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ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻭ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﯼ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
}ویراست جدید{
یاشار دارالشفاء
یادداشت )از کاوه دارالشفاء( برای ویراست جدید :این مقاله با نظر و مششوافقت نگارنششدهی آن بازنشششر میشششود.
دلیل بازنشر این مقاله بدین شرح است :اول .این مقاله درحالی با موافقت نویسنده برای اولین بششار در سششایت
بنیاد شریعتی انتشار یافت که نویسنده ناچار به زندان رفت و فرصت ویرایش نهایی را نیافت .دوم ،به خشششاطر
بازنشر متعدد نسخهی اولیهی مقاله ،طی ماههای گذشته در سایتها و صفحات شخصی ،در حالی که پیشتششر
نویسندهی مقاله اقدام به تدوین ویراست جدیدی از این مقاله کرده بود و آن را برای انتشار در اختیششار بنیششاد
شریعتی گذاشته بود .سوم ،تعلل سایت بنیاد شریعتی در انتشار نسخهی جدید.
توﺿیح سششایت بنیششاد شششریعتی بششرای اولیششن بششار انتشششار مقششاله» :مقششاله ی حاﺿر نوشتهی یاشششار دارالشششفاء،
دانشآموختهی کارشناسی ارشد برنامهریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران است که در ادامهی دﻏدﻏههایش
به موﺿوﻉ شریعتی و رابﻄهاﺵ با مارکﺲ میپردازد .یاشار دارالشفاء ،که اوایل پاییز )  (۱٣۹۱از پایاننامهی
خود در نقد سیاستهای اقتصادی دولتهای پﺲ از انقﻼﺏ دفاﻉ کرده است ،قرار بود این مقاله را در ادامهی
میزگرد »شریعتی و گفتمان عدالت « در بنیاد شریعتی اراﺋه کند .همﭽنین آن را برای شرکت در »همایش ملی
دکتر شریعتی و دانش تاریﺦ « فرستاده بود؛ اما از اواسﻂ آبان  ۱۵) ۱٣۹۱آبان( مﺠﺒور شد برای گذراندن
حﮑﻢاﺵ به اوین برود و امﮑان حﻀور در همایش فوﻕ را ندارد .به همین علت بنیاد فرهنگی شریعتی اقدام به
انتشار این مقاله کرده است« .
 ۲٣فروردین ماه ۱٣۹۴
کاوه دارالشفاء
***
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مقدمه :در کشاکش ماتریالسم و مذهب
زمانی در سال  ۱۹۴۰والتر بنیامین در اولین تز از هﺠده تز معروﻑ خود درباره »مفهوم تاریﺦ « از عروسﮑی
)ماتریالیسﻢ تاریخی( سخن گفت که به شرطی قادر به از میدان به در کردن تمامی حریفانش است که از
خدمات کوتولهی حرکت دهندهاﺵ ،یعنی گوﮊپشت الهیات بهره گیرد .آیا میتوان مواجههی شریعتی با اسﻼم
و مارکسیسﻢ را چیزی از این دست دانست؟ اما عروسﮏ کدام است و کوتوله کدام؟
شریعتی در زمانهای به صورتبندی منظومهی نظریاﺵ میپردازد که بعد از موﺝ سرکوﺏ جنﺒش چﭗ ایران
در جریان کودتای  ۲٨مرداد و سالهای پﺲ از آن ،از میانهی دهه ی  ۱٣۴۰بار دیگر اندیشهی مارکسیستی
خود را گفتمان مسلﻂ بدنهی روشنفﮑری نشان میداد و نیز بخشی از بدنهی سنتی روحانیت میل به ورود به
عرصهی سیاستورزی ﺿد سلﻄنتی را از خویش بروز میداد .از این رو برساختن گفتمانی انقﻼبی از اسﻼم
نمیتوانست جدا و مستقل از گفتگو و مواجهه با مارکسیسﻢ و نیز متولیان سنتی نهاد دین صورت پذیرد .به
ﺲ
این شﮑل است که در کنار انﺒوه آﺛار شریعتی دربارهی »بازخوانی سنت دینی در ایران « ،از پ س
درسگفتارهایی دربارهی مارکسیسﻢ در حسینیهی ارشاد ،ﺫیل مﺠموعهی اسﻼمشناسی ،نیز ایدهی
»جهتگیششششششششری طﺒقاتی در اسﻼم « شﮑل میگیرد .شریعتی اما به اعتﺒار رویارویی با دو جریاسن -به زعﻢ او
جﺒرگرای زمانهاﺵ» -روحانیت « از یﮏ سو و »مارکسیسﻢ عامیانه و دولتی « از سوی دیگر ،چارهی کار را در
ساختن ترکیﺒی از »مارکﺲ « و »وبر « میبیند که بناست راه برندهی »ابوﺫر « و »علی « و »حسین « باشند.
در برابر »جﺒر الهی « و باور به »مشیت « ،که شیعهی واقعﺎا موجود را پدید آورده بود ،میبایست با پتﮏ
مادیگری و جﺒر تاریخی ،فریادی »سید جمال «گونه بر سر ایشان میزد که :صد سال زیر چراﻍ ،به تلمذ
پرداختید و یﮏ بار از خود نﭙرسیدید این چراﻍ چﻄور درست شده است.
و در برابر »جﺒر مادی « و باور به »اکونومیسﻢ « و »ماتریالیسﻢ تاریخی « ،میبایست از نقش انسان ،مسﺌولیت او
و تعﺒیهی کلیدی برای رستن از »زندان خویشتن « سخن میگفت :اینﮑه مرتفﻊ کردن »رنﺞ مادی « تازه قرار
گرفتن در آستانهی رنﺠی بﺲ عظیﻢتر است ،یعنی »رنﺞ فلسفی « و این است آنﭽه که »اودیسﭗ « سوفوکل،
»ﮊوزﻑ کا «ی کافﮑا و »بیگانه «ی کامو را پدید آورده است.
این شاید توﺿیح دهندهی اندیشهی دو کرانهی شریعتی -متﺄﺛر از ماسینیون -باشد که خواستار »معنویت
شرﻕ برای ﻏرﺏ « و »مادیت ﻏرﺏ برای شرﻕ « است .چنانﮑه در مواجهه با ﻏیﺒست امر معنوی در ﻏرﺏ در
آرزوی انسانی است که "روحش با دو بال عقل و احساس پرواز کند" )شریعتی}۱٣۷٨ ،م .آ  ( ۵۹۱ :{٣۰و
رسالت روشنفﮑر اروپایی را این میداند که " با آتش شمﺲ ،جان ارسﻄو را بسوزانند و به چشمان خشﮏ
بیسﮑن ،نسﻢ اشﮑی بخشند" )همان (.
از ایشششن رو ،برای شریعتی ،ماجرا عﮑﺲ)برعﮑشششﺲ( بنیامین بود :مارکسیسﻢ و ماتریالیسﻢ میبایست در مقام
کوتولهای ،عروسﮏ اسﻼم شیعی را آمادهی پیروزی میکرد.
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بشششدین سشششﺒب کنش شریعتی بسیار به چﭗهای ایرانی از سازمان همت تا حزﺏ تودهی ایران )فارﻍ از درﮎ
تقلیلگرایانهی آن از مارکسیسﻢ( شﺒیه بود ،هرچند که »دلﺒستگی به « و »ارتﺒاطش با « جنﺒش چریﮑی بر کسی
پوشیده نیست.
همﭽنین از این منظر )تﻼﺵ برای برساختن یﮏ الهیات سیاسی رهایی بخش اسﻼمی( ،پروﮊه ی شریعتی بسیار
به جریان موسوم به چﭗ نوی امروز اروپا شﺒیه است :آنﭽنان که بدیو به سراﻍ »سن پل « میرود تا سیاست
جهان شمولی ﻏرﺏ را به منظور ایستادگی در برابر پارلمانتاریسﻢ سرمایه سالر بازیابی کند ،مایﮑل هارت و
آنتونی نگری به سراﻍ »سن فرانسیﺲ « رفتهاند تا شﮑلی از سیاست رادیﮑال را احیا کنند و ﮊیﮋﮎ به دنﺒال
تﮑرار ﮊست مسیح و لنین است تا شاید امر واقﻊ لﮑانی را بر امر نمادین برتری دهد .شریعتی نیز مﺒارزهی
طﺒقاتی را در سیمای »علی « و »ابوﺫر « و »حسین  « میبیند و انسان ایرانی زمانهاﺵ را به تﮑرار چونان ﮊستی
فرا میخواند تا شاید سوﮊهی »پرولتر شیعه « بتواند بشر را از رنﺞ »مادی « و »فلسفی « رهایی بخشد.
الﺒته که درجه ی ﻏنای فلسفی مﺒاحث چﭗ های نوی اروپایی قابل قیاس با شریعتی نیسششت و ﻏششرض از ایششن
قیاس هﻢ برقراری تناظر یﮏ به یﮏ میان آنها نیست؛ اما اگر نفﺲ پروﮊه ی الهیششات سیاسششی رهششایی بخششش
ساختن را در نظر بگیریﻢ ،گمان نمی کنﻢ تفاوت عمده ای میان آنها وجود داشته باشد .این در حالی است کششه
از منظر مارکسیسﻢ کﻼسیﮏ هر شﮑلی از دعوت به پروﮊه ی رهایی-بخش ،درﻏلتیدن به ایششده آلیسششﻢ اسششت:
برخوردهای مارکﺲ با هگلی های جوان و در مراحل بعدی با چهره هایی چششون وایتیلینششگ و پششرودون ،نمششونه
هایی است گواه بر مدعای فوﻕ .دقت شود که در اینﺠا ما دعوا در عرصه ی تﺌوری را مد نظر داریﻢ ،و اینﮑششه
مث ﺎ
ﻼ توسل به " الهیات رهایی بخش" در آمریﮑای لتین منادی جنﺒش های ﺿد استﺒداد و استعمار بوده است،
خدشه ای به بحث وارد نمی کند.
جریانات سیاسسی منﺠر به پیروزی انقﻼﺏ  ۵۷و به قدرت رسیدن روحانیت از پی آن ،راه حل شریعتی برای
مرتفﻊ شدن رنﺞ دوم را در ایدهی »امت و امامت « فرموله کرد و منظور از »ولیت فقیه « همان مﺒنای معنوی
هستی شد که بناست آدمی را از فروﻏلتیدن به پوﭺ گرایی برحذر دارد .اما آشتی ناپذیری جریان حاکﻢ با وی،
پرسشی را در ﺫهن تقلیل گرایان نظریاتش ایﺠاد کرد:
اگر به راستی او نظریهپرداز و ایدﺋولوﮒ جمهوری اسﻼمی است ،چرا تﮑریمش نمیکنند؟
به این ترتیب گویی شریعتی )که اینﮏ دیگر در میانه نﺒود( فرصتی تازه یافت تا این بار ﻭوجه »جامعه
شناسانه «ی آﺛارﺵ به منظور اعادهی حیثیتی از برچسسب ناچسب تﺌوری پرداز نظام سیاسی روحانیت ،برجسته
شود و در زمانهای که منﻄﻖ بنیادگرایی در حال از میدان به در کردن راست و چﭗ بود ،جای عروسﮏ و
کوتوله در منظومهاﺵ تﻐییر کند .شارحان شریعتی و ترویﺞ گران اندیشهاﺵ این بار بر آن شدند تا در
زمانهای که اسﻼم حﮑومتی به گفتمان رایﺞ بدل شده است و بنیادگرایی مذهﺒی خود را چون یگانه استثنای
برسازندهی منﻄﻖ سرمایه مینمایاند و از سوی دیگر نیز منتقدان افراطی شریعتی این همه را »میوهی
اندیشه «ی استاد میدانند که دست آخر به دست روحانیت و بنیادگرایان چیده شده است ،جای کوتوله و
عروسﮏ را به این نحو عوض کنند که "عروسﮏ " این بار ماتریالیسﻢ )بخوانید ﺑبعد مارکسیستی اندیشهی
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شریعتی( باشد که با نام »علوم انسانی « در انظار ظاهر میشود و "کوتوله"» ،اسﻼم انقﻼبی «ای که میخواهد
پادزهری باشد برای »افیون تشیﻊ واقع ﺎا موجود « .تﻼﺵ برای بازسازی منظومهی جامعه شناسانهی شریعتی را
باید در لوای این خوانش تفسیر کرد.
شریعتی مصداﻕ آن نوﻉ کنش گری روشنفﮑر جهان سومی است که مارشال برمن در »تﺠربهی مدرنیته «
تﮑرمیش میکند :انقﻼبی و محافظهکار ،توﺃمان! چه اینﮑه وقتی در کشوری باشی توسعه نیافته و در حال دست
و پنﺠه نرم کردن با سنت ،آن هﻢ در حالی که در جهانی واقﻊ شدی که با سرعت نور در حال به اشﺒاﻉ
رسانیدن مدرنیزاسیون است -تا آن حد که عدهای از ورود به عصر »پسامدرنیته « دم برآورند ،-آن وقت
چارهای نمیماند جز اینﮑه مسﺌولیت »ایرانی بودن در عین جهانی بودن « را با کنشی انقﻼبی اما در عین حال
محافظه کارانه بیامیزی!
از این منظر است که شریعتی در مواجهه با سنت اسﻼسم روحانی ،میشود ملحد و انقﻼبیای که اندیشهی
انقﻼبی را به دل چونان سنت راکد و در ﺫات ،حافﻆ وﺿﻊ موجود برده است و در مواجهه با انقﻼبیون رادیﮑال
اسلحه به دست زمانهاﺵ میشود محافظه کاسر ترسویی که گوشهی دنﺞ حسینیهای را گیر آورده و به عوض
عملگرایی در عرصهی اجتماﻉ ،تزهای روشنفﮑرانه صادر میکند! از انقﻼبی بودن ابوﺫر و دیﮑتاتوری پرولتاریای
علی سخن میگوید حال آنﮑه به مثال کوفیان ،ناظسر به مسلﺦ رفتن حسین و یارانش )چریﮏها و مﺠاهدین(
است.
این هر بار روبرو کردن شریعتی با طرﻑهای درگیرﺵ و به این اعتﺒار یﮏ بار تا درجهی انقﻼبی بال بردن و
یﮏ بار تا درجهی محافظه کاسر تﺌوریسین نظام حاکﻢ پاﺋین آوردنش ،همواره فرصت نقد اصیل و جدی ﺑکنه
اندیشه و مسﺌلهی اصلی شریعتی را به تعویﻖ انداخته است .از این نظر او بسیار به مارکﺲ در ایران شﺒیه
است که منتقدان افراطیاﺵ ،اندیشههای او را جز با محﮏ و معیار استالین و بلوﮎ شرﻕ نمیفهمند و مدافعان
افراطیاﺵ هﻢ دست آخر جز تﮑرار چند جملهی مشهور و شناخته شده ،کاری بلد نیستند.
ماتریالیسم الهیات یا الهیات ماتریالیسم
این نقد جدی میتواند کار خود را از کالﺒدشﮑافی همین تمثیل معروﻑ »عروسﮏ و کوتوله « پی گیرد:
در جریان دعوای تاریخی کارل اشمیت و کارل لوویت از یﮏ سو با هانﺲ بلومنﺒرﮒ از سوی دیگر بر سر
آنﭽه به »قﻀیهی عرفی شدن « یا »جدال بر سر مشروعیت عصر جدید « شهرت یافت ،لوویت در رسالهی
»تاریﺦ جهانی و حصول رستگاری  :مﺒانی الهیاتی فلسفهی تاریﺦ « در قﻄعهای که به تفسیر »مانیفست
کمونیست « اختصاﺹ دارد از شالودهی الهیاتی آن و اینﮑه "ماتریالیسﻢ تاریخی خود صورتی از تاریﺦ رستگاری
است که به زبان اقتصاد سیاسی بیان شده است" سخن گفت .برای لوویت مسﺠل بود که هرگونه تﻼشی برای
اقامهی برهانی عقلی )امﭙریﮏ( برای اﺛﺒات نقش مسیحگونهی پرولتاریا ،پروﮊهای از پیش شﮑستخورده است.
به عﺒارتی میتوان چالش لوویت در برابر مارکسیسﻢ را ﺫیل دو پرسش عمده صورت بندی کرد:
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یششششششششﮏ .آیا به صورت تﺠربی تﻀاد بین کار و سرمایه قابل تﺒیین است یا اینﮑه این نﮑته فقﻂ در اندیشهی
مارکسیستی قابل فهﻢ است؟ به این معنی که تا مارکسیست نﺒاشی که توهﻢ ﻏلﺒه بر وﺿﻊ موجود را داشته
باشی بالﻄﺒﻊ نمیتوانی به »توهﻢ « تﻀاد کار و سرمایه هﻢ صورتی ابﮋکتیو و عینی بﺒخشی ،چه اینﮑه چنین
تﻀادی اساس ﺎا وجود ندارد ،بلﮑه ما مارکسیستها آن را به مثابهی دروﻏی به تودههای مردم میگوییﻢ تا
بتوانیﻢ بر وﺿﻊ موجود ﻏلﺒه کنیﻢ .الﺒته برای لوویت این دروﻍ میتواند امری ﻏیراخﻼقی نﺒاشد چراکه هدفش
تﻐییر وﺿﻊ موجود است و نه توجیه تداوم آن.
دو .چرا فقﻂ پرولتاریا میتواند سوﮊهی رهاییبخش وﺿﻊ موجود سرمایهداری باشد؟ با کدام تحلیل تﺠربی ،این
سوﮊگی نتیﺠه گرفته شده است؟ توجه کنیﻢ که اینﺠا منظور از پرولتاریا در آن معنای بسیﻂ »آگوست
بﻼنﮑی «وارﺵ به مثابهی "شﻐل اکثریت مردمی است که از حقوﻕ سیاسیشان محروم شدند " نیست که
امروز از سوی ﺑپستمارکسیستهایی چون »لکﻼﺋو « و »موﻑ « در قالب ایدهی »پلورالیسﻢ آنتاگونیستی « یا
»آنتونیو نگری « و »مایﮑل هارت « در قالب ایدهی »انﺒوه خلﻖ  « ﻣ]مالتیتوده [ تﺌوریزه میشود؛ بل ربﻂ وﺛیقی با
ساختار »تولید  « دارد و اکثریت خلﻊ ید شدگان از ساختار تولید را مد نظر قرار میدهد و الﺒته که این ﻏیر از
آن تلقی ارتدوکسی صرفﺎا »طﺒقهی کارگر صنعتی « هﻢ است.
)الﺒته که برای هر دوی این پرسش ها ،پاسﺦ های درخوری از جانب پیروان مارکسیسششﻢ کﻼسششیﮏ داده شششده
است .منتهای مراتب پرداختن به آنها هدﻑ و موﺿوﻉ این مقاله نیست(.
پﺲ پرسش دقیق ﺎا این است :چرا خلﻊ ید شدگان از تولید میتوانند سوﮊهی رهاییبخش شوند و دیگران خیر؟
بنابراین به این شﮑل است که لوویت از »موعودیت مارکسی « سخن میگوید و اینﮑه مارکﺲ علیرﻏﻢ تﮑیهاﺵ
بر ماتریالیسﻢ کمتر از استاد خود ،هگل ،پایﺒند به واقعیت و ابﮋکتیویته است )طﺒاطﺒایی ،جواد ،جدال قدیﻢ و
جدید ،نگاه معاصر) ۱٣٨۵ ،ﭺ .(۱٣۴-۱٣۵ :(۲
این مهﻢ را شاید بتوان از جملهی مشهور هگل در »مقدمهی عناصر فلسفهی حﻖ « بهتر دریافت:
"اینﺠا گل سرﺥ است ،اینﺠا برقﺺ .شناخت گل سرﺥ در صلیسب اکنون و از این راه ،شادمانی یافتن در اکنون
این بصیرت تعقلی ،همان آشتی با فعلیت است که فلسفه نثار کسانی میکند که ندای درونی دعوت به فهﻢرا دریافتهاند ،تا آزادی ﺫهنی خود را در قلمرسو جهاسن عنصری حفﻆ کنند و در عیسن حال ،با آزادسی ﺫهنسی خود
نه در موقعیتی ناپایدار و تصادفی ،بلﮑه در چیزی برای خود و در خود وجود دارد ،بمانند " )هگل ،عناصر
فلسفه حﻖ ،ترجمه مهﺒد ایرانیطلب ،نشر پروین ۱۹:۱٣۷٨ ،و .(۲۰
و الﺒته مارکﺲ در »مقدمهی گامی در نقد فلسفهی حﻖ « چنین پاسﺦ استادﺵ را میدهد که:
"نقد ،گلهای خیالی زنﺠیرها را از آن رو برنﭽیده است که انسان این زنﺠیرها را بدون خیالپروری یا تسلی
تاﺏ آورد ،بلﮑه از آن رو چنین کرده که زنﺠیر را بگسلد و گلهای زنده برچیند" )مارکﺲ ،کارل ،دربارهی
مسﺌلهی یهود و گامی در نقد فلسفه حﻖ ،ترجمه مرتﻀی محیﻂ ،نشر اختران.(۵۴:۱٣٨۱ ،
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از این روست که لوویت خود را کاشﻒ »هستهی الهیاتی ماتریالیسﻢ تاریخی « میخواند .بنیامین در تزهایش
دربارهی مفهوم تاریﺦ ،گویی که به چنین سنتی نظر دارد و اینﺠا شاید بتوان نامهنگاریهایش با »گرشوم
شولﻢ « و نیز ستایشاﺵ از »کارل اشمیت « را شاهد مثالی برای این ماجرا قرار داد .اما در پروﮊهی بنیامین
حلقه ی واسﻂ بسیار مهمی وجود دارد که درﮎ آن میتواند معنای درﮎ و دریافت الهیاتی از مارکسیسﻢ را
در شﮑل و شمایلی ﻏیرلوویتی-اشمیتی به میان کشد .این حلقه ی واسﻂ »الهیات باﮊگون « نام دارد .این
باﮊگونی ﻏیر از آن تلقیای است که اشمیت و لوویت با اصﻄﻼح »عرفی شدن « یا »سﮑولریزه شدن مفاهیﻢ
الهیاتی در فلسفه « از آن ﻣ]باﮊگونی [ مد نظر دارند .هرچند قﻄعهی کوتاه »الهیاتی-سیاسی « بنیامین ،چندان
کمﮑی به روشن شدن معنای مد نظر او نمیکند اما آن را در کنار تزهایی »درباره مفهوم تاریﺦ « و نیز
»پروﮊهی پاساﮊها « خواندن میتواند مقوم این مدعا باشد که :بنیامین کاشﻒ »هستهی ماتریالیستی الهیات «
است.
شریعتی را در پرتو این سنت فلسفی بازخوانی کردن ،شاید کمﮑی باشد برای مﮑشوﻑ کردن مسﺌلهی اصلی او
در گفتگویش با مارکﺲ همانﻄور که در آﻏاز مﻄلب گفتیﻢ ،تمثیل عروسﮏ و کوتوله برای شریعتی درست به
عﮑﺲ بنیامین است ،چنانﮑه مینویسد:
"شﮏ نیست که امروز از مذهب سخن گفتن دشوار است .روح جدید بهسختی میتواند آنرا عامل رهاییبخش
و تﮑاملدهنده و مترقی باور کند") شریعتی ،ﭺ  ) ۹ ،۱٣٨۱م.آ .(۷۵ :( .۲۴
حال آنﮑه برای بنیامین سخن گفتن از ماتریالیسﻢ به خاطر زنﺠیرهای انحﻄاطی که شوروی بر پششای آن بسششته
بود ،دشوار بود.
از قس ﻭﺒسل چنین یقینی است که در »چه باید کرد؟ « که به اعتﺒار اسﻢ کتاﺏ میتوان آن را مانیفست هﻢ به
حساﺏ آورد از " رجوﻉ به علوم انسانی به مثابه روشی علمی برای بازخوانی سنت " )نقل به مﻀمون( یاد
میکند .برای شریعتی اما این علوم )علوم انسانی( ،در کنار علوم طﺒیعی ،تنها کلیدهایی برای رهایی از به قول
او سه زنداسن »طﺒیعت «» ،تاریﺦ « و »جامعه «اند و کلید رهایی از زندان اصلی ،یعنی »خویشتن « ،که رنﺞ ماندن
در حﺒﺲ آن ،یعنی »رنﺞ فلسفی « بسی دشوارتر است ،چیزی نیست جز »مذهب « -الﺒته در تلقیای ﻏیرافیونی
و شاید از برای چونان تلقیای است که »عرفان اجتماعی « را به خدمت میگیرد.
در قﻄعهی »اگر پاﭖ و مارکﺲ نﺒودند « ﺿمن ستایشی که از مارکﺲ به عنوان تﺌوریسین بزرﮒ جنﺒش
انقﻼبی ﺿدطﺒقاتی به عمل میآورد ،میکوشد مسﺌلهی اصلی خود را )صورتﺒندی راهی برای فراروی از
»ازخود-بیگانگسی « معنوی( از خﻼل گفتگویی با مارکﺲ و نیز نقد او بیان کند .شریعتی با دست گذاشتن بر
واﮊهی »سرنوشت « در ترجمهای که از متن مارکﺲ کرده است ،اعﻼم میدارد که "اختﻼﻑ اساسی مذهب و
ماتریالیسﻢ در همین جاست" ) همان (٨۴ :و اینﮑه در چنین قراﺋتی از هستی "انسانی که در عالمی از ماده بی
احساس بازیﭽهی تﻀاد یﮏ دیالﮑتیﮏ کور و بی سرانﺠام شده است در دریایی از اشﮏ هایی که بی خدایی
هاله ی سیاه و نومید کننده آن است ﻏرقه میگردد" )همان( و دست آخر چنین نتیﺠه میگیرد که:
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"اگر مارکﺲ ،که مذهب را در چهرهی پاﭖ کاتولیﮏ میشناسد و نقش مذهب را نقش کلیسا در قرون وسﻄی
میگیرد و به همین اندازه از تاریﺦ مذهب آگاه است که تنها نیروی مذهب حاکﻢ را در تاریﺦ میبیند و در
نتیﺠه ،قیام موسی را در قدرت خاخام و احﺒار و صهیونیسﻢ میبیند ،و مﮑتب عیسی را در نظام کلیسا ،و اسﻼم
محمد را در قدرت سلسلهی خلفا ،و تشیﻊ علوی را در سلﻄنت صفوی  ...ما با تﮑرار این احﮑام ،نه تنها یﮏ
سوسیالیست نخواهیﻢ شد و یﮏ روشنفﮑر مسﺌول حقیقتپرست نخواهیﻢ بود ،که به صورت خوارترین مقلد
چشﻢ و گوﺵ بسته و یا خود بیگانهای نزول خواهیﻢ کرد که در برابر مرجﻊ تقلید خویش ،نه تنها قدرت
تشخیﺺ و حﻖ قﻀاوت را از خویش صلب میکنیﻢ بلﮑه استقﻼل رﺃی خود را نفی و طرد میکنیﻢ و تﮑذیب
مینماییﻢ" ) شریعتی،ﭺ } ۱٣۷۹، ۲م .آ .(۲۲٨-۲۲۷ {.۲۲
و با بیان اینﮑه ما امروز شناختی وسیﻊتر و عمیﻖتر از ماتریالیسﻢ قرن نوزدهﻢ از مذهب داریﻢ ،ادامه میدهد:
"امروز ما قادریﻢ مذهب را به عنوان یﮏ استعداد ویﮋهی انسانی و بعدی از ابعاد روان بشری ،از صورت عینی
آن در یﮏ نظام تولیدی و اجتماعی خاﺹ در یﮏ مرحلهی تاریخی خاﺹ ،تفﮑیﮏ کنیﻢ .مذهب ،احساسی
است که از »خودآگاهی وجودی « انسان سر میزند و او را به سوی کمال وجودی ،از طریﻖ پرستش ارزﺵهای
متعالی میخواند و در تﮑاملیافتهترین مرحلهی آن ،که توحید است ،مﺠموعهی این ارزﺵهای متعالی از قﺒیل
زیﺒایی ،خیر ،بینایی ،آفرینندگی ،ارادهی آزاد ،دانش ،کمال ،هدایت ،استعنا ،حقیقت ،حﻖ ،عدالت ،دشمنی با
جهل و ظلﻢ و ﺫلت ... ،در وجود معﺒودی به نام خدا پرستش میشود و برای تقرﺏ به آن ،کوشش میشود.
اگر چنینی نیرویی در نظامهای طﺒقاتی حاکﻢ بر تاریﺦ ،در خدمت قدرتمندان به زیان مردم قرار گرفته ،این
بدترین و فاجعهآمیزترین شاهد قربانی شدن انسان در این نظامهای ﺿد انسانی است و مظلومترین حﻖ و
عزیزترین شهید انسانیت در تاریﺦ ،نامش »مذهب  « است و رسالت روشنفﮑر انساندوست ،نﺠات این قربانی
و احیای این شهید تاریﺦ است؛ نه طرد و نفی و تﮑذیب و حﺘتی آلودن؛ چه ﻣ]اینﮑه [ در این صورت روشنفﮑر
آزادیخواه و انساندوست ،با دشمنان همیشگی بشریت و قدارهبندان و قدرتمندان و جادوگران و
افسونسازان و ساحران فرعونها ،که مذهب را مسﺦ کرده و قربانی منافﻊ طﺒقاتی خویش ساختند ،هﻢدست و
هﻢداستان میشود" )همان.(۹-۲۲٨ :
شریعتی با نگاه به دستاورد علوم انسانی ﻏرﺏ ،گویی میکوشد با ایستادن بر شانههای آن حرفی جدید و
انﻀمامی متناسب با وﺿعیتی که در آن واقﻊ شده است بزند  .اگر برای مارکﺲ فراروی از »از خود-بیگانگی «
در گرو پاسﺦ به این پرسش است که " چﻄور اقتصاد بر ما مسلﻂ شد؟" برای شریعتی چونان فرارویای از
خﻼل این پرسش میگذرد که " چﻄور مذهب ،افیون شد؟" .به بیانی دیگر مارکﺲ به دنﺒال ملﻐی کردن
تسلﻂ تام و تمام اقتصاد بر زندگی است و نه به کلی حذﻑ آن چه اینﮑه چنین سودایی در سر داشتن اساسﺎا
ﻏیرمنﻄقی است .او در نقد پرودون نوشته بود که " حتی یﮏ بﭽه هﻢ میداند اگر ملتی یﮏ روز تولید نﮑند از
گشنگی خواهد مرد ".شریعتی نیز گویی این نگاه مارکﺲ به اهمیت »تولید « برای حیات یﮏ جامعه را به
»مذهب « به عنوان عنصر اصلی انسانیت دارد که به بیان مارکسی احتماﺎل چنین مدعایی از کار در میآید:
حتی یﮏ بﭽه هﻢ میداند که اگر انسانی به خدا اعتقاد نداشته باشد ،انسانیتش را انﮑار کرده!
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مذهب :آه مخلوق ستمدیده یا افیون تودهها؟
برای شریعتی پذیرفته نیست که چﻄور هنگام صحﺒت دربارهی فلسفه ،علﻢ ،هنر ،ادبیات و صنعت از اینﮑه
آنها به صورت نادرست توسﻂ سرمایهداری به خدمت گرفته شدهاند ،سخن گفته میشود اما تا پای مذهب به
میان میآید ،کسی قاﺋل به این نیست که مذهب هﻢ مورد سوءاستفاده قرار گرفته و میتوان »سیمای انسانی «
و »رهایی بخش « آن را هﻢ استخراﺝ کرد .از این روست که با اشاره به آیاتی که در قرآن آمده و نیز ارجاﻉ
به سنت اسﻼم بر آن است که:
"قرآن »مردم عدالتخواه « را در صﻒ پیامﺒران نام میبرد و بزرﮒترین صفت خدایی خویش را »قاﺋﻢ
بالقسﻂ « میخواند و انسانهایی که در نظامهای ﺿد انسانی محﮑوم و ﺿعیﻒ و محروم شدهاند)مستﻀعفین( به
رهﺒری انسانها و وراﺛت زمین نوید میدهد و این پیروزی را جﺒری و قﻄعی میشمارد.
و پیامﺒرﺵ ،چندان به اصالت زندگی مادی ،به عنوان لزمهی جﺒری و اجتناﺏناپذیر زندگی معنوی ،میاندیشد

که رسم ﺎا اعﻼم میکند که »هر که معاشی ندارد ،معاد ندارد « .و سراسر زندگی و مﺒارزهاﺵ در ویران کردن
نظام فﮑری و اجتماعی و اخﻼقی و اقتصادی اشرافیت وقت بوده است" )همان  :۲۲۹و .(۲٣۰

شریعتی همانﻄور که در مواجهه با مارکسیسﻢ از سه نوﻉ »عامیانه «» ،دولتی « و »علمی «اﺵ سخن گفت و
کوشید تا از میراﺙ سنت سوم ﻣ]علمی [ که متعلﻖ به خود مارکﺲ میداند ،بهره گیرد ،گویی که از منتقدان
مذهب)به ویﮋه مارکسیست ها در آن زمان( هﻢ میخواهد ،انواﻉ و اقسام آن  [مذهبﻣ] را از هﻢ تمییز دهند و
یﮏ ﺫات »از خودبیگانه « برای کلیای به نام »مذهب « قاﺋل نﺒاشند که اساسﺎا امیدی به نقش رهاییبخشی آن
وجود ندارد .به همین خاطر در مواجهه با سنت خودﺵ ﻣ]اسﻼم [ پرسش »کدام اسﻼم؟ « را طرح میکند و خود
چنین پاسﺦ میدهد:
"کدام روشنفﮑری است که از جامعهی اسﻼمی برخاسته باشد و با حداقل شناختی که طﺒیعتﺎا از اسﻼم دارد،
نتواند میان اسﻼم به عنوان مذهﺒی حاکﻢ در تاریﺦ ،و اسﻼم به عنوان مذهﺒی محﮑوم و قربانی و شهید در
همین تاریﺦ ،تمییز دهد و به راستی باور کرده باشد که خﻼفت اموی و عﺒاسی و سلﻄنتهای وابسته یا وارﺙ
آن ،ادامهی راستین رسالت پیامﺒر است؟ روشنفﮑری ،هوشیاری است و داشتن دو چشﻢ باز و بینا در برابر
واقعیات ،و در نخستین قدم ،شناخت دقیﻖ و راستین تاریﺦ و فرهنگ خویش .و کدام روشنفﮑر متوسﻄی است
که اسﻼم را در زندگی و رسالت و مسﺌولیت مح ﺘمد نﺒیند و خﻼفت را مﻼﮎ قﻀاوت گیرد؟ علی را ،که هیﭻ
انقﻼبی در جهان همانند او نزیسته است و نﺠنگیده است و حﮑومت نﮑرده است ،مثال اسﻼم نگیرد و روحانیون
وابسته به دربارها را تﺠسﻢ اسﻼم تلقی کند؟ ابوﺫر را ،که در مﺒارزه با سرمایهداری و طﺒقهی جدید حاکﻢ جان
داد ،نمودار گرایش ﺿد طﺒقاتی اسﻼم نشناسد و عثمان را ،که از او جان گرفت ،بشناسد؟ بﻼل را ،که در
توحید نفی بردگی و آزادی خویش را به عنوان یﮏ برده مییافت ،مصداﻕ اجتماعی توحید نشمارد و
عﺒدالرحمن بن عوﻑ را ،که هزار برده داشت ،به عنوان این که از رجال جامعهی اسﻼمی بوده ،اتهامی به
توحید تلقی کند؟" )همان.(۲٣۰ :
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از اینﺠا به بعد برای جدلیتر کردن هرچه بیشتر »عروسﮏ و کوتوله «ی شریعتی میبایست رجوعی موازی به
مارکﺲ داشته باشیﻢ .در برابر دفاﻉ پر شوری که شریعتی از »مذهب مﻄرودان « می کند و اختصاصﺎا در مورد
اسﻼم ،علی و حسین و ابوﺫر را نمایندگانش میداند میتوان به سراﻍ بخش اول پاراگراﻑ مشهور مارکﺲ
دربارهی مذهب در »مقدمهی گامی در نقد فلسفه حﻖ هگل « رفت که شریعتی سادهلوحانه این متن را عاری
از عمﻖ فلسفی و صرف ﺎا شایستهی یﮏ »نمرهی انشاء « برای قدرت ادبیاﺵ میداند .مارکﺲ مینویسد:
"رنﺞ مذهﺒی ،هﻢ بیان رنﺠی واقعی و هﻢ اعتراض بر ﺿد آن است .مذهب آسه مخلوﻕ ستﻢ دیده ،جاسن جهاسن
بیجان و روح اوﺿاعی است که روح از آن رانده شده است" ) ...ترجمه با تﻐییر به نقل از :دربارهی مسﺌلهی
یهود و گامی در نقد فلسفهی حﻖ هگل ،ترجمهی محیﻂ ،اختران.(۵۴:۱٣٨۱ ،
پﺲ به این معنا مارکﺲ هرگز منﮑر این واقعیت اجتماعی نیست که مذهب نه تنها میتواند "آه مخلوﻕ
ستﻢدیده" باشد ،بل اساس ﺎا نگاهی سرسری هﻢ به تاریﺦ گواه این مدعاست که مذهب چنین نقشی را بارها و
بارها برعهده گرفته است .این مسﺌله حتی در دروان حیات خود مارکﺲ هﻢ مشهود است :اتحادیهی
طردشدگان در سالهای دهه  ۱٨٣۰که بعدها جریان موسوم به »عادلها « از آن انشعاﺏ کرد و در جریان
اولین کنگرهاﺵ نام »اتحادیهی کمونیستی « را برگزید ،مهمترین جریان چﭗ اروپا بودند که متﺄﺛر از آموزههای
بﻼنﮑی ،سهﺲ ،شاپر و وایتیلینگ " ،گستراندن عشﻖ مسیحی در زمین" را جزو اصول کمونیستی خویش اعﻼم
میکردند و مذهب را در مﺠموﻉ عامل مهمی میپنداشتند که به ایشان برای »توطﺌه کردن « علیه وﺿﻊ
موجود یاری میرساند .فارﻍ از این فعل و انفعالت سیاسی مارکﺲ در نقد مقاله ی باوﺋر با عنوان »درباره
مسﺌله یهود « دقیق ﺎا از اینرو رویﮑرد باوﺋر را شایستهی تمسخر دانست که از یهودیان میخواست طی یﮏ
حرکت انقﻼبی به منظور رهایی بشریت بیایند و دست از دینشان بردارند! با این وجود باید دید چرا نقل قولی
که از»مقدمهی گامی در نقد فلسفهی حﻖ هگل « نقل کردیﻢ چنین ادامه مییابد که :دین افیون توده هاست! و
نیز این نﮑته که مارکﺲ در »دربارهی مسﺌلهی یهود « ،مسﺌلهی اصلیاﺵ »از بین بردن پیششرﻁهای منﺠر
به حﻀور مذهب « است :پیششرﻁهایی نظیر کاسب کاری و میانﺠیگری پول در مناسﺒات انسانی.
این نﮑته گفتنی است که در بین ارجاعات شریعتی به مارکﺲ ما اصﺎﻼ اﺛری از اشاره به مقالهی »دربارهی
مسﺌلهی یهود « نمیبینیﻢ که از قﻀا باید آن را مهمترین مواجههی مارکﺲ با پدیدهی اجتماعی »مذهب «
دانست.
مهمترین و در عین حال جدیترین مواجهی شریعتی با مارکﺲ و مارکسیسﻢ را باید در رسالهی »انسان،
اسﻼم و مﮑاتب ﻏربی « دانست که به سیاﻕ دیگر آﺛارﺵ محصول درس گفتارهای وی میباشند .شریعتی بر
خﻼﻑ عنوانی که بدان شهره شد ،یعنی »مارکسیست اسﻼمی « در این متن خود به وﺿوح اعﻼم میدارد که
" اسﻼم و مارکسیسﻢ به عنوان دو ایدﺋولوﮊی تام و تمام ،کامﺎﻼ در مقابل یﮑدیگر قرار دارند" )شریعتی،ﭺ
 ) ۹ ،۱٣٨۱م.آ  ( ۹۲ :( .۲۴و در بخش نتیﺠهگیری بحث خود نیز میافزاید " :اسﻼم و کمونیسﻢ ،هر دو از
انسان دم می زنند و به دعوت او میپردازند اما کمونیسﻢ کوشیده است تا انسان را از خدا به سوی خاﮎ
فرود آورد و برعﮑﺲ اسﻼم ،میکوشد تا او را از خاﮎ به سوی خدا فرا برد")همان.(۱٣۱ :
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سرشت یا سرنوشت :تبارشناسی یک جعل تاریخی
شریعتی برای مواجهه با مارکﺲ و مارکسیسﻢ ،دفاﻉ از »ایمان به خدا « را به محور دعوا بدل میکند و
میکوشد تا ناهمنشینی ماتریالیسﻢ و دیالﮑتیﮏ را اﺛﺒات نماید .او کار را با نقد »مقدمهی گامی در نقد فلسفهی
حﻖ هگل « آﻏاز میکند و با ﺫکر این نﮑته که مارکﺲ در نقد مذهب هیﭻ کار جدیدی جز تعویﺾ نام »خدا «
با »مذهب « در آﺛار فویرباﺥ انﺠام نمیدهد ،نخستین سﻄور مقدمهی مارکﺲ را چنین نقل میکند:
"مذهب آگاهی به خویش برای انسانی است که هنوز بر خود فاﺋﻖ نیامده و یا دوباره خود را از دست داده
است .لیﮑن این تحقﻖ محیرالعقول سرنوشت انسان است زیرا سرنوشت انسان واقعیتی حقیقی ندارد" )همان:
.(٨۲-٨٣
"تصادفی نیست که بازی دیالﮑتیﮑی مارکﺲ ،پﺲ از سقوﻁ بورﮊوازی و پیروزی مارکسیسﻢ ،برای همیشه در
تاریﺦ تعﻄیل می شود و نﺒرد میان تز و آنتی تز ،به همزیستی مسالمت آمیز در داخل و خارﺝ منﺠر میگردد!
چراکه نمیتواند نشان دهد که از کمونیسﻢ به آن سو ،سرنوشت بشر چه خواهد شد؟ نه در جهان دیگر ،بلﮑه
در همین جهان"! ) همان.(٨۵ :
شریعتی تا به اینﺠای کار دست کﻢ پای دو مسﺌله را وسﻂ کشید:
نخست( مسﺌلهی سرنوشت انسان
دوم( نسﺒت میان دیالﮑتیﮏ و کمونیسﻢ
در خصوﺹ مسﺌلهی اول شگفت انگیز است که اساسﺎا در قﻄعهی مورد نظری که از مارکﺲ نقل شده است،
اﺛری از واﮊهی »سرنوشت « نیست ،بلﮑه آن »سرشت « است و با هر ترجمهای هﻢ که متن خوانده شود ،هرگز
نمی توان معادل یﮑسانی برای »سرنوشت « و »سرشت « در آلمانی ،فرانسوی یا انگلیسی و  ...پیدا کرد .از این
رو میتوان با لحاﻅ کردن این مدعای خود شریعتی در سال  ،۱٣۵۰-۵۱یعنی سه سال پﺲ از ایراد
سخنرانیهای »انسان ،اسﻼم و مﮑتبهای مﻐرﺏ زمین « که "من مارکسیسﻢ را خوﺏ خواندهام -به نسﺒت
مﮑتبهای دیگر -و کمتر اﺛر بزرگی است که در این مﮑتب به وجود آمده باشد و من نخوانده باشﻢ"
) شریعتی،ﭺ  ) ۹، ۱٣٨٨م.آ  ( :۱۰۲ ( .۱۷با احتمال بال گفت که شریعتی ،نوشتهی مارکﺲ را عامدانه جعل
کرده تا سربلندی اسﻼم را در برابر آن تﻀمین نماید .هرچند که ممﮑن است این نقد بر مدعای فوﻕ وارد آید
که جملهی شریعتی سه سال بعد از سخنرانیهای »انسان ،اسﻼم ،مﮑتبهای مﻐرﺏ زمین « گفته شده و او طی
این مدت دقیﻖتر به مﻄالعهی آﺛار مارکﺲ و مارکسیسﻢ پرداخته است .اما بیدرنگ باید گفت که
تقسیﻢبندی سه گانهی »مارکسیسﻢ عامیانه ،دولتی ،علمی « در جریان اسﻼمشناسیهای حسینیهی ارشاد و ارﺝ
و قرﺏ نهادن به »مارکسیسﻢ علمی « بیشتر از دو منشﺄ سرچشمه میگرفت:
تﺄﺛیر نﺒرد سیاهﮑل و اینﮑه یﮏ گروه انقﻼبی زیرزمینی با گرایش مارکسیسﻢ-لنینیسﻢ توانسته بود خفقان پﺲ
از کودتای  ۱٣٣۲را بشﮑند.
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برابر هﻢ قرار دادن اسﻼم و مارکسیسﻢ در آن زمان می توانست اتحششاد تششاکتیﮑی مﺠاهششدین و چریششﮏ هششا را
مخدوﺵ کند.
تفﮑیﮏ سه گونهی مارکسیسﻢ و علمی خواندن مارکسیسﻢ خود مارکﺲ را بیش از آنﮑه به مﻄالعهی دقیﻖتر
آﺛار خواسته باشیﻢ نسﺒت دهیﻢ ،بیشتر باید به حساﺏ نوعی تﻼﺵ برای جﺒران مافات در حﻖ رفقای
مارکسیست دانست و نه دگرگون شدن ﺑاس و اساس نظریاتش در سخنرانی های »انسان ،اسﻼم و مﮑتبهای
مﻐرﺏ زمین «.
به نقل قول مارکﺲ بازگردیﻢ .برگردان صحیح قﻄعهی مورد نظر شریعتی در »مقدمهی سهمی در نقد
فلسفهی حﻖ هگل « به این قرار است:
"در حقیقت ،مذهب ،خودآگاهی و آگاهی از خوسد انسانی است که یا هنوز خود را نیافته و یا خود را باز گﻢ
کرده است  ...مذهب تحقﻖ خیالی جوهر )سرشت( انسان است ،چرا که جوهر )سرشت( انسان واقعیست حقیقی
ندارد" )دربارهی مسﺌلهی یهود و گامی در نقد فلسفهی حﻖ هگل ،ترجمهی محیﻂ ،اختران.(۱٣٨۱:۵٣ ،
شریعتی که خود در جایی دیگر از جملهی انتقادات وارد بر مارکﺲ و مارکسیسﻢ را تعﺒیهی سرنوشتی محتوم
برای بشر که به کمونیسﻢ ختﻢ خواهد شد عنوان میکند ،ناشیانه با قرار دادن معادل »سرنوشت « به جای
»سرشت « دم از این میزند که »دیالﮑتیﮏ کور مارکﺲ « قادر نیست توﺿیح دهد که " از کمونیسﻢ به آن سو،
سرنوشت بشر چه خواهد شد؟" اهمیت این مسﺌله از آنﺠایی است که دست کﻢ آنﭽه مارکسیسﻢ همواره
بدان متهﻢ بوده است این است که منزلگه آخر را »کمونیسﻢ « قرار داده و به این اعتﺒار طرح این پرسش که
خوﺏ حال بگویید " بعد از کمونیسﻢ چه؟" از مﮑتﺒی که معروﻑ است کمونیسﻢ را آخر خﻂ زندگی اعﻼم
میکند ،بی معنا مینماید چرا که پاسﺦ عﺒارت است از اینﮑه »بعد از کمونیسمی در کار نیست ،چراکه
کمونیسﻢ ،خود آخر ماجراست است « .این الﺒته متوجه آن درکی از مارکسیسﻢ است که کمونیسﻢ را هدﻑ
خود قرار می دهد و تلقی رایﺞ از مارکسیسﻢ است؛ حال آنﮑه برای خود مارکﺲ چنانﮑه در ادامه نشان خواهﻢ
داد ،چنین نیست.
شریعتی با وجود آنﮑه مدعی است دست نوشتههای اقتصادی و فلسفی  ۱٨۴۴را خوانده و بعﻀﺎا از آن نقل
قول هﻢ میآورد ،اما پر واﺿح است که فقﻂ آن قسمتهایی که به کارﺵ میآمده تا به اعتﺒارﺵ اسﻼم را
پیروز میدان معرفی کند را ﺫکر میکند .برای مارکﺲ نه »کمونیسﻢ « هدﻑ است و نه اصراری است بر
»اﺛﺒات عدم وجود خدا « و دقیقﺎا از همین رو هﻢ هست که جایگزینی سوﮊهی »مذهب « در آﺛارﺵ ﻣ]بر خﻼﻑ
فویرباﺥ که »خدا « سوﮊهی بحثش بود [ صرف ﺎا یﮏ کار انشایی که منتظر نمرهای از شریعتی باشد نیست و
دللتهای هستی شناسانه برای مارکﺲ دارد .مارکﺲ در مقالهی بسیار مهﻢ »مالﮑیت خصوصی و کمونیسﻢ «
از مﺠموعهی دست نوشتهها مینویسد:
"کمونیسﻢ از همان ابتدای کار )اوﺋن( با خداناباوری آﻏاز میکند اما خداناباوری بدوﺎا به هیﭻوجه کمونیسﻢ
نیست و در حقیقت هنوز عمدتﺎا یﮏ انتزاﻉ است .بنابراین بشردوستی خداناباوری بدوﺎا بشردوستی فلسفی و
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انتزاعی است در حالی که بشردوستی کمونیسﻢ هﻢ واقعی است و هﻢ مستقیمﺎا به عمل متﮑی است " )دست
نوشتههای اقتصادی و فلسفی  ،۱٨۴۴ترجمهی مرتﻀوی ،آگه ،ﭺ .(۱۷۱: ۴، ۱٣٨۷
و در پایان همان مقاله ادامه میدهد:
"چون انسان برای انسان به موجودی طﺒیعی و طﺒیعت برای انسان به موجودی انسانی تﺒدیل شده ،هستی
واقعی انسان و طﺒیعت ،عملی ،محسوس و قابل درﮎ شده است؛ از این رو طرح پرسش مربوﻁ به وجودی
بیگانه ،وجودی مافوﻕ طﺒیعت و انسان یعنی پرسشی که عدم واقعیت طﺒیعت و انسان را مورد تصدیﻖ قرار
میدهد ،دیگر در عمل ناممﮑن است .خداناباوری به معنای انﮑار این ناواقعیت ،دیگر معنایی ندارد زیرا
خداناباوری یعنی نفی خدا و با این نفی هستی آدمی را مسلﻢ فرض میکند؛ اما سوسیالیسﻢ به عنوان
سوسیالیسﻢ دیگر نیازی به چنین میانﺠیای ندارد .سوسیالیسﻢ از آگاهی حسی و عملی و نظری آدمی و
طﺒیعت به عنوان ﺫات آﻏاز میکند .سوسیالیسﻢ همانا خودآگاهی ایﺠابی آدمی است و دیگر میانﺠی آن الﻐای
مذهب نیست؛ چنان که زندگی واقعی ،واقعیت ایﺠابی آدمی است و دیگر میانﺠی آن الﻐای مالﮑیت خصوصی
از طریﻖ کمونیسﻢ نیست .کمونیسﻢ موﺿﻊ نفی در نفی است و از این رو مرحله ی واقعی ﺿروری برای دوران
بعدی پیشرفت تاریخی در فرآیند رهایی و نوسازی آدمی است .کمونیسﻢ الگوی ﺿروری و اصل پویای آینده
بﻼفصل است اما کمونیسﻢ از این لحاﻅ هدﻑ پیشرفت و تﮑامل انسانی نیست و ساختار جامعه ی انسانی
هدﻑ آن است" ) همان .(۱٨۴-۱٨٣ :
به نظر میرسد اگر فراز فوﻕ مورد توجه قرار بگیرد ،تقریﺒﺎا کلیت به ظاهر نقد شریعتی از مارکﺲ بی معنی
مینماید.
ریشههای فکری انشعاب سال  ۱٣۵۴در سازمان مجاهدین خلق
شریعتی در ادامهی بحثش ،نقل قولی از حﻀرت علی را به عنوان ردیهای بر »استدلل از خودبیگانگی انسان
در برابر خدا « به قرار زیر میآورد:
داﺋﮏ فیﮏ و ل تشعر ،و دواﺋﮏ فیﮏ و ل تﺒصر
درد تو در خود تو است ،و نمیدانی ،و دوای تو در خود تو است و نمیبینی! ) شریعتی،ﭺ  ) ۹، ۱٣٨٨م .آ .۲۴
( :٨۵و (٨۶
و در ادامه از اصل »تفویﺾ « به معنی اینﮑه " خداوند انسان را به خود وا گذاشت تا در زمین ،با رنﺞ و کار
زندگی کند و برای نﺠات خویش تﻼﺵ نماید" به عنوان یﮑی از اساسیترین اصول هر مذهﺒی یاد میکند که
مارکﺲ آن را نادیده انگاشته .اینﺠا معلوم نیست که کﺠای این بحث ردیهای است بر ماتریالیسﻢ مارکﺲ؟
اینﮑه خداوند خود بانی اصل تفویﺾ است چه چیزی را ﺛابت میکند؟ آدمی وسوسه میشود که بگوید
حﻀرت علی که به جای خویش ،حتی خدا هﻢ به ماتریالیسﻢ باور دارد! بسیار خوﺏ اگر خدا ،خودﺵ آدمی را
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به حال خود واگذاشته تا گلیمش را از آﺏ بیرون کشد ،چرا دست به کار نشویﻢ؟ چرا باید حتمﺎا رابﻄهای بین
او و این جهان هستی برقرار شود تا جهان با معنا و هدﻑ به نظر برسد؟ برای مارکﺲ هﻢ دقیقﺎا مسﺌله همین
است و از همین رو هﻢ »کار « را در کانون تﺌوری پردازیهای خویش قرار میدهد  .با این تفاوت که مارکﺲ
به میانﺠی درکی الهیاتی از »کار « به عنوان »رنﺞ ناشی از گناه نخستین « به سراﻍ آن نمیرود و آن را مستقیمﺎا
از تحلیل »نقد اقتصاد سیاسی « بیرون میکشد .از این حیث بحران انشعاﺏ درون سازمان مﺠاهدین خلﻖ در
سال  ۱٣۵۴را مورد توجه قرار دادن ،روشن کنندهی این مدعاست که مسﺌله بیش و پیش از آنﮑه به
هیاهوهایی که بر اﺛر شﮑل نامناسب جدایی )با ترور و تصفیه( به راه افتاد برگردد ،شاید ریشه در این پرسش
محمد محمدی گرگانی پﺲ از ﺿربه ی  ۱٣۵۴از مسعود رجوی در داخل زندان است که "اگر خدا را از
رﺃس آموزﺵهای سازمان برداریﻢ ،آیا هیﭻ تﻐییری حاصل میشود؟" که به زعﻢ من پاسﺦ به درستی این
است که :هیﭻ!
لﻄﻒ اﻟ میثمی با نقل این خاطره ،چنین ادامه میدهد:
"سوال ما بﭽه مسلمانها این بود که خدا چه نقشی در زندگی ما دارد؟ چه ارتﺒاطی با اقتصاد ،حﮑومت و
اجتماﻉ برقرار میکند؟ یا به قول بهرام آرام ﻣ]عﻀو برجستهی شاخهی نظامی سازمان مﺠاهدین [ ،کانالی که
خدا به ماده میزند چیست؟ با این توﺿیحها ،روشن میشود که در آن زمان ،رابﻄهی خدا با پدیدهها
دﻏدﻏهی اصلی ما بود" )میثمی ،لﻄﻒ اﻟ» ،آنها که رفتند « ،نشر صمدیه ) :۱٣٨۴ ،ﭺ .(۲۰۴ ( ۲
میثمی با اشاره به این نﮑته ،مینویسد که تحقیقات و تﺄمﻼتی که پﺲ از ﺿربهی  ۱٣۵۴روی پرسش فوﻕ و
پرسشهای مشابه صورت میگیرد ،باعث میشود که جدا نشدگان از سازمان ،از ﺿربه ی  ۱٣۵۴با نام
»تازیانهی تﮑامل « یاد کنند ،چراکه دریﭽههای فﮑری جدیدی را به روی ایشان گشوده بود و به قول خود
میثمی سﺒب کمالشان شده بود .اما بﺒینیﻢ این »کمال « چگونه اتفاﻕ افتاده است؟ میثمی مینویسد:
"ما به این نتیﺠه رسیدیﻢ که در مﮑتب قرآن ،حتی شیﻄان هﻢ خدا را قﺒول دارد و نه تنها به وجود او که به
خالقیت او هﻢ اعتراﻑ میکند و به عزت خداوند قسﻢ میخورد .حتی از بتپرستان هﻢ که پرسیده میشود چه
کسی آسمان و زمین را خلﻖ کرد؟ آنان جواﺏ میدهند :اﻟ .یا در جای دیگری پاسﺦ میدهند که پرستش
بت به این منظور است که ما را به اﻟ نزدیﮏ کند »و ما نعﺑﺒدﺑهﻢ سال سلیقربونا الی اﻟ ﺑزلفی « ) زمر (٣ :به این
ترتیب ،برای ما روشن میشد که مسﺌلهی اصلی چنانﮑه برخی همهی هﺘﻢ و ﻏﻢ خود را صرﻑ آن میکنند،
مسﺌلهی اﺛﺒات وجود خدا نیست ،بلﮑه مسﺌلهی رابﻄه خدا با انسان یا به عﺒارت دیگر رابﻄه خدا با
پدیدههاست" ) همان(.
اینﺠا میثمی صرف ﺎا یﮏ همان گویی میکند :یعنی چه که "مسﺌلهی اﺛﺒات وجود خدا نیست ،بلﮑه مسﺌلهی
رابﻄه خدا با انسان یا به عﺒارت دیگر رابﻄه خدا با پدیدههاست"؟! خیلی ساده میشود گفت :بسیار خوﺏ!
حال که مسﺌلهی اﺛﺒات وجود خدا نیست ،پﺲ لﻄفﺎا بحث را از جایی شروﻉ کنید که مدام به این نام مﺠهول
)خدا( ارجاﻉ ندهید .چﻄور میشود که مسﺌلهی اﺛﺒات وجود خدا را بیراهه بنامیﻢ و بعد صورت مسﺌلهی
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جدید را اینﻄور طرح کنیﻢ که " رابﻄهی خدا با پدیدهها چگونه است؟"! گویی که چنین فرض گرفته شده که
خدا پدیداری است که خود را به واسﻄهی آفریدههایش بر ما مینمایاند!
برای مارکﺲ هﻢ دقیق ﺎا مسﺌله این نﺒود که بیاییﻢ وجود خدا را اﺛﺒات یا نفی کنیﻢ ،چرا که به زعﻢ مارکﺲ این
هر دو راه به یﮏ بی راهه ختﻢ میشود .مسﺌله رابﻄهی پدیدهها با یﮑدیگر است و این میبایست مﺒنای هر
تحلیلی از وﺿﻊ موجود باشد.
الﺒته ریشه یابی علل انشعاﺏ در مﺠاهدین ،مﺒحثی است که خود پﮋوهش جداگانه ای را می طلﺒد که در ایششن
خصوﺹ مﻄالب تازه انتشار یافته توسﻂ سایت »پیﮑار و اندیشه « -به ویﮋه خاطرات پوران بازرگان در خصوﺹ
سست شدن پایه های ایدﺋولوﮊی مذهﺒی کسانی چون مﺠید شششریﻒ واقفششی ،مششدت هششا قﺒششل از طششرح شششدن
مسﺌلهی جدایی -می تواند بسیار راه گشا باشد .ﻏرض از طرح این بحششث ،اشششاره بششه ایششن مﻄلششب اسششت کششه
برجسته شدن مسﺌله ی تصفیه های داخلی ،دموکراسی درون حزبی و حواشی مربوﻁ به گفتگوهششای مﺠاهششدین
مارکسیست با »سازمان چریﮏ های فدایی خلﻖ « در آن مقﻄﻊ ،سایهی سششنگینی بششر سششر چرایششی وقششوﻉ ایششن
انﮑشاﻑ فﮑری در سازمان مﺠاهدین انداخته است .پرسش بهرام آرام در واقﻊ کلیدی است برای پششی گرفتششن
این مسﺌله.
به شریعتی بازگردیﻢ؛ او در ادامهی بحث »تفویﺾ « با ﺫکر آیاتی از قرآن به جایگاه انسان در اسﻼم چنین
تفاخر میکند:
"خداوند او را نه یﮏ موجود بیﭽارهای که خود را از یاد برده و ارزﺵ ها و قدرتهای خود را در وجود خدا
میجوید و با آه و گریه از او مﻄالﺒه میکند ،بلﮑه او را صاحب امانت خاﺹ خویش در هستی و دارای مقام
جانشینی خدا در طﺒیعت آفریده است" ) همان.(٨۵ :
شریعتی درست تشخیﺺ میدهد که مارکﺲ برای انسان چونان جایگاه خﻼفتی در نظر نمیگیرد ،بلﮑه تحت
تﺄﺛیر آموزههای داروینی-کﭙرنیﮑی زمانهاﺵ او را نیز جزﺋی از طﺒیعت به شمار میآورد و اسیر این توهﻢ
مذهﺒی نیست که "خداوند به بشر فرمود :هر آنﭽه بر روی زمین آفریدیﻢ از برای توست".
مارکﺲ در فراز مهمی از ایدﺋولوﮊی آلمانی که از قﻀا در درسهای فلسفهی تاریﺦ شریعتی بسیار هﻢ به آن
استناد میشود ،مینویسد:
"ما فقﻂ یﮏ علﻢ را میشناسیﻢ ،علﻢ تاریﺦ .به تاریﺦ میتوان از دو سو نگریست و آن را به تاریﺦ طﺒیعت و
تاریﺦ انسانها تقسیﻢ کرد .ولی این دو سو جدا ناپذیرند؛ تاریﺦ طﺒیعت و تاریﺦ انسانها ،تا زمانی که انسانها
وجود دارند و به یﮑدیگر وابستهاند" )لودویگ فویرباﺥ و ایدﺋولوﮊی آلمانی ،ترجمه  :پرویز بابایی ،نشر چشمه،
ﭺ .(۲٨٣ :۱٣٨۶: ،٣
و در ادامه دقیقﺎا بر اساس چنین رویﮑردی است که اعﻼم میدارد:
"درست برخﻼﻑ فلسفهی آلمانی که از آسمان به زمین فرود میآید ،اینﺠا موﺿوﻉ صعود از زمین به آسمان
است .یعنی آﻏاز نﮑردن از آنﭽه انسانها میگویند ،تصور میکنند ،میپندارند ،نه از انسانها ،آنﭽنان که
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روایت شده ،اندیشیده شده ،تصور شده ،پنداشته شدهاند برای رسیدن به انسانهای واجد گوشت و خون؛ بلﮑه
آﻏاز کردن از انسان های واقعی ،فعال و بر مﺒنای فرآیند -زیست واقعی آنان که نشان دهندهی تﮑامل
بازتاﺏها و پﮋواﮎهای ایدﺋولوﮊیﮏ این فرآیند -زیست است" )همان.(۲۹۵:
و شریعتی از آن چنین تعﺒیر میکند که "کمونیسﻢ کوشیده است تا انسان را از خدا به سوی خاﮎ فرود آورد
!" حال آنﮑه در نقل قول مفصلتری که پیشتر از دست نوشتهها نقل کردیﻢ ،معلوم شد که برای مارکﺲ
ایدهآل عﺒارت است از اینﮑه " انسان برای انسان به موجودی طﺒیعی و طﺒیعت برای انسان به موجودی
انسانی" تﺒدیل شود .بسﻂ یافتهی این رویﮑرد را می توان در آرای یﮑی از شاخﺺترین چهرههای مارکسیسﻢ
عصر حاﺿر یعنی »جان بﻼمی فاستر « و اﺛر بینظیرﺵ با عنوان »اکولوﮊی مارکﺲ « پی گرفت.
بنششابراین مشخﺺ میشود که برای داشتن نگاهی انسانی به انسان و نه نگاهی خداگونه ،لزم نیست او را مرکز
عالﻢ قرار دهیﻢ و تمامی عناصر طﺒیعت را برای وجود مﺒارکش در نظر بگیریﻢ ،بلﮑه او هﻢ باید در خدمت
طﺒیعت باشد و این مهﻢ برای مارکﺲ به میانﺠی »کار خﻼقه « و نه »زحمت « و »ﺿرورت « است که ممﮑن
میشود؛ چنانﮑه در تعریﻒ »کار « ،مینویسد:
"کششششششششششار فراروندی است که در آن انسان و طﺒیعت هر دو شرکت دارند و در آن انسان به دلخواه خود
واکنشهای مادی بین خود و طﺒیعت را آﻏاز و منظﻢ میکند و در اختیار میگیرد .او با عمل خود در جهان
برونی و دگرگون ساختن آن ،همزمان طﺒیعت خود را نیز تﻐییر میدهد .انسان قدرتهای نهفتهاﺵ را تﮑامل
میبخشد و آنها به فرمان خود به فعالیت وا میدارد" )به نقل از :مﮏ لﻼن .دیوید ،کارل مارکﺲ ،ترجمهی
عﺒدالعلی دستﻐیب ،نشر پرسش.(۱٣۷۹: ٨۱ ،
شریعتی با نادیده انگاشتن تمامی این منظومهی به هﻢ پیوسته ،پیروزمندانه اعﻼم میدارد که:
"از نظر این مﮑتب ﻣ]مارکسیسﻢ [» :هدﻑ وسیله را توجیه میکند « ،هرچند راه رسیدن به هدﻑ ،به تعﺒیر
لنین »:بیداد کردن علیه مذهب « باشد! و بنابراین عﺠﺒی نیست اگر مارکﺲ که یﮏ » فیلسوﻑ علمی و
دیالﮑتیسین « است ،در مﺒارزهی علمی علیه مذهب »نقش تاریخی و اجتماعی مذهﺒیها « را به جای »حقیقت
فﮑری و علمی مذهب « بگذارد و با کوبیدن آن که خیلی آسان است ،ابﻄال این را که کار آسانی نیست ،قصد
کند"! ) شریعتی،ﭺ ) ۹ ،۱٣٨۱م .آ .(٨۶( .۲۴
شریعتی :سیمای یک پرودن مسلمان
اینﺠا بد نیست ارجاعی به ادعای بالتری که در خصوﺹ تﻐییر نﮑردن ﺑاس و اساس اندیشهی شریعتی از
»انسان ،اسﻼم و مﮑتبهای مﻐرﺏ زمین « تا درسگفتارهای »اسﻼم شناسی « حسینیه ارشاد کردم ،داشته باشﻢ.
در »اسﻼمشناسی « ) جلد  ۱۷م .آ( نیز شریعتی تز »از خودبیگانگی مذهﺒی « را که او با عنوان »الیناسیون زهد «
از آن یاد میکند در کنار اشعار عاشقانهی مارکﺲ برای جنی قرار میدهد و به تمسخر ،آن را جلد دوم دیوان
اشعار مارکﺲ میخواند که از نظرﺵ منشﺄ ابراز آن هﻢ برمیگردد به مخالفت روحانیون جامعهی ﺿد مذهﺒی
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قرن نوزده آلمان با ازدواﺝ مارکﺲ با دخترکی مﺆمنزاده که سرآﻏاز عقدهای میشود در جﺒههگیریاﺵ علیه
مذهب .الﺒته شریعتی »عقده « را نه نوعی بیماری بل عامل حرکت و طرحی نو درانداختن قلمداد میکند) نﮏ:
شریعتی ،ﭺ ) ۹ ،۱٣٨٨م.آ  .(۱۰۷-۱۰٨:( .۱۷اما نﮑتهی مهﻢ در این خوانش دو اشاره است:
قابل توجه نﺒودن نقد مارکﺲ از »از خودبیگانگی مذهﺒی «؛ چرا که چیزی بیشتر از یﮏ شعر عاشقانه نیست.
نسﺒت دادن منشﺄ تز »از خودبیگانگی مذهﺒی « به عقدهی ناشی از دست نیافتن به معشوﻕ توسﻂ روحانیون.
از اشارهی اول که بیشتر به توهین و استهزا شﺒیه است تا پاسخی درخور به یﮏ نقد جدی درگذریﻢ ،دربارهی
اشاره دوم معلوم نیست این بخش از زندگی مارکﺲ را شریعتی از کدام کتیﺒهای ﺫکر میکند! دست کﻢ به
اعتﺒار چهار زندگینامه*ی معتﺒر ترجمه شده به فارسی درباره مارکﺲ ،مشخﺺ است که این فیلسوﻑ هزاره،
از زمانی که تمایﻼت عاشقانه را در وجودﺵ یافت ) ۱۷سالگی(» ،گراز وحشی کوچولو « ی جنی فون وستفالن
بوده است و علت به تعویﻖ افتادن ازدواجشان نیز نه روحانیون و مشﮑﻼت مذهﺒی ،بل:
ترس از علنی کردن عﻼقهاﺵ به دختری که چهار سال از او بزرگتر بود ،آن هﻢ در زمانهای که به قول
فرانسیﺲ وین چنین کاری "جنایتی علیه طﺒیعت بشری به نظر میرسید".
پیدا کردن شﻐلی پر درآمد به علت آنﮑه پﺲ از مرﮒ پدرﺵ ،مادر او مستمریاﺵ را قﻄﻊ کرده بود و
سهمش را نمیداد.
دقیق ﺎا همین کار را شریعتی با نقدهای ﻏنی مارکﺲ به پرودن و نظرات مهمترین دوره ی زندگیاﺵ میکند؛
یعنی دورهی نگارﺵ »گروندریسه «» ،سه جلد سرمایه «» ،نقد برنامهی گوتا « و بسیاری دست نوشته و نامه که
در هر یﮏ میتوان رد پای یﮏ پروﮊهی عظیﻢ ناقﺺ را مشاهده کرد .شریعتی مدعی است که اینﮑه مارکﺲ
"در دورهی آخر که به حملههای شدید دست میزند و از شعارهای مﺒارزه طﺒقاتی روز ،دفاﻉ قاطﻊ یﮏ جانﺒه
ی سیاسی میکند ،به دلیل وجود »پرودن « است .یعنی اگر مارکﺲ ،رقیب نیرومندی چون پرودن -که پیش از
او و مقدم بر اوست -را در برابر خود نمیدید ،شاید دلیلی نمییافت که بر خﻼﻑ تمام مﮑتﺒش ،شعارهای
روزمره و روزنامهای سیاسی بدهد و کشﻒ تاریﺦ و جامعه شناسی علمی اﺵ را ،به صورت یﮏ ایدﺋولوﮊی
حزبی و سﻼح طﺒقه کارگر دربیاورد" و درکنار این عامل "سیر حوادﺙ و ﺿرورت تﺒدیل یﮏ جامعهشناس به
رهﺒر سیاسی شعاردهنده" را نیز به اینﮑه چﻄور مارکﺲ بر خﻼﻑ آنﭽه شریعتی دوست دارد کشﻒ مارکﺲ
بنامد ﻣ]قوانین تاریﺦ [ عمل میکند )شریعتی ،ﭺ ) :۹ ،۱٣٨٨م .آ .(۱۲۰-۱۱۹ (.۱۷
برای نشان دادن بی اساس بودن این تلقی ،لزم است به دو نﮑته اشاره شود:
•

اول چرایی و چگونگی مواجههی مارکﺲ با پرودن

•

دوم ارتﺒاﻁ وﺛیﻖ بین تﺌوری مﺒارزهی طﺒقاتی با نوشتههای دوران متﺄخر مارکﺲ

در خصوﺹ مورد اول باید گفت که مارکﺲ پیش از انتشار »فقر فلسفه « در سال  ،۱٨۴۷با پرودن در تابستان
 ۱٨۴۴مﻼقات کرده بود و در مدت زمانی که پاریﺲ بود کوشید در جریان ارتﺒاﻁ دوستانهای که با او داشت

پراکسیس

Praxies.org

در کنار ستایش از اﺛرﺵ ،یعنی »مالﮑیت چیست؟ « ) ،( ۱٨۴۰با توﺿیح پیﭽیدگیهای فلسفهی هگل برای او،
نسﺒت به جﺒران کمﺒودهای نظریاﺵ کمﮑی کند .ستایش مارکﺲ از »مالﮑیت چیست؟ « در درجهی اول به
»علیه وﺿﻊ موجود بودن « آن و در درجهی دوم به »سﺒﮏ نوشتاری قابل فهﻢ کتاﺏ برای همگان « بر
میگشت اما با وجود آنﮑه هنوز به طور جدی با اقتصاد سیاسی درگیر نشده بود ،باور داشت که کتاﺏ دچار
نقایﺺ جدیای در حوزهی مفهوم پردازی »مالﮑیت « است؛ چراکه پرودن در عین مخالفت با مالﮑیت خصوصی
با مالﮑیت جمعی و کمونیسﻢ هﻢ مخالﻒ بود .احتماﺎل از همین رو هﻢ دعوت مارکﺲ برای پیوستن به »کمیتهی
مﮑاتﺒات کمونیستی « را به علت آنﮑه ایدههای کمونیستی از نظرﺵ »اعمالی آشﮑارا خودسرانه ،خشونت بار و
نابودکننده « بود ،رد کرد و پیوسته بر اصﻼحات از بال تﺄکید میکرد .همﭽنین پیش از انتشار »فقر فلسفه « ،
مارکﺲ نظراتش دربارهی این اﺛر دو جلدی را طی نامهای مورﺥ  ۲٨دسامﺒر  ۱٨۴۶برای پاول آننﮑﻒ شرح
داده بود .تنها در ﮊوﺋن  ۱٨۴۷در حالی که مارکﺲ و انگلﺲ در آستانهی عﻀویت در »اتحادیه کمونیستی «
بودند ،مارکﺲ تصمیﻢ گرفت به منظور مقابله با اشاعهی آنﭽه در فرانسه به »پرودونیسﻢ « شهرت یافته بود،
نقد خود بر »فلسفهی فقر « را منتشر کند.
اما فارﻍ از این مقدمات ،نگاهی به محتوای نقد مارکﺲ گواه تداوم خﻄی است که مارکﺲ در نقدﺵ از
»اقتصششششاد سیاسی « از یﮏ سو و »سرمایهداری « از سویی دیگر در آﺛار پﺲ از این ،پی میگیرد .مواردی نظیر
»برجستگی ساختار تولید «» ،تاریخی بودن سرمایهداری « و »چگونگی تعیین مصرﻑ در جامعهی آینده « از
جملهی مفاهیﻢ طرح شده در »فقر فلسفه «اند که مارکﺲ به ترتیب موارد اول و دوم را در »گروندریسه « و
»سرمایه « و مورد سوم را در »نقد برنامهی گوتا « تﮑرار می کند.
تمامی مﺒارزات سیاسی مارکﺲ از بعد از  ۱٨۴۷و نیز شعارها و نقدهایی که مینویسد را میبایست در پرتو
کار دقیﻖ و جدیاﺵ در عرصهی »نقد اقتصاد سیاسی « و کشﻒ تﺌوریهایی چون »ارزﺵ اﺿافه «» ،ارزﺵ
کار «» ،نرﺥ نزولی سود « و »مصرﻑ نامﮑفی « ارزیابی کرد .آن بخشی از اندیشههای مارکﺲ که شریعتی هرگز
جرﺃت نﮑرد به سراﻍ آنها برود و نیز در نظریات خودﺵ در خصوﺹ »مذهب در جامعهی ایران « نیز از آن
ﻏفلت کرد.
آیا نمیبایست این ربﻂ بیاساسی که شریعتی بین مشﮑﻼت عاطفی مارکﺲ و تزﺵ دربارهی »از خودبیگانگی
مذهﺒی « برقرار میکند از یﮏ سو و فروکاستن ﻏنای نظری دورهی متﺄخر زندگانیاﺵ به دعوایی سیاسی با
پرودن از سوی دیگر و به قول خودﺵ این به اصﻄﻼح »کاوﺵ در ریشههای مادی فﮑر مارکﺲ « را به حساﺏ
»جعل « یﮏ اندیشه به منظور برتری دادن به قﻄب مخالﻒ آن  [اسﻼمﻣ] بگذاریﻢ؟
شاید بتوان علت تﺄکید شریعتی بر نقش پرودن در دورهی متﺄخر زندگی مارکﺲ را در این دانست که نظرات
پراکندهی خود او درباره اقتصاد و نیز نگاهش به سوسیالیسﻢ ،درست چیزی از همان دست بود» :سوسیالیسﻢ
حقیقی «ای که شریعتی آن را به »سوسیالیسﻢ اسﻼمی « ترجمان میکند؛ و این عﺠیب نیست وقتی که متوجه
شویﻢ یﮑی از تﺄﺛیرگذاران بر او ﮊرﮊ گورویﭻ ،جامعه شناس و از پرودون ایستهای شناخته شششده فرانسششه بششوده
است که از قﻀا آﺛاری چند از وی در سالهای اول انقﻼﺏ ترجمششه شششده اسششت» .جهتگیری طﺒقاتی اسﻼم « را
باید جدیترین تﻼﺵ شریعتی برای بازآفرینی یﮏ منظومهی »سوسیالیستی « با دللتهای اسﻼمی آن
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دانست .شریعتی در این اﺛر به نوعی در کار بسﻂ و تﺒیین نظریهی »تثلیث نامقدس زر و زور و تزویر « خویش
است که آن عصارهی تمامی منظومهی فﮑریاﺵ عنوان میکند:
"متﺄسفﻢ که ﻏیر از این سه مﻄلب چیزهای دیگری هﻢ گفتهام ،میخواهﻢ بگویﻢ ﻏیراز همین بحث اصﺎﻼ چیز
دیگری نیست ،یعنی من حرﻑ دیگری ندارم" )شریعتی) ۱٣٨۵ ،م .آ .(۶۰۹-۱۰:( .۲٨
شریعتی در مواجهه با این چالش که "شما میگویید که با هر نوﻉ سرمایهداری مخالﻒ هستید و وقتی
میبینید ،رعشه بر تنتان میافتد ،در حالیﮑه  ...اسﻼم با سرمایهداری با قید شرﻁ موافﻖ است ،ولی به نحوهی
خرﺝ کردن آن  [کارﻣ] دارد که چﻄور باشد و چه شرایﻄی داشته باشد )منظور سرمایهداری فردی است و نه
جمعی(" )شریعتی ) ۱٣۵۹ ،م.آ  (٣۶ :( .۱۰چنین پاسﺦ میدهد:
"سیستﻢ اقتصادی باید سیستمی باشد که به آن »مردکه « متﺠاوزی که میخواهد تﺠاوز کند ،امﮑان قانونی و
عملی ندهد ،نه اینﮑه امﮑان بدهد ،و بعد از نظر اخﻼقی کنترلش کند ،یعنی نمیشود یﮏ زیربنای سرمایهداری
و استثماری و استعماری و یﮏ روبنای اخﻼقیﻣ]بر مﺒنای [ عدالت و تقوی درست کرد .باید روبنای اخﻼقی

اسﻼمی را در زیربنای تولیدی و اقتصادی بیاوریﻢ ،باید آنتقوی ،آن عفو ،آن زهد ،آن اعراض از دنیا و آن
مﺒارزه با اسراﻑ را که ﻣ]اسﻼم میگوید [ ،به زیربنای تولیدی وارد کنیﻢ و از آن ،سیستﻢ اقتصادی درست کنیﻢ،
نه اینﮑه ما که سیستﻢ اقتصادی رادر دورهی فﺌودالیته ،قﺒایلی و بورﮊواﺋی قﺒول کردیﻢ ،امروز هﻢ سیستﻢ
سرمایهداری را بﭙذیریﻢ و اسﻼم را به عنوان نصیحت اخﻼقی مﻄرح کنیﻢ و داﺋمﺎا بگوییﻢ که آقا نخور ،آقا
بخور" )همان.(۴۱:
شریعتی در ادامه بحث برای روشنتر کردن تلقی خویش از »اقتصاد سیاسی اسﻼمی « میگوید:

"متﺄسفانه ما وقتی از اقتصاد اسﻼم صحﺒت میکنیﻢ ،فقﻂ احﮑام مالﮑیت و قوانین فقهی را مورد بررسی قرار
میدهیﻢ .بنابراین برای بررسی نظام اقتصادی ،قﺒﺎﻼ باید فلسفهی اقتصادی اسﻼم را جست و برای فهﻢ فلسفهی
اقتصادی اسﻼم ،فلسفهی جهانبینی و انسانشناسی اسﻼم یا ایدﺋولوﮊی آن را شناخت" )همان .(۱۰۲-۱۰٣ :
به این اعتﺒار او به ﺿرس قاطﻊ مﺠموعهی مﺒادله ،مزارعه ،مﻀاربه ،اجاره ،مرابحه ،ربا ،موارد زکوه ،خمﺲ،
معامﻼت ،مﮑاسب و  ...دیگر نامهای الصاﻕ شده بر اشﮑال سنتی اقتصاد زراعی و بازاری قدیﻢ را که فقه
اسﻼمی خود را با آنها منﻄﺒﻖ ساخته و در آن اشﮑال محﺒوس شده است را جملگی "تدوین احﮑام ﻣ]اقتصادی [
به سود طﺒقات بال و در برابر طﺒقات محروم" )همان (۹٨:تفسیر میکند.
همﭽنین شریعتی در آﻏاز دفتر اول از این مﺠموعه)جهتگیری طﺒقاتی اسﻼم( با نقد از ساختارگرایی
مارکسیسﻢ و حذﻑ عنصر آگاهی در تاریﺦ ،در آن ﻣ]مارکسیسﻢ [ ،تفسیر و تﺒیین فلسفهی اقتصادی اسﻼم در
سایهی فلسفهی جهانبینی و انسانشناسی آن را ،این طور صور بندی میکند:
"وقتی بر خودسازی انقﻼبی تﮑیه میکنیﻢ ،به این معناست که تصمیﻢ خود ما ،سرنوشت و نظام اجتماعی ما را
میسازد .خودسازی که بر اساس یﮏ فرهنگ ،یﮏ ایدﺋولوﮊی و ارزﺵهای اخﻼقیست ،در مارکسیسﻢ
روبناست یا زیربنا؟ روبناست .ابزار تولید و شﮑل تولید ،زیربناست؛ و وقتی بر روبنا تﮑیه میکنیﻢ ،از دیدگاه
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مارکسیسﻢ کﻼسیﮏ ﻏلﻂ است ،چراکه روبنا را علتی برای تﻐییر زیربنا تلقی کردهایﻢ ،در صورتی که این یﮏ
بینش اسﻼمی است که عامل و موتور حرکت تاریﺦ را آگاهی و عمل انسان میداند و میگوید که تﻐییر یﮏ
جامعه میسر نیست ،مگر اینﮑه آنﭽه که درون انسانهاست تﻐییر کند؛ تا »ما بانفسهﻢ « تﻐییر پیدا نﮑند ،تﻐییر
»ما بقوم « ممﮑن نیست" )همان.(٣:
شریعتی بحث خود را بیمثال هﻢ نمیگذارد و به سراﻍ ﮊاپن میرود و از نقش گونهای »زهد « در اقتصاد نظام
»شینتوﺋی « مذهب ﮊاپنی سخن به میان میآورد:
"در ﮊاپن یﮏ مسﺌله »پاتروناﮊ  « ) (PATRONAGEوجود دارد» .پاتروناﮊ « یعنی یﮏ حالت »ابوت « داشتن که
جزء نظام شینتوﺋی مذهب ﮊاپنی است ،و به معنای پدرگونه بودن نسﺒت به زیردستان است .این ﻣ]ویﮋگی [ وارد
اقتصاد ﮊاپنی شده است .به طوریﮑه اقتصادﺵ ،تمامﺎا اقتصاد نیست و با معنویت رابﻄه بسیار دارد .میبینیﻢ
قناعت ،نه تنها گریز از تولید نیست ،بلﮑه فشار بیشتر روی تولید است ،چون هر جامعهای هرچه کمتر مصرﻑ
و هرچه بیشتر تولید کند ،خوشﺒخت و آسیبناپذیر است و تورم را هرگز نخواهد دید .چه کسی میتواند
بیشتر تولید کند؟ آن کسی که کمتر مصرﻑ کند" )همان.(۴۵:
شریعتی برای تﮑمیل بحث خود در خصوﺹ اهمیت بازخوانی و تفسیر فلسفهی اقتصادی اسﻼم ﺫیل جهانبینی
اسﻼم و انسانشناسیاﺵ ،حتی از »اشﮏهای آنارشیستها « در مواجهه با تفسیری که خودﺵ از این
جهانبینی و انسانشناسی اراﺋه میدهد ،مایه میگذارد )نﮏ :همان.(٣٨:
از اینﺠا به بعد او به سراﻍ اراﺋهی درﮎ و دریافتش از »سوسیالیسﻢ « میرود و درصدد آن بر میآید که
مشخﺺ سازد به چه معنای مارکسیست نیست اما سوسیالیست هست .اهمیت این تفﮑیﮏ برای وی از
آنﺠایی نشﺄت میگیرد که او در مواجهه با مارکسیستها همواره گلهی خود را از اینﮑه "ماتریالیسﻢ به ریش
سوسیالیسﻢ بسته شده" ابراز کرده است .شریعتی مینویسد:
"و بنابراین ،سوسیالیسﻢ -بدان گونه که ما تلقی میکنیﻢ -تنها به این خاطر مقﺒول نیست که در مسیر جﺒری
تاریﺦ ،پﺲ از سرمایهداری ،حتمیالوقوﻉ است ،بلﮑه به این خاطر است که انسان را که تنها موجودیاست که
»ارزﺵ « میآفریند و به تعﺒیر اسﻼم ،حامل روح خدا است ،و رسالت اساسیاﺵ در زندگی ،تﮑامل وجودی
خویش است ،از بندگی اقتصادی در نظام سرمایهداری و زندان مالﮑیت استثماری و منﺠﻼﺏ بورﮊوازی ،آزاد
میکند و روح پست سودجویی فردی و افزون طلﺒی مادی را که جنون پول پرستی و قدرتستاﺋی و هیستری
رقابت و فریب کاری و بهرهکشی و سﮑه اندوزی و خودپرستی و اشرافیت طﺒقاتی زادهی آن است ،ریشهکن
میسازد و جامعه را و زندگی را جولن گاه آزاد و باز و یاری دهندهای برای تﺠلی روح حﻖپرستی و تعالی
وجودی و تﮑامل اجتماعی و رشد نوعی میکند" )همان.(۷۹:
پﺲ علت مقﺒولیت »سوسیالیسﻢ « نزد شریعتی دو چیز است:
•

در مسیر جﺒری تاریﺦ بودن آن و حتمیالوقوﻉ بودنش

•

آزادی انسان به مثابهی یﮏ آفرینندهی ارزﺵ از بندگی اقتصادی سرمایهداری
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در اینﺠا اشاره به این نﮑته لزم به نظر میرسد که منظور شریعتی از »جﺒرتاریخی « ،حذﻑ نقش عنصر
»آگاهی « در جریان تاریﺦ نیست .او پیش تر در درسهای »اسﻼمشناسی « در حسینیهی ارشاد ،به هنگام بحث
از تفاوت انواﻉ مارکسیسﻢ ،متذکر شده بود که ما یﮏ »ماتریالیسﻢ تاریخی « داریﻢ و یﮏ »دترمینیسﻢ تاریخی «
که اولی مربوﻁ به مارکﺲ نیست و مارکسیسﻢ دولتی به میانﺠی کﮋفهمیهای انگلﺲ و استالین آن را
برساخت کرده و در آن انسان هیﭻکاره است؛ حال آنﮑه دومی همان منظور مورد نظر مارکﺲ است که در
آن »دیالﮑتیﮏ « میان سوﮊه و ابﮋه لحاﻅ شده.
شریعتی با ارجاﻉ به صحﺒتهای گورویﭻ در تﺄیید ادعای مورد نظر خویش ،ریشهی لﻐوی »دترمینیسﻢ « را
دارای بار جﺒرگرایانهی کمتری میداند و آن را به »تعین « ترجمه میکند .شریعتی دلیل ترجیح معادل
»دترمینیسﻢ « به جای »ماتریالیسﻢ « را پیشینهی فلسفی »ماتریالیسﻢ « عنوان میکند که یﮏ دستگاه نظری
بستهای بود و منشﺄ همه چیز را »ماده « میدانست؛ حال آنﮑه مارکﺲ در »تزهایی درباره فویرباﺥ « دقیقﺎا
کوشیده بود تا با آن تصفیه حساﺏ کند )نﮏ :شریعتی) ۱٣٨٨ ،م .آ .(۲۵۱-۲۵۰:( .۱۷
در نظر بسیاری اما حاصل این تصفیه حساﺏ دست کشیدن از »ماتریالیسﻢ « نﺒود ،بلﮑه مارکﺲ کوشید تا
قراﺋتی »دیالﮑتیﮑی  « از آن اراﺋه دهد .این رویﮑرد در درس گفتارهای تدوین شده در اتحاد جماهیر شوروی در
قالب دو فرمول »دیامات « ) (Diamatیا همان »ماتریالیسﻢ دیالﮑتیﮏ « و نیز »هیستومات « )  (Histomatیا همان
»ماتریالیسﻢ تاریخی « تﺌوریزه شد که موجﺒات کﮋفهمیهای بسیاری در بحثهای تاریخی و فلسفی شد تا آنﺠا
که بسیاری از مارکسیستها از آن روی گردان شدند و به دنﺒال معادلهای جایگزین گشتند .از جملهی
اینمعادلها ،ادعایی است که شریعتی به تﺄسی از گورویﭻ پیش میکشد» :دترمینیسﻢ دیالﮑتیﮏ « و
»دترمینیسﻢتاریخی «.
اما در ادامهی بحث ،شریعتی پدیدهی سوسیالیست بودن در عین مارکسیست نﺒودن را اینﻄور تشریح میکند:
"روشن است که به چه معنایی ما مارکسیست نیستیﻢ و به چه معنایی سوسیالیستیﻢ .مارکﺲ ،به عنوان یﮏ
اصل علمی و کلی ،اقتصاد را زیربنای انسان میگیرد و ما درست برعﮑﺲ به همین دلیل با سرمایهداری
دشمنیﻢ و از انسان بورﮊوازی نفرت داریﻢ و بزرگترین امیدی که به سوسیالیسﻢ داریﻢ این است که در آن،
انسان ،ایمان و اندیشه و ارزﺵهای اخﻼقی انسان ،دیگر روبنا نیست ،کالی ساخته و پرداختهی زیربنای
اقتصادی نیست ،خود علت خویش است ،شﮑل تولیدی به او شﮑل نمیدهد ،در میان دو دست »آگاهی « و
»عشﻖ « آﺏ و گلش سرشته میشود و خود را خود انتخاﺏ میکند ،میآفریند و راه میبرد" )همان(.
او در ادامه به نقل پارهای از آیات و احادیثی میپردازد که به زعﻢ خودﺵ ،به صراحت در آنها علیه
سرمایهدار و سرمایهداری صحﺒت شده است و اینﮑه امروز فقه اسﻼمی به عنوان عامل پیوند دهندهی اسﻼم و
سرمایهداری معرفی میشود را به حساﺏ تفاسیر راست گرایانهی مﻼها و پیوند نامﺒارکی که میان »بازاری « و
»آخوند « وجود دارد ،میگذارد.

پراکسیس

Praxies.org

در تمامی این نقل قولها و بحثهایی که در نسﺒت فلسفهی اقتصادی اسﻼم با جهانبینی و انسانشناسی آن
میآورد ،تﺄکید شریعتی برعنصر »مالﮑیت « است؛ چنانﮑه در فراز مهمی به عنوان تفسیری بر مﺠموعهی این
نقل قولها مینویسد:
"بنابراین آنﭽه با کار شخصی ساخته نشده است ،منابﻊ و مواد طﺒیعی که ساخت خداست ،مالﮑیت عام دارد.
بنابراین ،مالﮑیت تنها بر اساس کار تحقﻖ مییابد و طﺒیعی است که تنها انسانهایی که کار میکنند ،میتوانند
مالﮏ باشند .بنابراین ،اساس ﺎا مالﮑیت بر سرمایه برای استخدام کار معنی ندارد .مالﮑیت ،در این صورت ،به
معنی حﻖ انسان بر دستاورد خویشاست؛ یعنی حﻖ برخورداری انسان از دستاورد خویش .ﺛمرهی کار خویش.
پﺲ مالﮏ یعنیکارگر" )همان.(۱۱۰-۱۱۱ :
اما بﺒینیﻢ این سوسیالیسمی که شریعتی به ما معرفی میکند آیا ریشه و تﺒاری داشته یا اینﮑه ابداﻉ او و
نخشب است؟ همﭽین بﺒینیﻢ که آیا مارکﺲ واکنشی نسﺒت به این قراﺋت از سوسیالیسﻢ داشته است؟
اگر»آری « ،این واکنش به چه صورت بوده است؟
طﺒﻖ نظر انگلﺲ در کتاﺏ »سوسیالیسﻢ علمی وتخیلی « ،ریشههای تﺌوری سوسیالیستی را میتوان در سه خﻂ
فﮑری ردیابی کرد .جورﺝ نواﮎ این سه خﻂ را به شﮑل زیر دستهبندی میکند:
"نخستین تﺌوری سوسیالیستی ،معرﻑ بسﻂ ﺛابتقدمانهی دکترینهای دموکراتیﮏ انقﻼﺏهای ﺿد فﺌودالی
بود که در اوایل در قالب بیانات بورﮊوازسی رادیﮑال و تودهی عوام خود را عیان میساخت .چهرههای شاخﺺ
این جریان را میتوان »مورلی «» ،مابلی « و »بابوﻑ « دانست که حتی صورت بندیشان ،سرشتی کمونیستی هﻢ
به خود گرفت.
دومین رشتهی تفﮑر ،نقسد سازﺵ ناپذیر زندگی بورﮊوایی و نهادهای آن بود .سوسیالیستهای تخیلی فرانسه و
انگلستان ،نظیرسن سیمون ،فوریه و اوون ،معماران این تفﮑر بودند .نظرات آنها مﺒتنی بر سرخوردگی از
انقﻼﺏ فرانسه و ناامیدی از انقﻼﺏهای صنعتی بود.
سومین عنصر حیاتی نه از تاریﺦ اشتقاﻕ یافت ،نه از سیاست یا اقتصاد ،بلﮑه مشتسﻖ فلسفه و منﻄﻖ بود .این
همان شیوهی تفﮑر دیالﮑتیﮑی بود که مﮑتب فلسفهی کﻼسیﮏ آلمان به آن پرداخت و هگل آن را پر بارتر از
همه به درجهی اعلی رساند" )انگلﺲ ،سوسیالیسﻢ علمی و تخیلی ،نشر طﻼیه پرسو.(۱۶-۱۵ :۱٣٨۶ ،
شاید بتوان تﺄﺛیرگذارترین و در عین حال شاخﺺترین چهرههای سنت سوسیالیستی تا پیش از اعﻼم حﻀور
مارکﺲ و انگلﺲ به میانﺠی نوشتههایشان )و در صدر همهی آنها »مانیفست «( را یﮑی »ویلهلﻢ وایتلینگ « و
دیگری »پیر ﮊوزﻑ پرودن « دانست.
الﺒته نﺒاید از بابوﻑ و بﻼنﮑی ﻏافل بود ،اما آنها به سﺒب گذراندن مدت زیادی از عمرشان در زنششدان ،بیشششتر
یﮏ سمﺒل مﺒارزاتی بودند تا چهره هایی فﮑری؛ به بیان دیگر آنان چه گوارای قرن نوزدهﻢ بودند.
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وایتلینگ یﮏ خیاﻁ دورهگرد اهل ماگدبورﮒ بود که با انتشار آﺛاری چون »ﺿمانتهای سازگاری و آزادی «،
»بشریت چنانﮑه هست و چنانﮑه باید باشد « و »انﺠیل گناهﮑار فقیر « به یﮑی از معروﻑترین و محﺒوﺏترین
افراد نه تنها در میان کارگران آلمان بلﮑه در میان روشنفﮑران آن کشور بدل شده بود.
در سالیان بعد اما وایتلینگ شیوهی موعظهگری شﺒهمذهﺒی در پیش میگیرد و با طرفداری از انقﻼﺏ فوری
خواستار برقراری دیﮑتاتوری صالحان مد نظر بابوﻑ میشود .همﭽین به سیاﻕ کمونیزم مسیحیت اولیه اصول
خود را »حذﻑ پول «» ،حذﻑ بانﮏ «» ،عشﻖ مسیحی « و »برگشت به قوانین طﺒیعت « اعﻼم میدارد .شاید از
همین رو هﻢ هست که در جریان کنگرهی دوم »اتحادیهی کمونیستها « در  ۲۹نوامﺒر  ۱٨۴۷او و پیروانش از
انﺠمن کنار گذاشته میشوند.
پرودن اما مﻄرحتر از وایتلینگ بود .تقریﺒ ﺎا بخش اعظﻢ سوسیالیسﻢ فرانسوی تحت تﺄﺛیر افﮑار او سنسیمون
بود .در جریان »کمون پاریﺲ « نظرات او بیشتر بر کمیته قالب بود تا نظرات مارکﺲ.
پرودون به اعتﺒار رسالهی »مالﮑیت چیست؟ « و پاسﺦ کوتاه اما دندان شﮑنش به این سوﺃل مﺒنی بر اینﮑه

" مالﮑیت دزدی است" و همﭽنین کتاﺏ »فلسفهی فقر « به یﮏ معنا سرشناسترین سوسیالیست پاریﺲ به
شمار میآمد .چنانﮑه مارکﺲ بعدها در نقد خویش به »فلسفهی فقر « نشان داد ،هدﻑ پرودن در کتاﺏ
»مالﮑیت چیست؟ « حمله به مالﮑیت خصوصی وسایل تولید نﺒود .او در عین اینﮑه سودجویی ،رباخواری و
استثمار سرمایهداری را محﮑوم میکرد با مالﮑیت جمعی سوسیالیستی هﻢ سر سازﺵ نداشت .به زعﻢ پرودن
تﺒادل »نابرابر « و »ﻏیرمنصفانه «ی محصول کار ،سود تﺠاری و بهرهی وامها ،علت بدبختی جامعه بود.
با انتشار »فلسفهی فقر « ،پرودن معتقد بود که آخرین کﻼم را در فلسفه و علوم اجتماعی بیان داشته است و
کتابش در واقﻊ نوعی انﺠیل زمانه است؛ چنانﮑه در مقدمهی کتاﺏ مینویسد:
"بنابراین ،از این پﺲ ،ما باید به متﺄلهین بیاموزیﻢ ،زیرا تنها ما سنت کلیسا را ادامه میدهیﻢ ،تنها ما معنای
کتاﺏ مقدس ،شوراهای کلیسا و  [نوشتههایﻣ] پدران کلیسا را میدانیﻢ" )طﺒاطﺒایی ،جواد ،جدال قدیﻢ و جدید،
نگاه معاصر ) ۱٣٨۵ ،ﭺ .(۱٣٨ :( ۲
عﺠیب نیست که کارل لوویت معتقد است پیوند مفهوم »پیشرفت  « با »مشیت در الهیات مسیحی « در
نوشتههای هیﭻکﺲ به اندازهی پرودون برجسته نیست .پیش-تر از پرودن چهرههایی چون »موزس هﺲ « در
»مرامنامهی کمونیستی « ای که به سال  ۱٨۴۷منتشر کرده بود و سﺒﮏ نوشتار آن متﺄﺛر از »کاتیشیسﻢ «های
مسیحی )یﮏ جور توﺿیحالمساﺋل مسیحی( بود ،هدﻑ کمونیستها را »حذﻑ مالﮑیت خصوصی « و "
جایگزینی آن با اشتراﮎ در کالها" عنوان کرده بود.
تمامی این نوشتارهای پرشور دربارهی ﺿرورت سوسیالیسﻢ و اهمیت آن ،توﺿیحی درباره چگونگی پیدایش
سرمایهداری نمیدادند و حداکثر مثل پردن لﻄﻒ میکردند مسﺌله را صرفﺎا با یﮏ صورت بندی انتزاعی ساده
از چگونگی پیدایش تقسیﻢ کار)آن هﻢ به سﺒﮏ آدام اسمیتی( و نیز تﺄکید بر اهمیت تفﮑیﮏ ارزﺵ مصرفی از
ارزﺵ مﺒادله ،به پایان میبردند .عﺠیب نیست که در مواجهه با ایشان مارکﺲ با قاطعیت از اقتصاددانانی
چون »فردریﮏ لیست «» ،ریﮑاردو « و یا »لودردال « علیرﻏﻢ ایرادات جدیای که به آنها دارد)و آنها را در
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گروندریسه به طور مشروح بیان می کند( دفاﻉ میکند .اکنون به یﮏ نمونهی اظهار نظر مشترﮎ پرودن و
شریعتی نگاه کنیﻢ تا ریشهی این ادعای شریعتی که:
"اگر مارکﺲ ،رقیب نیرومندی چون پرودن -که پیش از او و مقدم بر اوست -را در برابر خود نمیدید ،شاید
دلیلی نمییافت که بر خﻼﻑ تمام مﮑتﺒش ،شعارهای روزمره و روزنامهای سیاسی بدهد و کشﻒ تاریﺦ و
جامعهشناسی علمی اﺵ را ،به صورت یﮏ ایدﺋولوﮊی حزبی و سﻼح طﺒقه کارگر در بیاورد " )شریعتی ،ﭺ
) ۹، ۱٣٨٨م .آ  .(۱۲۰-۱۱۹ :( .۱۷بیشتر روشن شود.
تحلیل پرودن از ارزﺵ مصرﻑ و ارزﺵ مﺒادله مﺒتنی بر مفهوم »کمیابی « و »وفور « است .به زعﻢ او ،در
صورتی که تقاﺿا ﺛابت بماند ،به همان نسﺒت که عرﺿه افزایش یابد ،ارزﺵ یﮏ محصول تنزل مییابد .به
عﺒارت دیگر هر قدر یﮏ محصول نسﺒت به تقاﺿا فراوانتر باشد ،به همان اندازه ارزﺵ مﺒادله یا قیمت آن
نازلتر خواهد بود .برعﮑﺲ ،هر قدر عرﺿه نسﺒت به تقاﺿا کمتر باشد ،به همان اندازه ارزﺵ مﺒادله یا قیمت
محصول ترقی میکند .به این اعتﺒار ارزﺵ مﺒادلهی یﮏ محصول ،وابسته به فراوانی یا کمیابی آن نسﺒت به
تقاﺿا است .پرودون خود چنین مینویسد:
"  ...چیزهایی که مصرﻑ آنها ﺿروری و مقدارشان نامحدود است ،باید رایگان باشند و چیزهایی که ارزﺵ
استفاده آنها صفر و کمیابیشان بسیار زیاد است ،میباید قیمت بینهایت بالیی داشته باشند" )مارکﺲ ،فقر
فلسفه ،ترجمه آرتین آراکل ،نشر اهورا.(۱۶-۱۷ ۱٣٨٣: ،
به قول مارکﺲ او خیلی ساده میخواهد بگوید که ارزﺵ مﺒادله صرفﺎا به معنای کمیابی است و ارزﺵ مصرﻑ
به معنای وفور؛ اما هنگامی که در واقعیت عینی این تساوی انتزاعی مفاهیﻢ را تحقﻖ یافته نمیبیند ،دست به
دامان معﺠزه میشود :محصولی که به سﺒب قیمت بی نهایت بالیش برای آن تقاﺿایی وجود ندارد.
در ادامه پرودن ارزﺵ مصرﻑ را با عرﺿه و ارزﺵ مﺒادله را با تقاﺿا مشابه قلمداد میکند و باز هﻢ به قول
مارکﺲ برای هرچه چشمگیرتر کردن آنتی تز خود ،به جای ارزﺵ مﺒادله» ،ارزﺵ نظری « را قرار میدهد.
پرودن در پاسﺦ به این پرسش که چﻄور میتوان تﻀاد میان ارزﺵ مصرﻑ و ارزﺵ مﺒادله را به سازگاری
بدل کرد ،میگوید :اراده ی آزاد .او مینویسد:
"من در خصلت خود به عنوان خریدار آزاد ،داور نیازمندیهای خود هستﻢ ،داور مفید بودن شیء هستﻢ ،داور
قیمتی که میخواهﻢ برای آن بﭙردازم ،هستﻢ .از طرﻑ دیگر تو به عنوان تولیدکنندهی آزاد ،صاحب اختیار
وسایل تولید هستی و در نتیﺠه میتوانی مخارﺝ خود را تقلیل بدهی" )همان.(۱۹:
اینﮏ به سراﻍ نقل قولی از شریعتی برویﻢ که چند سﻄر بالتر آوردیﻢ:
" ...هر جامعهای هرچه کمتر مصرﻑ و هرچه بیشتر تولید کند ،خوشﺒخت و آسیب ناپذیر است و تورم را
هرگز نخواهد دید .چه کسی میتواند بیشتر تولید کند؟ آن کسی که کمتر مصرﻑ کند" )شریعتی ) ۱٣۵۹ ،م.
آ .(٣۶:( .۱۰
به این اعتﺒار علت اصلی موفقیت اقتصاد ﮊاپن میشود :زهد ﮊاپنی!
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آیا این »زهد ﮊاپنی « چیزی از جنﺲ همان »اراده آزاد  « پرودن نیست؟ آیا همان »خودسازی «ای که در
صفحات آﻏازین »جهت گیری طﺒقاتی اسﻼم « شریعتی آن را نیروی محرکهی تاریﺦ مینامد و به عنوان
افتخاری برای صورت بندی اسﻼمی جامعه در برابر مارکسیسﻢ مﻄرح میکند ،همین »ارادهی آزاد « پرودن
نیست؟ به این اعتﺒار یعنی تمام مشﮑل سرمایهداری این است که بعﻀی آدمها زیاد مصرﻑ میکنند؟ به
همین سیاﻕ اگر آدمها تقوی پیشه کنند و »ما انفسهﻢ « را کنترل کنند ،واقعیت عینی سرمایهداری مهار
میشود؟
مارکﺲ در واکنش به یﮏ همﭽین سوسیالیسمی ،در فراز سوم »مانیفست « ،تحت عنوان »سوسیالیسﻢ حقیقی «
مینویسد:
"مشهور است که راهبها شرح زندگی احمقانهی قدیﺲهای کاتولیﮏ را در بالی ﻣ]صفحات [ دستنوشتههایی
ﮏ دوران بت پرستی باستان نوشته شده بود .ادیﺒان آلمانی عﮑﺲ این
مینگاشتند که در آنها آﺛار کﻼسی س
عمل را در مورد آﺛار کافرکیش فرانسوی انﺠام دادند ،ﻣ]به این صورت که [ خزعﺒﻼت فلسفی خویش را ﺫیل
نسخهی فرانسوی نگاشتند .به عنوان نمونه ،ﺫیل نقد فرانسوی از کارکردهای اقتصادی پول نوشتند ،بیگانگی
آدمی ،و ﺫیل نقد فرانسوی از دولت بورﮊوایی نوشتند ،خلﻊ مقولهی عام و ﻏیره " )لﺌو پانیﭻ و کالین لیز،
مانیفست پﺲ از  ۱۵۰سال ،آگه ) ۱٣٨۰،ﭺ .(٣۰۷-٣۰٨: ( ۲
مارکﺲ ایده ی »مصرﻑ نامﮑفی « را برای توﺿیح بحران در نظام سرمایه داری به سﺒب آنﭽه که در ایششن تششز
" ﻏفلت از ساحت تولید" می پنداشت ،بر نمی-تابید ،چه رسد به اینﮑه "مشﮑل ،مصرﻑ زیاد یﮏ عده است"!
آیا ﻏیر از این است که شریعتی هﻢ ﺫیل نقد عمیﻖ مارکﺲ از »مذهب «  ،مینویسد »الیناسیون زهد « و یا ﺫیل
نقد مارکﺲ از »ارزﺵ اﺿافی «  ،مینویسد »مصرﻑ کمتر «؟!
بررسی عمیﻖ مﺒاحث نقد اقتصاد سیاسی مارکﺲ درباره نظریهی ارزﺵ و نیز چگونگی تﺒیین او از قدرت پول
در جامعهی بورﮊوایی ،گواهی میدهد که بحث شریعتی در خصوﺹ اقتصاد و سوسیالیسﻢ حتی ﻏنایی به
اندازهی »سوسیال دموکراتهای تﺒریز « در زمان مشروطه هﻢ ندارد .برجسته کردن این نﮑته که شریعتی به
عامل اقتصاد در تحلیلش توجه میکرده ،بیشتر باید به حساﺏ آن دست توجهاتی گذاشته شود که هر انسانی
به صرﻑ زیستن ناگزیر از آن است و نه توجهی از جنﺲ »اقتصاد سیاسی « و یا سﻄح بالتری از آن ،یعنی
»نقد اقتصاد سیاسی «.
گفتن اینﮑه مالﮑیت تنها بر اساس کار تحقﻖ می یابد و یا اینﮑه عدم تناسب تقاﺿا و مصرﻑ تورم یا رکود
ایﺠاد میکند ،شایستهی این طعنهی مارکسی است که "هر کودکی این بدیهیات را میداند"! دقیقﺎا به سﺒب
همین تحلیل سﻄحی است که در تخﻄﺌهی مارکﺲ مینویسد:
"آیا واقع ﺎا مارکﺲ نمیداند که مسیحیان آزاد فﮑر بیش از ماتریالیستها و مارکسیستها از قرون وسﻄی تا
کنون در مﺒارزه با کلیسا و روحانیت کلیسایی)و به قول مارکﺲ اصول اجتماعی مسیحیت( هﻢ فداکاری
کردهاند و هﻢ مﺆﺛر بودهاند؟" )شریعتی،ﭺ  ) ۹ ،۱٣٨۱م.آ .(٨٨ :( .۲۴
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اینﮑه چند هزار نفر مسیحی در راه مﺒارزه با کلیسا شهید شدند که هیﭻ ،حتی شهادت و جان فشانی میلیونها
سوسیالیست هﻢ در راه مﺒارزه با سرمایهداری ،مارکﺲ را بر آن نمیدارد که به ایشان سﺠده کند .اگر اینﻄور
بود چرا مارکﺲ بیشتر از بورﮊواها با پرودون و روگه و لسال و باکونین درگیر شد؟! مگر آنان جملگی از
مخالفان برجستهی سرمایهداری در زمانهی مارکﺲ نﺒودند؟ باید گفت که صرﻑ اعﻼم انزجار از وﺿﻊ موجود
و به اعتﺒار این احساس انزجار با آن درافتادن مهﻢ نیست ،چگونگی این مقاومت و ایستادگی است که میتواند
به انزجار از وﺿﻊ موجود ،اعتﺒار بﺒخشد .اینﺠا شریعتی درست به مانند نمونهی »سرشت انسان « که به
»سرنوشت انسان « ترجمه کرده بود ،دست به یﮏ جعل دیگر در بیان نقل قولی از مارکﺲ و تفسیر آن
میزند .نقل قول مذکور )هرچند که منﺒﻊ آن در متن معلوم نیست( به احتمال زیاد از کتاﺏ »خانوادهی
مقدس « است .در این نقل قول از زبان مارکﺲ میخوانیﻢ که:
"  ...بیﻏیرتی ،حقارت ،خواری ،اطاعت ،ﺫلت و خﻼصه تمام صفات پست" " ،...طﺒقهی پرولتر که این پستی را
نمیپذیرد ،به شﺠاعت ،احترام به خویش ،ﻏرور و استقﻼل طلﺒی خیلی بیشتر از نان نیازمند است!" ) همان:
.(٨۹-٨٨
و بعد در تفسیر آن مینویسد:
"عﺠﺒا! این ارزﺵهای اخﻼقی و خصاﺋل معنوی را که همیشه مذهب از آن دفاﻉ میکرده است ،با این
شورانگیزی از زبان مارکﺲ میشنویﻢ .مارکسی که ارزﺵ های اخﻼقی را رسوم اجتماعی زاﺋیده نظام خاﺹ
اقتصادی و زیربنای تولیدی میشمارد و همه را متﻐیر و ﻏیرمقدس میخواهد و چگونه است که در اینﺠا این
معنویات را از نان هﻢ بالتر میداند ،آن هﻢ نه برای اشرافیت یا بورﮊوازی و یا ایدهآلیسﻢ اخﻼقی ،بلﮑه برای
طﺒقهی پرولتر!")همان.(٨۹:
جعل صورت گرفته در این است که چنانﮑه از عنوان فرعی »خانوادهی مقدس « هﻢ برمیآید ،این دست
عﺒارات را مارکﺲ مشخص ﺎا در تخﻄﺌهی درﮎ و دریافت سوسیالیستهای فرانسوی و دار و دستهی برونو
باوﺋر از واقعیت اجتماعی بیان میکند و نه به عنوان عقیدهی خویش .چﻄور ممﮑن است مارکسی که در همین
متن)خانواده ی مقدس( در نقد »ادگار باوﺋر « قﻄعهی زیر را مینویسد ،ماتریالیسﻢ نان را به نفﻊ ایدهآلیسﻢ
اخﻼﻕ ،آن هﻢ در تفسیر شریعتیوارﺵ ،وا گذارد؟
"در نزد نقد نقادانه ،تمام شر فقﻂ در »تفﮑر « کارگر قرار دارد .درست است که کارگران انگلیسی و فرانسوی،
انﺠمنهایی تشﮑیل دادهاند که در آنها نه تنها درباره حواﺋﺞ بﻼواسﻄه ی خود به مثابهی کارگر ،بلﮑه دربارهی
نیازهای خود به مثابهی موجودات انسانی به تﺒادل نظر میپردازند  ...لیﮑن این کارگران کمونیست تودهمنش
که مث ﺎﻼ در کارگاههای منﭽستر یا لیون استخدام شدهاند ،باور ندارند که بتوانند توسﻂ »تفﮑر محﺾ «،
خداوندگاران صنعتی و مذلت عملی خاﺹ خودشان را از سر باز کنند .آنان به دردناﮎترین شﮑل از تفاوت
میان وجود و هستی ،میان آگاهی و حیات آگاهند .ایشان میدانند که مالﮑیت ،سرمایه ،پول ،کار مزدبگیری و
امثالهﻢ ،وهمیات خیالی دماﻍ نیستند ،بلﮑه نتایﺞ بسیار عملی و عینی از خودبیگانگیاند و از این رو میبایست
به شیوهای عملی و عینی از میان بروند تا اینﮑه انسان نه تنها در تفﮑر و آگاهی ،بلﮑه در وجود جمعی و در
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حیات به انسان تﺒدیل شود" )مارکﺲ و انگلﺲ ،خانوادهی مقدس ،ترجمه ی تیرداد نیﮑی ،انتشارات صمد،
.(۹۶:۱٣۵٨-۹۵
در واقﻊ آنﭽه شریعتی عاجز از درﮎ آن است یا عامدانه از کنارﺵ عﺒور می-کند عﺒارت است از »دیالﮑتیﮏ
ماتریالیسﻢ نان و ایده آلیسﻢ اخﻼﻕ در مارکﺲ((؛ که اگر خواسته باشیﻢ نششام دیگششری برایششش در منظششومه ی
مارکﺲ پیدا می کنیﻢ ،می شود سنتز حاصل از مواجهه ی فویرباﺥ با هگل :ماتریالیسﻢ تاریخی.
باری مارکﺲ از سوسیالیسﻢ دفاﻉ نﮑرد چون نظامی اخﻼقی است ،بلﮑه آن را به مثابهی جزء ناگزیر مقاومت
در برابر تخریب گری سرمایهداری ،نتیﺠه گرفت .او پرولتاریا را به این سﺒب سوﮊهی رهایی نﮑرد ،چون از
همه در رنﺞتر بود و یا اینﮑه از آنها خوشش میآمد ،بلﮑه مارکﺲ مفهوم »طﺒقه « و سوبﮋه-ابﮋه گی پرولتاریا
در تاریﺦ را از دل تحلیل علمی »چگونگی استخراﺝ ارزﺵ اﺿافه « نتیﺠه گرفت.
این همان مﺒحث دوم است که عﺒارت است از بازصورت بندی مﺒارزه ی طﺒقاتی در آﺛار متﺄخر مارکﺲ یا به
بیان دقیﻖ تر مارکﺲ پﺲ از مانیفست .مﺒارزه ی طﺒقاتی تا آخر زندگی مششارکﺲ در زمششره ی مفششاهیﻢ اصششلی

نوشته های او باقی ماند ،منتها از گروندریسه به این سو صورت بندی به مراتب چند لیه تششر و پیﭽیششده تششری
پیدا می کند و مارکﺲ درصدد یافتن پیوندهای میششان آن بششا نظریششه ی ارزﺵ کششار-پششایه اﺵ از یششﮏ سششو و
فاکتورهایی چون »قومیت « و »جنسیت « از سوی دیگر برمی آید .پﮋوهش های بسیار ارزنده ای در این ارتﺒاﻁ
چه در زمانه ای که شریعتی می زیست و در زمان اقامتش در فرانسه امﮑان دسترسی به امثال آن را داشششت،
و چه در زمانه ی ما صورت گرفته است ،که من برای نمونه تنها به دو مورد –یﮑی که در زمان شریعتی هششﻢ
شناخته شده و هﻢ در دسترس بوده و یﮑی هﻢ در زمان ما -اشاره میکنﻢ:
 -۱انﺒاشت سرمایه :پﮋوهش بیبدیل رزا لوکزامﺒورﮒ.
 -۲مارکﺲ در حاشیه :نوشته ی کوین اندرسون که در ایران تحت عنششوان "قششومیت و جوامششﻊ ﻏیششر
ﻏربی" با ترجمهی حسن مرتﻀوی منتشر شده است.
موخره :کوتوله و عروسک کردن ماتریالیسم ،دو روی یک سکه
به این ترتیب به نظر میرسد ،نقد شریعتی به مارکﺲ ،بیشتر نقد به فتیشی از مارکﺲ است که او )شریعتی(
ترسیﻢ میکند .فتیشی که تقریﺒ ﺎا هیﭻ ربﻄی به خود مارکﺲ ندارد .از این رو به اعتﺒار نقل قولهایی که هﻢ از
مارکﺲ و هﻢ از خود شریعتی ﺫکر شد ،میتوان قاطعانه گفت که نقد شریعتی به مارکﺲ ،بیشتر به یﮏ
شوخی شﺒیه است تا دعوی جدیای که بسیاری از مارکسیستها علیه مارکﺲ طرح کردند.
اکنون اگر به طرح اولیهی این نوشتار ،در خصوﺹ جایگاه استعارهی »عروسﮏ و کوتوله «ی والتر بنیامین در
اندیشهی شریعتی برگردیﻢ ،باید گفت که او اسیر یﮏ تناقﺾ بنیادین در کارهای برجستهی تحلیلیاﺵ بود؛
اینﮑه عامل »باور مذهﺒی « چه نقشی در تﺒیین و تحلیل پدیدههای تاریخی و اجتماعی ایفا میکرد؟! به نظر
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میرسد او در هنگامی که قصد مواجههی معرفتشناسانه با مارکسیسﻢ را دارد ،به ناگزیر از تاریﺦ و
جامعهشناسی در یﮏ زمینه و بستر »کﻼمی « بهره میگیرد .برای شریعتی »فرض خدا « ،پیش شرﻁ باور به
توانایی تاریﺦسازی بشر است ،حال آنﮑه مارکﺲ هنگامی که میخواهد از سرمایه صحﺒت کند ،برایش بدیهی
نیست که موتور پیش برندهی آن یﮏ تﻀاد است .او )مارکﺲ( پله به پله میکوشد با واکاوی انتزاعی،
انﻀمامی و تاریخی سرمایهداری ،نقشهای از این جامعهی جدید به دست دهد .شریعتی اما وقتی که از نقش
اجتماعی و تاریخی مذهب و چهرههای شاخﺺ مﮑتب اسﻼم سخن میگوید ،اصراری بر ارجاﻉ به منشﺄ قدسی
ایشان ندارد ،بلﮑه حتی میکوشد تا جای ممﮑن محمد را یﮏ فرد عادی در یﮏ جامعهی عقب افتاده معرفی
کند که با دیدن نابرابریها ،دست به کار یﮏ انقﻼﺏ عظیﻢ اجتماعی میشود .در این تحلیل برای شریعتی
عمل و کنش محمد است که او را آدمی شایستهی تﮑریﻢ میکند و نه اینﮑه او برگزیدهی خداست .در یﮏ
کﻼم شریعتی در نقد جامعهشناسانه و تاریخی خویش عمﺎﻼ ماتریالیسﻢ را میپذیرد و به کار میبندد  .مسﺌله
اینﺠاست که دست نﮑشیدن از عروسﮏ مذهب ،در عمل نتیﺠهی شومی را باعث میشود و آن اینﮑه
»شیعهی انقﻼبی « ،برای جامهی عمل پوشاندن به زهدﺵ ،متوجه میشود که قدرت سیاسی یﮏ مادیت عینی
است که میانﺠی بروز و ظهور زهدﺵ خواهد بود و لذا بیدرنگ باید کسﺒش کرد .از اینﺠا به بعد است که
وسوسهی برپایی یﮏ حﮑومت دینی میتواند دامن گیر پروﮊهی به ظاهر رهاییبخش »عرفان ،آزادی و
برابری « باشد .می بینیﻢ که شریعتی به لحاﻅ تﺌوریﮏ نمیتواند مسﺌولیت پروﮊهی سیاسیاﺵ را تا به آخر به
عهده بگیرد وگرنه در اینﮑه او را هرگز با پراکسیﺲ جمهوری اسﻼمی کاری نیست ،حرفی نخواهد بود .نگاهی
به عنوان پروﮊهی »عرفان ،آزادی و برابری « -که بعﻀ ﺎا با عنوان سوسیال دموکراسی اسﻼمی هﻢ از آن یاد
میکنند -در سایهی مﺒاحثی که مﻄرح شد ،روشن کنندهی چند مسﺌله است:
از سه گانهی »عرفان «» ،آزادی « و »برابری « به نظر میرسد که ابداﻉ شریعتی اﺿافه کردن شﻖ »عرفان « با
توجه به پیشینهی فرهنگی-تاریخی سرزمینش باشد.
در خصوﺹ بحث آزادی و برابری شریعتی چیز جدیدی نمیگوید ال اینﮑه میکوشد با به دست دادن قراﺋت
جدیدی از اسﻼم در پرتو مذهب شیعه در روایتی به قول خودﺵ »علوی وار « از آن ،برابری و آزادی را به
درون سنت اسﻼمی بﺒرد.
در مواجهه با این سه گانه ،با توجه به گفتگوی شریعتی با مارکﺲ و مارکسیسﻢ ،به نظر میرسد که »عرفان «
مشخص ﺎا در برابر باور ماتریالیستی قرار است نقش عامل هویت بخش به پروﮊهی رهایی »شیعهی علوی « را
بازی کند .پﺲ با وجود مصادیﻖ تاریخیای که برای این »عرفان اجتماعی « ،نظیر عین القﻀات ،حﻼﺝ و
سهروردی ،وجود دارد ،حتم ﺎا میبایستی که عرفان مذکور در این پروﮊهی رهاییبخش »نقش خداوند در حیات
اجتماعی « و »باور و ایمان مذهﺒی « را نمایندگی کند.
روشن می شود که »باور به خدا « و »تﻼﺵ برای قاﺋل شدن نقشی در تحلیل اجتماعی برای آن « ،تنها چارهی
اندیشهی مذهﺒی)با هر قراﺋتی( در مواجهه با ماتریالیسﻢ است .اینﺠا چه به سﺒﮏ کانت ،خدا را »زمینهی
شناخت شی فی نفسه « معرفی کنیﻢ و چه آن را یﮏ »مفهوم « بدانیﻢ ،بحران پیدا کردن جایگاهی در تحلیل
اجتماعی برای آن ،همﭽنان به قوت خویش باقی است .و این چیزی است که کلیت پروﮊهی رهایی بخش
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شریعتی را در مقابل مارکسیسﻢ ،بی معنا و پوﭺ جلوه میدهد .اینﺠا شریعتی چه خوشش بیاید و چه نیاید ،تنها
دستاورد اندیشهاﺵ)اگر بشود اسﻢ آن را دستاورد گذاشت( در ترسیﻢ یﮏ اتوپیا ،اﺿافه کردن صفت
»توحیدی « به ایدهی »یﮏ جامعهی بیطﺒقه « است.
بحران استعارهی بنیامینی و استفادهی از آن در تحلیل این است که اگر الهیات یا دین در نقش عروسﮏ ظاهر
شود ،تمام ﺎا افعالی را که کوتولهی ماتریالیسﻢ وادار به انﺠامش میکند ،انﺠام نمیدهد و چه بسا که کوتولهی
ماتریالیسﻢ ،داخل عروسﮏ در لبهلی چرﺥدندههای آن خرد شود و عروسﮏ به بازیگری با »ارادهی آزاد
لیﺒرالی « در صحنه بدل گردد .به همین قیاس در نقد ایده ی خود بنیامین )عروسﮏ ماتریالیسﻢ و کوتولهی
الهیات( بایششد گفششت نگاهی به تاریﺦ سربرآوردن پروﮊههای الهیات سیاسششی ،حاکی از آن است که آنان همواره
برای قداست بخشیدن به حرکت پیش روندهای که متحمل شﮑستی سهمگین شده است )انقﻼﺏ اکتﺒر ۱۹۱۷
روسشششیه( ،پیدا شدند و گمان بردند که هرگز نمیتوان ﺿرورت پویایی و تحرﮎ را بر پایههای تحلیل مادی از
وﺿعیت استوار کرد .این درحالی است که برای مارکﺲ» ،مذهب « و هر شﮑلی از »الهیات « هرگز نمیتوانست
عنصر اصلی در تحلیل و تفسیر و سرنگونی جامعهی سرمایهداری باشد و لذا کار میبایست همواره با »نقد
اقتصاد سیاسی « آﻏاز شود» .نقد اقتصاد سیاسی « به مثابهی پروﮊهی فﮑریای که نه در »فلسفه « میگنﺠد ،نه
»علﻢ « در معنای پوزیتیویستی آن و نه »الهیات «؛ بلﮑه آنﭽنان که از نامش برمیآید ،ﺑفرم جدیدی از دانش
است که شاید بتوان »نقسد مادی دیالﮑتیﮑی-پراتیﮑی پدیدهها « نامیدﺵ.
در مجموع ادعاهای من در این مقاله ،فهرست وار چنین بودند:
 - ۱نقد شریعتی به مارکﺲ و مارکسیسﻢ بر محور »ایمان به خدا « مششی گششردد .دعششوی او نششه فلسششفی ،جششامعه
شناسانه ،اقتصادی یا تاریخی ،بلﮑه الهیاتی است.
 -۲شریعتی در نوشته های جامعه شناسانه و تششاریخی اﺵ عم ﺎ
ﻼ ماتریالیسششﻢ را مﺒنششای بششه دسششت دادن یششﮏ
صورت بندی جدید از مذهﺒی انقﻼبی قرار می دهد.
 -٣شریعتی در خصوﺹ مارکﺲ مرتﮑب  ٣جعل می شود:
 (۱ترجمه ی ﻏلﻂ عﺒارت مشهوری از مارکﺲ در »مقدمه ی نقد فلسفه ی حﻖ هگل « درباره "سرشت بشششر"
که شریعتی آن را به "سرنوشت بشر" تﻐییر داده.
 (۲ساختن معشوقه ی یهودی خیالی برای مارکﺲ که مارکﺲ به سﺒب مانﻊ-تراشی های خاخام ها از وصالش
بازماند و این منشاء نقدﺵ به مذهب می شود؛ حال آنﮑه در تمامی زندگی نامه هششای معتششﺒر منتشششر شششده از
مارکﺲ چنین معشوقه ای وجود خارجی ندارد.
 (٣فروکاستن دیالﮑتیﮏ ماتریالیسﻢ نان و ایده آلیسﻢ اخﻼﻕ در مارکﺲ به دوآلیته ی یا نان یا اخﻼﻕ.
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توﺿیح :استفاده از فعل »جعل کردن « در خصوﺹ سه مورد فوﻕ از جانب من به سﺒب آن است کششه مﻄششالب
فوﻕ حتی در زمان حیات شریعتی به قدری مسلﻢ و بدیهی است که نحوه ی اراﺋه ی کسی چششون شششریعتی از
آن ها فقﻂ می-تواند از روی عمد باشد؛ چه اینﮑه شریعتی به قول خودﺵ هششﻢ خششوﺏ مارکسیسششﻢ را خوانششده
بوده ،هﻢ مدتی را در جایی چون فرانسه به سر برده و هﻢ شاگرد گورویﭻ بوده است.
 -۴سوسیالیسﻢ ﻭمد نظر شریعتی بسیار شﺒیه به سوسیالیسﻢ پرودون است و این مسﺌله با تششوجه بششه وامششداری
فﮑری او به گورویﭻ کامﻼ محتمل می-نماید.
 - ۵تلقی شریعتی از »کار « بر درد و رنﺞ استوار است و قادر به تشخیﺺ »کار « در آﺛار مششارکﺲ بششه مثششابه ی
ساحتی بیگانه شده در جامعه ی طﺒقاتی و توﺃمان به مثابه ی وسیله ی امرار معاﺵ و ابششزار خﻼقیششت )ارتقششای
فردیت انسان شﮑوفایی جامعه( در جامعهی پساسرمایهداری نیست.
پینوشت:
* این چهار زندگینامه عﺒارت است از:
کارل مارکﺲ  /فرانسیﺲ وین /ترجمهی شیوا رویگریان  /نشر ققنوس )(۱٣٨۱
جنی مارکﺲ  /فرانسوا ﮊیرو /ترجمهی مهدی سمسار /ناشر مترجﻢ ،چاﭖ سهند )(۱٣۷۴
سرگذشت یﮏ خانوادهی مﺒارز /ﻑ .ﺝ .پیترز /ترجمهی داور شیخاوندی /نشر دات )(۱٣٨۵
مارکﺲ در لندن /آسا بریگز /ترجمهی آرﺵ عزیزی /نشر گام نو )(۱٣٨۷

