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گزارش از میز گرد احسان رشیعتی و حسین مصباحیان (ایران فردا ـ خرداد ۱۳۹۴)

 تاریخ به روایت ستمدیدگان

میزگردی در انجن اسالمی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

نرگس سوری

منبع: ایران فردا (شماره ۱۲)

تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

«آری، این چنین بود برادر» عنوان سخنرانی ای از دکتر علی شریعتی است که در تأثیرات
اجتماعی اش و قرابت و همدلی جامعه با آن کمتر جای تردیدی وجود دارد و علت آن چیزی
نیست جز اینکه شریعتی در این متن، تاریخ را به روایت بردگان، ستمکشان و محرومان بیان
می کند و نه از جانب اصحاب زر و زور و تزویر. مطابق آماری که توسط محمد اسفندیاری
(کتاب شناس و پژوهشگر) ارائه شده، کتاب «آرای این چنین بود برادر» شریعتی در دهه پنجاه
بیش از سه میلیون نسخه منتشر شده و به فروش رفته است؛ آن هم در جامعه ای که جمعیتش
حدود 32 میلیون نفر بوده است. بحثی که در ادامه می خوانید، میز گردی است که در آن دکتر
احسان شریعتی و دکتر مصباحیان به تحلیل و بررسی متن «آری، این چنین بود برادر» با دو
دیدگاه نظری هگل و بنیامین در مورد فلسفه تاریخ پرداخته  و در پی پاسخ به این سوال هستند
که پیام این متن برای مخاطب امروز چیست و سوژه رهایی بخش تاریخ چه کسی است؟ این
میزگرد چندی پیش توسط انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

برگزار شده است. 

فیلم و تصاویردرباره رشیعتینقد و بررسیاسنادآثارفعالیتهای بنیادخانه

پوران رشیعت رضویاستاد رشیعتی
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طرح بحث

نرگس سوری[1]: قرار بر این است که متن «آری این چنین بود، برادر» را با دو دیدگاه نظری هگل و
بنیامین در مورد فلسفه تاریخ موردبررسی قرار دهیم. بر همین مبنا چند سؤال را مطرح

می کنیم:

1. مسئله اولی که مطرح است این است که شریعتی در این متن تاریخ را به روایت بردگان بیان می کند و از

همین منظرگاه است که تمدن و یادگارهای عظیم تاریخ را نشانه کینه، شکنجه، جالدی و فساد و

بهره کشی می داند. به یک معنا تاریخ را نه روایت خوشبختی انسان بلکه قتلگاه و شکنجه گاه کسانی

می داند که به تعبیر خودش گمشده ها و متهمان تاریخ اند. از این نظر گاه است که دیدگاه شریعتی

شباهت نزدیکی با بنیامین دارد که او نیز حالت اضطرار و حالت فاجعه بار تاریخ را نه یک استثناء بلکه

قاعده تاریخ می داند و با تفسیر فاتحان از تاریخ که آن را حرکتی روبه جلو و به سوی سعادت می دانند

مخالف است. اما نکته ای که اینجا مطرح است این است که به طور قطع همان قدر که هگل در «عقل در

تاریخ» دغدغه این را دارد که بگوید حکمت جاودان خداوند نه تنها در طبیعت بلکه در تاریخ نیز جریان

دارد و تاریخ صرف رویدادهایی تصادفی و بی معنا نیست، شریعتی نیز به یک معنا چنین دیدگاهی دارد و

او نیز تاریخ را صرف یک مجموعه رویدادهای سیاه و درهم که بدون هیچ معنا و غایتی رخ داده اند، نمی داند

و از این جهت است که دیدگاه شریعتی به تاریخ به منظرگاه هگلی نزدیک می شود. حال سؤال اول را

این گونه می توان صورت بندی کرد که: شریعتی چگونه این دو دیدگاه نظری (هگلی و بنیامینی) را در کنار

هم قرار می دهد یعنی چگونه ازیک طرف تاریخ را تاریخ فاجعه و قتلگاه ارزش های انسانی می داند اما از

سوی دیگر حرکت تاریخ را رو به سعادت و نجات و آزادی می داند؟

2. مسئله دومی که مطرح است در مورد پیام این سخنرانی است. آنچه واضح است اینکه این سخنرانی دو

ً با اوست و یک مخاطب دارد، یک مخاطب آشکار که همان برادری است که نوشته خطابش مستقیما

مخاطب پنهان که همان مخاطب زمان حال است و پیام این روایت تاریخی خطابش با اوست. حال

سؤالی که مطرح است اینکه محتوای این پیام برای مخاطب حال چیست؟ آیا این محتوا یک محتوای

امیدوارکننده است یعنی همان گونه که بنیامین می گوید تصویر نیاکان برده شده بهترین انگیزه برای

تداوم پویش در جهت رهایی و آزادی است و شریعتی با روایت کردن بردگی برای بردگان زمان حال خویش

می خواهد به آن ها بگوید اگر علیه این شرایط عصیان بکنی می توانی رهایی پیدا کنی؟ یا اینکه محتوای
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ی و ی ی ی ییپی یر و ی ی نب ی ری ین ی ر وی ب ن ب و ی

این پیام نگرشی بدبینانه و منفی را به مخاطب القا می کند؟ بدین گونه همان طور که آدورنو متأثر از

بنیامین می گوید «تاریخ جهانی حرکتی از وحشی گری به سوی انسان گرایی نیست، بلکه حرکتی است از

تیر و کمان به بمب مگاتونی». به این ترتیب شریعتی می خواهد به بردگان زمان حال بگوید هرگونه تالش

شما برای رهایی درنهایت جز تداوم بردگی نخواهد بود و شاهد این مدعا همان روایت بردگی در سراسر

تاریخ است که شریعتی آن را بیان می کند؟

3. سومین سؤال در مورد این است که سوژه رهایی بخش تاریخی از دیدگاه شریعتی کیست؟ آنچه از این

متن استنتاج می شود این است که همان طور که بنیامین معتقد است که طبقه ستمدیده مبارز سرمایه

و گنجینه تاریخ است از نظر شریعتی نیز سوژه رهایی بخش بردگان هستند. درحالی که اگر کلیت آثار او را

در نظر بگیریم ازجمله آنچه در «چه باید کرد؟» بیان داشته (مثل «پیام امید به روشنفکر» یا «روشنفکر

و مسئولیت او در جامعه») گویی به نظر می رسد ما با یک دیدگاه نخبه گرایانه مواجهیم مبنی بر اینکه

سوژه رهایی بخش نه مردم، بلکه روشنفکران هستند و این مدعا را تعریف خاصی که شریعتی از

روشنفکر ارائه می دهد، تصدیق می کند. این دو دیدگاه را چگونه می توان فهمید؟ آیا می توان گفت با هم

در تناقض اند؟

 

تاریخ نگری شریعتی، نزدیک تر  به هگل یا به بنیامین؟

احسان شریعتی: پاسخ به این پرسش نخست نیازمند آشنایی مقدماتی با فلسفه تاریخ هگل
است، که بر پایه تعمیمِ نظریه «عدل الهی-تئودیسه»ی الیب نیتس در عرصه تاریخ بنا شده
بود. لوک فری، فیلسوف فرانسوی، به روشنی نسبت این دو نظریه را نشان داده است: تئودیسه
از سه (و پنج) اصل تشکیل شده است: عالوه بر اصل (منطقی عدم) تناقض، اصل دلیل یا جهت
کافی می آموزد که هیچ چیز در جهان بی علت به وجود نمی آید: ایدئالیسم در اینجا، به معنای
اخص کلمه، معادل راسیونالیسم است؛ و راسیونالیسم پایه هر علمی است، حتی مخالفین
ایدئالیسم همچون مارکس، فروید و نیچه نیز هنگامی که می کوشند تحلیل و علت یابی و تبیین
کنند؛ خواه شیوه زیست ـ و ـ تولید باشد، یا کاوشِ ساز ـ و ـ کارِ روانِ آدمی، یا جنگِ رانه ها و سائقه های
حیاتی، به این معنا رویکردی ایدئالیستی دارند که برای ظهور هر پدیده به یک دلیل وجودی
ً تقلیل گرایانه) قائل اند. پس در این معنای عام، ایدئالیسم ـ راسیونالیسم، این است که تمام (غالبا

پدیده های عالم روی حساب و کتاب و دلیلی به وجود آمده است.

اصل سوم، اصل احسن یا برآمدنِ بهترین حالت است که الیب نیتس به آن معروف شده است:
گویی بین جهان های ممکن بهترین جهان برگزیده می شود. این اصل نیز باید درست فهمیده
شود: منظور او این نیست که خدا بین چند حالت بهترین را انتخاب کرده است. زیرا در نظام
عقل گرای الیب نیتسی، خود خدا هم تابع اصل دلیل و عقل است و از اصول و قوانین عقالنی و
علمی تبعیت می کند. بنابراین اصل احسن می گوید بهترین جهان ممکن از نظر عقالنی، همین
جهانی است که در آن به سرمی بریم که البته این هم خوب فهمیده نشد و واکنش های زیادی از
زمان ولتر و دیدرو،..تا شوپنهاور برانگیخت که این فرمول را معکوس ساخت و اظهار کرد که «ما
در بدترین جهانِ ممکن می زییم» . اما اگر بخواهیم این را درست بفهمیم درواقع او با زبان
ریاضی صحبت می کند و زبان ریاضی همان طور که «فرما» ریاضی دان معروف فرانسوی در قرن
هفدهم نشان داده بود، اصلی دارد با عنوان حداقل ها، که بتوانیم از حداقل اصول بیشترین نتایج
را به دست آریم؛ و این اصل را در اصطالح «زیباترین» روش استدالل ها می خوانده اند. این روش
ف غ ت شا فت گ ا نتا ت شت ل ا اقل از ک اک ن
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مینیمم ـ ماکسیمم که از حداقل اصول بیش ترین و بهترین نتایج را گرفتن، مشابه تیغِ معروفِ
«ویلیام اکام» و اصحاب تسمیه (نومینالیست ها) است که در قرون وسطی می گفتند از حشوها
پرهیز کنیم و به حداقل اصول منطقی قناعت ورزیم. دو اصل فرعی دیگر عالوه بر این اصل عدم
تناقض و انتخاب اصلح در نظام فکریِ الیب نیتس وجود دارد: اصل «این همانی تمیزناپذیرها» یا
اصلِ تفرد (اندیویدوالسیم)؛ که هیچ مونادی با عنصر دیگر یکی نیست. به زبان اقبال الهوری هر
لحظه ـ ذره  منحصربه فرد است و پدیده ها و ذرات سازنده عالم خودویژه اند. و درنهایت، اصل
استمرار و تدوامی که در جهان عالم مشهود است و انقطاع، حفره و استثناء را نمی پذیرد. آنچه را

استثناء می خوانیم استثناء بر اساس قاعده ای است، پس جهان قاعده مند است.

هگل همین مبنا و مجموعه ادله «عدل الهی» یا تئودیسه الیب نیتس را در عرصه تاریخ به کار
بسته است.

دومین پرسشی که هگل خواسته پاسخ دهد مسئله شکاکی گری بود که چرا در تاریخ فلسفه،
مکاتبی داریم که با یکدیگر در تناقض اند و هر فیلسوف و مکتبی دیگری را نقض می کند؟!
بدین سان، آیا حقیقت فلسفی و حقیقت زیر سؤال نمی رود؟ هگل در دوره بلوغ با بهره گیری از
الیب نیتس به این پاسخ می رسد که: همان طور که در عالم شر وجود ندارد، در تاریخ فکر و فلسفه
هم خطای مطلق راه ندارد. آنچه را خطا می نامیم یا فیلسوفان یکدیگر را به آن متهم می سازند،
همان یک سونگری یا جزئی نگری جداشده از مجموعه  است. اما اگر آن دیدگاه را پاره ای از یک
کلیت یا عضوی از یک مجموعه کلی ببینیم دیگر خطایی در کار نیست. فرمول معروفی که در
پیشگفتار «پدیدارشناسی ذهن» (یا جان و روان) بیان می شود که: «حقیقت، کلی یا کلیت
است»؛ کلیت حقیقت دارد، اگر خود را در محضر کل یا خدای همه دان و همه توان بگذاریم و

بنگریم، می بینیم که خطا و شر در عالم وجود ندارد.

نتیجه این کالم و نظام چه می شود؟ می دانیم که سیستم به اصطالح هگلی عبارت است از همان
ً هگل از دین (و خدا) آغاز کرده و به پایان برده است. فرق فلسفه و دین در الهیات مسیحی و اصوال
این است که زبان دومی ایمانی، احساسی است، حال آن که فلسفه با مفهوم و زبان استداللی
عقل سخن می گوید و از این نظر، ابزاری که به کار می گیرد برتر است. اما موضوع هردوی فلسفه
و دین یکی است، این موضوع مشترک چیست؟ رفع انشقاق یا گسیختگی! به یک معنا، فکر یا
فلسفه این گونه به وجود می آید که ما بخواهیم از این دوگانگی میان امرِ متناهی (انسان) و امر
نامتناهی (خدا) گذر کنیم؛ این تضاد، تناقض یا گسست را به اصطالح «رفع» کنیم و بر آن فائق
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آییم.

جانِ کالم هگل این است  که به طورکلی چگونه خدا از خود خارج یا در ماده ازخودبیگانه می شود و
سپس به تدریج، در طبیعت و تاریخ به خویش بازمی گردد. به این ترتیب، داستان اودیسه یا سفر
روح عبارت است از قصه تولد و مرگ خدا. خدا می خواست خود را در عالم هستی، طبیعت و در
تاریخ متحقق سازد و تاریخ عبارت از همین سیر روح به سمت آزادی است. آزادی از تجسمی که
روح نه به آن گرفتار شده باشد، بلکه از برای آن که روح نمایش بیرونی بیابد. به این معنا،
ایدئالیسم هگلی، حلولی یا تحققی است و نه منتزع یا بریده؛ که به عکس، «مطلق» است.

هرچند ABSOLUS مطلق به التین یعنی بریده؛ همین بریده «کل» دربرگیرنده و شاملِ
تمامیتِ واقعیت تحقق یافته است.

به طور خالصه، دستگاه فکری هگل برترین روایت «ایدئالیستی»ای است که می توان از الهیات
(سیاسی) ادیان توحیدی (ابراهیمی) ارائه کرد. در نظر هگل از میان ادیان توحیدی، مسیحیت
برتر است، چون یهودیت یک دین قومی است و اسالم هرچند دین همگان و از این  رو، برتر از
یهودیت، اما بسیار تجریدی ـ انتزاعی است. البته منظور او از اسالم همان روایت ارتدکس و کالم
اشعری و سنّی رسمی است. درحالی که اگر در مسیحیت خدا به شکل انسان تجسم می یابد و
در تاریخ خود را نشان می دهد، در مسیحیت نیز برداشت ها و گرایش های گوناگون است و منظور
او از مسیحیت نیز در این قیاس، روایت نهایی اصالح شده و غیر نهادین (پوزیتیو)، غیرشرعی،

غیرجزمی و ..، غیرکاتولیک یعنی پروتستان است.

طرح هگلی علی رغم وسعِت نظر و اندیشه ای که به قول اقبال آن قدر «ابدی را ز کسوِت آنی»
برهنه نموده که «گیتی، ز تنگ دامانیِ» خویش خجل آمده است! ؛ همچون فیلمی هندی پایان
خوشی دارد و آخرِ کار همه دوره ها به تمدن ژرمنی و به حضرت عالی خود ایشان (متصل به خدا)
ختم می شود. نظامی خیلی خشنود و خوشبخت که در آن، هر شر و شوم اختر و جنبه منفی در
تاریخ، به این دلیل مثبت است که پساپشِت این شر ـ و ـ شور و جنون  ظاهری درواقع «نیرنِگ
عقل» است که شور را به خدمت تحقق طرح معقول و بخردانه خود گرفته است. بنابراین، در
اینجا ظاهرِ امر به اصطالح منفی، غیرمفهوم، غیرمنطقی و غیرعقالنی است اما در باطن، طرح
مثبت دارد از طریق منفی پیش می رود. پس امر منفی، درد و رنج آور جنبه حاشیه ای تاریخ

می شود.

پس از آشنایی کلی با فلسفه تاریخ هگل برسیم به شریعتی در متن«آری این چنین بود برادر»
که یک سند و دادخواستِ تاریخی است در ادبیاتِ نقادانه ، ساخت گشا و انقالبیِ ایران و اسالم،
به این معنا که به تاریخ به تعبیر هایدگری ـ دریدایی نگاهی واسازانه یا درهرحال، ویرانسازانه و

دگراندیشانه دارد.

ً گفتیم تاریخی، در سمیناری که سال گذشته به نام «شریعتی و تاریخ» در «موسسه تاریخ اوال
اسالم» برگزار شد اساتید به این نتیجه رسیدند که شریعتی بین علوم انسانی بیشتر با تاریخ
شناخته می شود. زیرا پس از این که مدرک تحصیلی اش تاریخ ارزیابی می شود، با ایجاد
دپارتمان تاریخ در دانشگاه مشهد تاریخ های تمدن، ادیان، ایران و اسالم را تحقیق ـ و ـ تدریس
می کرده  است؛ و خود نیز می گوید که در اصل، کارم، رشته تحصیلی و تحقیقی ام تاریخ و گرایشم
تاریخ تمدن (یا فرهنگ) است(نقل به مضمون). تمدن (به معنای فرانسوی ـ انگلیسی) و فرهنگ
(به معنای آلمانی کلمه) معادل اند و محورهای آن عبارت است از: زبان، هنر، دین، سبک زیست
و کار ـ و ـ تولید و فن آوری، و درمجموع تاریخ. از این میان، در فرهنگ ما شریعتی بر جایگاه مرکزی
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زی ر ی ج بر ی ری ر ر ن ی ین ز ریخ وع ج ر و وری ن و ی و و ر و
دین تأکید می کند که به ویژه در فرهنگ ما نقش تعیین کننده تری دارد.

در «آری این چنین بود برادر» شریعتی نوعی خوانش زیر ـ و ـ زبرشده از تاریخ ارائه می کند.

متن داستان سفرش به مصر و بازدید از اهرام ثالثه را شرح می دهد؛ می گوید عاشق تمدن ها
بودم و در هر شهر و کشوری سراغ آثار تمدنی بزرگ را می گرفتم که چه اثری و شاهکاری در تاریخ
خلق شده است. تا اینکه به اهرام رسیدم و ناگهان…به تمدن بی ایمان شدم. به این دلیل که
به روشنی دیدم تمام آثار بزرگی که در طول تاریخ تمدن ها را ساخته اند بر روی استخوان های
اسالف من ساخته شده اند؛ یعنی خود را با بردگانی که مدفنشان در گوشه ای افتاده و حتی
راهنما اشاره ای به آن ها نمی کند، خویشاوند و هم تبار می سازد و می گوید بین این اهرام و آن
سنگ ها، دخمه ها و گورهای بردگان، سنگالخی، خِط سرخی است نگاشته با خون، در فاصله

چند گامی از جالد تا شهید.

داستان تمام می شود؛ برمی گردد؛ و شروع به نوشتن نامه ای خطاب به آن برده می کند. نخست،
شرح فاجعه این اهرام ثالثه که پنج هزار سال پیش، هشت صد میلیون تخته سنگ، با هرکدام
به طور میانگین دو تن وزن، بوده جابجا شده و از اسوان  به قاهره آمده، و نُه هرم ساخته شده
(شش تای آن کوچک و سه تای آن بزرگ). و نتیجه می گیرد که این ها نمایندگان و نمادهای
سه گانه «زر و زور و تزویر» اند؛ و در فاصله چهارصدمتری آن، سنگ های پراکنده ای که گور
بردگان است و طی صد ـ و ـ سی سال هر روز صدهزار برده از هزار کیلومتری می آمده اند و با
بیماری ها و اعتصاب ها و بدرفتاری ها، قتل عامی صورت می گرفته و به طور متوسط هر روز صد

نفر کشته می شدند.

و بعد ادامه می دهد که تجربه به من آموخته که همه جا در کتاب ها، آدم ها، آیه ها، روایت ها،
اثرها، افکار و بیشتر در جامعه و تاریخ به دنبال گمشده ها و متهم ها باشم، چون بیشتر ارزش ها را
در مطلب هایی یافته ام که کمتر مطرح شده اند؛ زیرا ارزش ها را یا کتمان کرده اند یا اگر
نتوانسته اند حامالنش را قتل عام. بنابراین بردگان را مخاطب می سازد و به آن ها نامه می نویسد؛
با آن ها وارد گفتگو می شود و درصدد برمی آید تا از قربانیان خاموش و حاشیه نشین تاریخ

«سوژه» بیافریند و صدای نیرویی را پژواک بخشد که درواقع محرک و موتورِ اصلی تاریخ است.

این پرسش که سوژه تاریخ چیست و کیست؟ از موضوعات کلیدی تاریخ است؛ این که موتور
پیش برنده تاریخ کدم است؟ البته شریعتی در جای دیگر چهار عامل را ذکر می کند: ناس،
سنت، تصادف، و شخصیت. دوتا از این  چهار، به ظاهر جنبه فرعی تر دارند که شخصیت و
تصادف باشد و دوتای دیگر جنبه مبنایی، یعنی قانون مندی ها و مردم که محملِ رشد و توسعه
تاریخ اند. و شریعتی می خواهد از مردم و بردگان سوژه بسازد، همان طور که در «فاطمه فاطمه
است» می خواست به زن در تاریخ اسالم در مقام «سوژه» (به معنی کانتی و نه دکارتی کلمه
یعنی فاعل و سازنده تاریخ) بنگرد. و در اینجا نیز می خواهد بردگان را نه تنها مخاطب بگیرد و با

آن ها دیالوگ کند، بلکه از آن ها سوژه بسازد یا در این مقام با آن ها تعامل داشته باشد.

دومین مسئله این که در این تاریخ که تاریخ استبداد و استثمار است، نقش استحمار (به ویژه
«کهن» یا دینی آن) برجسته می شود؛ در تمامی نظام های طبقاتی تاریخی، به خصوص در مُدل
ژرژ دومزیل (ساختار «ایدئولوژیک» و طبقاتی سه گانه جوامع هندواروپایی)؛ با در نظر گرفتن
نقش سه عنصر « اقتصاد و سیاست و فرهنگ» که شریعتی با تعبیر «زر و زور و تزویر» از آن یاد
می کند. در این مثلث، ضلع اصلی که تثلیث بر آن بناشده آگاهی یا استحمار است، و دین و
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ایدئولوژی در تاریخ نقش منفی یا توجیه کننده وضع طبقاتی را بر عهده داشته است. و نیز اینکه
این ادیان پیامبرانشان دو نوع اند: یا به سمت طبقات حاکم متمکن و سلطنت ها می روند و یا

پیامبران ادیان توحیدی اند که بعدها توسط روحانیون متولی به طبقات حاکم می پیوندند.

هدف نخست شریعتی گفتگو با سوژه تاریخی است؛ سپس، این که تاریخ چگونه پیش رفته و
نقش استحمار دینی در این سیر؛ و سومین نکته نقش انقالبی و رهایی بخش ادیان در آغاز با
پیامبران و درنهایت، مبحث «مذهب علیه مذهب». بدین ترتیب، درست است که روحانیان یا
دین های نهادینه رسمی و تاریخی همیشه از طبقات حاکم یا توجیه گر آن بوده  و از نظر شریعتی
مسئول شناخته می شوند؛ اما در برابر، همواره میراِث پیامبران و نگرش اعتراضی موعودگرا
(مسیانیک) مهدوی به وضع موجود و نظم حاکم نیز حضور داشته است. بنابراین تاریخ عبارت
است از جنگ مذهب علیه مذهب که این نگاه در بحث های ارنست بلوخ و بنیامین وجود دارد.
چراکه تز اصلی بلوخ هم که بیشترین وقت و انرژی را برای آن گذاشت در مورد «توماس مونتسر»
 مسیحی آلمانی آغاز سده شانزدهم میالدی است که تز اصلی  متأله عارف و انقالبی ،

دانشگاهی زیر عنوان «متأله انقالب» بود.

چهارمین نکته این که به رغم ظاهر ناامیدکننده و به اصطالح  تراژیک ماجرای تاریخ در نگاه
شریعتی، در این متن نیز درنهایت، باز «امید» چیره می شود. از طریق درافتادن با سرنوشت و
ِ داستان. کسب «لذتِ پیکار» و چشم اندازها یی که ترسیم می شود، چشم انداز امید است و تداوم

پنجمین نکته اینکه شریعتی تاریخ را «دور انی» می بیند؛ اما این دوره ها از دل هم برون
نمی آیند. مفهوم «تمپوس» در زبان التین به معنای منقطع و قطعه قطعه شده است. دوره ها در
ً نزد نیچه یا نگاه هگلی به ضرورت منطقی از دل هم برمی خیزند؛ درحالی که در نگاهی دیگر مثال
هایدگر، این  دوره ها مانند ستاره هایی در آسمان ظاهر می شوند و اگر به یکدیگر ربط هم داشته

باشند، از دل هم برون نمی آیند. بنابراین تسلسل بین این ها منطقی و مکانیکی نیست.

ششمین نکته، ناتمام ماندن داستان «آری این چنین بود، برادر» با اشاره به نقش امام علی
است. امام می آید و با او «مکتب، وحدت و عدالت»، بعد از او چه می شود؟ ادامه بحث در جای
دیگر شروع می شود: در «تشیع علوی و تشیع صفوی» و همین بالیی که سر اسالم آمد سر

تشیع هم تکرار می شود…

جمع بندی این که تاریخ در نظر شریعتی مجموعه گسست هایی است که گویی تنها یک نخ
تسبیح این  دوره ها را به یکدیگر متصل می کند و آن دوگانه سلطه ـ رهایی(استکبار و استضعاف)،
عدالت ـ آزادی و به ویژه، آگاهی ـ استحمار است که پیچیده ترین شکل استضعاف باشد. خالصه،
یک مبارزه مشترک این ها را به هم متصل می سازد. د. شایگان در کتاب «انقالبی مذهبی
چیست؟» از بینش تاریخی شریعتی انتقاد شده که مانوی است، یعنی مبارزه دائمی خیر و شر
در تاریخ که دوره های بی ربط را با هم یکی می داند. اما در اصل، این گونه است که در دیدِ کلی و در
طول تاریخ، «بردگان» با تغییر  اشکال بردگی این اتصال را ایجاد کرده اند. بردگی یا استثمار
(استضعاف) است که دوره ها را اگرچه در شکل های مختلف به هم وصل می کند؛ و در برابر آن،
«انتظار اعتراض برانگیزِ مهدوی و امید به وراثت و امامت یا راهبر شدن همین محرومین در تاریخ

و در راستای فالح انسان مطرح است.

در جمع بندی باید تصریح کرد که مشکل نگاه هگلی در این است که خود را در موضع خدا
می گذارد و می خواهد از منظر کل به عالم نگاه کند. گویی هگل با چشمان خدا به هستی می نگرد

دارد! را کل مطلق و مطلق کل دریافتن دعوی عبارتی به و
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و به عبارتی دعوی دریافتن کل مطلق و مطلق کل را دارد!

این نگرش از نظر فلسفی، عقلی و علمی نیز نقدپذیر است. به این دلیل که ما فقط می توانیم به
سبک کانت از منظر انسانی به عالم بنگریم که همواره منظری است «متناهی». ما در
موقعیت هایی هستیم که به تعبیر هایدگری در وهله اول و غالباً، نه با امر استعالیی نامتناهی،
بلکه با موقعیت های دارای حد و مرز و محدوده های متعیّن مواجه می شویم، که برای انسان
رنج آور است و جنبه  تراژیک دارد. هرچند پیکار با آن اسارت ها جنبه لذت بخش نیز دارد. اما این
انقطاع ها، این استثناها و تکرار شر در تاریخ و پیچیده شدن ِ مبارزات آن قدر زیاد است که
بنیامین تصورات وهم آلودِ مکانیستی و به اصالح اتوماتیستی نسبت به تاریخ را در «تزهایی
درباره تاریخ» مورد نقد قرار می دهد. در تز اول، در بحث فلسفه تاریخ مثالی می زند: آدمکی
ملبس به لباس  ترکی با قلیانی بر گوشه لب، نشسته در برابر صفحه شطرنجی که روی میز
بزرگی قرار دارد؛ مجموعه آیینه ها این توهم را ایجاد می کند که گویی این میز از تمام جهات
شفاف و قابل روئیت است. ولی درواقع، آدم کوتوله گوژپشتی که شطرنج باز ماهر و خبره ای بود
درون آدمک قرار داشت و چند رشته طناب دست های آدمک را به حرکت درمی آورد. بنیامین با
این مثال شروع می کند و می خواهد بگوید که الهیات که زشت شده است و ازریخت افتاده،
پشت یک نوع سیاست یا در اینجا «ماتریالیسم تاریخی» پنهان شده و پیش می رود. دوستمان
یاشار دارالشفاء مقاله ای نوشته  و گفته اند کاری که شریعتی با اسالم و مارکسیسم می کند مثل
همین بازی الهیات و سیاست است؛ و معلوم نیست که در اینجا مارکسیسم گوژپشت است یا
دین. یعنی شریعتی چون نمی خواهد مارکسیسم را مطرح کند، پشت صحنه دین را تحلیل
مارکسیستی می کند یا به عکس. و البته به نظر من ایشان برداشت عکس کرده  و گفته اند که
بنیامین خود توصیه می کرده که باید این کار را بکنیم یعنی الهیات جنبه مسیانیک را وارد کند؛
چراکه گفتیم در نظر بنیامین و ارنست بلوخ بعد مذهبی و عرفانی مطرح است. درحالی که به نظر
می رسد بنیامین نمی خواسته این را بگوید بلکه در اینجا او با ماتریالیسم تاریخی ای که توسط
دستگاه استالینی نوعی جزمیت مادی پندار به راه انداخته  بود و برای همه چیز جواب های آماده
داشت، می خواهد دربیفتد و همچنین می خواهد علیه توهم پوزیتویستی آگوست کنت که بر
این باور است که گویا جامعه شناسی به عنوان یک علم در دوره جدید از انسانیت می تواند جای
الهیات را بگیرد و درواقع نوعی دین جدید به نام علم گرایی (سیانتیسم) را بنیان می نهد، مبارزه
کند؛ و همچنین می خواهد با این تفسیر آلتوسری دربیفتد که خود را وارث دورکیم می دانست و
به اصطالح می خواست فرایندی «بدون سوژه» را مطرح سازد و او نیز به توهم علم گرایی دچار بود،
یعنی ماتریالیسم تاریخی را علم می دانست. بنیامین درصدد بود تا تمام این  گرایش ها را یکجا
بکوبد. این تصور که دوره ها در تاریخ به شکل مکانیکی از دل یکدیگر بیرون می آید و تحلیل های
طبقاتی ای با این بینش می شد و جبر تاریخی که وجود دارد. او در برابر «الهیات سیاسی» به
سبک کارل اشمیتی، محافظه کارانه، مکانیستی، ماتریالیستی، و اتوماتیکی می کوشید نوعی
برداشت الهیاتی رهایی بخش و انتقادی را مطرح سازد که خصلتی موعودگرا، مهدوی یا

مسیانیک، داشت.

درنتیجه  اگر بخواهیم تاریخ را به شکل واقعی ـ رئالیستی ببینیم، می بایست آن را متواضعانه،
پرسش گرایانه، و پیش بینی ناپذیر ببینیم و بررسیم؛ و این نکته اساسی که هر رخداد تاریخی
(همان گونه که میشل فوکو نشان می دهد) یگانه و منحصربه فرد است؛ و با این هدف که پژواک و

بلندگوی رساندن ندای خاموشان و فراخواندن حاشیه نشینان تاریخ به متن باشیم.
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اشکال جدید بردگی و جدال برای به رسمیت شناخته شدن

حسین مصباحیان[2]: من عالقه مندم بحثم را با ارجاع به سه پرسش کلیدی و مهمی که در
گشایش جلسه مطرح شد، پیش ببرم. پرسش اول اینکه شریعتی چگونه دو دیدگاه هگلی و
بنیامینی را که به نظر با هم متناقض می آیند، در کنار هم قرار می دهد و از ترکیب آن ها نظریۀ
خود در مورد تاریخ را می سازد؟ به این معنا که او چگونه از یک سو همچون بنیامین، تاریخ را
خاستگاه فاجعه و قتلگاه ارزش های انسانی می داند و از سوی دیگر همچون هگل، حرکت تاریخ را
حرکتی در مسیر آزادی و سعادت می بیند؟ دوّم اینکه، پیام این دو متن برای مخاطبین امروز، که
ما باشیم، چیست؟ آیا این دو متن می خواهند به ما بگویند که «تصویر نیاکان برده شده،
بیشترین انگیزه را برای تداوم پویش در جهت رهایی و آزادی فراهم می آورد»، پس ازاین رو،
منطقاً علیه وضع موجود شورش باید کرد یا برعکس، ازآنجاکه حرکت تاریخ، حرکتی از توحش
به تمدن نیست، بلکه حرکتی از توحش کالسیک به اشکال مدرن آن است، «تاریخیّت» و
«تقدیر» امور را باید پذیرفت و به آن ها تن باید داد؟ و سوم اینکه کارگزار یا عامل تحول تاریخ، نزد
این دو کیست؟ فرودست و ستمدیده است به اعتبار «تزهایی درباره فلسفۀ تاریخ» بنیامین و
«آری این چنین بود برادر» شریعتی، یا روشنفکر و نخبه است به اعتبار برخی از آثار بنیامین و

برخی دیگر از نوشته های شریعتی و ازجمله آنچه درمجموعه چه باید کرد فراهم آمده است؟

برای ورود به این پرسش ها، نقل قولی از ژیل دلوز احتماالً می تواند راهگشا باشد.او در جایی
می گوید، «فلسفه با عقل آغاز نمی شود، یا با خشم آغاز می شود یا با امید.» وقتی ما متن «آری
این چنین بود برادرِ» شریعتی و «تزهایی دربارۀ فلسفۀ تاریخ»، بنیامین را می خوانیم، تجلّی این
نظر دلوز در مورد نقطۀ آغاز فلسفه ورزی پیرامون امور انضمامی را در هر دو اثری که ذکر شد
می بینیم. درست است که گفته اند، و به درست هم گفته اند، که وقتی به هستی «نگاه»
می کنیم، دچار حیرت می شویم و در پی آن پرسش های پرشمار است که در ما می رویند و سر
برمی آورند و فقط پس از این دو مرحله یا در متن چنین مراحلی است که عقل آدمی می تواند به
کار گرفته شود و پرتوی بر معماهای هستی بیفکند، امّا به محض اینکه رویمان را از «هستی»
به سوی «هستنده»، از «وجود» به «موجود» و از «قوه» به «فعل»، برمی گردانیم، حکایت
به کلی عوض می شود. در اینجا، از «حیرت»، به معنایی که در فلسفه از آن سخن می گوییم،
ً خشم از اعمالی است که عالی ترین کمتر بتوان اثری جست، آنچه جای آن می نشیند، احتماال
نوع هستنده یعنی انسان در طول تاریخ انجام داده است. اولین ویژگی مشترک دو متنی که

موضوع بخشی از بحث جلسۀ امروز است هم، همین «خشم» است.

می دانیم که تزهایی دربارۀ فلسفۀ تاریخ در سال 1940 نوشته شده است و آخرین کتاب بنیامین
است، و باز می دانیم که یک سال قبل از آن، یعنی در سال 1939، پیمانی به نام عدم تعرض، بین
شوروی سوسیالیستی و آلمان نازی امضاء می شود. مطابق بندهایی از این پیمان، از یک سو
توافق می شود که کارشناسان نظامی روسی به آلمان بروند تا تعلیم یابند و از سوی دیگر آلمان،
تمام تأسیسات نظامی خود را در خاک شوروی مستقر سازد و همکاری دو کشور در حوزۀ نظامی
به عالی ترین سطح خود در تاریخ مناسبات دو کشور برسد. شوروی عالوه بر این، متعهد می شود
که به آلمان غله و مواد غذایی و نیز مواد خام و سوخت صادر کند. کمک هایی که بی آن، آلمان
نازی هرگز قادر نبود به حیات خود ادامه دهد و فراتر از آن به فکر متصرفات جدید باشد. به نظر
ً بدون ارجاع به پیام عدم تعرض بین شوروی و آلمان نازی من تزهایی دربارۀ فلسفه تاریخ، اصوال
باشد، پرسیده خود از بنیامین که کرد تصور توان م که غضبآلودی پرسش نیست فهم قابل
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قابل فهم نیست. پرسش غضب آلودی که می توان تصور کرد که بنیامین از خود پرسیده باشد،
این است که چگونه می شود نازیسمی که برای ملّت آلمان و برای کل جهان فاجعه آفریده است،
او و یارانش را یا به خاموشی کشانده است یا به تبعید و آوارگی و یا حتی به مرگ تهدید کرده
است، با استالینیسمی متّحد شود که ایدئولوژی مارکسیستی آن داعیۀ برابری داشته است و

خود بنیامین نیز با آن ایدئولوژی همدلی داشته است؟

بنیامین در «تزهایی دربارۀ فلسفه تاریخ»، ماتریالیسم تاریخی را نوعی المثنای فلسفی برای
«آدمک ملبّس به لباس ترکی با قلیانی بر گوشۀ لب»، می داند که قرار است «همواره برنده
ً با در نظر داشتن اتحاد نازیسم و استالینیسم، بحث می کند که «سنّت باشد». بنیامین، احتماال
محرومین، ستمدیدگان و ملل سرکوب شده به ما می آموزد که حالت اضطراری که در آن به سر
می بریم، استثناء نیست، بلکه قاعده است. ما باید به مفهوم یا برداشتی از تاریخ برسیم که در
پیوند با این نگرش باشد». گرچه جمله ای که نقل شد، پیش فرض مستتر در سؤال اول مدیر این
جلسه را تقویت می کند، ولی وقتی تزهای هشتم، نهم و دهم بنیامین را مورد توجه قرار می دهیم،
درمی یابیم که این گونه نیست که او غایت تاریخ را همچون هگل، آزادی و سعادت نبیند، حتی

اگر به پیشرفت خطی قائل نباشد که نیست.

بنابراین، این گونه نیست که شریعتی دو نظر به کلی متناقض دربارۀ غایت تاریخ را با هم
درآمیخته باشد و نظریۀ خود را بر آن اساس سامان داده باشد. متن «آری این چنین بود برادر»
شریعتی نیز همچنان که در خود متن به کرات تصریح شده است، از واکنش خشم آلود شریعتی
به ستمی که به طبقه و تباری که او خود را به آن وابسته می بیند  ـ تباری که شرفش در آن است که
«خون هیچ شریفی، از آن هایی که شرافتشان را تیغ و طال می سازد، در رگش نیست» ـ شروع
می کند و تاریخ را تاریخی که سرگذشت طبقۀ او را گزارش نکرده است، دشمن تبار خود می داند.
من در اینجا الزم می دانم برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت احتمالی یک پرانتز باز کنم و
توضیح دهم که مواجهۀ شریعتی با تاریخ سه نوع بوده است. یا به عبارت دقیق تر می توان گفت
ً سه نوع مواجهه با تاریخ قابل تصور است. وقتی با وقایع تاریخی آن گونه که فرض است که اصوال
که اتفاق افتاده اند، مواجه می شویم و می خواهیم منطق تحوالت آن را دریابیم، در باب آغاز و
انجام آن چیزی بگوییم و یا احتماالً مسیر و دوره های آن را مشخص کنیم، با تاریخ مواجهۀ
فلسفی از نوع کالسیک آن کرده ایم؛ مشابه مواجهۀ هگل در کتابی که به فارسی با عنوان عقل در
تاریخ ترجمه شده است و یا یاسپرس در کتاب آغاز و انجام تاریخ. امّا زمانی که با تاریخ به عنوان
د وا م، کن شناسای ا آن امکانات و موانع محدودیتها، م خواه م و شویم م مواجه علم یک
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یک علم مواجه می شویم و می خواهیم محدودیت ها، موانع و امکانات آن را شناسایی کنیم، وارد
قلمرو فلسفۀ انتقادی تاریخ شده ایم. دو نوع اول مواجهه با تاریخ اگر فلسفی هستند، یکی
معطوف به وقایع و دیگری معطوف به علمی که آن وقایع را گزارش می کند، نوع سوم مواجهه،
همان نوشتن تاریخ است. تاریخ نویسی امّا خود از مراحل و منازل مختلفی عبور کرده است و
سنت های گوناگونی را شکل داده است، از تاریخ سیاسی تا تاریخ فرهنگ و … شریعتی به هر سه
شکل مذکور با تاریخ مواجهه داشته است که من نمی خواهم وارد آن شوم، فقط می خواهم تأکید
کنم که متن «آری این چنین بود برادر» بیشتر به نوع سوم مواجهه با تاریخ یعنی تاریخ نویسی و
عالی ترین شعبۀ آن یعنی تاریخ از پایین، تاریخ در حاشیه مانده ها و تاریخ بی صداها نزدیک
است و اهمیت آن نیز در همین است. این قسمت بحثم را با ارجاع به سؤال اول و نخستین ویژگی
مشترک دو متن بنیامین و شریعتی خالصه می کنم و آن اینکه اولین خصلت مشترک دو متن،
نارضایتی عمیق و واکنش خشم آلودشان به وضع موجود است، بی آنکه برخالف پیش فرض
مستتر در سؤال اول، هیچ یک از دو متن ،آزادی و سعادت به مثابه غایت تاریخ را زیر سؤال برده

باشند و از این نظر تناقضی بین آن ها وجود داشته باشد.

دومین خصلت مشترک این دو متن که به سؤال دوّم جلسه هم راه می برد، درافکندن امید است.
این داوری البته، ممکن است با توجه به تصویر سیاهی که هر دو متن از تاریخ ستمدیدگان
ترسیم می کنند، بعید جلوه کند. بنیامین به صراحت به ما می گوید «هیچ سندی از تمدن وجود
ندارد که درعین حال سند بربریت و توحش نباشد»، و شریعتی به آن می افزاید که «برادرانم
[بردگان] به من آموختند که هر چه به نام اخالق، تمدن و تاریخ به من آموخته اند، دروغ بوده
است، آنچه را که در کالس ها می آموزند، فرعونیات است و قارونیات و بلعمیات. تاریخ راست،
فاصله اهرام است تا اینجا، و تمدن، اخالق، دین و همه علوم انسانی در مدرسه ها است، نه در
معبدها، همه را در زیر همین سنگ ها، با برادران من دفن کرده اند.» هیچ یک امّا نتیجه
نمی گیرند که چون چنین است، چنین نیز خواهد ماند. شریعتی، در گزارش خود از پنج هزار سال
تاریخ، تأکید می کند که «بردگی و برده –در شکل های مختلفش- همچنان بوده است،» و آمد و
شد پیامبران بزرگ مانند زرتشت، مانی، مزدک، بودای بزرگ، کنفوسیوس حکیم، الئوتسوی
عمیق، تغییری در این وضعیت نداده است. تا اینکه به روایت شریعتی، کسی می آید که
می گوید من از جانب خدا آمده ام و اطراف او همه برده: « بالل، بردۀ برده زاده، سلمان، آواره ای به
بردگی گرفته شده از ایران، ابوذر، فقیر درماندۀ گمنامی از صحرا، سالم، … بیگانه ارزان قیمت…
.» دیری امّا نمی گذرد که به نام او معابد عظیم و پرشکوه سرمی کشند و «ناامید شدم که چه
می توانستم بکنم، برادر؟» شریعتی این داستان را ادامه می دهد و به علی می رسد، کسی که
می خواست عدالت را مستقر سازد… و آزادمان کند. امّا «نتوانست». خوانندۀ متن وقتی به
ً با وجه سلبی پرسش دوم این جلسه همسو می شود و نتیجه می گیرد که اینجا می رسد احتماال
تقدیر همین است و کاری نمی شود از پیش برد و چون چنین است، باید تن درداد. امّا دقیقاً در
همین نقطه نتیجه عکس می گیرد و امید دائمی را برمی کشد: گرچه علی نتوانست در زمان
حیات خود، ما را «پیشوایان جهان و وارثان زمین قرار دهد»، امّا «توانست مذهب و پیشوایی و
سیادتی را برای همیشه به من، ما، برادر اعالم کند. مذهب عدل و مذهب رهبری خلق.» بدین
ترتیب تا آنجا که به شریعتی مربوط می شود، تصویر نیاکان برده شده، امید و انگیزه را برای
پویش در جهت رهایی و آزادی فراهم می آورد. به روشی مشابه، بنیامین نیز گرچه با پیشرفت
خطی مخالفت می کند و معتقد است که «نقد مفهوم مسیر تکاملی، باید اساس و مبنای
هرگونه نقد از خود مفهوم پیشرفت قرار بگیرد»، در همان حال معتقد است که «گذشته
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شاخصی گذرا با خود همراه دارد که بدان وسیله به رستگاری و نجات رهنمون می شود».

پاسخ به سؤال سوم را کوتاه کنم و به یک نکتۀ تکمیلی بپردازم. نه از متن «تزهایی دربارۀ فلسفه
تاریخ» و نه از «متن آری این چنین بود برادر»، نمی توان پاسخ صریحی برای این پرسش یافت که
کارگزار یا عامل تحول تاریخ کیست؟ آنچه از این دو متن برمی آید نقد اشکال سنّتی مبارزۀ
طبقاتی و مدنظر قرار دادن سایر موانع تحول تاریخی، به ویژه توتالیتاریسم و فاشیسم و اشکال
گستردۀ بردگی است. گرچه بنیامین تأکید می کند که «این نه فرد یا افراد بلکه طبقۀ ستمدیده
مبارز است که سرمایه و گنجینۀ معرفت تاریخی محسوب می شود. مارکس آن را آخرین طبقۀ
به بردگی کشانده شده و منتقمی می داند که رسالت خطیر رهایی بخش را به نام نسل منکوب
شدۀ تاریخ به انجام می رساند»، امّا درعین حال تأکید می کند که «رسالت» ایجاد حالت
اضطراری واقعی است؛ این امر موضع ما را در مبارزه علیه تمامی اشکال استبداد، دیکتاتوری،

فاشیسم و توتالیتاریسم تقویت خواهد کرد».

امّا نکتۀ تکمیلی و بسیار مهمی-که بی ارتباط با پرسش سوم هم نیست و من عالقه مندم آن را
ً چیست؟ ً با تکیه بر «متن آری این چنین بود برادر» طرح کنم، این است که بردگی اصوال منحصرا
شریعتی در اینجا یک افق جدید باز می کند و مفهومی از بردگی ارائه می دهد که بسیار گسترده
است. او می نویسد «ما اکنون به ظاهر برای کسی بیگاری نمی کنیم، آزاد شده ایم، بردگی برافتاده
است، امّا به بردگی ای بدتر از سرنوشت تو محکوم شده ایم. اندیشۀ ما را برده کرده اند، دلمان را به
بند کشیده اند و اراده مان را تسلیم کرده اند…» و ادامه می دهد که «برادر! تو اربابت را به سادگی
می شناختی و درد شالقی را که می خوری، به سادگی احساس می کردی و می دانستی که برده ای
و چرا برده ای و کی برده شده ای و چه کسانی برده ات کرده اند: و ما اکنون با سرنوشتی همرنگ
سرنوشت تو، بی آنکه بدانیم کی ما را به بردگی این قرن کشانده است و از کجا غارت می شویم…»
آنچه از این کلمات و عبارات برمی آید، بی تردید تعمیم مفهوم بردگی از اشکال شناخته شده به
تمام اشکال ممکن و متصور آن است و ازاین رو متن «آری این چنین بود برادر»، به نظر من در
آخرین کالم دعوتی است برای مبارزه و تالش جهت به رسمیت شناخته شدن کلیۀ حقوقی که
در سطوح مختلف ازدست رفته است و از این نظر، این متن باید در پیوند با آراء متفکران نسل
سوم مکتب فرانکفورت، به ویژه اکسل هونت و به طور مشخص در پیوند با کتاب جدال برای به

رسمیت شناخته شدن خوانده شود.

[1]. دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران

[2]. دکتر حسین مصباحیان، استادیار سابق گروه فلسفه دانشگاه تهران و همکار فوق دکترا در
دانشگاه تورنتو کانادا و پژوهشگر حوزه «فلسفه دانشگاه» و فلسفه های سوژه و پیوند آن با

جهان شمولی است.

ایران فردا ، شماره ۱۲، ۱۵ خرداد ۱۳۹۴
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