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 چکیده

موضوع امروز محل تالقی چند رشته دین شناسی، تاریخ ایران، مطالعات فرهنگی و فلسفه است. در این 

 شود اخالق، فلسفه به طور عام، مطالعات فرهنگی و زندگی عمومیداریم تا نشان دهیم چطور میجا قصد 

 به  گوییم و بعد از آن،در ابتدا از مفهوم بدن اخالقی و خودسازی سخن می .دانستبا هم مرتبط  را

چیستی و  ماندر آن ز خودسازی مفهومو  60تا  40وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایران در بازه زمانی دهه 

 در آن دوره بر همین اساسهایی که سلسله اتفاقو وجود داشته و چگونگی تبیین نظری که برای آن 

 .پرداختخواهیم  افتادهمیاتفاق 

 بدن اخالقی 

چند که دا یک برساخته فرهنگی بدانیم. هرمنظور از بدن اخالقی بر این مبتنی است که ما بدن را ابت

های درست بدنی چیست، ست، ولی تصور ما از این که رفتارپوست همیشه بوده اگوشت، استخوان و 

که چه  این. کندکه به تناسب تاریخ و زمانه تغییر می ای فرهنگی استهمستلزم یک سری از برساخت

و استفاده ما از وسایل و محیط ری نه، یا این که چگونگی بر خورد رفتاری درست است و چه رفتا

هایی است که متناسب با فرهنگ هر جامعه تعریف ید به چه صورت باشد، از جمله چیزپیرامونمان با

تواند می متناسب با رفتار بدنیشان هایی که در آن جامعه نیز وجود دارندشود و حتی میان زیر مجموعهمی

ی که در ها در یک جامعه یا طبقات متفاوتها و زنتفاوت وجود داشته باشد برای مثال نوع رفتار مرد

 جامعه وجود دارد متفاوت است. هر

پس ما از یک طرف نظریات اخالقی را داریم، اما از طرف دیگر باید توجه باشیم که این نظریات       

شوند. این به معنای نسبیت گرایی)متفاوت بودن مصادیق یک اخالقی در یک ساخت فرهنگی تعریف می

خواهیم در برای اعمال مختلف( نیست، حرف این است که زمانی که میهای نظریه اخالقی در فرهنگ

های ها را به شکلشدن نظریات اخالقی متفاوت سخن بگوییم، توجه داشته باشیم که فاعالن اخالقی این

 دهند.متفاوت انجام می
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 خودسازی 

هایی که در سی الی چهل سال اخیر خیلی اهمیت پیدا کرده است، مفهوم خودسازی است یکی از شیوه

 self-making،care of theتوان ا کرد. معادل اینگلیسی آن را میکه بعد از آثار میشل فوکو اهمیت پید

self   ...،.پسندم. آن چیزی که برای ما با واژه خودسازی ی آن میرامن معادل خودسازی را ب بدانیم

گردد و فوکو هم زمانی که قصد داشته از آن سخن بگوید به همان شود به سنت یونانی بر میتداعی می

کند. چیزی که بعد از فوکو دانشمندان مطالعات فرهنگی قصد داشتند بررسی کنند استفاده میمعنی از آن 

های و به این نتیجه رسیدند که رفتار  شوداین بود که خودسازی در هر فرهنگی به چه صورتی انجام می

ر طبیعی های غیر از آن غیطوری که چیزبدنی که در یک گفتمان مورد تایید و تشویق قرار است، به

انی در این سخنر شود را خودسازی گویند.دانسته می

عالوه بر این که معنای عام خودسازی  را در نظر 

های رفتار خاص برای سازی را به طوردارم، اما خود

برم زاهدانه و مراقبت از نفس زاهدانه هم به کار می

ها مبنای آنها ملکات انسانی است و که خیلی از وقت

بدن ما بر حاالت ذهنی ما تاثیر این که چطور 

ردند با گذارد به بیان دیگر افرادی که تصور میمی

 توانند بر خود و حتی کل جامعه تاثیر بگذارند. داشتن رفتار بدنی متفاوت می

 ایران معاصر

بی زحترین است و مهم 32ما دورانی را داریم که بعد از کودتا سال  50و بعد از آن در دهه  40در دهه 

های مذهبی به های ملی سرکوب شده بودند و گروهگروه ب توده است.ز، حکه در آن زمان وجود دارد

های اعتراضی و تبعید شدن امام، یک با سرکوب شدن جنبش 42داند. بعد از سال کار خود ادامه می

، ما به این نتیجه رسیدیم گفتندهای تروریستی میناامیدی همگانی ایجاد شده به طوری که بعد ها گروه

 توانیم کار دیگری برای بر اندازی این حکومت انجام بدهیم. های مسلحانه نمیکه جز جنبش

و  شودیانجام م یبه چه صورت یدر هر فرهنگ یخودساز

 کیکه در  یبدن یکه رفتار ها دندیرس جهینت نیبه ا

که  یقرار است، به طور قیو تشو دییگفتمان مورد تا

را  شودیدانسته م یعیطب ریاز آن غ ریغ یهازیچ

 .ندیگو یخودساز
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کنند و پول یعنی افرادی که کار می)انقالب سفید تحول بزرگی بود که باعث آگاهی قشر متوسط جامعه 

از آن پول را پس انداز کنند( شد و داری توانند زندگی کنند و مقآورند که میخوبی به دست می

ها اتفاق های زیادی به شهراصالحات عرضی باعث شد تا قشر متوسط جامعه بزرگ بشود و مهاجرت

های زیادی مانند سپاه دانش، سپاه دین کمک کرد تا سطح سواد مردم هم به تدریج بیافتد، همچنین پروژه

هایی بودیم که در کل دنیا یک اتفاق تازه بود و بشما در کل دنیا شاهد جن 1960زیاد بشود. در دهه 

در فرانسه و آلمان و سایر کشورها اتفاق افتاد از این دست بود  1968هایی که به خصوص در سال جنبش

کوب شد ولی تاثیر زیادی است که اگرچه  عمال سر 1968های سال داشت جنبشکه امسال سال بزرگ

های رهایی بخش اجتماعی الب است که در آن دوران در جنبشبر آن جوامع گذاشته بود. خیلی ج

شود مانند جنبش های حقوق مدنی در آمریکا، جنبش حقوق سیاهان و جنبش های مشابهی زده میحرف

زمان با جنگ سرد و جنگ نیابتی بود که در افتد. این اتفاقات همهای زنان که در آن دوران اتفاق می

ها از یوغ افتد و خیلی از کشورزدایی اتفاق میاشتند، در آفریقا استعمار شوروی دویتنایم آمریکا و 

هایی آید و همچنین انقالب کوبا با شخصیتآن جنگ الجزایر پیش می از  بعد آیند.استعمار بیرون می

، های علمی که در آن دوره اتفاق افتادوآرا که در کل دنیا تاثیر گذار بودند. از جمله پیشرفتمانند چگ

رفتن به فضا بود که باعث شد تا آن عصر را، عصر صنعت فضا بدانند. از موارد دیگر تولید قرص زد 

ها بود که به معنای آزادی جنسی بود و دروان انقالب بارداری و مجاز کردن آن در برخی از کشور

ر خیلی از شود دمعروف می ژوپاز آن جنبشی که به جنبش مینیهم در همین دوران است. بعد جنسی

شود. ند و این مسئله تبدیل به دغدغه مییدپوشمی ژوپ، از جمله در ایران که مینیافتدبه راه میکشورها 

بینیم که بخش زیادی از آن درباره خوانیم میتوفیق را در آن دوران می وقتی مجله  که یطوربه 

از آن جهت مسئله شد که برای اولین بار، افراد در حال کم کردن پوشش  ژوپمینی ژوپ است.مینی

خود بودند و یک اتفاق فرهنگی در حال رخ دادن بوده. ما االن در این جا قرار داریم که در دنیا یک 

شود و در حال گذاشتن یک افتد که هم به صنعتی شدن و هم به مدرن شدن دنیا مربوط میاتفاق مهم می

ا توسعه داریم. ما در رییاهرات فرهنگی در جهان است و همراه با این قضیه ما یک سری نظریهسری تاثی

زمان اتفاقات  که پول و رشد صنعتی و مدرنیته در حال زیاد شدن است و هم ای هستیمیک مرحله

اهیم خوفرهنگی مهمی هم در دنیا در حال رخ دادن است. حاال این اتفاقات فرهنگی را ما چگونه می

 توجیه کنیم. 
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 های توسعهنظریه

 1970سیون است که در بازه زمانی یزان زمان به شدت رایج بود، نظر مدرنتوسعه که تا آ یک نظریه

ها توسعه یافتند، در اوج بوده است. در این نظریه به این مسئله اشاره داریم که یک سری از کشور (1350)

های توسعه توان گفت ورژن قدیمی همان کشورها در حال توسعه هستند که مییک سری دیگر از کشور

احتمال جایی بوده شبیه توان گفت اروپا قدیم دارند. برای مثال مییافته هستند و در همان مسیر قدم بر می

ت که اتفاقات مشابهی در این های این نظریه این اسو شمال آفریقا. یکی دیگر از ادعاایران و افغانستان 

 افتد.هم در عرصه صنعتی شدن و هم به لحاظ فرهنگی می هاکشور

زدگی معروف شد. ادعا بر غربدر مقابل این نظریه، نظریه وابستگی مطرح شد که در ایران به نظریه       

های پیشرفته، اگر پیشرفته این است که کشور

های شدند صرفا به این دلیل بود که خون کشور

ها حاصل این تر را مکیدند. پیشرفت اینضعیف

های بوده است که در حال استعمار کشور

ضعیف تر بودند و الزم نیست که ما این مسیر 

آن نوع از اتفاقا باید با  را طی کنیم و 

هم بکنیم.  اگر چه این  مدرنازیسیون مقابله

نظریات امروزه دیگر جایگاه علمی زیادی 

به  استچقدر حائز اهمیت  هندارند، اما باید توجه داشته باشیم که در آن زمان ایران و حتی تا امروز

یافته. این یکی از  کردند ما در آینده باید چیزی بشویم شبیه به االن کشورهای توسعهطوری که فکر می

سعی  50و  40کسانی مثل آل احمد و روشنفکران انقالبی دهه  بقایای غلط نظریه مدرنازیسیون است.

از این که طبقه متوسط به چه میزان  جدایها داشتند تا با این مسئله مقابله کنند. در ایران خیلی از وقت

حاکم بشود. این در دوره رضا شاه و  کل جامعه بوده است قرار بر این بوده تا ارزش های طبقه متوسط بر

افتاد این موضوع بود که یک برتری خاصی به ها اتفاق میهم بوده. چیزی که خیلی از وقت رضامحمد

شود که ما در این دو دهه در چه فضایی بودیم. شد.  تا اینجا مشخص میهای طبقه متوسط داده میسلیقه

موضوع  نیا افتادیاتفاق م رانیها در ااز وقت یلیکه خ یزیچ

طبقه متوسط داده  یهاقهیبه سل یخاص یبرتر کیبود که 

 .شدیم

که طبقه متوسط به چه  نیاز ا یها جدااز وقت یلیخ رانیا در

طبقه متوسط بر  یهابوده تا ارزش نیبوده است قرار بر ا زانیم

 .کل جامعه حاکم بشود
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شد قرار است د توسعه در ایران و دوم رشد فرهنگی که احساس میاین فضا دو مشخصه داشت، اول رش

 اتفاق بیافتد.

آید هم در چند حوزه سیاسی، فرهنگی، بر اساس این پیش فرض که اتفاقاتی که در ایران پیش می      

افتد، تنها سیاسی نبود، بلکه فرهنگی هم بود. ما و اعتراضاتی هم که اتفاق می هاصنعتی است، جنبش

های مبارز متعددی داشتیم. اولین آنها چریک فدایی خلق بودند که اگرچه اولین عملیات آنها به گروه

مخالف ها ایگذار بر قشر تحصیل کرده بود. این گروه با تودهشکست منجر شد، اما نگاه آنها خیلی تاثیر

امپراطوری مخالف بودند و تصور آنها بر این بود که صرفا با بودند از آن جهت که با بلوک شرق و هر 

توانیم نظام را تغییر بدهیم و به یک حکومت جدید برسیم. در کنار آنها های مسلحانه است که میعملیات

سلمان که گاهی همراه دیگر چریک های مسلمانی مانند مجاهدین خلق، منصورون بودند و روشنفکران م

های نام برده بودند و گاهی مرزی میان خود داشتند. بعد روحانیون مبارزی هم بودند که بیشتر گرروه

رو در های فرهنگی به شاه داشتند، از جمله نویسندگان مجله مکتب اسالم در قم که یک گروه پیشنقد

 ها جا داد. توان در این دستهرژیم را می لف باهای مخاتوان گفت گروهقم بودند و مسامحتا می

 در ایرانهای غیر مسلمان()نیروحزب چپ 

نظری جدی، گفتمان بدنی را  هایرقم تفاوتهای مبارز علیبحث امروز ما در این باره است که این گروه

دادند، ولی با انجام آن مشکلی بردند که برای همه قابل پذیرش بود. شاید همواره آن را انجام نمیپیش می

رقم اختالفات نظری که داشنتد، توانستد ارزش هایی بین خودشان تبیین م نداشتند. دقیقا به این دلیل علیه

بینیم که طبقه متوسط بود، اما بین گروه های مبارز کسانی را می هایکنند، که اگر چه متفاوت از ارزش

های هر دو گروه را بپذیرند. من امروز به طور خاص درباره خودسازی بدنی صحبت توانسمتد ارزش

های متفاوت پذیرفته کنم و این که چطور این مسئله ابزار مبارزه با حکومت بود و چطور میان گروهمی

  رقم خواست خودشان ایجاد کند.ست یک وحدت عملی علینشد و چطور توامی

های ایرانی است که یکی از چپی تبریزی که باجحبه خاطرات دهه ویدا  من  برای تبیین این مسئله     

بیند فرانسه را داشته و به کوبا، و جنبش های چپ آمریکای التین را می1960حضور در اتفاقات ده  سابقه

من » گوید:کند، میشود. زمانی که او خاطرات خود را تعریف میآید و دستگیر میو بعد به ایران می
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او در زندان  این  «های کوبا ندیده بودم.یک زهدی داشت که من مشابه آن را در چپدیدم چپ ایرانی، 

 های اتوداشت از زندان دیدن کند، مالفه صدبیند، مثال  زمانی که اشرف پهلوی قاعمال زاهدانه می

های سربازی که ها استفاده آن را منع کردند و با همان پتوای بین زندانیان پخش کردند که زندانیکرده

کند و بود که این نوع وسایل لوکس ما را فاسد میکرد سر کردند. استدال آنها این اتاق را پر از پرز می

های زیاد  و فضای لوکسی که خواه بود.) پرویز نیکخواه کسی بود که بعد از شکنجهمثال ما پرویز نیک

برای او در زندان بعد آن ترتیب دادند، از مبارزه دست برداشت و با ساواک همکاری کرد.( در واقع 

اما دیگر ، تا تسلیم بشود را تحمل کرده،اما زندگی مرفح باعث شد که تصور بر این بود که او شکنجه

های نو بعد از ما پرسیدی چرا از مالفه ها را برداشتی،از مالفه یها به او )ویدا( گفتند که تو یکزندانی

تریم. در همین حال تو یک مالفه دیگر برداشتی و زیرت کنید و ما گفتیم بدون مالفه راحتاستفاده نمی

بعدها  ها حس متناقضی درباره تو داشتیم.انداختی و راحت خوابیدی، درحالی که من و سایر زندانی

و ما بعد از آن تصمیم گرفتیم تا به تو  است مانند نیز بسیار بورژوا هایی که داریدیدیم که تو دیگر رفتار

آنها را قانع کرده تا لوازم بهداشتی، قرص، شیر، سیگار بخرند. چرا ونیفرم کهنه بدهیم. بعد از آن اما ویدا ا

پ گویند، اگر چه ما در سیستم چخواستندانجام دهند. در جای دیگر میکه آنها در این حد را هم نمی

یک سری اصول اخالقی، نوعی خشک اندیشی، مخالفت با رفاه بورژوازی ،... داشتیم و من خودم را مقید 

شوم، مداخله دائم آن را در میزان دانستم، اما زمانی که با هم بنندانم مواجه میبه پاره ای از آنها می

تر تعیین دو رنگ یبخوراک و پوشش و خواب، حتی موارد شخصی و جزیی و بهداشتی تا از همه عج

ها بود و من با این ها هیچ آشنایی نداشتم. ضدیت با پاره ای از سرخ که نماد پرچم کومونیستقرمز و 

ها و احزاب کومنونیست می های جهان شمول مانند آزادی بیان و حقوق بشر را نیز در میان کوباییارزش

که پدرم از عیوب حجاب از عشقی و ایرج میرزا شناختم، اما نه به این شدت. در حصار زندان اشعاری را 

دانستم، در زندان برتر میخواند به کلی از یاد بردم، اگر پیش از  دستگیری عمل انقالبی را بر اندیشهمی

کنم و می گفتم درخت عشق را با کینه آبیاریایثار و شهادت برایم به ارزش باالی سیاسی تبدیل شد و می

 دانستم.د میروی را بفردیت و تک

مانند ناپسند بودن عشق هایی خوانیم و همچنین در تاریخ شفاهی چیزها میدر آثار دیگری که از چپ     

های تنگ و وجود ندارد ، لباس هنریو عواطف و فردیت، ملی گرایی مانند جشن نوروز، موسیقی و لذت
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بی  بد زبا وجود مسلمان نبودن و هر نوع جشن غیر ح لالک فرصبلند، مرنگی، آرایش، کفش پاشنه

های بورژوایی بیان آنها و اصالح آنها را داشتیم. به . جلسات خودانتقادی برای تشخیص رفتاردانسته شده 

ها برای اصالح فرد شد )برخی از گروهجلسه گفته میطور مثال اگر فردی لباس تنگ پوشیده بود، در آن 

و برای اصالح آن یک فرایند پرولتاریزه شدن یا شبیه طبقه کارگر شدن  داشتند.  تنبیه بدنی هم داشتند(

برای مثال شمای خانم چپو چریکی برو و خدمتکار یک خانه کارگر بشو، یا شمای آقا به یک کارخانه 

 ار کن تا رفتارهیت از آن حالت خارج شود.برو و با کارگر کارخانه ک

گرایانه بود. قبل از آن اشاره کنم که همواره چپ های عملهدف آنها از این کار یک سری آرمان      

شود و متوسط از آن استقبال میجه بود و حتی اکنون هم در بین طبقه ایران در بین طبقه متوسط مورد تو

های چپ ها در ایران هم این یکی از ناکامی

بود که هیچ گاه نتوانست در بین گروه 

مستضعفان جایی پیدا کند. انقالب ایران هم 

چه هدفش حمایت از مستضعفان بود، حتی اگر

اما اما عموما از طبقه متوسط همراهش بودند. 

رد کشدن کمک می پرولتاریزهیک هدف، 

که آنها با وارد شدنشان به کارگاه ها بتوانند 

ب را به زبان ساده برای مردم زآرمان های ح

شود فرار عضو گیری کنند، هدف دیگر مخالفت برای این بود که با کفش پاشنه بلند نمی مطرح کنند و

بورژوازی توانی مست باشی و سیانور زیر زبانت باشد،... . یک هدف دیگر مبارزه با کرد، یا نمی

های گوید، ما داریم کااله خسرو گل سرخی در آن دفاعیه معروف خود میککمپرادور است، همانطور 

های بدشان را ری این است که کاالامپریالیست اگر مانده با کنیم.جا استفاده میبنجل امپریالیسم را این

خریم و... . پس ما باید با آرایش که میخریم. مانند لوازم ها را میهم اینفرستند و مابرای ما می

های جهانی مشابهی در کرده است. جنبشکمک میابله کنیم که به رشد آمریکا و شوروی قهایی مارزش

پوشند یا جنبش زنان بینیم که اونیفرم میهای آفریقایی میکردند، مثال در کشوردنیا همین کار را می

های سنتی که ه به آرمان های سنتی درباره زن ، از پوشیدن لباسزمانی که  برای جلوگیری کردن از توج

 یجه بود و حتطبقه متوسط مورد تو نیدر ب رانیهمواره چپ ا

از  یکیو  شودیطبقه متوسط از آن استقبال م نیاکنون هم در ب

گاه نتوانست در  چیبود که ه نیهم ا انریچپ ها در ا یهایناکام

اگر  یهم حت رانیکند. انقالب ا دایپ ییگروه مستضعفان جا نیب

اما عموما از طبقه  د،از مستضعفان بو تیچه هدفش حما

 .متوسط همراهش بودند
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گیرد بین عمل و ایده از های زیادی که صورت میدخالتداد خودداری کردند. زنانگی آنها را نشان می

ها تاکید داشته. نظر آنها این بوده که شما باید عمل را آید و بر این مطلب در کتب و مقالهمائوئیسم می

ها شما به یک از عمل به ایده برسید و بعد این ایده را دوباره در عمل پیاده کنید و از سنتز این ببینید،

شوید. از مباحثی که ذکر شد این بود که اصالح سیاسی، با اصالح فرهنگی کومونیست واقعی تبدیل می

های سیاسی باید با عالوه بر مقابله کردن با ارزش ما زمانی که در حال مبارزه هستیمافتد، پس اتفاق می

    ارزش های فرهنگی که حکومت ترویج می کند مقابله کنیم.

دهم به دفاعیه جا ارجاع میهدف مهم دیگر بازگشت به یک رو بنا فرهنگی اسالمی بود، باز این    

کسیت و مارکسیست لنینست گوید من مارها هم بود. در آنجا میسرخی که مورد ارجاع خود چریکگل

گوید که ما اسالم امام علی و امام حسین را به را از امام حسین و امام علی آموختم. در پایان آن سخن می

ایده بازگشت که مربوط به بازگشت از فرهنگ غرب و رسیدن دوباره به عنوان یک رو بنا قبول داریم. 

گر چه آنها خدا، معاد و چیز های دیگر را باور فرهنگ خودمان است. حاال فرهنگ ما اسالم است و ا

نداشتند، اما معتقد بودند که چون فرهنگ ما است باید به آن برگردیم از همین رو اگر رفتارهای 

توان گفت به اسالم اعتقادی توجهی نداشتند گردیم.میای در اسالم تجویز بشود ما به آنها بر میزاهدانه

 قبول داشند. ولی اسالم هویتی و فرهنگی را

 در ایران های مسلماننیرو

بینیم، اما خیلی خوب خلق می انهای غیر مسلمان مانند، فداییهای مشابهی با نیروما در میان آنها هم رفتار

ترین نظریه پردازی را درباره منظم تا آنجا که من دیدم است که در باب علی شریعتی صحبت کنیم که

به سخنان حضرت امام، پردازیم. این در میان  روحانیون خودسازی انجام داده است که به آن می

متفاوت بوده، اما  ینظر مبناشود، اگر چه کیفیت و نویسندگان مکتب اسالم، استاد مطهری خالصه می

 . اختالف جدی درآن وجود نداشته

ای مقاالت است یک مقاله ازی و در آن کتاب که مجموعهدارد درباره خودس یک کتابی یعتی،رعلی ش

، برای 1355انقالبی بسازیم؟ در سال  یگونهدارد با این عنوان که چگونه از خویش یک انسان علی

دانیم که منظور از آن مجاهد به معنای عام است یا مجاهدین خلق برادران مجاهد نوشته است و البته نمی
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مفهوم به معنای زهد و ریاضتی که در مسیحیت وجود داشته و در میان است.  در آن توضیح داد این

باید مواظب باشیم که خودسازی ما حاصل  ویدگعتی می. علی شریشود نیستها تبلیغ میمارکسیست

کنیم. او در پاورقی تقلید کورکورانه نباشد، چه از سنت و چه از چیز هایی که در دوران معاصر پیدا می

ها زیاد شده، زیرا دیدند که ساختار گوید بعد از لنین و انقالب چین تاکیید بر عمل در میان چپمی

ای های اجتماعی در جوامع مختلف متفاوت است. بنابراین شیوهاست و ساختاراجتماعی جامعه متفاوت 

شناسی انقالب و فلسفه تاریخ و تحلیل جبری جامعه» که باید در پیش گرفت است که، نقل قول می کنم:

های تئوریک و سرمایه داری، به طرح در کتابعلیه  دیالکتیک مادی و طبقاتی و پروزی پرولتاریا

 ،هاانسانو انقالبی  یدئولوژیک اختصاص یافته است و در عمل به آگاهی و پرورش فکری های ابست

های انسانی و پرورش ارزش خودسازی فردی و  رو است که بهکند و از این حرکت رهبری تکیه می خلق

های انقالبی رو کردند و این درسی انسان خلق

شریعتی در « است که از مذهب آموختند.

ها یا ذیرد این سخن را مائوئیستپپاورقی می

گفتند و های چریکی چین بسیار میهمان گروه

خواهد بگوید ما این درس از آن جهت که می

گوید را در مذهب داریم، در آخر می

ها هم این درس را از مذهب مائوئیست

این معنا  بهودسازی خآموختند. به گفته شریعتی 

انسان  گذارد، اما معتقد نیستیم که محیط فعال مایشاء است.است که اگر چه محیط بر انسان تاثیر می

تواند بر شرایط خودش از طریق خودسازی تاثیر بگذارد. ما در خودسازی سه آرمان مهم عشق برابری  می

کند، اما آن فردی که را متبلور میهایی در جهان داریم که هر یک از این ها و آزادی را داریم. شخصیت

ا هر سه را دارد، امام علی است. خودسازی را از طریق عبادت، کار مبارزه اجتماعی، که همه این ها ر

 گوید.ها را هم میدهد و مبانی دینی آنشریعتی توضیح می

ی خودسازی را ذکر نکرده باشد، علی جای دگیری که به نظر من خیلی جالب، حتی اگر کلمه    

های خودسازی است، داستان عاشقانه حسن و محبوبه د که همراه با معیارویگهایی را میشریعتی، چیز

مسلمان وجود دارد بر خالف تصور  یهاکه از مبارز ییکتاب ها

در زمان خودشان  که یکامال مدرن هستند به مسائل ج،آثاریرا

است، اما  یسنت اتیدرست است که ادب یعنیوجود داشت. 

 یایمدرن است. پاسخ به پرسش معنا در دن یپاسخ به پرسش

که انسان مدرن با آن مواجه هست  یها و اضطراب یمدرن، نگران

که به  یتمرکز گرید یسو و از سو کیو حس انقطاع از خدا از 

 .یو انسان یبر امر اجتماع شودیدروان مدرن م
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بوده، که این ها از افراد  نپور، همسر محبوبه متحدی دآال یک اثر تمثیلی است. حسناست، که در واقع 

که این دو قبل از  دانستهدانیم که آیا شریعتی میشوند. ما نمیفعال در حسنیه ارشاد بودند و کشته می

توانستند اسالم را ، بلکه مجاهد مارکسیست بودند که دیگر نمیکشته شدنشان دیگر مسلمان نبودند

عصر امروز ما هستند و کند که در اما علی شریعتی آن ها را به عنوان مسلمانان الگویی مطرح می  .بپذیرند

کند، دقیقا مخالف با قصه عاشقانه ای است که در ی عاشقانه ای که برای آنها ترسیم میرابطه و قصه

 روزی، آن چیزی گذاشت، زنِ زنِخواندید. آن چیزی که  شریعتی اسم آن را میجراید در آن زمان می

کرده. های بورژوا را منتقل میشده و ارزشکه در تلوزیون و سینما به عنوان زن و مرد آرمانی معرفی می

طبقاتی و سیاسی، این بود که آنها جدای از آگاهی چیزی که در ازدواج آنها برای شریعتی مهم بود

شود بسیار برای او جالب بود. سخن اج آنها نمیگیرند و اینکه فقر مانع ازدوای در پیش میازدواج زاهدانه

کنیم، منظورمان فاطمه)س( صحبت می وشریعتی این بود که زمانی که داریم درباره ازدواج علی)ع( 

شود چیزی نیست که در زمان دور است و دوباره اتفاق نخواهد افتاد، بلکه این دو به ما نشان دادند که می

های اجتماعی حاکم شود طوری زندگی کرد که ارزشرد، االن هم میاالن هم مثل آن زوج ازدواج ک

 های طبقه متوسط عمل بکنند. ستند که خالف ارزشخواآنها دقیقا می نباشد و آگاهی سیاسی مهم باشد.

آخری که به سخنان آنها خواهم پرداخت به طور خالصه، گروهی هستند که تحت تاثیر فلسفه و گروه 

های امام را داریم که خیلی از آنها بعد از . ما درسمی هستند و از قم بر خاستنداخالق و عرفان اسال

اندیشه بینیم. داستند و اما اکنون آن را در چهل حدیث میانقالب منتشر شد که شاگردان امام آنها را می

ارد بر از این ها وجود د ههایی ککتابمطهری در آثار مختلفشان به سلوک عرفانی انسان کامل است. 

خالف تصور رایج آثار کامال مدرن هستند به مسائلی که در زمان خودشان وجود داشت. یعنی درست 

پاسخ به پرسش معنا در دنیای مدرن،  است که ادبیات سنتی است اما پاسخ به پرسشی مدرن است.

ها و اضطرابی که انسان مدرن با آن مواجه هست و حس انقطاع از خدا از یک سو و از سوی دیگر نگرانی

دهد، در الهیاتی که شهید مطهری ارائه میشود بر امر اجتماعی و انسانی. تمرکزی که به دروان مدرن می

مالصدرا ارائه ها محوری است و سلوک عارفانه بر خالف آن چه ابن عربی و ن اجتماعی خیلی وقتساان

شود و عبادات انسان را در این قالب کرد یک اتفاق فردی نیست و در قالب اجتماعی ارائه میمی

نیست، یعنی این  نمادینشکنم که این فقط جنبه دیدند که نقش فعال اجتماعی دارد و من تاکید میمی
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ا شرکت در مسجد مثل ی اعتماز جیگریم، بنابراین نمتر مینیست که ما مسجد را نمادی از جامعه بزرگ

را  یشاجتماع رفتارهای بلکه به این معنا است که انسانی که خودش و شکرت در ساحت اجتماعی است،

انسان مناسبی برای شرکت در ساحت کند که های فردی خود را طوری تنظیم میفتاررسازد و می

ها ذیل یک سیر و سلوک عرفانی مطرح نباشد، همه اینتفاوت به عرصه اجتماعی اجتماعی باشد و بی

 بینیم.شود که ما در آثار شهید مطهری یا آثار اخالقی امام میمی

های از گونهتوانید تصور کنید که در این قالب چطور شاگردان امام هم از این فضا متاثر بودند. من می

را ذکر کردم. در ادامه به شد مطرح می 50و40ها و نظریاتی که در این قالب خودسازی در ده رفتار

رو بودیم که خیلی بحث روبهدر این دوران ما با یک فضای تلفیقی  پردازم.های نظری به اختصار میتبیین

های در این دوران هم ریشههای که وجود دارد بگردیم. ما این نبود که به دنبال وجه تعارض چیز

ایدئالیسم را ما از کسانی مانند اقبال به ارث بردیم به طوری که یالیسم. بینمی و هم مترایدئالیسم را می

کند خودش را به آن امر مطلق نزدیک بکند دانستند که سعی میانسان را یک جزئی از یک امر مطلق می

و رفتارهای خاص فرد هم در آن فضای نزدیک شدندش به آن امر مطلق موثر است. این جا مجالی نیست 

بودند که رابطه دیالکتیک  مائوئیست هایباره این مسئله صحبت کنیم. بعدی متریالیستتا بیش از این در

گو نیست، بلکه باید به عمل منتهی بشود و عمل هم بین عمل و ایده است که ایده خودش به تنهایی پاسخ

ر دهه به ایده منجر بشود. مائوئیست فقط در چین نبود بلکه بسیاری از متفکران فرانسوی به ویژه د

متاثر از آنها بودند. عرفان و اخالق اسالمی هم که گفتم بخش زیادیش بر اساس ملکه شدن فضائل 1960

های سیاسی از تشیع به ویژه آن چیزی که در علی شریعتی دهد. قرائتاست و این جا خودش را نشان می

ها وام دار زیادی از این نگاهید گفت که بخش ، اما بابینیم کامال سازگار است با این مفهوم خودسازیمی

ها دوست دارند بگویند دار هگل است، گرچه خیلیهگل است و حتی بخش زیادی از مدرنتیه جهان وام

 کانت، اما هگل هم واقعا تاثیر خود را گذاشته است.

 گیرینتیجه

سعی قصد ما در یان جا این بود که توضیح دهیم چطور در یک شرایط سیاسی و اقتصادی خاص که 

ت بگویند از های مبارز سعی کردند، سخنی متفاود تا گفتمانی را ایجاد کند. گروهحکومت بر آن بو

ها واقعا سختگیرانه و شدید بوده است، مانند ی برژوایی. در برخی از موارد اینهاطریق مخالفت با ارزش
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گیر د که تا این اندازه سختهایی هم بودنعواطف گفتم و تبعا گروهچیزی که درباره ممنوع بودن عشق و 

نبودند، اما کلیاتی هم مانند لباس گشاد پوشیدن، دور شدن از وسایل لوکس، انکار جنسیت در فضای 

های دیگر ها یا مشترک بود یا از طریق گروهها بیشتر بود وجود داشت که میان آنعمومی که در چریک

، اما طبقه نشان داده نشودبرژوازی  که بنا بود رفتار درست است خاطر بسپاریم که محل نزاع نبود. باید به

دادند. به طور مثال یک نفر با یکی از های طبقاتی خود را بروز میو افراد در قالب آن حالت وجود داشت

خواست حرکت انقالبی انجام بدهد، اما بعد بین آنها دقیقا کرد، برای این که میطبقه پایین تر ازدواج می

تر بودند و سخن آنها آمد. در این میان افرادی موفقالف طبقاتی، اختالف به وجود میبه خاطر اخت

ارزش های طبقه متوسط را. یکی از  پذیرفتند، هممیهای مبارزان را ارزششد که هم تر شنیده میراحت

کار ی روی نظام جمهوری اسالمافراد موفق در این زمنیه به نظر من شهید مطهری بود نه به این دلیل که 

این علت که هم در زیادی واقعا پذیرفتنی تر بود به های این فرد تاحداست بلکه به این جهت که ایده

 های مبارز، ولی ایشان به طور جدیکند مثل گروههای جنسیتی را حذف میآید ارزشعرصه عمومی می

که طبقه متوسط با آن  کندمی تاکیدبین زن و مرد  و مرزبندی جدی تفکیک و تفاوت تکوینی جدی بر

تواند بین این دو منظر که عمال مقابل هم بودند، یک چیزی را شان میاین ایمشکلی نداشته است. بنابر

معرفی کند که از سوی هر دو گروه پذیرفته بود و از طرف دیگر قشر مذهبی جامعه با آن موافق بود و با 

 آن همراه بود.
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