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  حسين فروتن داکتر غالم
  سازمان انقالبی افغانستان:  و ارسال ازبازتايپ

  ٢٠١٢ دسمبر ١٩
 

   مارکسيستۀرئاليزم اسالمی و فلسف

 بخش ھفتم

  ديالکتيک

 اگر ماترياليسم مارکسيست را طرد می کند در عوض خود را پيرو ديالکتيک می نماياند و در اين پيروی تا شريعتی

آنجا پيش می رود که می گويد تمام مذاھب و از آنجمله اسالم بر اساس ديالکتيک بنا شده اند و اگر از ديالکتيک عدول 

کليسا در افکار مذھبی خود منطق ارسطو . ز منطق ارسطو استکرده و به اعتقاد به ثبوت و سکون کشيده شده اند گناه ا

را به عاريت گرفت و گرفتار جمود فکری گرديد، منطق ارسطو از يونان به دنيای اسالم آمد و اسالم را نيز متحجر 

  .گردانيد

 و منطق  که در حوزه ھای ما به اسم منطق اسالمی خوانده می شود که منطق جاھليتئیاگر به جای منطق ارسطو«

فھميديم و  صورت ھای خشک ذھنی و قالبی است، بينش ديالکتيک می داشتيم و اسالم را به عنوان حيات و حرکت می

نه به صورت قالب ھای متحجری که بايد برايش حد و رسم و جنس و فاصله و تعريف ھای جامد و ثابت بسازيم و خود 

   ١»نيز در آن قالب ھای متحجر سنگ شويم

امر که ثبوت و سکونی که شريعتی از آن سخن ميراند در ذات مسيحيت و اسالم است و يا از منطق ارسطو قضاوت اين 

سرچشمه می گيرد از موضوع اين نوشته بيرون است ولی آنچه می توان گفت اين است که شريعتی از ديالکتيک 

قبل از . انطباق با جھان بينی او نيستمارکسيستی درک صحيحی ندارد و آنچه را ھم که از ديالکتيک بيان می کند در 

ال که ديالکتيک مارکسيست چيست؟ ؤ نظرات دکتر شريعتی در بارۀ ديالکتيک بپردازم جا دارد به اين سۀآنکه به ارائ

  . پاسخی بگويم

ل  در ديالکتيک وقتی از تکام.ديالکتيک علم به عام ترين قوانين تکامل طبيعت، جامعه و تفکر استديالکتيک چيست؟ 

بدون چنين تحولی، بدون گذار از . يد منظور نفی کھنه به دست نو و جانشين شدن کھنه با نو است آسخن به ميان می

قابل درک نيست . کيفيت کھنه به کيفيت نو تنوع عظيم و شگفت انگيز اشياء و پديده ھای جھان ھستی قابل درک نيست

 چگونه از عناصر و ترکيبات بی جان، زندگی و حيات زاده ديگر تبديل می شوند،  به يککيميائیکه چگونه عناصر 

می شود، چگونه انواع نباتات و حيوانات در سطح زمين پديد آمده اند، چگونه مادۀ بی شعور ماده ای می زايد که از آن 
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ه ھا نکتۀ مھم ديگر اينکه نيروی محرکۀ چنين تحولی در بيرون از اشياء و پديد. شعور و فکر بر می خيزد وغيره

ر ييری که در ديالکتيک مارکسيستی از آن سخن می رود، تنھا تغييبنابر اين، تغ. نيست، در درون آنھا در ذات آنھا است

.  و تحول نيز در خود اشياء و پديده ھاستتغيير کيفی است و نيروی محرکۀ اين تغييرخصوص ه کمی نيست بلکه و ب

 ماده مطلق است يعنی ازلی و ابدی است و وابسته به ھيچ نيروی حرکت ماده و نيروی محرکۀ اين حرکت مانند خود

دستاورد ھای علوم مختلف در اين حکم جای ترديد باقی نمی گذارند و فراموش نکنيم که مارکسيسم . ديگری نيست

  .متکی بر علوم است

، بلکه مجموعۀ واحدی را اشکال متنوع ساختمان، حرکت و تکامل جھان ھستی، بدون پيوند در کنار ھم جای نگرفته اند

ثير متقابل در يک پيوند ھمگانی قرار أ و تتغييرتشکيل ميدھند که در آن بخش ھا و سيستم ھای مختلف بر اثر حرکت، 

دارند و بدين ترتيب پيوند و ارتباط اشياء و پديد ھای جھان ھستی در وحدت مادی جھان و در حرکت به مثابۀ خصيصۀ 

پيوند و . تجلی می کند) ت ھمانقدر غير واقعی و غير قابل درک است که حرکت بدون مادهمادۀ بدون حرک(ذاتی ماده 

اگر .  حرکت ھمۀ کائنات می انجامدتغيير يا پديده به یء شتغييرارتباط ھمگانی را نبايد اينگونه فھميد که ھر حرکت و 

 چنان سراسر جھان را فرا می چنين می بود در جھان ھرگز آرامش نسبی وجود نمی داشت و بی نظمی و آشفتگی

  .گرفت که برای انسان امکان مھار کردن نيرو ھای طبيعت باقی نمی ماند

درک اين ارتباط و پيوند، طی تاريخ بشر پيوسته عميق تر و ھمه جانبه تر به انسان دست داده تا به صورت تئوری عام 

  .پيوند ھمگانی در ديالکتيک مارکسيستی جای خود را يافته است

  :رک ديالکتيکی تکامل بر سه قانون استوار استد

 و تکامل تضاد ھائيست تغيير که بنابر آن نيروی محرکۀ »وحدت و مبارزۀ ضدين«قانون  -١

  .که در درون اشياء و پديده ھا جای دارند

ات کمی تغيير که بنابر آن تکامل به »ات کيفیتغييرات کمی به تغييرجھش از «قانون  -٢

 تغييردر واقع وحدت کميت و کيفيت، وحدت پيوستگی و گسستگی، وحدت تکامل . محدود نمی شود

 است) جھش و انقالب( ناگھانی تغييرو ) اولوسيون(تدريجی 

 که بنابر آن مرحلۀ کھنه، مرحلۀ پيشين از ميان ميرود اما جنبه ھای مثبت »نفی نفی«قانون  -٣

جھان مادی از ساده به بغرنج و از رمز تکامل . و تکامل يابندۀ آن در مرحلۀ جديد به جای می ماند

 . پست به عالی در ھمين قانون نھفته است

اين قوانين سه گانه را قانونمندی ھای ديگری مانند ارتباط ميان ماھيت و نمود، ميان ضرورت و تصادف، ميان علت و 

  .معلول، ميان شکل و محتوی وغيره تکميل می کند

  .شود يک مارکسيستی ناميده می چنين است به طور اجمال آنچه که ديالکت

  :دکتر شريعتی خود را پيرو ديالکتيک می نماياند و حتی تا آنجا پيش می رود که می گويد

ماترياليسم و «: کهو بر عکس بر آنست » ديالکتيک اصوالً منطقی است که با بينش مذھبی و خدائی تناسب دارد«

دکتر شريعتی در پيروی خود از »  با ماترياليسم تضاد داردديالکتيک«و » ديالکتيک با ھم ھمساز نيست و نمی شود

ی اجتماعی انسان  اقتصاد در زندگ «او معتقد است که. ثر از مارکس و مارکسيسم است أديالکتيک آگاھانه يا نا آگاھانه مت

اعی مارکسيسم  انسانی را بر مبنای ساخت ھای اقتصادی ـ اجتمۀاو تاريخ جامع ٢»ثر ترين عامل استؤثر يا مؤعامل م

  .و بر اساس تضاد از درون ساخت قبل از آن پديد آمده است» بر اساس جنگ دائمی«تقسيم می کند که ھر ساخت 
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ھمين ه وجود مياورد و به جامعه بر اساس ديالکتيک، نمی تواند در حالت کمون باقی بماند و ضد کمون در خود ب«

 خصوصی را در خود ايجاد می کند و بعد سرواژ و فئوداليسم ترتيب اشتراک اموال ضد و نقيض خودش يعنی مالکيت

 جنس با جنس است ضد خودش که بورژوازی است و متحّرک و لۀوجود ميايد و فئوداليسم که ساکن و بر اساس مباده ب

ی وجود مياورد و سپس بورژوازی کاپيتاليسم و کاپيتاليسم مرگ خود يعنه  کاالھای دستی متکی است بۀبر اساس مباد

  ».وجود مياورده پرولتاريا را ب

ھمان فئوداليسم است و فئوداليسم را که بر اساس اقتصاد طبيعی استوار است ساختی ميداند که » سرواژ«گذشته از اينکه 

صورت می گيرد، قدر مسلم اينکه او ساخت ھای اجتماعی ـ اقتصادی پنجگانه را پذيرفته »  جنس با جنسۀمبادل«در آن 

 نکنيم که مفھوم ساخت ھای اقتصادی ـ اجتماعی و توالی ساخت ھای پنجگانه منحصراً به مارکسيسم است و فراموش

ديالکتيک و تضاد، دفتر اول، . (را ھمان استقرار سوسياليسم در سراسر جھان می داند» حکومت مھدی«او حتی . دارد

  )، انتشارات ارشاد٢٨ و ٢٧. ص

  :در جای ديگر می نويسد

 دامداری و اشتراک ۀاست که ھابيل مظھر انسان دور» قابيل«و » ھابيل«نسان می گوئيم، مراد چون از تاريخ ا«

 مالکيت فردی و ۀعمومی افراد جامعه در مواھب مادی و منابع توليد، توليد دامداری است و قابيل انسان دور

م و حاکميت و محکوميت و انحصارطلبی و آغاز جنگ طبقاتی و محروميت و برخورداری و استثمار و استبعاد مرد

، دفتر » انسانۀفلسف«(» آغاز تاريخ انسان» قابيل«و » ھابيل«و اين ھر دو . آغاز ظلم و انحراف معنويت و دين است

  )، انتشارات ارشاد۵۵.سوم، ص

ه بدون توجه به مضمون اين عبارات که مخدوش و نادقيق است، روشن است که دکتر شريعتی مارکسيسم را که ب

  :اين عبارت را بگيريد. نمی شناسد با مذھب اسالم پيوند زده استدرستی 

مطرح کردند و ما چون با آنھا مخالفيم با تضاد طبقاتی که آنھا ) کمونيست ھا(چون تضاد طبقاتی را اول بار آنھا «

امام زمان ، که ھميشه ھر کسی می گفت که وقتی در آخرت »بی طبقه«اگر بگوئيم، جامعۀ . مطرح کردند ھم مخالفيم

 بيايد جامعۀ بی طبقه می سازد می گويند که شما از آن ھا گرفته ايد؟ آخر اين جامعۀ بی طبقه که ديگر ورد زبان منحط

بوده که وقتی امام زمان بيايد گرگ و ميش با ھم از يک ... منين ما در ھمين مشھد، کربال، نجف وؤترين مسلمان ھا و م

  »...معامالت با صلوات انجام می گيردآبشخور آب می خورند، پول نيست، 

می بينيد که کمونيسم که در آن ديگر اثری از طبقات نيست ھمان دورۀ امام زمان است و کمونيسم و اسالم در آينده به 

به . البد حزب توده ھم ھمين نکته را در نظر دارد، وقتی به نقاط مشترک مارکسيسم و اسالم اشاره می کند!! ھم ميرسند

 قابل انکار نيست که دکتر شريعتی چيز ھائی از مارکسيسم به گوشش خورده، در صحت آنھا ترديد روا نداشته ھر حال

  .و آنھا را با جھان بينی خود وفق داده است

باری، دکتر شريعتی ظاھراً به ديالکتيک معتقد است و بر آنست که اسالم بر اساس ديالکتيک بنا شده است ولی او 

ه ديالکتيک مارکس را درک نمی کند و ھمين عدم درک او از مارکسيسم است که او را به اين ديالکتيک، به ويژ

  :قضاوت عجيب می کشاند

عجيب است که ماترياليسم و ديالکتيک که بزرگترين معجزۀ کارل مارکس است که ديالکتيک را برای اولين بار به «

عجيب است که ديالکتيک اصوالً منطقی است با بينش «، »با ھم ھمساز نيست و نمی شود... ماترياليسم وصل کرد

  ».مذھبی و خدائی تناسب دارد و با ماترياليسم تضاد دارد

او در چگونگی اين تضاد چيزی نمی گويد و فقط در يک جا به آن اشاره می کند که ما بعداً ضمن ھمين بحث به آن 

 و تحول است، در مذاھب شرقی اصل، بينش غييرتدکتر شريعتی بر آن است که جھان ھستی در حال . خواھيم رسيد
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تنھا چيزی که در جھان ثابت «، ھمه چيز در حال حرکت است، »کون و فساد، بينش ديالکتيکی است«کون و فساد است 

  .» استتغييراست، 

موتور تناقض و تضاد است که ) حرکت تکاملی اصلی( و تحول تغييرعامل « و تحول از کجا منشاء می گيرد؟ تغييراين 

  .» و تکامل و تحول نيستتغييراگر تناقض نباشد . طبيعت است

جھان، طبيعت، حيات، تاريخ، جامعه، افکار و احساسات ھمه صحنۀ نبرد : اين تناقض در ھر موجودی ھست«

   ٣»ديالکتيکی اضداد است

ز اين اصول عدول می کند و اين بيان در انطباق کامل با ديالکتيک است، معذالک او ضمن تفسير و تشريح اين افکار ا

در نظرات خود ناپيگيری نشان ميدھد و سر انجام در جھان بينی توحيدی خود آنھا را دربست به دست فراموشی می 

  ناپيگيری شريعتی در چيست و در کجاست؟. سپارد و جھان سراسر در سکون و آرامش فرو ميرود

 ولی او در افکار خود به تضاد ھای واقعی »يک صادق استدر طبيعت ديالکت« اگر چه دکتر شريعتی بر آنست که -١

ديالکتيِک دکتر شريعتی در واقع چيزی جز . طبيعت توجه ندارد و تضاد او در پھنۀ مفاھيم و افکار باقی می ماند

شمارش مفاھيم متضاد نيست مانند شب و روز، نور و ظلمت، شيرينی و تلخی، بيماری و سالمتی، دنيا و آخرت، نسبی 

آيا تضاد ديالکتيکی .)  ھمان نشريه مراجعه شود۵٣ و ۵٠به صفحات ... ( مطلق، پست و متعالی، خلود و بی مرگی وو

به اين معنی است که ما پديده ھای متضاد طبيعت را، آن تضاد ھائی را که در سطح به چشم می خورند و فوراً در ذھن 

کنيم؟ نه، چنين نيست، تضاد ديالکتيکی آن نيروی محرکه ای است ما نقش می بندند و يا اينکه مفاھيم متضاد را بازگو 

تضاد شب و روز يا تضاد نور و ظلمت ھيچ .  و تکامل آنھا از آن منشاء می گيردتغييرکه حرکت اشياء و پديده ھا و 

 در عالم به عالوه اين تضاد ھا در عالم خارج ھرگز با ھم جمع نمی شوند و فقط. ی بوجود نمی آوردتغييرحرکتی و 

تضاد ھائی که شريعتی ذکر می کند، اگر از يک يا دو استثناء بگذريم ھمه . تفکر ميتوان آنھا را در کنار ھم قرار داد

دکتر شريعتی که ھمفکران و  ھمکيشان . تضاد ھای منطقی اند يعنی نه در عالم خارج، بلکه در حيطۀ تفکر وجود دارند

ق ارسطو گرفتار آمده اند خود در ھمين دام دست و پا می زند و موفق نمی شود خود را مالمت می کند، که در دام منط

تمام تضاد ھائی که او بر می شمرد ھمه در زمرۀ انواع چھارگانۀ تضاد ارسطو است، . گريبان خود را از آن برھاند

نداشتن مانند بينائی و تضاد در رابطه مانند نصف و دو برابر، تضاد در تخالف مانند خوب و بد، تضاد در داشتن و 

نمی » بينش کون و فساد«اين تضاد ھا ھيچکدام در دائرۀ . نابينائی، تضاد در تصديق و انکار مانند نشستن و ننشستن

 هتضاد ديالکتيکی ب. نمی باشند يعنی با ديالکتيک طبيعت سر و کار ندارند»  و تحول و موتور طبيعتتغييرعامل «افتند، 

 طرف آن در درون اشياء و پديده ھا در کنار ھم اند، وجود يکی وابسته به ديگری است، در عکس آن تضاديست که دو

عين حال يکی ديگری را نفی می کند و از اينھا مھمتر اينکه دو طرف تضاد ھميشه در مبارزه و جنگند و ھمين مبارزه 

  . و تکامل طبيعت و جامعه استتغييرو  جنگ است که سرچشمه و نيروی محرکۀ 

لبته تضاد در جامعه که او از مارکسيسم به عاريت گرفته و آنھم در شکل تضاد طبقاتی، تضادی ديالکتيکی است ولی ا

  .چنانکه خواھيم ديد از اين تضاد طبقاتی ھم ديد روشنی ندارد

  :دکتر شريعتی از مفاھيم متضادی که خود بر می شمارد، درک خاصی دارد

پس وقتی که ميرائی را می فھميم بايد حقيقت بی . می بايست ضد آن را قبالً داشته باشيمبرای آنکه حقيقتی را بفھميم ... «

. مرگی را قبالً داشته باشيم، برای آنکه بفھميم در عالم ھمه چيز نسبی است بايد ضد آن يعنی مفھوم مطلق را داشته باشيم

سانی نيامده چون ھمه چيز نسبی است و ھمه چيز بنابر اين مفھوم مطلق که از طبيعت، از روابط انسانی و از تجربۀ ان
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جز اينکه آدمی در عمق فطرتش اين مفاھيم را دارد و به ھمان دليل که می تواند در « ،»...ميرا، پس از کجا آمده؟

   ٤»طبيعت نسبی بودن را و ميرا بودن را و ھمچنين پستی نسبی ھمه چيز را بفھمد و حس کند

ھم وجود دارند و آنگاه » در عمق فطرت انسان« مفاھيم مطلق وجود دارند و ءتی ابتدابدين ترتيب در نظر دکتر شريع

  .انسان با در دست داشتن آنھا ميتواند مفاھيم نسبی را بفھمد

گويا ما ھر روز شاھد زاده شدن و مردن انسان ھا و حيوانات و نباتات نمی باشيم که بايد قبالً بی مرگی را داشته باشيم 

ی موجودات زنده پی ببريم، گويا انسان نمی بيند که قلۀ دماوند پست تر از قلۀ اِوِرست است که بايد قبالً مطلق تا به ميرائ

گويا انسان نمی بيند که زشتی و زيبائی، فرومايگی و علو مقام نسبی است و بايد مطلق را از . ارتفاع را داشته باشد

َرد، خلود مطلق است که به انسان مفھوم ميرائی را می دھد و نه عمق فطرت خود بيرون بکشد تا به نسبی بودن پی بَ 

توانائی و دانائی مطلق است که انسان را به مفھوم نسبی توانائی و دانائی می رساند و نه بر خورد ! تجربۀ دنيای خارج

بايد واژگون ساخت؟ آيا الزم به تذکر است که فکر دکتر شريعتی را برای آنکه درست از آب در آيد ! به واقعيات خارج

آيا جز اين است که انسان با درک مفاھيم نسبی و موقتی که از عالم خارج می گيرد به مطلق و جاودانه بودن پی می برد 

ھمه مطلق اند و درک اين مطلق ھا نتيجۀ پراتيک و تجربه و تعميم طی ... و نه بالعکس؟ مقوالت ماده، حرکت، تضاد و

  .ستتمام دوران جامعۀ انسانی ا

 و تکامل را تضاد درونی اشياء و پديده تغيير از آنچه که گفته شد روشن است که ديالکتيک، نيروی محرکۀ حرکت، -٢

تناقض و ) حرکت تکامل اصل( و تحول تغييرعامل  «:خود شريعتی بر آنست که. ھا و مبارزۀ دو جھت تضاد می داند

 اما به يکباره ضمن توضيح کوتاه ». و تکامل و تحول نيستيرتغياگر تناقض نباشد . تضاد است که موتور طبيعت است

ولی «: چنين عبارتی بر آن می افزايد) پروتون ھا، بار مثبت(به دور ھستۀ اتم ) بار منفی(و گذرای حرکت الکترون ھا 

انات خود مجاھدين خلق اين پيروان دکتر شريعتی نيز ضمن بي (٥»؟آنچه مھم است اين است که اولين حرکت را که داد

ديالکتيک درست به شما ). می پراکنند» تک مضراب«گاه گاه برای مشوب کردن اذھان شنوندگان و خوانندگان از اين 

حرکت .  در ذات اشياء و پديده ھاست، نتيجۀ مبارزه ضدين در درون اشياء و پديده ھاستتغييرمی گويد که حرکت و 

 اين معنی که اشياء وپديده ھا برای حرکت و تکامل نيازی به به» حرکت خود کفاست«، »حرکت خودرو است«اشياء 

: ھگل می گويد. اين ديد از تضاد ديالکتيکی از آن مارکس نيست، از آن ھگل ايده آليست است. نيروی خارجی ندارند

چنانکه چيزی در ذات خود دارای تضاد . تضاد اصل ھمۀ حرکت ھای خودروست و ريشۀ ھرگونه حرکت و حيات است

اما شريعتی که خود ظاھراً به اين اصل معتقد است، محرک را . شد آن چيز به حرکت در ميايد و جنبش و فعاليت داردبا

در خارج از جھان ھستی، در خارج از اشياء و پديده ھا قرار ميدھد و بدين ترتيب در دائرۀ تنگ نظريات ضد 

 نيروی آفريننده ای معتقد است که در ماوراء جھان دکتر شريعتی از يک سو به آن. ديالکتيکی خود محصور می ماند

ھستی مبداء و بر انگيزندۀ حرکت و تکامل است و از سوی ديگر به علت حقيقتی که در ديالکتيک مارکسيستی نھفته 

است منبع و سرچشمۀ حرکت را در خود اشياء و پديده ھا نمی تواند منکر شود، اين است که می کوشد ديالکتيک را با 

از اينجاست که شريعتی .  بينی خود پيوند زند و اين کوششی عبث است چون پيوند اين دو ثمری به بار نمی آوردجھان

دچار تناقض گوئی می شود، ھم منبع حرکت را در تضاد درونی می بيند و ھم آن را در خارج از جھان ھستی قرار 

اما از . آن ھمه چيز بر مدار قوانين ديالکتيک ميگرددشايد گفته شود که حرکت اوليه از خارج است ولی پس از . ميدھد

دو حال خارج نيست، يا حرکت انگيزۀ درونی دارد و بنابر اين نياز به نيروی خارجی نيست و يا نيروی خارجی منبع 

اين تضاد فقط با قبول حرکت به مثابه چيزی . حرکت است که در اين صورت اعتقاد به ديالکتيک توھمی بيش نيست
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پذيرد قابل حل است و حقيقت   و ابدی، چيزی که ھرگز با دست کسی بر انگيخته نشده و ھرگز پايان نمیازلی

  .مارکسيسم در اينجاست

  : ديالکتيک ماترياليستی مارکس بر اساس دستاورد ھای علوم جديد پديد آمد که پايه ھای چھارگانۀ آن عبارتند از-٣

  ان ھستی،  ماده و انرژی، نشانۀ وحدت جھتغيير :اول

   کشف ياخته که وحدت ساختمانی موجودات زنده را می رساند،:دوم

   تئوری داروين که نشانۀ وحدت انواع موجودات زنده است،:سوم

  . کشف ساخت اقتصادی اجتماعی و توالی قانونمندانۀ آنھا که نشانۀ وحدت تکامل جامعۀ انسانی است:چھارم

که لينه مدافع سر سخت آن بود وارد آورده و نشان داد که انواع » ت انواعثبا«تئوری داروين ضربۀ مھلکی بر نظريه 

انواع حيوانات و نباتات کنونی . موجودات زنده آنگونه که لينه می پنداشت از آغاز به شکل و شمايل امروزی نبوده اند

انسان خود نيز . دگی می کنند و تکامل انواعی است که در گذشته ميزيسته اند و برخی از آنھا ھنوز ھم زنتغييرنتيجۀ 

دکتر شريعتی ظاھراً داروين را قبول دارد و ظاھراً تئوری تضاد . از اين قانون مستثنی نيست) از جنبۀ بيولوژيک(

  :او با انتقاد از ھمکيشان خود می گويد. طبقاتی را به مثابه موتور تکامل جامعه می پذيرد

 کشور ھای اسالمی و در دنيای اسالم مطرح کردند ما ھمانجور که به چون فرضيه داروين را اول بار بی دين ھا در«

دينی حمل می کنيم به داروينيسم ھم حمل می کنيم و اين به نفع آنھاست چون معلوم می شود که ھمۀ ارزش ھا و ھمۀ  بی

نھا مخالفيم با تضاد چون تضاد طبقاتی را اول بار آن ھا مطرح کرده اند ما چون با آ. پيشرفت ھا در انحصار آنھا است

  ٦»طبقاتی که آنھا مطرح کردند ھم مخالفيم

عليرغم اين گفته ھا که حاکی از موافقت دکتر شريعتی با تئوری داروين و قانون تضاد طبقاتی است معذالک او منشاء 

. بيل و قابيل ميداندانسان را نه در تکامل حيوانات که در آفرينش آدم و حوا و منشاء مبارزۀ طبقاتی را در جدال ميان ھا

شريعتی صفحات بسياری را به اين نظر اختصاص می دھد که خداوند انسان را از ِگل متعفن و روح خدا آفريده است و 

  . تضاد انسان نيز که به تکامل او می انجامد در ھمين است

چون سفال ترک ترک ِگل بد بوی متعفن و يا اليه ھای رسوبی خشک سيل که ) حماء مسنون(خداوند از لجن... «

لجن، روح خدا، گِل متعفن بد بو به : پس فرمول ساختمان آدم روشن است... شود و روح خويش، انسان را می آفريند می

  ٧»اضافۀ روح خدا

است که او را به تعالی و تکامل و به سوی مطلق، به سوی خدا و ُخلق و خوی » تز«نيمی از او روح خدا است و اين «

اما عاملی نيرومند و متضاد با نخستين، او را به رسوب، جمود، . دھد و به حرکت و صعود می کشاندخدائی پرواز مي

است، عاملی که تز را نفی می کند و می کوشد تا انسان » آنتی تز«اين . توقف، مرگ و پستی و زشتی و گناه می خواند

ميايد و در نتيجه تکامل، نتيجه و ترکيب از جمع اين دو ضد، مبارزه و حرکت پيش . براند» تز«را به جھتی ضد 

  ٨»اين دو است» سنتز«

به عنوان معانی و «روشن است که اين داستان آفرينش انسان و ميوۀ ممنوع و رانده شدن او از بھشت ولو آنکه آن را 

وجه ) ژيکالبته از لحاظ بيولو( بگيريم با تئوری موجودات زنده که انسان را نيز در بر می گيرد »رمزی و اصيلش

  .مشترکی ندارد

دکتر شريعتی در ھمۀ اين مسائل تعابير و تفاسير خود را دارد که به امر احکام الھی، آنگونه که تاکنون بيان و تفسير 

اصوالً اسالم برای جلوگيری از اختالف و تشتت پيوسته توصيه می کند که به آنچه که الفاظ داللت . شده نمی خواند
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اما کسانيکه ميخواھند الفاظ را با دستاورد ھای علوم در انطباق .  مرز مدلوالت فراتر نرونددارند اکتفا شود و از

را » اسالم مترقی«بگذارند به آن وقعی نمی نھند، دکتر شريعتی نيز نظريات و تفسير ھای خود را دارد و بر اساس آنھا 

انسان است و » ذات« چنين است تضادی که در . در آمده متمايز ميگرداند»به صورت قالب ھای متحجر«از اسالمی که 

عامل . اما چنانکه می بينيم اين تضاد نيز توسط نيروئی خارجی در ذات انسان وارد شده است. عامل تکامل او است

انسان است ولی در واقع از خود انسان منشاء نمی گيرد و از ) روحی و روانی(حرکت و تکامل اگر چه تضاد درونی 

 روح خدا باز ھم تضاد در -به عالوه تضاد لجن . يده می شود، چيزی که در تضاد با ديالکتيک استخارج در آن دم

نمادی ھا، رذايل معنوی و اخالقی با مکارم و فضايل اخالقی، با تمام  معنويات و اخالقيات است، تضاد پستی ھا، بد

  . آنچيزی است که نشانگر تعالی و تکامل اخالقی ذات انسانی است

به چرخاند و » روح خدا« جالب توجه اينکه ھمه کس انتظار دارد که وجود اين تضاد در ذات انسان کفه را به سود نکتۀ

اما چنين نيست و . متعالی و جھت تکاملی وجود سوق دھد» ايده آل ھای«انسان را از ھمان لحظۀ نخست به سوی 

  :شريعتی شما را از چنين نتيجه گيری باز ميدارد

عليرغم ھمۀ قدرت ھا و زمينۀ ھای مساعد به قھقراء بر می گردد، انسانيت متمدن به فساد می رود و تاريخ بشر «

   ٩»جنايت می کند

سرنوشت انسان امروز کرم پيله ای است که به سرعت دارد در آنچه می سازد محبوس می گردد و خفگی و خفقان «

  ١٠» اوستمحتوم

ه انسان را به سوی انحطاط و پستی کشانده است؟ برای آنکه عواملی چرا طی تاريخ بشر جنگ لجن و روح خدا پيوست

  .يافت می شوند که جنگ دو جھت تضاد را به سود جھت لجن به پيروزی رسانيده اند

من معتقدم که ھمۀ انحرافات و گناه ھا، جنايات و مفاسد و نيز ھمۀ پستی ھا و انحطاط ھا و رذالت ھا و عقب ماندگی «

  ١١» نفع- ٣ترس، -٢جھل، - ١: ه بد است و پست و ننگ، زائيدۀ سه عامل استھا و خالصه ھر چ

  :در نتيجه بشريت به سه دسته تقسيم می شود

، دوم اقليتی که از ترس يا از طمع، ابزار و آلت فعل )برای طمعی(اول گروھی که دست به تجاوز و جنايت می زند «

از نظر انسانی ساقط اند و » تيپ«می گردد و اين ھر سه اين گروه می شود، سوم اکثريتی که مورد تجاوز واقع 

  ١٢»شايستگی کمال و ارتقاء به مراحل عالی انسانی و معنوی را فاقد

تنھا ايمان به . بدين ترتيب در جامعه انسان ھا به جز نمونه ھائی انگشت شمار بقيه شايستگی کمال و ارتقاء را ندارند

  :مصون می داردانسان را از گزند عوامل فوق » توحيد«

تنھا دو قطب در ھمۀ عالم بيشتر نيست؛ خدا و جز او ... توحيد اجازۀ ظھور چنين بيماری ھای اجتماعی را نمی دھد«

ديگر ھيچ «ھمۀ اميد ھا، ترس ھا، نفع ھا، قدرت ھا، و اراده ھا در آن قطب است و در اين سوی ديگر ). ماسوی(

الاقل ده بار واميدارد که در برابر آفريدگان و حاکم و صاحب ارادۀ مطلق اسالم انسان را در ھر شبانه روز . »نيست

  :ھمۀ کائنات بايستد و از صميم دل بگويد

  ».تنھا تو و تنھا ترا می پرستم، تنھا و تنھا بردۀ تو می شوم، تنھا و تنھا از تو ياری می جويم«

اش و ستايش می کند، جز از او ياری نمی جويد و جز از انسان فقط در برابر خدای واحد به زانو در می آيد فقط او را ني

  .او و خشم او نمی ھراسد

                                                 
 )۶۶. ، ص»جهان بينی توحيدی« (-  9

 ) ف-تکيه از) (٧١. ، ص»جهان بينی توحيدی« (-  10
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بود، بايد الاقل روازنه ده بار روی » موحد واقعی«نتيجه اين می شود که برای ايستادگی در برابر عوامل ننگ آور بايد 

انسان در می گيرد فقط انساِن موحد به عبارت ديگر در جنگی که ميان لجن و روح خدا در درون . بدرگاه آفريدگار آورد

  .به سوی تعالی و تکامل معنوی و اخالقی گام بر ميدارد

وقتی انجام فرايض دينی از روی خلوص نيت . در اينجا معلوم نيست عمل تضاد درونی انسان چه نقشی بازی می کند

ای اختراع تضادی من در آوردی ديگر چه ج. پرواز کند» ُخلق و خوی خدائی«کافی است برای آن که انسان به سوی 

است؟ آيا جز اين است که دکتر شريعتی تحت تاثير مارکسيسم و مارکسيست ھا خواسته است ديالکتيک را با مذھب در 

آميزد و به آن جنبۀ مترقی بدھد تا وسيله ای برای جلب جوانان دانش آموز و دانشجو که گرايش شديدی به سوی 

  مارکسيسم دارند به دست آورد؟

انسان موحد کيست؟ ظاھراً اينطور به نظر ميرسد که انسان موحد کسی . سخن می گويد» انساِن موحد«دکتر شريعتی از 

است که در برابر پرودگار الاقل روزی ده بار زانو می زند، از او ياری می جويد و جز از او از کسی و چيزی نمی 

در فلسفه و جھان بينی ايده آليست اند و در عمل و اخالق «ه اما دکتر شريعتی از روحانيونی صحبت می کند ک. ترسد

می ... و اين بدان معنی است که روحانيون که خود توحيد را می شناسند و خداوند را دانا، توانا، بينا و » ماترياليست

وحانيون نيز از دانند و آنچنان سر بر آستان پرودگار ميسايند که جای مھر بر پيشانی آنان نقش می بندد، آری اين ر

  .باشند افتادن در راه کج در امان نمی

آيا اين روحانيت ايمان به توحيد ندارد، در برابر پروردگار با خضوع و خشوع زانو نمی زند و او را نمی ستايد و 

متھم ساخت که » در عمل و اخالق ماترياليست اند«را که » روحانيون سنتی و ارتجاعی«پرستد؟ می شود اين  نمی

دو روحانی . مان واقعی ندارند و ريا می کنند؟ آنوقت بايد ديد ايمان واقعی چيست و چگونه می توان آن را باز شناختاي

که فرايض مذھبی را يکسان به جای مياورند يکی در برابر نفع و ترس از خود ضعف نشان نمی دھد و ديگری در 

 ادای فرايض مذھبی انسان را در مقاومت در برابر نفع و ترس آيا جز اين است که تنھا. برابر اين عوامل تسليم می شود

بيمه نمی کند؟ آيا اين واقعيت نيست که کسانی در برابر ظلم و ترس و نفع ايستادگی می کنند و جان خود را ھم می بازند 

عتقد نمی باشند، چنين در حاليکه به فرايض دينی ھم اعتقاد ندارند؟ به طور يقين در ميان کمونيست ھا که به آفريدگاری م

وجه مشترک يک . شريعتی چنانکه قبالً آمد به اين حقيقت معترف است. افرادی بيش از روحانيون به چشم می خورند

مومن خداشناس و يک کمونيست خدا نشناس که ھر دو در برابر تن دادن به پستی و خفت و خواری می ايستند، در ادای 

دکتر شريعتی خوب ميداند و سياه بر روی سفيد می .  نيست، در جای ديگری استنماز و زانو زدن در برابر خداوند

مارکسيست . نويسد که يک مارکسيست بھتر و سخت تر از يک مومن در برابر ظلم به خاطر دفاع از مظلوم می رزمند

رھگذر ھمه چيز را از کسی است که بدون اعتقاد به خداوند و فرايض دينی به ترس و نفع بی اعتناست ولو آنکه در اين 

اين حکم شريعتی که انسان بايد از خدا بترسد تا از بندۀ خدا نھراسد، بايد اميد به خدا ببندد تا چشم داشتی به . دست بدھد

  :عجب اينکه دکتر شريعتی خود به اين حکم اعتقاد ندارد. بندۀ خدا نداشته باشد، در تضاد فاحشی با واقعيت است

ی بسيار، با اينکه معتقد بوده است که خدا يا خدايان از او مصرانه می خواھند که بر ھوس بشريت در طول قرن ھا«

ھای پليد و اميال تجاوزکارانه اش مسلط گردد و با بی عدالتی در جھان بجنگد و با اينکه از عتاب خدا يا خدايان می 

يقی که در اين راه بدست آورده است، امروز در ھراسيده و به پاداش خدا و يا خدايان مطمين و اميدوار بوده، ميزان توف

شاھد جنايات و ددمنشی ھای انسان امروز و ديروز و ھمه وقت و ھمه جا ما و تاريخ ھر دو ! دنيا به چشم ديده می شود

  ١٣»متدين و خداپرست و خدا ترس می باشيم
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است که » انسان موحد«تدين، خداپرست يا در آغاز انسان م. می بينيد که چگونه مقدمه و موخره يکديگر را نفی می کنند

از گزند عوامل گمراه کننده بر کنار می ماند و در آخر ھمين انسان متدين و خداپرست و خدا ترس است که به جنايات و 

بدون شک دکتر شريعتی آنچه را که شنيده و خوانده ھضم نکرده است و در نتيجه اينجا چيزی . ددمنشی ھا دست می زند

  . و در جای ديگر متناقض آن رامی گويد 

عيب کار در اين است که انساِن دکتر شريعتی، آنطور که از نوشته ھای او بر ميايد انسانی اجتماعی نيست، فرد است، 

اما . فردی که با نيايش بدرگاه پروردگار خود را از مفاسد و پستی ھا می رھاند و به سوی عرض اعال پرواز می کند

انسان در واقع نه تنھا يک .  انسان موجودی اجتماعی و تحت تاثير شرايط و روابط اجتماعی است.واقعيت چنين نيست

پديدۀ طبيعی و زيستی است، بلکه در ھمان حال يک پديدۀ اجتماعی است، پديده ای با تمام استعداد ھای جسمی و روحی 

  .  پيوسته تکامل می بخشداش که طی فعاليت ھای عملی و اجتماعی آنھا را به منصه ظھور ميگذارد و

ن ئيوقتی از انسان سخن ميرود نمی توان دو جنبۀ زيستی و اجتماعی او را از يکديگر جدا کرد و از اين دو جنبه، تع

 دکتر شريعتی در تعجب است که چرا انسانی که در برابر پروردگار خود زانو ميزند و فقط .کننده، جنبۀ اجتماعی است

دليل آن اين است که او انسان را در خارج از . شيب انحطاط و پستی ميافتد و سقوط می کنداميد به او دارد در سرا

او بر آن است که انسان موحد نبايد . اجتماع، در چھار ديواری کوچک او و در راز و نياز با آفريدگار خود می بيند

اما در . د، انسان موحد نبايد در انديشۀ نفع باشدبترسد، انسان موحد نبايد نادان و نا آگاه باشد که خوب را از بد تميز ندھ

بديھی است ھرگاه از انسان به . واقعيت اجتماعی موحد آن طور از آب در نميايد که دکتر شريعتی انتظار آن را می کشد

در . ئيمن کننده، غافل شويم ناگزير به چنين تناقضات و سرخوردگی ھائی گرفتار ميائيمثابه پديدۀ اجتماعی، پديده ای تع

وانگھی از آنجائيکه تضاد لجن و روح خدا در درون فرد . مارکسيسم جائی برای چنين تناقضات و سرخوردگی ھا نيست

 به تزکيه نفس می پردازد و به فرض آنکه اين تضاد موثر واقع شود به طور انفرادی شده است، ھر انسانی ناگزير نھاده

رذالت چيره شوند آيا ميتوان دور نمای واقعی و نه تخيلی ترسيم کرد که در آن و افراد انسانی بتوانند بر عوامل پستی و 

 نسل ھائی که از پی مسلمانان ھمه راه اعتالء و ارتقاء به ايده آل ھای معنوی را در پيش گيرند و از آن پس نيز تمام

ميايند تحت تاثير عوامل اغواگر از راه نيافتند؟ به عالوه اگر بيش از سه ربع مردم جھان کافر و مشرکند چگونه بايد آنھا 

را به راه راست ھدايت کرد؟ اين دورنما باز ھم بيشتر تخيلی و غير واقعی می گردد اگر ھمراه با دکتر شريعتی در نظر 

 آيا نبايد باز »خفگی و خفقان سرنوشت محتوم اوست«طی تاريخ حيات خود به قھقراء رفته است  بگيريم که بشريت 

ھم حکم دکتر شريعتی را که وارونه است بر روی دو پا قرار داد و آن طور که مارکسيست ھا معتقدند با مبارزۀ پيگير، 

برخاست و طی اين مبارزه انسان ھا را به بی امان و قھرمانانه بر ضد عوامل پستی و رذالت که ھمه اجتماعی اند 

  آرمان ھای متعالی انسانی رسانيد؟

شگفت انگيز تر اينکه دکتر شريعتی که ديالکتيک را می پذيرد و آن را اساس مذھب اسالم می داند پيرو جھان بينی  -۴

  جھان بينی توحيدی کدام است؟. توحيدی است، جھان بينی که تضاد را نمی پذيرد

ی توحيدی يعنی تلقی ھمۀ وجود به صورت يک کل و يک اندام زنده، شاعر، دارای يک اراده و خرد و جھان بين«

موجود زنده ايست با يک نظام ھماھنگ واحد که دارای حيات، اراده، احساس » «بنابر اين وجود» «...احساس و ھدف

د، نه در تاريخ، نه در جامعه و نه حتی تضاد قابل قبول نيست نه در وجودر توحيد کثرت و تعدد و  «١٤»و آرمان است

در جھان بينی توحيدی ھمۀ تناقض ھا، ھمۀ تضاد ھا، ھمۀ مرزبندی «) ، تکيه از من٢٧. ھمانجا، ص(» در خود انسان

  )٣۶. ھمانجا، ص(» ھای وجود از بين ميرود
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 و تکامل می بيند و تضاد رتغيييعنی در حال حرکت دائمی و » کون و فساد«دکتر شريعتی از يک سو جھان را در حال 

، تغييراگر تناقض نباشد « و تحول و موتور طبيعت می شناسد و با صراحت اظھار می دارد که تغييرو تناقض را عامل 

نه در . و از سوی ديگر جھان بينی توحيدی را می پذيرد که در آن اثری از تضاد و تناقض نيست» تکامل و تحول نيست

  . در جھان و بر ھستی حکمفرماستمطلق جامعه و نه حتی در خود انسان و ھماھنگی وجود، نه در تاريخ نه در

اگر در جھان بينی توحيدی تضاد قابل قبول نيست چگونه ميتوان ادعا کرد که اسالم بر اساس ديالکتيک استوار است در 

دکتر شريعتی از ھابيل و قابيل حاليکه تضاد ھستۀ اصلی ديالکتيک است؟ در جھان بينی توحيدی تضاد طبقاتی که بنابر 

که بايد او را پيوسته به مدارج عالی معنويات )  روح خدا–لجن (در تاريخ آغاز شده به کجا ميرود؟ تضاد فطری انسان 

، تضادی که در نظر شريعتی مظھر ديالکتيک )اگرچه تاکنون مسير عکس آن را پيموده است(و اخالقيات نزديک کند 

درست باشد، آنگاه در جھان »  و تکامل و تحول نيستتغييراگر تناقض نباشد «ه اين حکم که است چه می شود؟ چنانچ

بينی توحيدی جائی برای حرکت و تکامل نيست و طبيعت و تاريخ و انسان ھمه در سکون و سکوت، و آرامش فرو می 

ست، سکون و آرامش مرگ است  و حرکت، زندگی اتغييراگر . رود و ديگر اثری، از حيات و زندگی بر جای نمی ماند

يا يک نظام ھماھنگ سخن راند؟ شايد ھم آھنگی باشد ولی نه در زندگی، بلکه » موجود زنده«پس چگونه می توان از 

  !در سکون و آرامش و مرگ

شايد منظور از جھان بينی توحيدی حرکت از تضاد به سوی وحدت و توحيد است در اين صورت جھان بينی توحيدی، 

ی حال نيست، جھان بينی آينده است، چون اگر امروز برای درک جھان و جامعه انسان از ديالکتيک مدد می جھان بين

بنابر اين جمع کردن . گيريم، جھان بينی ما، توحيدی، به مفھومی که دکتر شريعتی بدان می دھد نمی تواند باشد

 ديدگاه دکتر شريعتی تضادی که در ذات انسان ديالکتيک و جھان بينی توحيدی کاری عبث و بيھوده است و وانگھی از

نھاده شده ھرگز پايان نخواھد يافت زيرا که اين تضاد بايد انسان را تا ذات مطلق ارتقاء دھد و ارتقاء تا ذات مطلق 

امکان پذير نيست، انسان می تواند ھرچه بيشتر به آن نزديک شود ولی ھرگز بدان نخواھد رسيد در نتيجه اين تضاد 

  :دکتر شريعتی خود چنين می نويسد. ز حل نخواھد شدھرگ

» انسان، اين پديدۀ ديالکتيکی به علت ساختمان ثنوی و متناقضی که دارد جبراً در حرکت است، صحنۀ تضاد و جنگ««

اين حرکت به سوی لجن به خداست . خود اوست و اين جنگ ميان دو نيرو تکامل دائمی را در او تحقق می بخشد«خود 

اين، «و » در نتيجه انسان ھرگز به قرارگاھی نميرسد و در خدا منزل نمی کند.  کجاست؟ تا کجاست؟ در بينھايتو خدا

   ١٥»!تکامل انسان را نشان ميدھد، تا خدا تا روح خدا يعنی تا اَبد يعنی توقف ھرگز» تا کجائی

لک تضاد انسان بدون توقف و تا ابد معذا.  تضاد ھا از بين می رود حتی تضاد در انسانھمۀدر جھان بينی توحيدی 

جھان بينی توحيدی تضاد را نمی پذيرد، انسان نيز ھرگز از تکامل باز نمی ايستد يعنی تضاد . عامل تکامل انسان است

چگونه اين دو حکم را ميتوان با ھم جمع کرد؟ چگونه می شود که جھان بينی . انسان تا ابد، تا بی نھايت باقی می ماند

اد نمی پذيرد و انسان در ھمين جھان بينی ھرگز از تضاد تھی نمی گردد؟ جھان بينی توحيدی يک مسئلۀ توحيدی تض

آيا جھان ھستی، طبيعت، جامعه و انسان بدون تضاد قابل تصور : کند که بايد به آن پاسخ گفت اساسی را مطرح می

به تضاد طبقاتی و تضاد ميان ) ين پيروان اوو مجاھد(است؟ البته اگر تضاد جھان ھستی را آن طور که دکتر شريعتی 

تضاد طبقاتی روزی از جامعه رخت . مفاسد اخالقی و مکارم اخالقی محدود کنيم در آينده اين تضاد ھا حل خواھند شد

بر خواھد بست، مفاسد اجتماعی و اخالقی که خود معلول جامعۀ طبقاتی است بر خواھد بست، جھالت بر می افتد و 

گيرد، ديگر کسی به دزدی نيازی نمی بيند، دليل و عاملی فی المثل برای خود فروشی  ائی جای آن را میآگاھی و دان

زنان باقی نخواھند ماند، کسی بر کسی ستم نمی کند، کسی از کسی نمی ھراسد، نفع شخصی در نفع جامعه مستحيل می 
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مارکسيست ھا وجود چنين جامعه ای را امکان . هشود، تمام مفاسد ناشی از سودجوئی، نفع پرستی از ميان ميرود وغير

مارکسيست ھا برای . واقعی می شمارند يعنی امکانی که پايه ھای آن در جامعۀ سرمايه داری امروز نھاد شده است

  .تحقق اين امکان به واقعيت، مبارزه می کنند

يان می پذيرد؟ به اين سوال با قاطعيت پا) طبيعت، جامعه و انسان(اما آيا با حل اين تضاد ھا، تضاد در جھان ھستی 

برای توضيح اين امر در طبيعت و به عنوان مثال منظومۀ شمسی را در نظر بگيريم که خود . توان پاسخ منفی داد می

گردش ھر يک از سيارات به دور خورشيد بر روی مدار خود، نتيجۀ دو . بر روی يکی از سيارات آن زندگی می کنيم

بر اثر قانون جاذبۀ عمومی به سوی خورشيد کشيده ) مثالً زمين(از يک سو سياره .  و دافعه استنيروی متضاد جاذبه

). نيروی دافعه(و از سوی ديگر نيروی گريز از مرکز مانع از پيوستن سياره به خورشيد است ) نيروی جاذبه(می شود 

که از لحاظ علمی در آن ترديدی نمی توان خوب تکليف اين تضاد . در نتيجه زمين به دور خورشيد به حرکت در ميايد

از جامعه بر می افتد منظومۀ شمسی نيز ) و ھمراه با آن مفاسد اجتماعی(داشت چه می شود؟ آيا زمانی که تضاد طبقاتی 

از حرکت باز می ماند؟ بياد بياوريم که بنابر تخمينات علمی از عمر منظومۀ شمسی چيزی در حدود پنج ميليارد سال 

آيا .  و خورشيد بنابر آنچه که امروز ميتوان گفت ھنوز ھفت الی ھشت ميليارد سال ديگر عمر خواھد کردمی گذرد

توحيد در زمانی به وقوع خواھد پيوست که ديگر اثری از خورشيد و بنابر اين اثری از انسان و حيات بر روی زمين 

يش انسان نوين، انسانی که از مفاسد جامعۀ طبقاتی بری نيست؟ اگر چنين نيست آنگاه با از بين رفتن تضاد طبقاتی و پيدا

 و تغيير و تکامل ھمچنان ادامه خواھد يافت و تضاد که محرک اين تغييرباشد، تضاد در طبيعت از ميان نخواھد رفت، 

  .تکامل است ناگزير باقی خواھد ماند

اما آيا تضاد در ذات انسان به .  کائنات استدر جھان بينی توحيدی انسان يکی از ارکان. خود انسان را در نظر بگيريم

 روح خدا تضاد در معنويات و اخالقيات است -آن تضادی که دکتر شريعتی بدان اشاره می کند محدود است؟ تضاد لجن

اما خود انسان، از زمان بسته شدن نطفه در رحم مادر تا لحظۀ مرگ . و انسان را بايد به مدارج عالی اخالقی سوق دھد

جنين از مراحل کمی و کيفی مختلفی می گذرد، نوزاد که چشم بر جھان می گشايد :  و تکامل استتغييره در حال پيوست

 و تحول منحصر به انسان نيست، ھمۀ تغييراين . رشد می کند، بالغ می شود و پس از گذراندن دوران کھولت می ميرد

که ) و بدرستی مدعی است(نه که دکتر شريعتی مدعی است اگر آنگو. موجودات زنده اعم از حيوان و گياه دستخوش آنند

زندگی که خود نوعی ( و تحول و تکامل نيست، زندگی انسان مانند زندگی ھر موجود زندۀ ديگر تغييربدون تضاد 

اين انھدام و . نيست) مادۀ زنده(و بازسازی ) مادۀ زنده(محصول تضاد است و اين تضاد چيزی جز انھدام ) حرکت است

در درون ھر يک از اجزاء انسان پا به پای ھم وجود دارند و بدون ) ھر موجود زندۀ ديگر و(سازی در درون انسان باز

قابل قبول نيست پس اين » حتی در انسان«اگر تضاد در جامعۀ توحيدی در ھمه چيز و . آنھا زندگی متوقف می شود

ن تضاد يعنی نفی انسان، نفی ھمۀ دنيای زنده و در تضاد که زندگی انسان وابسته به آنست چه می شود؟ انکار اي

  چه معنی پيدا می کند؟» اماره باالخير«و » اماره باالسوه« روح خدا، از –صورتيکه انسانی نباشد ديگر صحبت از لجن 

تضاد انسان با محيط زيست امر . در محيطی زندگی می کند که با او ھماھنگ نيست) يا ھر موجود زندۀ ديگر(انسان 

آيا در جامعۀ توحيدی انسان نبايد طبيعت را وادارد که نيازمندی . آشکاری است که تمام زندگی بشر بر آن گواھی ميدھد

ھای او را که پيوسته از لحاظ کميت و کيفيت رو به فزونی است، به وی تحويل دھد؟ آيا نبايد بر نيرو ھای طبيعت که 

د غلبه کند؟ آيا واقعاً تضاد گرگ و ميش و ميش و علف از ميان می رود و انسان را در تمام زمينه ھا در تنگنا ميگذارن

گرگ ھم مانند انسان گوشت مورد نياز خود را به رايگان از دکان قصابی می گيرد يا ميش از دکان عالفی؟ و اساساً 

 طبيعت پيش گوشت قصابی از کجا بدست می آيد؟ آيا تمدن بشری که حد و حصری بر آن متصور نيست در تضاد با

 داد؟ شايد ھمۀ اين تضاد ھا خواب و خيالی بيش نيست؟ تغييرنمی رود و آيا بدون مبارزه می توان طبيعت را به دلخواه 
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اما نه، آنچه خواب و خيال است، اين ادعاست که در جھان بينی توحيدی، ديگر اثری از تضاد در جھان ھستی بر جای 

  .نمی ماند

 ای که ديگر اثری از طبقات در آن نيست يک رشته از تضاد ھای امروزی مانند تضاد کار در جامعۀ آينده، در جامعه

اينھا تضاد ھائی می باشند که بر اساس مالکيت خصوصی . فکری و کار بدنی، تضاد شھر و روستا نابود می شود

اما بر افتادن تضاد ھای .  شودسرمايه داری پديد گشته اند و با محو اين نوع مالکيت به حيات آنھا نيز خاتمه داده می

بدون شک . مبتنی بر مالکيت خصوصی سرمايه داری به اين معنی نيست که جامعۀ آينده از ھرگونه تضاد مبرا است

تضاد ميان نيرو ھای مولد و روابط توليد در جامعۀ کمونيستی ھمچنان بر جای خواھد ماند و در جامعه مظاھر 

در اينجا به تضادی اشاره می شود که به وجود آن . ی آنھا از ھم اکنون مقدور نيستگوناگونی خواھد داشت که پيش بين

شناخت انسان پروسه ای اجتماعی . در درون جامعه ترديد نمی توان داشت و آن تضاد در پروسۀ شناخت انسان است

 از حرکت باز ايستد و تصور جامعه ای که در آن روند شناخت. است که بدون انقطاع و تا بی نھايت ادامه می يابد

در جامعۀ آينده پروسۀ شناخت نه تنھا متوقف نمی شود که بر سرعت و دامنۀ آن . متوقف گردد، دور از واقعيت است

  .می افزايد، زيرا تکامل نيرو ھای مولد که روند شناخت وابسته به آن است، شتاب بيشتری می گيرد

اما .  دانائی و بنابر اين مانند ھر حرکت ديگر نتيجۀ تضاد استپروسۀ شناخت خود حرکتی است، حرکت از نادانی به

شناخت در ھر زمان مرز ھائی دارد که از آنھا نمی توان گذشت و اين مرز ھا را شرايط تاريخی زمان ايجاد می کند و 

بدون .  استاين شرايط در درجۀ اول معلول تکامل نيروھای توليدی، ابزار و وسايل تحقيقات علمی و سطح دانش بشری

ميکروسکوپ الکترونيک امکان نفوذ در اعماق ساختمان ياخته و ھستۀ آن وجود نداشت، بدون ماشين ھای محاسبۀ 

سريع و دقيق، شناخت دقيق تر ماه يا سيارات ديگر و بدون تلسکوپ ھای بزرگ شناخت بيشتر و دقيق تر خورشيد و 

اما اگر شناخت در ھر زمان محدويت ھائی دارد در . ه وغيرهخورشيد ھای ديگر و کھکشان ھا ميسر نمی گرديد وغير

انسان نه به معنی فرد، بلکه به معنای تمام بشريت در حال و (عوض استعداد و رسالت انسان در شناخت جھان ھستی 

اين تضاد . بدين ترتيب شناخت در ھمان حال که محدود است نامحدود است. در زمان و مکان، نامحدود است) آينده

محدود بودن و نامحدود بودن روند شناخت پيوسته حل می شود و از نو بر قرار می گردد و شناخت، بی پايان ادامه 

  .ميابد چنانکه در طول تاريخ بشر ادامه يافته و سطح شناخت از جھان ھستی را تا درجۀ کنونی ارتقاء داده است

سان مکشوف می سازد، دستاورد ھای علمی گذشته را پروسۀ شناخت پيوسته جھات تازه ای از جھان ھستی را بر ان

اين تضاد ديالکتيکی شناخت در . دقيق و دقيقتر می کند يا شناخت صحيح را به جای شناخت نادرست می گذارد و غيره

  .ھيچ زمانی متوقف نمی گردد چون شناخت انسان ھيچگاه از پای نمی افتد

حرکت و تکامل است و چون حرکت و تکامل پايان نمی پذيرد بنابر برای ديالکتيک مارکسيستی، تضاد، نيروی محرکه 

جھان بينی مارکسيستی مبتنی بر ديالکتيک، جھان بينی تمام ادوار و ازمنه . اين در ھيچ زمانی تضاد به نھايت نمی رسد

 گوشۀ ديگر در ديالکتيک مارکسيستی ھيچ گوشه ای را نمی يابيد که در تناقض با. است و نه جھان بينی زمان حال

اما در جھان بينی توحيدی که ديالکتيک را می پذيرد و تضاد را نيروی محرک حرکت و تکامل ميداند، جائی . باشد

، چيزی که با واقعيت نمی خواند و »نه در طبيعت، نه در تاريخ، نه در جامعه و حتی نه در انسان«برای تضاد نيست 

جای » کون و فساد« و تکامل  به انتھای خود ميرسد و تغييرنی توحيدی شايد در جھان بي. ھيچکس را متقاعد نمی کند

خود را به سکون و آرامش ميدھد؟ ولی ھواداران جھان بينی توحيدی خود به اين سوال که چيزی جز وھم و پندار نيست 

می کنند و انسان در آن زمان که جھان پر از عدل و داد می شود و گرگ و ميش در کنار ھم زيست . پاسخ منفی ميدھند

ھا ھمه چيز خود را برايگان دريافت ميدارند روشن است که چرخ جھان ھنوز در حرکت است و اين حرکت بدون تضاد 

در واقع (بدين ترتيب دکتر شريعتی تکه پاره ھائی از ديالکتيک به ويژه ديالکتيک مارکس را . ادعای باطلی است
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که حقيقت مسلمی است گرفته و به جھان بينی خود ) د و زنده نگاه داشتندمارکس و انگلس ديالکتيک ھگل را زنده کردن

  .چسبانيده است

دکتر شريعتی در کنار تضاد به برخی از مقوالت فلسفۀ ديالکتيک نيز چنگ انداخته و آن ھا را به شيوۀ خود که حاکی 

لکتيکی اشياء و پديده ھا را نشان دھد او برای آنکه رابطۀ متقابل و ديا. از عدم درک ديالکتيک است تفسير کرده است

  :چنين می نويسد

من انسان يا من دھقان از يک طرف » من،«چيست؟ رابطۀ ديالکتيکی اين است که وقتی می گوئيم » رابطۀ ديالکتيکی«

. روحيه و تيپ اخالق کشاورز را پيدا می کند... کشاورزی می کند کشاورزی او را عوض می کند و کشاورز می کند

بر اين ابزار توليد در او اثر گذاشته و او ھم در ابزار توليد تاثير گذاشته يعنی رابطۀ  بين اين دو تا، متقابل و بنا

يعنی اراده ام را تحميل کردم و وارد ...  برای عوض کردن محيطممن به عنوان انسان علت ھستمپس . ديالکتيکی است

شته، پس من در ھمانحال که ماده را عوض می کنم يعنی من علتم و قوانين مادی کردم، از طرفی او ھم در من اثر گذا

  ١٦»ماده معلول، يعنی من يک پديده ام که در ھمانحال که علتم در ھمانحال معلولم

بدست دھد تا جوانان را در مبارزه با مارکسيسم مسلح » يک سيمای کامل از ايدئولوژی اسالمی«دکتر شريعتی ميخواھد 

يدئولوژی اسالمی او آنقدر درھم برھم و از ھم گسيخته است که به جای نتيجۀ مطلوب تأثير معکوس متاسفانه ا. گرداند

از . جمالت باال و ادامۀ آنھا حاکی از سرگشتگی و ناروشنی در بارۀ رابطۀ ديالکتيکی علت و معلول است. می بخشد

 که منطق صوری مدعی است از نخست اينکه علت و معلول آنطور: مستخرجۀ فوق دو درک متفاوت دست ميدھد

يکديگر جدا نمی باشند، نمی توان گفت يک علت فقط علت است و معلول نميتواند باشد يا باالعکس، معلول نمی تواند 

اين ھمان ديالکتيک است که . اگر کلی بيان کنيم بايد بگوئيم ھر علتی معلول است و ھر معلولی علت. علت قرار گيرد

وقتی صحبت از اين است که کار توليدی . خيال خود عليه ديالکتيک مارکسيستی به کار می برددکتر شريعتی آن را به 

 ميدھد يعنی معلول بر روی علت خود تاثير تغييردر ھمانحال که با دست انسان انجام می شود خود انسان را نيز 

 ميدھد، می تغييريعت خود را نيز  طبتغييرانسان در جريان . ميگذارد سخنی درست است و اين ھم عين مارکسيسم است

اين .  ميدھدتغيير، می سازد و »ميتراشد«سازد، يا پيکر تراش که مجسمه ای را می تراشد در عين حال خود را نيز 

معذالک در خالل اين سطور . يک درک از مستخرجۀ فوق است که درک صحيحی از رابطۀ علت و معلولی است

  :به اين جمله توجه کنيد. نسان را مشوب و مغشوش می گرداندتعبيراتی به چشم می خورد که درک ا

 و عوض تغييردر واقع معلول ماده نيست، (پس من در ھمانحال که ماده را عوض می کنم يعنی من علتم و ماده معلول «

امه فردوسی علت شاھن«، يا اينکه »و در ھمانحال که علت آن معلولم آن معلول علت من می شود)  ف-شدن ماده است

  ».است و در عين حال خودش معلول شاھنامه است

 معلول الزاماً علت ) يا ھگلی(در ديالکتيک مارکسيستی ! علت و معلول است» ديالکتيکی«اين درک تازه ای از رابطۀ 

به اين معنی که معلول ھرگز برای علت خود علت . را به وجود می آورد ولی اين رابطه ھرگز برگشت ناپذير نيست

مثالً آذرخش معلول تخليه بار الکتريکی است ولی علت تخليه بار الکتريکی نيست، علت پيدايش روز و . گيرد میقرار ن

شب گردش وضعی زمين است اما عکس آن نادرست است، فتوسنتز در گياھان سبز علت تبديل انرژی نورانی خورشيد 

. ن مطلب آنقدر واضح است که نيازی به بيان ندارداي.  علت فتوسنتز نيستکيميائی است ولی انرژی کيميائیبه انرژی 

 در رابطۀ ديگری به علت تبديل شود، چنانکه آذرخش که خود معلول تخليه بار الکتريکی است در ميتواندالبته معلول 

 حاصل از فتوسنتز علت بقای موجودات کيميائیصورتيکه به زمين فرود آيد می تواند علت آتش سوزی شود يا انرژی 
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دکتر شريعتی اين امر .  گردد ولی در ھر حال معلول نمی تواند برای علتی که خود زادۀ آنست علت واقع شودزنده

  :بديھی را با جسارت شگرفی منکر می شود

اگر علت است ديگر : چون او می گويد. که االن منطق اسالمی می گويند نمی تواند بفھمد» منطق ارسطوئی«اين را «

 در ھمان رابطهاما من می گويم نه، . نيست، معلول نيست مگر آنکه معلول علت ديگری باشدمعلول در ھمان رابطه 

  »معلول است

اگر فردوسی علت شاھنامه باشد، خود معلول ! سپس مثال شاھنامه را می آورد که فردوسی گويا معلول شاھنامه است

ديالکتيک بر آنست که علت و .  فردوسیشاھنامه علت شھرت و آوازۀ بلند فردوسی است و نه خود. شاھنامه نيست

معلول دو حلقه از زنجير رابطۀ عليت اند که علت، حلقۀ نخست و معلول، حلقۀ بعدی است و در چھارچوب يک رابطۀ 

می تواند برای حلقۀ ديگری نقش علت را بازی ) معلول(علی مشخص، جای اين دو عوض نمی شود، اما حلقه دوم 

  .کند

اتی گردد مثالً رشد تغييرلول ھمين که پديد آمد ميتواند بر علت خود تاثير ببخشد و علت بروز در پاره ای موارد مع

اين رابطۀ . نيروھای مولد علت پيشرفت علوم است اما پيشرفت علوم به نوبه خود موجب رشد نيروھای مولد است

 شايد در وھلۀ اول بر » مولدنيرو ھای مولد علت پيشرفت علوم و پيشرفت علوم علت پيشرفت نيرو ھای پيشرفت«

است ھر بار در رابطۀ جديدی » پيشرفت علوم«صحت نظر دکتر شريعتی گواھی ميدھد ولی روشن است که معلول که 

بنابر اين حکم که علت و معلول در يک رابطۀ . با پيشرفت نيروھای مولد علت قرار می گيرد و نه در ھمان رابطۀ قبل

  .د در تمام موارد صحيح استمشخص جای خود را عوض نمی کنن

  :از ھمين ديد خطا و اشتباه آميز است که دکتر شريعتی به انتقاد از مارکس می پردازد، او بر آنست که

است » ماده«زائيدۀ » ايده«اگر به ماترياليسم معتقد باشيم در آخر مجبوريم ايده و ماده را به يک چيز تحليل کنيم يعنی «

اسم اين رابطه، رابطۀ مکانيکی ... پس در آنجا رابطه يکطرفه است... نيست،» ايده«ئيدۀ زا» ماده«در حاليکه ديگر 

  ١٧» رابطۀ ديالکتيکی نيست... است

ماترياليسم و ديالکتيک که بزرگترين معجزۀ کارل «و ھمين ديد غلط است که به او اين نتيجه را تلقين می کند که 

برای اينکه ديالکتيک يعنی رابطۀ متقابل بين دو پديده، از آغاز ھستی تا . با ھم ھمساز نيست و نمی شود... مارکس است

  ».ھميشه، وقتی قابل توجه است که ما اساساً برای عالم طبيعت دو منشاء و دو نيروی جدا از ھم قائل شويم

جدا و مستقل دانست در ) مغز انسان(اما چگونه ميتوان ايده را از ماده . اند! بدين ترتيب ماده و ايده دو نيروی جدا از ھم

نوزادی که کور و کر و . حاليکه بدون مغز و فعاليت آن و نيز بدون دنيای مادی خارج، ايده و شعور زائيده نمی شود

در صورتيکه آنھا را به حال خود واگذارند ) چنين نوزادانی در واقعيت نيز زاده می شوند(الل، چشم بر جھان ميگشايد 

ر پائين باقی می ماند و چنانچه به کمک پزشکی در ارگان ھای معيوب اندکی بھبودی حاصل شعور آنھا در سطح بسيا

چنانچه پوست بدن احساس خود را از دست بدھد انسان ھيچ ايده ای از . گردد سطح شعور بتدريج ارتقاء خواھد يافت

ه ايده و شعور مستقل از روشن است ک. نخواھد داشت... درد، از سختی و نرمی، صافی و زبری، گرمی و سردی و

مفھومی ندارد واحساس واقعيت ھای عينی توسط اعضاء حواس نخستين گام در پيدايش افکار و ) ماده(مغز انسان 

  .تئوری ھا و قوانين علمی است

اساساً چرا ايده و ماده را بر خالف . است، وجود آن جدا و مستقل از ماده نيست) ماده(اگر ايده و شعور زائيدۀ مغز 

واقعيت و حقيقت دو نيروی جدا و منبعث از دو منشاء بدانيم؟ اصوالً آيا آنگونه که شريعتی مدعی است و ماترياليسم 

مارکسيستی را به اين مناسبت مکانيکی می خواند، ايده پس از آنکه زاده می شود بر روی محيط مادی تاثير نمی بخشد؟ 
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ی جز مادۀ متحرک سراغ ندارد و ايده و شعور را زائيدۀ ماده ميداند آيا ماترياليسم مارکسيستی که در جھان ھستی چيز

بر آنست که ميان ايده و ماده تاثير متقابل نيست و ايده بر ماده تاثير نمی گذارد؟ ھر کس که اندکی با مارکسيسم آشنائی 

  .داشته باشد ميداند که پاسخ اين سوال منفی است

که اين انديشۀ غلط را می پراکنند که مارکسيسم گويا نقش افکار و دشمنان مارکسيسم نزديک به يک قرن است 

ايدئولوژی را در جامعه و تکامل انسان ناديده می گيرد و آنھا عمداً ماترياليسم عاميانه و مکانيکی را به جای ماترياليسم 

د اينطور ميپندارد که افکار ھمه نيز نامي) اقتصادی(ماترياليسم عاميانه که ميتوان آن را ماترياليسم . مارکس می گذارند

مستقيماً از اقتصاد يا از تکنيک يا حتی از شيوۀ زندگی منشاء می گيرند و به ھمين جھت قادر نيست توضيح دھد که چرا 

و چگونه يک کارگر افکار بورژوائی در سر دارد و به شيوۀ بورژوائی می انديشيد و يک بورژوا چرا و چگونه گاھی 

اين ديدگاه عاميانه به ايده آليست ھا .  را رھا می کند و به موضع طبقاتی طبقۀ ديگر می پيونددموضع طبقاتی خود

  .دستاويز ميدھد که افکار را مستقل از جھان مادی بشمارند و رفتار و کردار انسان را فقط از آن نتيجه بگيرند

آنھا خود نه . کار می گيرند، از غرب گرفته اندمنتقدين مارکسيسم در ايران ھر آنچه را که عليه مارکس و مارکسيسم به 

از مارکسيسم درک درستی دارند تا بتوانند با شناخت موضوع به انتقاد از مارکسيسم بپردازند و نه مايه ای علمی و 

ا مو اين است که ھمان ترھات استثمارگران و ايدئولوگ ھای آنھا ر. فلسفی که آنھا را بر انتقاد از مارکسيسم قادر گرداند

  .به مو بازگو می کنند

برای اثبات اين امر که مارکسيسم گويا به نقش افکار بی اعتنا است به نامه ھای انگلس در آستانۀ درگذشت او استناد می 

جويند و اينگونه استنتاج می کنند که مارکس نقش تاثير افکار را بر محيط اجتماعی در نيافت و انگلس ھم فقط در پايان 

 اين اشتباه پی برد و باالخره به اين نتيجه می رسند که آن جھان بينی که به نقش افکار در اجتماع بی اعتنا حيات خود به

متاسفانه به علت اختناق بی سابقه ای که در اجتماع ما حکمفرماست به نامه يا نامه ھای . ماند در خور توجه نيست می

تا آنجا که می توان از حافظه ياری . ز نظر خوانندگان بگذردانگلس دسترسی نيست تا به آن مراجعه شود و عين آن ا

انگلس خاطر نشان می سازد که مارکس و او در آغاز تکيه را بر روی ) نامه به بلوک(گرفت در يکی از اين نامه ھا 

ماندند و باز) توجھی که سزاوار آنست(عامل اقتصادی گذاردند و در نتيجه از توجه به تاثير افکار بر محيط اجتماعی 

اين امری ناگزير بود، چون در آن زمان که مارکس و انگلس پايه ھای سوسياليسم علمی را می گذاشتند در مسئلۀ 

فالسفۀ بورژوائی بر آن بودند که آنچه جامعه را به پيش . آليستی حکمفرما بود مربوط به تکامل جامعه، جھان بينی ايده

. ر و عقايد انسان ھا و جنگ اين افکار و عقايد عليه يکديگر استو به سوی تکامل می برد، عقل و خرد، افکا

آنھا برای نيل به سوسياليسم ميکوشيدند افکار سرمايه داران را . سوسياليست ھای تخيلی نيز در چنين دامی گرفتار بودند

س و انگلس ميبايست قبل برای در ھم شکستن اين درک ايده آليستی تاريخ مارک.  داده و به راه سوسياليسم بياورندتغيير

اما اين بدان معنی نبود و نيست که به تاثير افکار و . داشتند از ھر چيز توجه خود را به عامل اقتصادی معطوف می

   i.تئوری ھا در تکامل جامعه کم بھا ميدادند تا چه رسد به اين که آن را ناديده می گرفتند

تئوری «: اختصاص داد، نوشت» انتقاد از فلسفۀ حقوق ھگل« به مارکس در ھمان آغاز فعاليت علمی اش در اثری که

آيا اين حکم نشانۀ تأثير و اھميت افکار در محيط  »زمانيکه در توده ھا نفوذ کند به نيروی مادی تبديل می شود

کار  مانيفست کمونيست را برشتۀ تحرير در آوردند که پرولتاريا را با اف١٨۴٨اجتماعی نيست؟ مارکس و انگلس در 

علمی در زمينۀ تکامل جامعۀ بشر و به ويژه جامعۀ سرمايه داری آشنا می کرد و موقعيت و رسالت پرولتاريا را در 

جامعه سرمايه داری به آنھا می آموخت و باالخره به مثابه تئوری پرولتاريا برای انقالب سوسياليستی، پرولتاريا را به 

مگر جز اين است که ھمين افکار، پرولتاريا را در سازمان ھای . گيختتشکل و مبارزه عليه سرمايه داری بر می ان

 به انقالب کبير سوسياليستی اکتبر منجر گرديد؟ ١٩١٧ به کمون پاريس انجاميد و يا در ١٨٧١سياسی گرد آورد و در 
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تأثير آن در جامعه انتشار دادند بدون آنکه به » مانيفست«مگر می شود ادعا کرد که مارکس و انگلس افکار خود را در 

  بينديشد؟ مگر مارکس و انگلس خود اين افکار را به مرحلۀ عمل در نياوردند و آنھا را به نيروی مادی تبديل نکردند؟

 و آن به اين معنی »آزادی در شناخت ضرورت است«: باز ھم به اين انديشۀ عميق پايه گذاران مارکسيسم توجه کنيد

انين جھان ھستی اعم از طبيعت يا جامعه دست می يابد ميتواند بر نيرو ھای کور است که وقتی انسان به شناخت قو

آيا مفھوم آن جز اين است که قانون و تئوری که خود . طبيعت و اجتماع غلبه کند و آنھا را به خدمت خويش بگمارد

 ميدھد؟ مارکس تغييررا انعکاس روابط جھان عينی در مغز انسان است بر محيط اجتماعی خويش تأثير ميگذارد و آن 

نخستين انسان ھائی که خود را در دنيای حيوانات متمايز گردانيدند در کليه جنبه ھای اساسی مانند حيوانات «: می گويد

 يعنی گامی به سوی .»اما ھر پيشرفت در فرھنگ گامی به سوی آزادی بود. و به ھمان اندازه از آزادی بھره ای نداشتند

با اين تفصيل آيا صحبت از . ادی جامعه که انسان را از تاثير نيرو ھای طبيعت آزاد می گرداندتحوالتی در زندگی م

  اينکه مارکس و انگلس به تأثير افکار و تئوری ھا در تکامل اجتماع باور نداشتند سخنی بيھوده نيست؟

 

 

 
                                                 

i  - در مبارزه با مارکسيسم غالبًا به اين نامه انگلس استناد شده است که 
. مارکس و انگلس گويا از نقش افکار و ايدئولوژی در تکامل جامعه غافل مانده اند

خامه ای تا آنجا پيش ميرود که حتی مفاد اين نامه را تجديد نظر در مارکسيسم به 
مفاد اين نامه حاکی از ). »تجديد نظر طلبی از مارکس تا مائو« (حساب آورده است

آنست که نه مارکس تاثير عوامل روبنائی را در روند تاريخ ناديده گرفته و نه 
. ن کننده دانسته اندئيمنتها آنها عامل اقتصادی را در آخرين تحليل، تع. انگلس

 :اينک بخشی از اين نامه
ن کننده در تاريخ، در آخرين تحليل ئيعامل تعبنابر درک مادی تاريخ، ... «

نه مارکس و نه من، بيش از اين چيزی گفته . توليد و باز توليد زندگی واقعی است
حال اگر کسی اين مطلب را تا آنجا به پيچاند که عامل اقتصادی يگانه عامل . ايم
ويای هيچ ن کننده است اين عبارت را به سخنی سخيف و مجرد تبديل می کند که گئيتع

اشکال سياسی (وضع اقتصادی زير بنا است، اما عوامل مختلف روبنا . چيز نيست
اشکال حقوقی و حتی بازتاب همۀ اين مبارزات ... مبارزۀ طبقاتی و نتايج آنها

واقعی در مغز شرکت کنندگان در آنها، تئوری های سياسی، حقوقی، فلسفی، جهان بينی 
ثير خود را بر روند مبارزات تاريخی تأ)  های دگموتکامل آنها به سيستمهای مذهبی 

 تأثير. ن می کنندئيباقی ميگذارند و در بسياری از موارد و مرجحًا شکل آنها را تع
متقابل همۀ اين عوامل است که در آن سر انجام از طريق انبوه بی پايانی از تصادف 

ما خود » ...يدگشا حرکت اقتصادی، به مثابه عامل ضروری راه خود را می... ها
تاريخ را ميسازيم اما اوًال تحت مقدمات و شرايط معين که در ميان آنها شرايط 

اما شرايط سياسی وغيره، سنت های ديوانه . ن کننده اندئياقتصادی سر انجام تع
» ن کننده نيستئيکننده در مغز انسان ها نقشی بازی ميکنند ولو آنکه اين نقش تع

 )١٨٩٠ سپتمبر ٢٢ و ٢١لندن (

در تضاد زير بنا و . ن کننده می شمردئيمائوتسه دون روبنا را در مواردی تع
 روبنا
مانع تکامل زير بنای اقتصادی شود ) سياست، فرهنگ وغيره(چنانچه روبنا «

آثار در چهار جلد، جلد  (»ن کننده پيدا می کنندئيآنگاه تحوالت سياسی و فرهنگی نقش تع
 )۵٠٩. اول، ص


