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ویژه عاشورا

یوسففرهادیبابادی

  ش�ريعتي معتقد بود پيروزي قبل از آگاهي 
فاجع�ه اس�ت و ب�ا همي�ن رهياف�ت در عص�ر 
امام حسين )ع(  نتوانس�تن ها اقدام عاش�ورايي 
را عملي ب�ه منظور آگاهي بخش�ي ب�ه توده ها 
و رس�وايي نظام طاغوت مي دان�د و نه تاكتيك 
كسب قدرت. شكي نيس�ت كه تفاوت اين نگاه 
با نگاه چريكي در زمانه شريعتي توسط مخاطب 
برانگيخته ديده نش�د.اين بخش�ی از س�خنان 
سوسن ش�ريعتی در تفس�ير ديدگاه های دكتر 
علی شريعتی است كه نقشی اساسی در جريان 
مبارزات مردم ايران در سالهای پايانی دهه چهل 
و ميانی دهه پنجاه دارد.سوسن شريعتی بيش از 
هركس ديگر بر انديشه های پدرش اشراف دارد 
بنابراين مسئله مذهب و نسبت آن با عاشورا را با  
وی به گفت و گو نشستيم زير اين علی شريعتی 
بود كه اسالم انقالبی را در سالهای فوق الذكر در 

ايران تئوريزه می كرد.
  

Á  بح�ث ش�روع  ب�راي  ش�ريعتي  خان�م 
ضرورت هاي پرداختن به مس�اله عاش�ورا را 

بيان كنيد؟ 
مس��اله هوي��ت و انديش��يدن ب��ه عناص��ر 
تشكيل دهنده آن - تاريخ، زبان، مذهب، سنت- 
يكي از مهم ترين دغدغه هاي جامعه روشنفكري 
ايران در صدسال اخير بوده است. اين مساله كه 
چه نسبتي با اين عناصر ممكن است و مشروع، 
چه خوانش��ي از اين عناصر مي تواند به بازسازي 
هويت امروزي ما كمك كند. پرسش هايي مثل 
كدام تاريخ، كدام گذشته يا كدام سنت يا كدام 
مذهب،  ب��ه دنبال همين دغدغه ش��كل گرفته 
اس��ت. اينكه هر يك از اي��ن عناصر به چه معنا 
مانعي ش��ده اند براي رشد و تغيير و به چه معنا 
مي توانند س��كويي باش��ند براي رشد و توسعه. 
بايد بازس��ازي شوند، تصفيه شوند، نقد شوند يا 
ابزار هايي براي هويت بخش��ي. از ميراث گذشته  

بايد درس گرفت يا از آن عبور كرد؟ 
جايگاه مذهب، كيفيت حضور آن در اذهان مردم، نقش تاريخ اس��ام 
و اس��طوره هاي مذهبي و...  به عنوان اصلي ترين عنصر تشكيل دهنده اين 
ميراث، طبيعي است كه مورد توجه همه گرايش هاي متعدد روشنفكري 
ايران قرار داش��ته اس��ت. چه مانع تلقي ش��ود چه موتوري براي حركت. 
س��يدجمال بر ضرورت تجديد بنا و آزادس��ازي اسام و بدل كردن آن به 
نوع��ي موتور حركت تكيه مي كند و مثا كس��روي ب��ر عكس نگاه ديني 
ما و موقعيت تش��يع را مانعي براي شكل گيري دولت مستقل ملي عنوان 
مي كند. باور به عدم مش��روعيت حكومت ها در عصر غيبت، انتظار، توسل 
و... موانع اصلي س��ر زدن دولتي مقتدر و س��ر زدن شهروندي خودآگاه و 
مس��وول هس��تند. در مقابل اين ديدگاه، خب آن گرايش��ي قرار دارد كه 
برعكس معتقد اس��ت كه با بازس��ازي همه اين عناصر و ايجاد تغيير در 
كيفي��ت حضور اين عناصر در اذهان مومنان مي توان اين موانع را بدل به 
فرصتي جديد كرد. ديندار جديد شكل داد تا شهروند جديد هم سر بزند. 
بازسازي يا تفسير دوباره دادن از بنيادها و مباني اعتقادي گرفته تا تاريخ 
اسام و آيين و مناسك. بر همين اساس و به اميد برقراري نسبتي جديد 
با ميراث –ديني باشد يا ملي- است كه به سراغ اسطوره ها، شخصيت هاي 
تاريخي، آيين و مناسك مذهبي، اصول و مباني رفته مي شود. خب در اين 
ميان فلسفه شهادت، اسطوره حسين، تراژدي كربا و... نقشي اساسي بازي 
مي كند. چه درسي مي توان گرفت، چه الگويي قابل استخراج است و... . اي 

بسا همين دغدغه است كه ما هربار يك جور درس مي گيريم. 
Á  پروژه شريعتي در بازرساني سنت چگونه است؟ 

پروژه شريعتي چنانچه خود مي گويد پرسش از موقعيت و جايگاه سنت 
و مذهب در جامعه ماس��ت و البته با ذكر اين نكته كه مذهب و س��نت را 
نبايد يكي پنداشت و از همين رو بر ضرورت استخراج و البته تصفيه منابع 
فرهنگي تكيه مي كند. قبل از هرچيز به همين قصد كه سهم اين دو را از 
هم جدا كند، مراجعه می كند به گذشته فرهنگي، ملي و مذهبي تا بتواند 

استخراج كند و البته پس از تصفيه در بازسازي 
ي��ك هويت از آن عناصر اس��تفاده كند. بي آنكه 
الزم باشد ديروز را ناديده بگيرد و بي آنكه مجبور 
باش��د ديروز را ايده آليزه كند. ش��ريعتي هم از 
نارسيسيزم مي گريزد )هر چه خوبان دارند را ما 
با هم داريم( و هم از اليناسيون و از خودبيگانگي 
توس��ط غير. هويت را س��يال مي داند و مدام در 
پي بازس��ازي خود و نه تعريف شده يك بار براي 
هميشه. بر همين اس��اس است كه مثا تاش 
مي كن��د رويك��رد تاريخي را جانش��ين رويكرد 
اس��طوره اي كن��د. در مراجعه به اس��طوره هاي 
ديني از تاريخيت آنها سخن مي گويد. در كتاب 
»علي حقيقي بر گونه اس��اطير« تاكيد مي كند 
ك��ه علي يك حقيقت تاريخي اس��ت، اگرچه بر 
گونه اس��اطير. تفكيك ميان »انسان ماورايي« و 
»ماوراي انس��ان« به همين قصد انجام مي شود. 
مي گوي��د ش��خصيت هاي بزرگ تاريخ اس��ام 
تاريخي��ت دارند، انس��انند، اگرچ��ه متعالي و از 
همي��ن رو مي توان با آنه��ا ارتباط برق��رار كرد. 
حال آنكه وجه اس��طوره اي دادن به آنها، آنها را 
از دس��ترس خارج مي كن��د و الگو ناپذير بايد به 
تاريخ آنها مراجعه كرد و ش��ناخت و ستايش و 
تكريم آنها بدون اين شناخت انضمامي به كاري 
نمي آيد. تاريخ به جاي اسطوره يكي از روش هاي 
شريعتي براي تحقق همان پروژه اي است كه از 

آن ياد شد. 
بي شك هر نوع شناخت تاريخي، يك رويكرد 
اكنوني و نوعي بازس��ازي بر اساس پرسش هاي 
امروزي است. تفسير است. رد پاي مفسر و زمانه 
مفس��ر را در هر تفسيري مي توان ديد. شريعتي 
همچون مفس��ر از اين قاعده مس��تثنا نيست. با 
پرس��ش هاي خود و زمانه خود به س��راغ تاريخ 

مي رود و از آن باز مي گردد. 
Á  به نظر مي رس�د ايده اصلي جهاد – شهادت

كه تمركز اصلي اش بر مظلوميت امام حسين)ع( 
است ايده اي اس�ت كه ناشي از سال هاي مبارزه 
قبل از انقالب و دوران جنگ بوده است؛ نظر شما 

در اين باره چيست؟ 
بن بس��ت روش هاي مبارزاتي قانونمدار و رفرميستي در سال هاي دهه 
40، س��ركوب گسترده سياس��ي، مثل همه بزنگاه هاي تاريخي»چه بايد 
ك��رد« را بار ديگر براي همه جريانات سياس��ي پيش م��ي آورد و بديهي 
اس��ت كه راديكاليزم وجه مميزه پاسخ هايي است كه به اين پرسش داده 
مي ش��ود. چپ مذهبي، چپ ماركسيس��ت، جريانات سنتي و... همگي از 
اين خصلت برخوردارند. از حزب ملل اس��امي و موتلفه اس��امي گرفته 
ت��ا جريانات چريكي چپ. در آغاز دهه 40 ديس��كور راديكال معطوف به 
مبارزه مس��لحانه شكل مي گيرد. چهره نمادين اين دوره چريك است. در 
فرهنگ چپ ماركسيس��ت لنيني نامش مي شود »عنصر پيشتاز« كه به 
منظور شكس��تن فضاي خفقان و وحشت سازمان يافته، در غيبت جريان 
وس��يع توده اي پا ب��ه ميدان مي گذارد و در فرهن��گ مذهبي، »مجاهد.« 
براي اولي چه گوارا و هوش��ي مين و... براي دومي، امام حسين)ع(، آموزگار 
ش��هادت در عصر نتوانستن و غلبه نيافتن. براي پاگذاشتن به ميدان،  بايد 
اسطوره ها را فراخواند. ذكر اين نكته الزم است كه در اين ميان، نيروهاي 
چپ ماركسيس��ت پيش قدم بودند )ماجراي سياهكل( و ابتكار عمل را به 

دست داشتند. 
نيروهاي مذهبي از طيف هاي متفاوت از موتلفه تا مجاهد به اين نتيجه 
مي رس��ند كه حلقه واسط بين مردم و گروه هاي چريكي مذهب است در 
اين راس��تا عمل مسلحانه گروه هاي چريكي مذهبي به قصد شكستن تور 

بایستن در عصر نتوانستن
عاشورا در تفكر معاصر ايران درگفت وگو با سوسن شريعتي

جايگاه مذهب، كيفيت حضور آن در اذهان مردم، نقش تاريخ 
اسالم و اسطوره هاي مذهبي و... به عنوان اصلي ترين عنصر 
تشكيل دهنده اين ميراث، طبيعي است كه مورد توجه همه 
گرايش هاي متعدد روشنفكري ايران قرار داشته است. چه مانع 
تلقي شود چه موتوري براي حركت. سيدجمال بر ضرورت تجديد 
بنا و آزادسازي اسالم و بدل كردن آن به نوعي موتور حركت تكيه 
مي كند، مثال كسروي بر عكس نگاه ديني ما، موقعيت تشيع را 
مانعي براي شكل گيري دولت مستقل ملي عنوان مي كند
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