Philosophy of Religion
Vol. 18, No. 2, Summer 2021
Manuscript Type: Research Article

https:// journals.ut.ac.ir/
Print ISSN: 2423-6942
Online ISSN: 2423-6934
DOI: 10.22059/JPHT.2019.265544.1005594

The Necessity of Developing the Social Theology
of Islam Based on the Thoughts of Master
Motahhari
Fayyaz Rostami Yekta1, Ali Allahbedashti2
1. Lecturer, Department of Islamic Studies, Hashtgerd Branch, Islamic Azad
University, Hashtgerd, Iran
2. Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, Qom University,
Qom, Iran
(Received: November 24, 2018; Accepted: August 11, 2019)

Abstract
It seems necessary to establish “social theology” as a new subfield of “Islamic
theology” to “present the social dimensions of doctrinal teachings,” “analyze new
social issues related to doctrinal principles,” and “respond the numerous social
doubts cast against religious teachings.” The ideas of contemporary Islamic
theologians, especially Master Morteza Motahhari, who emphasize the coherence
and integrity of religious teachings along with paying special attention to the social
dimensions of Islam according to the needs of today's world, have provided us with
valuable scientific materials to achieve this goal. This article explains the necessity
and capacity of the establishment of such a tendency by extracting the social
theology of Master Motahhari.
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فلسفه دین ،دورۀ  ،28شمارۀ  ،1تابستان 2422
صفحات ( 111-131مقاله پژوهشی)

ضرورت توسعۀ کالم اجتماعی اسالم با تکیه بر اندیشههای استاد مطهری

(ره)

فیاض رستمی یکتا ،*1علی الهبداشتی

8

 .1مربی گروه معارف اسالمی ،واحد هشتگرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،هشتگرد ،ایران
 .8استاد گروه فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت2113/21/21 :؛ تاریخ پذیرش)2118/23/12 :

چكیده
ایجاد گرایش «کالم اهتماعی» در علم «کالم اسالمی» با سه هدفِ «ارائۀ ابعاد اهتماعی مروزههرای اعتقرادی»« ،تحلیرل
موضوعات اهتماعی هدیدِ مرتب با مبادی اعتقادی» و « پاسخ به انبوه شبهات اهتماعی وارده به معارف دینی» ضرروری
بهنظر میرسد و اندیشه های متکلمان معاصر اسالمی و بهاحوص استاد مرتضی مطهری که در عین تأکید بر انسرجام و
یکپارچگی معارف دینی ،بنا به ضرورتهای ههان امروز توهه ویژه ای به ابعاد اهتماعی اسالم کرردهانرد ،مرواد علمری
ارزشمندی برای نیل به این مقحود در ااتیار گذاشته است .این مقاله به تبیین ضرورت و ظرفیت ایجاد چنین گرایشری
با استخراا کالم اهتماعی استاد مطهری پردااته است.

واژگان کلیدی
استاد مطهری ،الهیات اهتماعی کالم اسالمی ،کالم اهتماعی.

* نویسندۀ مسئول

f.rostamiyekta@gmail.com
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 .0مقدمه
در اسالم و تمدن اسالمی ،قر ن مجید نقطۀ عط

تعالیم اهتماعی است ،و ریشههای تفکرر

اهتماعی مسلمین را باید در قر ن و روایات پیامبر اسالم(ص) و ائمۀ اطهار(ع) هستوهو
کرد .برای نمونه به یاتی از قر ن کریم در این زمینه اشاره میکنیم:
دستۀ اول :یاتی که در مورد واقعیت هامعه و سنن اهتماعی است .برای نمونه:
 «یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ :اى مردم! ما شرما رااز یک مرد و زن فریدیم و شما را تیرهها و قبیلهها قرار دادیم» (حجرات.)21 :
دستۀ دوم :یاتی که در مورد تعالیم و دستورهای اهتماعی است .برای نمونه:
 «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَِِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍفَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ :اى کسانى که ایمان وردهاید! اطاعت کنید ادا را! و اطاعت کنیرد
پیامبر ادا و اولواألمر را! و هر گاه در چیزى نزاع داشتید ،ن را به ادا و پیامبر بازگردانید»
(نساء.)31 :
بهواسطۀ چنین تعالیمی ،توهه عینی و علمری بره اهتمراع و زنردگی اهتمراعی در برین
مسلمین از اهمیت ااصی براوردار شد .نوع تفکر اسالمی در احوص نوع رابطرۀ فررد و
هامعه (مؤمن و امت) ،تأثیر رفتارهای همعی و شخحیت اهتمراعی در سرعادت دنیروی و
ااروی ،پردااتن به مسائل حقوقی و هزایی به عنوان احکام دینی ،اهمیت ااص نهادهرا و
مسالک همعی از دیدگاه اسالم و  ،...سبب توهه ویژۀ مسلمین به هامعه و مسائل اهتماعی
شد .در موزه های اعتقادی اسالم نیز مباحث اهتماعی مهمی وهود دارد که قسمتی از نهرا
در ثار متکلمان متقدّم اسالمی مرده ،ولری برا توهره بره اینکره در دوران معاصرر ،مسرائل
اهتماعی به صورت گسترده در کانون توههات بشر و بهاحوص اندیشمندان قررار گرفتره
است ،اهمیت ابعاد اهتماعی موزههای اعتقادی اسالم بیش از پریش روشرن شرده اسرت و
متکلمان معاصر اسالمی مانند عالمه طباطبایی ،امام امینی ،شهید صردر ،مرحروم طالقرانی،
استاد مطهری ،یت اهلل هوادی ملی و  ...هم بدان موزهها توهه ویژه کردهاند .از مجموعرۀ
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تبیین ابعاد اهتماعی موزههای اعتقادی اسالم و پاسخ به شبهات اهتماعی ،گرایش هدیدی
در کالم اسالمی قابل استنتاا اسرت؛ برهاحروص ثرار و اندیشرههرای اسرتاد مطهرری از
درونمایههای عمیق کالمی – اهتماعی براوردار است که بهنظر میرسرد در سرااتار ایرن
گرایش کالمی بسیار فایدهمند باشد و هرچند ایشران برهصرورت صرری بره عنروان «کرالم
اهتماعی» اشاره نکرده ،ولی از بررسی دقیق تفکرات ایشان چنرین گرایشری از کرالم قابرل
استنتاا است.
 .2بیان مسئله :کالم اجتماعی اسالمی
کالم اهتماعی اسالمی گرایشی از کالم اسالمی اسرت کره اوالً عقایرد اهتمراعی اسرالم را
استخراا ،تبیین و اثبات کرده و از نها دفاع میکنرد ،ثانیراً در احروص سرایر حروزههرای
اهتماعی اسالم – مانند حوزههای احکام و حقوق اهتماعی ،ااالق اهتماعی و  - ...نیز بنا
به ضرورت به اثبات و دفاع می پردازد ،ثالثاً تحلیل و موضع گیری دقیرق کالمری در مسرائل
هدید و نوظهور اهتماعی میکند ،رابعاً کارکرد موزه هرای اعتقرادی را در عرصرۀ زنردگی
اهتماعی تبیین میکند.
هرچند مجموعۀ ثار استاد مطهری محداق روشنی از این تعری
مشخص ،این تعری

از طرفی الهامگرفته از تعری

است ،لیکن بهصورت

استاد مطهرری از علرم کرالم اسرت .از

مجموع تعری های استاد مطهری در چند قسمت از ثار اود ،ایرن تعریر

از علرم کرالم

بهدست می ید :علم کالم علمی اسرت کره برا اسرتفاده از روشهرای مختلر  ،اوالً عقایرد
اسالمی را استخراا ،تبیین و اثبات کرده و از نها دفاع مریکنرد ،ثانیراً در احروص سرایر
حوزههای معارف اسالمی نیز  -بنا به ضرورت  -به اثبات و تأییرد مریپرردازد و در مقابرل
شبهات وارده از نها دفاع میکند (مطهری 23 :2138 ،و 11؛ مطهری.)184 :2183 ،
از طرف دیگر ،این تعری

الهامگرفته از اشارۀ استاد مطهری در کتراب انقفالب اسفالمی

ایران است که در ن به ضرورت تأسیس کالمی هدید تأکید کرده و توضی داده است کره
باید به موضوعاتی مانند بررسی علل پیردایش دیرن از نظرر هامعرهشناسران ،ینردۀ دیرن و
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مذهب ،مهدویت در اسالم ،بررسى مجدد ادلۀ توحید با توهه به تأییدات هدید و ایررادات
و شبهات مادیین هدید ،امامت و رهبرى از هنبۀ اهتماعى ،فلسفۀ تاریخ با توهه به مکاتب
قدیم و هدید ،اقتحاد اسالمى ،فلسفۀ اهتماع از نظر تطبیقى و بیان اصول اهتماعى اسرالم،
هامعه ایده ل اسالمى و  ...پردااته شود( .مطهری 184 :2183 ،و .)183
براساس تعری

مذکور ،کالم اهتماعی اسالمی درصدد ارائۀ تبیین اهتماعی از مبادی و

موزههای دین اسالم است و توهه ویژه به حیث هامعهپررداز برودن باورهرای دینری دارد.
روشن است که منظور از کالم اهتماعی تفکر تکبعدی نیست که تنها بره ابعراد اهتمراعی
اسالم توهه شده و ابعاد دیگر ن مورد بیمهری قرار گیرد ،همانگونهکه در تفکرات برای
از متفکران معاصر به چشم میاورد که اغلب تحلیلهای اهتماعی – سیاسی از دین ارائره
کرده و از هنبه های فلسفی ،اعتقادی ،معنوی و عرفانی ن غفلت کررده یرا کمرنر

هلروه

داده اند؛ بلکه کالم اهتماعی مبتنی بر اعتقادات اصیل اسالمی است که دغدغۀ ن در مرحلرۀ
اول ،مانند کالم سنتی ،تبیین موزههای اعتقادی است ،ولری از ن حیرث کره رویکررد نهرا
ابعاد اهتماعی است .برای مثال موزۀ «توحید اهتماعی» با زندگی انسانها و حیات همعری
نها کامالً گره اورده است و تجلی توحید در عرصۀ زندگی اهتماعی بشر بحث میشود و
مباحث اهتماعی با نگاه توحیدی به میان می ید .یا موزههایی مانند نقش اهتماعی پیامبران
و امامان ،عدالت اهتماعی و  ...را در برمی گیرد .در مرحلۀ دوم ،بره شربهاتی کره بره سرایر
حوزههرای اهتمراعی اسرالم وارد مریشرود ،پاسرخ مقتضری داده و مروزههرای اسرالم در
حوزههای فقهی ،حقوقی ،ااالقی ،سیاسی و  ...را بهنحو دقیق و منطقری اثبرات کررده و در
حد امکان و ضرورت به تبیین فلسرفۀ نهرا مری پرردازد .ایرن وظیفرۀ مرتکلم اسرت کره برا
چالش های اهتماعی که مطرح بوده و هزو شبهات و مسائل کنونی هامعه هستند ،به مقابله
بپردازد و پاسخ نها را به هامعه عرضه کرده و از دین دفاع کند و حتری از شربهات هدیرد
اعتقادی – اهتماعی استقبال کرده و نها را زمینه و فرصتی برای ارائۀ بیش از پریشِ مبرانی
عمیق اهتماعی دین تلقی کند .در مرحلۀ سوم ،به مباحث و موضوعات اهتماعیِ مطرح در
دوران هدید و معاصر که پایههای اعتقادی دارند یا بهنحروی برا مبرانی اعتقرادی و کالمری
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مرتب اند ،پردااته و موضع اویش را در این عرصهها روشن میکند ،مانند موضعگیریهرا
و تحلیل های کالمی در مبانی معرفتیِ مقروالت هدیردی مثرل فرهنر  ،مدرنیتره ،توسرعه،
فناوری ،ههانی شدن ،زادی ،حقوق بشر ،دموکراسی و ...؛ و حتی میبایست با رصرد نروع
تفکر بشرِ امروز ،به این پیشبینیها دست یابد که در ینده چه موضوعات هدیردِ اعتقرادی
– اهتماعی مطرح میشوند و پیش از طرح نها ،به مادگی معرفتری بررای تبیرین و تحلیرل
درست نها نائل شود .در مرحلۀ چهارم ،ابعاد کارکردی مروزههرای اعتقرادی را در عرصرۀ
زندگی اهتماعی تبیین میکند و ظرفیتِ مروزههرای کالمری را در نقرش فرینری در ههرت
تحلیل درستِ مسائل هدید اهتماعی مورد توهه قرار میدهد.
 .9مبانی و پیشفرضهای استاد مطهری دربارۀ کالم اجتماعی
مبانی و پیشفرضهای فکریِ تأثیرگذار استاد در کالم اهتماعی را میتوان محورهرای زیرر
برشمرد:
 .2انسان بالطبع اهتماعی است (مطهری2114 ،ال )114-113 :؛
 .1زندگی انسان ماهیت اهتماعی دارد (مطهری2114 ،الر  )111 :و همچنرانکره فررد
اصالت دارد ،هامعه هم اصالت دارد (مطهری2114 ،ال )142-141 :؛
 .1اسالم مکتبی است هامع و واقعگرا ،که در ن به همۀ هوانب نیازهای انسانی اعم از
دنیایی و ارتی ،هسمی و روحی ،عقلی و فکری ،فرردی و اهتمراعی توهره شرده اسرت
(مطهری)33 :2133 ،؛
 . 4اسالم یک نقشۀ سازمان اهتماعی و یک مکتب و فلسفۀ اهتماعی اسرت و مسرتقیماً
روی قانون و حکومت و سیاست و حقوق و عدالت نظر دارد و حرداکثر کوشرش را بررای
اهرا و پیاده کردن نها بهکار میبرد (مطهری2183 ،ب)218،211،212،83 :؛
 .3مقررات اسالمی ماهیت اهتماعی دارد؛ حتی در فردی تررین مقرررات ماننرد نمراز و
روزه ،چاشنی اهتماعی در نها زده شده است (مطهری2181 ،د)223 :؛
 .3علم کالم عالوهبر بیان تأییدات برای اصول اسالم و دفاع از نها در مقابرل شربهات،
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وظیفۀ بیان تأییدات برای فروع اسالم و دفاع از نها را هم دارد (مطهری)184 :2183 ،؛
 .3اعتقادات اسالمی عالوهبر هنبههای فردی ،دارای هنبههای اهتماعی است .ماننرد توحیرد
اهتماعی (مطهری2181 ،د ،)11-18 :هنبههای اهتماعی نبوت و امامت (ر.ک :مطهری2181 ،د:
 ،)18-13بُعد اهتماعی قضا و قدر(رک :مطهری2181 ،ال  )12-33 :و ...؛
 . 8تأسیس کالم هدیردی کره بره موضروعات هدیرد و شربهات هدیرد – کره اغلرب
اهتماعیاند– بپردازد ضرورت دارد( .مطهری 184 :2183 ،و .)183
با الهام از این اصول و با توهه به نیازهای هدید اهتماعی و شبهات فراوان اهتماعی از
طرفی ،و وظیفۀ ذاتی کالم اسالمی برای استنباط و تبیین اعتقادات اسالمی مبتنی بر نیازهای
هر عحر از طرف دیگر ،ضرورت ایجاد گرایشی اهتماعی در کالم اسالمی ضروری بهنظرر
میرسد.
 .0مسائل کالم اجتماعی در اندیشه و آثار استاد مطهری
در این بخش با ارائۀ نموداری از مسائل کرالم اهتمراعی در ثرار اسرتاد مطهرری ،ظرفیرت
معارف اسالمی در نقش فرینی اهتماعی و ایجاد گرایش کالم اهتماعی تبیین میشود.
مباحث کالم اهتماعی استاد مطهری را میتوان در چند محور دستهبندی کرد:
 .0 .0اعتقادات اجتماعی

 .2 .1 .1توحید اجتماعی

توحید محور اصلی تفکرات استاد مطهری است و در تمام نظریهپردازیهای ایشان اثری از
نگرش توحیدی نمایان است و در سلوک عملی نیز همرۀ دوران حیراتش حرکتری تکراملی
بهسوی توحید دارد .ایشان سیر توحیدی را در همۀ عالم هاری میدانرد و در بُعرد انسرانی
عالوهبر توحید فردی ،توحید اهتماعی را مطرح میکند.
در نگرش استاد ،توحید اهتماعی مانند توحید فردی هم هنبۀ نظرری دارد و هرم هنبرۀ
عملی .هنبۀ نظری یعنی اعتقاد به وحدت و یگانگی هوامع براساس نگرش الهی ،اعتقاد بره
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اشتراکات اهتماعی انسان ها براساس نگرش الهی ،اعتقاد به سریر تکراملی و مقحرد نهراییِ
واحد برای هوامع در قالب هامعۀ واحد موعود ،اعتقاد بره هامعرۀ توحیردیِ اداپرسرت و
عادل و بیتبعیض .و هنبۀ عملی ن یعنی مبارزه با ظلم ،بیعدالتی ،تبعیض ،ناهمواریهرای
اهتماعی ،محرومیتها ،ااتناقها ،طاغوتها ،غیر ادا را «ربگرفتن»ها ،تالش بررای ایجراد
حاکمیت الهی روی زمین و تحقق هامعۀ توحیدی ،تالش برای رفرع ااتالفرات اهتمراعیِ
مخال

توحید و یگانهپرستی و حرکت عملی برای تحقق هامعۀ واحد موعود.

استاد برای روشن شدن رابطۀ توحید فردی و توحید اهتمراعی بره تبیرین ایرن مطلرب
می پردازد که یا توحید فردی هدف اصلی است یا توحید اهتماعی؟ و ضمن بررسی ن در
قالب چهار نظر ،در نهایت توحید فردی را هدف اصلی میداند ،ولی نره بره ایرن معنرا کره
توحید اهتماعی بدون اهمیت است یا فق بهعنوان مقدمۀ توحید فردی محسوب میشرود،
بلکه توحید اهتماعی هم دارای اهمیت ااص و هردف میرانی محسروب مریشرود .اسرتاد
توحید اهتماعی را مقدمهای برای توحید فردی میداند ،اما رابطۀ مقدمه و ذیالمقدمه را دو
نوع می دانند که در یک گونه تنها ارزش مقدمه این است که به ذىالمقدمه مىرسراند؛ پرس
از رسیدن به ذىالمقدمه ،وهود و عدمش علىالسویه است .گونۀ دیگر این است که مقدمره
در عین اینکه وسیلۀ عبور به ذىالمقدمه است و در عین اینکه ارزش اصریل و یگانره از نِ
ذىالمقدمه است ،پس از وصول به ذىالمقدمه وهود و عدمش علىالسویه نیسرت؛ پرس از
وصول به ذىالمقدمه ،وهودش همران طرور ضررورى اسرت کره قبرل از وصرول .برا ایرن
تقسیم بندی ،توحید اهتماعی را با اینکه مقدمۀ توحید فردی تلقی میکنند ،اما ن را مقدمره
از نرروع دوم دانسررته و برررای ن ارزش ذاترری قائررل اسررت (ر.ک :مطهررری32-32 :2132 ،؛
مطهری2181 ،د.)11-18 :
 .2 .1 .8عدالت اجتماعی

عدل ،از صفات الهی است که بهاحوص در مکتب تشیع تأکید ویرژهای برر ن شرده و از
هلوههای عدالت الهی ،عدالت تشریعی است که نمود مهمی از ن عدالت اهتمراعی اسرت
که در قر ن کریم بهعنوان یکی از اصلیترین اهداف بعثت پیرامبران معرفری شرده اسرت.از
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برهستهترین نمونه های کالم اهتماعی در اندیشۀ استاد مطهری و از مهمترین دغدغرههرای
کالمی و اهتماعی او مسئلۀ عدالت اهتماعی است .ایشان با بیان اینکه عدل یکی از اصرول
دین در مکتب تشیع است ،دلیل اهمیت ااص ن را تشری کرده و بهاحوص با استناد به
سنت و سیرۀ امیرالمؤمنین(ع) ،حقیقت اصل عدل را در دیدگاه اسالمی تبیین کررده اسرت.
در کتاب بیست گفتار با ذکر حدیثی از علی(ع) که عدل را باالتر از هود میدانند ،به تحلیل
این حدیث پردااته و با تأکید بر اهمیت باالی این فرمرایش امرام(ع) ،عردالت اهتمراعی و
فلسفۀ اهتماعی ااص اسالم در زمینۀ عدالت را استنباط و اصرل عردل برهعنروان یکری از
اصول دین را عدالت اهتماعی معرفی میکنند و نره عردالت ااالقریِ صررف .همچنرین برا
تشری اصل عدل در سیرۀ عملی و حکومتی امام(ع) ،این اصل را پایۀ سااتمان اهتمراع و
سازمانهای اهتماعی میداند و تأکید و تحلب امیرالمؤمنین بر این اصل برود کره ایشران را
به شهادت رساند .در قسمتی از بیانات استاد مده است« :ما تا کنون به عدل و هود از یرک
هنبه نگاه مىکردهایم و ن هنبۀ ااالقى و هنبۀ فضیلت شخحى و نفسانى قضریه بروده ...
اما هنبۀ دیگر مهم است و ن هنبۀ اهتماعى قضیه است و ما تاکنون کمتر از این هنبه فکر
مىکردهایم» .ایشان همچنین تفاوت عدالت و مساوات را در هامعه تشری و معنای درست
عدالت را تبیین کرده است (ر.ک :مطهرری 223-244 :2133 ،و 8-12؛ مطهرری2181 ،ب:
.)221-211
 .2 .1 .7آزادی اجتماعی

زادی اهتماعی متفرع بر ااتیار انسان است که اداوند بره او عطرا کررده اسرت ،بنرابراین
تحلیل دقیق زادی اهتماعی با رهوع به بحث هبر و ااتیار و سرپس توضری مناسربات و
غایات اهتمراعی بشرر امکران پرذیر اسرت .اسرتاد بره تحلیرل موضروع زادی و شرعارها و
سوءاستفادههای گوناگون امروزی از این امر میپردازد و با تأکید بر اینکره در بحرث زادی
باید از شرعارگرایی و احسراس گرایری پرهیرز کررد ،برا تقسریم زادی بره زادی معنروی و
اهتماعی ،تحقق واقعی زادی اهتماعی را در گرو تحقق زادی معنوی و توحیرد و بنردگی
حق می داند و نقش پیامبران را در زادی اهتماعی بره بحرث مریگرذارد و زادی دینری را
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دارای دو مشخحۀ صداقت و ضمانت و قدرت اهرایی داشتن میداند ،و با پاسخ به براری
شربهات در احروص سرلب زادی از طرررف دیرن ،زادی واقعری معنروی و اهتمرراعی را
مححول دین و پیامبران میشمارد (ر.ک :مطهری2183 ،ب 143-133 :و .)33-228
 .2 .1 .2والیت اجتماعی

مباحثی مانند مدیریت و رهبری اهتماعی در اسرالم ،مسرئولیتهرای اهتمراعی و تراریخی
پیامبران و امامان ،نیاز دنیوی و اهتماعی انسان بره رسرول ،مهردویت و شربهات اهتمراعی
مربوط به ن مباحثی است که مرحوم مطهری به نهرا پردااتره و تروههی اراص بره ایرن
هنبههای اهتماعی کرده است.
ایشان در کتاب والءها و والیتها ،استعمال کلمۀ والء و والیرت دربرارۀ اهرلالبیرت در
کتاب و سنت را در چهار مورد ذکر کرده و در تشری والیت زعامت ،به ضرورت رهبرری
الهی برای مدیریت هامعره پردااتره و یکری از شرئون پیرامبر اکررم(ص) و بعرد از ایشران
اهلبیت را مدیریت و رهبری اهتماعی دانسته است و با تشری ااتالف شریعه و سرنی در
رهبری اهتماع ،به اثبرات رهبرری پیشروایان عرادل و برحرق و معحروم کره دوازده نفرنرد
میپردازد (ر.ک :مطهری2134 ،ا .)32-33 :در کتاب امامت و رهبری ،با تشرری معرانی و
مراتب امامت ،لزوم زعامت اهتماعی امام را با توهه به شئون و مقامات معنروی و تکروینی
و علمی ایشان اثبات می کند و روش درست در اثبات زعامت اهتماعی ایشان را توهره بره
شأن والیت تکوینی و مقام عحمت ایشان میداند (ر.ک :مطهری2183 ،الر  .)14-33 :در
کتاب سیری در نهجالبالغه نیز با استناد به فرمایشهای حضررت علری(ع) ،االفرت بعرد از
پیامبر را به دالیل مقرام معنروی اراص اهرلبیرت و علروم اراص نران ،نرص و وصریت
پیامبر(ص) ،لیاقت و شایستگی اهلبیت و قرابت و نسب –البته در هدل منطقی برا کسرانی
که نسب را مطرح میکردند -مخحوص اهلبیت پیامبر مریدانرد (ر.ک :مطهرری2181 ،ب:
 .)244-238در کتاب وحی و نبوت نظرهای مختلر

در احروص نقرش منفری یرا مثبرت

پیامبران در هامعه و تاریخ انسانی ،به نقد نظرهای منفی میپردازد .نظر متظاهران روشرنفکر
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را که دین را صرفاً ااروی و ضد دنیایی و گرایش به ذهن و گریرز از عینیرت مریداننرد و
نگرررش مارکسیسررم را کرره دیررن را ابررزاری در دسررت اقویررا و طبقررۀ حرراکم و زورمنررد و
توهیهکننده و تقویتکنندۀ این طبقه میداند ،و نگرش مکتب نیچره را کره دیرن را ااترراع
طبقۀ ضعفا و ااالق بردگی در مقابل اقویا و اارالق ارواهگی و عامرل رکرود و انحطراط
هوامع میداند ،نقد می کند و چهار نقش اساسری و دائمری پیرامبران در تکامرل تراریخی را
«گسترش ارزشهای ااالقی در هوامع»« ،استوار سااتن میثاقها» « ،زادی از اسرارتهرای
اهتماعی» و «ایجاد عدالت اهتماعی» عنوان میکند و ترأثیر و نقشری منححرربهفررد بررای

مذهب در این عوامل قائل است (ر.ک :مطهری2181 ،د .)13-18 :در کتراب سیری در سیرة
ائمۀ اطهار به شبهۀ عدم قیام و االفت ائمه پاسخ داده شده است (ر.ک :مطهرری2183 ،ا:
 232-128و .)223-243
مباحث نهضتهای دینی و حکومت دینی متفرع بر و مرتب با والیت اهتمراعی اسرت
که عالوهبر تشری حکومت دینی در زمان معحومین ،از چند ههرت دیگرر در ثرار اسرتاد
طرح شده است:
ر تبیین ااتیارات گستردۀ حاکم اسالمی در دورۀ غیبت (مطهری2114 ،ب 214 :و )213؛
ر مباحث همهوری اسالمی و والیت فقیه (ر.ک :مطهری)112-131 :2112 ،؛
ر نهضتهای اسالمی در دورۀ معاصر (ر.ک :مطهری2188 ،د)23-34 :؛
ر نقد و بررسی سکوالریسم (مطهری2134 ،ال  11 :و 14؛ مطهری2183 ،ال  12 :و .)11
 .2 .1 .5اعتقاد به برپایی شعائر اسالمی

هر مسلمان عالوه بر اینکه در نزد اویش و ادای اویش مسلمان است ،یعنری بره اصرول
اعتقادی اسالم ایمان دارد و به بایدها و نبایدهای فقهی و هنجارهای ااالقی اسرالم پایبنرد
است ،میبایست به شعائر اهتماعی اسالم نیز ایمان داشته باشد و در مرحلۀ بعد بره برپرایی
و اهرای ن شعائر اقدام کند .استاد به این نکتۀ مهم توهه فراوانی داشته و عمل به ن را از
عوامل رشد هامعۀ دینی و غفلت از ن را موهب فراموشی بسیاری از حقایق اسالمی و بره
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انزوا رفتن دین در هامعه تلقی میکند« :اسالم یک دین اهتماعى اسرت .اسرالم ،هرم دیرن
است هم دنیا ،هم ارت است هم زندگى ،هم مقررات معنوى و الهى و روحى دارد و هرم
مقررات اهتماعى .در همیع شئون زندگى بشر مقررات دارد و ایدئولوژى اسالم همره چیرز
دارد؛ قانون اقتحادى دارد ،قانون سیاست دارد ،قرانون اهتمراعى دارد ،قرانون قضرایى دارد،
فرهن

دارد ،ااالق دارد ،اداشناسى دارد .اسالم به حکم اینکه یک دین اهتماعى است به

این مسئله قانع نیست که من و شما مسلمان باشیم براى اودمان  ...نه ،اسالم گذشته از این
مسائل ،به حکم اینکه محتواى اهتماعى دارد و مىاواهد همیشره بره صرورت یرک واحرد
اهتماعى زندگى کند ،از این نوع دستورها هم دارد و از ن همله یک سلسله شرعارها دارد،
شعارهایى که یک مسلمان باید با این شعارها زندگى کند ،یعنى باید زنردگى ارودش را برا
این شعارها توأم کند و همیشه با ایرن شرعارها اعرالم کنرد مرن مسرلمانم  ...توحیرد یرک
شعارهایى هم دارد ،یعنى یک مسائلى هم در اسالم وهود دارد که شعار توحید اسرت و مرا
با این شعارها مىاواهیم عملًا اعالم بکنیم من موحدم  ...یک شعارهایى هم دارد که برا ن
شعارها اعالم مىکنیم که ما به نبوت ایمان و اعتقاد داریم  ...امامت و والیت هم همینهور
است  ...اسالم یک دین اهتماعى است» (ر.ک :مطهری2183 ،ب.)238-232 :
 .2 .1 .0اعتقاد به وحدت اجتماعی

وحدت اسالمی از ضروریات اهتماعی اسالم است که در یات و روایات گوناگون اسالمی
بر ن پافشاری شرده و عردم اعت قراد و پایبنردی بره ن در مقراطع مختلر

تراریخ اسرالم

ضربههای مهلک و هبران ناپذیری به هوامع اسالمی وارد کرده است .یکی از دغدغرههرای
استاد احیای این اصل اسالمی است .او با یاد وری سیرۀ علی(ع) و عدم قیام و اقدام نظامی
در احوص مسئلۀ االفت بعد از پیامبر(ص) در عین مشاوره بره حکومرت و حضرور در
ص

مسلمین ،ن را درس بزرگ وحدت برای مسلمانان میداند .ایشان در ثرار گونراگون

اود به مقولۀ وحدت اسالمی و ضرورت اعتقاد و عمل به ن تأکید کررده ،مفهروم حقیقری
وحدت اسالمی را تبیین کرده ،پیشگامان وحدت اسالمی را تجلیل کرده و ن را نیراز مبررم
امروز هامعۀ اسالمی دانسته است و به مسئلۀ فلسطین به عنوان یکری از مسرائل اراص در
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احوص وحدت اسالمی در ههان امروز ،تأکید ویژه ای داشته و با دالیرل عقلری و نقلری،
همبستگی مسرلمین در ایرن مسرئله را واهرب مریدانرد (ر.ک :مطهرری2188 ،د12 -12 :؛
مطهری2181 ،ال 11-13 :؛ مطهرری2181 ،ب231-283 :؛ مطهرری2112 ،الر 31-33 :؛
مطهری2188 ،ب121-123 :؛ مطهری2183 ،ال .)132-133 :
 .2 .1 .3اعتقادات اسالمی در خصوص مبانی جامعه و تاریخ

از نو وریهای ویژۀ استاد مطهری ،طرح اعتقرادات اسرالمی در احروص مبرانی هامعره و
تاریخ است ،البته عالمه طباطبایی بر استاد مطهری در طرح این مباحرث سربقت دارد ،ولری
استاد مطهری مباحث عالمه را تفحیل داده و اهتهادها و نو وریهرای مهمری نیرز در ایرن
احوص داشته است .در اثر گرانبهای استاد بره نرام مجموعفۀ جهفانبینفی اسفالمی ،تبیرین
نظاممندی از ههانبینی اسالمی ارائه و عالوهبر مباحث توحید ،نبروت و معراد ،ههرانبینری
اسالمی در احوص هامعه و تاریخ تحلیل شده است و نچنانکه استاد مطهری در مقدمرۀ
کوتاه کتاب جامعه و تاریخ مطرح می کنند ،مسائلی که در این کتاب مطرح شرده اسرت ،ن
اندازه از مسائل مربوط به هامعه و تاریخ است که بهنظر میرسرد در شرناات ایردئولوژی
اسالم ضرورت دارد (مطهری2188 ،ال  .)24 :این مباحث در ثار دیگرری ماننرد «فلسرفۀ
تاریخ» و «نقدی بر مارکسیسم» به تفحیل بحث شده و مجموعه مباحث استاد در این زمینه،
هم به ارائۀ نگرش اسالمی در احوص مبانی هامعه و تاریخ منجر شده است ،هرم موضرع
اسالم در احوص مسائل مطرح در علوم هامعهشناسی و تاریخ امروزی مشرخص شرده و
هم به بسیاری از شبهات در این عرصه پاسخ داده شده است (ر.ک :مطهرری-231 :2113 ،
211؛ مطهری2181 ،ا.)212-241 :
 .2 .1 .2اعتقاد اسالمی در خصوص آیندۀ بشریت

استاد برداشتهای مکاتب و افراد مختل

از وضعیتِ اهتماعی گذشته و اکنونِ بشر را نقرد

کرده است که اغلب نگرش مأیوسانه و تاریک دارند ،سپس با اشاره به اشتباههرای بنیرادین
بشر بهاحوص در دوران معاصر مانند علمزدگی ،تفسیر مادی از ههان و انسان ،تفسیرهای
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موهوم از حقایق و ارزشها و  ،...راه رهایی بشر از افسرردگیهرا ،اضرطرابهرا ،ظلرمهرا،
تفاسیر موهوم ،ههانبینریهرا و ایردئولوژیهرای سسرت و نگرانریهرا از ینردۀ تاریرک و
وحشتناک را تعلل درست و مبتنی بر مبانی صحی و بازگشت به دین حقیقی در کنار عقرل
و علم و تجربه می داند و با تحلیل تاریخی و اهتماعی از عملکرد بشر ،در کنرار رفتارهرای
اوداواهانه و ظلمها و تاریکیها ،به نقاط مثبت و شکوهمند عملکرد انسانهای حرقهرو
اشاره کرده و بنا به تحلیل فلسفۀ اهتماعی و معتقدات دینی و تفاسیر قر نی ،یندۀ بشرریت
را یندهای روشن و رو به تکامل معرفی میکند که در نبرد هریان حق و باطل که در طرول
تاریخ بشری هریان داشته و دارد ،هریان حق است که با امداد غیبی اهتماعی بره پیرروزی
نهایی میرسد و مهدویت و ظهور منجی را در این راسرتا تحلیرل مریکنرد (ر.ک :مطهرری،
2134ب18-32 :؛ مطهری81-13 :2181 ،؛ مطهری2183 ،ا142-132 :؛ مطهرری2183 ،ه:
31-21؛ مطهری2183 ،ب.)131-133 :
 .0 .2پاسخ به شبهات اجتماعی و نقد نظریههای رقیب و مخالف

 .2 .8 .1شبهه عامل انحطاط اجتماعی بودن دین و منشأ پیدایش

یکی از دغدغه های اصلی استاد در تمرام دوران حیرات پربرار ارود مسرئلۀ علرل انحطراط
مسلمین و هوامع اسالمی بوده است و بسیاری از ثرار ایشران حرول محرور تبیرین اسرالم
راستین و احیا و اصالح فکر دینی در هوامع اسالمی است .ایشران ضرمن یراد وری دوران
عظمت و افتخار تمدن اسالمی ،برای پاسخ به این پرسش که علل انحطاط مسلمین بعرد از
ن دوران چیست ،به طرح و تحلیل مباحث مختلفی مانند سرنوشت و قضا و قردر ،اعتقراد
به معاد و اثر ن در ترقّى یا انحطاط اهتماع ،شفاعت ،تقیه ،انتظرار فررا ،سیسرتم ااالقرى
اسالم ،حکومت از نظر اسالم ،اقتحاد اسالمى ،قوانین هزایى اسالم ،حقروق زن در اسرالم،
قوانین بین المللی اسالم ،ااتالفات شیعه و سرنى و اثرر ن در انحطراط مسرلمین ،هعرل و
تحری

و وضع حدیث ،زمامداران ههان اسالم ،روحانیت ،فعالیتهای تخریبرى اقلیرتهرا

در ههان اسالم ،شعوبیگرى در ههان اسالم ،هن های صلیبى ،حمله مغول ،اسرتعمار و ...
را ضروری میداند (ر.ک :مطهری2181 ،ال  )22-28 :و اود در طرح این مباحث پیشقدم
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بوده و بسیاری از نها را در سخنرانیها و نوشتههای علمی اود طررح کررده اسرت .بررای
نمونه ،در کتاب انسان و سرنوشت ،مسئلۀ قضا و قدر و سرنوشت را عالوهبر هنبۀ فلسرفی،
دارای هنبۀ اهتماعی می داند که نگرش صحی یا اشتباه در ن میتواند موهرب شرکوفایی
یا رکود اهتماعی شود .استاد در این کتاب وارد این بحث شده و با براهین عقالنی و قر نی
و روایی به تبیین درستی از این مسئله پردااته و به این نتیجه رسیده است که بین اعتقاد به
«قضا و قدر» و «هبر» مناسبتی وهود ندارد و با نقد اعتقاد مرسوم در احوص قضا و قردر
و نقش ن در سرنوشت انسان در دنیا و ارت ،نگرشهای ارافی و ایالی در ایرن زمینره
را دارای سهمی بزرگ در انحطاط هوامع اسالمی تلقی میکند (ر.ک :مطهرری2181 ،الر :
.)12-33
در همین احوص ،یکی از شبهات مهمی که بهاحوص از دورۀ قاهرار و برهصرورت
شدیدتر در دورۀ پهلوی مطرح بود و امروزه هرم همچنران مطررح مریشرود ،شربهۀ نقرش
تخریبی اسالم در ایران است .گروههایی با گرایشهای ناسیونالیسم ایرانی و گروههرایی برا
بهانه قرار دادن ناسیونالیسم ایرانی به شبهه پراکنی در این زمینه پردااتره و اسرالم را عامرل
انحطاط هامعۀ ایرانی معرفی کردهاند .در کتاب خدمات متقابل اسفالم و ایفران ،ضرمن نقرد
منطقی ناسیونالیسم و بررسی عوامل پیدایش ن ،با تحلیرل تراریخی بره تعرامالت اسرالم و
ایران پردااته شده و تأثیرات اسالم در ایرانیان در زمینههای رشرد فکرری و علمری ،ایجراد
وحدت عقیده و رهایی از تشتت عقیدتی ،رهایی از ارافات ،رهایی از نظام طبقاتی موهوم،
رشد اهتماعی و تمدنی ،اصالح نظام ااالقی ،اصالح نظام اانوادگی و باال برردن شرأن زن
در اهتماع و  ...به بحث گذاشته است و به شبهاتی ماننرد کترابسروزی در ایرران و محرو
تمدن ایرانی پاسخ داده و البته تأثیر ایرانیان در گسترش اسالم و ایجاد تمدن اسالمی را هرم
بهاوبی تبیین کرده است تا هم پاسخ قاطعی به کسانی که به بهانۀ ایرانپرستی ،به تخریرب
اسالم میپردازند بدهد و هم پاسخ مناسبی به برای متحجران اسالمی که به بهانۀ اسالم بره
تخریب ملیت ایرانی مشغولاند و البتره هرر دو ،لبرههرای یرک شمشریرند (ر.ک :مطهرری،
2112ال ).
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دربارۀ منشأ پیدایش دین در کتاب فطرت  ،بره نقرد نظریرات فرویر براخ ،کنرت ،راسرل،
اسپنسر و مارکسیسم پردااته شده و به شبهاتی مانند اینکه منشأ پیدایش دین ترس یا ههل
همعی یا از اودبیگانگی است پاسخ داده شده است و در پاسخ به نظریۀ دورکهریم ،بحثری
عالی در احوص اصالت فرد یا همرع دارد و برا اسرتفاده از ن ،نظریرۀ دورکهریم را نقرد
میکند (.رک :مطهری2138 ،ب 231-121 :و .)233-231
 .2 .8 .8شبهات اقتصاد دینی و نقد اقتصاد غیردینی

یادداشت های اقتحادی که از استاد مطهری در کتاب نظری به نظام اقتصادی اسالم به چراپ
رسیده است ،بیانگر دغدغۀ مهم استاد در ارائۀ اقتحاد اسالمی و پاسخ به شربهات گونراگون
بهاحوص نقد اقتحاد مارکسیستی اسرت و مسرائلی ماننرد اقتحراد سرالم ،سررمایهداری و
سوسیالیسم از دیدگاه اسالم ،مالکیت زمین از نظر اسالم ،مسئلۀ ارث و  ...به بحث گذاشرته
شده است .در مقدمۀ کتاب مده است که «کسانى که فکر مىکنند مسائل زندگى از یکدیگر
هداست و هر چیزى یک مرز و یک قلمرو ااص دارد و هر گوشهاى و قسمتى از زندگى
بشر به یک شىء بهاحوص تعلق دارد ،تعجب و احیاناً انکار مىکنند که کسى مسئلهاى به
نام «اقتحاد اسالمى» طرح کند ،زیرا به عقیدۀ اینها هریرک از اسرالم و اقتحراد یرک مسرئلۀ
هداگانه است  ...اسالم دو پیوند با اقتحاد دارد :مستقیم و غیرمستقیم .پیوند مستقیم اسرالم
با اقتحاد از ن ههت است که مستقیماً یرک سلسرله مقرررات اقتحرادى دربرارۀ مالکیرت،
مبررادالت ،مالیراتهررا ،حجرهررا ،ارث ،هبررات و صرردقات ،وقر  ،مجررازاتهررای مررالى یررا
مجازات هایی در زمینه ثروت و غیره دارد .اسالم کتاب البیع ،کتاب االهاره ،کتراب الوکالره،
کتاب الرهن ،کتاب االرث ،کتاب الهبه ،کتراب الوقر

دارد  ...علریهرذا یرا بایرد اسرالم را

دربست بپذیریم و یا باید دربست رد کنیم .پیونرد غیرمسرتقیم اسرالم برا اقتحراد از طریرق
ااالق است» (ر.ک :مطهری2188 ،ا.)21-23 :
 .2 .8 .7نقد اخالق اجتماعی ضد دینی

استاد مطهری در کتاب فلسفۀ اخالق با نقد علمگراییِ صرف و ایدئولوژیهای بدون دیرن و
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مذهب و تشری بحران های معنوی و ااالقی در عحر حاضر ،الزمۀ تحقق واقعی ااالق و
ارزش های اهتماعی را ایدئولوژی ،ههانبینی و انسان شناسیِ ادامحور دانسته و نظریههای
ااالقیِ منهای دین و ادا را که در دوران معاصر ارائه شرده ،نقرد کررده اسرت و ضرمانت
اهرای ااالق را مذهب می داند .از همله مکاتب مورد نقد استاد در این احوص ،اارالق
کمونیستی و مکتب ااالقی راسل است (ر.ک :مطهری .)111-111 :2131 ،ایشان در کتاب
اخالق جنسی نیز به تحلیل و نقد ااالق نوین هنسی که تالش میکند ااالق هنسی دینری
را نفی کند میپردازد (ر.ک :مطهری2138 ،ال ).
 .2 .8 .2شبهات حقوق زن و حجاب

در کتاب حقوق زن در اسالم به شبهات مختل

در احوص قوانین اهتماعی و ارانوادگی

اسالم در مورد زنان پاسخ داده شده و در واقع نظام حقوق زن را در مکتب اسرالم طررح و
تدوین کرده است (ر.ک :مطهری2112 ،ا) .کتاب مس لۀ حجاب نیز با طرح مبراحثی ماننرد
علت پیدا شدن حجاب ،فلسفۀ پوشش در اسالم و  ...به تبیین منطقی از فلسرفۀ حجراب در
اهتماع پردااته است (ر.ک :مطهری2112 ،ب).
 .2 .8 .5شبهات قوانین جزایی اسالم

استاد در فرصتهای گوناگون به برای از شبهاتی که به قوانین هزایی اسرالم وارد مریشرود،
اشاره میکند و با استداللهایی عقالنی به نها پاسخ میگویرد .بخحروص بره شربهاتی ماننرد
غیرااالقی بودن قحاص و حدود و تعزیرات در اسالم اشاره میکند و با تشری مبانی تربیت
و ااالق صحی انسانی و مراتب وهودی بشر ،این احکام را برای تربیرت همرههانبرۀ افرراد
انسانی و حفظ سالمت هامعه ضروری میداند و با تأکید بر اصل بودن ابعاد عاطفی و محبتی
در اسالم ،چنین احکام هزایی را نیز در مجموع به محلحت فرد فرد انسانها و ایجراد تعرادل
اهتماعی ضروری میداند و عدم براورد هزایی مناسب با مجرم ،اود باعرث نهادینره شردن
هرم در اهتمراع اسرت (ر.ک :مطهرری118-141 :2181 ،؛ مطهرری2182 ،الر 182-184 :؛
مطهری241-243 :2181 ،؛ مطهری32-32 :2131 ،؛ مطهری2182 ،ب.)121-121 :
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 .2 .8 .0شبهۀ جهاد و جنگ و شهادت؛ حقوق بشر

در کتاب جهاد عالوهبر تشری نظر اسالم در مورد هن

و دفاع ،نظرهای مسریحیان و نقرد

نها بر اسالم و هواب این نقدها مده است .همچنین شبهاتی از هنبۀ حقوق بشر بررسی و
هواب داده شده است (ر.ک :مطهری .)121-131 :2184 ،در کتاب حماسۀ حسفینی واقعره
عاشورا تحلیل میشود و به پرسشهایی مانند اینکه چرا امام حسین دانسرته ترن بره کشرته

شدن داد و  ...پاسخ داده میشود (ر.ک :مطهری2183 ،ال  )243-231 :و در کتاب قیفام و
انقالب مهدی(ع) ،مباحث مفحلی در مورد شهید مطرح میشود که بهنوعی پاسخ به شربهات
شهادت است (ر.ک :مطهری2183 ،ه.)31-222 :
 .0 .9طرحهای کالمی  -اجتماعی استاد که فرصت پرداختن بدانها پیدا نكرد

استاد در کتاب انسان و سرنوشت ،مجموعهای از موضوعات مختلر

را کره از نظرر ایشران

ضرورت اساسی برای طرح و بررسی نها وهود دارد و اندیشرمندان اسرالمی مریبایسرت
بدانها بپردازند ،مطرح میکند که بسیاری از نها مباحث کرالم اهتمراعی اسرت .اغلرب ن
موضوعات اهتماعی کم و بیش توس اود استاد طرح شدهاند که در سطور پیش ذکر شد.
مواردی که استاد فرصت پردااتن به نها را پیدا نکردهاند ،یکی موضوع «اثر معاد در ترقری
یا انحطاط هوامع و پاسخ به شبهات ن» و دیگری «پاسخ بره شربهات قروانین برینالمللری
اسالم» است (ر.ک :مطهری2181 ،ال .)21-12 :
 .0 .0مباحث اجتماعی مرتبط

به عنوان تکمله بحث ،فهرستی از دیگر مباحث اهتماعی استاد که هرچنرد کرالم اهتمراعی
محسوب نمیشود ولی بیارتباط با موضوع هم نیست ،ورده میشود:
پیوند عبادات با برنامههای تربیتی -اهتماعی (مثل نظم ،وحدت اهتماعی ،مرکزیرت در
اهتمراع ،رعایررت حقروق اهتمرراعی و( )...مطهرری2113 ،ب 31-13 :و 43-32؛ مطهررری،
2113ال  ،)313-341 :رواب بینالملل اسالمی (مطهری ،)343-313 :2183 ،نقش دین در
تحوالت تاریخی ،نقش حادثرۀ کرربال در تحرول تراریخ اسرالمی(مطهری2113 ،ب-113 :
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 ،)133رهبری نسل هوان ،سازمان روحانیت شیعه (مطهرری ،)481-311 :2183 ،مرددهای
غیبی اهتمراعی (مطهرری2114 ،ب ،)134-133 :معنرای بشردوسرتی ،محبرت و نیکری بره
غیرمسلمان ،معیرار تنظریم روابر مسرلمانان برا یکردیگر (مطهرری2114 ،ب،)138-131 :
«اصالح» در فرهن

اسالمی و مفهوم درست اصالحطلبی(ر.ک :مطهری2188 ،د.)23-34 :

 .8نتیجهگیری
اسالم تکاملیافتۀ دین الهی بهعنوان مجموعهای نظاممند و بههمپیوسته اسرت کره بره همرۀ
شئون بشری اعم از فردی و اهتماعی و دنیوی و اارروی پردااتره اسرت و بررای تحقرق
هدف اسالم میبایست به همۀ هنبههای ن توهه کرد تا هدایت همرههانبرۀ دینری محقرق
شود .به دالیل گوناگونی  -که از فرصت این نوشتار اارا است  -نچه امرروزه برهعنروان
معارف اسالمی در دسترس است همۀ اسالم نیست و هنوز به بخشهای مهمری از معرارف
اسالمی در قالب علوم و معارف اسالمیِ مرسوم پردااته نشده است .از طرف دیگر ،نیازهرا
و اقتضائات و سؤال ها و شبهات هدیدی بخحوص در دوران هدید پدید مرده اسرت کره
میبایست با استخراا از معارف اسالمی به نها پاسخ داده شود ،ولی به هیچ عنوان تقاضا با
عرضه همگونی ندارد .بر این اساس باید رشتههای مرسوم اسالمی به موضروعات هدیرد و
مقتضی بپردازند .برای مثال فقه باید بره انبروهی از نیازهرای هدیرد مثرل مسرائل پزشرکی،
روانپزشکی ،اهتماعی ،اقتحادی ،هنری و  ...بپردازد و احکام اسالمی را در ایرن زمینرههرا
استخراا و عرضه کند که این امر میتواند در قالب رشتهها یرا گررایشهرای هدیرد فقهری
عملی شود .در علوم اسالمی دیگر نیرز اغلرب ایرن ضررورت وهرود دارد .کرالم اسرالمی
بهعنوان یکی از مهمترین علوم اسالمی از این ضرورت مستثنا نیست .کالم اسرالمی بنرا بره
دالیل مختل

در طول تاریخ اود اغلب به موضوعات فردی گرایش پیدا کرده و کمتر بره

موضوعات اهتماعی پردااته است .البته نیازهرای اهتمراعی در حروزۀ اعتقرادات در دوران
هدید بسیار بیشتر از دوران قبل پیدا شده و ضرورت پردااتن به نها احساس شده اسرت.
بر همین اساس ،متکلمان دغدغهمند معاصر به موضوعات و مباحرث اعتقرادی – اهتمراعی
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توهه ویژه کرده اند که استاد شهید مرتضی مطهری با احساس ضرورت وافری به این سرنخ
از موضوعات وارد شده است که در سطور پیشین بخشی از تفکرات ایشان در ایرن عرصره
تبیین شد .بهنظر میرسد با توهه به نیازهای اعتقادی – اهتماعی در بشر امروز و سرؤالهرا
و شبهات فراوان از طرفی ،و وهود اندیشههای ناب اهتماعی در اسالم و در ثار براری از
متکلمان معاصر و انگیزۀ دانش پژوهان کالمی از طرف دیگر ،ایجاد کالم اهتماعی بهعنروان
گرایشی از کالم اسالمی ضروری است که عالوهبر موضوعات و مباحثی که در مرتن مقالره
به نها اشاره شد ،به موضوعات دیگری نیز مانند مبانی مدرنیتره و تکنولروژیهرای هدیرد،
مکاتب فکریِ اهتماعی و سیاسی و اقتحادی هدید ،هریانهای هیجانیِ اهتماعی نوظهور،
کارایی یا ناکارامدی حکومت اسالمی و  ...پردااته و به نقادی نها بپردازد ،نسبت دیرن برا
نها را مشخص و موضع دین در این زمینههرا را اسرتخراا و تبیرین و اسرتدالل کنرد و بره
شبهاتِ فراوانی که در این عرصهها به دین و هامعۀ اسالمی وارد میشود ،پاسخ گویرد .در
پایان ذکر این نکته ضروری است که اندیشههای استاد شرهید مطهرری نقطرۀ عطر
اهتماعی اسالمی است و نه پایان راه ،بلکه شروعی برای ابداع و تحول علمی است.

کرالم
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