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 دکتر شریعتی و نقد ایدئولوژیھای غربی 

  مرتضی باقیان 

http://www.irdc.ir/fa/content/13447/default.aspx  

  

ویژه جوامع اسالمى  بشر و به ساختن نیازھاى  ھا در برآورده ھاى غربى را از حیث میزان کارآمدى آن شریعتى ایدئولوژى

. کرد را نقد مى... سنجید و در این مسیر؛ ناسیونالیسم، لیبرالیسم، مارکسیسم، اومانیسم، اگزیستانسیالیسم و مى

ھا با وضعیت جامعه ما و  ھا در اندیشه شریعتى، ناظر بر عدم تطابق این ایدئولوژى یکى از زوایاى نقد این ایدئولوژى

این زمینه یکى از نکاتى که دکتر شریعتى بر آن انگشت نھاد، موقعیت تاریخى جامعه ما و  در. نیازھاى ماست

  ھاى جدید است  ناھمسنخى نیازھاى آن با ایدئولوژى

   

ویـژه جوامـع    ساختن نیازھـاى بشـر و بـه     ھا در برآورده ھاى غربى را از حیث میزان کارآمدى آن شریعتى ایدئولوژى

را نقد ... ید و در این مسیر؛ ناسیونالیسم، لیبرالیسم، مارکسیسم، اومانیسم، اگزیستانسیالیسم وسنج اسالمى مى

ھا با وضعیت جامعـه   ھا در اندیشه شریعتى، ناظر بر عدم تطابق این ایدئولوژى یکى از زوایاى نقد این ایدئولوژى. کرد مى

یعتى بـر آن انگشـت نھـاد، موقعیـت تـاریخى جامعـه مـا و        در این زمینه یکى از نکاتى که دکتر شر. ما و نیازھاى ماست

  :باره چنین گفته است او در این. ھاى جدید است ناھمسنخى نیازھاى آن با ایدئولوژى

اگر ما خصوصیات و مشخصات جامعه خود را در آسیا و آفریقا با وضـع یـک جامعـه اروپـایى بسـنجیم،      «

بنابراین باید ببینیم و کشـف کنـیم جامعـه مـا در     . ھستیمخواھیم دید ـ به عقیده من ـ ما در قرن سیزدھم   

بـراى قـرن سـیزدھم    . کند، بعد بیاییم حرف قرن خودمان را بفھمیم و بیاموزیم و بـزنیم  چه قرنى زندگى مى

اثربـودن، یعنـى ھمـان کـه      نیـافتن و بیھـوده و بـى    حرف قرن نوزدھم را زدن یعنى پا در ھوا مانـدن، مخاطـب  

ھــا و افکــار و  ولــى حــرف. کنـد  روشــنفکر مـا در قــرن ســیزدھم زنــدگى مــى . آن اســتروشـنفکر مــا گرفتــار  

بینـد کـه مخاطـب پیـدا      گیرد و بعـدا مـى   ھایش را از روشنفکران قرن نوزدھم و بیستم اروپاى غربى مى ایده

  .i[1]» کند نمى

کـه اروپـاى قـرون سـیزدھم و     بـردن بـه ایـن نکتـه اسـت       دادن به مخاطبان براى پـى  در واقع منظور شریعتى، دقت

دلیـل وجـود    زیـرا وى بـر آن بـود کـه بـه     . ii[2]چھاردھم چگونه توانست خود را از رکود و انجماد قرون وسطا نجات بخشـد 

جا باید خـاطر نشـان کـرد کـه بـا توجـه بـه مباحـث دیگـر           ھمین. توان از این تجربه بھره گرفت شرایط تاریخى مشابه مى

که ھدف مـا نبایـد سـاختن یـک اروپـاى دیگـر باشـد،         وضعیت فعلى غرب و تصریح او به اینشریعتى در خصوص انتقاد از 

ناپـذیرى   پنداشـتن اجتنـاب   یعنـى منظـور وى از کشـف تـاریخ ھرگـز مفـروض      . ھاى خطى متفاوت است تحلیل او با تحلیل

به آن نیست، بلکه به نظر  پیمودن راه غرب براى ھمگان و ضرورت تطبیق حرکت جامعه با تحوالت تاریخى اروپا و رسیدن

رسد مقصود وى از چنین تحلیلى استفاده مناسب و بھینه از تجربیات تاریخى آن دیـار در جھـت ترقـى جامعـه بـا در       مى

چـه   ھا، ممکن اسـت سـفارش بـه آن    چرا که به نظر وى بدون توجه به این تفاوت. باشد ھاى این دو مى نظرگرفتن تفاوت

  .iii[3]بار آورد ما زیان به براى غرب سودمند است، براى

ھایى است که جوامـع مسـلمان    ھاى غربى در تفکر شریعتى، معطوف به ضربه یکى دیگر از زوایاى نقد ایدئولوژى

بـاره، پیـروى از ایـدئولوژى     تـرین مثـال در ایـن    مناسـب . انـد  ھاى غربى متحمل شـده  از اقتباس ناشیانه و تقلید ایدئولوژى

روى از ایـدئولوژى ناسیونالیسـم، وحـدت اسـالمى را تضـعیف و       ر این باور بود کـه دنبالـه  شریعتى ب. ناسیونالیسم است
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ھــاى  چــرا کــه امــت، یــک جامعــه اعتقــادى اســت و ورود اندیشــه . iv[4]را قطعــه قطعــه کــرده اســت" امــت اســالمى"

ه بـه امـت منجـر    به تقویت اختالفات قومى بین مسلمانان وابست) ناسیونالیسم، شوونیسم و راسیسم(مدارانه  قومیت

  .v[5]کند ھا را متزلزل مى شده، وحدت آن

ھـا و   زدایـى ایـن ایـدئولوژى    ھاى مدرن به جنبه معنویـت  و سرانجام، یک زاویه دیگر در نقادى شریعتى از ایدئولوژى

. شـود  ھا در بازداشتن انسان از رسیدن بـه اھـداف متعـالى و حرکـت وى در مسـیر تکامـل خـویش مربـوط مـى          نقش آن

تـر بـه ایـن زاویـه مربـوط       دارى که شـاخص نظـام اقتصـادى تفکـر لیبـرال اسـت بـیش        دات شدید شریعتى از سرمایهانتقا

دارى صنعتى، اقتصاد زیربنـاى فرھنـگ، ھنـر، ایمـان و اخـالق اسـت و انسـان         او بر این نظر بود که در سرمایه. شود مى

دارى محسـوب   کـه طبقـه فرادسـت نظـام سـرمایه      فرازى از سـخنان او در خصـوص بـورژوازى   . vi[6]ساخته و پرداخته آن

  :کشد خوبى چنین دیدگاھى را به تصویر مى شود به مى

نه تنھا به این علـت  . شود، که باید نابودش کرد در چشم ما بورژوازى پلید است، نه تنھا نابود مى«

ایـن علـت کـه    تـر بـه    ـ در نظام صنعتى جدید ـ مغایر است، محکوم است بلکه بـیش  » تولید جمعى«که با 

کنـد و   بدل مـى " سود"را به " ھا ارزش"کشاند و تمامى  ضدانسانى است و جوھر انسان را به تباھى مى

در جھـت خـدا ـ کـه در مجموعـه      "و انسانى را که در طبیعت جانشـین خداسـت و بایـد    " پول"فطرت را به 

کنـد یـا    خونخوار بدل مـى ، به گرگ "ھاى متعالى مطلق است ـ در دگرگونى و در شدن دائمى باشد  ارزش

سازد که باید پوزه در خـاک بچرنـد تـا     اى میش مى پرست، و اکثریت خلق را گله روباه مکار و یا موش سکه

پشمشان را بچینند و شیرشـان را بدوشـند و پوستشـان را بکننـد و کـار را کـه تجلـى روح خـدا در آدمـى          

یعنـى  " خـدا پرسـتى  "اھى و کمال اسـت ـ و   است، به مزد بفروشند و در نھایت، فلسفه زندگى که بر آگ

  . vii[7]دھد که فلسفه زندگى خوک است، تغییر مى" پرستى مصرف"این ـ به 

از بنـدگى  «چـرا کـه از نظـر او سوسیالیسـم، انسـان را      . کـرد  شریعتى از ھمین زاویه از سوسیالیسم تجلیل مى

کند و روح پست سودجویى فردى و  رژوازى، آزاد مىدارى و زندان مالکیت استثمارى و منجالب بو اقتصادى نظام سرمایه

اندوزى و خودپرسـتى   کشى و سکه ستایى و رقابت و فریبکارى و بھره پرستى و قدرت طلبى مادى را که جنون پول افزون

اى بـراى   دھنـده  سـازد و جامعـه و زنـدگى را جوالنگـاه آزاد و بـاز و یـارى       کن مى و اشرافیت طبقاتى زاده آن است، ریشه

  .» viii[8]کند پرستى و تعالى وجودى و تکامل اجتماعى و رشد نوعى مى جلى روح حقت

ھمین  به. ماند گیرد از چنین کارکردى بازمى به نظر شریعتى سوسیالیسم وقتى در چارچوب مارکسیسم قرار مى

ه چـه  روشن است که بـه چـه معنـایى مـا مارکسیسـت نیسـتیم و بـ       «لحاظ در ادامه سخن خویش چنین افزوده است 

گیرد و ما درست  عنوان یک اصل علمى و کلى، اقتصاد را زیربناى انسان مى معنایى سوسیالیست ھستیم، مارکس به

تــرین امیــدى کــه بــه  ایــم و از انســان بــورژوازى نفــرت داریــم و بــزرگ دارى دشــمن بــرعکس بــه ھمــین دلیــل بــا ســرمایه

ھاى اخالقى انسان، دیگر روبنا نیست، کـاالى   شه و ارزشسوسیالیسم داریم این است که در آن؛ انسان، ایمان و اندی

دھـد، در میـان دو    ساخته و پرداخته زیربناى اقتصادى نیست، خود علت خـویش اسـت، شـکل تولیـد بـه او شـکل نمـى       

تکامـل  . بـرد  آفرینـد و راه مـى   کند، مى شود و خود را خود انتخاب مى آب و ِگلش سرشته مى" عشق"و " آگاھى"دست 

  .ix[9]"بیدارشدن خدا در انسان است"سوى  تاریخ به

. انسـان نیـز ھسـت   " بودن"شریعتى بر آن بود که سوسیالیسم تنھا تغییر در نظام اقتصادى نیست بلکه تغییر در 

زنـدگى و  . کنـد  سوسیالیسـت طـور دیگـرى فکـر مـى     " مـن "به نظـر وى اصـًال انسـان سوسیالیسـت وجـود دارد، یعنـى       

ھـا فقـط نظـام اقتصادیشـان عـوض شـود و        واّال اگـر ھمـان آدم  . بالذات ضدبورژوازى اسـت  بینى خاصى دارد و اصًال جھان
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بــورژوازى، بــا ھمــان گنــداب، بــه شــکل دیگــر دامنگیــر خــود سوسیالیســم   . شــود ھــا تغییــرى نکننــد، بــدتر مــى  انســان

دارى  یهتــر از ســرما بــه ھمــین لحــاظ شــریعتى، سوسیالیســم مبتنــى بــر ماتریالیســم را حتــى پســت. x[10]شــود مــى

  .xi[11]داند مى

ترین مکتب معطوف بـه اومانیسـم غربـى اسـت، نیـز برمبنـاى        نقد شریعتى از اگزیستانسیالیسم، که شاید مھم

گرایى انسان استوار است چرا که به نظر شریعتى ھرچنـد اگزیستانسیالیسـم برمبنـاى اندیشـه      موضوع تضعیف تعالى

شـود ولـى بـا     عى به انسان در جھت ساختن ھویت خویش قائل مىتقدم وجود انسان بر ماھیت وى، آزادى عمل وسی

توجه به نفى ھـر گونـه مـالک فراانسـانى بـراى داورى در خصـوص عملکـرد وى، انگیـزه آدمـى را بـراى تکامـل و تعـالى             

تــرین فالســفه اگزیستانسیالیســت ـ بــراى    مالکــى کــه فرضــا ژان پــل ســارتر ـ از برجســته  . کنــد وجــودى سســت مــى

بـودن عمـل ایـن اسـت کـه       نظـر سـارتر، مـالک اخالقـى     بـه . کند چندان محکم نیسـت  یک عمل معرفى مى بودن اخالقى

تنھا دختر  که در زمان جاھلیت برخى، نه ولى باید پرسید آیا به صرف این. شخص بخواھد چنین کارى را ھمه انجام دھند

دیگران نیز چنین کنند، این عمـل اخالقـى بـوده     کردند، بلکه از انجام این عمل راضى ھم بودند خویش را زنده به گور مى

   . xii[12]است

در مجموع از نگاه شریعتى، تمدن جدید، گویى پرستش را از یاد بـرده اسـت و البتـه بـه نظـر او ایـن امـر نـه تنھـا          

پرسـتى،   بـه نظـر او ھیتلرپرسـتى، اسـتالین    . شمار کـرده اسـت   ھاى بى سودى نداشته بلکه آن را حتى دچار پرستش

ھاى غربـى، انسـان    ھمچنین ایدئولوژى. xiii[13]ھاى جدید است پرستى بت... پرستى و پرستى، نژادپرستى، خاکمائو

  .xiv[14]غربى را دچار ماشینیسم، پوچى و از خود بیگانگى نموده است
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