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این مقاله حول مسأله اقتدار و نسبت آن با سوژه آزاد مدرن در ایران امروز اختصاص
ساماندهی سیاسی جامعه ایرانی از مقطع ورود به دوران
دارد.فرض مقاله آن است که  
مدرن ،جز با وصول به الگویی از نسبت میان اقتدار و سوژگی مقتضی جامعه مدرن
تالشهای متعددی برای برساختن این دوگانه
دورههای مختلف  
امکانپذیر نیست .در  
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میتوان استدالل کرد؛ تنها 
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ازاقتدارسیاسینقشیایفا 
فکری برآمده از آراء دکتر علی شریعتی ،اگرچه خود نیازمند بازخوانی انتقادی است ،هم
بیانگر مضمون بحرانهای امروزی ماست و هم طرح اولیهای برای بازاندیشی نسبت به
اقتدارسیاسیوسوژگیمدرندرایرانامروزبهدستمیدهد.
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طرح مساله
منازعات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی طی دو سه دهه اخیر در جامعه ایرانی رو به افزایش
میکنند.به عنوان نمونه سایت
نهاده است.جامعه شناسان به ابعاد اجتماعی این رویدادها اشاره  
رسمی مرکز آمار ایران از کاهش نسبت ازدواج به طالق از  3.8درصد در سال  8938به 2.8
میدهد(ذاکری.)07:8933،امواجپیمایشملیارزشهاونگرشها،
درصددرسال8932خبر 
از کاهش اعتماد عمومی از  82درصد در سال  8989به  82درصد در سال  8929و به 82.9
میدهد(ذاکری.)08:8933،همینپیمایشها،نشانگر کاهش تمایل
درصددر سال 8939خبر 
به فداکاری و گذشت از  28.8درصد در سال  8902و به  80درصد در سال  8939است
(ذاکری.)03:8933 ،پیگیری رویدادهای سیاسی نیز نشانگر افزایش روز به روز ناآرامیهای
سیاسی،اعتصاباتوتمایالتجداییطلبانهوبراندازاست.
از منظر جامعه شناختی ،این تحوالت نشانگر زوال همبستگی اجتماعی است .اما دانش
میتوان
میدهد.ازجملهآنکه 
سیاسی،اینتحوالتراازمنظراولویتامرسیاسیمدنظرقرار 
این وضعیت را نشانگر کاستی گرفتن اقتدار مد نظر قرار داد .به قول دارندرف اقتدار،
همبستگیهای عمومی را حول یک سازمان عام مد نظر قرار میدهد و افت اقتدار را منجر به
زوال سازمان خانواده ،اعتماد عمومی و ثبات سیاسی به شمار میآورد (ریتز.)838:8927 ،هر
صورتبندیسوژههایتابعو

صورتیاز اقتدار،سوژه تابعخودرا تولیدمیکند.دگرگونیدر
گسیختگی سازمان اقتدار ،دو سویه یک واقعیت واحد به شمار میروند و در یکدیگر تأثیر
مستقیمدارند.
فرضبرایناستکهجامعهایران،درآستانهپیروزیانقالباسالمیدراوجاقتدارناشیاز
میبرد و نظم باورهای مشروع آن دوران سامان اقتدار را تداوم
انرژی یک انقالب بزرگ بسر  
میبخشید.پرسش این مقاله عبارت از آن است که منظومه گفتمانی دوران انقالب ،حاوی چه

ساختاریازاقتداروسوژهتابعاست؟اینمنظومهگفتمانیحاویچهتعارضاتدرونیوبیرونی
استکهبهتدریجتضعیفشدهاست؟
دراینمقاله،منظومهگفتمانیدکترشریعتیرابهمنزلهیکیازگفتارهاینیرومندآندوران،
دادهایموضمنکاوشدرساماناقتداروسوژگیدرآثاردکترشریعتی،تالش
مطمحنظرقرار 
محدودیتهایآنراموضوعبررسیقراردهیموچشماندازیبرای

خواهیمکردتاامکانهاو
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بازسازیاقتداردردورانخودعرضهکنیم.

چارچوب مفهومی
در این مقاله قرار است نسبت میان ساختار اقتدار سیاسی و سوژه را در نیمه دوم دهه پنجاه
میتوان گشود؟ ابتدا الزم است
ایران مطالعه کنیم .چه پنجرههای نظری به سوی این نسبت  
مقصودخودازدومفهومسوژهومقولهاقتدارراتوضیحدهیمآنگاهنسبتهایگوناگونمیان
ایندومعنارا درادبیاتمدرنبکاویم.سوژه چنان کهدرادبیات فلسفیوسیاسیمدرنظهور
کرده،قابلترجمهدقیقبهفردویاانساننیست.مفهومسوژهاساساًدرادبیاتاگزیستانسیالیستی
ریشهدارد.دغدغههاواضطرابهاوخواستهایفردمدنظراستاماازآنجاکهفردیاجمعی
میشود سوژگی نحوی در
دگرگونپذیر بیرونی واقع  

از آدمیان ،در نسبت با وجه پیشامدی و 
نسبتبودگیاست ).(Paola Rebughini, 2014: 3ازاینزاویه،اگرچهدکارتیاهابزوالک،از

سوژگی قلمداد
نمیگویند ،اما میتوان روایت آنان از فرد را نحوی  
سوژگی به این معنا سخن  

میشود.
کردکهدرنسبتباطبیعتیاآمالفردییادیگرانطرح 
اقتدار نوعی سامان مشروع و رسوخ کرده در خواست و رضایت فرد و جماعات انسانی
است.با این تعریف اقتدار ،یکی از همان وجوهی است که فرد در نسبت با آن ،واجد سوژگی
سوژگیصورتیاز جایگیری فرددر سامان اقتدارمحسوبمیشودویا چندو چون
یشود .
م 
سوژگی فرد ،مولد صورتی از سامان اقتدار فرض میشود .ادبیات سیاسی اقتدار به یک نظم

درونیشدهارجاعداردکهازطرفسوژهپذیرفتهاستوسوژهدرکمالرضایتبهآنگردن
نهادهاست.اقتداربهخالفقدرتیازور،نظموقاعدهایاستکهفردتابعآنرابهنحوعمیق
ودرونیپذیرفتهاست.اگرزوربهیکمنبعمولدنیروبیرونسوژهتابعاشارهدارد،اقتدارحاصل
رابطهای میان منبع مولد و سوژه تابع است .اقتدار در یک نقطه تالقی هستی پیدا میکند:آنجا
کهسوژهدرنسبتبامنبعمولدفرممییابد،شبکهامیالخودوباورهاوانگیزشهایدرونیخود
رابهتبعیتفرا میخواند.درستدرهمیننقطهتالقیاستکهاقتدارتحققپیدامیکند.بنابراین
اقتدار قطعنظرازنسبتسوژهبا آن،اصوالًوجودندارد.اقتداردرنتیجهبرقرارینسبتخاصی
میان سوژه و منبع مولد قدرت ،ظهور میکند.آنچه این نسبت را به یک مسأله تبدیل میکند،
باور به سوژه واجد خرد است که دارای مرجعیت است و در عین حال از یک قاعده و مرجع
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بیرونی تبعیت میکند .مسأله سوژه و اقتدار سیاسی ،مسأله برقراری رابطه میان دو مرجعیت
متفاوت با یکدیگر است.از این منظر دست کم سه زاویه دید وجود دارد.8:اقتدارناشی از
سرشتشرارتبارفردیباوربهشرارتذاتیفرد،یکیازبنیادهایپذیرشدرونیاقتداراست.
اگرباورداشتهباشیمفرد درسرشتوطبعخودشروراست،به سود خوداوست کهبا رضایت
درونیآزادیخودرافروگذاردوتسلیمقاعدهومحدودیتهایناشیازقدرتسیاسیشودو
با تبعیت خود به یک سوژه سیاسی تبدیل شود.این روایت را دستکم میتوان تا آگوستین
قدیسعقببرد.بهگماناوانسانهایگناهکاردراینجهان،تنهازایشگرویرانیوآشوباند.
بایدبهجباریتسیاسیتندردادتاازشرارتهایانسانیدرامانبمانیم.صورتمدرنشدهاین
باور را میتوانیم در آراء توماس هابز دنبال کنیم.او به سرشت شرارت بار انسانی قائل بود و
موجهکننده نظمی میدانست که به کلی نامشروط است و
تزاحم ناشی از انسانهای شرور را  
تبعیتتاممیطلبد.درروایتهابزافرادبنابررضایتدرونیوبرایتأمینتداومهستیخودتن
به اقتدار حاکمیت ازسنخلویاتان خواهند داد« .هر فردآزادبهمیلوارادهخویشقدرت خود
میبرد و به تبع آن هر کاری را که بر طبق
را برای حفظ طبیعت ،یعنی زندگی خویش به کار  
داوری و عقل خودش مناسبترین وسیله برای رسیدن به هدف تصور میکند انجام دهد
(توماس،هابز()823:بشیریه.)837:8920،
شبهالوهی اقتدار ،و ساختار متکی
در این الگو ،ساماندهی متمرکز سیاسی به منزله یک نظم  
بر امیال دنیاخواهانه سوژه با هم در نسبت وثیقاند .در این الگو ،باید سویههای خودخواهانه
سوژههارادرکانونگذاشتودرنسبتباآن،بهحیاتسیاسیاندیشید.
مسألهانگیزنیست.سوژهنظمبیرونی
اینروایتازنسبتمیان سوژهواقتدارسیاسی،چندان 
میکند و سازمان اندیشگی به نحوی سازگار ساخته میشود.
را برای کنترل امیال خود درونی  
میکند که سوژهراواجدمرجعیتبه شمارآوریمو خرداو راقادربه
مشکلزمانی ظهورپیدا 
سوژگیسازگاری
کنترلامیالشبهشمارآوریم.روایتمبتنیبرشرذاتیانسان،بافهممدرناز 
ندارد.باور به مرجعیت عقل ،شاکله فلسفی دنیای جدید است.اگر قرار باشد سوژه را در بنیاد
خودشروربه شمارآوریم،مرجعیتسوژهرابهپرسشگرفتهایم.ایننکتهرادر روایتکانت
توضیحخواهیمداد.
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اقتدار الگویی از استیالست
یکروایتدیگرازنسبتمیاناقتداروسوژهسیاسیهستکهاصوالصورتمسألهنسبت
میان سوژه و اقتدار را پاک میکند.در این روایت ،اساساً اقتدار نام دیگر استیالست.به گمان
آنها اقتدار درونی شده ،معنایی جز آن ندارد که سوژه آزادی خود را فرونهاده،تسلیم قدرت
بیرونی شده و خود را به اقتضاء درونی شدن سلطه بازسازی کرده است.خود را چنان ساخته تا
امکانپذیر شود.چنین اقتداری به منزله استیال ،از رویکردی
تبعیتپذیری تام از کانون قدرت  

نیچهایسرچشمهمیگیرد.
سوژهرها از جسم وغرایزاست:

میکندومنکروجود
چشمانداز لیبرالیاز انسان 
نیچه 
انسان جویای قدرت است ،نه جویای دانایی چنان که سنت مالوف فیلسوفان می انگاشتند.او
انسانهای عصر مدرن را از دل بستن بهافسانه خطرناک مفهوم سوژه شناسنده ناب برحذر

دام مفهومهای ناهمساز چون خرد ناب و دانش بپرهیزیم.
میدارد و عقیده دارد ،که باید از 

چون این مفاهیم همواره از ما انتظار اندیشیدن به چیزی را دارند که هرگز اندیشیدنی نیست
ارزشگذار،

(نیچه.)880:8900،سوژه یا در موضع ابرمرد ،اعمال نیرو میکند و به منزله سوژه 
میکند و یا در موضع بندگی واقع میشود و از نظام
جهانی تازه مبتنی بر اراده خود استوار  
میکند .بنابراین سوژه منقاد شده به هیچ رو سوژه مطلوب مدرن
حقیقتی که بنا شده تبعیت  
نیست(میلر.)88:8928،
نیچهای از نسبت میان حقیقت و سوژه ،در روایت آلتوسری -فوکویی به نقطه کمال
فهم  
میدانستکه
میرسد.آلتوسربااشارهبهمفهومایدئولوژیسوژهراازتولیداتایدئولوژی 
خود 
میشود .به نظر آلتوسر «هیچ ایدئولوژی وجود ندارد مگر بر اساس
از سوژهای واقعی انتاج  
سوژهها و برای سوژهها» (آلتوسر)87:8920،میشل فوکو در این زمینه چندان افراط میکند که
تبندی خاصی از
صور 
بهمرگسوژهمیرسد.فوکو هر حقیقتواخالقو هرنظام معناییرا 
میپردازد که
میداند.او به فاش کردن رابطة عقالنی شدن و قدرت سیاسی  
قدرت استیال شده 
شکل جدیدی از«سلطه ،انقیاد ،سوژهشدگی» را ایجاد کرده است(فوکو.)928:8923،
میپذیرد
درواقعفوکوبیشک جدایی ذهن و بدن و تسلط ذهنبر بدن در فلسفة دکارت را 
با این تفاوت که ذهن ،نه  خود بنیاد و منبع حقیقت ،بلکه برساخته گفتمان و ابزار تسلط
تکنولوژی قدرت بر بدن است .در روایت فوکو نفی اقتدار و واکنش تند فوکو به هر شکل
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اقتدار و استیال دیده میشود.چندان که گاه به تمجید و گاه به تحقیر «از آنارشیسم فوکویی»
سخنگفتهمیشود(.احمدی)888:8909،
دراینالگوازاقتدار،فرهنگ،دین،سیاست،قانونواخالقصورگوناگونقدرتبهشمار
میروند که برای بازتولید خود ،نیازمند درونی شدن توسط سوژه مدرن هستند.دوران مدرن

اساساً با درونی شدن قدرت و تولید استیال ،از دوران پیشامدرن بازشناخته میشود.اقتدار همان
امحاءسوژهاست.آزادییکمفهومصوریوفاقدداللتومصداقبیرونیاست.

اقتدار شرط آزادی سوژه است
روایت دیگر از نسبت میان اقتدار و سوژه مدرن ،روایتی است که ریشه در روسو و کانت
دارد و البته در هانا آرنت به اوج شکوفایی خود میرسد .در روایت روسویی ،اقتدار همان
تصمیم اخالقی سوژه برای تسلیم کردن خود به اراده عمومی است.اراده عمومی اخالقیترین
هنجار برای سامان بخشی به حیات سوژه است .جامعه فاقد اقتدار سیاسی ،جامعهای مبتنی بر
خودخواهیهایفردیاست.
جامعهزمانیساماناخالقیپیداخواهدکردکهتکتکافرادبهحسبیکتصمیم،خود
میگیرد.
تکتک افراد نشأت  
را تسلیم اراده عمومی کنند .اقتدار از برانگیخته شدن اخالقی  
روسو به این ترتیب ،اقتدار سیاسی تولید میکند (کاسیرر)933:8938 ،اما در پرتو تولید اقتدار
میشود.
هالهایازابهاممیرود.حلاینمعضلبهکانتسپرده 
سوژگیسوژهدر 
سیاسی ،
بهرهگیری از خرد
کانت با اشاره به سوبژکتیویته خودبنیاد معتقد است که انسان خردورز با  
عملی،آن قاعدههایرفتاریرا انتخابمیکندکهبتواندبهصورتیکقانون عام درآید.فرد
عکسالعملها راتحتکنترلدرآورد.به

میتواندبررفتار خودحاکمباشدو رفتارها،
خردمند 
عبارتیسوژهخودبنیادمیتواندازمنافعخوداستعالبجویدوباتبدیلشدنبهیکفرداستعالیی
بهیکمنمطلقوعامتبدیلشود.بهعقیدهکانتمناستعالییهرسوژهباتبعیتازیکحکم
میشود (کانت.(873:8938،این روایت کانتی ،سوژهرامحلتالقی دو
کلی ضروری آغاز  
یداند:فردجویایمنافعپرازتعارضاستوفردکلیوعامکهتابعحکم
صورتازفردیتم 
عقل است.میتوان این دوسویه فردیت رابادوعنوانفردواقعی و فردحقیقی ازهممتمایز
کرد.
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میکند ضمن حفظ اقتدار ،سوژگی و استقالل سوژه نیز با قوت حفظ
در واقع کانت تالش  
میبخشد.عقلخودبنیاد،قادر
شود.اوتصمیماخالقیموردنظرروسورادرمفهوماستعالتجسد 
استدرنتیجهانقطاعازعرصهامیالخصوصی،بهاصولعامیواصلشودکههرسوژهمتعارف
و عادی ،تحت تأثیر آن به حیات اخالقی واصل خواهد شد.اینچنین اصول نشأت گرفته از
میتوانند مقوم جامعه سیاسی
حیات استعالیی که همانا اصول مقوم حیات اخالقی فرد هستند  ،
مقتدرنیزباشند.
نمیداندبلکهآزادیسوژهراباتبعیتازاقتدارتضمین
کانت،اقتداررانهتنهانافیسوژگی 
میکند.چرا که از منظر کانتی ،اقتدار اساساً یک مرجعیت بیرونی نیست.مرجعیت قوانین کلی

ناشی از تبعیت تام فرد از عقالنیت خودبنیاد خویشتن است .این الگو از برقراری نسبت میان
سوژگیواقتدار،وجهممیزکانتاست.
میدهد و
کاستی نظریه کانتی اما اینجاست که اقتدار را با اراده فردی در نسبت قرار  
آنچه برای فرد واجد اقتدار است و آنچه در عرصه عمومی و حیات
برقراری نسبت میان  
سیاسیدر عملموضوعیتداردبهدشواریممکناست.روایتاوانتزاعی استوقادرنیست
درنسبتباحیاتسیاسیعمالًجاریارتباطیبرقرارکند.
در سنت فیلسوفان آلمانی قرن نوزده پس از کانت ،تالش شد میراث او را با سوژه جمعی
پیوند بزنند.مفهوم قوم و ملت چنانکه در میان رمانتیکهای آلمانی نظیر هردر و شلینگ ظاهر
شد ،مفهوم مرکزی دولت چنانکه نزد هگل ظهور پیدا کرد و سرانجام طبقه نزد مارکس صور
آنچه
گوناگونی از سوژه جمعی بود که وجه مشخص همه آنها ،توانمندی استعال جستن از  
فردی و مبتنی بر میل است حاصل شد.نزد این گروه از متفکرین آلمانی ،آنچه به مثابه یک
دشواریظهورپیداکرد،برقرارینسبتمیاناقتدارجمعیوآزادیفردیبود.
میکند.آرنت ،اساساً هنگامی که از اقتدار و نسبت آن با
هانا آرنت این دشواری را حل  
میگوید ،اراده فردی مطمح نظر او نیست .از نظر او ،میدانی از کنش و
آزادی سوژه سخن  
ارتباطمتقابلاستکههمتوضیحدهندهاقتداراستوهمتوضیحدهندهآزادیفردی.اقتداربه
میشود.مشارکت جمعی با بنا
نظر آرنت ،از مشارکت جمعی برای آغاز کردن و ساختن منتج  
میآورد کهافراد خود را
نهادنیکوضعیتسیاسیمثلامپراتوریرم،نیرویمقتدری فرآهم 
مییابند.الزامی که نه از سر تسلیم به یک قدرت بیرونی ،بلکه ناشی از میل آنها به
به آن ملزم  
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حفظ آن چیزی است که در بنای نهادنش شراکت داشتند.اقتدار ،با آزادی نسبتی وثیق پیدا
میمانند»(آرنت:8773،
انسانها آزاد باقی  
میکند« :آتوریته بر اطاعتی داللت دارد که در آن  

 .)888نکته حائز اهمیت نزد آرنت ،مفهوم کنش و بنیان نهادن سوژه است .به گمان آرنت،
کنشوبنیاننهادنجزباواسطهزباناتفاقنمیافتد:
کنندهای در کار
عمل 
عملورزیا  
عمل عاری ازسخندیگر عملنخواهدبودزیرا دیگر  
ووجودعملورز،کنندهکردار،تنهادرصورتیممکناستکهاودرعینحالگوینده

نیست
یکند،باگفتارانکشافبشریپیدامیکندوبااینکهکردار
گفتارنیزباشد.عملیکهاوآغازم 
یاش ادراککرداین کردارتنهاازطریق
اورابدونهمراهی گفتارمیتوان درنمودجسمان 
گفتارشفاهی ربطومناسبتپیدا میکند کهدرآناوبااعالمآنچهمیکند ،کردهاستیا
بکندخودراهمچونعملورزمیشناسد(آرنت.)827-803:8982،

یخواهد
م 
الزمه اقتدار همواره اطاعت است ،بهطور معمول آن را با شکل قدرت یا قهر اشتباه میگیرند.
یکسو
میگوید«:اقتدار را باید در ستیز با اجبار از راه زور از 
هانا آرنت در تعریف اقتدار 
رابطهی اقتدارگرایانه میان کسی که فرمان
متقاعدسازی به کمک برهان از سوی دیگر قرار داد ،
پایهی فهم مشترک بنا شده است،نه بر قدرت کسی که
میبرد ،نه  بر 
میدهد و کسی که فرمان 

رتبهبندی است که درستی و حقانیت آن را هر دو
آنها خود  
میدهد ،امر مشترک میان 
فرمان 
پذیرفتهاندو هر دو درآن جایگاهی استوار و از پیش تعیینشده دارند»(آرنت.)890:8773،
یکسوبرایانحاللسوژه
پرجاذبهاستکهاز 

اقتداردرتعریفآرنت،یکمیدانبهشدت
میکند و از سوی دیگر خود سوبژکتیویته است که مقاومت
اجتماعی نیرو ایجاد  

در ساحت 
آن چه بدیهی است نه آن میدان پر
میکند و این چنین با میدانی پرآشوب مواجه میشویم  .

نمیرسد،بلکه
جاذبهتولیدنیروبرایانحاللسوژهاجتماعیونهقدرتسوژهبهحدنهاییخود 
میبریم.دراینصورتنهیکسوبژکتیویته
درهروضعیتعینیدریکوضعیتبینابینیبهسر 
میآید،نهنیروییکهدرحداعالیخودبتواندسوژهرادرساحت
رهادرمیدانپرآشوبپدید 
اجتماعیهضمکند.
دراینمرحلهضرورت داردابتدابدینموضوع تأکید شودکه الگوی توازنبخشاقتدارو
تعریفشدهبرایجذبتاموتمامسوژهبود

سوبژکتیویتهدرالگویپیشامدرنیکسامانیپیش
که سوژه را درون خودش همگن کند.البته این به معنای تداوم و پایداری سازمان اقتدار نبود
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میپاشد ،اما جهان پیشامدرن برگههای بازتولید این
بلکه بسیاری از مواقع این سازمان از هم  
کموبیشحفظمیکرد(آرنت.)890:8773،
اقتداررا 
سازمان اقتدار پیشامدرن در مرحله اول به نحو چهره به چهره اعمال میشد و بر مناسکی
ازلی و تغییرناپذیر تکیه داشت.چون در سازمان اقتدار سنتی نظامی از آگاهی وجود داشت که
طبقهبندیشده موجود ،به هم
مؤید این نوع اقتدار بود ،هرچند ممکن بود جایگاه فرد در نظام  
میگرفت و سوژه دوباره در آن جایگاه
طبقهبندی دیگری شکل  
بریزد ولی باالخره نظامی با  
میشد و میل طبیعی سوژه بهواسطه کدگذاری سازمان اقتدار ،درون ساحت اجتماعی
تعریف  
میگرفت .نافرمانی سوژه و رها کردن اقتدار باعث جذب به یک سازمان اقتدار دیگر
قرار  
میشد.همین نافرمانی عامل توجه به میدان اقتدار بود.همان تعریف آرنت که نافرمانی کردن،

بیرونرفتنازمیداناقتدارنیستبلکهبرجستهکردنکانوناقتداراست.
الگوی مختار ما در این مقاله ،رویکرد سوم و روایت آرنتی از نسبت میان سوژه و اقتدار
است.قرار است در این مقاله ،از همین منظر به سوژه انقالبی در آستانه انقالب اسالمی در سال
 8980بنگریم.نشان دهیم که در ساحت زبان و گفتمان هژمون شده دوره انقالبی ،چه فهمی از
اقتدارسیاسیبرآمدوچهنسبتیمیانایناقتدارهژمونشدهوسوژهسیاسیبرقرارشد.


دین و فاعلیت سیاسی در ایران
جامعه سیاسی مدرن ،نیازمند فاعلیت سیاسی مردم است.همزمان با ظهور دولت مدرن ،این
میکندکهمردمبهمنزلهکانونمولدقدرت،ازدولتنوظهوردرمقابل
ضرورتنیزوجودپیدا 
سازمانقدرتپیشینحراستکنند.ظهوردولتمدرن،نیازمندویرانیسازماناجتماعیایالتی
در جامعه ایران بود .بنابراین مقرر بود؛ دولت مقتدری در میدان حاضر شود که با تکیه بر
نیروهای اجتماعی تحصیل کرده شهری شکل بگیرد و سامان اجتماعی و سیاسی پیشین را از
کردهایم،آنچهگفتیمبهاینمعناست کهسوژهوسامان
میدانبهدرکند.بامنظریکهما اختیار 
تازهای میان سوژه و اقتدار سیاسی
میرفت و موازنه  
اقتدار سیاسی به معنای پیشین باید از میان  
میکرد.
ظهورپیدا 
ینالمللی آن
منطقهای و ب 
انقالب مشروطه با چنان هدفی آغاز شد .اما ترتیبات داخلی  ،
روزگار،نخستینمنزل تأمین تاریخیاینهدفرا رضاشاهپهلویقرارداد.رضاشاه تالش کرد
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ساختار اقتداری را ساماندهی کند که به کلی از ساحت سنت به ویژه سنت دینی تهی باشد.
سیاستیکهدردورهمحمدرضاشاهپهلویتداومپیداکرد.
نکته جالب توجه در الگوی رضاشاهی تولید اقتدار سیاسی ،چشم پوشی از نقش مردم بود.
روشنفکران این دوره ،با جعل واژه استبداد منور به گمان خود راهی میان استبداد فاسد و
مشروطهی ناقص ،پیدا کرده بودند.آنها بر این باور بودند که «یک مستبد خوب و ترقیخواه،

مثلپطرکبیردرروسیهیامیکادودرژاپنیابیسمارکدرآلماندرزمرهاینگونهاصالحطلبان
هستند»(آبادیان.)872:8922،
درکناریکدیکتاتوریامستبداصالحطلب،روشنفکراننیزبهعنوان«عقالیقومیاشبانان
جامعه»(آبادیان)873:8922،ایفاینقشمیکنند.بنابرایندر الگوی اقتداردورانپهلوی اول،
سوژگی منحصر به پادشاه مستبد و جمع معدودی از عقالی قوم است و اساساً مردم شایستگی
ایفای نقش به منزله سوژه ندارند .آنها در این بستر ابژگی دارند و قرار است به منزله اشیاء
موضوعتوسعهواصالحواقعشوند.
بیروننهادنمردمازقلمروسوژگی،تابعارادهروشنفکرانبرایساماندهیبهتجددیبودکه
در اصل بیرون از جهان زیست مردم است و در اساس خود غربی است.دین به کلی از عرصه
دیندارانه،تماماًفاقدسوژگیطلبمیشدند.
عمومیبهبیروننهادهشدهومردمبهجهتخوی 
این نکته دقیقاً همان پاشنه آشیل تجدد رضاشاهی بود .چرا که جامعه مدرن بی اقتدار فاقد
موضوعیتاستواقتداربیسوژگیمردمموضوعیتینخواهدداشت.
محمدرضاشاه،میراثپدررابر دوشگرفت.اما اوپسازبیستوچندسال،بهویژهپس
ازنهضتملینفتوجنبشپانزدهخرداد،متوجهکاستیهایالگویپدربرایتولیدیکسامان
تازهایازساماناقتدار
صورتبندی 

اقتدارتوامباسوژگیمردمشدهبود.بنابراینعالقهمندبود
را برسازد که عالوه بر نقش محوری خود ،عامه مردم را برانگیزاند.او در مقدمه کتاب خود
مینویسد:
تحتعنوانانقالبسفید ،
آنچه اصالت این انقالبراباعثمیشد ،این بود که حق به جای این که درانحصارعده
معدودی باشد،بههمهافرادملتدادهشدواین همانچیزی بودکهبزرگترین بشردوستان
جهاندرهرعصری خواستارآنبودهاند.چهارده قرن پیش ،حضرت علی علیه السالم ،در نامه
معروف خود به مالک اشتر ،بدوتوصیه فرمود«:همیشه کاری کنکهعدلشاملخاصوعام
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یاثر
مقدمدار،زیراکهنارضاییعامهخرسندیخاصهراب 
گردد،ودراینراهرضایاکثریترا 
کند ،در صورتی که ناخرسندی خاصگان در برابر رضایت و خوشنودی عمومی موجب زیانی
نتواندشد.یعنیاگرعمومازتوراضیباشندنارضاییعدهایمعدودرااثرینباشدوبرعکس
خوشدلیاینعدههرگزجلوآثارناشیازعدمرضایعمومیرانگیرد»(پهلوی.)3:8928،
محمدرضاشاهومشاورانش،بهدرستیفهمکردهاندکهجزباساماندهیبهالگوییازاقتدار
امکانپذیر نیست.اما در عمل ،محمدرضا
که توأم با تبدیل شهروندان به فاعالن سیاسی باشد  ،
ناتوانیاش در برقراری

شاه چندان در این زمینه توفیقی پیدا نکرد.دلیل اصلی عدم توفیق او ،
پیوندبادینبهمنزله اصلیترین ذخیرهفعالوزندهدرذهنیت جمعیبود.اونهدرگفتار،نه در
میساخت ،نتوانست ذهنیت دینی را به سمت خود
کردار و نه در مظاهر تمدنی که با شتاب  
جلبکند.
تولید فاعالن سیاسی مدرن ،وظیفهای بود که به دست نیروهای چپ و مذهبی از نخستین
سالهای پس از شروع دهه بیست افتاد.اصلیترین محور رقابت میان نیروهای چپ و مذهبی،

تبدیل کردن شهرنشینان تحصیل کرده ،شاغالن و حاشیه نشینان شهری ،به سوژههای منتقد در
عرصهسیاسیبود.
نهضت88خردادنقطهعطفیدرتقویتروشنفکریدینیوپررنگشدننقشسوبژکتیویته
در جریانهای فکری در ایران بود.پس از تضعیف هویتهای سیاسی ناسیونالیستی و سرکوب
چپگرا فضای سیاسی ایران دستخوش خأل فکری بود ،در چنین شرایطی بسیج
جریانهای  
گسترده سوژهها توسط یک مرجع روحانی ،اثبات کننده اهمیت دین در ایجاد فضای مقاومت
چنانکه جریانهای چپ و ناسیونالیست نیز کم و بیش با هویت دینی از سر سازگاری
بود  ،
درآمدندونمادهایمقاومتشیعیدرادبیاتوگفتارهایسیاسیظاهرشد.
درایندورانمسألهارتباطمیانآزادیوقانونمتکیبرمشروعیتدینیبود:مسألهاینبود
کهاسالمچهنسبتیباایدهخودبنیادیفردبرقرارخواهدکرد.
اقتدار و سوبژکتیویته نزد شریعتی
نخبهگرایانه مواجهاست.مردمبهمنزله
جامعه درطولدورانپهلوی،با یکساختارسیاسی 
شبانان جامعه ایفای نقش میکنند و در بستر سیاسی هر روز بیش از پیش ناچارند الگوهای
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خشونتبارتری از سرکوب سیاسی را به میدان بیاورند.چرا که مردم در دوران مدرن ،تفاوتی

بنیادی با گله و الگوی شبانی پادشاهان پهلوی داشتند.نظام پهلوی فاقد توانایی ارتباط معنادار با
عرصهعمومیبودوناچاربهاعمالالگوهاینوبهنوشوندهسرکوبسیاسیبود.
بازآفرینی و فراخوان یک جامعه مقتدر ،بر عهده روشنفکران دینی افتاده بود.از اوایل دهه
بیست به بعد ،به تدریج نطفه ظهور روشنفکران دینی منعقد شد .مهندس مهدی بازرگان از
موسسین مبارز این سنت در آن دهه به شمار میرفت .آنچه او ساخت ،بعدها بسترساز سنت
فکری شد که اثرگذارترین آن علی شریعتی بود .محصول فکری شریعتی ،کمک به ایجاد
جامعه مقتدری بود که سرانجام توانست در فاصله کمتر از یک سال ،با تحقق بخشیدن به یک
انقالبقدرتمند،دستگاهاطالعاتیدورانپهلویرابهزیرکشد.مطالعهاقتداروسوژهآنچنان
امکانپذیردرفضایسیاسیایران،پس
موفقترینالگوی 
کهبااندیشهشریعتیساختهشد،شاید 
ازمشروطهبود.دراینبخش،سامانفکریمولداینالگورامطالعهمیکنیم.
نقد الگوی اقتدار پهلوی
نخستین گام شریعتی برای برساختن الگوی تازه اقتدار ،مرزگذاری با الگوی متداول دوره
یداند،الگوییکه
همسنخمدرنیسمپیرامونیم 
صورتبندیاقتداردورانخودرا 

پهلویبود.او
متکیبرانسانفاقدشناسنامهتاریخیاست.اینهمانترجمانایدهازخودبیگانگیسنتهگلی
بود.به نظر شریعتی مدرنیسم ،شخصیت وجودی یا خویشتن تاریخی انسان را مورد هجوم قرار
انسانها را هدف قرار داده است و انسانی فاقد
داد و بهصورت ناخودآگاه در عمل هویت  
یبیندودرصدد
شناسنامهتاریخیارائهکردهاست.چنینانسانی،خودرارهاازهرقیدوبندیم 
مؤلفهای بازتعریف کند .شریعتی معتقد بود که عملکرد نظامهای
است خود را در قالب هر  
نظامهایفکریکهادعایاصالتانسانرا
اجتماعیبهشکلسرمایهداریوکمونیسموهمچنین 
دارند ،این ازخودبیگانگی را تشدید و باعث مسخ حقیقت انسان شدند (شریعتی.) 88:8938،
همین ضعف آگاهی انسان نسبت به هویت وجودی و ابهام که در شخصیت تاریخی انسان به
وجودآمده،روحیجدیدرادرکالبداوایجادکردهاستکهدیگرقادربهبازیابیهویتخود
نیستوبههمیندلیلانسانمدرنخودراسرگردانوبدونهویتیافتهاست:
«عوامل اساسی و نیرومندی که در طول تاریخ و در حال حاضر استمرار تاریخی ،وحدت
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کردهاند و درنتیجه
فرهنگی ،اصالتهای ملی و احساس خودآگاهی ما را دچار لطمات کاری  
شدهاندو
موجبضعفشعورملتنسبتبههویتمستقلوجودیوابهامشخصیتتاریخیما 
یدهدوریشههایکهازاعماقتاریخ
زبانیرابهروشنفکرومردمادراکواحساسمشترکم 
مشترک یک ملت به هر درختی در این جنگل انبوه بشری غذای زنده ماندن و توان ایستادن
انسانهاموجودیتیمعین
ارزانیمیکندوباالخرهخصائلیکهراکهطیروزگارانازجمعیاز 
چنانکه بتواند بگوید احساس کند که من نیستم را تضعیف
آن 
و سیمابی مشخص ساخته است  
کردهاند»(شریعتی.)30:8938،

ازدلهمینتضعیفموجودیت،ایدهبازگشتبهخویشتندراندیشهشریعتیشکلگرفت.
شریعتی مشکل جامعه را در از دست دادن هویت انسان و نائل آمدن به نوعی از خود بیگانگی
یدانست که سوژه در دنیای مدرن به آن مبتال گشته است ،به همین خاطر شریعتی
(الیناسیون)م 
ینماید.
کلتالشخویشرادرجهتخودآگاهینسبتبه«ازخودبیگانگی»سوژههامعطوفم 
یداند که «عناصری که سازنده فرهنگ و روح ملتی دیگر
شریعتی الیناسیون را شرایطی م 
بودهاند،درفرهنگوروحانسانحلولکند»(شریعتی.)830:8938،

یداند ،بلکه در برخی موارد
البته ورود این عناصر را همیشه دلیل مسخ وجودی انسان نم 
یداند ،ولی مسئله موردنظر شریعتی چگونگی ورود این عناصر بود
عامل غنی شدن فرهنگی م 
یکند:
کهمرزبیماریوعافیتراتعیینم 
«اگرانسانبررویپایههاینهادیوجودخودایستادهباشدودرحالخودآگاهیوآزادی
وبراساساحساسنیازوپسندخودبهاقتباسوانتخاباینعناصرازخارجبپردازد،بیشکبه
رشدحقیقتوشکوفاییوسرشاریفرهنگیوگسترشوجودیخودپرداخته؛امااگربهحالت
خودباختگیودرشرایطوابستگیوانحاللدروجودغالب،بهتقلیدجبریویابهگونهتشبهبه
غیروکتمانخویش،خودرادربرابرهجوموغلبهفرهنگوروحبیگانهرهاکندیابکوشدکه
خودرابهبیگانگیبیارایدوبدانتفاخر کند،یادربرابر حلول شخصیتبیگانهبه تسلیمورضا
تندهددراینصورتازنظرشخصیتیکبیماراست»(شریعتی.)830:8938،درتعمیمنظریه
یشود و
ک سوبژکتیویته از خویشتن خود دور م 
الیناسیون به مسئله هویت میتوان گفت وقتی ی 
این خویشتن ،شامل تاریخ ،فرهنگ ،سنت و دین او است ،به ناچار خأل وجودی خود را با
یشود که غیر همچون جن در ماهیت و
محتوای فرهنگی غیر از خود پر میکند ،این چنین م 
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شخصیتاورسوخمیکند،چنینسوژهایباحلولغیردروجودوشخصیتش،راهرابهصورت
غیرمستقیم میرود.در نتیجه عملکرد آن هم بر مبنای انتخابش هست ،چنین سوژه دیگر فرق
یکنددرچهموقعیتوجایگاهیباشد(شریعتی.)892:8938،
نم 
تهای قرار
چگونه آتوری 
در این صورت است که سوژه مدرن نمیتواند خود را در سایه هی 
دهد،بههمیندلیلتنشیبینتمامانتخابهایاوایجادودچارچالشمیشود.
اقتدار مورد نظر شریعتی :دین ایدئولوژیک
یداند.بازگشت به
دکتر شریعتی ،بازسازی اقتدار را مشروط به امکان بازگشت به خویش م 
ساماندهی به الگویی تازه از اقتدار است که هم زمان مستلزم سوژگی مدرن نیز
خویش برای  
باشد.پیش از شریعتی ،دستگاه ایدئولوژیک نظام پهلوی آغازگر ایده بازگشت به خویش بود.
دلمشغولاین
دئولوگهاینظامپهلوی،میراثایرانشهری رااختیار کردهبودند.آنها چندان 

ای
یدهند باید در جهان زیست مردم به نحو بالفعل
نکته نبودند که خویشتنی که به آن ارجاع م 
حاضر باشد.باید بتواند ذخایر فعال فرهنگی و تاریخی را برانگیزاند.اما محمدرضا پهلوی اگر
هم به چنین ضرورتی رسیده بود مرجعیت این ارجاع را نداشت.دکتر شریعتی نقطه ارجاع به
خویشتن را اسالم دانست .با این همه تالش کرد دوگانگی میان سنت اسالمی و ایرانی را
کمرنگنشاندهد.
رازارجاعبه اسالم ،تنهابهایننکتهمنحصرنبود کهاسالم،ذهنیتفعالوزندهمردماست،
عالوهبراین،اسالمدینساماندهندهبهزندگیروزمرهمردمبود.اماسنتایرانشهری،چنانکه
روشنفکران پهلوی عرضه میکردند ،یک میراث فکری نخبهگرایانه بود .آنها قادر نبودند سنت
ایرانشهری را به منزله یک دین جایگزین عرضه کنند ،به همین جهت ،صرفاً از آن منظومههای
فکریدرخورفهمنخبگانفرهنگیساختهبودند.شریعتیباورداشتکهاحیایاقتدارجامعهبا
نیرویدینامکانپذیراست.اوتصریحمیکردکهانساننهتنهادرکلدورههایتاریخ،معتقد
به مذهب بوده؛ بلکه شکل گرفتن جوامع ،فرهنگ ،معنویت ،اخالق ،فلسفه و همچنین شکل
مادیاقتصاد،حتیساختشهرهایقدیمیصدرصدمبتنیبریکمذهببودهاست:
بودهاند
«تاریخهموارهدارایجامعههاییبودهاستکهاینجامعههابهطورکلیسازمانمذهبی 
محوروقلبومالکهرجامعه،معبود،ایمانمذهبی،پیغمبر،یاکتابمذهبیوحتیشکلمادی
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هرشهر،هرمدینه،نشاندهندهوضعروحیآنجامعهبودهاست»(شریعتی.)2:8900،
اقتداردیندردورانپیشامدرن به گستردهترینمفهوم خود همواره بهعنوان ضرورتی طبیعی
قابلپذیرش برای همگان بود .این شکل از اقتدار به سبب
پذیرفتهشده بود و بهصورت درونی  
ویژگی ساده خود ،درطول تاریخ ،همچونمُدلی برای انواع بسیار متفاوت نهادهابه کار برده
یشدو روابط میان انسانهارا تعیینمیکرد ،امادرمناسباتمدرن،دینوهمه الگوها قدیمی
م 
زدستدادهاست،بههمیندلیلانسانمدرن

برای توصیف مناسبات اقتدارگرایانه توجیه خودرا ا
دچار تزلزل میشود و نمیتوانست در غیاب دین هویت خود را تعریف و در سایه آن اقتدار و
نظمبیافریند.
شریعتیباطرحبازگشتبهخویشتندینیدرصددبود،ایناقتداررادوبارهاحیاوبازسازی
سلطهخودرابراذهانمردم
کند.البتهپایانسنتواقتداردینیبهاینمعنانیستکهمفاهیمدینی 
همچنانبهعنوانیکمسئلهدرذهنسوژهمدرنحضوردارد،
دستدادهاند،بلکهاقتداردین 
از 
ولیبهمانندگذشتهدرمرکزیتاندیشهقرارندارد،ریشهاینگسستهمدراندیشههایاسالمی
یگردد .نکته مهم از منظر شریعتی ،بازآفرینی اقتدار دینی در
به پیامدهای دوره مدرنیسم برم 
جهان مدرن است .ایدئولوژی ناظر به همین خواست است .ایدئولوژی متکی بر دین ،فراخوان
کردن دین به مناسبات دنیای جدید است .او واژه ایدئولوژی را برای توصیف آن چه از سنت
فراخوان میشد ،استفاده میکرد .مقصود او از ایدئولوژی ،ساختن یک دستگاه همبستهساز
جمعیدرمیدانپرمنازعهحیاتسیاسیمدرنبود.
«در این مسیر مطالعات است که میرسیم به بازگشت به فرهنگ اسالمی و ایدئولوژی
اسالمیواسالم.نهبهعنوانسنتوراثتیکنظامیااعتقادموجوددرجامعهبلکهاسالمبهعنوان
جامعهها
مان که آگاهی دارد و آن معجزه را در همین  
یک ایدئولوژی ،اسالم بهعنوان یک ای 
پدیدآوردودرحقیقتتکیهبراساساحساسخشکروحانینیست»(شریعتی.)3:8922،
تمایز فهم ایدئولوژیک از اسالم ،از نظر او ،وجه معترض و مترقی دین در مقابل سنتهای
ناآگاهانه بود .او از دو دین سخن میگوید :دینی که وجهی تکراری دارد و به نظر او،
یبخشومترقیومعترضاستونه
بزرگترینعاملانحطاطقلمدادمیشودودینیکهآگاه 

بهعنوانیکسنتوراثت،بلکهبهعنوانیکایدئولوژیوایماندارایآگاهیبهصورتزنده،
روح و حیات ایمانی را در متن جامعه احیا کند (شریعتی .)0:8922 ،8شریعتی از آن با عنوان
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یبرد:
«دینانقالبی»نامم 
یشود،
«دینانقالبیبهفردیعنیبهفردیکهبهآنمعتقداستودرمکتبایندینتربیتم 
یدهد
یکبینش انتقادینسبتبهزندگی ،سنتوجوهزندگیمادیومعنویو اجتماعیاشم 
یداندو همچنین
یپسنددوباطلم 
ویکرسالتومسئولیتبرای دگرگونکردنآنچه رانم 
یداند»(شریعتی.)80:8900،
جانشینکردنآنچهحقم 
درمقابلدینانقالبی«دینتوجیهکننده»که«همیشهبرآناستبهوسیلهمعتقداتماورایو
بهوسیلهاعتقاداتیبهنامخدابهوسیلهاعتقادبهمعادیعنیتوجیهاعتقادبهمعادباتوجیهاعتقادبه
مقدساتوباتوجیهوتحریفاعتقادبهنیروهایغیبی،باتحریفهمهاصولاعتقادیومذهبی،
وضعی را که اکنون هست توجیه و به نام دین ،به باور مردم برساند که وضعی را که خود و
جامعهتان دارید ،وضعی هست که شما باید داشته باشید و این وضع شما و جامعه تجلی اراده

خداونداستواینسرنوشتوتقدیرشماست»(شریعتی.)80:8900،
وجه تمایز دین ایدئولوژیک ،ظرفیت این روایت ،در تالقی بخشیدن میان سنت دینی و
یداند ،اما نه به صورتی که در
سوژهها م 
سوبژکتیویته مدرن بود.شریعتی دین را معلول آگاهی  
هیچگاه بهصورت
تاریخ تحقق پیدا کرد ،بلکه به صورت یک نهضت انتقادی علیه تاریخ که  
توجیهکننده در تاریخ موجود بوده است و
کامل در تاریخ تحقق پیدا نکرده و همواره دین  
قدرتوتسلطداشتهاست.ایشاندرکتابمذهبعلیهمذهبایننکتهرابهصورتواضحبیان
یکند:
م 
میپرسند که:تو به نام یک روشنفکر چگونه
«این را بر روشنفکران ،به آنهایی که همیشه  
میگویم ،از دینی سخن
میگویم که من اگر از دین سخن  
این همه به دین تکیه مدعیکنی  ،
میگویم
نمیگویمکهدرگذشتهتحققداشتهودرجامعهحاکمبودهاست،بلکهازدینیسخن 

که هدفش از بین بردن دینی بوده که در طول تاریخ بر جامعهها حکومت داشته و از آن دینی
میگویم که پیغمبرانش برای نابودی اشکال گوناگون دین شرک قیام کردند و در هیچ
سخن  
زمانی بهطور کامل ،از نظر جامعه و زندگی اجتماعی مردم آن دین توحید تحقق پیدا نکرده،
بلکهمسئولیتماایناستکهبرایتحققآندیندرآیندهبکوشیمواینمسئولیتبشریاست
چنانکه بهوسیله پیامبران توحید اعالم شده ،در جامعه بشری ،جانشین
تا آینده ،دین توحید آن 
ادیانتخدیریتوجیهیشرکبشود»(شریعتی.)82:8900،
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آنها به منزله یک پدیده مدرن است.آنها قرار است هدفی را تحقق دهند که توحید محور آن
بودهاند.بنابراینعطفبهآیندهاست.
استوادیانتاریخیناقضآن 


سوژه تابع اقتدار از نظر شریعتی
نههای
اقتدارمبتنیبرروایتایدئولوژیکازدین،سوژهمقتضیخودراایجابمیکند.گزی 
پیرامونیشریعتی،سهسنخسوژگیدردورهاوست:نخست،سوژگیمتناسبباسازوکارهای
سوژگی ،فردی است و عمدتاً درگیر مصرف در ساز و
اقتصاد و مصرف مدرن.این سنخ از  
سوژگی مرزگذاری را تعیین
کارهای بازار مدرن است.شریعتی بیش از همه باید با این سنخ از  
کند و سوژه خود را دقیقاً در تقابل با آن میسازد و با طرح انسان اصیل و روایت
یگیرد.سوژهاصیلمدنظراو،درنهایت،
اگزیستانسیالیستیازتحققخود،ازاینسوژهفاصلهم 
ضمنحفظدغدغههایدرونی،درساختاریکسوژگیجمعیبهفاعلموثرتاریخینیزتبدیل
یشود:شریعتیدرزمینهسرشتجمعیوتاریخیسوژهمینویسد:
م 
یشناسید،درطولتاریخ
یسازدوشماآنصفاترابهناممنم 
«مجموعهصفاتیکهمنرام 
منساختهشدهاستنهدرطولعمرم.پساینچهلسالچکارهاست؟چهلسالعبارتاست
ینگارد ،پس هر من ،هر فرد[ ،فقط]
از فرصتی که در آن فرصت ،تاریخ ،خویش را در من م 
سالهای
عبارت نیست از خاطراتی که در طول عمر دارد و صفات و خصوصیاتی که در طول  
سنش شکل گرفته است ،بلکه هر فرد عبارت است از کتاب تاریخ قومش ،جامعهاش ،ملتش،
منطقهواقلیمش»(علیشریعتی،انسانبیخود.)993:
سوژگی در روایت سنتی و تاریخی است.شریعتی با نقد روایت
سنخ دوم ،الگوی انحالل  
سنتی از دین ضرورت ظهور سوژه خودمختار مدرن را طرحافکنی میکند .به باور شریعتی
یداند.این سنخ از سوژگی درگیر
روایت سنتی از دین را الگویی تکلیف محور و نیاندیشیده م 
خوروخوابوشهواتروزمرهاستوباتکیهبرشریعتبهنحویفایدهطلبانه،دراینجهان،
یپروراند.در حالی که سوژه
زندگی خوب فردی و در آن جهان سودای بهشت را در سر م 
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اصیل مد نظر شریعتی با صفاتی نظیر خودآگاهی ،مسئولیت اجتماعی و تاریخی و باز اندیشی
یشود.
انتقادیمعرفیم 
سوژگی جمعی به روایت چپ به رقابت برمیخیزد.
سرانجام الگوی مورد نظر شریعتی ،با  
روایت چپ طبقاتی است و شریعتی با طرح سه گانه عرفان ،برابری آزادی ،از روایت صرفاً
یگیرد.سوژهاصیلمدنظراو،همزمانبادغدغهاجتماعیو
سیاسیشدهازحیاتسوژهفاصلهم 
یکند.شریعتی
سیاسی،بهاعتبارعرفان،نسبتیعمیقودرونیباخداوندوتمامیتهستیبرقرارم 
ینویسد:
دراینزمینهم 
«اینوجههاجتماعیهمانرابطهدیالکتیکیاستکهدرتصوفوحدتوجودیما،دررابطه
میان انسان و خدا وجود دارد .ممکنالوجود و واجبالوجود .انسان به میزانی که خدا را
یکندو
میشناسد...صفاتخودرابهعنوانیکوجودغیرخدایکمن،جداازذاتالهینفیم 
دراینسیروسلوکبهآنجامیرسدکهدیگرخودرانمیشناسد…اگردراینفرمولبهجای
بندهمتجددرابگذاریموبهازایاهللاستعمارگراروپایی،رابطهفرقینمیکندونتیجهیکیاست.
منتهیفرقیکههستفرقمیانخداستواستعمارگردرچشممتجدد»(شریعتی)33:8922،
بااینمقدمات،سوژگیموردنظرشریعتیراباصفاتزیرمیتوانشناساییکرد:


اول :انسانشناسی معطوف به انسان اصیل
شریعتیدرطرحمباحثایدئولوژیکخود،بهکرات،بهداستان خلقتانسان اشارهمیکند
و ضمن آن تالشی وافر دارد تا یک دوگانگی انسانشناختی را مبنای طرح بحث انسان اصیل
کند و در مقابل انسان متعارف از یک سنخ حقیقی و اصیل انسانی سخن به میان آورد.شریعتی
در کتاب «انسان» بهترین راه را برای ارائه متدی جهت شناخت انسان ،مطالعه فلسفه خلقت و
میکند
بررسیچگونگیآفرینشانساندرادیانمیداند،اوانسانرادر«داستانخلقت»کشف 
میدهد .او آغاز پیدایش ساحت مجازی
و تمامی آرای انسان شناسانهاش را حول آن سامان  
برمیگرداند که خداوند قصد دارد جانشینی برای خود در زمین خلق کند ،به
انسان را به زمانی  
میآورد،در
اینترتیبجانشینیخداوندبررویزمینرابهعنواناولینفضیلتانسان،بهحساب 
مرحلهبعدبااشارهبهخلقتانسانازخاکبهعنوانپستترینمادهودرپایان،بادمیدنخداوند
میکند.
است،موجودیتانسانراتبیین 
کهعالیترینمفهومدرذهنانسان 
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چنین انسانی که از خاک و روح خدا ساختهشده ،به عنوان موجودی دوبعدی که یک
یدهد،
بعدش میل به لجن و پستی و بعد دیگرش میل به تعادل دارد ،به موجودیت خود ادامه م 
ارادهای که قادر
فاصله بین دو بعدش یعنی از گل تا روح خدا به وسیله اراده انسان پر میشود  ،
است انسان را به هر طرف بکشاند و به همین دلیل جدلی همواره درون انسان وجود دارد
(شریعتی.)88:8938،
میداند
شریعتی «عصیان» آدم که با خوردن میوه ممنوع محقق میشود ،سمبل آزادی انسان  
واعالممیکندکهانسان،نهتنهااسیرجبرهایطبیعییاتاریخینیست،بلکهتاآنجاآزاداست
کهقدرتدارددربرابرخداوندنافرمانیکندوبههمیندلیلمسئولاستوسعادتیاشقاوتش
راخودرقممیزند.
«عصیانآدمبرخداوندشکهباشکستندیوارهمنعآغازشدوسپسباهبوطبهزمینورهایی
یمسئولیتیبهخودوانهاده
ازجبرطبیعیوترکزندگیپیشساختهغریزیوبهشتبیدردیوب 
شد تا تقدیر خویش را در حرکت تاریخ به دست خویش بسازد و همچنان خدا در جهان ،او در
طبیعتخداییکندوبهتعبیرقرآندرزمینجانشینخداگردد»(شریعتی.)87:8938،
عصیانگری به منزله وجه ممیز انسان ،همزمان تمایزگذاری شریعتی با روایت انسان

ایده 
امکانپذیر میکند و هم
منتشر ،فردی شده و تعریف شده بر مبنای لذت و بازار کاال را  
تمایزگذاریباروایتسنتیازانسانبهمنزلهمکلفوتسلیمصرفبهشرایعرا.اوبابهرهگیری
ازروایتاگزیستانسیالیستیسارتروتقدموجودبرماهیتانسانی،براختیارانسانیتأکیدوافرمی
کند.
انساناولوجودشبهوسیلهخداوندساختهشدهبعدکیفیتانسانیشوچگونگیشدرطول

«
شکلگرفتهوماهیتپیداکردهاست»(شریعتی)880:8938،
تاریخبهوسیلهعملخودش 
ابزار این آگاهی هم اراده انسان است.انسان در این تفکر ،توان آن را دارد که از لجن تا
روحوازخاکتاخداو اززمینتاآسمانپروازکندوالبتهاینتالشوجهاددائمی،بهوسیله
میگیرد .به طورکلی میتوان گفت در اندیشه شریعتی این ساحت انسان به
خود او صورت  
صورت خود مختار ترسیم میشود ولی خود مختاری که مستلزم اراده خداوند هست و انسان
بهمثابهحرکتدرمسیرخداوندقرارمیگیرد.
میپردازد .وی به
با این مقدمات ،شریعتی به طرح مفهوم انسان اصیل تحت تاثیر هایدگر  
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منظور توصیف طبع و طبیعت انسان با اشاره به دیدگاه هایدگر برای هر انسان دو ساحت قائل
است،یکساحتبهعنوانموجودزندهویکنفرازجمعیتیکمجموعه،کهدرهمهانسانها
به صورت یکسان ارائه میشود ،این ساحت در واقع یک وجود مجازی محسوب میشود و
دیگری ساحت «وجودی» انسان است که به عنوان موجودی دارای اصالت ارائه میشود
(شریعتی87:8922،ـ.)3
این ساحت را که محصول فرهنگ در طول تاریخ میداند؛ به عنوان «وجود حقیقی» انسان
میبرد،اینساحتطیچندینقرندرطولتاریخ،فرهنگ،تمدن،هنروتاریخدرفردتبلور
نام 
میدهد .در پدید آمدن این وجود
مییابد و به انسان در برابر «غیر» یک شناسنامه فرهنگی  

میسازد (شریعتی 87:8922،ـ
حقیقی تنها خود انسان از طریق عناصر فرهنگی و تاریخ خودش  
این مرحله بهصورت مفصلتری در
 .)3برای تبیین این دو ساحت سوژه ضرورت دارد در  
دیدگاهشریعتیارائهشود.
دوم :وجه تاریخی سوژه
میآید ،وجود هر انسان در طول
به باور شریعتی ،برخالف آنچه در مرحله اول به ذهن  
مدتعمرشساختهنشدهوزاییدهومعلولسالهایطولعمرشنیست،بلکهمعلولهزارههای
میداند که شخصیت
تاریخش هست ،این بعد از وجود انسان را شریعتی وجود حقیقی انسان  
حقیقیانسانراشکلمیدهد(شریعتی.)87:8922،
مرحله به مرحله

شریعتی این ساحت حقیقی انسان را در یک فرآیند تاریخی بهصورت 
میکند ،بر این مبنا انسان را در دوران پیشامدرن به شدت محکوم طبیعت
توصیف و معرفی  
بودهاند ،دراین
میداند.چنانکه جامعههای انسانی،برحسبمحیط طبیعیقابلتوجیهوتحلیل 

نمیکند ،بلکه در دل تاریخ و درون
دوران انسان را بهعنوان نیروی محرکه تاریخ محسوب  
ساختارهای حاکم تعریف میکند.اما در دنیای مدرن تحوالتی روی داده که آدمی را دیگر
نمیتوان بر مبنای جبرهای طبیعی توضیح داد .تحوالت اجتماعی سبب شده ،که ناخودآگاه
انسانیتحتتأثیرقرارگیردوشرایطیفراهمآمدهاکهتکتکانسانهااحساسخودمختاری
مییابد و استقالل وجودی
کنند.با این روند انسان اراده خویش را بر محیط اجتماعی مسلط  
پیشرفتها ،به همان اندازه که

خویش را به منصه ظهور میگذارد .ولی در مقابل این 
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میگیرد،انساندرونساختارهایبرآمدهازجامعه
خودمختاریانساندرمقابلجبرطبیعیقوت 
حبسمیشودوآزادیآنمحدودمیشود.
جمعبندیازمعرفیهردوساحتدردیدگاهشریعتیمیتوانگفتانسانموجودی
دریک 
میخواهدجهانرابهسیاقخودتعریفکندودراین
عصیانگربودهاستکهبرطبقارادهخود 
میکندسرستیزدارد.
آنچهکهاورااحاطه 
مسیرازهیچکوششیفروگذارنکردهاستوباهر 
میطلبد؛ سعی دارد با نفی
از آنجا که انسان در فرآیند تاریخ خود همواره روحی واال را  
تدریجی طبیعیت و همچنین بعد پست وجودی خود ،خویشتن واقعی را اثبات کند و نوعی
بازگشتبهخودرابازآفرینیکند.اینسفردرواقعمستلزمرهاییازمادیتبهمنزلهگریزگاهی
برای به دست آوردن آزادی از دست رفته است .شریعتی در این فرآیند مذهب را به عنوان
میکند
میتواند در این فرآیند به او مدد کند و تا جایی که مدد  
راهنما معرفی میکند.مذهب  
وجاهتدارد.


سوم :وجه جمعی سوژه
میدانستکه نه خودمختاریشخصی دارند و نه بیرون
شریعتیاعضای اجتماع رایک کل 
ویژهای دارند ،فرد به عضوی از یک کلیت که به آن تعلق دارد و به آن
از جماعت ،هستی 
میشود ،در این صورت هویت بهصورت جمعی مفهوم پیدا میکند و
وابسته است ،فروکاسته 

میتواند هویتخودرابازتعریفکند.
تنها درون آنکلو به یاریآن 
نگاهبه هویت جمعی باوربهاینموضوعاستکه سوبژکتیویته یک مفهوم جمعی استودر
میگیرد و هویت خود را
مییابد ،وقتی فرد در فرآیند تاریخی قرار  
فرآیند تاریخی موجودیت  
بازتعریفمیسازد؛ الجرم دیگربهتنهایینمیتواندهویتیمستقلازتاریخداشتهباشد،بلکهدر
سوژهایراباطرحمفهومبازگشتبهخویشتن
دلتاریخموجودیتپیدامیکند،شریعتیچنین 
میدهد،درادبیاتشریعتی؛انساندردنیاییمدرنبهدلیلروابطومناسباتمدرنبهخطا
ارائه 
رفته است ،لذا باید به خویشتن وجودی خود برگردد .با بازگشت هر انسان به خویشتن ،هویت
ملتهاومذاهبهستند:
اصیلآدمیمحققمیشود.حامالنهویتجمعیازنظرشریعتی 
«در قرآن پیغمبر به عنوان علت فاعلی تغییر و تحوالت اساسی تاریخ تلقی نمیشود بلکه به
امآور معرفی شدهکهمکتبوراهحقیقت راباید بهمردمنشان دهدو رسالتش در
عنوان پی 
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مردماندکهمیتوانندآنراوآنحقیقتوآنشعاررااختیارکنندیا
یشودوبعد 
اینجاتمامم 
نکنند و به این راه بیایند یا نیایند ،تصادف هم به هیچ وجه در این مذهب امکان ندارد ،زیرا که
همه امور در دست خداوند است.به طور کلی مخاطبین هر مکتب و هر مذهب و هر پیغمبری
یبینیمکهدرتمامقرآنخطاب
عاملاساسیومؤثرجامعهدرآنمکتبهستندوبرایناساسم 
یشود روی سخن پیغمبر با ناس است مورد سؤال و
«ناس» است ،پیغمبر بر ناس مبعوث م 
یگیرد .عامل ارتقاء و تحول ناس است عامل انحطاط ناس است و
بازخواست ناس قرار م 
مسئولیتجامعهوتاریخباناساست»(شریعتی.)89:8920،
میبیند
شریعتیبرپایهاینتفسیرسوژهرانهتنهافردبلکهدریککلیتوبهصورتجمعی 
هیچگاه او را از فرد و عاملیت آن در این کلیت غافل
ولی این تأکید شریعتی به سوژه جمعی  
میشناسد.
نمیکندومرکزیتسوژهفردیرادرهرطرحبهرسمیت 



وجه عارفانه سوژه اصیل و تاریخی
فردیترین دغدغه را هم
سوبژکتیویته شریعتی در عین حال که یک سوژه جمعی هست  ،
دارد ،آن جایی که در رویکرد خودسازی انقالبی پایه خودسازی را کشف خویشتن هر سوژه
بهصورت مستقل میداند.در واقع سوبژکتیویته جمعی شریعتی مقتضی منهدم شدن سوژه فردی
میانگارد،همانافرداست.بهقولشریعتی:
نیستچوندرنهایتآنچهراریشه 
ارادهای رها ،خالق توانای خویش و معمار دانای جهان ،چه خوب
«من ،خواستنی مطلق  ،
یحاصل ،رها از سامسارای
سرسامآور کارمای ب 

یگفت بودا ،انسان نیروانایی!رها از گردونة 
م 
یگفت
شبکهای از بندها نیست.چه راست م 
رنجها و  
تودهای از  
رنجآلود حیات ،حیاتی که جز  

یپیوند.
یبند ،ب 
جبهی من جز خدا کسی نیست» .خدا ،رهایی مطلق ،وجودی ب 
حالج! «در  
آفریدگارخویشو همةآفرینش!اوکهنهمعلولاستونهمخلوقونهفرزند»(علیشریعتی،
هبوط.)02:
فاصلهگیریازخودبهیکایدهکلیمیرسدودرشرایطاستعالیا
درروایتکانتی،فردبا 
معناکهسوژهبهمنزلهیک موجودتام

فاصلهگیری از خود تسلیم قاعدهکلی میشود ،بدین 

اخالقی،متکیوتسلیمقاعدهکلیمیشود.سوژهشریعتیبابازگشتبهخویشتنعرفانیودینی
میآورد«:اینهمهکرامتی
خودبهعنوانیکموجودمتعالیواخالقی،قدرتخودرابهدست 
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کهبهفرددادهمیشوددررابطهانسانیتوحیدیاستباخداییتوحیدیاسالمیاستکهانسان
ییابد»(شریعتی.)80:8922،
اینهمهعظمتورشدوکمالم 
البته بدیهی است که تحقق خویشتن در یک جامعه و یک بستر فرهنگی به منزله یک
مییابد که
میگیرد و در اینجا سوژه به یک کلیت دست  
زباندار شکل  
موجود اجتماعی و  
میتوان گفت سوژه شریعتی شامل کنار هم
آنجا  
شامل سوژهها غیر از خود هست.پس در  
نشستن وجود اجتماعی سوژه و وجود فردی سوژهاست،هرسوژهیک وجودفردی ویک
وجودی اجتماعی کالنداردکهاین وجودکالن هماجتماعوهمتاریخ داردودرپرتوآن
موجودتپیدامیکندوبابهرهبردنازمواریثتاریخیودینمیتواندنظمدهیبهساختارهاو
عرصههایمختلفراداشتهباشد.
«اسالم،ریشهوروحشوجوهرشعرفان(فرد)استاماتکیهاشبهمسألهعدالتاجتماعی
است و سرنوشت دیگران و حتی سرنوشت فرد دیگر و میگوید اگر یک فرد را زنده نگه
داشتیواحیاکردیمانندایناستکههمهانسانهارااحیاکردیواگریکفردراکشتیمانند
کشتهای»(شریعتی.)83:8922،
ایناستکههمهانسانهارا 
سوژههانیستبلکهسوژههایمؤمندرمنطق
ازطرفیدیگردرنگاهشریعتیاسالممستقلاز 
حوزههایزندگیاجتماعیو
عینیکنشهایمتقابلاسالمجریاندارندومتفاوتازسایرادیان 
میدهند«.پیشرفتهرمکتببستگیبهپیشرفتپیروانآندارد»(شریعتی،
فردیخودراشکل 
 )88 :8922برای هر سوژه یک میدان کنش وجود دارد که این میدان کنش را بدون اسالم
نمیتوانشناخت،بدینمفهومکهاسالمکلیتیاستکهدرنسبتباصورتبالفعلحیاتعملی

هستکهدردورانهایمختلفدرمیدانکنش

سوژهوجودداردوبهمفهومکلامریتاریخی
بالفعلبین مسلمانانحاضراست.سوژهرانمیتواند ازاین میدان بریده وبهمیدان کنشکه
همیناسالمدرسوژهپانصدسالپیشداشتهسروسامانداد.
سازماندهی

نقشآفرین باشد و منهدم نشود؛ 
حال که سوژه در دل یک کلیت میتواند  
یکشد.
اجتماعیوسیاسیخودراازدلهمانکلیتبیرونم 

اقتدار و حیات سیاسی شریعتی
میسازدوروایتیکهاز
دکترشریعتیبرمبنایفهمیکهازاقتدارناشیازدینایدئولوژیک 
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میکند.
سوژه مقتضی این اقتدار ،بنا میکند ،الگوی مطلوب خود از سامان سیاسی را عرضه  
متاسفانه دکتر شریعتی کمتر به طور خاص و تخصصی به مباحث فلسفه سیاسی پرداخته است.
تنها رساله تمام سیاسی او ،کتاب کوچک امت و امامت است.قلت پرداخت به مباحث اندیشه
سیاسی توسط شریعتی سبب شده است که این کتاب ،نتیجه طبیعی سنخ سوبژکتیویته شریعتی
محسوبشود.
میشود ،شامل دو سطح
اندیشه سیاسی شریعتی تا جایی که به کتاب امت و امامت ارجاع  
تحلیلاست.نخستسطحتحلیلعاموکلیاوودومسطحتحلیلناظربهتشیعودورانغیبت.
همانگونه
انسانشناسی او دارد  
در سطح تحلیل نخست ،فلسفه سیاسی شریعتی رابطه نزدیکی با  
خداگونه از سطح پست طبیعت و ماده به
که ذکر شده مشخصه متافیزیک او نوعی سفر  
عالیترین سطح کمال ،یعنی قرب الهی هست و از نظر او کمال امت (سوبژکتیویته جمعی)
تجسماینحرکتهست(وحدت.)888:8928،امتدردیدگاهشریعتیعبارتاستاز:
جامعهای که افرادش تحت یک رهبری متعالی ،مسئولیت پیشرفت و کمال را باخون و
« 
یکنندومتعهدندکهزندگیرانهبودنبهشکلراحتبلکهرفتنبه
اعتقادوحیاتخودحسم 
کنندوبهسویکمالمطلق،دنیایمطلق،خودآگاهیمطلق،کشفوخلق

ینهایتتلقی
سویب 
مداومارزشهایمتعالی...وایناستمعنیعمیقوانقالبیاینآیه«إنّاهللوإنّاإلیهِرَاجعُون»ما
یگردیم»(شریعتی.)87:8982،
بهخاطرخداییموبهسویاوبازم 
درسطحتحلیلناظربهشیعیان،دکترشریعتیباورداردکهاسالمتوسطپیامبرابالغشدوبه
عمل درآمد و ادامه و تکمیل مأموریت تاریخی این جنبش برای رساندن سوژهها به اهداف بر
عهده امامان گذاشته شده ،این الگو زمانی حاکم میشود که یک انقالب ایدئولوژیک تحت
رهبری مستقیم امام زنده تحقق یابد و به این صورت مأموریت تاریخی پیامبر تکمیل شود ،در
ایدهآلبههدفخوددستیابدامامتضروریهست.
واقعدرنظرشریعتیبرایآنکهجامعه 
میداند که طی آن امت رشد الزم را برای به دست گرفتن
دورهای  
دورهای انقالبی را  
شریعتی  
دورهای هستکهتحققدموکراسیواقعی
سرنوشتسیاسی خود کسبمیکندوبعداز چنین 
مقدورمیشود،دراندیشهشریعتی غیبتامامعصرمرحلهبهپایانرسیدن امامتاستوبعد از
آنامت(سوبژکتیویتهجمعی)تحققپیدامیکندوطبقاصلشورابهانتخابرهبراقداممیکند
میگوید ،خود شریعتی
(قریشی)823:8922،اما در شرایط غیبت ،از دموکراسی متعهد سخن  
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دموکراسیمتعهدراچنینتعریفمیکند:
«دموکراسیمتعهد ،حکومت گروهیاستکهبر اساسیکبرنامهانقالبیمترقی ،افرادرا،
بینشافرادرا،زبانوفرهنگمردمرا،روابطاجتماعیوسطحزندگیمردموشکلجامعهرا،
میخواهد دگرگون کند و به بهترین شکلش براند .برای این کار یک ایدئولوژی دارد ،یک

مکتب فکری مشخصی دارد ،یک برنامهریزی دقیق دارد و هدفش این نیست که یکایک این
درجهایبرساند
سلیقهشانمتوجهاوشود.هدفشایناستکهجامعهرابهمقامو 
مردمرأیشانو 
انقالبیاشراتحقق

هدفهای
کهبراساساینمکتببهطرفاینمقصدمتعالیحرکتکندو 
دهد .اگر مردمی هستند که به این راه معتقد نیستند و رفتارشان و رأیشان موجب رکود و فساد
جامعه است و اگر کسانی هستند که از قدرت و پول خودشان و از این آزادی سوءاستفاده
میکنند و اگر شکلهای اجتماعی وجود دارد و سنتهایی هست که انسان را راکد نگه

سنتهارا ازبینبرد،باید این طرزفکررامحکومکردوبایداین جامعه...به
میدارد،بایدآن  

قالبهایمتحجرخودشرهابشود»(شریعتی.)833-830:8982،
هرشکلکهشدهـاز 
سوژههایی است که با برنامههای انقالبی رسالت امام را که
دموکراسی متعهد ،حکومت  
محقق کردن جامعه به دموکراسی واقعی است به سرانجام رسانند .این هدف که دموکراسی
بیطبقه» از
متعهد در مسیر نهایی خود قصد تحقق بخشیدن به آن را دارد ،استقرار یک «جامعه  
ترکیب تک تک سوژهها است .در این جامعه که به امت (سوبژکتیویته جمعی)تعبیر میشود،
سمتوسویآن
جامعهنهبراساسنژادو طبقه،بلکهبرپایهتعقیبهدفمشترکوحرکتبه 
میگیرد.
درسایهرهبریصالحشکل 
شریعتیبرایکشوریمانندایرانترکیبیازدورهبریکیکاریزماتیکویکیمنتخبمردم
امانهپاسخگوبهآنهاتوصیهمیکرد.ویدرکتابامتوامامتبررهبرکاریزماتیکدرمقام
میشود ،به
میکند که نه منصوب است و نه منتخب و نه حتی از طرف پیامبر تعیین  
امام تأکید  
گفتهشریعتی«امامتیکحقذاتیاستوناشیازماهیتشخصکهمنشأآنخوداماماست
نهعاملخارجی،انتخابونهانتصاب»(شریعتی.)882:8982،
برخالفحکومتدموکراتیکدرنظاممبتنیبرامامت،سوبژکتیویتهجمعیرهبرراانتخاب
یدهند .در غیاب رهبر کاریزماتیک ،رهبر را
نمیکنند آنها صرفاً رهبران خود را تشخیص م 

نباید با رأی مردم انتخاب کرد بلکه او باید منتخب خبرگانی باشد که مورد وثوق مردم است،
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میبایستجامعهبراساس
رهبرنیزبهمردمپاسخگونیستبلکهمتعهدبهاصولهدایتاستکه 
آناصولبهسویهدفهایمتعالیحرکتدهد(شریعتی.)88:8982،
آنچه در کتاب امت و امامت غایب است ،ساختار سوبژکتیویته مورد نظر اوست .چگونه
سوژه شریعتی یک باره در ایده جمعی امت موضوعیت خود را از دست داد؟ ساحت فردی
سوژه کجا رفت؟ امت چگونه با وجه تاریخی ،زبانی ،فرهنگی یک گروه اجتماعی پیوند
میخورد؟واقعاین است کهایدهامت،یکایدهآرمانی استوبه هیچ رویبا جماعاتواقعاً

نمیکند .بنابراین به حق میتوان شکافی میان آنچه اندیشه سیاسی
موجود تاریخی نسبتی برقرار  
شریعتیانگاشتهشده،باساختاراندیشهفلسفیاودید.


نتیجهگیری
سازماناقتداردرایرانپسازانقالب،نابعآراءدکترشریعتینیست.امابیتردیداوازجمله
منابعگفتمانیسازمان اقتدارو تکوینسوژه انقالبیاست.آنچه پساز انقالبتحققپیداکرد،
الگوییازاعمالاقتدارسیاسیاستکهبرتمایزاتفردیوگروهیچشمپوشیدهاست.بهجای
تکیهبرجماعتیکهدریکواحدملیدارایبسترهایتاریخیوزبانیمشترکاند،بهالگوییاز
امتشیعیتکیهکرد.امتیکهتحتتأثیرمنظومهآراءبالنسبهمشترکمذهبی،وحدتیافتنداما
قادرنبودندبههیچرویتجلیبخشیکجماعتبابسترهایمشترکتاریخیباشند.
تاجاییکهبهمنظومهآراءدکترشریعتیمربوطاست،مشکلاصلیدربازسازینسبتمیان
اقتدار و سوژه ،برقراری نسبت میان بنیادهای فکری و فلسفی او و آراء سیاسی اوست.مدعای
نگارندگان آن است که دکتر شریعتی در ساختن بنیادهای فلسفی نسبت میان سوژه و اقتدار
توفیقدارداماآنچهدرسطحفلسفیساخته،درساحتسیاسیاوانکارمیشود.میتوانازآنچه
میتوانند
اودرساحتفلسفیساخته،نتایجمتفاوتیدرسطحسیاسیگرفتوایننتایجمتفاوت 
راهگشایمادربازسازیسازماناقتداردردورانامروزباشند.
شریعتیدرساماندهیبهالگویاقتدارخود،ازمرجعیتدینیبهرهبرد.ایننقطهتمایزاواز
الگوهای رقیب بود .شریعتی مطابق با مدل آرنتی ،دریافته بود که هیچ بدیلی برای دین برای
میتوانندنافیسوژهفردیمدرن
تولیدقلمرواقتداروجودندارد.امادرعینحالاقتداراتدینی ،
باشند.شریعتی با ارتفاع گرفتن از دین به قلمرو عرفان ،امکانی برای دفاع از سوژه مدرن یافت.
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میرودوایننکتهبهشریعتیکمکمیکند
عرفانقلمرویاستکهازحیطهادیانخاصفراتر 
تادر تولید اقتدارمتکیبردین ،روایتیوفاداربهمبادی جهان شمولوعام عرفانی عرضهکند.
میکند که
حوزهای از اقتدار فراهم  
عرفان با ملتزم کردن دین به شناسایی قلمرو فردی سوژه  ،
خاصبودگیوفردانیتسوژهراحفظمیکند.
حلقهایاستکهروایتاقتدارشریعتیرابادوآرمانبزرگدنیایمدرن–
عرفانهمزمان 
میزند.ایننکتهشریعتیراازدوروایتلیبرالوچپمتمایزمیکند.
آزادیوعدالت–پیوند 
روایتهاییکهیابهکلیقادربهبازتولیدالگوییسازگارازپیوندمیاناقتداروسوژگینیستندو
نقشآفرینیقلمرودینینیستند.
یااگرباشند،درفضایخاصایرانقادربهایفاینقشبدون 
رسالهای به اندازه امت و
دکتر شریعتی کمتر به مدل مطلوب سیاسی خود اندیشید .هیچ  
امامت ،به طور صریح به ساماندهی نظم سیاسی از منظر او نپرداخته است .این رساله حاصل
سیاسیهمهآراءاوانگاشتهشدهاست.نمیتوانانکارکردکهاینرسالهدرفضایایرانپساز
انقالب ،بیش از حد موضوع توجه واقع شد و بدون شک در بازتولید نظم پس از انقالب ،بی
نقشنبود.آنچهدررسالهامتوامامت،جالبتوجهاست،فقداندیالکتیکیاستکهشریعتی
درتمامآثارخودمیانابعادعارفانهوفردیازیکسووابعادجمعیوتاریخیبرقرارکردهاست.
به همین جهت میتوان از شکاف میان این رساله و سایر آراء او در زمینه سوژه و اقتدار سخن
گفت.
میتوان میان کلیت آثار دکتر شریعتی و امت و امامت شکافی را تشخیص داد.شریعتی در
میگوید ،اما در کتاب امت و امامت ،از امت سخن به میان
منظومه آثار خود ،از جامعه سخن  
میآید.تغییر منزل از ایده جامعه به ایده امت ،همان دقیقه مهمی است که اصوالً به دیالکتیک

جمعآوریمیانعرفانبابرابریوآزادی ،خلل ایجادمیکند.این
میان فردوجمع،وخواست  
میگیرد.
شکاف،ازروایتآرنتیمیانفردوجامعه،بهطورآشکارفاصله 
در پرتو این نکته ،میتوان سازمان اقتدار پس ازانقالب را موضوع نقد و ارزیابی قرار داد.
میدهد ،پیش انگاره برقراری رابطه اقتدار
آنچه زوال اقتدار در فضای امروز ایران را توضیح  
وسوژه بر اساس الگوی امت است .تحویل جامعه به امت ،اصوالً با مقتضیات جامعه مدرن
سازگار نیست .قادر نیست به تنوع طبیعی جامعه جدید چشم بگشاید .وفاداری سرزمینی که
گوهر جامعه جدیداست،بهوفاداریهای عقیدتیتحویلمیشودوایننکته،میتواندبازتولید
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سازماناقتداررابرایمدتطوالنیناممکنکند.
با نادیده انگاشتن آنچه در رساله امت و امامت شریعتی ذکر شده ،میتوان همچنان با تکیه
تازهایاز اقتدارو سوژهتابعسخن
برمبادی فکریو انشانشناختی شریعتی،ازبازسازیالگوی  
گفت .با فرض محوری کردن روایتی جامعه محور به جای امت محور از روایت شریعتی،
میتوانسهایدهعرفانوبرابریوآزادیرامحورهاییکپیمانملیبهحسابآوردکهذخایر

دینی مردم و پشتوانههای تاریخی ایرانیان ،به یاری و تقویت آن به کار بسته میشوند .این
میزند و در عین حال،
صورتبندی تشخص فردی را با هویتهای جمعی و تاریخی پیوند  

حوزههایفرهنگیایجادمیکنند.
امکانیبرایتمایزودرعینحالگشودگینسبتبهدیگر 
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