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 چکيده
هاي آن، از بدو مطرح شدن در ایران واکنش یمارکس -یماتریالیسم در معناي هگل

افرادي نخستین مطهري ازجمله مرتضی روحانیت برانگیخت.  در میان ویژهبهاي سابقهبی

و تبعات ناشی از آن در فضاي فکري  بود که با درک اهمیت و حساسیت این مفهوم

گیري و جبهه که توانست در تقابلنحويبه ،م توجه بدان را دریافت، ضرورت مسلّجامعه

خصوص روحانیت را به اجماع نسبی برساند. اینکه بهبخشی از جامعه و  در برابر آن،

 در این کارزار، نقش و عملکرد میراث ادبیات فارسی به چه نحو و با چه کیفیتی بوده

پژوهش حاضر است. براي رسیدن به پاسخ این پرسش،  و مهم است، پرسش اصلی

قرار  محتوایی بررسیتحلیل و ي را از این منظر خاص، موردمرتضی مطهر مجموعه آثار

دهد که ادبیات در کارزار نشان میحاصل از دریافت و تشریح این آثار ایم. نتایج داده
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بینی بینی توحیدي و جهانیعنی تقابل میان جهان کنندههستند که در این نزاع تعیین ایرانی

مطهري  بر این اساساند. ایفا کردهمشخصی را  نقشو هریک  شده فراخوانده مادي

این خوانش  درحقیقت حافظ ارائه داده وي و اندیشهاز شعر  را خوانشی غیرمادي

در است. ازطرفی  بوده با محوریت احمد شاملو ران ماتریالیستالعملی در برابر مفسّعکس

یا  الهی يموالنا و سعدي نیز درجهت بسط و تقویت ایدهي آثار مطهري، شعر و اندیشه

 رفتههاي ماتریالیستی به کار گفتمانهرچه بیشتر منظور تضعیف به بینی توحیدي،جهان

نهد و از رهگذر را در یک فرمول ماتریالیستی می نیشابوري خیامنهایت مطهري است. در

بخشی از  حاصل جمع این آرا، کند.او، تقابل با ماتریالیسم را دنبال می يشعر و اندیشه

 کند. ت فارسی در مناسبات اجتماعی و سیاسی معاصر را نمایان میعملکرد ادبیا

 .مطهريمرتضی  ،ماتریالیسم ،ادبیات فارسی، الهیات :کليدی هایواژه

 

 مقدمه و طرح بحث. 1

هاي جهان دستخوش تغییر انقالب صنعتی در غرب سرآغاز تحوالتی شد که طی آن بنیان

هاي هاي داخلی تولیدات انبوه صنعتی، کارگاهقرار گرفت. در عرصه ت جديو تحوال

د و پس از چندي با انباشت سود در نزد اقلیت یمرور به ورشکستگی کشانکوچک را به

المللی نیز تولید هاي بینهاي هولناک طبقاتی به وجود آمد. در عرصهثروتمند، شکاف

 طریقتا بدینبیشتر و نیز بازارهاي بزرگ مصرفی بود  يمواد اولیه منابع و انبوه نیازمند

داري با سرمایهالمللی هاي بینترتیب در صحنه. بدیننشانده شودسود  يعطش کشنده

هاي جدي را با چالش انسان معاصرو رقم زد جهان دوقطبی را  ،استعمار يخلق پدیده

مندان جهان را براي یافتن گیري جهان دوقطبی، اندیشیعنی شکل مسئله. این کردمواجه 

جا اهمیت یافت که این امر تا بدان وبرانگیخت  ،وجودآمدهههاي برفت از بحرانراه برون

ترین هاي مختلف علوم تبدیل شد. یکی از مهمشاخه اصلی عام و مسئلهتدریج به به

هاي گروه، عقاید و تناقضات متعدد آن داري افسارگسیختهمحورهاي مقابله با سرمایه

 هاي فریبندهو با وعدهتدریج در جهان تکثیر شد به این گروهترتیب عقاید چپ بود. بدین

چین و  ،د. در شوروي، آلمانکنهمراه  هاي ستمدیده و محروم را با خودتوانست توده
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-توجهی از دنیاي جدید، لهتدریج بخش قابلهاي چپ قدرت گرفتند و بهفرانسه گروه

 ياز دوره ویژهبهدر ایران . اقتصادي موضع گرفتند -فلسفی -فکريعلیه این سیستم 

رسوخ کرد. در این دوره تغییرات الگوي اقتصاد که  یستیالیهاي سوسمشروطه اندیشه

ایران  يجامعه ،المللی بودداري بینهاي غربی و سرمایهمستقیم برخورد با دولت ينتیجه

 يو در این میان از اواسط سده کردمبّدل  تناقض اي سرشار از تضاد ورا به مجموعه

هاي صورت گسترده به مهاجرتبه ق قرار داشتند،نوزدهم کارگران ایرانی که در فقر مطل

ویژه ه)ب ایران به آسیاي میانه، قفقاز يزدهوران فالکتدهقانان و پیشه» .ناخواسته تن دادند

ن، زنگبار، هرات، مسقط، کراچی، امبول، دمشق، حلب، بغداد، هندوستاتاس باکو( و حتّی

 (. 124-114: 1384، )شاکري «کردندترکیه و حتّی امریکا مهاجرت می

ترین شهرهاي جنوب روسیه و قفقاز، اصلیویژه بهبنابراین همسایگان شمالی ایران 

این کارگران » گوید:اي میرفت. مراغهشمار می ی ایران بهیمقصد کارگران مهاجر روستا

فروشند، مابقی فروش، آشپز و دستفعله و حمّالند مگر چهل پنجاه نفر که میوههمه 

 (. 49: 1362، اي)مراغه «سرگردان و محتاج قوت الیموت

تدریج با متأثّر شدن از فضاي اجتماعی روسیه و قفقاز که از کارگران مهاجر به

هاي و بستر سازمانفعّالیت احزاب سوسیالیست بودند، مقدّمات اصلی و هاي مهم کانون

آورده و در بازگشت به ایران عقاید خود را بسط و گسترش دموکرات را فراهم  الیسوس

و « اجتماعیون عامیون» ،«همت»انند (. احزابی م411 :1382آجودانی، . رکدادند )

(. با 12: 1364، . سپهررکران خود بود. )اجومحصول مراودات ایرانیان با هم« عدالت»

 ازجمله ایران به کشورهاي همجوار شوروي با شدت بیشتري سمیمارکس ،اکتبرانقالب 

 ينوعی ایده غبلّرضاخان که مُ قدرت گرفتنبا ي ایران در این میان در جامعه. سرازیر شد

میان ناسیونالیسم رضاخانی  بزرگ ناسیونالیسم مبتنی بر مرزهاي جغرافیایی بود، تعارض

  .برطرف شد چپهاي گروهتی با سرکوب با اینترناسیونالیسم مارکسیس

در شرح و بسط مبانی تئوریک مارکسیسم در ایران، تقی ارانی بیشترین تأثیر را داشته 

و  ارانی که با تفکراتتقی (. 1387؛ احمدي: 1384منی: ؤ؛ م1372. فرزانه: رک) است
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، آبراهامیان. رک) در آلمان آشنا شده بود (Karl Marx)مارکسکارل  آراء و نظریات

هاي آغاز بحث ينقطهرا دایر کرد و  دنیا يدر برگشت به ایران مجله ،(199-194: 1384

ترین مهم يازجملهمختلف رواج داشت.  هايها در میان جریانداري شد که تا سالدامنه

این مفهوم  بود. کیالکتید سمیالیماتریالیسم و مشخصًا ماتر ،مباحثی که ارانی مطرح کرد

اي که و انرژي نهفته کششاعتبار بهدر آن دوره عنوان دال مرکزي گفتمان مارکسیسم، به

را در خود جذب کرد. هدف  ي ایرانهاي فکري جامعهخود داشت، بخشی از ظرفیت در

ایران  اي همانند ایران، تبیین ماتریالیستی تاریخ اندیشه درارانی از طرح این ایده در جامعه

تنها فکري که در سیر »گوید: می« کیالکتید سمیالیماتر» يمقاله يدر مقدمه ارانی بود.

فلسفه و فکر مادي است و از  ،قی بوده و هستر و مترّمنوّ  يتاریخ همواره رهبر طبقه

که افکار درصورتی ،تر شدهتر و دقیقتاریخ کامل يهمین نظر ماتریالیسم در ادوار مختلفه

ها تقریباً با مختصر در عموم دوره ،بر نظریات ارتجاعی بوده مخالف چون پیوسته مبتنی

 (. 2تا: )ارانی، بی« اختالف به یک شکل بروز نموده است

در  هاي دینی بود،تانگاشتن سنّ معناي نادیدهبهبیش از هرچیز با طرح این ایده که 

این میان یکی هاي جدي روحانیت برانگیخته شد. در هاي بعد، واکنشآن دوره و دوره

توجهی از انرژي مرتضی مطهري بود. وي بخش قابل ،ترین افراد این گروهشدهاز شناخته

به کار گویی و رفع شبهات ناشی از ماتریالیسم پاسخ مسیرو تمرکز فکري خود را در 

هاي وي بوده است( همانند هاي مکتوب سخنرانینسخهبیشتر ) هایی. در کتابگرفت

صورت به نقد بر مارکسیسم ،اصول فلسفه و روش رئالیسم ،گريديعلل گرایش به ما

پرداخته  مسئلهمطهري به ابعاد مختلف این  اخص و در سایر آثار بنا بر اقتضا و ضرورت،

 و عملکرد ، نقش و جایگاهدور ماندهپژوهشگران  رساست. در این میان آنچه از دید

اینکه در آن بخش از  .است کنندهعیینبسیار مهم و ت ادبیات فارسی در این آوردگاه

ماتریالیسم  ابعاد مختلف مطهري که ناظر بر تقابل گسترده بامرتضی فکري  يمنظومه

ایفاي نقش و در چه سطحی  شدهادبیات فارسی چگونه و با چه کیفیتی حاضر  ،است

 شد. خواهدپرداخته  ه آناست که در ادامه ب نوشتار حاضر و مهم اصلی يمسئله کرده،
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 تحقيق یپيشينه. 1 .1

هاي معاصر، ترین و اثرگذارترین شخصیتعنوان یکی از برجستهاندیشه و آثار مطهري به

ماتریالیسم در  يمقوله يبارهدرمیان دراین است. همواره موردتوجه پژوهشگران بوده

 ايمقالهدر  (،1390) کرمانی و است. شاوردي اي انجام شدهمطهري آثار برجسته ياندیشه

تحلیل و نقد حرکت دیالکتیکى هگل و ماتریالیسم دیالکتیک با تأکید بر آراى »باعنوان 

اسالمی با مارکسیسم ازنظر مطهري  يبه تفاوت مفهوم حرکت در فلسفه ،«شهید مطهري

بررسی  باعنوان ،(1391) محمد صدرا ينامهپایان ،. اثر مهم دیگر در این زمینهنداپرداخته

هاي است که در فصل سوم به تالش هاي چپ در ایران معاصرمل روحانیت و اندیشهتعا

و  حقیقاتی که اندیشهست تگفتنیاست.  شده مطهري در مصاف با ماتریالیسم پرداخته

 .بسیار اندک است ،مطهري را در پیوند با ادبیات موردبررسی و تحلیل قرار دهد آثار

ادبیات عربی در آثار استادمرتضی اي باعنوان نامهانپایدر  ،(1393) پور شیرجوپشتموسی

است و  دهکرمطهري بررسی  اي از آثار، جایگاه زبان و ادبیات عربی را در پارهمطهري

مبانی عرفان از منظر امام خمینی و اي با عنوان نامهدر پایاننیز  ،(1386) تیجانی سماري

 مرتضیبه اقتضاي پیوند عرفان و ادبیات، تا حدودي به مباحث ادبی نزد  ،شهید مطهري

، به «راز تماشاگه به گذرا نگاهی» يدر مقاله ،(1391است. رحمدل ) مطهري نزدیک شده

و  یزدي زادهحسین .است حافظ پرداخته يشعر و اندیشه يهاي مطهري دربارهدیدگاه

کید بر کتاب أمطهري با ت مرتضیالمی را ازمنظر علل انحطاط تمدن اس ،(1395) مالباشی

جایگاه و کارکرد شعر و » ي(، در مقاله1400)و فسایی  و دري بیان کرده داستان راستان

سعدي شیرازي را ي و اندیشه شعر ،«مطهري مرتضیفکري  يمنظومهسعدي در  ياندیشه

تحقیق مستقلی که منطبق  ،اند. با این توصیفاتجو کردهوفکري مطهري جست يدر منظومه

مطهري با ي در مواجهه فارسی نقش و کارکرد ادبیاتبررسی با رویکرد نوشتار حاضر به 

اعتبار نشان دادن این نوشتار بهاصلی است. اهمیت  ماتریالیسم پرداخته باشد، یافت نشده

 است. اجتماعی ایران معاصر -جایگاه انکارناپذیر و مهم ادبیات فارسی در فضاي سیاسی
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 . مطهری و تقابل با ماتریاليسم۲

دوران  (، در92-91: 1، ج1388، . کاپلستونرک) ي تاریخیبا وجود سابقه ماتریالیسم

در یک نگاه مطرح شده است.  کالن ابعاد گسترده وبینی در جهان یصورت نوعجدید به

به وجود ، لیسم که معتقد به روح و فکر غیرمادي استئاماتریالیسم برخالف ایدکالن، 

. بابک احمدي در توضیح مفهوم ماتریالیسم اعتقاد دارد انسان يیک دنیاي مادي ماورا

معناي ماده و امر مادي است. ماتریالیسم به Materia ماتریالیسم از لفظ»آورده است: 

دهد و اندیشه، آگاهی و معنویت آیینی فلسفی است که تمامی واقعیت را به ماده کاهش می

 (.155: 1391)احمدي، «شناسدتکامل ماده می يتیجهرا صرفاً ن

دنبال تبیین مادي از تاریخ در کلیت هاساس ماتریالیسم با مبنا قرار دادن ماده، ببراین

، هااي است که سایر مؤلفهدر گفتمان مارکسیسم همانند شالوده ویژهبهآن است. این مفهوم 

تأثیر است. مارکس تحت و بر اساس آن تنظیم شده آن قرار گرفته فرازبر  هااهداف و برنامه

دانست، صورت تحول امر مطلق در اشکال متفاوت میهگل که تاریخ را تکاملی و به

مقداري روش دیالکتیک  مارکس. تاریخ داشتقبال رونده در موضعی تکاملی و پیش

و محتوایی  لیستی تهی کرد و معنائاهگل را تغییر داد و آن را از اصول و عناصر اید

مبارزات  يتاریخ صحنه ،انداز مارکسیماتریالیستی بدان بخشید. بر این اساس در چشم

 :(. به باور مارکس37-36 :1388، . مارکسرکطبقاتی است )

هاي اقتصادي و تضاد حرکت دیالکتیکی را باید نخست در خود اشیا و در جنبش»

 (. 29: 1328، ییخو)زریاب «طبقاتی جستجو کرد و نه در فکر و ذهن

دنبال نشان دادن امکان حرکت تکاملی تاریخ در فقدان ماتریالیسم دیالکتیک بهطورکلی به

 يتعبیري عامل حرکت تاریخ، نه ایدههاي خارجی بود. بهامر متعالی و غیرمادي و محرک

زیرسلطه گر و که به تضاد میان سلطه بودتولید  يشیوه ویژهبه خدا بلکه نیروهاي مادي و

جاست که آورد. درست ازهمینو این تضاد چرخ تاریخ را به حرکت درمی شدمنجر می

  .عنوان عامل و محرک اصلی تاریخ به چالش کشیده شده استخدا به يایده
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بینی توحیدي و مختل کردن کارکرد دین بینی مادي در برابر جهانگرفتن جهان قرار

ها را خداباور و دینی ایران، موجی از واکنش يدر جامعه در سطح فردي و اجتماعی

هاي فلسفه تطبیقی، باعنوان اصول جدي را در درس يهبرانگیخت. طباطبایی اولین مواجه

مطهري مرتضی با تعلیقات  اصول فلسفه و روش رئالیسمصورت کتاب فلسفه داشت که به

سیداسداهلل خرقانی، مشکینی، مصباح یزدي، مکارم  ،. مطهريشدچاپ  1332در سال 

( ازجمله 120-107: 1391، . صدرارکمحمدتقی فلسفی )و  شیرازي، جعفر سبحانی

نقش میان افرادي بودند که در برابر امواج ماتریالیسم در ایران ایستادگی کردند. دراین

: 1360شفیعی دارابی،. رکتر بوده است )تر و مهممطهري از سایر افراد برجسته مرتضی

. رک) اندنامیده «مبارزه با ماتریالیسم يقهرمان عرصه»او را  برخی کهنحويبه (،237

 .(1391: صدرا

 

 مطهری با ماتریاليسممرتضی نقش ادبيات در تقابل  .۳

هاي ادبی دارد. در کارگیري سنتهاي در بمطهري ازجمله افرادي است که اهتمام ویژه

اي گنجینه ؛ بلکهآیدو لوکس به شمار نمی سطحی يادبیات امر ،ويفکري  يمنظومه

منظور تأیید یا تضعیف مطالب و ست که عنداالقتضا بههاو بصیرتاز معارف متراکم 

 هاي مختلف آن،و سویه د. درک ضرورت ادبیاتشواستفاده می شدهرحمباحث مط

داستان و  تماشاگه راز، عرفان حافظ، آیینه جامهمانند  یمستقل مطهري را به نگارش آثار

صورت پراکنده مواجهه با ادبیات، وي به ياست و جداي از این نحوه سوق داده راستان

میان کند. دراینجاي آثارش به معرفتی برخاسته از ادبیات رجوع میو غیرمستقل، در جاي

ه و چشمگیر است. مطهري با ماتریالیسم بسیار برجست يدر مبارزهفارسی جایگاه ادبیات 

تواند هاي نهفته در ادبیات فارسی اشاره دارد که میبیش از هرچیز به ظرفیت مسئلهاین 

د. در کنهاي تاریخی حاضر شود و عملکرد اجتماعی خود را ایفا ترین برههدر حساس

هاي سنت ادبیات فارسی، مشخص ترین چهرهشدهادامه با اشاره به برخی از شناخته
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هاي آنان چگونه و با چه کیفیتی درجهت شرح ه مطهري از شعر و اندیشهخواهد شد ک

 .است کردهبینی مادي استفاده بینی توحیدي و تقابل با جهانو تفسیر جهان

 

 های ماتریاليستیدریافت نفیحافظ و . 1. ۳

ها در دست مطهري براي تقابل با ترین فرصتحافظ یکی از مهم يشعر و اندیشه

هاي ها و برداشتپذیري شعر حافظ به قرائتتأویل ویژگیکه است. ازآنجایی ماتریالیسم

 ،هاانگیزترین برداشتدنبال آن است که به یکی از مناقشهمطهري به ،است متکثر انجامیده

شناسانه به هاي ماتریالیستی از حافظ پاسخ دهد. او با نوعی بینش آسیبیعنی برداشت

جامعه را  زعم خودبه ،رایج شبهات ماتریالیستی کردنمرتفع  سراغ حافظ رفته است تا با

بحث  متیعزآغاز و  ي. نقطهناشی از آن دور نگه دارد ياز کید ماتریالیسم و مفسده

شعر  آنجااحمد شاملو است. توضیح اینکه شاملو در « مقدمه بر حافظ شیرازي»مطهري، 

 -کامالً دنیامحور خوانشیکند و قات عرفانی خالی میتعلّ یحافظ را از تمامو اندیشه 

هاي ماتریالیست»گوید: صراحت میبهباره دهد. مطهري دراینرائه میمادي از شعر حافظ ا

اند. یکی از این تشبثات تحریف ایران اخیراً به تشبثات مضحکی دست زده

ذهان را متوجه هاي مورداحترام، اهاست. کوشش دارند از راه تحریف شخصیتشخصیت

 (. 25: الف1361)مطهري، «بنمایند ،ماتریالیسم، خود يمکتب و فلسفه

شبهات  به براي این منظور از دوطریق و گیردمطهري با جدیت در برابر شاملو قرار می

 دهد:حافظ پاسخ می يدرباره شاملو

 

 های فرامتنیاستناد به داده .۲. ۳

 گوید: کند و میگویی به شاملو به برخی از اطالعات تاریخی استناد میمطهري براي پاسخ

 مرگش از پس را او وانید که عبداهلل نیالدقوامخواجه درس در حافظ يشاگردهم»

 د،یالشه المرحوم د،یالسع االعظم موالنا صفات، ملک ذات» عنوانبه او از کرد، يآورجمع

 ادی «هیالسبحان المعارف مخزن هیالروحان اللطائف معدن راالدبا،ینحار استاد مفتحرالعلما،
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: دهدیم حیتوض نیچننیا را وانشید يآورجمع به حافظ خود نشدن موفق علت و کندیم

 و مفتاح و کشاف بحث و احسان و تقوا بر مالزمت و قرآن درس محافظت يواسطهبه

 اشتات جمع به عرب نیدواو تجسس و ادب نیقوان لیتحص و مصباح و مطالع مطالعه

 (. 11: همان) «نپرداخت اتیغزل

رفته الدین عبداهلل که حافظ سحرگاهان به درس او میدر ادامه به سخنان قوام وي

میرسّید شریف گرگانی نیز که شعر حافظ  ،کند. سخنان استاد دیگر حافظاست، اشاره می

داند، شاهدي محکم را تماماً الهامات و حدیث قدسی و لطائف حکمی و نکات قرآنی می

 . همان() ا ساختن ساحت حافظ از اتهام ماتریالیست بودن استبراي مبرّ 

 

 یمتنشواهد  استناد بر. ۳ .۳

کند ن متنی نیز استناد مییها و قرادادهمتنی، به مطهري عالوه بر اطالعات و شواهد برون

 براي نمونهدهد؛ هاي ماتریالیسم را با استناد بر اشعار حافظ توضیح میلفهؤو برخی از م

که  را بینی ماديهاي جهانیکی از ویژگی يمثابهپرستی بهباشی و عیشتئوري خوش

 دهد:با این اشعار توضیح می ،است حافظ مطرح کرده يشاملو درباره

 دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر

 اره رسیدي به بهارـشکر آن را که دگر ب

 ی آینه را قابل سازــان طلبـــروي جان

 

 ه ره عیب مپويــش درآ و بـــاز ره عی 

 ق بجويـــان و ره تحقیـبیخ نیکی بنش

 وروينسرین ندمد ز آهنوورنه هرگز گل

 (13: الف1361مطهري،)                   

 گوید:مفهوم عیش در شعر حافظ می يمطهري دربارهدر همین رابطه 

اصطالح اپیکوریسم باشی و بهدانم کسانی که مفهوم عیش حافظ را به خوشمن نمی

 کنند:این ابیات را چگونه تفسیر می ،کنندتوجیه می

 سـش در کـــاط عیـــم نشــبیننمی

 عشرت کنیم ورنه به حسرت کشندمان

 

 ه درد دینیـــی نـــان دلــــه درمــــن 

 روزي که رخت جان به جهان دگر کشیم

 (16: همان)                                 
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 انکار روز رستاخیز نشانی از بینشی مادي است که شاملو آن را به حافظ نسبت داده

 گوید:و می آیدمیاست. مطهري درصدد توضیح این مقوله در شعر حافظ بر

اي دیگر گونهدیگر انسان را بهکند و ازطرفطرف رستاخیز را انکار میاین کیست که ازیک»

خیال »اي که ، قطره«گوهري که از کان جهانی دگر است»، «جام جم»بیند. دل را می

انسان »و « الدنیاانسان قبل»خواند و به می« نشینپادشاه سدره»، «پزدبحر می يحوصله

« سیاه ينامه» يکند، دغدغهمعتقد است، دنیا را کشتزار جهانی دیگر معرفی می« بعدالدنیا

 (.13: الف1361)مطهري، «جانش شده است يداند که حجاب چهرهدارد، تن را غباري می

سوي خوانش عرفانی هاي مادي است که مطهري را بهگفتمانبر این اساس تقابل با 

بینی توحیدي استواري مجهز است دهد. عرفانی که به جهانسوق می ،از شعر حافظ است

تواند بسیاري از نیازهاي انسان را پاسخ دهد. بر همین اساس است که مطهري زبان و می

ه بسیاري از تناقضات در این بافتار دهد کمی عرفانی قرارکامالً حافظ را در یک بافتار 

 :شوندمی حلو  هضم

اش بنماییم؟ یک چگونه ممکن است تعبیرات شاعران را حمل به مفهوم ظاهري»

تا  ماتریالیست جواب داده بود شعر حافظ: یعنی بیا که آتش موسی نمود گل/ ينویسنده

گري و شعري دیگر شاعر است به یهودي يعالقه ياز درخت نکته توحید بشنوي، نشانه

عجیب شنو از بخت واژگون/ ما را بکشت  يگوید: این قصهکه در همین غزل است و می

 (. 364تا:مطهري، بی) «شاعر به مسیحیت است. يعالقه يیار به انفاس عیسوي، نشانه

جدي  العملیحافظ، عکس يهاي عرفانی از شعر و اندیشهاساس تمامی خوانشبراین

دهد که برخی از شبهات، خوبی توضیح میهاي ماتریالیسم است. مطهري بهدر برابر هجمه

هاي موجود در گفتمان عرفان است. وي براي و ظرافت هاگیپیچید نکردن درکناشی 

 گوید:توضیح مفهوم خطا و قلم صنع در شعر حافظ می

عنوان اعتراض به خلقت به ي اشتباه برخی شده است که بیت موردبحث راآنچه مایه» 

ایهام »که نپوش است. غافل از ایخطا يبه کار بردن کلمه ،اندحافظ تلقی کرده ياز ناحیه

اي که خالف مفهوم اي دوپهلو به کار بردن و احیاناً کلمهیعنی جمله یا کلمه ،«و توریه

زیاد از آن  استعمال کردن از حسنات بدیهیّه است و شعراي عرفانی ،ظاهرش مراد است
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گیرند... تصور اینکه حافظ در بیت موردبحث بخواهد به خلقت اعتراض و نظر بهره می

 (.69: 1374، مطهري) «ري عامیانه است.تصوّ ،پیر را تخطئه نماید

 

 ی ساختن منصور حالج از تهمت ماتریاليسم شعر حافظ و مبر  . 4. ۳

 ناحیه ازوارد شده  يهابه تهمت گريعلل گرایش به ماديمطهري در کتاب 

 یعلدر همین راستا درخصوص پردازد. وي می ،حالجهاي ماتریالیست به شخصیت

 گوید:می رفطروسیم

طبق نظر  ...اند از حالج یک مادي منکر خدا بسازندبرخی مادي مسلکان معاصر خواسته»

 ،بوده عیارتنها یک ماتریالیست تمامهاي عصر خود( حالج نه)ماتریالیست این مدعیان

یعنی ماتریالیسم او ماتریالیسم  ؛کرده استمنطقاً نیز از منطق دیالکتیک پیروي می

دیالکتیک بوده و همان فلسفه و منطق را داشته که هزاران سال بعد از او مارکس و انگلس 

تنها شخصاً یک لم کردند و نهبا تکیه بر ماتریالیسم فویرباخ و منطق هگل در جهان ع  

هاي زحمتکش را داشته و هدفش درد خلق و رنج توده ،یالکتیسین بودهماتریالیست د

تشکیل حزب و جمعیت براي واژگون کردن رژیم فئودالیسم حاکم و نهادهاي وابسته به 

 (.18 الف:1361مطهري، ) «آن بوده است.

 زوایايابعاد و دهد که ضمن توضیح مطهري قرار می فرصتی را در اختیار ن مسئلهای

هاي عرفانی را هاي مهم سنتتشخصی يشده دربارهماتریالیسم، شبهات مطرح مختلف

دهد و شعر او را درجهت رها د. براي این منظور مطهري به حافظ ارجاع میکنمرتفع 

 گیرد:تهمت ماتریالیست بودن به کار میقید حالج از  کردن

جمله حافظ او را انگیز در جهان اسالم است. عرفا و از آن حالج یک شخصیت خیال»

اهلل و بقاءباهلل رسیده بوده است و از مقاماتش دانند که به مقام فناء فیعارفی بلندقدر می

کرده است و همین باعث قتلش بازگو می ،فهم و درک نبودهکه براي مردم قشري قابل

 گوید:شد. حافظ می

 ردم دوشـمشکل خویش بر پیر مغان ب

 بلند دار ت سرــزو گشـگفت آن یار ک

 کردر حل معما میـــد نظـــه تأییــکو ب 

 کردش این بود که اسرار هویدا میــجرم
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ادعاي خدایی نیست، ادعاي فنا و انجذاب در خدا است  ،عرفا معتقدند که اناالحق گفتن

کند که خود احیاناً این جاذبه را حس کرده باشد. ها را کسی درک میگونه انجذابو این

« هاي سبحانیرموز سر  اناالحق چه داند آن غافل که منجذب نشد از جذبه :گویدحافظ می

 .(20-19الف: 1361مطهري،)

 

 موالنا و مقابله با ماتریاليسم. 4

در برابر مباحث  اوالعمل مستقیم عکس بایدموالنا و عرفان در نزد مطهري را  يمسئله

مبهم خواهد ماند. ارانی همچنان  مسئله ،هاي ایران دانست و بدون توجه بدانماتریالیست

درپی به دین پی هاي، انتقاددنیا يایرج اسکندري و بزرگ علوي، در مجله انندو یارانش م

هاي ها مذهب همانند تمام پدیدهاند. ازنظر آنبینی توحیدي وارد کردهو در کل، جهان

ارانی، رک. ) است تأثیر شرایط مادي به وجود آمدهمادي، امري تاریخی است و تحت

، روح را نیز مشمول «ماتریالیسم دیالکتیک» يارانی در مقاله ،انداز(. از این چشم2 تا:بی

 با چنین بینشی ارانی به سراغ عرفان رفته است تا نشان دهد عرفان .کندتعریفی مادي می

با این  ارانی «عرفان و اصول مادي» يشرایط اقتصادي است. در مقاله يبرساخته تنها

مغز است و با تغییر محیط، ساختمان و عملکرد  اننداستدالل که تفکر مرتبط با اعضایی م

تکاملی  يرسد که عرفان و تصوف نیز اساساً در سیربه این نتیجه می ،کنداعضا تغییر می

تصوف در یونان، چین، هند، جهان  يبه وجود آمده است. بر این اساس ارانی به مقوله

تابعی از متغیر شرایط  مسئلهپردازد تا نشان دهد که کیفیت بروز این مسیحیت و ایران می

 تولید مادي است: ياقتصادي و شیوه

بیند و دالیلی براي فریفتن خود مورد که یک طبقه در خود قدرت پیشرفت می در هر»

مادي هم براي  يکند و اگر زیردست بود و وسیلهندارد، مادي، منطقی، دقیق فکر می

لیسم و ئاپردازد و ایداستخالص خود نداشت، ناچار به تصورات، آرزوها و فانتزي می

 (.110تا:)ارانی، بی» شودپرستی در عقایدشان ظاهر میروح
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ارانی در فضاي  ژرف تأثیر يدرباره اصول فلسفه و روش رئالیسم يمطهري در مقدمه

 گوید:میصراحت بهفکري عصر 

هنوز طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک  ،گذردسال از مرگ دکتر ارانی می15تقریبا با آنکه »

اند بهتر از او بنویسند. دکتر ارانی در اثر آشنایی به زبان و ادبیات فارسی در ایران نتوانسته

الجمله به زبان عربی، ماتریالیسم دیالکتیک را سر و صورتی بهتر از آنچه و آشنایی فی

داده است. به این مناسبت است که با  ،س و لنین و غیرهم داده بودندمارکس و انگل

ها در این زمینه، ما بیشتر گفتار دکتر ارانی را سند قرار وجود بسیاري از تألیفات و ترجمه

 (.22تا: طباطبایی، بی)« ایمداده

تحقق ترین موانع محور، مطهري ماتریالیسم را یکی از بزرگههاي ماددر برابر دیدگاه

جهان را  ،کند و بر این باور است که ماتریالیسماي خدامحور و آرمانی تلقی میجامعه

و  (Friedrich Nietzsche)چهینفردریش بیند. او اذعان دارد که غرق در ظلمت و شر می

در دام ماتریالیسم  ،و ابوالعال معري و خیام (Arthur Schopenhauer)شوپنهاورآرتور 

کند ها معرفی میمقابل ماتریالیست ياند و ازطرفی الهیون و خداباوران را نقطهگرفتار آمده

مولوي  ،یابند. ازنظر مطهريکه برخالف گروه نخست هستی را غایتمند و خوشایند می

 :سخنگوي اصلی این گروه است

اما به شرط آنکه  ؛سعادت استانسان ازنظر این عارف بزرگ کانون خوشی و لذت و » 

برداري کند. هیچ غمی نیست در جهان که قابل تبدیل بخواهد از این کانونِ رایگان بهره

هایی را که لذت را منحصراً از می یا جماع یا سماع او انسان .به سرور و بهجت نباشد

 (.78: 1374)مطهري،  «دهدموردتحقیر قرار می ،خواهندمی

خط تمایز  کردنمنظور روشن دادن موالنا در برابر این گروه، بهمطهري پس از قرار 

 دهد:ها و خداباوران به مثنوي شریف ارجاع میماتریالیست
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 تو خوشی و خوب و کان هر خوشی

 رق سرتـــر فـــت بــمناستاج کرّ 

 هاي فسوسی از کتبـــم جویــعل

 د یا جماع یا سماعـــه باشــمی چ

 

 ت باده ِکشی؟منّ  را خودـــو چـــت 

 رتـــز بــاک آویـــوق اعطینـــط

 واي سبوس؟ــی تو ز حلــذوق جوی

 ی زان نشاط و انتفاع؟ـــو جویــتا ت

 

 
 

 (78 :1374 مطهري،)                     

موالنا براي توضیح و تفسیر یکی از  يدر اینجا اهمیت و حساسیت شعر و اندیشه 

علل گرایش به شود. مطهري در کتاب انگیزترین مباحث دوران مشخص میمناقشه
 دیدگاه از مسئلهپردازد. این می« علت نخستین» يموردمناقشه يمسئله، به گريمادي

با ارجاع به  ،است پذیرفته را داروین مبناي انساني اولیه خلقت تبیین در که ماتریالیسم

با آنکه هرچیزي نیازمند » :شود. مطهري معتقد استبینی توحیدي اسالم تبیین میجهان

« به علت است و ممکن نیست بدون علت باشد، استثنائاً علت نخستین چنین نیست

 (. 55: ب1361،مطهري)

کند که گونه استدالل میبا تمسک به نظرات صدرالمتألهین شیرازي، این مطهري

 ؛اثبات ذات حق نیست. ذات خدا خود بر وجود خویش گواه است يچیزي واسطههیچ

 کند:از موالنا را بیان می زیر ابیات سپس

 ل آفتابــــد دلیـــاب آمــــآفت

 دهدی میـــر از وي نشانـسایه گ

 

 ت باید از وي رخ متاب  ـــگر دلیل 

 دهدیم یدم نور جان هرس ـــشم

 (58: الف1361مطهري،)              

بر این اساس شعر موالنا ازمنظري دیگر در تقابل با گفتمان ماتریالیسم به کار گرفته 

 شود. می

 

 موالنا و شرح منطق دیالکتيک. 1. 4

یک بحث اجتماعی ناظر بر  يدیالکتیک که در زمینه و شرح مفهوم مطهري براي توضیح

توضیح تعارضات و تناقضات موجود در جامعه است، ضمن ارجاع به یک ساختار کالن 
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فرمول ازطرفی یعنی آفرینش معتقد است که تاریخ ماهیتی سیّال و همیشه جاري دارد و 

اي از اضداد جز مجموعهچیزي دنیا  درحقیقت اصلی آفرینش جهان، فرمول تضاد است و

 يمنظور شعر موالنا از چنان قابلیتی برخوردار است که مطهري آن را در زمینهیننیست. بد

 است: گنجانده یبحثچنین 

 ع تاریک و سردــرادر موضـــاي ب

 

 ر کردن بر غم و سستی و دردـصب 

 اتوان و جام مستیـه حیـــچشم 

 

 اتها همه در پستیديـــکان بلن 

 اران مضمرات اندر خزانـــآن به 

 

در بهار است آن خزان مگریز ازآن  

 آن

 

 ره غم باش و با وحشت بسازـــهم

 

 ب در مرگ خود عمر درازـطلبی 

 (164-163 :1374 مطهري،)      

 

 

 گوید:کند و میاز دیالکتیک بیان میرا خاص خود  برداشتمطهري در ادامه 

طبیعت  يپیوستگی اجزامنطق دیالکتیک تا آنجا که به اصل حرکت و اصل تضاد و اصل »

 يکند و درحقیقت هستهها جدا میآنچه راه ما را از آن موردقبول ماست. ،متکی است

شود، چیزهایی دیگري است. از آن اصلی تفکر دیالکتیکی از هگل به بعد شمرده می

تأثیر قانون حرکت و تضاد و غیره است. قوانین تضاد جمله اندیشه نیز مانند ماده تحت

صحیح است و اصول فلسفی  ،و تأثیر متقابل تا آنجا که به طبیعت مربوط است و حرکت

غیرقابل  ،خواهند معرفت و شناخت را تابع این قوانین قرار دهنداست و اما آنجا که می

 (. 169-168: 1374مطهري،) «قبول است

 ابیات داند ورو موالنا میطورضمنی دنبالهخود را به ،بنابراین مطهري در این زمینه

 کند:را در تأیید این گزاره ذکر می زیر

 درجـــان منـــد، پنهـــضد، اندر ض

 رود درجـش نمـــاي در آتهـــضور

 ن نهان در شاخ برگـــوه شیریـــمی

 هاستر با سنگـا گهــک دریـــدر ت

 بنگري  کل چون است جنگ جهان نیا

 وزان، مندرجــدر آب ســـش، انـــآت

 ده از بذل و خرجـــان شــرویها دخل

 رگــر مـــاودان در زیـــی جـــزندگ

 استــهان ننگــدر میـــا انـــفخره

 ريــا کافـــن بــو دیــذره همچ ذره

 (166-165: 1374مطهري،)                 



 (53پیاپی ) 1401، پاییز 3ی شماره ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــــ  220

 

شعر موالنا محملی است که مطهري منظور خود را از مفهوم دیالکتیک  ،با این تفاسیر

هاي مادي از مفهوم دیالکتیک که به نفی امر متعالی، بیان کند و خط تمایز خود را با قرائت

 د.کنترسیم  شود،معنویت و درنتیجه نوعی الحاد منتج می

 

 مرگ یموالنا و توضيح پدیده. ۲. 4

تفاوت  هاي توحیدي مطرح است،بینیمرگ در مکاتب مادي با آنچه در جهان يمسئله

مرگ پلی است که انسان را به مقامی واالتر متصل  ،هاي توحیديبینی. در جهاندارد

شود و رستگاري امري مادي تلقی می تنهااي ها مرگ پدیدهاما در نزد ماتریالیست ؛کندمی

 سوسیالیستی در ساختاري انسان کمال نهایترکسیسم منوط به جهان دیگر نیست. در ما

رستگاري امري این جهانی است. بر همین مبنا مطهري بدین ترتیب و  کندپیدا می تحقق

داند مرگ را مختص به انسان می ياو اندیشیدن درباره مرگ پرداخته است. يبه پدیده

میل انسان به جاودانگی است و  يو معتقد است این اندیشه بیش از هر چیز زاییده

توان این میل را دلیلی می ،که در نظامات طبیعت هیچ میلی گزافه و بیهوده نیستازآنجایی

اي اي ذهنی وخاطرههر استعداد سابقه به باور مطهري .بشر پس از مرگ دانست يبر بقا

در اینجا  (. مطهري177: 1374مطهري، . رکسوي آن شتافت )است از کمالی که باید به

 کند:هاي خود ذکر میمنظور تأیید دیدگاهشعر موالنا را به

 د تا چو خسبد او ستانـــل بایــپی»

 د هیچ هندوستان به خوابــخر نبین

 ان کند پیل از طلبـر هندوستـــذک

 

 هندوستان يهـــد خطّـــخواب بین 

 ت اغترابـسهندوستان نکرده خر ز

 س مصورگردد آن ذکرش به شبــپ

 

 
 

آن حقیقتی است که حکما و عرفا  يدهندهها و آرزوها نشانگونه تصورات و اندیشهاین

 .(مانه)« اندتجانس انسان در این جهان خاکی خواندهآن را غربت یا عدم

داند و با ارجاع به شعر بلکه نیستی نسبی می ،مطهري در پایان مرگ را نه نیستی مطلق

 دیگر است: يمرگ نیستی در یک نشئه و هستی در نشئه» :گویدموالنا می
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 ادي مردم و نامی شدمــاز جم

 ی و آدم شدمـــردم از حیوانـم

 رم از بشرــر بمیــدیگ يحمله

 وز ملک هم بایدم جستن ز جو

 

 مردم به حیوان سر زدم اـــوز نم 

 چه ترسم کی زمردن کم شدمپس 

 ک بال و پرــرآرم از مالئــا بـــت

 «ک ِاال و جْه هُـیء هالـــل شـــک

 (178: 1374)مطهري،             

 

 

 
 
 

 

 سعدی در برابر ماتریاليسم. ۵

منظور تضعیف به از آن هایی است که مطهريسعدي نیز ازجمله فرصت يشعر و اندیشه

. بر این اساس کندمیهاي توحیدي استفاده هاي ماتریالیست و تقویت گفتمانگفتمان

اعد و درصورت نامس یابدظهور میعمل صورت مطهري در بیان اینکه چگونه فکر به 

 گوید:می ،شودگري تبدیل میمثبت گرایش به مادي ياي براي جنبهبودن به مؤلفه

به حکم اینکه با سرنوشت انسان  ،آیدتی در انسان پدید میبعضی افکاراست که وق»

خویش  يخواهد بر سراسر وجود انسانی تسلط یابد و همه را در قبضهپیوند دارد، می

دنبال هاي دیگري را بهزنجیروار یک عده اندیشه ،شودکه پیدا میقرار دهد. هنگامی

عیناً داستان کودک مکتبی است کند. مشی انسان را عوض میآورد و خطخویش می

گفت. پس از آنکه اصرار بسیار کردند که ، نمی«الف»گفت بگو: که هرچه استاد می

به آن ختم  ،گفتن براي تو چه ضرري دارد؟ جواب داد که اگر الف بگویم« الف»

واري خواهد داشت من از اول خره سلسلهو باأل« ب»شود، پس از آن باید بگویم نمی

 گوید:گویم که تا به آخر راحت باشم. سعدي مینمی« الف»
 م لدنی هوس استـرا علـــدل گفت م

 ف گفت دگر؟ گفتم هیچــگفتم: که ال

 

 ن اگر تو را دسترس استـــم کــتعلیم 

 استحرف بساست یکخانه اگر کسدر

 (117 :الف1361،طهريم)                
در برابر ماتریالیسم  را کرده است تا موضع خودمطهري از سعدي استفاده  در اینجا   

 مشخص کند:
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مکتبی است که انسان وقتی گفت بالفاصله « الف»خدا عیناً همان است  يمسئله»

 .(همان)« دنبال آن.و به ترتیب سایر الفباي معرفت به« ب»بعدش باید بگوید 

 

 آزادی و تقابل با ماتریاليسم یمسئله. 1. ۵

فردیت انسان و درنتیجه آزادي او در واحدهاي  ،مارکسیستی -ماتریالیستیهاي سنتدر 

 يمسئلهانداز است که مطهري به د. از همین چشمشوطبقه مستحیل می همانند يتربزرگ

گلستان پرداخته است. در ضمن این بحث مطهري به ها و اصول آن آزادي و ویژگی

بحث او اهمیت و  يکه در زمینه کنددهد و حکایتی از آنجا بیان میارجاع می سعدي

 دهد:ظرفیت آثار سعدي را در توضیح مناقشات و مسائل مهم دوران نشان می

قول توانگر به .گوید: دو برادر بودند یکی توانگر و دیگري درویشمی گلستانسعدي در »

تعبیر ولی آن درویش یک آدم کارگر بود و به ؛او در خدمت دیوان بود، خدمتگزار بود

گوید برادر توانگر یک روز به برادر خورد. میسعدي از زور بازوي خودش نان می

از این مشقت برهی؟ تو هم بیا مثل من  کنی تادرویش گفت: برادر! تو چرا خدمت نمی

شکنی، در خدمت دیوان تا از این رنج و زحمت و مشقت از این کارگري، از این هیزم

گوید برادر درویش جواب داد: تو چرا کار از این کارهاي بسیار سخت رهایی یابی. می

 ؛یی که داردکنی تا از ذلت خدمت برهی! او خدمت را با آن همه مال و ثروت و توانانمی

چون خم شدن پیش غیر است. ذلت  ؛چون سلب آزادي است ؛ولی چون خدمت است

 :دهدتشخیص می

 

 
 سعدی و توضيح مفهوم صعود و نزول روح .۲. ۵

 يجنبه دو انسان براي که اسالم چون مکاتبی دیدگاه چنانچه پیش از این آمد، برخالف

 آن و است بُعد یک داراي تنها انسان ماتریالیسم، ازدیدگاه اند،قائل جسمانی و روحانی

 گوید:ارانی می. او جسمانی بُعد از است عبارت

 ن تفته کردن خمیرــت آهــه دســب

 

 ت بر سینه پیش امیرــه از دســـب 

 (26-25: 1395، همان)            
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روح جوهر خاصی که متناقض ماده یا مغایر با ماده باشد، نیست و بلکه روح و حیات »

از خواص معین دستگاه مخصوص ماده است که اجزاي آن با کمیت و کیفیت معلوم 

زبانی و مکانی پیدا کرده و موجب بروز کیفیت مخصوص روحی و نسبت به هم ارتباط 

وجود عالم و دنیاي خارج مقدم بر پیدایش  شود که اوالًپس معلوم می ؛حیاتی شده است

دنیاي خارجی  هالیستئااید يانسان و موجد اوست و ثانیاً روح یا ذهنی که بنا به عقیده

 (. 7 تا:بی )ارانی، «ي به ظهور رسیده استدر اثر یک سلسله تغییرات ماد ،مظهر آن است

 اصلو معتقد است  داده توضیحرا روح  يمسئلهمطهري بارها  ،از این چشم انداز

 هاىو ارزش روانى نیروهاى نداشتن اصالت و روان بر جسم تقدّم و روح بر مادّه تقّدم

با پرداختن به مفهوم  وي. است فلسفى ماتریالیسم اساسى اصول از معنوى، و روحى

سعدي را براي تأیید و تأکید بیشتر بر صحت اقوال خویش  روح با ارجاع به حدیث، شعر

او تدومون  علی الحاله التّی و  ص فْتُم انفُسکم بِها لصافح تْکُمُ المالئِک ةُ و  م ش یُْتم »کند: بیان می

و از آن حال خارج نشوید،  علی الماء. اگر به آن حالتی که پیش من هستید باقی بمانید

توانید راه بروید کنند و شما به روي آب میآیند و با شما مصافحه میبینید مالئکه میمی

بماند. اگر  یست که براي همیشه براي شما باقیبدون اینکه فروبروید. آن حالت، حالتی ن

نظر من این  رسید. بهها میبه این مقام ،آن حالت برایتان صورت یک ملکه باقی بماند

صورت دیگري مطلب را از ولی به ؛همین حدیث است يمعروف سعدي ترجمه يقطعه

 گوید:زبان یعقوب می

 ی پرسید از آن گم کرده فرزندــیک

 رش بوي پیراهن شنیديــــز مص

 ت احوال ما برق جهان استـــبگف

 ی نشینیمـارم اعلــر طـــی بـــگه

 

 مندر پیر خردـــن گهـــکه اي روش 

 اه کنعانش ندیدي؟ــــرا در چـــچ

 دا و دیگر دم نهان استـــی پیــدم

 «ر پشت پاي خود نبینیمــی بـــگه

 (183-182: 1382)مطهري،        
 

 خيام و ماتریاليسم. ۶

 است:  مطابق با منطق ماتریالیسم دیالکتیکی معتقد «عرفان و اصول مادي» يارانی در مقاله
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گاه  آید، گاه مسلمان، گاه کافر،که از رباعیات وي برمیچنانخیام متغیر است و »

« تأثیر محیط وي است ةاین تغییر وي در نتیج .شودجبري و گاه خداپرست می

 (. 116تا: بی )ارانی،

کند. وي همانند محیط طباطبایی به اي دیگر خیام را معرفی میاما مطهري به گونه

خیام شاعر و خیام فیلسوف. آنچه بیشتر  :(1370ایی:. طباطبرک) وجود دو خیام باور دارد

 يهایی که داراست، در زمرهخیام شاعر است که با ویژگی ،استمطهري مدنظر 

(. خیام در این میان به دالیلی 118: 1374، . مطهريرک) گیردمسلکان قرار میمادي

م و نسبت آن ماتریالیس يگیرد و طی آن مواضع مطهري دربارهموردبازخواست قرار می

 شود.با خیام روشن می

 

 خيام و نگاه ماتریاليستی به شر .1. ۶

شر، خیري  يامر نسبی است و زیر هر پرده« شر»مطهري معتقد است طبق بینش الهی، 

ت، وجه تمایز انسان از سایر مترادف با درد و الم اس یاین پدیده که گاه .نهفته است

هاي ماتریالیستی وجود دارد در مقابل، دیدگاه (.76: 1382. مطهري،رکات است )قمخلو

د. شومیهمین دلیل به بدبینی افراطی منتج که از درک حقیقت این امور ناتوان است و به

یک نوع رابطه و تالزم میان ماتریالیسم و بدبینی فلسفی وجود دارد که  به باور مطهري

، عدل الهیبحث در کتاب  (. در اثناي این74: 1374مطهري، . رکانکار نیست )قابل

در جهان اسالم نیز احیاناً کسانی بوده »گوید: کند و میاشاره می« خیام شاعر»مطهري به 

بیند. ابوالعال معري فیلسوف و شاعر معروف عرب و و هستند که جهان را تاریک می

 (. 76: همان) «نداهمچنین خیام شاعر از این گروه

 کند:از خیام بیان میرباعیاتی را ترتیب مطهري بدین

 اندان این ایوانــه ساکنـــرام کـــاج

 خرد گم نکنی يهــر رشتــا سـهان ت
 

 دـــانردد خردمندانـــاب تــــاسب

 اندد سرگردانـــه مدبرنــــان کـکان
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 دگر دـــیننفزام ـــز غــافالک که ج

 ه ماــــد کــر بداننـــان اگـــناآمدگ
 

 ا تا نربایند دگرــــه جـــد بــــننهن

 کشیم نایند دگره میـــر چــــاز ده
 

 شورستان نیدرایآدمعمرحاصلچون

 جهان زود برفت نیکه زرم دل آنــخ
 

 توست يکینه از خرابی فلکچرخ اي

 تو بشکافند ير سینهـــاک اگـاي خ

 

 تا کندن جان ستین خوردن غصه جز

 جهانود نیامد به ـکه خ وآسوده کسی
 

 توست يي دیرینهري شیوهـــبیدادگ

 ي توستقیمتی که در سینهبس گوهر

 (82: 1374)مطهري،                      

 

 خيام و نگاه ماتریاليستی به مرگ .۲. ۶

روایت مرگ و موضع  يبارهنسبت مبسوطی دربهبحث  عدل الهیمطهري در کتاب 

دهد و چند رباعی کند. در اینجا مطهري به خیام ارجاع میها در برابر آن مطرح میانسان

 کند:مطرح کرده بود، در این زمینه ذکر می« شرور»را که پیش از این پیرامون 

 اي که در هم پیوستهــب پیالــترکی

 سر و دست و نیقد سرو نازن ینچند

 

 زندشرین میی ست که عقل آفـجام

 گر دهر چنین جام لطیفن کوزهــای
 

 ب طبایع آراستـــه ترکیــدارنده ک

 گر نیک آمد، شکستن از بهر چه بود؟

 

 تـــدارد مسن آن روا نمیـــبشکست 

 چه شکستاز بهرچه ساخت وز براي
 

 زندشد بوسه ز مهر بر جبین میــص

 زندشاز بر زمین میــازد و بـــسمی
 

 افکند ورا در کم و کاست هــاز بهر چ

 عیب که راستصور،ورنیک نیامد این

 (176: 1374مطهري،)                 
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مطهري معتقد است که ناراحتی از مرگ یکی از علل پیدایش بدبینی فلسفی است. 

حکمت تصور هدف و بیبدبین، حیات و هستی را بی يوي براي توضیح اینکه فالسفه

 دهد:کنند، به رباعیات خیام ارجاع میمی

 م به خود بدي نامدمیــر آمدنـــگ

 

 ز شدن به من ُبدي کی شدمیــور نی 

 به ز آن نبدي که اندر این دیر خراب 

 

 ی نه بدمیــه شدمـــدمی نـــنه آم 

 
 چون حاصل آدمی در این شورستان

 

ز خوردن غصه نیست تا کندن ـــج 

 جان

 

 که زین جهان زود برفتخرّم دل آن

 

 آسوده کسی که خود نیامد به جهانو 

 
 د اگر بري یافتمیـاخ امیـــر شـــب

 

 م رشته خویش را سري یافتمیـــه 

 تنگناي زندان وجود هـــد بــا چنـت 

 

 اش سوي عدم رهی یافتمیـــاي ک 

 (176: 1374مطهري،)                

کند و سخن خیام را در جواب مرگ را عامل گسترش حیات معرفی می ،در ادامهو 

 آورد: خود او می يوسیلهبهشده مطرح يشبهه

ضمن درشود که اي را یادآور مینکته ،خیام که خود از ایرادگیران از مرگ است

 خود اوست: هايجواب به اعتراض

 حر گردددن آدمی ــج کشیــاز رن

 

 قطره چو کشد حبس صدف دُر گردد 

 ال نماند سر بماناد به جايـــر مـگ 

 

 گرددو شد تهی، دگر پر میـپیمانه چ 

 
 ز و مخور غم جهان گذرانــبرخی

 

 ی به شادمانی گذرانـن و دمـــبنشی 

 ان اگر وفایی بوديــع جهـــدر طب 

 

 

 و خود نیامدي از دگرانـت به تــنوب 

 (186: 1374مطهري،)                
گر هاي کوزهایرادگیري بر مرگ و تشبیه آن به شکستن کوزه يمطهري در پایان درباره

بافی ظریف هنرمندانه است که ارزش ها احیانًا نوعی خیالگونه اندیشهاین»گوید: می

منظوري داشته اشعار منسوب به خیام چنین  يقوي گویندهاحتمالهنري دارد و بس. به

 (.187: مانه) «است و یا از طرز فکر محدود ماتریالیستی ناشی شده است
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 گيرینتيجه. ۷

زمان با نفوذ و ترین تحوالت فکري در ایران معاصر، همیکی از مهم ،مطابق آنچه آمد

صورت پراکنده در هاي ماتریالیستی رقم خورده است. ماتریالیسم ابتدا بهبروز گفتمان

اما ؛ آن به خاموشی گراییده است يو پس از مدتی شعلهشده مواضعی از تاریخ مطرح 

مرجع  ،کارل مارکس يوسیلهدر دوران معاصر جدیت مضاعفی یافته و به این اندیشه

 يماتریالیسم را به صحنه ،است. مارکس قرار گرفته هاعمل و کنش بسیاري از جریان

دار حرکت اجتماع آورد و با وحدت بخشیدن به نظر و کنش یا تئوري و پراتیک، داعیه

در  را هاي رادیکال و انقالبیشد. تقی ارانی این اندیشه آنسمت تغییر به جهان از تفسیر

مشروطه صورت علمی به خود  يو برخالف دوره کردایران  واردپهلوي نخست  يدوره

 ي، روحانیت قرار داشتند که سعی در ارائهدنیا يی و مجلهگرفت. در برابر تقی اران

ضدروایتی در مقابل روایت ماتریالیسم ارانی و یارانش داشتند. طباطبایی و شاگرد 

صورت ، بهمسئلهبا درک و دریافت ضرورت و حساسیت  ،مرتضی مطهري ،او يبرجسته

هاي فراوانی را براي ششگسترده در برابر سیل خروشان ماتریالیسم قرار گرفتند و کو

توحیدي  يدر جامعه آنبه تأخیر انداختن و کم کردن سرعت  کم،متوقف کردن یا دست

 عصر انجام دادند. در این میان یکی از ابزارهاي مهم براي تقابل با ماتریالیسم،آن ایران 

 عظیم ياین گنیجینه شگرفادبیات فارسی بوده است. مطهري دریافته که از ظرفیت 

رو به ازاین ؛ماتریالیسم استفاده کرد ویژهبه هاتوان درجهت مقابله با برخی از جریانمی

است. حافظ، موالنا، سعدي و خیام  هاي ادب فارسی مراجعه کردهترین چهرهشاخص

هاي ماتریالیستی نقش مطهري با سنت يکنندهازجمله افرادي هستند که در پیکار تعیین

کند. عرفانی ارائه میکامالً حافظ خوانشی  ياند. مطهري از شعر و اندیشهاي داشتهبرجسته

گیرد و با اطالعات از حافظ قرار می اشهاي ماديوي در برابر احمد شاملو و برداشت

کند او رسد و سعی میهاي متنی، به قرائتی غیرمادي از حافظ میداللت سپس فرامتنی و

ایم که موالنا نیز د. در این مقاله همچنین نشان دادهکنرا از اتهام ماتریالیست بودن، رها 

گیرد را به کار می يمثنو هاياي از حکایتاي دارد. مطهري پارهدر این میان جایگاه ویژه
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کتیک را روشن هاي ماتریالیستی را تضعیف و برخی از مواضع ماتریالیسم دیالتا گفتمان

ایم شعر سعدي نیز در جریان تقابل مطهري با ماتریالیسم بسیار کند. همچنین نشان داده

خیام  يکه شعر و اندیشه ایمثابت کردهایم و مؤثر بوده است. در پایان به خیام پرداخته

در  ماتریالیسم به کار گرفته شده است. بنیادین اي از مسائلنیز براي توضیح و تبیین پاره

ادبیات فارسی  و عملکرد اي از اهمیت و حساسیتتحلیل نهایی برآیند این مقاله، گوشه

سیاسی و فرهنگی ایران  هاي دانشگاه و در مناسبات اجتماعی،را در خارج از چارچوب

 معاصر نشان داده است. 
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 .137-121، صص 7-6 هاي، شماره2، سال اجتماعی

   .295-294صص ،5 يشماره ،1سال  ،دانش«. یالکتیکد(. »1328عباس. ) یی،خویابزر

مهرآبادي،  یعیمحمد رف ي. ترجمهیراندر ا یستیجنبش کمون یختار(. 1364. )یحسپهر، ذب

 .ییعطا یمطبوعات يتهران: مؤسسه

 انکشاف و مشروطیت جنبش اجتماعی -ياقتصاد هايیشینهپ(. 1384خسرو. ) ي،شاکر
 . تهران: اختران.عهد آن در دموکراسی سوسیال

تحلیل و نقد حرکت دیالکتیکى هگل و » (.1390. )یطوب ی،کرمان ینب؛ز ي،شاورد

پیاپی  ،2 يشماره ،4سال  ،اسراء«. يمطهر یدماتریالیسم دیالکتیک با تأکید بر آراى شه

 .141-109 صص دهم،

 . قم: مهر.يمطهر یمرتض یداستاد شه يیادواره(. 1360. )ینحس ی،داراب یعیشف

. معاصر یرانچپ در ا هايیشهو اند یتتعامل روحان یبررس(. 1391صدرا، محمد. )

 .)ع(دانشگاه باقرالعلوم یاسیعلوم س يرشته يدکتر ينامهپایان

 پاورقی و مقدمه با. رئالیسم روش و فلسفه اصول(. تای)ب محمدحسینسید طباطبایی،

 .نابی جا،بی مطهري، مرتضی

 . تهران: نگاه. پنجاه و سه نفر يپرونده(. 1372. )ینفرزانه، حس

 یدس يترجمه .(روم و یونان)1ج فلسفه یختار (.1388چارلز. ) یکفردر کاپلستون،

 .یفرهنگ و یعلم :تهران ي،مجتبو ینالدجالل

 پرتو. یهتهران: طال ي،مسعود صابر ي. ترجمهیستکمون یفستمان(. 1388مارکس، کارل. )

 .ققنوس: تهران.خیام یا خیامی(. 1370. )محمد طباطبایی، محیط

 .یده. تهران: سپبیگ یا بالي تعصّب اونامه ابراهیمسیاحت(. 1362. )بیگیمابراه ي،امراغه

 اسالمی انتشارات دفتر: تهران. گريمادي به گرایش علل(. الف1361) مطهري، مرتضی.

 قم. يیهعلم يحوزه ینمدرس يجامعه  به وابسته

 .ی. تهران: دفتر انتشارات اسالمگفتاریستب(. ب1361) ــــــــــــــــ
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 تهران: صدرا. .یعدل اله(. 1374) ــــــــــــــــ

 تهران: صدرا.  انسان کامل.(. 1382) ــــــــــــــــ

. ایمان و انسان قرآن، در انسان: اسالمی جهانبینی بر ايمقدمهتا(. )بی.ــــــــــــــــ

 اسالمی. :تهران

. )ره(ادبیات عربی در آثار استادمرتضی مطهري(. 1393سمانه. ) یرجوپشت،ش پوریموس

 .یالنارشد دانشگاه گ یکارشناس ينامهیانپا

 . تهران: خجسته.یاران یايدن(. 1384، محمدباقر. )یمنؤم


