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 مساله طرح
افزایشبهروایرانیجامعهدراخیردههسهدوطیسیاسیوفرهنگیواجتماعیمنازعات

سایتنمونهعنوانبه.کنندمیاشارهرویدادهاایناجتماعیابعادبهشناسانجامعه.استنهاده

2.8به8938سالدردرصد3.8ازطالقبهازدواجنسبتکاهشزاایرانآمارمرکزرسمی

ها،نگرشوهاارزشملیپیمایشامواج(.8933:07ذاکری،)دهدمیخبر8932سالدردرصد

82.9بهو8929سالدردرصد82به8989سالدردرصد82ازعمومیاعتمادکاهشاز

تمایلکاهشنشانگرها،پیمایش.همین(8933:08ذاکری،)دهدمیخبر8939سالدردرصد

است8939سالدردرصد80بهو8902سالدردرصد28.8ازگذشتوفداکاریبه

8933ذاکری،) پیگیری(03: هایناآرامیروزبهروزافزایشنشانگرنیزسیاسیرویدادهای.

.استبراندازوطلبانهجداییتمایالتواعتصاباتسیاسی،

استاجتماعیهمبستگیزوالنشانگرتحوالتاینشناختی،جامعهمنظراز دانشاما.

توانمیکهآنجملهاز.دهدمیقرارنظرمدسیاسیامراولویتمنظرازراتحوالتاینسیاسی،

دادقرارنظرمداقتدارگرفتنکاستینشانگرراوضعیتاین اقتدار،دارندرفقولبه.

بهمنجررااقتدارافتودهدمیقرارنظرمدعامسازمانیکحولراعمومیهایهمبستگی

هر(.8927:838ریتز،)آوردمیشماربهسیاسیثباتوعمومیاعتمادخانواده،سازمانزوال

وتابعهایسوژهبندیصورتدردگرگونی.کندمیتولیدراخودتابعسوژهاقتدار،ازصورتی

تأثیریکدیگردروروندمیشماربهواحدواقعیتیکسویهدو،اقتدارسازمانگسیختگی

.دارندمستقیم

ازناشیاقتداراوجدراسالمیانقالبپیروزیآستانهدرایران،جامعهکهاستاینبرفرض

تداومرااقتدارساماندورانآنمشروعباورهاینظموبردمیبسربزرگانقالبیکانرژی

چهحاویانقالب،دورانگفتمانیمنظومهکهاستآنازعبارتمقالهاینشپرس.بخشیدمی

بیرونیودرونیتعارضاتچهحاویگفتمانیمنظومهایناست؟تابعسوژهواقتدارازساختاری

است؟شدهتضعیفتدریجبهکهاست

دوران،آنرومندنیگفتارهایازیکیمنزلهبهراشریعتیدکترگفتمانیمنظومهمقاله،ایندر

تالششریعتی،دکترآثاردرسوژگیواقتدارساماندرکاوشضمنوایمدادهقرارنظرمطمح

برایاندازیچشمودهیمقراربررسیموضوعراآنهایمحدودیتوهاامکانتاکردخواهیم
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 .کنیمعرضهخوددوراندراقتداربازسازی



 مفهومی چارچوب

پنجاهدههدومنیمه درراسوژهوسیاسیاقتدارساختارمیاننسبتاستقرارمقالهایندر

کنیممطالعهایران استالزمابتداگشود؟توانمینسبتاینسویبهنظریهایپنجرهچه.

میانگوناگونهاینسبتگاهآندهیمتوضیحرااقتدارمقولهوسوژهمفهومدوازخودمقصود

ظهورمدرنسیاسیوفلسفیادبیاتدرکهچنانسوژه.بکاویممدرناتادبیدررامعنادواین

اگزیستانسیالیستیادبیاتدراساساًسوژهمفهوم.نیستانسانیاوفردبهدقیقترجمهقابلکرده،

جمعییافردکهآنجاازامااستنظرمدفردهایخواستوهااضطرابوهادغدغه.داردریشه

درنحویگیسوژشودمیواقعبیرونیپذیردگرگونوپیشامدیوجهبابتنسدرآدمیان،از

ازالک،وهابزیادکارتاگرچهزاویه،ایناز. (Paola Rebughini, 2014: 3)استبودگینسبت

قلمدادگیسوژنحویرافردازآنانروایتتوانمیاماگویند،نمیسخنمعنااینبهگیسوژ

.شودمیطرحدیگرانیافردیآمالیاطبیعتبانسبتدرکهکرد

یانسانجماعاتوفردتیرضاوخواستدرکردهرسوخومشروعسامانینوعاقتدار

یگسوژواجدآن،بانسبتدرفردکهاستیوجوههمانازیکیاقتدار،فیتعرنیابا.است

چونوچندایوشودیممحسوباقتدارساماندرفردیریگیجاازیصورتیگسوژ.شودیم

شودیمفرضاقتدارسامانازیصورتمولدفرد،یگسوژ نظمکیبهاقتداریاسیساتیادب.

گردنآنبهتیرضاکمالدرسوژهواسترفتهیپذسوژهطرفازکهداردارجاعشدهیدرون

قیعمنحوبهرانآتابعفردکهاستیاقاعدهونظمزور،ایقدرتخالفبهاقتدار.استنهاده

حاصلاقتداردارد،اشارهتابعسوژهرونیبروینمولدمنبعکیبهزوراگر.استرفتهیپذیدرونو

آنجا:کندیمدایپیهستیتالقنقطهکیدراقتدار.استتابعسوژهومولدمنبعانیمیارابطه

خودیدرونیهازشیانگوورهاباوخودالیامشبکهابد،ییمفرممولدمنبعبانسبتدرسوژهکه

نیبنابرا.کندیمدایپتحققاقتدارکهاستیتالقنقطهنیهمدردرست.خواندیم فراتیتبعبهرا

یخاصنسبتیبرقرارجهینتدراقتدار.نداردوجوداصوالًآن،باسوژهنسبتازنظرقطعاقتدار

کند،یملیتبدمسألهکیبهرانسبتنیاآنچه.کندیمظهورقدرت،مولدمنبعوسوژهانیم

مرجعوقاعدهکیازحالنیعدرواستتیمرجعیداراکهاستخردواجدسوژهبهباور



 (82)پیاپی82بهار،82شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 66
 

کندیمتیتبعیرونیب تیمرجعدوانیمرابطهیبرقرارمسأله،یاسیساقتداروسوژهمسأله.

استگریکدیبامتفاوت ارددوجوددیدهیزاوسهکمدستمنظرنیااز. اقتدارناش8: ازی.

.استاقتداردرونیپذیرشبنیادهایازیکیفرد،ذاتیشرارتبهباوریفردسرشتشرارتبار

رضایتباکهاوستخودسودبهاست،شرورخودطبعوسرشتدرفردباشیمداشتهباوراگر

وشودسیاسیقدرتازناشیهایمحدودیتوقاعدهتسلیموفروگذاردراخودآزادیدرونی

شودتبدیلسیاسیسوژهیکبهخودتبعیتبا آگوستینتاتوانمیکمدست راروایتاین.

.اندآشوبوویرانیزایشگرتنهاجهان،ایندرگناهکارهایانساناوگمانبه.بردعقبقدیس

اینشدهدرنمصورت.بمانیماماندرانسانیهایشرارتازتاداددرتنسیاسیجباریتبهباید

کنیمدنبالهابزتوماسآراءدرتوانیممیراباور وبودقائلانسانیبارشرارتسرشتبهاو.

واستنامشروطکلیبهکهدانستمینظمیکنندهموجهراشرورهایانسانازناشیتزاحم

تنخودهستیتداومتأمینبرایودرونیرضایتبنابرافرادهابزروایتدر.طلبدمیتامتبعیت

خودقدرتخویشارادهومیلبهآزادفردهر» .دادخواهندلویاتانسنخازحاکمیتاقتداربه

طبقبرکهراکاریهرآنتبعبهوبردمیکاربهخویشزندگییعنیطبیعت،حفظبرایرا

دهدانجامکندمیتصورهدفبهرسیدنبرایوسیلهترینمناسبخودشعقلوداوری

(.8920:837بشیریه،()823:هابزتوماس،)

متکیساختارواقتدار،الوهیشبهنظمیکمنزلهبهسیاسیمتمرکزساماندهیالگو،ایندر

اندوثیقنسبتدرهمباسوژهدنیاخواهانهامیالبر خودخواهانههایسویهبایدالگو،ایندر.

.اندیشیدسیاسیحیاتبهآن،بانسبتدروگذاشتکانوندرراهاسوژه

بیرونینظمسوژه.نیستانگیزمسألهچندانسیاسی،اقتداروسوژهمیاننسبتازروایتاین

.شودمیساختهسازگارنحویبهاندیشگیسازمانوکندمیدرونیخودامیالکنترلبرایرا

بهقادررااوخردوآوریمشماربهمرجعیتواجدراسوژهکهکندمیپیداظهورزمانیمشکل

سازگاریگیسوژازمدرنفهمباانسان،ذاتیشربرمبتنیروایت.آوریمشماربهامیالشکنترل

بنیاددرراسوژهباشدقراراگر.استجدیددنیایفلسفیشاکلهعقل،مرجعیتبهباور.ندارد

کانتروایتدرراتهنکاین.ایمگرفتهپرسشبهراسوژهمرجعیتآوریم،شماربهشرورخود

.دادخواهیمتوضیح
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 الستیاست از ییالگو اقتدار
نسبتمسألهصورتاصوالکههستسیاسیسوژهواقتدارمیاننسبتازدیگرروایتیک

گمانبه.استیالستدیگرناماقتداراساساًروایت،ایندر.کندمیپاکرااقتداروسوژهمیان

قدرتفرونهاده،تسلیمراخودآزادیسوژهکهنداردآنجزناییمعشده،درونیاقتدارآنها

تاساختهچنانراخود.استکردهبازسازیسلطهشدندرونی اقتضاءبهراخودوشدهبیرونی

رویکردیازاستیال،منزلهبهاقتداریچنین.شودپذیرامکانقدرتکانونازتامپذیریتبعیت

.گیردمیسرچشمهاینیچه

:استغرایزو جسم از رهاسوژه وجودمنکروکندمیانسان ازلیبرالی اندازچشم یچهن

انگاشتندمیفیلسوفانمالوفسنتکهچنانداناییجویاینهاست،قدرتجویایانسان او.

 حذربر ناب شناسنده سوژه مفهوم خطرناک افسانهبه بستن  دل از را مدرن عصر هایانسان

 .بپرهیزیم دانش و ناب خرد چون ناهمسازهایمفهوم دام از باید که دارد، عقیده و داردمی

نیست اندیشیدنی هرگز که دارند را چیزیبهاندیشیدنانتظار ماازهمواره مفاهیم این چون

ر،گذاارزشسوژهمنزلهبهوکندمینیرواعمالابرمرد،موضعدریاسوژه(.8900:880نیچه،)

نظامازوشودمیواقعبندگیموضعدریاوکندمیاستوارخودارادهبرمبتنیتازهجهانی

کندمیتبعیتشدهبناکهحقیقتی مدرنمطلوبسوژهروهیچبهشدهمنقادسوژهبنابراین.

(.8928:88میلر،)نیست

کمالنقطهبهیفوکوی-آلتوسریروایتدرسوژه،وحقیقتمیاننسبتازاینیچهفهم

کهدانستمیایدئولوژیتولیداتازراسوژهایدئولوژیمفهومبهاشارهباآلتوسر.رسدمیخود

شودمیانتاجواقعیایهسوژاز اساسبرمگرنداردوجودایدئولوژیهیچ»آلتوسرنظربه.

کهکندمیافراطنچندازمینهایندرفوکومیشل(8920:87آلتوسر،)«هاسوژهبرایوهاسوژه

 از خاصی بندیتصور رامعنایی نظامهر واخالقوحقیقت هر فوکو.رسدمیسوژهمرگبه

 کهپردازدمیسیاسیقدرتو شدنعقالنی رابطة کردن فاشبه او.داندمی شدهاستیالقدرت

(.8923:928فوکو،)است کرده ایجاد را «شدگیسوژه انقیاد، سلطه،»از جدیدی شکل

 پذیردمی را دکارت فلسفة در بدن برذهن تسلط و بدن و ذهن جدایی شکبیفوکوواقعدر

تسلط ابزار وگفتمانبرساختهبلکه حقیقت،منبعو بنیاد خود نهذهن، که تفاوتاین با

است بدنبرقدرتتکنولوژی شکلهربهفوکوتندواکنشواقتدارنفیفوکوروایتدر.
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«فوکوییآنارشیسماز»تحقیربهگاهوتمجیدبهگاهکهچندان.شودمیدیدهیالاستواقتدار

(8909:888احمدی،.)شودمیگفتهسخن

شماربهقدرتگوناگونصوراخالقوقانونسیاست،دین،فرهنگ،اقتدار،ازالگوایندر

ستندهمدرنسوژهتوسطشدندرونینیازمندخود،بازتولیدبرایکهروندمی مدرندوران.

هماناقتدار.شودمیبازشناختهپیشامدرندورانازاستیال،تولیدوقدرتشدندرونیبااساساً

.استبیرونیمصداقوداللتفاقدوصوریمفهومیکآزادی.استسوژهامحاء

 
 است سوژه آزادی شرط اقتدار

کانتوروسودرریشهکهتاسروایتیمدرن،سوژهواقتدارمیاننسبتازدیگرروایت

رسدمیخودشکوفاییاوجبهآرنتهانادرالبتهودارد هماناقتدارروسویی،روایتدر.

تریناخالقیعمومیاراده.استعمومیارادهبهخودکردنتسلیمبرایسوژهاخالقیتصمیم

برمبتنیایمعهجاسیاسی،اقتدارفاقدجامعه .استسوژهحیاتبهبخشیسامانبرایهنجار

.استفردیهایخودخواهی

خودتصمیم،یکحسببهافرادتکتککهکردخواهدپیدااخالقیسامانزمانیجامعه

کنندعمومیارادهتسلیمرا .گیردمینشأتافرادتکتکاخالقیشدنبرانگیختهازاقتدار.

اقتدارتولیدپرتودراما(8938:933کاسیرر،)کندمیتولیدسیاسیاقتدارترتیب،اینبهروسو

.شودمیسپردهکانتبهمعضلاینحل.رودمیابهامازایهالهدرسوژهگیسوژسیاسی،

خردازگیریبهرهباخردورزانسانکهاستمعتقدخودبنیادسوبژکتیویتهبهاشارهباکانت

فرد.درآیدعامقانونیکورتصبهبتواندکهکندمیانتخابرارفتاریهایقاعدهآنعملی،

به.درآوردکنترلتحتراهاالعملعکسرفتارها،وباشدحاکمخودرفتاربرتواندمیخردمند

استعالییفردیکبهشدنتبدیلباوبجویداستعالخودمنافعازتواندمیخودبنیادسوژهعبارتی

حکمیکازتبعیتباسوژههرعالییاستمنکانتعقیدهبه.شودتبدیلعامومطلقمنیکبه

ا)8938:873)کانت،شودمیآغازضروریکلی محلتالقی،کانتیترواین. دویسوژهرا

حکموعامکهتابعیوفردکلاستپرازتعارضمنافعیای:فردجوداندیمیتصورتازفرد

بادوعنوانفردواقعیتفردیهدوسویناتوانمی.استعقل یزازهممتمایقیفردحقویرا

 کرد.
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حفظقوتبانیزسوژهاستقاللوسوژگیاقتدار،حفظضمنکندمیتالشکانتواقعدر

قادرخودبنیاد،عقل.بخشدمیتجسداستعالمفهومدرراروسونظرمورداخالقیتصمیماو.شود

متعارفسوژههرکهشودواصلعامیاصولبهخصوصی،امیالعرصهازانقطاعنتیجهدراست

شدخواهدواصلاخالقیحیاتبهآنتأثیرتحتعادی،و ازگرفتهنشأتاصولچنیناین.

سیاسیجامعهمقومتوانندمیهستند،فرداخالقیحیاتمقوماصولهماناکهاستعالییحیات

.باشندنیزمقتدر

تضمیناقتدارازتبعیتباراوژهسآزادیبلکهداندنمیگیسوژنافیتنهانهرااقتدارکانت،

کلیقوانینمرجعیت.نیستبیرونیمرجعیتیکاساساًاقتدارکانتی،منظرازکهچرا.کندمی

استخویشتنخودبنیادعقالنیتازفردتامتبعیتازناشی میاننسبتبرقراریازالگواین.

.استکانتممیزوجهاقتدار،وسوژگی

ودهدمیقرارنسبتدرفردیارادهبارااقتدارکهاینجاستمااکانتینظریهکاستی

حیاتوعمومیعرصهدرچهآنواستاقتدارواجدفردبرایچهآنمیاننسبتبرقراری

نیستقادرواستانتزاعیاوروایت.استممکندشواریبهداردموضوعیتعملدرسیاسی

.کندبرقراریارتباطجاریعمالًسیاسیحیاتبانسبتدر

جمعیسوژهبارااومیراثشدتالشکانت،ازپسنوزدهقرنآلمانیفیلسوفانسنتدر

ظاهرشلینگوهردرنظیرآلمانیهایرمانتیکمیاندرکهچنانملتوقوممفهوم.بزنندپیوند

صورمارکسنزدطبقهسرانجاموکردپیداظهورهگلنزدکهچناندولتمرکزیمفهومشد،

چهآنازجستناستعالتوانمندیها،آنهمهمشخصوجهکهبودجمعیسوژهازگوناگونی

یکمثابهبهچهآنآلمانی،متفکرینازگروهایننزد.شدحاصلاستمیلبرمبتنیوفردی

.بودفردیآزادیوجمعیاقتدارمیاننسبتبرقراریکرد،پیداظهوردشواری

کندمیحلرادشواریاینآرنتهانا باآننسبتواقتدارازکههنگامیاساساًآرنت،.

نیستاونظرمطمحفردیارادهگوید،میسخنسوژهآزادی وکنشازمیدانیاو،نظراز.

بهاقتدار.فردیآزادیدهندهتوضیحهمواستاقتداردهندهتوضیحهمکهاستمتقابلارتباط

بناباجمعیمشارکت.شودمیمنتجساختنوکردنآغازبرایجمعیمشارکتازآرنت،نظر

راخودافرادکهآوردمیفرآهممقتدرینیرویرم،امپراتوریمثلسیاسیوضعیتیکنهادن

بههاآنمیلازناشیبلکهبیرونی،قدرتیکبهتسلیمسرازنهکهالزامی.یابندمیملزمآنبه
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داشتندشراکتشنهادنبنایدرکهاستچیزیآنحفظ پیداوثیقنسبتیآزادیبااقتدار،.

کندمی :8773آرنت،)«مانندمیباقیآزادهاانسانآندرکهداردداللتاطاعتیبرآتوریته»:

888 استسوژهنهادنبنیانوکنشمفهومآرنت،نزداهمیتحائزنکته(. آرنت،گمانبه.

:افتدنمیاتفاقزبانواسطهباجزنهادنبنیانوکنش

زگریازسخندیعارعمل کاردریاکنندهعملایورزعملگریدرایعملنخواهدبود

ندهیحالگونیممکناستکهاودرعیورز،کنندهکردار،تنهادرصورتووجودعملستین

دارکهکرنیوبااکندیمدایپیباگفتارانکشافبشرکند،یکهاوآغازمیباشد.عملزیگفتارن

بدونهمراه ازطرنیادراککردااشیدرنمودجسمانتوانیگفتارمیاورا تنها قیکردار

شفاه مکندیمدایربطومناسبتپیگفتار اعالمآنچه با استکند،یکهدرآناو ایکرده

(.827-8982:803،)آرنتشناسدیورزمبکندخودراهمچونعملخواهدیم

.گیرندمی اشتباه قهر یا قدرت شکل با را آن معمول طوربه است، اطاعت رههموا اقتدار الزمه 

»گویدمی اقتدار  تعریفدر آرنتهانا  سویک از زور راه از اجبار با ستیز در بایدرااقتدار:

 فرمان که کسیمیان اقتدارگرایانهیرابطه داد، قرار دیگر سوی از برهان کمک به متقاعدسازی

 که کسی قدرت بر نهاست، شده بنا مشترک فهم یپایهبر نه برد،می فرمان کهیکس و دهدمی

دو هر را آنحقانیت و درستی که است بندیرتبهخود هاآن میان مشترکامر دهد،می فرمان

(.8773:890آرنت،)«دارند شدهتعیین پیش از و استوار جایگاهی آندر دو هر واندپذیرفته

سوژهانحاللبرایسویکازکهاستپرجاذبهشدتبهمیدانیکآرنت،فتعریدراقتدار

مقاومتکهاستسوبژکتیویتهخوددیگرسویازوکندمیایجادنیرواجتماعیساحتدر

شویممیمواجهپرآشوبمیدانیباچنیناینوکندمی پرمیدانآننهاستبدیهیچهآن.

بلکهرسد،نمیخودنهاییحدبهسوژهقدرتنهواجتماعیسوژهانحاللبراینیروتولیدجاذبه

سوبژکتیویتهیکنهصورتایندر.بریممیسربهبینابینیوضعیتیکدرعینیوضعیتهردر

ساحتدرراسوژهبتواندخوداعالیحددرکهنیرویینهآید،میپدیدپرآشوبمیداندررها

.کندهضماجتماعی

واقتداربخشتوازنالگویکهشودتأکیدموضوعبدینابتداداردضرورتمرحلهایندر

بودسوژهتماموتامجذببرایشدهتعریفپیشسامانییکپیشامدرنالگویدرسوبژکتیویته

کندهمگنخودشدرونراسوژهکه نبوداقتدارسازمانپایداریوتداوممعنایبهاینالبته.
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اینبازتولیدهایبرگهپیشامدرنجهاناماپاشد،میهمازسازماناینمواقعازبسیاریبلکه

(.8773:890آرنت،)کردمیحفظوبیشکمرااقتدار

مناسکیبروشدمیاعمالچهرهبهچهرهنحوبهاولمرحلهدرپیشامدرناقتدارسازمان

کهداشتوجودآگاهیازنظامیسنتیاقتدارسازماندرچون.داشتتکیهتغییرناپذیروازلی

همبهموجود،شدهبندیطبقهنظامدرفردجایگاهبودممکنهرچندبود،اقتدارنوعاینمؤید

جایگاهآندردوبارهسوژهوگرفتمیشکلدیگریبندیطبقهبانظامیباالخرهولیبریزد

اجتماعیساحتدروناقتدار،سازمانکدگذاریواسطهبهسوژهطبیعیمیلوشدمیتعریف

گرفتمیقرار دیگراقتدارسازمانیکبهجذبباعثاقتدارکردنرهاوسوژهنافرمانی.

بوداقتدارمیدانبهتوجهعاملنافرمانیهمین.شدمی کردن،نافرمانیکهآرنتتعریفهمان.

.استاقتدارکانونکردنبرجستهبلکهنیستاقتدارمیدانازرفتنبیرون

اقتداروسوژهمیاننسبتازآرنتیروایتوسومرویکردمقاله،ایندرمارمختاالگوی

سالدراسالمیانقالبآستانهدرانقالبیسوژهبهمنظرهمینازمقاله،ایندراستقرار.است

ازفهمیچهانقالبی،دورهشدههژمونگفتمانوزبانساحتدرکهدهیمنشان.بنگریم8980

.شدبرقرارسیاسیسوژهوشدههژموناقتداراینمیاننسبتیچهورآمدبسیاسیاقتدار


 ایران در سیاسی فاعلیت و دین

اینمدرن،دولتظهورباهمزمان.استمردمسیاسیفاعلیتنیازمندمدرن،سیاسیجامعه

ابلمقدرنوظهوردولتازقدرت،مولدکانونمنزلهبهمردمکهکندمیپیداوجودنیزضرورت

ایالتیاجتماعیسازمانویرانینیازمندمدرن،دولتظهور.کنندحراستپیشینقدرتسازمان

بودایرانجامعهدر برتکیهباکهشودحاضرمیداندرمقتدریدولتبود؛مقرربنابراین.

ازراپیشینسیاسیواجتماعیسامانوبگیردشکلشهریکردهتحصیلاجتماعینیروهای

سامانوسوژهکهمعناستاینبهگفتیمآنچهایم،کردهاختیارماکهمنظریبا.درکندبهمیدان

سیاسیاقتداروسوژهمیانایتازهموازنهورفتمیمیانازبایدپیشینمعنایبهسیاسیاقتدار

.کردمیپیداظهور

شدآغازهدفیچنانبامشروطهانقالب آنالمللیینبوایمنطقهداخلی،ترتیباتاما.

کردتالشرضاشاه.دادقرارپهلویرضاشاهراهدفاینتاریخیتأمینمنزلنخستینروزگار،
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.باشدتهیدینیسنتویژهبهسنتساحتازکلیبهکهکندساماندهیرااقتداریساختار

.کردپیداتداومپهلویرضاشاهمحمددورهدرکهسیاستی

.بودمردمنقشازپوشیچشمسیاسی،اقتدارتولیدشاهیرضاالگویدرتوجهجالبنکته

وفاسداستبدادمیانراهیخودگمانبهمنوراستبدادواژهجعلبادوره،اینروشنفکران

خواه،ترقیوخوبمستبدیک»کهبودندباوراینبرآنها.بودندکردهپیداناقص،یمشروطه

طلباناصالحگونهاینزمرهدرآلماندربیسمارکیاژاپندرمیکادویاروسیهدرپطرکبیرمثل

(.8922:872آبادیان،)«هستند

شبانانیاقومعقالی»عنوانبهنیزروشنفکرانطلب،اصالحمستبدیادیکتاتوریککناردر

اول،پهلویدوراناقتدارالگویدربنابراین.کنندمینقشایفای(8922:873آبادیان،)«جامعه

شایستگیمردماساساًواستقومعقالیازمعدودیجمعومستبدپادشاهبهمنحصرژگیسو

ندارندسوژهمنزلهبهنقشایفای اشیاءمنزلهبهاستقرارودارندابژگیبسترایندرآنها.

.شوندواقعاصالحوتوسعهموضوع

کهبودتجددیبهساماندهیبرایروشنفکرانارادهتابعسوژگی،قلمروازمردمنهادنبیرون

عرصهازکلیبهدین.استغربیخوداساسدرواستمردمزیستجهانازبیروناصلدر

.شدندمیطلبسوژگیفاقدتماماًدارانه،دینخویجهتبهمردموشدهنهادهبیرونبهعمومی

بودرضاشاهیتجددآشیلپاشنههماندقیقاًنکتهاین فاقداقتداربیمدرنجامعهکهچرا.

.داشتنخواهدموضوعیتیمردمسوژگیبیاقتدارواستموضوعیت

پسویژهبهسال،چندوبیستازپساواما.گرفتدوشبرراپدرمیراثرضاشاه،محمد

سامانیکتولیدبرایپدرالگویهایکاستیمتوجهخرداد،پانزدهجنبشونفتملینهضتاز

اقتدارسامانازایتازهبندیصورتبودمندعالقهاینبنابر.بودشدهمردمسوژگیباتواماقتدار

برانگیزاندرامردمعامهخود،محورینقشبرعالوهکهبرسازدرا خودکتابمقدمهدراو.

:نویسدمیسفید،انقالبعنوانتحت

رانحصارعدهدکهنیایجابهحقکهبودنیاشد،یمانقالبراباعثنیااصالتآنچه

بشردوستاننیتربزرگبودکهیزیهمانچنیباشد،بههمهافرادملتدادهشدوایمعدود

نامهدرالسالم،هیعلیعلحضرتش،یپقرنچهارده.اندبودهخواستارآنیجهاندرهرعصر

کنکهعدلشاملخاصوعامیکارشهیهم»فرمود:هیبدوتوصاشتر،مالکبهخودمعروف
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اثریبخاصهرایعامهخرسندییکهنارضارایزدار،مقدمراتیاکثریراهرضانیگردد،ودرا

یانیزموجبیعمومیخوشنودوتیرضابرابردرخاصگانیناخرسندکهیصورتدرکند،

وبرعکسنباشدیاثررامعدودیاعدهیینارضاباشندیراضتوازعموماگریعنی.شدنتواند

(.8928:3،ی)پهلو«ردیرانگیعمومیازعدمرضایعدههرگزجلوآثارناشنیایخوشدل

اقتدارازالگوییبهساماندهیباجزکهاندکردهفهمدرستیبهمشاورانش،ورضاشاهمحمد

نیستپذیرامکانباشد،سیاسیفاعالنبهشهروندانتبدیلباتوأمکه محمدرضاعمل،دراما.

نکردپیداتوفیقیزمینهنایدرچندانشاه برقراریدراشناتوانیاو،توفیقعدماصلیدلیل.

درنهگفتار،درنهاو.بودجمعیذهنیتدرزندهوفعالذخیرهتریناصلیمنزلهبهدینباپیوند

خودسمتبهرادینیذهنیتنتوانستساخت،میشتابباکهتمدنیمظاهردرنهوکردار

.کندجلب

نخستینازمذهبیوچپنیروهایدستبهکهبودایوظیفهمدرن،سیاسیفاعالندتولی

افتادبیستدههشروعازپسهایسال مذهبی،وچپنیروهایمیانرقابتمحورتریناصلی.

درمنتقدهایسوژهبهشهری،نشینانحاشیهوشاغالنکرده،تحصیلشهرنشینانکردنتبدیل

.بودسیاسیعرصه

سوبژکتیویتهنقششدنپررنگودینیروشنفکریتقویتدرعطفینقطهخرداد88تنهض

سرکوبوناسیونالیستیسیاسیهایهویتتضعیفازپس.بودایراندرفکریهایجریاندر

بسیجشرایطیچنیندربود،فکریخألخوشدستایرانسیاسیفضایگراچپهایجریان

مقاومتفضایایجاددردیناهمیتکنندهاثباتروحانی،مرجعیکتوسطهاسوژهگسترده

سازگاریسرازدینیهویتبابیشوکمنیزناسیونالیستوچپهایجریانکهچنانبود،

.شدظاهرسیاسیگفتارهایوادبیاتدرشیعیمقاومتنمادهایودرآمدند

بوداینمسأله:بوددینیعیتمشروبرمتکیقانونوآزادیمیانارتباطمسألهدورانایندر

.کردخواهدبرقرارفردبنیادیخودایدهبانسبتیچهاسالمکه
 

 شریعتی نزد سوبژکتیویته و اقتدار
منزلهبهمردم.استمواجهگرایانهنخبهسیاسیساختاریکباپهلوی،دورانطولدرجامعه

الگوهایناچارندپیشازبیشزروهرسیاسیبستردروکنندمینقشایفایجامعهشبانان
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بیاورندمیدانبهراسیاسیسرکوبازبارتریخشونت تفاوتیمدرن،دوراندرمردمکهچرا.

بامعنادارارتباطتواناییفاقدپهلوینظام.داشتندپهلویپادشاهانشبانیالگویوگلهبابنیادی

 .بودسیاسیسرکوبندهشونوبهنوالگوهایاعمالبهناچاروبودعمومیعرصه

دههاوایلاز.بودافتادهدینیروشنفکرانعهدهبرمقتدر،جامعهیکفراخوانوبازآفرینی 

شدمنعقدینیدروشنفکرانظهورنطفهجیتدربهبعد،بهبیست ازبازرگانیمهدمهندس.

رفتیمشماربهدههآندرسنتنیامبارزنیموسس سنترسازبستبعدهاساخت،اوآنچه.

بودیعتیشریعلآننیاثرگذارترکهشدیفکر جادیابهکمک،یعتیشریفکرمحصول.

کیبهدنیبخشتحققباسال،کیازکمترفاصلهدرتوانستسرانجامکهبودیمقتدرجامعه

چنانآنسوژهواقتدارمطالعه.کشدریزبهرایپهلودورانیاطالعاتدستگاهقدرتمند،انقالب

پسران،یایاسیسیفضادرریپذامکانیالگونیترموفقدیشاشد،ساختهیعتیشرشهیاندابکه

 .میکنیممطالعهراالگونیامولدیفکرسامانبخش،نیادر.بودمشروطهاز

 

  یپهلو اقتدار یالگو نقد
رهدومتداولیالگوبایمرزگذاراقتدار،تازهیالگوبرساختنیبرایعتیشرگامنینخست

کهییالگوداند،یمیرامونیپسمیمدرنسنخهمراخوددوراناقتداریبندصورتاو.بودیپهلو

یهگلسنتیگانگیبخودازدهیاترجمانهماننیا.استیخیتارشناسنامهفاقدانسانبریمتک

قرارهجومموردراانسانیخیتارشتنیخواییوجودتیشخصسم،یمدرنیعتیشرنظربه.بود

فاقدیانسانواستدادهقرارهدفراهاانسانتیهوعملدرناخودآگاهصورتبهوداد

درصددوندیبیمیبندودیقهرازرهاراخود،یانساننیچن.استکردهارائهیخیتارشناسنامه

کندفیبازتعریامؤلفههرقالبدرراخوداست یهانظامعملکردکهبودمعتقدیعتیشر.

راانساناصالتیادعاکهیفکریهانظامنیچنهموسمیکمونویدارهیسرماشکلبهیاجتماع

8938،یعتیشر)شدندانسانقتیحقمسخباعثودیتشدرایگانگیازخودبنیادارند، :88.)

بهانسانیخیتارتیشخصدرکهابهامویوجودتیهوبهنسبتانسانیآگاهضعفنیهم

خودتیهویابیبازبهقادرگریدکهاستکردهجادیااوکالبددررادیجدیروحآمده،وجود

:استافتهیتیهوبدونوسرگردانراخودمدرنانسانلیدلنیهمبهوستین

وحدت،یخیتاراستمرارحاضرحالدروخیتارطولدرکهیرومندینویاساسعوامل»
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جهیدرنتواندکردهیکارلطماتردچارامایخودآگاهاحساسویملیهااصالت،یفرهنگ

واندشدهمایخیتارتیشخصابهامویوجودمستقلتیهوبهنسبتملتشعورضعفموجب

خیتاراعماقازکهیهاشهیرودهدیممشترکاحساسوادراکمردموروشنفکربهرایزبان

ستادنیاتوانوماندنزندهیغذایبشرانبوهجنگلنیادریدرختهربهملتکیمشترک

نیمعیتیموجودهاانسانازیجمعازروزگارانیطکهراکهیخصائلباالخرهوکندیمیارزان

فیتضعراستمینمنکهکنداحساسدیبگوبتواندکهچنانآناستساختهمشخصیمابیسو

(.8938:30،یعتیشر)«اندکرده

.گرفتشکلیعتیشرشهیانددرشتنیخوبهبازگشتدهیات،یموجودفیتضعنیهمدلاز

یگانگیبخودازینوعبهآمدننائلوانسانتیهودادندستازدرراجامعهمشکلیعتیشر

یعتیشرخاطرنیهمبهاست،گشتهمبتالآنبهمدرنیایدندرسوژهکهدانستیم(ونیناسیال)

.دینمایممعطوفهاسوژه«یگانگیازخودب»بهنسبتیخودآگاهجهتدرراشیخوتالشکل

گریدیملتروحوفرهنگسازندهکهیعناصر»کهداندیمیطیشراراونیناسیالیعتیشر

(.8938:830،یعتیشر)«کندحلولانسانروحوفرهنگدراند،بوده

مواردیبرخدربلکهداند،ینمانسانیوجودمسخلیدلشهیهمراعناصرنیاورودالبته

بودعناصرنیاورودیچگونگیعتیشرموردنظرمسئلهیولداند،یمیفرهنگشدنیغنعامل

:کندیمنییتعراتیعافویماریبمرزکه

یآزادویخودآگاهحالدروباشدستادهیاخودوجودینهادیهاهیپایروبرانساناگر»

بهشکیبازد،بپردخارجازعناصرنیاانتخابواقتباسبهخودپسندوازیناحساساساسبرو

حالتبهاگراماپرداخته؛خودیوجودگسترشویفرهنگیسرشاروییشکوفاوقتیحقرشد

بهتشبهگونهبهایویجبردیتقلبهغالب،وجوددرانحاللویوابستگطیشرادرویخودباختگ

کهبکوشدایکندرهاگانهیبروحوفرهنگغلبهوهجومبرابردرراخودش،یخوکتمانوریغ

رضاومیتسلبهگانهیبتیشخصحلولبرابردرایکند،تفاخربدانودیارایبیگانگیببهراخود

هینظرمیتعمدر(.8938:830،یعتیشر)«استماریبکیتیشخصنظرازصورتنیادردهدتن

وشودیمدورخودشتنیخوازتهیویسوبژکتکییوقتگفتتوانیمتیهومسئلهبهونیناسیال

باراخودیوجودخألناچاربهاست،اونیدوسنتفرهنگ،خ،یتارشاملشتن،یخونیا

وتیماهدرجنهمچونریغکهشودیمنیچننیاکند،یمپرخودازریغیفرهنگیمحتوا
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صورتبهراراهتش،یشخصووجوددرریغحلولبایاسوژهنیچنکند،یمرسوخاوتیشخص

رودیممیرمستقیغ فرقگریدسوژهنیچنهست،انتخابشیمبنابرهمآنعملکردجهینتدر.

(.8938:892،یعتیشر)باشدیگاهیجاوتیموقعچهدرکندینم

قراریاتهیآتورگونهچیههیسادرراخودتواندینممدرنسوژهکهاستصورتنیادر

.شودیمچالشدچاروادجیااویهاانتخابتمامنیبیتنشلیدلنیهمبهدهد،
 

  کیدئولوژیا نید: یعتیشر نظر مورد اقتدار
بهبازگشت.داندیمشیخوبهبازگشتامکانبهمشروطرااقتداریبازساز،یعتیشردکتر

زینمدرنیسوژگمستلزمزمانهمکهاستاقتدارازتازهییالگوبهیدهسامانیبراشیخو

.بودشیخوبهبازگشتدهیاآغازگریپهلونظامکیدئولوژیادستگاه،یعتیشرازشیپ.باشد

نیامشغولدلچندانآنها.بودندکردهاریاخترایرانشهریاراثیم،یپهلونظامیهادئولوگیا

بالفعلنحوبهمردمستیزجهاندردیبادهندیمارجاعآنبهکهیشتنیخوکهنبودندنکته

باشدحاضر اگریپهلومحمدرضااما.زاندیبرانگرایخیتارویفرهنگفعالریذخابتوانددیبا.

نداشتراارجاعنیاتیمرجعبوددهیرسیضرورتنیچنبههم بهارجاعنقطهیعتیشردکتر.

دانستاسالمراشتنیخو رایرانیاویاسالمسنتانیمیدوگانگکردتالشهمهنیابا.

.دهدنشانکمرنگ

است،مردمزندهوفعالتیذهناسالم،کهنبودمنحصرنکتهنیابهتنهااسالم،بهارجاعراز

کهچنان،یرانشهریاسنتاما.بودمردمروزمرهیزندگبهدهندهساماننیداسالمن،یابرعالوه

سنتنبودندقادرآنها.بودانهیگرانخبهیفکرراثیمکیکردند،یمعرضهیپهلوروشنفکران

یهامنظومهآنازصرفاًجهت،نیهمبهکنند،عرضهنیگزیجانیدکیمنزلهبهرایرانشهریا

باجامعهاقتداریایاحکهداشتباوریعتیشر.بودندساختهیفرهنگنخبگانفهمخوردریفکر

معتقدخ،یتاریهادورهکلدرتنهانهانسانکهکردیمحیتصراو.استریپذامکاننیدیروین

شکلنیچنهموفلسفهاخالق،ت،یمعنوفرهنگ،جوامع،گرفتنلشکبلکهبوده؛مذهببه

:استبودهمذهبکیبریمبتنصدصدریمیقدیشهرهاساختیحتاقتصاد،یماد

اندبودهیمذهبسازمانیطورکلبههاجامعهنیاکهاستبودهییهاجامعهیداراهموارهخیتار»

یمادشکلیحتویمذهبکتابایغمبر،یپ،یمذهبمانیامعبود،جامعه،هرمالکوقلبومحور
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.(8900:2،یعتیشر)«استبودهجامعهآنیروحوضعدهندهنشاننه،یمدهرشهر،هر

یعیطب یضرورت عنوانبه همواره خود مفهومنیترگسترده به شامدرنیپدوراندرنیداقتدار

 سبب به اقتدار از شکل نیا .بودنهمگایبرارشیپذقابلیدرونصورتبه وبود شدهرفتهیپذ

برده کار بهنهادها متفاوت اریبس انواع یبرا یمُدلهمچون خ،یتار طولدر خود، ساده یژگیو

 یمیقد الگوها همهونیدمدرن،مناسباتدراما کرد،یمنییتع راهاانسان انیم روابط وشدیم

مدرنانسانلیدلنیهمبهاست،دادهزدستا راخود هیتوج انهیاقتدارگرا مناسبات فیتوص یبرا

واقتدارآنهیسادروفیتعرراخودتیهونیدابیغدرتوانستینموشودیمتزلزلدچار

.ندیافریبنظم

یبازسازوایاحدوبارهرااقتدارنیابود،درصددینیدشتنیخوبهبازگشتطرحبایعتیشر

مردماذهانبرراخودسلطهینیدمیمفاهکهستینمعنانیاهبینیداقتداروسنتانیپاالبته.کند

دارد،حضورمدرنسوژهذهندرمسئلهکیعنوانبهچنانهمنیداقتداربلکهاند،دادهدستاز

یاسالمیهاشهیانددرهمگسستنیاشهیرندارد،قرارشهیاندتیمرکزدرگذشتهمانندبهیول

گرددیبرمسمیمدرندورهیامدهایپبه درینیداقتدارینیبازآفر،یعتیشرمنظرازمهمنکته.

فراخوانن،یدبریمتکیدئولوژیا.استخواستنیهمبهناظریدئولوژیا.استمدرنجهان

سنتازچهآنفیتوصیبرارایدئولوژیاواژهاو.استدیجدیایدنمناسباتبهنیدکردن

سازهمبستهدستگاهکیساختن،یدئولوژیاازاومقصود.کردیماستفادهشد،یمفراخوان

.بودمدرنیاسیساتیحپرمنازعهدانیمدریجمع

یدئولوژیاویاسالمفرهنگبهبازگشتبهمیرسیمکهاستمطالعاتریمسنیادر»

نوانعبهاسالمبلکهجامعهدرموجوداعتقاداینظامکیوراثتسنتعنوانبهنه.اسالمویاسالم

هاجامعهنیهمدررامعجزهآنوداردیآگاهکهمانیاکیعنوانبهاسالم،یدئولوژیاکی

.(8922:3،یعتیشر)«ستینیروحانخشکاحساساساسبرهیتکقتیحقدروآورددیپد

یهاسنتمقابلدرنیدیمترقومعترضوجهاو،نظرازاسالم،ازکیدئولوژیافهمزیتما

ودبناآگاهانه دیگویمسخننیددوازاو. او،نظربهوداردیتکراریوجهکهینید:

نهواستمعترضویمترقوبخشیآگاهکهینیدوشودیمقلمدادانحطاطعاملنیتربزرگ

زنده،صورتبهیآگاهیدارامانیاویدئولوژیاکیعنوانبهبلکهوراثت،سنتکیعنوانبه

عنوانباآنازیعتیشر.(8،8922:0یعتیشر)کندایاحجامعهمتندررایمانیااتیحوروح
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:بردیمنام«یانقالبنید»

شود،یمتیتربنیدنیامکتبدرواستمعتقدآنبهکهیفردبهیعنیفردبهیانقالبنید»

دهدیماشیاجتماعویمعنوویمادیزندگوجوهسنت،یزندگبهنسبتیانتقادنشیبکی

نیچنهموداندیمباطلوپسنددینمراچهآنکردندگرگونیبراتیمسئولورسالتکیو

.(8900:80،یعتیشر)«داندیمحقآنچهکردننیجانش

ویماورامعتقداتلهیوسبهاستآنبرشهیهم»که«کنندههیتوجنید»یانقالبنیدمقابلدر

بهاعتقادهیتوجبامعادبهاعتقادهیتوجیعنیمعادبهاعتقادلهیوسبهخدانامبهیاعتقاداتلهیوسبه

،یمذهبویاعتقاداصولهمهفیتحربا،یبیغیروهاینبهاعتقادفیتحروهیتوجباومقدسات

وخودکهرایوضعکهبرساندمردمباوربهن،یدنامبهوهیتوجهستاکنونکهرایوضع

ارادهیتجلجامعهوشماوضعنیاودیباشداشتهدیباماشکههستیوضعد،یدارتانجامعه

.(8900:80،یعتیشر)«شماستریتقدوسرنوشتنیاواستخداوند

وینیدسنتانیمدنیبخشیتالقدرت،یروانیاتیظرفک،یدئولوژیانیدزیتماوجه

درکهیصورتبهنهاماداند،یمهاسوژهآگاهیمعلولرادینیعتیشر.بودمدرنتهیویسوبژکت

صورتبهگاههیچکهتاریخعلیهانتقادینهضتیکصورتبهبلکهکرد،پیداتحققتاریخ

واستبودهموجودتاریخدرکنندهتوجیهدینهموارهونکردهپیداتحققتاریخدرکامل

انیبحواضصورتبهرانکتهنیامذهبهیعلمذهبکتابدرشانیا.استداشتهتسلطوقدرت

 :کندیم

چگونهروشنفکریکنامبهتو:کهپرسندمیهمیشهکهییهاآنبهروشنفکران،بررااین»

سخندینیازگویم،میسخندینازاگرمنکهگویممیکنی،مدعیتکیهدینبههمهنیا

ویمگمیسخندینیازبلکهاست،بودهحاکمجامعهدروداشتهتحققدرگذشتهکهگویمنمی

دینیآنازوداشتهحکومتهاجامعهبرتاریخطولدرکهبودهدینیبردننیبازهدفشکه

هیچدروکردندقیامشرکدینگوناگوناشکالنابودیبرایپیغمبرانشکهگویممیسخن

نکرده،پیداتحققتوحیددینآنمردماجتماعیزندگیوجامعهنظرازکامل،طوربهزمانی

استبشریمسئولیتاینوبکوشیمآیندهدردینآنتحققبرایکهاستاینمائولیتمسبلکه

جانشینبشری،جامعهدرشده،اعالمتوحیدپیامبرانلهیوسبهکهچنانآنتوحیددینآینده،تا

 .(8900:82،یعتی)شر«بشودشرکتوجیهیتخدیریادیان
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ینیدمدارعتیشرویالهاحکام،یعتیشرییهانارجاعنقطهکهمیکنیممالحظهفرازنیادر

اتیحدرمستقراستیادهیپدکهاستمسئولروشنفکراو،یینهاارجاعنقطهست،ین

نقشیمقتضکهشودیمقائلیتیمسئولروشنفکرانیبرا .مدرنیاسیسویفرهنگ،یاجتماع

آنمحوردیتوحکهدهندتحققرایهدفاستقرارآنها.استمدرندهیپدکیمنزلهبهآنها

.استندهیآبهعطفنیبنابرا.اندبودهآنناقضیخیتارانیادواست


  یعتیشر نظر از اقتدار تابع سوژه
یهانهیگز.کندیمجابیاراخودیمقتضسوژهن،یدازکیدئولوژیاتیروابریمبتناقتدار

یکارهاوسازبامتناسبیگسوژنخست،:اوستدورهدریسوژگسنخسه،یعتیشریرامونیپ

مدرنمصرفواقتصاد وسازدرمصرفریدرگعمدتاًواستیفرد،یگسوژازسنخنیا.

نییتعرایمرزگذاریگسوژازسنخنیابادیباهمهازشیبیعتیشر.استمدرنبازاریکارها

تیرواولیاصانسانطرحباوسازدیمآنباتقابلدرقاًیدقراخودسوژهوکند

ت،ینهادراو،نظرمدلیاصسوژه.ردیگیمفاصلهسوژهنیاازخود،تحققازیستیالیستانسیاگز

لیتبدزینیخیتارموثرفاعلبهیجمعیسوژگکیساختاردر،یدرونیهادغدغهحفظضمن

:سدینویمسوژهیخیتارویجمعسرشتنهیزمدریعتیشر:شودیم

خیتارطولدرد،یشناسیممننامبهراصفاتآنشماوسازدیمارمنکهیصفاتمجموعه»

استعبارتسالچهلاست؟چکارهسالچهلنیاپس.عمرمطولدرنهاستشدهساختهمن

[فقط]فرد،هرمن،هرپسنگارد،یممندرراشیخوخ،یتارفرصت،آندرکهیفرصتاز

یهاسالطولدرکهیاتیخصوصوصفاتوددارعمرطولدرکهیخاطراتازستینعبارت

ملتش،اش،جامعهقومش،خیتارکتابازاستعبارتفردهربلکهاست،گرفتهشکلسنش

.(993:خودیبانسان،یعتیشریعل)«مشیاقلومنطقه

تیروانقدبایعتیشر.استیخیتارویسنتتیروادریگسوژانحاللیالگودوم،سنخ

کندیمیافکنطرحرامدرنخودمختارسوژهظهوررتضرونیدازیسنت یعتیشرباوربه.

ریدرگیسوژگازسنخنیا.داندیمدهیشیاندینومحورفیتکلییالگورانیدازیسنتتیروا

جهان،نیادرطلبانه،دهیفاینحوبهعتیشربرهیتکباواستروزمرهشهواتوخوابوخور

پروراندیمسردررابهشتیسوداانجهآندرویفردخوبیزندگ سوژهکهیحالدر.
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یشیاندبازویخیتارویاجتماعتیمسئول،یخودآگاهرینظیصفاتبایعتیشرنظرمدلیاص

.شودیمیمعرفیانتقاد

.زدیخیبرمرقابتبهچپتیروابهیجمعیگسوژبا،یعتیشرنظرموردیالگوسرانجام

صرفاًتیروااز،یآزادیبرابرعرفان،گانهسهطرحبایعتیشرواستیطبقاتچپتیروا

ویاجتماعدغدغهباهمزماناو،نظرمدلیاصسوژه.ردیگیمفاصلهسوژهاتیحازشدهیاسیس

یعتیشر.کندیمبرقراریهستتیتماموخداوندبایدرونوقیعمینسبتعرفان،اعتباربه،یاسیس

:سدینویمنهیزمنیادر

رابطهدرما،یوجودوحدتتصوفدرکهاستیکیالکتیدرابطههمانیاجتماعوجههنیا»

داردوجودخداوانسانانیم الوجودواجبوالوجودممکن. راخداکهیزانیمبهانسان.

وکندیمینفیالهذاتازجدامن،کیخداریغوجودکیعنوانبهراخودصفات...شناسدیم

یجابهفرمولنیادراگر…شناسدینمراخودگریدکهرسدیمآنجابهوکسلوریسنیادر

.استیکیجهینتوکندینمیفرقرابطه،ییاروپااستعمارگراهللیازابهومیبگذاررامتجددبنده

(8922:33،یعتیشر)«متجددچشمدراستعمارگروخداستانیمفرقهستکهیفرقیمنته

:کردشناساییتوانمیزیرصفاتباراشریعتینظرموردوژگیسمقدمات،اینبا


  لیاص انسان به معطوف یانسانشناس: اول
کندمیاشارهانسانخلقتداستانبهکرات،بهخود،ایدئولوژیکمباحثطرحدرشریعتی

اصیلانسانبحثطرحمبنایراشناختیانساندوگانگییکتاداردوافرتالشیآنضمنو

شریعتی.آوردمیانبهسخنانسانیاصیلوحقیقیسنخیکازمتعارفانسانمقابلدرودکن

وخلقتفلسفهمطالعهانسان،شناختجهتمتدیارائهبرایراراهبهترین«انسان»کتابدر

کندمیکشف«خلقتداستان»درراانساناوداند،میادیاندرانسانآفرینشچگونگیبررسی

دهدمیسامانآنحولرااششناسانهانسانآرایتمامیو مجازیساحتپیدایشآغازاو.

بهکند،خلقزمیندرخودبرایجانشینیداردقصدخداوندکهگرداندبرمیزمانیبهراانسان

درآورد،میحساببهانسان،فضیلتاولینعنوانبهرازمینرویبرخداوندجانشینیترتیباین

خداونددمیدنباپایان،درومادهترینپستعنوانبهخاکازانسانخلقتبهاشارهبابعدمرحله

.کندمیتبیینراانسانموجودیت،استانسانذهندرمفهومترینعالیکه
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کیکهیدوبعدیموجودعنوانبهشده،ساختهخداروحوخاکازکهیانساننیچن

دهد،یمادامهخودتیموجودبهدارد،تعادلبهلیمرشگیدبعدویپستولجنبهلیمبعدش

قادرکهیاارادهشود،یمپرانسانارادهلهیوسبهخداروحتاگلازیعنیبعدشدونیبفاصله

داردوجودانساندرونهموارهیجدللیدلنیهمبهوبکشاندطرفهربهراانساناست

(.8938:88،یعتی)شر

داندمیانسانآزادیسمبلشود،میمحققممنوعمیوهخوردنباکهآدم«عصیان»شریعتی

استآزادجاآنتابلکهنیست،تاریخییاطبیعیجبرهایاسیرتنهانهانسان،کهکندمیاعالمو

شقاوتشیاسعادتواستمسئولدلیلهمینبهوکندنافرمانیخداوندبرابردرداردقدرتکه

.زندمیرقمخودرا

ییرهاونیزمبههبوطباسپسوشدآغازمنعوارهیدشکستنباکهخداوندشبرآدمانیعص»

وانهادهخودبهیتیمسئولیبویدردیببهشتویزیغرساختهشیپیزندگترکویعیطبجبراز

دراوجهان،درخداچنانهموبسازدشیخودستبهخیتارحرکتدرراشیخوریتقدتاشد

.(8938:87،یعتی)شر«گرددخدانیجانشنیزمدرقرآنریتعببهوکندییخداعتیطب

انسانروایتباشریعتیتمایزگذاریهمزمانانسان،ممیزوجهمنزلهبهگریعصیانایده

هموکندمیپذیرامکانراکاالبازارولذتمبنایبرشدهتعریفوشدهفردیمنتشر،

گیریبهرهبااو.راشرایعبهصرفتسلیمومکلفمنزلهبهانسانزاسنتیروایتباتمایزگذاری

میوافرتأکیدانسانیاختیاربرانسانی،ماهیتبروجودتقدموسارتراگزیستانسیالیستیروایتاز

.کند

طولدرشیچگونگوشیانسانتیفیکبعدشدهساختهخداوندلهیوسانساناولوجودشبه»

(8938:880،یعتی)شر«استکردهدایپتیماهوگرفتهشکلخودشعمللهیوسبهخیتار

استانسانارادههمآگاهیاینابزار تالجن ازکهداردراآنتوانتفکر،ایندرانسان.

وسیلهبهدائمی،جهادوتالشاینالبتهوکندازپروآسمانتازمیناز وخداتاخاکازوروح

بهانسانساحتاینشریعتیاندیشهدرگفتتوانمیطورکلیبه.گیردمیصورتاوخود

انسانوهستخداوندارادهمستلزمکهمختاریخودولیشودمیترسیممختارخودصورت

.گیردمیقرارخداوندمسیردرحرکتمثابهبه

بهوی.پردازدمیهایدگرتاثیرتحتاصیلانسانمفهومطرحبهشریعتیمقدمات،اینبا
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قائلساحتدوانسانهربرایهایدگردیدگاهبهاشارهباانسانطبیعتوطبعتوصیفمنظور

هاانسانهمهدرکهمجموعه،یکجمعیتازنفریکوزندهموجودعنوانبهساحتیکاست،

وشودمیمحسوبمجازیوجودیکواقعدرساحتاینشود،میارائهیکسانصورتبه

شودمیارائهاصالتدارایموجودیعنوانبهکهاستانسان«وجودی»ساحتدیگری

(.3ـ8922:87شریعتی،)

انسان«حقیقیوجود»عنوانبهداند؛میتاریخطولدرفرهنگمحصولکهراساحتاین

تبلورفرددرتاریخوهنرتمدن،فرهنگ،تاریخ،طولدرقرنچندینطیساحتاینبرد،مینام

دهدمیفرهنگیشناسنامهیک«غیر»برابردرانسانبهوبدیامی وجوداینآمدنپدیددر.

ـ8922:87شریعتی،)سازدمیخودشتاریخوفرهنگیعناصرطریقازانسانخودتنهاحقیقی

3 درتریمفصلصورتبهمرحلهایندرداردضرورتسوژهساحتدواینتبیینبرای(.

.شودارائهشریعتیدیدگاه
 

  سوژه یخیتار وجه: دوم
طولدرانسانهروجودآید،میذهنبهاولمرحلهدرچهآنبرخالفشریعتی،باوربه

هایهزارهمعلولبلکهنیست،عمرشطولهایسالمعلولوزاییدهونشدهساختهعمرشمدت

شخصیتکهداندمیانسانحقیقیوجودشریعتیراانسانوجودازبعداینهست،تاریخش

(.8922:87شریعتی،)دهدمیشکلراانسانحقیقی

مرحلهبهمرحلهصورتبهتاریخیفرآیندیکدرراانسانحقیقیساحتاینشریعتی

طبیعتمحکومشدتبهپیشامدرندوراندرراانسانمبنااینبرکند،میمعرفیوتوصیف

ایندراند،بودهتحلیلوتوجیهقابلطبیعیطمحیبرحسبانسانی،هایجامعهکهچنان.داندمی

درونوتاریخدلدربلکهکند،نمیمحسوبتاریخمحرکهنیرویعنوانبهراانساندوران

کندمیتعریفحاکمساختارهای دیگرراآدمیکهدادهرویتحوالتیمدرن دنیایدراما.

دادتوضیحطبیعیجبرهایمبنایبرتواننمی ناخودآگاهکهشده،سببتماعیاجتحوالت.

خودمختاریاحساسهاانسانتکتکاکهآمدهفراهمشرایطیوگیردقرارتأثیرتحتانسانی

کنند وجودیاستقاللویابدمیمسلطاجتماعیمحیطبرراخویشارادهانسانرونداینبا.

گذاردمیظهورمنصهبهراخویش کهاندازهمانهبهها،پیشرفتاینمقابلدرولی.
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جامعهازبرآمدهساختارهایدرونانسانگیرد،میقوتطبیعیجبرمقابلدرانسانخودمختاری

.شودمیمحدودآنآزادیوشودمیحبس

موجودیانسانگفتتوانمیشریعتیدیدگاهدرساحتدوهرمعرفیازبندیجمعیکدر

ایندروکندتعریفخودسیاقبهراجهاندخواهمیخودارادهطبقبرکهاستبودهعصیانگر

.داردستیزسرکندمیاحاطهرااوکهچهآنهرباواستنکردهفروگذارکوششیهیچازمسیر

نفیباداردسعیطلبد؛میراواالروحیهموارهخودتاریخفرآینددرانسانکهجاآناز

نوعیوکنداثباتراواقعییشتنخوخود،وجودیپستبعدچنینهموطبیعیتتدریجی

گریزگاهیمنزلهبهمادیتازرهاییمستلزمدرواقعسفراین.کندبازآفرینیراخودبهبازگشت

استرفتهدستازآزادیآوردندستبهبرای عنوانبهرامذهبفرآیندایندرشریعتی.

کندمیمددکهجاییتاوکنددمداوبهفرآیندایندرتواندمیمذهب.کندمیمعرفیراهنما

.داردوجاهت


  سوژه یجمع وجه: سوم
 بیرون نه و دارند شخصیخودمختاری نه کهدانستمی کل یکرا اجتماع اعضایشریعتی

 آن به و دارد تعلق آن به کهکلیتیک ازعضوی بهفرددارند،ایویژه هستی جماعت،از

وکندمیپیدامفهومجمعیصورتبههویتصورتایندرشود،می فروکاسته است،وابسته

.کندتعریفبازراخودهویت تواندمیآنیاری به وکلآن درون تنها

درواست جمعی مفهوم یک سوبژکتیویته کهاستموضوعاینبهباور جمعی هویت بهنگاه

راخودهویتودگیرمیقرارتاریخیفرآینددرفرد وقتییابد،میموجودیتتاریخیفرآیند

دربلکهباشد،داشتهتاریخازمستقلهویتیتواندنمیتنهاییبهدیگر الجرم سازد؛میتعریفباز

خویشتنبهبازگشتمفهومطرحباراایسوژهچنینشریعتیکند،میپیداموجودیتتاریخدل

خطابهمدرنمناسباتوطروابدلیلبهمدرندنیاییدرانسانشریعتی؛ادبیاتدردهد،میارائه

هویتخویشتن،بهانسانهربازگشتبا.برگرددخودوجودیخویشتنبهبایدلذااست،رفته

:هستندمذاهبوهاملتشریعتیازنظرجمعیهویتحامالن.شودمیمحققآدمیاصیل

بهبلکهشودینمیتلقخیتاریاساستحوالتورییتغیفاعلعلتعنوانبهغمبریپقرآندر»

حقیمعرفآورامیپعنوان راه کهمکتبو باقتیشده دیرا دررسالتشودهدنشانبهمردم



 (82)پیاپی82بهار،82شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 66
 

ایکننداریاختراشعارآنوقتیحقآنوراآنتوانندیمکهاندمردمبعدوشودیمتمامجانیا

کهرایزندارد،مکانامذهبنیادروجهچیهبههمتصادفند،یاینایندیایبراهنیابهونکنند

یغمبریپهرومذهبهرومکتبهرنیمخاطبیکلطوربه.استخداونددستدرامورهمه

خطابقرآنتمامدرکهمینیبیماساسنیابروهستندمکتبآندرجامعهمؤثرویاساسعامل

ولسؤامورداستناسباغمبریپسخنیروشودیممبعوثناسبرغمبریپاست،«ناس»

ناساستوردیگیمقرارناسبازخواست انحطاط ناساستعامل تحول و ارتقاء عامل .

(.8920:89،یعتی)شر«باناساستخیجامعهوتارتیمسئول

بیندمیجمعیصورتبهوکلیتیکدربلکهفردتنهانهراسوژهتفسیراینپایهبرشریعتی

غافلکلیتایندرآنعاملیتوفردازرااوگاههیچجمعیسوژهبهشریعتیتأکیداینولی

.شناسدمیرسمیتبهطرحهردررافردیسوژهمرکزیتوکندنمی


 تاریخی و اصیل سوژه عارفانه وجه

همرادغدغهترینفردیهست،جمعیسوژهیککهحالعیندرشریعتیسوبژکتیویته

سوژههرخویشتنکشفراخودسازیپایهانقالبیخودسازیرویکرددرکهجاییآندارد،

فردیسوژهشدنمنهدممقتضیشریعتیجمعیسوبژکتیویتهواقعدر.داندمیمستقلصورتبه

:شریعتیقولبه.استفردهماناانگارد،میریشهراآنچهنهایتدرچوننیست

خوبچهان،جهیدانامعماروشیخویتواناخالقرها،یاارادهمطلق،یخواستنمن،»

ییرواناینانسانبودا،گفتیم یسامساراازرهاحاصل،یبیکارماآورسرسامگردونةازرها!

گفتیمراستچه.ستینبندهاازیاشبکهوهارنجازیاتودهجزکهیاتیحات،یحآلودرنج

حالج «ستینیکسخداجزمنیجبهدر»! .ندویپیببند،یبیوجودمطلق،ییرهاخدا،.

،یعتیشری)عل«فرزندنهومخلوقنهواستمعلولنهکهاو!نشیآفرهمةوشیخودگاریآفر

(.02:هبوط

یااستعالشرایطدرورسدمیکلیایدهیکبهخودازگیریفاصلهبافردی،کانتیتروادر

تسلیریگفاصله خود کلیماز ینبدشود،یمیقاعده به کهسوژه معنا تامیکمنزله موجود

ینیودیعرفانیشتنبابازگشتبهخویعتی.سوژهشرشودیمیقاعدهکلیموتسلیمتکی،اخالق

یهمهکرامتینا»:آوردمیدستبهراخودقدرتاخالقی،ومتعالیموجودیکعنوانخودبه
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هانساناستکیاسالمیدیتوحییاستباخدایدیتوحیدررابطهانسانشودیکهبهفرددادهم

.(8922:80شریعتی،)«یابدیهمهعظمتورشدوکمالمینا

خویهیبدالبته تحقق یکمنزلهبهفرهنگیبستریکوجامعهیکدریشتناستکه

کهیابدمیدستکلیتیکبهسوژهجاایندروگیردمیشکلدارزبانواجتماعیموجود

هستخودازغیرهاسوژهشامل همکنارشاملشریعتیسوژهگفتتوانمیجاآندرپس.

سوژهاجتماعیوجودنشستن یفردوجودو هرسوژه است، یکویوجودفردیکسوژه

داردودرپرتوآنیخهماجتماعوهمتاروجودکالنینکالنداردکهایاجتماعیوجود

بهساختارهاوینظمدهندتوایمینودتاریخیمواریثازوبابهرهبردنکندیمیداموجودتپ

مختلفراداشتهباشد.یهاعرصه

یاجتماععدالتمسألهبهاشهی)فرد(استاماتکعرفانجوهرشوروحشوشهیراسالم،»

نگهزندهرافردکیاگردیگویموگریدفردسرنوشتیحتوگرانیدسرنوشتواست

مانندیکشترافردکیاگرویکردایرااحهاانساناستکههمهنیمانندایکردایاحویداشت

.(8922:83،یعتی)شر«یاکشتهراهاانسانهمهکهاستنیا

مؤمندرمنطقیهاسوژهبلکهنیستهاسوژهازمستقلاسالمشریعتینگاهدردیگرطرفیاز

وجتماعیازندگیهایحوزهادیانسایرازمتفاوتودارندجریاناسالممتقابلهایکنشینیع

شریعتی،)«داردآنپیروانپیشرفتبهبستگیمکتبهرپیشرفت».دهندمیشکلراخودفردی

8922 :88 اسالمبدونراکنشمیداناینکهداردوجودکنشمیدانیکسوژههربرای(

عملیحیاتبالفعلصورتبانسبتدرکهاستکلیتیاسالمکهمفهومبدینشناخت،تواننمی

کنشیدانمختلفدرمیهاهستکهدردورانیخیتاریوبهمفهومکلامرداردجودوسوژه

نمینبالفعلب را سوژه است. اتواندیمسلمانانحاضر میدهبریدانمیناز به کنشکهیدانو

.دادسامانوداشتهسریشاسالمدرسوژهپانصدسالپینهم

یدهسازماننشود؛منهدموباشدینآفرنقشتواندمیکلیتیکدلدرسوژهکهحال

کشد.یمیرونبیتخودراازدلهمانکلیاسیوسیاجتماع



 شریعتی سیاسی حیات و اقتدار
ازکهروایتیوسازدمیایدئولوژیکدینازناشیاقتدارازکهفهمیمبنایبرشریعتیدکتر
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.کندمیعرضهراسیاسیمانساازخودمطلوبالگویکند،میبنااقتدار،اینمقتضیسوژه

.استپرداختهسیاسیفلسفهمباحثبهتخصصیوخاصطوربهکمترشریعتیدکترمتاسفانه

اندیشهمباحثبهپرداختقلت.استامامتوامتکوچککتاباو،سیاسیتمامرسالهتنها

شریعتیسوبژکتیویتهسنخطبیعینتیجهکتاب،اینکهاستشدهسببشریعتیتوسطسیاسی

.شودمحسوب

سطحدوشاملشود،میارجاعامامتوامتکتاببهکهجاییتاشریعتیسیاسیاندیشه

.غیبتدورانوتشیعبهناظرتحلیلسطحدومواوکلیوعامتحلیلسطحنخست.استتحلیل

گونههماندارداوشناسیانسانبانزدیکیرابطهشریعتیسیاسیفلسفهنخست،تحلیلسطحدر

بهمادهوطبیعتپستسطحازگونهخداسفرنوعیاومتافیزیکمشخصهشدهذکرکه

(جمعیسوبژکتیویته)امتکمالاونظرازوهستالهیقربیعنیکمال،سطحترینعالی

:ازاستعبارتشریعتیدیدگاهدرامت(.8928:888وحدت،)هستحرکتاینتجسم

خونوکمالوشرفتیپتیسئولم،یمتعالیرهبرکیتحتافرادشکهیاجامعه» با را

رانهبودنبهشکلراحتبلکهرفتنبهیومتعهدندکهزندگکنندیخودحسماتیاعتقادوح

مطلق،کشفوخلقیمطلق،خودآگاهیایکمالمطلق،دنیسوکنندوبهیتلقتینهایبیسو

ما«إنّاهللوإنّاإلیهِرَاجعُون»هیآنیایوانقالبقیمعیاستمعننی...وایمتعالیهامداومارزش

(.8982:87،یعتی)شر«میگردیاوبازمیسووبهمییبهخاطرخدا

بهوشدابالغپیامبرتوسطاسالمکهداردباورشریعتیدکترشیعیان،بهناظرتحلیلسطحدر

براهدافبههاسوژهرساندنرایبجنبشاینتاریخیمأموریتتکمیلوادامهودرآمدعمل

تحتایدئولوژیکانقالبیککهشودمیحاکمزمانیالگواینشده،گذاشتهامامانعهده

درشود،تکمیلپیامبرتاریخیمأموریتصورتاینبهویابدتحققزندهاماممستقیمرهبری

.هستضروریامامتیابددستخودهدفبهآلایدهجامعهکهآنبرایشریعتینظردرواقع

گرفتندستبهبرایراالزمرشدامتآنطیکهداندمیایدورهراانقالبیایدورهشریعتی

واقعیدموکراسیتحققکههستایدورهچنینازبعدوکندمیکسبخودسیاسیسرنوشت

ازبعدواستامامترسیدنپایانبهمرحلهعصرامامغیبتشریعتیاندیشهدرشود،میمقدور

کندمیاقدامرهبرانتخاببهشورااصلطبقوکندمیپیداتحقق(جمعیسوبژکتیویته)امتآن

شریعتیخودگوید،میسخنمتعهددموکراسیازغیبت،شرایطدراما(8922:823قریشی،)
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:کندمیتعریفچنینرامتعهددموکراسی

را،افرادمترقی،انقالبیبرنامهکیاساسبرکهاستگروهیحکومتمتعهد،دموکراسی»

را،جامعهشکلومردمزندگیسطحواجتماعیروابطرا،مردمفرهنگوزبانرا،افرادبینش

یکدارد،ایدئولوژییککاراینبرای.براندشکلشبهترینبهوکنددگرگونخواهدمی

اینیکایککهیستناینهدفشودارددقیقریزیبرنامهیکدارد،مشخصیفکریمکتب

برساندایدرجهومقامبهراجامعهکهاستاینهدفش.شوداومتوجهشانسلیقهورأیشانمردم

تحققرااشانقالبیهایهدفوکندحرکتمتعالیمقصداینطرفبهمکتبایناساسبرکه

فسادورکودوجبمرأیشانورفتارشانونیستندمعتقدراهاینبهکههستندمردمیاگردهد.

سوءاستفادهآزادیاینازوخودشانپولوقدرتازکههستندکسانیاگرواستجامعه

نگهراکدراانسانکههستهاییسنتوداردوجوداجتماعیهایشکلاگروکنندمی

به...جامعهاینبایدوکردمحکومرافکرطرزاینبایدبرد،بینازراهاسنتآنبایددارد،می

(.833-8982:830،یعتی)شر«بشودرهاخودشمتحجرهایقالبازـشدهکهشکلهر

کهراامامرسالتانقالبیهایبرنامهباکهاستهاییسوژهحکومتمتعهد،دموکراسی

رسانندسرانجامبهاستواقعیدموکراسیبهجامعهکردنمحقق دموکراسیکههدفاین.

از«طبقهبیجامعه»یکاستقرار،داردراآنبهبخشیدنتحقققصدخودنهاییمسیردرمتعهد

شود،میتعبیر(جمعیسوبژکتیویته)امتبهکهجامعهایندر.استهاسوژهتکتکترکیب

آنوسویسمتبهحرکتومشترکهدفتعقیبپایهبربلکهطبقه،ونژاداساسبرنهجامعه

.دگیرمیشکلصالحرهبریسایهدر

مردممنتخبیکیوکاریزماتیکیکیرهبردوازترکیبیایرانمانندکشوریبرایشریعتی

مقامدرکاریزماتیکرهبربرامامتوامتکتابدروی.کردمیتوصیههاآنبهپاسخگونهاما

بهشود،میتعیینپیامبرطرفازحتینهومنتخبنهواستمنصوبنهکهکندمیتأکیدامام

استامامخودآنمنشأکهشخصماهیتازناشیواستذاتیحقیکامامت»شریعتیگفته

.(8982:882شریعتی،)«انتصابنهوانتخابخارجی،عاملنه

انتخابرارهبرجمعیسوبژکتیویتهامامت،برمبتنینظامدردموکراتیکحکومتبرخالف

دهندیمتشخیصراخودرهبرانصرفاًهاآنکنندنمی رارهبرکاریزماتیک،رهبرغیابدر.

است،مردموثوقموردکهباشدخبرگانیمنتخببایداوبلکهکردانتخابمردمرأیبانباید
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اساسبرجامعهبایستمیکهاستهدایتاصولبهمتعهدبلکهنیستپاسخگومردمبهنیزرهبر

.(8982:88شریعتی،)دهدحرکتمتعالیهایهدفسویبهاصولآن

چگونه.اوستنظرموردسوبژکتیویتهساختاراست،غایبامامتوامتکتابدرآنچه

فردیساحتداد؟دستازراخودموضوعیتامتجمعیایدهدربارهیکشریعتیسوژه

پیونداجتماعیگروهیکفرهنگیزبانی،تاریخی،وجهباچگونهامترفت؟کجاسوژه

واقعاًجماعاتبارویهیچبهواستآرمانیایدهیکامت،ایدهکهتاساینواقعخورد؟می

سیاسیاندیشهآنچهمیانشکافیتوانمیحقبهبنابراین.کندنمیبرقرارنسبتیتاریخیموجود

.دیداوفلسفیاندیشهساختارباشده،انگاشتهشریعتی


 گیری نتیجه
جملهازاوتردیدبیاما.نیستشریعتیدکترآراءنابعانقالب،ازپسایراندراقتدارسازمان

کرد،پیداتحققانقالبازپسآنچه.استانقالبیسوژهتکوینواقتدارسازمانگفتمانیمنابع

جایبه.استپوشیدهچشمگروهیوفردیتمایزاتبرکهاستسیاسیاقتداراعمالازالگویی

ازالگوییبهاند،مشترکزبانیوتاریخیبسترهایدارایملیواحدیکدرکهجماعتیبرتکیه

امایافتندوحدتمذهبی،مشترکبالنسبهآراءمنظومهتأثیرتحتکهامتی.کردتکیهشیعیامت

.باشندتاریخیمشترکبسترهایباجماعتیکبخشتجلیرویهیچبهنبودندقادر

میاننسبتبازسازیدراصلیمشکلاست،مربوطشریعتیدکترآراءمنظومهبهکهجاییتا

مدعای.اوستسیاسیآراءواوفلسفیوفکریبنیادهایمیاننسبتبرقراریسوژه،واقتدار

اقتداروسوژهمیاننسبتفلسفیبنیادهایساختندرشریعتیدکترکهاستآننگارندگان

آنچهازتوانمی.شودمیانکاراوسیاسیساحتدرساخته،فلسفیسطحدرآنچهاماداردتوفیق

توانندمیمتفاوتنتایجاینوگرفتسیاسیسطحدرمتفاوتینتایجساخته،فلسفیساحتدراو

.باشندامروزدوراندراقتدارسازمانبازسازیدرماراهگشای

ازاوتمایزنقطهاین.بردبهرهدینیمرجعیتازخود،اقتدارالگویبهساماندهیدرشریعتی

بودرقیبلگوهایا برایدینبرایبدیلیهیچکهبوددریافتهآرنتی،مدلبامطابقشریعتی.

مدرنفردیسوژهنافیتوانندمیدینی،اقتداراتحالعیندراما.نداردوجوداقتدارقلمروتولید

.یافتمدرنسوژهازدفاعبرایامکانیعرفان،قلمروبهدینازگرفتنارتفاعباشریعتی.باشند
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کندمیکمکشریعتیبهنکتهاینورودمیفراترخاصادیانحیطهازکهاستقلمرویعرفان

.کندعرضهعرفانیعاموشمولجهانمبادیبهوفادارروایتیدین،برمتکیاقتدارتولیددرتا

کهکندمیفراهماقتدارازایحوزهسوژه،فردیقلمروشناساییبهدینکردنملتزمباعرفان

.کندمیحفظراسوژهفردانیتوبودگیخاص

–مدرندنیایبزرگآرماندوباراشریعتیاقتدارروایتکهاستایحلقههمزمانعرفان

.کندمیمتمایزچپولیبرالروایتدوازراشریعتینکتهاین.زندمیپیوند–عدالتوآزادی

ونیستندسوژگیواقتدارمیانپیوندازسازگارالگویییدبازتولبهقادرکلیبهیاکههاییروایت

.نیستنددینیقلمروآفرینینقشبدوننقشایفایبهقادرایرانخاصفضایدرباشند،اگریا

اندیشیدخودسیاسیمطلوبمدلبهکمترشریعتیدکتر وامتاندازهبهایرسالههیچ.

استنپرداختهاومنظرازاسیسینظمساماندهیبهصریحطوربهامامت، حاصلرسالهاین.

ازپسایرانفضایدررسالهاینکهکردانکارتواننمی.استشدهانگاشتهاوآراءهمهسیاسی

بیانقالب،ازپسنظمبازتولیددرشکبدونوشدواقعتوجهموضوعحدازبیشانقالب،

شریعتیکهاستدیالکتیکیفقداناست،هتوججالبامامت،وامترسالهدرآنچه.نبودنقش

.استکردهبرقرارتاریخیوجمعیابعادویکسوازفردیوعارفانهابعادمیانخودآثارتمامدر

سخناقتداروسوژهزمینهدراوآراءسایرورسالهاینمیانشکافازتوانمیجهتهمینبه

.گفت

درشریعتی.دادتشخیصراشکافیامامتومتاوشریعتیدکترآثارکلیتمیانتوانمی

میانبهسخنامتازامامت،وامتکتابدراماگوید،میسخنجامعهازخود،آثارمنظومه

دیالکتیکبهاصوالًکهاستمهمیدقیقههمانامت،ایدهبهجامعهایدهازمنزلتغییر.آیدمی

این.کندمیایجادخللآزادی،وبرابریباعرفانمیانآوریجمعخواستوجمع،وفردمیان

.گیردمیفاصلهآشکارطوربهجامعه،وفردمیانآرنتیروایتازشکاف،

.دادقرارارزیابیونقدموضوعراازانقالبپساقتدارسازمانتوانمینکته،اینپرتودر

اقتداررابطهبرقراریرهانگاپیشدهد،میتوضیحراایرانامروزفضایدراقتدارزوالآنچه

استامتالگویاساسبروسوژه مدرنجامعهمقتضیاتبااصوالًامت،بهجامعهتحویل.

نیستسازگار بگشایدچشمجدیدجامعهطبیعیتنوعبهنیستقادر. کهسرزمینیوفاداری.

بازتولیددتوانمینکته،اینوشودمیتحویلعقیدتیهایوفاداریبهاست،جدیدجامعهگوهر
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.کندناممکنطوالنیمدتبرایرااقتدارسازمان

تکیهباهمچنانتوانمیشده،ذکرشریعتیامامتوامترسالهدرآنچهانگاشتننادیدهبا

سخنتابعسوژهواقتدارازایتازهالگویبازسازیازشریعتی،شناختیانشانوفکریمبادیبر

گفت شریعتی،روایتازمحورامتجایبهمحورجامعهروایتیکردنمحوریفرضبا.

ذخایرکهآوردحساببهملیپیمانیکمحورهایراآزادیوبرابریوعرفانایدهسهتوانمی

شوندمیبستهکاربهآنتقویتویاریبهایرانیان،تاریخیهایپشتوانهومردمدینی این.

حال،عیندروزندمیپیوندتاریخیوجمعیهایهویتبارافردیتشخصبندیصورت

 .کنندمیایجادفرهنگیهایحوزهدیگربهنسبتگشودگیحالعیندروتمایزبرایامکانی
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 .روزفروزاننشر:تهرانشیرازی،جمشیدترجمه

 .ایرانملیبانکچاپخانهنشر:تهرانسفید،انقالب،(8928)محمدرضا،پهلوی، -

جهاندیده،افشینوسرخوشنیکوترجمهقدرت،واستیالسوژه،(8928)پیتر،میلر، -
 .نینشر:تهران

 .پنجمچاپنی،نشر:تهرانبشیریه،حسینترجمهلویاتان،ازنقلبه،(8920)هابز،،تامس -

روزبهترجمهدولت،ایدئولوزیکهایبرگوسازوایدئولوژی،(8920)لوئی،التوسر، -
 .چشمهنشر:تهرانصدرآرا،

ثالثی،محسنترجمهمعاصر،دوراندرشناسیجامعهنظریه،(8927)جورج،ریتزر، -
 .هفتمچاپ:تهرانعلمی،انتشارات

زمانگذردرعمومیفرهنگشورای،(8933)آرمان،ذاکری، - ها،دیدگاهساختار،:
 .عمومیفرهنگشورای:تهرانآینده،وهاسیاست

 .ارشادحسینیه:تهراناسالم،شناختروش،(8920)علی،شریعتی، -

 .قلم:تهرانامامت،وامت،(8982)علی،شریعتی، -

 .پخشچاپ:تهراندوم،چاپصفوی،تشیعوعلویتشیع،(8902)علی،شریعتی، -

 .پخشچاپنشر:تهرانمذهب،علیهمذهب،(8900)علی،شریعتی، -

دکترسایتوبتوسطالکترونیکینشرخویشتن،بهبازگشت،(8922)علی،شریعتی، -
 .Http://Shariati.Nimeharf.Comکاظمیآنیتوسطتهیهشریعتیعلی

مشهددانشگاههایدرسشناسیاسالم،(8929)علی،شریعتی، - تهران،8ج: نشر:

http://shariati.nimeharf.com/
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.پخشچاپ
علیدکترفرهنگیبنیاد:تهراناسالمی،-ایرانیهویتبازشناسی،(8938)علی،شریعتی، -

 .شریعتی

 .چاپخشانتشارات:نتهراکویر،درهبوط،(8938)علی،شریعتی، -

 .الهامنشر:تهران،82آثارمجموعهانسان،(8938)علی،شریعتی، -

 .آگاهنشر:تهرانابراهیم،بامیعاد،(8902)علی،شریعتی، -

.الهامنشر:تهرانآزادی،برابری،عرفان،،(8922)علی،شریعتی، -
:تهران امامی، یحیی جمةتر انسانی، علوم شناسیاشیاءدیرینه نظم ،(8923) میشل، فوکو، -
.نی نشر

فصلنامه،«اجتماعیمناسباتودینیتحلیلوشریعتیعلی»،(8922)فردین،قریشی، -
 .83شمارهتبریزدانشگاهاجتماعیوانسانیعلومدانشکده

 .نیلوفرانتشارات:تهرانموقن،یداهللترجمهروشنگری،فلسفه،(8938)ارنست،کاسیرر، -

.ققنوسنشر:تهراننظری،بهروزترجمهمحض،عقلنقد،(8938)ایمانوئل،کانت، -
.مسنشر:تهرانمنجم،رؤیاترجمهقدرت،بهمعطوفاراده،(8900)فردریک،نیچه، -
خواهحقیقتمهدیترجمهمدرنیت،باایرانفکریرویارویی،(8928)فرزین،وحدت، -
 .ققنوس:تهران

 .پایاکتاب:تهرانمویدی،محسنترجمهختی،ساتکانسان،(8983)هربرت،مارکوزه، -
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