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بحث درباره »فلسفه و اجتماع«
در روز جهانی فلسفه
گروه اندیشـه :به مناســبت روز جهانی فلســفه ،موسســه پژوهشــی
حکمــت و فلســفه ایران ،نشســتی با عنــوان »فلســفه و اجتماع«
برگزار کرد .این موسســه هرســال به مناســبت روز جهانی فلسفه با
برگزاری نشســتی بــا حضور صاحبنظران این حــوزه به بحث درباره
یکی از مسایل مهم فلســفه میپردازد .دوشنبه هفته گذشته نیز به
سیاق ســالهای پیش به مناسبت این روز ،نشســتی برگزار شد و بنا
بــه اهمیت جهان امــروز ،به موضوع »فلســفه و اجتماع« پرداخته
شــد .آنچه در ادامه میآید گزارش مختصری اســت از بحث درباره
»فلسفه و اجتماع«.
در ابتدای نشســت غالمحســین ابراهیمیدینانی به عنوان اولین
سخنران ،با اشاره به مفهوم جامعه گفت» :اجتماع ،جامعه است و
تا زمانیکه جامعه را نشناسیم فلسفه را نخواهیم شناخت .جامعه
را باید با فلســفه شــناخت ،باید نشــان داد جامعــه مجموعهای از
افراد اســت ،از تکتک افراد با ارتباط حاصل میشود یا بدون ارتباط
فکــری؟« او با بیان اینکه ارتباطات با تفکر و عقل صورت میپذیرد،
افــزود» :باید مشــخص کــرد این ارتباط ،علمی اســت یــا تجربهای
شــخصی؟ فلســفه یعنی عقل و در حقیقت ،نظــام فکری معقول،
فلســفه نامیده میشــود .همچنین جامعه متشــکل از افراد نیست
بلکــه از ارتباط به وجود میآید .ولی آیا شــناخت جهان ،شــناخت
تکتک انسانهاست؟ در این صورت اگر انسان تکتک موجودات را
شــناخته و آنها به تجربه او درآمدهاند ،آیــا تعداد موجوداتی که به
تجربه درآمدهاند بیشتر از موجوداتی است که به تجربه درنیامدهاند
یا بالعکس؟ از اینرو ،برخی از افراد ،عالم را عبث و بیهوده میدانند
کــه به این افــراد باید گفت اگــر کل عالم عبث اســت ،در این عبث
چگونــه موجودی پیدا میشــود که بداند عبث اســت؟« دینانی در
ادامــه تاکید کرد» :جهان نظام معقول اســت و هیــچ چیزی در این
عالم ،بدون ربط نیســت و اگر ربط از موجود گرفته شود ،دیگر وجود
ندارد اما درعینحال خود ربط را نمیتوان مشــخص کرد .فیلسوف
برای فهم این مســاله میکوشد اما اینکه قادر خواهد بود به این امر
هم دســت یابد یا نه ،بحث دیگری اســت .آنچــه در این میان مهم
اســت ،کوشش اوســت و اگر روزی فیلســوفی یافت شود که بگوید
من تمام اســرار هســتی را کشــف کردهام ،قطعا دچار بالهت شــده
اســت «.وی با اشــاره به اینکه عقل ابزار نیســت بلکه فعال اســت
و هر عقلی فعال اســت ،افــزود» :اما عقل منفعــل هم وجود دارد
که دیده میشــود ،یعنی وقتی به فعلیت رســیدیم ذات آن فعالیت
اســت .عقل منفعل تنها در جایی دیده میشود که هنوز به فعالیت
نرســیده مانند عقل بچهای که تازه به دنیا آمده اســت «.وی با بیان
اینکه عقل دادهها را به دست میآورد و به کار میبندد و این یعنی
فعالیت ،تصریــح کرد» :وقتی ارتباط را از جامعــه بگیریم ،آن دیگر
جامعه نیســت و زبان نیز همینطور .پس ارتباط اســت که جامعه
و زبان را میســازد «.دینانی در پایان ســخنانش تاکیــد کرد» :بدون
فلســفه ،جهان و اجتماع را نمیتوان فهمید .جامعهای که فلسفه
نداشته باشد هر اندازه هم علم داشته باشد ،دانا نیست و جامعهای
خوشــبخت اســت که بیش از آنکــه بداند ،میفهمــد و جامعهای
بدبخت است که بیش از آنکه بفهمد ،میداند«.
در ادامه نشست »فلســفه و اجتماع« ضیاء موحد با تاکید بر امر
فرهنگ گفت» :مســاله مهم آن است که ابتدا فرهنگ تعریف شود.
فرهنگ پدیدهای بســیار پیچیده اســت و نمیتوان کسانی را مثال در
کنار رودخانه یا جنگل زندگی میکنند ،فاقد فرهنگ دانست اما یکی
از تعاریف فلسفه که ریشه در قرن نوزدهم دارد تعریف ماتیو آرنولد
اســت که فرهنگ را جســتوجوی کمال مطلق میدانــد؛ به یاری
فراگرفتــن بهترین اندیشــهها و گفتهها در باب مطالبی که بیشــترین
ارتباط را با ما دارد «.وی با بیان اینکه این آرمان اومانیســم رنسانس
اســت ،تصریح کرد» :اما تعریف دیگری نیز از فرهنگ ارایه شــده که
به نظر مهم است.
بر این اساس که به معلومات و محفوظات و آنچه در ذهن باقی
میمانــد ،فرهنگ گفته میشــود «.موحد در ادامــه به بیان تعاریف
مختلــف فرهنگ از دیــدگاه برخی از اندیشــمندان غربی پرداخت و
افزود» :در سال  ۱۹۵۵چارلز پرسی اسنو خطابهای با عنوان »دوگونه
فرهنگ« در مجموعه ســخنرانیهای ریچموند ایراد کرد .اگرچه این
ســخنرانیها با مخالفتهایی مواجه شد ،تنها در  ۱۹۶۲که لیوس
تصمیم به درافتادن با مفروضات ســخنرانی گرفت بحث درگرفت،
این مجادله با شــدت تمام تا ســالهایی از دهــه  ۱۹۶۰ادامه یافت.
البته بســیاری از نکتههای تند لیوس حملههای شــخصی به اسنو
به عنــوان رماننویس و روشــنفکر بــود .در بحثی دانشــگاهی این
حملهها هم غیرمجــاز و غیرمنصفانه بود« .وی با تاکید بر اینکه در
اندیشــه لیوس نکته مهم ،ارزش نســبی علوم و ادبیات بود ،اظهار
کرد» :اســنو در ســخنرانیهای خود اســتدالل کرده بــود که زندگی
عقالنی جهان غرب در دو گروه سرگرم صفآرایی است .دانشمندان
علوم با گروه ســنتی تماس خود را قطــع کردهاند و در نتیجه تخیل
آنان کمتر از آن اســت که باید باشــد .اینان خود را فقیر کردهاند اما
روشنفکران اهل ادب نیز فقیر شدهاند و چهبسا بیشتر ،چرا که به آن
غره گشتهاند .اما اینان دوســت دارند تظاهر کنند که فرهنگ سنتی،
تمام فرهنگ است«.
در ادامه این جلســه نیز مسعود زمانی ،با بیان اینکه درخصوص
این نشســت باید نگاهی تاریخی نیز داشت ،گفت» :سواالت معمول
درباره اجتماع و جامعهشناســی نیاز به بازبینی تاریخی دارند« .وی
ضمن اشــاره به فلســفه ماکس وبر ،نوکانتیها و دیلتای به تعریف
فرهنــگ پرداخت و تاکید کرد» :یک تعریف از فرهنگ بیان شــده به
این مفهوم که فرهنگ ،برشــی اســت محدود از حــوادث نامحدود
کــه از وضــع انســانی بنــا به یــک وجه و جهــت و معنــای خاص
اندیشــیده شــده اســت .در واقع برای معناشــدن این عبارت باید به
بحث معرفتشناســی نوکانتیها باز گردیم .از نظر وبر ،عالم بیرون،
عالم فرهنگ اســت و ما از لحاظ معرفتــی خصوصا در امور جزیی
نمیتوانیم همه آنها را آنچنان که در عالم خارج هستند شناخته و
توصیف کنیم .از اینرو ،ما انتخاب میکنیم و این گزینش ماســت که
به آن امر و پدیده ،جهت میدهد .وبر در این رساله برای نخستینبار
در حوزه علوم انســانی و اجتماعی مساله احکام ارزشها را مطرح
میکند و در تمام این رســاله میکوشد نشــان دهد چگونه میتوان
احــکام ارزشــی را از احکام علمی جــدا کرد .بــرای تفکیک این دو
مقولــه بحث معروف علــوم ناظر بر امور تجربــی را مطرح میکند
در حالیکــه در احکام ارزشــی ما باید به بودهــا و بایدهای موجود
نظر داشــته باشــیم و این را در سیاست ،اعتقادات دینی و نسبتی که
با یک جمع و گروه داریم دنبال کنیم و احکام علم را واگذاشــته و از
آن شــروع به صدور احکام ارزشــی کنیم .ماکس وبر توصیه میکند
صدور احکام ارزشی از علوم منع شود«.
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علی سـالم :دانشــکده فنی دانشــگاه تهران ،چندروز مانده به ۱۶آذر.
پوران شریعترضوی در روز دوم مراسم »آیین روشنگری ،بزرگداشت
علی شریعتی« روی سن ایستاده و با بغضی در گلو و سکوت سالنی
مملو از جمعیت ،خاطرات ســالهای دور را از دانشکده ۸۰سالهای
که همســن خود اوســت ،تعریف میکند .در آن روز صدهادانشجو
بازداشــت و زخمی میشــوند و برادر او و دودانشجوی دیگر شهید
میشوند .پس از این واقعه ،این روز توسط کنفدراسیون دانشجویان
ایرانی خارج از کشــور ،روز دانشــجو نامگذاری و دانشــکده فنی به
نماد و تاریخ جنبش دانشــجویی تبدیل شــد .پس از انقالب با آنکه
خیابان غربی دانشــگاه تهــران به ۱۶آذر تغییر نــام داد ،اما برگزاری
روز دانشــجو بهگفته پوران شــریعترضوی همــواره با محدودیت
همراه بوده اســت .او از سیاســت یکبامودوهوا در برگزاری مراسم
روز دانشــجو میگوید .کــه گاهی در حد یکســتون یکروزنامه کار
میشــود و گاهــی در حد یک بزرگداشــت .شــریعترضوی از دیگر
شــهدای راه آزادی و عدالــت در ایران هم نام برد .بــا آنکه دکترای
ادبیات را همزمان با فرصت مطالعاتی شــریعتی از دانشگاه سوربن
گرفــت ،اما هــم پیش از انقــالب و هم پــس از آن ممنوعالتدریس
بود .از محدودیت چاپ کتابهای شــریعتی گفــت و به تالشهای
زندهیاد مجید شــریف اشــاره کــرد .از کتابهایی گفــت که هیچگاه

مجوز چاپ نگرفتند .پس از بازنشســتگی اجباری در ســال ۱۳۶۳در
زیرزمین خانه به چاپ کتابهای شریعتی و پس از آن تاسیس بنیاد
فرهنگــی علی شــریعتی پرداخت و تالش کرد آثار شــریعتی بدون
تحریف به دست مخاطبان برسد .به خاطرات آشنایی و خواستگاری
علی شــریعتی در ۶۵ســال پیش که میرســد ،فضای جلسه تغییر
میکنــد و صدای خنده و قهقهه بلند میشــود .از »خاطرخواهی و
نخدادن« علی شــریعتی در دانشــکده مشــهد و جواب سرباال به او
و معطلنگهداشــتن او تا دوســال میگوید .از بینظمی ،شــلختگی
و تنبلــی شــریعتی میگوید و شــیرینیهای خرابی که روز مراســم
عقــد خریده و چندنفر را مســموم و روانه بیمارســتان کرده .شــاید
ایــن خاطــرات که شــبیه آن را پیش از این در کتــاب »طرحی از یک
زندگی« خوانده بودیم ،بیش از همه برای سوســن شــریعتی شیرین
بــود که با لبخند به ســخنان مادر گوش مــیداد .قدردانی از پوران
شــریعترضوی با اهدای لوح و پیام انجمناســالمی دانشــجویان
دانشــکده فنــی کــه برگزارکننده این مراســم بــود ،به پایان رســید.
همزمــان با برگزاری همایش ،نمایشــگاهی از عکسها و کتابهای
شریعتی نیز در دانشکده فنی برپا بود .این مراسم بزرگداشت در روز
اول شامل سخنرانی سوسن شریعتی و مقصود فراستخواه بود و در
روز دوم بهجز پخش فیلم مســتند و خاطرات پوران شریعترضوی،

موضــوع بحث اینجانب ،تامل در فهمی اســت کــه از اخالقیبودن
خویش داشتیم و داریم .با نگاه مختصر به چرخشهای اخالقی جامعه
معاصر ایران ،میکوشــم در بــاب کارنامه روشــنفکران دینی ،خصوصا
شــریعتی گفتوگویی شــود .چرخشهای اخالقی از یکسو مسالهساز
و از دیگرسو افقســاز بودند .حداقل سهچرخش را نام میبرم :نخست
گذر از اخــالق دینی به دین اخالقی ،دیگری افتــادن به ورطه »گفتمان
غیراخالقی« و سومی گسترش اخالق غیردینی و عرفی.
بهطور سنتی ،مذهبیها اخالقیبودن خویش را با دین صورتبندی
میکردند .حیات اخالقی از طریق عقاید رسمی و تکالیف و مناسک دینی
توضیح داده میشد .کتابهایی مثل معراجالسعاده و جامعالسعادات
از نراقیهای پســر و پدر در دوره قاجار تــا آثار مرحوممطهری ،همه در
چارچــوب اخــالق مذهبی بودند .اخــالق برای بخــش قابلتوجهی از
گروههای جدید اجتماعی بحثانگیز و مناقشــهآمیز میشــد ،یعنی هم
بهلحاظ معرفتشناختی و نظری ،پرسشهای تازهای به میان میآمد.
نمونههای دین اخالقی و دین غیراخالقی
نمونه برجستهای از این روشنفکران دینی ،بازرگان و شریعتی بودند.
آنها تالش میکردند از مفاهیم سنتی اخالق ،روایتی تازه بهدست دهند،
مثال اگر شــجاعت یــک ارزش اخالقی بــود ،به آزادیخواهــی و مطالبه
حقوقانسانی تعبیر میشد .آن شهروند که بر حقوقبشری خویش پای
میفشــرد ،با تجربه شجاعت ،در حقیقت نوعی تمرین اخالقی میکند.
دانایی جدید که با شــک و پرسشگری قرین بود ،به تعبیر کانت صورتی
از دلیری بود که نشــانهای از اخالق در منش فکری تلقی میشد .مثال
دیگــر ،شــفقت و عدالت اســت که در صــدر ارزشهــای اخالقی قرار
داشــت ،این نیز به کوشــش برای برابــری به معنای جدید تعبیر شــد.
عدالــت طرحی اجتماعی برای توزیع بختهای زندگی به همه گروهها
و خصوصا توزیع مجدد فرصتها بهنفع فراموششدگان و طردشدگان
جامعه اســت .بهاینترتیب شــرکت در طرح عدالــت ،تمرینی اخالقی
است .حیات معقول که در اخالقیات سنتی بود ،با عقالنیت جدید پیوند
داده میشــد .این فکری معقول و رفتاری معقول است که به دیگرانی
کــه عقاید ما را ندارند و میخواهند زندگی کنند ،احترام بگذاریم و حق
انتخاب و سبک متفاوت زندگیشان را به رسمیت بشناسیم .روشنفکران
دینی از مدارا و تسامح سنتی که فضیلتی اخالقی بود ،معنایی نزدیکتر
به رواداری ،آزادمنشــی و کثرتگرایی جدید بهدســت دادند و از حلم و
سعهصدر سنتی نوعی اخالق و منش دموکراتیک فهمیدند .بازرگان در

»کار در اسالم« ) (۱۳۲۵عادت به بیکارگی را بهمثابه یکمساله اخالقی
در ایــران ،مورد بحث قرار داد و اخالق کار و اخالق حرفهای را به میان
آورد :چندهزارســال شــعر گفتیم ،حال قدری هم کار کنیم .خود نیز در
عمل چنین بود۸۰ .ســال پیش اتحادیه مهندســین ایــران را به صورت
یک شرکت هفتنفری تشکیل داد که از نخستین شرکتهای مهندسین
مشــاور ایران محســوب شده است یا بعد از اخراجشــدن از دانشگاه در
ســال ۱۳۳۳با اســتادان دیگر شرکت مهندســی یاد را به وجود آوردند.
این درک تازه از دین بهنوعی شــبیه اخالق پروتستانی بود که یکدیندار،
اجابــت دعــوت حــق را در کارکردن و تولیــد ثروت به همــراه مصرف
معقــول میبیند و از نظر ماکس وبر به رشــد اقتصــادی برخی جوامع
اروپایــی کمک کرد .روشــنفکران دینــی دوکار مهم کردند؛ از یکســو،
فضای معرفتی و افق فکری برای دین اخالقی فراهم آوردند و از سوی
دیگر میدان عمل اجتماعی برای رشــد اخالقی بخشی از قشرهای دینی
جامعه را برپا ساختند ،یعنی در اینجا میتوان به روشنفکری دینی از این
منظر نگاه کرد که هم مدرســه فکری برای دین اخالقی بهوجود آوردند
و هم مکانهای سومی برای ممارست اخالقی ایجاد کردند .مکانسوم،
مکانی اســت ورای مکان اول یعنی خانه و مکان دوم یعنی مکانهای
کار و آموزش رســمی .در مکان ســوم افراد داوطلبانه جمع میشــوند.
مکان ســوم بــدون اینکه هویتهای فــردی را از بین ببــرد ،هویتهای
جماعتی ایجاد میکند .نســبتا جذاب اســت .خودجوش است .مکانی
بــرای تعاملهای اجتماعی اســت .ورای نقشهای اجتماعی رســمی
اســت .در مکان ســوم ،طبقه اجتماعی ،حرفه و غیر آن ،شرط عضویت
نیست .مکان ســوم همسطحکننده اســت .معیارهای رسمی عضویت
یا ســلب عضویت ندارد .گفتوگوهایش گرم اســت .تازگی دارد .حالت
خوشایند و دوستانه دارد .سرمایه اجتماعی بازتولید میکند .کانونها و
انجمنها و حســینیه ارشاد نمونهای از مکانهای سوم بودند که تجربه
تازهای از دین اخالقی را رونق میبخشید.
مقایسه دومشرب کارکردگرا و اگزیستانسیل
دین اخالقی توســط روشــنفکران دینی حداقل با دومشــرب نســبتا
متمایز توضیح داده میشــد؛ یکمشــرب بیشــتر به کارکردهای بیرونی
حیات اخالقی توجه داشت .نماینده برجسته این مشرب مرحوممهندس
بازرگان بود .اما از همان زمان رویکردی هم بود که نگاه به درون حیات
اخالقــی و محتوای وجودی آن داشــت .رویکردی که حداقل بخشــی
از عمیقترین ســطوح و الیههای حیات خوب و شایســته اخالقی را در

ﺳﻮﺳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ
مساله »خویشــتن« یکی از محوریترین دغدغههای شریعتی است
و پرسش از »کدام خویشتن« نیز بیوقفه در همه آثارش سر برمیدارد
و پای »خویشــتن«های مــوازی را به میانه میکشــاند .در معروفترین
تقســیمبندیای که شــریعتی خود از آثارش دارد ســخن از سهساحت
خویشتن است ،خویشــتن اجتماعی ،خویشتن دینی و خویشتن کویری:
»نوشــتههایم بر ســهگونهاند :اجتماعیــات )آنچه مردم میپســندند(،
اســالمیات )آنچه هم مــن و هم مردم میپســندند( و کویریات )آنچه
خودم را راضی میکند و احساس میکنم که با آن نه کار ،نه نویسندگی
که زندگی میکنم «.مخاطب و خواننده شــریعتی در خوانشی که طی
این چهاردهه از آثار او داشــته ،هر بار با یکی از این سهساحت سروکار
پیدا کرده اســت .امروزه گفته میشود و تیراژ آثارش نشان میدهد که
خویشــتن »کویر«ی شــریعتی بیشــتر از همیشــه خواننده دارد و به آن
مراجعه میشــود .دالیل جامعهشناســانه این مراجعات متنوع به آثار
شریعتی موضوع سخن نیست و اینکه تا کجا این مراجعات گزینشی به
شریعتی ناشی از یک بدفهمی است یا هر بار نوعی سوءتفاهم .موضوع،
فهم و شناخت این خویشتنها است .این »من«های موازی که هر دوره

در برابر هم مینشینند آیا رقیب همدیگرند و آلترناتیوی برای یکدیگر؟
چهنســبتی میتوان میان این ساحتهای متعدد خویشتن برقرار کرد؟
خویشــتنی که شریعتی از آن ســخن میگوید ،یک خاطره است و کافی
اســت بهیاد آورده شــود )خویشیابی( یا موضوع بر ســر ساختوساز
خویشتنی جدید است و مستلزم تخیل و امید )خویشسازی(؟
بــرای پیداکــردن پاســخی ممکن بــه این پرســشها ،اینبــار تکیه
اصلی را بر متون »کویر«ی شــریعتی میگــذارم .به دودلیل :اول اینکه
شــریعتی خود مدعی اســت که در این متون بیشتر از همهجا خودش
است بر خالف متون اجتماعیاش که این »ما« بوده است که در »من«
ســخن میگفته .خویشتن کویری ،خویشتنی است بریده از »ما« ،بیگانه
اســت ،جداافتاده ،غریبه؛ خویشتنی اســت بیاعتنا به مصلحت زمانه
و مقتضیــات اجتماعــی و از همینرو با یک»من« یونیورســال ســروکار
داریم و دلیل دوم این مراجعه به من کویری ،دغدغه امروزی ما است؛
امروزی که بیشــتر از همه وقت گفته میشــود »کیش من« ســر زده و
بحران هویت شــده است مساله اصلی این نسل و از جمله خوانندگان
شریعتی.
کویریات شــریعتی که کویر نیز یکی از آن متون اســت عمدتا در بین
ســالهای  ۴۹-۴۸نوشته شــده است؛ ســالهای تدریس در دانشکده
مشــهد ،کمابیش قبل از آغاز ســخنرانیها در حسینیه ارشاد ،سالهای
آغازین مبارزه مسلحانه و رادیکالیزهشدن جنبش سیاسی .به جز کتاب
کویر و هبوط ،دیگر آثار کویری شــریعتی پس از مرگ او به چاپ رسیده

گزارشی از مراسم بزرگداشت دکترشریعتی در دانشکده فنی دانشگاه تهران

میراث شریعتی
علیرضا قائمینیا :شریعتی را از دست جریان نوگرایی نجات دهید
آرمان ذاکری در مورد جامعهشناســی دین ســخنرانی کرد و حســن
محدثی و حجتاالســالم علیرضا قائمینیــا در مناظرهای با عنوان
»کارنامــه اجتماعیسیاســی دین در ایران« شــرکت کردند .محدثی
جامعهشــناس و معرفتشــناس دین و قائمینیا ،محقق و سردبیر
مجله ذهن اســت .مجری مراســم از حرکت اجتماعی عظیمی که
یــک موسســه دینی یکنفره در تاریــخ ایران بــه راه انداخت ،گفت.
منظور او ســخنرانیهای علی شــریعتی در حســینیه ارشــاد بود .او
پرســید آیا میتوان کارنامه دین را مورد سنجش دینی قرار داد و اگر
جواب مثبت اســت ،آن سنجش باید دروندینی باشد یا بروندینی؟
محدثی در پاسخ گفت» :اتفاقی که در دنیای مدرن افتاد این بود که

دین که همواره در تاریخ همهچیز را موضوع خود میکرد ،در دنیای
مدرن خود به موضوع بدل شد .تبدیل دین به موضوع در چهارحوزه
اتفاق افتاد(۱ :موضوعشــدن عقالنی؛ یعنــی آن چیزی که دین ارایه
میدهد ،عقالنی اســت یا خیر؟  (۲موضوعشدن سیاسی؛ ورود دین
به عرصه سیاســت سازنده است یا نه؟ جنگهای مذهبی در قرن۱۷
بســیاری از متفکــران را بهفکــر خارجکردن دیــن از عرصه عمومی
انداخت(۳ .موضوعشــدن در مورد متون مقدس؛ آیا کتابهایی که
پیامبران ارایه دادهاند باید از این کتب تفســیر هرمنوتیکی داشــت؟
 (۴موضوعشــدن علمــی و روانشناســی؛ اینکــه آیا دین بــه زندگی
بهتــر کمک میکنــد؟« او در ادامه افزود» :چگونه میشــود به نام

حسن محدثی :نباید به چیزی امید ببندیم که هیچوقت ظهور تاریخی ندارد
خدا ،انســانهای بیگناه را کشت و جلو دوربین سر آنها را برید .این
اتفاقات باعث شــد بسیاری علیه این چهره از دین مبارزه کنند .وقتی
دین از قلمرو شــخصی وارد قلمرو اجتماعی و سیاســی میشــود،
این بحثها مهم میشــود «.قائمینیا در جواب گفت» :دوره امروز
با زمان شــریعتی متفاوت اســت .پرســشهای زمانه ما تغییر کرده
و کارنامــه دیــن آن زمان مطرح نبود .متفکری زنده اســت که مدام
از آثارش پرســشهای معاصر دربیاوریم .مشــکالت مذکور بیشــتر
مربوط به مواجهه اسالم با مدرنیسم است .اتفاقی که در اروپا افتاد
ســیطره عقالنیت و عقل خودبنیاد بر همه امــور بود .عقل خودش
را محور قرار داد و همهچیز را زیر ســوال بــرد .عقل مدرن بهمعنی

سکوالریســم و غیبت خدا بود «.او مساله جنگهای مذهبی و تکثر
دینی مورداشــاره محدثی را مســاله جدیدی ندانســت و گفت» :این
تضاد حتی در خود قرآن هم وجود دارد .وجود شــیطان و ایســتادن
جلو خدا ســرآغاز این اختالفهاســت .نزاع دینی سرشــت جامعه
بشــری اســت و آن را نمیتوان حذف کرد و فقــط باید آن را تحلیل
کرد .از قرن ۱۸جامعهشناســانی همچون دورکیم نگاهی حذفی به
دین داشتند و قصد داشتند ماهیت دین را عوض کنند .دین در دنیای
مــدرن بــه محاق رفت .در این شــرایط و در اوج مدرنیســم ،انقالب
اســالمی روی میدهــد و نقش دین مهم میشــود .حکومت دینی
ایدهای قدیمی بود اما با انقالب نگاه جهان به ســمت ایران چرخید.

مقصود فراستخواه:

ﭼﺮﺧﺶﻫﺎﻯ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮ
فهمها و تجربههای درونــی طلب و تمنا میکرد .گوهر »دین اخالقی«
را در نوعی ســلوک درونی و حسوحالهای روحی جستوجو میکرد.
ایــن نگاه را کــه در آنروزها چندان نیــز غالب نبود ،میشــد از زندهیاد
شــریعتی ســراغ گرفت .ژانری که انصافا شــریعتی مبدع آن شد .وقتی
میگفت »آزادی ،عدالت ،عرفــان« یا »آزادی ،آگاهی ،آفرینندگی« ،نگاه
بــه درون داشــت .چه آن عرفان و چه این آگاهــی و آفرینندگی ،معنا و
مفهوم وجودی داشــت .معنایی اگزیستانسیل داشــت .این نوع ادبیات
عمدتا در شــریعتی بود و نه در بازرگان .شــما لنگه کویریات شریعتی را
در هیچکــس دیگر نمیبینید .هرچند بازرگان نیز توجهی به درون دارد؛

مثــال در »دل و دمــاغ« ) (۱۳۲۶یا »ضریب تبادل مادیــات و معنویات«
) (۱۳۲۲یا »عشــق و پرســتش« ) (۱۳۳۶و »نیک نیــازی« ) .(۱۳۴۶اما
در شــریعتی اســت که این عنصر از عمق و وضوح و تجلیات آشــکارتر
و نافذتری برخوردار میشــود .شــریعتی کویریات خویــش را متمایز از
اسالمیات و اجتماعیات میدانست :آنچه مردم میپسندند اجتماعیات
است و آنچه هم خودم و هم مردم میپسندیم ،اسالمیات است و آنچه
برای خودم میپسندم ،کویریات است .اینها را در مهمترین آثار شریعتی
میبینیم» :با مخاطبهای آشــنا«» ،نیایش«» ،هبوط در کویر«» ،انســان
بیخــود« و »گفتوگوهای تنهایی« .در آن غیبت محض ،حضوری بود.

کســی بیکســیام را پر میکنــد .از عینالقضات نقل میکــرد که این را
الــم باید نه قلم .شــمس صاعقهای بود بر مولــوی آنگاه که در مغرب
خویش به مراد رســیده بود .میبینیم در منظر شریعتی ،غروبی در خود
آدمی هســت و یکباره شــروق روی میدهد و طلوع ســر میزند .حتی
تجربه امر الهی نیز برای شــریعتی در یک جدال خیر و شــر معنی دارد.
همانطور که مارتین بوبر توضیح میدهد شــر در عمق نیست ،بلکه از
ســطح وجود آدمی او را غافلگیر میکند و با ســرایتی ویروسوار انسان
را که میتواند همهچیز باشــد ،هیچچیز میکند .امر الوهی در حقیقت
حس حضوری اســت که ما را از این ابتذال شــرارت رهایی میبخشــد.

شریعتی را در کویریات خویش میبینیم که خدا را در برابر این زشتیها،
خیانتها ،ترویجها و پســتیها و بیرحمیها حس میکند .تنهاییاش
را با یک تنهایی وجودی در هســتی تقســیم میکنــد و باران مهربانی را
به صورت اگزیســتانس تجربه میکند .در اینجاست که تجربیات زیسته
درونــی از حیات اخالقی مهم میشــود .نــگاه کارکردگرایانه به اخالق
شــاید برای برخی مذاقها قدری خشــک و یکســره عقالنی بنماید ،اما
مشرب وجودی و اگزیستانسیل ،محتوایی انرژیک و عاطفی دارد .اخالق
بشر نیازمند حس و حال اســت .مستلزم تنشهای اگزیستانسیل است.
احوال روحی و سلوک وجودی و تقالها و تمناهای باطنی الزم دارد؛ آن

»ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺬﻫﺐ« ،ﭼﺮﺍ ﺍﻛﻨﻮﻥ؟
» -۱هویتهــای مرگبــار« عنــوان کتابی اســت
که امیــن معلوف نویســنده عربتبــار لبنانی-
فرانســوی ،در  ۱۹۹۹به رشــته تحریر درآورد تا
نشــان دهد »هویتها« در آغاز قرنبیستویکم
ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺫﺍﻛﺮﻯ
همچنان در جوامع حضــور دارند و گاهوبیگاه
خشــونت میآفریننــد و مرگ میزایند .در این میان ادیان همیشــه پاســخی جدی به مســاله
هویــت بودهاند و از ایــنرو همچنان در عرصههــای اجتماعی تاثیرگــذار و تغییرآفریناند .اگر
جامعهشناســان دین تا اواخر دهه۶۰میالدی فکر میکردند همزمان با پیشرفت مدرنیته ،ادیان
از جوامع عقبنشینی خواهند کرد و جهان هرروز عقالنیتر از دیروز خواهد شد ،تداوم حضور
دیــن در قالبهــای مختلف از بنیادگرایــی گرفته تا ادیان شــرقی و جنبشهــای جدید دینی،
جامعهشناسان دین را وادار کرده که در نظریههای خود تجدیدنظر کرده و سخن از افسونزایی
مجدد جهان ،بازقدسیشدن و سکوالرزدایی بگویند.
 -۲جامعه ایران نیز در ۳۶ســال گذشــته با سیاســتگذاری گســترده در جهت قدسیسازی

اســت .با ایــن همه این نوشــتهها را بــه یکمعنا میتوان پیششــرط
فهم اندیشه شــریعتی ،اندیشه سیاســی و اجتماعی شریعتی دانست.
کویر اولین کتاب شــریعتی اســت) .به جز ابوذر که ترجمه اســت و در
۱۹،۱۸سالگی به چاپ رسانده است(.
نوشــتههای کویــری شــریعتی را کــه بهتعبیــر خــود او از جنــس
»گفتوگو با خویشتن« است ،در سهساحت میتوان فهمید:
 -۱جایی که پرسش »من کدامم؟ « سر میزند.
 -۲مسیری است که »من« باید طی کند برای خویشسازی.
 -۳تجربهای اســت که بر آن اساس میتوان امیدوار شد به امکان
سرزدن راه سوم ،تیپ جدید »من«.
از همیــنرو تجربه کویری ،هم تجربهای اســت اگزیستانسیالیســتی
)خوردن میــوه ممنوعه ،هبوط ،تنهایی و آزادی( ،هم اشــارتی اســت
تاریخی -تمدنی )تمدن لمیزرع(؛ جایی که انســان زندانی چهارزندان
اســت و برای خــروج از این زندانها باید به یمن عصیان و پراکســیس
اســباب رهاییاش را تدارک ببیند و هم تجربه راه سوم است )»من«ی
گشوده و خودساخته و آزاد که میتواند مبنای من اجتماعی و مذهبی
جدیدی شود(.
» .۱من کدام« است؟
شــریعتی میگویــد آدم بــا خــوردن میوهممنوعه ،انســان شــد و
شریعتی خواندن کویر را از جنس خوردن میوهممنوعه میداند .یعنی
نوعی از آگاهی و خودآگاهیای که منجر میشود به خروج از بهشت،

مکانها و زمانها روبهرو بوده اســت .از سوی دیگر پژوهشها نشان میدهد درصد مشارکت
مردم در مناســکی چون عزاداری ،زیارت و عملبه نذر و نیاز ،افزون شــده .در چنین وضعیتی
تحلیــل وضعیت دیــن در جامعه ایران بــا دوگانههــای سادهســازانه و تقلیلگرایانهای چون
عرفی -مذهبی ناممکن اســت .آنچه مســلم اســت چــه از منظر سیاســتگذاری و چه از نظر
مشارکت مردمی دین ،همچنان یکی از متغیرهای مهم و اثرگذار در عرصه جامعه ایران است.
 -۳علی شــریعتی ،نزدیک به ۴۰ســال پیش به روشــنفکران ،اعم از مذهبی و غیرمذهبی،
توصیــه میکرد در جوامعــی با فرهنگ مذهبــی ،نمیتوانند نقش دین را نادیــده بگیرند و بر
لزوم موضوع اندیشــه قرارگرفتن دیــن تاکید میکرد .امروزه با خیزش انــواع جریانات مذهبی
بهخصوص در خاورمیانه ،اهمیت ســخن شــریعتی بیش از پیش معلوم شــده اســت .از نگاه
شــریعتی نــزاع »مذهب علیه مذهب« محصــول تنش میان دوگونــه درک از مذهب در طول
تاریخ بوده اســت .از همین منظر اســت که شریعتی مینویســد» :الزمه دین توحید ،طغیان و
انکار و نه گفتن در برابر هرقدرت دیگر است «.با قرارگرفتن »نه«گفتن به وضع موجود در متن
درک شــریعتی از مذهب ،تفکر انتقادی در متن تفکر مذهبی جای میگیرد .هم از اینرو اســت

که شــریعتی معتقد است »تکیه ما به دین ،بازگشــت به گذشته نیست ،ادامه راه تاریخ است«
اتوپیایی که شریعتی ترسیم میکند نه مکان و زمانی تحققیافته در گذشته ،بلکه دورنمایی در
آینده است که تحقق نیافته است.
 -۴اگر بپذیریم قرنبیســتویکم قرن هویتهاســت و بهخصوص در کشــورهای اســالمی
دیــن یکی از مهمترین منابع هویتســازی اســت ،باید بدانیم در بیتوجهــی و غفلت و تغافل
روشــنفکران از مذهــب ،دیگرانی بــه مذهب ارجاع خواهنــد داد ،هویت مذهبــی را خواهند
ســاخت ،به زندگی مردم معنا خواهند داد ،بهنام مذهب خشــونت خواهند آفرید و آتش نزاع
و درگیــری بهنــام مذهب را افزونتر خواهند کرد .پس ،این رســالت روشــنفکران اســت تا در
برابر جنگ بنیادگرایان و جریانات خشــن در عرصه اجتماعات ،بتوانند هویتی انسانی ،اخالقی،
مداراگــر و به دور از خشــونت را در جوامع اســالمی تثبیت و هویتهای خشــن مذهبی را به
حاشــیه ببرنــد .اصالح دینی ،پروتستانتیســم اســالمی ،روشــنفکری دینی ،نواندیشــی دینی یا
هرعنوان دیگری که به آن بدهیم ،امروز تنها راه مقابله با خشــونت مذهبی اســت .بهتر است
بر سر الفاظ مناقشه نکنیم.

شریعتی و خویشتنهای موازی

ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ
احساس تنهایی و جداافتادگی ،سرزدن اضطراب و مهمتر از همه این
پرســش که »من کدامم؟«» :اگر درد بودن یا نبودن بود که آســان بود
و چه آسان دوا میشد ،اما کدامین بودن ،شک دردناک و هولانگیزی
اســت« )هبوط-ص (۵۲ .پرسش اصلی در کویریات شریعتی ،هستن
یا نیســتن نیست ،کدامینبودن اســت .جایی که »من«های متعدد سر
برمیدارد و انتخاب را پر اضطراب میکند .مینویســد» :من نمیدانم
کدام خویشــتنم؟ به تازگی خویشــتنهای جدیدی در من سر برداشته
اســت .من به تازگی فهمیدهام که چندین خویشتنم«» .من«هایی که
محصول قرارگرفتن در میانه یکســری پارادوکس و دوگانهها اســت:
پارادوکس تاریخی )ناهمزمانی میان زمان تقویمی و زمان تاریخی که
میگوید زمان تاریخی ما پایان قرونوسطی است و زمان تقویمیمان
قرن بیســتم( ،پارادوکس شــرقوغرب )میگوید» :انسان سراسیمگی
میان شــرقوغرب خویشتن است«( ،پارادوکس سنت و مدرنیته ،عقل
و دل و ...شــریعتی میگوید خویشــاوندی دلی دارد با بودا و پاسکال
و لوپی ،شــاعر چینی و خویشــاوندی عقلی و زبانی بــا دکارت و لوتر
و کالــون» :مــن از مدتها پیش متوجه شــده بودم که یکی نیســتم.
میدیدم که چندین منم .یک من زاده مدینه که قبلهاش کعبه است و

ایمانش در حرا بسته شده و ...یک من که ...سراپا عقل است و منطق
و) «. ...کویر -نامه به دوســت( در نامهای به دوســت باز بر همینگیر
افتادنهــا تکیه میکنــد و نتیجه میگیرد» :شــدهام دورگهای که یک
رگم به هند میرود و یک رگم به سینا و حرا و دلم پوشیده در بنارس
میتپد و عقلم در مدینه بومی شــده است و به طواف کعبه مشغول
اســت «.شــریعتی برای مدیریت این »من«های سر برداشته است که
پرســوناژی به نام شــاندل خلق میکند .شــاندلی که خود او است یا
خودی که شــاندل اســت .به یمن خلق این همزاد است که میتواند
به همه این منها میدان دهد .توضیحش این اســت» :من نمیگویم
من آنم که زیر این نمود پنهان است و کسی نمیبیند .در زیر این نمود
کســانی پنهاناند کــه از آن میان نمیدانم کدام یــک منم؟ « )کویر(
زیســت این دوگانهها ،تجربه من کویــری را تجربهای تراژیک میکند؛
هــم ایــن و هم آنــی پرتنش ،همین اســت که میگویــد» :کویر قصه
جانکندن و خلق دوباره خویشــتن اســت ،حکایت پوستانداختن از
بایزیدی خویش است« )هبوط -ص  (۱۰۷سخن از خاطره یکخویش
ازلی و باســتانی و ایدهآلیزه دیروزی نیســت که امروز فراخوانده شده
است ،سخن از خلق دوباره خویش است.

 .۲تجربه کویری ،تجربه خود-آفریدگاری
این مســیر ،مسیری اســت که »من« زندانی چهار زندان بهقصد
آزادســازی خویــش از زندان طبیعــت ،تاریخ ،اجتماع و خویشــتن
موروثــی و بهیمن پراکســیس باید طــی کند .پیششــرط این عبور
در نگاه شــریعتی این اســت :همه کلیشــههای خویشــتنمحور را
بهکنــاری گذاشــتن ،تردیدانداختن در همه نقــاط عزیمت دیروزی،
عزیمت از خویش تاریخی ،اجتماعی ،طبیعی ،ســنتی ،قربانیکردن
همــه آن »من«هایــی کــه بیحضور من تحمیل شــده اســت «.در
یک کلمه رهاشــدن از یک خود باستانی» :دســتاندرکار آفرینشی
دشــوار و پرشکوهم .یک هیراکیری مطلق و تمام .یک انتحار آرام و
خودآگاهانه و طوالنی) «.کویر(
من کویری ،خود را نهتنها در برابر این چهارزندان تعریف میکند
ِ
که درپی خویشــتنیابی اســت در برابر قدس .خروج از زیر ســقف
حافظــه و خاطــره و نوســتالژی اســت .در این مرحله ،قرار اســت
همهچیز به انســان منجر شــود .دمیدن روح خدا در انســان همین
ماجراســت :تجربه خالقبودن» :طبیعت را شناختم و من طبیعت
ســاخته را خورد کردم .تاریخ را شــناختم و من تاریــخ پرورده را بر
هــم زدم .جامعه را خلقوخوی و شــیوه کار جامعه را شــناختم و
من جامعهزاد را درهم ریختم و خویشــتن را شــناختم و در اعماق
مجهولــش خــود را یافتم ...رها شــدم و دیدم که منــم بیدخالت
هیچکــس ،منم یــک اوپا ) (upaجزیــرهای از چهارســو محدود به

در مــورد بنیادگرایی هم باید گفت غرب همواره تالش میکند تضاد
مدرنیته و اسالم را به درون خود اسالم منتقل کند « .قائمینیا تا آخر
مناظره بر یکموضوع اصرار میورزید؛ اینکه محدثی دین را در مقام
»تعریف« از دیــن در مقام »تحقق« جدا کند .وی تصریح کرد» :دین
در مقام تعریف در کتاب و سنت آمده و در مقام تحقق چیزی است
که در طول تاریح محقق شده است .عالوهبر این ،بین دین و دینداران
باید تفاوت گذارد «.محدثی در جواب قائمینیا گفت» :ناچاریم دین
را بــا تاریــخ دین تحلیل کنیــم چرا که حقیقتی که نزد خداســت به
ما ربطی ندارد و در ظهورات تاریخی باید بررســی شــود .بسیاری از
اوقات در دینداری بین نظر و عمل تناقض وجود دارد .آیا این مشکل
دین اســت یا دینداران؟ مگر نه اینکه این نیروها در دســتگاه فکری
دین تربیت شدهاند؟ به همین خاطر است که اسالم وقتی وارد ایران
میشود اسالم ایرانی میشود و در یک جای دیگر اسالم آفریقایی و
یکجای دیگر اسالم اروپایی میشــود «.محدثی بر خالف قائمینیا
تاکید کرد» :دین یک امر اجتنابناپذیر نیست و وجود ۸۰۰میلیوننفر
ملحد بدون هیچ باور مذهبی در سراسر جهان نشانهای از این است
کــه دین در دوره مدرن یــک امکان اســت «.قائمینیا گفت» :روش
کســانی که تالش میکنند به اســم روشــنفکری دینی ،دیــن را نقد
کننــد ملهم از تفکرات مدرن و عقل خودبنیاد اســت که در تضاد با

آموزههای شــیعه اســت .با چه مجوزی باید بر اساس عقل مدرن و
با پیشفرضهای پراگماتیســتی و فایدهگرایانه دین را بررســی کرد؟
همچنین بررسی جامعهشناسانه به دین و هرگونه نگاه بیرون دینی
مشــروط به این اســت که جوهر دین حفظ شــود «.امــا محدثی در
پاســخ گفت» :اتفاقا پسندیده است که بر اساس ارزشهای مدرنیته
و بــر خــالف دیدگاه کهن فکر کنیم و تاثیــرات دین در دنیا باید دیده
شــود «.قائمینیا در پاســخ ،انقالب را مفهومی سنتی در نظر گرفت
و گفت» :به نظر من شــریعتی اتفاقا به دنیای سنتی تعلق دارد و با
عقــل مدرن به مذهب نــگاه نمیکرد وگرنه اصال بــه انقالب که بر
خالف نگاه فایدهگرایانه مدرنیته اســت ،فکر نمیکرد «.او در حضور
خانواده شــریعتی خواستار این شــد که »شریعتی را از دست جریان
نوگرایــی نجات دهیــد «.محدثی نظریات قائمینیــا را به این معنی
دانست که »به چیزی امید ببندیم که هیچوقت ظهور تاریخی ندارد
و این بهقول مارکس آگاهی کاذب اســت .آموزههای دینی همچون
امربهمعــروف و نهیازمنکر همه آثار اجتماعی دارند «.قائمینیا در
پایان با اشــاره به توجه به متافیزیک در آثار مطهری و عدمتوجه به
آن در آثار شــریعتی از تاثیرپذیری او از اگزیستانسیالیســم فرانســوی
گفــت؛ اختالفی که به گمــان او نقطه اختالف بحث او و محدثی در
مناظره آن روز نیز بود.

هم نه در خلوت صوفیانه بلکه در جاری زمان ،در متن عمل اجتماعی،
از رهگذر نوعی پراکسیس وجودی .نوع تازهای از پرکتیسهای اخالقی
مشحون از تفکر انتقادی و عمل رهاییبخش در شریعتی هست؛ نوعی
همدلی با هستی و درک عظمتی در کائنات که تا عمق هستی ما سرریز
میشود .چشــمدوختن به اوجی در هســتی خویش .درکی یوتوپیک از
خــود .بحث چهارجبر شــریعتی را ببینید .انســان اخگری از میل رهایی
اســت و مهمتر از همه یک حسوحال درونــی برای رهایی از جبرهای
درون ،ســلوک درونــی در خــود ،رفتن از ســطحی از وجــود خویش به
سطحی عمیقتر و پایدارتر در خویش .تو یکی تو نیستیای خوشرفیق.
بلکــه گردونی و دریایی عمیق .شــریعتی در »انســان و تاریخ« )،۱۳۴۸
دانشــکده فنی( تاریخ را نیز سفری برای پختهشدن آدمی تلقی میکند.
تاریخ اصرار دارد ما را بسازد و ما نیز میخواهیم تاریخ را بسازیم .آن امر
وجودی در اینجا خالقیت و رهایی است.
سویههای روشن و سویههای تاریک
در ایــن بخش از عرایضم میخواهم قدری از موضوع بحث فاصله
بگیرم و یک نقطه ابهام و یک ورطه را در رویکرد شریعتی نشانه بگیرم.
سوســن شریعتی قبل از من از یکشــریعتی ،از یکپدر به تحسین سخن
گفت که همیشه و در هردوره یک شریعتی کامل بود و همواره همهچیز
داشــت .اما چشــمان کمســوی من در شــریعتی انواع فرازونشیبها و
باالوپایینشــدنها میبینــد ،مثل همه ما و مثل همه انســانهای دیگر.
شریعتی نیز ســویههای روشن و سویههای تاریک دارد؛ ببین عالم همه
درهــم سرشــته ،ملک در دیو و شــیطان در فرشــته .درک اگزیســتانس
شــریعتی از دین و از اخالق ،استعدادی نیز به پیچش ایدئولوژیک دارد
که اتفاقا میتواند بار هیجانی اگزیستانســیل را در شکل ایدئولوژیک به
قهر ،جزمیت و نفرتهای تازه و بیگانگیهایی از نوع دیگر ســوق دهد.
ایدئولوژی ،مســتعد آن است که بهصورت آگاهی کاذب وارونهای ما را
با دیگری بیگانه کند.
اخالق سرحالی و اخالق رهایی
اجازه دهید بحث خویش را با اشاره به یک چرخش دیگری به پایان
ببرم که در این ســالهای اخیر در میان گروههــای اجتماعی ما در حال
اتفاقافتادن اســت و من بهعنــوان یک ایرانی کوچــک از این چرخش،
خوشحال نیســتم؛ چرخش از اخالق کنش به اخالق آرامش ،چرخش
از اخــالق »معطوف به جمع« به اخالق »معطوف به فرد« ،چرخش از
اخالق رهایی به اخالق سرحالی.

از یکســو زمینههای کافــی در فردگرایی خود مــدار ایرانیان وجود
داشــت .از ســوی دیگر کژتابیهای دنیای پســامدرن ما نیز به آن مزید
میشــود .جامعــهای که هنــوز تجربــه مدرنیته به قدر کافی نداشــت،
بــه دنیای پســتمدرن پرتاب میشــود و این به فردگرایــی خودمدار ما
و میــل بــه لذتهای آنی و شــخصی و ماننــد آن دامــن میزند .وقتی
روح نســل دهههای ۴۰و  ۵۰را با روح نســل امروزی مقایســه میکنیم،
میبینیــم حسوحــال درونی در اخالق در حال دگردیســی اســت .آن
موقــع اگزیســتانس و عرفان معطوف بــه رهایی بود ،اما امروز بیشــتر
شــاهد انواع روانشناســیها و معنویتهای معطوف به لذت و شــادی
هســتیم .اخالق سرحالی میگوید شادبودن هنر است ،اما اخالق رهایی
میگفت شــادکردن ،هنری افزونتر .این میگوید بگذارید راحت زندگی
کنــم امــا آن میگفت بیایید باهــم بهتر زندگی کنیم .اخالق ســرحالی؛
اخالقــی فردگرایانه ،متمرکز بــه زندگی روزمره و رضایت فردی اســت
در حالــی که اخالق رهایی ،اخالقــی جماعتگرایانه ،معطوف به عمل
و پراکســیس اجتماعی و رضایت جمعی اســت .ایــن؛ اخالق آرامش و
اخالق نیکوکاری اســت ،آن؛ اخالق آفرینش و اخالق فداکاری بود .این
قابــل تحویل به اخالق مجلســی و نخبهگرایانه اســت ولی آن ،اخالق
اجتماعی بود و اخالق با مردمان رقصیدن بود .بهنظرم اخالق سرحالی،
شاید نتواند به حیات اخالقی پایدار جامعه چندان کمکی کند.
جامعــه به یک ذخیره انرژیک اخالقــی نیاز دارد که عمیق ،وجودی
و رهاییبخــش باشــد .همانطور کــه جامعه به ذخیــره ژنتیکی برای
شــکوفایی فکری ،علمی ،فنی و ســرمایه انســانی نیاز دارد و متاسفانه
بــا رفتن نخبههــا ،ژن آنها و ظرفیتهای ارتباطــی و تعاملی آنها نیز از
این ســرزمین خارج میشــود و طبق برخی تحقیقات با پدیدهای به نام
رقیقشــدن مغزها ) (Intellectual dilutionمواجه میشویم و متوسط
هوشــی هرجامعه تنــزل پیدا میکند و ذخیره ژنتیکــی کاهش مییابد.
همینطور هم است که ذخیره انرژیک اخالقی جامعه مثل یک سرمایه
اجتماعی به توســعه فرهنگی و اجتماعی در یک سرزمین الزم و حیاتی
اســت .اخالق سرحالی نمیتواند پشــتوانه محکمی برای عمقیافتن و
توسعه چنین ذخیره انرژیک اخالقی در جامعه باشد درحالی که اخالق
رهایی ،این خاصیت را داشــت .بهاینترتیب بــه گمان من هرچند ما در
دوران پساشــریعتی زندگی میکنیم؛ اما در شریعتی هنوز ظرفیتی برای
تامل در مسایل ایران و مسایل اخالقی ایرانیان هست.
خالصهای از متن تحریرشده سخنرانی در بزرگداشت شریعتی

خویشتن ،جهان و هرچه در آن است زیرپایم و هیچکس در کنارم و
هیچکس باالی سرم« )هبوط( و من ،خواستنی مطلق ،ارادهای رها،
خالق توانای خویش و معمار دانای جهان.
 .۳تجربه راه سوم:
من کویری ،دستاندرکار خلق ثانوی خویشتنشدن است .در پی
این پروســه رهاییبخش و خروج از زندانهاســت که راهی جدید
گشــوده میشــود ،بهتعبیر شریعتی اگرچه ســنگالخ .این راه سوم،
راهی اســت که به یمن صورتبندیهای جدید و متفاوتی از نسبت
انســان و اجتماع ،انسان و تاریخ ،انسان و دیروز ،انسان و امر قدسی
باز میشــود .عبور از کویر الزامی است برای این پروسه خودسازی،
امــا به اینجــا ختم نمیشــود .این خویشــتن باید از کویــر بگذرد و
ســپس برگردد به اجتماع خود ،دیروز و تاریخ خود و با آن خویش
خاطراتــی بــه گفتوگو بنشــیند؛ گفتوگویــی انتقادی ،گزینشــی،
پاالیشگرایانه .خاطره اســت که با امید اتوپیک در نســبتی پرتنش،
قهر و آشــتی و بدهبستانی شــورمند قرار میگیرند .گسست است و
تــداوم ،نهتنها در گفتوگو با میراث خــود که در گفتوگو با میراث
بشــریت :از هند گرفته تا چین ،از غــرب آتنی و رومی گرفته تا غرب
مســیحی ،از شرق اسالمی تا شرق ایرانی ...خویش کویری ضامن و
ناظر بر خویش اجتماعی و دینی است .این خویش گذرکرده از کویر
است که در وجه اجتماعیاش میشود گفتن نه به اشکال سهگانه
ســلطه و در وجه ایمانیاش میشــوند معمار کعبه ایمان خویش

شــدن .همین است که شریعتی میگوید :برای شــهادت نیز باید از
کویر گذر کرد .مومن جدید نیز باید از این کویر گذر کند .ایمان در این
نگاه ،تجربهای اســت که خود را نقطه عزیمت میگیرد و نه خارج
از خود را .دیگریتی که تعریف سنتی از دین بهدنبال میآورد .اگرچه
بهتعبیر ســن اگوســتن این من در رفتوآمد میــان حافظه و انتظار
قرار دارد اما مسیر طیشده کامال معطوف به درون است .شریعتی
خود میگوید :خواســت خدا این اســت که خواست انسان محقق
شــود .این نسبت پرتنش میان این دوگانهها )حرا و بنارس ،مدینه و
آتن ،دکارت و پاســکال و (...جنس تجربــه دینی را متفاوت میکند
و میشــود از جنس ادبیات و فلســفه .ایمانورزیدن ،مذهبیبودن
میشــود امکانی در انسان ،استعدادی در او .استعداد و امکانی که
کشــفش یا فعالکردنش بر عهده انسان است و محصول انتخابی
آزاد و موجب سرزدن رژیم استعالییای متفاوت:
بازمیگــردم .رجعت! بهشــتی را کــه ترک کردم بــاز میجویم.
دستهایم را از آن گناه نخستین ،عصیان میشویم ،همه غرفههای
بهشــت نخستینام را از خویشــتن خویش فتح میکنم! طبیعت را
تاریخ را جامعه را و خویشتن را .در آنجا من و عشق و خدا دست در
کار خواهیم شد تا جهان را از نو طرح کنیم .خلقت را بار دیگر آغاز
کنیم .در این جهان من دیگر غریب نخواهم ماند .بهشتی که در آن
درختان همه درخت ممنوعهاند ،جهانی که دســتهای هنرمند ما
معمار آن است )هبوط .(۱۳۴

»جیم اســتنفورد« در مجموعه کتــاب »اقتصاد به زبــان خودمان«
معتقد اســت الزم نیست که شما یک اقتصاددان باشید تا بتوانید درباره
علــم اقتصاد چیزی بدانید .همچنان که در فرهنگ ما ایرانیان اقتصاد را
علم یا هنر تدبیر منزل میدانســتند ،یعنــی تامین معاش و برنامه برای
رفع نیاز .هر انسانی اقتصاد را تجربه میکند ،هر انسانی به نوعی در آن
نقش ایفا میکند و هر انســانی در نظام اقتصادی دارای منافعی است:
در چگونگــی عملکرد نظام اقتصادی ،در میزان کارایی آن و اینکه نظام
اقتصادی به سود چه کسی عمل میکند.
از نــگاه »اســتنفورد« هر فرد درکی عامیانــه از جایگاه خود در نظام
اقتصــادی و همچنیــن از نحوه عملکرد خود )در مقایســه بــا دیگران،
در مقایســه با گذشــته خویش و در مقایســه با انتظاراتش( دارد .تمام
مفاهیــم علــم اقتصاد و تاریــخ آن در این کتاب به زبانی ســاده و نثری
شــیوا مطالعه میشــود تا اقتصاددانانی کارآمد تربیت کند که به گفته
اســتنفورد راه به آینده بگشــایند :جامعهای را تصــور کنید که آدمهای
معمولی از علم اقتصاد ســر درمیآورند و منافع غالبا متعارضی را که
در مسایل اقتصادی وجود دارد تشخیص میدهند .در چنین جامعهای،
افراد بیشتری قادرند تصمیم بگیرند که چهچیز برایشان مناسبتر است
بهجــای آنکه به اقتصاددانــان و اهل فن اعتماد کننــد -و البته چنینجامعهای ،دموکراتیکتر خواهد بود.
در ســومین جلــد از مجموعه »اقتصــاد به زبان خودمــان«؛ »جیم
استنفورد« ،در پنجفصل رقابت ،سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ،بیکاری
و اشــتغال ،تقســیم کیک و نظام ســرمایهداری و محیطزیســت ساختار
ســرمایهداری به منزله نظام را توضیح و تفســیر میکند .با هم پاســخ
استنفورد را به پرسش کلیدی »آیا رشد اقتصادی در بحران محیطزیست
مقصر اســت؟« مرور میکنیم :بســیاری از فعاالن عرصه محیطزیست،
»رشــد اقتصادی« را در بهوجودآمدن مشــکالت محیطزیســتی مقصر
میدانند .و قطعا آشــکار است که گسترش قابلتوجه تولید در مقیاس
جهانی در ۲۰۰سال گذشته ،علت نهایی بحران زیستمحیطی است که
ما در حالحاضر مشــغول دستوپنجه نرمکردن با آن هستیم .با وجود
این ،معنای ضمنی )و گاه نتیجه واضح( این نوع نگاِه »ضد رشــد« این
میشــود که گویی برای محافظت از محیطزیســت باید رون ِد رشــدُ ،کند
یــا متوقف شــود .این نگاه ،نوعی تقابل و دشــمنی کامل بین پیشــرفت
اقتصــادی و محافظــت از محیطزیســت را ایجاب میکنــد که به گمان
من نه به نظام اقتصادی کمک خواهد کرد و نه به محیطزیســت .شاید
بتوان گفت بخشی از مشکل در اینجا به دقیقنبودن واژهها برمیگردد.
اقتصاددانهــا »رشــد اقتصادی« را بهعنوان هر نــوع افزایش در ارزش
واقعــی )بعد از تورم(  GDPتعریف میکننــد .در حالیکه این افزایش
ممکن است در عرصههای بسیار متفاوتی رخ دهد که هریک پیامدهای
زیســتمحیطی بســیار متفاوتی دارند .باید روشن شــود که آیا منظور از
رشد اقتصادی ،معدنکاویهای بیشتر است یا مراکز مراقبت از کودکان
بیشــتر؟ به میدانآمدن اتومبیلهای شــخصی بیشــتر اســت یا عرضه
خدمات حملونقل عمومی بیشتر؟ بهمعنای افزایش در »کمیت« تولید
اســت یا »کیفیت« تولیــد؟ در حالی که بر مبنــای تعریف فعلی ،GDP
همه اینها رشد محسوب میشود.
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از ســوی دیگر ،برخی متخصصان محیطزیســت رشــد اقتصادی را
تنها به افزایــش در کمیت محصوالت یا مقیاس تولید اقتصادی اطالق
میکننــد و آن را در مــورد افزایــش کیفیت یــا ارزش آن تولیدات بهکار
نمیبرنــد .از نظر آنها ،رشــد معادل اســت با تولید »چیز«های بیشــتر.
بلی ،در این نوع نگاه ،رشــد آشــکارا و مستقیما به تخریب محیطزیست
میانجامد .زیرا تولید به مقدار بیشــتر ،بهمعنای اســتفاده از مواد اولیه
طبیعی بیشــتر و تولید آلودگی بیشتر اســت .مگر آنکه با اقداماتی نظیر
بهبود نحوه بهرهبرداری از منابع طبیعی ،بهبود کارایی در نحوه استفاده
از ایــن مــواد ،یا جلوگیــری از آلودگی ،این تخریب را جبــران کنیم و این
قبیــل اقدامات تا زمانی که بهبود کیفیت تولیدات ،یا گســترش تولیدات
خدماتی بهعنوان »رشــد« در نظر گرفته نشــود ،میســر نیست .با وجود
این من از معنای گســتردهتر و عمومیتر واژه »رشــد« استفاده میکنم:
یعنــی افزایش ارزش واقعی کاالها و خدمات مــورد خرید و فروش .از
نظر من ،بخشــی از راهکار ما برای مواجهه با مســاله محیطزیســت ،از
جریان »رشد« ،به سمت فعالیتهای کمتر
طریق مدیریت و هدایت این ِ
مخرب و آسیبزا امکانپذیر است.
برخی از معضالت آلودگی ،آشــکارا با رشــد نظامهــای اقتصادی و
بهبود استانداردهای زندگی بهتر همراه خواهند شد ،اما این همه ماجرا
نیست و از جهاتی دیگر ،نظامهای اقتصادی هرچه ثروتمندتر میشوند
آســیب بیشتری به محیطزیست وارد میآورند -بهویژه از طریق مصرف
انرژی بیشــتر و بنابراین انتشار مقادیر بیشتری گازهای گلخانهای .به این
ترتیب ،رشد اقتصادی بهتنهایی تضمینی برای محافظت از محیطزیست
یا بهبود وضعیت انســان نمیتواند باشــد .بلکه برای اطمینان از اینکه
مزایا و دســتاوردهای ناشــی از رشــد اقتصادی ،در دســترس تودههای
مردم قرار میگیرد یا نه ،الزم اســت تا روند رشد ،مدیریت و کنترل شود.
از ســوی دیگر ،بســیار دشــوار و شــاید غیرممکن باشــد که بتوان بدون
رشــد اقتصادی شــاهد بهبود قابلتوجه در اســتانداردهای زندگی توده
مردم بود .با این حال ،تحت نظام ســرمایهداری ،در دورههایی که رشــد
اقتصادی متوقف میشــود )حین دورههای رکود( ،شــرایط اقتصادی و
سیاســی به شــیوههایی تغییر میکند که آشــکارا به تضعیف وضعیت
افرادی که در این نظام کار میکنند و همینطور چشماندازهای پیشرفت
زیســتمحیطی میانجامد .در چنین دورههایی ما شاهد بیکاری فراگیر،
رشــد فقر ،نزاع برد -باخت بر ســر توزیع )که در آن بُرد یک گروه تنها از
طریق باخت گروه دیگر میســر اســت( و هجوم برای کسب درآمدهای
فــوری و نیازهای مصرفــی )بهجای توجــه و در نظرگرفتن چالشهای
بلندمدت نظیر »پایایی«( هســتیم .مشــکل ،در اینجا نظام سرمایهداری
است ،نه نبود رشــد اقتصادی .غیرممکن نیست یک نظام اقتصادی که
رشــد اقتصادی ندارد ،بتواند از بروز چنین نتایج منفیای )نظیر بیکاری،
فقر و رکود( جلوگیری کند ،اما نظام سرمایهداری نمیتواند چنین نظامی
باشــد چراکه نظام سرمایهداری تکیهاش بر عطش سودهای فزایندهای
اســت که تحت فشــار رقابت قرار دارد و برای تحریک سرمایهگذاری در
کســبوکار -که کل سیستم بر پاشــنه آن میچرخد -به این سودها نیاز
دارد .به این ترتیب ،رشد اقتصادی برای نظام سرمایهداری امری حیاتی
است که بدون آن این نظام فلج میشود.

