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 مقدمه : 

 
 دوستانِ گرامی! ●
 
، پس از فراگیر سوسیالیسمبرانگیِز امروزه، بحِث چالش ●

نئولیبرالیسم در جهان، حتی در بیِن نیروهای فرهنگِ شدِن 
چپِ جهان نیز، کمرنگ شده، و از رونق افتاده است. چنان که 

از  ،انسانِی ، رهاییک نظامِ سوسیالیستیگویی، بدونِ تحققِ 
 است! پذیرامکان داری،سرمایهنظامِ چنگاِل 

 
چِپ ما پیروانِ آرماِن شریعتی، به عنواِن یکی از نیروهای  ●

نوی مذهبی در جهان، موظفیم که، ضمنِ درکِ این مساله که، 
 "گفتمانِ غالبِ"های امروزه دیگر، سوسیالیسم، یکی از مولفه

ی بخشی از ی ما نیست، از طرِح مدامِ آن، به مثابهدر جامعه
در اسیرِ  انسانِ یِ رهای جهتِدر ، ضروری و حیاتیبسترِ یک 

 ، نهراسیم!و تزویر زر و زور "تثلیِث شومِ "چنگاِل 
 
مان، طرِح این حرکتِی های ما، در بخشِ فکریکی از رسالت ●

از این نظاِم یِ ایده برای مردم است که، انسان، برای رهای
حاکمِ بر جهان، نیازمندِ ایجاد شدِن یِ دارکُِش سرمایهانسان

 یِیکی از سه عنصرِ اصل ،"سوسیالیسم"ی است که، "بستر"
 آن است.



 
 بخش،برای ایجادِ آن بستِر رهایی ، کهطرح این ایده آری! ●

لیثِ تث"آن ما نیازمندِ تحققِ در راستای خداگونه شدنِ انسان، 
، "اومانیسم _سوسیالیسم  _دموکراسی "ی "اهورایی

تحققِ آزادی،  رسیدنِ به، برای "دموکراسی" هستیم. تحققِ
تحققِ برابری، و  رسیدنِ به، برای "سوسیالیسم"
 ، برای رسیدنِ به اخالق."نیسممااو"
 
تالِش من در این کتاب، بر آن بوده است که، با یِ تمام ●

 ی مفهومِ درباره شریعتیمتفرقِ های نوشته یکلیهیِ آورجمع
ی "بندیدسته"، به وی ، از کِل مجموعه آثارِ سوسیالیسم

هر ی ، دربارهنیز آن پرداخته، و شرحِ کوتاهی رایِ موضوع
دوستدارانِ جوانِ شریعتی، بر یِ مقدماتیِ شنایبخش، جهتِ آ

بر خوِد یِ ممکن، متک بیافزایم. شرحی که، تا حدِجمالت، آن 
 متن است.

 
امیدوارم که، توانسته باشم، رسالتِ خویش را،  ،در پایان ●

 ترِ بیشیِ جهتِ طرحِ این ایده، که خود گامی است برای آشنای
 _عرفان "ِش بخرهایی با آرمانِ  ،دوستداراِن جواِن شریعتی

ی ناتواِن در حِد این بندهتا آنجا که ی وی، "آزادی _برابری 
 ، به انجام رسانده باشم.است علی

 
 با سپاس، نگاه نو ��



 
 ضرورتِ سوسیالیسم 

 
 ،هموارهدر تاریخِ بشری،  سوسیالیسم،در نگاِه شریعتی،  ●

، که زنی در جهانِ کنونی و ،بوده است "انسانی آلِایده" یک
ی ، و دورهاست داریی تاخت و تاز و تاراجِ نظامِ سرمایهعرصه

انسان، مسخِ فطرتِ انسانی، قربانی شدنِ یِ از خود بیگانگ
خدایی، و گرفتار شدنِ روِح  _های انسانی ی ارزشهمه

 ضرورتِ " یک ،ر منجالبِ مصرف و مصرف و مصرفانسانی د
بخِش ی رهاییژههر پرو ناپذیری از، و بخِش جدایی"حیاتی

 .انسانی
 
 تحققِ ِی حیاتفوری و براساسِ همین نیاز، و ضرورِت  ●

ی ، به مثابهمارکس است که، امروز در جهانِ سوسیالیسم،
 افلِ محیِ در تمام سوسیالیست، یک متفکر و روشنفکرِنمادِ 
 هممطرح، و  ،جهانِی مذهب یو حت ستیالیو سوس کیآکادم

رود یم ن،یالت یکایدر امر ،رکسما حضورِو چنان زنده است. 
 ،کند. و امروز ریتسخ ،نیالت یکایدر امر ،را سایکل روحِ  ،که

 سر زدن است. در حالِ  ،دوباره ،مارکس در اروپا شبحِ
برای همیشه، جهان، یِ طلببرابری یفلسفه روشنفکری که،

 است.دنیای مدرن ِی خواهبرابری یهاسطور نیا ونِیمد
 
 



 
 خواهیآزاد ستِ یالیسوس ستِ خداپر 

 
 "خواهیآزاد ستِ یالیسوس خداپرستِ"دکتر شریعتی، یک  ●

مکتِب "عدی! و مولفِ یک چند بُ وجودیبا  ،انسانی. بود
قرنِ  "خوانشِ"خود، یک  ،. مکتبی که"توحیدیبخِش رهایی

یِ های عرفانمذاهب و گرایشیِ ی تمامو چکیدهبیستمی، 
 است. بشری در تاریخِموجودِ سازِ انسان

 
ِی یک مذهبِ قرِن بیستم .او یک انسانِ مذهبی است ●

 یانسان یبه معنا ،فرامدرنیِ انسانِ مذهبآری! یک فرامدرن! 
ی انسانی در یک رابطه .یبه هستیِ نگاهِ معنو کیاز  برخوردارِ
جاودانِ مهرباِن خدای ، با یک امرِ قدسی، با یک وجودمعنادارِ با 

 ر.یناپذآسیب
 
در جستجوی  های فراتاریخی، وی ارزشرستندهپ انسانی ●
 حرکتِ و ی وجودی، "آزادی"رسیدنِ به در آرزوی ، و "رهایی"

 هایتحققِ ارزشدر مسیِر ، بخشو تعالی پایانمستمر و بی
و ی بشری، جامعه، و جامعهخدایی در خویش،  _انسانی 

 !خداگونه شدن در اوجِ آن، خویشاونِد خدای شدن، و
 
 
 



 
 هستی در انسان هدفِ 

 
، هدفِ خداوند، از طرِح ابراهیمیبخشِ رهاییمذاهِب در  ●

 "خویشاوندِ"در راستای است،  وایِ خلقتِ انسان، خداگونگ
هر انسانِ خودآگاهی یِ در نتیجه، هدفِ زندگکه شدن!  یخدا
 یارادهبا است. و این هدف،  "خداگونه شدن"، همین نیز

خودآگاه، انتخابگر، و "است  یانگریخودِ انسان، که عص
ِی طوالن رِ یس کیدر ، "خواهآرمان"و در نتیجه، ، "نندهیآفر
از  یکیپروسه، مذهب،  نی. و در اافتیتحقق خواهد  ،یخیتار

 رسانِ یاریبخش، و یادآور، امیدبخش، رهایییِ اصل یروهاین
واالی هدفِ  نیبه ا ،اوِی ابیدستراستای در  ،انسان

 خواهد بود. بوده، هست، و خداگونگی،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 نیاز به بسترِ مناسب 

 
انسان، خداگونه شدن است. و بستر و یِ آری! هدفِ زندگ ●

، و "جامعه"، "انسان"، عبارت است از "شدن"ی این زمینه
 ،. به عبارتِ دیگر، برای رسیدنِ به این هدف، ما باید"تاریخ"

در تاریخ  انسان، در جامعه، و ایطِ مناسبِ این تحول را، درشر
 ی بشری(، فراهم سازیم.جامعهدر )
 
 

 فقدانِ بستِر مناسب ��
 
در این رابطه، با نگاهی به تاریخِ دردناکِ بشری، به این  ●

رای ب الزم شرایطِبریم که، در طوِل تاریِخ بشر، حقیقت پی می
در هیچ یک از سه بستِر ، انسان طرحِ خداگونه شدنِ  تحققِ

 یحوزهسه  هیچ یک ازدر ، و "اریخت"، و "جامعه"، "انسان"
ی ی خاصهاههجز در بر، "فرهنگی"، و "اقتصادی"، "سیاسی"

 این طرحِ تحققِ نبوده است، و در نتیجه، فراهم ، هرگز از تاریخ
در سطِح  خدایی، تا به امروز، جز در مواردی نادر، آن هم

 در برخی از عارفان، و گروهی از یاراِن پیامبران،و  فردی،
 تِ چندانی نداشته است!موفقی

 
 



 تثلیِث اهریمنییک نقِش  
 
علل و عوامِل  تبیینِ  راستایتاریخ، در ِی در بررسبشر،  ●

 گرِ تخریبترین عاملِ اصلیکشِف به فقداِن این بسترِ الزم، 
 یک نظامِ"وجودِ  نائل شده است:بسترهای رشدِ انسانی، این 

 ،انسانیِ ی رهایبرا ،ی هر تالشیکه در هم کوبنده ،"طبقاتی
 بوده است.

 
ی هیک طبق، با "نظامِ طبقاتی"آنگاه، در تجزیه و تحلیِل این  ●

دست و همی درهم تنیدهی سه چهرهحاکمِ سرکوبگر، با 
 ، روبرو شده است:ُکشانسان داستان، در درونِ این نظامِهم

 
دوم،  ،را "تهدید"ی سیاسی )زور(، که نقِش اول، چهره ●

ی ، و سوم، چهرهرا "تطمیع"صادی )زر(، که نقشِ ی اقتچهره
در طولِ تاریخ، بشر را،  "تخدیرِ "فرهنگی )تزویر(، که نقشِ 

 بر عهده داشته است.
 
، همواره، و در "زر و زور و تزویر"این تثلیثِ شومِ  که آنچه ●

داده ی حاکم، انجام میطولِ تاریخ، در راستای منافعِ طبقه
تالِش مدام در جهتِ به از: اول، است  است، عبارت بوده

 . و دوم،بشر به خداگونه شدنیِ فطر ازِ یسپردِن ن یفراموش
سیاسی، اقتصادی، "ی ی بسترهای سه گانهجانبهتخریِب همه

 ی الزم، برای تحققِ این خداگونگی!"و فرهنگی



 
 ی رهاییآغازگراِن پروسه 

 
در  ،بشریِ ی رهایدر روایِت تاریخ، آغازگراِن پروسه ●

اند، که خود را، پیامبران بوده های تاریخ،دوردست
 یِاستراتژ) فرستادگانی از سوی خدا، برای رساندِن پیامی

و ایجادِ یک گروهِ پیشگام، از میانِ نیروهای ، بخشی(خودآگاهی
ی "سازماندهی _یابی سازمان"ی جامعه، در راستای بالنده
و در هم شکستِن  بخشی(،سازمانیِ استراتژهای مردم )توده

در بخشی(، آزادییِ استراتژبارِ موجود )مناسباتِ اسارت
 ،هر عصری به بشرِشکِل یک نهضِت انقالبی، به ناِم مذهب، 

 اند.کردهمعرفی می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ختاری در مذهب رسالتِ 

 
 یِ تمامیابیم که، رسالِت در نگاهی به تاریخِ مذاهب، درمی ●

بخشِ اساسی برخوردار بوده  سهریخ، از در تایِ هبِ انقالبامذ
 :است

 
 

 خشیببخِش اول، خودآگاهی ⬥
 
، با است "بخشیخودآگاه"، رسالتِ مذهب بخشِ اولِ  ●

از نظرِ شریعتی، یادآوری و دعوتِ به خداپرستی )خداگونگی(. 
 تر،مذهب، راهی است، از لجن، تا، روحِ خدا! و به بیانِ روشن

، "خویشتِن غریزی"از یک یِ فرارودعوتی از انسان، در جهتِ 
، و ی رشد و تعالی و خداگونه شدنو پای نهادنِ در جاده

 ."خویشِی خویشتنِ خدای"رسیدنِ به آن 
 
حرکِت  در گامِ اولِ ،یمیمذاهبِ ابراهیِ تمام هدفِ ●

، دعوتِ انسان به پرستشِ خداوند است، بخِش خویشرهایی
 یهاارزش پرستشِ در حقیقت، دعوت،  نیا یکه معنا
 نِ یهمان صفاِت مشترِک ب یعنی ،ییخدا _ یانسانِی فراتاریخ

 ،یو به عبارت، انسان و خدا، و تحققِ آن صفات در انسان
 شدِن انسان است. "خداگونه"



 
همان تحققِ  یانسان برا دعوتِ  قت،یدعوت، در حق نیا ●

است که، خداوند، در آغازِ خلقت، از طرحِ خلقتِ انسان،  یهدف
 ر داشته است. در نظ

 
 

 بخشیبخِش دوم، سازمان ⬥
 
است. با ایجاِد  "بخشیسازمان"،  رسالِت مذهب ومِدبخشِ  ●

ی جامعه، و طرِح یک گروهِ پیشگام، از میانِ نیروهای بالنده
ی "سازماندهی _یابی سازمان"، در راستای "وحدت"شعارِ 

 یتفرقه"مزمِن یِ ی بر بیمارهای مردم، جهتِ غلبهتوده
های ترین عوامِل بقای سیستم، که یکی از مهم"اجتماعی

باِر بشری، بوده استثماری، در طوِل تاریِخ ذلت _استبدادی 
 است!

 
 

 بخشیم، آزادیسوبخِش  ⬥
 
هم است، با در "بخشیآزادی"، رسالِت مذهب  ومِسبخشِ  ●

 ،بر روح و دست و پای بشر بارِ غُل و زنجیرهای اسارتشکستنِ 
 برای خداگونه شدنِ  مناسب،یِ و حیات الزم "بسترِ"آن  ایجادِ و 

 انقالبی، توسطِ خودِ مردم.یِ ، از طریقِ برپایانسان



 
 بخشی سهرسالتِ ِی چرای 

 
بخشِ از رسالِت مذهب،  سهبا نگاهی دقیق، به این  ،اگر ●

 _بخشی سازمان _بخشی خودآگاهی"یعنی رسالتِ 
ی مذهب، در راستای دهبنگریم، به نقشِ سازن، "بخشیآزادی
آنچه که، آن تثلیِث شومِ زر و زور و تزویر، تخریب ِی بازساز

از انجاِم مذهب،  هدفِ در حقیقت، بریم.کرده است، پی می
 توسطِ  ی است که،هایاصالحِ تخریببخشی،  سهاین رسالتِ 

 است.رفته ت گ، صورحاکمِ بر جامعه آن تثلیِث شومِ
 
اساسی کرده  کارِ  سهطولِ تاریخ، آن تثلیثِ شوم، در آری!  ●

زندگی، یعنی یِ انحرافِ اذهانِ مردم، از هدفِ اصلاول، است: 
 .)استحمار( تالش در مسیِر رشد و تعالی و خداگونه شدن

نسبت به هم در میاِن مردم، جهتِ ایجاِد یِ دوم، تزریِق بدبین
 یمی اجتماعی، در راستای شکل نگرفتنِ مقاومتِ مردتفرقه

بسترهای سیاسی، اقتصادی، و تخریِب . و سوم، ()تفرقه
یجه، بی تدر ن و الزم، برای تحققِ این خداگونگی.ِی فرهنگ

ِی یک زندگ ،غریزییِ بشر، در یک زندگیِ هدفی و سرگردان
 !گی()روزمره نباتی

 
 
 



 
 بخشرهایی بسترِ آن قسط، 

 
 بخشِ ییبسترِ رها همانقسط،  ،شریعتی یشهیاند در ●

قسط، در لغت،  ی خداگونه شدنِ انسان است.زندهسافراهم 
است. و در معنای  "هر کس از چیزی سهمِ"به معنای 

هر یِ قسط عبارت است از: سهمِ انسانی آن، یافتهتوسعه
که عبارت است از: سهِم  ،یاجتماع هایهیکس، از سرما

، که "معرفت"از ، و "ثروت"از ، "قدرت"انسان از  نِیراست
 خ،یدر طولِ تار ،یاجتماع یهاهیسرما نیایم، اگر نیک بنگر

 ی، در انحصارِ طبقه"ریزر و زور و تزو"شومِ  ثِیتوسطِ تثل
شده  محروم ،مردم، از آن یحاکم، قرار گرفته است، و توده

 .است
 
 یِکه البته، وجهِ اقتصاد، "قسط"بر یِ با ایجادِ یک نظامِ مبتن ●

انسان، و یِ رهای آن، در اولویِت اول قرار دارد، بسترِ
چنین نظامی، یِ برپایو خداگونه شدنِ وی، فراهم شده است. 

ی "نمایندگی"و  "انحصار"برداشتن هرگونه  به معنای از میان
نویدبخِش در قدرت، در ثروت، و در معرفت است، و 

 ،یقتصادا سمِیپلورال ،یاسیس سمِیبه پلورال انسان،یِ دستیاب
 .است یمعرفت سمِ یو پلورال

 
 



 
 قسطِی یبرپا هایراه 

 
همان بسترِ مناسبِ  یعنیقسط، یِ یبرپا یدر راستا ما، ●

اعطای سهمِ  و در حقیقت،انسان، یِ خداگونگ یبرا بخشییرها
، (قدرت) "سیاسی"ِی ی اصلسه حوزههر فردی، از راستینِ 

 یِ نیازمنِد برپای، (معرفت) "فرهنگ"، و (ثروت) "اقتصادی"
 م.هستی انسانی سه نظامِ

 
نظاِم " کییِ یبرپا ازمندِ ی، ن(قدرتسیاسی )در بخشِ  ●

 ازمندِ ی، ن(ثروتاقتصادی )، در بخِش "ییشوراِی دموکراس
فرهنگی ، و در بخِش "یستیالینظاِم سوس" کیِی یبرپا

 _ یستیاومان _ی عرفان ظامِن" کییِ یبرپا ازمندِی، ن(معرفت)
 .میهست "یحقوقِ بشر

 
 مبارزاتی،ِی از نظِر استراتژط، قسیِ یبرپا ی، براما پس ●
ِی تحققِ دموکراس یبرا یاستبداد ضدِ یمبارزه ازمندِ ین

تحقِق  یبرا یضدِ استثمار ی(، مبارزهی)آزاد شورایی
حققِ ت یبرا یضدِ استحمار ی(، و مبارزهی)برابر سمیالیسوس
 .می)عرفان( هست سمیاومان

 
 
 



 
 یقسطِ امروز ،یعتشری آرمانِ 

 
، در "عرفان _ی برابر _ی آزاد"آرمانِ  یعنی ،یعتیشر آرمانِ  ●

و در  ،یتحققِ قسط، در جهانِ امروزیِ چگونگ انگرِ یب قت،یحق
ارِ انحص"یِ است، که با نف یاسه مرحلهیِ استراتژ کیچارچوبِ 

انحصاِر "یِ نف ،یاستبداد یمندان و نهادها، از قدرت"قدرت
 انحصارِ "یِ و نف ،یاستثمار یهاو نهاد دارانهی، از سرما"ثروت

 یبه صورت ،یاستحمار یو نهادها انی، از روحان"معرفت
اقتصاد،  است،یاست، که هر سه بُعدِ س ،توامان، و همه جانبه

 هدف گرفته است. ،و فرهنگ را
 
م یهخوا ،یعتیاز نگاهِ شر ،سمیالیبه سوس امقاله، م نیا در ●

ک ی ،ی آن، خودمفهومِ گستردههر چند در  پرداخت، که
 یراه ی آن،در مفهومِ تخصص ،است، اما "ی زندگیفلسفه"

 قسط یِ ی قسط، یعنی برپایگانهیکی از ابعاِد سهِی یبرپا یبرا
 است. "یاقتصاد یعرصه"در 

 
 
 
 
 
 



 
 ییجادو ثِیتثلسوسیالیسم و  

 
از  یکی(، تنها ی)برابر سمیالیسوس ،یعتیشر یشهیدر اند ●

 ثِ یتثل"همان  .اوست شِ بخییرها یگانهسه یهاآرمان
 یهاآرمان تالیفِ ، که "یآزاد ،یعرفان، برابر" ی"ییجادو

بوده است. و  ،بشری خِیانسان، در طوِل تار یافتهیناتحقق
 گر،ید انِتنها با تحققِ توامانِ با دو آرم سم،یالیتحققِ سوس

)عرفان(  سمی(، و اومانی)آزاد یبا تحققِ دموکراس یعنی
 سهیِ اصول یمبارزه کیکه، در  یه آرماناست. س ریپذامکان
ضِد  یمبارزه"، "یضِد استبداد یمبارزه" یعنی ،یامرحله

 ،"سمیاومان قِیطرح و تحق یمبارزه برا"، و "یاستثمار
 است. یافتیتحقق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شریعتییِ جایگاِه سوسیالیسم در استراتژ 
 
 _ ادیآز"ِی شریعتی، تثلیِث اهورای بخشِ ییرهاآرماِن  ●

سه یِ است، که در شکلِ یک استراتژ "عرفان _برابری 
ی دوِم ی ارائه شده است، و سوسیالیسم، در مرحلهمرحله

 ای، جای گرفته است.سه مرحلهیِ این استراتژ
 
 ،بخشییو رها یاصول یمبارزه کی ،یعتیشریِ استراتژ در ●

 است: یاساس یسه مرحله یدارا
 

 (.یمل ی)مبارزه یاستبداد ضدِ یمبارزه ی. مرحله۰ ⬥
 

 (.یطبقات ی)مبارزه یضدِ استثمار یمبارزه ی. مرحله۱ ⬥
 

 (.یستیاومان ی)مبارزه یضدِ استحمار یمبارزه ی. مرحله۲ ⬥
 
 

 (.ی)دموکراس "یآزاد"تحققِ  یاول، برا یمرحله ⬥
 

 (.سمیالی)سوس "یبرابر"تحققِ  یدوم، برا یمرحله ⬥
 

 .(سمی)اومان "عرفان"تحققِ  یسوم، برا یمرحله ⬥



 
 ،یعتیشرِی مبارزاتِی استراتژ نیاست که، ا آشکار ●

، همان است "عرفان _ی برابر _ی آزاد"بخشِ آرماِن تحقق
 .ی انسان است"خداگونگی"به تعبیرِ قرآن، که بسترِ  "قسط"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 !پرستشِ سوسیالیسم 

 
 از جایگاهِ بس بلندی ی شریعتی،سوسیالیسم، در اندیشه ●

 ینایبا ب سم،یالیرابطه با آرماِن سوس دربرخوردار است. او 
 سمیالیمن سوس"اعالم کرده است که، انگیز، و شگفت ح،یصر
 ،یعتیشر ی، از سو"پرستش" ی، و انتخابِ واژه"پرستمیرا م
 یهبه مثاب سم،یالیبا سوس ش،یخو ینوع رابطه نِییتع یبرا

 ،انسان یجوسرزده از فطرِت کمالیِ خیتار انِ یاز سه جر یکی
ِی فکر ی، که در منظومهی پرستشبا توجه به ارزشِ واژه

در  ،یوجود یهادواژهیکل نیتریاز اساس یکی ،یعتیشر
 رایو عشِق بس تیاهم انگرِ یخداگونه شدن است، ب یراستا

است، که از  ی،طبقاتِی برابرو  ،سوسیالیسمبه  ی،و قِیعم
 او، سرچشمه گرفته است.ِی دیتوحیِ نیبجهان

 
 _ یو نه صرفًا باورِ فکر ،یوجود "پرستشِ" حِ یصر طرحِ ●

 کیبه  یعتیشر مانِ یا بیانگرِ ، "موهبت" نیبه ایِ مرام
آرماِن یِ نقشِ اساس باور بهو  ،یبزرگِ بشر یخانواده

 یخانواده نیبه ا دنِ یبخشتحققبرپایی و  در سم،یالیسوس
 بخشِ ییرهایِ خیتار یمبارزهآن  یوسهپردر  ،یبشربزرگِ 
 است. مقدس

 
 



 
 : فاکت از شریعتی ��

 
 پرستمیرا م سمیالسوسی ��
 
که،  خورمیاما، افسوس م پرستم،یرا م سمیالیسوس …" ●

 ،و محصورِ در ابتذال ،و منجمد یسطح نینن چیچرا آن را ا
و  یحدِ اقتصاد نیولو در هم سم،یالیاند؟ سوسکرده

 کی. اما، دهدیاقتصاد را مبنا قرار م ،گرچه ،اشیمصرف
 انسانِ  کیاست،  ی)موجودِ( ضِد اقتصاد کی ست،یالیسوس

 "...است یمذهبفداکاِر 
 
 *۱۱۱ ص/  گونگونه آثار/  ۲۱ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 سمیالسوسی موهبتِ  

 
رین، و تترین، انسانیعالیدر نگاهِ شریعتی، سوسیالیسم،  ●

و انسانِ امروز است. و  دیانساِن جد "کشفِ " نیتربزرگ
 برایش باید ،مکتبِ سوسیالیسم، تنها مکتبی است که

 ه،ک است آن یشایسته که، جدیدی معبدِ تنها و کرد، فداکاری
 .کند نثارش خون و شود، قربانی اش،پیشگاه در انسان،

 
خدایی  "موهبتِ"یک  سوسیالیسم را، چون دموکراسی، وا ●

 نیزتریآورِد عزها، و دستخون نیترپاک یثمرهکه ، داندمی
 یشهیاست که، اند ییهامکتب نیتریو مترق دانیشه

 نیا تِ یطلبان، به بشرو عدالت خواهانیروشنفکران و آزاد
 .کرده است یعصر، ارزان

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : فاکت از شریعتی ��

 
 ترین کشفبزرگ ��
 
 دیشفِ انسانِ جدک نیتررا، بزرگ سمیالیمن، سوس ..." ●
 "...مارمشیم
 
 *۰۰۰ ص/  بازگشت/  ۰ مجموعه ��
 
 

 : فاکت از شریعتی ��
 
 امروز انسانِ  کشفِ ترینعالی! 
 
 و ترینعالی را، مکتب این من،سوسیالیسم! ... " ●

 ه،ک مکتبی تنها و دانم،می امروز، انسانِ  کشفِ  ترینانسانی
 یهشایست که، جدیدی معبدِ تنها و کرد، فداکاری برایش باید
 خون و شود، قربانی اش،پیشگاه در انسان، که، است آن

 "...گردد نثارش
 
 *۰۴ ص/  گونگونه آثار/  ۲۱ آثار مجموعه ��
 



 
 : فاکت از شریعتی ��

 
 سوسیالیسم موهبتِ ��
 
 یهثمر است که، یدو موهبت ،یو دموکراس سمیالیسوس ..." ●

و  دان،یشه نیزتریآورِد عزها، و دستخون نیترپاک
روشنفکران و  یشهیاست که، اند ییهامکتب نیتریمترق
 یعصر، ارزان نیا تِ یطلبان، به بشرو عدالت خواهانیآزاد

 "...کرده است
 
 *۱۲۰مذهب / ص  هعلی مذهب/  ۱۱ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 یزندگ یفلسفه سم،یالیسوس 

 
 کیتنها  سم،یالیوسس ،یو روانِیو ما پ ،یعتشری نگاهِ  در ●
 یبرابرانه، در عرصه "و مصرفِ  عیو توز دیتول" ستمِ یس

، در "اقتصاد" یکردِن حوزه "یاجتماع"و تنها  ،یاقتصاد
 یهیما"، که البته خود "یرفاهِ اقتصاد"به یِ ابیدست یراستا
 یاجتماع برمان، عالوه بلکه، هدف ست،یاست، ن "یزندگ

 یاجتماع ،یر سطحِ اقتصادو مصرف د عیو توز دیکردنِ تول
چون: است، هم یعموم یدر عرصه یاجتماع اتِیکردنِ کلِ ح

آموزِش  ،یبهداشتِ عموم ،یعمومیِ برخوردار ،یعمومیِ رهبر
 و... ،یعموم تِیامن ،یعموم

 
 یهفلسف" کیما،  یبرا سمیالیسوس تر،قیبه عبارِت دق و ●

 ه،طلبانیبربرایِ وجود شِ یگرا کی یاست! که به معنا "یزندگ
و  منش، نش،یب"در  ،یدیو توح ضینگاهِ ضِد تبع کیو حضورِ 
تر، در شاعرانه رِیو به تعب ست،یالیانسانِ سوس کی "احساسِ 

 یو احساس شیگرااز نگاه و  یروحِ انسان، است. برخوردار
ها و عرصهیِ به تمام ،یو انسان ،یاجتماع انه،یگراجمع

 انسان.یِ زندگ یهاحوزه

 
 
 



 
 یِوسیالیسم برای ما، یک نوعِ نگرشِ وجودی به یک زندگس ●

ی، بخشییرها یدر راستاو ، "ثاریا"بر  هیبا تک ،یجمع
 یبشر یو جامعه ،جامعه ،شدنِ فرد ی، و خداگونهبخشیتعال

ی ، و دستیاب"نباتییِ زندگ"از یک یِ بستری برای رهای است.
 ."انسانییِ زندگ"به یک 

 
ی بشری سم ، عبارت است از، جامعهدر نگاهِ ما، سوسیالی ●

ها را، خواهر و و انسان دن،ید یبزرگِ بشر یخانواده کیرا، 
 یبرا یاگسترده یرا، سفره عتیبرادر هم دانستن، و طب

پدر و  یعنیرا، والد،  یدر نظر گرفتن، و خدا تیبشر یهمه
کار و تالشِ  یدانستن، و دسترنِج زاده تیبشریِ مادِر تمام

یِ ادیز و یتوجه به کم یرا، هر چه که هست، ب شیوپاِک خ
 یآوردن، و سفره یانسان یگسترده یسفره نیآن، بر سرِ ا

 گانهیجدا نکردن، و شاد از  تیبشر یرا، از سفره شیخو
ِی و در تمام دن،یبخش غیدریب دیو چون خورش ستن،یز

و  یجمع ی"احساسو  منش و نشیب" ،یاجتماع یهاعرصه
 است. ،تنداش یدیتوح

 
 
 
 
 



 : فاکت از شریعتی ��
 

 یزندگ فلسفهسوسیالیسم، یک  ��
 
 ست،ین "عیتوز" ستمِیس کیما، تنها  یبرا سم،یالیسوس ..." ●
 ،یدارهیاست، و اختالِف آن، با سرما "یزندگ یفلسفه" کی

است. سخن از دو نوع  "یمحتو"اختالفِ در  ست،ین "شکل"در 
 با هم در تضادند. انسان است، که در فطرت و جهت،

 
 قاطعیت، و سرعت به را، اقتصاد که صنعتی،یِ دارسرمایه ●

 و ایمان و تولیدی، نظامِ یساخته را، انسان کند،می حاکم
. کندمی اقتصاد روبنای را، انسانی هایارزش و فرهنگ

 و تریندوردست تا و شود،می گیرعالم کثیف، سیلی چونهم
 مغرِ  و جان، اعماقِ تا و رود،می پیش ها،سرزمین ترینپاک

 و کند،می نفوذ ها،انسان تریناصیل و ترینآگاه استخوانِ 
 و هامدنیت و هاملت تاریخِ کارِ  یثمره که را، مقدسات یهمه

 به و آالید،می است، انسان نوعِ  هایمذهب و هافرهنگ
 انتقادِ  که، است طبیعی و. شودمی "زیربنا" دارد راستی
 برِبرا در مذهبی، روشنفکرانِ نیازِ و مذهبی، غیرِ کرانِروشنف

 تغییر کننده،کنریشه و کنندهویران و سیاه هجومِ این
 "...کند

 
 *۰۱اسالم / ص  یطبقات یریگجهت/  ۰۴ آثار مجموعه ��



 
 انسانِ سوسیالیست 

 
در  ،سوسیالیسمی پذیرِش ثمرهشریعتی،  در نگاهِ ●

 ست،ین یاقتصاد ستمِ یدر س یرییتغ تنها، یدیتوحیِ نیبجهان
در و در حقیقت،  هست. زیمن ن "بودنِ"در  یرییبلکه، تغ

تی، سوسیالیسیِ اجتماع _صادی یک نظامِ اقتیِ برپای یپروسه
 انسانِ "در سپهرِ خلِق یک ، "به برابری باورمندِ "، نیروهای ما

ر فک یگریطوِر دگیریم. انسانی که، قرار می "سوسیالیست
طوِر  اشینیباست، جهان یگریطورِ د اشیزندگ ،کندیم
 یبورژوازمنشِ ضدِ  ، یک انسانِاست، و اصالً، بالذات یگرید

 .است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : فاکت از شریعتی ��

 
 خلقِ یک انساِن سوسیالیست ��
 
ا تنه سم،یالی(، سوسیدیتوحِی نیب)در جهان نجای... در ا" ●
 "بودنِ" در یرییلکه، تغب ست،ین یاقتصاد ستمِیدر س یرییتغ

فقط  سم،یالیاست که، سوس نیهست. فرِق مهم ا زیمن ن
از  یکی ن،یا ست،ین عیو توز دیتول ستمِ یدر س یرییتغ

وجود دارد،  "ستیالیانساِن سوس"ابعادش است، اصاًل، 
 کند،یفکر م یگریطوِر د ست،یالیسوس "منِ " ،یعنی

 یگریوِر دط اشینیباست، و جهان یگریطوِر د اشیزندگ
 است. یاست، و اصالً، بالذات ضدِ بورژواز

 
مساله مطرح شود، و ِاال، اگر  نیا دیاست که با ینیبجهان در ●

 ،یبورژواز یو فلسفه ،یبورژواز نشِیب ،یبا فرهنِگ بورژواز
، اندکرده یزندگ یرا، که در بورژواز ییهاآدمیِ زندگ ستمِیس

با همان گنداب،  ،یوازو باز بورژ شود،یبدتر م د،یعوض کن
 "...شودیم سمیالیوسخودِ س رِیدامنگ ،یگریبه شکلِ د

 
 *۲۰۰ ص/  بینی و ایدئولوژیجهان/  ۱۲ آثار مجموعه ��
 
 



 
 : فاکت از شریعتی ��

 
 سوسیالیستی نگاهِ ��
 
 کیتِ مال که، نظریه این به علمِ شدن، سوسیالیست برای ..." ●
 ارک یرویه یک گردد، تفویض جامعه به فرد از باید تولید، بر

 سوسیالیست نیز، هم نگاهش حتی سوسیالیست، یک. است
 و را، هامقام و هاگروه و طبقات را، مردم را، جامعه. است
 هازیبایی و هارنگ حتی گویم؟،می چه و را،"هاارزش" یهمه

 ! "بیندمی" بلکه نگرد،می خاصی یگونه به را،
 
 .است مشخص اشاجتماعی رفتار دارد، دیگرییِ بینجهان ●

 و فلسفی حتی و تاریخی، و اجتماعی و انسانی مسائلِ یهمه
 نه. کندمی حالجی ،"ایویژه دیدِ " با را، هنری و ادبی و علمی

 او. است سوسیالیست یک هم، اشقلب که اش،عقل تنها
 مادی است ممکن ورزد،نمی عشق بورژوا یک چونهم هرگز
 یا پرستپول یک مادیتِ با او، مادیتِ  اما، باشد،

 مادی، سوسیالیستِ  یک است، متناقض پرست،زندگی
 "...!است حقیقییِ مذهب یک ،"اخالقاً"
 
 *۱۰۰ ص/  بازگشت/  ۰ آثار مجموعه ��
 



 
 در سه عرصه سمیالسوسی 

 
ست، ای ای، یک سوسیالیسمِ سه چهرهعتیشر سمِیالیسوس ●

نگ. برخوردار از یک ی سیاست، اقتصاد، و فرهدر سه عرصه
یِ اجتماعی به هر سه عرصه، با حذفِ تمام _نگاهِ انسانی 

و  انسان.ِی های جانشیِن نیروی انتخابگرنمایندگان و واسطه
ی خوِد مردم، در تعییِن تاکیِد بر حضور و دخالتِ آگاهانه

ی سیاسی، اقصادی، و سرنوشِت خویش در هر سه عرصه
 فرهنگی.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ی سیاسیچهره ��
 
نقِش  کشریعتی، ی سوسیالیسمِ ِی ی سیاسچهره ●

 ، بااست "منِد متمرکزدولِت قدرت"ضِد ِی آنارشیستشبه
 مِ یمستقیِ و دموکراس ،ییشورا و،یفدرات یهاتحققِ نظام

 انسان.ِی انتخابگر یدر راستا ،یآتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ی اقتصادیچهره ��
 
 سمِ یالیسوس ک، یشریعتی سوسیالیسمِ یِ اقتصادی چهره ●
 تِ یکمالیِ ، در اقتصاد است، با نف"یمصرف ،یعیتوز ،یدیتول"

ا متناسبِ ب ی"یاجتماع" تِیو تحققِ مالک ،یو انحصار یخصوص
 تِیآن که در دامِ مالک یدر حالِ تحول، ب یجامعه یساختارها

ها تکنوکرات یتحتِ حکومتِ آمرانه ،یو حزب یسرکوبگرِ دولت
 .ردیگ قرارها، و بوروکرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فرهنگیی چهره ��
 
 مِسیالیسوس ک، یشریعتی سوسیالیسمِیِ فرهنگی چهره ●

 ،یقوم ،ینژاد ،یجنستِی بر برابر هیاست، با تک پلورالیستی
 یِ تماماز  یدر برخوردار ،یو فرهنگ ،یاقتصاد ،یطبقات ،یمل

 موجودِ در جامعه.یِ و فرهنگ ،یهنر ،یامکاناتِ فکر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ضرورتِ تحول در سه عرصه 

 
م در سیالیسوسیِ ر مکتبِ شریعتی، برای تحققِ واقعد ●

 سیاست،"ی جامعه، سوسیالیسم باید در هر سه عرصه
 ، و به صورتی توامان، پیاده گردد."اقتصاد، و فرهنگ

، اما، نه صرفًا است "کردن یاجتماع" یبه معنا سمیالیسوس
 ،یو مصرف در بخِش اقتصاد عیو توز دیکردِن تول یاجتماع

ِی اجتماع اتِ یحیِ اصل یکردِن هر سه عرصه یماعبلکه، اجت
، و "تصاداق"، "استیس"کردِن  یاجتماع یعنیانسان، 

، "قدرت، ثروت، و معرفت"خارج کردنِ  ،ی. به عبارت"فرهنگ"
مذهب، و  ت،یاز انحصاِر فرد، طبقه، قوم، نژاد، جنس

 یسه عرصه نیکردِن ا یو اجتماع ،یخاصیِ دئولوژیا
 .یامروز یایدر دن یهر انسانیِ زندگسازِ در سرنوشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 کردنِ قدرت اجتماعی ��
 

 زوریِ نف ⬥
 
 کی تِیحاکم قِی، از طر"قدرت"کردنِ  یما، با اجتماع ●
 نِ ی، و در ع"یمردم مِ یمستق ییِ شورا یِ دموکراس" ستمِ یس

را در دست  شیسرنوشتِ خو نِیی، تع"سکوالر"حال 
فرد و طبقه و مذهب داد که،  میاجازه نخواه گریو د .میریگیم

سرنوشتِ ما را، براساسِ منافعِ خودشان،  ،یخاصیِ دئولوژیو ا
خودشان سازند، و ِی اسیس یاراده یرقم زنند!، و ما را برده

 جیآرزوها و منافعِ خودشان، بس یمان را، در راستاجسم و روح
 یندهکننیکنند، که تام یدر جنگ دِیکنند، و ما را سربازانِ شه

 آنان است. دِ یپل یهاآرزوها، و خواستهمنافع، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 کردنِ ثروت اجتماعی ��
 

 زریِ نف ⬥
 
 یِ و سرور تیمومی، خود را، از ق"ثروت" کردنِ  یبا اجتماع ما ●

ساخت.  میرها خواه ،یدارهیو سرما دار،هیسرما ه،یسرما
 مینخواه یدارهیو سرما دار،هیسرما ه،یسرما یبرده گرید

 متیوامِ ارزان ق دارانهیا به سرماکشور ر یهیبود. سرما
ملت را، به  نخودِ ملت، هما یهیداد، تا با سرما مینخواه
مِ را، به نا یابکشانند، و چون سگان، نواله یاقتصادیِ بردگ

 یهایپرتاب کنند! بلکه، وام را به تعاون شانیحقوق، به سو
 کار، یرویداد، به خوِد ن میخواه و خدماتی یعیو توز یدیتول

 نیاز متنِ هم یانصو متخص رانیبا مدیِ در کنار و همراه
 یعنیکارگر، و کارگر،  یعنیمالک، " بخشِ ییمردم، تا اصلِ رها

 .میتحقق ده ،یانسان یجامعه کیرا، در  "مالک
 
 
 
 
 
 
 



 
 کردنِ معرفت اجتماعی ��
 

 ریتزویِ نف ⬥
 
 یبلند، در راستا ی، گام"معرفت"کردنِ  یبا اجتماع ما، ●

 یروهایاز انحصارِ ن ش،یخو مانِیفرهنگ، و ا شه،یاندیِ یرها
جهل و جور  گرِهیطلب، که توجفرصتو مانده، عقب ،یارتجاع
داشت، و  میحاکِم بر مردم هستند، برخواه یطبقه تِ یو جنا

کرد،  میخواهعبور  ،یو صغارتِ فکر ،یفکر تِ یاز دورانِ طفول
 ،میتِ مستقشناخیِ اری هو خودمان، ب د،یشیاند میو خود خواه

 یبرا ی"گوش"شناخت، و تنها  میراه را از چاه، باز خواه
بود که، از همان آغاز، خود  مینخواه یآنان یهرزه یها"دهان"

 را، به قدرت و ثروت، فروخته بودند!
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فروکاهیدِن سوسیالیسم 

 
اصوِل  یدارا ،یعتیدر نگاهِ شر سمیالیمن، سوس از نظرِ  ●

 ورِ : منظنظیرِ ییهازارهطرحِ گ و در نتیجه، است، یاساس اریبس
ِل حداقتامینِ  یعنیعدالت،  یعنی ،سمیالیاز سوس شریعتی

، کامالً انحرافی بهتر شدنِ وضعِ مردم، و... ن،یمحرومیِ زندگ
تا  بسیار سطحی است، و ی این انتظارات،است، چرا که، همه

 است. افتهیتحقق  ،غرب همِی دارهیسرماخوِد در  ی،اندازه
 
 عبارت است از: ،یعتیشر یشهیدر اند سمیالیسوس آرمانِ ●

ی جامعهدر  موجودِ پایانِ و بی انهیوحش رقابتِ  دنِ یبرچ
گاه و بی تکیه خدا گِکه عاملِ مسخِ انسان، مر ،یدارهیسرما

بر  ، حکومتِ نخبگانهای انسانی )نهیلیسم(شدنِ ارزش
 ،یخصوص تِیمالک ، وجوِد طبقاِت حاکم و محکوم، وجودِ مردم

یِ منداست، بهره یانسان که جوهرِ "کار"و فروِش  دیخر
گرفتنِ قدرت و دولت  اریمردم، در اخت ینابرابرانه و ناعادالنه

پول،  جامعه توسطِ  تِیو هدا داران،هیتوسِط مالکان و سرما
 ، شده است.و...

 
و  ،یعتیاز شر متنهمه  نیا با وجودِ  ،در شگفتم که من ●

 یو ضدِ طبقات تیضدِ مالک نشِی، که ب۰۴مجموعه آثار  وجودِ
 یِ آرزو به ی،عتیشر سمِ یالیسوس دنِیفروکاه بارد،یاز آن م



به چه معنایی  ، و تحققِ عدالت،"نیبهتر شدنِ وضعِ محروم"
 !!؟است

 
افکارِ  ،که خواهشمندمدوستداراِن شریعتی ِی از تمام ●

نه، و نظراِت ابآورژوامه بخرد یطلبانهاصالح کِیرومانت
 ی، که استراتژرانهیسشکمیِ راتیخ یرخواهانهیخ

، به را مردم است یتوده بِ یفر یبرا داران،هیسرما
 !مینسبت نده ی،عتیشر سمِیالیسوس

 
است، و اشاره  یحقوق امرِ کی ،"عدالت" ،یعتیشر در نگاهِ ●

، و استگوناگون  یهادر عرصه "یحقوقِی برابر"به 
 "یاقتصادیِ برابر"است، و به  "قسط"دِف مترا سم،یالیسوس

حق  یو کس .دیگویاستثمار سخن میِ نفداللت دارد، و از 
 "عدالت"مفهومِ را، به  اقتصادی "ییبرابر" مفهومِ که، ندارد

ا م یوقت ،چنان که !ردیخود را بگ یجهی، و نت، فروکاهدحقوقی
ت سابوذر در ذهِن ما ا کالمِ م،یکنیصحبت م سمیالیاز سوس
 ای و .داندیم ریمغا ،سمیالیناِن فردا را، با سوس یرهیکه، ذخ

 کیاز خرجِ  شیب یرهیدر ذهِن ما است که، ذخ یکالمِ امام عل
نسته دا ریمغا ،نظرِ اسالمموردِ سمِ یالیسالِ خانواده را، با سوس

 .است
 
ها را، تن یعتیشر سمِیالیدوستانِ ما، سوسبرخی از  ،ایگو ●

! در دانندیم یدارهیدر چارچوبِ نظامِ سرما یمجموعه اصالحات



 یدارهینظامِ سرما ی"ینابود"خواهانِ  یعتیکه، شر یحال
مذهب، در دروِن  اتِ یوجود و ح ،! که اساساًینابودآری است، 

 اگر هم ممکن باشد، آن چه ای ست،ین ممکن ای ستم،یس نیا
 "خرافه" مشت کی نامند،یآن را مذهب مماند، و می که
 !مذهبو نه ت، اس

 
و  ،یطبقات ی"مبارزه"از  سم،یالیتحققِ سوس یبرا ،یعتیشر ●
اصاًل  یی،! و در جا"جنگ"آری  د،یگویسخن م یطبقات "جنگِ"

باور ندارد که،  ی،عنی داند،یم "انقالب"در  ،استثمار رایِ نف
انقالب، از  کیِی برپایدر سرانجاِم کار، بتوان، بدوِن 

 یو بدوِن درهم شکستِن ساختارهاخالص شد.  ،"استثمار"
 .دیرس "یبرابر"به  ،جامعه، بتوانیِ اتطبق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 مراحلِ سوسیالیسم 

 
ی از نگاهِ ما، دورانِ تحققِ سوسیالیسم، دارای دو مرحله ●

 اصلی است:
 
 اولیه سمِیالیسوس 
 آلایده سمِیالیسوس 
 

که در  است. "اولیه سمِ یالیسوس"ی مرحلهل، ی اومرحله ⬥
امیده ن "سوسیالیستی"ی مکتبِ مارکسیسم، به عنوانِ مرحله

 از مواهبِ مندی هر انسانی، شده است. در این مرحله، بهره
 . پساست "کارش زانِ یهر کس، به م"ی اصلِ بر مبنا ی،زندگ
  است. بر اقتصادِ جامعه حاکم "اصالتِ کار"مرحله،  نیدر ا

 
است. که  "آلایده مِ سیالیسوس"ی مرحله، ی دوممرحله ⬥

میده نا "کمونیستی"ی در مکتِب مارکسیسم، به عنواِن مرحله
 از مواهبِ مندی هر انسانی، شده است. در این مرحله، بهره

س . پاست "نیازش زانِیهر کس، به م"ی اصلِ بر مبنا ی،زندگ
 است. بر اقتصاِد جامعه حاکم "نیازاصالتِ "مرحله،  نیدر ا

 
 
 



 ی سوسیالیستیرحلهشریعتی و دو م 
 
 یعنی، سوسیالیسم اولِ  یمرحلهتحققِ  ،یعتیشراز نظرِ  ●

 ی(، با مبارزهقسط ی)مرحله "اولیه سمِیالیسوس" یمرحله
و  دیکردنِ تول یاجتماع قِ یو از طر ی طبقاتی،سیاسی، و مبارزه

ه ب دنیرس به عبارتی با .پذیر استامکانو مصرف،  عیتوز
 ،عادنم زمین، بریِ خصوص تِ یمالکیِ ر و نفاستثمایِ نف یمرحله

 ...و ،عیصنا
 
 یمرحله یعنی، دومِ سوسیالیسم یمرحله، تحققِ حال آن که ●
ای بسیار دشوار و طوالنی ، پروسه"آلایده سمِ یالیسوس"

 ی رسیدنِ به وضعیتِ عنی، چنین نظامیبه  دنِیرسو  است.
مواهِب از  کسانِییِ منددر بهره ها،انسانیِ تمامیِ برابر
ه، ک یدر زمان یعنی قابل تصور است. دورای آیندهدر ی، زندگ

 ی"یبرابر" برسند که، به خاطرِ مانیاز ا یها، به سطحانسان
 "ترِبیشحقِ "از  ،یاز زندگیِ مندها در بهرهانسان یهمه

 خودشان، بگذرند.
 
 سمِ یالیسوس"ی مرحله ی،عتیشراز نظرِ در حقیقت،  ●

فدرال و  دولتِتوسطِ  "باید"که  ،"پروژه" کنه ی ،"آلایده
که،  است یا"پروسه"، ، بلکهیابدتحقق  ،ی مردمیشوراها

 یدنِ رسو  ،انسانییِ ها به تعالانسانیِ دستیاببا  ،"توانمی"
 !دست یافتبه آن  ،وجودی ای از ایثارِ درجهبه 



 
 سوسیالیسم، یک سیستِم فرامرامی 

 
 یک مکتب ضرورِت تفکیکِ آرمان از ��
 
شریعتی، که چندان ِی یکی از تزهای اساسی و بسیار حیات ●

موردِ توجهِ پیروانِ او قرار نگرفت، و تالشی در راستای تحقِق 
ِی بینتفکیِک آرماِن سوسیالیسم، از جهان"آن، یعنی 

، در ذهنِ جوانانِ و "ماتریالیسم، و مکتبِ مارکسیسم
یار حیاتی برخوردار های مذهبی، است، که از اهمیتی بستوده

 است.
 
به  میاگر نخواه ،سمیالیسوسی شریعتی، در اندیشه ●

ِی اقتصاد ستمِ یس کی ، میآن دست زنیِ گسترِش مفهوم
و هیچ ربِط مستقیمی، به مکتِب  طلبانه است،برابری

 تمِسیس کماتریالیستی، ندارد. ییِ بینمارکسیسم، و جهان
 ،یکه هر مکتب ،است فراایدئولوژیک _فرامرامی ِی اقتصاد

 .دنیبرگز یش،خویِ اقتصاد ستمِ یس به عنوانِ ،آن را ،تواندیم
 
ن ی چوهای گوناگونی سوسیالیسم، مکتبهاز زمانِ طرحِ اید ●

های چپِ مذهبی، و طرفدارانِ ، آنارشیسم، مکتبسمیمارکس
این سیستمِ به راستی  ،نیالت یکایدر امر بخشییرها اتِ یاله

بخش را، به عنواِن سیستِم و رهایی جذاب، شورانگیز،



نیز، در مکتِب ، و ما آلِ خویش، برگزیدندایدهِی اقتصاد
 .ایمکرده نیچن شریعتی،

 
اگر بخواهیم از اصطالحاِت کامپیوتری، در توضیح این  ●

توانیم چنین بگوئیم که: رابطه، استفاده کنیم، می
، نتوامیکه  ،است کیگراف کارتِ کیهمچون  ،سمیالیسوس

نها . تبه کار گرفت ،یوتریمختلف کامپ یهاستمیسآن را، در 
با آن  ،کیگراف کارتِ  نیا ایاست که: آ نیا بحث بر سرِ 

مکتِب  ،که میمعتقد ،نه؟ و ما ای ،سازگار است ،ستمیس
سیستِم با در بهترین شکلِ ممکن، ما،  موردنظرِیِ دیتوح

 سازگار است. ،سمیالیسوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : ز شریعتیفاکت ا ��

 
 ضرباتِ نظریاِت گذرا ��
 
 ترینمقدس ،که است این ،امروز انسانِ  ... دردِ" ●

 شور و ،جنبش حرکت، ،تاریخ طولِ در که ،انسانی هایآرمان
 شکل جهت این در که ،انسانی هایارزش یهمه و ،کرده ایجاد

 و ،هانظام یهمه در ،را هاشهادت و جهادها شماربی و گرفته،
 فالن فرضیاتِ  به است، داشته پی در ،هادوره یمهه در

 اختهس که ،اندکرده وابسته ،عالمی فالن نظریاتِ و ،فیلسوف
 وراثتِ  و ،خویشِی اجتماع محیطِ  خویش، قرنِ  یپرورده و

 بوده ،خویش عصرِ  در علم تکاملِ  یمرحله و ،خویشِی فرهنگ
 .است

 
 فین یا یابد،می رتغیی ،زمان گذرِ با ،که نظریاتی و فرضیات ●

 ها،ملت قبولِ  موردِ تواندنمی زمان، همان در یا و شود،می
 به همگی، که، حالی در گیرد، قرار دیگر، هایامت و طبقات،
 خویش، ایمانِ و خویش، جانِ  یهمه با ها،آرمان این اصالتِ 
 و اصالت قدرت و به فرضی، هایپایه اینِی سست. اندمعترف

 به را، هاآرمان آن پیروانِ  و زند،می صدمه ،هاآرمان آن بقای
 از گذشته و سازد،می دچار فکری تعصباتِ و ذهنی یتفرقه

 دانشمندان، بافان،فرضیه شناسان،جامعه از انبوهی به آن،



 به وابسته هایچیو تبلیغات مداران،سیاست روحانیان،
 هحمل با که دهد،می را وسیله بهترین جهانی،ِی دارسرمایه

 ای کهنهِی علم هاینظریه و فلسفی، هایفرضیه این به کردنِ
 ممکن، الاقل یا و است، ساده اشابطال یا انکار که نو،

 قرار هجوم موردِ  را، "انسانی اصیلِ  و همیشگی هایآرمان"
 .سازند کنریشه پایه، از و دهند،

 
 نیرومندترین از ،اندتوانسته چگونه ،که بینیممی امروز ●

 یعنی _محروم  هایانسان خصوص به _انسان یِ معنو قدرتِ 
 انقالبِ  و برابری، تحققِ  برابرِ  در مقاومت برای مذهب،

 دی،فریِ استثمار ضدِمالکیتِ  و داریضدِسرمایه و ضدِطبقاتی
 هایفهفلس از خیلی اند،توانسته چگونه نیز، و. کنند استفاده

 تا گرفته، یشناسجامعه از را، علمی، نظریاتِ و گوناگون،
 مایند،ن استخدام م،سوسیالیس کردنِ  محکوم برای بیولوژیک،

 هار یعنی م،سسوسیالی به رسیدنِ  که: کنند وانمود چنین و
 .معنویت و آزادی، خداپرستی، اخالقی، هایارزش کردنِ

 
 و ،طبقهبی یجامعه یک در تنها ،مفاهیم این ،که صورتی در ●

 تحقق ،تواندمی ،که است فردییِ طلبافزون صرعِ  از آزاد
 ،که است داریسرمایه نظامِ در تنها ،مفاهیم این یابد، و
 .اندگشته مسخره یا مسخ و اند،شده قربانی

 
 ،هک است انگیزغم چه و بینیم،می ،دیگر سوی در ،که چنان ●



 ی،فکرِی آزاد انسانی،غیرِ  خشونتی با ،مسوسیالیس نامِ  به
 و هااندیشه تنوعِ و ،انتخابیِ آزاد ایمان،یِ آزاد علمی،یِ آزاد
 هب ،که حالی در و .کنندمی نفی ،را انسانی ابتکارهای و هاراه

 د،کننمی عمل ،وحشی جاهلیتِ  رسمِ بر و ،هافاشیست یشیوه
 انهعالم و ،شناسانهجامعه فیلسوفانه، توجیهاتِ ،خویش برای

 .دارند ،نیز
 
 دستِ  از ،سیالیسمسو ،که این از باالتر ،فاجعه کدام و ●

 غربیِی دارسرمایه نظامِ  در ،که را آنچه بیستم، قرنِ  انسانِ 
 روشنفکرانِ  ،که آنجا تا برباید، ،است آورده دست به ،هم

 کشورهای هایسوسیالیست حتی و استعمار،ضدِ  خواه،آزادی
 ،ندبرمی رنج استعماری و فاشیستی نظامِ از که ایماندهعقب

 کشورهای ،فرار برای اند،جنگ در داریسرمایه با و
 !است آورشرم چه ،این و !کنندمی انتخاب را داریسرمایه

 
 انسانِ  میلیون هفتصد یعنی ،مسلمان یک چگونه ●

 جنگ در ،استعمار با هم و ،داریسرمایه با هم ،که ایدیدهرنج
 نگن این تواندمی ،شود بسیج جنگی چنین برای باید و ،است

 "بپذیرد؟... را
 
 *۰۰۰ ص/  خودسازی انقالبی/ ۱ آثار مجموعه ��
 

 



 
 بخشرهایی دعوتِ سوسیالیسم، یک  

 
 یستیاکونوم سمِ یالیبر سوس یعتینقدِ شر ��
 
داری، در باوِر شریعتی، سوسیالیسم، در نظامِ سرمایه ●

ی است برای هر انساِن "بخشدعوِت رهایی"شک، یک بی
ای بر شورانگیز "دعوتِ"یک ی. باراسارت اسیرِ در چنین نظامِ

 رقابت، طلبی،هایی چون افزونانسان از بنِد خصلتِی رهای
غارت، که عاملِ به هدر دادن و از دست  و پرستی،مصرف

منِع  و ،است انسانیِ ی هستی و وجود و زندگرفتِن همه
 و انسانی هایاحساس یهمه گذاشتنِ  عاطلاز انسان 

 و کردن جمع تریشب چه هر راهِ در خدایی، استعدادهای
 !ربودن

 
هشدارِ شریعتی به ما، این  اما،آری! به راستی چنین است.  ●

 یو در لحظه ،یدعوت نیچن یهرگز، در آستانهاست که، 
، که، انسان میفراموش کن میتوانینم ،یاجبهه نیانتخابِ چن

 نیتنها از ا"، "انسان شدن"گرچه، راهِ  ست،ین نیا ،همه
 رسیدنِ که،  میباور کن میتوانیو هرگز نم ،...گذردیم "قیطر

 !راه است انِیپا ،به سوسیالیسم
 
 



 
که  ،یستیاکونوم سمِیالیطرفدارانِ سوس ،یعتینظرِ شر از ●

 دانند،یم یعیو توز یدیتول ستمِیس کیرا، تنها  سمیالیسوس
اند، و هدِف محدود کرده یاقتصاد یو آن را، تنها در عرصه

ت، اس "یاقتصادیِ برابر" سم،یالیسوس از تحققِ شان،یینها
و آن ورطه،  کنند،یخطرناک سقوط م یورطه کیبه  ت،یدر نها

 "یزندگ یهیما"را، که  "یاقتصادیِ برابر"است که،  نیا
 یفلسفه" ،یانسان یبه راستِی زندگ کیاست، هر چند 

 تصور خواهند کرد! "یزندگ
 
به  یهنگا نیچن ،یعتیشر یگراانسان یشهیاند در ●

یِ خالصه کردِن انسان، در برخوردار یعنی سم،یالیسوس
 به ،"انسان"خالصه کردنِ  ینوع ،یاقتصادیِ از زندگ درستِ 

 "یآدمیِ استضعافِ معنو" یاست. نوع ،اویِ از ابعادِ وجود یکی
 :در سم،یالیدر پس از سوسیِ رها کردنِ آدم یاست، و نوع

 ،یهدفیب ،یسرد ،یجمود ،یگانگیب ،یهودگیب ،یپوچ
 چه؟! یبرا ستنیز ،میبدان آنکهیب !،ستنیو خوب ز ،یمانیایب
 
 
 
 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 یک دعوت سوسیالیسم، ��
 
ِی آزاد به دعوتِ  سوسیالیسم، ،شکبی نظامی، چنین در... " ●

 و غارت، و پرستی،مصرف رقابت، طلبی،افزون بندِ  از انسان
 هایاحساس یهمه گذاشتنِ  لعاط و زندگی و وجود کردنِ  فدا

 جمع تربیش چه هر راهِ در خدایی استعدادهای و انسانی
 و فردی اقتصادِیِ بندگ از آدمی کردنِ رها و ربودن، و کردن

 هر کردنِ  انبوه و اندوختن و مالکیتیِ چهاردیوار در انحصار
 یهمه رشدِ  به بخشیدن مجال و است، سرمایه ترِ بیش چه

 ضخیمی دیوارهای برداشتنِ  به دعوت و دمی،آِی انسان ابعادِ 
 ینابرابر تیغِ  به را برادری کند،می جدا انسان از را انسان که
 به را، نوعی پیوندِ و خویشاوندی و دوستی و گسلد،می

 و تاختن پیش برای آمیز،جنون ایمسابقه به و دشمنی،
 .خواندمی ربودن، تربیش

 
 ،جانوران که، جنگلی رتِ صو از را، اجتماع که سوسیالیسم، ●

 آن، در که بازی، میدانِ صورتِ از و یکدیگرند، کمینِ  در همه،
 یمرکب که پیادگانی و افتند،می پیش تیزتک سوارانِ تنها

 دوندگانی و باشند، تازیپیش تیزگامانِ  هرچند ،_ ندارند
 ونگرگد افتند،می پس ،_ کنند قهرمانی دوندگی در و صبور،



 در و ،"مردم به تکیه": شورانگیز است دعوتی برایم، کند،می
 و برابری از و ایستادن، غارت، و فساد و ثروت و قدرت برابرِ

 و یافتن پرورش برای و زیستن برای کسی هر حقِ  و عدالت،
 گفتن،سخن رشدیافتن، و کارکردن و برخوردارشدن برای

 .است من رسالتِ  شک،بی است، "انسانی رسالتِ" شک،بی
 
 انتخابِ  یلحظه در و دعوتی، چنین یآستانه در هرگز اما اما، ●

 همه، ،"انسان" که، کنم فراموش توانمنمی ای،جبهه چنین
 طریق این از "تنها" شدن، انسان راهِ گرچه، نیست، این
 در. کنم دور خود از را دغدغه این توانمنمی. گذردمی

 سک هر و شود، تقسیم عدالت به هاثروت که، ایجامعه
 و شوند، نابود آن در هاانگل و بیابد، را خویش کارِ  رنجِ دست

 یجا به ها،انسان یهمه و نخورند، کنند،نمی کاری که کسانی
 دستِ  در که شوند، تولیدی هایدستگاه یبنده که این

 خویش برای انسان، فاخر، آزاد، است، دستگاه صاحبِ گروهی
یِ زندگ و است، یافته تحقق ،"عدالت" شکبی کنند، کار

 نمک باور توانم،نمی هرگز توانم،نمی اما،. است چنین عادالنه،
 ه،ک کنم باور توانمنمی که، چنان آن است، راه پایانِ این، که،
 .شد تواندمی آغاز منزل، این از جز انسان، راهِ

 
 روابطِ  اجتماع، یک در زندگی در که، هنگامی ها،انسان ●

 که سوال، نخستین کردند، تنظیم لت،عدا بنیادِ  بر را، خویش
 و وقت، همه از بیش آید،می پیش اوست، سرنوشتِ  سوالِ 



 عادالنهیِ زندگ" که، نظامی، و جامعه هر از ترجدی و ترعمیق
 و برابری و عدالت زیرا، ،"چه؟ برای کردن زندگی اما، آری،

 همه، جهانی، اینیِ زندگ برکاتِ  از کس، هرِی برخوردار
 و است، لوحانه ساده اما، است، کردن زندگی های"مایه"

 است، زندگی ی"مایه" که را آنچه اگر، آدمی، تحقیرِ
 .کنیم تلقی زندگی ی"فلسفه"
 
 .دهدمی پاسخ ما به مسسوسیالی آری، ،"زیستن چگونه" ●

 آغاز آن با انسان، که، است سوالی این زیستن؟، "چرا" اما،
. نیست ممکن آدمی رشدِ نباشد، سوسیالیسم اگر. شودمی
 سوی به رو مسیر؟ چه در تکامل سو؟ کدام به رشد اما،

 آل؟ایده و آرمان کدامین
 
 زا و گفتن، سخن معنویت از است، گرسنه که انسانی به ●

 حکمتِ . است فاجعه و فریب زدن، دم اخالقی هایارزش کمالِ
 تضادِ  از که، ایجامعه در دین، اخالق، معنویت، آگاهی، الهی،

 ردنک "آگاه" برد،می رنج گرسنگی، از و کشی،بهره از اتی،طبق
 .تضاد این به و استثمار، به گرسنگی، به اوست

 
 به ،"برابری" به است او دعوتِ دین، دعوتِ "نخستین" و ●
 و. "شدن سیر" به و ،"اشحق یاندازه به کس هر"

 تا اوست، به آموختنِ ،"علم" ترینمقدس و ترینبزرگ
 استثمار، و تضاد، گرسنگی، یها"ریشه" به را، اشدیدگان



 .کند بینا
 
 است، عدالت از باالتر هست، مطرح آنچه آن، از پس اما، ●

یِ برخوردار در انسان، کردنِخالصه. است مطرح انسان زیرا،
 نوعی. است انسان کردنِخالصه اقتصادی،یِ زندگ از درستِ

 پس آدمی، نِ کرد رها نوعی و است، "آدمییِ معنو استضعافِ"
 دی،سر جمود، بیگانگی، بیهودگی، پوچی، در سوسیالیسم، از
 نزیست بدانیم، آنکهبی زیستن، خوب. ایمانیبی هدفی،بی

 "!...چه؟ برای
 
 *۲۱۰ ص/  خودبی انسان/  ۱۱ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 !مذهب بدونِ ،سوسیالیسم 

 
ی ظریهبرانگیز و کلیدی در نهای چالشیکی از بخش ●

و  ،و سوسیالیسم مذهب یرابطه بحثِسوسیالیسمِ شریعتی، 
مذهبی، در  باورِشریعتی، به ضرورتِ وجودِ یک  اعتقادِ

نظامِ سوسیالیستی،  یکیِ جهتِ برپایی مردم، اکثریتِ توده
 است.

 
من در بخِش پیشین، اشاره کردم که، روندِ تحققِ یک نظاِم  ●

دوراِن ی اول، ت: مرحلهسوسیالیستی، دارای دو مرحله اس
وار است "اصالتِ کار"ی ایدهتحققِ سوسیالیسِم اولیه، که بر 

آل، که تحققِ سوسیالیسمِ ایدهدوراِن ی دوم، است، و مرحله
 استوار است. "نیاِز انسانی"ی ایدهبر 
 
 یعنی، سوسیالیسم اولِ  یمرحلهتحققِ  ،یعتیشراز نظرِ  ●
به معنای اسالمی، و همان قسط ) "سوسیالیسِم اولیه"

 (، با مبارزه و انقالبِآنِی سوسیالیسم به معنای مارکسیست
 عیو توز دیکردنِ تول یاجتماع قِی، و از طراجتماعی _سیاسی 

ِی نف یبه مرحله دنیرسبا  یعنی است،و مصرف، ممکن 
، رانکارگ "کارِ"و بر  ،عیصنا ،معادنزمین، بر یِ خصوص تِیمالک

 از یکیِ و در نتیجه، برخوردارطبقات، ِی نفاستثمار و یِ نفو 
 شرایطِ عادالنه و انسانی.



 
سوسیالیسم، و به عبارتی،  دومِ یمرحله تحققِ  ،حال آن که ●
در  ،فرادِ جامعهاِی تمامیِ برابر یعنی، "آلسوسیالیسِم ایده"

 سمیکمون یمرحلههمان ) یزندگمواهبِ از  کسانِ ییِ مندبهره
اقداماتِ انجامِ یک سری از با  ،تنها(، در مکتبِ مارکسیسم

هی گرو "ایثارِ "ممکن نیست، و نیازمندِ  ،اقتصادی _سیاسی 
 جامعه است.تِر تر، و موفقتر، ُپرتالشباهوشافرادِ از 
 
از نظِر شریعتی، تحقِق چرا  اکنون باید روشن سازیم که، ●
از افراِد  گروهی "ثارِیا" ازمندِین، "آلایده سمِیالیسوس"

دالیلِ آن چیست؟ و این امر، تا چه حدی، حیاتی است؟ معه جا
 است.

 
افراِد  "حقِ"، اجتماعی "واقعیتِ"در  ،یعتیدر نگاهِ شر ●

و  ،تحصیلی، سطحِ فکری استعدادِ زانِ ی، با توجه به مگوناگون
موفقیتِ کاری و  ، میزانِ جهیو در نتآنان، یِ و پیگیر تالش
ِق تحق ،پس ست،ین کسانی ،تری تولید و خدماتِ بیشارائه

، که آلِ آنی ایدهدر مرحلهالبته  ،یستیالیسوس ستمِیس کی
، از مواهب و فرادِ جامعهی ایکسانِ همهیِ مندبه معنای بهره

، و "فداکاری"، "گذشت"نیازمنِد امکاناتِ زندگی است، 
، که به دالیِل جامعه است افرادِ موفقِگروهی از  "ایثارِ "

 .تری استوانِ کسِب درآمِد بیشگوناگون، دارای ت
 



 
 "تِگذش"ضرورتِ از  آل،ایده سمِ یالیسوسدوراِن ما در  ●

ِی مندبه خاطرِ بهرهیش، خو "ترِ بیشحقِ "از افراِد یک جامعه، 
 کی یبارهنه درآن هم،  م،یزنیحرف میکساِن تمامی افراد، 

 ماه، کی درروز،  کی و صرفاً درخاص،  موردِ کیدر  ی،فداکار
 دورانِ زندگی!یِ ، بلکه، در تمامسال کدر یو 
 
و حاذق هستم،  جراحِ کیکه  نوعی، منِ به عنوانِ مثال، ●

ها از عمِر خویش را، صرِف رسیدنِ به این جایگاه سال
ه کپرستار،  کیبا  ،!خویشیِ زندگدر تمامِ طولِ ام، باید، کرده

 است، انجام نداده وزنِ من،ی همتالشهرگز  ،خودیِ در زندگ
!، و این، کنم یزندگ ،اقتصادی _اجتماعی  سطحِ کیدر 

 نیست. "عادالنه"
 
که  ،یباوِر مذهب کیتنها در چارچوِب  ،یعتیشر نظرِ  از ●

، امکانِ توجیه و وحیدی استتیِ بینبرخوردارِ از یک جهان
وجود دارد. چرا که، مذهب، با طرِح  دائمی "ایثارِ "پذیرشِ 

پس از مرگ، و قرار یِ و باور به زندگانسان، یِ حیاِت جاودان
ادر ، قدیگر جهانیی کشتزارِ این جهانی، به مثابهیِ دادنِ زندگ

به  ،جامعهِی های عادبه رساندِن انسان، و به ویژه، توده
 است. "ایثار"ِی ماد ماوراءِ ی مرحله

 
 



 
 توان،یاست که، م "ثارِ یا"ارزِش این بر  یتکیهبا آنگاه،  ●

ی هاانسان یهمه ی"یبرابر" شیرینِ  "قتِیحق" رشِیپذ
 دِ یدر تول آنان "سهمِ نابرابرِ"تلخِ  "تِیواقع" رغمِی، علجامعه
ِی وجودِی رشِد اخالقی و تعالبا کرد، و  هیرا، توج یاجتماع

یِ ایبرپبسترِ  ،"انسانِ سوسیالیست"شمار خلِق بی افراد، و
 فراهم ساخت. ،را آلایدهیِ ستیالینظامِ سوس کی
 
 یخدا، والِد خانواده ،توحیدییِ مذهبیِ بینیک جهاندر  ●

بزرگ و  یها، در آن خانوادهانسان یاست که، همه یبزرگ
کسِب  رغمیکه عل گرند،یکدیخواهر و برادِر  ،یجهان

، سطِح فکری استعدادِمیزانِ ، با توجه به نابرابر یدرآمدها
 ،"یبشر بزرگِ  یسفره کی"شان، بر سِر و تالش ،یلیتحص

 نیاز ا ش،یخوِی واقع ازِ ین اساسِ اند، و هر کس، برنشسته
 مند است.، بهرهی خداییسفره

 
و چند  چند ماهجوِ هیجانی و پُرشورِ در  ،دیشادر واقعیت،  ●

 مثلِ  ،یاحساس جوِ کیدر  ایو  ،اجتماعی انقالبِ  کی اولِ  سالِ 
از  نوایح کی نجاتِ و حتی در آتش،  رِ یاس کودکِ  کنجاِت ی

 کیبه  یباور چیه هب ازین ، بدونِبتوان ،دسِت یک گاریچی
 "استمرارِ "کرد، اما،  ی و ایثاریکارفدا نیچن دان،جاویِ زندگ

 ها وماه ی"یشورِ انقالب"پس از فروکش کردنِ  ،یفداکار نیا
 ،یک فردیِ طولِ زندگ مِتمادر  آن همی انقالب، ای اولیههسال



به  ،بتواند ،که است یرومندین یِ ارزش ستمِیس کی نیازمندِ 
 پاسخِ  ی،فداکار نیاانجاِم ی "چرایی" یبارهدر ،انسانسواِل 
 .بدهد یدرخور

 
 ی، براجامعه افرادِ ِی فکر هِ یکه، قادر به توج ینظامهر در  ●

با  ی"یبرابر" رشِیو پذ ش،یخو "ترِ حقِ بیش"گذشتِن از 
 عنیی دوِم سوسیالیسم، یتحققِ مرحلهنباشد،  گران،ید
یِ . و علتِ اصلستین ریپذ، امکان"آلسوسیالیسِم ایده"

ر عالوه ب ،یتاکنونِی ستیالیسوس یهانظامِی شکستِ تمام
نیز، و  ،یآرمانِ بشر دنِ ید یبُعدتک گر،یعواملِ گوناگونِ د

 بوده است. "ایثار"مفهومِ یِ وجود _ یفکر هِیتوج نیفقدانِ ا
 ییک قفسِ آهنینِ ساخته در نهایت، با اسارتِ در و آن جامعه،

بوروکرات، و یک نظاِم  _ی جدیدِ تکنوکرات یک طبقه
 به نابودی کشیده شده است.داری دولتی، سرمایه

 
 خواهانِ  هر نظامِ یتکیه، منطقِ شریعتی اساسِپس، بر ●

ی، مذهبِی بینیک جهان رنظاِم سوسیالیستی، بیک ِی برپای
استمراِر جهِت ، "ایثار"ارزِش  ای توجیهِبرمعنوی، و خدایی، 

 و یکناپذیر است. ، امری اجتنابسوسیالیسمیِ تاریخ
 مِ سوسیالیس" یک با تنها همراهِ را، "اقتصادی سوسیالیسمِ"

 .ساخت برپا توانمی ،"انسانی و اخالقی
 
 



 
باور به  از مذهب، منظورِم که، روشن کندر این رابطه، باید  ●
در  ،بودن ی. مذهبستین یموجود و خاصیِ رسم مذهبِ کی
 یِ برخورداری از یک نگاهِ معنوبه معنای ، نظریه، در حقیقت نیا

 ،است یدر هست ییشعور و معنا کی به وجودِ باورِبه هستی، و 
 .یستانسان نیِ زندگ انِ یپا ،مرگ ،کهو این 

 
ت، کرده اس انیب یعتیهمان گونه که شر ،سمیالیسوسپس  ●
 ثار،یا نیاپذیرِش ت، که افراِد جامعه اس ثارِ یا ازمندِ ین
تنها در  ،است، که آن را ینیرومند یانگیزه کی ازمندِ ین

 و طولِ  ،زیهمه چ انِیپا ،که مرگ را افت،ی توانیمذهب م
را،  هیتوج نی. و اداندینم ،هفتاد سال نیهمرا،  یزندگ

 زیو ن کنند،یباور م هاودهتاکثریِت غلط،  ایدرست 
ی شعور بدونِ وجودِ  ،را یهست نیچون ما، که ا یروشنفکران

 .دانندیممکن نم الی،عمت
 
 تِیدر رابطه با اکثرتر بیش ،یعتیشر تزِ  نیمن، ا به نظرِ  ●

ه ک ،یستیمارکسروشنفکِر  یروهایجامعه است، و نه ن مردمِ
و  یمذهب "منشِ "از  ،یستیالیماتر یآموخته "نشِیب" رغمِیعل

 قبل دورانِ  ستِ یرکسما برخوردارند. مثِل مبارزانِ  ،یانسان
بودند، و نه در  ستیالیماتر نشیاز انقالب، که تنها در ب

 ،ثاریرشد کرده بودند که، ا یدر فرهنگ ،آنان . چرا که"منش"
بوده است.  ،خیدر طولِ تار ،آن فرهنگ هایارزش نیاز واالتر



 رغمیخودش، عل ثارِیا یدرباره ،از آن سارتر است هینظر نی)ا
 (.نشیِن در ببود ستیالیماتر

 
ی شریعتی بر ارزِش من بر این باورم که، با توجه به تکیه ●
، در توجیهِ یک نظامِ ، به عنوانِ یک عاملِ زیربنایی"ایثار"

در باوِر مردم، بهتریِن نامِ انتخابی، برای  سوسیالیستی
سوسیالیسِم "آلِ موردِنظِر شریعتی، سوسیالیسمِ ایده

 است. "ایثاری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 یک سوال : ��
 

 ،ایگو ست؟یمذهب، ممکن ن بدونِ  سم،یالیس : چرا سوس ⚙
 ولِ در ط و ،هستیم یبه فداکار مندِ ازیما ن سم،یالیسوس یبرا
 یمذهب یوجود داشته، که جنبه های بسیارییفداکار خ،یتار

 ،که نیکرد، بدون ا یفداکار شودیم ،نداشته است. پسهم 
 بود. یمذهب

 
 بدونِ ِی آن هزاران فداکار ،که دیشان دهن دی: اول با ج ⚙

آن که، در  گرید !د؟یاافتهی ی تاریخدر کجا ،را یمذهب مانِ یا
م، مرد یروشنفکران و توده نِ یب شهیهم ،یعتیشر یشهیاند

 .شودیم دهید یتفاوت
 
 
موارد، قادر به  به مذهب، در اکثرِ ازِ ین بدونِ  ،روشنفکران ●

هستند،  یو برابر یآزاد "رمانِآ"و  "دهیا"در راِه  یفداکار
و در یک مردم،  یتوده "تِ یاکثر"مساله، در رابطه با  نیاما ا

 تِ یاکثر باً یتقر ی،عنی ست،ین رشیپذ قابلِ ی طوالنی، دوره
قابلِ  عینیِ هِیتوج کی ازمندِین ،یفداکار یمردم، برا مطلقِ

فدا  "هادهیا" یرا، برا شیخوِی هستند، و هست پذیرش
حاضر به بها دادن  ی،منطق یرابطه کیدر  ،و تنها ،کنندینم

 هستند.



 
 ،دجنگنیوطن م که در راهِ یگفته، آنان یآن که، چه کس گرید ●
باور  ،یقدس امرِ  کیبه  ،یبه عبارت ایهستند،  یمذهبرِیغ

اور ب معنا، بدونِ  جهانِ کیهستند، و به  ستیالیو ماتر ،ندارند
 دارند؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : اکت از شریعتیف ��

 
 مذهب  و سمیالسوسی ��
 
 و اعی،اجتم روابطِ تغییرِ با تنها، و تنها سوسیالیسم، آیا ..." ●
 اگر ا،آی و است؟ تحقق قابلِ  ماتریالیسم، به انحصاری اتکاءِ با

 باشد خدایییِ ینبنجها یک نوع سوسیالیسم، مبنای
  ارتجاعی مذهبِ   که، این برای مذهبی،یِ بیننجها ویمگینم)

ِی اداعتق زیربنای و است؟ سوسیالیسم ناقضِ ،(نشود تداعی
 یک با تنها یا شود؟می سست سوسیالیسمیِ ایدئولوژ

 سوسیالیسمِ  یک توان،می که، است خدایییِ بینجهان
 رد انسانی، و اخالقی سوسیالیسمِ یک با همراهِ را، اقتصادی

 "...کرد؟ پیاده بشری، یجامعه
 
 *۰۱۱/ ص  ۲شناسی اسالم/  ۰۰ رآثا مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 



 
 : فاکت از شریعتی ��

 
 مذهب  و سمیالسوسی ��
 
 د،سازیطبقه م یب یاکه جامعه ن،یراست سمِ یالی... سوس" ●

 یاها، اگر به مرحلهانسان را،یز ست،یبدوِن مذهب، ممکن ن
نرسند، که بتوانند، به خاطِر  یو کمالِ معنو یاز رشِد اخالق

وراِء ما یاز حقِ خود، چشم بپوشند، و به مرحله ،یانسانیِ برابر
 را،یز. ساخت توانندیرا نم برابر یابرسند، جامعه ثاریایِ ماد
جبراً، به  سم،یالیو ماتر ست،یهرگز برابر ن هاحق
 "...انجامدیم سمیدوالیویاند

 
 *۱۲۲مذهب / ص  هعلی مذهب/  ۱۱ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 سوسیالیسم! مذهب، بدونِ 

 
بینِ شریعتی، همان طور که، تحققِ در نگاِه واقع ●

، که هر کس اشآلو ایده شکِل نهایی ، در آنسوسیالیسم
، برخوردار خواهد شد، جز جامعه براساسِ نیازش، از امکاناتِ 

، که "ایثار" ای ازاکثریِت افراِد جامعه، به مرحلهبا رسیدِن 
 ی است، ممکنمعنو _مذهبی یِ بیننیازمنِد باوِر به یک جهان

، در یک مذهبِ راستینیِ نیست، در همان حال هم، ماندگار
 ،داری، و پیش از تحققِ نظامی سوسیالیستیاِم سرمایهیک نظ

ار بسی جز در قلبِ تعدادِ، "ی بی طبقهجامعه"یک یِ گیرو شکل
 اندکی از افرادِ جامعه، ممکن نیست!

 
در زماِن حاکمیتِ روابِط پلیِد از نظِر او، آنچه را که ما،  ●

است،  ، که عاملِ مسخِ ماهیتِ انسانیدر جامعه داریسرمایه
 "خرافه"مذهب نیست، یک  ،نامیم، در حقیقتمی "مذهب"

ادامه داده هم چنان خویش،  آورِ است، که به حیاِت انحطاط
 است.

 
 
 

 
 



 
 : فاکت از شریعتی ��

 
 و مذهب یدارهیسرما ��
 
 کند،یمسخ م کند،یم هیانسان را تجز داریسرمایه... " ●
رشِد  قِ یاز طر ،یآدمِی . و مذهب، که به رستگارکُشدیم

 نیدر چن خواند،یاو، مِی و تکاملِ وجود ،یمتعال یهاارزش
 و شود،یانسان نابود م تِیهمراِه ماه ای. ستیممکن ن ،ینظام

 "است... "خرافه". ستین "مذهب" ماند،یاگر م ای
 
 *۱۲۲مذهب / ص  هی/ مذهب عل ۱۱آثار  موعهمج ��
 
 

 : فاکت از شریعتی ��
 

 است دیپل بورژوازی ��
 
 ود،شیاست، نه تنها نابود م دیپل ی... در چشمِ ما، بورژواز" ●

 دِ یتول"علت که، با  نینابودش کرد. نه تنها، به ا دیکه با
است، محکوم است،  ریمغا د،یجدیِ ، در نظاِم صنعت"یجمع

است، و جوهرِ  یعلت که، ضِد انسان نیبه ا ترشیببلکه، 
را، به  "هاارزش"یِ و تمام کشاند،یم یانسان را به تباه



را، که  ی، و انسان"پول"و فطرت را، به  کند،یبدل م "سود"
در جهِت خدا، که " د،یخدا است، و با نِیجانش عت،یدر طب

 ،یکاملتیِ مطلق است، در دگرگونیِ متعال یهاارزش یمجموعه
 ای کند،ی، به گرِگ خونخوار بدل م"باشد ،یو در شدِن دائم

 یاخلق را، گله تِیپرست، و اکثرسکه شِ مو ایروباهِ مکار، و 
ا شان رپوزه در خاک، بچرند، تا پشم د،یکه با سازد،یم شیم

 "ارک"شان کَنَند، و را بدوشند، و پوست رشانیو ش نند،یبچ
است، به مزد بفروشند، و در  یآدم رو ِح خدا دریِ را، که تجل

و  _و کمال است  یکه بر آگاه ،یزندگ یفلسفه ت،ینها
 ی، که فلسفه"یپرستمصرف"به  _ نیا یعنی "یخداپرست"

 "...دهدیم رییخوک است، تغیِ زندگ
 
 *۰۱اسالم / ص  یطبقات یرگیجهت/  ۰۴ آثار مجموعه ��
 
 

 : فاکت از شریعتی ��
 

 !ستین ربنازی اقتصاد ��
 
اِد . در اقتصشودیم ربنایدارد ز ست،ین ربنای... اقتصاد ز" ●
فرهنگ و  یربنایاست که، اقتصاد ز "یصنعتِی دارهیسرما"

 یو اخالق است. انسان، خود، ساخته و پرداخته مانیهنر و ا
 رانیباشد، و با و نیچن دیبوده است، نه با نیآن است. نه چن



 "بود... دخواه نینه چن ،یدارهیسرما یکردنِ بنا
 
 *۰۱اسالم / ص  یطبقات یرگیجهت/  ۰۴ آثار مجموعه ��
 
 

 : فاکت از شریعتی ��
 

 یمذهب و نظامِ طبقات ��
 
و  ،یمادیِ طلباز بندِ افزون ،یاتا جامعه ز،ی... مذهب ن" ●

ق تحق تواندیرها نشده است، نم ،یاستثمار و تضادِ طبقات
است که، انساِن رهاشده از  یاجامعه نی. چه، تنها در چنابدی

 شدن یشِی ماریکه، از ب ابدییمجال آن را م ،یبندِ تنازِع ماد
 شدنِ  گانهیاز خود ب ایو  ،یدارهیو سرما سمینیدر نظامِ ماش

 یشدن در رابطه شیو مدر برابِر بُِت پول و مصرف، و گرگ 
 یِبرسد، و به اصالتِ وجود یو به خودآگاه ابد،ینجات  ،یطبقات

 کند، و به نیرا، تکو شیخویِ کند، و فطرِت نوع هیتک ش،یخو
خود، ِی تکامِل ذات جه،یو در نت ،یمتعال یهارشدِ ارزش

 عتیخدا در طب نِ یو جانش رد،یخدا را گ یوو خ و خُلق زد،بپردا
مذهب، که تنها در ِی ینها یهااست دعوت هانیگردد. و ا

 استوار "رازو و آهنکتاب و ت"که بر اساسِ  طبقه،یب یاجامعه
 بد،ای ینیتحققِ ع تواندی، م"و ضعف ضیجهل و تبع"است، نه 

 "...تاس نیا ،یبشریِ در زندگ د،یو تحققِ توح



 
 *۱۲۲مذهب / ص  هی/ مذهب عل ۱۱آثار  مجموعه ��
 
 

 : فاکت از شریعتی ��
 

 برابرانهیِ برادرانه با زندگِی زندگ ��
 
 کی اساسِبر جز امعه،ج کی در "برادرانهیِ زندگ"... " ●
در درونِ  ،توانینم چه، است، محال ،"برابرانهیِ زندگ"

 ادِ یبن و سازد،یم گنج ،یتیاقل یبرا ت،یرنجِ اکثر که ،یاقتصاد
 ،و حرص ،زیآمجنونِی طلبافزون و ،یکشبر رقابت و بهره ،آن

ور و دو قطِب متخاصِم گنج به ها را،انسان و استوار است،
 ر،گید یاطبقه یلهیوس به ،یاطبقه و کند،یم میتقس ور،رنج

 در آن، که سازد،یم یایزندگ و شود،یو استخدام م استثمار
 و اند،ختهیر یمردار بر ص،یکرکساِن حر چونهم آدم،یبن
زند  یرا هم نیمر ا آن و کشد مخلب، یمر آن را هم نیا"

 .ساخت "اخالق" ت،یو روا هیپند و اندرز و آ با ،"منقار
 
نظاِم  در ،یانسانِی گانگی و ،یمل وحدتِ ،ینیدِی برادر ●

 یدبا نِ یمضام ،یفرد تِ یمالک و ،یاقتصاِد استثمار و ،یطبقات
 و ،دیآیو شعر م یفقط به کاِر سخنران ،که است یایو فلسف

 موضوعِ انشاء!



 
 ت،اساستوار  یشرکِ طبقات بر که، یاجامعه در ،یاله دِیتوح ●

 "...دیآیم "نفاق"به کارِ  نهات است که، یلفظ
 
 * ۰۰۰کرد؟ / ص  دبای چه/  ۱۴ آثار مجموعه ��
 
 

 : فاکت از شریعتی ��
 

 سمیالسوسیما از یِ تلق ��
 
ها، به تن م،یکنیم یبدان گونه که ما تلق سم،یالی... سوس" ●
پس از  خ،یتاریِ جبر سرِ یکه، در م ستیخاطر، مقبول ن نیا

خاطر است که،  نیاست، بلکه، به ا عالوقویحتم ،یدارهیسرما
و به  ند،یآفریم "ارزش"است که  یانسان را، که تنها موجود

در  اشیاساس رسالتِاسالم، حاملِ روحِ خدا است، و  رِیتعب
در  یاقتصادیِ است، از بندگ شیخویِ تکامِل وجود ،یزندگ

و منجالب  ،یاستثمار تِ یو زنداِن مالک ،یدارهینظامِ سرما
و  ،یفردیِ یو روِح پسِت سودجو کند،یآزاد م ،یزبورژوا
 و ییستاو قدرت یپرسترا، که جنوِن پول یمادِی طلبافزون

و  یاندوزو سکه یکشو بهره یکاربیرقابت و فریِ ستریه
 کنشهیآن است، ر یزاده ،یطبقات تِیو اشراف یخودپرست

ز و را، جوالنگاهِ آزاد و با یو جامعه را، و زندگ سازد،یم



 و ،یوجودیِ و تعال ،یپرستروِح حقیِ تجل یبرا ،یادهندهیاری
 .کندیم ،یو رشدِ نوع ،یتکامِل اجتماع

 
و  ،میستین ستیما مارکس ،ییاست که، به چه معنا روشن ●

ِل اص کی. مارکس، به عنوانِ میاستیالیسوس ،ییبه چه معنا
ت درس و ما، رد،یگیانسان م یربنایاقتصاد را ز ،یو کل یعلم

و از  م،یادشمن یدارهیبا سرما ل،یدل نیبر عکس. به هم
که به  یدیام نیترو بزرگ م،ینفرت دار یانسانِ بورژواز

و  مانیاست که، در آن، انسان، ا نیا م،یدار سمیالیسوس
 یکاال ست،یروبنا ن گریانسان، دیِ اخالق یهاو ارزش شهیاند

خود، علِت  .ستین یاقتصاد یربنایز یساخته و پرداخته
دو  انِ ی. در مدهدیبه او شکل نم د،یاست. شکِل تول شیخو

و  شود،یم تهاش، سرش، آب و گِل"عشق"و  "یآگاه"دسِت 
 .بَردیو راه م ند،یآفریم کند،یخود را، خود انتخاب م

 
است.  "شدنِ خدا در انسان داریب" یبه سو خ،یتار تکاملِ ●

خداگونه شدِن "ن: به زباِن قرآ م؟ییسخن بگو یچرا هگل
رسالِت  نیآرمان، و ا نیتحققِ ا ی! و برا"عتیانسان در طب

را، از زنداِن  نیزم یخداگونه نیا د،یاست که، با م،یعظ
 اقتصاد، رها کرد. 

 
شده است،  "موش" نکی، که ا"روحِ خداوند" نیا یتماشا ●

خوک شده است، و تنها شکم  جود،یو م اندوزد،یو سکه م



 نیشکم، و دد و درنده شده است، و کارش، بر ا رِ یاست و ز
دادن و  بیو آن چنگ زدن، و لگد پراندن و گاز گرفتن، و فر

 ن،انباشتو  ختنیپامال کردن، و خود جلو افتادن، و ربودن و گر
 "فرسا است...آور و طاقتسخت رقت

 
 *۰۲اسالم / ص  یطبقات یریگ/ جهت ۰۴ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ییبورژوا سمِیالسوسی 

 
در پیوستنِ به صِف  ،ضروری اولین گامِ از نظِر شریعتی،  ●

باورمندانِ به سوسیالسم، شناختِ دو نوع سوسیالیسِم 
کاماًل متمایز است. که یِ گیرجهت موجود، با دو خاستگاه و دو

ی ماهیتاً متفاوت، و در نتیجه، خلِق "جامعه"بخشِ دو تحقق
 ت.ی متقاوت اس"انسان"
 
 سوسیالیسم عاو، در این رابطه، سوسیالسیم را، به دو نو ●

 کند:تقسیم می
 

 ی غربسوسیالیسِم  ⬥
 یشرقسوسیالیسِم  ⬥
 
 پرستد، و آنشریعتی، در همان حال، که سوسیالیسم را می ●

ترین کشِف انساِن امروز، ترین، و بزرگترین، انسانیرا عالی
سوسیالیسِم "ز داند، اما، امی خداییو یک موهبِت 

هراسان است! و هشدارها بسیار و  ،، سخت بیزار"بورژوایی
 و اما و اگرهای او، در این رابطه، بسیار جدی است.

 
سوسیالیسِم "در نگاِه او، سوسیالیسِم غربی، یک  ●

است، که روِح بینِش بوژوازی را حفظ کرده  "ماتریالیستی



نهایت، آن  حاکِم بر آن، درِی ی ماتریالستو فلسفهاست. 
مکتب را، به همان مردابی خواهد کشاند، که بورژوازی در آن 

 گرفتار آمده است: ماتریالیسِم اخالقی!
 
 سمِیالیسوس"و  "یدارهیسرما" نِیاختالِف ب قت،حقی در●

 یِ بر زندگ د،یاست که، با یشکلِ نظام نِی، اختالفِ ب"یغرب
ه باشد، و نحاکم  ع،یو توز دیو تول تیو مالک ،یو مصرف یماد

که،  یحال انسان. دریِ زندگیِ قیو حق یدر مفهوم و روحِ ذات
فرهنِگ  نشِ یدر ب ،یستیالیسوس یهاها و خواستکشش

 با اد،ی، از نظرِ ذات و بن"یشرق سمِ یالیسوس"و در  ،یشرق
و  ،یعال التِیاست، و از نوِع تما ریمغا ،یاقتصادپرست

 ،یاخالقیِ متعال یاهو عشقِ به ارزش ،یانسانیِ خواهلتیفض
 .ستیخانه دارد، جدا ن یکه در وجداِن انسان

 
ی هیافتی تحقق، و نمونه"سوسیالیسمِ غربی"از نظرِ او، در  ●

آن، یعنی سوسیالیسمِ مارکسیستی، تحققِ یک نظامِ 
یک هدفِ نهایی! چنان حتی است،  "هدف"، یک یسوسیالیست

! حال آن که، متوقف خواهد شد ،از آن پس ،تاریخ ،که گویی
، و "سوسیالیسمِ شرقی"یک نظامِ سوسیالیستی، در ِی ایبرپ

است، و به  "وسیله" ، یک"یسمِ مذهبیلسوسیا"از جمله، در 
انسان، برای خلِق ِی ی است برای رهای"بستر"تعبیری بهتر، 

، و خداگونه شدِن یواقع مانِیا رِ یس آغازِ ، و "انسانی نو"
 ی آن یارِ مهربان!"یخویشاوند"انسان، و رسیدنِ به 



 
از نظرِ شریعتی، سوسیالیسمِ مارکسیستی، که یک  ●
است، در حقیقت، یک  "سوسیالیسِم ماتریالیستی"

در  بینی،جهان در سوسیالیسمِ بورژوایی است. چرا که،
 و زندگی، ازیِ مادیِ تلق در اخالق، در فلسفی،یِ شناسانسان
 بورژوازی، با ان،انسِی معنو فطرتِ  و متعالی جوهرِ یِ در نف

 روحِ و بینشیِ گرایمادی وارثِ  خود، و است، خویشاوند
 است. جدید عصرِ  بر حاکمِِی بورژواز یطبقه

 
ت مارکسیسدر عینِ حال که سوسیالیستیم،  ،، مااودر نگاهِ  ●

 ،ما و ت،اس استوار ماتریالیسم بر ،مارکسیسم نیستیم، زیرا،
ورژوازی، برخالِف و تضاِد ما با ب .نیستیم ماتریالیست

، و و در تبعیضاتتر یک تضادِ اقتصادی، مارکسیسم، که بیش
از زندگی است، یک تضاِد  طبقاِت گوناگونیِ مندبهرهمیزاِن 

 "انسانِ بورژوایی"از  ابعاد، یهمه در ما، و اصولی است.
 ستمِ سی در تنها نه آن، با و ایم،بیگانه بورژوازی، بابیزاریم، و 
 !رویاروییم وجوه،یِ تمام در که طبقاتی، ظامِن و اقتصادی،

 
های مذهبی، و به او، بر این باور است که، ما سوسیالیست ●

 رزمندگانِ مبارزان و تر، معنوی، گرچه با تعبیرِ درست
و در  همرزمیم، بورژوا، یطبقه با یمبارزه مارکسیست، در

 اما،، مداریگام بر می "برابری"استثمار، و تحققِ یِ راستای نف
 نیستیم. یگانه نیز، مبارزه همین در حتی



 
ی بورژوازی، که ی با طبقه، در مبارزهچه، رویکرِد آنان ●

 رویکردِ با ،استقارونی یِ زندگ بر "بردنِ رشک" ی نوعیزاده
 آن نیست! یکی ،است نوع زندگی آن "شمردنِ  ننگ" ما، که

 می در دل نهان در که،است  عشقی ینشانه خود، ،گرایش
 ،گرایش و این .درَ پَ  می سَر در که، وصلی سودای و پرورد،

با روح و بینشِ  جوهری تضادی و بنیادی خصومتی یزاده
 این، و است، پروردن بورژوا را مردم ،. آناست بورژوایی

 ساختن است. مردمی را بورژوا
 
در هم شکستنِ سدِ موجوِد  سم،یالیسوس ،یعتیدر نگاهِ شر ●
 یخشکِ طبقه "ابانِیب"و  ،یبورژواز یطبقه "زارِ لجن" نِیب

 ست،یساختنِ آن لجن، به کلِ اندامِ جامعه ن یمحروم، و جار
 نینو یروابط جادِیو ا ،زارِ متعفناندنِ خودِ آن لجنبلکه، خشک

 است. در جامعه ،یو انسان
 
ِی بر این باور است که، اگر در آن نظامِ سوسیالیست ،او ●

آن یِ بسازیم، در پ ،همِی به یار ،ر استموردِنظرمان، که قرا
زاِر تا لجنداری را بشکنیم، سرمایهیِ باشیم که، سِد طبقات

به روی  ،ی کارگرطبقه یرا، به رو یو اخالقِ بورژواز ،یزندگ
 یو به جا ،ییمبگشا ز،یروستاها ن یبه سو ی متوسط، وطبقه

، می، بساز"آمبورژوازه یجامعه" کی، "بورژوا یطبقه" کی
 !بسازیم ،یطبقات ظامِن نیبا هم ،بهتر آن است که



 
 : فاکت از شریعتی ��

 
 یمادیِ نیببورژوا و جهان یطبقه ��
 
 مینیبیبود، م یانسان، مذهبیِ نیبدر گذشته، که جهان ..." ●

را، به شرک،  دیتوحیِ نیبجهان ،یطبقات یهاکه، چگونه نظام
را،  _باطل  ایمذاهِب حق  _مذاهب  یبدل کردند، و همه

 شِ نیب د،یتوحیِ با حفظِ اصِل کل ،یمذهبِ شرک ساختند، و حت
 نمودند! جیترو ،شرک را

 
 روِیپ که خود را ،یمردم اریچه بس ه،ک مینیبیچنان که، م ●

شرک  شان،یمذهبیِ نیبجهان شمارند،یم دیمذهِب توح
تر ه، خطرناکاز هم د،یتوح یپنهاِن در ردا است، و شرکِ
نو، از همه  که در اسالم ساختند، شرکِ یاست، و شرک

 است! تریتر و قوو پنهان ترقیعم
 
ِی بیندر قروِن جدید، اساسًا با مذهب مبارزه شد. جهان اما ●

مادی را، یِ بینمذهبی را، به نامِ علم، نفی کردند، و جهان
 جانشیِن آن ساختند.

 
تر حاکِم بر تاریخ، بیش یهگانهای سهگذشته، قدرت در ●

به  ، و_دینی  یفلسفه _ "کالم"فریفتند، و به نامِ عوام را می



، شرک را جانشینِ توحید _روحِ مذهبی  _ "احساس"یِ نیرو
پوشاندند. اما، پس از توحید می یکردند، یا جامهمی

را  ان، روشنفکرنوزدهو  هجده رنسانس، و در اوجِ آن قرنِ
اقتصادی بود، و به  ی، که فلسفه"علم"نامِ  فریفتند!، و به

، مادیت را، _منطقِ مادی یا روِح غریزی  _ "عقل"نیروی 
معنویت، یعنی  یجانشیِن مذهب کردند، یا آن را جامه

 انسانیت )اومانیسم(، پوشاندند!
 
 "فریبِ تاریخ"ترین دو عاملِ خارجی، موجبِ این بزرگ وجودِ ●

فریِب بزرگ را، امروز، من باید به ای که، این شده، به گونه
شخصی، که با ناباوری و اعجاِب اکثریِت  یعنوانِ یک فرضیه

شود، مطرح کنم! و آن این است که: روشنفکران تلقی می
، درست "جدیدیِ ماتریالیستی و ضِد مذهبِی بینجهان"

 "حاکِم جدید یطبقه یویژهیِ بینجهان"، "شرک"همچون 
 است!

 
است، که بینشِ ماتریالیستی  "علم"ل، یکی دو عام این ●

است، که در قرنِ نوزدهِم  "سوسیالیسم"گرفت، و دیگری 
اروپا، در برابِر مذهب، بر ماتریالیسم تکیه کرد. در حالی که، 

بینی و حرِف من این است که: هم بینشِ علم، و هم جهان
دیِد ج سوسیالیسمِیِ زندگ یفلسفی، و فلسفهیِ بینانسان
اند، ، تحتِ تاثیرِ روح و بینشِ حاکمِ بر زمان، قرار گرفتهغربی

رشِد و تکامل، و سپس،  یو این روح و بینِش حاکم، زاده



غرب است، و این طبقه، ِی جدیدِ اجتماع یحاکمیِت طبقه
 "جدید است...ِی بورژواز

 
 *۱۱ ص/  بینی و ایدئولوژیجهان/  ۱۲ آثار مجموعه ��
 
 

 : فاکت از شریعتی ��
 

 سوسیالیسِم شرقی / غربی ��
 
رشد  یاز رنسانس به بعد، بورژواز قت،ی... چه، در حق" ●
و استعمار و  یتجارتِ جهان شِیدایو سپس، با پ کند،یم

و  سمیو فئودال شود،یحاکم م یبه طبقه لیتبد ن،یماش
و روِح خود را، بر جامعه،  زند،یرا پس م میقدیِ سنت یجامعه

فعال،  ر،حسابگ ،یمنطق ،یروح، روحِ ماد نیو ا سازد،یحاکم م
که، به همان اندازه که، با اخالق و  یو سودپرست است، روح

دارد. و  یهماهنگ ،یماد شرفتِیناساز است، با پ ت،یمعنو
و  افتد،یحاکم است که، با مذهب و اخالق، در میِ بورژواز

 .سازدیم شیو مصرف را، مذهبِ خو یمادیِ زندگ
 
 یاصالتِ اقتصاد و زندگ"است بر  ی، که مبتنروح نیهم و ●

و هم در  کند،یم یتجل سمیتالی، هم در کاپ"یو ماد یمصرف
دو مکتِب متضاد، تنها در شکل با هم  نیو ا سم،یمارکس



 یو مصرف یماد یبر زندگ د،یکه، با یدر نظام ،یعنی رند،یمغا
و روِح  محاکم باشد، نه در مفهو عیو توز دیو تول تیو مالک

ها و که، کشش یانسان. درحال یزندگ یقیو حق یاتذ
ِر از نظ ،یفرهنگِ شرق نشِیدر ب ،یستیالیسوس یهاخواست

 التِیاست، و از نوعِ تما ریمغا ،یبا اقتصادپرست اد،یذات و بن
 یِ متعال یهابه ارزش و عشقِ ،یانسانیِ خواهلتیو فض ،یعال

 .ستیجدا ن ،خانه دارد یکه در وجداِن انسان ،یاخالق
 
، است یو معنو یاسالم یآرزو کی ،یشرق نشِ یدر ب عدالت، ●

 یضمن یهااز جلوه یکیاز لوازمِ آن، و  ،یکه عدالتِ اقتصاد
 منحصرِ آن. یربنایآن است، نه مالک و ز

 
حفظ شده است،  یغربِی که روحِ بورژواز سم،یمارکس در ●

 ی"طبقه" کیاز انحصارِ  ،یبورژوازیِ تا زندگ شود،یکوشش م
پرولتر و  ،یعنی ابد،ی می، تعم"جامعه"خاص، به تماِم انداِم 

 ،"یشرق سمِیالیسوس"آمبورژوازه شوند. و در  ز،یدهقان ن
فرهنگ  وو روح  نشیبورژوا، با ب یاست که، طبقه نیهدف ا

اصالتِ مصرف  یعنی اش،یزندگ یو فلسفه یو رفتاِر اجتماع
زدوده شود.  (، از جامعهسمیتاریلیو پرستشِ نفع )اوت

ه، طبقیِ و نف ،یاجتماعِی که، هر دو، به تحقِق تساو مینیبیم
را  یبورژوازیِ که، زندگ قیطر نیاز ا یکیاما،  شند،یاندیم

را از جامعه  یبورژواز یزندگ ،یگریدهد، و د میدر جامعه تعم
را، در  یاست که، اکنون، روح و رفتاِر بورژواز نیبراندازد. ا



 م،یکنیآشکارا احساس م ،یستیمارکس یشرفتهیپ یجامعه
 یهانظامِی بورژواز یدر طبقه شه،یکه، هم یروح و رفتار

 "...میشناختیم ،یستیتالیکاپ
 
 *۰۱۱ ص/  ۱تاریخ تمدن /  ۰۱ آثار مجموعه ��
 
 

 : فاکت از شریعتی ��
 

 سوسیالیسم، در ایمانِ من ��
 
 و ترینعالی را، )سوسیالیسم( مکتب این من،... " ●

 ه،ک مکتبی تنها و دانم،می امروز، انسانِ  کشفِ  ترینانسانی
 یهشایست که، جدیدی معبدِ تنها و کرد، فداکاری برایش باید
 خون و شود، قربانی اش،پیشگاه در انسان، که، است آن

 .گردد نثارش
 
 سوسیالیسم، فهمند،می هارآلیست که چنان آن اگر، اما ●

 روح یتوسعه ،"جامعه تمامِ کردنِ  آمبورژوا": از باشد عبارت
 در بورژواها،یِ تفنن و مصرفییِ زندگ و خوی و خُلق و فکر و

 جانبازی به هرگز اجتماعی، هایگروه و هاالیه و طبقات یهمه
 !ارزدنمی

 



 
، "ادرمیِ ی سوسیالیستجامعه"بینیم که، اکنون به چشم می ●

ِی گرسود، مادی چگونه در تظاهراتِ بورژوایی، از قبیلِ اصالتِ
ی جامعه"پرستی، با پست، عیاشی و تفنن و تجمل

 کند!، رقابت می"مادرِی دارسرمایه
 
 و زندگی "تعمیمِ" نه برعکس، درست من، سوسیالیسمِ ●

 ری،بش اجتماعِ شستنِ و آن، کردنِ  نابود بلکه، بورژوازی، روحِ
 .است کش،انسانیِ بیمار این از
 
 کارگر، زنِ که، است شده این اشرمانآ ها،آن سوسیالیسمِ  ●

 سفارتِ یِ رسم هاینشینیشب و آورد، در را اشرافی زنِ ادای
ِی رسم غیرِ و رسمی هایپارتی از سوسیالیستی، یجامعه
 وشخ آدم به تربیش" و باشد، ترایافسانه فرانسه، و آمریکا
 !"بگذرد

 
 تمامِ " کردنِ کنریشه من، ایمانِ در سوسیالیسم، ●

 یتوسعه و تعمیم نه است، "اشرافی و بورژوازی هایارزش
گردد.  بورژوا هم، کارگر یک که، نیست آن و هدف،. آن

 یجامعه تا شود، کارگر یک نیز، بورژوا که، است آن هدف،
 سدهای و فقر و محرومیت و رنج از فارغ بتواند، بشری،

 و اندیشه و احساس صعودِ و رشد و نوعی تکاملِ به طبقاتی،
 یِ ماورای و معنوییِ متعال مراحلِ  به نیلِ و انسانی، خالقیتِ 



 "...بپردازد آزادانه خود،
 
 *۰۴ ص/  ۰ گونگونه آثار/  ۲۱ آثار مجموعه ��
 
 

 : فاکت از شریعتی ��
 

 آمبورژوازه کردن جامعه ��
 
 سازد،یکه م یاطبقهیب یدر جامعه سم،یالی... اگر سوس" ●

 و ،یزارِ زندگتا لجن شکند،یرا م یرداهیسرمایِ سدِ طبقات
 ز،یروستاها ن یو به سو ا،یپرولتار یرا، به رو یاخالقِ بورژواز

 یجامعه" کی، "بورژوا یطبقه" کی یو به جا د،یبگشا
 ساخت. ،یطبقات ظامِ ن نیبا هم د،ی، بسازد، با"آمبورژوازه

 
 فِ یکث یسراهاحرم" یدر حصارِ بسته روز،یآنچه د اگر، ●

و  یمجالتِ سکسیِ اریامروز، به  گذشت،ی، م"افاشر
 و ها،خانهیو روسپ هانگیها و دانسو کاباره ،یجنس یهالمیف

 ن،یا ،یشده، و اشتراک یا!، تودهیو آموزش یمل یهاونیزیتلو
کوچه و  انِیمها، در ها و گندابکردنِ فاضالب یخال ینوع

 یو تباه یزشتمردم، است. فساد و  یدست و پا رِ یبازار، و ز
 ا،نجیبهتر. در ا تر،یو خصوص تر،یهر چه انحصار ،یهودگیو ب

و  یبود، و مدافِع انحصارطلب یفرد تِیمالک گرِ شیستا دیبا



 یِارزان ،ییازهایامت نی. چنیتضاِد طبقات ژه،یو به و ،ییجدا
 "همان اشراف باد!...

 
 *۰۰اسالم / ص  یطبقات یرگیجهت/  ۰۴ آثار مجموعه ��
 
 

 فاکت از شریعتی : ��
 

 م!یستین ستیما مارکس ��
 
 بر مارکسیسم نیستیم! زیرا، ما مارکسیست ..." ●

 .نیستیم ماتریالیست ما و است، استوار ماتریالیسم
 
یِ لقت و ،یفلسفیِ شناسانسان ،ینیبجهان در سم،یمارکس ●

 اب انسان،یِ معنو فطرتِ و یمتعال جوهرِ یِ نف و ،یزندگ ازیِ ماد
 نشیبیِ یگرایماد وارثِ  خود، و است، شاوندیخو ،یوازبورژ

 است. دیجد عصرِ  بر حاکمِ یِ بورژواز یطبقه روحِ  و
 
 نه آن، با و م،یاگانهیب ،یبورژواز با ابعاد، یهمه در ما، و ●

 جوه،ویِ تمام در که ،یطبقات نظامِ و ،یاقتصاد ستمِیس در تنها
 .مییارویرو آن، با
 
 که ،"ماتریالیستی سوسیالیسمِ " یک یئهارا با مارکسیسم، ●



 و کارگر، به مردم و شود،می بدل دارسرمایه به دولت آن، در
 آن تالشِ در رعیت، ملت به و ارباب، به دولت حقیقت، در

 در و کند، نفی ،"طبقه" یک عنوانِ به را، بورژوازی که، است
 .دهد تعمیم ،"جامعه" یک شکلِ 

 
 هم را، یبورژواز که، لیدل همان به درست ما، که، یحال در ●

 هم و ،یاقتصاد یچهره در هم ،یمحتو در هم و صورت، در
 ینوع عنوانِ به هم و ،یفلسف ،یاخالق ،یفرهنگ یهاچهره در
 ها،ارزش ستمِیس رفتار، یوهیش انسان، و جهان ازیِ تلق
 مسلکِ  و ت،یشخص خصلت، روح، ،یکل به طورِ و د،ید یهیزاو

 .میآنیِ قطع کردنِ کنشهیر تالشِ  در م،یکنیم ینف ،یاژهیو
 
 شکستنِ  اش،"نقش" که، (mی )"زعامت" میانِ  است فرق ●

یِ متما سطحِ در را، منجالب این تا است، بورژوازییِ طبقات سدِ 
 آن با را همه و کند، رها اجتماعی، هایالیه و هاگروه و طبقات

 یفِ کث دنیای به نیز، را دهقان _کارگر  یطبقه و سازد، مشروب
 با بپرورد، طبقه این خوی و خُلق با و براند، بورژوازی

 سیاهِ گندابِ  این خشکانیدنِ اش،"رسالت" ( که،i) ی"امامت"
 .مُردار این یاستحاله و است، زابیماری

 
 دربسته، حرمسرای این یبرکشیده دیوارهای پسِ  در ●
 باروی و برج تا برآنند، خروش، و خشم به ( که،m) ای"جمع"

 را، خصوصی حرمسرای و بگشایند، را در و بشکنند، را آن



 یعنی ،"دمکراتیک حرمسرای" یک به را، آن و کنند، "ملی"
 ربرخوردا اشراف،ِی زندگ از نیز، هاتوده تا کنند، بدل کاباره،

 کَنند، تابرمی را، قلعه این هایپی ( که،i) ی"امت" و شوند!،
 بر و سازند، "آوارلجن" اغوتیان،ط سرِ بر را، بارویش و برج

 الحِص پرستندگانِ"آن  ،"طاغوت کافرانِ " برای شان،قبرستان
 یمبارزه در کنند، بنا ،"عشق و برابری و آزادی" یخانه ،"خدا

 هیگان نیز، رزم همین در حتی اما، اند،همرزم بورژوا، یطبقه با
 ننگ" با (،mقارونی )ِی زندگ بر "بردنِ  رشک" چه، نیستند،
 بنیادی خصومتی یزاده (،iاین ) نیست! یکی (،iآن ) "شمردنِ

 که، عشقی ینشانه خود، (،mآن ) و است، جوهری تضادی و
این  .پرد می َسر در که، وصلی سودای و پرورد، می نهان در

(m،) و است، پروردن بورژوا را مردم ( آنi،) را بورژوا 
 "...است؟ کدام تین،راس انقالبِ  دو، از این و ساختن. مردمی

 
 *۰۲۱۰ ص/  ۱گفتگوهای تنهایی  / ۲۲ آثار مجموعه ��
 
 (، مارکسیسم است.mمنظور از ) *

 (، اسالم است.iمنظور از )* 

 
 
 
 
 



 
 سوسیالیسمِ سلبی / ایجابی 

 
بخشِ شریعتی در های روشناییبندییکی دیگر از تقسیم ●

هتِ مفهومِ سوسیالیسم، با هدِف هشداری به ما، در ج
، "مرداِب رویایی"از فرورفتنِ ما در منجالبِ یک یِ جلوگیر

 سوسیالیسمِ "و  "سوسیالیسمِ ایجابی"تفکیکِ دو مفهومِ 
 است. "سلبی

 
 

 سوسیالیسِم سلبی ��
 
از  نوعیعبارتست است از: سوسیالیسمِ سلبی،  ●

 یهمه بودنِ  مشترک معنای به اشتراکیت،سوسیالیسم و 
در فقر، در سانسور، در اطاعت، ! "ننداشت" در جامعه، مردمِ

 یِ ! بردگ"ظلِم بالسویه"در گرسنگی، و به اصطالح معروف، 
ی آن را، در ی افراِد یک ملت! که نمونهی همهبرابرانه

، یماهاکثریِت کشورهای بلوکِ شرق، دیدیِ سوسیالیسِم دولت
 !بینیمی شمالی، میو اکنون نیز، در کره

 
 
 
 



 
 یایجابسوسیالیسِم  ��
 
 از نوعیعبارتست است از: ، ایجابیسوسیالیسِم  ●

 یهمه بودنِ  مشترک معنای بهو اشتراکیت،  سوسیالیسم
نه تقسیمِ فقر، که تقسیمِ ثروت.  !"داشتن" در جامعه، مردمِ

ر که، دبلبُعدی، همگانی. و نه تکیِ نه ظلِم همگاهی، که برابر
 و فرهنگ. و اقتصاد های سیاستعرصهیِ تمام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 سوسیالیسِم ایجابی / سلبی ��
 
 سوسیالیسمِ  _مارکسیسم  از گفتن سخن دیگر، امروز، ●

 تی،کاپیتالیس رژیمی به نهایت، در که ،_دولتی ِی ماتریالیست
 فکراً " و "مادی اخالقاً" انسانی و مآب،بورژوا ایجامعه و

 ی،نظریِ بینپیش یک نه دد،گرمی منجر "مطیع روحاً " و "منجمد
 ایقیافه در هم، آن است. یافته، تحقق و عینی واقعیتی که

ِی بازار دنائتِ هم و دارد، را فاشیسم قساوتِ  هم که کریه،
 هایحکومت ترینمنحط آورِخفقان تعصبِ هم و را، کاپیتالیسم

 .را وسطایی قرونِ عقایدِ تفتیشِ هایمحکمه و مذهبی
 
 یهمه بودنِ مشترک معنای به اشتراکیت، میانِ است فرق ●

 در همه بودنِ مشترک و ،"داشتن" در جامعه، مردمِ
 سمِ سوسیالی"گفت:  بتوان دیگر، اگر تعبیرِ به و! "نداشتن"

 یهوشیارانه اصطالحِ به و ،"سلبی سوسیالیسمِ" و "ایجابی
 و کند،می حکایت ظلم حکومتِ  هاقرن یتجربه از که ما، مردمِ

 ظلمِ" که، عدلی :دارند! چشم دولت از که عدلی نهات از
 "..."بالسویه قسطِ" که، عدلی و است، "بالسویه

 
 *۰۲۱۱ ص/  ۱گفتگوهای تنهایی  / ۲۲ آثار مجموعه ��



 
 اروپایی!یِ سوسیال دموکراس 

 
ادبیاتِ مشهوِر چِپ جهانی، یک سوسیال معیارِ شریعتی، با  ●

از ترِس  ،اما، "ِت معنویسوسیال دموکرا"یک دموکرات بود، 
ن که آناهای اروپایی، با سوسیال دموکرات شدنِ گرفتهیکی 

 نیتریو قو ،یدارهیحافظ و مدافعِ نظامِ سرما نیتربزرگرا، 
دانست، مرزِ خویش را، با می ،در اروپا یمانعِ انقالبِ کارگر

های رفرمیست، که نقِش سوپاِپ این سوسیال دمکرات
اند، به صراحت داری را بازی کردهرمایهاطمیناِن نظاِم س

 روشن کرده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : فاکت از شریعتی ��

 
 یدموکراس الیسوس ��
 
 نیتربزرگدر اروپا،  "یدموکراس الیسوس"... مگر امروز، " ●

مانِع انقالبِ  نیتریو قو ،یدارهیحافظ و مدافِع نظاِم سرما
 "نشده است؟... یکارگر

 
 *۱۲۰مذهب / ص  هی/ مذهب عل ۱۱ر آثا مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 تیو مالک یعتشری 

 
 انواعِ مالکیت ��
 
دیدگاِه ی شریعتی، و پردازِش اندیشهِی با بررسما  ●

آن، با دیگر یِ تطبیق _ی سنجشی مقایسه، و اوِی اقتصاد
 با از یک سو،نوع مالکیت روبروئیم:  چهار، با مکاتبِ اقتصادی

 ، و از سوی دیگر، با"مالکیتِ شخصی"و  ،"مالکیِت جمعی"
که دو نوع مالکیِت  ."خصوصیمالکیتِ "، و "دولتیمالکیِت "

 اول را تایید، و دو نوعِ بعدی را رد کرده است.
 
ا، ر "مالکیتِ اجتماعی"جمعی، و به عبارتِ بهتر،  کیتِمالاو،  ●

منابعی چون گاز و نفت و مس، برای مالکیِت جامعه بر زمین، 
ر یِت ب، برای مالکرا "مالکیِت شخصی"صنایع، و...، و ن، معاد

پذیرفته، و  خانه، وسائِل کاِر شخصی، وسائلِ زندگی، و...،
استثماِر  ، که عاملِ "مالکیِت خصوصی"، و "مالکیِت دولتی"

 رد کرده است.را،  دولت از جامعه، و انسان از انسان است
 
 
 
 
 



 
 پذیرشِ مالکیتِ اعتباری ��
 

خداست )المال  از آنِ تیمالک ،یعتیشر سمِ یالیسوسدر  ●
 یِ. نفیاعتبار تِیمالک رشِیپذ: ترقیو به عبارِت دقهلل(. 

کیتِ بر مالیِ . نفنیبر زم تِیمالکیِ نف .دیبر ابزاِر تول تِیمالک
 تِیکمالیِ نفبزرگ.  عِ یبر صنا تِ یمالک یِ نف منابِع زیرزمینی.

 یِ برابر رشیو پذ ،است "یاجتماع تِیمالک"و تحققِ  ی،دولت
 شان.به صرِف انسان بودن ،هاانسانی همه

 
شریعتی، براساسِ یک سیستمِ مالکیِت یِ نظامِ سوسیالیست ●

 تِ ینوعِ مالک نیتریاتیو ح نیاز بزرگتر یکیو جمعی است. 
او،  ( است.ی)تکنولوژ "نیماش"بر  یِاجتماع تِ یمالک ،یاجتماع

داند، و تالشِ بشر می علم ویِ ماشین را، دستاورِد تاریخ
 پذیرد.نمینیز را  آالتماشینکیتِ سرمایه بر مال
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 مالکیتِ بزرگ ��
 
و  ،فروشگاه ،کارخانهدر سوسیالیسِم موردِ پذیرشِ ما،  ●

خواهد بود، و  یو تعاون یجمع تِی، همه، در مالکبزرگ مزارعِ
آن  همه مالکِ ران،یکارگران و کارمندان و مهندسان و مد

به خاطرِ تخصص، تالش، تنها و  .یجمع تِیمالک کیر د ،هستند
وجود  حقوقی ختالفِا ،و... تر،بیشساعاِت کارِ خالقیت، و 

 یااشاره یعتیشر ودو برابر،  گفتیم نی)لن خواهند داشت
همه مالک هستند. و به در این سیستم،  اما، ،(ه استنکرد

، رگراک یعنیمالک  ست،یالیسوس کیبه نقل از  ،یعتیقولِ شر
ه ، و نه ب"کندیهر کس که کار م" یبه معناو به عبارتی، مالک 

 !"دارد هیهرکس که سرما" یمعنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۰ش شماره سپر ��
 

توضیح  "شخصی" کمی راجع به مالکیتِ لطفاً :  س ⚙
 تِ یمالک"و  "مالکیتِ شخصی"فرمایید، و این که مرز بیِن می

 در کجا و چگونه است. "خصوصی
 

و  نیافراد بر زم تیمالک یعنی یخصوص تی: مالک ج ⚙
عاملِ استثمارِ  ت،یکه در نها ،و کارخانه و... آالتنیماش

 یعاملِ ضدِ انسان کیانسان است. که  "کارِ " دِیانسان، و خر
 است.

 
 ،یخصوص تِیرفتنِ مالک انیو از م ت،یشدنِ مالک یبا اجتماع ●

افراِد جامعه، به هر که عاملِ استثمار است، آشکار است که، 
ائِل وس ن،یبر خانه، ماش یِ شخص تِیمالک ینوع ازمندِ ی، نصورت

 ،یوسائِل هنر ،یحیوسائِل تفر ،یکیوسائلِ الکترون ،یزندگ
اگر خطر وجود دارد که،  نیاو  .و... هستند ،یحسابِ بانک

در مالکیِت جمعی قرار گیرد،  نیز،مواردِ ذکرشده مالکیتِ این 
 .خواهد رفتاز دست  جامعه، دِاستقالِل افرا

 
در هر صورت، شکلِ مالکیت در جامعه باید طوری باشد که،  ●

، ماشین، حساب خانه های خویش، چونافراد بتوانند، داشته
ض یوتع بفروشند، مالک شده، خود رایِ زندگ و وسائلِ  بانکی،



 ،هااز آن ،یزندگ و در طولِ  ،را بخرند ی بسیاریهاکاالو  ،کنند
 ده کنند.استفا

 
کیتِ اجتماعی لدر همان شرایطی که، ما ،در هر صورتآری!  ●

و  ،دارند یدرآمد ،جامعه افرادِ  بر کشور حاکم است،
 عاملِ  گریکه دو...، اتومبیل بخرند، خانه بخرند،  خواهندیم

 یبانک حسابِ  یدارا اند که،. و یا مایلستین یکس استثمارِ 
 یهندیآ یبرا ،خواهندیم کارشان است، و دسترنجِکه  ،باشند

 االی، کیحیتفر کاالی ،خانه وسائلِ و نیز، انداز کنند، پس ،خود
 یبر کاال یِِراستثماریغ تِیمالک توانیو نمو... بخرند،  ،یهنر

 را منع کرد. یمصرف
 
 "یشخص تِیمالک"اصطالِح از  ت،ینوع مالک نیا یبراما  ●

 ثمارِ است که عاملِ ،"یخصوص تِیمالک"تا با  ،میکنیاستفاده م
اد افر ،در هر صورت ،است، اشتباه نشود، اماانسان از انسان 

 ،خواستندکه هر زمان  ،که دارند را آنچه ،بتوانند دیبا
 نقاطِ  گریها بردارند، و به دخود را از بانک پولِ  بفروشند،

سفر  گرید یبه کشورها و در صورتِ تمایل،کشور بروند، 
 یِفرد استقاللِ مالکیتِ شخصی،  بدوِن وجودِ ،. وگرنهکنند

خدشه  موردِ ،نیز یاجتماع تِیمالک نظامِیک در  ،جامعه افرادِ 
 قرار خواهد گرفت.

 
 



 
 ۱ش شماره سپر ��
 

 ،"یخصوص تِیمالکیِ نف" عبارتِ  یبه جا ،ستیبهتر نس :  ⚙
 ؟"دیتول ابزارِ  برِی خصوص تِ یمالکیِ نف" :موییبگ
 

 و ن،یبر زم تِیمالکیِ نف . چون شاملِستی. کامل ننهج :  ⚙
ها، مراتع، چون نفت، گاز، معادن، جنگل ی،عیطب منابعِ

چون مخابرات،  یبزرگ یهاشرکت زیو ن ،و... ر،یبا یهانیزم
ها، راه آهن، مترو، بانک مه،یبرق، گاز، فوالد، مس کرمان، ب

 نخواهد شد! ،و...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 ممالکیت در اسال ��
 
 تکراری سوال است ممکن جدیدم، شاگردِ چون:  ... س" ●

 است ممکن حال، هر به م.اهنکرد طرح حاال تا من ولی، باشد،
 باید کجا به و نه، یا شده طرح آیا زیر، موضوعِ  بفرمایید که،

 اسالم، نظرِ  از ،"فردی مالکیتِ ": است این سوال کرد؟ رجوع
 چگونه موجود، های"مایس" با آن، تفاوتِ  و شده، حل چگونه
 چیست؟ آن ُمحَسّناتِ و کمبودها و است،

 
 هایایسم باید آدم سوال، این  به پاسخِ برای  البته:  ج ●

 بحثِ  یک که _ را اسالم در مالکیتِ بعد، کند، معنی را موجود
 جوابِ  یک عنوانِ به که، بینیدمی و کند، مطرح _ است فقهی

 نشِ بی عنوانِ به فقط را، ایهمسال من، اما .ندارد امکان تستی،
 فقیه برای را آنِی فقه بحثِ ) کنممی مطرح ایدئولوژی،

 (:ندارم اطالع و نیستم، من که گذارم،می
 
 این که، برای بشود، مطرح ایدئولوژی در باید هم، مالکیت ●

 من که مکتبی آن در. شود مطرح ایدئولوژی در باید چیزی هر
 هک مالکیت، یمساله تنها نه کردم. تصویر اینجا را اششکل

 اعیاجتم روابطِ  بلکه، است، انسانیِ زندگ در اساسی یمساله



 این در باید ،(اجتماعی اِتیکتِ  و پرسیاحوال) نیز اخالقی _
 .باشد داشته تناسب و جا و بگنجد، بینیجهان

 
 رابرِ ب در و باشد، داشته توحیدییِ بینجهان تواندنمی کسی ●

 دو این. کند خَم ،"طمع" به یا ،"ترس" به را، سرش دیگری،
 بیرون بینیجهان این درونِ  از اینجا، در. دارد تضاد هم با

 .ایکرده پیدا " سگی"یِ بینجهان و ای،آمده
 
 یدیگر برابرِ در فردی رفتارِ حتی که، بینیممی حال، هر به ●
 است ایمساله _ اجتماعی اِتیکتِ یک عنوانِ به _ دیگران و

 یینبنجها در را آن وقتی و است، طرح قابلِ ینی،بنجها در که،
 .دهدمی معنی خودش گذاشتی،

 
 انتسابِ  ،توحیدیِی بینجهان در ،اساساً که، دانیدمی شما ●

 از ،_ مالکیت و اراده، علم، تقدس، قدرت، _ چیز هریِ حقیق
 هر شود.می داده نسبت خدا به فقط، و فقط و شده، نفی همه

 در تعلقی، هر و ارتباطی هر و ایپدیده هر و حالتی هر و عملی
 خدا، با یرابطه در و دهد،می "معنی" خدا، با یرابطه

 و است، جعلی همه، دیگر، ارتباطاتِ  و دارد، "حقیقت"
 .است دروغین

 
. ردندا مفهوم اسالمی،یِ بینجهان در فردی، مالکیتِ  اساساً، ●

 در که است، روم حقوقِ  از حقوقی، اصطالحِ یک فردی، مالکیتِ



 بَعد، که، است درست البته،. است تعریفبی و پایهبی اسالم،
 اسالمی، فقهِ  و اسالمی انحرافاتِ  یا تحوالت مثالً  از بعضی
 داده است، سازش موجود، هاینظام نفعِ به را، خود گاهی،

یِ بینجهان با که فقهی و است، اصیل که فقهی در ولی،
 ارسازگ اسالم،یِ ایدئولوژ با و اسالمی،ِی ینبجهان و توحیدی،

 است مطرح روم حقوقِ در که معنایی به فردی، مالکیتِ است،
 وک،ممل و انسان بینِ  است ایرابطه مالکیت که، معنی این به)

 ردنِ ک نابود حتی و تصرف هرگونه حقِ مملوک، به نسبت او که
 .ندارد معنی ،(دارد را آن

 
 شده داده نسبت خدا به فقط، و طفق اسالم، در مالکیت ●

 هیچ که، معنا است بدین ،"است خدا مالِ  چیز همه". است
 ینا به را مالکیت وقتی بنابراین،. نیست کس هیچ مالِ  چیز

 یفِ تعر و کرده، مالکیت ی"نفی" کند،می منسوب خدا به شکل
. تاس کرده منسوب خدا به حقوقی، لحاظِ  از را، مالکیتیِ حقیق

 تعریفِ  قابلِ مالکیتْ ،"است چیز همه مالکِ  خدا" مبنای بر
 .است اشتئوریک یمساله و علمی تعریفِ این،. است علمی

 
 که، مالکیتییِ عین و علمی تعلقِ معنای به آن،یِ علم یمساله ●
 است؟ چگونه است، منسوب خدا به حقیقی، و اعتقادی نظرِ  از

 کس هیچ و ،خدا است خاصِ  نیز، حکومت بینیم،می ما که چنان
 صاحبِ  من گفت کسی اگر. کند حکومت دیگری، بر ندارد، حق
 او ، که چرا است، فرعون هستم، شما صاحبِ من و هستم، تو



 من گفته: یعنی کرده، َربانیت ادعای نکرده، خالقیت ادعای
 کرده خدایی ادعای ،پس هستم، شما اربابِ  و شما صاحبِ 

 (.اشیاء و هادمآ مالکِ: خداست صاحب، خداست. رب،) است
 
 به خداست، مالِ  حکومت خودِ  خداست، مالِ  حکومت که حاال ●

 معنی به) امارت میزِ پشتِ  آیدمی خدا که، نیست معنا این
. پردازدمی جامعهیِ رهبر به و نشیند،می( عینییِ رهبر

 جهتِ  و است، خداوند حقِ  یعنی ،"خداست مالِ  حکومت"
 منشاءِ  و فلسفه و هدف و مبانی و است، خدایی جهتِ  حکومت،
. است خداوند حکومت، قدرتِ  و رهبری قدرتِ  پیدایشِ 
 رد اشعینی تحققِ و اجتماعی تحققِ دوم، یمساله بنابراین،

 چگونه خداست، مالِ حکومت که حاال این که، آن و است، خارج
 چه دستِ  به خدا، حکومتِ  این یعنی. شود اجراء باید زمین در

 یمساله و خالفت یمساله وقت، نآ که باشد؟ باید کسی
 به دو هر که. شودمی مطرح تسنن، اهلِ و شیعه در امامت،

 به ما و شکل، آن با آنها اما هستند، معتقد خداوند حکومتِ
 هب کند،می حکومت که هم امام همین بنابراین،. امامت شکلِ

 عمالً  اما. کندمی حکومت مردم بر خداوند حکومتِ عنوانِ
 حاکم مردم بر خداوند طرفِ از که است امام دستِ حکومت

 .است
 
 ما،ا است، خدا به متعلق حقیقی، نظرِ  از مالکیت، بنابراین، ●
 باشد؟ کسی چه دستِ  در باید عینی، یعنی واقعی، نظرِ  از



 در خداوند ینماینده و خداوند. ینماینده دستِ  در مسلماً 
 .اند"مردم" اسالمی،یِ بینجهان

 
 رد است، منسوب خداوند به که حقیقی، مالکیتِ  بنابراین، ●

 ،"اهللبیت" که چنان گیرد،می تعلق مردم به عملی، واقعیتِ 
 که چیزهایی آن تمامِ و ،"اهللسبیل فی انفاقِ" و "اهللمال"

 م،اسال در است، عمومی مالکیتِ  و اجتماعی مالکیتِ  به مربوط
 و خداوند، خاطرِ به که، اعمالی یا و اشیاء و اموال عنوانِ به

 .شودمی تعبیر است، خداوند به متعلقِ و خداوند، برای
 
 "لهلِاَلمالُ" ،تعبیر این در مفسر بهترین ، "ابوذر" که چنان ●
 او هک اسالم، تاریخِ  در مفسر معاویه، بدترین برای جور این را

 انا و هللالمال" گوید،می و دارد، را عقیده همین هم
 بخواهم کس هر به خداوند، طرفِ از راین،بناب ،"اهللخلیفه

حال  کند.می معنی! دهمنمی بخواهم کس هر به و دهم،می
 نه ،"لِلناس اَلمالُ " یعنی عینی، واقعیتِ  در ،"هللالمال" آن که،

 بنابراین حسین. مالِ نه و حسن مالِ نه تو، مالِ نه من، مالِ
 .معج مالکیتِ تحققِ و افراد، مالکیتِیِ نف یعنی خدا، مالکیتِ

 
 تِ مالکی" نه حقیقی، نظرِ  از اسالم، در مالکیت که، است این ●

 کِ مال حقوقی لحاظِ  از جامعه حقیقتاً  و واقعاً  که است، "اجتماعی
 مالکیتِ " بلکه، ،"افراد  مالکیتِ" هم نه و باشد، مالیِ حقیق

 متعلق خداوند که به آنچه واقعیت، در اما، است. "خداوند



 که، اندمردم و شود،می مصرف ،"مردم" راهِ در عمالً، است،
 ه،این ک به قیدِ با بکنند. تصرف آن، در خداوند، طرفِ از باید،

 یعنی حقیقی، مالکِ که، است حدودی به محدود شان،تصرفِ
 حمطر "خدایی مالکیتِ" بنابراین، کرده. مقید را، آنها خداوند،

 "...است "فردی مالکیتِ یِ نف" ،خدایی مالکیتِ و است،
 
 *۲۴۰ ص/  ۲شناسی اسالم / ۰۰ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 شریعتی و مالکیتِ دولتی 

 
، با هرگونه قدرتِ متمرکزِ نیرومند، و از جمله، یک یعتیشر ●

حاکِم بر اندیشه و روح مردم، مخالف است، و ِی دولتِ مرکز
 دارای اشتراکاتی، با نگاهِ ضدِ قدرتِ در این رابطه، 

چِپ انقالبی، دارد. چنان که، از نظِر یِ های آنارشیستگرایش
او، هر دولتی، در طولِ تاریخ، جز در دورانِ کوتاهِ آغاِز 

ی حاکم بوده است. و های مردمی، ارگانِ سرکوِب طبقهانقالب
 ی،دولتهر نوع در  ،تیتمرکزِ مالکبر این اساس، او با هرگونه 

 مخالف است.
 
 جایی برایهیچ موردِنظرِ شریعتی، یِ لیستدر نظاِم سوسیا ●
چرا که، با تمرکزِ مالکیتِ افرادِ ملت،  نیست. "مالکیتِ دولتی"

ِی بوروکراس کیدر تر، دولت، و به عبارتِ دقیقدستِ در 
ناِم  به چهو  یک حزب،نامِ  به چه ،و مقتدر یشگیمنجمد و هم

 یک نوعِی گیرتنها شاهِد شکلی، طبقات یِ کتاتوریدیک 
ه خواهیم بود، ک و سرکوبگر ی دیکتاتور"دولتییِ دارسرمایه"

 _ی حاکمِ تکنوکرات در نهایت، حافِظ منافع یک طبقه
 بوروکراِت زالوصفت و انگل است.

 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 مالکیتِ دولتیسوسیالیسم و  ��
 
 ت،سیالیسوس راستی به ست،یالیسوس یهجامع کی... در " ●

و  یشگیمنجمد و همیِ بوروکراس کیدر  ،افراد تِیتمرکزِ مالک
ما ا ،یطبقات یِکتاتوردی نامِ به ایو  واحد، حزبِ  نامِ به ،مقتدر
 "...ستیرهبر، ممکن ن یِکتاتورید ،قتیدر حق

 
 *۰۰۰/ ص  یانقالب ی/ خودساز ۱مجموعه آثار  ��
 
 

 فاکت از شریعتی : ��
 

 مالکیتِ دولتی ��
 
ا در دستِ دولت باشد، و دولت هثروت یهمه ی... وقت" ●

له سلس نیشود، و ا نییتع ،یهم، بدان صورتِ سلسله مراتب
 لیتبد ک،یسلسله مراتِب ثابت و بوروکرات کیمراتب، به 

 حاکم، در خواهد آمد. شهیباندِ هم کیگردد، به صورتِ 
 
ت وق چیبکند، و ه یکار تواندینم یانسان چینظام، ه نیا در ●



ثروت و امکاناِت  گرید را،یرا نجات دهد، ز خود تواندینم زین
 کارمندِ  صورتِ  به همه، و ندارد، وجود کس چیه یبرا یمال

 شوایکه به پ ند،یآیدر م ،یوحشتناک التِ تشکی به وابسته،
 "...شودیختم م

 
 *۰۰/ ص  یانقالب یخودساز/  ۱ آثار مجموعه ��
 
 

 فاکت از شریعتی : ��
 

 مالکیتِ دولتیفرجامِ  ��
 
ِی ورکتاتیو د ،سمیالیسوس به نامِ  ی،دولتِی دارهیسرما... " ●

 مِ به نا ی،فکر و استبدادِ ،ایپرولتار حکومتِ به نامِ ی،دولت
)دیالکتیِک  اماتید به نامِ ی،اعتقاد و تعصبِ ،حزب واحد

و  سمینیماش بر اصلِ  هیو باالخره، تکماتریالیستی(، 
 گذرِ  یبرا ،دیتول ورِوف" به عِیسر دنِ یرس به نامِ ،سمیاکونوم

بر  ،اند کهییآوارها ،!... همه"سمیونبه کم سمیالیاز سوس
، فرود "قالآزاد و خیِ قدس یاراده" کی انسان، به عنوانِ  یرو
 سازمانِ  کیدر  ،"یاجتماعیِ ش" و او را، به صورتِ  ،ندیآیم

ی بارزترین نمونه .ندینمایم یزیرقالب رنده،یفراگ خشن و
ی ، که مارکس، درباره"سیاسی و فکریِی نگاز خود بیگا"

 "..گفت.انسانِ بورژوازی، از آن سخن می



 
 *۱۰/ ص  انسان/  ۱۰مجموعه آثار  ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 محاِء دولتو اِ یعتیشر 

 
 آنارشیستیه نگاهِ شب ��
 
به شدت، ضِد  ،یاشهیاند ،یعتیشر یشهیمن، اند دِ ید از ●

به  یِ ستیبا نگاهِ آنارش یفصِل مشترک یداراو اقتدار است. 
به قوِل  ،یعتیشر یشهیباورم که، در اند نیقدرت. من بر ا

 :یعتیاحسان شر
 
 ج،یمتمرکزِ، به تدر "دولتِ"چراِغ  ،ییانداِز نها... در چشم" ●

 "یخاموش"شهر و روستا، رو به  یو با اشتعاِل شوراها
 "...گذاردیم
 
 : اما ●
 

 امروز و فردا. نیو نه هم ،یینهااندازِ . در چشم۰ ⬥
 

 ، نه مطلقِ دولت!"متمرکز"دولِت  یمحا. ا۱ِ⬥ 
 

اِم نظِی ابیو قدرت یریگشکلیِ منحنیِ جی. با صعودِ تدر۲ ⬥
و  یسنت یاقتداِر نهادهایِ منحنِی جیو افوِل تدر ،ییشورا

 .کنونیمدرنِ 



 
 حاکم یطبقه سنگرِ  دولت، ��
 
 ایطبقه  یبزار و ارگانِ سلطها ،یعتیشر دگاهِیدر د دولت، ●

زر و زور و " یبر سه چهره یهیطبقاتِ حاکم است، که با تک
و  دیو تهد عیتطم" یگانهسه یهابا روش ش،یخو "رِیتزو
 مردم، یمنافعِ توده هِی، در جهتِ حفظِ منافعِ آنان، و عل"ریتخد

 یتیماه ،یاست. و گرچه ممکن است، در مقاطِع خاص
از  یبرخ یهیچون پس از دورانِ اولکند، هم ادیپ یفراطبقات

 یهادولت گریشاه و دیِ نفت یهاو دولت ،یمردم یهاانقالب
قاِت طبیِ طبقات یسلطه مِیتحک رِیدر مس ت،یاما، در نها ،ینفت

 .داردیحاکم، گام برم
 
دفاِع  یحاکم است، برا یطبقه "سنگرِ"دولت،  ،یو دِید از ●

 تِ ی، و تثب"یانحصار ازاتِیامت"، حفظِ "یوضعِ برترِ اجتماع"از 
 محکوم. یدر برابرِ طبقه ش،یخو ی"یموضعِ حاکِم طبقات"
 
ت، اس یاسیسیِ دستگاهِ رسم کی ،یعتیدر نگاهِ شر دولت ●

 ،یاجتماع یادهایو بن وسته،یپیِ ادار یهاسازمان یهیکه با کل
 یو... ،یمطبوعات ،یغاتیتبل ،یمذهب ،یفرهنگ ،یاقتصاد

 ،یادعدِ اعتقحاکم را، در سه بُ یطبقهیِ طبقات تِ یسته، حاکمواب
 ند،کیمحروم، اِعمال م اتِطبق ایبر طبقه  ،یو اجتماع ،یاقتصاد
 کوشد،ی، م"کارمحافظه" جه،یاست، و در نت "دارنده"و چون 



(، قانون )خشونِت یسیپل _ ینطام یرویقدرت )ن یرویتا به ن
 "وضعِ موجود"هب، فرهنگ(، )مذ یدئولوژی(، و اشدهنهینهاد
 *.دینما "سیتقد"، و "میتحک"، "هیتوج"را، 

 
 

 یینظامِ شورا کی تحققِ ��
 
دولتِ متمرکِز  کیشدِن  دهیبرچ یعنی ا،یاوتوپ نیا تحققِ ●

 _ ییدولتِ شورا" کی آن، بایِ نیگزیو جا ،یمندِ طبقاتقدرت
سراسِر کشور است، و  ی، که برخاسته از شوراها"یتیریمد
و  یجیاست تدر یااز آنان، پروسه یندگانیشکل از نمامت
 _ یآزاد" یگانهآرماِن سهِی نیشیتحققِ پ ازمندِ یو ن ،یخیتار

 نشِ یبر ب هیو تک دیو ام مانیدر جامعه، و با ا "عرفان _ یبرابر
 "ییخدا یاوعده"اش، که تحقق ن،یوراثتِ مستضعفِی خیتار

 شهیاست هم یآتشصرف! و یِ خیتار لِیتحل کیاست، و نه 
، حال نِ یو در ع ،یروشنفکراِن انقالب یِفروزان، در قلبِ تمام

 یهی، به کل"یعمل"و  "یعلم"با التزامِ  ،یعتیبه قولِ احسان شر
 ی. که مشخص است، که پهنایامر نیتحققِ چن "اتِیمقتض"

 کار، تا به کجاست!
 
 *۰۱۰/ ص  عهیش/  ۰ آثار مجموعه پاورقی : ��
 
 



 ارزِش اضافی شریعتی و 
 
ترین مفاهیمی که هر ایدئولوگی چون یکی از اصلی ●

 موردِنظرِ ِی سیستمِ اقتصادِی معرفهنگاِم شریعتی، در 
 "ارزشِ اضافی"خویش، باید، تکلیفِ خود را با آن روشن کند، 

امروز، یِ داراساِس استثمار، در نظامِ سرمایه ،کهچرا است، 
 است. استوار ،بسیار مهم مفهومِ اینبر 
 
از نظِر شریعتی، میزاِن استثماِر اقتصادی، در گذشته و  ●

قابلِ مقایسه نیست، و میزاِن استثماِر از  ،حال، به هیچ وجه
، پس از پیدایشِ ماشینِی دارسرمایه نظامِدر  ،نیروی کار

 داریهای ماقبلِ سرمایهصدها برابِر میزاِن استثمار در نظام
تثمار در جهاِن امروز، در و در حقیقت، میزانِ اساست. 
 ی با گذشته، یک مبلِغ نجومی است!مقایسه

 
 ،داریشریعتی، این حجمِ عظیمِ سودِ حاصله در نظامِ سرمایه ●

ِف ، برخالکسب شده است را)تکنولوژی(  "ماشین"توسطِ که 
داری و مارکسیستی و...، های پیرِو مکاتِب سرمایهایدئولوگ
داند، و نه از آِن ، میاحِب ماشینص "دارِسرمایه"نه از آِن 

، و نه از آنِ خالقِ ماشین "مبتکران و مهندسان و خالقانِ"
از  ییک، بلکه، با پذیرشِ نظرِ کاالی تولیدکننده "کارگرانِ "

 یپروسهرا، تولیدِ اضافی آن ِی عامِل اصلغربی،  متفکرانِ
، دانسته، و در "تاریخ طولِ در بشریِ علمِی انباشتِ آگاه"



حاصل از تولیِد را، مالِک سوِد  "ی بشریجامعه"نتیجه، 
ر بیِ مالکیتِ خصوصبا رِد ، و شناسدماشین می آورِسرسام

ین بر ماش ی"مالکیتِ اجتماعی"خواهانِ  ،"ماشینِ تولیدکننده"
 است.

 
با رشِد روزافزونِ تکنولوژی، و مکانیزه شدِن از نظِر وی،  ●

ز، نیروی کارِ جامعه، از حالتِ ترِ تولید، روز به روهر چه بیش
، "ندهکنکنترل"یک نیروی حالتِ ، به "تولیدکننده"یک نیروی 

تبدیل شده، و جایگاهِ خویش را، از دست خواهد داد، و 
از کاِر  ،، انسان رادر آینده پیچیده شدن و گسترش ماشین

 رها خواهد ساخت. ،یدی
 
، در "نماشی"بر ِی شریعتی، با پذیرشِ مالکیِت اجتماع ●

ن، بر زمییِ ی باوِر به مالکیتِ اعتباری، و مالکیِت اجتماعادامه
مالکیتِ خصوصی در یِ نف نیز، معادن، منابعِ طبیعی، و...، و

 ، و محکوم"کار"مالکیِت بر یِ نف از جمله، و ،آن ی اشکالِکلیه
 ظامِ نبنیادهای یِ تمامتوسطِ سرمایه،  "انسان خریدِ کارِ "کردنِ 

 سوال برده است. ی را، به زیرِدارسرمایه
 

ردِن با اجتماعی کیک نظامِ سوسیالیستی، یِ برپای در نگاهِ او، ●
رقابِت تنها راِه پایان بخشیدِن به ، "ماشین"مالکیتِ بر 

انسان از یِ و رهایداری، ی موجودِ در بازارِ سرمایهوحشیانه
 ، که عاملِ مسخِ ماهیِت انسانی است.است روابِط کاالیی



 
 و کار یعتشری 

 
و  انسان است،یِ نندگیآفریِ تجل "کار" ،یعتیشر نشِ یب در ●

است، که در انسان  یبارزِ خداوند از صفاتِ یکی ،ینندگیآفر
انسان، . ستین "فروش"است، و قابلِ  شده نهاده عهیبه ود

یِ نندگیدر وجهِ آفر ،نیخداوند در زم نِ ی، جانشکاربا انجامِ 
 اوست.

 
 یانسان است، براِی جوهِر وجود ی،عتیشر دِ یکار از د ●

ِی زندگدر و  ، در جامعه،نیدر زم یخلقِت خداوند یادامه
و در نتیجه، هرگونه سیستِم  فروش! یبرا ییو نه کاال ش،یخو

، که "پول"توسطِ  "خریدِ کار"استخدامِ انسان توسطِ انسان، و 
سان داری است، نوعی فروشِ اننظامِ سرمایهیِ از ارکانِ اصل

مالکیِت ِی از این نظاِم مزدوری، نفیِ و تنها راهِ خالص است!
 یِ بر ابزارِ تولیدی، و اجتماعی کردنِ مالکیت، و برپاییِ خصوص

 یک نظامِ سوسیالیستی است.
 
 
 
 
 
 



 
 شریعتی و اصالِت کار 

 
 ،براساسِ کار است انسان، ی"مندیبهره"، شریعتی نگاهِ در  ●

، و نه براساِس راساسِ کار استب "مالکیت"همان گونه که، 
و کارگر یعنی . و در حقیقت، مالک یعنی کارگر، "سرمایه"

ع بر سه نو نیز و کارو تنها کارگر است که مالک است. مالک، 
 کاِر فکری، و کاِر خدماتی. ،کاِر یدیاست: 

 
قرار دادنِ مبنای ، و "کار اصالتِ "با پذیرِش اصلِ او  ●
، و مردود "اصالِت سرمایه"یِ و نف، "کار"براساسِ  "مالکیت"

یِت مالک"از جمله  شمردنِ هرگونه مالکیتِ مبتنی بر سرمایه،
داِم استخیِ نف، و در نتیجه، "کار"استخدامِ یِ و نف ،"بر ماشین
امِ نظ خویش، علیهِِی اعتقاد _جنگِ نظری ، در تولید نیروی کار

 اعالم کرده است.را،  ُکشانسانِی دارسرمایه
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 کار اساسِ بر تیمالک ��
 
ساخته نشده است، منابع و مواِد  یآنچه با کاِر شخص... " ●
 ،نیدارد. بنابرا "عام تِیمالک" ،که ساختِ خداست ی،عیطب

 ،که است یعیو طب ،ابدییتحقق م "کار"براساسِ  تنها تیمالک
د. باشن "الکم" توانندیم ،کنندیکه کار م ییهاتنها انسان

، "ارک" استخدامِ  ایبر هیبر سرما تِیمالک اً،اساس ،نیبنابرا
حقِ انسان بر  یصورت، به معنا نیدر ا ت،یمعنا ندارد. مالک

از  انسانیِ بردار، یعنی حقِ بهرهاست شیآوردِ خودست
ی کاِر خویش. پس، مالک یعنی دستاوردِ خویش، ثمره

 "...کارگر
 
 *۰۲۴/ ص  ۱ گیری طبقاتیجهت/  ۰۴ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 



 
 مارکسیسمِی عناصِر تالیفنقِد  

 
در نگاِه شریعتی، مارکس یک مولِف بزرگ بود. یک متفکرِ  ●

از علومِ عصرِ یِ گیرانسان و محرومان، که با بهره دوستدارِ 
ه بکشفِ علمِ تاریخ بود، تا با روشنی بخشیدنِ یِ خویش، در پ

 راهِ آینده پرداخت.یِ بینراهِ رفته، بتوان، به پیش
 
 و در راستایاو، بر این باور بود که، مارکس، در این تالیف،  ●

هم، و در ارتباِط  در کنارِ ،هایی رانظریهایجادِ مکتبِ خویش، 
الیتچسبک و ناسازگار بودند. و در این  ، کهقرار داد ،با هم

ناسازگارِ بیِن  بسنقد، به طوِر صریح، از دو پیونِد 
، "ماتریالیسم و دیالکتیک"، و "ریالیسم و سوسیالیسممات"

، در بخِش بعدی، و با توجه به محتوای نام برده است. که من
این مقاله، نقدِ او را، به اختصار، بر ارتباطِ ناسازگارِ بیِن 

 .ساختخواهم مطرح  ،"ماتریالیسم و سوسیالیسم"
 
 
 
 
 
 
 



 
  سوسیالیسم و ماتریالیسم یرابطه 

 
اثراتِ پدیده آمده، از  برشریعتی، نقدِ ِی بررسدر من،  ●

رقرار بماتریالیسم و سوسیالیسم، که، مارکس، بینِ  ایرابطه
ام، که به توضیحِ مختصری در یافتهمورد را  چهارکرده است، 

هایی از خودِ شریعتی، بسنده ی فاکتهر مورد، همراه با ارائه
 :خواهم کرد

 
 ی غیرِ تاریخی. یک ایده۰⬥
 . ایجادِ شکاف در صفِ مبارزه۱ ⬥
 . ایجاِد هراس از سوسیالیسم۲⬥
 . اقتصادپرستی )اکونومیسم(۰ ⬥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 تاریخی غیرِی ایده. یک ۰⬥
 
نقدِ  ،مارکسیِ به مکتبِ تالیفشریعتی، یِ اولین نقدِ اساس ●

 در ،ی ماتریالیسم، به دلیلِ پایه قرار دادنِ مقولهاین مکتب
م است. و حتی، اصراِر بر ضرورِت باوِر به تحققِ سوسیالیس

 .سم، برای پذیرِش سوسیالیسمیماتریال
 
ی تاریخی، ما را، به این نتیجه سادهیِ از نظرِ او، یک بررس ●

همواره، و در طوِل برخالِف نظرِ مارکس، خواهد رساند که، 
 ،تاریخ، این باورمندانِ به مذهب و خداپرستی بودند که

 ،، و به تعبیرِ امروزی، سوسیالیسمبرابری کنندگانِ بهدعوت
به ماتریالیسم بودند که،  اند، و در مقابل، این باورمندانِ بوده

گری را، سنگری برای و مادیایستاده،  ،ی برابریدر برابرِ ایده
 خدایی قرار داده بودند. _های انسان ی با ارزشمبارزه

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
  سوسیالیسم و تریالیسمما یرابطه ��
 
عقل، و هم به  لِی: هم به دلرایز م،یستین ستی... مارکس" ●

 انِ یها، در مدورهیِ در گذشته، در تمام خ،یشهادتِ تجربه و تار
و روِح  یها، در برابرِ خداپرستها و فرهنگملت یهمه

 از یو خوددار ،یتقو ت،یاخالق، مسئول یکه فلسفه ،یمذهب
 به کِ یو تحر وز،تجا ،یبند و بار یب ،یرستپهوس ،یکُشحق

ِی ریبا مظلوم، و دستگیِ دردمردم، همیِ اری ،یخدمت، فداکار
خره، و باال ،ییبایز ر،یخ لت،یفض ت،یبه معنو شِ یمحتاج، و گرا

بوده  ،یو تبهکار یدیاز پل زِیترسِ از مکافاتِ عمل، و پره
 نیتررشکوهها، و پروح نیتریها، متقچهره نیتراست، و پاک

 خ،یتار یهاو شهادت ثارهایو ا هااضتیجهادها و ر یمایس
ها، لش یفلسفه سم،یالیاند، ماتربوده مانیا نیا یپرورده

اِن کشغارت، و قداره باکِ یترکتازانِ ب ان،یجوعربده ها،یالابال
که جز شهوت و شرارت و  ییهاقتل و قساوت، و روح رحمِیب

 یدیو ق را یتیرا و مسئول یو هر اصل ،شناختندینم یکارهیس
و  گرفتند،یرا به مسخره م یو قداست یو حرمت یرا و ارزش

به سرزنشِ  ش،یخویِ و ددمنش یصفتطانیش هِیتوج یبرا
 یکه: نه حساب زدندیو تمسخر م ریتحق یخداپرستان، قهقهه

! هر چه هست، ییاست و نه فردا یینه خدا ،یاست و نه کتاب



و بنوش و  ببوسدار!  متیوش باش! دم را غنخ .است نیهم
سانه جز ف ستیجهان ن"! که: یعاریو ببند! بزن بر طبلِ ب ریبگ

 !"و باد
 
 یکیاست، که  یدئولوژیتضاِد دو ا ،ییو خداگرا یگریماد ●

 ،یگریاست، و د دهایزییِ گریتجاوز و الابالیِ هیمنطقِ توج
با  شه،یما، هم . کفر، در فرهنگِهانیو تعهِد حس ثاریمنطقِ ا

 ان،میو فساد مترادف است، و ا یو تعد یو خودپرست یکُشحق
 "و تعهد و صالح... یپرستو حق یکشبا نَفس

 
 *۰۲۱۲/ ص  ۱ ییتنها یگفتگوها/  ۲۲ آثار مجموعه ��
 
 

 فاکت از شریعتی : ��
 

  سوسیالیسم و ماتریالیسم یرابطه ��
 
چقدر  ،ل کردنوص سمیالیبه سوس ،را سمیالی... ماتر" ●

 ی: من جهان را ماددی! شما فکرش را بکنخواهدیم هیتوج
و  ،است یو جهان ماد ،هستم یچون ماد ،یو از طرف ،بدانم

 ،نیشوم! ا ستیالیسوس دیاکنون با ست،ین چیه ،از ماده ریغ
و  هیتوج به زورِ  ،دائماً ،که نی! مگر ااست؟ یلیچگونه دل

 "!...میبچسبان ،و... لیواو ت ریتفس



 
 *۱۰۱ ص/  بینی و ایدئولوژیجهان/  ۱۲ آثار مجموعه ��
 
 

 فاکت از شریعتی : ��
 

 !سوسیالسم و ماتریالیسم ��
 
غرب، و هم ِی دارهی، هم سرما"فاجعه" نی... در ا" ●

 یمشابه دارند. به گفته یشرق، سرنوشت سمِ یکمون
مجاز  یهر کار م،یاگر خدا را از جهان بردار": یوسکیداستا
 یکار چیمجاز باشد، ه یکه هر کار یوقت داست،ی. و پ"است

انتخاب وجود  یبرا یمالک چینخواهد داشت، و چون ه یمعن
در عالمِ وجود، و در فطرتِ انسان،  ،یجهت چیو ه اشد،نداشته ب

خواهد بود و  "لذت"نداشته باشد، تنها مالک،  قتیحق
ان، انس یبرا یوقت را،ی. ز"رفاه": آلدهی، و تنها ا"قدرت"

، "یشکم، شهوت، و خودخواه"نباشد، تنها  ییجهان، معنا یبرا
است آن  نیانسان، در جهان، خواهد بود، و ایِ زندگِی معان
را، همفکر و همگام  ستیکه، کمون یاشگفت و تازه یدهیپد

 یاکه، جامعه مینیبیکرده است!، و م ستیتالیسنخِ کاپو هم
 یست، خود، خُلق و خوبنا شده ا یکه، بر قبرستاِن بورژواز

 گرفته است! یبورژواز
 



 یاست، که حت "سرنوشتیِ جبر رِیمس" کی ن،یا ●
 کیبدان نزد سم،یتالیرا، در حالِ دور شدنِ از کاپ سمیمارکس

معتقدِ به اصالِت  ،یکه، از نظِر فکر یانسان را،ی!، زسازدیم
و  ک،یدئولوژیانقالبِ ایِ باشد، پس از دورانِ موقت یماد

به  ز،ین یعمل از نظرِ ش،یخو آلِدهیایِ ارِ نظامِ اجتماعاستقر
، به "یفلسف سمِیالیماتر"و  شود،یم دهیکش "یاصالِت ماد"

 .رددگیبدل م ،یبورژواز سمِ یو اکونوم یاقتصاد سمیالیماتر
 
ح مطر سمیمارکس یبرا "اخالق" یاست که، مساله نجایا در ●
 م،سیالیسِ ماتربراسا ،ییاز سو سم،یمارکس رایز شود،یم

براساِس  گر،ید یو از سو کند،یم یمذهب را نف
یِ یو اقتصادگرا یو زرپرست یروحِ پستِ مصرف سم،یالیسوس

 ی هیتا بر پا کوشد،یم قت،یرا. در حق یبورژوازِی فرد
!، و بنا کند یو معنو یاخالِق متعال کی ،یفلسف سمِ یالیرمات
 یهاتیو واقع شود،یمنجر م یعمالً، به ناکام ،یساختمان نیچن

را، به اثبات رسانده است، و  قتیحق نیا ز،یامروز نیِ علم
 "یستیکمون یآمبورژوازه شدِن جامعه"آنچه که امروز، 

 .ستین نیجز ا شود،یم دهینام
 
ِن را، متفکرا یبه اخالقِ ماد یماد یاز فلسفهیِ جبر رِیس نیا ●

است که،  نیاند، و اکرده ینیبشیخود، پ ز،ین ستیمارکس
 یندهسیفرانسه، و نو ی"یدانشگاهِ کارگر"یِ بان تزر،یژرژ پول

 یهیبست، توجبن نیفرارِ از ا ی، برا"فلسفهیِ اصولِ مقدمات"



 ریناپذکیاز تفک ،یول ،مضحک است اریکرده است که، بس
 .کندیم تیو اخالق، حکا ینیببودنِ جهان

 
 تسیالیه، ماتر(، در فلسفهاستیما )مارکس": دیگویم یو ●

 با ،ییاز سو را،ی! چرا؟ ز"ستیآلدهیدر اخالق، ا یول م،یهست
 تِیرا، واقع یمادِی کوشند تا، فقط زندگ یمذهب، میِ نف

تحققِ  یبرا گر،ید یانسان بشمارند، و از سوِی انحصار
 روِح و ترکِ  ،یمادیِ زندگیِ انسان را، به نف دیبا سم،یالیسوس
به  مانِ یو به عشق و ا ،ییاو رفاه و خودگر یپرستپول

در راهِ هدف و به خاطِر  یو فداکار ،یبلنِد اجتماع یهاآلدهیا
 .رندیدو، با هم مغا نیبخوانند، و ا گران،ید
 
انسان، جز  یوجود ندارد، و برا ییمعنا چیدر جهان ه اگر ●

 زیپس، چه چ ست،ین چیه ،یزیغر یهاو خواست یزندگ نیهم
و  یزندگ د،یجهان، با نینسان، در اهست که، به خاطِر آن، ا

 خود را، فدا کند؟ِی زیغر یهاخواست
 
و  میتعل ،یغربیِ روحِ بورژواز م،ینیبیاست که م نجایا ●

 یانانسیِ یگراآلدهیو ا یرا، فاقدِ فلسفه و جهتِ متعال تیترب
ها، کرده است که، از انسان ینیساخته است، و آن را، ماش

 و در سازد،ی، م"جامعه"بزرِگ  نِ یماشنصبِ در  یبرا ،یلیوسا
متروک  ،یمتعالیِ قِت ذاتیحق کیآن، خوِد انسان، به عنوانِ 

 یکه برا ز،ین یضدِ بورژواز یهانظام گر،ی. و از طرفِ دماندیم



و  ییو فردگرا ییاز روحِ پست و سودجویِ آزاد دِیانسان، نو
چنان که  دهند،یاخالق بورژوا را میِ اقتصاد یهایطلبافزون

 تِیخود، و حاکمیِ اجتماع یهابه هدف لِ یپس از ن م،ینیبیم
 .شوندیدچار م ،یاخالق نیجبراً، به چن ،یاسیس
 
 میتعل جه،یبه اخالق، و در نت تواند،یکه، م یتنها عامل را،یز ●

 یو ماوراءِ فرد یماوراءِ ماد یو فلسفه یهدفِ متعال ت،یو ترب
 ،ییداخ ینیبو جهان ،یانسان کِیدئولوژیا یربنایز کیببخشد، 

 ،سمیناتور ای سمیالیتنِگ ماتر یاست، که جهان را، از مرزها
از  _ "یعیعمر طب"یِ سرانجام و پوچ یب یرا، از تنگنا یو زندگ

 سازد،یو جانور م اهیگ یخانه، که انسان را هم_زادن تا مرگ 
 "دیتوح"بکشاند، و آن، تنها  "مطلق" یفراتر َبرَد، و به سو

، به عنواِن "معاد"و  ،ینیبجهان یاست، به عنواِن فلسفه
است که، به جهان،  "خدا"تنها با حضورِ  را،ی. زیندگز یفلسفه

 دارد. توانیم یو به انسان، معن
 
 کی را،یاست، ز "یتیمکتبِ ترب" کی ،یهر مذهب اساساً، ●

از  یا، و مجموعه"ینیبجهان" کیمذهب، عبارت است از: 
، که به انسان "هاارزش"از  ی، و نظام"احکام"و  دیعقا

که انسان را بدان  ،یاخالق یو براساِس آن، مکتب آموزد،یم
 "...پروردیم
 
 *۱۴۱ ص/  اسالم شناخت روش/  ۱۰ آثار مجموعه ��



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 !سوسیالسم زیربنای ماتریالیسم، ��
 
 به مماتریالیس نِ بست: تضاد این سنتزِ  و پاپ، و مارکس... " ●

 و بریبرایِ فکر زیربنای شد مادیت یعنی،! سوسیالیسم ریشِ
 خالصه، و داری، سرمایهیِ نف و انسانِی رستگار و عدالت

 عجیبییِ شگفت شاهدِ اخیر، قرنِ در درنتیجه،!! معنویت
 که، شد اصولی برابرِ در مقاومتِ یجبهه مذهب،. هستیم
 و نمود!!می دفاع آن از و ،کردمی اعالم را آن مذهب همواره،
 که، شد هاییآرمان و هاارزش به دعوتِ یجبهه مادیت،

 کرد!!می مقاومت ،آن برابرِ در ،مادیت همیشه،
 
 و گریمادی گاهِتکیه شد خداپرستی، و روحانیت ●

 غارتِ  و کشیبهره و زراندوزی، و داریسرمایه دنیاپرستی،
 شد اقتصادپرستی، و و مادیت !!...و پروریانگل و کار،

 و برابری از دفاع و معناپرستی، و گراییانسان گاهِتکیه
 "!...انسان! فالحِ  و محروم، و مظلوم نجاتِ و عدالت،

 
 *۰۰۰ ص/  اسالم طبقاتی گیریجهت/  ۰۴ آثار مجموعه ��
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 !سوسیالیسم و ماتریالیسم یرابطه ��
 
 تاس این ،(مارکسیستی) سیالیسمسو ضعفِ ینقطه... " ●

 به هم، عمل در و اند،کرده وصل گراییماده به را آن که،
 و اند،آورده در اش،دولت اصالتِ  و پرستی،دولت صورتِ 
 و دولت رئیسِ  اصالتِ صورتِ به بعداً، هم، دولت اصالتِ

 یعمله آدم یک رهبر، یک اگر اکنون، و است، آمده در رهبر
 مانفیفلس افکارِ  تمامِ  باید باشد، هم ستالینا مثلِ  شعوریبی
 ایآق از است،علمی بحثِ یک که سوسیالیسم، با رابطه در را،

 مُنّزلیِ وح دیگر نوشت، چیز هر او و! بیاموزیم رهبرمان
 "...است

 
 *۰۰ ص/  انقالبی خودسازی/  ۱ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 



 
 . ایجادِ شکاف در صفِ مبارزه۱ ⬥
 
شریعتی به مارکسیسم، نقدِ این مکتب،  قدهایاز دیگر ن ●

به دلیِل اصرارِ آن، بر ضرورِت باوِر به ماتریالیسم، به عنوانِ 
سوسیالیسم است. به عبارتی، نقِد به یک پایه، برای اعتقاِد 

توانی یک سوسیالیست تنها زمانی می : شمااین باوِر غلط که
ن که ای !باشیبوده باشی، که پیش از آن، یک ماتریالیست 

باری، در صفِ مبارزانِ ضِد امر، عاملِ ایجادِ شکافِ زیان
 استعماری، ضِد استثماری، و ضدِ طبقاتی است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 !اختالف در صفِ مبارزان 
 
 یکه در کشورها یکه روشنفکران وقتی معتقدم، من... " ●

 سمِ یالیاتربر میِ نمبت یمکتب یبر مبنا سم،یالیبه سوس ،یشرق
 کیکه: فقط  دهندیشعار را م نیا کنند،یم هیتک ک،یالکتید

 ستیلایسوس تواندیهست، م نیسیالکتیکه د ست،یالیماتر
، است یانسان التِرا که، مربوِط به عد یامساله ،یعنیباشد، 

مربوِط به نجاِت توده است، مربوِط به مبارزه با تضاد، و مبارزه 
 نِ یدارد، و ب تیکه فور _مبارزه با استعمار است  با استثمار، و

مخالف هم، یِ و فلسف یاعتقاد یهاشیافراد، با گرا یهمه
 یکه، همه کنندیموکول م نی، به ا_وجهِ مشترک دارد 

بشوند،  ستیالیماتر دیکشورها، اول با نیروشنفکراِن ا
 معتقد شوند، تا کیالکتیکنند، و بعد هم، به د یمذهب را نف

 تِانیخ کی ،یمعن نیباشند!، ا ستیالیسوس کیتوانند ب
 مردم است. یبزرگ، به توده

 
 نِ یوجِه مشترک است، ب کیبودن،  ستیالسوسی که، چرا ●

بودن را، به  ستیالیکه او، سوس ی. وقتیرِمذهبیو غ یمذهب
اشتباه را  نیمن هم، هم کند،یبودن، موکول م ستیالیماتر

اش کنم. بعد، بودن، موکول یخواهم کرد، اگر، به مذهب



 نیا یکه، به جا دیآیصورت در م نیبه ا ،یاجتماع یمبارزه
 یو با عامِل تضاِد طبقات م،یدست بشوکه، من و تو، با هم هم

با هم مبارزه  م،یاستعمار در شرق، مبارزه کن ایو استثمار 
 !میکنیم
 
 اندتویم ستیالیماتر کی: فقط ییگویبحث، که تو م نای سَرِ ●

، معتقد است کیزیکه به متاف یباشد، و کس ستیالیسوس
و  االتیمعتقد است، و دچارِ خ یرِعادیغ یمساله کیمسلماً به 

شود. ب ستیالیسوس تواندیو نم شود،یم سمیدئالیا کیدچارِ 
معتقد است،  سمیالیکه به ماتر یکه: فرد میگویو من هم م

که به اصالِت  یبورژوا بشود، و وقت کی دیخود به خود، با
اقتصاد را  جه،یدر نت ،یهم بود یو ماد ،یاقتصاد معتقد بود

 ،ستیالیسوس کیکه،  یدر صورت ،یخودت بخواه یبرا دیبا
 یخودش را، برایِ مادیِ است که، خودش را، و زندگ یکس

)فرد(،  نیو ا کند،ی، فدا میعدالتِ عموم یاش، و براجامعه
حل  یما کِ یخب، دعواباشد.  تواندیخداپرست م کیفقط 

 خواهد شد؟!
 
 فتم،یانشتن ب تِینسبی هی( فرضفکرِبه ) دبای من وقت، آن ●

 یباخ، خدا را نف ریفو یو خدا را ثابت کنم. و تو هم، با فلسفه
 یکیزیمتافِی جدلیِ بحِث کالم کیروشنفکران،  نِ ی. بعد، بیکن

و  وقت انتها ندارد، چیکه ه شود،یشروع م یاول یو فلسفه
روشنفکر به دادش  یتا کِ ماند،یمبعد هم، جامعه هم چنان 



 برسد!
 
 کیزی: من که معتقد به متافمیگویاست که، م نای مساله ●

 نی: در امیمشترک هست زیچ کیدر  ،یستیهستم، و تو که ن
و با او سخن  م،یبساز یداریب یبرا ،یآگاه یکه، جامعه را برا

ن م م،یدیمشترک رس نیکه به ا یوقت ن،ی. بنابرامییبگو
 شِ نق نیکرد، تا ا هیبه مذهب تک دیکه: با میگویم

من، که به آن معتقدم، به  ی. منتهمیمان را انجام بدهمشترک
 کیبه عنوانِ  ،یستیاعتقاد، و تو که معتقد ن کیعنوانِ 

 "...میکنیم هیبه آن تک ،یاستراتژ
 
 *۲۰۰/ ص  دیقرون جد یهایژگوی/  ۲۰ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 نظری یعقیده یک ماتریالیسم، ��
 
 خاصِ  مکتبِ" یک ،"نظری یعقیده" یک ماتریالیسم،... " ●

 آلِ ایده" یک سوسیالیسم، ،ی کهحال در است، "فلسفی
 یمبحث ماتریالیسم،. است "حیاتی ضرورتِ " یک و ،"انسانی

 در بپردازند، بدان باید دانشمندان و متفکران که، است
 خواهی،آزادی آرمانِ  مسیرِ  در سوسیالیسم، که، حالی
 تبعیضِی نف به است دعوتی انسان،یِ جویعدالت و طلبی،حق

 حیدِ تو بنای و طبقاتی شرکِ و فردییِ طلبافزون و کشیبهره و
 و سیری یزمینه در که، است مبحثی باالخره، و انسانی،

 در اشتراک، و انحصار و محرومیت، و برخورداری و گرسنگی،
 مطرح جامعه، یک مردمِ ِی معنو و مادییِ زندگ مواهبِ 

 "...شودمی
 
 *۲۱۰ ص/  بازگشت/  ۰ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 



 
 ایجاِد هراس از سوسیالیسم. ۲⬥
 
ی غیرواقعی و ناسازگاِر رابطهیِ ، مارکس، با برقراراز نظرِ او ●

هب، اپرستی و مذخدیِ و نفبیِن سوسیالیسم با ماتریالیسم، 
جهان را، در صفِ یِ طلبِ مذهبهای برابریتودهیِ در عمل، تمام

بخشِ خویش قرار داد، و مخالفان و دشمنانِ مکتبِ رهایی
داری، و سرمایه روشنفکرانِ مداحِ نظامِ ی الزم، برایبهانه

به ی حمله برای، در سراسرِ جهان، را مذهبی نیروهای ارتجاعِ
 ساخت. ، فراهمسوسیالیسم

 
با شعارِ جدیِد یِ پس از آشنایمردمِ سراسِر جهان، چه،  ●

، باری یافتندتاسفِی یک دو راه بر سرِ  ،سوسیالیسم، خود را
یا خداپرستی، یا "و این دو راهی، چیزی نبود جز: 

حفظِ مذهبِ خویش، یا رسیدنِ به یِ دو راه! "سوسیالیسم
ش ، از پیباریاسفتدر چنین انتخابِ  ،برابری! و انتخابِ مردم

 سوسیالیسم!یِ : انتخاِب مذهب، و نفاست! بوده مشخص
 
 
 
 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
  سوسیالیسم و ماتریالیسم یرابطه ��
 
 رد،ک سوسیالیسم با را کاری همان دقیقاً، ماتریالیسم،... " ●

 یخداپرست فئودالیسم،! بود کرده مذهب با فئودالیسم، که
 و معنی و کمال، وجویجست پرستش، عشق،ِی تجل که را،

 انسانی، هایارزش اش،گاهتکیه و است، جهانیِ نهای حقیقتِ
 و خواهی،عدالت روحِ  ماتریالیسم، با و... کشاند ابتذال به

 دانِ وجیِ تجل ترینضدمادی و ترینمعنوی که برابری، به عشقِ
اش، یعنی به خدمتِ دشمناِن اصلی... است،آدمییِ اخالق
های ریزیسیاسی، اختناقِ فکری، و قالبیِ تاتوردیک

ی اخالقی، و اصالتِ اقتصاد )اکونومیسم(، متعصبانه
 "...درآمد!

 
 *۱۰۲ ص/  اقبال و ما/  ۱ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 



 
 اقتصادپرستی )اکونومیسم(. ۰ ⬥
 
هر دو مکتِب یِ در نگاهِ شریعتی، فرجام و سرنوشتِ نهای ●

 فلسفی و "فکری ماتریالیسمِ"ی، که سوسیالیسِم ماتریالیست
و مکتِب را زیربنای تحققِ سوسیالیسم قرار داده است، 

 "ماتریالیسِم اخالقی"نوعی خود داری، که در عمل، سرمایه
 است، یک چیز است: اقتصادپرستی )اکونومیسم(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
  سوسیالیسم و ماتریالیسم یرابطه ��
 
، "یفلسف سمِ یالیماتر": رایز م،یستین ستی.. مارکس." ●

 مِ سیالیماتر"به  ،یمنطقاً، پس از فروکش کردنِ روِح انقالب
 "یاقتصاد سمیالیماتر"( و سمیدوآلیوی)اند "یاخالق

چگونه  ند،یکه نب ستی. و کشودی( منجر مسمی)اکونوم
ر است، د یستیجنبشِ ضدِ اکونوم کیکه در ذات،  سم،یکمون
و  را گرفت، شیدشمنِ خو یخُلق و خو سم،یالیبا ماتر یِ کینزد

 نِ یچرک یهاکه به صورتِ جوش ،یمقاربتیِ ماریب نیا
 ، و"یترق"بر  دِی، به خاطِر تاک"عدالت"، و ترکِ "سمیفورال"

تِن آموخ"، و "یفردیِ طلبنفع یزهیانگ"بازگشتِ به  جه،یدر نت
 یبر چهره ،نیلن در دورانِ  "یدارهیسرما یهادستورالعمل

، اش را مسموم کردخون سم،ینیظاهر شد، با استال ،سمیکمون
و بعدها، به مغزش  خت،یر اشنهیبر س یو چرِک بورژواز

مبتال کرد، و رسمًا به بستِر  انیو او را به هذ د،یرس
 انداخت. "سمیاکونوم"
 
یِ ستیهمز ،یپرستدر دولت گر،یآن چنان که، اکنون، د ●

با  انهیسودجوِی همکار سم،یالیرامپبا  انهیجوصلح
 یهامیرژ نیتریساخت و پاختِ با ارتجاع ،یجهانیِ دارهیسرما



و  لیو تجل ،یاسیس یهاچومبه یو مدح و ثنا ،یضدِ مردم
 یهاو بند و بست ،یاحرفه یهایچشکنجه تِیتقو

و  یدئولوژیا یمبادله ،یفروشمانیا ،یاقتصاد یکاسبکارانه
 گرفتنِ چند یها در ازاها و ملتنهضت یعاملهم از،انقالب با گ

که پول داشته باشد، و  یفروختِن اسلحه به هر جالد از،یامت
 رشینمرود هم، تکف" ،یافکاِر عموم ادِیو فر یاز فرِط بدنام

ه دادنِ ب غیاز ت ،یاستعمارگرِ جهان دارِ هی، و سرما"کرده باشد
 "دسِت او، شرم کند، و مردد شده باشد!...

 
 *۰۲۱۰/ ص  ۱ ییتنها یگفتگوها/  ۲۲ آثار مجموعه ��
 
 

 فاکت از شریعتی : ��
 

  سوسیالیسم و ماتریالیسم یرابطه ��
 
 و )ماتریالیستی( سوسیالیسم که، است منطقی و... " ●

 از دو، هر بینیم،می را آن گرایشِ  که چنان داری،سرمایه
 مردابِ  به اخالق، و شناسی،انسان زندگی، یفلسفه

 رد طبیعتاً، ،"فکری ماتریالیسمِ " چه، بیفتند، اکونومیسم
که  اش،نینخستیِ پس از فروکش کردنِ شورِ انقالب _ نهایت

پنهاِن در فطرِت انساِن آگاه،  یهاآتش نیتریدر آن، قدس
چون  ،یانسان یهالتیفض نیتریو عال کشد،یزبانه م



و  ده،یعق در راهِ یو فداکار تیو تعهد و مسئول یخواهآرمان
 ماتریالیسمِ " به _ کندیم یو شهادت و...، تجل ثارینثار و ا
 :ستریژرژپول یگفته برخالفِ را،یز .شودمی منجر "اخالقی

و در اخالق  ،بود ستیالیدر فکر ماتر ،توانینم
 "..!.ستیآلدهیا

 
 *۰۴۰ ص/  انقالبی خودسازی/  ۱ آثار مجموعه ��
 
 

 : یعتشری از فاکت ��
 

 یفلسف _ یاقتصاد سمِ یالیماتر ��
 
 "یاقتصاد سمِ یالیماتر"است که،  نیفاجعه ا نتریبزرگ... " ●

 "یفلسف سمِ یالیماتر"روح، و  ی(، از عشق برایدارهی)سرما
عقل، زندان ساخت. آن، مذهب  ی(، از علم براسمی)در مارکس

 ن،یبه...]؟[، و ا خواند،یها مرا، که به پرستِش ارزش
 یِ برتر"است، و جز با  ثاریروحِ ایِ ه تجلرا، ک سمیالیسوس

قابلِ تصور،  ی، نه قابِل تحقق است، و نه حت"ارزش بر سود
 سقوط داد. سمیتا سطح اکونوم

 
 "یجبِر آسمان"قاهرِ  یسلطه رِ یانسان را، در زیِ آزاد آن، ●

 ی. و هنگام"ینیجبرِ زم"سلطنتِ جابرِ  رِ یدر ز ن،یپامال کرد. و ا



اش چه که صفت کندیم یاست، چه فرق ریکه سخن از زنج
. و شگفتا که، هر "یماد" ای "یاله"، "یعلم" ای "ینید"باشد؟ 

مذهِب ". چه، رسندینقطه م کیراه، به  انِ یدو، در پا
 مِ سیالیسوس"و  دهد،ی، انسان را پوچ نشان م"یکیزیمتاف
 یآزاد نیدر هر دو جا، ا جه،ی، جهان را، و در نت"یستیالیماتر
 یو انسان، بنده شود،یم یاست که نف یانسان یهازشو ار

 .یعیطب ایو  شودیم یعیماوراِءالطب یروهاین رِیحق
 
ضِد "که اگر مذهب، که در اصل،  ست،ین یتصادف و ●
و  شود،یم ادارانیاست، در عمل، حافِظ منافِع دن "ییایدن

است، بر تخت که  "یستیضدِ اکونوم"که ذاتاً  سم،یکمون
 و کند،یم هیتک سمیدر علم و عمل، بر اکونوم ،ندینشیم

کارش، آزاد کردنِ انسان، از بنِد  نیو آخر نیکه، نخست ینظام
و  میاش از بو نجات ،یطلباو، از صرعِ افزون یاقتصاد، و شفا

و مرضِ خارِش  ،یبازاریِ زندگ یخردکننده یدهایام
ز است، پس ا "یموجود"به  "وجود" لِی، و تبد"یشمارپول"

ها، در ها و غرضمرض نیا یتمام سم،یالیاش با ماتروصلت
 سمِ یالیاو را، به ماتر ،یفلسف سمیالیو ماتر کند،یاو عود م

 "یو عمل یاخالق سمیالیماتر" جه،یو در نت ،یاقتصاد
 .کشاندیم
 
ها به ترکستان است، هر چند که، از راه یهمه ت،یدر نها و ●

مذهب،  جه،یو در نت مقابل به راه افتند، یهانقطه



و  ،یاقتصادپرست ،یاپرستیدن"به  ز،یو علم ن سم،یالیسوس
 سمِ یفانات یو انسان را، به سو شوند،ی، منجر م"یپرستقدرت
ه ب ،یزیغریِ یجوبه لذت ،یبه پست ،یو ماد ،یاقتصاد ،یمذهب

ه ب ،یفردیِ به زندگ ،یماد یهابه آرمان ،یطلبنفع یهازهیانگ
، و به "یو قدرت طلب ،یلذت، برخورداررفاه، "اصالِت 

و  ،یوجود یفلسفهیِ یمعنایب ،یاخالق یهاارزشیِ گیپایب
جز  ست،ین چیه"و در آخر، اصِل  ،یانسانیِ زندگِی هدفیب

 ،یباش دیو با ،یااز زمان را زنده یو مدت ،یکه تو هست ن،یهم
در  سمیدوآلیویاند یعنی _ "یکن یو خوب و خوش زندگ

 .رانندی، م_در اخالق  سمیکوریاپو  یزندگ
 
 ینیباست، و جهان یبارزِ بورژواز یهمه، خُلق و خو ها،نیا و ●

و اخالِق  یشناسو انسان یزندگ یو فلسفه یو روانشناس
زر و زور و زن است،  شان،نیاست که، اصولِ د یلش یهاپیت

هاشان را، و آرمان جنبند،ینم ،یفرد یهازهیو جز به انگ
 نیاز ا یحت ،و در آخر کند،یم نییشان، تعمزاج یااقتض

ِر و دچا افتند،یم ترنیپائ ز،ین یوانیپسِت ح سمِ یناتورال
 یدر برابرِ بو ز،یرا ن شانیعیطب زِ یکه، غرا شوندیم یایماریب

آوِر پول، فراموش جنونِی قیو موس کننده،رهیتند و رنِگ خ
 گردند،یم "هاشماره" یو پرستنده و عاشق و واله کنند،یم

 زشانیو همه چ د،یآیدر م "تابو" کیبه صورتِ  شانیکه برا
، "نخورند"، اما "بشمارند"، و "جمع کنند"تا فقط  بازند،یرا م

 "است!... لهیقب نیچه، پول، توتمِ ا



 
 *۰۱۱ ص/  ۰ گونگونه آثار/  ۲۱ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بیگانگیسوسیالیسم و از خود 

 
به نیروهای عاشِق  ،یکی از هشدارهای بزرگِ شریعتی ●

ه بار بودیستی، که برای او سخت تاسفلسوسیایِ گیرجهت
بسیاری از نیروهای یِنِه شدنِ( )اَلی از خود بیگانه شدنِ است، 

عشِق به " توسطِهای سوسیالیستی، مومنِ به ایده
 است  "سوسیالیسم

 
اهدافی در بیرونِ از تحققِ  یک عشقِ سوزانِ بهآری!  ●

خویش، و به فراموشی سپردنِ رشدِ فکری و درونی و وجودی، 
، در راستای تحقِق "خویشِی خدایخویشتِن "و فدا کردِن 

ی "رهایی"و  "شدن"نظامی که، قرار بود، خود، بستری برای 
 خودِ انسان باشد!

 
اِن عشِق شدیِد برخی از جوانانِ مبارز، به آرماز نظِر او،  ●

سوسیالیسم، و به فراموشی سپردِن دو بُعِد دیگِر آرماِن 
 یِبزرگِ بشری، یعنی آزادی و عرفان، که بستِر رشد و تعال

موجوِد در میاِن یِ های جداست، یکی از آسیب آدمییِ وجود
، "خود بیگانگیاز "ی آن، سیستی است، که ثمرهنیروهای مارک

 است. الیستیبُعدی شدنِ برخی از نیروهای سوسیو تک
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 ساحتیتک ایشوریده خلقِ و سوسیالیسم، ��
 
 نمبیمی را جوانی: دارد حالتی چنین نیز، سوسیالیسم... " ●

 مادی عموماً  که _ مادی غیرِ چه و مادی چه سوسیالیسم، که،
 جوان، این. است فراگرفته را وجودش سراپای ،_ است

 تومانی سی از تومان پنج ارباب، که دارد، وسواس نهایتبی
 که، است حاضر او خورد، اگر و نخورد، گیرد،می کارگر که را

 یک حقِ  احقاقِ  برای را، اشعشق و هستی، جان، زندگی، تمامِ
 .بدهد دهقان، یک و کارگر، یک مظلوم،

 
 موردِ  انسان، یک عنوانِ  به را، جوان همین وقتی اما، ●

 به فقط که وی، که، کنیممی حظهمال دهیم،می قرار بررسی
 طبقه، دو بینِ یِ اقتصاد یرابطه و سوسیالیستی، مسایلِ

 این به اش،انحصاری و جانبه یک توجهِ اثرِ در اندیشد،می
 موضوعِ  یک در محصورِ اش،جامعه داخلِ در طبقاتی یرابطه
 و وجودی نیازهای و ابعاد و هاارزش یهمه و شده، خاص
 درست این آیا !است گردیده تعطیل کلی به وی،ِی انسان

 است؟
 
 ای شناسم،می که را کسی یا شاگرد، فالن که، وقت هر من، ●



 ناآرامی، و اضطراب و دلهره همه این که، بینممی را دوستم
 ا،ر جهان مسائلِ یهمه و دارد، طبقاتی استثمارِ  یمساله برای
 به جز ز،رو و شب و سنجد،می رابطه همین یدریچه از فقط
 در هک او، که شوم،می متاسف برایش اندیشد،نمی مساله این
 است، گراییمعنویت و فداکاری و ایثار و استعداد از حدِ  این

 چرا، است، آرمان و ایده و معنی یک برای باختهجان قدر این و
 هر به و مذهب، و تاریخ و فرهنگ در که، تجربیاتی همه آن از

 وجود انسانی، دیگرِ ابعادِ  رشدِ  برای ،انسانیِ زندگ در حال،
 اندیشد؟نمی مساله این به جز و است، محروم دارد،

 
 فالن قولِ نقلِ  یک که آید،می در صورتی به هم، بعد و ●

 ایروزنامه یساده قولِ نقلِ یک  که جا، فالن در مدار،سیاست
 ادایج مثنوی، تمامِ از تربیش اشباعی، و التهاب او، در است،

 دریِ معنو هایارزش این تمامِ  و ها،حرف آن یهمهو ! کندمی
 .هستند معنیبی و پوچ برایش بشر، تاریخِ

 
 ،او برای انسانی، افرادِ  در اخالقی رشدهای این تمامِ و ●

 لیو نیست، سوسیالیست او، لحاظِ  از که، انسانی. اندمجهول
 در نوی،مع لحاظِ  از و است، استعمار ضدِ و قهرمان و فداکار

 فدای ،را اشمادییِ زندگ یهمه و است، باکیبی اوجِ
 اصالً  و ندارد، ارزش "پول" یک او، برای کند،می اشعقیده

 !بفهمد را او ارزشِ  تواندنمی
 



 
 و هاشاخه یهمه از را، انسان هم، سوسیالیسم بینیم،می ●

 را هاآن یهمه کند،می خلع اش،وجودی گوناگونِ  انشعاباتِ 
 قدر آن را، آن و دارد،می نگه را شاخه یک فقط و تراشد،یم

 نماید،می رشد تربیش تنه، و ریشه از که دهد،می گسترش
 و عالی بسیار بُعدِ یک در حتی کند،می بُعدییک را انسان و

 حساسیتِ " جهتِ در آن، منتهی،. عرفان مانندِ درست متعالی،
 هر به. "جهانی و ودیوج حساسیتِ " جهتِ در این، و ،"اجتماعی

 "...بیرون به است دریچه یک باز حال،
 
 *۰۲ ص/  انقالبی خودسازی/  ۱ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ، در همه حالسوسیالیست 

 
رِ به ی باودکتر شریعتی، سوسیالیست بودنِ خود را، نتیجه ●

خاص، و حضوِر در مکانی ِی در فرهنگ مکتبی خاص، و زندگی
ند، بلکه، باوِر به یک نظاِم سوسیالیستی، و داخاص، نمی

 سوسیالیسم،"ِی آرزوی تحققِ تثلیثِ اهورای
آن چنان که در جایی دیگر ، را "عشق اگزیستانسیالیسم،

ن نیافته و بر زمیتحققیِ تاریخیِ تبیین کرده است، نیازِ فطر
داند. و خود را در هر سرزمینی، در هر ی انسان میمانده

خواهِ در آرزوی تحققِ هر مکتبی، یک آرمانفرهنگی، و با 
 تصویر کرده است. "آزادی _برابری  _عرفان "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 عشق اگزیستانسیالیسم، سوسیالیسم، ��
 
 قشر رازِ  اگر داشتم،نمی پیوند فرهنگ این با اگر من،... " ●
 را اسالم اگر و نداشت، تپش م،اجان در شرق، روحِ  و

 جاری را عشق گرمای من، خونِ در تشیع، اگر شناختم،نمی
 این یهمه از بریده، و بیگانه بودم، انسانی و بود، نکرده

 التین، آمریکای در غرب، در دیگران چون کسی ها،سرچشمه
 سوسیالیسم،": بود این آرزوهایم شک،بی

. "تشپرس و انسانیت، عدالت،". "عشق و اگزیستانسیالیسم،
 سه، این از زیرا،. کردمنمی انتخاب تنهایی، به را، مکدا هیچ

 ه،ک داشتممی آرزو. پوشید چشم توانستمنمی کدام هیچ از
 "...داشتممی هم با را سه هر

 
 *۲۱۱ ص/  خودبی انسان/  ۱۱ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 



 
 سوسیالیسم، در نگاهِ تخصصی 

 
ین ید به ابا سوسیالیسم، بایِ در رابطه با برخوردِ تخصص ●

 رِ گمیترس ،بود دئولوگیا کی ی،عتیشرامر توجه کنیم که: 
 هایگیریجهت نیاز ا یکیو  ،نیدیِ اساس هایگیریجهت
 است. یاقتصاد ستمِ یس ،دینِی اساس

 
ما، از دِل ِی اقتصاد ستمِ یکه، س کندیم انیب یعتیشر ●

 کیما، یِ نیبسر بزند، و از آنجا که، جهان دیما بایِ نیبجهان
ها همه انسان ،ینیبجهان نیاست، و در ا یدیتوحِی نیبجهان

هستند، و  ییخدا _ یبزرگِ بشر یاز خانواده یبرابر، و عضو
خداوند هستند )الناس  الِ یع ت،یبشر یهمه ،یریبه تعب

 ستمِ یس نیاند، ااو نشسته ی(، و بر سِر سفرهاهللالیع
 برابرانه باشد. ستمِ یس کی دیبا ،یاقتصاد

 
 یهاستمیس انِ یو در م ،یدر عصرِ کنون ،یعتینگاهِ شر در ●

 ر،گید یهاستمیاز س شیکه، ب یستمیموجود، سِی اقتصاد
 ستمِ یاست، س یدیتوحیِ نیبهدفِ جهان نیا یکنندهنیتام

 ،یمشخص یمرزها یاست، که البته، دارا یعلم سمِیالیسوس
است.  ،یقو اخال یلیخت سمِ یالیو سوس ،یدولت سمِیالیبا سوس

، و شدنِ انسان را یرشد و تعال یبسترِ الزم، برا تواند،یکه م
 فراهم سازد.



 
به عنوانِ  ،وی گاهِیجابا توجه به ، پس، رسالِت شریعتی ●
م، عاِی ریگجهت نیا نِ ییتع ،بخشاین مکتِب رهایی دئولوگِ یا

 انِ یاز م ،یبستر نیمناسبِ تحققِ چن ستمِیو نشان دادنِ س
. و رسالِت ما، به است ،شیموجوِد در دورانِ خو یهاستمیس

عبارت در دورانِ خودمان،  عنوانِ پیرواِن این مکتبِ فکری،
 نیا دئولوگِیایِ شنهادیپ ستمِ یس نیا ازِی ریگالهام است از:
درِک پارادایمِ  ،خودمان صِ یقدرِت تشختکیه بر  ،یخطِ فکر
ناسبِ م ستمِ یس کی نِ ییتع و در نهایت،، کنونیدورانِ 

 .سازو انسان، بخشییرها ،طلبیبرابر
 
و  ش،یدر حدِ توانِ خو دئولوگ،یا کیبه عنواِن  ،یعتیشر ●

 ستمِ یس نیچن کییِ ضرورتِ عامِ الزم، اصولِ اساس
ِی کرده است، که عبارت است از: نف نییرا، تع یایاقتصاد

و  عیو توز دیتول ستمِ یکردنِ س یاجتماع ی.خصوص تِیمالک
ِی یمند، که برپاهم شکستنِ دولِت متمرکِز قدرت در .مصرف

درهم شکستِن  یالزم، برا یهیاز شروطِ اول و،ینظامِ فدرات کی
 یدولِت زاده کی جادِ یسرکوبگِر دولت است، و ا نِیماش نیا

 یهرگونه انحصار در سه حوزهیِ نف ی.مردم یشوراها
 یِ دموکراسیِ اسیتحققِ نظامِ س .اقتصاد، و فرهنگ است،یس

در کسِب  "هیسرما"اصالِت  ی، به جا"کار"اصالِت  یی.شورا
ضرورتِ تحقِق  .سمیالیاولِ سوس یدر مرحله ،درآمد، البته

ِه به همرا بخش،ییرها ثِ یتثل کیدر کادِر  سم،یالیسوس نیا



به  ،یستیمانوا _ یاخالق _ یو نظامِ عرفان ،ییشورایِ دموکراس
 هر یهاتیتوجه به اولوزمان، البته با صورِت توامان و هم

خوب " یدر راستا یاقتصاد ستمِین سیایِ ریگجهت .کدام
استقالِل  ی.در زندگ "خوش بودنِ"انسان، و نه صرفًا  "شدنِ 

بته ال ،یجهانیِ دارهیسرما ستمِ یاز س یاقتصاد ستمِ یس نیا
ضرورتِ انقالِب  .باشد یاستقالل شدن نیکه، ا یدر آن حد

آنان، در ِی روزرسانالش در بهو ت ها،ستمیدر س یدائم
ه امر ب با اجتهاد، نهضت به نظام، نیا نشدنِ لیدتب یراستا

همان نقِد قدرت و نقِد ثروت و  یعنیاز منکر،  یو نه ،معروف
 و ی.ستمیدرون سِی رسالِت دائم کینقدِ معرفت، به عنوانِ 

 .رهیغ
 
 

 گیری از اقتصادِ علمیبهره ��
 
 یتوسعه یهایاستراتژ نِ ییتع یراب د،یما با ر،یمس نیا در ●

نظامِ  نیتحققِ چن یکشور، در راستاِی مناسِب اقتصاد
ان، روزِ جهیِ مورِدنظر، از علمِ اقتصادیِ ستیالیسوسیِ اقتصاد

و  نییو تع صیتشخ یبرا ست،یالیاقتصاددانانِ سوس ز،یو ن
 طرفدارِ  نانِاز اقتصاددا یو حت ،کارآمدیِ استراتژ کی نِیتدو

 نیموجوِد در ا یهاها و باگشکاف افتنِ ی یبرا ،یدارهیسرما
بخشانه و کارِ جهت قت،ی. و در حقمیاستفاده کن ،یاستراتژ

در صورِت  ستم،یس کی یدر ارائه دئولوگ،یا کیبخشِ الهام



 قیفتل ،یمتخصصانِ اقتصادیِ را، با قدرتِ تخصص شیعامِ خو
 کیرا، در  شیموردنظِر خوِی ستیالیسوس ینموده، و جامعه

 .میتحقق بخش ،یخیتار یپروسه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 راه! یو فقداِن نقشه یعتیشر 

 
برخی از روشنفکرانِ مخالفِ شریعتی، و حتی یکی از  ●

روشنفکرانِ هواداِر شریعتی، برادرمان تقی رحمانی، بر این 
ی شریعتی، تنها از یک باورند که: سوسیالیسم در اندیشه

، جهِت الزم "ی راهِنقشه"رخودار بوده، و فاقِد نمای کلی ب
بسیار سخن  ،آن، است! و در این بارهیِ تحققِ عملی و عین

 اند.گفته
 
روشنفکران،  اینباورم که، برخالِف تصورِ  نیبر ا من ●

مشخص کرده  نده،یآ یبرا یراه را، حت ینقشه ،یعتیشر
 یقشهن" ی،عتیباورند که، شر نیکه بر ا یاست. اشتباه کسان

راه را، با  یاست که، نقشه نیمشخص نکرده است، ا ،را "راه
لط ، خَ"یکاِر کارشناس"و ، "یزیربرنامه"، "مدیریِت پروژه"

 .اندکرده
 
و  ،یعیتوز ،یدیتول"نظامِ  ،یعتیمثال، شر عنوانِ به ●

درازمدت،  یپروسه کیرا، در  شیمطلوِب خو ی"یمصرف
 "یعجم تِیمالک"را  تیمالک اعالم کرده است. "سمیالیسوس"

حال که، مرز آن را با محکوم کردِن  نِیاعالم کرده است، در ع
و  ،"یتدول یدارهیسرما" رِی، که از آن با تعب"یدولت تِیمالک"
 کرده، مشخص کرده ادی ،یحزب یانهیگراسلطه تِینوع مالک کی



نوع  نیاولِ ا یها در مرحلهانسان یمنداست. و مالکِ بهره
 یقرار داده است، و نه برابر "کار"را، بر اساسِ  سمیالیسسو

بر اساِس  یمنددر حقوق و بهرهیِ . و برابر"ازین"بر اساسِ 
کرده است، که از  یاجامعهِی ریگرا، موکول به شکل ازین

 قِ یطرح و تحق یمرحله"که  ،یعتیشریِ سوِم استراتژ یمرحله
 یِ ماوراءِ ماد یمرحلهاست، عبور کرده، و انسان به  "سمیاومان

باشد، و نظامِ موجود، از حرص و آز و  دهیرس "ثاریا"
 ،آنیِ ساختارِ طبقات ،که یرها شده باشد. نظام یطلبافزون

نظاِم  کیبر آن، براساسِ  ،مردم یو اراده ه،درهم شکست
 حاکم باشد. ک،یدموکرات

 
و  یجیبا حرکِت تدر ،یجمع تِیتحققِ مالکیِ چگونگ حال، ●
 نِ ییتع ،یبه جمع یفردیِ خصوص تِیاز مالک ،شدهیزیرنامهبر
 ه،یاسرم زانِ یبراساسِ م ضِیساختارِ برابرانه و بدوِن تبع کی
ِع نویِ دشوار ،یسطحِ کارِ تخصص ،یلیکار، سطحِ تحص زانِیم

و...،  ،و کاِر خدماتی یدیو کارِ  یارزِش کارِ فکر نِییکار، و تع
که در  ،رشناسانه استکا _ یتخصص _ یرسالِت علم کی

شناسان، رسالتِ اقتصاددانان، مردم یمحدوده
و  یامورِ ادار نِیشناسان، و متخصصروانناسان، شجامعه

چون  یعموم پردازِهینظر کیاست، نه رسالتِ  ییاجرا
 .یعتیشر

 
 



 
ر ام کی اتِیجزئ یدرباره یعتیکه شر ی، زمانآن که شگفت ●

 ی،تخصص رِیدر امورِ غ ،که ندکنیاو را محکوم م زند،یحرف م
را،  شیعاِم خو یدهیکه، تحقِق ا یدخالت کرده است، و زمان

 ی"یمکان _ یزمان" طِیبه متخصصان و کارشناسان، در شرا
 ،راه یفاقِد نقشه ،را اوخاِص هر جامعه، واگذار کرده است، 

 ن،یمالنصرالد ،یرانیشناِس امردم رِ یآن پ ادِ ی. کنندیاعالم م
 !ریبخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : و در پایان 

 
نگاِه توحیدی داستاِن و در پایان، جای آن دارد که بگویم:  ●

، داند کهرِ درازی دارد، و خدا میی شریعتی، سَ طلبانهو برابری
 به پهنای صحرای ربذه!و شاید، تا به کجاست!  ،پهنای کار

 
سیار ب با عشقِ به نگاهِ بس ،یعتیشر من بر این باورم که،و  ●

 سمِ یلایسوس روِیحاً، پیتلوی ابوذر، طلبانهشورانگیزِ برابری
 "مصرفنوعِ " در السمِیسوس کیاست!، که  یامام علیِ افراط
در  ،تمار ثمیم داستانِ با الهامِ ازسوسیالیسمی که،  .است
آن جا که علی به خلیده است!  او،یِ عاشقِ برابریِ توحیدذهنِ 

خرمای به  ،خرما کردنِ  میبا تقس ی،: حق نداردیگویم تمار
 جادیا ینابرابر مردم، نِ یدو، در ب یدرجهخرمای و  کی یدرجه

 خرماها را مخلوط کن، و به یک قیمت بفروش! !یکن
 
 ، و مولفِ "وسیالیستِ آزادیخواهخداپرستِ س"یاد و نامِ آن  ●

برای همیشه ، "آزادی _برابری  _عرفان "یِ تثلیثِ اهورای
و جای او، در کنارِ آن یار و خویشاوندِ مهربانِ  گرامی باد!

 خوش باد! ،ناپذیرجاودانِ آسیب
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 ۰۲۰۰ دیآخرین ویرایش : 

 
 کانون آرمان شریعتی

 

 خانه 
 
 


