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In dealing with the arrival of modernity in Iran, intellectuals have shown various 
reactions(history).Some rejected it, some imitated it, and some selected some of 
the modern principles(background).The religious modernists of the1950s, who on 
the one hand were concerned with religion and tradition, and on the other hand, 
called for the political development of the country; They wanted to create harmony 
between religion and a changing society, in the mind influenced by their modernity 
And establish a desirable socio-political order.Therefore, in this research, based 
on Lacan's triple theory, we will investigate the effect of modern mentality on the 
desired political-social order in the thought of Shahid Motahari based on the 
descriptive-analytical method(problem).Therefore, in this article, the important 
question is about the desired type of government considered by Professor 
Motahari(Question).The result of the research shows that based on Lacan's 
theory, Motahari is against changing his identity and imitating another's identity; 
But at the same time, for the growth of Islamic-Iranian identity, it tends to benefit 
from Western facilities, technology and development. Therefore, on this basis and 
with the approach of accepting the modern objective achievements as imaginary 
and negating its epistemological aspects which were in conflict with the symbolic 
ruling of the society, he explains the theory of religious authority(Finding). 
Keywords: Religious Modernism, Modernity, Lacanian Trio, Shahid Motahari, 
Socio-Political Order. 
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 چکیده
 انندداده نشنان گونناگون  هنا واکنف  روشنفکرران ایران، به مدرنیته ورود با برخورد در

 مندرن اصنو  از ا پناره گنییف  بنه برخن  و تقلیند برخ  نک ، را آن برخ  )تاریخچه(.
 کنه مطینر  شنیید نظینر شمسن ، پفجناه دهن  دیفن  نواندیشان )پیشیفه(. اندپرداخته

  توسن  و ترفولنوی  پیشنرفت خواسنتار ازسنوی  و داشتفد سفت و دین  دغدغ سوازیک
 از متنثرر ذهنن در تغیینر،درحنا     جام ن و دین بین برآمدند درصدد ند،بود کشور سیاس 

 را مطلنو  اجتمنای -سیاسن  نظن  یک طرح و کرده ایجاد هماهفگ  خوی   مدرنیت
 ذهفینت تنثریر الکنان ،  گاننسنه  نظری براساس تا برآنی  پژوه  این در کففد. ریی پ 

 روش برمبفنا  را مطینر  شنیید  اندیشن در مطلنو  اجتمای -سیاس  نظ  بر مدرن
 مین  پرسن  مقالنه اینن در بفنابراین، روش(. و )مسنلله کفی  بررس  تحلیل -توصیک 

 نشنان پنژوه  دسنتاورد )سناا (. اسنت مطینر  استاد مطلو  حرومت نوع بر ناظر
 دیگنر  از تقلید و خود هویت تغییر مخالف مطیر  الکان،  نظری برمبفا  که دهدم 

  توسن  و ترفولوی  از دارد تمایل ایران -اسالم  هویت رشد برا  حا دریین   اما است؛
 مندرن ییفن  دسنتاوردها  پنذیرش رویرنرد با و اساسبرهمین شود. مفدبیره نیی غرب 
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 بنر حناک  نمنادین امنر بنا تضناد در که آن شفاخت م رفت اب اد نک  و خیال  امر مثابهبه
 )یافته(. کفدم  تشریح را فقیه والیت  نظری داشت، قرار جام ه

 نظن  مطینر ، شیید الکان ،  گانسه مدرنیته، دیف ، نواندیش  کلیدی: واژگان
 اجتمای .-سیاس 

 همقدم

 دورا، در ،هست و بوده مواجه غرب فرهنگ در تمدنی درو، نقدهای با باآنکه مدرنیتهۀ تجرب
 هرایفرهنرگ و هراتمد، برداریبهره مورد کار، دستور یک قالب در شهرتش و فعالیت اوج

 غررب مردر، تمرد، برا ایررا، جدیۀ مواجه اولین که قاجارۀ دور در شد. واقع نیز غیرغربی
 متوجرره غربرری کشررورهای بررا آشررنایی دراثررر دوره ،آ نواندیشررا، برخرری پیوسررت، وقررو برره

 در توسرعه بره رسرید، بررای غربری غیر   به نیاز احساس درنتیجه و شده کشور ماندگیعقب
 پهلرویۀ دور بعردها و قاجرارۀ دور تأثیرگذار روشنفکرا، بیشتر ویکردر بست. نقش ذهنشا،

 شرد،نمایرا، برا اما ؛بود آ، از تقلید با توأم و مثبت مدرنیزاسیو، و مدرنیته با مواجهه در لاو  
 روشرنفکرا، اغلرب ازخودبیگرانگی،ۀ پدید بروز و غربی مدرنیت فرهنگی سرایت منفی آثار

 تمرد، در موجود انتقادی هایسویه از استفاده با ایرا، مسیش پنجاه و چهل دهۀ منددغدغه
 انتقرادۀ عمرد محرور کننرد. مبرارزه تقلیردی مدرنیزاسیو، مخرب آثار با کردند سعی غرب،

 و سکوالریسر  گسرتر  دلیرلبره مدرنیتره از مطهرری شرهید باالخص دوره این نواندیشا،
 وچراچو،بی تقلید که بود دریافته ستیدربه وی بود. ایرا،ۀ جامع در دین نقش رفتنحاشیهبه
 وحری از هاآ، آبشخور که ایرانی-اسالمی فکری اصالت شودمی باعث غربی هاینگر  از
 برا کره گرردد حاک  هاییاندیشه و شود گذاشته کنار بود جدانشدنی بال دو صورتبه خرد و

 دلیررلبرره داترریوار افکررار ایررن نیسررت. یرریاجرا و نرردارد سررازگاری دیررار ایررن فرهنررگ روح
 دوششرا، از براری تنهرانره مرردم اجتمراعی زنردگی و ایاندیشره زیربنرای با نداشتنتطابق

 عقبگررد آ، نهایی حاصل و کردند سردرگمی و بحرا، دچار را آنا، هویت و مردم ند،برنداشت
 مسرئله این به اشراف با مطهری شهید شد. اسالمی انقالب از قبل دورا، در پیشرفت جایبه
 و خیرالی حیرث دقیرق شناسرایی برا ترا برآمرد درصدد بود، نموده رخ که واقعی امر مثابهبه

 ،ایرانی-اسالمی اجتماعی حیات نمادین امر که دهد ارائه الگویی آ،، هایمؤلفه بندیدسته
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 پرووهش ایرن در باشرد. مسرتتر آ، در ،معنروی عردب   در ه  و مادی عدب   در ه  توسعه یعنی
 درجهرت مطهرری اللهآیت ازسوی شدهارائه حلیراه مثابهبه مسئله این یزوایا تا ای هوشیدک

 سازی . روشن را جامعه پیشرفت
 دوره، ایرن اثرگرذار دینی نواندیشا، از یکی عنوا،به مطهری شهید آرای به رجو  با بنابراین،

 خود اجتماعی-سیاسی نظ  نگر  این برمبنای چگونه کهاین و غربۀ مدرنیت به را وی نگر 
 امرر مثابرهبره اسرالم احیرای مطهرری شرهید ذهنیۀ دغدغ کنی .می بررسی کند،می ترسی  را

 فلسفی آثارۀ مطالع به رو،ازاین بود؛ واقع امر مثابهبه افراطی تجددگرایی خطر مقابل در نمادین
  کند. تجهیز آ، برابر در را اسالم دین ها،آ، درک با بتواند تا پرداخت غرب

 آوریجمرع رو  اسرت. کیفری رو ، لحاظ از و اکتشافی هدف، ازحیث پووهش این
 است. برداریفیش صورتبه گردآوریۀ شیو جهتاز و ایکتابخانه-اسنادی صورتبه هاداده

 و مکترروب آثررار پررووهش ایررن انجررام برررای بنررابراین محتواسررت؛ تحلیررل پررووهش راهبرررد
 حکومرت و مردر، ذهنیرت با مرتبط هایبخش و شده بررسی مطهری شهید هایسخنرانی

 د.شدن بررسی و تحلیل مطلوب
 نظر  شرد،برسراخته چگونگی بر مدر، ذهنیت تأثیر بررسی نوشتار این هدف ،بنابراین

 اسرت. الکانیۀ گانسه رویکرد از استفاده با مطهری شهید فکری نظام در اجتماعی-سیاسی
 را آنرا، ذهنیرت و کررد شکنیلودهشا را افراد تصمیمات و اندیشه توا،می نظریه این برمبنای
 سرازماندهی لرذا داد؛ قرار تحلیل مورد واقع امر و نمادین امر خیالی، امر حیث سه براساس

 در امرر سه این از برآمده مطلوب نظ  درنهایت و است گرفته شکل منوال همین به مقاله این
 کند.می واکاوی را مطهری شهیدۀ اندیش
 در منتشرشرده مقراالتۀ ازجملر ،اسرت شده رجو  مطهری آثار به ،پووهشۀ پیشین در 

 در آموزشری اهرداف برر حراک  هرایسیاسرت»عنروا، برا اسرالمی سیاسرت هرایپووهش
 بهشتی سعیدۀ نوشت «اسالمی جمهوری نظام در آ، کاربست و مطهری استاد شناسیمعرفت

 از مسرتخرج آموزشری هرایهردف برر حاک  هایسیاست و اصول به که (2931) دیگرا، و
 ایمطالعره سیاسرت  و دگردوسرتی»ۀ مقالر .دارد اشراره مطهری استاد شناسیمعرفت مبانی

 ایرن بره (2931) جهانگیر و موسوی سیدرضاۀ نوشت «مطهری شهید و رالز جا، بین تطبیقی
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 براالتر هر  عردالت از اخالق باب از مطهری نگاه از احسا، و دگردوستی که رسدمی نتیجه
 آ، نقرشۀ کننردتکمیرل و گیرردمری قررار عدالت ذیل اجتما  و استسیۀ حوز در اما ،است
 رقیب عنوا،به نه ،کندمی نظر هاآ، به هاانسا، ذاتی کرامتی و شرافت براساس مطهری .است

 هراانسا، به نگاه و است محذوف عمل و نظرۀ حوز در دگردوستی رالز نگاه از اما ؛دیگری یا
 و یآزاد»ۀ مقالرر چررو، ،دیگررر مجررالت در قرراالتیم در ،همچنررین شررود.مرری ایرردئولوکیک

 و آزادی بررسری بره 2931 سرال در آغاجری سیدهاش  از «یمطهرۀ شیاند در ساالریمردم
 یآرا در یاعتردال گرایریعقرل»ۀ مقالر اسرت. شده پرداخته مطهریۀ اندیش در ساالریمردم

 گرایریعقرل بره (2931 )چرا  دیگررا، و یاکروان سیدحمداله اثر «یمطهر یمرتض دیشه
 از بخشرری اصررلی محررور آثررار ایررنۀ همرر در اسررت. پرداخترره مطهررری شررهید اعترردالی

 خاص دیدگاهی با هرکدام و است بوده مطهری شهیدۀ اندیش شناسیانسا، و شناسیمعرفت
ۀ مقالر بحرث کرهدرحرالی ؛انردپرداختره گوناگو، هایزمینه در وی آثار و اندیشه بررسی به

 آشرنایی برای ازآنجاکه است. مطهری شهید یآرا در مطلوب اعیاجتم-سیاسی نظ  روپیش  
 گذارندمی تأثیر افکار  بر که داشت توجه مسائلی به باید ابتدا شخص هر یآرا و اندیشه با
 اسرتادۀ اندیشر صرحی  درک بررای پرووهش ایرن در یابند،می نمود عملۀ عرص در سپس و

 اسرت، واقرع امرر و نمرادین امرر الی،خیر حیرث شامل که الکانیۀ گانسهۀ نظری از مطهری
 سیاست و کاویروا، پیوند د.شومی تشری  وی مطلوب حکومت آ، برمبنای و شده استفاده

ۀ نظریر براسراس سیاسری هرایشخصریت ذهنیرت تحلیل اما ندارد، طوالنیۀ سابق ایرا، در
 اند.برس ایکنندهتعیین گاه و چشمگیر نتایج به را ما تواندمی الکا، کاویروا،

 مفهومی هایبررسی

 مدرنیته

ۀ برپایر که است یاجامعه مدر،ۀ جامع است. تجدد و یینوگرا معنایبه «تهیمدرن» اصطالح
 هایسازما، و التیتشک و یاجتماع یزندگ از یشکلبه تهیمدرن باشد. استوار صنعت و عل 

 و آمرد وجرودبره اروپرا در بعدبه یالدیم هفده  قر، یحوال از که شودیم اطالق یاجتماع
 ،2931 )گرودرزی، افرتی توسعه و بسط ایدن نقاط دیگر در هاآ، نفوذ و ریثتأۀ دامن جیتدربه
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 انقرالب رنسرانس، سر ،یپروتستان چو، یمراحل کرد،یط با غرب در مقوله نیا .(51-55
 ،یریفردگرا ریرنظ یخاصر یاجتماع-یاسیس ابعاد و وستیپ وقو به و... یروشنگر ،یصنعت
 را و... یمرذهب ینریب،جهرا افرول و یریزداافسو، شد،،یتخصص ،یمدارانسا، ،یرباوعل 

 یامنظومه ه  و است یفلسف گفتما، کی ه  تهیمدرن که گفت توا،یم ،رونیازا دربرداشت.
 و بشرۀ گذشت یبازنگر به که یانتقاد فکر .ردیگیدربرم را مدر،ۀ فلسف و هنر عل ، که یذهن
 است. تهیمدرن یاصل  یپارادا پردازد،یم آ، از یدیجد ریتفسۀ ارائ

 دینی نواندیشی

 نواندیشا، غربی جوامع در دارد. تنگاتنگی ارتباط مدرنیته مقولۀ با که است مبحثی نواندیشی
 هاآ، افکار پیامدهای که باورند این بر و دانندمی مدر، هایایده بندیصورت قراوال،پیش را

 بروده مدر، جوامع تشکیل در اساسی عاملی اجتما  و یند سیاست، آموز ، هایحوزه در
 متولرد مشرروطه عصرر در غربری غیرر   با ایرانیا، رویارویی درپی نواندیشی ایرا،، در است.

 گسرتردۀ ورود برا زمرا،هر  کره دشرومری اطرالق افرادی به نواندیشۀ واک بنابراین، شود.می
 و اندیشریده آ، منفی و مثبت مدهایپیا به قاجار، عصر در غرب فکری و مادی دستاوردهای

 همچرو، مفراهیمی ریرزیپی به جامعه بر حاک  سنتی هایاندیشه نقد با تا برآمدند درصدد
 جریرانی نیرز دینری نواندیشری (.12-11 ،2931 کمیل، )بهرامی کنند اقدام انتقادیۀ فلسف

 ایجراد اهنگیهم تغییردرحال  ۀ جامع و دین بین دارد سعی که است عقالنی تالشی و فکری
 آ، هایآموزهۀ توسع و دینیۀ اندیش بازتولید به اسالم، از گراتوسعه قرائتیۀ ئاار با بنابراین ؛کند
 پردازد.می

 مطلوب اجتماعی-سیاسی نظم

 حاکمیرت است. مسئله ترینییزیربنا سیاست، و دینۀ رابط بررسی م،اسال سیاسی نظام در
 در باشرد. اجتماعی و سیاسی امورۀ دربرگیرند دین هک دشو حمطر تواندمی زمانی فقط دینی
 امامرا، و پیرامبرا، سیاسی یتالو و حاکمیت این به مربوط مباحث تمامی صورت، این غیر

 نرارر و فردی عبادی احکام سلسله یک صرفا   دین اگر د.شومی روروبه مشکل با معصوم
ی خدا با فردۀ رابط بر  اختیرار در انسرا، آخررت امرر بره بخشید،ساما، منظوربه که شود تلق 
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 ایرن حرال د.کرر اثبرات را حکومت لزوم پیامبر، برای توا،نمی دیگر است، گرفته قرار پیامبر
 را هراآ، و شرد جردی چالشری به تبدیل دینی نواندیشا، برای ایرا، به مدرنیته ورود با مسئله

 بررای مطلروبی عیاجتمرا-سیاسری نظر  ،وجه سه این بینۀ رابط تنظی  براساس تا واداشت
 در موضرو  ایرن واکراوی به مقاله این در که کنند طراحی ا غایی هدف به جامعه رساند،

 پردازی .می مطهری شهید آرای

 نظری رویکرد

 شرماربره بیسرت  قرر، اندیشمندا،ۀ ازجمل فرانسوی، معاصر کاوروا، و پزشک الکا،، کاک
 بررای الکا، بیفزاید. کاویروا، دانش غنای بر خود بدیع پردازیمفهوم با توانست که رودمی

 امرر یرا اشرارت و رمرز ساحت تصویری، امر یا خیالی حیث ساحت سه نفسانی ساختما،
 پردازی .می حیث سه این تشری  به ادامه در که شودمی قائل واقع امر و نمادین
 آینگیۀ لمرح به فرد ورود و خیالی ساحت در آدمی رشدۀ مرحل ترینمه  الکا،، نگاه از

 پایا، تا و یابدمی تدوین کودک نزد ماهگی هجده تا شش بین آینگیۀ مرحل گیرد.می صورت
 ازطریرق خرویش کالبد از حاصل تصویر و نقش به فرد مرحله این در اوست. همراه عمر 

 یگرآینۀ مرحلر در دیگرر،سرخن  به (.213 ،2935 زاده،)نجف یابدمی دست دیگری به نگاه
 سرط  هرر بلکره واقعی،ۀ آین نه منظور )البته دهدمی تشخیص آینه در را ودخ تصویر کودک

 کنترل را آ، کندمی سعی شود،می خود  تصویر مجذوب و است( مادرۀ چهر مثل بازتابنده
 تصرویر دیرد، با باراولین برای او ،بنابراین (.59-55 ،2933 )هومر، کند بازی آ، با و کند

 دارد. تام شکلی بدنش که شودمی متوجه آینه در خود 
 شدۀپنداشتهسا،یک روابط پارانویا، خودفریبندۀ جریا، ازطریق بعدبه ماهگیشش از لذا

 ایرن در گیررد.مری شرکل هویرت انطبراق حسراسۀ مرحل و شده تزلزل دچار کودک و مادر
 مراهگیهجردهۀ آستان در را خود هویت مرحله سه طی کودک مادر،ۀ اولی جدایی با ،مرحله

 بره کرودک آینگری نخسرتۀ مرحل در رسد.می خود نهایی حد به سالگیسه در و یابدازمیب
 ایرابطره ازطریرق دومۀ مرحلر در نیسرت. آ، شناسرایی بره قادر اما شده، قائل خود تصویر

 پایرانی،ۀ مرحلر در دهرد. انطبراق او برا را خود کندمی سعی و شناسایی را غیر تقلیدکارانه،
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 نامبه سومی عامل و دیگری خود، از تثلیثی به را خود جای دیگری و ودخ بینۀ اولی دوگانگی
 گرام اولرین آینرهۀ مرحلر دیگرر،بیا،  به (.213-271 ،2935 زاده،)نجف دهدمی غیر تمنای
گاهی درجهت کودک بزرگ  ؛باشردمری دیگررا، از متمرایز موجودی که است امر این به او آ

 خرود  نگراه از کره دیگرا، رفتارهای از گیریبهره با کندمی سعی عمر ۀ ادام در درنتیجه
 خرود بازشناسری یعنری ایرن بخشرد. تعرالی را خرود  هویت است، وی مناسب و برازنده

 دهد.می تشکیل را خیالی حیث اصلیۀ هست که غیر بازشناسی ازطریق
گاه مفهوم از نمادین امر توضی  برای الکا، ۀ ضیفر ترینمه  گیرد.می بهره زبا، و ناخودآ

گاه که است ،آ زمینه این در او  مردعای تبیرین بررای وی دارد. زبرا، مشابه ساختاری ناخودآ
 این ساختارگراها اصلیۀ فرضی گیرد.می بهره شناسیزبا،ۀ نظری و ساختارگراییۀ حوز از خود

 همرراهبره اینشرانه هاینظام شامل که سازدمی زبا، نوعی اجتماعی، کنش هرگونه که است
 خودشا،، با نسبت در نه را فردی هایکنش بنابراین، است. خود درونی زبا، دستور و قواعد
 کننردمی کسب آ، از را خود معنای که کنی می درک اجتماعی روابطۀ زمین با نسبت در بلکه

 زبا،، قوانین بر نهاد،گرد، با سوکه است معتقد الکا، ،سا،بدین (.11-11 ،2933 )هومر،
 ازطریرق ترا اسرت ترال  در و کنردمری زنردگی زبرا، در د،شومی بدل ،زبا در ایسوکه به

ۀ مرتب در سوکه که دهدمی شکل قالبی نمادین ساحت یابد. دست مناسبی هویت به بازنمایی
 امرر حامرل زبرا، دیگرر،سخن  به .(Lacan,1993:179) شود گنجانده آ، درو، خود، وجودی
 و یاپا ایگونهبه و دهش سرشته زبا، با فرد ت.اس نواهی و قوانین فرهنگی، اجتماعی، مفروض

 ازسروی ذهرنش در بسته نقش نمادین امر به اگر بنابراین ؛شودمی مشخص آ، به توجه بدو،
  داد. خواهد نشا، واکنش آ، به نسبت د،شو وارد ایخدشه واقع امرۀ حیط

 جهرا، در زچیر همه آ، براساس که بود نظامی شرح مشغول پنجاه دهۀ سراسر در الکا،
 وی .(Lacan,1988:29) است شده ساخته اند،شده پدیدار که نمادهایی با مطابقت در بشری

 برا کره اسرت براور ایرن برر بلکره اسرت، فروکاسرتنی نمادین امر به چیز همه که گویدنمی
گراه ازجمله چیز همه نمادها، پدیدارشد،  و هراآ، برا مطرابق بشرریۀ سروبوکتیویت و ناخودآ

گراه الکا،، ازنظر شوند.می ساخته و تنظی  نمادین امر قوانین  محتویرات از متشرکل ناخودآ
 کره اسرت زبرا، ماسرت؛ تسرلط فراسروی که است داللت از یندیافر یعنی ؛است داللتگر
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گاه الکا، ،صورتاینبه بگویی . سخن زبا، با ما اینکه نه گوید،می سخن ما ازطریق  ناخودآ
 درواقع و ساختارساز زبا، هما، بزرگ دیگری   کند.می ریفتع بزرگ دیگری کالم عنوا،به را

 ،2933 )هرومر، شودنمی همانند کامل طوربه سوکه با هرگز دیگری این است. نمادین نظام
گاه (.17  حالرت فرهنگمرا، در و کننردمری نفروذ هایمرا،بازنمرایی در بشری میل و ناخودآ

 قردرت کره انردافررادیۀ ازجملر وشنفکرا،ر آورند.می پدید اختالل و ناپایداری از پایداری
 دارند. را جامعه بر حاک  نمادین امر بر ثیرگذاریأت و بازنگری

 عبرارت کره نامدمی رالیتغی   امر یا واقع حیث نفسانی، ساختما، در را سوم عنصر الکا،
 بره و کررده پیردا کالمری یعنی خود به ترمیزی حالت اندنتوانسته هرگز که عناصری از است
 و اسرت وقرو  درحرال که امری یعنی (.13 ،2931 لی،)مول   یابند راه اشارت و رمز تساح

 آ، برا نمرادین ساحت و خیالی ساحت در تغییر با باید بلکه بایستد، آ، جلوی تواندنمی فرد
 ولری دهردنمی تن نمادپردازی به ذاتا   که است ساحتی واقع ساحت ،دیگربیا،  به کند. مقابله

  کند.می درگیر را دفر ذهن همواره

 سیاسی نظمۀ مسئل و مدرنیته از مطهری شهید ادراک

 شرهیدمطهری آرای در مطلروب اجتماعی-سیاسی نظ  هایریشه تا شودمی تال  ادامه در
  شود. بررسی الکانیۀ گانسه براساس

 امرخیالی .1

 بعردبه 2911 سال از شد. آشنا غربی جدید هایفلسفه با شمسی 11 دهۀ اوایل در ریمطه
 متیریتلیسو  و پولیتسرر از فلسوه  مقوممتی  اصول  کتراب دو ویوهبه مارکسیس ، هایکتاب

 و فکرری هایزمینه در وی با که افرادی از بسیاری کرد. مطالعه را (ارانی دکتر اثر) دیتلکتیک
 دسترسری غررب اولدسرت فلسرفی منرابع بره مطهری اگرچه معتقدند اند،کرده کار فلسفی
ۀ فالسرف آرای داشت، که ایهوشمندانه و تیزبینانه درک با و هاترجمه همین زطریقا ،نداشت

 و کشیدمی نقدبه را هاآ، کهایگونهبه (،93 ،2931 )دکاکام، بود کرده درک خوبیبه را غرب
 فیلسوفا،ۀ اندیش نقد به مربوط مطهری آثار از ایعمده بخش نشست.می داوری به هاآ، بین

ۀ اندیشر در دیگرری و خرود برینۀ اولیر دوگانگی الکانی، بیا،  به است. غربی أخرمت و متقدم
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 و نقادانره الگرویی نرامبره سرومی عامرل و دیگرری خرود، از تثلیثی به را خود جای مطهری
 کودک بزرگ گام اولین آینهۀ مرحل شد، اشاره باال در که گونههما، دهد.می غیر از تغییریافته
گاهی درجهت ۀ ادام در بنابراین باشد؛می دیگرا، از متمایز موجودی که است امر نای به او آ

 مناسرب و برازنرده خرود  نگاه از که دیگرا، رفتارهای از گیریبهره با کندمی سعی عمر 
ۀ مرحلر در و عمیرق درک برا نیرز مطهرری اسرتاد بخشد. تعالی را خود  هویت است، وی

 نظرام درخصروص خیرالی امرر از رآمردهب الگرویی یرافتن درصردد موشرکافانه نقد بعدی،
ۀ هسرت کره غیرر بازشناسری ازطریق خود بازشناسی یعنی این بود. اسالمی-ایرانی ایاندیشه
 دهد.می تشکیل را خیالی حیث اصلی

 بااینکره ایشا،  گویدمی غرب فرهنگ و فلسفه با مطهریۀ رابط درزمینۀ شبستری مجتهد
 مرا کرهزمرانی برود. فهمیرده درسرتیبه را غربیۀ فلسف و فرهنگ بود، نکرده زندگی غرب در

 اسرالمی تفکرر برا غربری تفکرر یرکۀ مقایسر مقرام در مطرالبی دربارۀ را ایشا، از اینوشته
 مشترک زبا، زیرا ،است کرده درک خوبیبه را دو هر که دیدی می خواندی ،می یا شنیدی می
گاه که معنابدین ؛دانستمی را دو این  مطلربش هرر غربری تفکرر و فرهنگ در کهاین از بود آ

 و شرودمی بیا، ایشناسیهستی و بینیجها، چه با و دارد خاستگاهی چه کجاست، جایش
 را مسائل این ایشا، گیرد.می قرار سیست  کجای در و دارد جایگاهی چه اسالمی فرهنگ در

 دفرا  اسرالمی رافکرا از مقایسره و وگوگفت مقام در تا بود قادر جهتهمینبه و دانستمی
ل رو   دارد وجرود رو  دو تفکرر یرک از دفا  برای چراکه ؛نفی و طرد مقام در نه کند،  او 

 خرود  مطلرب اثبرات بره دیگرری فکر و شیوهۀ جانبهمه نفی و طرد با انسا، که است این
 دیگررا، مطلب فرد دیگر، رو  در کرد.نمی استفاده شیوه این از مطهری اللهآیت که بپردازد

 تعبیرر «دیرالوگ» بره آ، از غربیرا، کره چیرزیآ، نشراند؛مری وگروگفت به خود مطلب با ار
 به و (231 ،2973 راد،)واثقی نشاندمی رودررو وگویگفت به ه  با را مطالب وی کنند.می

 صرحیحی قضراوت بره خرود شنونده یا خواننده تا پرداختمی هاآ، دوی هر تحلیل و تبیین
 نمونر  کنرد. کشف دیگرا، با انطباق ازطریق را خود تصویر شودمی قادر فرد گونهاین برسد.

 بینو جهوتن بور ایمقممو » و «اسوم  در زن حقول  نظوت » کتراب در را عملکررد نو  این
 مرکرز )یرا گروا   در دینریۀ قاعرد و مفاهی  که مطهری شهید کرد. مشاهده توا،می «توحیدی
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 دیگر   با تعامل برقراری با تا بود تال  در داشت، ورحض نمادین امر عنوا،به او فردی(ۀ تجرب
 محروری اعتقرادات و باورهرا از دفرا  به خیالی، امر مثابهبه غربۀ مدرنیت یعنی ،خود بزرگ
  بپردازد. خود
 توا،می که بود باور این بر اما دانست،می بیمار مبانی در را غرب تمد، ،مسیر این در او 
  کرد. ایجاد همگونی تکنولوکی و عل  ببا در غرب و اسالم نظر بین

 ازنظـر کـه بیـابیم هـایینشـانه غربـی حرکـت در مـا کـه نیسـت آن مانع مطلب ...این

 باشـ.. داشـته اشـترا  انسـانی  لحاظ از اسالمی خطوط از برخی با نتایج و ظاهری

 امکـان ایـن زیـرا ؛نیسـت امـورۀ کلیـ در مغایرت معنایبه فکری بنیادهای در مغایرت

 نتـایج  برخـی در انـ. گرفتـه تئنش متفاوت پایگاه دو از که فکر نوع دو که دارد دوجو

  ایـن و دارد وجـود دی.گاه در اختالف باشن.. داشته اشترا  و تالقی
 
 معنـایبـه الزامـا

  (.021  2110 )مطهری  باش.نمی نتایج در اختالف

 فکررهر  اسرت، ریتبشرۀ اسرتفاد مرورد آ، اختراعات و اکتشافات اینکه در غرب با ما
 انسانی و مدر، ایجامعه ساختن برای را آ، فراگیری و جدید علوم مطهری بنابراین، هستی .

 کنررد.مرری محکرروم را حیرروانی شررهوات ارضررای برررای آ، از اسررتفاده ولرری دانررد،مرری الزم
 و عرادات از نبایرد غربری، هرایتکنیرک و صنایع از استفاده ضمن که گویدمی ،مبنابرهمین

 الکرا، کره گونرههمرا، کنری مری مشراهده اینجرا در بگیری . سرمشق غربی قوانین و رسوم
 بره معتقرد فقرط مطهری محدود؛ نهایتبی و کلی نه و است جزئی هویت انطباق گویدمی

 آ،. خصوصیاتۀ هم نه و است غیر مطلوب خصوصیت چند گرفتنعاریت

 تفکیرک مرادیۀ مدرنیتر و هنگیفر و فکریۀ مدرنیت میا، مطهری اللهآیت دیگر،سخن  به
ۀ مدرنیتر از بخشی توا،می» گوید می کهچنا، ؛بیندنمی مالزمه دو این میا، و شودمی قائل

 .(a 2975، 23 )مطهرری، «شرد فرهنگریۀ مدرنیتر گرفتار اینکه بدو، کرد، اقتباس را مادی
 گرروه در را وا تروا،نمری دارد، آ، هراییافتره و تجربری علر  به مطهری که گرایشی باوجود

 شرایطی هر در را دینی هایگزاره اعتبار و داده عل  به را مطلق ارز  که داد قرار گرایانیعل 
 برر مبتنری را آ، داشرت، اعتقاد تجربی عل  نماییواقع به اگرچه مطهری دانند.می عل  تابع

کید نکته این بر و دانسته نگرجزئی و خطاپذیر درنتیجه و آزمو، و حس  نظریات که شتدا تأ
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 شودنمی هاآ، به استناد با صرفا   و نیستند یقینی صددرصد و بوده تغییر درحال همواره علمی
 ،2911 )مطهرری، کررد اعرالم مرردود و باطرل اسرت، آمده مذهبی کتب در که را تعالیمی

کید رو،ازاین (.125  نره اسرت دیرن و علر  میرا، تعرارض عردم داد،نشرا، برای مطهری تأ
 آرای در کره رویکرردی دینری؛ باورهای تأیید برای مدر، و علمی هاییافته به جستنتمسک

 نگراه از هویرت گیرریشکلۀ مرحل در برعکس بلکه است؛ برجسته بسیار بازرگا، مهندس
 چربد.می دیگری بر خودی ترازویۀ لب مطهری،
 هرایبرداشرت تصرحی  اسرالمی، جوامرع پیشررفت بررای مطهری راهکار ترتیب،بدین

 پیشررفت جرایبره کره هراییبرداشت ؛سیست  در تغییر نه است سنت از مسلمانا، ستنادر
 هر  آ، احیرا؛ نره نوسرازی و تجدیرد گفتری » ند ارمی عقب را هاآ، ها،غربی سا،به علمی

 لرذا (.55 ،2931 )مطهری، «اسالمی هایاندیشه نه ،خودما، تلقی طرز نوسازی و تجدید
 بلکه ،بریزد ه به را سنتی نظام و دستگاه خواستنمی که است دینی نواندیشا، طیف در وی

کید با و است نرم دینی فکر اصالح یک دنبالبه  و نظرام همرا، درو، در ،کررد،تصرفیه بر تأ
 مطهرری گفرت توا،می الکانی نگاه از (.211 ،2933 )مسعودی، اندیشدمی سنتی سیست 

 خواهرا، هوشرمندانه بینشری برا لکرهب بازد،نمی دیگری مقابل در را خود که است شخصی
گاهانه پیشرفت  در چره انسرا، ،وی نگراه از است. یافته دست آ، به غربی غیر   که است ایآ

 است. نهفته انسا، فطرت در دین زیرا دارد؛ احتیاج دین به فردا در چه و دیروز در چه امروز،
 مهر  ایتکانره ،خیرالی امرر سراحت در کره نفسانی من مطهری، شهید ازنظر ،اساسبراین

 تغییرررات و اصررالحات برخرری ضررمن سررنت قالررب در بایسررتمرری شررود،مرری محسرروب
 ماند.می باقی نخوردهدست

 نظیرر غربی تمد، رواهر با مبارزه که بود رسیده نتیجه این به گراییغربۀ ردربا مطهری 
 هرایریشره کره اسرت آ، مسرتلزم غررب از تقلیدکورکورانه و مصرفی فرهنگ گرایی،تجمل

 د.شرو قطع شود،می اجتماعی رفتار نو  این به منجر که غربی، بینیجها، فکری و اعتقادی
 از یکهیچ دادنمی اجازه و بود آ، نفی بر مبتنی غربی دیگر   تفکر طرز با مطهری برخورد لذا

 عقایرد ترا کرردمری سرعی همرواره وی یابد. التقاط اسالمی مفاهی  با مدر، فرهنگ عناصر
 که ندارد ضرورتی هیچ بود معتقد لذا دهد. قرار افراد اختیار در تلفیقی هیچ دو،ب را اسالمی



 211( / 280-028... ـ فاطمه کامرانی ) مطلوب اجتماعی-سیاسی نظم خاستگاه واکاوی

 

 بره بایرد بلکره ،انردپیمروده اروپرایی کشورهای که بروند را راهی هما، شرق مسلما، مردم
 و صرنایع اقتباس و استفاده ضمن و (1-3 ،2932 )مطهری، بنگرند هوشیارانه غربی زندگی
 که قوانینی و رسوم و عادات تقلید و اخذ از ها،آ، پذیرتحسین رراتمق از ایپاره و هاتکنیک

 است آ، بر گواه موضو  این کنند. پرهیز است، آورده وجودبه بدبختی هزارا، هاآ، خود برای
 براسراس و داده قرار مبنا را جامعه بر حاک  نمادین امر مثابهبه ایرانی دینی هویت مطهری که
 در الکرا، پرردازد.مری خیرالی امرر از اصولی گزینش به آ،، گستر  و بهبود مسیر در و آ،

 در پیش از نمادین ساحت است معتقد وی دهد.می توضی  را مسئله این خوبیبه ا نظریه
 کره نمرادینیۀ شربک در آ، از پیش حتی و تولد بدو از فرد و دارد حضور آینگیۀ مرحل فرایند

 محریط ایرن از کره روانری ترأثیری برا وی شود.می گنجانده اند،ساخته اطرافیانش و والدین
هرر که گزیندبرمی آ، از هاییخصلت و نگردمی خیالی حیث در دیگری به گیردمی  تأییرد م 

 نکنند. پیدا منافات آ، با حداقل یا باشند داشته را نمادین ساحت
 و کرریف هرایپایره و غررب فلسرفی-اجتمراعی مکاترب بررسی و نقد با مطهری استاد

 کره کنردمری تشبیه تروایی اسب به را غربی گراییانسا، و اومانیس  آ،، عقیدتی هایشالوده
 وی انرد.داده قررار حمله مورد را شرقیۀ خداگرایان اعتقادی سیست  آ،ۀ وسیلبه استعمارگرا،

 بررسری بره و... ایموتن و انسوتن قورنن  در انسوتن نظیرر گونراگو، گفتارهای و نوشتارها طی
 توسل با غربی، اومانیس  که رسدمی نتیجه این به و پردازدمی گراییانسا، مکتب صاتمشخ

 بیگانگی و زدگیغرب گستر  در اخیر هایسال در را سه  ترینبزرگ مارکسیس ،ۀ فلسف به
 زدگریعل  وی ،همچنین (.119 ،2973 راد،)واثقی است داشته جوانا، میا، رد خویش از

 تجربری هرایرو  و علر  که کندمی ثابت غیب  اممادهتی کتاب در و کندمی نفی را غربی
 هرایپایره برر غربری، تمرد، و علر  کره اسرت معتقرد وی شرود. دیرن جایگزین تواندنمی

 برخری در شاید و است مادی بلکه نیست، مسیحی غرب تمد،»  است استوار ماتریالیستی
 کره اسرت ایرن ماتریالیسر  زا منظرور .شرودمری مشراهده نیرز الحراد و کفر هاگیریموضع
 «خردا بره ایمرا، و روح هرایپایره برر نره است، استوار مادی هایپایه بر انسانی هایارز 

 اهمیرت از معنروی مسرائل و متعرال امرر به توجه مطهری، نظر در (.13 ،2911 )مطهری،
 و دارد ایما،ۀ دغدغ چیز هر از بیش که است دینی نواندیش یک وی است. برخوردار ایویوه
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 امرر در تقلیدکارانره رابطرۀ یک در غیر شناسایی لذا است. جامعه اعتقاد رفتنازدست نگرا،
 ،است غربیۀ مدرنیت دگر مادی دستاوردهای از استفاده حد   در مطهری، شهید نگاه از خیالی

 ،خیالی ساحت تکانۀ در تقلید یندافر در ،مطهری باور به آ،. معرفتی مفاهی  از گیریبهره نه
  شوند. غرب تمد، برابر در وادادگی به مته  نباید مانا،مسل

 مثبت آثار از برخی حتی و بود التقاط و شرک از اسالمیۀ اندیش تلخیص دنبالبه مطهری
 از برگرفتره را عردالت و آزادی دمکراسری، افرراد، طبیعری حقروق به توجه نظیر غربی تمد،

 هراچش  که اروپایی جدید انگیزتحیر و عظی  تمد،» :دانستمی اسالمی تمد، و فرهنگ
 اعترراف بره دارد، سریطره جهرا، سراسرر برر امرروز و اسرت کرده حیرا، را هاعقل و خیره را

 )مطهرری، «اسرت گرفتره مایره اسرالمی باشرکوه تمرد، از چیز هر از بیش غربی، ،امحقق
b2932، 75.) ساییشنا به قائل خود اندیشۀ خیالی ساحت در ازآنجاکه مطهری ،هرحالبه 

 دمکراسی مانند غربی معرفتی مفاهی  از بسیاری که داشت اعتقاد بود، اسالمی خود تصویر
 و واقعری معنرایبه دمکراسی در که اوصاف این با ؛دارد وجود اسالمی معرفت و اندیشه در

 و اسرت انسرانی حقروق جرز  نیرز ایمرا، یرک بره وابسرتگی و عقیده و مکتب آ،، اسالمی
 و برعهده جزئی قوانین وضع برای حاک  تعیین ولی ،است الهی کلی قوانین وضع طورهمین

 بر نمادین امر همواره مطهری، ذهنیۀ تکان در که است آ، بیانگر مسئله این است. مردم حق
 از گیرریبهره با تا نگردمی اسالمی عینکی با را غیر وی است. بوده اولویت دارای خیالی امر

 زد.سا قوی را خود آ،، مفید عناصر
 خودی امری بلکه غربی، متفکرا، از اقتباس نه را طبیعی حقوق نظریۀ مطهری ،همچنین

 اندیشرۀ سریر اوایرل در عدلیره بحرث مرورد عقلی قب  و حسنۀ مسئل با را آ، و کرده معرفی
 و تکروینی و ذاتی امور مثابهبه عدالت اصل و بشر حقوق به توجه» دهد می ارتباط اسالمی

 را عقلی و طبیعی حقوقۀ پای .شد عنوا، مسلمین وسیلۀبه باراولین راردادی،ق قوانین از خارج
 تراریخی نراگوار پیشرامدهای دلیرلبره گویا اما ؛(b2932، 211 )مطهری، «نهادند بنا هاآ،

 ایرن نشرانگر مطهرری کرالم سیاق (.21 ،2975 )اصفهانی، دهند ادامه را راه این نتوانستند
 نمرادین امرر مثابرهبره دینریۀ اندیش از برگرفته را آ، و قبول را طبیعی حقوق آثار وی که است

 داند.می
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 در ریشره وی اعتقراد بره کره است مطهریۀ اندیش ارکا، از یکی نیز آزادی اصل به توجه
 اند.دهکرمی عمل آ، به حکومتشا، در المؤمنینامیر و پیامبر همواره و دارد اسالم صدر

 برای سدی یعنی باشد، آزاد باید خود حیاتی شئو، تمامی در ا،انس» گوید می بارهدراین وی
 در او اسرتعدادهای از یرکهیچ پرور  برای سدی باشد. نداشته وجود او جوال، و پیشروی

 است آزادی نیازمند شدیدا   و هست بشر در که استعدادهایی ترینمقدس از یکی نباشد. کار
 چرو، قهررا   و اسرت تفکر یابد، پرور  است الزم که انسا، قسمت ترینمه  است... تفکر

 انسرا، بنرابراین ،است تفکر جلوی در مانع و سد نبود، یعنی ،آزادی به نیازمند پرور  این
 نباشرد، تفکرر در آزادی اگر لذا (.32-31 ،2973 )مطهری، «است تفکر در آزادی نیازمند

 حکومرت وی .یابردنمری پررور  و کنردنمری رشرد دینری مسرائل در فکرشا، هرگز مردم
 و آزادیۀ درجر امنتهر در خروارج برا امیرالمرؤمنین» گوید می و داده قرار الگو راعلیامام

 و خرود  حضررت و بودنرد آزاد عقیرده ارهار برای جاهمه در هاآ، کرد... رفتار دمکراسی
 ،a 2977 )مطهرری، «کردنردمی صحبت و شدندمی روروبه آنا، با آزاد عقیدۀ با اصحابش

 و انسرانی هایارز  شکوفایی و رشد آزادی وی،ۀ اندیش در آزادی مالک البته (.259-251
 اجتمراعی و فرردی حقروق تمام أمنش مطهری افراد. تمایالت و امیال آزادی نه ،است آزادگی

 انسرا، اللهریخلیفه مقام و یدخدادا استعدادهای را و... تملک حق مساوات، آزادی، نظیر
 حقروق نظیرر مبراحثی پذیرفتن و طرح ندارند، اعتقادی چنیناین ا،غربی چو، و کندمی ذکر
 داند.می صوری آنا، ازسوی را بشر

 ازطررف انتقراد براسراس دیگرری برا مطهری برخورد نو  الکا،،ۀ نظری براساس درواقع
 مسرلمانا،ۀ اندیشر در تحول ایجاد و نوسازی حالدرعین   و خودی هایسنت بر تکیه مقابل،
 قررو، در غربری استعمارۀ مسئل نیز را مسلمانا، انحطاط عوامل از یکی وی و،رازاین است.

  است هکرد خ  خود مظال  فشار زیر را کمرشا، و مکیده را مسلمانا، خو، که داندمی اخیر
 گرفرت. قررار غربری دشرمنا، کشریبهرره و هجروم مورد اسالم دنیای پیش قر، چندین از»

 را شرا،مادی منابع سپس و زدند دستبرد هاآ، مذهبی و اخالقی و فرهنگی هستی به نخست
 روزروزبره را اسرالمی هرایملرت اسرتعمار، هجروم و مسلمینۀ دیرین خواب بردند. یغمابه

 هشردار مسرلمانا، بره وی لرذا (.52 ،2917 )مطهری، «است ساخته ترخودباخته و اسیرتر
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 را خودمرا، مکتبری و یاسریس اسرتقالل نبایرد بیگانره، هرایمکتب به گرایش با که دهدمی
 ازدسرت بایرد داریر  کره را آنچه کنی می فکر که ماست ازخودباختگی این بدهی . ازدست

 مقابرل در خود شخصیت به احترام و اتکا هما، این . کنی استفاده را دیگرا، کاالی و بدهی 
 است. الکانی غیر

 آورد،مری میرا،بره سرخن غررب تمرد، از وقتی مطهری استاد گفت توا،می ،طورکلیبه
 جایک یا کند رد جایک را آ، که معنا این به گیرد؛نمی درنظر یکپارچه صورتبه را آ، اجزای
 و غررب تمرد، وردهایادسرت اسرت معتقد و داندمی پذیرتفکیک را آ، اجزای بلکه ؛بپذیرد

 یو ،شرد اشراره کرهچنرا، و دارد اتخراذ قابلیرت گونراگو، هرایزمینره در آ، هرایپیشرفت
 اسرالمی تمرد، ویروهبره هرافرهنرگ و هراتمرد، همۀ از برگرفته را غرب تمد، دستاوردهای

 بشریت تمام دستاوردهای مختلف هایزمینه در غرب هایپیشرفت دارد اعتقاد لذا داند.می
 سراحت در برزرگ دگرر با رویارویی در وی ،سا،بدین (.532  12 ،2931 )مطهری، است

 یا اسالمی فرهنگ از برگرفته را غرب تمد، مثبت عناصر و داشته عیتداف واکنش غالبا   خیال،
  است. دانستهمی خود ذهن در بستهنقش نمادین امر دیگرسخن  به

 نمادین امر .2

 از پریش نمرادین سراحت الکرا،، آرای برمبنرای شد، اشاره پیشین مطالب در که گونههما،
 کره نمرادینیۀ شبک در آ، از پیش حتی و تولد وبد از افراد گیرد.می قرار هویت انطباق یندافر

 پریش از اسراطیر و اعتقرادات با هاآ، زندگی و شوندمی گنجانده اند،ساخته هایشا،خانواده
 آ، از کرودک کره کامرل ارچوبهرچ ایرن سا،بدین شود؛می تنیده دره  خانواده در موجود
گاهی  گذارند.می تأثیر او افکار رشد بر ندارد، آ

 سراختن در کره وی معلر  اولرین لذا شد. متولد روحانی اصیلۀ خانواد یک رد مطهری
 اسرتاد برود. پردر  خصروصبره و خانواده محیط ،بود مؤثر او اخالقی و روحی شخصیت

ل جلد مقدمۀ در مطهری  را نراچیز اثرر این» نویسد می چنین زمینه این در راستتن داستتن او 
 صال  عمل و تقوا و ایما، باراولین که مطهری ینمحمدحس شیخ حاج آقای بزرگوارم پدر به
 دیگر (.2-1 ،2972 )مطهری، «کن می اهدا ساخت، آشنا راست راه به مرا لهمعظ  راستی و
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 را او مطهرری برود. اسدآبادی سیدجمال داشت، قرار او  اندیش تأثیر تحت مطهری که فردی
 و برود تجددگرا مردی بااینکه السیدجم داشت اعتقاد و دانستمی امتیاز صاحب نواندیشی
 و سروادیبری ابر و خوانردمری غربری تمرد، از اقتبراس و جدید فنو، و علوم به را مسلمانا،

 خطررر متوجرره بررود، برخاسررته پیکررار برره مسررلمانا، صررنعتی و فنرری عجررز و خبررریبرری
 ماننرد هراآ، بینریجهرا، و مسرلمانا، تفکرر اصرول کرهاین با و بود افراطی هایتجددگرایی

 را مسلمانا، او بود. مخالف بیند،می غرب که ببینند گونهآ، را جها، و گردد غربی بینیجها،
 را هراآ، بپیوندنرد، غربی هایمکتب به کهاین از اما بگیرند، را غربی علوم که کردمی دعوت
 برا برود، سرتیز در غررب سیاسری اسرتعمار برا کره طرورهما، سیدجمال داشت.می برحذر

 تفسریر غربی دیدگاه از خواستندمی را اسالمی مفاهی  و قرآ، احیانا   و را جها، که متجددانی
 رب را هاآ، تطبیق و قرآ، ماورا الطبیعی مفاهی  تأویل و توجیه همچنین، کرد.می مبارزه کنند
 اسرالم بره بازگشرت و (a 2975، 23-23 )مطهرری، شرمردنمری جایز مادی و حسی امور

 آرای در صرراحتبره تروا،مری را نگراه نرو  این .دانستمی حیاتی و فوری امری را نخستین
کید الکا، سبب،همینبه کرد. نظاره مطهری  نروعی اجتماعی، کنش و اندیشه هرگونه دارد تأ

 اسرت. خرود درونی زبا، دستور و قواعد همراهبه اینشانه هاینظام شامل که سازدمی زبا،
 اجتماعی روابطۀ زمین با نسبت در بلکه خودشا،، با نسبت در نه را فردی هایکنش بنابراین،

 کنند.می کسب آ، از را خود معنای که کنی می درک

 اجمرالی بررسری در وی .بود الهوری اقبال شد، متأثر او از مطهری که دیگری نواندیش
 جهرا، در گررااصرالح قهرما، یک را الهوری اقبال اخیر، سال صد در اسالمی هاینهضت

 همرۀ در وبریشک  و گذشته ه  خود  کشور مرز از او اصالحیۀ اندیش که داندمی اسالم
 این مطهری دیدگاه از اقبال، اصالحی حرکت مزایایۀ ازجمل است. گذاشته اثر اسالم جها،
 عمیرق آشرنایی غررب اجتمراعی و فلسفی هایاندیشه با و شناخته را غرب فرهنگ که است
 )عباسری، است دانستهمی انسانی جامع ایدئولوکی یک فاقد را غرب ،حالبااین .است یافته

 و برخروردار ایایردئولوکی چنرین از کره دانردمری مردمی تنها را مسلمانا، او (.11  2931
 از را مسرلمانا، ،غربری فنرو، و علروم فراگیرری بره دعوت درعین سببهمینبه و مندندبهره

 الکرا،، بیرا، بره دارد.مری برحرذر غربری هایایس  به نسبت شیفتگی و گراییغرب هرگونه
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 شرده، پدیردار اسرالمی ایردئولوکی در کره نمادهرایی با مطابقت در مطهری و اقبالۀ اندیش
 امرر بره چیرز همره کره نیسرت ایرن الکا، مقصود داشت توجه باید البته است. شده ساخته
 و گراهناخودآ نمادهرا، پدیدارشرد، برا کره اسرت باور این بر بلکه است، فروکاستنی نمادین

  شود.می ساخته و تنظی  نمادین امر قوانین و هاآ، با مطابق بشریۀ سوبوکتیویت
 بوده حلیراه دنبالبه همواره وی که است این اقبال دیگر مزیت مطهری، نگاه از همچنین

 بگذارنرد، اسرالم اصرول از اصرلی یرا حکر  روی پرا آنکره بردو، مسلمانا، آ، برمبنای که
 مسرائلی دربرارۀ روازایرن ؛کننرد حل را خود زما، اجتماعی و ادیاقتص و سیاسی مشکالت

 گفرت تروا،مری لرذا (.12 ،)همرا، اسرت اندیشریدهمری زیراد هااین امثال و اجتهاد ازقبیل
 سرودای کره کررد تبردیل ایسروکه بره را مطهری شهید نمادینی، ساحت چنین در قرارگرفتن
ۀ اولیر تجربیرات الکرا، نگراه از ت.داشر سراحت این خود درو، در جدید هویتی بازنمایی

 مقیرد زبرا، در هاآ، تفسیر و بازنمایی هایسیست  به زیادی حد تا که فرد، اجتماعی-روانی
 تأثیرگذارند. فرد اعمال و رفتار شخصیت، بر هستند،

 بررد.مری بهرره بسریار نوانردیش دو ایرن یآرا از دینی احیاگریۀ مسئل در مطهری استاد 
 علرتبره مطهرری شرهید که است ذکر شایا، الکا،، نمادین امر مفهوم با متناسب ،بنابراین

 محریط و خانواده مجرای از مذهبی زبا، ازطریق که معرفتی و دینی هایگزاره از تأثیرپذیری
 قرارداد، و مدر، ذهنیت با مرتبط عناصر از گیریبهره با است، شده منتقل او بر حاک  فکری

 امرر برا مردر، دسرتاوردهای پذیر  با موأت تلفیق در سعی میاسال و دینی فکر بافتار در آ،
 داشت. آ، از انتقاد درعین نمادین،

 واقع امر .3

 غرررب، امپریالیسرر  برره حکومررت وابسررتگی ماننررد یگونرراگون دالیررلبرره دینرری نواندیشررا،
 ریزیبرنامه المال،بیت ومیلحیف اخالقی، مفاسد ترویج استبداد، و حکومت بود،موروثی

 سرلطنتی رکیر  برا مخالفرت بره و... داریسررمایه کشرورهای به وابستگی درجهت اداقتص
 واقع امر مصادیقۀ ازجمل مذکور موارد ،هرحالبه (.252-251 ،2973 راد،)واثقی پرداختند
 آ، تررویج بره ناکارآمردی دلیرلبره پهلوی رکی  که شوندمی محسوب الکا،ۀ نظری برمبنای
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 برا مقابلره به تا بودند درصدد مطهری شهید ازجمله و دینی ندیشا،نوا بنابراین، بود. پرداخته
 سراحت تغییرر بررای ترال  ازطریرق بلکره تفنرگ و تو  با نه اما بپردازند؛ وضعیتی چنین

 امر الکا، که گونههما، دهد. شکل خیالی حیث از تقلید به داشت قصد پهلوی که نمادینی
 برا بایرد بلکره بایستد، آ، جلوی تواندنمی فرد و است وقو  درحال که داندمی امری را واقع
 سراحتی واقرع امرر دیگرر،بیا،  به کند. مقابله آ، با نمادین ساحت و خیالی ساحت در تغییر
 کند.می درگیر را فرد ذهن همواره ولی دهدنمی تن نمادپردازی به ذاتا   که است
 در و نمرادین جهرا، مرز در که ددانمی ایناشناخته حیث را واقع امر الکا، دیگر،بیا،  به

 و اسرت اجتماعی هایواقعیت پشتیبا، سوازیک واقع امر دارد. حضور آ، با پایدار کشاکش
 حکومرت اسرتقرار برا ،نمونره بررای باشرد. داشته وجود آ، بدو، تواندنمی اجتماعی دنیای

 سرویبره گرامی توانسرت نفتری درآمردهای رشرد برا و خرارج ومررجهرج از کشور پهلوی
 کره صورتبدین .کندمی تخریب را اجتماعی واقعیت دیگر،ازسوی اما ؛بردارد شد،صنعتی

 مرردم( برر بیشتر تسلط برای خود کرد،فربه و ساالریدیوا، رشد )مانند دیگری هدف درپی
 حکومت شد،استبدادی مطهری نگاه از لذا کند.می عمل دارد، قرار نمادین امر از خارج که

گاهی ازطریق باید که بود باور این بر او است. طبیعی شد، زیاد تشقدر آنکه از پس  به داد،آ
 از درواقرع، بکنی . مردم هایخواسته اجرای به مجبور را دولت نمادین، امر بازسازی و مردم
 ایرن کننرد،نمری مخالفت سلطنتی استبدادی حکومت با مردم که مهمی عامل مطهری نگاه

 را خود دینی رسالت ترینمه  وی لذا ندارند. آشنایی اسالم تدرس اندیشۀ با هاآ، که است
 سرعی و دانسرتمری فرهنگریۀ جامع برای و امروزی زبا، به دین ایدئولوکی تبیین و معرفی
 در که را تحریفاتی و فکری انحرافات فکری، و علمی مجامع در اسالم کرد،مطرح با داشت

 بزداید. بود آمده پدید دین
 در ثانیرا   و تحجرگرایری و جمرود در اوال   اسالمی جوامع ماندگیعقب مطهری دیدگاه از

 تمرد، ررواهر از وچرراچرو،یبر تقلید و افراطی تجددگرایی دارد. ریشه افراطی تجددگرایی
 و کنردمری یاد جاهل نام به افراطی تجددگرایا، از وی است. انحراف و سقوط موجب غرب

 و سرکو، بره عالقه و پرستیکهنه با است مالزم یند اساسا   گیردمی نتیجه جاهل» گوید می
 بررای پهلروی حکومرت که است ایایدئولوکی هما، این (.a 2932، 31 )مطهری، «ثبات
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 پهلروی حکومرت با مطهری ،علتهمینبه برد.می کاربه اجتما  در دین نقش کرد،رنگک 
 و کرردمری محکروم را افراطری تجرددگرای و تحجرگررا جریانرات وی ،درواقع بود. مخالف

 همرین در مرا عصرر معاصر انسا، مشکل که بود باور این بر و گشتمی تعادلۀ نقط دنبالبه
 اسرت آ، مسبب استعمار که داندمی اینقشه را افراطی تجددگرایی وی است. نداشتنتعادل

  گوید می آ، در استعمار داشتندست و آلودهۀ جامع تخریبی نقشۀ درزمین و
 فـراهم را صـفتیحیـوان و پـروریتـن و شهوات تحریک موجبات موارهه آلوده محیط

 احسـا  هرگونـه بـا حیـوانی پسـت شـهوات در شـ.نغـر  که است ب.یهی کن..می

 شـهوات اسیر کهآن . دارد... منافات علمی  و اخالقی یا مذهبی تعالی از اعم تعالی 

 تـثییر او در کمتـر هنـری و علمـی اخالقـی  و دینـی از اعم معنوی  هایجاذبه است 

 و شـهامت و اخـال  و مـذهب روح گیرنـ.مـی تصـمیم کـه هاییملت و اقوام لذا دارد.

 نفسانی هایسرگرمی و شهوترانی و عیاشی وسایل بکشن.  دیگر ملتی در را مردانگی

  (.a 2118  11-10 )مطهری  کنن.می تکمیل و فراهم را هاآن

 امرر بره توجره و کرد،برجسته با که شدمی هدید وضوحبه پهلوی حکومت در مسئله این
 مطهرری، شرهید براور بره د.رکرمری دور متعالی و اخالقی مسائل از را مردم عینیات، و واقع

 از خرارج و واقرع امررۀ حروز در کره استبداد و استعمار ازسوی فحشا و بندوباریبی ترویج
 جامعه روا، در رنج و درد و ناهنجاری بروز سازسبب گرفته، شکل دینی هایارز  و نمادها

 شد.
 پرردازد،مری مخالفرت بره اسرتبدادی حکومرت برا آ، خاطربه مطهری که دیگری عامل

 آزاد فضرای دو نیازمند تکامل و رشد برای انسا، مطهری دید از است. اجتما  آزادی مبحث
 اجتمراعی فضرای در درو،. و روح فضرای .1 و بیرو، اجتماعی فضای .2 است  بالمانع و
 و طبیعری حقروق از اسرتفاده و افرراد تکامرل و رشرد برای و بوده عمل آزادی نیازمند سا،ان

 برر 1قررآ، منطق ،روازاین شود. ایجاد آنا، برای دولتۀ ناحی از مانعی نبایستی شا،اجتماعی
کید اجتماعی آزادی لزوم  کره کندمی اشاره علیامام سخن به وی ،همچنین است. کرده تأ
 در ،حالبااین (.92ۀ نام ،البمغ نهج) «ا  ر  ح   الله   ک  عل  ج   دق   و ک  یر  غ   بد  ع   نک  ت   ال» فرماید می

                                                             

 .15ۀ (  آی9عمرا، )آل .1
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 اجتمراعی، هایبردگی و هابندگی انوا  با و گرفته قرار تهدید مورد انسا، آزادی تاریخ، طول
 را آزادی مقدمات باید جامعه دارا،زمام وی، ازنظر ترتیببدین است. دهش متوقف هاآ، رشد
 برا حتری آزادی، از جلوگیری و آورند فراه  گیریتصمی  و انتخاب روند در شهروندا، برای

 جرز اینتیجره ندارنرد، را ناصواب از صواب درک شایستگی مردم که بهانه این با نیتحسن
 و آزادی نسربتۀ ردربرا وی (.29 ،2931 )حسرینی، داردن لیاقتبی و غیررشید ملتی داشتن

 آزادی آ، در ولو بگذاری ، آزاد  که است این به ملت رشد» آورد می چنین اجتماعی رشد
  15 ،2937 )مطهرری، «باشد آزاد باید باز کند اشتباه اگر ه  بار صد بکند. ه  اشتباه ابتدا

 دارد. منافات اسالم با اجبار و زور با حکومت (.933
 رکیر  برا مطهرری داسرتا مخالفرت ساززمینه که را عواملی ترینمه  ،کلی نگاه یک در
 کرد  خالصه گونهاین توا،می ،انجامید آ، سرنگونی به درنهایت و شد پهلوی

 مردم؛ از قانونی هایآزادی سلب و خشن استبداد. 2

 کشور؛ در ،آمریکا ویوهبه جدید، استعمار سلطۀ و نفوذ. 1

 دین؛ از سیاست داشتننگه دور برای تال  و دین با معارضه. 9

 غیرانسانی؛ و غیرقانونی تبعیدهای و هاشکنجه و هازندا، رحمانه،بی کشتارهای. 5

 دولتی؛ اصالحات رغ علی طبقاتی شکاف روزافزو، ازدیاد و تبعیض. 1

 سرویبره را هراذهرن که شرقی سوسیالیس  از ناامیدی و غربی لیبرالیس  از سرخوردگی
 کره (159-151 ،2932 زایری،)لرک سراخت متمرکرز اسرالمی تمرد، اصرول به بازگشت
 انجامید. آ، سقوط به درنهایت

 ترومرا و درد قالرب در واقرع امرر برروز بیرانگر فروق مروارد مطهری، دیدگاه از ،بنابراین
 درونریۀ تجزیر و فسراد و انحطراطۀ زمینر جامعه، نمادین امر از عبور با شاه رکی  باشد.می

 نظیرر اجتمراعی اگو،گونر هرایبحررا، پیدایش موجب درنهایت که ساخت فراه  را جامعه
 افرراد ذهنری آشروب و ازخودبیگرانگی یندافر طورکلیبه و مشروعیت، بحرا، هویت، بحرا،
 حیرث جرز  تروا،مری را جامعه روانی نابسامانی و ازخودبیگانگی وضعیت این د.ش جامعه

 برا آ، تضراد و واقرع امرر پیردایش ترا شد باعث وضعیتی چنین آورد. حساببه الکانی واقع
 لرذا شرود. پهلروی حکومرت سراختار تغییرر و انقرالب بروز ساززمینه نمادین، امر ساختار
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 نروین قرالبی در خرود سرنتی و دینری نمرادین امر تبیین به واقعی، امر این مقابل در مطهری
 پرداخت.

 مطلوب اجتماعی و سیاسی نظم .4

 و روانری یهادیدگیآسیب و ازخودبیگانگی بمسب   که استبداد علیه تا دوشیک شهیدمطهری
گاهی با و برخیزد مقابله به بود، جامعه افراد نفسانی  اجتمراعی-سیاسری نظ  مردم، به داد،آ

 و باشرد خیرالی حیث فتنیپذیر عناصر و نمادین امر با تناسب در که دهد ساما، را مطلوبی
 ببخشد. التیام بود شده اجتماعی اذها، واقع امر وارد که را روانی و ذهنی هایرنج و درد

 محسروب فقیره والیرت تئروری بره قرائال، و اسرالمی حکومرت پردازا،نظریه وجز وی
ۀ حیطر دو در که است کلی و موجز عباراتی مانده، باقی باب این در وی از آنچه اما شود؛می

 وی ازآنجاکره (.79 ،2932 )روستایی، است شده ارائه اسالمی انقالب از بعد و قبل زمانی
 جامعره، سالمت تأمین در و داندمی رمیس   دین تعالی  پرتو در قطف را اجتماعی سال  زندگی

 آ، تبیرین در و کررده حمایت سیاست و دین وابستگی از داند،نمی آ، جایگزین را چیز هیچ
 خود سرنوشت در دخالت امر باید مسلما،،ۀ تود که معناست بدین وابستگی این  نویسدمی

 وابسرتگی معنرایبره سیاست و دین همبستگی د.بشمار دینی مه  مسئولیت و وریفه یک را
 ،a 2975 )مطهرری، اسرت دیرن به سیاست وابستگی یامعنبه بلکه نیست، سیاست و دین
 شرود.می باطنی و راهری از اع  زندگی شئو، همۀ شامل که جامع است آیینی اسالم (.11

 شرمارهبر یرزن اجتمراعی و سیاسی سیستمی است، تهذیبی و اخالقی مکتبی که حالدرعین  
 اسرالم پیکرر برر که ضربتی ترینبزرگ مطهری دید از لذا (.b 2975، 92 )مطهری، رودمی

 از کره سیاسرت از دیرن طررد شرد. جدا دیانت از سیاست که شد شرو  زمانی از شد، وارد
 ؛برود آ، پیکرر از اسرالم اعضرای از یکری جرداکرد، مثابهبه د،ش آغاز عمر و ابوبکر دورا،

  است. دیانت و سیاست شد،توأما، در اسالمی جوامع پیشرفت و قیتر کهدرحالی
 اسرتعمار، آزادی، سرلب اسرتبداد، پیوسرته، وقرو بره ایررا، در اخیر قر،نی  در آنچه اما
 و پوسرته از مغرز دفرع درنهایت و سیاست از روحانیت ید خلع سیاست، از دین راند،بیرو،
 اصرل مطهرری دیردگاه از لرذا (.c 2975، 35 )مطهرری، اسرت بروده اسالم جس  از روح
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 و القصریدهبیت خود ، تعبیربه و شودمی تلقی مسلمات وجز اسالم در رهبری و حکومت
 بره و اسرت قائرل اشراف و نظارت شأ، دینی حکومت برای وی انبیاست. تعلیمات زیربنای

 بره دیگرر،بیرا،  بره و اسرالمی حکومت به اسالم که اختیاراتی» که  کندمی اشاره مطلب این
لۀ درج در اختیارات این است، داده اسالمی اجتما   شرخص حکومرت بره است مربوط او 
 )مطهری، «شودمی منتقل دیگر شرعی حکومت هر به او از و امام حکومت به او از و پیغمبر
2932b،19-11.) را غیبرت زمرا، در حکومتی هر که شیعه سنتی روایت مقابل در وی لذا 

 حکمررا،، بره اسرت نیازمنرد جامعه» داند می ضروری را حکومت جودو دانست،می جائر
 امکانرات ترأمین وحردت، خرود، مقابرل در جامعه کلی مصال  قانو،، اجرای قانو،، وضع

 حفر  و داخرل در افرراد تجراوزات از جلوگیری دیگر، ملل و اقوام هجوم از دفا  اجتماعی،
 ارتباط خصومات، وفصلحل و قضاوت ریت،مدی دیگر، افراد تجاوز از افراد امنیت و آزادی

 فرهنگری مواریث حف  وتربیت،تعلی  دیگر، اجتماعی واحدهای با معامله و پیما، و عهد و
 مظهر را آ، و دانسته یکی را حکومت و دولت معنای وی (.1 ،2973 )مطهری، «بهداشت و

 قرانو، جررایا و داخلری امنیرت و عردالت مظهر و خارجیا، هجوم مقابل در جامعه قدرت
 تلقی بخشتمامیت مفهومی نمادین نظام باآنکه است معتقد الکا، جهت،همینبه داند.می
 همرواره و نیست کامل ساختاری هرگز کند،می مشخص را بشری جها، حدومرز و شودمی

 در تغییر توانایی که است ایابوه و سوکه آ، و رودمی فراتر آ، از که دارد وجود اضافی چیزی
 است. سوکه این تمثیل مطهری شهید داراست. را حیث این

 کسری را مشررو  حراک  و کنردمی رد را استیالیی و بالغلبه هایحکومت مطهری شهید
 را قردرت رو  دو بره مشررو  حاک  باشد. نداشته زورمندانه و بالغلبه استیالی که داندمی

 عنروا، تحرت فقره در نچرهآ والیرت. نحروبه دیگری و وکالت نحوبه یکی  گیردمی دستبه
ل مرورد برخالف و بوده نبوتۀ فلسف از ناشی شود،می مطرح حاک  والیت  آ، هردف کره او 
 )روسرتایی، دهردمری قررار مردنظر را معنوی و مادیۀ جنب دو هر است، مادی زندگی تأمین

2932، 32-31.)  

 همچنرین، ندارد. دین با منافاتی مطهریۀ اندیش در حاکمیت حق و سرنوشت تعیین حق
کید و اجتماعی متقابل حقوق مبحث در وی تبیین  ایشرا، تا شده موجب طبیعی حقوق بر تأ
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 از نره و حرق مبنای از که شود قلمداد نائینی میرزای مرحوم از بعد شیعه فقیه دومین عنوا،به
  (.252 ،2971 )کدیور، است دهکر برخورد سیاست موضو  با حک  مبنای

 ،نیسرت اسرالمیۀ جامعر رهبر حکومت، رئیس لذا و است دولت رئیس حاک  او ازنظر
 یرک نقرش اسرالمی، کشرور یرک در فقیره نقرش» باشرد مری مرجع و فقیه ولی رهبر بلکه

 صرالحیت بررسری و نظارت اوۀ وریف و (31 ،)هما، «حاک  یک نقش نه است ایدئولوکی
 برا کره باشرد هبررر تأییرد مرورد فردی باید دولت رئیس مبنا،براین بود. خواهد دولت رئیس

 کلی قالب پذیر  ضمن مطهری بنابراین، آید.می کار روی نمعی   ایدوره برای مردم انتخاب
 براسراس را نقشری چنریناین دمکراتیک، نظام یک محتوای عنوا،به حکومت در مردم نقش

 نظر  مبنرای کره او مطلروب حکومرت مردل ،واقرعبه گیرد.می درنظر دینی معرفت ساختار
 آ، برا محتروایی لحاظبه مدر،، ذهنیت با سوییه  ضمن گیرد،می قرار جتماعیا و سیاسی
  است. متفاوت

 و مرردم برا حراک  سروییهر  و تعامل برای حاک  برای که را هاییویوگی مطهری شهید
 را موضروعی چنرین دینری معرفرت مرتن در کرامال   شرود،مری متصرور هراآ، حقوق رعایت
 تعهد بر گواه امر این د.کن استخراج مدرنیته ذهنیت از را هی مفا اینکه نه کند؛می جووجست
 امرر برابرر در آ، روزآمردکرد، بررای ترال  و جامعره بر حاک  نمادین امر به مطهری شهید

 دیگرر،سرخن  بره اسرت. غیرر ایرن تقرو   نقاط از گیریبهره ضمن   ،غربی بزرگ غیر و خیالی
 اسالم جها، تاریخی هایتجربه مثبت نکات بین جمع حکومت،ۀ درزمین وی اصلیۀ دغدغ

 طروربره مرردم حقوق آ، در که برسد دولت از شکلی به آ، براساس تا است معاصر جها، و
کید لذا شود. رعایت کامل  حقروق با مردم که باشد ایگونهبه جامعه وضعیت باید که دارد تأ
 .کننرد اسرتیفا وبمطلر نحروبره را خرود اجتمراعی و فردی حقوق بتوانند و باشند آشنا خود

 نسربت او دینری هرایآرما، با مطهری شهید مطلوب اجتماعی و سیاسی نظ  مدل ،بنابراین
 محتروای پرذیر  از مدرنیتره عینی هایجنبه پذیر  ضمن مطهری شهید لذا دارد. مستقی 

 د.کرمی پرهیز شدتبه آ، فکری
 



 021( / 280-028... ـ فاطمه کامرانی ) مطلوب اجتماعی-سیاسی نظم خاستگاه واکاوی

 

 گیرینتیجه

 خطرر مقابرل در نمرادین امرر مثابرههبر اسالم احیای مطهری، استاد ذهنیۀ دغدغ ترینمه 
 بتوانرد تا پرداخت غرب فلسفی آثار مطالعۀ به لذا ؛بود واقع امر عنوا،به افراطی تجددگرایی

 و مدرنیتره کلریطروربره مطهرری کند. تجهیز آ، مقابل در را اسالم دین ها،آ، فه  و درک با
 در غررب و اسالم نظر بین توا،می که است معتقد اما داند،می بیمار مبانی در را غرب تمد،

 خواهردنمری مطهرری ،الکرا،ۀ نظریر برمبنرای کررد. ایجاد همگونی تکنولوکی و عل  باب
 از خواهردمری حرالدرعرین   امرا ،شود ایجاد نمادین، امر مثابهبه اسالمی هویت در تغییری

 مدرنیتره هبر او نگراه گفت توا،می ،بنابراین کند. استفاده خیالی ساحت در دیگری امکانات
 برخری حتری وی است. بوده آ، نفی بر مبتنی انتقاد سویبه متمایل تقریبا   بزرگ، دگر مثابهبه

 آزادی و برابری عدالت، مردم، رأی حق افراد، طبیعی حقوق به توجه نظیر ،مدرنیته مثبت آثار
 از برگرفتره را برود دینری نواندیشرا، بیشرتر قبرول مورد و نداشت منافاتی اسالم با که را افراد

 بهتررین او نگراه از سرا،بدین دانست.می غرب تمد، نه و خودی و اسالمی تمد، و فرهنگ
 شده گنجانده اسالمی تمد، در بشر طبیعی حقوق نو  بهترین آزادی، نو  بهترین دمکراسی،

 را دیگرری هایویوگی از برخی فرد اینکه درخصوص الکا،ۀ اندیش گفت توا،می لذا است.
 وی اسرت. صادق مطهریۀ اندیش درخصوص کند،می تقلید آ، از همچنا، اما د،کنمی نفی

 تسرن   در ایریشه آ، برای که است آ، درپی پردازد،می مدرنیته اصول نقد به اینکه بر عالوه
 کره اسرت ذکرر شرایا، البتره بکند. مسلمانا،ۀ اندیش وارد را آ، طریق این از و بیابد اسالمی
 کلری نگراه یرک در اسرت. متفراوت بسیار غربیا، برداشت با صولا این از مطهری برداشت

 بافترار در آ، قررارداد، و مدر، ذهنیت با مرتبط عناصر از گیریبهره با مطهری گفت توا،می
 نفری درعرین مدرنیته مادی دستاوردهای پذیر  با موأت تلفیق در سعی اسالمی، و دینی فکر

  داشت. آ، معرفتی دستاوردهای
 حکومرت طررد و مرردم حکومرت بره بود،قائل نیز حکومتۀ درزمین یدگاهد این حاصل

 نکرات برین جمرع حکومت،ۀ درزمین مطهری اصلیۀ دغدغ بود. واقع امر مثابهبه استبدادی
 از شرکلی بره آ، برمبنرای ترا اسرت معاصرر جها، و اسالم جها، تاریخی هایتجربه مثبت
 شود. یترعا کامل طوربه مردم حقوق آ، در که برسد دولت
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 کتابنامه
 کریمقرآن

 البالغهنهج

 ش ان.یشـه  بازتـاب  «مطهـری هان.یشـ در سـارریمردم و آزادی» (.2182) سی.هاشم ری آغاج

 .01-11 ص  21

 در اعتـ.الی گرایـیعقل» (.2111) سی.سعی. میری  قباد؛ محم.شیخی  سی.حم.اله؛ اکوانی 

 .1-12ص  00 ش  «مطهری مرتضی شهی. آرای

 دوم. چاپ کویر  تهران: ایرانی  روشنفکران شناسیگونه (.2111) نظام میل ک بهرامی

 نو. گام تهران: ،انقالب از پس ایران در م.رنیته و دینی روشنفکران (.2180) مسعود پ.رام 

 نو. گام تهران: مردیها  مرتضیۀ ترجم م.رنیته  نق. (.2182) آلن تورن 

 سیاسـت  «مطهـری مرتضـی شـهی. اسـتاد سیاسـیۀ ان.یش در آزادی» (.2111) کاظم حسینی 

 .1-28 ص  22 ش (.م.ر  تربیت )دانشگاه

  11 ش آفتـاب ۀ ماهنامـ بـا وگـوگفـت در  «جهانـ.اری عقـل قـانون» (.2181) فرهنگ رجایی 

 .12ص

 نماینـ.گی نهـاد تهـران: مطهری  شهی. استاد منظر از غرب فلسفی تفکر (.2180) علی دژاکام 

 دوم. چاپ معارف  نشر فترد رهبری  معظم مقام

 اسـالمی اجتمـاعی هـایپـژوهش  «دینی احیاگری و مطهری استاد» (.2181) اللهولی عباسی 

 .11-18 ص  11 ش ان.یشه 

 ژا ۀ نظریـ براسـا  سـنایی روحی انقالب تحلیل» (.2188) سی.محمود زرقانی  سارا؛ فرضی 

 .81-221 ص  211 ش پژوهشی -علمیۀ مجل  «ادبی جستارهای لکان 

 نی. تهران: شیعه  فقه در دولت هاینظریه (.2111) محسن ک.یور 

 اختران. تهران: ایران  روشنفکران ناتمام تج.د (.2181) غالمرضا گودرزی 

 چهارم. چاپ آشیان  تهران: ،کریمی محسنۀ ترجم پسام.رنیته  (.2110) دیوی. ریون 

ــادان  ــاراپ م ــایی (.2180) س ــ.ماتی راهنم ــر مق ــاخ ب ــم و تارگراییپساس ــ ،پسام.رنیس ۀ ترجم

 نی. تهران: تاجیک  محم.رضا

 دوم. چاپ م.رسین ۀ جامع تهران: ماّدیگری  به گرایش علل (.2110) مرتضی مطهری 

 اسالمی. انتشارات قم: اسالمی  تفکر احیاء (.2112) ــــــــــــــــــ
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 ص.را. تهران: حسینی ۀ حماس (.2111) ــــــــــــــــــ

 .21 چاپ ص.را  تهران:  2 ج ایران  و اسالم متقابل خ.مات (.2111) ــــــــــــــــــ

 دوم. چاپ ص.را  تهران: حجاب ۀ مسئل کتاب بر نق.هایی به استاد پاسخ (.a 2118) ــــــــــــــــــ

 غـروب هرگـز دیـن خورشـی.ۀ ضمیم)به بشر زن.گی در غیبی ام.ادهای (.b 2118) ــــــــــــــــــ

 ص.را. تهران: (.اسالم در رهبری و م.یریت اسالمی  رش. کن. ینم

 هف.هم. چاپ ص.را  تهران: راستان  داستان (.2112) ــــــــــــــــــ

 ص.را. تهران: اخیر ۀ ص.سال در اسالمی هاینهضت اجمالی بررسی (.a 2111) ــــــــــــــــــ

 ص.را. هران:ت رهبری  و امامت (.b 2111) ــــــــــــــــــ

 ص.را. تهران: روشفکران  و مطهری شهی. (.c 2111) ــــــــــــــــــ

 .21 چاپ ص.را  تهران: گفتار  ده (.2111) ــــــــــــــــــ

 .22چاپ ص.را  تهران: خاتمیت  (.b 2111) ــــــــــــــــــ

 ص.را. تهران: علی ۀ دافع و جاذبه (.a 2111) ــــــــــــــــــ

 .01 چاپ ص.را  تهران:  1 ج حسینی ۀ حماس (.b2111) ــــــــــــــــــ

 .22 چاپ ص.را  تهران: نبوت  و وحی (.c2111) ــــــــــــــــــ

 ص.را. تهران:  1 ج آیار ۀ مجموع نبوت  (.d2111) ــــــــــــــــــ

 .21 چاپ ص.را  تهران: اسالمی  جمهوری پیرامون (.2118) ــــــــــــــــــ

 .21 چاپ ص.را  تهران: اسالمی  انقالب پیرامون (.2111) ــــــــــــــــــ

 .11 چاپ ص.را  قم: اسالم  در زن حقو  نظام (.2182) ــــــــــــــــــ

 .0 چاپ ص.را  تهران:  1 ج مطهری  استاد هاییاداشت (.2182) ــــــــــــــــــ

 ج آیـار ۀ مجموعـ ج.ی.  دنیای تحول و توسعه با مقایسه در الماس قوانین (.2180) ــــــــــــــــــ

 چاپخش. تهران:  02

 ص.را. تهران: اسالمی(  بینیجهان بر ای)مق.مه ایمان و انسان (.2181) ــــــــــــــــــ

 ص.را. تهران:  01 ج آیار ۀ مجموع جوان  نسل رهبری (.2181) ــــــــــــــــــ

 .1 چاپ نی  تهران: لکان -فروی. کاویروان مبانی (.2181) کرامت موللی 

 ص.را. تهران: (،1) بی.ار مصلح (.2118) محم.حسین راد وایقی

 ص  81 ش اســالمی  مطالعــات ،«دینــی نوان.یشــی و مطهــری» (.2188) جهــانگیر مســعودی 

210-211. 
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  «ایـران رد مـ.رن سیاسـت تکـوین دورۀ در قانونگـذار خیالی حیث» (.2111) مه.ی زاده نجف

 .211-282 ص  2 ش (،شناسیقاجاریه های)پژوهش محروسه ممالکۀ فصلنام

ۀ ترجمـ کرد؟( بازی هاواژه با توانمی )چگونه ویتگنشتاین و سوسور زبان  (.2182) روی هریس 

 مرکز. تهران: فقیه  اسماعیل

 تهـران: طاهـایی  محمـ.ابراهیم و جعفـری محمـ.علیۀ ترجمـ ر   ژان (.2188) شـون هومر 

 ققنو .
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