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 ستعمارگرایی علی شریعتیا نقدی مارکسی بر پسا

 یاشار دارالشفاء

 

 مقدمه

اند. ی مهمترین روشنفکران پسااستعمارگرای ایران دانستهدر زمره جالل آل احمدرا در کنار  شریعتی

در خدمت و خیانت »و « غرب زدگی»های با کتاب آل احمدو  "به خویش تبازگش"با شعار  شریعتی

شدند که ی روشنفکرانی محسوب میدر زمره 1357عمدتاً در فضای فکری پس از انقالب « روشنفکران

به دست  ماشین فرهنگ مصرفی بورژوازی غربابلوی ورود ممنوع در برابر تگرایان، نه تنها به سیاق چپ

ه از آرا و افکاری که در دل همان غرب پروریده شده و تگرفتند، بلکه فراتر از آن حتی به جنگ آن دس

تر و نیز بسیار ناب عملیِ-منبع فکری ،به زعم خویش ،را کهچعلیه بورژوازی بود )مارکسیسم(، رفتند؛ 

 [داری بورژوازی غربعلیه استعمار سرمایه]مردم کشورشان را برای چنین نبردی تبا روحیا ترسازگار

 یع دوازده امامی اسالم.کشف کرده بودند: مذهب تش

که محصول توجه او ]« خسی در میقات»و  1341در سال « غرب زدگی»با انتشار  آل احمداز میان این دو، البته 

، هم پیشگام 1345در سال  [به مذهب به عنوان پایگاهی سنتی برای دفاع در مقابل هجوم امواج تجدد است

افیون » شریعتیو عدم حساسیتش به آنچه  شریعتیا است و هم به سبب غنای فکری ناچیزش در قیاس ب

خواند، همیشه محبوب گفتمان رسمی حاکمیت جمهوری اسالمی ایران بوده. همچنان که از می« روحانیت

مان رسمی حاکمیت جمهوری تی شریعتی هرگز امکان ادغام تام و تمام در گفی فوق پیداست، اندیشهاشاره

ای به او نه تنها هیچگاه عالقه آیت اهلل خمینین که خاصه آ–داد آن گفتمان نمیردازندگان پ اسالمی را به دست

 ، خصم وی نیز بود.شریعتیعلیه  آیت اهلل مطهرینداشت، بلکه تحت تأثیر تبلیغات منفی 

اش، یعنی نویسندگی ادبی و مترجم توان گفت که به سبب مهمترین وجههنیز می آل احمدالبته در خصوص 

و ...(، بعضاً از سوی منتقدان ادبی و روشنفکران منتقد  یونسکو، سارتر، داستایفسکیادبیات)به ویژه آثاری از 

جمهوری اسالمی تالش شده تا به اصطالح از مصادره به مطلوب تام و تمام گفتمان رسمی هیأت حاکمه 

 جمهوری اسالمی شدنش، نجات داده شود.
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است، آن هم نه فقط به این خاطر که  آل احمدتر از بسیار متفاوت شریعتیهمانطور که گفته شد حکایت 

هایش در گفتمان رسمی هیأت حاکمه جمهوری اسالمی ادغام نشده و حتی مورد غضب قرار است، بلکه اندیشه

ش در جهان، تر زمان حیای پسااستعمارگرایی دچهره ترینطرف گفتگوی به عبارتی شاخصبه این خاطر که 

 ، بوده است.فرانتس فانونیعنی 

حسن را « دوزخیان روی زمین»به جامعه معرفی شد. هرچند که کتاب  شریعتیدر ایران اولین بار توسط  فانون

ی کتاب را به ی همه، ترجمهشریعتیبر آن توسط  سارتری ی مقدمهترجمه کرده بود، اما به سبب ترجمه حبیبی

سخن نگوید یا  فانوناز افکار  شریعتیای نبود که ا سخنرانییبخصوص اینکه در نوشته – ده بودند)!(وی نسبت دا

 وان الگوی روشنفکری در جهان سوم ستایش نکند.نمشخصاً از او به ع

هایی است که با نگاریکند، نامه( را به موضوعی حائز اهمیت بدل میفانونو  شریعتیی این دو )اما آنچه مواجهه

به  (7(:30)م.آ.1378)شریعتی، شناسی دانشگاه مشهدهای اسالمی درسدر مقدمه شریعتییکدیگر داشتند و خود 

 شریعتیبه  فانون یی نامهآورد. از محتوای ترجمههایی از آن را نیز میی بخشکند، و حتی ترجمهآنها اشاره می

-در جهت بالفعل کردن ظرفیت شریعتیهای ضمن ارج گذاشتن بر تالش فانونآید که که در اثر فوق آمده، برمی

احیای روح "، نسبت به «جامعه علمای مغرب»رام به مبارزات همگنان او در تهای ضد استعماری اسالم و نیز اح

شکیل ملتی واحد با گرایشی مشرک در ت"نگران است و آن را مانعی بر سر راه آرمان  "ای و مذهبیفرقه

 نیررهو  جومو کنیاتاو  سنقرهای امثال حتی نسبت به تالش فانونبیند. در این راستا، می "جهان سوم کشورهای

 شود.می "مضطرب"ها برای احیای ناسیونالیسم آفریقایی خوشبین نیست و به قول خودش از آن کاتب یاسینو 

در یادداشتی  علی شریعتیدختر ی دین و نیز به عنوان شناس برجسته، شریعتی شناس و جامعهسارا شریعتی

بندی ی این دو متفکر را با یکدیگر به درستی چنین صورتمواجهه« شناسیمفانونی که ما می»کوتاه با عنوان 

 کند:می

که در جوامع جهان سوم، این نه اشکال تولید بومی، بلکه استعمار و  تهمچون فانون معتقد اس [شریعتی]او ... "

سازی سازند. او همچون فانون به افشای روند شبیهاست که زیربنای اقتصادی را میداری وارداتی سرمایه

 پردازد.ونت استعماری، میشی خروشنفکر و ازخودبیگانگی به عنوان مهمترین نتیجه

با این حال دینامیزم روابط شریعتی و فانون، مبتنی بر یک تفاوت است: تخمین جایگاه و نقش اجتماعی مذهب. 

ی زندگی بینی، اصل سازندهاینکه در جوامع تیپ شرقی، مذهب در عین حال، شکل انحصاری جهانآگاه به 
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ی سیاسی با زبان مذهبی ی طبقاتی و یا مبارزهاجتماعی و هم مبنای مشروعیت قدرت است و هرگونه مبارزه

 یابد. ...شود و در شکل جنگ مذهبی است که نمود میاست که بیان می

تواند نهادینه شود تحول اجتماعی و سیاسی نمی چدر جوامع مذهبی ومشخصاً مسلمان، هی [عتیشری]از نظر او 

اندیشی، جز با ساختارشکنی مقدماتی و بازسازی خود مذهب. در نتیجه آزادی دین از زندان ارتجاع و تاریک

وی، به آزادی فکری  دهد. رسالتی که از نظررسالتی است که شریعتی پیش پای روشنفکران جهان سوم قرار می

 "انجامد. ...می -سیاسی، اقتصادی و ملی، ...– بخشی اشکال رهاییهمچون تضمین همه

 و اما چرا مذهب؟ چرا اسالم؟ چرا تشیع دوازده امامی؟

 

 ی شریعتیآثار پسااستعمارگرایانه

 علی شریعتیی استعمار و چگونگی مقابله با آن، برای همانطور که در مقدمه اشاره شد، تقریباً مسئله

 جامانده از وی دید.توان تبلورش را در اکثر آثار بهای بود که میدغدغه

برخی پیشتازان بازگشت »، که ذیل فصلی با عنوان 1348های دانشگاه مشهد در سال به جز مجلد حاوی درس

هایش و کتاب فانوناش را به معرفی بخش اصلی (424 – 409: (31)م.آ. 1361)شریعتی، « به خویشتن در جهان سوم

های روشنفکران جهان سوم )و به ویژه کشورهای از استعمار و چالش شریعتیهای توان تحلیلاختصاص داد، می

 ی آثارش مطالعه کرد:از مجموعه 5و  4مسلمان( در مواجهه با آن را مشخصاً در مجلدات 

 / انتشارات الهام (4بازگشت / مجموعه آثار ) -

 است. فانونی این مجلد شامل دو دفتر و وصیتنامه

-دفتر اول: بازگشت به خویشتن؛ که متن سخنرانی او در دانشگاه جندی شاپور، حدود چهار سال قبل 

 8ی ارشاد به تاریخ اش در حسینیههای جنجالیاز آغاز سلسله سخنرانی -)؟(1346احتماالً در سال 

 است.، 1350آبان 

علق تماالً مترود و احهای وی به شمار میدفتر دوم: بازگشت به کدام خویش؟ که از جمله آخرین نوشته

 است. 1356یا اوایل سال  1355به اواخر سال 
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 ( / انتشارات الهام5ما و اقبال / مجموعه آثار ) -

 این مجلد شامل دو دفتر است.

ه یدر حسین اقبال الهورینی او در مراسم بزرگداشت دفتر اول: اقبال مصلح قرن اخیر؛ که متن سخنرا

 ( است.1349ارشاد )اردیبهشت 

 های پس از زندان وی است.دفتر دوم: ما و اقبال؛ که از تحریرات سال

ی پسااستعمارگرایی است، که با اندیشه شریعیتوان گفت چهار دفتر مذکور مهمترین مواجهات به این ترتیب می

به سبب موضوعش، که مشخصاً تبیین ضرورت مقابله با استعمار و « بازگشت به کدام خویش؟»از میان آنها دفتر 

ی اتی فرهنگ دینی بومی است و همچنین از آن رو که پیاده شدهزهای مبارداری با استفاده از ظرفیتسرمایه

 شده است، از بقیه مهمتر است. نگاشتهو دقت و به نظر با صبر و حوصله  ،سخنرانی نیست

 ، دانستن دو مقدمه ضروری است:شریعتیی ی پسااستعمارگرایانهپیش از رفتن به سراغ تحلیل منظومه

-به میراث فکری غرب ارج می ی فرانسه بود وکردهستیز نیست. او خود تحصیلبه هیچ وجه غرب شریعتی -1

های و خواستار به خدمت گرفته شدن علوم انسانی غربی از سوی روشنفکران وطنی برای تحلیل پدیده گذاشت

، سارترتأسی از به مخالف چیزی بود که  ،کرداجتماعی کشورشان بود. همچنان که به دفعات تأکید می

 شریعتیی بود که خواندش. تقلید کوکورانه از مکاتب فکری غرب، اتهاماسیمیالسیون)شبه تمدن سازی( می

دانست. به همین خاطر منطقی اش )و از همه بیشتر به مدعیان مارکسیسم( میدورهمتوجه روشنفکران وطنی هم

ام های ایران توانستهمن بسیار بهتر از مارکسیست"است که به عنوان مثال این جمله را به او منتسب کنیم: 

 "ی ایران و تمدن اسالم به خدمت بگیرم.مفاهیم مارکسیستی را برای تحلیل فرهنگ و جامعه

، منصور حالجبا میانجی گشت و گذار در احواالت  -شریعتییکی از مراجع فکری مهم – لویی ماسینیوناگر  -2

که چندی از آن فاصله گرفته بود  -مسیحیت–اش عارف قرن سوم هجری قمری و ایرانی، به مذهب مادرزادی

بود تا با کمک مکاتب فکری غرب و از میان آنها بیشتر با اتکا به مارکسیسم و  نیز به دنبال آن شریعتیبازگشت، 

خواهی در اسالم را احیا کند. از این روست که ی آزادی و برابریهای مغفول ماندهاگزیستانسیالیسم، ظرفیت

و مادیت غرب برای اند: خواستار معنویت شرق برای غرب خوانده« دو کرانه»ماسینیون ی وی را متأثر از اندیشه

 .(591(: 30)م.آ. 1378)نک به: شریعتی، شرق. 
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 فهم شریعتی از معنای تفاوتش با فانون

ی مردم دور از اروپا را اسیر ماشین کند؛ آیا خواست همهاروپا می"که  فانونشریعتی با نقل این سخن از 

ی انسانی، قبل از اینکه شخصیتش زدوده شود و از شخصیت سلب شود، اسیر شود انسان یا جامعهمی

 1390)شریعتی،  "زدایی شودبایستی شخصیت [بنابراین]ماشین و یا اسیر یک تولید خاص اروپایی شود؟ 

معرفی  [تاریخ]« گذشته»و « فرهنگ»، «مذهب»، سه عامل شخصیت بخش به انسان را (382(: 31)م.آ.

شان با ها را از طریق بیگانه کردنها، جهان سومیها و اروپاییغربی"دهد که ادامه میکند و چنین می

ی هیستیریک روشنفکران . از این روست که در نقد مواجهه(388)همان: "کنندی خود میاین سه، بنده

 -دهدگ آن را تشکیل میی سخت فرهنبه ویژه در جوامعی که مذهب هسته–غیرمذهبی با مذهب 

 نویسد:می

کند و کند، مذهبی از روشنفکر فرار میی مذهبی، روشنفکر به مذهب حمله می... وقتی که در جامعه"

به دامن –کنند ها و افرادی که به نام دفاع از مذهب، جامعه را منحط میترین گروهبه دامن ارتجاعی

، به نفع تمال به نفع ارتجاع اسافتد، بالبرد. این است که وقتی روشنفکر با مذهب درمیپناه می -آنها

 .(394)همان:  "استبداد است و به نفع استعمار است.

خواهد به همراهی با روشنفکر مذهبی برای ای است که او از روشنفکر غیرمذهبی میبندیبه اعتبار چنین صورت

عقب راندن ارتجاع مذهبی به چشم یک تاکتیک نگاه کند و مذهب را به عنوان یک فرهنگ درک و فهم کند 

 .(22-23(: 4)م.آ. 1389و همچنین شریعتی،  402)نک به همان: 

اش )تکیه ااستعمارگراییتفاوت مدل پس تبه چرایی ضرور« بازگشت به خویشتن»ی مهمی از در قطعه شریعتی

 کند:اشاره می امه سزرو  فانونخواند( با امثال می "نهضت رنسانس اسالمی"به آنچه 

گوید، یا منی که خواهم بگویم این است که بازگشت به کدام خویش؟ آنکه امه سزر میای را که من می... نکته"

ی کردهوقتی که من اینجا به عنوان یک تحصیل در ایران هستم؟ چون که خویشتن او با خویشتن من فرق دارد،

گوییم بازگشت به خویش، در ی آفریقایی یا جزایر آنتیل میکردهایرانی و امه سزر و یا فانون به عنوان تحصیل

اند با روشنفکران بازگشت به خویش را مطرح کرده یشویم. روشنفکران آفریقایی که مسألهاینجا از هم جدا می

و روشنفکران ایران شعارشان فرق دارد. در آفریقا، استعمار، فرهنگ را یک نوع دیگر مطرح  اسالمی یجامعه

ی متمدن شرقی ی ایران، که هم جامعهکرده است و در برابر کشورهای اسالمی و در شرق متمدن و در جامعه
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این پانزده سال اخیر مطرح  ی متمدن اسالمی، طور دیگر. آنچه را روشنفکران امروز ما دراست و هم جامعه

که بازگو کردن آن برای ما هاست، در صورتیاند درست بازگویی تز امه سزر و فرانتس فانون و امثال اینکرده

زر آفریقایی سکند ... برای اینکه غربی با من مسلمان و ایرانی و شرقی طوری حرف زده و با امه دردی را دوا نمی

-اید. به او میگوید که شما تمدن داشتهگوید که تو تمدن نداری، ولی به ما میی میطور دیگر ... او به آفریقای

اید. بنابراین نسبت به گوید که شما فرهنگ ساختهتوانید فرهنگ بسازید، ولی به ما میگوید که شما نمی

بدتر از نفی  مان را، و مسخاش را کرده است و نسبت به ما مسخ فرهنگ گذشتهآفریقایی نفی فرهنگ گذشته

کند که از آوری را در چشم من تصویر میهای نفرتگوید که شما همه چیز دارید، ولی چهرهاست ... به ما می

 .(31-32(: 4)م.آ.1389)شریعتی،  "ها به دامن خود غربی فرار کنم.همان چهره

 دهد:و در نهایت چرایی رجوعش به فرهنگ اسالمی را چنین توضیح می

مان است و بازگشت به همین خویشتن را باید شعار خود کنیم، ه همین خویشتن فرهنگی اسالمیی ما بتکیه"

تر است و تنها فرهنگ و تمدنی است که االن به خاطر اینکه این تنها خویشتنی است که از همه به ما نزدیک

ن جامعه باید کار کند، زنده است و تنها روح و حیات و ایمانی است که در متن جامعه االن که روشنفکر در آ

بخش مترقی و معترض و به عنوان یک .. به صورت یک اسالم آگاهی.زندگی دارد و تپش دارد ... اسالم را باید 

 .(40)همان:  "ایدئولوژی آگاهی دهنده و روشنگر مطرح کرد.

ی که به وسیلهی خودش را جامعه"خواهد که ی مذهبی میشریعتی از روشنفکر غیرمذهبی واقع در یک جامعه

ی نیروی مذهب بیدار کند و به حرکت دربیاورد و بر روی دو پای انسان شود، به وسیلهنیروی مذهب تخدیر می

 .)همان(بایستاند  "تولید کننده معنوی

-گذارد، به تجربهای مذهبی میی که پیش پای روشنفکر غیرمذهبی جامعه«چه باید کرد»او برای اثبات درستی 

 کند:ی خودش اشاره میهای مارکسیست ایران در زمانهکمیک چپ-از نظرش( تراژیک ی )احتماالً

ی مردم ما ای که برای دعوت تودههای ضد استعمار و امپریالیسم و استثمار و طبقه و غیره در مبارزه... چپ"

گریبان روح را که از  علیه خان آغاز کردند، اول گریبان خدا را چسبیدند و اثبات عدم وجود خدا! بعد بالفاصله

ای که ی پیغمبر و امام و قرآن و علی و حسین ... در نتیجه قضاوت کلینظر علم امروز روح وجود ندارد و بعد یقه

های المذهبی هستند، دشمن خدا و ملیت و ها آدممردم ما از اعمال و افکار این گروه داشتند این بود که: این

ی همه احکام و عقاید ها و ویران کنندهدسات و همه افتخارات و همه سنتمذهب و اخالق و معنویت و همه مق

شان هم فقط این است که دین ما را از ما بگیرند و مخالف خدا و فردا و ناموس و شرف و همه و همه چیز! هدف
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این پیروان  یشناسی که از همهدینی را از خارجه وارد کنند! همین، و در نتیجه تفسیر آن رند عوامو عوضش بی

گرایی بهتر با روانشناسی و زبان این مردم آشنا ای و مدعبان مردم شناسی علمی و داعیان ایدئولوژی تودهجامعه

 .(51-52)همان:  "یعنی خدا نیست!!! بان فرنگ یعنی خدا ...! کمونیست،به ز کموبود، جا افتاد که گفت: 

ی مسائل اساسی مارکسیسم هم چیزی به گوششان ی دربارهکند که حتآلود آنان را متهم میو با لحنی عتاب

 نخورده: 

ی قرآن و نماز و علی، وجدانش مجروح شد یا مشکوک، اما در باب واقعیت استعمار ... دهقان و کارگر ما درباره"

ی ای نیافت و مترجمان و نویسندگان ما دربارهی فقر و اسارت خویش آگاهیو معنای استثمار و فلسفه

آلیسم و فقدان خدا و ی ایدهی برکلی و خرافهشناسی و موتور تاریخ و ابطال نظریهماتریالیسم و دیالکتیک و زبان

ای که به ها نوشته و ترجمه کردند، اما در میان صدوچند هزار نوع نشریهها و مقالهروح و اصول اخالق کتاب

مایه دیده نشد و این است که عوام مردم که جز فارسی برای این مردم نشر دادند، یک ترجمه از کتاب سر

شان نمانده و روشنفکران مختلف ما هم که هنوز همان ها در ذهندین و ضد خدا از آنی بیی یک دستهخاطره

-ن استفاده میآفروشی از کنند و فقط به عنوان فضلهای بیست سال پیش را جسته و گریخته نشخوار میحرف

ی دیالکتیک، ماتریالیسم، دالیل رد مذهب و اصالت اقتصاد و زیربنا و روبنای اجتماعی و رهفرمایند، کمابیش دربا

غیره چیزهایی شکسته ریخته و مبهم و همه مجرد و بیگانه، و گاه به کلی عوضی، به گوششان خورده است اما 

های سوسیالیسم و راهی بی طبقه، فرق میان ی مسائل اصلی و مستقیم از قبیل: چگونگی تحقق جامعهدرباره

داری صنعتی، مسخ ی خاص تولید آسیایی، الیناسیون در نظام سرمایهممکن رسیدن به سوسیالیسم، شیوه

 .(53-54)همان:  "اند.دانند و گاه نامش را هم نشنیدهکنندگی بورژوازی ... هیچ نمی

پطر را چیزی از جنس فرمان  های مارکسیست ایران برای متمدن کردن جامعهشکل از تالش چپ این شریعتی

. در نظر او بهترین (55)نک: همان: کند برای تراشیدن ریش مردهای روس به منظور مدرن شدن عنوان می کبیر

و متجدد شدن هم  ؛است و نه تمدن سازی "تجدد بازی"هایی از این دست گذاشت توان بر کنشنامی که می

. به این ترتیب از نگاه او مشکل بیش از آنکه (49)همان:  "فرنگداری یعنی گوشت نو بودن برای گرگ سرمایه"

ترین . اما شاید پر اهمیت(81)نک: همان: گردد سوادی روشنفکران ما برمیسوادی مردم باشد به نیمناشی از بی

ی استعمار، جایی است که با انتقاد از به حاشیه رفتن این مسئله در از مسئله شریعتیبندی قسمت صورت

 رود:را نشانه می انگلسو  مارکسحلیل مارکسیستی، مستقیماً خود ت
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دار را چاق کرده است و کارگر کرد سود اضافی است که سرمایهآنچه مارکس هم ندانست این بود که خیال می"

ی کار انشعابی و تخصص و تقسیم کار و ماشین نبود محروم ساخته است! این ارزش اضافی زائیده هرا از آن هم

ی منابع ثروت و هستی زرد و سیاه و مسلمان و هندو بود که این این غارت همه ،داری را پدید آورده سرمایهک

کرد. مارکس و انگلس خیال کرده بودند که آن همه ثروت که در اروپا تر میتر و چاقآشامزالوی سیاه را خون

تولید غربی است. غارت بود و نه تولید. استعمار های ی دسترنج پرولتاریای اروپایی و دستگاهشد، نتیجهجمع 

مار کارگر اروپا. نفت آسیا و آمریکای التین بود، کائوچوی هند و چین بود، الماس ثآسیا و آفریقا بود، نه است

... آن چه  ی برزیل بود، کنف و کتان و پنبه مصر بود، منابع مفت مس و سرب و آهن و زغال بود، قهوهتانزانیا بود

داری عظیم اروپا را آسیا و آفریقا سرمایه»الیسم و مارکسیسم هم در غرب نفهمیدند، این بود که استعمار سوسی

نه استثمار پرولتاریای اروپایی. این بود که به جای آنکه خود را در رابطه میان کارگر و کارفرمای « به وجود آورد

ی بشری و فوق مارشونده را طرح کنند، که یک مسألهی استعمارگر و استثبایست رابطهاروپایی محدود کنند، می

 . (145-146)همان:  "آمیز بود.طبقاتی و جنایت

 کند:موضع خود را چنین تدقیق می« غرب ستیزی»شریعتی اما بالفاصله برای مبرا شدن از اتهام 

بیاندیشیم، باید در برابر آنها گویند بپذیریم، باید خود کنند یا میها میما نباید هر چه را فرنگی»این شعار که "

بافی شعوری و مزخرفسوادی و بیی آبرومندانه برای توجیه بیشده است یک بهانه« استقالل داشته باشیم

کنند که اعالم استقالل فکری و سرباز زدن از و چنین وانمود می« دهندهر را از بر تشخیص نمی»کسانی که 

ها و ات آزادی اوست و یا به جای تحصیل و تحقیق در مکتبیی، اعطای برتقلید در برابر زندگی و فرهنگ اروپا

شناسی فرهنگی و هنر و شناسی و روانشناسی اجتماعی و مردمها و مبانی علوم انسانی و به خصوص جامعهنظریه

وری های فارسی، و از طریق بررسی علمی تیپ فردین و پری غفاری و ظهادب، کافی است که بر روی دیدن فیلم

 . (208)همان:  "و بیک ایمانوردی به عمق جامعه و روانشناسی اجتماعی ایران پی ببری

 دهد که:گیری ادامه میو به عنوان نتیجه

شناساند بلکه حقیقت تمدن و فرهنگ خودش را نیز در نظر ما استعمار نه تنها واقعیت خود ما را به ما بد می"

سازد. این است که راه نجات از هایش میزیرا انسان را کیفیت شناختدهد. مسخ و پوک و دروغین جلوه می

 .(216-217)همان:  "دمآبی مهوع کنونی، شناختن حقیقی سیما و روح غرب استدزدگی و تجبیماری غرب
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دهد، در سه ای که شریعتی برای روشنفکران جهان سوم پیشنهاد میی مبارزاتیبرنامه ،بر این اساس

)و  تزی در قبال امپریالیسم استعماریی آنتیحرکت از ناسیونالیسم به مثابه: شودحرکت خالصه می

، ی طبقاتیی مبارزهگشودن جبههی ضد استعماری، نه نژادپرستی و خاک پرستی(، بعد از پایان یافتن مبارزه

 .(288-290)نک: همان:  گذار به اومانیسمو دست آخر 

 

 ی ضد استعماریمبارزهچیستی مذهب و تبیین جایگاه آن در 

استعمار به منظور غارت منابع کشورهای  شریعتیهمان طور که در سطور پیشین روشن کردم در نظر 

شان و نیز تربیت و ها از فرهنگ و مذهب و تاریخکوشد به میانجی ازخودبیگانه کردن آنجهان سوم می

ادبیات خودش استفاده کنیم:  کردگان آسیمیله )یا اگر خواسته باشیم ازگیری تحصیلبه خدمت

شان نسبت به هویت و سرنوشت تفاوت کردنحس و بیساز( با بیروشنفکران تجددباز و نه تمدن

آلیناسیون فرهنگی بدترین انواع "است که از نگاه او خویش، چالش کمتری را از سر بگذراند. چنین 

قعیت اجتماعی انکار نشدنی و آمیخته با همچنین، برای او مذهب یک وا .(91)همان:  "ها استآلیناسیون

به « شناسیمفانونی که ما می»در یادداشت  سارا شریعتیفرهنگ و تاریخ در جوامعی مثل ایران است. 

 کند:خوبی رویکرد پدرش به مذهب را توصیف می

است و ی دینی واقف ساخت درونی حوزه یتمشناسی دین وی، به اهتأثیر جامعهشریعتی همچون وبر و تحت "

برای نقش این حوزه، هم از نظر تئوریک )بازنمود جهان و همچنین منطق ایدئولوژیک آن( و هم از منظر تکامل 

آنکه بخواهد شود، بیدهد، اهمیت فراوانی قائل میای که مذهب بدان ارجاع میهای اجتماعیتاریخی و واقعیت

های بیند که، به نسبت دورهرا می« افیونی»ب هیک بینش انحصارگرایانه از دین ارائه دهد. شریعتی در مذ

کننده، علت یافتگی و نهادسازی ثبوتی و یا نوآوری دینامیک(، هم مخدر و هم درمانمختلف تاریخی )تصلب

بخش. از نظر او، در جوامع مذهبی و مشخصاً تواند هم نقش استعماری ایفا کند و هم نقش آگاهیمستقلی که می

تواند نهادینه شود جز با ساختارشکنی مقدماتی و بازسازی خود جتماعی و سیاسی نمیمسلمان، هیچ تحول ا

اندیشی، رسالتی است که شریعتی پیش پای روشنفکران مذهب، در نتیجه آزادی دین از زندان ارتجاع و تاریک

 "دهد.جهان سوم قرار می
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ی صحیح روشنفکر غیرمذهبی با چگونگی مواجههاش از ی تلقیبرای آنکه الگوی عملی متناسب با نحوه شریعتی

 آورد:ی مذهبی به دست دهد، از الجزایر پس از استقالل مثال میمذهب در یک جامعه

پس از استقالل الجزایر نمایندگان سوسیالیست غیرمذهبی پارلمان الجزایر، نامی را که برای  1961 در سال"

سوسیالیستی اسالمی بود ... از این مهمتر قانونی که در همان  ایرژیم سیاسی خود انتخاب کردند جمهوری توده

روزهای اول مجلس ملی الجزایر که از مبارزان تند و انقالبی و اکثراً غیرمذهبی و بیشتر سوسیالیست تشکیل 

ی اسالمی است و در اسالم ی الجزایر یک جامعهشده بود، تصویب کرد، این بود: به خاطر این که جامعه

، 1390)شریعتی، " شود.الکلی تحریم شده است، استعمال مشروبات الکلی در سراسر الجزایر تحریم می مشروبات

 .(95-96(: 5)م.آ.

ی ایران، اسالم و تشیع دوازده امامی به عنوان با این مقدمات است که او ضمن عمیقاً مذهبی دانستن جامعه

ی میان روشنفکران و مردم در شکاف فزایندهمذهب رسمی حکومتی و نیز مذهب اکثریت مردم و همچنین 

ی من، اسالم، هم ایمان توده ... در جامعه"کند: ی ایران را این طور تبیین میایران، رسالت روشنفکر جامعه

بخش و است، قدرت نیرومند اجتماعی است، هم تاریخ است و هم فرهنگ ملی و هم در ذات، سازنده و آگاهی

و معتقد به عزت انسانی و اجتماعی و مادی پیروانش. نفهمیدن این واقعیات یعنی  خواه و ضداستبدادعدالت

نفهمیدن هیچ چیز! اگر من روشنفکر بتوانم این منبع سرشار و عظیم فرهنگی را استخراج کنم، اگر به مردمی 

ان به این تاریخ پر شکه به اسالم ایمان دارند، آشنایی و آگاهی اسالمی بدهم و اگر چشم آنان را نیز مانند قلب

حماسه و حرکتِ مکتب پر از جنبش و شور  زندگی بگشایم، رسالت خویش را به عنوان یک روشنفکر آگاه انجام 

ام، روشنفکر جز این رسالتی ندارد که براساس فرهنگ و شخصیت معنوی و ملی یک جامعه، بدان داده

 .(103)همان:  "است خودآگاهی ملی یا طبقاتی بدهد. رهبری سیاسی کار خود مردم

 ورزد که:گرا بودن خود را بیش از پیش اثبات کند، تأکید میو برای آنکه واقع

های مسلمان ساخته است، تنها به یاری چنین سرنوشت تباهی برای ملتکه این اسالم جامد و منحط را  ..."

 .(229)همان:  "توان برانداخت.اسالم می
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ی آثارش از ترین تعریفی که او در مجموعهفهمد؟ شاید بتوان گفت مشخصمذهب را چگونه می شریعتیاما 

ی آثارش با از مجموعه 27که در مجلد « بازگشت به خویش»ی ی کوتاهی است از جزوهمذهب ارائه داده، قطعه

 :1است گنجانده شده« اسالمی-بازشناسی هویت ایرانی»عنوان 

بهترین تعریف از مذهب این است که مذهب یک ایدئولوژیی است و بهترین تعریف برای ایدئولوژی  به نظر من"

  .(187(: 27، )م.آ.1388)شریعتی،  "ی غریزه استاینکه: ایدئولوژی ادامه

 فهمد که:طور میهای غیرمذهبی و مذهب را ایندر راستای همین تعریف، اختالف اساسی میان ایدئولوژی

ی اند و در سطح یک برداشت فکری و نظریههای غیرمذهبی زائیده عقل فلسفی یا علمی انسانژیایدئولو"

ی ی غریزه است که به درجهیافتهی طبیعی و تکاملمانند، اما ایدئولوژی مذهبی دنبالهفلسفی یا علمی باقی می

 .(188)همان:  "شودخودآگاهی رسیده و بنابراین شکل ارادی یافته و انتخاب می

گیری کنیم که: ایدئولوژی، هدایت عقلی زندگی نتیجه شریعتیبه این اعتبار شاید حق داشته باشیم از قول 

ترین ایدئولوژی، مذهب است با قرائتی ضداستعماری، ضداستثماری و بخشترین و رهاییغریزی است و متکامل

توان در اندیشه و عمل شخص ا میای رضداستحماری؛ و در مورد بخصوص اسالم، مصداق چنین ایدئولوژی

و فرزندان و نوادگان  علی ابن ابی طالب، عمار یاسر، ابوذر غفاری، سلمان فارسییر ظپیامبر و برخی از پیروانش، ن

 وی، در مذهب تشیع دوازده امامی مشاهده کرد.

پوچی »و « مارکسیسمجمود »، «داریپستی سرمایه»ی با اعتقاد بر این که انسان در تهدید سه فاجعه شریعتی

 کند که:استدالل می (24(:24، )م.آ.1390)نک به : شریعتی، قرار دارد « اگزیستانسیالیسم

دهد که در آن طبیعت را دارای یک نظام خودآگاه منطقی و ای میبینیاعتقاد به خدا در هستی به من جهان"

تلقی کنم و در ورای آن حقیقتی  محسوس را نسبی و ظاهری هایدارای هدف ببینم و تضادها و آشفتگی

هماهنگ و واقعیتی معقول و پیوسته را معتقد گردم و از سویی خود را در این دستگاه عظیم دارای معنی و 

ی وجود و در نتیجه جدی و مسئول احساس کنم. اعالم یک خدای واحد مجرد از خصوصیات مقصود و فلسفه

هستی حکومت دارد و عالم وجود امپراطوری یک دست و یک ی قومی و نژادی و طبقاتی و مطلق که بر همه

                                                           
1
به نام او در  1355/1976ژوئن سال  22تیر/ 1آوریل تا  22اردیبهشت/ 12ی قسمت( که در بازه 33دقت شود که این جزوه، غیر از سلسله مقاالتی است ) - 

به انتخاب ساواک « های مغرب زمینانسان، اسالم و مکتب»گفتارهایش با عنوان ی کیهان به چاپ رسید و در واقع گزینشی مخدوش شده از درسروزنامه

های مارکسیست )به ( با گروهسازمان مجاهدین خلقصه های مسلمان ضد حکومت )خابود، که به زعم بسیاری به قصد تعمیق و تشدید شکاف میان جریان

 همراه با حواشی خونین آن، انجام گرفت. سازمان مجاهدین خلق( در شرایط پس از انشعاب مجاهدین مارکسیست از های فدایی خلقسازمان چریکویژه 



 
12 

ی مرزهای نژادی، تضادهای شناسی همهی اجتماعی و انسانذات اوست و تابع خلق و امر وی، از نظر فلسفه

کند زیرا توجیه با های خونی و تباری و در نتیجه حقوقی را نفی میهای خانوادگی و فضیلتطبقاتی و تبعیض

بینی شرک، یان متعدد کوچک و بزرگ قومی و طبقاتی و نژادی و انکار دستگاه مذهبی و جهانی خدانفی همه

، 1389)شریعتی،  "سازد.اش محروم میشرک اجتماعی و تعدد طبقاتی و نژادی و مذهبی و پایگاه ماوراءطبیعی

 .(332(: 4)م.آ.

برای مذهب قائل است در آنچه به مانیفست و  شریعتیدر نهایت اگر خواسته باشیم تجلی این اهمیتی را که 

توان گفت که ، تبیین کنیم، می«عرفان، آزادی و برابری»ی ی آثارش شهره است، یعنی رسالهی کلیهچکیده

را فراتر از درک و دریافت اگزیستانسیالیستی و « برابری»و « آزادی»آن رأس مثلثی است که « عرفان»

اخالقی انتخاب خیر به عوض شر )و نه پوچی( و همچنین متناسب با اصل  مارکسیستی، متناسب با مسئولیت

 کند.توحید )و نه تولید( بازتعریف می

تا زمان مرگش پیمود  شریعتیای که خود کم در مسیر فکریراه نباشد که بگوییم دستبه عبارتی شاید بی

نی )تدوین شده توسط انسان( در برابر شر های انساایدئولوژی مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم به عنوان مهمترین

تواند مذهب را می به سختی"ای که روح حاکم بر آن هایی بودند که در زمانهداری، میانجیاعظم، یعنی سرمایه

، امکان بازکشف (75(: 24، )م.آ.1381)شریعتی،  "دهنده و مترقی باور کندبخش و تکاملبه عنوان عاملی رهایی

خواهی در دین اسالم را برایش فراهم کردند. بازکشفی که او برای تمایز بخش آزادی و برابریهای رهاییظرفیت

 «.تسنن محمدی، تشیع علوی»نامد: درک و فهمش از اسالم واقعاً موجود، چنین می
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 نقد پسااستعمارگرایی شریعتی

 گیریم:در سه محور پی می« پسا استعمارگرایی»را در ارتباط با موضوع  شریعتیما نقد 

 

 چالش متوجه الهیات رهایی بخش -1

 دین متحجر / ی دین مترقیچالش متوجه دوگانه -2

 چالش متوجه پسااستعمارگرایی غیر مارکسی -3

 چالش متوجه الهیات رهایی بخش -1

 و محققان علوم اجتماعی و فلسفی، از وی به عنوان، بسیاری از پژوهشگران شریعتیبه جز پیروان 

کنند )برای مثال نک به: بخش در جهان اسالم یاد میترین نماینده الهیات رهاییپیشروترین و برجسته

، کریستر هدین، اثر «شیعی یبخش علی شریعتی، مفاهیم غربی در اسالم انقالبالهیات رهایی»کتاب 

 Swedish scienceی ادیان که توسط انتشارات سوئد در رشته نویسنده، محقق و استاد دانشگاه

press  را در نظر بگیریم  شریعتیصفحه انتشار یافته است(. اگر خواسته باشیم مالحظات خود  128در

پس از سید جمال، نهضت بازگشت به خویش را در  ،ی متفکری است کهاقبال یک نابغه [عالمه]"که 

از پی این دو  شریعتیتوانیم ضمن قرار دادن می (121(: 5، )م.آ.1390)شریعتی،  "میان امت اسالم ادامه داد

 "الهیات رهایی بخش شیعی"ها، او را مبدع اش از آنسیاسی-ی فکرینفر، برای متمایز کردن پروژه

عنوانی است که بیش از هر چیز، یادآور کشیشان آمریکای التینی « الهیات رهایی بخش شیعی »بنامیم. 

ی خودشان ها، با اعتقاد به ضرورت سوسیالیسم، به سبک و شیوهها و کمونیستت که در کنار چریکاس

 کردند.مردم را به نبرد علیه دیکتاتوری، فقر و نابرابری تشویق و رهبری می

ی روشنفکران ای شناخته شده در جامعهی آن به چهرهاش که به واسطهتقریباً با انتشار اولین اثر جدی شریعتی

ابوذر »)متفکری مصری( با نام  عبدالحمید جوده السحارایران هم بدل شد، یعنی ترجمه و نگارش اثری از 

ی آن کوشید تا در فضای فکری به زعم خودش دو قطبی جامعه 1334در سال  «غفاری: خداپرست سوسیالیست

های دیگری نظیر البته که جریان]دیگر  روزهای ایران، یعنی مارکسیسم از یک سو و اسالم روحانیت از سوی
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–شدند شان شناخته میهایها یا فعالیتگرایی هم بودند اما به سبب فقر تولیدات فکری، بیشتر به چهرهملی

گذاری کند. راه سومی که هر چند در آغاز در قالب راه سومی را پایه [ی جبهه ملی و دکتر مصدقنمونه

نمود، اما ، چندان قابل اعتنا نمیمحمد نخشببری به ره« سوسیالیستن نهضت خداپرستا»تشکیالت کوچک 

از سوی  سازمان مجاهدین خلقاز یک سو، و نیز پیدایش  شریعتیها و آثار های بعد به اعتبار سخنرانیدر سال

-روهدیگر، هرچه بیشتر خود را در سپهر فکری ایران تثبیت کرد. اگرچه پیش از این در میان برخی احزاب و گ

ی ایران با خود، از سواد جامعههای مذهبی و عمدتاً بیهای چپ معمول بود که به منظور همراه کردن توده

به خاطر  امام علی، بهره بگیرند )امام حسینو  امام علیروایات مربوط به زندگی دو تن از امامان شیعه، یعنی 

ی هایش در واقعهبه خاطر رشادت امام حسینلمال و ااش و نیز رعایت عدالت در قضاوت و تقسیم بیتنوازییتیم

گرایانه از ای رتوریک داشت تا تالشی آگاهانه برای به دست دادن روایتی چپکربال(، اما این مسئله بیشتر جنبه

 کل تاریخ اسالم.

(: 31، )م.آ.1390)شریعتی،  "ی طبقاتی بودهاش تاریخ مبارزهاسالم همه تاریخ"کرد که محابا اعالم میبی شریعتی

ها پیش به شکلی دقیق در قرآن و احادیث و اساساً آنچه که امروز مارکسیسم مدعی کشف آن است قرن (401

 معصومین تئوریزه شده است، اما به سبب مسکوت ماندن این گفتمان در تاریخ اسالمی و تفوق یپیامبر و ائمه

ی مدرن طرد دین، مسلمان طالب فهم حقیقت وز در زمانهاندوزی، امرطلبی و ثروتهای مبتنی بر قدرتگفتمان

اسالم ناگزیر از رجوع به مکاتبی نظیر مارکسیسم است تا با میانجی آن، بار دیگر بتواند پیام دین خویش را احیا 

 کند.

های غلبه بر آن در مارکسیسم از داری و راهنظام سرمایههای فقر و نابرابری، و تبیین ریشهتوضیح  برایاما چرا 

اشاره شد « فهم شریعتی از تفاوتش با فانون»طور که در بحث از چگونگی کافی نبود؟ مسئله همان شریعتینظر 

خدایی در »بلکه فقدان باور به  2نامید، نبودمی "ی رهایی ملیسکوت مارکسیسم درباره" شریعتیصرفاً آنچه 

بستی و مارکسیسم را به بن مارکسی و مقصودی کند از نظر او دیالکتیک که این جهان را دارای معن« هستی

حیاتی  شریعتیو تفسیر جهان براساس آن به قدری برای « بینی توحیدیجهان»در واقع داشتن یک  .کشاندمی

-است: مارکس فیلسوف که وقتی از انسان سخن می مارکساست که او به نوعی مدعی کشف تناقضی بزرگ در 

ی اخالق و اومانیسم خود را از عناصری بنا کرده است که مستقیم و غیرمستقیم، از مذهب، عرفان، فلسفه"گوید 

                                                           
2
استعمار و اهمیت رهایی ملی آشنا نبوده، اما قطعاً مباحثات معروف در ضرورت نبرد با  مارکسهای با آن دسته از نوشته شریعتیفرض که بر چه اینکه،  - 

بیش از  ی دموکرات آذربایجانفرقهبه گوشش خورده بود، خاصه اینکه ماجرای « ها در تعیین سرنوشت خویشحق ملت»پیرامون  لوگزامبورگو  لنینمیان 

 پیش به فراگیر شدن چنین بحثی در ایران یاری رسانده بود.
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 (127)همان:  "به خصوص اومانیسم قرن هجدهم و سوسیالیسم اخالقی آلمان در اوایل قرن نوزده اخذ کرده است

و پرستش مارکس است، خدایی  توان گفت که انسانی که در این مرحله، مورد ستایشحتی به صراحت می"و 

شناس، این انسان خداگونه را . اما مارکس جامعه)همان( "کنداست که در روی زمین، بر روی دو پا حرکت می

به این نکته واقف است که در هر  شریعتی. البته که (128)همان:  "دهدبه یک انسان کاال شده تغییر ماهیت می"

ت از وضع مطلوب و به همین قیاس انسان واقعاً موجود غیر از آن انسانی ای وضع موجود متفاوت اسمکتب فکری

ای در رسیدن به چونان انسان آرمانی باید ذات و مایه است که باید باشد، اما اعتراض او به این است که برای

مارکس  همین انسان واقعاً موجود باشد که بتوان به سوی آن نوع آرمانی هدایتش کرد اما ما در انسانی که

آید که پس چگونه بینیم و لذا این سوال پیش میکند، اثری از آن ذات و مایه را نمیشناس توصیفش میجامعه

به سرعت به " مارکسکمونیسم  شریعتی؟ اینجا به زعم «جهان را تغییر داد» مارکسقرار است که به قول خود 

که در آن تنها باید منتظر ماند تا حرکت جبری تاریخ  (119)همان:  "شوداکونومیسم یا اصالت اقتصاد استحاله می

دو علت  شریعتیاز نظر  مارکسرسد این تناقض درون خود به خود به وضع مطلوب کمونیسم برسد. به نظر می

 دارد:

ی ای و جامعهمارکس که ایمان پرومته": پردازداش میبه واکاوی مارکسی دکتری وی با نقل قولی از رساله -1

شناسان اومانیست گرفته و تحت تأثیر سن سیمون و بعدها پرودون است، در ای را از فالسفه و جامعههپرومت

خدا را در مذهب -ی انساناینجا بینش مذهبی را همچون آنها، از میتولوژی یونان به ارث گرفته است و رابطه

مذهبی مذاهب بزرگ شرقی درست  داند، بینشی مذاهب تعمیم داده است، در حالی که نمییونانی، برای همه

برعکس آن است و انسان و خدا، برعکس یونان، نه تنها با هم رقابت ندارند و خدا نسبت به انسان حسود و 

بدخواه و از او هراسناک نیست، بلکه به شدت دوستدار اوست و اساس دعوت خدا در شرق، عروج انسان از زمین 

. و در ادامه شریعتی آن را (99)همان:  "به سوی ملکوت خدایی است.یوانات خاکی، حبه سوی آسمان و از صفت 

 دهد.نسبت می (100)همان:  "به زندگی خصوصی وی و عشق ناکام او که کشیشان مسیحی باعث شده بودند"

بیند؛ ی خدا و انسان میدر اصل عبادت و اطاعت در رابطه مارکسخواری و فالکت و ازخودبیگانگی انسان که  -2

عبدی "گوید ی خدایی که میای در رابطهچنین خواری و فالکت و ازخودبیگانگی شریعتیحال آنکه به زعم 

با انسان وجود ندارد  (118)همان:  "ی من، مرا اطاعت کن تا تو را مثل خود سازم.اطعنی حتی اجعلک مثلی: بنده

بلی است که در آن، خودشناسی با خداشناسی مترادف ی متقای اسالمی، رابطهی خدا و انسان در فلسفهرابطه"و 

 .)همان( "گیرد.ی دومی قرار میگردد و حتی اولی، مقدمهمی
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 ی الهیات مسیحی در قرن بیستم دانست:را ملهم از سه سنت شناخته شده شریعتیتوان الهیات می

خدا از معلمان راست دینی  الهیات رادیکال : متألهان رادیکال در برابر تأکیدی که در مورد فرابودگی -

بودگی خدا جدید به ایشان به میراث رسیده بود، واکنش نشان دادند و به کاوشی جدید برای درک درون

هایی ی حیات معاصر بیابند. این نحله با چهرهدست یازیدند تا حضور واقعیت الهی را در واقعیت روزمره

)نک به گرنز. استنلی و اولسن. راجر، شود تن شناخته میچون دیتریش بونهوفر، کارل بارت و فریدریش گوگار

 .(220، صفحه 219-257: 1390االهیات مسیحی در قرن بیستم، ترجمه روبرت آساریان و میشل آقامالیان، نشر ماهی، 

توانم بدانم؟ الهیات امید : متألهان الهیات امید از سه سوال کانت در کتاب نقد عقل محض: من چه می -

در پی پاسخ به سوال سوم بودند. آنان در  ؟توانم امید داشته باشمباید بکنم؟ و به چه میمن چه 

ی زمان باید نقطه ی مکان، بلکه مقولهجستجوی خود برای درک خدا به عنوان وجودی فرابود، نه مقوله

ر خواهد خدایی که ظهو»و « قدرت آینده»شروع باشد. در نتیجه آنان با استفاده از اصطالحاتی چون 

حاکمیت کامل خود، که هنوز آشکار نشده است، « ی مطلقآینده»گفتند؛ خدایی که از سخن می« کرد

 .(260، صفحه 257- 303: )نک: همانافکند بر تاریخ پرتو می

ی ستم اجتماعی در مقایسه با نقدی که بخش: از دیدگاه متألهان رادیکال جدید، مسئلهالهیات رهایی -

داد: اگر خدا تر را در پیش روی ایمان مسیحی قرار مینی مطرح کرده بود، نقدی عمیقخداناباوری عقال

ای شود که در حال حاضر جریان دارد تا وجودی واقعی است، پیس این خدای واقعی باید وارد مبارزه

: )نکرهایی از ستم را سبب شود، و نیز اگر مسیحیت حقیقت دارد، پس پیام آن باید پیام رهایی باشد 

 .(304، صفحه 303 -359همان: 

ضمن برشمردن آرای « نسبت دین و مارکسیسم»ی ارزشمند خود با عنوان در مقاله حسن محدثی گیلوائی

مارکسیسم »بخش، با تمایز سه نوع همنشینی مارکسیسم و دین ذیل عناوین لهان رهاییأشناسان و متجامعه

بخش مسیحی و اسالم الهیات رهایی"، معتقد است که «دین ملهم از مارکسیسم»و « دین مارکسیستی»، «دینی

 .(88:116انداز ایران، شماره )چشم "اند.انقالبی، بین دین مارکسیستی و دین ملهم از مارکسیسم در نوسان بوده

 بنا به تعریف وی:

-اش مارکسیستی است، اما پارهای از مارکسیسم داللت دارد که در مبانی اندیشگیمارکسیسم دینی به نسخه ..."

ی ای داده است ... نمونهها اهمیت و جایگاه ویژهآن هاش بای از مفاهیم دینی را اخذ کرده و در درون نظام فکری

 توان یافت.ر ارنست بلوخ میجالب این مارکسیسم را در آثا
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های مهمی از ... دین مارکسیستی ... به نظامی از اندیشه اشاره دارد که از نظر مبانی، دینی است ولی پاره

کند، ن و جامعه ارائه میایدئولوژی مارکسیستی را اخذ کرده و لذا از نظر تفسیری که از جهان، تاریخ، انسا

 ی است.مارکسیست

-ها و مفاهیم مارکسیستی، نقشی الهاممارکسیسم نیز به قرائتی از دین اشاره دارد که در آن اندیشهدین ملهم از 

داران ای مثل مارکسیسم، امکانات فکری در اختیار دینکنند. در این معنا ایدئولوژیبخش برای فهم دین ایفا می

-ی پاسخ نمایند؛ پرسشو از آن مطالبه های جدیدی را از دین بپرسنددهد پرسشنهد که به آنان اجازه میمی

ای اشاره دارد که هایی که تاکنون از دین پرسیده نشده بود. همچنین دین ملهم از مارکسیسم به قرائت دینی

-های تاکنون مغفول ازمیراث دینی اعتنا و رجوع میمتفکران دینی در آن به وساطت تفکر مارکسیستی به بخش

)همان:  "یابند.می نوین از دین را که به طور نسبی پاسخگوی مسائل زمانه باشد،کنند و امکان طرح و قرائتی 

1116-115). 

 چیست؟ شریعتیبخش اما چالش متوجه الهیات رهایی

ای که او از دل دین اسالم و عمدتاً متکی بر قرائت مذهب تشیع دوازده امامی چالش متوجه الهیات خاص و ویژه

ی الهیات مسیحی قرن بیستم، و نیز به که متوجه کلیت سه سنت شناخته شده کشد، جدا از چالشیبیرون می

 ( است، نیست:ارنست بلوخ)نظیر آرای « مارکسیسم دینی» محدثیقول 

به آن اشاره شده « ی شریعتیعروسک و کوتوله»ی که به طور مفصل در مقاله مارکسشناسی کژفهمی انسان

 است.

بخش مفاهیم مارکسیستی را نه به همان صورتی که در سنت ت رهاییالهیا"درست است که  میناین سخن 

ای اخذ کرده های پایهی افکار یا دیدگاهشان به منزلهبندی شده است، بلکه فقط در کلیتمارکسیستی صورت

. پس (114)به نقل از همان:  "مد نظر قرار دهد.« ی جدیدیحیات انسانی و تاریخ انسان را به شیوه»است تا بتواند 

شیعی( را در دو سطح مورد ش )چه مسیحی، چه مارکسیستی و چه بختوان چالش متوجه الهیات رهاییمی

 بررسی قرار داد: سطح تئوریک و سطح پراتیک.
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 سطح تئوریک

توان تالشی تئوریک )در راستای علم فلسفه بخش را نمیدر این سطح باید گفت که اساساً الهیات رهایی

اش به حساب آورد، چه اینکه بیش از هر چیز کوششی است کالمی که از جانب دینیشناسی( یا جامعه

و از بندی کند، منان صورتؤکوشد تا مبارزه با هر شکلی از ستم اجتماعی را به عنوان تکلیف الهی ممی

ی ی دیالکتیکی مسئلههای پیچیدهبندیکوشد تا با فروکاستن صورتاش میجانب مارکسیستی

نامد، بکاهد و به آتئیستی مارکسیسم می-ی ماتریالیستی«دافعه»انگی به کلیات، از آنچه که ازخودبیگ

 طلبان جهان بیافزاید. تصور خودش هرچه بیشتر بر جمعیت برابری

بخش، توصیف و تبیین مسائل فقر و ی الهیات رهاییبرای اثبات این مدعا کافی است در هر سه نسخه

را ببینید: مطلقاً نه صحبتی از مباحث پیچیده و عمیقی چون ارزش اضافی، نابرابری و ازخودبیگانگی 

 داری.ساختار سرمایه و یا دولت هست و نه حتی چیستی بدیل سرمایه

 سطح پراتیک

های الهیات بسیج کنندگی گفتمان قدرتهای تجربی متعددی از در این سطح از بحث عموماً مثال

اشاره کرد که به  خسرو گلسرخیتوان به مورد دفاعیات ایران میشود. در مورد بخش آورده میرهایی

های مذهبی بسیاری را به جهت فکری علیه نظام شاهنشاهی وقت بسیج زعم بسیاری دست کم توده

که سرانجام به تیربارانش منجر شد، اینگونه عنوان کرد که با اتکا به امام اول  ،کرد. او در آن دفاعیات

های های متعددی از فعالیتلنینیسم رسیده است. مثال-سیالیسم و مارکسیسمبه سو ،علیشیعیان، 

توان زد که نشانگر قدرت بسیج کنندگی پوست میهای آمریکای التین و نیز کشیشان سیاهکشیش

های اند. بسیار خوب، آیا این موارد کافی نیست تا اهمیت و کارکرد بیشتر گفتمانبخشالهیات رهایی

 بخش را در مبارزه علیه اشکال ستم اجتماعی نسبت به مارکسیسم نشان دهد؟الهیات رهایی

ای این است : خیر! چرا؟ چون اهمیت مسلح بودن نیروهای علیه اشکال ستم رحمانهپاسخ به طرز بی

ای که باید به آن ی مارکسیسم در این است که ضمن مشخص بودن دقیق نقطهاجتماعی به نظریه

دستگاه هر شکلی از ستمگری ویران گردد، معنا و چارچوب آن چه که باید جایگزین حمله شود تا دم و 

 وضع موجود شود هم روشن است.
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بخش باید تأکید کرد که شناخت و مبارزه علیه وضع موجود اصالً به نظر من در مواجهه با مباحث الهیات رهایی

اقتصاد سیاسی »حاصل نقد سه سنت قدرتمند ای که ای نیست و مارکسیسم به عنوان نظریهی سادهمقوله

ای است که از پس دشواری مذکور است، تنها نظریه« آلیسم آلمانیایده»و « سوسیالیسم فرانسوی»، «انگلیسی

 آید.برمی

شان است باید به سه پرسش که در این مقاله متوجه یبخش برای هماوردی با چالشهواداران سنت الهیات رهایی

 دقیقی بدهند:های زیر پاسخ

 های ازخودبیگانگی و نیز ساز و کارهای آن چیست؟ریشه -1

 چه راهکار یا راهکارهایی برای مقابله با ازخودبیگانگی هست؟ -2

 ساز چیست؟بدیل این وضعیت ازخودبیگانه -3

ی هم ها از مقدماتی بیآغازد که برای هر مخاطب غیرمذهبرود پاسخ به این پرسشبدیهی است که انتظار می

 مارکسکند؛ البته که منظور این نیست که چنین می« کاپیتال»در  مارکسقابل درک باشد؛ همچنان که 

ها هم قابل قبول باشد، بلکه او برای ساختار تبیینی مذهبی داشت اما با مقدماتی آغازید که برای غیرمذهبی

مرحله مرحله برایش اثبات کند که دان بورژوا را تصور کرد و کوشید تا سیاسی-اش یک اقتصاداستداللی

هایی وحشتناک داری( تا چه اندازه گرفتار تضادها و تناقضسیستمی که به آن ایمان و اعتماد دارد )سرمایه

 است.

های بخش را به سه پرسش مذکور بررسی کنیم. پاسخهای فرضی یک هوادار الهیات رهاییاما اجازه بدهید پاسخ

 خواهند بود:احتمالی به قرار زیر 

 ی ازخودبیگانگی چیست؟ریشه -1

 شرک و نفی توحید.

. پس وقتی مسائلی مثل "خدا یکی است و بیش نیست"شرک یعنی چندخدایی و نفی این آموزه که 

-ی فرادستان و فرودستان، نژاد برتر و نژاد پست، جنس قوی و جنس ضعیف و هر شکلی از دوگانهطبقه

 ذاتی یکی در برابر دیگری دارد، یعنی شرک. هایی که اشاره به برتریسازی
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دینی نیست، مذهب در برابر المذهبی نیست؛ شرک، دین در برابر بی توحید در برابر"کند که تأکید می شریعتی

مذهب  شریعتی. به زعم (45(: 23)م.آ. 1389)شریعتی،  "پرستش خدا در برابر عدم اعتقاد به وجود خدا نیست

داری امروز اشکال متفاوتی به خود گرفته: همواره در طول تاریخ زندگی انسانی بوده و در جهان سرمایه

ای که مذهب در طول تاریخ ایفا کرده، منکر نقش افیونی شریعتیسودپرستی، ملیت پرستی، نژادپرستی و ... . 

ی و ابوذر و حسن و حجر و همه علی"ها کند که این مذهب افیونی پیش از تخدیر تودهنیست اما تأکید می

این تنها  مگر"دهد: و چنین ادامه می (105(: 2)م.آ. 1386)شریعتی،  "انقالبیون راستین خاندان محمد را کشت

های جابر و طبقات حاکم بوده است؟ شعر؟ هنر؟ ادبیات؟ فلسفه؟ اخالق؟ مذهب بوده است که در خدمت قدرت

 )همان( "اند؟کردههایی خدمت میاند و به چه اربابهایی بودهنحصار چه قطبنعت مگر در اصو حتی علم و 

توان اینطور ها بیان کنیم، می، انتقادات او را خطاب به مارکسیستشریعتیهای اگر خواسته باشیم براساس گفته

داری دولتی شما مدعی نیستید که استالینیسم، سوسیالیسم و مارکسیسم را به خدمت سرمایه مگر"گفت: 

درآورد و مارکسیسم اصیل و علمی )مارکسیسم مارکس( را خراب کرد؟ بسیار خوب، چرا وقتی پای مذهب به 

کنید؟ مذهب اصیل )اسالم محمد، مسیحیت مسیح و یهودیت موسی( گیری نمیآید همینطور موضعمیان می

-استالینیسم دست از مارکسیسم میطلب به گند کشیده شد؛ آیا شما در مواجهه با ای منفعتهم توسط عده

ی مذهبی، دست از مذهب بکشیم؟ شما با رجوع به بار تجربههای فاجعهکشید؟ خب، چرا ما در مواجهه با نمونه

ث پیامبر و ائمه، یکنید، ما هم با رجوع به قرآن و احادهای استالینیستی را افشا میآثار مارکس، پوچی آموزه

 "کنیم.عی را افشا میهای مذهب ارتجاپوچی آموزه

هایی بخش منکر علمی بودن تبیین، الهیات رهایی«ازخودبیگانگی»ی بندی مسئلهواقع در پاسخ به صورت در

گردد. نیست، بلکه معتقد است ماجرا فراتر از آن به زائل شدن اخالق بشری برمی« ی ارزش اضافینظریه»نظیر 

-کنند که اخالقهایی بازتولید میکشد را انسانارزش اضافه بیرون می ،کارگران این سیستمی که از نیروی کارِ

 حقیقی خداپرستان"بگوییم  شریعتیشان، اخالق شرک است. در واقع سخن اشتباهی نگفتیم اگر از قول 

... " نویسد:می« خدا»اش از . او خود در توضیح تلقی"خداپرست های حقیقی هماند و سوسیالیستسوسیالیست

ی تکامل نوعی انسان، برحسب گیرند و درجهاند که از فطرت نوعی انسان سرچشمه میهایی، ارزشانسانی اخالق

ها است که شود و تکامل وجودی نوع انسان، با داشتن این ارزشهای متعالی ارزیابی میی رشد این ارزشدرجه

های هاست، ارزشی همین ارزشمجموعهآغاز شده است، چه، تنها انسان است که خالق ارزش است ... خدا 

مشترک میان انسان و خدا! با این تفاوت که در انسان نسبی است و در حال تکامل، و در خدا مطلق و مجرد. 

 .(100)همان:  ".خدا، مظهر خودآگاهی است
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-در مقاله نیبهمن بازرگاشوند. به شدت به یکدیگر نزدیک می طالقانیو  بازرگانو  شریعتیجا جایی است که این

سازمانی که بت »با عنوان  سازمان مجاهدین خلقی اول ی مبانی ایدئولوژیک حلقهی جالب توجه خود درباره

 دهد:را از باور به خدا شرح می بازرگانی وشریعتی، طالقانی تلقی مشابه با « شد

در مقام مقایسه نسبت به عالم کاوید، از دیدگاه بازرگان، دانشمندی که با دیدگاه مادی اسرار طبیعت را می"

تر بود. او مطمئن بود که دانشمندان دید، به خدا نزدیکمذهبی قشری و متعصب که فقط ظاهر مذهب را می

کاوی طبیعت در درازمدت به خداوندی که مکون آن قوانین است، خواهند رسید. به گمان طبیعی با درون

)مهرنامه،  "رسید ولو آنکه بدان آگاهی نداشتند.یت به خدا میپیمودند در نهابازرگان راهی که دانشمندان می

 (156: 1393، تیر 36شماره 

 نویسد:می طالقانیو در مورد 

به نظر طالقانی، مسلمانانی که نه قلباً و نه عمالً در مسیر مبارزه نیستند در راه تکامل نیز نیستند ولو آنکه "

پیمایند، ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیسم راه تکامل معنوی را می مرتب نماز بخوانند و روزه بگیرند. مبارزان

ی رهروان راه تکامل، گرفت که کلیهرسد. طالقانی از این استدالل نتیجه میراهی که در نهایت به خداوند می

او معتقد بود که انکار خدا توسط مبارزان  رسند.خواه به خدا باور داشته باشند یا باور نداشته باشند به خدا می

العمل طبیعی مبارزان. طالقانی یک گام فراتر از همرزم دیرینش، کمونیست امری است موقتی و ناشی از عکس

کنند در راه ی افرادی که علیه استعمار، امپریالیسم و دیکتاتوری مبارزه میگوید که کلیهدارد و میبازرگان، برمی

های مبارز( که بی هایی که به خدا آگاهی ندارند )مارکسیستدارند اعم از آنقرب به خدا( گام برمیتکامل )راه ت

آنکه به خدا و به راه تکاملی که خداوند به عنوان امانت بر دوش انسان گذاشته است آگاهی داشته باشند، 

 (157)همان:  "دارند.ناخودآگاه در این راه گام برمی

و کامو از  سارتر"گوید شود، وقتی که میی به صراحت در کار خود شریعتی هم دیده میی تلقی حتاین نحوه

یا تفاوتی که میان  (69(: 2)م.آ. 1386)شریعتی،  "لحاظ فکری مادی هستند، اما از لحاظ روحی مادی نیستند

روحی مادی گذارد و احتماالً از نظرش مارکس فیلسوف از نظر شناس میمارکس فیلسوف و مارکس جامعه

 نیست!

شناسانه میان مارکسیسم و اسالم بخش، آن چه به عنوان تضاد هستیرسد از نگاه الهیات رهاییبه نظر می

چگونگی نیست. البته که دعوا بر سر « خودآگاهی»شود، چیزی بیشتر از یک تفاوت بیانی از معنای شناخته می
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های دوم ماند؛ اما از منظر نتایج عمل پاسخ پرسشباقی میبخش میان مارکسیسم و الهیات رهایی تبیین اخالق

 اند:و سوم هم کمابیش معلوم

 راهکار مقابله با ازخودبیگانگی چیست؟  -2

ی انسان و خدا، سوسیالیسم را به ی مخدوش شدهیالیستی که ضمن بازسازی رابطهستشکیل حزب سو

 ها جا بیاندازد.نی انسای ضرورت اخالق مبتنی بر توحید برای کلیهمثابه

 ساز کنونی چیست؟بدیل وضعیت ازخودبیگانه -3

شناختی پسندند با تمامی جزئیات فنها میسوسیالیسم، کمونیسم یا هر نام دیگری که مارکسیست

مربوط به تقسیم کار و ملغی کردن مالکیت خصوصی و استخراج ارزش و در یک کالم به قول مارکس: 

. با این تبصره که به جهت تفسیر و تبیین "ی نیازشتوانش، به هرکس به اندازهی از هرکس به اندازه"

-می« ی توحیدیجامعه»ی رهایی، نام این وضعیت بدیل را خاص، ما از اخالق و نقش آن در پروسه

 گذاریم.

ارائه شود، تا بخش ای که تالش شد در اینجا از الهیات رهاییدر پایان این چالش الزم است تأکید کنیم که نمونه

و متألهان  طالقانی، بازرگان، شریعتیبود و اال خود  -کلمه وبریدر معنای –ی آرمانی ی زیادی یک نمونهاندازه

اثبات "ی ها، اصرار به کشاندن بحث به مسئلههای حساس بحث با مارکسیستبخش در بزنگاهالهیات رهایی

های جدی و گاه رزه علیه وضع موجود مد نظر آنها تفاوتهای تبیین جهان و مبادارند و یا روش "وجود خدا

نشان دادم « ی شریعتیعروسک و کوتوله»ی در مقاله شریعتیی خود تضاد با مارکسیسم دارد. برای نمونه درباره

را  مارکسی «فلسفه فقر»است و اگر  پرودونداری مشابه که اساساً درک او از سوسیالیسم و نقدش به سرمایه

از  شریعتیمبنای قیاس درک  [است« ی فقرفلسفه»در کتاب معروفش به نام  پرودونبر آرای  مارکسکه نقد ]

شود که این دو کمترین حد از اشتراک را با هم داری و سویالیسم با مارکسیسم قرار دهیم، روشن میسرمایه

 خواهند داشت.

بخش دهیم که آن چه از نگاه الهیات رهایین میبخش خواهد شد، نشادر چالش بعدی که متوجه الهیات رهایی

ای تری دارد که حتی مقوله، در واقع ابعاد عمیقعنوان کردیم« تفاوت بیانی با مارکسیسم در معنای خودآگاهی»

 کند.را میان این دو ناممکن می« وحدت تاکتیکی»به نام 
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 ی دین مترقی / دین متحجردوگانهچالش متوجه  -2

ی دین بخش در مواجهه با احکامی که دربارهی منسوبان به الهیات رهاییبلکه کلیه شریعتینه تنها 

گیرند سریعاً چنین موضع می -"هاستدین افیون توده" مارکسی معروف نظیر جمله–شود صادر می

یهودیت اسرائیلی و زرتشت ساسانی یا  ،حیت رومیمسی ،تشیع صفوی ،کدام دین؟ تسنن اموی"که: 

 ."زرتشت؟ تزرتش ویهودیت موسی  ،، مسیحیت مسیح، تشیع علوینن محمدیتس

کدام "پرسد: برای نشان دادن حسن نیتش در مواجهه با مارکسیسم هم می شریعتیدر این خصوص 

(: 17)م.آ. 1388)شریعتی،  "مارکسیسم؟ مارکسیسم علمی خود مارکس یا مارکسیسم عامیانه یا مارکسیسم دولتی؟

102) 

های یک دین یا آید: اینکه واقع شدن تمامی قرائتهای عمیق فلسفی به میان میاینجا ناگزیر پای بحث

گردد یا یک یت، مارکسیسم و ... به ذات مشترکی که در آنهاست برمیلوژی زیر نامی واحد: اسالم، مسیحایدئو

شیع صفوی هست که هر دو را تشیع نامگذاری شکلی است؟ یعنی مثالً آیا اشتراک ماهوی میان تشیع علوی و ت

 شان )نظیر قبول داشتن پیامبر و ائمه و قرآن(؟خوانند یا صرفاً به دلیل مشترکات ظاهریمی

یارای پرداختن به آن نیست. با این وجود ها در فلسفه و نقد آن، مبحثی است که در این مقاله ما را نظام دوآلیته

، ناگزیر از ورودی هرچند مختصر به این بحث هستیم. برای ورود به نفانوبا  شریعتیی برای بازسازی مواجهه

هایی خارج از متن دین شروع کنیم تا مسئله به این شکل بازنمایی نشود بحث مذکور بهتر است کار را با مثال

 اند که گرفتار چنین چالشی هستند.که تنها این ادیان

ی نظری خویش را به روزترین و ب فکری، هر یک منظومههای مختلف این مکتی مارکسیستی، نحلهدر اندیشه

داند. در ها را ناقص و یا تحریف شده میکنند و باقی برداشتعنوان می مارکسهای ترین قرائت از اندیشهنزدیک

 ای که امروز در بسیاری کشورها به نامها معتقدند نظام اجتماعیداری نیز برای مثال نئولیبرالی سرمایهاندیشه

شهره است ندارد  و « تئوری نظام بازار»ترین نسبتی با آن چه که به شود، کوچکخوانده می« نظام بازار آزاد»

توان از چنین نظامی تا کنون در هیچ جای جهان پدیدار نشده است. در ارتباط با ادیان مختلف هم، تقریباً می

ت خود عاری از هر عیب و ایرادی است، مشکلی اگر دین ما به ذا"زبان تمامی دینداران این گزاره را شنید که 

 "گردد.هست، که هست، به دینداری ما دینداران برمی
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، تئوری بازار مارکسهای )آموزه« متن مقدس»آن چه در هر سه مثال فوق مشترک است عبارت از وجود یک 

ای های زیستهکه تجربه–های ناقص و تحریف شده از آن ها و کردار یک پیامبر( در یک سو و قرائتآزاد و آموزه

 های به وجود آمدن این دوگانه را احتماالً بتوان چنین دید:در سوی دیگر است. ریشه -را هم شکل داده

ای د اما به سبب برخی ابهامات مندرج در آن، سلسلهردست کم، یک قرائت راستین از متن مقدس وجود دا -1

زدایی خود از متن مقدس را حرکتی کوشند با استدالالتی، ابهامها متولد شدند که هریک میها و تفسیراز شرح

 جلوه دهد.« متن مقدس»در راستای 

ی زمانی ی پدیداری مقدس، اتفاق یا اتفاقاتی به وقوع پیوسته که به سبب این فاصلهبا گذشت زمان از لحظه -2

ات به آن پرداخته شده، حال آنکه ای نشده و یا در حد کلیآن اشارههای مکانی، یا در متن مقدس به و نیز تفاوت

های منان به آن متن مقدس، خود را در چالشی برای حل و فصل این مسائل جدید که در ضمن جدا از آموزهمؤ

 شوند.ها و تفسیرها متولد میشرح ربینند؛ در نتیجه بار دیگشان هم نباشد، میمتن مقدس

، توجه به یک تفاوت مهم تا «ادیان»و « داریسرمایه»، «مارکسیسم»ثال مد نظر باال، یعنی در ارتباط با سه م

است « خدا»گشا خواهد بود: در ادیان، ما همواره سروکارمان از یک سو با نیرویی فراطبیعی به نام ای گرهاندازه

ی اویند )پیامبران، ایی که برگزیدههکه دانا بر همه چیز و قادر مطلق است و از سوی دیگر با انسان یا انسان

 دست کم از زمانی که برگزیده شدند.–قدیسان و ...( و بری از هر اشتباه و خطایی 

توانیم این بار استالینیسم در شوروی هم نمیی فاجعهاهمیت این تفاوت مهم در این است که ما حتی در تجربه

را هم  استالینرا داشتند و « خدا»حکم  لنینو  مارکسر ی ادیان را ببینیم. درست است که به ظاهخصلت ویژه

به جای پیامبر برگزیده از جانب آن خدایان در نظر گرفت، اما باز هم این شباهت ظاهری، از نظر  شودمی

شان است. در این ی تلقی دینداران قائل به مشروعیت و اعتبار الهی برای دینمحتوایی بسیار متفاوت از نحوه

-هایی که از خدا به عنوان یک مفهوم یا صمیمیبخش هم با تمام برداشتهای الهیات رهاییرائتخصوص حتی ق

 ترین دوست انسان دارند، باز هم قائل به یک پیامبر بری از اشتباه و به بیان دینی معصوم هستند.

ر قیاس با استالینیسم د« مارکسیسم هگلی»طور که مثالً توان کارکردگرایانه حکم صادر کرد که هماناینجا نمی

دین »به « دین حکومتی»هم در قیاس با « دین روشنفکری دینی»شود، پس تلقی می« مارکسیسم خوب»

« دین خوب»ی مهم را در ارتباط با معنای شود! چرا؟ چون این شکل از مواجهه، دو مسئلهتعبیر می« خوب
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ی داللت معنایی صفت م، توضیح مختصری دربارهدارد، اما پیش از آنکه به این مسئله بپردازپوشیده نگه می

 الزم است.« دین خوب»در ترکیب « خوب»

دین خوب چه دینی است؟ این پرسشی است که پاسخ به آن در متن گفتمان دینی، جناح موسوم به روشنفکری 

-وشند تا آموزهکهای لیبرالیستی مدرنیته میای متأثر از ارزشکند. دستههای متعدد میدینی را دچار انشعاب

شان را سازگار با آن جلوه دهند تا به این ترتیب در جهان مدرن جایگاهی برای دین دست و پا های متن مقدس

ای کوشند تا همین کار را انجام دهند. و دستههای سوسیالیستی مدرنیته میای دیگر، متأثر از ارزشکنند. دسته

نامند، سازگار های مترقی سوسیالیسم و لیبرالیسم میا آن چه بخشهای متن مقدس را باند تا آموزههم در تالش

 کنند.

های ی مهم، در هر سه دسته تالش فوق، عبارت از این است که به زعم این روشنفکران دینی، آموزهنکته

ن ها، ایلیبرالیستی، سوسیالیستی یا تلفیقی از هر دو در متن دین هست و منظور از سازگار کردن دین با آن

های لیبرالیستی نیست که مثالً از نگاه روشنفکر دینی قائل به قرائت سوسیالیستی از دینش، در متن دین آموزه

بلکه منظور این است که در زمان پدید آمدن متن مقدس، عبارات جهان  ؛هم هست اما باید کنارشان گذاشت

ی پیشامدرن هستیم، متنی که البته فارغ از مدرن امروز وجود نداشته است و حال که ما وامدار متنی از جامعه

خوانیمش، ناگزیریم برای توضیح می« مقدس»هایش دارای منشأ الهی بودنش، به خاطر ابدی و ازلی بودن آموزه

یافتن  ،هایش از واژگان جدید بهره ببریم تا قابل فهم شود. همچنین آنچه از نگاه این روشنفکرانو تبیین آموزه

مندی ها احتماالً هدفاین است که ویژگی دین در قیاس با آن ،کندها در دین را ضروری میموزهازای این آمابه

هایی شود، جلوهدین شناخته می« مناسک»حیات انسان و آفرینش این جهان است و از این رو آن چه که به نام 

توانند امیدوار باشند که نیل به یاست از باور به این اصل. سوسیالیسم، لیبرالیسم یا تلفیقی از هر دو تنها م

ها امیدواری صرف به نیل وضعیت مطلوبی که مد نظرشان است ممکن باشد، اما قرائت دین بر مبنای این آموزه

-می دینیغیرکند. این چیزی است که احتماالً از نظر روشنفکران به یک وضعیت مطلوب را تبدیل به ایمان می

ت اجتماعی و نادیده انگاشتن ضرورت فهم و تحلیل آن باشد و در ادامه به تواند مستعد کنده شدن از واقعی

تالش برای بنا کردن اتوپیایی بیانجامد که به دلیل نادیده گرفته شدن واقعیت اجتماعی به یک دیستوپیا منجر 

دین خوب / »ی کارکردگرایانه با مبحث ای که گفتیم مواجههشود. بر این اساس اکنون به سراغ آن دو مسئلهمی

 رویم.شود، میشان میباعث پوشیده نگه داشته شدن« دین بد
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 ی اول:مسئله

های این است که برای سخن گفتن با توده« دین خوب / دین بد»ی ی حرف نگاه کارکردگرایانههمه

رت ضرو»توان ابتدای به ساکن از شان دارند، نمیمذهبی مردم که عمدتاً تلقی غیرروشنفکرانه از مذهب

بینی مذهبی ایشان فائق آمد و درکی روشنفکرانه از سخن گفت، بلکه باید ابتدا بر کوته« الغای مذهب

مذهب را به ایشان آموزش داد. تا این مرحله، روشنفکر غیردینی نه تنها نباید مخالفتی با روشنفکر 

یش دین بد از اندیشه و رفتار ی کار او به زدادینی داشته باشد، بلکه حتی باید بکوشد با فرا گرفتن شیوه

تواند از اتحاد با روشنفکر دینی مردم کمک کند. تنها پس از این مرحله است که روشنفکر غیردینی می

 مورد نظرش بازگردد.« ضرورت الغای مذهب»بر سر تاکتیک مذکور دست بشوید و به سراغ استراتژی 

ای که تلقی های مذهبییی تودهآن چه در اینجا پوشیده نگاه داشته شده این است که گو

بینند و اساساً شان میی مذهب ارتجاعیشان دارند، همه چیز را از دریچهغیرروشنفکرانه از مذهب

ی مارکس در بندی روشنگرانهشان وجود ندارد! اینجاست که صورتمسائل غیرمذهبی در زندگی

یرمذهبی با روشنفکر دینی را سالبه به ی ضرورت همکاری روشنفکر غ، مسئله«ی یهودی مسئلهدرباره»

 کند.انتفاع می

آوریم. بنابراین بینی غیرمذهبی به شمار میدانیم، بلکه آن را تجلی کوتهما دیگر مذهب را علت نمی"

دهیم. بر این های غیرمذهبی آنان توضیح میهای مذهبی شهروندان آزاد را با محدودیتمحدودیت

بینی مذهبی خود را کنار های غیرمذهبی، باید کوتهرهایی از محدودیت عقیده نیستیم که آنان برای

بینی های غیرمذهبی رها سازند، بر کوتهبگذارند؛ بر این باوریم که آنان زمانی که خود را از محدوده

کنیم، مسائل الهی را به مذهبی خود چیره خواهند شد. مسائل غیرمذهبی را به مسائل الهی تبدیل نمی

ی کافی در خرافات حل شده است؛ اکنون خرافات را کنیم. تاریخ به اندازهغیرمذهبی تبدیل میمسائل 

در تاریخ حل خواهیم کرد ... ضعف مذهبیِ دولت سیاسی را از طریق نقد دولت سیاسی در شکل 

کنیم ... به تضاد میان دولت و مذهب به طور عام، شکل اش، نقد میسکوالر آن، جدا از ضعف مذهبی

-دهیم و در نتیجه این تضادها را انسانی میهای آن به طور عام را میفرضتضاد میان دولت و پیش

 (165و  164: 1382اول / مرتضی محیط / اختران /  جلدهای او )نقل از کارل مارکس، زندگی و دیدگاه "کنیم.



 
27 

ک قرائت روشنفکرانه از بین، به عوض به دست دادن یهای مذهبی کوتهبه این شکل در مواجهه با توده

توان بر تضادهای انسانی دست گذاشت و به این واسطه، تضادهای موجود در قرائت مذهبی از دین، می

 جهان را هم آشکار کرد.

 ی دوم:مسئله

این « دین خوب / دین بد»ی رویکرد به واسطه« دین»ی روشنفکری دینی با ی کارکردگرایانهمواجهه

قابل ردگیری است « متن مقدس»بندی راستینی که از نظر ایشان در آن صورت پوشاند کهمسئله را می

اتب فکری غرب درصدد آشکارگی آن هستند، در واقع خود باید به کمنان به اقتضای زمانه با توسل به و آ

های مد نظر روشنفکران دینی از دین، ای اجتماعی نگریسته شود. به این معنی که قرائتشکل پدیده

گیرند که سوسیالیسم و لیبرالیسم یا تلفیقی از این ای میان را از زمینه و زمانهشمدون شدنضرورت 

 اند که بی اعتنایی نسبت به آنها، انزوا و حذف را به بار خواهد آورد. های مسلطیدو، ارزش

ودن و حتی شود، دین هم از روا بای که مالکیت خصوصی ارزش محسوب میمثالی بزنیم: در زمینه و زمانه

ای که برابری اجتماعی و عدالت ارزش است، گوید؛ بالعکس در زمینه و زمانهتقدس مالکیت خصوصی سخن می

 زند.دین هم از مستضعفان و عدالت خدا دم می

این به معنای آن نیست که دین مطلقاً توان اثرگذاری ندارد و صرفاً تأثیرپذیر است، بلکه مسئله این است که 

ی تأویل شناختی نحوههای متفاوت از یک متن در طول تاریخ بیشتر از آنکه ناشی از جزئیات فنتنبرد برداش

تر به باشد، محصول شرایط اجتماعی و جریان تاریخ است. بحث بر سر این نیست که باالخره یک قرائت نزدیک

ها به شکل ی نبرد گفتمانهها هست، بلکه بحث این است که اگر خود مسئلحقیقت متن در قیاس با دیگر قرائت

ای به پدیده« دین»ی تأویل(، آن گاه اجتماعی و تاریخی فهم شود )یعنی محصول عواملی خارج از ساختار شیوه

 شود.شود که منشأ الهی آن بالموضوع میتبدیل می اجتماعی
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 پسااستعمارگرایی غیرمارکسیچالش متوجه  -3

پسااستعمارگرایی متکی بر قرائتی انقالبی و مصلحانه و مبتنی »نمایندگان توان به ترتیب را می فانونو  شریعتی

دانست. در « پسااستعمارگرایی سکوالر متکی بر اقشار فرودست تحت ستم»و « های مدرنیته از مذهببر ارزش

 ب. کویننظیر و همچنین کتاب بی ژیلبر آشکار« شناسی وارونهشرق»ی کوشم با تکیه بر مقالهاین قسمت می

برگردانده شده( ضمن « قومیت و جوامع غربی»)در فارسی با عنوان « هامارکس در حاشیه»با عنوان  آندرسون

کند، نگاهی کلی هم به ضرورت احیای یک اش مینمایندگی شریعتیای که نقد گرایش پسااستعمارگرایی

 پسااستعمارگرایی مارکسی در عصر حاضر داشته باشم.

ی مطالعات اسالمی، را اندیشمند رادیکال سوری و یکی از پژوهشگران برجسته« ارونهشناسی وشرق»اصطالح 

شناسی و شرق»ی او، ابداع کرد. مقاله ادوارد سعیدی ، در نقد رویکرد پسااستعمارگرایانهصادق جالل العظم

ربی حجم بیشتری ( در همان سال به زبان ع1981که در ابتدا به انگلیسی انتشار یافت )« شناسی وارونهشرق

است، « های غربملت»بر  العظمیافت و با همان نام به صورت کتاب کوچکی منتشر شد. هرچند که تمرکز کار 

 سازگار است: شریعتیخواند، شدیداً بارویکرد اش می«شناسی وارونهشرق»اما توصیفی که از آن چه 

کنند، نه در ناسیونالیسم مشتاقانه دنبال میای را که اعراب از زمان اشغال مصر توسط ناپلئون رهایی ملی"

ها، بلکه باید در کار یا لیبرال(، و نه در کمونیسم انقالبی، سوسیالیسم و مشابهات آنالئیک )رادیکال، محافظه

ژیلبر « / شناسی وارونهشرق»به نقل از ) "خوانند.اش می«ایاسالم سیاسی توده»بازگشت به اصل آن چیزی یافت که 

 ./ ترجمه سیامک زندی(آشکار 

 شمارد:را چنین برمی نهشناسی وارو، شش فرض شرقژیلبر آشکاراما خود 

ای متقابل یکدیگرند؛ بحث بر سر این نیست که مردمان شرقی در این که شرق اسالمی و غرب نقطه -1"

ترین آنها، همچون اند، بلکه ایدئولوژی غربی در کلیت خود، از جمله انتقادیم غربیسمعارضه با امپریالی

 مارکسیسم، برای آنها نامناسب است.

های غربی چون دموکراسی، الئیسیته و تواند با استانداردها و ارزشبایست و نمیاین که میزان رهایی، نمی -2

 رهایی زنان سنجیده شود.
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شود و هرگونه  شناختی علوم اجتماعی غربی درک و تحلیلتواند با ابزار معرفتاین که شرق مسلمان نمی -3

 الفارق است.های غربی قیاس معای با پدیدهمقایسه

های مسلمان را به ای که تودهی اصلی، یعنی عامل اصلیاین که در تاریخ جوامع اسالمی، نیروی محرکه -4

ت آن بر عوامل اقتصادی و اجتماعی/طبقاتی که در یآورد، فرهنگی، یعنی مذهب، است و اهمحرکت می

 چربد.گذارد، مییاسی غربی تأثیر میدینامیسم س

گذرد؛ به بیانی دیگر، با عاریت های مسلمان به سوی رنسانس، از مسیر اسالم میاین که تنها راه سرزمین -5

 «.ای نیستخارج از اسالم، راه رستگاری»ها گرفتن و تطبیق دادن کالم کلیسای کاتولیک: برای مسلمان

شود، گونه که در نگاه غربی درک میکنند، آنحرکت می« بازگشت به اسالم»شعار هایی که با این که جنبش -6

اند که در مقابل چیرگی فرهنگ غرب به های پیشرو و مترقیگرا نیستند، بلکه برعکس، جنبشارتجاعی و واپس

 )همان( "مقاومت برخاستند.

که به –اند، نقد وارد بر پنج فرض دیگر به جز فرض سوم که بسیاری از پژوهشگران غیرمذهبی هم با آن موافق

)که او خود  ژیلبر آشکارشود از زبان مطرح کردم، را می« ی دین خوب / دین بدچالش دوگانه»نحوی در بخش 

شناسی وارونه و ی مرکزی شرقهسته"، وام گرفته( چنین بیان کرد: اولیویه کارهشناس فرانسوی، آن را از جامعه

دین باوری »ای که بنا به آن برای مردمان جوامع مسلمان گرایانهاست: دیدگاه ذاتشناسی سنتی یکی شرق

 )همان( "«.ای دائمی و ذاتی استپدیده

های شود، بیشتر از آنکه داللتمی شریعتیتأکیدی که بر واقعیت اجتماعی برجسته بودن دین در رویکرد 

« بیان»ای برای شناسی عبارت از شیوهنجا نقش جامعههای الهیاتی دارد. ایشناختی داشته باشد، داللتجامعه

-اش کرد. الهیات جامعهگذارینام« شناسانهالهیات جامعه»است ؛ چیزی که شاید بتوان  ی الهیاتییک منظومه

گوید؛ از این منظر دین نام دیگری ی اجتماعی سخن میچیزی بیش از یک پدیده یشناختی از دین به مثابه

در  دورکیمشناختی، همچنان که ه. به عبارت دیگر جامعه چیزی نیست جز دین. الهیات جامعهاست برای جامع

داند. یم "از هستی بشریت و پاینده وجهی ذاتی"معتقد است، سرشت دینی را « صور بنیانی حیات دینی»

کند، که به نظر میشناسی بیان ی جامعهای را به عنوان اصل موضوعهدر صفحات آغازین اثرش گزاره دورکیم

 شناسی برای دیندار به منظور دفاع از دینداری است:مهمترین ابزار استداللی در میدان علم جامعه
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ی خطا و دروغ نهاده شده باشد: وگرنه چگونه ممکن است توان سراغ کرد که بر پایه... هیچ نهاد بشری را نمی"

پردازیم این اطمینان را داریم که ادیان ی ادیان بدوی میهدوام بیاورد ... بنابراین، هنگامی که ما به مطالع

، ترجمه باقر پرهام، نشر «صور بنیانی حیات دینی»)دورکیم، امیل " اند.نامبرده، ریشه در واقعیت دارند و بیانگر واقعیت

 .(3-2: 1386، 3مرکز، چ 

-است. بعید نیست جامعه« خطا و دروغ»ی نماید، کلمهاحتماالً آن چه در این عبارت برای دینداران مقبول می

آن چه واقعی است، عقالنی  هر"هم نظر داشته:  هگلی مشهور شناس بزرگ در تنظیم این جمالت به گفته

 . "است و هر آن چه عقالنی است، واقعی است

شود. او وفادار به سنت دیده نمی دورکیمدر کار « واقعیت»و « عقل»از  هگلی البته برداشت پیچیده

ساز است. اگر مسئله صرفاً ریشه در در عبارت مذکور مسئله« خطا و دروغ»است؛ با این حال لفظ  پوزیتیویستی

مخالف  مارکسواقعیت داشتن و بیانگر واقعیت بودن، بود که مطلقاً بحثی نیست، چه اینکه برای مثال از نظر 

-ترین شکل مذهب در جامعهاین مناسب ی بورژوایی مسیحیت است ویافتهمذهب هم پروتستانیسم شکل تکامل

با توجه به اصراری که بر دینی بودن سرشت بشریت دارد، عبارت از این  دورکیمباشد؛ اما منظور ی بورژوایی می

ی نهادهای بشری )از جمله مذهب( که دوام دارند؛ قطعاً با طبیعت بشر سازگارند. این سخن دو شود که کلیهمی

و  فویرباخداند. اهمیت این نکته در تناقضی است که آنکه مذهب را نهادی بشری می نکته در خود دارد: اول

به درستی روی آن دست گذاشتند: اگر مذهب نهادی است بشری، پس اینکه او کوشیده تا در هیأت  مارکس

داق ها نسبت دهد، مصی خویش را به آنای خلق کند و نهاد آفریدهی دستش، موجودات ماوراءطبیعهساخته

ی دست بشر هستند که در حال از بین بردن ازخودبیگانگی است. دوم آنکه بسیاری نهادهای با دوام ساخته

شود که داری. آیا دوام آن برای بیش از یک قرن باعث میی تولید سرمایهاند، مثل شیوهی زمینحیات کره

چیست و نیز اینکه « با دوام»نظور از سازگار با سرشت بشر بدانیمش؟ اینجا احتماالً باید روشن شود که م

 "موجودی سودجوست بشر"هایی نظیر اینکه چگونه چیزی است؟ اما اگر بنا باشد به سراغ کلیشه« سرشت بشر»

ها نتیجه برویم و به اعتبار آن و ... "بشر موجودی مایل به پرستش است"یا  "بشر موجودی خداجوست"یا 

ها هستند اما ممکن است که در جریان ساخت واقعیت گار با این سرشتداری و مذهب سازبگیریم که سرمایه

داری و مذهب هم جزئی از آن هستند( مسیر انحرافی بپیمایند که طبیعتاً جامعه نسبت به اجتماعی )که سرمایه

این  ایم. در راستایبندی در ظاهر علمی اما با بنیانی الهیاتی ارائه کردهدهد، یک صورتآن واکنش نشان می

داری هایی دانست در جهت عقالنی کردن سرمایهداری را واکنشتوان مبارزات ضدسرمایهتوضیح برای مثال می
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های روشنفکری دینی را نیز از همین جنس و به منظور بازگرداندن دین به اش با سرشت بشر( یا کنش)سازگاری

 یابی کرد.ی نهادی در راستای سرشت بشری ارزاش به مثابهموقعیت اولیه

برد اما مشکل اینجاست که تالش علمی او های اجتماعی از روش علمی بهره میدر تحلیل پدیده دورکیمقطعاً 

و  بازرگان، مگر آن که همچون [سرشت دینی بشر]در راستای فرضی الهیاتی است که قابلیت اثبات علمی ندارد 

دارند و در نهایت هم ایمان راه تقرب به خدا گام برمیدانشمندان و مبارزان کمونیست در "بگوییم که  طالقانی

 !"آورند، هرچند که در ظاهر با باور به خدا بستیزندمی

است که  و پسااستعمارگرایی غیرمارکسی به طور کلی این شریعتیی شناسی وارونهمین راستا مشکل شرقدر ه

(، پیچیدگی [برای مثال جهان سوم]گرایی لفه )مذهب، نژاد، ملیت یا حتی منظقهؤها به نفع یک یا دو مآن

 یابد.شان قابلیت انترناسیونالی نمینهند و در نتیجه اندیشهدیالکتیکی موضوع را به کناری می

سیمای مارکس »توان آن را ، که می«هامارکس در حاشیه»نظیرش، در پژوهش بی نوندرسآکوین 

ی پسااستعماری تکوین اندیشه»را لحاظ کنیم  نوندرسآیا اگر خواسته باشیم دقت علمی خود « تعمارگراپسااس

را برای « رهایی ملی»ی ، اهمیت مسئلهمارکسهای ها، آثار و فعالیتنامید، با رجوع به مقاالت، نامه« در مارکس

ی اجتماعی با نظریه"کند که بندی میبه درستی جمع آندرسوندهد. در نظر او، نشان می« آرمان کمونیسم»

ی چشمگیری را برای مقوالت جزئیت و تفاوت ی مارکس بر مفهومی از تمامیت استوار بود که نه تنها گسترهایده

کرد. را به تعینات آن تمامیت بدل می -نژاد، قومیت یا ملیت–ها گاه این جزئیکرد، بلکه همچنین گهفراهم می

« اهرمی»تواند چون کرد که انقالب ملی ایرلند میصادق بود که از این موضوع دفاع میچنین موردی هنگامی 

های روستایی داری در بریتانیا به کار رود، یا هنگامی که نوشت انقالبی که ریشه در کمونبرای براندازی سرمایه

، کوین: قومیت و جوامع آندرسون) "د.ی کمونیستی در سراسر اروپا به کار روتواند چون آغازگاه توسعهروسیه دارد می

 .(419: 1390غربی، ترجمه: حسن مرتضوی، نشر ژرف، 

رهیافت دیالکتیکی مارکس " آندرسونبود، چه اینکه به بیان  مارکسبی تردید تضاد کار و سرمایه در مرکز توجه 

سرمایه و شکل ارزش آن ی کرد که کل جهان در حال قرار گرفتن زیر سلطهی این اصل عام عمل میبر پایه

حکم تقدیر ناگزیری را نداشت که  مارکس، هرگز برای 1853، اما این موضوع، به ویژه پس از (421)همان:  "است

اش بود تا خود به خود فرو بپاشد، گستر شدن و تا به نهایت تکامل رسیدنگر دامندر مواجهه با آن باید نظاره

ی کارگر داد، خیزش طبقهدر نیل به نظمی نوین می« مبارزه»جایگاه ی اهمیتی که به بلکه او به واسطه

داری قرن نوزدهم برای درهم شکستن شکل انگلستان علیه بورژوازی آن کشور را به عنوان پایتخت سرمایه
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دانست که مقاومت مردم هند و چین علیه استعمار انگلستان و نیز استقالل لهستان ارزش، همان قدر حیاتی می

داری در آمریکا. اینجا در یک تحلیل پیچیده و در عین حال دقیق دیالکتیکی شاهد پیوند یرلند و الغای بردهو ا

وجه است که در ارتباط با ضدیت با نژادپرستی هستیم. جالب تی ملی و نیز ی طبقاتی با مبارزهخوردن مبارزه

های مردم هند علیه از مهمترین قیامی یکی اشاره کنیم که ریشه -یعنی مذهب–تمرکز اصلی این مقاله 

، اما این مسئله 3بود -ی آنآن هم نه در تلقی روشنفکرانه–( کامالً مذهبی 1857انگلستان )قیام سپوی در 

بهترین متحد »، از هند به عنوان انگلسخود به  1857ژانویه  16ی معروف در نامه مارکسمطلقاً باعث نشد که 

 .(74-69)نک به همان: یاد نکند در نبرد علیه بورژوازی « ما

مذهب عامل مهمی در مبارزه علیه  مارکسگیری این نیست که از نظر ی حائز اهمیت در این موضعنکته

آمد یا نه، بلکه عبارت از این است که او با درکی انترناسیونال، پیروزی ای مذهبی به حساب میاستعمار در جامعه

را در گرو استقالل هند و بالعکس استقالل هند را در گرو پیروزی کارگران علیه کارگران علیه بورژوازی انگلستان 

در « رهایی»شناسی وارونه، مفهوم گرایی مرسوم شرقبیند، حال آنکه در جهان سومبورژوازی انگلستان می

از  شریعتیفهم »چنان که در قسمت –شود. برای مثال خالصه می« جهان شمال»علیه « جهان جنوب»خیزش 

 نویسد:می شریعتی -اشاره کردیم فانونمعنای تفاوتش با 

دار را چاق کرده است و کارگر کرد سود اضافی است که سرمایهآنچه مارکس هم ندانست این بود که خیال می "

ی کار انشعابی و تخصص و تقسیم کار و ماشین نبود محروم ساخته است! این ارزش اضافی زائیده هرا از آن هم

ی منابع ثروت و هستی زرد و سیاه و مسلمان و هندو بود که این این غارت همه ،داری را پدید آوردرمایهکه س

کرد. مارکس و انگلس خیال کرده بودند که آن همه ثروت که در اروپا تر میتر و چاقآشامزالوی سیاه را خون

غربی است. غارت بود و نه تولید. استعمار  های تولیدی دسترنج پرولتاریای اروپایی و دستگاهشد، نتیجهجمع 

مار کارگر اروپا. نفت آسیا و آمریکای التین بود، کائوچوی هند و چین بود، الماس ثآسیا و آفریقا بود، نه است

 "ی برزیل بود، کنف و کتان و پنبه مصر بود، منابع مفت مس و سرب و آهن و زغال بود.، قهوهتانزانیا بود

 .(145(: 4)م.آ.، 1389)شریعتی، 

سم به عنوان رقیبی برای جهان گشایی با مارکسیالبته که این انتقاد شریعتی و امثال او از مارکس بیشتر عقده

ی جمالت فوق به قصد اعتبارسازی گرایی است تا نقدی علمی از مارکس؛ چه اینکه فارغ از لحن شعارگونهسوم

                                                           
3
شوریدند و افسران بریتانیایی خود را  1857می  10، در [ترکی برای سرباز-اصطالحی فارسی]ها هی از سربازان مستعمراتی هند، معروف به سپویگرو - 

رت شان از چربی گوشت گاو، که مورد نفهایها رواج این شایعه بود که روغن مورد مصرف برای نوار فشنگ تفنگی آنواسطهکشتند. عامل تحریک بی

 (.69هندوها بود، و نیز گوشت خوک، که مورد نفرت مسلمانان بود، تشکیل شده بود )همان: 
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، حتی "انباشت بدوی"و تفاوتش با  "فیارزش اضا"گرایی و عدم درک صحیح علمی از معنای برای جهان سوم

-های بی(، نقل قول"به اصطالح انباشت بدوی"یک روخوانی ساده از فصل بیست و چهارم جلد اول کاپیتال )

در تحلیل را  "زرد و سیاه و مسلمان و هندو"گذاشت که بتواند اهمیت استثمار شماری را در اختیار شریعتی می

 .ببیند داریمارکس از برآمدن سرمایه

ی ما بوده است و تمامی ی فرانسهکردهکاپیتال دیگر منبعی قابل دسترس برای روشنفکر تحصیل قاعدتاً

ی خواندن این اثر مهم را ندارند، به خاطر حفظ ظاهر هم که شده دو سوادی هم که حوصلههای بیمارکسیست

های عجیبی نظیر این اظهارنظر شریعتی و دقتیکنند. بیرا نگاه می «بیست و چهار»و « اول»فصل معروف 

مارکس،  یکم درباره ها اشاره شده( دستِبه آن« ی شریعتیعروسک و کوتوله»ی مواردی مشابه )که در مقاله

گذارد که در خصوص عامدانه نادیده گرفتن آرای مارکس توسط طرف باقی نمیای برای منتقد بیچاره اًجدّ

ای است که به ویژه از سوی فرزندان تی، دچار شک نشود؛ و این مسئلهشریعتی مدعی تسلط بر متون مارکسیس

 .رودگیری صریح و روشن درباره آن میوی انتظار موضع

کردیم، در اینجا باید متوجه خود « دین خوب / دین بد»ی ی دوگانهاحتماالً انتقادی که از رویکرد کارکردگرایانه

داری به مبارزات ضد استعماری و ضد نژادپرستی هم بشود که در راستای هدف سرنگونی نظام سرمایه مارکس

ر وارد بودن یا نبودن کند. به نظر من دتوجه می -شانذهبی بودنمذهبی یا غیرم–فارغ از خاستگاه این مبارزات 

 توجه به چهار نکته ضروری است: مارکساین انتقاد به موضع 

مشابه  1850ی مهمی بود و هر چند بعد از مسئله مارکسنقد دین و هر شکلی از تفکر دینی همواره برای  -1

متمرکز نشد، اما « دین»بر « ی حق هگلنقد فلسفه» یا« ی یهودی مسئلهدرباره»اش در های نظریتالش

توان رنگ نشدن اهمیت این نقد برای اوست؛ تا آنجا که حتی میهایش در مجلد اول سرمایه، حاکی از کمپانویس

داری که حول هم لحاظ کرد: دینی به نام سرمایه« شناسی دینجامعه»ی ی اثری در زمرهرا به مثابه« سرمایه»

 «.ارزش افزایی»و « انباشت»چرخد و مناسک آن عبارتند از می« سرمایه»مقدسی به نام محور امر 

ی رهایی ملی تمرکز کرد که ای بر مبارزات ضد استعماری و ضد نژادپرستی و مسئلهدر زمانه مارکس -2

مذکور از این های آغازینش با مسائل بود و حتی خود او هم در مواجهه شدیداً اروپامدار« ی رهاییندیشها»

ی ضد ی میان مبارزهاش موفق به کشف ارتباط پیچیدهبیماری در امان نماند، اما به مدد نگرش دیالکتیکی

 داری با مبارزات رهایی ملی گشت.سرمایه
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ی انترناسیونال بود، شاید داری در یک نگرهی ضد سرمایهدد پیوند دادن مبارزات ملی با مبارزهصدر مارکس -3

ی مذهبی داشتن کرد، ریشهرفاً بر تضادهای درونی جنبش ضد استعماری هندوستان یا چین تمرکز میاگر او ص

کرد؛ اما همچنان که از ادبیات مقاالت او هم پیداست او بی آن که مهر ای دیگر تحلیل مییزش را به گونهخیک 

ی ی ضد بورژوازی انگلستان با مبارزههی مذهبی قیام هندوها بزند، از ضرورت پیوند خوردن مبارزتأییدی بر جلوه

 نویسد:کند، چنان که میضد استعمار انگلستان دفاع می

هایی که به دشمنان نژاد و را در شکنجه دادن به خود خبره کرده، شکنجه هاشان آنبه نظر هندوها، که مذهب"

هایی که فقط چند ها به انگلیسیرسد و باید هنوز بیش از اینشود کامالً طبیعی به نظر میشان داده میآیین

برای خود درآمدی ایجاد کرده بودند و از مناسک خوین  [هبیذرسم م]های جاگرنات سال پیش از جشنواره

 .(857سپتامر  6/مقاله شورش هند، 2)به نقل ازصفحه  "رساندند.ردند و به آن یاری میکرحمانه حمایت میمذهبی بی

خواندن « دهشتناک و شنیع»ای دیالکتیکی ضمن در مواجهه مارکسکند هم اشاره می آندرسونهمچنان که 

 کرد.ارزیابی می "در شکلی فشرده بازتاب رفتار خود انگلستان در هند"خشونت مذهبی شورشیان هندو، آن را 

دانیم او داری هم نگاهی کارکردگرا نداشت. همچنان که میحتی در مواجهه با مبارزات ضد سرمایه مارکس -4

انتقادات فراوانی به جنبش کارگران انگلستان و موطن خود، آلمان، داشت و حتی شور و هیجان و در ادامه 

از تمامی سعی و  مارکسی نقد نکشد. قطعاً تراژدی ناشی از قیام کمون پاریس باعث نشد که آن را به بوته

از آن  عتا فرانسه و آمریکا( اما این مانکرد )از هندوستان گرفته بود، دفاع می« رهایی»خطاهایی که در راستای 

توان گفت پروبلماتیک نبود تا از استانداردهای کیفی مد نظرش در مبارزه برای رهایی انسان صرف نظر کند. می

اش از مذهب، فلسفه، نژاد، جنسیت، ملیت و سرمایه؛ او در بود: بیگانگی« یگبیگان»اش در سراسر زندگی مارکس

ی میان این انواع بیگانگی و ضرورت پیوند اش توانست به درک عمیقی از ارتباط پیچیدهطول تکوین اندیشه

ی کرد که: کمونیسم بندمبارزات علیه هر یک از این اشکال با یکدیگر برسد. شاید بشود از قول او چنین صورت

 ها بیگانگی از کار.ی دائمی بر تمامی اشکال بیگانگی و در صدر تمامی آنوندی حاصلِ غلبهرعبارت است از 

های انسانی که به اعتبار سرمایه جهانی شده است، ی ارزشها نه به واسطهمیان انسانباری، در دنیایی که روابط 

شود، مگر در پرتو یک درک انترناسیونال از مفهوم رهایی. رهایی ملی، طبقاتی، جنسی و نژادی محقق نمی

 بگذارید مثالی از جهان امروز بزنم:
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ی مردم سوریه در سه جبهه علیه دیکتاتوری رژیم بعثی بشار اسد، یت انقالب سوریه فارغ از ضرورت مبارزهموفق

منوط است به خروش  ،ارتجاع اسالم گرایی داعش و النصره و ... و دخالت امپریالیستی روسیه، آمریکا و ایران

شان که هر یک به نحوی در تداوم هایدولت ی مدنی ایران، عربستان، روسیه، ترکیه، آمریکا و اروپا علیهجامعه

 کنند.وضعیت بحرانی در سوریه به نفع منافع خودشان، نقش ایفا می

 

 بندیجمع

به عنوان یک متفکر پسااستعمارگرا سخن بگوییم، و از آن جایی که  شریعتیدر این مقاله کوشیدیم تا از 

است،  فرانتس فانونی پسااستعمارگرایی عمدتاً متأثر از آشنایی او با شخصیت و آثار با اندیشه شریعتیی مواجهه

از تفاوت  شریعتیمانده و نیز توضیحات خود  شریعتیبه  فانونای که از درصدد برآمدیم تا با توجه به نامه

تواند عمار میی مذهبی تحت است، یعنی اهمیت نقشی که مذهب روشنفکرانه در یک جامعهفانونرویکردش با 

 ی پسااستعمارگرایی را نقد کنیم.از اندیشه شریعتیبندی خاص در مبارزه علیه استعمار داشته باشد، صورت

را در ارتباط با موضوع مورد بحث عمدتاً با تکیه بر  شریعتیی فکری در بخش اول مقاله تالش کردیم منظومه

بات به جا مانده از وی در ارتباط با پسااستعمارگرایی ی آثارش )که مهمترین مکتواز مجموعه 5و  4مجلدات 

ی ی مهم در منظومهلفهؤاست( بازسازی کنیم. در بخش دوم اما برای نقد او بر آن شدیم تا سه م

 به چالش بکشیم، یعنی: از آثار خود او تراش را در بستری وسیعپسااستعمارگرایی

 بخشالهیات رهایی -

 تحجری دین مترقی / دین مدوگانه -

 پسااستعمارگرایی غیرمارکسی -

معرفی کردیم و توضیح  "بخش شیعیالهیات رهایی"را مبدع  شریعتیبخش(، ی اول )الهیات رهاییلفهؤدر نقد م

 بخش با دو چالش روبروست:او همچون دیگر رویکردهای الهیات رهایی« دین ملهم از مارکسیسم»دادیم که 

تئوریک برای توضیح و تبیین واقعیت اجتماعی نیست و بیش از چالش تئوریک: به این معنا که تالشی  -

بندی مبارزه با هر شکلی از ستم هر چیز کوششی است کالمی در بستر گفتمان دینی به منظور صورت

 منان.ؤاجتماعی به عنوان تکلیف الهی م
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-راه»، «یگبیگانها و ساز و کارهای ازخودشهری»چالش پراتیک: به این معنا که در مواجهه با سه پرسش  -

آن –تکیه دارد « اخالق»، تنها بر عنصر «ساز موجودبدیل وضعیت ازخودبیگانه»و « کارهای مقابله با آن

ترین که واقعیت اجتماعی کوچک« اصل توحید»ای تماماً دینی، متأثر از بندیهم با تکیه بر صورت

 نقشی در تبیین آن ندارد.

« دین مترقی»از « ایمان»ترقی / دین متحجر(، به عدم رخت بربستن عنصر ی دین می دوم )دوگانهلفهؤدر نقد م

به سبب کنده شدن از واقعیت اجتماعی و  -درست مثل دین متحجر–و خطر منجر شدن به یک دیستوپیا 

ی برساخت ای که به واسطهنادیده انگاشته شدن ضرورت فهم و تحلیل آن، اشاره کردیم و در ادامه از دو مسئله

 شود سخن گفتیم:ی مذکور پوشیده مینهدوگا

تواند به مبنایی برای نقد خود مذهب وجود مسائل غیرمذهبی یا غیرمستقیم مربوط به مذهب که می -

 بدل شود.

ترین قرائت از متن کوشد خود را حقیقیهایی که هر یک میفهم تاریخی و اجتماعی بودن گفتمان -

 کند.ی بودن متن مقدس را بالموضوع میی دارای منشاء الهمقدس نشان دهد، مسئله

 ژیلبر آشکاری «شناسی وارونهشرق»ی ی سوم )پسااستعمارگرایی غیرمارکسی( هم با رجوع به مقالهلفهؤدر نقد م

 شریعتیاستدالل کردیم که مشکل پسااستعمارگرایی امثال  آندرسونکوین ب. ی «هامارکس در حاشیه»و کتاب 

)فارغ از برجستگی عنصر مذهب در آن( عبارت است از نادیده انگاشتن پیچیدگی دیالکتیکی در تحلیل 

جهان « / »جهان جنوب»ی گرایانهی تقلیلمناسباتی که به میانجی استعمار، جهانی شده و در ظرف دوگانه

ضادهای موجود در هر دو در ت« رهایی»های خواهان گنجد، بلکه در عوض احتیاج به اتحاد طرفنمی« شمال

 جهان )شمال و جنوب( است.


