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 خصائص فكر العالمة المطهري
املقام هذا  هأن الكالم حول اخلصائص الفكرية هلذا الراحل الكبري كثرية، وهي حتتاج جلهد ال يسع إننا وإن كان نعتقد

 لكن سأذكر بعًضا من تلك اخلصائص: هنا،

: الرسالية في الطرحأو    الا
نوعان من الناس هم الذين يتصّدون للمعاجلات الفكرية والفلسفية على مستوى الكتابة والبحث، النوع األول هو الذي 

وجه للكتابة بغية لذي، إمنا يتا قيق، واآلخر هويكتب ألنه ميتهن الكتابة، وإمنا يعرض األفكار على سبيل الرصد والتد
بعث األفكار وبعث الروح بالفكر... يقّدم ما يؤمن به بلغة تواصلية ويدافع عن األمور اليت يتبناها مبرونة وثقة. فإذا 

أن محل القلم  ر أنه منذكحقق أو دّقق ال ملهنة التزمها، بل حلق أراد إصابته. وهذا ما كان عليه الشيخ الشهيد الذي يذ 
 اع عن معتقده الفكري واإلمياين الذي هو اإلسالم احلنيف.فللدف

كرين فمن هنا تربز الرسالية بوضوح يف إصالحية واجتهادية الشهيد املطهري، وهي من األمور اليت ميزته عن م
 ...من أمثال على شريعيت

 

 ماء إلى مدرسة الصدرائية الجديدةثانياا: االنت
، فإمنا أقصد أستاذها األكرب، العاّلمة الطباطبائي، وهنا بودي القول: إن مسامهة حينما أحتّدث حول الصدرائية اجلديدة

 الشهيد املطهري فيها كانت على مستويات ثالث:

: شرح قواعد ومكامن الثراء يف تلك املدرسة، إذ لواله ملا ظهر للناس فرادة أطروحات العاّلمة لالمستوى األو  
 أو تلك اليت سعى لتطويرها العاّلمة املقّدس. ،التقليديةالطباطبائي سواًء منها الفلسفية 

 تفريع الكالم واملباحث الناجتة عن الصدرائية اجلديدة خاصة يف فلسفة التاريخ واالجتماع. :المستوى الثاني



أن  سني هلذه املدرسة يف أفقها احلكمي الذي أراد من خالله: هو يف االلتحاق بركب املؤسّ المستوى الثالث
 يستكشف روح العقيدة واألخالق والشريعة.

 

 ثالثاا: الغاية التجديدية
مرة إىل أمر بالغ يف األمهية وذكره على سبيل اإلشكالية، حينما قال: إن عامل الفكر والثقافة  لقد أشار الشهيد مطهري

قافة والفكر عامل الث يف الغرب حينما يود التعرف على األفكار إمنا يعود ملرجعيات معاصرة، بينما العكس هو يف
اسة يف القدرة أننا نعاين من انتك وهذا يعيناإلسالميني، فإننا نعود دوًما للرتاث واملاضي لتثبيت وجهة ما من النظر. 

 على االجتهاد.

من هنا، فلقد سعى هذا الكبري بفكره وشهادته لتقدمي أطروحات معاصرة تصلح لتحقيق مثل هذه الغاية. 
 ال مفتوًحا لكل مفّكر وجمتهد قاصد حركة التجديد واالجتهاد الفكري يف عامل املسلمني.والباب يف ظين ما ز 

وليس املقصود هنا، نفي املاضي والرتاث كما عليه الغرب، بل املقصود أن نراكم معرفيًّا خبط تواصلي تكاملي 
 .ي واجتهاديكل جديد وجدّ ، لنضفي على املعاصرة  ما فيه تراث وما فيه املعاصرة بني

بلوعة أقول: رحم اهلل شهيدنا املطهري، وأخشى أن ال نصل لتحقيق هذا املرام من حراكه وغائيته الفكرية.. 
فكري اجتهادي  –لكن إذا كان اخلري يف هذه األمة ال ينقطع، فاألمل ينبغي أن ال ينقطع أيًضا بالوصول لنظام إسالمي 

 .صلة حديثوللعميق ومعاصر... 

 

 


