
197
زمستان 1396

علی اکرب احمدی

نقد اسالم شناسی معارص بر سوسیال دموکراسی غربی 

شباهت خانوادگی

اشاره
چه  در  باشد  ممکن  اگر  است؟  ممکن  عدالت  و  آزادی  درآمیختن  آیا 
شرایطی تحقق می یابد. آیا بر مبنای دیدگاه های سوسیال دموکراسی در 
غرب، جریان تاریخ ما را بدان سو می برد؟ نقدهای دو اندیشمند اسالمی 
معاصر، علی شریعتی و مرتضی مطهری، به این دیدگاه ها، هم زمان با نقد 
دیدگاه هایی در شرق که به جای جبر تاریخ به مشیت و جبر الهی اعتقاد 
دارند، خود به صورت پاسخی به امکان درآمیختن آزادی و عدالت نمایان 

می شود.
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مقدمه
چون  متفکرانی  معاصر،  اسالم شناسی  در  که  است  آن  نوشته  این  در  من  اساسی  فرض 
شریعتی و مطهری، خواستار گذار به جامعه ای هستند که در آن آزادی و عدالت )و به تعبیری 
از  واحدند.  اجتماعی  نظم  یک  متفاوت  ابعاد  و  پیوسته اند  به هم  سوسیالیسم(  و  دموکراسی 
عدالت  و  آزادی  میان  جمع  غربی،  جدید  فلسفه های  برخی  بنابر  که  می دانیم  دیگر،  سوی 
حداقل در شرایط فعلی تاریخی ناممکن است. به عنوان یک نمونه ی مشخص و بارز می توان 
از "سوسیال دموکراسی غربی" نام برد که نظریه پردازان آن در اوایل قرن بیستم قلم زده اند، اما 
از سویی، از فیلسوفان قرن هجدهم و نوزدهم سبق می برند و از سوی دیگر دایره ی نفوذشان 

حتی در جامعه ی ما )از مشروطیت تا کنون( قابل توجه است.
اینجاست که مسأله ی مهمی شکل می گیرد: آیا در اسالم شناسی معاصر اساسا نظریه ی 
"ناممکن بودن جمع میان آزادی و عدالت )یا به معنایی دموکراسی و سوسیالیسم( در شرایط 
فعلی تاریخ" منعکس شده است؟ و اگر آری، تحلیل و ارزیابی اسالم شناسی معاصر )و به طور 

مشخص شریعتی و مطهری( از این نظریه چیست و از چه مقوله ای است؟ 

چگونگی  کوتاهی  به  اول  قسمت  در  است:  آمده  فراهم  قسمت  دو  از  حاضر  نوشته ی 
ارزیابی  و  تحلیل  دوم  قسمت  در  و  داده ام  شرح  را  غربی"  "سوسیال دموکراسی  شکل گیری 

شریعتی و مطهری از آن نظریه را برمال ساخته ام.

جدید  دوران  ابتدای  در  مردمان  و  متفکران  اساسی  و  آغازین  خواسته ی  "آزادی"،   .1
بود. آنان که سال ها و سده ها تحت ستم نظام خودکامگی، فئودالیزم و تشکیالت کلیسایی، 
و  زنجیرها  قیمومّیت ها،  و  قیدها  آن  تمام  علیه  بندگی می کردند،  و  بردگی  را  زمینی  خدایان 
بندها شوریدند و سرود دلنواز "آزادی" را سر دادند. شاعران در وصف آن قطعات زیبا سرودند، 
حقوق دآن ها در تثبیت آن قوانین جدید نوشتند و خالصه فیلسوفان، تالش برای دستیابی به 

آن را پاسخ به ندای "طبیعت" و "»ماهیت" انسانی انسان ها قلمداد کردند.

کانت در وصف انقالب فرانسه نوشت که:

یک چنین رویدادی ]...[ انقالب مردمی هوشمند که ما زنده بوده ایم که آن 
نمی شود.  فراموش  هرگز  بشر  تاریخ  در  رویدادی  چنین   ]...[ ببینیم  چشم  به  را 
امور  کردن  بهتر  به  تمایلی  چنان  بشر  طبیعِت  در  که  داد  نشان  انقالب  این  زیرا 
وجود دارد که هیچ سیاستمداری هرگز نمی توانست با جمع بندی سیر رویدادهای 

گذشته آن را پیش بینی کند. )کاسیرر، 1377: 278(
     و هگل که "حقوق طبیعی بشر" را حکم عقل می خواند و انقالب مذکور را برخاسته از 

فلسفه، شادمانه قلم زد که:

گرداگردش  سّیارات  و  است  گرفته  جای  سپهر  در  خورشید  که  زمانی  از 
در  یعنی  او  سر  در  انسان  وجود  که  بود  نشده  درک  سخن  این  هرگز  می گردند، 
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اندیشه اوست و انسان با الهام گرفتن از اندیشه است که واقعیت را می آفریند...1 
این واقعه ]یعنی انقالب فرانسه[ سپیده دم معنوی باشکوهی بود ]...[ گویی میان 
قلمرو الهی و قلمرو امور دنیوی برای نخستین بار آشتی صورت گرفته بود. )همان: 

)392
     آورده اند که انقالب فرانسه، هگل و دوستانش در مدرسه دینی توبینگن را چندان به 
وجد آورد که با شور و شوق فراوان در حیاط مدرسه درخت آزادی کاشتند. اما این شادمانی 
آزادی خواهان، دولت مستعجل بود: انقالبی که برای نفی خودکامگی و خشونت سر برآورده 
بود، شکل گیری مجدد استبداد، جدا کردن سر مخالفان با گیوتین، لشکرکشی به کشورهای 
تحلیل  در  هگل  داشت.  پی  در  را  و...  ناپلئون  توسط  اروپا  کل  تسخیر  سودای  و  همسایه 
فلسفی خود از این حوادث، ریشه و سرچشمه ی آن ها را در درک نادرست آموزگاران و معماران 
آزادی خواهی جدید، نظیر کانت، از مفهوم "آزادی" سراغ گرفته است. بنابر تحلیل او، کانت، 
فیخته و انقالبیون فرانسه "مفهومی از آزادی را اعالم کردند و به کرسی نشاندند که مفهومی 
صرفا صوری است". )همان: 393( یعنی مفهوم و اندیشه ی آزادی در فلسفه آنان تماس خویش 

را با جهان واقعی از دست داده است:

به  موفق  فرانسه  انقالب  آن چه  همه ی  و  است  تاریخی  جهان  واقعی،  جهان 
برد.  میان  از  و  کرد  نفی  را  امور  تاریخی  ترتیب  و  نظم  که  بود  این  شد،  انجامش 
چنین بیگانگی ]ای[ از امور و ایجاد چنین پریشانی ]ای[ در امور را هرگز نمی توان 
سازشی میان امور واقعی و عقالنی نامید. ترسیم یک تصویر ایده الی از امور یعنی 
نیست.  فلسفه  وظیفه ی  امور،  تاریخی  جهاِن  برابر  در  باشد"  "باید  یک  گذاشتن 

چنین ایده الیسمی بیهوده و باطل است. )همان(
     هگل تأکید می کند که: "تاریخ جهان روندی عقالنی را به ما ارائه می دهد" )همان: 395( 
عالی ترین  بدین  که  این  نیست جز  دیگری  است؛ هیچ چاره ی  َحَکم جهان  "تاریخ جهان،  و 
دادگاه رجوع کنیم" )همان: 394(، "این روح ]تاریخ[ دارای باالترین حق است و این حق را بر 

روح های فرومرتبه تر در تاریخ جهان تحمیل می کند". )همان: 394(

مقتضای  که  آزادی  از  مفهومی  فرانسه،  انقالب  در  که  است  معتقد  هگل  سخن  دیگر  به 
شرایط تاریخی فرانسه باشد، مورد توجه و تعقیب انقالبیون فرانسه نبوده است و آنان به این 
گرفته اند،  سراغ  تاریخی  دوره ی  مقتضای  از  بریده  و  صوری  آرمانی،  "آزادی"ای  از  که  دلیل 
شکست خورده اند. البته این نقد بر مبنایی است که سرتاسر فلسفه ی هگل در خدمت شرح و 
بسط و پروردن آن است: اینکه در هر مرحله ای از تکامل تاریخ بشر، تنها می توان به درجه، نوع 

و شکل خاصی از آزادی دست یافت.2

2. اما کارل مارکس در این میان، نگاهی یک سر متفاوت به قصه ی "آزادی" در دوران جدید 
دارد. او که با تعمق در فلسفه های کانت و هگل فلسفه ورزی را آغاز کرده بود، چنین می اندیشید 
امری  می شود،  خوانده  "سرمایه داری"  که  تاریخی  شرائط  در  بشر  "آزادی"  تحقق  اساسا  که 
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ناممکن و ناشدنی است. به عبارت دیگر، مارکس سخن هگل را می پذیرد که آزادی خواهی، 
سخت به شرایط اجتماعی و مقتضیات تاریخی وابسته است، اما منظور او از شرایط اجتماعی 
و مقتضیات تاریخی عمیقا با آن چه هگل درسر می پروراند، متفاوت بود. از نظر مارکس شرایط 
اجتماعی و مقتضیات تاریخی قبل از هر چیز ماهیت اقتصادی داشته و از نظر اقتصادی تعّین 
می یابد. مطابق با توضیحات او آنگاه که صورت بندی )فورماسیون( "سرمایه داری" بر اقتصاد 
حاکم است و ابزار تولید صنعتی در اختیار و در مالکیت فردی است، سودطلبی و حرص و آز 
پایان سرمایه داران، با استثمار، گرسنگی و فقر کارگران ارضاء می گردد. در چنین شرائطی  بی 

اساسا نمی توان از "آزادی" اکثریت جامعه )یعنی کارگران( نامی و نشانی یافت.

پیوند میان  به  این است که کانت و هگل هم  اینجا ضروری است،  نکته ای که ذکر آن در 
خوانده  )کاپیتالیسم(  "سرمایه داری"  بعدها  که  خاصی  اقتصادی  نظم  با  کارگران  تیره روزی 
و  امری ضروری  یا  و  و مطلوب می شمردند )کانت(  یا مفید  را  پیوند  این  اما  بودند،  شد واقف 

اجتناب ناپذیر )هگل(.

کانت می اندیشید که نابرابر های اقتصادی در جامعه، می تواند در عمل موجب 
ایجادکننده ی  و  افراد  تالش های  انگیزه ساز  مهارت ها،  و  استعدادها  شکوفایی 
رقابت سالم در کار تولید و تجارت شود و در پرتو آن، افراد جامعه به رفاه و آسایش 
دست یابند. پس نابرابری اقتصادی پدیده ای میمون و مبارک است که چرخه ی 
اقتصادی را با کار و تولید افزون تر، شتاب و رونق می بخشد. )محمودی، 1384: 

3)244
     از اینرو، بنابر ارزیابی  کانت، سرمایه داری بستر شکوفایی، رشد و ترقی جوامع انسانی را 
فراهم می آورد و این در حالی است که او از بیان این مطلب که "نابرابری های فاحش اقتصادی 

الجرم به نابرابری های حقوقی و سیاسی می انجامد، دم فرو می بندد". )همان: 245(

اما هگل حتی صریح تر از این سخن گفته است:

هگل از همان نخستین نوشته های دوره ی جوانی، به تکرار، بر این نکته تأکید 
می کند که جامعه ی مدنی موردنظر او ]...[ همان جامعه ی سرمایه داری است و 
تمایز میان دولت و جامعه ی مدنی جز با بسط مناسبات سرمایه داری و درک نویی 
از انسان که فلسفه ی هگل به نوعی فلسفه ی آن انسان و این مناسبات نو است، 

امکان پذیر نمی شده است. )طباطبایی، 1374: 277(
لوکاچ هم آورده است که هگل درباره ی ماهیت سرمایه داری، دانایی چشمگیری داشت: 

شکل  تنها  به عنوان  سرمایه داری  گرفتن  نظر  در  خاطر  به  نمی توان  را  او 
ممکِن جامعه و دیدن کارکرد ماشین در سرمایه داری به عنوان تنها کارکرد ممکن 
اثر سرمایه داری و  او پیشرفت کلی نیروهای تولیدی را در  آن سرزنش کرد. ]...[ 
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بر  را  لیکن چشم خود  کار سرمایه دارانه می بیند،  تقسیم 
انسانّیت زدایی کارگران، که این پیشرفت با خود به همراه 
می آورد، نمی بندد. او این انسانّیت زدایی را اجتناب ناپذیر 
ناله های رمانتیک برای آن  و  آه  با  را  می داند و وقت خود 
هدر نمی دهد. او متفکری است بس جّدی تر و درستکارتر 
کند.  پرده پوشی  و  پایمال  را  ناخوشایند  حقایق  که  آن  از 
این نکته را به ویژه در آنجا می توان دید که می گوید تقسیم 
کار سرمایه دارانه و افزایش نیروهای تولیدی به ضرورت به 
فقیر شدن توده های وسیعی از مردم می انجامد. )لوکاچ، 

 )418 :1391
کوتاه سخن آنکه از نظر هگل "کارخانه دارها و کارگاه ها موجودیِت 
خود را بر تیره روزی یک طبقه بنا نهاده اند". )همان: 419( اما او به 
از  شرایطی  چنین  در  می توان  چگونه  پس  که  نمی پردازد  مسأله  این 

مناسبات اقتصادی، سخن از "آزادِی" آدمیان تیره روز، در میان آورد؟

به عبارت دیگر در فلسفه های کانت و هگل چنان از آزادی سخن 
و  آزادی  میان  جمع  یعنی  و  است  بی عدالتی  مستلزم  که  است  رفته 
عدالت امکان ناپذیر است. و این همان نکته ای است که مارکس بر آن 

انگشت تأکید می گذارد.

مارکس در نوشته های خود توضیح می دهد که زندگی در جامعه ی 
سرمایه داری، با ظاهر دموکراتیک آن، در عین حال که سبب می شود 
تا از وجود نوعی  او را وا می دارد  آدمی دچار توّهم "آزاد بودن" شود، 
و اجتماعی اش جدا گردد.4 بنابراین باید درصدد برآمد تا این "آزادی 
توّهمی" جای خود را به آزادی واقعی بدهد. یعنی روابط اقتصادی ـ 
اجتماعی میان انسان ها به گونه ای بازسازی گردد که واقعا آزادی را به 
بشر هدّیت کند. به عنوان مثال او در مقاله ی "درباره ی مسأله ی یهود" 
انقالب  در شکل  اساسا  انسان  "آزادی"  که  با صراحت شرح می دهد 
سیاسی رخ نمی دهد: آزادی سیاسی، فقط شکل نهایی آزادی انسانی 
در چارچوب نظم جهانی تاکنون موجود است )مارکس، 1381: 24(، 
بدان دلیل که در این جامعه هنوز انسان نوعی و اجتماعی شکل نگرفته 
است و هنوز آدمی در قالِب تنِگ خودپرستی است و "انسان های دیگر 

را وسیله" خود می داند. )همان: 22( 

پس مارکس اساسا "آزادی" مطرح در جامعه ی مدرن یا سرمایه داری 
او  ارزیابی  آزادی غیرزمینی، غیرواقعی و توّهمی قلمداد می کند.  را، 
درخصوص دیگر عناصر مطرح در حقوق بشر که یکی از اصول بنیادی 

 در اسالم شناسی 
معاصر، متفکرانی چون 

شریعتی و مطهری، 
خواستار گذار به 

جامعه ای هستند که در 
آن آزادی و عدالت )و به 

تعبیری دموکراسی و 
سوسیالیسم( به هم 

پیوسته اند و ابعاد متفاوت 
یک نظِم اجتماعِی 

واحدند.

  کانت و هگل هم، 
مثل مارکس به پیوند میان 
تیره روزی کارگران با نظم 

اقتصادی خاصی که 
بعدها "سرمایه داری" 

خوانده شد واقف بودند، 
اما این پیوند را یا مفید و 

مطلوب می شمردند 
)کانت( و یا امری ضروری 

و اجتناب ناپذیر )هگل(.
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جامعه ی مدرن، است، هم، شبیه ارزیابی او درباره ی وجود "آزادی" در این جامعه است. مطابق 
با تحلیل مارکس "حقوق بشر"، "چیزی نیست جز حقوق اعضای جامعه ی مدنی، یعنی حقوق 
انسان خودپرست، انسان جدا شده از انسان های دیگر و جدا شده از جماعت". )همان: 35( 
آزادی مطرح در "حقوق بشر"، "آزادِی انسانی است که چون ذّره یی یگانه و مجّزا به درون خود 
خزیده است". )همان( "حق برخورداری انسانی از آزادی ]در نظریه ی حقوق بشر[ نه برپایه ی 
همکاری انسان با انسان که برپایه ی جدایی انسان از انسان قرار دارد. این حق، حق جدایی 
به نظر مارکس  به درون خود خزیده است". )همان: 36(  است، حّق فرد محدودشده ای که 
"کاربرِد عملِی حّق برخورداری انسان از آزادی، حّق برخورداری او از مالکیت خصوصی است". 

)همان( یعنی

حّق برخورداری انسان از دارایی های خود و داشتن اختیار مصرف آن ها به میل 
خویش، بدون توجه به انسان های دیگر، مستقل از جامعه، یعنی حّق سودجویی 
شخصی. همین آزادی فردی و کاربرد عملی آن است که بنیان جامعه ی مدنی را 
نه  را  دیگر  انسان های  که  وامی دارد  را  انسانی  هر  حّقی  چنین  می دهد.  تشکیل 

عامل تحقق آزادی خویش بلکه مانع آن بداند. )همان(
مارکس درخصوص حّق امنّیت که ازجمله ی مفاد حقوق بشر است، هم معتقد است که 

امنّیت: 

بیانگر این واقعیت است که تمامی جامعه فقط برای آن وجود دارد که امنّیت 
شخصی، حقوق و دارایی هریک از اعضایش را تضمین کند ]...[ مفهوم امنّیت، 
جامعه ی مدنی را قادر به غلبه بر خودپرستی اش نمی کند. برعکس! امنّیت ضامن 

خودپرستی است. )همان: 37(
مارکس نتیجه می گیرد که:

هیچ یک از مواد به اصطالح حقوق بشر از انسان به عنوان عضو جامعه ی مدنی 
یعنی فرد فرورفته در خود و اسیر منافع و هوس های شخصی و جدا از جماعت، 
فراتر نمی رود. حقوق بشر، نه تنها حقوق انسان به معنای موجودی نوعی نیست، 
هم چون  و  افراد  از  بیگانه  چارچوبی  را  جامعه  نفس  نوعی،  زندگی  نفس  بلکه 
به هم  را  انسان ها  تنها قیدی که  آنان می انگارد.  اولیه ی  بر استقالل  محدودیتی 
نفِس  و  مالکیت  حفظ  خصوصی،  منافع  و  احتیاج  طبیعی،  نیاز  می دهد  پیوند 

خودپرست آن ها ست. )همان(
از این رو به نظر مارکس: 

روابط  و  فردی اش  کار  روزانه اش،  زندگی  در   ]...[ انسان  فرد  که  زمانی  تنها 
»توانایی های  انسان  که  زمانی  تنها  شود؛  تبدیل  نوعی  موجودی  به  فردی اش 
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و  بشناسد  اجتماعی  نیروهای  چون  را  اختصاصی«اش 
سازمان دهد ]...[ تنها در آن زمان است که آزادی انسان 

کامل خواهد شد. )همان: 43(
توضیح  یهود(  مسأله ی  )درباره ی  اثر  این  در  مارکس  البته       
نمی دهد که زمان موردنظر او برای تحقق آزادی کامل و واقعی انسان 
آثار  در  اما  است.  تاریخی  و  اجتماعی  ویژگی های  چه  با  و  زمانی  چه 
دیگر خود به تفصیل درصدد توضیح همین مطلب است. جان کالم 
او این است که گذار به چنان جامعه ای که بنیان اقتصادی اش آزادی 
گذاری  نه  یعنی  است؛  انقالبی  گذاری  می بیند،  تدارک  را  انسان 
بلکه گذاری  انتخاباتی،  و  قانونی  تدریجی، مسالمت آمیز،  اصالحی، 
سنگربندی  خشونت،  تندروی،  ویران گری،  شورش،  طغیان،  با  که 
خیابانی و پیکار مسلحانه همراه است. گذاری که تغییری از بیخ و بن 

جدید را در جامعه ی بشری دامن می زند. )خامه ای، 1381: 373(

     از آن چه گفتیم می توان نتیجه گرفت که مارکس تحقق آزادی 
به  و  )اقتصادی  عدالت  تحقق  به  موخر  را  دموکراسی(  تعبیری  به  )و 
او  نظر  از  می کند.  لحاظ  آن  بر  مبتنی  و  سوسیالیسم(  دیگر  تعبیری 
جستجویی  سوسیالیسم  و  عدالت  تحقق  ماقبل  آزادی  جستجوی 
و  آزادی  که  سوسیالیسمی  به  گذار  البته  و  است.  ناشدنی  و  توهمی 
دموکراسی راستین را به ارمغان می آورد، گذاری انقالبی و شورش گرانه 

است. 

3. اما مارکس چندان بر این رأی استوار نمی ماند. درست است 
"یک  و  تمام"  و  تاّم  "انقالب  یک  از  فلسفه"اش  "فقر  کتاب  در  او  که 
تضاد خشونت آمیز و برخورد تن به تن" سخن می گوید و شعار "نبرد 
یا مرگ" را برمی گزیند و در "مانیفست"، انقالب آشکاری را پیش بینی 
می کند که "در آن پرولتاریا، بورژوازی را با خشونت سرنگون می سازد و 
فرمانروایی خود را بنیان می نهد" و "تمام افزار تولید را در دست دولت 
متمرکز می سازد" )خامه ای، 1381: 370(، اما وقتی به همراه دوست 
و هم فکر دیرین خود، انگلس، با انقالب 49-1848 مواجه می شود، 
درمی یابد که تسخیر قدرت سیاسی به شیوه ی انقالبی برای پرولتاریا 
آسان نیست: کم شمار بودن کارگران و فقدان سازمان یافتگی مناسب 
موانع  اروپایی  کشورهای  دیگر  و  آلمان  فرانسه،  در  پیکار  برای  آن ها 
سوسیالیستی  عدالت  تحقق  و  کارگر  طبقه  انقالب  راه  سر  بر  اصلی 
انگلس  و  مارکس  دیگر سخن  به  )همان: 371(  و کمونیستی است. 
جامعه  تأسیس  برای  انقالبی  تغییر  زمانه ی  و  زمینه  که  درمی یابند 

 در فلسفه های کانت و 
هگل چنان از آزادی سخن 

رفته است که مستلزم 
بی عدالتی است، یعنی جمع 

میان آزادی و عدالت 
امکان ناپذیر است. و این 

همان نکته ای است که 
مارکس بر آن انگشت تأکید 

می گذارد.

 به نظر شریعتی 
دموکراسی مترّقی ترین 

شکل حکومت و حتی 
اسالمی ترین شکل آن است. 

اما او همواره تصریح 
می کند که دموکراسی با 
سرمایه داری قابل جمع 

نیست.
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سوسیالیستی فراهم نیست. بنابراین کارگران قبل از هرگونه اقدام انقالبی برای تسخیر قدرت 
باید نظر اکثریت مردم را به خود جلب کنند، از ماجراجویی بپرهیزند و از ظرفیت ها و آزادی های 
موجود در حکومت بورژوایی و سرمایه داری استفاده کرده، سازماندهی خود را تقویت نمایند. 
حوادث "کمون پاریس" و "خصلت انسانی انقالبیون کمون و خودداری آنان از اعمال وحشیانه 
تغییر  در  را  انگلس  خصوصا  و  مارکس  که  بود  دیگری  عامل   )372 )همان:  خشونت آمیز"  و 
رویکردشان مصمم تر کرد: اینکه مسأله ی اساسی در انقالب سوسیالیستی جلب اکثریت مردم 
روش های  با  بلکه  کارگران  غیرقانونی  و  پنهانی  سازمان های  تشکیل  با  نه  هدف  این  و  است 

مسالمت آمیز و قانونی و آموزش کارگران قابل دستیابی است.5

از  به تحول فکری برخی  انگلس نسبت  او  از  انعطاف مارکس و بیش  و  این نرمش  اما   .4
پیروان آن ها در اوایل قرن بیستم، بسیار ناچیز است. 

     پیروان مارکس و انگلس برای تحقق آرمان های آن دو، یعنی تأسیس جامعه ی عادالنه 
احزاب  باشد،  راستین  دموکراسی  و  آزادی  زمینه ساز  و  تدارک کننده  که  سوسیالیستی ای  و 
اجتماعی  و  فکری  حوادث  اما  کردند.  تأسیس  اروپایی  کشورهای  در  را  "سوسیال دموکرات" 
آن ها  درون  در  و  کرد  ایجاد  مذکور  احزاب  در  بزرگی  دستگی  دو  و  شقاق  بیستم،  قرن  اوایل 
که  غربی(  )یا  راست  سوسیال دموکرات های  اختالف  زد.  دامن  را  چپ  و  راست  به  گرایش 
با سوسیال دموکرات های چپ  و فرانسه غالب شدند  آلمان  اروپایی نظیر  بیشتر در کشورهای 
به تدریج در کشورهای آسیایی مانند روسیه قد علم کردند ظاهرا اختالفی استراتژیک )و  که 
معطوف به چگونگی گذار از جامعه سرمایه داری به جامعه سوسیالیستی( بود اما در حقیقت 
این اختالف ظاهری به اختالف نظری در مبانی فکری مربوط می شد. من در ادامه ی نوشته 
حاضر و متناسب با هدفی که دنبال می کنم تنها به اختصار تمام از آراء دو تن از نظریه پردازان 

سوسیال دموکراسی غربی یعنی کارل کائوتسکی و گئورگ پله خانف سخن می گویم.

     به طور کلی می توان گفت سوسیال دموکرات های راست، تحقق سوسیالیسم را منوط به 
رشد کمی و سازمانی طبقه کارگر می دانند. عالوه  بر آن همین رشد کمی و سازمانی را موکول 
به رشد تدریجی سرمایه داری و درواقع پیشرفت ابزار تولید و صنعتی شدن فرایند تولید کاالها 
تولید کاالها در  با صنعتی شدن فرایند  آنان، همراه  به نظر  در کارخانجات قلمداد می کنند. 
کارخانجات و افزایش سود سرمایه داران، شیوه ی تولید کشاورزی سنتی و روستانشینی وابسته 
به آن هم نابود می گردد و کشاورزان روستانشین با مهاجرت به شهرها و پوشیدن لباس  کارگری 
در کارخانجات، طبقه کارگر صنعتی را تشکیل می دهند. طبقه ای که در کارخانجات صنعتی 
استثمار می شود و سودطلبی )البته بی پایان( سرمایه دارها را ارضاء می کند. اما در این میان 
در  تا  فراهم می شود  کارگر صنعتی  برای طبقه ی  لیبرالی، مجالی  آزادی های  از  استفاده  با  و 
اتحادیه ها، سندیکاها و سازمان های صنفی و حتی احزاب کارگری متشکل شود و مثال مزد 
بیشتر، ساعت کار کمتر، بیمه اجتماعی، حق رأی، محیط کار بهداشتی تر و امن تر و غیره را 
درخواست کند و یا به روش های پارلمانتاریستی، نمایندگانی را به مجالس قانون گذاری بفرستد 
که قوانین مربوط به روابط میان کارگر و کارفرما را اصالح کنند و حتی در دولت ها وزرایی همسو 
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با منافع خود دست و پا نماید و غیره. استفاده از چنین اقداماتی البته نظم اقتصادی و اجتماعی 
و  توسعه  و  قوام  مایه ی  می تواند  برعکس  که  نمی سازد  دگرگون  مدت  کوتاه  در  را  سرمایه داری 
پیشرفت آن هم باشد. اما از نظر سوسیال دموکرات های راست تنها همین سیاست صبر و انتظار 
است که سرمایه دارِی به اوج رسیده را نهایتا سرنگون می سازد و راه را برای به قدرت رسیدن طبقه 
کارگر، جمعی شدن مالکیت کارگاه ها و محو مالکیت فردی و خصوصی ابزار تولید هموار می کند. 
پس سوسیالیسمی که زمینه ساز آزادی واقعی طبقه ی کارگر است موکول به ضرورتی عینی و 
تاریخی است و جنینی است که از رشد تدریجی سرمایه داری و فرصت های لیبرال دموکراسی، 

خون می خورد، پرورش می یابد و به وقت خاصی و مقتضای شرایط خاصی متولد می شود.

     کارل کائوتسکی، نظریه پرداز برجسته حزب سوسیال دموکرات آلمان، "هرگز از تأکید بر 
این نکته دست نمی کشید که ]...[ سوسیالیسم تنها می تواند در نتیجه ی پختگی اقتصادی 
سرمایه داری و قطب بندی طبقاتی مالزم آن پدیدار شود". )کوالکوفسکی، 1384: 56( از نظر 
او "پرولتاریا باید منتظر مهیا شدن شرایط نظام سرمایه داری باشد". )همان: 59( یعنی"انقالب 
رأی  بنابر   )60 )همان:  پرولتاریا".  نه  و  می بیند  تدارک  سرمایه داری  خود  را  ]سوسیالیستی[ 
بر جامعه تحمیل کند ]...[ ]بلکه  انقالبی  اقلیت  نباید یک  را هرگز  کائوتسکی "سوسیالیسم 
تحقق سوسیالیسم[ باید بی چون و چرا کار اکثریت مردم باشد ـ اکثریتی که حق اقلیت را در 

بیان و جانبداری از عقاید دیگر محترم خواهد شمرد". )همان: 63(

باورهایی از این قبیل بود که کائوتسکی را به مخالفت سرسختانه با انقالب اکتبر روسیه 
)در 1917( و مفهوم لنینی انقالب سوسیالیستی سوق داد. او موافق آن نبود که در کشوری 
عقب مانده )چون روسیه اوایل قرن بیستم( و با مدد اقلیتی از روشنفکران انقالبی و از طریق 
ترور و طغیان، حکومتی سوسیالیستی تشکیل شود. چراکه چنین سوسیالیسمی از متن یک 
ضرورت و اقتضای تاریخی برنخاسته است و در نتیجه محکوم به شکست و عقب نشینی است. 
فرصت های  از  و  کرده  ائتالف  کشور  آن  بورژوازی  با  روسی  انقالبیون  که  است  آن  درست  راه 
شکل گیری  و  صنعتی  سرمایه داری  پیشرفت  انتظار  در  و  کنند  استفاده  دموکراسی  لیبرال 
گسترده طبقه پرولتاریا و تشدید تضاد منافع کارفرما و کارگر و... در نهایت تصّرف قدرت در 

وقت مقتضی باقی بمانند. )ر. ک: کوالکوفسکی، 1384: 63-70(

وضعیت  نظاره گر  آن جا  از  و  می برد  سر  به  آلمان  در  سال ها  که  هم  پله خانف  گئورگ       
اقتصادی ـ اجتماعی روسیه بود مانند کائوتسکی نظر می داد که: "پرولتاریا باید برای نیل به 

هدف های دموکراتیک با بورژوازی همکاری کند" )همان:392( او بر آن بود که:

]در  دموکراتیک  لیبرال  سیاسی  انقالب  یک  سوسیالیسم  پیش شرط  اوال 
را  سرمایه داری  مرحله ی  نخست  باید  روسیه  ثانیا  است؛  روسیه[  فئودالی  جامعه 
ثالثا این که این تغییر  تا برای تغییر سوسیالیستی مهّیا شود؛ و  پشت سر بگذارد 
اولی،  به طریق  نه  و  به طور کلی  نه مردم  انجام بدهد،  پرولتاریای صنعتی  باید  را 

روستاییان. )همان: 371(
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و  ائتالف کنند  با سرمایه داران  ابتدا  باید  کارگران  پله خانف همین است که  ّب کالم 
ُ
ل      

فئودالیزم و نهادهای استبدادی وابسته به آن را از میان بردارند و سپس در انتظار تکامل طبیعی 
سرمایه داری صنعتی بنشیند. یعنی بدون صنعتی شدن سرمایه داری و پرولتاریزه شدن گسترده 
طبقه ی  اتحاد  و  کارگران  و  سرمایه داران  میان  طبقاتی  تضاد  تدریجی  رشد  و  آن  روستائیاِن 
کارگر در اتحادیه های کارگری و... در نهایت قیام ظفرمند کارگران و در دست گرفتن و کنترل 
کارگاه ها و اعمال مالکیت و مدیریت جمعی بر ابزار تولید صنعتی، راه دیگری برای رسیدن به 
سوسیالیسم و آزاد شدن طبقه ی کارگر وجود ندارد. )همان: 375( "سوسیالیسم محصول رشد 
طبیعی سرمایه داری در یک کشور است" )همان( و "تاریخ بشر تابع قوانینی مستقل از اراده ی 
انسان هاست" )همان: 378( و پدیده های اجتماعی نظیر انقالب، نه به دلخواه آدمیان بلکه 
تابع نوعی جبر تاریخی و وفق مراحل تکاملی تاریخ حادث می شوند. مراحلی که "مستقل از 
اراده ی انسان اند". )همان: 379( پله خانف هم متذکر می شود که می توان با حرکتی انقالبی 
نخواهد  پی  در  را  سوسیالیستی  نظام  تأسیس  حرکت  این  اما  کرد،  تسخیر  را  سیاسی  قدرت 
به  را  او  و  بود  مخالف  لنین  با  هم  او  ندارد.  دیگری  تعبیر  سیاسی  جنین  سقط  جز  و  داشت 
اجتماعی  تکامل  "مسیر  می خواهد  لنین  اینکه  و   )392 )همان:  می کرد.؛  متهم  اراده گرایی 
برمبنای  بلکه  تاریخ"،  قوانین طبیعی  "اقتضای  براساس  نه  انقالبی  و  زور دگرگون کند"  به  را 
توطئه گری به انجام رساند.6 از نظر او "در کشوری که اقتصادی عقب افتاده ]دارد[ و اکثریت 

جمعیتش روستایی اند، پیروزی انقالب سوسیالیستی میسر نیست". )همان: 394(

اما  می کنم.  بسنده  مختصر  گزارش  همین  به  غربی  سوسیال دموکراسی  آراء  شرح  در 
براساس همین مالحظه کوتاه هم می توان نتیجه گرفت که بنیاد فلسفی سوسیال دموکراسی 
غربی در تعیین نسبت میان آزادی )دموکراسی( و عدالت )سوسیالیسم( درک خاصی از تاریخ 
است که »جبر تاریخ« نام دارد: سوسیال دموکرات های غربی معتقدند که تاریخ رشدی جبری 
مناسبات  با  به جامعه ای  نهایت  در  اگرچه  و  عبور می کند  معّین  مراحلی  از  دارد،  و الیتخلف 
عادالنه و معطوف به آزادی طبقه کارگر و محروم می رسد، سیر آن، خارج و مستقل از اراده ی 
روشنفکران، آگاهان، عدالت طلبان و آزادی خواهان است و برای این جماعت هیچ گونه دخل و 

تصّرفی در مسیر و مراحل قطعی تاریخ ممکن نیست.

5. اکنون نوبت آن است تا در اوراق برجا مانده از اسالم شناسی معاصر و متفکرانی چون 
شریعتی و مطهری نظر کنیم و از چند و چون انعکاس سوسیال دموکراسی غربی در آثار آنان 
آوردم،  مقدمه  در  که  همان گونه  که  است  آن  در  بحث  این  ضرورت  و  اهمیت  شویم.  باخبر 
شریعتی و مطهری هم به هرحال و اگرچه به معنایی خاص و متناسب با مبانی خاص خودشان 
به جامعه ای با مناسبات سوسیالیستی و دموکراتیک نظر دارند و ما را بدان سو می خوانند. از 
این رو، علی القاعده باید درخصوص امکان تأسیس چنان جامعه ای و درواقع امکان جمع میان 
سوسیالیسم و دموکراسی و نیز درباب ناممکن شمردن آن از ناحیه ی سوسیال دموکراسی غربی 

تحلیلی و تأملی برجا نهاده باشند.

     ابتدا اشاره ای کوتاه از موافقت شریعتی و مطهری با مناسبات سوسیالیستی و دموکراتیک 
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و امکان جمع آن دو را در میان می نهم:

آن  شکل  اسالمی ترین  حتی  و  حکومت  شکل  مترقی ترین  دموکراسی  شریعتی  نظر  به 
است.7 )شریعتی: 48/5( و اینکه »در تشیع علوی، دوره ی غیبت است که دوره ی دموکراسی 
اجماع  و  انتخاب  و  تشخیص  و  تحقیق  اصل  بر  غیبت،  عصر  در  جامعه  رهبری   ]...[ و  است 
مردم مبتنی است و قدرت حاکمیت از متن امت سرچشمه می گیرد«. )224/9( اما او همواره 

تصریح می کند که دموکراسی با سرمایه داری قابل جمع نیست:

ارزش های  انتقال همه ی  بر  و  بهره کشی  بر  و  بر تضاد طبقاتی  در نظامی که 
انسانی به قدرت پول استوار است، چگونه می شود از دموکراسی و آزادی سیاسی و 
فکری سخن گفت؟ دموکراسی و سرمایه داری؟ این دو چگونه با هم جمع می توانند 
شد؟ مگر اینکه از دموکراسی پوششی دروغین برای مخفی کردن بهره کشی انسان 

از انسان بسازیم.... )147/2(
به همین ترتیب شریعتی سوسیالیسم را نه صرفا به عنوان یک سیستم توزیع بلکه به مثابه ی 
یک فلسفه زندگی می پذیرد )95/10( و از آن رو که در آن "انسان، ایمان و اندیشه و ارزش های 
میان  جمع  تأکید  با  اما   )94/10( است.  امیدوار  آن  به  نیست"  روبنا  دیگر  انسان،  اخالقی 

سوسیالیسم و دیکتاتوری را ناممکن می داند:

در یک جامعه ی سوسیالیست، به راستی سوسیالیست، تمرکز مالکیت افراد در 
یک بوروکراسی منجمد و همیشگی و مقتدر به نام حزب واحد یا به نام دیکتاتوری 

طبقاتی ـ اما در حقیقت دیکتاتوری رهبر ـ ممکن نیست. )148/2(
پس شریعتی از یک سو دموکراسی را از سرمایه داری جدا می کند و از سوی دیگر سوسیالیسم 
را از دیکتاتوری. او میان دموکراسی راستین، سوسیالیسم حقیقی و نیز خداپرستی8 واقعی )که 
ناگسستنی  و  متقابل  مالزمتی  و  پیوندی   )97/2( است  متعالی  ارزش های  آگاهانه  پرستش 

برقرار می کند.9  

مطهری هم با استبداد سیاسی مرزبندی می کند و بر آن است که:

پذیرش حکومت  به خدا  اعتقاد  نتیجه ی  تنها  نه  اجتماعی،  فلسفه ی  نظر  از 
این  نظر  از  بلکه  دارد  مسئولیت  مردم  مقابل  در  حاکم  و  نیست  افراد  مطلقه ی 
فلسفه، تنها اعتقاد به خدا است که حاکم را در مقابل اجتماع مسئول می سازد و 
افراد را ذی حق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه الزم شرعی معرفی می کند. 

)مطهری: 554/1(
می شمارد  دموکراسی"  و  آزادی  با  "مساوی  را  اجتماعی  عملی  توحید  صراحت  به  او 
)320/24( و در عین حال که یادآور می شود: "مفهوم آزادی و دموکراسی در اسالم و در غرب 
متفاوت است" )348/24(، تأکید می کند که: "آزادی و دموکراسی براساس آن چه که تکامل 
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انسانِی انسان ایجاب می کند، حق انسان بما هو انسان است". )همان(

و  "تصنعی"  پیوندی  را  ماتریالیسم  و  سوسیالیسم  میان  پیوند  مطهری  آن،  بر  افزون 
"دروغین" می خواند )579/1( و از نوعی سوسیالیسم )که البته معنایی متفاوت از سوسیالیسم 
او  می کند.  دفاع  می گیرد(  نشأت  او  مقبول  فلسفی  مبانی  از  ضرورتا  و  دارد  مارکسیستی 

می نویسد:

به هر حال می توان به نوعی سوسیالیسم ایمان آورد که بر اصولی طبیعی و 
و  و مبنای یک سلسله قوانین است  بنا شده  انسان  و در عقل  واقعی در طبیعت 
هیچ لزومی ندارد که بشر پس از دوران کاپیتالیسم به آن برسد. آن سوسیالیسم 
از قبیل زمین و آب و سوخت و  از مالکیت اجتماعی منابع طبیعی  عبارت است 
باالخره چیزهایی که بشر آن ها را نساخته است، بلکه در طبیعت برای بشر ساخته 
این سوسیالیسم یک حق االختصاص محدودی  شده است. مالکیت شخصی در 
است. و اما سوسیالیسم به معنای مالکّیت عمومی افزار تولید از مشخصات عصر 
ماشین است و الزمه ماشینیزم است و ما آن را از طریق خصوصیت ماشینیزم اثبات 

کرده ایم. )531/20(
     بدین ترتیب است که مطهری آماده می شود تا از "سوسیالیسم دموکراتیک" )و انقالبی 
است".  آن  تحقق  پی  در  همیشه  "اسالم  که  بخواند  طرحی  را  آن  و  بگوید  سخن  اخالقی(  و 
)232/24 و 231( طرحی که در آن "سرمایه داری از آن جهت محکوم است که در بطن خود 
استثمار را پرورش می دهد" و در عین حال طرحی است که "آزادی افراد را محفوظ نگه می دارد 

و مالکیت خصوصی را در حد معقولی می پذیرد«. )231/24(

این اشاره های کوتاه کفایت می کند تا موافقت شریعتی و مطهری با مناسبات سوسیالیستی 
و  متناسب  معنایی  به  و  دارند  سر  در  غربیان  آن چه  از  متفاوت  معنایی  به  )ولو  دموکراتیک  و 
مستخرج از مبانی فکری خاص خودشان( و نیز امکان جمع آن دو، آشکار گردد.10 اکنون ببینیم 
که آن دو اسالم شناس معاصر با سوسیال دموکراسی غربی چگونه مواجه می شوند که براساس 
باوری جبری به مراحل تکاملی تاریخ اوال تحقق سوسیالیسم را مقدمه تحقق دموکراسی واقعی 
می دانند و ثانیا رخ نمودن انقالب سوسیالیستی را با انتظار رشد تدریجی ابزار تولید، پیدایی 
سرمایه داری صنعتی، شکل گیری و رشد کمی طبقه کارگر، تشدید تضاد طبقاتی، استفاده از 

آزادی های لیبرال دموکراتیک و غیره همراه می کنند.

6. شریعتی در نقد نظریه ی »جبر تاریخ«، مواردی را به عنوان نقض آن برمی شمارد:

روی  جبرا  نظام هایی  در  که  است  انقالبی  سوسیالیستی،  انقالب  نه  مگر   ...
می دهد که سرمایه داری صنعتی به اوج رشد خود می رسد و به قاعده تضاد طبقاتی 
و اصل دیالکتیکِی تبدیل کمیت به کیفیت، فشردگی و فشار و توسعه ی کمی طبقه 
انفجار در درون نظام سرمایه داری می شود و سوسیالیسم  پرولتر صنعتی موجب 
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و  جبری  اصل  و  علمی  قاعده ای  این  و  می گردد؟  پیروز 
حتمی دیالکتیکی حاکم بر جامعه و سرنوشت تاریخ است 
و بر واقعیت عینی و مادی هم استوار است، نه بر مبانی 
ایده آلیستی و تفکرات ذهنی و ایدئولوژیک. اما، در عالم 
است،  نیافته  حقیقت  هم  مورد  یک  در  حتی  واقعیت، 
سوسیالیستی  انقالب  سرمایه داری  جامعه  یک  در  یعنی 

روی نداده ]است[. )شریعتی، 213/24(
هرچه  نوزدهم  قرن  "از  که:  می افزاید  ادامه  در  شریعتی 
سرمایه داری صنعتی در آمریکا، اروپای غربی و ژاپن رشد کرده و طبقه 
پرولتاریای صنعتی فشرده تر شده است" )همان( گرایش انقالبی این 

طبقه عقب گرد کرده است و جالب تر آنکه:

و  چپ  و  سوسیالیستی  انقالب های  عوض  در 
کشورهای  در  استثناء  بدون  همگی،  ضدسرمایه داری، 
و  فئودالی  نظام های  عقب مانده،  جامعه های  مستعمره، 
اقتصادهای کشاورزی و دامداری و حتی در میان قبائل 
که به مرحله فئودالیسم هم نرسیده اند در جنب و جوش 
جامعه شناسی  و  تاریخ  علمی  قاعده  چگونه  این  است. 
نیافته و هرچه تحقق  است که حتی در یک مورد تحقق 
یافته، عکس آن پیش بینی و نقض آن قاعده بوده است؟ 

)214/24(
تاریخ"،  "جبر  نظریه ی  نقض  موارِد  دادن  نشان  از  گذشته  اما 
شریعتی از ناحیه دیگری هم با آن نظریه مخالفت می ورزد: اینکه این 

نظریه جایی برای اراده انسانی و مسئولیت او باقی نمی گذارد:

اگر تنها و تنها صبر کنیم که نظام اقتصادی مان عوض 
شود تا خودمان عوض شویم، باز چیزی است که انسان 
در آن جا ندارد. انسان در هر شکلی از مرحله ی تاریخی 
جامعه  آن  که  است  مسئول  جامعه اش  برابر  در  دارد،  که 
را به بهترین شکلی که در مرحله تحولی و تاریخی وجود 
نشود.  جبری  مراحل  منتظر  و  براند  است  معتقد  و  دارد 

)100/31(
از جهش در مراحل  انسان است که  "اراده" در  با قبول  شریعتی 

تاریخی سخن می گوید:

 شریعتی 
سوسیالیسم را نه صرفًا 

به عنوان یک سیستم 
توزیع بلکه به مثابه ی 

یک فلسفه زندگی 
می پذیرد و از آن رو که 

در آن انسان، ایمان و 
اندیشه و ارزش های 
اخالقی انسان، دیگر 

روبنا نیست به آن 
امیدوار است. اما تأکید 

می کند جمع میان 
سوسیالیسم و 

دیکتاتوری ناممکن 
است.
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باید متوجه این نکته بود که ما می توانیم گاه در ظرف بیست سال، پنج قرن را 
طی کنیم ]...[ اصوال مسأله ی انقالب فکری و جهش اجتماعی مسأله ای نیست 
یک  جامعه ای  که  هست  گاه  باشد.  اندازه گیری  قابل  تقویمی  میزان های  با  که 
را  و گاه هست که چندین مرحله  را در هزار سال طی می کند  دوره، یک مرحله 
با یک جهش و یک جا طی می کند. من این جور معتقدم که یک روشنفکر اگر در 
یک جامعه ی قبیله ای، در یک جامعه ی بدوی زندگی می کند، نباید صبر کند که 
جامعه بدوی تبدیل شود به یک جامعه فئودالیته و جامعه فئودالیته کم کم تبدیل 
شود به جامعه ی بورژوازی، بورژوازی به سرمایه داری و سرمایه داری به امپریالیسم، 
بعد به سوسیالیسم و بعد... پس تو چکاره ای؟ مگر تو تماشاچی هستی؟ تو ]...[ 
این است که روشنفکر می تواند جبر   ]...[ را حذف کنی.  تمام مراحل  می توانی 
تاریخی را استخدام بکند و مسیر آن را کوتاه کند و یا آن را تغییر دهد. )505/20(

شریعتی در ادامه می افزاید:

"اگر روشنفکر رسالتی داشته باشد، رسالتش در جهش است. وگرنه بایستی 
و  رسالت  فاقد  است،  انسانیت  فاقد  انسان،  وقت  آن  و  باشد  تاریخ  جبر  منتظر 

مسئولیت است و تابع جبر است". )506/20(
دارای  اسالم  "انسان  است:  کرده  اخذ  اسالم  از  را  خود  انسان شناسی  این  شریعتی       
اراده، و قدرت عصیان و تسلیم، بنابراین مسئول و سازنده تصویر خویش است: »کل نفس بما 
کسبت رهینه«." )38/5( و براساس همین انسان شناسی است که از قبول »نظریه جبر تاریخ« 
به معنایی که ذکر آن رفت، سر باز می زند. او در جایی می نویسد: "تاریخ جبر خویش را دارد. 
اما تو انسان در میان این جبر مسئولیت ساختن تقدیر خویش را داری، چه "هرکسی در گرو 
آورده است که: "من جبر  و در موردی دیگر  دستاورد خویش است"." )شریعتی، 303/24( 
تاریخ را می گفتم و درست هم هست و به جبر تاریخ معتقدم؛ اما معتقدم که آگاهی و عشق 
وقتی که با هم هم  دست بشوند، جبر تاریخ را می شکنند؛ چنان که امروز علم "جبر طبیعت" را 

می شکند". )40/29(

تاریخ" و "دترمینیسم  به تفکیک میان دو مفهوم "جبر  آثار خود  به تدریج در       شریعتی 
هیستوریک" می پردازد و معتقد می شود که "آن چه که به نام جبر تاریخ در فارسی معروف است، 

جبر نیست، بلکه ترجمه ناشیانه ای از کلمه "دترمینیسم" است". )99/18(

حد  و  چیز  یک  حدهای  یعنی  چیزی،  یک  کردن"  "دترمینه  شریعتی  توضیح  بر  بنا       
نهایی جداکننده و وجودیش را از جنس های دیگر مشخص و معین کردن". )101/18( یعنی 
ن و تشخص بخشیدن به یک وجود. )همان( اساس  مرزهای وجودی او را معین کردن، یعنی تعیُّ
دترمینیسم این است که هر چیزی دارای حّد و فصل مشخصی است. )102/18( "ما به عنوان 
یک موجود زنده در طبیعت، یک پدیده دترمینه هستیم، به این معنا که زاییده می شویم ـ در 
این جا اراده در کار نیست ـ بعد رشد و نمو می کنیم". )همان( اما در عین حال که نمی توانیم از 



211
زمستان 1396

این مراحل معّین و مشخص طفولّیت، جوانی و پیری و مرگ فرار کنیم 
و این دترمینه است، می توانیم در درون این محدوده تصمیم بگیریم 
و اراده بورزیم. اینکه قرآن تعلیم می دهد که انسان خلقتی مقدر دارد 
دارای حد خاصی  و  و مشخص  متعّین  او  که خلقت  معناست  این  به 
به قول  و  او در چارچوب خاصی می تواند  جوالن دهد  اراده  و  است 
سارتر، انسان اراده دارد اما در چارچوبی خاص. )103/18( شریعتی 
از این مقدمه نتیجه می گیرد که "دترمینیسم هیستوریک" هم بدین 
معناست که تاریخ دترمینه است یعنی حد و مرز، مبدأ، مقصد، مسیر، 
منازل و مراحلی که از آن می گذرد متعّین و مشخص است. اما متعّین 
اراده ی  نفی  و  تاریخ"  "جبر  با  مترادف  و  مساوی  تاریخ  بودن  مقدر  و 
انسان نیست، در حالی که همواره آن را بد فهمیده اند و دترمینیسم 
تاریخی" لحاظ کرده اند.  تاریخی( را همان "جبر  هیستوریک )تقدیر 

)105/18(

در  اما  می شود،  نفی  تاریخ  جبر  در  "انسان  شریعتی  نظر  به 
تصریح  او   )107/18( نمی شود".  نفی  انسان  تاریخی  دترمینیسم 
این  در  اراده  نام  به  را  چیزی  یک  وجود  "می خواهم  که  می کند 
درواقع  و   )108/18( است".  همین  فقط  دهم،  نشان  دترمینیسم 
می خواهد نشان دهد که می توان تفسیری از دترمینیسم هیستوریک 
مارکس ارائه کرد که معنای مقبولی داشته باشد. در عین حال متذکر 
از ناحیه روشنفکران به همان معنای "جبر  می شود که این اصطالح 

تاریخ" فهمیده شده است.

اما آخرین مطلب مهمی که به عنوان نقد شریعتی بر "جبر تاریخ" 
می توان یادآور شد، این است که او این نظریه را با قول به "قضا و قدر 
الهی" چنان که در گذشته و البته به صورت تحریف شده می فهمیدند، 
مترادف می شمارد. یعنی شریعتی بر آن است که "جبر تاریخ" هم مثل 
"جبر الهی" یا همان "قضاوقدر" تحریف شده، اراده ای مافوق اراده ی 
می شمارد.  حاکم  و  مستولی  او  بر  را  انسان  اراده ی  نافی  و  انسان 
اراده ای که خود را بر آدمی تحمیل کرده و سرنوشت او را رقم می زند. 

)99/18(

)که  دوم  نقد  برخالف  شریعتی  نقد،  این  در  که  نیست  شکی 
تأکید  آدمی  داشتن  اراده  بر  و  داشته  انسان شناختی  محتوایی 
با  مرتبط  او  الهیات  البته  )و  دارد  خاصی  الهیاتی  موضع  می کند(، 
انسان شناسی اوست(. سخن شریعتی این است که در "جبر تاریخ"، 
شبیه به نظریه جبر الهی )و قضاوقدر تحریف شده( قدما سخن رفته 

 مطهری یادآور 
می شود که مفهوم 

آزادی و دموکراسی 
در اسالم و در غرب 
متفاوت است و در 
همین حال تأکید 

می کند که آزادی و 
دموکراسی براساس 

آن چه که تکامل 
انسانِی انسان ایجاب 

می کند، حق انسان بما 
هو انسان است.

 مطهری آماده 
می شود تا از 

"سوسیالیسم 
دموکراتیک" )و 

انقالبی و اخالقی( 
سخن بگوید و آن را 

طرحی بخواند که 
اسالم همیشه در پی 

تحّقق آن است.
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است. او در این جا به نظریه و فلسفه ی جبر در سنت ما "مثل فلسفه اشاعره و برداشت و بینش 
ـ  اقتصادی  و  سیاسی  نظام  توجیه  برای  که  دارد  نظر  بنی عباس"  و  بنی امّیه  دوره  در  ُمرِجئه 

اجتماعی ظلم و جور بنی امّیه و بنی عباس شکل گرفته است. )208/17(

     یعنی در نظریه ی "جبر تاریخی" که انسان را اسیر جبر تاریخ می داند )216/17( و "جبر 
اقتصادی" که "مارکسیسم دولتی در قرن بیستم" آن را ترویج می کند )218/17(11، مفهومی 
از "تاریخ" مطرح است که با مفهوم "خدا" در آموزه ی "جبر الهی" موردنظر اشاعره و ُمرِجئه و 
به کارگردانی بنی امّیه، همانی و همسانی برقرار است: در جبر تاریخ و ماتریالیسم تاریخِی12 
مارکسیسم دولتی13 )224/17( "تاریخ" عاملی است فوق انسانی و مسلط بر آگاهی و اراده 
انسان )همان( و عاملی "کور" )شریعتی، 244/17( که به نحو "تصادفی" و "جبری" آدمیان 

را "بازیچه" قرار داده )شریعتی، 223/17( و به هر جا که خود بخواهد می راند. )215/17(

     و البته "در مارکسیسم دولتی و رسمی، ماتریالیسم تاریخی ]و نظریه جبر تاریخ[ درست و 
با همان معنی، جانشین ]...[ جبر الهی یا جبر غیبی می شود". )214/18( همان "جبر الهی" 

و غیبی که اشاعره و مرجئه در عصر بنی امّیه و بنی عباس مرّوج آن بودند.14

     به نظر من نکته ی مهم در این بحث شریعتی، همین موضوع جانشینی است: درواقع او 
بر آن است که خدای اشاعره )یعنی مفهومی از خدا که مقبول و معتَقد آنان بود و یعنی خدایی 
که آدمیان را بازیچه بوالهوسی های خود قرار می داد و خدایی که مراعّی علّیت و عدالت نبود 
"تاریخی"  به  استالینی(  و  دولتی، رسمی  نظر شریعتی  )به  مارکسیسم  در  را  و...( جای خود 
می دهد با قدرتی مطلق و البته کور که سرنوشت همه چیز را در مناسبات انسانی رقم می زند. او 
به صراحت می پرسد: "چه فرقی است بین جبر الهی ]و قضاوقدر به معنایی که اشاعره و مرجئه 

می فهمیدند[ و جبر تاریخی15". )506/20( 

7. رأی مطهری به ایده بنیادی سوسیال دموکراسی غربی، یعنی نظریه ی "جبر تاریخ" را 
می توان در یک کالم خالصه کرد: "جبری در کار نیست". )مطهری: 427/24( 

او هم در نقد این نظریه از موارد نقض آن سخن می گوید. چنان که آوردم سوسیال دموکراسی 
امر طبقه  این  و  افزایش شکاف طبقاتی است  به  منجر  تولید  ابزار  که رشد  دارد  تأکید  غربی 
و  اقتصادی  اجتماعی،  نظم  خود،  مادی  نیازهای  تأمین  راستای  در  تا  وامی دارد  را  محروم 

سیاسی جامعه را دگرگون سازد. مطهری واقعیات تاریخی را گواه می گیرد که: 

نمی دهند.  طبقاتی  توجیه  به  تن  تاریخ،  پیش برنده ی  نهضت های  تمام  اوال 
و  محرومان  ناحیه  "از  تولید"،  ابزار  تکامل  موازات  "به  را  آن ها  نمی توان  یعنی 

مستضعفان" و "برای تأمین نیازهای مادی"، قلمداد کرد. )425/24( 
ابزار  طبیعی  و  تدریجی  تکامل  و  رشد  می شود:  گفته  اینکه  که  دارد  تأکید  مطهری  ثانیا 
تولید، مرحله بندی ای ضروری را پدید می آورد )یعنی هرحلقه از حلقات تاریخ؛ نظیر فئودالیزم، 
کاپیتالیسم و سوسیالیسم، چنان اند که "امکان جابه جا شدن" و "قابل پیش و پس شدن" را 
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مرحله ی  از  انسان،  رشد  طبیعی  مراحِل  نظیر  تاریخ،  رشد  مراحل  دیگر  تعبیری  به  و  ندارند، 
جنینی به مرحله ی تولد، کودکی، جوانی و پیری است )420/24(، وفق "»واقعیات تاریخی، 

به ویژه آن چه در طول یک قرن گذشته رخ داد"، نظریه ی نادرسی است:

مرحله ی  که  گرویدند  سوسیالیسم  به  کشورهایی  گذشته  قرن  یک  در 
کاپیتالیسم را طی نکرده بودند. شوروی و چین و کشورهای اروپای شرقی، همه 
از این دستند، و برعکس، کشورهایی که کاپیتالیسم را به اوج خود رسانده اند، از 

قبیل آمریکا و انگلستان، در همان مرحله باقی مانده اند. )427/24(
خالصه آنکه:

جامعه های  در  است  ممکن  و  نیست  کار  در  جبری  هیچ گونه  شد  معلوم 
اندیشه ی  هرگونه  که  برسد  رفاهی  به  پرولتاریا  اصطالح  به  طبقه  سرمایه داری 
انقالبی را از مغزش خارج سازد. همچنان که ممکن است در پی عرضه شدن یک 
ایدئولوژی و یک ایمان روشن و باال رفتن سطح شعور مذهبی و اجتماعی جامعه ای 
با یک جهش از بدویت به عالی ترین مرحله ی تمدن انسان گام بردارد. نهضت صدر 

اسالم بهترین گواه این مدعا است. )همان( 
     نقض سوسیالیسم علمی و ماتریالیسم تاریخی و درنتیجه مارکسیسم، در انقالب اکتبر 
1917 روسیه به رهبری لنین و انقالب چین به رهبری مائو، به این معناست که می توان کشوری 
که مرحله ی فئودالیسم را طی می کند را بدون آنکه وارد مرحله ی صنعتی و کاپیتالیستی شود 
و به اوج آن مرحله برسد، به مرحله ی سوسیالیستی کشاند. )432/2-430( به نظر مطهری، 
لنین "دید اگر بخواهد به انتظار بنشیند که دوره ی حاملگی این زن باردار به نهایت برسد و درد 
زائیدن عارضش بشود و آنگاه او متصدی کار مامائی بشود خیلی دیر می شود". )432/2( در 
عمل هم دیده شد که در کشورهایی نظیر انگلستان، آلمان، فرانسه و آمریکا که سرمایه داری را 
به اوج خود رسانده و به پیشرفت های عظیم صنعتی نائل شده اند، "کودکی که مارکس انتظار 
ُنه سال هم  از  را تمام کرد،  ُنه ماه  انقالب دینامیکی سوسیالیستی[  را داشت ]یعنی  تولدش 

گذشت و به نود سال رسید و متولد نشد و دیگر امیدی هم به تولدش نیست". )433/2(

     نقد انسان شناختی، نقد دیگری است که مطهری بر نظریه ی "جبر تاریخ" دارد. او نیز، 
هم چون شریعتی، آن نظریه را به این دلیل تخطئه می کند که: آدمی را فاقد شخصیت، اراده و 
آگاهی در نظر گرفته است. او می نویسد: "تاریخ راه خود را جبرا و از میان اضداد ]و[ به صورت 
انقالب اضداد به یکدیگر طی نمی کند". )428/24( بلکه "عامل اصلی حرکت تاریخ فطرت 
تکامل جو و قناعت ناپذیر انسان است که به هر مرحله ای برسد، مرحله باالتر را آرزو و جستجو 
موجودی  انسان  و  است  انسان  تاریخ[  ]تکاملی  حرکت  این  اصلی  "عامل  )همان(  می کند". 
خود  حرکت  در  "تاریخ  که  است  به همین دلیل   .)429/24( است"  انتخابگر  و  آزاد  و  مختار 
نوسانات دارد، گاهی جلو می رود و گاهی به عقب برمی گردد، گاه به راست منحرف می شود 
و گاه به چپ، گاهی تند می رود و گاهی کند" )همان( و فقط می توان گفت "تاریخ بشریت در 
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مجموع خود یک خط سیر تکاملی را طی کرده است". )همان(

     از نظر مطهری نظریه ی "جبر تاریخ" بر این تلقی از انسان استوار است که "انسان در 
ذات خود فاقد شخصیت انسانی است، هیچ امر ماوراء حیوانی در سرشت او نهاده نشده است، 
هیچ اصالتی در ناحیه ادراکات و بینش ها و یا در ناحیه ی احساسات و گرایش ها ندارد. بنابراین 
تلقی ]...[ هرچه محیط به او بدهد همان است که باید باشد. "خود" انسان ]...[ یک "ماده ی 
خام" است. )431/24( محکوم به جبر ابزار تولید، و اسیر شرائط اقتصادی و درواقع: "آیینه ای 
است که جز محیط خود را نمی تواند منعکس سازد، طوطی ای است که در پس آیینه ی شرائط 
و اجتماعی کوچک ترین جنبشی  و برخالف اجازه ی محیط طبیعی  محیط قرار گرفته است 
نمی تواند بکند، ماده ی خامی است که در او اقتضای حرکت به سوی مقصد و هدف ویژه ای 
نیست". )همان( در حالی که از نظر مطهری و براساس تحلیلی که از انسان شناسی اسالمی 
دارد: انسان موجودی است که حاکم بر خویشتن و آزاد از جبر طبیعت و محیط و سرشت و 
سرنوشت است )همان( و یا استعداد دریافت چنین حاکمیتی بر خود و چنین آزادی از طبیعت 
و محیط و سرشت و سرنوشت را دارد. این استعداد و قوه استقالل و آزادی انسان در نظریه ی 

فطرت مطهری آمده است:

بنا بر نظریه ی "مادیت جبری تاریخ"، شرایط اجتماعی مادی، محدودکننده 
انسان و جهت دهنده به او و سازنده وجدان و شخصیت و اراده و انتخاب اوست 
و او در مقابل شرایط اجتماعی جز یک ظرفی خالی و یک ماده ی محض نیست 
]...[ بنابراین آزادی به هیچ وجه معنی و مفهوم پیدا نمی کند. حقیقت این است که 

آزادی انسانی، جز با نظریه ی فطرت ]...[ قابل تصور نیست. )379/2(
اینک می رسیم به ارزیابی و نقادی سوم مطهری از نظریه ی جبر تاریخ که مانند آن چه در 

آثار شریعتی یافتیم، از موضع الهیاتی خاص نشأت می گیرد.

مطهری توضیح می دهد که در نظریه ی "جبر تاریخ"، این معنا را لحاظ کرده اند که سرگذشت 
بشر و مجموعه حوادثی که آن را تشکیل می دهد، امری ضروری، حتمی و اجتناب ناپذیر است 
و این بدان دلیل است که عامل و نیرویی قدرتمند همچون دستی که چرخی دستی را می راند 
و یا مانند نیروی بخار که کارخانه ای را به حرکت درمی آورد، زندگی اجتماعی بشر را تدبیر و 
کارگردانی می کند. )180/3( او سپس یادآور می شود که اصطالح "جبر تاریخ" که "در عصر ما 

ارزش و اعتبار فراوانی یافته است": 

بازی می کند که کلمه "قضاوقدر" در گذشته  را  در حال حاضر همان نقشی 
و  برای تسلیم شدن در مقابل حوادث  بازی کرده است: ]یعنی[ سرپوشی است 
برابرش جز تسلیم  ]نر[ خونخواره ای که در  آن شیر  تقصیرها.  برای  عذری است 
تاریخ.  جبر  حاضر  زمان  در  و  بوده  قضاوقدر  گذشته  در  نیست،  چاره ای  رضا  و 

)181/3(
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است  این  "حقیقت  که:  می افزاید  بالدرنگ  البته،  مطهری،       
که قضا و قدر و هم جبر تاریخ مفهوم فلسفی صحیحی دارد، درست 
درک نکردن مفهوم واقعی آن ها موجب سوءتعبیر شده است". )همان( 
فاعل  تنها  خداوند  که  پذیرفت  می توان  مطهری  توضیح  با  مطابق 
و  مخالف  را  خداوند  فاعلیت  حال  عین  در  و  است  هستی  مستقل 
ناسازگار با فاعلیت اشیاء طبیعی و یا اراده ی انسانی محسوب نکرد.16 
مانند  بشر  "سرگذشت  که  بود  آن  موافق  می توان  ترتیب  همین  به 
مانند  تاریخی  عوامل  و  دارد  الیتغیری  قانون  جهان،  حوادث  همه ی 
آیا  اما  دارند" )همان(،  و ضروری  تأثیرات قطعی  دیگر  همه ی عوامل 
عوامل تاریخی ای که در سرنوشت بشر دخالت قطعی و ضروری دارند، 
بی واسطه ی آگاهی و اراده ی او چنان تأثیری دارند؟ همه ی بحث در 
قبول یا رد این "واسطه" است نه در قبول یا رد تأثیر عوامل طبیعی یا 

تاریخی بر افعال آدمی!

و پذیرش روابط  تاریخی  از نظر مطهری قبول نظم میان حوادث 
و  اختیار  و  اراده  به طرد  استلزامی  و  ارتباط  آن ها  علت و معلولی میان 
آگاهی در وجود آدمی و سپردن سرنوشت او به دست نیرویی کر و کور 
به نام تاریخ ندارد. این همان چیزی است که در نظریه ی "جبر تاریخ" 
مورد غفلت قرار گرفته است. به همین دلیل است که نظریه ی "جبر 
برای  غربی(  سوسیال دموکراسی  ما  بحث  در  )و  مارکسیستی  تاریخ" 
تلقی  براساس  و قدر" اشعری است که  یادآور نظریه ی "قضا  مطهری 
نادرستی از قضاوقدر الهی و نسبت میان مشّیت خدا با علل طبیعی و 

انسانی، بر آن بودند که:

فاعل  یک  و  علت  یک  هستی  جهان  و  عالم  همه  در 
و  حوادث  همه  است،  حق  ذات  آن  و  ندارد  وجود  بیشتر 
و  می شوند  صادر  او  از  بالواسطه  و  مستقیما  موجودات 
اعمال بشر ]هم[ یکی از آن حوادث است ]که[ این افعال 
و  علم  یعنی  بالواسطه، قضاوقدر،  و  را مستقیما  اعمال  و 
اراده الهی، به وجود می آورد و اما خود بشر و قوه و نیروی 
او دخالتی در کار ندارد. این ها صرفا یک پرده ی ظاهری و 

یک نمایش پنداری هستند. )382/1(
در حالی که به نظر مطهری:

غیرقابل انکاری  و  زیاد  روایات  هم چنین  و  کریم  قرآن 
که در این زمینه از شخص رسول اکرم )ص( یا ائمه اهل 

شریعتی و مطهری در 
قول به نیروی فراانسانی و 
کر و کور "تاریخ" به عنوان 

تعیین کننده سرنوشت 
آدمیان، شباهتی تام و تمام 
با اعتقاد به "جبر الهی" و 
"قضاوقدری" که اشاعره 
در کالم سنتی ما مرّوج آن 

بوده اند، یافته اند.
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بیت رسیده با کمال صراحت، هم می گوید همه چیز به قضاوقدر الهی است و هم 
انسان را عامل مؤثر در سرنوشت خود و مسئول اعمال و افعال خود معرفی می کند. 

)415/1(
     به تعبیر دیگر و به زبان فلسفه ی مطهری )و زبان فلسفه ی اسالمی( مشّیت الهی در طوِل 
علل واسطه ی )طبیعی یا انسانی( است و نه در عرض آن ها. خداوند از طریق آتش به دیگران 
حرارت و گرما و روشنی می بخشد و به همین ترتیب از طریق اراده و اختیار و آگاهی بشر است 
که سعادت یا شقاوت او را رقم می زند. در حالی که اشاعره در سنت فکری مسلمین خدا را در 
عرض و در تقابل با علل طبیعی و یا اراده ی انسانی قرار داده و قول به فاعلّیت الهی را مستلزم 

طرد و انکار هرگونه فاعلّیت و علّیت در اشیاء طبیعی و در قلمرو انسانی برشمرده اند.

     نکته ی قابل تأمل، "شباهتی" است که مطهری )مانند شریعتی( میان اقوال اشاعره 
و آراء کسانی چون هگل، مارکس و انگلس )و به نظر من کائوتسکی و پله خانف( درخصوص 
رابطه میان "نیروی تاریخ" با "اراده ی انسانی" یافته اند: همان طور که اشاعره اعتقاد به خداوند 
را ناسازگار با قبول اراده ی انسانی می شمردند این متفکران هم گمان برده اند قول به "تاریخ" 

مستلزم طرد و انکار اراده و اختیار و آگاهی آدم هاست!

     اما سخن مطهری در شباهت یابی میان "سوسیال دموکراسی غربی" با گروه های فکری 
در تاریخ اسالمی هنوز به پایان نرسیده است. او در کنار اشاعره از گروه و جریان فکری دیگری 
)و این بار( در دوره ی معاصر خود، یاد می کند که بینشی "شبیه" بینش دیالکتیکی دارند. و 

"شبه دیالکتیکی" می اندیشند. )437/24(

     بنابر توضیح مطهری گروهی با برداشتی قشری و سطحی از مهدوّیت و قیام و انقالب 
مهدوی، برآنند که انقالب مهدی موعود "صرفا ماهیت انفجاری دارد، فقط و فقط از گسترش 
و اشاعه و رواج ظلم ها و تبعیض ها و اختناق ها و حق کشی ها و تباهی ها ناشی می شود، نوعی 
سامان یافتن است که معلول پریشان شدن است". )436/24( یعنی انقالب مهدوی زمانی 
روی می دهد که: "صالح به نقطه ی صفر برسد، حق و حقیقت هیچ طرفداری نداشته باشد، 

باطل، یکه تاز میدان گردد، ]و[ ُجز نیروی باطل، نیرویی حکومت نکند". )همان(

به نظر مطهری آن عده براساس این تلقی انفجاری از انقالب مهدوی نتیجه می گیرند که 
پس:

هر گناه و هر فساد و هر ظلم و هر تبعیض و هر حق کشی، ]و[ هر پلیدی ای به 
حکم این که مقدمه ی صالح کلی ]است[ و انفجار را قریب الوقوع می کند، رواست. 
مشروع می کنند.  را  نامشروع  وسیله های  اْلَمبادی«. هدف ها،  ُر  ُتَبِرّ »الغایاُت  زیرا 
اشاعه ی  و  ترویج  انتظار،  شکل  بهترین  و  ظهور  در  تسریع  به  کمک  بهترین  پس 

فساد است. )437/24(
از این رو مطهری نتیجه می گیرد که:
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منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران  و  و مجاهدان  به مصلحان  گروه طبعا  این 
با نوعی بغض و عداوت می نگرند، زیرا آنان را از تأخیراندازان ظهور و قیام مهدی 
موعود عجل ا... تعالی فرجه می شمارند. برعکس، اگر خود هم اهل گناه نباشند، 
در عمق ضمیر و اندیشه با نوعی رضایت به گناهکاران و عامالن فساد می نگرند. 

زیرا اینان مقدمات ظهور را فراهم می نمایند. )همان(
     شباهت نظریه این عده درخصوص "انقالب مهدوی" با رأی سوسیال دموکراسی غربی 
پیرامون "انقالب سوسیالیستی" و توضیحاتی که اینان راجع به همکاری با ظالمان به عنوان 
شرط ظهور مهدی موعود )عج( می دهند، با وصفی که سوسیال دموکرات هایی چون کائوتسکی 
و پله خانف از ائتالف با سرمایه داری )جهت تسریع در انقالب سوسیالیستی( مطرح می کنند، 
آشکارتر از آن است که شرح بیشتری طلب کند. اما در این میان مطهری به ذکر تفاوت مهمی 

میان آراء این دو دسته هم اشاره می کند:

اصالحات  با  که  جهت  آن  از  مهدوی[  انقالب  ]درباره ی  برداشت  از  نوع  این 
مخالف است و فسادها و تباهی ها را به عنوان مقدمه یک انفجار مقدس، موّجه و 
مطلوب می شمارد، باید "شبه دیالکتیکی" خوانده شود. با این تفاوت که در تفکر 
از  نابسامانی ها  و تشدید  آن جهت مخالفت می شود  از  با اصالحات  دیالکتیکی، 
داغ تر  و  پیگیرتر  مبارزه  و  شود  وسیع تر  شکاف  که  می شود  داده  اجازه  جهت  آن 
گردد، ولی این تفکر عامیانه فاقد این مزّیت است، فقط به فساد و تباهی]ای[ فتوا 

می دهد که خود به خود منجر به نتیجه ی مطلوب بشود. )همان(
به عبارت دیگر مطهری متوجه است که بینش دیالکتیکی )و به نظر من بینش مربوط به 
سوسیال دموکراسی غربی(، براساس انگیزه ای انقالبی با رشد بورژوازی و سرمایه داری صنعتی 
موافقت می کند، در حالی که بینش انفجارِی شبه دیالکتیکی )و به ظاهر شیعی(، اساسا فاقد 

این ممیزه است.17

نتیجه

اکنون می توان به نتیجه گیری پرداخت:

به  )و  عدالت  و  آزادی  آن  در  که  هستند  جامعه ای  به  گذار  خواستار  مطهری  و  شریعتی 
اجتماعی اند.  نظم  متفاوت یک  ابعاد  و  پیوستهاند  به هم  و سوسیالیسم(  تعبیری دموکراسی 
آنان در این دعوت خود با قرائتی از مارکسیسم که سوسیال دموکراسی غربی نام دارد، به طور 
مبنایی مخالفت کرده و بر این رأی گردن نمی نهند که تأسیس جامعه ای با مناسبات عادالنه و 
آزادی گستر )و به تعبیری سوسیال دموکراسی( متوقف بر رشد طبیعی و تدریجی سرمایه داری 
صنعتی و بلکه موکول بر همکاری برای گسترش آن است. از نظر این دو اسالم شناس معاصر، 
طرح چنین شرطی، مبتنی بر قول به "جبر تاریخ" و باور به نیروی فراانسانی کر و کوری است 
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که آدمی را بازیچه ی مقاصد خود قرار داده است.

شریعتی و مطهری در آثار خود نقدی تاریخی، انسان شناختی و الهیاتی بر نظریه ی "جبر 
تاریخ" ارائه کرده اند. به نظر آنان واقعیات تاریخی برخالف چنان رشد ضروری و تسلسل در 
مراحل تاریخی گواهی می دهد و نیز مالحظه ماهیت آدمی و وجود آگاهی و اراده در او گواه 
دیگری بر نادرستی "جبر تاریخ" است. اما مهم تر از همه آن است که شریعتی و مطهری در قول 
به نیروی فراانسانی و کر و کور "تاریخ" به عنوان تعیین کننده سرنوشت آدمیان، شباهتی تام و 
تمام با اعتقاد به "جبر الهی" و "قضاوقدری" که اشاعره در کالم سنتی ما مرّوج آن بوده اند، 
یافته اند. به دیگر سخن از نظر اسالم شناسان مورد بحث ما تصویری از "خدا" به عنوان موجودی 
که بی واسطه و میانجی اراده و آگاهی انسانی فعل او را رقم می زند، جای خود را به تصویری و 
مفهومی از "تاریخ" داده است که آدمی را چون مترسکی به بازی گرفته است و در مسیر دلخواه 
خود به پیش می برد. شریعتی و مطهری هم آن "خدای" اشاعره و هم این "تاریخ" مارکسیستی 
یک  در  را  غربی"  "سوسیال دموکرات های  و  "اشاعره"  آنان  من  نظر  به  می شمارند.  موهوم  را 
انگشت  این "شباهت خانوادگی"  بر  و  "مقوله" و یک "گروه" و یک "خانواده" جای می دهند 
تأکید می نهند. طرح چنین تحلیلی از "سوسیال دموکراسی غربی"، که با نظر به مقوله بندی، 
خاص  تلقی ای  و  درک  فهم،  بر  و  می پذیرد  صورت  خاصی  توحیدی  و  اسالمی  نگاه  و  بینش 
آزادی گستر  و  بر جامعه عدالت محور  را  راه  استوار است،  دو،  آن  رابطه  و  "انسان"  و  از "خدا" 

شریعتی و مطهری هموار می کند. 

     البته از این مطالب نباید به این نتیجه رسید که آن دو خام اندیشانه تدارک هیچ مقدمه ای 
را برای تحقق عدالت )سوسیالیسم( و آزادی )دموکراسی( ضروری نمی دانند. بلکه حرف من 
تنها تأکید بر این مطلب بوده است که آن ها تحقق عدالت و آزادی را در هر مرحله تاریخی و 
هر شرایط اجتماعی "ممکن" می شمارند وگرنه بدیهی است که دست یابی به چنان اهدافی را 

متوقف بر طرحی سنجیده و موکول به جهدی بلیغ دانسته اند.18 

پی نوشت:
1 . نقطه چین و کروشه بعدی از ناشر است. اما در موارد دیگر کروشه ها و تأکیدها از من است.

2 . فقط به عنوان نمونه ای از مقایسه میان دو مفهوم آزادی )آزادی به روایت کانت و آزادی بنا بر تلقی کانت( به مقاله »دیدگاه هگل 
درباب آزادی« از کتابی که به همت السدیر مک اینتایر فراهم آمده است، مراجعه شود:

Macintyre, Alasdair. )ed.( )1972(, Hegel, ACollection of Critical Essays. London: University of Notredame Press
3 . من البته می پذیرم که »امکان« تفسیر چپ و سوسیالیستی از آثار کانت وجود دارد. فقط به عنوان نمونه به اثر ذیل رجوع کنید 

که باالخص با تکیه بر قرائتی از نقد سوم کانت »امکان« مورد بحث را شناسایی کرده است:
Wayne, Michael. )2014(, Aesthetics, Marxism and Third Critique. www.Bloomsbury.com

اما اثر میکائیل واینه را متفاوت از کتاب رونالد دوورکین می دانم که درصدد است تا نشان دهد از نظر کانت اهمیت آزادی، خود، 
مبتنی بر قول به برابری انسان هاســت. چراکه برابری در فلســفه ی کانت، برابری مقابل قانون اســت و ربطی به عدالت اقتصادی و 

سوسیالیستی ندارد. ر. ک. به:
Dworkin, Ronald. )1985(, A Matter of Principle. Cambridge, Mass: Harvard University Press

4 . شرحی از این مالحظه انسان شناختی مارکس در بخش دوم اثر ذیل آمده است:
Avineri, Shlomo. )1971(, The Social and Political Thought of Karl Marx. Cambridge University Press

5 . رأی مارکس درمورد چگونگی برآمدن پرولتاریای انقالبی و نیز شرح مواضع مختلف او نسبت به حوادثی نظیر جنگ داخلی 
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فرانسه )1871(، نقد برنامه گوتا )1875( و غیره در منبع ذیل آمده است:
Antonio, Robert )ed.( )2003(, Marx and Modernity )Key Readings and Commentary(. Blackwell Publishing 

Company
6 . به نظر پله  خانف »بلشویک ها]ی تحت رهبری لنین[، »قوانین عینی« تکامل اجتماعی را به دیده تحقیر نادیده می گیرند و به 

انقالبی اعتقاد دارند که نتیجه ی تشکیالت و قدرت اراده است«. )کوالکوفسکی، 1384: 393(
7 . اگرچه به نظر شــریعتی تحقق دموکراســی در جامعه قبایلی غیرممکن بود و تنها »طی یک دوره رهبری متعهد انقالبی باید 
جامعه متمدن دموکراتیک ساخته می شد«. )48/5( توضیح و تفصیل این ایده شریعتی را مثال در ص 270 از مجموعه آثار شماره 29 
مالحظه کنید؛ آن جا که می گوید: »دموکراسی، یعنی حکومت بیعت و شورا، در اسالم اصل اساسی است، اما در جامعه ای که هر رأس 

که وجود دارد یک رأی ]وجود[ داشته باشد«. ]کروشه از ناشر است.[
8 . شریعتی چسباندن ماتریالیسم به سوسیالیسم را ناموفق می داند. )182/24(

9 . فقط به عنوان نمونه به جلد دوم مجموعه آثار با عنوان »خودسازی انقالبی« مراجعه کنید.
10 . شرح سوسیالیسم دموکراتیک مقبول شریعتی و مطهری را در نوشتاری دیگر امید می برم.

11 . شریعتی بر آن است که در مارکسیسم »به جای جبر اقتصادی، جبر تاریخی وجود دارد«. )220/17(
12 . شریعتی ماتریالیسم تاریخی را به انگلس نسبت می دهد و دترمینیسم تاریخی را به مارکس. )ر. ک: 223/17(

13 . شریعتی بین مارکسیسم دولتی و رسمی و استالینی با مارکسیسم علمی فرق می نهد. )224/17(
14 . شریعتی در توضیح »جبر الهی« می نویسد: 

]بنا بر این اعتقاد، مشّیت الهی همه چیز را در انسان رقم زده است[ »انسان خیال می کند اوست که اراده کرده و انتخاب نموده، 
در صورتی که این، یک احســاس کاذب اســت زیرا خود این اراده را، که به انتخاب فالن راه تعلق گرفته، مشّیت الهی در انسان پدید 
آورده است. پس انسان ها عروسک های کوکی هستند در دست مشّیت الهی، نه افرادی مستقل و دارای اراده ی انتخاب. این همان 
جبری است که در میان مسلمین هم عده ای به آن معتقد بوده و هستند؛ و یکی از جنگ های بسیار عمیق و طوالنی در تاریخ فلسفه 
و کالم اسالمی جنگ میان جبریون )اشاعره( و اختیاریون )معتزله( می باشد. به هر حال اعتقاد به اینکه »مشّیت الهی« دست اندرکار 
زندگی انسان است و انسان، خود، نقشی در سرنوشت خودش و در زندگی خودش ندارد، ]اعتقاد به[ جبر الهی است«. )214/17(

15 . بیفزایـم کـه شــریعتی در جـای خـود از »جبر تاریخ در فلســفه شیعه« ســخن می گـویـد و تـوضیح می دهـد کـه بنابـر آن، 
تاریخ مجبور اســت که به سمت پیروزی عدل و حق حرکت کند. »هرچند قدرت ظلم و باطل بر جهان بیشتر شود و هرچند تاریکی 
همه ی افق ها را بگیرد ]...[ ]نبرد میان دین حق و باطل در نهایت[ به یک انقالب قطعی جبری انتقام جویانه ی عدالت گستران« منجر 

می شود. )236/19(
او ســپس اضافه می کند که این »فلســفه ی تاریخ شــیعی« و قول به »انقالب قطعی و جبری انتقام جویانه ی عدالت گســترانه« 
مسئولیت فرد را از او نمی ستاند بلکه به او هشدار می دهد که در مسیر یک جنگ تاریخی قرار دارد و بنابراین مسئول است. شریعتی 
این مطلب مهم را گوشزد می کند که: »اینکه امام زمان خودش می آید درست می کند و ما کاری نداریم، بینش یهودی است!« )19/

پاورقی 336(
به هر حال مشخص است که اصطالح »جبر تاریخ« در این بحث شریعتی معنایی متفاوت از آن چه تاکنون محل بحث ما بوده به کار 
رفته است. در معنای مورد بحث ما جبر تاریخ نافی اراده و مسئولیت انسان است ولی این اصطالح در کاربرد کنونی شریعتی مستلزم 
اراده و مسئولیت آدمی است. شریعتی بر آن است که »جبر تاریخ« به معنای شیعی و درست آن مایه ی امید و در نقطه ی مقابل یأس و 
رها کردن عقیده بوده است. او در این جا حتی معتقد می شود که مارکسیست ها هم اگر به جبر متوسل شده اند: »این جبر تاریخی در 
مارکسیسم و سوسیالیسم قبل از اینکه یک اعتقاد فلسفی باشد، یک عامل مصلحتی است برای خوش بین کردن کارگر به سرنوشت 
آینده اش و ایجاد یک ایمان تزلزل ناپذیر به پیروزی اش«. )191/12( شریعتی تأکید می کند که: »همان نقشی را که انتظار ]مهدی[ 

موعود در مذهب بازی می کند، جبر تاریخ در مارکسیسم برعهده دارد«. )190/12(
نیازی به توضیح ندارد که شریعتی این معنای مثبت جبر تاریخ در مارکسیسم را براساس تفسیر خاص دترمینیسم هیستوریک ارائه 
می دهد و به این ترتیب است که میان مفهوم انتظار در مذهب شیعه و جبر تاریخ مارکسیستی و سوسیالیستی نقش و کارکرد واحد 

قائل می شود. )ر. ک: 279-280/19(
16 . در مقاله ی »مطهری و الهیات جدید« تفصیل این بحث را آورده ام. ر. ک. به »ملکوت صلح« با این مشخصات:

احمدی، علی اکبر. )1396(. ملکوت صلح، تأمالتی در الهیات فلسفیـ  اجتماعی استاد مطهری. چاپ اول. تهران: نشر ندای 
فطرت.

17 . تفصیــل بحث درباره ی انقالب مهدوی از دیدگاه مطهری را در فصل های دوم و ســوم از کتاب »آرمانشــهر« آورده ام با این 
مشخصات:

احمدی، علی اکبر. )1393(. آرمان شهر براساس آراء استاد مرتضی مطهری. تهران: انتشارات یگانه اندیش.
18 . بیفزایم که در نوشته حاضر از اختالف  نظر میان شریعتی و مطهری در فلسفه ی تاریخ صرف نظر کرده و تنها بر اشتراکات 

آن دو انگشت تأکید نهاده ام. 
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