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 چکیده

های نخبگان  ترین پرسش چیستی تمدن مدرن غرب و چگونگی مواجهه با آن در شمار مهم

اهلل مطهری در مورد مدرنیته  . این پژوهش دیدگاه آیتستا بوده ،مسلمان طی دو قرن گذشته

های اصلی این  دهد. پرسش می و چگونگی تعامل با تمدن مدرن غرب را مورد بررسی قرار

گیری  آیا از دیدگاه مطهری دو تمدن اسالمی و غربِ مدرن امکان وام :از اند پژوهش عبارت

گیری باید با چه شرایطی صورت گیرد؟ روش پژوهش در این  از یکدیگر را دارند؟ و این وام

تمدن  ۀو روید»یافته از مدل  محور بوده و برمبنای مدل نظری بسط لفؤتحقیق تفسیری م

های پژوهش نشان  شود. یافته شده توسط عبدالهادی حائری انجام می ارائه« بورژوازی غرب

نگاهی بدبینانه به تمدن مدرن غرب دارد، اما پیشرفت آن در  ،دهد که مطهری درمجموع می

مانند دانش و فناوری و حتی استقرار عدالت در درون جوامع خود را  ،ها برخی از زمینه

داند که عمدتاً به مبانی فکری آن  یرد. ایشان این تمدن را دارای نقاط ضعف بسیاری میپذ می

اند. به اعتقاد مطهری، استعمار در اشکال  سیاسی آن نیز قابل مشاهده ۀند و در رویا مربوط

دهد. او  ترین نقطه در روند تعامالت غرب و شرق را تشکیل می تاریک ش،گذشته و جدید

شمارد، اما هضم شدن در این تمدن و  از غرب مدرن را نامطلوب نمی اقتباس مسلمانان

-داند. مطهری تمدن غرب را یک کلیت غیرقابل الگوگیری از نقاط منفی آن را ناپسند می

 داند. مردود شمرد نمی ،طور کلیتمامی پذیرفت یا به تفکیک که آن را یا باید به

 ستعمار.مطهری، غرب، تعامل، اقتباس، ا: واژگان کلیدی
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 لهئمقدمه و بیان مس
است که  ترین موضوعات پژوهشی بوده های بشری یکی از جذاب تعامل میان تمدن ۀلئمس

های مربوط به تأثیرپذیری یونانیان از تمدن ایران باستان، آئین زردشتی و  سرآغاز آن را در بحث

انان از تمدن یونان باستان توان دید. پس از آن، تأثیرپذیری رومیان و سپس مسلم دین یهود می

شد. با  های چگونگیِ وقوع آن پرسش می ظرافت ۀچنان مستند و واضح بود که فقط دربار

شکوفایی تمدن اسالمی، اینبار غربیان بودند که در فراگرد تعامالت با جهان اسالم، از 

ازجستند. با یونانی تمدن خویش را در آن دستاوردها ب ۀدستاوردهای آن بهره بردند و حتی ریش

شکوه دوران  ۀشان هنوز خاطر گیری تمدن مدرن در غرب، مسلمانان که خودآگاهی جمعی شکل

ها و سپس با  گذشته را در خود داشت، مواجه با تمدن قدرتمندی شدند که ابتدا با غرش توپ

 ساخت.  کاالها، دانش و اندیشه آنان را متوجه خود می

ترین مسائل جوامع  مدرن غرب تبدیل به یکی از مهم ترتیب، چگونگی مواجهه با تمدن بدین

اند تا ابعاد و  است و نخبگان سیاسی و فکری مسلمان کوشیده اخیر شده ۀاسالمی در دو سد

با تالش برای درک ماهیت و  وجوه مختلف این تعامل را بررسی کنند. چنین کوششی معموالً

به سه دسته کلی  ،گان در برابر مدرنیتههای این نخب است. واکنش چیستی تمدن غرب همراه بوده

گرایان مسلمان پذیرش کامل و تسلیم در برابر  شود: تسلیم، انکار و اقتباس. غرب تقسیم می

هایی که بعدها بنیادگرا خوانده شدند، از  گرایان و گروه کردند و سنت تمدن جدید را توصیه می

گرایان و مصلحان  . درمقابل، اصالحپرداختند اساس به انکار هرگونه وجه مثبتی در غرب می

دیدند که برای  یافتند و وجوه مثبتی در آن می سره در ظلمت نمی مسلمان غرب مدرن را یک

اهلل مرتضی مطهری در مورد چگونگی  دیدگاه آیت ،مسلمانان قابل اقتباس است. در این پژوهش

دهی به اندیشه  یشان در شکلا ۀگیرد. نقش ویژ مورد بررسی قرار می ،تعامل با تمدن مدرن غرب

 بخشد.  و مبانی فکری انقالب اسالمی چنین پژوهشی را ضرورتی دوچندان می

 های پژوهش هدف و پرسش

از تمدن مدرن غرب بررسی  را هدف در این پژوهش آن است که تصویر شهید مطهری

کنکاش و برمبنای آن، نگرش ایشان در مورد چگونگی تعامل با تمدن مدرن غرب مورد  کند

آیا از دیدگاه شهید  :از اند های اصلی این پژوهش عبارت قرار گیرد. بدین ترتیب، پرسش

دارند یا خیر؟ و در را گیری از یکدیگر  مطهری دو تمدنِ جهان اسالم و غرب مدرن امکان وام

گیری با چه شرایطی باید صورت گیرد؟  ال نخست، این وامؤصورت مثبت بودن پاسخ به س
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که بسط  ای، محور و براساس الگوی نظری لفؤنظور، با روش پژوهش تفسیری مبرای این م

های  الگوی ارائه شده توسط عبدالهادی حائری است، دیدگاه مطهری در مورد ریشه

 ،سیاسی غرب ۀها و اندیش گیری تمدن جدید غرب، مبانی فکری و فلسفی آن، رویه شکل

مورد  ،امل غرب با جهان اسالم در قرون اخیر(ترین صورت تع عنوان مهم ویژه استعمار )به به

شود. سپس نظر شهید مطهری در مورد امکان و چگونگی اقتباس مسلمانان از  بحث واقع می

شود که آیا ایشان مجموعه کشورهای غربی را  شده و در همین راستا، بررسی می غرب بررسی

ها و دستاوردهای  آیا مؤلفه آورد یا خیر و نیز اینکه حساب می یک کلیت غیرقابل تمایز به

 داند یا خیر. مثابه یک کلیت غیرقابل تفکیک می تمدن را به

 پیشینه پژوهش
های نسبتاً  اند، اما پژوهش تحریر درآمده ۀاهلل مرتضی مطهری آثار بسیاری به رشت آیت ۀاندیش ۀدربار

 شود. از آنها اشاره می اند که ذیالً به برخی اندکی در مورد نظرات ایشان درباب غرب نگاشته شده

که در سال   ،ری طه م  ی ض رت د م ی ه اد ش ت ظر اس ن از م  رب غ  ی ف س ل ر ف ک ف تدر کتاب   ام دژاک  ی ل ع

ورد بررسی قرار رویکرد فلسفی غرب را م ۀتفصیل دیدگاه مطهری دربار به ،منتشر شد 1384

شناسی تطبیقی رویکرد آشتیانی و مطهری به فلسفه  گونه» ۀدهد. علی رحمتی نیز در مقال می

به چاپ رسید، دیدگاه این دو  138۵در سال  کالمی-های فلسفی پژوهش، که در مجله «غرب

 ۀ، هم در مقال یور ک اش  ی ای ن د ف م ح کند. م متفکر مسلمان ایرانی را در مورد فلسفه غرب مقایسه می

مجله علوم در  1387، که در سال «غرب ۀعلمیه شیعه در مواجهه با فلسف ۀپیشگامان حوز»
،  ری طه م ی  ض رت ، م ی ائ اطب طب ن ی س دح م ح ، سیدم ی ران ع ش ن  س ح وال به چاپ رسید، نظرات اب سیاسی

را مورد بحث   اح ب ص م  ی ق دت م ح و م  ری ف ع ج ی ق دت م ح ، م زدی ی  ری ائ ح دی ه در، م ر ص اق دب م ح سیدم

چرخد و سایر وجوه این تمدن  دهد. مباحث این سه اثر حول نگرش فلسفی غرب می قرار می

 شود.  بررسی گذارده نمی به

در  1380که در سال  ،«شهید مطهری و رویه دیگر تمدّن غرب» ۀسیدعباس رضوی در مقال

« چهره پنهان مدنیّت غرب»آنچه  ۀرسی دیدگاه مطهری در باربه بر ،منتشر شد حوزهنشریه 

پردازد. به نظر نگارنده، مطهری بر این باور است که تمدّن غرب در کنار توجه به  خواند می می

جویی بوده و کوشیده تا  خواهی و خردگرایی، همواره در صدد برتری علم، صنعت، نظم، آزادی

هایی را که با او همسو  ها و اندیشه ل بخشد و فرهنگشمو جهان ۀبه فرهنگ و آداب خود صبغ
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ابعاد  ۀگرا جلوه دهد و از جلوی راه بردارد. این مقاله بر دیدگاه مطهری در زمین نگردند واپس

 سیاسی و فرهنگی غرب تمرکز دارد. ۀجویان سلطه

استاد اجتماعی از منظر محمد اقبال الهوری و -دین و نظام سیاسی» ۀریاض احمددار در مقال

منتشر شده، نظرات این دو شخصیت را باهم  طلوعدر مجله  1386، که در سال «مرتضی مطهری

کند. علی باقی  جویی آن دو با استعمار غرب را بررسی می مقایسه کرده و در بخشی از آن، مبارزه

برخورد  ۀ، نحواستاد مطهری و دغدغۀ اسالم اصیلنصـرآبادی و حمـیـد نگارش نیز در کتاب 

دارند که مبارزه با تقلید کورکورانه از ظواهر  طهری با غرب را بررسی کرده و از زبان او بیان میم

اعتقادی و تفکری است که  ۀپرستی و فرهنگ مصرف، مستلزم قطع ریش تمدن غربی، مانند تجمل

 شود.  منجر به این نوع رفتاراجتماعی می

های شهید مطهری از ابعاد  اندیشه دهد که هرچند آثار و بررسی ادبیات پژوهش نشان می

اند، اما بررسی مستوفا و جامعی در باب  گران واقع شده متنوعی مورد کاوش عمیق پژوهش

کوشد تا گامی در  است. پژوهش کنونی می نگرش ایشان نسبت به تمدن غرب صورت نگرفته

 این مسیر باشد. 

 چارچوب نظری 
 ،غرب ۀاندیشمندان مسلمان دربارهای صورت گرفته برای بررسی نگرش  در پژوهش

برای نمونه، علی میرسپاسی در بحث از واکنش . است رویکردهای مختلفی دنبال شده

 ه،بست ۀباز و فلسف ۀفلسف ،روشنفکران ایرانی نسبت به غرب، رویکرد آنان را در دو دسته

ا پذیرش کند که گروه نخست انتخاب گزینشی از تمدن غرب و گروه دوم رد ی بندی می تقسیم

مطالعات پسااستعماری را  ۀگران نیز نظری برخی از پژوهش. نمایند کامل غرب را دنبال می

کنند و در قالب مطالعات فرودستان، رویکرد اندیشمندان  عنوان چارچوب نظری اتخاذ می به

شناسی  شرق»چارچوب نظری دیگر  .دهند ایرانی نسبت به غرب را مورد مطالعه قرار می

که مهرزاد بروجردی در بررسی نظرات تعدادی از متفکران معاصر ایرانی در قبال  است «معکوس

هاى  نخستین رویاروییحائری در کتاب عبدالهادی دکتر  است. کردهاستفاده  از آن ،غرب

کند که برای بررسی واکنش  اشاره می تمدن بورژوازى غرب ۀگران ایران با دو روی اندیشه

این تمدن باید از هم تفکیک شوند: نخست(  ۀتمدن غرب، دو روی اندیشمندان ایرانی نسبت به

در این پژوهش برای  .(1۵-16: 1372)حائری،  استعماری ۀدانش و کارشناسى، دوم( روی ۀروی
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تعامل با آن از یک مدل نظری شش  ۀتمدن غرب و نحو ۀهای شهید مطهری دربار بررسی دیدگاه

 ۀیافت . در الگوی بسطستشده توسط حائری ا دل ارائهم ۀیافت قسمتی استفاده خواهد شد که بسط

اندیشمند مورد نظر )و در اینجا آیت اهلل مطهری( از غرب در ذهن دارد  ابتدا تصویری کهمزبور، 

دوم تمدن  ۀ، رویقسمت. در این گیرند مورد بررسی قرار می این تصویر ۀدهند های شکل و مؤلفه

شود. بدین ترتیب،  ول به چهار بخش تقسیم میا ۀغرب در الگوی حائری حفظ شده و روی

ترین وجه آغاز شده و  اند که از انتزاعی جمعاً پنج دسته مؤلفه برای تمدن غرب درنظر گرفته شده

 -2های مدرن،  اندیشه -1ند از: ا ها عبارت این مؤلفه .ندشو می ترین وجه ختم به انضمامی

جویی  استعمار و سلطه-۵اقتصاد غرب،  -4علم و تکنولوژی تمدن غرب،  -3نهادهای مدرن، 

شرفت غرب از نظرگاه متفکر مورد نظر یها و دالیل پ سیاسی غربیان. در قسمت دوم، ریشه

شوند و به ترتیب از  تعامل با تمدن غرب مربوط می ۀهای بعد به نحو قسمت. شود بررسی می

نوع واکنشی که  ،مت سومدر قس مبنا، براین. رسند تر می تر به مباحث کاربردی مطالب نظری

ها در  گیرد. این واکنش شمارد مورد کنکاش قرار می اندیشمند موردنظر در برابر غرب مطلوب می

اند. در قسمت چهارم، چگونگی  بندی ( اقتباس قابل تقسیم3( انکار، 2( پذیرش، 1سه دسته 

شود و  د بحث واقع میدانند مور کسانی که چنین اقتباسی را میسّر می ۀاقتباس از غرب در اندیش

های تمدن غرب بررسی  پذیری مؤلفه خصوص نظر متفکر مورد نظر در باب کلیت یا تجزیه به

امکان تمایزگذاری میان  ۀوجوی نظر اندیشمند یادشده دربار به جست ،شود. قسمت آخر می

پنج تمدن غرب، در بحث از تعامل با این تمدن، اختصاص دارد. این مدل  ۀدهند کشورهای شکل

مدرنیته را ذیل کدام  ۀقسمتی ما را یاری خواهد داد تا دریابیم آرا اندیشمند مورد نظر دربار

این  ۀوجو کنیم. این البته بدان معنا نیست که او در هم عناوین و کدام رشته از افکار وی جست

کری های ف است، بلکه ممکن است به اقتضای عالئق و دغدغه ها نظر خود را بیان داشته قسمت

 خود برخی را مورد توجه قرار داده و برخی دیگر را وانهاده باشد.

 روش پژوهش

داند  روش تفسیری است. رویکرد تفسیری انسان را موجودی نمی ،روش پژوهش در این مقاله

های بیرونی واکنش نشان دهد، بلکه نقش مهمی برای ذهن آدمی  ثیر محرکأت که فقط تحت

آید. برخالف نگرش  عمل وی برمی ۀذهن آدمی و نحوقائل است و لذا درصدد فهم 

داند  ر آن موجبیت حاکم است، رویکرد تفسیری جهان را دنیای امکان میدکه  ،پوزیتیویستی



 

 

 

 

 
 1396دوم، پاييز و زمستان هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال هفتم، شماره  فصلنامه نظريه   114 

  

 

که محصول اراده و خواست آدمی است. لذا قصد و نیت کنشگر که مبین معناست اهمیت 

شود که بر آن یک  دمی تلقی مییابد. در این رویکرد، رفتار یا متن تجلی درون آ ای می ویژه

که توسط کسانی  ،محور های مختلف تفسیر، روش متن نظام معنایی مسلط است. در میان گزینه

برابر  است. این روش در در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته ،شده مانند شالیرماخر مطرح

مل بنیادین هرمنوتیک ع ،محور و مفسر محور قرار دارد. از نظر شالیر ماخر های زمینه روش

(. از نظر شالیر 133: 1379زاده،  لف است )حسینؤتالش برای بازسازی مراد و مقصود م

 ۀلف در نظر داشته و لذا دو پرسش اصلی به هنگام مطالعؤماخر، معنای متن همان است که م

، لف از متن چیست و متن چه معنایی برای مخاطب دربر دارد )نصریؤمتن آن است که مراد م

عنوان امری خودبسنده درنظر گرفته  محور، متن به (. در روش تفسیری متن149-1۵0: 1389

لف است. مفسر باید با ایضاح ؤنگارش آن، مبین قصد م ۀتنهایی و فارغ از زمین شود که به می

لف به بازسازی متن بپردازد تا ؤهای م سازی مفهومی و ارجاع به سایر نوشته دستوری، شفاف

ها و  کلیت پدیده یا مفهوم مورد مطالعه و نیز چگونگی ارتباط آن با سایر پدیده درک او از

 اش دریابد. معرفتی ۀمفاهیم را در منظوم

 های تحقیق یافته
های آن  طور مبسوط به تعریف تمدن غرب مدرن نپرداخته و مؤلفه هرچند مطهری مستقیماً و به

دهد، اما در خالل مباحث دیگر، به اقتضای موضوع،  مند مورد بررسی قرار نمی صورت نظام را به

 پردازیم. ها می دهد که ذیالً بدان ها را مورد بحث قرار می این ابعاد و مؤلفه

 ها مؤلفه

 مبانی فکری و فلسفی

به بررسی و نقد مبانی فکری تمدن جدید غرب پرداخته و  ،اهلل مطهری در آثار مختلف خود آیت

گرایی یکی از مبانی  مادیدهد.  های اسالمی مورد بحث قرار می دیشهنسبت این مبانی را با ان

، به تفصیل به آن علل گرایش به مادیگریفلسفی تمدن مدرن غرب است که مطهری در کتاب 

پردازد. البته ایشان معتقد است، پیدایش این طرز تفکّر از نتایج تحوّالت علمى و صنعتى  می

است. بلکه  رد این تفکر در یکى دو قرن اخیر به وجود آمدهجدید نیست و نباید تصور ک

گری از افکار بسیار قدیمى است که هم در میان فالسفۀ یونان باستان و هم در دورۀ  مادی
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دهد  کند که نشان میاساس، وی به یکی از آیات قرآن اشاره می است. براین اسالمی مطرح بوده

و قالوا ما هى »است:  ته، و قرآن به مقابلۀ با آن پرداختهکه در زمان بعثت هم این تفکر وجود داش

)و گفتند: زندگى نیست جز همین زندگى  «الّا حیاتنا الدّنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الّا الدّهر

« دهر» ۀمیراند ما را جز دست روزگار(. در این آیه، کلم شویم و نمى میریم و زنده مى دنیا، ما مى

به افرادى که منکر خدا بودند  ،اسالمى ۀاست و به مناسبت همین آیه در دور معنای روزگار به

گرایی  ماتریالیسم یا همان مادی» گوید:(. مطهری می474: 1 ، ج1368 گفتند )مطهری، مى« دهرى»

گاه به صورت یک مکتب در نیامده بود، بلکه در است، اما هیچ اگرچه در گذشته نیز وجود داشته

-کرد، و آن را در مجالس و محافل مختلف بیان میافراد ظهور و بروز پیدا میتفکر برخی از 

صورت یک مکتب درآمده و درمقابل مکاتب دیگر از جمله اسالم قرار  کردند. ولی اکنون به

: 1، ج1368 )مطهری، «است. بنابراین برخورد با آن نیز باید به صورت علمی انجام بگیرد گرفته

داند و در این گرایی بسیار مؤثر می به مادی وجود آمدن گرایش ا را در به(. ایشان نقش کلیس476

و  الطّبیعه کند: الف( نارسایى مفاهیم کلیسایى در مورد خدا و ماوراءارتباط به دو مورد اشاره می

(. بدین ترتیب، 488و  480: 1، ج1368 های کلیسا در قرون وسطی )مطهری، ب( خشونت

دانست و دامن دین  نقش می وجود آوردن زمینۀ پیدایی مادیگرایی ذی ا در بهمطهری کلیسا ر

 دانست. اسالم را از آن بری می

که توجه شهید مطهری را به خود  ،یکی دیگر از مبانی فکری و فلسفی تمدن مدرن غرب

ره نوشتۀ آند مارکس و مارکسیسماهلل مطهری در بحث از کتاب  آیتاومانیسم است.  ،جلب نموده

پراکسیس و عمل معتقد است که اساساً همه چیز  ۀدر این کتاب، نویسندۀ دربار :»گویدیتر می پی

عمل خودش نیست، بلکه ساختۀ عمل  ۀآید. یعنی انسان سازند وجود مى در انسان در اثر عمل به

 )مطهری، «اى است که ما در باب فطرت قائل هستیم خودش است؛ این نظریه درمقابل آن نظریه

گرای هگل، اولین کسی است  از شاگردان چپ ،فوئر باخ »گوید: (. مطهری می۵0۵: 13 ، ج1373

شناسی دین را طرد کرد و بر این باور بود که دین و مفاهیم دینى سبب  که از نظر جامعه

دید؛ از یک  شود. فوئرباخ معتقد بود انسان در خود دو شخصیت مى ازخودبیگانگى انسان مى

دید  ش صفات عالى انسانى از قبیل راستى، درستى، امانت، علم، کمال و قدرت مىطرف در خود

هاى  انسان یک موجود حیوانى و با تمایالت حیوانى بود. در عمل، اما جنبه ،و از طرف دیگر

هاى سفلى ندید، لذا حالتى شبیه  سفالی وجود انسان غلبه یافت و آدمی در خود جز این جنبه

ر آدمی پدید آمد. در نتیجه، صفات خوب موجود در خود را در یک وجود به تنفر از خود د
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فوئرباخ از این نظر نوعى اومانیسم و  ۀگذاشت. فلسف« خدا»مافوق خود فرض کرد و اسمش را 

وجود  گیری دین و چگونگی بهشود. با تحلیلی که فوئرباخ از نحوۀ شکل گرایى تلقى مى انسان

داند، شود که خدا را مخلوق و انسان را خالق خدا میآن می کند، نتیجهآمدن خدا بیان می

گرایى  بدین ترتیب انسانکه هست دریابد.  بنابراین انسان باید به خود برگردد و خود را چنان

 (.۵60: 13، ج 1373 )مطهری، «شود )اومانیسم( به شکل فلسفى پیدا مى

چیز بداند و  اید خود را مظهر همهاین بود که انسان ب« فوئرباخ»نظر » :نویسد مطهری می

اربابان ادیان همیشه  ،ارزشى انسان و درمقابل گرایى قبالً مساوى بود با بى خداى خود باشد. مادى

-قائل به انسانیت و ارزش ،گاه انسانیت خداست و اگر ما قائل به خدا باشیم مدعى بودند تکیه

د و گفت اعتقاد به خدا مستلزم نفى هاى انسانى خواهیم بود. فوئرباخ قضیه را برعکس کر

، 1373 )مطهری،گیرد  انسانیت است و با انکار خداست که انسانیت در جاى خودش قرار مى

گردد  گرایی فوئرباخ به شکاکان و سوفسطائیان برمی انسان ۀ(. مطهری معتقد است ریش۵63: 13ج

که انسان آن را حقیقت  چیز است و حقیقت آن چیزی است که معتقد بودند انسان مقیاس همه

را انتزاعی و فاقد پایه و اساس (. مطهری این نوع اومانیسم ۵60: 13، ج1373 )مطهری، «بداند

کند، بلکه فقط کند که چرا انسان ازخودبیگانگی دینی پیدا می فوئرباخ تبیین نمی -1داند، زیرا  می

 -2آید؛ فاقی چنین حالتی پیش میطور ات شود، گویی به خودبیگانه می شود که انسان از مدعی می

منظور از بازگشت انسان به  -3دهد.  چگونگی بازگشت انسان از این خودبیگانگی را نشان نمی

کند. آیا منظور بازگشت از خداپرستی به خودپرستی است، یا به خودش را کامالً مشخص نمی

نسان به ذاتی است که گرایی که منظور نوع انسان است؟ یا بازگشت ا پرستی و انسان انسان

(. ۵9۵: 13، ج1373 است و او خودِ انسان است )مطهری، صفات کمال در او جمع شده

را گرایی یا اومانیسم را در تعارض با خدامحوری دانسته و آن درنهایت، مطهری این نوع انسان

 داند.  مردود می

د توجه مطهری غرب مدرن است که مور ۀدهند های شکل سکوالریسم یکی دیگر از مؤلفه

معنای طرد کامل دین از زندگی بشر و  است. سکوالریسم هم در شکل فلسفی، به قرار گرفته

سیاست، مورد بررسی  ۀنگرش انسان، و هم در شکل سیاسی، یعنی طرد دین از حوز  جهان

کند که حذف کامل دین از زندگی بشر، او این سؤال را مطرح می ۀاست. دربار ایشان قرار گرفته

ها یا بشر در این عصر، که عصر علم، فکر و روشنایی عقل و نیز عصر قانون و عصر ایدئولوژیآ
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-هاست، به دین و ایمان آن هم ایمان معنوی نیاز دارد یا نه؟ و در پاسخ به این سؤال میو فلسفه

 (. 17ب: 1389)مطهری،  «ترین نیاز بشر امروز، نیاز به یک ایمان صحیح استمبرم»گوید: 

های اسالمی مورد سکوالریسم سیاسی، مطهری جدایی دین از سیاست را که در کشور در

دانست. او براین باور بود که  ای استعماری می پدیدهاست  معروف شده« علمانیت»عنوان  تحت

برای مقابله با پیوند دین و سیاست که از سوی سیدجمال و برخی از همفکرانش « علمانیت»

با دو جبهۀ استبداد داخلی و استعمار  هگشت. سیدجمال برای مقابلبود طراحی  مطرح شده

توسط مسیحیان عرب تبلیغ « علمانیت» ،دانست. در جهان عربخارجی، این پیوند را الزم می

رسید، آنگاه مسیحیان عرب شد، برای اینکه اگر طرح همبستگی دین و سیاست به نتیجه میمی

 (. 28د: 1389داشتند )مطهری،  نقشی در جامعه نمی

ای از کردند، بلکه عدهنظر مطهری، تنها مسیحیان عرب نبودند که این اندیشه را تبلیغ می به

مسلمانان روشنفکر متدین نیز سخت طرفدار علمانیت بودند. دلیل این امر آن بود که در جهان 

ن را از جنبۀ دینی دانسته و اطاعت از آنا« االمراولی»اهل سنت، به سبب اینکه خلفا و سالطین را 

صورت در خدمت گرفتن دین از طرف سیاست  شمردند، همبستگی دین و سیاست به واجب می

خواستند خلیفۀ عثمانی بود. بنابراین آنان که طرفدار جدایی دین از سیاست بودند، درحقیقت می

مذهبی و یا حاکم زمان مصر صرفاً یک مقام دنیایی شناخته شود، نه یک مقام دینی، تا وجدان 

ملی مردم در انتقاد از او آزاد باشد. اما مطهری معتقد است که همبستگی دین و سیاست که از 

شد، به این معنی نبود که به استبداد سیاسی حکام جمال مطرح میسوی افرادی همچون سید

وقت قداست دینی بدهد، بلکه به عکس، به معنی این بود که تودۀ مردم مسلمان دخالت در 

لیت دینی بشمارند. همبستگی دین و سیاست به ئوشت سیاسی خود را یک وظیفه و مسسرنو

عکس وابستگی سیاست به دین است )مطهری،  معنی وابستگی دین به سیاست نیست، بلکه به

-کردند، نمی اساس، آن دسته از مسلمانان روشنفکر که از علمانیت دفاع می (. براین29د: 1389

خواستند اعتبار عنوان وظیفۀ دینی انکار کنند، بلکه می در سیاست بهخواستند دخالت توده را 

جدایی دین از سیاست یعنی  ،دینی و مذهبی مقامات سیاسی را نفی نمایند. به اعتقاد مطهری

وابستگی دین به » گوید:جدا کردن یکی از عزیزترین اعضا پیکرۀ اسالم. افزون برآن، وی می

هیچگاه  ،ی داشتن حکام، اختصاص به جهان تسنن دارد. در شیعهسیاست به مفهوم ... مقام قدس

 «هرگز به صورت باال نبوده است« االمر اولی»چنین مفهومی وجود نداشته است. تفسیر شیعه از 

 (.30-29د: 1389)مطهری، 
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 سیاسی  نهادهای
د جلب عنوان رکن مهمی از فرهنگ و تمدن غربی توجه مطهری را به خو نهادهای سیاسی غرب به

است. دموکراسی و  هایی از آن پرداخته های خود به اقتضای مطلب به بخش کرده و ایشان در نوشته

آزادی دو مفهوم محوری در گفتمان سیاسی تمدن مدرن غرب هستند که مطهری در آثار خود 

دهد. او معتقد است در اسالم آزادى فردى، حقوق  آنها را مورد بحث قرار می ،طور مشخص به

گفتند چرا نام رسمی نظام اساس در پاسخ به کسانی که می ى و دموکراسى وجود دارد. براینفرد

خمینی)ره( با اضافه  گذارید یا چرا امامجمهوری اسالمی را جمهوری دموکراتیک اسالمی نمی

جمهوری دموکراتیک »در »گوید: اند، می دموکراتیک به اسم نظام مخالفت کرده ۀنمودن کلم

که گفتیم، آزادی و « جمهوری اسالمی»یک حشو زائد است. ... « دموکراتیک» ۀکلم ۀافاض« اسالمی

 (. 268ه: 1389 )مطهری، «حقوق فرد و دموکراسی هم در بطن آن هست

حال، ایشان معتقد است که میان آزادى و حقوق فردی و دموکراسی در بینش اسالمى و  بااین

در غرب ریشه و منشأ آزادى و دموکراسى را  :یسدنوتفاوت وجود دارد. ایشان می ،بینش غربى

طور  دانند و فرقى میان اراده و تمایالت قائل نیستند. از نظر آنها، انسان به تمایالت انسان مى

ها دارد که باید محقق گردند. از نظر فلسفۀ غرب، اصل  ها و خواستهطبیعی یک سلسله میل

ین آزادى فقط اگر در تقابل با آزادی دیگران قرار هاست. ا آزادى همان میل ۀآزادى است و ریش

تواند این آزادی انسان را محدود کند )مطهری،  شود و چیز دیگری نمى محدود مى ،بگیرد

آزادی به :» گویدداند. لذا می(. مطهری آزادی به این معنا را حیوانیت رهاشده می269ه: 1389

درحقیقت حیوانیتِ رهاشده  -است ار گرفتهکه عرض کردم مبنای دموکراسی غرب قر -این معنا

است. انسان به موجب اینکه میل و خواست و اراده دارد باید آزاد باشد. ... اگر ما تمایالت 

آید که امروز در مهد  وجود می همان چیزی به ،آزادی و دموکراسی بدانیم ۀانسان را منشأ و ریش

در انگلستان، مبنای  ها و دموکراسی غربی، مثالً بینیم. در مهد آزادی های غربی در دنیا می آزادی

وضع قوانین در نهایت امر چیست؟ خواست اکثریت، دلیلی باالتر از این وجود ندارد. دموکراسی 

 در انگلستان رسماً ،بینیم در چند سال پیش غربی و حیوانیتِ رهاشده همان است که ما می

باشد  اینکه دموکراسی باید وجود داشتهبازی برمبنای دموکراسی و آزادی و به حکم  همجنس

دموکراسی  ۀدموکراسی است. چرا الزم ۀگویند الزم شود؟ می شود. چرا قانونی می قانونی می

 (.270-269ه: 1389)مطهری،  «است این را پذیرفته گویند ملت ما عمالً است؟ می
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ز نظر اسالم که آشکار است مطهری منتقد نگرش غربی در باب آزادی است و آن را ا چنان

-ها انسان را چیزى جز شهوات و تمایالت نمىداند. به اعتقاد او، غربی نه آزادى بلکه سقوط می

انسان آنچنان موجودى است  ،اند. از نظر قرآن کرده دانند و درحقیقت، منِ واقعى خودشان را گم 

دهد و اینها چون  ىیابد و با از دست دادن خدا خود را از دست م که با یافتن خدا خود را مى

وَ التَکونوا کَالَّذینَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسیهُمْ انْفُسَهُمْ »اند: اند خود را نیز گم کردهموش کردهاخدا را فر

مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا هم  ( )و19)حشر/ « اولئِکَ هُمُ الْفاسِقونَ

در مورد  (.270ه: 1389ند( )مطهری، ا ن همان فاسقانخود آنان را از یاد خودشان برد و ایشا

کار  را به« دموکراسى» ۀما چندان میل هم نداریم که این کلم» گوید: دموکراسی نیز مطهری می

دهیم که آزادى و  اما توضیح مى ،بریم کار مى اى نیست، همین کلمه را به ببریم ولى چاره

آزادى و دموکراسى در قاموس غرب دارد. آزادى و هایى با دموکراسى در قاموس اسالم تفاوت

 (.272:  ه1389)مطهری،  «حیوانى ۀانسانى دارد و در غرب جنب ۀدموکراسى در قاموس اسالم جنب

های نهادهای سیاسی تمدن مدرن غرب است که مورد  ویژگی ترین ناسیونالیسم یکی از مهم

مطهری در جستجوی سرمنشأ ناسیونالیسم است.  توجه نخبگان و اندیشمندان مسلمان قرار گرفته

گوید که این مفهوم با شکل فعلى و مرسومش در جهان، از اوایل قرن نوزدهم در آلمان پیدا  می

وجود آمد. شعاع  هایى بود که در برابر انقالب کبیر فرانسه در اروپا به شد و یکى از واکنش

اروپا و بیش از همه آلمان را  انقالب فرانسه در عرض یک دهه از مرزهاى فرانسه گذشت و

خواهانه  افکار آزادی ۀسیاسى و نویسندگان آنچنان شایق و شیفت ۀآلمان، فالسف فراگرفت. در

ها معلوم شد که زودى بر آلمانی هطور دربست وقف تبلیغ آن کردند. اما ب شدند که خود را به

ها بوده و مردم آلمان نسویحقوق بشر، در آلمان مخصوص خود فرا ۀآزادىِ ادعاشده در اعالمی

را از آن سهمى نیست. فیخته اولین کسى بود که در برابر این تبعیض اعتراض کرد. او در واکنش 

عنوان یک واحد واقعى و  را به« ملت آلمانى»علیه فرانسوى بودن مفاهیم آزادى و برابرى، داستان 

ایى و زبان و فرهنگ و سنن خود های نژادى، جغرافی ناپذیر پیش کشید که بنا به ویژگى تفکیک

داراى نبوغ ذاتى و استقالل و حیثیت مخصوص به خود است. بدین ترتیب، ناسیونالیسم آلمان 

وجود آمد. به این اعتبار به اعتقاد مطهری، در  دنیا گردید به که بعدها زایندۀ تز ناسیونالیسم در

ر قالب مرزهاى جغرافیایى معین، نژاد، گرایى یعنى مردمى که دغربى، ناسیونالیسم یا ملت ۀاندیش

منافع و مصالح و حیثیت این  ۀاند و آنچه را در حیط زبان، فرهنگ و سنن واحد گردهم آمده

 (. 2۵: 14، ج1378 خوانند )مطهری، واحد قرار گیرد، خودى، و بقیه را بیگانه و دشمن می
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صورت  شکل افراطى خود، بههاى اروپایى در ناسیونالیسم ملتشود که  مطهری یادآور می

وجود آورد. باالتر از آن، همین ناسیونالیسم اروپایى  کرد و دو جنگ جهانى را بهنژادپرستى جلوه

شعارهاى آزادى و برابرى نوع انسان، استعمار ملل شرق و آفریقا و آمریکاى  ۀرغم هم علی

استعمار اروپا در آسیا و  قرن بیستم یا دوران اوج ۀجنوبى را توجیه کرد و قرن نوزدهم و نیم

(. مطهری 26: 14 ،ج1378 زمان شد )مطهری، افکار ناسیونالیستى هم ۀآفریقا با تجلى و توسع

نویسد روشنفکران و  کند و می ناسیونالیسم در جوامع غیرغربی را بیان می ۀسپس بازتاب اندیش

عنوان را برای حرکت مردم  متفکران شرقى و آفریقایى نیز با الهام و تعلیم از فرهنگ غربى، این

هایشان خود مورد استفاده قرار داده و همان معیارهایى را که غربیان براى جدایى و تمایز ملت

 (. 26: 14، ج1378 کنند )مطهری، اند، براى ملت خود بازگو مى برشمرده

ی بودن پردازد. نخست، او بنیانی و ذات اما مطهری از دو زاویه به نقد ناسیونالیسم غربی می

احساس » گوید: کند و می نقش ناسیونالیسم در شکل دادن به وجدان جمعی جوامع را نفی می

ملى یا ناسیونالیسم عبارت است از وجود احساس مشترک یا وجدان و شعور جمعى در میان 

سازند. این وجدان جمعى است که در  ها که یک واحد سیاسى یا ملت را مىاى از انسان عده

هایى یت افراد حاضر جامعه و بین آنها و گذشتگان و اسالفشان رابطه و دلبستگیدرون شخص

هاى دهد و آمال و آرمان کند و روابط و مناسبات آنها را باهم و با سایر ملل رنگ مى ایجاد مى

سازد. تعریف کالسیک غربى این است که این وجدان جمعى  هم نزدیک و منطبق مى آنان را به

اقلیمى، نژادى، زبان مشترک، سنن و آداب تاریخى و فرهنگ مشترک است. ولى  شرایط ۀزایید

دهد که این عوامل نقش بنیانى و  هاى فردى و اجتماعى بشر نشان مىدقت بیشترى در واقعیت

توانند براى همیشه مایه و مالط چسبندگى و  درونى در تکوین وجدان جمعى ندارند و نمى

 (.27: 14، ج1378 )مطهری، «تحت یک ملیت گردند رپیوستگى افرادى از ابنا بش

 اگر» کند و معتقد استطورکلی ناسیونالیسم را به مثبت و منفی تقسیم میدوم، مطهری به

ناسیونالیسم موجب همبستگی بیشتر و روابط حسنۀ بیشتر و احسان و خدمت بیشتر به کسانی 

-ست و از نظر اسالم هم مذموم نمیشود که با آنها زندگی مشترک داریم، ضد عقل و منطق نی

باشد. بلکه اسالم برای کسانی که طبعاً حقوق بیشتری دارند، از قبیل همسایگان و خویشاوندان، 

مطهری ناسیونالیسمی که افراد را  (.64: 14، ج1378 )مطهری، «حقوق قانونی زیادتری قائل است

وجود آورد  ای میان آنها بهمانههای مختلف از یکدیگر جدا کند و روابط خصتحت عنوان ملیت

. او براین باور است که فکر داندیا سبب نادیده گرفتن حقوق دیگران شود ناسیونالیسم منفی می



 

 

 

 

 
 121جامعه مطلوب در انديشة اجتماعي سيدجعفر كشفي    

  

 

و در  هاهای مسلمان نیست، بلکه ناشی از حکومتپرستی و نژادپرستی مربوط به ملتملیت

 فکر» اساس معتقد است: اند. براینهای اروپایی و آمریکا عامل اساسی آن بودهقرون جدید قدرت

ای از تهییج احساسات ملی احیاناً ممکن است آثار مثبت و مفیدی از لحاظ استقالل در پاره

وجود بیاورد، ولی در کشورهای اسالمی بیش از آنکه آثار خوبی به بار آورد، سبب  ها بهملت

اند و پا به له را طی کردههاست که این مرحهای مسلمان قرناست. ملت تفرقه و جدایی شده

وجود  هاست وحدتی براساس فکر، عقیده، و ایدئولوژی بهاند. اسالم قرنتر گذاشتهمرحلۀ عالی

تواند نقش قاطعی است که در مبارزات ضد استعماری می آورده و در قرن بیستم نیز نشان داده

ویژه در جهان  در جهان بهمطهری تبلیغ ناسیونالیسم  (.۵۵: 14، ج1378 )مطهری، «داشته باشد

 .دانداسالم را از اهداف استعماری غرب می

 علم و تکنولوژی
طور  اند. به اهلل مطهری قرار گرفته برخی از مظاهر و تجلیات تمدن غرب هم مورد بررسی آیت

 ترین مظاهر عنوان یکی از مهم های علمی و تکنولوژیک به مشخص، ایشان با پذیرش پیشرفت

خصوص در غرب  های مختلف بهدرست است که علوم مادی در زمینه»نویسد:  می تمدن غرب

است، ولی ابزاری در دست طبیعت بشر قرار گرفته، طبیعتی که نتوانسته بر نفس  پیشرفت کرده

های انسانی است. کار علم به کنترل درآوردن نتیجۀ آن، دور شدن از ارزش و خود غلبه نماید

، 1382 )مطهری،« بلکه نیروی دیگری الزم است، و آن ایمان استطبیعت سرکش بشر نیست، 

علم و تکنولوژی،  ۀشود مطهری ضمن تأیید قوت غرب در زمین که دیده می (. چنان462: 21ج

بشر قرن » افزاید: دهد. ایشان می را ابزارانگارانه دانسته و مورد نقد قرار می بگرایی غر علم

تواند جای دین و ایمان را رد علم، عقل، صنعت و فن و تکنیک میکنوزدهم به اشتباه خیال می

توان از تواند بشر را رهبری و هدایت کند و این امر را میهای بشری میبگیرد و ایدئولوژی

دارند هم ایمانی که پیامبران عرضه می نیازی که امروز دنیای غرب به ایمان معنوی ]دارد[، آن

-ها در زمینهگوید درست است که غربیمطهری می (.4۵8: 21، ج1382 )مطهری، «استنباط کرد

اند، اما قوانین اسالم در های چشمگیری داشتهمادی دارد، پیشرفت ۀهای مختلف که بیشتر جنب

ها جلوتر است. ایشان در این های انسانی و اخالقی از غربیخصوص در زمینه ها بههمۀ زمینه

از نویسندگان و اندیشمندان غربی که قوانین اسالم را مترقی، پیشرفته و قابل  مورد به آثار برخی

 (. 100: 19، ج 1378 ورزد )مطهری، اند استناد می انطباق با هر زمان خوانده
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 جویی سیاسی )استعمار کهنه و نو(سلطه
هان ترین وجه تمدن غرب در برخورد با سایر جوامع و از آن جمله ج جویی سیاسی مهمسلطه

است. مطهری  استعمار کهنه و نو خود را نشان داده ۀاسالم در قرون اخیر است که در قالب پدید

داند. به اعتقاد  ها در غرب میویژه صنعتی شدن کشور سرمنشأ پدیدۀ استعمار را در رنسانس و به

لثاً تأمین مواد خام ایشان، استعمار اوالً به دلیل تولید انبوه، ثانیاً نیاز به فروش این تولیدات و ثا

از چندین قرن پیش، دنیاى اسالم » گوید: ظهور یافت و تا نیمۀ قرن بیستم ادامه داشت. وی می

کشى دشمنان غربى قرار گرفته بود. نخست به هستى فرهنگى و اخالقى و  مورد هجوم و بهره

ب دیرینۀ شان را به یغما برد. خوا مذهبى آنها دستبرد زد و سپس منابع مادى و اقتصادى

 «تر ساخت روز اسیرتر و خودباخته هاى اسالمى را روزبهمسلمانان و هجوم استعمار، ملت

 (. 46: 14 ج ،1378)مطهری، 

کشورهای استعمارگر هرجا که » داند، زیرامطهری لغت استعمار را یک لغت منافقانه می

گفتند  مینی شما را ببریم، بلکه میایم منافع شما را بچاپیم و منابع زیرز گفتند ما آمده رفتند نمی می

کردند، مثلًا یکی دو تا  ایم سرزمین شما را آباد سازیم و به ظاهر هم همین کارها را می ما آمده

بردند و  کردند از منافع آنها می کشیدند، ولی هزار برابر آنچه که برای مردم کار می جاده هم می

 (.83: 1389)مطهری،  «اختندس خویش می ۀبدین وسیله مردم آن کشورها را بند

شهید مطهری معتقد است استعمار انواع مختلف اقتصادى، فرهنگى و سیاسى دارد. ایشان 

استعمار  ۀاعتقاد دارد استعمار اقتصادى بدون استعمار سیاسى و فرهنگى امکان ندارد و پای

اقتصادى چه  استعمار» نویسد: داند. بنابراین میاقتصادى را استعمار فرهنگى می سیاسى و

صورت کارگرها و  خواهد منابع یک کشور را ببرد و مردم آن کشور را به کند؟ مى مى

 «دگیرچیز یک ملت را از او می هاى خودش دربیاورد. ولی استعمار فرهنگی همه کننده مصرف

(. مطهری با اشاره به شکست تاریخی مسلمانان در اندلس از طریق 420: 2۵، ج1386 )مطهری،

صورت  انحراف و فساد فرهنگی در آنها، معتقد است اکنون هم این کار به ۀآوردن زمین فراهم

مطهری اعتقاد دارد (. ۵7: 24ج ،1387 دقیقى در کشورهاى اسالمى در حال اجراست )مطهری،

های تحت نفوذ وارد شده و حتی از های مستعمره و کشوراستعمار به همۀ ابعاد زندگی کشور

مثال به تغییر تقویم  رایاست. وی ب هویت کردن آنها استفاده نموده خشان برای بیتغییر دادن تاری

نظر ایشان،  کند. بههای اسالمی اشاره میرسمی ایران در زمان پهلوی دوم و برخی از کشور

زمان به چند هدف دسترسی پیدا کنند که  اند تا با تغییر دادن تاریخ هماستعمارگران تالش کرده
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-3مقابله با شعائر دینی،  -2هویت نمودن این کشورها،  بی -1موارد ذیل اشاره کرد:  توان به می

لۀ ملیت )ناسیونالیسم( و تکیه بر مسائل ئتشویق به مس-4از بین بردن وحدت جهان اسالم، 

عنوان تاریخ  تبلیغ تاریخ مسیحیت به -6تفرقه بین مذاهب اسالمی )شیعه و سنی(،  -۵نژادی، 

داری در غرب،  طور که برده همان(. از دیدگاه مطهری، 390: 2۵، ج1386 )مطهری، هاهمۀ کشور

است، استعمار نیز از  داری، همچنان ادامه دارد و فقط شیوۀ آن تغییر کرده با وجود قانون لغو برده

 (. 1۵۵: 2۵، ج1386است )مطهری،  بین نرفته بلکه شیوۀ آن تغییر نموده

 تمدن غربهای پیدایی  ریشه

پردازد.  های پیدایی تمدن غرب نمی علل و ریشه ۀمند به بحث دربار طور نظام اهلل مطهری به آیت

توان دریافت که شهید مطهری نهضت اصالح دینی یا پروتستانتیسم  الی آثار ایشان می اما از البه

غربیان با تمدن دار آشنایی  نقش دانسته و این نهضت را نیز وام گیری این تمدن ذی را در شکل

 گوید: که خطاب به غرب می شمارد، چنان های صیلیبی می اسالمی را در خالل برخوردهای جنگ

اید و باعث تغییراتی اساسی در زندگی وجود آورده همین نهضت اصالحی که شما در اروپا به»

 (. 462: 21، ج1382 )مطهری، «گرفته از تمدن اسالمی استاست، بر شما شده

دینی با هدف اصالح رویکرد دینی -تیسم یا نهضت اصالح دینی یک حرکت فکریپروتستان

شود. این جنبش در حقیقت در اروپای مسیحی بود که سرآغاز تفکر مدرن محسوب می

اعتراضی به نحوۀ برخورد کلیسا با مردم و دانشمندان با تکیه بر دین مسیح بود. مطهری دربارۀ 

 ،کلیسا در ابتدای ظهور علم در دورۀ رنسانس» نویسد: ا، میریشۀ نهضت پروتستانتیسم در اروپ

چند اشتباه بزرگ انجام داد؛ اول اینکه، میان دین و زندگی معتدل و شرافتمندانۀ دنیا جنگ 

 )مطهری، «انداخت؛ دوم، میان دین و عقل منازعه افکند؛ سوم، رابطۀ بین دین و علم را برهم زد

د اگر منشأ تمدن جدید اروپا را انشعاب از مذهب کاتولیک نویس (. مطهری می462: 21، ج1382

ها در  توانیم به سه مورد از اصالحات اساسی پروتستان و رفتن به سوی پروتستانتیسم بدانیم، می

برداشتن فاصله میان انسان و خدا،  -1دین مسیح اشاره کنیم که هر سه برگرفته از اسالم است: 

خواستند پاپ که  به شخصیت انسان است. چون این گروه می که به تعبیر سیدجمال ارزش دادن

شود از میان برداشته شود. بنابراین باید خدا را بدون هیچ  واسطۀ بین خدا و انسان محسوب می

برای عقل در حریم دین حق قائل شدند،  -2ای و از آن جمله کشیشان پرستش کرد.  واسطه

گفتند،  جویان می محدودۀ دین شود. بنابراین اصالحداد که عقل وارد چون کلیسا این حق را نمی
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عمل و توجه به معاش  -3آن بخش از مسائل دینی که ضد عقل است، باید به دور افکنده شود. 

 و سعی در کار و کوشش آن هم به حد اعلی و این که بهبود معاش هم عبادت است.

های ا شرق در خالل جنگاهلل مطهری معتقد است که مسیحیان در فرایند تماس غرب ب آیت

نام اصالحات در دین  های اسالمی آشنا شدند و این اصول را اقتباس کرده و بهصلیبی با ارزش

مسیح وارد کردند. ایشان معتقد است اسالم مستقیماً در سرنوشت تمدن اروپایی تأثیر داشته و 

ویل دورانت و  یخ تمدنِتاراندیشمندان غربی، مانند  ۀشد برای اثبات این ادعا به کتب نگاشته

کنند، گستاولوبون، که تأثیر اسالم بر تمدن امروز اروپا را بیان می ۀنوشت تمدن اسالم و عرب

 (.463: 21، ج1382ورزد )مطهری، استناد می

 امکان اقتباس از تمدن غرب
سلیم، ( ت1های مسلمانان در برابر غرب در سه دسته  طور کلی واکنش تر ذکر شد به که پیش چنان

آید که ایشان معتقد  بندی است. از آثار شهید مطهری چنین برمی ( اقتباس قابل طبقه3( انکار و 2

های مختلف قابلیت اخذ و اقتباس های آن در زمینهاست دستاوردهای تمدنِ غرب و پیشرفت

ز ها اها و فرهنگوردهای تمدن غرب را برگرفته از همۀ تمدناکه دیدیم وی دست دارد. چنان

ورد تمام بشریت اهای این تمدن دستداند، بنابراین اعتقاد دارد پیشرفت جمله تمدن اسالمی می

است  جهشى در علم رخ داده ،پذیرد که در عصر جدید و در دنیاى جدید است. البته ایشان می

 (. 47۵: 21، ج 1382است )مطهری،  که در اعصار پیش با این عظمت و توسعه سابقه نداشته

براین باور است که نباید در مقابل علم و پیشرفت ایستادگی کرد، بلکه باید راه مطهری 

در مسیر زمان پیش برود و با » گوید: انسان بایدگیری از آن را پیدا کرد، بنابراین می درست بهره

حال  پرستی نکند، مثل بسیاری از افراد، درعین پیشرفت زمان مخالفت نکند، مقاومت نکند، کهنه

ب: 1389)مطهری،  «ئولیتی به همین اندازه بزرگ دارد که با انحرافات زمان مبارزه کندیک مس

های اسالم بود و از توان مسلمانی معتقد و پایبند به ارزش (. ایشان معتقد است که می48

داند، و دلیل آن را  وردهای جدید تمدن غرب نیز بهره گرفت. البته این کار را دشوار میادست

این دشوارى براى اسالم از هر دین دیگر بیشتر است، براى اینکه یک » کند:میچنین بیان 

است که دیگر دفتر نبوت براى  اعالم جاودانگى است که اعالم کرده ۀلئخصوصیت اسالم مس

االبد دین دیگرى نخواهد آمد. خصوصیت دیگرش توسعۀ   همیشه بسته شده و جز این دین الی

اى از ادیان دیگر به چهار تا دستور عبادى و چهار تا  سالم مثل پارهخودِ این دین است. اگر ا
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هاى مختلف وضع بود و مقرراتى براى زندگى بشر در قسمت دستور و پند اخالقى قناعت کرده

هاى خیلى اما دینى است که حالل و حرامشد. ...  بود، چندان دچار این دشوارى نمى نکرده

الّا اینکه اسالم در آنجا قانونى وضع  ،از شئون زندگى بشر نیستاست و هیچ شأنى  زیادى آورده

ها از نظر این بحث خیلى دشوارتر است؛ این است که کار اسالم و کار ما مسلمان کرده و آورده

 (.36ب: 1389)مطهری،  «است

ن داند و ضم ها میهمۀ انسان ۀهای بشری و تمدن جدید را وظیفورداایشان استفاده از دست

عنوان پیشرفت بیان  دارد که هرچه بهطور کامل موافق است، اظهار می اینکه با علم و پیشرفت به

اینکه اکثر افرادی که از پیشرفت و تکامل و » شود، لزوماً مصداق پیشرفت و تکامل نیست.می

د، شو کنند هر تغییری که در اوضاع اجتماعی پیدا می زنند، خیال می تغییر اوضاع زمان دم می

باید به حساب تکامل و پیشرفت گذاشت،  ،خصوصاً اگر از مغرب زمین سرچشمه گرفته باشد

الف: 1390)مطهری،  «است. ترین افکاری است که دامنگیر مردم امروز شده کننده ... این از گمراه

باز و  در همان حالی که علم در حال پیشروی است، طبیعت هوس »دهد:وی توضیح می(. 90

برد و طبیعت  سوی کمال جلو می خوی بشر هم بیکار نیست. علم و عقل بشر را به هدرند

باز  سوی فساد و انحراف بکشاند. طبیعت هوس خوی بشر سعی دارد بشر را به باز و درنده هوس

صورت ابزاری برای خود درآورد و در خدمت  خو همواره سعی دارد علم را به و درنده

طوری که پیشروی و تکامل دارد، فساد و  ود بگمارد. زمان همانهای شهوانی و حیوانی خ هوس

انحراف هم دارد. باید با پیشرفت زمان پیشروی کرد و با فساد و انحراف زمان هم باید مبارزه 

 (.90الف: 1390)مطهری، « کرد

هستند و های جدید تمدنِ غرب متنوع ورداشود که دست اهلل مطهری همچنین یادآور می آیت

معتقد است (. ایشان 481: 21، ج1382 گیری از آنها باید دقت نماییم )مطهری،ما در بهره

(. 217-216: 2ب، ج 1390فرهنگی که اصالت دارد نباید در فرهنگ دیگر هضم شود )مطهری، 

شود  ایشان در جایی دیگری نظرات اقبال در مورد تقلید از تمدن و فرهنگ غرب را یادآور می

پرده را  توانند حقایق پشت  است نمى آنها که چشمشان از تقلید و بردگى کور شده» گوید:می که

تواند کشورهاى ایران و عرب را  اروپایى چگونه مى ۀمرد درک کنند. این فرهنگ و تمدن نیم

 (.419: 2۵ج   ،1386 )مطهری، «حیات نوین بخشد، هنگامى که خود به لب گور رسیده است

ها از غرب پیروی نمود، و ما برای همۀ زمینه اسخ به کسانی که معتقدند، باید درمطهری در پ

کند نمونه مطرح می رایپیشرفت راهی جز پیروی از غرب نداریم، موضوع خانواده در غرب را ب
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موجب » گوید:تر هستند. ایشان میها در این زمینه بسیار از ما عقبو معتقد است که غربی

پندارند مسائل مربوط به روابط خانوادگى نظیر مسائل  خبران مى هى از بىتأسف است که گرو

هاست در میان کشى و برق است، که سالمربوط به راهنمایى، تاکسیرانى، اتوبوسرانى، لوله

ایم و باید هرچه  شده و این ما هستیم که عُرضه و لیاقت نداشته نحو احسن حل اروپاییان به

تر و  پیروى کنیم. این پندار محض است. آنها از ما در این مسائل بیچارهزودتر از آنها تقلید و 

گرفتارتر و فریاد فرزانگانشان بلندتر است. از مسائل مربوط به درس و تحصیل زن که بگذریم 

 «باشند خیلى از ما گرفتارترند و از سعادت خانوادگى کمترى برخوردار مى ،در سایر مسائل

 (. 46: 19 ، ج1378)مطهری، 

 های تمدن غرب امکان تفکیک مؤلفه
اند  یکی از مباحث مهم نزد آن دسته از اندیشمندان مسلمان و ایرانی که به بحث از غرب پرداخته

دهد که تفکیک اجزا آن از یکدیگر و  آن است که آیا این تمدن یک کل یکپارچه را تشکیل می

آن  ۀدهند های تشکیل گری میان مؤلفه گزینش میان آنها ناممکن است یا آنکه تفکیک و گزینش

ای یکپارچه و غیرقابل  صورت بسته اهلل مطهری این تمدن را به رسد که آیت نظر می میسر است. به

پذیرد، بلکه  کند و نه یکجا می بیند. این بدان معنی است که نه آن را یکجا رد میتفکیک نمی

ایشان درجایی، تغییرات رخ داده در  داند. برای نمونه، اجزا تمدن غرب را تفکیک پذیر می

کند: الف( تغییرات صحیح، ب( تغییرات ناصحیح، یا  زندگی بشر را به دو دسته تقسیم می

شود تغییرات را دربست و  تغییرات اعتالیی و غیراعتالیی. بنابراین ایشان اعتقاد دارد نمی

ی است باید هماهنگی کرد صددرصد پذیرفت یا مردود شمرد؛ بلکه با تغییراتی که در جهت خوب

و با تغییراتی که در جهت بدی است باید مخالفت ورزید. ایشان چند عامل را مالک کلی خوبی 

آید چه عواملی  وجود می هایی که در زمان بهببینیم پدیده» گوید: داند و می و بدی تغییرات می

وجود  رای چه منظوری بهاست. ب وجود آمده است. در چه جهتی به وجود آمدن آنها شده باعث به

باید ببینیم آنچه در زمان پیدا شده آیا محصول عقل و  ،عبارتی دیگر آمده و چه آثاری دارد. به

است. بنابراین اگر تغییری باشد ... ناشی از  علم بشر است، یا چیز دیگری در آن دخالت کرده

کنند، ی و غیر اخالقی میبرداری غیرعلم عقل و علم بشر، بدون دخالت افرادی که از علم بهره

 (.64: 21، ج1382 )مطهری، «توان ]از آن[ استفاده کرد، وگرنه باید با آن مخالفت نمودمی
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گیری آنچه موجب نگرانی در جوامع اسالمی نسبت به بهره» گوید:ایشان در جای دیگری می

اهر صنعت از غرب است علوم جدید در غرب نیست، بلکه ترس از این است که مسلمین این ظ

دهد توجه نکنند و سوی آن سوق می و علوم طبیعی غرب را ببینند، اما به باطنی که بشر را به

نتوانند تفکیک بین این دو قائل شوند. وی بر این باور است که غرب چون تنها به عقل تکیه 

 «اندداست قادر نیست بشر را نجات دهد، و این را از بزرگترین عیب فرهنگ اروپایی می کرده

اهلل مطهری تمدن غرب را  دهد که آیت ها نشان می (. این نقل قول420:  2۵، ج 1386)مطهری، 

 داند که نتوان میان اجزا مختلف آن تفکیک قائل شد.  ای نمی یکپارچه ۀبست

 تمدن غرب  ۀدهند امکان تمایزگذاری میان کشورهای شکل
آن است که آیا شرق و غرب هرکدام  االت مهم در بحث از تعامل شرق و غربؤیکی دیگر از س

آنها وجود ندارد، یا آنکه  ۀدهند اند که تفاوتی میان جوامع مختلف تشکیل یک کل یکپارچه

تعامل آنها با بلوک مقابل ممکن است متفاوت  ۀشود که نحو هایی تشکیل می هرکدام از بخش

ر ایشان از غرب مبیّن آید که تصوی اهلل مطهری چنین برمی باشد. از ظاهر برخی سخنان آیت

نگاهی یکپارچه به تمدن غرب است که بین جوامع مختلف غربی تفکیک چندانی قائل نیست، 

گویی نه فقط میان کشورهایی اروپایی بلکه میان اروپا و آمریکا هم از این جهت تمایزی وجود 

یکی  :»گوید و میندارد. برای نمونه ایشان در جایی کلیت غرب را در برابر کلیت شرق قرار داده 

گرا  ها معموالً طبیعتاند این است که غربیها ذکر کردهها و غربیاز وجوه اختالفی که بین شرقی

گویند می ،گرا هستند و به ضمیر و معنویت توجه دارند و به همین جهت ها بیشتر درونو شرقی

زمین باید در مسائل  غربزمین استفاده کند و م شناسی باید از مغرب زمین در مسائل طبیعت مشرق

حال،  (. بااین22ج: 1389)مطهری،  «مربوط به ضمیر و معنویت از مشرق زمین استفاده نماید

ند و روحیات آنها نیز مختلف است، حتی ا ها مختلفکند که ملت ایشان در همانجا اشاره می

فرانسه تفاوت دارد جور نیستند. مثالً روحیۀ ملت آلمان با روحیۀ ملت  های اروپایی هم یکملت

 (. 22ج: 1389 )مطهری، «شان با ملت انگلیس متفاوت است ها روحیه و هر دوی این ملت

های پیشرفته و قدرتمند جهان امروز در کشور» گوید: اهلل مطهری در جای دیگری نیز می آیت

 صورت های جغرافیایی مفهوم اولیۀ خود را از دست داده و بهاستقالل سیاسی و مرزبندی

خاطر  است. این موضوع حاکی از آن است که این کشورها به ای درآمدههای منطقهبندی دسته

است، اختالفات زبانی، سنتی، فرهنگی و نژادی خود را  مصالح جدیدی که برایشان مطرح شده
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های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به نحو اند و این اتحاد در زمینهناچیز و غیر اصیل یافته

کند  (. درمقابل، ایشان ابراز تأسف می33: 14، ج1378 )مطهری، «است زتری شکل پیدا کردهبار

های بزرگ قرار های جهان سوم از نظر اقتصادی و سیاسی تحت سلطه و فرمان قدرتکه کشور

رو  تأثیر و دنباله دارند و از طرف دیگر، رهبری فرهنگی آنان نیز از طریق روشنفکران تحت

رب است. به همین سبب است که کشورهای جهان سوم درمقابل سلطۀ غرب فرهنگ مسلط غ

صورت  لحاظ فرهنگ و اقتصاد به که غرب امروز به فاقد وحدت و یکپارچگی هستند، درصورتی

های ناسیونالیستی های ملی و تضادها رنگ است و غربی یکپارچه در برابر دنیای سوم قرار گرفته

(. 33: 14، ج1378 اند )مطهری،ای کنار گذاشتهادی مشترک منطقهرا الاقل در حیطۀ منافع اقتص

 ۀدهند دهد که شهید مطهری اتحاد یا عدم اتحاد میان کشورهای تشکیل این نقل قول نیز نشان می

داند، نه امری ذاتی.  ای سیاسی و ناشی از تصمیم سیاستمداران می تمدن غرب و شرق را مسئله

دست و  طور کلی واحدهای یک د که ایشان شرق و غرب را بهشو درنتیجه، چنین استنباط می

 داند. بدون تمایز نمی

 گیری نتیجه
دهد که ایشان درمجموع نگرشی منفی نسبت  اهلل مطهری نشان می های آیت بررسی آثار و نوشته

دهد،  ویژه مبانی فکری و فلسفی این تمدن را مورد نقد قرار می به تمدن کنونی غرب داشته و به

دهند، برای  روح اروپایى همین است. اعالمیه حقوق بشر را هم که آنها می »نویسند: که می انچن

ای.  فریب دیگران است. تربیت اروپایی و اخالق واقعی اروپایی یعنی اخالق ماکیاولی و نیچه

اساس است و روح فرنگی اعم از آمریکایی و  دهد برهمین عملی که استعمار در دنیا انجام می

(. ایشان همچنین در مورد 227: 1391)مطهری، « ایی، استعمار و همین اخالق استاروپ

ها قساوت است و  غربی ۀاساساً عمق روحی» گوید:ها اینگونه سخن میغربی روحیات حاکم بر

ها هم این مطلب را قبول دارند و این نوع عواطف،  القلبی هستند. البته خود غربی مردمان قسی

عواطف انسانی فقط در مشرق  ... نامند های شرقی می ها را خصلت ها و گذشت سانها، اح محبت

البته در میان  -زمین وجود دارد و زندگی در مغرب زمین بسیار خشک است و در آنجا عدالت

ولی احسان و عاطفه و امثال آن  ،و عدل اجتماعی وجود دارد -خودشان، نه نسبت به دیگران

های به ارزش ،(. مطهری معتقد است تمدن جدید در غرب2۵9: 1391)مطهری،  «وجود ندارد

حال، ایشان برخی از مظاهر تمدن مزبور مانند پیشرفت دانش و  درعیننماید.  انسانی توجه نمی
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های سیاسی غرب مانند آزادی،  نهد و نیز وجوه مثبتی در برخی از ایده فناوری را ارج می

بیند. هرچند در همین موارد نیز دیدگاه اسالم و  یونالیسم میکمتری در ناس ۀدمکراسی و به درج

 داند.  های بنیادین می غرب را دارای تفاوت

گیری غربیان از اسالم را در  تعامالت دو تمدن اسالم و غرب، مطهری بهره ۀدر زمین

کند، به همین جهت، ایشان اقتباس مسلمانان  گیری تمدن جدید غرب بسیار مهم تلقی می شکل

شمارد، اما هضم شدن در این تمدن و الگوگیری از نقاط منفی آن  ز غرب را نیز نامطلوب نمیا

تمامی  به مثابه کلیت غیرقابل تفکیک که آن را یا باید داند. مطهری تمدن غرب را به را ناپسند می

داند، و مجموعه کشورهای غربی را نیز یک کلیت  طور کلی مردود شمرد نمی پذیرفت یا به

جویی سیاسی غربیان که در دو قرن گذشته  آورد. از دیدگاه او، سلطه حساب نمی قابل تمایز بهغیر

ترین نقطه در روند  بود و اکنون نیز به اشکال دیگر ادامه دارد تاریک در قالب استعمار نمود یافته

 دهد.  تعامالت غرب و شرق را تشکیل می

 منابع
 ( 1372حائری، عبدالهادی ،)گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب ویی اندیشهنخستین رویار ،

 تهران: انتشارات امیرکبیر.

 سسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.ؤ، قم: ممبانی معرفت دینی(، 1379زاده، محمد ) حسین 

 ( 1368مطهری، مرتضی ،)تهران: صدرا.: عدل الهی1ج، مجموعۀآثار ، 

 ( 1373مطهری، مرتضی ،) تهران: صدرا. مقاالت فلسفی :13مجموعۀآثار، ج ، 

 ( 1378مطهری، مرتضی ،)جلد اول از بخش تاریخ، خدمات متقابل اسالم و 14، جمجموعۀآثار :

 ایران، تهران: صدرا، چاپ چهارم.

 ( 1378مطهری، مرتضی ،)های  له حجاب، پاسخئ: نظام حقوق زن در اسالم، مس19مجموعۀ آثار، ج
 تهران: صدرا. استاد، اخالق نسبی،

 ( 1382مطهری، مرتضی ،)تهران: صدرا.: اسالم و نیازهای زمان21مجموعۀ آثار، ج ، 

 ( 1386مطهری، مرتضی ،)بخشی از پانزده گفتار، بخشی از بیست گفتار، بخشی 2۵مجموعۀ آثار، ج :
 ، تهران: صدرا.از ده گفتار، بخشی از شش مقاله، حج، تکامل اجتماعی انسان در تاریخ

 ( 1387مطهری، مرتضی ،)انقالب  ۀهای اسالمی در صد ساله اخیر، آیند : نهضت24مجموعۀ آثار، ج
، تهران: صدرا، اسالمی ایران، قیام و انقالب مهدی)ع(، بخشی از ده گفتار، بخشی از پانزده گفتار

 چاپ دوم.
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 ( 1387مطهری، مرتضی ،)تهران: صدرا.: آشنایی با قرآن26مجموعه آثار، ج ، 

 ( 1389مطهری، مرتضی)تهران: صدرا. 2، جلد های استاد یادداشت، الف ، 

 ( 1389مطهری، مرتضی ،)تهران: صدرا. پانزده گفتارب ، 

 ( 1389مطهری، مرتضی ،)تهران: صدرا. نقدی بر مارکسیسمج ، 

 ( 1389مطهری، مرتضی ،)تهران: صدرا. های اسالمی در صد سالۀ اخیر بررسی اجمالی نهضتد ، 

 ( 1389مطهری، مرتضی ،)تهران: صدرا. انقالب اسالمی ایرانآیندۀ ه ، 

 ( 1389مطهری، مرتضی ،)تهران: صدرا. (2آشنایی با قرآن )و ، 

 ( 1390مطهری، مرتضی ،)تهران: صدرا، چاپ پنجاه و ششم. نظام حقوق زن در اسالمالف ، 

 ( حماسه حسینی، 1390مطهری، مرتضی ،)جلد، تهران: صدرا.  2ب 

 ( خدمات متق1390مطهری، مرتضی ،)جلد، تهران: صدرا.  2ابل اسالم و ایران، ج 

 ( 1391مطهری، مرتضی ،)تهران: صدرا. انسان کامل ، 

 ( 1389نصری، عبداهلل ،))چاپ اول، راز متن )هرمنوتیک، قرائت پذیری متن و منطق فهم متن ،

 تهران: انتشارات سروش.

 


