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گروه های  شکل گیری بود. چرا دکتر شریعتی در میان آن 
کی  اجتماعی محبوب بوده و هست؟ چه نقطه اشترا
کردم به مطالعه  میان دکتر و آن ها برقرار است؟ شروع 
که آن ها،  گروه های اجتماعی و متوجه شدم  درباره آن 
ی شدگان،  یخ آن کشور هستند؛ منزو حذف شدگان تار
که  کسانی بودند  رانده شدگان، تمسخر شدگان. آنان 
اکثریت صاحب اقتدار حتی هویت و تعلقشان به قومیت 
کرده بودند؛ و جوانانشان به چپ گرایی  و مذهبشان را رد 
ی آورده بودند. تبعیض، رانده شدن، چپ گرایی در  رو
گروه های  کلیدواژگان آن  عین تعلق خاطر اسالم، این ها 
کشور  که دکتر شریعتی را در آن  اجتماعی  ای بودند 
همسایه ملجأ فکری خود دانسته بودند و می شد همه 

کرد: عدالت. آن ها را در یک واژه خالصه 
پس از بازگشتم به ایــران، شــروع به مطالعه آثــار دکتر 
شریعتی کردم. حین مطالعه همواره این پرسش ذهنم را 
مشغول داشته بود: آیا با حرفی نو درباره عدالت مواجهم؟ 
گروه های اجتماعی  که به دل آن  به دنبال حرفی بودم 
ذکرشده بنشیند. اما پیش از پاسخ به این پرسش باید 
گفتارها و نوشتارهای دکتر شریعتی  دو مقدمه را از دل 

بیرون می کشیدم:

یک بار در یکی از کشورهای همسایه، در یکی از شعبات 
کشور تعلق  که به اسالم گرایان آن  »انتشارات انسان« 
داشت به دنبال حرف ها و صاحبان حرف هایی بودم 
ی دوش هـــای خود  کشور بر رو که آینده فکر را در آن 
که اشاعه داده می شوند و  می ساختند. حرف هایی 
که ترسیم گر  که ماندگاری دارد. حرف هایی  اشاعه ای 
کتاب فروشی به نام های  مسیر افکار آینده بودند. در آن 
ن،  غیرترکی متعددی برخوردم: ابن عربی، ابن خلدو
سید قطب، حسن البنا، سید حسین نصر، استاد شهید 
که برایم جذاب  مطهری، عالمه طباطبایی... اما نامی 
بود، نام دکتر شریعتی بود. چراکه آن کتاب فروشی تمامی 
ی  که چاپ همان سال بود بر رو کتب دکتر شریعتی را 
کند،  کتب اندیشه آقایی  یک میز، به نحوی که بر سایر 
که از کتب دکتر  قرار داده بود. پرس وجویم نشان می داد 
کشور  شریعتی استقبال می شود. دکتر شریعتی در این 
محبوب بود؟ هنوز محبوب است؟ در پی جویی هایم 
متوجه شدم دکتر شریعتی از همان اوایل ترجمه آثارش 
کشور همسایه به محبوبیت باالیی می رسد. در  در آن 
پشت این محبوبیت نه دولت یا نهادی قدرتمند بلکه 
گروه های اجتماعی قرار داشتند. داستان جالبی در حال 
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نسبت جامعه و اصول دین
در نظر دکتر شریعتی نتیجه بخش بودن و اثرگذار بودن یک 
باور در عرصه عینی زندگی، یکی از نشانه های صادق 
و صحیح بودن آن باور است. دکتر با همین عینک به 
سراغ اصول دین، از جمله اصل عدل می رود و معتقد 
بود اصول دین واقعیاتی اجتماعی و تاریخی هستند که 
باور به آن ها موجب تغییر در شرایط اجتماعی می شود. 
یخ، اجتماع و اقتصاد به معنای  جداسازی آن ها از تار
کارکردهای اصیلشان است. پس  کردن آنان از  تهی 
اعتقاد و باور به اصل عدل الهی، باید منجر به تالش 

در راه برقراری عدالت اجتماعی شود.
با توجه به این دو مقدمه فهمیدم که در آثار دکتر شریعتی 
باید در جستجوی عدالت اجتماعی مبتنی بر اصل 
عدل الهی در یک جامعه ایده آل سوسیالیستی باشم.

مدخل دینی و بستر سوسیالیستی
دکتر از مدخلی دینی وارد بحث عدالت می شود. 
عدالت در نظر ایشان یک ارزش اخالقی است. پس عمل 
عادالنه نیز یک عمل اخالقی است. عمل اخالقی نیز 
عملی مبتنی بر فطرت آفرینش است. در نتیجه عمل 
اخالقی استقرار یک نظام اجتماعی عادالنه، مستقر 
نمودن یک نظام اجتماعی هماهنگ و منطبق بر نظام 
آفرینش است. با چنین ورودی، دکتر شریعتی اصل 
عدل را از جایگاه یکی از اصول دین اسالم به جایگاه 
کم بر همه ابعاد اسالم ارتقا داده و آن را هدف  روح حا

رسالت انبیا؟مهع؟ معرفی می کند.
ایشان عالوه بر مبحث مدخل دینی عدالت، در بحث از 
جامعه ایده آل اسالمی نیز تطابق نظام اجتماعی عادالنه 
را با نظام آفرینش مطرح می کند. دکتر شریعتی جامعه 

نسبت اسالم و سوسیالیسم
که دکتر شریعتی با عینک جامعه شناسی  متوجه شدم 
ــالم تأمل مــی کــرد و از دیگر سو  سوسیالیستی در اس
کار  بــاورهــای شیعی را در تصحیح سوسیالیسم بــه 
می گرفت و همین نسبت دوسویه ایشان در محبوبیت 
کشور همسایه بی تأثیر نبود. از نظر  یافتنشان در آن 
ایشان سوسیالیسم بستری بــرای به جریان انداختن 
اسالم واقعی بود. پس مارکسیسم چه می شد؟ دکتر در 
قبال مارکسیسم چه نظری داشت؟ ایشان مارکسیسم 
که می شد  را علم دستیابی به سوسیالیسم می دانست 
گرفت. اسالم و مارکسیسم در مبارزه  بهره هایی از آن 
ی  ی اساسی دوران معاصر، یعنی سرمایه دار با بیمار
که برای یک  مشترک بودند؛ مانند دو پزشکی بودند 
بیماری تجویزاتی متفاوت ارائه می کردند. چون هدف 
از پیدایش مارکسیسم مبارزه با سرمایه داری بود، پس 
در مبارزه با آن دقیق تر و مشخص تر سخن می گفت اما 
هدف اسالم مبارزه با استضعاف است و سرمایه داری 

یک نوع از انواع مختلف استضعاف است.
حال پس از نابودی سرمایه داری و پیدایش سوسیالیسم، 
مارکسیسم هم فلسفه وجودی خود را از دست خواهد 
داد؛ اما اسالم به دنبال مبارزه با استضعافی دیگر خواهد 
که در  بود. می توان سه گانه علم مبارزه، آرمان و بستر را 
نوشته های دکتر شریعتی بر مفاهیم مارکسیسم، اسالم 
و سوسیالیسم بار می شوند، نشان دهنده جایگاه این 

سه مکتب در نزد دکتر شریعتی دانست.
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که در  می توان سه گانه علم مبارزه، آرمان و بستر را 
نوشته های دکتر شریعتی بر مفاهیم مارکسیسم، اسالم 
و سوسیالیسم بار می شوند، نشان دهنده جایگاه این 

سه مکتب در نزد دکتر شریعتی دانست.



عدالت روبنایی، قسط زیربنایی
کارکرد استعاره را  زیربنا و روبنا در نزد دکتر شریعتی 
که اهمیت موضوعات و مفاهیم را  دارند. استعاره ای 
که دو سوی آن از یکدیگر  نشان می دهند. استعاره ای 
اثرپذیر هستند. در بحث از عدالت، ایشان تالش نمود 
با استعاره زیربنا و روبنا تفاوت اهمیت دو مفهوم قسط 

و عدالت را شرح دهد.
از نظر دکتر واژه عدالت به اجرای قراردادها و توافقات 
در یک جامعه نظر دارد و واژه قسط به عادالنه بودن 
کارها را  محتوای توافقات توجه می کند. قسط ارزش 
که توافقات در  در نظر دارد و به عادالنه بودن بستری 
آن بستر شکل می گیرند توجه دارد. قسط زیربنای یک 
جامعه ایده آل است و عدالت روبنای آن. پس منظور 
دکتر از برداشت اجتماعی از اصل عدل )و تمامی واژگان 
که تا اینجای این متن نوشته شد(، با  عدل و عدالت 
معنای قسط همخوانی دارد و نه با معنای خاص عدل. 
رسالت نهایی همه انبیاء و ائمه؟مهع؟ نیز قیام بالقسط 
که بر عهده امت اسالمی نیز هست. می شود. رسالتی 

که بر سه  ایده آل اسالمی را همان امت وسطی می داند 
 پایه استوار است: کتاب، میزان، حدید. کتاب نماینده 
ایمان و دانش، میزان نماینده عدالت و حدید نماینده 
قدرت است. زمانی که عدالت را میزان می نامیم، یعنی 
وظیفه تعیین حدود هماهنگی نظام اجتماعی با نظام 
یم. این عدالت، همان  آفرینش را بر عهده آن می گذار
اصل عدل در اصول دین است. اما چگونه از یک اصل 
اعتقادی می توان برداشت اجتماعی نمود؟ دکتر شریعتی 
دو اصل امامت و عدل را اصول مذهب شیعه نمی داند 
بلکه آن دو را اصولی اساسی اسالم و نقطه تفاوت اسالم با 
ادیان پیشین می داند و گسترش اسالم میان عموم مردم و 
جوامع غیرمسلمان به سبب طرح این دو اصل بود. به این 
که برپایی نظام اجتماعی عادالنه، تحقق صفت  دلیل 
عادل بودن خداوند در جهان است. ساده تر آنکه، برقراری 
عدالت اجتماعی تحقق صفت عدل خداوند است. 
که  گروه محکوم،  عدالت اجتماعی تنها خواست یک 
این گروه می تواند یک طبقه اقتصادی، یک گروه نژادی و 
غیره باشد، برای تغییر روابط اجتماعی در راستای منافع 
گروه  آن ها نخواهد بود. دعوای عدالت هم دعوای دو 
کم و محکوم نخواهد بود. بلکه دعوای دو نظام  طبقاتی حا
حکومتی است. یکی از آن ها نظام ظالم برخالف نظام 
آفرینش و اراده الهی است و دیگری نظام منطبق با نظم 
کم بر هستی در حوزه جامعه انسانی. البته در عالم واقع  حا
قضیه به این آشکاری نیست. نظام ظالم خود را برخالف 
نظام آفرینش و اراده الهی معرفی نمی نماید، بلکه شرحی 
از اصل عدل الهی می دهد که ارتباطی با نظام حکومتی 
کم بودن  کم در جامعه انسانی نداشته باشد و یا حا حا
خود را نیز ناشی از عدالت خداوندی معرفی کند. طبقه 
کم چون مدافع وضع موجود و سلسله مراتب موجود  حا
است، وضع موجود را عادالنه و هماهنگ با نظام آفرینش 
و عدل الهی معرفی کند. اما نگاه شیعی به عدالت آن را 
برخالف عدل الهی و در مخالفت با نظام آفرینش می داند.
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واژه عدالت به اجرای قراردادها و توافقات در یک 
جامعه نظر دارد و واژه قسط به عادالنه بودن محتوای 

توافقات توجه می کند.



گرچه یک مسئله سیاسی  می یابد. برابری عمومی ا
و اجتماعی است اما در اســالم بر پایه های فلسفی 
و علمی بنا شده تا یک اصل مسلم طبیعی معرفی 
ی  شود. از سوی دیگر اسالم برابری را با مفهوم برادر
پیوند می دهد و آن را از برابری حقوقی تا جایگاه برابری 
حقیقی، یعنی برابری دارای منشأ طبیعی، عینی، 
ینشی ارتقا می دهد. پس برابری عمومی  علمی و آفر
ی  ی است. برادر در اســالم، در پیوند با مفهوم بــرادر
نیز یک احساس هم پیوندی عمیق انسانی است. 
ن زندگی  اساسًا برابری عمومی در یک جامعه بــدو
برادرانه امکان پذیر نیست، نظام های سوسیالیستی 
کم  دنیا به خاطر عدم توجه به این پیوند، در یک جا 
می آورند و در همان جا اسالم با مفهوم برابری هم پیوند 
ی پیش خواهد رفت. مبتنی بر این دو مفهوم  با برادر
که اسالم  ی، دکتر شریعتی حوزه هایی را  برابری و برادر
در آن ها به برابری عمومی نظر داشته بیان می کند. 
اولین آن ها برابری در خلقت و به موجب آن برابری 
در داشتن شخصیت انسانی و استقالل عمل است. 
در نتیجه همه انسان ها، اقوام، ملل، نژادها، طبقات 
گروه ها، از نظر شرافت خانوادگی و اصل و نسب با  و 
هم برابرند و همه اعضای یک خانواده اند. در حوزه 
یشه و جنس انسانی  بعدی زن و مرد نیز با یکدیگر در ر
برابرند و در انسان بودن مرد را بر زن یا عکس آن برتری 
نیست. برابری در خلقت و برابری در طبیعت انسانی 
ی است( برابری حقوقی را  )منظور از این برابری، تساو
شامل خواهد شد و این برابری نسبت به همه انسان ها 
ــوزه بعدی  و نه تنها مسلمانان، عمومیت دارد. ح
برابری اقتصادی است. دکتر شریعتی در حوزه برابری 
اقتصادی، اموال عمومی را از آِن همه ملت می داند. 
ذیل این حوزه، برابری در مصرف و عدم درجه بندی 
که  یخی  مصرف را نیز ذکر می کند. با ذکر این نکته تار
کرده بود  میثم تمار خرماها را طبق معمول خوب و بد 

قسط یعنی چه؟
پــس قسط مــی شــود هــمــان مــعــادل اســالمــی عدالت 
اجتماعی. امــا خــود قسط یعنی چــه؟ دکتر در شرح 
معنای قسط به انگاره های سوسیالیستی تکیه می کند 
و محورهای اساسی قسط را مالکیت، نظام اقتصادی و 
طبقه معرفی می کند. از نظر دکتر شریعتی برقراری قسط 
با یک انقالب اجتماعی در حوزه مالکیت و تغییر نظام 
اقتصادی امکان پذیر است اما برقراری عدل را با اصالح 
دستگاه قضایی هم می توان رقم زد. ثمره این انقالب 
اجتماعی همان اسالم اصیل یا تشیع علوی خواهد 
بود و با برقرار شدن مناسبات تشیع علوی در جامعه 
انسانی، شاهد یک جامعه بی طبقه، آزاد، استوار بر 

قسط و عدل خواهیم بود.
هنوز منظور دکتر شریعتی را از قسط نفهمیده بودم. 
قسط یعنی برابری ساده؟ از واژه جامعه بی طبقه چنین 
که دکتر شریعتی  برداشتی می نمودم؛ اما در ادامه دیدم 
برابری ساده یا برابری همه افراد جامعه با هم در همه امور 
و به خصوص مالکیت و اقتصاد را به عنوان معیار عدالت 
اجتماعی و قسط در معنای دینی معرفی نمی کند بلکه 
که از سوی جامعه به فرد پرداخته می شود  برابرِی حقی 
با ارزش عمل اجتماعی آن فرد، مدنظر نظر ایشان بود. 

قسط یعنی برابری حق قانونی با حق و سهم واقعی.
دکتر از مدخلی دینی وارد مبحث عدالت اجتماعی 
می شود، با استفاده از ادبیات دینی معادل اسالمی 
آن را قسط معرفی می کند، در شرح قسط به ادبیات 
سوسیالیستی پناه می برد؛ اما ادبیات سوسیالیستی 
راضی اش نمی کند و دوباره به ادبیات اسالمی پناه 
که برابری عمومی مطرح شده در  می برد. به این نحو 
گسترده تر و عمیق تر از برابری سوسیالیستی  اسالم را 
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دکتر در شرح معنای قسط به انگاره های سوسیالیستی 
تکیه می کند و محورهای اساسی قسط را مالکیت، 

نظام اقتصادی و طبقه معرفی می کند.



زندگی با یک دغدغه محوری
دکتر شریعتی فهمی از قسط را برای خود می سازد و با آن 
زندگی می کند. به جست وجو در تاریخ می پردازد و تاریخ 
را از درون آن فهم می بیند. هابیل را نماد مستضعفان و 
قابیل را نماد مستکبران می بیند؛ شهادت هابیل به دست 
قابیل را پایان دوره برابری و برادری و آغاز دوره مالکیت 
که موجب  خصوصی می بیند. مالکیت خصوصی ای 
شکل گیری جامعه طبقاتی و نظام تبعیض و بردگی 
یخ شرح مبارزه این دو جناح است، هر دو  می شود. تار
جناح نیز به سالح مذهب پناه می برند. شیعه صفوی 
نماد جناح مستکبران ذیل جهان تشیع و شیعه علوی 
نماد جناح مستضعفان ذیل جهان تشیع است. تغییر 
کمیت جناح استکبار و دست  زیربنا یعنی پایان حا
یازیدن جناح یا همان طبقه مستضعف به حکومت زمین 
که خداوند برای ایشان به ارث گذاشته است. پس تنها 
که زیربنا تغییر خواهد  یخ است  یک بار و در انتهای تار
کرد و در بقیه رخدادها افراد تنها جایشان را در تسلط یا 
عدم تسلط بر مالکیت خصوصی عوض می کنند. تغییر 
زیربنا در انتهای تاریخ، ایجاد جامعه بی طبقه توحیدی 
به دست اسالم است، به عنوان جامعه ایده آل و امت 
که نه مانند سرمایه داری مالکیت  وسطی. جامعه ای 
خصوصی آن عرصه را بر برابری عمومی تنگ خواهد کرد 
و نه مانند کمونیسم اشتراکیت مطلق را رواج خواهد داد 
بلکه چیزی میان این دو خواهد بود. همچنین امت وسطی 
در هر سه بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بی طبقه 
خواهد بود و دالیل شکل گیری طبقات در این ابعاد 
کرد. یعنی استبداد، استثمار و استعمار را نفی خواهد 

و هر قسمت را به نرخی می فروخت. حضرت علی؟ع؟ 
او را منع نمودند و خرماهای خوب را با خرماهای بد 
کرده و دستور داد همه را به یک قیمت بفروشد.  مخلوط 
در ادامه دکتر شریعتی حوزه سیاست و آزادی سیاسی 
را طرح می نماید و حق برخورداری از آزادی در عرصه 
سیاسی را به عموم مردم نسبت می دهد. نتیجه آنکه 
ی از حق آزادی سیاسی با هم برابر  همه در برخوردار
هستند؛ اما سخن جذاب تر اینجاست: برقراری عدالت 
کم  کم )و در نتیجه آن لطف حا را نه منوط به اراده حا
به عموم مردم( بلکه برقرار بودن عدالت و وجود جامعه 
عادل را حق طبیعی مردم )در نتیجه برقراری عدالت 
کم در قبال مردم( می داند. حوزه  در جامعه وظیفه حا
دیگر نیز مذهب و آزادی در انتخاب مذهب است. 
برابری در خلقت، برابری سیاسی و آزادی در انتخاب 
که سخنان دکتر شریعتی  مذهب سه حوزه ای هستند 
کشور  گروه های اجتماعی رانده شده در آن  را برای آن 
همسایه مان جذاب می ساخت. دکتر شریعتی برای آنان 
که به موجب دین داشتند سخن می گفت و  از حرمتی 
که جوانان را  در سخن هایش از انگاره های چپ گرایی 
گویا دکتر شریعتی  به سوی خود کشانده بود بهره می برد. 
گفتن  که نه  برای آنان راه سومی را نشان می داد. راهی 
گفتن به دور شدن  به تن دادن به وضع موجود بود. نه 
گفتن به سوسیالیست غیردینی شدن  از اسالم بود. نه 
بود. دکتر شریعتی آن چیزی را می گفت که می خواستند 
که اصالح را در  بشنوند. مدلی از نظام اجتماعی عادل 
مقابله با ظلم می دید و نسخه اسالمی از سوسیالیسم 
ارائه می داد. فراتر از حرف هایی مثل خواست خداوند 
است و باید تحمل کنیم یا اسالم به تاریخ پیوسته و غیره؛ 
کفرمسلکان می شنیدند. که از زبان برخی مقدسین و 
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دکتر شریعتی فهمی از قسط را برای خود می سازد و 
با آن زندگی می کند. به جستجو در تاریخ می پردازد 

و تاریخ را از درون آن فهم می بیند.



ی در مصرف است. اما مرزهای مفهومی  عمومی و تساو
این دو عبارت را برای مخاطب پرسؤال خود مشخص 
نمی کند. آیا منظور از مالکیت خصوصی مفرط، رسوخ 
مالکیت خصوصی در محدوده اموال عمومی است؟ 
در این صورت دامنه و حد اموال عمومی تا کجاست؟ 
ی در مصرف چیست؟ از مثال  همچنین منظور از تساو
که  خرماهای میثم تمار این چنین برداشت می شود 
ی در مصرف  ی در مصرف، تنها تساو منظور از تساو
برای نیازهای ضروری و به زبان دیگر برابری عموم مردم 
ی  در حق رفع نیازهای اساسی شان نیست بلکه تساو
ی در رفاه با  در رفاه را به ذهن متبادر می کند. اما تساو
معنایی که دکتر شریعتی از قسط به عنوان معادل اسالمی 
عدالت اجتماعی اراده می کند، یعنی برخورداری هر 
کس از سهم واقعی اش در جامعه، هماهنگی ندارد. 
این ابهام را می توان مقایسه نمود با تالش دکتر شریعتی 
گری  کنش  در تجویز درمان برای درد فرعی انحصار در 
عرصه سیاسی؛ دردی که موجب می شود عرصه سیاسی 
کم باشد. ایشان آزادی سیاسی  تنها در اختیار طبقه حا
را درمان این درد معرفی می نماید و ذیل آن فهم مطالبه 
عدالت را به عنوان حق عموم مردم )به جای فهم اعطای 
کم به مردم( شرح مثالی این آزادی  عدالت از سوی حا
سیاسی می داند. البته دکتر شریعتی ساختار مورد نیاز 
این شرح را نیز از میان مفاهیم اسالمی بیرون می کشد 
و با طرح اصل امامت و رهبری منتج از آن، ساختاری 
میانه که نه به دموکراسی ختم می شود و نه به دیکتاتوری 
صالحان، از ابهام تجویز برای عرصه سیاسی به شدت 

می کاهد.
گر مبنا را نگاه ویژه دکتر شریعتی در نظر بگیریم،  حال ا
خود ایشان نیز بیش از آنکه به درد اصلی، به آن چیزی 
که از دید ایشان موجب بحران شده است، بپردازد؛ 
گفته  به درد فرعی پرداخته است. البته ممکن است 
شود طراحی ساختار سیاسی، راهکار درمان درد اصلی 

حرف نو؟
شروع جست وجویم در آثار دکتر شریعتی با این پرسش 
بود: آیا با حرفی نو در باب عدالت مواجه هستم. حرفی 
که حداقل در دهه 50 شمسی، حرفی نو باشد. دیدم با 
اندیشمندی روبرویم که دغدغه اصلی اش عدالت بود. از 
بسیاری امور سخن گفته اما نخ تسبیح آن بسیارها عدالت 
بود. در تالش بود اسالم را بار دیگر بشناسد و بشناساند 
گرفته بود.  و در این مسیر از علوم رایج دنیای غرب بهره 
کنونی دنیای انسانی را تحریف  دکتر شریعتی بحران 
عدالت می دانست. دلیل آن را نیز ساخته شدن نظام 
اجتماعی در بستر اقتصادی بود که مالکیت خصوصی 
مفرط را یک اصل طبیعی می داند. این درد، درد اصلی 
بود و سایر دردها مانند اجبار در پذیرش مذهب، انحصار 
کنشگری عرصه سیاسی، جایگزین شدن عدالت  در 
قضایی به جای عدالت اجتماعی، تفاوت قائل شدن 
در انسانیت انسان ها و شیوع نژادپرستی و قوم پرستی 
و برتری طلبی جنسیتی و غیره دردهای فرعی بودند. 
کنیم؟ دکتر شریعتی با شرح سوسیالیستی از  حال چه 
مفهوم دینی قسط می گوید باید به این شرح برگردیم. مگر 
می شود؟ آری؛ یک بار شد و آن مدینه دوران پیامبر؟ص؟ 
است. چگونه؟ از طریق یک انقالب اجتماعی اسالمی 
که درد اصلی یعنی مالکیت خصوصی مفرط را هدف 
کنار آن دیگر دردها را نیز درمان  قرار خواهد داد و در 
کرد. درمانش نیز برابری عمومی است. ثمره این  خواهد 
انقالب، نظام اجتماعی تشیع علوی است؛ بازطراحی 

مدینه دوران پیامبر؟ص؟ در دوران حاضر.
اما حرف نوی دکتر شریعتی دچار مشکالت متعددی 
گر از پرسش در باب چگونگی تلفیق ادبیات  است. ا
یم )که پاسخ به آن  دینی با ادبیات سوسیالیستی بگذر
می تواند تمام حرف نوی دکتر شریعتی را زیر سؤال ببرد.( 
تجویز دکتر شریعتی برای درد مالکیت خصوصی مفرط 
اولین پرسش را پدید می آورد. تجویز دکتر برابری در اموال 
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دکتر شریعتی تالش می کند از مفهوم اسالمی قسط، 
شرحی سوسیالیستی ارائه دهد.



که مالکیت خصوصی مفرط درمان  است. به این معنا 
گسترده نخواهد شد مگر  نخواهد شد و برابری عمومی 
از طریق اصل امامت و رهبری منتج از آن. از این توجیه 
برتری و اهمیت بیشتر نظام سیاسی بر نظام اقتصادی را 
که تا نظام  می فهمم. زیرا نتیجه آن این چنین خواهد بود 
سیاسی اصالح نشود نظام اقتصادی نیز اصالح نخواهد 
شد. پس در استعاره زیربنا و روبنا، دکتر شریعتی زیربنا 
را باید نظام سیاسی و انحصار در قدرت سیاسی در نظر 
می گرفت و نه نظام اقتصادی و مالکیت خصوصی 
مفرط. درد اصلی در ساختار غلط و تحریف در عرصه 
سیاسی بود و نه در ساخت اقتصادی و تجاوز مالکیت 

خصوصی به محدوده مالکیت عمومی.
مشکل دیگری که داشتم آن بود که در آثار دکتر شریعتی، 
شرح جامعه بی طبقه توحیدی، نفی طبقات است و نه 
بیشتر. دکتر شریعتی در شرح جامعه آرمانی شان ابتدا 
که عمدتًا مبتنی بر  سلبی عمل می کند و نبود طبقاتی 
اقتصاد شکل یافته اند و البته تنها اقتصاد در شکل گیری 
آن ها مؤثر نبود را ویژگی جامعه آرمانی شان ذکر می کند. 
نبود طبقات نیز تنها با شرح اجتماعی اصل توحید و 
بسط آن در جامعه انسانی ممکن است. سپس با رجوع 
گذشته، جامعه مثالی شان را مدینه دوران پیامبر؟ص؟ ذکر 
می کند. دکتر شریعتی در این رجوع، به جای آنکه با بیان 
گر پیامبر؟ص؟ در دوران حاضر بودند چه جامعه ای و با  ا
چه مختصات و ویژگی هایی ترسیم می کردند، حالت 
انتزاعی جامعه آرمانی مدنظرش را در اذهان مخاطبان 
کند؛ با بیان اینکه جامعه دوران پیامبر؟ص؟ در  ترسیم 
کاماًل متفاوت از دوران حاضر  یک شرایط زمانی و مکانی 
چه ویژگی ها و مختصاتی داشت ذهن را بیشتر آشفته 
می سازد. به طور مثال قاعده تکافل در جامعه مبتنی بر 
نظام عشیره ای مدینه دوران نبی اکرم؟ص؟، در ساختارهای 
گر وجود  گسترده ای داشت؛ حال ا اجتماعی حضور 
کرم؟ص؟ بخواهند امت وسطی خود را در  مقدس نبی ا

که بر نظام عشیره ای مبتنی نیست، یعنی  جامعه ای 
کنند سرنوشت این قاعده چه  جامعه دوران حاضر، بنا 
خواهد شد؟ معلوم نیست جامعه بی طبقه توحیدی 
گر از سلبیات  دکتر شریعتی چگونه جامعه ای است؟ ا
کنیم، موارد ایجابی آن چه خواهد بود؟ این جامعه گذر 
این حرف ها و ابهام ها و مشکل ها موجب شد به این 
که دکتر شریعتی طراحی های اولیه ای از یک  نظر برسم 
نظریه عدالت از منظر جامعه شناسی سوسیالیستی 
کفاف فهم و ارائه یک  اسالمی داشتند اما عمر ایشان 

نظریه جامع عدالت را به ایشان نداد.

در جست وجوی آینده
دکتر شریعتی در تاریخ کشورمان اثری که باید می گذاشت 
گذاشته است. چه مثبت و چه منفی، اندیشه ها و  را 
که  حرف ها و نوشته های ایشان از جمله آثاری بودند 
انقالب اسالمی ما را به ملت های مستضعف معرفی 
کرد. اما ایران اسالمی در دکتر شریعتی متوقف نماند. 
پیش رفت؛ نکات مثبتی از اندیشه ایشان را در خود 
پرورد و برخی از نکات منفی اندیشه ایشان را از خود 
راند. البته اشتباهاتی نیز در این پرورش و رانش داشت؛ 

اما در دکتر شریعتی متوقف نشد.
از دیگر سو، ما برای خودمان نمی اندیشیم. ما یکی از 
سرچشمه های فکر در دنیای اسالم هستیم. اگر نتوانسته ایم 
ی مان را از آنجایی که دکتر شریعتی ایستاده بود،  پیش رو
به جایگاه کنونی مان، به بیان آوریم؛ ظلمی بزرگ در حق 
کرده ایم.  گروه های عدالت طلب منطقه و جهان اسالم 
که برخی شان، هنوز آینده را در دکتر شریعتی  گروه هایی 

می جویند و پیشرفت های پس از ایشان را نمی دانند.

پی نوشت

پی نوشت ها و منابع، در دفتر نشریه محفوظ است.
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در آثار دکتر شریعتی، شرح جامعه بی طبقه توحیدی، 
نفی طبقات است و نه بیشتر.


