دیستوپیا ،رتروتوپیا ،و یوتوپیا در
مواجه با بحران ایران امروز

مجتبیمهدوی

متن سخنرانی در نشست مجازی«چشمانداز شریعتی رویاروی بحران امروز»
چهل و پنجمین سالگرد شهادت شریعتی ۲۹ /خرداد۱۴۰۱

«ایرانیان چه رویایی در سـر دارند؟» ۱این عنوان پرسشـی اسـت که میشـل فوکو یک سـال
پیـش از پیـروزی انقـالب بهمـن  57در جسـتاری از خـود وجهانیـان پرسـید وبـه ان پاسـخ
داد .بیـش از چهـار دهـه از آن پرسـش و پاسـخ میگـذرد و امـروز همیـن پرسـش در برابـر مـا
است :ایرانیان امروز چه رویایی در سر دارند؟ این جستار تالشی مختصر در این خصوص
است تا از رهرو توصیف کوتاهی از سه مفهوم «دیستوپیا»« ،رتروتوپیا» و «یوتوپیا» به این
پرسش پاسخی کوتاه داده و پرتوی بر رویاهای مشترک ملی -انسانی ما که بطورهمزمان
بومی و جهانی( بومانی!) هستند ،وسهم اندیشه شریعتی در این باره ،بیفکند.
دیستوپیا
آنچنانکه میدانیم ،این واژه یونانی متشکل از «دیس» (بد) و «توپیا» (مکان) به معنی
ّ
ویران شـهر ،تباه شـهر ،پاد آرمان شـهر ،خراب آباد ،ومدینه فاسـده وضاله اسـت! مفهومی
که فیلسـوف شـهیر انگلیسـی جان اسـتوارت میل در سـال  ۱868برسـاخت تا سیاستهای
۲

3

۴

Michel Foucault, “What Are the Iranians Dreaming About?” Le Nouvel Observateur, 22nd of October
1978. Republished in Janet Afary and Anderson, Foucault and the Iranian Revolution )Chicago: University
of Chicago Press, 2005(.
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ارضی ایرلند را نقد کند .از معروفترین آثار ادبی جهانی که با الهام از این مفهوم ودر تبیین
وتوصیف آن خلق شـده اند به موارد زیر میتوان اشـاره کرد:
کتـاب « »۱۹8۴جـورج اورول )۱۹۴۹( 5شـاهکار ادبیـات دیسـتوپیک اسـت کـه در نقـد
توتالیتاریسم وکمونیسم دولتی است .در جهان دیستوپیک اورول ،حا کمان از زبان جدید
وابداعـی خـود اسـتفاده میکننـد کـه در آن «جنـگ» بـه معنـی «صلـح» اسـت ومـردم قانـع
6
شـده انـد کـه  ۲ضربـدر  ۲میشـود  !5اورول در اثـر کالسـیک دیگر خـود« ،مزرعه حیوانات»
بـا بهرگیـری نمادیـن از مزرعـه حیواناتـی کـه هـر کـدام نقـش ویـژه خـود را در تـداوم از خـود
بیگانگی جمعی و استمرار حا کمیت اقلیتی که خود را واجد حقوق برتر از دیگران میداند،
بـه نقـد دیسـتوپیا ی الیگارشـیک میپـردازد .حکومـت انـدک سـاالری کـه در آن «همـه
حیوانـات برابرنـد امـا بعضی برابـر ترند»!
الدوس ها کسلی ،نویسنده انگلیسی وخالق رمان «دنیای قشنگ نو» یا «دنیای شگفت
انگیز جدید» )۱۹3۲( 7اثر برجسته جهانی دیگری در ژانر ادبیات دیستوپیک است که به
نقد آیندهای میپردازد که همه چیز در انقیاد تکنولوژی است و پیشرفت علم ژننتیک به
از میان رفتن آزادی ،اندیشه ،اعتراض ،و تفاوت و رنگارنگی انسانها منجر شده است .رمان
«فارنهایـت  8"۴5۱اثـر مشـهور ری بـرد بـری ( )۱۹53به تصویر جامعه ای میپردازد که کتاب
خواندن ممنوع است ،کتاب خوانها محا کمه میشوند و کتابها را از بین میبرند .جامعه
ای سانسـور زده که کتاب جرم اسـت ومردم با داروهای شـادی آور روزگار سـپری میکنند.
«سرگذشـت ندیمـه» ۹اثـر مـارگارت اتـوود ( ،)۱۹58نویسـنده مشـهور کانادایـی ،کـه به تعبیر
نیویورکر ،پیامبر و پیشگوی دیستوپیای معاصر است ،به توصیف جامعه ای دیستوپیک
با ویژگیهای نژاد پرستی ،بنیاد گرا ،و زن ستیز میپردازد .این کتاب با آغاز ریاست جمهوری
دونالد ترامپ پیش از پیش خوانده شد.۱۰

۱۰

8۰

5 George Orwell, 1984.
6 George Orwell, Animal Farm.
7 Aldous Huxley, Brave New World.
8 Ray Bradbury, Fahrenheit 451.
9 Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale.
از دیگر آثار ادبی در ژانر دیستوپیک به موارد زیر میتوان اشاره کرد« :تمامی حقوق محفوظ است» اثر گرگوری
اسکات کاستولیس در نقد جهانی که کلمات دارای حق کپی رایت هستند و برای هر کلمه باید پول پرداخت،
«پاشنه آهنین» اثر جک لندن ( )۱۹۰7در نقد الیگارشی سرمایه داری« ،سرود» اثر آین رن در نقد دیستوپیا ی
اتحاد شوروی« ،ساالر مگس ها» اثر ویلیام گلدینگ در نقد نیروی خیر و شر در انسان« ،بخشنده» اثر لوییس لوری
در نقد فقدان احساس تحت انقیاد نظمی آهنین« ،پرتغال کوکی» اثر آنتونی برجس« ،کالرا و خورشید» اثر کازو
ایشی گورو ( )۲۰۲۱در نقد مهندسی ژنتیک کودکان برای افزایش توانایی تحصیلی و نهادینه کردن تبعیض ژنتیک،
«سرزمین پدری» اثر رابرت هریس ( )۱۹۹۱در نقد نازیسم« ،برج» اثر جی جی باالرد در نقد فقدان عشق و مهر در
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آثار ادبی دیسـتوپیک در ژانر «آینده گرایی» یا بازتابی از زمان حال اسـت که با زبان آینده
تصویـر میشـوند ،ویـا تصویـری خیالـی از کابوسـی کـه در انتظار بشـریت اسـت .نقـد «ویران
شهری» است که بدست الیگارشی واندک ساالری اقلیت حا کم ،تکنولوژی وماشینیسم،
و جز آن ،به نقض کرامت انسـانی ،حقوق شـهروندی ،و زیسـت و اخالق مدنی منجر شـده
است .نقد «تباه شهری» که مردمانش از خود بیگانه ودر انقیاد سیستماتیک نظم حا کم
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی الینه شده اند .امروز آثار دیستوپیایی به نقد شرایطی که به
تغییرات اقلیمی ،بیماریهای وا گیردار ،فقدان وزوال دمکراسی ،وقدرت گیری الیگارشهای
پوپولیست ونفی آزادی وکرامت انسانی منتهی شده میپردازند.
ایـن آثـار بعضا نشـان میدهند که چگونه دیسـتوپیای تـوده مردم همـان اوتوپیا ی اقلیت
الیگارش حا کم وصاحبان «زر ،زور ،تزویر» اسـت .همچنین ،در پارهای موارد ،جنبشـهای
بزرگ مردمی که بدنبال تحقق آرمانهای بزرگ اتوپیایی بوده اند ،در اثر ضعف نیروهای
اجتماعـی پیشـرو ،عـدم تـوازن قـدرت میـان مـردم و اقلیـت سـلطه جـو ،و سـایر شـرایط
تاریخـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی ،دیسـتوپیا آفریـده انـد .انقالبهـای بـزرگ میتواننـد در اثـر
سیاسـتگزاریهای پـس از انقـالب ،جامعـه و سیاسـتی دیسـتوپیک پدیـد آورند.
در دیستوپیای ایران امروز ،سروری «زر ،زور ،و تزویر» در شکل حکومت الیگارشی و اندک
سـاالری فقاهتی-رانتـی بـا ویژگیهـای همزمـان مرکانتلیسـتی و نولیبـرال بـه فسـاد و غـارت
سیستماتیک و ساختاری انجامیده است .رانت و «ربا» در ساختار سیاسی-اقتصادی به
رانت و «ریا» در ساختار فرهنگی تبدیل شده ،ا کثریتی را به غم «نان» مبتال کرده ،کرامت
انسـانی مردمـان را لگـد کـوب کـرده ،وبـه ظهـور پدیـده -بـه پیروی از سـنت پسااسـتعماری
فرانتـس فانـون« - ۱۱مغضوبیـن ایـران زمیـن» وا کثریتـی از «فرودسـتان» ،حذف شـدگان
وبیصدا یان همه اقشار وگروههای اجتماع انجامیده است .در توصیف وضعیت دیستوپیا
یی امروزمان نقد شـریعتی به حکومت مذهبی خواندنی اسـت:
«حکومت مذهبی رژیمی است که در آن به جای رجال سیاسی ،رجال مذهبی
(روحانی) مقامات سیاسی ودولتی را اشغال میکنند وبه عبارت دیگر ،حکومت
مذهبـی یعنـی حکومـت روحانیـون بـر ملـت .آثـار طبیعـی چنیـن حکومتـی ،یکی

میان سا کنان مرفه برجی مدرن« ،دیوار» اثر جان لنچستر در نقد دنیا یی که انسانها به خودی و غیر خودی تقسیم
میشوند« ،گودال پی» اثر آندری پالتونوف در نقد جامعه استالینیستی ،و دهها فیلم برجسته سینمایی  -همچون
«متروپولیس»« ،ک مثل کین خواهی»« ،گرایش اقلیت» ۲8« ،روز بعد»« ،بچههای مردان»« ،تعادل» « ،جزیره»،
«من حماسه هستم» و « - »۱۹8۴که همگی جامعهای دیستوپیک را به تصویر میکشند.
11 Frantz Fanon, The Wretched of the Earth )New York: Grove Press, 1963(.
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رتروتوپیا
واژهای از یونـان باسـتان ،کـه متشـکل از «رتـرو» (عقـب ،وارونـه ،در زمـان گذشـته) و
«یوتوپیـا»( ۱5آرمـان شـهر) ،وبـه معنـای «آرمـان شـهر وارونـه» یـا «آرمـان شـهر در گذشـته»
است .هر گاه امید ،از آینده به گذشته نقل مکان میکند ،رتروتوپیا متولد میشود .زیگموند
باومن ،متفکر وفیلسـوف شـهیر لهسـتانی ،در اثر درخشـان خود به همین نام در  ۲۰۱7به
تبیین و مفهوم پردازی رتروتوپیا میپردازد ۱6.ا گر چه اثر باومن عمدتا به تبیین این پدیده
در بافتار جوامع غربی میپردازد ،اما اهمیت نظری و اشـکال رو به گسـترش آن در جهان
امـروز ،ضـرورت آشـنائی بیشـتر ما با این پدیـده را یـادآوری میکند.
رتروتوپیا محصول فروپاشی اعتماد به توانایی خلق آینده واحساس درماندگی ،استیصال
وخشـم نسـبت بـه حـال اسـت .نوسـتالژی بـرای بازگشـت بـه «گذشـتهای کـه هرگـز وجـود
نداشـته اسـت»؛ بـر سـاختهای از گذشـته رمانتیـزه شـده وحسـرت بـرای بازگشـت بـه آنچـه
خـود بـر سـاخته ایـم! امـروز پدیـده رتروتوپیـا امـری جهانـی اسـت ودر اشـکال گونا گـون
جنبشـها وسیاسـتهای هویـت گرا ،ناسیونالیسـم افراطی وملیـت گرایی کور ،بنیـاد گرائی
دینـی وپوپولیسـم قومـی عینیـت یافته اسـت.

عکس:شقایقصفیخانی/عطنا

اسـتبداد اسـت ،ز یـرا روحانـی خـود را جانشـین خـدا ومجـری اوامـر او در زمیـن
میدانـد ودر چنیـن صورتـی مـردم حـق هیـچ اظهار نظر وانتقـاد ومخالفت بـا او را
ندارنـد .یـک زعیـم روحانـی خـود را بـه خـودی خود زعیم میدانـد به اعتبار اینکه
روحانی اسـت وعالم دین ،نه به اعتبار رائ ونظر وتصویب جمهور مردم؛ بنا بر
این یک حاکم غیر مسـول اسـت واین مادر اسـتبداد ودیکتاتوری فردی اسـت.
وچون خود را سـایه ونماینده خدا میداند ،بر جان ومال وناموس همه مسـلط
است ودر هیچگونه ستم وتجاوزی تردید به خود راه نمیدهد ،بلکه رضای خدا
را در آن میپندارد .گذشـته از آن ،برای مخالف وبرای پیروان مذاهب دیگر حق
حیات قایل نیست .آنها را مغضوب خدا ،گمراه ،نجس ،ودشمن راه دین وحق
۱۲
میشـمارد وهـر گونه ظلمی را نسـبت بـه آنان ،عدل خدایی تلقـی میکند».
۱3

۱۴

 ۱۲علی شریعتی .م .آ ،۲۲ .مذهب علیه مذهب .تهران :چاپپخش ،۱377 ،صفحه ۲۰7-۲۰6
Retrotopia
Retro
Utopia
زیگموند باومن ،رتروتوپیا ،ترجمه بهروز گرانمایه (تهران :نشر Zygmunt Bauman, Retrotopia )Polity, 2017(. :
ثالث .) ۱۴۰۰ ،این کتاب توسط بهروز گرانمایه به فارسی ترجمه شده است
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رتر وتوپیـا محصـول درماندگـی در زمـان حـال ونـا امیـدی از خلـق آینـدهای بـا آرمانهای نو
وایدههای پیشـرو اسـت؛ نگاهی نوسـتالژیک به گذشـته ای مجعول ومجهول اسـت تا در
سـایه مطمئـن آن آرامـش وامنیـت بگیریـم .اسـتیصال فرودسـتان و تودههـای محـروم در
شرایط دیستوپیایی حال ،درماندگی «مغضوبان زمین» در برابر نظم موجود ،سر وری همه
جانبـه خداونـدان «زر ،زور ،تزویـر» ،بـی اعتمـادی بـه الیـت والیگارشـی حا کـم بـرای تحقق
تغییـرات مطلـوب ،وعـدم تبییـن روشـن وشـفاف بدیلهـای پیشـرو ومترقـی (آرمانهـای
واقعـی وقابـل تحقـق اتـو پیایـی) منجـر بـه اقبـال بـه رویکردهـای پوپولیسـتی رتروتوپیایـی
میشود .رتروتوپیا پاسخی قابل فهم اما غیر سازنده به ترس ودلهره واضطراب نسبت به
آینده است؛ آینده ای که به تعبیر باومن «نامتوازن وپیش بینی ناپذیر» است ۱7.رتروتوپیا
انعکاسی از ناامیدی به آینده است ا گر چه با پوششی کاذب از تغییر وامید جلوه میکند؛
امیدی که رو به گذشـته دارد ،وگذشـته ای که مجعول اسـت.
در غیـاب ابـزار کنـش موثـر بـرای فـرا روی از مشـکالت حـال ،وشکسـت اتوپیایـی کـه ا کنون
بـه دسـتوپیا تبدیـل شـده اسـت ،رتروتوپیـا یـا آرمـان شـهر وارونـه ،بـه مثابـة حسـرت بـرای
 ۱7زیگموند باومن« ،از اتوپیا به رتروتوپیا :امید از آینده به گذشته هجرت کرده است ».مصاحبه با اسپایکد ریویو .۲۰۱6
ترجمه علی امیری .ترجمان ۲6 .اردیبهشت https://tarjomaan.com/interview/8980 ۱3۹7
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گذشـتهای کـه میتوانـد آینـده ای بـرای مـا بـه ارمغـان آورد ،ظهـور میکنـد.
رتروتوپیا اما ،یک «دوربرگردان گمراه کننده» است در زمانی که جامعه نیازمند مسیری رو
به جلو اسـت .رویکردی «محافظه کارانه» به آینده اسـت ،ا گر چه ممکن اسـت روکشـی از
تغییر بر خود کشیده باشد.
زیگموند باومن در گفتگویی با نشریه اسپایکد ریویو در  ۲۰۱6میگوید« :رتروتوپیا ،درست
مثل یوتوپیای راسـتین آینده ،به سـرزمینی بیگانه ارجاع میدهد؛ سـرزمینی ناشـناخته،
نادیـده ،نـا آزمـوده و رویهـم رفتـه تجربـه نشـده ».از نظـر باومـن ،رتروتوپیـا ویوتوپیـا هـر دو
رویاهایی «دستکاری شده» وبا «تمرکز بر جنبه هایی گزینشی از انبوهی از انچه واقعا بوده
اسـت» هسـتند .تـا اینجـا «یوتوپیـا و رتروتوپیـا تفاوتـی ندارنـد .آنچـه یکـی را واقعـا از دیگری
متمایـز میسـازد جابجایـی اعتمـاد و بی اعتمادی اسـت ».در رتروپیا اعتمـاد از «آینده به
گذشته» وبی اعتمادی از گذشته به آینده کوچ کرده است .در واقع ،بی اعتمادی شدید
به آینده ،مولد رویاهایی رتروتوپیا یی در باره گذشـته ای میشـود که هرگز وجود نداشـته
اسـت .از نظـر زیگمونـد باومـن ،گرایـش بـه رتروتوپیـا هنگامـی رخ میدهـد کـه «آینـده ( کـه
زمانی اسب برنده ای برای امید بستن بود) به صورتی فزاینده خبر از مخاطرات نا گفتنی
(و مرمـوز!) میدهـد .بنابرایـن امیـد ،محـروم وبـی بهـره از آینـده ،در گذشـته ای کـه زمانـی
تحقیـر وسـرزنش شـده بـود وخانـه خرافـات واشـتباهات شـمرده میشـد پنـاه میجویـد».
گرایش به رتروتوپیا محصول شرایطی است که گزینههای قابل دست یابی بی اعتبار جلوه
۲۰
میکنند ،وپدیده «خسـتگی تخیل» ۱8و «ته کشـیدن گزینه ها»۱۹ظاهر میشـود.
گفتمانهـا ورویکردهـای هویـت گـرای ذات گرایانـه ملـی -قومـی ویـا اسـالمی« ،اسـتثنا
گرایی»هـای اسـالم گرایانـه وملـی گرایانـه ،وباسـتان گرایـی افراطـی از نمونههـای عینـی
گرایشـهای رتروتوپیایـی در شـرایط ایـران امـروز اسـت کـه در وا کنـش بـه شـرایط حـال
دیستوپیایی وخستگی وفرسودگی «تخیل» برای آینده ،به گذشته ای مجعول ومجهول
فـرا میخواننـد .چنیـن رویکردهـای گزینشـی ،وصله پینـه ای ورمانتیزه شـده ،غیر تاریخی
ومجعـول از تاریـخ کـه در پـی احیـای گفتمانـی «نـاب گـرا» از دین ،ملیت ،قومیـت ،وغرب

هسـتند همچـون «شـیر بـی یـال ودم واشـکمی» هسـتند کـه «این چنین شـیری خدا هم
نافریـد»!
دعـوت شـریعتی بـه «ابـداع خویـش» ونقـد بومیگرایی قومی و سـنتی ومذهبـی را میتوان
در همین راستا ونقد گرایشهای رتروتوپیایی «باز خوانی» کرد ،زیرا دعوت وی به «بازگشت
به خویشتن تاریخی» باز گشت به «سنت پرستی وکهنه پرستی وارتجاع جدید» نیست؛
بلکـه «بازگشـت بـه خویشـتن بالفعـل وموجـود در نفـس ووجـدان جامعـه اسـت» ۲۱.وی
میگوید« :دعوت به بازگشـت به خویش ،بازگشـت از اصالت انسـان یا اومانیسـم به بومی
گـری قومـی و خودپرسـتی تنـگ نظرانـه و متعصبانـه نـژادی نیسـت ،بلکـه صعـود از ازخـود
بیگانگی فرهنگی و بی معنایی وجودی و بی شـخصیتی تاریخی اسـت به مرحله متعالی
خود زایی و خود آ گاهی انسـانی و در نهایت ،تحقق راسـتین اصالت انسـان ،سـر منزلی که
نـه بـا اسـارت ملتهـا کـه کار امپریالیسـم واسـتعمار اسـت و نـه با محـو ملیتها که دسـتاورد
انترناسیونالیسـم مذهبی و طبقاتی اسـت ،بلکه با شـرکت فعال ملتهای آزاد و خودآ گاه و
اصیـل بر اسـاس تسـاوی و تعارف میتـوان بدان رسـید۲۲».
البته میدانیم که اندیشه شریعتی متهم به تقویت گفتمان رتروتوپیا یی اسالم گرا ،هویت
گرایـی و بومـی گرایـی اسـالمی اسـت .میتـوان تصدیق کرد که خوانش غیر سیسـتماتیک،
گزینشـی ،و»سـلف سرویسـی» آثـار وی یقینـا بـه چنیـن رویکـرد هایـی منجـر شـده اسـت،
ا گرچـه خوانـش همـه جانبـه وارگانیـک آثـار اصلی وبخصـوص «کویریـات» وی رویکـردی
رهایـی بخـش نسـبت بـه دین رسـمی ،دیـن دولتـی ،دولـت دینی وظاهر گرایی شـریعت -
محور دارد .البته ،چناچه پیش از این استدالل کرده ام ۲3،ا گر چه نقد رادیکال شریعتی به
«تشـیع صفوی» و تبیین بدیل انقالبی او با عنوان «تشـیع علوی» روشـن و شـفاف اسـت،
اما پدیده نو ظهور و جدید «تشیع صفوی با روکشی از گفتمان تشیع علوی» ،چنانچه در
اسالم گرایی پس از انقالب بروز و ظهور پیدا کرد ،در اثار وی که پیش از انقالب ارایه شده
است غایب است ،و طبیعی است که نقد رادیکال و مستقیمی در این مورد وجود ندارد؛
ایـن کاری اسـت کـه برخـی پیـروان خط فکری وی پس از انقالب به آن اهتمـام ورزیده اند.

18 imagination fatigue
19 the exhaustion of options
 ۲۰زیگموند باومن« ،از اتوپیا به رتروتوپیا :امید از آینده به گذشته هجرت کرده است ».مصاحبه با اسپایکد ریویو .۲۰۱6
ترجمه علی امیری .ترجمان ۲6 .اردیبهشت https://tarjomaan.com/interview/8980 ۱3۹7
Zygmunt Bauman, “Living Towards the Past: Zygmunt Bauman talks Retrotopia and humanity’s disillusionment with the future.” Spiked. 30 December 2016. https://www.spiked-online.com/2016/12/30/
living-towards-the-past/#.Wvb1Q3--mM-

 ۲۱علی شریعتی ،م .آ ،۴ .بازگشت .تهران :الهام ،چاپ چهارم ۱373،صص ۲5-۱۱
 ۲۲علی شریعتی ،م .آ  ،۲7بازشناسی هویت ایرانی-اسالمی .تهران :آ گاه ،چاپ سوم۱38-8۱ ،۱375،
23 Mojtaba Mahdavi, “One Bed and Two Dreams: Contentious Public Religion in the Discourses of Ayatollah
Khomeini and Ali Shariati,” Studies in Religion, Vol. 43, No. 1, 2014, pp. 25-52.
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یوتوپیا /۲۴اتوپیا
واژه ای یونانی که از دو بخش «او»( ۲5نفی) و «توپوس»( ۲6مکان) تشکیل شده وبا مفاهیمی
همچون نا کجا آباد ،نه اینجا ،آرمان شهر ومدینه فاضله شناخته شده است .چنانکه
میدانیم ،توماس مور در کتابی با همینعنوان در سال  ۱5۱6به این مفهوم در حوزه عمومی
حیات بخشید .وی از جزیره ای آرمانی در اقیانوس اطلس سخن میگوید تا از این طریق به
نقد جامعه انگلستان عصر خویش بپردازد .از میان آثار ادبی فراوانیکه در توصیف یوتوپیا
خلقشدهمیتوانبهرمان«خبر از نا کجا»اثر ویلیامموریسدر وصفیوتوپیایسوسیالیسم
دموکراتیک ،دو اثر هربرت جورج ولز ،سوسیالیست انگلیسی ،به نامهای «ماشین زمان» و
«انسان شبیه خدایان» ،همچنین «کشور خورشید» اثر کامپانال ،و «اتالنتیس جدید» اثر
بیکن اشاره کرد .عالوه بر آن ،رابینسون کروز و دونکیشوت دو چهره مشهور در ادبیات
ژانر یوتوپیایی هستند که هر دو بدنبال تحقق یوتوپیا ی خویش و به شیوه خود بودند.
یوتوپیا مفهومی زمان-مند ومکان-مند وبه تعبیری تاریخی و نسبی است .آرمانها و رویاها
در بستر زمان ومکان تغییر میکنند ،ودر رابطه ای دینامیک ودیالکتیکی با تجربه زیسته در
زمان حال ،قبض وبسط مییابند وبه تصویر آرمان شهر آینده میپردازند .بنابراین ،جوامع
گونا گون در شرایط تاریخی متفاوت دارای یوتوپیاهای متفاوتی هستند.
همچنیـن ،بـر خـالف نظریـه مرسـوم و محافظـه کارانـه متعـارف ،یوتوپیـا ضرورتـا امـری غیـر
قابل تحقق و رویایی غیر واقعی برای آینده نیست .دست کم پاره ای از آرمانها و رویاهای
دیـروز یـک جامعـه میتواننـد در آینـده تحقـق عینـی بابنـد .چنانکـه برخـی از دسـتاوردهای
امـروز دموکراسـیهای اجتماعـی شـمال اروپـا در تحقـق نسـبی حقـوق شـهروندی ،خدمات
ورفـاه اجتماعـی ،حقـوق زنان ،اقلیتهای جنسـی ومذهبی ونژادی ،پاسـخگو کـردن دولت
ونهادینـه کـردن دموکراسـی (علیرغـم همـه ضعفهای ان) در گذشـته ای نه چنـدان دور به
مثابة آرمانهایی یوتوپیایی تلقی میشدند .یوتوپیا ،ا گر چه نه در تمامیت خود ،میتواند
تحقـق یابـد ،آنچنانکه بعضا تحقق یافته اسـت.
نظـم امـروز عمومـا ریشـه در یوتوپیـای دیـروز دارد .ایـن نظم میتوانـد حاصل عدم تحقق
ارمانهای بلند وحتی اسـتحاله رویاهای شـیرین یوتوپیا به کابوس دهشـتنا ک دستوپیا
باشـد .اما این سرنوشـت محتوم یوتوپیا نیست و ،چنانکه اشـاره شد ،همه دستاوردهای
Utopia
Ou
Topos
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بزرگ بشری در زمان حال محصول آرمانها و رویاهایی هستند که یوتوپیای دیروز انسان
قلمدادمیشدند.
جامعهها پدیده هایی پویا هستند واز همین رو به بازبینی ونو آوری در ارمانها و رویاهای
خویشمیپردازند.بهاینترتیب،یوتوپیاهادر ساختار زمانومکانهر جامعه،وبهتناسب
اینجا وا کنون آن ،قبض وبسط یافته ونو میشوند .یوتوپیا امری ثابت ،ازلی وابدی ،مطلق
وفرا تاریخی نیست ،انچنانکه کامال قابل تحقق نیست ،زیرا انسانها و جوامع پدیدههایی
دینامیـک ودر حـال شـدن هسـتند وآرمانهـا و رویاهـای خویـش را «نـو بهنـو» میکننـد.
یوتوپیا چشم انداز تغییر است؛ چراغ روشن امید در تاریکی وخمودی روزمرگی حال است.
رویاهای مشترک «بومانی» ما !؟
از یوتوپیـا نبایـد هراسـید .در زمانـه ایکـه آرمانهـا و رویاهـای تحقـق نیافتـه جنبـش بزرگ
مـردم _ یوتوپیـای آزادی ،عدالـت اجتماعـی و زیسـت اخالقـی _ بـه دیسـتوپیای فقـر و
فقدانکرامت انسانی بدل شده است ،هراساز یوتوپیا را میتوان درک کرد .ما اما ،موظف
ومجبوریم تا شـعلههای آتش امید را روشـن نگاه داریم وهمچون آنتونیو گرامشـی ،متفکر
پیشـرو ایتالیایـی کـه در زنـدان فاشیسـم امیدوارانـه و واقـع بینانـه بـه مـا یـاداوری کـرد ،بـر
«بدبینیهـای ذهنـی» بـا قدرت «خوشـبینی اراده» فایق شـویم ۲7.امیـد وایمان به تحقق
رویای مشترک ملی-انسانی اما ،مستلزم ناامید شدن از دیستوپیا و رتروتوپیا است .آنگاه
از پـس خا کسـتر ایـن ناامیدی ،ققنوس یوتوپیـای واقعی زاده میشـود.
در رنگیـن کمـان جامعـه مدنـی متکثـر امـروز ایـران ،تحقـق رویـای مشـترک آزادی ،عدالـت
اجتماعـی وزیسـت اخالقـی نیازمنـد اراده وهمبسـتگی جمعـی اسـت ،کـه آن نیـز مسـتلزم
بکارگیـری «زبـان مشـترک» ومشـارکت همـه اندیشـهها ونیروهـای اجتماعـی اسـت .زبـان
مشـترک بـرای تبییـن ارمانهـای مشـترک میتوانـد سـهمی در بسـیج نیروهـای متنـوع
اجتماعـی در مسـیر تحقـق رویـای جمعـی داشـته باشـد.
هیـچ اندیشـه ،اندیشـمند ،جریـان ونیـروی اجتماعـی بـه «تنهایـی» قـادر بـه ایفـای نقـش
سازنده وموثر در این مسیر نیست .عالوه بر آن ،نقد رادیکال وبازبینی میراث وآموزههای
اندیشـمندان واندیشـههای آنـان از دیگـر الزامـات توفیـق در تحقـق ایـن رویـای مشـترک
ملـی -انسـانی اسـت .بـه ایـن ترتیـب ،در حالیکـه پـا بـر شـانههای پیشـگامان رویاهـای
27 “I’m a pessimist because of intelligence, but an optimist because of will.” Antonio Gramsci, Selections from
the Prison Notebooks, ed. Q. Hoare, & G. NowellSmith )New York: International Publishers, 1971.
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مشترکمان میگذاریم واز میراث اندیشههای ایشان الهام میگیریم ،به محدودیتهای
تاریخی اندیشه ایشان آ گاه ،وبه ارتقا واعتالی آن میپردازیم .اندیشه شریعتی نیز در این
میان استثنا نیست ومحتاج نقد ،باز خوانی و ارتقا در جهت تحقق رویای مشترک ملی-
انسـانی ایران امروز است.
رویکردهای محافظه کارانه وخسته از تغییر و تخیل ،هر گونه تالش در جهت تحقق رویای
مشترک و یوتوپیای واقعی را با برچسب نا کجا آباد ،انتزاعی و دست نیافتنی بی اعتبار جلوه
میدهند .واقعیت اما ،این است که رویای مشترک ما نه انتزاعی یا اوهامی دستنیافتنی،
بلکه ریشه ای عمیق در سنت وتاریخ  ۱5۰ساله ایران دارد .تالش برای دستیابی به آزادی
وعدالـت اجتماعـی بعنـوان دو مولفـه بنیادیـن آرمـان «سوسیالیسـم دموکراتیـک» ایـده
مشـترک جریانـات متنوعـی از جنبـش مشـروطه تـا ایـران امـروز بـوده اسـت .بـی تردیـد ایـن
نیروهـا هریـک در انـدازه وظرفیت محـدود زمـان ومـکان خویـش فهمـی تاریخمنـد از ایـن
آرمانها داشته اند .مثال در سنت ملیون آزادیخواه وعدالت طلب ،محمد مصدق وخلیل
ملکی؛ در سنت چپ مارکسیستی مستقل وآزادیخواه ،مصطفی شعاعیان ،صمد بهرنگی
وخسرو گلسرخی؛ ودر سنت مسلمانان سوسیالیست ودموکرات ،محمد نخشب وجریان
«خداپرسـتان سوسیالیسـت» ،علی شـریعتی ورهروان اندیشـه او را میتوان نام برد.
بـی تردیـد اندیشـه وتـالش عملـی همـه اندیشـمندان پیـش گفته واجـد نقاط ضعـف وقوت
و «نیندیشیده»هـای فراوانـی اسـت کـه نسـل امـروز میتوانـد وباید به نقد سـازنده میراث
دیروز بپردازد ،وبا رویکردی دیالوژیک با سنت ومیراث متنوع وغنی «بومی» ودستاوردهای
مـدرن «جهانـی» در عرصـه اندیشـه وجنبشهـای نویـن اجتماعـی پیشـرو بـه سـوی تحقق
یوتوپیای«واقعی» اش گام بردارد .نظامیمبتنیبر آزادی ،عدالت اجتماعی وزیست اخالقی
که ترجمان سیاسی آن در آرمان «سوسیالیسم دموکراتیک» تجلی مییابد ،رویای مشترک
نیروهـای متنـوع اجتماعـی ایـران اسـت .ایـن آرمان بطـور همزمان بومی وجهانیاسـت؛ وبه
تعبیر من «بومانی» یا «جهامی» است! هم «لوکال» وهم «گلوبال» است؛ «گلوکال» است.
تالش برای تحقق رویای مشترک ملی -انسانی برای تحقق «زندگی» بهتر است .در اینجا
مایلم مفهوم زندگی در منظومه فکری شریعتی را یادآوری کنم ،زیرا ارکان زندگی با ترتیب
واولویتـی کـه در تعریـف اوسـت نمایانگـر آرمان مشـترک انسـانی ویوتوپیای واقعی ودسـت
یافتنی ماسـت« :نان ،آزادی ،فرهنگ ،ایمان ،دوسـت داشـتن»! ۲8در فقدان نان وآزادی،

دعـوت مـردم بـه فرهنـگ ،اخـالق ،ایمـان ،عشـق و دوسـت داشـتن فریـب بزرگیاسـت.
آنچنانکه ،ایمانی که به عشـق ودوسـت داشـتن «دیگری» نینچامد فاقد ارزش اجتماعی
اسـت .در همیـن راسـتا ،سـه گانـه «آزادی ،برابـری ،عرفـان» ۲۹بعنـوان آرمانهـای بلنـد
ومشـترک انسـانی واتوپیایـی در اندیشـه شـریعتی معنـی مییابـد .ترجمان سیاسـی ونظم
مدنی چنین آرمان هایی را میتوان در «سوسیالیسم دموکراتیک» همراه با اخالق مدنی،
عشـق بـه دیگـری ،همزیسـتی بـا طبیعـت ،وعدالـت جنسـی وجنسـیتی ،نـژادی ،مذهبـی،
سیاسـی ،قومـی و جـز آن تعریـف نمـود .سوسیالیسـم دموکراتیـک ،نظمـی عرفـی ومدنـی
اسـت کـه بـا دیـن دولتـی ودولـت دینـی سـازگار نیسـت .حضـور مذهـب مدنـی در جامعـه
مدنی را ممکن ومفید میداند ،اما در عرصه دولت مخالف هر گونه برخورداری از حق ویژه
وسروری وسیادت مذهب یا ایدئولوژی است ،زیرا حق ویژه و رانت مذهبی یا ایدئولوژیک،
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حا کمیـت را بـه الیگارشـی و انـدک سـاالری تبدیـل میکند.
بـه گمـان مـن ،همـه آرمانهـای ذکـر شـده ،انضمامـی ،دسـت یافتنـی ،بومـی -جهانـی یـا
«بومانی» ،ریشه دار در سنت وتاریخ ما ،وبخشا تحقق یافته در پاره ای از دموکراسیهای
امـروز هسـتند .تـالش و تقاضـا بـرای آرمانهـای مشـترک فـوق در جنبشهـای اجتماعی و
اندیشههای اندیشمندان پیشرو این مرز و بوم خود را نشان داده ،و به این ترتیب انتزاعی
و نا کجـا آبـادی نیسـتند؛ و جامعـه مدنـی ایـران امـروز بیش از پیش بـرای آن آمادگـی دارد.
من همه دیدگاههای «فرهنگ گرای افراطی» را به چالش میکشم که با غفلت ویا تخفیف
نقش مخرب وبازدارنده سـاختارهای سیاسـی -اقتصادی مسـلط ،نوک تیز حمالت خود
را بـه سـوی مـردم وفرهنـگ آنان نشـانه رفته اند ،وموانع گذار به سوسیالیسـم دموکراتیک
ایرانـی را ناشـی از فرهنـگ عامـه وهویـت جمعی میدانند .چنین رویکردهـای ذات باورانه
فرهنگـی ،قربانـی را در جایـگاه مجـرم مینشـاند ،ونقـش مسـلط رانـت ودوپینـگ سـاختار
سیاسـی -اقتصـادی در تولیـد فرهنگ غیر دموکراتیک و ارتجاعـی را نادیده میگیرد.
مـن بـه تکثـر خواسـتهها وخاسـتگاه متنـوع آنهـا در جامعـه مدنـی ایـران ،واز جملـه حضور
گرایشات محافظه کارانه رتروتوپیایی به گذشته ای مجعول ،اذعان دارم .با این وصف ،به
گمان من تحوالت عمیق ساختاری ،جمعیتی ،فرهنگی ،وتجربه زیسته بیش از چهار دهه
گذشـته ،جامعـه مدنـی ایـران امـروز را آمـاده پذیـرش وتحقـق نسـبی رویای مشـترک ملی-
انسانی ما کرده است .رویایی که از صدر مشروطه وپیش از آن ،تا نهضت ملی ودموکراسی
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خواهانـه مصـدق ،انقـالب بهمـن  ، 57وجنبشهـا و خـرده جنبشهـای گروهها و طبقات
متنوع جامعه امروز ایران (زنان ،دانشجویان ،معلمان ،کارگران و همه فرودستان) بیش از
یـک قـرن برای آن تالش جمعی صورت گرفته اسـت.
واقعیت این است که انقالب  57وپیامدهای «ناخواسته» نظم حا کم پسا انقالبی ،جامعه
ایران را به لحاظ ساختاری وفرهنگی آماده نوعی «رنسانس ایرانی» کرده است .جامعه ای
متکثر با رنگین کمانی از آرمانها ،منافع وخواستهها که نا گزیر از گفتگو با یکدیگر ،با زبانی
مشـترک ،بـرای توافـق بـر چگونگـی تحقـق رویا وآرمان مشـترک تاریخـی خود اسـت .آرمانی
کـه بـه نظـر میرسـد در نظمی مبتنـی بر آزادی وعدالت اجتماعی ،یا دموکراسـی سوسـیال
(اجتماعـی) مبتنـی بـر نظامـی عرفـی ،وبا حضـور دین مدنـی به جـای دین دولتـی ودولت
دینـی ،تجلـی مییابـد .بـرای حصـول بـه ایـن رویـای مشـترک ،شـهروندان مذهبـی وغیـر
مذهبی ،عدالت خواهان وآزادی خواهان ،وسـایر گرایشـات فرهنگی وسیاسـی میتوانند
وبایسـته اسـت تـا فـار غ از خاسـتگاه فکـری واجتماعی خـود بر چگونگی تحقق ایـن آرمان
مشـترک و «بومانی» توافق کنند.
به گفته شریعتی« ،دین وبی دینی مساله اساسی نیست :مساله اساسی چه اندازه بودن
اسـت ،چگونه بودن خود آدم اسـت .دریا بودن یا انگشـتوانه بودن؟ مر غ خانگی بودن یا
شـاهین شـکارجو بـودن؟» 3۱بـه ایـن ترتیـب ،در حوزه اجتماعی نیز خاسـتگاه فکری دینی
یا غیر دینی نیروهای اجتماعی مدافع آرمانهای مشـترک ملی -انسـانی ،مسـاله اساسـی
نیسـت؛ مسـاله اساسـی آن اسـت کـه بـا زبانـی مشـترک بـا یکدیگـر گفتگـو وتوافـق کنیـم ،و
«برخیزیـم وگامـی فرا پیش نهیم»!
ایجاد همبستگی جمعی برای تحقق رویای جمعی مستلزم فراروی از دوگانههای کاذب
مـادی ومعنـوی ،وسوسیالیسـت واتویسـت بـودن اسـت ،زیـرا یـک نظـم مبتنـی بـر آزادی،
عدالـت اجتماعـی وزیسـت اخالقـی تالشـی در جهت سـازش این تناقضها اسـت .شـریعتی
میگویـد« :بسـیاری از تناقضهـای مشـهور وبدیهـی در مـن سـازش یافتـه انـد وجمـع
شدهاند :زمین وآسمان؛ معنویت ومادیت؛ جبر علمی تاریخ وجامعه ،وآزا دی ومسولیت
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فـردی؛ مـادی بـودن وسوسیالیسـت بـودن ،وبودایـی واتوپیسـت بـودن».

--
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