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نقد و نظر

كتابخانه

دانشگاه پرورشگاه
شخصيتدانشگاهي

در بحثه��اي عل��وم اجتماعي و
جامعهشناس��ي از كتاب دوركيم
گرفته تا بعد از آن ،مقوله اخالق و
اخالق حرفهاي توانسته جايگاهي
اساسي پيدا كند .به نظر ميرسد
كه ما هم به عنوان اف��رادي كه در
حسينميرزايي
حوزههايانسانيكارميكنيم،بايد
بيشازبقيهبهاينبحثبپردازيم.اخالقدرعلم،اخالقعلم
وآموزشعاليوهرقرائتديگريكهداشتهباشيد،همهيك
عنصرذاتيبهناماخالقرادربرميگيردكهنسبتاينبحث
را با بحثهاي ديگر مهم و قابل تامل ميكند .هر چند همه
تفكيكعلومازهمديگرراپذيرفتهايمامانبايدازتاثيرعلوم
برهمديگرغفلتكردوفوايديكههرعلمميتواندبرساير
علوم داشته باشد را نبايد مورد غفلت قرار داد ،از جمله اين
علوم،علومانسانياست.
مقولهاخالقرامنازبابنظامسازيموردتوجهقرارميدهم
و علوم انس��اني برخالف علوم فني و مهندس��ي كه داعيه
نظامسازيراندارند،اينظرفيترابرايمابهوجودميآورد
كه اگر قرار است در باب آموزش عالي و علم تاملي صورت
بگيرد،عالمانعلو مانسانيوعلوماجتماعيهستندكهبايد
بهاينبحثتوجهكنند.يكيازايننهادها،نهاددانشگاهاست
كهدرآنفعاليتاصليخودمانراانجامميدهيم.
دانشگاه جايي است كه بايد بيش از ساير بخشهاي ديگر
جامعه به امر اخ�لاق توجه كند .دليل آن هم اين اس��ت
كه فرهيختگي در جامعه اين انتظ��ار را به وجود ميآورد
كه اخالقيترين محيط ،محيط علمي باشد .مطالبي كه
پژوهش��گران ايراني در اين زمينه ارايه كردهاند ،نش��ان از
اين اس��ت كه گويا يك نوع اختاللي در اين حوزه به وجود
آمده است و در نسبت رابطه بين استاد و دانشجو ،دانشجو
و اس��تاد و اساسا همه اينها با س��ازمان و ساختار دانشگاه
و قواع��دي كه در آن وج��ود دارد ،يك نوع بازانديش��ي و
بازنگري باي��د انجام بدهيم .از ب��اب اينكه ببينيم كه اين
محيط فاضالنه و فرهيخته كه قرار اس��ت فرهيختگي را
به صورت يك امر هنجارفرست به جامعه تزريق كند خود
درچهوضعيتيبهسرميبرد.
ش��خصيت دانش��گاهي و ش��خصيت علم��ي واژههايي
اس��ت ك��ه خ��ود ب��ه خ��ود در كن��ار واژه دانش��گاه به
كار ب��رده ميش��ود .دانش��گاه جايي اس��ت ك��ه در آن
اي��ن ش��خصيت دانش��گاهي پ��رورش پي��دا ميكند.
به همين خاطر نظام انتظارات از دانشگاه در جامعه بسيار
باالست و از همين حيث هم كار دانشگاه سخت ميشود.
به همين دليل مسائلي مانند پاياننامهنويسي و ...مسائلي
هستند كه براي خيلي از افراد قابل هضم نيستند ،چراكه
كليتوروحدانشگاهبرايغيرازاينمسائلوخطاهاست.
بخشي از اين مسائل شايد به توسعه كمي آموزش عالي در
دودههاخيربرميگرددواينكميتاحتماالدرآسيبزايي
اين بحث اثر دارد ،ام��ا لزوما معناي تعيينكنندگي هم
ندارد .يعني بسياري از افراد هستند كه در همين وضعيت
در يك وضعيت اخالقي تالش ميكنند.
ما به عنوان افرادي كه علوم انس��اني و علوم اجتماعي
خواندهايم و زيس��ت روزمرهمان هم در دانشگاه است،
موظفيم به مقوله اخالق آموزش عالي توجه روزافزون
كنيم و از علوم انساني انتظار است كه بتواند اين كار را
انجام دهد ،به همين خاطر حتما بايد وارد حوزههاي
ديگر بشويم و بتوانيم به آن نظامسازي كمك كنيم.
م��ا باي��د نظامس��ازيهاي خودمان را داش��ته باش��يم
و منظ��ورم فق��ط آييننامهنويس��ي نيس��ت .اتفاق��ا
آن چي��زي ك��ه عل��وم انس��اني و عل��وم اجتماع��ي
به دنبالش اس��ت ،بيش از آنكه به آييننامه برسد ،فضاي
عموميفرهيختهوفضايعمومياياستكهدرآناخالق
را ساري و جاري ميكند .آن حساسيت ايجاد كردن است
و اين حساسيتهاست كه ميتواند به عنوان يك گفتمان
اجتماعي در حوزه اجتماعي و عمومي به ما كمك كند تا
بتوانيمجامعهايفرهيختهداشتهباشيم.
رييسپژوهشكدهمطالعاتفرهنگيواجتماعي
كتاب

بندگان سرمايه

چراانسانهابرايانسانهاييديگركارميكنند؟اينپرسش
ب ه ظاهر ساده و ابتدايي در قلب بحث فردريك لوردون قرار
دارد.لوردونبرايتكميلپاسخهايناتمامماركس،خصوصا
در برابر منظره گيجكننده مستخدماني متعهد و مشتاق،
قسمي «انسانشناسي اسپينوزيستي» را به كار ميبندد
كهنقشبنيادينتاثيراتوانفعاالترادررابطهاستخدامي
آشكار ميكند و استثمار سرمايهدارانه را به منزله تصرف و
قالبريزيدوبارهميلمجددامفهومپردازيميكند.قسمي
خوانشسرتاسرماترياليستيازاخالقاسپينوزابهلودرون
اجازه ميدهد پنبه تمام تص��ورات در باب خودمختاري و
خود-تعينيفرديرابزند؛درعينحالكههمزمانايدههاي
آزاديسياسيورهاييازبنداستثمارسرمايهدارانهراحفظ
ميكند.بندگانمشتاقسرمايهطرحياستمتهورانهبراي
بازانديشي در سرمايهداري و فراروي از آن برمبناي تجربه
معاصر از كار .فردريك لوردون در بندگان مشتاق سرمايه
با مف��روض گرفتن بخش اعظم تحلي��ل ماركس در باب
ساختارهايكالنوابژكتيوبسيجسرماي هدارانه،بهچيستي
ومختصاتبندگيپرداختهوبهلطفآراياسپينوزاآنرااز
دامسوبژكتيويسموفردگرايينهفتهدربحثالبوئسينجات
داده است .لوردون عالوه بر شناخت ابژكتيو سازوكارهاي
بندگي-كه بهدرس��تي آن را نه امري خودخواسته ،بلكه
«ش��ورمندانه» و «مش��تاقانه» ميخواند -براي پاسخ به
پرسشتعيينكنندهعواملانسانشناختيوعاطفيچرايي
ماندگاريوتداومسرماي هداري،بهقرائتيبديعوتاملبرانگيز
از اخالق متوسل ميش��ود تا نسخهاي امروزي و معاصر از
تحليلي انتقادي و رهايي
بخش از بندگي انس��ان به
دستدهد.كتاب«بندگان
مشتاق سرمايه :اسپينوزا
و ماركس در ب��اب ميل»
نوشته فردريك لوردون با
ترجمهفوادحبيبيوامين
كرمي توس��ط انتشارات
علمي و فرهنگي به تازگي
منتشرشدهاست.

نو شريعتي و چند پرسش

گذر از دكتر؟

اخي��را در ش��بكههاي اجتماعي
پوس��تري با تصوير علي شريعتي
منتشر ش��ده كه عنوان اصلي آن
«نوش��ريعتي» اس��ت .وقتي اين
پوسترراديدم،اولينپرسشيكهدر
رحيممحمدي ذهنمايجادشد،اينبود؛نوشريعتي
چيست؟ اين واژه «نو» چرا با اسم
شريعتيهمراهشدهاست؟مگرشريعتيهمكهنهونودارد؟
اگر دارد ،شريعتي كهنه چه مشكلي داشت كه شريعتي نو
ميخواهدآنرابگشايد؟يابرطرفكند؟
تركيب جديد و در اين پرس��شها فكر
مقداري كه در اين
ِ
كردم ،چنين به ذهنم آمد؛ ش��ايد اين عنوان گرتهبرداري
از تركيباتي چون «نو ماركس��ي» يا «نو كانتي» باشد كه
در دنياي امروز سنتي براي خود شده است .اما داستان به
اين سادگيها نيست ،اگر امروز سنتي به اسم نو ماركسي
«عمل نامي��دن» يك اتفاق
نامگذاري ش��ده اس��ت اين ِ
«پسيني»است.بهچهمعنا؟يعنيكسانيبهآراءماركسو
خوانش ارتدوكسي او نقدهاي دروني و بيروني وارد كردند
به طوري كه عمال سخنان و نظرات آنان در سنت مرسو ِم
ماركس��ي نميگنجيد ،اينان به تدريج بحثها و نقدها و
خوانشهاي خود را توسعه دادند و اشخاص بيشتري اين
خوانش نو و رويكرد انتق��ادي را ادامه دادند و بدون آنكه از
پيشباهمديگرهمدستيكردهباشند،سنتيجديدپديد
آوردندكهبعدهاناظرانبيرونيمجموعهكوششهايآنان
راتحتعنوان«نوماركسي»نامگذاريكردند.اماپرسشي
كهدراينجاپديدميآيد،ايناستكه؛آياپيرامونمباحثو
گفتارهايشريعتيهم،چنيناتفاقيافتادهاست؟اگربله،
چه كساني و در كجا شريعتي نخستين را خوانش انتقادي
كردندودربيرونازسنتنخستينبايكدستگاهمعرفتي-
نظريبديل،نظراتوانتقاداتجديديآفريدندكهماامروز
مجموعهكوششهايآنانرابهعنواننوشريعتينامگذاري
كنيم .اگر چنين كوششهايي بوده باشد ،مسلما نامي هم
برايناميدنآنپيداخواهدشد،اگرنوشريعتيهمنباشد،
ناممناسبديگريخواهدبود.درغيراينصورتتركيبنو
شريعتينوعيهمدستيوتبليغاتاست.
مطلبديگريكهبهذهنمآمد،اينبودشايدخالقانواژهنو
شريعتي درصدد نوعي احيا و بازآفريني شريعتي در زمانه
كنوني برآمدهاند ،يعني احساساتش��ان از فراموش شدن
شريعتي جريحهدار اس��ت و ميخواهند به لطايفالحيل
او را احي��ا كنند و نگذارند از يادها برود .اما توجه ندارند اين
كار با همدستي و تبليغات شدني نيست .چون هر «لحظه
تاريخي»وهر«شرايطاجتماعي»اقتضائاتخاصخودش
را دارد .به عبارت ديگر ما امروز با اين پرسش اساسي مواجه
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هستيم؛ نو شريعتي در چه لحظه تاريخي و در چه شرايط با گونههاي متنوعي از روشنفكران در ايران مواجه بودهايم
كه ميتوان آنها را به صورت گذرا به شكل زير دستهبند 
ي
اجتماعيممكناست؟
مطل��ب س��ومي كه ب��ه فك��رم رس��يد ،اين بود ش��ايد كرد-1:منورالفكريآغازينوكالسيك؛-2روشنفكرچپ؛
برگزاركنندگان س��مپوزيوم نو شريعتي به احساس يا به  -3ضدروشنفكري و روشنفكري ديني؛  -4روشنفكري
تامل دريافتهاند؛ گويا ش��ريعتي نخستين آن گونه كه در ادبي و هنري؛  -5روش��نفكري دانش��گاهي يا روشنفكر
ي خويش ظهور كرده بود ،علوم انس��اني .چهار گونه نخست ،همگي تا سال ۱۳۵۷و
نوشتجات و گفتارها و كنشها 
يكمشكالتيداردكهبا«زمانهما»ناسازگاراست،يابهدرد تا وقوع انقالب اس�لامي ظهور و نقشهاي خود را خوب يا
امروز نميخورد و حداقل بهتر است آن بخش از گفتارها و بد ايفا كردند و آنان كساني چون؛ آخوندزاده و طالباف و
مباحثشكهباامروزسازگاراست،برجستهشودوآنبخش محمدامين رس��ولزاده و تقي اراني و احسان طبري و انور
ديگركهمشكلتوليدكردهوبازميتواندمشكلايجادكند خامهاي و احمد فرديد و جالل آلاحمد و علي ش��ريعتي
به قفسه كتابخانهها سپرده شود تا فراموش شود .به ديگر هستند .اما نو ِع اخير روشنفكري ،پديده متفاوتي است كه
پايگاه اجتماع��ي و معرفتي آن
سخن در واژه نو شريعتي ناچارا
دانش��گاه و علوم انساني است و
نوعي «گذر از ش��ريعتي» هم
در «پايان عصر روشنفكري» و
مكنون اس��ت يا حداقل اذعان
پس از انقالب ظهور كرده است.
ميگردد؛«شريعتينخستين»
روشنفكري دانشگاهي بهكلي
ب��ا زمان��ه كنوني نامناس��ب و
از سنت روش��نفكري عمومي
ناسازگار اس��ت .گويي زمانه و
پيش از انقالب متفاوت اس��ت
مسائلما،منطقگفتارشريعتي
و در زمان��ي ظهور كرد كه در اثر
را پس ميزند .اگر اين دريافت
انقالب ،روش��نفكري عمومي و
نزديك به صحت باشد .ميتوان
ضدروشنفكريتجددستيز(اعم
نتيجهگرفت،شريعتينخستين
از چپ و س��نتگرا) بيكاركرد
محصور در زم��ان و فضايي بود
ش��دند و روش��نفكري ادبي و
كه ديگر دوره آن به س��ر آمده
هنري نيز ك��ه در مطبوعات و
اس��ت .اي��ن جمله ب��ه گمانم
نهادهاي خصوصي و غيردولتي
ميتواند جمله با اهميتي باشد.
فعاليت ناچيزي داشت ،چندان
فيالمثلماوقتيسخنرانيهاي
اخي�را در ش�بكههاي اجتماع�ي
نتوانس��ت در مقابل ايدئولوژي
«ام��ت و امامت» ش��ريعتي را
پوس�تري با تصوير علي ش�ريعتي
مسلط انقالبي و فشارهاي زمانه
ميخوانيم ،اين احس��اس به ما
منتش�ر ش�ده كه عن�وان اصلي آن
استوار بماند .در اين زمان بود كه
دست ميدهد؛ ديگر زمانه اين
«نوشريعتي»است .وقتي اين پوستر
گفتمان جديدي از روشنفكري
نگاهها و حرفها و ترغيبها به
ِ
را ديدم ،اولين پرسشي كه در ذهنم
از فضاي دانشگاه و علوم انساني
سر آمده است و امروز ديگر اين
ايج�اد ش�د ،اين ب�ود؛ نو ش�ريعتي
س��ر برآورد و دانشهايي چون
نوعگفتارهاوترغيبهادرذهن
چيس�ت؟ اين واژه «نو» چرا با اس�م
فلسفهوادبياتوجامعهشناسي
و خاطر مردمان زمانه مسموع و
شريعتي همراه شده است؟
وحقوقوعلمسياست،خاستگاه
مقبول نيست .در اينجاست كه
ميتوانپرسيد؛ چه كساني سخن و عملشان در محدوده نوع جديدي از روشنفكري واقع شد .در اين زمان اساتيدي
زمان و مكان خاص معنا و مقبوليت دارد و در زمان و مكان همكهازدانشگاههااخراجشدهبودنددرمكانهايخصوصي
ديگر معنا و پذيرش خود را از دست ميدهد؟ گويا اين امر و عمومي س��خنراني كردند يا در موسس��ات غيردولتي
خصلت روشنفكران و اهل سياست و اهل عمل است و اال پژوهش و تاليف انجام دادند يا در حاش��يه دانش��گاه و پارا
تاريخشناس و جامعهشناس و فيلسوف كه اهل نظر و اهل آكادميها كالس علوم انساني و فلسفه برگزار كردند و به
توسعه روشنفكري دانشگاهي يا روشنفكري علوم انساني
شناختهستند،وضعديگريدارند.
پسبهتراست،اندكيدرايندوپرسشبينديشيمكهمثال؛ پرداختند.
اما آيا روش��نفكري و جامعهشناس��ي يك چيز است؟ يا
روشنفكركيست؟وجامعهشناسكيست؟
دردورهمعاصركهماازآنبه«تجددايراني»يادميكنيم،ما دو چيز متفاوت؟ در پاس��خ بايد گفت؛ امروزه بسياري از

پيروان روشنفكران و داستاننويسان و اهل رسانه و حتي
ِ
برخي جامعهشناسان و تاريخنگاران در فهميدن تفاوت
روشنفكري و جامعهشناس��ي دچار خطا هستند .اينان
روشنفكريرابهمثابهيك«نظا ِم شناختي»تبيينكننده
و توضيحدهنده تلقي ميكنند و در ذهن خود گفتارها و
توضيحات روش��نفكران را جايگزين توضيح آكادميك و
ي كه روشنفكران
نظا ِم علمي دانشگاهي ميكنند؛ در حال 
و فعاالن اجتماعي و سياس��ي اساسا نميتوانند همانند
يك مورخ دانشگاهي و جامعهشناس و فيلسوف ،شارح و
توضيح دهنده جامعه و وضعيت زمانه و مسائل اجتماعي
در س��احت «انديش��ه مفهومي و نظري» باش��ند ،چون
توصيف و توضيح روشنفكرانه و ضدروشنفكرانه اساسا از
موضع آگاهي ايدئولوژيك و سياسي است و اين توصيف
و توضيحها اوال؛ «ناظر به عمل» هس��تند ،ثانيا «متعهد
به رسالت اجتماعي و سياس��ي»اند .از اين رو نميتوانند
جايگزين فعاليت انديش��هاي و مفهومي مستقل كه در
آكادمي اتفاق ميافتد ،باشند .به ديگر سخن روشنفكران
و فعاالن اجتماعي ،خود بخش��ي از واقعه و عمل و بخشي
حين عمل
از تغييرات و علل تغييرات هس��تند و آنان در ِ
و مبارزه ميانديشند و سخن ميگويند و اجرا ميكنند و
پيروان خود را ميشورانند تا راه عمل را بگشايند و تغيير
ايجاد كنند يا جلو تغييري را بگيرند .اما جامعهش��ناس و
دانشمندعلومانسانيميخواهدراهبستهشناختوتفكررا
بگشايدوتوصيفوتبييننظري-مفهومياززمانهوشرايط
ومسايلارايهكند.پساگرچهروشنفكرانهموارهتوصيف
وتوضيحيازوقايعواموروتغييراتارايهميكننداماهمان
طور كه عرض كردم ،اين كار آنان صرفا فكر كردن به عمل
ومعطوفبهرسالتاجتماعيواقناعپيرواندرحينعمل
و مبارزه است و آنان ميخواهند راه بسته عمل را بگشايند.
ب ه عبارت ديگر ،توضيحات و گفتارهاي روشنفكري اساسا
نميتواند به صورت مستقل و از موضع تئوريك و مفهومي
توضيحدهنده و تبيينكننده وقايع و امور و مبارزات باشد.
منحتيفكرميكنم،روشنفكر ِانحوزهعموميوسياسي
كه در عرصه عمومي فعالان��د و مورد توجه عالقهمندان
و پيروان و مخاطبان خود هس��تند و در مقابل منتقدان
و مخالفان خويش ميايس��تند ،اينان اساسا نميتوانند
به چارچوبهاي نهادي و عقالني و علمي مقيد باش��ند و
بايد از اين چارچوبها رها باشند تا بتوانند هم پاسخگوي
انتظارات زمانه و تودهها و پيروان خود باش��ند و هم پاسخ
منتقدينومخالفينرابدهند.درنتيجهاينواقعيتاجبارا
آنان را تودهگ��را و آرزوپرور و خيالپرداز و شالودهش��كن
ميس��ازد .ما اگر به توصيف و توضيح روشنفكراني مثل
جالل آلاحمد و علي شريعتي از زمانه و رسالت خودشان
توجه كنيم به سهولت متوجه اين موضوع ميشويم .براي
نمونهآلاحمددرزمانهايكهميزيستبرايانجامرسالت
وتعهدومسووليتخود،فهمياخالقيازروشنفكريب ههم
زده بود .او به تبع احمد فرديد روشنفكري و دستاوردش را
«غربزدگي» و فرنگيمابي ميدانست و روشنفكران جناح
ي مس��لك و عامل
مقابل خو د را جماعتي غربي و ُهر ُهر 
متروپل ميدانست كه ايران را «واليت تابع ممالك غرب»
كردهاند .از اين رو روشنفكران در ديد او جماعتي خائن و
خودفروخته بودند .اما براي اينكه كار خود و هممسلكانش
را موجه سازد و خدمت برشمارد ،گفته است«:روشنفكر
كس��ي اس��ت كه در هر آني به گردش ام ِر ِ
مسلط خالي از
انديشه معترض است .چون و چراكننده است ،ناپذيرفتار
استوبههيچكسوهيچجاسرنسپارندهاستجزبهنوعي
عالم غيب به معني عامش ،يعني به چيزي برتر از واقعيت
موجودوملموسكهاوراراضينميكندوبهايندليلاست
كهميتوانروشنفكرانرادنبالكنندهراهپيغمبرانخواند
كه چون اكنون دوره ختم پيغمبري است( ».در خدمت و
مطلوب
خيانت روشنفكران ،ص )۱۴۳:آن وقت او جامعه
ِ
ايندنبالكنندگانراهپيغمبرانراجامعهاي«فارغازاجبار
حضور طبقات و حضور فقر و غنا و حضور استعمار و رسته
از بندهاي طبقاتي و اخالق بورژوا» دانسته است( .همان،
ص )۱۸۷:چنانكه ميبينيم ،اين گروه از روشنفكران پيرو
كلمات مقدس ماركسيسم سياس��ي هستند و ماركس
اگرچه غربي اس��ت اما الهام گرفت��ن از او «غربزدگي» به
حسابنميآيد.
عضوپيوستهانجمنجامعهشناسيايران

نيايشهاي زرتشتي

«گاتاها» يا «گاهان» يا «گاتها» ۱۷سرودهاي است كه از
سخنانزرتشتدانستهميشدهاستودربرگيرنده
ديربازاز
ِ
پيام و آموزشهاي وي و بنيا ِد مزديسناست .اين مجموعه
كتاب اوس��تا ش��مرده ميشود.
بخش ِ
در واقع كهنترين ِ
جمع گات به معناي سرود است كه در
گاتها(اوستايي) ِ
زبان پهلوي به گاث(گاس) تبديل ش��ده و در زبان پارسي
گاهگفتهميشود.ردپاياينواژهدردستگاههايموسيقي
امروز ايراني به جاي مانده است .همانند سهگاه و چهارگاه.
گاتها منظوم و موزون به گونه اشعار ديني ايران باستان
استكهبهشدت موجز و فشردهاند و ازنظر ساختار دستور
زباناستثناهستند.شايدنخستبلندتروبهنثربودهامابراي
در امان بودن از گزن ِد فراموشي يا دستبر ِد روزگار ،آنها را به
نظم درآوردهاند تا بهتر به خاطر سپرده شود .زبانشناسان
وزنايناشعاررايافتهوقواعدنظمرادرآنهاتعيينكردهاند.
«گاتاهانغمههايايرانباستان»توسطموبدكورشنيكنام
بهفارسيترجمهوبهتازگيتوسطانتشاراتبهجتمنتشر
شد .همچنين  4لوح فشرده صوتي به اين كتاب ضميمه
استكهحاويموسيقياياستكهبرگرفتهازاينمجموعه
منحصر به فرد ايران باستان اس��ت .محمدرضا درويشي
پژوهشموسيقياييايناثررابرعهدهداشتهاست.

گاتاهانغمههايايرانباستان
مترجم :كورش نيكنام
انتشارات :بهجت
چاپ اول1397 :
تعداد صفحه270:

درباره نيكالي برديايف

برديايف فيلسوفي است مذهبي ،اما بهدور از جزمگرايي .او
خودرا«آزادانديشمومن»ميناميد.ف.استپونگفتهاست
كه اگر برديايف در پايان سدههاي ميانه ميزيست ،حتما
در آتش دادگاه تفتيش عقايد ميسوخت .فلسفه مذهبي
از قرنها پيش مشغول توجيه و اثبات وجود خداوند بوده
استاماتوجهبرديايفبهتوجيهوجودانسانمعطوفاست.
نخستيناثربزرگومستقلبرديايفيعني«فلسفهآزادي»
(سال)1911كهدرآنويسنتخردگرايانهاروپايباختري
راباقاطعيتردكردهازاينلحاظبهشدتجالباست.فقط
درعملايماناستكهشناختواقعيتحاصلميشود.
«خداجويان روس» مجموعهاي از مقاالت پراكنده به قلم
برديايفودربارهاواست.نيكاليبرديايففيلسوفياصيلبا
يكنظامفكريتمامعياراست.اينكتابباترجمهسيدرضا
وسمهگرتوسطانتشاراتنگاهمعاصرمنتشرشدهاست.

خداجويان روس
نيكالي برديايف
ترجمه :سيدرضا وسمهگر
نشر :نگاه معاصر
چاپ اول1397 :
تعداد صفحه224:

جهان شوپنهاور

نه به روح معتقد اس��ت نه به ماده بلك��ه به جهان موجود
عالقه دارد ،او بيشتر فالسفه را مورد تمسخر قرار ميدهد
و ميگويد فلسفه نبايد با جمالت پيچيده آميخته شود،
زيراكههمهمردمبايدبهفلسفهآگاهيكاملداشتهباشند.
«جهانبهمثابهارادهوبرابرنهاد»بسانهراثراصيل،ازتاريخ
و جغرافيايي كه از آن اثر پذيرفته و بر آن نهاده است ،فراتر
ميرود و با انس��اني سخن ميگويد كه از هستي و بودنش
به ش��گفت يا به تنگ آمده اس��ت« .جهان بهمثابه اراده و
برابرنهاد»اثرآرتورشوپنهاوراستكهتوسطمحسناكبري
ازآلمانيبهفارسيبرگرداندهشدهاست.

نگاه

نوشريعتيها در شريعتي چه ميجويند؟
جريانه��اي فك��ري بازتابي از
ش��رايط سياس��ي و اجتماعي
جامع��ه و آين��هاي ب��راي رصد
تحوالت آنها هستند ،همچنان
كه به نوبه خود تالشهايي براي
توضيح اين دگرگونيها و احيانا
محسنآزموده
تاثيرگذاري بر روند آنها محسوب
ميش��وند .بازخواني و بازانديشي در ميراث فكري يك
انديشمند اجتماعي در دورههاي گوناگون را نيز از اين
منظر ميتوان توضيح داد .علي شريعتي ،بدون ترديد،
مهمترين و تاثيرگذارترين روشنفكر ايراني دهه 1350
خورشيدي بود كه با وجود مرگ زودهنگامش در سال
،1356كاروآثارشهمچنانموردمطالعهونقدوارزيابي
قرار ميگيرد و موافقان و مخالفاني را برميانگيزد .نكته
مهم آن اس��ت كه اين همراهان يا منتقدان نيز خود در
طول زمان تغيير ميكنند و در دورههاي زماني مختلف،
از يك س��ر طيف به طرف ديگر آن حركت ميكنند و
بالعكس .با مقدمهاي كه ذكر ش��د ،روشن ميشود كه
جهتاينهمراهيهايانقدهاراميتوانبرمبنايشرايط
زمانه و دگرگونيهايي كه از سر گذرانده ،مورد مطالعه
قرار داد ،ضمن آنكه وجه يا وجوهي از شريعتي كه در اين
خوانشهاي مكرر برجسته ميشود ،در ربط مستقيم با
وضعيتكنونيشكلميگيرد.
در سالهاي اخير ،شاهد ظهور جريان يا حلقه يا گروهي
فكري در پهنه فرهنگي ايران هس��تيم كه خودشان يا
ديگران (اعم از منتقدان يا هم��دالن يا توصيفگران)
ايشان را «نوشريعتي» ميخوانند .ذيل اين عنوان كلي
نيز معموال شماري از پژوهشگران ،محققان ،اساتيد و
صاحبنظران نامآشناي ايراني در حوزه علوم انساني در
رشتههاي جامعهشناسي ،فلسفه ،تاريخ ،علوم سياسي
و اقتصاد قرار ميگيرن��د .در ميان اين چهرهها معموال

س��ه فرزند دكتر شريعتي ،يعني احس��ان (پژوهشگر
فلسفه) ،سوسن (پژوهش��گر تاريخ) و سارا (پژوهشگر
انسانشناس��ي) حضور دارند و در كن��ار آنها ،معموال
چهرههايي چون عباس منوچهري (پژوهش��گر علوم
سياسي)،حسينمصباحيان(پژوهشگرفلسفه)،هاشم
آقاجري (پژوهشگر تاريخ) ،امين قانعي راد (پژوهشگر
جامعهشناس��ي) ،كمال اطهاري (پژوهشگر اقتصاد)،
بيژن عبدالكريمي (پژوهشگر فلسفه) و ...و شمار زيادي
از شاگردان آنها نيز قرار ميگيرند.
البته اطالق عنوان جريان يا حلقه يا گروه به اين اسامي و
قراردادنآنهاذيلعنوانكلي«نوشريعتي»،بدونروشن
شدندقيقاينعنوان،اوالبهآنمعنانيستاينچهرهها
آگاهانه و كامال ارادي به تاسيس يك جريان يا حلقه يا
گروه پرداختهاند و ثانيا ميان رويكرد و نگاه اين افراد به
شريعتيونحوهقرائتشانازاوتفاوتهاياساسيمطرح
است و ثالثا هيچ بعيد نيست هر يك از اين پژوهشگران
از اينكه نوشريعتي خوانده ش��وند ،يا طرح فكريشان
چنين ناميده شود ،راضي نباشند .اما در مجموع و با يك
نگاه سادهساز و نادقيق و از منظر كسي كه جريانهاي
فكري معاصر ايران را بررسي ميكند ،ميتوان اين افراد
را (با وجود ميل ش��خصي خودشان شايد) نوشريعتي
خواند .ظهور و بروز اين جريان نيز معموال در همايشها،
نشس��تها ،گفتارها و نوش��تارهاي مطبوعاتي و بعضا
بهايياستكهدرسالهاياخير،درجهتبازخواني
كتا 
ميراث فكري علي شريعتي عرضه شده است.
با وج��ود تفاوتها و اخت�لاف ديدگاههايي كه ممكن
است ميان پژوهشگران مذكور در قرائت دكتر شريعتي
وجود داشته باشد ،ميتوان به طور نسبي اشتراكاتي را
برشمرد كه اطالق عنوان نوشريعتي به ايشان را به نحو
ايجابيممكنميسازد.نخستينوجهمشتركهمهاين
انديشمنداننگاههمدالنهومثبتشانبهدكترشريعتي

جهانبهمثابهارادهوبرابرنهاد
آرتور شوپنهاور
ترجمه :محسن اكبري
انتشارات :نگاه معاصر
چاپ اول1397 :
تعداد صفحه186:

درباره آلبر كامو

اس��ت ،البته با حفظ موضع انتقادي .اين پژوهشگران،
ه��ر يك از موضع خ��ود و به درجات متف��اوت ،ميراث
شريعتي را يكس��ره منفي ارزيابي نميكنند ،برخالف
آنها كه با شريعتي و آثار او به هيچوجه بر سر مهر نيستند
و به جهات گوناگ��ون او را متهم ميكنند .دومين وجه
اشتراكي نوشريعتيها ،توجه به او عنوان انديشمندي
اجتماعي اس��ت .وجهجامعهش��ناختي ش��ريعتي و
توجهش به مسائل اجتماعي از ديد نوشريعتيها حائز
اهميت اس��ت ،بهوي��ژه در روزگار ما كه روش��نفكران
عمدتا يا به فلس��فه و مس��ائل تئولوژيك ميپردازند يا
بهدنبال نسخههاي روانشناختي براي مسائل هستند.
سومين ويژگي شريعتي از ديد نوشريعتيها ،آن است
كه شريعتي با وجود همه كاستيهاي احتمالي دانشي
ف تحليل ،روشنفكري حاضر در ميدان و حساس
و ضع 
به مسائل بود و ارتباط موثري با طيف وسيع و گسترده
مخاطبانش داشت ،خصوصيتي كه در زمانه ما از دست
رفته و روش��نفكران به فرض ارتباط با مخاطبانشان،
گعدههايي گسسته از يكديگر را تشكيل ميدهند و از
تاثيرگذاري وسيع و گسترده ناتوان هستند .چهارمين

ويژگيشريعتيكهموردپسندنوشريعتيهاست،توجه
او به سنت ما و تالشش در بازخواني آن است .شريعتي
به ميراث فكري و فرهنگي ايران اس�لامي توجه جدي
دارد و بخش قابلتوجهي از آثارش را ميتوان كوشش
برايبازخوانيانتقادي (درست ياغلط) اين سنتخواند.
شريعتي به صرف ترجمه نظريههاي غربي اصرار ندارد
و برعكس بر بازگشت به خويشتن پافشاري ميكند .اما
بازگشت به خويشتن شريعتي نه از جنس سنتگرايي
و نه از قماش تجددستيزي است ،او ميكوشد (به زعم
خود) خوانشي انتقادي از سنت (متناسب با زمانه خود)
براي تغيير در شرايط امروزش ارايه كند.
ي با همه تنوع و تكثري كه در دل خود
جريان نوشريعت 
دارد ،امروز يكي از جريانه��اي اصلي فكري در ايران
است و از رهگذار ويژگيهاي مذكور براي آن ،ميتوان
به خألهايي پي برد كه روش��نفكري امروز ايراني از آن
رنج ميبرد .ضمن اينكه بايسته است با بررسي دقيق
گفتارها و نوشتارهايي كه نوشريعتيها عرضه كردهاند،
ميزان كارآمدي و فايدهمندي آنها براي حل مشكالت
فعليراسنجيد.

همنيچهوهمكاموجهانوبيدادگريموجودرانميپذيرند
زيراچنينوضعيتينفيانسانيتاست.هردوآنانمعترض
هس��تند و هر كدام به خاطر آدمي راه عصيان و شورش را
برميگزينند .كامو و نيچ��ه «عصيانگر» اميدي به انقالب
اجتماعي-سياسيندارندزيراازمنظرآنهافردآگاهوآزادمرد
نه تنها «زمانه» و حكومت را ،بلكه كل جهان را زير س��وال
ميبرد .با وجود آنكه آلبر كامو انسان را تنها موجود با ارزش
ميداند ،ول��ي افق ديد و دايره معرفتي مح��دودي براي او
تعريفميكند.ازنگاهكاموعقلانسانقادربهوروددربرخي
حيطهها،بهويژهجهانماورايطبيعتنيست.بهباوراوجهان
گزافهاستوزندگيانسانمدرننيزفاقدارزشومعناست.
«فلسفهكامو»نوشتهريچاردكمبرباترجمهخشايارديهيمي
توسط انتشارات «نشر نو» منتشر شده است .از مهمترين
بخشهاي اين كتاب ميتوان به زندگي و آثار ،ريش��ههاي
دينيفلسفهكامووكاموياخالقپردازاشارهكرد.
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