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Abstract 

In Iran, modern thinking emerged following the confrontation of Iranians with 
non-Westerners in the constitutional era. Religious modernism, as a form of 
modern thinking, has sought to combine modern achievements with traditional 
propositions. The purpose of this article is to examine and analyze the impact of 
modern mentality on the construction of the socio-political order that Shariati as 
one of the Iranian religious thinkers of the 1940s and 1950s. The research findings 
show that modern and even non-modern mentality, meaning how to perceive 
modernity, has influenced the Shari'a intellectual system; Influenced by the ideas 
of thinkers such as Gurovitch and Berg, he became well acquainted with socialism 
and became acquainted with Sartre and his humanist ideas. Massignon, who had a 
mystical reading of Islam, was also greatly influenced by him. Influenced by 
modernity and non-modernity and combining it with Islamic principles, he 
established his desired political and social order in the orbit of the ummah and the 
Imamate and committed democracy. Based on Lacan's threefold theory, this study 
tries to study Shariati's reading of modern mentality and his use of modern 
propositions in order to create a desirable socio-political order by descriptive and 
analytical methods. 
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  ن   شنن  رساخته یمنرن  ر چگونگ تیذهن ریتأث یواکاو
 1ی عتیشر دکتر  ی: آرایمطالعه مورد ؛یاجتماع - یاسسی

 

 چکیده
د     نواندیشی  ایران،  با غيرغربی در عصر مشروطه    ردر  ایرانيان  نواندیشی   پدیدارپی رویارویی  شد. 

های سنتی بوده است. ای از نواندیشی درصدد تلفيق دستاوردهای مدرن با گزارهدینی نيز بعنوان گونه
اجتماعی مورد نظر    -شدن نظ  سياسیمسأله نوشتار آن است که ميزان تأثير ذهنيت مدرن در برساخته

مورد بررسی و تحليل قرار  بعنوان یکی از نواندیشان دینی ایران دهه چهل و پنجاه شمسی    ارشریعتی  
یافته میدهد.  نشان  پژوهش  از  های  ادراک  نحوه  معنای  به  نامدرن  حتی  و  مدرن  ذهنيت  که  دهد 

به است؛  بوده  تأثيرگذار  شریعتی  فکری  نظام  بر  اندیشه  گونهمدرنيته  از  تأثيرپذیری  با  وی  که  ای 
های اومانيستی او  و اندیشه  سارتر، سوسياليس  را بخوبی شناخت و با  برگو    چ یگوروکرانی نظير  فتم

شد.   داد.  ونينيماسآشنا  قرار  تأثير  تحت  بشدت  را  او  داشت،  اسالم  از  عرفانی  قرائت  که  با   نيز  او 
ی مطلوب خود  عا تاثيرپذیری از مدرنيته و نامدرنيته و تلفيق آن با اصول اسالمی، نظ  سياسی و اجتم

امامت و دموکراسی متعهد پی  بر مدار امت و  نمود.  را  نظریه  این پژوهش میریزی  بر اساس  کوشد 
های نامدرن را در جهت  گيری وی از گزارهاز ذهنيت مدرن و بهره شریعتی   خوانش،  الکانگانة  سه

 . اش قرار دهدکناجتماعی مطلوب با روش توصيفی و تحليلی مورد بررسی و ک -ایجاد نظ  سياسی

 م  در ، ن      تی  ذهن ،الک  انی گان س    ،یعتیش    ،ین  ید یش  ینواند واژگااان کلیاادی 
 .مطلوب  یاجتماع -یاسیس

 

برساخته شدن  ی  مدرن بر چگونگ  تيذهن   ر يتأث  ییبازنما  ارشد با عنوان   ینامه کارشناس انیمقاله مستخرج از پا  نیا.  1

 . باشدیم رجنديدانشگاه ب در رانیا یچهل و پنجاه شمس ةده ینید شانیدر نگرش نواند یاجتماع -یاسينظ  س
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 مقدمه

مه  از  درصدد یکی  دینی  روشنفکران  بویژه  و  محققين  اخير  سده  در  که  مسائلی  ترین 
رسيدن    هاپاسخگویی به آن هستند، مسأله رویارویی سنت و مدرنيته و چگونگی پيمودن ر

جنبه همه  در  تحول  و  توسعه  با به  انسان  مدرن    اندیشه  اساس  بر  است.   زندگی  های 
تواند بر طبيعت سيطره پيدا کند و نظ  موجود مورد نظر خود را  کاربست عقل خویش می

مبارزه محصول  مدرنيته  واقع  در  نماید.  ایجاد  پيرامونی خویش  محيط  در  در  طوالنی  ای 
زم مغرب  تفکر  بنياد  نيتاریخ  که  جهت  این  از  مدرساست،  و  های  متافيزیکی  گرایی 

غيرعلمی دوره پيشامدرن را مورد نقد قرار داد و با توجه به عينيت و تجربه بر بسياری از  
مانند   افرادی  آمد.  فائق  خود  فراروی  بن   دکارت،  راسل   برتراندمشکالت  های  مایهو... 

پی تجربه را  مدرن  خردگرایی  و  نگرایی  تفکر  ومریزی  درون  در  زمان  گذر  در  اما  دند؛ 
های فکری سر برآوردند که از سوگيری یک سویه مدرنيته در جهت تاکيد  مدرن، نحله

گرایی به تنگ آمده و بر لزوم توجه به وجوه دیگر انسان نظير معنویت و ... تاکيد  بر عقل
قالب  در  غرب  اندیشه  تاریخی  تحول  سير  در  مدرنيته  از  انتقاد  مانند نمودند.  هایی 

گرایی و... تا به امروز تداوم داشته و خواهد داشت اما باید توجه  مدرنيس ، پساساختپست
نمود که مدرنيته در دوران اوج شهرت و فعاليتش بعنوان دستورکاری موفق، مورد استفاده  

تمدنفرهنگ و  و  ها  روشنفکران  از  بسياری  نيز  ایران  در  شد.  واقع  نيز  غربی  غير  های 
شان درصدد برآمدند تا نظ  مدرن را بر ویرانه نظ  سنتی در حال زوال بنا کنند. در  یدنوان

پيوست،   وقوع  به  غرب  مدرن  تمدن  با  ایران  جدی  مواجهه  اولين  که  قاجاریه  دورره 
بسياری از روشنفکران با اتخاذ رویکرد تقليدی از غرب درصدد برآمدند تا نظ  مدرن را  

 آموزشی دوره قاجار مستقر سازند.   در ساختار سياسی، اجتماعی و
به   که  پهلوی  دوره  تاثيرگذار  روشنفکران  بعدها  و  قاجار  دوره  روشنفکران  رویکرد 
تحقق اندیشه دولت مدرن و نوساز رضاخانی یاری رساندند، نسبت به مدرنيته مثبت و توام  

پدیده از خود    با تقليد از آن بود. اما تاثيرات منفی سرایت فرهنگی مدرنيته غربی و بروز
مند در دهه چهل و پنجاه شمسی در ایران  بيگانگی باعث شد تا اغلب روشنفکران دغدغه

بهره از سویهبا  رواداشته  گيری  مدرنيته  به  نسبت  تمدن غرب که  در  موجود  انتقادی  های 
باور  شده بود، درصدد انتقاد و حتی تقابل با مدرنيته و آثار منفی آن در جامعه سنتی و دین 

گسترش  ریا در  مدرنيته  از  دوره  این  دینی  روشنفکران  انتقاد  عمده  محور  برآیند.  ان 
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مذهب جامعه  مناسبات  در  دین  محوری  نقش  رفتن  به حاشيه  و  ایران  سکوالریس   گرای 
های دکتر شریعتی بعنوان یکی از روشنفکران  بود. لذا این نوشتار با رجوع به آرا و اندیشه

به مدرنيته غرب و اینکه او چگونه با نگاه به مدرنيته، نظ     اثرگذار این دوره، نگرش وی
می  ترسي   را  مطلوب خود  اجتماعی  و  میسياسی  قرار  تحليل  و  بررسی  مورد  دهد.  کند، 

با بهره بر  شریعتی  به مدرنيته  انتقادی موجود در تمدن غرب نسبت  گيری از رویکردهای 
پاالیش گزاره  به  تا  بود  ني آن  اسالمی  و  دینی  تلفيق گزاره  زهای  با  او  های  همت گمارد. 
های اسالمی درصدد طراحی نظ  سياسی و اجتماعی مطلوب  انتقادی از مدرنيته و گزاره

خود در قالب امت و امامت و دمکراسی متعهد برآمد. نحوه ادراک شریعتی از مدرنتيه بر  
نچه این  ان پردازی او در خصوص نوع نظ  سياسی اجتماعی مطلوب اثرگذار بود. چ نظریه

را   نسبت کامل مدرنيته خود  به  پذیرش  تفاوت در شيفتگی روشنفکران عصر مشروطه و 
های مدرن  دهد؛ حال آنکه شریعتی بر اساس رویکرد انتقادی توام با تلفيق گزاره نشان می

و سنتی یعنی پذیرش برخی وجوه مدرنيته و مفهوم دموکراسی غربی و سایر دستاوردهای  
ار توجه به ذخایر اندیشه اسالمی درباب نظ  سياسی و تلفيق آن با  ن کعلمی مثبت آن در  

بررسی  آموزه برای  نوشتار  این  در  مطرح کرد.  را  متعهد  نظریه دموکراسی  اسالمی،  های 
مقوله بر  مدرن  ذهنيت  سياسی تاثير  نظ   شدن  برساخته  چگونگی  بر  تأثيرگذار    -های 

 گانه الکانی استفاده شده است.   هس اجتماعی در نظام فکری شریعتی از رویکرد نظری 
بر مبنای استفاده از سه  -روش پژوهش توصيفی  الکانی برای فه  ضمير    گانهتحليلی 

است. شکل سهناخودآگاه  نظ   این  از  گيری  ادراک  از  متاثر  ناخودآگاه،  در ضمير  گانه 
مدل    دیگری است که در این پژوهش ادراک شریعتی از غرب و نظام پهلوی، سازنده نوع

نظ  سياسی اجتماعی در اندیشه اوست. اطالعات مورد نياز در این تحقيق از طریق بررسی  
پرداخته تفحص  به  وی  مورد  در  که  محققينی  آثار  همچنين  و  شریعتی  بدست  آثار  اند، 

 ای بوده است.  برداری کتابخانهها به صورت فيش آوری دادهآمده است و لذا روش جمع

 پیشینه پژوهش 

از   است،  بایکی  داشته  مشغول  خود  به  را  ایرانی  محققين  و  روشنفکران  ذهن  که  هاماتی 
  -اندیشی درباره مقوله بدیل سياسیتأمل در باب وضعيت سنت و مدرنيته در ایران و چاره

باشد. لذا در این زمينه آثار فراوانی نگارش شده است که به مختصری از آنها  اجتماعی می
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های زیادی صورت گرفته است اما در باب  شه شریعی پژوهشیدشود. در زمينه اناشاره می
 توان به آثار زیر اشاره کرد. نسبت مدرنيته و اندیشه شریعتی می

ایران: روایتکتاب   اميد  روشنفکران  و  یاس  این  1387)های  ميرسپاسی؛  نوشته علی   )
به آسيب به نقش  نوشتار  انتقادی  شنفکران  و رشناسی روشنفکران اشاره دارد و از دیدگاه 

می معاصر  دوره  در  ایران  وضعيت  در  کتاب  اثرگذار  در  وی  همچنين  در  پردازد.  تأملی 
دهد. آرای شریعتی را در قالب گفتمان بازگشت به اصل توضيح میباب مدرنيته ایرانی،  

دهد که معطوف به سازگار  او بازگشت به اصل در نمونه ایرانی آن را کوشش بازتاب می
 شمول مدرنيته با بافت فرهنگی و بومی ایرانی است. نمودن فرهنگ جهان 

، شریعتی را متأثر از  روشنفکران ایرانی و غربمهرزاد بروجردی نيز در کتابی با عنوان  
، هوسرل،  چیگوروآلمانی و سنت فلسفی آلمان و افرادی نظير    -اندیشه اجتماعی فرانسوی

د است که مقصود شریعتی از  ق ت داند. همچنين معمی  فانون  س ي فرانسو    دگریها،  مارکوزه
ای همزمانانه درک کرد، زیرا گفتمان شریعتی بيشتر  بازگشت به خویشتن را باید به شيوه

گشت« زمان حال بوده است تا بازگشت به گذشته. به باور او سرشت اندیشه او  -درباره »نو
 امروزین و مدرن بوده است. 

خصوص تأمالت مدرنيته روشنفکران   رگونه که پيداست آثار نامبرده، بخوبی ه  د همان 
اند. اما هيچ کدام از این منابع ایرانی به طور کلی و ه  اندیشه شریعتی به طور اخص پرداخته

-کاوی سياسی رابطه بين سه حيث خيالی، امر نمادین و امر واقع با نظ  سياسیاز منظر روان
اند؛ د مورد بررسی قرار ندادهن م کند را به صورت نظام اجتماعی مطلوبی که شریعتی ارائه می 

می  منظر  این  سياسیاز  نظ   تدوین  برای  شریعتی  تالش  گفت  مطلوب   -توان  اجتماعی 
کن کردن برآمده از حيث خيالی و ساحت نمادین شکل گرفته در ذهن او و در جهت ریشه

 دردها و تروماهایی که اذهان عمومی را متالشی و مخدوش کرده از جمله از خودبيگانگی 
هویتی، در ساحت واقع بوده است. در واقع هيچ یک از این آثار به تاثير ذهنيت مدرن و بی

اند و تنها گذری به تامالت شریعتی پيرامون اجتماعی مطلوب وی نپرداخته   -بر نظ  سياسی
 اند. مدرنيته داشته
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 رویکرد نظری 
  مساله   به  ییگوخسپا  منظوربه  و  استي س  و  یروانکاو  وندي پ  یراستا  در  نوشتار  ن یا  در

  نييتب  جهت  یالکان   گانه  سه  کردیرو  از   آن   با  مرتبط  یاجتماع   –  ی اسي س  نظ    و  ته ي مدرن
سياسی  پژوهش   موضوع نظ   شدن  برساخته  بر  مدرن  ذهنيت  تاثير  در    -یعنی  اجتماعی 

 شود.   است که ذیاًل به آن پرداخته میگرفته شده اندیشه علی شریعتی بهره

روا و  پزشک  الکان،  ادامهن ژاک  فرانسوی،  معاصر  روانکاو  سنت  کاوی  دهندۀ 
تری را  گاه در این چارچوب محدود نماند و توانست افق گستردهفرویدی است؛ اما هيچ

روانپيش  روانروی  در حوزه  را  نظریات خود  واقع الکان  در  بگستراند.  و  کاوی  کاوی 
بسازد که قادر به ایجاد    یشناسی ارائه داد و توانست یک سيست  کلی از مفاهي  نظر زبان

)رایت،  مجموعه باشد  تحليلی  حوزه  در  حقایق  از  سهمؤلفه (.  9-10:  1394ای  گانه  های 
 آید.الکانی شامل امرخيالی، امر نمادین و امر واقعی است که شرح آن در پی می

 امر خیالی
به باور    .دافت ترین مراحل رشد آدمی به بيان الکان در ساحت خيالی اتفاق مییکی از مه 

خواند. گی میگيرد که او آن را مرحله آینهاو تصویر ما از خود طی فرآیندی شکل می
گيرد. در ابتدای تولد تا شش  این مرحله بين شش تا هجده ماهگی نزد کودک شکل می

رانش  در  میماهگی  او  اضطراب  باعث  که  دارد  وجود  پراکندگی  کودک  گردد  های 
در169:  1394زاده،  )نجف تشخيص  آینهمرحله    (.  آینه  در  را  خود  تصویر  کودک  ای، 

دهد )البته باید گفت که منظور نه آینه واقعی بلکه هر سطح بازتابنده مثل چهره مادر  می
(. از شش ماهگی به بعد  43-44:  1388شود )هومر،  است( و مجذوب تصویر خودش می

پنداشت یکسان  روابط  پارانویا،  فریبندۀ  جریان خود  طریق  دچار    هاز  و کودک  مادر  شدۀ 
(.  169-170:  1394زاده،  گيرد )نجف تزلزل شده و مرحله حساس انطباق هویت شکل می

کودک، دیگر در حد طلب و تقاضا نيست بلکه محور اصلی، تمنا    در این مرحله خواسته
می است.  آرزومندی  بدین یا  است؛  غير  آرزومندی  همواره  آرزومندی،  که  سان  داني  

 ,Lacan)رهای مرتبت با آن چيزی جز پيدایش تفاوت یعنی غيریت نيست  ادچهره و پدی

دارد    .(95-96 :1973 خویش  همنوع  از  فرد  که  تصویری  به  توجه  با  نفسانی  من  لذا 
دهد.  گيرد و این مه  قبل از همه ناشی از تصویری است که آینه به او ارائه میشکل می
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با دیگران    نفسانی برآیندی از تالش فرد جهت ساختن   من  انطباق آن  تصوری از خود و 
 است.

کند.  باید توجه داشت که الکان غير را به دو قس  غيربزرگ و غيرکوچک تقسي  می
برون و  انعکاس  بلکه  نيست  دیگری  واقعاً  که  است  دیگری  کوچک،  من  دیگری  فکنی 

آینه تصویر  و  بدل  همزمان  کوچک  دیگری  قرار  است.  خيالی  نظام  در  که  است  ای 
ریشهي گمی غّيریتی  بزرگ،  دیگری  اما  می رد.  مشخص  را  که  ای  دیگربودگی  یک  کند. 

تواند از طریق  فراتر از دیگربودگی موهوم خيالی است، چرا که این نوع دیگربودگی نمی 
این غّيریت ریشههمانند قانون و زبان یکی میسازی جذب شود. الکان  با  را  به  ای  داند، 

( و سعی دارد  238:  1387گيرد )اونز،  نمادین جای می   همين دليل دیگری بزرگ در نظ 
نظر   از  همچنين  کند.  آن  جایگزین  و  ساخته  نمادین  را  خود  نمادین،  امر  تغيير  طریق  از 

می شکل  اگو  خيالی  ساحت  در  تجربه  الکان  مرکز  در  و  نيست  رفتنی  بين  از  که  گيرد 
هستند که    ان تصاویر آرمانیمه(. لذا از نظر او، اگو  51:  1388ماند )هومر،  آدمی باقی می
: 1392شوند )استاوراکاکيس،  کنند و درونی میای در ذهن فرد رسوب میدر مرحله آینه

دارد:  یابد اذعان می(. فروید در پاسخ به این پرسش که هویت آدمی چگونه تعّين می38
از   تقليد  به  گاه  نفسانی  من  هویت،  انطباق  در  اینکه  است  مالحظه  قابل  مورد  رف»آنچه  د 

پردازد. این امر را نباید فراموش کرد که  عالقه و گاه نيز از فردی که مورد تنفر اوست می
بی و  کلی  نه  است  جزئی  هویت  انطباق  مورد،  هر  است«  در  محدود   ,Freud)نهایت 

به عاریت  (169 :1966 . یعنی فرد فقط یک یا چند خصوصيت مطلوب آرزومندی را 
 را. وگيرد نه همه خصوصيات امی

 امر نمادین 

نوعی     اجتماعی،  کنش  هرگونه  و  دارد  زبان  مشابه  ساختاری  ناخودآگاه؛  نظرالکان،  از 
ای به همراه قواعد و دستور زبان درونی خود است.  های نشانهسازد که شامل نظامزبان می

کنش  روابط  بنابراین،  زمينه  با  نسبت  در  بلکه  خودشان  با  نسبت  در  نه  را  فردی  های 
(.  52-56:  1388کنند )هومر،  کني  که معنای خود را از آن کسب می درک می  یع اجتما

نمادهایی که پدیدار  با  باور است که همه چيز در جهان بشری در مطابقت  این  بر  الکان 
است  شده شده  ساخته  نمی(Lacan, 1988: 29)اند،  وی  امر .  به  چيز  همه  که  گوید 
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با این  بر  بلکه  است،  فروکاستنی  از    رونمادین  چيز  همه  نمادها،  پدیدار شدن  با  است که 
با آنها و قوانين امر نمادین تنظي  و ساخته    جمله ناخودآگاه و سوبژکتيویته  بشری مطابق 

گوید، نه اینکه ما با زبان سخن بگویي .  شوند. از نظر الکان، زبان از طریق ما سخن میمی
کنند و در فرهنگمان حالت پایداری  یهایمان نفوذ مناخودآگاه و ميل بشری در بازنمایی

گيرد. سوژه با  ( و آن را دربر می67:  1388آورند )هومر،  از ناپایداری و اختالل پدید می
کند و گردد، در زبان زندگی میای در زبان مبدل میگردن نهادن بر قوانين زبان، به سوژه

ساح برسد.  مناسبی  هویت  به  بازنمایی  طریق  از  تا  است  قالبی شکل    تدر تالش  نمادین 
 . Lacan, 1993: 179))دهد که سوژه در مرتبه وجودی خود در آن گنجانده شود می

ای حضور دارد. نوزاد از بدو تولد و حتی  آینهدر واقع ساحت نمادین در فرآیند مرحله  
شود. به این  اند، گنجانده میاش ساختهپيش از آن در شبکه نمادینی که والدین و خانواده

تأثير  ي تتر او  روانی  رشد  بر  ندارد،  آگاهی  آن  از  کودک  که  کامل  چارچوب  این  ب 
آینهمی تصاویر  حتی  مرحلهگذارد.  در  را  خود  که  میآینه  ای  یکی  آن  با  پنداری ،  ای 

ای  حاصل شيوه نگرش والدین به ما هستند؛ زیرا دیگری بزرگ نمادین باید بر تصویر آینه
بزند تا این تصویر   بعنوان مبنای همانت بمهر تأیيد  ایفای نقش  واند  انگاری خيالی کودک 

)استاوراکاکيس،   تماميت41:  1392کند  مفهومی  را  نمادین  نظام  الکان  تلقی  (.  بخش 
میمی مشخص  را  بشری  جهان  مرز  و  حد  که  معنا  این  به  دنيا  کرد،  به  زبان  در  ما  کند. 
بي می به وضوح  از طریق آن  اميال دیگران  از طریق آن  می   ناآیي . زبانی که  تنها  و  شود 
تواني  اميال خودمان را بيان کني . البته باید گفت که از نظر وی ساختار یا همان نظام  می

( و همواره چيزی اضافی وجود دارد که  93-68:  1388نمادین هرگز کامل نيست )هومر،  
 رود که همان سوژه و ابژه است. از امر نمادین فراتر می

 امر واقع 
در آثار الکان و تفکر او دستخوش تغييرات بسيار شده و به صورت واضح بيان    عامر واق

نشده است. این مفهوم ابتدا منحصراً معنایی مقابل خيال و تصور داشت، اما الکان بتدریج  
. مراد او از واقعی، واقعيت  (Lacan, 1993: 191)ميان امر واقع و واقعيت تمایز نهاد  

کان ساختاری زبانی دارد و در برخورد با دیگری به سوژه  النيست؛ چون واقعيت از دید  
پذیر است و وارد زبان و رابطه دال و مدلول  شود. او معتقد است که امر واقع داللتالقا می 
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هيچنمی بنابراین  ندارد  شود.  آن وجود  به  امکان دسترسی  .  (Lacan, 1988: 66)گاه 
اند حالت ترميزی به  که هرگز نتوانسته  یرحيث واقع یا امر الیتغير، عبارت است از عناص

ی راه  اشارت  و  رمز  ساحت  به  و  کرده  پيدا  کالمی  یعنی  کابوسابندخود  مثاًل  و  .  ها 
آیند و در مقوله  های شدید نفسانی جزء امر واقع بحساب میدیدگی ضایعات، یعنی آسيب

)موللّی،   دارند  جای  الیتغير  وقو28:  1386امر  حال  در  که  امری  یعنی  فرد    ع(  و  است 
ساحت  نمی در  تغيير  با  باید  بلکه  بایستد  آن  جلوی  آن  تواند  با  نمادین  ساحت  و  خيالی 

نمی تن  نمادپردازی  به  ذاتاً  که  است  واقع ساحتی  امر  دیگر  بيان  به  ولی  مقابله کند.  دهد 
 کند. همواره ذهن فرد را درگير می 
راهبرد برای رویارویی با عليت    توان فی نفسه لمس کرد، اما دواگرچه امر واقع را نمی

ساختاری آن وجود دارد. راهبرد اول، اجتناب تدافعی از آن و راهبرد دوم، احاطه یافتن بر 
ناپذیری امر واقع و تالش برای  راهبرد دوم مستلزم بازشناسی نمادین فروکاست  .آن است
اخالق ساحت واقعنهادینه  این نگرش را  اجتماعی است. ژیژک  فقدان  خواند.  می   سازی 

خواند. این درست  اخالق ساحت واقع ما را به یادآوری اختالل و ترومای گذشته فرا می
ها را احاطه کني  و  تواني  بارها آنتواني  ساحت واقع را لمس کني ، اما میاست که نمی

می نشان  را  مردگان  محل  که  کني   لمس  را  قبری  )استاوراکاکيس،  سنگ  : 1392دهد 
بسياری  246 بر سر حکومت  زا(.  تاریخی که  از فجایع  مانده  بجا  تا خاطرات  ها درصدند 

اند را نابود سازند و امر واقع را از ذهن مردم جامعه خود دور کنند. به همين  ملتشان آورده
به طور  علت است که رایت می قابل تجربه کردن است و هرگز  تنها  واقع  نویسد، حيث 

مفهوم نمیکامل  )رایت،پردازی  که    مسوني ج  کیفردر(.  46:  1394  شود  است  معتقد 
این   در  است.  تاریخ  واقع همان  امر  نيست.  پيچيده  واقعی چندان ه   امر  از  منظور الکان 
گرفته   نظر  در  واقع  امر  بعنوان  غرب  استعمارگری  و  پهلوی  استبداد حکومت  نيز  نوشتار 

 شده است. 
می شد  داده  توضيح  الکان  نظریه  که  دربارۀحال  پرسش  مبانی    توان  از  درک  نحوه 

فکری، فلسفی و سياسی مدرنيته و مناسبات آن با غير در نظام فکری شریعتی را آغاز کرد.  
تمدنی  نظام  و  ایرانيان  تاریخی  ترومای  یک  بعنوان  شاه  استبدادی  رژی   پرسش،  این  در 

  شود که شریعتی چه ذهنيتی از این امر مثابه دگر بزرگ در نظر گرفته و بيان میغرب به
کند. در واقع او  اجتماعی جامعه را بازسازی می  -دارد و بر این اساس چگونه نظ  سياسی
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یعنی   نظریه روانکاوی  از یک  منظور  این  برای  از مدرنيته دارد که  ادراکی  چه ذهنيت و 
نگرد و آن  شده تا نشان داده شود او چگونه به غرب و مدرنيته می  گانه الکان بهره بردهسه

اجتماعی    -کند و در مقابل آن چه ذهنيتی از شرایط سياسی ه حالجی می نورا در ذهن چگ
 کند. اجتماعی مطلوب خود را چگونه ترسي  می  -نظام پهلوی دارد و نظام سياسی 

 گانه الکانی در فهم ادراک شریعتی از مدرنیته کاربست سه
چهره مؤثرترین  از  یکی  شریعتی  علی  شک  بر  بدون  که  است  معاصر  ایران  ای  ضف های 
دهه   اواخر  دینی  روشنفکری  بویژه  دهه    40روشنفکری  اوایل  فوق  50و  ای  العادهنفوذ 

نفوذ و اعتبار خود را حفظ کرده است.   نيز همچنان اهميت،  اعمال کرد و پس از مرگ 
های وی در باب اسالم، اسالم شيعی و همين طور مواردی همچون ندای بازگشت  اندیشه

تأمال روشنفکری،  خویشتن،  به    تبه  توجه  با  مدرنيس   و  غرب  باب  در  نگاه  اتخاذ  در 
مندان و ( همواره توجه عالقه321:  1380بخش در جهان سوم )قادری،  های آزادینهضت 

قالب   از مدرنيته در  نحوه فه  وی  به  ادامه  به خود جلب کرده است. در  پژوهشگران را 
 شود.  گانه الکانی پرداخته میالگوی سه

 امر خیالی

نظر از مه   از  و در عين  الکان یکی  انسان در  حال حياتی ترین  ترین مراحل رشد هویت 
اما  دهد. در مرحله آینهحيث خيالی ر  می به تصویر خود قائل شده،  ابتدا  گی، کودک 

رابطه طریق  از  دوم  مرحله  در  نيست.  آن  شناسایی  به  و  قادر  شناسایی  را  غير  تقليدی  ای 
دهد و در مرحله سوم دوگانگی اوليه بين خود و دیگری    ق ا کند خود را با او انطب سعی می 

از خود، دیگری و عامل سومی   تثليثی  به  سان  دهد. بدین بنام تمنای غير میجای خود را 
طور مداوم در حال گيرد و فرد بهها صورت میهویت آدمی در فرآیندی پيچيده از انطباق

ش طریق  از  خود  شناسایی  است.  غير  با  خود  است.  ا ن انطباق  حصول  قابل  دیگری  سایی 
توان برای فه  نگاه نواندیشان دینی به غير غربی، بعنوان غيرنامتناهی  گی را میمرحله آینه

حيات   شکل  تغيير  و  هویت  انطباق  فرآیند  نهایت  در  و  غيرمتناهی  بعنوان  استبداد  غير  و 
 سياسی و اجتماعی جامعه ایران بکار برد.

غرب  مسئله  اهميت  به  توجه  می  با  شریعتی  آثار  در  مدرنيته  تمامی  و  تقریباً  توان 
هایش را از منظر نگاه وی به غرب مورد تحليل قرار داد. چگونگی نگاه او به غرب  اندیشه
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او از جامعه بر شناخت  نيز جامعهای که در آن زندگی  و فه  از آن  مطلوبی که   کرده و 
يمات الکانی نيز ذات آدمی را چيزی  لعمایل است تأسيس شود، تأثير بسزایی دارد. بنا بر ت

نمی  تشکيل  غير  آرزومندی  )موللی،  جز  یک  26:  1386دهد  ه   برای شریعتی، غرب   .)
الگوست و ه  حاوی یک تجربه تلخ. بر اساس نظر الکان فرد در حيث خيالی بر اساس  

  زند. شریعتی نيز فرهنگ غرب را از این جهت ذائقه خود دست به گزینش رفتار غير می
های مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد افراد را به صورت آزادانه  که تا حدودی زمينه

می میفراه   بحرانکند،  به  دیگر  جهت  از  ولی  فردگرایی،  ستاید  از  ناشی  هویتی  های 
اصالت زندگی و مصرف و ... اشاره دارد. یعنی در واقع از یکسو تمنای غير در او شکل  

دی  سوی  از  و  است  اجازه    رگگرفته  او  به  ذهنش  بر  حاک   فرهنگی  و  دینی  نمادین  امر 
نمی را  غير  کمال  و  تمام  میپذیرش  خصوص  این  در  وی  دوستان؛  دهد.  »بيایيد  نویسد: 

از   همواره  که  اروپایی  بگذاری .  سر  پشت  را  آن  بگذارید  کني .  رها  را  اروپا  بگذارید 
: 1393کند« )بروجردی،  بودشان می انیابد،  ها را میگوید اما هرجا انسانانسانيت سخن می

می179 نتيجه  لذا  انسان(.  همه  غرب  امروزه  که  و  گيرد  فرهنگی  و  ذاتی  پایگاه  از  را  ها 
آن و  درآورده  خودزایی  و  بهخودجوشی  را  بردهها  و  صورت  زبون  و  ذليل  نيازمند،  ای 

های پراکنده  (. الکان این مسئله را رانش 21:  1357،  4مقلد ساخته است )شریعتی، م.آ، ج
نمی می فرد  که  بهنامد  را  دیگری  و  خود  ميان  تمایز  تصور  تواند  اما  کند؛  درک  درستی 
در  می موجود  پراکندگی  دارد.  مادرش  کالبد  بر  و  خود  بر  انتهاناپذیر  تسلطی  کند 

های او گردیده و منشا هراس و اضطراب او خوانی در فعاليتهای فرد، موجب ناه رانش 
های شریعتی  شناسی در نوشته همزیستی الگوهای متناقض و متضاد غرب  وشوند. تعدد  می

یک از  شریعتی  است.  موضوع  این  از  مانند  حاکی  به  دیفرد  احمدسو  که  صورت  نبود 
از سوی دیگر فضای  بيمارگونه اما  یاد کند؛  بدی  به  از همه وجوه آن  و  نقد  ای غرب را 

گرایش  غلبه  و  زمان  آن  در  ایران  ساجتماعی  اجازه  س وهای  او  به  وی  افکار  در  ياليستی 
به نظریهنمی بپردازد )عظيمیداد که در محيطی آرام  : 1380نژادان،  پردازی درباره غرب 
بی52 تضادهای  دچار  باب  این  در  وی  عقاید  لذا  کتاب  (.  در  وی  بود.  باید شماری  چه 
عملکرد بربریت،  را  زمين  مغرب  تمدن  حيله،  را  جال شان  را  تکنيکشان  و  دگری،  ی 

(. لذا مفاهي  مدرنيته غربی  2-9:  1360،  20داند )شریعتی، م.آ، جهنرشان را جادوگری می
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انسان دروغهمچون  نيز  را  آن  جهانشمولی  آرمان  و  انترناسيوناليس   بزرگ  باوری،  های 
 کند.های شخصيت و هویت شرقی قلمداد میتمدن غرب برای نابودسازی بنيان
کند.  نده خود از غرب از عقالنيت مدرن استقبال میکاشریعتی در راستای خوانش پر

بزرگترین عاملی می تاکيد و آن را  بسيار  علمی و تجربی  اهميت شناخت  بر  داند که  لذا 
ویژگی عصر جدید را رق  زده است. به رشد عل ، فلسفه و فرهنگ مردم غرب اذعان و 

می را  عل   و  تکنولوژی  میگسترش  تصریح  وی  »ستاید.  که:  غرب  امکند  مان  زدگیدر 
شناسي ، ناشيانه و بدون آنکه از عوامل مترقی و مثبت آن سود جویي ،  چون غرب را نمی 

ترتيب او    (. بدین 282:  1379،  14تنها به تقليد کورکورانه دست زدی « )شریعتی، م.آ، ج
و تقليد    داری مخالفت کردهکند، اما همواره با نظام سرمایهگاه نياز به عل  را نفی نمیهيچ

داند  کننده محصوالت فرهنگی آنها شدن را عامل استعمار فرهنگی میاز غرب و مصرف
ج م.آ،  ماهيتی  269:  1360،  20)شریعتی،  دارای  را  مدرن  جهان  شریعتی  حقيقت  در   .)

گونه (. همان96:  1389بينی گزینش کرد )کالنتری،  داند که بایستی آن را با واقعمتکثر می
بر   اشاره شد  آینه دیگری  ساکه  مرحله آینگی خود را در  نظریه الکان، کودک در  اس 

کند با کشف نکات مثبت رفتار دیگران یک من مطلوب از خود بسازد. بيند و سعی میمی
رسد که  ها بخصوص تمدن غربی به این نتيجه میشریعتی نيز با مقایسه اسالم با سایر تمدن

های پيشين جسميت یافته  فرهنگ و تمدن   داسالم در ظرف سنتی جوامع بشری و در کالب 
و سپس در مسير تحوالت تاریخی فرسایش پيدا کرده است. به همين علت احتياج به تغيير  

طور کلی بازسازی دارد. لذا اسالم را باید با توجه به تغييرات  فرم، لباس، روابط، زبان و به
عقب معضل  حل  برای  او  کرد.  تفسير  و  بازخوانی  معاصر  مسلمانان، امدنيای  ندگی 

شد. شریعتی  کند، اما نه خویشتنی که در غرب ارائه میخویشتن را مطرح میبازگشت به
گوید: »بازگشت به خویشتن بدان معنا نيست که پس  در توضيح بازگشت به خویشتن می

غرب ميموناز  شرقزدگی  به  دوباره  جاهليتوار،  و  خودزدگی  و  روی  زدگی  گرایی 
ت بلکه   ... به خویشتن فرهنگی اسالمیي ک آوری   ما  تنها خویشتنی است  ه  زیرا  مان است... 

دارد«   تپش  االن  جامعه  در  که  است  حياتی  و  روح  تنها  و  نزدیکتر  ما  به  همه  از  که 
ج م.آ،  میb1380  :97،  5)شریعتی،  دیگر  جای  در  به  (.  غرب  تاکنون  را  جهان  گوید، 

اندیشيده، ما همه  ان که خود مین چشناسانده است؛ آنکردگان میروشنفکران و تحصيل 
ای . اکنون باید گستاخی و  کنندگان کاالهای صادراتی ماشين فرهنگی غرب بودهمصرف
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(. از نظر  45-46:  1360،  20قدرت آن را بيابي  که خودمان حرف بزني  )شریعتی، م.آ، ج
ه    سوم  جهان  کشورهای  و  نيست  بشری  بزرگ  تمدن  تنها  غرب  تمدن  شریعتی، 

 ی غنی دارند. اه فرهنگ
کند، شریعتی بر این باور بود  منطبق با موضوع دگر بزرگ که الکان به آن اشاره می

نشان استعمارگر  کشورهای  عملکرد  دستکاری  که  طریق  از  آنها  که  است  آن  دهنده 
اقتصادی خود را تعقيب کردهآگاهی در جوامع توسعه اند و این جوامع را  نيافته، اهداف 

ناتوان ساختهکفدر عرصه توليد   به  ری عقي  و  ناتوانی در عرصه توليد کاال را  اند، سپس 
آن  کردههمه  تحميل  جها  )شریعتی،  به  28-33:  1373،  4اند  باید  اول  گام  در  پس   .)

بدین  یافت.  نجات  اقتصادی  سلطه  از  تا  رسيد  فکری  میاستقالل  ذهنيت  سان  توان گفت 
 فتنی است. ریمدرن در اندیشة شریعتی به صورت انتقادی پذ

بر اینکه به شناخت خوبی از غرب و حکومت پهلوی بعنوان  در حقيقت شریعتی عالوه 
اسالمی نيز    -اسالمی رسيده بود، با عناصر و مفاهي  هویت ایرانی  -دگرهای هویت ایرانی 

های مختلف اجتماعی اع  از جوانان، زنان و  کوشيد تا گروهبخوبی آشنایی داشت و می
دچار نوعی بحران هویت شده بودند را نيز با هویت دینی و هویت ملی    روشنفکرانی که

تکانه  این  از  ناشی  فشارهای  و  سازد  آشنا  از  خودشان  یکی  دهد.  کاهش  را  ذهنی  های 
ترین موفقيت خود  خویشتن نيز همين مسئله بوده است. او بزرگ  دالیل طرح بازگشت به 

یک مرام و مکتب انتخابی و آگاهانه    را تبدیل فرهنگ و سنت ناخودآگاه و موروثی به
جمی م.آ،  )شریعتی،  بود  استوار  نوین  علوم  محور  بر  که  وی  5:  1382،  17دانست   .)

جامعه   بر  فرهنگ حاک   و  هویت  دقيق  شناخت  برای  اسالمی  منابع  در  عميقی  مطالعات 
م  ال کند. اس دهه چهل و پنجاه شمسی ایران دارد و سه نوع اسالم را از یکدیگر تفکيک می

جهان اسالم  میاول،  ایجاد  درونی  تحولی  انسان  فطرت  در  که  ایدئولوژی  و  کند، بينی 
اسالم دوم؛ تمدن، فرهنگ و معارفی است که پس از پيروزی اسالم اول در جامعه بوسيله  

می  ایجاد  نخبگان  و  مردم اندیشمندان  عامه  ميان  در  که  است  اسالمی  سوم  اسالم  و  شود 
خرا دچار  که  دارد  کجا فرواج  میت،   ... و  مغربی،  اندیشی  )فغفور  و 292:  1380باشد   )

دهد، ناشی  بندی که شریعتی از اسالم ارائه میداند. بنابراین تقسي آل مییک جامعه ایده
از اگو یا تکانة محوری ذهنيت اوست که به صورت تصویری آسمانی در ذهن و روان او  

یا اگو در ساحت خيالی اندیشة شریعتی   یمحوررسوب نموده است. به هر روی این تکانه 
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باشد. لذا خوانش شریعتی از اسالم  دهندۀ محوریت اسالم در نظام باورهای او می  انعکاس
و تفسيرهایی که از آن ارائه داده است، ریشه در تکانه خيالی او دارد. به همين جهت است  

می الکان  خودکه  اندیشه  فرد  که  است  قلمرویی  خيالی  امر  کامل    گوید  وجود  یک  را 
میمی تصور  و  میبيند  سخن  تحقق  قابل  و  روشن  معانی  با  در  کند  واقع  در  ولی  گوید، 

 معرض همه نوع خيال است، از جمله نادیده گرفتن نظ  نمادین. 
اینکه به شناخت عميقی از فرهنگ غرب و تمدن مدرن    به هر روی، شریعتی عالوه بر

پهلو حکومت  مدرنيزاسيون  همچنين  و  نيز    یآن  اسالمی  ایرانی  فرهنگ  با  بود،  رسيده 
زدایی از آن، آن را به یک اسالم  بخوبی آشنا بود و سعی داشت با توجيه علمی و خرافه

همان دیگر  بيان  به  کند.  تبدیل  می مترقی  اشاره  که الکان  شناخت  طور  از  بعد  فرد  کند، 
ساختار تأویلی که    س کند بهترین من را از خود بسازد. پخود در آینه دیگری، سعی می 

می ارائه  یکشریعتی  از  وی  است.  استوار  اثبات  و  نفی  اساسی  محور  دو  بر  به  دهد  سو 
یافته پيشين و همچنين ساختارشکنی در بنيان  های دینی تعریفمعنازدایی از مفاهي  و الگو

 نهای مثبت تمدنگاه به دین دست زد و از سوی دیگر درصدد برآمد تا با الهام از ویژگی
مذهبی،   و  دینی  نمادهای  احيای  و  بازفهمی  و  معانی جدید  با خلق  و  غير  همان  یا  غرب 

دست و  آسمانی  دستالگوهای  زمينی،  را  دینی  کهن  الگوبرداری  نيافتنی  قابل  و  یافتنی 
از دستاوردهای  119:  1384،  11سازد )شریعتی، م.آ، ج نباید خود را  ما  (. لذا از نظر وی 

ها و استقالل فرهنگ بومی و اسالمی  بلکه باید با حفظ ارزش   تمدن غرب محروم نمایي  
 مند شوی . خودمان و در جهت پيشرفت رفاه مادی مردم کشورمان از آن بهره

 امر نمادین 
نامي . از زبان و  امر نمادین، دربرگيرندۀ تمام چيزهایی است که معموالً آن را واقعيت می

ساختارهای   تمام  و  قانون  تا  گرفته  انسانج ا فرهنگ  جامعه.  یک  از  تماعی  پيش  حتی  ها 
تولدشان در درون امر نمادین قرار دارند. هر فرد متعلق به کشور، قوميت، زبان، خانواده و 

کند. علی شریعتی  گروه اجتماعی و اقتصادی خاصی است که بر مبنای آن ایفای نقش می 
خانواده   مستقي   تأثير  تحت  دوران کودکی  ددر  قرار  پدرش  از  شابویژه  وی  خاندان  ت. 

گذار  علمای بنام مذهبی بودند و پدرش محمد تقی شریعتی از علمای پيشرو، مبارز و بنيان
علی وی  بود.  اسالمی  حقایق  نشر  و  کانون  استبداد  و  استعمار  با  طوالنی  مبارزات  رغ  
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هيچتالش دموکراسی،  و  شورایی  نظام  برقراری  برای  را  هایش  اروپایی  دموکراسی  گاه 
شد  آور میپرداخت و نقایص آن را یادکرد بلکه همواره به نقد علمی آنها مینمی تقدیس

توان ادعا کرد که پدر شریعتی بيشترین تأثير را بر  (. در حقيقت می718:  1385)صاحبی،  
: 1377گيری نخستين زوایای فکری وی داشته است )آبراهاميان،  دوران کودکی و شکل

نخستين سازنده ابعاد نخستين روح ! کسی که برای اولين    مرنویسد: »پد(. شریعتی می571
آزادی، شرف،   طع   را،  بودن  انسان  فن  ه   و  آموخت  من  به  را  فکر کردن  هنر  ه   بار 

)شریعتی،    »... را  استقالل  و  ایمان  و  استواری  و  مناعت، عفت روح  ، ج  1367پاکدامنی، 
13 :326 .) 

ره بسيار حساس تغيير و تحولی بود  وداز طرف دیگر دوران زندگی شریعتی مقارن با  
راندن کشور از وضعيت  ای از سوی حکومت پهلوی برای پيش که طی آن تالش آگاهانه

می صورت  ظاهری  تجدد  سمت  به  مقدماتی  سنتی  تحصيالت  ضمن  شریعتی  و  پذیرفت 
دوران   شروع  با  شد.  آشنا  نيز  سياسی  اجتماعی  مبارزات  الفبای  با  پدرش،  نزد  مذهبی 

(. او 59:  1381ورزانه شریعتی در سياست آغاز شد )رهنما،  درگيرهای کنش   ،یدانشجوی
سال مارکسيست  1331-32های  در  فعاليت  به که  توده  حزب  سایه  زیر  با    ها  رسيد،  اوج 

)حسينيان،   پرداخت  مارکسيس   رد  به  اسالمی  حقایق  نشر  کانون  در  جلساتی  برگزاری 
ها و زنگارهایی که  ول دین اسالم از خرافه صا(. وی در این کانون به پيراستن  15:  1388

با در طول سده را  تا مردم  بود، همت گماشت و سعی کرد  بسته  نقش  بر آن  پيشين  های 
اجتماعی فرد که تا    -نقش راستين مذهب آشنا سازد. از نگاه الکان تجربيات اوليه روانی

د بر شخصيت، رفتار و  ن ت های بازنمایی و تفسير آنها در زبان مقيد هسحد زیادی به سيست 
 اعمال فرد تأثير گذارند.

با   تا  ساخت  مهيا  او  برای  را  امکان  این  فرانسه  سوربن  دانشگاه  به  شریعتی  ورود 
آزادی  اندیشه جنبش  طرفداران  زمره  در  و  شود  آشنا  زمان  رایج  سياسی  و  فلسفی  های 

ار جنبش  این  مبارزان  و  اندیشمندان  با  طریق  این  از  و  درآید  این  ب ت الجزایر  در  یابد.  اط 
عالوه   وی  نظریهدوران  و  مبارزان  دیگر  با  فلسطين  و  الجزایر  انقالبيون  ضد بر  پردازان 

دیگر   و  ایران  ميان  عملی  و  نظری  وحدت  مسئله  و  نمود  برقرار  تماس  غرب  استعمار 
بررسی  انقالب را  جهان  )الگار،  های  تحصيالت  86-105:  1380کرد  کنار  در  وی   .)

به م اندیشهاطدانشگاهی  با  و  فلسفی مختلف پرداخت  های متفکرانی  لعه وسيع در مکاتب 
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چون ژان پل سارتر، ژوژ گورویچ، لویی ماسينيون، فرانتس فانون و ژاک برک آشنا شد و  
زمينه   این  در  وی  چنانچه  گرفت.  قرار  آنها  ضدمدرنيستی  افکار  تأثير  تحت  سخت 

جامعهمی نگاهی  »گورویچ  چشماگوید:  به  برابرم   ن شناسانه  در  تازه  جهتی  و  بخشيد  من 
م.آ، ج )شریعتی،  داد«  نشان   را  مذهب  برک  پروفسور  و  مبنای 327:  1367،  13گشود   .)

روشی که ژاک برک به شریعتی آموخت، مفهوم درجه معنی بود. از نظر شریعتی درجه  
به منحصر  معنای  دارای  کلمات  چند  هر  که  است  مطلب  این  گویای  و معنی  فرد 

شود. بنابراین  مایه و محتوای آنها در شرایط مختلف دچار تغيير می، اما دروندناهميشگی
انفعالی و  پوچ  که  میکلماتی  بدل  اند،  سياسی  و  اجتماعی  تغيير  جهت  ابزاری  به  توانند 

این تفسير   مفاهي  و واژگانی  در شریعتی شعله  برکشوند.  از  برافروخت که توانست  ای 
شيعيان تاریخی  حافظه  در  جبریتداعی  که  زهد،  مفاهيمی  کننده  بود؛  انزواطلبی  و  گری 

به مفاهيمی نظير حج،  شورانگيز، حرکت بار معنایی جدیدی  آفرین و پرصالبت بسازد و 
)رهنما،   ببخشد   ... و  شهادت  انتظار،  غيبت،  عدالت،  با  186:  1381توحيد،  مطابق  لذا   .)

دست به انتخاب بزند و از امر نمادین   تواندگانه الکانی در امر نمادین، سوژه متفکر میسه
فراتر رود. متناسب با این رویکرد، اقدام شریعتی مبنی بر تغيير مفاهي  شيعی که ذکر شد، 

های دینی و ایجاد نمادهای  مثابه یک نواندیش دینی در تغيير گذارهنمایانگر توانایی او به
 جدید است.  

کاتوليک و برجسته فرانسوی، را برای    س شناشریعتی آشنایی با لویی ماسينيون، اسالم
 گوید:داند و میخود در حد یک معجزه می

سر   بر  همه  را  خود  علمی  عمر   ... بزرگوارم  و  نابغه  استاد  ماسينيون،  لویی  »پروفسور 
با وی که    1962تا    1960های  تحقيق درباره سلمان، حالج و فاطمه گذراند... من در سال

سياسی، اخالقی و روحی حضرت فاطمه    ره شخصيتابسرگرم تدوین تحقيقات خود در
داد و زندگی را برای  معنادار و  چه مرا سخت لذت میبود، همکاری حقيری داشت  ... آن

، 13ساخت تماس و آشنایی با روحی بزرگ و دانشمند بود« )شریعتی، م.آ، جارجمند می
1367  :315 .) 

با همکاری دوستانش به ترجمه آن   اثر فرانتس فانون که شریعتی مغضوبين زمين کتاب 
همت گماشتند نيز اثر عميقی بر اندیشه وی در رابطه با استعمار و تز بازگشت به خویشتن  

اندیشه شریعتی،  افکار  بر  تأثيرگذار  منابع  از  دیگر  یکی  رویکرد  داشت.  بود.  سارتر  های 
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آن و در نهایت    ز اشمول بودن اراده بشر، دشواری اختيار و مسئوليت ناشی  سارتر به جهان 
(.  188:  1381حق عصيان به جزء الینفک گفتمان و ایدئولوژی شریعتی بدل شد )رهنما،  

مطابق با امر نمادین الکان، واژگان در ساختن ناخودآگاه نقش دارند. بر این اساس، ژان  
شکل در  مؤثری  نقش  سارتر  مفاهي   پل  بيان  جهت  در  شریعتی  ناخودآگاه  گيری 

 بعضاً انقالبی داشته است.  گرایانه واصالح
بصورت    شریعتی  باورهای  و  افکار  که  پيداست  گفته،  پيش  مطالب  به  توجه  با 

های فلسفی اروپا شکل گرفته است. وی عالوه بر  ای از تعليمات مذهبی و اندیشهمجموعه
می آن  با  انتقادی  برخوردی  دارد،  غربی  مدرنيته  از  که  سياسی  تأثيرپذیری  نظ   و  کند 

انتقادی از مدرنيته غربی پی   د ومطلوب خ با چنين خوانش  نيز  نماید. در واقع ریزی میرا 
شود که تالش کند تفسير  ترکيب امر نمادین و حيث خيالی در تفکر شریعتی موجب می 

جدیدی ه  از مفاهي  مدرنيته و ه  از مفاهي  دینی ارائه دهد. به طور مثال وی با توجه به  
دهد و  خود، اومانيس  غربی قبل از خود را مورد انتقاد قرار می  ه پيشينه ذهنی و تجربه زیست 

کند اومانيسمی بر ضد انحای گذشته اومانيس  بنا کند. شریعتی »اومانيس  راستين«  سعی می
مبنای جهان بر  را  بنا میخود  امانتبينی توحيدی  و  انسان در آن خویشاوند  دار  سازد که 

معنایی  با  او  واقع  در  است.  منزلت    خداوند  و  ارج  انسانی  به  اومانيس ،  به  دادن  دوباره 
ایدهمی با جهان  ارتباط  معنا  دهد که در  او  نمادین و حيث خيالی ذهن  امر  از  برآمده  آل 

 یابد. انسانی که از آزادی مسئوالنه برخوردار است تا بتواند یک دموکراسی متعهد بنا نهد.
شدن نمادها، همه چيز از  که با پدیدار  طور که قباًل اشاره شد، الکان معتقد استهمان

می  ساخته  و  تنظي   نمادین  امر  و  آنها  با  مطابق  انسان  ناخودآگاه  نيز  جمله  شریعتی  شود. 
سازی برخی  مانند الکان به این مسئله توجه خاصی داشته و درصدد بود تا از طریق نمادین 

ناخودآگاه  از چهره  در  الگویی  به  را  آنها  اسالم،  برجسته  این  ف اهای  از  و  کند  تبدیل  راد 
نمادپردازی شخصيت  به  لذا وی  اثر بگذارد.  اعمالشان  افکار و  بر  های صدر اسالم  طریق 

... می و  ابوذر  فاطمه،  از آنمانند علی،  تاریخ،  با  و  پدیده  پردازد  اندام جهت که  از  ها را 
می جدا  واحدش  و  زنده  می همواره  را  انسانی  حقيقت  از  مجرد  صورتی  و  اشد،  رتکند 

کند. از منظر او، علی یک شخصيت مجرد تاریخی و جدای از روند حرکت  مخالفت می
تاریخ نيست، علی یک مفهوم است، ابوذر یک مفهوم است، حسين یک مفهوم است و  

ها  (. لذا این شخصيت 282:  1380فاطمه یک مفهوم؛ مفهومی جاری و تداومی )فتوحی،  
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بدل نماد  به  شریعتی  فکری  دستگاه  ذهنيات  می  در  و  محبوب  خصایص  وی  و  شوند 
شخصيت  این  چهره  در  را  خود  میمطلوب  ترسي   میها  موفق  روش  این  با  و  شود  کند 

توان گفت، شخصيت برجسته پدر  ارتباط مؤثری با مردم انقالبی پيدا کند. در مجموع می
نقش    واای  دهی به ناخودآگاه و زبان اندیشهشریعتی به همراه تحصيل در غرب، در شکل

 مؤثری را ایفا نمود.

 امر واقع 
نامد که عبارت است  الکان عنصر سوم در ساختمان نفسانی را حيث واقع یا امر الیتغير می

برای آن مشکل  نمادین  بنيادهای  ایجاد  و  از عناصری که جای دادن آن در حالت کالم 
دوران سلطنت پهلوی،    رد توان، اثرات آن را تقليل داد.  است. اما با تغيير در امر نمادین می

ها و  هایی همچون آزادی زنان، منع حجاب، گسترش کاباره رژی  با دنبال کردن سياست 
های مبتذل در سينما و ... سعی داشت جامعه را بسوی توجه به  ها، نمایش فيل  خانهرقاص

را کمرنگ   بود  اسالمی  اصول  بر  مبتنی  نمادینی که  امر  تا  واقع سوق دهد  لذسازدامر   ا. 
جامعه شریعتی،  پيرامون  اجتماعی  بی محيط  از  ترکيبی  سلطه  ای  خرافات،  فقر،  سوادی، 

)احمدی،   است  بوده  اشراف  طبقه  توسط  محرومان  استثمار  و  بی43:  1380خارجی   .)-
عميقی   نفرت  تا  شده  باعث  ناعادالنه  سيست   یک  ایجاد  و  فقر  به  نسبت  دولت  توجهی 

نگرانی کند.  پيدا  سيست   این  به  با    نسبت  مبارزه  و  جامعه  سرنوشت  به  نسبت  وی  عميق 
 هایش قابل رؤیت است.ها و نوشتهسيست  آن دوران در تمامی سخرانی

به همين علت آن را   نوسازی شد،  تاخير وارد گردونه مدرنيته و  با  ایران  آنجا که  از 
ایدئولوژی غرب بر  با تکيه  و  پدیده وارداتی  بهبصورت یک  اجبارآميزگونهمحور  از    ای 

(. به همين علت، جامعه ایرانی در گذار از سنت به  496:  1391باال تجربه کرد )رشيدی،  
موفق نوسازی  مادی  وجه  در  دستاوردهای  مدرنيته  بخش  در  اما  است،  کرده  عمل  تر 

نظير آموزه از معارف  مدرنيته  ... که  و  مانند آزادی، دموکراسی، حقوق شهروندی  هایی 
 اند، با مشکالت حادی مواجه شدند.گرفتهمی  هرانسانی و اجتماعی مدرن به

دولتی،    بروکراتيک  و  نظامی  نهادهای  تسلط  و  رضاشاه  خاندان  به  سلطنت  انتقال  با 
مدرنيس  یا نوگرایی دولتی اقتدارگرایانه در ایران شکل گرفت. در حالی که ساختارهای  

روا جامعه  درون  و  بود  پابرجا  هنوز  جامعه  کهن  فرهنگی  و  بر    طباجتماعی  مبتنی  سنتی 
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ای حاک  بود، هسته کوچکی از  قبيله  -های محلی، مذهبی، خویشاوندی و قومیفرهنگ
دستگاه فرهنگ  کارمندان  از  متأثر  و  نوگرا  تحصيلکردۀ  نخبگان  و  نظاميان  دولتی،  های 

و   آموزشی  نهادهای  بر  تسلط  با  داشتند،  تأکيد  متعال  امر  بجای  عينی  امور  بر  که  غرب 
شرایطی  قابروکراتيک،   چنين  در  کردند.  حکومتی  نهادهای  نوسازی  و  بازسازی  به  دام 

:  1389زاده،  اثر شد )ادیبتحرک از درون جامعه در مقابل نوسازی و نوگرایی از باال بی 
(. در حقيقت در دوران حکومت پهلوی، فشار از پایين و از سوی جامعه نبود که  88-85

نوس و  نوگرایی  به سوی  را  ایرانی  میزا زندگی  در  ی  ه   آن  و  باال  از  نوسازی  بلکه  برد 
کرد دچار تغيير و  شرایطی استبدادی و اقتدارگرایانه بود که به نيروهای اجتماعی حک  می

 تحول شوند.
گيری مدرنيس  دولتی در شرایطی که غالب جامعه عامل محرک  دیگر، شکلبه سخن 

تجربه ایران  در  مدرنيته  تا  نبود، موجب گردید  تآن  باشد. تصویر   خلای  مردم  عامه  برای 
می  را  اقتدارگرایانه  مدرنيته  از  تلخ  تجربة  احمد، این  آل  مانند  افرادی  آثار  در  توان 

های سی، چهل  ای که در دههوضوح مشاهده کرد، تجربهبه   1340روشنفکر شاخص دهة  
به جامعه،  نمادین  امر  از  عبور  با  شاه  رژی   یافت.  ادامه  نيز  شمسی  پنجاه  تمتع    لادنب و 

می)لذت واقعی  امر  بيانگر  که  این  جویی(  تا  بود  درصدد  پهلوی  رژی   است.  بوده  باشد، 
امور مبتنی بر لذّت را ترویج دهد. زمينه انحطاط و فساد و تجزیه درونی جامعه را فراه   

بحران  پيدایش  موجب  نهایت  در  که  هویت،  ساخت  بحران  نظير  اجتماعی  مختلف  های 
به و  مشروعيت  جامعه    بحران  افراد  ذهنی  آشوب  و  خودبيگانگی  از  فرآیند  کلی  طور 

توان جزء حيث واقع  گردید. این وضعيت از خودبيگانگی و نابسامانی روانی جامعه را می
اند حالت  داند که نتوانستهالکانی بحساب آورد. الکان امر واقع را عبارت از عناصری می

ها، ضایعات و ارت راه یابند. مثل کابوسشاترميزی و کالمی پيدا کرده و به ساحت رمز و 
را درگير میدیدگیآسيب افراد  نفسانی که همواره ذهن  نواندیشان  های شدید  اما  کنند. 

نوین   قالبی  در  خود  سنتی  و  دینی  نمادین  امر  تبيين  به  واقعی،  امر  این  مقابل  در  دینی 
 پرداختند. 

کت سياسی و سرکوب  رامرداد عالوه بر محدود شدن فضای مش  28پس از کودتای  
ملیجریان چپ،  بروکراتهای  حذف  و  اصالحگرا  نيز  های  فرهنگی  سرکوب  طلب، 

ها همراه با تبليغ ایدئولوژی  شد. اعمال این سرکوب گرفته  توسط نهادهای دولتی در پيش 
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مثابه  حکومت پهلوی که بر پایه تقليد از فرهنگ غربی و بازگشت به ایران باستان بود، به
از عرصه ژوایدئول دوره  این  و گسستن روشنفکران  تروما  بروز  فراگير، موجب  و  برتر    ی 

بردن به زبان نمادین، عرصه ذهنی و امر متعال شد. در دو دهة پایانی حکومت  عينی و پناه
کردند و بيزاری  محمدرضا شاه، افراد جامعه با بحران هویت فرهنگی دست و پنجه نرم می

را بر زبان آوردند. البته روشنفکران دليل دیگری نيز برای   و سرخوردگی از نظام سياسی
توانستند با  مخالفت با رژی  شاه داشتند. رژی  پهلوی بشدت مستبد بود و روشنفکران نمی 

می آبراهاميان  بيایند.  کنار  خصوصياتی  جمهوریچنين  عصر  »در  خواهی،  نویسد: 
ملی و  تحصيلرادیکاليس   چش   به  پهلوی  دولت  بههدرک گرایی،  از  ها  نمادی  مثابه 

 :Abrahamian, 1989)شد«  کاری و امپریاليس  غربی تلقی میطلبی، محافظهسلطنت

تأمل در انحطاطی که به دنبال فرآیند مدرنيزاسيون، فرهنگ و سبک زندگی ایرانيان   (.17
خواه را واداشت تا از نگرش انتقادی حمایت کنند و در  را دربرگرفت، روشنفکران ترقی 

های موجود باشند. به همين سبب نواندیشان دینی دهة  های بومی به مخمصه یافتن پاسخ  یپ
استبداد   از تراوشات  ناشی  امر واقعی  واپسرانی  با  تا  بودند  پنجاه شمسی در صدد  چهل و 
پهلوی و استعمار، به صورت تدافعی به مقابله با امر واقع بپردازند و نمادهای مطلوب خود  

 آن مطرح نمایند. را در تقابل با
و  بدین   روشنفکران  بين  ایدئولوژیک  شکاف  شمسی  پنجاه  و  چهل  دهة  در  ترتيب 

مخالفان   جزء  خود  به  خود  تقریباً  روشنفکران  که  یافت  گسترش  حد  بدان  تا  دولت 
می  محسوب  )قيصری،  حکومت  بومی  173:  1383شدند  و  دینی  عالیق  و  احساس   .)

های اجتماعی  شدن صحنهایانه پهلوی و خالی رگروشنفکران در اعتراض به نوسازی غرب
شخصيت  گستردهاز  حضور  برای  را  زمينه  مصدق،  همچون  کاریزماتيکی  تر  های 

(. نقش اساسی روشنفکران این دوره،  99:  1383روشنفکران دینی فراه  آورد )کاظمی،  
را    هعبازسازی نوعی ایدئولوژی برای عمل سياسی بود به نحوی که ذهن پریشان افراد جام

 های ذهنی و نفسانی نجات دهد. از تکانه 
غيرمذهبی   بسوی  را  اجتماع  و  آغاز کرد  را  برنامه اصالحات وسيع  هنگامی که شاه، 

های  کرد، علی شریعتی با آگاهی که از دیگری )حيث خيالی( و اندیشه بودن هدایت می
ر اصلی  وحجدید داشت، در جهت مخالف گام برداشت و بازگشت به اسالم نخستين را م 

تالش   وی  داد.  قرار  خود  و  میبرنامه  خودبيگانگی  از  مسبب  که  استبداد  عليه  کرد 
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های روانی و نفسانی افراد جامعه بود، به مقابله برخيزد و با آگاهی دادن به  دیدگیآسيب
اجتماعی مطلوبی را سامان دهد که در تناسب با امر نمادین و عناصر   -مردم، نظ  سياسی

باشد و درد و رنجي حقابل پذیرش   های ذهنی و روانی که وارد امر واقع اذهان ث خيالی 
موضع  دین،  از  نادرست  تفسيرهای  برابر  در  همچنين  بخشد.  التيام  را  بود  شده  اجتماعی 

هایی  دانست. لذا در سخنرانی گرفته و تنها راه مقابله با آن را در پروتستانيس  اسالمی می
نيست، حيات بارور علی پس از مرگش و علی انسان   اهنظير پيروزی در شکست، علی تن 

های  هایی از مبارزه و رویارویی با اشکال مختلف حاکميت استعماری و جلوه تمام، سمبل
ارائه نمود )شریعت اثبات خویش در دوره  154:  1374رضوی،  گوناگون آن  (. او در پی 

دگر بيرونی استعمار و دگر   تحميل از خودبيگانگی بود. بنابراین رویکرد شریعتی نسبت به
گوید اگر امر واقع  درونی استبداد، تقابلی انتقادی است. لذا مطابق با بحث امر واقع که می

گردد؛ باید خاطرنشان ساخت که  صورت توه  باز مینتواند در امر نمادین ادغام شود، به
دوره شکل    نگری بيش از حدی نسبت به غرب در فضای ذهنی نواندیشان دینی اینتوهّ 

 های بعدی نيز تشدید شد.گرفت که در دهه 

 ادرک شریعتی از نظم سیاسی و اجتماعی مطلوب 
های روحی و روانی و عينی امر واقع که گاهی  ها و بحرانریختگیها، فشارها، دره  رنج

نمی نمایان  افراد  بر  دقيق  طور  نظریهبه  نهایت  در  میشود،  وادار  را  فکر  پرداز  در  تا  کند 
جدیدی    خود سياسی  نظام  بازسازی  به  رنج،  و  درد  این  از  جامعه  اذهان  رهایی  برای 

نظریه لذا  روانبپردازد.  به  دقت  با  جامعه  ضربهپرداز  از  نمادین  تصویری  اجتماعی،  های 
 ها در آن کاهش یابد.  رنجوریبازسازی شده ارائه دهد که این روان

شه نوگرایان پيشين خود بهره گرفته  یددار و آگاهی بود که از انشریعتی روشنفکر دین 
اندیشه  از  زنگار  و  اسفبار و  از وضعيت  بود. وی  اندوخته  فراوانی  نيز ذخایر  اروپایی  های 

دین  ميان  در  دین  سيمای  عقبگرفته  و  دنيای داران  در  مسلمانان  انحطاط  و  افتادگی 
ای احيای هویت  رباندیشی  برد و به دنبال چارهمحور کنونی رنج میپيشرفته و تکنولوژی

به نوشته دینی  در  بود.  دیگری غرب  مقابل  در  برای  منزله خود  وی، آرزومندی وی  های 
 شود: ای مطلوب دیده میجامعه
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کني  که ما مکتبی داشته باشي  که ه  نياز فلسفی ما را پاسخ دهد و »همه ما آرزو می
ا را بشناسد و با خود  ي نه  انسان متفکری بسازد که جهان امروز و تمدن و فرهنگ جدید د

های معنوی های غنی فرهنگ ما نيز بيگانه نباشد. انسانی که با فرهنگ و تمام سرمایهو مایه
: b1380و مذهبی ما از نزدیک و بدرستی آشنا باشد، اما با زمانه بيگانه نباشد« )شریعتی،  

39 .) 
جامعه یک  بعنوان  توانمندوی  بدنبال  دینی،  بازسازی  شناس  و  مقابل  ی دکردن  در  ن 

بود که   این  اصلی شریعتی  بود. دغدغه  اومانيس   و  مارکسيس   ليبراليس ،  رقبایی همچون 
می  اینچگونه  امروزه  که  را  دین  که  توان  نحوی  به  نمود؛  احيا  دوباره  خوار شده،  چنين 

می آن  به  بشر  امروزه  که  مهمی  مقوالت  تمام  است، برای  آن  به  پاسخ  پی  در  و  اندیشد 
داشت )دژاکام،    هتحليل  تشيع  12:  1380باشد  یک  طریق  از  تا  داشت  سعی  همواره  او   .)

حيات تجدید  و انقالبی  اجتماعی  عدالت  بر  تأکيد  و  توحيد  ایدئولوژی  اساس  بر  یافته 
(. از نگاه شریعتی، اسالم  167:  1387برابری، جامعه ایران را نجات دهد )متولی و دیگران،  

اند اجتماع را تغيير داده و انسان جدید خلق کند وتیک ایدئولوژی است و ایدئولوژی می
حرکت درآوردن جامعه و توده  (. به هر روی، شریعتی برای به14:  1380)یوسفی ميانجی،  

می بهره  دین  کردن  ایدئولوژیک  انرژی  از  و  قدرت  این  اینکه  برای  بود  معتقد  و  گيرد 
ایدئولوژی را باید کبریت  نهفته در دین رها شود،  و  ایدئولوژی    بالقوه  داد.  قرار  آن  زیر 

ارزشعالوه   بين  اینکه  دانش بر  و  آرزوها  افکار،  میها،  بوجود  انسجام  و  پيوستگی  -ها 
راه  و  پيشنهادها  ارائه  با  ایدهحلآورد،  نمونه  ساختن  چگونگی  میها،  نشان  را  دهد  آل 

وژی غير ل و(. لذا شریعتی راه رسيدن به پيشرفت و تکن 60-65:  1372،  23)شریعتی، م.آ، ج
منسج  می فراه  میرا در یک حرکت سریع و  ایدئولوژی  از طریق یک  شود.  داند که 

آلی است که شریعتی آن را برای اداره  امت و امامت، مدل نظ  سياسی و اجتماعی ایده
 کند. هرچه بهتر جامعه آرمانی مدنظرش پيشنهاد می 
آل اسالمی است و ه ایدهعمگوید: امت، جاشریعتی در توضيح نظریه امت و امامت می

مجموعه یک  به  اساس  بر  را  خاصی  مقصد  بسوی  حرکت  که  همفکر  مردم  از  ای 
(. هدف اصلی 269و482:  1368،  26اند، اشاره دارد )شریعتی، م.آ، جایدئولوژی برگزیده

بلکه وارد شدن   به مردم احساس آزادی و راحتی بدهد  این نيست که  پيشوایی  یا  امامت 
نند آن است که به گروهی همسفر پيوسته است. لذا فرد در امت آزاد و  امفرد به امت، ه
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همين  و  است  مسئول  و  متعهد  بلکه  نيست،  در  رها  که  است  متعهد  نيز  امت  رهبر  طور 
راه مستقي  صحيحترین  و  سرعت  بيشترین  با  به ها  را  جامعه  حرکت،  تکامل  ترین  سوی 

د که این تکامل افراد را دچار رنج  ن چ(؛ هر390:  1368،  26رهبری کند )شریعتی، م.آ، ج
 اند. کند، رنجی که تحميلی نيست و اکثریت افراد خود آن را پذیرفته 

سان رسالت بزرگ رهبری در اندیشه شریعتی، راندن جامعه و فرد از آنچه هست  بدین 
به سوی آنچه باید باشد، به هر قيمت ممکن امّا نه به خواست امام بلکه بر پایه ایدئولوژی  

باشد )محمودی،  بتی که امام نيز بيشتر از هر فردی تابع آن است و در برابرش مسئول میاث
جاست که امامت از دیکتاتوری  گيرد که: »از همينگاه نتيجه می(. شریعتی آن381:  1393

می میجدا  پيدا  تضاد  استبدادی  فردی  رهبری  با  انقالبی  فکری  رهبری  و  کند«  شود 
ج م.آ،  نمی 403:  1368،  26)شریعتی،  تعيين  را  امام  مردم  شریعتی،  منظر  از  بلکه  (.  کنند 

برند دهند. بدین معنا که از راه کشف به وجود این امامت پی میامامت او را تشخيص می
کنند. این بيعت از دیدگاه شریعتی همان رأی  و سپس بر پایه اجماع و شورا با او بيعت می
بيعت و اجماع را هما معتقد است دموکراسی  دموکراسی می  ندادن است. شورا،  داند و 

:  1368، 26است )شریعتی، م.آ، جیک اصل اسالمی است که در قرآن به آن تصریح شده 
مراد می486 معنایی ویژه  امامت  از  نظام حکومت  (. وی  امامت همان  معتقد است  کند و 

دیکتاتو از  غير  موروثی،  نظام  از  غير  انقالبی  نظام   ...« است:  نظام    یرانقالبی  از  غير  و 
را   جامعه  فکری  مکتب  یک  و  قانون  یک  اساس  بر  انقالبی  نظام  که  است  دموکراسی 

میمی هدایت  مشخص  و  هدف خاص  به  و  جسازد  م.آ،  )شریعتی،  دوم،  15کند«  دفتر   ،
1379  :45  .) 

پروراند، چيزی جز دموکراسی متعهد نظام مطلوبی که شریعتی مبانی آن را می  ن یبنابرا
هدایت در    یا  متعهد  دموکراسی  موضوع  طرح  با  تا  است  در تالش  نيست. شریعتی  شده 

گزاره  با  خود  همسویی  دادن  نشان  ضمن  امامت  و  امت  آرمانی  مدل  مدرن،  کنار  های 
نظام  نقد  با  او  کند.  برقرار  دموکراسی  و  دین  ميان  بومی  و  معقول  ليبرال  پيوندی  های 

آن دموکراسی  غرب،  دموکراسی  دموکراسی  را  میي غ ها  است رواقعی  معتقد  وی  داند. 
رأس دموکراسی  غربی،  رأیدموکراسی  دموکراسی  نه  و  از هاست  الهام  با  لذا  ها. 

نخبهدیدگاه آریستوکراتيک،  نظام  یک  را  غربی  دموکراسی  اسالمی،  در  های  و  ساالر 
سرمایه و  اشراف  طبقه  منافع  میخدمت  جمعهداران  )امام  روحانی،  خواند  و  : 1386زاده 
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کند و  ها ارتباط برقرار می. همچنين بين ليبراليس ، دموکراسی و چپاول و غارت ملت(59
بشر معرفی می شک این پول است، این قدرت  کند: »بیدموکراسی غربی را دشمن نوع 

و  استعدادها  تمام  استخدام  با  امروز،  تبليغاتی  موجود  وسایل  تمام  استخدام  با  که  است 
. و  اجتماعی  می.امکانات هنری،  رأی  برده.  اما  رأی،  دادن  در  آزادند  در  سازد. آری  اند 

رأی رأی.  میساختن  را  میها  آزاد  آن  دادن  برای  را  مردم  سپس  و  گذارند.«  سازند 
 (.  613-614: 1368، 26)شریعتی، م.آ، ج

دموکراسی   ليبرال  جوامع  بر  حاک   اقتصادی  نظام  که  است  معتقد  شریعتی  بنابراین 
ناقض ح  و  معرفتیوق ناعادالنه  بشر است. وی در هندسه  از جهانق  بينی توحيدی که  اش 

گذارد؛  کند و اصل را در آفرینش بر توحيد میگراست شروع میبينی وحدتیک جهان
(. شریعتی بر 51:  1382نفسه، یک حقيقت توحيدی است )آقاجری،  در نتيجه حقيقت فی

کند. طرح هندسی مکتب در  می  راساس این بينش توحيدی؛ تاریخ، انسان و جامعه را تفسي 
ماکت جامعه انسانواقع  و  بهسازی  آن  اجزای  که  است  اسالم  و  طور حساب  سازی  شده 

بينی، ایدئولوژی، فلسفه توحيد،  دقيق در جای خود قرار گرفته است. مقوالتی نظير جهان
خود    ی فلسفه اخالق، فلسفه آزادی، فلسفه حکومت، امامت و ... در جایگاه منطقی و طبيع

گرفته قرار  هيکل  و  اندام  این  )دژاکام،  در  هندسی  12-13:  1380اند  طرح  با  شریعتی   .)
 مکتب در پی پيکرسازی اسالم و تواناکردن دین در جهان معاصر است.

جهان همين  اساس  بر  می وی  دفاع  انقالبی  و  متعهد  دموکراسی  از  کند:  بينی 
می که  است  گروهی  حکومت  متعهد،  انقالبی    دخواهن »دموکراسی  برنامه  یک  مبنای  بر 

مترقی، افراد، بينش افراد، زبان و فرهنگ مردم، روابط اجتماعی و سطح زندگی مردم و 
م.آ، )شریعتی،  برساند«  شکل  بهترین  به  و  کند  دگرگون  را  جامعه  ج1368شکل   ،26  :

(. لذا دموکراسی مطلوب شریعتی، دموکراسی دستوری و از باالست، نه دموکراسی  476
کاستی  دآزا برشمردن  با  او  مردم.  ميان  از  برآمده  سبک  و  این  غربی،  دموکراسی  های 

می  رد  را  خواستهحکومتی  و  تمایالت  تبلور  دموکراسی  این  است  معتقد  زیرا  های  کند؛ 
 ها سودمند است. مردم است نه آنچه مردم باید بخواهند و برای تکامل آن 

نابرابر تبعيض و  امام علی    یدر دموکراسی مدنظر شریعتی،  جایی ندارد. او حکومت 
کند؛ زیرا در حکومت ایشان عدالت، آزادی و  )ع( را اسوه و نمونه دموکراسی معرفی می

کرامت انسانی به صورت توامان رعایت شده است. در واقع شریعتی با پياده کردن روش  
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در پس ظاهر    هکبود    تحليل زبان و متناسب با مفهوم امر نمادین الکانی، در اسالم دریافته
ای نهفته است و  های اسطورهبعدی مفاهي  اسالمی، منبعی سرشار از حقایق و واقعيتتک

)رهنما،   است  نمادین  زبانی  اسالم،  باالخص  مذاهب،  همه  با 201-200:  1381زبان  او   .)
استفاده از مفاهي  تمدن غربی مانند دموکراسی و بکارگيری آن در منظومه معرفت دینی  

بر آن بود تا مفاهي  مدرن را در قالب یک بافتار بومی قرار داده و بر این اساس    و اسالمی 
 ریزی نماید.نظ  مطلوب سياسی و اجتماعی خود را پی

پيشنهادی شریعتی یک حکومت دومرحله  ای است. مرحله اول به هر حال، حکومت 
ره موقتی است  ودایجاد یک نظام انقالبی بر مبنای یک رهبری ایدئولوژیک انقالبی برای  

ای است که در  توان دوره خودسازی انقالبی جامعه ناميد. مرحله دوم، مرحلهکه آن را می 
گردد. در این ها برابر میها با شماره رأیرسد و شماره رأسآن جامعه به خودآگاهی می

می پایان  انقالبی  دوره  میهنگام،  آن  جانشين  دموکراتيک  نظام  و  دوره  پذیرد  در  شود. 
واگذارکردن  ق نا معنی  یک  در  و  انحصارها  همه  شکستن  از  است  عبارت  هدف  البی، 

مصرف و  توليد  بر  طبقاتی  یا  فردی  و  مالکيت  انقالبی  رهبری  تحت  جامعه  به  عامه  های 
پرومته یا  هابيلی  زیربنای  یک  به  قابيلی  یعنی  تاریخی  زیربنای  تبدیل  دیگر  ای  بعبارت 

ها  این اساس از نظر او معيار اصلی تفاوت حکومت  (. بر148:  1370،  11)شریعتی، م.آ، ج
شان است. در  نه در شکل آنها بلکه در محتوای آنها یعنی هدف، نوع عمل و ایدئولوژی

شود، نفی  های ذهنی میاین حکومت سه بعد استبداد، استعمار و استثمار که موجب تکانه
 گردد.می

یيد شریعتی دموکراسی است  أتتوان گفت که دموکراسی مورد  در یک نگاه کلی، می 
بتوا از فضاسازی  به دور  و  با آگاهی الزم  افراد در آن  ادارۀ  که  برای  را  افراد شایسته  نند 

گزینش   و  مدرنيته  به  نسبت  انتقادی  خوانش  با  شریعتی  بنابراین  کنند.  انتخاب  حکومت 
دینی  بافتار  یک  در  آن  دادن  قرار  و  دموکراسی  مانند  آن  عناصر  از  واژه    ،ی بوم  -برخی 

دموکراسی متعهد را متناسب با چنين فضایی ابداع نمود و این مفهوم را در راستای طرح  
اجتماعی مطلوبش، همنشين   نظ  سياسی و  قالب  امامت در  و  امت  عنوان  با  آرمانی خود 

 ساخت. 
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 گیرینتیجه

  ن ا توان گفت که وی دوردر راستای تأثير امر نمادین الکانی بر ذهنيت علی شریعتی می
اش را در محيطی مذهبی گذراند و بسيار تحت تأثير افکار پدرش که از علمای  کودکی

بنيان و  مبارز  از سوی دیگر در  پيشرو،  قرار داشت.  بود،  نشر حقایق اسالمی  گذار کانون 
به ایران  اجتماعی  اوضاع  دوران  عميقی  گونهآن  نفرت  شریعتی  شد  موجب  که  بود  ای 

و استعمار غربی به مثابه امر واقع دوران خود پيدا کند. اعزام    نسبت به دگر استبداد پهلوی
های مدرن  شریعتی به دانشگاه سوربن فرانسه، این امکان را به او داد تا با فرهنگ و اندیشه 

پست آینه غرب  و  در  یابد،  آشنایی  خيالی  امر  بعنوان  اروپایی  در کشورهای  رایج  مدرن 
امر نمادین اسالمی از طریق روح دادن به نمادهای    خود را ببيند و بر آن اساس به احيای 

گونه که مورد پذیرش جامعه امروزی باشد، بپردازد. بر اساس رویکرد الکان، اسالم، آن
ایجاد تغيير در امر نمادین جامعه مبحثی است که فقط روشنفکران جامعه به آن توجه نشان  

 کنند.  را معين می  سازی آن، مسير آینده جامعهدهند و از طریق متحولمی
میهمان     اذعان  الکان  شد،  اشاره  که  با  گونه  خود  انطباق  مرحله  در  فرد  که  دارد 

خصلت  از  برخی  برمیدیگری،  خود  برای  را  دیگری  از  های  برخی  نيز  شریعتی  گزیند، 
کند. او با مقایسه اسالم با تمدن  اصول مدرن را انتخاب و برخی از پيامدهای آن را نقد می 

بشری جسميتدرمی  غرب جوامع  سنتی  ظرف  در  اسالم  که  مسير  یابد  در  سپس  و  یافته 
به تغييرات دنيای معاصر و اصول   با توجه  باید  یافته است. لذا  تحوالت تاریخی فرسایش 

محروم است  معتقد  وی  همچنين  گردد.  تفسير  و  بازخوانی  آن  بر  از  حاک   مردم  سازی 
ب و  است  اشتباهی  کار  مدرن،  تمدن  بهرهیااصول  آن  از  کشور  پيشرفت  جهت  در  مند  د 

بدین   میشوی .  تجویز  جامعه  برای  وی  که  مطلوبی  نظ   اصول  ترتيب  از  تلفيقی  کند، 
ارائه   در  نقطه عزیمت شریعتی  امامت  و  امت  است.  نخستين  اسالم  مبانی  و  مدرن  اندیشه 

ابر مردم مسئول  ربتفاسير جدید از مفاهي  اسالمی است؛ از نگاه او رهبر جامعه اسالمی در  
ترین راه و با بيشترین سرعت به سوی تکامل رهبری کند و است و باید مردم را در مستقي  

بر مبنای   برابر رهبر جامعه، متعهد و مسئولند. مردم زمانی که  نيز در  از سوی دیگر مردم 
می نمایان  دادن  رأی  قالب  در  امروزه  )که  شورا  و  میاجماع  بيعت  امام  با    ، کنندشود( 

می شکل  متعهد  که  دموکراسی  است  گروهی  حکومت،  متعهد  دموکراسی  گيرد. 
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و  می تغيير  بينش، فرهنگ و سطح زندگی مردم را  انقالبی،  برنامه  مبنای یک  بر  خواهند 
میجامعه شده  گفته  مطالب  مبنای  بر  لذا  کنند.  تأسيس  شکل  بهترین  به  نتيجه  ای  توان 

قبو مدرنيته،  به  نسبت  نگاه وی  بوده    لگرفت که  اسالم  با  تلفيقش  و  آن  قواعد  از  برخی 
گزاره تلفيق  با  تؤام  انتقادی  شریعتی  رویکرد  پس  یکدیگر  است.  با  سنتی  و  مدرن  های 

گزارهمی از  خوانشی  چنين  با  او  پس  سياسیباشد.  نظ   مدرن،  مطلوب    -های  اجتماعی 
 .ریزی نمودخود را پيرامون امت و امامت و دموکراسی متعهد، پی
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