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چکیده
دیدگاههای متفاوت در عـرصه انـدیشهها و فـلسفهها و سپس تاثیر آن بـر اندیشـه سیاسـ و همنیـیب بـر عمـ
سیاس هـمیشه از مـهم تریب و سرنوشتسازتریب مقولههای زندگ بشر بوده است و دیب در ایـب میانـه در لـول
تاریخ نقش ویژه را به خود اخـتصاص داده اسـت" .قلمرو دیب" یک از مباحث مهم و نوپیدای دیب پژوه مـدرن
و انسان معاصر است که امروزه بخش از مباحث فلسفه دیب و کالم جدید را به خـود اختصـاص داده اسـت .اسـتاد
مطهری حکومت را بیت القصیده و زیربیای تعلیمات انبیا بر م شمارد و لذا به پیوند دیب و سیاست تاکیـد دارد و در
گفتمان روشیفکری دیی نیز موضع خاص ارائه نموده است .بر ایب اساس پرسـ ایـب پـژوه عبـارت اسـت از
مبیاهای کالم و نوع رویکرد به قلمرو دیب چه تاثیری بر مفهوم حکومت در اندیشه استاد مطهری داشته است؟ به
نظر نگارنده دیدگاه حداکثری به دیب و جامع دیدن دیب در رویکرد استاد مطهری به ارائه مدل حکومت والیت فقیه
میجر شده است .مقاله برای دستیاب به ایب هدف از روش تفسیری سود برده و با بررس آثـار شـهید مطهـری بـه
ارائه پاسخ پرداخته است.
کلیدواژگان :حکومت ،دیب حداقل  ،دیب حداکثری ،هرمیوتیک.
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مقدمه
در فضاااس سساساای ایااران از دوره قاکااار ااا نون همااواره دو کریااان مراام در
عرصههاس مختلف اثسر گذار بوده است .این دو نسروس اثسرگذار عبار ند از سانت
گرایی و جددگرایی .بدین ر سب حوالت اکتماعی در ایاران یاا ریشاه در سانت
هاس اریخی و فرهنگی و بویژه سنت هاس اسالمی داشته است یا حت اثسر جدد
طلبی روشنفکران بوده است .بتدریج قابل این دو نسرو به شاکا

و دواااره شادن

کامعه منجر شد و طبقات و نسروهاس وابسته به دو کریان را در مقابل هم قارار داد.
از یک سو اندیشمندان مذهبی و بویژه روحانسون ه برخواسته از حوزه هاس علمساه
بودند ،می وشسدند ا اساال را دینای ایادوویو یک و اامال سساسای و اکتمااعی
معرفی نند و فسسرس کامع و ایدوویو یک از ماذهب اراواه نناد اه بتادریج در
کامعه محبوبست می یافت .هر چند گفتماان ماذهبی سانتی در ایاران ،اعتقاادس باه
شکسل حکومت اسالمی در عصر غسبت نداشت ویی گروه کدیدس ه به نواندیشی
دینی نامسده می شود و استاد مطررس نسز در ایان طساف قارار مای گسارد ،باه اراواه
فسسرس کدید از اسال و بحث هاس نظرس کدیاد ارداختناد و در دهاه چرال باه
انتشار مجله ها و تاب هاس مذهبی مربوط به مسایل روز گرایش اسدا رد د.
استاد مطررس و مجموعه نواندیشان دینی بر کامعست دین و اسوند مساان دیان و
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سساست و شکسل حکومت دینای ا ساد داشاتند و حا مسات را ناشای از خداوناد
قلمداد می ردند .نشانه هایی ه در درون این گفتمان مفصل بنادس شادند را مای
وان در موارد زیر خالصه رد اه عبار ناد از "اساال "" ،روحانسات"" ،فقاه" ،و
"والیت فقسه" ه اصول اعتقادس و شسوه هاس رفتارس آنرا را عسسن می رد و اسال
سساسی به عنوان دال مر زس این گفتمان وانست نشانه هااس دیگار را حاول خاود
مفصل بندس نماید و در نتسجه بعاد از اساروزس انقاالب مبنااس شاکسل کمراورس
اسالمی گردید
سوال اصلی این اژوهش عباارت اسات از :مبناهااس المای و فساسر دیان در
دیدگاه استاد مطررس چه اثسرس در مفرو حکومت داشته است؟ به نظر مای رساد
در باب قلمرو دین دو دیدگاه عمده وکود دارد :دیدگاه حداقلی ه دین را محادود
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به قلمرو خاصی رده و از دخایت آن در بسسارس از امور(اکتماعی ،سساسی ،فقرای

و ) ...می ارهسزد .و دیدگاه دو  ،دیدگاه حدا ثرس ه دیادگاهی کاامع گرایاناه در
برابر گستره دین ا خاذ می ند .فرض نگارنده این است ه نگاه حدا ثرس باه دیان
در اندیشه استاد مطررس به نوع خاصی از حکومت ه والیت فقسه است منجر شاده
است .براس ااسخ به این ارسش مبانی فکرس و بررسی مقویه هایی همچاون هساتی
شناختی ،انسان شناختی ،معرفت شناختی ،قلمرو فقه سساسی ،مال و کامعست دین
ضرورس می نماید و سپس باه ماوازات آن اندیشاه سساسای شارسد مطرارس ماورد
بررسی قرار می دهسم .در این اژوهش از روش فسسرس و با برره گسرس از آثار ایان
اندیشمند به بررسی دیدگاه ایشان می اردازیم.
مبانی فکری استاد مرتضی مطهری
هستی شناسی

هستیشناسی به صویر لی انسان از کران ،انسان و اکتماع گفته مایشاود اه
نقطه ا کا و مبناس فلسفی مرا و مسلک اوست .علم ،فلسفه ،و دین سه منباع ایراا
بخش هستی شناسی هستند .بدین ر سب مای اوان از ساه هساتی شناسای علمای،
فلسفی و دینی نا برد .هستی شناسی علمی بار علام جربای بناا شاده اسات و از
دریچه علم به کران و هستی مینگرد .در هستی شناسی فلسفی از منظر فلسافه باه
کران نگریسته میشود و مبدأ شناخت مبادس عقلی است این هستی شناسای مبتنای
بر اصویی با سه ویژگی بدیری و برخوردار از ارزش نظرس عا و فراگسر و ثابات و
غسر قابل غسسر است(مطررس ،9631 ،ج .)77 :2
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هستی شناسی علمی و فلسفی به صاورتهااس مختلاف مقدماه عمال هساتند.
هستی شناسی علمی به انسان قدرت وانایی غسسر و صر

مبیای کالم و

در طبسعت را میدهد و

و تاثیر ان بر ...
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او را بر طبسعت مسلط می داند .در حایی ه هستی شناسی فلسفی کرت عمل و راه
زندگی انسان را مشخص می ند و مبدأ هستی شناسی دینی ،وحای و ایراا اسات.
بنابراین با نظر به مبدأ معرفت ،هستی شناسی دینی و فلسافی دو ناوع هساتند ویای
قلمرو هستی شناسی دینی و فلسفی واحد است .هر چند درونمایة آنرا با یکادیگر
فاوت دارد .هستی شناسی اسالمی در عسن این ه هستی شناسی دینی است ،نوعی
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هستی شناسی عقالنی و فلسفی نسز هست .از ویژگیهاس بارز ایان هساتی شناسای
قداست بخشسدن به اصول کران بسنی است.
از آنجا ه هستی شناسی و کران بسنی استاد مطررس ،ایری است ،روح حا م بار
آن "اذیرش اصل وحسد" است .بر اساس اصل وحسد خداوند نراا خاایج کراان
بوده و داراس دو شان خایقست و ربوبست مای باشادد در نتسجاه عاالوه بار ایان اه
آفریننده موکودات است ،براس آنرا نسز برنامه دارد .این نوع نگااه باه هساتی ،ااثسر
زیادس بر اندیشه استاد مطررس داشته اسات .ماثال ااثسر ایان نگارش وحسادس بار
دیدگاه ایشان را می وان در خصوص نوع حکومت و حقوق مرد مشااهده نماود.
به نظر ایشان اصل مسئویست اذیرس حا م اسالمی نرا در ار و اعتقااد باه خداوناد
قابل فرم است و در این باره چنسن می گویند" ":از نظر فلسفه اکتمااعی اساالمی،
نه نرا اعتقاد به خدا ،اذیرش حکومت مطلقه افراد نسست و حا م در مقابال مارد
مسئویست دارد ،بلکه از نظر این فلسفه ،نرا اعتقاد به خداست ه حا م را در مقابل
اکتماع مسئول میسازد و افراد را ذس حج می ند و استسفاس حقوق را یاک ویسفاه
الز شرعی معرفی می ند" (مجموعه آثار ،ج  ،9ص .)455
بدین ر سب هستی شناسی گفتمان مطررس مبتنی بار هساتی شناسای وحسادس
است .این هستی شناسی در عسن حال ه داراس محتواس دینی است اما نوعی کران
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بسنی عقالنی و فلسفی هم است .کران بسنی وحسدس مبسن آن است ه کران از یک
مشست حکسمانه ادید آمده و نظا هستی بر اساس خسر ،کود ،رحمات و رساانسدن
موکودات به ماالت شایستة آنرا استوار است .در این کران بسنی کران ماهسات از
اویی (انا اهلل) و به سوس اویی (انا ایسه راکعون) دارد .موکاودات کراان باا نظاامی
هماهنگ به یکسو و به طر
عبث و بی هد

یک مر ز ،کامل مییابناد .آفارینش هاسم موکاودس

نبوده و کران با یک سلساله نظاماات قطعای (سانن ایرای) اداره

مایشااود .در ایان کرااان بسنای ،انسااان در مساان موکااودات از شارافت و راماات
مخصوصی برخوردار است و ویسفه و رسایتی خاص داردد همچنسن مسئول کمسال
و ربست خود و اصالح کامعة خویش است .این کران بسنای باه حساات و زنادگی
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معنی ،روح و هد

میدهد ،زیرا انسان را در مسسرس به سوس مال عریف می ند

ه در هسم حد معسنی متوقف نمیشود و همسشه رو به اسش است و مبدأ ایان ناوع
هستی شناسی وحی و ایرا است.
از دیدگاه استاد مطرارس شاریع ایرای در مسااول مرباوط باه نظاا سساسای و
اکتماعی به معناس قانون گذارس مصطلح است .باه عباارت دیگار ،خداوناد قاانون
گذار است و چنسن خدایی قوانسن همه کوانب زندگی بشر را معسن می ند و آن را
به وسسله اسامبران ابالغ می نماید .این قوانسن به موارد خااص و کزوساات نساز نظار
دارد ،چون بشر به سعادت خویش کاهل است و خداوند این ضعف انساانی را باا
وضع و ابالغ قوانسن کبران می ند .حتی در انسان شناسی نسز نگاه فلسفی و المی
دارند و یذا انسان را از زاویه مکلف و مسئوول بودن می شناسند.
انسان شناسی در دیدگاه استاد مطهری

براس بررسی و شناخت هر کریان فکرس و مکتبی در آغاز باید به بررسی انسان
از دیدگاه آن مکتب ارداخت .ابتدا باید دید ه آن گفتمان ،انساان را چگوناه بساسن
می ند ،سپس به بررسی نظا سساسی ،اکتماعی آن ارداختد چرا ه این نظاا هاا
همگی بر مبناس شناخت آن مکتب از انسان بنا شده است .مباحث مربوط به انساان
شناسی داراس اهمست ویژه اس است ،زیرا مطایعاات انساان شناساانه مای واناد در
فسسر انسان از فلسفه حسات خود و کایگاه او در کران و رابطه اش با دیگر اکزاس
هستی اثسر گذار باشد .مثال اگر بخواهسم در بااره حکومات دینای ساخن بگاویسم،
بدون ساخت اصول و مبانی انسان شناسی دینای و قرآنای باه نتسجاه اس نخاواهسم

مبیای کالم و

رسسد .به عبارت دیگر ا در نسابسم اسال  ،انسان را چگونه فسسر مای ناد و هاد

تبییب قلمرو دیب

حسات را چه می داند و قلمرو آزادس او را چگونه عسسن رده است ،سخن گفتن از

و تاثیر ان بر ...

نظا سساسی و اقتصادس و حکومتی بی فایده است.
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بدین ر سب عریف از انسان یکی دیگر از دالهایی است ه در گفتماان شارسد
معناس خاصی دارد .انسان شناسی در گفتمان اعتدال گراس استاد مطرارس مبتنای بار
نظریه فطرت است .ایشان قریباً همة عاریف اراوه شده از انساان از کملاه آرماان
خواه ،حسوان ماوراء ایطبسعی ،،متعرد و مسئول ،آزاد و مختاار ،عصاسانگر ،دوساتدار
زیبایی ،خواستار عدایت را صحسح دانسته ویی آنها را به نراایی اافی نمایدانناد.

00

بنابراین نگاه استاد مطررس به انسان نگاهی قرآنی و اسالمی است ه بر مبناس کران
بسنی وحسدس و خدامحورس است ه در مقابل انسان شناسی جربی قرار می گسرد.
ایشان به دیسل علج خود به فلسفه نوصدرایی ،انسان را از دریچة حکمت صادرایی
ه مبتنی بر وحی و آموزههاس قرآن است ،عریف ماینمایاد(اارساانسا .)9611 ،در
این دیدگاه ،انسان داراس ویژگیهایی از کمله خلسفه ایرای ،داراس یرفسات علمای،
بررهمند از فطارت خاداکو ،ر سبای از کسام و روح ،داراس شخصاست مساتقل و
مسئول داراس رامت ذا ی ،برخوردار از وکدانی اخالقی ،نسازهاس وأماان ماادس و
معنوس ،ارستش خداس یگانه و غسره اسات(مطرارس ،9631 ،ج 237 :2اا  .)272در
چارچوب چنسن گفتمانی ،انسان چند بعدس است و می وشد در نار وکه به امور
مادس و این کرانی ،ارزش و اهمست امور متعایی و قدسای را اااس داشاته و از آن
غافل نشود .انسان می وشد مامی نشهاس خاود را در ار او یاذتهااس متعاایی
فسسر ند و با دست یافتن به چناسن یاذتهاایی ،حتای یاذتهااس ماادس را هام
صبغه ایی قدسی ببخشد و انسان این گونه از حصار نگ ماده به در مایآیاد .اساتاد
مطررس چون از منظر کران بسنی اسالمی به انساان مای نگارد یاذا ماال واقعای و
هد

نرایی را در شکوفا شدن استعداد هاس انسانی اه نقطاه اوج آن قارب ایرای

است ،می داند ،چنسن انسانی از منظر مطررس ،به بااال رین حاد باروز اساتعدادهاس
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فطرس ایری دست یافته و از ابعادس همه کانبه و همسو با هم برخاوردار اسات .در
رویکرد استاد مطررس بر انسان شناسی فلسفی ا سد دارد و بر همسن اسااس بسشاتر
بر مکلف بودن وس اشاره دارد.
معرفت شناسی

مبانی معرفت شناختی ،از مرم رین مبانی اثسر گذار بار اندیشاه هااس سساسای
شمرده می شود و در زمره مبانی نزدیک به اندیشه هاس سساسای قارار مای گسرناد.
مقصود از این مبانی ،آن دسته از بنسان ها و دیدگاه هاس شناختی اسات اه در بااره
معرفت و شکل گسرس آن و نسز وان معرفتی انسان اراوه می شود .ایان اه اندیشاه
هاس سساسی مبتنی بر چه منابعی باشد و از چه اصول و منابعی غذیاه شاود ،ااثسر
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بسزایی در نوع اندیشه هاس سساسی خواهد داشت .ا سد بر متون دینی و نصوص و

قلمرو عقل و دین در نوع اندیشه بر آمده از آن ااثسر گاذار اسات .بناا باه اهمسات
نصوص و عقل ابتدا به بررسی این دو مویفاه و ساپس باه مقویاه هااس دیگار نساز
اشارا ی خواهد شد.
نص گرایی

بدون شک باید وحی محورس را مرم رین مبناس معرفت شناختی اندیشه هااس
سساسی اسالمی دانست ه در اندیشه هاس سساسی استاد مطررس بلور داشته اسات.
اندیشه هاس استاد مطررس از آنجا ه مبتنی بر قرآن و سنت اناد و قارآن باه منزیاه
نص درکه یک و سنت اسامبر و اما معصو به منزیه منبع درکاه دو شاناخته مای
شود ،مرم رین منابع شناخت لقی می گردند و یذا ایشان را می وان وحی محاور
و نص گرا دانست .از این رو اندیشه هاس سساسی وس به مسازان زیاادس باا قارآن و
سنت قرابت دارد .بدین ر سب اندیشه استاد مطررس مبتنی بر نصوص و متون دینی
است و متون دینی مرم رین منبع معرفت شناختی اندیشه هاس ایشان را شکسل می
دهد ه در مرحله اول مبتنی بر قرآن و در مرحله دو مبتنی بر سنت اسامبر و امامان
معصو (علسرم ایسال ) است .یذا برداشت وس از دین برداشتی نص گارا لقای مای
گردد.
بنابراین از منظر استاد مطررس نصوص و متاون دینای هام در برگسرناده ماامی
نسازهاس زندگی است و هم خاود ساازو اار انطبااق عاایسم و احکاا ثابات را باا
نسازهاس متغسر اراوه داده است(بابااور و.)9611:56 ،....
عقل گرایی

دومسن منبع معرفت عقل است ه در اندیشه شارسد مطرارس از کایگااه مرمای
برخوردار است .ارسش مرمی ه در اینجا از منظر معرفت شناختی می وان مطارح

مبیای کالم و
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و تاثیر ان بر ...
( 7تا )24

نمود ،این است ه کایگاه "عقل" باه عناوان مرام ارین مباانی معرفات شاناختی
اندیش ه هاس بشرس جاست؟ به عبارت دیگر در اندیشاه دو متفکار چاه رابطاه اس
مسان عقل به عنوان یک منبع معرفت شناختی ،با وحی باه عناوان مرام ارین منباع
معرفت شناختی اندیشه هاس اسالمی برقرار می گردد؟
عقالنست حدا ثرس اربرس عقل را ا بسشترین مارز ممکان و مجااز در قلمارو
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دین اسش میبرد و ساحت اصلی و مراد کدس دین را از دو راه درون دینی و بارون
دینی اثبات می ند .امورس ه از ساحت بسرون دانسته شوند در قلمرو عقلاند و باه
داورس عقالنی واگذار خواهند شد .عقالنست حدا ثرس کایگااه عقال را در فرام و
فسسر و بسسن و دفاع عقلی از دین محتر میشمارد و افزون بر آن ،کایگاه و حاج
دیگرس را براس عقل قاول است :عقل ،با اعتبارس ه از درون دین میگسرد ،می واند
منبع قانونی و قانونگذار باشدد یعنی ،درمواردس اه مناابع دینای ( تااب و سانت)
درباره قانون مورد نساز سا ت باشند ،عقل حج دارد ااسخ گوس نسااز قاانونی باشاد.
این گونه قانونها از دید شریعت نسز حجات و اعتباار دارناد (ر .ک :مجلاة حاوزه،
شمارة  ،916ص  .)45از این چشمانداز ،عقل در راستاس دین قارار دارد و هار دو،
دو رویة یک حقسقت و امل ننده و یارس دهندة یکدیگر دانسته میشوند.
قلمرو دین

استاد مطررس در آثار گوناگون خود بارها بر گساتردگی قلمارو دیان و محادود
نبودن آن به امور فردس و عبادس ا سد رده است .در باره قلمرو اسا اسامبران ،استاد
مطررس به وسعت و کامعست قلمرو دین و هماهنگی و همگرایی دیان ودنساا قاوال
است .می وان گفت کامعست دین ،عبسر دیگرس از "دین حادا ثرس"اسات اه در
فصـلنامه
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مقابل نظریه "دین حداقلی"قرار دارد .مطررس معتقد است ،دین براس همة امور ،باه
خصوص براس اکتماع و سساست حکام داردد .مطرارس در تااب وحای و نباوت،
کامعست اسال را از امتسازات آن در مقایسه با ادیان دیگر بر میشمارد و مینویساد:
از کمله ویژگی هاس صورت امل و کامع دین خدا نسبت به صورتهاس ابتادایی،
کامعست و همه کانبگی است .منابع چرار گانه اسالمی ( تاب ،سنت ،عقل ،اکماع)
افی است ه علماس امت ،نظر اسال را در باره هر موضوعی شف نمایند .علماس
اسال  ،هسم موضوعی را به عنوان این ه بال کلسف است ،لقی نمی نناد (عباسای،
 :9642ص .)952بر اساس این دیدگاه ،دین خداوند هم مال دارد و هم کامعساتد
یعنی به همه نسازهاس دنسوس (اخروس و مادس) و معنوس زندگی انسان وکه نماوده
و براس آن دستور عمل و برنامه نظسم رده است .در همسن خصوص مایفرمایناد"
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اسال  ..مکتبی است کامع و واقع گرا .در اسال به همه کوانب نسازهااس انساانی –

اعم از دنسایی یا آخر ی ،کسمی یا روحی ،عقلی و فکرس یاا احساسای و عااطفی،
فردس یا اکتماعی وکه شده است ( مزینانی :9646 ،ص .)611نتسجه اس ه از ایان
رویکرد حاصل می شود اراوه نظریه هاس سساسی در همه مساول مبتال به کامعه است
ه هم به اراوه نوع حکومت و هم به اسوند دین و سساست منجر می شود (حقسقات،
.)73 :9616
اگر انتظار ما از دین آن باشد ه براس ما در همة ابعاد زندگی احکامی به ارمغان
آورد ،فرم ما از دین حدا ثرس خواهد بود .این امر الزماه امال باودن و خا مسات
اسال است .اگر دینای ادعاا ناد احکاامی باراس کزوای ارین افعاال انساان دارد،
نمی واند به مساول مرم حسات بشر در ابعاد سساسی ،اکتماعی ،اقتصادس ،و فرهنگی
بی وکه باشد .به نظر می رسد اساتاد مطرارس بار مبنااس هماسن برداشات از دیان،
رویکردس حدا ثرس به دین داشته است :در همسن باره او مای گویاد «اساال ماا
شئون زندگی بشرس را زیر نظر دارد :قاانون اکتمااعی داردد قاانون اقتصاادس داردد
قانون سساسی داردد آمده براس شاکسل دویات ،باراس شاکسل حکومات (مطرارس،
 :9642ص .)21بدین ر سب از دیدگاه اساتاد مطرارس ،اساال از نظار ایادوویو س
داراس ویژگی هایی است ه مرم رین آنرا عبار ند از :همه کانبه بودن و کامعسات،
اکتراد اذیرس و شف و طبساج اصاول لای و ثابات بار ماوارد کزوای و متغسار،
اکتماعی بودن و بسان مقررات فراوان اکتماعی ،سساسی ،اقتصادس ،حقاوقی ،احتارا
به عقل به منزیاه منباع اکترااد ،آخارت گرایای در ماتن زنادگی گرایای(مطرارس،

یادداشترا ،ج ،5ص  927ا .)997
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نقش پیش فهمهای استاد مطهری در باب حکومت

و تاثیر ان بر ...
( 7تا )24

مقویه حکومت و مساول مرباوط باه آن از مسااول مرام در اندیشاههااس اساتاد
مطررس است ه در درون گفتمان نو اندیشی دینی نسز بلور یافته اسات .موضاوعی
ه همواره در اریخ فقه شسعه براس عایمان بزرگ شسعی مطرح بوده و بر همسن مبناا
هم انقالب اسالمی ایران به رهبرس اما خمسنی ره اایه گذارس شد .اما از آنجاا اه
هد

این رسایه بررسی اثسر مبانی فکرس و فسسر دیان ،در اندیشاه سساسای آناان

01

است یذا اژوهش حاضر در همسن راستا متمر ز شده است .با وکه به فااوت ایان
دو در باره خداوند و انسان و کامعست دین ،اثسر آن را می وان در مقویه حکومات
نسز ردیابی رد .در همسن راستا اویسن سوایی ه مطرح میشاود ایان اسات اه آیاا
اسال شکل خاصی از دین را مد نظر داشته است؟ و به عباار ی مای اوان از متاون
دینی شکل حکومت را استنتاج نمود و سوال دیگر این ه حج حا مسات در اساال
با سست؟ نخست باید روشن نسم ه مقصود استاد مطررس از حکومات چسسات؟
ایشان در عریف حکومت می نویسند" :دویت و حکومت در حقسقت ،یعنای مظرار
قدرت کامعه در برابر هجو خارکی و مظرر عدایت و امنست داخلی و مظرر قانون
براس داخل و مظرر صامسمراس اکتمااعی در رواباط اکتمااعی" (مزیناانی:9646 ،
 .)449ایشان در آثار خود به بایستگی وکود دویت و حکومت ا سد دارد و با دیسال
عقل و نقل ،نساز کامعه را به حکومت ثابت رده است.
در باره این سوال ه آیا تاب و سنت ،شکل خاصی از حکومات را باه عناوان
شکل مطلوب حکومت معرفی رده است یا نه ،دو دیدگاه وکود دارد ه با بررسی
دیدگاه استاد ،به ارسش مورد نظر ااسخ مثبت می دهد .با وکه باه مباانی فکارس و
فسسر خاصی ه استاد مطررس از دین اراوه نموده است ،این فرض را اذیرفته است
ه در تاب و سنت ،مساولی مانند چگونگی نرادهااس حکومات و رواباط آنراا باا
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یکدیگر ،ویاوف و اختسارات هر یک از این نرادها و حقوق مرد در برابر حکومت
بسان شده است و مسلمانان مویف اند ه در همه زمان ها ،نظاا سساسای مشاخص
شده در تاب و سنت را به عنوان ایگو در نظر بگسرناد و آن را حقاج بخشاند .باه
عنوان مثال این عقسده در بسن شسعسان رایج است ه در زماان حضاور اماا معصاو
(ع) ،نرا شکل مشروع حکومت ،شکلی است ه معصو (ع) در راس آن باشد .در
مورد غسبت اما معصو (ع) ،عده اس از فقراس شسعه عقسده دارند ه شکل حکومت
اسالمی به این صورت است ه فقسری در راس آن قرار دارد و اگر کز ایان باشاد،
حکومت نامشروع است .به عبارت دیگر ،نظا امامت و والیات ،نراا شاکل ماورد
نظر اسال از حکومت دینی است .حا م اسالمی منصوب خداوند است و به هماسن
کرت ،حج حکومت دارد (مسر :9641 ،ص.)926
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بازتاب پیش فهم استاد مطهری از افعـا الهـی و انسـان شناسـی در تفسـیر از
حکومت

علی رغم دیدگاهی ه اسال را ذا ا غسر سساسی می داناد و غسار سساسای باودن
اسال را به مفرو عد عسسن نوع خاصی از حکومت لقی می ند و معتقد است ه
این مسئله منافا ی با ا سد بر ارزشراس سساسی و اکتماعی خاصی ندارد و آن چه از
مساول شکلی حکومت در تاب و سنت وارد شده ،مربوط به شارایط ویاژه صادر
اسال است .طبج این دیدگاه ،مسلمانان مویفند در همه اسم و خام هااس حاوالت
مادس و معنوس ،اصول ارزشی مربوط به حکومت را حفظ نند ،ویی مویف نسستند
شکلهاس خاصی از حکومت را حفظ نند .بدین ر سب ،چنسن دیدگاهی باه معنای
انکار ابتناس حکومت و زندگی سساسی بر شریعت اسالمی و ااذیرش ابتنااس آن بار
ارزشهاس دینی است .به باور طرفداران این دیدگاه ،شریعت شامل قواعد و قاوانسن
و بایدها و نبایدها است و در آن قوانسن و ساختارهاس زندگی سساسی وکود نادارد.
باه عباارت دیگاار در ایان نظریاه ،ساااختار ساازس مبتنای باار عقال بشارس اساات
(مسراحمدس .)914 :9647 ،ا سد این رویکرد این است ه"در قرآن روس شسوه ها و
نظا هاس حکومت ا سد نشده ،بلکه روس عادالنه حکومت ردن ا سد شده اسات.
گویی قرآن عسسن شسوه ها و نظا هاس حکومت را در شان دیان و وحای نمایداناد
بلکه عسسن ارزش هاس مربوط به حکومت را در شان وحی و دین میداند .از این رو
انتظارس ه از دین و وحی می وان داشت ،بسان امور ثابت و ارزش هاس مرباوط باه
زندگی سساسی است نه عسسن شسوهها و ساختارهاس نظم سساسی.
استاد مطررس در باب حکومت به نوع خاصی از حکومت اشاره می ناد و آن را
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ناشی از اعطاس حج حا مست از کانب خداوند باه اساامبر و ساپس باه اهال بسات

و تاثیر ان بر ...

(علسرم ایسال ) و در عصر غسبت به فقراس عصر می داند .ایشان می گویند " :اسغمبر

( 7تا )24

ا ر (ص) در زمان حسات خودشان ،ویی امر مسلمسن بودند ه این مقا را خداوند
به ایشان عطا فرموده بود و اس از ایشان طبج دالیل زیادس ه غسر قابل انکار است،
به اهل بست (علسرم ایسال ) رسسده است" (بابااور و دیگران .)45 :9611 ،در هماسن
رابطه ایشان در تاب والء و والیت ها به این نکته اشااره مای نناد اه در ماذهب
شسع ،بسنش خاصی نسبت به انسان وکود دارد و آن این ه کران هسم وقت خایی
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از حجّت و انسان امل ه همه استعدادهاس انسانی اش باه فعلسات رساسده باشاد،
نسست و بدون وکود این انسان امل ه همان حجّت و ویی خداست ،طای طریاج
عبودیت به طور امل براس انسان ها مسسّر نمی گردد .از نظر استاد مطررس در عصار
غسبت ،این ویی فقسه است ه به دیسل دارا بودن فرام و شاناخت عمساج ،مای واناد
احکا شرعی را با اساتفاده از ادیهاه فصاسلی اساتنباط ناد .در بساان والیات فقساه
می گوید :والیت فقسه به معناس آن است ه اداره امور کامعاه و هادایت مارد  ،بار
عرده ویی فقسه و شخص عایمی گذاشته شود ه داراس شرایط خاصی بوده و اوان
استنباط احکا شرعی را از مبانی دینی داشته باشد .بنابراین بار اسااس نگااه اساتاد
مطررس به نصب مقا والیت ه از ایطا

ایری اسات و کراان را خاایی از حجات

نمی گذارد ،حج حا مست و حکومت را مشخص نموده است .بدین ر ساب از نظار
استاد مطررس ،والیت فقسه یعنی اداره امور کامعه و زعامت و رهبرس سساسی کامعه
ه یکی از شئون اسامبر (ص) اومه اطرار (علسرم ایسال ) است و در زمان غسبت این
مسئوویست به عرده فقسه کامع ایشرایط گذاشاته شاده اسات .ااس از نظار ایشاان،
والیت فقسه به این معناست ه حج مرکعست دینی و زعامت سساسی و اکتمااعی و
اداره امور کامعه به عرده فقسه کامع ایشرایط باشد ( مطرارس ،مجموعاه آثاار ،ج،6
ص .)242بنابراین وس قاول به نوع خاصی از حکومت بوده و آن را از مباانی دینای
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استنتاج نموده است.
بنابراین در دیدگاه مطررس وکه ایری حکومت مد نظر قرار گرفته اسات و ایان
نه نرا بر وکه اقتدارس دین می افزاید ،بلکه ،اقتادار متاافسزیکی حکومات را نشاان
میدهد .در همسن خصوص استاد میگویند" :حج ایری ،به معنی ایان اه حا مسات
اعم از وضع قانون و وضع مصوبات فرعی و حکم به مفرو فقری ،یعنی بار مبنااس
مصایح موقت ،نظسر معبودیت است ،نظسر فصل قضاء است ،نظسر افتااء اسات ،کاز
خداوند سی شایسته نسست ( و ریشه این مطلب هماان فلسافه نباوت اسات اه
ایدوویو س و وضع قانون بشرس کز به وسسله خدا مسسّر نسست ،قررا در مقاا اکارا
نسز والیت ایری شرط است) و افرادس ه نه به دیسال خاصاست طبسعای و ماوروثی،
بلکه به دیسل خاصست قرب و عدایت و علم ،این حج را اسدا می نند و قررا ماهست
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حکومت ،والیت بر کامعه است نه نسابت از کامعه و و ایت از کامعه .فقه هم ایان

مسئله را به عنوان والیت حا م مطرح رده است ،از نوع والیتی ه بر قصّر و غسّب
دارد ،اس مالک انتخاب ،مرد نسست ،انطباق با معسارهااس ایرای اسات" (مطرارس،
 .)944 :9674این نظریه بسانگر این واقعست است ه ا چه حد استاد از متون دینای
اثسر گرفته است .در نتسجه حکومات از منظار اساتاد مطرارس ،حاج ایرای شاناخته
میشود و باید از ناحسه خدا یا به نصب خاص و یا به نصب عا انتخاب گردد.
بنابراین در ااسخ به این سوال ه حکومت حج سست؟ استاد مطررس ااساخی
مسدهد ه ریشه در نوع فسسر از دین و مبانی فکرس ایشان دارد .همان طور اه در
مباحث قبلی گفته شد ،استاد مطررس حج حا مست را ایری دانسته ه در آن انبساء و
اومه علسرم ایسال و بعد از آنان ویی فقسه حج حا مست اسدا می ند.
بازتاب پیش فهم جامعیت دین و قلمرو فقه اسـتاد مطهـری در تفسـیر ایاـان از
حکومت

نقش و اثسر قلمرو دین و فقه ،از این کرت است ه با عسسن قلمرو دین ،مسزان
و قلمرو دخایت دین در سساست مشخص می شود .همچناسن ایان واقعسات را بایاد
اذیرفت ه راهی براس عسسن قلمرو دین در سساست ،بدون مراکعه س باه محتاواس
دین وکود ندارد .و یذا شسوه استاد مطررس به دین این است ه نرا اس از مراکعه
س به دین است ه روشن می شود در چه امورس مداخله می ناد و در چاه اماورس
دخایت ندارد .بنابر این رکوع به دین و درک محتاواس آن روشان مای ناد اه در
عمل ،دین در چه زمسنه هایی اعمال مرکعست و ایرار نظر رده و در چاه ماواردس
به بشر اختسار انتخاب و اعمال سلسقه و نظر داده است .و دیدگاه اساتاد مطرارس در

مبیای کالم و

حوزه مباحث سساسی از این رویکرد ناشی می شود ه دین را مبنا قارار مایدهاد و

تبییب قلمرو دیب

الش دارد ا با کسه بر آموزه هاس دینی ،ااسخی براس این گوناه مباحاث دریافات

و تاثیر ان بر ...
( 7تا )24

ند.
با این وضسح نظریه حکومت استاد مطررس حت اثسر لقای فساسر ایشاان از
دین و لقی حدا ثرس از دین استد چرا ه کامعه اسالمی یعنی کامعه وحسادس و
کامعه وحسدس یعنی کامعه اس بر اساس کران بسنی وحسدس و بر اسااس دیادگاه
مطررس ،این کران بسنی ،ماهسات از اویای دارد و داراس یاک ایادوویو س وحسادس
است ه از آن به وحسد عملی عبسر میشود .دیسل این ه استاد مطرارس باه مقویاه
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حکومت میاردازد و شکل خاصی از آن را مطرح میسازد ،ایان اسات اه از یاک
طر  ،مرکعست دین را در نظسم قوانسن حا م بار زنادگی سساسای و نرادهااس آن
میاذیرد و از سوس دیگر ،طبج نظر حدا ثرسها رسایت و اهدا

دین فقط باا بساان

عایسم و احکا الز براس سعادت انسانها محقج نمیشاود ،بلکاه باه اکاراس آنراا
بستگی دارد .از این رو أسسس حکومت به عنوان ابزارس براس اکراس شریعت یکی
از ابعاد و شئون رسایت اسامبر اسال (ص) بوده است .در عصار غسبات نساز فقرااس
کامع ایشرایط در کایگاه نسابت نصب اما زمان (عج اهلل) حج حکمرانای و صادور
فرمان دارند.
در باب ادیه اس ه در باب دین مورد وکه قرار گرفته ،دو رهسافت متفاوت باه
نظر می رسد :قد ادیه درون دینی ،قد ادیه برون دینی .استاد مطررس و طرفاداران
گرایش نخست معموال به نا افی بودن استدالل هاس بشرس و محدود بودن وکود او
از یک طر  ،و ضرورت مسک به احکا وحسانی اشاره می نناد (کاوادس آملای،
 993 :9649ا  .)997اما در رویکرد دو با نگاه برون دینی و نگرش خاصی اه باه
خداس ارزشگذار و انسان موکود در کامعه دارد ،انتخاب و عسسن بسسارس از مساول
را در حسطه اختسارات انسان می داند و دخایت دین را در حوزه هاس سساسای اه در
حال غسسر است و بتدریج بر اسچسدگی آن افزوده میشود ،نفی می ناد .ایان لقای،
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خود به محدود شدن دایره دین میانجامد.
استاد مطررس نسز با نگاه درون دینی ،بر ااسخگویی فقه به نسازهاس زماان ا ساد
داشت و یذا بر خصصی شدن آن نسز وکه و آن را امرس ضرورس می انداشت .این
نگرش وس از این باور ناشی شده ه اسال را مکتبی کامع ،واقاع گارا و قاادر باه
برآورده ردن همه نسازهاس انسانی ،اعم از دنسایی یاا آخر ای ،کسامی یاا روحای،
عقلی و فکرس ،احساسی و عاطفی ،فردس و اکتماعی مایدانسات (مجموعاه آثاار،
ج :2ص .)259از طرفی رویکرد وس به فطرت و رابطه دین و فطرت اثسر زیادس بر
بحث قلمرو دین و کامع نگریستن دین داشته است .از منظر وس دین اسال  ،دینای
فطرس است و در فطرت و سرشت انسان ،دین خواهی و مایل به دین وکود دارد.
وقتی دین امرس فطرس شد ،باید ما قاضاها و نسازهاس انسان را برآورده ند و باه
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آن ااسخ مثبت بدهد .آن دینی ه این قاضاس وکودس انسان را برآورده ند ،دینای

کامع است و چنسن دینی باقی و محفوظ می مانادد باراس حقاج نسازهااس انساان و
رسسدن به مال و سعادت ،وکود حکومت امرس ضرورس باه نظار مای رساد و در
سایه یک حکومت دینی ه در راس آن اما معصو و یا فقسه کامع ایشرایط باشاد،
احکا ایری بلور مییابد و یذا اسال راکع به نوع حکومت هم نظر دارد.
رویکرد حدا ثرس ،به فقه نگاهی فرا اریخی دارد ه شامل ما انسان ها و همه
زمان ها است.
بنابراین در ااسخ به این سوال ه در مواکره با حکومات دینای آیاا در کامعاه
دینی حج ایری براس حکومت ردن وکود دارد و در صورت مثبت بودن ااسخ ایان
حج از آن سست؟ دو ااسخ متفاوت داده شده است .نخستسن ااسخ هماان ااساخی
است ه استاد مطررس و گفتمان اسال فقااهتی باه عناوان دیادگاه رسامی ااس از
انقالب اسالمی بسان شده است .این ااسخ از نوع ااسخ فقرای اسات اه در آن بار
رعایت و اکابت ضرورت هاس فقری و نسز نقش فقسراان در فساسر و اکاراس فقاه
ا سد می شود .به این بسان در کامعه دینی این فقسه است ه حاج حکومات دارد و
اعمال این حج منجر به اسسس نوع خاصی از حکومت شرعی مبتنی بار فقاه شاده
است ه والیت مطلقه فقسه نتسجه و حاصل آن می باشد .اما رویکرد دیگرس وکاود
دارد ه ااسخ فقری و حکومت دینی برخاسته از آن را به نقد می شاد .زیارا ایان
رویکرد ه از سوس روشنفکران دینی مطرح شده است معتقدند ه هسم روش دینی
خاصی براس حکومت ردن وکود ندارد .همچنسن این رویکرد باا مالحظاه جرباه
حکومت اسالمی در ایران ،حکومت شرعی مبتنی بر فقه را نه نراا فاقاد ابزارهااس
روشمند براس حکومت ردن می داند بلکاه معتقاد اسات چناسن حکاومتی طساف

مبیای کالم و

حقوق بشر را نسز نگ ر می ند ..این طسف دالیل خود را اینگونه بسان می ند ه

تبییب قلمرو دیب

اوال چنسن حکومتی نرا بر فقه ا سد می ند و دیگر کنبه هااس دیان را ناار مای

و تاثیر ان بر ...
( 7تا )24

گذارد و دو این ه چنسن حکومتی د ترین والیت فقسه را ه اایه ئوریک و نظرس
کمرورس اسالمی را شکسل می دهد مورد سوء عبسار قارار مای دهاد .بناابراین از
دیدگاه آنان ،حکومت و حا مست سساسی یک حج ویژه براس عده اس خاص نسست،
بلکه حج خود مرد است و عمو مرد مختاار هساتند بار اسااس عقال و جرباه
بشرس و متناسب با واقعسات اکتماعی و فرهنگی هر عصر ،شکل و چارچوب مورد
نظر خود را طراحی نمایند زیرا نه در اسال و نه در هسم دین ایرای دیگارس ،هاسم
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نوع چارچوب لی براس حکومت معسن نشده اسات .بلکاه حکومات و حا مسات
مانند هر یک از امور دنسوس دیگر حج مرد بوده و در اختسار آن ها می باشد.
نتیجه گیری
هد

این مقایه الشی بود براس بررسی مبانی آراء سساسی متفکر اسالمی ،شرسد

مر ضی مطررس به ویژه دیدگاه ایشان در باب حکومت .بدون شاک بایاد ااذیرفت
اسال به عنوان اسا ایری ،ثابت ،فراگسر و اایادار باوده اسات ،اماا در عرصاه عمال
سساسی ،کریان هاس مختلفی در حقج آن وشسده اند و از این کرت با قراوت ها و
دیدگاه هاس مختلف ،اسال را به صورت هاس متفاو ی عرضه رده اند.
بر اساس فسسرس ه استاد مطررس از اسال اراوه نمود به حکومتی سراسر ایری
ه مبتنی بر شریعت اسالمی است ،منتری می شود و در آن اسوناد دیان و سساسات
امرس الز و ضرورس و بر خاسته از دین لقی می گردد .نگاه حدا ثرس باه دیان و
فرا اریخی دیدن آن به این نتسجه رهنمون می شد اه اساال دینای اسات کاامع و
امل ه می وان ااسخ ما سواالت و نسازهاس بشرس را از آن استنتاج رد .یذا در
منظومه فکرس استاد مطررس از دین انتظار می رود ه براس همه حوزه هاس زنادگی
مادس و معنوس انسان برنامه اس کامع اراوه ند و ار ساامان دهای دنساا و آخارت
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انسان را بر عرده گسرد .در ار و چناسن فساسرس از دیان ،شاکسل حکومات امارس
ضرورس لقی می شد و حتی ایگوس آن نسز حت اثسر آموزه هاس دینی قرار گرفت
و یذا حکومت مبتنی بر والیت فقسه مورد وکه قرار گرفت .چرا ه اکراس قاوانسن
نسازمند شکسل حکومت است و چون اسامبر منصب ها و مسائویست هااس متعاددس
بر عرده داشته ه همه آنرا بعد از اسامبر به امامان معصو (ع) و سپس به ویای فقساه
کامع ایشرایط می رسد.
بدین ر سب رویکرد دین حدا ثرس شرسد مطررس به اسوناد دیان و سساسات و
ایگوس والیت فقسه به عنوان نظا سساسی منتری می شود ،در حایی اه در رویکارد
حداقلی به دین فقه نرا می واند برخی نسازهاس ساده زندگی را بارآورده نمایاد ،و
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مدل حکومتی ه معرفی می نند به حکومت دمو را سک می انجامد اه مبتنای بار
حقوق بشر است و در نتسجه در نقطه مقابل دیدگاه شرسد مطررس قرار می گسرد.
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