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میاناندیشــمندانایرانیوجودنداردیااگروجوددارد
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نکتــهدیگــریهمدرایــنگــزارشقابلتوجهاســتو
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در سال  96اهالی فکر و نظر چه گفتند و چه نوشتند

آنچه بر اندیشه رفت...

داریوششایگان

در نقد روشنفکری

سالنامه 96

اندیشه

160

شایگان که در شهریور ماه گفتوگویی با اندیشه
پویــا با عنوان «روشــنفکران یا دنکیشــوتهای
تجددســتیز» داشت ،در اردیبهشــتماه نیز در
گفتوگویی زندگینامهمحور با شــرق گفته بود:
«مــا نیاز به یک خانهتکانی بزرگ ذهنی داریم.
بــرای اینکــه ذهن ما خیلــی بهم ریخته اســت.
بعد هم باید ببینیم چرا یکســری اشــتباهات را
مدام تکرار میکنیم.
وقتی سیدجمالالدین اسدآبادی را با شریعتی
مقایســه میکنیــد ،میبینیــد بــا وجــود اینکــه
اســدآبادی صد و اندی ســال قدیمیتر اســت،
از برخــی جهــات جلوتــر اســت ،مثــاً از «روح
فلســفی» یــک ملــت میگویــد کــه منظــورش
«علــم» بــوده اســت؛ امــا شــریعتی نســخه
مینویســد .متفکران ما همه نسخه مینویسند
و به دســت ما میدهند ،پیش از آنکه بیماری را
تشخیص و نشان دهند».
در همیــن ایــام بخشهایــی از گفتوگــوی
یــک ســال پیــش او بــا تیتر «نســل مــا گنــد زد»
در فضــای مجــازی دســت به دســت میشــد و
همیــن متنهــای گزیــدهشــده ،حتــی واکنش
ســید جــواد میــری ،اســتاد جامعهشناســی
پژوهشگاه علومانسانی و مطالعاتفرهنگی را
نیز برانگیخت و اندیشــه شــایگان را وصلهپینه
رومانتیکهای اروپایی قرن  19به انسان ایرانی
قرن  21خواند.
شــایگان که در آغــاز زمســتان ،کتــاب «فانوس
جادویــی زمــان» را در بررســی زندگــی و آثــار
مارسل پروست منتشــر کرده بود ،در بهمنماه
بــه علت ســکته مغزی در بیمارســتان بســتری
شد.

رضاداوریاردکانی

ما و توسعهنیافتگی

داوری کــه در ایــن ســال 85 ،ســاله شــد ،در خــرداد ،دو
کتــاب را تقریبــاً همزمان منتشــر کــرد :کتــاب «اکنون و
آینــده ما» کــه مجموعه چهارده مقالــه در وضع کنونی
تفکــر و علــم و فرهنــگ و نظــام علمی-آموزشــی و
اخــاق در ایــران معاصــر و کتــاب «نگاهی فلســفی به
مسائل کنونی ایران» که شــامل بیست و دو گفتوگوی
مطبوعاتــی او اســت .رئیــس فرهنگســتان علــوم که در
ی
آغــاز تابســتان ســومین دوره جایــزه دکتــر رضــا داور 
اردکانــی را تجربــه کــرد ،در پاییــز در گفتوگــو با فارس
در پاســخ بــه اینکه «شــما از پیشــگامان نقــد مدرنیته و
گفتمــان توســعه بودیــد ،امــروز از آن صحبتها عقب
نشســتهاید؟» گفــت« :راســت میگوییــد که مــن دیگر
توســعه را نفــی (و نه نقــد) نمیکنم .چهل پنجاه ســال
پیــش فکــر میکردم اگــر قرار اســت تجدد پایــان یابد و
راه جدیدی گشــوده شــود ،پیمودن راه دشــوار توســعه

کــه نمیدانیم بــه کجا میرســد وجهی نــدارد امــا []...
دریافتم که بهتر و بلکه ضروری اســت که وضع تاریخی
خود را بشناســیم و بپرسیم که توسعه نیافتگی چیست
و چه وضعی اســت و برای خروج از آن به تمهید و تهیه
چه مقدماتی نیاز داریم [ ]...توســعهنیافتگی بر خالف
آنچــه معمــوالً میپندارند عقــب افتادگــی و ماندن در
راه نیست [ ]...توســعهنیافتگی رشد کم و اندک نیست
بلکه ناتوانی از فهم جهان ســاخته بشــری و سســتی در
پیمودن راه توســعه در عین بســتگی صوری و ســطحی
بــه آن اســت [ ]...توســعهنیافتگی در گفتــار من معنی
صرفاً اقتصادی و اجتماعــی و فرهنگی ندارد بلکه یک
حادثه مهــم و عام تاریخی اســت [ ]...اگر به این معنی
توجه شود شاید من هم دیگر مالمت نشوم که چرا هم
مدرنیتــه را نقــد میکنــم و هــم از درد توســعهنیافتگی
شکایت دارم».

سارا شریعتی

در نقد اسالم سیاسی

سارا شریعتی در ســالی که گذشت «کتابشناسی انتقادی
جامعهشناســی تشــیع» زیــر نظرشمنتشــر شــد و فارغ
از اظهارنظرهایــی کــه در خصــوص اندیشــه و زندگــی
یمــاهخــوددرهمایش
پــدرشداشــت،درســخنرانید 
ملــیپژوهــشاجتماعــیوفرهنگــیبااشــارهبــهغیبت
دکترین اجتماعی اســام میان روشــنفکران دینی اظهار
کرد« :گفتمان اســام امروز نســبت به مســأله اجتماعی
خاموشماندهاســتایندرحالیاستکهمسیحیتدر
قرننوزدهمبهمســألهجدید،واکنشنشــاندادچنانکه
میبینیمامــروزپاپآرژانتینییاپــاپازامریکایجنوبی
انتخابمیشودوســعیمیشودکلیسابهمردمنزدیک
شــود .به بیان دیگر ،مســیحیت با خــروج از قــدرت ،بیان
اجتماعی پیدا میکند .این در حالی است که اسالم مسیر

برعکــس آن را پیمود .با اینکه همواره اشــاره میشــود که
دیناسالم،دینفرودستانوتهیدستاناستوآموزههای
اجتماعــیگســتردهایدارد.اســامدرقــرن 20-21بیــان
سیاســیپیدامیکنــدوازوجهاقتصــادی-اجتماعیاش
فاصلــه میگیــرد[ ]...در انقالب اســامی ایران ما شــاهد
ظهور تشیع اجتماعی و حاشیهنشینی هستیم اما کمکم
این نوع از تشــیع از مطالبات اجتماعــی فاصله گرفت به
طــوریکهدردهــه ۹۰مادیگــرردپاییازاقتصاداســامی
نمیبینیــم و همه چیز بیان سیاســی پیدا میکنــد .امروز
حتی شــاخصترین متفکران اســام هم رویکردشــان یا
متنقرآناســتیامسألهشــانغــرب،مدرنیتهوجهانی
شــدناســتوخیلــیبــهنــدرتبــهمســألهاجتماعــیو
اقتصادیمیپردازند».

