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Abstract  
The purpose of the present study is to recognize the guidelines of the Islamic state in 

cultural management from the perspective of the martyred professor Motahhari. The main 

question of the study is what is the main responsibility of the Islamic state for the cultural 

management in society. The method of study is descriptive analysis and it relies on the 

hypothesis that the Islamic state has a main role in the cultural management. The results of 

the study show that Shahid Motahhari with reference to the Islamic ideology proves that the 

Islamic state in the realm of cultural management applies two key guidelines. The religious 

state has two main responsibilities, one is to recognize its audience, and another is to pave 

the way for improving culture in society. 
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 مقاله پژوهشی

 راهبری حکومت اسالمی در مدیریت فرهنگ

 1با تأکید بر آرای شهید مطهری

 
 1باقی نصرآبادیعلی 

 

 baqi1341@gmail.com .یرانامام صادق)ع(، قم، ا یپژوهشگاه علوم اسالم یار،استاد. 1
 

 

 چکیده

هدف پژوهش حاضر شناخت راهبری حکومت اسالمی در مدیریت فرهنگ از منظر استاد شهید مطهری است. سوال اصلی این است که 
تحلیلی بوده و بر این فرض استوار است -پژوهش توصیفیوظیفه اصلی حکومت اسالمی در برابر مدیریت فرهنگ جامعه چیست؟ روش 

به  راجعهم با یمطهر یدشهدهد که  حکومت اسالمی برای مدیریت فرهنگ جامعه نقش اساسی دارد. نتایج پژوهش نشان می که
برخوردار  یدیکل یفرهنگ از دو نوع راهبر یریتمد ۀدر عرص یحکومت اسالمکه  کند یاثبات م یاسالم ینیب و جهان یاسالم یدئولوژیا

ارتقاء  یو مقدمات برا ها ینهآنکه به فراهم کردن زم یگرد و کند یشناس مخاطب ینکها یکیدارد  یاصل یفهوظ دو ینیاست. حکومت د
 نماید. ی اقدامسطح فرهنگ

 

 فرهنگ، مدیریت فرهنگ، حکومت اسالمی، مرتضی مطهری. های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه3

نیاز انسان به حکومت، معلول زندگی اجتماعی است که با تشکیل نوعی حکومت خود را 
نشان داده و فعالیت هر حکومت و دولتی، با نوعی راهبری در عرصه مدیریت فرهنگ همراه بوده 

ترین وسایل نیل جامعه به کمال و تعالی است. چون  است. حکومت در دیدگاه مکتب اسالم از مهم
باشد. لذا،  این دنیا، از منظر فرهنگ اسالمی، ابزاری برای رسیدن به کمال می حیات بشر در

تواند وسیلة مناسبی برای نیل به این هدف باشد. بدیهی است که وظایف اصلی  حکومت نیز می
سازی برای ارتقای  شناسی و زمینه حکومت و دولت دینی در عرصة فرهنگ منحصر به مخاطب

های فرهنگی،  فرهنگی حکومت اسالمی مانند انواع موردکاوی فرهنگی است و دیگر وظایف
 گردد. مبارزه با شبیخون و ولنگاری فرهنگی و... به همین دو وظیفه برمی

های افراطی و تفریطی و  تحلیلی، پس از اشاره به برخی نگاه -پژوهش حاضر با روش توصیفی
های شهید مطهری به این  ندیشههمچنین تبیین نگاه معتدل اسالمی درصدد است با تأکید بر ا

 «.وظیفه اصلی حکومت اسالمی در برابر مدیریت فرهنگ چیست؟»پرسش پاسخ دهد که: 

 . ادبیات مفهومی2

 پیش از ورود به اصل بحث، الزم است مفاهیم کلیدی به اجمال تعریف شود.

 حکومت .2-3

حکومت، حاکمیت یا در نظر اکثر عالمان سیاست از چهار عنصر جمعیت، سرزمین،  1دولت
ای از دولت محسوب شده و به  عنصر و شاخه 0استقالل، تعریف و ترکیب یافته است. حکومت

شود. به عبارتی، حکومت بازوی اجرایی دولت  یافته اطالق می دستگاه و تشکیالت سازمان
کند  شود که در سه قوه یعنی مجریه، قضائیه و مقنّنه به وظیفة خود عمل می محسوب می

(. در واقع هیچ دولتی بدون حکومت وجود ندارد، گرچه 11: ص1304و همکاران،  یمرودی)کال
 (.104: ص1388حکومت بدون دولت وجود داشته است )عیوضی، 

                                                           

1. State. 

2. Government. 
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 حکومت دینی .2-2

های غیر دینی مشترک  های عمومی و کلّی، با حکومت حکومت دینی از حیث ابعاد و جنبه

ها دارای دستگاه، سازمان، اداره و تشکیالتی است که  متاست. حکومت دینی نیز مانند سایر حکو

رسانی به شهروندان خود از قبیل دفاع از آنان در مقابل دشمن خارجی،  به وسیلة آنها در خدمت

کوشد. لکن تفاوت  ادارة کشور، توسعة امنیّت و اقتصاد، فصل خصومت، ارائة خدمات عمومی می

های خاصّ حاکمان  توان در منشاء مشروعیّت، صفت می ها را عمدة حکومت دینی با سایر حکومت

 (.01-08: ص 1381های حکومت خالصه کرد )قدردان قراملکی،  و هدف

 فرهنگ و مدیریت فرهنگ .2-1

سبک زندگی، یعنی ابعاد »از میان صدها تعریف، تعریف مورد نظر ما از فرهنگ عبارت است از: 

(. طبق این تعریف، 08-01: ص 1381مهدوی کنی، « )ها مختلف از زندگی در حیات جمعی انسان

های مشترک، باورهای اصلی و اطالعات عمومی مردم  فرهنگ مشتمل بر رفتارهای متداول، گرایش

گذاری فرهنگی  ترین نهاد سیاست مبنا، وظیفه حکومت یا دولت دینی به عنوان مهم است. بر این 

«. آفرینی در عرصة مدیریت فرهنگ گذاری و نقشریزی برای تاثیر هرگونه برنامه»از:   عبارت است

بنابراین، مدیریت فرهنگ تالشی آگاهانه برای تغییر شاکله اجتماعی در جهت رسیدن به وضعیت 

(. آنچه در مقوله فرهنگ 00: ص1318بین،  مطلوبی است که از پیش تعیین شده است )ر.ک: جهان

ه، متفکّرانه، آگاهانه، مراقبت از هرزروی بر عهده حکومت است، عبارت است از: نظارت هوشمندان

ها، هدایت جامعه به سمت درست، کمک به رشد و ترقی فرهنگی  رویی علف هرزه نیروها و هرزه

 (.03/15/1380افراد جامعه )مقام معظم رهبری، 

 . پیشینه پژوهش 1

 درباره تبارشناسی تحقیق حاضر منابع ذیل موجود است:

کتاب حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری، با تکیه بر  (، در1311قدردان قراملکی )

های مهمی در رابطه با سیاست و حکومت را ارائه  های دینی و سیاسی شهید مطهری، آموزه اندیشه

 داده است.

العظمی  اهلل (، در کتاب باغبانی فرهنگ )مدیریت فرهنگ در اندیشه حضرت آیت1318بین ) جهان
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معظم رهبری را در عرصه مدیریت فرهنگ و رویکردهای حکام بر آن تبیین ای، دیدگاه مقام  خامنه

 و ارائه کرده است.

(، در کتاب نظریه فرهنگی استاد مطهری، نظریه فرهنگی استاد مطهری را در 1313جمشیدی )

دهد. در فصل سوم این اثر مولف به تبیین  هیات یک نظریه دینی در قالب شش فصل ارائه می

 پردازد. ینی و مداخله در عرصه فرهنگ میرابطه حکومت د

وظائف اصلی دولت دینی در عرصه »ای با عنوان  (، در مقاله1388خندان و امیری طیبی )

شناسی فرهنگی و  ، وظیفه اصلی دولت دینی در عرصه فرهنگ را در دو زمینه مخاطب«فرهنگ

 سازی برای ارتقاء فرهنگی بررسی کرده است. زمینه

حکومت و آزادی در اندیشه سیاسی »ای با عنوان  (، در مقاله1318ی )( شفیعی و زارع1

مطهری، زوایای آشکار و پنهان اندیشه سیاسی شهید مطهری را حول محور دو مولفه حکومت و 

 آزادی مورد بررسی قرار داده است.

 تحقق اهداف یاسیموانع س یبازشناس»ای با عنوان  (، در مقاله1318و همکاران ) یافشار( 0

تحقق اهداف ، دو عامل مهم را به عنوان موانع «یرانا یاسالم یدر جمهور یفرهنگ گذاری یاستس

که عبارتند از حمایت سیاسی و  معرفی است یرانا یاسالم یجمهور یفرهنگ گذاری یاستس

 .مشخص یفرهنگ یهفقدان نظر

رابطه مطلوب حکومت و فرهنگ در  یینتب»ای با عنوان  (، در مقاله1388) فروزانو  یونهما( 3

با  یران راا یاسالم یو فرهنگ، در جمهور یاستس ةرابط نقش و میزان ،«یران ا یاسالم یجمهور

 .است ی بررسی کردهمقام معظم رهبر یدگاهد تاکید بر

مزیت و نوآوری پژوهش حاضر نسبت به تحقیقات انجام شده این است که تاکنون در زمینه 

ید مطهری در قلمرو نظریه نقش حکومت در مدیریت فرهنگی جامعه، اثری ابعاد اندیشه شه

های فرهنگی غرب  تواند نقادی مبانی نظریه پژوهشی منتشر نشده است. مزیت این تحقیق می

 آید. درباره نقش حکومت در اداره فرهنگ جامعه به شمار

 . چارچوب نظری تحقیق4

چندان دور، دیدگاهی غالب در کشور معتقد بود که فرهنگ به دلیل ماهیّت و  در گذشته نه
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پنداشت، با  پذیر نیست. این دیدگاه که فرهنگ را امری درونی، معنوی و اخالقی می معنویّتش، برنامه

را  ریزی است، عمالً فرهنگ طرح سؤالی که چگونه یک امر معنوی و اخالقی قابل مدیریّت و برنامه

کرد. این مباحث، چالشی را در میان علمای حوزه علوم اجتماعی  ریزی توصیف می نیز غیر قابل برنامه

و سیاسی ایجاد کرد و این چالش در پاسخ به این سؤال مطرح گردید که: آیا اساساً مقوله فرهنگ قابل 

 ه عبارت است از: گیرد ک ریزی است یا نه؟ در این ارتباط سه نظریه شکل می مدیریّت و برنامه

توان  پذیر نیست، کسانی که معتقدند فرهنگ را نمی نظریه اول معتقد بود فرهنگ مدیریّت

ها عمیقاً در باورهای مسلم افراد ریشه  کنند که چون هنجارها و ارزش مدیریّت کرد، استدالل می

(. 311: ص1380شود )هچ،  اند، احتمال مدیریت کردن فرهنگ به شدت محدود می دوانیده

طرفداران این دیدگاه بر این باورند که فرهنگ قابل کنترل نیست و به صورت خودکار در حال 

آید و همه چیز را تغییر  حرکت بوده و همانند سیل در جریان، از باالی کوه به حرکت درمی

(. چنین دیدگاهی منجر به تفکر تسامح و تساهل در مسائل فرهنگی 311: ص1315دهد )رابینز،  می

گرند  شوند و نظاره های فرهنگی تسلیم می شود. مدیرانی که چنین اعتقادی دارند، در برابر هجمه یم

ها نباید وقت و منابع خود و مردم را برای مدیریت  ها و حکومت گیرند که دولت و نتیجه می

 فرهنگی تلف کنند.

ه بر تعریف حداقلی گرا و با تکی شناسی اثبات براساس مدل روش در مقابل، نظریه دوم است که

های آن کامالً  باشد که فرهنگ و جریان از فرهنگ و با رویکردی مکانیکی، قائل به این نظریه می

های جدید نفوذ و  قابل مدیریت است. این گروه بر این باورند که نظریه فرهنگ نویدبخش شکل

 (. 311: ص1380ها است )هچ،  کنترل مدیریتی در سازمان

به یک دیدگاه میانه بوده و بر این باور است که فرهنگ تا حدی قابل کنترل نظریه دیگر معتقد 

توان کنترل کرد. مدیران امور فرهنگی با چنین  های آن را نمی باشد، هرچند بعضی از بخش می

های عالی سوق داده و از اضمحالل فرهنگی جلوگیری  توانند جامعه را به سمت هدف اعتقادی می

آنچه در مقوله فرهنگ بر عهده  فرمایند: ری معتقد به این دیدگاه هستند و میکنند. مقام معظم رهب

حکومت است، عبارت است از: نظارت هوشمندانه، متفکّرانه، آگاهانه، مراقبت از هرزروی نیروها 

ها، هدایت جامعه به سمت درست، کمک به رشد و ترقی فرهنگی افراد  رویی علف هرزه و هرزه

رهاسازی هستیم که به هرج و (. ما نه معتقد به ولنگاری و 0/15/1311جامعه )مقام معظم رهبری، 
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گیری شدید، اما معتقد به نظارت، مدیریت، دقت در  مرج خواهد انجامید، نه معتقد به سخت

 (.03/15/1380ریزی و شناخت درست از واقعیات هستیم )مقام معظم رهبری،  برنامه

 
 رابطه مدیریت و فرهنگ -3نمودار 

پذیر مشروط یافتیم. حال  رهنگ را مدیریتبراساس آنچه گذشت، از میان سه نظریه موجود، ف

این پرسش مطرح است که: آیا اساساً راهبری حکومت و نظام دینی در فرهنگ امری پسندیده یا 

 ناپسند است؟ در اینجا دو دیدگاه موجود است:

 دیدگاه اول: مداخله نکردن حکومت در امور فرهنگ

های نگرش  له فرهنگ، ریشه در بنیانپیدایش نظریه عدم دخالت دولت در امور مختلف، از جم
ریزی  ترین دلیل عدم دخالت دولت در برنامه های غربی عمده داری غرب دارد. نگرش سرمایه

دانند، لذا دخالت دولت در امور  فرهنگی را پاسداری از اصل دموکراسی و آزادی فکر و عقیده می
ها و به عنوان مانعی  فکر و بیان انسانفرهنگی، به هر میزان که محدود و ناچیز باشد، مضرّ آزادی ت

 (.035: ص 1381شود )صالحی امیری و همکاران،  جدّی در مقابل آزاداندیشی قلمداد می
این رویکرد با توجه به چارچوبی که برای آزادی انسان قایل است، مهندسی فرهنگی را ردّ 

دارد و دخالت دولت در آن ها سر و کار  کند، زیرا فرهنگ با احساس، شخصیت و فردیت انسان می
شود. نقش دولت در این دیدگاه محدود به  های فردی و اجتماعی می دار شدن آزادی باعث خدشه

سازان جامعه است و دولت نقش ابزاری دارد )ر.ک: ماهر النقش،  بسترسازی برای فعالیت فرهنگ
 (.015-051: ص 1310

 دیدگاه دوم: مداخله حکومت در امور فرهنگ

ترین نهاد در نظام موازنه اجتماعی، مسئولیت سرپرستی  یدگاه دولت به عنوان بزرگدر این د
تکامل ساختارهای اجتماعی را بر عهده دارد. دولت نه تنها متولّی تکامل فرهنگ است، بلکه 

 رابطه مدیریت و فرهنگ

پذیری مشروط فرهنگ مدیریت  مدیریت پذیری فرهنگ مدیریت ناپذیری فرهنگ 
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باشد. به همین دلیل، اصوالً  سرپرست رشد و تکامل تمامی ابعاد اجتماعی حیات بشری نیز می
تنها جدا و مستقل از تأثیرات دولت نیستند، بلکه به دلیل جایگاه والیتی  فرهنگی نه های ریزی برنامه

ای تحت تأثیر این  شود، حوزة فرهنگ به نحوه گسترده و هدایتی خاصی که برای دولت ترسیم می
 (.030: ص 1381نهاد اجتماعی قرار دارد )صالحی امیری و همکاران، 

ریزی فرهنگی را ضرورت هدایت و  ت در برنامهطرفداران این نظریه دلیل حضور دول
مندسازی، مقابله با  سرپرستی کلیه شئون زندگی اجتماعی در جهت سعادت، قانونمندی و ضابطه

هرج و مرج فرهنگی، اتخاذ موضع فعّال فرهنگی در نظام موازنه جهانی، جلوگیری از ورود 
دانند. مقام معظم رهبری  گی و... میفرهنگ فاسد بیگانه به عرصه فرهنگ اسالمی، استقالل فرهن

مدیریت فرهنگی، یعنی اینکه دستگاه  فرمایند: درباره جایگاه دولت در مدیریت فرهنگی چنین می
ای وضع  عاقله کشور ـ دستگاه مدیر و مدبره کشور ـ برای فرهنگ کشور، قراری بگذارد، ضابطه

رهنگی است، به معنای استبداد و تحمیل کند ... بنابراین، مدیریت فرهنگی در مقابل هرج و مرج ف
های حیاتی کشور از جمله در بخش فرهنگ مضر است و بر این  نیست، هرج و مرج در همه بخش

توان پذیرفت که در یک جامعه با فرهنگ هر متاع فاسد و مفسدی عرضه شود و  اساس نمی
ین وضعیتی عین هرج و مرج گونه مؤاخذه و مسئولیتی در قبال آن وجود نداشته باشد، زیرا چن هیچ

 (.10/15/1311است )مقام معظم رهبری، 
بنابراین دیدگاه، وظیفه نظام اسالمی در حوزه مدیریّت فرهنگ این است که قراری بگذارد و 

گذاری بکند تا بدین وسیله وضعیت  کشی و قاعده و قانون ای هدفمند وضع بکند و خط ضابطه
 روز مدیریت و ساماندهی نماید.نابسامان فرهنگ جامعه را در عصر ام
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 . دیدگاه شهید مطهری در راهبری حکومت دینی در عرصه فرهنگی5

عرصة مدیریت فرهنگی در چارچوب فکری شهید مطهری، نقش راهبری حکومت دینی در 
و به صورت غیرمستقیم یعنی « ایدئولوژی اسالمی»جامعه به دو طریق مستقیم، یعنی مراجعه به 

 قابل بررسی است:« بینی اسالمی جهان»مراجعه به 

 راهبری حکومت

 در مدیریت فرهنگ
 مداخله نکردن حکومت مداخله کردن حکومت
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 حقّ راهبری حکومت دینی در ایدئولوژی اسالمی .5-3

 :نویسد می 1  یکنا  یهنراز جمله  .است  شده  ارائه یبسیار  های تعریف ، در مورد ایدئولوژی

  یاجتماع  یزندگ  به  مربوط  که  ییآنها  مخصوصاً ها، یدهپد  دربارة یداز عقا  یا منظومه به  ایدئولوژی»

(. با 0: ص1311شود )ایکن،  یم  اطالق« فرد  یک یا  طبقه  یک  تفکر خاص  روش  به یزهستند و ن

  زندگی  های جنبهه همآن است که  یدئولوژیبرجسته ا های توجه به این تعریف، یکی از ویژگی

ها  دهند. ایدئولوژی می  ارائه  مناسبی  حل راه  هر موضوعی  گیرند و برای افراد را دربرمی  اجتماعی

  و سامان  کرده  ریزی برنامه  واحدی  نظام  بر مبنای  یاتئدر جز  را، حتی  اجتماعی  های فعالیت  همة

 . دهند می

ها در جامعه جاری  یا ایدئولوژی به عنوان هسته مرکزی فرهنگ توسط هنجارها و ارزشباور 

های اعضای فرهنگ را تحت تاثیر خود  ها و سایر کنش ها و هنجارها نیز انتخاب شود و ارزش می

نماید.  های فرهنگی را هدایت می دهد و سپس حکومت براساس وظیفه اصلی خود، کنش قرار می

ولوژی با توجه به تعریف ارائه شده، هسته مرکزی ارکان فرهنگی جامعه است بنابراین، ایدئ

 (.3)نمودار

 
 نقش ایدئولوژی، باور و بینش در ارکان فرهنگ -1نمودار

                                                           

1. Henry D.Aiken. 

(بینش ها) باورها  

(گرایش ها) ارزش ها  

(کنش) رفتار  
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یک تئورى کلّى، یک طرح جامع و هماهنگ و به عنوان باید در تفکّر استاد مطهری ایدئولوژی 
دت همگانى است و در آن، خطوط اصلى و منسجم که هدف اصلى، کمال انسان و تأمین سعا

ها،  ها، نیازها و دردها و درمان ها و وسیله ها و بدها، هدف ها، بایدها و نبایدها، خوب روش
ها براى همه افراد  ها و مسئولیّت ها مشخّص شده باشد و منبع الهام تکلیف ها و تکلیف مسئولیّت
 (.01، ص0: ج1341)مطهری،  بوده باشد

کننده ایدئولوژی، دو وظیفه اصلی دارد: یکی اینکه باید  با توجه به نقش تعیینحکومت دینی 
 و با توجه به تقسیمقرار دارند  بداند مخاطبان او یعنی توده مردم جامعه در چه سطحی از فرهنگ

( مندرج در حد نامطلوب، حداقل، حد الزم، حد مطلوب و یا حداکثر)گانه  فرهنگ به سطوح پنج
گانه مذکور، در کدام یک از سطوح  پنجباید بداند هر یک از ارکان  یدولت دین، 1جدول شماره 

ها، باورها و اطالعات مردم  تا بدین وسیله تصویر روشنی از رفتارها، گرایش .قرار دارد نامبرده
ها و مقدمات برای ارتقاء سطح فرهنگی اندیشیده و  داشته باشد و دیگر آن که به فراهم کردن زمینه

 م کند.اقدا
به عنوان « ها رفتارها و کنش»و « ها و هنجارها ارزش»، «باورها»چون ایدئولوژی در سه الیه 

تواند از  ای دارد، حکومت در این هسته مرکزی می کننده هسته مرکزی فرهنگ، نقش تعیین
 گذار باشد. برای ارتقاء فرهنگی، تاثیرسازی  شناسی تا زمینه مخاطب

 هنگارکان و سطوح فر -3جدول

 ارکان فرهنگ
 سطوح فرهنگ

 حداکثر حد مطلوب حد الزم حداقل حد نامطلوب

      علم و دانش

      باورها و بینش

      ارزش و گرایش

      ها رفتارها و کنش

علی)ع( که یکی از اهداف حکومت دینی خود امام استاد مطهری با استناد به فرمایش حضرت 
داند  ها و ضمیرها می ها و تحوّل در روح دینی و اصالح فکرها و اندیشههای  را اجرا و احیای آموزه

را بازگشت به  «َلُنرّد الَمَعاَلَم ِمْن دينک» البالغه (، معنی عبارت حضرت در نهج3البالغه، خطبه  )نهج
ها و  ها، نشانه های اسالمی دانسته و معتقد است از آنجا که این سنت اسالم راستین و اقامة سنت
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، 01: ج1381باید دست به احیاء و اقامة آنها زد )مطهری،  های طریق سعادت هستند، می متعال
میان معنای امروزی واژة  «ونظهر االصالح فی بالدک»(. استاد مطهری در توضیح عبارت 113ص 

اصالح در اصطالح اسالمی، نقطه  شود: و معنای آن در متون اسالمی تفکیک قائل می« اصالح»
اد است، اعم از آنکه تدریجی و ظاهری و به اصطالح عرضی باشد یا بنیادی و مقابل افس

جوهری... بدیهی است که اصالح به حوزه سیاست یا حوزه اقتصاد اختصاص ندارد، بلکه حوزه 
های سیاسی یا اقتصادی منحصر  مایة اسالم، در گزاره گیرد، زیرا محتوا و درون فرهنگ را نیز دربرمی

های فرهنگی اسالم معطوف باشد،  ر اسالمی، جنبشی که به محقق ساختن گزارهشود. از نظ نمی
و از آن جمله این  ع( وظایف حاکم اسالمی را برشمردهاصالحی خواهد بود ... حضرت علی)

 (.113کردن افراد جامعه )همان: ص  است: اصالح
مطلق ، «وتقام المعّطله من حدودک»را در عبارت « حدود»سرانجام شهید مطهری معنای واژة 

دار برپا داشتن و به اجرا درآوردن آنها بوده )همان:  احکام اسالمی دانسته که حکومت اسالمی عهده
است. بنابراین، حکومت « احکام فرهنگی»( و شامل احکام سیاسی، احکام اقتصادی و 110ص 

سالمی محقق گرداند. افزون بر این، اسالمی باید اسالم را با تمام شئون و جامعیتش در جامعة ا
عنوان هدف و فلسفة بعثت انبیاء  ای فرهنگی است ـ به را ـ که مقوله« تزکیة مردم»قرآن کریم، 

 (.0معرفی کرده و در این باره، میان انبیاء، استثنایی قائل نشده است )ر.ک: جمعه: ص

 بینی اسالمی . حقّ راهبری حکومت دینی در جهان6

به خودی خود، موضوعیت ندارد، بلکه به مثابة وسیلة سودمندی است که تشکیل حکومت 
کند. در واقع، فصل مقوّم حکومت اسالمی عالوه بر نیازهای مادی،  تزکیه و تعلیم را تأمین می

 تأمین نیازهای معنوی و الهی مردم است. 
ارتباط با  بینی، در های مطرح در حدود مداخلة حکومت اسالمی در حوزه جهان یکی از بحث

«. جامعه»گردد و طرف دیگر به  بازمی« حکومت»است. در واقع، یک سوی بحث به « آزادی»مقولة 
برای جامعه « آزادی»سؤال اساسی این است که حکومت اسالمی در حوزة فرهنگی، چه میزانی از 

 قائل است؟ در دنیای غرب، دو دیدگاه در این باره وجود دارد:
باور است که باید حوزة فرهنگی تا حد بسیار زیادی از مداخلة دولت به  بر این« لیبرالیسم. »1

های این حوزه  و کیفیّت دور باشد و همچون حوزة اقتصادی، این عرضه و تقاضا باشد که کمیّت 
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 (.111: ص1310را مشخص سازد )زرشناس، 
ی از آزادی را در های بسیار ناچیز نگاهی پلیسی و آمرانه به جامعه دارد و حداقل« فاشیسم» .0

پی اعمال  اساس، دولت در پذیرد. بر این ها هم ـ می حوزة فرهنگی ـ و البته در سایر حوزه

 (.83: ص1388های بسته و استبدادی در مقابل جامعه است )صدیق سروستانی و زائری،  سیاست

کند،  شهید مطهری معتقد است اسالم هیچ کدام از این دو نوع سیاست فرهنگی را تأیید نمی

بلکه معیارهای متفاوتی برای تعیین گسترة آزادی در حوزه مدیریت فرهنگی معرفی کرده که 

 عبارتند از:

 های باطل  رویارویی با عقاید و سنت .الف

انسان برای رشد و تکامل خود، نیازمند دو فضای آزاد و بالمانع است: یکی فضای اجتماعی و 

ای اجتماعی، انسان نیازمند زندگی اجتماعی بوده، برای بیرون و دیگر فضای روح و درون. در فض

طبیعی و اجتماعی، نباید مانعی از ناحیه دیگران برای آنها  رشد و تکامل افراد و استفاده از حقوق

ایجاد شود و همواره در طول تاریخ، آزادی انسان همچون امنیت و تعلیم و تربیت بوسیله افراد 

داند و   ست. استاد مطهری الزمه رشد اجتماعی را داشتن آزادی میدیگر مورد تهدید قرار گرفته ا

معتقد است که زمامداران جامعه باید شرایط آزادی را برای شهروندان در روند انتخاب و 

گیری فراهم آورند و جلوگیری از آزادی، حتی با حسن نیّت با این بهانه که مردم شایستگی   تصمیم

داند   لیاقت نمی ای جز داشتن ملتی غیررشید و بی  ، نتیجه  ددرک صواب از ناصواب را ندارن

 (.311-381، ص 01: ج1381)مطهری، 

ورزی   بسیاری از عقاید رایج در جوامع بشری خصوصاً در جوامع امروزی نه برآمده از اندیشه

محیط پذیری صرف و منفعل از   منطقی، بلکه ناشی از عواملی از قبیل تقلیدهای کورکورانه، تاثیر

اجتماعی، عالیق و عواطف شخصی، منافع فردی یا گروهی، تعصب و تحجرزدگی و تجددزدگی 

کند و با بیانی   هستند. شهید مطهری از زبان مکتب اسالم، ایمان ملزم با زور و اجبار را نفی می

دارد که  انتقادی، ضمن نفی اعتقاد به اصول دین بدون انتخاب آزادانه و آگاهانه، بر این نکته اذعان

اوالً اسالم رشته تقلید را از اساس پاره کرده است، ثانیاً اقدامات اسالم در راستای مبارزه با آن 

ای بود که یک ذره با عقل و فکر بشر سروکار نداشت و این اقدامات، زنجیری برای   عقاید خرافی

 (.313، ص 01: ج 1381عقل و فکر... شده بود )مطهری، 
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مطهری میان آزادی عقیده و آزادی فکر تفکیک قائل است. به اعتقاد بر این اساس، شهید 

از  - اعتقادی به بشر ایشان، میان این امر که گاهی پایه اعتقاد بشر، تفکر است، با این امر که گاهی

سازد، تفاوت   راه آباء، اجداد و... تحمیل شود و موجبات خو گرفتن انسان را با آن فراهم می

است از سلسله  دارد. از منظر استاد مطهری، اعتقاد دوم )آزادی عقیده( عبارتماهوی وجود 

شود که الزم   های اعتقادی، عرفی و تقلیدی که به دست و پای فکر و روح انسان بسته می  زنجیره

 (.384است، انسان دیگری حتی به زور آن را باز کند )ر.ک: همان: ص 

ر اروپا، ماهیت آزادی عقیده در غرب و اسالم را دو اهلل مطهری ضمن رد آزادی عقیده د آیت

اصل احترام به انسان،  داند. به باور ایشان، اروپاییان، آزادی عقیده را بر سه  چیز جداگانه می

اند، حال آنکه در اسالم آزادی عقیده مبتنی بر   شخصی بودن دین و تحصیل نظر و عقیده بنا کرده

 اصول دیگری بنا شده است: 

ائل روحی و نفسانی در فضیلت بودن خود، نیازمند اراده و اختیار هستند. در این معنا، فض (1

 تقوا، عفت و امانت آنگاه فضیلت هستند که انسان آنها را برای خود انتخاب کرده باشد.

 ( محبت و عقیده از قلمرو اجبار خارج است.0

اصول دین، جز با تفکر آزاد ( اسالم به طور کلی در اصول دین طرفدار تفکر آزاد است و 3

شود. اکنون وظیفه اساسی این است که حکومت به آزادی مردم به معنای واقعی احترام   حاصل نمی

بگذارد و از سوی دیگر با دغدغه سعادت دنیوی و اخروی جامعه به رشد و تربیت سیاسی آنان 

 بپردازد. 

 گری معرفتی ب. رویارویی با توطئه

ای مقابله با تفکر اصیل اسالمی است که در عصر ما در قالب  واقع گونهگری معرفتی در  توطئه

های دینی ارائه کرده  التقاط و به وسیله انضمام تفکر غربی و اسالمی، تصویری انحرافی از آموزه

متفاوت و  هاى یشکه از گرا یاتاى از نظر مجموعه :توان گفت در تعریف تفکر التقاطی می است.

 ینهاى ا یرساختو ز ها یانه شده، در کنار هم گرد آمده است و چون بنگاه متناقض برگرفت

دارندگان تفکّر التقاطى بعضاً به ورطه هستند، در مقابل هم  یاناهمگون و  یات،و نظر ها یشگرا

( 113: ص1388)ر.ک: مصباح یزدی، اند  ها درافتاده یشهو اند یانهمه صدقى اد ریّهو نظ یسمپلورال

کسانى که از قوت فکر  یاننوع تفکّر در م ینا یر،قرن اخ یمدر ن یژهبه و یز،اسالمى ما ندر جامعه و 
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سو  یکافرادى که از  یستندبوده است. کم ن یجرا یستند،علمى الزم برخوردار ن یقو قدرت تحق

امّا از  ،بردارند ینید یداسالم و عقا یّتدست از تمام یستندو در مقام سخن حاضر ن بودهمسلمان 

حال نه در مسائل  ینو در ع بودههاى مختلف  ینهدر زم یگراند یاتنظر یفتهسخت ش یگروى دس

شهید  اند. که در آن به اظهارنظر پرداخته یىها ینهتخصص الزم را دارند و نه در همه زم ینىد

های چهل و پنجاه که بخشی از نیروهای اجتماعی جامعة ایران به مکتب مارکسیسم  مطهری در دهه

های آن با اسالم برآمدند، حساسیت زیادی  ة وافری داشتند و در پس ترکیب و تلفیق آموزهعالق

، 01: ج1381ر.ک: مطهری، )نسبت به مخدوش شدن خلوص و یکدستی هویت اسالم نشان دادند 

ایشان، حزب توده و جریان چپ مارکسیستی در ایران و نقدهای آنان از اندیشه  (.135-104ص 

کرد که باعث تضارب آراء و  تلقی می« فرصت»دانست، بلکه  نمی« تهدید»ر این که دینی را افزون ب

: 1311؛ یزدی،  31: ص1318 پویایی اندیشه دینی و شیعی در ایران شدند )ر.ک: خان محمدی،

روی آورد و با از میان « گری التقاط»(. گرچه چنین است، ولی فکر مخالف مجاز نیست به 101ص

« اسالم»میان دو حوزة فکری، قرائت مارکسیستی، فاشیستی یا لیبرالیستی از بردن مرزهای منطقی 

در حدی که فکر و  فرماید: رو می عرضه کند و اگر چنین کرد، باید آزادی را از او سلب کرد. از این

پذیریم، اما  گویند و با منطق ما در حال جنگ هستند، ما آنها را می عقیدة خودشان را صریحاً می

بخواهند در زیر لوای اسالم با مظاهر اسالم، افکار و عقاید خودشان را بگویند، ما حق داریم از اگر 

گوید، به نام اسالم این کار را نکن، به نام خودت  اسالم خودمان دفاع کنیم که اسالم این را نمی

ست )همان: ا« ممنوعیت اغفال و اضالل»بکن ... و در واقع این نگرش، برخاسته از آموزة اسالمی 

 (.108ص 

معتقد بود که ما باید متکی  -چه التقاط غربی و چه التقاط شرقی -استاد مطهری در برابر التقاط 

های دیگر مدد نجوییم، چرا که خود  به فرهنگ خالص اسالمی خود باشیم و هرگز از فرهنگ

سرنوشت انقالب اسالمی کند که التقاط،  دارای فرهنگ بسیار غنی هستیم. بر این اساس تأکید می

این برای آیندة انقالب ما خطرناک است که ما حق  فرماید: افکند و می ای جدی می را به مخاطره

(. 111اسالم را با باطل مکاتب دیگر بیامیزیم و از آنها یک معجون به وجود بیاوریم )همان: ص 

ه صریحاً ضد اسالم هستند هایی ک های التقاطی به عقیدة من ضررشان برای اسالم از مکتب مکتب

 (.111اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست )همان: ص 
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استاد مطهری کامیابی و پیروزی انقالب اسالمی را به حفظ استقالل فرهنگی و مکتبی آن 
رسد،  ما اگر مکتب مستقل خودمان را ارائه نکنیم، انقالب ما به نتیجه و ثمر نمی داند: وابسته می

شویم. ولو اینکه رژیم را عوض کردیم، استقالل سیاسی و استقالل  های دیگر می جذب مکتب
اقتصادی به دست آوردیم، اما اگر به استقالل فرهنگی، بخصوص به استقالل مکتبی نرسیم، 

 (.010ایم )همان: ص  باخته
بدیهی است که حکومت اسالمی نباید راهبرد  نویسد: وی درباره نقش حکومت در این باره می

« عقاید باطل»استوار سازد، بلکه باید در کنار روشنگری در زمینة « نفی»و « سلب»ا بر اصلی خود ر
با تکیه بر نخبگان معرفتی و نهادهای فرهنگی خود، فضایی باز « گری معرفتی توطئه»و ممانعت از 

: و آزاد فراهم سازد که در آن موافقان و مخالفان بتوانند اظهارنظر کنند. شهید مطهری معتقد است
شود پاسداری کرد و آن منطق و آزادی دادن و مواجهه صریح و  از اسالم فقط با یک نیرو می

 (.131، ص01: ج1381روشن با افکار مخالف است )مطهری، 
در غیر این صورت نه تنها فضای بستة معرفتی و خفقان فرهنگی به گسترش اسالم منجر 

به این ترتیب، انقالب اسالمی از وصول به کند و  شود، بلکه تولید سرخوردگی و دافعه می نمی
  ماند: هایش، بازمی آرمان
اختناق را به وجود  ینةبخواهد زم یحکومت اسالم ی،اسالم یجمهور ی،اگر دولت اسالم»

سو باید  بنابراین، حکومت اسالمی از یک (.111)همان: ص  «قطعاً شکست خواهد خورد یاورد،ب
ی را مستقر سازد و همچنین از نشر عقاید باطل جلوگیری آزادی در فضای فرهنگی جامعة اسالم

گاه  ن گری فرهنگی حساس باشد. آ و از سوی دیگر نسبت به توطئه د ندهدکند و به آنها مجال رش
 آید.  گری فرهنگی است، در پس مهار آن بر که یقین یابد فرد یا جریان اجتماعی درصدد توطئه

 گیری . نتیجه7

 آید: زیر به دست میاز آنچه گذشت، نتایج 
( حکومت اسالمی در عرصة مدیریت فرهنگ از دو نوع راهبری کلیدی برخوردار است. یکی 1

حق راهبری حکومت اسالمی در عرصة فرهنگی و دیگری حدود و قلمرو مداخلة حکومت 
اسالمی در عرصه فرهنگ که شهید مطهری حق مداخله و راهبری حکومت اسالمی در عرصة 

طریق مستقیم، یعنی مراجعه به ایدئولوژی اسالمی و به صورت غیر مستقیم، یعنی فرهنگ را به 
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 کند. بینی اسالمی اثبات می مراجعه به جهان
که ینا یکیدارد  یاصل یفهدو وظ یدئولوژی،کننده ا یینبا توجه به نقش تع ینیحکومت د( 0

 یلهوس یندارند تا بد از فرهنگ قرار یتوده مردم در چه سطحبداند  یعنی شناسی کند، مخاطب

آنکه به فراهم  یگرها، باورها و اطالعات مردم داشته باشد و د یشاز رفتارها، گرا یروشن یرتصو

 و اقدام کند. دیشیدهان یسطح فرهنگ ءارتقا یها و مقدمات برا ینهکردن زم

( شهید مطهری ضمن رد سیاست فرهنگی لیبرالیستی و فاشیستی، معیارهای متفاوتی برای 3

جمله روشنگری در  عیین گستره آزادی از طرف حکومت در حوزه فرهنگ قائل است که از آنت

 گری معرفتی است. های باطل و همچنین رویارویی با توطئه برابر عقاید و سنت

( به اعتقاد شهید مطهری حکومت اسالمی خواهان آزادی در فضای فرهنگی جامعة اسالمی 1

فرد یا جریان اجتماعی درصدد توطئة فرهنگی است، درپی مهار و گاه که یقین یابد  است، اما آن

 آید. نابودی آن برمی

( بر مبنای نظریه فرهنگی استاد شهید مطهری، حکومت اسالمی نباید راهبرد اصلی خود را 0

و ممانعت از « عقاید باطل»استوار سازد، بلکه باید در کنار روشنگری در زمینة « نفی»و « سلب»بر 

با تکیه بر نخبگان معرفتی و نهادهای فرهنگی خود، فضایی باز و آزاد فراهم « ری معرفتیگ توطئه»

 سازد که در آن موافقان و مخالفان بتوانند آزادانه اظهارنظر کنند.
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