
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 طلبی شریعتی در ترازوی مارکسیسمعدالت

 یاشار دارالشفاء

 

 مقدمه:

به  96های روزنامه( در تیر ست که بخشِ کوچکی از آن )و با محدودیتایی کامل مقالهآید نسخهآنچه در پی می

 ی شرق چاپ شده بود. مناسب همایشی برای دکتر علی شریعتی، در روزنامه

 

 ی ایتالیایی در خصوص نسبت زمان با دیالکتیک هگل پرسیده بود: شناس برجستهو کروچه، فیلسوف و هگلزمانی بندت

 "چه چیزی در دیالکتیک هگل مرده و چه چیزی هنوز زنده است؟"

 سازی هگلی، سوأل را به این شکل مطرح کرد:آدورنو، اندیشمند برجسته ی مکتب فرانکفورت، اما با یک معکوس

 "به چشم دیالکتیک هگل چگونه به نظر می آئیم؟ ما امروز"

باید این پرسش را مطرح  "آیا شریعتی هنوز هم کارآمد است یا نه؟"به این ترتیب در مواجهه با شریعتی هم عوض پرسیدن اینکه 

 کرد که:

 "ای ست؟ی ما چگونه زمانهایم؟ در نظر شریعتی زمانهما امروز در نظر شریعتی چگونه"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بر بازسازی کلیت اندیشه شریعتی از خالل سه گفتگوی انتقادیای مقدمه

ی شریعتی در پرتو آن کلیت اندیشه« بازسازی»منوط است به « چه باید کرد؟»پاسخ به این پرسش و از پس آن رسیدن به یک 

 چند شریعتی طرفیم:اجتماعی مهم ایران و جهان که پس از مرگ وی رخ دادند. به این اعتبار ما با -دسته از مسائل سیاسی

 

 :یالملل نیدر سطح ب

 ی جهانی نئولیبرالیسم(.را ندید )پروژه« جهان سوم»برای جراحی اقتصادی « اجماع واشنگتنی»ای که شریعتی -

 )افغانستان، عراق، لیبی، سوریه(. دیرا ند« بشر دوستانه سمیالیامپر»که  یایعتیشر -

 سوسیالیسم واقعا موجود(.)پایان  دیرا ند یشورو یکه فروپاش یایعتیشر -

 )القاعده، داعش، بوکو حرام(.  دیرا ند سمیالیمعطوف به امپر ییِاسالم گرا بدل شدنِ ریانکارناپذ یرویکه به ن یایعتیشر -

بهار  /هیسور یواآروژ /کیمکز اپاسی)چ دیرا ند کمیو  ستیکه همچنان پا برجا بودن امکان مقاومت در قرن ب یایعتیشر -

 عربی(.

 ی نظری مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم و پسااستعمارگرایی پس از شوروی را ندید.ای که بازسازی منظومهیشریعت -

 مدرنیستی را ندید.ای که موج برآمدن تفکر پستشریعتی -

 

 در سطح ایران:

 را ندید. 57ای که انقالب شریعتی -

 ای که برآمدن یک حکومت دینی را ندید.شریعتی -

 ندید.ای که جنگ را شریعتی -

 ی خونین شصت را ندید.ای که دههشریعتی -

 ای که نئولیبرالیسم پس از جنگ را ندید.شریعتی -

ضرورت تقدم آزادی بر »و «  هرمنوتیک متن مقدس»به « عدالت»ی روشنفکری دینی از ای که چرخش مسئلهشریعتی -

 را ندید.« عدالت

 

اش زمانه« منتقد وضع موجود»ی فکری اش با سه نحلهاو باید مواجههی فکری ای از کلیت منظومه«بازسازی»به این ترتیب برای 

 را مد نظر قرار دهیم:

 مارکسیسم (1

 اگزیستانسیالیسم (2

 پسااستعمارگرایی (3

های انسانی ای که خود شریعتی تا زمان مرگش پیمود مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم به عنوان مهمترین ایدئولوژیدر مسیر فکری

به سختی "ای که روح حاکم بر آن هایی بودند که در زمانهداری، میانجینسان( در برابر شر اعظم، یعنی سرمایه)تدوین شده توسط ا



 

 

(، امکان بازکشف 75(: 24)م.آ. 1381)شریعتی،  "دهنده و مترقی باور کندبخش و تکاملتواند مذهب را به عنوان عاملی رهاییمی

هی در دین اسالم را برایش فراهم کردند. بازکشفی که او برای تمایز درک و فهمش از خوابخش آزادی و برابریهای رهاییظرفیت

 نامدش: اسالم واقعاً موجود، چنین می

 «تسنن محمدی، تشیع علوی»

ظرفیت هایی رهایی بخش در اسالم، اما از « بازکشف»شریعتی ضمن ادای دین به دو نحله ی مذکور به خاطر فراهم کردن امکان

« جمود مارکسیسم»، «داریپستی سرمایه»ی کلی رادیکال عبور می کند: او با اعتقاد به این که انسان در تهدید سه فاجعهآنها به ش

 کند که:( استدالل می24(: 24)م.آ. 1390قرار دارد )نک به : شریعتی، « پوچی اگزیستانسیالیسم»و 

ن طبیعت را دارای یک نظام خودآگاه منطقی و دارای هدف ببینم و دهد که در آای میبینیاعتقاد به خدا در هستی به من جهان"

های محسوس را نسبی و ظاهری تلقی کنم و در ورای آن حقیقتی هماهنگ و واقعیتی معقول و پیوسته را معتقد تضادها و آشفتگی

جدی و مسئول احساس کنم.  ی وجود و در نتیجهگردم و از سویی خود را در این دستگاه عظیم دارای معنی و مقصود و فلسفه

ی هستی حکومت دارد و عالم وجود اعالم یک خدای واحد مجرد از خصوصیات قومی و نژادی و طبقاتی و مطلق که بر همه

ی مرزهای نژادی، شناسی همهی اجتماعی و انسانامپراطوری یک دست و یک ذات اوست و تابع خلق و امر وی، از نظر فلسفه

ی کند زیرا توجیه با نفی همههای خونی و تباری و در نتیجه حقوقی را نفی میهای خانوادگی و فضیلتعیضتضادهای طبقاتی و تب

بینی شرک، شرک اجتماعی و تعدد طبقاتی خدایان متعدد کوچک و بزرگ قومی و طبقاتی و نژادی و انکار دستگاه مذهبی و جهان

 (.332(: 4)م.آ. 1389)شریعتی،  "سازد.اش محروم میو نژادی و مذهبی و پایگاه ماوراءطبیعی

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

آن رأس مثلثی است که « عرفان»توان گفت که ، تبیین کنیم، می«عرفان، آزادی و برابری»ی آثارش شهره است، یعنی رساله

را فراتر از درک و دریافت اگزیستانسیالیستی و مارکسیستی، متناسب با مسئولیت اخالقی انتخاب خیر به « برابری»و « آزادی»

« عرفان اجتماعی»کند. به عبارتی به میانجی عوض شر )و نه پوچی( و همچنین متناسب با اصل توحید )و نه تولید( بازتعریف می

از سویی « ماسینیون»در ایران از سویی و اندیشه های « تصوف»ه مدد بازخوانی سنت فرهنگی )که شریعتی تلقی اش از آن را ب

توان زدود. در را می« برابری»و « آزادی»دیگر شکل می دهد( است که مُهر اگزیستانسیالیستی و مارکسیستی حک شده بر پیشانی 

یابد. با قرار گرفتن در مرکزش معنا می« رفان، آزادی، برابریع»ای ست که مثلث در واقع آن زمینه« پسااستعمارگرایی»این میان 

« انسان جهان سومی»ی کسی باشد، و برای شریعتی آن کس به شکلی انضمامی باید متوجه« برابری»و « آزادی»و « عرفان»این 

ای است که باید «میانجی»برای شریعتی « اگزیستانسیالیسم»و « مارکسیسم»هم همچون « پسااستعمارگرایی»است. با این وجود 

به چرایی « بازگشت به خویشتن»ی مهمی از تغییراتی کند. از همین روست که  در قطعه« ایران»ی نظر به شرایط خاص و ویژه

-اشاره می امه سزرو  فانونخواند( با امثال می "نهضت رنسانس اسالمی"اش )تکیه به آنچه ضرورت تفاوت مدل پسااستعمارگرایی

 کند:

گوید، یا منی که در ایران هستم؟ خواهم بگویم این است که بازگشت به کدام خویش؟ آنکه امه سزر میای را که من مینکته ..."

ی ایرانی و امه سزر و یا فانون به کردهچون که خویشتن او با خویشتن من فرق دارد، وقتی که من اینجا به عنوان یک تحصیل

شویم. روشنفکران آفریقایی که گوییم بازگشت به خویش، در اینجا از هم جدا میجزایر آنتیل میی آفریقایی یا کردهعنوان تحصیل

ی اسالمی و روشنفکران ایران شعارشان فرق دارد. در آفریقا، اند با روشنفکران جامعهی بازگشت به خویش را مطرح کردهمسأله



 

 

ی ایران، که هم کشورهای اسالمی و در شرق متمدن و در جامعه استعمار، فرهنگ را یک نوع دیگر مطرح کرده است و در برابر

ی متمدن اسالمی، طور دیگر. آنچه را روشنفکران امروز ما در این پانزده سال اخیر مطرح ی متمدن شرقی است و هم جامعهجامعه

کند کردن آن برای ما دردی را دوا نمی که بازگوهاست، در صورتیاند درست بازگویی تز امه سزر و فرانتس فانون و امثال اینکرده

گوید که ... برای اینکه غربی با من مسلمان و ایرانی و شرقی طوری حرف زده و با امه سزر آفریقایی طور دیگر ... او به آفریقایی می

گوید ازید، ولی به ما میتوانید فرهنگ بسگوید که شما نمیاید. به او میگوید که شما تمدن داشتهتو تمدن نداری، ولی به ما می

مان اش را کرده است و نسبت به ما مسخ فرهنگ گذشتهاید. بنابراین نسبت به آفریقایی نفی فرهنگ گذشتهکه شما فرهنگ ساخته

کند که آوری را در چشم من تصویر میهای نفرتگوید که شما همه چیز دارید، ولی چهرهرا، و مسخ بدتر از نفی است ... به ما می

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

 است که باید فهمید:«  نفی فرهنگ»و « مسخ فرهنگ»ی زیر را در پرتو این فرق مهم از نظر شریعتی میان رسیدن به جمله

 (40)همان: "ا باید شعار خود کنیممان است و بازگشت به همین خویشتن ری ما به همین خویشتن فرهنگی اسالمیتکیه"

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

بایستاند  "ی نیروی مذهب بیدار کند و به حرکت دربیاورد و بر روی دو پای انسان تولید کننده معنویشود، به وسیلهتخدیر می

 ان(.)هم

شود: دهد، در سه حرکت خالصه میای که شریعتی برای روشنفکران جهان سوم پیشنهاد میی مبارزاتیبر این اساس، برنامه

تزی در قبال امپریالیسم استعماری )و نه نژادپرستی و خاک پرستی(، بعد از پایان یافتن ی آنتیحرکت از ناسیونالیسم به مثابه

 (.288-290ی طبقاتی، و دست آخر گذار به اومانیسم )نک: همان: ی مبارزهدن جبههی ضد استعماری، گشومبارزه

ی فکری شریعتی مستلزم پاسخ به این پرسش است که آیا امروز منظومه« بازسازی»شود که هر شکلی از به این ترتیب روشن می

نه هستند؟ دقت کنیم که ما در تمامی این مقاله ی زماهمچنان مسئله« اومانیسم»و « مبارزه طبقاتی»، «امپریالیسم استعماری»

ی فوق امروز کنیم و نه اینکه بر فرض مثال علی رغم رسیدن به این نتیجه که سه مسئلهی شریعتی میاندیشه« کلیت»صحبت از 

های نیست. پرسشی شریعتی در باب اسالم و تشیع های جامعه شناسانهموضوعیت ندارند، این دلیلی بر از اعتبار افتادن تحلیل

سنجی امکان»و « ی زمانهمسئله»ی شریعتی است: اینکه بحث بر سر اندیشه« کلیت سیاسی»گیری همایش گویای ضرورت نشانه

 است.« ی شریعتیی از برای آن به میانجی رجوع به اندیشهچه باید کرد

 

 تبیین سه مسئله در پرتو یک مسئله-باز

ژه حجم قابل توجه آن بخش از آثارش که در آنها شاهد گفتگوی وی با اندیشه ی مارکسیستی و آثار بجا مانده از شریعتی )به وی

تالش اش برای به دست دادن یک صورتبندی غیر مارکسیستی و در عین حال ریشه دار در دل گرایشی در تشیع امامی از 

، یا اگر متأثر از دقت واژه شناسی «اجتماعی عدالت»ترین مسائل برای شریعتی هستیم( گواهی می دهد که محوری« سوسیالیسم»

ی عدالت )علی بود. ارجاعات مهم زیر به آثار وی برای اثبات درستی چرایی محوری بودن مسئله« برابری»خود او بخواهیم بگوییم، 

 ست:اش کافیی نظریرغم وجود بیشمار مسائل دیگر( در منظومه



 

 

 و میخواند «بالقسط قائم» را خویش خدایی صفت بزرگترین و میبرد نام انپیامبر صف در را «عدالتخواه مردم» قرآن"

 نوید زمین وراثت و انسانها رهبری به( مستضعفین)شدهاند محروم و ضعیف و محکوم انسانی ضد نظامهای در که انسانهایی

  .میشمارد قطعی و جبری را پیروزی این و میدهد

 اعالم رسماً که میاندیشد ،معنوی زندگی اجتنابناپذیر و جبری الزمهی عنوان به ،مادی زندگی اصالت به چندان ،پیامبرش و

 و اخالقی و اجتماعی و فکری نظام کردن ویران در مبارزهاش و زندگی سراسر و.« ندارد معاد ،ندارد معاشی که هر» که میکند

 (.230 و 299 (:22 آ.. )م 1379، 2 چ،شریعتی) "است بوده وقت اشرافیت اقتصادی

 و (401 (:31 آ.. )م 1390 ،شریعتی) "بوده یطبقات ی مبارزه خیاش تار اسالم همه خیتار"که  کردیاعالم م محابای ب یعتیشر

 نیمعصوم یو ائمه امبریپ ثیدر قرآن و احاد قیدق یبه شکل شیکشف آن است قرنها پ یمدع سمیاساساً آنچه که امروز مارکس

و  یطلب بر قدرت یمبتن یاهگفتمان و تفوق یاسالم خیگفتمان در تار نیت ماندن اشده است، اما به سبب مسکو زهیتئور

است  سمیمارکس رینظ یاز رجوع به مکاتب ریناگز اسالم قتیطالب فهم حق مسلمانِ ن،یطرد د مدرنِ یامروز در زمانه ،یاندوزثروت

 .1کند ایرا اح شیخو نید امیبتواند پ گریآن، بار د یانجیم هتا ب

(، یاد 73)دیالکتیک توحیدی }دفتر ششم: زیربنا، روبنا{:  "ی محکوم تاریخاسالمِ طبقه"به عنوان « تشیع»تی مشخصا از شریع

 نویسد:در قرآن و احادیث می«( قسط»و « عدل)»ی به زعم خودش بنیادی کند و با تمرکز بر  دو کلمهمی

، هم کار خدا است و هم -تکیه می شود و در قرآن مکرر آمده است که در مذهب شیعه به آن سخت-قیام بالقسط و قائم بالقسط "

اش آنچنان که در جامعه بپردازند. رسالت پیامبران وی و هم رسالت اساسی امام و امت اسالمی. عدل، به هرکس مطابق حق قانونی

 (.81)همان:  "اش، آنچنان که جامعه باید بپردازدقسط، به هر کس مطابق سهم حقیقی

پیشنهادی او برای روشنفکران جهان سوم « ی مبارزاتیبرنامه»ترتیب اگر متأثر از این پروبلماتیک برای شریعتی به سراغ  به این

کشورهای جهان سوم است با ترویج تاکتیکی « غارت ثروت و منابع»تجلی « امپریالیسم استعماری»شود که برویم، آنگاه روشن می

ناشی « جبری»به عنوان ضرورت « مبارزه ی طبقاتی»ها )مسئله ی عدالت در سطح جهانی(؛ در این کشور« آسیمیالسیون»به نام 

)در تلقی غیر ماتریالیستی « اومانیسم»میان دو نوع هستی )بورژوایی/ پرولتری( )مسئله ی عدالت در سطح ملی( است؛ و « تضاد»از 

 مدرن )مسئله ی عدالت در سطح فردی(. انسان« بیگانگی معنوی-خود-از»اش( به عنوان مفری برای فراروی از 

باید به وضوح موضع سیاسی خودش را در قبال این سه مؤلفه روشن کند؛ اینکه آیا اساسا اعتقادی به « نوشریعتیست»جریان 

 اندیشد.ای دیگرگون می«بازسازی سیاسی»ها دارد یا به ی نظری شریعتی به اتکای این مؤلفهمنظومه« بازسازی سیاسی»

 

                                                           
 «ییگراعلم»[ )کوتوله( که به اعتبار یکیالکتی]د «سمیالیترما» یایاح یبرا نکهیبر ا یمبن نیامینزد والتر بن« عروسک و کوتوله» لیاز تمث یبه تأس.  1

گفت نزد  انتو ی)عروسک( است، م «اتیاله» أتیظاهر شدن در ه ازمندیبخش اش را از دست داده، و ن ییرها یها تیقابل «سمینیاستال»( و سمینتی)سا

تواند مذهب را به  یم یبه سخت "که روح حاکم بر آن  یخودش در زمانه ا انیطلب[ )کوتوله( که به ب یخواه و برابر ی]آزاد «نید» یایاح یبرا یعتیشر

عمال مدافع وضع موجود  مذهبدر عموم موارد  نکهیا زی( و ن75: (24. آ. )م 1381 ،شریعتی) "باور کند یبخش و تکامل دهنده و مترق ییرها یعنوان عامل

 کرد. )عروسک( ظاهر «سمیالیسوس» أتی( را در هنیآن )د دیاست، با

 



 

 

 یالیسم استعماریامپر

امروز نگاهی به اوضاع و احوال خاورمیانه )از افغانستان تا عراق و سوریه و یمن و لیبی( و بازارهای انباشت شده از کاالهای 

)از ایاالت متحده آمریکا گرفته تا روسیه و « امپریالیسم»کشورهای متروپل، به تنهایی گواهِ همچنان پا برجا بودن نکبتی به نام 

و شناور شدن ارز و به این اعتبار « نظام پایه طال»به این سو با فروپاشی  1970اروپا( در جهان است. امپریالیسمی که از  چین و

ی جنگ از یک سو، و در دستور کار قرار گرفتن استفاده 2در بلعیدن ارزهای کشورهای جنوب« دالر»قابلیت غارت گرایانه یافتن 

را هرچه بیشتر دور کرد « رهایی»انداز از سوی دیگر، چشم« اسالم»گری در های افراطیگرایش« تظرفی»طلبانه و کشورگشایانه از 

از « دولت»با « ملت»ی سابقهبی« هم آغوشی»را به میانجی گفتمانی مسلطی بدل کرد که تحت آن شاهد « دکترین امنیت ملی»و 

به اعتبار افزایش بودجه های نظامی و حضور پررنگ  «دولت»های فاشیستی یک طرف، و هرچه بیشتر بالفعل شدن ظرفیت

 اش در سپهر اجتماعی از طرف دیگر هستیم.پلیسی

 نیستکاربرد مفهوم امپریالیسم « دِمُده شدن»بیش از پیش اثبات می کند که نه تنها مسئله عبارت از « سوریه»ی امروز فاجعه

ی جریان چپ به آن دامن زده است(، بلکه عبارت است از دشواری متوجهدر قرن اخیر « چپ نو»های )آنچنان که بسیاری از لفاظی

طلب برای ی جناح اصالحی عوام فریبانهبرای متمایز کردن خودش از کلیشه«( هانو شریعتیست»)و در اینجا به طور خاص 

از یک سو، و همچنین  "ی ثباتهایران جزیر"ی شوونیستی از طریق بازتولید کلیشه« هراس افکنی»مبتنی بر سیاست « آوریرأی»

 ! از سوی دیگر."امپریالیسم مساوی است با فقط آمریکا"ی «روس-پرو»ی کلیشه

و اهمیت « ضرورت یک همبستگی منطقه ای»، اعتبارش را از "ی ثباتایران جزیره"ی ی اصالح طلبانهاهمیت مرزکشی با کلیشه

جنبش »ای میان نیروهای مدنی )و اگر حتی نه به شکل یک مبستگیی شریعتی می گیرد؛ هدر اندیشه« درک حضور دیگری»

 ها.، که دستکم در مقام اتخاذ مواضع صریح و رادیکال( و نه دولت«عملی

بار سیاست تجربه ی فاجعه»نیز اعتبارش را از  "امپریالیسم مساوی است با فقط آمریکا"روسی -ی پرواهمیت مرزکشی با کلیشه

 گیرد.ی شریعتی میدر اندیشه« تن زدن از یکی گرفتن مفهوم با مصداق»اول انقالب و نیز  «اکثریتی-ایچپ توده

ی که روشنفکران ارگانیک «آسیمیالسیون»ی فکری از ماهیت ویران شهری دو دسته از اینجا همچنین الزم است تا در حوزه

واسطه در خدمت اند )و این هر دو بیو گسترش آندر حال بسط «( سازانتمدن»و نه « تجددبازان»بورژوازی )به قول شریعتی 

 ی ضدامپریالیستی چپ است( پرده برداشته شود:گفتمان تغییر ماهیت داده شده

آلمان »های فکری روی از نسخهاش در انکار دنبالهکه با تمامی تالش« ایرانشهر»ی مبتنی بر ایده« ناسیونالیسم»یکی  -

 ی ست.اوجی سیاسیکن چونان خر، عمال جاده صاف«نازی

که فجایع « مکتب واشنگتن/ مکتب اتریش»ی مطابق با نسخه« بازار آزاد»ی مبتنی بر ایده« سازی دولتکوچک»دیگری  -

 اند. های آنترین نمونهشیلی و آرژانتین شاخص

                                                           
شان، هایکشورهای جنوب به قصد پرداخت بدهی( به اسم ایجاد تسهیالت برای 1990« )اجماع واشنگتن». در این میان با شکل گیری توافق موسوم به  2

شیلی و نیز  1973ودتای در اقتصاد این کشورها در دستور کار قرار گرفت، و روندی )نئولیبرالیسم( که با ک« برنامه های تعدیل ساختاری»تجویز و اجرای 

ای در کشورهای جنوب، ا ظاهر شدن در هیأت غارت گرایانهآغاز شده بود، ب 1980اش در انگلستان و ایاالت متحده از «تعهدات رفاهی»عقب نشینی دولت از 

 شد.« جهانی»



 

 

 

 مبارزه طبقاتی

میلیارد نفر از مردم  6/3اوی بودن ثروت مس»آمده، مبنی بر « گزارش آکسفام»امروز نگاهی به آمارهایی نظیر آنچه در آخرین 

میلیون و  13، که نفر 730هزار و  568میلیون و  37، و نیز آمارهای داخل خود ایران، نظیر زیر خط فقر بودن «میلیاردر 8جهان با 

خود حاکی از  هستند،« خط مطلق فقر»هزار تومان زیر  100ی کمتر از یک میلیون و هزار نفر از ایشان با درآمد ماهانه 348

است. ماجرا اما تنها به اینجا ختم « شکاف درآمدی»انگیز مهمترین بُعد شکاف طبقاتی در ایران و جهان، یعنی وضعیت اسف

های فرودست است. تعمیق مناسبات نئولیبرالی به ی کارگر و دیگر گروهبه طبقه« بورژوازی»امان شود، و بحث از حمالت بینمی

در قیاس با رشد ناچیز درآمدها )به ویژه در « ی خدمات اجتماعیافزایش هزینه»ها و «سپاریبرون»ها، «ییزدامقررات»اعتبار 

ای از این حمالت است. از سوی دیگر برخوردهای پلیسی و قضایی شدید حاکمیت تنها گوشه«( دولت اعتدال»دوران زمامداری 

 شان شاهدیم.ی انسانیق کارگر را نسبت به مطالبات اولیهبورژوازی با اعتراضات برحق کارگران و نیز مدافعان حقو

 ایم:اینجا نیز ناگزیر از خط حائل گذاشتن با دو کلیشه

بردن منافع بورژوازی میلیتاری در های رقابت سیاسی و پیشبا انگیزه« دفاع از محرومان و عدالت اجتماعی»ی ی اصولگرایانهکلیشه

 «.نوازیفقیر»لباس 

های رقابت سیاسی و پیش بردن منافع بورژوازی با انگیزه« گراییخیریه»و « ی فروبارشدفاع از ایده»ح طلبانه ی ی اصالکلیشه

 «.توانمندسازی فقرا»تکنوکرات در لباس 

برای ایشان « گیری طبقاتیجهت»را روشن کنند. اگر « ی طبقاتیمبارزه»ها باید معنا و منظورشان از «نوشریعتیست»امروز 

ورزی در مواجهه با دو بلوک اصالح طلبی/اصولگرایی بورژوازی حاکم در ایران به چه ان واجد معناست، تبلورش در سیاستهمچن

را که امروز بار « داریبر سر عقل آمدن سرمایه»شکلی است؟ اینجا همچنین الزم است تا یادآوری کنیم که شریعتی مباحثی نظیر 

ها باید تکلیف خود را با این . امروز نوشریعتیست3خواندمی« شناساندروغ جامعه»ه است دیگر نقل محافل سیاسی و آکادمیک شد

)چه در معنای سیاسی و چه اقتصادی و اجتماعی( چگونه است؟ « اصالحات»شان با موضوع روشن کنند و نیز اینکه کیفیت مواجهه

ی که به عنوان نشانگان «اصالحات»؟ «اصالحات»؟ کدام «تاکتیک»یا « هم استراتژی، هم تاکتیک»ی اصالحات به مثابه

نمایندگی « اعتدال»گفتمان جناح چپ بورژوازی حاکم در جمهوری اسالمی شناخته و امروز در سپهر سیاسی با عنوان « رتوریکی»

دید و توأمان در شود تضادی میان این دو ن؟ آیا می«فشار از پائین به باال»و « مقاومت مدنی»به مثابه ی « اصالحات»شود یا می

 راستای هر دو کوشا بود؟

 

                                                           
شیلی را باید  1973تی در نوع خود جالب است. کودتای شیلی با این درسگفتار شریع 1973همزمانی تقریبی کودتای «. 18م.آ. ». در این باره نک به  3

ی ی ایدهویژه-به عنوان مهمترین خصلت« فاهدولت ر»}برآمدن « عصر طالیی دولت های رفاه)»ی تاریخی و پایان یک دوره« نئولیبرالیسم» نخستین خیزش

ورت یک دوره رونق در ضر»و « داریشاندن منطق سودانگار سرمایهب نمبارزات مدنی برای عق»کنش که حاصل برهم«{( داریبر سر عقل آمدن سرمایه»

 بود.« ی انباشت در جریان جنگ جهانی دومداری به خاطر تخریب خالقانهنظام سرمایه



 

 

 اومانیسم 

ها انسان را باعث شده؛ در جهانی که گی و کشتار فجیع میلیونهای امپریالیستی، آوارهور بودن آتش جنگدر جهانی که شعله

انداخته؛ و در جهانی که ی محیط زیست، حیات بیولوژیکی نه فقط نسل انسان که دیگر موجودات زنده را به شماره ویرانی شتابنده

دالر را به امری  10ی درصد از جمعیت جهان با گذران زندگی روزانه 60داری فالکت معیشتی بیش از تعمیق متاسبات سرمایه

های هویتی ای فارغ از دسته بندیتوان همچون عصر رنسانس از مفهوم کلیطبیعی فروکاسته است؛ در چنین جهانی دیگر نمی

دهد که سخن گفت. نگاهی به سه راهکار مبارزاتی شریعتی برای روشنفکران جهان سوم، نشان می« انسان»مختلف به نام 

توان از مفهوم مطرح شده است؛ این به این معناست که نظر به فجایع برشمرده هم، نمی« ی طبقاتیمبارزه»پس از « اومانیسم»

باید به وضوح تمایزش را با قرائت های « اومانیسم»بندی چپ از سخن گفت. در چنین جهانی، صورت« انسان»ای به نام «کلی»

به این نتیجه رسید « بیگانگی-خود-از»شود با تکیه بر مفهوم روشن کند. خیلی ساده می« انسان»از معنای « حقوق بشری»ی اخته

رو قابل ترحم همچون انسان کارگر و ینشده است، و لذا از ا« سرمایه»ی بیگانه است که بنده-خود-انسان بورژوا هم یک فرد از"که 

های زیادی را برد که این انسان )انسان بورژوا( در موقعیتی واقع شده که طبیعت و انسان، اما این قرائت از یاد می"«آگاهی»نیازمند 

یک « آگاهی»ی د. مسئلهبه بار آور« هستی»تواند نتایج جبران ناپذیری برای کلیت می« استثمار»کند، و تداوم این می« استثمار»

ای ، بورژوا یا حتی کارگر را بر سر عقل }سوسیالیستی{ بیاورد، بلکه مسئله«کالم»نیست که بنا باشد با « اسکوالستیک»ی مسئله

« زور»میان دو حق برابر است که « انتخاب»ی ی طبقاتی، مسئلهاست؛ و از همین رو هم هست که دست آخر مبارزه« پراتیک»

«. بورژوازی»است به نام « منش»و « طبقه»بورژوا نیست، بلکه حرف از یک « شخص»قضاوت خواهد کرد. اینجا مسئله  میان شان

است. شریعتی خود بر « مسئله ی انسان»در همین ساختاری دیدن « حقوق بشری»با قرائت « اومانیسم سوسیالیستی»تمایز مهم 

 آن بود که:

روبنا{:  ربنا،ی}دفتر ششم: ز یدیتوح کیالکتی)د "تنها نابود می شود، که باید نابودش کرد.در چشم ما، بورژوازی پلید است، نه "

24) 

نه به « انسان سوسیالیستی»را روشن کند. « انسان سوسیالیستی»هیچ طفره رفتنی معنا و منظورش از باید بی« چپ»پس امروز  

ها. باز هم سوسیالیست« ی زندگیفلسفه»ر شود، بلکه به معنای سوسیالیستی ظاه« آرمانشهر»آلی که بناست در عنوان تیپ ایده

 گفت:همچنان که شریعتی می

داری در شکل نیست، ی زندگی است و اختالف آن با سرمایهنیست، یک فلسفه« توزیع»سوسیالیسم برای ما تنها یک سیستم "

}دفتر ششم:  یدیتوح کیالکتی)د "م در تضادند.اختالف در محتوی است. سخن از دو نوع انسان است که در فطرت و جهت باه

 (26روبنا{:  ربنا،یز

 

 «مارکسیسم»تمایزگذاری با 

کند( است که می« مارکسیسم»ای که او با گذاری)در اینجا به طور خاص فاصله« اومانیسم»ی شریعتی از تلقی خاص و ویژه

ی این کند؛ چه اینکه هر سهمتمایز می« مارکسیسم»ا از جریان ر« ی طبقاتیمبارزه»و « امپریالیسم استعماری»اش از صورتبندی



 

 

« مارکسیسم»های مختلف ی خود شریعتی به دفعات از سوی نحلهپیشتر از و نیز در زمانه«( عدالت»مسائل )و نیز پروبلماتیک 

 طرح و صورتبندی شده بود. 

ها تمایزش با مارکسیسم را مانه )از منظر شریعتی( که ذیل آنی زهای مشخص و دقیقِ شریعتی مربوط به سه مسئلهکار را با گزاره

را از خالل « ی مازمانه»ی فکری شریعتی در منظومه« مقدمات بازسازی»کوشم تا در گام آخر، دارد بیآغازیم. در واقع میمعلوم می

مدنظر او، به « ایی بخش تشیع امامیی الهیات رهمنظومه»اش با مارکسیسم )به عنوان مهمترین رقیب گفتمانی با تمایزگذاری

های مختلف مارکسیسم( تکمیل کنم، تا زمینه برای هایش به گفتگو با گونهاعتبار اختصاص یافتن بخش اعظم بحث

 مدنظرم فراهم شود.« چالش مارکسی»درانداختن

 

 

 

 

 «اومانیسم»تمایزگذاری پیرامون 

 گیرد که )خط زیر جمالت همگی از من است(:این تمایزگذاری به این نحو صورت می 4در اولین گام

، به عنوان یک اصل علمی و کلی، مارکس. نیستیم و به چه معنایی سوسیالیستیم روشن است که به چه معنایی ما مارکسیست"

یم و دار دشمنیم و از انسان بورژوازی نفرت درست برعکس به همین دلیل با سرمایهداری زیربنای انسان میگیرد و ما اقتصاد را

، نیست دیگر روبنا، و اندیشه و ارزشهای اخالقی انسان ایمان، انسان، این است که در آن بزرگترین امیدی که به سوسیالیسم داریم

میان دو دست  در، شکل تولیدی به او شکل نمیدهد ،خود علت خویش است، زیربنای اقتصادی نیست کاالی ساخته و پرداختهی

)م  1388، شریعتی )نک: "میآفریند و راه میبرد، انتخاب میکند خود را خودرشته میشود و س »عشق« آب و گلش»آگاهی« و 

 (.250-251:(17..آ

 وسط می آید:« خودسازی انقالبی»است که پای تمرین « خود»این « تاریخ ساز بودن»برای هرچه بیشتر 

 خودسازی سرنوشت و نظام اجتماعی ما را میسازد. ،امعناست که تصمیم خود م این به، وقتی بر خودسازی انقالبی تکیه میکنیم"

ابزار تولید و شکل  .روبناست؟ روبناست یا زیربنا مارکسیسم در، ایدئولوژی و ارزشهای اخالقیست یک، که بر اساس یک فرهنگ

 برای تغییر زیربنا یچراکه روبنا را علت، مارکسیسم کالسیک غلط است دیدگاه از، روبنا تکیه میکنیم و وقتی بر؛ زیربناست، تولید

و عمل انسان میداند و میگوید  تاریخ را آگاهی عامل و موتور حرکت در صورتی که این یک بینش اسالمی است که، تلقی کردهایم

 »ماتغییر ، تغییر پیدا نکند «بانفسهم »ماتا ؛ که درون انسانهاست تغییر کند مگر اینکه آنچه، نیست جامعه میسر که تغییر یک

 .(3(: 10 .)م.آ 1359، )شریعتی "« ممکن نیستبقوم

                                                           
ی او اندیشه« کلیت»که منطبق با کرونولوژی تاریخی اظهارنظرهای شریعتی در رابطه با مارکسیسم نیست، بل« بازسازی»یک « اولین گام». اینجا منظور از  4

 مدنظر است که ما بنا داریم تمایزش با مارکسیسم را روشن کنیم.



 

 

 کند:مارکسیسم و اسالم را اینطور معرفی می« اومانیستی»و به همین اعتبار است که به شکلی تمثیلی تمایز 

سوی کمونیسم کوشیده است تا انسان را از خدا به  زنند و به دعوت او میپردازند اماهر دو از انسان دم می، اسالم و کمونیسم"

 .(131(: . 24 .)م.آ 9چ، 1381، شریعتی)"میکوشد تا او را از خاک به سوی خدا فرا برد، اسالم خاک فرود آورد و برعکس

، در گفتن این جمله «مارکسیسم»با « تشیع امامی»میان روایت او از « ظاهری»های چنین است که با وجود بسیاری شباهت

 دهد:تردیدی به خود راه نمی

 .(92(: . 24) م.آ  9چ، 1381، شریعتی) "در مقابل یکدیگر قرار دارندً کامال، به عنوان دو ایدئولوژی تام و تمام ارکسیسماسالم و م"

ی حق ی گامی در نقد فلسفهمقدمه»ی مشهور مارکس در در این گزاره« سرشت»به جای « سرنوشت»ی واژه 5شریعتی با تعویض

نیافته و یا خود را باز گم  انسانی است که یا هنوز خود را خودآگاهی و آگاهی از خودِ ،مذهب، در حقیقت"نویسد که می« هگل

 ی)درباره "( انسان واقعیتِ حقیقی ندارد)سرشتکه جوهر  چرا ،( انسان است)سرشتخیالی جوهر  کرده است ... مذهب تحقق

مذهب آگاهی به خویش "( به این شکل که 53: 1381 ،اختران، ترجمهی محیط، حق هگل یفلسفه یهود و گامی در نقد یمسئله

انسان  سرنوشتمحیرالعقول  لیکن این تحقق. خود را از دست داده است بر خود فائق نیامده و یا دوباره برای انسانی است که هنوز

 که: گیرد، نتیجه می(82-83(: 24 آ.) م. 9، 1381چ ،شریعتی) "نداردانسان واقعیتی حقیقی  سرنوشت است زیرا

برای همیشه در تاریخ تعطیل می شود ، مارکسیسم سقوط بورژوازی و پیروزی پس از، تصادفی نیست که بازی دیالکتیکی مارکس"

که از کمونیسم  همزیستی مسالمت آمیز در داخل و خارج منجر میگردد! چراکه نمیتواند نشان دهد به، تزنبرد میان تز و آنتی و

 (.85: ) همان !"همین جهان بلکه در، نه در جهان دیگر؟ شد اهدبشر چه خو سرنوشت، به آن سو

                                                           
ی )برای مطالعه کرده است. برای چنین مدعایی من سه دلیل دارم« جعل»من معتقدم که شریعتی مبادرت به یک « تعویض». در خصوص چرایی این  5

 ی یاشار دارالشفاء(:نوشته ،«یعروسک و کوتوله ی شریعت»دقیق تر این موضوع نک به: 

را خوانده باشد، باید گفت در هیچ « ی حق هگلی گامی در نقد فلسفهمقدمه»ی رساله« فرانسوی»یا « آلمانی»یا  «انگلیسی»اگر شریعتی به  -

 معادل یکسانی وجود ندارد.« سرنوشت»و « سرشت»ی ها، برای دو کلمهیک از این زبان

 دست زده است: « مارکس»یک تحریف عجیب درباره  شریعتی در مورد دیگری هم به -

شود؛ حال نقدش به مذهب می ءها از وصالش بازماند و این منشاخاخام هایتراشیی یهودی خیالی برای مارکس که مارکس به سبب مانعساختن معشوقه

 .خارجی ندارد ودای وجچنین معشوقه ، اثری ازهای معتبر منتشر شده از مارکسنامهدر تمامی زندگی آنکه

« اومانیسم مارکسیستی»ر یک در براب« اومانیسم اسالمی»کلمه، تنها مفری ست که به شریعتی امکان برساخت یک ی دو «تعویض جاعالنه»این  -

این متن  او باآورد، اگر این را به حساب آشنایی قول هم میارکس را خوانده و بعضا از آن نقلم« 1844های دستنوشته»دهد. او به ظاهر را می

)در کنار دیگر مقاالت مهم مارکس در این کتاب  «»مالکیت خصوصی و کمونیسمی مهم به مقالهنماید که او برای مثال بگذاریم، بسیار عجیب می

به موضع مارکس اش ی پایانیکه از قضا چهار صفحهاوست( در این کتاب )« اومانیستی»ی مواضع شناسان بازتاب دهندهعموم مارکس که به گواه

 دهد.ارجاعی نمی« اومانیسم»حول محور  اختصاص دارد( برای همآوردی تئوریک« خداناباوری»ی درباره

را مهمترین  « نمیبینیم که از قضا باید آنمسئلهی یهود ی»دربارهاشاره به مقالهی  اثری از ًدر بین ارجاعات شریعتی به مارکس ما اصال -

 .دانست« »مذهبتماعی مواجههی مارکس با پدیدهی اج

 



 

 

می کند و پای دوگانه ی «( توحید»)دعوی « ابراهیمی»را « عدالت»مسئله ی « مارکسیسم»به این صورت او در مواجهه اش با 

 را به میان می کشد:« ایدئولوژی غیرمذهبی«/ »ایدئولوژی مذهبی»

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

 (. 187(: 27)م.آ. 1388)شریعتی،  "ی غریزه استادامه

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

ی فلسفی یا علمی باقی اند و در سطح یک برداشت فکری و نظریهه عقل فلسفی یا علمی انسانهای غیرمذهبی زائیدایدئولوژی"

ی خودآگاهی رسیده و بنابراین شکل ارادی ی غریزه است که به درجهیافتهی طبیعی و تکاملمانند، اما ایدئولوژی مذهبی دنبالهمی

 (.188)همان:  "شودیافته و انتخاب می

ضدطبقاتی به عمل  « ضمن ستایشی که از مارکس به عنوان تئوریسین بزرگ جنبش انقالبینبودند پ و مارکس»اگر پادر قطعهی 

از خالل گفتگویی  (« معنویبیگانگیِ-»ازخودفراروی از  )صورتبندی راهی برایخود را  مسئلهی اصلیمیکوشد ، میآورد

اعالم ، است ترجمهای که از متن مارکس کرده « درسرنوشت» واژهیشریعتی با دست گذاشتن بر . نقد او بیان کند با مارکس و نیز

و اینکه در چنین قرائتی از هستی  (84: ) همان "ماتریالیسم در همین جاست اختالف اساسی مذهب و"میدارد که 

 شده است در دریایی از بازیچهی تضاد یک دیالکتیک کور و بی سرانجام در عالمی از ماده بی احساس انسانی که"

 ()همان "غرقه میگردد بی خدایی هاله ی سیاه و نومید کننده آن است اشک هایی که

 کند که:استدالل میو در نهایت 

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

و ظاهری تلقی کنم و در ورای آن حقیقتی هماهنگ و واقعیتی معقول و پیوسته را  های محسوس را نسبیو تضادها و آشفتگی

ی وجود و در نتیجه جدی و مسئول احساس معتقد گردم و از سویی خود را در این دستگاه عظیم دارای معنی و مقصود و فلسفه

ی هستی حکومت دارد و عالم وجود ر همهکنم. اعالم یک خدای واحد مجرد از خصوصیات قومی و نژادی و طبقاتی و مطلق که ب

ی مرزهای نژادی، شناسی همهی اجتماعی و انسانامپراطوری یک دست و یک ذات اوست و تابع خلق و امر وی، از نظر فلسفه

ی مهکند زیرا توجیه با نفی ههای خونی و تباری و در نتیجه حقوقی را نفی میهای خانوادگی و فضیلتتضادهای طبقاتی و تبعیض

بینی شرک، شرک اجتماعی و تعدد طبقاتی خدایان متعدد کوچک و بزرگ قومی و طبقاتی و نژادی و انکار دستگاه مذهبی و جهان

 (.332(: 4)م.آ. 1389)شریعتی،  "سازد.اش محروم میو نژادی و مذهبی و پایگاه ماوراءطبیعی

 

 «امپریالیسم استعماری»تمایزگذاری پیرامون 

است که جایگاه « استعمار»مورد استعمال او، این « امپریالیسم استعماری»آثار شریعتی هم پیداست، در ترکیب همچنان که از 

شوند. به این اعتبار او محوریت جای هم به کار برده می« استعمار»و « امپریالیسم»ای دارد و در واقع نزد شریعتی تعیین کننده

 کند:ن صورتبندی میدر این خصوص را چنی« مارکسیسم»تمایزش با 



 

 

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

داری را پدید آورد، این ی کار انشعابی و تخصص و تقسیم کار و ماشین نبود که سرمایهمحروم ساخته است! این ارزش اضافی زائیده

کرد. مارکس و تر میتر و چاقآشامی منابع ثروت و هستی زرد و سیاه و مسلمان و هندو بود که این زالوی سیاه را خونغارت همه

های تولید غربی ی دسترنج پرولتاریای اروپایی و دستگاهانگلس خیال کرده بودند که آن همه ثروت که در اروپا جمع شد، نتیجه

ر آسیا و آفریقا بود، نه استثمار کارگر اروپا. نفت آسیا و آمریکای التین بود، کائوچوی هند و چین است. غارت بود و نه تولید. استعما

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

نه « داری عظیم اروپا را به وجود آوردآسیا و آفریقا سرمایه»د که استعمار سوسیالیسم و مارکسیسم هم در غرب نفهمیدند، این بو

بایست استثمار پرولتاریای اروپایی. این بود که به جای آنکه خود را در رابطه میان کارگر و کارفرمای اروپایی محدود کنند، می

 1389)شریعتی،  "آمیز بودفوق طبقاتی و جنایتی بشری و ی استعمارگر و استثمارشونده را طرح کنند، که یک مسألهرابطه

 (.145-146(: 4)م.آ.

؛ و به اعتبار این «پسااستعمارگرای انترناسیونالیست»دانست تا یک « گراجهان سوم»توان شریعتی را یک با این تفاسیر می

ورهای جنوب علیه کشورهای خواهان شورش کش»توان گواهی داد که او می« استعمار»هایش از صورتبندی و دیگر صورتبندی

 است.« شمال

 

 «مبارزه ی طبقاتی»تمایزگذاری پیرامون 

 آ.. )م 1390 ،شریعتی) "بوده یطبقات یمبارزه خیاش تاراسالم همه خیتار"تر اشاره کردیم شریعتی با بیان اینکه همچنان که پیش

باید نابودش شود، که پلید است، ]و[ نه تنها نابود می در چشم ما، بورژوازی"کند که در صدور این حکم درنگی نمی، (401 (:31

 گوید:در جایی دیگر او خشمگینانه می. (24روبنا{:  ربنا،ی}دفتر ششم: ز یدیتوح کیالکتی)د "کرد

نه اینکه ، امکان قانونی و عملی ندهد، کند متجاوزی که میخواهد تجاوز «مردکه» سیستم اقتصادی باید سیستمی باشد که به آن"

روبنای  استعماری و یک یعنی نمیشود یک زیربنای سرمایهداری و استثماری و، کنترلش کند اخالقی و بعد از نظر، بدهد مکانا

 ،باید آنتقوی، اقتصادی بیاوریم را در زیربنای تولیدی و روبنای اخالقی اسالمی کرد. باید ]بر مبنای[ عدالت و تقوی درستاخالقی

سیستم ، وارد کنیم و از آن به زیربنای تولیدی[، میگوید ]اسالماسراف را که  نیا و آن مبارزه با اعراض از د آن، آن زهد، آن عفو

امروز هم سیستم  ،کردیم قبول قبایلی و بورژوائی، فئودالیته یاینکه ما که سیستم اقتصادی رادر دوره نه ،اقتصادی درست کنیم

 1359، )شریعتی "آقا بخور، نخور که آقا ییمبگو ًمطرح کنیم و دائما اخالقینصیحت  را بپذیریم و اسالم را به عنوان مایهداریف سر

 م(.41: (10 آ.) م.

، «بیگانگی»ی فکری }همچون ی این نحله)و مفاهیم شناخته شده« ی مارکسیسمدرسگفتارهایش درباره»همچنین او به اعتبار 

 است:« ی طبقاتیمبارزه»ی موتور محرکه« یهتضاد کار و سرما»باور دارد که «( طبقه»و « روبنا-زیربنا»

مالکیت تنها ، مالکیت عام دارد. بنابراین، خداست منابع و مواد طبیعی که ساخت، بنابراین آنچه با کار شخصی ساخته نشده است"

مالکیت بر  ًاساسا ،بنابراین .میتوانند مالک باشند ،طبیعی است که تنها انسانهایی که کار میکنند تحقق مییابد و بر اساس کار



 

 

یعنی حق برخورداری ؛ به معنی حق انسان بر دستاورد خویشاست، این صورت در، کار معنی ندارد. مالکیت سرمایه برای استخدام

 (.110-111 :(17آ..)م  1388، شریعتی )نک: "دستاورد خویش. ثمرهی کار خویش. پس مالک یعنیکارگر انسان از

کند، عبارت است از اینکه منصرف می« مارکسیسم»شریعتی را از تکیه زدن به « طبقاتی یمبارزه»آنچه اما در همین 

« سود اضافی»که صرفا از خورده شدن  "اندی فاجعه را چه کم گرفتهدامنه"ها]ی مارکسیست )حتما به زعم او([ سوسیالیست

 کند:ردم در تشیع امامی مقایسه میم« افیون واقعا دامنگیر»نالند؛ و آن را اینطور با داری میتوسط سرمایه

... این، همانند فریاد هیأت های عزاداری است که در فاجعه کربال و همدردی با عزیز شهید و محکومیت یزید جالد حق کُشِ "

{: روبنا ربنا،ی}دفتر ششم: ز یدیتوح کیالکتی)د "؟ "اگر کشتندت چرا آبت ندادند"مردم کُِش اسالم کُش، اعتراض می کنند که 

10) 

تمثیل »، «توحید»ی خودش( ضمن اشاره به درستی اصول با این حال خودش به وضوح از زبان یک جوان آگاه امروز )منظور زمانه

برای طبقه کارگر و دهقان چه ارمغانی باالتر از "پرسد که ، از خودش و همفکرانش می«انتظار»و « شهادت»، «ی آدمقصه

 (30)همان:  "مارکسیسم دارید؟

توان به نوعی پاسخ پرسش ، می«مارکسیسم»ی ی اومانیسم با نحلهتمایزگذاری شریعتی پیرامون مسئله»نچه به ویژه با تکیه بر آ

ی آلیسم اخالِق مذهبی )تشیع امامی( با ماتریالیسم نان به عنوان موتور محرکهجایگزینی ایده»فوق قلمداد کرد، عبارت است از 

او برای بنای « گی معنویآماده»پست و حیوانی، و « معیشت طلبی»ر به درآمدن انسان کارگر از به منظو« ی طبقاتیمبارزه

 «. ای نوینجامعه»

هایی بخش تشیع امامی شریعتی منکر علمی بودن تبیین، الهیات رهایی«ازخودبیگانگی»ی بندی مسئلهدر واقع در پاسخ به صورت

گردد. این سیستمی که از عتقد است ماجرا فراتر از آن به زائل شدن اخالق بشری برمینیست، بلکه م« ی ارزش اضافینظریه»نظیر 

شان، اخالق شرک است. او خود در کنند که اخالقهایی بازتولید میکشد را انساننیروی کارِ کارگران، ارزش اضافه بیرون می

ی تکامل گیرند و درجهد که از فطرت نوعی انسان سرچشمه میانهایی... اخالق انسانی، ارزش"نویسد: می« خدا»اش از توضیح تلقی

ها است شود و تکامل وجودی نوع انسان، با داشتن این ارزشهای متعالی ارزیابی میی رشد این ارزشنوعی انسان، برحسب درجه

های مشترک میان انسان رزشهاست، ای همین ارزشکه آغاز شده است، چه، تنها انسان است که خالق ارزش است ... خدا مجموعه

)شریعتی،  "و خدا! با این تفاوت که در انسان نسبی است و در حال تکامل، و در خدا مطلق و مجرد. خدا، مظهر خودآگاهی است

 (.100(: 2)م.آ. 1386

کشف  حیاتی است که او به نوعی مدعی شریعتیو تفسیر جهان براساس آن به قدری برای « بینی توحیدیجهان»داشتن یک 

اومانیسم خود را از عناصری بنا کرده است که "گوید است: مارکس فیلسوف که وقتی از انسان سخن می مارکستناقضی بزرگ در 

ی اخالق و به خصوص اومانیسم قرن هجدهم و سوسیالیسم اخالقی آلمان در اوایل مستقیم و غیرمستقیم، از مذهب، عرفان، فلسفه

توان گفت که انسانی که در این مرحله، مورد حتی به صراحت می"( و 127(: 31، )م.آ.1390یعتی، )شر "قرن نوزده اخذ کرده است

شناس، )همان(. اما مارکس جامعه "کندستایش و پرستش مارکس است، خدایی است که در روی زمین، بر روی دو پا حرکت می

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

ای وضع موجود متفاوت است از وضع مطلوب و به همین قیاس انسان واقعًا موجود غیر از آن انسانی است که در هر مکتب فکری

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



 

 

کند، اثری از آن ذات و مایه شناس توصیفش میکه بتوان به سوی آن نوع آرمانی هدایتش کرد اما ما در انسانی که مارکس جامعه

زعم  ؟ اینجا به«جهان را تغییر داد» مارکسآید که پس چگونه قرار است که به قول خود بینیم و لذا این سوال پیش میرا نمی

( که در آن تنها باید منتظر 119)همان:  "شودبه سرعت به اکونومیسم یا اصالت اقتصاد استحاله می" مارکسکمونیسم  شریعتی

ماند تا حرکت جبری تاریخ خود به خود به وضع مطلوب کمونیسم برسد. شریعتی به وضوح از این دوگانگی در سارتر و کامو حرف 

 می زند:

 (.69(: 2)م.آ. 1386)شریعتی،  "اظ فکری مادی هستند، اما از لحاظ روحی مادی نیستندسارتر و کامو از لح"

 

 «بازسازی»چالشی مارکسی پیش روی یک 

 رسد:ی پایانی و البته دشوارش میبه مرحله« ی مامسائل زمانه»ی شریعتی متناسب با اندیشه« بازسازی»توان گفت کار اکنون می

چگونه است؟  آیا « اومانیسم»و « ی طبقاتیمبارزه»، «امپریالیسم استعماری»ی رتباط با سه مسئلهوضعیت امروز مارکسیسم در ا

 شود بر شریعتی ایستاد؟هنوز هم می

بیان « مارکسیسم»مدنظرمان در این بخش در خصوص نسبت شریعتی با « چالش مارکسی»الزم است سه مقدمه را برای ورود به 

 کنیم:

اش از عناصری از نگریاز آنجایی که شریعتی در فلسفه تاریخ و جامعه"ن محدثی گیلوایی به بیان درست دکتر حس -

 .6"توانیم از عنوان اسالم ملهم از مارکسیسم در مورد او استفاده کنیممارکسیسم استفاده کرده، می

جنبش »و « ودهحزب ت»ی شریعتی عموما با دو جریان سیاسی یکی گرفته می شد: مارکسیسم در ایران در زمانه -

 این بود:« مارکسیسم واقعا موجود»)جریان فدائیان خلق(.  شریعتی محوریت نقدش به این « چریکی

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

ی عدم وجود خدا! بعد بالفاصله گریبان روح را که از نظر علم امروز روح وجود ندارد و بعد یقهاول گریبان خدا را چسبیدند و اثبات 

ها ای که مردم ما از اعمال و افکار این گروه داشتند این بود که: اینپیغمبر و امام و قرآن و علی و حسین ... در نتیجه قضاوت کلی

ها و ویران و اخالق و معنویت و همه مقدسات و همه افتخارات و همه سنت های المذهبی هستند، دشمن خدا و ملیت و مذهبآدم

شان هم فقط این است که دین ما را از خدا و فردا و ناموس و شرف و همه و همه چیز! هدفی همه احکام و عقاید و مخالف کننده

-ی این پیروان جامعهشناسی که از همهدینی را از خارجه وارد کنند! همین، و در نتیجه تفسیر آن رند عوامما بگیرند و عوضش بی

                                                           
کنند. در این بخش برای فهم دین ایفا میها و مفاهیم مارکسیستی، نقشی الهامدین ملهم از مارکسیسم نیز به قرائتی از دین اشاره دارد که در آن اندیشه ". 6

-های جدیدی را از دین بپرسند و از آن مطالبهدهد پرسشمی نهد که به آنان اجازهداران میای مثل مارکسیسم، امکانات فکری در اختیار دینمعنا ایدئولوژی

ای اشاره دارد که متفکران دینی در آن به هایی که تاکنون از دین پرسیده نشده بود. همچنین دین ملهم از مارکسیسم به قرائت دینیی پاسخ نمایند؛ پرسش

کنند و امکان طرح و قرائتی نوین از دین را که به طور نسبی نا و رجوع میهای تاکنون مغفول ازمیراث دینی اعتوساطت تفکر مارکسیستی به بخش

 (.115-116: 88انداز ایران، شماره ، حسن محدثی گیلوائی، چشم«نسبت دین و مارکسیسم)» "یابند.پاسخگوی مسائل زمانه باشد، می



 

 

ی بهتر با روانشناسی و زبان این مردم آشنا بود، جا افتاد که گفت: گرایای و مدعبان مردم شناسی علمی و داعیان ایدئولوژی توده

 (.51-52(: 4)م.آ.1389)شریعتی،  "به زبان فرنگ یعنی خدا ...! کمونیست، یعنی خدا نیست!!! کمو

 ی مسائل اساسی مارکسیسم هم چیزی به گوششان نخورده: کند که حتی دربارهآلود آنان را متهم میو با لحنی عتاب

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

شناسی و موتور ی ماتریالیسم و دیالکتیک و زبانای نیافت و مترجمان و نویسندگان ما دربارهی فقر و اسارت خویش آگاهیفلسفه

ها نوشته و ترجمه کردند، اما ها و مقالهآلیسم و فقدان خدا و روح و اصول اخالق کتابی ایدهی برکلی و خرافهتاریخ و ابطال نظریه

ای که به فارسی برای این مردم نشر دادند، یک ترجمه از کتاب سرمایه دیده نشد و این است که در میان صدوچند هزار نوع نشریه

شان نمانده و روشنفکران مختلف ما هم که هنوز همان ها در ذهندین و ضد خدا از آنی بیی یک دستهعوام مردم که جز خاطره

فرمایند، کمابیش فروشی از آن استفاده میکنند و فقط به عنوان فضلهای بیست سال پیش را جسته و گریخته نشخوار میحرف

ا و روبنای اجتماعی و غیره چیزهایی شکسته ریخته و ی دیالکتیک، ماتریالیسم، دالیل رد مذهب و اصالت اقتصاد و زیربندرباره

ی مسائل اصلی و مستقیم از قبیل: چگونگی مبهم و همه مجرد و بیگانه، و گاه به کلی عوضی، به گوششان خورده است اما درباره

سیایی، الیناسیون ی خاص تولید آهای ممکن رسیدن به سوسیالیسم، شیوهی بی طبقه، فرق میان سوسیالیسم و راهتحقق جامعه

 (.53-54)همان:  "انددانند و گاه نامش را هم نشنیدهداری صنعتی، مسخ کنندگی بورژوازی ... هیچ نمیدر نظام سرمایه

داشت و ضمن اینکه در «( مسئله ی توحید« )»دعوی ابراهیمی»هم  7«مارکسیسم مارکس»شریعتی با خود به اصطالح  -

معتقد بود که « ی طبقاتیمبارزه»در بحث فهمی منشأ استثمار جهانی می کرد، آن را متهم به نا« ااستعمار»بحث 

داری بورژوازی را خواهد یک بورژوا خلق کند با این تفاوت که سرمایهمارکسیسم در عمل و به عنوان هدف نهایی، می

دوستی، ایثار، تفکری نوعخواهد همه طبقات را بورژوا کند. در چنین کند، اما مارکسیسم میمی محدود به یک طبقه

 .شوداخالق و گذشت دچار تناقض می

 

از یک  8ی شریعتی()به نسبت زمانه« ی مارکسیسممتکثر شدن چهره»توان و باید پرسید که با با عنایت به این مقدمات، امروز می

ی ا در ارتباط با سه مسئلهاز سوی دیگر، آی« مارکس»ی ی اندیشههای مغفول ماندهسو، و هرچه بیشتر آشکار شدن الیه

                                                           
 ر سه نوع است:ب« مارکسیسم». بنا به تقسیم بندی خود شریعتی، در آن زمان )زمانه ی او(  7

 مارکسیسم عامیانه           مارکسیسم علمی                                             مارکسیسم دولتی                                                     

 وع مارکسیسم به شدت مخدوش است. مابین این سه ن« مرز»ی، در بخش اعظم نوشته ها و سخنان شریعتی «درسگفتار»اما خارج از این متن 

 

در قرن بیستم با وجود اتحاد جماهیر شوروی و چین و کامبوج )به سبب فجایع ". هرچند نباید این نکته را از نظر دور داشت که توجیهاتی از این قبیل که  8

ن نیز مارکسیست بودن را دشوار ملی مارکسیسم در ایراع-ی ناموفق نظریتجربه"یا  "ست بودن کار سختی بودها( مارکسیورانسانی رخ داده در این کش

چین و های ضد شوروی و های فراوانی از مارکسیستشریعتی باشند؛ چه اینکه نمونه« معبور از مارکسیس»توانند دستاویز مناسبی برای چرایی ، نمی"کردمی

ا هایش بشدن شریعتی به اعتبار تمایزگذاریاند. مارکسیست نداشته وجودکامبوج در جهان و ضد حزب توده و جریان چریکی فدائیان خلق در ایران 

 وی داشت.« ی مذهبیروحیه»مارکسیسم عمیقا ریشه در 



 

 

تواند می« دعوی ابراهیمی»، بازگشت به شریعتی جز در هیأت یک «اومانیسم»و « ی طبقاتیمبارزه»، «امپریالیسم استعماری»

 واجد معنا باشد؟

 نیست. ممکن« پسااستعماری»و نظریات جدید « نقد اقتصاد سیاسی»بی مسلح شدن به دانش « امپریالیسم استعماری»امروز فهم 

« اجماع واشنگتنی»گیری ( با شکل1971از بعد از فروپاشی نظام پایه طال )« شناور شدن پول»از یک سو برای توضیح دادن نسبت 

به منظور « مبارزه با تروریسم»های تحت لوای «جنگ افروزی»پی داشت؛ همچنین را در« های ارزیجنگ»( که به نوعی 1991)

و به تبع آن افزایش « وضعیت استثنایی»نقش دولت به نام « پلیسی شدن»باشت( که هرچه بیشتر )تخریب خالق ان« بازارسازی»

ممکن است. متفکرانی چون « نقد اقتصاد سیاسی»را درپی داشت، تنها با «( ی رفاهیبودجه»)کاسته شدن از « ی نظامیبودجه»

زوود، پاتناک، کریس هارمن، دیوید هاروی، جان بالمی سمیر امین، جیمز پتراس، نوآم چامسکی، پری اندرسون، اِلن میک سین

 دارند، که قریب به اتفاق مارکسیست هستند.« امپریالیسم»ی فاستر و ... سهم بسیار مهمی در تعمیق دانش ما درباره

سوم به  در کشورهای متروپل و پیرامونی، و آسیمیالسیون روشنفکران جهان« طرد شدگی»های از دیگر سو برای فهم مکانیسم

، 9، نمی توان بی اتکا به آرای اندیشمندانی چون ادوارد سعید، گایاتری اسپیواک«بازار آزاد»و ایدئولوژی « فرنچ تئوری»میانجی 

 هومی بابا و العطاس پیش رفت.

تسخیر »ون های در بدو امر رهایی بخشی چداری و شکست خیزشی نئولیبرالیستی سرمایهدر زمانه« مبارزه طبقاتی»امروز فهم 

ی مارکس ممکن نیست. این «سرمایه»، جز از خالل بازخوانی عمیق و سیاسی سه جلد «پودموس»و « سیریزا»، «وال استریت

« منطق سرمایه»دهند که مادامی که ، گواهی می«داریبحران سرمایه»ی قبل بازگشت تر از دفعهها و هر بار سهمگینشکست

 شوند. ی به ظاهر رادیکال در چشم بهم زدنی در این منطق ادغام میهای مقطعنشانه گرفته نشود، خیزش

نیروی »داری که در نظام سرمایه« از بین رفتن کار مرده»ای آیا جز از مسیر ریشه« طبقاتی»متأثر از مسائل « اومانیسم»و امروز 

برای احیای « فتادن تقسیم جنسیتی کاربرا»یی بی ارزش کرده است، و جز از مسیر «کاال»کارگر( را بدل به « انسان« )»کار

به عنوان « ملت-از میان رفتن دولت»و توآمان « سازیاز میان رفتن جهانی»، و نیز جز از مسیر «انسان»به عنوان « رن»موقعیت 

 امکان پذیر است؟« مهاجر تروریست»و نیز « بومی تنبل»داری در بازتولید مفهوم ی ژانوسی سرمایهچهره

توان به ضرس قاطع گفت هیچ یک از ر متذکر شدیم، امروز با در دسترس بودن تقریبا تمامی آثار مارکس، میچنانچه پیش ت

مارکسیسم )آن طور که مدنظر مارکس است( متکی به « هستی شناسی»نقدهای شریعتی به او امکان دوام ندارد. حتی در بحث از 

، «انسان»توان نشان داد که برداشت مارکس از دقتی مثال زدنی میها با «اومانیست-مارکسیست»ی های دقیق نحلهبازخوانی

 تر از روایت کاریکاتوری شریعتی از آرای اوست.تر و پیچیدهبسیار عمیق« اخالق»و « استعمار»، «کمونیسم»

 

 در مارکسیسم  ی اخالقمسئله

                                                           
« ی ارزش مارکسنظریه»به بازخوانی « پسااستعماری»ی ت، چه اینکه برای تدوین یک نظریهاز این نظر بسیار جالب تر از دیگران اس« اسپیواک». مورد  9

 کند.ت میمبادر



 

 

بخش تشیع امامی شریعتی منکر لهیات رهایی، ا«ازخودبیگانگی»ی بندی مسئلهدر واقع در پاسخ به صورتپیش تر گفتیم که 

-نیست، بلکه معتقد است ماجرا فراتر از آن به زائل شدن اخالق بشری برمی« ی ارزش اضافینظریه»هایی نظیر علمی بودن تبیین

شان، اخالق القکنند که اخهایی بازتولید میکشد را انسانگردد. این سیستمی که از نیروی کارِ کارگران، ارزش اضافه بیرون می

 شرک است.

توان های مارکس و انگلس هم مینگاریالبته که بحثی قدیمی در مارکسیسم است و در آثار و نامه« اخالق و مارکسیسم»ی مسئله

ها بر ای میان مارکسیستهای گسترده( بحث1971جان رالز )« ای در باب عدالتنظریه»رد آن را گرفت؛ با این حال پس از انتشار 

استون لوکز، ژرژ برنکر،  لر،یم چاردیآلن وود، رهایی چون هایی با حضور چهرهسر تبیین اخالق در مارکسیسم شکل گرفت. بحث

 .هیژاک تکس و کوهن، جان رومر ینورمان گرا، آلن بوشانان، جر لسون،ین

 کنیم: مسئله را در دو سطح پیگیری می

 مارکس ممکن است؟ داری بی اتکا به اخالق چگونه نزدنقد سرمایه -

 مناسبات را داشت؟« تغییر»توان انتظار ش زایل شده( می«اخالق»)که « بیگانه-خود-از»ای چطور از جامعه -

 اخالق و امکان نقد سرمایه داری

ه کند کبه درستی اشاره می«( مارکسیسم و اخالق)»ی کوتاه و پر مغز خود در ارتباط با سطح اول بحث، یوجین کامنکا در رساله

کوشد به طور ضمنی درخواست حمایت آمیز و کند. او، حداقل، میکش نمیمارکس صرفا جامعه شناسی اخالق به ما پیش ..."

اند، توجیه کند. یعنی اینکه انکار اخالقیات او های منطقیپرشور خود را با وانمودن این که امتیازات اخالقی او در حقیقت مزیت

گوید، اما او با استفاده از واژگان و ناقض با خود( منطق خواهد بود. البته او این را به صراحت نمیعدم پذیرش و طرد خودستیز )مت

ماقبل »، «(انسان تجربی»)متفاوت از « انسان حقیقی»، «(موجودیت»)متفاوت از صرف « گوهر»یا « ماهیت»هایی چون عبارت

 .10(68: 1387)کامنکا،  "وجود آورده است جوی از ضرورت منطقی به«( تاریخ حقیقی»)متمایز از « تاریخ

ی برای این سیستم را در ذهن «بدیل»ی داری زمانی برای مارکس ممکن بوده که کلیتی از ایدهتوان گفت نقد سرمایهپس می

 هیل سرمافصل او انیدر پادانسته. )اخالقی( نمی« درست»داشته است. بدیلی که با اتکای به آن تداوم وضعیت واقعا موجود را می

  :سدینویم یستیکمون یابر جامعه یاجمال یهنگام ارائه نگاه

پردازند و  یمشترک به کار م دیتول یکه با ابزارها میآزاد را به تصور در آور یاز انسان ها یتنوع هم که شده، انجمن یسرانجام برا"

 یاجتماع یما محصول یالی. . محصول کل انجمن خ کنند .یصرف م یکار اجتماع یرویشان را آگاهانه در حکم ن یکار فرد یروین

آن را  گریماند. اما بخش دیم یباق یرود و هم چنان اجتماعیدوباره به کار م دیمحصول به عنوان ابزار تول نیاز ا یاست. بخش

در هر نوع خاص  میتقس نیا وهیشود. ش میافراد تقس انیم دیبا نیکنند و بنابرایانجمن به عنوان وسائل معاش مصرف م نیا یاعضا

وابسته  یسازمان اجتماع نیکنندگان در تناسب با ا دیتول یخیتکامل تار سطحمتفاوت خواهد بود و به  دیتول یاز سازمان اجتماع

طبق  یکنندگان در وسائل زندگ دیاز تول کیکه سهم هر میکنی، فرض م میبرقرار کن یتواز ییکاال دیکه با تول نیا یاست. تنها برا

 یاکار بر اساس برنامه یاجتماع میسو، تقس کی. از دکنیم فایدوگانه ا یکار نقش-صورت زمان نیشده باشد. در ا نیین کارش تعزما

                                                           
 (.1387، ترجمه: مجید مددی، نشر آگه )«مارکسیسم و اخالق». یوجین کامنکا،  10



 

 

کند. یم میمتفاوت به آن ها اختصاص داده شود، تنظ یازهایرفع ن یبرا دیمختلف را که با یاجتماع فیاز وظا یسهم متناسب ن،یمع

است از  یمالک مهم زیکه فرد در کار مشترک به عهده دارد و ن یسهم نییتع یاست برا یمالک نینکار همچ-زمان گر،ید یاز سو

ها با کارشان و با محصول انسان یاش برسد. مناسبات اجتماعیتواند به مصرف فردیو م ردیگیکل محصول که به او تعلق م

 .11(107-108: 6138)مارکس، "شفاف و ساده است عیو چه در توز دیکارشان چه در تول

 کی سمیمارکس، کمون ی... روشن است که برا"نویسد به درستی می« ی اخالق در مارکسیسممسأله»ی ایون کی نیو در مقاله

 یواقع خیدر تار شیگرا کی یجهیکه خود نت دهیگرد لیتبد یتیکه ارزش گم نشده بل که به واقع ستیروشن ن ایآ...  ارزش است

ناگهان به « کمونیسم»ی مارکس کند که در اندیشه. او در ادامه اما از این نکته ابراز نگرانی می12(224: 6138)کی نیو،  "]؟[ است

 ی ارزشی که به دفاع از آن می پردازیم و باید پرداخت، نامرئی شده است. مثابه

 توان از دو سر یک طیف در مارکسیسم صحبت کرد:از اینرو ست که می

ی ماکسیمیلیان روبل( و سر ی آن است )نمونهبرجسته« گراییعلم»در مارکسیسم در برابر « ت اخالقنجا»یک سر که به دنبال 

 ی لوئی آلتوسر(.ست )نمونه«شر اخالق گرایی»از « نجات علم»دیگر که به دنبال 

 برای مواجهه با این چالش الزم است تا سطح  دوم بحث را هم مطرح کنیم.

 اخالق و بیگانگی

 نماید:موضوع در نگاه اول ساده و در عین حال متناقض می« بیگانگی»در بحث از 

« کارگران»طور خاص های از خود بیگانه )و بهشوند. چطور انسانمی« بیگانه-خود-از»داری ها در زندگی تحت نظام سرمایهانسان

شود و به ایشان نگریسته می« شیء»چشم  به« داریمنطق استثمار سرمایه»اند، اما تحت «ی رهایی تاریخسوژه»که در مارکسیسم 

خویش را از دست « انسانیت»دهند؟ موجوداتی که ذره ذره « تغییر»شود( قاردند سیستم را ساز خلق میی پول«ماشین»ها از آن

را هم « یهژمون»و « ایدئولوژی»ی درافکنند؟ این وسط اگر پای مفهوم «انقالب»خواهند باهم همبسته شوند و اند چگونه میداده

 کند پیش کشید:توان چالشی را که کالینیکوس مطرح میوسط بکشیم، می

داری این امکان را دارد که به طور خودکار از خود شناختِ غلط تولید کند، پس همواره چنین امکانی را دارد و خود را اگر سرمایه"

 .13(95: 1381)به نقل از: خسروی،  "تا ابدیت بازتولید خواهد کرد

توانند دائما قانع شوند که دارانه( میداری )هژمونی ایدئولوژی سرمایههای از خود بیگانه تحت تبلیغات نظام سرمایهاقع انساندر و

 کنند وجود ندارد.هیچ بدیلی بهتر از نظامی که در آن زندگی می

 دهد:را در کار مارکس نشان می« بیگانگی»با « مفهوم مادی تاریخ»کامنکا حتی نسبت 

                                                           
 (.1386)جلد اول(، ترجمه: حسن مرتضوی، نشر آگه )« سرمایه». کارل مارکس،  11

نشر  ی،: حسن مرتضوشیرایو، نترجمه: گروه مترجماسال }جلد اول{،  100، از کتاب: مارکسیسم پس از «ی اخالق در مارکسیسممسأله». ایون کی نیو،  12

 (.1386دیگر )

 (.1381، نشر اختران )«نقد ایدئولوژی». کمال خسروی،  13



 

 

کند، مفهوم مادی تاریخ، دست کم در تأکیداتش بر قوانین تاریخی که تکامل انسان را مستقل از خواست و تمایل او تعیین می"

ای که بعدها مارکس آن را عصر ماقبل تاریخ بشریت نامید. اخالقیات است، دوره روزگار بیگانگیقانون رشد و تکامل انسان در 

د، و وابسته منافع اقتصادی است، و نه به راستی اخالقی یا واقعا انسانی، زیرا انسان هنوز در ای، طبقاتی، متضاگروهی و منطقه

ها و در تعارضات دو سویه است، وابسته منافع اقتصادی و نه به راستی آزاد و انسانی. مادامی که انسان وابستگی با طبقات، گروه

تواند نقشی اجتماعی است که توسط نظام برای او تعیین شده، او نمینتوانسته خودش باشد، مادام که انسان مجبور به ایفای 

 (.62: 1387)کامنکا،  "ی اخالق باشدموضوع و سوژه

 نوشته بود:« خانواده مقدس»مارکس خود در 

بلکه باید کانون اگر ]بپذیریم[ که انسان به معنای ماتریالیستی آزاد نیست )...( دیگر نباید برای ارتکاب جنایت افراد را کیفر داد،"

 (.229: 1386کی نیو،  )به نقل از: "های ضداجتماعی جنایت را از بین برد

روزگار »سرمایه داری را اخالقا نقد نکرد و در چنین « های کمونیستیارزش»شود متکی بر اکنون پرسش این است که چطور می

 ی انتظار تولد سوژه ی غیربیگانه را داشت؟«بیگانه ساز

 

 ه ممکن می شودچگونه سوژ

« بخشی رهاییی سوژهتعبیه»و « نقد اخالقی نکردن»در نظر اول گویی تنها راه به در آمدن از چالش پیش روی مارکسیسم برای 

یی مصون مانده از «جان زیبا»بیرون از وضعیت. به بیان هگلی کلمه گویی که پای « ی ارشمیدسینقطه»عبارت است از تصور یک 

 ای وسط است. ماجرا اما چنین نیست.ی غیراخالقیچنین هستی بیگانه

« روح غیرمادی»که وجودش از آن « جامعه شناس»بنگریم، جایی که مارکسِ به بیان شریعتی « سرمایه»ست تا به جلد اول کافی

ه ی آشکار ساختن قانون اقتصادی حرکت جامع"تهی شده است، درحالی که به شکلی دقیق و پیچیده سرگرم به قول خودش 

 پردازد.توسط کارگران می« مبارزه برای کاهش ساعت کار روزانه»، اما در فصلی )فصل هشتم: کار روزانه( مفصال به "مدرن است

و « سوژه»از یک سو و جایگاه « روش نقد اقتصاد سیاسی»گرای مارکسیسم )همچون شریعتی( نشناختن مشکل ناقدان اخالق

به سادگی و در عین حال دقت مسئله را « مارکسیسم و آزادی»یگر است. دونایفسکایا در در صورتبندی مارکس از سوی د« ابژه»

 کند:برای مان شفاف می

انباشت »وجود دارد: تاریخی و منطقی. حرکت تاریخی شامل خاستگاه سرمایه است که مارکس آن را  سرمایهدو حرکت در "

داری به سبک ی تولید فئودالی به شیوه ی سرمایهفرآیند دگرگونی شیوه»نامد. قدرت دولت به کار گرفته شد تا می« بدوی سرمایه

ی کشاورزی، دهقانان، نیاد کل این سلب مالکیت زمین از تولیدکننده»دهد که شتاب گیرد. مارکس ابتدا نشان می« ایگل خانه

سازی و به آمریکا، قلع و قمع، برده کشف طال و نقره در»گوید: داران صنعتی سخن میو سپس از تکوین سرمایه« فرآیند است



 

 

ها به پوستگورسپاری جمعیت بومی در معادن، آغاز فتح و چپال هند شرقی، تبدیل آفریقا به شکارگاهی برای به دام انداختن سیاه

نباشت بدوی ی اصلی اداری بود. این حوادث ساده و باصفا شتاب دهندهدم سرخ فام عصر تولید سرمایهمنظور تجارت، مبشر سپیده

 .15(149: 1385)دونایفسکایا،  "شودداری تلقی میاما تمامی این ها مقدمات رشد بالفعل تولید سرمایه 14«بود.

 دهد که:و با دقتی مثال زدنی ادامه می

که  نیستدو حرکت مجزا نیست: دیالکتیک شامل هر دو است. این سخن به معنای این  سرمایهحرکت تاریخی و منطقی در "

گیرد. پیش فرض بنیادی مارکس این س این دو حرکت را در هم تنیده است. ماهیت و حیات یکی، دیگری را نیز در بر میمارک

 (.152)همان:  "ی معلوم خالص نکرده استاست که تاریخ، تئوری را از نیاز به فرارفتن از جامعه

به آن هستیم. به « بازگشت»از واقعیت و « انتزاع منطقی»مدام شاهد رفت و برگشت مارکس میان « سرمایه»از اینروست که ما در 

 ست که در جلد سوم شاهد پیش رفتن تا این فرضیم که: «انتزاع منطقی»اعتبار حرکت روشی 

شود، زمان کار ی ثابتی که توسط یک کارگر به حرکت افتاده بود ده برابر میبرای اینکه نرخ سود تغییر نکند، هنگامی که سرمایه"

گذرد که کل زمان کار و سرانجام همه بیست و چهار ساعت شبانه روز هم حتی اگر به باید ده برابر افزایش یابد؛ دیری نمیاضافی 

 (.174)به نقل از همان:  "تصاحب سرمایه درآید، کفایت نخواهد کرد

ساعت شبانه  24تر رفتن از رسد که حتی خواهان فراحال با فرض گرفتن نبود هیچ مانعی برای چنین سیستمی که به مرزی می

 ما را به این نتیجه خواهد رساند:« بازگشت به واقعیت»روز است، به اعتبار حرکت روشی 

 (.175)به نقل از همان:  "داری خود سرمایه استمانع واقعی در برابر تولید سرمایه"

ها انسان"ی داران. دقت علمی گزارهسرمایه ی فرد فرد«اراده»زند و نه است که حرکت سیستم را رقم می« قانون ارزش»پس این 

ی آنهاست... این آگاهی شوند که ضروری و مستقل از ارادهدر جریان تولید اجتماعی هستی خویش وارد مناسبات معینی می

)به "یدنماشان را تعیین میبرعکس، این هستی اجتماعی آنهاست که آگاهی کهکند، بلآدمیان نیست که هستی آنها را تعیین می

 را باید به همین اعتبار فهمید.  16(142: 1383نقل از انتخابی، 

به روابط اجتماعی میان انسان« الیناسیزاسیون»و « مناسبات طبقاتی»، «پول»پذیرد معلوم نیست که چرا شریعتی در حالی که می

پندارد در )که او به غلط می« سیاسی سهمی در نقد اقتصاد»مارکس در کتاب « فتوی»دهند، از این به قول خودش ها شکل می

در دستان یک  18مومی»و « گی انساننادیده گرفتن سوژه»شود و مارکس را به رگبار اتهام برآشفته می( 17آمده« مانیفست»

                                                           
 کنند جال باشد.متهم می« استعمار»ی ها که مارکس را به غفلت از مسئلهتواند برای نوشریعتیستمی« جلد اول سرمایه»ین سخنان در . ا 14

 (.1385، ترجمه: حسن مرتضوی و فریدا آفاری، نشر دیگر )«یمارکسیسم و آزاد». رایا دونایفسکایا،  15

 (.1383، نشر هرمس )«جدال علم و فلسفه در اندیشه مارکس». نادر انتخابی،  16

 . نشانه ی دیگری دال بر نقض مدعی شریعتی مبنی بر  17



 

 

ست یا گره خورده ا« تولید»او ]انسان[ می بندد؟! باالخره آیا از نظر شریعتی هستی اجتماعی انسان به « ماتریالیسم کور بدل کردن

با 19ی مدنظر شریعتی از مارکساو هست یا نه؟ جالب است که در سه چهره« هستی اجتماعی»انسان بخشی از « آگاهی»نه؟ آیا 

« گی انساننادیده گرفتن سوژه»اما به 20کندبه عنوان رهبر مبارز سیاسی طبقاتی حزبی یاد می« مارکس پیر»وجودی که او از 

داند، می« ماتریالیسم»باور ندارد و همه چیز را در ید و اختیار « گی انسانسوژه»کسی که به شود که کند. چطور میمتهمش می

 کند؟!می« مبارزه ی سیاسی طبقاتی»

 گریتخریب برابر در مقاومت ناگزیر ءبلکه آن را به مثابهی جز، اخالقی است مارکس از سوسیالیسم دفاع نکرد چون نظامی

آنها خوشش  در رنجتر بود و یا اینکه از چون از همه را به این سبب سوژهی رهایی نکرد رولتاریانتیجه گرفت. او پ، داریسرمایه

« استخراج ارزش اضافه »چگونگیاز دل تحلیل علمی  رادر تاریخ  گی پرولتاریاابژه-و سوبژه« »طبقه بلکه مارکس مفهوم، میآمد

از گروندریسه به این  های او باقی ماند، منتهای مفاهیم اصلی نوشتهزمرهتا آخر زندگی مارکس در  طبقاتی یمبارزه .نتیجه گرفت

-ی ارزش کارکند و مارکس درصدد یافتن پیوندهای میان آن با نظریهمی تری پیداهتر و پیچیدبندی به مراتب چند الیهسو صورت

 آید.برمی از سوی دیگر «جنسیت»و « ملیت»، «قومیت»اش از یک سو و فاکتورهایی چون پایه

پردازیم ی که به دفاع از آن می«ارزش»ی کمونیسم به مثابه« نامرئی شدن»نو مبنی بر توان به نگرانی ایون کیاکنون دقیق تر می

 ی مارکس پاسخ گفت.در اندیشهو باید پرداخت، 

ش زیند را به دنبال دارد که چرا علیهپذیرانی که تحت لوای این سیستم میداری، به تبع نقد اخالقی ستمنقد اخالقی نظام سرمایه

منجر خواهد شد. استالینیسم به « استالینیسم»اش به ی منطقیکنند. این حد از سوبژکتیو کردن وضعیت نتیجهشورش نمی

ها را «رویزیونیست»، «قانون خطی تاریخ»ی مارکسیسم که در عین باور خشک ماتریالیستی به نحله« تریناخالقی»ی مثابه

 «.خائنان»این « حذف فیزیکی»بیند و یگانه راه انقالبی را ترین مانع بر سر راه تحقق سوسیالیسم میمهم

                                                                                                                                                                                           
به تناسب بحثش از سه فعل بهره برده است: « بنارو»و « زیربنا». در این خصوص ذکر این نکته قابل توجه است که مارکس در تبیین رابطه  18

( )نک به: مک له الن، Correspond to« )تطابق داشتن با/ نسبت داشتن با»(، Condition« )مشروط کردن»(، Determine« )تعیین کردن»

مارکس را متهم به (. آنچه بسیاری با مالک قرار دادنش 86-85: 1379، ترجمه: عبدالعلی دستغیب، نشر پرسش، «کارل مارکس»

های هگلی»است، حال آنکه باید دقت داشت که مارکس از این عبارت عموما در هنگام مجادله با  Determineکنند، فعل می« اقتصادگرایی»

بر تعیین  نداشتند. مارکس در مواجهه با این تفکر به شکلی جدلی بعضا« واقعیت اجتماعی»شان کاری با استفاده کرده که در صورتبندی« جوان

دهد که تا چه اندازه برای نقش فعال انسان ( او به وضوح نشان می1845« )تزهایی درباره فویرباخ»گذاشت. ی اقتصاد دست میکنندگی یک طرفه

ی «انهغایت گرای»بیند. این نگره حتی غیر از تعبیر اهمیت قائل است و او را چون شیءی تماما مشروط شده از جانب زیربنای اقتصادی نمی

 داند.را تعیین کننده می« عالیجناب اقتصاد« »در تحلیل نهایی»سپهرهای اجتماعی از یکدیگر، « استقالل نسبی»آلتوسری ست که با بیان 

دی ما« از لحاظ روحی»مند است؛ چه اینکه به نظرش همچون سارتر و کامو )جوان( عالقه« مارکس فیلسوف»به  . که البته شریعتی برخالف آلتوسر 19

 نیست. البته یک تمایز دیگر شریعتی و آلتوسر هم تقسیم بندی سه دوره ای او از زندگی مارکس است:

 شناس(               مارکس پیر )رهبر مبارز سیاسی طبقاتی حزبی(مارکس دوره کمال )جامعه         مارکس جوان )فیلسوف هگلی(           

کاری را آغاز کرد تا ها همجوانی اش( که با اتحادیه کمونیست) 1848عتی محل سوأل است، چه اینکه مارکس از بندی شری. که البته خود این تقسیم 20

 های پایانی عمرش را عمدتا به کار مطالعاتی و پژوهشی پرداخت.کرد و اتفاقا سالی سیاسی میرزهالملل اول منحل شد مباکه بین 1876



 

 

را با توالی سه شکل از « حزب»و « ی کارگرطبقه»، «تاریخ»نسبت میان « گئورگ لوکاچ: فیلسوف لنینیسم»ی ژیژک در مقاله

 :21(253-211: 1383 کند )ژیژک،های قیاس صوریِ هگل چنین صورتبندی میمیانجی

تاریخ بیگانگی بوده است و روابط مبتنی بر  -ی حیات بشربه جز یک دوره ی کوتاه اولیه -کلیت: تاریخ زندگی انسان، تا کنون  -

 سلطه.

ی ها در آخرین شکل زندگی بیگانه، یعنی جامعهی انسانجزئیت: طبقه ی کارگر)پرولتاریا(، آخرین گروه تحت سلطه  -

 اند.ریداسرمایه

 فردیت: حزب کمونیست، در مقام عالم به کلیت تاریخِ بیگانگی و راه فراروی از آن.  -

 توانند در کنار یکدیگر حاضر شوند:این سه میانجی، به سه شکل می

ی دانشی که به علم جامعه و تاریخ دارد، پرولتاریا را ریزان( به واسطهپرولتاریا: حزب )برنامه -حزب -تاریخ .1

یافته شود. حزب در اینجا به پرولتاریا ی رهاییاش، دست به کار بنای جامعه«کنشی-خود»نگیزد تا با اتکای به ابرمی

 کند.گی هر یک از ایشان را برای مخاطب ایدئولوژی انقالبی شدن، بالفعل میدانشی را که دارد، می آموزد و بالقوه

( است که به اعتبار دانشی که به علم جامعه و تاریخ دارد، قادر ریزانحزب: این فقط حزب )برنامه -پرولتاریا -تاریخ .2

ی طرح های حزب است، است تا کلیت تاریخ را به سمت رهایی هدایت کند. پرولتاریا در اینجا، صرفا پیش برنده

 چون خود به اندازه ی آن دانشی ندارد.

ای تبیین ه علم جامعه دارند، کلیت تاریخ را به گونهریزان( به اتکای دانشی که بحزب: حزب )برنامه -تاریخ -پرولتاریا .3

کنند که پرولتاریا به اعتبار آن، می کوشد تا حزب به قدرت برسد و از این به بعد تحت حاکمیت آن به زندگی می

 ی رهایی یافته.ادامه دهند، چه اینکه تحت حاکمیت حزب زیستن، یعنی همان جامعه

« استالین»ی سومین ترکیب ، بی تردید نماینده«لنین»ی ترکیب دوم باشد، نماینده« مبورگلوکزا»ی ترکیب اول اگر نماینده

نزد مارکس و هگل « کلیت»دیالکتیک در دل « حرکت»خواهد بود. گره گاه اصلی در این سه گانه چیست؟ مسئله بر سر تفاوت 

ای منطقی در درون کلیت فهمید. در واقع ی تکانهمثابه اخالق را به« باید»و « هست»است. هگل با از میان برداشتن تمایز مابین 

چیزی نیست جز روند منطقی حرکت مفهوم به سوی مطلق )سفر روح(. چنین است که « اخالق»توان گفت برای هگل می

روند » داری به خاطرسرمایه« خودیفروپاشی خودبه»در یک روی سکه چشم انتظار « الملل دومبین»های کائوتسکی و مارکسیست

به عنوان « خائنان به سوسیالیسم»سرگرم از سر راه برداشتن « کمینترن»های حرکت روح بودند، و استالین و مارکسیست« محتوم

 یگانه راه گذار از سرمایه داری.

 برای مارکس اما همچنان که از این جمله پیداست: 

 "داری خود سرمایه استمانع واقعی در برابر تولید سرمایه"

                                                           
 ،«کیالکتیو د یدنباله رو «یطبقات یو آگاه خیتار»در دفاع از »کتاب ی، از ترجمه: حسن مرتضو ،«سمینیلن سوفلیگئورگ لوکاچ: ف»، اسالوی ژیژک . 21

 .253-211تهران: انتشارات آگه، صص  ،یترجمه: حسن مرتضو



 

 

در « بیگانگی»ی نبوده که تمام و کمال تحقق یافته باشد یا قرار باشد که تحقق بیابد. از همین رو هم هست که «کل»داری یهسرما

ی ساعات حیات انسان در اختیار امر گیرد؛ چه اینکه همهداری هرگز به تمامی وجود انسان کارگر را دربر نمیی سرمایهجامعه

ی تحقق تام و تمام از سوی دیگر، همواره بازدارنده« تولید ارزش»های ساختار از یک سو، و بحران نیست. این مسئله« تولید ارزش»

و « پدیدارشناسی روح»درحال ساخته شدن. اگر هگل در « همواره»است و از این رو کلیت « کلیت»در مرکز « تضاد»اند. «کلیت»

ای کند، برای مارکس اما این تضادچیزی نیست که بشود به گونهتحقق یافته منحل می« کلیت»را در « تضاد»سرانجام « منطق»

، مارکس «تزهایی درباره فویرباخ»اسکوالستیکی در اندیشه حل کرد. تکلیف تضاد باید در پراکسیس روشن شود. چنین است که در 

ه اینکه در جریان چنین فعالیتی گوید؛ چ)تز اول( سخن می« انتقادی-فعالیت انقالبی، پراتیکی»، از «فعالیت محسوس انسانی»از 

( به عوض Gegenstand« )برابرایستا»، مارکس از «تز اول»یابد. در همان ست که اندیشه رقم می خورد و هستی جریان می

)به معنای واقعیت هر دم در حال ساخته شدن توسط « برابرایستائیک»این واقعیت   زند.( فویرباخی حرف میObjectی )«ابژه»

را باید ذیل این نوع از « اخالق»هگلی. « ایدئالیسم»فویرباخی قادر به فهمش است، و نه « ماتریالیسم»ال( است که نه انسان فع

 ست.واقعیت فهمید. اخالقی که تاریخی

هایش به میان نکشید، یکی به خاطر جلوگیری از سوءتفاهم پرودونی شر اعظمی به را در بحث« اخالق»مارکس اگر مشخصا پای 

بورژوای بی »شخص « چه باید کرد؟»دارنه قلمداد کردن بود، که به تبع در مقام را منشأ نابربرای سرمایه« مالکیت خصوصی» نام

گرایی اراده»متکی بر « تغییر وضع موجود»گیرد. دیگری به خاطر جلوگیری از سوءتفاهم بالنکیستی از را نشانه می« اخالق

 «.گرایانهتوطئه

خود طبقه و « آگاهی طبقاتی تجربی و واقعی»ی در مارکسیسم سرگشتگی میان دوگانه« گیسوژه»ی ئلهبه این اعتبار مس 

درک شکاف موجود در هویت ناتمام "از جانب حزب نیست، بلکه به بیان ژیژک « تخصیص یافته-آگاهی طبقاتی اسنادی»

و « استالینیستی-حزب کائوتسکیستی»تحت عناوین است. ژیژک به درستی با تفکیک دو نوع از حزب در مارکسیسم  "پرولتاریا

 کند:ی درک شکاف مذکور چنین توصیف می، وضعیت دومی را متأثر از مسئله«حزب لنینیستی»

... در حزب لنینیستی اصیل، شکاف یکسره ذهنی است، یعنی حزب از موضع ذهنی رادیکال و درگیر با مسائلی که مانع آن "

 (.237)همان:  "دهدخود را در ساختمان اجتماعی بیابد، پرولتاریا را مورد خطاب قرار می« گاه مقتضیجای»شوند تا پرولتاریا می

، احتیاجی به متوسل «داریسرمایه»به این ترتیب برای ایستادن بر یک موضع کمونیستی و به اعتبار آن تبیین نقادانه و تغییر 

ی اخالقی «آرمان»، نه «ای بی تضادجامعه»نه « کمونیسم»اشاره شد، تر نیست. همچنان که پیش« متافیزیک»شدن به یک قسم 

های ناشی از برآمدن از دل سیستم است که با تناقض "جنبشی فعال و زنده"موسی، بلکه به بیان خود مارکس « ده فرمان»با 

 ( آن دارد.Aufhebung« )رفع»داری، بنا بر سرمایه

 

 گیرینتیجه

از اسالم شیعی )امامی( هستند. « عدالت اجتماعی»ی مهم قرائت مبتنی بر ی همچنان دو نمایندهبی شک شریعتی در کنار حکیم

گفتگو با »ی جامعه نیازمند به آغاز شدن با ی عدالت در سطح تودهی ایران هر شکلی از مواجهه با مسئلهاز این حیث در جامعه



 

 

ی رهایی بخش علی شریعتی در جوامعی با برای پروژه« مذهب»گاه است. اما اگر این تفسیر درست سارا شریعتی از جای« شریعتی

 ها )همچون ایران( را درنظر بگیریم که:برجسته بودن مذهب در آن

تواند نهادینه شود جز با از نظر او ]شریعتی[ در جوامع مذهبی و مشخصاً مسلمان، هیچ تحول اجتماعی و سیاسی نمی"

اندیشی، رسالتی است که شریعتی مذهب، در نتیجه آزادی دین از زندان ارتجاع و تاریکساختارشکنی مقدماتی و بازسازی خود 

 «(.شناسیمفانونی که ما می»)سارا شریعتی،  "دهدپیش پای روشنفکران جهان سوم قرار می

« ی یهوده مسئلهدربار»ی در رساله« امر مذهبی»از شریعتی را من با تکیه بر این صورتبندی مارکس از « عبور»آنگاه ضرورت 

 گیرم:نتیجه می

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

ی هادهیم. بر این عقیده نیستیم که آنان برای رهایی از محدودیتهای غیرمذهبی آنان توضیح میشهروندان آزاد را با محدودیت

های غیرمذهبی رها بینی مذهبی خود را کنار بگذارند؛ بر این باوریم که آنان زمانی که خود را از محدودهغیرمذهبی، باید کوته

کنیم، مسائل الهی را به مسائل بینی مذهبی خود چیره خواهند شد. مسائل غیرمذهبی را به مسائل الهی تبدیل نمیسازند، بر کوته

ی کافی در خرافات حل شده است؛ اکنون خرافات را در تاریخ حل خواهیم کرد ... ضعف یم. تاریخ به اندازهکنغیرمذهبی تبدیل می

کنیم ... به تضاد میان اش، نقد میمذهبِی دولت سیاسی را از طریق نقد دولت سیاسی در شکل سکوالر آن، جدا از ضعف مذهبی

دهیم و در نتیجه این تضادها را انسانی های آن به طور عام را میفرضدولت و مذهب به طور عام، شکل تضاد میان دولت و پیش

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

امپریالیسم »، یعنی «ت اجتماعیعدال»ی کلی و امروزین ی انضمامی منشعب از مسئلهبه این اعتبار امروز در مواجهه با سه مسئله

ی فکری خود شریعتی تشخیص دادیم( ما باید بنا به ضرورت )که متکی بر منظومه« اومانیسم»و « مبارزه طبقاتی»، «استعماری

مسائلی یابی زمانه چنین کردیم(، اما نظر به آن وقایع و ای که میراث بر آنیم با شریعتی بیآغازیم )همچنان که در مسألهتاریخ فکری

شان بازماند، امروز ما برای مسلح شدن به یک که در آغاز اشاره کردیم که شریعتی به سبب مرگ نابهنگامش از درک و تجربه

گیری جهت»، «امپریالیسم استعماری»به منظور مقابله به مثل با «( جهان سوم گرا»)و نه صرفا « پسااستعمارگرایی انترناسیونال»

تر از ی بیش«حقوق بشر»گرایی ایدئالیستی ی تاریخی و ضد کل«اومانیسم»مقابله به مثل با بورژوازی و  به منظور« دقیق طبقاتی

رایا »گذارش که به اعتبار پایه« اومانیسمی-مارکسیسم»تکیه کرد. « اومانیسم-مارکسیسم»توان به ای میی فکریهر نحله

و « واقعی»ی جنبه« سرمایه»ی و درک ساختار پیچیده« ی ارزشنظریه»مبتنی بر « اومانیسم»توان به می 22«دونایفسکایا

؛ «جنبش طبقه کارگر»به شکلی قابل رؤیت )و نه ادغام شده( در کنار « جنبش زنان»داد، و نیز اهمیت و ضرورت برپایی « تاریخی»

و ممزوج با « ترناسیونالیستیهمبستگی ان»را به ضرورت گره خوردن به یک « رهایی ملی»ی مسئله 23«کوین آندرسن»به اعتبار 

                                                           
ی حاضر است بسنده ا بحث مقالهای از آثار ایشان که مرتبط ب. اینجا مجالی به معرفی آراء و اندیشه های ایشان نیست و من تنها به ذکر نمونه 22

 کنم:می

 (.1389: 2، ترجمه: حسن مرتضوی و فریدا آفاری، نشر خجسته )چ«فلسفه و انقالب»رایا دونایفسکایا،  -

 (.1385، ترجمه: حسن مرتضوی و فریدا آفاری، نشر دیگر )«مارکسیسم و آزادی»رایا دونایفسکایا،  -

 (.1391، ترجمه: حسن مرتضوی، نشر ژرف )«یقومیت و جوامع غیرغرب». کوین ب.آندرسن،  23



 

 

را از رسوبات « داریبدیل سرمایه»اندیشیدن به و تالش برای بنا کردن  24«پیتر هیودیس»فهمید و به اعتبار « سیاست طبقاتی»

 متافیزیکی و ایمان باور زدود.

 

 

 

                                                           
 (.1394، ترجمه: حسن مرتضوی و فریدا آفاری، نشر روزبهان )«درک مارکس از بدیل سرمایه داری». پیتر هیودیس،  24


