
قرائت هاى مختلفى از شريعتى در مدت چهار دهه كه از شهادتش 
مى گذرد شده است. خوانش هايى كه بعضاً ضدونقيض هم هستند. 
ازآنجايى كه دامنه مطالعاتى دكتر شـريعتى بسيار گسترده است 
طبعا اين خوانش ها هم گسـترده اند. دكتر شريعتى آثار خود را در 
سه مقوله  اسالميات، كويريات و اجتماعيات  مقوله بندى مى كند، 
اما بايد توجه داشـت كه تمام آثار شـريعتى بر سه محور عرفان، 
برابرى و آزادى و در راستاى تحقق آن ها است. بر همين اساس هم 
سخنرانى ها و كارهايش را پايه ريزى كرده است. اما على رغم همه 
اين ها خوانش هايى كه از شريعتى شده بعضاً بسيار متفاوت است. 
در ابتداى انقالب تندروى هايى مانند گروه فرقان را شـاهديم كه 
خود را به شـريعتى نسبت مى دهند. يا گروه هاى ميانه رو و اساسًا 
مخالفان تندرويى را شاهديم كه قرائتى مسالمت آميز از شريعتى 
را حكايت مى كنند. در اين ميان يكى از مباحثى كه دكتر شريعتى 
به آن پرداخته و گاها مى بينيم كه خوانش هاى متفاوتى از آن شده 
است بحث هاى شـريعتى درباره زن اسـت. برخى ها معتقدند كه 
نگاه شـريعتى به زن يك نگاه مردسـاالر است. برخى ديگر مانند 
دكتر احسان شريعتى معتقد است كه نگاه شريعتى به زن نگاهى 
برگرفته  و متأثر از قرآن اسـت و هيچگونه تفاوتى بين زن و مرد 
قائل نيسـت و قرائت هايى كه امروزه از شـريعتى مى شود زائيده 
عدم شـناخت افراد و گروه ها از شـريعتى اسـت. در اين راستا با 
احسان شـريعتى به گفت و گو پرداخته ايم. دكتر احسان شريعتى 
اولين فرزند دكتر شريعتى در گفت و گو با «مردم ساالرى» مى گويد: 
دكتر على شـريعتى در تبيينى كه از انسان جديد مى  دهد، زن و 

مرد را به  صورت مكمل يكديگر مى بيند.

نگاه دكتر شـريعتى به زن خاص است. ايشـان در آثارش سه 
تيـپ زن را معرفى مى كند. يك زن سـنتى، زن مدرن و يكى هم 
زنى كه نماد آن فاطمه است. ابتدا به صورت كلى قرائت خودتان را 

از ديدگاه ايشان بفرمائيد.
ــوم بود. در حوزه زنان نيز  ــريعتى در همه حوزه ها در پى الگوى س ش
ــدرن و از خالل مطالعه  ــبه م ــنتى و ش در ميانه دو الگوى موجود زن س
چهره هاى مختلف زنان در تاريخ غرب، شرق و همچنين تاريخ اسالم  به 
دنبال شكل دهى به همين الگوى آلترناتيو است. شريعتى در طرح اندازى 
اين سنخ جديد مى كوشيد با تكيه بر عناصر سازنده هويت ملى يا بازخوانى 
تاريخ مذهب اين امكان را فراهم سازد. مثًال  تأكيد بر پوشش ملى ايندرا 
ــرقى. تأكيد بر نقش زنان در تاريخ  گاندى و تأثير او همچون نماد زن ش
ــه، فاطمه و زينب  ــريعتى -از هاجر گرفته تا خديج ــوى ش ــالم از س اس
ــتراتژى)، يا زنانى كه در جنگ هاى اوليه در كنار پيامبر  (به عنوان يك اس
ــاندند- از همين منظر صورت مى گيرد. زنان  به سپاه اسالم يارى مى رس
ــالم نقش  مهمى  داشته اند: اولين مسلمان و تشخيص دهنده  در تاريخ اس
كيفيت وحى يك زن است (خديجه). خديجه  نقش اساسى اى در پيشبرد 

بسيارى از اهداف پيامبر ايفا كرده است.
ــاره  كرده اند كه  ــالم متفكرينى مانند ژيژك نيز اش در مورد تاريخ اس
ــالم، برخالف حقيقت آن، مى خواسته نقش زن را بپوشاند؟  چرا تاريخ اس
براى اينكه حقيقت اسالم با حضور و نقش آفرينى زنان رقم خورده است. 
ــود، ايشان از حضرت  ــت به پيامبر وحى مى ش از جايى كه وقتى بار نخس
خديجه مى پرسد كه آيا اين شيطان است يا خدا كه به من الهام مى كند؟  
ــه پيامبر اطمينان مى دهد كه وحى  حضرت خديجه تحقيق مى كند و ب
ــت. توجه به رابطه پيامبر با خديجه، فاطمه، و امام على(ع)، موقعيت  اس
ــنن (ملقب به «ام المؤمنين»)، جداى از بحث هاى  ــه براى اهل تس عايش
ــتان و  ــان نقش تعيين كننده اى در عربس ــان مى دهد كه زن فرقه اى، نش
ــريعتى بر اين وجه در تاريخ اسالم تأكيد  ــته اند. ش ــالم داش در تاريخ اس
ــيارى داشت و اين بُعد را بازخوانى مى كرد. پرسش اصلى او اين است  بس
كه چرا به رغم آن ديروز و به رغم اين كه اسالم دين رهايى و رهايى بخشى 
ــن تبعيض ها وجود دارد؟ چرا به رغم  ــود، امروزه در حوزه حقوق زنان اي ب
ــيتى  ــفى قرآن كه به  صراحت نافى هرگونه تبعيض جنس آموزه هاى فلس
ــه در جوامع مختلف  ــن ذكر و أنثى...)، هنگامى  ك ــت (...وخلقناكم م اس
ــود و متأثر از موقعيت  وجهه حقوقى به خود مى گيرد،  تبعيض آلود مى ش
ــاع و برهه تاريخ. به رغم اين كه توحيد اصوالً به  فرهنگى و بومى هر اجتم
ــت و لزوماً رفع  ــارت هاى اين جهانى  اس ــتگارى و آزادى از اس معناى رس
تبعيض هاى جنسيتى و طبقاتى، اما بازمى بينيم كه اين تبعيض ها (مثًال 
ــارت  در جنگ ها) ادامه  ــزى يا اس ــكالى  از كني ــى، كه به صورت اش بردگ
ــالم با ورود به امپراتورى هاى  ــوند؟ اس مى يابند و به يك باره ملغى نمى ش
ــيار پيشرفته بودند-  بزرگى مانند بيزانس و ايران - كه از نظر حقوقى بس
ــد قوانين جديدى را  ــكام خود را تطبيق مى داده،  كه  باي ــا بايد اح نه تنه
ــت. ورود به مناسبت ها و قانونمندى هايى كه در هر  نيز ايجاد مى كرده اس
ــرزمين متفاوت بوده اند، فرهنگ اسالمى را وادار مى ساخته  دوره و هر س
ــرزمين ها  ــتان با واقعيت هاى موجود آن س كه وارد نوعى فرايند بده-بس
شود. درعين حال كه مى بايست خود سرمنشأ موقعيت هاى جديد شود. از 
ــده و نوعى  اين نظر در اين دوره ها اقدامات بزرگى ازنظر فرهنگى انجام ش
ــت. اما امروز ما در برخى حوزه ها  ديناميزم حقوقى به وجود مى آورده اس
ــده كه آيا اين  ــش طرح ش اين پويايى و ديناميزم را نمى بينيم و اين پرس
موقعيت متصلب محصول بسته شدن باب اجتهاد بوده است يا  انحطاط 
فرهنگى-تمدنى؟ واقعيت اين ا ست كه مسئله نه به خود اسالم ربط دارد و 
نه به فرهنگ هاى ملى؛ و اين موقعيت، امر «ذاتى» اسالم  نيست و علتش 
را بايد در جاى ديگر جست. وقتى انحطاط تمدنى پيش مى آيد و جامعه 
فقير مى شود، ساير ابعاد فرهنگى آن  نيز فقير و در همه زمينه ها انحطاط 

و ركود محسوس مى شود.
آقاى دكتر درسـت است كه در يك عكس العمل اسالم مى آيد 
و مقامى بـه زن مى دهد. امـا در خيلى از جاها زن را فاقد آن مقام 
مى دانستند و بويژه در اجتماعيات در آن دوران شايد بيشتر كنيز 
تعبير مى شد. دكتر شريعتى چگونه از آموزه هاى اسالمى مى خواهد 

اين برداشت را حل كند؟
ــبات  ــناخت از موقعيت زنان، پيش از هر چيز بايد ديد مناس براى ش
طبقاتى و همچنين جنسيتى جوامع عشيره اى -قبيله اى مانند عربستان 
ــت؟  براى نمونه، هاجر يك كنيز است و  ــالم چگونه بوده اس پيش از اس
ــماعيل اند و از ارث محروم  ــماعيل- كه عرب ها كه از تبار اس فرزند او-اس
ــدند، به خالف  فرزندان سارا -اسحاق- كه يهوديان از تبار او  تلقى مى ش
ــى  «اُمّيين» در قرآن (فرزندان آن  ــتند و ارث مى بردند. يكى از معان هس
ــنگر  ــت (رجوع كنيد به تحليل روش «مادر») به معناى «محرومان» اس
دوستمان آقاى طهماسبى در اين مورد)، محروم به خاطر اين كه فرزندان 
ــت از مناسبات طبقاتى در اين  يك كنيز هاجر بوده اند. خود نمونه اى اس
ــا در برابر اين وضعيت  ــى در قرآن، ام ــطح نظرى و مفهوم ــع. در س جوام
اجتماعى-تاريخى، دقت كنيد به ارتباطى كه بين َرحم، َرِحم و به طوركلى 
«رحمت» يا صفات اصلى خداوند، يعنى رحمان و رحيم وجود دارد. رابطه 
ــتى نوعى رابطه هستى بخشى است، مانند مادر و فرزند. خدا،  خدا و هس
ــش و زهدان و رحم و رحمت بُعدى  ــت. اما رابطه زاي مذكر يا مؤنث نيس
هستى شناختى به رابطه مادر و فرزندى مى بخشد. بنابراين، مفاهيم زنانه 
در قرآن و در فرهنگ سامى  به  طور كلى متعدد است و مادر نقش زيادى 
ــالم هم نقش تعيين كننده اى داشته است.  حتى در يهوديت دارد. در اس
ــته، به معناى  ــور اينكه وقتى  مى گوييد در آن زمان كنيز وجود داش منظ
نداشتن نقش عمومى زنان نيست.  با اين همه مسلم آن است كه در آنجا 
ــت (براى نمونه، همين  ــاالر و تبعيض آلود حاكم بوده اس نظام هاى مردس
ــراى عقد زنان متعدد از  ــات» و غيبت هرگونه محدوديتى ب «تعدد زوج
ــتان). يكى از اتهامات مزدكى ها اين بود كه  ــاهان در ايران باس ــوى ش س

ــتند. درصورتى كه آن ها بحث شان تساوى  ــتار اشتراك جنسى هس خواس
ــد. در دوران  عمومى  در امر ازدواج بود و نه اينكه در انحصار نخبگان باش
ــم خريدوفروش  ــى گاه «زن و زمين» باه ــى نقاط حت ــته، در برخ گذش

مى شده اند.
بله يك نگاه مالكانه به زن بوده است...

منظور اين كه چنين پديده اى محدود به عربستان نبوده و در تمدن هاى 
باستان نيز همين ماجراها جريان داشته است. به غيراز نظام هاى استثنايى 
ــده اند. اين ناهماهنگى  ــاالر» ناميده مى ش و محدود و خاصى كه «مادرس

ــن حاال نيز مى توان  ــتى در موقعيت زنان را همي ــى و عدم يكدس فرهنگ
ــن تبعيض ها ما در  ــور خودمان ديد. على رغم اي ــق مختلف كش در مناط
ــى دارند و  ــته زن را مى بينيم كه نظر و نقش ــاهنامه چهره هاى برجس ش
بطورسيستماتيك غايب نيستند. يا گاه گفته مى شود كه قرآن خطاب به 
ــت. برعكس بسيارى از آيات، مؤمنين و مؤمنات را خطاب قرار  مردان اس
مى دهد (آيه 13سوره حجرات كه از ذكر و أنثى شروع مى كند)؛ مى گويد 
ــيت  ــما را از يك زن و مرد آفريديم. تأكيد دارد كه در برابر خدا جنس ش
ــت. اين بينش هاى فلسفى دينى  آدمى  فرق نمى كند، بلكه مالك تقوا اس
است. اما در فقه و حقوق وضع متفاوت است. چراكه در فقه و حقوق فقط 
ــفى مطرح نيست كه مالك قرار مى گيرد، بلكه همان طور كه  بينش فلس
علما مى گويند در كنار كتاب و سنت، عقل و اجماع نيز مالك  است. كدام 
عقل و چه نوع اجماع؟ عقل يعنى عقل زمانه به اين معنى كه عقال چگونه 
فكر مى كنند. فرض كنيد يكى از اين عقال ارسطو بوده است. ارسطو يكى 
ــطو  ــاى طبيعت نگر بود، عكس افالطون كه رياضيات گرا بود. ارس از علم
فكر مى كرد كه زن مانند گلدانى است كه نطفه را نگه مى دارد، نه اين كه 
ــد و انتقال خصوصيات ارثى از طريق  ــى در نطفه داشته باش خودش نقش
ــد كه زن يا مرد شدن يك  ــت. در علم ژنتيك جديد مشخص ش مرد اس
امر ژنتيكى تصادفى است. اما در آن زمان علم زمان به آن صورت محدود 
بود.  وقتى علماى ما مى خواستند كه به علم زمان استناد كنند، به ارسطو 
استناد مى كردند و مى گفتند: درست است كه زن و مرد در برابر خداوند 
ــان «كامل»  ــاوى اند، اما اين پديده در نگاه آنان، يك انس از نظر تقوا مس
ــهروند يك مرد غير برده،  ــت. در يونان باستان هم مى گفتند كه ش نيس
ــى زن هم در مقوله ناقصان  ــت. يعن غيرمجنون، غيركودك و غير زن اس
ــد. درحالى كه اديان توحيدى چون اين ايده انقالبى  ــيم بندى مى ش تقس
ــاوى اند، مسئله  ــنى مس را آوردند كه همه در برابر خدا از هر جنس و س
ــفى ندارد و بيشتر به صورت حقوقى درآمده  تبعيض جنسيتى بنياد فلس
است و آن هم قرارگرفته در مناسبات اقتصادى حاكم (مانند مسئله تقسيم 

ــتان و بدوى، زن جزء  ثروت و حقوق و يا قانون قصاص) در نظام هاى باس
امالك محسوب مى شده و طبيعى است كه ازنظر حقوقى نيز تبعيض آميز 
ــد. مقصود  ــر بزرگ ترين انقالب ها هم در آن مى ش ــد بود، حتى اگ خواه
ــم از فاكتورهايى چون  ــفى كلى، مجبوري اين كه در كنار آموزه هاى فلس
ــخن بگوييم.  ــبات مادى اجتماعات ميزبان هم س جغرافيا و تاريخ و مناس
ــتند، اما براى  ــاوى در برابر خدا را داش بنابراين، اديان با اينكه آموزه تس
ــته اند كامًال تبعيض  محقق كردن خود با موانعى مادى روبرويند و نتوانس

را از بين ببرند.
دكتر شريعتى با بينش توحيدى از يك سو و نگاه به تجربه هاى متعدد 
تمدن ها، فرهنگ ها و سرزمين هاى ديگر به مسئله زن مى پردازد. در اين 
ــد هم نگاه هاى كليشه اى به زن غربى و زن  ــه اى  مى كوش رويكرد مقايس
شرقى را درهم شكند و نقد كند و هم نگاه سنت را به ايده آل تيپ زن. او 
در حوزه سنت و  مدرنيته تك الگويى، كليشه هايى كه در مورد زن وجود 
دارد را نمى پذيرد. در تبيينى كه از انسان جديد و يا سنخ نويى از انسان 
ــد. معنويت زنانه  ــرد را به صورت مكمل يكديگر مى بين ــد، زن و م مى  ده
ــريعتى وجود دارد. در كويريات شريعتى  ــه ش يا زنانگى معنوى در انديش
ــمع و مهراوه ترسيم مى شود؛  ــبت مذكر و مؤنث با نمادهايى چون ش نس
ــريعتى باواسطه آن ها گفت وگو بين دو شخصيت  مضامين نمادينى كه ش

متفاوت مرد و زن را ممكن و مكمل يكديگر مى داند.
آقـاى دكتـر من از بحث شـما ايـن را مى فهمم كه شـريعتى 
دستگاهى فكرى براى خود دارد كه بر اساس آن زن را هم تبيين 

مى كند.
ــى دارد: آزادى خواهى،  ــاد و آرمان هاي ــان ابع ــريعتى، انس در نگاه ش
عدالت طلبى و عرفان و معنويت. عرفان، البته منحصر به گرايش صوفيانه 
ــت. نه تنها بايد در پيوند با دو بعد ديگر باشد، بلكه  و معنويت محض نيس
ــد. شريعتى در نقدى  ــتى حامل نوعى عقالنيت انتقادى نيز باش مى بايس
ــيون زاهدانه يا صوفيانه دارد، نشان مى دهد كه  تلقى اش از  كه به اليناس
ــت. اين تصور پيش آمده كه شريعتى  زن يا مرد ايده آل نيز يك بعدى نيس
ــتر در پى تحميل يك چهره مبارزاتى است و تقليل دادن بُعد دينى  بيش
ــى انسان.  تصويرى كليشه اى و قالبى  و فرهنگى به بعد مبارزاتى و سياس
ــريعتى است. به عنوان مثال شريعتى در مقايسه ميان سلمان و ابوذر،  از ش
ــنخ مى داند. اگرچه ابتدا به نام خداى ابوذر شروع  ــلمان هم س خود را با س
مى كند، اما وقتى مى خواهد خودش را در چهره هاى صحابه بازيابد، بيشتر 
سلمان است و در ترجمه و معرفى اى كه مى كند، سلمان را ازنظر كيفيت 
ــريعتى كمتر شناخته شده  فكرى و دانش باالتر مى داند. آثار كويرياتى ش
است و تصويرى كه از او هست بيشتر محدود به شريعتى حسينيه ارشاد 
ــت؛ چهره اى كه  البته بسيار  ــخنرانى هاى اجتماعى و سياسى او اس و س
تأثيرگذار هم بوده است. به تعبيرى «معلم انقالب» معرفى شده است. اما 
شريعتى ابعاد ديگرى هم دارد كه بيشتر پس از انقالب شناخته مى شود. 
ــناخته نشد و به همين دليل  ــريعتى خيلى دقيق ش مثًال «كويريات»  ش
ــت هاى افراطى و تفريطى از شريعتى شده است، نشان مى دهد كه  برداش
ــى مطلوب شريعتى در دوره انقالب  اصوالً نظام فكرى، اجتماعى و سياس
ــت،  ــث زن برگرديم خود عناوين گوياس ــود. حاال اگر به بح ــناخته نب ش
ــش از اين كه دختر  ــت»، يعنى چه؟ يعنى فاطمه پي ــه فاطمه اس «فاطم
پيامبر يا همسر امام على يا مادر حسنين باشد، خود چهره اى مستقل نيز 

هست كه بايد پيرامون اين شخصيت مطالعه شود.
يعنى در اينجا دارد وابسـتگى ها را كم مى كند و به شـخصيت 

خود انسان مى پردازد.
ــخصيت زن ايده آل در اسالم و تشيع كه فاطمه باشد،  بله، يعنى به ش
مى پردازد. اتفاقاً زندگى نامه و اثرات حضرت فاطمه كم شناخته شده بوده 

است، االن هم بيشتر مدح، ستايش و غيره مطرح است. 
ادامه در صفحه8
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سياسى
ويژه 

پيامدهاى ناديده انگارى روش شناسى فلسفى
چرا توسعه نيافته ايم؟

محمدسركاميان

ــاله بسيار بسيار اساسى هست كه سال هاست فكر و  ــخ به يك مس آنچه بنده فكر مى كنم كه يافته ام پاس
ذهنم را درگير خود كرده و احتماال بارها به ذهن شما مخاطب گرامى هم رسيده باشد مساله اى كه از ده ها 
ــتاى پيدا كردن راه حلى براى آن بحث و  ــمندان متعدد راجع به آن و در راس ــال پيش محققين و انديش س
تحليل كرده اند فرضيه و نظريه ساخته اند كتاب و مقاله نوشته اند و... مساله اى كه نه تنها با زندگى من و شما 
ــت و پاسخ دهى به آن  ــعاع خود قرار داده اس و همه مردمان ارتباط دارد بلكه ابعاد زندگى همه ما را تحت الش
مى تواند تحول بخش زندگى خود و آيندگانمان باشد. مساله اين است ما در كشورى زندگى مى كنيم كه مهد 
تمدن است يعنى از جمله اولين تمدن ها و سكونت گاه هاى بشرى در كشور ما شكل گرفته اند، جغرافياى ما 
جغرافياى بى نظير (پل بين شرق و غرب، وسعت زياد و همجوارى با درياها) و تاريخمان تاريخى افتخار آميز 
است. اقليم ما يكى از بهترين اقاليم (مديترانه اى و چهارفصل) و منابع و معادن سرزمين مان هم فراوانند. از 
ــب با تنوعات قومى- زبانى و برخوردار از عناصر هويتى  ــانى هم جمعيت جوان، متناس لحاظ ويژگى هاى انس
مشترك در مقياس ملى و به خصوص برخوردار از وحدت دينى و بسيارى از قابليت ها و ظرفيت هاى طبيعى و 
انسانى ديگر اما سوال اين است چرا شرايط كلى كشور ما در حوزه هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
بايد به گونه اى باشد كه ما به عنوان يك كشور جهان سومى مطرح باشيم به عبارتى بايد گفت چرا كشور ما 

در جايگاهى كه مى تواند و بايد باشد نيست.
ــكل مطرح كرده از مردم بخواهيم كه به آن پاسخ دهند با جواب ها و  ــوال را به همين ش يقينا اگر اين س
ــد كه بيشترين پاسخ ها حول گزاره  ضعف مديريت  ــد و به نظر مى ر س تحليل  هاى مختلفى مواجه خواهيم ش
ــد. اما واقعيت اين است كه در باب ريشه يابى علت عدم توسعه يافتگى يك جامعه، گزاره ضعف مديريت  باش

نمى تواند براى يك بازه زمانى چند صد ساله موضوعيت داشته باشد.
ــته اند براى اين مساله و شبهه بزرگ  ــت كه نخبگان جامعه ما هم تاكنون نتوانس از طرفى واقعيت اين اس
ــيب شناسانه يا معطوف به راه حلى  ــب پيدا كنند. اگر بخواهيم به آثار ديدگاه هاى آس ــخ و راه حل مناس پاس
ــه دسته ديدگاه مختلف (در سه حوزه  ــته اند تاملى كنيم خواهيم ديد كه س كه نخبگان ما در اين زمينه داش

فرهنگ، جغرافيا و دين) قابل تشخيص است.
برخى معتقدند ريشه توسعه نيافتگى ما در حوزه فرهنگ است و معتقدند تا زمانى كه فرهنگ جامعه تغيير 
ــيد به عنوان مثال مى شود گفت نويسندگان كتاب هاى جامعه شناسى  نكند به وضعيت مطلوب نخواهيم رس

خودمانى و نخبه كشى تلويحا چنين اعتقادى داشته يا دارند.
ــگاهيان كشور ما در راستاى تحليل و پاسخ دهى به چنين شبهه بزرگى انگشت اتهام را به  بعضى از دانش
سمت جغرافياى ايران نشانه رفته و سعى كرده اند بگويند ايران روى كمربند خشك قرار داشته و بنابراين قبل 
ــرزمين (محدوديت در منابع آب، خاك و آب و هوا) هستند كه مسير دستيابى  از هر چيز محدوديت هاى س

به توسعه كشور را محدود و مسدود كرده اند.
در اين ميان هم بوده اند معدود افرادى (افرادى مثل صادق هدايت و...) كه در راستاى پاسخگويى به اين 
ــده و البته بدون اتكا به منطق و استدالل و صرفا از روى سطحى نگرى،  ــاله بزرگ دچار خطاى فكرى ش مس

دين يا حكومت دينى را عامل توسعه نيافتگى ما دانسته اند.
در مقام تحليل و ارزيابى اين ديدگاه ها گرچه مجال بحث مفصل نيست لكن از صورت مساله اين نوشتار 
پر پيداست كه با هر سه رويكرد مذكور مخالف هستيم و معتقديم كه نه تنها نقش وجودى هيچكدام از اين 
سه مولفه يا تركيب آنها به عنوان محدودكننده يا بازدارنده توسعه و پيشرفت كشور قابليت تبيين و تحليل 
ــت كه موجب نقش بستن اين  ــتداللى ندارد بلكه اتفاقا تامل در نقش وجودى همين عوامل اس منطقى و اس
شبهه يا سوال بزرگ در اذهان و افكار شده كه چرا ما بايد جهان سومى باشيم وانگهى وقتى كه ماهيت هر 
ــكل گيرى صورت مساله ما نقش ايجابى و قوام بخش  ــه عامل، دين، فرهنگ و جغرافيا در ايجاد ش كدام از س
ــاله نقش سلبى داشته باشند يعنى  ــخ به صورت مس ــت كه همين عوامل نمى توانند در پاس دارند بديهى اس
ــتعدادمان اما توسعه نداريم و بعد به دنبال اين  ــود كه ما بگوييم چرا با وجود جغرافياى ممتاز و پر اس نمى ش

پاسخ باشيم كه البد جغرافياى ضعيفى داريم و همين گونه است موضوع دين و موضوع فرهنگ.
اما آنچه بنده بعد از بيست و چند سال تامل و تعمق- پيرامون اين سوال كه چرا ما جهان سومى يا توسعه 
ــيده ام موضوع اهميت قطعى و تعيين كننده فلسفه و روش شناسى فلسفى است.  ــتيم- به آن رس نيافته هس
ــن و محكم به اين نتيجه رسيده ام كه اوال در  ــيار روش اينجانب به جرات و ضرس قاطع و مبتنى بر داليل بس
جامعه ما موضوع فلسفه و اهميت آن مورد غفلت قرار گرفته است و ثانيا ريشه و منشاء عدم توسعه يافتگى 

(و تمام مشكالت) جامعه ما قبل از هر چيز به همين مساله برمى گردد.
مسلما تامل در اين گزاره ها سواالت مهم و متعددى را به اذهان متبادر مى نمايد.

ــى در توسعه يا عدم  ــفه از نظر نگارنده چه تعريفى دارد وجود يا عدم وجود آن چه نقش اين كه مگر فلس
توسعه يك كشور دارد و اين كه مگر ما در كشورمان كتاب ها، كالس ها، دانشجويان و اساتيد فراوان در رشته 
ــاس چه شواهد و قراينى ادعا دارد كه در جامعه ما نسبت به  ــفه نداريم پس نگارنده با چه داليلى و براس فلس
ــت؟ همچنين اين سوال مطرح مى شود كه چرا نخبگان ما تاكنون از اهميت اين  ــفه بى توجهى شده اس فلس
ــاله مهم غفلت كرده اند و فلسفه چگونه مى تواند زمينه دستيابى جامعه ايران به توسعه را فراهم  مقوله و مس
ــفه در ابعاد فردى و اجتماعى  ــارى كردن فلس ــن كه راه و روش نفوذ دادن و جارى و س ــت اي آورد و در نهاي

زندگى مردم و جامعه چگونه است؟
اينجانب به منظور پاسخگويى به اين سواالت و تبيين كلى مدعا توجه مخاطبان گرامى را به اين واقعيت 
جلب مى كنم كه اگر امروز ما به آثار و منابع علمى جوامع اروپايى يا به شهروندان و به خصوص نخبگان اين 
ــوال كنيم كه بزرگترين و تاثيرگذارترين چهره ها و  جوامع مراجعه كنيم و راجع به اين قضيه تحقيق ويا س
ــتند يقينا پيش و بيش از هر كس يا كسانى ديگر اين نام فالسفه  ــخصيت هاى اين جوامع چه كسانى هس ش
ــد و البته اگر همين سوال از مردمان و نخبگان ساير جوامع  اروپايى خواهند بود كه با آنها مواجه خواهيم ش

پرسيده شود باز هم پاسخ همان خواهد بود.
حال بياييم به اين سوال اساسى بينديشيم كه چرا در ميان صدها و هزاران نفرى كه در حيطه هاى مختلف 
پزشكى، كيمياگرى (شيمى)، رياضيات، ادبيات، بازرگانى، حكمرانى و مملكت دارى، نظامى، سياست و... كه در 
ادوار و اعصار تاريخ طوالنى جوامع، سرآمد و پرآوازه بوده اند اما نام سرآمدان هيچ حيطه اى مثل نام فالسفه بر 
سر زبان ها زنده و جارى نيست؟ مثال چرا با همه اهميتى كه اقتصاد در زندگى افراد و جوامع دارد اما نه نام 
نوابغ اقتصادى مثل نام فيلسوفان بر سر زبان ها مى افتد و نه محتواى نظريات اقتصادى مثل محتواى نظريات 
ــوفانى چون كانت، فرانسيس بيكن،  ــت كه چرا نام فيلس ــفى مورد توجه قرار مى گيرد؟ منظورم اين اس فلس
ــتند (صرفنظر از نوع فلسفه شان) و چرا نظريات، افكار و  ــپينوزا و... براى جهانيان مهم هس دكارت، هگل، اس
ديدگاه هاى چنين افرادى همواره و همواره چه در منابع و محافل علمى- نخبگى و چه حتى در گفتمان هاى 

عمومى مورد بحث و كنگاش قرار مى گيرند؟
ــيدن به يك پاسخ اساسى باشد و آن  ــواالت مى  تواند راهنماى ذهن ما در رس يقينا تامل عميق در اين س

پاسخ اين است كه همانا مقوله فلسفه مقوله  اى بسيار بسيار مهم است.
ــير حركت جامعه را  ــت كه هم موجب حركت ملى جامعه مى گردد، هم مس ــفه  در اين اس اهميت فلس
مشخص مى نمايد و هم اين كه براى حركت كلى جامعه به منزله افق دور و آدرس نهايى عمل مى كند، علت 
ــفه ابتناى بر عقالنيت محض دارد و فيلسوف كسى است كه به چرايى پديده ها و  ــت كه ذات فلس هم اين اس
ــخ مبتنى بر تعقل عميق مى دهد در نتيجه جريان يافتن گفتمان  چرايى و چگونگى روابط بين پديده ها پاس
ــفه در يك جامعه موجب ايجاد تجانس و تقارن در برداشت ها و انديشه هاى انسانى نسبت به موضوعات  فلس
اصلى و مفاهيم عميق مى گردد. اين بدان معناست كه نفوذ فلسفه در يك جامعه موجب هدايت و جهت مند 
ــمت افق و اهداف غايى آن جامعه خواهد بود. شاهد و مصداق بارز اين معنا را  ــدن فيزيك اجتماعى به س ش

مى شود با تامل در تجربه نقش آفرينى فلسفه در توسعه جوامع اروپايى مالحظه كرد.
ــعه يافته مى شناسيم در دوره  ــرفته و توس همگان مى دانيم اين جوامع اروپايى كه ما امروز به عنوان پيش
قرون وسطى هزار سال تمام تحت استيالى فقر و فالكت و جهل و عقب افتادگى و ظلمات بودند يعنى همين 
ــن بارندگى و منابع آب فراوان با همين  ــبز بود با همين خاك ها و جلگه هاى حاصلخيز با همي ــاى سرس اروپ
ــب و... و با مردمى كه پدران و مادران همين مردم كنونى اروپا بودند اما  جنگل ها و همين آب و هواى مناس
در وخيم ترين شرايط ممكن زندگى در ابعاد فردى و اجتماعى مى زيستند و در طول آن هزار سال نه بويى از 
تمدن وجود داشت و نه كوچكترين تغيير و تحولى در سطح زندگى اين جوامع به وجود مى آمد. اما به تدريج 
با ظهور فلسفه و فيلسوفان سرنوشت اين جوامع از فقر و بدبختى به سمت شكوفايى استعدادها و در نتيجه 

پيشرفت و توسغه تغيير يافت.
امروز اگر مى بينيم كه مردمان و نخبگان اروپايى براى فيلسوفانشان احترام و ارزش فوق العاده قايل هستند 
به اين دليل است كه زندگى پيشرفته و توسعه يافته خود و جوامع خود را مديون افكار و انديشه هاى عميق 
ايشان مى دانند درست مثل ما كه سعدى و حافظ را احترام مى كنيم چون مى دانيم به ما آداب سخن گفتن 

و رفتار درست آموخته و موجب تعالى گفتمان، معرفت و انديشه ما شده اند.
ــواالتى كه گفتيم با تامل در صورت مساله اصلى اين نوشتار به اذهان و افكار خواهد رسيد اين  يكى از س
است كه با چه داليلى مى شود اثبات كرد كه در جامعه ما مقوله فلسفه و اهميت آن و روش شناسى فلسفى 

مورد بى توجهى قرار گرفته است؟ 
ادامه در صفحه9

سخن اول

گفت و گوى «مردم ساالرى» با احسان شريعتى پيرامون مقام زن در نگاه دكتر على شريعتى

شريعتى مشوق زنان براى مقابله با جبر است
خداداد خادم

دكتر شريعتى مشوق زنان خانواده براى درافتادن 
با جبرها و محدوديت هايى اسـت كه اجتماع بر آن ها 
تحميـل مى كنـد. اين مسـئله در نامه ها بـه خواهران 
و همسـرش هم مشـخص اسـت. در وصيتـى كه به 
دخترانـش مى كنـد هـم به صراحت مى گويـد كه اين 
جامعه اسـت كه نقش ثانويه به زن مى دهد و تحميل 
مى كند و ابراز اميدوارى مى كند كه تن به اين موقعيت 
ندهند. شريعتى تفاوت ميان زن و مرد را مشروعيتى 
بـراى عدم تسـاوى حقـوق ميـان آن دو نمى داند. در 
نظر او نه تنها ميان زن و مرد بلكه ميان فرهنگ ها هم 
تفاوت وجود دارد. تفاوت يعنى «شخصيت»، اما منبع 

تبعيض و نابرابرى نمى تواند باشد

س: الهام درفشى/ مردم ساالرى
عك


