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ماترياليسم اين است که بنابر ماترياليسم جھان چيزی جز مادۀ متحرک نيست، که » رد«يکی از داليل دکتر شريعتی در 

جھان مخلوق يک ارادۀ آگاه و با شعور نيست، و ھمينکه ارادۀ آگاه و با «، که »يک عنصر دارد و آن ماده است«جھان 

رگ و پيچيده ای می شود که روح، شعور، درک، منطق، حساب شعور را از طبيعت حذف کنيم طبيعت و جھان لش بز

  ».و ھدف ندارد و نمی فھمد

در اينجا صحبت بر سر اين نيست که طبيعت شعور، درک، منطق، حساب و ھدف دارد، اين بحثی است که جداگانه بايد 

ن است که برای مکتب ماترياليسم اما نخستين نتيجۀ نامعقول و غير قابل قبولی که از آن حاصل می آيد اي. بدان پرداخت

که  است و حال آن» لش مرده و پيچيده ای«که جھان را ساخته و پرداختۀ اراده ای آگاه و با شعور نمی داند، طبيعت 

چون اراده ای آگاه و با شعور آن را ساخته و شکل . برای مکاتب ايده آليستی و مذاھب، طبيعت زنده است و در حرکت

آنھا » من انسان«که من،  ند برای آناتو گوئی ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کار. داخته استداده و به حرکت ان

که من آن را مصنوع  را زنده بدانم يا از آنھا لش پيچيده ای بسازم، توگوئی سرشت جھان فرق می کند بر حسب اين

ش از انسان شکل گرفته و در تغيير و حرکت منظومۀ شمسی ميليارد ھا سال پي. صانعی بدانم يا ازلی و ابدی بشناسم

که انسان در جھان پديد آيد و در مورد جھان به داوری بنشيند منظومۀ شمسی لش پيچيده ای بوده  آيا پيش از آن. است

است يا دستگاھی در گردش و متکامل؟ آيا واقعيت منظومۀ شمسی بر حسب مکاتب فلسفی دگرگون می شود، برای 

که مذھب نوعی از (رياليست ھا به صورت لش مرده ای در می آيد و برای ايده آليسم و ايده آليست ھا ماترياليسم و مات

که من به ماترياليسم گرويدم، برای من منظومۀ شمسی  ، دستگاھی صاحب شعور و اراده و منطق؟ آيا ھمين)آن است

تمام . وانين کوری حکمفرمائی دارندمانند؟ در طبيعت ق می خشکد و خورشيد و سيارات از حرکت و گردش باز می

که ما آن را آفريدۀ پروردگاری  صرفنظر از اين. کائنات بر طبق آنھا در حرکت و گردش است و تغيير و تحول می يابد

که برای آن اراده و شعور و ھدف بشناسيم يا نشناسيم، اين واقعيتی است که انکار آن  بدانيم يا ندانيم، صرفنظر از اين

دکتر شريعتی بر آنست که چنانچه طبيعت را آفريدۀ يک ارادۀ آگاه و با شعور ندانيم و چنانچه بپذيريم . ير نيستامکان پذ

برای او قابل قبول نيست که . که طبيعت فاقد شعور و اراده، منطق و ھدف است آنگاه جھان به ھيچ و پوچ بدل می شود

انسان تنھا عنصری است که «اين تصور که .  برخوردار می باشددر جھان بی پايان فقط انسان از شعور و اراده و ھدف
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 موجب پريشانی است و انسان را نسبت به »در اين ھيچستان پوچ و بی ھدف و بی سر انجام به خود آگاھی رسيده است

يشه دکتر شريعتی به اين اند. »غريبی می شود که در کوير طبيعت پرتاب شده است«کائنات بيگانه و غريب می سازد 

که در دام اگزيستانسياليسم نيفتد راه چاره را در اين  که از مکتب اگزيستانسياليسم گرفته، عميقاً باور دارد و  برای آن

تو گوئی اگر من، . می بيند که شعور و اراده و حتی منطق و ھدف را که از مختصات انسان است به طبيعت تعميم دھد

فتم که کوه دماوند، اين عروس زيبای فالت ايران، شعور و منطق دارد واقعاً برای رفع پريشانی تصميم گر» من انسان«

کند، اين  ھم دماوند شعور و منطق پيدا می کند، يا اگر بر آن شدم که ُکرۀ ماه در گردش به دور زمين ھدفی را دنبال می

ھر انديشه ای توسل جويد ولی بدون البته برای رفع پريشانی، انسان می تواند به . انديشۀ من واقعيت از آب در می آيد

  .شک آنچه که پوچ است ھمين انديشه ھا و ھمين شيوۀ تفکر غير علمی است

 ۀاگر بخواھيم حقيقت مطلب را ادا کنيم بايد حکم دکتر شريعتی را وارونه کرد، اين بی ھدف بودِن طبيعت نيست که ماي

عيف و بازيچۀ دست نيرو ھای کور است که آنھا را  عکس پريشانی خاطر انسان ھای مقھور و ضهپريشانی است، ب

واميدارد به ارادۀ آگاه و با شعور معتقد باشند و با دست انداختن به دامان او و حتی قربانی و نذر و نياز و التماس و دعا 

يازمند می اين قھر طبيعت و اجتماع است که انسان را به اعتقاد به ارادۀ آگاه ن. پريشانی خاطر خود را تسکين دھند

  .سازد

تازند و او را بيچاره و درمانده می سازند، انسانی که در  از چند گاه نيرو ھای مھار نشدۀ طبيعت بر او میانسانی که ھر

ورد ولی با يک لگد به بيرون پرتاب می شود و در کار خود فرو  آجامعه برای گذراندن زندگی به ھر دری روی می

 اتکائی می گردد که او را از اين ھمه بدبختی ۀ جا مانده و از ھمه جا رانده به دنبال نقطماند، آری اين انسان از ھمه می

نياز انسان به ارادۀ آگاه از ھمين ضعف و در عين حال جھل و نادانی نسبت به نيروھای قھار . و بی عدالتی نجات دھد

  :ود بار ھا به اين حقيقت اشاره کرده استدکتر شريعتی خ. طبيعت و اجتماع و چگونگی غلبه بر آنھا سرچشمه می گيرد

  ١»!نيازمندم که تو باشی، تنھا به اين نيازمندمتو چه باشی، چه نباشی، من اکنون سخت به تو ! ای خداوند بزرگ«

  :و در جائی ديگر از ھمين نشريه

  ٢» شديد، ھم فکری و ھم عاطفی استاحتياجخدا از نظر انسان يک «

  :و باز ھم

احساس يک قدرت مطلق، پناھگاه مطمئن و جھت و معنای مشخص و مقدسی » خدا«عاطفی بشر به ی  نياز ھايکی از«

  ٣»است

انساِن درمانده است که با پناه بردن به او آالم » احتياج و نيازمندی«می بينيد که در ھمه جا آفريدگار و ارادۀ آگاه ثمرۀ 

تی است لکن خدا پرستی او مانع نمی شود که آنچه را بی شک دکتر شريعتی انسان خدا پرس. خود را تسکين می بخشد

  .که احساس می کند و حقيقت می داند بر زبان آورد و خشم و تکفير روحانيت را به جان بخرد

آخر چرا وجوِد انساِن با شعور در يک جھان بی شعور بايد موجب پريشانی گردد؟ چه می شود کرد اگر تکامل ماده طی 

 انجاميده است؟ اين واقعيتی است و ،غرنج ترين و پيچيده ترين صورت خود که مغز انسان باشدليون سال به بيصد ھا م

پريشانی در برابر واقعيت، واقعيت را تغيير نمی . علوم مختلف ھر کدام به شيوۀ خاص خود آن را به اثبات رسانيده اند

 است، با طبيعت بيگانه است، با عالم تضاد دکتر شريعتی پريشان است چون انسان آگاه در طبيعت نا آگاه غريب. دھد

اما در سراسر جھان مادی و از آنجمله جامعۀ انسانی، ھيچ شيئی يا پديده ای نيست که از تضاد مبری باشد، مگر . دارد

حرکت و تکامل که خصوصيت اصلی جھان مادی است بدون تضاد ممکن است؟ مگر تضاد در درون حيوانات و نباتات 
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د ميان زنده و محيط زيست از بديھيات نمی باشند؟ مگر زندگی خود تضاد نيست؟ مگر در جامعۀ نيست؟ مگر تضا

انسانی تضاد در ھمه جا به چشم نمی خورد؟ اگر برداشتن خدا از طبيعت انسان را با طبيعت غريب و بيگانه می گرداند 

 غربت و بيگانگی برھاند و تضاد با طبيعت را به و با عالم در تضاد می گذارد، اعتقاد به وجود خداوند بايد انسان را از

مگر بنابر موحدين، دنيای زنده را اراده ای آگاه نيافريده . وجه آيا واقعاً چنين است؟ نه، به ھيچ. ھم آھنگی تغيير دھد

درد  است؟ پس چگونه است که در درون دنيای زنده اين ھمه بيگانگی و تضاد موجود است؟ آيا گرگ که ميش را می

که صاعقه ای از آسمان فرو می  نسبت به او بيگانه نيست؟ يا گاوی که علف را می چرد در تضاد با علف نيست؟ اين

افتد و خرمنی را آتش می زند يا خانه ای را با سکنۀ آن می سوزاند نشانۀ ھم آھنگی و يگانگی است؟ پس اين ھمه تضاد 

می بينيد که اعتقاد به وجود ارادۀ آگاه در . نۀ ديگر اشاره کردتوان به ھزاران نمو و بيگانگی در آن از کجاست؟ می

  .طبيعت نيز بيگانگی و تضاد را از بين نمی برد

دکتر شريعتی خود بر آنست که جھان بدون تضاد مرده و بی جان است، حال چه می شود که به يک بار از تضاِد انسان 

است و برای رفع پريشانی به زور تخيل و خالف تمام دستاورد با عالم، از بيگانگِی انسان با طبيعت، پريشان خاطر 

 آگاھی، شعور يا منطق و ھدف می بخشد تا تضاد انسان با طبيعت را حل کند و ميان اين ؛ھای علمی انسان، به طبيعت

  !!وجود آورد؟ه دو ھماھنگی ب

اين عدم ھم آھنگی انسان آگاه با طبيعِت ناآگاه نيست که دکتر را در پريشانی فرو می برد، اين تضاد ھای جامعۀ انسانی، 

  :توجه کنيد. انحطاط و بحران سرمايه داری در تمام زمينه ھا است که نگرانی آور است

شمداشت ھا، لذت ھا، ھوس ھا، حرص و چه چيز رھائی و آزادی انسان را پايمال می کند؟ ترس ھا، دلبستگی ھا، چ«

نوکرمابی ھا، بردگی ھا و بندگی ھا، فريب ھا، دروغ ھا، مصلحت انديشی ھا، تقرب ھا، ... محافظه کاری ھا،... آز ھا،

يعنی ھمۀ اين رشته ھای پليدی که زندگی اجتماعی بر دست و پای روح شخصيت و انسانيت پيچيده است و ... توسل ھا،

زر اندوزی ديروز به صورت نظام وحشی و مھيب کاپيتاليسم امروز در آمده . و سخت تر می گرددھر روز بيشتر 

ملت ھا برده می شوند، روح ھا به ... گرفته» تراست و کارتل«احتکار ديروز، امروز شکل خشن و جنايت آفرين . است

بود، امروز دستگاه ) فرد(حال يک انسان عبوديت و تسليم کشيده می شوند، انسانيت برده می شود، ديروز ارباب به ھر 

که نجات از آن با (ھای عظيم فرھنگی، تبليغاتی رژيم وحشی سرمايه داری و استثمار نھان و آشکار و بدتر از ھمه 

آنچه امروز تمدن بشريت را تھديد می کند، ... »بوروکراسی«و » ماشينيسم«) عصيان ھيچ اسپارتوکوسی ميسر نيست

انسان امروز کرم پيله ای است که . ر روز فشرده تر و ھر روز بيشتری است که بر انسان می پيچيدھمين زنجير ھای ھ

  ٤»به سرعت دارد در آنچه ميسازد محبوس می گردد و خفگی و خفقان سرنوشت محتوم او است

 می»  و خفقانخفگی«زند و سرنوشت محتوم انسان را  البته کسی که در اينھمه بدبينی، يأس و نوميدی دست و پا می

و رستگاری » فالحا«پناه ببرد و از او » اراده ای آگاه«که به  شمرد و نجات از آن را ميسر نمی بيند راھی ندارد جز آن

امروز، ديروز ھمه وقت و ھمه جا ما و تاريخ ھر دو شاھد «که خود سياه بر روی سفيد می نويسد که  تمنا کند با آن

و جمھوری اسالمی چه ) ۵٧. ھمانجا، ص(» دين، خداپرست و خدا ترس می باشيمجنايات و ددمنشی ھای انساِن مت

  .شاھد گويائی بر اين حقيقت و واقعيت است

که بيايد و ريشه ھای اين جنايت ھا و ددمنشی ھا را که حتی انسان متدين و خدا پرست و  دکتر شريعتی به جای آن

را بررسی کند و در » رشته ھای پليدی«يح و واقعی غلبه بر اين ترس نيز از ارتکاب آنھا پروائی ندارد، راه صح خدا

آن گام بگذارد، از اينکار سر باز می زند و به خود اين زحمت را روا نمی دارد و آنگاه به افکاری دست می زند که نه 

سان از شعور و اراده و آيا پذيرفتن اين انديشه که جھان مانند ان. کس را در اين مھم ياری نمی رساند تنھا او، بلکه ھيچ
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که با توجه به  منطق و ھدف برخوردار است دردی از درد ھای واقعی انسان را دوا می کند؟ دکتر شريعتی به جای آن

واقعيات و با اتخاذ روش و راھی صحيح به عنوان يک انسان در حل تضاد ھای جامعه شرکت جويد، رفع پريشانی خود 

  .قعيت جھان را ھم مانند انسان آگاه و منطقی بداندرا در آن می بيند که بر خالف وا

، يا گفتۀ »خدا را از جھان بر داريم انسان در طبيعت و با طبيعت بيگانه می شود«که تا (Sarter)اين گفتۀ سارتر 

دکتر شريعتی را سخت به » انسان غريبی می شود که در کوير طبيعت پرتاب شده است« که (Heidegger)ھايِدگر

که به اين   استدالل خود را بر روی آن گذارده است، بدون آنۀرده به طوری که بار ھا آن را تکرار کرده و پايھيجان آو

  .که آن را با معيار حقيقت و علم محک بزند افکار سارتر و ھايدگر به ديدۀ انتقادی و علمی بنگرد، بدون آن

بيعت، آنطور که دکتر شريعتی می پندارد به علت اعتقاد سارتر به بيگانگی انسان با طبيعت و غربت انسان در ط

برداشتن خدا از طبيعت نيست، چون در ميان اگزيستانسياليست ھا متفکرينی به آموزش مذھبی، به وجود خداوند معتقدند 

مکتب فلسفی اگزيستانسياليسم محصول ترس، بيکاری، . برھانند» غربت«و می کوشند با توسل به مذھب جوانان را از 

جوانانی که به علت نظام . خانمانی جوانان است که از عواقب شوم دو جنگ جھانی قرن بيستم است گی و بیگرسن

زنند و جوابی نمی شنوند و ترس و يأس و نا اميدی بر وجودشان مستولی است، انديشۀ  سرمايه داری به ھر دری می

ياليسم مکتب بدبينی و ترس، فلسفۀ نفی ارزش اگزيستانس. بيھودگی و پوچی زندگی تا اعماق وجود شان رسوخ می کند

ھای انسانی است که از اين واقعيت بر می خيزد و در چنين واقعيت اجتماعی به ويژه در ميان جوانان شيوع می يابد و 

  .عالقگی به مبارزه، به ھيپی گری و پناه بردن به مواد مخدر می کشاند آنھا را به سرخوردگی از جامعه، بی

خواھند  به توجيه ھر حرکت تاريخی که می«برھانم که » جوجه مارکسيست ھای معاصر«خود را از اتھام که  برای آن

که ھيچ اطالعی نداشته باشند از اوضاع اقتصادی مقارن  دست بزنند، ژستی می گيرند و چند جمله ای ھم که شده ولو آن

کنم که نه مارکسيست است و نه   اشاره می به نوشتۀ يکی از سردمداران اين مکتب٥!»آن حرکت بحث می فرمايند

اگزيستانسياليسم در  «دھد که توضيح می» فلسفۀ وجود«در اثر خود تحت عنوان (Bollnow)بولنو . جوجه مارکسيست

و  « پديد آمد»دوران يأس و نا اميدی پس از جنگ جھانی اول با تمام تشويش ھا و دلھره ھائی که به انسان روی آورد

عواقب «آن در سايه »رونق جديدِ «. » تکان ھای تأثر انگيز را به طور روشن در خود انعکاس می دھداثرات ھمۀ اين

وخيم تر جنگ جھانی که سراسر زندگی ما را مورد ھجوم قرار داده و سپس از ھم گسيختگی کامل تاريخی تمام دنيای 

  .انسان ھای از ھمه جا رانده و مانده استاگزيستانسياليسم مکتب فلسفۀ بورژوائی جوانان و .  بروز کرد»روانی ما

حرکت می کند و وجود ھميشه وجود فرد است، فردی که با تجربۀ ) وجود(» اگزيستانس«اگزيستانسياليسم از مفھوم 

دارد و ھم اوست ) فرد(وجود اختصاص به انسان . شخصی خود شاھد آن است  آن را تحمل می کند و از سر می گذراند

بدين ترتيب فرد با تجربۀ زندگی خود، که تفکر نيز در زمرۀ آن است می تواند . ی آن را می سازدکه در جريان زندگ

برای اگزيستانسياليست تنھا چيزی که مفھوم و معنا دارد وجود است و آن ھم وجود فرد، شخص . ھمه چيز را دريابد

او چه فرق می کند که زمين به دور برای . و در نتيجه ھمه چيز در او بر محور خود مرکز بينی می گردد» من«

  .او را به علم ودانش نيازی نيست. خورشيد بگردد يا بالعکس، که زمان و مکان با سرعت و جرم تغيير می پذيرند يا نه

وجود چيزی «بنابر سارتر . دست نمی دھده که پايه و اساس مکتب است تعريف دقيقی ب» وجود«اگزيستانسياليسم از 

وجود بايد ناگھان تو را فراگيرد، در تو باقی بماند، بر قلب تو مانند حيوانی عظيم و بی . دور انديشيدنيست که بدان از 

دريافت، تجربه ای » با تجربۀ وجودی«که وجود را بايد   نتيجه اين.»وجود جز اين نيست. حرکت به سختی سنگينی کند

تجربۀ وجودی به پيشواز مرگ رفتن «رای ھايدگر ب. که ھر يک از بزرگان مکتب، آن را به نحوی توصيف کرده اند

مکتب . می نماياند و بولنو به صورت ترس، غربت، اضطراب و دلھره» استفراغ« سارتر آن را به صورت .»است

                                                 
 )١٠۶. ، از آيت هللا مطهری، ص»جامعه و تاريخ« (-  5



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

اگزيستانسياليسم در واقع مکتب ترس، دلھره، بی سر انجامی، پوچی و بيھودگی است و ھر گونه موازين خالف اخالق 

  . توجيه می کندو بی پرنسيپی را 

روشن است که اگزيستانسياليسم يکی از منحط ترين و ارتجاعی ترين مکاتب فلسفی بورژوائی است، فلسفۀ بدبينی، يأس 

. کند جوانی که در دام آن می افتد تا سرحد زندگی حيوانی سقوط می. و پوچی، فلسفۀ نفی ھمۀ ارزش ھای انسانی است

ماترياليسم . که برای طبيعت اراده، منطق و ھدف قائل باشد يا نباشد ست اعم از اينغربت و بيگانگی در ذات اين فلسفه ا

نه تنھا . مارکسيست برای طبيعت اراده، منطق و ھدف نمی شناسد، معذالک آموزش پوچی، يأس و بی سر انجامی نيست

اين حکم . يقاً ارج می گذاردمانند اگزيستانسياليسم ارزش ھای انسانی و اخالقی را نفی نمی کند، بلکه به آنھا عم

فلسفۀ پوچی، فلسفۀ يأس، فلسفۀ بی معنی بودن ھر کاری، فلسفۀ مساوی بودن خوب و بد، فلسفۀ به ھم «شريعتی که  دکتر

 به علت برداشتن ارادۀ آگاه از طبيعت است، يک حکم اگزيستانسياليستی است که ھيچ وجه »ريختن ھمۀ ارزشھا

  .ويژه ماترياليسم مارکسيست نداردمشترکی با ماترياليسم و به 

 

 

 


