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رشد اقتصادی و بحران محیط زیست

ــان خودمان»  ــاب «اقتصاد به زب ــتنفورد» در مجموعه کت «جیم اس
ــت الزم نیست که شما یک اقتصاددان باشید تا بتوانید درباره  معتقد اس
ــم اقتصاد چیزی بدانید. همچنان که در فرهنگ ما ایرانیان اقتصاد را  عل
ــی تامین معاش و برنامه برای  ــتند، یعن علم یا هنر تدبیر منزل می دانس
رفع نیاز. هر انسانی اقتصاد را تجربه می کند، هر انسانی به نوعی در آن 
ــانی در نظام اقتصادی دارای منافعی است:  نقش ایفا می کند و هر انس
ــی عملکرد نظام اقتصادی، در میزان کارایی آن و اینکه نظام  در چگونگ

اقتصادی به سود چه کسی عمل می کند. 
ــه از جایگاه خود در نظام  ــتنفورد» هر فرد درکی عامیان ــگاه «اس از ن
ــا دیگران،  ــه ب ــن از نحوه عملکرد خود (در مقایس ــادی و همچنی اقتص
ــه با انتظاراتش) دارد. تمام  ــته خویش و در مقایس ــه با گذش در مقایس
ــاده و نثری  ــخ آن در این کتاب به زبانی س ــم اقتصاد و تاری ــم عل مفاهی
ــود تا اقتصاددانانی کارآمد تربیت کند که به گفته  ــیوا مطالعه می ش ش
ــور کنید که آدم های  ــایند: جامعه ای را تص ــتنفورد راه به آینده بگش اس
ــر درمی آورند و منافع غالبا متعارضی را که  معمولی از علم اقتصاد س
در مسایل اقتصادی وجود دارد تشخیص می دهند. در چنین جامعه ای، 
افراد بیشتری قادرند تصمیم بگیرند که چه چیز برایشان مناسب تر است 
ــد- و البته چنین  ــان و اهل فن اعتماد کنن ــای آنکه به اقتصاددان -به ج

جامعه ای، دموکراتیک تر خواهد بود. 
ــان»؛ «جیم  ــاد به زبان خودم ــد از مجموعه «اقتص ــومین جل در س
استنفورد»، در پنج فصل رقابت، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، بیکاری 
ــت ساختار  ــرمایه داری و محیط  زیس ــیم کیک و نظام س ــتغال، تقس و اش
ــخ  ــیر می کند. با هم پاس ــرمایه داری به منزله نظام را توضیح و تفس س
استنفورد را به پرسش کلیدی «آیا رشد اقتصادی در بحران محیط زیست 
ــیاری از فعاالن عرصه محیط  زیست،  ــت؟» مرور می کنیم: بس مقصر اس
ــتی مقصر  ــکالت محیط زیس ــد اقتصادی» را در به وجودآمدن مش «رش
ــکار است که گسترش قابل توجه تولید در مقیاس  می دانند. و قطعا آش
جهانی در ۲۰۰سال گذشته، علت نهایی بحران زیست محیطی است که 
ــغول دست وپنجه نرم کردن با آن هستیم. با وجود  ما در حال حاضر مش
ــد» این  این، معنای ضمنی (و گاه نتیجه واضح) این نوع نگاِه «ضد رش
ــد، ُکند  ــت باید رونِد رش ــود که گویی برای محافظت از محیط زیس می ش
ــرفت  ــمنی کامل بین پیش ــود. این نگاه، نوعی تقابل و دش ــا متوقف ش ی
ــد که به گمان  ــت را ایجاب می کن ــت از محیط زیس ــادی و محافظ اقتص
ــت. شاید  من نه به نظام اقتصادی کمک خواهد کرد و نه به محیط  زیس
بتوان گفت بخشی از مشکل در اینجا به دقیق نبودن واژه ها برمی گردد. 
ــوع افزایش در ارزش  ــد اقتصادی» را به عنوان هر ن ــا «رش اقتصاددان ه
ــد. در حالی که این افزایش  ــی (بعد از تورم) GDP تعریف می کنن واقع
ممکن است در عرصه های بسیار متفاوتی رخ دهد که هریک پیامدهای 
ــود که آیا منظور از  ــیار متفاوتی دارند. باید روشن ش ــت محیطی بس زیس
رشد اقتصادی، معدن کاوی های بیشتر است یا مراکز مراقبت از کودکان 
ــت یا عرضه  ــتر اس ــخصی بیش ــتر؟ به میدان آمدن اتومبیل های ش بیش
خدمات حمل و نقل عمومی بیشتر؟ به معنای افزایش در «کمیت» تولید 
 ،GDP ــای تعریف فعلی ــد؟ در حالی که بر مبن ــت یا «کیفیت» تولی اس

همه اینها رشد محسوب می شود. 

ــد اقتصادی را  ــت رش ــوی دیگر، برخی متخصصان محیط  زیس از س
ــش در کمیت محصوالت یا مقیاس تولید اقتصادی اطالق  تنها به افزای
ــا ارزش آن تولیدات به کار  ــش کیفیت ی ــورد افزای ــد و آن را در م می کنن
ــتر.  ــت با تولید «چیز»های بیش ــد معادل اس ــد. از نظر آنها، رش نمی برن
ــکارا و مستقیما به تخریب محیط  زیست  ــد آش بلی، در این نوع نگاه، رش
ــتفاده از مواد اولیه  ــتر، به معنای اس می انجامد. زیرا تولید به مقدار بیش
ــت. مگر آنکه با اقداماتی نظیر  ــتر و تولید آلودگی بیشتر اس طبیعی بیش
بهبود نحوه بهره برداری از منابع طبیعی، بهبود کارایی در نحوه استفاده 
ــران کنیم و این  ــری از آلودگی، این تخریب را جب ــواد، یا جلوگی ــن م از ای
ــترش تولیدات  ــل اقدامات تا زمانی که بهبود کیفیت تولیدات، یا گس قبی
ــر نیست. با وجود  ــود، میس ــد» در نظر گرفته نش خدماتی به عنوان «رش
ــد» استفاده می کنم:  ــترده تر و عمومی تر واژه «رش این من از معنای گس
ــورد خرید و فروش. از  ــی افزایش ارزش واقعی کاالها و خدمات م یعن
ــت، از  ــاله محیط زیس ــی از راهکار ما برای مواجهه با مس نظر من، بخش
طریق مدیریت و هدایت این جریاِن «رشد»، به سمت فعالیت های کمتر 

مخرب و آسیب زا امکان پذیر است. 
ــای اقتصادی و  ــد نظام ه ــکارا با رش برخی از معضالت آلودگی، آش
بهبود استانداردهای زندگی بهتر همراه خواهند شد، اما این همه ماجرا 
نیست و از جهاتی دیگر، نظام های اقتصادی هرچه ثروتمندتر می شوند 
ــیب بیشتری به محیط زیست وارد می آورند -به ویژه از طریق مصرف  آس
ــتر و بنابراین انتشار مقادیر بیشتری گازهای گلخانه ای. به این  انرژی بیش
ترتیب، رشد اقتصادی به تنهایی تضمینی برای محافظت از محیط  زیست 
ــد. بلکه برای اطمینان از اینکه  ــان نمی تواند باش یا بهبود وضعیت انس
ــترس توده های  ــد اقتصادی، در دس ــی از رش ــتاوردهای ناش مزایا و دس
ــت تا روند رشد، مدیریت و کنترل شود.  مردم قرار می گیرد یا نه، الزم اس
ــد که بتوان بدون  ــاید غیرممکن باش ــوار و ش ــیار دش ــوی دیگر، بس از س
ــتانداردهای زندگی توده  ــاهد بهبود قابل توجه در اس ــد اقتصادی ش رش
ــد  ــرمایه داری، در دوره هایی که رش مردم بود. با این حال، تحت نظام س
ــرایط اقتصادی و  ــود (حین دوره های رکود)، ش اقتصادی متوقف می ش
ــکارا به تضعیف وضعیت  ــیوه هایی تغییر می کند که آش ــی به ش سیاس
افرادی که در این نظام کار می کنند و همین طور چشم اندازهای پیشرفت 
ــت محیطی می انجامد. در چنین دوره هایی ما شاهد بیکاری فرا گیر،  زیس
ــر توزیع (که در آن ُبرد یک گروه تنها از  ــد فقر، نزاع برد- باخت بر س رش
ــت) و هجوم برای کسب درآمدهای  ــر اس طریق باخت گروه دیگر میس
ــه و در نظرگرفتن چالش های  ــی (به جای توج ــوری و نیازهای مصرف ف
ــکل، در اینجا نظام سرمایه داری  ــتیم. مش بلندمدت نظیر «پایایی») هس
ــد اقتصادی. غیرممکن نیست یک نظام اقتصادی  که  است، نه نبود رش
ــد اقتصادی ندارد، بتواند از بروز چنین نتایج منفی ای (نظیر بیکاری،  رش
فقر و رکود) جلوگیری کند، اما نظام سرمایه داری نمی تواند چنین نظامی 
ــد چراکه نظام سرمایه داری تکیه اش بر عطش سودهای فزاینده ای   باش
ــار رقابت قرار دارد و برای تحریک سرمایه گذاری در  ــت که تحت فش اس
ــنه آن می چرخد- به این سودها نیاز  ــب وکار -که کل سیستم بر پاش کس
دارد. به این ترتیب، رشد اقتصادی برای نظام سرمایه داری امری حیاتی 

است که بدون آن این نظام فلج می شود. 

گزارش

بحث درباره «فلسفه و اجتماع» 
در  روز جهانی فلسفه

ــی  ــه پژوهش ــفه ، موسس ــبت روز جهانی فلس گروه اندیشـه: به مناس
ــفه و اجتماع»  ــوان «فلس ــتی با عن ــفه ایران، نشس ــت و فلس حکم
ــبت روز جهانی فلسفه با  ــال به مناس ــه هرس برگزار کرد. این موسس
ــوزه به بحث درباره  ــا حضور صاحبنظران این ح ــتی ب برگزاری نشس
ــفه می پردازد. دوشنبه هفته گذشته نیز به  یکی از مسایل مهم فلس
ــتی برگزار شد و بنا  ــال های پیش به مناسبت این روز، نشس سیاق س
ــفه و اجتماع» پرداخته  ــروز، به موضوع «فلس ــه اهمیت جهان ام ب
ــت از بحث درباره  ــد. آنچه در ادامه می آید گزارش مختصری اس ش

«فلسفه و اجتماع». 
ــین ابراهیمی دینانی به عنوان اولین  ــت  غالمحس در ابتدای نشس
سخنران، با اشاره به مفهوم جامعه گفت: «اجتماع، جامعه است و 
تا زمانی که جامعه را نشناسیم فلسفه را نخواهیم شناخت. جامعه 
ــه مجموعه ای از  ــان داد جامع ــناخت، باید نش ــفه ش را باید با فلس
ــت، از تک تک افراد با ارتباط حاصل می شود یا بدون ارتباط  افراد اس
ــری؟» او با بیان اینکه ارتباطات با تفکر و عقل صورت می پذیرد،  فک
ــا تجربه ای  ــت ی ــرد این ارتباط، علمی اس ــخص ک ــزود: «باید مش اف
ــام فکری معقول،  ــفه یعنی عقل و در حقیقت، نظ ــخصی؟ فلس ش
ــکل از افراد نیست  ــود. همچنین جامعه متش ــفه نامیده می ش فلس
ــناخت  ــناخت جهان، ش ــه از ارتباط به وجود می آید. ولی آیا ش بلک
تک تک انسان هاست؟ در این صورت اگر انسان تک تک موجودات را 
ــا تعداد موجوداتی که به  ــناخته و آنها به تجربه او درآمده اند، آی ش
تجربه درآمده اند بیشتر از موجوداتی است که به تجربه درنیامده اند 
یا بالعکس؟ از این رو، برخی از افراد، عالم را عبث و بیهوده می دانند 
ــت، در این عبث  ــر کل عالم عبث اس ــراد باید گفت اگ ــه به این اف ک
ــت؟» دینانی در  ــود که بداند عبث اس ــه موجودی پیدا می ش چگون
ــچ چیزی در این  ــت و هی ــه تاکید کرد: «جهان نظام معقول اس ادام
ــت و اگر ربط از موجود گرفته شود، دیگر وجود  عالم، بدون ربط نیس
ــخص کرد. فیلسوف  ندارد اما درعین حال خود ربط را نمی توان مش
ــاله می کوشد اما اینکه قادر خواهد بود به این امر  برای فهم این مس
ــه در این میان مهم  ــت. آنچ ــت یابد یا نه، بحث دیگری اس هم دس
ــوفی یافت شود که بگوید  ــت و اگر روزی فیلس ــت، کوشش اوس اس
ــده  ــف کرده ام، قطعا دچار بالهت ش ــتی را کش ــرار هس من تمام اس
ــت  ــت بلکه فعال اس ــاره به اینکه عقل ابزار نیس ــت.» وی با اش اس
ــل هم وجود دارد  ــزود: «اما عقل منفع ــت، اف و هر عقلی فعال اس
ــیدیم ذات آن فعالیت  ــود، یعنی وقتی به فعلیت رس که دیده می ش
ــت. عقل منفعل تنها در جایی دیده می شود که هنوز به فعالیت  اس
ــت.» وی با بیان  ــیده مانند عقل بچه ای که تازه به دنیا آمده اس نرس
اینکه عقل داده ها را به دست می آورد و به کار می بندد و این یعنی 
ــه بگیریم، آن دیگر  ــح کرد: «وقتی ارتباط را از جامع فعالیت، تصری
ــت که جامعه  ــت و زبان نیز همین طور. پس ارتباط اس جامعه نیس
ــد کرد: «بدون  ــخنانش تاکی ــازد.» دینانی در پایان س و زبان را می س
ــفه، جهان و اجتماع را نمی توان فهمید. جامعه ای که فلسفه  فلس
نداشته باشد هر اندازه هم علم داشته باشد، دانا نیست و جامعه ای 
ــد و جامعه ای  ــه بداند، می فهم ــت که بیش از آنک ــبخت اس خوش

بدبخت است که بیش از آنکه بفهمد، می داند.» 
ــفه و اجتماع» ضیاء موحد با تاکید بر امر  در ادامه نشست «فلس
ــاله مهم آن است که ابتدا فرهنگ تعریف شود.  فرهنگ گفت: «مس
ــت و نمی توان کسانی را مثال در  ــیار پیچیده اس فرهنگ پدیده ای بس
کنار رودخانه یا جنگل زندگی می کنند، فاقد فرهنگ دانست اما یکی 
از تعاریف فلسفه که ریشه در قرن نوزدهم دارد تعریف ماتیو آرنولد 
ــد؛ به یاری  ــت وجوی کمال مطلق می دان ــت که فرهنگ را جس اس
ــترین  ــه ها و گفته ها در باب مطالبی که بیش ــن بهترین اندیش فراگرفت
ــم رنسانس  ارتباط را با ما دارد.» وی با بیان اینکه این آرمان اومانیس
ــده که  ــت، تصریح کرد: «اما تعریف دیگری نیز از فرهنگ ارایه ش اس

به نظر مهم است.
 بر این اساس که به معلومات و محفوظات و آنچه در ذهن باقی 
ــه به بیان تعاریف  ــود.» موحد در ادام ــد، فرهنگ گفته می ش می مان
ــمندان غربی پرداخت و  ــدگاه برخی از اندیش ــف فرهنگ از دی مختل
افزود: «در سال ۱۹۵۵ چارلز پرسی اسنو خطابه ای با عنوان «دوگونه 
ــخنرانی های ریچموند ایراد کرد. اگرچه این  فرهنگ» در مجموعه س
ــخنرانی ها با مخالفت هایی مواجه شد، تنها در ۱۹۶۲ که لی وس  س
ــخنرانی گرفت بحث درگرفت،  تصمیم به درافتادن با مفروضات س
ــه ۱۹۶۰ ادامه یافت.  ــال هایی از ده ــدت تمام تا س این مجادله با ش
ــخصی به اسنو  ــیاری از نکته های تند لی وس حمله های ش البته بس
ــگاهی این  ــود. در بحثی دانش ــنفکر ب ــوان رمان نویس و روش به عن
ــاز و غیرمنصفانه بود». وی با تاکید بر اینکه در  حمله ها هم غیرمج
ــبی علوم و ادبیات بود، اظهار  ــه لی وس نکته مهم، ارزش نس اندیش
ــود که زندگی  ــتدالل کرده ب ــخنرانی های خود اس ــنو در س کرد: «اس
عقالنی جهان غرب در دو گروه سرگرم صف آرایی  است. دانشمندان 
ــع کرده اند و در نتیجه تخیل  ــنتی تماس خود را قط علوم با گروه س
ــد. اینان خود را فقیر کرده اند اما  ــت که باید باش آنان کمتر از آن اس
روشنفکران اهل ادب نیز فقیر شده اند و چه بسا بیشتر، چرا که به آن 
ــت دارند تظاهر کنند که فرهنگ سنتی،  غره گشته اند. اما اینان دوس

تمام فرهنگ است.» 
ــه نیز مسعود زمانی، با بیان اینکه درخصوص  در ادامه این جلس
ــت باید نگاهی تاریخی نیز داشت، گفت: «سواالت معمول  این نشس
ــی نیاز به بازبینی تاریخی دارند». وی  درباره اجتماع و جامعه شناس
ــفه ماکس وبر، نوکانتی ها و دیلتای به تعریف  ــاره به فلس ضمن اش
ــده به  ــگ پرداخت و تاکید کرد: «یک تعریف از فرهنگ بیان ش فرهن
ــوادث نامحدود  ــت محدود از ح ــی اس این مفهوم که فرهنگ، برش
ــای خاص  ــت و معن ــک وجه و جه ــا به ی ــانی بن ــع انس ــه از وض ک
ــدن این عبارت باید به  ــت. در واقع برای معناش ــده اس ــیده ش اندیش
ــی نوکانتی ها باز گردیم. از نظر وبر، عالم بیرون،  بحث معرفت شناس
ــی خصوصا در امور جزیی  ــت و ما از لحاظ معرفت عالم فرهنگ اس
نمی توانیم همه آنها را آن چنان که در عالم خارج هستند شناخته و 
ــت که  توصیف کنیم. از این رو، ما انتخاب می کنیم و این گزینش ماس
به آن امر و پدیده، جهت می دهد. وبر در این رساله برای نخستین بار 
ــانی و اجتماعی مساله احکام ارزش ها را مطرح  در حوزه علوم انس
ــان دهد چگونه می توان  ــاله می کوشد نش می کند و در تمام این رس
ــرای تفکیک این دو  ــدا کرد. ب ــی را از احکام علمی ج ــکام ارزش اح
ــی را مطرح می کند  ــوم ناظر بر امور تجرب ــه بحث معروف عل مقول
ــا و بایدهای موجود  ــی ما باید به بوده ــه در احکام ارزش در حالی ک
ــیم و این را در سیاست، اعتقادات دینی و نسبتی که  ــته باش نظر داش
ــته و از  با یک جمع و گروه داریم دنبال کنیم و احکام علم را واگذاش
ــی کنیم. ماکس وبر توصیه می کند  ــروع به صدور احکام ارزش آن ش

صدور احکام ارزشی از علوم منع شود.»

بررسى

ــگاه تهران،  چند روز مانده به ۱۶آذر.  ــکده فنی دانش علی سـالم: دانش
پوران شریعت رضوی در روز دوم مراسم «آیین روشنگری، بزرگداشت 
علی شریعتی» روی سن ایستاده و با بغضی در گلو و سکوت سالنی 
ــال های دور را از دانشکده ۸۰ساله ای  مملو  از  جمعیت، خاطرات س
ــت، تعریف می کند. در آن روز صدهادانشجو  ــن خود اوس که همس
ــوند و برادر او و دودانشجوی دیگر شهید  ــت و زخمی می ش بازداش
می شوند. پس از این واقعه، این روز توسط کنفدراسیون دانشجویان 
ــکده فنی به  ــجو نام گذاری و دانش ــور، روز دانش ایرانی خارج از کش
ــد. پس از انقالب با آنکه  ــجویی تبدیل ش نماد و تاریخ جنبش دانش
ــام داد، اما برگزاری  ــران به ۱۶آذر تغییر ن ــگاه ته خیابان غربی دانش
ــواره با محدودیت  ــریعت رضوی هم ــجو به گفته پوران ش روز دانش
ــت یک بام ودو هوا در برگزاری مراسم  ــت. او از سیاس همراه بوده اس
ــتون یک روزنامه کار  ــه گاهی در حد یک  س ــجو می گوید. ک روز دانش
ــریعت رضوی از دیگر  ــت. ش ــی در حد یک بزرگداش ــود و گاه می ش
ــا آنکه دکترای  ــت در ایران هم نام برد. ب ــهدای راه آزادی و عدال ش
ــریعتی از دانشگاه سوربن  ادبیات را همزمان با فرصت مطالعاتی ش
ــس از آن ممنوع التدریس  ــالب و هم پ ــم پیش از انق ــت، اما ه گرف
ــت و به تالش های  ــریعتی گف بود. از محدودیت چاپ کتاب های ش
ــت که هیچ گاه  ــرد. از کتاب هایی گف ــاره ک ــریف اش زنده یاد مجید ش

ــال۱۳۶۳ در  ــتگی اجباری در س مجوز چاپ نگرفتند. پس از بازنشس
زیرزمین خانه به  چاپ کتاب های شریعتی و پس از آن تاسیس بنیاد 
ــریعتی بدون  ــریعتی پرداخت و تالش کرد آثار ش ــی علی ش فرهنگ
تحریف به  دست مخاطبان برسد. به خاطرات آشنایی و خواستگاری 
ــد، فضای جلسه تغییر  ــال پیش که می رس ــریعتی در ۶۵س علی ش
ــود. از «خاطر خواهی و  ــد و صدای خنده و قهقهه بلند می ش می کن
ــهد و جواب سرباال به او  ــکده مش ــریعتی در دانش نخ دادن» علی ش
ــلختگی  ــال می گوید. از بی نظمی، ش ــتن او تا دوس و معطل  نگه داش
ــم  ــیرینی های خرابی که روز مراس ــریعتی می گوید و ش ــی ش و تنبل
ــاید  ــتان کرده. ش ــموم و روانه بیمارس ــد خریده و چند نفر را مس عق
ــاب «طرحی از یک  ــبیه آن را پیش از این در کت ــرات که ش ــن خاط ای
ــریعتی شیرین  ــن ش زندگی» خوانده بودیم، بیش از همه برای سوس
ــی داد. قدردانی از پوران  ــخنان مادر گوش م ــود که با لبخند به س ب
ــجویان  ــالمی دانش ــریعت رضوی با اهدای لوح و پیام انجمن اس ش
ــید.  ــود، به پایان رس ــم ب ــه برگزار کننده این مراس ــی ک ــکده فن دانش
ــگاهی از عکس ها و کتاب های  ــان با برگزاری همایش، نمایش همزم
شریعتی نیز در دانشکده فنی برپا بود. این مراسم بزرگداشت در روز 
اول شامل سخنرانی سوسن شریعتی و مقصود فراستخواه بود و در 
ــتند و خاطرات پوران شریعت رضوی،  روز دوم به جز پخش فیلم مس

ــن  ــخنرانی کرد و حس ــی دین س آرمان ذاکری در مورد جامعه شناس
ــا در مناظره ای با عنوان  ــالم علیرضا قائمی نی محدثی و حجت االس
ــرکت کردند. محدثی  ــی دین در ایران» ش ــه اجتماعی سیاس «کارنام
ــناس دین و قائمی نیا، محقق و سردبیر  ــناس و معرفت ش جامعه ش
ــم از حرکت اجتماعی عظیمی که  ــت. مجری مراس مجله ذهن اس
ــه راه انداخت، گفت.  ــخ ایران ب ــه دینی یک نفره در تاری ــک موسس ی
ــاد بود. او  ــینیه ارش ــریعتی در حس ــخنرانی های علی ش منظور او س
ــید آیا می توان کارنامه دین را مورد سنجش دینی قرار داد و اگر  پرس
ــت، آن سنجش باید درون دینی باشد یا برون دینی؟  جواب مثبت اس
محدثی در پاسخ گفت: «اتفاقی که در دنیای مدرن افتاد این بود که 

دین که همواره در تاریخ همه چیز را موضوع خود می کرد، در دنیای 
مدرن خود به موضوع بدل شد. تبدیل دین به موضوع در چهار حوزه 
ــی آن چیزی که دین ارایه  ــدن عقالنی؛ یعن اتفاق افتاد: ۱)موضوع ش
ــت یا خیر؟ ۲) موضوع شدن سیاسی؛  ورود دین  می دهد، عقالنی اس
ــت سازنده است یا نه؟ جنگ های مذهبی در قرن۱۷  به عرصه سیاس
ــن از عرصه عمومی  ــر خارج کردن دی ــران را به فک ــیاری از متفک بس
ــدن در مورد متون مقدس؛ آیا کتاب هایی که  انداخت. ۳)موضوع ش
ــت؟  ــیر هرمنوتیکی داش پیامبران ارایه داده اند باید از این کتب تفس
ــه زندگی  ــه آیا دین ب ــی؛ اینک ــی و روانشناس ــدن علم ۴) موضوع ش
ــود به نام  ــد؟» او در ادامه افزود: «چگونه می ش ــر کمک می کن بهت

ــان های بی گناه را کشت و جلو دوربین سر آنها را برید. این  خدا، انس
ــد بسیاری علیه این چهره از دین مبارزه کنند. وقتی  اتفاقات باعث ش
ــود،  ــی می ش ــخصی وارد قلمرو اجتماعی و سیاس دین از قلمرو ش
ــود.» قائمی نیا در جواب گفت: «دوره امروز  این بحث ها مهم می ش
ــش های زمانه ما تغییر کرده  ــت. پرس ــریعتی متفاوت اس با زمان ش
ــت که مدام  ــن آن زمان مطرح نبود. متفکری زنده اس ــه دی و کارنام
ــتر  ــکالت مذکور بیش ــش های معاصر دربیاوریم. مش از آثارش پرس
مربوط به مواجهه اسالم با مدرنیسم است. اتفاقی که در اروپا افتاد 
ــور بود. عقل خودش  ــیطره عقالنیت و عقل خودبنیاد بر همه ام س
ــرد. عقل مدرن به معنی  ــوال ب را محور قرار داد و همه چیز را زیر س

ــم و غیبت خدا بود.» او مساله جنگ های مذهبی و تکثر  سکوالریس
ــت و گفت: «این  ــاله جدیدی ندانس ــاره محدثی را مس دینی مورداش
ــتادن  ــیطان و ایس تضاد حتی در خود قرآن هم وجود دارد. وجود ش
ــت جامعه  ــت. نزاع دینی سرش ــرآغاز این اختالف هاس جلو خدا س
ــط باید آن را تحلیل  ــت و آن را نمی توان حذف کرد و فق ــری اس بش
ــانی همچون دورکیم نگاهی حذفی به  کرد. از قرن۱۸ جامعه شناس
دین داشتند و قصد داشتند ماهیت دین را عوض کنند. دین در دنیای 
ــم، انقالب  ــرایط و در اوج مدرنیس ــه محاق رفت. در این ش ــدرن ب م
ــود. حکومت دینی  ــد و نقش دین مهم می ش ــالمی روی می ده اس
ــمت ایران چرخید.  ایده ای قدیمی بود اما با انقالب نگاه جهان به س

ــورد بنیاد گرایی هم باید گفت غرب همواره تالش می کند تضاد  در م
مدرنیته و اسالم را به درون خود اسالم منتقل کند. » قائمی نیا تا آخر 
مناظره بر یک موضوع اصرار می ورزید؛ اینکه محدثی دین را در مقام 
ــن در مقام «تحقق» جدا کند. وی تصریح کرد: «دین  «تعریف» از دی
در مقام تعریف در کتاب و سنت آمده و در مقام تحقق چیزی است 
که در طول تاریح محقق شده است. عالوه بر این، بین دین و دینداران 
باید تفاوت گذارد.» محدثی در جواب قائمی نیا گفت: «ناچاریم دین 
ــت به  ــم چرا که حقیقتی که نزد خداس ــخ دین تحلیل کنی ــا تاری را ب
ــود. بسیاری از  ــی ش ما ربطی ندارد و در ظهورات تاریخی باید بررس
اوقات در دینداری بین نظر و عمل تناقض وجود دارد. آیا این مشکل 
ــتگاه فکری  ــت یا دینداران؟ مگر نه اینکه این نیروها در دس دین اس
دین تربیت شده اند؟ به همین خاطر است که اسالم وقتی وارد ایران 
می شود اسالم ایرانی می شود و در یک جای دیگر اسالم آفریقایی و 
ــود.» محدثی بر خالف قائمی نیا  یک جای دیگر اسالم اروپایی می ش
تاکید کرد: «دین یک امر اجتناب ناپذیر نیست و وجود ۸۰۰میلیون نفر 
ملحد بدون هیچ باور مذهبی در سراسر جهان نشانه ای از این است 
ــت.» قائمی نیا گفت: «روش  ــک امکان اس ــه دین در دوره مدرن ی ک
ــن را نقد  ــنفکری دینی، دی ــم روش ــانی که تالش می کنند به اس کس
ــت که در تضاد با  ــد ملهم از تفکرات مدرن و عقل خودبنیاد اس کنن

ــت. با چه مجوزی باید بر اساس عقل مدرن و  ــیعه اس آموزه های ش
ــی کرد؟  ــتی و فایده گرایانه دین را بررس با پیش فرض های پراگماتیس
همچنین بررسی جامعه شناسانه به دین و هرگونه نگاه بیرون دینی 
ــا محدثی در  ــود.» ام ــت که جوهر دین حفظ ش ــروط به این اس مش
ــخ گفت: «اتفاقا پسندیده است که بر اساس ارزش های مدرنیته  پاس
ــرات دین در دنیا باید دیده  ــالف دیدگاه کهن  فکر کنیم و تاثی ــر خ و ب
ــخ، انقالب را مفهومی سنتی در نظر گرفت  ــود.» قائمی نیا در پاس ش
ــریعتی اتفاقا به دنیای سنتی تعلق دارد و با  و گفت: «به نظر من ش
ــه انقالب که بر  ــگاه نمی کرد وگرنه اصال ب ــل مدرن به مذهب ن عق
ــت، فکر نمی کرد.» او در حضور  خالف نگاه فایده گرایانه مدرنیته اس
ــد که «شریعتی را از دست جریان  ــریعتی خواستار این ش خانواده ش
ــا را به این معنی  ــد.» محدثی نظریات قائمی نی ــی نجات دهی نوگرای
دانست که «به چیزی امید ببندیم که هیچ وقت ظهور تاریخی ندارد 
ــت. آموزه های دینی همچون  و این به قول مارکس آگاهی کاذب اس
ــروف و نهی ازمنکر همه آثار اجتماعی دارند.» قائمی نیا در  امربه مع
ــاره به توجه به متافیزیک در آثار مطهری و عدم توجه به  پایان با اش
ــوی  ــم فرانس ــریعتی از تاثیرپذیری او از اگزیستانسیالیس آن در آثار ش
ــان او نقطه اختالف بحث او و محدثی در  ــت؛ اختالفی که به گم گف

مناظره آن روز نیز بود. 

گزارشی از مراسم بزرگداشت دکترشریعتی در دانشکده فنی دانشگاه تهران

میراث شریعتی
 علیرضا قائمی نیا: شریعتی را از دست جریان نوگرایی نجات دهید                حسن محدثی: نباید به چیزی امید ببندیم که هیچ وقت ظهور تاریخی ندارد

ــه از اخالقی بودن  ــت ک ــوع بحث اینجانب، تامل در فهمی اس موض
خویش داشتیم و داریم. با نگاه مختصر به چرخش های اخالقی جامعه 
ــنفکران دینی، خصوصا  ــاب کارنامه روش ــم در ب معاصر ایران، می کوش
ــود. چرخش های اخالقی از یک سو مساله ساز  ــریعتی گفت وگویی ش ش
ــاز بودند. حداقل سه چرخش را نام می برم: نخست  و از دیگرسو افق س
ــادن به ورطه «گفتمان  ــالق دینی به دین اخالقی، دیگری افت گذر از اخ

غیر اخالقی» و سومی گسترش اخالق غیر دینی و عرفی. 
به طور سنتی، مذهبی ها اخالقی بودن خویش را با دین صورت بندی 
می کردند. حیات اخالقی از طریق عقاید رسمی و تکالیف و مناسک دینی 
توضیح داده می شد. کتاب هایی مثل معراج السعاده و جامع السعادات 
ــا آثار مرحوم مطهری، همه در  ــر و پدر در دوره قاجار ت از نراقی های پس
ــش قابل توجهی از  ــالق برای بخ ــالق مذهبی بودند. اخ ــوب اخ چارچ
ــد، یعنی هم  ــه آمیز می ش گروه های جدید اجتماعی بحث انگیز و مناقش
به لحاظ معرفت شناختی و نظری، پرسش های تازه ای به میان می آمد. 

نمونه های دین اخالقی و دین غیراخالقی
نمونه برجسته ای از این روشنفکران دینی، بازرگان و شریعتی بودند. 
آنها تالش می کردند از مفاهیم سنتی اخالق، روایتی تازه به دست دهند، 
ــی و مطالبه  ــود، به آزادیخواه ــک ارزش اخالقی ب ــجاعت ی مثال اگر ش
حقوق انسانی تعبیر می شد. آن شهروند که بر حقوق بشری خویش پای 
ــرد، با تجربه شجاعت، در حقیقت نوعی تمرین اخالقی می کند.  می فش
ــک و پرسشگری قرین بود، به تعبیر کانت صورتی  دانایی جدید که با ش
ــانه ای از اخالق در منش فکری تلقی می شد. مثال  از دلیری بود که نش
ــای اخالقی قرار  ــدر ارزش ه ــت که در ص ــفقت و عدالت اس ــر، ش دیگ
ــد.  ــری به معنای جدید تعبیر ش ــش برای براب ــت، این نیز به کوش داش
ــت طرحی اجتماعی برای توزیع بخت های زندگی به همه گروه ها  عدال
و خصوصا توزیع مجدد فرصت ها به نفع فراموش شدگان و طرد شدگان 
ــت، تمرینی اخالقی  ــرکت در طرح عدال ــت. به این ترتیب ش جامعه اس
است. حیات معقول که در اخالقیات سنتی بود، با عقالنیت جدید پیوند 
ــد. این فکری معقول و رفتاری معقول است که به دیگرانی  داده می ش
ــه عقاید ما را ندارند و می خواهند زندگی کنند، احترام بگذاریم و حق  ک
انتخاب و سبک متفاوت زندگی شان را به رسمیت بشناسیم. روشنفکران 
دینی از مدارا و تسامح سنتی که فضیلتی اخالقی بود، معنایی نزدیک تر 
ــت دادند و از حلم و  ــی و کثرت گرایی جدید به دس به رواداری، آزادمنش
سعه صدر سنتی نوعی اخالق و منش دموکراتیک فهمیدند. بازرگان در 

«کار در اسالم» (۱۳۲۵) عادت به بیکارگی را به مثابه یک مساله اخالقی 
ــران، مورد بحث قرار داد و اخالق کار و اخالق حرفه ای را به میان  در ای
ــعر گفتیم، حال قدری هم کار کنیم. خود نیز در  ــال ش آورد: چندهزارس
ــران را به صورت  ــین ای ــال پیش اتحادیه مهندس عمل چنین بود. ۸۰س
یک شرکت هفت نفری تشکیل داد که از نخستین شرکت های مهندسین 
ــدن از دانشگاه در  ــوب شده است یا بعد از اخراج ش ــاور ایران محس مش
ــی یاد را به وجود آوردند.  ــتادان دیگر شرکت مهندس ــال۱۳۳۳ با اس س
ــبیه اخالق پروتستانی بود که یک دیندار،  این درک تازه از دین به نوعی ش
ــراه مصرف  ــد ثروت به هم ــق را در کارکردن و تولی ــوت ح ــت دع اجاب
ــادی برخی جوامع  ــد اقتص ــول می بیند و از نظر ماکس وبر به رش معق
ــو،  ــی دوکار مهم کردند؛ از یک س ــنفکران دین ــی کمک کرد. روش اروپای
فضای معرفتی و افق فکری برای دین اخالقی فراهم آوردند و از سوی 
ــد اخالقی بخشی از قشرهای دینی  دیگر میدان عمل اجتماعی برای رش
جامعه را برپا ساختند، یعنی در اینجا می توان به روشنفکری دینی از این 
ــه فکری برای دین اخالقی به وجود آوردند  منظر نگاه کرد که هم مدرس
و هم مکان های سومی برای ممارست اخالقی ایجاد کردند. مکان سوم، 
ــت ورای مکان اول یعنی خانه و مکان دوم یعنی مکان های  مکانی اس
ــوند.  ــوم افراد داوطلبانه جمع می ش ــمی. در مکان س کار و آموزش رس
ــرد، هویت های  ــردی را از بین بب ــدون اینکه هویت های ف ــوم ب مکان س
ــت. خودجوش است. مکانی  ــبتا جذاب اس جماعتی ایجاد می کند. نس
ــمی  ــت. ورای نقش های اجتماعی رس ــرای تعامل های اجتماعی اس ب
ــوم، طبقه اجتماعی، حرفه و غیر آن، شرط عضویت  ــت. در مکان س اس
ــت. معیارهای رسمی عضویت  ــوم هم سطح کننده اس نیست. مکان س
ــت. تازگی دارد. حالت  ــلب عضویت ندارد. گفت وگوهایش گرم اس یا س
خوشایند و دوستانه دارد. سرمایه اجتماعی باز تولید می کند. کانون ها و 
ــینیه ارشاد نمونه ای از مکان های سوم بودند که تجربه  انجمن ها و حس

تازه ای از دین اخالقی را رونق می بخشید. 
مقایسه دومشرب کارکردگرا و اگزیستانسیل

ــبتا  ــرب نس ــنفکران دینی حداقل با دومش ــط روش دین اخالقی توس
ــتر به کارکردهای بیرونی  ــرب بیش ــد؛ یک مش متمایز توضیح داده می ش
حیات اخالقی توجه داشت. نماینده برجسته این مشرب مرحوم مهندس 
بازرگان بود. اما از همان زمان رویکردی هم بود که نگاه به درون حیات 
ــی  ــت. رویکردی که حداقل بخش ــی و محتوای وجودی آن داش اخالق
ــته اخالقی را در  ــطوح و الیه های حیات خوب و شایس از عمیق ترین س

ــی طلب و تمنا می کرد. گوهر «دین اخالقی»  فهم ها و تجربه های درون
ــلوک درونی و حس وحال های روحی جست وجو می کرد.  را در نوعی س
ــد از زنده یاد  ــز غالب نبود، می ش ــه در آن روزها چندان نی ــن نگاه را ک ای
ــریعتی مبدع آن شد. وقتی  ــراغ گرفت. ژانری که انصافا ش ــریعتی س ش
ــان» یا «آزادی، آگاهی، آفرینندگی»، نگاه  می گفت «آزادی، عدالت، عرف
ــی و آفرینندگی، معنا و  ــت. چه آن عرفان و چه این آگاه ــه درون داش ب
ــت. این نوع ادبیات  ــت. معنایی اگزیستانسیل داش مفهوم وجودی داش
ــما لنگه کویریات شریعتی را  ــریعتی بود و نه در بازرگان. ش عمدتا در ش
ــس دیگر نمی بینید. هرچند بازرگان نیز توجهی به درون دارد؛  در هیچ ک

ــات و معنویات»  ــاغ» (۱۳۲۶) یا «ضریب تبادل مادی ــال در «دل و دم مث
ــازی» (۱۳۴۶). اما  ــتش» (۱۳۳۶) و «نیک نی ــق و پرس (۱۳۲۲) یا «عش
ــکارتر  ــت که این عنصر از عمق و وضوح و تجلیات آش ــریعتی اس در ش
ــش را متمایز از  ــریعتی کویریات خوی ــود. ش و نافذتری برخوردار می ش
اسالمیات و اجتماعیات می دانست: آنچه مردم می پسندند اجتماعیات 
است و آنچه هم خودم و هم مردم می پسندیم، اسالمیات است و آنچه 
برای خودم می پسندم، کویریات است. اینها را در مهم ترین آثار شریعتی 
ــان  ــنا»، «نیایش»، «هبوط در کویر»، «انس می بینیم: «با مخاطب های آش
ــود» و «گفت وگوهای تنهایی». در آن غیبت محض، حضوری بود.  بی خ

ــرد که این را  ــد. از عین القضات نقل می ک ــی ام را پر می کن ــی بی کس کس
ــوی آنگاه که در مغرب  ــمس صاعقه ای بود بر مول ــم باید نه قلم. ش ال
ــیده بود. می بینیم در منظر شریعتی، غروبی در خود  خویش به مراد رس
ــر می زند. حتی  ــروق روی می دهد و طلوع س ــت و یکباره ش آدمی هس
ــر معنی دارد.  ــریعتی در یک جدال خیر و ش تجربه امر الهی نیز برای ش
ــر در عمق نیست، بلکه از  همان طور که مارتین بوبر توضیح می دهد ش
ــرایتی ویروس وار انسان  ــطح وجود آدمی او را غافلگیر می کند و با س س
ــد، هیچ چیز می کند. امر الوهی در حقیقت  را که می تواند همه چیز باش
ــد.  ــرارت رهایی می بخش ــت که ما را از این ابتذال ش حس حضوری اس

شریعتی را در کویریات خویش می بینیم که خدا را در برابر این زشتی ها، 
ــتی ها و بی رحمی ها حس می کند. تنهایی اش  خیانت ها، ترویج ها و پس
ــد و باران مهربانی را  ــیم می کن ــتی تقس را با یک تنهایی وجودی در هس
ــتانس تجربه می کند. در اینجاست که تجربیات زیسته  به صورت اگزیس
ــگاه کارکردگرایانه به اخالق  ــود. ن ــی از حیات اخالقی مهم می ش درون
ــره عقالنی بنماید، اما  ــک و یکس ــاید برای برخی مذاق ها قدری خش ش
مشرب وجودی و اگزیستانسیل، محتوایی انرژیک و عاطفی دارد. اخالق 
ــت. مستلزم تنش های اگزیستانسیل است.  بشر نیازمند حس و حال اس
احوال روحی و سلوک وجودی و تقالها و تمناهای باطنی الزم دارد؛ آن 

هم نه در خلوت صوفیانه بلکه در جاری زمان، در متن عمل اجتماعی، 
از رهگذر نوعی پراکسیس وجودی. نوع تازه ای از پرکتیس های اخالقی 
مشحون از تفکر انتقادی و عمل رهایی بخش در شریعتی هست؛ نوعی 
همدلی با هستی و درک عظمتی در کائنات که تا عمق هستی ما سرریز 
ــتی خویش. درکی یوتوپیک از  ــم دوختن به اوجی در هس می شود. چش
ــان اخگری از میل رهایی  ــریعتی را ببینید. انس ــود. بحث چهارجبر ش خ
ــی برای رهایی از جبرهای  ــت و مهم تر از همه یک حس وحال درون اس
ــود خویش به  ــطحی از وج ــود، رفتن از س ــی در خ ــلوک درون درون، س
سطحی عمیق تر و پایدارتر در خویش. تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق. 
ــان و تاریخ» (۱۳۴۸،  ــریعتی در «انس ــه گردونی و دریایی عمیق. ش بلک
ــکده فنی) تاریخ را نیز سفری برای پخته شدن آدمی تلقی می کند.  دانش
تاریخ اصرار دارد ما را بسازد و ما نیز می خواهیم تاریخ را بسازیم. آن امر 

وجودی در اینجا خالقیت و رهایی است. 
سویه های روشن و سویه های تاریک

ــن بخش از عرایضم می خواهم قدری از موضوع بحث فاصله  در ای
بگیرم و یک نقطه ابهام و یک ورطه را در رویکرد شریعتی نشانه بگیرم. 
ــریعتی، از یک پدر به تحسین سخن  ــن شریعتی قبل از من از یک ش سوس
گفت که همیشه و در هردوره یک شریعتی کامل بود و همواره همه چیز 
ــریعتی انواع فرازونشیب ها و  ــوی من در ش ــمان کم س ــت. اما چش داش
ــان های دیگر.  ــد، مثل همه ما و مثل همه انس ــدن ها می بین باالوپایین ش
ــویه های روشن و سویه های تاریک دارد؛ ببین عالم همه  شریعتی نیز س
ــتانس  ــته. درک اگزیس ــیطان در فرش ــته، ملک در دیو و ش ــم سرش دره
ــریعتی از دین و از اخالق، استعدادی نیز به پیچش ایدئولوژیک دارد  ش
ــیل را در شکل ایدئولوژیک به  که اتفاقا می تواند بار هیجانی اگزیستانس
ــوق دهد.  قهر، جزمیت و نفرت های تازه و بیگانگی هایی از نوع دیگر س
ــتعد آن است که به صورت آگاهی کاذب وارونه ای ما را  ایدئولوژی، مس

با دیگری بیگانه کند.  
اخالق سرحالی و اخالق رهایی

اجازه دهید بحث خویش را با اشاره به یک چرخش دیگری به پایان 
ــای اجتماعی ما در حال  ــال های اخیر در میان گروه ه ببرم که در این س
ــک از این چرخش،  ــوان یک ایرانی کوچ ــت و من به عن اتفاق افتادن اس
ــتم؛ چرخش از اخالق کنش به اخالق آرامش، چرخش  خوشحال نیس
ــالق «معطوف به جمع» به اخالق «معطوف به فرد»، چرخش از  از اخ

اخالق رهایی به اخالق سرحالی. 

ــدار ایرانیان وجود  ــی در فردگرایی خود م ــو زمینه های کاف از یک س
ــامدرن ما نیز به آن مزید  ــوی دیگر کژتابی های دنیای پس ــت. از س داش
ــت،  ــه مدرنیته به قدر کافی نداش ــوز تجرب ــه ای که هن ــود. جامع می ش
ــی خود مدار ما  ــود و این به فردگرای ــت مدرن پرتاب می ش ــه دنیای پس ب
ــن می زند. وقتی  ــد آن دام ــخصی و مانن ــه لذت های آنی و ش ــل ب و می
ــه می کنیم،  ــل امروزی مقایس ــل دهه های۴۰ و ۵۰ را با روح نس روح نس
ــت. آن  ــی اس ــال درونی در اخالق در حال دگردیس ــم حس وح می بینی
ــتر  ــه رهایی بود، اما امروز بیش ــتانس و عرفان معطوف ب ــع اگزیس موق
ــادی  ــی ها و معنویت های معطوف به لذت و ش ــاهد انواع روانشناس ش
ــتیم. اخالق سرحالی می گوید شاد بودن هنر است، اما اخالق رهایی  هس
ــاد کردن، هنری افزون تر. این می گوید بگذارید راحت زندگی  می گفت ش
ــرحالی؛  ــم بهتر زندگی کنیم. اخالق س ــا آن می گفت بیایید باه ــم ام کن
ــت  ــه زندگی روزمره و رضایت فردی اس ــی فردگرایانه، متمرکز ب اخالق
ــی جماعت گرایانه، معطوف به عمل  ــی که اخالق رهایی، اخالق در حال
ــن؛ اخالق آرامش و  ــت. ای ــیس اجتماعی و رضایت جمعی اس و پراکس
ــت، آن؛ اخالق آفرینش و اخالق فداکاری بود. این  اخالق نیکوکاری اس
ــت ولی آن، اخالق  ــی و نخبه گرایانه اس ــل تحویل به اخالق مجلس قاب
اجتماعی بود و اخالق با مردمان رقصیدن بود. به نظرم اخالق سرحالی، 

شاید نتواند به حیات اخالقی پایدار جامعه چندان کمکی کند. 
ــی نیاز دارد که عمیق، وجودی  ــه به یک ذخیره انرژیک اخالق جامع
ــره ژنتیکی برای  ــه جامعه به ذخی ــد. همان طور ک ــش باش و رهایی بخ
ــانی نیاز دارد و متاسفانه  ــرمایه انس ــکوفایی فکری، علمی، فنی و س ش
ــی و تعاملی آنها نیز از  ــا، ژن آنها و ظرفیت های ارتباط ــا رفتن نخبه ه ب
ــود و طبق برخی تحقیقات با پدیده ای به نام  ــرزمین خارج می ش این س
ــدن مغزها (Intellectual dilution) مواجه می شویم و متوسط  رقیق ش
ــی کاهش می یابد.  ــزل پیدا می کند و ذخیره ژنتیک ــی هرجامعه تن هوش
همین طور هم است که ذخیره انرژیک اخالقی جامعه مثل یک سرمایه 
ــعه فرهنگی و اجتماعی در یک سرزمین الزم و حیاتی  اجتماعی به توس
ــتوانه محکمی برای عمق یافتن و  ــت. اخالق سرحالی نمی تواند پش اس
توسعه چنین ذخیره انرژیک اخالقی در جامعه باشد درحالی که اخالق 
ــه گمان من هرچند ما در  ــت. به این ترتیب ب رهایی، این خاصیت را داش
ــریعتی زندگی می کنیم؛ اما در شریعتی هنوز ظرفیتی برای  دوران پساش

تامل در مسایل ایران و مسایل اخالقی ایرانیان هست. 
خالصه ای از متن تحریر شده سخنرانی در بزرگداشت شریعتی 

مقصود فراستخواه: 
چرخش هاى اخالقى در ايران و مسووليت روشنفكر

ــتن» یکی از محوری ترین دغدغه های شریعتی است  مساله «خویش
و پرسش از «کدام خویشتن» نیز بی وقفه در همه آثارش سر برمی دارد 
ــاند. در معروف ترین  ــوازی را به میانه می کش ــتن»های م و پای «خویش
ــخن از سه ساحت  ــریعتی خود از آثارش دارد س ــیم بندی ای که ش تقس
ــتن اجتماعی، خویشتن دینی و خویشتن کویری:  خویشتن است، خویش
ــندند)،  ــات (آنچه مردم می پس ــه گونه اند: اجتماعی ــته هایم بر س «نوش
ــندند) و کویریات (آنچه  ــن و هم مردم می پس ــالمیات (آنچه هم م اس
خودم را راضی می کند و احساس می کنم که با آن نه کار، نه نویسندگی 
ــریعتی در خوانشی که طی  که زندگی می کنم.» مخاطب و خواننده ش
ــته، هر بار با یکی از این سه ساحت سروکار  این چهار دهه از آثار او داش
ــت. امروزه گفته می شود و تیراژ آثارش نشان می دهد که  پیدا کرده اس
ــه خواننده دارد و به آن  ــتر از همیش ــریعتی بیش ــتن «کویر»ی ش خویش
ــانه این مراجعات متنوع به آثار  ــود. دالیل جامعه شناس مراجعه می ش
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 خویشتن ها است. این «من»های موازی که هر دوره 

در برابر هم می نشینند آیا رقیب همدیگرند و آلترناتیوی برای یکدیگر؟ 
ــبتی می توان میان این ساحت های متعدد خویشتن برقرار کرد؟  چه نس
ــخن می گوید، یک خاطره است و کافی  ــتنی که شریعتی از آن س خویش
ــر ساخت وساز  ــود (خویش یابی) یا موضوع بر س ــت به یاد آورده ش اس

خویشتنی جدید است و مستلزم تخیل و امید (خویش سازی)؟ 
ــار تکیه  ــش ها، این ب ــه این پرس ــخی ممکن ب ــردن پاس ــرای پیداک ب
ــذارم. به دو دلیل: اول اینکه  ــریعتی می گ اصلی را بر متون «کویر»ی ش
ــت که در این متون بیشتر از همه جا خودش  ــریعتی خود مدعی اس ش
است بر خالف متون اجتماعی اش که این «ما» بوده است که در «من» 
ــخن می گفته. خویشتن کویری، خویشتنی است بریده از «ما»، بیگانه  س
ــت بی اعتنا به مصلحت زمانه  ــت، جداافتاده، غریبه؛ خویشتنی اس اس
ــروکار  ــال س ــی و از همین رو با یک «من» یونیورس ــات اجتماع و مقتضی
داریم و دلیل دوم این مراجعه به من کویری، دغدغه امروزی ما است؛ 
ــر زده و  ــود «کیش من» س ــتر از همه وقت گفته می ش امروزی که بیش
ــده است مساله اصلی این نسل و از جمله خوانندگان  بحران هویت ش

شریعتی. 
ــت عمدتا در بین  ــریعتی که کویر نیز یکی از آن متون اس کویریات ش
ــال های تدریس در دانشکده  ــده است؛ س ــال های ۴۸-۴۹ نوشته ش س
ــخنرانی ها در حسینیه ارشاد، سال های  ــهد، کمابیش قبل از آغاز س مش
آغازین مبارزه مسلحانه و رادیکالیزه شدن جنبش سیاسی. به جز کتاب 
ــریعتی پس از مرگ او به چاپ رسیده  کویر و هبوط، دیگر آثار کویری ش

ــرط  ــه یک معنا می توان پیش ش ــته ها را ب ــن همه این نوش ــت. با ای اس
ــی و اجتماعی شریعتی دانست.  ــریعتی، اندیشه سیاس فهم اندیشه ش
ــت و در  ــت. (به جز ابوذر که ترجمه اس ــریعتی اس کویر اولین کتاب ش

۱۹،۱۸سالگی به چاپ رسانده است). 
ــس  ــود او از جن ــر خ ــه به تعبی ــریعتی را ک ــری ش ــته های کوی نوش

«گفت وگو با خویشتن» است، در سه ساحت می توان فهمید: 
۱- جایی که پرسش «من کدامم؟ » سر می زند. 

۲- مسیری است که «من» باید طی کند برای خویش سازی. 
ــت که بر آن اساس می توان امیدوار شد به امکان  ۳- تجربه ای اس

سرزدن راه سوم، تیپ جدید «من». 
ــتی  ــت اگزیستانسیالیس ــن رو تجربه کویری، هم تجربه ای اس از همی
ــت  ــارتی اس ــوه ممنوعه، هبوط، تنهایی و آزادی)، هم اش (خوردن می
ــان زندانی چهار زندان  تاریخی- تمدنی (تمدن لم یزرع)؛ جایی که انس
ــیس  ــروج از این زندان ها باید به یمن عصیان و پراکس ــت و برای خ اس
ــباب رهایی اش را تدارک ببیند و هم تجربه راه سوم است («من»ی  اس
گشوده و خودساخته و آزاد که می تواند مبنای من اجتماعی و مذهبی 

جدیدی شود). 
۱. «من کدام» است؟ 

ــد و  ــان ش ــوردن میوه ممنوعه، انس ــا خ ــد آدم ب ــریعتی می گوی ش
شریعتی خواندن کویر را از جنس خوردن میوه ممنوعه می داند. یعنی 
نوعی از آگاهی و خودآگاهی ای که منجر می شود به خروج از بهشت، 

احساس تنهایی و جداافتادگی، سرزدن اضطراب و مهم تر از همه این 
ــان بود  ــش که «من کدامم؟»: «اگر درد  بودن یا نبودن بود که آس پرس
و چه آسان دوا می شد، اما کدامین بودن، شک دردناک و هول انگیزی 
ــت» (هبوط-ص. ۵۲) پرسش اصلی در کویریات شریعتی، هستن  اس
ــت. جایی که «من»های متعدد سر  ــتن نیست، کدامین بودن اس یا نیس
ــد: «من نمی دانم  برمی دارد و انتخاب را پر اضطراب می کند. می نویس
ــتن های جدیدی در من سر برداشته  ــتنم؟ به تازگی خویش کدام خویش
ــت. من به تازگی فهمیده ام که چندین خویشتنم». «من»هایی که  اس
ــت:  ــری پارادوکس و دوگانه ها اس محصول قرار گرفتن در میانه یک س
پارادوکس تاریخی (ناهمزمانی میان زمان تقویمی و زمان تاریخی که 
می گوید زمان تاریخی ما پایان قرون وسطی است و زمان تقویمی مان 
ــرق وغرب (می گوید: «انسان سراسیمگی  ــتم)، پارادوکس ش قرن بیس
ــرق وغرب خویشتن است»)، پارادوکس سنت و مدرنیته، عقل  میان ش
ــاوندی دلی دارد با بودا و پاسکال  ــریعتی می گوید خویش و دل و... ش
ــا دکارت و لوتر  ــاوندی عقلی و زبانی ب ــاعر چینی و خویش و لوپی، ش
ــتم.  ــده بودم که یکی نیس ــن از مدت ها پیش متوجه ش ــون: «م و کال
می دیدم که چندین منم. یک من زاده مدینه که قبله اش کعبه است و 

ایمانش در حرا بسته شده و... یک من  که... سراپا عقل است و منطق 
ــت باز بر همین گیر  ــت) در نامه ای به دوس و... .» (کویر- نامه به دوس
ــده ام دو رگه ای که یک  ــد و نتیجه می گیرد: «ش ــا تکیه می کن افتادن ه
رگم به هند می رود و یک رگم به سینا و حرا و دلم پوشیده در بنارس 
ــده است و به طواف کعبه مشغول  می تپد و عقلم در مدینه بومی ش
ــریعتی برای مدیریت این «من»های سر برداشته است که  ــت.» ش اس
ــاندلی که خود او است یا  ــاندل خلق می کند. ش ــوناژی به نام ش پرس
ــت. به یمن خلق این همزاد است که می تواند  ــاندل اس خودی که ش
ــت: «من نمی گویم  به همه این من ها میدان دهد. توضیحش این اس
من آنم که زیر این نمود پنهان است و کسی نمی بیند. در زیر این نمود 
ــک منم؟ » (کویر)  ــه از آن میان نمی دانم کدام ی ــانی پنهان اند ک کس
ــری را تجربه ای تراژیک می کند؛  ــت این دوگانه ها، تجربه من کوی زیس
ــد: «کویر قصه  ــت که می گوی ــی پرتنش، همین اس ــن و هم آن ــم ای ه
ــت، حکایت پوست انداختن از  ــتن اس جان کندن و خلق دوباره خویش
بایزیدی خویش است» (هبوط- ص ۱۰۷) سخن از خاطره یک خویش 
ــت که امروز فراخوانده شده  ــتانی و ایده آلیزه دیروزی نیس ازلی و باس

است، سخن از خلق دوباره خویش است. 

۲. تجربه کویری، تجربه خود-آفریدگاری
ــت که «من» زندانی چهار زندان به قصد  ــیر، مسیری اس این مس
ــتن  ــت، تاریخ، اجتماع و خویش ــش از زندان طبیع ــازی خوی آزادس
ــرط این عبور  ــی کند. پیش ش ــیس باید ط ــی و به یمن پراکس موروث
ــتن محور را  ــه های خویش ــت: همه کلیش ــریعتی این اس در نگاه ش
ــاط عزیمت دیروزی،  ــتن، تردید انداختن در همه  نق ــاری گذاش به کن
ــنتی، قربانی کردن  عزیمت از خویش تاریخی، اجتماعی، طبیعی، س
ــت.» در  ــده اس ــه بی حضور من تحمیل ش ــی ک ــه آن «من»های هم
ــت اندرکار آفرینشی  ــدن از یک خود باستانی: «دس یک کلمه رها ش
ــوار و پرشکوهم. یک هیراکیری مطلق و تمام. یک انتحار آرام و  دش

خودآگاهانه و طوالنی.» (کویر) 
مِن کویری، خود را نه تنها در برابر این چهار زندان تعریف می کند 
ــقف  ــت در برابر قدس. خروج از زیر س ــتن یابی اس که درپی خویش
ــت  ــت. در این مرحله، قرار اس ــتالژی اس ــره و نوس ــه و خاط حافظ
ــان همین  ــود. دمیدن روح خدا در انس ــان منجر ش همه چیز به انس
ــت: تجربه خالق بودن: «طبیعت را شناختم و من طبیعت  ماجراس
ــخ پرورده را بر  ــناختم و من تاری ــاخته را خورد کردم. تاریخ را ش س
ــناختم و  ــیوه کار جامعه را ش ــم زدم. جامعه را خلق وخوی و ش ه
ــناختم و در اعماق  ــتن را ش من جامعه زاد را درهم ریختم و خویش
ــم بی دخالت  ــدم و دیدم که من ــود را یافتم... رها ش ــش خ مجهول
ــو محدود به  ــره ای از چهارس ــک اوپا (upa) جزی ــس، منم ی هیچ ک

خویشتن، جهان و هرچه در آن است زیرپایم و هیچ کس در کنارم و 
هیچ کس باالی سرم» (هبوط) و من، خواستنی مطلق، اراده ای رها، 

خالق توانای خویش و معمار دانای جهان. 
۳. تجربه راه سوم: 

من کویری، دست اندرکار خلق ثانوی خویشتن شدن است. در پی 
ــت که راهی جدید  ــه رهایی بخش و خروج از زندان هاس این پروس
ــنگالخ. این راه سوم،  ــود، به تعبیر شریعتی اگرچه س ــوده می ش گش
ــت که به یمن صورت بندی های جدید و متفاوتی از نسبت  راهی اس
ــان و اجتماع، انسان و تاریخ، انسان و دیروز، انسان و امر قدسی  انس
ــود. عبور از کویر الزامی است برای این پروسه خودسازی،  باز می ش
ــر بگذرد و  ــتن باید از کوی ــود. این خویش ــا ختم نمی ش ــا به اینج ام
ــپس برگردد به اجتماع خود، دیروز و تاریخ خود و با آن خویش  س
ــی،  ــی انتقادی، گزینش ــیند؛ گفت وگوی ــه گفت وگو بنش ــی ب خاطرات
ــبتی پرتنش،  ــت که با امید اتوپیک در نس پاالیش گرایانه. خاطره اس
ــورمند قرار می گیرند. گسست است و  ــتی و بده بستانی ش قهر و آش
ــود که در گفت وگو با میراث  ــداوم، نه تنها در گفت وگو با میراث خ ت
ــرب آتنی و رومی گرفته تا غرب  ــریت: از هند گرفته تا چین، از غ بش
ــیحی، از شرق اسالمی تا شرق ایرانی... خویش کویری ضامن و  مس
ناظر بر خویش اجتماعی و دینی است. این خویش گذر کرده از کویر 
است که در وجه اجتماعی اش می شود گفتن نه به اشکال سه گانه 
ــوند معمار کعبه ایمان خویش  ــلطه و در وجه ایمانی اش می ش س

ــهادت نیز باید از  ــدن. همین است که شریعتی می گوید: برای ش ش
کویر گذر کرد. مومن جدید نیز باید از این کویر گذر کند. ایمان در این 
ــت که خود را نقطه عزیمت می گیرد و نه خارج  نگاه، تجربه ای اس
از خود را. دیگریتی که تعریف سنتی از دین به دنبال می آورد. اگرچه 
ــان حافظه و انتظار  ــتن این من در رفت وآمد می ــن اگوس به تعبیر س
قرار دارد اما مسیر طی شده کامال معطوف به درون است. شریعتی 
ــت که خواست انسان محقق  ــت خدا این اس خود می گوید: خواس
ــود. این نسبت پرتنش میان این دوگانه ها (حرا و بنارس، مدینه و  ش
ــه دینی را متفاوت می کند  ــکال و...) جنس تجرب آتن، دکارت و پاس
ــفه. ایمان ورزیدن، مذهبی بودن  ــود از جنس ادبیات و فلس و می ش
ــود امکانی در انسان، استعدادی در او. استعداد و امکانی که  می ش
ــفش یا فعال کردنش بر عهده انسان است و محصول انتخابی  کش

آزاد و موجب سرزدن رژیم استعالیی ای متفاوت: 
ــاز می جویم.  ــه ترک کردم ب ــتی را ک ــردم. رجعت! بهش بازمی گ
دست هایم را از آن گناه نخستین، عصیان می شویم، همه غرفه های 
ــتن خویش فتح می کنم! طبیعت را  ــت نخستین ام را از خویش بهش
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 
ــت های هنرمند ما  درختان همه درخت ممنوعه اند، جهانی که دس

معمار آن است (هبوط ۱۳۴). 

جواد لگزيان

شریعتی و خویشتن های موازی
در ميانه خاطره و اميد

 سوسن شريعتى

اقتصاد به زبان خودمان
سرمايه دارى به منزله نظام

جيم استنفورد
ترجمه: آرش حسينيان

ناشر: پژواك
قيمت: 6500تومان

ــت  ــوان کتابی اس ــار» عن ــای مرگب ۱- «هویت ه
ــار لبنانی-  ــنده عرب تب ــن معلوف نویس که امی
ــته تحریر درآورد تا  ــوی، در ۱۹۹۹ به رش فرانس
ــان دهد «هویت ها» در آغاز قرن بیست و یکم  نش
ــور دارند و گاه وبی گاه  همچنان در جوامع حض
ــاله  ــخی جدی به مس ــه پاس ــد و مرگ می زایند. در این میان ادیان همیش ــونت می آفرینن خش
ــذار و تغییرآفرین اند. اگر  ــای اجتماعی تاثیرگ ــن رو همچنان در عرصه ه ــت بوده اند و از ای هوی
ــان دین تا اواخر دهه۶۰میالدی فکر می کردند همزمان با پیشرفت مدرنیته، ادیان  جامعه شناس
از جوامع عقب نشینی خواهند کرد و جهان هرروز عقالنی تر از دیروز خواهد شد، تداوم حضور 
ــای جدید دینی،  ــرقی و جنبش ه ــی گرفته تا ادیان ش ــای مختلف از بنیادگرای ــن در قالب ه دی
جامعه شناسان دین را وادار کرده که در نظریه های خود تجدیدنظر کرده و سخن از افسون زایی 

مجدد جهان، بازقدسی شدن و سکوالرزدایی بگویند. 
ــترده در جهت قدسی سازی  ــتگذاری گس ــته با سیاس ــال گذش ۲- جامعه ایران نیز در ۳۶س

ــت. از سوی دیگر پژوهش ها نشان می دهد درصد مشارکت  مکان ها و زمان ها روبه رو بوده اس
ــده. در چنین وضعیتی  ــکی چون عزاداری، زیارت و عمل به نذر و نیاز، افزون ش مردم در مناس
ــازانه و تقلیل گرایانه ای چون  ــای ساده س ــا دوگانه ه ــن در جامعه ایران ب ــل وضعیت دی تحلی
ــتگذاری و چه از نظر  ــه از منظر سیاس ــت چ ــلم اس ــت. آنچه مس عرفی- مذهبی ناممکن اس
مشارکت مردمی دین، همچنان یکی از متغیرهای مهم و اثرگذار در عرصه جامعه ایران است. 
ــنفکران، اعم از مذهبی و غیرمذهبی،  ــال پیش به روش ــریعتی، نزدیک به ۴۰س ۳- علی ش
ــده بگیرند و بر  ــی، نمی توانند نقش دین را نادی ــی با فرهنگ مذهب ــه می کرد در جوامع توصی
ــواع جریانات مذهبی  ــن تاکید می کرد. امروزه با خیزش ان ــه قرارگرفتن دی لزوم موضوع اندیش
ــت. از نگاه  ــده اس ــریعتی بیش از پیش معلوم ش ــخن ش به خصوص در خاورمیانه، اهمیت س
ــه درک از مذهب در طول  ــول تنش میان دوگون ــزاع «مذهب علیه مذهب» محص ــریعتی ن ش
ــد: «الزمه دین توحید، طغیان و  ــت که شریعتی می نویس ــت. از همین منظر اس تاریخ بوده اس
انکار و نه گفتن در برابر هرقدرت دیگر است.» با قرارگرفتن «نه» گفتن به وضع موجود در متن 
ــت  ــریعتی از مذهب، تفکر انتقادی در متن تفکر مذهبی جای می گیرد. هم از این رو اس درک ش

ــت به گذشته نیست، ادامه راه تاریخ است»  ــریعتی معتقد است «تکیه ما به دین، بازگش که ش
اتوپیایی که شریعتی ترسیم می کند نه مکان و زمانی تحقق یافته در گذشته، بلکه دورنمایی در 

آینده است که تحقق نیافته است. 
ــالمی  ــورهای اس ــت و به خصوص در کش ــت و یکم قرن هویت هاس ۴- اگر بپذیریم قرن بیس
ــی و غفلت و تغافل  ــت، باید بدانیم در بی توجه ــازی اس ــن یکی از مهم ترین منابع هویت س دی
ــی را خواهند  ــد داد، هویت مذهب ــه مذهب ارجاع خواهن ــب، دیگرانی ب ــنفکران از مذه روش
ــونت خواهند آفرید و آتش نزاع  ــاخت، به زندگی مردم معنا خواهند داد، به نام مذهب خش س
ــت تا در  ــنفکران اس ــالت روش ــام مذهب را افزون تر خواهند کرد. پس، این رس ــری به ن و درگی
ــن در عرصه اجتماعات، بتوانند هویتی انسانی، اخالقی،  برابر جنگ بنیادگرایان و جریانات خش
ــن مذهبی را به  ــالمی تثبیت و هویت های خش ــونت را در جوامع اس ــر و به دور از خش مداراگ
ــی دینی یا  ــنفکری دینی، نواندیش ــالمی، روش ــم اس ــد. اصالح دینی، پروتستانتیس ــیه ببرن حاش
ــت. بهتر است  ــونت مذهبی اس هرعنوان دیگری که به آن بدهیم، امروز تنها راه مقابله با خش

بر سر الفاظ مناقشه نکنیم. 

«مذهب عليه مذهب»، چرا اكنون؟

 آرمان ذاكرى


