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من، كدام است؟ 

«شاندل» يا شريعتى

خزيدن زير نام مستعار، سنتى قديمى در تاريخ ادبيات، سياست، ژورناليسم 
ــت. اين «ديگرى»شدن انگيزه هاى متعددى دارد: بريدن از ديروز و اعالن  و... اس
ــت (ولتر)، مصون ماندن از قضاوت اخالقى ديگران (بوريس ويان كه  يك گسس
براى نوشتن رمان هاى پليسى رسوا، نامى آمريكايى را براى خود برگزيد)، حفظ 
آرامش و حيثيت خانواده (پنك به دليل احترام به پدرش كه نظامى بود، فيليپ 
سولر، سن ژون پرس و...)، مصون ماندن از تعقيب سياسى يا دورزدن پيشداورى ها 
(ژرژ ساند، نويسنده زن فرانسوى قرن نوزدهمى كه نام مردانه براى خود انتخاب 
ــتن افكار عمومى (رومن گارى، برنده جايزه گونكور در دو  ــر كار گذاش كرد)، س
نوبت و هربار به نامى) ژرژ اورول، روسو، استاندال، سلين، مولير و... همگى اسامى 

مستعارند. يك جا رومى روم، يك جا زنگى زنگ. 
مقصود اينكه به نام مستعار مى نويسى تا ندانند، تا دستت رو نشود -براى افكار 
ــود. خلق پرسوناژهاى آلترناتيو براى نويسنده آزادى  عمومى يا قدرت- تا بد نش
ــودن در عين حال كه خودت مانده اى،  ــى آورد و تخيلى فعال؛ «يكى ديگر» ب م
ــخصيت مى دهى بى آنكه از  ــى تغيير ش ــته باش تكثير خود بى آنكه ازخودگذش

تشخص بيفتى؛ فرار از زندانى شدن در منزلگاه هاى هويتى. 
شريعتى اسامى مستعار متعددى دارد. «شاندل» معروف ترين، قديمى ترين و 
چندمنظوره ترين اين اسامى قرضى است. اسامى ديگِر مستعار او غالبا خزيدن زير 
نام هاى شناخته شده است: «تاگور»، «مهر»، «بودا»، «يونگ» و... برخى از نام هاى 
مستعار معنايى پنهان دارند يا اشاراتى بيوگرافيك: «ژان ايزوله» (جان تنها- با تلفظ 
فرانسوى حرف «ج») يا همين شاندل به معناى «شمع» در زبان فرانسه. روش او در 
معتبرساختن اين آدم ها و واقعى جلوه دادنشان در همه جا يكى است: رفرنس دادن به 
آنها، بردن نام آثارشان، سن و سالشان، بنيانگذار اين مسلك يا آن آيين ناميدنشان 
و ذكر تاريخچه اى. (به عنوان مثال از «مهر» نام مى برد به عنوان نويسنده اوپانيشاد و 
بنيانگذار مهراييسم.) اين پرسوناژهاى خلق شده غالبا در نسبت با ديگرى تعريف و 
شناخته مى شوند: «مهر و مهراوه»، «تاگور و طوطى اش»، «بودا و مهراوه» و... غالبا 

در نسبتى با هند و فرهنگش؛ هندى كه هند نيست. 
شاندل اما مهم ترين و قديمى ترين نام مستعار شريعتى است. اين نام مستعار 
ــعر سر زد.  ــرودن ش ــان و با س ــال هاى آغازين دهه 30، در روزنامه خراس در س
جوانى 20ساله- فرزند محمدتقى شريعتى، بنيانگذار كانون نشر حقايق اسالمى 
ــمع» در روزنامه  ــده- كه اشعارش را با نام مستعار «ش ــخصيتى شناخته ش و ش
ــان به چاپ مى رساند. (شمع: شريعتى، على، مزينانى) داليل اين سرودن  خراس
به نام مستعار متعدد است: داشتن نسبت با شخصيتى سياسى و مذهبى مى تواند 
موجى از پيشداورى و قضاوت را بر سر اين شاعر جوان آوار كند و از همين رو به 
نام مستعار  رو مى آورد. شريعتى با نام اصلى خود مقاالت بسيارى در حوزه فلسفه و 
دين مى نويسد (مكتب واسطه، مترلينگ و...). اما سرودن شعر را به گردن «شمع» 
ــد كه اشعارش را هنوز آنچنان درخور  مى اندازد. دليل ديگرش مى تواند اين باش
نمى داند و برگزيدن نام مستعار به او آزادى عمل مى دهد: يك ذوق ورزى موقتى 
و از سر تفريح. اين نام مستعار ادبى در سال هاى اقامت در فرانسه، به نام مستعار 
سياسى او تبديل مى شود. «شمع» نامى است كه شريعتى براى نوشتن مقاالت 
سياسى در دو ارگان اپوزيسيون ايرانى در فرانسه انتخاب مى كند؛ «ايران آزاد» و 
«نامه پارسى». امكان بازگشت به ايران و ضرورت پنهان نگه داشتن هويت اصلى 

دليل معتبرى است براى داشتن نامى مستعار. 
ــخصا از نيمه دوم دهه 40 ردپاى شاندل در آثار و  ــت به ايران، مش در بازگش
گفتار شريعتى پيدا مى شود. شاندل، ترجمه فرانسوى «شمع» است با اين تفاوت 
كه شريعتى هيچ گاه به اين نام مطلبى را در مطبوعات به چاپ نمى رساند به جز 

ترجمه اى منسوب به او. (ترجمه فصلى از «خلقت» اثر شاندل، هبوط. م. 13) 
ــاندل در كوير حضور علنى پيدا مى كند. با آغاز كنفرانس ها  براى اولين بار ش
در حسينيه ارشاد، پاى شاندل به محافل عمومى و كنفرانس ها نيز باز مى شود. او 
همه جا هست: در«انسان، اسالم و مكتب هاى مغرب زمين»، در «انسان و تاريخ»، 
در «انسان و اسالم»، در «بازگشت به كدام خويش» در «ما و اقبال»، در«شيعه 
يك حزب تمام»، در«حج»، «نيايش»، «فاطمه، فاطمه است». شاندل- اين همزاد 
يا اين معبود- همه جا با شريعتى است؛ در كنفرانس ها از او با تعابيرى چون «شاعر 
ــنده معاصر»، «نويسنده و شاعر تونسى» (م. آ. 33)  آزاديخواه آفريقايى»، «نويس

«نويسنده اروپايى» و «نويسنده و شرق شناس فرانسوى نژاد زاده تونس»نام مى برد 
ــتعمار، هويت، فلسفه، عرفان و...، شاندل حتى درباره  با نقل قول هايى در باب اس
اقبال و اسالم نيز اظهارنظر مى كند. آثار او را نام مى برد، گاه با ذكر تاريخ انتشار 
ــر: «گفت وگوهاى تنهايى»، «مجموعه آثار»تاريخ انتشار: 1959محل نشر:  و ناش
پاريس. انتشارات: نيمه شب، يا«مهرآيين»، «دفترهاى خاكسترى»، «دفترهاى 
سبز»، «سفر آفرينش». (م.آ.13). در اين ارجاعات گاه شماره صفحه كتاب را هم 
ــريعتى اى كه در كمترجايى چنين وفادارى اى را به كتب مرجع  ذكر مى كند. ش
ــاندل كه به ميان مى آيد دقت علمى و وسواس به خرج  ــان داده است پاى ش نش
مى دهد. براى باورپذيركردن اين شخصيت به نقل قول از بزرگان درباره شاندل نيز 
متوسل مى شود: «به قول محمد قزوينى...» (م.آ.33)، «به قول آل احمد»... اشاره 
ــاندل، آناليز طرح پشت جلد كتاب هاى او، شركت در  به پژوهش هايى درباره ش

كنفرانسى درباره او و... نمونه هايى از اين تمهيدات است. 
تا شريعتى زنده است درباره شاندل بيشتر از اين چيزى نمى دانيم. به جز اينكه 
يكى از متفكرانى است كه در كنار ديگرانى چون سارتر، كامو، برك، ماسينيون و... 
ــود. [يادم مى آيد كه يكى، دو سال در دهه 80 ميالدى همه  از او نام برده مى ش
كتابفروشى هاى قديمى و جديد پاريس را و سپس آرشيو كتابخانه ملى فرانسه 
ــهير پيدا كنيم، تا معلوممان شود  ــنده ش را زيرو رو كرديم تا ردپايى از اين نويس
ــت خورده ايم] با چاپ و انتشار دستنوشته هاى شريعتى براى اولين بار  كه رودس
ــاب «گفت وگو هاى تنهايى») اطالعات  ــال هاى پايانى 60 (اولين چاپ كت در س
بيشترى درباره شاندل به دستمان مى آيد. يادداشت هايى كه شريعتى، خود براى 
چاپشان اقدامى نكرده است. تا سال 67 از شاندل فقط همان كلياتى را مى دانيم 
كه در البه الى كنفرانس ها از آن نام برده شده است و هيچ اطالعاتى از زندگى او 
نداريم، يعنى اينكه شريعتى تا آخرين لحظات زندگى اش اگرچه شاندل را به عنوان 
متفكرى آزاديخواه معرفى كرده اما تمايلى براى معرفى بيشتر شخصيت او نشان 
ــته هايى كه به نام «گفت وگوهاى تنهايى» در سال 67 به  نمى دهد. در دستنوش
ــيد (نامى كه خود به زبان فرانسه بر برگ هاى آن نوشته و همان نامى  چاپ رس
است كه به يكى از آثار شاندل منسوب مى كند) از بيوگرافى شاندل و شخصيت 
فردى اش اطالعات بيشترى به دست مى آوريم: تاريخ تولد شاندل 1933 (تاريخ 
تولد شريعتى)، تاريخ مرگ او را شريعتى در «معبودهاى من» در كتاب كوير، 28 
فوريه 1967اعالم مى كند. (تاريخى سمبوليك با اشاراتى بيوگرافيك) اطالعات 
ــه هاى طبقاتى شاندل نيز مى دهد. از  دقيقى نيز درباره محيط خانوادگى و ريش
پدرى روحانى و مادرى فئودال. همين. باقى همه روايت هايى است از بخش هايى 
ــاندل از سوى يك راوى كل و دانا، شريعتى. يكسرى موقعيت هاى  از زندگى ش
مرزى، لحظات خلوت و تجربيات حد و شريعتى شارح آن. همين موقعيت است 

كه معلوم مى كند شاندل، شريعتى است يا شريعتى، همان شاندل است. 

همزاد يا معبود؟ 
ــت؟ آن نام مستعار يا همان على شريعتى؟ از كجا  ــريعتى اصلى كدام اس ش
معلوم كه على شريعتى نامى مستعار نباشد. رسم شريعتى همين است: خود را 
تكثيركردن تضمينى است براى آزادى به قصد دورزدن نام، ممنوع، واقعيت و از 
ــش از «كدام من» و دغدغه «من كدامم» هيچ وقت او  همه مهم تر خودش. پرس
را رها نكرد. همين پرسش او را نيازمند ترددى آزاد ميان تسلسلى از «من»هاى 

ممكن و مطلوب ساخت. 
ــريعتى؟ آنچنان كه دوست دارد باشد و  ــاندل، شريعتى است اما كدام ش ش
ــه هست اما دانسته نيست؟ شريعتى از  هميشه نمى تواند يا آنچنان كه هميش
ــاندل به عنوان يكى از معبودهايش نام مى برد: «پروفسور شاندل كه در هيچ  ش
قالبى نتوانستم محصورش كنم كه به قول جالل آل احمد: «هرجايى جورى بود و 
همه جا يك جور» و هر لحظه جلوه اى ديگر داشت و در همه تجلى هاى رنگارنگ 
و شگفتش يك روح آشكار بود و همواره از بودا تا دكارت در نوسان بود و شرق و 
غرب را و گذشته و آينده را و زمين و آسمان را زيرپا مى گذاشت و لحظه اى آرام 
نداشت و در حادثه اى، صبح بيست وهشتم فوريه سال 1967 براى هميشه آرام 

گرفت.» م.13- ص371
اينچنين به ستايش خود نشستن نارسيسيزم يك جان هنرمند نيست؟ هدف 
هميشه پنهان كردن نيست، ميدان دادن به تخيل است. از زير يوغ هويت تاريخى 
خود خارج شدن و خالق هويتى جديد. شاندل كيست كه شريعتى نيست. مواضع 
سياسى و اجتماعى اين دو يكى است. پس نيازى به خلق شخصيت نيست. با خلق 
اين شخصيت به دنبال چه نوع آزادى يا به قصد پنهان كردن كدام نوع تجربه است؟ 
بخش هايى از زندگى اش را پنهان مى كند يا بخش هايى از افكارش؟ آيا شريعتى 
پشت اين من ها پنهان مى شود يا برعكس خود را برمال مى كند؟ هردو. سانسور يا 
خودسانسورى هميشه دليل اصلى نيست. معلوم است كه مى خواهد خود را برمال 
كند، دوست دارد در ميان بگذارد، تقسيم كند، ديده شود اما خود را طومارى در 
ــه. هيچ دوگانگى اى نيست، چندگانگى  ميان مى گذارد و نه يك بار براى هميش
ــت؛ چندگانه هايى در جلوه هاى متعدد. يك خلوت نيست و يك  ــخصيت اس ش
جلوت و در تضاد با هم بلكه دوجور نمايش يك حقيقت است. شريعتى كليد فهم 
خود را در اختيار مخاطب مى گذارد اما كار مخاطب را سخت نيز مى كند. او خود 

تعبير «پى بردن» به يكديگر را به كار مى گيرد. بايد به اين جهان تودرتو پى برد. 
ــه و زندگى شريعتى است كه شناخت از او را هربار  همين خصلت در انديش
به يك مواجهه شبيه مى سازد؛ مواجهه با يك غيرمترقبه. انسانى متشابه درست 
ــال 1967اتفاق افتاده است و مرگ شريعتى  ــاندل در س مثل حقيقت. مرگ ش
ــال پيش.  ــده اند: 1933-1312. 80س 1356. هر دو اما در يك تاريخ متولد ش

همين كافى است.

  سوسن شريعتى


