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 شریعتی و نام خدا 1
 حسین مصباحیان

 
"جزیره ای از چھارسو محدود به  UPA... رھاشدم، رھای رھا شدم و دیدم که منم بی دخالت ھیچکس، منم یک 

خویشتن"، جھان و ھرآنچه در آن است زیرپایم و ھیچکس در کنارم و ھیچکس بر باالی سرم، چه سلطنت پرشکوه 
وجودی شدم شسته ولوحی شدم سپید و گلی بی شکل در زیر دست ھای آزاد خودم و در زیر قلم زرین او!  .خدایی!.

...مگر نه ھرکسی به اندازه ای که خود آفریننده خویش است، به او؟ او کیست؟ خودم ، خود آزادی بخشم، پروردگارم 
 علی   شریعتی       2آفریدگار عالم ھمانند است؟...

 
آنھایی که یک  راه و رسم نوساز، ... بی سابقه و بی ریشه را  کلی که امثال اقبال از آن رنج می برند، وبزرگترین مش

این است که باید از مذھبی سخن بگویند که  در نوع تلقی   3ابالغ می کنند، با این مشکل  ھرگز روبرو نمی شوند ،
اقبال واھمه بسیار دارد که به خاطر تکیه ای که بر خدا دارد و   4وبرداشت و فھم مذھبی از آفتاب تا آفتابه فاصله دارد."

مکتب فکری او را با "مذھب مال" یا "مشرب صوفی" اشتباه کنند. چه وی با اینکه  -زبان عرفان گونه ای که به کار می برد
ا بیش از ھمه مفھوم خدا را بیش از ھر فیلسوف الھی و متکلم مذھبی در جھان بینی اش وسعت بخشیده، و عشق ر
علی    5صوفیان شعله ور ساخته، با این دو پیوندی ندارد و خدا و عشق وی با خدا وعشق آنان خویشاوند نیستند.

 شریعتی
 

 
، دفتر دوم از مجموعه دفترھای بنیاد شریعتی، مقاله ای به قلم فرزین وحدت  خودکاوی ملی در عصر جھانی شدندر کتاب 

که در آن ، اندیشه شریعتی با معیار بنیاد فلسفی مدرنیته ، یعنی ذھن  6شده استو ترجمه سیمین فصیحی ، درج 
آن مقاله که خود بخشی از مقاله مفصل تری تحت عنوان "پایه ھای متافیزیکی  بنیادی انسانی، سنجیده شده است.

، به 8، "خداوند و جگنات"است، بعدھا با تعییراتی مختصر در بخش دوم کتاب وحدت 7گفتمان انقالبی اسالمی در ایران"
 -از دوره ناصری تا کنون (از ملکم خان تا سروش) -چاپ رسیده است. موضوع کتاب، سنجش اندیشه روشنفکران ایرانی، 

با معیار پیش گفته مدرنیته است.موضوع این نوشته ،  گرچه سنجش مقاله ای است که در کتاب خودکاوی ملی آمده 
 سامان یافته،  و فراتر  از آن، اصل مسائل ی مدرنیته ، بر پایه آنچه در کتاب وحدت آمده،است، اما عیارسنجی  نظری مبان

 به لحاظ شکلی ، از حدود یک مقاله فراتر رود.  نوشته که و ھمین سبب شده
 
مقاله از سه قسمت به ھم پیوسته تشکیل شده و مراد آن، نخست تالش برای طرح پرسش ھای درست ھر حوزه   

و سپس تالش برای استخراج نتایجی منطبق با دستاوردھای اندیشه معاصر و در نھایت طرح پرسش ھایی  بوده است،
معاصر و ھمین.  در قسمت اول ،از اینرو ، که به بررسی وضعیت فلسفی سوژه در اندیشه معاصر اختصاص یافته ، پرسش 

تی تا صورت بندی کانتی"اراده رادیکال سوژه شده است که: اصوأل مشکل یا مشکالتی که فلسفه مدرن ، از سوژه دکار
آزاد"، و تا سوبژکتیویته ھگلی با آن مواجه است، چیست ؟ آیا نقد رادیکال  سوبژکتیویته، به عنوان ستون فلسفی مدرنیته، 

                                                 
 David Kaufmann, “Adorno and the Name of God,” 1996 : با الھام از مقاله ای تحت عنوان "آدورنو و نام خدا " نوشته دیوید کافمن 1
http://webdelsol.com/FLASHPOINT/adorno.htm                                                                          
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 شریعتی و نام خدا 1
 حسین مصباحیان

 
"جزیره ای از چهارسو محدود به  UPA... رهاشدم، رهای رها شدم و دیدم که منم بی دخالت هیچکس، منم یک 

خویشتن"، جهان و هرآنچه در آن است زیرپایم و هیچکس در کنارم و هیچکس بر باالی سرم، چه سلطنت پرشکوه 
وجودی شدم شسته ولوحی شدم سپید و گلی بی شکل در زیر دست های آزاد خودم و در زیر قلم زرین او!  .خدایی!.

...مگر نه هرکسی به اندازه ای که خود آفریننده خویش است، به او؟ او کیست؟ خودم ، خود آزادی بخشم، پروردگارم 
 علی   شریعتی       2آفریدگار عالم همانند است؟...

 
آنهایی که یک  راه و رسم نوساز، ... بی سابقه و بی ریشه را  کلی که امثال اقبال از آن رنج می برند، وبزرگترین مش

این است که باید از مذهبی سخن بگویند که  در نوع تلقی   3ابالغ می کنند، با این مشکل  هرگز روبرو نمی شوند ،
اقبال واهمه بسیار دارد که به خاطر تکیه ای که بر خدا دارد و   4وبرداشت و فهم مذهبی از آفتاب تا آفتابه فاصله دارد."

مکتب فکری او را با "مذهب مال" یا "مشرب صوفی" اشتباه کنند. چه وی با اینکه  -زبان عرفان گونه ای که به کار می برد
ا بیش از همه مفهوم خدا را بیش از هر فیلسوف الهی و متکلم مذهبی در جهان بینی اش وسعت بخشیده، و عشق ر
علی    5صوفیان شعله ور ساخته، با این دو پیوندی ندارد و خدا و عشق وی با خدا وعشق آنان خویشاوند نیستند.

 شریعتی
 

 
، دفتر دوم از مجموعه دفترهای بنیاد شریعتی، مقاله ای به قلم فرزین وحدت  خودکاوی ملی در عصر جهانی شدندر کتاب 

که در آن ، اندیشه شریعتی با معیار بنیاد فلسفی مدرنیته ، یعنی ذهن  6شده استو ترجمه سیمین فصیحی ، درج 
آن مقاله که خود بخشی از مقاله مفصل تری تحت عنوان "پایه های متافیزیکی  بنیادی انسانی، سنجیده شده است.

، به 8، "خداوند و جگنات"است، بعدها با تعییراتی مختصر در بخش دوم کتاب وحدت 7گفتمان انقالبی اسالمی در ایران"
 -از دوره ناصری تا کنون )از ملکم خان تا سروش( -چاپ رسیده است. موضوع کتاب، سنجش اندیشه روشنفکران ایرانی، 

با معیار پیش گفته مدرنیته است.موضوع این نوشته ،  گرچه سنجش مقاله ای است که در کتاب خودکاوی ملی آمده 
 سامان یافته،  و فراتر  از آن، اصل مسائل ی مدرنیته ، بر پایه آنچه در کتاب وحدت آمده،است، اما عیارسنجی  نظری مبان

 به لحاظ شکلی ، از حدود یک مقاله فراتر رود.  نوشته که و همین سبب شده
 
مقاله از سه قسمت به هم پیوسته تشکیل شده و مراد آن، نخست تالش برای طرح پرسش های درست هر حوزه   

و سپس تالش برای استخراج نتایجی منطبق با دستاوردهای اندیشه معاصر و در نهایت طرح پرسش هایی  بوده است،
معاصر و همین.  در قسمت اول ،از اینرو ، که به بررسی وضعیت فلسفی سوژه در اندیشه معاصر اختصاص یافته ، پرسش 

تی تا صورت بندی کانتی"اراده رادیکال سوژه شده است که: اصوأل مشکل یا مشکالتی که فلسفه مدرن ، از سوژه دکار
آزاد"، و تا سوبژکتیویته هگلی با آن مواجه است، چیست ؟ آیا نقد رادیکال  سوبژکتیویته، به عنوان ستون فلسفی مدرنیته، 
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و بر  الزامأ به از دست رفتن معنای جوهری انسان یعنی  گوهر آزادی می انجامد؟ آیا بر مبنای نقادیهای درونی مدرنیته
اساس تالش آخرین بازمانده اصلی و مهم فلسفه مدرن یعنی یورگن هابرماس ، می توان بر تعارضات درونی سوبژکتیویته 
غلبه کرد، یا این اندیشه آرام آرام  می رود تا در کمپ فاتحان قرار گیرد و باید برای ردیابی جوهری تئوری انتقادی و مضمون 

پاریس کوچ کرد  ؟  و باالخره آیا با گرفتاریها و تناقضات اصل ذهن بنیادی انسانی فقط  رهائی بخشی آن از فرانکفورت به
باشند.؟  قسمت دوم مقاله فقط  رسمیت یافتهزمانی میتوان مواجه شد که آن اصل و تبعات آن ، در جامعه ای بطور کامل 

عنوان موضوع نقد مدرنیته ، می تواند از  به طرح یک پرسش پرداخته است وآن اینکه آیا خداباوری فلسفی و کالمی، به
به موضع نقد  -صرف نظر از اعتقاد یا عدم اعتقاد به او -" امکان اخالقی خدا؟"  و عرفانی طریق طرح پرسش فلسفی

از طریق تفسیر معنوی  –تعبیر میشل فوکو از سوژه مدرن  –مدرنیته تبدیل شود و با به چالش کشیدن " انسان آرزوها " 
رزوهائی انسانی برای او بخواهد ؟ قسمت سوم مقاله که به درگیریهای شریعتی  با مسائل روزگار نو اختصاص هستی، آ

یافته ، این دو پرسش کلی  را در مرکز توجه خود قرار داده است که : فلسفه نظریه بازگشت شریعتی به خدا ، به خویش 
 اجتماعی او نهاد ؟-ز این سفر چه تأثیراتی بر فلسفه سیاسیچه بود؟  و توجه به دیگری به عنوان ارمغان بازگشت او ا

 
پاسخ این پرسشهای کلی ، نمی توانسته است جزئی شود  و از حد گنجایش این مقاله فراتر رود ، پس در کلیات مانده 
است و به سرخط ها اکتفا کرده است. از آنجا که هدف مقاله، نقد مقاله و بخش های نظری کتاب وحدت بوده است ، 

آن ،  صدا یا صداهای متفاوت  دیگران و خود نیز اگر به  پس در آغاز هر قسمت ، پاسخهای وحدت آمده است و متعاقب
نتیجه ای رسیده ، در حاشیه بر آن افزوده است. نتیجه ای که از این سفر طوالنی حاصل آمده است ، تأکید مؤکّدی بوده 

ئی است بر  ضرورت پی گیری جوهری سرگذشت مفاهیم تا به روزگار حاضر وضرورت مواجهه نظری با اقسام تفسیرها
که می توانند سدی برای رهائی از سلطه محسوب شوند، و هشداری از این طریق شاید نسبت به خطرات تالش برای 
جهان شمول کردن سوبژکتیویته  و هشداری دیگر نسبت به خطرات نقدهای غیر مسئوالنه و بدبینانه به سوژه مدرن  و 

د و رها نکردن بحثی عینی در ساحتی انتزاعی و بنابر این دعوتی برای شناخت دقیق تر شریعتی ، که به کارمان می آی

سوژه خود بنیاد و حرکت به سمت فراهم آوردن  شناختيترک موقعیت هستيطرح دو  پرسش معاصر که : آیا زمان 
اسباب نظری درکی دیگر) اخالقی ، فلسفی، وجودی، عرفانی( از سوژه فرا نرسیده است ؟ و اینکه این تغییر مکان ، چه 

اقتصادی و نبردهای سیاسی دوره  –تاثیراتی درمواجهه ما با مسئله آفرینی های ذهنیت در رابطه با توسعه اجتماعی 
 متالطم کنونی می گذارد؟

 تالش برای تعمیم ذهن بنیادی  یا ضرورت عدول از فلسفه های سوژه؟-1

  
ین است که وی توجه ما را از موضوعات فکر به فاعلی دکارت را عموماً پدر فلسفه مدرن شناخته اند و منظور از این عنوان ا

که دارای فکر است،  معطوف کرد. دکارت ، خودآگاهی را هم به عنوان پایه ای برای تأمل فلسفی و هم به عنوان موضوع 
ه تفکر فلسفی معرفی کرد. به محض اینکه تغییر از "بودن" به "آگاه بودن" صورت گرفت، فالسفه درگیر مسائلی شدندک

از دوگانگی این تمایز سربرآورد: ما چگونه می توانیم از اسباب خودمان برای شناخت، شناخت داشته باشیم؟ اگر سوژه 

شناسا پایه ای برای شناخت معرفت است، آگاهی از این شناخت، بر چه پایه ای است؟ چگونه تأمالت ما درباره اندیشیدن 
است یا احتماالً  9شد؟ آیا پدیده اندیشیدن، صرفاً یک فرایند فیزیکی "پی پدیدار"خود ما، می تواند بالفاصله برای ما حاضر با

بیشتر یک پیش فرض منطقی برای وجود تفکرات هستند؟ بدیهی است که یک فرد نمی تواند جزء به جزء انواع معضالتی 
مدرن، برشمارد، ولی این مسائل که از این تغییر جهت دکارت سربر می آورد را بدون ذکر خالصه ای از کل تاریخ فلسفه 

 باید به عنوان آشناترین فرمول بندی های فلسفی به ذهن فرد خطور کند. 
 
 

                                                 
9 Epiphenomenon  
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مشکل عمده ای که سوژه دکارتی با آن مواجه است ، و می توان از طریق آن وارد بحث  وحدت شد ، این است که می 
ای که خود را رهایی می بخشد و سوژه ای که دیگری  توان در بحث دکارت "هر دو بعد ذهن بنیادی را تشخیص داد، سوژه

را موضوع خود می سازد، موضوعی که در اینجا طبیعت است". در حالیکه دکارت مفهوم ذهن بنیادی انسانی، به مثابه 

سوق می دهد، کانت از نظر وحدت آن را به سمت  10اراده انسانی، رابه سمت موضوع ساختن طبیعت و "سودمندگرایی"
وحدت  برای درک مدرنیته ، از اینرو، ضمن اشاره ای به دکارت ،"تفکر انتقادی آلمانی"،   11ولی هدایت می کند.جهانشم

که با کانت و هگل آغاز و در هابرماس بارور  می شود را چارچوب مناسبی برای تحلیل مفاهیم و شرایط مدرنیته تشخیص 
آن افکار در تئوری انتقادی، به درون بیینی های پیچیده و کاملی  می دهد و می نویسد"ما در افکار کانت، هگل و محصوالت

او بحث می کند که برای کانت و هگل ، ذهن بنیادی و "جهان  12در مورد مفاهیم و شرایط مدرنیته دست می یابیم."
ادن به وحدت شرح می دهد که منظور او از ذهن بنیادی ، تشخص د  دو ستون مدرنیته را تشکیل می دهند . 13شمولی"

خودمختاری فرد، قائم به ذات دانستن او و استقالل رأی و خودآگاهی انسان است و مراد او از جهانشمولی ،"به رسمیت 
 شناخته شدن متقابل سوژه ذهن بنیاد توسط سوژه های ذهن بنیاد دیگر" است. 

 
یک سو سوژه برای اینکه سوژه او اما به مشکالت درونی چنین صورت بندی ساده و وسوسه انگیزی واقف است : "از 

سبب انکار ذهن بنیادی دیگران می شود. از طرف دیگر اما، وقتی بعضی از ما ها  ، باشد، احتیاج به ابژه ای دارد و همین

به ذهن بنیادی دست می یابیم،]خود نشاندهنده این است[ که ما همگی خواهان دست یافتن به آن هستیم. این تناقض 
ای مرکزی عصر مدرن است، پارادوکسی که از یک سو تالش برای ابژه کردن دیگران را شکل داده یکی از پارادوکس ه

است و پدیده هایی مانند استثمار طبقاتی، استعمار، ستم نژادی و جنسی را شکل داده است و از سوی دیگر و در 
 14گیزه داده است".همان حال ، به تالش برای رهایی و نبرد علیه هر نوع سلطه و به شئ درآمدن، ان

 
از نظر وحدت تمام متفکران مدرن از این پارادوکس آگاهی داشتند و در صدد یافتن راههائی برای رفع تعارضات آن بودند. 

اجتماعی پیدا  –تالش کانت در ترکیب ذهن بنیادی و جهانشمولی، به طور مثال، در مفهوم او از حق ، تجسم سیاسی 
دت از کرستینگ نقل می کند ،"تمامیتی از شرایط تعریف می کند که کرد. چرا که کانت حق را به عنوان، آنگونه که وح

. حق از نظر کانت متشکل 15اراده دیگری تحت قانون جهانی آزادی، یکی شود" باتحت این شرایط، اراده هر فرد می تواند 
ت با درج قطعه ای  از شرایطی است که تحت آن ، آزادی هر فرد می تواند با آزادی تمام افراد دیگر همزیستی کند. وحد

نسبتاً بلند از فلسفه حق هگل در تالش بر می آید تا نشان دهد که هگل رابطه بین فرد و جمع در جامعه مدنی را شکلی 
از ذهن بنیادی  تعمیم یافته می داند. هگل هر دو شکل افراطی  فردگرایی و جهانشمولی را نقد میکند .او در فلسفه 

نقد می کند و آمریکای زمانه خود را به سبب نوعی افراط در  -در جمهوری –مان حق فرد حق ، افالطون را به خاطر کت
ذهن بنیادی فردی: "شهروند خصوصی ، باالتر از هر چیزی متوجه صنعت و سود و نفع خصوصی خود است. او در دنیا به 

  16گونه ای می نگرد که رضایت خصوصی اش حاصل آید."
 

ی می پردازد که یا به طور کامل در خارج از فلسفه های سوژه قرار دارند ، یا بر سر مرز وحدت سپس به نقدهای رادیکال

کسوف عقل ایستاده اند و یا با اعالم مرگ سوژه و هر نوع فرا روایت دیگر ، اصوأل از ورود به عصری دیگر سخن می گویند. 
به آن می پردازد ، به سرعت از آن عبور می کند. به  او اما در گزارش این نقدها ، گاه به جوهر نقد نمی پردازد و گاه که

                                                 
10 Utilitarianism 

11 Vahdat . God and Juggernaut.P.2-3 
12  Vahdat . God and Juggernaut.P.XIII 

13  Universality 
14 Vahdat . God and Juggernaut. P.XVI 

15 Wolfgang Kersting. "Politics, freedom, and order: Kant's political philosophy," in The Cambridge Companion to Kant. Ed. Paul Guyer. New York: Cambridge UP, 
1992.p.344./ Vahdat . God and Juggernaut.p.6 

16 G. W. F. Hegel. Hegel’s  Philosophy of Right. Edited by T.M.Knox. Oxford: Oxford University press 1967. P. 168 / Vahdat . God and Juggernaut.P..21-22 
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طور مثال ، او ضمن به حاشیه راندن نقد رادیکال مارکس به ستون فلسفی مدرنیته و ایده آلیسم هگلی که در نظریه 
ه کانونی او  یعنی ایدئولوژی به مثابه کژتابی واقعیت، منعکس است ، فشار نقد به مارکس را در جایی قرار می دهد ک

خود آن را  "ذهن بنیادی جمع باور"  می نامد: " مارکس سوژه را نه به عنوان فرد که به عنوان جمع در نظر می گیرد و بنا 

بر این جهانشمول کردن ذهن بنیادی  در اندیشه مارکس ، به خارج کردن ذهن بنیادی فردی می انجامد... کلید غلبه بر 
در حالی  17هانشمول کردن ذهن بنیادی از طریق حذف مالکیت خصوصی است. "از خود بیگانگی، در تحلیل مارکس، در ج

که به خوبی شناخته شده است که جدل اصلی مارکس با هگل بر سر سوژه، ، جدل عین و ذهن است و نه فرد و جمع 
دهد و  ر میاجتماعی.  مارکس  اصوأل  خودمختاری به عنوان محصولی از آگاهی را مورد تردید قرا –در فلسفه سیاسی 

 ایده ها را  فقط تصویر، انعکاس یا پژواکی از پروسه واقعی زندگی می داند:
 

آید، ما از زمین به آسمان فرا می رویم. یعنی  در تقابل مستقیم با فلسفه آلمان که از آسمان به زمین فرود می
د، قرار نمی دهیم... ما نقطه گویند، تصور می کنند و می انگارن ما نقطه عزیمت مان را بر آنچه انسان ها می

عزیمت مان را بر واقعیت، بر کنش انسان ها و بر پروسه واقعی زندگی قرار می دهیم. تخیالتی که در مغز 
گیرند، ضرورتاً از پروسه زندگی مادی آنها تصعید می شوند.اخالق، مذهب، متافیزیک و هر  انسان ها شکل می

با آن، نمی توانند به صورت انتزاعی و مستقالنه در نظر گرفته شوند.  نوع دیگری از ایدئولوژی و اشکال مرتبط

آنها هیچ تاریخی ندارند، هیچ توسعه ای ندارند، انسانها اما، با گسترش تولید مادی و مراوده مادی و همراه با 
آگاهی اما  واقعیت موجود، فکرشان را و محصوالت فکرشان را تغییر می دهند. زندگی با آگاهی تعین نمی یابد،

  18با زندگی متعین  می شود.
 
مثابه نقد آدورنو به مدرنیته، آنگونه که وحدت بحث می کند، گرچه به نحوی نزدیک به نقد مارکس از کاپیتالیسم به  

، مرتبط است، ولی تحلیل او به طور مستقیم در مقوله ذهن بنیادی می گنجد. در حقیقت " از خودبیگانگی" شکلی از

یخ مدرنیته را به عنوان تکامل تدریجی ذهن بنیادی می بیند. نقطه اتکاء بحث او این است که ذهن بنیادی مدرن، آدورنو تار
در به تخت نشاندن خودش، خودش را موضوعیت داده است و بدين ترتیب، خود را باطل کرده است. وحدت عالوه بر این ، 

هش یافتن آن به عقالنیت ابزاری ، تفسیر فرویدی آدورنو از رنو و هورکهایمر به گسترش ذهن بنیادی و کاوبه نقد آد
فاشیسم و مسئله " صنعت فرهنگی" نیز  می پردازد، اما جز اینکه این نقدها را افراطی بداند و توضیحی بر این سخن 

بیفزاید، بحث  ، 19هابرماس که  "آدورنو، حداقل در دیالک تیک روشنگری ، مدرنیته را به عقالنیت ابزاری فرو کاسته است"
هورکهایمر و آدورنو بود و نتایج آن در سه  1940دیگری عرضه نمی کند. گرچه نقد عقل ابزاری، پروژه مشترک دهه های 

کتاب دیالکتیک روشنگری نوشته مشترک هورکهایمر و آدورنو، کسوف عقل  نوشته هورکهایمر و دیالکتیک منفی نوشته 
 -نماند. آدورنو، که موضوع این قسمت بحث است،  مفهوم سنتی  جدائی سوژه ، ولی به آن محدود 20آدورنو منتشر شد
د. فلسفه آدورنو به کل تاریخ و کل طبیعت ابژه امتداد می یابد . آدورنو امیدوار است که فراتر از رابطه ر  ابژه  را از بین می ب  

از او و درون او، گام بردارد. سوژه گر چه در  سلطه بین سوژه و ابژه، بین تاریخ و طبیعت، بین انسان و دیگری او، خارج
 فلسفه آدورنو باقی می ماند ولی ویژگی مطلق افسانه ای اش از بین می رود.

 

                                                 
17 Vahdat . God and Juggernaut.P.228-229 

18 Marx, 1968. P. 47 
19 Vahdat . God and Juggernaut.P.230 

 هر دو نویسنده، یکدیگر را به عنوان نویسندگان یک تئوری مشترک تصدیق می کنند. هوکهایمر می نویسد: "فلسفه ما یکی است." 20
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وحدت بحث خود را در مورد نقد نیچه به مدرنیته، با نقل گزیده ای از تبار شناسی اخالق او آغاز می کند تا به تعبیر خود 
مطلق"، مفهوم روشنگری ذهن بنیادی انسانی را در افراطی  21ر فرد به عنوان شهریارنشان دهد که نیچه با "نگریستن د

 به کار می گیرد: 22ترین حد آن"

 
اگر که خود را در پایان این فرایند عظیم قرار دهیم، یعنی آنجا که درخت سرانجام میوه ی خویش را بار آورده 

جام پدیدار می کنند که وسیله ای برای چه کار بوده است، آنجا که جامعه و اخالقیت ِ عرِف اخالقی آن سران
اند، می بینیم که بر شاخسار این درخت، آن رسیده ترین میوه، یعنی خودفرمانفرما، رسته است که به هیچ 

ر اخالقی گشته ب  فردی دیگر بار رسته از بنِد اخالقیتِ عرف اخالقی که فرد خودفرماِن زِ  ;کس جز خود نمی ماند 
 23"خودفرمان" و "اخالقی" با هم یکجا گرد نمی آیند.( است. )زیرا

 
وحدت گرچه در این بخش تالش می کند تا به جوهر بحث نیچه ارجاع دهد، ولی تقریبأ بحثی در نقد تلقی نیچه از سوژه 

 24هموار کرده است. ستیعرضه نمی کند و فقط  نتیجه می گیرد که نیچه، راه را برای نقادیهای پست مدرنی
 

آیا ذهن بنیادی فردی واقعًا در غرب وجود بحث وحدت از آلتوسر، با سئواالتی شروع می شود که آلتوسر طرح کرده است: 
برای پاسخ ، وحدت به مقاله ای که آلتوسر در مورد ایدئولوژی نوشته است ارجاع می دهد که کلید درک سوبژکتیویته دارد؟ 

. در کاربرد معمولی این اصطالح، سوژه در حقیقت هم به معنی یک ذهن بنیادی مدرن در ابهام اصطالح خود سوژه قرار دارد
آزاد و هم به معنای یک موجود سوژه شده که خود را به قدرتی باالتر تسلیم می کند ، به کار می رود. فرد به عنوان یک 

را به فرامین سوژه ]بزرگتر[، تسلیم  سوژه آزاد رسماً مورد پرسش قرار می گیرد ، برای اینکه خواسته شود تا آزادانه خود
خواننده ای که چنین نقد رادیکالی را میخواند  25نماید. سوژه ها بنابراین وجود ندارند مگر به وسیله و برای تسلیم شان.

انتظار دارد، وحدت دریچه ای بگشاید، اما او تقریباً تنها نظری که در این بخش می دهد این است که "درون بینی های 

مندانه ای در بیان واقعی ذهن بنیادی در جهان مدرن وجود دارد]در بحث آلتوسر[، مع هذا آنها فقط بیانگر یک بخش هوش
 26از مدرنیته و پتانسیل آن هستند."

 
نتیجه پر دامنه ترین در مقابله پست مدرنیته با  مدرنیته ، وحدت پس از توصیف سه اصل مدرنیته از دیدگاه جیمسون، 

آیا چنین را در تحلیل او، مرگ سوژه به عنوان پدیده ای سرکش و افسار گسیخته می داند. و می پرسد پست مدرنیته 
و پاسخ می دهد که حتی در دستگاه فکری جیمسون نیز نمی توان پایان مردان بزرگ به عنوان سوژه مرگی ممکن است؟

دولت ها و غیره را  –راروایاتی چون عقل، علم، ملت ها را پایان ذهن بنیادی تصور کرد. به روشی مشابه ، لیوتارد پایان ف
که جایگزین مذهب شده اند را رو به از هم پاشیدن و متالشی شدن می بیند. لیوتارد اما برخالف جیمسون، فراروایات را 

 27نتیجه جهانی شدن سرمایه داری، نمی داند، او آنها را به صورتی ماهوی نامشروع می بیند.
   

آخرین صفحات کتابش ، سراغ هابرماس میرود تا هم راههائی برای غلبه بر مشکالت ذهن بنیادی وحدت سپس ، در 

بجوید وهم از طریق او پاسخ منتقدان رادیکال را بدهد.  هابرماس ، گرچه اعتقاد دارد که:"تنها منبع هنجارینی که خودش 

                                                 
21 Sovereign 
22 Vahdat . God and Juggernaut.P.230 

23Fridrish .Nietzsche. On the Genealogy of Morals. Translated and edited by Walter Kaufman. New York: Vintage.1967. P.59/ Vahdat . God and Juggernaut.P.230 
 ترجمه این قسمت از: نیچه ، تبارشناسی اخالق، ترجمه داریوش آشوری ، آگه، 1380- صفحه 72 نقل شده است.

24 Vahdat . God and Juggernaut . .P.232 
25  Althusser, L. “Ideology and Ideological State Apparatuses”:  In Lenin and Philosophy, London, New Left Books. 1971. P. 181-182 / Vahdat . God and 

Juggernaut ..P.233 
26 Vahdat . God and Juggernaut ..P.233 

27 Vahdat . God and Juggernaut ..P.234 
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که ذهن بنیادی تمام عیار عصر مدرن با آن  ولی به روشنی به مشکالتی  28را بیان می کند، اصل ذهن بنیادی است".
مواجه است، واقف است و تالش میکند این مشکالت را از طریق تئوری بین االذهانی حل کند. "او ازهگل به خاطر تالشش 

که براساس خود اصل مدرن ذهن بنیادی سامان یافته است، ونیز  به جهت عدم  29برای گسترش اصل بین االذهانی

در واقع هابرماس از طریق واسطه قرار دادن زبان، در صدد رفع  30بستر کنش ارتباطی انتقاد می کند." برقراری آن در
مشکل مدرنیته برمی آید: "عضویت در جامعه ارتباطی ایده آل، در اصطالحات هگلی، شامل هر دو "من" میشود: "من 

یت از طریق ارتباط به وفاق میرسند، بی آنکه در پارادیم جایگزین هابرماس، ذهن بنیادی و کل 31کلی" و "من فردی" ،
هیچکدام از آنها قربانی دیگری شوند. وحدت معتقد است که بر اهمیت زبان نمی توان بیش از این تاکید گذاشت که: 
"تمایل انسان به اختیار و مسئولیت می تواند به عنوان امری ما تقدم درک شود. آنچه که میتواند ما را فراتر از طبیعت 

 32برد، تنها چیزی است که ما می توانیم طبیعتش را بشناسیم: زبان"ب

 
هابرماس بحث می کند که سازش مجدد بین ذهن بنیادی و کلیت فقط می تواند در عصر مدرن اتفاق بیفتد. در جامعه 

تقدس از مذهبی(، با قلمروهای کفر و ایمانش )تقدس و بی تقدسی اش(، قلمرو  –ماقبل مدرن )سنتی یا متافیزیکی 
کنش ارتباطی مصون بود.وحدت همچنین به نقدهایی اشاره میکند که توسط نقادان پسا ساختارگرای مدرنیته متوجه 
هابرماس شده است. هابرماس در پاسخ به آنها اشاره می کند که آنان با نگریستن در ذهن بنیادی اعصار مدرن به عنوان 

هابرماس ریشه این خطا را در  33را همراه با آب حمام به دور می ریزند.عنصری مقصر در پدیده سلطه، در حقیقت نوزاد 
ماکس وبر می بیند که علیرغم تشخیص سه حوزه عینی، اجتماعی و ذهنی، معین نکرد که هر یک از این سه حوزه می 

آن برابر دانستن توانند مستقال گسترش یابند. ماکس وبر از نظر هابرماس، عالوه بر این، خطای دیگری هم مرتکب شد و 
ذهن بنیادی با وجه سلطه طلبانه آن، یعنی با عقالنیت ابزاری بود.وحدت در جهت همدلی با هابرماس می نویسد: "در 
مقابل طغیان مجدد نیهیلیسم اخیر، که در مجاری معینی از تبارشناسی و پسا ساختارگرایی بیان شده است، تالش 

با این حال، وحدت بحث می کند  34نیته، هیچ چیزی کمتر از قهرمانی نیست." های هابرماس برای نجات دادن پروژه مدر

که   36و نقد سیال بن حبیب  35که دو نقد به پروژه هابرماس باید جدی گرفته شود: نقد وابسته به روانکاوی رینر نیگل
ته است. نیگل بحث می معتقد است هابرماس در پروژه بین االذهانی خود جایی برای پلورالیسم و تفاوت باقی نگذاش

کند که "شالوده مدل هابرماس، مفهومی از سوژه خود بنیاد است که بر تمام گفتمان کنترل کاملی دارد. هابرماس، چیزی 
را که فروید به عنوان موضع دائما در حال تغییر و کامال سست اختیار نشان می دهد، به عنوان حاکم مطلقی تعیین می 

رین شکل به نقش محدود حاکم در سلطنت مشروطه می رسد و از طرف دیگر به عنوان یک کند که از یک طرف در بهت
 37برده، عشق اربابش را از آن تمنا می کند."

 
وحدت بار دیگر در مقابل چنین نقد رادیکالی که می توانست افق جدیدی برای او بگشاید، با آوردن نقل قولی از هابرماس، 

دور نگاه  38"هابرماس تالش کرده است خود را از تضاد رادیکال کانتی بین عقل و "میل"  به این اکتفا می کند که بگوید:
در مورد نقد سیال بن حبیب، وحدت بحث می کند که هابرماس این اتهام را رد کرده است ولی آن را با خطر بی  39دارد."

                                                 
28 Jurgen Habermas, The philosophical discourse of modernity. Translated by Fredrick G. Lawrence. The MIT press Cambridge, Massachusetts., P. 1987.41/ 

Vahdat . God and Juggernaut ..P.234 
29 . intersubjectivity 
30 Vahdat . God and Juggernaut .. 237 

31 Habermas, The Theory of communicative Action. P.97 – Vahdat . God and Juggernaut . P. 237 
32Jurgen Habermas, Knowledge and Human Interest. Boston: Beacon, 1971.p. 314 – Vahdat . God and Juggernaut. P. 237 

33 Vahdat . God and Juggernaut ., P. 238 
34 Vahdat . God and Juggernaut ., P. 238 

35 Rainer Nagele 
36 Seyla Benhabib 

37 Rainer Nagele.  “Freud, Habermas and the Dialectic of Enlightenment: On Real and Ideal Discourse.” New German Critique 22(winter). 1981- P. 55 
38 Inclination 

39 Vahdat . God and Juggernaut, P. 239 
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ظر می رسد فرزین وحدت در مقام نقد اهمیت کردن مسئله محوری توتالیته سازی نسبت به کلیت انجام داده است. به ن
یادی، از آنجا که خود را در چارچوب دفاع از پروژه ناتمام مدرنیته قرار داده است، به سادگی از معضالت ماهوی نذهن ب

مدرنیته عبور می کند وفقط به این بسنده میکند که بگوید" در تئوری کنش ارتباطی هابرماس  ذهنیت و کلیت میتوانند با 

 40زیستی کنند، بی آنکه یکی دیگری را نفی کند. " هم هم
 
خالصه پاسخهای وحدت به سئواالت آغازین نوشته می تواند به این گونه تنظیم شود که:  مشکل سوبژکتیویته این است  

رای که سوژه برای اینکه سوژه باشد، احتیاج به ابژه ای دارد و همین می تواند  سبب انکار ذهن بنیادی دیگران شود. ب
غلبه بر این مشکل ، راه حل های بیرون از فلسفه های سوژه را نمی توان مبنای کار قرار داد ، چرا که به نیهیلیسم  و از 
دست رفتن وجه رهائی بخش  سوبژکتیویته می انجامد. تنها راه حل ممکن و موجود ، راه حل درونی  و تالش برای تعادل 

ری است طوالنی و پیچاپیچ  و به لحاظ تاریخی  در غرب مدرن  همچنان رو بخشیدن بین ذهنیت و کلیت است که مسی
به کمال است . کمال یافته ترین نظریه تا کنون موجود برای غلبه بر مشکالت سوبژکتیویته نیز در تئوری کنش ارتباطی 

تقریبا هیچ  –شناسی مدرنیته پایه بنیادین هستی  –هابرماس  سامان یافته است. از اینرو و از آنجا که " انقالب ذهنیت 
"برای اینکه مدرنیته در ایران کامال عینی شود ، هر نوع نهضت و ذهن  41بخشی از جهان را بی تاثیر نگذاشته است،"

بنیادی با واسطه ای " باید نهایتا جایش را به شکل مستقیم تر ذهنیت بدهد. این امر، مستلزم مشکالت اجتناب ناپذیر 

و تناقضات اصل ذهن بنیادی چرا که "با گرفتاریها  42مربوط به ذهنیت مونادیکی که در غرب مدرن تجربه شد، خواهد بود." 
این فرضیات اما انسانی زمانی میتوان مواجه شد که آن اصل و تبعات آن ، در جامعه ای بطور کامل مستقر شده باشد." 

  در اندیشه فلسفی معاصر مورد تردیدهای جدی قرار گرفته است.
 

وجود دارد، از تحلیل روانی تا نظریه ادبی، نوشته های زیادی  در نقد ذهنیت مدرن و تالش برای جهان شمول کردن آن  
از انتقاد اجتماعی تا ایده فلسفی ، و از تئوری سیاسی تا جنبش فمنیستی.  وجه مشترک همه آنها ولی این ادعا است 

 و در ارتباط با دیگری یا دیگران  -بنابراین تابع نفوذ خارج است  -که "من" دکارتی پدید نمی آید، بلکه تشکیل می شود 
شکل می گیرد. در بین جریان فلسفی میتوان به سه جریان عمده اشاره کرد که در قرن ما، ادعاهایی مهم علیه ماهیت 

  ،هایدگر هوسرل و سوژه و موضوعات محوری مرتبط با آن طرح کرده اند و بسیار تأثیر گذار بوده اند: پدیدارشناسی
آنچه در این متفکران مشترک   43نظریه فمینیستی )سیال بن حبیب( . و پساساختارگرایی فرانسوی)در اینجا دریدا و فوکو(،

است این است که آنها این نظر را پذیرفته اند که چه سوژه دکارتی و چه فردیت مبنا  و ضامن یقین قرار گیرد، در بهترین 
جود ساختار مستقل ذهنیت شکل نوعی قصه مفید است. آنها عالوه بر این در این نکته اتفاق  نظر دارند که اذعان به و

به عنوان چیزی واقعی به همان اندازه قابل فهم است که انکار مطلق وجود آن ساختار. همه این ها، توضیح زیادی را می 
طلبد. ما از یک طرف نیازمندیم که معین کنیم که هر یک از این جنبش ها چه چیزی را رد می کند و چرا رد می کند و از 

 یم که هر یک ، چه مجموعه ای از دریافت های "خود" و امکانات آن را برای عمل، معرفی می کند.سوی دیگر معلوم کن
 

 الف : پدیدارشناسی و انکار سوژه جهان شمول
 

گر چه نمی توان از پدیدار شناسی سخن گفت و نام هوسرل  و تالش او برای  یافتن  مفهومی  از ذهنیت که حقیقت را 
نمی دهد، را ذکر نکرد ، ولی از آنجا که فلسفه هوسرل کامالً پیچیده است و او بسیاری از  به فهم معین ذهنی تقلیل

ایده های اش  را در سرتاسر زندگی فلسفی اش بازبینی و اصالح می کند، می توان از او در این جای تنگ درگذشت و 
هده یکی از شارحان آراء او نهاد: " در کار به شاگرد جفاکار او ،هایدگر،پرداخت و شرح پیچدگیهای فلسفه او را هم به ع

                                                 
40 Vahdat . God and Juggernaut, P.23./217 

41 Vahdat . God and Juggernaut, P.212 
42 Vahdat . God and Juggernaut, P. 217 

به جریانات دیگری مانند نوعمل باوری آمریکائی )ریچارد رورتی( ، که ادعاهای مشابهی علیه سوژه طرح کرده اند ، نیز میتوان اشاره کرد که نمی توان در اینجا بدانها پرداخت   .43   
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یک راه غیر خود گردان و از نظر فرهنگی وابسته  به وجود که  -اولیه هایدگر، سوژه به عنوان دازاین باز تفسیر می شود
رند می تواند هنوز زمینه امکاناتی را که در آن ها عمل می کند، تغییر دهد. در هایدگر میان سال، متفکران فقط قدرت دا

که دنیای جدیدی را آشکار کنند، در حالیکه در هایدگر پیر ، هرکسی آزاد است از دنیای اخیر گام برگیرد و به یکی از 

هایدگر شرح مدرنیته را با این  44دنیاهای متکثر وارد شود و بدین وسیله تغییر در شیوه های عمل جامعه را تسهیل سازد.
ره را بنیاد می نهد که در آن، از طریق یک تفسیر خاص از آنچه که هست و از جمله آغاز می کند که: متافیزیک یک دو

  45یقین" -طریق درک خاصی از حقیقت انسان، انسان نه فقط به عنوان یک خودگردان روشن اندیش بلکه به منبع " خود
عنوان یک وجود عقلی  پایه بودن کل فهم پذیری است. انسان به ،کل معنی تبدیل می شود. ماهیت ذهنیت بعد از کانت

دوره روشنگری ، خود رابه عنوان یک قوم اراده می کند، خودرا به عنوان یک نژاد می پروراند و باالخره خود را از طریق 
تکنیک به عنوان آقای زمین قدرت می بخشد. هایدگر معتقد است که  فن آوری به گونه ای کامالً موثر هم با انسانها و 

ان منابع رفتار می کند وپیش بینی می کند که بزودی نه  سوژه ا ی برپا خواهد ماند ونه ابژه ای هم با طبیعت  به عنو
برجا ، " سیستمی اطالعاتی"  در راه است که هم جان بشری را، آزادی را ، خواهد مکید  و هم  ذخائر دائمی اورا برای 

 46بقا یکجا خواهد بلعید. 
 

 رزوهاب : پسا ساختارگرائی و  مرگ انسان آ
 

فوکو را اگر بتوان بر خالف تمایلش وابسته به جنبش فلسفی پسا ساختارگرایی دانست، باید گفت که که پدیدارشناسی 
از نظر این جنبش ، آخرین  دژ تفکر متافیزیکی در سنت قاره ای است. این عقیده که ما می توانیم خود را از شیوه عمل 

ا ممکن می سازد، جدا کنیم، بر اساس این بینش یک افسانه است. از اینرو اجتماعی و زبانی که  گفتمان  نظری ما ر
،پسا ساختارگرایی، به عنوان یک جنبش فلسفی می تواند به عنوان انکار پروژه پدیدار شناسی تلقی شود.  با اینهمه 

، در تفسیر و نقد سوژه فوکو با یکی از اصلی ترین نمایندگان جنبشی که برای او افسانه ای بیش نیست ،یعنی هایدگر 

مدرن  شباهت بی شبهه ای پیدا میکند. "برای فوکوی جوان ، سوژه به یک کارکرد گفتمان تقلیل می یابد. برای فوکوی 
میان سال، نوشتن می تواند دنیاهای جدید را آشکار کند و در فوکوی مسن، آزادی به مثابه قدرتی برای پرسش از آنچه 

به عالوه صالحیت تغییر خود شخص و شاید، محیط فرد درک می شود. از نظر فوکو درهر که فعالً مسلم فرض شده، 
فرهنگ مفروض و در هر لحظه مفروض فقط یک شناخت وجود دارد که شرایط امکان تمام دانش را خواه به شکل تئوری 

جنسیت"، داستان یک توسعه فوکو در" تاریخ   47بیان شده باشد خواه به خاموشی در عمل نهفته باشد، تعریف می کند."
تدریجی  را در غرب نقل می کند که یک سوژه کامالً واحد و ثابتی را تولید کرد. سوژه ای که فوکو آن را "انسان آرزوها" 

می نامد. چنین سوژه ای فقط یک عنصر خودکفا  آنچنانکه در تفکر دکارت دیده می شود، یا منبع کل معنی آنچنانکه در 
می شود، نیست، بلکه بیشتر مکان نیات و آرزوهای خصوصی برعلیه کنش های عمومی است .غرب تفکر کانت دیده 

ترتیبی داده است که ما را تقریباً به طور کامل تحت نفوذ منطق آزمندی  و آرزو در آورد . فوکو نتیجتاً، با مرکز قرار دادن 
سوژه ای که از طریق نظارت و وابستگی مقهور قدرت در تفسیر سوژه ، از دو معنی از کلمه سوژه سخن می گوید : 

دیگری است و سوژه ای که از طریق آگاهی یا خودشناسی  دلبسته هویت خویش است . درهر دو مورد، سوژه  شکلی 

از قدرت را ارائه می دهد که مقهور می سازد و چیره می شود. بنابراین ، قدرت توسط سوژه های مدرن اعمال نمی 
 48ا خلق می کند. سوژه از اینرو  آزادی بخش نیست ، برده ساز است.شود، قدرت آنها ر

 

                                                 
44 Hubert L. Dreyfus , “Heidegger and Foucault on the Subject, Agency and Practices”,  http://ist-

socrates.berkeley.edu/~hdreyfus/html/paper_heidandfoucault.html 
45 Self-Certain 

46 Hubert L. Dreyfus , “Heidegger and Foucault on the Subject, Agency and Practices" 
47 Hubert L. Dreyfus , “Heidegger and Foucault on the Subject, Agency and Practices”.   

48 Hubert L. Dreyfus , “Heidegger and Foucault on the Subject, Agency and Practices”.   
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فوس می نویسد :"شباهت ها و تفاوتهای آنان هرچه باشد، چیزی که در هایدگر و فوکو به وضوح مشترک یهیوبرت در
ند. هردو ظهور و ایده آل کانتی عاملیت خودمختار هست 49پیدا" -است ، این است که هر دو منتقد ایده دکارتی سوژه "خود

بازنمودی)نمایندگی( در دوره کالسیک را به عنوان آغاز مدرنیته که باالخره در تفسیر کانت از انسان  روشن می شود، 

بررسی می کنند. با این حال آنها اهمیت آزادی انسانی را انکار نمی کنند. به طور خالصه، در حالی که هر دو متفکر، 
نگری یک سوژه خودگردان را رد می کنند، تصور نیرومندی که آنها از آزادی و عمل دارند، هایدگر و فوکو، ایده دوره روش

هردو متفکر را به این نتیجه می رساند که هر شخص می تواند شیوه های عمل فرهنگی اش را از طریق گشایشی به 
 50ل زدن در آنها اصالح کند. "انه
 

تراک می رسد، با هموطن پسا ساختارگرای خود ، ژاک دریدا ، در نحوه فوکو اگر با هایدگر بر سر نقد سوژه مدرن به اش

مواجهه با این  سوژه که هر دو آن را توهمی  متافیزیکی می پندارند ، به مجادله می پردازد. در مقاله دیگری تحت عنوان 
یافته است، نشان داده "می اندیشم، جنون و نوشتن" که به مجادله فوکو و دریدا بر سر می اندیشم دکارتی اختصاص 

ام که فوکو در جنون و تمدن بحث کرده است که عقالنیت مدرن به عنوان فرم سلطه یافته ای از شناخت، به طور 
سیستماتیک هر چه غیر عقالنی، دیگری یا جنون است ، را موضوع خود کرده است. او ادعا می کند که لحظه فلسفی 

در مقاله ای تحت عنوان  "می اندیشم و تاریخ  -غاز می شود. دریدا در پاسخ چنین "از شمول خارج کردنی" از دکارت آ

صرف نظر از متهم کردن فوکو به اینکه دکارت را خوب نخوانده است، از شمول خارج گردانیدن جنون را امری مختص  -جنون"
عالوه بر این ، از یک تصحیح به دوران مدرن و دکارت نمی داند و ریشه هایش را در فلسفه یونان جستجو می کند. او 

ساده تاریخی فراتر می رود و می نویسد همه نوشته ها و فلسفه های غرب برای اینکه به ظهور برسند، نیازمند از شمول 
خارج گردانیدن جنون هستند. او این سخن فوکو را که می خواهد"خود تاریخ جنون را بنویسد" نقد می کند و می پرسد 

ت می خواهد این تاریخ را بنویسد یا با جنون ؟ فوکو در پاسخ ، با روشی مشابه و با لحن جدلی، درمقاله آیا فوکو با عقالنی
ای تحت عنوان"جسم من، این مقاله ، این آتش" متد گفتار عمومی دریدا را زیر ضربات چکش نقد خود می گیرد و بی 

دازد، در واقع شرایطی را فراهم می آورد که دریدا در مقاله آنکه در حقیقت به اتهاماتی که دریدا به او وارد کرده است بپر
جوابیه "رعایت انصاف درباره فروید"،دچار اشکال متدلوژیک دیگری می شود که مفسران آراء او، آن را عجیب خوانده اند و 

می کند که ما بدون آن، آن اینکه  دریدا از یک طرف معنا داری ایده دکارتی ذهنیت را انکار می کند و از سوی دیگر اعالم 
 51نا توان از اندیشیدن هستیم.

 
 ج : جنبش فمنیستی و من روایتگر 

 
غالباً خاطر نشان شده است که فمنیسم به عنوان یک استراتژی نظری آنقدر متنوع است که به جای فمنیسم باید از 

توان در اینجا رها کرد و به یکی فمینیست ها صحبت کرد. گزارش این تفاوتها و تنوع ها در مکتب فمینیسم را می 
ازفمینیست های فیلسوف یعنی  سیالبن حبیب پرداخت .بن حبیب در بلندپروازی اش برای هم مفید ساختن و هم مربوط 
ساختن فمینیسم به جریانات فلسفی بزرگتر ، پیشنهاد می کند که یک مفهوم معین از خودمداری ، جانشین تفکر 

شنهاد او ،حرکت از یک خود برین )متعالی( به یک"من روایتگر" است. نگرانی بن حبیب فلسفی سنتی ذهنیت شود.  پی
به حفظ یک دپالک تیک  بین کلیت و جزئیت در مورد اخالق، عمیقاً با تأکیدش بر حفظ ذهنیت ارتباط دارد. در حالیکه بن 

امتیاز سیاسی را الزم می داند، ولی  حبیب، مرگ یک سوژه انتزاعی امپراطورانه و همه ادعاهای آن نسبت به شناخت و
ذهنیتی را پیشنهاد می کند که به گونه ای رادیکال زمینه سازی می شود. از این جنبه، بن حبیب، نگرانی های نظریه 
پردازان قدیمی تر مکتب فرانکفورت، به ویژه آدورنو را منعکس می کند که در صدد انحالل انسان باوری انتزاعی به نفع یک 

                                                 
49 Self- transparent 
50 Hubert L. Dreyfus , “Heidegger and Foucault on the Subject, Agency and Practices”.   

51 Hossein Mesbahian.  “Cogito, Madness and Writing”, A submitted paper to PES, to be published in year book of philosophy of education (2004).  
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باوری انضمامی  بود. نوعی انسان باوری  که تمام وجودهای زنده را با همه نیازها و رنج های ویژه شان در برمی  انسان
گرفت. بن حبیب اما نگران است که ممکن است بدون مفهوم عاملیت، اختیار و خودمداری، رهایی زنان غیرقابل تصور 

عهده می گیرد که از یک سوء اعتقاد به سوژه را حفظ می کندو باشد. بن حبیب  فرمول بندی یک روایت از ذهنیت را به 

ازسوی دیگر، اشاره متافیزیکِی اصل قراردادن یک شکل معین عقل به عنوان پایه عینی و کلی برای شناخت حقیقت، 
است. به اجتناب می کند.این ذهنیت تعدیل شده، یک مدل آرامتر و فراگیرتر از عقیده کالسیک عقل خودمختار خود بنیاد 

،می  54" به نام یک صدای متفاوت" 53در  کار کارول گیلیگان 52گونه ای مشابه ، یک تئوری "ذهنیت وابسته به جنسیت"
تواند به مثابه ابزاری برای یادآوری جنبه هایی از زندگی که هرگزمورد تأمل قرار نگرفته اند، به کار گرفته شود. این نوع 

ز نظر فکری و هم از نظر وجودی، آزادی بخش باشد و نتایجی نیز برای تصمیمات خودفهمی، در حقیقت می تواند هم ا
سیاسی در برداشته باشد. برای مثال در قضایایی که از نظر اخالقی، مسائل حساسی را در بردارد. مانند متد سقط 

 جنین یا مرگ آسان)کشتن دلسوزانه(.
 
 

 پسا استعماری مدرن و  اپساساختارگرایی، پسد : هابرماس در مقابل نظریات 
 

نقد به ذهنیت مدرن به جنبش های مذکور محدود نمی ماند و دامنه آن تا فلسفه نوعمل باوری ریچارد رورتی ، تئوری 
پسا استعماری ، و پست مدرنیته امتداد می یابد، جریاناتی که تمامأ مورد اعتراض هابرماس قرار می گیرند. او به طور 

ایط پست مدرن ژان فرانسوا لیوتارد، ادعا می کند که مدرنیته وظیفه ای را در مقابل ما نهاده است ر مخالفت با شردمثال  
که هنوز نیاز به تکمیل دارد.  هابرماس معتقد است که فرقه محافظه کار جوان که از نیچه الهام گرفته است ونیز عمده 

ه نیهیلیسم و آنارشی سقوط می کنند. هابرماس از اینرو پیروان پسا ساختارگرایی،عقالنیت را به کلی رها می سازند و ب
بحث می کند که کسانی که احساس می کنند از پروژه مدرنیته فراتر رفته اند، در واقع فقط خود را فریب می دهند. هیچ 

، وجود راه فراری به جزء بازگشت به دوران آغازین    برای حل مسائلی که از ذهن بنیادی و روشنگری منشاء می گیرد
ندارد. او خود پروژه بین االذهانی را پیشنهاد می کند که از نظر او می تواند از رویاروئی سوژه با یک جهان ابژه جلوگیری 
کند. هابرماس، مدلی را پیشنهاد می کند که در آن موجودات انسانی از طریق دیالوگ با یکدیگر، مبنای رهائی اجتماعی 

رند. با تمایز نهادن بین دو نوع عقالنیت : عقالنیت ابزاری که هژمونی و سلطه را در پی از انواع سلطه را فراهم می آو
داشته است و عقالنیت ارتباطی که انواع دموکراسی های مدرن را ایجاد کرده است، هابرماس از تعمیق دومی بر علیه 

" پروژه عقالنیت ارتباطی خود را گسترش (1981اولی جانبداری می کند. او در کار بزرگ خود، "تئوری عقالنیت ارتباطی)

 می دهد.
 
سوال اما این است که آیا هابرماس در عزم استوارش  برای یافتن نکته ای ارشمیدسی در نجات سوژه مدرن موفق شده  

هابرماس  55است؟ بسیاری بحث کرده اند که تلقی هابرماس از سنت جدید فلسفه فرانسوی غیر صحیح بوده است . 
تشخیص می دهد که ستاره  سنت روشنگری، دیری است که سوسو نمیزند  و  پیش  گوئیهای پیامبرانه سنت ضد 

روشنگری مبنی بر مرگ سوژه  نیز دیر مانده است که تحقق یابد.  او از اینرو دو کار را همزمان پیش می برد .    نخست 
را به عنوان فلسفه های شکست خورده ای که به دام آگاهی اهمیت فلسفی هم دوره روشنگری و هم ضد روشنگری 

ذهنی افتاده اند، مورد تردید قرار می دهد. و سپس به اکتشاف در ساختار  زبان  و تمایز بین زبان ارتباطی مفاهمه  و 
دش خوشامد زبان ابزاری هدفمند می پردازد. گرچه نظریه کنش ارتباطی هابرماس مهربان است، و به دیگران در درون بو

می گوید. اما مسائلی بنیادی نظیر اعتماد، عدالت و شکوفانندگی خود  وجود دارند که نمی توانند در سوژه مدرن صرف 

                                                 
52 Gender – dependent  subjectivity 

53 Carol Gilligan 
54 In a difference Voice 

55 Rudolphe Gasche, “Postmodernist and rationality” the Journal of philosophy 85(10):528 
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شوند. این مسائل که در سطحی کلی تر به مسائل پروبلماتیک وجود  متعلقند ، ما را در سطح اجتماعی به فکر کردن 
تای این بینش ملزم می کند که: "اخالق، در مخالفت با آزادی خود گردان، در مورد اخالقی سازی مجدد سیاست در راس

ستم و استثمار به هر شکل، اصوال با چنین اخالقی  56ذهنیت را به عنوان مسئولیت دگرساالر  باز تعریف می کند."

کار بریم ... وظیفه  شرایطی معنی میدهد که در آن هر یک از ما قادریم آزادی را به  57ناسازگارند." این یکسان سازی
مشکل و پرخطری که "روشنگری" به شیوه خودش در دستور کار قرار داده بود، ولی همانطور که فانون مدتها قبل 
 58خاطرنشان کرده است، تاریخ مدرنیته در غرب و در هر جای دیگر، برای تحویل آن به اکثریت مردم شکست خورده است."

 
فهوم یکپارچه متافیزیکی آن  عبور می کند. در حالی که نقدهای مفاهیم نظری سوژه و اینجاست که نقد سوژه از نقد م 

مسئله آفرین ، عموماً سودمند هستند، ولی در عین حال الزم است که  به مسائلی نظیر کسوف سیاست در دوره مدرن 

تالش می کرد تا برداشت های  نیز پرداخته شود.مارکوزه به طور مثال، همچنانکه داگالس کلنر نشان داده است، همواره
رادیکالش از ذهنیت را بر نبرد میان جریانات و گرایشات موجود بنیان نهد. او آگاه بود که ذهنیت رویارونشین )اپوزیسیونی( 
و جنبش ها و شورش هایی که این ذهنیت برآن استوار بود، شکننده، دستخوش پراکندگی و شکست یا دستخوش جذب 

اینرو ذهنیت برای مارکوزه، خواه سوژه مسلط کاپیتالیسم پیشرفته، خواه ذهنیت  و همگونی هستند. از
اپوزیسیونی)مخالف( که او در آغاز در چپ نو و پادفرهنگ )فرهنگ مقابل( و سپس در حرکت های اجتماعی جدید جستجو 

ای یک نظریه نیرومند ذهنیت که می کرد، تاریخی و همواره پر از تناقض و ابهام بودند. مارکوزه از سنت مارکسی نیاز بر
شرایط ذهنی را برای تغییر ایجاد کند، کامالً آگاه بود و عمیقاً به نظریه، فرهنگ و تجربه اجتماعی ای که به خلق یک 
ذهنیت جدید کمک کند، عالقمند بود. تالش های او برای بازسازی ذهنیت در آرزوی او برای تغییر اجتماعی رادیکال، توأم  

  59ردیت ریشه داشت.با حفظ ف
 

تاکید بر اختیار فردی اما به این معنی نیست که فرد باید به جهت  هواداری از "زندگی از خود گذشته" شرمنده باشد! 

  60چون ضمانت چیزی مثل اختیار برای روند نقد در ایجاد یک تفاوت در زمان حال الزم است، همانطور که کاستوریادیس
کل اجتماعی و فردی پروژه ای است مستقر در یک جامعه که فقط می تواند به عنوان بحث کرده است، اختیار در ش

دگرساالری نهادینه شده، دوام آورد." در هر صورت اختیار نمی تواند به تنهایی با آزادی پیوند داشته باشد، چون همانطور 
  61 درت را با هم سازگار می کند؟"که لونیاس می پرسد، "آیا آزادی مقدم بر عدالت است؟ و چگونه فرد عدالت و ق

 
واضح است که به محض اینکه ما دیدگاه "دیگری" را معرفی می کنیم، بازنویسی مدرنیته باید تحلیل هایی را ضمیمه کند 

و نقد وحشیگری سرکوبی که امروز با تکنولوژی مدرن "گسترش یافته، از   62که با نقد اروپا محوری و "انسان محوری"
ژه عدول می کنند. از اینرو الزم است به بیانگری های متقابل )مشترک( آنها در تاریخ دورانمان، توجه فلسفه های سو

است . برای مثال  63جهان-کنیم. این مستلزم قابل رویت ساختن اولویت رابطه با دیگری در روند تشکیل خود و زیست 
فاعل را تشخیص میدهد و در کار ریکور توسعه یافته مفهوم سازی متفاوتی از سوژه  که ویژگی چند معنایی و روایتگری 

است، بر این امر داللت می کند که "اختیار خود به گونه ای محکم همبسته با اضطراب برای همسایه خود و همبسته با 

                                                 
56 Emmanuel Levinas. .”Ethics of the Infinite,” in Dialogues with Contemporary Continental Thinkers, by R. Kearney, Manchester, Manchester University Press, 
1984,p.63 

57 equalization 
58 Venn, Couze. Occidentalism: Modernity and Subjectivity. P.193 

59Douglas Kellner, “Marcuse and the Quest for Radical Subjectivity”, 2000, http://dogma.free.fr/txt/Kellner-Marcuse01.htm  
60 Castoriadis 

61 Venn, Couze. Occidentalism: Modernity and Subjectivity. Newbury Park: Sage Publications, 2001. [Subjectivity, Postmodernism]. P. 192 
62 homocentrisim 

63Lifeworld 
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، ما را قادر می سازد که مکانیسم تشکیل  65عالوه براین، کار ریکور روی هویت روایت  64عدالت برای هر فرد است."
ذهنیت را شناسائی کنیم. او بحث می کند که هر کس روایت خودش را دارد.  ما خودمان را روایت می کنیم و این روایت 
، با روایات  مردم دیگر سروکار پیدا می کند.  روایت همواره در دگرگونی است، چون وابسته به  موضوعات تاریخی و 

 است. روایاتی اصوأل در فرهنگ ما وجود دارند که به ما یاد می دهند چگونه خود را روایت کنیم.   فرهنگی
 
روی هم رفته، نقد سوژه توسط مکتب فرانکفورت ،پدیدارشناسی ، فمینیسم، پساساختارگرایی، نظریه پست مدرن و 

چالش کشیدن ما برای بازاندیشی مسئله  گفتار پسا استعماری آغاز شد و دیگران تفکر ما را در خصوص سوژه با به

آفرینی های سوژه ، غنی ساخته اند و کمک کرده اند که در ابعاد مختلف تجربه و عمل که در گزارشات سنتی ما مورد 
غفلت قرار گرفته اند بیاندیشیم و آنها را مفهوم سازی کنیم و نیز امکانات دیگری برای تفکر، عمل و زندگی روزانه ، تصور 

م. در حالیکه مفاهیم سنتی و مدرن سوژه زیاد عقل گرا، ذات گرا، ایده آلیستی و متافیزیکی بودند، انتقادات معاصر به کنی
فرصت و انگیزه ای فراهم می کند که برداشت های انتقادی تر و خالق تر ذهنیت پسامتافیزیکی  را توسعه  –سوژه 

ش  برای متحد کردن انواع متفاوت نقد به  ذهنیت در شکل یک داستان از  تال 67، نویسنده "غرب آئینی" ،66دهیم. کاز ون 
در مورد  خود و دیگری در تئوری پسا استعماری صحبت میکند.  داستانی که در آن پاسداشت بیکرانه امر آزادی  به گونه 

 ید نوشته شود. ای نوشته شود که  سلب آزادی دیگران به محالی فلسفی تبدیل شود. داستانی که وجود ندارد و با
 

نتیجه  این قسمت از مقاله ، که وظیفه آن منحصرأ بازپرسی منابع موجود برای بازاندیشی و باز سازی ذهن بنیادی بوده 
است، می تواند این باشد که: هیچ متفکری به مسائلی که ذهن بنیادی انسانی با آن مواجه است ، پاسخ نداده و 

نظریات تعداد زیادی از متفکرین برای بازسازی و نوسازی ذهنیت در دوره معاصر استفاده بنابراین مسئوالنه این است که از 

کنیم  تا همچنانکه داگالس کلنر بحث کرده است ، عالوه بر پرهیز از ساده سازی مسئله در سطح فلسفی، در مسئله 
متالطم خود ما ، بازاندیشی اقتصادی و نبردهای سیاسی دوره  –آفرینی های ذهنیت در رابطه با توسعه اجتماعی 

بیشتری کنیم. به این نحو، نقدهای معاصر به سوژه ما را به چالش می کشند که به برداشت های بهتری برسیم و منابع 
   68جدیدی را برای نظریه و عمل انتقادی توسعه دهیم.

 مرگ خدا یا نوستالژیای خدای برتر؟ -2
 
 

تابش به "ذهن بنیادی با واسطه" ، با مبنا قرار دادن درکهائی کهن از دین وحدت با اختصاص دادن قسمتی از مقاله و ک

واز نام خدا،  ذهن بنیادی انسانی و ذهن بنیادی الهی را در مقابل هم قرار داده است. هدف این  قسمت از مقاله، آزمودن 
و جهان بینی عرفانی است که در  این تناقض مفروض در پرتو برداشتهای معاصر و قراردادن آن در مقابل مدلی از فلسفه

آنها به ترتیب ، نام خدا به منبعی برای درک نیازهای ضروری انسان تبدیل می شود، و پیش نیاز اعتقاد به خدا ، کافر 
شدن به انواع فقهی، کالمی و حتی فلسفی خدا باوری است. این رویکرد از آنجا که در پس مسئله شناسی معضالت 

 -است ، در جوهر مترقی تر از موضوع نقد خود یعنی هستی شناسی مدرنیته و نتایج سیاسی سوژه مدرن پدید آمده
 -اجتماعی آن است، و بدین ترتیب ذاتأ نمی تواند  به امری ما قبل خود رجعت کند. حداقل چیزی که در مورد این نوع جهان

رتی که فقط به یک استعاره کوچک بینش می توان گفت این است که جنبشی است مستقل که نام خدا را، ، در صو
سکوالریزه نشود و به جایگاهی برگردد که  به آن تعلق دارد، ایده ای قوی می داند که می تواند به گسترش  و تعمیق 
آزادی انسان و نجات او از چنگ متافیزیک قدیم، که می تواند خطری برای اختیار انسان باشد، و ایده آلیسم جدید که با 

                                                 
64 Paul Ricoeur, Oneself as Another, translated by Kathleen Blamey (Chicago: The University of Chicago Press, 1992) p. 18  
65 narrative identity 

66 Couze Venn 
67 Occidentalism 

68 Douglas Kellner, “Marcuse and the Quest for Radical Subjectivity”. 
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ر پاتوق های قدیمی اش ،انسان را به ذهنیتش فرو می کاهد، بیانجامد. خطری که حتی بزرگان فلسفه خانه کردن د
 مدرن نیز بدان واقف شده بودند. 

 

به نظر می رسد که  وحدت علیرغم همدلی با پاسخ قاطعی که انسان مدرن به خدا می دهد ، به مشکالتی که از این  
تا حدی واقف است و به آنها آگاهی می دهد   -در چارچوب و محدوده فلسفه مدرنهر چند  –سر کشی سر بر میآورد نیز 

.  او همچنانکه دیده شد ،از تشخیص نیاز کانت به مذهب برای سنگینی بخشیدن به اخالق ، هشدار هگل  نسبت به  
له با هابرماس ، که تلویحاً نارضایتی وبر از "از دست رفتن معنا"  سخن میگوید و  حتی  در مقاب-"خالء یا بی روحی"  و 

معتقد است که ما این قابلیت را داریم که به نیازهای وجودی مان به معنا، از طریق خودمان پاسخ بگوئیم،  هشدار می 
در بخش  69دهد که "معنا باید از خارج بر ما وارد شود،... ما قادر به رضایت بخشیدن به نیازهای وجودی خودمان نیستیم."

ایران با پایه های متافیزیکی مدرنیته، نیز این روش تا حدی ادامه می یابد.  او در ابتدا می نویسد: "آنچه درگیری ذهنی 
ایران را منحصر بفرد میسازد، درگیری ذهنی آن با پایه های متافیزیکی مدرنیته است، درگیری ذهنی ای که منشاء آن در 

وحیدی که خود ریشه در مذاهب پیش از اسالم و در یک مفهوم به یک سنت عمیقا محکم یکتاپرستی )توحید( قرار دارد. ت
 70همان اندازه قدیمی هویت فرهنگی دارد" 

 

این تشخیص درست ، که می توانست به طرحی برای ارائه آلترناتیوی دیگر در مقابل مدرنیته جوهرا" پارادوکسیکال منجر  
با استناد به  آن هم ناسی قبول و انکار ذهن بنیادی ،شود، در وحدت منجر به نوعی عقب نشینی  میشود و مسئله ش

پایه های متافیزیکی  انقالب اسالمی به امری پایین تر از گفتمان مدرنیته، فرو کاهیده  میشود: " گفتمان اسالمی، عنصر 
انکار ذهن بنیادی ذهن باور را در پیکره ای خاص درآمیخت که من آن را ذهن بنیادی با واسطه مینامم، امری که بین قبول و 

انسانی در نوسان است." ذهنیت با واسطه به تصوری از ذهنیت انسان اشاره دارد که بر ربانیّت یکتاپرستانه و خصایص 
آن، نظیر قدرت مطلق، علم مطلق و اراده مطلق، بنا نهاده شده است که سپس به طور ناقص مجدداً توسط انسان ها 

انسان وابسته به ذهنیت خداست، بنابراین در حالیکه ذهنیت انسان انکار نمی  تصاحب می شوند. در این طرح، ذهنیت
شود ولی هرگز مستقل از ذهنیت الهی )خدا( نیست و به همین دلیل "با واسطه" است. "ذهنیت باواسطه"، معموالً به 

می شود. یکی از تضادی عمیق بین ذهنیت خدا و ذهنیت انسان منجر می شود. تضادی که خود سبب تضادهای دیگر 
"این نوسان به نطر من،  71تندترین این تضادها در نگاه وحدت، تضاد بین تأیید یا انکار ذهنیت انسان به طور کلی است. 

دهد که یک نوسان مشابه را بین  پایه هستی شناسی فلسفه سیاسی و نهادهای جمهوری اسالمی را تشکیل می
 72گذارد."  ش میجایز شمردن و انکار حقوق شهروندی به نمای

 
او اما  بر خالف نکته فوق و نیز بر خالف  بحث هایی که در متن کتاب و به ویژه در فصل چهارم آن عرضه کرده است، نتیجه 
می گیرد که "با نشان دادن رابطه دیالک تیکی و پیچیده بین نیروهای مدرنیته و متافیزیک توحید در ایران، نشان داده ام 

یته ، خدا و نیروی عظیم منهدم کننده ، هستی های  کامالً متضاد  نیستند. خداپرستی در حقیقت که خداپرستی و مدرن
می تواند در قالبهای مدرن تجسد یابد. محتوای این نکته برای مطالعه مقوالتی که اغلب به عنوان مقوالت کامال جدا و 

نت و تحول، بیان می شوند، کامال اهمیت می غیر قابل جمع، مثل مدرنیته و ماقبل مدرنیته، مذهب و دموکراسی، س
به  -تجربه ای که سه قرن از آن گذشته است  –وحدت اما این دوگانگی را احتماأل با در نظر داشتن تجربه اروپا  73یابد." 

                                                 
69 Vahdat . God and Juggernaut.P.226 
70 Vahdat . God and Juggernaut, P. 212 

71 Vahdat . God and Juggernaut, P. 213 
72 Vahdat . God and Juggernaut, P. 213 

73 Vahdat . God and Juggernaut, P. 214 
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ن نفع مدرنیته قابل حل می بیند: "برای اینکه مدرنیته در ایران کامال عینی شود،نهضت و ذهن بنیادی با واسطه گفتما
 74اسالمی باید نهایتا جایش را به شکل مستقیم تر ذهنیت بدهد. " 

 

در اینجا نه میتوان وارد بحث انقالب شد و به نقد و بررسی اندیشه های معماران آن پرداخت و نه می توان تعارض فکری 
گفتمان بررسی کرده است ، متکلم( آن ، که وحدت آنها را ذیل یک –)فقیه  -معمار روشنفکر انقالب را با دو چهره روحانی

بررسی کرد. بحث را از اینرو در سطح نظری باید باقی گذاشت و به همان روش که  سرگذشت سوژه در اندیشه معاصر 
پی گیری شد، تلقی انسان مدرن ، انسانی که دو قرن " خود بسندگی"  را تجربه کرده است،  را از نام خدا پی گرفت. 

تاری تلقی های سنتی از دین و از نام خداست. تنها در این صورت است که چهره انسانی پیش نیاز چنین امری هدم ساخ
که مشترکأ خدا را به عنوان اراده ای قاهر در مقابل  -مؤمن و منکر -خدا رخ خواهد نمود و بر هر دو تلقی سنتی و مدرن

از نوشته ، از سر همدلی به سه نقاد رادیکال  غلبه خواهد کرد. از این رو در این بخش –انسان بی اراده مقهور می نهادند 
"خدای قوی مردمان ضعیف " خواهیم پرداخت تا به دیالک تیک ویژه روشنگری آدورنو یعنی " هر کس به خدا معتقد است 

توانه برسیم   و از آنجا به فلسفه  "دیگری بنیاد" لویناس کوچ کنیم و همه اینها را پش 75، نمی تواند به خدا معتقد باشد،" 
ای قرار دهیم برای طرح یک نظریه مستقل. نظریه ای که در پی تعقیب سرگذشت انسان و خدا تا به روزگار امروز حاصل 
آمده است و قصد ندارد این رابطه را به نحوی مکانیکی و ناتاریخی ، به یکی از دو شکل سپری شده سنتی  یا مدرن 

 رجعت دهد. 
 

 خدای قوی مردمان ضعیف الف : آموزگاران شبهه و 
 

ریکور در کار عمیقا پرنفوذش، فروید و فلسفه، به سه چهره متفکر کلیدی قرن بیستم : مارکس، نیچه و فروید، که ظاهرا 
با هم در یک جا گرد نمی آیند،  توجه می دهد که به شیوه های متفاوت در صدد بودند تا از طریق راز زدایی از مذهب و 

" بود که تا این حد ریکور را متاثر کرد؟ پاسخ به این  76ها را افشا کنند.  چه چیزی  در این "اربابان شبههاز سوژه مدرن ، آن
سوال بی اهمیت نیست، چون به نظر می رسد که شبهه این سه تن، به عنوان الگوهایی برای هرمنوتیک ریکور به کار 

یما مورد توجه قرار داده و نشان داده است که چطور هر یک ( این سوال را مستقDavid Stewartاستوارت ) یدمی رود. دیو
 از این سه ارباب در صدد یافتن یا توضیح معنی حقیقی مذهب و دور ریختن  این معانی  بودند.

 
به طور خالصه، تحلیل مارکس از مذهب او را به این نتیجه رساند که در حالیکه مذهب به نظر می رسد که نگران مسائل 

تعالی و نجات فردی است، در حقیقت  کارکرد واقعی آن  قابل تحمل تر کردن مصیبت زندگی و واقعیت شرایط  واالئی چون
کار غیر انسانی است. مذهب به این روش، افیون توده هاست. به گونه ای مشابه، نیچه هدف راستین مذهب  را"قدرت 

ساختن ضعف ونتیجه آن را  ساختن زندگی برای نمایاندن مواضع ضعف " میدانست .او هدف مذهب را  قابل احترام 
اخالقی بردگی می دید.  اخالقیاتی که اوامری  نظیر ترحم، پشتکار، تواضع و مهربانی را تشویق می کرد. بنا بر این، نیچه 

وی افشا نقاب از چهره مذهب برمی دارد و آن را به عنوان پناهگاه ضعفا افشاء می کند. همینطور در مورد فروید، همان الگ
کردن، برای آشکار سازی و تمایز "بود" از "نمود" در تحلیل او از مذهب آشکار است. بنا بر این، در حالی که مذهب به 

                                                 
74 Vahdat . God and Juggernaut, P. 217 
75 Theodor W. Adorno, Negative Dialectics, trans. E.B. Ashton (NY: Continuum, 1973) 401-2./ David Kaufmann, “Adorno and the Name of God,” 

 سودمند است. شک با طرح پرسش در باره اینکه آیا باورهای ما درست هستند، آیا دالیل کافی برای عقلی (Skepticism)  و شک(Suspicion). تمایز گذاشتن بین شبهه 76
ساختن اعتقاد وجود دارد، جوهر اعتقادات ما را به چالش می کشد. شبهه اما انگیزه ها و وظایف اعتقادات ما را با سواالتی نظیر چه چیزی آنها را برای ما جذاب می کند؟ چه کاری 

آنها برای ما انجام می دهند؟ مورد پرسش قرار می دهد. اینها پرسش های شبهه  هستند چون آنها از فشارهای موثر در تشکیل و تداوم اعتقادات و سیستمهای اعتقادی خبر 
می دهند که ما الزم می دانیم آنها را از خودمان پنهان کنیم. بنا بر این هر منوتیک شبهه  به عنوان تالش آگاهانه برای نشان دادن خود فریبی هایی تعریف می شود که دست اندر 

کار پنهان ساختن انگیزه های عملی واقعی ما از خودمان، هستند تا توجه نکنیم که چگونه و چطور بیشتر رفتارها و باورهای ما به وسیله ارزش هایی شکل می یابند که  که ما 
  برای بحثی مفصل تر رجوع کنید به:    آنها را انکار می کنیم.

Suspicion and Religious Belief ,  Merold Westphal, Fordham University, Bronx, NY  
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عنوان یک منبع مشروع تسلی و امید درک می شود زمانی که فرد مواجهه با مشکالت زندگی می گردد، در واقعیت 
 خدا بیان می کند. – توهمی است که صرفا آرزوی فرد را برای یک پدر

 

برای ریکور اما این گام کوچکی است که شبهه این سه آموزگار را به مذهب ، کار اصلی آنان بدانیم. چرا که اوأل روش آنان 
می تواند  به عنوان  "هرمنوتیک شبهه" برای افشاء هر ایده تثبیت شده به کار رود و ثانیأ در حالی که این درست است 

ابودی چیزهای تثبیت شده بودند، ایده های آنها، افقی را برای یک کلمه اصیل تر، برای سلطنت جدید که آنها درگیر ن
حقیقت، نه تنها به وسیله یک نقد تخریبی بلکه با اختراع هنر تفسیر، پدیدار می سازد. به عبارت دیگر، هر یک از سه 

را به وسیله کاربرد منظم نقد شک، افشا کردند . هر ارباب به شیوه های خودشان آگاهی کاذب را، فهم کاذب از "متن" 
اینان عالوه بر نقد مذهب ، همچنانکه سارا  77سه تن برای ریکور، نمایندگان سه طرز عمل همگرای راز زدایی هستند.

کس(، شریعتی اشاره می کند، "نشان دادند که فرد نه صرفاً نتیجه انتخاب آگاه و آزاد خود، که محصول روابط تولید )مار
 78اسیر غریزه)نیچه( و ابزار ناخودآگاه )فروید(است."

 
برای این سه متفکر ، و اصوأل از پایان دوره روشنگری بدین سو، تالش برای افسون زدایی جهان  همواره با حمله هماهنگ 
دن به موقعیت فکری منطبق با مذهب ، همبسته بوده است. داستان به خوبی شناخته شده است. کانت با کم کر

ادعاهای نظری فلسفه و کاهش دامنه ایمان، ایمان را از هیوم  و فلسفه را از جزمیت رهانید. در عین حال، او مذهب را 
به محکمه عقل تسلیم کرد و بدین ترتیب جایی را برای اختیارباقی گذاشت. هگلی های چپ )به ویژه فویرباخ و مارکس( 

به نیاز )اجبار(، عقالنی کردن جهان را یک گام به پیش بردند. تاریخ مذهب، با تقلیل متافیزیک به انسان شناسی و مذهب 
تاریخ امید بیگانه ولی واقعی انسان شد. امیدی که بایستی به نام آزادی احیا میشد. نیچه، پسر از دین برگشته یک 

یقت بی زمان، جبری و جهانی کشیش لوتری، نقد متافیزیکی ضد هگلی اش را آغاز کرد. او در صدد بود تا اشتیاق برای حق
را روانکاوی کند و بدین ترتیب نوستالژیای یک خدای برتر و یک انسان برتر را با افشای اینکه هر دوی آنها توهمات گرامری 

را در سلطه بر متافیزیک می یابیم که از نظر لفظی 79و ایمان علط هستند، درمان کند. و تا امروز ما عالقه رهایی بخشی 
 ی های چپ و در معنا توسط نیچه ای ها، مارکسیست ها و هایدگری ها، و ساختار شکن ها دنبال شد.توسط هگل

 
  !هر کس به خدا معتقد است ، نمی تواند به خدا معتقد باشد : دیالک تیک ویژه روشنگریو  آدورنو ب : 
 

دورنو و نام خدا " ، می پرسد : "اگر صحتی دیوید کافمن ، با در نظر داشتن چنین تاریخچه ای در مقاله ای  تحت عنوان " آ

در این تاریخ کوتاه و تا حدی ساده انگارانه تفکر ضد متافیزیکی وجود داشته باشد، ارزش پرسیدن دارد که چطور و چرا 
 تئودور آدورنو، این مارکسیست گمراه، هگلی چپ و خواننده صمیمی و پیرو نیچه، بر استفاده از استعارات جنجال برانگیز
مذهبی در طول دوره زندگی اش تاکید می کند و ... الهیات همواره در زیر سطح تمام آثار آدورنو در حرکت است و در هر 
کلمه این آثار رسوخ دارد".  اکنون نیازی به گفتن نیست که متافیزیک، یعنی مطالعه واقعیتهای فوق حس، همواره شبیه 

مورد کی یر کی گارد تا آخرین اثر کاملش به نام دیالکتیک منفی که در آن،  مذهب نیست. ولی آدورنو، از اولین کتابش در

بازیابی انتقادی خود متافیزیک را آغاز می کند، دوباره و دگر باره به موضوعاتی برمی گردد که از متافیزیک و الهیات مشتق 
استفاده می کند که در آن  نیازهای می شوند.  به طور مثال او از مفهوم خاص یهودی نام خدا به عنوان مدلی فلسفی 

انسانی  می توانند  درک شوند. و از اینرودیالکتیک خاص روشنگری خود را با این نتیجه نشان می دهد  که : "هر کسی 
به خدا معتقد است ، نمی تواند به خدا معتقد باشد" و اینکه "امکانی که با نام الهی ارائه می شود، توسط هر کسی 

 80ارد، حفظ می شود". که اعتقاد ند

                                                 
77 G. D. Robinson .Paul Ricoeur and the Hermeneutics of Suspicion: A Brief Overview and Critique / Volume II, Number 8 / September 27, 1995 / Page 12 

 - سارا شریعتی، درباره شرایط امکان مدرنیته دینی، در دفترهای بنیاد، دفتر اول: حاشیه متن، انتشارات شهر آفتاب، 1379، صفحه 133 78
79  David Kaufmann, “Adorno and the Name of God,” 1996 http://webdelsol.com/FLASHPOINT/adorno.htm 

80 Theodor W. Adorno, Negative Dialectics, trans. E.B. Ashton (NY: Continuum, 1973) 401-2./ David Kaufmann, “Adorno and the Name of God,” 
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برای آدورنو، به پیروی از وبر، فرمان دوم، اولین حرکت به طرف عقالنی کردن مذهب و تالش دلیرانه برای آزادی بشر از 
اسطوره بود: در مذهب یهود، که تفکر پدرساالری منجر به نابودی اسطوره می شود، پیوند نام و وجود، هنوز در منع گفتن 

ود. ولی نقل قولی از دیالکتیک روشنگری نشان می دهد که دوره افسون زدایی با پیروزی یهودی نام خدا مشخص می ش
بر اسطوره در نظریه )دکترین، اصل( نام الهی به پایان نرسیده است . تحریم تالش برای مهار کردن قدرت الهی، فرد را 

، تردید آمیزانه مثل یک اشتباه به حضور خدا در درست در وسط یک جهان غیر قابل تغییر می گذارد. حفاظت از تعالی خدا
جهان نگاه می کند، به طوری که اکنون فقط غیر مومن می تواند دیدگاههایی را اتخاذ کند که قبال به وسیله اعتقاد حفظ 
ه می شد، فقط غیر مومن می تواند به امید تعالی ای که در نظریه )اصل( "نام" ذاتی است، متمسک شود. در این مرحل

 ایمان از الهیات گریخته است و فقط می تواند به وسیله بی ایمانان حفظ شود. –در تاریخ، لحظه کنونی آدورنو 

 
سال بعد از همکاری با هورکهایمر و یک دهه قبل از دیالکتیک منفی نوشته  10در یک مقاله کوتاه در مورد زبان و موزیک که 
ارتباطی روزمره  تفاوت می گذارد: زبان موسیقی کامالً از زبان روی آورندگی یا  -شده، آدورنو بین زبان موزیک وزبان ابزاری

متفاوت است. زبان موسیقی دارای یک بعد کالمی )یزدان شناسانه( است. چیزی را بیان می کند که  81زبان رویکردی
ه روشی مشابه ، روزنزویگ ، ب  82توأماً آشکارو پنهان است. ایده ای از نام الهی است. نیایشی  راززدایی شده است .

تناقض نمای وجود خدا که توأماً نزدیک و دور است را اساساً در این حقیقت میبیند که هیچ مفهوم نظری از خدا، وجود 
 83ندارد. خدا، تنها یک نام دارد که یک مفهوم نیز هست. مفهوم او، همچنین نام اوست.

امکان یک هستی شناسی معاصر راستین را می توان در شکست دردیالکتیک روشنگری، آدورنو بحث می کند که عدم 
هستی شناسی های کاذب دید. طلیعه این آگاهی که سوژه جوهرتیش را از دست می دهد، سوژه را برای گوش دادن 

ی آلمانی نام اله -به اعالم رسمی آن آماده می کند . آدورنو، یک آیین )دکترین( مخصوصاً کالمی و به ویژه آیین یهودی
رابه جریان می اندازد تا وظیفه یک فلسفه را که متکی به نیاز بشری در جهت یک هستی شناسی راستین است را 

شرح دهد.  تالش آدورنو برای نجات حقایق درک نشده و بنابراین امکان معنا شناختی رهایی بخش الهیات یهودی و 
ی از عقاید قدیمی و یک اعتماد بت واره  به ابر دوره  به متافیزیک نظری به مثابه یک هشدار جالب توجه علیه ترس خراف

کار می رود. کنار گذاشتن متافیزیک به نام پیشرفت، می تواند پس گشتی باشد به ستایش متافیزیکی آنچه که فقط 
آمده است تا وجود داشته باشد: "پیشرفت یک مقوله نهایی نیست. پیشرفت می خواهد پیروزی شر رادیکال را مختل 

آدورنو نشان می دهد که نام خدا، به عنوان یک ایده قوی ، در صورتی که فقط به یک استعاره کوچک سکوالریزه  84ند."ک
نشود  می تواند مدلی برای یک هستی شناسی راستین  باشد. اصرار شگفت انگیز آدورنو بر الهیات بدون اعتقاد و 

ار آزادی تثبیت شده اند، تئوری بغرنجی است که نیاز به مطالعات متافیزیک ، زمانی که اینها به عنوان دشمنان محافظه ک
بعدی  دارد. چیزی که اما روشن است ، این است که او این تئوری را به عنوان آلتر ناتیوی در مقابل هستی شناسی 

 .های کاذب مطرح می کند
 

 لویناس و امکان اخالقی خداج : 
 

نمی دهد ، به پیشنهاد دالمایر به مکتب پاریس کوچ می کنیم تا ایده رهائی را هابرماس اگر به اخالق و به لویناس ارجاع 
از طریق او در نام خدا جستجو کنیم .  جفری کاسکی در کتابی تحت عنوان "بعد از مرگ خدا: لویناس و امکان اخالقی 

ه صورت متافیزیکی  ، نشان می دهد که لویناس به اخالقی معتقد است که بر خالف غالب سنن  فلسفی ، ب85خدا"

                                                 
81 Intentionality 
82 David Kaufmann, “Adorno and the Name of God”.  

83 Nahum Glatzer, ed., Franz Rosenzweig (NY: Schocken, 1960), p. 281./ David Kaufmann, “Adorno and the Name of God,” 
84 Theodor W. Adorno, "Progress," Benjamin: Philosophy, Aesthetics, History, ed. Gray Smith (Chicago: Chicago Univ. Press, 1989), p. 101. 

85 Jeffrey L. Kosky. After the Death of God: Emmanuel Levinas and the Ethical Possibility of God, University of Chicago Divinity  
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سامان نیافته و بنا بر این به ما اجازه می دهد که معنایی از خدا را توضیح دهیم که سرنوشتش نه  با سرنوشت خدای 
متافیزیک پیوند دارد و نه با سرگذشت وحی ها ی  تاریخی ای که بوسیله سنت های مذهبی روایت می شود. با این 

به عنوان شاهد مسئولیت ، از چند سو مورد تردید قرار گرفته است : آیا این خود  حال تالش لویناس برای حفظ نام خدا

مسئول می تواند  به خود و به ما بگوید، که خدائی که  خارج از فیزیک و متافیزیک قرار دارد، چگونه می تواند شاهد 
گمنام و این خود زخم خورده از مسئولیت من باشد؟  لویناس پاسخ می دهد از طریق خود آگاهی . و اینکه این خدای 

خودبنیادی چگونه می توانند یکدیگر را مختل  نکنند؟ لویناس پاسخ می دهد که گمنامی تهدید بردار نیست ، شهرت باید 
 به فکر شعور و خود آگاهی  باشد. خود آگاهی اما خود چیست ؟ خود آگاهی !

 
منتشر شده است، لویناس معناداری  86کسی به ذهن می آید"در کتابی شامل سیزده مقاله که تحت عنوان "از خدا چه 

و داللت های کلمه خدا را کشف و بررسی می کند. او نگران است که همگون سازی و یکپارچه سازی ما از نام خدا به 
دهد.  مطلقیتی که این کلمه حامل آن است  ضربه  بزند  و پژواک مطنطن این  نام را به صدای وزش بال یک پرنده  تقلیل

اهمیت ایده بی نهایت و رابطه من با این ایده،  برای لویناس ، در تاثیر آن روی عینیت رابطه من با همسایه ام ، با بچه 
های محله ام  و با دیگری به طور کلی است. لویناس این مسائل را از نقطه عزیمت های متفاوت بحث می کند. گاه به 

خود )هوسرل، بوبر و هایدگر( می رود  و گاه  به آنها که برای او دورتر محسوب سراغ زمینه های فکری نزدیک و آشنای 

می شوند)کی یر که گارد، مارکس ، بلوخ و دریدا( ارجاع می دهد.  دغدغه او هم این است که  رابطه "خدا و فلسفه" را 
 ، که عنوان یکی از مقاالت او هم  است ، و رابطه این دو را با دیگری تبیین کند.

 
لویناس، مفهوم مدرن ذهن بنیادی را به چالش می کشد ، اما به جای تدارک یک مفهوم جدید از ذهن بنیادی، تالش  می 
کند شرایط امکان اخالقی سوژه را از طریق حضور اخالقی خدا توضیح دهد. ایده اصلی او این است که ما از طریق واکنش 

نکردن مسئولیت غیر قابل انکاری که مقدم بر ذهنیت ماست، وجود پیدا و توجه به دیگری، از طریق جذب کردن یا انکار 

شویم  دهد که ما در شکلی از "یکی برای دیگری" ، جایگزین و جانشین یکدیگر میمی کنیم. او در "جانشینی" توضیح می
در مقابل دیگری مسئولم و کنم. از اینرو من ، به عبارت دیگر ، من از طریق دیگری و برای دیگری است که وجود پیدا می

توانم خود را از مسئولیتی که به دیگری دارم، برکنار نگاه دارم. لویناس، نقطه نظر باید به دیگری پاسخگو باشم. من نمی
کند شود، را رد مینیاز، خود بس و خودگردان نگریسته میلیبرالیسم سنتی ، که درآن به انسان به عنوان موجودی بی

توانیم خود را رها توان براساس یک قرارداد عقالنی اجتماعی ، نظام جامعه را سامان داد. ما نمینمی و معتقد است که
و سبکبار از مسئولیت بدانیم. مسئولیت در مقابل دیگری، یک تعهد قبلی در مقابل دیگری نیست، بلکه براساس برادری 

دادن "برادری" است که انسانها به معنای راستین کلمه انسانی است، امری که مقدم بر آزادی است. تنها با اساس قرار
توانند در یک پروژه متقابل و کنند و میکنند، به یکدیگر توجه میشوند، با یکدیگر همبستگی پیدا میاجتماعی می

ری برد، اصطالح "مادری"  است، مادمشترک با یکدیگر کارکنند. اصطالحی که لویناس برای اهمیت مسئولیت به کار می
در فلسفه لویناس، یعنی "داشتن دیگری در درون خود". در سطح سیاسی ، این "مادری" سبب شامل گردانیدن همه 

 87شود که تحت نظام یا دولت سیاسی خاصی قرار دارند. کسانی می

 
است، ، که مجموعه ای از سخنرانی های او برای دو درس دانشگاهی 88در کتابی دیگر تحت عنوان "خدا، مرگ و زمان"

او بار دیگر به آنچه که قلب تقکر او،یعنی اخالق، خوانده اند، بر می گردد. این کتاب که باید امیدوار بود روزی به فارسی 
برگردانده شود، از دو جهت حائز اهمیت است: نخست این که مضامین خدا، مرگ و زمان ، لویناس را به مواجهه با عمده 

اند و بحث های او را در مورد این  شاید فرا روایت های واقعی  در زمینه ای بسیار فالسفه و سنن بزرگ اروپایی می کش

                                                 
86 Emmanuel Levinas, Of God Who Comes to Mind, Translated by Bettina Bergo,Stanford University Press, 1998. 
 حسین مصباحیان ، مجله آفتاب ، شماره 28 ، مرداد و شهریور 1382 ،صفحات 51-44  87

88 Emmanuel Levinas, God, Death, and Time, Translated by Bettina Bergo, Afterword by   Jacques Rolland ,Stanford University Press 2001. 

http://www.semcoop.com/author/35570
http://www.semcoop.com/author/85731
http://www.semcoop.com/author/35570
http://www.semcoop.com/author/85731
http://www.semcoop.com/author/102199
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گسترده قرار می دهد. دوم این که لویناس را به عنوان یک معلم به ما معرفی می کند و عقاید او را به گونه ای قابل فهم 
و دیگران ، مسئله شناخت خدا  و راه تر توضیح می دهد. لویناس ضمن بررسی نظرات بلوخ، کی یر که گارد، برگسون 

هایی که فلسفه در این مسیر طی کرده است را نشان می دهد تا بار دیگر به  مضامین محوری فلسفه اش یعنی به 

 دیگری و به امکان اخالقی خدا باز گردد.

ئه کرد تا هم بحث روشن تر گر چه می توان چکیده های دیگری از آثار لویناس که نمایانگر تلقی او از نام خدا است ، ارا
شود و هم مقدماتی کلی برای آشنائی با اندیشه های او فراهم آید ، ولی انعکاس نظرات او در بیان یکی از روشنفکران 

نامد. در انديشة لويناس براي رفتن به سوي مي« ديگري هستي»لويناس خدا را مدرن جامعه ما خالی از لطف نیست:" 
اين واقعیت نامتناهي واقعیتي متعالي است .رفت. خدا از نظر لويناس بیروني بودن مطلق است  خدا بايد به سوي ديگري

کران و نامتناهي است، به اين دلیل است که فراسوي قدرت سوژه شود. اگر ديگري بيکه در ديگري مطلق خالصه مي

رود و پايان گاه از نظر او به خواب نميیچگیرد. عشق از نظر لويناس به معناي توجه به ديگري است و اين عشق هقرار مي
ايم بايد جدا شويم، و به دنبال ديگري به مکان پذيرد. به گفتة لويناس ما از ذهنیت خودمان که در آن ريشه دواندهنمي

گو مسئول بودن در قبال ديگري فقط به معناي پاسخ .ديگري برويم. براي سوژه بودن بايد به تقاضاهاي ديگري گردن نهاد
  89"اي است که ما به عنوان سوژه در آن قرار داريم.شناختيبودن به ديگري نیست، بلکه ترک موقعیت هستي

 ایمان مذهبی   ینقش رهائی بخشد : هابرماس و  گسست از  

آدورنو اگر به عنوان یکی از مهمترین نمایندگان نسل اول فرانکفورت ، به ایمان مذهبی همدلی نشان میدهد ، شاگرد   
.فرد دالمایر  بندداو هابرماس به عنوان برجسته ترین متفکر نسل دوم این مکتب ، دل به تمامی به عقالنیت محتضر می 

ناخته شده است ، در نقدی که اخیرأ به مقدمه ویراستار کتاب مجموعه که در محافل روشنفکری ایران نام و چهره ای ش
مقاالت هابرماس در مورد مذهب و عقالنیت نوشته است ، تفاوت نسل های اول و دوم فرانکفورت را در حوزه های نقش 

خش هایی از رهائی بخش ایمان مذهبی  و نقد سرمایه داری و نئولیبرالیسم به روشنی نشان می دهد. این نقد که ب
آن در پی می آید ، عالوه بر اینکه به سنگینی ، دفاع هابرماس را از عقالنیت مدرن مورد پرسش قرار می دهد ، واجد 

نکته قابل تامل دیگری نیز هست و آن اینکه ویراستار جانبدار هابرماس در تالش است تا نشان دهد که او همچون اسالفش 
ن است و دالمایر ناامید از سوژه نشان می دهد که چنین نیست: زمان بررسی به نجات بخش بودن باور مذهبی مؤم

اوضاع و احوال ، به ویژه  برای روشنفکران سنت چپ  فرا رسیده است. پایان جنگ سرد و نابودی اتحاد جماهیر شوروی 
از نقاط جهان،) گاه  ، دو گرایش بزرگ و متضاد را پیش کشیده است: از یک سو جوش و خروش ایمان مذهبی در بسیاری

اکنون در شکل نئولیبرالیسم کاپیتالیستی  –در شکل بنیادگرایی دگماتیک (، و از سوی دیگر صعود پیروزمندانه لیبراسیم 
به عنوان پیامد منطقی جهانی سازی . این گسترش ها ، تاثیر  ویژه ای بر مکتب فرانکفورت ،که تا کنون حداقل دو نسل  –

دارند. در حالی که بسیاری از متفکرین نسل اول فرانکفورت، مؤسسه ای  برای تحقیقات اجتماعی که  را در بر می گیرد ،
بورژوا بود، علیرغم مخالفت با هرنوع  –انگیزه اولیه و اساسی آن تحلیل انتقادی سرمایه داری اخیر و جامعه لیبرال 

لی نشان می دادند ، این گرایشات در نسل دوم دگماتیسم مذهبی ، با پیام مالیم و  نجات بخش باور یهودی ، همد
) ویراستار کتاب هابرماس( در گرایشات مذهبی نسل اول، به ویژه گرایش  90تقریبا" واژگون شده است. اداردو مندیتیا

، اتوپیایی، مکاشفه ای و  91یادآور" –"نجات بخش باوری اتوپیایی یهودی" ،چهار عنصر اصلی کشف می کند: "احیاگر 

بخش . این  جنبه ها در نوشته های بلوخ، بنجامین، هورکهایمر و آدورنو بیان شده اند.  با هدایت یورگن هابرماس رهایی 
اما، تئوری انتقادی خیلی کم یا هیچ عالقه ای به ایمان مذهبی نشان نمی دهد، و در عوض ترجیح  می دهد به دفاع از 

زبانی( بپردازد.این  تئوری، بار دیگر تحت نفوذ هابرماس ، به آرامی  گفتمان صرفا" عقلی )ملهلم از نئوکانتیسم و فلسفه

                                                 
 » امانوئل لويناس: از انديشه ديگري تا ديگر انديشیدن « ، رامین جهانبگلو ، روزنامه همشهری ،۲۶ مهر ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۱۹۸ 89
90 Eduardo Mendieta 

91 Restortive-Anamnetic 
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. 93رالز اصوأل به چشم نمی آید   92به سمت  لیبرالیسم سیاسی حرکت می کند، تا جائیکه گاه تمایز آن با" روندگرایی"
جدا کرده است.  مند یتیا،  از اینرو تعجب زیادی ندارد که بسیاری از ناظرین ، از خلیجی صحبت کنند که دو نسل را از هم

در صدد است عمل متقابلی انجام دهد و این برداشت را تصحیح کند. به نظر او نسل دوم مکتب فرانکفورت، "بدون ابهام" 

دستور کار اولیه را ادامه داده اند.در مورد مذهب، تز اصلی مقدمه او این است که کار هابرماس "به وسیله تصور گسست 
ابی مثبت اولیه و ارزیابی منفی بعدی از نقش مذهب، به درستی مشخص نمی شود." مندیتیا یقین اش زمانی  بین ارزی

را به تداوم، به این شکل بیان می کند که در حالی که هابرماس مسلما" یک سکوالر است، به هیچ وجه یک فیلسوف 
دن نیست، بلکه نکته این است که آیا از کارهای ضد مذهب نیست. نکته ای که اما در اینجا وجود دارد، له یا علیه مذهب بو

هابرماس آنتن های کافی برای احترام به تفاوت و نیز در هم آمیختگی  خاص عقل و ایمان، اعتبار گفتمانی و امید نجات 
اما  بخش فرستاده می شود یا خیر. ادعای اصلی  مندیتیا ، تداوم آرام و بی وقفه بین دو نسل فرانکفورت است. این ادعا

محل تردید فراوان است. این تردید با پیشرفت هایی  که در عرصه های دیگر صورت گرفته  و هابرماس موافقت خیلی 
کمی  به آنها نشان داده، بیشتر تقویت می شود: به نظر من ، بسیاری از بن مایه های نسل اول فرانکفورت، در فلسفه 

یناس تا دریدا و ماریون  مجددا ظاهر شده اند . مقاالت هابرماس هیچ فرانسوی به ویژه فرم ساختارشکنانه آن،  از لو
ارجاعی به لویناس نمی دهند و نظرات او در مورد دریدا تقریبا" به گونه ای یکنواخت به طرد و رد دیدگاه هایش می انجامند. 

ت؟  جواب هر چه باشد، نگرانی آیا بن مایه های نسل اول بدین ترتیب از فرانکفورت به سرزمینی چدید مهاجرت کرده اس

این است که جریانات دیگر نیز ممکن است به جای دیگری سفر کرده باشند. من در آغاز تطابق پیش رونده تئوری انتقادی 
را در لیبرالیسم آمریکایی ذکر کردم. تمایلی که سرنوشت بدشگونی را تحت توجهات نئولیبرالیسم جهانی شده به دست 

بار هابرماس، عباراتی در کتاب مندیتیا وجود دارد که آگاهی از این بدشگونی ها را نشان می دهد، چرا می آورد. برای اعت
که هابرماس زمانی آ نچه روشنگری غربی برای مدتها نادیده انگاشته بود  ، یعنی  عقالنیتی را که قدرت سرکوبگر تمدن 

مانند کرده و سنت های خودش را به فراموشی سپرده، جهانی سرمایه داری را تشویق کرده، فرهنگ های بیگانه را ه
که هیچ گزینه ای برای برون رفت عقالنی از جامعه جهانی  94تقبیح می کند. ولی در مصاحبه اخیر با مندیتیا، ما می آموزیم

ابرماس ، را باید در سرمایه داری امروز برای ما وجود ندارد. از آنجا که راه عالج "توزیع ناعادالنه ثروت در جهان"، از نظر ه
سیاست و اقتصاد جست، نه در گنجه اخالق،  او تئوری اخالق را تنها می گذارد وبارها تکرار می کند که موضوع داغ نظم 
جهانی عادالنه، اساسا" یک مشکل سیاسی است )یعنی مسئله تاکتیکی یا استراتژیک( . آیا این بدین معنی است که 

جهان سوم و چهارم دیگر نمی توانند حمایت اخالقی و روشنفکری مکتب فرانکفورت  جمعیت های فقیر و حاشیه نشین
را جهت رهائی از فقر و فالکتشان انتظار داشته باشند؟ اگر چنین باشد  ، گسست بین دو نسل در حقیقت، غیر قابل 

 95پیوند به نظر می رسد.

 ؟ سرگردان میان دو دنیاآموزگار امیِد رهائی  یا  -3
 

ت در مورد شریعتی، با اشاره ای تاریخی به سابقه بحث بحران هویت در ایران آغاز می شود. او شریعتی را بحث وحد

نزدیکترین وارث جالل آل احمد می داند و با اشاره به مقاالت "بازگشت به خویش" و "از کجا آغاز کنیم" شریعتی، سئوال 
؟ و پاسخ می دهد که  "اشتباه سنگینی خواهد بود اگر می کند که به چه خویشتنی آیا شریعتی می خواست بازگردد

یک بازگشت به گذشته اولیه است. خویشتن جدیدی که شریعتی از آن  –ما اظهار کنیم که خویشتن تاریخی شریعتی 
 دفاع می کرد، بر پایه قرائتی از متافیزیک یکتاپرستانه استوار شده بود که تلویحاً یا صراحتاً پایه های هستی شناسی

                                                 
92 proceduralism 
هابرماس خود در جائی، در مقام نقد تئوری عدالت و لیبرالیسم سیاسی رالز، تصریح می کند که از آنجا که من پروژه رالز را تحسین میکنم ، برایش احترام قائل می شوم و  93

 خود را در اهداف با آن شریک می دانم، نقد من به رالز باید در حد یک اختالف خانوادگی تلقی شود. رجوع کنید به : 
 J. Habermas. The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory. MIT Press, Cambridge, MA, USA, 1998. Edited by C. Cronin and P. De Greiff.p.50 

94   Habermas, Jürgen, Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity, edited by Eduardo Mendieta, MIT Press, 2002.  P. 153 
95Habermas, Jürgen, Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity, edited by Eduardo Mendieta, MIT Press, 2002. Reviewed by: Fred 

Dallmayr, Notre Dame Philosophical Reviews 2003.02.05 
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آنچه که من ذهنیت با واسطه می نامم را تشکیل می دهد". در گفتمان ذهنیت با واسطه شریعتی  ، ذهن بنیادی 
انسانی با یک تغییر مداوم، بین تأیید و انکار آن مشخص می شود. شریعتی با در نظر گرفتن اختیار، آزادی، بینایی، 

ت مدرن را یکایک برمی شمارد اما آنها را منوط و مشروط به خودآگاهی، آفرینندگی، کمال، زیبایی و عقل، عناصر ذهنی

تبعیت و تسلیم به اراده خدا می کند. برای اثبات نظریه خویش، وحدت، تالش می کند که با رجوع مستقیم به آثار 
سانات را شریعتی، به ویژه بخش کویریات او، مستنداتی برای نوسانات ذهن بنیادی انسانی در تفکر وی بیابد. او این نو
 در سه بخش هستی شناسی ،فلسفه اجتماعی و فلسفه سیاسی شریعتی مورد بررسی قرار می دهد.

 
در سطح هستی شناسی ، وحدت با استناد به فقراتی از نوشته های شریعتی و از جمله به قطعه ای از معبد او، که 

به  قامت بلند عصیانی که از پستی این دنیای آن را به منزله یک قصیده می داند ، به تلقی شریعتی از انسان به مثا

کوتاه به ماوراء سربر داشته و در قالب طبیعت نمی گنجد، اشاره می کند  و سپس با ذکر این عبارت شریعتی که " 
نتیجه می گیرد که  96مشنو، به هیچ آوازی جز الهام که در این متن "آسمان آبی رنگ پاک" آورده شده،  گوش نده،"

شریعتی بین  تأیید و انکار مداوم ذهنیت  در نوسان بوده است. این تأیید و انکار مدام ذهنیت توسط شریعتی به عنوان 
، شرح داده می شود. گو اینکه او ناگهان تشخیص داده است که سفر وجودی او، همان سفری است که 97یک "حیرت" 

رهایی از طبیعت و دلهره وجودی توأم با ذهن بنیادی منجر شده است . شریعتی از طریق غرب پیموده شده است و به 

در  98از امکان اینکه راه او به منادهای مدرنیته و نیهیلیسمی از "طرح نامحدود آزادی" منجر می شود، تأسف می خورد.
شریعتی بین انسان  99از می کند.همان زمان او اشتیاق پرشوری را در امکان اینکه انسان، آفریدگار خویشتن می شود، ابر

 مذهبی در نوسان است . -محوری ویک راه حل عرفانی
 
ریشه سایر نوسانات شریعتی در فلسفه اجتماعی و سیاسی نیز از نظر وحدت  در همین جا نهفته است. وحدت با  

نماینده اصلی تاریخ و  اشاره به این سخن شریعتی که "اسالم نخستین فلسفه اجتماعی است که مردم را ... به عنوان

و "در متن اجتماعی، ما همواره می توانیم مردم را جانشین خدا  100مستقیماً مسئول جوامع، مورد توجه قرار می دهد".
نتیجه می گیرد که شریعتی ، جمع باورانه مردم را در برابر فرد قرار می دهد. وی دراین بخش به مبانی 101سازیم، "

تی توجه می کند و معتقد است که توجه به کلیت اجتماعی به عنوان یک وجود فلسفی اجتماعی و سیاسی شریع
جمعی، غالباً شریعتی را وامی دارد که عقاید فردیت گرایی و دموکراسی لیبرال را رد کند. استناد وحدت در این بخش، 

راسی لیبرال و پلتیک پرداخته بیشتر به فقراتی از نوشته های شریعتی است که در آنها ،  به نقد پارلمانتاریسم ، دموک
می شود و در جهت چاره اندیشی برای نقائص آنها، چشم اندازهائی برای امحاء دولت، ضرورت تعمیق دموکراسی ) 

امت و امامت(  ومحتوا بخشیدن به پلیتیک ) از طریق نظریه پردازی پیرامون مفهوم -نطریه معروف دموکراسی متعهد
 سیاست( گشوده می شود.

 
بحث وحدت در مورد نوسانات ذهن بنیادی در اندیشه شریعتی، به این نتیجه می انجامد که مباحث متفکرانی مانند  پایان

شریعتی، به خودی خود، می تواند گامی به سوی پایه حقوقی شهروندی در جامعه مدنی تلقی شود، ولی غالباً و تقریباً 

شریعتی ، هم شامل عناصری است که در ضدیت با حاکمیت بالفاصله، به انکار آن، کشیده می شود. بحث سیاسی  
 102مردم و حقوق شهروندی است و هم موافق با آن، اگرچه که او تأکیدات تاریخی بیشتری بر عناصر دومی گذاشت..

بنابراین به طور کلی و در سطح هستی شناختی، منصفانه خواهد بود که بگوییم، شریعتی، یک شکل ابتدایی از ذهن 

                                                 
 علی شریعتی ، مجموعه آثار 13 هبوط در کویر تهران، چابخش ، 1983 صفحه 116 96
 علی شریعتی ، مجموعه آثار 13 هبوط در کویر تهران، چابخش ، 1983 صفحه 117  97

 -- علی شریعتی ، مجموعه آثار 13 هبوط در کویر تهران، چابخش ، 1983 صفحه 119 98
 -- علی شریعتی ، مجموعه آثار 13 هبوط در کویر تهران، چابخش ، 1983 صفحه 119 99

 علی شریعتی ، روش شناخت اسالم، تهران، حسینیه ارشاد، 1968، صفحه 15 100
 علی شریعتی، ابوذر صفحه 153 101

 علی شریعتی، ابوذر صفحه 153 102
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را هر چند نوعاً در شرف تکوین و جمع گرا به جمع کثیری از ایرانیان معرفی کرد که تاکنون تأثیر زیادی از انقالب بنیادی 
 ذهن بنیادی در دنیای مدرن، نپذیرفته اند. 

 

در مقام سنجش ) به مفهوم کانتی کلمه =  خواندن ، اتمیزه کردن و تفکیک درک صحیح از برداشت نادرست( دیدگاههای 
این بخش از نوشته نخست تفکیکی قائل می شود بین سه نوع سنت تأمل روی مسائل هستی تا از طریق آن ،  فوق،

استلزامات شناخت روش مند شریعتی را در کویریات ، جائیکه او دیگر معلم نیست ، نشان دهد و از آنجا به هستی 
رسی این بوده است که به تعبیر زیبای اجتماعی او عزیمت کند. روش نوشته در این بر -شناسی و فلسفه سیاسی

کند و همچون کسی که  103معصومه علی اکبری، از توهم  خود در مورد آشنائی با اندیشه شریعتی ، آشنائی زدائی
برای نخستین بار به سراغ اندیشه کسی میرود، تالش کند که بیننده آثار او باشد. پس از اینرو بیشتر نقل کرده است و 

هم از ریشخند خود شریعتی که " می دانم پس از مرگم...  نظریه ها و فلسفه هایی  را هم که نداشته  کمتر تفسیر ، تا
، در امان بماند و هم در جهت  104ام و روحم هم از آنها خبر دار نبوده است، از خالل آثارم استنباط خواهند کرد... "

ود. گرچه در پرتو آگاهیهای هرمنوتیک جدید مبنی بر درخواست خود از دیگران مبنی بر شناخت دقیق تر شریعتی  پیش ر
در هم تنیدگی دو حوزه شناخت و تفسیر  ، نمی توان از حفره ای عمیق بین  این دو صحبت کرد، اما این بدان معنا نیست 
که در تفسیر گشاده دستی شود و هر برداشتی به اندیشه ای نسبت داده شود. شریعتی وارترین راه شناخت شریعتی 

، مستقل کردن او  از ارزش های اجتماعی و جهانی امروز ما و قرار دادن او در همان فضایی است که تنفس می کرده 
است. تنها در این صورت است که می توان دریافت که او تا چه حد متفکر فردای خود بوده است. و دل آزار ترین شیوه 

ین نوشته از این رو فارغ از هر گونه مصلحت اندیشی های غیر شناخت او تالش مکانیکی برای به روز کردن او است. ا
فکری مرسوم و به دور از هر گونه هراس از احتمال سوٍ استفاده دیگران ، آزادمنشانه دیده بر هر چه غیر او است ، بسته 

تا او را است ، حضور هر چیزی و هر کسی را در جریان شکل گیری مطلب به حد صفر رسانده است وتالش کرده است 
بشناسد و گزارش کند . حتی اگر در جائی آرزو داشته است که ای کاش شریعتی بود و مسائل امروز را می دید و جور 

دیگری می اندیشید، آن آرزوها را به او نسبت نداده است، برای خود نگاه داشته است. عزم این بوده است، محدودیت 
ا از انسان بودن گریزی نبوده است! نتیجه ای هم که حاصل آمده است ، های انسانی اگر کار خود را کرده است، او ر

شاید با شگفتی ، نوعی موافقت با ناقد محترم بوده است که : بلی ،شریعتی به خود باور داشته است ، به سوژه خود 
ادی بوده است ، ولی ، بنیاد  باور نداشته  است، دموکرات به مفهوم لیبرالی کلمه نبوده است، ناقد نئولیبرالیسم اقتص

 داستان در همین جا تمام نشده است ، به شرحی که خواهد آمد ، ادامه یافته است...
   

 فلسفیدن، اندیشیدن ، پرسیدنالف : 
 

هایدگر اگر قصد داشت اندیشیدن را جایگزین فلسفه سازد و ار همین رو خود را متفکر می خواند و نه فیلسوف، با لویناس 
ما خود را مواجه با محدودیت های قطعی چنین تعینی می بینیم. لویناس بیشتر یک آموزگار است تا یک متفکر. برای او 

و سعی می کند تا از طریق پرسیدن ، محدودیت های  پایه ای ذهن خود آموزش بنیادی، امری نزدیک به انقالب است. ا

بنیاد را به سمت  یک کارکرد آشکار  برای دیگری وسعت بخشد. شریعتی ، به روشی متفاوت، بخشی از خود را،بخشی 
ول ما را که هم او و هم دیگران را راضی می کند ،معلم می خواند . او نه  فقط با روشی جدید، فهم مرسوم و معم

ازمسائل به چالش می کشد بلکه آموزگارانه ما را مجبور می کند تا به او پاسخ دهیم. پاسخ ، نه فقط  تنها راه برای 
خواندن شریعتی است ، بلکه نهایتا" راهی برای فکر کردن در باره خود مسائل نیز هست. آموختن  از شریعتی پاسخ 

ال می پرسد و دعوت می کند، فرا می خواند و حتی شاید فشار می آ دادن به او است. شریعتی معلمی است که سو
ورد که پاسخ گو باشیم. او اما یک معلم سقراطی نیست. او معلمی نیست که سؤال  پرسیدن برایش فقط یک تکنیک 
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که آموزشی برای رساندن دانشجو به پاسخی معین باشد. در حالی که  سقراط سؤال می کند تا از طریق پاسخهائی  
می گیرد گام به گام به طرف نتایج اجتناب پذیر خودش برود ، و از این منظر ، سوال کردن برای او  یک روند دیالکتیکی 
است، پرسیدن برای شریعتی می تواند، در حقیقت روندی واقعا" گفت و شنودی نامیده شود. در شریعتی نمی توان به 

ت که راه نشان دهد، آمده است تا بینائی بیاموزد و بینائی مستلزم پاسخ کامل هیچ پرسشی دست یافت. او نیامده اس
 وجود تاریکی پرسش است. 

 
پرسش های شریعتی اما بر دو گونه اند: از خویش و از دیگری. در جائی  ، فقط" خود مخاطب خویش" است . با  "کس 

، می کند. در این حال، سخن گفتن، 105فکر " یا کسانی و از موضوع یا موضوعاتی " سخن نمی گوید . "با خود، آزاد و رها
کلمات و تعبیرات را برای "فهماندن موضوع خاصی"، به "گروه معینی"، "وسیله کردن"، نیست، سخن گفتن جزئی از 

متن ،نامه یا نامه  106همان فهمیدن و احساس کردن است. سخن، گفتنی می شود شبیه با گفتگو کردن با خویش. 
پرسش ها در اینجا همه برزخی و بی جوابند و "آیا ارواح برزخی  107چ کس  نوشته می شود.هایی  می شود که به هی

آتش مقدس شک است که مدام شعله می کشد  و یقین است که یکی از پس  108بیشتر از دوزخیان عذاب نمی بینند؟ "
قصد و نیت خود ، به راهی دیگری پر می سوزد ، و تردید است که یکی یکی در جان کاشته می شود: تردید به خود، به 

که  –دکتر بدیع  –که در پیش گرفته است ، و به همه چیز...   و از همین رو است که شریعتی با استناد به ناقدی آگاه 

اثر او را معجزه سیاه خوانده است: "معجزه به خاطر قلم و سیاه به خاطر اثری که بر احساس ها می گذارد"، این اثرگذاری 
و در انتشار آن 109نفی نمی کند. چه آنچه مسلم است، کویر به "از دست دادن خوش بینی" می انجامد.  سیاه را یکسره

که سرشار جوانی و امید و  –ی و عبث را بر جان نسلی ریختن فتردید می کند واز خود می پرسد: "آیا این همه رنج، ن
و  با پرسشی دیگر پاسخ  110مسموم کردن و بیمار ساختن نیست؟"  –ایمان، برخاسته است تا برود و برسد و بسازد 

فریننده می دهد که آن که مسئول ساختن است، نباید ویران کردن را بیاموزد؟ ودیگر   پاسخ نمی دهد ، چرا که کویر دو آ
دارد:  نویسنده و خواننده : "یک اثر ادبی قطعه فلزی است که در زیر چکش قلم نویسنده و سندان فهم خواننده اش 

 111شکل می گیرد." 
 

منصفانه از اینرو این است که در خواندن کویر ،با در خواستهای شریعتی ، که با تواضع و گاه با تضرع بیان شده اند، 
کویر باید بیننده باشد تا خواننده . با متن به گونه ای مواجه نشود که گویی "نامه ای را می همدلی شود. خواننده  

" و تو، چند گامی از حاشیه به درون آی ... تا به بوی سخنم،  112خواند"، بلکه چنان که گوئی "سرگذشتی را می بیند". 
یش را دارد"، و "  بنا به جنس عقلی که دارد دنیا را و بدان که "هر دلی عقل خو   113نه به داللت الفاظم ... راه یابی." 

  114می بیند."
 

در این جای تنگ،  ولی و  بر خالف وحدت شاید ، که بیش از نیمی از نقل قول های او از کویریات شریعتی آمده است، 
دوستی همچون باید  بر وسوسه وارد شدن از در تنگ کویر وسیع ، جائی که او خود را به پرسش می کشد  و  " یا 

ای برق فرزانگی کورش کن وحکایتش ناتمام گذار !  : نفرین نیچه ای نشد که -خویش" را ، غلبه کرد  تا مشمول این دعا

پس به توصیه شریعتی گوش می دهیم ، در کویر نمی مانیم ، روانه اجتماعیات و اسالمیات او می شویم   و از میان آنها 
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تا از طریق آنها امکان تفسیر دیگری از  که کمتر مورد توجه بوده است، می پردازیم و "حج" نیز  بیشتر به  "ما و اقبال" ،
جاهائی که شریعتی  ، مورد بررسی قرار دهیم . عمومأ به یک نظریه اجتماعی فرو کاسته شدهکه  او را "بازگشت" نظریه 

است و  آمده است تا دیالوگ کند  یرون آمدهب، روشن و به زبانهای شناخته شده حرف می زند. جاهائی که از مونولوگ 

و انتقادهای صاحب نظری را بشنود، به ویژه انتقادهای  صاحب نظرانی چون وحدت که کالمشان پیراسته تر از آن است 
که به فحاشی و دروغ و تهمت آلوده شود: "به همان اندازه که به وزوزیست ها گوشم بدهکار نیست، چشمم در انتظار 

است که با انتقاد درست، عیبم را به من بنماید. اگر کسی حرف حساب  داشته باشد، ولو آن را با دشنام  صاحب نظری
و اهانت هم بیامیزد، با سپاس بسیار می پذیرم. آنچه را گوش نمی دهم، فحاشی و دروغ و تهمت خالص یکدست 

 115است."
  

 ، به خود مسئله و فلسفه بازگشت به خداب : 
 

فراخوان معروف  بازگشت به خویش  شریعتی ، بیشتر به عنوان یک نظریه اجتماعی  و در مقابل مدرنیزاسیون تا به حال 
وارداتی  نظام ستمشاهی مطرح شده، و به همین دلیل عده ای از متفکرین معتقدند که این فراخوان در بعد از --اثباتی 

گرچه بحث پیرامون  شعار بازگشت، به عنوان یک فراخوان    116انقالب طبعأ باید منتفی به انتفاء موضوع تلقی می شد.

فرهنگی ، که اصوأل متضمن باز اندیشی و باز سازی نیز بود ،می تواند همچنان گشوده بماند ، ولی می توان  –اجتماعی 
.  تلقی دیگری هم از بازگشت ارائه کرد و آن ساحت هستی شناسانه آن است: بازگشت به خدا به عنوان جهان بینی

هیچ تردیدی وجود ندارد که کلمه خدا کلیدی ترین  نام در منظومه فکری شریعتی است. و این نه تفسیر که واقعیت 
جای دارد. این نام اگر از اندیشه   –اجتماعیات ، اسالمیات و کویریات  –است. نام خدا  در قلب هر سه دسته آثار او 

گسسته می شود.  موقعیت کانونی این نام در این اندیشه ، الزامأ شریعتی گرفته شود ، شیرازه  اندیشه او از هم 
ربطی به اعتقادات مذهبی او و باور شخصی او به خدا هم ندارد. چرا که از یک سو ، او در آن واحد ، روی گردانی خود را 

وی دیگر ، مقایسه از خدای متکلم و مال و صوفی و فیلسوف ، آن هم به صراحت و گاه به تندی نشان می دهد. و از س
او با سایر متفکرین و مصلحین دینی که غالبأ نام خدا حضور کمرنگ یا جایگاهی غیر مرکزی در نظام فکری شان دارد، 
نشان می دهد که اعتقاد صرف ، دلیل  یا حداقل علت تام به میانه آمدن نام خدا در اندیشه ای نیست. حال که چنین 

عتی به خدا باز می گردد؟ به چه تلقی ای از این نام باز می گردد؟ و این بازگشت است ، پرسش باید کرد که چرا شری
اجتماعی او می گذارد؟ به این سئوال اخیر در قسمت بعدی و به بقیه پرسش ها در  –چه تاثیری در فلسفه سیاسی 

 همین جا می پردازیم.

 
آغاز می شود . با این اعالم قوی که : "هیچ بازگشت شریعتی به خدا با مسئله شناسی بحران اعتبار فلسفه مدرن 

او با اشاره    117روشنفکر آزادی نیست که ناکامی تالش های انسان عصر ما را درشکست یا انحراف، هنوز درنیافته باشد."
در یک جهت نیرومند می شود و در او ، رشد تک بعدی تمدن مدرن را  که " " تک ساحتی"انسان  و کتاب ، همارکوزبه 

سپس از طریق اقبال ، هگل را به عنوان"نماینده   118 ،" مورد نقد قرار می دهد. دیگر انسانی معطل مانده است جهات

عالی ترین نبوغ فلسفی غرب" مورد پرسش قرار می دهد ، تا نشان دهد که جهان "مجموعه ای از صورت های خشک 
بال فاصله ولی به آن سو می رود و بزرگترین  119  ذهنی، ...و تصویرهائی مجرد و بی روح وبی جوش از طبیعت نیست."

انتقاد روشنفکرانی که آنان را آزاد اندیش می خواند ، مطرح می کند تا نشان دهد که به خطر خدا باوری تقدیر گرایانه  نیز 
شته و به روشنی آگاه است : "بزرگترین انتقادی که اومانیسم و روشنفکران آزاد اندیش قرون جدید نسبت به مذهب دا
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دارند، این است که اعتقاد مذهبی که بر پایه "قاهریت" مطلق اراده الهی، یعنی مشیت الهی، و مقهوریت مطلق اراده 
زمینی یعنی خواست انسانی استوار است، منطقأ انسان را بازیچه بی اراده و ناتوان دست قوای غیبی نشان می 

حق، مذهب و خدای مذاهب رایج در اذهان را با آزادی و عزت و اصالت و با آنان همدلی می کند که  "اینان به  120دهد...."

و باز  122که " کفر آگاهانه، از دین جاهالنه، مقامی برتر دارد ." واقف است" و 121و مسئولیت انسانی، مغایر می دیدند. "
ه فقیرترند، بدبخت ترند، با همدلی از قول فویر باخ نقل می کند که: "انسانهای فقیر خدایان قوی دارند، انسانها هر چ

" پس با این حساب چرا باید هنوز از خدا سخن گفت؟ آیا بازگشت به خدا در  123خدایشان قدرتمندتر و قوی تر است."
نالیسم فرهنگی یعصری که انسانها  به تازگی از چنگ قاهریت الهی رها شده اند ،"سیری قهقرائی و ارتجاعی و نوعی ارژ

..ستایش ارتجاع و کهنه پرستی نیست؟... آیا در حالی که روح و بینش انسان عصر ما به کهنه و تنگ نظرانه نیست؟
سوی منطق علمی، اصالت انسان و حکومت مردم، آزادی افکار و عقاید، غیرمذهبی شدن رژیم های سیاسی و بنیادهای 

قی ... به آرمان گرائی مطلق، اجتماعی ... پیش می رود؟ ... با احیای شور و شوق عرفانی و تکیه برارزش های اخال
 124رمانتیسم انقالبی، انسان شناسی انتزاعی،... دچار]نمی شویم [؟"

 
شریعتی ، وقوع این احتماالت را محذوف نمی داند وبه همین دلیل دعوت می کند که برای آنکه در فهم سخن وی دچار 

م که گویی برای نخستین بار با آن برخورد کرده ایم و اشتباه نشویم، باید مفاهیم دینی را " در زبان وی، آنچنان تلقی کنی

ناچار باید منتظر بمانیم تا وی خود آن را معنی کند و توضیح دهد." و می افزاید: "اگر آنچه را عوام مذهبی و عموم 
ایم و حتی روشنفکران غیرمذهبی یا ضدمذهبی از دین می فهمند، اعتبار کنیم، ... آنرا به بدترین مفهوم ... تلقی کرده 

درست در معنی ضدآن ... چه امروز دو جناحی که مؤمنین مذهبی و روشنفکران ضدمذهبی نام گرفته اند... هر دو مذهب 
را ... به یک گونه می فهمند. این در مرحله بعدی، یعنی مرحله اعتقادی است که با هم اختالف پیدا می کنند و به معتقد 

ین مشکالت ، یعنی مشکالت ارائه برداشتهایی جدید از مفاهیمی قدیم و ریشه دار او از ا  125و منکر تقسیم می شوند."
شکوه می کند و گوئی از فرط مشکالت غبطه می خورد به حال : "آنهایی که یک تئوری جدید، راه و رسم نوساز، ... بی 

 126سابقه و بی ریشه را ابالغ می کنند. اینان با این مشکل  هرگز روبرو نمی شوند."
 
پس تالش می کند فلسفه بازگشت خود را به دین و جوهره آن یعنی توحید نشان دهد و از نام خدا برداشتی ارائه کند س

شود  -می خواند 127یا آنچه او "علم نظری و ذهنیت بازی پوک "-که مانع کاهش هستی به انسان و انسان به ذهنیت او
را به فکر تعدیل "خصیصه بسیار متعالی و آرمانی،  فرزندان فکری اشو هم جامع چنان کرانی از آزادی و اختیار که حتی 

، بیندازد. تمامی فالسفه الهی، متکلمین و حکمای  128اخالقی و دوردستش برای تحقق عملی ناظر بر انسان واقعی"

سفه مذهبی از خدا سخن گفته اند و از همین جا است که مرز فکری شان با فالسفه مادی، دهری، شکاک، یعنی فال
ولی خدا آنچنان که شریعتی به زبان اقبال بیان می کند، "معنی وجود، حقیقت نهائی،...  129غیرالهی جدا می شود..

سرچشمه زاینده زیبائی و عشق، توجیه حق پرستی، آزادی ... "معنای هستی"، "جوهر پدیده ها"، "وجدان طبیعت"، 
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چنین دریافتی از خدا، شناخت دیگری از جهان  130لم وجود " است."من من ها"... جان جهان و به تعبیر اقبال، "خودی عا
  131را در پی دارد. ... شناختی  که جهان را طرحی دیگر می افکند، انسان را خلقتی دیگر می بخشد."

 

او  132از کعبه بگذر! شکه بگویند داردو در کمال بی خودی به "خود"، شایستگی آنرا ی که به خدا باز گشته است، انسان
رای اراده و قدرت عصیان و ...بنا بر این مسئول و سازنده تصویر خویش است. یعنی آنچه اومانیست ها یا دا

ولی آیا مسئله شریعتی این است که 133".اگزیستانسیالیست ها ...می کوشند تا با ... انکار خدا، بشر را به آن برسانند
آیا او می خواهد معادل هایی برای  ا هم داریم و می پذیریم؟به تعبیری دقیق ، ثابت کند که آنچه خوبان همه دارند را م

در فرهنگ بومی بیابد ؟ شریعتی خود در جائی با تمایز نهادن بین مقایسه و  –اعم از علمی و فلسفی  –مفاهیم مدرن 
همه  سنجش ، رویگردانی خود را از انطباق های الیتچسبک نشان می دهد و بر استقالل درک خود از هستی، به رغم

آشنایان به اندیشه شریعتی می دانند ، که او به پذیرش وجوه رهائی از سوی دیگر ، 134نوع تاثیر پذیریها پای می فشارد.
بخشی  سوژه مدرن همواره آگاهی می داد و آن را می ستود ، بی آنکه نگران انطباق آن وجوه با فرهنگ بومی باشد . 

در رسائل دانشگاهی خود ، با در نظر داشتن  ،عده ای از روشنفکران  حضور پر رنگ این ستایش ها سبب شده است که
مکتب فرانکفورت چون نگاه نقادانه به مدرنیته غربی ، در هم آمیختن سنت های مارکسی و وبری  ومثبت ويژگیهای مهم

انديشه های  مشترکات در خور توجهی را  بین این مکتب و ،و توجه زياد به عامل فرهنگ در تحلیل مسايل جامعه ،

ولی فلسفه اصلی بازگشت شریعتی ، جستجوی راههائی بود که بتواند ، همچنانکه وحدت به   135.شريعتی ، بیابند
درستی تشخیص می دهد ولی با تفسیر غیر هرمنوتیکی "تسلیم" ، از محتوا خارج می سازد ، به آلترناتیوی برای 

چه حد توانست به طرح یک نظریه روشن بیانجامد، بحث دیگری  اینکه جستجوهای شریعتی تا تعارضات سوژه بیانجامد.
غیر عادی ترین بخش تفسیر وحدت از آراء شریعتی  در تفسیر او از مقاله عمیق عرفانی معبد نهفته است. او   است.

ننده می گوید این اثر که به شکل یک داستان کرونولوژیک بیان شده است از سه اپیزود افسون زدگی، روشنگری گیج ک
و ناگهانی )آتش بازی عظیم( و تسلیم تشکیل شده است: " گر چه او نور جدید را مسرت بخش و متعالی می یابد ولی 

وحدت اما داستانی را که در هفتاد صفحه نوشته  136قرن فشار بر او، او را در موفعیت تسلیمی آرام نگه می دارد."  25بار 
به پایان می آورد. داستان تسلیم اما در شریعتی به این نحو  13را در صفحه شده است، برای خواننده  نمی خواند  و آن 

به پایان خود نزدیک می شود که: می خواهم همه چیز را از بلندی نگاه کنم نه از پستی، از ته دره، عمق چاه، کف 
ز قله مغرور بلندی، و خیابان، تماشای قله تماشای آسمان و تماشای شهر را دوست ندارم. دوست دارم شهر را از فرا

  137قله مغرور بلند را از فراز آسمان ببینم. 
 

او از این نگاه غیر خودبین و جهان بین ، دو نتیجه بر می کشد : توجه به دیگری از طریق خدائی که مظهر عشق نامیرا و  
ز این دو در فلسفه مدرن برای هیچکدام ا -به درست یا غلط -توجه بی خواب به دیگری است، و معنا یافتن هستی .  او

غرب ،پاسخی فلسفی نمی یابد : این جهان بینی )مدرن(، حتی اگر جهان بینی سوسیالیستی و انسان پرستی هم 
ایثار برای دیگرانی که بعدا" هیچ اثری برایش نخواهد  ---به فردگرایی منجر می شود. در چنین جهان بینی یی،  –باشد 

و : " در نهایت آگاهی به تنهایی می رسد. اگزیستانسیالیسم جدید را ببینید! اما   138داشت، کار احمقانه و عبثی است.

خود آگاهی عرفانی، جدایی را مطرح می کند. تنهایی بی کسی است. و جدایی، بی اویی! و طبیعی است که در آنجا، 
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هستی وجود دارد:" وحدت  "  در جهان بینی توحیدی یک وحدت کلی در139آدمی به یاس می رسد و در اینجا به عشق!" 
چنین مکانیزمی  را شریعتی در آنچه خود عقل حسابگر غربی   140میان سه اقنوم جدا از هم: خدا، طبیعت و انسان." 

می خواند ، نمی یابد ، به عقل سرخ فیلسوف اشراقی، شیخ شهاب الدین سهروردی رجعت می دهد: "اکنون می توانیم 

رهنگ شرقی ما ریشه دارد... احساس کنیم و در برابر عقل سرد، مقیم و منفعل فلسفی، نوع دیگری از فهمیدن را که در ف
به تعبیر زیبا و عمیق سهروردی، از یک عقل سرخ سخن بگوییم. "عقل آتشناک، مولد و فعال دینی" که در کنه کائنات 

ن نیز انقالبی وجودی بر پا می رسوخ می کند و با روح عالم می آمیزد و تشنه ناآرام و پویای حقیقت است و در درو
  141سازد."

 
چگونه اما می توان انسان مدرن را متوجه توجه به دیگری و خالء معنا کرد؟  فقط توسط خود او  وغبار روبی از عشقی که 

ظلم کرده  –از طبیعت تا انسان دیگر  -چونان گنجینه ای در درونش مدفون مانده است . خود در خودبسندگی به دیگری
این ظلوم جهول ، خود باید از دیگری خود کمک بگیرد برای جبران مافات. دیگری او دیگر کدام است؟ عشق: "عشقی است 

که بتواند ماوراء عقل و منطق، ما را دعوت به نفی خود و عصیان علیه خویش ...برای هدفی یا برای دیگران، بکند .... 
  142آفرینش دیگر و انسانی دیگرند، این مسئولیت انسان است." توظئه ای که در آن انسان، خدا و عشق، دست اندرکار

دیالک تیک اعجازگری که هیچ کس از آن سخن نگفته است و این است آن روحی که خدا از خویش در آدمی دمیده است. 

 آنچه به او آموخته است و آنچه او را مسجود تمام مالئک خدا کرده است و گناه نخستینش نیز همین است و میوه
ممنوعش نیز همین و تیعیدش به زمین نیز همین و خویشاوندیش با خدا همین و همدمیش با شیطان همین و سرچشمه 

پس "می بینیم که خداپرستی ... چاپلوسی شاه پرستانه از یک    143کمال اهوراییش و سر منشاء زائیده رنجش همین.
قدرت حاکم .... نیست، بلکه پرستش آگاهانه این ارزشهای متعالی است و طرح مکرر آنها و اندیشیدن مداوم به آنها و 

خالق و علم "خداپرستی ، که همچون زیبایی، خیر و حقیقت )که به صورت هنر، ا 144تامل ناگسستنی در باره آنها ..."
 145است ، از خود آگاهی و کمال جویی وی سر می زند." ]انسان[تجلی کرده است( .... اساسا خصلت وجودی او 

 
توحید، شریعتی آنچه را در جاهای دیگر گفته است فرموله می کند : "من خدا  –در مطلبی دیگر تحت عنوان عشق  

پرستم. خداپرستی را از دو دیدگاه معنی می کنم:اول: از دیدگاه فلسفی، جهان را نه مجموعه ای از عناصر، نیروها و 
نسان را نمی توان از جهان جدا دانست، اگر جهان فاقد معنی باشد، قوانین کور، که پیکری زنده و معنی دار می بینم.... ا

"دوم: 147"جهان بینی من مبتنی بر یک تفسیر معنوی از جهان است."پس  146سخن گفتن از معنی انسان، موهوم است." 
ان و از دیدگاه انسانی، خدا مجموعه ای از تمامی ارزشهای متعالی مطلق است.... ارزشها یعنی: معنی وجودی انس

کماالتی که معیارهای تکامل انسان اند. خدا مجموعه همین ارزشهاست، ارزشهای مشترک میان انسان و خدا. خدا 
   148مظهر خود آگاهی، آگاهی، اراده، آقرینندگی، ابداع، علم ... است."

 
موضوع یکی از نوشته همچون یک مقنی ، که  او که عمد آگاهانه ای در به کارگیری اصطالحات آشنا و بومی شده دارد ،

از کشف رازی سخن می گوید که در فلسفه حج  و سه مرحله  های او نیز هست، به جست و جو در فرهنگ می پردازد و

مبنایی برای هم درنگ آن یعنی عرفات و مشعر و منی،  نهفته است . این قطعه که بسیار عمیق است ، می تواند 
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، و هم  مقدمه ای برای پروردن نظریه ای پیرامون حکمت و   لمداد گرددشناخت سایر سه بعدی های اندیشه شریعتی ق
تفاوت آن با فلسفه .حکمتی که عشق به دیگری ، ضمانتی باشد برای هدایت انسان آرزوها به طرف آرزوهای انسانی.  

منی، سه مکان عرفات و مشعر و او نخست شرح می دهد که آنچه او را به کشف این راز کشانده ، این بوده است که 

رمزی از سه مرحله است. در مکان این سه منزل هیچ نیست، هرچه هست در "وقوف" در این سه منزل است. "نیست. 
وقوف چیست؟ وقوف درنگ است، توقفی گذرا در گذر، نه ماندن، نه سکون... که درنگ! ورود است و توقفی و سپس 

" عرفات،  سپس به شرح تک تک این مفاهیم می پردازد. 149..."کوچ! سرمنزل این کاروان کجا است؟ هیچگاه! هیچ جا
علم)عرفات(، بد و خوب ندارد، خدمت و خیانت درآن طرح نیست، پاکی و ناپاکی در آن بی  .سخن از شناخت است، علم

عرفات مرحله آگاهی است، شناخت یک رابطه عینی است. رابطه ذهن با واقعیت خارج)جهان، برون ذات(  .معنی است
سخن از شعور است، فهم. نیروئی که علم را به استخدام در می آورد. اما مشعر، . در م می خواهد و روشنائی چش

فجور می آفریند یا تقوی، صلح یا جنگ، عدالت یا ظلم... آنچه این را جالد می کند و آن را شهید، یکی را آزادیخواه و دیگری 
ضمانت این انتخاب را اما در اجبار بیرونی نمی جوید،  150نیست، شعور است. را جبّار، این را پاک و دیگری را پلید، شناخت

و آنچه می تواند این فرمانده را  151در جهان که در آن هر سربازی فرمانده است.  است مشعر، تنها سپاهی" چرا که
شرح رابطه این  سپس به .152"و منی سخن از عشق است، ایمانسربلند از این میدان بیرون بیاورد ، چیست ؟ عشق : "

اول مشعر و سپس عرفات، یک ایده آلیسم خیالبافانه است، حکمت الهی یا متافیزیک. اول،  مفاهیم و مراحل می پردازد:

منی، تصوف: دین بی شناخت و بی شعور. عرفات، بی مشعر و منی، ماتریالیسم... علم مانده در پدیده ها،زندگی عبث، 
شگفتا با شعوری زاده  153مشعر و منی بی عرفات: دین! آنچنانکه همه می فهمند. تمدن بی روح، پیشرفت بی آرمان! و

ی! پس از عرفات و پیش از منی.... منشناخت و زاینده عشق، همسایه دیوار به دیوار علم و ایمان، میانه عرفات و 
  154حکمت.

 
بحث مذکور از نظر این نوشته ، امکانات الزم را برای طرح یک نظریه جایگزین در مورد فلسفه سوژه در اختیار می گذارد . 

شرح آن  و نیز تحلیل تک تک اصطالحاتی  که شریعتی برای توصیف مفاهیم سه گانه مذکور به کار می برد را اما باید به 
نظریه معروف بازگشت به خویش اینجا اما می توان با اشاره ای کوتاه  به  فرصتی و نوشته ای دیگر واگذار کرد.  در

خواهد بود اگر اظهار کنیم که خویشتن تاریخی ناشتباه سنگینی این پرسش را پیش کشید که آیا   شریعتی ،اجتماعی 
قتی از اسالم و ؟پاسخ شریعتی چنین است: "است اسالمی به گذشته  ساده و بلوک وار یک بازگشت ، فقطشریعتی 

ایرانی را نشان می دهم، از واقعیت سومی سخن می گویم که نه اسالم است و نه  مسلمانایران سخن می گویم و 
ایران، زیرا پس از حلول اسالم به درون روح ایرانی و انقالبی که در عمق وجدان و اندیشه او پدید آورد، اسالم خود نیز 

می را از دست داد. چنان که ایران نیز بسیاری از خصائل کهن و ریشه دار نژادی تغییر کرد و بسیاری از خصائل خاص سا
خاص آریایی را از یاد برد و از این رو باید گفت که مسلمان ایرانی، یعنی شیعه، نه ایرانی باستانی است و نه اسالم 

عالوه بر  155"ی پدید نیامده است.سامی، یک موج نوینی است زاده این پیوند شگرف تاریخی که هرگز همانند آن حادثه ا
می پردازد و می گوید "من از عقیده به بازگشت مسئله ابهام زدائی از اصل در درسی دانشگاهی، به آن ، شریعتی 

داشتن های ما دفاع نمی کنم، من از شناختن داشتن هایمان دفاع می کنم. حتی برای دور ریختن سنتهای خویش، باید 

سخن از شناخت تاریخ و فرهنگ خویش است، نه اعتقاد بدان، که اعتقاد  –ین خودیابی است( اول آنها را بشناسیم )ا
 156مرحله بعدی است.
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  اجتماعی  -در فلسفه سیاسیبازگشت ج : تاثیر فلسفه 

 
هدف این قسمت کوتاه به هیچ رو بررسی فلسفه سیاسی و اجتماعی شریعتی نیست ، که برای اینکار ، می توان به 

هدف فقط طرح این پرسش است که فلسفه بازگشت به خدا چه  157ه در این حوزه وجود دارد ، مراجعه کرد .منابعی ک
، آگاهی اجتماعی او نهاد؟  نخستین تاثیر همان گام نهادن در این وادی پر خطر  است . او  -تاثیری بر اندیشه سیاسی

و مسئولیت نسبت به دیگری را ذاتی این آگاهی  158می بیند،با سه عنصر "درد"، "عشق" و "عمل" سرشته  ی راعرفان
می داند. از داستان نیمه تمام گذاشتن حج ،تا بازگشت به سوی خلق در نیایش ، تا نماندن در کویر و موارد بی شمار 
دیگر همگی نشاندهنده این است که نام خدا برای او منبعی برای مسئولیت نسبت به دیگری است. وحدت نیز با اشاره 

شریعتی علیرغم منطق متافیزیکی خود، گاه مجبور می شودکه  کید شریعتی روی عنصر مسئولیت ، می نویسد "به تا
هرگونه طرحی که شامل ذهنیت انسانی است به رسمیت بشناسد، به ویژه آنجا که از مفهوم مسئولیت انسان، سخن 

گرچه تاکیدات موکدی می توان بر مسئولیت انسان در ساختن سرنوشت خویش در آثار شریعتی یافت و از  "می گوید.
این نظر آن را از عناصر  ذهنیت مدرن بر شمرد، ولی مسئولیتی که شریعتی از آن سخن می گوید به "مسئولیت برای 

د و از اینرو حتی می تواند به مثابه نقد مسئولیت خود " محدود نمی ماند و  تا "مسئولیت نسبت به دیگری" امتداد می یاب

در ذات خود، دعوت را به همراه دارد و " کهروشنفکری، خودبنیاد مدرن تلقی شود. اشارات شریعتی نسبت به مسئله  
در جامعه پیشرفته، روشنفکر به عنوان یک فرد مسئولیتی فردی دارد، در جامعه عقب ویا " 159"؛بنا بر این مسئولیت را

وش خویش احساس می کند، و آنگاه همه مسئولیت ها دانده ... مسئولیت هر جهل و رکود عمومی ... را روشنفکر بر م
، همگی نشاندهنده تلقی دیگربنیاد شریعتی از  160 "به فداکاری فراوان و به تعهد همه زندگی در این راه نیازمند است

 مسئولیت است.
 

"توحید به فرد استقالل و عظمت می بخشد و تسلیم در برابر به رهائی است: " دومین تاثیر یا ارمغان بازگشت ،تسلیم
درت های دروغین و بندهای ذلت آور ترس و طمع به عصیان وا می قتنها او، که ناموس وچود است، انسان را در برابر 

ا جانشین خدا و مجری اوامر او روحانی خود ر" چرا که  " " یک استبداد است،به ویژه در برابر  قدرت  دینی که   161دارد."
و به همین دلیل است که  162در زمین می داند و در چنین صورتی، مردم حق اظهار نظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند."

دشمن اصلی این گونه قدرتها روشنفکران مذهبی هستند ، چرا که فقط این روشنفکران هستند که می توانند منبع 
روشنفکر مذهبی، بیش از روشنفکران  ایی را به پرسش کشند و باز به همین دلیل است که  "مشروعیت چنین قدرته

شریعتی با نظریه پردازی پیرامون  163"غیر مذهبی و حتی ضد مذهبی، از جانب قطب رسمی مذهبی ضربه می خورد.
" می در بردارنده یک آزادی تکاملی وجودی" را فالح و   "آزاد شدن از یک بند را لیبرته فالح و متمایز ساختن آن از لیبرته ، "

  164مانع ، که یک نوع رشد است. یک شکوفایی است." ، نه آزاد شدن یک فرد از توی یک زندان. برداشتن یک داند : "فالح 
به خود من انسانی  ..."آزادی، یعنی تکیه کردن و برگشتن به درون ذاتی و نوعی ارزشهای انسانی، و اعطا کردن اختیار 

معنویت یک چیز ذهنی " کمال یا معنویت اما خود چیست وچگونه می توان به آن دست یافت ؟   165رای رشد و کمال آن."ب

                                                 
برای مثال رجوع کنید به دو سخنرانی احسان شریعتی، تحت عناوین "ویژگیهای یک پروژه و یک اندیشه" و "فلسفه سیاسی شریعتی" ، در پایگاه اینترنتی او، و فرید مرجائی  157
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و خیال پرستانه نیست، معنویت نیز مانند تمدن و علم، احتیاج به کار دارد. احتیاج به تمدن، فدرت، تکامل، لیاقت و آگاهی 
    166"ارد، همان طور که زندگی مادی ندارد، حتماً زندگی معنوی هم ندارد.دارد. جامعه ای که جهل و فقر در آن وجود د

 

در کنار  167 ،"که ریشه تجلی مکتبهای عرفانی است و مذهب هم جلوه ای از همان استسومین تاثیر ، نشاندن عشق "
و در درون نظام ...که در درون نظام سرمایه داری از بین می رود، "  168عدالت اجتماعی به مثابه "احیاٍ همه انسانها"

و در پهلوی  آزادی " خصوصیت ممتازی که فقط خدا و انسان دارنده آن هستند،".  169"،سوسیالیستی یک بعدی می شود
یگری ، و توجه به یکی بدون توجه به د 171"ت،" اساس نیاز وجود انسان اساین سه بعد را شریعتی معتقد است که  170

نه مطلوب است و نه اصوال می تواند تحقق یابد. جوهر نقد شریعتی به دموکراسی لیبرالی، به طور مثال ، فقط این 
نیست که  دو بعد از ابعاد سه گانه مذکور را مغفول نهاده است ، بلکه فراتر از آن ، این است که اصوال آزادی را تحقق 

است و به پای سواره هایی دیگر ریخته است. نقد او به بلوک های نداده است ، از دست سواره هایی گرفته 
سوسیالیستی سابقأ موجود ، باز فقط این نبود که آزادی و عشق  را در پای سوسیالیسم ریختند ، بلکه این بود که اصوال 

برافراختن نیزه سوسیالیسمی در کار نبود. جوهر سوسیالیسم در نگاه او پاسداشت بیکرانه کرامت انسانی بود ، نه 
برابری بر باالی هر سری و وادار ساختن همه به تکدی از اربابان جدید: حزب و دولت . و عشق صوفی را از آن جهت 
عشق نمی دانست که خودبین بود و او ذات عشق را ناخودبینی و مرام عاشق را خطر کردن و در حلقه معشوق شدن 

" این سه نیاز، در ذات آدمی و ذات زمان ما هست. من معتقدم می کرد که   می دانست. و از همین رو بود که مدام تاکید
که اگر به هر کدام و در هر کدام از آنها بیفتیم، در چاله ای افتاده و از دو بعد دیگر انسانی غافل مانده ایم... اگر از این 

 172ولیت اجتماعی خود نیز عمل کرده ایم."به مسئ ...سرچشمه، این هر سه مایه را برای رفع نیاز انسان امروز بگیریم، 
"بزرگترین اعالم و یا حتی  173"اگر این سه بعد با هم باشند، جهات منفی شان دیگر نمی تواند وجود داشته باشد."و یا 

لی مانند عیسی داشته باشید، اندیشه ای مانند سقراط و دستی مانند دست قیصر، اما داقبال به بشریت این است که 
 174ان، ... بر اساس یک روح و برای رسیدن به یک هدف."در یک انس

 
شریعتی بر اساس چنان بازگشتی و چنین ارمغانی ، به درست جهان بینی خود را مستقل و متمایز از ایسم های 

ش فلسفی و ایدئولوژیک مغرب زمین می شمارد و قالب بردار نبودن را از ویژگیهای آن می داند. او حتی فراتر می رود و تال
برای قالب زدن آن با قالب های موجود را خیانت می خواند ، چرا که جهان بینی خدا باور او انسانی است و انسان قالب 

را در چارچوب .... یکی از این قالب های ذهنی،]اومانیسم، (  ر بخواهیم این جهان بینی )عرفانیبردار نیست : "اگ
ه حقیقت خیانت کرده ایم. چه برای گنجانیدن آن ناچار باید مثله و سوبژکتیویسم، اگزیستانسیالسم[ ، بگنجانیم، ب

ت بارز حقیقت انسان و حقیقت صفسخش کنیم و اساسی ترین ویژگی این جهان بینی، قالبی نبودن آن است و این م
م است که از اینرو  گرچه می توان و حتی الز 175جهان است و بنابراین، نشانه ای از حقانیت این جهان بینی انسانی."

اندیشه شریعتی با اندیشه ها و گرایش های فکری  دیگر مقایسه گردد و مدام در داد و ستد باشد ، اما در عین حال باید 
استقالل آن از گرایشات و مکاتب فکری معاصر غرب مورد مالحظه قرار گیرد. ارزش شریعتی دراین نیست که مدرن است 

امدرن. ارزش او در این است که روشنفکری ایرانی است و چون چنین است ،بحث یا پست مدرن یا آنچنانکه گفته اند فر
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تمایز اصوأل اهمیت بیشتری می یابد تا بحث تشابه ، چرا که فقط اندیشه ها و فرهنگهای متفاوت و متمایز از یکیگر می 
ربی و گو هم می شود گفت همان توانند با یکدیگر گفتگو کنند. در غیر این صورت ، گفت و گو می شود گفت فالن استاد غ

استاد به زبان شاگرد شرقی اش. شرقی ای که بنا به عوامل مختلف حتی نمی تواند استاد غربی اش را بفهمد و به 

 176درست گزارش کند. نمونه می خواهید؟ کنفرانس های گفتگوی تمدنها! 
 
 
 

 پایانی : حضور خدا در متِن هستی یا در خلوتِ خانه ها ؟  جمع بندی و پرسش .  4
 
تاب فرزین وحدت را باید نخستین اثری دانست که با رویکردی مبتنی بر تئوری انتقادی و با مرکز قراردادن بنیاد فلسفی ک

) متقدمان فکری  تداایرانی از اب ، به مفهوم مدرن کلمه ، مدرنیته )سوبژکتیویته( ، به سنجش آراء و افکار روشنفکران
در بحث وحدت از مدرنیته ممکن است این مسئله به ذهن متبادر  تا به امروز پرداخته است.جنبش مشروطه خواهی( 

شود که او مدرنیته را به سطح فلسفی آن کاهش داده است و درباره جنبه ها و یا نتایج دیگر آن بحث نکرده است. او 
هم در نتیجه و هم در بخش های مختلف کتاب  ، هم در مقدمه ، د چنین سوء تفاهماتیاحتماالً با آگاهی از احتمال ایجا

 ستون مدرنیته  دانسته، دو  یتوضیح می دهد که گرچه من سوبژکتیویته و جهان شمولی را در ابعاد مفهومی و پدیدار
اجتماعی  –قتصادی  و نیز نتایج سیاسی ابه ساختارهای  و باید  ، مدرنیته نمی تواند به این دو اصل بنیادی محدود بماندام

 کم نیست. مهمترین آن این است که ، رویکرد انتقادی ، به مدرنیته  وجوه مثبت چنین رویکردی  متناقض آن نیز پرداخت.

سلطه  های ، کارکرد متناقض آن یعنی اجتماعی –نتایج سیاسی و به عقالنیت مدرن در سطح فلسفی،  به مشکالت
، آگاهی می دهد و عالوه بر آن ، در جستجوی راه حلی فلسفی به گرایشات و رویکردهای مختلف  یگری و رهائی بخش

  فلسفی سر می کشد.
 

کند  گویندها و تصورات عمومی، اکتفاء نمی دومین وجه مثبت کتاب این است که در بررسی آراء روشنفکران ایرانی، به می
کند تا با بررسی روش مند این آثار به مسئله اصلی خود یعنی رابطه و  رود و تالش می و مستقیم به سراغ آثارشان می

کار با سوبژکتیویته پاسخ گوید. گرچه او احتماالً به دلیل در دسترس نداشتن برخی منابع اصیل، در بعضی فنسبت آن ا
و یا به چند اثر از آثار  موارد سراغ منابع دست دوم رفته است )به طور مثال در بررسی آراء روشنفکران پیش از مشروطه(،

ای اکتفا کرده و بقیه آثار او را از نظر دور داشته است )به طور مثال در مورد شریعتی(، ولی این نقایص کمتر  نویسنده
 او آسیب رساند. اصلی توانسته است به رویکرد

 

یابد. در حوزه بررسی آراء روشنفکران ایرانی، از آنجا که تمام تالش وحدت این  نقایص جدی کار او اما در دو حوزه نمود می
نوع تفسیر متفاوتی از ذهن  هر  سنجد،با دوری فکر فلسفی آنها را با معیار سوبژکتیویته یبوده است که میزان نزدیکی 

ای  الً هیچ نوع  اعتباری برای اندیشهبنیادی را به عنوان امری فروتر از مدرنیته ارزیابی کرده است و از این طریق اصو
رانه او از جهانشمولی سوبژکتیویته ناشی یائل نشده است. این رویکرد که خود از دفاع پیگقغربی  تفکر مدرنبا  متفاوت
عالوه بر این، روش تحلیل او از  ها اسیر بمانند. شود، سبب شده است که هر نوع صدای متفاوتی همچنان در کتاب می

نفکران ایرانی تقریبأ یکدست است . مفهوم ذهنیت با واسطه ، به طور مثال ،تقریبأ به روشی مشابه به هر آراء روش

روشنفکر خدا پرستی ، از سید جمال تا سروش ، تعمیم داده شده است . تفاوتی اگر بین آنان دیده است در میزان 
است.  تلقی قرن هفدهمی وحدت از نام خدا و  تالش نزدیکی یا دوری آنان با شکل مستقیم تری از ذهنیت انسانی بوده 

هابرماسی او برای نجات سوژه  قرن هفدهمی سبب شده است که تاریخ در کتاب او ، نه در شکل که در محتوی، سه 

                                                 
 رجوع کنید به بحث حسین رهیاب در مقاله " ماهیت، موانع و امکانات تجدد هویت ایرانی" ، در کتاب، خودکاوی ملی درعصر جهانی شدن، قصیده سرا، 1381، صفحات  -96 51 176
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، قرن متوقف بماند و امکان عبور از سوژه مدرن از طریق نام خدا ، حداقل به عنوان نظریه ای در کنار سایر نظریات انتقادی
 به کلی مورد غفلت قرار گیرد. 

 

این نقیصه در مقام بررسی منتقدین غربی سوبژکتیویته نیز به روشی دیگر تکرار شده است. . او از یک سو خود را    
 ، هر چند به صورت ناقص و محدود ، وارد شده است را سوبژکتیویته مسئول می بیند که نقدهائی که به  اندیشمندانه

، و در مقام  پروژه ناتمام مدرنیتهبا قرار دادن خود در کمپ دفاع از  خوانندگان خود قرار دهد و از سوی دیگر درمقابل دیدگان 
" و یا پتانسیل مدرنیته را بیان نمی کند. نقد ، اینکه " کندمی اکتفا  233جمله پایانی صفحه پاسخ ، به کلیاتی نظیر 

قدین جدی سوژه ذیل عنوان "نیهیلیسم جدید" به تحقیر غیر فلسفی حتی از آن فراتر می رود و با یک کاسه کردن منت
وجود ندارد که سوژه مدرن در بحرانی ترین وضعیت ممکن خود قرار دارد. حمالتی که از  اما امروزه تردیدی آنان می پردازد.

رده است. از یک مناظر مختلف به ادعای خود بنیادی سوژه شده است، سلطه آن را در فلسفه مدرن به شدت تضعیف ک
سو پساساختارگرایان و پست مدرنها با حمله شدید به آن ، تئوری ای را پیش کشیده اند که در نهایت منجر به رها کردن 

حتی ، به عنوان آخرین بازمانده جدی فلسفه مدرن ،  از سوی دیگر هابرماسو ایده سوژه مدرن به طور کلی می شود. 
و در  می کند، علیه مفهوم سنتی سوژه بحث گفتار فلسفی مدرنیته کتابش،  درهمچنانکه وحدت نشان می دهد ، 

بحث کرده اند که تلقی هابرماس از سنت جدید  اما . بسیاریمی کندبه آلترناتیو فرانسوی آن حمله  البته همان حال

و آلترناتیو پیشنهادی او نیز  ،علیرغم ادعایی که دارد، به شامل گردانیدن  177فلسفه فرانسوی غیر صحیح بوده است . 
 دیگری ) غیر غربی ( منجر نمی شود. 

 
ای که در هابرماس و تئوری کنش ارتباطی او وجود دارد، این است که او هنوز  درباره عقالنیت غربی صحبت  مشکل عمده

در ارتباط است. برای  178از جهان" ما کند که با "فهم غربی ا میای را ادع کند. او به طور تلویحی جهان شمولی می
کند تا بدین طریق تفاوت  ژئوپلیتیکی پیش مدرن و مدرن تکیه می -برجسته ساختن اهمیت این ادعا، او برجفت تاریخی

ای/  ، اسطورهای از جهان برجسته سازد. او تضادهای دوگانه پیش مدرن/ مدرن، غرب/ غیرغرب فهم اسطوره از عقالنیت را
گیرد. از نظر او ولی یگانگی غرب واقعیتی مفروض و تقریباً قابل لمس است. آنچه که تعجب آورتر  مفروض میرا عقلی 

، اما همین نگاه 179دهد به غرب تشخیص میرا نگاه او نوع است این است که او در حالی که نیاز به غیر غربی و اهمیت 
دهد. سئوال اما این است که آیا تلقی غیرغربی از غرب،  شناسان غربی، باز تاب میرا نیز از طریق قوم شناسان و مردم 

آنچنان شکل  ئیاز طریق گزارش غربیان قابل حصول است یا خیر؟ برای هابرماس فرهنگ ها و سنت های غیرغربی گو
ای را در ما  عرفت شناسانهتوان به عنوان موضوع با آنها مواجه شد. هابرماس برای اینکه اطمینان م اند که می گرفته

اطمینانی که  180کند. تثبیت کند و ما را به جهانشمولی مطمئن سازد، همواره با اطمینان معرفت شناسانه صحبت می
گراید. اعتماد معرفت شناسانه هابرماس با هیچ نقدی، به لرزه  گاه چنان برانگیزاننده و یقینی است که به نژادگرائی می

آموزد. با اینهمه در عکس العمل هابرماس نباید به مواضع شاید بدبینانه کسانی  از منتقدین خود مینیفتاده است. او کمتر
چیزی نیست که آدم را به نحوی خاص هیجانزده سازد. آن یکی از شکل  انسانمانند فوکو افتاد و ادعا کرد که :" مرگ 

مبنای معرفت،  منشأ و سوژه به عنوان ..است. است. منظورم مرگ خدا نیست، مرگ سوژه تر های کلی های نمایان مرگ

 181آزادی، زبان و تاریخ."
 

                                                 
177 Rudolphe Gasche, “Postmodernist and rationality” the Journal of philosophy 85(10):528 

178 Habermas,J. (1981).The Theory of Communicative Action.Vol.1.Reason and the Rationalization of the Society. Boston: Boston Press.p.44 
179 ibid 

180 See Richard Rorty, "Habermas and Lyotard on Postmodernity," in Habermas and Modernity, ed. Richard J. Berstein (Cambridge, Mass., MIT Press, 1985) : 
167.  

181 Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977 , (PK), ed. Colin Gordon. New York:  Pantheon.1980.p.171. 
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چکیده تمام مباحث نظری نوشته حاضر در خصوص موقعیت سوژه و نام خدا در سه نکته قابل تلخیص است . نخست 
ومهمتر از همه اینکه ، برای درکی همه جانبه و واقع گرایانه از این مفاهیم ، سرگذشت آنها را باید تا به روزگار کنونی و 

به جائی های مداوم نقش و کارکرد مفاهیم ، به عنوان نخستین درس  تا در آخرین اندیشه های معاصر تعقیب کرد و به جا

تاریخ فلسفه ، آگاه بود و بدان آگاهی داد. امروزه پس از قریب سه قرن تجربه سوژه شناسا و به خلوتِ خانه ها رفتن نام 
ر چنگ نگاهبانانش خدا، به زبان هراکلیتوس اگر سخن بگوئیم ، نه سوژه همان سوژه مدعی است و نه خدا همچنان د

. این تردید فلسفی نه تنها شامل سوبژکتیویته خود دچار تردیدی جدی است اسیر. دوم اینکه امروزه ، جهان شمولی 
نتایج  آن یعنی حقوق بشر هم شده است و بحث شده است که اگر انسانی ترین ماهیتأ پارادوکسیکال که  شامل 

هان شمول هم وجود ندارد ، از جمله اعالمیه  حقوق بشر که اساسأ بر فرهنگ جهان شمول وجود ندارد  ، هیچ چیز ج
از اینجا می رسیم به نکته سوم و آن اینکه روشنفکر بنا به خصلت  182مبنای فلسفه فردگرایانه غربی تنظیم شده است.

تفاده روشنفکری نمی تواند با در نظر گرفتن موقعیت سیاسی و اجتماعی کشورش و در هراس از امکان سوء اس
قدرتمداران ، مباحث نظری را نیمه تمام مطرح کند و از این طریق خود و دیگران را همواره در حاشیه تاریخ نگاه دارد. 

پی گیری جوهری سرگذشت مفاهیم تا به روزگار روشنفکر باید به جای آن ، تقالی پررنج دیگری متحمل شود و آن اینکه با 
از سوی دیگر ، فرهنگ بومی  راتِ مبنا قرار گرفتِن هر نوع پایگاه ناپالوده پیش مدرن،به خط آگاهی دادنو  از یک سو حاضر 

را در اندیشیدن به معضالت مبتال به معاصر درگیر سازد و جامعه را به سمت شرایطی حرکت دهد که مشکالت امروز 

مروز غرب مشکل فردای ما نباشد. جامعه و جهان را همزمان ببیند تا حداقل در مشکل داشتن عقب مانده نباشد! مشکل ا
در چنین صورتی ، روشنفکری مانند فرزین وحدت در این سودا نخواهد شد که همین مدرنیته محتضر را علی الحساب 
جهانی کند ، تا بعدها برای مشکالت  دردسر آفرین آن چاره اندیشی شود. مدافعین از خود گذشته حقوق بشر ،مقاله 

نخواهند نوشت تا پیشاپیش امکان یافتن راههائی برای  183معیاری جهان شمول است نقطه"ای با عنوان " حقوق بشر 
نهادینه کردن حقوقی بشری تر و تعمیق یافته تر و به واقع جهانی و بر آمده از مشارکت همه فرهنگ ها را سلب نمایند.  

و نتایج بنیاد فلسفی  ، نقدنقد مدرنیته  شته ،با این توضیحات به نکته چهارم و اخر می رسیم و آن  اینکه ، از نظر این نو

هنگامی قابل اعتناء است که چشم انداز روشن تر وانسانی تری بگشاید. در غیر این صورت باید  اجتماعی آن-سیاسی
در جهت مطرح  آمده در این مقالهپرداخت وآن را تاحد امکان گسترش داد. همه آنچه درونی به تعمیق همین راه حل های 

 این نکته بوده است که تعداد کمی از مباحثات فلسفی در خصوص موقعیت سوژه، راه حل نزاع را در دسترس دارند. کردن
از اینرو حداقل شرط احتیاط فلسفی این است که همچنان به موضوع نزاع اندیشیده شود تا سرگذشت مفاهیم تداوم 

 یابد وسرگذشت انسان بر مدار بهتری بچرخد.
 

که امکان درج نقدهای جدی از اندیشه آغاز کرد از بنیاد شریعتی ربوط به شریعتی را باید با سپاس جمع بندی بخش م
 و به ویژهله  حرفیی را در دفاتر خویش فراهم آورده است و امیدوار باید بود که این سنت حسنه ادامه یابد. تا کسانیکه و

بخش با معرفی  آن شده است و ماندگار خواهد ماند، مطرح کنند.علیه شریعتی دارند بتوانند در تریبونی که به نام او ثبت 
پرسد و انتظار پرسیدن دارد، آغاز شد. نقد شریعتی به سوژه و آلترناتیو پیشنهادی او که  او به عنوان آموزگاری که می

ید مورد پرسش قرار می تواند و باهمچون هر نقدی و هر پیشنهادی  از اینرو عمدتاً پیرامون نام خدا سامان یافته است،

که کلیه ناقدان غربی مدرنیته با آن مواجه هستند و  پرسش هائی است در سطح عام، همان این پرسش ها اما بگیرد.
 درمدرنیته را مسیر که  اندیشه ای رابا آن درگیرند. از اینرو متفکران دینی است که همان پرسش هائی در سطح خاص، 
به نحوی ممتنع به امری ماقبل آن فروکاست . سخن گفتن از  توان نمی و به معضالت آن آگاهی دارد خود پیموده است

حرکت از ذهن بنیادی باواسطه به شکل مستقیم تر ذهن بنیادی انسانی ، اصوأل نوعی مفهوم پردازی قرن هفدهمی 
فلسفه نقد شریعتی به مضامین  ار نمیدهد.است و تجربه سه قرن تاریخ مدرن و تاثیر آن را بر امر دینی مورد توجه قر

سوژه مدرن ، در ماهیت ، متوجه پیدا کردن راههائی برای رهائی از وجه سلطه طلبانه آن بود. او مبنای نظری این رهائی 

                                                 
 این مطلب را در شماره بعدی دفترهای بنیاد که به قرار اطالع به موضوعات مرتبط با مدرنیته و درگیریهای ایران با آن اختصاص خواهد یافت، پی خواهم گرفت. 182

183 Hossein Bagherzadeh (ihrwg)" Human Rights is Universal - Period." http://www.payk.net/mailingLists/iran-news/html/1997/msg00010.html 
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رغم را در نام خدا نظریه پردازی کرده بود و بر خالف بسیاری از روشنفکران معتقد نبود که باید به محتومیت مدرنیته ، به 
خوش بینی خواست  باباید  انه:"بدبینی روشنفکرمعتقد بود که شی مگرا همه نواقص و تناقضاتش سر سپرد. او همچون 

تحلیل سیستماتیک و عمیق از اوضاع جاری زمانه باید با ایمان و امید به تغییر همراه  ،و اراده متعادل شود. به عبارت دیگر 

اید که هیچ  اگر تصور کنید که هیچ امیدی وجود ندارد، ضمانت کرده": کهاعتقاد داشت ی کسمچاو همچون  "184شود.
امیدی نخواهد بود. اگر تصور کنید که سرشتی برای آزادی وجود دارد، که فرصت هایی برای تغییر وجود دارد، این امکان 

ریعتی در آخرین کالم ، " ش185.شما است به عهده وجود دارد که بتوانید در ساختن دنیائی بهتر مشارکت کنید. انتخاب
  آموزگار امیِد رهائی بود.

 
مستطیل و  -به جای مشغول شدن به بازیهای مربع به رغم همه تنوعاتش، باید ،ایران جریان روشنفکری دینیامروزه نیز 

 و غیر آن ، توصیفی هویتی است ، به ترسیمچپ، سکوالر،  هر پسوند دیگر مانندت دینی، همچون فبا اعالم اینکه ص
این جریان اگر با سایر جریانات روشنفکری تمایز دارد، تمایز  بپردازد. با سایر جریانات روشنفکری دقیق تمایزات این هویت 

فروکاسته  خصوصی یباوراعتقاد به این اصل نیز نمی تواندبه  .توحید است جوهر دین یعنی در بیش و پیش از همه آن
شود ، چرا که چنین خصوصیتی نمی تواند پشتوانه نظری یک جریان عظیم اجتماعی قرار بگیرد. تاثیر فلسفی نام خدا 
اگر در هستی شناسی، در جهت گیریهای جهانی ، سیاسی، اجتماعی و اخالقی تبیین نشود، پایان کار این جریان را 

و به پستو راندن های مداوم نام خدا سبب این جریان مداوم  نظری ایه نتیجه عقب نشینیهم اکنون باید به چشم دید.
جز و استقالل این جریان   سمی شودمشود که صفت دینی برای این روشنفکران تبدیل به امری بی  شده است و می

را که است صعب و مستصعب ، چ راهیدینی ، خود   و این به تعبیر یک متفکر. در فرم تبیین موضوعات به چشم نیاید
عرفانی و فقهی خودی... را به اتمام برساند و هم ،  -گسست معرفت شناختی از سنت کالمی همزمان باید "هم

همخوان با واپسین دستاوردهای حوزه علم و فلسفه، به شیفتگان تجدد محدودیت، میان تهی بودن و بن بست نهایی و 
  186معنوی راه رشد مغرب زمین را گوشزد کند.
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