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چكیده 
در این مقاله ،نقد شریعتی بر جامعهشناسی دین دورکیم واکااو شادا اساای ایان
واکاو نشان میدهد هر نظریها باید مورد بحث و نقد قرار گیرد وشریعتی نشاان
دادا اسا که نظریة دورکیمی یکی از مهمترین سرچشمهها جامعو کردن مقولاة
دین اسا (که توانسته نحلهها گوناگون ضاد ماهه ی را تقویاا کناد و در ایان
قالب ،مسئلة «احساس دینی» در تاریخ بشر اکاه در ادبیاا دینای از آن باا مههاو
«فطر » یاد میگرددا را نهی و مسخ کند و شریعتی با تهکیک بین «احساس دینای»
و «روح اجتماعی» این نظریاه را نقا کاردا اساا اانیاا ایان رویکارد تئوریاک
شریعتی بهعنوان یک «چشماناداز کسسایک» بایاد در جهاان مطارح شاود و ایان،
بهخود خود ،میتواند ایجاد سنّا مطالعاا دینای درچهاارچو جامعاهشناسای
م تنی بر رویکرد ایرانی با قرائا شریعتی را به منصة ظهور برساندی روش مطالعه در
این مقاله ،روش تجزیه و تحلیل متون اسای
کلیدواژهها :احساس دینی ،احساس اجتماعی ،فطر  ،جامعاهشناسای دیان ،انقیااد
تئوریکی

.1مقدمه 
یکی از آاار بسیار مهم شریعتی در حوزة دینپژوهی ،کتا تاریخ و شناخا ادیان اساا کاه
کمتر مورد توجه جامعهشناسان و مرد شناسان ایرانی قرارگرفته اسا و این کماق الی باه ایان
اار ،موجب شدا که در سطح جهانی نیز به تئور ها شریعتی در حوزة جامعهشناسای دیان
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توجه شایستها صور نگیرد و غال ا شاریعتی را در قالاب معلّام انقاس خاوانک کنناد،
درحالیکه اگر از منظر آکادمیک به منظومة فکر شاریعتی بپاردازیم چناین برداشاتی یاک
نقصان عمیق اسای بهدیگرسخن ،شریعتی یکای از کسسایکهاا علاو انساانی محساو
میشود و تحدید گهتمان شریعتی در چهارچو خوانکهاا معطاو باه معلّام انقاس ،
ابعاد و ساحا مهم فکر و آکادمیک شریعتی را به طاق نسایان مایساپارد و بار اصاحا
علو انسانی ایران اسا که به انحاء گوناگون این خاوانک انقسبیاون را واسااز نمایناد تاا
ساحا دیگر شریعتی قابلالوصول شودی یکی از رااهایی که میتاوان باه ایان مهام دساا
یافا ،بازخوانی شریعتی در نس ا با گورویچ و مارکوزا اسای در اینمقالاه ،تاسش بار ایان
اسا که نگاا شریعتی به دورکیم و تمایز که به باور او دورکیم متوجاه آن نشادا اساا را
بسنجیمی در این پژوهک ،نگاا شریعتی ،معیار سنجه قرار خواهد گرفا و دورکایم برسااختة
شریعتی ،موردتوجه استنه متن دورکیم یا سنّا دورکیمی کاه در فرانساه و ساپر در قالاب
سنّا کارگردایی تالکوث پارسونز در آمریکا ابداع شدی ممکن اسا این پرسک مطرح شاود
که چرا در این اار ،دورکیم از زاویة متن کسسیک خودش ارزیابی نمایشاود؟ ایان پرساک
متینی اسا ،اما پاسخ این اسا که در این پژوهک ،دورکیم ،محور مطالعه نیسا بلکه آنچاه
حائز اهمیا و دغدغة اصلی اسا ،نگاا شریعتی به مقولة دینپژوهی اسای به ع ارتی دیگار
رویکرد دورکیم فینهسه ،مسئلة این پژوهک نیسا ،بلکه این برساخا شاریعتی از دورکایم
اسا که نقطة آغازین بحث اسای ممکن اسا منتقدین بگویند این رویکرد وجاهتی نادارد
زیرا ممکن اسا برداشا شریعتی از دورکیم و یا حتّی کسسیکها علو انسانی نادرساا
باشد و چگونه میتوان یک برداشا نادرساا را معیاار مطالعاه خاویک قارار داد؟ آنتاونی
گیدنز نظریهپرداز و جامعهشناس انگلیسای در ساال  9199کتاابی باا عناوان سارمایهدار و
نظریهها اجتماعی مدرن :بررسی نوشتهها مارکر ،دورکیم و وبر منتشر کردکاه خاوانک
ارائه شدا در آن از مارکر ،دورکیم و وبر با بسیار از خوانکها معاصر متهاو باود ،تاا
آنجا که حتّی بسیار از متهکران و جامعهشناسان بزرگ همچون گرگور ماکلانن (Gregor
 McLennan, 1984: 123-129با او مخالف بودند و گیدنز را متّهم به برداشاا نادرساا از
سنّا کسسیک کردند ،اما هیچیک از نظریهپردازان نتوانساتند گیادنز را باه عاد انساجا در
چهارچو نظر متّهم نمایندی زیرا اوال انسجا مههومی در قالب نظر تعریهای دارد و اگار
خوانشی م تنی بر انسجا در چهارچو نظر باشد ،هیچ کار نمایتواناد آن را نادرساا
بخواند بلکه حداکثر میتواند بگوید قابلنقد اسای و اانیا خاوانک یاک کسسایک از سانّا
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کسسیکی ،خود-اعت ار اسا و اعت ار خویک را از جایی دیگر وا نمیگیردی باهبیاانی دیگار،
شریعتی یکی از کسسیکها علو انسانی اسا و خوانک او به دلیل کسسیک باودن خاود
شریعتی ،نیاز به معیار بیرونی ندارد و از این منظر نمیتاوان خاوانک او را نادرساا تلقای
کرد ،بلکه در بهترین وجه میتاوان نگااا او را متهااو از سانّا کاارکردگرایی و یاا حتّای
خوانک پارسونز و گیدنز قلمداد کرد و این فینهسه در بستر تهسیرو تأویلهاا نظار ،
امر ممدوح به شمار میرودی حال که چهارچو ورود بحث به موضوع روشان شاد ،باه
اصل بحث میپردازیمی در اینجا آنچه موردنظر اسا ،نگاا شریعتی به جامعهشناسای دیان ،از
منظر دورکیم اسای بهنظر میآید این بحث م تنی بر یک تمایز بنیاادین مههاومی اساا و آن
تمایز اسا که شریعتی میان احساس دینی و احساس اجتماعی قائل اسا و از ایان منظار
به نقد امیل دورکیم میپردازدی
روش پژوهک در این مطالعه ،تجزیه و تحلیل متون ( Textual Analysisاساای در ایان
پژوهک ،روش کتابخانها محور اصلی اسای اما برا بررسای کتاب ،ابتادا بایاد پرساک و
مسئلها را مطرح کرد ،سپر کتب موجاود را ماورد اساتنطاق قارار دادی پایک از ورود باه
کتابخانه ،محقق نیازمند یک «ش کة مههومی» اسا و این ش که ذیل یک برنامة پژوهشای کاه
در طول سالیان متماد پژوهک و کنکاش تکوین یافته اسا ،شکل میگیردی آنگااا محقاق،
پرسکهایی را م تنی بر مواجهة خویک با امر اجتماعی از زاویة دید خویک مطرح مایکنادی
بهع ار دیگر ،روش کتابخانها نیازمند نوعی بینک جامعهشاناختی اساا کاه باا تخیال و
تحقیق در بستر برنامة مطالعاتی مرت ط اسا و یک نظا معنایی و میدان تخیلی میسازدی

مثابهجامعهپرستی 

.2توتمیسم 
به
به هر اار در حوزة دینپژوهی و جامعهشناسی ادیان رجوع کنید ،بحثها بسیار راجا
به ریشة ادیان خواهید دید که در تسشند ادیاان پیشارفتة تااریخی را باا ارجااع باه ماهاهب
ابتدایی مورد تحلیال قارار دهناد و ماثس از مهااهیمی چاون فتیشیسام ،انیمیسام ،توتمیسام
( Radcliffe-Brown, 1961: 30و قاواهاایی چاون شاورینگا و ارواح مرماوز بارا ت یاین
پدیداها دینی استهادا میکنندی ال تّه این امر که برا فهم دستگااهاا دینای پیچیادا چاون
ادیان ابراهیمی ،بودایی ،دهارمایی ،زرتشاتی و شاینتویی چقادر مایتاوان از اساطورة اولیاه
استهادا کرد ،یکی از مناقشهبرانگیزتارین تئاور هاا دیانپژوهای باودا و هساا (Levi-1
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 ، Strauss, 1962: 18اما در اینجا آنچه مورد بحث من اسا ،توتمیسم بهمثابه یکی از مراحال
رشااد مااههب نیسااا بلکااه خااوانک ش اریعتی از توتمیساام در دسااتگاا فکاار دورکاایم
( Durkheim, 1912: 8اسا که مورد بحث اسای شریعتی میگوید:
ییی معرو ترین مهه ی که دورکیم رو آن تکیه میکند او همة جامعاهشناساان مساتقیم و
غیرمستقیم تحا تأایر تز جامعهشناسی او هستندا ماههب توتمیسایم اساای ال تّاه] ایان را
دورکیم وض نکردا اسای بلکه کسانی چون اسپنسر و النگتونییی آوردااند ،ولی دورکایم آن
را بهعنوان یک تز جامعهشناسی نو ،علیه مههب دادا و بهنه جامعهشناسی و هم تز نو ضاد
مهه ی در عالم معاصر مورد اق ال قرارگرفته اسا]ییی (شریعتی ،یآی  40 :90ی

بهع ار دیگر ،شریعتی در اینجاا خوانشای از جامعاهشناسای کسسایک و نظریاههاا
اجتماعی ارائه میدهد که هیچ ش اهتی به خوانک گیدنز یا گرگور ماک لانن نادارد بلکاه
به نظر میآید از دغدغها نشأ گرفته اساا کاه مخاتو خاود شاریعتی اساای (میار ،
 1 :9019اما کدا دغدغه؟یکی از دغدغهها اصلی شریعتی ایان اساا کاه پاساخی بارا
پرسکها عصر جدید دربارا مههب بیابد و اساسا معتقد اسا که برا فهام عصار مادرن
کاه باا عنااوین عصار خردگرایای ( The Age of Reasonیاا عصار الحااد ( The Age of
 Atheismشناخته میشود ،ما نیازمند اباداع ناوعی از کاس اجتمااعی رهااییبخاک ناوین
هستیم که این ابداعا مهم باید بتواند پرسکها این عصار را باه درساتی بشناساد و هام
پاسخها منسجم و معطو به پرسکها این عصر را برسااخا کناد و ایان امار نیازمناد
فهم دقیق از تزها معاصر علیه مههب اسا و نه آن چیزهایی کاه «علیاه ماههب در ذهان
ماسا اما در اصلییی] متعلق به قرن نوزدهم اسای» (شریعتی ،یآی  46 :90ی
بهسخن دیگر،
ییی اینکه بگوییم]ییی مثس منشأ مههب ترس اسا ،مالکیا اسا و ییی این حر ها]ییی خیلای
کهنه و متعلق به قرون پانزدهم و شانزدهم اساییی اماروز بحاث جامعاهشناسای دورکایم و
اصالا جامعه مطرح اسا اکه در دینیک پدیدة جامعهشناسی اساا بنابراین عالیتارین تاز
جامعهشناسی که بهصور علمی مههب را مردود میشمارد]ییی ماال دورکایم اساا ،زیارا
دورکیم معاصر ما اسا و آن چیزهایی که علیاه ماههب در ذهان ماساا ،متعلاق باه قارن
نوزدهم میباشد (شریعتی ،یآی . 46 :90

شریعتی به دو وجه توجه میکند یکی این مسئله که در ذهن جامعه چاه پرساکهاایی
وجود دارد و اساسا برا پاساخ باه پرساکهاا بایاد باه ایان نکتاه توجاه داشاا کاه آیاا
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صور بند کسن پرسکها ،از منظر عصار  ،انساجا دارد یااخیر؟ و دوماین وجهای کاه
شریعتی به آن میپردازد این اسا که در افق جهانی که جامعه ما هم باه دالیال مختلاف در
این عصر پرتا شدا اسا ،کدامین طرحوارا علیه مههب برساخا شادا اساا و رااهاا
مقابله با آن چیسا؟ به تع یر رساتر ،دورکیمی که شریعتی مورد خوانک قرار مایدهاد ،از
افقی سرچشمه میگیرد که با افق آنتونی گیدنز یا تالکو پارسونز متهاو اساای ایان فهام
افق و نظریهها اجتماعی ،در رابطه با کسسیکها علاو انساانی اساا کاه شاریعتی را از
دیگر اندیشمندان حوزا علو انسانی در آسمانهاا غیراروپاایی متماایز مایکنادی بناابراین
شریعتی توتمیسیم را بهعنوان یکی از متعالیترین تزها نوین ضدماهه ی در بساتر معاصار
بازشناسایی میکند و قرائتک از توتمیسم این اسا که:
توتمیسم معتقد اسا که ق یلهها بدو او ق ایلی که امروز نیز در آفریقا ،آمریکا شامالی
و استرالیا در بدویا زندگی میکنندا هر یک شئ یا حیوانیییی را میپرستندی حیوان یا پرنادا
خاصی مورد پرستک ق یله قرار میگیرد که اگر بپرسیم چارا ماثس طاوطی را مایپرساتندییی
میگویند که ما طوطی هستیم و درجوا اینکه چگونه میتوانی طاوطی باشای ،مایگویناد
جد اعس ما که همه از او منشعب شداایام ،طاوطی باودا اساای پار از متسشای شادن
جسمک به صور طوطی سهید در آمدی اکنون طوطی روح جد ق یله اسا کاه در اطارا
ق یله میگردد و از ما حمایا میکند و برایمان سسما و برکا میخواهدی بنابراین طاوطی
ع ار اسا از همان جد اعس ق یله که به این شکل درآمدا و تغییار پیادا کاردا اساای و
چون نوع طوطی ،همیشه هسا که اگر فسن طوطی بمیرد ،انوع ماندگار و بیمرگ اساااا
پر جد ق یله همیشه در هیئا طاوطی جااودان اساای باهع اار دیگار] طاوطی را کاه
میپرستند ،جد خودشان را میپرستند و جد خودشان را که میپرستند روح جامعة مشاتر
خودشان را که در همة افراد وجود دارد ،میپرستند (شریعتی ،یآی  46-40 :90ی

بهسخن دیگر ،هر ق یله:
تااوتمی دارد و افااراد ق یلااه در مراساام ع اااد  ،در ل اااس پوشایدن ،در آرایااک حرکاتشااان
میکوشند تا ادا توتمشان را دربیاورند ،به شکل او آرایک کنند ،ل اس بپوشند ،موهاشاان را
به شکل پرها او ایا سر اوا دربیاورندی بدینوسیله پیارو و اطاعاا از جاد اعسیشاان را
نشان بدهند و حس لزادگیشان را به خود و وجدان جامعهشان ااباا کننادی ق یلاه ،خاوردن
گوشا توتم را برا خودش حرا میدارند ،ولی برا ق یلاه دیگار ناه (شاریعتی ،یآی :90
 46ی

به عنوان مثال اگر در
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ییی هند گوشا گاو را حرا میدانند ،برا این اسا که ابتد،پیک از ادیان امروز شاان گااو
توتم آریایی بودا اسا و حاال هم هسای پر حرما گوشا فسن حیوان در یک ق یلاه باه
خاطر توتم بودن آن اسا یعنی جد اعس خودشان را در آن تجسم مایبخشایدند و جن اه
تقدس و حرما نس ا به آن دادااند (شریعتی ،یآی  46 :90ی

ال تّه برا اا ا مدعا خویک ،شریعتی تسش میکند از مناب میدانی نیز استهادا کناد و
ادعا میکند که:
ییی بهوسیله دانشجویانی که ریشه عشایر دارند ،در پی آاار توتمپرساتی در ایاران گشاتم و
دریافتم در غر ایران هنوز ق اایلی هساا باه ناا هاا ساگوند ،شاغالوند ،چرقوناد ویییی
میدانیم که وند پسوند نس ا اسای حسنوند یعنی منسو به حسن ،و نشان اینکه پادر یاا
جد اعس او یا آنها حسن بودا اسای که این نا گهار ها مربوط باه بعاد از اساس اساا،
ولی نا هایی چون سگوند ایعنی منسو به سگا به پیک از اسس میرسد ،کاه خودشاان
را به حیوانا منسو میکنندی در عر نیز چنین نا گهار هایی داریام ،ماثس بنایکاس ،
بنیکلب ،بنیاعلب و ییی (شریعتی ،یآی  44 :90ی

ال تّه در نگاا اول ،شریعتی میگوید این ممکن اسا عجیب به نظر آید که:
ییی انسان خود را فرزند حیوان بخواند ،اما وقتی توتم را میشناسیم و درمییابیم کاه حیاوان،
نه حیوان که روح انسانی اسا ،از تعجبمان کاسته میشودی اسمایی چناان در عار کنیاه
اسا و وجه تسمیه مثس این اسا که به هنگا تولّد فرزند ،حیوانی بر در خیمها کاه زائاو
بستر بودا اسا ،میگهشته و بهچشم میآمدا اسا ،آنوقاا ناا هماان حیاوان را کنیاه
انتخا میکردااند و همزاد نوزادشان میدانستهاندی بعدها که این بچه بزرگ میشادا اساا
و خانواداا تشکیل میدادا اسا ،افراد خانوادا منسو به حیوانی میشدااند کاه جدشاان
در هنگا تولد آن را کنیه گرفته اسا (شریعتی ،یآی  44 :90ی

بهع ار دیگر ،توتمیسم بهمثابه یک مظهر عا در جهان ،یکی از موضوعا بسایار مهام
در حوزة پدیدارشناسی دین اسا و نگاا شاریعتی و خاوانک او از دورکایم ،بار ایان ایادا
استوار اسا که دورکیم میخواهد از این تز ،ریشه ماههب را پیادا کناد (شاریعتی ،یآی :90
 44و شریعتی بر این باور اسا که نقد افکار ضد مهه ی نمیتواند با ابتناء بر پاسخگویی باه
تئور ها قرون پانزدهم و شانزدهم صاور بگیارد ،بلکاه نیازمناد فهام «عاالیتارین تاز
جامعهشناسیییی که علیه مههب اسا» ،هستیم و این «نوترین تز» متعلق به دورکیم اسا اماا
«باید ب ینیم که این اصل تا چه حد ارزش دارد» (شریعتی ،یآی  46 :90ی
بهبیانی دیگر ،شریعتی به دن ال نقاد درون سوسایولوژیکال دورکایم اساا و از ایان رو
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تسش میکند در مرحله نخسا ،تعریهی دقیق م تنی بر چهارچو نظار دورکایم از نگااا
خویک ارائه دهدی شریعتی میگوید دورکیم میخواهد از طریق فهم توتمیسم ،ریشه ماههب
را مههو ساز کندی به تع یر دیگر پرسشی که اینجا مطرح میشود ،این اسا که اصل ساخن
دورکیم چیسا؟ توتمیسم چگونه میتواند ریشه مههب را توضیح دهد؟ به ع ار دیگر ،باا
چه خوانشی از توتمیسم دورکیم ریشه مههب را پیدا میکند و اگر خوانک دورکیمی موفاق
به بازیافتن ریشة مههب میشود ،آن ریشه بر چه چیز استوار اسا؟ به سخن دیگر ریشاة
مههب کجاسا؟ شریعتی میگوید:
مگر نه این اسا که افراد یاک ق یلاه باا پرساتک تاوتم ،مع ودشاان را ،معشاوق متعاالی و
برترشان را ،حقیقا جاوید و برتر اکه حامی ق یله اسااا را ،وجاه اعاس خودشاان را،
میپرستند؟ اما چه نیاز اسا به این پرستک؟ برا اینکه جد مشتر  ،تنهاا وجهای اساا
که بین همة افراد و خانواداها مختلف یک ق یله مشتر اساییی دورافتادگانیاند که بادین
ترتیب نزدیک میشوند و دوبارا پیوند مییابندی پر افراد یک ق یلة توتمپرسا ،درحالی کاه
توتم خودشان را میپرستند ،جد مشترکشان را میپرستند و درحالیکاه جاد مشترکشاان را
میپرستند ،تنها وجاه مشاترکان را مایپرساتند و وقتای کاه وجاه مشاتر افاراد مختلاف
جامعهشان را مایپرساتند،یعنی روح جمعای و دساتهبناد خاویک را مایپرساتند ،پار
توتمپرستی ت دیل میشود به جامعهپرستی (شریعتی ،یآی  44 :90ی

از منظر شریعتی ،این سخن اصلی دورکیم اسای بهع ارتیدیگر ،افراد که در زیر یک
ییی پرچم قرار میگیرند و پرچم را تقدیر میکنند ،پرستک پرچم ،پرساتک وجاه مشاتر
همه اسا و افراد بدو که یکادیگر را نمایشناساند و خویشااوند مساتقیم ندارناد ،باا
پرستک توتم ،وجدان جامعة خودشان را کاه در هماه ،مشاتر اساا ،ساتایک مایکننادی
تقدیر توتم هم از این منظر اسا که افراد برا جامعهشان تقدس قائلاناد و مایگویناد
روح جد اعس زندا اسا و حامی ماسا ،یعنی روح جم  ،زندا اسا و همیشه حامی افاراد
اسای اماا در افاراد حقیقای هساا کاه بااقی اساا و جاویاد اساای ایان حقیقاا ،روح
دستهجمعی اسا ،خودِ این روح «کلکتیو» اسا (شریعتی ،یآی 49-44 :90ی

در اینجا دو مههو مهم و کلید توسط دورکیم ،از منظر شریعتی ،مطرح میشاود ،یکای
مههو «خویشاوند » و دیگر مههو «تقدس» اسای به ع ار دیگر ،در خاوانک شاریعتی
از دورکیم،
تقدسی که توتمپرسا برا توتمک قائل اسا و همچنین خویشاوند ا که باین خاود و
توتم احساس میکند ،خویشاوند ا اسا که فرد و جامعه با هم دارند چاون فارد زاییادة
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جامعه اسای برا همین هم اسا که همة افراد ،خودشان را زاییادة تاوتم مایداننادی پار
توتم ،پرچم جاویدِ جامعه اسا ،که افراد مایآیناد و مایروناد ،اماا جما و روح جمعای
میماند ،و تقدساش به دلیل همین جاوید بودن اسا (شریعتی ،یآی  49 :90ی

ال تّه در اینجا ،دورکیم ایدة خدا را در نس ا با مههو «توتم» مطرح میکند و نکتاة بسایار
دقیقاای را پ ایک م ایکشااد کااه شااریعتی آن را در بسااتر «روح جمع ای» از منظاار دورک ایم
مههو ساز میکندی به ع ار دیگر ،شریعتی میگوید مسائله دیگار کاه دورکایم مطارح
میکند:
«ییی این اسا که «توتم» برا افراد ق یله ،منشأ زی اایی نیاز ،هساای افاراد ق یلاه همیشاه
حرکا او را در رفتار ع ااد و دساتهجمعایشاان و شاکل او را در آرایاک خاود ،تقلیاد
میکنندی این اسا که به قول دورکیم ،همین توتم ت دیل به مع اود و خادا مایشاود و فکار
اینکه «خدا آفریدگار ماسا» همان فکر تکامل یافته بدو اسا ،که افراد ق یلاة تاوتمپرساا
میگهتند« :چون توتم جد اعس ماسا ،پر آفریدگار ماسا»ی و
حرمتی که توتمپرساها برا توتم قائل بودند ،به خاطر برتر و تهوقک باودا ،و حرمتای
هم که بعدها برا خدا و خدایان قائل شدند ،از آنجا نشأ مییابد و اعتقاد به ازلی بودن و
ابد بودن خدا ،ادامة اعتقاد اقوا بدو اسا که توتم را اپیک ،و بعاد از خوداا جاویادان
میدانستهاند چون آنها میمردااند و توتم اروح دستهجمعی ق یلاهاا بااقی مایمانادا اساا
(شریعتی ،یآی  49 :90ی

بهسخندیگر ،تقریر شریعتی از دورکیم ،به این استنتاج ختم میشود که:
ییی تکنیک ،فلسهه ،زی اییشناسی ،هنر ،مههو مکان و زمان ،چپ و راسا ،و دیگار مهااهیم
ذهنی و اعتقاد  ،همه از جامعه گرفته شدا و مههب و احساس مهه ی که احساس تقادس
و سااتایک مع ااود اسااا ،چیااز نیسااا مگاار تقاادس و احساااس سااتایک فاارد از روح
دستهجمعیاش (شریعتی ،یآی  49 :90ی

نکتة بسیار مهم در این تقریر شریعتی از دورکیم این اسا که شاریعتی مایگویاد :ط اق
گهتهها خودِ دورکیم،
ییی اصل این شد که پرستک دینی ع ار اساا از پرساتک قاومی و پرساتک اجتمااعی ،و
علّا اینکه خدایان مختلف وجود دارند ،ایان اساا کاه هارییی ق یلاه ،هام باه تجلّای روح
جمعیاش احتّیاج دارد ،هم ق یلهاش به تشخّو و استقسل از دیگر ق ائل ،و توتم ،ایان هار
دو را انجا میدهدی بنابراین بهطورکلّی ،مههب تجلّی یک جامعه اساا در ذهان افارادش،
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خدا تجلّی یک روح دستهجمعی اسا در روح فرد ی باهع اار دیگار ] ییی رابطاة بنادا و
مع ود ،رابطة فرد اسا با روح جمعیاش انس ا به ق یلهاشا و همچنین ماههب باا چهارة
توتم ،تجلّی استقسل مشخّصیک جامعاه خااا اساا در برابار جامعاههاا دیگار ،پار
خودبهخود همانطور که توتم ،یا خدا ،یا رابطة افاراد باا تاوتم ااکاه رابطاة فارد اساا باا
جامعهاشا تجلّی روح یاک جامعاه اسااییکی از مشاخّوتارین ابعااد ماهه ی تاوتمی،
تشخّو دادن ،جدا کردن و استقسل دادن به یک جامعه اسا در برابر جامعهها دیگر ،کاه
نشان میدهد توتم این جامعه ،مثس ییی طوطی اساییی و از یکای دیگارییی خارس یاا خاو
(شریعتی ،یآی  46 :90ی

شریعتی میگوید دورکیم تهکیکی میان «حر دینی» و «روح اجتماعی» قائل نمیشاود و
هر دو را از یک جنر میپندارد و این عد تهکیک ،نقی سخنان خود دورکیم اساای آیاا
واقعا اینگونه اسا؟ آیا دورکیم از سنّا دورکیمی در جامعاهشناسای دیان خاویک عادول
کردا اسا؟ شریعتی میگوید :در کتا «م اانی اولیاة زنادگی ماهه یییی دورکایمییی ساخنی
میگوید]ییی کهییی برخس تزش اسا]ییی» (شریعتی ،یآی  46 :90ی
آن سخن چیسا؟ پیک از آنکه به سخن دورکیم بپاردازیم ،نخساا تقریار شاریعتی را
یک ار دیگر مرور کنیم تا ب ینیم او چه قرائتی از دورکیم داشته اسای شاریعتی مایگویاد اگار
بپهیریم که توتمیسم ریشة اصلی دین اسا و توتم هام بعاد فارد و هام بعاد جمعای را
نمایندگی میکند ،یعنی مههب تجلّی یک جامعه اسا در ذهن افارادش ،و خادا (یاا تاوتم
تجلی یک روح دسته جمعی اسا در روح فرد  ،آنگاا یکی از نتاایج بنیاادین ایان رابطاه،
مسئلة «تشخّو جامعو » اسا که از طریق خدایگانها (توتمها متعدد ایجاد میشاودی
اما شریعتی در این تئور نوعی تناق بنیادین میبیند کاه کامتار در حاوزة نظار باه آن
پرداخته شدا اسای بهسخندیگر ،شریعتی مدعی اسا که دورکایم یکای از مشاخّوتارین
ابعاد توتمیسم را تشخّو دادن و جدا کردن و استقسل دادن به یاک جامعاه در برابار دیگار
جوام تأویل میکند اما درعینحال میگوید:
ییی بعضی از جامعهشناسان خیال میکنند که انتقال مههب از یک جامعه یا قو  ،به جامعاه یاا
قو دیگر ،مخصوا تمدن تکاملیافتة انسان و ویژة ادیان بزرگ اسا ،درصورتیکاه امثاال
اسپنسر ،مولر و تایلور اهم در استرالیا و هم در آمریکا شمالیا نشان دادااناد کاه چگوناه
مههب و عقاید مهه ی ،از یک ق یله وارد ق یلة دیگر شدا و افراد ق یلة دیگر عقایاد ماهه ی
آن ق یله را در اار تماس یا شناخا پهیرفتهاندییی (دورکیم باه نقال از شاریعتی ،یآی -46 :90
 41ی
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در اینجا بهنظر میآید دورکیم دچار تناق

عجی ی شدا اسا ،زیرا به قول شریعتی

یییمن ق ول دار که توتم یک تجلّی قومی و اجتماعی اساییی ،اما اگر احسااس و اعتقااد باه
توتم ،همان احساس مهه ی مختو اسا و دیگر غیر از آن هم نیسا ،و اگر همة ماهاهب
دیگر ،تکاملیافتة فکر توتمپرستی هستند و مههب از ابتدا اتاا تکامالیافتاهتارین شاکلکا
نقک تشخّو دادن به یک روح جمعی خاا و مختو و مشخّوکاردن یاک جامعاه از
جوام دیگر را داشته اسا ،پر جامعهها دیگر چگونه میتوانناد روح ماهه ی و عقایاد
دینی این جامعه را بپهیرند؟ (شریعتی ،یآی  41 :90ی

زیرا ،ط ق نظر دورکیم ،دین
ییی ادر عقاید مهه یکا میخواهد جامعهاش را از جوام دیگر جدا کندییی و در هماانحاال،
عقاید جامعهها دیگر را نیز میپهیردی اط ق نظار بعاد دورکایماا و ایان درساا بادان
میماند که ما به وسیلة پرچممان اکه خود نوعی تاوتم اسااا در جامعاة ایرانای و جواما
دیگر ،احساس ایرانی بودن میکنایم و بادین ترتیاب ،از دیگاران جادا مایشاویم و دیگار
کشورها نیز همچنینی پر پرچم دلیل جدا بودن از دیگران و استقسل اساا ،دیگاران ماا را
به پرچممان میشناسند ،و ما دیگران را به پرچمشان ،اماا در ایان میاان چاون فرانساو هاا
امثسا پرچم ما را میبینند ،از رنگک خوششان میآید و پرچم ما را انتخا مایکنناد و ماا
رنگ پرچم آنها را میپسندیم و آن را میپهیریمی درحالیکه پرچم یعنی چیاز کاه ماا را از
آنها و آنها را از ما جدا کند ،و تا جامعها در ما ،و ما در جامعاها  ،حالّ نشاویم ،پاهیرش
پرچمی دیگر ،ممکن نیسا (شریعتی ،یآی  41 :90ی

اما بهنظر میآید ،دورکایم تمایزمیاان «احسااس اجتمااعی» و «احسااس ماهه ی» را باه
درستی در نکردا اسای اجازا دهید این موضوع را بیشتر توضایح بادهم دورکایم معتقاد
اسا که:
ییی در مسنز بین پنج قو و ق یلة جدا یعنی پنج جامعه جدا بایستی پنج توتم وجاود داشاته
باشد به نا تجسم عینی ،پنج روح مستقلّ جمعی تا اینکاه از هام جادا بودنشاان مشاخّو
باشد (هم بین افراد و مهم میان ق ایل  ،اما درحالیکه ق یلة  Aدارا تاوتم جداساا و ق یلاة
 Bبسیار از عقاید و قوانین و مراسم دینی را از ق یلة  Aمیپهیرد و به آنها معتقد میشود و
بعد همان مراسم را انجا میدهدی پر اگر احساس دینی یعنی پرستک ،تجلّی رابطة فرد باا
جامعة خودش اسا ،این فرد در جامعة خودش نمیتواند رابطة فرد دیگار باا جامعاهاش را
تقلید و احساس کندی چنین چیز امکان ندارد (شریعتی ،یآی  93-41 :90ی

بهسخندیگر ،بهنظر میرسد ،مقولة پرستک نمیتواند از جنر رابطة فرد با روح جمعای
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باشدی بدون شک در این رابطه ،مکانیسم دیگر در کار اسا که در قالاب سوشایال تئاور
دورکیمی قابل تهسیر نیسای شریعتی میگوید ،رابطة جامعة  Aبا جامعة  Bو تقلید جامعاة B
از نظا معنایی و مهه ی جامعة  Aزمانی میتواند قابلتوجیه باشد که:
ییی بگوییم توتمپرستی تجلّی رابطة فرد با جمعاک اساا ،اماا احسااس ماهه ی یاک ناوع
احساس دیگر اسا هر چند در اقوا بدو غال ا هار دو باا هام آمیختاه باشاندی چناانکاه
میبینیم ،من درحالیکه پرچم خود را ستایک میکنم و بهوسیلة پرچم خاود روح جاویاد
ملّا وجامعه خود را میستایم و بهوسیله پرچم خود جامعها را از جامعهها دیگر جادا
مییابم و جدا احساس میکنم ،درعینحال ،به یک مههب دیگر هام عشاق مایورز و یاا
ایمان پیدا میکنم که از جا دیگرآمدا اسا ،یا مهه م را عوض میکانم (شاریعتی ،یآی:90
 93ی

.3تمایزمیاناحساسدینیوروحاجتماعی 
واقعا مقصود شریعتی از این تمایز چیسا؟ چرا در نقد نگاا دورکایم ،تماایز مههاومی میاان
«احساس دینی» و «روح اجتماعی» برا شریعتی مهم اسا؟ آیا واقعا دورکایم دچاار چناین
خطا فاحشی شدا اسا که میان این دو ساحا خَلط کردا اسا؟ همانگونه کاه پایکتار
اشارا شد ،شریعتی قائل به این امر اسا که تهاو بین «مظاهر اجتماعی» و «مظااهر دینای»،
خود نشانة آن اسا که این دو ساحا ،متراد هم نیساتند بلکاه دارا دو «جانر» مت ااین
هستندی برا توضیح این ت این مههومی ،شریعتی میگوید:
ییی چگونه میشود که یک فرد وابسته به یک جامعاه باشاد و ماهه ک تجلّای روح جامعاة
خااودش باشااد و باادون اینکااه جامعااهاش را عااوض کنااد ،مااهه ک را تغییاار بدهااد؟
بهع ار دیگر ]،ییی معلو میشاود فارد کاه در جامعاة  Aهساا ،ماههب جامعاة  Bرا
میگیرد ،درحالیکه تجلّی روح دستهجمعی جامعة  Bرا نگرفتاه ،احسااس دیگار را اخاه
کرداییی چنانکه برا من که ایرانی هستم هیچوقا امکان ندارد که پارچم فرانساه را بگیار ،
اما تکنیک فرانسه یا نویساندگی و فلساهة آنهاا را مایتاوانم بگیار ی بارا اینکاه تکنیاک،
نویساندگی و فلساهه ،تجلّای روح جمعای فرانساو نیساا ،کااار اندیشاة انساانی اسااا
درحالیکه ایرانی هستم ،آن را میتوانم تقلید کنم یا فرانسه ،شاعر و عرفاان ماا را مایتواناد
تقلید کند ،برا اینکه شعر تجلّی روح جمعی ایرانی بودن نیسا (شریعتی ،یآی 93 :90ی

شریعتی نقد دیگر هم ،به نگاا دورکیم دارد و میگوید:
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ییی از این عجیبتر ،ایراد دو اسا که همانطور که دورکیم میگوید افاراد یاک جامعاه در
پرستک توتم خودشان روح جمعیشان را مایپرساتندی پار افاراد یاک ق یلاه ،یاک روح
مشتر دارند که آن را باید بپرستند ،ولی در اقوا بدو دیادا شادا کاه در هماین جامعاه
واحد که یک مههب دارند ،اقلیتی که جزء همان جامعة بازرگ هساتند تغییار ماههب پیادا
کردااند ،یعنی از نظر اجتماعی و از نظر قشر ورااتی ،خود را زادة توتم خود میدانند و توتم
اکثریا را میپرستند ،ولی از لحاظ دینی ،دین را از ق یلة دیگر گرفتاهاناد (شاریعتی ،یآی:90
 93ی

بهع ار دیگر ،تما تسش و هَمشریعتی این اسا کاه ایان «تنااق دورکیمای» را اوال،
بههمد و اانیا ،آن را مههو ساز کند سپر تاز خاویک را ارائاه دهادی باه ساخن دیگار ،او
میگوید که تعدد ادیان در یک جامعه ،نشان میدهد که:
ییی جنر احساس دینی از جنر روح اجتماعی جداسا ،گرچه بسایار شادا و هساا کاه
روح جمعی در دین تجلّی کردا مثل مههب یهود ،یاا روح دینای در ناژاد و جامعاه تجلّای
کااردا مثاال مااههب اجتماااعی کااه در یونااان اسااا و مااههب تجلّای روح یونااانی و روح
دستهجمعی آن اسا ،اما در همین دو مورد نیز تاریخ نشان میدهد که وقتای امپراتاور ر
تشکیل میشود مهاهب یونانی و مظاهر دینی یونان را میگیرد ،درحالیکه جامعاة یوناانی را
ح الّ کااردا و خااود ،روح جمع ای دیگاار دارد و مااههب یهااود نیااز در میااان اعاارا و
بهخصوا بسیار از ق ایل یمنییی نهوذ داشته اسا ،یعنی اینهاا یهاود ماههب باودااناد،
بیآنکه از بنیاسرائیل باشند (شریعتی ،یآی  99 :90ی

ال تّه نقد جامعه شناسی دین دورکیم در سنّا جامعهشناسی دین ،بسی تااریخ بلناد داردی
بهعنوان مثال ،ما میتوانیم به نقد گلدنویزر در نشریة فلسهه ،روانشناسی و روشها علمای
اشارا کنیم که رویکرد دورکیم به دین ،مورد نقد بنیاادین فلساهی و روشای قرارگرفتاه باودی
( 910-990 :9199اما در ایران ،از این دسا نقدها م نایی به دورکیم و دینپژوهی سانّا
آکادمیک در حوزة جامعهشناسی دین و مرد شناسی دین سراغ ناداریمی اماا ساخن شاریعتی
چیسا؟ سخن شریعتی این اسا که «پرساتک» مع اود دینای از جانر «پرساتک» سام ل
اجتماعی نیسای بهتع یر رساتر ،شریعتی میخواهد بگویاد کاه دورکایم ساخنی نادرساا
گهته اسا و تز اصلی خویک را نق کردا اسا و علّتک این اسا که او نتواسته میان ایان
دو «جنر» (یعنی احساس دینی و روح اجتمااعی تماایز قائال شاود و هماین عاد در
منسجم ،موجب تناق گویی در سنّا دورکیمی در حوزة جامعاهشناسای دیان شادی ال تّاه،
ممکن اسا برخی شریعتی را متّهم کنند که او از موض اعتقاد به گهتمان سوسایولوژیکال
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دورکیم نگریسته اسا ،اما خود او آشکارا این رویکرد را نهی میکند و میگویاد تماایز ایان
دو ساحا از منظر تاریخی ،مساجل اساا و بارا فهام ایان تماایز ،او بار اساتداللهاا
ماوراءالط یعی دربار ،دین تکیه نمیکند بلکه تما تسش او در ایان راساتا اساا کاه تئاور
دورکیمی را دروناجامعهشناختی ،فهام و تقریرکنادی باهساخندیگار ،شاریعتی مایخواهاد
برخس سخن دورکیم بگوید که
ییی پرستک مع ود دینی ،از جنر پرستک سم ل اجتماعی نیسا ،پرستک و رابطة انساان باا
مع ود دینیاش همان رابطة فرد با روح جمعک نیسای رابطة فرد باا جاد اعسیاک ممکان
اسا پرستک و یا ستایک فراوان باشد ،اما از نوع احساس دینی انساان نسا ا باه خادا یاا
خدایان یا مقدسا غی ی و دینیاش نیسای برا اینکه امکاان نادارد فارد در یاک جامعاه،
تغییر مههب بدهد مگر اینکه مههب باا روح جامعاهاش از یاک جانر ن اشاد (شاریعتی،
یآی 99 :90ی

شریعتی برا این مدعا دو دلیل ارائه میدهد که هنوز در گهتمان دینپژوهی مورد بحاث
و نقد قرار نگرفته اسا و بهنظر من از دو منظر متهاوتقابل تأمل اسا از منظر نخساا بایاد
این نقد را جد گرفا ،چراکه محتوا سنّا دورکیمی را در میدان نقاد قارار دادا اساا و
این فینهسه در میدان علم ،قابل تأمل اسا از منظار دو نیاز کاه مان آن را «منظار ایرانای»
جامعهشناسی در حوزة مطالعا ادیان برمیشمار بهجا «تکرار گهتمان دورکیمای» دساا
به تقریر دورکیم و سپر نقد و ارائاة طریاق آلترنااتیوکردا اساای دو دلیال شاریعتی بارا
نپهیرفتن رویکرد دورکیم چیسا؟اولین دلیل شریعتی برا رد رویکرد دورکیمی ایان اساا
که:
ییی پرستک روح جمعی که در توتم تجلّی پیدا میکند ،از نوع مههب نیسا چاون افاراد در
یک جامعة واحد و در یک ق یلة واحد ،درحاالیکاه روح دساتهجمعای آنهاا تغییار نکاردا،
مههب جامعة دیگر را گرفتهاند (شریعتی ،یآی 99 :90ی

بهع ار دیگر ،نمیتوان جنر احساس دینی و جنر روح اجتماعی را یکی پنداشاا و
اگر این استدالل متقن باشد ،اصل تئور توتمیسم دورکیم فرو میریزدی دلیال دو شاریعتی
برا رد تئور دورکیم این اسا که:
ییی در یک جامعه ،همه به توتم خودشان معتقدند ،اما عدة زیاد باه یاک ماههب معتقدناد
وعدة کمی به یک مههب دیگر یعنی در یک جامعاه،یک ناوع تاوتم و یاک ناوع پرساتک
اجداد وجود دارد ،ولی دوتا یا سهتا یا گاهی چندتا مههب در جامعه دیدا میشود ،بناابراین
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روح جمعی نمیتواند با روح مهه ی یکی باشد (شریعتی ،یآی 99 :90ی

ال تّه ناگهته نماند که ادلّة دیگر نیز میتوان بر رد نظریة دورکیم مطرح کرد کاه شاریعتی
به برخی از آنها نیز اشاراتی کوتاا داردی بهعنوان مثال ،او میگوید ،اضافه بر ادلّة مهکور ،ن ایاد
فراموش کرد که:
ییی توتمپرستی تنها شکل منحصر مههب ابتدایی نیسا که مهاهب دیگر ،همه از آن منشاعب
شدا باشندی فتیشیسم و انیمیسم ،بهعقیدة بسایار  ،ماههب بادو اساا و ناه توتمیسام و
فتیشیسم و انیمیسم که پرستک نیروها بیشمار و نامشخّو قوا جادویی و ارواح اشایاء
و ط یعا اسا ،نمیتواناد تجلّای روح جمعای طایهاه یاا ق یلاة پرساتندا باشاد و ارواح و
نیروها جادویی در این مههب ،هیچ ربطی به تجسم عینی جامعاه نادارد بلکاه بیشاتر باه
تلقی و تهسیر ابتدایی از هستی و ط یعا و تحلیل و تعلیل پدیداها جهان و رابطاهاش باا
انسان مربوط اسا و نه به رابطة فرد با جامعهاش (شریعتی ،یآی 91-99 :90ی

به دیگر سخن ،شریعتی تسش میکند نشان دهد که دورکایم در درساتی از «احسااس
مهه ی» نداشته اسا و شریعتی نمایخواهاداین عاد در دورکیمای را م تنای بار «نگااا
تئولوژیک» یا «رویکرد متافیزیکال» تعلیل کناد بلکاه در قالاب سوسایولوژیکال و در سانّا
دورکیمی ا تجزیه و تحلیل میکند و مدعایک این اسا که مههب تجلّی روابط اجتمااعی و
برآمدا از «روح کلکتیو» نیسا و حتّی برخی:
ییی مثل اسپنسر ،فتیشیسم را نوعی از مههب انیمیسم اایاا پرساتک ارواحا مایدانناد و ایان
مههب را تجلّی روشن احساس مهه ی در جوام ابتدایی بشر میشناسند (شاریعتی ،یآی:90
 91ی

نتیجهگیری 

.4
در این مقاله ،نقد شریعتی بر دینشناسی دورکیم واکاو و بررسی شدا اسای ناهتنهاا عاد
تهکیک میان احساس مهه ی و روح اجتماعی در تئور دورکیم محل اشاکال اساا بلکاه
ت ارشناسی مههب نیز از نظر تاریخ ادیان دچار ایرادها جد اسا که باعث مایشاود کال
دستگاا مههومی جامعهشناسی دین دورکیمی مورد تشکیک جد واق شودی حال ،چرا ایان
تشکیک تئوریک برا جامعهشناسی ایرانی مهم اسا؟ برا پاسخ به ایان پرساک مایتاوان
بةصور موجز گها که اوال ،هر تئور یا نظریاها بایاد ماورد بحاث و نقاد قارار گیارد
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وشریعتی به زی ایی نشان دادا اسا که نظریة دورکیمی یکای از مهامتارین سرچشامههاا
جامعو کردن مقولة دین اسا (که توانسته نحلهها گوناگون ضدماهه ی را تقویاا کناد
و در این قالب مسئلة «احساس دینی» در تاریخ بشار کاه در ادبیاا دینای از آن باا مههاو
«فطر » یاد میشود را نهی و مساخ کناد و شاریعتی باا تهکیاک «احسااس دینای» و «روح
اجتماعی» ،این نظریه را نق کردا اسا اانیا این رویکرد تئوریک شریعتی ،باهعناوان یاک
«چشمانداز کسسیک» باید در جهان مطرح شود و این ،به خود خود ،میتواند ایجااد سانّا
مطالعا دینی در چهارچو جامعهشناسی م تنی بر رویکرد ایرانی با قرائا شاریعتی را باه
منصة ظهور برساندی به ع ار دیگر ،این دسا از مطالعا میتواند ماا را از حااال «انقیااد
تئوریاک» رهاا ساازد و فضااها تئوریاک ناوینی ( Alatas, 2013: 117-129را پیشارو
نظریهپردازان آلترناتیو بگشایدی به سخن دیگر ،نقاد دیانپژوهای دورکایم و دیگار متهکّاران
کسسیک در سنّا یوروسنتریک نقد یاک روش نیساا ( Alatas, 2008: 179بلکاه ناوعی
گشایک در افق دید اسا که ساختار جهانبینی در نس ا با معرفا دینی را ماورد اساتنطاق
بنیادین قرار میدهدی ال تّه پرسشی که میتوان در اینجا مطرح کرد این اسا که معرفا دینای
چیسا؟ در مقالی دیگر من به این پرسک از منظر عسمه جعهر پاساخ داداا کاه معرفاا
دینی به معرفتی گهته میشود که از هها اقلیم متشکل شدا باشد (میر  96-9 :9016 ،ی
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