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Abstract  
The purpose of the present research is to analyze the “elements” and “case principles” of 

cultural development in the Islamic state from the theoretic perspective of Morteza 

Motahhari. In this research, first the "questions " and "arguments " at issue were collected, 

and then the relevant “answers” and “solutions” for each of them were designed and 

represented in the form of “paradoxical conceptual dualisms”. Afterwards, we had a 

reference to the works of Morteza Motahhari to determine his answers to the above 

questions. The results of the study showed that the contributing factors for cultural 

development in an Islamic government, in the approach of Motahhari, include: “the 

feasibility of Islamic culture”, “the legitimacy of Islamic culture”, “theism and belief in the 

afterlife”, “the comprehensiveness and universality of Islam” the originality and 

determination of culture”, and “the subservience and conformity of culture”.  
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 چکیده

اهلل مرتضی  انداز نظری آیت پیشرفت فرهنگی در دولت اسالمی از چشم« موضوعۀ اصول »و « مبادی»هدف پژوهش حاضر واکاوی 
گاه،  ، آن اند، گردآوری گردیده یی که دربارۀ موضوع مطرح شده«ها مسأله»و « ها پرسش»مطهری است. در این پژوهش، ابتدا سلسله 

اند. سپس به آثار  ، طرّاحی و ارائه شده«های مفهومی متضاد پردازی  دوگانه»ظر با هر یك از آنها، در قالب ی متنا«ها حلّ راه»و « ها پاسخ»
در دولت  یفرهنگ شرفتیپ یمبادهای او، چیست. نتایج نشان داد که مقوّمات  مرتضی مطهری مراجعه شد تا مشخّص شود که پاسخ

 تیّجامع» ،«یشیاند و آخرت یخدامدار» ،«یفرهنگ اسالم تیّحقان» ،«یگ اسالمامکان فرهن» ی در رویکرد مطهری، مشتمل بر:اسالم
 است.« فرهنگ یو مسخّرشوندگ یریپذ تصرّف»و « فرهنگ یکنندگ نییو تع یانگار اصل» ،«اسالم یریو فراگ
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 . مقدّمه3

که باید  ای در مقام کسی  اهلل خامنه سبب گردید که آیت« توسعه»های انگارة  ها و کژی کاستی
بندی قطعی و نهایی  ایران را تعیین کند، در دهة اخیر، به جمع اسالمی   جمهوری  های کلّی نظام سیاست

الگوی »با عنوان  پردازی و حکمرانی دربارة عبور از این انگاره و طرّاحی الگوی متفاوت برای جامعه
دست یابد. در واقع، انقالب اسالمی که از بسیاری جهات، در نقطة مقابل « ایرانی پیشرفت -اسالمی 

توانست در عمل،  غرب متجدّد شکل گرفت و مفروضات و تحمیالت آن را به چالش کشید، نمی
لة اسالمی را در سر کار بسته و توقع وصول به مدینة فاض ها و محصوالت سکوالر آن را به فرآورده

، مسیر مستقل و متمایزی را در پیش «پردازی نظام»و « پردازی نظریه»های  بپروراند، بلکه باید در عرصه
ای انجام داد، در  اهلل خامنه های معرفتی خود تکیه کند. کاری که آیت ها و مایه بگیرد و به اندوخته

« انگارة توسعه»است تا دربارة مسیر عبور از  «خط فکری اساسی»و « سرنخ مهم»اختیار قرار دادن یک 
تدریج، اضالع و ابعاد  ، تأمّل تفصیلی و سرشار از جزئیّات کنند و به «انگارة پیشرفت»و گشودن افق 

دولت »توان به تحقّق مرحلة برپایی  این انگاره، مشخّص شوند. تنها در این حالت است که می
اساس،  امیدوار بود. بر این  -گانة سیر کمالی انقالب است  جکه سومّین مرحله از مراحل پن -«اسالمی

ایرانی پیشرفت  -مبادی الگوی اسالمی»درآمد اجمالی،  عنوان یک پیش در این پژوهش تالش شد تا به
دیگر، مسأله این   بیان  های نظریة پیشرفت است، تعیین و تبیین شوند. به ، که یکی از الیه«فرهنگی

انگارة پیشرفت »میان « تمایز»یی که موجب پدید آمدن «معیارها»و « ها شاخص»له است که ما باید سلس
شوند را شناسایی و تحلیل کنیم، امّا پیش از آن، باید دربارة  می« انگارة توسعة فرهنگی»و « فرهنگی

و  انگارة پیشرفت فرهنگی، تحقیق کرده و رهیافت مستقلی را ساخته « موضوعة اصول »و « مبادی»
برای انگارة پیشرفت فرهنگی، یک مقدّمة الزم و « مبناپردازی فلسفی»رو،  اخته نماییم. از اینپرد 

اهلل مرتضی مطهری  مثابه یک مسأله، به آن اعتناء شده است. از آنجا که آیت زیرساختی است که کمتر به
  که به مبانی فکری نظامآید  شمار می پردازان انقالب به ترین متفکّران و نظریه ترین و عمده یکی از مهم
  ایران، شکل داده، کوشش شد تا با رجوع به آثار وی، گره از این مسأله گشوده شود. اسالمی  جمهوری 

 پژوهش اهداف. 2

انداز  از چشم یدر دولت اسالم یفرهنگ شرفتیپ یمباد»هدف اصلی این پژوهش یافتن 

ح و شرح سلسله مفاهیمی که از پی های فرعی نیز عبارتند از: توضی بود. هدف« یمطهر یمرتض
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 ،«یامکان فرهنگ اسالم» ی:در دولت اسالم یفرهنگ شرفتیپ یمبادعنوان مقوّمات  آیند، به می

 ،«اسالم یریو فراگ تیّجامع» ،«یشیاند و آخرت یخدامدار» ،«یفرهنگ اسالم تیّحقان»

 «.فرهنگ یو مسخّرشوندگ یریپذ تصرّف»و  «فرهنگ یکنندگ نییو تع یانگار اصل»

 شناسی پژوهش روش. 1

که در  معنی   این استفاده شده است، به « سازی مفهومی متضاد دوگانه»در این پژوهش، از روش 

اند و در ادبیّات علمی رایج  یی که دربارة موضوع مطرح شده«ها مسأله»و « ها پرسش»ابتدا، سلسله 

 ی متناظر«ها حلّ راه»و « ها پاسخ»گاه،  خورند، شناسایی و گردآوری گردیده، آن به چشم می

اند. سپس به آثار  ، طرّاحی و ارائه شده«های مفهومی متضاد دوگانه»با هر یک از آنها، در قالب 

جغرافیای »های او، در کدام نقطه از این  مرتضی مطهری مراجعه شده تا مشخّص شود که پاسخ

/ امتناع فرهنگ یامکان فرهنگ اسالم ةدوگان»های یاد شده، عبارتند از:  قرار دارد. دوگانه« معرفتی

و  یخدامدار ةدوگان»، «یفرهنگ اسالم تیّ/ نسبیفرهنگ اسالم تیّحقان ةدوگان»، «یاسالم

و  یاسالم/ اسالم اقلّ یریو فراگ تیّجامع ةدوگان»، «یازدگیو دن یگر ی/ مادّیشیاند آخرت

و  «فرهنگ یشوندگ نییو تع یانگار فرهنگ/ فرع یکنندگ نییو تع یانگار اصل ةدوگان»، «سکوالر

 «.و استقالل فرهنگ یمختار شیفرهنگ/ خو یو مسخّرشوندگ یریپذ تصرّف ةدوگان»

 و ضرورت تیاهم. 4

که به اسالم انتساب دارد، مکلّف به  سبب این ، دولت اسالمی به «پیشرفت فرهنگی»در انگارة 

تواند از چنین رسالتی، عبور  رو نمی هیچ  و به مستقر ساختن هنجارهای اسالمی در جامعه است

تکلیفی که بر عهدة دولت « ترین اصلی»و « ترین عالی»کند، بلکه حتّی فراتر از این، باید گفت 

سازد، احساس مسئولیّت نسبت به  می« متمایز»طرف  اسالمی است و آن را از دولت سکوالر و بی

یان دولت اسالمی و دولت سکوالر، تفاوتی وجود صورت، م های اسالمی است. در غیر این  ارزش

نیست و دولت  ، خاص دولت سکوالر«های مادّی و معیشتی مسئولیّت»نخواهد داشت، چراکه 

« مصلحت»و « خیر»و « حقّ»دار برآوردن آنها است. اگر فرهنگ اسالمی از  اسالمی نیز عهده

تواند این واقعیّت  دولت اسالمی نمی زند، انسان را رقم می« تعالی»و « سعادت»کند و  حکایت می
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سو، از  دار تکلیف و رسالتی نشود، بلکه باید از یک مهم را نادیده گرفته و در این رابطه، عهده

های باطل و ضالّه و  دیگر، در مقابل فرهنگ  های اسالمی هواداری قاطع کند و از سوی ارزش

کردن انگارة پیشرفت فرهنگی، از جمله   ریزهترتیب، کوشش برای تئو این  فاسد، مقاومت بورزد. به 

 ترین بسترهای نظری برای استقرار دولت اسالمی است. عمده

 . دوگانۀ امکان فرهنگ اسالمی/ امتناع فرهنگ اسالمی5

 یک جامعه یا -اخالقی  فکری و اعم از -معنوی  های اندوخته مجموعة طور معمول، فرهنگ را به

آورند و یا عنصری  شمار می های معنوی به دین را نیز بخشی از همان اندوخته کنند، قوم تعریف می

فرهنگ است،  های شاخه و فروع از که دین، یکی معناست بدان های معنوی. این در کنار اندوخته

 عنوان یک دین، گونه اظهارنظر کرد؛ چراکه اسالم به توان این خصوص دربارة دین اسالم نمی ولی به

 معنوی های اندوخته سلسله یک خود اسالم، دیگر، بیان  است. به  یک فرهنگ مستقل نیز سازندة خود

(. 150، ص4الف: ج1313 مطهری،)روند  می شمار به اسالمی فرهنگ ها، به انسان عرضه کرد که همان

بینی توحیدی و  این است که به انسان، جهان -اسالم  مانند دینی هم آن - رسالت دین ترین بزرگ

آن  براساس و جامعة انسانی را  انسان اخالقی و روحی گاه، شخصیّت نما عرضه کند و آن عواق

یک فرهنگ نو و متفاوت است که نوع انسان  گذاری پرورش دهد. الزمة دستیابی به چنین هدفی، پایه

 فرهنگ» نام به امروز که کرد عرضه جهان به فرهنگی اسالم، که را مخاطب خویش قرار دهد. پس این

 خود مردم موجود فرهنگ با وبیش، کم دینی، هر که بود جهت  از آن نه شود، می شناخته «اسالمی

 که بود جهت از آن  بلکه گذارد(، اثر می و هم بر آن شود می متأثّر آن )یعنی هم از آمیزد، درمی

 از هاست انسان تخلیة بر اسالم، رسالت. گرفت قرار دین این رسالت متن در ،«سازی فرهنگ»

 تثبیت و باشند داشته باید و ندارند آنچه به آنها تخلیة و باشند داشته نباید و دارند که هایی فرهنگ

 نداشته ها ملّت گوناگون های فرهنگ به کاری که دینی. باشند داشته هم باید و دارند آنچه در آنها

 و خورد کلیسا به چشم میبار در  ای یک هفته فقط که است دینی باشد، سازگار آنها همة با و باشد

، ناصواب «فرهنگ»و « اسالم»(. پس ایجاد گسست میان 40-43، ص0ج ت:1311 بس )مطهری،

خوان و مطابق نیست. اسالم در نقطة مقابل امر فرهنگی و متضاد با آن و یا  بوده و با غایت اسالم، هم

این  به فرهنگ تبدیل شود، به اعتنای به آن نیست، بلکه خود در متن زندگی اجتماعی، باید  حتّی بی
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 های آن، هنجار و قاعدة حاکم گردد. که باید ارزش معنی  
 سلسله یک و «خاص روح»است، یعنی  «فرهنگ خاص»یک  اسالمی، بر این، فرهنگ افزون

 و «اصالت» تشخیص دهیم که آیا یک فرهنگ، که این خود را دارد. برای به  مخصوص  مشخصات
 و دیگر است، یا حتّی ادامه های فرهنگ از التقاطی یا و دارد« ح خاصرو» و «مستقل شخصیّت»

 ،«رشد آهنگ» ،«حرکت و جهت» ،«فرهنگ آن بر حاکم های انگیزه»باید  پیشین، های فرهنگ استمرار
 و جهت باشد، برخوردار ویژه هایی انگیزه از فرهنگی اگر. بشناسیم را «آن برجستة عناصر» همچنین و

 باشد، متفاوت ها فرهنگ سایر حرکت آهنگ با حرکتش آهنگ و داشته خود  به مخصوص  حرکت
شخصیّت  و اصالت فرهنگ، آن باشند، برجسته و چشمگیر عناصر، آن و بیافریند ای ویژه عناصر
 های دیگر، فرهنگ از فرهنگ، آن که معنی نیست این  فرهنگ به  یک اصالت بنابراین،. دارد مستقل

 از که نیست جهان در فرهنگی هیچ زیرا نیست، ممکن چیزی چنین بلکه باشد، نگرفته بهره
چگونگی »که در اینجا محلّ بحث و مناقشه است،   استفاده نکرده باشد. آنچه های دیگر، فرهنگ
 را های دیگر یک فرهنگ، فرهنگ که است این گیری بهره نوع یک«. اصل استفاده»است، نه « استفاده

 دیگر های فرهنگ از که است این دیگر نوع و دهد قرار خود قلمرو در تصرّفیتغییر و  هیچ بدون
 موجودی و کند هضم و جذب خود، در را آنها زنده، موادّ و عناصر موجود مانند یعنی کند، تغذیه

 رشد زنده، سلول یک که مانند  طوری در روند دوّم قرار دارد، به  اسالمی، فرهنگ. آورد وجود به تازه
 صورت  به و نمود جذب خود در -و...  ایرانی و هندی و یونانی از - را دیگر های فرهنگ و کرد

گونه نیست که  (. پس این11-05، ص1ج پ:1310 موجودی نو و متفاوت تحقّق یافت )مطهری،
های دیگر، به ناخالصی و چندپارگی فرهنگی بینجامد و  برداری از فرهنگ مطلق استفاده و بهره

شده، چه  یک فرهنگ را مخدوش گرداند، بلکه باید دید اجزاء و عناصر اقتباس خلوص و اصالت 
 اند. ای را پدید آورده و چگونه در کنار یکدیگر نشسته ترکیب و هندسه

 . دوگانۀ حقانیّت فرهنگ اسالمی/ نسبیّت فرهنگ اسالمی6

خود را مطلق و  های فرهنگی گرایی فرهنگی، سازگار نیست، چراکه اسالم، ارزش اسالم با نسبی
گوید همة  کند. اسالم نمی های فرهنگی متضاد با آن را، باطل معرفی می شمارد و ارزش حقّ می

 و دینی بینی  جهان های فرهنگی متفاوت، حقّ هستند و یا باید به همة آنها، احترام نهاد. اصول ارزش
 اصلی (. شرط40، ص0ت، ج1311 مطهری،)باشند  می مطلق و ثابت اصولی اخالق، اولیّة اصول
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در سعادت  صالح انساناعمال  نهادن تأثیر شرطو  - دارد بالقوّه که کماالتی به انسان وصول
« فطرت». اساس این بحث را باید بر اصل (14، ص1ج پ،1311 مطهری،)است  ایمان -اش  خروىاُ

ما نیز در  های  استداللآید و اغلب  شمار می شناختی ما به ترین مبدأ انسان استوار ساخت که مهم
یک است، که او را به  «خود  به  فطرت خاص»انسان داراى (. 35 نهایت، به آن متّکی است )روم،

. از کند شود، هدایت مى که منتهى به هدف و غایتى خاص مى «راه معین»و  «ت خاص زندگىسنّ»
ه و ساختمانى که از روح و هایش نسبت به بنیّ ى است که سودها و زیان«نوع واحد»انسان، رو،  این

  این از ،پس انسان. کند اختالف پیدا نمى ،سود و زیان مشترکى است که در افراد مختلف ،بدن دارد
الزم است که  ،و چون چنین است یش از یک سعادت و یک شقاوت نداردب ،جهت که انسان است

 ،او را به آن هدف ثابت ،و هادى واحد ر شودمقرّ او ت ثابت برایتنها یک سنّ ،عمل ةدر مرحل
ثیرى در برقرارى أهیچ ت ،ها ها و زمان ه منظور این نیست که اختالف افراد و مکانالبتّکند. هدایت 

باشد، امّا سخن در این است که  مقبول میى الجمله و تا حدّ فىاین امر، ت دینى ندارد، بلکه سنّ
اى که حقیقتى واحد و مشترک بین  هآن بنیّ ت.اس تانسانیّ ةساختمان و بنیّ، مبتنی بر ت دینىاساس سنّ

 (.041-048، ص14: ج1310ثابت است )طباطبائی،  و در همه بوده افراد و اقوام ةهم
  صورت صریح مطرح شده است، اهمّیّت فراوان دارد. به  اصل فطرت که در قرآن کریم، به

شناخته شود )مطهری، « ارفالمع امّ»عنوان  که در میان انبوه معارف اسالمی، باید به  طوری 
 از را خود شخصیّت اصلی های پایه و ارکان (. مطابق این اصل، انسان،114، ص0ت، ج1311

 دهد  پرورش اش، ذاتی های استعداد نظر از را تواند انسان می تنها جامعه، از جامعه. نه دارد، آفرینش
 تنها که نیست« خام مادّة» یک همچون دیگر، انسان بیان   . به(155ص همان:)نماید   مسخ یا و

 برای ای ویژه استعداد که است، «نهال» یک مانند بلکه باشد، بیرون از پذیرندگی خاصیّتش،
تنها در انسان، گرایش فطری  (. نه30ص الف:1310 است )مطهری، بالقوّه و نهفته او در وبار برگ

 در معنوی های کشش و (، بلکه نیازها188، ص0ت، ج1311به حقیقت وجود دارد )مطهری، 
 در برسد، دارد، که بالقوّه آنچه  به انسان اگر حال 1(.110ص همان:)دارند  اصالت انسان، وجود
 فعلیّت، از آن غیر فعلیّتی اگر و رسیده شود، می نامیده انسانیّت و اوست شایستة که فعلیّتی به واقع،

                                                           

 (. 00 -01، ص1ب: ج1313 مطهری،)نیست  شریر انسان، طبیعت که است این اجتماعی خواهی اصالح های بنیان از . یکی1
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 همان:)بود  خواهد «شده  مسخ» موجودی شود، تحمیل او بر بیرونی عوامل جبر و قسر اثر در
 و محصول هر «بدی» و «خوبی» و «صالح» و «فساد» و «قبح» و «حُسن»اساس،   بر این (.41ص

 باید مثال، برای . داد تشخیص نهد، می انسان بر که ای «نتیجه» و «اثر» براساس باید را فرهنگی کاالی
 کتابى گذارد. مى پذیرد، مى را آن مطالب که اى خواننده «روح» در اثرى چه کتاب، یک که دریافت

 باشد، می مخاطب در ایمانى بى یا بندوبارى، بى و عفتی بی دلسردى، و بدبینى ایجاد اش نتیجه که
 غربی برخالف این رهیافت، متفکّران (.018-011، ص1ج ب،1313 مطهری،)است  «ضالل» کتاب

 را انسان الهی، انبیای که کنند قبول و کرده اعتراف «دین نمایی واقع» به خواهند نمی که این دلیل  به 
 امری را دین آنها است، از اطاعت به وابسته انسان، «سعادت» و اند  کرده هدایت ،«حقیقت» سوی به 

 حال،  با این امّا ندارند، «ها واقعیّت جهان» با ارتباطی که کنند می تفسیر «بخواهانه دل» و «ای سلیقه»
 آن به «بخش آرام و کننده دلگرم سرگرمی» یک منزلة به و باطنی های گرایش و روحی لحاظ از انسان

 و معیارها که نمود تصوّر و کرد مداخله جامعه افراد دیانت در نباید بنابراین،. است نیازمند
 حال  به را باید افراد بلکه دارد، وجود ها ضدّارزش و ها ارزش دربارة داوری برای هایی شاخص

 (.350ص پ:1313 مطهری،)برگزینند  را «پسندند می» که هر آنچه  تا وانهاد، خود

در اسالم، شرایط و موانع پذیرش دعوت الهی، اغلب یا همیشه، معطوف به فطرت است 

(. شرایطی که قرآن کریم برای پذیرش دعوت الهی بیان کرده، 011، ص0ت: ج1311)مطهری، 

(، نگرانی و دغدغة ناشی از تصوّر مسئولیّت و 0صلی )بقره، عبارت است از بقاء بر پاکی اوّلی و ا

و (. جوانان نسبت به کهنساالن 11، بودن فطرت )انبیاء (، زنده 3تکلیف در برابر نظام هستی)طه،

محرومان نسبت به ثروتمندان، آمادگی بیشتری برای پذیرش دین دارند، زیرا جوانان هنوز از 

که  این   دلیل  و محرومان نیز به اند های روحی نشده لودگیو دچار آفطرت خود فاصله نگرفته 

زدگی و رفاه، آنها را دچار طغیان و خوی حیوانی نکرده است. از سنخ عواملی که قرآن کریم  تنعّم

توان نتیجه گرفت که قرآن کریم، روند  عنوان شرایط و موانع پذیرش دعوت اسالمی یاد کرده، می به

کند تا مادّی و  اعی و تاریخی را بیشتر روحی و فرهنگی معرفی میو سازوکار تحوّالت اجتم

 (.005، ص0ت: ج1311مطهری، )اقتصادی 

هایی هستند که در  ها، برآمده از اعتبار و قرارداد بشری نیستند، بلکه واقعیّت بنابراین، ارزش

ت و صدق آنها، توان برای اثبات صحّ رو، می سعادت و نجات انسان، تأثیر حقیقی دارند و از این
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 -های تکوینی  ها حاکی از رابطة علّی میان واقعیّت دیگر، این ارزش بیان  برهان عقلی اقامه نمود. به 

هستند که در قالب  -دیگر  سو و سعادت و شقاوت وی از سوی  یعنی افکار و اعمال انسان از یک

 اند.  های تجویزی و دستوری به انسان ارائه شده گزاره

 گری و دنیازدگی اندیشی/ مادّی خدامداری و آخرت. دوگانۀ 7

فلسفة زندگی در نگاه دینی و نگاه سکوالر، با یکدیگر متفاوت است. در نگاه دینی، زندگی 

ای بر زندگی اُخروی بوده و نباید به آن بسنده کرد و پنداشت که هدف خلقت،  دنیا در حکم مقدّمه

های انسان به زندگی دنیا  الر، تمام مقاصد و خواستهدر آن تحقّق خواهد یافت، امّا در نگاه سکو

یابد و انسان، همواره  بیشتر از مواهب دنیوی، برای انسان اصالت می شود و تمتّع هرچه  محدود می

پی تحصیل رضایت خدای در این اندیشه است که از مادّیّات، بیشتر بهره ببرد. انسان دینی، در

؛ 05 حدید،)خواهی است  نگری و دنیاطلبی و فزون مادّی و انسان سکوالر، اسیر تعالی بوده 

(. تفاوت اصلی جامعة دینی با جامعة سکوالر در این است 11 -14 ؛ اعلی،3 ؛ حجر،41 عنکبوت،

که نیازها و  ای  گونه که در جامعة اسالمی، امور معنوی و روحی برخاسته از دین، اصالت دارد، به

رچوب کلّی و حاکم برآورده شود و با آن تزاحم نیابد. هدف های مادّی باید در این چا خواسته

اعالی زندگی اجتماعی، برآورده شدن حوایج و عالیق مادّی نیست، بلکه استکمال معنوی و 

ای برای  که قرآن کریم نیز، برپایی دولت و استقرار امنیّت را مقدّمه روحی انسان است، چنان

باید احکام  ،که در جامعه، دین اصالت دارد  هنگامى(. 00کند )نور،  عبودیّت و توحید معرفی می

 ةترین وظیف مهم و هم اى وضع شود که با اهداف متعالى دین موافقت داشته گونه اجتماعى به

با سایر  ة اسالمیاصلى جامعتفاوت همین است ، ، تعلیم و تربیت دینى افراد جامعه باشددولت

 ،م خواهند بودات مقدّ، معنویّرخ بدهدات ات و معنویّیّمادّ میانتزاحمى در جامعه، اگر  .جوامع

در حکم ى، آید و زندگى مادّ دست مى  ات بهمعنویّ ةت انسان و کمال حقیقى او در سایزیرا انسانیّ

 است.تأمین آن  ةات و وسیلدستیابى به معنویّ مةمقدّ

 نظری توحید در را  ای خدشه گونه هیچ که طوری  به  است، «توحید» دین چیزی، هر از بیش اسالم

از  یابد، می پایان خدا به و شود می آغاز خدا از رفتارهای اسالمی، و ها اندیشه. پذیرد نمی عملی و

به  آورد، وارد خدشه اصل این به که را تکثیری یا تثلیث یا ثنویّت نوع هر اسالمی فرهنگ رو، این
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 نام با تنها کاری هر. خَلق و خدا یا انسان، و خدا یا شیطان، و خدا ثنویّت قبیل از کند، می طرد شدّت  

 در. نیست اسالم از باشد، این جز هرچه پذیرد، انجام و شود آغاز باید خدا  به تقرّب برای و خدا

 موحد یک وجود سراسر بر توحید، اندیشة که این خالصه. شود می منتهی توحید به ها راه همة اسالم،

( و فلسفة زندگی نیز جز این نیست که 101-103، ص3ب، ج1311 مطهری،)دارد  احاطه واقعی،

 (.3-0 ؛ عصر،04 ذاریات،)انسان از طریق عبودیّت، به کماالت روحی و معنوی دست یابد 

 . دوگانۀ جامعیّت و فراگیری اسالم/ اسالم اقلّی و سکوالر8

 مفید و ضروری ،زندگی محدود و جزئی تدبیرهای برای اندیشه و تفکر عقل، نیروی که این در

 برای کلّی طرحی است قادر انسان آیا باشد. گونه نمی وسیع، این و کلّی دایرة در امّا نیست، بحثی است،

 موجودی انسان، که این باالتر بریزد؟ باشد، او مصالح همة بر منطبق که خود زندگی مسائل همة

 کند، حلّ را آنها همة باید که دارد وجود مشکل و مسأله هزاران اجتماعی، در زندگی و است اجتماعی

و  آمیخته دیگران مصالح و مفاسدش با مصالح و مفاسد است، موجودی اجتماعی چون انسان، و

 جامعه که بجوید در راهی باید را خود بلکه سعادت برگزیند، دیگران از مستقل را خود راه تواند نمی

 نسبت عقل نداشتن  تجربه و روح جاودانگی و ابدی حیات مسألة اگر. برساند کمال و سعادت به را

 یک به نیاز که اینجاست. شود می تر مشکل بسی مسأله نیز اضافه کنیم، را دنیا نشئة پس از نشئة به

 هدف که منسجم و جامع طرح به یک نیاز یعنی نمایاند، می را خود ضرورت ایدئولوژی، و مکتب

بدون  ریزی کند؟ طرح است قادر کسی چه را مکتبی چنین  است. این جمعی سعادت و کمال آن، اصلی

 مجموع از استفاده با تواند می انسان آیا است؟ قادر جمع، عقل آیا. نیست قادر فرد یک عقل شک، 

 برای مجهول باالترین را انسان اگر بریزد؟ طرحی چنین خود، حال و گذشته معلومات و تجارب

 این متعال،  خدای است. تر مجهول اجتماعی، سعادت و انسانی جامعة اولی، طریق  به  بدانیم، خودش

این مکتب را  وحی، افق یعنی انسان، عقل افق فراتر از افقی از و نگذاشته مُهمل را، نیازها ترین بزرگ

 ناچیز و کوچک نیازهای که خلقت عظیم راستی، نظام  به. نبوّت در اختیار انسان نهاده است در قالب

، 1پ: ج1311 بگذارد؟ )مطهری، مهمل را نیازها ترین ضروری است ممکن چگونه نگذاشته، مهمل را

 دنیایى از اعم -انسانى نیازهاى جوانب همة به اسالم. جامع است مکتبى اساس، اسالم،  (. بر این45ص

 1311 است )مطهری، پرداخته -اجتماعى و... و فردى احساسى، و عقلى روحى، و جسمى آخرتى، و
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م، هم باشد. اسال انسان می زندگى شئون همة شامل و جامع است آئینى (. اسالم،43، ص1ج الف:

 مکتبى که این در عین  ریزی نمود. اسالم نظام اجتماعی متفاوتی را پی و هم ای را عرضه کرد تفکّر تازه

 مادّه، در را معنى دیگر، اسالم،  تعبیر به . باشد سیاسى می و اجتماعى نظامی تهذیبى، و اخالقى است

الف: 1311 کند )مطهری، مى نگهدارى پوست در را مغز باالخره، و دنیا در را آخرت ظاهر، در را باطن

 به خود مقرّرات در اسالم. است نکرده مداخله مردم زندگى شئون در اسالم، مانند دینی (. هیچ31ص

 طور که همان است. نکرده اکتفاء اخالقى اندرزهاى رشته یک و اوراد و اذکار و عبادات سلسله یک

 افراد وظایف و حقوق و ها انسان روابط اصلى کرده، خطوط بیان را متعال خدای  با بندگان روابط

« معنویّت محض»(. اسالم، فقط 154ص ب:1311 است )مطهری، کرده بیان را نیز یکدیگر به نسبت

رو، اسالم را نباید به  گیرد. از این دربرنمی را« رابطة انسان با خداوند»نیست و احکام و تعالیمش، تنها 

های  (. ارزش108-101، 48-41پ: ص1313فروکاهید )مطهری،  )عبادّيات بالمعنی االخص(« معنویّات»

توان اسالم را از سیاست و نظام سیاسی، جدا  سبب، نمی این  اسالمی با قلمرو سیاسی، تداخل دارد. به 

یا  «بدن» و «روح» همچون نسبت با یکدیگر،« سیاست» و «الماس» (. نسبت81-81انگاشت )همان: ص

 که است، چنان مغز حفظ پوست، فلسفة بپیوندند، چون یکدیگر به باید است، این دو« پوست» و «مغز»

 گزند مغز البتّه باشد، جدا مغز از پوست اگر. کند هم آن را حفظ می و گیرد مى نیرو مغز، از پوست هم

 براى دولت، امر به اسالم اساس، اهتمام نخواهد داشت. بر این  خاصیّتى دیگر پوسته نیز و بیند مى

(. دین اسالم، یک مکتب و 30الف: ص1311آن است )مطهری، « معنوى و قدسی مواریث» صیانت از

جانبگی و جامعیّت، از جمله  (. همه001باشد )همان: ص طرح برای همة شؤون زندگی انسان می

های ابتدایی دین است. منابع  متعال، نسبت به صورت و جامع دین خدای های صورت کامل  ویژگی

که علمای امّت براساس آنها، نظر اسالم را دربارة هر موضوعی کشف کنند،  چهارگانة اسالمی برای این

رو، اسالم دارای معارف و احکام فراوان  (. از این111، ص 3ب: ج1311کافی هستند )مطهری، 

 (.114ص اجتماعی است )همان:
زندگی »های الهی که در قالب دین اسالم در اختیار انسان قرار گرفته، به قلمرو  بنابراین، ارزش
اش را نیز «زندگی اجتماعی»شود، بلکه شؤون و ساحات  او محدود نمی« شخصی و فردی

ن های اسالم آنچنا یابیم که ارزش روشنی درمی  که با رجوع به قرآن کریم به  ای گونه گیرد، به دربرمی
اند. این «نظام فرهنگی»و « نظام اقتصادی»، «نظام سیاسی»متعدّد و گسترده هستند که قادر به تولید 
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گیرند. احکام و تعالیم  بر زندگی فردی، تدبیر زندگی اجتماعی انسان را بر عهده می ها، عالوه نظام
رابطة انسان با »، «رابطة انسان با خداوند»شود:  اسالم، چهار عرصة فردی و اجتماعی را شامل می

های فردی و  این عرصه«. رابطة انسان با طبیعت»و « های دیگر رابطة انسان با انسان»، «خودش
دوگانة مفهومی »اجتماعی نیز، دارای ساحات مادّی و معنوی هستند. در فهم ماهیّت اسالم، باید 

 شاند. را در کنار یکدیگر ن« دوگانة مفهومی مادّی/ معنوی»و « فردی/ اجتماعی

 فرهنگ شوندگی انگاری و تعیین فرهنگ/ فرع کنندگی انگاری و تعیین . دوگانۀ اصل9

 بر اسالمی، اصیل معارف از نیمی که  طوری به است، اسالمی معارف ترین مهم از ،«روح» مسألة
 و انسانیّت که همچنان  است، استوار «آن بعدالموت بقاء» و «بدن از آن استقالل» و «روح اصالت»

است  محض موهوم آنها همة آن، بدون و بوده استوار حقیقت این بر انسانی، عالی های ارزش
 او واقعی «من» و دهد می تشکیل را انسان واقعی شخصیّت آنچه (.14، ص4ج ث:1311 مطهری،)

 شمار به بدن توابع از هرچه و بدنی جهازات و است، نه بدن« روح»یا « نفس» شود، می محسوب
به  جهان، همین در و شوند نمی تحویل جایی  به آنها توابع و بدنی جهازات و بدن زیرا رود، می

 دهد می تشکیل را ما واقعی شخصیّت که چیزی است  روح، آن. گردند می صورت تدریجی منهدم 
« روح»و « بدن»(. قرآن کریم، انسان را مرکّب از 11همان: ص)شود  می محسوب ما واقعی «من» و

حقیقت روح، امری غیر از بدن است. کرامتی که خدا به انسان مرحمت کرد و مظهر آن، داند و  می
باشد، چراکه  نمودن فرشتگان در برابر اوست، وابسته به برخورداری انسان از روح می امر به سجده 

ترین آیات در این زمینه، آیات مربوط به  تنهایی، شایستگی سجده ندارد. روشن بدن مادّی به 
 (.35-08کار رفته است )حج،  به« نفخ روح»نخستین انسان بوده که در آنها، تعبیر خلقت 

است. « روح الهی»ناظر به  1را بهتر بشناسد،« خود»که انسان،  حسّاسیّت قرآن کریم نسبت به این

است که انسان با شناخت آن، احساس شرافت و کرامت « روح الهی»، همان «خود»در واقع، این 

                                                           

 و گردد، می آگاه جهان به فرهنگ،  این در انسان است. خودفراموشی و آگاهی جهان فرهنگ . امّا فرهنگ غربی،1
بوده  همین غرب، در انسانیّت سقوط اصلی راز. برد می یاد از را خویشتن بیشتر شود، می آگاه جهان به بیشتر  هرچه

 چه به جهان آوردن   دست به  ،(نفس خسران)ببازد  قرآن کریم، تعبیر به  را، خود که گاه آن انسان، و روشن است که
 (.00، ص1پ: ج1311مطهری، ) !آید؟ می کارش
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های  ها و گرایش (. انسانیّت انسان، وابسته به شناخت01 -08، ص1پ: ج1311ری، کند )مطه می

(. سیر تکاملی انسان از حیوانیّت آغاز 11، ص1الف: ج1311متعالی و قدسی اوست )مطهری،

شود و تکامل و  یابد. روح انسان در دامن جسم او زاییده می سوی انسانیّت کمال می شود و به می

ای است که انسانیّت او در آن رشد  منزلة النه و آشیانه ند. حیوانیّت انسان بهک استکمال پیدا می

( و جنبة انسانی انسان نسبت به جنبة حیوانی او، اصالت دارد )همان: 11کند )همان: ص می

 جماد از اعم دیگر، موجودات همة با واقعیّتش، و وجود چگونگی در دیگر، انسان بیان  (. به 14ص

 و ماهیّت یعنی شده، آفریده که است همان موجودی، هر چون باشد، می متفاوت  ن،حیوا و نبات و

 پس  انسان در امّا شود، می ساخته خلقت، عوامل دست به  که است همان هایش چگونگی و واقعیّت

 چیزی  آن انسان واقع، در. شود می آغاز ،«باشد چگونه» و «باشد چه» که این مرحلة تازه آفرینش، از

 انتخاب و اراده جمله،  از آن و تربیتی عوامل که است چیزی آن  بلکه شده، آفریده که نیست

 )چگونگی(، کیفیّت و )چیستی( ماهیّت نظر از چیزی هر دیگر، عبارت  به . اند در او ساخته خودش،

به  او در انسانیّت بذر یعنی است، شده آفریده  بالقوّه نظر، این از انسان امّا شده، آفریده بالفعل

 وجود زمینة از بذرها آن نکند، برخورد آفتی به اگر که چنان باشد، می موجود ، بالقوّه امور صورت 

 را او انسانی و  وجدان فطری بعدها، و انسان بوده «فطریّات»امور،  همین. آورند سربرمی انسان،

 خوانده «فطریّات» که معنوی های کانون این(. 41-40، ص1پ: ج1311 مطهری،)سازند  می

 اینجا (. از00-11ص همان:)از: گرایش به علم، خیر اخالقی، زیبایی و پرستش  عبارتند شوند، می

 حامل و واقعی  انسان زمینة تنها بلکه نیست، انسانیّت مالک شناسی، زیست انسان که شود می روشن

 (. 48ص همان:)است  انسانیّت استعداد

باشد. حیات معنوی انسان  نیز می« حیات معنوی»، دارای «حیات مادّی»بر  بنابراین، انسان عالوه

« کمال»گیرد.  انسان سرچشمه می« اهداف»و « اعمال»از  -که استعدادش در همة افراد وجود دارد  -

گرچه اش است. ا انسان، وابسته به حیات معنوی« شقاوت»و « سقوط»انسان و همچنین « سعادت»و 

بوده و اسالم هرگز پارة  -خواه فردی، خواه اجتماعی  -های اسالمی، ناظر به زندگی دنیوی  آموزه

خواند، امّا فلسفه  فرانمی« معنویّت منهای زندگی مادّی»کند و انسان را به  مادّی زندگی را نفی نمی

بسیار واالتر،  ای شود. در مرتبه ها، به قلمرو زندگی مادّی خالصه نمی و حکمت این آموزه

است، زیرا انسان از این قابلیّت « استکمال وجود»و « تقرّب»ای برای  های اسالم وسیله آموزه
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برخوردار است که با تکیه بر عبودیّت و اخالص، سیر باطنی و کمالی را آغاز کند که از محدودة 

رساند )مطهری،  می جسمانیّت و مادّیّات، بیرون بوده و او را به مقامات معنوی و حیات معنوی

(. این نگاه بنیانی نسبت به روح و حیات باطنی و معنوی، در آیاتی از قرآن 13 -11پ: ص1311

اند، نمایان و برجسته است  کریم که ناظر به سرزنش کسانی است که در حیات مادّی متوقف مانده

 (.111 ؛ اعراف،00 انفال،)

ای از اصحاب، رهسپار یمن  رم)ص( با عدّهدر سال دهم هجری، امام علی)ع( به امر رسول اک

شد تا مردمان آن دیار را که تازه ایمان آورده بودند، با معارف اسالم آشنا سازد. پیامبر)ص( در 

وسیلة تو هدایت کند و  متعال، حتّی یک انسان را به  بدرقة آن حضرت چنین گفت که اگر خدای 

زمین باشی. در  ست که مالک تمام مشرق و مغرب ا  از گمراهی نجات بدهد، برای تو بهتر از این

تر از این نیست که کسی،  ای گرانبهاءتر و باارزش حدیث دیگر آمده است که هیچ تُحفه و هدیه

سوی  شود که هدایت فکری مردم به فکر و حکمتی به دیگری هدیه کند. از روایات استنباط می

تر از فقر مالی و اقتصادی دانسته  فکری، خطرناک که فقر روحی و حقّ، بسیار اهمّیّت دارد، آنچنان 

ها بوده  کردن فقر روحی و معنوی انسان  شده است. تمام تالش پیامبران الهی، معطوف به برطرف

کند،  است. از نتایج دیگر این بحث، آن است که باالترین حقّی که یک انسان بر انسان دیگر پیدا می

 (.051 -011، ص1ب: ج1313هری، است )مط هدایت و ارشاد و حقّ تعلیم

 و ها شکل محرّک تاریخ، شود، مبنی بر اینکه نیروهای نتیجة دیگری نیز بر این بحث مترتّب می

 جنگ در تاریخ حیات انسانی،« تکاملی»و « برنده پیش» های جنگ ولی مختلفی دارند، های ماهیّت

 منحط خودخواه انسان» با ،«پرستی منفعت و خواهی خود از متعالی و وارسته انسان» میان

 و «حقّ»میان  (، یا جنگ11-15ص الف:1310)مطهری، « آرمانی حیات فاقد و صفت حیوان

 و «جُند الشیطان» با «اهلل  حزب» و «جُنداهلل» میان جنگ ، یا«شرّ» و «خیر»جنگ میان  یا ،«باطل»

 )همان: «باطل هلا جبهة» و «حقّ اهل جبهة» میان (، یا جنگ38ص )همان:« الشیطان حزب »

شأن از شؤون « ترین اصلی»و « ترین عمده»( بوده است. پس در نگاه اسالمی، فرهنگ، 18ص

دلیل، رسالت انبیای   همین  گیرد. به زندگی انسان بوده و هیچ حوزة دیگری، در عرض آن قرار نمی

رستگاری و »(. اسالم برای آن نازل گردیده که انسان به 0الهی، ماهیّت فرهنگی دارد )جمعه، 

عمل »و « ایمان»است، دست یابد. این هدف متعالی با « قرب الهی»که همان « حقیقیسعادت 
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 ؛ عصر،04شود )ذاریات،  خوانده می« عبودیّت»صورت کلّی،  شود که به  انسان محقّق می« صالح

 (.01؛ انفال، 0-3 

 مختاری و استقالل فرهنگ خویش پذیری و مسخّرشوندگی فرهنگ/ . دوگانۀ تصرّف31

کند و  یاری در قرآن کریم، جبرباوری و ساختارگرایی فرهنگی را باطل معرفی میآیات بس
دهد، بلکه وضع  می زندگی فردی و اجتماعی انسان را به اراده و انتخاب خود انسان ارجاع

 ؛00 ؛ حدید،14 ؛ اعراف،14 ؛ سبأ،11 رعد،)داند  های آزادانة انسان می فرهنگی را معلول انتخاب
این  (. به 08 ؛ قصص،4 ؛ انعام،1-1 ؛ اعراف،03 ؛ انفال،35 ؛ شوری،11؛ روم، 1 اهیم،؛ ابر13 جاثیه،

پ، 1311 است )مطهری، -محدود ای دایره داخل در یا آزادی - «نسبی آزادی» دارای ترتیب، انسان 
 طور به تاریخی، و اجتماعی اقتضائات با را اش رابطه تواند نمی که این در عین  (. انسان34، ص1ج

 و کند طغیان آنها از ناشی های محدودیّت مقابل در «زیادی حدود تا» تواند می امّا کند، قطع کلّی
 «علم» و «عقل» نیروی از برخورداری دلیل به انسان. سازد آزاد شان، چیرگی و تسلّط قید از را خود

 همان:)کند  می ایجاد عوامل این در تغییراتی دیگر،  از طرف «ایمان» و «اراده» نیروی و طرف  یک از 
 اختیار و آزادی دارای انسان، که است استوار پایه این بر اجتماعی خواهی اندیشة اصالح (.38ص
(. 00-01ب: ص1310 مطهری،)بسازد  را جامعه و شود مسلّط اجتماعی، اوضاع بر تواند می و بوده
 که کاری. جامعه از نه دارد، آفرینش از را خود شخصیّت اصلی ارکان دیگر، انسان، عبارت  به 

 مسخ یا و دهد می پرورش ذاتی، های استعداد نظر از را انسان که نیست این از بیش کند، می جامعه
 خاصیتش، تنها که نیست خام مادة یک همچون انسان،(. 155، ص0ج ت:1311 مطهری،)کند  می

 در خاصی وبار برگ برای ای ویژه استعداد که است، نهال یک مانند بلکه باشد، بیرون از پذیرندگی
 (.30ص الف:1310 مطهری،)باشد  می بالقوّه و نهفته او

ی ُيَغّیُروا ما بَأْنُفسهْم »در تفسیر آیة  َه ال ُيَغّیُر ما بَقْوم  َحتَّ چنین حکمش  متعال،  یخداآمده که  «إنَّ اللَّ
ه حاالت نفسانى مربوط ب ،دهد هایى که به انسان مى ها و موهبت که نعمت است را حتمى کرده

ها  ها و موهبت آن نعمت ،جریان یافت ،که اگر حاالت موافق با فطرتش طوری   بهخود انسان باشد، 
هاى دنیا  ، نعمتروی آوردنداگر مردمى به ایمان و عمل صالح مثال،  . برای هم جریان داشته باشد

هاى ایشان دوام  حالت در دلکه آن  (. تا هنگامی 14د )اعراف، شان سرازیر شو سوی  هو آخرت ب
حال خود را تغییر  ،که ایشان گاهو هر دوام یابد متعال ی خدا ةاین وضع هم از ناحی ،داشته باشد
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 (.103، ص11: ج1310کند )طباطبائی،  تبدیل میهم نعمت را به نقمت  متعال ی خدا ،دادند
و « اختیاری»هایی  اوتتف ها وجود دارد، که در میان انسان های فرهنگی تفاوترو،  از این

تأثیر  بی طور کامل، آنها، بهعلل طبیعی و اجتماعی در ایجاد که اگرچه   معنی این   به هستند،« ارادی»
قابل  ،های فرهنگی تأثیر اعدادی و کمکی عوامل طبیعی و اجتماعی در پیدایش تفاوت ونیستند، 

ست که قرآن ا رو همین  ازباشد.  نمیبول مق ،آنها «جبری»و  «کننده تعیین»انکار نیست، ولی تأثیر  
اختیار خود آنان  وءبه س -ای فرهنگی است  که مقوله - را« در امر دینها  انساناختالف » ،کریم

 .(150 ،11عمران،  )آل دیگری علّتنه به و  کند مستند می

 گیری . نتیجه33

براى  ،آید دست مى هها که از همکارى حس و عقل ب هاى عادى و متعارف انسان شناخت (الف
، «معنوى»و  «ىمادّ»، «اجتماعى»و  «فردى»ابعاد  ةبازشناخت راه کمال و سعادت حقیقى در هم

. از داریماحتیاج به دین  احکام ارزشیمصادیق  شناختبرای  ،کافى نیست «خروىاُ»و  «دنیوى»
حدّى  به ،ر این اموردیگر و تأثیر و تأثّیکدر  ها حقوق و تکالیف انسانک راتداخل و اشت سو، یک

 ،یابد تعدّد مسائلى که رفتار اجتماعى انسان با آنها پیوند مى ،افتد زیاد است که انسان به حیرت مى
 دیگر،  ، از سویشود هاى متعارف، احاطه بر آنها میسّر نمى قدرى است که براى عقول انسان  به

فقط با مصالح   عمل، نهآن که  شودز د، باید احرااکه بتوان به یک عمل اجتماعى دستور د براى آن
 ، این در حالی است کهخروى آنان نیز هیچ منافاتى نداردبلکه با مصالح اُ ،اجتماعى دنیایى مردم

 .ساخته نیست انسان،تنافى رفتار اجتماعى با سعادت ابدى انسان، کارى است که از عقل  احراز عدم

و  انسان افعال میان رابطة واقعی است، زیراخبری  های گزارهاز سنخ  رزشیا های گزاره (ب
و  هستند، اعتباری ارزشیکه مفاهیم و احکام  این  بادیگر،   بیان کند. به  را حکایت مینتایج آنها 

که معطوف ، ارزشی تیّمصادیق علّ .انتزاع حقیقی و خارجی دارند اءا منشازای عینی ندارند، امّ هماب
، ند، ارتباطی جعلی و قراردادی نیستهستند با نتایج حاصل از آنها ارتباط افعال اختیاری انسانبه 

 .هستندای حقیقی و عینی  بلکه رابطه

های مادّی و جسمانی شود، اعتبار ندارد و پیشرفت  پیشرفت اجتماعی اگر محدود به عرصه (ج

سان را شود، بلکه آن پیشرفتی اصالت دارد و حقیقی است که کمال و سعادت ان حقیقی قلمداد نمی

دیگر، داللت و اقتضای نظریة  عبارت   سازد. به رقم بزند و استعدادهای فطری و الهی او را شکوفا 
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آن است که عرصة فرهنگی در  -باشد شناسی اسالمی مطرح می که در انسان -« اصالت روح»

فته و یا  ای کمال های سیاسی و اقصادی زندگی انسان، اصالت دارد و آن جامعه مقایسه با عرصه

 پیشرفته است که در این عرصه، به ترّقی و تعالی دست یافته باشد.

 و  نهاد تعلیم»ترین نهاد معرفی شود، آن  مثابة مهم  به ی اجتماعیاگر باید یکی از نهادها (د

ت فراتر خواهد حیوانیّ از حدّ هنگامیفقط  انسان،زندگی . دلیل نخست، این است که است «تربیت

نیست تنها نهادی که  یشکّ، ل بنا شودصف خواهد شد، که براساس تعقّانسانی متّرفت و به صفت 

هدف اعالی زندگی که  دلیل دیگر اینتربیت است.  و   ل سروکار دارد، نهاد تعلیمواسطه با تعقّ بی

نباید در مقام  ،ها نیست، بنابراین ی و منافع دنیوی انسانشدن نیازهای مادّ  اجتماعی، برآورده

یک از آنها، فقط به تأثیری چشم دوخت که هر نهادی در   ت هریبی نهادها و تعیین درجة اهمّارزیا

زندگی اجتماعی، استکمال روحی و معنوی  هدف ، بلکهداردها  این سنخ از خواستهرفع  ةزمین

ب به او حاصل متعال، و تقرّ  است که از راه کسب رضای خدایها  انسانبیشتر یکایک     هرچه

مرهون  ،چیز هر از   بیش ها نیز انسانرشد و استکمال معنوی و باطنی  ةآمدن زمین  فراهم .آید می

توان سایر نهادها را تحکیم  تربیت می و   با نهاد تعلیمکه  . و در نهایت اینتربیت است و   نهاد تعلیم

 امر که خدای این، سان  تر ساخت. بدین نزدیکهایش  و آرمان ها و اصالح کرد و جامعه را به هدف

ها و تزکیة آنان و تعلیم کتاب و  را در تالوت آیات الهی بر انسانة رسول اکرم)ص( متعال، وظیف 

 .گردد می تر روشنفرماید،  تربیت خالصه می و  حکمت به آنان، یعنی در تعلیم

د که با ناى وضع شو گونه باید احکام اجتماعى به ،که در جامعه، دین اصالت دارد  هنگامى (ی

تربیت دینى افراد  و  ، تعلیمدولت ةترین وظیف مهم و هم باشنداهداف متعالى دین موافقت داشته 

 میانتزاحمى در جامعه، اگر  .با سایر جوامع ة اسالمیاصلى جامعتفاوت همین است  ،جامعه باشد

ن و کمال حقیقى او ت انسازیرا انسانیّ ،م خواهند بودات مقدّ، معنویّرخ بدهدات ات و معنویّیّمادّ

 ةات و وسیلدستیابى به معنویّ مةمقدّدر حکم ى، زندگى مادّ ،آید دست مى ات بهمعنویّ ةدر سای

 است.تأمین آن 
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