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 چكیده 
دف پژوهش حاضر بررسی چگونگی برآمدن گفتارهای سوبژکتیو و فردی )روانشناسی موفقیت، ه

گرایی، انسان اقتصادی( در ایران پساجنگ است. پروبلماتیک پژوهش از سویی چیستی رابطة  عرفان

گفتارهای مزبور با گفتار شهادت در زمان جنگ است و از سویی دیگر فهم چیستی خود این گفتارها 

کنند. برای پاسخ به مسئلة  شان با یکدیگر است که چگونه سوژة بهنجار خود را تولید می بتو قرا

بندی گفتارهای  مزبور از روش تبارشناسی میشل فوکو استفاده شده است تا نشان دهیم آغازگاه مفصل

هایی با وضعیت  ها و گسست گردد و چه پیوست سوبژکتیو و فردی پساجنگ به چه وضعیتی بازمی

ان جنگ داشته است. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که گفتار شهادت در زمان جنگ زم

ای  ای را ساخت که در لحظه شد و از اساس سوژه« امر اجتماعی»باعث غلبة امر انفسی و سوبژکتیو بر 

درونی و با غلبه بر نفس خویش خواهان رستگاری و شهادت بود. این سوژه در دوران پساجنگ در 

ارزی با عوامل غیرگفتاری دیگر شرایط امکان برآمدن گفتارهای سوبژکتیو پساجنگ را تسهیل کرد.  هم

ای فردی و سوبژکتیو به رستگاری  بایست در لحظه در اصل در دوران پساجنگ فرم انسانی که می

رهای برسد باقی ماند اما محتوایش توسط گفتارهای جدید تغییر کرد. گفتار شهادت زمان جنگ و گفتا

شناسی اجتماعی/ انتقادی زمان انقالب اسالمی را بدل به مبارزه با نفس و  سوبژکتیو پساجنگ هستی

 کشف نیروی درون کردند.
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 مقدمه و طرح مسئله

 1ک سوژه پیشاپیش امری شکل گرفته در درونة یک وضعیت اجتماعی و گفتاریانسان به مثابة ی

ها  ای از تکنیک کنیم منظور مجموعه                                                   است. در این معنا زمانی که صحبت از برساخت  سوژگی می

کند )فوکو،  را بدل به یک سوژة خاص می« داده شده»                 ای است که انسان   و کردارهای گفتاری

بایست آن میدان نیرویی را  ای می ین معنا برای فهم هر سوژه(. در ا۴۰7-۴۳۵الف:  1۳9۳

کند. اکنون در جامعة ایران  مشاهده کرد که از اساس حقیقت سوژه را چفت و بست گفتاری می

های روانشناسی  ما شاهد فراگیر شدن گفتاری هستیم که سوژة بهنجار آن از دانش و تکنیک

                                  های بازاری  روانشناسی موفقیت نشان  راژ باالی کتابکند که خودش را در تی موفقیت استفاده می

یا همان آنتروپرونر  2«انسان اقتصادی»دهد. سوژة بهنجار گفتار مزبور در زمینة اقتصادی یک  می

ای  اش، عقالنیت اقتصادی و کسب سود بیشتر در لحظه کنندة کنش است که بنیان اصلی تعیین

اش کشف آن نیروی نهفته در درون  مهمترین مسئلهفردی است. از سویی دیگر سوژة این گفتار 

شود. در این معنا این سوژه  ای فقط به میانجی آن ممکن می انسان است که هر موفقیت بیرونی

اش تغییر درون  های بیرون از خود را داشته باشد مهمترین مسئله بیش از آنکه دغدغة تغییر هستی

گرایی،  گیرد و عرفان شکل می« ون         سیاست  در»است؛ در این وضعیت است که قسمی 

 کنند. روانشناسی موفقیت و انسان اقتصادی همسویی گفتاری پیدا می

در همین راستا پروبلماتیک اصلی پژوهش حاضر آنست که شرایط امکان برآمدن این 

                                                                             گفتارهای سوبژکتیو را در جامعة ایران بررسی کند. بعد از جنگ و مشخصا  از آغازین 

اد شمسی است که از سویی سیر چاپ و نشر کتب و مجالت روانشناسی های دهة هفت سال

گرایی در جامعة ایران  موفقیت در ایران شروع گشت و از سویی دیگر ما شاهد برآمدن عرفان

هستیم که بطور مشخص خود را در سینمای داریوش مهرجویی در اواخر دهة شصت و اوایل 

ای در حال ساخته شدن است که به  رهه سوژهدهد. از اساس در این ب دهة هفتاد نشان می

غلبه « امر اجتماعی»اش فروکاسته شده و امر فردی و سوبژکتیو بر  وجوه سوبژکتیو و فردی

 پیدا کرده است.

                                                           
1 discursive 

2 Homo economicus 
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شان در نسبت  های دخیل در آن مهمترین مسئله و سوژه ۵7با توجه به اینکه انقالب اسالمی 

شان معطوف به  ها بوده است و هدف بیرون از انسان های منقادکنندة با کنش سیاسی، تغییر هستی

                                                                                     دگرگونی  ساخت  سیاست استبدادی، اقتصاد استثمارگر و دین استحماری سامان گرفته بود، باید 

شناسی  شناسی اجتماعی بدل به هستی های سبب گشت تا این هستی نشان دهیم که چه میانجی

راستا است که دوران جنگ برای پژوهش فردی و سوبژکتیو در ایران پساجنگ شود؛ در همین 

 شود. حاضر مسئله می

هایی که راجع به دوران پساجنگ انجام شده است یا با  رویکرد غالب تحقیقات و پژوهش

ها بوده و یا بر اساس دوگانة سنت و                                                معیار و محوریت تاریخ سیاسی و مشخصا  تاریخ دولت

ها گویی وظیفة  ایران نائل آیند. در این پژوهشاند که به فهم تغییرات جامعة  مدرنیته سعی کرده

های هر دوره را ذکر کند. آنچه که ذیل این  شناس آنست که ویژگی مورخ و حتی جامعه

سازی و همچنین  های سوژه ماندگار مکانیسم ماند فهم درون ناپذیر می بندی رؤیت مقوله

های مرسوم سیاسی گویی  دیبن بندی میدان مناسبات نیروهای جامعه است. در مقوله بازصورت

شروع یک دوره پایان دورة قبلی است و هیچ نسبتی با پیشینة خود ندارد. بنابراین مسئلة 

                                    انتقادی  مناسبات دوران جنگ و پساجنگ -                                         پژوهش حاضر آنست که از سویی تاریخ  اجتماعی

د، در چه ظاهر متضا ایران را بررسی کند و از سویی دیگر نشان دهد چگونه این دو دورة به

شوند؛ به بیانی دیگر مسئله بر سر آنست که نشان دهیم چگونه  یکدیگر نزدیک می لحظاتی به

شدة پساجنگ را  ارزی با عوامل دیگر شرایط امکان سوژة فردی شده در جنگ در هم سوژة ساخته

 تسهیل کرد.

بایست در  گیری گفتاری هستیم که سوژة بهنجار آن می در جامعة اکنون ایران ما شاهد شکل

ای بسیار اندک  عده -1ای فردی، موفقیت را کسب کند. این مسئله سه پیامد جدی دارد:  لحظه

ها که قادر نیستند در  اکثریت انسان -2گیرند )استثناء(.  های موفقیت شکل می در قامت اسطوره

این  -۳. های روانشناسی موفقیت به زندگی خود سامان دهند )قاعده( ای فردی و با تکنیک لحظه

کنند: خودشیفتگی استثناها و معضالت اجتماعی و  دو پیامد مذکور، پیامد سوم را ممکن می

گیرد و افراد  ها قرار می فردی اکثریت. در این وضعیت است که از اساس بار گناه بر دوش انسان
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یل زدایی شده و اتمیزه شده است که پتانس شوند؛ این وضعیت سیاست به ماللت خود متوسل می

پروراند. بنابراین ضرورت این پژوهش ضرورتی  های فردی و جمعی را در خود می خشونت

 معطوف به فهم شرایطی است که این وضعیت پرمخاطره را در جامعة ایران ممکن کرده است.

 سؤال اصلی

گرایی و انسان اقتصادی(  چگونه گفتارهای فردگرایانه و سوبژکتیو )روانشناسی موفقیت، عرفان

 ایران پساجنگ ممکن شدند؟در 

 مالحظات نظری و روشی

میشل فوکو استفاده خواهد شد. نکتة مهم آنست که  1در پژوهش حاضر از روش تبارشناسی 

فهم کرد و به نوعی هر پژوهش تبارشناختی  2شناسی بایست در امتداد دیرینه تبارشناسی را می

شناسی فهم شرایط امکان گفتار است؛  هشناختی را در درونة خود دارد. هدف دیرین ساحت دیرینه

« ابژه است -شناسی بازگشت به راز خاستگاه نیست؛ توصیف سیستماتیک یک گفتار دیرینه»

ها است و نه  کردن تاریخ ایده شناسی نه مسئله بر سر روایت (. در دیرینه2۰۴ب:  1۳9۳)فوکو، 

نویسند؛  های فارغ از اندیشه را میمورخین جوامع در این پندارند که تاریخ کردار»تاریخ نهادها. 

)فوکو، « نویسند اند که تاریخ اندیشه را فارغ از کردارها و نهادها می مورخان اندیشه در این توهم

ها است و  ها ایده (. در این معنا گفتار نه قابل فروکاست به ساحت۴7: 1۳9۵به نقل از مشایخی، 

های گفتاری را به میانجی شرایط  کند تا گزاره شناس سعی می نه به تاریخ نهادها؛ بلکه دیرینه

هدف »کنند؛  ها خود را در فضاهای مختلف منتشر می شان فهم کند که چگونه این گزاره امکان

ها نیست، بلکه ارائة تاریخی از عقالنیت است،  من ارائة تاریخی از نهادها یا تاریخی از ایده

شناسی  )همان(. بنابراین در دیرینه« کند عمل می ها عقالنیت آنگونه که در نهادها و رفتار آدم

 شدن گفتار را بررسی کنیم. مسئله بر سر آنست که شرایط امکان چگونگی عقالنی

در تبارشناسی مسئله بر سر آنست که نشان دهیم چگونه دو ساحت امور گفتاری و امور 

ده و دوخته های قدرت بر روی یکدیگر چفت و بست ش غیرگفتاری به میانجی تکنولوژی

                                                           
1 genealogy 

2 archaeology 



  
 
 
 
 
 

 13  نفی امر اجتماعی: برآمدن گفتارهای فردگرایانه در ایران پسا جنگ  ...  
 

 

های قدرت                                                                    شوند. نکتة مهم آنست که در تبارشناسی مسئله صرفا  بر سر فهم تکنولوژی می

های خود را توضیح  به نوعی هم رسالت اصلی پژوهش« سوژه و قدرت»فوکو در متن  نیست؛

کند که  کند. فوکو به این مسئله اشاره می دهد و هم یک اصل مهم تبارشناسانه را مطرح می می

خواستم نشان دهم که                                                             من به هیچ عنوان صرفا  تحلیل و تبیین قدرت نبوده است؛ بلکه میهدف 

(. در اصل ۳۴۳: 1۳78شوند )فوکو،  های مختلف بدل به سوژه می ها در فرهنگ چگونه انسان

سازی یکی از اهداف مهم تبارشناسی است. چشم  های سوژه پذیر کردن مکانیسم رؤیت

پذیر کند؛ میدان نیرویی که به میانجی  ها را رؤیت نیروی میان بدن تبارشناس قادر نیست میدان

 کند. گیرد و سوژة خاصی را تولید می های قدرت شکل می تکنولوژی

در همین راستا در پژوهش حاضر از روش تبارشناسی برای فهم رابطة دو دورة جنگ و 

رای بررسی چیستی سوژة سازی استفاده خواهیم کرد. ب های سوژه پساجنگ به میانجی مکانیسم

های افرادی که راجع به  شهید در زمان جنگ از تحلیل ثانویه استفاده شده و از نتایج و داده

اند بهره گرفته شده است و برای آرشیو  های شهدا پژوهش انجام داده نامه ها و شهادت نامه وصیت

ایم.  منابع دست اول رفته گرایی و انسان اقتصادی( به سراغ پساجنگ )روانشناسی موفقیت، عرفان

 های گردآوری آرشیو این پژوهش هستند. بنابراین تحلیل ثانویه و تحلیل اسنادی، شیوه

شناسی و تبارشناسی فوکو در این مقاله بدین صورت است: با  بنابراین نحوة کاربست دیرینه

ایانة پساجنگ شناسی به بررسی چگونگی شرایط امکان گفتارهای فردگر استفاده از بینش دیرینه

خواهیم پرداخت؛ در همین راستا است که شرایط گفتاری زمان جنگ )گفتار سوبژکتیوشدة 

شوند. و با استفاده از بینش تبارشناسی چگونگی برساخته شدن سوژگی به  شهادت( مهم می

های قدرت را در دو برهة جنگ و پساجنگ بررسی خواهیم کرد و نشان  میانجی تکنولوژی

سازی شهادت در زمان جنگ شرایط را برای برآمدن  چگونه مکلنیسم سوژهخواهیم داد 

گفتارهای سوبژکتیو پساجنگ تسهیل کرد. گفتارهایی که گرچه به لحاظ محتوایی در تضاد با 

گفتار شهادت زمان جنگ هستند اما در اصل در همان راستای غلبة امر انفسی و سوبژکتیو بر امر 

 اجتماعی هستند.

    



 

 

 

 

 

 1399، شماره یک، بهار و تابستان 27شناختی دوره مطالعات جامعه   14 
 

 

 های پیشین تقادی پژوهشمرور ان

شده در رابطه با دوران جنگ و پساجنگ یک معیار بنیادین وجود دارد که  در اکثر تحقیقات انجام

ها  همانا آن معیار جدا بودن این دو وضعیت اجتماعی از یکدیگر است. برخی از آثار و پژوهش

دوران پساجنگ را به  گرفته در دوران جنگ، از اساس های شکل کردن ارزش با تمرکز بر روایت

؛ مخدومی 1۳8۰کنند )مددپور  بندی می های متعالی صورت مثابه قسمی انحراف از آن ارزش

هایی که در آن  (. در این آثار مذکور از اساس دوران پساجنگ و ارزش1۳9۴؛ طاهایی 1۳9۳

ین آثار شوند؛ بنیان مهم ا بندی و تحلیل می شناختی صورت گیرند به مثابه امری آسیب شکل می

 های دوران جنگ است. قسمی نگاه نوستالژیک به ارزش

هایی است که با تمرکز بر مناسبات اقتصادی و اجتماعی شکل  دستة دیگر مربوط به پژوهش

گرفته در دوران پساجنگ، سعی بر آن دارند که با نگاهی انتقادی، وضعیت این دوره را بررسی 

(. 1۳87، 1۳82؛ احمدی امویی 1۳8۰؛ بابایی 1۳8۶ ،1۳7۶؛ مؤمنی 1۳77، 1۳7۶کنند )رفیع پور 

اند با رویکرد دانش اقتصاد و  های مذکور آنست که سعی کرده وجه مشترک پژوهش

شناسی، تبعات اجتماعی و انسانی اجرای برنامة تعدیل ساختاری در دوران پساجنگ را  جامعه

جدید در حیات اجتماعی  ها نیز گویی پایان جنگ سرآغاز فصلی بررسی کنند. در این پژوهش

سوژة ایرانی است که هیچ نسبتی با شرایط اجتماعی و سوژة زمان جنگ ندارد. ویژگی مشترک 

های  جنگ و برنامه»)رخدادهای بزرگ»های مذکور آنست که با معیار  هر دو دستة پژوهش

 اند. بندی کرده اقتصادی( تاریخ را مقوله

( 1۳9۶رد مطالعات فرهنگی است. عباس کاظمی )هایی با رویک دستة دیگر مربوط به پژوهش

به مسئلة تغییرات زندگی روزمره در زمان « امر روزمره در جامعة پساانقالبی»در کتاب خود 

پردازد. کاظمی برای این منظور از بازنمایی اشیاء توسط افراد برای فهم  پساانقالب می

ظمی نشان داده است که چگونه بر کند. بطور مثال کا های مختلف اجتماعی استفاده می وضعیت

در زمان جنگ، سیمای شهیدان نقش بسته بود و در عصر سازندگی، « دیوارهای شهری»روی 

بست که نمادی از جامعة  بر روی آنها نقش می« تبلیغات تجاری و دعوت به سرمایه گذاری»

کرده به  (. در کل او سعی79-9۰: 1۳9۶مصرفی و گذار از جامعة شهیدمحور بود )کاظمی، 
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اند،  میانجی اشیاء و اینکه مردمان دورة جنگ و پس از جنگ چه فهمی و چه زیستی با آنها داشته

گرایی در دهة هفتاد را  تغییرات فرهنگی جامعة ایران را فهم کند. او میل مفرط به مصرف

ة شده خودش را در ده داند که این میل سرکوب محصول قناعت و مبارزه با نفس زمان جنگ می

 کند. هفتاد آزاد می

                                                     هایی است که پروبلماتیک آنها مشخصا  یا معطوف به چیستی  دستة دیگر مربوط به پژوهش

های فردگرایانه در دورة مزبور است.  گر پساجنگ، یا مربوط به برآمدن ارزش سوژة خودکنترل

بت به قرا« مندی و نولیبرالیسم روانشناسی، حكومت»( در پژوهش خود 1۳9۵آرش حیدری )

گر بازار آزاد                                                  گر  موجود در روانشناسی با الگوی اقتصادی خودتنظیم میان الگوی خود تنظیم

های  پرداخته است. حیدری در این پژوهش به لحاظ نظری نشان داده است که چگونه سیاست

مندی و  گری است. او نشان داده که این حکومت های روانشناسی نئولیبرالی در قرابت با گزاره

مندی چگونه  زدایی نهفته در این حکومت                                   ازی  مسائل اجتماعی و همچنین اجتماعس فردی

معضالت اجتماعی را افزایش داده است؛ معضالتی که همواره در سطحی فردی تئوریزه 

(. همچنین او به لحاظ تجربی، معضالت اجتماعی برآمده در 1۳9۵شوند )ن.ک، حیدری،  می

سازی،  های فردی ده و نشان داده که چگونه سیاستهای اخیر در ایران را بررسی کر سال

شناختی دارد.  معضالت مزبور را افزایش داده است. پژوهش حیدری بیشتر نگاهی نظری وآسیب

های معطوف به  نکتة مهم فهم تجربی این نکته است که چگونه در دوران پساجنگ، سیاست

 درون، سر برآوردند.

شناختی مفهوم فرد در دیدگاه  بررسی جامعه»ارشد خود نامة  ( در پایان1۳8۳ناهید آردیان )

های پنج متفکر )سید حسین  ها و مصاحبه به میانجی بررسی کتب و مقاله« اندیشمندان ایرانی

نصر، داریوش شایگان، محمدتقی مصباح یزدی، محمد مجتهد شبستری و عبدالکریم سروش( 

های فردگرایانه بیش  شبستری، ارزرش به این نتیجه رسیده است که در اندیشة سروش و مجتهد

گرایی و با توجه به ملزومات  از سایر متفکران وجود دارد. نصر فردیت را در چارچوب سنت

جوامع دموکراتیک پذیرفته است. شایگان نیز با توجه به هویت جهانی و تکثر، به فردگرایی 

ده است )ن.ک، آردیان، ورزد و در آثار مصباح یزدی بیشتر وجوه آرمانی مطرح ش تأکید می
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(. در اصل، آردیان به میانجی متفکران سرشناس سعی در فهم فردگرایی در جامعة ایران ۳8۳ 1

کرده است. گرچه مقوالت فکری اندیشمندان یک جامعه، برگرفته از وضعیت اجتماعی آنهاست 

د. در اصل این ای ندار شناختی اما اگر در بررسی به خود متفکران تمرکز کنیم، هیچ وجه جامعه

ای متفکران نیز  بندی مفهومی/ مقوله تناقضات موجود در جامعه است که خودش را در صورت

های  دهد. مسئلة مهم، فهم این نکته است که نیروهای متکثر و متضاد موجود در الیه نشان می

 کنند. مختلف جامعه، چگونه فرد را تولید می

که اولین پژوهش « شهادت در ادبیات جنگ»خود نامة دکتری  ( در پایان1۳77اریک بوتل )

شدن شهادت  پردازد که ممکن یک دانشمند خارجی در باب جنگ ایران است به این مسئله می

شدن قسمی فرهنگ شیعی در نظر                          بایست صرفا  محصول بالفعل در میان بسیجیان ایرانی را نمی

های سنتی بررسی  اساس ایدهگیری آن را بر  بایست مفهوم شهادت و نحوة شکل گرفت و نمی

شدن جامعة ایران که از قبل از انقالب اسالمی  کرد. بوتل بر این باور است که در فرایند مدرن

تدریج موجب آن شد که ساختار سنتی جامعة ایران از میان برود و به  شروع گشته بود به ۵7

ها  ت که به نوعی انسانای اس اجتماعی سنتی از هم گسسته شد؛ این همان لحظه« فراخود»نوعی 

اند.  شوند که اسیر روزمرگی های منفردی بدل می های خود را از دست داده و به انسان همبستگی

او معتقد است که ممکن شدن مفهوم شهادت و فرهنگ بسیجی در همین راستا است که شکل 

وحدت و شود تا  گیرد؛ برای بسیجیان در قالب مفهوم شهادت، امکانی دوباره مهیا می می

رفتة جهان سنت را در درونة وضعیت مدرن دوباره بازیابند )ن.ک، بوتل،  یکپارچگی از دست

( جامعة مدرنی 1بندی کرد:  توان در سه مرحله صورت (. در کل، دعوی اصلی بوتل را می1۳77

های جامعة  ای که در روزمرگی ارزش شده ( جامعة اتمیزه2که فراخود سنتی را فروپاشانده است؛ 

ها بخاطر این وضعیت اسیرشدگی و  ( برآمدن احساس گناه در انسان۳مدرن اسیر شده است؛ 

 طلب شهادت برای رهایی از آن.

 های تحقیق یافته 

بایست در یک نگاه  شدن گفتارهای فردگرایانة پساجنگ، می برای فهم چگونگی ممکن

کرد. گفتار شهادت در زمان ساز زمان جنگ رجوع  شناختی و تبارشناختی به گفتار سوژه دیرینه
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شدن و رستگارشدن بود؛  ای فردی خواهان پاک ای را ساخت که در لحظه جنگ از اساس سوژه

های بهنجارسازی قرار گرفت؛ آن نبرد  این درون انسان بود که در آماج انواع و اقسام تکنیک

ن )جهاد اصغر( بلکه رفتند نه مبارزه با دشم های اسالم به مصاف آن می مهمی که رزمندگان جبهه

بندی گفتاری از شهادت در زمان جنگ از اساس  مبارزه با نفس )جهاد اکبر( بود. این صورت

                                                            بندی شهادت در زمان قبل از انقالب اسالمی و مشخصا  در گفتار علی  نقطة مقابل صورت

بژکتیو شریعتی است. بنابراین برای فهم این تغییر گفتاری شهادت در زمان جنگ و غلبة امر سو

 بندی را بررسی کنیم. بایست در ابتدا نقطة مقابل این صورت در آن، می

 انقالب اسالمی، شهادت و اهداف ابژکتیو

شهادت در گفتارهایی که منتج به انقالب اسالمی شدند در راستای کسب اهدافی ابژکتیو 

شود شهید  ی                                                 مشخصا  در گفتار شریعتی که ایدئولوگ انقالب نامیده م بندی شده بود. صورت

ای  کسی است که بر راه حق، شهادت دهد و راه حق از نظر او چیزی نیست جز مبارزه آن

در این معنا شهادت «. زر و زور و تزویر»گانة باطل معروف تاریخ:  همیشگی بر علیه سه

شود.  بندی می ها صورت                                   های ظالم و سرکوبگر  بیرون از انسان پیشاپیش در راستای نفی میانجی

ای با                                                             بندی شریعتی از شهید و شهادت این مفاهیم لزوما  هیچ نسبت ذاتی راین در صورتبناب

کند که در  بر این نکته اشاره می«       ش ه د »شدن ندارند. بلکه شریعتی با رجوع به ریشة  مردن و کشته

 دادن بر راه حق و مبارزه در راه آن است. بندی شیعی، شهادت قسمی گواهی صورت

معنای مرگ، مردن. و در اسالم  از ریشه مورت به« مارتیر»گویند  ی به شهید میممالک اروپای»

جای  جای کلمه مارتیر و به گاه اصلی آن شهادت است، به باالخص در فرهنگ شیعی که تکیه

                   ای، از ریشه ش ه د   اینکه از ریشه مورت، مرگ، فوت انتخاب کند، درست بر ضد این مفهوم کلمه

ت، گواه و نمونه حی و حاضر انتخاب کرده و این دو کلمه اختالف دو معنای حضور، حیا به

های دیگر  بینش، دو نوع نگاه، و دو نوع تلقی و شعور و فهم را در اسالم تشیع علوی با فرهنگ

 (.17۵: 1۳۶2)شریعتی، « دهد جهان نشان می

انتخاب کرده در همین راستا از منظر شریعتی شهید آن کسی است که آگاهانه شهیدبودن را  

کردن آن مثلث زر و زور و تزویر، در جبهة حقیقی تاریخ قرار  است؛ همان انسانی که با نفی
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مثابه قسمی مبارزه علیه باطل  گیرد. در این معناست که شهادت امام حسین در کربال از سویی به می

 (.۴81-۴82: 1۳۶۰مثابة یک انتخاب مسؤوالنه )شریعتی،  شود و از سویی دیگر به بندی می صورت

گر و  در اصل شهید از منظر شریعتی کسی است که علیه اقتصاد استثمارگر، سیاست سلطه

پردازد و از این جهت است که بر سبیل  شدة استحمارگر به مبارزه می           دین  تحریف

در همین « حسین وارث آدم»( در 1۳۶۰گیرد. شریعتی ) دهندگان راه حق قرار می شهادت

شود و  کند. نهضتی که از آدم، از بدو تاریخ شروع می بندی می را صورت راستا نهضت حسینی

های منقادکننده، ادامه                                                                 در هر نسل و هر زمان، این نهضت  مبارزه با آن مثلث شوم، آن میانجی

یابد؛ و در این راه، مبارزان ممکن است کشته شوند و یا نشوند. از نظر شریعتی یک انسان  می

اما دست آخر به مرگ طبیعی از دنیا برود. شهید و شهادت بیش از آنکه تواند شهید باشد  می

اند؛ شهید زندگی خود را وقف قسمی  به ایدة مرگ گره بخورند به ایدة مبارزه گره خورده

کند. نه تغییر درون، بلکه تغییر برون هدفی بود که  مبارزه برای کسب اهدافی ابژکتیو می

 د.های انقالبی در پی آن بودن سوژه

 ساله، شهادت و اهداف سوبژکتیو جنگ هشت

بعدازظهر توبه کردم و از  ۵/۵در ساعت  9/2/1۳۶۳اینجانب جواد عنایتی در روز یکشنبه تاریخ »

 (.12۴: 1۳9۴)کریمی، « روم این تاریخ به بعد هرگز دنبال گناه نمی

ا از فرصتی که ما از کثرت گناهان خویش آگاهیم و به مردن هم اعتقاد کامل داریم، پس چر»

خداوند در این جهاد اصغر )جنگ با کافران و مشرکان و دنیاپرستان( به ما داده است استفاده 

شدن در راه او  نکنیم تا بتوانیم یک شبه ره صدساله را بپیماییم و با جنگیدن در راه خدا و کشته

 (.97ن، )شهید محسن گلستانی، هما« مان بکشیم؟ ای عظیم روی گناهان چندساله پرده

گره خورده است؛ البته ذکر « احساس گناه»گفتار شهادت در زمان جنگ از اساس به ایدة 

توان به یک موضوع خاص تقلیل  را نمی« شهادت»این نکته حائز اهمیت است که کلیت پدیدة 

داد بلکه مسئله بر سر آنست که وجهی از پدیدة شهادت را بر اساس پروبلماتیک مشخصی 

های خود( توضیح دهیم. بنابراین هدف گفتار شهادت در  سازی و تکنیک سوژههای  )مکانیسم

شود. در این وضعیت گفتاری خاص،  زمان جنگ از امری ابژکیتو بدل به امری سوبژکتیو می
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آلود غلبه کند و  های شیطانی و گناه بایست با رجوع به درون خویش بر وسوسه سوژة رزمنده می

اک و طاهر کند. در وضعیت گفتاری دهة شصت، جنگ و جهاد، نفس خویش را از هر گناهی پ

بخش برای رزمندگان در رابطه با  قسمی امتحان الهی است و شهادت نقطة غایی و اطمینان

های جنگ از نرسیدن  های رزمندگان جبهه                                        شدن گناهان و مسئلة رستگارشدن بود. ش کوه بخشیده

ه از نظر رزمندگان آنها هنوز درگیر دنیا و در اصل مبین این مسئله است ک« فیض شهادت»به 

«   های خود تکنیک»بنابراین در این وضعیت گفتاری انواع و اقسام  1آلود هستند. های گناه هوس

بسیار رزمندگان در  های بس گیرند؛ راز و نیازها و توبه معطوف به پاکسازی درون شکل می

بر احساس گناه و رسیدن به شهادت. در اند در جهت غلبه  های جنگ، تالشی های جبهه بیابان

ای بود که شهادت به مثابه امری با اهداف ابژکتیو را  کننده اصل، احساس گناه آن میانجی تعیین

 بدل به امری با اهداف سوبژکتیو کرد.

برای « های آن های فرهنگ/تمدن و ناخرسندی ناخوشایندی»فروید در قسمتی از کتاب 

 2هایی که فراخود کند که چگونه انسان ناه به این نکته اشاره میتبیین روانکاوانة احساس گ

شود که خطا و گناه کمتری انجام دهند، احساس گناه بیشتری  ای دارند که منجر بدان می قوی

کنند. این مسئله پیشاپیش محصول جایگاه پارادوکسیکال فراخود در آپاراتوس روان  پیدا می

شدن  سدی در برابر انجام گناه است، عاملی برای افزون                                انسان است. دقیقا  همان عاملی که

 ۳اش را بیشتر کند، خود گر درون )فراخود( هر اندازه نظارت شود. نیروی نظارت احساس گناه می

شود احساس  گر فراخود وارسی می ای که مدام به میانجی چشمان تیزبین و ماللت در مقام سوژه

ای که انجام داده، بلکه  د نه به سبب کارهای عینیکند؛ در این وضعیت خو گناه بیشتری می

شده در سامان  کند. فراخود متورم پیشاپیش بخاطر امیال و آرزوهایش است که احساس گناه می

های فراخود همواره خود  کند که در برابر امر و نهی سوژگی انسان از اساس انسانی را ممکن می

                                                           
گیرد  که ما را می شود، از نفسی برم از نفسی که سیر نمی                                                          اللهمانی ا عوذ  ب ک  م ن نفس ال ت شبع؛ خدایا به تو پناه می» 1

ای به خود وا مگذار، خدایا ما بندة توایم نه بندة دیگران، خدایا از این که  کشد، خدایا ما را لحظه و به سوی خود می
نامة شهید علی ابدی،  وصیت«)مدتی اسیر نفس بودم و از یاد تو غافل ما را دریاب و از گناهان ما صرف نظر کن

 (.۶۴: 1۳9۰نقل از آقایی،  به

2 Super ego 

3 ego 
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 1۳82به تمامی خود را منطبق با آن اوامر کند )فروید،  کند که نتوانسته است ای فهم می گونه را به

، شخصیت ۵9ساله در سال  (. بعد از پیروزی انقالب اسالمی و شروع جنگ هشت99-11۵ب: 

                     های رزمنده را ا شغال  کاریزماتیک امام خمینی همان هستی نیرومندی است که فراخود سوژه

عه جایگاهی مهم در سامان سوژگی رزمندگان جام« پدر نمادین»کرده است. امام خمینی به مثابه 

                                                                               دارد. از منظر روانکاوی، کارکرد هستی خدا با کارکرد هستی  یک شخصیت کاریزماتیک در 

 1آپاراتوس روان یکی است.

در سامان « جهاد اصغر مبارزه با دشمن است و جهاد اکبر مبارزه با نفس»حدیث معروف 

د. این سیاست مبارزه با نفس محصول فراخود متورم شو تمامه بالفعل می گفتاری زمان جنگ به

کند با وجدانی معذب. نکتة بسیار مهم آنست که این فرد  شده است و فردی را تولید می

شود و هستی دارد  پارادوکسیکال است. فرد در این معنا در گفتار شهادت زمان جنگ متولد می

نابراین وضعیت گفتاری دهة شصت را های بهنجارسازی ناظر به درون فرد هستند؛ ب که تکنیک

ای که گویی فرد در آن حضور ندارد. اما  های جمعی فروکاست بگونه توان به هژمونی ارزش نمی

در این معنا فرد هستی ندارد که تمام مسئلة سوژة رزمنده، نفی خود و پیوستن به دریای بیکران 

ای را  کند؛ سوژه پذیر می رؤیتگفتار شهادت زمان جنگ، اعماق درون انسان را  2الهی است.

شدن نفس  های بیرونی باشد دغدغة پاک کند که بیش از آنکه به فکر تغییر هستی ممکن می

های بیرونی مانند اقتصاد و سیاست و جامعه بدل  برای سوژة رزمنده همة هستی ۳خویش را دارد.

                                                           
کالم او )امام خمینی(، الهام بخش روح پرفتوح اسالم در سینه و وجود گندیده من بوده و هست. اگر من افتخار » 1

شهادت داشتم از امام بخواهید برایم دعا کند، تا شاید خدا، من روسیاه را در درگاه باعظمتش، به عنوان یک شهید 
 (۵۳: 1۳9۰ه نقل از آقایی، نامة شهید همت؛ ب )وصیت« بپذیرد.

خواهم زنده بمانم، من محتاج نیست شدنم، من محتاج تو هستم، خدایا! بگو ببارد باران، که کویر  دیگر نمی» 2
زار قلبم سالهاست، که سترون مانده است، من دیگر طاقت دوری از باران را ندارم، خدایا دوست دارم تنهای  شوره

لیاقت »گمنام بیایم، دور از هر هویتی، خدایا! اگر بگوئی لیاقت نداری، خواهم گفت:                              تنها بیایم، دوست دارم گمنام 
ام، خدایا دوست دارم سوختن را، فنا شدن را، از همه جا جاری شدن را، به سوی  کدامیک از الطاف تو را داشته
 (.1۳9۶رلو، )بخشی از دلنوشتة شهید احمد رضا احدی، به نقل از نظ« کمال انقطاع روان شدن را...

کردند اما هدف اصلی و غایی ایشان هدفی سوبژکتیو  درست است که رزمندگان اهدافی ابژکتیو را نیز دنبال می ۳
با بررسی « نامة شهدای جنگ تحمیلی تحلیل گفتمان وصیت»( در پژوهش خود 1۳92بوده است. ربیعی و تمنایی )

نامة شهدا  موفه به این نتیجه رسیدند که دال مرکزی وصیتنامه از طریق روش تحلیل گفتمان الکالئو و  وصیت ۵۰
کند و اسالم همان  ای که این گفتار امام خمینی است که همه چیز را معنا می شخصیت امام خمینی است؛ به گونه
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های  های هستی ش ارزشها احتراز کرد زیرا پیشاپی بایست از آن شود که می هایی می به هستی

ها  کنند؛ همة این هستی مذکور اغواگر هستند و انسان را به جهان مادیات چفت و بست می

اند. همان حقیقتی که خودش را در  بندی شد که هنوز حقیقت را درنیافته بازیچة مردمانی صورت

سرنگونی  دهد. شهادت دیگر نه نیرویی برای لحظة شهادت و پیروزی نهایی بر نفس نشان می

در سطح جامعه، بلکه بدل به نیرویی برای پاکسازی درون از زر « زر و زور و تزویر»مثلث شوم 

ای بهتر بدل به احتراز از دنیا شد. در تکنولوژی  و زور و تزویر شد. مبارزه برای خلق جامعه

های قدرت قرار گرفت.  ها و مکانیسم قدرت زمان جنگ، سوژگی رزمندگان آماج تکنیک

 بایست پاک و طاهر شود. امر فردی و سوبژکتیو بر امر اجتماعی پیروز گشت. ای که می ژگیسو

 گرای پساجنگ سوژة عرفان 

از سویی و مرگ پدر نمادین جامعه )فوت امام خمینی در سال  1۳۶7پایان یافتن جنگ در سال 

وع شوند. ( از سویی دیگر از اساس باعث شد که مسئلة شهادت و احساس گناه بالموض1۳۶8

هایی که  شود. در برهه بار نه با احساس گناه بلکه با بحران معنا مواجه می سوژة پساجنگ این

تمامه شکل نگرفته است،  ساز جدیدی به ساز پیشین فروپاشیده اما هنوز گفتار سوژه گفتار سوژه

بخش مکانیسم  نکننده و ساما شوند؛ پدر نمادینی که تنظیم ها با خلع پدر نمادین مواجه می انسان

هایی که جامعه پدر نمادین  ها است. در وضعیت کنندة معنا برای سوژه میل و فانتزی و تثبیت

شود.  گرایی ممکن می گرایی و روح خویش را از دست داده باشد، قسمی سرگشتگی، درون

در کنند با توسل به درون خویش معنایی برای جهان معنازدودة خویش بیابند. پ ها سعی می سوژه

ها را با  اش سوژه کرد در لحظة فقدان                                                  مقتدر  همیشه حاضر و ناظر که احساس گناه را ممکن می

کند  ای نبود که به درون خویش رجوع می کند. پایان جنگ، پایان سوژه بحران معنا مواجه می

ای را ممکن کرد که در گفتار  شناختی سوژه بلکه گفتار شهادت در زمان جنگ به لحاظ دیرینه

                                                                                                                                           
 نامة شهدا، مسائلی مانند های شناور این دال مرکزی در وصیت کند. همچنین دال چیزی است که گفتار ایشان بیان می

تاکید بر نماز جماعت و »، «توصیة زنان به حجاب»، «کربال و امام حسین )ع(»، «خطر استکبار جهانی و امریکا»
نفی زندگی دنیا و فرصت دانستن »، و از همه مهمتر «گریستن برای امام حسین به جای گریستن برای آنها»، «جمعه

درصد شهدا  8۴نامه یعنی  وصیت ۴2(. 18۰: 1۳92 بوده است )ربیعی و تمنایی،« جنگ برای جبران گناهان دنیوی
 (.172در وصیتنامه خود به نفی زندگی دنیا و فرصت دانستن جنگ، برای جبران گناهان دنیوی اشاره کردند )همان، 
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اش باقی ماند اما این سوژه محتوای جدیدی به خود  شده و سوبژکتیوشده                اجنگ هستی  فردیپس

ای سوبژکتیو  گرفت. دیگر مسئله بر سر مبارزه با نفس نبود بلکه مسئله بر سر یافتن معنا در لحظه

بود. بنابراین نه با یک گسست کامل و نه با یک پیوست مواجه هستیم بلکه با یک گسست در 

     های                                                        های پنهانی رزمندگان در زیر  نور  ستارگان  آسمان  جبهه یوست مواجه هستیم. توبهعین پ

 گرا داد. عرفان« هامون»جنگ جای خود را به سرگشتگی 

 مورد خاص سینمای مهرجویی

گرای پساجنگ است. اولین فیلمی که  سینمای مهرجویی مهمترین آرشیو برای فهم سوژة عرفان

جنگ ساخت فیلم هامون بود. هامون درست در همان بحبوحة پایان مهرجویی پس از پایان 

ساخته شد. حمید هامون با بازیگری خسرو شکیبایی، انسانی است که  1۳۶8جنگ در سال 

مشغول نوشتن رسالة خویش دربارة عشق و ایمان است. در اصل هامون نمود بسیار مهمی برای 

ای که مدام در پی  ز جنگ بوجود آمد. سوژهای است که در دوران پس ا فهم آن سوژة سرگشته

عدم »خواند. اصل  کیرکگور می 1«ترس و لرز»گردد. یک سوژة تهی شده که مدام  معنا می

اش با همسرش را از دست داده، و از  ذهن و فکر او را با خود درگیر کرده است. رابطه 2«قطعیت

ساز پیشین(. هامون  ار سوژههرگونه مناسک سنتی دینی رویگردان است )بالموضوع شدن گفت

ای است که در جهان پساجنگ، خواستار یافتن معنایی عمیق برای زندگی و  همان سوژة سرگشته

شود.  رستگار می -علی عابدینی -اش جهان است. دست آخر هامون توسط دوست عارف

حل امن معنا گیرد و به سا زند و سپس علی عابدینی او را از آب برمی که که به دل دریا می زمانی

 بخشد. کند. هامون با توسل به عرفان، سوژگی فروپاشیدة خود را سامان می رهسپارش می

های عارف  های سینمای مهرجویی در قبل از انقالب به هیچ عنوان شخصیت شخصیت

هایی هستند که توسط یک ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  مسلک نیستند؛ بلکه شخصیت

                                                           
بندی  است. صورت« جهش ایمانی»ترس و لرز کتاب درخشان سورن کیرکگور که مهمترین محتوای آن مسئلة  1

                           توان صرفا  یک اثر ایمانی /  یرکگور را نمی وار به مثابة شهسوار ایمان. البته این اثر مهم کی قسمی حرکت ابراهیم
الهیاتی درنظر گرفت. این کتاب به نوعی نقد زندگی روزمره نیز هست. در آنجایی که مرحلة زیبایی شناسی را 

 (.1۳78کند )ن.ک، کیرکگور،  بندی می صورت

2 Uncertainty principle 
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اش  های اصلی . اما سینمای مهرجویی در پس از جنگ شخصیت1ن هستنددر حال به محاق رفت

های او در این برهة زمانی نمایش سیر و  رنگ فیلم شوند و در کل، پی مدام به عرفان متوسل می

وار عرفانی، برای بازگشت به وطن درون؛  سلوک عارفانه یک انسان است. قسمی حرکت ادیسه

ای که در این جهان دچار  مشده؛ تا سوژه از سرگشتگیبرای کشف و بازیابی آن سرزمین گ

 آنست، در پایان فیلم رها شود.

ساخته  1۳7۰مسلک مهرجویی، بعد از هامون، فیلم بانو است. بانو در سال  اثر بعدی عرفان

دچار  –خسرو شکیبایی  -شد. بانو با بازی بیتا فرهی داستان زنی است که با شوهر خویش

وژة تک و تنهاست که گویی هرگونه همبستگی با دیگران را از دست مشکل است. بانو یک س

دهد متوسل به دو  داده است. برای پرکردن این خأل، بانو بعد از سفری که شوهرش انجام می

های بدبخت و بیچاره را دعوت به خانة  ای از آدم شود. کار اول او این است که مجموعه چیز می

گرایی، برای وجود  راحت زندگی کنند تا بتواند با قسمی خیریهکند تا آنها  همچون قصر خود می

در خلوت خویشتن « یا هو»کار دوم توسل به ذکرهای عارفانه و گفتن  2خویش معنایی بیابد.

 شود. است تا بتواند به آرامشی درونی برسد؛ و دست آخر بانو از شوهر خویش جدا می

دهد. این  ودش را در فیلم پری نشان میاما نقطة اوج سینمای عرفان، مسلک مهرجویی، خ

ساخته شد و شخصیت اصلی آن یعنی پری )نیکی کریمی( یک دانشجوی  1۳7۳فیلم در سال 

ای  گرا هستند بگونه رشتة ادبیات در دانشگاه تهران است که دارای سه برادر است که همه عرفان

                                                           
کنندة بسیارخوبی برای وضعیت جامعة  ای مهرجویی چه قبل از انقالب اسالمی و چه بعد از آن، بازنماییسینم 1

های بیرونی منقادکنندة                                                                               ایران است. آثار سینمایی مهرجویی در قبل از انقالب بطور مشخص راجع به نقد  میانجی

ورطه کشیده شدن یک انسان توسط سیستم که راجع به فرایند به  1۳۵1در سال « پستچی»انسان بودند. از فیلم 

های  که در رابطه با نقد مکانیسم 1۳۵۳در سال « دایرة مینا»های بانکی و سیستم ارباب رعیتی بود تا فیلم  وام

 ها بودند. های بیرون از انسان های ضعیف توسط یک دالل خون بود؛ همه دال بر نقد به هستی استثمارکردن توده

شده فهم کرد. دست آخر در  های سوبژکتیو و فردی بایست در راستای برآمدن سیاست گرایی را می خیریه 2

گرایی هدف آرامش روحی فرد کمک کننده است نه تغییر واقعی در زندگی کمک شونده. در این معنا بسیار  خیریه

ر این فیلم نیز دست شود. د گرایی هیچ وقت منجر به تغییر جایگاه افراد ستمدیده نمی منطقی است که نتیجة خیریه

کند به دلیل چندین مشکلی که افراد در خانه بوجود آوردند. جنون عجیب  آخر بانو همه را از خانه بیرون می

 توان در همین راستا در نظر گرفت. ها برای کارهای خیریه را می سلبریتی
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ر با خودسوزی به فناء که برادر بزرگ او یعنی اسد در سیر و سلوک عارفانة خود دست آخ

را همواره « سلوک»اهلل رسید. پری نیز همچون برادران خود در پی عرفان است و کتابی به نام  فی

نزد خود دارد که نوشتة یکی از عرفای قدیمی است. پری وجه زنانة هامون است. او نیز همة 

و مدام در پی  های خود را از دست داده و حتی با نامزد خویش بیگانه شده است همبستگی

 اش است. کشف نیرویی در درون

شود و  ای سوخته وارد می دست آخر در پایان فیلم، پری بدون آنکه به کسی بگوید به کلبه

جا خودش را به آتش کشانده بود. خانوادة او که  کشد که اسد در همان بر روی تختی دراز می

واند پیدایش کنند. ناگهان داداشی )یکی ت گیرند ولی نمی شوند سراغ او را از همه می نگرانش می

بندد  گرای پری با بازی علی مصفا( در یک مراقبة انفسی چشمان خویش را می از برادران عرفان

شود. در پایان فیلم  بیند و سریع راهی آن کلبه می و پری را درازکشیده بر روی تخت اسد می

ن و سپس گویی پری از سرگشتگی گوید برخیز و افطار ک داداشی با آوردن نان به پری می

 شود. آید و رستگار می شود و به عرفان حقیقی نائل می خویش رها می

گرای سینمای مهرجویی امتداد سوژة  های سرگشته و عرفان ذکر این نکته مهم است که سوژه

معنایی شده باشد. بلکه سینمای  رزمندة زمان جنگ نیست که گویی در دوران پساجنگ دچار بی

های رزمنده در دوران پساجنگ هستند. در اصل  دهندة سرنوشت سوژه کیا نشان هیم حاتمیابرا

کنند. در سینمای  کیا دو طبقه و گروه مختلف را بازنمایی می سینمای مهرجویی و حاتمی

های جامعه و  کیا رزمندگان از جنگ برگشته از اساس دچار تضاد هم با خود، هم با ارزش حاتمی

های  شوند. خدایی که گویی دیگر خدای جبهه خود و هم در لحظاتی با خدا میهم با فرزندان 

( ما شاهد آن هستیم که سعید یک 1۳71« )از کرخه تا راین»جنگ نیست. بطور مثال در فیلم 

اش دچار مشکل شده است و برای معالجة  جانباز شیمیایی است که بر اثر بمباران شیمیایی بینایی

وقوس که دست آخر از سویی سالمتی  کند. در این کش جعه میآن به کشور آلمان مرا

اش بدست آمده است و از سویی دیگر همسرش در ایران در آستانة وضع حمل است او  چشمان

شود که سرطان خون دارد و به زودی خواهد مرد. سعید بعد از شنیدن این  )سعید( متوجه می

کند. این دیالوگ  آمیز را با خدا مطرح می شکوه خبر، در کنار رود راین، راز و نیازی انتقادی و
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چرا اینجا؟ / رو زمین دنبالت گشتم، نبردیم /  …خدا …خدا»سعید بسیار واجد اهمیت است: 

ها دنبالت گشتم ولی فقط چشمهام رو گرفتی، این تن  تو دریا دنبالت بودم، نکشتیم / تو جزیره

کیم! / پس کو اون رحمانت؟ کو رحیمت؟ / رو نبردی / چرا اینجا؟ / من شکایت دارم، من شا

« آخه قرارمون این نبود / چرا چشمهام رو بهم پس دادی؟ من شکایت دارم، به کی شکایت کنم؟

این سکانس درخشان در اصل نشان دهندة خوبی برای سرگشتگی سوژة رزمندة پس از جنگ 

شود که نظم  انی ممکن میهای انتقادی تنها زم است. در اصل مسئله بر سر آنست که این گزاره

دار شده باشد و سوژه در نسبت با رخدادهای بوجود آمده در فضای  نمادین پیشین مسئله

شود. در صورتیکه در فضای جبهه، هر رخدادی مصداقی از  غیرجبهه، دچار سرگشتگی می

« موج مرده»( و 1۳7۶« )ای آژانس شیشه»های  شد. و یا در فیلم بندی می حکمت الهی صورت

های جامعه در دوران  کیا تضادهای موجود میان نسل از جنگ برگشته با ارزش ( حاتمی1۳79)

کیا در دهة هفتاد نمود  دهد. در اصل با بینشی تبارشناختی، سینمای حاتمی پساجنگ را نشان می

وضعیتی است که در آن رزمندگانی داریم که همچنان بر ایمان خویش استوار هستند اما 

عه و دولت، بر ضد آنها هستند؛ و در این معنا این سوژة رزمنده دچار سرگشتگی های جام ارزش

های  ای از رزمندگان در دوران پس از جنگ به آپاراتوس بیمارستان و آسایشگاه شود. اگر عده می

ها را فراموش کردند،  شناختی کشانده شدند و همه آن روانی متصل شده، و به سکوتی هستی

 خود را در جامعه تنها یافتند.های سالم نیز  بدن

رغم آنکه نسبتی با یکدیگر ندارند اما  کیا علی های سینمای مهرجویی و حاتمی بنابراین سوژه

ای از  هر دو محصول وضعیت آنومیک در دوران پساجنگ هستند. در این وضعیت آنومیک عده

های از جنگ  و سوژه کنند )سینمای مهرجویی( گرایی سوق پیدا می افراد جامعه به سوی عرفان

 شوند. برگشته دچار سرگشتگی می

 پارک به مثابه یک فضای عرفانی

ها  بندی گفتاری پارک گرایی در ایران پساجنگ صورت یکی دیگر از مصادیق مهم غلبة عرفان

های توسعة  بود که طرح -شهردار وقت تهران -بوده است. در دهة هفتاد و به واسطة کرباسچی

ای که برای این مسئله  ها و فضای سبز در تهران شکل گرفت. دلیل بدیهی ها و بوستان پارک
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کردند همان دلیلی است که به نوعی تا به امروز صادق است وآن مسئلة  مسؤوالن وقت اقامه می

کردن هوای آلودة شهر تهران و از سویی دیگر زیباسازی آن بود؛ به نوعی پارک  از سویی پاکیزه

شد. اما نکتة بسیار مهم آنست  بندی گفتاری می شهر و زینت شهر، صورتهمزمان به مثابة ریة 

ها نبودند. با رجوع به سخنان مسؤوالن وقت،  بندی گفتاری از پارک                          که این دو صرفا  تنها صورت

شود که به غایت مهم است. گفتار پارک در  بندی دیگری از پارک و گل و گیاه ارائه می صورت

اولین  1۳71اردیبهشت سال  2۴گراست.  گرا و درون وضعیت عرفان ایران پساجنگ نمود همان

                        شود که در آن شرایط  خاص  نمایشگاه بین المللی گل و گیاه به مدت ده روز در تهران برگزار می

یابند.  جامعة ایران، اتفاق بسیار مهمی است که اکثر مسؤوالن کشور نیز در آن حضور می

 ه می گوید:کرباسچی در افتتاحیة این نمایشگا

نمایشگاه گل و گیاه، نیز نمود مجسمی است از روحیة توجه به فرهنگ زیبایی و فرهنگ »

جمال و کمال که فراتر از مسائل مادی و اقتصادی روزمره است و نیز تالشی است برای جلب 

 (.1۵: صفحة 1)کرباسچی، گلنامه، شمارة « توجه جامعه به ابعاد معنوی زندگی

نست که گل و گیاه و فضای سبز در آن وضعیت خاص، کارکردی معنوی نکتة بسیار مهم آ

نوعی همان فضایی بود که انسان در آن، خودش را از همة مشکالت  و روحانی داشت. پارک به

کند و حس و  سازد و همه چیز را در آنجا فراموش می و معضالت اقتصادی و اجتماعی رها می

کند. پارک فضایی برای  موجود در پارک پیدا میها و فضای سبز  حال معنوی در کنار گل

                                                                              فراموشی اقتصاد و سیاست و توجه به درون انسان و امور معنوی است؛ لحظة ابدیت حظ . 

ها سیروسلوکی  شود و در کنار گل ای که گویی انسان از همه چیز این جهان کنده می لحظه

تتاحیة نمایشگاه مذکور ایراد دهد. کرباسچی حتی در سخنانی که راجع به اف انفسی انجام می

 کند: بندی می کند، پیام اصلی انقالب اسالمی را هم در همین راستا صورت می

ما میل داریم که به همة جهانیان اعالم کنیم که پیام اصلی انقالب اسالمی و جوهرة فلسفه و »

و پژمردگی  عرفان و اسالم ما چیزی نیست جز آنکه جهان را سبز و روینده بخواهیم و با مرگ

خواهیم که طراوت و شادابی و رویش و پویش جانشین مرگ و پوچی و  مبارزه نمائیم. ما می

 (.۳۰)همان، صفحة « دلزدگی و بیماری شود
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ای دیگر  گرای پس از جنگ، کل تاریخ به گونه نکتة بسیار مهم آنست که در فضای عرفان 

نگر حوادث تاریخی  هه، به صورت واپسگرایی در آن بر شود. با پیروزی عرفان بندی می مفصل

 گیرند. گذشته نیز داللتی عرفانی بخود می

کند که آنها  ها اینگونه بیان می ( دربارة نظر مردم در دهة هفتاد راجع به پارک1999عادلخواه )

1های روحانی )مردم( بیشتر ویژگی
شان مهم بود و با آن زبان راجع به پارک سخن  پارک برای 

دانستند؛ در این معنا  آن را فضایی برای کسب آرامش و روحیه و شادی دل میگفتند و  می

گرفتند که شهر را زنده و آباد کرده است  در نظر می« جوانمرد»کرباسچی را به مثابة یک 

شد به آرامش روحانی و معنوی  (. پارک همان فضایی بود که در آن می22-29: 1999)عادلخواه، 

 دست یافت.

هایی را احداث کنیم، بسیار مثبت بوده و  همة شهرهای کشور چنین مجموعهاگر ما در » 

های خانوادگی دارند، بیماری دارند،  مردمی که از کار و زندگی روزمره خسته هستند، گرفتاری

هایی  یابند که برای ساعتی هم شده به چنین محل مشکالت اقتصادی دارند، امکان این را می

احتی خود را فراموش کنند، پناه بردن به دامان طبیعت سبز و زیبا برای بیایند و غم و غصه و نار

های عصبی و به دست آوردن آرامش، بسیار بهتر و مفیدتر از خوردن قرص  معالجة ناراحتی

 (.8، صفحة ۵)علی فالحیان، گلنامه، شمارة « بخش است آرام

است. با  1۳71ر سال این سخنان وزیر وقت اطالعات در بازدید از نمایشگاه مذکور د 

نگاهی تبارشناختی، پارک در میدان نیروهای زمانة خود همان فضا/ امکانی بود که قرار است 

همة تناقضات جهان، در آن به فراموشی سپرده شود. به هیچ عنوان پارک نقش یک فضای 

ها را ندارد. بلکه  عمومی برای گفتگو کردن راجع به مشکالت و معضالت مشترک انسان

 آید: شاپیش یک فضایی است که آن مشکالت در آن به حالت تعلیق درمیپی

های مادی که ناگزیر در زندگی ما وجود دارد، دیدار  ها و گرفتاری با در نظر داشتن خشونت»

های واالیی که در امور  ای است برای پرداختن بیشتر به معنویات و لذت از چنین فضایی زمینه

 (.7، صفحة 7تمی، وزیر ارشاد وقت، شمارة )محمد خا« معنوی وجود دارد

                                                           
1 spiritual 
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نویسد به  برای مجلة گلنامه می« گل، مرز میان ماده و معنا»خاتمی در مطلبی که تحت عنوان  

کند. گل از سویی متعلق به جهان ماده است اما از سویی دیگر خود گل  یک نکتة مهم اشاره می

شود. گل میانجی  می« ن ماده و معناگل مرز میا»ای معنوی است. در این معنا  واجد تجربه

                    کند در درون و حس  و  شود. گل رسوخ می دهندة جهان ماده با جهان معنوی درون انسان می ربط

کند. گل که نمادی در ظاهر است به درون که نمادی از باطن است  حال روحانی را تولید می

 کند. حرکت می

ن فضایی در این بدن است که قرار است پارک در دهة هفتاد بیش از آنکه ریة شهر باشد، آ

کل تناقضات این بدن را در آنجا دفن کند. پارک بیش از آنکه هوای آلودة تهران را پاالیش کند، 

ای معنوی به انسان ببخشد تا این آمادگی را بیابد  قرار است درون انسان را پاالیش کند و تجربه

ایی برای تأمل در خویشتن؛ لحظة به تعلیق آمیز برگردد؛ فض که دوباره به همان دهشت تناقض

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛ پیروزی امر فردی و سوبژکتیو بر همه  درآمدن همة میانجی

چیز. در این وضعیت است که هرکس با فروبردن سر در گریبان خویش و واکاوی درون، سعی 

                           ی  ظلمانی  فروپاشیده را با تا بتواند وضعیت بیرون 1کند بر یافتن قسمی نور و روشنایی می

 2گرایی تاب آورد. عرفان

                                                           
رسانة »( در کتاب خود به نام 1۳87هری )همچنین در راستای همین فضای عرفانی دهة هفتاد، محسن حسام مظا 1

گرایی در دهة  گرایی و معنوی جریان عرفان« های مذهبی در ایران های سوگواری و هیئت شناسی آئین شیعه؛ جامعه
دهد.  ها به خوبی نشان می ها و مجالس روضه و سخنرانی هفتاد در ایران را به میانجی تغییر فرم و محتوای عزاداری

حکومت در »کند که چگونه دیگر مواضع کوبندة انقالبی و سیاسی همچون  ها را اشاره می هیئتی چهایشان تغییر ب
شان جذاب نبود بلکه مسائل فردی و  در دهة هفتاد برای« اثبات والیت مطلقة فقیه»، «عدالت در نهج البالغه»، «اسالم

ن مسئله بود و مشتاق به شرکت در شا برای« ، مباحث اخالقی«فواید ذکر»، «خودسازی»غیراجتماعی همچون 
مجالس سخنرانی افرادی همچون مرحوم حاج اسماعیل دوالبی و آیت اهلل بهجت بودند. در همین وضعیت است که 

شود. در کل  های جمعی مواجه می های فردی مانند اعتکاف با اقبال بیشتری نسبت به عبادت به زعم نویسنده عبادت
جا به  توان در آن به کل سیاست زدایی شده و به مکانی بدل شده است که می شود به فضایی که هیئت بدل می

 (.2۳۵-2۳۰: 1۳87دست یافت )حسام مظاهری، « نشئگی معنوی»

داند و برخالف  زده می پروژة فکری سروش را عرفان« دفاع از فقه، نقد عرفان»یوسف اباذری در مطلبی تحت عنوان  2
کند که  ی برای عرفان باقی نگذاشته است، اباذری به درستی به این نکته اشاره میدعوی سروش که معتقد است فقه جای

تواند همة مشکالت فردی و  ای که گویی عرفان می                                                          آن چیزی که بعد از جنگ فربه شد، اتفاقا  عرفان بود؛ به گونه
              (. سوژة عارف  ۶7۰29۴۰۶8۳۳۰179۵92خانوادگی و اجتماعی ما را حل کند )اباذری، سایت جام جم آنالین، کد خبر: 

روشنفکری دینی پساجنگ در سنت سروشی جای سوژة مبارز روشنفکری دینی در سنت شریعتی را گرفت. این تغییر 
 گفتار روشنفکری دینی نمودی دیگر از غلبة امر سوبژکتیو بر امر اجتماعی است.



  
 
 
 
 
 

 29  نفی امر اجتماعی: برآمدن گفتارهای فردگرایانه در ایران پسا جنگ  ...  
 

 

شدن  گرایی در سینمای مهرجویی با مسئله شدن عرفان بنابراین قرابتی وجود دارد میان مسئله

ها در اوایل  گرایی در سنت روشنفکری دینی پساجنگ و همچنین با کارکرد گفتاری پارک عرفان

فرد سرگشته و »محصول وضعیتی بودند که در آن  های متمایز، گیری آنها. همة این ساحت شکل

در حال متولد شدن بود. فردی که دیگر نسبتی با امر اجتماعی ندارد و در فردیت « جویای معنا

خودمحور خویش در پی یافتن معنا و زندگیست. بنابراین الگوهای حکمرانی بر بدن شهر نیز به 

های پاساژسازی تا مراکز تفریحی  پروژه سمت و سوی تأسیس فضاهای فردی سوق پیدا کرد. از

اند. از خرید افراطی کاالهای  معنا شدن زندگی و سرگرمی که هر دو پاسخی موقتی برای بی

های افراطی، مبین چیزی جز تقالی سوژة تنها و وامانده برای پرکردن سوژگی  لوکس تا هیجان

 اش نیست. شده تهی

ساجنگ محصول وضعیتی آنومیک بود. در این گرایی در دوران پ بنابراین برآمدن عرفان

دارشدن گفتار  بخش به دو عامل مهم داخلی )پایان جنگ و مرگ پدر نمادین جامعه( برای مسئله

پیشین پرداختیم و در ادامه به دو عامل مهم خارجی که تأثیر مهمی در این زمینه و همچنین تأثیر 

 واهیم پرداخت.ای در وضعیت پساجنگ ایران داشتند خ کننده تعیین

 فروپاشی شوروی/ برنامة تعدیل ساختاری )ساخت انسان اقتصادی( 

هجری شمسی( موجب آن گشت که  1۳7۰میالدی ) 1991فروپاشی شوروی در سال  

بندی جدیدی بر جهان حکمفرما شود. از سویی، فروپاشی بلوک شرق به عنوان نمایندة  صورت

در دیگر کشورها گردید؛ و از سوی دیگر، جریان چپ، موجب تضعیف پایگاه این جریان 

اش افزون گشت. فرانسیس فوکویاما  داری بعنوان تک الگوی حاکم بر جهان، مشروعیت سرمایه

 1«پایان تاریخ»کشید نظریة  های خود را می ( در همان زمانی که بلوک شرق آخرین نفس1989)

نقطة غایی « لیبرال دموکراسی»اش آنست که  مایة اصلی ای که بن خود را ارائه کرد. نظریه

(. این مسئله از اساس موجب آن گشت که 1989حکومت در تاریخ است )ن.ک، فوکویاما 

های دموکراتیک و آزادیخواهانه و دفاع از لیبرالیسم  برخی روشنفکران جامعة ایران، بسوی ارزش

لبة لیبرال (. با فروپاشی شوروی و غ27-29: 1۳79و جامعة مدنی تغییرجهت دهند )بیات، 

                                                           
1 The end of history 
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                                                          کردن  غیرلیبرالی، ذیل عنوان ایدئولوژی طرد شد. سوژة بهنجار  دموکراسی، هر سازوکار حکومت

ای فردی، مسؤولیت سرنوشت اقتصادی خویش را بر دوش  بایست در لحظه لیبرال دموکراسی می

 شود. بکشد؛ در چنین گفتاری است که سوژة اقتصادی، ممکن می

بندی  ه در همان برهة زمانی، بلوک غرب نیز در حال بازصورتاما نکتة بسیار مهم آنست ک

ریگان در امریکا به قدرت  1981تاچر در انگلستان و در سال  1979خویش بود. در سال 

بندی جدیدی از  رسیدند. در اصل تاچر و ریگان با مشورت با اقتصاددانان لیبرال، صورت

پیاده کردند. از سویی این دو « بانک جهانی»و  «المللی پول صندوق بین»لیبرالیسم را با همکاری 

-۳۵: 1۳97زدایی را اجرا کردند )هاروی،  سازی و مقررات های خصوصی در سطح داخلی برنامه

المللی پول به  های نئولیبرال اصلی، به بانک جهانی و صندوق بین ( و از دیگر سو همین دولت۴۵

های مزبور را  نها به کشورهایی وام دهند که برنامهها، این اختیار را دادند تا ت دلیل بحران بدهی

اجرا کنند؛ در اصل برای حفظ مؤسسات مذکور از خطر ورشکستگی، مازاد ارزش کشورهای 

(. در اصل 1۰۵-1۰۶هایشان را تسویه کنند )همان:  شود تا آنها وام فقیر بیرون کشیده می

د منافع کشورها و مؤسسات نئولیبرالیسم یک سازوکار جدید حکمرانی در جهت بازتولی

                                                حاق  پروژة نئولیبرالیسم در دهة هشتاد میالدی بود.  1«برنامة تعدیل ساختاری»داری بود.  سرمایه

توانستند استفاده کنند که برنامة  المللی می های بین کشورهای جهانی سوم تنها در صورتی از وام

ای که بر اساس آن،  سازی؛ برنامه وصیای چندوجهی در زمینة خص کردند. برنامه مزبور را اجرا می

بایست بهداشت، آموزش و خدمات عمومی رایگان ارائه دهد. بنابراین در  دولت دیگر نمی

، این برنامة تعدیل ساختاری بود که در فکر «پایان تاریخ»و « پایان ایدئولوژی»فضای 

از ایدئولوژی برای رسیدن  ای علمی و به دور مداران و متفکران جهان سوم به مثابه برنامه سیاست

 به توسعه حک شد.

 اجرای برنامة تعدیل ساختاری در ایران پساجنگ

( سیاست تثبیت اقتصادی بود. بنیان این 1۳۶7سیاست اقتصادی حاکم بر ایران تا پایان جنگ )

سیاست بر تقلیل تقاضا، واردات و مصرف بود. در اصل در سیاست تثبیت، دولت نقش محوری 

                                                           
1 Structural adjustment program. 
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ها دارد. با توجه به شرایط خاص  ادارة اقتصاد، تعیین دستمزدها و تعیین قیمت و مرکزی در

و این ارزش  1مصرف کردن یک ارزش بود جنگ و جامعة انقالبی ایران، از اساس قناعت و کم

(. با ۵8: 1۳77دینی و انقالبی در جهت سیاست حاکم بر اقتصاد زمان جنگ بود )مرتضوی، 

ودجة بوجود آمده و همچنین برآمدن دولت هاشمی رفسنجانی، یافتن جنگ و کسری ب پایان

برنامة اول توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت و خط مشی اجرای برنامة تعدیل 

بود که سازمان برنامه و بودجة وقت،  1۳۶9                                       ساختاری اجرا گشت. در اصل مشخصا  در سال 

(. بطور کلی برنامة تعدیل 1۳1: 1۳7۴ های مزبور گشت )مؤمنی، کردن برنامه مجری پیاده

( کوچک شدن ۳سازی  ( خصوصی2های ارزی  ( سیاست1ساختاری سه مؤلفة اصلی دارد: 

(. در ۵9: 1۳77ها و خدمات )مرتضوی،  دولت در اثر واگذاری امور به مردم و حذف یارانه

ن کند اما اقتصادی ایران، دولت با افزایش نرخ ارز سعی بر آن کرد تا کسری بودجة خود را تأمی

شود  اش بر وارادات کاال است، افزایش نرخ ارز نه تنها منجر به افزایش صادرات نمی که بنیان

                                                                    شود که کاالهای وارداتی با قیمتی بیشتر به دست مشتری ایرانی برسد. ب عد  بلکه موجب آن می

لحاظ شده سازی است. هرچند در قانون اساسی، بخش خصوصی  دیگر برنامة تعدیل، خصوصی

بود اما به سبب جریان فکری حاکم در اوایل انقالب که مبتنی بر عدالت جمعی بود، برنامة 

توانست به راحتی انجام شود؛ تا این که در  های دولتی به بخش خصوصی نمی واگذاری شرکت

قانون اساسی  1۳8و  12۴، در جلسة هیئت وزیران، با تفسیر خاصی که از اصول 1۳7۰سال 

ادند، برنامة فروش سهام کارخانجات دولتی به بخش خصوصی را تصویب کردند و به انجام د

بینی درآمدها را مختص  مرحلة اجرا درآورند و هر ساله، در برنامة بودجة کشور بخشی از پیش

(. از سوی دیگر بن مایة ۶۰-۶1ها و کارخانجات دولتی قرار دادند )همان،  به فروش شرکت

 ای در قبال عدالت اجتماعی ندارد: آن است که دولت دیگر وظیفه مؤلفة سوم این برنامه

گاران و  توانم به هموطنان خود عرضه کنم، آنست که روزنامه ترین خدمتی که می بزرگ»

سخنوران را به راهی هدایت کنم که از بکارگیری اصطالح یا مفهوم عدالت اجتماعی... شرم 

 (.۶1: 1۳77نقل از مرتضوی،  )هایک، به« داشته باشند

                                                           
توانست  ای بعنوان تبلیغات بازرگانی در زمان جنگ در رادیو و تلویزیون نمی ستا است که مسئلهدر همین را 1

 ممکن شود.
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خوبی بیانگر چیستی برنامة تعدیل ساختاری است. در همین راستا دولت  این جملة هایک، به

بایست در قبال خدمات عمومی نیز از خود سلب مسؤولیت کند. اما در ایران، دولت انقالبی  می

          دریجا  در ها را حذف کند اما بطور غیرمستقیم این مسئله خودش را ت یکباره یارانه توانست به نمی

افزایش بهای قیمت خدمات دولتی همچون آب و گاز و مخابرات و آموزش و بهداشت و 

 عوارض نشان داد )همان(.

فروپاشی شوروی و نقد ایدئولوژی و غلبة اقتصاد لیبرالی در سطح جهانی از یکسو و 

ون                                                                           مشکالت اقتصادی  زمان جنگ در سطح داخلی از دیگر سو، راه را برای برآمدن روحانی

(. توسعة ۵9۰: 1۳88سازی هموار کرد )فوران،  محور و طرفدار بازار آزاد و خصوصی غرب

ای بودند که در ایران پس از جنگ دنبال  اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی دو هدف عمده

(. در این شرایط 2۰2: 1۳97شدند؛ در اصل، هدف اول منوط به هدف دوم بود )عبداللهی،  می

ها و  ای در ایران بوجود آمد که به بوروکرات ر و تیپ اجتماعی تازهخاص بود که قش

(. بنابراین با توجه به نکات ذکرشده، انسان اقتصادی 2۰۴داران رانتی شهره شدند )همان:  سرمایه

داشت از  بایست بدون چشم                                                     انسان بهنجار  برنامة تعدیل ساختاری است. انسانی که می

تنهایی مسؤولیت  اد اشتغال و فراهم کردن تسهیالت، خود بههای دولتی در زمینة ایج حمایت

 اش را بر دوش بکشد. زندگی

 های نماز جمعة هاشمی رفسنجانی در دوران پساجنگ خطبه

                        گفتاری خاص ی از اسالم در  بندی های هاشمی رفسنجانی در دوران پساجنگ، صورت در خطبه

                  در معنایی خاص  آن « ن اقتصادیانسا»حال چفت و بست یافتن است که در راستای حقیقت 

کند  مشهور شده، از نمازگزاران گالیه می« مانور تجمل»است. وی در خطبة بسیار معروفی که به 

شان خرج کنند؛ و چرا باید  کنند نباید برای خودشان و برای رفاه خود و خانواده که چرا گمان می

(. 9، صفحة 19/۰8/1۳۶9اسالمی، مدام پول خود را به دیگران قرض بدهند )روزنامة جمهوری 

کشی و زهدگرایی.  داند و نه مدافع ریاضت گرایی می او در این خطبه، اسالم را نه مدافع اسراف

کند و  انداز می کند که به خوبی پس                                       آخر انسان مد  نظر اسالم را کسی معرفی می بلکه او دست

پوشد؛ بلکه برای  رتب لباس نمیکند. دیگر نام ریزی اقتصادی می اش برنامه برای رفاه زندگی
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رسد. او در همین راستا با تفسیر سورة  شود و به سر و وضع خود می خودش ارزش قائل می

کند که خداوند خواستار آنست که مؤمنان در مساجد و معابر و  اعراف به این مسئله اشاره می

خطبه به مسئلة استفاده از ای از این  های خودشان استفاده کنند. بخشی عمده هنگام نماز از زینت

 (.1۰: صفحة 1۳۶8/ ۶/۰۳های الهی اختصاص دارد )همان،  ها و نعمت زینت

گیری است که بیش از  لذا از اساس گفتار جدیدی در رابطه با انسان مؤمن در حال شکل

اندازکردن و استفاده از  آنکه به شهادت و مبارزه با نفس فکر کند، به رفاه و خوشبختی و پس

 اندیشد: هایی که خداوند برای ما قرار داده است می نعمت

شان،  افراد فکر نکنند که اگر متدین و مسلمان باشند، معنای آن اینست که باید با نفسانیات» 

ها باید در  شان، احساساتشان و چیزهایی که خداوند در وجودشان گذاشته، که این نیازهای واقعی

/، به نقل 1۳۶8/ ۰۴/ 9می رفسنجانی، روزنامة اطالعات، )هاش« فطرت بررسی شود، مبارزه کنند

 (.1۳88از رضایی، 

زیستی و  که در فضای گفتاری پس از انقالب اسالمی و در زمان جنگ، مسئله ساده حال آن 

 1۳۶۰ای مهم در سال  مبارزه با نفس و مادیات بود. هاشمی رفسنجانی در همین راستا در خطبه

زیستی را دستاورد  ری را در آن مشاهده کرد با افتخار این سادهتوان این چرخش گفتا که می

 داند: انقالب می

ها این بود که  ها و توجه ها عوض شده؛ در رژیم گذشته همت بینیم که ارزش ما امروز می»

آدم خانة خوب داشته باشد؛ ماشین خوب داشته باشد؛ روابط خوب داشته باشد؛ با مراکز قدرت 

ها در  بینید که ارزش انداخت؛ امروز برعکس شما می دگی را داشت راه میها زن و زرق و برق

تر و خانة  جامعه عوض شده؛ دیگر امروز لباس اطوکشیده و ماشین زرق و برق و ماشین گنده

ها هیچ کدام دلیل افتخار و سند ارزش و جاذبه برای حرکت  تر و این                   تر و حتی پ ست بزرگ گنده

 (.12، صفحة 2۴/11/1۳۶۰)روزنامة جمهوری اسالمی،  «انسان در جامعة ما نیست

یک پروژة معین را در  1۳۶8                                                   اما هاشمی رفسنجانی در دوران پساجنگ و مشخصا  از سال  

است؛ اسالم، دین رفاه و « اسالم برنامة زندگی»برد و آن پروژة  های نماز جمعه پیش می خطبه



 

 

 

 

 

 1399، شماره یک، بهار و تابستان 27شناختی دوره مطالعات جامعه   34 
 

 

بایست  شود که می نفس جدیدی می آرامش و خوشبختی است. مبارزه با نفس بدل به تأسیس

 اقتصادی بیندیشد:

زائی  هاست یک برنامة پیچیده، معماگونه و مشکل های اسالم آنطور که در ذهن خیلی برنامه»

ها در دنیا و  ای تنظیم شده است تا انسان نیست. بلکه برنامة زندگی سالم و مرفه آنهاست. برنامه

 (.1۰: صفحة 1۳۶8/ 2/۰2روزنامة جمهوری اسالمی، « )آخرت مرفه باشند و سالم زندگی کنند

 و یا:

« فکر نکنید که دین اسالم برنامة مضیقه و مشکالت است نه، برنامة آسایش و رفاه است»

 (.9، صفحة 1۳۶8/ ۰2/ 1۶)همان، 

همة این عوامل مذکور از اساس موجب آن گشت تا در دوران پساجنگ ما با برآمدن  

ای که در غیاب  اجه شویم که انسان اقتصادی را ممکن کردند. سوژهای مو های حکمرانی ماشین

های مدیریت فردی به سمت  بایست با فراگیری تکنیک پذیری دولت در اقتصاد می مسؤولیت

گرای پساجنگ که معنای جهان را از  رفاه و خوشبختی حرکت کند. انسان سرگشته و عرفان

مرانی جدید در حال تبدیل شدن به سوژة دست داده بود، از سویی به میانجی وضعیت حک

بهنجار اقتصادی است و از سویی دیگر به میانجی گفتار روانشناسی موفقیت، سامان جدید 

های موفقیت فروزان  آورد تا ظلمات این جهان را با نور تکنیک سوژگی خویش را بدست می

 گرداند. آنتونی رابینز در راه است!

 دیدروانشناسی موفقیت، ساخت خود ج

شود.  در همین فضای گفتاری است که گفتار روانشناسی موفقیت در ایران پساجنگ ممکن می

آن زمانی که در سطح امر کالن )اقتصاد و سیاست( برنامة تعدیل ساختاری در ایران پیاده 

های  شد. چاپ کتاب گشت، در سطح جامعه کتب روانشناسی موفقیت جذاب و فراگیر می می

شود. در فاصلة  در ایران شروع می 1۳72از سال  1با محوریت آنتونی رابینز روانشناسی موفقیت

                                                           
1  Antony Robbins های او در امریکا همواره جزو  ترین اسطورة موفقیت در دهة نود میالدی بود. کتاب معروف

کرد تا  زاری سمینارهای موفقیت سفر میشد و به نقاط مختلف دنیا برای برگ های سال می ترین کتاب پرفروش
در امریکا به دنیا آمد و به روایت خود در اویل  19۶۰های روانشناختی موفقیت را جهانی کند. او در سال  تکنیک
گیرد که الغر شود و با استفاده از  آید و تصمیم می اش بسیار فقیر و چاق بود. تا اینکه یک روز به خود می زندگی
 کند. نشناختی، موفقیت بر موفقیت افزون میهای روا تکنیک
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های رابینز ترجمه  ، شش جلد از کتاب1۳7۴تا اواخر  1۳72کمتر از سه سال یعنی از اوایل سال 

: نیروی عظیم ۲بسوی کامیابی »، «۱توان بی پایان، پیش بسوی کامیابی »شوند:  و چاپ می

های  : قدم۴بسوی کامیابی »، «: دیدار با سرنوشت۳بسوی کامیابی »، «درونی را فعال کنید

های مذکور در  نکتة مهم آنست که کتاب«. زندگی سالم»و « های یک دوست یادداشت»، «بزرگ

ای که اولین کتاب او )توان بی پایان پیش بسوی کامیابی  شدند به گونه هر سال تجدید چاپ می

به چاپ نهم رسید. هرچند این جریان در  1۳7۴سال  به چاپ رسید در 1۳72( که در سال 1

نیز داشته است که  ۳و وین دایر 2، ژوزف مورفی1ایران نمایندگان دیگری همچون ناپلئون هیل

« عظمت خود را دریابید»و « قدرت پول»، «مند شوید ثروت بیندیشید و»های  به ترتیب کتاب

کننده  ترین فردی که نقشی تعیین اما مهم های پس از جنگ چاپ شده است، از آنها در همان سال

دهد همان آنتونی  نیز نشان می« مجلة موفقیت»در این جریان داشت که بعدها خودش را در 

کنند به  بندی می ها صورت رابینز است. برای فهم چیستی خود و نفس جدیدی که این کتاب

 ها خواهیم پرداخت. تحلیل و بررسی این کتاب

رابطه با کتب روانشناسی موفقیت آنست که هدف اولیة این کتب کسب ترین نکته در  مهم

های شغلی و تحصیلی نیست؛ بلکه  اهدافی ابژکتیو و بیرونی همچون ثروتمندشدن و موفقیت

خودی که «. تان را کشف کنید نیروی درون»هدف اصلی، یک هدف سوبژکتیو و درونی است: 

تواند  ر توانست به این مهم برسد آنگاه است که میبایست نیرویی درونی را فعال کند؛ که اگ می

( به هیچ عنوان هدف اصلی، پولدار 1۳۶8ای را کسب کند. در کتاب مورفی ) هر موفقیت بیرونی

در انسان است که اگر کشف شود، « ضمیر باطنی»شدن نیست. بلکه هدف بر سر کشف آن 

(. همه چیز منوط 1۶-17: 1۳۶8شود )مورفی،  پولدار شدن و هر موفقیت دیگری هم ممکن می

ها در راستای همین  موجود در این کتاب«         های خود  تکنیک»به کشف نیروی درون است؛ و 

                                                           
1 Napoleon Hill  در امریکا به دنیا آمد و از پیشگامان ادبیات موفقیت شخصی در سطح جهانی بود. 188۳در سال 

2 Joseph Murphy  های او راجع به مباحث معنوی و  در ایرلند به دنیا آمد که عمده مباحث و کتاب 1898در سال

 موفقیت بود.

۳ Wayne Dyer  های انگیزشی و  در امریکا به دنیا آمد و یکی از افراد مشهور در زمینة سخنرانی 19۴۰در سال

 روانشناسی موفقیت بود.
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های روانشناسی  های همیشگی کتاب مسئله است. استفاده از تکنیک تلقین که یکی از قسمت

تکنیک بالفاصله های رابینز این  موفقیت است را باید در همین راستا فهم کرد. به میانجی کتاب

ای که به نقل از مترجم  تأثیر خود را در ایران گذاشت و سوژة بهنجار خود را تولید کرد بگونه

اند  گروهی از جوانان یکی از روستاهای شیراز به او اطالع داده 1۳7۳آثار رابینز در ایران در سال 

سنگ به سالمت عبور  الاند با تقویت اراده و تمرکز حواس از روی بستری از زغ که موفق شده

شود که به نوعی آن  تلقین موجب آن می 1(.9: 1۳7۳کنند )مجتهد کرمانی، مندرج در رابینز، 

جمله و یا عبارت انگیزشی تکرارشونده به درون انسان رسوخ کند و وارد ضمیر باطن انسان 

همیشه  هنگام خواب به مدت سه چهار دقیقه این جمالت را تکرار کنید: پول برای»شود. 

 (.17)همان، « کند گردش آزادی در زندگی من پیدا می

ها هنگام خواب چندین بار تکرار کنید  ها را شب اید این جمله اگر دچار دشواری مالی شده» 

روم. من این کار را به عقل و  و با همین ایده به خواب بروید: من در نهایت آرامش به خواب می

رم. جواب این معما را خود او پیدا خواهد کرد و فردا صبح سپا خردی که در من وجود دارد می

« دانم که فردا صبح خورشید طلوع خواهد کرد با تولید خورشید به من خواهد سپرد. من می

 (.۳۰)همان، 

ای است که به حقیقتی در درون خویش رسیده است. اگر انسان  هدف اصلی تأسیس سوژه 

های بیرونی باشد، از نظر کتب  ل کسب ثروت و موفقیتبه آن حقیقت دست نیابد و فقط به دنبا

 روانشناسی موفقیت، خوشبخت نخواهد شد:

کنید که باید فالن ملک، اتومبیل و یا مقام را داشته باشید و بدون آن  اگر احساس می»

« اید اید و قربانی شده کنید مفهومش آنست که تحت سلطة دارایی قرار گرفته احساس کمتری می

 (.۶2: 1۳7۳)دایر، 

                                                           
رفت و این  سنگ گداخته با پای برهنه راه می های خود بر روی زغال ها و سخنرانی رابینز در پایان اکثر همایش 1

کردند، سر خود را  ایرانیانی که از روی آتش عبور می»رای تکنیک تلقین است. های او ب مثالی پرتکرار در اکثر کتاب

گفتند که در هنگام آتش پیمایی تصور  کردند تا چشمان به آتش نیفتد. آنان می گرفتند و به آسمان نگاه می باال می

د که بر روی آتش پا گذارند و اگر یک لحظه متوجه این واقعیت شون کنند که بر روی برگهای خشکیده قدم می می

 (.97: 1۳7۴)مجتهد کرمانی، مندرج در رابینز، « سوزند گذارند بالفاصله می می
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                                            های روانشناسی موفقیت در ایران  دهة هفتاد را  اگر به این نکته توجه نشود و هدف کتاب 

های بیرون از سوژه تقلی دهیم، دچار  های معطوف به موفقیت                     صرفا  به آموزش تکنیک

های آنتونی رابینز و دیگران در دهة هفتاد، هدف اصلی معطوف به  ایم. در کتاب سازی شده ساده

دار شدن نیست زیرا اگر درون تغییر                                                   یر درون است. به قول خود رابینز هدف اصلی صرفا  پولتغی

های  (. در راستای همین تکنیک۶2ب:  1۳7۳شوند )رابینز،  معنی می ها بی نکرده باشد همة ثروت

                                  نیز در این کتب کارکرد گفتاری خاص   ایمان                                      خود  معطوف به تغییر درون است که مسئلة 

 یابد. یخویش را م

زیرا وقتی صحبت «. دینی»است و نه « ایمانی»های  کتب روانشناسی موفقیت مملو از بحث

ها نیز سروکار داریم که آنها کارکردی برای  ای از مناسک و آیین کنیم با مجموعه از دین می

ش موفقیت ندارند. اما ایمان برای این گفتار از این حیث کارکرد گفتاری دارد که ایمان پیشاپی

بخش در رابطه با وجود یک چیز/ هستی است؛ بنابراین ایمان برای  درکی سوبژکتیو و اطمینان

شدن و رسیدن به  کند که به موفق گفتار روانشناسی موفقیت همان عاملی است که فرد را قادر می

شود  شناختی خویش جدا می بندی، ایمان از وجوه هستی هدفش باور داشته باشد. در این صورت

دیگر نه مسئله بر سر ایمان به یک خدای متعالی  1شود. اش فروکاسته می ه وجه روانشناختیو ب

 بلکه مسئله بر سر ایمان به نیروی درون برای رسیدن به هر موفقیتی است.

گرایی و انسان  جا نشان دادیم که هر کدام از سه گفتار روانشناسی موفقیت، عرفان تا این

رایطی، در ایران پساجنگ ممکن شدند. در ادامه به این مسئله اقتصادی، چگونه و تحت چه ش

رسند و در نسبت با  خواهیم پرداخت که در کجا این سه گفتار در تاریخ پساجنگ به یکدیگر می

                            کنند. احمد حل ت در راه است! یکدیگر سوژة بهنجار خود را تولید می

                                                           
های مذهبی دربارة نیرو و تأثیر ایمان در سرنوشت                                                         دومین ویژگی یک قهرمان موفق ایمان است. تقریبا  تمام کتاب» 1

اند با افراد شکست خورده از نظر  ت کردهاند. مردمی که بطرز حیرت انگیزی در زندگی پیشرف بشر، صحبت کرده

کند.  توانیم باشیم، روشن می                                                                                  ایمان تفاوت بسیار زیادی دارند. ایمان  ما تکلیفمان را نسبت به آنچه هستیم و آنچه می

اگر به سحر و جادو ایمان داشته باشیم یک زندگی سحرآمیز برای خود خواهیم ساخت و اگر ایمان داشته باشیم که 

کنیم. به عبارت ساده به آنچه  ها را فراهم می هایی وجودد دارد، سرانجام آن محدودیت ما محدودیت در زندگی

 (.۳1: 1۳72)رابینز، « شود پیوندد و امکان پذیر می پذیر است، به حقیقت می ایمان داریم که حقیقت دارد و امکان
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 پساجنگمجلة موفقیت به مثابه نقطة آجیدن گفتارهای فردگرایانة  

                      شروع به کار کرد. حل ت « احمد حلت»به مدیرمسؤولی  1۳77مجلة موفقیت در شهریور ماه سال 

های موفقیت در ایران و  بنیانگذار آموزش تکنیک»در پیش شمارة این ماهنامه، خود را 

، پیش شماره(. برآمدن مجلة موفقیت در دهة 1۳77کند )موفقیت، شهریور  معرفی می« خاورمیانه

ناپذیر مانده  هایی است که ذیل رخدادهای بزرگ سیاسی آن زمان رؤیت یکی از پدیده هفتاد

است. در این مجله است که از اساس گفتارهای فردگرایانه در نسبت با یکدیگر چفت و بست 

گراست که به  گرا و روح                                   کند که همزمان یک آنتروپرونر  عرفان ای تولید می گفتاری یافته و سوژه

 جوید. وانشناسی موفقیت توسل میهای ر تکنیک

علوم روحی و »های ابتدایی مجلة موفقیت، مباحث  های سال یک بخش ثابت در شماره

های  بایست در راستای همان تکنیک است. مسائل علوم روحی در این مجله را می« ماوراءالطبیعه

لة موفقیت ما آور نیست که در مج خود معطوف به کشف نیروی درون فهم کرد. بنابراین تعجب

در این گفتار تنها  1فکنی روح باشیم. شاهد مباحث احضار روح و ارتباط با ارواح یا مسئلة برون

افکنی کند که به قدرتی در درون  و یا روح خویش را برون 2تواند احضار ارواح کند کسی می

ا بایست همسویی گفتاری علوم روحی و مسئلة موفقیت ر خویش رسیده باشد. در اصل می

علوم روحی به چنان قدرتی «         های خود  تکنیک»بندی کرد: اگر شما به میانجی  اینگونه صورت

توانید با ارواح ارتباط برقرار کنید، پس شما قادر خواهید بود هر موفقیتی را با  اید که می رسیده

 تان به دست آورید. توسل به قدرت درون

                                                           
هدف از »دهد:  را اینگونه توضیح می نویسندة سلسله مقاالت علوم روحی در مجلة موفقیت هدف مطالب خود 1

های بعدی این مجله به چاپ خواهد رسید آشنایی بیشتر همگان از  انتشار این مقاله و مقاالت دیگر که در شماره
ساختار حقیقی وجود آدمی، شناخت ابعاد مختلف آن )روح و نیروهای بالقوة نهفته در انسان( و چگونگی سیر 

                                                                                 ه نهایتا  بتوانیم جایگاه وجودی خویش را در این عالم شناخته و هرچه بیشتر بسوی کمال باشد تا اینک تکاملی آن می
های                                                                          کنم که طی بررسی مطالب فوق راههای مختلف  چگونگی تقویت نیروهای درونی و راه حرکت کنیم. اضافه می

 (.17صفحة ، پیش شماره: 77)مجلة موفقیت، شهریور « اصولی ارتباط با ارواح ارائه خواهد گردید.

کنند. گاه حضور خود را با ضرباتی به دیوار، پنجره و نقاط دیگر  های متفاوتی استفاده می ارواح جهت تماس از روش» 2
هایی برقرار سازند... جهت  گردند و گاه ممکن است در خواب تماس کنند و گاه موجب الهامات روحی می اعالم می

توانید بگویید: اگر شما روحی                                               ایی را جهت ادامة ضربات از ارواح بکنید مثال  میتوانید تقاضاه اطمینان از حضور ارواح می
 (.۵9: صفحة ۶، شمارة 77)موفقیت، اسفند « ای دیگر به صدا در آرید خواهید با من تماس بگیرید ضربه هستید که می
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های عرفانی  ة موفقیت سلسله داستانهای ابتدایی مجل یکی دیگر از موضوعات ثابت سال

بود. نویسندة این مطالب شخصی « های خودشناسی استاد خدامراد چهل دیدار؛ مجموعه آموزش»

، که به سان «خدامراد»بود که شرح حال خویش را در رابطه با مواجه با « کیمیا»با نام مستعار 

مه یک دیدار توضیح داده نوشت. در هر شمارة این ماهنا یک مرشد و عارف شرقی بود، می

شود. در اصل شخصیت خدامراد در این سیر عارفانه شخصیتی نمادین است برای  می

برد و به دنبال حقیقت خود و  آن دانشجویی که در استیصال به سر می -خودشناسی انسان. کیمیا

 نویسد: می -کند و دست آخر خدامراد را پیدا می گشت زندگی می

اد واقعی است یا نه؟! چرا که استاد بارها به من گفت که به راستی از از من نپرسید خدامر» 

خبر است! و استاد از من خواست تا وجود او را انکار کنم تا همة  واقعیت وجودی خویش بی

« هایی که دنبال انسانی برای الگوبرداری هستند به خود آیند و مراد خود را از خویش بگیرند آن

 (.۴8، صفحة ۳۰)مجلة موفقیت، شمارة 

های عارفانه، گرچه در ابتدا رابطة میان کیمیا و  نکتة بسیار مهم آنست در این سلسله داستان 

ای از جنس مرید و مراد است یعنی همان رابطة عرفان کالسیک اما دست آخر  خدامراد رابطه

نیروی  مسئله بر سر تبعیت از یک انسان نیست بلکه مسئله بر سر خودشناسی و آگاهی نسبت به

درون خود انسان است. در داستان موالنا و شمس، هستی شمس همواره برای موالنا نیاز است به 

میانجی »شود؛ اما خدامراد نقش یک  ای که اگر مراد برود، مرید سرگشته و حیران می گونه

کند. همان کسی که کیمیا قرار است به میانجی او به خودشناسی برسد  را بازی می 1«محوشونده

رسید دیگر خود بدل شده است به « خود آمراد»و هنگامی که به این مراد رسید، هنگامی که به 

« خود آ»اش محقق کند. مرادهایش  تواند مراد خویش را توسط نیروی درون کسی که می

 شود.                                                                      شوند. خدامراد دیگر نه شخصیتی بیرونی بلکه از درون  خود انسان متبلور می می

بندی گفتاری جدید خود را در  گرایی، صورت گرایی و روح عرفانبرهمین اساس، جریان 

های  بندی از عرفان است که در راستای تکنیک                           یابد. این دقیقا  همان صورت مجلة موفقیت می

ها در سخنرانی اساتید موفقیت، مسئلة  های موفقیت است. یکی از اولین گام            خود  اسطوره

                                                           
1 Vanishing mediator 
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شود؛ اندیشه و فکر تو  ز از تو و فکر تو شروع میخودشناسی است. فهم این نکته که همه چی

هایی از این قبیل:  رسی، و یا گزاره محور این کائنات است. هر چیزی که بدان فکر کنی بدان می

                               گویم که تو واقعا  بی نظیری، با  همواره این جمله را به خود می»، یا «کنم من خود را تأیید می»

 (.1۴شماره، صفحة  ت، پیش)مجلة موفقی« تمام وجود دوستت دارم

گیری در مجلة موفقیت حضور نداشته  بینی و فال لذا منطقی است که مطالبی همچون طالع

اش  جای آنکه منوط به خود انسان و نیروی درون باشند زیرا این امور سرنوشت انسان را به

ل این نکته بسیار دانند. بااین حا ها می بدانند وابسته به سرنوشت یا مناسباتی بیرون از انسان

مهم است که درست در همان زمان که مجلة موفقیت در جامعة ایران ممکن و محبوب گشت، 

گانگی وضعیتی که  عبارت دیگر بس این تناقض یا به 1بینی نیز شیوع پیدا کرد. گیری و طالع فال

ت با بایس توانند بدون نفی دیگری همبودی داشته باشند را می در آن نیروهای متناقض می

گونه که ذکر گردید، سوژة بهنجار گفتار مجلة  بینشی تبارشناختی فهم کرد. از یک سو همان

هایش، همگی منوط به میزان درجة کشف نیروی  ها و پیروزی موفقیت، سرنوشت و شکست

شود؛ اما از سوی دیگر غلبة این  گیری طرد می بینی و فال اش است و در این معنا طالع باطن

های مستأصل مواجه شویم که این  ای از انسان شود که با انبوهه تیو باعث آن میگفتار سوبژک

ای فردی موفق شوند و  اند که در لحظه شده طردشان کرده و قادر نبوده گفتارهای فردی

شان مبهم جلوه  اند، و سرنوشت و آیندة شغلی و زندگی هرگونه پیوندی را نیز از دست داده

شود تا از طریق فال  بینی فراگیر می گیری و طالع ست که میل به فالکند و در این وضعیت ا می

شان کمی وقوف یابند و درمانی موقت برای درماندگی و  نسبت به تیرگی آینده و زندگی

شان پیدا کنند. نکتة مهم آنست که این دو نیروی متضاد قرار نیست در یک سنتز  استیصال

                                                           
توان در اعتراضات به این مسئله در آن زمان  می گیری در دهة هفتاد را بینی و فال های فراگیری طالع مصداق 1

(؛ 8/۰9/1۳78)روزنامة ابرار، « بین؛ مسؤوالن فرهنگی به گوش باشند افزایش مراجعه به رمال و فال»مشاهده کرد: 
گیران؛ دورشدن از  رجوع به فال»(؛ 1۴/۰7/1۳78)روزنامة ایران، « نوشند گیر آب هم نمی هایی که بدون نظر فال آن»

کنند،  گیرها مردم را سرکیسه می هنوز هم فال»(؛ 22/۰9/1۳78)روزنامة جمهوری اسالمی، « یق زندگیحقا
)روزنامة عصر آزادگان، « های زندگی همچنان ادامه دارد های گرفته، شانس های ندیده، فال طالع»(؛ 8/۰9/1۳79
 (.2۰/۰2/1۳78)روزنامة راه مردم، « بینان سوداگران اندیشه فال»(؛ 1۶/۰8/1۳77
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 گیرد. هر                                    کی، دیگری  متضادش هم نیروی بیشتر میبشوند بلکه به مجرد نیرو گرفتن ی 1رفع

بینی و  گیر شوند، طالع اندازه گفتار روانشناسی موفقیت و دیگر گفتارهای سوبژکتیو بیشتر همه

 2شوند. گیری نیز بیشتر فراگیر می فال

دهد که چگونه سوژة بهنجار این مجله  های ابتدایی مجلة موفقیت نشان می بررسی شماره

دهد که  خوبی نشان می های بیرون از خود ندارد؛ بررسی این مجله به با تغییر هستی دیگر نسبتی

                                                        گرایی و انسان اقتصادی که ظاهرا  با یکدیگر نسبتی ندارند،  گفتارهای روانشناسی موفقیت، عرفان

ای هستند که در آن، امر اجتماعی و  چگونه در باطن امر، محصول آن وضعیت گفتاری

دی بالموضوع شده است. مجلة موفقیت نقطة غایی وضعیتی است که در آن شناسی انتقا هستی

 غلبه پیدا کرده است.« امر اجتماعی»امر فردی و سوبژکتیو، بر 

 تكنولوژی حكمرانی لیبرال و آنتروپرونر

داند  جامعة مدنی را یک ایدة فلسفی نمی« سیاستتولد زیست»فوکو در مجموعه درسگفتارهای 

تکنولوژی »امعة مدنی محصول نوعی از تکنولوژی حکومتی است که همانا بلکه از نظر او ج

« انسان اقتصادی»است. محصول دیگر تکنولوژی حکمرانی مزبور، برآمدن « حکمرانی لیبرال

(. در ۳91-۳98: 1۳9۴ناپذیرند )فوکو،  است. انسان اقتصادی و جامعة مدنی دو عنصر جدایی

شوند که  هایی اقتصادی بدل می ها به سوژه ت که انساناین معنا جامعة مدنی همان فضایی اس

شان، کسب سود و منفعت بدون دخالت دولت است. بنابراین در این فضا است که  هدف اصلی

                                            یابد. در اصل آنتروپرونر ایرانی، همان انسان   یک تیپ به نام آنتروپرونر امکان ظهور و بروز می

جوید. در اصل  های عرفانی سود می فقیت و بحثای است که از دانش روانشناسی مو اقتصادی

سوژة بهنجار مجلة موفقیت، همان آنتروپرونر است. برآمدن تیپ اجتماعی آنتروپرونر نقطة غایی 

                                                           
1 Aufhebung 

های متضاد نه تنها در دام  گانگی وضعیت یا همان کثرت نیروی پذیرکردن بس در این معنا تبارشناسی با رؤیت 2

اش برای نقد وضعیت بسیار مستحکم  شود و هیچ نسبتی با آن ندارد بلکه از اساس جای پای گرایی اسیر نمی نسبی

                                                            چگونه آن جریانی که گفتار در حال طرد کردن آنست، دقیقا  محصول  است. مسئله بر سر آنست که نشان دهیم که

زداید و  بودن خویش را می خود گفتار است. تبارشناسی در این معنا قادر است نقد جدی کند که توهم گفتار از ناب

 کشاند. اش می مازادش را به رخ
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توانست ممکن شود که  شده است. آنتروپرونر تنها زمانی می های حکمرانی فردی مکانیسم

. جامعة مدنی همان فضایی است صورت گرفته باشد« جامعة مدنی»به سمت « امت»گسستی از 

ها بدون دخالت دولت در پی منافع اقتصادی و شخصی خود هستند. در این معنا ایدة  که انسان

های تکنولوژی حکمرانی لیبرال است. در همین راستا است  یکی از ویژگی« دخالت دولت عدم»

کنولوژی مزبور بودند: توان در آن برهه، برآمدن گفتارهایی را مشاهده کرد که محصول ت که می

اقتصاددانان لیبرال که منتقد دخالت دولت بودند؛ حلقة کیان که منتقد دخالت دولت )حکومت( 

شده  طلبان لیبرال کرد؛ اصالح در امور دینی بود و از قرائت شخصی و عارفانه از دین حمایت می

ی بودند، و همچنین و طرفدار عدالت جمع« امامی خط»و طرفدار اقتصاد آزاد که در دهة شصت 

شدند و در یک رابطة نیروها  ها میانجی یکدیگر می برآمدن تیپ آنتروپرونر. در اصل این ساحت

توانست ممکن شود و  شدند. آنتروپرونر تنها در این فضا می گیری دیگری می باعث تسهیل شکل

 نقش داشتند. -مند یا غیرنیتمند به طور نیت-گیری آن هر کدام از گفتارهای مزبور در شکل

بنابراین اگر در تکنولوژی قدرت زمان جنگ ما با برساخته شدن انسانی سروکار داریم که 

ها و احساس گناه رها کند، در  شود تا خود را از شر هوس اش وارسی و پاکسازی می سوژگی

ای طرف هستیم که همچنان در سطحی  سازی تکنولوژی قدرت پساجنگ ما با مکانیسم سوژه

های  بایست با تکنیک بار می بر آن دارد تا سوژة بهنجار خود را ایجاد کند. منتها این فردی قصد

بند آنتروپرونرهای  روانشناسی موفقیت و با حسی عرفانی در پی پول و ثروت باشد. ترجیع

کنند این مصراع موالنا  ایرانی که در شروع مباحثشان برای تبلیغ عامل موفقیت استفاده می

؛ و مصراع مزبور را اینگونه چفت و بست جدید «بن الوقت باشد ای رفیقصوفی ا»است: 

دهد. فردا برای ثروتمند  داند و زمان را هدر نمی کنند: آنتروپرونر قدر زمان را می گفتاری می

 شدن دیر است.

 گیری بندی و نتیجه جمع

انی اول را فقیر های دوران پساجنگ جه یکی از ویژگی« تجربه و فقر»والتر بنیامین در جستار 

گرایی از سویی دیگر  گرایی و روح های عرفان شدن تجربه از سویی و برآمدن انواع و اقسام ایده
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ها را به درون  (. جنگ به مثابه قسمی شوک از اساس انسان7۳1-7۳2: 2۰۰۵داند )بنیامین،  می

وارد ها دانش پزشکی به دلیل افزایش جراحی و م کشاند. اگر در زمان جنگ خویش می

کند اما پس از هر جنگی روانشناسان، روانپزشکان، متخصصان  موردمطالعه رشد چشمگیری می

 کنند. روح و درون بهترین شرایط را برای فراگیر شدن پیدا می

ای که در  پس از آنکه در دوران جنگ، گفتار شهادت سوژة بهنجار خود را تولید کرد؛ سوژه

کرد تا به رستگاری برسد، در دوران پساجنگ وظیفة  میای فردی بر گناهان خویش غلبه  لحظه

گرایی  های موفقیت و عرفان مدیریت سوژگی انسان بر عهدة روانشناسان، اقتصاددانان، اسطوره

قرار گرفت. اگر در زمان جنگ وابستگی به مادیات گناهی بود که رزمندگان را از مسئلة 

گرفتن  بالعکس این دور شدن و نادیدهکرد در دوران پساجنگ،  رستگاری و شهادت دور می

کرد. در این معنا  مند شدن بود که برای انسان تولید گناه می های موفقیت و ثروت تکنیک

دینی که مؤمنش آنتروپرونر است و  1سان یک دین در آمدند. گفتارهای سوبژکتیو پساجنگ نیز به

موفقیت و مکان مقدسش  های های روانشناسی موفقیت و پیامبرش اسطوره متن مقدسش کتاب

بورس و بانک. در هر دو برهه، چه در زمان جنگ و چه در زمان پساجنگ، آنچه که شکل 

 شناسی اجتماعی بود. شناسی فردی بر هستی گرفت، غلبة هستی

بنابراین در پاسخ به سؤال اصلی مقاله و در راستای مطالب و آرشیوهای بررسی شده اینگونه 

ارزی با عواملی همچون  ر سوبژکتیو شدة شهادت در زمان جنگ، در همتوان بیان کرد: گفتا می

های تعدیل ساختاری در  سازی سیاست مرگ پدر نمادین جامعه )فوت امام خمینی( و پیاده

دوران پساجنگ شرایط بوجود آمدن گفتارهای سوبژکتیو و فردی پساجنگ )روانشناسی 

 ل کرد.گرایی( را تسهی موفقیت، انسان اقتصادی و عرفان

گیری بسیار مهم این است که جامعة ایران در دوران پساجنگ از جامعة کاریزمایی  یک نتیجه

کند. در واقع، مسئله بر سر تغییر جایگاه بروز  شدن حرکت نمی به سوی غلبة عقالنیت و عرفی

                                                           
داری خود بدل به  پردازد که چگونه سرمایه بدین مسئله می« داری همچون دین سرمایه»والتر بنیامین در جستار  1

در جستاری با همان نام بدین مسئله اشاره  یک دین جدید شده است. با تأثیر از این بحث بنیامین، جورجو آگامبن

 ها بدهکارند. کند که گویی دیگر انسانها به خدایان بدهکار نیستند بلکه به بانک می
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لکه ایزدی است؛ مسئله بر سر آنست که آن قدرت/ ارادة ماورایی دیگر نه در بدن یک رهبر، ب فره

های عارفان و  تک افراد به ودیعه گذاشته و به میانجی تکنیک امکانی است که در سوژگی تک

توان بدان ارادة آهنین که قادر است هر موفقیتی را محقق کند، دست  روانشناسان موفقیت، می

بندی گفتاری موجود در مجلة موفقیت  رو یک نکتة بسیار مهم در رابطه با صورت یافت. از همین

در جامعة یونانی تنها « منطق»کند که  جود دارد: آدورنو به درستی به این موضوع اشاره میو

که  دار شده باشد. در اصل زمانی توانست ممکن شود که اتحاد جامعة یونانی مسئله زمانی می

بخش  بخش و اطمینان اتحاد انسان با امر استعالیی گسسته شده باشد نیاز به یک امکان تضمین

(. نکتة مهم آنست که وقتی 71-8۰: 2۰۰۰آید )آدورنو،  رای تفکر و حقیقت بوجود میجدید ب

های جدیدی  ها و تکنیک ها به شیوه شود، از اساس انسان نظم نمادین یک وضعیت فروپاشیده می

کنند تا رابطة جدیدی با خود، زندگی و جهان پیدا کنند، و این مسئله را گفتارهای  نیاز پیدا می

                        های زبانی خاص  مواجهیم:  ای از گزاره کنند. در مجلة موفقیت ما با گونه ن میجدید ممک

، «کلیدهای خوشبختی و موفقیت»، «مند شویم چگونه ثروت»، «مندشدن رازهای طالیی ثروت»

بنیان «. شش قدم ساده برای رسیدن به موفقیت»و یا « چگونه بدنی سالم و جذاب داشته باشیم»

های جدید است. این  ها و روش بندی تکنیک بانی خاص، در اصل صورتهای ز اصلی این گزاره

خواهد تکنیک و روش آموزش دهد. این به غایت نکتة  زده است؛ مدام می زبان خاص، تکنیک

شوند که نظم نمادین پیشین  های زبانی تنها زمانی ممکن می گونه گزاره مهمی است که این

های سرگشته،                          های خاص  زبانی برای سوژه ن، این گزارهفروپاشیده باشد. در جامعة پساجنگ ایرا

دارشدن نظم نمادین دهة شصت که  کنند. بنابراین با مسئله معنا و نظم نمادین جدیدی خلق می

ایزدی بعد از یک دورة  شخصیت کاریزماتیک امام خمینی در آن محوریت داشت، آن فره

های خاص زبانی،  و این گزاره« های خود نیکتک»ها در جامعة ایران، به میانجی                سرگشتگی  انسان

ات  به درون سوژگی تک تک افراد انتقال پیدا کرد: بر هر امری توانایی به شرط آنکه خود واقعی

 را پیدا کنی.

سرنوشت »یکی از تبعات غلبة امر سوبژکتیو و فردی بر امر اجتماعی از میان رفتن مسئلة 

ای فردی، خواهان رسیدن به موفقیت  افرادش در لحظهای که در آن همة  است؛ در جامعه« جمعی
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افتاده  هایی تک دهند و بدل به سوژه ها همبستگی اجتماعی را از دست می هستند از اساس انسان

ها و  شوند. در این وضعیت خاص است که تعداد اندکی در قامت سلبریتی و اتمیزه می

ای که از یکسو با  شده های اتمیزه سانای از ان شوند و انبوهه های موفقیت ممکن می اسطوره

کنند تا درمانی برای اگوی فقیرشدة خویش  همانی پیدا می ها این ها با آن ورزیدن به سلبریتی عشق

شدة خویش را بروز  ها، خشم و نفرت سرکوب بیابند؛ و از دیگر سو با فحاشی به همان سلبریتی

ار نابرابر است. در این معنا عشق و نفرت                                            دهند: خشم و نفرتی که دقیقا  محصول همین ساخت می

ها دو روی یک سکه هستند و محصول یک وضعیت اجتماعی است. بنابراین  به سلبریتی

در « عصر جدید»                و مشخصا  برنامة « استعدادیابی»های  بایست برآمدن انواع و اقسام برنامه نمی

چه این پروژة جهانی است اما                                                           ایران امروز را صرفا  محصول تقلید از کشورهای دیگر دانست. گر

ها است  شدن تک ستاره که بنیان آن بر موفقیت و دیده« عصر جدید»هایی همچون  برنامه

ها و استقبال زیاد مردم از  محصول یک زمینة اجتماعی داخلی نیز هست. برآمدن اینگونه برنامه

در ایران فهم « جمعیسرنوشت »و « امر اجتماعی»بایست در راستای به محاق رفتن  ها را می آن

شود و با  ها می ترین روستای ایران وارد این برنامه ترین و محروم کرد. ناگهان کودکی از دورافتاده

های  شود آنگاه داد سخن در باب مزایا و کارایی برنامه نمایش استعداد خود بدل به یک ستاره می

بایست همگان  شود که چگونه می گاه این مسئله مطرح نمی شود اما هیچ استعدادیابی سرداده می

های اقتصادی رخ  شان باوقارتر شود. هرگاه بحران در یک سرنوشت جمعی سطح زندگی

 یابند. نمایانند، گفتارهای استعدادیابی بیشتر امکان ظهور و بروز می می

های بهنجار خود  های مختلف سوژه های جدید قدرت که در ساحت پرداختن به تکنولوژی

ای در حال خلق کردن هستند بسیار واجد اهمیت است. از تغییر  اسطوره-فردیرا در سطحی 

کارکرد صدا و سیما تا تغییر فضای شهری به نفع سرمایة خصوصی و فردی تا تغییر 

گذاری بلندمدت  های تربیتی در خانواده که در آن تربیت فرزند به مثابه یک سرمایه مکانیسم

ای پولساز در  دهد که باید در رشته زندی نشان میشود که خودش را تربیت فر دیده می

شده )شهریة کالن مدرسة  گذاری های سرمایه دانشگاه قبول شود تا در آینده همة هزینه

های کنکور و معلمان خصوصی و جزوات( با سودش به خانواده  غیردولتی، شهریة کالس
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کشانند و  را به انقیاد می برگردد. همة این موارد محصول آن تکنولوژی قدرتی هستند که فرد

 زدایند. از اساس فردیت او را می

ها همچون  های بیرون از سوژه ای مواجهیم که پرداختن به هستی ما اکنون با برآمدن سوژه

ترین مسئلة این سوژه، یا تغییر درونش  داند. مهم سیاست و اقتصاد و نقد آنها را امری بیهوده می

شده از اساس میل به خشونت و ویرانگری در  وضعیت اتمیزه در این  است و یا نمایش بدنش.

های  شود. دفاع از امر اجتماعی و دفاع از جامعه دفاع از هستی سطح فردی و جمعی ممکن می

بیرونی منقادکنندة انسان نیست. بلکه منظور از امر اجتماعی و جامعه، آن وضعیتی است که در 

احساس « دیگری»خویش را بیابد و هم در نسبت با  آن هر انسان همزمان امکان یافتن فردیت

توجه به کلیت و جزئیت در « انسانیت اجتماعی»یا « جامعة انسانی»مسؤولیت کند؛ فضیلت یک 

شرط رهایی کل و هر کل به  زمان واحد هست و از اساس این دو جدایی ناپذیرند. هر جز به

شده  ر آن گفتارهای سوبژکتیو و فردیتواند رها شود. اما در وضعیتی که د شرط رهایی جز می

ای خواهد بود که گویی جنگ همه علیه هم است. گویی  گونه حاکم باشد، ساختار جامعه به

ای اندک پیروز  دیگری رقیبی است که باید شکست داده شود. در این وضعیت است که عده

دش را در کنکور ای کثیر بازنده و سرخورده؛ این مسئله به صورت آشکار خو شوند و عده می

بندی الهیاتی  شده در نظام آموزشی کشور است. آن صورت دهد که نقطة غایی امر فردی نشان می

بایست در جامعة فعلی  می« هرکس انسانی را نجات دهد کل بشریت را نجات داده است»را که: 

تغییر دهد و های منقادکنندة بیرونی را  هرکس هستی»ایران و حتی جهان اینگونه بازخوانی کرد: 

 «.جامعة انسانی را محقق کند انسان و بشریت را نجات داده است
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