
 

 استاد شهید مرتضی مطهری در نظرگاه فرهنگ و تمدن اسالمی

 )با تأکید بر نظام سازی فرهنگی(

 2، اصغرمنتظرالقائم1پریسا افقری

 چکیده

احیای اسالم و تمدن  ای شیعه، در حوزه اندیشه اصالحی،( یکی از اندیشمندان و حکمش 9531) استاد شهید مطهری

گوناگونی دارد که در  هاینظریههای مختلف فرهنگ و تمدن اسالمی، حوزهوی در رود. به شمار میاسالمی  سازی نوین

 است که اصول سؤالتحلیلی در پی پاسخ به این -به روش توصیفی این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد. مقاله حاضر

م چه نسبتی با نظام سازی و این مسئله مه استوار است محورهاییبر چه  در نگاه به فرهنگ و تمدن اسالمی استاد مطهری

ازی توانمند سمطهری به ساخت نظام فرهنگی، تعلیم و تربیت و  استاد دهد کههای پژوهش نشان مییافته .فرهنگی دارد

 مندکید داشت. از دیدگاه این اندیشاسالمی تأ تقویت بنیه فکری مسلمانان با نگارش آثار گوناگون علمی و طرح اندیشهو 

هر نهضت اجتماعی در خطر رو در رویی با آفاتی همچون: نفوذ اندیشه بیگانه، تجدد گرایی افراطی، تداوم نهضت، نفوذ 

گی فرهن هایآسیب. وی معتقد بود با شناخت باشدمیآینده و تغییر جهت دادن اندیشه  هایطرحفرصت طلبان، ایهام در 

ایشان شناخت دقیق  متعدد فرهنگی ضروری است. راهبردهایرهنگی، و عوامل مؤثر در این مسیر، برای ایجاد تحول ف

 اند.کردهاجزای فرهنگ و تمدن اسالمی را در راستای برقرای نظام فرهنگی مطلوب قلمداد می

 اسالمی.اندیشه تمدن ساز  فرهنگ، تمدن اسالمی، : شهید مطهری،واژه های کلیدی
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 مقدمه

مادی  یکارکردهامجموعه تمدن از مدن و مدینه و به معنای مدنیت است. معانی متعددی از تمدن مطرح شده است: 

افزاری و . فرهنگ بعد نرم(44: 9511)جان احمدی،  اندگفتهمعنوی را فرهنگ  یکارکردهاهمچون اقتصاد( را تمدن و )

اجتماعی،  یهانظاممجموعه بزرگی از  تمدن :گویدیم دیگر افزاری مدنیت است. یک دیدگاه کل نگرتمدن بعد سخت

: 9531 آشوری،) گیرد.می عبادی است که از نظر جغرافیایی واحد کالنی را در بر و ، تربیتییحقوق سیاسی، اقتصادی،

923 ) 

در حوزه  و افزارینرم یحوزهمهم و اصلی را برای روند پیشرفت تمدنی یک ملت در  یهاساختاقداماتی که بتواند زیر 

راهبردی برای بنیان نظام سیاسی، اجتماعی،  یهابرنامهسازی تمدن همچنینسازی گویند. تمدن افزاری ایجاد کند،سخت

 تعیین الگوى تنظیم روابط میان ایجاد نظام اجتماعى و در این راستا شود کهمحسوب میفرهنگی و اقتصادی برای مدنیت 

 .است مبناى راهبردهاى مطلوب مبتنی بر هستی شناسی و جهان بینی اسالمی رنهادهاى گوناگون و افراد جامعه ب

 (972: 9514منتظرالقائم، )

 شود.اصول و معیارهای بنیادین آن دچار تغییر نمیاست که طی تغییرات زمان بعدی  مفهوم فرهنگ یک مفهوم چند

 و دانش اجتماعی است.اجتماعی  هاییشگرافرهنگ به منزله هوش، حافظه و پذیرش جامعه و افراد و نیز واسط بین 

بدین ها و جوامع است. ( عنایت و توجه به فرهنگ از آن رو اهمیت دارد که عامل هویت بخش انسان19: 9537رضایی، )

متناسب با شرایط و ضروریات،  یاگونهفرهنگ را به  توانیمفرهنگ نه ثابت، بلکه جاری و در حال شدن است. پس سبب 

بر فرهنگ مدیریت کرد. اما تمام این موارد موکول به شناخت  توانیمتغییر و توسعه داد و متحول کرد. بدیهی است که 

و اتحاد  یه آهنگ پیوستگصحیح ارکان، ابعاد، جایگاه، میزان اثرپذیری و اثرگذازی آن بر دیگر عوامل جهان کنونی است ک

 ( 19: 9537 ،دارد. )رضایی

 روابط میان نهادهای گوناگون و افرادام اجتماعی و تعیین الگوی تنظیم نظام سازی به معنای بنیان نظبر این اساس نیز 

 منجر بهتصادی نظام سازی در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اق مطلوب است. یراهبردهاجامعه بر مبنای 

 یرد.گدر این راستا با نهادسازی فرهنگی است که نظام تمدنی صحیح شکل و قوام می طی مسیر تمدن سازی خواهد شد.

از عناصر فرهنگی با ارتباطات معین که در تعادلی پویا و اثربخش برحسب  یامجموعهنهاد سازی فرهنگی عبارت است از 

ی همبستگ توانیمیجاد راهبردهایی با ا و تحت مدیریت واحد راهبری گردند که راهبردهای مطلوب فرهنگی سازمان یافته

ستاد مطهری با مطالعه آثار ا بر اساس تعریف ذکر شده و این پژوهش (939: 9514منتظرالقائم، ) .اجتماعی به وجود آورد

ا استخراج اد مطهری راه استرا از دیدگ در نسبت با فرهنگ و تمدن اسالمی برخی از این راهبردهای نظام سازی فرهنگی

 کرده است.

طرح مساله تمدن سازی اسالمی دارای مراحل گوناگون و تصویری از یک پازل و مجموعه منسجم در قالب چهار نظام 

تمدن نوین اسالمی فراهم گردد. استاد مطهری  هایینهزمو  هایتظرفسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است تا 

چهار نظام سیاسی، فرهنگی،  ی اسالمی را از مسیرمعتقد است استاد مطهری تمدن سازی و ایجاد یک نهضت اجتماع



علمای  و باید پشتوانه نهضت واقع شود. تواندیم. این فرهنگ غنی اسالمی است که داندیماجتماعی و اقتصادی ممکن 

: 9572)مطهری،  باید نهضت را رهبری کنند و توانندیممی متخص  در این فرهنگ عظیم، آگاه به زمان هستند که اسال

73). 

در کتاب ( 9519)الهی تبار نظرات استاد مطهری در حوزه فرهنگی در شماری از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. 

سعی کرده است که با محوریت قرار دادن انحطاط « شهید مطهری و دکتر شریعتیاستاد علل انحطاط مسلمین از دیدگاه »

جمشیدی و  افتراقات دیدگاه آن دو اندیشمند را مورد واکاوی قرار دهد.تمدن اسالمی از منظر دو شخ ، اشتراکات و 

 یرتأثبه مواردی همچون  «لیل فرهنگی انحطاط تمدنی مسلمانان در اندیشه استاد مطهریتح»در مقاله  (9519) یزارع

اسالمی و تخریبی سه عامل تحریف معارف اسالمی و فرقه سازی از سوی غیر مسلمانان، حمالت نظامی به قلمرو 

عوامل درونی عقب ماندگی و انحطاط تمدن »( در مقاله 9514) یبیط. به عالوه اندنمودهاستعمارگری غرب مدرن اشاره 

های استاد مطهری در باب عوامل درونی ضعف، عقب ماندگی و به تبیین و بررسی دیدگاه «منظر استاد مطهریاز اسالمی 

که به بررسی اندیشه استاد مطهری در راستای تمدن  یامقالهانحطاط تمدن اسالمی پرداخته است. شایان توجه است 

 فرهنگی پرداخته باشد، به دست نیامد.سازی نظام  نسبت آن با سازی اسالمی و

کید بر نظام سازی فرهنگی را تبیین نماید. اتمدن سازی اسالمی استاد مطهری با ت هاییدگاهدتالش دارد این پژوهش 

وی از این روست که اندیشه استاد مطهری همواره در عرصه فکری ایران  هاییشهانددلیل انتخاب این متفکر بزرگ و ارائه 

. استاد باشدیمکاربردی مطرح  یهاشپژوهتمدن ساز از جمله  هاییشهاندمعاصر و در جهان اسالم مطرح بوده است. طرح 

مرتضی مطهری نیز به عنوان یک اندیشمند متفکر و متشرع در پی ارائه راه حل برای سامان دهی تمدنی جوامع اسالمی و 

. باشدیممتعددی  یهامؤلفهاز دیدگاه استاد مطهری نظام سازی فرهنگی مستلزم ایجاد  .تبیین عقب ماندگی مسلمین بود

 :اندشدهنظام سازی فرهنگی در ذیل به تفصیل توضیح داده  یهامؤلفه

 

 استاد مطهری فرهنگی رویکرد

و از  باشندیم یطبقات اجتماع نیترزبده تیفیروشنفکران مسلمان در زمان ما که از نظر ک یبرا یبه نظر استاد مطهر 

 یتیمسئول ،یزمان است. دو ضرورت فور اتیاسالم و مقتض یمسئله اجتماع ینترمهمهستند،  یقابل توجه تینظر کم

فه فلس کیبه عنوان  یاسالم واقع حیضرورت شناخت صح یکی: گذاردیطبقه م نیا شدشوار بر دو یو رسالت نیسنگ

 ضرورت شناخت گریجانبه و سعادت بخش و دهمه یو اعتقاد یدستگاه سازنده فکر کیو  یاله یدئولوژیا کیو  یاجتماع

 و عوامل فساد و سقوط. یانحراف هاییدهپداز تکامل علم و صنعت از  یناش اتیواقع کیزمان و تفک اتیو مقتض طیشرا

 (99: 9537 ،یمطهر)

لنگر محکم و نگهدارنده از غرق شدن در جزر و  کیسفر و  یراهنما کیاسالم را به عنوان  یاز طرف دیبه نظر استاد ما با

م تا یو گذشت کاماًل بشناس دیمرتبًا به آنها رس دیراه که با نیخاص زمان را به عنوان مناطق و منازل ب طیمدها و هم شرا

به  یالمفقه اس یمعتقد است قدرت شگرف جوابگو شانی. امیبه سرمنزل مقصود برس یمتالطم زندگ انوسیدر اق میبتوان



موده نرخ ن دیاست. تنها در زمان ما مسائل جد ختهیانگرا بر انیاست که اعجاب جهان یانکته یاهر دوره دیمسائل جد

 کرد،یخلق م دیدر حال توسعه بود و هر روز مسائل جد یاسالم تمدناست، آغاز طلوع اسالم تا قرن هفتم و هشتم که 

امور  نیمسئول یتوجهیب ریخود را انجام داده است. در قرون اخ فهیوظ گریمنبع د چیبدون استمداد از ه یفقه اسالم

 یاسالم نیکه قوان دیآ شیتوهم پ نیموجب شد که ا گر،یدر مقابل غرب از طرف د یطرف و دهشت زدگ کیاز  یاسالم

اسالم راه است نه منزل و توقفگاه. خود اسالم از خود به عنوان راه  (94-99: 9537 ،یمطهر) نارسا است. دیعصرجد یبرا

عوض شود راه هم عوض شود. در هر حرکت منظم دو  هامنزلچون  مییبگو. اشتباه است که کندیم ادی( می)صراط مستق

اگر  انشیو عنصر ثبات راه و مدار حرکت. به نظر ا گیردیمصورت  یکه متوال ضعموا رییوجود دارد، عنصر تغ یعنصر اساس

 نیو روح قوان میا شوآشن یاست که با معارف اسالم نیتنها راه ا میزمان قضاوت کن اتیدرباره اسالم و مقتض میبخواه

و  نیقرن مع کیا اسالم رنگ یتا روشن شود که آ میرا بشناس یاسالم یخاص قانونگذار ستمیو س میرا درک کن یاسالم

تکامل برعهده گرفته  یو سوق دادن بشر را به سو تیو هدا یرهبر فهیاز مافوق قرون و اعصار وظ ایعصر مشخ  دارد و 

 یهارهنمونبنابراین ایشان همواره در پی ارائه راهکارهایی جهت بهبود جامعه و پیشنهاد  (93-94: 9537 ،یمطهر) است.

 اسالمی بر طبق شرایط روز زمانه بوده است.

 

 نظام سازی فرهنگی از دیدگاه استاد مطهری -1

ظر گیرد. از نیک نوع فعل و انفعاالتی که مبتنی بر روان انسان صورت می»به نظر استاد مطهری فرهنگ عبارت است از 

( آنچه که 43: 9ج ، 9514( فرهنگ یعنی روح جامعه. )مطهری، 43: 4، ج 9517روان ما ترکیب واقعی است. )مطهری، 

 (42: 9579)مطهری، «. شناساندیمکند... و جهان را نسبت به انسان انسان را به جهان آگاه می

 

 فرهنگ و تمدن منشأ -1-2

 چیزی به نام فرهنگ و منشأاوست و « انسانیت»استاد مطهری معتقدند تفاوت اساسی انسان با دیگر جانداران که مالک 

و به آن آگاه هستند و در  کنندیمجهان خارج را درک  عموماًو گرایشها است. جانداران  هاینشبتمدن انسانی شده است، 

. انسان نیز مانند جانداران دیگر یک سلسله کندیمخود تالش  یهاخواستهبرای رسیدن به  هاشناختو  هایآگاهپرتو آن 

ها در تالش و مطلوب هاخواستههای خود برای رسیدن به آن و شناخت هایآگاهها دارد و در پرتو و مطلوب هاخواسته

و  هاخواستهها و از نظرتعالی سطح و شناخت هایآگاهاست. تفاوت انسان با سایر جانداران در شعاع و وسعت و گستردگی 

مطهری، ) . این چیزی است که به انسان مزیت و تعالی بخشیده و او را از سایر جانداران جدا ساخته است.هاستمطلوب

 (3: الف 9519

 

 چگونگی به وجود آمدن فرهنگ و تمدن -1-3



ولیه بود و غیر ممکن بود فرهنگ و تمدن به وجود به نظر استاد مطهری اگر بیان و قلم نبود، انسان تا قیامت همان وحشی ا

ای ه، به هم زمانآموزدیمو  کندیمبیاید، چون فرهنگ و تمدن محصول تجارب بشر است. با بیان انسان آنچه را که تجربه 

زبان و بیان هویت اصلی و فرهنگ انسان  اگر گرددیم( از این فقره روشن 91: الف 9531. )مطهری، کندیمخودش منتقل 

بود. روح انسانیتی ن اساساً ؛ یعنی گرفتینم. به عبارتی اگر سخن و نوشتن نبود، تمدن و فرهنگ شکل دهدیمرا تشکیل 

تعلیمات اسالمی و قرآنی علم است و دانستن و فهم و چیزی که امروزه به آن فرهنگ می گویند. اسالم و قرآن دین علم و 

 .کندیماست. بدین سبب قرآن در جاهای دیگر این مسئله یا استعداد سخن گفتن را با اهمیت فراوان بیان  فرهنگ

و به صورت انفرادی  رسدیممسئله شناختن انسان به صورت اجتماعی به نتیجه  (242-249و  251: ج 9531مطهری، )

دی امکان پذیر نیست. این همکاری که منجر به امکان ندارد. یعنی علم محصول همکاری انسانهاست و به صورت انفرا

( بدین سان از دیدگاه 45: د 9531مطهری، ) مکالمه( و قلم.زبان )پیدایش علم و فرهنگ و تمدن شده معلول دو چیز است: 

یشه ندران است. نه تنها زبان ابزار انتقال اشه وجه تمایز انسان با دیگر جانوکه زبان و اندی گرددیماستاد مطهری روشن 

 اندیشید. زبان محور اصلی رخدادها و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی است. توانینماست بلکه بدون زبان 

 

 چگونگی مقابله با تهاجم فرهنگی -1-4

متعدد  هاییتفعالفرهنگی و عوامل مؤثر در این مسیر، برای ایجاد تحول فرهنگی،  هاییبآسمعتقد است با شناخت استاد 

: 9531 نصرآبادی، یباق )نگارش، کند:رهنگی دوران خود پیشنهاد میفرهنگی ضروری است. استاد برای مقابله با تهاجم ف

( 2( عرضه درست مکتب الهی، دین الهی را به طور معقول و علمی و استداللی صحیح عرضه بداریم. 9 (929و  994-991

( برخورد منطقی با شبهات: باید با هرج و مرج تبلیغی 5و سیاسی مشخ  شود. ارتباط بین مسائل الهی با مسائل اجتماعی 

( به مسأله محیط مساعد اخالقی و اجتماعی که هم آهنگ با مفاهیم 4اظهار نظرهای غیرمتخصصانه پرهیز شود.  و از

مندان و آشنایان باید عالقه تر اینکه در عصر ما( از مقام موارد ضروری3 متعالی معنوی باشد باید کمال اهمیت داده شود.

( ایجاد زمینه 1 ها برگردانند.به مفاهیم واقعی اسالمی سعی کنند بار دیگر حماسه را که رکنی از مفاهیم اسالمی بود بدان

 (915 -919: 9519مطهری، ) .برای رشد مفاهیم عالی معنوی فوق العاده ضروری است

کشورهای اسالمی وارد کردند بریدن و پاره کردن بندهای وابستگی کشورهای استعمارگر بر شکوه  هاییبآسیکی از 

فرهنگی خویش است. راه بیداری، آشنایی با تاریخ و فرهنگ و ایدئولوژی خودمان است.  هاییراثمفرهنگی یک ملت به 

ب که موج نقش و آگاهی و بازگشت به خویش، و احساس کرامت ذاتی و دریافت خود و فلسفه خود از سوی مسلمانان است

( بدین سان استاد مطهری بر مهندسی و استقالل فرهنگی و مبارزه با نمادها و عناصر 15: 9519مطهری،) .گرددیمبیداری 

فرهنگی بیگانه تاکید دارد و تنها راه ساخت نظام فرهنگی را اتکا به ساختارهای فرهنگ دینی و فرهنگ و هویت خودی 

 دانسته است.

 

 مهندسی فرهنگی -1-4



استاد برای مهندسی فرهنگی مورد نظر خویش سه مرحله تخلیه فرهنگی، تحلیه فرهنگی، تثبیت فرهنگی قائل هستند. 

گی . از دیدگاه ایشان مهندسی فرهنداندیمپذیر مهندسی فرهنگی را با سه حرکت، تخلیه، تحلیه و تثبیت فرهنگی امکان

ا هها از یک سو، تحلیه مردم به برخی دیگر از افکار، احساسات و اندیشهدر یک جامعه اسالمی با تخلیه برخی افکار و اندیشه

 -33: 9519. )شعبانی سارویی، یابدیمو اعمال در آنها از جانب سوم تحقق  هایشهانداز سوی دیگر و تثبیت این افکار و 

31) 

 

 نقل و انتقال فرهنگ و تمدن -1-5

ندهزار که در طول این چ کندیمبه نظر استاد فرهنگ و تمدن بشری در یک جا ثابت نیست، نقل و انتقال دارد. تاریخ بیان 

سالی که بشر موفق به تشکیل فرهنگ و تمدن شده است، در هر دوره یک گروه از بشر، یک نژاد یا یک ملت مشعل دار 

از آنجا غروب کرده و در جای دیگر طلوع کرده است. بنابراین اقوام  فرهنگ و تمدن بوده و به مرور این فرهنگ و تمدن

( بدین سان برای استاد مطهری روشن است 279: د 9531بشری از نظر فرهنگ و تمدن، اعتال و انحطاط دارند. )مطهری، 

شادابی و تداوم و استحکام نظام فرهنگی را  توانیمبا مهندسی فرهنگی  و دارند در مناطق گوناگون جابجایی هاتمدنکه 

 تقویت کرد.

 

 مرگ فرهنگ و تمدن -1-6

چنین می گویند، چون یک فرهنگ و تمدن برای مردم، روح آن مردم را تشکیل  هافرهنگامروزه درباره مرگ تمدن و 

به او هجوم بیاورد و فرهنگ  ریتیقوبرسد که عمر آن فرهنگ به پایان رسیده باشد و فرهنگ زنده و  یالحظهاگر  دهدیم

قبلی را ریشه کن کند، روح آن ملت را از آنها گرفته است. بدین ترتیب وقتی روح آن ملت را از آنها گرفت، آن ملت از نظر 

مت های بیگانه مقاو. به نظر استاد اینکه فرهنگ و ایدئولوژی ما در مقابل فرهنگ غرب و فرهنگاندمردهروح اجتماعی دیگر 

 (13-14: 9517مطهری، ) .کندیمه، این به معنای این است که روح جمعی ما زنده است و مقاومت کرد

ها محکوم به مردن باشند، ، اینکه همه ملتگویدیم سؤال؟ شهید مطهری درجواب این اندزوالها محکوم آیا همه فرهنگ

ها محکوم به مردن هستند، مکتبها می گویند همه فرهنگ. لذا برخی اندمردنها محکوم به غیر از این است که همه فرهنگ

حکوم م جبراً. و فرهنگ وابسته به هر نظام اقتصادی را دانندیمچراکه فرهنگ را یک امر روبنایی و تابع نظامات اقتصادی 

اشد. هنگ جاودانه ب. لکن اگر برای فرهنگ و انسانیت اصالت قائل باشد، این امکان را قبول دارد که یک فردانندیمبه زوال 

فرهنگ استعداد جاودانه ماندن را دارد، ممکن است مردمی که آن فرهنگ را دارند نتوانند آن فرهنگ را حفظ کنند، این 

( دلیل 991-979: 9517مطهری، ) فرهنگ از اینجا غروب و در جای دیگر طلوع کند، پس خود آن فرهنگ میرا نیست.

 .باشدیممطهری آنست که فرهنگ ناشی از روح عقیده و ایمان و زبان و هویت  عدم میرایی فرهنگ از دیدگاه استاد

 

 اصالت فرهنگ و تمدن -1-8



های ها و تمدناستاد مطهری معتقد است برای اثبات اصالت یک فرهنگ و تمدن، ضرورتی ندارد آن فرهنگ از فرهنگ

 یهانتمدها و فرهنگی در جهان نداریم که از فرهنگدیگر بهره نگرفته باشد، بلکه چنین امری امکان پذیر نیست. هیچ 

دیگر بهره نگرفته باشد، لذا بحث در کیقیت بهره گیری و استفاده است. بهره گیری از فرهنگ و تمدن به دوصورت است: 

ن ییک نوع بهره گیری آن است که فرهنگ و تمدن دیگر را بدون هیچ تصرفی در قلمرو خودش قرار دهد. اما نوع دیگر بد

گونه است که از فرهنگ و تمدن دیگری تغذی کند، یعنی مانند یک موجود زنده آنها را در خود جذب و هضم کند و 

های دیگر را در خود موجود تازه به وجود آورد. فرهنگ اسالمی از نوع دوم است، مانند یک سلول زنده رشد کرد و فرهنگ

اعتراف محققان تاریخ فرهنگ و تمدن، تمدن اسالمی در ردیف به  و جذب کرد و به صورت موجودی جدید بروز کرد.

 (93-97: ب 9519مطهری، ) بشری بوده است. یهاتمدنبزرگترین فرهنگ و 

 

 فرهنگ و اسالم -2

گفت دین در تمدن و فرهنگ  توانیمدین و فرهنگ همواره همواره یک ارتباط ناگسستنی و تنگاتنگ دارند. به عبارتی 

 .کندیمانسان نقش موثری ایفا 

 رابطه دین و فرهنگ -1-2

 شودیمبه نظر استاد در طول تاریخ بشر، راستی و درستی و نیکوکاری و سایر صفات حسنه اخالقی در میان مردم دیده 

در  ت. بدین ترتیب سهم دین و مذهبکه نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم ادیان آسمانی و تعلیمات پیغمبران الهی بوده اس

بهبود و رفاه و سعادت بشر بیش از هرچیز دیگری بوده است. دین و مذهب مانند علم و فرهنگ جز مایحتاج زندگی بشر 

، نداشتن دین و مذهب به نوبه خود شودیماست. همانطور که نداشتن علم و فرهنگ سبب بدبختی فرد و ویرانی اجتماع 

. همان گونه که ممکن است یک ملت از علم و فرهنگ بی بهره بمانند لکن شودیمویرانی اجتماع  سبب بدبختی فرد و

ممکن نیست علم و فرهنگ از جامعه رخت بربندد، ممکن است افرادی بی دین زندگی کنند و یا ملتی به علل خاصی از 

ه بشر رخت بربندد؛ زیرا هرچیزی که برای موهبت دین بی بهره بماند، اما ممکن نیست دین و مذهب به طور کلی از جامع

هری، مط) .شودینمو هیچ گاه منسوخ  ماندیمثابت  طبعاً بشر مفید و ضروری باشد و چیز دیگر نتواند جای او را بگیرد، 

 (93: ج 9519

 اسالم در تربیت تعلیم -2-2

 نهگو این. دارد ایجانبه همه مقررات و است مشخ  هایهدف دارای مکتب یک .ساختن انسانهاست بحث تربیت، و تعلیم

 آموزشی اصخ سیستم یک اما ؛باشد داشته سیاسی سیستم و اقتصادی سیستم حقوقی، سیستم شودیم مگر گفت توانیم

 یطرح باالخره پس. جامعه هم و شودیم داده فرد به اصالت هم تربیت برای اسالم در مطهری استاد نظر به. باشد نداشته

 یا است جامعه و اجتماع برای که ییهاطرح برای ساخت باید را فرد اینکه از اعم دارد، وجود فرد ساختن برای یابرنامه و

 جهت آن از هم بشود، ساخته باید فرد جمعی نظر یک از یا و است، افراد ساختن هدف، که نظر این از ساخت باید را فرد

 (97: ب 9573 مطهری،) .است هدف خودش اینکه نظر از هم و باشد اجتماع ساختن برای ابزاری و یامقدمه باید که



به نظر استاد در اسالم هم دعوت به علم شده و هم به تعقل. فرق این دو پدیده این است که علم به معنی آموزش و 

فراگیری است لکن تنها فراگیری کافی نیست و آنچه در این زمینه ضرورت دارد، مسئله تفکر کردن در اموری است که 

 (21: د 9519مطهری، ) .اندفراگرفته

 

 ی تربیت عقالنیراهکارها -2-2-1

 :شودیماز اصول فرهنگ، تربیت عقالنی است که که دارای راهکارهای مختلف است که در ذیل به آنها اشاره 

بدین معنا که اگر انسان تفکر کند ولی اطالعاتش ضعیف باشد، همچون لزوم توام بودن عقل و علم:  -2-2-1-1

محصول تولید بکند یا محصوالتش کم خواهد بود.  تواندینماست که ماده خام ندارد یا کم است، بنابراین  یاکارخانه

محصول بستگی دارد به اینکه ماده خام برسد. اگر کارخانه ماده خام زیاد داشته باشد ولی کار نکند، باز فلج است و محصولی 

 (53: هـ 9519مطهری، ) نخواهد داشت.

 

از موضوعات دیگری است که استاد مطهری بر آن تاکید نموده است. د کردن عقل از عادات اجتماعی: آزا -2-2-1-2

« های اجتماعیها و عادتآزاد کردن عقل از حکومت تلقینات محیط و عرف و عادات و نفوذ سنت»به عبارتی 

 (51-53: هـ 9519)مطهری،

 

عقل افراد باید بر این اساس باشد، مسئله آینده را مدنظر قرار یکی دیگر از خواص عقل که تربیت آخر بینی:  -2-2-1-3

که خود را نباید در زمان حال حبس کرد و آینده را  شودیمهای اسالمی بسیار تاکید دادن است. بر این مطلب در تربیت

 (54: و 9519مطهری،) نیز مورد توجه قرار داد و عواقب و لوازم و نتایج نهایی آن را مد نظر قرار داد.

 

-دیگری است که مربوط به تربیت عقالنی است. به عبارتی قضاوت مسئله ناپذیری از قضاوت دیگران: یرتأث -2-2-1-4

های مردم درباره انسان نباید برای او مالک باشد. به تعبیر استاد اینها یک بیماری عمومی است که اغلب مردم کم و بیش 

 (53: و 9519مطهری، ) به آن گرفتار هستند.

 

 دوره شکوفایی روح -2-2-2

ظر مختلف عمر از این ن یهادورهبه نظر استاد شهید اساس تربیت انسان باید بر شکوفا کردن روح باشد. ایشان معتقدند 

برای شکوفا شدن استعدادها دارد. این دوره بعد از هفت سالگی تا  یترمناسبتناسب و موقعیت  هادورهتفاوت دارد. برخی 

حدود سی سالگی است که دوره مناسبی برای شکوفا شدن روح از نظر انواع استعدادها همچون استعداد علمی، استعداد 



-47: ز 9519مطهری، ) دینی و حتی استعداد اخالقی است. بدین ترتیب بهترین دوران همان دوران محصول بودن است.

43) 

 

 ترس، عامل جلوگیری از طغیان -2-2-3

استاد مطهری بر این نظر است که از ترس و ارعاب نباید برای رشد و پرورش استعداد نمود. بلکه باید از آن برای بازداشتن 

ست؛ عامل عامل ترس عامل فرونشاندن ا»ها در اجتماع استفاده نمود. به عبارتی روح کودک و بزرگسال از برخی طغیان

رشد دادن و پرورش استعدادهای عالی نیست ولی عامل جلوگیری از رشد استعدادهای پست و پایین و عامل جلوگیری از 

 (41: ز 9519)مطهری، « ها هستطغیان

 

 گیری نتیجه

شیعی در حوزه اندیشه اصالح گری و احیای اسالم و تمدن  مایو حکمطهری به عنوان یکی از اندیشمندان  استاد شهید

تمدن متشرع دینی نواندیش استاد یک اندیشمند و مصلح  .سازی اسالمی نقش قابل توجهی در ایران معاصر داشته است

را  اعیسیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتم اندیشه تمدن سازی در هر چهار حوزه نظام توانیماندیش بود و البالی آثار وی 

. از دیدگاه او هر نهضت اجتماعی در خطر رو یا رویی با آفاتی همچون: نفوذ اندیشه بیگانه، تجدد گرایی بیین کشیدبه ت

. استاد مطهری در باشدیمآینده و تغییر جهت دادن اندیشه  یهاطرحافراطی، تداوم نهضت، نفوذ فرصت طلبان، ایهام در 

باره حکومت و سیاست، شرایط رهبری و حاکم، شکل حکومت، آزادی اندیشه و نظام سیاسی نظرات جامعی در یحوزه

مطهری فرهنگ و پیشینه تمدن اسالمی را میراثی غنی برای بیداری و زمینه سازی بلوغ  شهیداحیای تفکر اسالمی دارد. 

ی و جامعه سازی و بلوغ تمدنتمدنی دانسته است. وی اتحاد و وحدت را عامل همبستگی و تداوم حیات امت در حوزه 

تمدن سازی و نظام سازی فرهنگی دانسته و به راه کارهای مهندسی فرهنگی شامل سه مرحله تخلیه فرهنگی، تثبیت 

 و رجوع به گنجینه آرمانیعلم و دین همراهی پرورش جسمانی و عقالنی، علوم واجب تحصیل،  فرهنگی و تعلیم و تربیت و

و تعصب و خرافه زدایی را بیان کرده است. از دیدگاه  اخالقی هاییبآسبرون رفت از  واصالح اخالقی  یراهکارهاو فرهنگی 

و نه تنها زبان ابزار انتقال اندیشه است بلکه بدون زبان  ران استمایز انسان با دیگر جانواستاد مطهری زبان و اندیشه وجه ت

نظام سازی فرهنگی و در  باشدیمجوامع  جتماعیاندیشید. زبان محور اصلی رخدادها و ارتباطات فرهنگی و ا توانینم

 .دارد یاگستردهاهمیت 

 

 منابع

 .: آگهتهران، و مفهوم فرهنگ هاتعریف(. 9531) داریوش ،یآشور



 ، فم: دفترعلل انحطاط مسلمین از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری و دکتر شریعتی(. 9519الهی تبار، علی )

 نشر معارف. 

  .قم: امام عصر ،یاستاد مطهر تیرمز موفق(. 9531) حمیدنگارش،  ،علی ،ینصرآباد یباق

 . 44(. تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، قم: دفتر نشر معارف، چ 9511جان احمدی، فاطمه )

 .2 ، ش9 س ،ینامه دولت اسالم ،«فرهنگ یمهندس یالگو نیتدو یبرا ییراهبردها»(. 9537) عبدالعلی ،ییرضا

 .، تصحیح و ترجمه محمد دشتی، قم: انتشارات مشرقیننهج البالغه(. 9571) رضی سید

 یو پژوهش یآموزش ،یتیریمد ،یاسیس ،یفرهنگ یدگاههایبه د ینگاه) مطهر شهیاند(. 9519) رمضان ،ییسارو یشعبان

 .(، قم: انتشارات اعتدالیمطهر یمرتض دیعالمه شه

 .تهران: انتشارات صدرا ،یبا علوم اسالم ییآشناتا(.  یب) مرتضی ،یمطهر

 .نا یتهران: ب ،یعدل اله(. 9532) مرتضی ،یمطهر

 .تهران: انتشارات صدرا ،یگریبه ماد شیعلل گرا(. 9519) مرتضی ،یمطهر

 .، تهران: انتشارات صدرا9 ج ،خیفلسفه تار(. 9514) مرتضی ،یمطهر

 .جا: حکمت ی، ب4 ج، شرح مبسوط منظومه(. 9517) مرتضی ،یمطهر

 .تهران: انتشارات صدرا ،یتکامل اجتماع(. 9579) مرتضی ،یمطهر

 ،یمطهر .تهران: انتشارات صدرا ،ریدرصد ساله اخ یاسالم هاینهضت یاجمال یبررس(. 9572) مرتضی ،یمطهر

 .، قم: انتشارات صدرادر اسالم تیو ترب میتعل(. 9573) مرتضی

 .تهران: انتشارات صدرا ،یگریبه ماد شیعلل گرا(. 9573) مرتضی ،یمطهر

 .جا: انتشارات صدرا ی، بپانزده گفتار(. 9539) مرتضی ،یمطهر

  .، تهران: انتشارات صدرازمان اتیاسالم و مقتض (.9537) مرتضی ،یمطهر 

  .قم: انتشارات صدرا ،94-3-1 ج، با قرآن ییآشنا(. الف 9531) یمرتض ،یمطهر

 .صدرا انتشارات قم: ،رانیا یانقالب اسالم آینده (.ب 9531) یمرتض ،یمطهر

 .صدرا انتشارات ، قم:پانزده گفتار(. ج 9531) یمرتض ،یمطهر

 ..قم: انتشارات صدرا ،4، ج هایادداشت(. د 9531) یمرتض ،یمطهر

 ..قم: انتشارات صدرا ،7 ج، با قرآن ییآشنا(. الف 9519) یمرتض ،یمطهر

 .قم: انتشارات صدرا ،پنج مقاله(. ب 9519) یمرتض ،یمطهر

  .صدرا انتشارات قم: ،9، ج فلسفه(-منطق) اسالمیعلوم  اتیکل(. ج 9519) یمرتض ،یمطهر

 .، قم: انتشارات صدرادر اسالم تیو ترب میتعل(. د 9519) یمرتض ،یمطهر



  .، قم: انتشارات صدرا(نیمقدمه: عظمت و انحطاط مسلم) سرنوشتانسان و (. هـ 9519) یمرتض ،یمطهر

 ..صدرا انتشارات قم: ،رانیخدمات متقابل اسالم و ا(. و 9519) یمرتض ،یمطهر

 .، قم، انتشارات صدرافلسفه اخالق(. ز 9519) یمرتض ،یمطهر

  .قم: انتشارات صدرا ،خیفلسفه تار دگاهیاز د یانقالب اسالم(. 9517) یمرتض ،یمطهر

 .قم هیحوزه علم نیوابسته به جامعه مدرس یاسالم، قم: دفتر انتشارات ده گفتار(. 9513) مرتضی ،یمطهر

 ت اسالمی.قم: دفترانتشارا پیرامون انقالب اسالمی (.9519)ی مرتض ،یمطهر

 .، اصفهان: نشر مرغ سلیمانتمدن سازی نبوی و علوی(. 9514) اصغرالقائم،  منتظر


