
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 گام دوم انقالب و ميراث شهيد مطهري

  

 :های زیر قابل دسترس استی در بخشهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

  دکتر مجیدیخبری// پژوهش 

 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش



 

1 

 

  :نکات برجسته 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گام دوم  ينيازهاجامعيت شخصيت و آثار شهيد مطهري ميراث گرانقدري براي پاسخ گويي به

 .انقالب است 

هاي عصر حاضر با دوران مبارزات و حيات علمي شهيد مطهري نيازمند با توجه به تفاوت

 .هاي زمانه هستيممطهري

 کمتر متفکري همچون شهيد مطهري از حيث قدرت علمي و نقادي و اشراف بر موضوعات به

 .مهمترين مسائل فکري زمانه خود پرداخته است 

هاي شهيد مطهري براي هاي انقالب در بيانيه گام دوم انقالب و انديشهزامات و بايستهميان ال

 .دارد بقا و تداوم انقالب انطباق زيادي وجود

 ها و منظومه ها و ايدئولوژي پردازيبار مهم و اصلي گفتمان سازيدر چهل سال اول انقالب

و الزم است ديگر بزرگان  اندانقالب بر دوش کشيده انفکري سازي براي نظام سازي را رهبر

هاي انقالب و ميهن اسالمي بيش از گذشته پاي در عرصه حوزه و دانشگاه نيز با درک ضرورت

 .گفتمان سازي و انديشه ورزي بگذارند

گونه که عامل حدوث انقالب است الزمه بقاي به باور شهيد مطهري پيشگامي روحانيت همان

 ست لذا بازسازي و تقويت نقش و منزلت روحانيت در گام دوم انقالب ضروري استانقالب هم ه

هاي ميراث فکري شهيد مطهري را در گام دوم انقالب بازشناسي و به تواند ظرفيترسانه مي

 .مخاطب جوان که جامعه هدف اصلي بيانيه گام دوم انقالب است معرفي کند
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 مقدمه 

هاي انقالب ها و بايستهترسيم خطوط اصلي آرمانيه گام دوم به منزله ندوم انقالب اسالمي و صدور بيا هورود به چل

نخست اينکه در گام دوم انقالب در پرتو اين بيانيه و خطوط  .کشددر گام دوم خود چندين موضوع را پيش مي

يا قوه آ ؟کلي ارزشي، روشي و کنشي انقالب اسالمي تا چه حد نيازمند گفتمان سازي و ايدئولوژي پردازي است

بهشتي ، شهيد اسالمي که در گام نخست خود در قامت بزرگاني چون حضرت امام و شهيد مطهريعاقله انقالب 

هاي انقالب هدايت گر مسير انقالب بودند و به پرسش هايي نظير رهبردکتر شريعتي و شخصيت ،و مرحوم طالقاني

و در مجلس خبرگان دند داپاسخ ميسقوط رژيم ستمشاهي و بنيانگذاري جمهوري اسالمي  ،فراوان مسير مبارزه

اکنون   ؛ها به يادگار گذاردندها و بايستهحاصل اين آرمان چارچوب عمل وقانون اساسي را به منزله  ،قانون اساسي

ينه بزرگ همچنان دل خوش داشت و از آن بهره گرفت و تا چه حد اين ذخيره و گنج توان بره ميزان مينيز تا چ

مسير انقالب و يا در راه تحقق عيني سند پايه  هستيم که در تحقق گام دوم درداني نمنيازمند متفکران و انديش

واقعيت آن است که بار مهم و اصلي  ؟ايراني پيشرفت هدايت گر مسير اداره و پيشرفت کشور باشند الگوي اسالمي

هبر انقالب بر دوش ها و منظومه فکري سازي براي نظام سازي را اکنون رها و ايدئولوژي پردازياين گفتمان سازي

هاي انقالب و ميهن اسالمي بيش از گذشته کشيده و الزم است ديگر بزرگان حوزه و دانشگاه نيز با درک ضرورت

جوادي آملي که همچون شهيد  ...االبته بزرگاني چون آيت .پاي در عرصه گفتمان سازي و انديشه ورزي بگذارند

با اتکاء بر دانش با اشراف بر علوم مختلف اسالمي و  بايي هستندمطهري از شاگردان امام و مرحوم عالمه طباط

کنند اما با نگاهي به ميراث ها کرده و ميها و دانشگاهبرکات فراواني را نصيب کشور و حوزه ؛وسيع قرآني و فلسفي

رهاي به بديل چون شهيد مطهري از يکسو و نيازها و باو کارنامه علمي مبارزاتي و انديشه ورزي شخصيتي بي

 شود. جاي خالي افرادي چون ايشان همچنان حس مي ؛زمين مانده از ديگر سو

 .شودشناخته ميايدئولوگ و معلم انقالب  به عنوان هاي کم نظيري است کهشهيد مطهري از جمله شخصيت       

ايشان را مبناي فکري جمهوري  انقالب نيز آثار کردند و رهبر ارزيابي خوب ءامام خميني آثار ايشان را بال استثنا

 شهيد مطهري به منزله ايدئولوگ چهل سال انقالب همچنان مبناي فکري جمهوري اسالمي .اسالمي خواندند

هاي  چالش تفاوت فضاي جهاني ومقتضيات زمان و  تغيير با اين حال ؛شودگام دوم نيز محسوب مي رايران د

هاي نسل جوان اهميت تحرک و همت و مواجهه عالمانه با پرسشفرهنگي، فکري و سياسي نياز به گفتمان سازي 

نوشتار حاضر به  .کندهاي دانشگاهي معتقد به راه و مسير شهيد مطهري را طلب ميحوزه هاي علميه و شخصيت

گويي به نيازهاي سازي و پاسخو نيز الزامات گفتمان هاي ميراث فکري شهيد مطهري براي نسل حاضرظرفيت
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هاي تداوم هاي زمانه و بايستههاي مطهريها و روشنگريهدايتگام دوم انقالب و ضرورت  حاضر درفکري نسل 

  .راه شهيد مطهري پرداخته است

  مطهري متفکر زمانه 

ود احتماال شاهد مرجعي آگاه مجموعه علما و فقهاي خ آمد جهان شيعه درمطهري از قم به تهران نمي اگر استاد

شک استاد مطهري با مهاجرت به تهران شد اما بياستاد مطهري مي ي نوانديش در مجموعه علماي هم عصرو فقيه

توان مجموعه آثار اين استاد را مي .به شخصيتي تبديل شد که مرجع فکري دانشگاهيان و معلم انقالب اسالمي شد

هايي بود که به استاد مطهري داراي ويژگي .نظير دانستمخاطب بي و وسعت و قالب بياني وي ستردگاز حيث گ

جامعيت شخصيت علمي و احاطه ايشان بر فقه  .وان نظير آن را يافتتهيچ متفکر ديگري نمي صورت يک جا در

ظام مسائل فکري و سياسي و و فلسفه و تاريخ و ادبيات، شناخت نسل جوان و آگاهي از نيازهاي زمانه؛ درک ن

زبان قابل فهم براي نسل جوان  زا پروژه فکري همه جانبه براي پاسخ گويي و رفع اين مسائل، برخورداري ياجرا

روحيه انقالبي و مبارز،  از و دانشگاهي در عين برخورداري دانشگاهي، تبلور جامعيت علم حوزويردانشگاهي و غي

گويي به عموم مسائل و ت و اداره و رياست شوراي انقالب، پاسخيداه در تشکيالتيروحيه و توان ز ا برخورداري

کري چند فشهيد مطهري را به مت ؛هاي فکري و اعتقادي، تفسيري، فلسفي، سياسي و اقتصاديهاي حوزهپرسش

گام دوم  همچنان دروي  . برخي از ابعاد شخصيت علمي و مباني نظري منظومه فکريير تبديل کردنظبعدي و بي

هاي فکري نسل جوان و آثار و کتاب هايلهئتوان تناسبي ميان مسمي انقالب نيز قابليت کاربست و توجه را دارد.

ها و هاي فکري و مشکالت اجرايي دوران ما ظرفيتلهئها و مسدرک و شناسايي پرسش شهيد مطهري برقرار کرد.

 هايي که بايد پر شود را مشخص خواهد کرد.کاستي هاي ميراث فکري شهيد مطهري و خالها وتوامندي

اين شهيد بزرگوار تفکر فلسفي را وارد عرصه اجتماع کرد و کالس درس ايشان، کالس معتقد است  اراکي ...اآيت

هاي فکري بود؛ يکي از ابتکارات مهم استاد در عرصه فلسفه، بازپردازي مفاهيم فلسفي بود و اولين کسي حل عقده

ديگر ابتکارات شهيد مطهري ساده سازي تبييني و استداللي  به باور اراکي از .اين مسير گام برداشت بود که در

 .در حوزه جهان بيني به مفاهيم جديدي دست يافته بود مفاهيم فلسفي بود، ايشان

علم  تواند مبنا و اساساز ديگر کارهاي مهم شهيد مطهري کارآمد سازي مفاهيم بود، جهان بيني ايشان مي

 1.رفتارشناسي قرار گيرد؛ استاد مطهري نقش اساسي در روند تفکر اسالمي و ديني داشت

شهيد مطهري  را درهاي روز تسلط داشتن بر کتاب ،داشتن ميراث حوزوي و دانشگاهيمعتقد است رسول جعفريان 

شهيد مطهري  است.و ذهن تاريخي عالقه شهيد مطهري به تاريخ توان ديد. نکته ديگر وي مي از همتايان بيشتر

                                                           
1 https://www.isna.ir/news/98021206494/ https://www.farhang.gov.ir/fa/news/407539/  

https://www.isna.ir/news/98021206494/
https://www.isna.ir/news/98021206494/
https://www.farhang.gov.ir/fa/news/407539/
https://www.farhang.gov.ir/fa/news/407539/
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هاي آکادميک، ذهنيت فلسفي و مطالعه آشنايي با علوم روز جهان و ارتباط با چهره. دانستميتاريخ فلسفه غرب را 

بود. هاي استاد مطهري از ويژگيتاريخ استاد مطهري در مقايسه با ديگر حوزويان و متفکرين اسالمي آن دوره 

دهد و بر فلسفه علم تسلط دارد که اين هاي فلسفي وي را تشکيل ميپايه بحث شناسي و اصول شناختمعرفت

دهد و ما بعد از وي شاهد متفکري ها را به استاد مطهري مياالي نقد و تحليل مکاتب و انديشهشناخت، قدرت ب

وزه علوم تجربي شود ايشان حنوع نگاه استاد مطهري به علم و اعتبار آن موجب مي .به اين قدرت نقادي نيستيم

را محدود کند و معتقد است علم در مقابل فلسفه نازل است و تنها ارزش ابزاري و کارکرد در زندگي دارد و بهره 

قاي مطهري معتقد آتوان گفت کسي به نقادي شهيد مطهري نداريم هنوز هم مي چنداني از حقيقت نبرده است.

دهد ولي علوم تجربي گويد که حقيقت را به شما ميفلسفه مياست که علم ارزش نظري صرف ندارد و به دفاع از 

داند چرا شهيد مطهري اينگونه ولي شهيد مطهري ارزش نظري علم را کم مي .متزلزل و غير قابل اطمينان است

دين بسازند ولي اثري که اين نقد دارد خيلي مهم  ،خواستند از علمکند تمام قصه نقد مارکسيسم است که ميمي

شود ولي خاستگاه فکري آدم کم ميارزش نظري علم  .خورندزندگي عملي ما به درد مي برايآيا اينها فقط  .است

 1.بندنددست ما را مي

شهيد مطهري که بهترين فيلسوف در دوره خودش بود، به دليل تعلق به خاستگاه فلسفه اسالمي و تعلق         

زيرا معتقد  فلسفه اسالمي با نقش شناخت محور علم زاويه داشت.خاطر نسبت به جنبه معرفت شناسي و الهيات 

 بود جنبه علمي به رقيبي براي دين، فلسفه و الهيات تبديل شده است.

برابر مسائل و  هاي روشنگرانه خود دردهد که وي با طرح انديشهنگاهي به مجموعه آثار شهيد مطهري نشان مي

نظام مسائل و اهداف شهيد مطهري  از اين جهت توانمواجه شد که ميفعالي   هاي فکري عصر خود به طورپرسش

 دسته بندي زير را به دست داد. هاي استادها و سخنرانيرا در مجموعه کتاب
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 1های شهید مطهریسته بندی موضوعی کتابد

 های استاد مطهریو کتاب آثار نظام مسائل و اهداف

احياي هجمه هاي تفکر مادي تالش براي   

 انديشه ديني مقابله با دين ستيزي تفکر مادي

 ( اى بر جهان بينى اسالمى جلد مقدمه 6بخش جهان بينى )

بخش اصول عقايد )توحيد، عدل الهى، نبوت، ختم نبوت، 

خاتميت، امامت و رهبرى، انسان و سرنوشت، معاد، علل گرايش 

 به ماديگري

 معرفي انسان شناسي اسالمي
 برابر  نظريات الحادي و مادي فطرت درارائه نظريه 

ها، امدادهاى غيبى در شناسى )والءها و واليتبخش انسان

 زندگى بشر، تکامل اجتماعى انسان، نبرد حقّ و باطل، فطرت(

معصومين به منزله  بازخواني سيره و زندگاني 

 اسوه هاي زندگي ديني

سيره  خش سيره معصومين و بزرگان )داستان راستان، سيرى درب

نبوى)ص(، سيرى در سيره ائمّه اطهار عليهم السالم، جاذبه و دافعه 

 عليه السالم، حماسه حسينى، سيرى در نهج البالغه، پيامبر امّى(على

 جلدى آشنايى با قرآن( 14بخش تفسير )شامل دوره  احياي فرهنگ قرآني 

اداره جامعه  پاسخ گويي به شبهه نارسايي دين در

احياي وجه سياسي اسالم و مقابله با  و

 سکوالريسم 

بخش سياسى اجتماعى )اسالم و نيازهاى زمان، احياى تفکر 

عليه السالم، پيرامون  اسالمى، جهاد، قيام و انقالب مهدى

 جمهورى اسالمى، پيرامون انقالب اسالمي(

تعليم و تربيت در اسالم، بخش اخالقى تربيتى )آزادى معنوى،  تدوين و معرفي نظام اخالقي اسالم

 انسان کامل، عرفان حافظ، فلسفه اخالق(

معرفي نظام اقتصاد اسالمي در تمايز با 

 سوسياليسم و سرمايه داري

بخش اقتصاد )مسأله ربا و بانک، مسأله بيمه، نظرى به نظام 

 اقتصادى اسالم(

بازخواني تاريخ اسالم و پاسخ گويي به دو گانه 

 اسالميتهويتي ايرانيت و 

بخش تاريخ )نهضتهاى اسالمى در صد ساله اخير، خدمات 

 (قابل اسالم و ايران، فلسفه تاريخمت

شناخت و شناسايي حکمت متعاليه به منزله نظام 

 فلسفي مستعد براي مواجهه با فلسفه مدرن

بخش فلسفه )اصول فلسفه و روش رئاليسم، شرح منظومه، 

ه شناخت، نقدى بر هاى اسفار، مسألمقاالت فلسفى، درس

 مارکسيسم(

جامعه و نگاه اسالم به زنان  معرفي جايگاه زنان در

 در عصر حاضر

هاى بخش زنان )نظام حقوق زن در اسالم، مسأله حجاب، پاسخ

 استاد، اخالق جنسي(

معرفي علوم اسالمي و راه هاي شناخت اسالم و 

 در مقابله با علم زدگي  غناي معرفت ديني

علوم اسالمى )منطق و فلسفه، فقه و اصول فقه،  بخش آشنايى با

 کالم، عرفان و حکمت عملي(

                                                           
1 https://www.yjc.ir/fa/news/ 4448289http://www.ion.ir/News/ 467870 

https://www.yjc.ir/fa/news/4448289
https://www.yjc.ir/fa/news/4448289
https://www.yjc.ir/fa/news/4448289
http://www.ion.ir/News/467870
http://www.ion.ir/News/467870
http://www.ion.ir/News/467870
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 مواجهه  شهيد مطهري با دو گانه سنت و تجدد  

شود که ايشان در عين حال که بر اخذ کامل سنت اصيل به هاي شهيد مطهري مشخص ميبا کاوش در انديشه  

سته و برشدت پا مي سيار با اهميت دان سالم را نيز ب شعائر ظاهري ا شرد و حتي در موارد کثيري رعايت  آن  ف

سععععي برآن داشعععتند همچون اکثر  کرد، در مورد غرب نيز آن را به عنوان يک کل يکپارچه نديده وتأکيد مي

هاي خوب آن را استفاده و نکات منفي انديشمندان اسالمي غرب را به دو قسمت خوب و بد تقسيم نموده و جنبه

شهيد مطهري درباره شته و آن را ميي چهرهآن را طرد کنند.  سيار خوبي دا ستايند، به نظرِ ي مثبت غرب نگاه ب

نگرد که باشند به ديده احترام مي ها و حقوق مردم هرني است و نسبت به ارزشبيوي، اسالم دين انصاف و واقع

مدن غرب براي تگشايد. زبان به ستايش مي شد،و اگر چيز با ارزش و در خور استفاده از دشمنان اسالم ديده مي

ر طرف کرده اسععت. هايي را بهاي انسععاني و تجربي به ارمغان آورده و دشععواريهايي در زمينه دانشبشععر نوآوري

گيري اي از آنها چيزهايي است که غرب با تالش و پيها نتيجه کار و تالش آنان است و پارهاي از اين پيشرفتپاره

اينک آنها را به  ويژه از اسالم و مسلمانان گرفته وهها و مردمان بها و آيينهاي نادرست از ديگر مکتبو گاه از راه

ي ياد شععده، يعني توجه به علم و صععنعت و نظم و روحيه آزادي ، تمدن غرب در چهرهفروشععد. در نظر ويما مي

ي فرهنگي دادو خواهي که ريشععه در فرهنگ و سععرشععت ديني دارد درخور اسععتفاده اسععت و در واقع اين مبادله

شروع صحيح و م سلمانان و تقليدي  صالح م ساني و به  ست ان سائل ظاهري غرب، ستدي ا شان  عالوه بر م اي

ي مسائل فلسفي و فکري نيز چنين نظري داشته و در اخذ برخي از عوارض مثبت تجدد و کارهاي غربيان درباره

اما آنچه اسععتاد  .سععتودکرد و گاه غربيان را به خاطر برخي از اين مسععائل ميديد، درنگ نميها را مفيد ميکه آن

ي علمي و صنعتي همواره درصدد جايگاه برخالف چهرهنگران آن بود چهره پنهان مدنيت غرب بود. غرب در اين 

هايي که با او همسو ها و انديشهجلوه حق داده و فرهنگ بوده خود را بر ديگران بار کند و به فرهنگ و آداب خود،

ستعمارگر با برنامه سازد. غرب ا ستوار  شمولي را ا شوند از جلو راه بردارد، و جهان  سترده و با ن ريزي و تبليغ گ

شهاي که دارد چنان در ذهنگردهاي ويژهش ست، ها و اندي صالح ا شر نيک و به  ها جا انداخته که هرچه براي ب

ست که غرب مي سندد و ديگر مکتبهمان ا سوي تمدن را ها و فرهنگپ شر به  ها واپس گيرند و ياراي رهبري ب

دين منفي غرب غفلت نکرده اسعععت. گاه از چهره توان گفت که اسعععتاد مطهري هيچندارند. به طور اجمال مي

 مطهري به غرب بود.استاد دو نقد اساسي  ستيزي غرب، نسبيت اخالقي

  مطهري و سياستاستاد 

فرهنگي عمده مسايل از يکي طرح به جامعه جاري مشکالت و مسائل از آگاهي اثر در دقيق طوربه مطهري استاد

رسيده فرهنگي هايآسيب فهم به جاري مشکالت طرح با او. استپرداخته« سازيفرهنگ» و« فرهنگيهايآسيب»

توسعه و رشد -2. دين و مليت بين تعارض -1. است داشته وجود جامعه در اساسي مشکل چندين او نظر از. است
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طرح -5 .دين و علم بين تعارض طرح -4 .دين به جوان قشر تمايل عدم -3 .جهان و ايران در ماديگري انديشه

 .جامعه ديني و ملي ،تاريخي هويت در شبهاتي

تأليف و سخنراني ،گفتگو و بحث به فوق سؤاالت از يک هر براي مناسب پاسخ به يابيدست براي مطهري استاد

در توصيف ايدئولوژي  .کندشاکله ايدئولوژي انقالب اسالمي را معين مي مجموع؛ هايي که دراسخپ .است پرداخته

عللي همچون استبداد، به بيان  دوره پهلوي  در نقد جامعه موجود توان گفت استاد شهيدمي شهيد مطهري انقالبي 

سلط عنصر عدالتي، تاستعمار، دور نگه داشتن دين از سياست، تالش براي بازگشت به دوره قبل از اسالم، بي

هاي ارزشي، معيارهايي چون صالح است. در نقش ارزشيابي در معيار و مالک پرداخته غيرمسلمان بر مسلمان

ها، عدم جدايي اقتصاد از دين، پيوند ل در تمام زمانئآل، پاسخگويي به مسابودن، برابري، آزادي، حکومت ايده

گرايي، حضور روحاني، تقليد آگاهانه از غرب، تمدن گرايي، معيار معنويت  به عالوه ؛دين و ايدئولوژي و هويت است

دهي در توضيح جامعه آرماني جامعه سالم، . در جهتقابل توجه است وجود حزب، امر به معروف و نهي از منکر

ها، امر به معروف و در تمام زمانآزادي فکري، آزادي فردي، عدم آزادي جنسي، هويت اسالمي، پاسخگويي اسالم 

بيت و آشکار سازي  هاي اهلنقش مساجد، عزاداري ؛انقالب اهداف ريزي براي نيل بهدر نقش برنامه ،از منکرنهي 

 1.اندنظر داشته  ظلم اسرائيل و مظلوميت فلسطين

  تضيات زمانو مقاسالم 

است، بر بيني کرده کارهاي مختلفي را که دين اسالم براي تطبيق با مقتضيات عصر پيشهيد مطهري راهش

ترين راههايي است که براي ترين اين راهکارها اجتهاد است. از نظر او اجتهاد يکي از مهميکي از مهم شمرده است.

کشف قوانين متحول در فقه اسالمي تهيه شده است. در عين حال خود اجتهاد يک مفهوم نسبي و متکامل است 

داند: امر مي د مطهري اين نسبت را ناشي از دوکند. شهيکه در هر عصري بينش و درک مخصوصي ايجاب مي

 ناپذير منابع اسالمي براي کشف و تحقيق و ديگري تکامل طبيعي علوم و افکار بشري.قابليت و استعداد پايان

کند عقل است. مطهري به عقل راه ديگري که شهيد مطهري براي تطبيق اسالم با مقتضيات زمان مطرح مي

اساسي شيعه تأکيد بسيار دارد. او به اين عقل نياز دارد تا تشخيص مقتضيات زمانه و به عنوان يکي از منابع 

                                                           
شناسي انقالب ارشد جامعهکارشناسي پايان نامه  "مقايسه ايدئولوژي انقالبي شهيد مطهري و دکتر شريعتي" فاطمه جواهري -1
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له اجتماعي روزگارش را حل کند. از سوي ئاحتياجات واقعي بشر را در هر عصر و زماني به عهده او بگذارد و مس

 ل و دين مرتبط است.ديگر به نظر او بناي احکام بر مصالح و مفاسد واقعي است و اين امر نيز به پيوند عق

 ؟شهيد مطهري براي گام دوم انقالب چه سخني دارد 

هيد مطهري در گام دوم انقالب نيز ششوند از اين جهت بسياري از آثار هاي عقيدتي بشر همواره تکرار ميپرسش

نظام  و حوزه مباني اگر بار ديگر به آثار شهيد مطهري رجوع کنيم خواهيم ديد در  .قابل  بهره برداري است

حکومت و نيز مسائل اساسي مانند رويارويي با تجدد  حوزه نسبت دين با جامعه و در هاي اساسيپرسشعقيدتي، 

نگاهي به . له زنان، همچنان ديدگاه شهيد مطهري راهگشاستئ، مسايرانيت و تمدن جديد، نسبت اسالميت با

ستقالل، اجمله  ها و شعارهاي انقالب اسالمي ازرزشمحورها و مفاهيم کليدي مندرج در بيانيه گام دوم انقالب و ا

هيد مطهري به نحو مستدل و برهاني مطرح شده است که البته در صحنه عمل شدر آثار ؛ معنويتآزادي، عدالت، 

 در گيري از ميراث شهيد مطهري. در بهرهها و اهداف هنوز موفقيت کامل حاصل نشده استو تحقق اين ارزش

توان به شروط بقاي انقالب از ديدگاه شهيد مطهري پرداخت که هنوز زنده و گويا و قابل به طور مثال مي گام دوم

 :توجه است

 اسالمي انقالب دستاوردهاي بقاي براي الزم شروط 

شدن  -الف ست مرحله شود و در اينآغاز مي سازندگي مرحله تازه انقالب با پيروز  شيمبايد  کها  به بکو

شانيم عمل جامه انقالب آرمانها و  اهداف شهيد مطهريبپو شتههاينطق در مجموعه .  سجد فر  خود در م

 :است برشمرده انقالب تداوم برايرکن سه تهران

و  محورجامعه برداشعععت . در يکاسعععت متفاوت اجتماعي عدالت ها دربارهبرداشعععت :اجتماعي عدالت – 1 

برابر از  افراد بايد سعععهم ، همهکار و تخصعععص افراد در ميزان اختالف در نظر گرفتن ، بدونمحض اجتماعي

شته شند.  درآمد دا سته از ديد اين »با  اندازه بايد به شوند. همهمي بنديجيره نوعي واقع افراد در همه د

شان ستعداد شته احتياجش اندازه به هر کس کار کنند وليا شد ... اين بايد درآمد دا شت با  از عدالت بردا

 کند. فرد در اينفرد فکر نمي کند برايفکر مي جامعه روي فقط ؛ يعنياسعععت محض، اجتماعياجتماعي

 1.« کندبايد خرج کند و جامعهکار مي وجود دارد؛ جامعه جامعهندارد. فقط اصالتي بينش

و  تواند با تالشمي . هر کسافراد است اقتصادي هايفعاليت و استقالل دارد آزادي اصالت آنچه دوم در برداشت 
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 براي تکليفيديگران و فقر و گرسنگي معيشت نحوه آنکه درآمد کند بدون بخواهد کسب که هر اندازه به فعاليت

و  عمومي در بخش آن و هزينه مالياتي سيستم با اجراي را دولت اجتماعي عدالت برداشت آنها پديد آورد. در اين

 کند. مي را تأمين محروم طبقات رفاه ايسازد و تا اندازهميبرقرار  اجتماعي تأمين

به تناقضي ديگرفرد از سوي سو و آزادياز يک اجتماعي عدالت ، يعنيمهم دو مسأله ميان"دو برداشت در اين

 . اگر بنا شود عدالتاست عملکرد سياسي با آزادي همراه اقتصادي فعاليت اينجا منظور آزادي آيد. البتهوجود مي

 بايد مدفوناز آن در بخشي فرد را الاقل ، آزاديباشد و بس مطرح جمع فقط در آن باشد که گونهآن اجتماعي

انتظار دارد اول گروه که با مفهومي اجتماعي بماند، ديگر عدالت بخواهد محفوظ اقتصادي کرد و اگر آزادي تلقي

 1نخواهد بود. عملي

امروز گرايش در دنياي»گويد: مي چنين اسالمي انقالب از ديدگاه اجتماعي عدالت در تبيين سپس شهيد مطهري 

و  کمونيزم کنار دو دنياي در زمينه اين در گفت بتوان تقريبشايد به، است پيدا شده حد وسط حالت يک به

خواهد مي تازه گرايش ناميد. اين سوسياليزم را نوعي آن توانمي که تولد است در شرف سومي دنياي کاپيتاليزم

را مساوي پذيرد و هر مالکيتيمي معقوليرا در حد  خصوصي رو مالکيت دارد و از اين نگه افراد را محفوظ آزادي

محصول ؛ زيرا از آنجا کهاست ظلم نوعي خودش اول در شکل اجتماعي گويد عدالتمي داند و حتيبا استثمار نمي

ديگري خرج اينکه دليلفرد را ولو به يک از محصول زور نيمي بيايند به دارد، وقتي تعلق خودش به کار هر کس

از آن داري... سرمايهاستغلط استثمار در هر شکلش. است عدالتيبي امر خود عين از او بگيرند اين بيشتر است

اختصاص سرمايه ها را بهبهره تمام داريدهد. سرمايهمي خود استثمار را پرورش در بطن که است محکوم جهت

 کند.مي امر ايجاد نابرابري دهد و اينمي

 کلي جلو استثمار را به بتوانيم تا اتخاذ کنيم بياييد راهي کهاست جديد اين گرايش شعار اين ترتيب اين به 

 انسانيت حکم ها بهانسان کنيم . کوششباشيم کرده افراد را لگدکوب و آزادي ، ارادهشخصيت اينکه بدون بگيريم

 تقديمنيازمندشان برادران خود را به ، خود مازاد مخارجداشتن و درد انسان روحي و شرافت معنويت حکم به ،

سوسياليزم  آن تعبير غربي که انديشه . اينبدهيم ديگران و به زور از آنها بگيريمرا به داراييشان اينکه کنند، نه

 عمليهايحلراه غربي مکاتب ؛ اما بر خالفاست آن تحقق در پي هميشه اسالم که است ، چيزياخالق است

 2.است کرده و معلوم مشخص دقتبه را در جامعهاستقرار آن و نيز شيوه آن به رسيدن
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 اينکهو يا  نداري تو حق بگوييم زور قانون به اينکه ها برادروار باشند، نهزندگي که است طرفدار اين اسالم » 

حقوق همه که برقرار است کمونيستي در کشورهاي کهنظير وضعي بخورند؛ يعني جيره بايد از دولت همه بگوييم

 1« باشد. مردم روحي از شرکت ناشي مادي در زندگي هستند. بايد اشتراک بگير و مزدور دولت

و تنها راهداند چيز مي همه و اساس و پايه اجتماعي عدالت الينفکرا جزء  معنويت ، اسالمشهيد مطهري عقيدهبه

کار بر اخوتاساس انقالب . در ايناست مردم در ميان معنويت و تقويت ، بسطدر جامعه اجتماعي عدالت گسترش

بايد با ماليمت انقالب کنند، در اينمي و فشار تأمين با خشونت را ديگران آنچه شود؛ يعني بايد بنا نهاده اسالمي

 2«گيرد. انجام و رضا و برادري ميل و از روي

با منافع که هنگامي دارند، ولي اذعان آن خير بودن به همگان که است و فطري امور اخالقي از مقوله عدالت 

فرد يا  گريو مجامله انديشيمصلحت شود و قربانيمي پيدا کند معموالً زير پا گذاشته تعارض و طبقاتي شخصي

مصلحت افراد بدون همه به نگري و يکسان آن به اسالمي نظام والنئمس با پايبندي شود. عدالتمي نفعذي گروه

کند و نفوذ مي پايين از باال به که است از اموري کند. عدالتمي رسوخ جامعه ، در ارکانکاري و مالحظه انديشي

 .را در بر خواهد گرفت طبقات اجرا نشود، فساد همه ساختار حکومت بااليي اگر در سطوح

 نيز اين بود و رهبر انقالب انقالبي در مبارزات ايران مردم مهم دو خواسته و آزادي استقالل :و آزادي ع استقالل 2

 و اگر در کشوري است و ملت جامعه يک بخش هويت عامل دادند. استقاللميرا مورد تأکيد قرار  دو مقوله

 فرهنگي اصيلهايپايه به توجه بدون برقرار باشد و دولت و فرهنگي ، اقتصاديسياسي فاقد استقالل حکومتي

 آنکه دهد ضمنمي را از دست خويش مردمي پايگاه تدريجباشد، به بيگانه به وابسته و فکري ، از نظر سياسيمردم

 شود. داشته مقدم ملي بر مصالح بيگانه خواهد شد منافع موجب وابستگي

و پيامد  دو را تابع شمرد و آنبر مي را استعمار فرهنگي و اقتصادي سياسي وابستگي و  اساس پايه شهيد مطهري 

آنکه استعمار بکنند بدون و سياسي را از نظر اقتصادي ملتي است مگر ممکن»داند: مي و فکري فرهنگي وابستگي

آنچه کنند، او را به او را سلب فکري از فرد بايد شخصيت کشيبهره باشند؟ براي کرده قبالً او را استعمار فکري

 «شود بسازند.مي استعمارگر عرضه از ناحيه که هر آنچه او را شيفته عوض کنند و در بدبين است خودش مال

دارد و  حيات نرود، حق بيگانه هايباشد و زير بار مکتب داشته فکر و رأي مستقل از خود مکتبي که هر ملتي» 
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 60همان ص 2



 

11 

 

خواهد  بيگانه و بندگي بردگي به بگيرد، ناچار تن را از بيگانه باشد و بخواهد مکتبش نداشته مکتب که هر ملتي

 داد.

بودند و يا از  گرفته مايه غربي يا از ليبراليسم که دوره آن رايج فکري نقد و رد مکاتب به بينشي ستاد با چنينا

و  کمونيسم از اصول التقاطي مکتبي را که سومي خطر جريان . او همچنينپرداختمي ،مارکسيسم

آميخته هم در اسالمي فرهنگ خاص ها و اصطالحاتو ارزش را با مفاهيم و حاصل آورده فراهم اگزيستانسياليسم

 بود.  کمر بستهآن رد و افشاي به کرد و قاطعانهمي دادند، حسمي ارائه اسالم مکتب نام را به بودند و آن

و ابراز  انديشه آزادي ( ايراد نمود، درباره57بهمن 2)اسالمي انقالب از پيروزي پيش کهديگري ستاد شهيد در نطقا

اسالمي معتقدات حفظ نکنند راه خيال که دهمهشدار مي اسالم و طرفداران جوانان به من»گويد: مي چنين رأي

 و آزادي است علم کرد و آنشود پاسدارينيرو مي با يک فقط . از اسالماست ديگران از ابراز عقيده جلوگيري

   1«با آنها. و روشن صريح و مواجهه افکار مخالف به دادن

، بگيريم فکر را بخواهيم و اال اگر جلوي است همين برخورد با افکار مخالف درست تنها طريق اعتقاد من به»  

. است برخورد عقايد غير از اغوا و اغفال دادم توضيح . اما همانطور کهايمداده را شکست اسالمي و جمهوري اسالم

 2.« دادنانجام نادرست با تبليغات ، توأمبا دروغ توأم کاري يعني اغوا و اغفال

 از ديگر يکيگويد: ( ايراد کرد مي1348ارشاد ) در حسينيه "عقيده آزادي"عنوان تحت که ديگري در سخنراني

 بشر رشد ديگر، هايجنبه از بلکه نيست اجبار قابل اصال اينکه نظر از نه باشد، آزاد بايد آن در بشر که مسائلي

مسائل از بسياري. باشد آزاد خودش انتخاب در. باشد آزاد خودش کار در بايد کند، پيدا رشد بخواهد اگر بشر. است

 بخواهند هم اگر شوند؛مي گمراه نکنند، سرپرستي و هدايت را بشر افراد اجتماعهايسرپرست اگر که است اجتماعي

خودشان و نيستند اليق و قابل مردم اينکه بهانهبه( باشند داشته نيت سوء اينکه به رسدچه تا)نيت حسن با ولو

 باقي لياقتبي ابد تا مردم اين ندارند، لياقت خودشان مردم اينکه حساببه بگيرند، آنها از را آزادي فهمند،نمي

بلوغ و رشد حدبه تا گذاشت آزاد مسائل اين در بايد را بشر اصال که است مسائل سلسله يک هم اينها...  مانندمي

 .«فکري رشد اينهاست جمله از. برسد الزم اجتماعي

. نيست پوشيدهآگاهان ديد از اخير ساله يکصد هاينهضت رهبري در روحانيت ممتاز نقش :روحانيت رهبري ع 3
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 تحريم قضيه دربزرگ ميرزاي ،مسلمانان ميان در فکري رنسانس ايجاد در اسدآبادي الدينجمال سيد چون افرادي

 روحانيت هدايتگر ومحرک نقش همچنين. دارند ايبرجسته جايگاه انگليس عليه جهاد در کوچک ميرزاي و تنباکو

 رهبري در مبارزروحانيت نقش اينها همه از ترشاخص و نفت صنعت کردن ملي جنبش نيز و مشروطه انقالب در

 .است واضح کامالً ايران اسالمي انقالب

 خود نهضت رساندن پيروزي به از پس روحانيت اخير، ساله صد اصالحگرانه هايحرکت ديگر و مشروطه نهضت در

 از نهي و معروف به امر را خود وظيفه روحانيت عبارتي به. است نجسته شرکت جديد بناي در و کشيده کنار را

 مبارزه انحرافات با که بود اين. شوند امور اصالح دارعهده ديگر قشرهاي و طبقات خواستمي و دانستمي منکر

 شودمي انحراف دچار پيروزي از پس مشروطه بينيممي که روست اين از 1.رفتنمي فراتر مرحله اين از ولي کرد،مي

 .گيردمي را قاجار استبداد جاي ستيزدين هايبرنامه آن با رضاخان خشن ديکتاتوري و

فرهنگ خاص ويژگي اول: داندمي چيز دو را مردمي مبارزات در روحانيت بودن پيشاهنگ علت مطهري شهيد

 با تضاد اساسش ابتدا از... شيعه روحانيت» اينکه دوم ؛است آفرين انقالب و زاحرکت و زنده فرهنگي که شيعه

روحانيت. است پادشاه حقانيت انکار بر شيعه روحانيت اساس...  آلگار حامد قول به. است بوده حاکم هايقدرت

 بر 2.«است نبوده دولت جزو هيچگاه و است مردم به متکي اجتماعي نظر از و خدا به متکي معنوي نظر از شيعه

اهل مذهبي رسمي مقام باالترين و است بوده حاکم دستگاه به وابسته ابتدا همان از که سنت اهل روحانيت خالف

 ديگر افراد اين که است مشخص. »است بخشيدهمي مشروعيت او به و گزيدهبرمي حاکمه هيأت رئيس را سنت

 ابتدا از شيعه روحانيت اما. کنند قيام حاکم قدرت عليه توانست نخواهند و باشند داشته مردمي پايگاه توانندنمي

محفوظ روحانيت براي هاارزش اين بايد هم آينده در...  شد گذاريپايه حاکم هايقدرت از نيازيبي اساس بر

داشته مراقبت و نظارت دولت فعاليت بر بايد آنها. کنند ارشاد را آن و بايستند دولت کنار در بايد آنها... بماند

 3«.باشند

 گيري نتيجه 

تدوين و استحکام منظومه جمهوري وکارهاي زنيازمند واکاوي ميراث گام اول و تقويت ساگام دوم انقالب اسالمي 

رسد با اين رويکرد نظر مي به .ها و ارکان مختلف استاين منظومه به نظام سازي در عرصه اسالمي و ميزان تبديل

در جهت تقويت مباني نظري و  .اسالمي گرانبها و کارگشاست ميراث شهيد مطهري در منظومه فکري جمهوري
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حوزه نظام  است اما در ب اسالمي سهم تاثيرگذاري ميراث شهيد مطهري بيشترهاي انقالاهداف و شعارها و ارزش

هاي اين عرصه نيز چالش در بايد تداوم يابد تامطهري و شهيد بهشتي و باالتر از همه راه امام سازي نيز راه شهيد 

تمدن اسالمي  جهت رسيدن به هاي ايران اسالمي درها و قابليتنظام جمهوري اسالمي برطرف شده از ظرفيت

ظري دين هاي نيه بر مباني فکري و بنيانکهاي زمانه هستيم تا با تاينجاست که نيازمند مطهري .بهره گرفته شود

اسالمي  شايد بتوان گفت تدوين سند پايه الگوي .امروز به نظام سازي پرداخته شود ت دنيايو توجه به اقتضائا

هاي پيش رو و علوم انساني اسالمي صورت گرفته به منزله راه يدبراي تولهايي که ايراني پيشرفت و يا تالش

هايي کاستيها و ءهم خال را آشکار کند و مطهريهاي ميراث فکري شهيد تواند هم ظرفيتهايي است که ميافق

گاه بااليي ميراث يبا همه ارزش و جا که مستلزم تداوم سنت شهيد مطهري در عصر حاضر است بازشناساند. را

ها و بعدي بسياري چالش از وجود ايشان محروم شد و در ادوارطهري اما نظام جمهوري اسالمي مفکري شهيد 

ست تدبير رهبران انقالب اکنون دخارج کشور بروز يافت که و انقالب و جمهوري اسالمي از داخل  مشکالت فراروي

سابقه و فشارهاي همه جانبه حفظ هاي بيوجود همه سختي اساس انقالب و نظام را بااز گذشت چهل سال  بعد

مقتضيات زمان و تفاوت فضاي  تغيير همچنان که گذشت حال با اين .د به معجزه شبيه استواست که خ کرده

هاي نسل جوان هاي فرهنگي، فکري و سياسي نياز به گفتمان سازي و مواجهه عالمانه با پرسشچالش جهاني و

هاي دانشگاهي معتقد به راه و مسير شهيد مطهري را طلب همت حوزه هاي علميه و شخصيتاهميت تحرک و 

  کند. مي

در عصر ما ليبراليزم و  بوديد اصلي فراروي نسل جوان دها تهاگر در عصر شهيد مطهري هجمه فکري مارکسيست

هاي صورت گرفته جود همه تالشدر چهل سال گذشته با و .انداستکبار چالش عمده را پيش روي نظام ايجاد کرده

و جوان شدن  اي، تغيير نسلابزارهاي رسانهتنوع و انقالب در دارد  در عرصه عدالت و آزادي راه نرفته وجود

تداوم سنت شهيد  ها در برخي مسئوالن نظام؛در جامعه و آسيبغرب گرايي ؛ کاهش مرجعيت روحانيت و جمعيت

سازي فرهنگي و حتي  منظا ،سازي اقتصادي ماز سوي ديگر براي نظا .مطهري را با دشواري مواجه کرده است

هاي زمانه مند مطهريزالگوي تربيت و نظام سازي رسانه اي و حتي نظام سازي سياسي و اداري همچنان نيا

فکري و سبک علمي شهيد  هاز جمله کارنام سال گذشته 40توان با بهره گيري از ميراث از اين رو مي هستيم.

کم نيست هاي ميراث فکري شهيد مطهري براي نسل حاضرظرفيت به نيازهاي گام دوم انقالب پاسخ داد. مطهري

قدرت ارتباط کالمي با همه اقشار، شجاعت در مواجهه  ،سبک نقادي، زمان شناسي و زبان شناسي شهيد مطهريو 

رعايت اصل اخالق و روحيه هدايتگري هاي مخالف و البته اشراف و احاطه کامل بر علوم ديني و انقالبي با جريان

راه شهيد مطهري امروز بايد  .استگام دوم انقالب  گويي به نيازهاي فکري نسل حاضر درالزامات پاسخاز جمله 
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داشته سازي ظهور موفق سازي و زمينهکه در گام دوم انقالب و حرکت به سمت تمدنادامه پيدا کند زيرا براي آن

 1.گونه هستيمهاي مطهريها و کار جدي و مجاهدتمطهريباشيم، نيازمند 
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