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 شریعتی و اسالم سیاسی چپ در ایران 

  مرتضی باقیان 

http://www.irdc.ir/fa/content/14000/default.aspx  

  

بسیاری از شاگردان شریعتی، پس از درگذشت وی و در جریان انقالب، به پیروان امام خمینی پیوستند و مفاھیم و 

شریعتی متفکری بود که خود ھیچ سازمان و . اندیشه ھای او را در نیز به گفتمان اسالم سیاسی فقاھتی وارد نمودند

ری عمیق بر جریانات پس از خود برجای نھاد و او را ھمواره اگر چه نه مھمترین، اما حزب و مکتبی ایجاد نکرد، اما تاثی

  . دست کم از مھمترین پیشگامان اسالم سیاسی و ایدئولوژیک در ایران به شمار آورد

   

ی شریعتی را بھمراه حبیب اله پیمان، محمد نخشب و دکتر کاظم سامی از پایه گذاران اصلی اسالم سیاس

آورند، البته باید گفت که ارتباط شریعتی و دانند که بویژه پیش از انقالب در شکل دادن به شمار میچپ درایران می

نوشت که اسالم به لحاظ فکری،  ١٣٣۴مارکسیسم بسیار پیچیده است وی در مقاله ای در روزنامه خراسان در سال 

وی با کتاب ابوذر .  i[1]د واسط کمونیسم و کاپیتالیسم استحد واسط ماتریالیسم و ایدئالیسم و به لحاظ سیاسی ح

وی . خداپرست سوسیالیست شیفتگی خود به سوسیالیسم را نشان داد و این عالقه را تا پایان حفظ کرد

سوسیالیسم توام با ایمان دینی را بعنوان یک فلسفه زندگی ستایش و از بسیاری مفاھیم مارکسیستی استفاده کرد 

برای مثال وی به وفور اصالح تضاد طبقاتی را بکار برد و با الھام از داستان ھابیل و قابیل، ھابیل را . را پذیرفت و آنھا

به عقیده شریعتی . نماینده طبقه مستضعف و محکوم جامعه و قابیل را نماینده طبقه حاکم و مالک در جامعه دانست

وی تشیع را .  ii[2]تضعفان قربانی استعمار و ظالمان استثمارگرمس: در طول تاریخ دو طبقه بیشتر وجود نداشته است

وی ھمچنین با تفسیری مارکسیستی از مفھوم . داندکند و آنرا روبنایی نمیبعنوان اسالم طبقه محکوم ستایش می

ی جامعه را شمرد که ھر فرد از جامعه دارد و برای رسیدن به آن باید زیربنای اقتصادقسط، آنرا مربوط به سھمی بر می

وی با استناد به روایاتی که در اسالم در نکوھش فقر وجود دارد، معتقد است که اقتصاد در اسالم اصل . تغییر داد

استفاده گسترده . بنظر شریعتی ھمچنین اسالم جھت گیری ضد اشرافی و ضد سرمایه داری دارد. ھست اما ھدف نه

بورژوازی، جامعه بی طبقه، زیربنا و روبنا و روی آرودن به تفسیری  شریعتی از مفاھیمی نظیر دیالکتیک، ایدئولوژی،

ایدئولوژیک و انقالبی از اسالم، ھمگی بیانگر تاثیرگسترده گفتمان مارکسیستی بر وی است ھر چند که وی پس از 

، به نوشتن آزادی از زندان و تحت تاثیر انحرافات مارکسیستی در سازمان مجاھدین خلق و شاید ھم به تشویق ساواک

و ترکیب اسالم و مارکسیسم را ناممکن دانسته و به کسانی که در پی   iii[3]مقاله ھایی در نقد مارکسیسم پرداخت

، بااین حال در گذشت وی مانع از آن iv[4]پیوند این دو با یکدیگر بودند، حمله کرد و مارکسیسم را متھم به خیانت نمود

   .توجه واقع گردد شد تا این بخش از اندیشه ھای وی مورد

بسیاری از شاگردان شریعتی، پس از درگذشت وی و در جریان انقالب، به پیروان امام خمینی پیوستند و مفاھیم 

  .و اندیشه ھای او را در نیز به گفتمان اسالم سیاسی فقاھتی وارد نمودند

ایجاد نکرد، اما تاثیری عمیق بر جریانات پس از خود شریعتی متفکری بود که خود ھیچ سازمان و حزب و مکتبی 

ایدئولوژیک در برجای نھاد و او را ھمواره اگر چه نه مھمترین، اما دست کم از مھمترین پیشگامان اسالم سیاسی و 

  .v[5]ایران به شمار آورد
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پردازان آن  ارترین نظریهترین و تأثیرگذ اش را بر عھده داشت و یکی از مھم گفتمان اسالمی که شریعتی نمایندگی

گرایانه و بنیادگرایانه، بخشی از گفتمان روشنفکری دینی  ھای سنت رود، ھرچند که در تمایز با گفتمان به شمار می

. توان انکار کرد ھای وابسته به گفتمان روشنفکری دینی نمی است، اما در ھمان حال وجوه تمایزبخش آن را با دیگر قله

ز با گفتمان لیبرال یا نولیبرال در نوگرایی دینی، نماینده و سخنگوی گفتمان رادیکال ـ انتقادی دکتر شریعتی در تمای

روشنفکری دینی است که عالوه بر نقد رادیکال سنت و دیانت سنتی ـ ھمچون سایر روشنفکران ـ با مدرنیته نیز 

و ضمن پذیرش وجوھی از مبانی و  ای انتقادی داشته و کوشیده است که از طریق رویکردی اعتالجویانه مواجھه

زا در عقالنیت و اومانیسم مدرن را مورد تغافل  ھای بحران دستاوردھای تاریخی مدرنیته در چند سده اخیر، سرچشمه

زدگی و  خوبی تفطن داشت که غرب او به. گذاری کند نگذارد و افق اندیشه و آرمان خود را در آن سوی مدرنیته نشانه

خواست اسیر ھیچ یک باشد و به ھمین  شریعتی نمی. نما، اما از یک واقعیت ھستند متعارضستیزی، وجوھی  غرب

باید به آن نگاه کنیم و بکوشیم . گفت ما در برابر غرب نباید چشمان خود را ببندیم و نه بدان خیره شویم دلیل ھم می

  .زا در ذات مدرنیت را دریابیم ھای بحران که مبانی و افق

سنخ ھیچ یک از دو گفتمان ھابرماسی یا  فرامدرنیته و مواجھه انتقادی شریعتی با مدرنیته را البته نباید ھم

ھای انسانی، معنوی، اقتصادی و  زایی داری و بحران نگاه انتقادی شریعتی محدود به نقد سرمایه. فوکویی پنداشت

بخشد و افزون بر  کسویی اصول و مبانی مدرنیته عمق میھای بحران را تا نارسایی و ی اجتماعی آن نیست؛ بلکه ریشه

، )گر اصالت عقل محاسبه(، بوروکراتیسم، راسیونالیسم )اصالت ماشین(، ماشینیسم )اصالت علم(آن، ساینتیسم 

البته فرامدرنیته شریعتی، غرب و دستاوردھای معنوی، . دھد شناسی قرار می را ھم مورد آسیب... اومانیسم و

ھای  او ھرچند به عنوان متفکری ضد استعمار امپریالیسم، از میوه. کند ماعی و اقتصادی آن را نفی نمیسیاسی، اجت

بعدی و  شکنی آن و بازسازی مبانی تک کوشد تا با شالوده ورزد، اما می داری غفلت نمی استعماری مدرنیته و سرمایه

آن در زیست ـ جھان و افق توحیدی نوینی به آن سوی دستاوردھای مثبتش در ساختار دینی و معنوی تازه و قرار دادن 

نوگرایی او با سه آرمان عرفان، آزادی و برابری، . بدین معناست که شریعتی متفکری نوگراست. تجدد گذر کند

کوشید تا از معنویت اگزیستانسیالیستی، آزادی لیبرال و برابری سوسیالیستی کالسیک فراتر رود و این ھمه را در  می

  .تر ھمساز کند تر و توحیدی عالیافقی 

ساالر در ایران شمرد؛  دکتر شریعتی را از این حیث باید پدر معنوی روشنفکری دینی چپ، نوگرا و مردم

خواه را با عرفانی توحیدی و وجودی، نه فروتر از سوسیالیسم و دموکراسی، که برتر  روشنفکری که دین نوگرا و ترقی

ای معنوی و دینی قابل  مندی از تجربه انسان مدرن تنھا در جامعه الری را ضمن بھرهسا خواھد و برابری و مردم می

خدا و غیردینی مدرن از سوی دیگر  عرفان وجودی او با عرفان دینی سنتی از یک سو و معنویت بی. داند تحقق می

تفرد فلسفی ـ اجتماعی  و سرکوب شخصیت و) اناتیسم(ساالری  که سوسیالیسم او پذیرای دولت مرزبندی دارد؛ چنان

دارد و آن را به لیبرالیسم اقتصادی،  او آزادی را نیز در پیوند با چنان سوسیالیستی ھمنشین عدالت می. آدمی نیست

  .کاھد محور فرو نمی مادی و سرمایه
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