دوفصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی /شماره پانزدهم /پاییز و زمستان 1399

تحلیل انتقادی دیدگاه دکتر شریعتی دربارۀ
تقابل اسالم ایدئولوژیک و اسالم فرهنگی
سید رضا مهدی نژاد
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چکیده
مسئلۀ عقبماندگی و پیشرفت جوامع اسالمی از جمله مسائل مهمی است که ذهن بسیاری از اندیشمندان
مسلمان را بهخود مشغول کرده و هر کدام از منظری تالش کردهاند ضمن بررسی عوامل عقبماندگی ،راهی
برای برون رفت از این مشکل بیابند .این نوشتار درصدد است با روش تحلیلی ،انتقادی ،دیدگاه دکتر شریعتی
در مورد این مسئله را واکاوی کند .شریعتی ،عقبماندگی و پیشرفت جوامع اسالمی را به دو نوع اسالم ،یا به
تعبیر دیگر دو نوع قرائت از اسالم گره میزند .از نظر او ،اسالم فرهنگی عامل اصلی عقبماندگی و در مقابل
اسالم ایدئولوژیک ،عامل پیشرفت مسلمانان در گذشته ،اکنون و آینده بوده و است .تمرکز بر تربیت عالم و
مجتهد ،گذشتهگرایی ،رویکرد محافظهکارانه و سکوالریسم از ویژگیهای اسالم فرهنگی است که موجب
انحطاط و عقبماندگی میشود .در مقابل ،روشنفکر و مجاهد ساختن ،رویکرد انقالبی ،نگاه به آینده و اعتقاد به
جداییناپذیری دین از سیاست از شاخصههای اسالم ایدئولوژیک است ،به همین دلیل موجب پیشرفت جوامع
اسالمی میشود .نگارنده معتقد است عالوه بر نقدهایی که بر نوع قرائت ایدئولوژیک شریعتی از دین وارد است،
اصل این دوگانهسازی و ایجاد تقابل بین اسالم ایدئولوژیک و اسالم فرهنگی و ارتباطی که وی بین این دو نوع
اسالم با پیشرفت و انحطاط برقرار میکند نیز محل تأمل و نقد است.
واژگان کلیدی :شریعتی ،اسالم ایدئولوژیک ،اسالم فرهنگی ،پیشرفت ،انحطاط.

 .1استادیار گروه تاریخ تمدن اسالمی جامعه المصطفی (ص) العالمیه sr_mahdinejad@miu.ac.ir

تاریخ دریافت1398/11/4 :

تاریخ پذیرش1399/02/20 :
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 .1مقدمه و طرح مسئله

بحث از عوامل پیشرفت و انحطاط مسلمانان و جوامع اسالمی ،از جمله موضوعات مهمی است
که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان مسلمان در دورۀ معاصر قرار گرفته و دیدگاههای گوناگونی
در این باب مطرح شده است .بسیاری از متفکران ،پیشرفت و انحطاط مسلمانان را بهنوع برداشت
و تفسیر از دین مرتبط دانسته و عامل اصلی و بنیادین پیشرفت و انحطاط را در حوزۀ اندیشه و در
گروه نوع فهم و قرائت از دین میدانند .دکتر علی شریعتی از جمله اندیشمندانی است که مسئلۀ
انحطاط و عقبماندگی مسلمانان از دغدغههای اصلی وی بهشمار میرود و دیدگاههای خاصی در
ی دانسته
این زمینه دارد .وی جزء کسانی است که عامل اصلی انحطاط را در حوزۀ اندیشۀ دین 
و بهویژه نوع فهم و قرائت از دین را در این جهت بسیار مؤثر میداند .در اندیشۀ شریعتی دو نوع
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اسالم و یا به تعبیر دیگر دو نو قرائت از اسالم مطرح شده است که در تقابل با هم قرار دارند:
نخست ،اسالم ایدئولوژیک و دوم اسالم فرهنگی .از نظر وی ،اسالم ایدئولوژیک ،عامل پیشرفت و
در مقابل اسالم فرهنگی ،عامل رکود و انحطاط مسلمانان بهشمار میرود .وی با اعتقاد راسخ به
اسالم ایدئولوژیک ،عمر خود را صرف نهادینهسازی و ترویج این نوع قرائت از اسالم میکند تا از
رهگذر آن جامعۀ اسالمی از رکود و انحطاط خارج شده و در مسیر پیشرفت قرار گیرد.
تاکنون در مورد نوع تفسیر شریعتی از دین ،بهویژه قرائت ایدئولوژیک وی از اسالم و نقد آن
آثار بسیاری به نگارش درآمده است ،اما در باب تقابل اسالم ایدئولوژیک و اسالم فرهنگی و بهویژه
رابطهای که بین این دو نوع اسالم با پیشرفت و انحطاط جوامع اسالمی برقرار میکند ،تاکنون
تحقیق مستقلی صورت نگرفته است.
پرسش اصلی این نوشتار بوده است که از نگاه دکتر شریعتی چرا و چگونه اسالم فرهنگی
موجب رکود و انحطاط و اسالم ایدئولوژیک موجب پیشرفت جوامع اسالمی شده است و چه
نقدهایی بر این دیدگاه میتوان وارد کرد؟
توصیف تحلیلی از دیدگاه شریعتی
ِ
روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی ،انتقادی است .نخست
دربارۀ مفهوم اسالم ایدئولوژیک و اسالم فرهنگی و ویژگیهای آن ارائه خواهد شد ،سپس رابطه
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بین این دو نوع اسالم با پیشرفت و عقبماندگی جوامع اسالمی بررسی خواهد شد و در پایان به
نقد دیدگاههای وی در این زمینه خواهیم پرداخت .منبع دادهها در وهلۀ نخست ،اسناد دست
اول و آثار مکتوب دکتر شریعتی است و در وهلۀ دوم ،بهویژه در بخش تحلیل و نقد از آثاری که
در مورد دیدگاههای وی نگاشته شده است نیز بهره خواهیم گرفت.
 .2چارچوب نظری

در باب انحطاط و عقبماندگی جوامع اسالمی نظریات و دیدگاههای گوناگونی مطرح شده
است .بهطور کلی این نظریات را میتوان به چند دسته تقسیمبندی کرد:
 .1رویکرد سیاسی ،اجتماعی :گروهی از اندیشمندان مسلمان ،عامل اصلی انحطاط و عقبماندگی
تمدنی جوامع اسالمی را عوامل سیاسی میدانند .در این میان ،گروهی بر عوامل داخلی همچون
استبداد سیاسی ،ناتوانی حاکمان سیاسی ،تفرقه ،تعصبات قومی ،مذهبی ،سکوالریسم و فساد و
تجملگرایی تأکید کرده و گروهی دیگر عوامل خارجی همچون هجوم بیگانگان و استعمار را عامل
اصلی عقبماندگی جوامع اسالمی دانستهاند.
 .2رویکرد فکری ،دینی :گروهی دیگر از اندیشمندان ،عامل انحطاط را بیشتر در حوزۀ دین و
اندیشۀ دینی جستجو کردهاند .در میان این طیف گروهی ،انحراف جوامع اسالمی از مسیر اسالم
حقیقی و عمل نکردن به آن را عامل اصلی عقبماندگی مسلمانان برشمردهاند .گروهی دیگر نوع
اندیشۀ دینی و به بیان دیگر نوع قرائت از دین را عامل عقبماندگی یا پیشرفت برشمردهاند .برخی
فهم و تفسیر ایستا و واپسگرایانه از دین را عامل پسرفت و در مقابل تفسیر پویا از دین را عامل
پیشرفت مسلمانان میدانند .از نظر این گروه تحجر،ایستایی و واپسگرایی اندیشۀ دینی ،عقل
ستیزی ،انسداد باب اجتهاد و مسائلی از این دست عامل اصلی عقبماندگی جوامع اسالمی بهشمار
میرود .برخی دیگر ،قرائت سنتی از دین را عامل پسرفت و در مقابل قرائت جدید و مدرن از دین
را عامل پیشرفت برمیشمارند و گروهی دیگر نیز فهم و تفسیر سکوالر از دین را عامل انحطاط و
در مقابل قرائت جامع و چندبعدی(مادی ،معنوی) از دین را عامل پیشرفت برشمردهاند .شریعتی
از جمله اندیشمندانی است که در این رویکرد قرار میگیرد و نظریۀ او در باب انحطاط را باید
در این چارچوب مورد بررسی قرار داد؛ البته با این توضیح که ازآنجاکه شریعتی دارای رهیافت
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تاریخی ،جامعهشناسانه است ،رویکرد او در این موضوع نیز مانند سایر مباحث وی انتزاعی نیست
و جنبۀ اجتماعی ،عینی و کارکردی دارد.
موضوع دیگ ِر حائز اهمیت در تحلیل دیدگاه شریعتی ،بحث ایدئولوژی و نوع نگرش به آن
است .ایدئولوژی از جمله مفاهیم مجادلهبرانگیزی است که دیدگاههای گوناگونی نسبت به آن
وجود دارد .از نظر علمی حداقل از سه دیدگاه میتوان به ایدئولوژی نگریست :نخست ،از دیدگاه
اندیشه سیاسی؛ از این منظر ،مفهوم ایدئولوژی بهمعنای آرمانگرایی است و چهار عنصر عمده
را دربرمیگیرد .1 :تبیین وضع موجود .2 ،ارزیابی و نقد وضع موجود .3 ،ارائه و ترسیم یک وضع
مطلوب بهجای وضعی که مورد نقد قرار میگیرد؛ و  .4ارائه طریق برای رسیدن بهوضع مطلوب.
دوم ،از دیدگاه جامعهشناسی معرفت؛ از این دیدگاه ،ایدئولوژی به مجموعهای از آرا و باورهایی
اطالق میشود که در جهت توجیه وضع موجود ارائه میشود .سوم ،از دیدگاه جامعهشناسی تاریخی؛
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از این منظر ،ایدئولوژی یک نظام فکری دربرگیرندۀ ارزشهای مؤثر اجتماعی یا آگاهی جمعی یا
آرمانگرایی اجتماعی یا حتی یک نیروی تاریخی است .بین این دیدگاه و نگرش سیاسی در مورد
مفهوم ایدئولوژی رابطه وجود دارد؛ بدین معنا که آنچه در اندیشه سیاسی از آن بهعنوان ایدئولوژی
یاد میشود ،در جامعهشناسیتاریخی ب ُعد اجتماعی بهخود میگیرد .بهبیان دیگر در جامعهشناسی
تاریخی ،ایدئولوژی بهمعنای اندیشه صرف و آرمانگرایی نیست؛ در اینجا آرمانگرایی صرفاً در بعد
تفکر محدود نمیشود ،بلکه به یک باور اجتماعی تبدیل میشود که میتواند نیروهای بالقوۀ فردی
را به نیروهای بالفعل جمعی تبدیل کند و امکان تغییر از یک وضعیت به وضعیت دیگر را فراهم
آورد .مسئله طرد وضع موجود و پیجویی وضع مطلوب در جامعهشناسی تاریخی به یک خصلت
فرهنگی و جمعی مبدل میشود و همین پدیده ایدئولوژی نامیده میشود .در جامعهشناسی تاریخی،
مسئله ایدئولوژی و نقش آن در تغییر و تحوالت اجتماعی مورد مطالعه قرار میگیرد(منوچهری،
 .)468 :1378براساس تقسیمبندی فوق ،باید گفت شریعتی از منظر جامعهشناسی تاریخی به
ایدئولوژی مینگرد و دیدگاه وی را در چارچوب این رهیافت باید بررسی کرد.
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 .3مفهوم شناسی
.1-3ایدئولوژی

«ایدئولوژی» یکی از مفاهیم بسیار کلیدی در منظومۀ فکری شریعتی بهشمار میرود که در
ی است که
آثار وی دارای بسامد بسیار باالیی است .اهمیت ایدئولوژی برای شریعتی به اندازها 
فقر ایدئولوژی در جامعه را فاجع ه بار میداند .وی در تعریفی کلی ،ایدئولوژی را عقیدۀ خاص یک
گروه ،طبقه ،ملت و نژاد میداند(شریعتی .)66 :1372،ویژگی متمایز ایدئولوژی ،معطوف بودن
آن به اهداف مادی و دنیوی است .شریعتی با اشاره به این ویژگی میگوید :ایدئولوژی ،تفکر یک
گروه ،طبقه یا یک جامعه برای هدایت مادی و پیشرفت اقتصادی جامع ه است و این پدیدهای
ال مادی دارد(شریعتی ،1361،ج .)7 :1
است صددرصد معنوی که هدف کام ً
اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻳﻌﻨﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻳﺴﺘﻦ اﻧﺴﺎن و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺟﺘﻤﺎع و در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ،ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ اﺳـﺖ(ﺷـﺮﻳﻌﺘﻲ1374 ،الف  .)94:وی در جای دیگر ایدئولوژی را
بهمعنای بینش و آگاهی ویژهای میداند که انسان نسبت بهخود ،جایگاه و پایگاه طبقاتی ،وضع ملی،
تقدیرجهانی و تاریخی و گروه اجتماعی خود دارد و آن را توجیه میکند(شریعتی.)127 :1372،
 .2-3رابطۀ ایدئولوژی با تحول و پیشرفت

یکی از مهمترین ویژگیهای ایدئولوژی از نظر شریعتی ،عنصر پویایی ،تغییر ،تحول و پیشرفت
است .ایدئولوژی از یکسو ناقد وضع موجود و از سوی دیگر ترسیمگر وضع مطلوب و آرمانی است،
از اینرو الزمۀ اجتنابناپذیر آن تغییر وضع موجود و حرکت بهسمت وضع مطلوب بوده و حاصل
این فرایند ،پیشرفت است .به اعتقاد شریعتی از ویژگیهای بارز ایدئولوژی این است که حرکت
و تحول در بطن و متن آن وجود دارد و اگر ایدئولوژی مقدمۀ یک حرکت اجتماعی نباشد،
اساساً ایدئولوژی نیست(شریعتی1378،ب .)160 :برایناساس ،وی عالوه بر فردسازی ،رسالت
جامعهسازی نیز بر عهده ایدئولوژی است .شریعتی بین ایدئولوژی و جهانبینی ارتباط تنگاتنگی
قائل بوده و معتقد است ایدئولوژی ،مجموعهای از ارزشها و آرمانهایی است که جهانبینی
میآفریند و با آن تفسیر و توجیه میشود و در وجود یاران حرکت و پویایی ایجاد میکند و به
زندگی آنان جهت میبخشد و چگونه بودن را برای آنها ترسیم میکند(شریعتی.)112 :1379،
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از دیدگاه وی ،ایدئولوژی سه عنصر اساسی دارد :نخست ،یک پایۀ نظری(جهانبینی) که ممکن
است صادق یا کاذب باشد؛ دوم ،نظام ارزشها که مالکهایی برای نقد وضع موجود ارائه میدهد
و سوم ،طرحها و مدلهایی برای تغییرات اجتماعی و نظام و مناسبات بدیل .ایدئولوژی ،نوع
اعتقاد متفکر نسبت به ارزش واقعیت خارجی است و اینکه چگونه باید آن را تغییر داد و به شکل
ایدئال درآورد(شریعتی.)64-63 :1372،بنابراین کارکرد ایدئولوژی از یکسو نقد وضع موجود و از
سوی دیگر ترسیم وضع مطلوب و در گام سوم ،چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب
است .به اعتقاد شریعتی ،اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ،ﺷـﻜﻞ زﻧـﺪﮔﻲ و وﺿﻊ اﻳﺪئال ﻓﺮد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
و حیاط ﺑﺸﺮي را در ﻫﻤـﻪ اﺑﻌﺎدش ﺗﻔسیرﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪاي؟ ﭼﻪ ﻣﻲﻛﻨـﻲ؟ و ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲدﻫﺪ (ﺷـﺮﻳﻌﺘﻲ.)29-28 :1375،
ایدئولوژی،نظام و وضع مطلوب را در زمینۀ انسانی و اجتماعی ،فکری یا مادی در قبال نظام
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و وضع موجود نشان میدهد و نیز راه طی فاصله میان وضع موجود تا وضع مطلوب را برای انسان
روشن میسازد .بنابراین در ایدئولوژی تضادی بین وضع موجود و مطلوب وجود دارد و در درون
خود یک جنبۀ انتقادی و نفیکننده نسبت به وضع موجود دارد و بایدها و نبایدها را نسبت به
آن تعیین میکند(شریعتی .)163-159 :1359،این ویژگی ایدئولوژی باعث میشود ذاتاً حرکتزا
و ترقیآفرین باشد .از اینروست که ایدئولوژی زیربنای تمام حرکتها و تحوالت اجتماعی و
جهتدهندۀ مسیر تحوالت اجتماعی است .زمانی که عنصر ایدئولوژی وارد جامعه میشود ،بدون
گذر از مراحل تاریخی تحولی عظیم در جامعه رخ خواهد داد ،زیرا ایمان و ایدئولوژی معجزهگر و
مسیح همۀ قرنهاست .بر جنازههای یک ملت و یک قوم ،یک روح مسیحایی میدمد و مانند یک
صور اسرافیل قبرستانهای تاریخ را برمیشوراند و یک قیام و محشر برپا میکند(شریعتی:1372،
 .)98شریعتی ایدئولوژی را از نظر کارکردی مشابه غریزه دانسته و معتقد است همانگونه که غریزه،
حیات موجودات زنده را تحتالشعاع قرار داده و بدان جهت میدهد ،ایدئولوژی نیز همان نقش را
در وجود انسان و جامعه داشته ،آنها را به حرکت درآورده ،بدانها جهت میبخشد و چگونه یافتن،
چگونه شدن و چه کردن آدمیان را تعیین کرده و به چراییهای آنها پاسخ میدهد(همان.)102:

تحلیل انتقادی دیدگاه دکتر شریعتی

در جمعبندی نکات فوق میتوان گفت ،از نظر شریعتی ،ایدئولوژی نوعی تفکر و عقیده است
که با ترسیم وضعیت مطلوب و بازنگری انتقادی نسبت به وضع موجود موجب حرکت انسانها
و جامعه از وضع موجود بهسوی وضع مطلوب میشود و این حرکت ،موجب پیشرفت جامعه و
پویایی مستمر آن میگردد.
 .3-3دین و رابطۀ آن با پیشرفت

موضوع مهم دیگری که در اینجا مناسب است بدان اشاره شود ،رابطۀ دین و پیشرفت از دیدگاه
شریعتی است .اهمیت این موضوع در منظومۀ فکری شریعتی به اندازهای است که حق و باطل
بودن ادیان و مذاهب را به مترقی یا غیرمترقی بودن آن گره میزند .از نظر وی اگر مذهبی حق
است ،به این دلیل است که مترقی ،سازنده و روشنگر است و اگر باطل است به این دلیل است
که پیروان آن در زندگی این جهانیشان به انحطاط ،ذلت ،جهالت ،فقر و پستی دچار میشوند
(شریعتی )144 :1361،به عقیدۀ وی سراسر تاریخ چیزی جز ستیز این دو نوع مذهب و پیروانشان
با یکدیگر نبوده و نیست و نخواهد بود .شریعتی نه تنها مذاهب اصیل و الهی را عامل پیشرفت و
تعالی بشر میداند ،بلکه اساساً منشأ و خاستگاه مفاهیمی مانند ترقی و انحطاط را نیز در آموزههای
دینی جستجو میکند و معتقد است این دو مفهوم از مفاهیم نجات و اسارت که در مذاهب بوده،
برآمده است(رحمانیان.)126-125 :1382،
با توجه به نوع نگرش شریعتی به ایدئولوژی و رابطۀ دین و ایدئولوژی ،میتوان گفت ادیانی
موجب ترقی و پیشرفت میگردند که ایدئولوژیکند و ادیان غیر ایدئولوژیک نمی توانند موجب
پیشرفت جوامع شوند.
 .4-3نسبت اسالم و ایدئولوژی

شریعتی اساساً نگرشی ایدئولوژیک به دین و بهویژه اسالم دارد .از نظر او بهترین تعریف از
مذهب ،تعریف آن بهعنوان یک ایدئولوژی است(شریعتی1374،الف .)140 :با اعتقاد او اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﻛﻪ دﻳﻦ اﺳﺖ و ﻧﻮﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺖدار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮلیتپذیری
و ﺗﻌﻬﺪ را در اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻳﺠﺎد میﻛﻨﺪ .باور شریعتی به نگرش ایدئولوژیک به دین تا آنجاست که
پیاﻣﺒﺮان را نیز ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦ پیامآوران اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی میداند(شریعتی .)69 :1365،شریعتی چونان
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اقبال در صدد تبدیل دین از صورت یک عقیدۀ شخصی ،انگیزۀ روحی و نظام اخالقی ،آن هم در
رابطۀ درونی فرد با خدا ،به یک ایدئولوژی است که تمامی ابعاد وجودی انسان و اجتماع و زندگی
مادی و معنوی را دربرگیرد(شریعتی1378،ب.)154 :
به اعتقاد شریعتی برخی ادیان مانند اسالم ،در ذات خود ایدئولوژیک هستند؛ اما ایدئولوژیک
دانستن دین بستگی به نوع تفسیر و برداشت ما از دین دارد .اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ
آن را از ﺑﻴﺮون ﺑﻪ دﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﺪ .اﮔﺮ دﻳﻦ را ﺑﻪﺻﻮرت اﺣﻜﺎﻣﻲ ﺧﺸﻚ ،ﺟﺰﻣﻲ و ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪار ﺗﻠﻘﻲ
کنیم ﻛﻪ ﻛﺎری ﺟﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺪارد ،اساساً ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺼﻠﺖ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ؛
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ از دﻳﻦ ﻳﻚ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ روز و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ،ﺧﺼﻠﺖ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ،
اﻧﻘﻼﺑﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ(توسلی .)321 :1379،وی در تبیین چگونگی پیوند اسالم و ایدئولوژی
معتقد است اگر ایدئولوژی را در عالیترین مفهوم آن با دین ،در کاملترین شکل تحقق یافتۀ آن
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مقایسه کنیم ،خواهیم دید که چگونه ایدئولوژی انسانی با اسالم بهعنوان کاملترین دین الهی با
یک زبان حرف میزنند(شریعتی ،1368،ج .)7:186براساس چنین اعتقادی ،شریعتی اسالم را
ایدئولوژیی میداند که شامل مجموعهای از عقاید عملی ،خطمشی ،اخالق ،مبارزه ،کار و فلسفۀ
زندگی است(شریعتی 176 :1356،و  .)254وی ﻋﻘﻴﺪه دارد ،اﺳﻼم ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و ﻫﻢ از
ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﻬﺎنشمولِ
زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .در میان مذاهب اسالمی نیز ،ﺗﺸﻴﻊ را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه روح اﺻﻠﻲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﺳﻼم و ﻫﻤﻪ
ﺻﻔﺎتی ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺣﺰباﷲ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ اﺟﺰای ﻻزم ﺑﺮای اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﻴﺸﺮو
اﻣﺮوزﻳﻦ را داراﺳﺖ .ﺗﺸﻴﻊ ﺑﺮای ﺧﻮد ،ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﻲ ،ﺑﻨﻴﺎد اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ،فلسفۀ ﺗﺎرﻳﺦ ،رﺳﺎﻟﺖ ،دﺳﺘﻮر
ﻛﺎر ،ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ،راﻫﺒﺮد ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻧﻈﺎم رﻫﺒﺮی ،ﺳﻨﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰﺑﻲ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻲ دارد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
از ﺗﺎرﻳﺦ آﻏﺎزﻳﻦ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﻴﻌﻪ رﻳﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻛﻮﺷﺶﻫﺎی ﺑﻲدرﻳﻎﻋﺎﻟﻤﺎن ،ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ و دیگران
حفظ شده است(قیصری.)168-167 :1393،
ﻗﺮاﺋﺖ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ از دﻳﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻳﻨﻲ در ﺑﺎزﺳﺎزی اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ .درواقع ،ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ با ﻗﺮاﺋﺖ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ از دین درصدد است نقش
دین را در حیات دنیوی و اجتماعی بشر برجسته نشان دهد و براساس چنین قرائتی ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
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اگر دین بهکار دنیای مردم نیاید ،به کار آخرت آنها نیز نخواهد آمد .او دﻳﻦ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ و ﻣﺮاﻣﻨﺎمۀ اﻳﻦ دﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .4تقابل اسالم ایدئولوژیک با اسالم فرهنگی

شریعتی تقسیمبندی اسالم به مذاهب گوناگون مانند شیعه و سنی و مانند آن را قبول ندارد و
معتقد است اسالم به دو نوع «مذهب منحطِ منجم ِد بسته» و «اسالم راستینِ با ِز مترقی و روشنگر»
تقسیم میشود( .شریعتی )144 :1361،درواقع این دو نوع اسالمی که وی مطرح میکند ،دو
ال در نقطۀ مقابل هم قرار دارد .تعبیر دیگر این دو نوع اسالم در
نوع قرائت از اسالم است که کام ً
اندیشۀ شریعتی عبارت است از :اسالم فرهنگی و اسالم ایدئولوژیک .شریعتی عمیقاً معتقد به اسالم
ایدئولوژیک است و هدف و آرزوی خود را بازگشت اسالم از صورت فرهنگ به شکل ایدئولوژی
دانسته(شریعتی، 1368،ج ،16ص )72-70و تمام تالش خود را نیز در همین جهت بهکار میبندد.
اندیشۀ اسالم ایدئولوژیک شریعتی بهنوعی مولود زمانه و شرایط ایدئولوژیک دهههای  40و 50
در ایران است .از اینرو هنگامی که از وی پرسیده میشود که مهمترین رویداد و درخشانترین
موقعیتی که ما در سالهای اخیر(مقارن انقالب اسالمی) کسب کردهایم ،چیست؟ پاسخ او در
یک جمله «تبدیل اسالم از صورت فرهنگ بهصورت ایدئولوژی» است(همو1356 ،الف)209 :
ریشۀ تقابل اسالم ایدئولوژیک و اسالم فرهنگی در اندیشۀ شریعتی به تقابل ایدئولوژی و
فرهنگ باز میگردد .شریعتی معتقد است برخالف ایدئولوژی ،فرهنگ رکود و انفعال میآورد و
بهجای ستیز با وضع موجود ،به پذیرش و تبیین و توجیه آن میپردازد(شریعتی.)71 :1372،
به اعتقاد وی ،تاریخ نشان داده و گواه است که فلسفه،تکنیک ،هنر،عرفان و ادبیات هیچ کدام
تمدن و فرهنگ جامعه را نمیسازد .اینها گل و گیاهانی هستند که در جامعۀ مساعد میرویند و
این ایدئولوژی است که جامعه را میسازد(شریعتی1378،ب.)160 :
شریعتی ،نگاه درجۀ دومی به فرهنگ و تمدن دارد و بدون هیچگونه تردیدی اولویت را به
ایدئولوژی میدهد .وی انحراف انقالبهای اجتماعی را در این میداند که پیدایش آنها براساس
ایدئولوژی است ،اما پس از مدتی منحط و منجمد میشوند و بهصورت فرهنگ و تمدن درمیآیند.
بر این اساس وی معتقد است نباید گذاشت یک انقالب فکری تبدیل به تمدن و یک نظام علمی
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شود؛ بلکه همواره باید فرهنگ و تمدن را همچون ابزارهایی برای ایدئولوژی استخدام کرد و این
دو منحنی را روی یک خط انداخت(شریعتی .)358 :1375،از فرازهای فوق برمیآید که آنچه
برای شریعتی اصالت و محوریت دارد ایدئولوژی است و فرهنگ و تمدن زمانی ارزش دارد که در
خدمت ایدئولوژی و تابع آن باشد.
براساس چنین برداشتی است که شریعتی بر اسالم ایدئولوژیک تأکید کرده و در مقابل اسالم
فرهنگی را بهشدت مورد هجمه قرار میدهد .از نگاه وی اسالم بهعنوان یک ایدئولوژی «احساس
مکتب بهعنوان یک ایمان است ،نه یک فرهنگ؛ احساس شناخت اسالم بهعنوان یک عقیده است
نه مجموعهای از علوم؛ درک اسالم بهعنوان یک حرکت انسانی تاریخی -فکری است ،نه بهعنوان
اندوخته و انباشتهای از اطالعات فنّی و علمی و باالخره اسالم بهعنوان یک ایدئولوژی در ذهن یک
«روشنفکر» ،نه اسالم بهعنوان علوم قدیمه مذهبی در ذهن یک عالم»(شریعتی.)11-10 :1375،
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در اسالم بهعنوان ایدئولوژی ،یعنی مکتب اعتقادی و اجتماعی که عاملی برای هدایت و تکامل
معنوی انسان و عزت و رشد اخالقی ،فکری و اجتماعی اوست ،اما اسالم فرهنگی مجموعۀ علوم،
معارف و دانشها و اطالعات بسیار از قبیل فلسفه ،کالم ،عرفان ،فقه ،اصول ،رجال و غیره است.
اسالم بهعنوان ایدئولوژی ،مجموعهای از قالبهای موروثی منجمد قومینیست ،بلکه یک تجدید
تولد روحی و یک رنسانس فکری و یک جهش است و نه بازگشت به گذشته ،بلکه احیاء گذشته
در حال است(شریعتی .)173/27 :1368،برخالف اسالم فرهنگی ،اﺳﻼم اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ درﭘﻲ ﺣﻔﻆ
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻮﺟﻴﻪ آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺎﻟﻮدهﺷﻜﻨﻲ ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ و راﻛﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را
دارد .اسالم بهعنوان ایدئولوژی مجاهد میسازد و اسالم بهعنوان فرهنگ ،مجتهد(شریعتی:1385،
 .)21اسالم بهعنوان ایدئولوژی روشنفکر میسازد و اسالم بهعنوان فرهنگ ،عالم(شریعتی:1386،
 .)274مثال و نمونۀ برجستۀ این دو نوع اسالم در نظر شریعتی ،ابوذر و ابوعلیسینا هستند .از نگاه
وی ،اسالم ایدئولوژیک ابوذر میسازد و اسالم فرهنگی ،ابوعلیسینا .ﺑﻮﻋﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﻛﻢ
و در ﺧﺪﻣﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺑﻮذر ﻳﻚ اﻧﻘﻼبی ظلمستیز و عدالتخواه(شریعتی:1374،
 .)24-23براساس چنین نگرشی است که شریعتی شخصیتی مانند ابوذر را نمونۀ کامل یک
مسلمان ایدئولوژیک میداند .ترجمۀ «کتاب ابوذر ،خداپرست سوسیالیست» اثر عبدالحمید جوده
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السحار که از اعراب سوسیالیست بود ،در دهۀ  30شمسی توسط شریعتی ،نشانگر نوع نگرش او و
عالقهمندیاش به ابوذر بهعنوان یک شخصیت انقالبی است .دلیل اصلی این اقبال این است که
ابوذر با خالفت اموی و زر و زور آنان مبارزه میکرد و خواستار تقسیم و توزیع ثروت بهنفع فقرا
و نیازمندان بود(قربانیان .)64 :1388،از نظر شریعتی ،ابوذر یک انقالبی بزرگ و ضد اشرافیت،
استبداد ،سرمایهداری ،فقر و تبعیض است(شریعتی )38: 1357،در مقابل ،وی با افرادی مانند
بوعلی و غزالی که عمر خود را در راه علم و دانش سپری کرده و دارای شخصیت و روحیه جهادی
ی میداند.
و انقالبی نبودهاند ،میانۀ خوبی ندارد و آنان را عامل رکود جامعۀ اسالم 
 .5اسالم ایدئولوژیک و فرهنگی ،عامل پیشرفت و انحطاط مسلمانان

از نظر شریعتی ،این یک قانون یا گرایش عام تاریخی است که هرگاه منحنی ایدئولوژی باال
رفته ،منحنی فرهنگ پایین آمده است و بالعکس .به باور شریعتی در فرجام این مصاف ،ب ُرد با
ایدئولوژی است و این فرهنگ است که در برابر ایدئولوژی سر تسلیم فرود خواهد آورد .از اینرو،
معموالً جوامع مترقی و با فرهنگ و تمدن که به همۀ شناختهای علمی ،فنی ،ادبی ،هنری و
فلسفی مجهز بوده ،اما عاری از شناخت ایدئولوژیک هستند ،دربرابر جوامعی که هیچ یک از
شناختها را نداشته،اما به شناخت ایدئولوژیک مجهز بودهاند ،تسلیم شده و شکست خوردهاند.
برای مثال ایران ساسانی و امپراطوری روم بههمین دلیل مقهور اعراب مسلمان شدند .شریعتی
بر همین اساس معتقد است غرب نیز ،علیرغم همۀ پیشرفتهای علمی ،فنی و فرهنگی خود ،در
آینده مقهور شرق(جهان اسالم) خواهد شد( .شریعتی،1359،ج 146-145: 1و 1378الف .)59:
وی قاعدۀ فوق را در مورد تمدن اسالمی نیز جاری و ساری میداند و معتقد است ،تمدن
اسالمینیز به این دلیل دچار زوال و انحطاط شد که اسالم ایدئولوژیک جای خود را به اسالم
فرهنگی داد .از دیدگاه شریعتی علت اصلی انحطاط جوامع اسالمی تبدیل شدن دین به صورت
فرهنگ است .اسالم در آغاز یک ایدئولوژی حرکتزا و مسئولیتآفرین و مجاهدپرور بود ،به همین
دلیل علیرغم اینکه به هیچ یک از شناختهای دیگر مجهز نبود ،توانست در طول مدت کوتاهی
قلمرو کشورها و تمدنهای پیشرفته آن روزگار را درنوردیده و بر آنها چیرگی جسته ،تمدن
عظیم و درخشان اسالمی را خلق کند(همان،ج .)146-1:145اما پس از مدتی با ظهور خالفت،
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ایدئولوژی کنار رفته و جاهلیت بهصورت مخفیانه وارد فرهنگ شد ،در نتیجه خود اسالم نیز از
ایدئولوژی به فرهنگ بدل شده ،پویایی و زاللی نخستین خود را از دست داد ،از متن زندگی کنار
رفت و به مجموعهای علمی ،فکری و فرهنگی تبدیل شد که فقط ویژه خواص و دانشمندان و
فالسفه و بهطور کلی اهل مدرسه بود 1.در این شرایط مبارزه و آرمانخواهی پیشین که در سیره
و سنت مسلمانان اولیه و کسانی چون ابوذر وجود داشت ،دیگر مشخصۀ ایمان و دیانت مسلمین
نبود .در این دوران بهجای مجاهدانی چون ابوذر ،مجتهدان ،علما و فالسفهای چون بوعلی سینا
و غزالی پرورش پیدا میکنند و کیست که نداند تمدن اسالمی با هزاران نفر از این دانشمندان
و فالسفه نتوانست از مسیر انحطاط و زوال خارج شود ،حال آنکه در این دوران اگر یک ابوذر
ظهور میکرد -که البته چنین چیزی ناممکن بود -مسلماً میتوانست انقالبی برپا کرده و حیاتی
دوباره به کالبد مرده و بیجان تمدن اسالمی بدمد(شریعتی171 :1372،و  .)274 :1386بنابراین،
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پیروزها و پیشرفتهای جامعۀ اسالمی در دورههای نخست مرهون ایمان و ایدئولوژی و شکستها
و انحطاط آن در دورههای بعد از ناحیۀ فرهنگ بود(شریعتی.)69 :1365،
یکی از پیامدهای اسالم فرهنگی از نگاه شریعتی ،سکوالریسم است .شریعتی ترویج اسالم را
در قالب فرهنگ و تمدن خطرناک میداند ،زیرا این نظام معرفتی -فرهنگی در نظامهای آموزشی
و فرهنگی تربیتی از طریق ساخت قدرت بازتولید میشود و بهتدریج شناخت فرهنگی  -تاریخی
از اسالم که محصول اجتماع و طبقات آن است ،درحکم معرفت واقعی دارای حقیقت و مشروعیت
تداوم مییابد .به اعتقاد وی ،پیامد این نظام معرفتی چیزی جز سیاستزدایی و سکوالریسم نیست.
(شاکری .)103-102 :1382،او اسالم فرهنگی را شبهسکوالریسمی میداند که سعی میکند با
تفکیک دو حوزۀ دین و سیاست ،دین را از صحنه خارج کند(کاظمی .)126 :1383 ،در مقابلِ
اسالم فرهنگی ،اسالم ایدئولوژیک ،مظهر پیوند تام دین و سیاست است.
یکی دیگر از وِیژگیهای اسالم فرهنگی ،رشد اندیشههای صوفیانه ،آخرتگرایانه و جبرگرایانه
است .از دیدگاه شریعتی ،رشد این اندیشهها موجب شد ،انگیزۀ فعالیت اقتصادی و تالش برای
 . 1در زمینۀ منحنی فرهنگ و ایدئولوژی رک :بازگشت به خویشتن،ص 150به بعد و مقالۀ فرهنگ و ایدئولوژی در کتاب
جهانبینی و ایدئولوژی،ص.172-13ویژگیهای قرون جدید،ص  442به بعدو در زمینۀ تبدیل اسالم ایدئولوژیک به
اسالم فرهنگی رک :شیعه،یک حزب تمام،ص.99-98
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عمران و آبادانی دنیا در بین مردم از بین رفته یا حداقل تضعیف شود و آنها را به خانقاهها و
تکیههای صوفیانه کشاند(شریعتی .)110 :1365،اسالم ،که دینی مبتنیبر دنیاگرایی ،اجتهاد،
عقلگرایی و متد علمی استقرایی ،تجربی و عینی و دیگر عناصر سازنده و ترقیآفرین بود ،به
آخرتگرایی افراطی ،عقل ستیزی ،متد قیاسی ،ذهنیتگرایی و در نتیجه رکود و انحطاط گرفتار
شد و سرانجام زیر بار صدها سال مسخ و تحریف و ترکیب با فرهنگها ،آموزهها و باورهای ضد
و نقیض و ناسازگار با اسالم ،به دینی مبدل شد که سد راه رشد و پیشرفت پیروانش شد و با
اسالم اصیل اولیه که موجب پیشرفت سریع مسلمین شد نه تفاوت که مباینت و تضاد پیدا
کرد(شریعتی.)60-59/25 :1368،از نظر شریعتی ،مثلث زر ،زور و تزویر ،در ورود این آفات و سموم
ی تأثیرگذار بود .بهطور خاص ،وی به حکومتهای عباسی و صفوی اشاره
به پیکرۀ تمدن اسالم 
میکند که با کمک علمای درباری و برای تثبیت قدرت و منافع خود ،سیاست ترویج آخرتگرایی
افراطی صوفیانه و جبریگری و دیگر آموزههای ضد اسالمی را پیش گرفتند و فکر ،فرهنگ و روح
مسلمین را مسموم ساختند(همان،ج .)92-4:91شریعتی ضمن مخالفت با نهضت ترجمه و نشر
آثار فلسفی یونانی و صوفیانۀ هندی ،این کار را دارای اهداف و اغراض خاصی میداند(شریعتی،
1374ب،ج ،2ص  .)147-146نتیجۀ این عوامل بود که در زمانی که شرق و تمدن اسالمی بیش
از همه شانس این را داشت که بتواند رنسانس اروپا را در قرن دوم و سوم هجری در شرق بسازد و
ما بهجای ابوعلی سینا و ابوسعید ابوالخیر و حالج و امثال اینها ،دکارت و فرانسیس بیکن ،کپلر و
گالیله داشته باشیم ،تمدن هزارسال به عقب افتاد و بهجای شرق ،هزار سال بعد در غرب بهوجود
آمد و ما عقبماندیم(شریعتی.)56 :1384،
بنابر آنچه گفته شد ،شریعتی اسالم ایدئولوژیک و اسالم فرهنگی را دو قطب متضاد میداند
که در تقابل با یکدیگر قرار دارند .نتیجۀ اسالم ایدئولوژیک ،پیشرفت مسلمانان بوده و خواهد بود
و در مقابل ،پیامد اسالم فرهنگی انحطاط مسلمانان بوده و هست.
در جدول ذیل تالش شده است ،مهمترین وِیژگیهای این دو نوع اسالم در تفکر شریعتی به
تصویر کشیده شود.

181

دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی /شماره پانزدهم /پاییز و زمستان 1399

جدول .1مقایسۀ اسالم ایدئولوژیک واسالم فرهنگی
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مولفه

اسالم ایدئولوژیک

اسالم فرهنگی

تعریف

مکتب اعتقادی و اجتماعی که
عاملی برای هدایت و تکامل
معنوی انسان و عزت و رشد
اخالقی ،فکری و اجتماعی اوست

مجموعۀ علوم ،معارف و دانشها
و اطالعات بسیار از قبیل فلسفه،
کالم ،عرفان ،فقه ،اصول ،رجال
و غیره

نوع نگاه به گذشته و آینده

نگاه به آینده دارد

گذشته گراست

نوع رویکرد به وضع موجود

در پی تغییر و تحول وضع موجود
و سنتی است(رویکرد انقالبی)

در پی حفظ وضع موجود و توجیه
آن است(.رویکرد محافظهکارانه)

پویایی و ایستایی

حرکتزا و موجب پویایی است

عامل رکود و ایستایی است

هدف و محصول

تربیت روشنفکر و مجاهد

تربیت عالم و مجتهد

رابطۀ دین و سیاست

اعتقاد به جداییناپذیری دین از
سیاست دارد

معتقد به سکوالریسم است

نقش در پیشرفت و انحطاط
تمدن اسالمی

عامل پیشرفت مسلمانان و تمدن
اسالمی

عامل رکود و انحطاط مسلمانان و
تمدن اسالمی

 .6نقد دیدگاه دکتر شریعتی

دیدگاههای دکتر شریعتی در مورد اسالم ایدئولوژیک و فرهنگی را در دو بخش میتوان مورد نقد
قرار داد :نخست نوع قرائت ایدئولوژیک شریعتی از دین و دوم ،تفکیک و تقابل بین اسالم فرهنگی
و اسالم ایدئولوژیک .در مورد نخست ،نقدهای فراوانی توسط بسیاری از صاحبنظران به دیدگاههای
وی وارد شده است که در این نوشتار بنا و مجال پرداختن بدان را نداریم .اما به اجمال میتوان
ابهام در تعریف ایدئولوژی ،چند پهلو و التقاطیبودن برداشت از ایدئولوژی و دین ایدئولوژیک ،تقلیل
اسالم به ایدئولوژی ،پیامدها و آسیبهای دنیویکردن دین و کمرنگ شدن ابعاد معنوی و اخروی
دین ،نگرش ابزارانگارانه و کارکردگرایانه به دین ،تبدیل کردن دین به ابزاری در خدمت سیاست،
وجود ویژگیهایی همچون جزمیت ،قطعیت و قشریگری در نگرش ایدئولوژیک و موارد دیگر را
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از مهمترین نقدهای وارده بر قرائت ایدئولوژیک شریعتی از دین برشمرد .این نقدها از سوی افراد و
جریانهای فکری متعدد مانند جریان سنتی ،روشنفکری و متجدد و از زوایای گوناگونی مطرح شده
است .ایستار جریان سنتی و اصولگرای دینی در نقد قرائت ایدئولوژیک شریعتی از دین ،نگرش
التقاطی اوست و ایستار جریان روشنفکری و متجدد ،دنیوی کردن دین .در این میان ،شدیدترین نقدها
ازسوی جریان روشنفکری و افرادی مانند سروش ،ملکیان و شایگان به قرائت ایدئولوژیک شریعتی
وارد شده است که البته دالیل این نقد در جای خود قابل بررسی دقیقتر است،اما تنها ذکر یک نکته
در اینجا مناسب است که این جریان که شریعتی را متهم به دنیوی کردن دین میکند ،خود در
وادی سکوالریسمی فرورفته که فرجام آن حتی ممکن است به نفی دین منتهی شود .ضمن اینکه،
نقدهای آنان عمدتاً مبتنیبر تعریف ایدئولوژی از منظر مارکسیستی آن و بهمثابۀ آگاهی کاذب است؛
حال آنکه شریعتی تعریف دیگری از ایدئولوژی ارائه میدهد و آن را آگاهی راستین و روشنبینانه
میداند(همو .)185 :1360،یکی از پژوهشگران معاصر معتقد است :پروژه نقد ایدئولوژی در ایران پس
از انقالب(از شایگان تا سروش) ،بر پیشفهمی ایدئالیستی از ایدهها و از تفکر شریعتی استوار بود که
برگرفته از تعریف افالطون از ایده است که مبتنیبر واقعی پنداشتن ایده همچون ساختارهای معقول
و منطقی در مقابل واقعیت جهان محسوس است .همین روایت از ایده بود که مارکس آن را همچون
آگاهی کاذب افشا کرد .بر این اساس ،شریعتی متولی تبدیل کردن دین سنتی به یک ایدئولوژی
بنیادگرا فهم شد و همراه با آن ،هر سنخ از ایدئولوژیک اندیشی طرد و نفی شد .درحالیکه «ایده»
روایتی پیشا-افالطونی هم دارد و مقصود شریعتی از ایدئولوژی را باید متعلق به آن سنت دانست .در
این معنا ،ایده صرفاً یک نشانه است و چیزی را نشانه میرود که بهسادگی دیده نمیشود .ایدئولوژی
در این روایت ،به استعمار ،استثمار و استبداد بهمنزله آنچه در جهان زیست عمل میکنند ،اما از
دیدرس خارجاند ،اشاره میکند .به اعتقاد وی سنت «نوشریعتی» این سنخ از ایدئولوژی را دوباره
باید زنده کند( .مصباحیان .)1397،نگارنده معتقد است اگرچه شریعتی ایدئولوژی را بهمعنای آگاهی
کاذب نمیداند؛ اما از آنجاکه خاستگاه فکری وی در بحث ایدئولوژی ،دیدگاههای مارکسیستی است،
تعریف و نوع نگرش او نیز دارای ابهامات زیادی است و بهنوعی میان دو معنا از ایدئولوژی در نوسان
است .ترکیب ایدئولوژی با دین نیز موجب گردیده این ابهامات و اشکاالت دوچندان شود.
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اما از منظر موضوع این مقاله ،چند نکته قابل ذکر است:
نخست اینکه ،نوع تعریف و تفسیری که شریعتی از اسالم ایدئولوژیک و اسالم فرهنگی ارائه
میدهد و یکی را به نقطۀ اوج رسانده و دیگری را به حضیض میکشاند ،محل بحث و نقد جدی
است .اوالً اصل مفهوم اسالم ایدئولوژیک و اسالم فرهنگی محل ابهام و مناقشه است .برخی معتقدند
اساساً چیزی بهنام اسالم ایدئولوژِیک ،بدین معناکه اسالم را دینی دارای مرامنامۀ دنیایی صرف
بدانیم ،پذیرفتنی نیست ،اما اگر ایدئولوژی را بهمعنای چارچوب معرفتی نظاممن ِد منتهی به عمل
بدانیم ،میتوان از ایدئولوژی اسالمی سخن گفت .افرادی مانند عالمه طباطبایی و شهید مطهری،
چنین نگرشی دارند .اما اگر منظور این است که اسالم دینی است که هم برای دنیای بشر برنامه
دارد و هم برای آخرت او و به اعتبار برنامۀ دنیوی آن ،ایدئولوژیک است ،این سخن تا اندازهای
میتواند درست باشد ،اما از آنجاکه ایدئولوژی اساساً و یا غالباً دارای مفهوم و کارکرد دنیوی است،
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تعبیر «اسالم ایدئولوژیک» محل مناقشه است .در مورد اسالم فرهنگی نیز این ابهام بهنوعی دیگر
وجود دارد .اگر مراد از این نوع اسالم ،اسالمی است که صبغه و کارکرد فرهنگی دارد ،اساساً
منفی و مذموم نیست ،بلکه این نوع اسالم ثمرات بسیاری برای مسلمانان و بشریت درپی داشته
است .اگر مراد از اسالم فرهنگی ،همان اسالم سنتی است-چنانکه در برخی موارد شریعتی چنین
گفته است -باید گفت ،اسالم سنتی نیز دارای همۀ ویژگیهای منفی که او برمیشمارد ،نیست،
بلکه ویژگیهای مثبت فراوانی در آن وجود دارد .در مجموع باید گفت ،تعبیر اسالم فرهنگی برای
چیزی که مدنظر شریعتی است ،تعبیر نارسایی است و بهنظر میرسد اصطالح «اسالم ایستا» برای
این منظور مناسبتر باشد .بهعالوه برخی از ویژگیهایی که او برای اسالم فرهنگی بر میشمارد
مانند گذشتهگرایی ،رکود و ایستایی و سکوالریسم نیز محل بحث و تأمل است .بهویژه این سخن
که اسالم فرهنگی موجب رکود و انحطاط تمدن اسالمی شده ،حداقل با گواهی تاریخ و مورخانی
که دورۀ اوج تمدن اسالمی را زمانی میدانند که رونق و شکوفایی علمی در جهان اسالم بهوجود
آمد ،در تناقض است .با این وصف چگونه میتوان گفت اسالم فرهنگی موجب انحطاط تمدن
اسالمی شده است؛ مگر آنکه شریعتی نسبت به اصل تمدن اسالمی و نامیدن این دوره بهعنوان
دورۀ شکوفایی تمدن اسالمی تردید داشته و با دیدگاههای مشهور در این زمینه مخالف باشد ،که

تحلیل انتقادی دیدگاه دکتر شریعتی

چنین چیزی در اندیشۀ شریعتی حداقل به شکل مشخصی دیده نمیشود.
برخی معتقدند دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن اﺑـﻦﺳـﻴﻨﺎ ،اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ
ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﺑﻮﻋﻠﻲ را ﻣﻠﻬﻢ از ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﻳﻮﻧﺎن و ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮري ارﺳﻄﻮ ﻣـﻲداﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻫﻤﻴﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ،اﺑﻦﺳﻴﻨﺎ را ﺑـﻪ ﻳﻮﻧـﺎنزدﮔـﻲ و دوري از اﺳﻼم ﺣﻘﻴﻘﻲ -اﺳﻼم اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ -ﻣـﺘﻬﻢ ﻣـﻲکند.
درﺣﺎلی ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ از ﻋﻠـوم ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺳﻼم اﺳﺘﻔﺎده کرده است و اﮔﺮ اﻧﺘﻘـﺎد او
ﺑﺮ ﻣﺘﻔﻜﺮاﻧﻲ ﭼﻮن ﺷﻴﺦاﻟﺮﺋﻴﺲ را وارد ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﺧـﻮد او ﻧﻴﺰ از ﺳﺎﻃﻮر ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻘﺎداﻧـﻪاش در اﻣـﺎن
ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد (خسروپناه.)35 :1383،
دوم آنکه ،اصل و نوع تقابلی که شریعتی بین این دو اسالم به تصویر میکشد ،بهگونهای که این
دو را ضد و نقیض یکدیگر و دو قطب متضاد میداند که پیشروی یکی موجب عقبنشینی دیگری
میگردد ،مورد تردید و نقد است .سؤال اصلی این است که اساساً این تمایزگذاری چه ضرورتی دارد
و چرا باید بین این دو نوع اسالم تقابل ایجاد کرد و آن دو را غیر قابل جمع دانست؟ به نظر میرسد
شریعتی با تأثیرپذیری از تفکر مارکسیستی ،اساساً متمایل به ایجاد تقابلها و تضادهای دیالکتیکی
این چنینی است .او این تضاد دیالکتیکی را از جنگهابیل و قابیل شروع کرده و به مواردی متعدد
دیگری تسری داده است .یکی از نمونههای آن ،همین تقابل بین اسالم ایدئولوژیک و فرهنگی است
که توسط برخی اندیشمندان نیز مورد نقد قرار گرفته است .برای نمونه ،شهید مطهری با نقد این
نگرش ،معتقد است مطرح کردن اسالم به عنوان یک ایدئولوژی و نه به عنوان یک فرهنگ ،حاکی از
آن است که اسالم باید به عنوان یک مکتب اجتماعی عمل کند و ضرورتاً باید این فرهنگ بهعنوان
مجموعۀ معارف شامل علوم گوناگون نظیر فقه ،حدیث ،فلسفه ،عرفان ،اخالق و ...کنار گذاشته
شود(مطهری .)72/16 ،1362،وی در نقطۀ مقابل شریعتی معتقد است ما امروز نیز به بوعلی سیناها،
خواجه نصیرها ،مالصدراها ،شیخ انصاریها ،محقق حلی و عالمه حلیها نیاز داریم ،اما بوعلی قرن
چهاردهم ،نه قرن چهارم ،خواجه نصیر قرن چهاردهم نه قرن هفتم که همۀ آن مزایای فرهنگی ،به
این قرن تعلق داشته و نیاز آن را احساس کند(مطهری .)74: 1375 ،نگارنده با پذیرش دیدگاه شهید
مطهری معتقد است ،جامعۀ اسالمی هم نیازمند روحیۀ جهادی است و هم روحیه و تالش علمی .این
دو نه تنها در تقابل با هم نیستند ،بلکه اساساً جدایی این دو از یکدیگر میتواند آسیبهای زیادی
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درپی داشته باشد .جهاد بدون علم و علم بدون جهاد هر دو ناقص است و حتی میتواند مض ّر باشد.
بلکه اساساً هنگامی که این دو روحیه با هم ترکیب و تلفیق میشود ،جامعۀ دینی رو به پیشرفت
نهاده و روز به روز پویاتر میشود و در مسیر تمدن گام مینهد.
نکتۀ سوم،تناقض در مفهوم و کاربرد واژۀ تمدن است .شریعتی از یکسو ،تمدن را در کنار
فرهنگ قرار داده و به هر دو با دیدۀ منفی مینگرد .بر همین اساس نیز ترویج اسالم در قالب
فرهنگ و تمدن را خطرناک دانسته و معتقد است نباید اجازه داد اسالم ایدئولوژیک به اسالم
فرهنگی و تمدنی تبدیل شود؛ اما ازسوی دیگر بین اسالم فرهنگی و تمدن اسالمی تمایز قائل
شده و اسالم فرهنگی را عامل انحطاط تمدن اسالمی بر میشمارد .اگر تمدن و فرهنگ قرین و
همزاد یکدیگرند ،چگونه فرهنگ میتواند موجب انحطاط تمدن شود؟ آیا تمدن اسالمی چیزی
جز محصول اسالم فرهنگی و تمدنی است که شریعتی یکی را نفی میکند و دیگری را میپذیرد؟
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نقد آخر اینکه ،ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ معتقد است اسالم فرهنگی منتهی به سکوالریسم میشود ،اما ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﻧﮕﺎه اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ دﻳﻦ معتقدند دنیوی ﻛﺮدن دﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺪاﺳﺖ زداﻳﻲ از آن و درﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰم ﻣﻲﺷﻮد و دﻳﻦ از ﭘﻮﺳﺘﻪ اﺧﻼﻗﻲ و ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای
ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻲ و دﻧﻴﻮی ﻣﻲﺷﻮد .نگرش ایدئولوژیک به دین موجب تقلیل آن به امور
دنیوی شده و تنها از زاویۀ تحرک دنیوی به اسالم نگریسته میشود .در نگرش غربی ،ایدئولوژی
ابزاری اعتقادی است برای اصالح جامعه و شریعتی نیز همین نگاه را به اسالم دارد ،آنهم بهمنظور
ساختن بهشتی دنیوی نه اخروی .ازاین روست که در دیدگاههای وی ،از آخرت که در فرهنگ
دینی نقش مهمی در جهتبخشی به حرکتها دارد ،ذکری بهمیان نیامده و بیشتر بر کارکردهای
این جهانی و اجتماعی دین مانند آزادی ،برابری ،مبارزه با تضادها و تبعیضها ،نجات تودههای از
ظلم و عزت بخشیدن به مستضعفان تکیه شده است(شریعتی.)291 :1375،
.7جمعبندی و نتیجه گیری

بر اساس آنچه در این نوشتار آمد ،شریعتی ریشۀ پیشرفت و انحطاط را در نوع قرائت از اسالم
جستجو میکند و در این مسیر دو نوع اسالم را در تقابل با هم قرار میدهد :نخست ،اسالمی که نام
آن را اسالم ایدئولوژیک مینهد و از نظر او این اسالم ،همان اسالم حقیقی ،پویا ،انقالبی ،آیندهگرا و
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اسالم جنبش و تالش و پیشرفت است .دوم ،اسالم فرهنگی که همانا اسالم تاریخی،سنتی،گذشتهگرا،
محافظهکار ،سکوالر و اسالم رکود ،ایستایی و انحطاط است .در واقع شریعتی ،تمام ویژگیهای مثبت
را در اسالم ایدئولوژیک متبلور دانسته و اسالم فرهنگی را مظهر تمام ویژگیهای منفی میداند.
صرفنظر از تأمل در اصل تسمیۀ این دو نوع اسالم و ویژگیهای آن ،نگارنده اساساً این نوع دوگانه
سازی و ایجاد تقابل بین دو نوع اسالم را یک امر غیرضرور و بلکه مضر دانسته که پیامدهای منفی آن
بیش از آثار و نتایج مثبت آن است .براین اساس و با توجه به نقدهایی که به این تقابل و ویژگیهای
این دو نوع اسالم در اندیشۀ شریعتی وارد شده است ،پیوند زدن انحطاط و پیشرفت جوامع اسالمی
به این دو نوع اسالم نیز محل تأمل و نقد است .در مجموع نظریۀ شریعتی را باید نظریهای ناتمام
دانست که بهرغم نقاط قوتی که دارد ،ضعفهایی نیز دارد و نقدهایی بدان وارد است که به برخی از
آنها در این نوشتار اشاره شد.
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1212ـــــــــــ،)1365( ،ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐﻫﺎی آﺷﻨﺎ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ بیتا.
1313ـــــــــــ،)1372( ،جهانبینی و ایدئولوژی ،تهران :شرکت سهامیانتشار.
1414ـــــــــــ)1374( ،الف،ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ـ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ اﻟﻬﺎم.
1515ـــــــــــ)1374 (،ب،تاریخ و شناخت ادیان ،تهران :شرکت سهامیانتشار.
1616ـــــــــــ،)1375( ،اسالم شناسی ،تهران :قلم.
1717ـــــــــــ1378( ،الف)،چه باید کرد ،تهران :قلم.
1818ـــــــــــ)1378 (،ب ،ما و اقبال ،تهران:الهام.
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 1919ـــــــــــ، )1379 (،مذهب علیه مذهب ،ﺗﻬﺮان :ﭼﺎﭘﺨﺶ.
2020ـــــــــــ،)1384(،ویژگیهای قرون جدید ،ﺗﻬﺮان :ﭼﺎﭘﺨﺶ.
2121ـــــــــــ،)1385( ،انتظار مذهب اعتراض ،تهران :ستارۀ انقالب.
2222ـــــــــــ،)1386( ،حسین وارث آدم ،تهران :مرکز نشر آثار دکتر علی شریعتی.
2323قربانیان،عباس،)1388 (،نقدی بر اسالم شناسی دکتر علی شریعتی ،نشریه حافظ ، ،شمارۀ.61
2424ﻗﻴﺼﺮی ،علی،)1393(،روﺷﻨﻔﻜﺮان اﻳﺮانی در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ،تهران :هرمس.
2525ﻛـﺎظمی ،ﻋﺒﺎس،)1383(،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎسی روﺷﻨﻔﻜﺮی دینی در اﻳﺮان ،تهران :طرح نو.
2626محمدیوسفی ،منوچهر«،علی شریعتی در کشاکش میان انحطاطشناسی فرهنگ و مدنیت اسالمی و چه باید
کرد؟»،فصلنامه تاریخ پژوهی ،سال نوزدهم ،شماره  ،۶۹ص.۱۴۸-۱۰۷
2727مصباحیان ،حسین« ،)1397( ،نوشریعتی و پروژهی ابداع خویشتن».http://drshariati.org ،
2828مطهری ،مرتضی،)1362( ،مقدمهای بر جهانبینی اسالمی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
2929ـــــــــــ،)1375( ،نهضتهای اسالمی در صد سالۀ اخیر ،تهران :صدرا.
3030منوچهری ،عباس (« ،)1382ایدئولوژی و انقالب» ،در مجموعۀ مقاالت کنگرۀ بینالمللی امام خمینی و تبیین
انقالب اسالمی ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) ،مؤسسه چاپ و نشر عروج ،ج  ،2ص . 473-467
31. http://www.shariati.com

