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  چكيده
اي را در طـول هـیچ جامعـهجذاب و از موضوعات چالشی بوده اسـت. شناسی، همواره در طول تاریخ دین و مطالعات دین

هاي مختلـف علمـی رویکردهاي گوناگونی در عرصـه، رواینکه فاقد دین و یا پرستش باشد. ازتوان یافت حیات بشر نمی
، دیـن پدیدارشناسی، شناسی دینمردم، شناسی دینجامعه، شناسی دینروان عات دین شناختی پدید آمده است؛براي مطال

یت دین چیست، تفسیر رایج برگرفته از معـارف نـاب براستی ماه .جدیدو کالم کالم ، مطالعات ادیان، فلسفه دین، الهیات
هایی را مـورد توجـه قـرار مارکسیسـتی از دیـن، چـه مؤلفـههاي گوناگون دینی، نوع تفسیر الهی کدام است، در رهیافت

دهد. در این میان، دکتر شریعتی به عنوان یک متفکر اجتماعی، چه رویکردي در تفسیر دین اتخاذ کرده است. افـزون می
    براین، مرحله آغازین دین بشر توحید بوده است و یا شرك؟

پردازد. بر ایـن اسـاس، مقایسه و نقد نظریه دینی مارکس و شریعتی می این مقاله، با رویکرد تحلیلی و اسنادي به بررسی،
کنـد کـه انبیـاء و شریعتی در تفسیر دین، به رهیافت مارکسیستی روي آورده، و مرحله آغازین دین بشر را شرك تلقی می

ه دینـی شـریعتی اند. ایـن تلقـی و نظریـرسوالن الهی براي دعوت به توحید و یکتاپرستی به سوي بشـر فرسـتاده شـده
  ناسازگار است. بیتناصواب و با تفسیر رایج در معارف ناب اهل

  دین، شریعتی، نظریه دینی شریعتی، نظریه دینی مارکس، مرحله آغازین دین بشر، توحید، شرك. ها:کلیدواژه
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  مقدمه
ت برگزیـدگان به دسـ، بزرگ ارمغان الهی است که هم زمان با آغاز تاریخ و زندگی اجتماعی انسان، دین

 از چنان حضور گسترده و عمیقی برخوردار بـود کـه تـاریخ و، خداوند به انسان ارزانی شد و از آن پس
مطالعات دینی و دیـن پژوهشـی در ، حیات انسان را یکسره رنگ و بوي دینی نموده است. در گذر زمان

هـاي رهیافت، اي به عنوانخهاي که در برخی علوم شاکم باز کرد. به گونهعلوم مختلف جاي خود را کم
، شناسـی دیـنمـردم، شناسـی دیـنجامعـه، شناسـی دیـنتـوان از روانتأسیس شده که میپژوهانه دین

فلسـفه دیـن و کـالم جدیـد از ، علوم مستقلی همچـون الهیـات، پدیدارشناسی دین نام برد. عالوه براین
  باب مطالعه دین تأسیس شدند. جمله علومی است که در

علـم نکـه یمطرح اسـت؛ ا یپارادوکس یوه علمین به شیت دیامروزه در باب مطالعه ماه، حالن یبا ا
ا یـو شناسـی آیـد. جامعههایی است که با روش تجربی بدست مـیدادهبه معنی ، در اصطالح رایج خود

داراي ، دیـن، مبتنـی بـر متـد تجربـی. از طرفـی ندسـتهمی ونیـز علـشناسی و سایر علوم انسـانی، روان
متافیزیک و یا موجـود برتـر ، به نوعی امر مقدس اعتقاد، از آنهاهریک  طالحات متعددي است که دراص

م بـود یخواهبا متد تجربی خود قادر چگونه این سؤال مطرح است که ، و مافوق طبیعی نهفته است. حال
علم و دین یا علـم  شود که رابطهگونه مطرح میتر ایندر سطح کالن، . این سؤالمیبپردازبه مطالعه دین 

طـور کلـی هـا و بـهارزش، چگونـه از مباحـث دینـی یعلوم تجرباي است؟ و ایدئولوژي چگونه رابطه
  در ظاهر این دو از دو مقوله متمایزند.، کند؟ زیراایدئولوژي و بایدها و نبایدها بحث می

د کـه ایـن روش بـر دانـروش اثباتی (تجربی) را در همه علوم امروزي قابل اجرا می، آگوست کنت«
هـایی کـه حتـی امـروز در اختیـار الهیـات و مشاهده آزمایش و اثبـات قـوانین اسـت و بایـد در زمینـه

حاصل سخن اگوست کنت این است کـه . )103ص، 1370، (آرون »شودتعمیم داده ، مابعدالطبیعه قرار دارند
ه معتقد بود که همه چیـز و از جملـه بلک، دادهاي علمی تعمیم میروش اثباتی را بر همه رشتهتنها نه وي

 دارددر تعمیم روش اثباتی اینگونه اظهـار مـی، شود. کنتمطالعه تواند به روش اثباتی دین هم باید و می
 که اندیشه علمی به دو معنی از عمومیـت برخـوردار اسـت: اندیشـه اثبـاتی در ریاضـیات و فیزیـک یـا

ما همین که در مسائل نجوم و فیزیـک بـه شـیوه اثبـاتی ، اینکه شناسی جهانگیر است. معنی دیگرزیست
  .)91ص، همان( اي دیگر اندیشیدتوان در مسائل سیاست و مذهب به شیوهدیگر نمی، اندیشیدیم

کننـد ناتمام است و آنان کـه تصـور مـی : علم اساساًنویسدمی با بیانی رسادر نقد این نگاه، ، پارتواما 
قربانی پندارهاي خود هستند. آن دسـته ، مسنگ مذهب به ما بیاموزدعلم روزي خواهد توانست چیزي ه
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شناسی علمی خواهد توانست بنیادهاي نـوعی که جامعه، کنندشناسانی که مانند دورکیم فکر میاز جامعه
باشند اسیر نـوعی  آنکه خود آگاهبی، آن را جانشین اصول تغییرناپذیر مذهبی قرار دهد، اخالق را بنا کند

  .)448ص، (همانندیشه غیرمنطقی هستندشیوه ا
هاي نوین مطالعه اضافه شـده شیوهسایر علوم انسانی، براي اثبات ادعاي مورد نظر و اینکه امروزه در 

  کنیم:مدعیاتی چند نقل می، است
هـا هاي نظام یافته پژوهش و ارزیابی نظریهعلم است به این مفهوم که متضمن روششناسی جامعهـ 

زیـرا  ؛به قالب علوم طبیعـی ریختـه شـود تواند مستقیماًاما نمی، رك و استدالل منطقی استپرتو مدا در
  .)28ص، 1373، (گیدنزکندمطالعه رفتار انسانی اساسا با مطالعه جهان طبیعت فرق می

 ناشی از تعارض بین محتواي علـم و دیـن، اي که متوجه دین استامروز معارضه، ـ در نظر بسیاري
از  .روش علمی (تجربی) تنها طریق نیل به معرفـت اسـتگرفتن این فرضی است که مسلمبلکه ، نیست

 نظر راهبرد معرفت شناختی وجوه افتراق روشنگر و نیز وجوه افتراق بارزي بـین ایـن دو حـوزه برقـرار
  .)168ص، 1362، (باربوراست

بـه ، اجتمـاعی و طبیعـی هـايمیـان پدیـده، با تأکید بر تفاوت ماهوي دیلتاي گر از جملهیدـ برخی 
کنـد. ایـن معنادار بودن عمل انسانی و عدم امکان جدایی سوبژه از ابژه در مطالعات اجتماعی اشـاره مـی

هـاي اجتمـاعی را تفسـیر هاي اجتماعی اسـت و هـدف پـژوهشمعناکاوانه و تفسیري به پدیده رهیافتی
  .)114ص، 1373 ،(لیتلداندآدمیان و تفهیم و نه تبیین آن می اخبار معنادار
 علم به کنش اجتماعی است؛ تفهم مستلزم درك معنایی است که فاعـل کـنش بـرايشناسی ـ جامعه

  .)541ص، 1370، (آرونپذیردرفتار خویش می
در اصـل ، قضایاي دینی و بطور کلی دینن و یت دیماه :توان گفتدر یک تحلیل کوتاه می، بنابراین

تعلـق آن بـه حـوزه معرفتـی و ، ارند و مراد از علمی بودن دیـناز هویتی علمی برخورد، و حقیقت خود
بلکـه مـراد ، شود نیسـتکه شامل صور ذهنی و پنداري و خیالی می هاي بشري در معناي اعم آنآگاهی

دار عهـده، معرفتی است که در مقام حکایت از حقیقت و ارائـه و ظهـور آن در مراتـب مختلـف هسـتی
، انـد کـه از جملـهموجب تقابل علـم و دیـن شـده عوامل بسیاري، شکیب هدایت و رهبري بشر است.

  .تا)بی، آشتیانیر.ك: ( توان عوامل زیر را نام بردمی
 بـه سـويبینی مسیحی واسالمیدر جهان )Theocentrism( الف ـ حرکت تدریجی دیدگاه خدامرکزي

  مداري و اومانیسم.انسان
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 و علوم طبیعی و انسانی و تمایل بـه سـوي قبـولب ـ حرکت تفکر فلسفی ماهیت زدایی در فلسفه 
  هاي معارف انسان.گرایی در پهنهگرایی و عقلگرایی و تجربهبه حس وجود بر ماهیت و گرایش

  زدایی از تمدن بشریت.ج ـ حرکت تدریجی تقدس
  د ـ تفوق تدریجی تمدن مادي بر فرهنگ معنوي

تگی ناسـوتی شـدن و دنیـاگرایی جوامـع گیري کلی تمدن بشري به سمت عقالنیت یـافجهتـ   ه
  معاصر

  و ـ تحوالت شدید صنعتی شدن و حاکم شدن بوروکراسی و...
 ..هـا و.انسـان تعیّش پرستی واز خودبیگانگی، مادیت جویی، تدریجی دنیاطلبیهاي ز ـ ایجاد جریان

  .(همان)
بیشتر جنبـه سیاسـی داشـته و ، این عوامل و بسیاري از عوامل دیگر در این زمینه، رسداما به نظر می

 ینـیو د یاسـالم يداریو بامروزه به عنوان یک اهرم سیاسی براي دورنگه داشتن دین از صحنه سیاست 
  دهند.دین را غیر علمی جلوه می، . به همین منظورردیگمیصورت 

ر در بـاب دیـن از منظـشناسـی اسـت و به هر حال، این تحقیق، از نوع مطالعه دین از منظـر جامعه
کنـد. چنـد شناسی دیـن تغییـر مـیحوزه جامعه، بر حسب اینکه آن را چگونه تلقی کنیم، شناسانجامعه

  تلقی در این زمینه معمول است:
شناسـی دیـن یعنـی جامعـه، بر این اساس .حوزه هر امر مقدسی را حوزه دین تلقی کنیم، یکی اینکه

 دین را بـه عنـوان، د نخواهد داشت. دوم اینکهمرزي بین مسائل دینی وجو، شناسی امر مقدس. لذاجامعه
در نگـاهی ، کنـد. البتـهشناسی دین تغییر مـیحوزه جامعه، در این صورت .اعتقادات ماورایی تلقی کنیم

 اي خاص در نظـر گرفـت کـه در ایـنزیرمجموعه حوزه، بینیتوان دین را به عنوان یک جهانمی، دیگر
دیـن شناسـیجامعـه :گفـت تـوانمـی، طورکلیبه یکسان تلقی کرد.، بینیباید آن را با کل جهان، صورت

، دینـی داده اسـت هـا نـامرا کـه عـرف بـدان اعمـال ورفتارهـایی، علمی است که مظاهر جمعـی دیـن
  .)8ص، 1375، (معرفت تحلیل اجتماعی دین است، شناسی دینکار جامعه، بنابراین .کندمیبررسی

را در باب دین بررسی نماید. سؤال اصـلی تحقیـق، دکتر شریعتی یل این مقاله بر آن است تا نوع تحل
کند؟ نوع تفسیري کـه وي از دیـن و چگـونگی فهـم آن این است که شریعتی دین را چگونه تفسیر می

که از صدر اسـالم تـا کنـون ، تا چه میزان با تفسیر اندیشمندان و متفکران اجتماعی مسلمان، دهدارائه می
شناسـان و اندیشـمندان اجتمـاعی دارد؟ آیا وي در تحلیل دیـن بیشـتر از آراء جامعـه تطابق، مطرح بوده
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، دهـدمتأثر بوده یا از اندیشمندان مسلمان؟و باالخره نوع تفسیري کـه وي از دیـن ارائـه مـی غیرمسلمان
یشـان یـا اینکـه ا، متأثر است مارکسمبتنی بر تفسیر دیالکتیکی و تضادي است و در تفسیر دین بیشتر از 

اي از سـؤاالت از ایـن سؤاالت فـوق و مجموعـه پردازد؟به شیوه وبري و یا دورکیمی به تفسیر دین می
مقایسـه و ارزیـابی آن بـا تفسـیر رایـج اندیشـه  و یافتن پاسخ آنها از البالي کلمـات شـریعتی و، دست

  له اساسی این پژوهش است.ئمس، اسالمی و متفکران اجتماعی مسلمان

  ناگون مطالعه دينرويكردهاي گو
 آیـین و شـریعت بـه کـار، انقیـاد، اطاعـت، جزا، اي عربی است ودرلغت به معناي قضاوتکلمهکه، دین
  معانی بس متعددي دارد:دراصطالح اهل فن.رودمی

 بینـی و ایـدئولوژيالف ـ برخی دایره شمول دین را بسیار وسیع گرفته و آن را شامل هر نوع جهـان
 و نیـز امـور مقـدس و غیـر مقـدس، الئیـک، دین شـامل ادیـان آسـمانی، اصطالح عامدانند. در این می
  شود.می

دیـن را اعتقـاد بـه  بینی و ایدئولوژي را منتفی دانسته و اساساًتعریف دین به جهان، ب ـ برخی دیگر
 ن افـرادتواند خدا و غیر او باشد. از جملـه ایـدانند. مصداق این موجود متافیزیک میمتافیزیک می نوعی

  .)22ص، 1371، (همتیدانددین را بطور خالصه اعتقاد به موجودات روحانی می، )Tylor( تیلر
شـامل اعتقـاد بـه امـور مقـدس  دایره دین را محـدودتر کـرده و آن را منحصـراً، ج ـ گروهی دیگر

 بـه چیزهـاي اعمـال مربـوط، گوید: دین نظـامی یگانـه از عقایـداز جمله این افراد می، دورکیم دانند.می
 عقاید و اعمـالی کـه همـه پیـروان را در، چیزهایی که باید ممنوع شود و کنار گذاشته شود، مقدس است

  .)24 ص، (همانبخشدقالب یک اجتماع اخالقی واحد به نام کلیسا (معبد و ...) اتحاد می
بـه خـدا را محـور تر نموده و اعتقـاد گروه دیگري دایره شمول دین را به مراتب تنگ، د ـ و باالخره

دین کوشش و تالشـی بـراي تصـور آنچـه «گوید: مولر در این زمینه میاند. ماکسدین قرار داده تعریف
کسان دیگري دیـن را بـه ، نهایت است. البتهبی تصور ناپذیر است و بیان آنچه بیان ناپذیر است و اشتیاق

، دهـیم. بنـابرایننیز در همین طیف قرار مـی کنند که ما آنها رااعتقاد به موجود برتر و مقدس تعریف می
 »یامتافیزیـک و یـا موجـود برتـر وجـود دارد امـري مقـدساعتقاد به، در هریک از معانی چهارگانه فوق

  .(همان)
  رسد در تعریف دین توجه به نکاتی چند ضروري است:به نظر می، آنکهحاصل
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 یعی و به اصطالح ماوراءالطبیعـه و در عـیناخذ قید اعتقاد به قوه یا قواي مافوق طب، در تعریف دین
بایـد ، این موجود برتر و مافوق طبیعی و بلکه برتر از انسان و مقـدس، مقدس ضروري است. حال، حال

  هاي زیر باشد:داراي ویژگی
  ها داشته باشد.ـ وجودي مستقل از ذات انسان

نباشـد و تنهـا بـا فطـرت و  ـ از محدوده ماده و مادیات خارج باشد و با حواس ظاهري قابـل درك
  بتوان آن را دریافت. وجدان

شـنود و هاي آنان را میها در ارتباط است و لذا خواستـ موجودي با شعور و اراده است و با انسان
  دهد.بخواهد بدان پاسخ می اگر

  طلبد.به او پناه برده و از او استمداد می، هابویژه در نامالیمات و سختی، ـ انسان نیز
دین عبارت است از اعتقاد به نیروي غیبی و آگاه و با اراده و مقدس که الزمـه ایـن ، با این اوصافـ 

  .)22ش، (رجبی خضوع و تسلیم یا اختیار و آگاهی در برابر اوست که عبادت نام دارد، نوع اعتقاد
ر مـورد بررسـی توان از چهار منظهاي دینی را میپدیدهمطالعه دین و  رویکردهاي گوناگون، بنابراین

  ـ منظر روان شناختی؛3ـ منظر فلسفی و کالمی؛3 ـ منظر دینی؛2شناسی؛ـ منظر جامعه1قرار داد:
 دینـی شناسـیو جامعـه )Sociology of Religion( شناسـی دیـنخود به دو نگـاه: جامعـه، رویکرد اول

)Religiuos Sociology( از نگـاه ، هـاي دینـیدیـدهدر پی فهم ماهیت پ، شناسی دینشود. جامعهتقسیم می
دهـد. مـی مـورد مطالعـه قـرار "هاي اجتماعیپدیده"هاي دینی را به عنوان شناسانه است و پدیدهجامعه
متـدهاي  هاي اجتمـاعی بـاها و رفتارهاي دینی را به عنوان بخشی از پدیدهشناسی دینی نیز پدیدهجامعه

  .)87ص، 1368، (فروند دهددینی مورد بررسی قرار می
  از نگاه مفسران واقعی دین و آیات و احادیث اسالمی است.، در پی فهم ماهیت دین، رویکرد دوم
 در مقـام، پردازد اما از نگاه کالمی و فلسفی. این گـروهاین است که به مطالعه دین می، رویکرد سوم

 نیـز بطـالن اند. متکلمان برآنند تا حقانیـت دیـن خـود را اثبـات نماینـد وصدق و کذب مدعیات دینی
    هاي مقابل را با برهان عقلی به اثبات رسانند.اندیشه

 این است که به دین به عنوان یک پدیده فردي و نوعی رابطه انسان با موجـود فـوق، رویکرد چهارم
  رویکرد نخست است.، پردازد. آنچه مورد نظر ماستطبیعی می

ار و رابطه فرد را بـا موجـودي مقـدس و دین واقعیتی است عینی و خارجی که هر چند رفتبنابراین، 
دیـن «، و به تعبیر دورکـیم اما این نوع رفتار خود داراي آثار اجتماعی است، کندمطالعه می ماوراءالطبیعی
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اي شـاخه، بنـابراین .)198ص، 1370، (کـوزر »دهـداجتمـاعی اسـت و در زمینـه اجتمـاعی رخ مـی پدیده
 شناسـیایجاد شده که رفتار دینـی را در قالـب جامعـه »دینشناسی جامعه«شناسی تحت عنوان درجامعه

  کند.رفتار دینی را به عنوان نوعی رفتار اجتماعی مطالعه می، شناسی دینکند. جامعهمطالعه می
 دهـیم. امـروزهشناختی نسبت به دین را مورد توجه قرار میانواع رویکردهاي جامعه، اجماالً، بنابراین

متأثر  مطالعات جامعه شناختی دین هنوزشناسی، قرن و اندي از عمر جامعهرغم گذشت حدود یک علی
و  امیل دورکـیم و مـاکس وبـر اسـت، مارکسیعنی کارل ، پردازان کالسیک این علمهاي نظریهاز اندیشه

گانـه سـه مطالعات دینی خود را با تمایل به نظریه هریک از رویکردهاي، شناسان بعديهمه جامعه تقریباً
و تاثیرپـذیري  مـارکسنظریـه دینـی به بیـان اجمـالی ، اند. ما نیز در این مقالپردازان ارائه دادهنظریهاین 

  پردازیم:شریعتی از آن می

  شناس دين يا متفكر اجتماعي؟جامعه؛ شريعتي
بررسی افکار و اندیشه دکتر شریعتی را باید در زمـره مباحـث تفکـرات اجتمـاعی رسد، ه نظر میب

شناسی. چه، شیوه و متد و روش مطالعـه دکتـر شـریعتی، اتکـا نه از زمره مباحث جامعه قرار داد و
گیـري سـر و کـار هاي تجربی صرف، که همواره با آمار و ارقام و مقایسه و نمونهچندانی به روش

هـاي فـردي خـود از مسـائل هاي نظـري و تعقلـی و اسـتنباطدارد، ندارد، بلکه وي بیشتر به بحث
شناسان، ریش خودشان را به دسـت آمـار و اعـداد االن جامعه«گوید: کی است. وي میاجتماعی مت

شود، یعنی خصوص در ایران، تحمیل میه شناسی ما، باند، یعنی چه؟ آمار پرستی که در جامعهداده
بلکـه فقـط ، دوزدهـا نمـیشود، چشم و اندیشه و تفکرش را بـه آدمشناس وقتی وارد ده میجامعه
 گیرنـددهد به ماشین، نتیجه مـیمی بعد آن را دهند وکند، آنها جواب میتستی طرح می هايسؤال

  .)338ـ9، ص31، ج 1361(شریعتی، 
مطالعات تـاریخی اسـت و ، دهدآثار دکتر شریعتی که بیشترین حجم آن را تشکیل میافزون بر این، 
ه متفکـران اجتمـاعی از آن بهـره اي اسـت کـده است و این همـان شـیوهبرفراوان  بهرهاز روش مقایسه 

 بـه جامعـهدکتر شریعتی نظیر اندیشـمندان اجتمـاعی بیشـتر بـه مباحـث مبتلـی، دیگر برند. از سويمی
  پرداخت و در فکر ایجاد یک رنسانس اسالمی بود.می

 از آنکـه بـهپـیش ، اندیشید. وياز نظر هدف نیز شریعتی همانند اندیشمندان و متفکران اجتماعی می
هـاي کلـی فلسـفی روي یک فیلسوف تاریخ است کـه بـه تحلیـل، شناس مطرح باشدان یک جامعهعنو
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وي همیشه به دنبال کشف قوانین و اصول کلی تحوالت جوامـع بشـري بـوده اسـت و در ، آورد. لذامی
  نگري روي آورده است.او به مطالعات کل، خوریم. بیشترمطالعات او ما کمتر به جزءنگري بر می

اندیشـه ، شناس مطرح استبه عنوان یک جامعهشریعتی رغم اینکه علی :توان گفتمی، آنکهحاصل 
به نظـر  صرف.شناسی بیشتر در زمره مباحث اندیشمندان اجتماعی مطرح است تا در مباحث جامعهوي 
رسد، همین موضوع موجیب شده است که وي در تفسیر دین بـا اندیشـمندان دینـی و تفسـیر رایـج می

، براي بیان نوع تحلیـل وي از دیـن، اجتماعیبه عنوان یک متفکر شریعتی ، به هرحالفاصله بگیرد. دینی 
  مندانی که وي از آنان تاثیرپذیرفته، ضروري است.الجرم بیان بستر اجتماعی و متفکران و اندیشه

  ها و بستر اجتماعيانديشه
شناسی اخذ کرده، اریخ تمدن و جامعهاز آنجایی که دکتر شریعتی مدرك دکتراي خود را در زمینه ت

نـه و به دین از زاویه بیرونـی، ، و در خصوص دین و مبانی و اصول آن به تجزیه و تحلیل پرداخته
شناس به ارزیابی دین پرداخته، و بلکه به عنوان یک جامعه، به عنوان یک متدین و مسلمان و معتقد

 هـاي خـویش تفسـیري نـو از آن ارائـه دادهحلیلشناسی بررسی کرده و با تدین را از زاویه جامعه
در قید بنـد و ضـوابط  چندانهمانطور که خود شریعتی نیز اشاره دارند، ایشان است. با این وجود، 

یشـان یـک اندیشـمند و متفکـر رسـد، ااز ایـن رو، بـه نظـر میشناسان نیستند. و معیارهاي جامعه
  شناس دین.و نه یک جامعهست، اجتماعی ا

شـناخت  بـه چنـد نکتـه ضـروري اسـت:هر متفکري توجه هاي فکري ص شناخت زمینهدر خصو
وي از متفکـرین تأثیر  هاي فکري موجود و میزانشناخت جریان هاي وي؛اندیشه و افکار و نحوه تحلیل

از  شناخت حوادث و رخدادهاي مهم جامعه آن روز و بطورکلی زمینـه و بسـتر اجتمـاعی. معاصر خود؛
اسـت کـه  محیط و بستر اجتمـاعی، شودگیري و رشد شخصیت افراد میکه موجب شکلجمله عواملی 

شـریعتی  هاي علمـی و سیاسـی دکتـرکه همزمان با آغاز رسمی فعالیت 1330فرد در آن قرار دارد. دهه 
حـاکم بـر  جـوّ، بویژه جریانات و احزاب چپ، هاي اجتماعی و سیاسی گوناگوناحزاب و جریان، است

 1332مـرداد  28اي که عامل اصلی سرنگونی حکومت دکتر مصدق در اختیار داشتند به گونه ایران را در
کـه شـریعتی عضـوي ، هاي اسالمی و ملی و نهضت ملی مقاومتگروه، ایران بود. از این رو حزب توده

تی العمل و مقاومت از خود نشان دادنـد. ورود شـریعگونه جریانات فکري عکسمقابل این در، از آن بود
هاي مارکسیستی و دیالکتیکی از وي چنـان شخصـیتی سـاخت کـه وي در تحلیـل تحلیل در مباحث و
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هـا یعنـی کتـاب همـین سـال از جمله اولین آثار وي در آنهاست. تقریباً از بسیاري از مباحث دینی متأثر
    مدعا است.واه اینگ »خداپرست سوسیالیست ابوذر«

 بـه، از آن متأثر بود و خود نیز بـدان اذعـان داشـت تی شدیداًکه شریع، عالوه بر جریان فکري حاکم
وي از  .)17ص ، 1372، (حمیـد پایـدار کنـداي که حتی ایدئولوژي را نیز به نحو مارکسیستی تفسیر مـیگونه

، اقبـال، شـاندل، صـادق هـدایت، مولوي، برخی اندیشمندان معاصر و حتی غیر معاصر خود نیز از جمله
  گردد:که ذیالً به اجمال بیان می ... متأثر بوده استو، مترلینگ، فانون

  گوید:خود می، شریعتی
مولوي، دو بار مرا از مردن باز داشت: بخشی سالهاي بلوغ بوده، بحران روحـی همـراه بـا بحـران 

هـاي بـی سـرانجام و فلسفی. چه، اساسا من خواندن را با آثار مترلینگ آغاز کـردم و آن اندیشـه
اي) چون او را دیوانه کرد، پیداست که با مغـز یـک طفـل دوازده سـاله غی (نابغهآلود که نبوشک

کند؟ این تشتت فکري در دنیاي تصوف که بـه شـدت مـرا مجـذوب کالس ششم دبستان چه می
هـدف بـود و جامعه نیز بـی 1328تا  25هاي تر و دیوانه کننده شد. سالخویش کرده بود، طوفانی

و آخوندیسم جان گرفتـه و بـازیگران سیاسـی آزاد خیـال و فلسـفه  آنچه هرج و مرج حزب توده
هاي زندگی و شـکرگذاري از محتوا با مشغولیتها، رمانتیسم بیها، مقدس مأبیگراییها عرفانبافی

نعمت...، من جزو اولیها بودم، پوچی، بدبینی فلسفی، بیگانگی با واقعیت زندگی و عدم وابستگی با 
هاي فکري بزرگتر از حلقوم شـعور و هاضـمه ادراك و ولیت و برداشتن لقمهجامعه و نداشتن مسؤ

ام بـه ایـن همزمانی آن با بحران بلوغ، مسیر صادق هدایت را پیش گرفتم... و ناگهان تنها دلبستگی
دنیا، در زندگی مرا مردد کرد: مثنوي!!... مرگ و زندگی دو کفه همسطح بودنـد، امـا مثنـوي، کفـه 

  .)199، ص 1356(شریعتی،  تر کرد. زنده ماندم و با آغاز نهضت ملی جهت گرفتمنزندگی را سنگی

  گوید:از دیگر کسانی که روح دکتر شریعتی را به شدت متأثر کرد شاندل است. وي در این مورد می
هاي پردرد و شناسد، یکی از تراژديشاندل، این روح شگفتی که جز من کمتر کسی او را خوب می

اژدي اثر شاندل نویسنده فرانسوي زبان، که من بیش از هر نویسـنده و متفکـري از نظـر آور تررنج
از . )690، صتا ببیهنري و فکري (چه علمی و چه اعتقادي)، تحت تأثیر شگفت اویم.(شریعتی، 

میان همه متفکران و همه نویسندگان و دانشمندان امروز جهان، کسی چون شاندل مرا گرفتـار علـم 
اش قـدرت و ظرافـت کند که روح من، اندیشهه است. روح او در همان فضا سیر میخویش نکرد

) شدت 708داشتم...(همان، ص کردم که کاش میدارم و آرزو میاي دارد که من دوست میآمیخته
دلبستگی من به اثر شاندل پیداست و در همه افکار و خیاالت و عواطف و... حتی زندگی بیـرونیم 

  .)713نی یافت...(همان، صتوان به روشمی
اي کـه ایـن امـر باانـدك گونهجمله کسانی است که شریعتی شدیدا از او متأثر است. به عالمه اقبال نیز از
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 این بازسازي اندیشـه دینـی چیـزي بـود کـه شـریعتی از« مشهود است. و اساساً ما واقبالدر کتاب  تأمّل
  .)407 ص، 1373، (سروش »اقبال برگرفت

شـریعتی از برخـی نویسـندگان و تـأثیر  ویـژه مارکسیسـم و نیـزه بـ، هـاي فکـريریـانعالوه بر ج
و رخدادهاي آن روزگار براي شـناخت آثـار  اجتماعی و حوادث شناخت بستر، معاصر خود روشنفکران
یـک تحقیـق ، هاي فکري وي بسیار مؤثر است. از آنجـایی کـه ایـن تحقیـقگیري زمینهشکل و افکار و

 کـه شـریعتی نیـز از آن بـی، به ذکر برخی حوادث مهم آن دوران تنها، ست و نه تاریخیا شناختیجامعه
  دهیم.بسنده کرده و تحلیل این حوادث را به مجالی دیگر حوالت می، نبوده استتأثیر 

 28کودتـاي ، ملی شـدن صـنعت نفـت، برخی از مهمترین حوادث آن روزگار: نهضت ملی مقاومت
، انجمـن ایـالتی و والیتـی، اوج خفقان و اسـتبداد حـاکم پـس از آن، دقشکست دکتر مص، 1332مرداد 

 55 گیري انقالب اسالمی در سـالهايهاي شکلزمینه، تبعید حضرت امام، خرداد 15واقعه ، کاپیتوالسیون
 اي در آثـار خـویش در مقابـل آنهـاو ... از جمله حوادث مهمی است که دکتر شریعتی به گونـه1356و 

  ه و یا از آن متأثر بوده است.گیري کردموضع
نحـوي در  اندیشه و یا جریانات اجتماعی به، ذعان خود شریعتی، افراد صاحب فکربه ا، حاصل آنکه

از جملـه نـوع ، داشته است که اثر برخی از این عوامـلتأثیر  هاي شریعتیگیري شخصیت و اندیشهشکل
مشـهودتر اسـت. برخـی جریانـات و ، اسـتهـاي مارکسیسـتی هاي وي که بیشتر متأثر از تحلیلتحلیل

هـا و زمینـه از جملـه، گیـري نمـوده اسـتشریعتی در مقابل آنها موضـع حوادث اجتماعی نیز که بعضاً
تـرین ایـن هـاي شـریعتی مـؤثر بـوده اسـت. از مهـمگیـري اندیشـهعواملی است که به نحوي در شکل

شـریعتی در ایـن زمینـه را تأثیر  بیشترین .توان نهضت ملی مقاومت و نهضت آزادي نام بردجریانات می
شناسی خویش از آثار مهندس بازرگـان هاي اسالمها و تفاسیري که وي در کتابتوان از نوع برداشتمی

    نام برد.، متأثر است
ها از دین باید گفت: هم بستر اجتماعی و هم فضـاي فکـري حـاکم در بررسی و نقد این نوع تحلیل

چنـان ، تـه و خـود نیـز بـه آن اذعـان داردمندانی که وي از آنها تأثیر پذیرفاندیشهبر عصر شریعتی و هم 
و بـه عنـوان ، زاویه گرفته بیتکه وي در تفسیر دین از معارف اهل شخصیتی از شریعتی ساخته است

بـه تحلیـل دیـن روي آورده ، که البته دغدغه دیـن هـم داشـت، یک متفکر اجتماعی و یک روشنفکري
و روایـات  احادیـث پیـامبر، با الهام گرفتن از آیات قـرآنباید ، مسلمان متفکرلی که یک در حا است.

زنـد. پردابهاي اجتماعی ـ تـاریخی هاي اجتماعی روي آورده و به تجزیه و تحلیل پدیدهبه بحث، ائمه
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 مطالعات و تحقیقات اجتماعی بیشـتر مبتنـی بـر روش عقلـی و قیاسـی اسـت. عـالوه نیز از نظر روش
 یکـی از امتیـازات تقریبـاً، از نظـر روشـی، د: در واقـعشواز دیگر متدهاي تحقیق نیز استفاده می، برآنکه

بـویژه پـس از پیـدایش  هاي مختلف تحقیقی است کـه از دیربـاز وگیري از روشبهره، متفکران مسلمان
مناسـب را تنهـا روش ، هاي علمـی بـوده اسـت. برخـینقد و بررسی و نزاع شناسی همواره موردجامعه

بر نقـش و سـهم روش  جمعی دیگر، انداند. گروهی نیز به تجربه درونی اهمیت دادهتجربه بیرون دانسته
بـه عـالوه ، هـااز همه ایـن روش اندیشمندان مسلمان، بویژه ولی متفکران اجتماعی، اندعقلی تأکید کرده

نیز اندیشه متفکـران اجتمـاعی در پـی از نظر موضوع  .)8ص ، 1381، (رجبیاندسود جستهنیز ی حروش و
تـوان وضـعیت موجـود جامعـه را بـه اینکـه چگونـه مـی مطالعه جوهره و ذات طبیعت جامعه است و
شناسی مطالعه جوهر و ذات جامعـه و یـا مطلوبیـت جامعه وضعیت مطلوب تبدیل کرد. در حالی که در

    معناست.امري بی
ریعتی و نیل به تفسـیر مارکسیسـتی از آن، بیـان رویکـرد در اینجا براي استخراج نظریه دینی دکتر ش

  دینی کارل مارکس ضروري است.

  نظريه ديني كارل ماركس
 توجه عمیقـی بـه دیـن، بر خالف دورکیم و ماکس وبر، سهم مارکس در مطالعات دین ناچیز است. وي

 یعنی ابزار تولیـد اسـت.نگریست که تابع محرکه اصلی جوامع و به دین به عنوان امري روبنا می، نداشته
سیاسـت و ایـدئولوژي کـه ، قـانون، هاي فرهنگی و کارکردي بین دینتوجه اهل نظر را به شباهت، وي

هاي روبنایی جامعه بشري هستند جلب کرده است و برآن بود که روبناها نهایتا بـر اثـر روابـط همه جنبه
  .)1373، الیادهر.ك: ( گردندتعیین می، تولیدي

کس که اندیشه هگل حاکم بود و زمینه فکري فالسـفه آلمـان ایـن حقیقـت را تشـکیل در عصر مار
کردنـد. مـارکس و دیگـر که در برابر سؤال خدا چیست؟ و خدا کیست؟ انسان را خدا معرفی می دادمی

خدا به عنوان حقیقت و اساس وجود انسـان « گفت:با توجه به این بخش از عقاید هگل که می، هاهگلی
بیراهه رفته و منظور هگل را چنین بیان کردند که منظور او همان خدایی اسـت کـه از الوهیـت  به »است

متـأثر از فوئربـاخ ایـن فیلسـوف آلمـانی اسـت کـه اندیشـه مارکس بیشتر ، شده است. البته خود خارج
اگرایی خـد، بنـابراین، داد و معتقد بود که انسان خدایی است که خود خلق کرده است اومانیستی را رواج

  گرایی یا اصالت فرد رو نمود.انسان هگل به
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ایـدئولوژي روبناسـت و در ، دین از اهمیت ثـانوي برخـوردار اسـت. چـه، در نظر مارکس، بنابراین
گیرد و عامل تحرك همـه چیـز وضـعیت همه چیز براساس وضع اقتصادي شکل می، مارکسیسم مکتب

اي کـه حتـی فکـر(و ل و ابزار تولید است. به گونهوسای، است. عامل تحرك وضع اقتصادي نیز اقتصادي
، در نظـر مـارکس. )138ص، ق1406، (صـدرباشدانسان نیز تابع و معلول وضع اقتصادي جامعه می مذهب)

هـا مذهب تصور یا آگاهی دروغینی است که طبقه حاکم به خاطر منـافع خـود از واقعیـت ایدئولوژي و
  .)1372، (توسلیدارد

 اساسـا آن را، دانـد و بـدین ترتیـبوضع اقتصادي جامعه مـی، یدایش دین راعلت اساسی پمارکس 
  نویسد:داند. در مقاله نقد فلسفه حقوق هگل میساخته دست بشر می

 دین همانا ناآگاهی به خود و احسـاس بـه خـود بـراي، انسان سازنده دین است و نه دین سازنده انسان
العقول  یّرحوران خود را از دست داده است. لکن این تحقیق مانسان است که هنوز برخود فائق نیامده یا د

منزله پیکـار  پیکار علیه دین به، سرشت بشر است چرا که سرنوشت بشر واقعیتی حقیقی ندارد و در نتیجه
واقعـی و  در عین حـال بیـانگر فالکـت، علیه جهانی است که دین جوهر روحانی آن است. فالکت دین

روح یک  قلب یک جهان سنگدل و نیز، ت. دین به منزله آه یک موجود مستأصلاعترافی به آن فالکت اس
، اسـت که به منزله خوشبختی وهمـی مـردم، هستی بی روح است. دین تریاك مردم است. ناپدیدي دین

  .)263ص، 1350، (پییتر آیداقتضاي خوشبختی واقعی آنها به شمار می
 یـک معنـیمـارکس اما این مفهوم نزد ، رودبکار می، طلحق و یا با، هر چند ایدئولوژي به معناي مکتب
ایدئولوژي فقط بـه معنـاي ایـدئولوژي باطـل اسـت و در آن هـیچ ، تحقیرآمیز و منفی دارد. نزد مارکس

الینـه ، گـول زننـده بـودن، آسا بودنسراب، فریب، مفهوم خطا، حق نخوابیده است. در ایدئولوژي مفهوم
علـم سیاسـت و علـم اقتصـاد ، اخـالق، حقـوق، فلسـفه، دیـنمـارکس  بودن نهفته است. از نظر کننده

  .)120ص ، تابی، (سروش سرلوحه همه آنها دین است، است. البته ایدئولوژي
 دهد کـه واقعیـت رانشان نمیتنها نه چیزي را زنمایی نیدین و ایدئولوژي از نظر واقع، از نظر مارکس

 عیت را وارونه و زمانی هم خود واقعیتـی وارونـه اسـت. لـذادهد. ایدئولوژي زمانی واقوارونه جلوه می
 آلـوددهد. از آن رو که زمانی واقعیت را وهـمایدئولوژي شناخت راستین از حقیقت روابط به دست نمی

  دهد که بر توهم استوار است.بیند و درکی از واقعیت را نشان میمی
، قصد توهین به دیـن را نداشـت »ه هاستدین افیون تود«، در عبارت معروف خود مارکس، در واقع

کشـی از این اسـت کـه در جهـانی کـه بهـره، آیداش درباره هگل بر میچنانکه از سیاق مقاله، مقصود او
چرا کـه بیـان دردمنـدي واقعـی انسـان و اعتـراض علیـه  ؛دین براي انسان الزم است، رایج است انسان
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، ه شرایط اجتماعی دین به مـدد انقـالب زایـل نگـرددبر آن بود که تا هممارکس واقعی است.  دردمندي
  .)492 ص، 1373، (گیدنز نخواهد شد دین محو

بلکـه در تفسـیر دیـن ، در تفسیر دین از اندیشه دو متفکر متأثر بوده است: فوئربـاخ و هگـلمارکس 
 »سـیحیتجـوهر م«در کتاب خـود تحـت عنـوان ، از آثار و آراء فوئرباخ متأثر بوده است. فوئرباخ بیشتر

)The Essence of christianity( هـا در تکامـلداند که بوسیله انسانهایی میدین را عبارت از عقاید و ارزش 
بـه نیروهـاي الهـی یـا خـدایان نسـبت داده شـده اسـت و از  اما اشتباهاً، شان بوجود آمده استفرهنگی
هـا و هنجارهـایی را کـه بطـور ارزش معمـوالً، کننـدتاریخ خود را کامالً درك نمـی، هاکه انسان آنجایی

دهند و هم ایشان اصطالح بیگانگی را براي اشاره بـه به اعمال خدایان نسبت می، اندشده اجتماعی ایجاد
هـا و عقایـدي کـه برند. بدین معنـا ارزشخدایان یا نیروهاي الهی متمایز از انسان بکار می آوردن وجود

ــ پنداشـته شی از موجـودات بیگانـه یـا جداگانـه ـ دینـی و خـدایینا، اندبوجود آمده هابوسیله انسان
دیـن نشـان دهنـده از ، پردازد. به نظر مارکسبدان میمارکس اي است که همان نقطه این دقیقاً شوند.می

کنـد و پـذیرش است. دین سعادت و پاداش را به زندگی پس از مـرگ موکـول مـی خودبیگانگی انسان
با وعده آنچه در جهان دیگـر خواهـد ، سانآموزد. بدینود را در این زندگی میموج تسلیم طلبانه شرایط

 هـا و اعتقـادات دینـی غالبـاًشود. ارزشدر این جهان منحرف می هاعدالتیو بی هاتوجه از نابرابري، آمد
  ).5، ص 1372بشلر، ( کنندرا توجیه می قدرت و ثروتهاي نابرابري

  :گویدمی هگلدر تفسیر دین از وي متأثر بوده است. مارکس ه نیز از جمله کسانی است کهگل 
به نحـوي کـه در اندیشـه ، به نحو مجازي مبین آرزوهاي انسان ناکام است. این تصویر از ایدئولوژي دین

درباره ایدئولوژي وجود دارد. مارکس عاري از بسیاري از نقایص است که در نظریه ، شودیافت می هگل
 اي است به این معنا که کار ایدئولوژي عمدتا حمایت از منافع طبقاتی اسـت و یـاارهاش، اندیشه هگل در

 اش سازش دادن انسان ناخرسند بـا وضـعیت اجتمـاعیاینکه بایستی ایدئولوژي را به این دلیل که وظیفه
هـا ندر این باره موافق است که انسـامارکس هگل با ، به عنوان وهم و خیال طرد کرد. با این حال، است
 توانند در این جهـان بـهسازند و در آرزوي آن هستند که نمیجهان دیگري در خیال می، به این دلیل تنها

  .)337ص، 1374، رابرتسون(خرسندي دست یابند

 مذهب را به عنوان شکلی از آگاهی کاذب و وسیله نیرومنـدي در مبـارزه قـدرت بـین طبقـات، مارکس
 انسـان )Alienation( اعتقاد مـذهبی شـکل عمیـق از خـود بیگـانگی ،مارکسدانست. از نظر اجتماعی می

 از دسـت، انـدکه خود ایجاد کرده، یعنی وضعیتی که در آن مردم کنترل خود را بر دنیاي اجتماعی ؛است
 ادعا کرد که مذهب مسلط در هر جامعه همیشه مـذهب طبقـه حـاکم از مارکس، دهند... عالوه براینمی
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 کنـد.توجیه می هاي موجود راعدالتیبی ها ونابرابري این مذاهب همواره است و نظر سیاسی و اقتصادي
قبـول  بـه مخـدر طبقـه سـتمدیده را بخشد ومانند موادمنافع طبقه حاکم را مشروعیت می، مذهب حاکم

  .)388ص، 1369، (هیوز داردسرنوشت خود وا می
 اري در دست زورمندان براي تحمیل عقائـددین اصالت ندارد و تنها ابز مارکسنظر  در، حاصل آنکه

 روي آوري به دین به دلیل توجیه وضعیت موجود و عجـز از مقابلـه، خود به ستمدیدگان است. در واقع
زنـدگی ، خواهـد زنـدگی سـازگار کنـدبا نامالیمات و تسکین دردهاست. چون آدمی در این جهان مـی

کنـد کـه جهـان انسان همیشـه سـعی مـی، تعارضیاین زندگی ب در، تعارض و بی مزاحمت. بنابراینبی
نبایـد ، اگر بخواهیم اندیشه دینی را بـر انـدازیم مارکسدر نظر  ذهنی خود را با جهان خارج سازگار کند.

  زاست از بین برد.را که دین بلکه باید محیطی، نزاع فکري با دین کنیم
 وارونه دیدن عالم اسـت و وارونـهدین ، آفرینداین است که انسان دین را می مارکسالصه سخن خ

، کنـدکسی که در محـیط وارونـه زنـدگی مـی، دیدن خود انسان است. به دلیل اینکه انسان وارونه است
  .)120ص، تابی، (سروشکندنگی و اعوجاج پیدا میوهاي او هم واراندیشه

  نقد و بررسي ديدگاه ماركس
و  یخیتـار يهـااز گزارشهمین بس کـه ، ز دینتفسیر مارکسیستی ابطورکلی مارکس و  در نقد دیدگاه

 نیـیتع یبشر عـامل یهمواره در زندگ نیکه د دیآیبه دست م نیمانده از بشر روزگار نخست يآثار بر جا
 لـورتب یآداب و رسـوم گونـاگون ر،یبشر در قالب باورهـا شـعا ينداریبوده است. د نیکننده و نقش آفر

 اتیـدر ح یکـه نقشـ سـتیمعنـا ن نیبد ياخرو اتینسان و حا يبه سعادت ابد نیاست. توجه د افتهی
 يبـرا ياریآثار و برکات بس نیکه د افتیدر توانیم یبشر به خوب خیبه تار یانسان ندارد، با نگاه يویدن

  .)114 ص ،1388 ،يدری(حداشته و دارد ینیدریو غ ینیها و جوامع انسانی اعم از دانسان
 يو کارکردهـا نیـمـورد د در ییدهاین مدرنیزاسیون در غرب، تردپس از رنسانس و فرایند شتابا اما

منجر بـه حـذف  شهیاند نیا و سلطه يریشد. فراگ زمیسکوالر شیدایآمد که موجب پ دیاجتماعی آن پد
بـه تحلیـل  مـارکس ی کهزمانو درست جوامع غربی شد یاجتماع - یاسیس يهااز ساحت نید یجیتدر

آورد  دیـسـؤال را پد نیا زیدر شرق و جهان اسالم ن شهیاند نیا صدور و رسوب. پرداختمیدین  نقش
. در ردیـگیدر بـر مـ زیزندگی او را ن یبعد اجتماع ای شود،یانسان محدود م يبعد فردبه تنها  نید ایکه آ

با اصالت دادن بـه  یرخجدي میان دو نحلۀ فکري متباین شکل گرفت: ب نتیجه، در جوامع دینی دو جبهه
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. سـاختندرا مطـرح  »نیـانتظـار بشـر از د«هاي او، نگاهی ابزاري به دین داشـته، بحـث استهانسان و خو
هاي خصوصـی نقشی حداقلی به دین و تخصـیص آن بـه سـاحتاعطاي موضع این عده در قبال دین، 

و تجربیـات، مـردم  هـاند که در گذشته به دلیل محدودیت دانـشبود معتقدبود. این گروه زندگی انسان 
 ،یامـور علمـ نیـاز ا ياریامـروزه بسـ یانتظار داشـتند، ولـ نیور خود از عبادت تا طبابت را از دهمه ام

انتظـار نـدارد.  نیـقضـاوت را از د یطبابت، اقتصـاد... و حتـ یکس گریشده است. د یو عرف یتخصص
بـه فقط دین  واست  یحداقل ن،یبه د نگاهکرده و امروزه  رییتغ نیگفت: انتظار بشر از د توانیم ن،یبنابرا

  .شودیحوزه ارتباط افراد با خدا خالصه م
را  نیـبـه د ازیـو گفتمـان ن» انتظار دین از بشر«د. بحث ادنمقابل، برخی دیگر اصالت را به دین د در
اعـم از  هـايازمنـدین ریو سـا نیـبشر بـه د ازینقلی و تاریخی، اصل ن ،یعقل لیاینان با دالکردند. مطرح 

و حیطـۀ  نیـبشـر دامنـه د نتظـارد. در این رویکرد، اردنرا توجیه ک نیخالقی به داجتماعی، اعتقادي و ا
 يهـايازمنـدیاست که به دلیـل جامعیـت خـویش، ن نیبلکه این خود د کند،ینم نییکارکردي آن را تع

ــأمین و در عینا ــان را ت ــی انس ــالساس ــان ، ح ــان نش ــه انس ــز ب ــا را نی ــن نیازه ــع ای ــاي رف راهکاره
  ).94ص،1387یدهد(احسانمی

 نـدیفرا کیو مارکس مذهب را به عنوان  دیفرو وم،یاندیشمندان مانند ه یبر همین اساس، برخ
اند. در ایـن ذهنی یا روانی ناخودآگاه، کاذب و یا افیون و مسکّنی براي دردها و آالم بشر تلقی کرده

 نیـبـه ا هاانکـه انسـ باورنـد نیشود. آنها بر امی فیتعر یو واه یرعقالنیاي غدیدگاه، دین پدیده
ـ هرچنـد موقـت و  یاز امیدواري، آرامش و راحتـ ینیاند که سطح معشده ریدر مذهب درگ لیدل

دهنـد کـه بـا کنـار رفـتن پـرده جهـل و نمی حیحال، توض نیکند. با ایفراهم م شانیکاذب ـ را برا
طـول تـاریخ  رنان دهمچ تواندیو پوچ، م یافکار واه نیناآگاهی و حصول علم و آگاهی، چگونه ا

در کـه اي ، بـه گونـه)414، ص 1996 ،ي(گـاتر کند جادیافراد ا يرا برا یقابل قبول يو خرسند تیرضا
، طبیعی است که این گروه در تحلیل دیـن توان سراغ گرفتدینی را نمیطول تاریخ هیچ جامعۀ بی

  اند.راهه رفتهو مظاهر دینی به بی
دارنـد. بـه طـور  دیدین تأک یو شناخت یو ادراک یعقالن يهابر جنبه از محققان ياریدر مقابل، بس اما

. بـه نظـر کنـدیمـ فیـتعر دهیــ فا نـهیبرآورد هز کیعنوان هرا ب نید ،یانتخاب عقالن کردیخاص رو
و  يفـرد حـاتیکـه از هـر دو جنبـه ترج یمشکل است؛ چون تـا وقتـ يهم دارا کردیرو نیرسد، امی
 کیـبه عنوان  نیاز د توانینم م،ینداشته باش یاطالعات زنند،یست به انتخاب مکه افراد در آن د يانهیزم
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و  ینـیاحتمـاالت ع طیدر همـه شـرا تواننـدیمـردم نمـ ن،یکننده استفاده کرد. عالوه بر ا ینیب شیابزار پ
  .)445،ص1996 ،ي(مونتگومرکنند یابیو ارز نییمورد انتظار را تب دیحداکثر فوا
جامعـه  کـردیرو نیدارد. ا دیتأک نید یو اجتماع یتیحما يهاه دورکیم، بر جنبهدیگر از جمل دیدگاه

بـه  نیـد م،ی. از منظـر دورکـندیبیم یاز عرف  و قرارداد اجتماع یمذهب را به عنوان بعد مهم ،یشناخت
امـور مقـدس اسـت کـه همـه امـور از باورها و آداب و رسوم منسـوب بـه  کپارچهی ستمیس کیعنوان 

  .کندیاز آن جدا و مجزا منامقدس را 
گرا، گرا، احسـاسهـاي اندیشـهتـوان بـه رهیافتکلی، رویکردهاي نظري نسبت به دین را می طوربه

  بندي کرد:گرا طبقهکارکردگرا، معناگرا و جبران
آور داند که انسان در مواجهه با تجـارب حیـرتگرا، دین را از سنخ تفکر و اندیشه می. رهیافت اندیشه1

  شد تا آنها را فهم و ادراك کند.آور زندگی خویش بدان متوسل میراسو ه
هاي احساسـی و عـاطفی انسـان در مواجهـه آن تجـارب العملگرا، دین را به عکس. رهیافت احساس2

شگفت و گریزناپذیر ـ مانند سوانح، شرور، مرگ، حوادث غیرمترقبه از جملـه سـیل، زلزلـه، طوفـان 
  .دهدمی ربط ...و

جاي تعریف دین براساس ذات و ماهیت آن، تعریفـی کـارکردي از دیـن ارائـه هیافت کارکردگرا، به. ر3
  دهد.دهد و به کارکردهاي عمدة دین در زندگی فردي و اجتماعی دین ارجاع میمی

دیـن را نـوعی ؛ گراسـتگرا و احساس. رهیافت معناگرا، که تالشی براي ترکیب رویکردهـاي اندیشـه4
ها در زنـدگی عـدالتیهـا و بیعنابخشـی بـه زنـدگی و تجـارب تلـخ زنـدگی، ناکامیتالش براي م

  رسند.مینظر پذیر و حتی موجه و معنادار بهکند، بلکه این تجارب، تحملاجتماعی تلقی می
هـا و هـا، ناکامیها، محرومیتعنوان نوعی جبران کننده براي محـدودیتگرا، دین را به. رهیافت جبران5

  کند.ها تعریف میناتوانی
آثـار  ن،یـد يکارکرد نییافکنیم. در تباي به تبیین کارکردي دین میمیان رویکردهاي فوق، صرفاً اشاره از

توجـه بـه  يو بـه جـا شـودیو مناسبات آن با نهادها و ساختارها برجسته م نید یجهان نیا يامدهایو پ
 يفـرد يشناسـان بـه کارکردهـا ان. روشـودیم تأکیدآن از نگاه ناظر  يبه کارکردها ن،یو جوهر دأ منش

 شیآالم، افـزا نیتسـک ،یاز زنـدگ يو خشـنود تیاحسـاس رضـا ،یبه زندگ ددادنیام ،یمعنابخش ن،ید
فـراهم  ،یو از خودگذشـتگ يفـداکار هیروح تیآرامش روان، غلبه بر ترس از مرگ، تقو ،يریتحمل پذ

 نیـد یاجتمـاع يبر کارکردهـا شناسانامعهارند. اما جدتأکید و....  یسپردگاتکا و سر يبرا یآوردن کانون



   ۱۵۵ دين در نگاه ماركس و شريعتي؛ نقد و بررسي

  

 ،یاجتمـاع مـاتیبـه تنظ یبخشـتیمشروع ،یسـاختار اجتمـاع يهـاانیبن هیـتوج ،یمانند انسجام بخش
و  یکـاهش جـرم و انحـراف، ارائـه نظـم اخالقـ ،یاجتماع يها و هنجارهاارزش فیتعر ،يریپذجامعه

 رهیـو غ یاجتمـاع راتییـتغ تیو هـدا مینظـت ،یاجتماع کنترل يهاهیپا تیعواطف مشترك، تقو میتحک
  .)124، ص1388،يدری(حدارند  دیتاک

 نیـا سـت؟یچ نیـبـود. خاسـتگاه و کـارکرد د »نید«به آن پرداخت  میکه دورک یمضمون نیترمهم
 میدورکـ يقرن نوزدهم بود و غالب متفکران را به خود مشغول ساخته بود، برا يمسئله که از مسائل جد

و خاسـتگاه  خواندیرا م نیفاتحه د يدیترد نیکمتریبرخالف مارکس، که ب يداشت. و یخاص هگایجا
 نیـد ،یدانـد. در هـر فرهنگـمی یامـر عمـدتاً اجتمـاع کیـرا  نیـد دانست،یم یرا منف نیو کارکرد د
 یدگکه زنـ یو احساسات هانیآئ ها،دهیبا فراهم ساختن ا نیاست. د یاجتماع نهیبخش گنج نیارجمندتر
  .)101(همان،ص  کندیبه جامعه خدمت م کند،یم تیرا هدا یهر شخص

 نگونـهیا میرا از نظر دورکـ نیچهار کارکرد عمده د ،یمیپژوهشگر دورک )Harry Alpert( آلپرت يهار
بخـش  یبخش؛خوشبخت اتیانضباط بخش؛ انسجام بخش؛ ح ؛یاجتماع يروهاین يبرا نی: دکندیم انیب

سـان پیونـدهاي آورد و بـدینمردم را گردهم می، تشریفات مذهبییعنی  .)142،ص 1377(فراستخواه،  است
بخشند. اجراي مراسـم همبستگی اجتماعی را تحکیم می، نتیجه در .کنندمشترکشان را دوباره تصدیق می

 تفـالهاي آینـده انهاي پایدار آن را به نسلکند و ارزشاجتماعی گروه را ابقاء و احیاء می میراث، مذهبی
بـه حقانیـت  دین با برانگیختن احساس خوشـبختی در مؤمنـان و احسـاس اطمینـان، و باالخره، دهدمی

فقـدان ایمـان در آنهـا مقابلـه  با احساس ناکـامی و، اي که خودشان جزیی از آنندضروري جهان اخالقی
  .)200ص، 1370، (کوزر کندمی

کـه آن را موجـب  ،یسـتی از دیـنبر خالف زعم مارکس و شارحان تفسیر مارکس بنابراین،
شناسان، دین واقعیتی پندارند، از نظر بسیاري از اندیشمندان اجتماعی و جامعهها میافیون توده

بـه  یاحسـاس الـزام اخالقـموجب است که اوالً، در درون فرد  ییروهاینجمله اجتماعی و از 
در  تـوانیکـه مـ کندیم جادیا يسازوکار اً،یثانشود. اجتماعی می يهااز در خواست يهوادار

و عمـده  یآن را به کـار گرفـت. ثالثـاً، از عناصـر اصـل ،یمواقع به خطر افتادن سامان اجتماع
اعتقاد دینی، هر  نیبدون ا ؛است گریکدیجامعه و گروه با  يو انسجام متقابل اعضا یکپارچگی

جامعـه و گـروه  کیـهرچه اعتقاد  یعنیاست؛  یدگیو فروپاش یتباه بهمحکوم  يانوع جامعه
فـراهم  یطـیمح تواندیبهتر م رو،نیاست. از ا ترکپارچهیباشد، آن مجموعه  رومندترین یمذهب
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در  یکننـده گسسـت اجتمـاع دیـام از تجربه آزاردهنده و نا ط،یآن در آن مح يسازد که اعضا
در  ژهیبه و نید ،یرا در جوامع سنت يسازکپارچهی فهیوظ نیا نکهیامان باشد. نکته قابل توجه ا

 نیـکـه آبشـخور آن هـم د ،یاخالقـ ینظام دیآن به عهده دارد. در جوامع جد یبخش مناسک
  .)48،ص 1389 ،یی(آقاردیبه عهده گ دیرا با فهیوظ نیاست، ا

آنچه گذشت، اشکاالت نگاه برون دینی به تفسیر مارکسیسـتی دیـن و اینکـه دیـن ناکارآمـد و 
بخشـی، بیـداري، بصـیرت دینی و نقش آفرینـی دیـن در بهت هاست. اما از منظر درونافیون توده

یابی، و صدها آثار و پیامد دیگـر دیـن اسـت کـه  در پذیري، ظلم ستیزي، هویتآفریینی، مسئولیت
قرن بیستم و یکم، با اندك توجهی شاهد آن هستیم. انقالب اسالمی ایران که با شعار بازگشـت بـه 

نو در انداخت و تفسیر مادي و سکوالریسـی، مارکسیسـتی از دین و معنویت آغاز گردید، گفتمانی 
، امروز باید مارکسیسـم اي که به راستی به تعبیر حضرت امامدین را به موزه تاریخ سپرد. به گونه

  هاي تاریخ جستجو کرد!را در موزه

  نظريه ديني شريعتي
دهد، قبل از هـر چیـز، ئه میبراي تبیین نظریه دینی دکتر شریعتی و نوع تفسیري که وي از دین ارا

نمایـد. از جملـه اینکـه: شـریعتی توجه به چند نکته و نیز یافتن پاسـخ چنـد سـؤال ضـروري مـی
داند، دلیل نیاز بشر به دین و نیز راههـاي شـناخت دیـن مجموعه دین را مرکب از چه عناصري می

  از نظر وي چیست؟
 دانـد کـه تمـامم را همان مکتب اسالم مـیدر خصوص اسالم قائل به نظام است. نظا، دکتر شریعتی

تـاریخ و نیـز شناسـی و فلسـفهانسـان، بینـیاي از جهـانمذهب اسالم بر آن اسـتوار اسـت و مجموعـه
  گوید:داند و میایدئولوژي را عناصر اصلی تشکیل دهنده این نظام می

عبـارت اسـت از ، ممکتب اسالم است که بر اساس آن تمام مذهب اسالم مبتنـی اسـت. ایـن نظـا، نظام
که بر اساس دیالکتیک است و فلسفه تاریخ کـه ، شناسیانسان، بینی که بر اساس توحید شکل گرفتهجهان

براساس نزاع طبقاتی براي استقرار عدالت و تکامل نوع انسان قرار دارد و بر این اساس یـک ایـدئولوژي 
 اسـت ر و فلسفه زندگی است به نـام اسـالمکا، مبارزه، اخالق، استراتژي، اي از عقاید عملیکه مجموعه
  .)32، ص ب1368(شریعتی، 

بینی روحانی و ارائه در نظر شریعتی، بشر امروز به دو دلیل عمده به دین نیازمند است: تأمین جهان
نیاز انسان امروز به مذهب براي این است که بـه دو سـؤالش پاسـخ گویـد: "جهت وهدف زندگی.
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 "یک تفسیر روحانی از عالم هسـتی"بزرگ و به قول عالمه اقبال بیان  بینی معنويیکی دادن جهان
گویـد خـودش را می "راست"گوید و االن طور که اگزیستانسیالیسم میاي که انسان آزاد آنبه گونه

در آن بیگانه و مجهول احساس نکند. دوم، ایجـاد و یـا ارائـه یـک جهـت و هـدف انسـانی بـراي 
  .)257ص ،د 1361(شریعتی،  "زیستن.
  کند:وجود ثابتات در دین را چنین بیان می، شریعتی

ـیر رشـدش ، بنـابراین، این مفهوم که چون مذهب منزّل من اهللا است الیتغیراسـت و عقـل آدمـی در مس
تواند در آن حک واصالح و تغییر بدهد. مخالفین این را دلیلی بر کهنه شدن مـذهب در طـی تکامـل نمی

مذهب با تکامل مغایر نیست بلکه تکامل مذهبی بـا ثابـت بـودن تنها نه تی کهکنند. در صوربشر تلقی می
شناسـی در امـا علـم طبیعـت، مگر نه این است که قوانین طبیعت ثابت است، مفاهیم مذهبی مغایر نیست

ها در رابطه بـا اما انسان، همچون طبیعت ثابت است، طول تاریخ دائما در تغییر و تکامل است؟ مذهب هم
کنند. ثابـت بـودن ها در رابطه با طبیعتِ ثابت تکامل پیدا میهمچنان که انسان، کنندتکامل پیدا می مذهب
  .)575ص، الف 1368، (شریعتی مغایر با تکامل علم مذهبی نیست، مذهب

براي شناخت دقیق تصـویر کلـی «براي شناخت مذهب نیز راههاي روشنی وجود دارد: ، از نظر شریعتی
» پروردگـان خـالص آن ضـروري اسـتکتاب آن و پیغمبـر آن و دسـت، تن خداي آنشناخ، هر مذهبی

  .)350 ص، د 1361، (شریعتی
همانگونـه ، بجاست براي نزدیک شدن به اثبـات مـدعاي خـویش، پس از بیان اجمالی مقدمات فوق

، کنـدمـیو آن اینکه شریعتی دین را به گونه مارکسیستی تفسیر ، که به عنوان یکی از فرضیات مطرح شد
  ابتدا موضعگیري کلی شریعتی را در خصوص مارکسیسم بیان کنیم. وي معتقد است که 

دار یـا باید مارکسیست شود مگر اینکه برود یک سرمایه، آدم اگر یک روشنفکر مسلمان نباشد و آدم باشد
ري اسـت. ایـن داگویند: اسالم بین مارکسیسم و سـرمایهراه دیگري ندارد. می، فاشیست یا کلیسایی شود
داري بیماري است که اسالم و مارکسیسم در مبارزه با آن با هم رقابـت دارنـد. حرف مفتی است! سرمایه

اصـوالً یکـی ، با اخـالق اسـالمی، کنند اخالق مارکسیستیدر یک هدف مشترك با هم کار می، بنابراین
  .)187ص ، همان، (شریعتی اخالق یک مسلمان است، است. اخالق یک سوسیالیست

تأمـل  که خود به روشنی مبین نظرگاه کلی شریعتی راجع به مارکسیسم است و نیز با اندك، عبارت فوق
 مبتنـی، دهـدگردد که وي نوع تفسیري که از دین و مذهب و ایدئولوژي ارائه مـیدر آثار وي روشن می

 از دیـنمـارکس سـیر شریعتی در ارائه نظریه دینی خـویش بـه تف، بر بینش دیالکتیکی است و در نهایت
 را طـرح و نظـر دکتـر شـریعتی درمارکس مفروضات اساسی ، شود. اما براي اثبات این مدعانزدیک می
  کنیم:از این مفروضات را بیان میهریک  خصوص

۱۵۸     ،۱۳۹۳پاييز ، چهارم شمارهپنجم،  سال  

  

  شريعتيتحليل هاي اساسي ماركس در فرضپيش
، مـارکس؛ یعنـی تضـادفرض و مفهوم اساسـی در نظریـه سه پیش، آنچه دراینجا مورد نظر است، اجماالً

دیالکتیک و طبقات و نیز دین به عنوان ابـزاري در دسـت حکومـت را مالحظـه و همـراه بـا آن نحـوه 
  کنیم:دکتر شریعتی از آن را در نظریه دینی خویش مطرح می استفاده

  شريعتي و مفهوم تضاد
 هنده نظریه ایشـاناصل تضاد است که محور اساسی تشکیل د، از جمله مفاهیم اساسی در نظریه مارکس

کنـد. شـریعتی نیـز بـه وفـور در همه چیز را بر محور تضاد تفسیر و تحلیـل مـی اي که ويگونهاست به
هاي منطق دینـی و عرفـانی اي که تضاد را از ویژگیگیرد به گونهاز این مفهوم کمک می، هاتحلیل پدیده

  گوید:شمرد! در یکی از آثار خویش میبر می
ازیونان ، اصل تضاد درطول تاریخ، کند. دیالکتیکهستی را وانسان راباتضاد شروع می، رااسالم همه چیز 

چین و ایران تـا ، در هند، هایی که حتی بنیانگذار انسان شناخته نیستندمذاهب و فلسفه از هگل و گرفته تا
را و تـاریخ را بـر مذاهب پیشرفته و بزرگ مانند یهود و مسیحیت و اسالم همه جهان و انسان را و جامعه 

ـیات منطـق دینـی و عرفـانی ، اصل تضاد طرح کردند و اصل تضاد اصوالً اصلی است که جزو خصوص
  .)187ص ، همان، است(شریعتی

اوالً: ، همچـون مـارکس، داند. ويدر مذهب که مبناي کل تحوالت اجتماعی میتنها نه تضاد را، شریعتی
اي که موتـور حرکـت جامعـه و کـل تـاریخ را کند به گونهتحوالت اجتماعی را با نظریه تضاد تبیین می

وي دو اخـتالف ، داند و ثانیا: معتقد به پیروزي حتمی طبقه محکوم در تاریخ است. درعین حالتضاد می
  در این زمینه دارد:مارکس عمده با 

نی تضـاد داند؛ یععامل تضاد را در کنار سایر عوامل در دگرگونی جوامع بشري مؤثر می، ـ شریعتی1
  جزءالعلت است و نه علت تامه.

کنـد بلکـه آن را بـه سـطح روابـط ـ وي، تضاد را صرفا در سطح روابـط مـادي تحلیـل نمـی2
 دهـدمـی شـناختی پیونـدهاي انسـانکشاند و تضاد را با بنیانحق و باطل میمعنوي و تضاد دائمی

  .)75، ص 1369(توسلی،
ی شریعتی نیزکامالً رسوخ کرده اسـت و معتقـد اسـت کـه شناختمفهوم تضاد درتفسیر ونظریه انسان

توانـد هرکـدام از اي که مـیانسان وجودي است متضاد از دو ذات لجن (حماءمسنون) وروح خدا واراده
  .)4ص الف، ،تابی ،(شریعتیرا در برابر دیگري انتخاب کنداین دو
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کشـاند کـه حتـی خـدا را همـان مـیاي تضاد را در اعماق و کنه ذات انسان به گونه، در جایی دیگر
امـارّه "نه اینکه نفـس ، گویداستعداد ابلیس را می "امارّه بالسوء"گوید آیه نفس کند. میقلمداد می ابلیس
دوتـا نفـس را بعـدا درسـت ، خورد. والنفس اصالً دوتا نفس نداریمباشد. چرا به نفس قسم می "بالسوء
همـان نفـس ، امـارّه بـالخیر هـم هسـت، رّه بالسـوء هسـتهمان نفسی که اما، یک نفس است، اندکرده

، ابلـیس اسـت و چـون خـدا ابلـیس اسـت، جمع ضدین است. خدا، دوتا نیست، است عجیب، مطمئنه
  .)286 ص، 1361، (شریعتیمقدس است. براي اینکه ارزش دارد 

 اي جمع ضدّین اسـت. خصوصـیت منطـق ایـن اسـت کـه جمـع ضـدّین راانسان پدیده، در اسالم
شـود هـم روز باشـد و هـم نمـی، شوندگوید که دو ضدّ با هم جمع نمیتواند قبول کند. منطقی مینمی
بینیم جمع ضدّینی هسـت ما همه می، تواند هم خوب باشد و هم بد... در حالی کهو یک چیز نمی شب

  اند و نه زنده.نه مرده، شود. بسیاري آدمها نه خوبند و نه بدمی و
 در مذهب و در نظریه دینی خویش که مبناي کـلتنها نه تضاد را، مارکسهمچون ، یشریعت، بنابراین

 تبیـین تضـاد نظریـه بـا را اجتمـاعی تحـوالت مبنـاي، مارکس همچون، وي داند.می اجتماعی تحوالت
  .دانداي که موتور حرکت جامعه و کل تاریخ را تضاد میگونهبه کندمی

  شريعتي و مفهوم ديالكتيك
تفسیري نـو ، رود و در واقعبشمار می مارکساز مفاهیم کلیدي ، از دیگر مفاهیمی که پس از مفهوم تضاد

 در آثار شریعتی به وفـور نمایـان، باشد. این مفهوم نیزمفهوم دیالکتیک می، عمیق از مفهوم تضاد است و
  هاي خویش از آن بهره فراوان برده است.است و در تحلیل

ـیط را ـ وبین انسان و محیط ـ که محیط انسان را می، یکی متقابلاما رابطه دیالکت  سازد و انسان هـم مح
، حال درعین، رابطه دیالکتیکی متقابل و دو طرفه بین ایده و ماده فقط در جایی امکان دارد که ما هستی را

، توحیـدي بینـیداراي یک شعور و اراده مطلق هم بدانیم. ...فقط در جهـان، نگریمکه یک پیکر مادي می
ـثالً انسـان از یـکرابطه دیالکتیکی را می طـرف  شود تا آخر دنبال کرد. رابطه دیالکتیکی این است که م

ـتر تناسـببامنطق دیالکتیکاسالمیکند...بینشاوراعوض میکشاورزي هم، کندکشاورزي می دارد تـا  بیش
  .)286ص، همان( منطق ارسطویی

نـوین  اي شرایط ایجـاد جامعـهدر دل هر جامعه«ه تحلیل خویش که: در پاسخ سؤالی از اینگون، شریعتی
 »سـنتز«و  »تـزآنتـی«و  »تـز«بـا ، و در واقـع مـارکسآید. آیا ایـن نـوع تفسـیر بـا دیالکتیـک بوجود می

تـز آنتـی، سه پایه دیالکتیک (تز، کند و به نظر منگوید: کامالً با آن تطبیق میمی، مارکسیستی تطابق دارد

۱۶۰     ،۱۳۹۳پاييز ، چهارم شمارهپنجم،  سال  

  

 "ان الـذین یقـاتلون..."سـوره حـج:  40و 39کند و آیـه آهنگ بسیار کلی بستر تاریخ را بیان می و سنتز)
 .)46ص ، الف 1368، (شریعتی »مبین این است که تنازع بقا موتور تکامل جامعه بشري است

کنـد کـه دیالکتیک را به روشنی بیان می، در حقیقتِ انسان، اسالم با توجه به اینکه بر توحید استوار است«
روح) و این جنـگ دیـالکتیکی اسـت کـه انسـان را بـه خـدا صـعود ، انسان جمع ضدین است (لجن

  )195 ص، ب 1368همو،  ؛160ص، الف 1361، شریعتی»(دهد.می

  شريعتي و مفهوم طبقه
 هـايوجـود طبقـات و قشـربندي، مـارکساز دیگـر مفـاهیم کلیـدي ، پس از مفهوم تضاد و دیالکتیـک

 از تحـوالت مـارکسدر جامعه وجود دارد و این امر ناشی از نوع بینشـی اسـت کـه اجتماعی است که 
 اسـاس، اجتماعی دارد. شریعتی نیز از جمله کسانی است که به دنبال تبیـین مفهـوم تضـاد و دیالکتیـک

 کنـد.بندیهاي اجتماعی و طبقاتی در جامعه مطرح میگیري جناحتحول جامعه را بر اساس تضاد و شکل
  کند:ز جامعه بشري را به دو دوره کشاورزي و دامداري تقسیم میآغا، وي

اما تاریخ بشر در قرآن و تورات از داستان هابیـل ، سخن از نوع انسان، در قرآن صحبت از آدم است«
 کشی و برادرکشی و ابداع کننـده تجـاوز وهایشان مشابه اما یکی مظهر آدممحیط، اندقابیل شروع شده و

 تسلیم در برابر حق و مهربانی و گذشت است. ... در جریـان، یگري مظهر سالمت روحخیانت است و د
 کنـد واش را انتخاب و قربانی میرود و بهترین شتر سرخ موي جوان گلههابیل می، ارائه قربانی نزد خدا

 اند؛ یعنـیآورد تا به عنوان قربانی بسـوزدارد میرود یک دسته گندم پوسیده زردي گرفته بر میقابیل می
 کند... قابیل که گندم پوسیده آورد مال (متعلـق بـه) دوره دامـداري و صـید واین در نیّتش هم تقلب می

 شکار است و هابیل که شتر آورده مال (متعلق به) دوره مالکیت فـردي و انحصـاري و دوره کشـاورزي
 ضـاد اسـت. دوره برابـرياست. جنگ هابیل و قابیل (در قرآن) جنگ دو انسـان وابسـته بـه دو دوره مت

  .)291ص، 1362، (شریعتی »عمومی و دوره انحصار طلبی فرد
 خدا و حتی انسـان را اساسـا بـه صـورت مـتن درگیـر و، اسالم توحید را«گوید: در جاي دیگر می

  .)190ص، د 1361، (شریعتی »کندبندي و قطبی بودن زندگی جهان و انسان معنی و تفسیر میجناح
 طبقـه و پیـروزيکه نتیجه جنگ طبقاتی را تشکیل جامعه کمونیستی و بـی، مارکس همانند، شریعتی
، نتیجه جنگ طبقاتی و غایت این جنگ را تحقق عدالت و پیـروزي مستضـعفین عـالم، داندکارگران می
  کند:قلمداد می

ها به اشکال مختلف وجود داشته است تا به طـرف پایـان جبـري نظـام جنگ طبقاتی در همه دوره«
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طبقه مبتنی بر مکتـب عـدالت و تحقـق وعـده و ایجاد یک انقالب جبري و ایجاد یک جامعه بی قارونی
  .)143 ص، ب 1361، (شریعتی »رودطبقه مستضعفین پیش می خداوند به

  دين ابزار دست حكومت
 این است که همیشه دیـن را بـه عنـوان ابـزار دسـت، در نظریه دینی خویش مارکساز دیگر مفروضات 

شـوند. می کند؛ بدین معنی که حکام براي مشروعیت بخشیدن اعمال خود به دین متوسلم تلقی میحکا
بـه  کنـد: دینـی کـهشریعتی نیز ادیان را به دو نوع تقسـیم مـی، در همین راستا و بر اساس آنچه گذشت

 صحنه اجتماع آمده و وارد سیاست شـده و حکومـت و سرنوشـت مـردم را بـه دسـت گرفتـه (اعـم از
زیـرا وارد صـحنه  ؛کومت حق یا حکومت باطل) و دینی که هنـوز قداسـت خـود را از دسـت نـدادهح

دینـی کـه وارد ، آید کـه بـه نظـر ويچنین بر می، بندي دکتر شریعتینشده است. از این تقسیم سیاست
دهد. و لذا نقش و جایگـاه دینـی کـه وارد وسیله قداست خود را از دست میبدین، سیاست شود صحنه

گردد و حکام از دین بـراي مشـروعیت سـلطه خـود شود این است که ابزار دست حکومت می سیاست
  گیرند:می کمک

هاي فلسفی و مـذهبی حـاکم، بینیشناسی تاریخی و مذهبی به من نشان داده است که جهانجامعه
» موجـودوضع«ها بوده است و همیشه زندگی مادي انسانهمیشه انعکاسی از نظام اجتماعی و شکل

شده است و در حقیقت نظام اعتقادي و مذهبی حاکم اجتماعی به صورت مذهب تبیین و تفسیر می
هاي آسمانی و الهوتی تصویري از واقعیتهاي زمینی و توجیه کننده نظام اجتماعی مادي بوده و حقیقت

اند. زار طبقه حاکم بودهاستثنا اباند. ...مذاهب موجود، مذاهب حاکم بر تاریخ همواره و بیناسوتی بوده
اند. جامعه قرار داشته ها در باالياند. طبقه روحانی در همه جامعههاي سه گانه وي بودهیکی از چهره

نقش مذهب توجیه فکري و اعتقادي نظام حاکم، وضع موجود، تضاد طبقاتی و طبیعی نمودن و بلکه 
بقه در سلسله مراتب جامعه بوده است... خدایی نشان دادن جایگاه اجتماعی فرد و هر گروه و هر ط
هاي دیرینـه و اند، در دست یکی از جناحمذاهب حاکم بر تاریخ، که سالح معنوي طبقه حاکم بوده

اند که ساختمان چند اشکوبه هماهنگ و پر از تضـاد و تنـاقض و شـکاف نیرومندش، سیمانی بوده
بردگی و فئودالی و تجاري و اشکال مختلف  هاي گوناگون سرواژي وهاي طبقاتی را در استیلجامعه

اولیگارشی و اریستوکراسی و امپراطوري و رسمی و حتی دموکراسی ـ قـوام و دوام بخشـیدند... 
اند و دیگر اقوام مختلف پست و بیگانه خدایان مذاهب حاکم بر تاریخ، و یک پدر و خالق قوم خویش

  .)383 ص ،ج1368خدایان پست و بیگانه دیگر...(شریعتی، 
کنـد: مـی به عنوان ابزار دست حکام وابسته قلمداد، نتیجه دینی را که وارد صحنه سیاست شود، شریعتی

 دینی کـه در تـاریخ همیشـه حکومـت، یعنی ضد مردم، دین ضد توحید، دین طاغوت پرستی، این دین«
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 اياکت کردن طبقـهاي بوده است که براي کوبیدن و قانع کردن و سابزار دست و آلت دست طبقه، داشته
  .)42 ص، تا، الفبی ،(شریعتی»همه چیز داشته است، که هیچ چیز نداشته

  نتيجه گيري
این است که شریعتی این مقال در پی تبیین نظریه دینی مارکس و شریعتی بود. سؤال اصلی تحقیق 

اندیشـمندان  به چه میزان با تفسیر رایج دینـیاز دین حلیل وي کند؟ نوع تدین را چگونه تفسیر می
تطابق دارد؟ نـوع تفسـیري کـه ، که از صدر اسالم تاکنون مطرح بوده، و متفکران اجتماعی مسلمان

همسو است. بـدین منظـور، بـا فسیر دیالکتیکی و تضادي تا چه میزان با تدهد، وي از دین ارائه می
ده، نظریـه دینـی وي مندانی که وي از آنان متأثر بومرور بسترهاي اجتماعی عصر شریعتی و اندیشه

  را استخراج کردیم:
هـاي اسـالمی و ملـی و نهضـت گروه، بویژه احزاب چپ، هاي اجتماعی و سیاسیاحزاب و جریان

هاي مارکسیستی و دیالکتیکی از وي چنان شخصـیتی ورود شریعتی در مباحث و تحلیل، و ملی مقاومت
از جملـه اولـین آثـار اي کـه ، به گونهاستساخت که وي در تحلیل بسیاري از مباحث دینی متأثر از آنه

وي از افـزون بـر ایـن،  اسـت.شاهد ایـن مدعا خداپرست سوسیالیست ابوذرکتاب ، هاهمین سال وي در
، اقبـال، شـاندل، صـادق هـدایت، مولوي، برخی اندیشمندان معاصر و حتی غیرمعاصر خود نیز از جمله

. از این رو، وي یک متفکر اجتماعی اسـت کـه بـه دالئـل ... متأثر بوده استبازرگان و و، مترلینگ، فانون
دهـد اي که در متن از ایشان نقل گردید، تفسیر دیالکنیکی و مارکسیستی از دین ارائـه میزیر و سایر ادله

  و از تفسیر رایج دین فاصله گرفته است؛ زیرا وي در تفسیر دین معتقد است:
، بینی که بر اساس توحید شکل گرفتـهجهان :است ازعبارت ، این نظام...استیک نظام مکتب اسالم 

شناسی که بر اساس دیالکتیک است و فلسفه تاریخ که براساس نزاع طبقاتی براي اسـتقرار عـدالت انسان
، باید مارکسیسـت شـود، آدم اگر یک روشنفکر مسلمان نباشد و آدم باشد ..و تکامل نوع انسان قرار دارد
داري بیمـاري سـرمایه... راه دیگـري نـدارد. ، ار یا فاشیست یا کلیسایی شوددمگر اینکه برود یک سرمایه

، با اخالق اسـالمی، اخالق مارکسیستی ..است که اسالم و مارکسیسم در مبارزه با آن با هم رقابت دارند.
، در حقیقـتِ انسـان ...اسـالم ...اخالق یـک مسـلمان اسـت، اصوالً یکی است. اخالق یک سوسیالیست

روح) و ایـن جنـگ دیـالکتیکی ، کند که انسان جمع ضدین است (لجـنک را به روشنی بیان میدیالکتی
هـا بـه اشـکال مختلـف وجـود جنگ طبقاتی در همـه دوره . ..دهد.است که انسان را به خدا صعود می
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طبقـه داشته است تا به طرف پایان جبري نظام قارونی و ایجاد یک انقالب جبري و ایجاد یک جامعه بی
  .رودن پیش میاطبقه مستضعف مبتنی بر مکتب عدالت و تحقق وعده خداوند به

با توجه با آنچه گذشت، نوع رویکرد شریعتی به دین، تفسیر مارکسیستی است. طبیعی اسـت تفسـیر 
گر، دیـن موجـود عصـر از دین، دین حاکم کلسیا بر قرون وسـطا و دیـن ظلـم پـذیر و توجیـه مارکس

هاي یت دین و حضور دین در عرصه اجتماع پس از انقـالب اسـالمی، و نهضـتشریعتی است. اما واقع
رهایی بخش و بیداري اسالمی، در عرصه جهانی نتیجه دین اسالم پویا، زنده، سـعادت آفـرین و رهـایی 
بخش است. این دین، نویدبخش بازگشت به هویت اصیل خود، خودباوري، اسـتقالل، رهـایی، نجـات، 

مه هویت و هیمه فرهنگ و تمدن بی بنیان و غیراصیل غربی را با چـالش جـدي سعادت و... است که ه
و هم شریعتی نوع تحلیلشان از دین، نـاظر بـه دیـن وهـابی،  مارکسمواجه ساخته است. از این رو، هم 

کلیسایی، تحجري و تکفیري است که ناظر به واقعیت ادیـان موجـود عصـر ایشـان بـوده اسـت و ایـن 
ز هر دوي ایشان است و غفلـت از نقـش اصـلی دیـن در عرصـه اجتمـاعی اسـت. خطایی استراتژیک ا

واقعیت امروز، چیزي غیر از این است. افزون بر این، نوع تحلیل مارکسیستی، ناشی از دوري از معـارف 
  هاي ناب دینی است.قرآنی و آموزه
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