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 جاللی تمثالی از اليناسيون
 

داکتر علی شریعتی متفکر ایرانی که بيش از حد تحت تاثير نظریات استادش ژان بل سارتر قرار گرفته بود، پس از 
به ویژه گيهای خاص خودش با آن ختم تحصيالتش تالش داشت تا از همان قانونمندیهایی که در جوامع غربی ـ که بنا 

او، هرچند خود ایدئولوژی را . اجتماعات وفق داشت ـ نسخه ای ترتيب و به خور جوامع جهان سوم توصيه نماید
 مينگریست، جدا ميدانست ـ در ایدئولوژیک کردن دین بخصوص در نهضت از دینی که به آن به مثابه دستگاهمنحيث 

   . ایران نقش ارزنده ای داشته است
 شریعتی برای کشورهای اسالمی و بخصوص ایران از نسخه های توصيه شده از جانب متفکران غربی ۀاگرچه نسخ

تفاوت داشت؛ مگر در ریشه یابی و تشخيص مشکالت همه در جهت واحد و آدرس واحدی  رفته و از آن زاویه 
 .هرکدام راه های حل متفاوت ازهم را پيشکش مينمودند

 داکتر علی شریعتی را مطالعه نموده اند ميدانند که چگونه شریعتی از دید اجتماعات غربی نسبت د کردچه بايآنانيکه 
به ناگزیرکردن انسان به پذیرش فيصله هائيکه از مرجع قدرت اصدار ميابند، فاصله گرفته و بيشتر به راۀ حل هائيکه 

او، باوجود آنکه شيوه هایی را که کشورهای . کشورهای بالک سوسياليستی به آنها متوسل شدند، نزدیک ميشود
کمونيستی به خصوص در موضوعات مربوط به فرهنگ و اطالعات به آنها متوسل شده اند توضيح و انتقاد مينماید، 
مگر در اخير نسخه ایرا که برای جوامع اسالمی پيشنهاد مينماید، او را به موضعگيریهای کشورهای کمونيستی 

ا او نيز همچون متفکرین ایدئولوژی کمونيزم به این امر معتقد است که به تغيير انسان از طریق نزدیکتر ميسازد؛ زیر
فرق ميان متفکر کمونيستی و شریعتی در آنست که اولی بنا بر رعایت ارزشهای فلسفی . درونش ميتوان نایل آمد

 رشد غير سرمایه ۀ راۀیک، در ورطمکتب خویش، در گفتار با آنچه ميکند مخالف است، ولی بنا به اصول ایدئولوژ
در حاليکه شریعتی در گفتار و اندیشه سخت به این امر معتقد . داری که از دل کمونيزم زاده شده است، گير افتاده است

 . است که انسان را ميوان از درونش تغيير داد
د در آیندۀ قریب تحت مبحث اگر فرصت ميسر آم. نميخواهم در این بحث بيشتر وارد شده از اصل موضوع خارج شوم

ولی آنچه دانستن آن در اینجا ضروری تلقی ميشود آنست که علی شریعتی استعمار را . جداگانه به آن خواهم پرداخت
اساس انحطاط جوامع کشورهای جهان سوم دانسته و آنرا به دو قسمت استعمار منابع مادی و استعمار منابع فرهنگی 

 .ار مينامد که به اسيميالسيون منحيث پلی بسوی از خود بيگانگی منتهی ميشودتقسيم نموده، دومی را استحم
او از خودبيگانگی مردمان کشورهای جهان سوم را امر تحميلی ميداند که با متجدد سازی از طریق مسخ فرهنگی 

 .تحقق یافته است
ه معنی همگون سازی کاربرد دارد و در اسيميالسيون اسميست که از مصدر اسيميلی اشتقاق یافته و در مقام اسم تنها ب

ولی، به . مقام مصدر هم به مفهوم همگون سازی و هم به مفهوم همگون دانستن و یا همگون پنداشتن آمده است
بدین مفهوم که اسيميالسيون کلمۀ . هرحال، اسم را ميتوان باتوجه به مفهوميکه از مصدر آن ميآید، معنی کرد

 ازهم دارد که در محدودۀ مفهوم خاص سياسی خویش از دو طریق مختلف، با دو وسيلۀ واحدیست اما دو کاربرد جدا
 .متفاوت محقق ميشود

اگر به شکل گيری تاریخ کشور های جهان سوم توجه نماېيم، بخوبی مالحظه ميگردد که تهاجم فرهنگی از دو طریق 
در طریق مستقيم ميتوان . خته استمستقيم و غير مستقيم به مسخ فرهنگی مردمان کشورهای جهان سوم پردا

لشکرکشيها غرض استعمار منابع مادی کشور ها را که به استحمار ملتها غرض دوام سلطۀ استعماری آنها الزم 
پنداشته ميشد، جا داد و اما در طریق غير مستقيم شيوه ها و ترفندهای مختلفی شامل اند که یکی از آنها را بازی با 

 .کادرها تشکيل ميدهد
 یا رُزنو دیگری را حسابگر و ابزاری یا عقل  راسيون از نظر شریعتی، عقالنيت دارای دو وجه است که یکی را 

علوم و پيشرفت های علمی را زادۀ عقل حسابگر و درک حقایق، ارزشها و زیبائی ها تا سرحد .  ميخواندانتقادیعقل 
 .داندپرستش الهه ها و ایثار و فداکاری را زادۀ عقل انتقادی مي

زمانيکه انشتين نيروی هسته . اگر درست تر و واضح تر گفته باشيم یکی عقل حسابی و بدیع است و دیگر عقل منطقی
ای را کشف و استفاده از آن را برای انسانها آموخت، کشف موجودیت چنين نيرویی  و آموختن آن به بشریت زادۀ 

  .رد استفاده از آن تابع عقل منطقيستعقل حسابگر و بدیع است و چگونگی استفاده همچون موا
کشورهای پيروز در جنگ جهانی دوم، از طریق کمک های فرهنگی به کشورهای جهان سوم از مجرای سازمان ملل 
به اعطای بورسهای تحصيلی به جوانان کشورهای عقب مانده مبادرت ورزیده و ازاین طریق به اسيميالسيون غير 
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 .مسقيم نایل آمدند
های متفکر کشورهای جهان سوم را با اعطای بورسهای تحصيلی به کشور های خویش فراخوانده وآنقدر آنها مغز 

ذهن او را از معلومات انبار مينمایند که دیگر عقل منطقی او در انتخاب از معلومات انبار شده و رجوع به همۀ انها 
 باالخره به همان تحليل ها و راۀ حل های داده شده جهت انتخاب بهترین برای حل معضله ای احساس خستگی نموده

 در حقيقت به. که کمترین ارتباط را با جوامع جهان سوم دارد متوسل ميشود
ولی جنبه منطقی عقل را در . جنبۀ ابزاری عقل کادر ها، نه تنها صدمه وارد نمينمایند، بلکه آنرا انکشاف نيز ميدهند

ت انبار ميکنند که دیگر او هم اشکال و راه های حل را همان ميبيند که کشور او ميکشند و او را چنان از معلوما
 .ميزبان برای حل مسایل مربوط به جامعۀ خویش به آن متوسل ميشود

این ازخودبيگانگی دیگر چنان رایج یافته است که حتی کاندیدان پست ریاست جمهوری افغانستان، بيش از آنکه از 
حبت نمایند، تالش دارند تا از زبان تبعۀ یکی از کشورهائيکه در افغانستان نيرو دارد زبان یک تبعۀ افغانستان ص

 .صحبت نماید تا باشد مورد تفقد کشوریکه از آن الينه شده است قرار گيرد
تن تایمز انتشار یافته است چگونه در افغانستان پيروز شويم نوشتۀ آقای علی احمد جاللی تحت عنوان  را که در واشن

 .العه نموده، جاللی ایرا یافتم که اصًال از زبان یک تبعۀ افغانستان نه بلکه به حيث یک امریکاېی سخن ميگویدمط
 کفایت ميکند تا خواننده به آن پی ببرد که نویسنده از زبان چه کسی در افغانستاناگر از عنوان آغاز نمائيم همان کلمۀ 

 :فته و با پررویی مينویسد ميخواهد صحبت کند، ولی او از این هم پيشتر ر
 . هستيمدر افغانستان در آستانه ای ناکامی ما

و به منظور اینکه ارتباط خویش از افغانستان را کامًال قطع شده جلوه داده اعتماد کشور مطلوبش را جلب نماید ادامه 
 :ميدهد 

 ...دولت ضعيف و فاسد افغان ...
و عدم تمرکز بدون اميد بر روی واقع گرايی های جديد استراتژی تالش مثبت برای ايجاد دموکراسی قابل اجرا  

 .پيروز شويم در افغانستان  کمک ميکند تاماجديدی است که به 
  

ایشان به منظور اینکه معادله جدیدی را ارائه نموده، توجه قدرتها را به خود جلب نمایند تا سرحد نتاقض گوئی ها 
 کارآمد و بيش حد مرکزی سخن گفته  و ایجاد چنين دولتی را در ریشه  تشکيل دولتضرورت در جایی از ،شتافته

اجازه دادن به قبيله های افغان برای دفاع از مناطقی که بر در حاليکه در جای دیگری . کنی تروریزم مؤثر خوانده اند
 . تاکيد نموده اندافزايش نيروهای خارجیو در آن زندگی ميکنند 

 نظامی کشورهای کمک کننده و اعطای مجوز دفاع مستقالنه به قبایل بازهم به وجود آیا ميتوان با افزایش حضور 
  قدرت بيش از حد مرکزی باور داشت؟

 :پيشنهادات و راه های حلی را که آقای جاللی مطرح مينمایند  در سه موضوع ذیل خالصه ميشوند 
  
نيروهای ائتالفی بايد به مقابله با چالش های اول از همه کسانی که در افغانستان حضور دارند منظور آمريکا و   

  .بزرگ امنيتی که کشور با آن مواجه است بپردازند
دوم اينکه بازيگران در صحنه افغانستان بايد تالش کنند تا کارآمدی دولت افغانستان را افزايش دهند يک دولت پيش 

  .راف ميباشداز حد مرکزی در کابل و دولتی که قادر به اداره امور در مناطق اط
  .سوم اينکه جامعه بين الملل بايد کمک کند تا دولت کابل و مناطق و واليت ديگر افغانستان بهبود يابد 
در پيشنهادات آقای جاللی همۀ مسئوليت ها بدوش خارجيان افگنده شده و تنها امری که آقای جاللی باید به آن بپردازد  

 . حاکميت و حکمرانی خواهد بودامتيازهمانا 
 موضوع جالبتر آنکه آقای جاللی از نيات مشترک ایاالت متحدۀ امریکا  و متحدان و هم پيمانانش در امر ایجاد

 شاید این اشتباه از ترجمه و یا هم همان عدم شناخت . صحبت ميکندکشوری که تالش ميکنند آن را بوجود آورند
ولی چنين عذری از آدرس آقای جاللی که خود را برای  .تفاوت ميان حکومت و دولت است که اکثرًا چنين واقع ميشود
  .احراز پست ریاست جمهوری کاندید نموده اند، پذیرفتنی نيست

آقای جاللی در سرتا پای پيشنهادات خویش تنها به منافع آمریکا و متحدان آن اندیشده اند تا منافع افغانستان؛ آنجا که 
 :ميفرمایند 

  .افغانستان امری ضروری برای موفقيت آمريکا در آينده سياسی اين کشور ميباشدايجاد دموکراسی قابل اجرا در 
خالصه آنچه که از طرح و پيشنهاد آقای جاللی ميتوان استنباط کرد اینست که این طرح از آدرس یک تبعۀ امریکا و 

 .صرفًا به منظور حمایت از منافع امریکا تهيه و ترتيب یافته است
 

  پایان
 


