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 نازنيني تو ولي در حد خويش 

 

شنویم که فالن موضع و بهمان رفتـار و کـنش در    در محافل روشنفکري  و سیاسی زیاد می   .1

عبارت دیگـر،   به. اي بر آن گرفت  و روا بوده و نباید خرده  هظرف زمانی و مکانی خود موج     

 ب شده  و رفتار صدور کنش و الفدن سیاقی که منجر به اتخاذ موضع  مدنظر قرار دا    صرف

هایی که مرحوم شـریعتی بـه فـضاي     مثالً، اگر بپرسیم ایده. کند براي ارزیابی آنها کفایت می    

اسـتخراج و  «، »تـشیع علـوي  / تـشیع صـفوي   «ی ـ روشنفکري ما تزریق کرد، نظیر  گاندیش

 و قرائت انقالبی    ه بود گشا  گرهبه لحاظ نظري    ... »خودسازي انقالبی  « ،»یه منابع فرهنگی  صفت

شـود کـه شـریعتی در دورانـی       در پاسخ گفته مـی    بوده یا نه؛  موجه  از اسالم و تشیع     ایشان  

 نـه فقـط در ایـران و کـشورهاي     .دزمانه بـو  آفرینی نُرم زیست که انقالبی بودن و حرکت   می

گـواراي انقالبـی     بلکه در آمریکـاي التـین نیـز چـه    ،خیزش انقالبی سر برآورده بود      اسالمی

فضاي پر تب و تـاب و   حاکی از  1968 انقالب دانشجویی     نیز نسه و در فرا   ه بود ظهور کرد 

هاي اجتمـاعی ـ سیاسـی     کشیدند و کنش ها در آن نفس می که عموم انسانشورانگیزي بود 

اي، طبیعـی بـود     در چنین زمانـه ،مطابق با این تلقی. بخشیدند خویش را حول آن سامان می 

 اعتـراض بینگـارد و ابـوذر        مـذهب ار را   که شریعتی از اسالم انقالبی سخن بگویـد و انتظـ          

 حج خـویش     تمجید کند که    حسینی  از امام  معترض را به مثابه نماد مسلمانی معرفی کند و        

 اشـغال  اي دیگـر، اگـر بپرسـیم      نمونـه  بعنـوان    .بستیزد تا با ظالم زمانه      کاره رها کرد    را نیمه 

 نه؛ کثیري از سیاسـیون   کار موجهی بود یا1358سفارت آمریکا توسط دانجشویان در پاییز       

  تبیین شرائط سیاسی آن روزگار و با تأکید بر فضاي انقالبی حاکم بر کـشور    باد تا   نکوش  می

 مـرداد و  28ب کودتـاي   سـب  بـه  خاطره تاریخی تلخ مردم ایران از دولت آمریکاو یادآوري 
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توجهی دولت وقت آمریکا بـه درخواسـت ملـت ایـران          ت دکتر مصدق و بی    سرنگونی دول 

 توضیح دهند که اشغال سفارت آمریکا در آن ظـرف زمـانی و        ؛نی بر استرداد شاه مخلوع    مب

  . مکانی طبیعی بوده و گریز و گریزي از آن نبوده است

هـایی از      پاسـخ    تفکیک نکنـیم،   "هیتوج" و   "تبیین"مقام  میان دو   به نظر نگارنده مادامی که       .2

کند که از خلط میان   اقتضا می  "ق باور اخال". و غیررهگشایند سنخ آنچه در باال آمد، ناقص       

نازنینی تو ولـی در  " که ؛ پرهیز کنیم و هر یک در جاي خود قرار دهیم  "توجیه" و   "تبیین"

 پیـدایی ها و شروطی که منجر به   توضیح آنکه تبیین و توضیح مجموعه مؤلفه ."حد خویش 

تـر و     م عمیـق  شوند؛ متضمن شـناخت و فهـ        و نظري و یا کنش و رفتاري می       و تحقق ایده    

 اما الزمه فهم مقومات و شروط دخیل در تحقـق امـري،        .اند  تر ما از آن پدیده      االطراف  جامع

هـاي    ایـده  دن صدق و کذب و توجیـه      براي بدست آور  .  آن نیست  نصادق و موجه انگاشت   

 اگر تناسـبی میـان مـدعیات و ادلـه     .ایکه له آن اقامه شده بررسی گردد    باید ادله  مطرح شده 

بخـش انگاشـته     موجـه و معرفـت  آنگاه ایده مدنظر؛  باشند ت مدعیات ثبِباشد و ادله م   برقرار  

بــه لحــاظ . بخــش خواهــد بــود شــود؛ در غیــر اینــصورت غیرموجــه و غیــر معرفــت  مــی

اخـالقِ  " هـاي    آمـوزه  بنـابر . تواند جاي توجیه را پر کند       مینشناختی تبیین و توضیح       روش

ها و علل و شـروطی در تحقـق مـدعا و           چه مؤلفه ) 1 :باید میان دو مقام تفکیک کرد      "باور

میـان  خلـط  . رو پیشصدق و کذب و موجه بودن مدعا و نظریه       ) 2اند    اي دخیل بوده    نظریه

 بعنـوان   .سهمگینی است که در کمین اهالی فرهنگ و نظر نشسته اسـت           دو از خطاهاي      این

 شـده، موجـه   »بـی از اسـالم  قرائـت انقال «هایی باعث پیدایی   مثال، اینکه چه عوامل و زمینه     

دهـد تـا      هـا صـرفاً مـا را یـاري مـی            تبیین تمامی آن عوامل و زمینـه      . کننده این ایده نیست   

شناختی بروز و ظهـور چنـین    شناسی ـ روان  هاي تاریخی ـ معیشتی ـ اقلیمی ـ جامعه    زمینه
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دارد به قـوت   اي را دریابیم و فهم کنیم؛ اما روایی و موجه بودن این مدعا بستگی تام          نظریه

هاي زمانی و  تبیین علل و زمینه.  اقامه کرده است   " اسالم  از  انقالبی  قرائت"ایکه قائل به      ادله

روایـی و توجیـه یـک     بخـش    آنچه قوام   در حالی که   صرفاً نقش ایضاحی دارند؛   ... مکانی و   

 گفته شود خاستگاه این تفکیک      ممکن است  .شود  ایست که له آن اقامه می       نظریه است، ادله  

اي مـا را بـیش از     قـاره سـنت   سنت فلسفی تحلیلی است و تحوالت فلسفی قرن بیستم در           

  بـا  توان  می.  ساخته است  فطنهاي بروز یک نظریه مت       زمینه  و گذشته به نقش علل و عوامل     

ا اگر مـراد   وجود دارد، همدلی کرد و از آنها بهره برد؛ ام اي  قاره نگرش  که در  یهای  بصیرت

 و هـا بـه حـدي پررنـگ شـود کـه جـایی بـراي دالیـل             ن باشد که نقـش علـل و زمینـه         یا

  اگر به عدم تفکیک یاد شـده فتـوا دهـیم،       . توان با آن همدلی کرد       نمی   نماند، ورزي  استدالل

در  . موجـه و معتبرنـد  هـا بـه یـک میـزان      مواضـع و کـنش   ایده که همهاستالزمه آن این  

صـرفاً عبـارت خواهـد بـود از         تواند انجام شـود       می  ر عرصه معرفت   کاري که د   اینصورت

 سراغ گرفتن از صـحت و سـقم   .ها و رفتارها هاي پیدایی ایده بررسی علل و عوامل و زمینه     

حاصـل   اي و بـی   حاشـیه ، عرضـی ،، امري زائدها  مدعیات و کنشو ارزیابی توجیه و روایی  

دربـاره  چـه  سان استفاده از تیـغ دو دم اسـت؛      در واقع اتخاذ چنین راهبردي به     . خواهد بود 

 مواضع متفاوت و بلکـه متـضاد را   ،ها در حوزه ایده. ها و رفتارها در باب کنشچه  ها و     ایده

 و صحت و سقم و صدق و کـذب آنهـا را         انگارد   بخش می   کم و بیش به یک میزان معرفت      

و تفکیک میان رفتـار درسـت   ها نیز جایی براي ارزیابی آنها    در باب کنش  . نهد  به کناري می  

به یاد داشته باشیم کـه بکـار بـستن      . گذارد  و موجه از رفتار نادرست و ناموجه برجاي نمی        

 باورهـا  شود، بلکه هاي محکومین نمی  کنش وها  ایدهاین منطق در حوزه سیاست تنها شامل  

شـود و همـه   اگر باب ارزیابی نقادانه بـسته  . رفتارهاي حاکمان را نیز دربر خواهد گرفتو  
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زمانی و مکانی دخیل در صدور آن  تحویل شـود، هـم    چیز به فهم جغرافیاي کنش و ظرف 

 رفتار سیاسی  نظرات وهاي سیاسی طبقۀ محکومان همدلی کرد، هم با  کنشها و  ایدهباید با 

روشنفکري که به مناسبات و روابط . توان نقد و ارزیابی کرد و نه آنرا          نه این را می    .حاکمان

توانـد نـسبت    گمارد، نمی   ت در جامعه خویش حساس است و به ارزیابی آن همت می           قدر

به درسـتی و نادرسـتی و روایـی و نـاروایی معرفتـی و اخالقـی حـساس نباشـد؛ در غیـر                     

کـانی بـسپارد و بـیش از آن    ظرف زمانی و مِ   صرفصورت باید همه چیز را به تحلیل         این

 امـا   ها مهم اسـت،  ها و کنش خیل در پیدایی ایدهفهم ظرف زمانی و مکانی د . گوید  چیزي ن 

ارزیـابی  توان بدان بسنده کرد، باید از آن فراتر رفت و به صـدق و کـذب و توجیـه و                    نمی

 . نیز حساس بودمعرفتی 

 روشـنفکري قبـل از    سـنت رسد جریان روشنفکري پس از انقالب در قیـاس بـا         به نظر می   .3

 ،ها   عالوه برعلل و عوامل و زمینه      ،دن به دالئل   بودن و حساس بو    یانقالب از حیث استدالل   

 ان سه دهه اخیر در قیاس با روشنفکر       روشنفکران. داردتري    هم رفته کارنامه قابل قبول      روي

گوینـد و بـه قـدر طاقـت           قبل از انقالب کمتر خطابی و رتوریک و شـورانگیز سـخن مـی             

ایـشان،  . ل اقامه کنند  کوشند استداللی سخن بگویند و براي مدعیات خویش دلی          خویش می 

 و  "تبیـین " تفطـن و توجـه بـه تفکیـک میـان              و داشـت اخـالق بـاور       االغلب، با پاس    علی

ده ر در پرتـو ایـن پـرو    .انـد   به پرورده شدن قواي عقالنی ما خدمت زیادي کـرده         ،  "توجیه"

معرفتـی کـه برخاسـته از احـساسات و            گیـرد؛      شکل می   موجه نظام معرفتی شدن است که    

اگـر در مقـام روشـنگري و در کـسوت     . نـشیند  ر نیست و در عمق جان میعواطف زودگذ 

 ناموجه و باطل باشد، کـه بـه نظـرم            خطابی و اقناعی و شورانگیز سخن گفتن       ،روشنفکري

 غایت کـار و  ،هاي آگاه و نقاد با ذهنیت و نگرش استداللی    و اگر تربیت انسان    چنین است؛ 
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 انقالب، با همـه   جریان روشنفکري پس از  سد،ر    که به نظر چنین می      ؛ روشنفکري باشد  ربا

 حقیقت ما را آزاد خواهـد      اگر نهایتاًَ  . و کامیاب بوده است    از این حیث بختیار   ش  های  کاستی

، نمایانـد  است و به راحتـی رخ نمـی      به الیه   کرد؛ فراچنگ آوردن حقیقتی که توبرتو و الیه         

 . آید نمی بدست ورزي بحث و گفتگوي عقالنی و استدالل در پرتو جز


