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مصاحبه با نشری ٔه دانشجوی ِی "چراغ زنبوری"

س  :خانم شریعتی چطور شد که به حوزهٔ علومِ اجتماعی بخصوص جامعه شناسی عالقمند شدید ؟
ج  :اولین رشتههای درس ِی من ،ادبیات و تاریخ بود .از زمانی که اطالع پیدا کردم البراتوارِ جامعه شناس ِی دین در یکی از دانشکدههای پاریس برقرار
خاص زمانی و اجتماع ِی ما بود ،دورا ِن انقالب و پس از
شده است ،تغییرِ رشته دادم و به سراغِ جامعه شناسی رفتم .این انتخاب شاید محصو ِل موقعی ِت ِ
آن ،زمانی که مسائ ِل اجتماعی برای ما از مسائ ِل شخص ِی مان اهمی ِت بیشتری داشت ،تاری ِخ جمعی بر زندگ ِی فردی غلبه داشت وگاه مانع از آن بود که به
نقش تعیین کنندهای داشت .مطالع ٔه جامعه شناس ِی دین امکا ِن فهم و مشارکت در این تاریخ
خاص خود بیاندیشیم .دین در این تاری ِخ جمعی ِ
پروژههای ِ
را برای من فراهم میکرد.
س  :اگر ممکن است مقایسهای از جامعه شناس ِی دین در ایران با جامعه شناس ِی دین در اروپا داشته باشید ؟
تاسیس خود و درگیری با مسائلی چون تعری ِف
ج  :جامعه شناس ِی دین در ایران در مراح ِل اولی ٔه تکوی ِن جامعه شناس ِی دین در اروپا است .در مرحل ٔه
ِ
دین ،مرزبندی میا ِن جامعه شناس ِی دین با فلسف ٔه دین و الهیات ،و سواالتی از این دست که آیا برای کارِ جامعه شناس ِی دین باید دیندار بود یا بیدین ؟
این گرایش هنوز کامالً استقالل پیدا نکرده و از قیمومی ِت فلسفه ،الهیات و ایدئولوژیهای مختلف در نیامده ،در نتیجه در بسیاری از مواقع به توصی ِف
تحوال ِت میدا ِن دینی بسنده میکند و از تحلیل و نظریه پردازی غافل میماند ،یا گاه با رویکردِ دینی به مسال ٔه اجتماعی شاخص میشود .از سوی دیگر در
فضای ملته ِب اجتماع ِی ما و پیوندش با دین و خصوصاً به دلی ِل بارِ عاطف ِی بسیارِ دین ،مطالع ٔه با فاصله و غیر جانبداران ٔه میدا ِن دینی بسیار مشکل است و
خاص جامع ٔه ما ،هر بار که سخن از
از این رو در مقطعی من به ناممکن بود ِن جامعه شناس ِی دین در ایران اشاره کردم ،چون احساس میکردم در شرای ِط ِ
دین میرود ناگزیر درگیرِ مباح ِث اعتقادی میشویم و از کارِ مقدمات ِی جامعه شناسانه غافل میمانیم.
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خصوص بومی کردن ،و اسالمی کرد ِن جامعه شناسی هستیم و بسیاری از ناتوان ِی جامعه شناس ِی
س  :خان ِم دکتر این روزها ما شاهدِ بحثهایی در
ِ
امروز صحبت میکنند آیا چیزی به نامِ جامعه شناس ِی اسالمی ممکن است ؟
ج  :راستش من با این اصطال ِح بومی سازی ( )indigenisationمشکل دارم .این اصطالح از اساس بارِ استعماری دارد و ما را در موقعی ِت "بومی" مستقر
میسازد .اما مسال ٔه "بومی کردن" ،و اسالمی کردن بح ِث جدیدی نیست و به این روزها برنمیگردد .بومی کردن همواره بح ِث قدیم ِی علومِ انسانی در
حوزههای غیرِ غربی بوده و اسالمی کردن از اواس ِط سالهای 70مطرح بوده است و البته پس از انقالب این بحث با زمین ٔه سیاس ِی جامعه و دولت نیز پیوند
مختص
خورد و ابعادِ گستردهتری یافت .در این خصوص دو موضع کامالً در برابرِ هم قرار میگیرند ،نخست موضعی که علومِ اجتماعی را درون زا میداند و ِ
مختص به خود ( خودِ جوام ِع اسالمی یا خودِ
مدرنیت ٔه غربی و عمالً تکثرِ منابع و مراجع را نمیپذیرد و در برابرش گرایشی که از علومِ اجتماع ِی بومی و ِ
جوام ِع شرقی ) سخن میگوید .رویکردِ اول اروپا محور است ،حوزهٔ غیرِ اروپا و آمریکایی شمالی را در موقعی ِت فرودست قرار میدهد و رویکردِ دوم به دامِ
نیتیویسم ،بومیت و بدویت میافتد .اولی اروپا محور است و دومی هم به نظرم نوعی اروپا محور ِی وارونه .اولی ما را همواره در موقعی ِت مصرف کننده قرار
میدهد و دومی اغلب وجهِ َسلبی و سیاسی دارد و نه وجهِ اثباتی و معرفت شناسانه .در این میان میبایست راهِ درست را جستجو کرد.

من به "یک جامعه شناسی برای یک جهان" اعتقاد ندارم .هر جامعهای مسائ ِل خود را دارد و طبیعتاً جامعه شناس ِی خود را میطلبد و نظریات و مباح ِث
خاص خود را داراست اما از سوی دیگر به ملیت زدایی از علوم و وحد ِت رشته عمیقاً معتقدم .فکر میکنم باید نسبت به وحدت و استقال ِل رشته سخت گیر
ِ
بود و در عی ِن حال از چند زبانه کرد ِن علومِ اجتماعی و از تکثرِ رویکردها دفاع کرد .اسالم میتواند موضوعِ موردِ مطالع ٔه جامعه شناسی قرار گیرد ،همچنین
میتوان رویکردِ دینی در تحلی ِل مسائ ِل اجتماعی داشت و از دادههای یک تحقی ِق جامعه شناختی در جه ِت اثبات و تحکی ِم مواض ِع خود استفاده کرد،
اما جامعه شناسی را و وحد ِت این رشته را نباید با تقسی ِم آن میا ِن ادیان ،و ایدئولوژیهای مختلف ،زیرِ سوال بُرد .در این صورت جامعه شناس ِی دورکیم،
جامعه شناس ِی یهود خواهد شد و جامعه شناس ِی وِبِر جامعه شناس ِی پروتستان ...اگر وحد ِت رشته را زیرِ سوال ببریم و جامعه شناسی تح ِت شعاعِ مواضع و
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عالئ ِق ما قرار بگیرد ،دیگر از صور ِت علم ِی خود خارج شده و به یک دیسکورِ اعتقادی بدل خواهد گشت.
س  :به نظرِ شما عل ِت اینکه در ادام ٔه بح ِث جامعه شناس ِی اسالمی و بومی شاهدِ ارجاع دادن به علی شریعتی از سوی کسانی که در گذشته از ایشان
سخنی به میان نمیآوردند هستیم ،چیست ؟
ج  :عل ِت اشاره به شریعتی در این بحث ،حساسی ِت شریعتی نسبت به در آمد ِن ما از موقعی ِت سوبالترن و فرودستی در سلسله مرات ِب علمی و تالشاش
خاص جامع ٔه ما بود .این بومی سازی نیست ،به کار برد ِن روشها و نظریا ِت جامعه شناسی در تحلی ِل
در جه ِت فهم ،تحلیل و توجه به فرهنگ و مسائ ِل ِ
جامع ٔه خود است .اغل ِب جامعه شناسان کارِ خود را با مطالع ٔه جامعه و دی ِن خود آغاز کردهاند .مارکس به مسال ٔه یهود پرداخت .وِبِر پروتستانتیزم را تحلیل
تالش شان کاربس ِت نظریات و روشها و غنی ساز ِی
کرد .بوردیو همواره تاکید میکرد که مباحثاش مختص به جامع ٔه فرانسه است .هم ٔه جامعه شناسان ِ
خاص شریعتی ،از آن رو که کارِ جامعه شناسانهاش با زمین ٔه جها ِن سوم گرایی و نظریا ِت او از
آنها در جه ِت فه ِم جها ِن اجتماع ِی خود بوده است .در موردِ ِ
جمله نظری ٔه "بازگشت به خویش" هم خوانی شد ،اغلب به عنوا ِن نمون ٔه بومی سازی در ایران بدان اشاره میشود.
و اما اینکه چرا کسانی که در گذشته از شریعتی سخنی به میان نمیآوردند امروز به او ارجاع میدهند ،قطعاً دالی ِل مختلفی دارد و جامعه و سیاست
در این میان سه ِم اصلی را دارایند .شاید این ارجاعِ دوباره به چهرههایی چون شریعتی ،طالقانی و حتی گلسرخی که امسال در ارگانهای رسمی شاهدش
بودیم ،به نوعی نشان از سماج ِت مردم در اراد ِت شان نسبت به چهرههایی است که از آ ِن خود کرده اند و با سیاس ِت روز تملک یا حذ ِف شان نمیکنند .به
عبارتی مردم چهرههای خود را تحمیل میکنند ،چون به تعبیرِ شریعتی ،نویسنده را جز خوانندهاش ،هیچ کس نمیتواند خاموش کند و تا زمانی که این
نقش مهمی دارند.
چهرهها خوانندگان و مخاطبانی در مت ِن جامعه دارند ،اجتناب ناپذیرند .از سوی دیگر ،مصلحت و منفعت و سیاست نیز در این محاسبات ِ
اساس مصال ِح خود سیاست گذاری میکند ،تبلیغ میکند یا حذف .در یک دوره به اقتضای مصلحت ،سیاس ِت خاموشی و
سیاست منط ِق خود را دارد ،بر ِ
خصوص چهرهای پی میگیرد و در دورهای برای منفعت ،همان چهره را بر سر درِ خیابانها برافراشته میکند .حافظ ٔه اجتماعی را اما اِغماض
فراموشی را در
ِ
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میکند ،دس ِت کم میگیرد ،حافظهای که مَرهَم نیافته و همچون یک زخم ،هر دم آمادهٔ التهاب است.

س  :آیا به نظرِ شما سنتهای جامعه شناسی میتواند قابلی ِت همه فهمی داشته باشد ؟ و باید چنین انتظاری از آن داشت ؟

ج  :سنتهای جامعه شناسی از آن رو که محصو ِل مطالع ٔه مت ِن جامعه هستند ،قطعاً باید قابلی ِت همه فهمی را داشته باشند و اگر ژارگو ِن علمی ـ آکادمیک
را کنار بگذاریم ،اص ِل مباحث را میتوان عمومی کرد با این وسواس که از عامیانه شد ِن شان نیز پرهیز کنیم.
س  :خان ِم دکتر شما به عنوا ِن یکی از اساتیدِ علومِ اجتماعی جای خال ِی چه چیزی را بیشتر در دانشکده حس میکنید ؟
ج  :بیش از هر چیز جای خال ِی بح ِث فکری و گفت و گو را ( .نه گفت و شنود که در کالس متداول است ) گفت و گو میا ِن دانشجویان .میا ِن اساتید.
میا ِن اساتید با دانشجویان ،میا ِن رشتههای متفاو ِت علومِ اجتماعی که در این دانشکده هست ،و ...همچنین گفت و گوهای درون رشتهای .متاسفانه اغل ِب
مباح ِث فکر ِی طرح شده ،در روزنامهها انعکاس مییابند اما جریان سازی نمیکنند ،چرا ؟ به این دلیل که موردِ نقد و بررسی و سنجش از جان ِب دیگران
قرار نمیگیرد.
خاموش تاریخیاش ،که ساکت است اما عمل میکند ،به جامع ٔه
جامع ٔه ما به دلی ِل همان زخ ِم التیام نیافت ٔه خاطراتاش که اشاره کردم و بارِ حافظ ٔه
ِ
صفها و سنگرها بدل شده است .ظاهراً در کنارِ همایم اما نسبت به هم پیش داوری داریم .هر کسی از همان سالهای نخس ِت ورود به دانشگاه ،جمعی
را انتخاب میکند و در جم ِع خود سنگر میگیرد و به سراغِ دیگرانی که غیرِ خودی میداند نمیرود .این جمعها با یکدیگر گفت و گو نمیکنند .در هم
نمیآمیزند .از هم تاثیر نمیپذیرند و به مجردِ آنکه بحثی در میگیرد ،به سرعت به جدل تبدیل شده و به خشون ِت کالمی منجر میشود .شرای ِط امکا ِن
گفت و گو فراهم نمیشود .در نتیجه مسائ ِل خود را فرو میخوریم اما در پش ِت این پرده ،حرف و حدیث و هیاهو بسیار است.
پردهها را باید کنار زد .در این جهت دانشجویان سه ِم اصلی را دارند .دانشجویان که تحرک دارند ،جستجوگرند ،از سنگرها عبور میکنند و میتوانند
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پرسش گری و جستجوگری را با سماجت و جسارت پی گیرند تا فضای دانشگاه را به آگورای بحث و اندیشه بدل کنند .تنها در چنین صورت است که میتوان
به ارتقاءِ سط ِح فکری و تعمی ِق مباحث امیدوار بود و دانشگاه را از مح ِل صدورِ مدرک به یک کانو ِن فعال ،جریان ساز و تاثیرگذارِ فکری بدل نمود.
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