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رویش انقالب اسالمی در بستر فرهنگ اسالمی در 
اندیشه عالمه مطهری

مهدی جمشيدی1
کارکردهای فرهنگ اسالمی برای جامعه ایرانی

يك فرهنگ چه كاركرد يا كاركردهايی می تواند برای يك جامعه داشته باشد كه آن 
را مطلوب و ممدوح بينگاريم؟! فرهنگ اس��المی می بايد برای جامعه ايرانی چه كرده 
باشد كه بتوان آن را »خدمت« قلمداد كرد و زبان به ستايش اين فرهنگ گشود؟! عالمه 
مطهری به اين پرسش پاس��خ می دهد تا مقياسی را برای س��نجش و ارزيابی تأثيرات 

فرهنگ اسالمی بر جامعه ايرانی معرفی كرده باشد. ايشان می نويسد: 
آن��گاه، اثرگذاری ي��ك فرهنگ بر ي��ك جامعه را »خدمت« تفس��ير 
می كنيم كه آن فرهنگ، هنجارها و ارزش های بازدارنده و غير انس��انی 
را از آن جامعه بزدايد و هنجارها و ارزش هايی پيشرفت آفرين و مترقی 
به آن جامعه عرضه نمايد و زمينه شكوفايی و تحقق استعدادهای عالی 

انسانی را فراهم آورد. 
]خدمتی كه يك آيي��ن می تواند به يك ملت بكند[ به اين اس��ت كه 

1. عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي
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تحولی مفيد و ثمربخش در انديشه و روح آنها به وجود آورد، طرز تفكر 
آنها را در جهت واقع بينی نو كند، اخالق و تربيت آنها را بهبود ببخشد، 
سنن و نظامات كهنه و دست و پاگير آنها را براندازد و به جای آنها، سنن 
و نظاماتی زنده جايگزين سازد، ايمانی و ايده ای عالی به آنها الهام نمايد، 
شور و هيجان كار و كوشش و دانش طلبی و نيكوكاری و از خودگذشتگی 
در آنها به وجود آورد. وقتی كه چنين شد، بالطبع زندگی اقتصادی آنها 
بهبود می يابد، نيروهای انسانی شان به كار می افتد، استعدادهای علمی، 
فلسفی، فنی، هنری، ادبی شان می ش��كفد و باألخره در همه شئون آن 

چيزی كه تمدن ناميده می شود تكامل صورت می گيرد.1 
بنابراين، يك فرهنگ متعالی و مترقی می تواند به تكوين يك تمدن عالی انسانی منجر 
گردد و يك جامعه خمود و خفته را به پويايی و تحرك وادارد. آنچه روشن است اين است 
كه فرهنگ اسالمی توانس��ت در زمان كوتاهی، تمدنی كم نظير و باشكوه به نام »تمدن 
اسالمی« ايجاد نمايد. در فرآيند ش��كل گيری اين تمدن، جوامع و ملت های گوناگون 
آسيايی، آفريقايی و حتی اروپايی نقش آفرين بودند، اما جامعه ايرانی بيشترين نقش را 

ايفا كرد: 
پس از ظهور اس��الم و تش��كيل حكومت اس��المی و گردآمدن ملل 
گوناگون در زير يك پرچم به نام پرچم اسالم، تمدنی عظيم و شكوهمند 
و بس��يار كم نظير به وجود آمد كه جامعه شناس��ی و تاريخ، آن را به نام 
»تمدن اس��المی« می شناس��د. در اين تم��دن ملت ه��ای گوناگون از 
آس��يا و آفريقا و حتی اروپا ش��ركت داش��تند و س��هيم بودند. ايرانيان 
جزء مللی هستند كه در اين تمدن، ش��ريك و سهيم اند و به اتفاق همه 

صاحب نظران، سهم عمده از آن ايرانيان است.2 
اما بايد تأمل كرد كه آيا اين تمدن مطابق نامش، از اس��الم برخاست و اسالم، محرك 
و مولد آن بوده است؟ آيا روح حاكم بر آن، روح اسالمی است يا علل و موجبات ديگری 
در ميان بوده اس��ت و هر ملتی- و از آن جمله ملت ايران- به موجبی خاص و انگيزه ای 
كه تنها با سابقه تاريخی او مربوط است، سهم خود را ايفا كرده است؟! البته برای پاسخ 
دادن به اين پرس��ش مهم، بايد تاريخ جوام��ع مقارن ظهور اس��الم- و از جمله جامعه 

1. مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسالم و ايران، تهران، صدرا، 1387، ص129. 
2. همان، ص130.
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ايرانی- را به دقت مطالعه كنيم و نظامات و س��نن آن را با نظامات و س��نن عرضه شده 
از جانب اسالم، مقايسه كنيم تا دريابيم آيا اس��الم، نقش آفرين بوده است و اگر بوده در 
چه سطح و ميزانی؟ البته چنين پژوهشی در راستای اهداف اين مقاله نيست و مرحوم 
عالمه مطهری در كتاب گرانقدر خدمات متقابل اسالم و ايران به شكل مستدل و مستند 

به اين مهم پرداخته است. 
آنچه اين مقاله در پی تبيين آن اس��ت تعامالت فرهنگ اس��المی و جامعه ايرانی، در 
دوران معاصر به عنوان يكی از پاره های نظريه فرهنگی عالمه مطهری است. در اين مقاله 
رويش انقالب اسالمی از بستر فرهنگ اسالمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و از 
كاركردهای جامعه ايرانی برای فرهنگ اسالمی در دوران اخير سخن به ميان آمده و به 

بازتوليد امروزين تفكر اسالمی در دوره متأخر اشاره شده است. 
نكته مهمی كه در نتايج اين پژوهش انعكاس دارد آن اس��ت كه عالمه مطهری برای 
ايجاد اتص��ال و ارتباط همدالن��ه ميان فرهنگ اس��المی و جامعه ايران��ی، به »تحليل 
كاركردی« رو آورده و از زاويه ای جامعه شناس��انه، كاركردهای فرهنگ اس��المی برای 
جامعه ايرانی و كاركردهای جامعه ايرانی برای فرهنگ اس��المی را معرفی نموده است. 
اين نوع رويكرد تحليلی نش��ان می دهد كه ايشان »تحليل كاركردی« را در مقام فهم و 

تفسير جهان فرهنگی، روا و معتبر می انگارد. 

رویش انقالب اجتماعي از بستر فرهنگ اسالمي 
از جمله برجسته ترين كاركردهاي فرهنگ اسالمي براي جامعه معاصر ايراني، ايجاد 
يك انقالب اجتماعي باشكوه در سال 1357 شمسي با عنوان »انقالب اسالمي« است. 
از ديدگاه عالمه مطهری فرهنگ اسالمي به پنج واسطه، در ايجاد انقالب اسالمي ايران، 

نقش آفريني بنيادي كرده است: 
1. توليد »ايدئولوژي انقالبي« 

2. توليد »كنش انقالبي« 
3. توليد »رهبر انقالبي« 

4. توليد »گروه پيشرو انقالبي« 
5. توليد »بسيج فراطبقاتي انقالبي«

در ادامه به بيان اجمالي چگونگي مدخليت علمي فرهنگ اس��المي در وقوع انقالب 
اسالمي در قالب پنج كاركرد و نقش پيش گفته مي پردازيم. 
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1. فرهنگ اسالمي و توليد ايدئولوژي انقالبي 
عالمه مطهري بر اين باور است كه زمينه شكل گيري 
نهضت اسالمي مردم ايران كه از سال 1342 آغاز شد1 
و به وق��وع انقالب اس��المي در س��ال 1357 انجاميد، 
پيدايش تنش س��اختاری برآمده از تالش پنجاه ساله 
رژيم پهلوي در راستاي تحميل هنجارها و ارزش های 
سكوالريس��تی )اعم از ليبراليس��تی، ناسيوناليستی، 
اس��تبدادی و...( به جامعه دين گرای اي��ران بود كه در 
تضاد آشكار با هنجارها و ارزش هاي اسالمي قرار داشت: 
ريشه اين نهضت را در جريان هاي نيم قرن اخير كشور 
از نظر تصادم آن جريان ها با روح اس��المي اين جامعه 
بايد جس��ت وجو كرد. در نيم قرن اخير، جريان هايي رخ داده كه بر ضد 
اهداف عاليه اس��المي و در جهت مخالف آرمان هاي مصلحان صد ساله 
اخير بوده و هست و طبعاً نمي توانس��ت براي هميشه از طرف جامعه ما 

بدون عكس العمل بماند.2 
عالمه مطهري اظهار مي دارد كه »بعضي خيال مي كنند اس��الم چون دين است، يك 
معنويت ]محض[ است و در كنار ساير عناصر ]از قبيل آزادي خواهي، عدالت طلبي و...[ 
قرار مي گيرد«،3 در حالي كه »اسالم يك مكتب جامع است«.4 از اين رو، انقالب اسالمي 
»همه جنبه هايش آميخته به جنبه اسالمي بود«.5 بنابراين، فرهنگ اسالمي هم در يك 
سوي تنش ساختاري مولد انقالب قرار داشت، هم ايدئولوژي انقالب به شمار مي آمد و 

هم آرمان و مبناي جامعه پردازي پس از انقالب انگاشته مي شد. 
2. فرهنگ اسالمي و توليد كنش انقالبي 

»ايدئول��وژي انقالب« عالوه بر اين ك��ه وضعيت موجود را »نامطل��وب« و »بحراني« 
توصيف مي كند و در توده هاي مردم، »نارضايتي« و »ناخرسندي« توليد مي نمايد، بايد 
داراي »آموزه هاي انقالب زا و تحرك بخش« نيز باشد تا بتواند به انقالب اجتماعي منجر 

1. مرتضی مطهری، بررسی اجمالی نهضت های اسالمی در صد ساله اخير، تهران، صدرا، 1386، ص61.
2. همان، ص65. 

3. مرتضی مطهری، آينده انقالب اسالمی ايران، تهران، صدرا، 1387، ص126.
4. همان.

5. همان، ص128-129.

عالمه مطهري اظهار مي دارد 
كه »بعضي خيال مي كنند 
اسالم چون دین است، یك 
معنویت ]محض[ است و در 
كنار سایر عناصر ]از قبيل 
آزادي خواهي، عدالت طلبي 
و...[ قرار مي گيرد«، در حالي 
كه »اسالم یك مكتب جامع 
است«. از این رو، انقالب 
اسالمي »همه جنبه هایش 
آميخته به جنبه اسالمي بود«
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گردد. »اسالم« به عنوان مكتب و ايدئولوژي انقالب، از چنين قابليتي برخوردار است؛ 
يعنی دارای آموزه های انقالب و تحرك بخش است. در اسالم، دو آموزه قطعی »جهاد« 
و »امر به معروف و نهی از منكر«، نش��انگر اين واقعيت است كه اس��الم، دين نخوت و 

ظلم پذيری نيست، بلكه پيروان خود را دعوت به قيام و خيزش و انقالب می كند: 
در اسالم، عنصر تعرض و تهاجم وجود دارد. آن چه كه در اسالم در يك 
جا به نام جهاد و در جاي ديگر به نام امر به معروف و نهي از منكر وجود 
دارد؛ يعني بذر تعرض و تهاجم در مقابل وضع نامطلوب حاكم موجود. 
اسالم مي گويد متعرض باش، مهاجم باش، قيام كن، شورش كن و وضع 

نامطلوب موجود را در هم بريز تا وضع مطلوب را به وجود بياوري.1 
3. فرهنگ اسالمي و توليد رهبر انقالبي 

در انقالب اس��المي، امام خميني)ره( به عنوان يك مرجع ديني، در جايگاه »رهبري 
نهضت اسالمي« قرار گرفت و جمع وسيعي از روحانيان را نيز با خود همراه ساخت؛ اين 
واقعه اي بود كه از صدر مشروطيت تا اين مقطع، به تحقق نپيوسته بود. امام خمينی)ره( 
در اوايل دهه چهل، قصد »اصالح«2- و نه »انقالب«3- داشت و به دنبال مقابله با برخي 
جهت گيري ها و اقدامات ضد اس��المي رژيم پهلوي بود، ولي به دلي��ل اين كه رژيم به 
جاي پذيرش موارد اصالحي، دست به س��ركوب روحانيت و مردم زد و كشتار پانزدهم 
خرداد سال 1342 را رقم زد و همچنان حريم هويت ديني جامعه را پاس نداشت، امام 
خميني اساس رژيم پهلوي را هدف گرفت و تا پايان نهضت اسالمي، هيچ گاه حاضر به 
س��ازش و مصالحه و پذيرش هدفي فروتر از اين نگرديد. چه بس��ا اگر امام خميني)ره( 
قدري عقب نشيني و مداهنه مي نمود، انقالب اس��المي تحقق نمي يافت و جامعه ايران 
در مسيري ديگر قرار مي گرفت. در واقع، يكي از خصوصيات برجسته امام خميني)ره(، 
»ايمان قاطع« و »باور تزلزل ناپذير« ايش��ان بود، آن چنان كه عالمه مطهري، با آن كه 
سال هاي سال، در محضر ايشان تحصيل نموده بود، پس از مالقات با وي در سال 1357، 

اعجاب و حيرت خويش را از روحيه خلل ناپذير ايشان چنين بازگو مي كند: 
من الاقل 12 سال در خدمت ايشان تحصيل كرده ام. باز در سفري كه 
به پاريس رفتم چيزهايي از روحيه اين مرد كش��ف كردم كه نه تنها بر 

1. همان، ص120.
2. Reform
3. Revolution
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ايمان من، بلكه بر حيرت من افزود. وقتي برگش��تم رفقا پرسيدند چه 
ديدي؟ گفتم چهار تا »أَمَن« ديدم: »أَمَن بَِهَدفِه« به هدفش ايمان دارد. 
دنيا جمع بشوند نمي توانند او را از هدفش منحرف كنند. »أَمَن بَِسبيلِه« 
به راهي كه براي هدف خودش انتخاب كرده ايمان دارد، امكان ندارد او 
را از اين راه منحرف كرد؛ شبيه همان ايماني كه پيغمبر به هدفش و به 
راه خودش داشت و »أَمَن بَِقولِه«. من ديدم در همه رفقا و دوستاني كه 
من سراغ دارم احدي به اندازه ايشان، به روحيه مردم ايران ايمان ندارد. 
افرادي به ايشان مي گويند كمي آرام تر، مردم سرد مي شوند، مردم از پا 
درمي آيند. مي گويد مردم اين طور نيستند كه شما مي گوييد، من مردم 

را از شما بهتر مي شناسم. از همه باالتر، »أَمَن بَِربه«1
آيت اهلل شهيد تأكيد مي كند كه »هويت يك ملت، آن فرهنگي است كه در جانش ريشه 
دوانيده است. هويت ملي اين مردم، اسالم است«.2 مردم ايران، با فرهنگ اسالمي از نظر 
روحي، عجين ش��ده بودند و به امام خميني)ره( به مثابه »پيشواي مذهبي و اسالمي« 
خود مي نگريس��تند.3 امام خميني)ره( نيز تمامي آرمان ها و مطالبات نهضت را بر پايه 
تلقي اسالمي و در قالب تعابير اس��المي عرضه مي داشت كه با توجه به »درهم تنيدگي 

فرهنگي« مردم ايران با فرهنگ اسالم، با اقبال عمومي مواجه مي شد.4 
4. فرهنگ اسالمي و توليد گروه پيشرو انقالبي 

هر چند امام خميني)ره( داراي نقشي بي بديل و بسيار بزرگ در پيروزي انقالب اسالمي 
بودند، اما دست كم در برهه پانزده ساله تبعيد ايشان از ايران، اين حلقه وسيع شاگردان 
و مريدان روحاني امام خمينی)ره( بودند كه توانس��تند با تبليغ و هدايت گري، سخن و 
راه امام خمينی)ره( را به صورت مس��تمر به مردم انتقال دهند و اجازه ندهند جوشش 
انقالبي مردم به رخوت يا انحراف كشانده شود. آيت اهلل شهيد درباره اهميت اجتماعي 

روحانيت مي نويسد:
اگر به فرض، حركتي اصالحي و ديني از ناحيه فرد يا افرادي آغاز گردد 
و سازمان روحانيت، آمادگي و هماهنگي نداشته باشد، گمان نمي رود 

1. مرتضی مطهری، آينده انقالب اسالمی ايران، همان، ص51.
2. همان، ص246.
3. همان، ص87.

4. همان.
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موفقيت زيادي نصيب گردد.1 
روحانيت در طول چندين دهه توانست از طريق 
تالش ه��اي فك��ري و فرهنگي و عرض��ه توليدات 
نظري ديني، نوعي »آگاهي اسالمي« در توده هاي 
مردم ايجاد نمايد و به اين واسطه، از يك سو آنها را 
به »ايدئولوژي اسالمي« نزديك تر سازد، و از سوی 
ديگر از طري��ق آموزه ها وتعاليم اي��ن ايدئولوژي، 

»تحول باطني« در درون آنها پديد آورد: 
اي��ن ارزش ها ]عدال��ت، برابري، 
آزادي و...[ نه تنها در متن اس��الم 
يعني در كتاب هاي اس��المي بوده 

است، بلكه در طول پنجاه سال اخير و الاقل از سنه 1320 به اين طرف 
به وسيله يك عده اسالم ش��ناس هاي خوب و داخلي، وارد خودآگاهي 
مردم ش��د، يعني به مردم گفته شد اس��الم دين عدالت است، اسالم با 
تبعيض هاي طبقاتي مخالف است، اسالم دين حريت است، اسالم دين 

آزادي است.2 
آيت اهلل شهيد معتقد بود كه در نهضت اسالمي مردم ايران، روحانيت در مقايسه با ديگر 
نيروها و طبقات اجتماعي، پيشي گرفته و عهده دار هدايت گري آن شده بود: »در نهضتي 
كه از 15خرداد به اين طرف شد، روحانيت تنها نيرويي بود كه پيش افتاده بود و پيشتاز 

بود و به گونه اي وارد عمل شد كه فساد را از ريشه كند.«3 
5. فرهنگ اسالمي و توليد بسيج انقالبي 

انسان داراي فطرت الهي اس��ت و افكار و انديش��ه هايي را كه با آن هم سو و هم خوان 
باشد بهتر مي پذيرد. اسالم داراي چنين خصوصيتي است؛ يعني اسالم بر فطرت الهي 
بشر منطبق است، از اين رو، انس��ان فطرتاً متمايل به تعاليم و معارف اسالم است. اين 
عامل، گراييدن توده هاي مردم به روند انقالبي را تسهيل كرد و گسترش بخشيد.4 امام 
خميني)ره( توانست با تذكر پيامبرگونه خويش، »خودآگاهي الهي« يا »خدا آگاهي« 

1. مرتضی مطهری، ده گفتار، تهران، صدرا، 1388، ص283-284.
2. مرتضی مطهری، بررسی اجمالی نهضت های اسالمی در صد ساله اخير، همان، ص70.

3. همان، ص187.
4. مرتضی مطهری، يادداشت هاي استاد مطهري، تهران، صدرا، 1386، ج10، ص23. 

عالمه مطهری در وصف حضرت 
امام)ره(: در سفري كه به پاریس 
رفتم چيزهایي از روحيه این 
مرد كشف كردم كه نه تنها بر 
ایمان من، بلكه بر حيرت من 
افزود... چهار تا »أَمَن« دیدم: 
َدفِه« به هدفش ایمان  َِه »أَمَن ب
دارد... »أَمَن بَِسبيلِه« به راهي كه 
براي هدف خودش انتخاب كرده 
ایمان دارد... »أَمَن بَِقولِه«... از 

همه باالتر، »أَمَن بَِربه«
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در ضمير توده هاي مردم توليد كند و به اين واسطه، خيزشي اجتماعي به راه اندازد: 
اين نهضت نهضتي اس��ت از تيپ نهضت پيامبران، يعني برخاسته از 
خودآگاهي الهي يا خداآگاهي. اين خودآگاهي ريشه اش در اعماق فطرت 
بشر است، از ضمير باطن سرچشمه مي گيرد. هرگاه تذكري پيامبرانه، 
شعور فطري بشر را به خالق و آفريدگارش، به اصل و ريشه اش، به شهر 
و دياري كه از آنجا آمده و يك آش��نايي مرموز نس��بت به آنجا در خود 
احساس مي كند، بيدار س��ازد، اين بيداري خود به خود به دلبستگي به 
ذات جميل االطالق منتهي مي گردد. دلبس��تگي به خدا كه سر سلسله 
ارزش هاست به دنبال خود، دلبستگي به كمال و زيبايي و عدل و برابري 

و گذشت و فداكاري و افاضه و خيررساني در او به وجود مي آورد.1
آيت اهلل شهيد معتقد است كه چون مكتب اس��الم- كه هويت انقالب ايران را تشكيل 
مي داد- مقتضاي فطرت الهي توده هاي مردم بود، نهضت اسالمي در ايران، فراگير شد و 

همه طبقات اجتماعي را دربرگرفت:
وجدان اسالمي بيدارشده جامعه ما، او را در جست وجوي ارزش هاي 
اسالمي برانگيخته است و اين وجدان مش��ترك و روح جمعي جوشان 
جامعه اس��ت كه طبق��ات مختلف و احيان��اً متض��اد را در يك حركت 

هماهنگ به راه انداخته است.2

کارکرد معرفتي؛ استقالل ایدئولوژیک در برابر ایدئولوژي هاي سکوالر 
فرهنگ اس��المي دربردارنده يك نظام معرفتي منس��جم و منطقي است كه موجب 
پايداري تاريخي جامعه ايراني در دوره معاصر در برابر هجوم ايدئولوژي هاي س��كوالر 
غربي شده اس��ت. در غير اين صورت، جامعه ايراني به طور كامل در منجالب فرهنگ و 
تمدن غربي مستحيل و هضم مي شد و غرب زدگي، تحقق تام و تمام مي يافت. خاستگاه 
»مقاومت فرهنگي« ايرانيان در مقابل سيطره جهاني و شيطاني تمدن غربي، تنها و تنها 

فرهنگ غني و پربار اسالمي است: 
امروز نيز اسالم است كه در مقابل فلسفه های مخرب بيگانه ايستادگی 
كرده و مايه احساس شرف و عزت و استقالل اين مردم است. آنچه امروز 

1. مرتضی مطهری، بررسي اجمالي نهضت هاي اسالمي در صد ساله اخير، همان، ص64. 
2. همان، ص65.
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ملت ايران می تواند ب��ه آن افتخار 
كند و به رخ ديگران بكش��د، قرآن 
و نهج البالغه است نه اوستا و زند.1 

کارکردهای جامعه ایرانی برای فرهنگ 
اسالمی در دوران معاصر 

همچن��ان كه ي��ك فرهنگ می توان��د برای يك 
جامعه، كاركرد داشته باش��د، افراد آن جامعه نيز 
می توانند برای آن فرهنگ، ايفای نقش كنند و به 
آن خدمت رسانند. خدمتی كه يك جامعه به يك 
آيين و فرهنگ می كند به اين معنی اس��ت كه آن 

جامعه، آن آئين و فرهن��گ را تبليغ و ترويج نمايد، در مق��ام توضيح و تبيين مفاهيم و 
آموزه ها و باورهای آن برآيد و آن را از زوال يا تحريف، مصون نگاه دارد.2 ايرانيان توانستند 
چنين خدمتی به فرهنگ اس��المی نمايند، بلكه افزون بر اي��ن، بايد گفت هيچ جامعه 
مسلمانی همچون ايرانيان، از تمام نيروهای مادی و معنوی و با انگيزه بسيار پاك و عالی، 

به فرهنگ اسالمی خدمت نكرد:
ايرانيان بيش از هر ملت ديگر، نيروهای خود را در اختيار اس��الم قرار 
دادند و بيش از هر ملت ديگر، در اين راه صميميت و اخالص نشان دادند. 
در اين دو جهت، هيچ ملتی به پای ايرانيان نمی رس��د، حتی خود ملت 

عرب كه دين اسالم در ميان آنها ظهور كرد.3
نكته مهمی كه درباره خدمات گسترده ايرانيان به فرهنگ اسالم می بايد مورد توجه 
قرار بگيرد اين اس��ت كه ايرانيان در مسير خدمت به فرهنگ اس��المی، موفق به خلق 

»شاهكارهای فرهنگی« شدند: 
ايرانيان شاهكارهای خود را در راه خدمت به اسالم به وجود آوردند و 
جز نيروی عشق و ايمان، نيروی ديگری قادر نيست شاهكار خلق كند و 
در حقيقت، اين اسالم بود كه استعداد ايرانی را تحريك كرد و در او، روح 
تازه ای دميد و او را به هيجان آورد؛ اگر نه، ايرانيان صد يك اين همت را 

1. مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسالم و ايران، همان، ص318-319.
2. همان، ص130.
3. همان، ص323.

روحانيت در طول چندین دهه 
توانست از طریق تالش هاي 
عرضه  و  فرهنگي  و  فكري 
توليدات نظري دیني، نوعي 
»آگاهي اسالمي« در توده هاي 
مردم ایجاد نماید و به این واسطه، 
از یك سو آنها را به »ایدئولوژي 
اسالمي« نزدیك تر سازد، و از 
سوی دیگر از طریق آموزه ها 
وتعاليم این ایدئولوژي، »تحول 

باطني« در درون آنها پدید آورد
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در راه كيش پيشين خويش بروز ندادند.1
1. كاركردهای تبليغی و نظامی 

اين حقيقت دارد كه در طول تاريخ اسالمی ايرانيان در نشر و تبليغ اسالم، نقش بزرگی 
را ايفا كردند. نفوذ اسالم در كشورهايی از قبيل اندونزی، هندوستان، پاكستان و چين، تا 
حد زيادی مرهون مساعی ايرانيان بوده است.2 سربازی و فداكاری ايرانيان در راه اسالم، 
اعم از آنچه به نتيجه مثبتی رسيده است يا به رغم تالش ها و مجاهدت های خالصانه آنها، 
نتيجه مطلوبی به بار نيامده است، يكی از صفحات درخشان خدمات ايرانيان به اسالم و 
فرهنگ اسالمی است. به عنوان مثال، ايرانيان بر ضد حكومت اموی، قيام نظامی كردند 
تا فرهنگ اصيل و حقيقی اسالم احيا ش��ود، گو اين كه در عين موفقيت نظامی، در اثر 
اين كه دودمانی به قدرت سياسی دست يافتند )عباس��يان( كه بهتر از امويان نبودند، 
نتيجه درخشانی از آن به دس��ت نيامد. افزون بر اين، در ايران در طول قرن های دوم و 
سوم هجری، برخی ش��ورش ها صورت گرفت كه اهداف ضد اسالمی را تعقيب می كرد؛ 
اين خود ايرانيان مسلمان بودند كه آنها را سركوب كردند و اجازه ندادند فرهنگ اسالمی 
از جامعه ايرانی زدوده شود. اگر سرداران و س��ربازان مسلمان ايرانی نبودند، محال بود 
كه اعراب بتوانند قيامی كه در آذربايجان در قرن سوم هجری به وسيله بابك خرمدين 
رهبری می شد، سركوب كنند. قيام های ديگری از اين دست نيز در تاريخ ثبت گرديده 
كه غلبه بر آنها به وسيله مشاركت و همراهی ايرانيان بوده است. سلطان محمود غزنوی 
به جنگ های خود در هند، رنگ و بوی اسالمی داده بود و سربازان ايرانی، فتوحات هند 
را با ش��ور و انگيزه ای همچون جهاد اس��المی انجام می دادند. همچنين در جنگ های 
صليبی، سالطين ايران به سبب احساسات و عاليق اسالمی در برابر هجوم صليبی های 
غربی ايستادند و مقاومت كردند. اين سربازان ايرانی بودند كه اسالم را به آسيای صغير 

بردند نه عرب يا قوم ديگر.3 
در دوران معاصر تاريخ گواهی می دهد كه بيشترين مقاومت در مقابل تهاجم استعمار 
به سرزمين های اسالمی بر اساس سنت اسالمی توسط ايرانيان صورت پذيرفته است. 
نقش انقالب اسالمی در بيداری مسلمانان و احيای فرهنگ اسالمی در پرتو اين انقالب 

را هيچ محققی مورد انكار قرار نداده است. 

1. همان.
2. همان، ص361-374.
3. همان، ص374-377.
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در دوران��ی كه اكثر كش��ورهای اس��المی و 
حاكمان آنها در مقابل تهاجم فرهنگی، تبليغی 
و نظامی اس��تعمار تمايل به غ��رب پيدا كرده 
و اس��الم را در اداره ام��ور زندگ��ی اجتماعی 
مس��لمانان در عصر م��درن ناكارآم��د معرفی 
می كنند اين انقالب اس��المی ايران اس��ت كه 

پرچم دار فرهنگ اسالمی در جهان است. 
2. كاركردهای علمی

جامعه ايرانی از نيمه قرن اول هجری تا نيمه 
قرن سوم هجری، در زير سلطه حكومت اموی و 
سپس حكومت عباسی بوده است. در پايان اين 
مدت به تدريج در ايران، حكومت های مستقل 
تشكيل می ش��وند؛ ابتدا طاهريان در خراسان 

حاكم می ش��وند و بعدها، صفاريان، به استقالل سياس��ی قابل توجهی دست می يابند. 
البته در همين زمان هم، اين حكومت های مس��تقل ايرانی، زير نفوذ و سيطره معنوی 
عباسيان قرار داشتند و از آنها، كسب مش��روعيت می كردند. برخی مستشرقين مدعی 
شده اند كه چون ايرانيان در فاصله ميان نيمه قرن اول هجری تا نيمه قرن سوم هجری، 
زير سلطه حكومت امويان و عباس��يان بوده اند و ايران جزيی از قلمرو خالفت به شمار 
می آمده است، اين دوره را بايد دوره خاموشی، فرسودگی و خمودی جامعه ايرانی قلمداد 
كرد. بر اين اساس، برخی از آنها از اين دوره با عنوان »دو قرن سكوت« ياد كرده اند. حال 
آن كه مطالعه كاركردهای علمی جامعه ايرانی برای فرهنگ اسالمی نشان می دهد كه 
در همين فاصله دو قرن، ايرانيان در عرصه های مختل��ف علمی و فكری، چه خدمات و 
حسنات درخشانی از خود به جا نهاده اند و چه شاهكارهايی خلق كرده اند. اين خدمات 
و حسنات، در دوره های استقالل سياسی ايرانيان نيز همچنان تداوم يافت، بلكه گستره 

و شدت بيشتری پيدا كرد.
عرصه علم، وسيع ترين و پرشورترين عرصه خدمات ايرانيان به فرهنگ اسالمی است. 
بيش��تر آثار علمی در دنيای اسالم، از س��وی متفكران و انديش��مندان مسلمان ايرانی 

نگاشته شد: 
هر چند اكثر آثار علمی كه از خارج دنيای اسالم، نقل و ترجمه شد از 

فرهنگ اسالمي دربردارنده یك 
نظام معرفتي منسجم و منطقي است 
كه موجب پایداري تاریخي جامعه 
ایراني در دوره معاصر در برابر هجوم 
ایدئولوژي هاي سكوالر غربي شده 
است. در غير این صورت، جامعه 
ایراني به طور كامل در منجالب 
فرهنگ و تمدن غربي مستحيل و 
هضم مي شد و غرب زدگي، تحقق 
تام و تمام مي یافت. خاستگاه 
»مقاومت فرهنگي« ایرانيان در مقابل 
سيطره جهاني و شيطاني تمدن 
غربي، تنها و تنها فرهنگ غني و 

پربار اسالمي است
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غير ايران بود، ولی اكثريت آثار اس��المی، چه در رشته علوم دينی و چه 
در رشته های ديگر به وسيله دانش��مندان مسلمان ايرانی به وجود آمد. 

افتخار و امتياز ايرانيان در دوره اسالم، در همين است.1
البته اين سخن به معنی مصادره »تمدن اسالمی« به نام يك قوم خاص نيست؛ چراكه 
تمدن اسالمی اختصاص به هيچ قوم و جامعه خاصی ندارد و همه مسلمانان در تكوين آن 
نقش ايفا كردند، اما شواهد تاريخی نشان می دهد كه ايرانيان در عرصه علم، بيشترين و 

سنگين ترين نقش ها را ايفا كردند: 
تمدن اس��المی از هيچ قوم به خصوص نيس��ت، بلكه از آن اس��الم و 
مس��لمانان اس��ت، هيچ ملتی حق ندارد آن را به نام خود قلمداد كند، 
چه عرب و چه ايرانی و چه غير اين ها؛ هر ملتی حق دارد س��هم خود را 

مشخص كند.2
اما در مقابل اين اس��تعداد ايرانيان، آيين زرتش��تي قرار داش��ت كه مانع از شكوفايي 
آن مي ش��د. از اين رو، زرتشتيان چه در دوره قبل از اس��الم و چه در دوره بعد از اسالم، 
مش��اركت در توليد معرفت و فكر علمی نداش��ته اند، برخالف يهوديان و مس��يحيان و 
مسلمانان.3 علت اين امر، روح حاكم بر آئين زرتش��تی بوده كه با علم و فرهنگ سازگار 

نبوده است: 
روح زرتشتی گری به صورتی بوده )يا درآورده بودند( كه به هيچ وجه با 
علم و فلسفه سازگار نبوده و اگر احياناً افرادی زنجير را پاره می كرده اند و 

به علوم می گراييده اند، زرتشتی گری را بدرود می گفته اند.4
در دوره قبل از اسالم، ايرانيانی كه مشعل دار علم و فرهنگ و در زمره 
عالمان دانشگاه جندی شاپور بوده اند، مس��يحی، يا يهودی و يا صابعی 

بوده اند.5 
نكته ديگر اين كه عالم��ه مطهری، هر يك از اين حوزه ه��ای علمی و معرفتی- يعنی 
قرائت، تفس��ير، حديث، فقه، ادبيات، كالم، فلسفه- را يك »شاخه فرهنگی« و مجموع 
آنها را »شاخه های فرهنگ اسالمی« می خواند و از سوی ديگر، هر گروه از عالمان هر يك 

1. همان، ص384.

2. همان، ص391.

3. همان، ص537.

4. همان، ص538.
5. همان، ص537-538.
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از اين حوزه های علمی- قاريان، مفسران، محدثان، 
فقيهان، اديبان، متكلمان، فيلس��وفان و عارفان- را 
يك »طبقه فرهنگ��ی« و مجموع آنه��ا را »طبقات 

فرهنگی اسالمی« می نامد.1 
الف. قرائت و تفس�ير: در ميان تابعين و شاگردان 
آنها كه در قرن اول و قرن دوم هجری می زيسته اند، 
ده نفر هس��تند كه به عنوان متخص��ص فن قرائت 
شناخته ش��ده اند. هفت نفر از آن ده نفر، مشهورتر 
و معتبرترن��د و به »قراء س��بعه« معروف هس��تند. 

چهار نفر از اين هفت نفر، ايرانی اند و س��ه نفر غير ايرانی، عام بن اب��ی النجود، نافع بن 
عبدالرحمن، عبداهلل بن كثير و علی كسائی.2 

و اما علم تفسير؛ تحقيق و تتبع نشان می دهد كه بيشتر تفاسير برجسته و معتبر، از آن 
ايرانيان است.3 اهل سنت، چهارده تفسير برجسته تا قرن سيزدهم نگاشته اند كه شش 
كتاب تفسير به ايرانيان تعلق دارد. بعضی از تفاس��يری كه ايرانيان نوشته اند، در درجه 
اول قرار دارند و اغلب آنها قبل از قرن هفتم نوشته شده است. بنابراين، ايرانيان در مقام 

تفسير قرآن، شور و نشاط بسياری از خود نشان دادند.4 
ب. حديث و روايت: اغلب محدثان بزرگ ش��يعه، ايرانی اند.5 از ش��ش محدث بزرگ 
شيعه، پنج نفر ايرانی هستند.6 مؤلفان كتب اربعه ش��يعه- كه از معتبرترين كتاب های 
حديث شيعه است- همگی ايرانی بوده اند. در ميان كتاب های حديث اهل تسنن، شش 

كتاب است كه به صحاح سته معروف است و همه از سوی ايرانيان نگاشته شده اند.7 
ج. فقه و فقاهت: در فقهای ش��يعه، چه در عصر ائمه اطه��ار)ع( و چه در اعصار بعد تا 
حدود قرن هفتم، اكثريت را فقهای غير ايرانی تشكيل می داده اند. قدمای فقهای شيعه 
كه اكنون كتاب هايشان در دست است و در كتاب های فقهی، آراءشان نقل می شود، غالباً 
غير ايرانی هستند. علت اين امر اين است كه شيعه در آن دوره ها در ايران، در اقليت بوده 

1. همان، ص542-543.
2. همان، ص393.
3. همان، ص395.
4. همان، ص405.

5. همان، ص409-410.
6. همان، ص411.

7. همان، ص411-412.

عالمه مطهری: ایرانيان بيش از 
هر ملت دیگر، نيروهای خود را 
در اختيار اسالم قرار دادند و 
بيش از هر ملت دیگر، در این 
راه صميميت و اخالص نشان 
دادند. در این دو جهت، هيچ 
ملتی به پای ایرانيان نمی رسد، 
حتی خود ملت عرب كه دین 

اسالم در ميان آنها ظهور كرد
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است.1  اما از قرن هفتم به بعد، به ويژه در سه، چهار قرن اخير، اكثريت فقهای شيعه را 
ايرانيان تشكيل داده و می دهند.2 

د. ادبيات: در اين حوزه، خدمات ايرانيان به زبان عربی، بيش از خود اعراب به اين زبان 
بوده و حتی خيلی بيش از خدمات آنها به زبان فارسی بوده است. ريشه اين گرايش قلبی 

و عميق، به عالقه ايرانيان به اسالم بازمی گردد:
ايرانيان به حكم يك انگيزه مقدس دينی، به خدمت زبان عربی همت 
گماشتند. ايرانيان مانند همه مس��لمانان پاك نهاد ديگر، زبان عربی را 
زبان قوم عرب نمی دانستند آن را زبان قرآن و زبان بين المللی اسالمی 
می دانس��تند؛ لهذا بدون هيچ گونه تعصب و با ش��ور و نش��اط و عالقه 

فوق العاده ای، به فراگيری و ضبط و تدوين اين زبان پرداختند.3 
ه. كالم: دس��ته زيادی از ايرانيان ش��يعه در اين حوزه به فعاليت پرداخته اند كه آثار 

گران سنگی از خويش به جا نهاده اند.4 
و. فلسفه: در ميان فالسفه مسلمان، اكثريت با فالسفه شيعه است. اين خود نشانگر اين 
واقعيت است كه »عقل شيعی از اول، عقلی فلسفی بوده است.«5 از سوی ديگر، ايرانيان 
در بخش فلسفه و تفكر فلسفی، نسبت به غير ايرانيان، اكثريت قاطع را تشكيل می دهند. 
به ويژه در قرون متأخرتر )از قرن دهم به بعد( كه ايرانيان يكس��ره به تشيع می گرايند، 
فلسفه اسالمی مختص ايران می شود. ايرانيان فلسفه اسالمی را آغاز نكردند، چون اولين 
فيلسوف اسالمی، عرب اس��ت، اما پس از آشنايی با فلس��فه و تفكر فلسفی، بيش از هر 

جامعه ديگری به آن عالقه نشان دادند.6 
ز. عرفان: در حوزه عرفان نيز، سهم كمی ايرانيان از س��اير جوامع و ملل، بيشتر بوده 

است.7 
در دوران معاصر نيز ايرانيان بازآفرينی فرهنگ و تمدن اسالمی را جز در پرتو فرهنگ 
اسالمی ممكن نمی دانند و دس��تاوردهای انقالب اسالمی نشان می دهد كه دور نيست 
مجدداً عظمت علمی مسلمانان در قرون گذشته در پرتو انقالب اسالمی بازتوليد گردد. 

1. همان، ص414.

2. همان، ص415.
3. همان.

4. همان، ص449-452.
5. همان، ص538.

6. همان.

7. همان.
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3. كاركردهای هنری و صنعتی 
همچن��ان ك��ه ايراني��ان در عرص��ه علم و 
معرفت، توانس��تند فرهنگ اسالمی را شكوفا 
سازند و رش��د بدهند، در عرصه هنر نيز، آثار 
و دس��تاوردهای عظيم و گران سنگی از خود 
به ج��ا نهادند. نكته قابل توجه اين اس��ت كه 
كاركردهای هن��ری ايرانيان ب��رای فرهنگ 
اس��المی، بيش��تر می توان��د نمايانگر عمق 
عالقه آنها نس��بت به فرهنگ اسالمی باشد تا 
كاركردهای علمی آنها؛ زيرا هنر مقوله ای است 
كه با احساس و ايمان انسان مرتبط است و از 

شوق و باور او بر می خيزد: 
خدمات ذوقی و احساسی، بيش از خدمات فرهنگی ]علمی[ می تواند 
نشان دهنده احساسات پاك و خالصانه ايرانيان بوده باشد، زيرا بيش از 

آنها سر و كارش با عشق و ايمان است.1 
مطالعه آثار هنری خلق ش��ده از سوی ايرانيان نش��ان می دهد، كه شاهكارهای آنها، 
متعلق به ارزش و باورهای اسالمی ايرانيان است، معماری ها، نقاشی ها، خوشنويسی ها، 
تذهيب كاری ها، خاتم كاری ها، كاشی كاری ها، معرق سازی ها و... بيشتر در زمينه های 

اسالمی مرتبط هستند:2 
ش��اهكارهای فوق، همه در مس��اجد و مش��اهد و مدارس و قرآن ها و 
كتب ادعيه تجلی كرده است. معمارها، هنر خود را در مساجد و مشاهد 
و مدارس اس��المی بروز داده اند، همچنين كاش��ی كارها، خاتم كارها و 
كتيبه نويس ها. گنجينه های قرآن كه در موزه های مختلف كشورهای 
اسالمی و احياناً كش��ورهای غير اسالمی هس��ت، ارج هنر ايرانی را در 
زمينه های اسالمی و در حقيقت، جوشش روح اسالمی را در ذوق ايرانی 

می رساند.3 
يكی ديگر از نمودهای كاركردهای هنری ايرانيان برای فرهنگ اس��المی، استفاده از 

1. همان، ص574.
2. همان.

3. همان، ص575.

عالمه مطهری: روح زرتشتی گری 
به صورتی بوده )یا درآورده بودند( 
كه به هيچ وجه با علم و فلسفه 
سازگار نبوده و اگر احيانًا افرادی 
زنجير را پاره می كرده اند و به علوم 
می گرایيده اند، زرتشتی گری را 
بدرود می گفته اند. در دوره قبل از 
اسالم، ایرانيانی كه مشعل دار علم 
و فرهنگ و در زمره عالمان دانشگاه 
جندی شاپور بوده اند، مسيحی، یا 

یهودی و یا صابعی بوده اند
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ظرفيت ها و لطافت های زبان فارسی برای خلق و نشر مفاهيم و معارف اسالمی است:
ادبا و عرفا و سخنوران ايرانی، حقايق اسالمی را با جامه زيبای فارسی، 
به نحو احس��ن، آرايش داده اند؛ حقايق اس��المی را با تمثيالتی لطيف 
مجس��م كرده و معانی لطيف قرآنی را در قالب حكاياتی شيرين بيرون 

آورده اند.1 
آثار فاخر نظم و نثر فارسی، در طول دوازده قرن، همواره و به شدت از حقايق و تعاليم 
مندرج در فرهنگ اس��المی، متأثر بوده اس��ت. اغلب مضامين عالی معنوی و اخالقی 

ادبيات اسالمی، ريشه در آيات قرآن يا روايات معصومين)ع( دارند.2 

اسالم مقوم ماهيت فرهنگ جامعه ایران 
گراييدن داوطلبانه و حقيقت جويانه ايرانيان به اس��الم از يك س��و، و حقايق و معارف 
متعالی اين آئين مقدس س��بب گرديد، فرهنگ اس��المی در دل و ج��ان ايرانيان نفوذ 
تاريخی كند و به جزئی ذاتی از »فرهنگ ايرانی« تبديل ش��ود؛ به گونه ای كه در طول 
چهارده قرن گذشته، فرهنگ اسالمی در تمام ش��ئون فردی و اجتماعی ايرانيان نفوذ 

يافته و همه چيز را از خود متأثر كرده است: 
از ابتدای دوره هخامنشی كه تمام ايران كنونی به اضافه قسمت هايی 
از كشورهای همس��ايه، تحت يك فرمان درآمد، تقريباً دو هزار و پانصد 
سال می گذرد. از اين بيست و پنج قرن، نزديك چهارده قرن آن را ما با 
اسالم به سر برده ايم و اين دين در متن زندگی ما وارد و جزء زندگی ما 
بوده است؛ با آداب اين دين، كام اطفال خود را برداشته ايم، با آداب اين 
دين زندگی كرده ايم، با آداب اين دين خدای يگانه را پرس��تيده ايم، با 
آداب اين دين مرده های خود را به خاك سپرده ايم. تاريخ ما، ادبيات ما، 
سياست ما، قضاوت و دادگستری ما، فرهنگ و تمدن ما، شئون اجتماعی 

ما و باألخره همه چيز ما با اين دين توأم بوده است.3 
سازنده و تش��كيل دهنده »هويت« يك جامعه، »فرهنگ« آن جامعه است و فرهنگ 
جامعه ايرانی، »اسالم« است. جامعيت و كمال اسالم سبب گرديده تا اين آئين مقدس، 
فرهنگی پهن دامنه و فراخ از يك سو، و متعالی و مترقی از سوی ديگر، بيافريند و به جامعه 

1. همان.

2. همان.
3. همان، ص47-48.
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انس��انی عرضه بدارد. جامعه ايرانی، »هويت« 
خويش را از فرهنگ اسالمی برگرفته و بيش از 
چهارده قرن است كه تنها بر آن تكيه زده است: 
هويت يك ملت، آن فرهنگی 
اس��ت ك��ه در جانش ريش��ه 
دوانيده است. هويت ملی اين 

مردم، اسالم است.1 
نس��بت »فرهنگ« ب��ا »ف��رد« و »جامعه«، 
نس��بت »روح« به »ب��دن« اس��ت. از اين رو، 
فرهنگ يك فرد يا جامعه به منزله روِح روح او 
است. بنابراين آن گاه كه عالمه مطهری تأكيد 
می كند كه »روح اسالمی« در »كالبد ايرانی« 
دميده شده اس��ت، در واقع مقصود ايشان اين 

است كه فرهنگ اسالمی، مولد شخصيت و هويت جامعه ايرانی است: 
نسبت عقايد و افكار و فرهنگ ها با روح افراد و ملت ها نسبت روح است 
به بدن. عليهذا يك عقيده، يك ايدئولوژی، يك فرهنگ در يك ملت به 
منزله روِح روح اوست. پس مقصود ما از كالبد ايرانی، كالبد روحی ايران 

و ايرانی است.2
آيت اهلل شهيد تصريح می كند كه تنها فرهنگ مشترك است كه می تواند وحدت ملی را 
در هر جامعه ای ايجاد كند، نه نژاد يا جغرافيا. در جامعه ايرانی آنچه عنصر اصلی و هسته 

بنيادين فرهنگ ايرانی به شمار می آيد، »اسالم« است:
نه نژاد و وابس��تگی خون��ی می تواند م��ا را به عنوان ي��ك واحد ملی 
نگه��داری كند و نه مش��خصات و ح��دود جغرافيايی، آنچ��ه می تواند 
نگهداری كند عاليق متين فرهنگی ماست و در ميان مواريث فرهنگی 
ايرانی آن چيزی كه واسطه العقد است و مهره كمر به شمار می رود اسالم 
است، چه از نظر آميختگی اين فرهنگ با اسالم و چه از نظر دل بستگی 
اين مردم به اس��الم، يعنی عالقه به اين فرهنگ ناشی از عاليق اسالمی 

1. مرتضی مطهری، يادداشت های استاد مطهری، همان، ص39.
2. همان، 1382، ج3، ص318.

همچنان كه ایرانيان در عرصه علم 
و معرفت، توانستند فرهنگ اسالمی 
را شكوفا سازند و رشد بدهند، در 
عرصه هنر نيز، آثار و دستاوردهای 
عظيم و گران سنگی از خود به جا 
نهادند. نكته قابل توجه این است 
كه كاركردهای هنری ایرانيان برای 
فرهنگ اسالمی، بيشتر می تواند 
نمایانگر عمق عالقه آنها نسبت به 
فرهنگ اسالمی باشد تا كاركردهای 
علمی آنها؛ زیرا هنر مقوله ای است كه 
با احساس و ایمان انسان مرتبط است 

و از شوق و باور او بر می خيزد
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اين مردم است.1 
اسالم، نيرومندترين عنصر فرهنگی ماست.2 

نكته جامعه ش��ناختی ك��ه عالمه مطه��ری بيان 
می كند اين اس��ت كه همچنان ك��ه »افراد« دارای 
شخصيت ها و روحيه های متفاوتی اند، »جامعه ها« 
نيز دارای شخصيت ها و روحيه های متفاوتی اند. از 
اين رو، می توان از چيزی به عن��وان »روح ايرانی« 
سخن گفت؛ يعنی »جامعه ايرانی« دارای خصايص 
و ويژگی هايی تمايزبخش نس��بت به س��اير جوامع 
بشری است و به همين سبب، »روح ايرانی« با ساير روح ها متفاوت است. از فرد انسان 
شروع كنيم. از نظر جسمی و بدنی، همه انسان ها دارای ش��باهت هايی بسيار هستند، 
در عين حال، تفاوت هايی در رنگ، ش��كل و م��زاج آنها وج��ود دارد. از نظر روحی نيز 
بايد گفت انس��ان ها در كنار اش��تراك در فطرت الهی و گرايش های اصيل انسانی، يك 
سلس��له اختالفات روحی نيز با يكديگر دارند. اما در سطح اجتماعی و ملی، واضح است 
كه مليت های مختلف از نظر ظاهری با يكديگ��ر تفاوت های نمايانی دارد، به طوری  كه 
می توان بر مبنای ظاهر و قيافه حدس زد كه فرد اروپايی اس��ت يا آفريقايی يا آسيايی. 
افزون بر اين، حتی در درون مرزهای ملی نيز، ظواهر جسمی قوميت ها، گاه با يكديگر 
به صورتی آش��كار، متفاوت اس��ت. از نظر روحی نيز جوامع و مليت ه��ا از خصوصيات 
تمايزبخش برخوردارند، به عنوان مثال، جوامع و مليت ها غالباً از نظر س��بك هنرهايی 
همچون شعر، موسيقی، نقاشی و... با يكديگر متفاوت هستند. يا حتی می توان تشخيص 
داد كه به عنوان مثال، برخی از مليت ها و جوامع، تعصب و غرور زيادتری دارند، برخی 
احساساتی و عاطفی اند، برخی عقلی و منطقی اند و...3 عالمه شهيد يكی از خصوصيات 
»روح ايرانی« را »عقالنيت فلسفی« ايرانيان معرفی می كند و همين خصوصيت را عامل 

رشد و گسترش چشمگير فلسفه و حكمت در ميان ايرانيان می داند.4 
با تفاصيل مذك��ور می توان نتيجه گرفت ك��ه از ديدگاه عالمه مطهری اس��الم مقوم 
ماهيت فرهنگ در ايران و يكی از علل اقبال عميق و ريش��ه ای ايرانيان به اسالم بود كه 

1. همان، ج10، ص117.
2. همان، ص119.

3. همان، ج3، ص318-319.
4. مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسالم و ايران، همان، ص538.

فرهنگ اسالمي به پنج واسطه، 
در ایجاد جنبش های اجتماعی 
در ایران به خصوص انقالب 
نيادي  اسالمي، نقش آفریني ب
كرده است: توليد »ایدئولوژي 
انقالبي«، توليد »كنش انقالبي«، 
توليد »رهبر انقالبي«، توليد 
»گروه پيشرو انقالبي« و توليد 

»بسيج فراطبقاتي انقالبي«
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آنها ماهيت اين آئين مقدس را با عقالنيت و فطرت الهی خود، كاماًل س��ازگار و هم سو 
يافتند. كاركردهای فرهنگ اس��المی برای جامعه ايرانی زدودن س��يطره س��نت های 
فرهنگی ناروای زرتشتيان در دوره متأخر و زايش های بنيادين دانش و معرفت در ادوار 
بعدی و از همه مهم تر رويش انقالب اجتماعي از بستر فرهنگ اسالمي در دوران معاصر 
بود. فرهنگ اسالمي به پنج واسطه، در ايجاد جنبش های اجتماعی در ايران به خصوص 
انقالب اس��المي، نقش آفريني بنيادي كرده اس��ت: توليد »ايدئولوژي انقالبي«، توليد 
»كنش انقالبي«، توليد »رهبر انقالبي«، توليد »گروه پيش��رو انقالبي« و توليد »بسيج 
فراطبقاتي انقالبي«. همچنين به استقالل ايدئولوژيك در برابر ايدئولوژي هاي سكوالر 
نيز به عنوان كاركرد معرفتي كمك شايانی كرد. در مقابل كاركردهای جامعه ايرانی برای 
فرهنگ اسالمی، نيز در تاريخ قابل انكار نيست. كاركردهای تبليغی و نظامی، كاركردهای 
علمی و كاركردهای هنری و صنعتی. بر اساس نظريه عالمه مطهری، گراييدن داوطلبانه 
و حقيقت جويانه ايرانيان به اسالم از يك سو، و حقايق و معارف متعالی اين آئين مقدس 
سبب گرديد، فرهنگ اسالمی در دل و جان ايرانيان نفوذ تاريخی كند و به جزئی ذاتی 
از »فرهنگ ايرانی« تبديل ش��ود؛ به گونه ای كه در طول چهارده قرن گذشته، فرهنگ 
اسالمی در تمام شئون فردی و اجتماعی ايرانيان نفوذ يافته و همه چيز را از خود متأثر 

كرده است. از اين رو، هسته مركزی فرهنگ جامعه ايرانی، »اسالم« است. 
رويش انقالب های ب��زرگ اجتماعی، سياس��ی و فرهنگی در ايران از ديدگاه ش��هيد 
مطهری جز در پرتو تعامالت فرهنگی ايران و اسالم ممكن نبود و بقای عظمت و اعتالی 

ايران نيز به اين تعامالت وابسته است. 


