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چکیده:
حکومت اسالمی براساس مبانی و ارزشهای اسالمی پایهگذاری شده اسدت ده هدهایت ننده اامهده بدر
اساس اصول اسالمی است و دین در متن اامهه در ابهاد مختلف حکومتی نقش اصدلی دارد .در مقابد ایدن
مفهوم ،مهنای دیگری نیز قاب تصور است و آن هم عرفیشهن حکومت است ه در مبدانی آن دیدن از مدتن
اامهه به حاشیه رانه میشود و قانون صرف بشری بدر اامهده حکرفرمدا میگدردد .در ایدن مقالده از میدان
متفکران مسلران مخالف سکوالریسم به انهیشه آیتاهلل مطهری پرداخته می شود .سوال اصدلی مطدر شده
این است ه از نگا آیت اهلل مطهری عوام عرفی شهن نظام سیاسی هامنه؟ روش به ارگرفتده شده روش
تحلی مضرون است .یافتههای پژوهش نشان می دهه ه در انهیشه شهیه مطهری ،عوام ایجداد و گسدترش
عرفی شهن نظام سیاسدی در ذات دیدن ریشده ندهارد؛ بلکده ناشدی از انحدراف فکدری و انحدراف عرلکدرد
مسلرین(تحجر -عهم شاخت صحیح مبانی دینی -تفسیر غلط -انزوای روحانیت و )...و نفوذ استهرار است.
واژگان اصلی :عرفیشهن ،آیتاهلل مطهری ،سکوالریسم ،حکومت اسالمی ،نفوذ استهرار.
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یکی از پیشرفت آیت اهلل مطهری ازارله متفکددران اهددان اسددالم اسددت دده بدده بحد
سیاست و ارتباط آنها پرداخته است .در آثار مختلف ایشان بهنوعی بح

دیددن و

از دیددن و ددارآیی آن قابد

دریافت است .از منظر آیتاهلل مطهری دین اسالم ،دین الهی است دده در آن سیاسددت اایگددا مهرددی
دارد .به عبارتی دیگر ،دین بهون سیاسددت ددارآیی ااتردداعی خددود را از دسددت میدهدده؛ بددهون بهدده
سیاسی ،شک گیری حکومت اسالمی و ظهددور و پرتددوافکنی دیددن در عرصددههای مختلددف فرهنگددی،
و همکاران

سیاسی ،ااتراعی ،اقتصادی امکان عرلیاتی شهن نهارد .در نگرش شهیه مطهری ،اسالم بدده ذات خددود
مشکلی نهارد ،لذا اگر امت اسالمی به بنبست میرسنه و دچددار انحطدداط و پد روی میشددونه ،بدده
سبب شناخت ناقص احکام اسددالمی و درنتیجدده تحریددف عرلکددرد مسددلرین اسددت .بنددابراین سددوال
پژوهش این است ه عوام عرفی شهن نظام سیاسی در انهیشه شهیه مطهری هامنه؟
در این مقاله تالش شه با استفاد از روش تحلی مضرون و با استناد بر آثار آیتاهلل مطهری ،زمینددهها
و عوام عرفی شهن حکومت اسالمی مورد وا اوی و تحلی قرار گیرد .در مرحلدده ی اول چددارچوب
مفهومی از بیانات شهیه مطهری در باب اسالم و سکوالریسم مطر شود و سپ

بددا اسددتفاد از روش

تحلی مضرون عوام عرفی شهن نظام سیاسی تحلی شود .در روش تحلید مضددرون ابتددها مددتن در
قالب اهول قرار می گیرد و سپ

از متن مضامین پایه اسددتخرام مددی گددردد و بهدده از مضددامین پایدده

مضامین سازمان دهنه تحت عنوان شبکه ی شف مضامین بهست می آیه و در انتهای ددار مضددامن
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مقدمه و بیان مساله

فراگیر ه هران عوام عرفی شهن نظام سیاسی است استخرام می گردد.
الف .چارچوب مفهومی
 .1اسالم در نگاه شهید مطهری
دین از نگا آیت اهلل مطهری ،یک سازمان گسترد و وسیع فکری -عقالنی ،اعتقادی ،اخالقی و عرلددی
می باشه ه ترامی ابهاد حیات انسان را شام می شود و در موقهیت یک برنامهی ام  ،قابلیددت آن را
دارد ه انسان را به سرمنزل مقصود و رال سوق دهدده(ولینژاد و هرکددار )87 :1396،شددهیه مطهددری
در تهریف و مفهومسازی دین اسالم ،اسالم را دینی میدانه دده اددامع و امد اسددت و انسددان را در
مسیر صراط مستقیم الهی راهنرایی و ههایت می نه(.مطهری)25 :1384،
شهیه مطهری حقیقت و واقهیت اسالم را تسلیم شددهن انسددان در برابددر اراد ی الهددی میداندده .اسددالم
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بهعنوان ام ترین دین الهی و توحیهی در نظر شهیه مطهری دارای مهنا و حقیقددت مشخصددی اسددت،
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ایشان تهاریف و مهانی گوناگونی از اسالم ارائه میدهنه .بر این مبنا ،اسالم در لغددت بدده مهنددی تسددلیم
می باشه و نشان گر این حقیقت است ه تسلیم واقهیتها و حقیقتها بودن ،نخستین شددرط مسددلران
بودن است .لذا میتوان گفت اسالم یهنی تسلیم به قانون خددها یددا تسددلیم شددهن بدده خددها و پددذیرفتن
رسالت فرستادگان او(قربانی )122: 1384،شهیه مطهری در باب اسالم میگویه:
«پ

الزمه ایران به هره پیامبران این است ه در هر زمانی تسلیم شریهت هرددان پیددامبری باشددیم دده

دور او است و قهر ًا الزم است در دور ختریه بدده آخددرین دسددتورهایی دده از اانددب خددها بهوسددیله
آخرین پیامبر رسیه است ،عر

نیم و این ،الزمدده اسددالم ،یهنددی تسددلیم شددهن بدده خددها و پددذیرفتن

رسالتهای فرستادگان او است(».مطهری1398،الف)251 :
 .2دین اسالم و سیاست
 .1 .2جامعیت مکتب اسالم
از نگا شهیه مطهری ،دین اسالم آیینی است اامع ه شام ترام شئون حیات بشر اعددم از ظدداهری و
باطنی می گردد و درعینحال ه مکتبی تهذیبی و اخالقی است ،سیستری ااتراعی و سیاسددی هددم بدده
شرار میرود( .روستایی )75 :1381،او در تشریح هرهاانبه بددودن احکددام و آموز هددای دیددن اسددالم،
مجروعهی تهلیرات اسددالمی را در سدده بخددش عقایدده ،اخالقیددات و احکددام قابد تقسددیم دانسددته و
دراینبار مینویسه«:اسالم ه بر چنین اهانبینی بنیاد شه است ،مکتبی اسددت اددامع و واقددعگددرا .در
اسالم به هره اوانب نیازهای انسانی-اعم از دنیایی یا آخرتی ،اسری یا روحددی ،عقلددی و فکددری یددا
احساسی و عاطفی ،فردی یا ااتراعی -تواه شه است ».شهیه مطهری آموز هددای اسددالم را در سدده
بخش تقسیم می نه ه بیانگر اامهیت دین اسددالم و گسددتردگی قلرددرو آن اسددت .ایددن سدده بخددش
عبارتانه از:
الف .اصول عقایه ،یهنی چیزهایی ه وظیفه هر فرد وشش دربار دربار آنهاست .اری دده در ایددن
زمینه بر عهه انسان است ،از نوع ار تحقیقی و علری است.
ب .اخالقیات ،یهنی خصلتهایی ه وظیفدده یددک فددرد مسددلران ایددن اسددت دده خویشددتن را بدده آن
خصلتها و خوبیها بیارایه و از اضهاد آنهددا خویشددتن را دور نگدده دارد .دداری دده در ایددن زمیندده
برعهه انسان است ،از نوع مراقبت نف

و خودسازی است.

ج .احکام ،یهنی دستورهایی ه به فهالیتهای خارای و عینی انسددان ،اعددم از فهالیتهددای مهاشددی و
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مطهری یکی از امتیازهای سیه ارال را مهرفی اسالم بهعنوان دین اامع و بینیاز ننه اوامع بشددری
دانسته و میگویه« :باز به دنبال هرین برنامه دده میخواسددت اسددالم را مکتددب و ایددهئولو ی اددامع و
بینیاز ننه مهرفی نه ،به دفاع از انتقادهایی ه از اسالم در اروپددا میشدده ،پرداخددت .در اروپددا علیدده
اسالم تبلیغ میشه ه اسالم دین ابری و قضا و قهری اسددت و آزادی فددرد را نفددی می ندده و علددت
انحطاط مسلرانان اعتقاد آنها به قضا و قهر ابری و ور است و میگفتندده اسددالم ضدده علددم اسددت،
دوری مسلرانان از علم را بایدده در تهلیرددات خددود اسددالم اسددت .سددیه در مجلدده عروةالددوثقی و در
انحطاط نهانست ،برعک

و همکاران

مقالهای مستق  ،از نظریه اسالم دربار قضا و قهر دفاع رد و آن را در شک اسددالمیاش نددهتنها عامد

عام ترقی و تهالی شررد و هرچنین به ارنست رنددان ،فیلسددوف فرانسددوی

مهاصرش ه به اسالم تاخته بود و آن را ضه علددم و عامد انحطدداط مسددلرین بهحسدداب آورد بددود،
پاسخ داد»(مطهری )23 :1370،در انهیشه شهیه مطهری دین اسددالم ،دیددن اددامهی اسددت دده خددها و
انسان را به یکهیگر پیونه زد است ،در یددکطرف آن اهلل اسددت و در طددرف دیگددر آن بشددر بددهعنوان
خلیفهی الهی اای دارد« :اسالم دینی است از طرف خها برای انسان ه در این اهان زنددهگی می ندده.
پ

این دین یک سرش به خها وابسته است و یک سرش به انسان ،و انسان مواددودی از مواددودات

ایددن اهددان اسددت و یکددی از مختصدداتش ایددن اسددت دده زنددهگی او یددک زنددهگی ااتردداعی
است(».مطهری1398،ب)43 :
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مهادی ،دنیوی و اخروی ،فردی و ااتراعی مربوط است(مطهری،1362،اله)54 :1

 .2 .2اسالم ،سیاست و حکومتداری
حقانیت ،اامهیت و پایهاری مکتب اسالم دلی هایی هستنه ه اهایی دین از سیاست را مددردود مددی
دانه .ازاین لحاظ ،الزم است شریهت دربرگیرنه ی مقرراتی و اصولی باشه ه به نیازهای دنیددوی بشددر
هم پاسخ گو باشه؛ ضرورت دارد ه دین با فطرت انسان هراهنگ باشه تا تشریع با تکددوین مطابقددت
نه و به آنچه خلقت انسان اقتضای آن را دارد ،پاسخ دهه( التدده )50 :1387،از نگددا شددهیه مطهددری
دین اسالم دین حکومتداری است ،مبنای دین این نیست ه صددرف ًا دعددوتی صددورت گیددرد و مددردم
مشغول در مهنویات شونه ،بلکه ههف دین اسددالم تشددکی حکومددت و پیاد سددازی آموز هددای الهددی
است«:اسالم دین سیاسددت است،اسددالم دیددن ااتردداع اسددت»(مطهری )54 :1374،مطهددری دولددت و
حکومت را مظهر قهرت و عهالت و قانون دانسته اسددت(.مطهری1378،الف،الدده )49 :10بددر اسدداس
بیانات شهیه مطهری ،در نگا محره عبه در اسالم ظرفیت و توانددایی اهددت ادار اامهددهی اسددالمی
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واود دارد؛ لذا بر امت اسالمی است ه بر مبانی اسالمی تکیه نه« :عبه ماننه سیه ارددال در پددی آن
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بود ه ثابت نه اسالم توانایی دارد ه بهصورت یک مکتددب و یددک ایددهئولو ی ،راهنرددا و تکیددهگددا
انهیشه اامهه اسالمی قرار گیرد و آنها را به عزت دنیایی و سهادت اخروی برسددانه .ازایددنرو سددهی
داشت فلسفههای دنیایی و ااتراعی مقررات اسالمی از قبی نراز و روز و حد و ز ددات و انفدداق ،و
استحکام اصول اخالقی اسالم را روشن نرایه(».مطهری)37 :1370،
 .3 .2پیوند دیانت و سیاست
مطهری اسالم را یگانه دینی میدانه ه در میان ادیان و مذاهب گوناگون در شددئون حیددات مددردم وارد
شه و مهاخله رد است؛ و رابطه متقاب با مقوله سیاست و حکومت دارد و نسبت ایددن دو مقولدده را
نسبت رو و بهن و مغز و پوسددته توصددف می نه(قددهردان قراملکددی )18 :1385،وی پیوندده دیددن و
سیاست را از زاویهی نگا امام خرینی(ر ) مورد وا اوی قرار میدهه و از این زاویه مخالفددت خددود را
با اهایی دین از سیاست ابراز می نه(مطهری)87 :1385،
 .4 .2علمانیت (جدایی دین از سیاست)
در عصر حیات مطهری ،اصطال سکوالریسم اربرد زیادی نهاشت و به عبارتی زیدداد مهرددول نبددود ،
علی الظاهر یکی از دالی آن ،محقق شهن عرلی آن در حکومت پهلوی بود است .بددا ایددن حددال ،وی
به علت تتبع و مطالهات خویش در انهیشه و تفکر سیاسی و ااتراعی اسالم و غرب ،با چنددین نظریدده
ای آشنا بود .اصطال سکوالریسم ،در مواردی م و محهود ،در آثار و نوشتار قلرددی و بیددانی وی بدده
مهنای افتراق دین از سیاست و حکومددت به ارگرفتدده شدده اسددت .چنان دده پد

از تبیددین نظریددهی

«هربستگی دین و سیاست» سیه ارالالهین اسهآبادی ،ضه آن را سکوالریسم و «علرانیددت» توصددف
ال از طددرف عرددال اسددتهرار در اهددت اددهایی دیددن و
می ندده « :وشددشهایی بهددهها متقدداب ً
سیاست(سکوالریسم) به عر آمه ه به نام علرانیت مهروف شه(».مطهری )25 :1370،ایشان اددهایی
دین از سیاست را به «بیرون ردن دین از صحنهی سیاست» تهریف ددرد و آن را اددهایی از اعضددای
ذاتی و اصلی خود وصف می نه(قردادن قراملکی )30 :1383،مطهددری مهتقدده اسددت دده بزرگتددرین
ضربه ،زمانی بر پیکر اسالم وارد شه ه سیاست از دیانت اها گشت .بنددا بدده گفتددهی ایشددان ،نسددبت
دیانت با سیاست ،نسبت رو و بهن و مغددز و پوسددت بایدده بدده یکدهیگر بپیونهندده .فلسددفه واددودی
پوست ،حفاظت از مغز است .پوست از مغز نیرو میگیرد و برای حفظ آن اسددت(نوروزی)50 :1391،
استاد مطهری برخالف نگا عرفی شهن سیاست مهتقه است ه اسالم عددالو بددر اینکدده بددرای آخددرت
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دوگانگی دنیا و آخرت را نریپذیرد(عباسی )48 :1381 ،از نگا شهیه مطهری انهیشددهی اددهایی دیددن
از سیاست را علرای مسیحی تبلیغ ردنه ،لکن این فکر صرف ًا مربوط به آنهددا نبددود بلکدده مددواردی از
روشنفکران مسلران نیز به حرایت و تبلیغ این طر پرداختنه (مطهری)25 :1370،
شهیه مطهری دلی تبلیغ علرانیت توسط مسلرانان را در قالددب زیددر موشددکافی و تحلید می ندده«:این
مسلرانان در حقیقت از یک اریان دیگر رن میبردنه ،و آن اینکه در اهددان تسددنن بدده حکددم اینکدده
خلفا و سالطین را «اولیاالمددر» میدانسددتنه و اطاعددت آنهددا را از انبدده دینددی وااددب مددیشددرردنه،
و همکاران

هربستگی دین و سیاست بهصورت در خهمت قددرار گددرفتن دیددن از طددرف سیاسددت بددود .آنددان دده
طرفهار اهایی دین از سیاست بودنه ایددنچنددین اددهایی را میخواسددتنه؛ یهنددی میخواسددتنه خلیفدده
عثرانی یا حا م مصری صرف ًا یک مقام دنیایی شناخته شود نه یک مقام دینی ،و واهان مذهبی و ملددی
مردم در انتقاد از او آزاد باشه ،و این سخنی درست بود .هربسددتگی دیددن و سیاسددت دده امثددال سددیه
ارال مطر می ردنه به مهنی این نبود ه به قول وا بی اسددتبهاد سیاسددی بدده خددود قهاسددت دینددی
بههه ،بلکه برعک

به مهنی این است ه تود مسلران دخالددت در سرنوشدت سیاسددی خددود را یددک

وظیفه و مسئولیت مهم دینی بشرارد .هربستگی دین و سیاست به مهنددی وابسددتگی دیددن بدده سیاسددت
نیست ،بلکه به مهنی وابستگی سیاست به دین اسددت .عدده ای از مسددلرانان عددرب دده از علرانیددت و
اهایی دین از سیاست دفاع می ردنه ،نریخواستنه دخالت تود را در سیاست بددهعنوان یددک وظیفدده
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انسان برنامه تهیین رد برای مسائ دنیوی نیز برنامه داشته و بههیچوادده اددهایی دیددن از سیاسددت و

دینی انکار ننه ،میخواستنه اعتبار دینی و مذهبی مقامات سیاسی را نفی نراینه(».مطهری)25 :1370،
ب .روش شناسی :پژوهش کیفی و تحلیل مضمون
تحلی مضرون روشی است ه عروما اهت تجزیه و تحلی داد ها در تحقیقددات یفدی اولیده مددورد
بهددر بددرداری قددرار میگیرد(بختآزمددای و منتظددر خراسددان )28 :1396،ایدن گوندده روش داد هددا را
سازمانههی و با ازئیات توصیف می نه لکن میتوانه از این فراتددر رفتدده و ابهدداد گوندداگون موضددوع
تحقیق را تفسیر نه( رالی )189 :1397،تحلی مضرون ،روشی اهددت شددناختن ،تحلید و گددزارش
الگوهای مواود در داد های یفی است .به صورت لی تحلی مضددرون روشددی اسددت بددرای دیددهن
متن ،برداشت و درك و فهم مناسب از اطالعددات و یافتدده هددای علددی الظدداهر بددهون ارتبدداط ،تحلید
اطالعات یفی ،مشاهه نظاممنه فرد ،تهام  ،گرو  ،سازمان ،موقهیت و فرهنگ ،تبهی داد هددای یفددی
به داد های ری برای تحلی مضرون میتوان از نرمافزارهای تحلید محتددوای یفددی هددم بهددر بددرد.
175

روش مذ ور از شرارش لرات و عبارات ظاهری ،فراتر میرود و اهت شناخت و توضیح ایدده های
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صریح و ضرنی مترر ز می گردد .سپ  ،از ههای مضامین اصلی اهت تحلید عریددق داد هددا بهددر
برداری می شود .از فراوانی نسبی مضامین اهت تطبیق و مقایسدده آنهددا و ایجدداد مدداتری

مضددامین و

ترسیم شبکه مضامین در تحلی مضرون استفاد رد( .درخشه و هرکاران)53-54 :1394،

شک شرار .1ساختار شبکه مضرونی(درخشه و هرکاران)57 :1394،
 .1مراحل روش تحلیل مضمون
براساس توضیحاتی ه در قسرت روش شناسی در ابتهای مقاله ارائه شه؛ در این قسددرت تددالش ایدن
است ه بر اساس سه رویکرد متن ،مضامین پایه و فراگیر مبح عرفی شهن نظام سیاسدی در انهیشدده
ی شهیه مطهری تبیین شود:
 .1 .1تحویل متن و استخراج مضامین پایهای
برای شروع ار تحلی مضامین در انهیشه متفکددران الزم اسددت مضددرونهای پایدده اسددتخرام شددود و
نخستین مرحله ،تحوی متن است .در این مرحله ،نق قولهای مربوط به شهیه مطهری در خصددو
عوام و موانع عرفیشهن حکومت اسالمی استخرام میشود .ایددن مضددامین در ددههایی سددازمانههی
میشونه ه با عنوان مضامین پایهای شناخته میشونه .این مضامین برای شددک گیری مضددامین فراگیددر
الزم هستنه و اگر رونه استخرام هها و مضامین عام به خوبی انجام نشود ،بسددتر اسددتخرام مضددامین
فراگیر فراهم نریشود .نق قولهای استخرام شه از متن آثار متفکران مورد نظر ،مطددالبی را مسددتقیر ًا
176

میشود.
 .2 .1تبدیل مضامین پایه به مضامین فراگیر
در مرحله دوم تحلی مضرون ،مضامین پایهای به مضددامین فراگیددر تبددهی میشددونه .در ایددن مرحلدده،
مضرونهای سازمان دهنه از مضامین استخرام شه از مرحله تحوی متن نیز انتددزاع میشددونه .اقددهام
اساسی در این مرحله ،سازمانههی مجهد مضامین اولیه برای ارائه مضامین انتزاعیتر است دده فرصددت
دستیابی به مضامین اصلی و فراگیر را فراهم میآورد .مضامین فراگیر نیز اصددلی ،مر ددزی و اددامعتر
 .3 .1کشف و توصیف شبکه مضامین

و همکاران

نسبت به مضامین مرحله اول میباشه و امکان توصیف شبکه مضامین را فراهم میآورد.

بهه از استخرام مضددامین پایدده و فراگیددر در مرحلدده اول و دوم تحلید مضددرون ،فضددای الزم بددرای
توصیف و تشریح مضامین مربوط به موانع و عوام عرفی شهن حکومت اسالمی در انهیشه متفکددران
اسالمی فراهم میشود .با بررسی مضامین استخرام شه و هگذاریهای الزم ،شبکه مضامین تشددریح
و توصیف میشود .در انتهای این مرحله ،مجروعه مضددامین منددهرم در اددهاول تحلید مضددرون بدده
صورت تحلیلی ارائه میشود و نرودار شاخص شبکه مضامین ارائه میشود.
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به ذهن متبادر می نه ه با استخرام مضامین این نقد قولهددا ،بسددترهای ورد بدده مرحلدده دوم فددراهم

شک شرار  .2ساختار شبکه مضرونی (درخشه و هرکاران)55 :1394،
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 .1تحویل متن و استخراج مضامین پایه
در این بخش ،مضامین پایه و ههای ابتهایی مربوط به موانع و عوام عرفددی شددهن در انهیشدده شددهیه
مطهری در اهول ارائه میشود تا بسترهای استخرام مضرون های فراگیر در مرحله بهه فراهم شود.

و همکاران
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و همکاران
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و همکاران
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184

در این بخش ،ههای عام و مضامین پایه ه از متددون شددهیه مطهددری اسددتخرام شددهنه ،بدده مضددامین
فراگیر و سازماندهنه تبهی میشونه تا بستر توصیف شبکه مضامین فراهم شود.
جدول شماره .4تبدیل مضامین پایه به مضامین فراگیر
ردیف مضامین پایه
1

مضامین فراگیر

ورود عناصر مکاتب شرقی و غربی به اامهه دینی منجددر بدده التقدداط
خواهه شه.

3

مکتب التقاط نری توانه به اامهه دینی رک نرایدده و دسددتاوردهای

و همکاران

2

استهرار خواهان تروی مکاتب غیراسالمی در اهان اسالم است.

نگرش التقاطی

آن مقطهی است.
4

مکتب های التقاطی ضرر و آسیب فراوانی برای اسالم دارنه و حتددی
از مکاتب ضه دین هم خطرناك تر هستنه.

5

ترایالت در اهت غرب گرایی در اهان اسالم در حال رشه اسددت تقلیدددده از مبددددانی
ه آسیب فراوانی دارد.

6

مکاتب غیر دینی

ایسم ها و مکاتب غربی در بین اوانان در حال رشه هسددتنه و نفددی
مکاتب دینی در حال اهش هستنه.

7

مقالۀ پژوهشی :تحلیل مضمون عوامل عرفی شدن نظام سیاسی /...سعید قربانی و سمانه کشوردوست

 .2تبدیل مضامین اولیه به مضامین فراگیر

اهالت و عهم فهم صحیح نسبت به دین منجر به اقهاماتی بددرخالف
مصالح دین می شود.

8

اقهامات مقهس مآبان و مهعیان دروغین دین منجر به بددهبینی مددردم ارود و اهالت
نسبت به دین می شود.

9

آموز های انحرافی مقهس مابان منجر به پذیرش آموز هددای دینددی
غربی می شود چون قیه و بنههای سخت گیراندده پددیش روی انسددان
قرار نری دهنه.

10

ارود منجر به دوری افراد از تحقیددق و نجکدداوی در آمددوز هددای
دینی می شود.

11

علم زدگی اریان ارود منجر به دوری اامهه از محتوای دیددن مددی
185

شود.
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12

هجوم انهیشه های رقیب منجر به ضربه خوردن دین شدده اسددت و
اقهام برخی از افراد منجر به وا گونی مفاهیم اسالمی شه است.

وا گدددون سدددازی

13

تهلریات غلط منجر به دوری مردم از دین ناب می شود

حقددایق و مهددارف

14

حقایق دین اسالم توسط برخی از افددراد ناآشددنا بددا دیددن و تهلیرددات اسالمی
غلط وا گون شه است.

15

تهصب بی اا ،عهم واقع بینی مسائ دین و اقهامات انحرافی منجددر تهصبات بی اا
به شکست دین و انقالب ناشی از اسالم می شود.

16

اسالم صرف ًا دینی برای اخالق نیست بلکه دینی اامهه ساز است.

17

نگرش مبنی بر اخالقی بودن دین ،رویکردی تنگ نظرانه نسددبت بدده نگددددرش صددددرف ًا
دین اسالم دارد.

18

دین فراتر از مسائ احکام و عبادت است.

19

سیر علوی نشان می دهه ه دیددن چیددزی فراتددر از امددور اخالقددی

اخالقی به دین

است و نسبت به مسائ اامهه نظر دارد.
رخندددده هواهددددای

20

هوای نفسانی منجر به نابودی نهضت اسالمی خواهه شه.

21

رخنه ردن هوا و هوس در نیرهددای مددذهبی عامد آسددیب پددذیری نفسانی
نظام دین است.

22

برداشت و قرائت های ناصواب از دین منجر به روی گردانددی مددردم
از دین صحیح اسالم خواهه بود.

23

فهرددی و تفسددیر
نادرسددددت بددددرای

مهرفت نادرست به دین منجر به انکار برخددی آمددوز هددای راسددتین اههاف مشخص
دین می شود.

24

فقهان مهرفت صحیح منجر به دریافت قرائت اشددتبا از آمددوز هددای
وحیانی و دگردیسی در مضامین راهبردی اسالم می شود.

25

دور شهن از حقیقددت اسددالم عامد اسددتحاله و تخریددب دیددن و در اسدددتحاله محتدددوا و
نهایت ،انحطاط امت اسالمی می شود.

26
186

انحراف در اهان اسالم به دلی برخورد گزینشی و سلیقه محددور بددا

ظاهرگرایی

27

در مسیر استهرار فرهنگی ،دشددرنان مترصدده تزلددزل در رو اامهدده
دینی هستنه.

28

از خودبیگدددددانگی

فرهنگ و ترهن غربی مترصه نابودی ارزش ها و فرهنگددی دینددی در فرهنگی
اهان اسالم است.

29

بی هویتی دینی از دسددتاوردهای فرهنددگ غربددی بددرای ترددهن هددای
بشری است.
و همکاران

30

برخی قصه دارنه اسددتقالل فکددری و فرهنگددی اسددالم را مخددهوش
نراینه و از اهانبینی غربی حرایت می ننه.

31

توایه آیات و روایات از طریق اهان بینی مددادی و تفکددرات مددادی
گرایانه برخالف آموز های دینی است.

32

انهیشه های بیگانه رویکردی انحرافددی نسددبت بدده مبددانی ،اهددهاف و استهرار فرهنگی
آموز های اسالمی دارنه.

33

غددرب سددهی در تددروی خودبدداختگی و اسددتحاله افکددار و انهیشدده
متفکرین اهان اسالم دارد.

34

استهرار فرهنگی از بسترهای مقابله با دین اسالم ناب است.

35

استهرار فرهنگی مترصه نابودی شخصیت فرد مسلران و اددایگرینی
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مضامین و آموز های دین اسالم است.

افکار غربی در افراد و اامهه است.
36

ورود انهیشه های مکاتب غربی در اهان اسالم یکی از شددیو هددای
تخریب اسالم توسط مهانهان و دشرنان اسالم است.
نفددوذ انهیشدده هددای

37

تحریف انهیشه های اسالمی از روش های آشکار دشرنان است.

38

انهیشه های انحرافی توسط دشرنان اسالم از طریق نیروهای فکددری بیگانه
ناآگا و دارای بصیرت انهك نیز وارد شور اسالمی می شود.

39

انهیشه های وارداتی غرب از طریق برچسب های اسالمی و عندداوین
اهیه وارد فرهنگ اسالمی می شونه.

40

شیفتگان مکاتب غربی خطرناك تر از محتوای مکاتب غربی هسددتنه
187

زیرا مروم انهیشه و افکار مادی و الحادی خواهنه بود.
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41

اسالم تروی دین را برعهه علرا قرار داد است و آنها بایدده مسددئول انزوای روحانیت
این امر خطیر باشنه و بی تواهی آنها برخالف مصالح اسالم است.

42

روحانیتی ه از مسیر اصلی دین خارم شددود و داددار عددوام زدگددی
بشود یک خطر اهی برای اسالم است.

43

روحانیت در شرایط فهلی دارای رسالت هددای مختلفددی هسددتنه دده
نبایه نسبت به آنها غفلت نراینه.

44

روشنفکران شرقی و غربی مروم انهیشه های ملی گرایانه هستنه.

45

روشنفکران وابسته ه افکار ملی گرایانه افراطددی دارندده یددک تههیدده
برای ملت ها هستنه.

46

اسالم مترصه ارتقاء محتوای زنه ی است و مخالف ظواهر و تا یدده
بی انهاز بر مسائ مادی است.

47

دنیا پرستی و حب دنیا یکی از رذیلت های اخالقددی محسددوب مددی
شود.

شددهوت پرسددتی و

48

دنیا پرستی برخالف فرامین الهی است.

حب دنیا

49

رابطه انسان و دنیا بایدده براسدداس مناسددبات دینددی تنظددیم شددود و از
وابستگی به دنیا الوگیری شود.

50

دنیاگرایی ارزش و مقام انسانی را می اهه.

51

حب دنیا مانع رشه و تهالی انسان می شود.

52

مکاتب ماتریالیستی آفت نظام ارزشی هستنه.

53

دوری از مهنویت ،الهیات و ارزش های مهنوی ناشی از رویگردانددی
مردم از دین و شهوت گرایی است.

54

شهوات و تن پروری عام تنگ نظری و دداهش احساسددات دینددی
در اامهه خواهه شه.
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روشنفکران غربگرا

55

شهوترانی روحیه انسانی و اسالمی را نابود می سازد.

56

مشغولیت به ظواهر دنیایی و تا یه بر نیازهای شهوانی ،عام نددابودی

57

دوری اامهه از قرآن و روی آوردن به زبددان هددای غربددی از ارلدده دوری از قرآن ریم
آفت های نظام اسالمی است.

58

متروك شهن قددرآن و درك مفدداهیم نددورانی آن عامد عرفددی شددهن
اامهه اسالمی می باشه.

60

تبلیغ اشتبا دین منجر به انایت های فجیع انسانی می شود.

61

عر نکردن به آموز های دینددی یکددی از مسددائ مهددم پددیش روی عردد نکددردن بدده

62

آموز های دینی

و همکاران

59

برداشت های ناصواب از دین منجر به آسیب زدن به دین می شود.

اوانان در نظام اسالمی است.

عهم تبلیغ صحیح

اسالم دین عر است و افراد بایدده بدده آمددوز هددای اسددالمی توادده
داشته باشنه و عر به احکام و فرامین را مهنظر قرار دهنه.

63

وابستگان به غرب تالش می ننه بدده اسددالم تهرددت بزنندده و دیددن اتهام ابر به اسالم
اسالم را ابرگرا توصیف ننه.

64

سستی ،اختالف و تفرقه آفت اهان اسالم است.

65

قهرت دولت اسالمی با تفرقه و اختالف از بین می رود

اخددتالف افکنددی و

66

تنازع داخلی برخالف آموز های صریح قرآن ریم است.

تفرقه

67

انگ و اختالف داخلی مواددب سسددتی در بخددش هددای مختلددف
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فرد و اامهه خواهه بود.

اامهه می شود.
68

یکی از بسترهای هجوم به فرهنگ و دین اسددالم ،اسددتهرار خددارای
است.

69

استهرار خارای

استهرارگران خارای ،اسالم را مانع اههاف چپاولگرایددان خددود مددی
دیهنه و به هرین دلی مترصه تخریب واو اسالم شهنه.

70

بحران و تههیه داخلی در نار استهرار خارای عام تههیدده اهددان
اسالم است.

71

استهرار با چهر نفاق سهی در تخریب منافع ملددت و سوءاسددتفاد از بحددران و تههیددهات
دین دارد.

داخلی
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آموز های دینی تا یه دارنه ه بحران داخلی و مسائ درونددی نظددام
اسالمی ،خطرناك تر از بحران بیرونی و خارای است.

73

تفرقه ،فسق و فجور ،شهوترانی و بحرانی های مختلف ااتردداعی در
اهان اسالمی تههیهی خطرناك تر از شورهای استهرارگر است.

74

نادیه گرفتن عهالت در نظام اسالمی مواب ناامیهی ملددت از نظددام نادیدددده گددددرفتن
دینی می شود.

عهالت

 .3کشف و توصیف شبکه مضامین
در این بخش ،ضرن ارائه شبکه مضامین موانع و عوام عرفی شهن در انهیشه شهیه مطهری ،ددههای
مستخرم از متون ایشان مورد بررسی قرار خواهنه گرفت.

و همکاران
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نرودار شرار  .1شبکه مضامین عوام عرفی شهن نظام سیاسی در انهیشه شهیه مطهری
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نتیجه گیری
شهیه مطهری ازارله متفکران اهان اسالم است ه دین و ظرفیتهای مواود در دین و ارتبدداط بددین
دین و سیاست را مورد تحلی و بررسی قرار داد است .آنچدده از نگددا ایشددان بدده دسددت میآیدده ایددن
است ه دین اسالم دین اامع و دداملی اسددت دده بددرای حیددات بشددری در ابهدداد مختلددف سیاسددی،
اقتصادی ،فرهنگی ،ااتراعی برنامه و سازماندهی و قواعه دارد .اسالم بهون سیاست و سیاست بددهون
حضور اسالم از نگا وی اایگاهی نهارد .از منظر شهیه مطهری واود حکومت با مبنددای دینددی بددرای
حیات بشری ضروری است ولی این ه چه شخصی در رأس حکومت قددرار میگیددرد میتواندده فقیدده
باشه یا سی ه مورد تأییه وی است .در حکومت اسالمی احکام اسالمی بهعنوان مبنای نظددر و عرد
قرار میگیرد و اسالم چون خونی در ساختار حکددومتی در اریددان اسددت .از منظدر وی در قبددال هددر
حکومتی یا انقالبی حضور آسیبها و تههیهها قاب رؤیت است؛ برای انقالب و حکومت اسالمی نیددز
تههیههایی مطر است ه از اوانب مختلفی میتوانه سببساز بحران برای اوامددع و ملد اسددالمی
شود .ازارلهی آسیبها سکوالریسم و عرفی سازی حکومت و فراغددت بخشددی سیاسددت از رویدده و
احکام دینی است .تالش این است ه نظریهی دو شرشیر بر دین اسالم پیاد سازی شود و دین صددرفا
در رویکرد فردی مهنایابی شود و رویکرد ااتراعی دین در حاشیه و انددزوا قددرار گیددرد .از نگددا شددهیه
مطهری آسیب عرفی شهن دین اسالم در اوامع مسلرانان از سه زاویه قابلیددت تبیددین و بررسددی دارد؛
یکی خود ذات دین اسالم دومی عرلکددرد مسددلرین و رفتددار آنهددا و سددومین عامد اسددتهرارگران و
بیگانگان آنچه از بیانات و نوشتههای استاد مطهری به دست میآیدده گویددای ایددن واقهیددت اسددت دده
اسالم با تواه به ظرفیتهای مطر شه در آن در ذات خود نقص نهارد و پاسخ گددوی حیددات انسددان
در ابهاد مختلف اهت سهادت است .ولی آنچدده سببسدداز عرفددی شددهن اامهدده میگددردد ،رفتددار و
عرلکرد مسلرین و نفوذ تفکرات و رفتارهای بیگانه است .مسلرانان در برداشت از دیددن و پیاد سددازی
آن در ابهاد رفتاری مرکن است بنا بر می و هوای خود عر

ننه ه نتیجددهی آن ظهددور تحریفددات و

ورود مبانی نظری بیگانه است .نظامهای استهراری در تالش هسددتنه روزنددهای را در تئددوری و رفتددار
مل اسالمی دریابنه تا نفوذ ننه .در نهایت اینکه ،دین اسالم نیز دین توقددف و ایسددتایی نیسددت؛ بلکدده
دینی است ه اهت رشه و تهالی انسانها نزول یافته اسددت .لددذا اگددر سسددتی و غفلددت و توقددف در
اوامع اسالمی مشاهه میگردد از ذات اسالم نیست بلکه از عرلکددرد ندداقص و گاهددا انحددراف امددت
اسالمی است.
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 .1بخت آزمای بناب ،محره و منتظرخراسان ،حجددت(« ،)1396بررسدی روش تحلید مضددرون در
تحقیقات با رویکرد
.2

یفی» ،سومین نفران

بینالرللی مهیریت و مهنهسی صنایع.

 .3درخشه ،االل و هرکدداران(« ،)1394تحلید مضددرونی اعتردداد در انهیشدده آیدتاهلل خامنددهای»،
فصلنامه استارهای سیاسی مهاصر ،دور  ،6پاییز ،شرار  ،17صص.53-72
 .4عباسی ،ولی اهلل( ،)1381قلررو دین و انتظار بشددر از آن در آراء و انهیشدده هددای شددهیه مطهددری،
و همکاران

پژوهشنامه حقوق اسالمی ،شرار 6و.65-48 ،7

 .5قهردادن قراملکی ،محرهحسن( ،)1385حکومت دینی از منظر استاد شهیه مطهددری ،مؤسسدده ی
فرهنگی دانش و انهیشه مهاصر.
 .6قهردان قراملکی ،محرهحسن( ،)1381والیت فقیدده از دیددهگا اسددتاد مطهری(برگرفتدده از تدداب
انهیشه سیاسی آیه اهلل مطهری) بوستان تاب قم.

 .7قربانی ،قهرت اهلل( ،)1384درآمهی بر انهیشه دینی –سیاسی شهیه مطهددری ،انتشددارات مهاونددت
پژوهشی ،انتشارات پژوهشکه امام خرینی(س) و انقالب اسالمی.
.8

الته ،حسن( ،)1387گفتران ارهوری اسالمی در انهیشه امددام خرینددی ،انتشددارات مر ددز اسددناد
انقالب اسالمی.
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