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 داکتر غالمحسين فروتن

  سازمان انقالبی افغانستان:  و فرستندهبازتايپ
 ٢٠١٢ دسمبر ١۵

  

   مارکسيستۀرئاليزم اسالمی و فلسف

 بخش پنجم

  فۀ مارکسيستدکتر شريعتی و فلس

که در رژيم شاه مارکسيست ھا به عنوان  که مارکسيسم در ايران به شدت سرکوب شده و می شود، با آن با آن

 و در رژيم اسالمی به عنوان بی دين و محارب با خدا به اعدام محکوم می شدند و می شوند، با آن» ارتجاع سرخ«

 و بيان افکار و نظريات خود را نداشته و ندارند، معذالک که پيروان جھان بينی طبقۀ کارگر ھرگز آزادی تبليغ

جاذبۀ مارکسيسم به اندازه ای است که ھواداران نابودی ظلم و بی عدالتی و ستم طبقاتی را به سوی خود می کشد و 

رغم فشار و خفقان بی حد و  به قول دکتر شريعتی در سينۀ ھر جوانی مارکس با مخالفان خود در جنگ است و علی

  . حصری که نسبت به مارکسيسم اعمال می شود، مخالفان ھنوز ھم بر آنند که پيروزی از آن مارکسيسم است

  ُسر اين پيروزی در چيست؟

  :دارد و می نويسد از راز اين موفقيت پرده بر می) ۵٠. ص(» جھان بينی توحيدی«در دفتر دوم  دکتر شريعتی 

خيلی فنی، پخته و بيدار به )... ف- و بيشتر توجه او به مارکسيسم است(سفانه ايدئولوژی ھای مغاير و متخاصم أمت«

ميدان آمده اند و حتی شکل درسی به ايدئولوژی شان داده اند به طوری که نسل جوان ما با خواندن سه چھار جزوه 

 جوان، و کتاب، يک تصوير کلی و کامل و روشن از آن مکتب می يابد، و به نسبت شعور و اطالعات و نياز نسل

و وقتی تصوير اسالم در درونش «. »دو دو تا چھار تا بودن و چھرۀ مشخص اين ايدئولوژی را احساس می کند

شکل و درھم، و تصوير ايدئولوژی مغاير و متضاد، مشخص، شکل يافته و تمام مطرح باشد، طبيعتاً  مغشوش و بی

  ». تمام می شوداين درگيری به نفع آن ايدئولوژی و به ضرر ايدئولوژی اسالمی

شريعتی از اين وضع نگران و ناراحت است، در دنبال چاره جوئی است و چارۀ کار را ھم در اين می بيند که 

  .در آيد و با وضوح کامل و روشن بيان شوده ايدئولوژی اسالمی نيز از درھمی و بی شکلی ب

 يک سيمای کامل از ايدئولوژی اسالمی بزرگترين و فوری ترين کار به نظر من زمينۀ اعتقادی و فکری، تدوين«

در ھر سطحی چه کارگر کارخانه و چه استاد دانشگاه تصوير ... است تا ھمانطور که اکنون برای يک مارکسيست

وليتش مشخص و جايگاه طبقاتی اش ؤش روشن است، وظيفه اش معلوم و مس اکلی ايدئولوژی و چھرۀ اعتقادی
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به اعتقاد و مذھب اسالمی وابسته است نيز تصوير کلی ايدئولوژی اش روشن معين می باشد، برای نسل جوانی که 

ش چيست، رابطه ھايش با پديده ھا و واقعيت ھای زمان خودش چه می وليتؤاشد تا بداند که کجاست، جھت و مسب

رو و پشت سرش، دست راست و چپش کدامست، و ه باشد و به ھر حال جبھۀ دوستش، دشمنش، جھت مخالفش، روب

  .١»جايگاھش چيست

زده » آموزش ايدئولوژی«برای نيل به چنين ھدفی است که دکتر شريعتی دست به انتشار چند نشريه تحت عنوان 

  .به رفع اين احتياج بپردازد» کار دقيق، منطقی و علمی«است تا با يک 

 که مارکسيست ھا به آيا درست است که نفوذ مارکسيسم در طبقۀ کارگر و در ميان روشنفکران به اين علت است

نسل جوان به «می آيند و در نتيجه » فنی و پخته و بيدار به ميدان«دھند يا  می» شکل درسی«جھان بينی پرولتاريا، 

اگر چنين می بود ھرگز در سينۀ . آن پی می برد و مجذوب آن می شود؟ نه درست نيست» دو دو تا چھار تا بودن

در نمی گرفت، چون در بارۀ اسالم جزوات، نشريات و کتب فراوانی به جوانان ميان اسالم و مارکسيسم جنگی 

در کشور ما . خود دکتر شريعتی» اسالم شناسی«رشتۀ تحرير در آمده و انتشار يافته است و از آنجمله کتاب درسی 

وع شده که ممن گاه تحت فشار قرار نگرفته است تا چه رسد به اين ، تبليغات مذھبی ھيچ)ھيچ کشور ديگریو در(

 سال اخير اگر از چند سال نخستين دھۀ بيست  قرن چھاردۀ شمسی که به علت شرايط ۶٠که طی  باشد، در حالی

سياسی خاص توده ھای مردم و از آن جمله مارکسيست ھا از آزادی نسبی معذالک محدودی برخوردار بودند، 

 و تبليغ افکار و نظرات خود را نداشته اند صرف نظر کنيم، ھرگز مارکسيسم و مارکسيست ھا آزادی فعاليت سياسی

  .و آنچه ھم که در معرض افکار عمومی قرار گرفته در شرايط خفقان و خطر مرگ پا به عرصۀ وجود نھاده است

آخر چگونه است که آن انتشارات معدود و محدود مارکسيست ھا به دل جوانان می نشيند و آنھا را شيفتۀ خود می 

که مارکسيسم به جوانان حقيقت ملموس و محسوس را عرضه می دارد و  است و آن اينسازد؟ دليل آن روشن 

مسائل جامعه را به درستی و در انطباق با واقعيت مطرح می کند، به طوری که ھر جوانی، ھر کارگری، ھر 

کسيسم تعبد در مار. روشنفکری می تواند صحت آنھا را با پوست و گوشت خود احساس کند و با اندکی تفکر دريابد

  .نيست، اگرچه تعھد ھست

جھان . مارکسيسم ھرگز نمی طلبد که انسان به چيزی اعتقاد و ايمان داشته باشد که قابل اثبات و قابل درک نيست

بينی مارکسيسم جھان بينی علمی است، بر پايه دستاورد ھای علوم مختلف پايه گرفته و با تکامل علوم و پراتيک 

البته مارکسيسم قادر نيست به تمام مسائل مربوط به گذشته و . تکامل می يابد) عت و در اجتماعبا طبي(مبارزۀ انسان 

مارکسيسم به اين . حال کائنات جواب دھد و تمام مسائل مربوط به آيندۀ دور دست جھان و بشريت را پاسخ گويد

معلومات ھر فرد و يا . » نيامده اندھمه چيز را ھمگان دانند و ھمگان ھنوز به دنيا«حقيقت عميقاً باور دارد که 

.  شرايط زمان و درجۀ تکامل جامعه و تفکر انسانحتی ھمۀ انسان ھا در يک برھه از زمان محدود است، محدود به

به . اما مارکسيسم اين نظر کانت را که انسان نمی تواند به ماھيت اشياء و پديده ھا دست يابد مطلقاً مردود می شمارد

خود تقسيم می شود به ، ) ف–منظور او اشياء و پديده ھای نامحسوس است  (غيب« اين نظر دکتر شريعتی نيز که

ل علوم پيوسته از  باور ندارد از اين جھت که تاريخ تکام٢». که دانستنی نيست و به غيبی که دانستنی استغيبی

ی، از ناشناخته به شناخت سير کرده است و ھنوز ھم در اين مسير در حرکت است و به يقين در آينده ئنادانی به دانا

رو می شود که برای او ه  و در آينده با مسائلی روبروسته امروز انسان با مسائلی روب. نيز در حرکت خواھد بود

                                                 
 )٩. ، ص»جهانی بينی توحيدی« (-  1
 )۴٢. ، دفتر دوم، ص»جهان بينی توحيدی« (-  2
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ی کنونی انسان در برابر نادانی او ھمچون ذره ای در برابر اقيانوس است ولی انسان ئاساساً دانا. ناشناخته است

رود و ھر روز ُسری از اسرار جھان را کشف می کند، رمزی از  پيوسته در راه کشف قوانين جھان مادی پيش می

دھد که  يک نگاه به تکامل علوم مختلف در دوران بعد از جنگ دوم جھانی نشان می. ن را می گشايدرموز جھا

  .دانش بشری چه جھش عظيمی داشته است

مارکسيست ھا ھرگز از اعتراف به نادانی بشر شرمگين نمی شوند، آنھا ايمان دارند که انسان پيوسته از حقايق 

آنھائی که با تکيه بر مجھوالت مطلق . ين قانون تکامل شناخت استا. نسبی به سوی حقيقت مطلق روان است

ھمه چيز را توضيح می دھند و ھمه مسائل کائنات را حل ) مجھوالتی که در اثبات وجود آنھا ھم در می مانند(

را ) اعطبيعت و اجتم(کنند، در واقع ھيچ کس را قانع نمی کنند، مارکسيست ھا پديده ھا و روند ھای دنيای مادی  می

کس قرار نمی گيرد، با تکيه بر قوانين عينی که در جھان مادی  با تکيه بر دانش بشری که مورد ترديد ھيچ

بيان » شکل درسی«که ايدئولوژی خود را به  حکمفرماست توضيح می دھند و قوت آنھا در ھمين است و نه در اين

ست که خود بخشی از آنند، ايمان مارکسيست ھا به ايمان مارکسيست ھا به نيروی آفرينندۀ انسان ھا ا. کنند می

جامعه ای است که در آن ارزش ھای انسانی مقام واالی خود را خواھند يافت و از آنھا انسان ھائی متعھد، مبارز، 

دکتر شريعتی که با مارکس و مارکسيسم سر سازگاری ندارد، نتوانسته است اين واقعيت . ايثارگر و فداکار می سازد

وشاند که مارکسيست ھا انسان ھائی تا آن حد مبارز و متعھد اند که در برابر دشمن طبقاتی از ايثار جان خويش را بپ

  :او خطاب به مارکسيست ھا می نويسد. ورزند نيز دريغ نمی

به ھدف شان و منافع شان از منافع خودت صرفنظر کن، پس برای ) کارگران(مرا ميگوئی که برای رسيدن اينھا «

بعد به من فشار مياورند و تھديدم می کنند، . رزش است، بعد می روم و گرفتار می شوم، ميگوئی صبر کنمن ا

بنابرين من االن به عنوان يک روشنفکر در برابر . بعد ميخواھند به دارم بکشند، ميگوئی بپذير. ميگوئی تحمل کن

مذھبی ھا و مارکسيست «. »صالً نفی آنھاستارزش قرار گرفتم و اينجا ديگر کشش و انگيزه منافع مادی نيست، ا

حتی امروز می بينيم . او ھم به اخالق مذھبی معترف است و ھمان را تکيه می کند. ھا ھر دو در اخالق مشترک اند

  » !!که آنھا بيشتر از ما تکيه می کنند

 آنھا؟ اين خودش يک است؟ مذھبی ھا يا» روايت کونوااللظالم خصما و اللمظلومين عونااالن چه کسی مصداق «

  ٣».منين به آن عمل می کنندؤم که امروز آنھا بيشتر از مدعوت اخالقی مذھبی است اما می بيني

، به لذات مادی و دنيائی توجه »جز لَش بودن«دکتر شريعتی از آنجا که مارکسيسم را نمی داند و از ماترياليسم 

منين، برايش شگفت ؤن، تا چه رسد برتر از ممنيؤطح م، ايثارگری مارکسيست ھا در سداشتن، درک ديگری ندارد

شريعتی در شگفت است که چگونه می . انگيز است و نمی تواند رابطۀ مارکسيسم را با تعھد و جان باختن دريابد

او فضائل اخالقی و گرامی داشتن ارزش ھای . توان به ماترياليسم باور داشت و به ارزش ھای انسانی ارج گذاشت

  :که سياه بر روی سفيد می نويسد  در انحصار مذھب و آنھم مذھب اسالم در می آورد با آنانسانی را

ازار خودمان و سرمايه داری ھای منين و حاجی ھای بؤ استثمار امريکائی در بين ھمين ماستثماری وقيحانه تر از«

دترين و تندترين اسالم و تشيع من و مقدس و واقعاً معتقد ما وجود دارد و در عين حال اسمش اسالم است و شديؤم

  ٤»ابوذری باز ھم مطرح است

                                                 
. نوار سخنان دکتر شريعتی، نشر پيام و خون، ص» مذهب، تکامل، جهان بينی،« (-  3

 )١۵ و ١٢
 )٩. دفتر دوم، ص» جهان بينی توحيدی« (-  4
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 می شمارند، برای حفظ مھدورالدممنينی که غير مسلمان را تکفير می کنند و او را ؤ در زمينۀ سياسی ھم ھمين م

.  کننددارند که روی مشرکين و ظالمين به نام را سفيد می منافع طبقاتی خود آنچنان ظلم و ستم بر مردم بينوا روا می

استثمار و ظلم و ستم ھمه جنبۀ طبقاتی دارد و شريعتی آنچنان در الک خود فرو رفته که نمی بيند آنجا که پای منافع 

که  شريعتی به جای آن. دھد باقی نمی ماند يد جائی برای آن ارزش ھائی که او به اسالم نسبت می آمادی به ميان می

من و مقدس بر طبق ؤاجی ھای بازار و سرمايه داران ممنين و حؤکه متقاد فوق به اين نتيجه برسد بر اساس اع

سرشت طبقاتی خود عمل می کنند و منافع طبقاتی، اسالم نمی شناسد، اينگونه نتيجه می گيرد که اينھا مسلمان نيستند 

 داران  بر اساس جھان بينی مارکسيست رفتار سرمايه.»عثمانی زندگی می کنند و برای ابوذر اشک می ريزند«

کامالً قابل درک است ولی بر اساس ايدئولوژی اسالمی شريعتی، نامفھوم است ھمانطور که تعھد، مبارزه و ايثار در 

ھمه کس توضيح طبقاتی مارکسيسم را می فھمد ولی واقعيت استثمار و . مارکسيسم برای او تضادی حل نشدنی است

  . ل استظلم و ستم ھمراه با ايدئولوژی اسالمی برايش الينح

 

 


