sco

یعتی ،معل ِ
م ک د ا م ان
شر
قالب؟

كانــون آرمــان شــريعتـي
Sco1385@Gmail.com

سوسن شریعتی

شماره مقالـه :

1012

تعـداد صفحـه :

9

آخرین بررسی :

87/05

تاريــخ تحـرير :

1386

www.shandel.org

موضـوع  :ــــ
Exit

Full

Next

1

Prev

search

Print

شریعتی معل ِم کدام انقالب؟

معروف است که شریعتی معل ِم انقالب بود .اما ما در روزگاری به سر میبریم که با این هر دو مؤلفه ،معلمی و انقالب مشکل پیدا کردهایم .نه معلمی
ْس مفهومِ انقالب ـ د ِل خوشی هست .معلمی که در بسیاری اوقات با کلیشه پروری ،آگاهیهای کاذب،
چندان اعتباری دارد و نه از انقالب ـ مقصود البته نَف ِ
برانگیخت ِن شور و انهدامِ شعور ،داد ِن دستورالعملهایی برای رستگاری یکی انگاشته شد ( و امروز میشنویم ویوا ـ آکادمیا  ، ) viva académiaانقالب هم
که مستعدِ تخریب و خشون ِت.
انقالب خوب بود اما وای به حالت اگر همچنان
انقالبیو ِن سابق یا معتقدند که  :الف ـ انقالب خوب بود ،اما اصالحات بهتر است .یا بر این باورند که ب ـ
ْ
به آن فکر کنی .پ ـ یا اینکه "رفتهایم این راه را نه بهرام است و نه گورش" و از همین رو عطای سیاست را به لقای آن میبخشند ،چه به قصدِ کس ِب
آن و چه به منظورِ در افتادن با آن .در نتیجه یا باید بشوی اصالح طلب ،یا کارگزارِ سازندگی و یا فعا ِل فرهنگی .در هر سه حال ،شریعتی با همان خاطرهٔ
معلمیاش در انقالب میماند روی دستمان .چند راه میماند :
1ـ هم ٔه تجربههای ِ
تراژیک شخصی و تاریخ ِی روزگارمان را بیندازیم به گرد ِن او و انقالبیگریاش و از شرِ او و آموزههایش خالصی یابیم :
ـ "دیوِ خفت ٔه سنت را بیدار کرد" ( شایگان ـ انقال ِب مذهبی چیست!؟ )
ـ اسطورهها را به تاریخ کشاند و یا تاریخ را اسطورهای کرد و ما را بیچاره ساخت ( موقن ـ در گسترهٔ اسطوره .نقل به مضمون )

ـ رویکردِ
ِ
ایدئولوژیک به تاریخ ،بنیا ِن آگاه ِی جدیدی را که با پیروز ِی مشروطیت کمابیش استوار شده بود ،نابود و آگاه ِی کاذبی را جانشی ِن آن
کرد ( جواد طباطبایی ـ ص 31مکتب تبریز )
لباس سبزِ سازندگی به تناش کنیم و کالهِ سپیدِ صلح بر سرش بگذاریم و تیغها و میخها و سیخهای کالماش
2ـ سرخ ِی شریعتی را از او بگیریم و ِ
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را از او بستانیم تا درست بشود مث ِل خودمان  :واقعیتگرا و نه آن رادیکا ِل اتوپیست .استاد سخ ِن عشق و نه خش ِم انقالبی و مدام از قو ِل او فریاد برآوریم
دوست داشتن از عش ْق برتر است.
که مثالً ْ :
3ـ یا اینکه بیفتیم به لجبازی و اصرار و پافشاری و اثبا ِت همان تصور و یا توه ِم معرو ِف معلم ِی او در همان انقالبی که بهم ِن خونین میخوانیم و
اسالمیاش میدانیم ،گیرم که دیگر نپسندند و از مُد افتاده باشد .گیرم که با تفسیری متفاوت با قرائ ِت رسمی از آن انقالب و آن اسالم.

اما هر یک از این سه رویکرد اشکاال ِت متدیک دارد .شریعتی نه آن کینگ ـ کونگی است که اولیها میپندارند که ناگهان ظهور کرده و دیو را بیدار
کرده و تاریخ را منحرف ساخته و تاری ِخ مشروطه را که میرفت اسبا ِب آزاد ِی ما را فراهم کند  ،نابود کرد .نه او را میشود به این راحتی شبیه کرد به
موجودِ پر طمانین ٔه سرِ فرصت ِی توبهکاِر امروز ،آنچنان که دومیها میپسندند .و نه با لجبازی و حسرت برای زمانههای از دست رفته و متولیگری برای یک
مرده ریگ میتوان بقای او را تضمین کرد ( .ناگفته نماند  :به طری ِق اولی او را مصادره هم نمیشود کرد .شریعتی ،ناسخ یا منسوخ ،ط ِی این سالها اسباب
آزادی ما را هم که نه ،اسباب آزاد ِی خود را فراهم ساخته است )
جنس معلمیاش را .چه به قصدِ
تنها راهی که میماند شاید این باشد  :سه ِم شریعتی را در این اتفاقی که انقالباش مینامیم روشن کنیم و البته ِ
محاکم ٔه او و چه به قصدِ قدر دان ِی از او .نه! اصالً به قصدِ اندازهگیر ِی بزرگی او و روشن شد ِن قدر ِت تخریباش...
پرسش مجزا و مشروع میشود پرداخت  :شریعتی معل ِم انقالب بود یا معلمی بود انقالبی؟ بودهاند معلمینی که انقالبی نبودهاند و شدهاند سرچشم ٔه
به دو ِ
ستایش انقالب گفتهاند و کسی به حرفشان گوش نکرده است ،و در مملک ِت خودمان بسیار.
انقالب .مثالً لوتر .یا برعکس ،معلمینی که در
ِ
پرسش دوم شروع کنیم .آیا شریعتی معلمی بود انقالبی؟ در معلم بودناش که تردیدی نیست .در محتوای تعلیماش میشود تا اطالعِ ثانوی بحث
از ِ
کرد .الاقل تا زمانی که موادِ آموزش ِی او ،بزِنگاههای زیست ِی ما باشد  :نسب ِت سنت و مدرنیته .نسب ِت شرق و غرب .نسب ِت عقل و ایمان .نسب ِت سنت و مذهب.
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نسبت ایدئولوژی و فرهنگ .اینکه پروژهٔ اجتماع ِی اصال ِح دین ِی او همانی بود که بعداً ناماش اسالمِ سیاسی شد و مبنای دین و حکومت؟ بازگشت به
خویشت ِن او رقی ِب بنیادگرایی بود و یا همدست او؟ اینکه عدالت طلب ِی او در برابرِ دموکراسی خواهی بود؟ چپ بود یا لیبرال؟ چیزِ دیگری خواست و چیزِ
دیگری شد؟ و ...شریعتی در زما ِن حیاتاش متهم به نداشت ِن پاسخهای قاطع و روشن به این پرسشها بود ،در نتیجه نمیتوان قطعیتهای کلیشه پرور و
کلیشه سازِ پس از مرگاش را ،در زما ِن انقالب به او منسوب دانست .آن قطعیتها محصو ِل فرآیندِ دیگری بود .محصو ِل آسیبها و نابسامانیهای فرهنگیای
شخص شریعتی بارها و بارها نقد کرده بود .او نه قرار بود یک تنه پاس ِخ عقب ماندگیهای ما باشد و نه میتوانست یک تنه موج ِب عقب افتادگیهای
که ِ
ما .سه ِم او در این میان چیست و مسئولی ِت او تا کجا؟
آیا شریعتی انقالبی بود؟ به کدام معنا انقالبی بود؟ در روش؟ در اهداف؟ در تفکر؟
روش :
کنفرانس فاطمه فاطمه است میخوانیم :
در سال  1350ـ او ِج مبارزا ِت مسلحانه ـ در
ِ
"...شیوهای که در مبارزهٔ اجتماعی برای اصالح وجود دارد ،بر ِ
حسب بینشها و مکتبهای اجتماعی عبارت است از :
روش سنتی و محافظهکارانه.
1ـ ِ
روش انقالبی.
2ـ ِ
روش اصالحی ،رفرمیسم (....م آ  21ص ) 48
3ـ ِ
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" ...محافظهکار به هر قیمت و به هر شکل ،تا آخرین حدِ قدرتاش میکوشد که سنتها را حفظ کند حتی به ِ
قیمت فداکرد ِن خویش و دیگران .و
انقالبی همه چیز را میخواهد یک باره دگرگون کند و با یک ضربه در هم بریزد ،نابود کند و ناگهان از مرحلهای به مرحلهای بجهد ،ولو جامعه آمادگ ِی این
جهش را نداشته باشد ،ولو در برابرِ آن مقاومت کند .ناچارْ انقالبی ،ممکن است به خشونت و دیکتاتوری و قساوت و قت ِل عامهای وسیع و متوالی دست
زند ،نه تنها علیهِ قدرتهای ضدِ مردم ،بلکه علیهِ تودهٔ مردم نیز .و مُصلح هم که همیشه به مُفسد فرصت و مجال میدهد! (   م آ  21ص ) 52

شریعتی از راهِ چهارمی سخن میگوید که شیوهٔ پیامبر است  :انقالب در سنتها با حف ِظ فرمِ اصالح شدهٔ آن ( م آ  21ص  ) 00دید ِن واقعیتهای
موجود و نپذیرفت ِن آنها و تغییرِ انقالب ِی ماهی ِت آنها.
با رویکردِ ِصر ِف نظری ،حداقل معلوم است که شریعتی نه محافظهکارِ سنتی است ،نه انقالب ِی ایدهآلیست ،و نه رفرمیست .محافظهکار را پاسدارِ سنت
معرض تهدیدِ مفسد .نپذیرفت ِن واقعیت ،اما دید ِن آن و تالش
معرض خطرِ توتالیتاریم و رفرمیسم را در ِ
به هر قیمت میداند .تغییرِ ناگهانی و دفعتی را در ِ
برای تغییرِ انقالب ِی ماهی ِت آن ،ناماش چیست؟ رفرمیست یا انقالبی؟ رفرمیس ِت انقالبی یا انقالب ِی رفرمیست؟ حتی اگر معلوم نباشد که چیست ،روشن
است که چه چیز نیست .حف ِظ سنتها و وضعی ِت موجود به هر قیمت نیست ،تغییرِ ناگهان ِی جهش ِی خشن و اقتدار مآبانه به هر قیمت نیست ،سر و صورتی
متناسب دادن به یک امرِ نامطلوب و شیوهٔ اصال ِح تدریجی نیست چرا که :
" ...در ط ِی این مد ِت طوالنی ،عوام ِل منفی و قدرتهای ارتجاعی و دستهای دشمنا ِن خارج ِی این نهضت ،اصال ِح تدریجی را از مسیرِ خود منحرف
میسازند و یا آن را متوقف مینمایند و حتی نابود میکنند ( "...م آ  21ص ) 50

با این وجود رویکردِ صرفاً نظر ْی ،این مشکل را به دنبال دارد که با نادیده گرفت ِن واقعیت و تاریخ ،برای ایدهها و نظریات سهمی بیشتر از توانشان ـ چه
در تخریب و چه در سازندگی ـ قائل شویم ،با این توهم که با رَم ِی َج َمرا ِت این بتهای نظری ،اسبا ِب رستگار ِی ما فراهم خواهد شد .حال آنکه به قو ِل
ِ
برودل ،مور ِخ فرانسوی ،تاریخ یعنی شناخ ِت دادهها و البته دادههای انسانی ،دادههای انسانی در
دیالکتیک سه زمان " :زما ِن سری ِع حوادث""،زما ِن کش آمدهٔ
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دورهها" و "زما ِن کُند و کِشدارِ تمدنی" .مشکالت و معضال ِت قدیم ِی مربوط به حوزهٔ تمدن ِی ایرا ِن اسالمی را با مشکالت و معضال ِت یک دورهٔ تاریخی ،یکی
مختص زما ِن سری ِع حوادث ریختن ،همین بلبشویی میشود که بدان گرفتاریم.
گرفتن و همه را به پای مشکال ِت ِ
مختص زما ِن سری ِع حوادث را در
شریعتی با آن تفکیکی که در شیوههای متعددِ مبارزهٔ اجتماعی بر میشمرد میکوشد که ح ِل معضال ِت موجودِ ِ
پرتوِ زما ِن طوالنیترِ زمانه و دورهای که در آن قرار دارد بفهمد و آنها را در جایگاهِ "تاریخی ـ فرهنگ ِی" درازمدت بنشاند .همین رویکرد است که او را
وا میدارد که در بازگش ِت از اروپا راهِ دیگری را انتخاب کند متفاوت با دوستا ِن قدیم ِی ملیاش و نیز متفاوت با رویکردِ جدیدی که در سالهای چهل در
جنبش اجتماعی و سیاسی ،با خروج از رخو ِت سالهای سی ،سمت و سویی رادیکال میگیرد و به تعبیرِ امروزیها
حا ِل شکلگیری بود .همان سالهایی که ِ
از رفرمیس ِم شناخته شدهٔ مسلط عبور میکند.
شریعتی در روش ،همچون بسیاری از هم نسلیهای خود ،از رفرمیستهای ملیگرا در رفتارِ سیاسیشان در برابرِ قدر ْت فاصله میگیرد اما رادیکالیزم
و یا رویکردِ انقالبی را نه معطوف به "زما ِن سری ِع حوادث" یعنی گرفت ِن سالح به قصدِ تغییرا ِت سریع ،بلکه در میدا ِن دیگری پی میگیرد .شاید برای هم ٔه
کسانی که سخنران ِی پس از شهادت او را به یاد میآورند ،گفت ِن این سخ ْن تفسیرِ امروزی ،از آ ْن دیروز به نظر آید .اما این پرسشی است مشروع که پس
چرا نقدِ او به مبارزهٔ مسلحانه به حاشیه رانده میشود؟ شاید به دلی ِل همین پتانسی ِل انقالب ِی موجود در جامعه بوده باشد و نه همدل ِی او با تغییرا ِت سری ِع
انقالبی.
نگاهی به تاری ِخ آن سالها نیز این ادعا را ثابت میکند .گرفت ِن سالح و سمت و سوی رادیکا ِل مبارزا ِت سیاسی ،چندین سال قبل از شروعِ حرک ِت
شریعتی در حسینیه آغاز شده است .او با چنین مخاطبی است که "از کجا آغاز کنیم" را در میان میگذارد و از تصفی ٔه مناب ِع فرهنگی سخن میگوید و از
پدر مادر ما متهمیم و...حتی تاری ِخ ادیان .تاری ِخ ادیان ،سلسله کنفرانسهای شریعتی در حسینی ٔه ارشاد در سا ِل پنجاه است ،یعنی دراو ِج مبارزا ِت مسلحانه.
( مبارزهٔ مسلحانه در هم ٔه طیفها  :مذهبی ،چ ِپ مذهبی؛ مارکسیستی و) ...
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تدریس تاری ِخ ادیان؟ آیا ـ چنانکه مجاهدین در آن سالها و سالهای
آیا ترس از مرگ است که شریعتی به این جریانات نمیپیوندد و میرود سراغِ ِ
بعد نیز میگفتند ـ به دلی ِل خصل ِت محفل ِی روشنفکران ٔه او بود؟ آیا این نوع رویکرد را تائید میکرد اما در توا ِن خود نمیدید؟ هیچکدام .بی شک شریعتی
چنانچه خود در همین دریغها و آرزوها نوشته است ،شهدای آن روزگار را "پیامبرا ِن ِ
بزرگ عصرِ خویش میداند،پیامبرانی که از انبیای بنیاسرائیل برترند".
اما افسوس میخورد :
"...افسوس! به جای آنکه نهضتی تنها بر روی سرش راه برود ،در حالیکه دستهایش در جیب است و پاهایش در هوا و معلق و رها ،کاری میکرد
که این مرد بر روی دو پایش راه برود و با دستهایش کار کند و با سرش بیاندیشد ( "...م آ  27ص ) 258

اهداف :
آیا ابژکتیوِ شریعتی در اتخاذِ همان مشیای که ناماش را اصال ِح انقالبی میداند بر محور و یا با اولوی ِت تغییرِ قدر ِت سیاسی میچرخد؟ اولویتی که هم ٔه
احزاب و گروههای سیاس ِی ده ٔه چهل و پنجاه بر آن پای میفشرند .پاس ِخ این سوال را میتوان در مقالهای به نامِ دریغها و آرزوها خواند :
ِ
نهضت
" (...در ) مشروطه ،ای کاش بهجای آنکه به تغییرِ رژیم میپرداختیم ،به تغییرِ خویش میپرداختیم .پس از جنگ ،پس از شهریورِ بیست ،ما ـ
ِ
ملت ما ـ بیست سال اختناق را که میتوانست بزرگترین عام ِل بیداری و آگاهی و حرکت و نجات و سرچشم ٔه آموزشها و تجربههای بزرگی باشد،
گذراندیم و از آزادی تنها بازگشت به ارتجاعِ عصرِ قاجاری را به نامِ مذهب ،شعارِ خویش کردیم ...آنگاه به سیاست رو کردیم  :نفت ،ملیت ،استقالل
و نف ِی امپریالیسم و استعمارِ غربی .اما ای کاش بجای شعارِ "نفت" ،ما یک شعارِ "فکر" میداشتیم ...روزی که شعارهای سیاسیمان را از ما گرفتند،
دیگر از خویشت ِن خویش چیزی باقی نمانده است ("...م آ  27ص ) 256

شریعت ِی انقالبی چنین پیداست که از انقالب" ،تغییر" میفهمیده است و اما نه با اولوی ِت تغییرِ قدرت.
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بینش :
بینش شریعتی آیا انقالبی بود؟ خود میگوید ...":تغییرِ انقالب ِی محتوا و اصال ِح فُرمِ آن"...
ِ
بر همین اساس است که شریعتی برای ایجادِ انقالب در بینشها ،استحمار را عل ِت بعیدِ عقب ماندگی میداند و نارسیسیزمِ مذهبی ـ ملی را از یک
سو و الیناسیون را از سوی دیگر ،دو آف ِت ِ
بزرگ تحق ِق آن انقالب بر میشمرد .مخال ِف خود شیفتگی و خود باختگی.
ِ
ِ
نهضت مذهبیمان به تعظی ِم شعائرِ صفوی و قاجاری گذشت ،و
"...اما دریغ ،که آن
نهضت ملیمان به تبلی ِغ شعارهای روزمرهٔ
سیاسی ( "...م آ  27ص ) 257
سترگ قرو ِن وسطائی که گرداگردِ
ِ
"...اگر در آن سو ،به جای مشتی نیرومند و کوبنده بر روی خصم ،مشتی نیرومند و کوبنده بر این دیوارهای
تابش نور به خلوتگاهها و تکیهگاهها و حجرهها و حوزهها و اندیشهها و احساسهای
عقل و دین و اندیش ٔه ما کشیده بودند ،فرود میآمد و راهِ برای ِ
ِ
مذهب ما ( "...م آ  00ص ) 00
دینیمان باز میشد ،آنگاه

دریغهای شریعتی را که در سا ِل  54ـ  55نگاشته شده است را کنار هم که بگذاریم ـ یعنی سه سال قبل از انقال ِب ایران ـ میبینیم به گونهای غریب
شبیهِ افسوسهای امروزِ ماست و یکی از معان ِی این تشابهات این است که آنچه را که امروز در ده ٔه هشتاد ،شده است ذکرِ مصیب ِت بسیاری از روشنفکران،
فرهنگی قبل از هر گونه
برای شریعتی امری واضح تلقی میشده است  :امکا ِن خشونت به دنبا ِل حرکتهای انقالب ِی جهشی .ضرور ِت یک حرک ِت بطئ ِی
ْ
طرح انداز ِی فور ِی تغییرْ در حوزهٔ سیاست .ضرور ِت بازنگری در جایگاهِ امرِ مذهبی و موقعی ِت دینداران و ...هم ٔه این دریغها ،دریغهای معلمی است که از
بیشاگردی مینالد .شریعتی میداند و میبیند که دارد بد فهمیده میشود.
بر خال ِف تصور و توه ِم تعمیم یافته ،گفتما ِن شریعتی ،گفتما ِن غال ِب زمان ٔه خود نبود .راستی تقصیرِ چه کسی بود که این حرفها شنیده نشد و آن
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افسوس سالهای  54ـ  ،55معل ِم امیدواریهای انقالبی شد؟ تقصیرِ حرفهای دو پهلوی او بود و یا مشکل از گوشهای دو پهلوی
شریعت ِی پُر دریغ و پُر ِ
ما .ما را ،شریعتی انقالبی کرد یا ما انقالبی بودیم؟
شریعتی ،آنچنان که بود فهمیده نشد .چه جای شکایتی؟ مگر خودش نگفته است :
" ...همه میپندارند که هر کسی آنچنان فهمیده میشود که هست ،اما نه ،آنچنان که فهمیده میشود ،هست .به عبارتی دیگر ،هر کسی آنچنان
است که احساساش میکنند ،نه آنچنان احساساش میکنند که هست ( "...م آ  13ص ) 00

شریعتی را جامع ٔه انقالب ِی برافروخت ٔه آن سالها ،انقالبی احساس کرد حتی اگر خودِ او پُر حسرت بود و پر دریغ .برای پاسخ به این پرسش که باالخره
او انقالبی بود یا خیر ،کدام را باید مالک گرفت؟ آنچه که خود بود یا آنچه که از او فهمیده شد؟ .نزاع همچنان ادامه دارد .هم ٔه این حرفها نه برای
تطبیق داد ِن سخن شریعتی است با دیسکورِ مسل ِط این زمانه در با ِب مفهومِ انقالب و مضرا ِت آن ،بلکه به قصدِ تکرارِ همان حر ِف قدی ِم او است که "انقالب،
قبل از آگاهی میتواند فاجعه باشد ".همین و بس.
و دس ِت آخر! بیایید لجبازی کنیم و امیدوار بمانیم  :شریعتی سالها است که "ما"ی مذهبی را عصبانی میکند" ،ما"ی اجتماعی را تحریک میکند و
"ما"ی خلوت نشین را مضطرب و به این معنا "معل ِم انقالب" باقی میماند ،حتی اگر معلمی و انقالب ،امری از مد افتاده باشد.
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