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  شیعی جدید کالم مؤسس مطهري؛ شهید استاد
  **نیا قائمی علیرضا / *عباسی اهللا ولی

  چكيده
 استاد شك بي است. يعلم مباحث نيتر مهم از ،يمالك ديجد مباحث ژهيو به ،المك علم

 در وي شود. مي محسوب معاصر اسالمي ةانديش  در نوآور و شاخص هاي  چهره از مطهري
 و فلسفه با آشنايي پرتو در بود؛ گسترده و عميق مطالعات داراي اسالمي كالم و فلسفه
 داد نشان خود از جدي جهتو دوران اين اساسي يها    پرسش و مهم مسائل به ،غرب الهيات

 را وي توان مي ،رو اين از گذاشت. جاي بر خود از جديد كالم تأسيس در مؤثري سهم و
 جايگاه ساختن روشن ضمن است درصدد مقاله اين برشمرد. شيعي جديد كالم مؤسس

 نوپديد مباحث ةدربار وي مهم يها     نظريه از برخي ،جديد كالم گفتمان در مطهري استاد
  ند.ك بررسي را يكالم

  ديني. گرايي كثرت ،هرمنوتيك ،دين و علم ،عقل ،خاتميت ،تجدد ،جديد المك :ها كليدواژه

                                         
 v_abbasi1358@yahoo.com  پژوهشگر و محقق *

  1/6/90: پذیرشـ 13/2/90: دریافت. اندیشه و  فرهنگ پژوهشگاه دانشیار **
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  مقدمه
 اسالم دنیاي در ،است شده تحوالتی و تغییردچار  اتیاله ،مسیحیت عالم در که گونه همان

ت تحوال ،معاصر ةدور در است. بوده رو روبه مختلفی تطورات و تتحوال با کالم علم نیز
 طرح موجب و نهاده متکلمان و اندیشمندان فراروي را اي ه تاز هاي  پرسش مدرن دنیاي

 کالم« عنوان است. شده کالم و اتیاله ةحوز در »جدید کالم« عنوان با جدید مباحثی
 محافل و مذهبی ادبیات در و است اخیر ةسد تمصطلحا از ،اسالمی فرهنگ در »جدید
 ،شد منتشر و ترجمه زمینه  این در که اثري نخستین ندارد. ندانیچ ۀسابق پژوهشی و علمی
 کالم تاریخ نگارش با که است ق)1332ـ1273( نعمانی شبلی اثر جدید کالم  علم کتاب
 مطهري استاد بعدها کرد. کیدأت نوین کالمی تفکر اهمیت و ضرورت بر ،جدید

 ضرورت و کالم تحول بر یفارس آثار در و گرفت کار  به را واژه این ش)1358ـ1298(
 1الهوري اقبال محمد چون کسانی کرد. کیدأت جدید کالمی نظام تأسیس و آن به پرداختن

 در وي اند. کرده بحث دینی ۀاندیش بازسازي و اتیاله در تحول از نیز ق)1357ـ1289(
 روزگار ۀستیشا اسالمی کالم / اتیاله یک است کوشیده اسالم در دینی فکر احیاي کتاب

 آموزشی ۀبرنام در کالمی جدید مسائل ةدربار بررسی و بحث اما ،کند تدارك را خویش
 -است معاصر کالمی اندیشه تحول در عطفی ۀنقط کهـ  يجد شکل به دانشگاه و حوزه
 توجه که است دهه همین اواسط از و شد آغاز شصت ۀده در و فرهنگی انقالب از پس

  است. شده پدیدار ،شود می نامیده کالمی جدید مسائل آنچه به فراوانی
 داده قرار ابهام از اي هاله در را آن ،جدید کالم اصطالح از دانشوران مختلف هاي  تلقی

 با ماهوي تفاوتی جدید کالم آیا که است آن زمینه این در مطرح محوري پرسش است.
 وجود هب صرفاً جدید پسوند هکنیا یا، رود می شمار به جدید علمی و ،دارد قدیم کالم

 علم ساختار تغییر بر آنکه بی ،دارد اشاره کالمی اندیشه ةحوز در نوین هاي  پرسش و مسائل
 هاي رویکرد ،پرسش این به پاسخ در باشد؟ داشته یداللت جدید علمی تولد و کالم

 جز که اند کرده تلقی نوین کامالً دانشی را جدید کالم برخی: است شده اتخاذ 2مختلفی
 اساساً نیز اي عده. نیست متصور (قدیم) سنتی کالم و آن میان دیگر نسبتی ،یلفظ اشتراك

 از ضلعی در که اند دانسته پیشینیان کالم ۀادام را آن و ،هستند جدید کالم نام به علمی منکر
  است. یافته تجدد مسائل) در غالباً (و اضالع
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 مجالی ،قدیم با جدید کالم هاي  تفاوت و کالم علم شدن نو چگونگی ةدربار سخن
 ،شویم جدید کالم مخالفان و طرفداران شاتمناق وارد اینکه  بدون نجایا در طلبد. می گرید
 هم ،پردازد می ما دینی دعاوي شرح به هم ،متکلم بپذیریم اگر که کنیم می اشاره اجمال به
 و نقش هر در که کرد مالحظه توان می ،آید برمی آنها از دفاع مقام در هم و آنها تبیین به

 ،کالمی تجدید جهت بیشترین شاید یابد. می مجال شدن نو و تجدید شیب و مک اي وظیفه
 هاي  شبهه و ها اشکال ظهور دنبال به زیرا گیرد؛ صورت دینی يها    باور از دفاع ةحوز در

 اینها از بیش کالم علم تجدید ماجراي البته .است الزم نوینی هاي  احتجاج و ها شیوه ،جدید
 وظیفه مردم دانایی پیشرفت یابد. می تازه بیانی و نو شرحی ،دینی دعاوي گاه و است

  .شود می دینی دعاوي از جدید هاي  تبیین به نیاز موجب و کند می دشوارتر را متکلمان

  ايران در كالمي جديد مباحث ةپيشين
 به ایران در جدید کالمی تفکر ،است تازه اصطالحی که، »دجدی کالم« تعبیر از نظر صرف

 تمدن و مدرن هاي  اندیشه ورود زمان از و قاجار ةدور اواخر در رسد. می مشروطیت ةدور
 بنیادین عناصر از یکی مثابه به ،دین براي التیکمش هک یهنگام از و ایران به غربی جدید
 و دین تعارض حل براي مختلفی هاي الگو ،آمد پدید ،اسالمی ـ ایرانی فرهنگ درسنّت 
 دینی اندیشه  اساساً که بودند آن بر آخوندزاده  فتحعلی میرزا مانند ،اي ه عد شد. ارائه  تهمدرنی

 مسئله حل راه را ایرانی ۀاندیش  از  زدایی دین رو، نیا  از. یستن شدنی بازسازي و پذیر اصالح
 با ستیز و شریعت حریم از پاسداري در را راه نیز یبرخ 3ند.ستدان می مدرنیته و دین

 .ندردک می جو و جست اسالم به بازگشت در را صحیح راه و دانستند غرب فاسد هاي  یدها
 ۀاولی اصول به بازگشت دنبال به ،مدرنیته و دین تقابل و تعارض بر کیدأت با رویکرد این

  آن و است کرده قلمداد کجروي و بدعت ،داده رخ آن از بعد که را آنچه هر و است اسالم
 سرانجام ريکف مختلف هاي جریان صورت به هک اي میانه راه اما ند.ک می سرکوب را

 دین از جدید هایی الگو ۀعرض با خواست می هک بود جریانی ،ندک باز را خود مسیر توانست
 بازسازي و دین داشتن نگه زنده ۀدغدغ جریان این برسد. دو نآ میان پیوندي به ،مدرنیته و

 ،اسدآبادي الدین سیدجمال مانند افرادي داشت؛ را یدین هاي  شالوده اساس بر جدید ۀجامع
   اند. دسته این از ... و یطالقان اهللا آیت ،طباطبایی ۀعالم

 نخستین بلکه ،دینی طلب اصالح و احیاگر نخستین تنها نه اسدآبادي الدین سیدجمال
 داشته کالمی معاصر گفتمان گیري شکل در مهمی نقش که است ایرانی نواندیش متکلم
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 توجه اسالم ابعاد ۀهم به که است طالقانی اهللا آیت ،عرصه این در پیشگام ةچهر دیگر ت.اس
 و سیسمکمار هاي  نارسایی دادن نشان ضمن ،یتکمال و اسالم تابک نوشتن با و داشت
 ومتکح« به او 4.پرداخت یتکمال و اقتصاد ةدربار شهای دیدگاه تبیین به داري سرمایه
 هاي  پاورقی و مقدمه با را ینیینا اثر ۀالمل تنزیه و االمۀ تنبیه ابتک و بود معتقد »اسالمی

  .ردک منتشر توضیحی
 مرجعیت به وي رسیدن و ش)1323 سال (اواخر قم در بروجردي اهللا آیت استقرار اب

 سال پانزده طول در یافت. ممتاز جایگاهی قم علمیه ةحوز ،م)1946ش/1325( شیعیان
 ،بود بزرگ سیاسی هاي  شکمشک و حوادث ۀصحن ایران ،جرديبرو اهللا آیت ۀعام مرجعیت

 بروجردي اهللا آیت درگذشت از پس بود. سیاست در ردنکن مداخله وي رسمی سیاست اما
 آنان از یکی خمینی امام هک شدند مطرح تقلید مرجع عنوان به نفر چند، )1340ن (فروردی

 والیت همسئل پیرامون ،خمینی امام هاي درس که بود ش)، 1340( دهه همین اواخر در .بود
 مبارزان هوسیل به ،اسالمی ومتکح عنوان باکالمی است)،  اي مسئله اصل در (که فقیه

  .برانگیخت موجی اسالمی محافل در و شد منتشر ایران در اسالمی
ث مباح طرح ،آمد پدید بروجردي اهللا آیت درگذشت از پس هک دیگري مهم تحول

م اما شاگردان از عمدتاً اننواندیش بود. روحانیت سازمان پیرامون شانهنواندی و طلبانه اصالح
 هاي  نارسایی از املک آگاهی با هک بودند اي برجسته و نام صاحب روحانیون از و خمینی

 را خود ارکاف ،آن اهمیت به توجه با و روز مسائل با مواجهه در سنتی روحانیت اقدامات
 روحانیونی ترین برجسته مطهري اهللا آیت و بهشتی اهللا آیت ،نیطالقا اهللا آیت ردند.ک می مطرح
 در 5.ردندک مطرح روحانیت و مرجعیت پیرامون را خود اصالحی و نو هاي  اندیشه هک بودند

 روحانی جایگاه و علمی ممتاز موقعیت ،دارد اي ه ویژ جایگاه مطهريشهید  استاد ،میان این
 را خود تحمال تیز ۀلب تا داد انکام وي به ،اش غرضی بی بودن محرز، باالتر همه از و ،او

 همچنین ند.ک علمیه هاي  حوزه و روحانیت سنتی سازمان هاي  نابسامانی متوجه شجاعانه
 و سلطنتی نظام فرهنگی هاي سیاست با ريکف ةمبارز ۀعرص ةچهر ترین مهم مطهري استاد

 موضوع انتخاب دري و است. یسیاس و عملی ةمبارز نارک در سیستیکمار و چپ ارکاف نیز
ش و 1330  ۀهد در را خود ارک و داشت نظر روز هاي نیاز به خود يها     تحقیق و ها     تألیف

 اصول فلسفه و روش رئالیسمکمونیستی با نوشتن پاورقی و توضیح بر غات اوج تبلی در
و  ادامه دادفرهنگی خود  ة فکري وطباطبایی آغاز کرد و تا پایان عمر به مبارزعالمۀ 
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نظام حقوق زن ، ه حجابمسئل، اخالق جنسی، اسالمو  متقابل ایرانخدمات هایی چون  کتاب
  .را نوشت بینی اسالمی جهان ، وگرایش به مادیگري علل، در اسالم

  جديد المك سيسأت و مطهريشهيد  استاد
 گذاشته جاي به خود از ارزشمندي آثار ،اسالمی رکمتف و لمکمت عنوان به مطهري استاد
 و ها اندیشه به آگاهی با ایشان زیرا رود؛ می شمار به عرصه این در اي غنی منابع هک است

 گشاي راه هک ردندک جادیا اي المیک جدید نظام، (مدرنیته) جدید ةدور از برآمده هاي  پرسش
 استاد توان می ،لیدل همین به. است انسان معرفتی مشکالت و معظالت حل در مناسبی
  نامید. »اسالمی جدید المک« گذار بنیان را مطهري
، است اخیر سال چند در متأخران هاي  تالش مرهون نوین المیک ۀاندیش تدوین چند هر

 و است مشهود امالًک المیک جدید نظام گیري لکش در مطهريشهید  استاد سهم کش بی اما
 گوي پاسخ هک، یزمان و عصر هر با متناسب المیک تبکم سیسأت از صراحت با ایشان حتی
  آورد: می میان به سخن ،باشد روزگار آن هاي نیاز

 از هک شده پیدا تأییداتی و نبوده قدیم در هک شده پیدا شبهاتی ما عصر در هکاین به توجه با
 ما زمان در قدیم يها    شبه از بسیاري و است جدید علمی هاي  پیشرفت صاتمخت

 داده دست از را خود ارزش گذشته يها    یدتأی از بسیاري هک همچنان ،است بالموضوع
  6شود. تأسیس جدیدي المک است الزم رو، این از ،است

 و طرح دارد. معاصر المیک ۀاندیش  در مهمی جایگاه ،دینی رانکمتف میان در مطهري استاد
 ،دهد می ارائه توحیدي بینی برجهان درآمدي در المیک مبحث به استاد هک نوینی ساختار
 ایمان و انسان از اثر این در ایشان المیک نظام است. مهم بسیار و بدیع امالًک يساختار
 مطهري استاد شود. می بحث انسان از ندرت به ،سنتی آثار در هک حالی در. شود می شروع

 ،داشت شبهات مقابل در آن از دفاع و ارآمديک ،دین اثبات ۀدغدغ هک اندیشمندي ۀمنزل به
 تالکمش و معماها هکبل ،هنک شبهات نه هم آن ،ردندک می هاتبش دفع به اي ه ویژ توجه
 حریم از دفاع به هک است لمیکمت تاریخ و جامعه و الهی عدلکتاب  در مطهري استاد نوین.

او اساساً وجهی کالمی  سیسمکمار است. پرداخته نید يها     فیتحر و شبهات دفع و شریعت
، منشاء دین، علم و دین، مسئله حجابفی). داشت، اما کالمی که فلسفه بود (کالم فلس

هایی از توانایی و دغدغۀ فکري ایشان دربارة   ، همه نمونهحقوق زن و...، آزادي، خاتمیت
شناختی و کالمی معاصر است. در اینجا، برخی مباحث مهم در قلمرو  مباحث دین
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روشنفکران و نواندیشی دینی معاصر و کالم جدید را که امروزه مورد توجه بسیاري از 
  کنیم. نواندیشان واقع شده است، از دیدگاه استاد مطهري تبیین می

  (مدرنيسم) جديد دنياي و دين .۱
 هک است دین با آن نسبت و (مدرنیته) »تجدد« ما روزگار مهم بسیار يها     موضوع از یکی

 هک است الزم انمسلم رکمتف هر بر ،رو نیا از. اند پرداخته بدان غیردینی و دینی اندیشمندان
 ،گفته هورستن هک گونه همان ،رایز ند؛ک تبیین مهم مسئله این برابر در را اسالم دیدگاه
 و گیرند می موضع مدرنیته برابر در ،غیرمستقیم یا مستقیم ،نحوي به اتیاله تمامی تقریباً

  7ست.ین گیري موضع این از يزیگر
: اند داده نشان نشکوا پدیده این به مختلف هاي  گرایش با ایرانی معاصر رانکروشنف

 مبانی ،مند نظام یلکش به دیگر برخی ،گیرند می چالش به لک کی مثابه به را مدرنیته برخی
 (شریعتی)؛ دارند آن به انتقادي نگاهی هم برخی و ،(سروش) پذیرند می را مدرنیته

 عقل التاص را، متجدد غربِ مشخصِ هاي  عیب و...) نصر ،گنون ،(شوان گرایان سنت
 زدگی علم ،زیست محیط بحران ،میتک سیطره ،گرایی احساسات ،گرایی ماده ،استداللی

 را مدرنیته جوهر )وزهکمار هربرت ،نیچه ،هایدگر (مانند ها مدرنیست پست 8،شمارند برمی
 9نند.ک می معرفی کنولوژیکت گرایی خرد سیطره و انگاري نیست ،بشر بنیاداندیشی خود

 جریانی ها کاتولیک منظر از تجددگرایی اما ،ترند همخوان و همسازتر مدرنیته با ها ناپروتست
 یشیک افرک و گرایی انسان ،گرایی پوچ آن فرجام و انگارد می نسبی را ابدي حقیقت هک است
  . و... است نوین

 آیا چیست؟ تجدد و دین نسبت به مسلمان لمانکمت و رانکمتف پاسخ دید باید حال
 در دین نقش نیست؟ نما متناقض مفهومی ،متجدد دار دین آیا پذیرند؟ جمع مدرنیته وسنّت 

 گونه این دارد؟ موانعی و شرایط چه و چیست دینی هنر چیست؟ بشري تمدن و فرهنگ
 ،دینی علم ،راسیکدمو ،زن حقوق ،آزادي و دین نسبت همچون مسائلی و يها پرسش
  است. مواجه آنها با معاصر لمکمت هک هستند مسائلی ،آن مانند و جامعه در دین جایگاه
 را اسالم هک سانیک برخالف ،تجدد وسنّت  جمع ةدربار مطهري استاد ،خالصه طور به
 جمع غیرقابل را دو نیا و دانند می متغیر امالًک امري را زمانه و ،ایستا و ثابت امالًک امري

 تغییر نه و است ناپذیر انعطاف و ثابت امالًک امري اسالم نه است معتقد ،نندک می معرفی
 و ثابت قوانین اسالم ،ایشان دیدگاه از شود. می امور ۀهم ثباتی بی و تغییر موجب زمان
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 سوي از و 10دهد می رخ ثابت قوانین آن چارچوب در قوانین این تغییر هک دارد متغیري
 است. مصون تغییر گزند از ،زمانه يها     تغییر رغم  به هک هست انسان در ثابتی وجهه ،دیگر

 قوانین سلسله کی نیز اسالم و دارد ثابتی وجودي بعد انسان، اوالً ،استاد نظر از بنابراین
 همه رغم به رو، نیا  از. است ثابت وجودي بعد آن به ناظر ثابت قوانین این و دارد ثابت
 واقعی حتیاجاتا برخی هک آنجا از، ثانیاً. دارد نیاز اسالم به همچنان انسان ،زمانه يها     تغییر
 آن تواند می هک است برخوردارساز و کارهایی  از اسالم ،ندک می تغییر زمان طول در انسان

  سازد. مرتفع نیز را انسان جدید يها     احتیاج و نیازها و بگیرد خود نترلک تحت را تغییرات

  جديد علم و دين .۲
 نوع چهار ،بعد به هنگام آن از شد. وارد ایران به پیش سال دویست حدود در جدید علم

  11:است داده رخ اسالم جهان در جدید علم پذیرش برابر در العمل عکس
 اند. کرده طرد را آن ،تلقی اسالم با ناسازگار را جدید علم ،مسلمان دانشمندان از بعضی .1

   است. اسالمی آموزش از تبعیت ،اسالم جهان افتادگی عقب جبرانِ حلِ  راه ،اینها دید از
 اند. دهیوشک اریبس آن پذیرش براي و اند رفته جدید علم استقبال به باز آغوش با گروهی .2

 و جدید علم بر تسلط ،اسالمی جوامع ماندگی عقب عالج راه تنها ،اینها دیدگاه از
 منبع تنها را علم آنها است. علمی بینی جهان با دینی بینی جهان کردن جایگزین

  اند. دانسته واقعی روشنگري
 را گروه این دهند. نشان را جدید علم با اسالم سازگاري که اند بوده این دنبال یگروه .3

  کرد: تقسیم عمده ۀدست سه به توان می
 نظر از کنند. توجیه دینی هاي  زمینه روي را جدید علم فراگرفتن کوشیدند بعضی الف)
 انتقاد از یا شود فبرطر اسالمی جامعه هاي نیاز تا فراگرفت را جدید علم باید ،اینها

  بود. امان در سکوالر روشنفکران و خاورشناسان
 یافتسنّت  و قرآن در جدید علم مهم هاي  یافته تمام دهند نشان اند کوشیده یبرخ ب)
 فهمید. را دینی يها     دستور از بعضی حکمت توان می علم این به توسل با و شود می

 است رسیده نتایجی همان به تجربی علم که برآنند گروه این به متعلق افراد از بعضی
  بودند. گفته پیامبران قبل ها قرن که
 باشد حاکم جدید کالم یک ،آن در که اند بوده اسالم از جدید تعبیري دنبال يا عده ج)
 طبیعت اتیاله دنبال سیداحمدخان نند؛ک جادیا ارتباط اسالم و جدید علم بین بتواند که
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 توضیح جدید علم هاي  یافته پرتو در را اسالم اساسی اصول دبتوان آن کمک به تا بود
  دهد.

 کنند. می جدا آن فلسفی ضمائم از را جدید علم هاي  یافته مسلمان فیلسوفان از بعضی .4
 ،ندیستا می را طبیعت اسرار کشف براي غربی دانشمندان کوشش که حالی در آنها

 علم ،اینها نظر از دارند. می برحذر دجدی علم ۀگرایان ماده ملزومات از را مسلمانان
 مدعی تواند نمی اما .دهد توضیح را فیزیکی جهان هاي  ویژگی از بعضی تواند می جدید

 در که متنی ،داد قرار اسالمی بینی جهان متن در باید را جدید علم باشد. ها دانش ۀهم
 به ما کردن نزدیک در علم نقش و شوند می شناخته رسمیت به دانش باالتر سطوح آن

  دارد. قرار گروه این سطح باالترین در مطهري استاد یابد. می تحقق خداوند
 و قرآن با جدید علم تطبیق مقام در که، مسلمان متخصصان و عالمان از بعضی برخالف

 که بود علم بنیادي مسائل از دسته آن متوجه بیشتر مطهري استاد ذهن ،اند بودهسنّت 
 ایشان شوند. طبیعی و فیزیکی علوم متخصصان و دین بین كاصطحکا موجب توانند می

  شوند: می متذکر
 است داشته سعی همیشه زمینه این در دانشمندان کلمات و آثار ۀمطالع ضمن در اینجانب

 موجب چیزي چه بفهمد و آورد دست به را آنها فکر ۀریش آنها کلمات ي ال البه و فحوا از
 و وارد مخصوصی طرز یک به ،پردازد می فلسفی استنباط به که آنجا دانشمند فالن که شده

 اظهار وارد بعد و بوده گرفته مسلم خود ذهن در را هایی  موضوع و اصول چه شود؟ خارج
  12شده؟. نظر

 و علوم بر حاکم متافیزیکی هاي فرض پیش در را علوم ارباب با متدینان اختالف منشأ ایشان
 ذکر به مطلب شدن روشن براي دانستند. می ناسیخداش در متدینان از بعضی اندیشی کج
 از بعضی ،جدید علم به وابسته گرایانه تجربه هاي  ایده ورود با: کنیم می بسنده مثال یک

 و کند تبعیت تجربی علوم هاي  روش از باید هم اتیاله حتی شدند مدعی مسلمان عالمان
 بر قرآن استدالل است. علمی روش طریق از طبیعت ۀمطالع ،خداوند شناخت راه تنها

 حکمت حتی بعضی شود. می تلقی تجربی علم کفایت بر دلیلی عنوان به، طبیعی هاي  پدیده
   13دادند. تطبیق پوزیتیویسم فلسفه با را قرآنی

 طبیعت شناخت براي ضروري ابزاري آزمایش و تجربه کهپذیرفت  می مطهري استاد
 فعالیت ،ایشان نظر از است. وابسته حواس به صرفاً طبیعت فهم که نداشت قبول اما ،است
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 علم داد. ارائه جهان از خداباورانه تعبیري بتوان تا است الزم علم هاي  یافته روي عقالنی
 مستلزم ،آثارش از خدا وجود استنتاج اما ،سازد آشنا خداوند آثار با را ما تواند می تجربی
 یول ،سازد آشنا خداوند يها     صف اب را ما حداکثر تواند می علم است. عقالنی فعالیتی

 سازد. آشنا ،کند می صحبت آن از قرآن که مطلق عالم و قادر خداوند با را ما تواند نمی
 برد. پی متعال نامتناهی خداوند به خلقت محدود بخش یک ۀمطالع از توان می چگونه
  است: عقالنی فعالیتی مستلزم ،نامتناهی به متناهی از جهش

 ،شود می ذکر صانع اثبات براي قاتمخلو هدایت و مخلوقات نظام طریق از که یهای  راه آن
 که کند می متوجه را انسان که است خوب حدود همین تا اما ،است خوبی بسیار هاي  راه
 است... مدبري نیروي یک تحت ،است ما محسوس و موجود که حاتصف این و عالم این
 و کند می درك را ناظمی ،نظم یک وجود از که است این حداکثر کند... می تدبیر را آن که
 دانسته می را این ساخته که کاري این در عالم ناظم این گوید می حداکثر علم بیشتر... نه

  14».شیءعلیم بکل هو و« که کند ثابت تواند می علم آیا ولی ،است

   عقالنيت و دين .۳
 از ،باوري) (دین ایمان و (خردورزي) تعقالنی نسبت، تر دقیق تعبیر بهو  »دین عقالنیت« مسئله

 هم توان می چگونه هک بحث نیا است. بوده دار نید و متفکر انسان دیرپاي هاي دغدغه
 ،ترین مهم از ؛ماند متدین هم و شد ملتزم آنها لوازم به و کرد استدالل و تفکر ،تعقل

 توجه که است فلسفه تاریخ طول در فلسفی يها     مشکل نیتر دهیچیپ و ترین بنیادي
 خود به فلسفی فکر و دینی ۀاندیش پیدایش زآغا از را دینی اندیشمندان  و فیلسوفان
 خود به اي ه تاز لکش رمعاص شناسی دین و دین فلسفه درنیز  امروز واست.  داشته معطوف

 ،لهانأمت و فیلسوفان میان آراي اختالف و ها چالش بیشترین که طوري به ،است گرفته
  باشد. می آن گوناگون جوانب و بحث این به معطوف

 امري دین آن در که اندیشد می دینی ۀاندیش چارچوب در مطهري استاد که آنجا از
 دار مسئولیت ،نهفته او وجود در که الهی هاي امانت ۀواسط به و است انسان فطرت با مطابق
 عبارت به د.بین نمی تعارضی گونه هیچ هم به نسبت عقل و دین حقیقت و ذات در ،است
 و ذات با که نیست اي مسئله ،دین و عقل رویارویی ۀمسئل مطهري شهید باور در ،دیگر

 و مظاهر از یک هیچ باشد. داشته پیوند دین حقیقت و واقعیت و عقل خالص هویت
 یعنی؛ ندارند ناسازگاري و ناسازواري داري دین و دین با خود خودي به آدمی عقل هاي نمود
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 و ایستد می دین برابر در عقل نه ،دارند یکدیگر با ذاتی سازگاري و زواريسا ،دین و عقل
 عقل تعارض مطهري استاد نظر در ،رو نیا از گشاید. می جبهه دانش و عقل برابر در دین نه
 از عقال و داران دین برداشت و تلقی ةنحو از بلکه ،دین و عقل ذات و حقیقت از نه، دین و

 شخص سالیق و خود نگاه ۀزاوی از را دین انسان چون عنیی است؛ عقل و دین حقیقت
 نفع به را یکی باید و ندارد وجود سازگاري دین و عقل بین که پندارد می ،فهمد می خود

  گوید: می ایشان باره در نهاد. کنار دیگري
 پیروان میان در غالباً ولی ،نباشد جور این اصلی صاحبان و ادیان خود هم اگر بینیم نمی ما
 و عقل ضد بر حقیقتی عنوان به را دین همیشه که است بوده مطلب این ،ادیان روحانیون و

 و ،دین مانع یک و مزاحم وجود یک عنوان به را عقل و ،اند داشته می عرضه آن مقابل نقطه
 [معرفی باشد دار دین تواند نمی اال و ،بگذارد کنار را آن باید متدین انسان یک که چیزي

  15بینیم. می وضوح به را مطلب این مسیحیت در ]اند کرده می
 تکامل و پیشرفت در عقل و دین اهمیت بر ،دین و عقل سازگاري بر افزون مطهري استاد
 را تاریکی هاي زنجیر تمام نیست قادر تنهایی به انسان عقل او نظر در یعنی دارد؛ کیدأت بشر
 يها     اشتباه دچار و است محدود نیز عقل توان و قدرت رایز کند؛ افشانی پرتو و ،پاره
 را بشري عقل است توانسته ،آمده بشر براي الهی انبیاي توسط که دین ،رو نیازا شود. می
  مطهري: استاد ۀگفت به کند؛ راهنمایی و بیدار جهان هاي راز کشف و هستی دریافت در

 کودکی حد همان در عقل این الًاص بودند نکرده رهبري و بودند نیامده پیامبران اگر که است این ما حرف
 رود می گوییم می ،بینیم می داریم را شده آزاد بشر االن ما بود. نرسیده حد این به بشر و بود مانده

 امروز بشر ،بودند نیامده پیش سال هزار چند در هم پیامبران اگر کنیم می خیال ،ماه کره به
 پاره بشر عقل از را زنجیرها و آمدند که دبودن پیامبران این که صورتی در ،ماه کره به رفت می

  16دادند. شخصیت او به و کردند
 با سهیمقا در، نیبنابرا است. عقل از برتر و فراتر دین خاستگاه مطهري استاد نظر در پس
 به باشد. داشته يا برتري چنین تواند نمی هرگز عقل و است خاصی برتري داراي عقل
 وابستگی ةدهند نشان نیا که ،است عقل راهبرد و اهنمار زیادي موارد در نید ،لیدل نیهم

 تکامل به تنها تواند نمی انسان، ایشان نظر در ،رو نیا از باشد. می ابعاد از یبرخ در عقل
 ابزار با ،است کامل و سویه هم که ،آن تعالیم  ۀسای در بشر اینکه مگر، برسد خود حقیقی

 بشر که است آن بر مطهري استاد رایز ؛برسد قیحقی تکامل به بتواند تا ندک سیر دل و عقل
 در تکامل ،طبیعت با پیوند در تکامل که خود راستین سرشت به تواند می دین ۀسای در
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 پس 17برسد. ،است دیگر تکاملی مراحل و ،آزادي در تکامل ،قدرت در تکامل ،آگاهی
 خود وديخ به و اساس و اصل در دین و عقل ،مطهري استاد نظر در خالصه طور به

  ند.ک می ینف را داري دین و دین عقل نه و ،است ستیز عقل دین نه ،ندارند ناسازگاري

  سكوالريسم و دين .۴
 توجه مورد يجد طور به امروز جهان در هک است مدرنیته هاي  ویژگی از والریسمکس

 فراهم را بحث مجال بیشتر میان این در آنچه است. گرفته قرار دینی غیر و دینی اننواندیش
 متفاوتی امالًک هاي  دیدگاه اخیر هاي  سال در هک است »اسالم با والریسمکس نسبت« ،ردهک

   است. شده مطرح آن ةدربار
 را خود دامنۀ که نکشید طولی اما ،کرد رشد زمین مغرب در ابتدا در سکوالریسم گرچه
 به والریسمسک ورود تردید یب کرد. نفوذ کشورها و ها سرزمین دیگر به و داد گسترش

 ،یاسالم يکشورها در آن طرفداران یعمل و يفکر يها تالش از گذشته ،اسالم جهان
 نظر به کشورهاست. این در یتاریخ و ينظر يها زمینه شدن فراهم و ظهور مستلزم

 در بیستم ةسد اوایل و نوزدهم ،هجدهم يها سده یاجتماع - یسیاس يها     تحول ،رسد یم
 این است. ساخته فراهم را سکوالریسم یعمل و ينظر يها نهزمی یبرخ ،اسالم جهان
 یاسالم يکشورها در اسالم و غرب ۀاندیش یرویاروی دوران ،نوزدهم ةسد ویژه به ،دوران

 و حاد يا مسئله گر نمایان چیز هر از بیش ،مذکور یرویاروی است. مختلف يها عرصه در
 حوادث دنبال به، مسئله این کرد. تعبیر »یگماند عقب« ۀمسئل به توان یم آن از که بود يبنیاد

 ،یعثمان يامپراتور انحطاط و ینشین عقب توان یم روآ الیور ۀگفت به که شد مطرح يمتعدد
 را م)1857( هند مغول يامپراتور اضمحالل و م)1830( الجزایر به ها يفرانسو ورود
 ترین مهم رضادرشی محمد ،عرب جهان در 18.دانست مسئله این ظهور عوامل ترین مهم

 به ارجاع با و ریخته فرو خالفت يبقایا بر را يساز دولت که است یجریان يفکر ةنمایند
 و خالفت لغو شاهد نزدیک از آنکه رغم به يو دانست. یم ممکن راشدین خالفت يالگو

 کهبود  باور این بر ،بوده خالفت ياحیا فکر به ،بود مستقل یاسالم يها دولت يگیر شکل
 ،خالفت ،يو نظر از است. اسالم جهان یاصل يها     مشکل حل راه  یتضمین، الفتخ ياحیا

 نظام افتادن جریان به و یشرع احکام تنفیذ ،يگذار قانون مرجع و منبع ،وحدت معیار
 ۀنظری يبازساز صدد در ،»یاسالم حکومت« ۀارائ در يو، دلیل همین به 19است. یاسالم

  است. جدید يها     تحول به توجه با ،خالفت
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 .گیرد می قرار عبدالرازق یعل يفکر يها تالش ،رضارشید يفکر يها تالش اتمواز به
 ،قبل یاندک که نویسد یم را الحکم اصول و االسالم کتاب یشرایط در 1925 سال در يو

 کتاب این در گرچه، عبدالرازق بود. شده لغو یرسم طور به ترکیه در یاسالم خالفت
 سکوالریسم کردن یاسالم دیگر تعبیر به و اسالم با سکوالریسم يسازگار اثبات درصدد

 از اندیشید. یم بدیل يالگو طرح و آن از گذار ضرورت به ،خالفت يالگو انکار با ،بود
 سکوالریسم ةاید یسلب خصلت يگیر شکل موجب توان یم را يو یاصل تالش ،رو این

 20دانست. اسالم جهان در مدرن لتدو يالگو یطراح يبرا الزم ماتمقد تمهید و یاسالم
 يها استدالل يساز برجسته با سکوالریسم و اسالم يسازگار ةاید ،عبدالرازق از پس

 و الرحمن فضل ،طهمحمد محمود چونهم یمتفکران يفکر يها تالش عبدالرازق یتاریخ
 يالگو به نسبت عبدالرازق يانتقاد يها ایده از الهام با اینان .شود می دنبال یطالب محمد
 آن تاریخ و اسالم يها پیام میان يتمایزگذار ینوع درصدد یهمگ ،خالفت یتاریخ

  .برآمدند
 از برخی که گردد بازمی قاجار عصر اوایل به، ایران در سکوالریسم گیري شکل

 رضاخان زمان در سکوالریسم حاکمیت شاهد   ،آن از بعد کردند. مطرح را آن منورالفکران
 سکوالریسم افول آغاز نقطۀ باید را اسالمی انقالب ،سرانجام. مهستی محمدرضاشاه و

  نهایت در که بود »سکوالر« و »دینی« تفکر نوع دو برخورد معلول ،اسالمی انقالب برشمرد.
 انفعال و نشینی عقب آن نتیجۀ که انجامید دینی عالمی رهبري با، دینی تفکر ۀغلب به

 از جانبداري درصدد روشنفکران از خیبر که است چندسالی اما. بود سکوالریسم
  هستند. حکومت و سیاست عرصه در دین دخالت مخالف و آمدهبر سکوالریسم
 گفتمان ،او دینی شأن از نبی سیاسی شأن تفکیک عنوان با ایران در روشنفکري گفتمان

 روشنفکري گفتمان در ند.ک می تفسیر سکوالریستی و لیبرالیستی هاي  چارچوب در را بعثت
 اجتماعی امور تنظیم و سیاسی امور در دخالت و دولت تشکیل 21:معتقدند برخی ،بومی

 رسول حیات زمان احوال و اوضاع مقتضاي که است خاصی تاریخیۀ واقع پیامبر توسط
 دینی دولت تشکیل ایشان اعتقاد به ،رو این از ندارد. دین با ذاتی نسبت و است بوده خدا

 دنبال به مسلمانان براي را دینی رسالتی و تکلیف، نتیجه در. ردندا ربطی دین به نبی توسط
  ندارد.
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 دلیل به اکرم پیامبر که، اخالقی و سیاسی ،اجتماعی رهبري مقام معتقدند ایشان
 از مردمی بیعت و انتخاب طریق از ابتدا ،پذیرفتند خود آسمانی پیام پایگاه نخستین تحکیم
 از بخشی سیاسی رهبري این که نیست چنان و شد واقع پذیرش مورد خداوندسوي 

 و زمامداري مقام ،ایشان نظرگاه از شود. شمرده اکرم پیامبر رسالت و الهی أموریتم
 انتظامی و علمی يها     دستور و يها     ییاجرا به مربوط که آنجا تا پیامبر سیاسی رهبري
 به الهی وحی ةزمر در و آمده وجود به مردم مبایعت و انتخاب طریق از ،بوده مردم  ةروزمر
  22است. نیامده شمار

 بود علی تنها نیز گانه چهار خلفاي میان در: معتقدند و نهاده فراتر را پا حتی 23برخی
 از اي عهمجمو تا آورد دست به ایشان که بود فرصتی مسئله این و شد خلیفه امت رأي با که

 سندي منزله به ایشان هاي  نامه و ها خطبه و دهد نشان را شورایی مردمی حکومت و دولت
  دانست. می جدا سیاست از را دین امام که رساند می تاریخی

 اساسی و مهم علّت دو به ،سالما جهان در اندیشه این پیشینۀ به اشاره با مطهري استاد
  :کند می  اشاره ذیل

 ،اسالم جهان در روشنفکران از برخی : مسیحیت با آن سنجش و اسالم درست نشناختن .1
 در که گونه همان را مباحث این ،دینی ينظر مباحث در غربی متفکّران از  الگوگیري با

 در که اجآن از کار این اند. آورده مسلمانان میان و کرده ترجمه و کپی ،است مطرح غرب
 را افراد این دروغین و خام تشویق ،شود می شناخته اسالمی نوگرایانه  حرکت ،برخی چشم

 جهان در  روشنفکري تاریخ در قیاس بارترین فاجعه این ،ما عقیدة به است. اشتهد دنبال به
  آید. می  شمار به اسالمی

 دینی فرهنگ که دهد می هشدار افراد این به ،خود آثار از بسیاري در يمطهر شهید
 قرآن الف) :جمله از دارد؛ ناهمخوانی زوایا بسیاري از مسیحیت  دینی فرهنگ با اسالم

 و شده تشکیل جدید و عتیق عهد از که مسیحیان مقدس کتاب اما ،خداست کالم شک بی
 ندارند؛ ادعایی چنین زین مسیحیان خود نیست. چنین ،است کتاب چندین داراي  کدام هر
 این و است ناسازگار عقل و علم با که آمده مطالبی گاه ،مسیحیان مقدس هاي  کتاب در )ب

 تر بیش حیانیمس موجود هاي  کتاب ج) است؛ خدا نانسخ تحریف بر دلیل بهترین خود
 براي اصولی و رهنمود آنها در و است اخالقی و عبادي هاي  ارزش و احکام دربردارندة

  24شود. نمی دیده جامعه ادارة
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 از دین جدایی« موجود مسیحیت دینی فرهنگ در که است طبیعی ،وضعی چنین با
 و قیصر به ازآن بخشی و  ،میتقس آخرت و دنیایی  به زندگی نئوش و ،حاکم »سیاست
 تشکیل نیز داران دین اگر حتّی ،صورت  این در رایز شود؛ واگذار کلیسا به نیز گرید بخشی

 دین هرگزجدایی اسالم اما کنند؛ اداره را جامعه علم و عقل اساس بر باید ،دهند حکومت
  دهد. نمی آموزش و پذیرد نمی را آخرت و دنیا دوگانگی و سیاست و

 القا آنان ایادي و استعمارگران :دارد نیز استعماري خاستگاه اندیشه این ،این بر افزون .2
 مسائل به نباید و دهد انجام جا آن در را خود کار باید و است مسجد  يبرا دین که اند کرده

 مسخ ،ها اندیشه گونه این نشر از آنان انگیزة باشد. داشته کاري اجتماعی و سیاسی
 و خواهی آزادي، استقالل ،ستمگران با مبارزه و جهاد مانند ،اسالم آفرین حرکت هاي  هآموز

 و آرا قالب در سخیف سخنان گونه این نشر با آنان است. اسالمی حکومت تشکیل
 و عالمان ویژه به ،مسلمانان و اجتماعی صحنۀ از را راستین  اسالم که برآنند ،ها اندیشه 

  :گویند می ها سکوالریست از انتقاد در ایشان دارند. باز سیاست در لتدخا از را آنان  رهبران
 زندگی مسائل با نباید را دین .دیگر لۀئمس دین و است مسئله یک زندگی اند گفته بعضی

 فرض مجرّد را زندگی مسائل که است این اولشان اشتباه اشخاص این کرد. مخلوط
 هر فساد و صالح است. یکدیگر با توأم ونشئش همۀ و واحد یک  زندگی ،خیر کنند. می
 یا سیاست یا فرهنگ اي جامعه مثالً است. مؤثّر شئون سایر در زندگی شئون از یک

 فرض اگر بالعکس. و باشد درست دینش اما ،باشد فاسد شاقتصاد و اخالق یا و قضاوت
 است نممک ،است گرفتن روزه و خواندن نماز و کلیسا و مسجد به رفتن تنها دین کنیم

 مسیحیت دربارة فرضاً مطلب این ولی، مجزّاست مسائل سایر از دین لۀئمس کند ادعا کسی
  25.نیست صادق اسالم دربارة است صادق

 به اینکه ضمن مطهري استاد است. اجتماع رهبري ،امامت شئون از یکی ،اساس همین بر
 اشتباهی چنین دچار نباید هرگز که شود می نکته این متذکّر ،کند می تصریح  مطلب این

  که شویم
 خیلی شکل به مسئله نتیجه در که حکومت مسئلۀ یعنی  بگوییم ،شد امامت مسئلۀ تا

 فقط که حاال بگوییم و شود پیدا ،است شده پیدا برایش که فروعی این و باشد اي ه ساد
 خواهد می که کسی آن آیا. است مطرح ،باشد حاکم کسی چه اینکه و ،حکومت مسئلۀ
 را مسئله این ما که است این تابع ،این و...  نه یا باشد افضل همه از باید حتماً ،باشد  حاکم
 قُدما احیاناً که است بزرگی بسیار اشتباه ،این و گرفتیم  کوچک و حکومت سطح در فقط

 خیلی اشتباه این امروز شدند. می  مرتکب را اشتباهی چنین گاهی هم متکلّمین) از (بعضی



   ۹۹ شيعي جديد كالم مؤسسشهيد مطهري؛  استاد

 مسئلۀ  که حالی در ،شوند می حکومت مسئلۀ متوجه ،امامت گویند می تا د.شو می تکرار
 نباید را دو این و است امامت مسئلۀ کوچک خیلی هاي  شاخه از یکی و فروع از حکومت

  26.کرد مخلوط دیگر یک با

  آزادي و دين .۵
 یقدق تعیین اما ،است بوده بشري جوامع تمام ۀعالق و توجه مورد آزادي مفهوم گرچه
 کنونی ةشیو به ها آزادي و حقوق از بحث ،رو این از ندارد. طوالنی عمر ها آزادي و حقوق

 فیلسوفان آثار در اي ه گسترد مباحث آزادي ةدربار البته شود. می محسوب مدرن مفاهیم از
 الي البه در مباحث این طرح اما 27.است آمده ارسطو و افالطون ،سقراط چون سیاسی
 ها انسان آزادي و طبیعی حقوق به مربوط مباحث شدن نهادینه به، سوفانفیل هاي  نگاشته

 کم کم خویش انسانی حقوق گرفتن پس باز در مردم يها    ه مبارز با نهایت در تا ،نشد منجر
 مؤثر و نامدار اثر لویاتان آمد. در االجرا الزم هاي منشور و قوانین صورت به مزبور هاي  بحث

-1632( الك جان اثر مدنی حکومت درباره رساله دو ،م)1679-1588( هابز توماس
 ،آزادي باب در نام به م)1878-1803( میل يها     استور جان معروف بسیار نوشتار و م)1704

  آوردند. میان به را مهمی هاي  پردازي نظریه که هستند مشهوري آثار از
 کار به اکراه و اجبار ،دگیبن مقابل در اختیار و اراده ،حریت مفهوم ،اسالمی فرهنگ در

 معرفی را فقهی و عرفانی ،فلسفی آزادي ،دهد نشان را سیاسی آزادي آنکه از بیش و رفته
 زارمی صدارت آغاز زمان از ،مسئله یک ۀمنزل به آن ةدربار ملأت و آزادي تحلیل است. کرده

 ،هآخوندزاد چونهم روشنفکرانی و شد شروع ق)1298-1288( مشیرالدوله خان حسن
 آزادي جمله از غرب تمدن اجتماعی تمقوال تبیین درصدد و... الدوله مستشار و خان ملکم

 ۀرسال در خان ملکم 28گفت. سخن آزادي انواع از کلمه یک ۀرسال در مستشارالدوله برآمدند.
 از بیشتري تحلیل نیز طالبوف 29شمرد. انسان اساسی حقوق از را آزادي مستقیم صراط
  30کرد. ارائه آن از نوین زيسا مفهوم و آزادي

 و کنی مالعلی حاج برگرفتند: مختلفی مواضع ،اجتماعی جنبش این به واکنش در عالمان
 برخاستند مخالفت به ،ردندک می ترویج الفکرانمنور که  گونه آن ،آزادي با نوري اهللا فضل شیخ

 انطباق و آزادي از دفاع در نیز عالمان از دیگر برخی دانستند. اسالم شریعت خالف را آن و
 دقیقاً آزادي از آنها مراد که نیست معنا بدان سخن این البته کوشیدند. دینی اندیشه  با آن

 تنزیه و االمه ۀتنبی صاحب نائینی مرحوم موضع است. مستشارالدوله امثال نزد آزادي همان
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 و قوقح دینی مبانی طرح به وي است. بوده مؤثرتر ،ایشان علمی مقام دلیل به ۀاالم
 ردهک استفاده اکرم پیامبر سیره و قرآنی آیات از عرصه این در و پرداخته مردم هاي  آزادي
 نیز انصافیه رساله صاحب مدنی مالعبدالرسول هاي  اندیشه  ،نائینی مرحوم از غیر 31است.

 آزادي از و دانست حیوان از او ممیز و انسان طبیعت مقوم را آزادي وي دارد. اهمیت
 تجلیل به دینی موضع از نیز بازرگان مهندس 32گفت. سخن و... عقاید بیان ،قلم ،مطبوعات

 نیز طالقانی اهللا آیت 33دانست. ترقی براي کلیدي و الهی موهبتی را آن و پرداخت آزادي از
   34شود. محدود نباید دیگران حقوق حدود در جز که نامید بشر امر ترین مطلوب را آزادي

 از ،حاضر عصر در اسالم اصول و یمبان با آشنا یشناس سالما مقام در مطهري استاد
 و داشته دیرین یآشنای، شود می مطرح بشر حقوق و يآزاد نام به غرب در آنچه با یسوی
 و حقوق از یبخش بر استوار و متین یهای نقد که است یفیلسوفان و نویسندگان شمار در

 را یغرب حقوق و ها يآزاد از یبرخ ،دیگر  يازسو و اند، ساخته مطرح یغرب يها يآزاد
 ،اند نبوده بشر حقوق گذاران پایه غربیان که ورزد می کیدأت نکته این بر حال این با و ،پذیرفته

 هر ند،نهاد انیبن مسلمانان نخست را عدل و یطبیع و يفطر حقوق چونان یمباحث بلکه
   نیافتند. توفیق ،بودند گشوده که یراه استمرار و ادامه در یعلل به چند

 ترین مهم آیا هکاین اما ،است ارزش کی آزادي دیترد یب ،مطهري استاد دیدگاه از
 هاي لیبرال ویژه به ،لیبرال رانکمتف از برخی است. وگو گفت و بحث قابل ،نه یا هاست ارزش

 آن فرع را ها ارزش سایر هک جایی تا اند، ردهک تلقی ارزش ترین مهم را آزادي ،کالسیک
  ند.ا دانسته

 باید ابتدا در ،نه یا هاست ارزش برترین آزادي آیا هک پرسش این به ییگو پاسخ براي
 ،داند می هدف را آزادي هکآن هدف؟ یا است وسیله آزادي آیا هک ردک مطرح را مسئله این

 فقط را آن ،پندارد می وسیله را آن هک سیک اما ند؟ک می تلقی ارزش ترین مهم را آن کش یب
 را آن ،دیگر تعبیر به داند. می وسیله کی را آزادي مطهري استاد داند. می ها ارزش از یکی

 اي، وسیله مالک ولی ،است مالک انسان براي آزادي« :نهایی هدف نه ،داند می مقدمی هدف
 به تا باشد آزادي باید انسان ولی ،باشد آزاد هک نیست این انسان هدف هدفی. مالک نه
  35».برسد خود التماک

 مانع نبودن آزادي هک آنجا از ،نیمک تلقی انسان حیات یتنها هدف را عادتس اگر
 امنیت و تربیت و تعلیم و فرهنگ چون عواملی حتی و بود نخواهد اول ۀدرج ارزش ،است



   ۱۰۱ شيعي جديد كالم مؤسسشهيد مطهري؛  استاد

 افراد براي آزادي ،عمل مقام در ،است گونه این نظر مقام در اگر بود. خواهد تر مهم آن از
 مترک موهبت این از ها انسان ،تاریخ طول در رایز ؛اردد دوم ۀدرج ارزش ،عمل درمقام

 نه انسان آزادي است. داشته آنها براي را یمیاک مکح آزادي ،دیگر بیان به بودند. برخوردار
 مورد وي همنوعان سوي از هکبل ،بیماري و زلزله و سیل چون طبیعی عوامل جانب از

  36است. گرفته قرار تهدید

  خاتميت و دين .۶
 و گرفت خود به اي ه تاز لکش، جدید کالم و معاصر شناسی دین در اتمیتخ ۀمسئل

 ،مدرنیستی تفکر از برآمده هایی  پرسش با و سنتی نگاه از متمایز نگاهی با دینی روشنفکران
 ،مسلمان نواندیشان میان در، رسد می نظر به پرداختند. خاتمیت و نبوت از خاصی تحلیل به

 تأمل و رکتف براي موضوعی ۀمنزل به را مسئله این و دهیاندیش باب این در هک سیک نخستین
 و ایرانی رانکمتف میان در مسئله این نیز وي از پس است. الهوري اقبال ،ردک مطرح

  است. داشته اي ه ویژ جایگاه ایرانی غیر
 است. گفته سخن نبوت ختم مسئله بارهدر مختلفی آثار و ها نوشته در مطهري استاد
 خاتمیت عنوان با که است هایی  سخنرانی ،زمینه این در ایشان اثر ترین فصلم و نخستین

 نام به اي مجموعه در که است »نبوت ختم« نام به اي مجموعه ،اثر دومین .است  شده چاپ
 بر اي مقدمه مجموعه از سوم جزء ،ایشان اثر سومین است. شده چاپ پیامبران خاتم محمد
 ختم فلسفه ۀمسئل به آن از بخشی در که است »نبوت و یوح« نام با اسالمی بینی جهان
 با آشنایی ،زمان یاتمقتض و اسالم :مانند نیز ایشان آثار دیگر در است. شده پرداخته نبوت
   .است  شده اشاره مسئله این به زین مارکسیسم بر نقدي و قرآن

 ها نبوت دیدتج علل پیرامون بحثی با را خاتمیت تبیین ةدربار خود سخن مطهري شهید
 حقیقت یک دین) (یعنی خدا پیام و است پیوسته جریان یک نبوت هکاین با کند. می شروع
 ،آسمانی کتب مداوم هاي  نسخه و شرایع میئدا تجدید ،پیامبران پیاپی ظهور ، نیست بیشتر

 با انسان ارتباط ،نبوت ختم اعالم با و اسالم از پس چرا که ازدس می مطرح را  پرسش این
 نخواهد و نیامده شریعت) (صاحب تشریعی پیامبر تنها نه و شد قطع یکسره غیب انجه
 نبوت ختم راز و فلسفه ،کهنای خالصه آمد؟ نخواهد و نیامده نیز تبلیغی پیامبر حتی ،آمد

 علت سه ،خاتمیت یابی علت و تبیین و پرسش این به پاسخ در مطهري استاد چیست؟
  .تبلیغ و تفسیر به نیاز ج) ؛نقص ب) ؛یفتحر الف) کند: می بیان را عمده
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 هایی  تبدیل و تحریف ،جدید پیامبران ظهور و رسالت تجدید علل از یکی :تحریف الف)
 و ها کتاب آن ل،یدل  همین به. است داده رخ پیامبران مقدس کتب و اتتعلیم در که است

  37اند. ه داد می دست از مردم هدایت براي را خود صالحیت ،تعلیمات
 نبود؛ خود آسمانی کتاب حفظ به قادر فکري بلوغ عدم و رشد عدم علت به قدیم شرب

 ،رفت می  بین از کلی  به یا و گرفت  می قرار تبدیل و تحریف مورد آسمانی کتب معموالً
  38.دشو تجدید پیام این که شد می الزم ،رو ازاین

 و پیشین ادیان محتواي رفتن  نبی از ،جدید شرایع و پیامبران تجدید دالیل از یکی، بنابراین
 خداوند زیرا کند؛  نمی صدق قرآن درباره مسئله این، که درحالی. است آسمانی کتب تحریف

 له انا و الذکر نزلنا نحن انا« است: داده را تغییر و تحریف از قرآن ماندن محفوظ وعده
 کودکی ةدور بشر که گرفت صورت زمانی قرآن نزول ، این بر  افزون. )9 :(حجر »لحافظون

 از مسلمانان، بنابراین. کند حفظ تحریف از را آسمانی کتاب توانست می و بود کرده طی را
 که اي گونه به، دادند نشان اي ه ویژ اهتمام قرآن نگهداري و حفظ به قرآن نزول آغاز همان
 ظهور و پیام تجدید ةعمد علت رو، این از. رفت می بین از تغییري و تحریف هرگونه امکان
  آمد. پدید دین یک ماندن جاوید کافی) شرط (نه الزم شرط و شد منتفی جدید پیامبر

 نزول تاریخ از رسالت و نبوت تجدید علت ترین مهم شدن منتفی به مزبور آیه، بنابراین
 اجتماعی بلوغ یعنی ،نبوت ختم ارکان از یکی تحقق ،حقیقت در. کند می اشاره بعد به قرآن
  دارد. یم اعالم را بشر

 نبودند قادر ،کافی رشد و بلوغ عدم ۀواسط به ها ناانس ،پیشین هاي  دوره در :نقص ب)
 خویش راه ،آن از استفاده با بتوانند تا کنند دریافت خود مسیر براي کامل و جامع ۀنقش یک

 و دنشو راهنمایی منزل به منزل و مرحله به مرحله که بود الزم لیدل نیهم  به دهند. ادامه را
 بشر ،کرد ظهور اسالم که جدیدي ةدور در ولی. کنند همراهی را او همیشه راهنمایانی

 ،متوقف مرحله به مرحله راهنمایی برنامه ،نتیجه در. داشت را کلی نقشه این دریافت توانایی
 دیگر علت به توان می که نجاستیا از شد. جایگزین آن جاي به جا یک کلی ۀنقش آن و

 کلی ۀبرنام دریافت به قادر بشر ،خاتمیت از قبل ةدور در هکنیا آن و برد پی ها نبوت تجدید
 طرح ،ن آ از بعد و ختمیه رسالت عصر در استعداد و امکان این پیدایش با اما. نبود جامع و

 بین از نیز شرایع و ها نبوت تجدید علت این و گرفت قرار بشر اختیار در جامع و کلی
 ارائه اسالم که راهنمایی کلی ۀنقش از استفاده با که اند صصانیمتخ اسالم امت عالمان رفت.



   ۱۰۳ شيعي جديد كالم مؤسسشهيد مطهري؛  استاد

 نشان دیگران به را راه ،موقت هاي  تاکتیک و ها نامه آیین تنظیم و تدوین با و دهد می
  39دهند. می

 از کهاین یکی اند: داده می انجام وظیفه دو مجموع در پیامبران :تبلیغ و تفسیر به نیاز ج)
 خدا از اطاعت به را مردم کهاین دوم. آوردند می دستورالعمل و نونقا بشر براي خدا جانب

. اند کرده  می تبلیغ و دعوت ،زمان و عصر آن الهی قوانین و اتدستور به عمل و
 و است شده لئقا تفکیک تشریعی نبوت و تبلیغی نبوت میان مطهري استاد ،دیگر عبارت به

 کند. می تقسیم گذشته انبیاي شرایع مبلغ رانپیامب و شریعت صاحب پیامبران به را پیامبران
  تشریعی. نه ،اند بوده تبلیغی نپیامبرا بیشتر البته

 نیز تبلیغی نبوت به ،تشریعی نبوت به تنها نه ،است کرده اعالم را نبوت ختم که اسالم
 ۀواسط به اسالم که پذیریمب فرض بر که است نیا درباره سخن اکنون است. داده پایان
 را تبلیغی نبوت یافتن پایان. است داده پایان تشریعی نبوت به اش جامعیت و لیتک و کمال

  کرد؟ توجیه توان می اي فلسفه باچه و چگونه
  :دیگو می پرسش این به پاسخ در مطهري استاد

 تبلیغ اما. است اول ۀوظیف همان ،وحی هدایت و نبوت اصلی ۀوظیف که است این حقیقت
 ترین راقی و ترین عالی ولی …است االهی نیمه و بشري نیمه ۀوظیف یک ،دعوت و تعلیم و

 عقل و خیال و حس دسترس از که دارد هایی رهنمود وحی است. هدایت مراتب و مظاهر
 چنین که وحی ولی. شود نمی آن جانشین اینها از چیزي و است بیرون فلسفه و علم و

  است. رعکسب تبلیغی وحی، تبلیغی نه ،است تشریعی وحی ،دارد خاصیتی
 نرسیده اي پایه به تمدن و علم و عقل ۀدرج که است تبلیغی وحی به نیازمند بشر زمانی تا

 خود دین امر در اجتهاد و تغییر و تبلیغ و تعلیم و دعوت دار عهده بتواند خود که است
 تبلیغی وحی به خود خودبه ،انسانیت بلوغ و رشد ،دیگر عبارت به و عقل و علم ظهور بشود.

 حفظ و تعلیم ۀوظیف قرآن عهد در …گردند می انبیا چنان جانشین علما و دهد می تمهخا
  40.شوند می انبیا جانشین نظر این از علما و شده منتقل علما به آسمانی آیات

 ایفا را مهمی نقش نبوت ختم ۀفلسف در »اجتهاد« مفهوم ،مطهري شهید دیدگاه از، بنابراین
 کلی اصول به معرفت با قادرند ،است علم عصر که، خاتمیت ندورا در امت عالمان کند.  می

 مکانی و زمانی یاتمقتض و شرایط با را یاتکل آن ،مکان و زمان شرایط شناخت و اسالم
 از بسیاري، ترتیب بدین. (اجتهاد) کنند استنباط و استخراج را االهی حکم و دهند تطبیق

 مشرع خود آنکه (بدون را تشریعی برانپیام وظایف از قسمتی و تبلیغی پیامبران وظایف
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 حال  عین در ،رو این از. دهند انجام امت رهبري خاص ۀوظیف با و »اجتهاد« عمل با باشند)
 به نیاز ،است باقی همواره ،رسیده وحی راه از که تبلیغاتی و الهی اتتعلیم به بشر نیاز که

 »پیامبري« و شده منتفی ههمیش براي جدید پیامبر و آسمانی کتاب آمدن و نبوت تجدید
  41است. یافته پایان

  مطهري استاد از پس جديد كالم
 اندیشه  ةحوز در نوظهور مختلف هاي  گرایش به نسبت مطهري استاد ،شدان یب که گونه همان
 و روایی و کالمی مباحث به تنها ،خویش علمی مباحثات در و بود حساس کالمی و دینی

 دینی ۀاندیش و تفکر پیرایش به فراوانی اهتمام و سعی و نبود معطوف سنتی و رایج فلسفی
  داشت. دینی برون معرفتی هاي  حوزه دیگر با گسترده تعامل از ناشی هاي  آسیب و آفات از

 مباحث با ایشان برخورد کیفی و کمی سطح کردیم تالش اجمال و اختصار حفظ با
 تفکر ةحوز در نوظهور هاي گرایش خیبر به، ادامه در نماییم. بازگو امکان حد تا را نوظهور
 طی در، بلکه نداشت ظهور و بروز چندان، مطهري استاد زمان در که کنیم می اشاره کالمی
  است. یافته رواج دینی نواندیشان برخی میان در اخیر سالیان

  دين پذيري قرائت .۱
 جایگاه يشنفکررو ادبیات در امروزه که است یمباحث ترین مهم از ییک » دین يپذیر قرائت«

 حمایت یافراط صورت به دین يپذیر قرائت از ام کشور در یدین نواندیشان و دارد یخاص
 يخطاها بر مشتمل را آن از یرسم قرائت و دین عالمان فهم ،اساس این بر. کنند یم

  گیرد. قرار يبازساز مورد باید که دانند یم شناسانه روش و شناسانه معرفت
 تعارض مانند ،فلسفی و اجتماعی ،سیاسی عوامل از برخی تبع به، دین پذیري قرائت

 هاي  نظریه رشد ،دین و عقل تعارض ،علمی فاتتشاکا با مسیحیان مقدس تابک مفاد
 و بروز زمین مغرب دنیاي در ،آن مانند و شناسی معرفت و فلسفه ةحوز در گرایانه نسبی
 توسط دین پذیري قرائت ةاید نشد مطرح شاهد ما شورک است سالی چند اما ،یافت ظهور
  باشد: می معاصر نواندیشان از برخی

 هاي  انیسمکم و دهم توضیح را دینی فهم ثّرکت راز تا ام وشیدهک بسط و قبض ۀنظری در من
 رورهضّبال دینی متون از ما فهم هک است  این بسط و قبض در سخن اجماالً نم.ک بیان را  آن

 تنها نه و نیست واحد فهم به شدن تحویل قابل ثّرکت و تنوع نوع این و است ثّرکمت و متنوع
  42.است سیال هکبل ،است ثّرکمت و متنوع



   ۱۰۵ شيعي جديد كالم مؤسسشهيد مطهري؛  استاد

 شوند: واقع ها قرائت اختالف مبناي عمده ۀنظری دو است نکمم ،معاصر يها     هنظری میان از
 از ایران در هک سانیک معموالً دریدا. نیکش ساخت دیگري و گادامر فلسفی کهرمنوتی یکی

 در را گادامر مباحث و اند گرفته الگو فلسفی کهرمنوتی از، اند ردهک دفاع ها قرائت اختالف
 است. تاریخی اساساً فهم هک شده یمدع روش و حقیقت تابِک در گادامر اند. داشته نظر

 به زمانی هر در هک شود می فهمیده صورتی در تنها متن هک است چنین اصل این معناي
 به شرایط مقتضاي به را متن کی ،گوناگون هاي زمان در ما شود. فهمیده تمتفاو اي ه شیو

 و تاریخی شرایط نظر از همواره مفسر ،دیگر عبارت به فهمیم. می متفاوتی هاي  شیوه
  اند: ردهک ادعا رانکروشنف از برخی ،اساس همین بر 43نگرد. می متن به خود خاص موقعیت

 بیستم قرن در اًخصوص هک، فلسفی) کهرمنوتی( متون فلسفی مباحث به توجه با آیا
 معتبر و درست و نکمم تفسیر تنها را متن کی از معینی تفسیر توان می ،است گسترده دامن
 طور (آن ظاهر مقابل در نص براي معنایی دیگر، مباحث این به توجه با آیا رد؟ک اعالم

 پس .ندارد فردي منحصربه تفسیر متنی هیچ است؟ مانده باقی ردند)ک می تصور گذشتگان هک
  44نیست. نص معنا این به متنی هیچ داد. توان می متفاوتی هاي  قرائت و تفسیرها ،متون ۀهم

 پذیري قرائت و فلسفی هرمنوتیک با سازگاري طبعاً مطهريشهید  استاد علمی مشی
 نجاای در تابد. برنمی را پذیري قرائت از حاصل نتایج او ۀاندیش  و ندارد يسازگار دین

 روشنی فرق هکنیا آن و ،کنیم می  اي ه اشار ،است بحث این در که مهمی نکتۀ به اختصار به
 وجود »رفتن متن سراغ  به ،پاسخ انتظار به« با »مفسر انتظار طبق تفسیر گیري شکل« میان
 داشته پاسخی او پرسش ةباردر متن کهاین احتمال به و پاسخ دریافت انتظار به مفسر دارد.

 براي را پاسخی ،پیش از مفسر که است آن از غیر مطلب این رود. می متن سراغ به ،اشدب 
 متن تفسیر مقام در و بدهد را پاسخ همان متن که باشد  داشته انتظار و کرده آماده خود

 که است چیزي همان این بیاورد. بیرون متن دل از را انتظار مورد معناي همان که بکوشد
 فلیتبوأ برأیه القرآن فسر من« : است شده برده نام »رأي به تفسیر« عنوان با آن از یاتروا در

 درك دنبال به بلکه، نیست معناسازي دنبال به مفسر ،متن تفسیر در 45».النار  من مقعده
 با که باشد فعالی آنکه نه ،بگیرد را متن پیام خواهد می که است يا ه گیرند مفسر ست. معنا

 و ها داوري پیش بخواهد اگر ،درحقیقت کند. معناسازي واهدخ می خویش فاعلیت
 بر را خودش  ذهنیت بلکه ،کند نمی تفسیر را متن ،بدهد قرار محور را خویش هاي  ذهنیت

 به متعدد موارد در  مطهري استاد که رأي به تفسیر یعنی این و ،کند می تحمیل متن
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 بدون هاي تأویل و افراطی گري طنیبا جمله (از آن مصادیق و ردهک تصریح آن ممنوعیت
  46است. برشمرده اسالمی تفاسیر و تاریخ در را اسماعیلیه) و متصوفه دلیل

  ديني پلوراليسم .۲
 ةحوز در جدیدي ةاید مسلمان شانینواند برخی ،مطهري استاد از پس کوتاهی ۀفاصل در

 پلورالیسم اساس بر شود. می نامیده »دینی پلورالیسم« که کردند مطرح ادیان مندي حقیقت
  گوید: می باره این در ویینک فیلیپ هک چنان 47.دارند سانکی اعتبار دینی هاي سنت ۀهم دینی،

 هاي سنت ۀهم در ،متفاوت هاي صورت به یگانه غایی دینی واقعیت ،گرایی ثرتک اساس بر
 هاي هرا برابر طور به آنها ۀهم گفت توان می آنجا تا ،شود می تجربه و كدر ،اصلی دینی

  48نند.ک می ارائه نجات و رستگاري به رسیدن براي عملی
 قرار توجه مورد پژوهی دین و علمی محافل در امروزه هک گونه آن ،دینی پلورالیسم بحث
 مطرح دینی پلورالیسم عنوان با بحثی ایشان. نبود مطرح مطهري استاد زمان در ،است گرفته

 به ناظر هک شود می دیده مطالبی ،الهی عدل تابک خصوص به ،استاد آثار در اما ،اند ردهکن
 ،استاد دیدگاه از است. رستگاري و نجات و حقانیت با آن نسبت و ادیان تنوع بحث

 برشمرد: پلورالیسم ۀزمین توان می را غرب در دین شدن فردي و شخصی
 هک است جهت این از ،شد سیک مزاحم نباید ایمان و توحید نظر از گویند می هک ها فرنگی

 در انسان است. شخصی و ذوقی و اي سلیقه و خصوصی امور جزء اینها ،نندک می رکف
 از یکی است. هنري امور مثل است. ایمان اسمش هک باشد سرگرم باید چیز کی به زندگی
 ،آید می خوشش فردوسی از یکی ،آید می خوشش خیام از یکی ،آید می خوشش حافظ
 داري؟ دوست را سعدي چرا تو هک دارد دوست را سعدي هک شد سیک مزاحم نباید دیگر

 دین گویند می باشی. داشته دوست را حافظ باید حتماً هم تو ،دارم دوست را حافظ من
 را هانای از کی هیچ هم سیک کی ،دارد دوست را اسالم سیک کی است. جور همین هم

  49شد. سیک مزاحم نباید ،ندارد دوست
 و گرایی ثرتک عنوان با آنها از امروزه هک را اي یهنظر دو الهی عدل تابک در مطهري استاد

 از برگرفته هک سومی ۀنظری ادامه در و است ردهک بررسی و نقد ،شود می یاد انحصارگرایی
 با ،دارند ريکروشنف ۀداعی هک سانیک معموالً ،ایشان دیدگاه از .سازد می مطرح ،است قرآن

  گویند: می قاطعیت
 سیک هر؛ نیست غیرموحد و موحد میان هکبل ،غیرمسلمان و مانمسل میان فرقی گونه هیچ
 و تشافکا کی یا و خیریه  مؤسسه کی تأسیس راه از خدمتی ،دهد انجام یکنی عمل

 دارد. خداوند جانب از پاداش و ثواب استحقاق ،دهد انجام دیگر راه از یا و اختراع
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 خداوند براي. ندک نمی عیضتب بندگانش میان عادل خداي و است عادل خداوند گویند می
 نداشته یا باشد داشته ایمان دین به ،نشناسد یا بشناسد را او اش بنده هک ندک می فرقی چه

 عمل ،ندارد دوستی و آشنایی ۀرابط او با اي ه بند کی هکاین خاطر به هرگز خداوند ،باشد
 اي ه بند اگر اولی ریقط به و گرداند نمی ضایع را او اجر و گیرد نمی نادیده را بنده آن کنی

 ۀرابط آنان با و نشناسد را او فرستادگان ولی ،دهد انجام کنی عمل و بشناسد را خدا
 مقابل در شد.ک نمی او کنی عمل روي بطالن خط ،باشد نداشته دوستی پیمان و آشنایی

 عذاب مستحق را مردم ۀهم تقریباً هک هستند دیگري سانک ،گرایان) ثرتک( عده این
 اي ه ساد حساب کی اینها معتقدند. کنی فرجام و مقبول عمل انسانی مترک براي و نددان می

 جهان مردم سوم دو تقریباً غیرمسلمانان ،غیرمسلمان یا و مسلمانند یا مردم گویند می ؛دارند
 اند شیعه یا نیز مسلمانان .دوزخند اهل ،نیستند مسلمان هک جهت این به. دهند می یلکتش را
 هک دلیل این به اینها و دهند می یلکتش را مسلمانان مجموع ربع سه تقریباً هک ،غیرشیعه یا

 اقلیتی تنها و دارند را بودن شیعه اسم تنها ثریتشانکا نیز شیعیان ،دوزخند اهل نیستند شیعه
 رکذ از پس استاد ند.ا كاند  بسیار اتنج اهل، بنابراین. نندک می عمل خود وظیفه به آنها از
 آن و هست سومی منطق اینجا در« نند:ک می بیان چنین را خودشان  ۀنظری ،مزبور هدیدگا دو

 هک دهد می دو آن با مغایر ريکف ما به مسئله این در ریمک قرآن است. ریمک قرآن منطق
 نه و دارد تطبیق رمآبانکروشنف گزاف ۀاندیش  با نه قرآن نظر است. قرآن مخصوص امالًک
 بر وقوف از پس هک است استوار خاص منطقی بر قرآن نظر ا؛م مقدسان کخش نظري تنگ با

  50.نیست آن جز صحیح سخن هک ندک می اعتراف سیک هر آن
 جهالت روي از فرک و جحود فرک گونه دو به را فرک ،قرآنی آیات از الهام با مطهري استاد

 مستحق نهاآ هک دارد وجود نقلی و عقلی قطعی دالیل ،معاند افرک مورد در ،ندک می تقسیم
 اريک تقصیر روي از نادانی و جهالت اگر گفت باید جاهل افرک ةدربار اما ،هستند عذاب

  گیرد. می قرار پروردگار بخشش و عفو مورد ،نباشد شخص
 میان ،آن از پس و پرداخته دل) و عقل ،(تن تسلیم  ۀگان سه مراتب بیان به ادامه در ایشان

  :است شده قائل کیکتف اي منطقه اسالم و واقعی اسالم
 و پدر هک هستیم مسلمان دلیل این به. هستیم جغرافیایی و تقلیدي مسلمان ما از بسیاري
 مسلمان آن مردم هک ایم ه شد بزرگ و آمده دنیا به اي منطقه در و اند بوده مسلمان مادرمان

 قلباً شخص هک است این آن و است واقعی اسالم است ارزش با واقع نظر از آنچه اند. بوده
 است حق هک آنچه تا باشد گشوده حقیقت روي به را دل درِ ،باشد تسلیم حقیقت مقابل در

 و ،طرف کی از اوشک و تحقیق براساس است پذیرفته هک اسالمی و ندک عمل و بپذیرد
  51.باشد دیگر طرف از تعصبی بی و تسلیم
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 او بر اسالم حقیقت عواملی و علل خاطر به اما ،دارد تسلیم صفت هک سیک ،استاد نظر از
 ما« :سازد نمی معذب را او هرگز خداوند ،نباشد مقصر باره این در او و باشد مانده تومکم

  )15 :اسرا(.»نیمک معذب را بشر نشده) تمام (حجت نفرستاده رسول هک نیستیم چنین
  :ندک می تصریح مطهري استاد

 کند.  پیروي  آن از  است  زمال  کس  همه بر و  نیست  بیش  یکی  زمانی هر در  حق  دین
  ادیان  ۀهم گویند می که  است  شده  رایج اخیر ، انروشنفکر از  برخی  میان  که  اندیشه این

  که  است  صحیح البته .ستین یدرست ۀیشاند  ،یکسانند  وقت  همه در اعتبار  لحاظ از  آسمانی
 و  هدف  یک  سوي  به  همگی خدا  برانپیام ندارد. وجود  نزاعی و  اختالف خدا  پیامبران  میان
 به  متناقضی  هاي  گروه و ها فرقه بشر  میان در  که اند نیامده  آنان کنند. می دعوت خدا  یک

 دارد وجود  حق  دین  چندین  زمانی هر در  که  نیست معنا  نیبد سخن  این  ولی آورند. وجود 
 این  معناي ، عکس بر. بپذیرد خواهد می  که را  دینی هر  زمانی هر در تواند می انسان طبعاً و
 پیامبران  که بداند و باشد  داشته  قبول را  پیامبران ۀهم باید  انسان  که  که  است  آن سخن 
 مصدق  ،الحق  پیامبران و اند بوده  شان افضل و  خاتم خصوصاً  ،الحق  پیامبران مبشر  سابق 
  تسلیم  زمانی هر در  که  است  این  پیامبران ۀهم  به  ایمان  ۀمالز  پس، اند بوده  سابق  پیامبران 

 آخرین  به  ختمیه ةدور در  است  الزم قهراً و  اوست  ةدور  که  باشیم  پیامبري  همان  شریعت
 این و  کنیم  عمل  ،است  رسیده  پیامبران  آخرین  ۀوسیل  به خدا  جانب از  که  هایی دستور 
  52. اوست  فرستادگان  هاي  رسالت  پذیرفتن و خدا  به  شدن  تسلیم  یعنی ، اسالم  ۀالزم 

  گيري نتيجه
 شورک در المیک جدید مباحث ۀپیشین گفت توان می ،شد بیان هکآنچه گذشت  به توجه با
 ةدور محصول آن بالندگی و رشد و جدید المک تعبیر اما. گردد می باز مشروطیت ةدور به ما

 مؤثري سهم جدید المک گیري لکش و تأسیس در مطهري ستادا کش بی است. معاصر
 است. گفته سخن عصر هر با متناسب المیک تبکم تأسیس از صراحت به حتی و داشته

 مطهري استاد زمان در ،شود می بررسی جدید المک عنوان با امروزه هک مباحثی ۀهم چند هر
 و آرا در جو و جست و استاد مبانی به توجه با توان می را مباحث این از بسیاري. نبود مطرح

 ،عقالنیت و ایمان مانند مباحثی داد. قرار بررسی و بحث مورد خوبی به ایشان هاي  اندیشه 
 ۀمطالع با اما. است شده مطرح اخیر سال چند در ،... و دینی پلورالیسم ،دین پذیري قرائت

  رد.ک پیدا خوبی به را يها     شبه و مباحث این از بسیاريپاسخ  توان می مطهري استاد آثار
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