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    | فهرست يادنامه دكتر شريعتي | صفحه اول |  بايگاني سال 1393 |    

 چشم انداز ایران - دكتر شريعتي - خرداد 1392

پدید&4شناسی «به 4سم1ت شناخته شد# بر&بر' &نسا#"ا»

23 علی شریعتی ( )کسل $ونت

حس6ن مصباح6ا4

من $# 'ین جلسه تال< میکنم که مشاب9ت.ا3 نظریه شریعتی $# مو#$ بر'بر3 #' با مد/ .ونتی عد'لت $# سه
سطح: 1- مسئله به #سمMت شناخته شد2 O (Recognition)- تعمMق عد'لت 'K سطح 'قتصا$3 به سه سطح بز#Eتر
OدMم بر'3 تحقق بخش. (Struggle) /'یا جد U#د بر مسئله تعاM3- تأک (مبستگی. YKحقو\ ـ حو YKعشق ـ حو YKحو)
O'سه مؤلفه عنو K' می$'نم که _Kما ال' Oa K' شMم. پ.$ Oبه بر'بر3 خو$ با $یگر3 نشا OدMم تحقق بخش. d $به خو
صحبتمe یعنی پدید'#شناسیe بر'برd 3 مشاب9ت به fا.ر مسئلهبر'نگMز شریعتی d .ونتe 'ب9ا_K$'یی کنم. بنابر'ین

بحث خو$ #' $# $d سطح پMش میبر_: 1- مالحظاتی $# ج9ت 'ب9ا_K$'یی 'K مفا.Mم 2- مشاب9ت.ا3 نظریاh شریعتی
d .ونت $# باj عد'لت.

1 . مالحظاتی 23 ج@ت )ب@ا?<3)یی )< مفا$6م

نخست6ن مسئله'3 #' که $# 'ینجا باید #dشن کنمe مف9و_ پدید'#شناسی 'ست. ما '.ل فلسفهe پدید'#شناسی #'
م9مترین #dیکر$ فلسفی قرO بMستم می$'نMم؛ شعبه'K' 3 فلسفه که تو'نست خو$ #' پس 'K قرO.ا به چ9ا# شعبه

(Oوqفال' eq'سقر) \خال' d (سل'#) منطق e(h#کا$) معرفتشناسی e(سطو#') جو$شناسیd زیک ـMن متافMشMپ
تحمMل کند d به عنو'O پنجمMن شعبه 'K شعب فلسفی #سمMت یابد d خو$ #' 'K ج9اتی متمایز ساK$. ج9ت 'd/ 'ینکه
پدید'#شناسی برخالy سایر شعب فلسفی d 'صوالً برخالy .مه «لو3x».ا3 موجو$e موضوv ند'#$ یا ب9تر گفته شو$
موضوv مشخص ند'#$. .ر موضوv با '.مMتی میتو'ند مو#$ مطالعه پدید'#شناسانه قر'# گMر$. $d_ 'ینکه پدید'#شناسی
برخالy سنن سوبژکتMویستیK' e {.ن شرvd نمیکندe نقطه aغاK پدید'#شناسی پدیدY.ا d 'عMاO 'ست. سو_ 'ینکه
برخالy سنن 'بژکتMویستیe $# عMن یا $# پدیدY ـ Oaگونه که خو$ #' نمایاO میساK$ ـ متوقف نمیماند بلکه .دOa y پی
بر$O به dجو.ی 'K پدید'# 'ست که به تعبMر3 $# $'_ مستو#3 'فتا$Y 'ست. حرکت $# پدید'#شناسی 'K چMز به سو3
خو$ چMز.است d $# نتMجه خصائل $d _d سو_ پدید'#شناسیe #فت a dمد3 مد'd_ بMن {.ن d عMن صو#h میگMر$:

#'بطه'd$ 3سویه بMن فاعل شناسا d مفعو/ شناسایی! من به پدید'# مجا/ می$.م که 'K سو3 خو$e خو$ #' بMاO کند.
بنابر'ین مسامحتاً میتو'O پدید'#شناسی #' «مجا/ $یدO$'$ O به Oaچه که $یدY نمیشو$» $'نست.

'گر قر'# باشد #3Kd شریعتی با $# نظر گرفتن چ9ا# خصلت عمدY فو\e مو#$ مطالعه پدید'#شناسانه قر'# گMر$e 'حتماالً
پرتو3 بر معضل شریعتیشناسی d خو$ شریعتی ـ Oaگونه که به چشم aمدY 'ست ـ خو'.د 'فکند. مالحظاتی 'ما باید

بر'3 پر.Mز 'K .رگونه تخدیش $# کانوO توجه قر'# گMر$:

hاً با موضوعاMثان d $#'ند vالً پدید'#شناسی موضوd' ر$. چر'کهMمطالعه پدید'#شناسانه قر'# گ v(1)    شریعتی میتو'ند موضو
O'$رقابل 'عتناء نوشت: شاگرMغ h3 $# نقد پر$'ختن به موضوعاKd# کا# ند'#$. .ایدگرdرقابل 'عتناء سرMیا پدید'#.ا3 غ

.وسر/ یک تر_ تحصMلی مشغو/ مطالعه پدید'#شناسانه صندd\ پستی بو$ند.

d' به O'نمیتو d نی #' نبایدMشMچ 'مر پM. d $کر vdخو$ شریعتی شر K' (2)    $# مطالعه پدید'#شناسانه شریعتی باید
Oنشا (d' K' Yثا# به جا ماندa) ا.Oa ریقq K' '# $چه شریعتی خوOa #$ .(پدید'#شناسی _d$ خصلت) $کر jمنسو

می$.دe نباید d نمیتو'O متوقف ماند (خصلت سو_ پدید'#شناسی). تال< باید کر$ که شریعتیe خو$ #' 'K سو3 خو$
نشاO $.د. Oaچه 'd' K به جا ماندY 'ست #' باید تبدیل به 'بز'#3 ج9ت حرکت به سو3 خو$ شریعتی کر$ (خصلت چ9ا#_

پدید'#شناسی).

Yچه که «شریعتیشناسی» خو'ندOa الً ج9تd' ین خو'.د بو$ که' Oa نتایج 'حتمالی e$رMگ h#ن مطالعه'3 صوM(3)    'گر چن
شدY 'ستd# eشن گر$$ d ثانMاً 'K 'ین qریقe کلMد3 بر'3 ف9م 'ندیشه.ا3 شریعتی فر'.م شو$. فر'یند3 که 'حتماالً

میتو'ند علت تفسMر.ا3 متناقض 'K متن aثا# 'd #' توضMح $.دe نکته'3 که مستقالً $# بند {یل توضMح $'$Y خو'.د شد.

(4)    مطالعه پدید'#شناسانه شریعتیe پدید'#شناà #' با یک «شریعتی پدید'#شناd# «àبه#d خو'.د کر$. بهکر'h گفته
شدY 'ست d گاY 'ین گفتهشدY.ا به قصد کم '.مMت جلوO$'$ Y 'ندیشه.ا3 شریعتی9f' eا# شدY 'ست که 'd به .ر
eYبه پدید YچگاM. ا.Oa پر$'ختن به #$ d پر$'خته 'ست eند فضو/ قر'# $'شته 'ستdیک ش9ر Yنگا à#رM3 که $# ت'Yپدید
Oaگونه که خو$ #' نشاO می$'$eY 'کتفا نکر$Y 'ست d سعی کر$Y 'ست $#کی $یگرگونه 'Oa K '#'ئه $.دe $#کی که

aشکا#' 'شتباeY کممایه d ضعMف 'ست.

تما_ Oaچه که شریعتی $# aثا# خو$ به qرOa â پر$'ختهe پدید'#.ایی بو$Y 'ست که به چشم میaمدY 'ستK #$ eیست
e3xین گرفته تا 'یدئولو$ K' .ست' Y$می محصو# نبو$a ت.ا3 {.نیMفعال dقلمر #$ d# چM. به d می حضو# $'شته$a Oج9ا
e«Oعرفا e3$'Ka e3ندگی گرفته تا نظریه «بر'برK Oبیمعنا شد d 3$'Kaنا d بیعد'لتی K' eOa موکر'سی گرفته تا نقد$ K'

eمطالعه شریعتی قر'# گرفته dچه $# قلمرOa و# کلی .رq به d گشت به خویشKتا نظریه با O$ج9انی کر Yxdپر K'
eمی$.ند Oحد که پدید'#.ا خو$ #' نشا Oa #$ YچگاM. ست. شریعتی 'ما' Y$بو d' Oیست ج9اK ش $# متنMشاپMپ

متوقف نمیماند d سعی میکند به سو3 خو$ چMز.ا ج9تگMر3 کند.

eYیک پدید O'ز 'ست. نخست 'ینکه خو$ شریعتی به عنوMچ d$ نظر 'ین نوشته K' شریعتی Oشد YدMعلت 'صلی بد ف9م
پدیدY'3 که فقط dجو.ی 'K خو$ #' نشاY$'$ O 'ستe مو#$ مطالعه قر'# نگرفته 'ست d$ d_ 'ینکه شریعتی به عنو'O یک
پدید'#شناà ـ پدید'#شناسی که .مو'#K' Y نفی به نفی'3 $یگر حرکت میکند تا به 'صل 'شMاء $ست یابد (حتی 'گر
'# d' ر پدید'#شناسیMمس eنگا_ شریعتی.$dK hست. .جر' Yباشد) ـ $# نظر گرفته نشد àرقابل $سترMصل غ' Oa

ناتما_ گذ'شت d سبب پدید aمدO قضاhd.ا d تفسMر.ا3 متناقض 'a Kثا# 'd شد.

یک نمونه 'K مطالعه پدید'#شناسانه شریعتیe شاید بتو'ند پرتو3 بر '$عایی که $# 'ین نوشته qرâ شدY 'ست بMفکند.
می$'نMم که شریعتی $# نقد $موکر'سی لMبر'/ بسMا# نوشته 'ست d $# مقابل Oa نظریه'3 '#'ئه $'$Y 'ست که خو$

$ستاdیز3 بر'3 فرd کاستن نظریه 'd به نظریاh فرdتر 'K $موکر'سی لMبر'/ شدY 'ست. $# حالی که با #dیکر$
3'Yد که: $موکر'سی $# عصر شریعتی پدیدMندیشه شریعتی #' 'ینگونه ف9م' K' ین بخش' O'میتو eپدید'#شناسانه
Oگونه که خو$ #' نشاOa '# Oa d Y$'$ #'مو#$ مطالعه قر '# Yست. شریعتی 'ین پدید' Yمدaست که به چشم می' Y$بو
Oa قالب نظریه'3 به 'صل #$ '# Yپدید Oa $ست تا نمو' Y$تال< کر d گا# یافتهKست با 'صل $موکر'سی ناسا' Y$'$می
eر م9م 'ستMچه $# 'ین تفسOa .باشد Y$گا# بوKر خو$ با «خو$ $موکر'سی» ناساMحتی 'گر 'ین نظریه 'خ e$Kنز$یک سا
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eر م9م 'ستMچه $# 'ین تفسOa .باشد Y$گا# بوKر خو$ با «خو$ $موکر'سی» ناساMحتی 'گر 'ین نظریه 'خ e$Kنز$یک سا
نقطه aغاK مطالعه 'ست. نقطه aغاK مطالعه $# 'ین مثا/ $موکر'سی d پی بر$O شریعتی به تناقض بMن «بو$» d «نمو$»
Oa 'ست d نه نظریه جانشMن $موکر'سی. به عبا#h $یگر شریعتیe $موکر'سی متع9د #' 'Oa K ج9ت $# مقابل به تعبMر
خو$<e $موکر'سی سو'#Y.اe قر'# نمی$.د که K' '# Oa خاصMت بMند'e$K بلکه $قMقاً برعکسOa K' e ج9ت چنMن میکند

که «نمو$» #' به «بو$» نز$یک ساe$K حتی 'گر ناموفق ماندY باشد.

3(م6ن مسئله'3 که میخو'.م #dشن کنمe ضرh#d توجه به سرگذشت تا#یخی d فلسفی مفا.Mم d $# 'ینجا مف9و_
بر'بر3 'ست. می$'نMم که a#ماO بر'بر3 .مچوa O#ماO صلح d به #سمMت شناختن کر'مت a$میd eعدY '$یاO 'بر'.Mمی
d فلسفه.ا بو$Y 'ست. 'ین a#ماO ـ یعنی a#ماO بر'بر3 ـ پختهترین d علمیترین #d'یت خو$ #' $# سوسMالMسم مد#O پMد'
کر$. dلی .مچناOکه 'شتباY 'ست که بر$'شت 'K مف9و_ بر'بر3 #' به یکی 'K 'شکا/ پMشامد#Oa O فرd بکا.Mمe متوقف
K' Kdمتجا eO#سم مدMالMتا#یخ سوس K' ست. چر' که' Yز 'شتباMسم علمی نMالMساختن ف9م بر'بر3 یا عد'لت $# سوس
$#'d Oa سم بهMالMمخالف سوس O'K'$سو3 نظریهپر K' 3#'$م نقد.ا3 #یشه. OماK ی 'ینq #$ d گذشته 'ست Oیک قر
d ست' Y$'$ Oخو$ #' نشا (نظر3 fچه به لحا d کMپر'ت YKچه $# حو) O#سم مدMالMم کاستی.ا3 سوس. eست' Yشد
نMز عالYd بر eOa نظریهپر$'O'K سوسMالMست مد'_ به Oa 'ندیشMدY'ند d نظریاh جدید3 منطبق با مقتضMاh عصر '#'ئه

$'$Y'ند. 'K 'ین#d ضرh#d $'#$ که سرگذشت فلسفی d تا#یخی مف9و_ بر'بر3 تا به #Kdگا# ما پMگMر3 شو$ Oa dگاY #'بطه
d نسبت ما با 'ین مف9و_ بر 'ساa àخرین بر$'شت.ا3 معاصر سنجMدY شو$.

'K 'ینجا به سوم6ن نکته'3 که باید 'Oa K 'ب9ا_K$'یی شو$e می#سم Oa d مقایسه شریعتی d .ونت 'ست. بدی9ی
.$#daبطه نمی'# yرq d$ K' چیکM. 3'تی برMعdچ مشرM. ed$ ن 'ینMنسبت فکر3 ب d ست که برقر'# ساختن #'بطه'
عالYd بر 'ینe غرU 'ین نMست که تفکر یک متفکر با 'ندیشه 'ندیشمند3 $یگر 'نطبا\ $'$Y شو$e چر' که 'ین 'نطبا\

d hبه سا$گی 'ین 'ست که نظریه متفکر3 ـ $# 'ینجا شریعتی ـ $# پرتو مطالعا yد. .$#daحاصلی به با# نمی
پرتو'فکنی.ا3 جدید پMر'موO یک نظریه ـ d $# 'ینجا عد'لت ـ مو#$ باKخو'نی قر'# گMر$. 'ین باKخو'نی سبب میشو$ که
Y$ر3 $# $'_ مستو#3 'فتاMیا به تعب d ست' Yه ماندMحاش #$ eتفکر یک متفکر که مو#$ غفلت قر'# گرفته'ست K' 3عناصر
K' قاً منطبق 'ست. یکیMیکر$ پدید'#شناسانه عمd# d >د. فر'یند3 که با تال.$ Oخو$ #' نشا d فتد' Odبر Y$پر K' eست'

#$ àن .ابرماMجانش eکسل .ونت' eست' YدMسنت تئو#3 'نتقا$3 به مسئله عد'لت 'ندیش Od#$ #$ فر'$3 که'
مؤسسه مطالعاd h تحقMقاh 'جتماعی فر'نکفو#d h نمایندY شاخص نسل سو_ مکتب فر'نکفو#h 'ست. بر#سی
مشاب9ت.ا3 نظریه بر'بر3 نز$ شریعتی d عد'لت نز$ .ونت 'Oa K ج9ت صو#h میگMر$ که تفسMر ما 'K نظریه یک

متفکرe بر 'ساa àخرین $ستاd#$.ا3 معرفت بشر3 $# حوYK مو#$ مطالعه باشد. مقایسه تطبMقی a#'ء d 'ندیشه.ا $#
تا#یخ تفکر ـ که 'مر3 کامالً شناخته شدY 'ست ـ به a$می 'ین 'مکاO #' می$.د که 'ستحکا_ نظریه یک نظریهپر$'K #' به

سنجش گذ'#$.

 

2. مشاب@ت$اH نظریه $ونت ( شریعتی 23 باN به 2سم6ت شناخته شد4 بر)برH )نسا4$ا

پMش 'Oa K 'ما الK_ می$'نم d یا به عبا#تی ضرh#d $'#$ که 'K خاستگاY 'ندیشه.ا3 'کسل .ونت aغاK کنم. خاستگا.ی
àی جستجو کر$. .ابرماqکنش '#تبا d نی.}OاMتفا.م م Oر'موMپ àا3 .ابرما.Yباید $# نقد $یدگا '# Oa K' که بخشی
eبر 'ین Ydعال d' .د3 میکندMتول hی #' جایگزین پا#'$'یم مناسباqپا#'$'یم '#تبا d یqچرخش '#تبا eمMکه می$'نOمچنا.
تأکMد میکند که قلب 'مر 'جتماعی گفتگوست d تفا.م توسط فر'یند.اK 3بانی صو#h میگMر$. .ونت $# 'ین $d مو#$ با

:$Kبرجسته میسا '# àی .ابرماqا$ین بر 'صل نظریه کنش '#تباMما سه نقد بن' e$#'$ تو'فق àابرما.

(1)  .ابرماeà $ست یافتن به '$غا_ q (Integration)بقاتی مبتنی بر تفا.م #' نه تن9ا ممکن می$'ند بلکه 'صوالً معتقد
'ست که فر'یند '$غا_ 'q Kریق کنش '#تباqی $# حا/ متحقق شدO 'ست. .ونت dلی میگوید چنMن $#کی 'K تفا.م $#

نظا_ سرمایه$'#3 تو.می بMش نMست.

(2)  .ابرماà بر پMشفرU.ا d پMششرq.ایی بر'3 مشا#کت $# فضا3 $موکر'تMک تأکMد میکند که مسئلهساK 'ست.
چر' که 'ین پMششرq.ا .نگامی تضمMن میشوند که .مه 'فر'$ جامعه $# عمل 'K 'مکاd O'قعی حضو# $# فضا3

e_شر Odبتو'نند بد eتMسم' _'$a رMبه تعب d یگر$ h#جبا# برخو#$'# باشند. یا به عبا' Odبد d عمومی به صو#تی مستقل
$# مأل عا_ حاضر شوند. $# حالی که 'مکاO حاضر شدO «بدOd شر_ $# مألعا_» بر'3 سوYx.ا .نوd Kجو$ ند'#$.

àابرما. YK'ک سخن میگوید. .ونت میگوید من به 'ندMسلطه $# فضا3 $موکر'ت yکا#.ا3 حذdKسا K' à(3)  .ابرما
تضمMنی پMد' نمیکنم که بتو'O به .مه تناKعاd h .مه dضعMت.ا3 مسئلهبر'نگMز #سMدگی کر$. سؤ'/ 'ین 'ست که
aیا خو$ فضا3 $موکر'تMک به خاqر 'ستلز'ماتی که $'#$e مکانMسمی سMستماتMک $# پس O$K مسائل 'جتماعی به
d بیعد'لتی àریق «'حساq K' '# $ن نقد.ایی 'ست که .ونت نظریه #.اییبخشی خوM؟ بر پایه چن$#daجو$ نمیd
تال< بر'3 بر'بر $'نسته شدO با $یگر'O» ساماO$.ی میکند Oa d #' بر سه پایه مینشاند. Oaچه $# پی میaید

نخست نظر'h .ونت d سپس $یدگاY.ا3 شریعتی 'ست.

 

(1) به 2سم6ت شناخته شد4

#$ d 
[i]
 مف9و_ مبا#YK بر'3 به #سمMت شناخته شدO $# .ونت برگرفته 'K 'یدY .گلی Recognition $# نوشته.ا3 ینا

پدید'#شناسی #âd 'ست که .ونت تال< میکند 'a Oa KلترناتMو3 $# مقابل مد/ مسلط فلسفه سMاسی 'K .ابز تا
yـ .د Oت شناخته شدMین مد/ یا بدیل ـ به #سم' #$ .$Kبسا eبر'3 بقاست YK#مبا Oکه .ما eOتاکنو d لیdاMماک

مبا#eYK نه حفظ 'تمd'# خو$e بلکه 'ستقر'# مناسباتی مMاO سوYx.ا3 'جتماعی بر مبنا3 قبو/ d به #سمMت شناختن
یکدیگر 'ست. گرچه .دRecognition y خو$بسندگی یا خو$مختا3# (Autonomy) سوYx.ا3 'نسانی 'ستd eلی

برخالy .ابرماeà به نوعی خو$بسندگی مرکزK$'ییشدY (Decentered) نمی'نجامد. فقط 'ین نوv خو$بسندگی 'ست
که میتو'ند فر$ #' 'K چ9ا#چوj ج9اO خو$خو'.ی (Egocentrism) خا#ì ساd $K 'مکاO 'یجا$ '#تباd' q با $یگر'O #' فر'.م
K' '# ین' d $ن میبرMب K' Oبه خو$ #' بر'3 .مگا OدMکه شر'یط تحقق بخش $d#به سویی می Kdمر' e3#'$سرمایه .$#da
qریق کاالیی کر$O .مه چMزe تخریب #d'بط شخصی d ... 'نجا_ می$.د. .ونت $# 'ینجا 'شکا/ $#dغMن به #سمMت
d قMسبب تعم Oa مMیبایی 'فشا میکند که نقل مستقK خشنو$» به Y$مف9و_ «بر K' Y$ز با 'ستفاMن '# Oشناخته شد

تدقMق بحث میشو$:

«بر$Y خوشنو$» کسی 'ست که با کسب .ویتی #ضایتبخشK' e لحاf 'جتماعی 'حساà میکند که به #سمMت
شناخته شدY 'ست. $# حالی که بر'3 ما چوO نظا#Yگر d با نگا.ی به گذشتهe تصو# غلط 'ین بر$K' Y به #سمMت

شناخته شدنش کامالً مسلم 'ست. نمونه Oa بر$Y سMا.ی که $# چ9رY مش9و# «عمو تُم» تجلی یافته #' به خاqر
eپد#ساال#'نه d سرکوبگر'نه hتحت مناسبا d 3#'$Y$کا# $'#یم که $# یک جامعه برdیم. $# 'ینجا ما با کسی سر#dاMب
d hویتی بهتقریب باثبا. K' Oجه خو$ #' خوشبخت میپند'#$ چوMنت #$ d میکند Oت شناخته شدMبه #سم àحسا'

Y$شن 'ست که 'ین برd# ًبر'3 ما کامال eگرY#نظا Oم چو. Kبا eبرخو#$'# 'ست. با 'ین حا/ 'ما O$ندگی کرK 3'مناسب بر
نمیبایست خو$ #' با 'ینگونه به #سمMت شناخته شدO.ا .م.ویت ساd .$K 'ین $# 'صل به معنا3 پMشفرU ما بر

[ii]
گونه'3 .ویتجویی مسأله'نگMز d کا{j نز$ 'dست.('K گفتگو3 'ُلMویه d#'ُd/ با 'کسل .ونت)
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[ii]
گونه'3 .ویتجویی مسأله'نگMز d کا{j نز$ 'dست.('K گفتگو3 'ُلMویه d#'ُd/ با 'کسل .ونت)

Oشد Y$شمر Oa شریعتی $# قالب بحث .ویت که منطق eمیگوید Oت شناخته شدMچه #' .ونت $# مو#$ به #سمOa
تکتک سوYx.ا3 'نسانی 'ست مینشاند d مینویسد:

h#ز $'#$ ـ .م قدMبر'$#3 به یک کسی که .مه چ d 3ت بخو'.د $ست بر'برMبیشخص d بیسرمایه eرMگر یک فق'
'نتخاej .م d #K d #dK .م شخصMت بد.د ـ 'ین $ست بر'بر3 چه $ستی 'ست؟ $ست تسلط $'#ندY بر ند'# 'ست. کی
باید به 'dمانMسم d 'صالت 'نسانی بگرdیم؟ 'ین $# مرحله $d_ 'ست. 'گر 'الO که شخصMت قومی ند'#یمe 'الO که فاقد

فر.نگ d 'حساà مذ.بی d فاقد شناخت خویشMم a d$_.ا3 خالی 'K خو$ماO .ستMمe به 'صالت 'نساeO به
-Y$ملت.ایی کر d 3'منطقه d 3بق9اq یچهKبا d لMل} d رMس' Oبه $ست خو$ما '# Oما خو$ما eسم معتقد شویمMمانd'

d معتقد به 'صالت 'نسانی d ست بر'بر3 'نسانی بد.م$ eپاییd#' قتی میتو'نم بهd ز $'#ند. بنابر'ین منMیم که .مه چ'
مقا_ 'نسانی بشو_ که خو$_ به ناسMونالMسم برگر$_. ناسMونالMسم ـ نه قومMتپرستی ـ یعنی به فر.نگ خو$_

برگر$_e یعنی خو$_ بشو_e یعنی شخصMت پMد' کنم d بر #3d تا#یخ خو$_ d مذ.ب خو$_ d سرمایه.ا3 معنو3 ـ که
شخصMت 'نسانی مر' میساK$ ـ شخصMتم #' بساK_. بعد که 'نساO شد_d Oa eقت $# شر'یط بر'بر با 'نساO $یگر3 که
'#dپایی 'ستe بر'ساà مکتب 'صالت 'نساO $ست بد.م. (برگرفته 'ñ -20 :a ._ K 83 تا 88 ـ عنو'O مقاله: '!شنفكر !

مسئول0ت .! -' جامعه ـ $Y#d: 5 ـ گفتا#3 ـ KماO خلق 'ثر : 1349)

شخصMت چMست؟ شخصMت 'K کلمه مشخصبو$d O شاخص
 بو$O 'ست. بنابر'ین شخصMت یعنی برجستگی.ا d dیژگی.ایی که شخص #' 'K $یگر3 مشخص مMکند (dقتی صحبت
'K شخصMت جامعه 'یر'نی 'ستe یعنی جامع9ا3 که $'#'3 صفاتی dیژY 'ست که 'K' '# d جامعه .ندd 3 یا شخصMت

.ندd#' K' '# 3پایی جد' مMکند). (برگرفته 'a ._ K : 2ـ ñ 150 ـ عنو'O مقاله: خو$سا3K 'نقالبی ـ $Y#d : 6ـ نوشتا#3 ـ
KماO خلق 'ثر: 1355) 'ین جمالh بیتر$ید یا$da# 'ین کلماh .ونت $# مصاحبه با 'ُلMویه d#'ُd/ 'ست: «سلطه سبب

O$#ضربه خو d با مو#$ پرسش قر'# گرفتن Y'ر$. .مرMفر$ مو#$ خدشه قر'# گ (Dignity of Self) نفس hمیشو$ که عز
عزh نفس 'ست که پایه.ا3 سلطه تثبMت میشو$. لذ' $# .ر نوv سلطهe نوعی به #سمMت شناخته شدa OسMب

میبMند».

 

(2) سه حو<Q به 2سم6ت شناخته شد4 بر)برH )نسا4$ا (حو<Q عشق ـ حو<Q حقوS ـ حو<Q $مبستگی)

K' ست. 'ین مرحله' Oت شناخته شدMن مرحله به #سمMلd' Oa بهتبع d عتما$ به نفس' /d' مرحله eعشق $# .ونت
Kغاa e$نثا# میشو $'Kسو3 ما$# به نو K' حساساتی که' d فهqعا eقالب عشق #$ Oا3 تولد یک 'نسا.Kd# نMلd'

میگر$$. $# d'قع 'ین عشق ما$# به نوK'$ خو$ 'ست که 'عتما$ پایه'3 #' $# نوK'$ بنMاO مین9د. 'q K' dریق 'ین عاqفه
ما$#'نه 'ست که میتو'ند بدOd ترq K' àر$ یا #.ا شدeO نMاK.ا d خو'ست.ا3 خو$ #' نشاO $.د. qفل میaموK$ که
OناMمq' d $عتما' d' 3'ین بر' d ستMن d' فی ما$# باqبطه عا'# Oبه منزله پایا d' 3ما$# یا شماتت.ا YبهگاYبت.ا3 گاMغ
میaفریند. 'ین حوYK عشق پا3 تجربه.ا3 جسمی #' به مMاO میکشد. 'ین نمونه 'K به #سمMت شناخته شدeO .م با

#$ eر یا بد#فتا#3 عملیMتحق K' م با شکلی. d $میشو YدMبا خو$ که 'عتما$ به نفس نام Yxت سوM.ما K' شکلی
.YرMغ d Kdتجا eت جسمی فر$: شکنجهMقر'# گرفتن تمام #'Ka $#ر$. بد#فتا#3 عملی یعنی موMقر'# میگ qتبا#'

.ونت $dمMن مرحله 'ساسی #' $# فرaیند به #سمMت شناخته شدeO 'حتر'_ به نفس (Self Respect) مینامد:
«شناسایی خو$ به عنو'O 'نسانی بر'بر با 'نساO.ا3 $یگر $# جامعه». ما.Mت 'ین به #سمMت شناخته شدeO 'صوالً

حقوقی 'ست d $# #'بطه فر$ با جامعه متبلو# میشو$. 'گر حقو\ سMاسی d مدنی فر$ 'K سو3 جامعه نا$یدY 'نگاشته
Oیک 'نسا O'خو'.د کر$ که $# جامعه به عنو àحسا' e$شو Yه #'ندMا3 'جتماعی به حاش.dرMسو3 ن K' d' d $شو 

'حتر'می ند'#$ d بر'3 جبر'O 'ین نقصe #'.حل.ا3 ممکن گوناگونی #' $# پMش میگMر$. 'K مبا#YK حقوقی d سMاسی تا
$ست O$K به بزYکا#3 بر'3 'نتقا_ گرفتن 'K جامعه'3 که 'd #' به #سمMت نشناخته 'ست.

سومMن مرحلهe نوعی به #سمMت شناختن غایی K#' dشی 'ست که تکریم نفس (Self Esteem) نامMدY میشو$. $#
eبا .ویت eñر 'ینکه 'نسانی خاqبلکه به خا eاست.Oیگر 'نسا$ Oل 'ینکه 'نسانی .مچوMفر$ نه به $ل eین مرحله'
فر.نگe ضمMمه.ا d تمایز'd hیژY خو$ 'ستe مو#$ به #سمMت شناخته شدO قر'# میگMر$. .ونت معتقد 'ست فر$

d 3#dند که منشأ خو$با'#dسر میپر #$ '# ñغدغه 'یجا$ .ویتی خا$ e$میشو Yگاa $حتر'_ جامعه به خو' K' نگامی که.
خو$شکوفایی 'd خو'.د بو$. حا/ 'گر جامعه به 'ین خو$شکوفایی به $یدY تحقMر بنگر$ d تو'نایی فر$ $# .مبستگی

'جتماعی #' پاà ند'#$e فر$ تو'نایی باKپرd#3 'مکاناh خو$ $# عرصه 'جتماعی #' 'K $ست می$.د d 'ندò 'ندK' ò صحنه
'جتماعی qر$ میشو$.

شریعتی به #dشی مشابه با .ونت 'ما بی Oaکه 'لز'ما سطوâ مختلف به #سمMت شناخته شدO بر'برK' '# 3 .م
تفکMک کندe تفکMک $قMقی بMن بر'بر3 'قتصاd 3$ بر'بر3 'نسانی قائل میشو$: «بر'3 $'شتن جامعة بیqبقه باید .م
O'نسانی با $یگر' fلحا K' کند که àو#3 که .ر کس 'حساqجو$ $'شته باشد بهd م بر'بر3 'نسانی. d قتصا$ بر'بر'
بر'بر 'ست d کوشش بر'3 تحقق Oa نماید. بنابر'ین 'ین $d الd _K ملزd_ یکدیگرند d 'ین 'ست که سوسMالMسم $# کنا#
e11 #ثاa مجموعه K' ستند». (برگرفتهMم کامل ن. Odبد d جو$ $'شته باشدd سم بایدMالMخال\ $# کنا# سوس' d \خال'

چر. .سا?0ر '!< 9مه تمد:9ا8 -ن0است؟ñ e 150ـ12 ـ سا/ : 1350)

$# جایی $یگر با 'شا#Y به مف9و_ e3$'Ka مف9ومی که $# شریعتی مثا/ 'عال3 به شما# O$#da حقو\ a$می $# .مه
«$'Ka» :التر'd 3رMس K' چهOa d عد'لت عزیزتر 'ست K' چهOa یافتنKفر'#» بر'3 با» e«#'مینویسد: ««فر eست' âسطو
بو$O. 'نساO $# گرسنگی ناقص 'ستe 'نساO $# 'ستثما# شدO ناقص 'ستe 'نساO $# محرK' _d سو'$ بو$O ناقص

'ستe 'نساO $# محرd_ ماندK' O نعماتی که خد'dند بر سر سفرq YبMعت ن9ا$Y 'ست ناقص 'ستe 'ما «'نساO» 'ست.
'ما 'نسانی که 'Ka» K'$3» محرd_ 'ستe 'نساO نMستK eیر' 'نساO «حMو'Ka «O'$ 'ست یعنی 'ختMا# d $#'$ Y$'#' d 'ین
'ختMا# Y$'#' d 'ست که 'd #' با qبMعت بMگانه میکند K' d حMو'ناh جد' میساa... $Kنکه K' '# 3$'Ka من میگMر$ $یگر .Mچ
چMز ند'#$ که عزیزتر 'Oa K به من '#مغاO $.د.» (برگرفته 'a ._ K: 25ـ ñ 353 تا 361 ـ عنو'O مقاله : A'B!9ا ـ $Y#d : 6ـ

نوشتا3#)

باK $# جایی $یگر مینویسد «من معتقد_ که به .ماO 'ند'YK که «K.د» ب9Mو$Y میکوشد تا بدOd حل تضا$.اq 3بقاتی
d تحقق سوسMالMسمe توحMد d 'خال\ d تکامل معنو3 #' $# جامعه 'حMا کندe سوسMالMسم نMز سا$Yلوحانه میپند'#$

که با حل مشکالh 'قتصاd 3$ نفی 'ستثما# ماe3$ 'نساO #' به مرحله «بینMاd 3K بی#نجی» خو'.د #ساند». (برگرفته
'K مجموعه aثا# ñ e33 1028 تا 1033ـ سا/ : 1348ـ 1346)

K' d .مه 'ین.ا که ناfر بر نقد تقلMلگر'یی 'کونومMستی $#با#Y مف9و_ بر'بر3 'ستe نتMجه میگMر$ که «'گر تن9ا به یک
d یم'Y$قربانی کر '# d' 3$'Ka eیم'Y$فتا' #d$ می$a 3$جوd بعد تکامل d$ K' eمMکتفا کن' Yسم ما$3 شدMالMسوس

8Aمقاله: خو-سا O'186ـ عنو ñ 2ـ :a ._ K' یم. (برگرفته'Y$یا$ بر K' زMن '# d' 3گستر< جو.ر d 3ا3 معنو.>K#'
.نقالبی ـ $Y#d: 6 ـ نوشتا#3 ـ KماO خلق 'ثر: 1355)

به #d< مشابهe شریعتی $# جایی $یگر مینویسد: «
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8Aمقاله: خو-سا O'186ـ عنو ñ 2ـ :a ._ K' یم. (برگرفته'Y$یا$ بر K' زMن '# d' 3گستر< جو.ر d 3ا3 معنو.>K#'
.نقالبی ـ $Y#d: 6 ـ نوشتا#3 ـ KماO خلق 'ثر: 1355)

a. _ eست» (شریعتی' Oما. K' 3'Yمذ.ب .م جلو d شریعتی عشق #' «که #یشه تجلی مکتب.ا3 عرفانی 'ست
ñ.2 87) $# کنا# عد'لت 'جتماعی به مثابه «'حMا3 .مه 'نساO.ا» (شریعتی. _ .ñ.2 a 87) «که $# $#Od نظا_

سرمایه$'K' 3# بMن می#Od#$ #$ d ...$d نظا_ سوسMالMستی یکبعد3 میشو$» (شریعتی81 ñ.2 a. _ e) d $# کنا#
Ka'$3 ـ «خصوصMت ممتا3K که فقط خد' d 'نساO $'#ندOa Y .ستند» ـ مینشاند(شریعتیñ.4 a. _ e 396). شریعتی
معتقد 'ست که 'ین سه بعد «'ساà نMاd Kجو$ 'نساO 'ست» (شریعتی86 ñ.2 a. _ e) d توجه به یکی بدOd توجه به
$یگر3 نه مطلوj 'ست d نه 'صوالً میتو'ند تحقق یابد. جو.ر نقد شریعتی به $موکر'سی لMبر'لیe به qو# مثا/e فقط
'ین نMست که $d بعد 'K 'بعا$ سهگانه مذکو# #' مغفو/ ن9ا$Y 'ست؛ بلکه فر'تر 'eOa K 'ین 'ست که 'صوالً Ka'$3 #' تحقق

ند'$Y 'ستK' e $ست سو'#Y.ایی گرفته 'ست d به پا3 سو'#Y.ایی $یگر #یخته 'ست. نقد 'd به بلوò.ا3
سوسMالMستی سابقاً موجو$e باK فقط 'ین نبو$ که d 3$'Ka عشق #' $# پا3 سوسMالMسم #یختندe بلکه 'ین بو$ که 'صوالً
YزMکر'نه کر'مت 'نسانی بو$ نه بر'فر'ختن نMپاسد'شت ب d' Yسم $# نگاMالMسمی $# کا# نبو$. جو.ر سوسMالMسوس
بر'بر3 بر باال3 .ر سرd d 3'$'# ساختن .مه به تکدK' 3 '#باباO جدید: حزd$ d jلت. d عشق صوفی #' 'Oa K ج9ت

Oحلقه معشو\ شد #$ d O$مر'_ عاشق #' خطر کر d نیMعشق #' ناخو$ب h'} d' d $ن بوMعشق نمی$'نست که خو$ب
می$'نست. K' d .مMن #d بو$ که مد'_ تاکMد میکر$ که «'ین سه نMاa h'} #$ K$می K h'} dماO ما .ست. من معتقد_
که 'گر به .ر کد'_ d $# .ر کد'_ 'Oa K.ا بMفتMمe $# چاله'3 'فتا$d$ K' d Y بعد $یگر 'نسانی غافل ماندY'یم... 'گر 'K 'ین

سرچشمهe 'ین .ر سه مایه #' بر'3 #فع نMاK 'نساO 'مرKd بگMریم... به مسئولMت 'جتماعی خو$ نMز عمل کر$Y'یم.»
(90 ñ.2 a. _ .شریعتی)

 

V((3) نز

صرyنظر 'K مف9و_ کانتی نز'v که به موجب Oa 'صوالً {.ن a$می بدOd نز'v نمیتو'ند فعالMت کند d 'ستدال/ کر$O 'صوالً
Y$'K نز'v.ا d کشمکش.ایی 'ست که $# {.ن a$می dجو$ $'#$d e باK صرyنظر 'K 'ینکه نز'v 'صوالً $# سطح معرفتی
محدd$ نمیماند Od#$ d عقل عملی نMز به با#Kترین شکل ممکن خو$ #' 'q Kریق 'ین پرسش نشاO می$.د که من
می$'نم که به نحو3 #'$یکا/ Ka'$ .ستمd eلی 'K من خو'سته میشو$ که Ka'$3 خو$_ #' محدd$ به 'نتخاj.ایی $#

قلمرd قانوO نمایمe .دy نز'v به تعبMر کانتe صلح d به تعبMر .ونتe به #سمMت شناخته شدO 'ست.

مناسباh '#تباqیe بMشتر 'q Kریق تعا#U 'مکاOپذیر 'ست. بر'3 'ینکه به #سمMت شناخته شوید باید مبا#YK کنMد.

eبیعد'لتی àین 'حسا' d بیعد'لتی میکنند àا3 'جتماعی 'حسا.Yxجا 'تفا\ می'فتد که سوOa کMلحظه پر'ت
Kمانی برKd میکند که 'نتظا#'h 'فر'$ $# به #سمMت شناخته شدO توسط $یگر'eO $# محMط Kندگیe کا# d 'جتماev نفی
یا جریحه$'# میشو$. پس بر'3 به #سمMت شناخته شدO مبا#YK میکنند. مف9و_ نز'd #$ v'قع مMر'ö ما#کسی 'ست.
'K نظر .ونتe 'یدY عمومی مبا#q YKبقاتی نز$ ما#کس ب9تر 'K پا#'$'یم تولMد 'ست. .ونت معتقد 'ست که .ابرماà 'ین
تعا#U #' به qو# dسMعی نا$یدY گرفته 'ستe $# حالی که نز$ فوکو نقش نسبتاً م9می $'#$. .ونت میگوید کسانی
چوO فوکوe سا#ترe مرلوپونتیe بو#$یو d لMوتا# بر'K' d' 3 ج9ت تأکMد بر تعا#U ـ که مMر'ö ما#کسی 'ست ـ '.مMت

بMشتر3 $'#ند.

h#dمر3 بیتر$ید 'ست. 'گر قر'# باشد مستند'تی $# ج9ت ضر' Oت شناخته شدMبر'3 به #سم v'ز نزMشریعتی ن #$
.$'$ ñختصا' Oa بعا$ مختلف' d Oa به O'کتابی #' میتو e$ثا# شریعتی نقل شوa K' eOت شناخته شدMبر'3 به #سم v'نز
hر تحوالMینکه شریعتی 'صوالً تما_ س' Oa d $#da Oبه پایا Oa مقاله #' با d $به یک نکته 'ما $# 'ینجا میشو$ 'کتفا کر

تا#یخ بشر3 #' با نز'v توضMح می$.د. نز'd$ vگانه'3 که 'a KغاK تا#یخ شرvd شدY 'ست d $# مسMر خو$ با مناKعاh $یگر
$#aمMخته 'ست d بدOd نز'v بر'3 به #سمMت شناخته شدeO نمیتو'ند پایاO یابد. 'K سو3 $یگرa eشنایاO به 'ندیشه

شریعتی می$'نند که 'd به پذیر< dجوY #.ائیبخشی سوYx مد#O .مو'#a Yگا.ی می$'$ Oa d #' میستو$ بی Oa که
#$ O'شنفکرd# K' 3'Yست که عد' Yبا فر.نگ بومی باشد. حضو# پر#نگ 'ین ستایش.ا سبب شد Yجوd Oa \نطبا' O'نگر

#سائل $'نشگا.ی خو$ با $# نظر $'شتن dیژگی.ا3 م9م d مثبت مکتب فر'نکفو#h ـ نظMر نگاY نقا$'نه به مد#نMته
hل مسائل جامعه ـ مشترکاMیا$ به عامل فر.نگ $# تحلK توجه d e3برd d ختن سنت.ا3 ما#کسیMمa م.#$ eغربی

[iii]
$#خو# توج9ی #' بMن 'ین مکتب d 'ندیشه.ا3 شریعتی بMابند. 

[i]. .گلd' K' e'سط سا/ õúùõ مMال$3 تا 'd'یل سا/ õúùû $# ش9ر $'نشگا.ی «ینا» ($# aلماO) 'قامت $'شت. 'ین

$Y#d حدd$'ً شش سالهe $# به dجو$ O$#da 'فکا# 'صلی .گل d شکلگMر3 قطعی نظا_ فلسفی 'd '.مMت خاصی $'#$.

(«O'یر' K'چشم'ند»)

http://nasour.net/1386.10.28/42.html :منبع 'ین مصاحبه .[ii]

[iii]. پد#'_e مسعو$e '!شنفکر.:ِ -ینی ! مد'ن0تهe ت9ر'eO گا_ نو139ñ e1382 eـ170. بر'3 بحثی پMر'موO 'ین مسئله

d 7679ـ ñ e28 .> ejفتاa ما.نامه eL.'مسعو- پد Nنقد ! بر'سی کتا PNحدیث ما ! غر eمحسن eد به :متقیMکن Yنگا

'حساO شریعتی: نقدِ فرض0ه ! نقدِ نقد $#:

http://www.ehsanshariati.com/articles/Puyandeh/Dr/pedram.htm
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