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 چکیده

ترین صفات ممیزة انقالب اسالمی است. این مقاله  ، از جمله مهم«اسالمی»در کنار « مردمی»

اختصاص دارد. این دو « مردم»در مورد « مرتضی مطهری»و « علی شریعتی»به بررسی موضع 

و « جامعه»و « فرد»شناختی دربارة مفاهیمی نظیر های مفصل فلسفی یا جامعهمتفکر بحث

در آثار خود دارند. اما آنها ضمناً به دلیل درگیری عملی در مناسبات « ناس»و « تاریخ»

عنوان ری تجریدی و بهمثابه امنه به« مردم»اجتماعی و مبارزات انقالبی، ناگزیر از پرداختن به 

و « کوچه بازار«ِ »عادی»عنوان مردمِ شناختی بلکه بهجامعه-های فلسفیپردازیابژة نظریه

نظر  اند. بههایشان برای تغییر در نظم یا تأسیس نظم جدید بودهتعیین جایگاه آنها در طرح

ای دوگانه روشنفکر است و موضع-رسد که شریعتی بیش از همه دلمشغول مناقشة مردممی

عنوان معیار کاملی برای سنجش همة امور را به« مردم»در مورد مردم دارد: از یکسو، 

کند، و از سوی اجتماعی و دینی اعم از خدا و پیامبر و عبادت و هنر و نظایر آن مطرح می

« یروزگار برابری انسان»و در حسرت « تشنة ایمان»را از افراد « هاآدمشبه»دیگر، گزینشگرانه 

داند. مطهری بیش از همه بر کند و آنها را پایة اصلی طرح تحول اجتماعی خود میمتمایز می

را برای اشاره به جایگاه مردم عادی به « مستضعف»دین تمرکز دارد و مفهوم -مناقشة مردم

نیست و مالک سنجش مردم « مؤمن»همان « مستضعف»کشد. او معتقد است که چالش می

است. در این مقاله از روش اسنادی و مرور متن آثار « عمل صالح»بلکه « استضعاف»عادی نه 

 است. این دو متفکر استفاده شده

 شریعتی، مطهری، مردم، دین، استضعاف، انقالب اسالمیواژگان کلیدی:  
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 مقدمه و طرح مسئله

ترین خصیصه فکر تجدد است، اهمیت یافتن  ترین ظهورات اومانیسم، که مهم یکی از مهم

عنوان معیار و مبنای تأسیس یا سنجش نظم و ترتیبات سیاسی و  به« طبقة سوم»یا « مردم»

بخشی اجتماعی که سنت )و دین( بر امر پیشینی و بیرونی، که مبنای نظم اجتماعی است. درحالی

« مردم»شد، تکیه داشت، تجدد کمال مطلوب سیاسی و اجتماعی را در خواست و نیاز  تلقی می

داند. این  ممکن می« حاکمیت مردم»و تأسیس قوانین اساسی را بر مبنای اصل  جستجو کرده

بخش بیرونی، وقتی یا دیگر امورات تعین« عقل»و بعدتر « دین»و « سنت»جای  به« مردم»تکیه بر 

بنیاد در جوامع غیراروپایی، نظیر ایران، قرار گرفت، به  دین(های سنت )در برخورد با نظم

 سیاسی و اجتماعی در تاریخ معاصر آنها بدل شد. ترین چالشاصلی

 1531، دو صفت اصلی انقالب شکوهمندی هستند که در سال «اسالمی»در کنار « مردمی»

و « مردمی»در ایران، به پیروزی رسید. هرچند از همان ابتدا، مناقشاتی نظری دربارة نسبت 

مفهومی را پایان داد نه کفایت چنین در این انقالب وجود داشت، اما آنچه این غائلة « اسالمی»

مباحثاتی یا غلبة نظری گفتاری خاص، بلکه موفقیت عملی انقالب بر سر کار آوردن رژیم 

اسالمی -ریزی نظم اجتماعی خاصّ خود بود. انقالب عمالً به مناقشة مردمیسیاسی جدید و پی

اخیر، تداوم داشته و در درون خود ویژه در دو دهة پایان داد، هرچند نظراً این مباحثه کماکان، به

های است. طرح عقالنی( یافته-نخبگانی یا مردمی )عوامانه(-المثل دوگانة مردمیتحوالتی )فی

نخبگانی برای تأسیس یا بازسازی نظم سیاسی و اجتماعی حکومت و جامعه، همواره درگیر 

با اقتضائات دین و « طرح»یا « برنامه»، و گذاری از لزوم انطباق یک بوده« مردم»بحث از جایگاه 

شریعت یا هواداری از خواست عمومی به دغدغه یا مطالبه دربارة انطباق با خواست نخبگان یا 

طور است. به خواست عمومی مردم، یا تطبیق با اصول عقلی یا میل عامة مردم صورت گرفته

زننده و دومی  مثابه اتهامبه ، اولی«بودنمردمی»و « پوپولیسم»تر، در دو دهة اخیر، دوگانة مشخص

مثابه آرمان متعالی، از جمله پربسامدترین واژگانی هستند که محل بحث و مناقشة نخبگانی و به

 است.  عمومی قرار گرفته

بخشی آن در و قدرت تعیّن« مردم»رسد که مناقشه بر سر جایگاه و خواست نظر می به

ه در دورة مابعدانقالب به اوج خود رسیده، سیاسی و اجتماعی ک« طرح»و « برنامه»هرگونه 

)دین( بنیاد جامعة ایران با  تر و پیامد فرهنگی تالقی نظم سنتبخشی از روند تاریخی گسترده

های مختلف، با های فکری و سیاسی در دورهاقتضائات و مسائل نظم جدید اروپاست. جریان
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، «مستضعفین»، «خلق»، «توده»، «عوام»، «مردم»، «ناس»، «رعیت»خلق مفاهیم و تعابیری نظیر 

و نظایر آن راهی برای بحث متفاوت خود از افراد جامعه و شیوة خاصّ خود « امت»و « ملت»

های نهادی مختلف جامعة ایران بخشی سیاسی و اجتماعی باز کنند. همچنین بخشبرای نظم

است: از همه  میل کرده« مردم»خصوصاً از مشروطه به این سو، به سمت توجه به خواست و نظر 

در مقابل « منافع مردم»مشهودتر در سیاست، گرایش عمومی اصحاب سیاست به در نظر گرفتن 

معنای واگذاری امور  نه تنها به« کردن مردمی»است؛ در اقتصاد، « وظیفه و تکلیف»عمل به 

دی به نفع تأمین اقتصادی به مردم و رفاه بیشترِ آنها، بلکه براساس عبور از قواعد اصولی اقتصا

نظر از اینکه اهل علم باید به جهان اجتماعی توجه  خواست مردم است؛ در حیطة تفکر، صرف

معنای وابسته کردنِ آن به اجماع عمومی مدّنظر  علم به« کردندموکراتیک»داشته باشند، ضمناً 

های گروه های جمعی نیزتر، در حوزة عمومی و در رسانههای درونیاست. غیر از این الیه

عبارتی، هستند. به« رضایت مردم»مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هنری به دنبال تأمین 

های اخیر، افراد های اجتماعی در سال ها و شبکهویژه با گسترش رسانهرویم، به هرچه پیشتر می

برای اثرگذاری تری های نهادی و نخبگانی، امکان گستردهگرینیاز از واسطهمعمولی و عادی، بی

کنند. نگرش مثبت انقالب مستقیم بر نحوة تنظیم قوانین اساسی یا تصمیمات بنیادین پیدا می

طور بنیاد بودنِ نظام جمهوری اسالمی موجب شده تا این امکان بهو مردم« مردم»اسالمی به 

نامیده « شرعی»یا احکام « کارشناسی»ای فراگیرتر شود. حال آنکه آنچه تصمیمات فزاینده

شود، شأن مستقلی دارند که دائماً از جانب خواست عامّه که ممکن است لزوماً منشأ عقلی یا  می

 شوند. علمی یا دینی نداشته باشند به چالش کشیده می

های اصلی فکر انقالب و در دورة مابعدانقالبی، راهی جز بازگشت دوباره به کانون

ب برای یافتن تمهیدی برای ادامة راه انقالب وجود بازسازی دیدگاه متفکران بنیادگذار انقال

شدنِ فکر انقالب اسالمی و از جمله درک از ندارد. علی شریعتی و مرتضی مطهری در ساخته

اند. لذا پرداختن به ای داشته و از برخی جهات در این مسیر پیشگام بودهنقش برجسته« مردم»

رخی از روندهای کنونی مؤثر باشد. این مقاله به تواند در تصحیح و بازسازی بآنها می دیدگاه

عنوان نقطة  در مقطع منتهی به وقوع انقالب اسالمی به« مردم»بررسی آرا این دو متفکر دربارة 

مثابه یک نقطة آغاز تأسیسی مهم برای تحوالت عطفی مهم در تاریخ معاصر ایران، و نیز به

 بعدی اختصاص دارد. 
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 هدف و سؤال پژوهش
ای از دیدگاه  کند: نخست کمک به روشن شدن ابعاد تازه دو هدف اصلی را دنبال می مقاله

در تأسیس و تداوم نظم « مردم»متفکران بنیادگذار انقالب اسالمی درخصوص سهم و جایگاه 

و خارج کردن آن از حصر مقوالت نظری نظیر « مردم»زدایی از سیاسی و اجتماعی؛ دوم مفهوم

در تعامالت و « مردمی»تر از صفت بینانه دین ترتیب کمک به درک واقعو ب« انسان»و « فرد»

 های مختلف سیاسی و اجتماعی در دورة مابعدانقالب اسالمی. مناقشات مابین گروه

شناختی شریعتی و مطهری برای تأمین این اهداف، بدواً به مباحثات نظری فلسفی و جامعه

و در ادامه به دیدگاه آنها دربارة نقش و « ریختا»و « جامعه»و « انسان»و « فرد»درخصوص 

شود. از این رو سؤال اصلی پژوهش این عنوان افراد عادی و معمولی پرداخته می جایگاه مردم به

 است که: 

 چیست؟« مردم»یک. دیدگاه شریعتی و مطهری دربارة 

عادی های مفهومی بدیلی برای بحث از مردم دو. در آثار شریعتی و مطهری، چه کلیت

 وجود دارد؟

 پیشینة تحقیق

ویژه مطهری و  های متعددی درخصوص آرا و افکار متفکران انقالب اسالمی، به تاکنون پژوهش

توان به  ها را می است. از حیث ارتباط با موضوع این مقاله، این پژوهش شریعتی، صورت گرفته

 سه دستة اصلی تقسیم کرد.

 های معطوف به فلسفة تاریخ یک. پژوهش

ه دلیل غلبة رویکردهای مارکسیستی در فضای فکری و مبارزاتی دهة چهل و پنجاه شمسی در ب

ایران )و دهة پنجاه و شصت میالدی در جهان سوم( شریعتی و مطهری خود را ملزم به واکنش 

اند. درواقع هر طرح تغییر سیاسی و  ها و نقد آن دانستهنسبت به دیدگاه تاریخی مارکسیست

، الجرم نیازمند درکی از منطق تحوالت تاریخی است، شریعتی و «انقالب»یک معنا اجتماعی، به 

« تاریخ»، «تکامل»پردازی سیاسی و اجتماعی خود را به بحث از  مطهری نیز بخش مهمی از نظریه

ها موضوع خود را اند. برخی از پژوهش و نیروی پیشبرندة آن از منظر اسالمی و شیعی کرده
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اند نظیر )مطهری ]علی[،  طهری و شریعتی در باب فلسفة تاریخ قرار دادهاستخراج دیدگاه م

 (. 1535( و )فصیحی، 1531( و )ابوطالبی، 1533(، و )مالیی توانی، 1535

 شناختیهای معطوف به نظریة جامعهدو. پژوهش

یا به واسطة اشتغال ذهنی، « امر اجتماعی»همچنین مطهری و شریعتی به دلیل پرداختن به 

و پاسخ به مسائل اصلی آن « شناسی جامعه»ویژه در مورد شریعتی، ناگزیر از مواجهه با  به

در آرا « فرد و جامعه»ها موضوع خود را خصوصاً مسئلة نسبت  اند. برخی از پژوهش بوده

( یا 1531زاده یزدی ) (، حسین1533اند نظیر )سوزنچی،  مطهری و شریعتی قرار داده

 (.1531) جمشیدیها و توانای نامی

 های معطوف به مسئله جبر و اختیار سه. پژوهش

خصوص مطهری، این دو به برخی دعاوی کالمی نیز  به دلیل پایگاه دینی فکر شریعتی و به

ها بر بحث از مسائلی نظیر مسئلة جبر و اختیار یا مسئلة آزادی انسان  اند. برخی پژوهش پرداخته

(، )کشفی و امیری، 1535زادگان، اند نظیر )صداقت خصوص مطهری، پرداخته در آرا این دو، به

 (.1533( و )قمی و کتابی، 1535

گفته برای این مقاله سودمند است، اما کماکان با طرح  های پیش هر سه دسته از پژوهش

مسئلة این مقاله تفاوت مهمی دارند و آن اینکه بحثشان متمرکز بر تأمالت نظری و تجریدی 

گفته به آنچه که در این مقاله،  گانة پیش های سه درواقع پژوهش«. واقعی»اد است تا از فرد یا افر

که « مردم»اند و نه به خود  شود پرداختههای مفهومی در آرا مطهری و شریعتی نامیده میکلیت

 شوند. فرد یا افراد واقعی تلقی می

 مالحظات نظری
های مهم نظری و شود، دشواریده میعادی و واقعی نامی« مردم»پرداختن به آنچه در این مقاله 

کم باید به دو مورد اصلی آن اشاره کرد. توضیحات این بخش رافع  روشی دارد که دست

 کم ذهن خواننده را نسبت به وجود آنها آگاه سازد: تواند دست ها نیست ولی می دشواری

ا به امروز، به در سنت فکری غرب است و از روزگار او ت« مفهوم»ترین منتقد  یک. نیچه مهم

است.  اشکال مختلفی در مورد نسبت مفهوم و نحوة انعکاس واقع در آن، بحث و افشاگری شده

و گزارش دقیق امر واقع بود. « عینیت»درواقع علم جدید با نفی دین و بعدتر متافیزیک، مدعی 
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رای انعکاس واقع نیست، بلکه ابزاری برای سرکوب آن است )ب« مفهوم»نیچه مدعی بود که 

((. مفاهیم در ارتباط 1531(، و )مصلح و پارسا خانقاه، 1533شرح بیشتر بنگرید به: )یاسپرس، 

خصوص  مشغولی اصلی دانشمندان به های نظری خود به دلبا هم نظریه را شکل داده و دستگاه

زیر بار  دادة دینی یا متافیزیکی، اکنون خود راجای امر پیش شناسان بدل شدند. امر واقع، بهجامعه

مشغول پرداختن به واقعیت  های مفهومی علمی یافت که بیش از آنکه دلتر دستگاهبسی سنگین

دهی به اجزای زندگی روزمره باشند، درگیر منطق درونی مفهومی خود و تعیین نسبت و وزن

پردازان مناقشات نظری خود را داشتند و در نتیجة همین دستگاه نظری خود بودند. حال نظریه

آغاز شد. ادبیات « مفهوم»از سیطرة « واقع»توجهی به امر واقع، عصیان برای نجات بی

ها معطوف به محصول همین سیطره و عصیان است. کوشش« شکنیساخت»و « گرایی برساخت»

های برساختی غیرواقعی شد، هرچند این تالش های عینی از سیطرة کلیتخارج کردن واقعیت

الواقع، هر تالشی برای زدودن سایة مفهوم از و انتزاع در پیش گرفت. فی تازه نیز خود راه تجرید

 خود در معرض خطر تشکیل دادن مفهومی تازه یا ناگزیر از آن بود. « واقع»

یا « پوپولیسم»تر شود با مفهوم رایجنامیده می« گراییمردم»دو. آنچه در این مقاله 

گرایانه است و ناظر بر اً نقطة مقابل رویکردهای نخبهگرایی نوعتمایز دارد. عوام 1«گرایی عوام»

هایی با های آنی عامة مردم در مقابل طرح برنامه انگیز مبتنی بر خواستطرح شعارهای وسوسه

تر آنهاست )برای دیدن بحثی از ماهیت و اشکال پوپولیسم، بنگرید به اتکا به مصلحت بلندمدت

تر گسترش دخالت گرایی در این مقاله، روند عمومیردم((. حال آنکه مقصود از م1531)گیدرن، 

تدریج، امر پیشینی به نفع خواست و نظر مردم در قلمروهای دینی یا عقالنی یا نخبگانی است. به

های امر پسینی نحوی که برای بقا نیازمند تن دادن به هوس کند بهنشینی میامر پسینی عقب

امری عموماً مربوط به قلمرو سیاسی و ناظر بر شعارهایی  گراییکه عوام عالوه درحالی است. به

مثابه روندی فرهنگی و گرایی بهو ایجاد بسیج سیاسی است، مردم« مردم»برای جلب توجه 

های بنیادی فکر و عمل اجتماعی است: تغییراتی دهندة پیدایی تغییرات در الیهتاریخی نشان

عبارتی، شود. بهایانة توسط گروهی دیگر اصالح نمیگرناپذیر که با طرح شعارهای عوامبازگشت

معنای تمایل قلمرو سیاست به خودسازگارسازی با تمایالت  پوپولیسم، در صورت کالن آن، به

 ناپذیر است.گرایی و یکی از همان تغییرات بازگشتعامّه، خود شکلی از مردم

ـــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1   . Populism 
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 شیوة انجام پژوهش

عنوان کلیت برساختی مفهومی در آرای مطهری و به نه« مردم»اساس، در این پژوهش نیز  براین

های نظری، بلکه همان مردم عادی کوچه مثابه موضعی برای تشکیل دستگاهشریعتی، و نه به

تواند مفهومی در این مقاله خود می« گراییمردم»بازار مدّنظر هستند )هرچند که مردم عادی یا 

که در بخش  دربارة مردم عادی دارند، اما چنانهای مهمی  تازه باشد!(. شریعتی و مطهری بحث

است. لذا این مقاله  های معاصر اساساً به آنها توجهی نشده پیشینة تحقیق آورده شد، در پژوهش

در آرا مطهری و شریعتی نیست، بلکه به « مردم»شکنی مفهوم از حیث روش متوجه ساخت

دنبال بیان توصیفی دیدگاهشان  روش اسنادی و متکی بر متون و آثار این دو متفکر، به

درخصوص نقش و جایگاه مردم عادی است، چیزی که تاکنون از سوی پژوهشگران حتی 

طور اجمالی یک گزارش تاریخی از تحول جایگاه مردم در  است. ابتدا و به گزارش هم نشده

ی شود تا معلوم شود که مطهری و شریعت مناسبات سیاسی و اجتماعی معاصر ایران مطرح می

های مفهومی فلسفی یا  اند و در ادامه، نخست به کلیت وارث چه مسئلة تاریخی بوده

شناختی )آنچه مردم نیست( و سپس به تصور از مردم واقعی )آنچه مردم هست( از منظر  جامعه

 شود. این دو متفکر پرداخته می

 های تحقیق  یافته
ای آشنا شود که  ست خواننده با مقدمهقبل از پرداختن به سؤال مورد بحث در این تحقیق الزم ا

 های تحقیق او را مدد رساند. تواند در فهم یافته می

 در ایران معاصر« مسئلة مردم»درآمدی تاریخی بر تحول 
مثابه یک نظم کامل و خودبسنده برای زندگی، پیش از مواجهه با نظم حاکم بر جامعة ایران، به

اد است که در درون خود، چه از حیث عملی یا از دین( بنینظم جدید اروپا، نظمی سنت )ـ

بندی سیاسی و  دارد، و براساس همان نیز توانسته صورت« مردم»حیث نظری، درکی از جایگاه 

ای از که تصور تازه« امر جدید»اجتماعی خاصّ خود را شکل داده و استمرار بخشد. مواجهه با 

ترین ظهورات  چالش کشید. از جمله مهم نهد، این نظم و آن درک خاص را بهپیش می« مردم»

در جریان « مردم»خواه بر سر خواه با علمای مشروعهاین چالش مناقشة منورالفکران مشروطه

 خود اختالف تریناصلی مشروطه، صدر اهلل نوری، دراهلل شیخ فضلنهضت مشروطه است. آیت
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 اَم کالً قانون، جعل» که داشت دتأکی و دانستمی «قانون جعل» حق سر بر را خواهان مشروطه با

 منشأ همان نیز «قانون جعل» از منظور(. 31: 1511 ترکمان،) «دارد اسالم با منافات بعضاً،

 بر و خود ارادة براساس مردم. «خدا» نه و اند«مردم» قانونگذار مدرن، تفکر در. است قانونگذاری

 وحی» نه و است قانون منشأ «انسان لعق» پردازند؛ می قانون وضع به ،«شانجمعی مصالح» مبنای

به معنای « عقل» ،«اسالمی مملکت» در که بپذیرد تواندنمی اهللفضل شیخ که لذاست. «الهی

 ایفقره در این از پیش چراکه شود، قانونگذاری در وحی جایگزین مصلحت سنجی عامّه

 ؛«است قوانین ختم او، نقانو» و است پیامبران خاتم اسالم پیامبر که کند می استدالل طوالنی

 وحی او سوی به الصور، یوم الی است، عباد صالح مقتضی آنچه» که است «خاتم» معنابدین

 مجلس، در قانون وضع به اعتقاد که است بدیهی اهللفضل شیخ برای منظر، این از. است «شده

 دو خوبی، به شیخ نجاای در(. همان) «دارد را دین کمال و خاتمیت به اعتقاد با را منافات کمال»

 که قانونگذاری منبع عنوان به مردم یکسو از: کندمی تفکیک هم از را قانونگذاری برای منشأ نوع

 منفعت نیز آن معیار و شود قلمداد قانون وضع منبع بشری و مصلحت عامّه، عقل آن مبنای بر

 صورت، این در که قانونگذاری منبع عنوان به( دین) وحی دیگر سوی از شود؛ می عمومی

 ایدة پیرو را خواهان مشروطه شیخ. است خداوند رضایت نیز مالک و خداست حقیقی قانونگذار

 مرزبندی متجدد خواهان مشروطه و خودش بین و داند می دوم ایدة به معتقد را خودش و اول

به پیروزی رسیدند و مجلس « مردم»متجددین با تأکید بر مشروطه و شعار آزدی  .کندمی

حال، نگرش منورالفکران متجدد در جریان جنگ جهانی اول نسبت  روطه را برپا کردند. بااینمش

جای خود را به بدبینی نسبت به « آگاهی مردم»به مردم تغییر یافت، و خوشبینی اولیه نسبت به 

های منورالفکران خود همراهی کنند. ظهور توانند با طرح و برنامهداد که نمی« جهل مردم»

و خواست آنها اما اینبار از « مردم»ن با پشتگرمی و راهنمایی منورالفکران، پایان اتکا به رضاخا

ای عقالنی و علمی از نخبگانی است: مردم نیازمند تربیت بر مبنای پشتوانه-موضع برتر عقالنی

م ((. ظهور رضاخان در مقا1533های منورالفکران آگاه بودند )بنگرید به: )زائری،  طریق برنامه

دقیقاً نتیجة چنین راهبردی بود. تا دهة سی و چهل شمسی، راهبرد غالب همین « مستبد صالح»

ریزی از است: مردم و سنن و رفتار و فرهنگشان از یک طرف، نخبگان، علم، عقالنیت و برنامه

طرف دیگر؛ و دومی مبنای اصالح و بازسازی اولی قرار گرفت. چند رخداد موجب شد که در 

ه شکاف افتد: یکی وقوع جنگ جهانی دوم که اوالً ویرانگری آن موجب تردید در این رابط

شان از این جنگ یا  ماهیت اخالقی تجدد شد، و ثانیاً مقام علم و نخبگان را، به دلیل جانبداری
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کمک به وحشیگری و ویرانگری آن، به چالش کشید. در ایران هم رویکردهایی انتقادی به تجدد 

و اصالت « توده»ویژه حزب توده، با جانبداری از های مارکسیستی، بهجریان و علم پیدا شد.

ها طلب حاکم به تغییر نگرشگرایانة طبقة منفعتخواست آن در مقابل ارادة نخبگانی و خاص

عالوه در جریان مناقشات سیاسی و اجتماعی از جمله در جریان ملی شدن صنعت کمک کرد. به

ی و اجتماعی علیه قدرت استعماری انگلستان با تکیه بر نیروی نفت، بخشی از بسیج سیاس

شدن مذهبی و مناسبات سنتی ممکن شد. درمجموع، با قدرت یافتن نیروی دینی و برجسته

شان به محور جدید معادالت مذهبی-قدرت مذهبی، مردم با همان فرهنگ و کردارهای سنتی

ب و ورود علما به مبارزات سیاسی و سیاسی و اجتماعی بدل شدند. با اهمیت یافتن مذه

اجتماعی و لزوم ارائة طرح و برنامه از سوی نیروهای مذهبی برای مبارزه و نیز ادارة جامعه، 

بود. البته این دوگانة « مردمی»و « اسالمی»صورت جدیدی از مناقشه ظهور کرد و آن نسبت 

نحوی که  ی( شد، بهعلمی )نخبگان-ها در دوگانة مردمینوپدید موجب تعدیل دیدگاه

گرایانه به معنی اهمیت دادن به فرهنگ و رسوم مردم نزد دانشمندان اجتماعی رویکردهای بومی

گرایانه و مباحثات آنها درخصوص اصالت سومهای جهانویژه اگر به جنبش غلبه یافت )به

در آستانة ترتیب سومی در مقابل نظم علمی جهان اولی توجه کنیم(. بدینداشتن فرهنگ جهان

های که مبارزات سیاسی و اجتماعی با محوریت فرهنگ دینی و ظرفیت انقالب اسالمی، درحالی

رفت، بحث از میزان تطبیق فرهنگ و سرعت و رو به موفقیت به پیش می سنتی جامعة ایران به

مذهبی دارد با آنچه که کمال مطلوب دین و -شیوة زندگی مردم که نوعاً هم ماهیت سنتی

نوعی زندگی و زیست دینی است، هم در دستورکار قرار گرفت. البته بدواً اقتضائات  صورت

شد که معدودی  در صحنة سیاسی و اجتماعی موجب می« مردم»عملی مبارزه و لزوم نگهداشت 

از متفکران به این دستورکار تازه بپردازند اما با عبور از مرحلة مبارزه و استقرار رژیم سیاسی 

 های مختلفی مورد توجه قرار گرفت.حث به شیوهجدید، این ب

مطهری و شریعتی دو متفکر و مبارز سیاسی مهم با تأثیرگذاری باال در آستانة پیروزی 

های صنفی و )با لحاظ تفاوت« مردم»انقالب اسالمی هستند که نه تنها آرای آنها با اقبال عمومی 

پردازی برای تحول ر مقام نظریهگروهی خاص در مورد هریک( مواجه است بلکه ضمناً د

اند. آنها در مقام مبارزین پرداخته« مردم»های گسترده نقش و جایگاه سیاسی و اجتماعی، به بحث

سیاسی که بخشی از آنچه در صحنة عملی مبارزه در حال رخ دادن است محصول عمل خود 

مردمی -یح مناقشة اسالمیآنهاست، ضمناً به لوازم نظری مبارزه نیز توجه داشته، و درصدد توض
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اند. آثار مطهری و شریعتی توأمان حاوی دو نوع بحث است:  مردمی برآمده-یا علمی)نخبگانی(

های مفصل نظری و تجریدی  ، بحث«شناختینظریه جامعه»و « فلسفه تاریخ»نخست و در قالب 

که پیشتر گفته شد،  نو نظایر آن وجود دارد، که چنا« تاریخ»و « ناس»و «  جامعه»و « فرد»در باب 

پردازی تاریخی و اجتماعی هستند. دوم، و به  هایی مفهومی و محصول اقتضائات نظری کلیت

هایی پیرامون مردم در معنای های اجتماعی، دیدگاه دلیل اشتغال به مبارزات سیاسی و فعالیت

توان تفکیک  یاست. درواقع، م شان مطرح شدهعینی آن و افراد عادی در واقعیت زندگی روزمره

تفکیک کرد، و روشن است که گزارش اولی « آنچه مردم هست»و « آنچه مردم نیست»بین 

آنچه مردم »ها، ابتدا به رو، در بخش یافته تواند مرز و قلمرو دومی را بهتر آشکار کند. ازاین می

آنچه »هم شود تا زمینه برای فشناختی( پرداخته می)در دو ساحت نظری فلسفی و جامعه« نیست

 فراهم شود. « مردم هست

 «( آنچه مردم نیست)»های مفهومی یک. مرور کلیت

 تدوین فلسفة تاریخ

لزوم بحث از فلسفة تاریخ نزد متفکران این دوره، بیش از هر چیز ناشی از ادبیات نظری است 

ب تاریخ عالوه نظریة مهمی در بااست. نظریة مارکسیستی به که حزب توده در ایران ترویج کرده

های تاریخی و هم از جهت بحث از ماهیت  نیز هست: هم از حیث بحث در مورد تفسیر واقعیت

اند این نظریه را بپذیرند و چه آنها که درصدد تاریخ. متفکران این دوره، چه آنها که خواسته

. شریعتی و اند اند، ناگزیر از بحث در باب فلسفه تاریخ بوده یافتن جایگزینی برای این نظریه بوده

 مطهری بحث منسجم و کاملی در مورد فلسفة تاریخ دارند. 

 «ناس+سنت»الف. معادلة 

اش مرتبط است. تلقی او از خلقت انسان تلقیِ دینی شناسانهفلسفة تاریخ شریعتی با تلقی انسان

اضافة روح خدا، ]یا[ گِل  لجن )حماء مسنون( به»فرمول خلقت انسان عبارت است از »است: 

« نهایت اضافة بی منهای بینهایت + به»عبارتی،  ( که به503: 1)م.آ. « اضافة روح خدا عفنِ بدبو بهمت

جا استنباط  (. او از همین501)همان، « ترین پست و برترین برتر، مساوی است با آدم پست»یعنی 

همان، « )تضاد میان لجن و خدا»کند که نوعی تضاد دیالکتیکی در ذات انسان وجود دارد:  می

( که خود را در خصایص متضادی نظیر ظلوم و جهول، رنج و آگاهی و نظایر آن، در وجود 511
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دهد )البته با بیان خصایلی نظیر آگاهی، انتخاب، عصیان، آفرینندگی، تفسیر او از  انسان نشان می

ود را بر تاریخ ((. این تضاد، تأثیر دیالکتیکی خ514: 4شود )م.آ. انسان کامالً اگزیستانسیالیستی می

و « دنیاگرایی»در طول تاریخ، جامعه و مردم در حرکتی دیالکتیکی میان »دهد:  نیز نشان می

(. همین منطق دیالکتیکی در انسان، خودش را در 513)همان، « اند در نوسان« گرایی آخرت»

ه همواره در شود ک دهد. در این فلسفة تاریخ، تاریخ جبراً از قابیل شروع می جامعه نیز نشان می

)به تعبیر « راهب»و « مترف»، «مال»حکومت است و سه چهره دارد که سه بُعد طبقة حاکم است: 

قرآن(. درمقابل قابیل، هابیل است که پیامبرانی مانند پیامبر اسالم )ص(، از حیث اجتماعی نَسَب 

و در سلسلة انبیا،  «خاستند از متن محروم و ستمدیدة مردم بر می»برند، پیغمبرانی که  به او می

 (. 113: 13)م.آ. « اندتنها پیغمبرانی هستند که به تودة محروم وابسته»

با یکدیگر و روابط پیچیدة بین آنها « بازی سنت، ناس، تصادف و قهرمان»شریعتی تاریخ را 

های مختلف و در جوامع  ( که وزن و سهم آنها یکسان نیست و در دوره155: 50داند )م.آ.  می

قوانین »است. سنت یعنی « ناس»و « سنت»یز، متفاوت است، با این همه تأکید اصلی او بر متما

اش( و در متن جامعه )در روابطش و در  علمی که در متن انسان )در روانش، در فیزیولوژی

شناسی و  شناس با کشف این قوانین، تاریخ و جامعه و مورخ و جامعه« مسیرش( وجود دارد

قوانین اجتماعی و قوانین انسانی است در »(. سنت 53: 50آورند )م.آ.  ید میشناسی را پد انسان

توانند به کشف آنها  ( که آنها تنها می40)همان، «... شناسی خارج از دسترس مورخ یا جامعه

بپردازند. همانند یک درخت که قوانین رشد خاص خودش را دارد )خارج از دسترس باغبان( و 

ه این قوانین رشد را کشف کرده و بفهمد و برمبنای آنها درخت را باغبان موفق کسی است ک

پرورش دهد. سنت تغییرناپذیر است، بدین معنی که تصادف، نابغه )قهرمان( و مشیت الهی، 

الهی هستند )م.آ.  ها همان مشیت (. درواقع، سنت41توانند آن را تغییر دهند )همان،  کدام نمی هیچ

توانیم انجام دهیم این  و نهاد جامعه نهاده شده و تنها کاری که ما می( که در نهاد انسان 31: 50

رو، ما هم محکومیم و  مان را تنظیم کنیم. ازاین است که آنها را کشف کنیم و براساس آنها زندگی

هم مختار: همانند باغبانی که محکوم است در چارچوب قوانین رشد گیاه عمل کند و مختار 

اجتماعی دخیل -اغش را بیاراید. هم سنت در روند تحوالت تاریخیاست که هرطور خواست، ب

(. 45است: سنت + ناس )همان، « امر بین االمرین»است و هم مردم )ناس( و این همان معنای 

ها و قوانین انسان، تاریخ اند به سنت رمز موفقیت پیامبران و مصلحان نیز همین بوده که توانسته

سالت و دعوتشان را برمبنای آنها تنظیم کنند. آنها در مقام باغبانِ و جامعه وقوف پیدا کرده و ر



 

 

 

 

 
 6931هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال هفتم، شماره دوم، پايیز و زمستان  فصلنامه نظريه   611 

  

 

اند )همان(. از همین رو نابغه )قهرمان( کسی است که  ها منشأ خلقی ندارند، منشأ کشفی انسان

ها تغییرناپذیرند. پس تحول در ها و قوانین وقوف یافته باشد. سنت زودتر از دیگران به این سنت

موتور »گذارد: دهد؟ شریعتی این وظیفه را به مردم وا میجوامع چگونه رخ میتاریخ و تغییر در 

(. درواقع، 41: 50)م.آ. « اند یعنی مردمتاریخ و عوامل اساسی حرکت در جامعه و زمان، ناس

آورند و  های موجود در جامعه و انسان پدید میمسیر تاریخ را ناس )مردم(، براساس سنت

این امر، خود سنتی نهفته در متن «. اراده، امیال، رفتار و خوی ناس استهرگونه تغییری معلول »

 (.41جامعه است )همان، 

 ب. تاریخ و مسئلة فطرت 

و در پاسخ به « شود؟ شخصیت انسان از چه ساخته می»کند که  مطهری با این پرسش آغاز می

بیرونی. عوامل درونی  کند: عوامل درونی و عوامل آن، دو دسته عوامل را از یکدیگر تفکیک می

کند و عوامل بیرونی  خود و تدریجاً در انسان رشد می است که خودبه« عامل فطرت»ناظر بر 

عامل »های مختلفی را در باب  (. او نظریه133: 13)تاریخ( است )م.آ. « جامعه»و « طبیعت»شامل 

ن(، شرایط اقتصادی و کند: نوابغ، قضاوقدر، دانش، اختراعات، نژاد )خو بررسی می« تحول تاریخ

کند، به طور  نظر می ها صرف (. اما او از همة این نظریه43-33: 13مختصات جغرافیایی )م.آ. 

تواند به تنهایی جهت تاریخ و تکامل آن را تعیین کند، بلکه او  مثال، او معتقد است که نابغه نمی

(. نابغه تنها قوانین 11: 13آ. )م.« آورد نیروهای تاریخ را در جهت تکاملی تاریخ به حرکت درمی»

کند، بلکه به واسطة نبوغش،  حاکم بر طبیعت و تاریخ را بهتر فهمیده است، قانونی را خلق نمی

صورت جزئی نیست، بلکه کل  یابد. تکامل در تاریخ نیز به تر از دیگران آن را درمی بهتر و سریع

کند، کلِ تاریخ رو به جلو است و  میطور جزئی پیشرفت ن یابد، یعنی تاریخ به تاریخ تکامل می

« سوی حق و پیشرفت حق و غلبه روزافزون حق بر باطل در حال حرکت است به»جهت آن نیز 

ها انحطاط تاریخی نیز  (. در جریان تاریخ، ممکن است در برخی دوره153: 1535زایی، )لک

 گردهایی باشیم. باشیم و شاهد عقب داشته

داند می« بینش ابزاری»در مقابل « انسانی یا فطری تاریخ بینش»مطهری بر مبنای آنچه 

دار بودن بدین معناست که دار است. این جهت( معتقد است که تاریخ جهت54: 1511)مطهری، 

سوی کمال،  به حکم سرشت خود، متحول و متکامل است، حرکت به»تاریخ طبیعتی دارد و 

(. در اینجا دو پرسش 51: 1511)مطهری،  «الزمة ذات اجزا طبیعت و از آن جمله تاریخ است
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آید: اول اینکه ماهیت طبیعت تاریخ چیست؟ معنوی است یا مادی؟ دوم اینکه  اصلی پدید می

تاریخ، چندعاملی است یا تک عاملی؟ در پاسخ به پرسش اول، مادی بودن یا معنوی بودن 

مجموع عوامل مادی و شود که نظریة مطهری ناظر بر ترکیبی بودن ) طبیعت تاریخ مطرح می

توان  معنوی( طبیعت تاریخ است. در پاسخ به پرسش دوم نیز مطهری معتقد است که نمی

های مختلفی برای  چندعامل را در تفسیر تاریخ دخالت دارد، چراکه در این صورت باید طبیعت

مل تاریخ را توان سیر تکا دار بودن تاریخ منافات دارد و نمی تاریخ در نظر بگیریم و این با جهت

(. فرض وجود طبیعت برای تاریخ، مستلزم وجود یک 534: 1535با آن توضیح داد )نصری، 

عامل واحد برای تفسیر تاریخ است. از نظر مطهری، این عامل واحد همان فطرت است. مبنای 

های فطری دارد که موجب  تفسیر تاریخ برای او عامل فطرت است. انسان خصایص و ویژگی

آموزی و حفظ آن، استعداد یادگیری، توان  شود: تجربه ت اجتماعی و تاریخی وی میتکامل حیا

تفکر، قوة ابتکار، امکان خالقیت و آفرینندگی، عالقه به نوآوری. این خصایص فطری عامل 

 (.153زایی،  اند )لک تحول و پیشبرندة تاریخ

، از سوی دیگر عامل واحد داند )مستقل از افراد( مطهری از یکسو تاریخ را دارای طبیعت می

داند و بدین ترتیب، طبیعت تاریخ و فطریات  ها می در تفسیر این طبیعت را خصایل فطری انسان

رو، تفسیر مارکسیستی از تاریخ به چالش کشیده  دهد. ازاین انسانی را در ربط با یکدیگر قرار می

ها علت  های فطری انسان ه خصلتشود. تکامل تاریخ صرفاً با اتکا به ابزار تولید نیست، بلک می

عبارتی، لزوماً تغییر در مناسبات طبقاتی، به تحول در  اصلی تکامل و تحول در تاریخ است. به

های پستِ منحرف از  های مؤمنِ کمالجو و انسان شود، بلکه منازعة بین انسان تاریخ منجر نمی

نان که لزوماً نه مسائل و (. همچ53: 1511است )مطهری،  فطرت، موجب تغییرات تاریخی شده

های معنوی و تضاد درونیِ انتخاب بین حق و باطل عامل  نیازهای مادی، بلکه خواست

است. درواقع در بینش انسانی/ فطری تاریخ، اصل نبرد و تنازع در  های تاریخی بوده کشمکش

نبرد »شود، لکن نه صرفاً در قالب  جامعه و نقش آن در تکامل و تحول تاریخ پذیرفته می

 (. 40میان انسانِ پست منحرف و انسانِ مترقی متعالی است )همان: « نبرد عقیدتی»، بلکه «طبقاتی

شود که مطهری و شریعتی هر دو معتقدند که تاریخ، دارای قوانین و قواعدی مالحظه می

واسطة  رود. نوابغ، مصلحان، انبیا و قهرمانان تنها بهکند و پیش میاست که بر مبنای آن عمل می

توانند زودتر یا بیشتر از دیگران به این باشد( می تواند منشاهای متفاوتی داشتهنبوغشان )که می

تر آنها، در مسیر آن عمل نمایند )این تلقی در شریعتی،  قوانین پی ببرند و با شناسایی دقیق
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طق حاکم بر این نظر نیز وجود دارد: شریعتی منشدیدتر از مطهری است(. اما بین این دو اختالف

جو وداند اما مطهری منطق حاکم بر این قوانین را در فطرت جستقوانین را منطق تضاد می

کند. از سوی دیگر نزد شریعتی، فرد )ناس( باید قوانین موجود در تاریخ را کشف کند و بر  می

داند  ن میتاریخ را مشخص کند. مطهری عامل تحول و تغییر در تاریخ را انسا« جهت»مبنای آن 

انسان به حکم قضا و »باره عبارت معروفی دارد:  های فطری که دارد، او در این واسطة خصلت به

 (. 11: 1511)مطهری، « قدر، آزاد و مختار و مسئول و حاکم بر سرنوشت خویش است

کم در نظر مطهری و شریعتی، فردِ انسانی در مقابل تاریخ مقهور  شود که دستمالحظه می

تواند تواند به یک عامل اصلی در تحول و دگرگونی تاریخ بدل شود. این تلقی میمینیست و 

مبنایی نظری برای این متفکران برای ایفای نقش مردم در حوزة سیاسی و اجتماعی باز کند. 

 کند.تر میشناختی این متفکران این مبنای نظری را کاملبررسی نظریة جامعه

 شناختیبرساخت نظریة جامعه
دهندة آن است: نسبت  ر متفکر اجتماعی، ناگزیر از بحث در باب جامعه و عوامل تشکله

ها، عامالن انسانی و نظایر آن. روزگار شریعتی و مطهری، مصادف  ساختارها، نهادها، روندها، رویه

های نظری برای بازسازی  های مدرن و نیز تالش با دورة خودانتقادی غرب و تشکیک در نظریه

ها در ایران،  شده در این سالشناختی شناخته ترین نظریة جامعه اجتماعی است. مهم ی علومها نظریه

اجتماعی این دوره، تعیین نسبت روست که برای متفکران شناختی دورکیم است. ازایننظریة جامعه

 نماید.جامعه یک ضرورت اساسی می -شناختی فردبا نظریة دورکیم و با دوگانة جامعه

 ت جامعهالف. شخصی

که  چنانشریعتی معتقد است که جامعه تجمعی از افراد نیست، ترکیبی از عناصر فردی است، آن

یک  هر مرکبی دارای صفات و طعم و رنگ و بو و خواص فیزیکی و شیمیایی است که در هیچ

اش وجود ندارد. جامعه نیز ترکیبی است دارای خصوصیات اخالقی و حاالت از عناصر سازنده

کند. جامعه مجموعة اشخاص نیست  یک از افراد آن صدق نمی نین و قواعدی که در هیچو قوا

هایی  های او. یک فرد غیر از سلول است، یک انسان است و افراد سلول« شخص»بلکه خود یک 

است: زیربنای اجتماعی یک جامعه « شخصیت جامعه»اند. او معتقد به  است که او را ساخته

ای که شخصیت  یل و کیفیت ترکیب مجموعة عناصر مادی و معنویعبارت است از طرز تشک
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رو شناخت یک جامعه از طریق فهم مذهب، تاریخ،  (. ازاین31: 4اند... )م.آ. یک جامعه را ساخته

شود، بلکه شناخت یک جامعه یعنی شناخت شخصیت این  نژاد یا ساختمان اقتصادی میسر نمی

 (.31: 4ین مافوق انسان یعنی جامعه )م.آ. تر، اانسان مافوق، یا به تعبیر درست

وجودِ قوانین علمی مشخص »پذیرد، به معنی  )تقدیر تاریخی( را می« تقدیر علمی تاریخ»او 

شناسی؛ یعنی وجود قوانین مسلمی  که در طبیعت( قائلم و نیز به جامعه و ثابتی در تاریخ )چنان

و « تعمیم عامیانه»حال، نسبت به  اما درعین(. 33: 4ای مبتنی بر آن است... )م.آ. که هر جامعه

خواهد جامعه، تاریخ یا هر امر اجتماعی را براساس قوانین کلی و اصول عام  خطرناکی که می

شخصیت »کند. شریعتی مدعی است که با تلقی از  شناسی مخالفت می علم تاریخ یا جامعه

که « ان اصالت فرد و اصالت جمعهمة تناقضات موجود میان طرفدار»کارگیریِ آن،  و به« جامعه

شناسی  شناسی و جامعه جنگ میان روان»در قرن نوزدهم رایج بود و امروزه جای خود را به 

که در « جنگ معتقدان به فلسفة تاریخ و مخالفان آن»و نیز « )پسیکولوژیسم و سوسیولوژیسم(

ای را برای  قاعده طرح هرگونه اصل و»اند و  شناسی جدید، سخت نیرومند شده جهانِ جامعه

از بین « دانند بینی آینده را موهوم می ای را برای آن و نیز پیش تاریخ و تعیین مسیر و مرحله

 (.11: 4برد )م.آ.  می

به میزان رشد و »کند. انسان  در مقابل شخصیتِ جامعه، شریعتی بر ارادة انسان اتکا می

درواقع او دو اصل را در «. تاریخ تحمیل کندتواند ارادة خویش را بر ارادة  اش می آگاهی و اراده

دهد: جبر علمی تاریخ و اختیار انسان. برای تشریح بیشتر او از قوانین  برابر یکدیگر قرار می

گیاه و حیوان با اینکه طبق اصول علمی مسلم و »گیرد: در طبیعت  حاکم بر طبیعت کمک می

(. لذا 31: 4)م.آ. « شوند صنعت انسان میمعینی حیات و حرکت دارند، تابع نسبی ارادة دانش و 

، «تاریخ و جامعة بشری براساس تصادف و عبث مبتنی نیستند»جبر تاریخ بدین معنی است که 

طبق »هایی که در این جهان وجود دارند،  های عینی هستند و همانند همة واقعیت آنها واقعیت

در «. پذیر( حیات و حرکت دارندهای تغییرنا ها و آیه اصول علمی )و به اصطالح قرآن: سنت

به میزانی که این اصول ]قوانین[ را از طریق علم کشف »های قانونمند، انسان  برابر این واقعیت

ریزی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و )اعم از ایدئولوژی، برنامه« تکنیک»، با اتکا به «کند می

تخدام دلخواه قوانین علمی موجود در اس»جای قانونی دیگر یعنی  سیاسی( و با انتخاب قانونی به

بینی  خواهد تغییر دهد و با پیشکه خود می چنان تواند مسیر طبیعی را آن، می«متن این دو واقعیت

علمی تاریخ آینده، به پیشگیری از سرنوشت طبیعی آن بپردازد و آن را در مسیری که خود تعیین 
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تحول جامعه و حرکت تاریخ معلول بازی »قِ کند که منط بندی می کند هدایت نماید. او جمع می

 (.31: 4)م.آ.« اختیار انسان و جبر تاریخ است

اش  تواند به اراده و عاملی برای تغییر در تقدیر تاریخی و جبر اجتماعی اما انسان چگونه می

با استعداد الهی »شباهت به پاسخ مطهری نیست:  دهد که بی بدل شود؟ شریعتی پاسخی می

(. پیشتر گفتیم که مطهری چگونگیِ مقاومت انسان در 31: 4)م.آ. « و آفرینندگیخویش: علم 

دهد. مطهری در بررسی  ارجاع می« فطرت»برابر جبر تاریخی و اجتماعی و تغییر در آن را به 

کند اما این علم از نظر شریعتی، فاقد  ابعاد فطرت، از جمله به مسئلة علم و آفرینندگی اشاره می

تواند سرنوشت را بسازد و مسیر  ن آگاهی )ایدئولوژی( مدّنظر است که میجهت نیست: آ

علمِ چگونه بودن اجتماع و تاریخ، »معنایِ  تاریخی را به دلخواه دگرگون کند... )همان(؛ آگاهی به

تکنیک چگونه زیستن انسان و چگونه ساختن »معنایِ  است و ایدئولوژی به« و شرایط طبقاتی

(. 33: 4ه تقدیری که انسان برای خود، جامعه و تاریخ خود قائل است )م.آ.اجتماع و در یک کلم

های موجود و آگاهی درست وجدان  علم و احساس یافتن نسبت به واقعیت»درواقع، این 

شود می« حرکت درست و آگاهانة انقالبی»که موجب « اجتماعی و طبقاتی نسبت به آنهاست

 ی شریعتی در حوزة سیاسی و اجتماعی است. ، پروژة اصل«حرکت انقالبی»(. این 33)

دارد. او  بیان می« فرهنگ»نحو دیگری نیز در ارتباط با  اش را به شناختیشریعتی نظریة جامعه

داند که محتوایش در طول تاریخ فراهم می« های معنوی یک ملت مجموعة ساخته»فرهنگ را 

بخشد. بنابراین هر فرهنگی  ن میاست. وجدان یا روح جامعه، شکل مشخص فرهنگ را بدا آمده

مستقیماً با تقدیر تاریخی و زیربنای اجتماعی ویژة آن پیوندی علت و معلولی و رابطة منطقیِ »

درواقع، فرد یک سلول اجتماعی است که شخصیت انسانی خویش را با تبلور «. متقابل دارد

در وجدان فردی چیزی جز تجلی فرهنگ جامعه « خود»کند؛  خصایص فرهنگی خود کسب می

مجموعة خصوصیات معنوی است که تقدیر »اساس، شخصیت فردی هرکس  نیست و براین

 (.113: 4است )م.آ.  تاریخی و ساختمان اجتماعی او در او پرورش داده

 مثابة ترکیب حقیقیب. جامعه به

به نقد و پردازد. او در ابتدا  شناختی مدونی در باب نسبت فرد و جامعه می مطهری نظریة جامعه

« ترکیب اعتباری»پردازد: در نظریة اول، که او آن را  باره می های موجود در این بررسی نظریه

(، عقیده بر این است که افراد استقالل کامل دارند و جامعه وجود حقیقی 553: 1نامد )م.آ. می
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تزاعی است، ندارد. جامعه اراده ندارد، چون وجود ندارد. وجود جامعه یک ترکیب اعتباری و ان

می نامد )همان، « ترکیب ماشینی»چراکه افراد استقالل کامل دارند. در نظریة دوم، که او آن را 

معنای  کنند. البته این به رو هویت مشترکی پیدا می (، اجزا در پیوند با یکدیگرند و ازاین551

جزایِ مرتبط حال، نوعی سرنوشت مشترک برای این ا نیست، ولی بااین« جامعه»وجود حقیقیِ 

اند که به یکدیگر جوش و پیوند  هاییاند، ولی مستقل آید. اجزا مستقل با یکدیگر پدید می

شود، درواقع، همان  از آن یاد می« ترکیب اتحادی و انضمامی»اند. نظریة سوم، که با عنوان  خورده

، 13م.آ. زند ) را دامن می« جبر مطلق»نظریة معروف دورکیم است که از نظر مطهری نوعی 

است که جامعه « مادة قابل»مثابه یک  (. ارادة فرد همان ارادة جامعه است. فرد برای جامعه به113

ترکیب »بخشد. در نظریة چهارم، که او از آن به  هویت خود را درمجموع این افراد تحقق می

فرد  (، جامعه یک وجودِ حقیقی است، در همان حال110کند )همان:  یاد می« مخصوص به خود

هم یک وجودِ حقیقی است. ترکیب جامعه حقیقی است و در خودش، نهاد و ساختار و قوانین 

افزاید که چنین  رود. مطهری می طور کامل از بین نمی حال، استقالل فرد هم به دارد؛ درعین

حال که استقالل افراد  شود، درهمانتر می شود، در آن جامعه حقیقی تر می ترکیبی هرچه پیچیده

شود. استقالل فرد در میان نهادها و ساختارها و طبقات اجتماعی، محفوظ باقی  یز بیشتر مین

جامعه در آنِ واحد حیات دارد، استقالل... و »ماند. نظر مطهری به نظریة چهارم نزدیک است.  می

وع حال، افراد استقالل نسبی دارند... به حکم استقالل نسبی، یک ن شعور و ادراک دارد و درهمان

آزادی نسبی دارند؛ یعنی جبر محیط اجتماعی حاکم بر افراد نیست... در عین اینکه وحدت 

پردازد که معتقد  طباطبایی می (. او به تشریح نظر عالمه111، 13)م.آ. « وجود دارد، جبر نیست

 است رابطة فرد و جامعه، یک رابطة حقیقی است و در نتیجة تعامل افراد با یکدیگر و با جامعه،

(. او معتقد است که از نظر 115، 13گیرد )م.آ.  کینونت جدید، یعنی وجود جدیدی، شکل می

قرآن، جامعه وحدت واقعی دارد نه وحدت اعتباری. جامعه یک ترکیب اعتباری نیست، بلکه 

ترین مرکبی که  آمیزند. کامل که اجزای طبیعت با یکدیگر درمی چنان یک ترکیب حقیقی است آن

(. خصلت ترکیب حقیقی این است که وقتی به 300، 13د دارد، جامعه است )م.آ. در عالم وجو

اش  کند، قانونی فراتر از قانون حاکم بر اجزای سازنده وجود آمد، قانون خاص خودش را پیدا می

گیرد که   مورد خطاب قرار می« امت»، 154طور مثال، در سورة بقره/ آیة  (. به131، 13)م.آ. 

است  قرآن برای آن )امت(، عمر، وجدان )شعور(، عمل و سرنوشت تعریف شدهدرمجموعِ آیات 

عنوان یک ترکیب حقیقی، دارای قوانین  (. امت )یا در مواردی قوم(، به113-111، 13)م.آ. 
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گفته شده که خدا وضع قومی را تغییر  11خاص خودش است. از جمله در سورة رعد/ آیة 

رای تغییر در وضعش اقدام کند. جامعه )امت/ قوم( دهد، مگر آنکه آن قوم، خودش ب نمی

، 31ورزی نیست )در سورة نساء آیة  شخصیت دارد، لکن این نافیِ ارادة مستقل فرد برای کنش

، شواهدی دال بر استقالل فرد 103، سورة مائده/ آیة 113، سورة اسراء/ آیة 114سورة انعام/ آیة 

بخشی از استقالل فرد از بین برود، ولی همة آمده است(. ممکن است در یک مرکب حقیقی، 

دهد. فرد در مقابل جامعه، استقالل کامل ندارد، ولی فاقد اراده هم  استقاللش را از دست نمی

اش قیام کند، کمااینکه قهرمانان )اعم از نوابغ، انبیا، مصلحان(  تواند در مقابل جامعه نیست، او می

شود که فرد  این بحث، پایان نیافته است. چه عاملی باعث می(. اما 131، 13گونه هستند )م.آ.  این

در مقابل وجودِ حقیقی و مستقل از اجزایِ جامعه، بخشی از استقاللش را حفظ کند و حتی در 

مقابل جامعه عصیان کند؟ چه چیزی مانع از هضمِ فرد در جامعه و یا غلبة جامعه بر فرد 

(. در بخش فلسفة تاریخ 135، 13)م.آ. « طرت استسرّش مسئلة ف»گوید که  شود؟ مطهری می می

 به این بحث پرداختیم.

داند، بلکه نه تنها آن را یک  شود که مطهری، جامعه را یک ترکیب اعتباری نمی مالحظه می

داند. ادبیات قرآنی نیز برای امت،  ترین مرکب حقیقی در عالم می ، فراتر از آن کامل«ترکیب حقیقی»

و برای آن سنت و قانون قائل است. جامعه واقعاً وجود دارد و فرد در برابر موجودیت قائل است 

تواند مقهور  اش، می های فطریواسطة خصلت آن استقالل کامل ندارد، ولی فاقد اراده نیست. فرد به

قائل است. جامعه یک « شخصیت»جامعه نباشد و در برابر آن عصیان کند. شریعتی برای جامعه 

تواند با کشف قوانین حاکم بر رفتار این  قعیت عینی دارد، ولی فرد میاست و وا« شخص»

ای، که خواست خودش است، تغییر دهد. فرد این کار را به واسطة  گونه ، آن را به«شخص»

رغم برخی منطق  دهد. در اینجا شریعتی به اش انجام می فطریاتش از جمله علم و آفرینندگی

شود. اما درمجموع  طة ارجاع به فطرت به مطهری نزدیک میواس متفاوت حاکم بر نظریاتش، به

 دهد.  تر از شریعتی است و شریعتی توان بیشتری به فرد در مقابل ساختار می مطهری ساختاری

 «( آنچه مردم هست)»عادی در نظم اجتماعی « مردم»بندی جایگاه دو. صورت

مطهری، زمینة بررسی جایگاه  شناختی شریعتی و با روشن شدن فلسفة تاریخ و نظریة جامعه

است. البته باید در اینجا متذکر شد که هر دو  مردم در طرح ذهنی این دو متفکر فراهم شده

شان متفاوت است. گیری متفکر نسبت به وضع جامعه رویکرد انتقادی دارند، اما منشأ جهت
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عنوان شود، به مطرح میاجتماعی و انسانی  مطهری رویکردی کامالً دینی دارد و به آنچه در علوم

کند از کند، حال آنکه شریعتی در اینجا حالت بینابین دارد: هم تالش میمسئلة مبتالبه نگاه می

انسانی و اجتماعی  منشأ دینی به مسائل جامعه بپردازد و هم متأثر از رویکردهای موجود در علوم

دهد. شریعتی  تلف نشان میشان با مسائل مخ مدرن است. این تفکیک خود را در نحوة مواجهه

-ها( موضع انتقادی تندی میمتجددها )و نه متمدننسبت به فرهنگ دینی سنتی و نیز برخی شبه

گرچه وی از مفهوم توصیفی ]غیرهنجاری[ »کند: گیرد، هرچند کمی بعدتر نظراتش را ترمیم می

وب و انسانی شود و به سمت درک مطل کند، اما بالفاصله از آن دور میفرهنگ شروع می

(. مطهری، با اتخاذ دیدگاه 151: 1534)کچویان، « رود ]هنجاری و تجویزی[ از فرهنگ پیش می

هنجاری و تجویزی بر مبنای نظریة فطرت، رویکرد انتقادی منسجمی در مورد فرهنگ های 

 سنتی و رفتار مردم دارد که مالک آن تطابق با گزاره های دینی است.

 یزچالف. مردم مبنای همه

ای که آگاهانه درصدد طراحی یک انقالب و تغییر اجتماعی است، دو شریعتی از جایگاه نخبه

ها و متجددین. متفکران سنتی درگیر مسائل جزئی گشاید: سنتیجبهة انتقادی فراروی خود می

 هااند: چپمانده و نتوانستند مسائل اصلی جامعه را درک کنند. متجددین نیز دو دسته دینی باقی

گذارد، و شدن تمایز می«متجدد»شدن و «متمدن»ها، که او در توصیفشان، بین و لیبرال

دنبال ها که بهکند: نخست لیبرالها جدا میها و چپاساس هم راه خود را از لیبرال برهمین

توان بودند نه متمدن ساختن آن. از نظر آنها، تجدد را می« تجددبازی»متجددکردن ایران و 

(. 43: 4الیی از بیرون وارد کرد ولی از نظر او، تمدن یک کاالی وارداتی نیست )م.آ.همچون کا

حلشان غلط بود و از همان ثانیاً روشنفکران چپ که مسئلة اصلی را خوب فهمیده بودند ولی راه

ای در طرحشان رفتند که اتفاقاً آن مسائل از اعتقادات اصلی مردم ابتدا به سراغ مسائل حاشیه

ای را تعریف (. شریعتی آنگاه آگاهانه موقعیت فکری و اجتماعی تازه30: 4شد )م.آ.می محسوب

اش پیشبرد انقالب که رسالت اصلی« روشنفکر مذهبی»کند که خودش مصداقی از آن است:  می

، و «ایدئولوژی انقالبی»و ایجاد تحول اجتماعی است. فلسفة وجودیِ روشنفکر مذهبی خلق 

های زجرکشیده و محرومِ برای ایجاد  به مردم و بسیجِ توده« آگاهی انقالبی»ترتیب دادن  بدین

تغییر در وضعِ موجود است. البته همة نخبگان، اعم از سنتی یا لیبرال یا چپ، هدف نهایی خود 

صورت،  است. دراین کنند که شریعتی برعهدة روشنفکر مذهبی نهادهرا همان چیزی تعریف می
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زة این شکل خاص و برگزیدة روشنفکری را از دیگر اقسام نخبگان معین شریعتی باید وجه ممی

مآخذ علمی او ]روشنفکر مذهبی[ کوچه و بازار و کارگاه و مزرعه و روستاها و حوادث و »کند: 

( و این همان رسالتی است که 153: 4است )م.آ.« آداب و رسوم زبان و وضع زندگی مردم

(. شریعتی برای موفقیت پروژة انقالبش، دو شرط 155: 4)م.آ.  1ندا پیامبران تاکنون به عهده داشته

باشند،  تا متنِ مردم بیدار و وجدان اجتماعی آگاه نشده»نهد: اوالً  اصلی برای روشنفکران پیش می

رهبری نهضت اجتماعی باید مستقیماً »ثانیاً «. هر نهضت و هر مکتبی عقیم و مجرد خواهد ماند

م[ باشد، حضور روشنفکران پیشاپیشِ نهضت تنها تا زمانی ضرورت در دست خود آنان ]مرد

های  متنِ مردم به خودجوشی و خالقیت اجتماعی نرسیده باشند و قهرمانان و شخصیت»دارد که 

ای از میان خود با همان سیمای صمیمی و اصیل و صادق و به تعبیر بسیار زیبا و عمیق  شایسته

 (33: 4)م.آ. « صف خویش نفرستندقرآنی، امّی، نسازند و پیشاپیش 

های  شریعتی مردم را به دلیل محرومیت و استضعافشان، مالک و معیار سنجش پدیده

 دهد: مختلفی قرار می

. او بین دو دسته از پیامبران تمایز قائل است و مبنای این مردم مبنای سنجش پیامبران. 1

غیرابراهیمی که هرکدام پایگاه طبقاتی معینی  بندی مردم هستند؛ پیامبران ابراهیمی و پیامبران دسته

معنای همة  دارند. البته مقصود او از پیامبران وجه تاریخی پیامبری است نه وجه الهی آن، به

(. 111: 13اند )م.آ.  کسانی که یک نهضت دینی را در طول تاریخ بنیان نهاده یا راهبری کرده

و هند مانند کنفوسیوس، بودا، مهاویرا، نانک و پیامبران غیرابراهیمی )اعم از پیغمبران چین 

اند و پیامبران ابراهیمی  پیغمبران ایران مانند زرتشت و مانی، مزدک، وابسته به طبقة حاکمان

« اند جوشیده و منبعث از تودة مردم»اند،  )ابراهیم، موسی، عیسی و محمد )ص((، وابسته به مردم

قشر از تودة مردم یعنی چوپانان هستند، یا اینکه نجار، ترین  ( و متعلق به محروم101: 13)م.آ. 

عنوان  به« امّی»اند. برای تشریح بهتر این ادعا، او به مفهوم  ساز، ماهیگیر و حصیرباف بوده زره

بودن ایشان است. « درس نخوانده»پردازد که عموماً ناظر بر  صفتی برای پیامبر اسالم )ص( می

امّی از امت است، یعنی در برابر »کند:  ، امّی تعبیر متفاوتی پیدا میگرایانة شریعتی در تفسیر مردم

اند و  اند و امّی پیامبران ابراهیمی وابسته به امّت«. اند..  آن سه بعد که در طول تاریخ وارثان قابیل

اند و  خوانده چون معموالً سواد و دانش در اختیار طبقة حاکم بوده و دبیران و روحانیان درس می

ـــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
، «یابی شمّ آرمان»، «آگاهی اجتماعی»شان،   شان است و مالک شناسایی«خودآگاهی آفریننده و مسئول»ویژگی آنها  .1
 (.154: 4است )م.آ.« شناسی حقیقت»و « استعداد ویژة هدایت»، «جویی راه»
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های خودشان از نعمت سواد  طبقه اند، بنابراین این پیغمبران مثل هم سواد بوده ة هم عموماً بیتود

اند. پس امّی بودن پیغمبر اسالم یعنی  بهره بوده و تحقیق و تحصیل و مدرسه و دانشگاه بی

وابستگی به این طبقة جامعه در طول تاریخ و وابستگی به این قطب محروم زجرکشیده و زخم 

( در برابر طبقة 40: 13)م.آ. « ها پیغمبر وابسته به توده»معنای  (. امّی به513: 14است )م.آ.  هخورد

این فرستادة ما از مردم، از توده و از این طبقه است، طبقة رنج و محرومیت و »حاکم است، یعنی 

امیین، »ه نویسد ک می« امیین»(. او در تفسیر 101: 13)م.آ. « نیاز، نیازمند به نجات و رهایی

اند.  شود که از خود مردم، پیامبرانی فرستاده شده های امّی جامعه هستند. در قرآن تأکید می توده

، از ناس یعنی از متن توده بودند. آنها به «اند برخاسته« مردم»پیامبران ابراهیمی هستند که از متن 

الم )ص( به زبان عربی سخن اند، نه به این معنا که مثالً پیامبر اس گفته سخن می« لسان قوم»

« به زبان توده و براساس درد و نیاز خاص و فهم تودة مردم»گفته، بلکه بدین معناست که  می

برند و بر حاکمان  (. همین مردم نهضت توحیدی را پیش می111: 13گفته است )م.آ.  سخن می

امبران غیرابراهیمی از که پی شوند. درحالی های مختلفش )مال و مترف و راهب( پیروز می در چهره

بعثتشان همواره »اند، پیامبران ابراهیمی  کرده قدرت موجود برای پیشبرد رسالتشان استفاده می

(. امام و امامت 115: 13)م.آ. « صورت توسل به مردم است، علیه قدرت موجود در زمانشان به

امام »، بدین معنا که (114: 13)م.آ. « شود از متن امت ناشی می»ریشه است و  نیز با امت هم

 (.101: 13و م.آ.  40: 13)م.آ. « همیشه زنده و است و همیشه سرمشق مردم

« کوشش روح فرد در ارتباط با خداوند»از نظر او عبادت  «.عبادت»گرا از  تفسیر مردم. 1

(، ولی معتقد است که عبادت در اسالم، همانند تلقی پیشااسالمی از عبادت 44: 13است )م.آ. 

در ادامة مسیر نظام کائنات؛ « یک عمل است»مثابه یک عمل ذهنی و درونی نیست، بلکه  به

گزینی از جامعه و واقعیت نیست، بلکه همة عبادات، منتظم به نظم کائنات و طبیعت است،  دوری

گذشتن ذهن و روح فرد از »ذهنی به خداوند نیست، بلکه  صرفاً تقرب فردیِ مستقیم و درون

(. فرد از طریق گذر بر سرنوشت مردم به 33: 13است )م.آ. « امعه به خداوندطریق مردم و ج

رسد، چراکه در جامعة بشری، مردم در همان صفی هستند که خدا نیز در همان صف  خدا می

 (.44: 13اند )م.آ.  است، در این جامعة طبقاتی )حاکمان و محکومان(، مردم و خدا در یک طرف

گرایانه از آن ارائه  ولة دیگری است که شریعتی تفسیری مردم. هنر مقهنر برای مردم. 5

و « هنر برای هنر»های دهة هفتاد میالدی نزدیک است. او بین  دهدکه به آرای نومارکسیست می

کند و مدعی است که هنر باید  گذارد و هنر برای هنر را نفی می تمایز می« هنر برای انسان»
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ئولیت فاقد جهت است و به ابزاری برای توجیه سلطة طبقة باشد، چراکه هنرِ فاقد مس« مسئول»

شعری که در خدمت »کند؛  (. اسالم  شعر را رد می113: 1شود )م.آ.  حاکم بر تودة مردم بدل می

و شعر مطلوبش، شعر « های شخصی و احساسات فردی و در خدمت اشرافیت است هوس

و در کار نجات و آگاهی  آل مردم در خدمت هدف و ایده»متعهد و مسئولی است که 

 (.151: 1)م.آ. « هاست توده

گرایانه دارد. او بین  اش نیز رویکرد مردم شریعتی در فلسفة سیاسی مردم جانشین خدا.. 4

رسد در وهلة اول با یکدیگر تناقض دارند. اولی  نظر می گذارد که به وصایت و بیعت تمایز می

وسیلة مردم است  و دومی، تعیین جانشین و حاکم بهوسیلة رهبر و پیغمبر است  تعیین جانشین به

(. او معتقد است که این دو با یکدیگر تناقض ندارند، بلکه وصایت مرحلة 113: 13)م.آ. 

محدودی پس از رحلت پیامبر اسالم )ص( و مخصوص دوازدة شخصیت معین است، موقتی 

است. او بیعت را همان سازی برای گذار به مرحله بیعت  است و هدف از تعبیة آن، زمینه

اند، اما او معتقد است  کاره داند که در اسالم، اصل اساسی است و مردم در آن همه دموکراسی می

طور مستقیم به مرحلة بیعت گذار کرد. دلیل آن نیز عدم رشد کافی در افراد جامعه  توان به که نمی

که به تربیت افراد جامعه همت برای به عهده گرفتن مسئولیت است. یک دورة انتقالی الزم است 

(، چراکه این مردم 110: 13گمارد و زمینه را برای واگذاری مسئولیت به مردم فراهم کند )م.آ. 

« شود فروشند و با یک آبگوشت، صد رأی جمع می شان را پنج ریال می کسانی هستند که رأی»

، هم امام حضور ندارد، چون هم پیغمبر نیست»(. با این همه در دورة غیبت، 113: 13)م.آ. 

اسالم را بیاموزند، حق را »، مردم خود باید «افتد رسالت پیامبران و امامان بر عهدة خود مردم می

از میان خود گروهی ]را[ »و البته « تشخیص دهند، حدود اسالمی را اجرا کنند... اجتهاد کنند

احساس »ور نمایند و مأم« برای تخصص در شناخت علمی اسالم و استنباط قوانین اسالمی

که مدّنظر افالطون  چنان یعنی علم متعهد آن« حکومت علم»و « مسئولیت مداوم و مستقیم کنند

ترتیب، در دورة غیبت نه تنها مردم بدون مسئولیت  (. بدین115: 3بود را مستقر سازند )م.آ.

کسانی است که از  مسئولیت رهبری ]جامعه[ با»ترِ خدایی دارند: نیستند، بلکه مسئولیت سنگین

تودة مردم، در تعیین رهبری معنوی و اجتماعی جامعه، »عبارتی  ، به«اند و منتخب مردم میان مردم

 ((.111: 1( و نیز بنگرید به: )م.آ 114: 3))م.آ.« گردند جانشین خدا می

اما آیا منظور شریعتی از مردم، کلِّ مردم است؟ درواقع، شریعتی مخاطب خود را همة مردم 

زدن از مردم با لحن سیاستمدارانه و  دم»ش به گروه خاصی از آنهاست. او «امید»داند و  مین



 

 

 

 

 
 637در آراء شريعتي و مطهري    « مردم»اي صورتبندي مسئله  سي مقايسهبرر

  

 

« رئوس و نفوس»داند. مقصودش از مردم، می« توهم عاطفی و خیالی»را یک « دموکراتیک

داند که وابسته و برآمده  می« های بالقوه هایی دارای ارزش شبه آدم»را « عوام کاالنعام»نیست. او 

در حال عادی، فاقد »ودشان نیست، بلکه به دیگر نیروهای اجتماعی وابسته است. آنها از خ

کشند، تولید  کنند، زحمت می کار می»در برابر این اعتراض احتمالی که عوام «. اند ارزش

کند که  سپس اضافه می«. شان است، نه ارزششان اینها فایده»دهد که  ، شریعتی پاسخ می«کنند می

گاه استوار یک هنرمند یا  توانند تکیه می»، یعنی آن دسته از افراد جامعه که «ر منمردم از نظ»

به آگاهی و تشخیص »این افراد چند ویژگی دارند: اوالً «. نویسندة آزاد و سرکش باشند

شدة سیاسی، مذهبی و های تحمیلیِ رایج  و تعیین یک از قالب در هیچ»و ثانیاً « اند رسیده

ای، آنها را  اند. در توصیف شاعرانه بندی ذهنی نیافته و صورت« اند نگرفتهروشنفکرانه شکل 

شان از وضع حوصله»کند که  معرفی می« های آزاد و تشنة یک ایمان تازه و درست قالب بی»

و این « اندهنوز قدرت انتخاب را از دست نداده»(. آنها 101: 4است )م.آ. « موجود سررفته

های استانداردیزه و  نشده و تیپ قالب و تعیین روشنفکرهای بی». آنها بزرگترین سرمایة آنهاست

یا « حرف نو»تواند یک و می« قدرت و جرئت و امکان تشخیص دارند»و « اند بینی نشده پیش

شود، را بشناسند. این گروه در مقابل دو دستة دیگر قرار ، که در جامعه مطرح می«انسان نو»

اند و دومی ساخته و پرداختة  گونه منجمد شدههای موروثی مذهب دارند که اولی در قالب سنت

را « شناسی اسالم»کند که کتاب  اند. شریعتی در آخر اضافه می الگوهای وارداتی تقلید و ترجمه

 (.105: 4اند )م.آ.  اند و تنها همان گروه خاص دریافته این دو گروه اخیر نفهمیده

است.  که در جریان متجدد کردن جامعة ایران پدید آمدهاز جمله فرایندهایی « آسیمیالسیون»

های  آسیمیله»همین فرایند مبنایی برای شریعتی است تا گروه خاص از مردم را توصیف کند: 

« های که قدرت تشخیص و تصمیم و انتخاب و تحلیل مسائل را ندارندانسانشبه»یعنی « مصرفی

های عوام که تا دیروز تابع سنت و آداب و  آسیمیله اند: ها دو دسته (. این آسیمیله114: 4)م.آ.

کنندة محصوالت آن هستند )شریعتی فصل اند و امروز مقلد غرب و مصرف رسوم آن بوده

های  ((. آسیمیله115-114: 4گوید )م.آ. های این گروه از مردم سخن می مشبعی در مورد ویژگی

 ران روشنفکر.داداران و تصدیقاند شامل تصدیق خواص نیز دو دسته

که مردم را  ای به مردم دارد، درحالی که پیشتر هم گفته شد، شریعتی رویکرد دوگانه چنان

کند که مفهوم مردم و  دهد، اما ضمناً آنها را محدود کرده و تأکید می چیز قرار می مبنای همه

است، منطبق  است جزء انسانیت« انسان»گیر اومانیستی که هرکسی جامعه در اسالم، با تلقی همه
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هرکس که در برابر یک مکتب و یک هدف و یک حقیقت بزرگ مسئولیت دارد، »نیست؛ بلکه 

اومانیسم اسالمی، مبتنی بر «. است -که ما قبولش داریم-جزء مردم ]...[ و ]...[ انسانیت رسمی

« متوجه به رشد بودن»و « بشر متعهد به یک نهضت»، بلکه مبتنی بر «فقط بشر بودن نیست»

قرار دارند، نه تنها در متن اومانیسم )بشریت( اسالمی نیستند « غیّ»ست. کسانی که در مسیر ا

(. او از خود 31: 13اند )م.آ.  اند، هرچند از نظر بیولوژی انسان بلکه دشمنان مردم و انسانیت

در »دهد که مقصودش مردمی است که پرسد که کدام مردم؟ کدام ناس؟ و خود پاسخ می می

شان را به ، مردمی که وفاداری«اند و همچنان خواهند شدپرستی شدهریخ، قربانی بتطول تا

 (.13: 13را در دل دارند )م.آ. « روزگار برابری انسانی»اند و حسرت  نهضت توحیدی حفظ کرده

 ب. مالک استضعاف یا ایمان؟

ای فرهنگی  ، پروژهاجتماعی باشد-ای سیاسی رسد که پروژة مطهری بیش از آنکه پروژه نظر می به

شناسی و در صدر  دنبال آسیب است که البته نتایج موردنظر شریعتی را نیز به همراه دارد. او به

دارد. او در ابتدا، « مستضعفین»شناسی امر دینی است. مطهری بحث مبسوطی در باب  آن، آسیب

رآن بر این است که شناسی قگویند اساس جامعه می»پردازد که به نظر آن دسته از متفکران می

نظر  (. به305: 13)م.آ. « شدهگر و قطب استضعافداند: قطب استضعافجامعه را دوقطبی می

هرچه فضیلت از فضایل »رسد که او در اینجا افرادی همچون شریعتی را مدّنظر دارد که  می

راد گروه )همان(. این اف« داندانسانی هست، همة اینها را دربست از ]آنِ[ طبقة مستضعف می

دانند و مستضعف را  می« هرچه بد است»گر را همان مترف و مفسد و کافر و صاحب  استضعاف

دانند. مطهری این  می« هرچه صفات نیک است»همان مؤمن، مصلح، متقی، صالح و دارندة 

آیة »، که 1-1پذیرد و ضمن تشریح سورة قصص/ آیات  بندی و این نحو داوری را نمی دسته

توان از این آیه حکم و قانون کلی در مورد  پرسد که آیا می است، می آن بیان شده در« استضعاف

پیشوایی و سروریِ مستضعفین در جهان استنباط کرد؟ آیا این یک قانون کلی است که ارادة 

 کند؟  ها، در نهایت، سرنوشت جهان را تعیین می شده استضعاف

پردازد و از طریق تعیین نسبت بین این دو  می« ایمان»و « استضعاف»او به بحث از دو مالک 

، «مستضعف»های فوق فراهم آورد. او برای فهم مفهوم  کند پاسخی برای پرسش مالک، تالش می

گیرد: تفسیر مفهومی و تفسیر به ضد. در تفسیر مفهومی، او مستضعف را از  دو شیوه در پیش می

داند که البته دو درک متفاوت از آن  یمعنای خوار شمردن و تحقیر کردن م به« استضعاف»مصدر 
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وجود دارد: نخست، استضعاف ذهنی که نوعی حالت روانی است و برونداد بیرونی و اجتماعی 

(. دوم، 303: 13دارد )م.آ.  کند و خوار می ندارد. درواقع،  فرد در ذهن خودش دیگران را تحقیر می

یر عینی و خوارکردن دیگران در عمل به است که تحق« استذالل»استضعاف عینی که ناظر بر نوعی 

انجامد )همان(. در تعریف به ضد، او برای فهم  نوعی رفتارهای عینی و اجتماعی می همرا دارد و به

« گرا استضعاف»پردازد. آیا مستکبر همان  می« مستکبر»مفهوم مستضعف، به تفسیری از مفهوم 

واسطة آن، فرد  د: نخست استکبار اخالقی که بهکن است؟ او دو تلقی از استکبار را از هم تفکیک می

(. نوعی  303: 13است )م.آ.  که حقیقت بر او آشکار شده شود، درحالی در برابر حقیقت خاضع نمی

شود. ابلیس  استنباط می 10که از سورة اعراف/ آیة  چنان تکبر در برابر خداست، نه در برابر مردم، آن

است و اال او که انسان نیست تا بخواهد به کسی تکبّر کند.  که اطاعت خدا نکرد، مستکبر اخالقی

شود که به دیگر افراد  گیری گروهی از مردم می دوم استکبار عملی )اجتماعی( که موجب شکل

های زندگی اجتماعی است،  کنند و نتیجة عملیِ این خصلتشان، رفتارها و رویه فخر و تکبّر می

 (.311: 13شود )م.آ.  رداشت میب 40که از سورة اعراف/ آیة  همچنان

(. سنت 301: 13پردازد )م.آ.  می« مالک ایمان و عمل صالح»پس از آن، مطهری به بحث از 

دهند باشد.  الهی بر این قرار دارد که پیروزی از آن مؤمنین و کسانی که عمل صالح انجام می

و « اند نی که ایمان آوردهکسا»تأکید دارد که وعدة الهی این است که قطعاً  33سورة نور/ آیة 

، در زمین از اقتدار و نصرت برخوردار خواهند شد. پرسشی که در «دهند عمل صالح انجام می»

شود این است که نسبت این دو مالک چیست؟ مالک برتر کدام است؟ آیا  اینجا مطرح می

الح نیز مستضعفین برای دریافت وعدة نصرت و پیروزی خدا، باید ایمان هم داشته و عمل ص

اند  شدگی، مستحق انجام دهند )مستضعفینِ مؤمن(؟ یا اینکه مستضعفین، صرفاً به دلیل استضعاف

شوند و نیازی به ایمان و عمل صالح ندارند )مستضعفینِ غیرمؤمن(؟ آیا « وارث زمین»که 

دهد  مؤمنین و صالحینی که مستضعف نیستند، مشمول وعدة خدا خواهند بود؟ مطهری شرح می

 سه ایدة اصلی برای بررسی نسبت بین این دو مالک وجود دارد:که 

پذیرد و معتقد است که هرجا در جهان، مستضعف و  شدگی را می ایدة اول: مالک استضعاف

مستذلّی باشد، سنت خدا بر حمایت از آنان قرار خواهد گرفت و این منافاتی با مالک ایمان و 

خیزد؛ مستضعف  مل صالح جز از میان مستضعفین برنمیکند، زیرا ایمان و ع عمل صالح پیدا نمی

دهد، چراکه ایمانی که مدّنظر قرآن است، همان ایدئولوژی  بودن به انسان ایمان و عمل صالح می

(. 311: 13ای ایدئولوژی به نفع مستضعفین است )م.آ.  داشتن است و چنین ایدئولوژی
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اند  گیرند: مؤمنین همان مستضعفین قرار میترتیب، مؤمن و مستضعف در ارتباط با یکدیگر  بدین

 کنند. اند که استضعاف می و کافران کسانی

ایدة دوم: سنت الهی در جریان تاریخ، پیروزی ایمان و تقوا و عمل صالح است. افرادی که 

شوند و خدا آنها را  باشند و عمل صالح انجام دهند، شایستة نصرت و پیروزی می ایمان داشته

 کند. یاری می

ایدة سوم: خدا دو سنت دارد سنتِ نصرت مستضعفین و سنت یاری به مؤمنین و صالحین. 

هرچند این دو سنت متفاوت است، ولی هیچ ایرادی ندارد که هر دو سنت فعال باشند، هر دو 

 کنند و منافاتی با هم ندارند. اند و نافی یکدیگر نیستند، هرکدام براساس یک سنت عمل می مثبت

دهد که  پردازد و شرح می ررسی هر سه ایده و نقد آنها، به تشریح نظر خودش میمطهری با ب

کنند،  عمل می« ایمان و عمل صالح»جای قرآن برای کسانی که براساس مالک/ سنت  هیچ

است. اما  طور مطلق پذیرفته شده اند و این مالک به نشده یا مغضوب واقع نشده استثنایی لحاظ 

شدت انتقاد  در قرآن وجود دارد که در آن از گروهی از مستضعفین به در مقابل، آیات متعددی

(. 310: 13اند؟ )م.آ.  اند و به خدا گرایش نیافته اند که چرا ایمان نیاورده است و مواخذه شده شده

دهد که در آن  گفتگوی دو گروه از  قوم ثمود را نشان می 13-11در سورة اعراف/ آیة 

کنند. در سورة  آورندگان به صالح )ع(( گفتگو میتضعفین مؤمن )ایمانمستکبرین قوم ثمود با مس

گیرند: مستضعفین، در روز قیامت،  ، که مستضعفین مورد مالمت قرار می11ابراهیم/ آیة 

روی آنها موجب شد که آنها به خدا شرک  دهند که دنبالهمستکبرین را مورد اعتراض قرار می

خواهند که اگر توانی دارند، به آنان کمک کنند تا  آنها میورزند و مستوجب عذاب شوند و از 

مستضعفین را توبیخ و عذرشان  31قدری از عذاب را از آنها دور کنند. باالخره سورة نساء/ آیة 

ای هستیم و چون با مستکبرین  شده اند که ما جماعت استضعاف کند. مستضعفین مدعی را رد می

روشنی از  به«. کاری از دست ما ساخته نبود»ه شدیم. درواقع، تأثیر آنان، گمرا زیستیم، تحت می

اگر برای تغییر در « چرا هجرت نکردید؟»شود که برای خروج از این شرایط  آنها پرسیده می

توانستید مهاجرت کنید و برای حفظ ایمانتان به  کم می شرایط کاری از شما ساخته نبود، دست

صراحت، به این گروه از مستضعفین نوید  را نکردید. بهتری بروید، ولی این کار  محیط سالم

شود، به جز آن گروه از این مستضعفین که کهنسال هستند، زنان و نیز  عذاب و جهنم داده می

اند  خردساالن که توان مهاجرت نداشته یا قدرت فکری و تدبیر الزم را برای فهم اوضاع نداشته

ه اخیر وعدة بخشش داده نشده، بلکه گفته شده که در روز (. البته به این گرو33)سورة نساء/ آیة 
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، هرچند که مطهری استنباطش از مجموع آیات این است که «اینها امرشان با خداست»قیامت، 

نیز گفتگویی  51-51(. در سورة سبا/ آیات 313: 13)م.آ. « خدا اینها را معذّب نخواهد کرد»

گیرد که در آن مستضعفین، دلیل  قرار می گروهی از مستکبرین و مستضعفین مورد بررسی

دانند، هر نوع جبر اجتماعی از سوی مستکبرین  گمراهی خود را تأثیرپذیری از مستکبرین می

شود. مستکبرین آنها را به خودشان حواله کرده و مسئولیت عملشان را به عهدة خودشان  نفی می

شود که  ح به معیار عام و مطلقی بدل میرو از نظر مطهری، ایمان و عمل صال گذارند. ازاین وامی

عبارتی، هر مستضعفی، مطلوب اندیشة دینی نیست بلکه  مالک استضعاف را باید با آن سنجید. به

اند و در صورت آن دسته از مستضعفین که ایمانشان را حفظ کرده و عمل صالح انجام داده

یمانشان راه مهاجرت را در پیش مواجهه با جبر اجتماعی که مستکبرین شکل داده، برای حفظ ا

شوند. صرف اینکه جماعتی مورد استضعاف قرار گیرند و  اند، در پیشگاه خدا بخشوده می گرفته

کنند. وعدة نصرت الهی لزوماً  خوار شوند، مفرّی برای ناخداباوری و آلوده شدن به گناه پیدا نمی

ود بلکه آن دسته از مستضعفین که شاند نمیاالطالق شامل همة کسانی که استضعاف شدهو علی

 شود. اند می های مستکبرین نشده ایمان خود را حفظ کرده و تسلیم وسوسه

، «مستضعف»چیز هستند به این دلیل که آنها  معیار همه« مردم»درمجموع، برای شریعتی 

-د نمیبخشی. اما نزد مطهری، استضعاف حقّی ایجا اند اما نیازمند آگاهی «زجرکشیده»و « محروم»

 کند، بلکه ایمان و عمل صالح مالک اصلی است. 

 بندی و نتیجه گیری جمع
گرایی، یکی از روندهای مهمی است که در بیش از یک توجه به خواست و نظر مردم، یا مردم

است. البته منظور از  سدة اخیر، از مشروطه بدین سو، در جامعة ایران تثبیت و فراگیر شده

ها یا برخی  گرایی در برخی دورهگرایی( نیست هرچند این مردم )عوامگرایی، پوپولیسم  مردم

گرایی، دخالت یافتن بیشترِ توانسته به پوپولیسم نیز منجر شود. مراد از مردماشکال آن می

در تنظیم جریان کلی امور است که تا پیش از این، نحوة تنظیم آنها وابسته به « مردم»خواست 

و « مردم»یا عقل یا سنت بود. هرچند سنت در درون خود درکی از  نهادة دینهای پیش گزاره

کند، اما نوعاً مواجهة ایرانیان با تجدد نحوة مواجهه با خواست آنها دارد و آن را یکسره رد نمی

در تنظیم مناسبات سیاسی و « مردم»است که زمینه را برای مداخلة فراگیرتر نظر و خواست 

تری داشت و  اهم کرد. در این میان، فکر مارکسیستی نقش مهماجتماعی و تأسیس قوانین فر



 

 

 

 

 
 6931هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال هفتم، شماره دوم، پايیز و زمستان  فصلنامه نظريه   111 

  

 

کند، اما توانست را اسیر و محصور در قواعد تنازع طبقاتی می« توده»رغم اینکه خود در نهایت  به

در ایران شکل دهد که هر متفکری یا جریانی الجرم باید با آن تعیین نسبت « ایتوده»ادبیاتی 

، «مردم»و « ملت»و متقدم بر آن، « مستضعفین»، «توده»، «خلق»یر کرد. پیدایی مفاهیمی نظمی

 گرایی در تاریخ معاصر ایران است.  بیانگر غلبة روند مردم

در مناسبات « مردم»های فراوانی در باب نقش و جایگاه  در دورة مابعد انقالب اسالمی، بحث

های مختلف سیاسی،  ههای مختلف فکری و گرو است. جریان سیاسی و اجتماعی صورت گرفته

« مردم»پردازی خود قرار داده یا مبنای فعالیت خود را بر مشارکت  را در کانون نظریه« مردم»

های عملی بدل  به معیاری برای سنجش و نقد مباحثات نظری یا طرح« مردم»اند. درواقع  دانسته

ای سیاسی رقیب از ه کنند. گروهشده و طرفین یکدیگر را متهم به دوری از این سنجه مهم می

و از سوی دیگر به دلیل پایبند نبودن « مردم»خاطر دوری از خواست و نظر  یکسو یکدیگر را به

هایش، سرزنش  به امر عقالنی و کارشناسی و در پیش گرفتن گرایش پوپولیستی در سیاست

ر مقابل است: خواست مردمی د های مختلف تبدیل شده به یکی از طرفین دوگانه« مردم»کنند.  می

های عقالنی و کارشناسی  ، تمایالت مردم در مقابل گزاره«(حجاب»المثل در مسئلة  امر دینی )فی

، و نظر مردم در مقابل خواست نخبگان/ روشنفکران )نظیر روی کار «(تلگرام»)نظیر ماجرای 

 های نهم و دهم(.  آمدن دولت

« مردمی»خود را یک نظام  و جمهوری اسالمی« مردمی»انقالب اسالمی خود را انقالبی 

العین عمل داند که نه تنها متکی به پشتیبانی مردم است بلکه ضمناً خواست مردم را نصب می

حال، جمهوری اسالمی در موارد متعددی ناگزیر بوده که بین امر  است. بااین خود قرار داده

تخاب بزند. هرچند عقالنی یا دینی یا نخبگانی از یکسو و آنچه خواست مردم است دست به ان

دار بودن مردم، دارا بودن سطحی از عقالنیت ناشی از آموزش یا قرار گرفتن در  به دلیل دین

های مختلف اجتماعی، سطحی از همراهی بین خواست عمومی و امر  اقتضائات عملی موقعیت

رد. امر دینی و عقالنی و نخبگانی وجود دارد، اما همیشه امکان جمع بین این دو طرف وجود ندا

عقالنی و دینی یا نخبگانی، گاهی محدودکنندة خواست مردم یا در تعارض با آن است که بعضاً 

دهد؛ مثل تغییر  های سترگ سیاسی و اجتماعی نشان می خود را در رخدادهای مهم یا انتخاب

المثل در نحوة بر سر کار آمدن سه تمایل مردم از یک شکل ادارة کشور به شکلی دیگر )فی

 کنند مثل مسئلة حجاب. لت اخیر( یا در مسائل مهم اجتماعی که سویة دینی پیدا میدو
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مطهری و شریعتی دو متفکر مهم انقالب اسالمی هستند که از حیث نظری )به واسطة شأن 

پردازی(، و از حیث عملی )به دلیل مشارکت فعاالنه در مبارزات سیاسی و انقالبی و نظریه

اند. درواقع،  بوده« مردم»های مردم( درگیر بحث از نقش و اهمیت  مواجهة مستقیم با واکنش

شود مدیون نظر و عمل این دو متفکر  انقالب اسالمی خوانده می« مردمی»بخشی از آنچه صفت 

های تجریدی از جنس است. این مقاله نشان داد که آثار این دو متفکر حاوی برخی بحث بوده

وجود « مردم»یا « فرد»مورد مردم است. در این آثار، شکلی از شناختی در  فلسفة تاریخ یا جامعه

آنکه واقعاً در جهان  پردازی است بی دارد که محصول دعاوی نظری و مخلوق اقتضائات نظریه

شود که لزوماً در خود او  هایی نسبت داده می باشد. به این فرد/ مردم ویژگی خارج وجود داشته

و « سنت»، «جامعه»، «تاریخ»، یا نقطة مقابل آن «ناس»، «مردم»، «فرد»، «انسان»وجود ندارد: این 

ها پردازی هایی مربوط به جهان نظریه«مفهوم»نظایر آن در جهان عینی امکان تحقق ندارد. اینها 

اند و هریک از آنها در ارتباط با  هایی مفهومی که در ذهن متفکر خلق شده هستند، برساخت

است. در  دّیت و بعضاً در مشابهت و هماهنگی، موجودیت یافتهدیگری، عموماً در غیریت و ض

های خود را در یک دستگاه مفهومی که در  ویژگی« مردم»یا « ناس»هایی نظیر  اینجا موجودیت

که  های محقق عینی. چنان عنوان واقعیت کنند، نه به تقابل با دستگاه مفهومی دیگر است پیدا می

تواند بیانگر تصور یک متفکر از مردم واقعی و  باحث نمیگونه م این مقاله نشان داد این

تواند در جهت  گیرد، اما ضمناً می هایی باشد که زندگی روزمره با نظر و عمل آنها شکل می همان

 استخراج نظر یک متفکر در باب مردم مفید باشد. 

آن را « ناس»است، و « مردمی»چیز هستند. از نظر او تاریخ   نزد شریعتی، مردم مبنای همه

دهند. مردم مبنای اصلی برای تعریف و تبیین برند و جهت آن را تعیین کرده یا تغییر می پیش می

مبنای « مردم»هنر، عبادت، جایگاه پیامبران و هر چیز دیگری هستند. برای او و از حیث نظری، 

سی و اجتماعی، ویژه در جایگاه تغییر سیا چیز حتی امور دینی هستند. اما ضمناً به سنجش همه

دهد، مردم را  چیز قرار می گونه آنها را مبنای همه که این حالی کند؛ در موضوع خود را تعدیل می

ها و  داند بلکه منظور او از مردم آن دسته افراد هستند که هنوز ایسم نفوس و رئوس نمی« همه»

د. آنها هنوز توان ان های فکری ذهن آنها را مشغول نداشته و دارای جزمیت فکری نشده مکتب

شان گرفتار های ذهنیآزاداندیشی دارند و در مواجهه با حقیقت، در قیدوبندهای جزمی و مشغله

با جایگاه انسان در « اومانیسم اسالمی»آیند. همچنان که در مقایسه جایگاه انسان در نمی

ضت باشد و اومانیسم غربی، تأکید دارد که انسان مطلوب او کسی است که متعهد به یک نه
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شود که او از درمقابل یک هدف بزرگ و در برابر حقیقت احساس مسئولیت کند. مالحظه می

داند که متعهد به هیچ ایسم و مکتبی نباشند و از سوی دیگر، آن  یکسو مردم را آن گروهی می

توان حال، شاید ب داند که اتفاقاً متعهد به یک نهضت و جریان باشند. بااینمردمی را مطلوب می

عنوان مردم به« همه»ای دیگر حل و فصل کرد: او به گونه بندی او از مردم را بهدوگانگی در دسته

نگرد که باید در مسیر انقالب بسیج شوند، اما چه کسانی باید آنها را بسیج کنند؟  نیروهایی می

اند و با شنیدن  تأثیر هیچ ایسم فکری در نیامده این وظیفة به عهدة آن کسانی است که هنوز تحت

و مذهبی، آن « روشنفکر متعهد»شوند. کدام حقیقت؟ حقیقتی که  حقیقت، در برابر آن تسلیم می

 دهد. ارائه می« ایدئولوژی انقالبی»را در قالب 

که نزد شریعتی مردم به دلیل  مطهری همواره درصدد تعدیل این دیدگاه است. درحالی

ول تاریخ محکوم بوده و از این شایستة به ارث و زجرکشیدگی و محرومیت در ط« استضعاف»

ایمان و عمل »، مالک «استضعاف»بردن حکومت خدا در زمین هستند. مطهری، در کنار مالک 

یک از این دو مبنای صدور یک  کند که کدام نهد و این سؤال را مطرح می را پیش می« صالح

آورد که مستضعف مورد  ال میقانون عام و قطعی هستند؟ او موارد متعددی را در قرآن مث

توانند مبنایی برای صدور حکم قطعی و کلی رو مستضعفین نمی سرزنش قرار گرفته و ازاین

شان به فراهم آورند. درواقع، مستضعفین نه به واسطة استضعافشان، بلکه براساس میزان پایبندی

ش، استضعاف نیست، گیرند: مالک سنجعمل صالح و ایمانی که دارند مورد ارزیابی قرار می

رسد که مطهری در بسیاری از موارد تالش دارد تا از منظر  نظر می ایمان و عمل صالح است. به

های آوانگارد از نقش و جایگاه مردم در دین بپردازد و  دینی، به تعدیل و تصحیح برخی برداشت

گرایی در یخی، مردمدر این موارد از جمله شریعتی را مدّنظر دارد. درمجموع، در این مقطع تار

کنند. مطهری در جایگاه تعدیل این روند  رسد و مردم مقام خدایی پیدا می شریعتی به اوج می

درواقع، نزد او مالک «. ایمان و عمل صالح»کند: قرار دارد که برای ارزیابی مردم، معیار تعیین می

 ایف دینی است. اصلی نه استضعاف و زجرکشیدگی و محرومیت، بلکه ایمان و عمل به وظ

ساله، اکنون در تمایز و تعامل  عنوان صفت انقالب اسالمی پس از یک دورة چهل به« مردمی»

تطوّراتی یافته و ضرورت دارد در آرا سایر متفکران و رهبران « نخبگانی»یا « دینی»و « عقالنی»با 

انی امام خمینی )ره(، انقالب اسالمی نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ درواقع بدواً و در رویکرد عرف

شان همیشه یک قدم پیشتر از روشنفکران غربزده یا روحانیون یافتگیمردم به دلیل آگاهی

ریزی عقالنی نخبگانی بود. امروزه و تر از هر برنامهمقدس بودند، و عملشان عقالنیخشکه
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ریزی برنامه اکنون با تحولی که در ساحت آگاهی رخ داده و با عبور از مرحلة تأسیس و لزوم

های عینی دورة مابعدانقالبی، الزم است که موضع برای تداوم و استمرار نظم در پرتو تجربه

 کم مورد بازبینی و روزآمدسازی قرار گیرد.  معیار بودن مردم، نه رد و انکار بلکه دست

 منابع 
 ( 1531ابوطالبی، مهدی ،)«صلنامه معرفت ف، «نظریه تکامل جامعه و تاریخ استاد مرتضی مطهری

 .13-31: 13، تابستان، شماره فرهنگ اجتماعی

 ( 1530پدرام، مسعود ،)تهران: انتشارات گام روشنفکران دینی و مدرنیته در ایران پس از انقالب ،

 نو.

 ( 1511ترکمان محمد ،)جلد اول، رسایل، اعالمیه، مکتوبات و روزنامه شیخ شهید فضل اهلل نوری ،

 نگی رسا.تهران: مؤسسة خدمات فره

 تبیین و بررسی اصالت جامعه از دیدگاه شهید مطهری و استاد »(، 1531زاده یزدی، مهدی )حسین

 .41-11: 1، دوره سه، شماره های اجتماعی متفکران مسلمان فصلنامه نظریه، «مصباح یزدی

 ( 1533زائری، قاسم ،)«نی ررسی چگونگی تحول جایگاه مردم در گفتمان مسلط منورالفکران ایراب

 . 513-404، شمارة دو: شناختی فصلنامه مطالعات جامعه، «از دولت مشروطه تا حکومت رضاخان

 ( 1533سوزنچی، حسین ،)« اصالت فرد، جامعه یا هردو: بررسی تطبیقی آرای استاد مطهری و استاد

 .41، شماره فصلنامه قبسات، «مصباح یزدی

 ( 1531شریعتی، علی ،). پ هشتم، تهران: انتشارات الهام.چا )اسالم شناسی(،  50م.آ 

 ( 1531شریعتی، علی ،) .چاپ هشتم، تهران: انتشارات الهام. )با مخاطبان آشنا(، 1م.آ 

 ( 1531شریعتی، علی ،) .چاپ هشتم، تهران: انتشارات الهام. )تاریخ و شناخت ادیان(، 13م.آ 

 ( 1531شریعتی، علی ،) .انتشارات الهام.چاپ هشتم، تهران:  )حسین وارث آدم(، 13م.آ 

 ( 1531شریعتی، علی ،) .چاپ هشتم، تهران: انتشارات الهام. )روش شناخت اسالم(، 13م.آ 

 ( 1531شریعتی، علی ،) .چاپ هشتم، تهران: انتشارات الهام.)میعاد با ابراهیم(،  13م.آ 

 ( 1531شریعتی، علی ،) .چاپ هشتم، تهران: انتشارات الهام. )شیعه(،  1م.آ 

 چاپ هشتم، تهران: انتشارات الهام.)تشیع صفوی و تشیع علوی( 3م.آ. (، 1531ی )شریعتی، عل ، 

 ( 1531شریعتی، علی ،).چاپ هشتم، تهران: انتشارات الهام. )بازگشت(، 4م.آ 

 ( 1535صداقت زادگان، شهناز ،)« نظریه اجتماعی قضا و قدر از دیدگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

، سال چهارم، بهار و تابستان، های اجتماعی متفکران مسلمان ریهفصلنامه نظ، «و مرتضی مطهری

 .13-35: 1شماره 
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 ( 1510عبدالکریمی، بیژن ،)تهران: مؤلف.نگاهی دوباره به فلسفة سیاسی شریعتی ، 

 ( 1531غالمرضا جمشیدیها و مریم توانای نامی ،)«فصلنامه ، «اصالت فرد یا جامعه از منظر شریعتی
 .3-51، بهار و تابستان: 1، شماره 1، دوره متفکران مسلمانهای اجتماعی  نظریه

 ( 1535فصیحی، محمداسماعیل ،)«فصلنامه مطالعات ، «اسطوه و تاریخ در اندیشة علی شریعتی
 .33-110: 11، سال ششم، زمستان، شماره تاریخ فرهنگی

 اندیشة دکتر علی تبارشناسی عقالنیت مدرن )قرائتی پست مدرن از (، 1531راد، محمدامین ) قانعی
 تهران: انتشارات نقد فرهنگ. شریعتی(،

 ( 1533قمی، محسن و میرزاعلی کتابی ،)« بررسی تطبیقی آزادی از دیدگاه شهید مطهری و ژان پل

 .143-111: 13، پاییز، شماره مجله آیین حکمت، «سارتر

 ( 1534کچویان، حسین ،)ش با تجدد و های هویتی در ایران )ایرانی در کشاکتطورات گفتمان
 تهران: نشر نی. مابعدتجدد(،

 ( 1535کشفی، عبدالرسول و زینب امیری ،)« بررسی تطبیقی لیندا زاگزبسکی و استاد مرتضی

 .5-50: 31، پاییز، شماره فصلنامه اندیشه دینی، «مطهری در باب علم پیشین الهی و اختیار انسان

 ( 1531گیدرن، نوآم ،)«ترجمة محسن «ادبیات و برنامه پژوهشی های پوپولیسم: نگاهی بهگونه ،

 .50-31: 501، بهار و تابستان، شماره مجله اطالعات سیاسی و اقتصادیشفیعی، 

 قم: بوستان کتاب.اهلل مطهریاندیشة سیاسی آیت(، 1535زایی، نجف )لک ، 

 سال کمجله متافیزی، «خاستگاه واسازی در نیچه»(، 1531اصغر و مهدی پارسا خانقاه )مصلح، علی ،

، دانشکده ادبیات و 35-114، پاییز و زمستان: 11چهل و نهم )دورة جدید، سال پنجم( شمارة 

 انسانی، دانشگاه اصفهان. علوم

 ( 1535مطهری، علی ،)«فصلنامه قبسات،، «های استاد مطهری در فلسفه تاریخ نگاهی به اندیشه 

 گاه فرهنگ و اندیشة اسالمی.، تهران: پژوهش15-51: 51و  50دورة هشتم، زمستان، شماره 

 ( 1511مطهری، مرتضی ،)،تهران: انتشارات صدرا. انسان و سرنوشت 

 ( 1511مطهری، مرتضی ،)،)تهران: انتشارات صدرا. قیام و انقالب مهدی )ع 

 ( 1513مطهری، مرتضی ،) .چاپ دوم، تهران: انتشارات  )جلد اول از بخش اصول عقاید(، 1م.آ

 صدرا.

 ( 1513مطهری، مرتضی ،) .چاپ دوم، تهران: انتشارات صدرا. )فلسفة تاریخ(، 13م.آ 

 ( 1513مطهری، مرتضی ،) .چاپ دوم، تهران: انتشارات  بینی اسالمی(، ای بر جهان )مقدمه 1م.آ

 صدرا.
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 ( 1533مالیی توانی، علیرضا ،)«فصلنامه ، «مطهری و مفاهیم تاریخی در قلمرو فلسفه علم تاریخ
 .143-110(: 33، تابستان، شماره دو )پیاپی نگاریتاریخ نگری و تاریخ 

 ( 1535نصری، عبداهلل ،)تهران: دفتر نشر فرهنگ  های استاد مطهری(، حاصل عمر )سیری در اندیشه

 اسالمی.

 ( 1531هاشمی، محمدمنصور ،)تهران:  اندیشان متجدد )روشنفکری دینی از شریعتی تا ملکیان(،دین

 انتشارات کویر.

  ترجمة سیاوش جمادی، تهران: ورزی اونیچه: درآمدی به فهم فلسفه(، 1533)یاسپرس، کارل ،

 ققنوس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


