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قبلازاینکهشریعتیرابشناسموخبوامن،اسموعکسش
و سپردن خاطر به برای میداد جان امسیکه دیدم. را
عکسیکهساختهبودندشبرایاینکهملتانقالبیقاب
بگریندوبهدیوارشبزنند.مناولنیبارکهعکسشریعتی
رابهدیوارخانهزدم،یازدهساملبود.درتظاهراتانقالب
شنیدمکهمعلمشهیدمابودهوجانبهکفبودهومهتی
استعماری... ضد و بوده بیداری آغاز و داشته عالی
من دیدم. هم را اسالمشناسی ایامکتاب مهان تصادفا
آنموقعپایمنربحاجآقایعبدوستمیرفتم.پایمنرب
میفهمیدم. دو هر از چیزهایی هم. نوری حییی عالمه
حتیازانگلیسیصحبتکردنعالمهومباحثهاشباغری
نیز را شریازی بیآزار میبردم.کتابهای لذت مسلمنی
میخواندموازاینکهمههمباحثعلممدرنراماهزارو
چهارصدسالجلوترگفتهبودمی،احساسغرورمیکردم.
نفهمیدم. چیزی مطلقا شریعتی اسالمشناسی از اما
معذلکنفهمیدنچیزیازمغناطیسشریعتیدرذهنو
دملکمنکرد.انقالبکهپریوزشد،حبثشریعتیبیشرت
پیداشد: رقبایی دیوار روی هم برایعکسش درگرفت.
طالقانی،آلامحد،صمد...برایمنیکهعقلمبهخیلی
چیزهاقدمنیدادواصوالدرعواملدیگربودم،سختبود
بفهممکهچراآبمطهریوشریعتیبهیکجومنیریزد.
تازهبعدازترورمطهریبودکهفهمیدمیاختالفجدیتر
ازاینحرفهاستکهبشودانکارشکرد.کمکمفحش
هستکه خاطرم شد. باب هم شهید معلم به دادن
بچهها از یکی درگرفت، شریعتی حبث مدرسه در وقتی
کهاتفاقانسبتبهسنشداناوکتاخبوانبود،شروعکرد
بهکوبیدنشریعتی.معلومبودکهاینحرفهاراشنیده.
مثالزدکهشریعتیعنیافسرراهنماییورانندگیاگرچه
خیلیهاراراهنماییکردوبهاسالمشانخوانداماخودش
چطور راهنمایی )افسر رفت. عقب بلکه ایستاد، درجا
میتواندعقببرود؟(یکبارهمخاطرمهستیکیاز
سخنرانانتیزوتنددرمرامسی،انتقادکردازانقالبیهای
هبرتین از دوتا و جنبیدند شل و امهالکردند اصیلکه

تقدمیکراواتیها رادودستی بلندترینخیابانهایهتران و
تظاهرات البته را مصدق شریعتی. و مصدق کردند:
نرسید یازورشان را اماشریعتی دادند، تغیریش کردندو

یاصالحندانستند.

دردههشصتفحشبهشریعتیشدتوغلظتبیشرتی
گرفت.کتابهایشهممسئلهدارشد.اصاللفظ»دکرت«
مسئلهدارشد.درطولدعواهایدههشصت،شریعتیو
طالقانیراطرفمقابلمصادرهکردوصاحبشد.اما
رفتهرفتهاینطرفیهاپسشانگرفتند،هرچندنصفهونیمه.
درمهانابتدایدههشصت،قصهماوشریعتیوخامت
اسالمسرایی، شد رمسا اسالمشناسی و پیداکرد بیشرتی
نیهیلیسم اگزیستانسیالیسم، التقاط، مناد شریعتیهمشد
فرمهای باشد خاطرتان ساواک. با سازش حتی و
دلش از و جتزیهکردند هم را ارشاد حسینیه گرافیکی
نوشتند، بریونکشیدند. عثمان و ابابکر و عمر اسامی
بوده، شیعه نه ما، شهید معلم تبلیغکردندکه گفتند،
ازعالمهطباطبایی نه...حتی تارخیدان، نه انقالبی، نه
نسبتاجواب هم او استفتاکردندکه نبود، افتا اهل که
تندیداد.اگرچهگفت»باشریعتیعداوتذاتیندارمی«
توجیه قابل چیزهاییگفتهکه اوالبالیکتابهایش اما
نیست.مثل»خویشاوندیانسانباخدا«یاحبثمعاد
یکی روی مهچنان شریعتی اسم معالوصف مباند... که
هم تکفریش و ماند باقی هتران خیابانهای بلندترین از

بهجایینرسید.

مانسلبدخبتینیستیم.اتفاقاخدابهمالطفکردهکهدر
دههچهلبهدنیامیانآورده.ماچیزهاییدیدهامیودرک
کردهامی،بلکهبامتاموجودجتربهکردهامیکهنسلهایقبل
وبعدیکدمهشراهمندیدندودرکوجتربهنکردند.
بااینمهههیچنسلیبهاندازهنسلمادچاراعوجاجات
وتقلباحوالنشد.هیچنسلیبهاندازهماعنیمنحنی
ما اندازه به نسلی هیچ نرفت. پاینی و باال سینوسی

تنهاییپرهیاهویمعلمشهیدما

سیدعلیمریفتاح

کویربعدازپنجاهسال/ماازستایششریعتیرسیدمیبهردوطردشریعتی؛ازردوطردشهم
رسیدمیبهگزینششریعتی،ازگزینششرسیدمیبهاینکهمابااینشریعتیچهبایدبکنیم؟

فراغتیوکتابی/پنجاهسالگیکویر
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متناقضندیدونشنید.ماازستایششریعتیرسیدمیبه
ردوطردشریعتی.ازردوطردشهمرسیدمیبهگزینش
شریعتی این با ما اینکه به رسیدمی ازگزینشش شریعتی،
چهبایدبکنیم؟مسئلهاصلیهممهنیاست.چطورباید
باشریعتیکنارآمد؟یکباریکیازروشنفکراننامدار
"کی عتامبکردکه: جدی و شوخی شریعتی، خمالف
میخواهیددستازسرشریعتیبردارید؟"گفتم:"ماکه
برداشتیم،شریعتیدستازسرمانبرمنیدارد"...پرسید:
مهه نیستکه عجیب مشا "برای چه؟"گفتم: "یعنی
میخواهندشریعتیرابزنند،بهوادیفراموشیاشبسپرند،
اسمورمسشراکناربگذارند،همبعضیبزرگانحکومت
وهمخمالفانشبرسرشریعتیتوافقکردهاندکهبزنندشو
ازصحنهبهدرشکنند،معذلکازیادکهنرفتههیچ،روز
بهروزبیشرتبهوسطمیدانآمده."گفت:"اومنیآید،
مشاروزنامهنگاراناورابهمیدانمیکشید."گفتم:"کل
اگرطبیببودی،سرخوددوامنودی.ماروزنامهنگاران
ازمهه دارمی،اول نگه میدان رادر بودمیکسی بلد اگر
خودمانرانگهمیداشتیمکهاینطوررقتانگیزمضمحل
نشومی..."منالبتهشرمحضورکردم،استداللاصلیامرا
بهآنروشنفکرحمرتمبیانکنم.اینجاامابامشارودربایستی
نظرمن از رامیزمن.شریعتی ندارموراحتحرفدمل
و میکند زندگی ما میان در استکه زندهای موجود
خودشبرایخودشتصمیممیگرید.وقتیمامیگوییم
بیش یاخنواهیمچیزی ندانیم،خبواهیم یا بدانیم شریعتی
ازدکرتعلیشریعتیمزینانیرامرادمیکنیم.شریعتیاگر
نگومییکفرهنگاست،اگرمالحظهکنمونگومییک
دستگاهفکریاست،اگربهدالیلینگومییکحنوتفکر
است،اینرامیتوامنبگومیکهیکشیوهزندگیاست.
دقیقتربگومیشکلیاززیستروشنفکریاست.مهچنان
کهسارترشکلیازروشنفکریبودیاآلربکامو.اینمهم
نیستکهماباشریعتیموافقیمیاخمالف.اتفاقاخمالفت
بهحیاتشکمکمیکندکهموافقت اوهممهانقدر با
بااو.بلکهبیشرت.یکیازدالیلاقبالبلندژانپلسارتر
باشد، ادیب یا فیلسوف اینکه از قبل او بودکه این
خودپسند دانشش علریغم بود. متامعیار روشنفکر یک
نبود،بامردمتعاملمیکرد،پامیدادروزنامهمیفروخت،
منایشنامهوفیلمنامهمینوشت،قصهمیگفتوهرجا
با امورسیاسیدخالتمیکرد،مهزمان الزممیدیددر
درکافه و بود درگری نیز اگزیستانس و بنیادین سواالت
ودانشگاهحبثفلسفیمیکرد.حتیمیشودگفتاو
توانستهبوداموربهظاهرمتناقضراباهمدروجودخود

مجعکندوبینشانراآشتیدهد.

بگذاریدحبثرابامثالدیگریپیبگریم.ما-بهخصوص
تنهاساعاتیدر انقالب-روشنفکرانیدارمیکه از بعد

مینویسند مقاله روزنامه در مواقعیکه روشنفکرند. روز
میروند بهکتابفروشی یا میکنند حبث دانشگاه در یا
روشنفکرندامادرمواقعمهمانییادرمنزلیکبارهعوام
کاالنعاممیشوندومهانطوریرفتارمیکنندکهبقیه.در
بریونمنزلعاملندامادردورنمنزلمهجالرعاع.گوییروی
شقیقهآنهادکمهایوجودداردکهباآنروشنفکریشان
راآنوآفمیکنند.روشنفکریالبتهیکپستاست.
مست و پست این هرکسیکه آیا اما است مست یک
دکمه سرش روی سارتر است؟ روشنفکر اشغالکرد را
حتی زندگیاش، اوقات مهه در و نداشت روشنفکری
بود. روشنفکر بپردازد نفسانی امور به میخواست وقتی
حبثکنید فلسفی موضوعات درباره صبح مشا منیشود
و دهید تن زندگی مبتذل بهشیوه مهمانی در اماشب
کارهایسخیفاجنامدهید.کامو،ژید،هسه،دریداو
بزرگانیازایندستروشنفکرانیبودندکههرگزباشیوه
مبتذلزندگیخونگرفتند.درایرانخودمانهمشریعتی
ساحتهای متام در و بودند جنس این از آلامحد و
داشتند. روشنفکرانه مواجههای جهان با زندگیشان
یعنیاینطورنبودکهشریعتیدرحجتبدیلبهحاجیای
حسینیه وارد وقتی مهنیطورکه شود. حجاج بقیه مثل
در هم شریعتی نبود. مومننی دیگر شبیه مومنی میشد
و تارخیی مباحث با مواجهه در هم و دین با مواجهه
از پس حتی هیچوقت، و بود »شریعتی« جامعهشناسی
مرگشازاینشریعتیجدانشد.مناسماینشریعتیرا
مینامم. روشنفکری متامعیار مدل یا روشنفکری سلوک
مدلیکهمرگآنراپایانمنیدهد.یکمومنچطوردر
مههمراحلزندگیاشمومناستومومنانهباعاملروبرو
در حتی و مهواره چطور متامعیار یککاسب میشود؟
جهان با زندگیاشکاسبکارانه خبشهای خصوصیترین
روشنفکر مههجا و مهیشه هم روشنفکر میشود؟ مواجه
است؛چهدروقتاسالمیاتوچهدروقتکویریات.
ایننوعزندگیالبتهپرهزینهاست.اتفاقامردمبرایاینکه
هزینههایزندگیراکاهشدهندخودراعوضمیکنندو
هرجادرباشدداالنمیشوندوهرکجاخرپاالن.معنی
ازپرداختهزینههای نیزفرار اصلیشیوهمبتذلزندگی
سنگنیزندگیاست.هزینههاییچونتنهاییودردمندی

ودوریومهجوری.

حاالکهپنجاهسالگیکویرشریعتیرسیده،بهسراغاهل
فکررفتیمتانسبتشانراباایندستازآثارشریعتیبیان
کنند.جالباستکهتازهبعدازنیمقرنشانومنزلت
زنگ نکنید، اشتباه را میشود.کویر بازشناخته کویر
اسالمشناسی مباحث یا پرشور سخنرانیهای آن تفریح
نبوده،بلکهگوشههاییازتنهاییپرهیاهوییکروشنفکر

متامعیارمسلمانبوده



53
شــنبه22آذر99 شـــمارهصدوسیوســوم

شریعتی خود در متنی که در سال 1355 نوشته است، 
بودا  و  الئوتزو  از  زدن  پل  برای  تالشی  را  کتاب کویر 
آدم  داستان  یُمن  به  را  همه  این  و  سارتر،  و  هایدگر  تا 
دادن  قرار  در گفت و گو  می داند.  ابراهیمی  فرهنگ  در 
اضطراب هایش  انسان،  به  اندیشیدن  متعدد  سنت های 
از  هم صحبت  متن  این  در  ممکن.  پاسخ های  یا  باشد 
از  سخن  هم  است،  مسیحی  ماسینیون  با  گفت وگو 
هم  ایرانی؛  نوروز  هم  و  آفرینش  سفر  هم  و  بوداست 
مزینان است و هم پاریس. هم حاج غالم و هم سوالنژ 
بُدن. جست وجویی است سراسیمه و البته خود می گوید 
تالش برای باز کردن راهی که نه فرش شود با کاشی های 
اصفهان و نه با آجرهای کارخانه آجرپزی )متحدالشکل(. 
اگر یکی از رویکردهای ممکن به کویر می تواند رویکرد 
فلسفی باشد، سوال این است که آیا این متن پراکنده و 
چندپاره، چند منبعی و التقاطی را می توان مفهوم سازی کرد 

و تقسیم پذیر با دیگری؟ 
میبایستباتوضیحیدربارهواژهومفهوم»التقاط«شروع
یونانی فعل از ،Eclectism( »التقاط« به کرد.گرایش
eklegein،بهمعنایانتخابکردنیابرگزیدن(،بهسنتی

با است تالش در برمیگرددکه فلسفه و فکر تاریخ در
ازنظامهایخمتلف،و تلفیقعناصریگوناگون گزینشو
البتهعناصرمهخوانبایکدیگر،سیستمیجدیدبرسازد.

خنستنیبروزاینگرایشدر»مکتباسکندریه«)اسکندریه
مکتب این میالدیظهورکرد. پنجم قرن در و...( مصر
متایلداشتکهازمیانآموزههایمکاتبیونانی)بهخصوص
نوینیبسازندکهدر ترکیب ارسطو(، افالطونو آموزههای
برآمدنچهره نوافالطونیگریمنجرشدو بهنوعی هنایت
برجستهایچونفلوطنیکهخودبعدهامنبعیشدبرایفلسفه
اینکانال از اسالمی فلسفه در یونان اسالمیوشناخت
در فلسفه اصلی منبع بگوییمکه میتوانیم پس میگذرد،
است. »التقاطی« فلسفه بسرت مهنی مسلمان سرزمنیهای
اکلکتیسم،بعدهاواینباربهمعنایمثبتمفهومتوسط
دایرةاملعارف اصحاب برجسته چهره )Diderot( دیدرو
فرانسویدرسده18نیزبهکاررفت.دیدرودرمادهمربوط
بهاینمفهومدردایرةاملعارفازروشاکلکتیسمدفاعمیکند
وآنرادربرابرروشدگماتیسم،یعنیسکتاریسمفلسفی،
)Syncretism(ازسوییوازدیگرسودربرابرسنکرتیسم
سیستمهای از برگرفته و نامهخوان عناصر اختالط یعنی

گذرازنیستان

سوسنشریعتی

گفتوگوبااحسانشریعتیدرباره»کویر«؛کتابیکهدکرتشریعتیدرآناز»من«و
خویشنتخودمیگویدودرجستوجویمعنویتیفراترازهنادهایتارخیی،فرهنگیاست
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ریشه )از میدهد قرار متناقض
یونانیsynkrasisبهمعنایخلط
دیدرو بیربط(. پراکنده عناصر
فلسفههای مورد در را اکلکتیسم
نه و دیگر فلسفههای بر گشوده
در میدهد. قرار جزمی و بسته
فرانسوی فیلسوف نیز نوزدهم قرن
-1792Cousin(ویکتورکوزن
صورت به را اکلکتیسم )1867
یکنظامومتدفلسفیدرمیآورد
خمتلف سیستمهای مطالعه )روش
داوری توانیابی برای فلسفه تاریخ
عناصر تفکیک و آنها درباره
رسیدن برای نادرست و درست

برابر در نقدپذیر و آزمون سیستمی معترب(، نظام یک به
نوین« »جانباوری را آن دگماتیککهکوزن سیستمهای

)اسپریتوالیسم(مینامد.
عناصر نشاندن هم )التقاط(کنار اکلکتیسم نتیجه در
مهخواناستدربرابرسنکرتیسم)اختالط(ترکیبعناصر
»التقاطی« را روشها این دوی هر فارسی در نامهگن.
بهمهانمعنایخلط(. )یعنی بدکلمه معنای به مینامند
ازمهنی بهرویکردشریعتیشده نیزکه نقدهایی از برخی
منظربودهاست)درآمیخنت»قسط«اسالمباسوسیالیسم،
با سوسیالیسم یا عدالت با آزادی دموکراسی، با »شورا«

دموکراسی،عدالتوآزادیباعرفانودین،و...(.
واماشریعتیدرکتابکویر:»کویر«هممفهومیاست
منفیوهممفهومیمثبت؛وشریعتیاینتعبریرابههردو
آن منفی تعریف ازیکسو برد. می بهکار معنایکلمه
نیستنقدنیهیلیسمشرقیاست.کویرجاییاستمواجه
باخشکسالیونیستشدنآبادانی؛کویرباآبوآبادی
درتضاداست.وقتیمیگوییم»تاریخمایککویراست«،
بهقولهگل:»متدندر بیثباتاست. مانندکویر یعنی
شرقبرشنبناشدهاست.«امروزکوهیدربرابرمانایستاده
وفردامیآییمومیبینیماثریازاوبرجامنانده.متافیزیک
شرقیهمبرخالفمتافیزیکغربیکهبرثبوتتکیهدارد،
براقیانوسیدرحالصریورتوشدندائمیمبتنیاست.
چنان میشود نیست هستی او در استکه جایی کویر
و نزاع درچننیجاییهستشد.حمل نیستی روزی که
شدندائمیاست.پسکویر،یکمفهومیاوضعیتفلسفی
همهست.برایمنونه،نیچهدرمههدورههایفلسفهغرب
انواعنیهیلیسمرابازمیشناسد)خواهافالطونیسمباستانو
خواهمسیحیتسدههایمیانهوخواهسوبژکتیویسمُمدرن(
اززندگیونقد»هیچانگاری« اودفاع وخالصهفلسفه

متافیزیکغربیاست.
»کویر«شریعتینقدنیهیلیسمشرقیاست.یعنیبهگونهای

نقــــــــــــــــادانهدرکــــــــــــــویر،شرقرااندیشیـــــــده
او، نقـــــــــادانه روش الــــــــــــــــبته است.
نقدســـــــــــوبژکتیویستیومدرنیســـــــــــــــــتی
شــــــــــــــالودهشکنوبنیادبرافـــکننیست،
بلکهمبتنیبرروشاحیاگرایانهومتد
رنسانسیاست.وچنانکهنیچهازسه
نوعرویکردباتاریخسخنمیگفت،
عتیقهگرا)antiquarische(،ابنیهای
)monumentalische(عظمتگرا
ونقادانه)kritische(،رویکردشریعتی
بهکویرتاریخخود،نقادانهبهسبک
رنسانسیاستکهفرقآنبانقادی
مدرندکارتیایناستکهمیزسنت
گذشتهراکامالپاکمنیکند،بلکه
آنرا»ازسرمیگرید«وبهروشینوزایانه-رنسانسی»نو-
بازسازی«میکند.بااینمتدلوژیاستکهشریعتی»کویر«را
وخودرانیزبازمیاندیشد.ازمهنیروبهنظرمیآیدکهخوداو
نیزمشمولمهنینقدشودودرگریمهنیوضعیت)بهمهانمعناکه
نیچهدرنقدنیهیلیسمخودرانیزمشمولقاعدهمیدانست،چه
»فلسفیدنبهضربچکش«جهتدرهمشکسنتمههبتان،با

»نیهیلیسمفعال«ُمدرندرمرحلهایمهسومیشد(.
سپس،شریعتیاز»کویر«مفهوممثبتبرمیسازد.کویر
جاییاستکهدرآنخیالمیروید.باتکیهبرمهنی»ختیل
هبشت دلکویر از میخواهیم استکه انقالبی خالق«
بسازمی؛باتکیهبرقوهختّیلوالبتهدرگفتوگویقیاسی-
گزینشی-اکلکتیک-بامعنویتهایدیگر)ازردپای
تا - بودیسم تائوئیسم،کنفسیونیسم، - دور شرق ادیان
گامزنیدرمسریادیانابراهیمیوفلسفههایمعاصررادر
اینکتابمیبینیم(.متدشریعتیتأویلی-هرمنوتیکاست،
یعنیمهدلی،گشودگیوخودرادرجایگاهدیگرینشاندن
برایدرکخودویژگیاو،والبتهبهرغماینمههحفظتشخص
خودودرک»خودمهچوندیگری«)ریکور(.نوعیروشو

منطقتقاطیوتعاطِی»دیالوژیک«.
با شریعتی  به تفاوت شریعتی اجتماعی  ا ینکه  از  پیش  
پیداست که  چنین  بپردازیم،  شریعتی کویری  و  اسالمی 
درون دنیای کویری شریعتی نیز صحبت از »چندین خود« 
است و سراسیمگی میان این خودها )خود قهرمان، خود 
معنوی، خود عقالنی پرسشگر و.. خود مومن(؛ خودهای 
همنشین  هم  و  است  همنشین کوکتو  هم  متکثری که 
استاد محمدتقی شریعتی. اشاره کردی به موقعیت منفی 
و مثبت در کویر. آیا در کویر صحبت از »خودی« است 

سردرگم، سراسیمه یا تجربه معنویتی دیگر؟
یکیازدالیلبرداشتهایمتناقضازشریعتی،نسبتاو
)و است رسیده ارث به سنتی دین منظور دین. با است
یاتشیع(.شریعتیهمدرکویروهمدر اینجااسالم در
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میکندکه تصریح دیگر متون
منظورشازدیندرواقععرفان
)معنویتوتعالیاخالقی(است
ونهشریعتوفقه،مناسکو
آینیورسوم.نوعیباطنیگری
درکویر درشریعتیهستکه
خودرابیشرتازسایرآثارنشان
میدهد.چراکهدرکویرحبثاز
است خود خویشنت و »من«
فراتر معنویتی جستوجوی و
فرهنگی. تارخیی هنادهای از
- معنوی رویکردی شریعتی
دارد دینی امر به اگزیستانسیال
پویا دینی امر عمق اساسا و

باز)برگسون،»دومنبعاخالقودین«(رادر واخالق
مهنیمیبیند.بهچندمنبعیبودنشریعتیاشارهشدوباید
شریعتی دینشناسی منابع مهمترین از یکی تأکیدکردکه
مولویاستکهبهگفتهخودشدوباراوراازخودکشی
جناتدادهاست)یکباردرنوجوانیوباردیگردراروپا(.
روشن معنویت و عرفان و دینی امر به هم مولوی نگاه
بایدبهطورویژه ازمنبعدیگریکه است.بهجزمولوی
امحد مهچون استکه مهدانی عنیالقضات سخنگفت،
)ابوسعید ایرانیاست بنیانگذارعرفان ازچهرههای غزالی
و...(؛جمموعهایکه وخرقانی بسطامی بایزید و ابواخلری
و »قالی« عرفان برابر در میشود تعریف »حالی« عرفان
ابن »وجودی« یا »نظری« عرفان مقابل )در »شهودی«
بسیاری است(. اسالم جهان »مغربی« سنت عربیکه
ازمنادهادرکویردرسنتعرفانیماریشهدارند)معبد،
کاریز،قنات،آب،رنگها،اعدادو...(.برایتسهیلامر
میتوانیمبرایجتربیاتکویریهنوزواژهعرفانرابهکاربرمی؛
یا اگزیستانسیالی معنای به پسامدرن، یا اماعرفانیمدرن

معنویتیپساانقالبیسوبژکتیو.
منبعدیگربرایاوفلسفههایاگزیستانسمدرنومعاصر
)کرکگور، اگزیستانس فیلسوفان آموزه به شریعتی است.
یاسپرسوهایدگر،مارسلوسارترودرپریامون،نیچهو
توجه انتقادی و معنوی اومانیستهای به و و...( کامو
دارد)فرومومارکوزهوفانونو...(.در»معبودهایمن«
میشودبهمنابعوسرچشمهبرخیازاهلاماتشرقیوغربی
شریعتیپیبرد)ازپدرشوابواحلسنفروغیگرفتهتاگورویچ،
برک،کوکتوو...وباالخرهماسینیون(.ازسوییاحساس
میشودکهنگاهشریعتیبهامردینینوعینگاه»تفکیکی«
است،یعنیمیکوشداندیشهاصیل»توحید«قرآنیرااز
عرفانزدگیسبکهندیومتافیزیکیسبکیونانیمتییزدهد
وازسویدیگردرعنیحال،ازموضعمستقلوبهروش
قیاسی-تطبیقی)comparative(،نسبتیگشودهوباز

داردبامههعرفانهاوفلسفههای
قدمیوجدیدوچهرههایفکری
غربی-یونانیومعنویشرقی
از دیگر یکی و... هندی -
شریعتی، معنویتگرایی ابعاد
شخصیسازیویاازآِنخود
کردناینگرایشهاومفاهیمو
به اینهاست برسازی حتی یا
وقتی نیست معلوم شکلیکه
میگوید، سخن بودا از مثال
بودای یا است تارخیی بودای
برساختهاو؛اوپانیشاد،اوپانیشاد
که مفهومی یا است تارخیی
خاص کارکردی برای شریعتی
برساختهاست؟اینماجرابرخیوقتهادرکویردرمورد
مفاهیماسالمیهمصادقاست.)مثالگاهخودراهوهویه
وجودیشانکهگویی جتارب و ائمه و پیامرب با میکند
»کفریات«خالفشرعبهنظرمیآید!(اینرویکردمتلک
است؛ مهم بسیار اگزیستانس فلسفه در جتربیات کردن
چیزیکهعمومی،سیستماتیکیاکاتگوریکنباشد،بلکه
جتربهیگانهومنحصربهفرِدخودتوباشد.بنابراینکویردر
انسانی )یونیورسال( »جهانروا« جتربههای حالکه عنی
است،جتربیاتزیستهشخصینیزهستومتأثرازشرایط
ایرانی-اسالمیمانیز درحالگذارزمانی-مکانیو
هست.میبینیمحتیمنادهایسیاسیدرآنحضوردارند.
بااینکهجتربهمعنویجهانشمولاست،بهمنادهایسیاسی
-اجتماعیمهزماناشارهمیشود:از»گرگوروباه«سخن
و میشود صحبت و... ساله ۲۵۰۰ تاریخ از میرود،
مقوالتسیاسیدرکویرکموبیگانهنیستوازبُعدتعهد
اجتماعیخالینیست.کویریکبینشمتعهدسیاسیهم

هست.
از تعدد و تکثر و یا همزیستی دنیاهای موازی درون کویر 
صحبت کردیم و تالش شریعتی برای ساختن مسیری دیگر 
)بدون اینکه البته تالشی برای سیستماتیزاسیون داشته باشد(. 
سوال بعدی این است: تفاوت شریعتی ارشاد با شریعتی کویر. 
اینکه مردم او را چگونه می فهمند موضوع نیست، موضوع 
خود شریعتی است که میان کویریاتش و سخنانش در ارشاد 
تفکیک گذاری می کند و می گوید »برای مردم دروس 1 و 
2 اسالم شناسی و برای خودم کویر« )بینایی مجاز و بینایی 
ممنوع(. سؤال این  است که چه جنسی از آگاهی در کویر 
تلقی می شود؟  یا ممنوع  به  کار مردم نمی آید و  هست که 
چون از جنس بحث های انتزاعی است و االن وقتش نیست 
قطعیتی؟  بی هیچ  اضطراب آور  است  پاسخ هایی  چون  یا  و 
پنجاه سال بعد آیا مشروع است که ما شریعتی کویر را در 

برابر شریعتی ارشاد بنشانیم؟



56
شــنبه22آذر99 شـــمارهصدوسیوســوم

دامنهکویریاتچنانکهشریعتی
است. »خود« سپهر میگوید
وقتیمیگوییمحوزهخودیعنی
حوزه »مجع«که نه و »فرد«
سیاسیاست.موضوعسیاست
حبث است، جامعه از حبث
طبقهاست،حبثحزباست
ومههمقوالتمجعیدیگر.در
حالیکهکویرحوزهفرداست:
یعنیمن،شخص،خود.واین
نکتهوخطرخیلیمهمیاست
فرددرمجع کهچراوچگونه
میرود؟ بنی از و میشود حمو
عرفانگرایش در مهچنانکه

نوعی در را فرد میتواند دارمیکه را وجودی« »وحدت
کلگراییتوتالیرتازمیانبرداردومهوارهاینخطروجوددارد
کهفردحموومنحلشود.یکیازدغدغههایفلسفههای
اگزیستانسکهدرشریعتیهمهستایناستکه»من«
کدامموکجامی؟مهانطورکهشکوحریتموجباندیشه
تعبری به یا اضطراب نوعی هم معنوی عامل در میشود،
دینی»خشیت«،موجبتشویشدربرابراستعالیهستی
میشود.وامیانازمهنیجابرمیخیزدکهپناهبردنبهجای
امنیباشد.بههرحالسرچشمهاندیشهوامیانهردومهنی
حریتوخشیتاستکهحملسرگردانیاست.مهچننیخود
بودنواقعی،یعنیجتربهآزادیوعدمتعینیکهاضطرابآور
است:»سرگیجه«آزادی)کرکگور-سارتر(.این»خود«
رادرشریعتیکویرمیبینیمکهدربرابر»طبقهبندی«های
بلکه منیشود، حل اجتماعی - سیاسی )کاتگوریک(
پروژه دیگر سوی از اما سازد. متمایز را خود میخواهد
فرهنگیشریعتینیزنقدهستهمرکزیآنیعنیدیناستاز
طریقاصالحگرینقادانه.»ایدئولوژیزاسیون«دین،یعنینقد
سنتدینیونهبرساخنتنوعی»ایدئولوژی«بهمعناینظام
بستهوایستاازعقایدجزمی.واینمهانپروژهایاستکه
دراسالمشناسیهای»تارخیی«مشهدو»هندسی«ارشاد
هترانو»فلسفی«پساززندانتوسطاوتعقیبمیشود.
حتیمهاندیاگرامیکهدردرساولاسالمشناسیترسیم
شدهدیالوژیکاست،یعنیدرگفتوگوبامههفلسفههاو
دینها.کویراماخودشریعتیاست؛وبیشرتسلماناست
تاابوذر.روشنفکریآمدهازمعنویتهایروزگارباستانو
اسالمراانتخابکرده،اما»آنچهراسلمانمیدانداگر
ابوذرمیدانستکافرمیگشت«.شریعتیکافرنشد،اما
اینشکهاوسرگردانیهاواضطرابهاراجتربهکردهبود.زیر
سؤالرفنتمههمقوالتیاکاتهگوریهای»هویتی«.نیست
نام قبلی هویت مذهب، ملیت، سنت، آنچه نوسازی و
دارد.خارجشدن»ازخود«)ensoi(وبعد»بازگشت«

)pour soi( خود« »برای و
پیش آن بهدنبال که شدن
از خروج آغاز، در میآید.
خوداستومهنیخروجتفاوت
کویریاتبااسالمیاترانشان
میدهد.یعنیدرکویریات،ما
بایکمسلمانبهمعنایسنتی
یاموروثیمفهوممواجهنیستیم،
بلکهباکسیروبروییمکهدچار
دینی معناییومعنویو حبران
معنای به اما حبران این است.
ایننیستکهبعدبازگشتیپیش
بازنیابد. نیایدوخودرادوباره
»منطقةالفراغ« یک اینجا
است؛فراغتوآزادیاست.بیهیچتعهدی،کویرنوعی
noman’slandاست،یعنیمتعنینشدندریکدوره،
میتواند »منطقه« این در بودن. آزاد مریاث؛ یک در
سرگردانیباشد،شبههباشد،شکباشد،شیطنتباشد،
باشدو اندیشهها دیگر با باشد،گفتوگو »شطحیات«
اینهامههدرچالشهمباهمباشندواینحالتیاست
)و میآورد »وجد« به و میشود اجیاد درکویر کهگاه
در»معبد«،درمقامحموراصلی(:نومیدی،رفعتومهات،
و»معجزهسیاه«)بهتعبریخمالفنی(.نیهیلیسمهستاما
شهادت سرزمنی راهی تا بگذرمی ازکویر »باید میگوید
شومی«.درواقعبایددرمهنیجهانوتعلقاتشبهنداشنت
وخنواسنتبرسد.اگرچهاین»نداشنتوخنواسنت«بودایی
نیست،یعنیگریزاززندگیوبهقولاسپینوزاگریزازنریوی
حمرکحیاتی)کوناتوس(.درکویر)برایمنونهدر»کاریز«(
خوشبینینسبتبهزندگی،تالشومبارزهوامیدنسبت
و بزنیم بایدشبکه بازسازیهست؛ و آبادانی و آب به
ازدلکویردوبارهمدنیتیجدید آبرااستخراجکنیمو
ویاآبادانیایجدیدبرسازمی.بهمههمعنایکلمهازمجله
بازسازیمعنویتیجدید.یعنیبازسازیدینکهعنصرمرکزی
فرهنگاستوبهقولاقبالالهوریبایدسراپایدستگاه
مسلمانیبازبینیشودتاتفسریمعنویجدیدیازجهانو
انسانبدهیم؛بازسازیانسانیتیجدید؛انسانیتیکهبانقد
انسانهایچهارگانهوآدمهادرکاتهگوریهایموجودکه
سنتومدرنیتهبرایمامیسازندبهدستمیآید.بنابراین
بازسازی این و است انسانسازی آزمایشگاه نوعی کویر
صرفامنفی،توأمباارزشهایمنفیمهچونغمونومیدی
و...نیست،بلکهفقطبرایایناستکهدرگاماولباید
بتهارابرشکند.امابرایبازسازیازدلکویربایدمعلوم
شودکهچگونهایننیهیلیسمراتبدیلکنیمبهباطنیروحانی
»عقالنیت از نوعی با چگونه فراعقالنی عرفاِن اینکه و
اجتماعی-انتقادی«،بهویژهدرزمینهاصالحگریفرهنگی
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قرار نسبت در سیاسی و
میگرید؟درنتیجهبادوپروژه

مواجهیم.
میان  می گوید  شریعتی  
شهادت و کویر تضادی نیست 
از کویر  شهادت  برای  باید  و 
شریعتی  دنیای  در  گذشت. 
هم  آشتی  به  سویه  دو  این 
تعادل  موجب  باشند  نرسیده 
این  واقعیت  ولی  شده اند،  او 
ما  معاصر  تاریخ  در  است که 
خوانده  هم  با  یا  بُعد  دو  این 
نشد و یا علیه هم فهمیده شد. 
جدید،  طرح اندازی  این  در 

امروز کویر چه جایگاهی می تواند داشته باشد؟
اینکهچگونه دقیقابستگیداردبهخوانشماازکویرو
نسبتوروشیرادربرخوردباایندوگانههااختاذمیکنیم.
درغریاینصورتمثلگذشتهایندوبُعدیادربرابرهم
آن. و این شدن نادیدهگرفته با یا و میشوند فهمیده
اتفاقا چنانکهدرزمانخوداینگونهفهمیدهشد.کویر
فلسفیکلمه معنای به شریعتی اندیشه بُعد عمیقترین
است.نیچهکالممهمیداردومیگوید:»صحرامیروید
وبدابهحالآنکهصحراهاراهناندارد«)یاانکارکند
میگویدمهه میدهد؛ واقعهشدار در را(. رویشصحرا
چیزازمیانمیرود،صحرامیرویدوخشکسالیمیبالدو
هنگامیکهمههچیزخشکشوددیگرامکانساخنتهر
چیزازبنیمیرود؛یعنیشرایطامکانوبودنچیزهانیست
میشودواینبدتریننوعنیستسازیونیهیلیسمهاست.
بنابراینهنگامیکهشریعتیازمفهومکویراستفادهمیکند
نو از را شرق در را ما مشکالت مهه ریشه میکوشد
با نقدکویروصحراوخشکسالیایکه با بازبشناسد.
آنمواجههستیمشروعکنیموبیندیشیمتاببینیمروشیکه
شریعتیدرکویراختاذمیکنددرواقعمهانروشیاستکه
درحوزهفرهنگودینبهکارمیرود:استخراجمنابعو
کشفامکانات.روشیکهکویرمیآموزد؛جاییکهبهرغم
خشکسالیامکاناتبالقوهایهمهستازمجلهآبیکه
درقعرزمنیپنهاناست.کویرروزییکدریابودهوامروز
دریاییرادردلخوددارد.پسباید»باطن«کویرراکشف
وآشکارسازمی،قعرشرانقدوواسازیکنیم،وبافرورفنت
اثباتیا بهعمقسطحخشکشرا»رفع«کنیم)نفیو
احناللوارتفاعaufhebenهگلی(وازطریقکاریزبندی
یونانیان اینعمیقترینحبثاست. رابریونریزمی. هنانش
میگفتند:»چرابهجایهیچچیزیهست؟«شرقیهابه
اینسوالجوابمیدهندکهبایدازدلکویردوبارههبشتی
برخیزد.اینروشبرساخنتجهانوانسانکهدرساحت

اونتولوژیک و آنرتوپولوژیک
در میشود، تعقیب درکویر
اصالحگری نام نیز دینی بُعد
نوزایی یا )رفرماسیون(
میگرید. خود به )رنسانس(
دربُعداجتماعیهمنقدبرای
و آزاد جامعهای به رسیدن
عادالنه)سوسیال-دموکراتیک
یادموکراسیسوسیالبهمعنای
طرح با مهراه رادیکالکلمه(،
در ریشهدار و پایدار توسعه
- بوم با متوازن و سنت
کویر در »کویری«. زیست
چگونهبایدمتدنیبرساختکه
با جغرافیا در مهچنانکه جغرافیا؟ این با باشد متناسب
کمآبیروبروییموبایدازخودبپرسیمچهنوعمتدنیراباید
تدارکدیدکهبتواندآبرادرستمدیریتکند؟درحوزه
استخراج و تصفیه است: مطرح سوال مهنی هم فرهنگ
منابعفرهنگی!کهدرحوزهدینیمیشوداصالحگری؛و
درحوزهاجتماعی،نقادیسیستمهایمسلطموجود)اعم
ازفئودالیسم،سلطنتوروحانیساالریدرسهگانه»زر
بلکهمهان نیست؛ »ادبی« تعابری این تزویر«(. و زور و
ژرژ هندواروپایی« جوامع »سهخبشی و سهگانه ساختار

دومزیلفرانسویاست.
تا شود بازسازی و بازاندیشی میباید شریعتی متدولوژی
نسبتشباتعهداجتماعیباروشنیبیشرتیتبینیشود.تعهد
جز باشد، نداشته جهانشناختی پشتوانه اجتماعیایکه
دنبالهرویوتقلیدووارداتیاندیشیدنوپریویازُمدهای
باالپاینی خمتلف، دورههای تأثری حتت و بود خنواهد زمانه

میشودوازمیانمیرود.
اکنون  به دوست می نویسد: »و من  نامه ای  دکتر در  
پشت این نمودهای متعدد نمی دانم چه بنامم این همه را: 
خدا، انسان، مطلق و...« شما چه می نامید این پروژه را؟ 

مؤمنی دیگر یا خدایی دیگر؟
پویشوپراکسیسجانوروان،یعنیجتربهعملیاندیشهو
امیانیاگروشیآمادهسازشرایطاستقبالازمعنویتیدرراه،و
فرارسیدن»جناتخبِشآینده«کهبیجهدکویری»خود«ما،
درسفرمعنویبه»معبد«جهاِندرون،هرگزفراخنواهدرسید.
سفرمعبددرکویرگامسپردندرمسرییاستکهروندهو
مقصدوراهدرآنبه»یکتویی«میرسند.خدایآیندهتنها
براییاریچننیمؤمنیازراهخواهدرسیدتاکویروحشت
امروزرابهگلستانفردابدلسازد.پسطرحافکنی)پروژه(این
کتاببرکندننقابکویراستونقبزدنبهعمقاووحفر
شبکهوار»کاریز«برایدسرتسیبهآبزندگیوبرساخنت

آبادانیدراینبادیه
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ساراشریعتی

درکویرانسانباخداسخنمیگوید

اینکاوراجمذوبوبهکویرهدایتخواهمکرد.درآجنا
باقلبویسخنخواهمگفت.

بهاوتاکستانهایشراخواهمسپردودشتعخورباز
بهیکبابامیدبدلخواهدشد.

درآجنااومهچونایامجوانیاشومهچونروزیکهمصر
راترکمیکرد،آوازخواهدخواند.

کتابهوشعنبی.بابدوم.15.14

است؛کویر خراسان »کویر«کویر مزینانی، من برای
مزینانتارخییوروستاهایشدرحاشیهآن.اماداستانکویر
سرزمنی ماست.کویر تاریخ از شناختهشدهتر و قدمییتر
انسان با آجناکه»خدا قدسی«، »قلمرو است، »غیب«
مقدس کتب در کویری داستانهای میگوید«. سخن
بسیارند.ازقدمییتریناینداستانهادرعهدقدمی،داستان
ابراهیماستوراندنهاجربهکویر.ابراهیمبههاجرنانو
مشکآبیداد.امساعیلرابردوششگذاشتواوراروانه
کرد.هاجردرکویرآوارهشدتاآبشبهپایانرسید.امساعیل
رازیربوتههاگذاشتوبهمسافتزیادازاو،درمقابلش
بنشستتامرگاورانبیند.امساعیلتشنهمیگریست.خدا

صدایاوراشنید،چشمانهاجررابازکردتاچاهآبیرا
ببیندوامساعیلراسریابکند.خدامهراهامساعیلماندو
امساعیلدرکویرفارانسکونتگزید.)سفرپیدایش.باب
بیستویکم.14-22(.اینداستاندوچهرهکویراست:
اتوپیودیستوپی.خراباتوآبادی.تشنگیوسرچشمه.
و جالل یهوه: چهره دو از بازتابی سکونتگاه. و آوارگی

مجال.ودوچهرهامرقدسی:ممنوعوجماز.
یهود قوم پیامرب موسی داستان شناختهترینشان، از و
و سازد رها مصر بندگی از را مردمانش میخواست که
بنیاسرائیلرابهسرزمنیمقدسهدایتکند.سهماهبعد
ازترکمصر،بنیاسرائیلبهکویرسینایمیرسند.موسی
سینای قلهکوه به خود و میسپارد برادرش به را قومش
میرودتادهفرمانبراونازلمیشودکهمبنایعهدمیان
یهوهبامردمخویشاست:عهدقدمی.)سفرخروج.باب
باب اعداد. )سفر ساله چهل داستانگذار این نوزده(
این در بامههسختیها: است ازکویر چهاردهم.33(
داستان،کویرحملابتالستوحملمالقاتانسانوخدا.
در و میگوید. انسانسخن با خدا استکه درکویر
طی تا ازکویر مسیح عیسی داستانگذار جدید، عهد

اماداستانکویرقدمییتروشناختهشدهترازتاریخماست؛کویرسرزمنی»غیب«است،»قلمرو
قدسی«،آجناکه»خداباانسانسخنمیگوید«،داستانهایکویریدرکتبمقدسبسیارند

فراغتیوکتابی/پنجاهسالگیکویر
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بیازماید را او ابلیس چهلروز
)اجنیلمتی.بابچهارم.1.(
وداستانحییینبیکهفریادزد:
هستم آنکسی صدای »من
میزند.« فریاد کویر در که
)اجنیلیوحنا.باباول.23.(
در اسالمکه پیامرب حممد، و
دینیکه و شد مبعوث کویر
عربستان کویر خاستگاهش

بود.
این جدیدترین از اما و
مقدس درکتب داستانهاکه
ادیان تاریخ در اما نیست
داستان دارد، بسیار شهرت

پروتستانتیزموکویراست.دراینداستان،کویریکجغرافیا
نیست،یکتاریخاست.تاریخممنوعیت،جنگهایدینی
وسرکوبپروتستانهابهمدتنزدیکبهیکقرن.زندگی
امان در برای دوره، این در پروتستانتیزم ممنوع و خمفیانه
ماندنازسرکوب،بامنادکویرمعرفیمیشودواز»مذهب
کویر«،»کیشکویر«،»جمالسکویر«و»اهلیاتکویر«
ناممیبرندکهبهجتمعاتخمفیپروتستانهادرجنگلو
غاروکوهاشارهداردتاازتعقیبوسرکوبهنادهایرمسی

دیندرامانباشند.
نسبتی چه قدسی داستانهای این با شریعتی »کویر«
دارد؟درکویرشریعتیآیاارجاعیبهاینداستانهاهست؟
زندگینامهای سویهای صرفا ِآیا شریعتی درکار »کویر«

دارد؟نسبتکویرباکویریاتچیست؟
از پرسشها اغلب مهچون را پرسشها این به پاسخ
شریعتی،نهدرآدرسهایسرراستومستقیممربوطبهیک
کتاب،بلکهمیبایستدرجمموعهآثارویجستوجو
کرد.نتایجاینجستوجومفصلاستامامیتوانخبشی
ازرئوسایننتایجراچننیبرمشرد.باکتابکویرآغازکنیم:
-جایگاهکتاب»کویر«درمیانکلآثارشریعتیمتمایز
است.اینمتایزرامیتواندرضمامیکتاب»گفتگوهای
تنهایی«کهدرسبکپرسشوپاسخیمنادینارائهشده
خود، برای آثارش میانکل از شریعتی دریافت. است،
ازقولدیگریمیگویددر انتخابمیکند. »کویر«را
کویر،آدمدیگریاستوگوییمههکویریکجابرقلبش
رخیتهاست.مردمراازخود،تفکیکمیکند:»مردممهه
ناچارنیستند»آبادی«راترککنند«ودرپاسخبهاین
سوالکه»کویر«اثر»شهادت«راازبنیمیبرد،پاسخ
میدهد:»برایآنهاکهکویررابدمیفهمند،آری!«و
برپیوستگیایندومنتتاکیدمیکند.)گفتگوها.جلد

دوم.ص735(
-ظهورکویربهعنوانیکمفهومدرآثارشریعتیمربوط

در چهل، دهه دوم نیمه به
استکه وی دستنوشتههای
بعدهادرجمموعه»گفتگوهای
و میرسند چاپ به تنهایی«
زندگی از دوره این به اغلب
رو این از مربوطند. شریعتی
اصطالح کاربرد پرتکرارترین
»کویر« درکتاب نه را کویر
»گفتگوهای جلد دو در که
سراغگرفت. میتوان تنهایی«
کویر بعد، به دوره این از
مفهومیمرکزیدرآثاراوست
زندان، از پس دوره در اما

حموریتندارد.
بودن«راکتابیمیداند -شریعتیکتاب»هبوط،رنج
وی روکویریات این از است«. »ازکویر،کویریتر که
و ازکتابهای»کویر«،»هبوط« رامیتوانجمموعهای
امااگرشاخصکویریات تنهایی«دانست. »گفتگوهای
»اینسخنان»گفنت« - میکند اعالم چنانچهخود را
ازخویش« و خویش با و است زدن« نیست،»حرف
»خویشگفتهها«ی - ،)601 تنهایی،ص )گفتگوهای
شریعتیبدانیم،آثاریکهجزخود،خماطبدیگریندارند،
میتوانبرخیازدستنوشتههاویادداشتهایویرانیز
کهازمجلهدردوجلدکتاب»آثارگوناگون«بهچاپ

رسیدهاند،درجمموعهکویریاتقرارداد.
زندگینامهای سویهای صرفا شریعتی،کویر آثار در -
طبیعت است:»کویرگاه معنایی چند مفهومی و ندارد
)گفتگوها، دل« وگاه میهن وگاه تاریخ وگاه است
ص600(.کویر،یکجغرافیاست:شریعتیاز»کویردهنا
فاقهزده و سوخته »کویر عربستان«، شبهاجلزیره مرکز در
میگوید. سخن هبمنآبادی«... »باشتنی،کویر ایران«،
در آدمی سرنوشت »جتسم است: طبیعت یک کویر
طبیعت«)گفتگوها،ص764(وازعالئمطبیعیکویر
ناممیبرد:»خورشیدجهنمی«،»صحراهاییافقدرافق
پیاپی«. و ناگهانی تغیریات یکنواخت،دستخوش ریگزار
جغرافیا صورت در »تارخییکه است، تاریخ یک کویر
وکویریک )گفتگوها،ص602(، است« منایانشده
بایر« اززیستنی مناداست،منادیاز»خویشنتخویش،

)گفتگوها،ص600(.
-درمیانادیان،شریعتیبرنسبتمیاناسالموکویر
تاکیدبیشرتیدارد.اوزندگیپیامرباسالمرا»داستانیتیم
از میخواهد »تاریخ میداندکه ابوطالب« فقری و آواره
قلبکویرتشنهوسوزانبهامپراطوریهایجهانگریوملل
متمدنچریهاشسازد«)روششناختاسالم،عربپیش

ازاسالم،48-1343(.



60
شــنبه22آذر99 شـــمارهصدوسیوســوم

ارجاعات آثارشریعتی در -
کویری داستانهای به فراوانی
عهدقدمیوجدیدنیزهست.
از مجلهای با »کویر« کتاب
توراتآغازمیشود:»توقلب
در زیرا میشناسی، را بیگانه
بودهای.« بیگانه مصر سرزمنی
»کویر«، مقاالت از یکی
مقالهایبهنام»سرودآفرینش«
ترمجه وی گفته به که است
آزادیاز»سفرتکوین«است
کهبهشاندلمنسوبمیکند.
هاجر داستان از تفصیل، به
»مهاجرصبورصحرایتوکل«

ناممیبرد،بهداستانموسی»آنکهچوپانیرابرشهزادگی
پرورش و آرامش بر را وگرسنگیصحرا آوارگی و برگزید
دربار...وقوماسریرابهسویآزادیکوچداد«)حسنی
وارثآدم،ص53(،وداستانعمالقیصروعشقعیسی
مسیحومرمیو...درذکرمههاینداستانها،کویرمهواره
حضوردارد.درکویریاتشریعتیمیتوانتاثریویازکتب
مقدسراازخاللمنادشناسیدینی،کاربرداعدادواستفاده
ازطلسمهانیزردیابیکرد.برخیازشارحانبادورشدن
ازمنتوافزودنبهتفسریخود،تاثریپذیریووامگرییاز
مسیحیتراگسرتدهدانستهاند)یانریشارد(وبرخیدیگر،
مرجعاینتاثریاترانهدرادیاناهلیبلکهدرعرفانشرقی
جستوجوکردهاند)احسانشریعتی(.اینهارئوسمهمترین
یافتههاازجستجویاینمفهومدرآثارشریعتیاست.اما
اگربارویکردتطبیقی،خبواهیمادبیاتکویریشریعتیرابا
الگویاینمفهومدردیگرادیانومذاهبمقایسهکنیم،
از بیشرت ازطبیعت، بیشرت نظرمیرسدکویرمفهومی به
جغرافیاوبیشرتازتاریخاستوبرخالفتفاسریمعمول،
منیتوانآنرابهیکمفهومادبینیزفروکاست.کویریک
نوع یک از زندگی، دوره یک از نشانهای است؛ نشانه
با یکسبکگفتوگو و - قالبها از بریون - زیست
میانکاربست میتوان و - تنهایی -گفتگوهای خویش
پروتستانتیزم دوره در کاربستش با شریعتی نزد در آن
ممنوع،شباهتهایبسیارییافت،بیآنکهخبواهیمازاین
شباهتها،وامگرییوتاثریپذیریمستقیمرانتیجهبگریمی.
درپروتستانتیزمایندوره)ازالغایفرماننانت1685تا
فرمانتساهلورسای1787(کهطیآنپروتستانهاناگزیر
ازمهاجرتوترککشوریازندگیخمفیشدند،کلمهکویر
بهعنوانیکنشانهبااهلامازگذارسختوطوالنیازکویر
بهکارمیرفت.گذاری درداستانموسیوعیسیمسیح
به امیدرسیدن بودودرعنیحال، ابتال تداعیکننده که
ارضموعود.ایننشانه،درواقعاسمرمزیکمذهبممنوع

بود.نشانهایاززیستخمفیانه،
اجتماعاتممنوعومکتوباتپر
رازورمزپروتستانهاکهبهقصد
سختکردنفهمآنوپرهیزاز
بهکارگرفته سرکوب و تعقیب

میشد.
کویردرکارشریعتینیزاسم
و باطنی درونی، دنیای رمز
خمفیاوست.دنیاییکهدرآن،
»مردم« برابرکل در »خود«
حال، عنی در میگرید. قرار
حوزه در زمانیکه مفهوم این
به میشود، بهکارگرفته دین
اصالح جریان و ممنوع دنیای
دینیاشارهداردکهمهوارهدرمعرضتعقیبوتکفریاست.
ریشههای به شریعتی اشاره بسیارست. ادعا این شواهد
پروتستانیشاندل:»پدرشازخانوادهعلمایروحانیفرقه
پروتستانبود«)گفتگوها،ص27(،تقابلیکهدرکویریات
ویمیاننوعآرمانیپیامربیدرتقابلبانوعهنادینهودین
اینسوالکه»تازگیعلیه به پاسخ قائلاست:در رمسی
کویرهیاهوبپاکردهاندکهمشادراینکتابادعایپیغمربی
کردهاید!«،پاسخمیدهد:»فعاًلکهازاینکارمنصرف
شدهام،چونتاریخنشاندادهاستکهپیغمرببودنوامام
بودنصرفندارد،یکعمررنجوزمحتاستوآخرش
همشهادت!خلیفهپیغمربونایبامامشدنشغلبیدردسر
وآبرومندوآبونانداریاستکههمدنیاداردوهم
گویاآخرت!«)گفتگوها،ص769(،ومهچننیداستان
کاریزومومنآبادکه»رمزمزرعهامیاناست«)نامهها،ص
11(،کاریزشخشکیدهوچشمههایجوشانشراالیههای
رسوبقرونکورکردهاستوآبشآلودهوبیماریزاست
ودعوتبهاینکهباید»نقبهایخشکیدهکاریزراپیدا
کنیمو»جایپایآب«راتعقیبکنیموخودرابرسانیم
بهآبگونقنات،بهعمقپاکخاکیکهازآنچشمههای
ازمجله )گفتگوها،ص751(،... زاللجوشمیکند«
بهجریان آنشریعتی در استکه درکویریات منونههایی
اصالحدینیاشارهداردوکویردراینجمموعهنیزمهچون

منونهپروتستانی،اسمرمزمذهبیممنوعاست.
باز کویر پایان اما میشوند مبعوث درکویر پیامربان
شهادتاست.کویربابانگخروسبیحملدرشبکویر
نیز داستان این روایت در میرسد. پایان به او ذبح و
بریدنخروس سر است: روشن و دینیصریح ارجاعات
توسط»شاغالمکهدورهششپادشاهرادرکویردیدهاست
ومهچونیکسنتدینی،خروسبیحملراچونامساعیل
امابهدستمنرودذبحمیکند،آنهمذبحشرعی!«)نامه

بهپدر،باخماطبهایآشنا،135(
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درخالفآمدعادتبطلبکامکهمن
کسبمجعیتازآنزلفپریشانکردم

حافظ

تااینحلظههنوزآرایقطعیایالتهایجورجیا،کارولینای
مشالیوآریزونادرانتخاباتریاستمجهوریامریکااعالم
نشدهوگشودنچشمامیدبرافقجهانبدونترامپبرای
ماایرانیانکامالروشننیست؛کهبایدسویههایخیالرابه

گذشتهاینهچنداننزدیکبکشامن.
باالرفنتآماررمسیکشتههایکووید19درایرانازمرز
459تنهمحاکیازنزدیکشدنمرگبههرکویوبرزن
است.ولیانگاربایدبرایحلظههاییبهزندگی،آنهمدر

کویربیندیشم.
اینهنرشریعتیاستکهدستکمبهمن،امکانپرتاب
شدناززمانیبهزماندیگروازمیدانیبهمیداندیگر
بودهام میدانیکه و زمان مهان میانه به دوباره مرا و داده

برگرداندهاست.
»بینایی خواندنی مقاله نوشنت به شریعتی سوسن خامن
ممنوع«بهمناسبتپنجامهنیسالانتشارکتاب»کویر«در

را جغرافیایی و تارخیی شد و آمد این باب نشریهکرگدن
برایمننیزبازکردهاست.اوبااستنادهایتارخیینشان
،49 سال در ساله سیوهفت شریعتی برای میدهدکه
دنیاهای»اجتماعیات« اندیشیدندر فاصلهچندانیمیان
و»اسالمیات«و»کویریات«نیستوافقهایاندیشهو
کنشاوچنداندرهمتنیدهوبههمپیوستهاندکهمنیتوان
قایلبهتفکیکومتایززمانیآنهاشد.البتهخودشریعتی
یک تنها »وجودم استکه بهتصریحگفته اینباره در هم
حرفاستوزیستمتنهاگفنتمهانیکحرفامابرسه
تبینی ولی نوشنت«؛ و معلمیکردن و گونه،سخنگفنت
اجتماعیاینسهگانهدریکصورتبندیواحدازجنس

بازخوانیهایپیشینیاست.
بهزباندیگر،زیسنتدرآنواحددردنیاهاییمتمایزکه
گاهازبریونحتیمتناقضهمبهنظرمیرسند؛پدیدهایاز
جنسمرحلهبندیهایزیستتارخییونقلمکانهایذهنی
وفکریازیکموقعیتاجتماعیبهموقعیتدیگرنیست؛
بهتعبریاقبالالهوری»سفرازخودبهخودکردناست«و
دربرابرهمهنادنوبهگفتوگوخواندنخودهایبریونی

خویش،دردرون.

قدرتدرد،اعجازدل،هدایتنیاز

هادیخانیکی

واگویهایازرویاروییبا»کویر«/هنوزهممیشودوبایدکویرخواند؛جامعهدستخوش
تغیریوجهانگرفتاردرکرونا،نیازمندگشودنپنجرههایبهبریونازدروناست

فراغتیوکتابی/پنجاهسالگیکویر
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چننی از شریعتی حال زبان
و چندوجهی زیست جهان
از حالیکه عنی در متکثری
با متفاوت است، جنسسخن
سخنهمهست:»سخنگفنت
و فهمیدن مهان از جزئی خود
سخن، است؛ کردن احساس
شبیهگفتوگو میشود گفتنی
وسیله سخن خویش. با کردن
خود نیست، انتقال و اثبات
یکنوعدمزدن،نوشیدن،چه
زندگی نوع یک خود میگومی؟
ازسارترشاهد کردنمیشود.
منیآورم؛دلهایسادهودردمند

مردمروستاییکویرکهازهراساینخلوتخالیوسکوت
خویش تشنه و سوگوار اعماق در را خفقان ابدیکویر،
به احساسمیکنند.آنچهراسارترسخنشعرمیداندو
نریوینبوغفلسفیوهنرشایستهمنطق،بدانپیبردهاست،
اینانبهقدرتدردواعجازدلوهدایتنیازیافتهاند...«
از را خود میتوامن - جغرافیا در - چونکویریام من
و شعر آن در بدامنکه شریعتی اینگفتوگوی خماطبان
سیاستوفردوجامعهودردودرکبههممیرسندو
باهممیشوند.دراینزندگیکه»تنهایی«و»مجعیت«
و»گریز«و»پناه«همآغوشمهند،میتوانجاییدلنشنی
برایتناقضیافتودرجهانهایمتعددبهسفرپرداخت.
میتوانمدامرفتوازایستادنگرخیت.رفنتدرکویرمهیشه

اصلاستوایستادندرآنمهیشهاستثنا.
اینهاکهنوشتمپارههاییازفهممنکویریاستازکتاب
آن با زمان»!« حساس برهههای از خیلی در »کویر«.
را ممنوعی بیناییهای آنها از هریک در و روبروشدهام

جتربهکردم.
زمینه اولویت امهیتوحتی از ارتباطات عامل در امروز
)context(دربرابرمنت)text(بسیارسخنمیگویندوبه
ایناعتبارچگونگیخواندنهرنوشتاروشنیدنهرگفتاری
و اجتماعی و فرهنگی بافتارهای و ساختارها از متاثر را
سیاسیوحتیاقتصادیغالبمیدانند؛درمیانوشاید
درباالیاینجهانهایزمینهای،میتوانازجهاندرونی
بامتونسخنبه خماطبودغدغههایشهمدررویارویی

میانآوردوبهآنحلاظبهفهمتارخییکویرپرداخت:
یعنیسالچاپ درمهانسال1349، باکویر من -1
خنستآنآشناشدم؛سالیکهدرشریاز،دانشجوییرادر
دانشگاههای با متفاوت و فرهنگی باساختار دانشگاهی
دیگرودرشهریسامانیافتهبرایاستقبالازجشنهای
دوهزاروپانصدسالهشاهنشاهیجتربهمیکردم.دانشجویی
طریقکتاخبانهکوچک از بیشرت مذهبیکه و آرماخنواه

دانشکده در دانشجویی
آثارجدید به علوم، و ادبیات
وخواندنیدستمییافت.در
بهگفته سیاسیکه فضای آن
انقالب، »شیپور توللی فریدون
پرجوشوخروش،ازنقطههای
گوش«، به میآمدم دور،
هم آن ازکویر، من خوانش
به اسالمشناسی، ازکتاب بعد
بدیع، مهدی امری دکرت داوری
برجسته تاریخپژوه و فیلسوف
مقیمفرانسه،دربارهآننزدیکتر
بود:»معجزهسیاه«؛»معجزهبه
خاطرقلموسیاهبهخاطراثری

کهبراحساسهامیگذارد.«
امروزپاسخشریعتیبهاینقضاوتبدیعراحتلیلواقعیدر
میزاناثرخبشیآنمنتمیدامن:»کویرنفیآبادیهاست...
صدمهایاستبرایسعادتولذتوآرامشوازدست
دادن»خوشبینی«،ایناستکهدرستبهمهاندلیلکه
خوانندهایممکناستدرکویرمباند،میتوانددرکویربرای
آنکهراهیشهادتگردد،غسلکند.کویربرایآنگروهاز
دنبال و رامیپذیرند آدم-کهسرگذشت»آدم« فرزندان
میکنندوسرهنادندراینکویرکهدرآندغدغهوتشنگی
وآتشچشمبهراهآدمیاند-آرزوییاستکهآنانرابرای

نزدیکشدنبهاین»میوهممنوع«بیقرارکردهاست.«
آن از دلنشنی روایت این آثار از اندکی میتوامن اکنون

»معجزهسیاه«رادرمهانجتربهدورخودببینموخبوامن.
شدن پررنگ و نشدم جدا هیچگاه »کویر« از -2
نشیبهای و فراز در را »اجتماعیات« و »اسالمیات«
از دوری برای عواملی آرمانی، ایام آن از پس زندگی
و زندان دورههای نهتنها من برای ندیدم. »کویریات«
جذابیتگفتوگوهایتنهایی،کویرراخواندنیمیکرد،که
دورانزندگیخمفیوسیطرهاندیشهوکنشانقالبیهمجای
»کویرخوانی«راتنگنساخت.عمالنوشتههاوگفتههای
کویرمداممهان»خالفآمدعادت«حافظرازندهمیکرد
ومنیگذاشتکهنوعیسکونواستقراربستهبندیشده
سیاسیبهجایهنادناآرامآرماخنواهانبیقراریکهپیوسته
این شاید بگذارد. میرفتند و میدویدند حقیقت پی در
به»بیناییممنوع«بود،درهبشت همنوعینزدیکشدن
فروبستگیگفتمانی و ساختاری تصلب به مبارزهایکه
گرفتارمیشدودرمواجههباحتوالتجدیداجتماعیو
انعطاف و زبانی و ذهنی بهگشودگی بیشرت نیاز سیاسی

رفتاریپیدامیکرد.
درآنسالهایسخت-سالهایپساز54-که
دنیایآرزوهای»شورشیانآرماخنواه«دائماکوچکمیشد
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ونیازبهپناهگاههاینویدرعاملتفکروعملراحمسوستر
من برای تلویحهایکویری و تصریحها از برخی میکرد،
دوستم« به »نامهای داشت. را آتش بر آب حکمرخینت
از درگریز نه بارهامیخواندم، آنسالها در را ازکویر
انقالبوواهنادنراهمبارزهبرایآزادیوعدالتکهدرمنت

دشوارترینگرمگاههایحوادث.
هنوزهمبهخاطردارمکهدرپاسخطعنهاوتوصیههای
آنروزهاچهبسیاربرایدلخویشنوشتههاییازآننامه
راواگویهمیکردم:»چهدشوارشدهاستدمزدندراینجا
هرگامی وصدای است تفنگی قامت مرا درختی هر که
غم!غم!منیتوامنسکوتراحتملکنم.منیتوامنچیزیبگومی
ولیساکتخواهمماند.امامناکنوناحساسکسیرادارم
آن از میداندکه و میکند حتمل را سپردن جان درد که
پس،آرامشاستوجناتوخستهازرنجزندگیکهجز
احتضاریکهیکعمربهطولمیاجنامدهیچنیست.سر
بهزانویمعشوقخویشخواهدهنادوسریابوسرشاردر
زیردستهایاوکهدومسیحخاموشند،نوازشخواهدشد.

یکشهیدمنیبینیکهچهشریینوچهآراممیمرید.«
ایندومنیجتربهسیاسیمنازکویرخوانیبود:انسبا
و عافیت درگریزگاههای نه مبارزه، آوردگاههای در کویر
برایفرارازخوکردنبهروزمرگیوپذیرفنتزوالاندیشگی

وکنشی.
3-هنوزهممیشودوبایدکویرخواندودرپیکویریات
درکرونا، جهانگرفتار و تغیری دستخوش جامعه رفت.
فرقی است؛ درون از بریون به پنجرههای نیازمندگشودن
بهدرون را تو منیکندکههمآغوشی»ویروس«و»وب«
خانهتبعیدکند،یا»مهسایگیدرجهانچندفرهنگی«و
مهه سیاست. در پروانهای« »اثر دامنههای شدن برجسته
اینهاضرورتگشودگیوتفاهمرادرمههجاومههمیدانها

پیشمیآورد.
درمیانهحتوالتدرازدامنایندورانکهمیتواندبهغلبه
»فردیت«و»ارزشهایمادی«بینجامدوقدرتوثروتو
منزلترابهموجباتبیرونقیوکمرنگیاخالقدیگردوستانه
تبدیلکند،مناز»معبد«و»آدمهاوحرفها«یکویر
هنوزمیتوامنافقهایبازپیداکنم.منیتواندرجهانیبسته
متوقفشدودِرگفتوگوباخویشودیگریرابست.
مسریکشف در منظرکویری آن از میتوان و باید بلکه
وخلقآدمهاوفرصتهاینوگامبرداشت.آدمهاییکه
تاوقتی بیشرتهستند یعنی»وقتیغایبند ازنوعچهارمند
کهحاضرند«و»حرفهایاصیلدرخماطبهبااینآدمها
برای حرفهاییکه فضاهاست«، این و فرصتها این و
زده »زدن« برای حرفهاییکه منیشوند، زده »شنیدن«
حرفها قبیل این نوشنت و زدن و یافنت برای میشوند.
این»برهههایحساس!«هممیتوان نوشتههاحتیدر و

فکریوکاریکرد

حجابیقرالنغیچ

کویر
خیالپردازیهایغنی

دکتر حجابی قرالنغیچ )متولد 1345( مترجم، شاعر، عضو 
هیئت علمی و رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آنکارا 

)از سال 1998( و عضو هیئت مدیره انجمن موالناپژوهی است. 
وی مدتی ریاست کلی اتحادیه نویسندگان ترکیه را بر عهده داشت. 
دکتر قرالنغیچ آثاری چون مثنوی موالنا، دیوان حافظ، بوستان و 

گلستان سعدی، سبحة االبرار جامی، سالمشاه نامه ادریس بدلیسی 
و تذکره شاه طهماسب را به ترکی استانبولی ترجمه کرده است و 
تألیفاتی در حوزه ادبیات فارسی از جمله: »زندگی و شعر احمد 
شاملو«، »شعر فارسی از مشروطه تا جمهوری« )گلچین شعر 
فارسی با یک مقدم درباره شعر معاصر فارسی( داشته است.

دکتر حجابی قرالنغیچ از آثار شریعتی اسالم شناسی، تشیع علوی و 
تشیع صفوی و کتاب کویر را به زبان استانبولی برگردانده است و توسط 
انتشارات فجر راهی بازار کتاب کرده. ترجمه جدید کتاب کویر به زبان 
استانبولی از سال2010 تاکنون چهار بار تجدید چاپ شده است.

کتاب کویر اولین بار در سال 1992 میالدی به ترکی 
ترجمه و چاپ شد و بسیار مورد عالقه قرار گرفت. این 

ترجمه نسبتاً کم کیفیت چند بار به چاپ رسید. 
باالخرهبااجازهخامنشریعترضویطرحترمجهوچاپکلیات
]جمموعهآثار[دکرتشریعتیمطرحشد.بندهبرایباردومدرسال
2010بهترمجهجدیدکویراقدامکردم.اینترمجهجدیدنیزتاآجناکه
منمیدامنچهاربارچاپشدهاست.کتابهایهبوطوکویراز
طرفخوانندگانخیلیاستقبالشدند.احتماالًعلتاستقبالشدنش
اینباشدکهکویرازنظرخیالپردازیخیلیغنیاستوانسانرابه
تفکرمیاندازد.زبانکویرخیلیگریاوجذبکنندهاستوروحیات

نویسندهدرآنمنعکسشدهاست.
بندهقبالًازدکرتشریعتیتشیععلویوتشیعصفوی،اسالمشناسی
)سهجلدی(وشیعهراترمجهکردهبودم.کتابکویروهبوطازمهه

کتابهایدکرتشریعتیمتفاوتاستازنظرحمتواوزبان

کتابهایهبوطوکویرازطرفخوانندگان
خیلیاستقبالشدند؛زبانکویرخیلی
گریاوجذبکنندهاستوروحیات
نویسندهدرآنمنعکسشدهاست
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جوادکاشی

»معبد«:امکانمعنویتدرجهانیپرازتصادم

درمیاندوتفسریانفسیوآفاقیاز»کویر«،مناینوسط
بازیایمیکنمکههماینبعدوهمآنبعدراپوششدهد.اما
منازچهزاویهایبهمنتنزدیکشدهام؟بایدبگومیکه»معبد«

جزومتونیاستکهاولنیباراستمیخوامن.
یکی،دوسالاستدردانشکدهبههبانهدرسهاحبثیرا
دنبالمیکنم؛حبثیاستکهاخریامطرحشده)البتهدرادبیات
مغربزمنیمنیدامنچندوقتاست(وآنایناستکهمادر
دورانیآمیخته)هیربید(زندگیمیکنیم.درحالحاضربهاین
حبثفکرمیکنمومتونیرادربارهاشمیخوامن.ایندنیای
آمیختهوسپهرزندگیآمیختهازایننظرمهماستکهمارااز
ایدههایدورهگذارخارجمیکند؛اینگمانکهسنتیوجوددارد
ومدرنیتهایومادرحالگذارازاینبهآنیم.اینجهانآمیخته
بهمعنایپذیرشوضعیتاستکهقرارنیستدرآنچیزیبه
چیزیگذارکند.دستکمدرسپهرماشرقیهااینطوراست
ودرمغربزمنیهمبرخیمیگویندمهنیطوراست.منبهاین
ابعادفکرمیکنمویکیازابعادیکهبرایمنمهماست،
ایناستکهمارویکردمانبهاینجهانآمیختهچیست؟باید

چگونهآنرابفهمیم؟
دررویکردایدئولوژیهایهیربید،نوعیطبقهبندیوجودداردو

دراینطبقهبندیحبثایناستکهمعموالایدئولوژیهایهیربید،
ایدئولوژیهاییهستندکهاغلبژنبرتردارند.یاژنسنتاست
کهدرآنهاغالباستویاژنمدرناستکهغلبهمیکند.
واینهردوازاینجهتشبیههمهستندکههستیشناسی
وضعیتهیربیدرابهرمسیتمنیشناسند.وقتیژنیغالباست،

چیزیتابعچیزیدیگرقرارمیگرید.چونژنغالباست.
مابهشرطیمیتوانیمبهاینهستیشناسیهیربیدمعنویتی
اطالقکنیموبراساسآنیکاتوریتهسیاسیبازتولیدکنیمکه
هستیشناسیاشرابهرمسیتبشناسیمتابراساسآنمعنویتیبه
اقتضایاینجهانبتواندشکلبگرید.ماهممعنویتیبهاقتضای

جهانسنتدارمیوهممعنویتیبهاقتضایجهانمدرن.
معنویت قرارگاهی

معنویتجهانسنت،معنویتیاستقرارگاهی،بهاینمعنا
کهبهتوسکونتوآرامشمیدهد.روشنفکراندینیبعد
ازانقالبمهچنانمیخواهندمهنیکاررابکنند.میخواهند
دراینجهانآمیختهرژمیمعنویبسازندولیبهشدتسنتیاند
دکرت چه است. سنتی بهشدت نیز معنویشان رژمیهای و
سروشوچهدکرتملکیانمیخواهندسقفیبرایمابسازند
وماراازآشوبزمانهخالصکنندتااحساسجتردمعنوی

درمنت»کویر«میخوانیم:»چشمدرچشمتاریکیپیشمیرفتم...چشمدر
چشمروزپیشمیرفتم...«یعنیبهرژمیحقیقتهیچکدامتسلیمنیستم
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کنیم.امامههحرفهایضدمجهوریاسالمیدکرتسروش
میگریدوموجدرستمیکندولیعمالمیبینیددربازتولید
رژمیمعنویشکستمیخورد.یامثالرژمیمعنویایکهملکیان
اجیادمیکند،بهجتربهدیدهامکهدخرتانجوانراجلبمیکند،
زیرازنانهاستوسعیمیکندباآننگاهزنانهازجهانیکه

آشوبگرایانهاست،انزواجبوید.
رژمیمعنویمدرنهمدارمیکهبامفاهیمیمثلعقل،آزادیو

امثاهلمشناختهمیشود.
معبد: ایمان در سفر، در تالقی دو جهان

ازنظرمنآنچهکهمنتمعبدرامهممیکند،ایناستکهدر
آننهدردستهقرارگاهسنتیجایمیگریدونهقرارگاهمدرن.
نوعی»امیاندرسفر«است.اینجاازدکرتمصباحیانوام
میگریموازعبارت»امیانعصیانگر«استفادهمیکنمکهتعبری

هبرتیاستاز»امیانمسافر«.
درمنت»کویر«میخوانیم:»چشمدرچشمتاریکیپیش
میرفتم...چشمدرچشمروزپیشمیرفتم...«یعنیبهرژمی
حقیقتهیچکدامتسلیمنیستم.آنچهمراجناتمیدهد،فقط
امیاناستکهمنیدامنموضوعآنچیست.ازنظرمناینمهم
نیستکهاینمنتدرونیتریناحساساتشریعتیباشد،بلکه
آنچهمهماستایناستکهسوژهچگونهدرتالقیدوجهان،

رژمیمعنویخودرابازسازیمیکند.
امهیتکانوناینتالقیچیست؟امهیتشدرایناستکه
بهشریعتیامکاناستعالازثقلیکفرهنگ25هزارسالهرا
میدهد.بدونروحمدرنیتهامکاناستعالازثقلاینفرهنگ
نبودوبهاینمعناداردمدرنیتهراستایشمیکند:»منمهچنان
درثقلاین25هزارسالماندهبودم...«درعنیحالمهنی
استعالسببمیشودگوهراینفرهنگ25هزارسالهرادریابد؛
گوهریکهدرپرتوفرهنگتعنییافته25هزارسالهدرقدرت
وکثافتهایقرونمدفوناست.گوهرشرادرپرتواستعال
استخراجمیکند.بهنظرمنمنت»معبد«دورنامتاماست.
مرتب»چشمدرچشمتاریکیراهبهروزمیبردوچشمدر

چشمحقیقتروز،راهبهشبمیبرد.«
احساسمیکنمباخواندن»معبد«میتوامنمتنیبنویسمکه
چرارژمیمعنویایکهامروزدکرتشریعتیبهسوژهاینجهانعرضه
واقعا آدمهای ما پاسخگویجتربههایعمالموجود میکند،
موجوداست.واقعاباخواندناینمنتاحساسمیکنممنهم
دربسیاریازاوقاتمانندشریعتیمهنیاحساساترادارم،فقط
فرقمنبااودرایناستکهایناحساساتپرتنشراحمکوم
میکنم،احساسسرگشتگیمیکنم،احساسمخودیوحتقری
میکنمکهمنیتوامنراهبهحقیقتبربماماشریعتیقدرتدارد
مهنیجتربهراچناندرپرتوییکاستعالیفرهنگیوفکریبربد
کهمناحساسکنمآنچهجتربهمیکنمعنیمعنویتممکندر

اینافقاست.
اینمنتبهکارحبثمنخواهدآمد:»امکانمعنویتدر

جهانیپرازتصادم«

امریرضایی

»معبد«؛حکایت
شکفنتدل

کتابکویروبهویژهخبش»معبد«آنازقصه»دانهبسنت«
حکایتمیکند؛دانهایقدسیکهدرجانشریعتیسرزد
وشکفتوبالیدوبصریتوحکمتوعشققدسیرا
برایشبهارمغانآورد؛عشقیفراترازعشقاروتیک)عشق
بهزیبایی(،عشقفیلیایی)عشقبهدیگری(وعشقآگاپهای
)عشقبهمهگان(؛عشقیکهاینسهنوعرادرونخوددارد

امامعادلهیچکدامنیست.
معبدحکایتشکفنتدلیاستکهخاستگاهزیباییهای
ملکوتاست؛ملکوتیکهدرمهنیدنیاپیچیدهشدهاست؛
جهشیحیاتیاستبهسویفالحورستگاری؛راهیپرپیچ
وخموپرسنگالخوطبعاسختدردناکاماباپایانخوش

شادیودیداریاروجنات.
معبدروایتچگونگیحتولیدرونیاستکهبا»حادثه«
و»تکانیشدید«آغازمیشودو»تاریکیوجودی«رابه
روشناییوجودی)چشمهآبحیات(تبدیلمیکندوآنگاه
عبادتبیپایانآغازمیشود.عبادتکنشیدرونیاست،
آگاهانهوارادیبهقصددستیافنتبهانرژیخالقاهلیو
دراینراهخونفشان،سالکمیکوشدبرویرانهشخصیت
پیشنیخودشخصیتجدیدیبیافریندکهپاکازهرناپاکی

باشد.
قدسی« »دانه شگفتانگیز باکشف شریعتی بنابراین
واردقلمروجدیدیمیشودکهباقلمروپیشینیکهدرآن
بود،کامالمتفاوتاست.بهتعبریخودشمههچیزرنگ
وبویدیگریپیدامیکند:مفهومعمر،زندگی،هستی،
طبیعت،...حتیخدادگرگونمیشود.اوبراثراینکشف
کهخوددرپیانقالبیدرونیپدیدارمیشود،الیهپنهان
دین،طبیعتوانسانراکشفمیکند.درواقعالیهپنهان
برونمیافتندوآشکار ازغیب او اقنومهادرچشم این

شریعتیپسازمرحله»عرفات«وپیشاز
ورودبه»مشعر«،»هبوط«راجتربهکردتا

توانستبهمرحله»مشعر«واردشودکهبهتعبری
خودشسرزمنینوروخودآگاهیاست

فراغتیوکتابی/پنجاهسالگیکویر



66
شــنبه22آذر99 شـــمارهصدوسیوســوم

میشوند.درنگاهاودیگربنی
نیست مرزی شهادت و غیب
کهایندوراازهمجداکند؛
قرار »شهادت« قلمرو در مهه
میگریند.آشکارگیپنهانهارخ

میدهد.
ازاینرومیتوانگفتکتاب
و اخالقی کتابی فقط کویر
معنویوفلسفیبابنمایههای
از سرشار و انسانی عمیق
ادیبانه و شاعرانه منادهای
نیستبلکه»پیبردن«بهآن
اعماق در استکه »خود«ی
است؛ هنفته انسانی هر وجود

امر با اتصال اصلی یاکانون اتصال نقطه »خود«یکه
قدسیاست.پسازایناتصال،سالکسعیدرتقویتو
تشدیداینحضوردر»قلب«شمیکندواینکارباعبادت
در اینحضور قدر هر است. امکانپذیر درونی( )کنش
امرقدسیبهمددعبادتدر»قلب«اوقویتروشدیدتر
میشود،امرقدسیدورترودورترمیشود.باهرگامیبه
سویاو،اودوگامبهپسمیرودوایندیالکتیکنزدیکی

-دوریمهیشگیاست.
شریعتیپسازحتولروحیاشازیکسودروندرکشاکش
باامرقدسیبود)یعقوبنبیهمعنیمهنیکشمکشرا
داشت(وازسویدیگربریوندرکشمکشبامثلثشوم
زروزوروتزویر.اودردوصحنهدرنربدبود:نربدیدرونی
ونربدیبریونیومهنیآراموقرارراازاوستاندهبودومرگ
زودهنگاماوناشیازفشارطاقتفرسایایندومیداننربد

بود؛هرچندکهنربددرونیسهمگنیتروجانکاهتربود.
جمموعهافکارشریعتیدوالیهآشکاروپنهاندارد.برای
فهمآنالیهپنهاناندیشهاوکهاتفاقاشاملپارههایمهمی
ازاندیشهاوست،بایدمهان»حادثه«و»تکانی«راجتربه
پنهانوجودخودمان الیه به آنگاه جتربهکرد. او کردکه
واقع با مطابق درک اینصورت غری در برد. خواهیم پی
ازاینپارههایمهمازمجلهانسانشناسیفلسفی،مناسک
حج،کویریات،نیایش،اندیشههایحکیمانهو...اوناممکن
پنهاندین، اوزمانیقادرشدالیه است.چنانکهخود
انسان،طبیعتاندیشههایعرفانیو...رادرککندکهالیه

پنهاندرونخودراکشفکرد.
الگویشریعتیدرسریوسلوکجانکاهشابراهیمبود.
بزرگترینومهمترینکشفشریعتیکهپیشازاوهیچکس
کشفنکردهبودابراهیمبود.او»نقشهراه«ابراهیمرادر
برابرشقراردادومرحلهبهمرحلهآنراپیمودتارسیدبه
»مقامابراهیم«،یعنیروبرویخانهخدا.دیدارخدامیسر
شد.اگراوابراهیمرامنیشناختیاآنراالگوقرارمنیداد،

هم را قدسی دانه اگر حتی
تا»منی« کشفمیکردفقط
عارف رود. پیش میتوانست
میشد،نهمسلم؛عاشقمیشد
نهمومن؛خلوتگزینمیشدنه
جلوتگزین.اینابراهیمبودکه
را مراحلی دادچه نشان او به
بایدطیکندوتاکجابایدپیش
برود.پیشازاوخودابراهیمبه
راطیکرده راه این فرمانخدا

بود.
اثرآن بر نیز ابراهیم کشف
او برای دگرگونساز »حادثه«
ممکنشد.زیراشخصیتابراهیم
نیزالیهپنهانبسیارژرفیداردوناشناختهماندناوبهمهنی
دلیلبودهاست.اگرابراهیمالگویماقرارمیگرید،چنانکه
الگویپیامربانپسازخودبود،دستکممسریرستگاریکه
اوبهطورعینیمنایشدادهاست،دربرابرمانقرارمیگرید.
شریعتیپسازمرحله»عرفات«)آگاهی(وپیشازورود
حیاتی« »جهش یا »هبوط« )خودآگاهی( »مشعر« به
راجتربهکردتاتوانستبهمرحله»مشعر«واردشودکهبه
تعبریخودشسرزمنینوروخودآگاهیاست.هبوطحتول
ازوضعیتعقالنیبهوضعیت»ناعقالنی«است.بنابراین
عبوربه»مشعر«با»عقل«و»دل«کهباهبوطدرهم

تنیدهمیشوند،میسراست.
شریعتیمعتقداستدرجامعهایکهسطحآگاهیمردمش
باالنیستوازکمبودنیازهایمادیدررجنندوبرایبقای
خوددرجنگروزانهاند،طرحایننوعمباحثکهبهسرشت
سوزناکزندگیمعنویدامنمیزندکاردرستینیستامااین
مباحثبرایروشنفکرانسختضروریاستتاازمرحله
عقلوفلسفهوعلمفراترروندوکاشفآندانهایشوندکه
میتواندزمینهسازرهاییورستگاریبشریترافراهممیآورد.
شریعتی»بیناییممنوع«رابرایروشنفکرانو»بیناییجماز«
رابرایمردمضروریمیداند.خوردن»میوهبینایی«ازسوی
خداوندبرایاینمنعشدهاستکهفردازیکسوزیربار
کمرشکنمسئولیتساخنتخویشمیرود)چونعمقو
سنگینیاینمسئولیتورنجناشیازآنرامنیداند،بهتعبری
قرآنپذیرشآنازسرنادانیوستمکردنبرخویشاست(و
ازسویدیگراورادرگریدغدغههایوجودیکشفحقیقت
ومعنامیکندکهبرایمردمیکهزیربارستموفقرقرار
دارند،سممهلکاست.روشنفکراندینیوبهویژهجریان
نوشریعتیکهباآثاراوآشناییبیشرتیدارند،بایدایندعوت
شریعتیراجدیبگریندکه:»ایروشنفکر!بیناییممنوعرا
جتربهکنوبرایاینمنظورازعقلفراترروتاصبحرستگاری

 دردرونتبدمد«
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شریعتیدریکیازآخرینوصیتهایشازخانودهاشمیخواهد
که»فلسفهخلقت«یا»دردبودن«رابهکویربیفزایندوباهم
چاپکنند.گوییکتابفلسفهخلقت-امروزهبانامهبوط-
تکمیلومتامکنندهکویربودهاست.»کویر«،اثریکهشریعتی
ازمیانمههآثارشتوجهوحساسیتخاصیبهآنداردوبه
تعبریشبیانیبهمتامهاز»خود«اوست.اماچرادرآخرینتاملهاو
وسواسهایشهنوزکویررااثرینیمهمتاممیداندکهنیازداردبرای
کاملشدندریکجملدکنارهمبیایند؟آیاکویررابدونافزودن
اینمقالهبلندبرایخماطبخودناقصمییافتهاستکهچننی
خواهشیازبازماندگانوخانوادهاشدارد؟چراکهمیتوانست
فلسفهخلقتراکتابیمستقلبداندودرادامهوزمرهنوشتههای
ادبیاشخبواهدآنراچاپکنند.اینپرسشیاستکهمیتواند
هرخماطبآشناوپیگریکویریات،ازخودداشتهباشدوپیجوی
آنشود.خوباستبراییافنتپاسخاینپرسش،پیشتربپرسیم
کویرچهمیگویدوچهپرسشیرامیخواهدباخماطبخوددر
میانبگذاردوبهآنپاسخبگویدکهنویسندهملزممیشودازنو
نزدیکبه200صفحهدیگربنویسدوآنهارامنضمبهآنکند؟
وآیاهنایتادراینخبشافزودهویپاسخخودرامییابدوخیالش

برایخماطبشراحتمیشودیاخری؟
کویرمتنیاستادبیوبهغایتزیبا،امامتاسفانهمهنیادبیت
منتکهمهمتریننقطهقوتآنورازماناییاوپسازگذشت50
سالازنگارششاست،امکانیاستبرندیدنجوهرهفلسفی
وعمقپرسشومشکلهایکهنویسندهدرآنداردومیرود
ازسویمنتقدان،منتواثرتقلیلبهادبینویسیورمانتیسیسم

حاکمبرآنشود!
شریعتیدرکویرشرحیازجتددوجتددیافتگیجامعهخود
از پس او آجنا در میدهد. آن معنوی عناصر متامی زوال و
طیسفرآفاقیازمزینان،روستایموطنش،تاپاریسوطی
باسنتو حبرانهایروحیوچالشهایفلسفیدرنسبت
تاریخخود،ناگزیرمیشودسفریعمیقتروانفسیرادیگربار
آغازکند.اینسفردرژرفاواعماقناخودآگاهمجعیوتارخیی
اوست.شریعتیدراینسفردرجستوجویبازگشتواتصال
بهریشههایفرهنگیومعنویخوداست.برایمهنیدرکویر
میخواهدفردیتخودوسوژهشدنوتولدنوینخودراتاب
آوردوبهتنهاییبردوشبکشد.البتهاینتابآوریورنجبودن،
رجنیاستکهدرعنیآنکهفردیواگزیستانسیلاستامابار

نیمهنیمهمتامکویر

فرامرزمعتمددزفولی

»فلسفهخلقت«بلندخواندنمشکلیاستکهدر»کویر«،شریعتیزمزمه
میکردومیخواستجزخودنبیندکه»مصلحت«خلقنبود

فراغتیوکتابی/پنجاهسالگیکویر
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یکتاریخوسرزمنیرانیزبردوش
دارد.پسبرایاتصالدوبارهسفر
ناخودآگاه و اعماق در را خود
او میکند. آغاز خویش مجعی
دریافتهاستسنتزایندگیخود
راقرنهاستازدستدادهاست
باز برای را سفرش مهنی برای و
مناد وگشودنچشمهکه کردن
مهنیزایندگیاست،درتاریخبه
گونهایسوررئالیستیآغازمیکند
به اما میگذارد. راه در پای و
گونهایغمانگیزمواجههوجتربه
و حیات اینکانون با یأسآوری
زندگیدارد.قلباینمرکززایندگی

وحیات،معبدیاستدوروپنهاندرجنگلهایپوشیدهکه
بازناخبتیارانهدرتولیتگرگوروباه-منادزوروتزویر-قرار
گرفتهاستوچشمهخشکیدهاستواومیبایدبادستانی
خالیبازگردد.شریعتیازخماطبانخودکه»کبوترانیاندکهدر
صبحپرواز«میکنندوبیتابانهمنتظربازگشتاویند،شرمگنی
وخجلتزدهاست،چراکهدرانتظاربازگشتویوکوزههای
پرآباویند.امااوبهجایآب،آتشوبهجایسریابی،عطش
رابههدیهآوردهاست.روایتمعبددرچننیسفرتراژیکوخرب
شومیدرتاریکیبهپایانمیرسد.پارههاوخبشهایدیگرکویر
نیزمهنیگونهاند.نهمهچونسفرهایدانته:کمدیاهلیکهمهه

تراژدیاهلیوناکامند.
اماشریعتیدرکویرچنانبهغایتدرمسبولهاومنادپردازیهای
تودرتویشمینویسدکهکمرتخماطبیدرمییابدکهچرااودرمتامی
است. ناکام و زخمخورده اینچننی داستانهایش و روایتها
مغاکوچالشاوچیستواودرکویرچهدیدهاستکه
سیاهیشب و تاریکی در و قصههایش هنایت در اینچننی
میخواهدازخماطبوخوانندهمنتظرومشتاقشپنهانشود؟
بلیتأللؤادبیتمنتوعادتخماطببهادبیاتصوفیانهوعارفانه
مألوف،کمرتفرصتوامکاندیدنچهرهتراژیکوناکاماین

قهرمانسفراسطورهایرادادهاست.
اماشریعتیسالبعد»دردبودن«یا»فلسفهخلقت«راآغاز
میکند.ازمهانجاکهایستادهبود،یعنیقلبکویروحس
جتربهزوالوبیمعناییونیهیلیسمفراگریآن.حکایتفلسفه
خلقت،حکایتاسطورهآفرینشاست.سریتولدسوژهایاست
کهدرمراحلتکوینخودبهتعبریداریوششایگاندرکتاب
»بتهایذهنیوخاطرهازلی«کهاتفاقاکمیبعدتردرمهان
سالهانوشتهشدوبیانیازاحوالفلسفیمهگناندرآندوره
است،ازخاطرههایازلیخوددورمیشودوشکسنتبتهای
ذهنیخودراآغازمیکند.قلماگرچهدرآغازمنادینواستعاری
استاماکمکمزبانجامعهشناسانهوبعدفلسفیمیگرید.چهار
زندانوراثت،تاریخ،جامعهوخودپیشرویاوستوراوی

شرحکشفاینزندانهاوآزادی
ازآنهارامیدهد.تاآجناکهمن
وخویشتنیمتولدمیشودوسر
میزندکهازمتامیاینچهارزندان
وبهتعبریفرانسیسبیکن،بتها
آزادشدهوازرنگتعلقشانزدوده
گشتهاست.منیآزادورهاکه
متامیبنیادهایبودنوتکیهدادن
خودرادرروالفردیتخویشاز
اینسری و است دورکرده خود
خودسازیاگزیستانسیالیستیرابه
هنایترساندهواکنونسردربسرت
نیهیلیسمهنادهودراقتفاینیچه
گاممیزند.اینکدیگرهیچتعنی
وهیچارزشینیستکهاورابهخودخبواند؛نهجهتیکهسوی
اورهپویدونهسقفو»سایبانمقدسی«کهدرزیرشآرامگرید.

تنهاوآواره،بیهدفگامزنندهبردشتنیهیلیسم!
»ورهایرهاشدمودیدمکهمنمبیدخالتهیچکس،منم
یکاوپا،جزیرهایازچهارسوحمدودبهخویشنت.جهانو
هرچهدرآناستزیرپامیوهیچکسدرکنارموهیچکس
نیهیلیسم یک خدایی! پرشکوه سلطنت چه سرم. باالی بر
مطلق!نیچهایراستنیبهنریویدانشهاازاینقلعههایسخت
واستواربیخویشتنی،اززجنریاینجربهایناخودآگاهیرها
شدمورسیدمبهدشتبیکرانهآزادی!«)1384،ص139(
امابهسرعتاینآزادیواگزیستانسیالیسمبرایراویاینسفر
فلسفیمبدلبهحبرانآزادیوبنبستآزادیمیشود:»چه
دشواراستبهپایانمههراههایاینجهانیرسیدن!ناگهان
صحرایهراسانگیزوجمهولبیهودگیدربرابرپدیدارمیگردد.
جهانمعنایشراازدستمیدهد،زندگیبارسنگینیمیشود
بردوشکسیکهمنیداندآنرابایدکجابربد؟وانسانبودنی
)1384،ص167(. هیچ« برای، بی بیمثر، پوچ، میشود
مهانطورکهبهفهممیآیدشریعتیدرفلسفهخلقتبسیارعیانو
واضحبهسروقتمسئلهایکهپیشرویاوومتامیاندیشمندان
جدیآنزماناسترفتهاستودرتالشاستراهبرونرفت
وحلآنرابیابد.اگرچهمیدانیمدرمهانسالهاودرمهان
زمان،اوسربهسخنرانیهایپرشورواستقبالهایبیسابقهاز
خوددردانشگاههایکشوروحسینیهارشاددادهاست،ولی
تردیدیعجیبازاینموقعیتمتناقضمیاناندیشهوعمل
اورارهامنیکند.تردیدیکهپیشتردرنامهایبهدوستیاز
آنسخنراندهبودوبهواسطه»مصلحت«،گفنتعیانآنرا
دراولویتزمانهومردمشمنیدید:»فلسفهعبثآخرینکشف
اندیشهواحساسآدمیدرقلهتکاملفرهنگونبوغوفلسفه
استواگرماروشنفکرانشرقیاینرامیکوبیم،بهخاطریک
»مصلحت«استونه»حقیقت«!وبهاینعلتاستکهبرای
ملتیکهغارتمیشودوگرسنگیمیکشد،پوچگراییفلسفییا
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هیچگراییصوفیانهیانیستانگاریونیهیلیسماخالقییکآفت
اجتماعیاستبهسوداستعمار.«امادرادامهمعتقداستو
شکنداردکهپسازطی:»اینمرحلهونیلجامعهمابهمرحله
بورژوازیصنعتیورفاهاقتصادی،بهمهانفلسفهایخواهیمرسید
کهامروزآنرامیکوبیموبهحق،واروپابهآنرسیدهاست

بهحق!«)ص120(
اکنون»فلسفهخلقت«،آنچهراکویربهصورتمضمرو
پنهانیبهآناشارهداشتهبود،بهصورتیعیانوآشکارفریاد
میزند.راویدرایناثرقصدداردکهازاینمنزلسختبگذرد.
اگرچهدراینآخرینفلسفی-ادبینویسی،شریعتیرامیبینیمبه
گاه،چراغیدرخانهتاریکشروشنمیشودواوهماینحلظات
دیریابرایاریدهندهتنهاییخودمییابدولیواپسنیسخنش
مهانجاآناست:»دراینکویرفریبسرابیهمنیست!«)ص
230(البته»دردبودن«بااینمجلهبهپایانمنیرسدکهاگر
بود،اوبهمهانجارسیدهبودکهپیشتردرفصلهایپیدر
پی»کویر«بهآنرسیدهبود.امادرآخرینفرازوبهگونهای
غریمنتظرهعزمبازگشتورجعتمیکند.مهمرتینپرسشو
درکویرمهنیجاست. او درکار شریعتی عمیقترینچرخش
چرخشیکهشایدخودرابهصورتراهربدیدروناسالمیاتو
اجتماعیاتاونشاندادهاست:بازگشتبهخویش!آیاشریعتی
ازسرناگریزیبهخاطرهازلیازدسترفتهخودجمددابازمیگردد
وچشمبرپیشرومیبندد،آنچهبهواسطهفتحزندانهایخود
ازآنهاآزادشدهبود؟امابگذاریدآخرینمجالترابادقتی
بیشرتخبوانیم:»رجعت،هبشتیراکهترککردمبازمیجومی.
دستهامیراازگناهخنستنی،عصیان،میشومی.«ولیجالب
اینکهمهنیجادراینبازگشتوچشمدوخنتبهمریاثوخاطره
ازلی،بهگونهایتناقضمنابازسردرشکسنتبتهایذهنیدارد
وقصدروشنگری:»مههغرفههایهبشتخنستینمراازخویشنت
خویشفتحمیکنم!طبیعترا،جامعهرا،وخویشنترا«ودر
درهمآمیزیسختتروناسازهتربسانپرومتهیونانیوبهمهراه
خدایسامیدستبهمهراهیغریبوشگفتیباهردومیزند:
»درآجنامنوعشقوخدادستدرکارتوطئهایخواهیم
شد،تاجهانراازنوطرحکنیم،خلقتراباردیگرآغازکنیم...
ملکوترابهزمنیفرودمیآورمی.هبشتیکهدرآندرختانمهه
آن معمار ما هنرمند دستهای جهانیکه ممنوعند، درخت

است...«)ص230(
مهانطورکهگفتهآمد»فلسفهخلقت«بلندخواندنمشکلی
استکهدر»کویر«،شریعتیزمزمهمیکردومیخواستجز
خودنبیندکه»مصلحت«خلقنبود.امااکنوننهفرصتیهست
ونهدغدغهناخماطبان!اینکهآیاشریعتیدرفلسفهخلقتپاسخ
خودرایافتیاخری،اینتالشازسراستیصالبودیاگشودنراه
دیگروخوانندهجستوجوگراوقانعمیشودیانه،مههیادمان
میاندازدکهکویرنیمهمتاماست،چنانکهشریعتیدرآخرین
وصیتشبرایکویریاتخودهنوزکاملشدنکویررامیجستو

 ازآنانمیخواست

حسنیمصباحیان

تالقیانسانوخدا
دربرزخمعبد

ازدیگری.در ازخویشو بردوگونهاند: پرسشهایشریعتی
جاییفقط»خودخماطبخویش«است.با»کسیاکسانیو
ازموضوعیاموضوعاتی«سخنمنیگوید.»باخود،آزادورها
فکر«1میکند.دراینحال،سخنگفنت،کلماتوتعبریاترا
برای»فهماندنموضوعخاصی«،به»گروهمعینی«،»وسیلهکردن«
نیست،سخنگفنتجزئیازمهانفهمیدنواحساسکردناست.
سخن،گفتنیمیشودشبیهگفتوگوکردنباخویش.2منت،نامه
یانامههاییمیشودکهبههیچکسنوشتهمیشود.3پرسشهادر
اینجامههبرزخیوبیجوابندو»آیاارواحبرزخیبیشرتازدوزخیان
عذابمنیبینند؟«4آتشمقدسشکاستکهمدامشعلهمیکشد
ویقنیاستکهیکیازپسدیگریپرمیسوزدوتردیداستکه
یکییکیدرجانکاشتهمیشود:تردیدبهخود،بهقصدونیت
خود،بهراهیکهدرپیشگرفتهاستوبهمههچیز...وازمهنیرو
استکهشریعتیبااستنادبهناقدیآگاه-دکرتبدیع-کهاثراو
رامعجزهسیاهخواندهاست:»معجزهبهخاطرقلموسیاهبهخاطر
اثریکهبراحساسهامیگذارد«،ایناثرگذاریسیاهرایکسرهنفی
منیکند.چهآنچهمسلماست،کویربه»ازدستدادنخوشبینی«
میاجنامد.5ودرانتشارآنتردیدمیکندوازخودمیپرسد:»آیا
اینمههرنج،نفیوعبثرابرجاننسلیرخینت-کهسرشارجوانی
وامیدوامیان،برخاستهاستتابرودوبرسدوبسازد-مسموم
کردنوبیمارساخنتنیست؟«6وباپرسشیدیگرپاسخمیدهد
کهآنکهمسئولساخنتاست،نبایدویرانکردنرابیاموزد؟ودیگر
پاسخمنیدهد،چراکهکویردوآفرینندهدارد:نویسندهوخواننده:
»یکاثرادبیقطعهفلزیاستکهدرزیرچکشقلمنویسندهو

سندانفهمخوانندهاششکلمیگرید.«7
منصفانهازاینروایناستکهدرخواندنکویر،بادرخواستهای
شریعتیکهباتواضعوگاهباتضرعبیانشدهاند،مهدلیشود.خواننده
کویربایدبینندهباشدتاخواننده.بامنتبهگونهایمواجهنشود

مهههمازنورخریهکنندهروشنگریبهشوق
آمدهاندوهمخریهماندهاندکهچگونهآتشی
کهخیمههایسیاهراسوزاندهاست،خود
توانستهاستتباهیسلطهرابهوجودآورد

فراغتیوکتابی/پنجاهسالگیکویر
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میخواند«، را »نامهای کهگویی
بلکهچنانکهگویی»سرگذشتیرا
از چندگامی تو، »و میبیند«.8
بوی به تا آی... درون به حاشیه
سخنم،نهبهداللتالفاظم...راه
یابی.«9وبدانکه»هردلیعقل
جنس به »بنا و دارد« را خویش

عقلیکهدارددنیارامیبیند.«10
ببینیممیشودآیاباجنسعقل
انسان ودلیکهدارمی،سرگذشت
وخدارادرقصیدهمعبدشریعتی
یابیم؟ راه بویسخنش به ببینیم؟
وعذاببرزخمعبدرادریابیم؟این
داستان یک شکل به قصیدهکه

کرونولوژیکبیانمیشود،چهاراپیزودداردناظربرچهاردورهتارخیی
سرگذشتانسانوخداواستعارههاییناظربرآندورهها:شب،نور
خریهکنندهیاآتشبازیهایعظیم،نشئهتسلیمودرهنایترودیکه

نشانهگذروعبوروشدندائمیاست.
اپیزوداولمعبد11مهانمجلهاولآناست:»آفرینشدراقیانوسی
ازشبغرقشدهبود.«مجلهایکهبامجالتواصطالحاتیناظر
برآنتوسعهمییابدوتکمیلمیشود.اینمجلهمثالکه»برروی
مههچیز،حریریازافسانهکشیدهشدهبوداماحریرسیاهبود«ویا
اینمجلهکه»مههجاشببود.نه،مههچیزشببود.«وسپس
واردتوصیفوضعخوددراینشبسیاهبیپایانمیشودکه»من
اینچننیدرشبمیزیستم،اینچننیباشبخوکردهبودم.و
منشبحآوارهشببودموآنگاهکهشبردایسیاهشرابرمهه
جامیگسرتدوهرجنبندهایدرزیرسایهمهیبآنازهراسآرام
میگرفتوجهانازوحشتشبخاموشمیشدومنسنگینی
وخصومتوسنگدلیشبرابرسینهروحمبهسختیاحساس
میکردموازاندوهبیطاقتمیشدمودملسختمیگرفت...و
مناینچننیشبرامیگذراندم،ومناینچننیپایگاهیدرشب
داشتم.ومناینچننیباشبخوکردهبودمومناینچننیباشب
بودمومناینچننی»بودم«.«بالفاصلهولیبهیادمیآوردکههرگز
نشدهبودهاستومهوارهزیباترینسرودهایهستیرادرتوصیف
روزسرودهاست:»خودرامهوارهدرشبغریبمیگذاشتمو
منیگذاشتمکهشبشوم.ومندلکشترینترانههارادرحسرت
خورشید،درمدحروزودرستایشنور...میخواندم...سرودهای
غمآهنگمندرحسرتروز،درزیرغرفههایبلندوناپیدایشب
طننیمیافکندوبانگحمزونوآوارهمن،دراینشهِرغریِبشب
میگشتومیخواندومیگرییدوخستهمیشدوگممیشد.«و
پیمیبردکهترانههایغمگنیاومنیتوانددلسیاهشبرابشکافدو
روزنهایبهروشناییروزبگشاید.خستهمیشودانگاروتنمیدهد
بهسیاهیشب:»دیگرکسیآوایخستهوغمگنیمرامنیشنوند...
دیگرکسیدرستایشروزترانهمنیخواند...ومناینچننیشدم.
شببودومهچنانشببودامامندیگرساکتبودم.شببودو

مندیگرازروزمنیگفتم،دیگردر
ستایشخورشیدقصیدهمنیساختم،
درعشقروشناییغزلمنیسرودم.
...شببودوشبمهچنانبود
ومهچنانشببود.شبهست،
و منیرود بود.شب خواهد شب
فرداخنواهدآمد.«وبهکلیناامید
میشودازطلوعخورشیدوفرارسیدن
روشناییوگوییمرثیهمیسرایدکه
بود ایستاده سرم باالی بر »شب
ودشتدرزیرپامیگسرتدهوراه
دربرابرم،چشمبهراههرقدممومن
چشمبهسیاهیدوختهمیرفتمو
میرفتم...«واینمجلهرابیهیچکم

وکاستنُهبارتکرارمیکند.
اگرمعبدراحملمالقاتانسانوخدابگریمیوبثالشکوایی
راکهدرآنروایتمیشود،حکایتسرگذشتاینرابطهکهدر
قالبسفریهستیشناسانهصورتبندیشدهاست،اپیزوداول
رابهگواهقطعاتیکهدرباالنقلشدمیتوانیمتوصیفهاییتلقی
کنیمبرایدورهایکهدرآنخداتوسطمنایندگانخدانشناسش
قاهریمههجاحاضرمعرفیشدهاستوانساندرماندهایمفلوک
ومطیعکهسرنوشتیجزپذیرشارادهقاهراهلیندارد.نُهبارتکرار
مجله»شببرباالیسرمایستادهبود...«ومراحلخمتلفیکه
برایدورهحاکمیتشبتعینیمیشود،دورهسیاهقرونوسطی
رابهیادخوانندهمیآورد.دورهایکهازقرنپنجمشروعمیشود
وتاقرنچهاردهیعنینُهقرنبهطولمیاجنامد.دورهایکهمهه
چیزآنشباستوتالشآدمیبرایدیدنصبحروشناییمثر
منیدهد.ناگهانامااتفاقیمیافتدوآناتفاق،سوزاندنخیمههای
سیاهقرونوسطایی،درخششنورروشنگریوآغازاپیزوددوم
معبداستبااینمجلهومجالتیدرپیآن:»ناگهان!آتشبازی
رنگارنگی... و درهم و جالب و بزرگ و شلوغ و شگفت
چهخرباست؟!خدایا!چهخربشد؟!اینچیست؟!ایناز
کجااست؟!...مبهوتشدهام...وای!چهغوغایی!...شب
آتشگرفتهاست!شبداردمیسوزد!اُه!حریقراببنیکهدر
»خیمهها«افتادهاست!خیمهها،مهانخیمههایسیاهپیوسته
درمهیکهآنصفطوالنیوهولناکرادربرابرمپدیدآوردهبودند،
مهانخیمهدرخیمههایزشتومهیبیکهبادهایوحشتدر
زیرآن،ازاینخیمهبهآنخیمه،مههجامراتعقیبمیکردندوبا
زوزههایخشمگینشانمهوارهبهدنبالاینحمکومفراریمیگشتند
ومنییافتند.اینصفهایپیاپیخیمهها!بیستوسهصف!هر
صفی۳۶۵خیمه...منازمتاشایحریقاینخیمههایسیاه
وبدخاطرهایکهعمریرادرزیرهریکبهبادهایزوزهکش
وکینهتوزوحشتدادممنیدامنچهحالیدارم.چهحالیباید
داشتهباشم؟شادیکوچکترازآناستکهدراینحالمن
آنرااحساسکنم...منحریقخیمههارامتاشامنیکنم،»من
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اکنونمتاشایحریقخیمههاهستم«.متاشاشدهام.شبحیبودم
واکنوندیگرشبحنیستم.اکنوندیگرمتاشامی،متاشایسوخنت
دستهمجعیخیمههامی.«جادهنوراستکهپیشگرفتهمیشود؛
»تائو«استکهبه»نریوانا«میپیونددوهجرتآغازمیشود!
»وآفتاببرباالیسرمایستادهودشتبرسرراهمگسرتده
وراهدربرابرم،چشمبهراههرقدممومنچشمدرروشنایی
دوختهمیرفتمومیرفتمومیرفتمومیرفتم.«اینمجلهکهدر
ساختاردقیقادرتناقضبامجلهنُهبارتکرارشده»شببرباالی
سرمایستادهبود...«اپیزوداولاست،چهاربارتکرارمیشودو
اینحدسراتقویتمیکندکهاینیکیهماشارهبهچهارقرن
اعصارروشنگریومدرندارد.دراولیشببرباالیسرایستاده
استودردومیآفتاب.درهردوولیآدمیمیرودومیرودو
میرود؛یکبارچشمدرتاریکیویکبارچشمدرروشنایی

شادیخبشوامیدآفرین.
انسانرادرشب اماطولیمنیکشد.خداییکه اینشادی
کشتهبود،اینکتوسطانساندرروزکشتهمیشود.سوژهمدرن
سرزدهاست.خیمههایتباهییکییکیمیسوزندواینالبته
اتفاقخجستهایاستولیمههاتفاقنیست.بشرازسلطهرهایی
یافتهاستوخودسلطهیاسلطههایدیگریاجیادکردهاست.آن
شادمانیوایننومیدیفقطدرمعبدشریعتینیستکهبهچشم
میآید.طیفوسیعیازمتفکرانازنیچهایهاتافرانکفورتیها،از
سیاهانتاسبزها،ازپسااستعماریهاتاپسامدرنها،مهههمازنور
خریهکنندهروشنگریبهشوقآمدهاندوهمخریهماندهاندکهچگونه
آتشیکهخیمههایسیاهراسوزاندهاست،خودتوانستهاستتباهی

سلطهرابهوجودآورد.
ایندرخششسیاهو ازآنشبو خستهمیشودشریعتی
وامیهندگوییخودرا.خودراباتسلیمتسکنیمیدهدگویی.
اپیزودتسلیماست.تسلیمبهچی؟تسلیمخدای اپیزودسوم،
انسانمدرن؟نه!تسلیمخود.کهدست قرونوسطی؟تسلیم
ازجستوجوبرداردودمیبیاساید.دمیمرورکندسیاهیها
وسفیدیهایقرونسپریشدهرا.نهمیتواندبهسیاهیبرگردد
ونهبهروشناییدلبندد:»امامنخستهام.زندگیطوالنیدر
شبچشمانمراچنانبهتاریکیخودادهاستکهبرقهایتند
وبازیهایشلوغونورهایخریهکنندهاینآتشبازیآنراسخت
آزارمیدهد...متاشایغریبیاست.منیتوامنببینم.منیتوامننبینم.
دملازدیداراینمنایشبزرگلربیزشوقمیشوداماروحمدربرابر
اینمههناآرامیوانفجاروعصیانهایپیاپیوسردرگمآزرده
است.منایشیاستازصدهاوهزارهاوصدهاهزارعصیانو
سرکشیگلولههاینورکهبههوامیپردوناگهانهریک-به
گونهایکهپیشبینیمنیتوانکردوخودرابرایدیدارآنفراهم
منیتوانساخت-منفجرمیشودودرفضاپخشمیگرددو
روحمنکهتنهادربرابرتسلیمآراممیگرید،دربرابراینمنایش
آرام تسلیم متاشای جز را او میشود. رجنور و آشفته سخت
منیکند.یقنی،آرامشوآسودگی،هرچندسیاهوسردونومید،
اوراازتالطمهاینوربارانوطغیانهایگرموبیتابیهایپرامید

تسلیتخبشتراست،تسکنیدهتراست.«
تسلیمامابرایشریعتیفقطیکایستگاهاست.دمیبرایآسودن
ورفنت.رفنتبهکجا؟منیداند.فقطمیداندکهبایدخداررادر
دسرتسقراردهدوانسانرامتواضعترسازدکهباهمتالقیکنند.
ولیمنیداندچگونه:»مردبردراینمعبدمسحورشدهاست.
اکنونمنیتواندچیزیبگوید،رهایشکنید...مهلتشبدهید...«و
»افسانهیمنبهپایانرسیدهاستواحساسمیکنمکهاینآخرین
منزلاست.دیگرنهبانگجرسکاروانی،دیگرنهآوایرحیلی!
تنهاییآرامگاهجاویدمناستودردوسکوتهمنشنیتنهایی
جاودانهمن!«وازمهنیرواستکهخودراباپیامربمزامریآشنا
مییابدوبااینفریاداوبرسرآمسانکه»مندررویاینزمنی

غریبم.اوامرخودراازمنخمفیمدار«!کهناگهان!...
»ناگهان!دربرابرم،معبدی!«وایناپیزودچهارماست.اپیزودی
کهسهاستعارهدارد.رودکهانساناست.دریاکهخدااستومعبد
علیگرهکهمیعادگاهعزیزدو»خویشاوند«استوحملتالقیخالق
وخملوق:»نهمعبداوژنیونسکو،نهمعبداسرتینربگ.نه»انتظار«
و...نه»آفتاب«!»معبدعلیگره«!درقلبعمیقهند.بامنارهای
بهرنگآفتاب،کشیدهمهچونآرزو،نازکمهچونخیال،قامت
بلندیک»فریاد«،حلقومباریکیک»دعوت«؛فریادبرسِردلی
زندانِیزمنی،دعوتبهمعراجآمسان...«اینمعراجامافرارفنتآدمی
ازخویشاست:»میخواهممههچیزراازبلندینگاهکنم،نهاز
پستی،ازتهدره،عمقچاه،کفخیابان.متاشایقله،متاشایآمسان
ومتاشایشهررادوستندارم.دوستدارمشهرراازفرازمنارهای،
قلهمغروربلندی،وقلهمغروربلندراازفرازآمسانببینموشایداز
مهنیروستکهغروبهارابیشرتازطلوعهاوآبشارهارابیشرتاز

فوارهها...دوستدارم.«
انسانیکهازخودفرارفتهاست،»مهچونرودیاستکهاز
حصارهایسنگیوعبوسخویشدرسینهکوهستانیساکتو
مهیشهزمستانودورسرازیرمیشودومهچونپلنگیتریخورده،
خشمگنیمیغردومیجوشدومیزندومینالدوپابرسرسنگ
میکوبدوسربهصخرههامیزندو...میشکندومیروبدوتا
بدینجامیرسد.تامیبیندکهدریایبزرگوعمیقوپاکسراپا
آغوششدهاستوباز،وبرسرراهشآراموگسرتدهوچشمبهراه
ونیازمندومهربانمیآید...دراینجاستکهدیگرنهروداز
شکستتسلیمنگراناستونهدریاازضعفنیازهراسان...چه،
روداکنونباروحدریادرآمیختهودریاشدهاستودریایدریاشده
استو»دریاراحسکردهاست«ودریااورا»حس«کردهاست،

مهچنانکهحالجخداراحسکردو...«
پینوشت:
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7-مهان.8-مهان،ص9.230-مهان،ص10.231-علی
شریعتی،جمموعهآثار۳۲،هنر.هتران،اندیشمند.۱۳۶۱.ص۱4.
11-هرچهازاینپسدرگیومههنادهمیشود،نقلازمعبداست.
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حسنصراف

کویرخراساندرجوارکویرهایجهانعرب

خودِیخود به و بهناچار شریعتی دربارهکویریاِت نوشتار
فیزیک و ریاضیات زبان با منیتوان است. متنیکویری
زبانژورنالیستی با بسا ادبیاتسخنگفت.وچه درباره
یاعلوِمانسانیوحتیباقلِمنقدادبینیزنتوانبهسراغ
این تقریظکتابش و نقد در کویریاترفت.خوِدشریعتی
امرراپیشبینیکردهوبرکسیکهخبواهداینکاررابکند
خردهگرفتهاست.لذاچنانچهنوشتاِردرپیشروبهضوابط
مقالهنویسیپایبندنبود،خوانندهحمرتمفرضرابراینبگرید
شده نگاشته ژانرکویریات در جاهایش از برخی در که
است.بهویژهکهنویسندهاینسطرهامرتجمعربیکتابکویر
استوچندسالیاستکهباترمجه»گفتگوهایتنهایی«

دستوپنجهنرممیکندوشایدکویرزدهشدهباشد.

صورت در استکه تارخیی شریعتی خوِد بهگفته کویر
جغرافیامنایانشدهاست.تبدیِلسرگذشتبهمکان،تبدیِل
حافظهغریمادىبهمادهوجسموحکاکى»بیوگرافِی«یک
انسانروییکسنگنبشتهدردل»طبیعت/جغرافیا«.

اگرکسیاصرارکردکتابکویررادرکدامدستهازکتابها
بایدگماشت،میتوانآنرادردستهکتباتوبیوگرافییا
بیوگرافی یک اینکه طبقهبندیکرد. »خویشنامهنویسی«
خبشیازتاریخباشدویکمکانجغرافیاییتداعیکننده
آنباشد،دراماکنبسیارزیادیازشرقوبهویژهخاورمیانه

عبداجلبارالرفاعی،ازروشنفکراندینیبرجستهعراقوازمنتقدانشریعتی،درباره
کویرمیگوید:دردهاورنجهایشریعتیدراینکتابمنفجرشدهاست

فراغتیوکتابی/پنجاهسالگیکویر

علیرغم ترجمه اکثر آثار دکتر شریعتی به زبان عربی نوشته های کویریاتی او تاکنون در اختیار مخاطبان عرب زبان قرار 
نگرفته بود. جهان عرب از دهه شصت با آثاری چون تشیع علوی و صفوی، بازگشت به خویشتن، حج، تاریخ 
تمدن و غیره آشنا بوده و با ترجمه کویر، این بار افق جدیدی از آثار دکتر شریعتی به رویشان گشوده می شود. 

کتاب کویر برای اولین بار در سال 1395 توسط حسن صراف، اهل عراق، به زبان عربی 
ترجمه شده و با نظارت کرسی گفت و گوی ادیان سازمان یونسکو در دانشگاه کوفه )عراق( به 

چاپ رسیده است. آن هم در روزهایی که عراق بحران داعش را از سر می گذراند.
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قابلوقوعاست.کویِرخراسان
روشنفکِر یک چشماِن در
سینهسوخته، فرنگرفته دینداِر
احساس و معنی از آمیزهای
است. نیهیلیسم خطر به
را نیهیلیسمیکهخطرش مهان
غریایرانی و ایرانی اندیشمندان

اعالمداشتهاند.
نویسندهاینچندسطرخوددر
18 تا و شده بزرگ خراسان
و است زیسته آجنا سالگی
و مثبت برقی باِر دو میتواند
منفِیمعنیونیهیلیسم)هستی
فضا این در موجود نیستی( و

وجود بیانش برای واژگانی احساسیکه احساسکند. را
نداردوباریاینیکیازرنجهاینویسندهکویریاتبودهو
هست.»نریویشگفتیراکهدرزیراینکلماتسادهو
مجلههایضعیفوافتادهپنهانکردهامدریاب!دریاب!«1
اینجاخراسانیاستکهدرآنمعنیبانیهیلیسممیآمیزد
وشایدجاللالدینبلخیازچننیفضاومکانیبهقونیه
مثل مردانی روح موالناگردد. و شود رومی تا میگریزد
علیخراسانی/مزینانی/سبزوارزاده/سربداریو...باچننی
نگرشیبهخراسانگرهخوردهواورامیگدازد.ویدر
کویرموفقمیشودنیهیلیسمراازمعنیمثلموازماست
مو مثل عامیانهعربی، قولضرباملثل به و بریونبکشد

ازدلمخری!

خبش در بهخصوص و شرق در نیهیلیسم با مقابله
عربزبانش،غالباباگرایشهایمذهبیتندرویانهوبنیادگرا
صورتمیپذیرد.یکمعلممراکشیکهازدوستانفضای
جمازیاستمیگویددرروستاییدریکمنطقه»کویری«
دورافتادهدرمراکشبهتدریسمشغومل.جریانهایسلفیو
بنیادگراییدرحمیطشانبسیاررواجدارد.ویمیگویدکاری
ازدستمبرمنیآیدجزاینکهبهکودکانمدرسهابتداییتوصیه
کنمآثارشریعتیراخبوانند.بهامیدآنکهبزرگترکهشدند،
حتتتاثریگفتمانبنیادگراقرارنگریند.خبشبزرگیازفضای
بساکویر چه و است »کویری« عرب جهان جغرافیایی
خراسانباکویردنیایعربسنخیتداشتهباشد.حممدبن
عبداهللدرچننیفضایکویریبودکهتوانستبرنیهیلیسم
»تافتگانکویر« برای را آمسانی معانی و بشورد جاهلیت
شبهجزیرهعرببهارمغانآورد.وازچننیزاویهایاستکه
شریعتیبارهادرسیاقکویریاتخودشخصیتپیامربرابه
عنوانیکالگویرواییبهکارمیگریدتاجاییکهپیامربو

وحیوکتابازمسبولهایبارزکویریاتمیشود.

50 مرور از بعد کتابکویر
تازگی هنوز انتشارش از سال
دارد.چراکهکتبادبیوآثار
مشاهریکهنهمنیشوندودربنی
را خود خواننده نسلها متامی
اینکه مهمتر آن از اما دارند.
مشکالت مهان با هنوز شرق
روبروست. انتشارکویر زمان
برای هنوز شرقی جوامع برخی
خودزنی غرب با رویارویی
از بیش بنیادگرایی و میکنند
نیمقرناستکهدرصفاول
ایستاده نیهیلیسم با رویارویی
معنوی معنای دل از و است

شرق،تروریسموداعشبریونآمدهاست!

عربزبانهاازمهانسالهای56بهبعدباآثارشریعتی
و اسالمیات به حمدود آشنایی این اما شدند. آشنا
اجتماعیاتبودوخوانندهعربزبانچیزیازچهرهدیگر
شریعتیمنیدانستوشاندلورزاسرامنیشناخت.اینکه
اینسالهایطوالنیو چراناشرانومرتمجانعربطی
از چیزی ،2017 سال در عربیکویر ترمجه از پیش تا
کویریاتبهجهانعربمعرفینکردهاند،دالیلمتعددی

دارد.دراینسیاقدودلیلرابرجستهترمییامب:

دلیلخنست:اکثرناشرانآثارشریعتیدرجهانعربو
بهویژهانتشاراتلبنانیداراالمریکهادعاهایزیادیبرخالف
انتشارآثارشریعتیبه واقعیتدارد،هدفشانازترمجهو
زبانعربیارائهچهرهایکامالرمسیوایدئولوژیکومهسو
باگفتماناسالمسیاسیازشریعتیبودهاست.تاجایی
کهمهدالنوپریواناخواناملسلمنیمصرنیز)بهویژهنسل
حمرکه نریوی شریعتی اسالمیات در اخوانیها( جوانتر
خوبیبرایرونقدادنبهگفتمانخودمییافتند.یکناشر
بابت من با داشت اصرار بسیار قطب پریوسید مصری
نامهای در حتی و برسد توافق به عربیکویر ترمجه نشر
مدعیشدکپیرایتاینکتابراازبنیادشریعتیدریافت
کردهاست!وتاکیدکردحقنداریاینکتابرادرجایی
غریازانتشاراتمامنتشرکنی!ناشرلبنانیآثارشریعتی
نیزتاجاییکهمیتوانستهبهچهرهشریعتیرنگولعاب
رمسیوسیاسیدادهاست.بهنظرمیرسدتنهااسالمیات
بهاسالم اجتماعیاتشریعتیاستکهمیتواندرونقی و
سیاسیآنهابدهدوچنانچهشریعتیکتابدیگریغریاز
اسالمیاتواجتماعیاتداشتهباشد،بسیارسعیمیشود
اینکتابنیزبانظارتوازسویآنهامنتشرشود.چه
بساکهفضایکویریاتایدئولوژیومبانیاسالمسیاسی
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ناشر میکشاند. چالش به را
)داراالمری( لبنانی پردردسر
کویر ترمجه انتشار از پیش
در کوفه دانشگاه توسط
تلفنی عراق،طیچندینمتاس
بهشدتاصرارداشتکهاسم
جلدکتاب بر نیز انتشاراتش
چاپشودبههبانهاینکهحقوق
را شریعتی آثار احنصاریکلیه
انتشارات هنگامیکه و دارد.
دانشگاهکوفهدرخواستشرارد
عربیکتاب ترمجه علیه کرد،
شکایت لبنان درکشور کویر
کردوترمجهکویردراینکشور

عمالدادگاهیشدهوازتوزیعشدرکتابفروشیهایبریوت
عربی سایرکشورهای در اینکتاب اما شد. جلوگریی

بهخوبیمنتشرشدهاست.
دلیلدوم:غریقابلترمجهبودنیادشواریترمجهکویریات
فارسی ادبیات نثر ترمجه برای زبان. عرب مرتمجان برای
حمیط یک در باید مرتجم زادگاه دیگر، زبان به معاصر
فارسیزبانباشدوزبانمادریاشزبانمقصد)مثلعربی(
ازروشنفکراندینیبرجستهعراقو الرفاعی باشد.آقای
و ایرانی روشنفکران با نزدیکی آشنایی عربکه جهان
آثارشانداردمیگویدترمجهعربیکویرچندینسالپیش
به درستی و مناسب ترمجه اماچون لبنانشروعشد در
دستنیامد،ایدهترمجهوانتشاراینکتاببهکلیمنتفی
شد.دراواخرایامدانشجوییهنگامیکهترمجههایعربی
آثارشریعتیرامیخواندم،متوجهشدمخبشقابلتوجهی
ازاینترمجههازیباییمتونشریعتیرابهعربیبرمنیگردانند
وحتیدرترمجهبرخیمرتمجانبرجستهوبزرگمانندمرتجم
معروفمصری،مرحومابراهیمالدسوقیشتا،چنداشتباه
یافتم.آجنابودکهفهمیدمچراکسیتاکنونکتابکویررا
تنهاشاملکتبیمیشود ترمجهنکردهوچرااکثرترمجهها
کهدراصلسخنرانیبودندوفقطدرباباسالمیاتو

اجتماعیاتهستند.

درمنت عربیکتابکویر ترمجه ناشر بودکه رو ازمهنی
از اینکتابمنتجدیدی تاکیدکرد: پشتجلدکتاب
خنوانده را آن قبال عربزبان خواننده استکه شریعتی
است.سردبریمهنیانتشارات،دکرتحسنناظم،دراولنی
دیداریکهباویداشتموقتیپیشنهادانتشارترمجهعربی
دارید قصد تاکی بالفاصلهگفت شنید، من از را کویر
کتابهایشریعتیراترمجهکنید؟شریعتیکهنهشدهاست!
اما است. دیگری چیز ثابتکنمکویر سعیکردم ابتدا
الرفاعی دکرت شدید انتقادی مقاله ابتدا خواست من از

راکهدرمشارههنمجملهعلمی
شده منتشر کوفه دانشگاه
استخبوامن.منپسازمطالعه
مقاله آن رد در مزبور مقاله
مفصلینوشتمکهدرمشارهدهم
مهانجملهمنتشرشد.عالوهبر
من، مقاله انتشار با موافقت
نیز عربیکویر ترمجه انتشار با
موافقتشد.سردبرییکهپیش
شریعتیکهنه بود اینگفته از
مطالعه از پس است، شده
کویرکامالنظرشعوضشده
یککتاب را ویکویر بود.
ارزش بودکه یافته فاخر ادبی
انتشاروخواندنراداردوخودشویرایشهناییآنرابر

عهدهگرفت.
تاجاییکهاطالعدارماکثرخوانندگانترمجهعربیکویر،
با وستودهاند.طیصحبتیکه پسندیده را آن مضامنی
عرب، جهان برجسته ادبی منتقدان از ابراهیم، عبداهلل
داشتمگفت:»اکثرکتابهایبیوگرافیوخویشنامهنویسی
راخواندهام.هرکتابیراکهدراینقالببهدستمبرسد
و متون اینکه »علریغم دربارهکویرگفت: و میخوامن.«
ادبیاتنیچهایرامنیپسندماماکویربرامیبسیارجالبو
خواندنیبود.«تشابهیاعدمتشابهفرمومعنایکویریاتبا
ادبیاتنیچهایبررسیمستقلیرامیطلبد.اماایندیدگاه
نشانمیدهدکهکویرچنانچهبهزبانهایدیگریغریاز
خواهد خماطب و خواننده هم باز شود، ترمجه نیز عربی
جوامع در ویژهای خماطبان اینکهکویر بر عالوه داشت.
رنج و درد منعکسکننده آن مضامنی و دارد مسلمان
فعاالنعرصهاصالحاتدینیاست.عبداجلبارالرفاعی،از
روشنفکراندینیبرجستهعراقوازمنتقدانشریعتی،درباره
کویرمیگوید:»دردهاورنجهایشریعتیدراینکتاب
منفجرشدهاست.«چندیننویسندهوادیبوشاعرو
استاددانشگاهدیگرنیزکهخواستهیاناخواستهخودرااز
اسالمیاتواجتماعیاتدورمیبینند،کویرشریعتیرابه

زبانعربیخواندندوپسندیدند.

بهویژه و عرب جهان در جوانتر خماطبان و خوانندگان
جوانانمهدلباشریعتینیزواکنشهایخمتلفیپریامونکتاب
کویرداشتند.عدهایکتابرابسیارپسندیدندوعدهای
دیگرکهفقطبهاسالمیاتواجتماعیاتعادتداشتند،
صرحیاگفتندچیزیازکویرنفهمیدمی!وحتیدوستیبدون
هیچتعارفیگفتچیزیازخبش»تومتپرستی«نفهمیدم!
برخیآنرابهعنوانیککتابادبیمثلیکرمانمطالعه
کردند.برخیدیگرآنراخاطراتشریعتیدانستندوخبش
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»معبودهایمن«رابسیارپسندیدند.وجالباینکهیک
روحانیدریکسخنرانیمفصلدرشبهایماهرمضان
موضوعسخنرانیاشرابهانتقادشدیدازشریعتیاختصاص
بهحضار را ترمجهعربیکویر دادودرسیاقسخنرانی،
نشاندادوتاکیدکردبهاعرتافخودشریعتی،اوحتت

تاثریافرادمشکوکیمثلماسینیونبود!

بدامن داشتم دوست خیلی عربیکویر مرتجم عنوان به
بلکه نیست فهمیدنی اینکتاب دریافتندکه چهکسانی
هنگامکه آن یعنی احساسکردن است. احساسشدنی
روحبفهمد.وبنیایندوفهمتفاوتاست.»فهمیدندر
عقلمهچونروشنشدنیکالمپالکرتیکیدراطاق...
یکبارگیصورتمیگرید.دریکحلظهاتاقتاریکاست
ودرحلظهدیگرروشنومیانهایندوحالتیدیگرنیست.
امافهمیدندرروحبهگونهسرزدنآفتابازافقمشرق
است...«2بودندکسانیکهازاینزاویهبهکتابنگریستند

امابهنظرمیرسدانگشتمشارند.

تا عرب فرهنگی فضای در عربیکویر ترمجه به واکنش
حدودیشبیهواکنشفضایفرهنگیایرانبهترمجهفارسی
سلمانپاکاست.شریعتیداستانخواندنیوغمآلودترمجه
چه است. آورده »تومتپرستی« در را پاک سلمان کتاب
بساکهاگرسرانهمطالعهباالبود،سرنوشتترمجهفارسی
نبود.کاهش اینگونه زمانخودشریعتی در پاک سلمان
سرانهمطالعهیکیازبارزترینمشکالتفرهنگیوآموزشی
جوامععربزباناست.لذاباگذشتچهارسالازانتشار
ترمجهعربیکویربهنظرمیرسدکههنوزخوبخواندهنشده
وهنوزشاندلمنتظرخواندهشدناست.بهقولخودش:
»هرانسانیکتابیاستچشمبهراهخوانندهاش.«3دعوا
وسروکلهزدنبرسرانتشاراحنصاریترمجهعربیکویر
نیزمشکلدیگریبودکهبیناِدشریعتیازآنمطلعاست
واگرخودشریعتیحاضربودومیدیدبانفثةاملصدورش

میخواهندسوداگریکنند،چهرجنیکهمنیکشید!

آثار وکلیات دربارهکویر میتوان نکتهاىکه مهمترین
با شریعتی علی مواجهه که است این گفت شریعتی
معضالتفرهنگی،اجتماعی،مذهبیمهچنانادامهدارد.
بودوکتابکویر اینمواجهه ازسرآمدان شریعتیروزی
بهراستیرجننامهروشنفکِردینیآگاهدریکجامعهغرقه
با نیز عرب دینیجهان روشنفکران است. نیهیلیسم در

مشکالتوسرنوشتمشاهبیمواجهبودهوهستند
پینوشت:

1-گفتگوهایتنهایی،جلد1
2-کویر،عشقفرزند

3-کویر،درباغابسرواتوار

ازویالهایمشال
تاقناتهایکویر

مطلب پیش رو از کتاب پاریس - تهران، گفت و گوی 
مازیار اسالمی و مراد فرهادپور درباره سینمای 

کیارستمی، 1387، انتشارات فرهنگ صباست 
که در هشت فصل و دو پیوست آمده است. در 

یکی از فصل ها به نام »طبیعت؛ از ویالهای شمال تا 
قنات های کویر«، به مقایسه نگاه نوستالژیک سینمای 
کیارستمی به طبیعت شمال با نگاه شریعتی به طبیعت 

کویر در نوشته کاریز در کتاب »کویر« می پردازد.

فیلمهای در طبیعت حبث خبواهیم اگر اسالمی: مازیار 
کیارستمیرابهحنویتبارشناسیکنیموآنرادرارتباطبا
ایدئولوگهاییمثلآلامحدوشریعتیمطرحکنیم،بدنیست
کهبرایروشنترشدنحبث،تکهایازتوصیفشریعتیاز
طبیعتووحدتوارگانیسمتسلیخبشموجوددرآنرا
ارائهکنمکهبهحلاظبالغیشباهتفراوانیبابالغتبصری
فیلمهایکیارستمیدارد.حنوهبرخوردستایشآمیزشریعتی
روزمره عمل تقدیس و طبیعت در موجود بدویت این با
روستاییانگریافتادهدرآنبسیارشبیهنگاهکیارستمیدر
فیلمهاییمثل»خانهدوستکجاست؟«،»زندگیودیگر
درکتاب شریعتی است. زیتون« درختان »زیر و هیچ«
ازمقنیایکهدرحالکندنچاهدردلکویر »کویر«

است،توصیفیرمانتیکارائهمیکند:

»غرقهمستیوشکوهحلظههاوبیتابیانتظاروشگفتی
استادواعجازکلنگهاوزیباییکاروتالشدرتاریکی
پرمعنی معنی و زمنی قعر در سفر قهرمانی حشمت و
جستجویآبوتقدسماورائیکندوکاودرعمقظلمت
دوراززمنیوزندگی،برایبازکردنچشمههاییکهکور
شدهاند،بودمکهناگهاننوازشلطیفوخنکیرادرالی
زمزمههایی احساسکردم؛کمکم برهنهام پاهای انگشتان

دربارهنگاهکیارستمیدرآثارشونگاهشریعتی
در»کویر«کههردوسادگیراتقدیسمیکنند

فراغتیوکتابی/پنجاهسالگیکویر



76
شــنبه22آذر99 شـــمارهصدوسیوســوم

میشد شدیدتر حلظه هر که
هر از و میگرفت دامنه و
هم به وسر برمیخاست سو
نالهها و میشد ناله و میداد
سر و برمیخاست سو هر از
و خشمگنی و میداد هم به
میگشت: مهاجم و طغیانی

آب!«)کویر-کاریز(
زمحت و قنات کندن
که مقنی آن طاقتفرسای
زمحت عذاب مقنی خود برای
شریعتی برای است، نفرت و
کرده خلق باشکوهی منظره
با شریعتی آجناکه از است.

بدویت و طبیعت تقدیس به ایدئولوژیک سراسر نگاهی
دربرابرشهروجتددمیپردازد،درچننینکبتیشکوهی
صحنه در میتوان دقیقا را آن بصری معادل میبیندکه
جایی یافت؛ هیچ« دیگر و »زندگی فیلم از مشهوری
کهزلزلهمههجاراویرانکرده،دوربنیکیارستمیبهشکل
یکتابلوپریمردیرانشانمیدهدکهیککاسهتوالترا
بهسختیمحلمیکندتابهخانهاشبربدیادرپایانفیلم

جاییکهمردیدرحالمحلکپسولگازاست.
ارائه اینجا در انسان تالش از تابلوییکهکیارستمی
و نکبت از مملو موقعیتی ستایش در هم آن میکند،
مصیبت،شباهتفراوانیبهمهانتکهشعرگونهشریعتیاز
و مشابه بالغت جالب، نکته دارد. مقنی یک سیمای
مشرتککیارستمیوشریعتیاست،اگرچهیکیباواژهها
ارگانیک مهنیکلیت دو هر ولی تصاویر، با دیگری و
ازطریقمجلهای بهمنایشمیگذارند؛یکی تسلیخبشرا
ازطریق پاراگرافاستودیگریهم اندازهیک به که
اینحس مبادا تا برش، بدون و طوالنی بلند منای یک
مراقبهگوناثرتکهپارهشودومباداوحدتروحانیسوژهبا

طبیعتازبنیبرود.

مراد فرهادپور:تقدیسکاربهعنوانامریطبیعیویگانگی
باطبیعتازطریقکاروحذفبعداجتماعیو انسان
سیاسیاجتماعیکار،بافقرتکنیکیفیلمهایکیارستمی
ارتباطدارد.حذفتکنولوژیبهشکلمصنوعیوستایش
و انسانها بیواسطه وزمحتکشیدن فقر و سادگی از
و است او آثار از بسیاری اصلی مضامنی تقدیسکار،
اینهمعمالچیزینیستجزمهانتبدیلفقربهفضیلت.
بعداجتماعیاینمسئلهدرقطعهایکهازشریعتیخواندی

بریونمیزند.

سلطه برای انسان تالش از شکلی عنوان به قنات حفر

با میخورد گره طبیعت بر
تارخیی و اجتماعی مضمون
سلطهانسانبرانسانوسلطه
جامعه یعنی انسان. بر جامعه
ثانوی. طبیعت یک عنوان به
آب کنرتل و کشیدن قنات
ویتفوگل کارل که مهانطور
مبناهای از یکی میگوید،
است. بری و آسیایی متدن
درواقعکنرتلوتسلطبرآب
شرقی و آسیایی استبداد پایه
سلطه نظام مهان یعنی است،
سلطنتی2500سالهکهخود
شریعتیاینقدرآنرامیکوبد.
مبنایاینسیستمتوتالیرتسلطنتیوجهتولیدآسیاییاست
نریوی سازماندهی بر متکی عمال نیز تولید وجه آن و
مهارآب یا آوردنآب بهدست برای تکنولوژی و کار
ایران. فالت مثل خشکی قسمتهای در بهویژه است،
آسیایی استبداد و خودکامگی ریشه اتفاقا قنات بنابراین
قدرت مترکز و قساوت ریشه آسیایی، تولید ریشهوجه و
وتبدیلتاریخبهیکفرایندتکراریبدونتغیریاست.در
متدنهایخشکوبریآسیابرایادامهزندگیبهآبنیاز
نیازبهقناتاستو استوبرایبهدستآوردنآب
قناتکشیدنحمتاجسازماندهیاجتماعیسراپامتمرکزو
غریدموکراتیکاستکهدرآنبتواننریویکاررابهاستثمار
کشیدتاازپساینطبیعتسختبربیایند،یعنیبااعمال
خشونتیحتیقویترازخودطبیعتبرطبیعتانسان.و
اینخشونتبهساختاراجتماعیمنتقلمیشودوخودرا
درقالباستبدادآسیاییوحکومتشاهبهعنوانخدای
رویزمنیآشکارمیسازد.بنابراینقناتعمالریشهظلم
واستبداداستونشانمیدهدچگونهظلمواستبدادبا
بنیانهایتکنولوژیکیوشرایطواقعیتولیدگرهمیخورد.

ساختار در حتی میتواند تکنولوژی آوردن اینجاستکه
خشونتآمیزسیاسیواجتماعیحاکمبرجوامعآسیایی
گسستیاجیادکند.ازاینرو،حذفسادهوآرامتکنولوژی
وتقدیسکارجسمانیورابطهسادهوبیواسطهباطبیعت
عمالنشانازبیتفاوتینسبتبهدوهزارسالاستبدادو
سرکوبدارد.سینمایکیارستمیهمدرفرموهمدرحمتوا
ومضمونشمویداینحذفتکنولوژیوتقدیسسادگی
استوازاینروبایدآنراسینماییعمیقاحمافظهکار،
ضددموکراتیکوفاقدهرگونهعنصررهاییخبشدانست*

پینوشت:
*کتابپاریس-هتران،صفحه52.
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