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فالدین
ëëسیدحسینشر 
ëëانتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و
اندیشهاسالمی
ارزشها ،مهمترین ،کانونیترین
و زندهتریــن بخــش یــک فرهنــگ
محســوب میشــوند و از ایــنرو،
شناخت یک فرهنگ بدون شناخت
نظــام ارزشــی و عناصــر و اجــزای
آن ،غیرممکــن خواهد بود .بررســی
اجمالیمعارفاسالمینیزنمایانگر
جایــگاه برتــر و موقعیــت محــوری
(ارزشها) در فرهنگ دینی است.
در این راســتا ،کتاب «ارزشهای
اجتماعــی از منظــر قــرآن کریــم»،
بخشــی از یــک تحقیق گســترده در
حــوزه اندیشــههای اجتماعــی در
قرآن کریم است و در پنـج فصـل با
شهـای اجتمـاعی
نهای «ارز 
عنوا 
از دیـــدگاه علــوم اجتماعــی»،
«مواضـع کـلی قرآن کریـم در حوزه
ارزشهــا»« ،مفاهیم عــام ناظر به
ارزشهای اجتماعی»« ،مفـاهیـــم
خـــاص ناظـــر بـــه ارزشهـــای
اجتمـاعی»و«ارزشهایاجتماعی
ناظــر بــه حـوزههـــای مختـــلف
رفتــاری» تدوین شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه
ن و مذاهب
ادیا 

بیتردید شــهید مطهری را باید چیزی فراتر
از یک متفکر ،یک دانشــگاهی و یک حوزوی
دانســت .در ایران معاصر او یک «پارادایم»
است .نوعی بینش و جهانبینی معطوف به
دین ،عقالنیت ،اجتماع و سیاست.
شــهید مطهــری در ایــران معاصــر بــه
ســان یــک اندیشــه و کانــون معنابخــش ،در
شــکلگیری ذهنیــت ایــران معاصــر نقشــی
شــایان توجه و منحصر به فرد داشــته است.
مطهری در دستگاه فکری اندیشمند دیگری
نمیگنجد؛ او اندیشــمندی است که ماهیت
و هویــت فکــری مســتقلی دارد و در میــان
همــ ه بازیگرانی که در ســامانیافتن ذهنیت
فرهنگی ،دینی و اجتماعی روزگار معاصر ما
نقش داشتهاند ،بازیگری پرطرفدار و کلیدی
است.
بــرخـــــاف شــــــمار زیــــــادی از
شــخصیتهای روزگار معاصــر مــا کــه بــه
ســادگی میتوان اندیشهها و دامنه تأثیرشان
را محــدود کــرد ،مطهــری را بایــد صاحــب
اندیشــهای متضلّع و دامنگســتر دانست .او
بــه کســوت روحانیــت تعلــق دارد و ادبیــات
ایــن قلمــرو را خــوب میدانــد ،بــا ایــن حال
آنچــه از وی بــه ذهنیــت جامعــه متبــادر
اســت« ،روحانــی بــودن» او نیســت؛ چنانکه
«آکادمیــک بــودن»ش نیز وجهه مســلط در

در آستانه سالروز بزرگداشت شهید مرتضی مطهری

آیتاهلل مطهری در کنار عالمه طباطبایی

روزگاری که اســام عمیقاً غیراجتماعی شده
بود ،ایشــان متفکران اســامی را واداشــت تا
درباره مســائلی چون آزادی ،حقوق طبیعی
و اقتصاد اظهار نظر کنند.
وی ایســتایی و ســکوت فقــه اســامی،
پیدایش روح گذشــتهنگر و پرهیــز از مواجهه
بــا زمــان را از مظاهــر رکــود میدانــد .از نظر
ایشــان در روح اسالم این قابلیت وجود دارد
کــه بــا شــرایط مختلــف زمانــی تطبیقپذیــر
باشــد و نیازمندیهای انســان را پاسخ دهد.
به همیــن دلیل بر عناصری در اســام تأکید
دارد:
الــف -اجتهــاد؛ از نظــر شــهید مطهــری
«اجتهــاد» یکــی از مهمترین راههایی اســت
که برای کشــف قوانین سازگاریپذیر ،در فقه
اسالمی در نظر گرفته شده است.
ب -عقل؛ اســامی که بخواهــد در عرص ه
اجتماعــی فعال باشــد و در این حوزه نظریه
صــادر کند ،الزم اســت از ابــزار «عقل» بهره
بیشتری ببرد .به همین دلیل شهید مطهری
بر عقل به مثابه یکی از منابع اساســی اسالم
شــیعی تأکیــد بســیاری دارد .از ایــن نظــر او
معتقــد اســت بنــای احــکام بــر مصالــح و
مفاســد واقعــی اســت و ایــن نشــان ه اهمیت
عقل در معارف اسالمی است.
 .3بــرای آنکــه اســام در میانــه میــدان
اجتمــاع بمانــد و تحولآفریــن باشــد ،الزم
اســت از مواجهه با دیدگاههــای رقیب بیمی
نداشــته باشــد .طبیعی اســت در این عرصه
بازیگرانی هســتند که اســام را اســباب تنگی
جوالنــگاه خــود میداننــد .بــه همیــن دلیل
بــا اســام رویارویــی خواهند داشــت .شــهید

متفکری در کسوت مصلح اجتماعی
آنچه مطهری را از دیگر اندیشمندان متمایز میکند

معرفی او نیســت .او از «سیاســت» میگوید
بهگونــهای که گویا یــک نظریهپرداز سیاســی
اســت ،نظریههــای جامعهشناســان را بــه
چالش میکشــد ،بهگونهای که برخی را قانع
میکنــد کــه او را «جامعهشــناس» بدانند؛ با
ایــن حال آنچه از مطهری به ذهن ما متبادر
اســت ،ایــن دو نیــز نیســتند .شــاید جوهــر ه
اصلــی اندیشــههای او در همــ ه ایــن حوزهها
«نقد» باشد.
اندیشــههای شــهید مطهــری ماهیــت
«درگیــری» و «نقــد» دارد؛ دانســتههای
مطهــری اندیشــههای خنثــی و بیطرفــی
نیســتند؛ اندیشههای شهید مطهری در هم ه
ایــن حوزههــا انســان را بــا فهــم رایــج درگیر
میکند .او اندیشههای مسلط و انگاره حاکم
در همــ ه این حوزهها را به چالش میکشــید.
شــاید بــه همیــن دلیل اســت کســانی کــه با
اندیشــههای او آشــنا میشــوند نمیتواننــد
بیطــرف بماننــد .از «داســتان راســتان»ش
بگیریــد تا «فلســفه و روش رئالیســم»ش ،از
«حماســه حســینی»ش بگیرید تا «انسان در
قــرآن»ش همــه و همــه انســان را از موضــع
بیطرفــی خــارج و او را بــه یــک «کنشــگر
منتقد» بدل میکند.
احتمــاالً همیــن خصلت شــهید مطهری
ســبب شــده بود که فهم رایج و سنتی در این
حوزهها آزردهخاطر شــود و شــهادت ایشــان
نیز نشــانه بیمنطقی و کوتهفکری جریاناتی
بود که شهید مطهری بر طبل بیاعتباریشان
کوفت و آنها را نقد کرد.
ëëاز اسالم حجره تا اسالم میانه میدان
در روزگاری کــه خیلی از آموزگاران ســنت
اســامی از ابعاد اجتماعــی آن غافل بودند،
شــهید مطهــری بــر ابعــاد اجتماعــی دیــن
تأکیــد داشــت؛ از دیــن تعریفی ارائــه کرد که
بر اســاس آن دین و عالم دینی میتوانســت
میانــه میدان اجتمــاع بایســتد و چونان یک
کنشگر کلیدی و فعال عمل کند.
کارهــای فکری شــهید مطهری که بیشــتر
در ابعاد سیاســی و اجتماعی اسالم است ،بر
عمق بخشــیدن به «معرفت دینی» متمرکز
اســت .ایــن کار دو کارکــرد عمــده داشــت:
نخســت اینکه زمینه را برای انحرافاتی نظیر
مارکسیســم و التقــاط کــه بیشــترین نفــوذ را
در محافــل روشــنفکری دهههــای  40و 50
داشــتند ،محدود میکرد و دوم اینکه اســام
را از گوشــه انــزوا درمــیآورد و آن را به مثابه
یک برنامه معرفتی و زیســتی فعال معرفی
میکرد.
او توانســت بــا ارائــه اندیشــ ه اصیــل
اســامی در زمینههــای گوناگــون اجتماعی،
سیاســی ،فکــری و فقهــی از طریق نوشــتهها
و ســخنرانیهای خــود ،مانعــی بــزرگ را در
برابر هجوم سیل اسالمزدایی به وجود آورد.
تالش او ســبب شــد که ناچیزی امکانات او و
فشارهای زیادی که بر وی وارد بود ،به چشم
نیامــده و جریــان فکــری اســام پرصداتر از
جریانهــای پر رنگ و لعاب کمونیســمی در

مطهــری با مواجه ه تمام عیار و پاســخگویی
بــه دیدگاههای رقیــب ،امــکان نقشآفرینی
فعاالنهتــری بــرای اســام در حــوز ه اجتماع
پدید آورد.

 3ویژگی شهید مطهری که او را ماندگار کرده است

چرا امثال مطهری ،کم داریم؟
دکتر یحیی یثربی
استاد فلسفه

یادداشت

آشــنایی من با شــهید مطهری ،به دوران حضورم در قم بازمیگردد که بیشــتر
از رهگــذر مطالعــه آثــار ایشــان بود .اما آشــنایی نزدیــک من با او در دانشــکده
الهیــات دانشــگاه تهــران رقم خــورد .آن زمــان ،دو واحد فلســفه اســامی را با
ایشــان گذرانــدم .در مطالعــهای که در رفتار و آثار شــخصیتها داشــتم ،به این
نتیجه رسیدم که وجود مرحوم مطهری برای انقالب اسالمی ما غنیمت و فقدان
او ضایعه بزرگی بود و دریافتم که او ســه ویژگی منحصر به فرد داشــت که باعث
اثرگذاریاش در زندگی و تاریخ سرزمین ما شد.
نخســتین ویژگی او این بود که «مقید به شــرع» بود .ایشان بشدت نسبت به
دیــن و مســائل دینی حســاس بود و این حساســیت ،تظاهر و تعــارف هم نبود.
دوم آنکه «اهل دقت» بود؛ اگر کم هم میگفت اما آن را حساب شده میگفت.
ســوم اینکــه خــود را تنهــا بــه مباحــث تخصصــی محــدود نمیکــرد؛ بهعنوان
مثــال فقط بــه مباحثی چون «وجــود ماهیت اســت و ماهیت اعتباری اســت»
نمیپرداخــت .ایشــان به مســائل پیرامون خود ،چه در داخــل و چه در خارج از
کشــور توجه داشــت ،پیرامون آنها فکر میکرد و ضمن تبیین ،برایشــان راهحل
ارائه میداد .به تعبیری ،دغدغه مســائل مبتالبه جامعه را در ســر میپروراند؛
حکومــت چیســت؟ گرانــی چیســت؟ زندگــی چیســت؟ و ...اینهــا از جملــه
موضوعاتی بود که شهید مطهری بیتفاوت از آنها نمیگذشت و درصدد فهم،
تشریح ،پاسخگویی و راهحلهای بنیادین برایشان بود.
بــر این باورم که این ســه ویژگی بارز شــهید مطهــری ،در آن دوران ،در کمتر
کسی دیده میشد از همین رو ،او به شخصیتی منحصر به فرد چه در زمانهاش
و چه در تاریخ سرزمینمان بدل شد.
اســتاد مطهــری جایــگاه ویــژهای در نزد حضرت امــام(ره) داشــت عالوه بر
اینکــه در میان مردم و بویژه قشــر دینــدار جامعه از احترامی خــاص برخوردار
بــود .بــه این اعتبــار ،فردی مؤثــر در جریانهای سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگی
کشــورمان بشــمار میرفت .با توجه به شــناختی که از آرا و آثار شــهید مطهری
دارم ،میتــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه «سیاســتمدار اصلــح» در نظر اســتاد
مطهری کسی است که اوالً «دین» را درست درک کرده باشد ،دوم اینکه «تفکر
آزاد» داشــته باشــد؛ چراکه او سخت با جمود و گذشتهگرایی مخالف بود و سوم
آنکه شــهید مطهری بر این باور بود سیاســتمدار اصلح باید تنها مقابل خود را
نبیند بلکه بر پیرامون خود نیز نظر داشــته باشــد و قشــر حاشــیه جامعه را هم
در حلقــه سیاســتگذاریهای خود بگنجاند .به این اعتبار اســت که معتقدم اگر
تفکــر مطهــری امــروز در جامعه ما مورد توجه باشــد میتواند مانع بســیاری از
آســیبهای سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی شــود؛ از این رو اگر اندیشــه مطهری
امروز مدنظر سیاستگذاران ما قرار گیرد میتواند تحولآفرین باشد.

میدان تحوالت جامعه ایران فعال باشد.
بــرای دســتیابی به یک اندیشــه اســامی
فعــال اجتماعــی ،شــهید مطهــری امــور را
در نوشــتهها و ســخنرانیهای خــود دنبــال
میکرد:
 .1او تالش زیادی داشــت برای پیراســتن
انحرافات و تحریفاتی که به اســام ضمیمه
شــده بود .او با تأکید بر دستاوردهای علمی
اندیشــمندان مســلمان و فقهــای بــزرگ و
تکیــه بر روشهای اجتهادی در فقه شــیعی
تــاش داشــت تــا حوزههــای علمیــه را بــا
مسائل جدید روبهرو کند و باورهایی را که به
غلط بهعنوان دیدگاه اسالم وجود داشت به
چالش بکشد.
اوج کار شــهید در ایــن زمینــه را بایــد در

ســخنرانیهای بعــد کتابشــده حماســه
حســینی جســت .او با نقد تحریفات عاشورا
از ایــن رخــداد شــکوهمند تاریخــی روایتــی
دینــی بــرای لــزوم رویارویــی بــا بدعــت و
تحریــف و جانفشــانی برای اصــاح جامعه
به دســت میدهد .شــهید مطهــری قرائتی
عقلپذیــر از اســام ارائــه میداد .خوانشــی
کــه مانعــی بــزرگ بــر ســر راه نقــد اســام
توســط مارکسیســتها و دینســتیزان بــود.
او بــا پاســخگویی و ر ّد شــبهات جریانهــای
التقاطی نشان میداد که اسالم تا چه اندازه
از اصالــت و همســازی بــا عقــل برخــوردار
است.
 .2در گام بعــدی ،شــهید مطهــری بــر
ابعاد فراموش شد ه اســام تکیه داشت .در
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ارزشهای اجتماعی از
منظر قرآن کریم

دکتر مهراب صادقنیا
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ëëمحمدتوحیدفام
ëëانتشاراتنگاه
«فردباوری»و«جامعهمحوری»
ذیــل تعبیرهای متفــاوت ،از دیرباز
مشــغله ذهنــی اندیشــمندان و
فیلسوفان اجتماعی بوده است و به
منزله دو دیدگاه متمایز در هر دوره
تاریخی طرفدارانی داشتهاند؛ بویژه
از سده نوزدهم به بعد ،نظریههای
اجتماعــی گوناگونــی حــول این دو
رویکردشکلگرفتهاند.
در کتــاب «گــذار بــه موج ســوم
جامعهشناســی» تحــت عنــوان
«جامع هشناســی تعاملگــرا» کــه
در 6بخش و  19فصل تنظیم شــده
اســت ،اصول مشترک اندیشههای
آنتونــی گیدنز ،پیر بوردیــو و یورگن
هابرمــاس در رهیافــت کنــش و
ساختار بررسی شده است.
بنابرایــن بــه ســه خصلــت
مقیدکنندگــی ســاختار ،تأکیــد بــر
فرهنــگ ،ارتباطــات و زبــان و نیــز
وجودرابطهایدیالکتیکیبینآنها،
(کــه از مؤلفههای تفکــر دو رویکرد
یاد شده است) پرداخته شده است.
دشواری آرای اندیشمندان موضوع
مطالعه و نیز تازگی مباحث مربوط
به مــوج جدیــد «تعاملگرایی» که
پــس از دو مــوج «کنشگرایــی» و
«ساختارگرایی» مطرح شده است،
کاستیهایی را در کار اجتنابناپذیر
کرده است.
همچنیــن بــه غیــر از ایــن ســه
اندیشمند ،افراد دیگری چون ریچارد
رورتــی ،روی باســکار ،برایــان فــی،
باب جســوب و دیگران نیــز در حلقه
جریان تعاملگرایی قــرار میگیرند،
ولی به جهت پرهیز از طوالنیشــدن
مباحث در این کتــاب صرفاً به طرح
اندیشههایگیدنز،بوردیووهابرماس
اختصاصیافتهاست.
گفتنــی اســت چــاپ نخســت
ایــن کتاب با نام «فراســوی کنش و
ساختار در آرای آنتونی گیدنز» سال
 89توســط انتشــارات گامنو منتشر
شــده بود و چــاپ دوم آن با عنوان
«گذر به موج سوم جامعهشناسی»
به همت انتشارات نگاه بتازگی وارد
بازار نشر شده است.
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یک مشــکل در تاریخ تفکر ما دردســرهای زیادی برایمان آفریده است و آن
«تجلیل از گذشــته» و «پاسداشــت از گذشــتگان» اســت .هرچند ،این کار امری
ضروری اســت ولی افراط در برپایی چنین تجلیلها و بزرگداشتهایی بیشک
مــا را از اصــل ماجــرا باز میدارد و قطعاً پیشــرفت جامعه را بــا موانعی مواجه
میکند.
مســئوالن فرهنگــی و سیاســتگذاران علمی و دولتمردان مــا باید صرفاً خود
را به تجلیل و بزرگداشــت گذشتگان محدود نکنند و برای داشتن مطهریهای
امروز تالش کنند.
واقعیــت ایــن اســت کــه در گذشــته تعــداد دانشــگاههای مــا یــک دهــم
دانشــگاههای امــروز بــود و حوزههــای علمیــه هم به گســتردگی امــروز نبود اما
بــا ایــن حال ،در همیــن تعداد محــدود مراکــز علمی-آکادمیک و حــوزوی ،ما
خروجیهایــی همچون مطهری ،بهشــتی ،طباطبایی ،بروجــردی ،حکیم و ...را
داشتیم .حال باید بپرسیم با این همه توسعهای که امروزه در زمینه دانشگاهها
و حوزههای علمیه داریم ،چرا امثال مطهریها را کمتر داریم؟
اگــر ویژگیهایی که در آیتاهلل شــهید مرتضی مطهری وجود داشــت و او را
متمایز از دیگران میکرد ،بشناســیم شــاید بهتر بتوانیم شخصیتهایی مثل او
را در جامعه کنونیمان بیابیم یا تربیت کنیم.
اســتاد مطهری زمانی به شهادت رســیدند که هنوز روحانیت ما تجربه الزم
در اداره مملکــت را نداشــت و اگر فرصت این تجربه را مییافت ،میتوانســت
رویکرد انتقادی قابل تأملی داشــته باشد .به لحاظ کارهای آکادمیک و فلسفی
هــم ایشــان هنوز فرصــت نکرده بود کــه تفکر اصلی خــود را در حــوزه مباحث
علمــی و فلســفی به انجام رســاند .از ایــن رو ،باید تالش کنیــم در کنار برگزاری
بزرگداشــتهای متعدد یا بحثهای تکراری ،تفکر اصیل او را در جامعه بسط
دهیم و عملکردمان را به اندیشه او نزدیکتر کنیم.

شهید مطهری بیش و پیش از آنکه یک
مجتهد یا یک فیلسوف یا جامعهشناس و
حکیم باشد ،یک مصلح است .جوهره کار
شهید مطهری نقد و اصالح است .او با تکیه
بر عقالنیت به پیرایش دین و حذف خرافات
و افزودههای تاریخی بر آن همت کرده
است .از این نظر شهید مطهری با کمتر
کسی قابل مقایسه است.

ëëشــهید مطهــری بــا خصلتهــای یــک
اصالحگر
آنچه شــهید مطهری انجام داد و نقشــی
که او در بازســازی ذهنیــت دینی و اجتماعی
ایــران معاصــر بــازی کــرد ،از هــر متفکــری
برنمیآیــد .دانــش یــا دغدغههــای انقالبی
بــه تنهایی برای حضــور و نقشآفرینی کافی
نیســت .بــرای آنکه کســی بــه یــک «مصلح
دینــی و اجتماعی» بدل شــود خصلتهایی
الزم اســت که شــهید مطهری بخوبی آنها را
دارا است.
یک مصلح دینی و اجتماعی الزم اســت
ســر پر سودایی داشته باشــد و اندیشههایش
را بــه تــاراج مصالحــه و ســازش با ایــن و آن
نســپارد .ایــن خصلت را در شــهید مطهری
بخوبــی میتوان یافت .او بر ســر مواضعش
بــا کســی رفاقــت نمیکــرد و هــر چــه را
میاندیشید و درســت میانگاشت میگفت
و دنبــال میکــرد .حریــت شــهید مطهــری
ستودنی بود.
دیگــر اینکــه یک مصلــح اجتماعــی باید
خودش اصالح شــده باشــد و اندیش ه متمایز
داشــته باشد .کســی که میخواهد جامعهای
را اصــاح کنــد ،خــودش نبایــد همرنــگ
همان مردم و اندیشههایشــان باشــد ،از این
نظــر اصالحطلبی تنهــا از «اصالحشــدهها»
برمیآید.
شــهید مطهری در اندیشــههای خود تازه
بــود ،بیمانند بود و خود بخشــی از انحرافی
کــه الزم میدید آن را اصــاح کند ،نبود .یک
مصلح دینی و اجتماعی نباید از اصالحگری
خــود انتظــاری جز اصالحات داشــته باشــد.
در روزگاری کــه شــهید مطهــری «حماســه
حســینی» را میگفــت ،کمتــر کســی بــرای او
کــف میزد و وقتــی «روشرئالیســم» را نقد
میکرد در انتظار دســتیابی به یک موقعیت
اجتماعی باال نبود.
یــک مصلــح دینــی و اجتماعــی نبایــد از
آموزههــا و مبانــی دینی فاصلــه بگیرد و آنها
را انکار کند؛ شــهید مطهــری هیچوقت خود
را از حــوزه و اجتهــاد جدا ندانســت و همواره
بهعنــوان یــک روحانی کــه لبــاس روحانیت
برای او افتخار اســت ،در حــوز ه فعالیتهای
اجتماعی حضور داشــت و از روحانیت دفاع
کرد.
به هر روی؛ شــهید مطهــری بیش و پیش
از آنکــه یــک مجتهــد یــا یــک فیلســوف یــا
جامعهشــناس و حکیم باشــد ،یــک مصلح
اســت .جوهــره کار شــهید مطهــری نقــد و
اصــاح اســت .او بــا تکیــه بــر عقالنیــت بــه
پیرایش دین و حــذف خرافات و افزودههای
تاریخــی بر آن همت کرده اســت .از این نظر
شــهید مطهری با کمتر کســی قابل مقایســه
است.

