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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 خود اختصاص داده است .از لرفـ
تحوالت اجتماع در ایران که متاثر از دو جریان فکری مهم سیت گرای و تجدد گرایـ بـوده و ایـب تحـوالت یـا
ریشه در سیت های تاریخ و فرهیگ و بـویژه سـیت هـای اسـالم داشـته اسـت یـا تحـت تـاثیر تجـدد للبـ
روشیفکران بوده است .استاد مطهری حکومت را بیت القصیده و زیربیای تعلیمات انبیا بر م شمارد و لـذا بـه پیونـد
دیب و سیاست تاکید دارد و در گفتمان روشیفکری نیز موضع خاص ارائه شده است .بـر ایـب اسـار پرسـن ایـب
پژوهن عبارت است از مبیاهای کالم و نوع رویکرد به قلمرو دیب چه تاثیری بر مفهوم حکومت در اندیشه اسـتاد
مطهری و مجتهد شبستری داشته است؟ به نظر نگارنده دیدگاه حـداکرری بـه دیـب در رویکـرد اسـتاد مطهـری در
مقاب دیدگاه حداقل به دیب از میظر مجتهد شبستری به تفاوت در مفهوم حکومـت در اندیشـه ایـب دو اندیشـمید
شده است .مقاله برای دستیاب به ایب هدف از روش تفسیری سود برده و با بررس آثار دو اندیشمید به ارائـه پاسـخ
پرداخته است.
کلیدواژگان :حکومت ،دیب حداکرری ،دیب حداقل  ،هرمیوتیک.

سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315
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مقدمه
در فضای سیاسی ایران از دوره قاجار تاکنون همواره دو جریان مهمم در ررهمه
های مختلف تاثیر گذار بوده است .این دو نیروی تاثیرگذار ربارتند از سنت گرایمی
و تجددگرایی .بدین ترتیب تحوالت اجتماری در ایمران یما ریشمه در سمنت همای
تاریخی و فرهنگی و بویژه سنت های اسالمی داشته اسمت یما تحمت تماثیر تجمدد
طلبی روشنفکران بوده است .بتدریج تقابل این دو نیرو به شمکا

و دواماره شمدن

جامعه منجر شد و طبقات و نیروهای وابسته به دو جریان را در مقابل هم قمرار داد.
از یک سو اندیشمندان مذهبی و بویژه روحانیون که برخواسته از حوزه های رلمیمه
بودند ،می کوشیدند تا اسمال را دینمی ایمدوویو یک و کمامال سیاسمی و اجتمماری
معرفی کنند و تفسیری جامع و ایدوویو یک از ممذهب اراومه کننمد کمه بتمدریج در
جامعه محبوبیت می یافت .هر چند گفتممان ممذهبی سمنتی در ایمران ،ارتقمادی بمه
تشکیل حکومت اسالمی در رصر غیبت نداشت ویی گروه جدیدی که به نواندیشی
دینی نامیده می شود و استاد مطهری نیز در ایمن طیمف قمرار ممی گیمرد ،بمه اراومه
تفسیری جدید از اسال و بحث های نظری جدیمد ارداختنمد و در دهمه چهمل بمه
انتشار مجله ها و کتاب های مذهبی مربوط به مسایل روز گرایش ایدا کردتد.
استاد مطهری و مجموره نواندیشان دینی بر جامعیت دین و ایوند میمان دیمن و
سیاست و تشکیل حکومت دینمی تاکیمد داشمتند و حاکمیمت را ناشمی از خداونمد
قلمداد می کردند .نشانه هایی که در درون این گفتمان مفصل بنمدی شمدند را ممی
توان در موارد زیر خالهه کمرد کمه ربارتنمد از"اسمال "" ،روحانیمت"" ،فقمه" ،و
فصـلنامه
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"والیت فقیه" که اهول ارتقادی و شیوه های رفتاری آنها را تعیین می کرد و اسال
سیاسی به رنوان دال مرکزی این گفتمان توانست نشانه همای دیگمر را حمول خمود
مفصل بندی نماید .بعد از ایروزی انقالب مبنای تشکیل جمهوری اسالمی گردید و
همین امر زمینه ساز شکل گیری گفتمان هایی شد کمه بما قراومت نواندیشمی دینمی
همخوانی نداشت و روشنفکران دینی یکی از این جریان های فکری بود که چهمره
ای مدرن از دین را اراوه می کردند و سعی در اراوه تفسیری جدید از دین داشتند.
روشنفکری دینی که ریشه در گرایش های تجددگرایانه دارد ،در رمین ایمن کمه
وجوه اشتراکی با نواندیشی دارد ،دارای وجوه افتراق نیز می باشد .مجتهد شبسمتری
که در گفتمان روشنفکری دینی چهره ای برجسته به شمار می آید ،نگاه متمایزی به
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دین و به تبع آن در مفاهیم سیاسی دارد و راه حلمی متفماوت اراومه ممی کنمد .ایمن
گفتمان به اسال ارتقاد دارد و دیندار قلمداد می شود ،ویی با رویکردی فیلسوفانه و

معرفت شناسانه به بازنگری انتقادی در متون و تفاسیر اسمالمی ممی نگمرد .ویژگمی
مهم و برجسته گفتمان روشنفکری دینی جدایی دین از سیاسمت ممی باشمد .نشمانه
های این گفتمان را که حول دال مرکزی "جمهوری" مفصل بنمدی شمدند ربارتنمد
از"مرد "" ،قانون" ،و "آزادی" .اس از ایروزی انقالب اسالمی و با آغماز تاسمیس
نظا جمهوری اسالمی ،اختالفات میان این دو گفتمان در ررهه همای مختلمف در
سال های اس از انقالب اسالمی تبلور یافمت و او ایمن اخمتال

نگمر

هما در

تدوین قانون اساسی بود .بتدریج تفاوت های این دو گفتمان در سطح جامعه نمایان
گردید و تحوالت سیاسی و اجتماری دوران اس از انقالب را تحت تاثیر قرار داد.
سوال اهلی این اژوهش ربمارت اسمت از :مبناهمای کالممی و تفسمیر دیمن در
دیدگاه استاد مطهری و مجتهد شبستری چه تاثیری در مفهو حکومت داشته است؟
به نظر می رسد در باب قلمرو دین دو دیدگاه رمده وجود دارد :دیدگاه حداقلی که
دین را محدود به قلمرو خاهی کرده و از دخایت آن در بسیاری از امور(اجتمماری،
سیاسی ،فقهی و )...می ارهیزد .و دیدگاه دو  ،دیدگاه حداکثری که دیدگاهی جمامع
گرایانه در برابر گستره دین اتخاذ ممی کنمد .فمر

نگارنمده ایمن اسمت کمه نگماه

حداکثری به دین در اندیشه استاد مطهری به نوع خاهی از حکومت که والیت فقیه
است منجر شده و مجتهد شبستری بمر حمداقلی بمودن دیمن بماور داشمته و شمکل
حکومت را بر رهده مرد می داند و قاول به سمکوت دیمن در اممر نموع حکوممت
است .برای ااسخ به این ارسش مقایسه مبانی فکمری ایمن دو اندیشممند و بررسمی
مقویه هایی همچون هستی شناختی ،انسان شناختی ،معرفت شمناختی ،قلممرو فقمه
سیاسی ،کمال و جامعیت دین در دو حوزه گفتمان نواندیشمی دینمی و روشمنفکری
دینی ضروری می نماید و سپس به موازات آن اندیشه های سیاسمی آنمان را ممورد
بررسی قرار می دهیم .در این اژوهش از رو

مقایسه مبیاهای

تفسیری و با بهره گیری از آثار ایمن

کالم و تبییب

دو اندیشمند به بررسمی دیمدگاه آنمان و همچنمین دو گفتممان نواندیشمی دینمی و

قلمرو دیب از ...

روشنفکری دینی می اردازیم.

( 61تا )17

مبانی فکری استاد مرتضی مطهری و مجتهد شبستری
هستی شناسی

هستیشناسی به تصویر کلی انسان از جهان ،انسان و اجتماع گفته ممیشمود کمه
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نقطه اتکا و مبنای فلسفی مرا و مسلک اوست .رلم ،فلسفه ،و دین سه منبمع ایهما
بخش هستی شناسی هستند .بدین ترتیب ممیتموان از سمه هسمتی شناسمی رلممی،
فلسفی و دینی نا برد .هستی شناسی رلمی بمر رلمم تجربمی بنما شمده اسمت و از
دریچه رلم به جهان و هستی مینگرد.در هستی شناسی فلسفی از منظمر فلسمفه بمه
جهان نگریسته میشود و مبدأ شناخت مبادی رقلی است این هستی شناسمی مبتنمی
بر اهویی با سه ویژگی بدیهی و برخوردار از ارز
غیر قابل تغییر است(مطهری،9631 ،

نظری را و فراگیر و ثابمت و

.)77 :2

هستی شناسی رلمی و فلسفی به همورتهمای مختلمف مقدممه رممل هسمتند.
هستی شناسی رلمی به انسان قدرت توانایی تغییر و تصر

در طبیعت را میدهد و

او را بر طبیعت مسلط می داند .در حایی که هستی شناسی فلسفی جهت رمل و راه
زندگی انسان را مشخص میکند و مبدأ هستی شناسی دینی ،وحمی و ایهما اسمت.
بنابراین با نظر به مبدأ معرفت ،هستی شناسی دینی و فلسمفی دو نموع هسمتند ویمی
قلمرو هستی شناسی دینی و فلسفی واحد است .هر چند درونمایة آنها با یکمدیگر
تفاوت دارد .هستی شناسی اسالمی در رین این که هستی شناسی دینی است ،نوری
هستی شناسی رقالنی و فلسفی نیز هست .از ویژگیهای بارز ایمن هسمتی شناسمی
قداست بخشیدن به اهول جهان بینی است.
از آنجا که هستی شناسی و جهان بینی استاد مطهری ،ایهی است ،روح حاکم بمر
آن "اذیر

اهل توحید" است .بر اساس اهل توحید خداوند تنهما خمایج جهمان

بوده و دارای دو شان خایقیت و ربوبیت ممی باشمد؛ در نتیجمه رمالوه بمر ایمن کمه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

آفریننده موجودات است ،برای آنها نیز برنامه دارد .این نوع نگماه بمه هسمتی ،تماثیر
زیادی بر اندیشه استاد مطهری داشته اسمت .ممثال تماثیر ایمن نگمر

توحیمدی بمر

دیدگاه ایشان را می توان در خصوص نوع حکومت و حقوق مرد مشماهده نممود.
به نظر ایشان اهل مسئوییت اذیری حاکم اسالمی تنها در ارتو ارتقماد بمه خداونمد
قابل فهم است و در این باره چنین می گویند" :از نظر فلسفه اجتماری اسالمی ،نمه
تنها ارتقاد به خدا ،اذیر

حکومت مطلقه افمراد نیسمت و حماکم در مقابمل ممرد

مسئوییت دارد ،بلکه از نظر این فلسفه ،تنها ارتقاد به خداست که حاکم را در مقابل
اجتماع مسئول میسازد و افراد را ذی حج میکند و استیفای حقوق را یمک وییفمه
الز شرری معرفی میکند" (مجموره آثار،
07

 ،9ص .)455

هستی شناسی مجتهد شبستری ،مبتنی بر هستی شناسی رلمی بما اتکما بمر رلمم

تجربی است که تأکید بمر واقعیمات و ااسمخ بمه جزویمات و برخمورداری از ارز
تکنیکی و فنی از مهمتمرین ویژگمیهمای آن محسموب ممیشمود .سکوالریسمم در
گفتمان مدرن در چارچوب این هستی شناسی شکل میگیرد .سکوالریسمم در ایمن
گفتمان معنای همنوایی با این دنیا ،تقدس زدایی از رایم و حرکت از جامعه مقمدس
به جامعهای سکوالر به کار رفته که محور همه این معانی ،کم رنم

شمدن دیمن در

ررهه حکومت و تقدس زدایی از امور است .در حایی که هسمتی شناسمی گفتممان
مطهری مبتنی بر هستی شناسی توحیدی است .این هستی شناسی در رین حال کمه
دارای محتوای دینی است اما نوری جهان بینی رقالنی و فلسفی همم اسمت .جهمان
بینی تو حیدی مبین آن است که جهان از یک مشیت حکیمانمه ادیمد آممده و نظما
هستی بر اساس خیر ،جود ،رحمت و رسانیدن موجودات به کماالت شایسمتة آنهما
استوار است .در این جهان بینی جهان ماهیت از اویی (انا اهلل) و به سوی اویمی (انما
اییه راجعون) دارد .موجودات جهان با نظامی هماهن

به یکسمو و بمه طمر

مرکز ،تکامل مییابند .آفرینش هیچ موجودی ربث و بی هد

یمک

نبوده و جهان با یک

سلسله نظامات قطعی (سنن ایهی) اداره میشود .در این جهان بینی ،انسمان در میمان
موجودات از شرافت و کراممت مخصوهمی برخموردار اسمت و وییفمه و رسمایتی
خاص دارد؛ همچنین مسئول تکمیل و تربیت خود و اهالح جامعة خمویش اسمت.
این جهان بینی به حیات و زندگی معنی ،روح و هد

میدهمد ،زیمرا انسمان را در

مسیری به سوی کمال تعریف میکند که در هیچ حمد معینمی متوقمف نممیشمود و
همیشه رو به ایش است و مبدأ این نوع هستی شناسی وحی و ایها است.
اختال

نظر اساسی این دو اندیشمند در خداشناسی به مسمایه تشمریع خداونمد

در رایم انسان مربوط می شود .از دیمدگاه اسمتاد مطهمری تشمریع ایهمی در مسماول

مقایسه مبیاهای

مربوط به نظا سیاسی و اجتماری به معنای قانون گذاری مصطلح است .به ربمارت

کالم و تبییب

دیگر ،خداوند قانون گذار است و چنین خدایی قوانین همه جوانب زندگی بشمر را

قلمرو دیب از ...
( 61تا )17

معین می کند و آن را به وسیله ایامبران ابالغ می نماید .این قوانین به موارد خماص
و جزویات نیز نظر دارد ،چون بشر به سعادت خویش جاهل اسمت و خداونمد ایمن
ضعف انسانی را با وضع و ابالغ قوانین جبران می کند .حتی در انسان شناسمی نیمز
نگاه فلسفی و کالمی دارند و یذا انسان را از زاویمه مکلمف و مسمئوول بمودن ممی
شناسند .در حایی که از دیدگاه مجتهمد شبسمتری رنایمت خداونمد جهمت دادن بمه
تصمیمات و اقدامات انسان را ایجاب می کنمد نمه تعیمین قمانون را .فلسمفه اهملی
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ارسال رسل در نزد وی ،تفسیر هحیح تجربه های دینی مرد و تثبیت ارز

همای

ابدی در جوامع بوده ،نه تعیین قوانین .درنظمر شبسمتری ،وجمود خداونمد بمه هممه
ارز

های مطلج ،معنا می دهد ،گرچمه تشمخیص مصمداق هما شمکل همای ویمژه

مرارات این ارز

ها در شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماری به رهمده انسمان

است (مجتهد شبستری)34 :9637 ،
بدین ترتیب شبستری در هدد است تا خداشناسمی متفماوتی را اراومه نمایمد و
بدون تردید این نوع تعبیر از خدا و ایامبر ریشه های فکری وی را تشکیل می دهد
و مفاهیم و شیوه های سیاسی متفاوتی را منتج می شود .این خداشناسمی معقمول و
انسانی ویژگیهای خاهی را در اندیشه شبستری و گفتممان روشمنفکری دینمی بمه
خود اختصاص می دهد(کفاشی کایم آبادی.)965 :9637 ،
انسان شناسی در دیدگاه استاد مطهری و مجتهد شبستری

برای بررسی و شناخت هر جریان فکری و مکتبی در آغاز باید به بررسی انسمان از
دیدگاه آن مکتب ارداخت .ابتدا باید دید کمه آن گفتممان ،انسمان را چگونمه تبیمین
میکند ،سپس به بررسی نظا سیاسی ،اجتماری آن ارداخت؛ چرا که ایمن نظما هما
همگی بر مبنای شناخت آن مکتب از انسان بنا شده است .مباحث مربوط به انسمان
شناسی دارای اهمیت ویژه ای است ،زیرا مطایعمات انسمان شناسمانه ممی توانمد در
تفسیر انسان از فلسفه حیات خود و جایگاه او در جهان و رابطه ا

با دیگر اجزای

هستی تاثیر گذار باشد .مثال اگر بخواهیم در بماره حکوممت دینمی سمخن بگموییم،
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بدون ساخت اهول و مبانی انسان شناسی دینمی و قرآنمی بمه نتیجمه ای نخمواهیم
رسید .به ربارت دیگر تا در نیابیم اسال  ،انسان را چگونه تفسیر ممی کنمد و همد
حیات را چه می داند و قلمرو آزادی او را چگونه تعیین کرده است ،سخن گفتن از
نظا سیاسی و اقتصادی و حکومتی بی فایده است.
بدین ترتیب تعریف از انسان یکی دیگر از دالهمایی اسمت کمه در دو گفتممان
نواندیشی دینی و روشنفکری دینی ،نظا های معنایی مختلفی دارد .انسان شناسی در
گفتمان ارتدال گرای استاد مطهری مبتنی بر نظریه فطرت است .ایشمان تقریبماه هممة
تعاریف اراوه شده از انسان از جمله آرمان خواه ،حیوان ماوراء ایطبیعمی ،،متعهمد و
مسئول ،آزاد و مختار ،رصیانگر ،دوستدار زیبایی ،خواستار ردایت را هحیح دانسته
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ویی آنها را به تنهایی کافی نمیدانند .بنابراین نگاه استاد مطهری به انسمان نگماهی

قرآنی و اسالمی است که بر مبنای جهان بینی توحیدی و خدامحوری است کمه در
مقابل انسان شناسی تجربی قرار می گیرد .ایشمان بمه دییمل تعلمج خمود بمه فلسمفه
نوهدرایی ،انسان را از دریچة حکمت هدرایی که مبتنمی بمر وحمی و آمموزههمای
قرآن اسمت ،تعریمف ممینمایمد (اارسمانیا .)9611 ،در ایمن دیمدگاه ،انسمان دارای
ویژگیهایی از جمله خلیفه ایهی ،دارای یرفیت رلمی ،بهرهمند از فطمرت خمداجو،
ترکیبی از جسم و روح ،دارای شخصمیت مسمتقل و مسمئول دارای کراممت ذاتمی،
برخوردار از وجدانی اخالقی ،نیازهای توأمان مادی و معنوی ،ارستش خدای یگانه
و غیره است(مطهری،9631 ،

237 :2م  .)272در چارچوب چنین گفتمانی ،انسان

چند بعدی است و میکوشد در کنار توجه به اممور ممادی و ایمن جهمانی ،ارز

و

اهمیت امور متعایی و قدسی را ااس داشته و از آن غافل نشمود .انسمان ممیکوشمد
تمامی کنشهای خود را در ارتو یذتهای متعایی تفسیر کند و با دسمت یمافتن بمه
چنین یذتهایی ،حتی یذتهای مادی را هم هبغه ایی قدسی ببخشد و انسمان ایمن
گونه از حصار تن

ماده به در میآید .اسمتاد مطهمری چمون از منظمر جهمان بینمی

اسالمی به انسان می نگرد یمذا کممال واقعمی و همد

نهمایی را در شمکوفا شمدن

استعداد های انسانی که نقطه او آن قرب ایهی است ،ممی دانمد ،چنمین انسمانی از
منظر مطهری ،به باالترین حد بروز استعدادهای فطری ایهی دست یافته و از ابعادی
همه جانبه و همسو با هم برخوردار است.
در انسان شناسی مجتهد شبستری ،جموهر ،فردیمت و اهمایت و خواسمتههمای
فردی به رنوان ماهیت انسان است و از انسان جدیدی یاد می کنمد و آن را انسمانی
رقل گرا و تجربه گرا می داند ،انسانی که خواهمان بمازیگری و سملطه بمر طبیعمت
بینانه قمدما بمه

مقایسه مبیاهای

است ،انسانی محاسبه گر و انتخاب گر و استدالل گر که نگاه خو

امور و ادیده ها و مساول را ندارد و جهان تقدیری اتوریته ها را زیر سوال برده و با

کالم و تبییب

نگرشی اینجایی و رد قطعیت به ادیده ها نگاه می کند .انسان شناسی شبستری بمر
جنبه های متغیر انسان تاکید دارد و تعریف تماریخی –فرهنگمی را کمه رلمم اممروز

قلمرو دیب از ...
( 61تا )17

برای انسان اراوه می دهد در برابر تعریف های فلسفی گذشمته کمه بمر ثابمت بمودن
وجود یا ماهیت انسان متکی بودند ،اذیرفتمه اسمت (کفاشمی کمایم آبمادی:9633 ،
ص .)953وی انسان را از دو دیدگاه بررسی می نماید و می گوید"دیمدگاه فلسمفی
قدیم و دیدگاه رلمی جدید .دیدگاه فلسفی نظر به تما حقیقمت انسمان دارد ،قطمع
نظر از این که روامل خارجی با او چه می کنند و شرایط و امکانات بایفعمل وی در
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زندگی اجتماری چیست؛ ویی دیدگاه رلمی نظمر بمه رواممل خمارجی و شمرایط و
امکانات بایفعل اجتماری و تاریخی دارد .هنگامی کمه همحبت از خطماب و فرممان
ایهی می شود باید از دیدگاه دو به انسان نگاه شود نه از دیدگاه اول ،زیمرا قمدرت
انسان بر رمل و تکلیف از شرایط رمومی خطماب و تکلیمف اسمت و حمدود ایمن
قدرت فقط از دیدگاه دو معلو می شود .از بحث های فلسمفی و کالممی در بماره
انسان به هیچ وجه به دست نمی آید که از انسان محصور در جامعمه و تماریخ چمه
می توان خواست و چه نمی توان خواست"(شبستری ،هرمنوتیک ،کتماب و سمنت:
ص.)33
همچنین در نوع رویکرد به انسان ،مجتهد شبسمتری از انسمان شناسمی فلسمفی
فاهله گرفته و بر انسان شناسی رلمی تاکید دارد که بر روامل خارجی و شمرایط و
امکانات بایفعل اجتماری و تاریخی انسان تاکید می کنند در حایی که استاد مطهمری
بر انسان شناسی فلسفی تاکید دارد و بر همین اساس در انسان شناسی شبستری بمه
حج تاکید می شود و در انسان شناسی مطهری بیشمتر بمر مکلمف بمودن وی اشماره
دارد .به طور کلی اندیشههای شبسمتری بمر مبنمای نموری توانمنمدی انسمان شمکل
میگیرد که می تواند زندگی خود را بدون دریافت راه حلی از بیرون اداره کند .ایمن
احساس آزادی و توانمندی به انسان این امکان را می دهد تما آزاد از اندیشمه همای
تقدیرگرایانه و طبیعی دیدن رایم و اجزای زندگی ،خود طرحی را ابتکار کنمد و بمه
کار بندد که از ماورای طبیعت هادر نشمده اسمت .در ایمن رویکمرد ،انسمان محمج
جایگزین انسان مکلّف می شود و دیگر هرفا به دنبمال شمناخت و انجما تکلیمف
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

نیست بلکه خود را دارای حج می داند و باید حکومت ،حقوق او را تمامین نمایمد.
در نگاه شبستری به انسان ،چون انسان آزاد است ،تحت هیچ آیین بیرونی قرار نمی
گیرد و یذا مکلف به چیزی هم نیست .بشر هاحب حج اسمت و بمه زبمان حقموق
سخن می گوید ،نه با زبان تکلیف(مجتهد شبستری ،نقدی بر قراوت رسمی از دیمن:
ص.)216
معرفت شناسی

مبانی معرفت شناختی ،از مهم ترین مبانی تاثیر گذار بمر اندیشمه همای سیاسمی
شمرده می شود و در زمره مبانی نزدیک به اندیشه های سیاسمی قمرار ممی گیرنمد.
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مقصود از این مبانی ،آن دسته از بنیان ها و دیدگاه های شناختی اسمت کمه در بماره

معرفت و شکل گیری آن و نیز توان معرفتی انسان اراوه می شود .ایمن کمه اندیشمه
های سیاسی مبتنی بر چه منابعی باشد و از چه اهول و منابعی تغذیمه شمود ،تماثیر
بسزایی در نوع اندیشه های سیاسی خواهد داشت .تاکید بر متون دینی و نصوص و
قلمرو رقل و دین در نوع اندیشه بر آمده از آن تماثیر گمذار اسمت .بنما بمه اهمیمت
نصوص و رقل ابتدا به مقایسه آن دو در اندیشه استاد مطهمری و مجتهمد شبسمتری
می اردازیم و سپس به مقویه های دیگر نیز اشاراتی خواهد شد.
نصگرایی

بدون شک باید وحی محوری را مهم ترین مبنای معرفت شناختی اندیشه همای
سیاسی اسالمی دانست که در اندیشه های سیاسی استاد مطهری تبلور داشته اسمت.
اندیشه های استاد مطهری از آنجا که مبتنی بر قرآن و سنت انمد و قمرآن بمه منزیمه
نص درجه یک و سنت ایامبر و اما معصو به منزیه منبع درجمه دو شمناخته ممی
شود ،مهم ترین منابع شناخت تلقی می گردند و یذا ایشان را می توان وحی محمور
و نص گرا دانست .از این رو اندیشه های سیاسی وی به میمزان زیمادی بما قمرآن و
سنت قرابت دارد .بدین ترتیب اندیشه استاد مطهری مبتنی بر نصوص و متون دینی
است و متون دینی مهم ترین منبع معرفت شناختی اندیشه های ایشان را تشکیل می
دهد که در مرحله اول مبتنی بر قرآن و در مرحله دو مبتنی بر سنت ایامبر و امامان
معصو (رلیهم ایسال ) است .یذا برداشت وی از دین برداشتی نص گمرا تلقمی ممی
گردد.
نگاه مجتهد شبستری در باب وحی و نص با نگاه استاد مطهمری تفماوت دارد و
باید گفت که شبستری در ای آن است تا به هورتی آگاهانه و نقادانه ،وحی ایهی یا
متون دینی را متناسب با فهم خود از رلو و معار

زمانه و نیز متناسب با تصویر و

مقایسه مبیاهای
کالم و تبییب

تجربه ای که از خود و جهمان معاهمر دارد ،درک کنمد .او بمه حاهمل ایمن درک،

قلمرو دیب از ...

"اندیشه دینی" یا "تفکر دینی" اطالق می کند که یک مجموره منسجم و هماهنگی

( 61تا )17

است که از ترکیب متناسب فهم و تجربه انسان از خمود ،جهمان و متمون دینمی بمه
وجود می آید؛ چنان که می گوید " :انسان مسلمان بمه گونمه ای خمود و جهمان را
تجربه و معنا می کند و متناسب با این تجربه و معنادهی ،به ادیده وحمی یما متمون
دینی(کتاب و سنت) مراجعه می کند و ادیده وحی را تجربمه و معنما ممی کنمد .از
ترکیب این سه ادیده ،اندیشه ای متوید می شود که ما از آن به تفکر دینی تعبیر می
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کنیم"(مجتهد شبستری ،هرمنوتیک ،کتاب و سمنت :ص .)939از دیمدگاه شبسمتری
نصوص مورد استناد در احکا فقهی(کتاب و سنت) در هدد ااسخ به ارسش همای
رصر ما نبودند و فقط به رصر نزول اختصاص دارد و نباید بر این باور بمود کمه در
نصوص و متون دینی ما ،در مورد هر آنچه در رصمر کنمونی در زنمدگی سیاسمی و
اجتماری بشر مطرح است ،ااسخ داده و یما ممی تموان ااسمخ آن را در متمون دینمی
یافت(مجتهد شبستری ،نقدی بر قراوت رسممی از دیمن :ص .)971در حمایی کمه از
منظر استاد مطهری نصوص و متون دینی هم در برگیرنده تممامی نیازهمای زنمدگی
است و هم خود سازو کار انطباق تعاییم و احکا ثابت را با نیازهای متغیر اراوه داده
است(بابااور و.)56 :9611 ،....
در بیان تاثیر این نوع برداشت از متون دینی در اندیشمه سیاسمی الز اسمت بمه
دیدگاه شبستری در باب حکومت اشاره کرد که ارتباط سه مسئله شمکل حکوممت،
ویایف حکومت و ارزشهای حقوقی-سیاسی موجود در قانون اساسی را با کتاب و
سنت رد می کند و می گوید"هیچ کدا از ایمن سمه رکمن اهملی حکوممت کمه در
قانون اساسی آمده است برگرفته از کتاب و سنت نیسمت و همیچ گونمه ربطمی بمه
مدرای نظا های ثابت اسالمی و اجرای احکما اسمال نمدارد"(مجتهمد شبسمتری،
نقدی بر قراوت رسمی از دین.)22 :
عقلگرایی

دومین منبع معرفت رقل است که در نمزد همر دو اندیشممند از جایگماه مهممی
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برخوردار است .ارسش مهمی که در اینجا از منظر معرفت شناختی می توان مطمرح
نمود ،این است که جایگاه "رقل" بمه رنموان مهمم تمرین مبمانی معرفمت شمناختی
اندیشه های بشری کجاست؟ به ربارت دیگر در اندیشمه دو متفکمر چمه رابطمه ای
میان رقل به رنوان یک منبع معرفت شناختی ،با وحی بمه رنموان مهمم تمرین منبمع
معرفت شناختی اندیشه های اسالمی برقرار می گردد؟
بدین ترتیب ،رقالنیت حداکثری کاربری رقل را تا بیشترین مرز ممکن و مجماز
در قلمرو دین ایش میبرد و ساحت اهملی و ممراد جمدی دیمن را از دو راه درون
دینی و برون دینی اثبات میکند .اموری که از ساحت بیرون دانسته شوند در قلممرو
رقلاند و به داوری رقالنی واگذار خواهند شد .رقالنیت حداکثری جایگاه رقمل را
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در فهم و تفسیر و تبیین و دفاع رقلی از دیمن محتمر ممیشممارد و افمزون بمر آن،

جایگاه و حج دیگری را برای رقل قاول است :رقل ،با ارتبماری کمه از درون دیمن
میگیرد ،می تواند منبع قانونی و قانونگذار باشد؛ یعنی ،درممواردی کمه منمابع دینمی
(کتاب و سنت) درباره قانون مورد نیاز ساکت باشند ،رقل حج دارد ااسخ گوی نیاز
قانونی باشد .این گونه قانونها از دید شمریعت نیمز حجمت و ارتبمار دارنمد (ر.ک:
مجلة حوزه ،شمارة  ،916ص  .)35از این چشمانداز ،رقمل در راسمتای دیمن قمرار
دارد و هر دو ،دو رویة یک حقیقت و کامل کننده و یاری دهنمدة یکمدیگر دانسمته
میشوند .شیوة سازگاری و هماهنگی میان رقمل و دیمن در دیمدگاه شبسمتری نیمز
همین است .در مقایسه مفهو رقل در دو رویکرد مطهری و مجتهد شبستری موارد
زیر را می توان اشاره کرد:
 .9رقالنیت حداقلی بر مفهو ناکافی و ناخوداسمند از انسمان متکمی اسمت در
حایی که رقالنیت حداکثری بر مفهو خود بسند از انسان استوار است.
 .2مجتهد شبستری فقه رایج در مراکز دینی و به تبع آن حاکم بمر سماختارهای
سیاسی را هماهن

با رقالنیت مدرن نمیدانند و قاول به افتراق میمان سمنت

گذشته و رقالنیت مدرن هستند اما تال

دارند تا از یرفیتهای درونی فقه

سود برده ،شریعت را منحصر در دالیتهمای یماهری آن ننماینمد ،بلکمه بما
برداشتی روز آمد از دین ،شریعت را با رقالنیت مدرن سازگار سازند.
 .6مجتهد شبستری و روشنفکران دینی با قمرار دادن شمریعت در ذیمل تفاسمیر
رقالنی و قرار دادن رقل در جایگاهی برتمر ،اسمال سمکوالر را اایمهریمزی
میکند(.شریفی :9633 ،ص.)91
قلمرو دین

مقایسه مبیاهای

استاد مطهری در آثار گوناگون خود بارها بر گسمتردگی قلممرو دیمن و محمدود

کالم و تبییب

نبودن آن به امور فردی و ربادی تاکید کرده است .در باره قلمرو ایا ایامبران ،استاد

قلمرو دیب از ...

مطهری به وسعت و جامعیت قلمرو دین و هماهنگی و همگرایی دیمن ودنیما قاومل

( 61تا )17

است .میتوان گفت جامعیت دین ،تعبیر دیگری از "دین حمداکثری" اسمت کمه در
مقابل نظریه "دین حداقلی"قرار دارد .شبستری قاول به دیدگاه حداقلی است و یمذا،
جامعیت دین را انکار می کند .تفاوت اهلی دیدگاه شبستری و مطهمری بمه دیمن را
باید در این نکته جست که مطهری معتقد است ،دین برای همة امور ،بمه خصموص
برای اجتماع و سیاست حکم دارد؛ در حایی که شبستری ،فقمط مبمدأ و معماد را از
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دین انتظار دارند .شبستری "قلمرو دین "را هم به یحما گسمتردگی شممول آن در
تما امور زندگی وهم به یحا رمومیت آن برای سایر افمراد و جواممع ،و همم بمه
یحا بُرد و کشش زمانی آن ،تضییج و تحدید میکنند .مطهمری در کتماب وحمی و
نبوت ،جامعیت اسال را از امتیازات آن در مقایسه با ادیان دیگمر بمر ممی شممارد و
می نویسمد :از جملمه ویژگمی همای همورت کاممل و جمامع دیمن خمدا نسمبت بمه
هورت های ابتدایی ،جامعیت و هممه جمانبگی اسمت .منمابع چهمار گانمه اسمالمی
(کتاب ،سنت ،رقل ،اجماع) کافی است که رلمای امت ،نظر اسمال را در بماره همر
موضوری کشف نمایند .رلمای اسال  ،هیچ موضوری را به رنوان این که بالتکلیف
است ،تلقی نمی کنند (رباسی : 9632 ،ص .)952بر اساس این دیدگاه ،دین خداوند
هم کمال دارد و هم جامعیت؛ یعنی به همه نیازهمای دنیموی (اخمروی و ممادی) و
معنوی زندگی انسان توجه نموده و برای آن دستور رمل و برنامه تنظیم کرده است.
در همین خصوص می فرمایند" اسال ..مکتبی است جامع و واقع گرا .در اسمال بمه
همه جوانب نیازهای انسانی – ارم از دنیایی یا آخرتی ،جسمی یا روحمی ،رقلمی و
فکری یا احساسی و راطفی ،فردی یا اجتماری توجه شده اسمت (مزینمانی:9636 ،
ص .)611نتیجه ای که از این رویکرد حاهل می شود اراوه نظریمههمای سیاسمی در
همه مساول مبتال به جامعه است که هم به اراوه نوع حکومت و هم به ایوند دیمن و
سیاست منجر می شود .اما در رویکرد شبسمتری کمه نگماه حمداقلی بمه دیمن تلقمی
می شود ،بین کمال دین و جامعیت آن تفکیک قاول میشوند .ایشان استدالل میکنند
که دین خداونمد همر چنمد کاممل اسمت ،کممال آن در محمدوده رسمایت و قلممرو
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

انتظارات از آن است (حقیقت.)73 :9616 ،
در خصوص فهم دین میان این دو اندیشمند تفاوت وجود دارد و این امر ناشی
از قطعی نبودن فهم متن دینی از منظر شبستری است .دییل قطعی نبمودن فهمم ممتن
دینی از منظر شبستری ،مبتنی بر هرمنوتیک فلسفی (با رویکرد گادامری) اسمت .در
میان نحله ها و گمرایش همای گونماگون هرمنموتیکی ،هرمنوتیمک فلسمفی بمه ویمژه
دیدگاههای هانس گئورگ گادامر ،تصور خاهی از فهم ،که شامل فهم متون مقدس
دینی هم می شود ،وجود دارد .بر اسماس ایمن رویکمرد ،فهمم ممتن در افمج معنمایی
خاهی هورت می اذیرد و مفسَر در تفسیر متون دینی ،همواره متاثر از ذهنیت ایش
دانستهها و ایش فر
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اذیر

های خود است.

این مبنای هرمنوتیکی ،زمینه ساز تشمکیک در یمزو مرجعیمت دیمن در

مباحث اجتماری و سیاسی را فراهم می سازد .زیرا این احتمال را قوت میبخشد که
فهم آن دسته از رایمانی که یزو تلفیمج دیمن و دویمت را از متمون دینمی اسمتنباط
کردهاند از ایش دانستهها و انتظارات خاص آنان متاثر بوده است؛ امس اگمر رمایمی
با ایش دانسته های دیگری به سراغ متون دینی برود ،یزو دینی بودن حکومت را از
آن ها استنباط نمیکند؛ بنابر این یزو دخایت دیمن در شموون اجتمماری و سیاسمی،
امری قطعی و مسلم و غیر قابل مناقشه نیست (رباسی : 9632 ،ص.)946
از دیدگاه مجتهد شبستری در باب حدود و قلممرو شمریعت نبموی نیمز مطلمب
همین گونه است .اگر به مقتضای اهول فلسفی و کالمی ،کسی معتقد شود که نبمی
باید در همه امور زندگی انسان ارم از نیایش و ارستش ،معامالت ،سیاست ،اقتصماد
و..تکلیف جزویات را مشخص کند ،در آن هورت همه امرها و نهی های هادر شده
را مویوی خواهد انگاشت تا تکلیف هیچ موردی زمین نماند؛ ویی اگر نقش اساسی
انبیاء را در طول تاریخ تعیین تکلیف برای بایدها و نباید های اهلی اخالقمی بدانمد،
در این هورت خواهد توانست بسیاری از امرها و نهی های هادر شمده ممرتبط بمه
قلمرو معامالت ،سیاست ،اقتصماد و ..را ارشمادی بینگمارد کمه نظمر بمه راه و رسمم
رقالیی رصر معینی داشته و یذا به خود اجازه دهد مثال در ایمن رصمر راه دیگمری
برود .به هر حال واقع امر این است که مبنای فلسفی و کالمی ،شناخت ویمژه ای از
هویت نبوت میدهد و انتظار معینی از آن به وجمود ممیآورد و مطمابج ایمن انتظمار
دوا یا رد دوا شریعت و حدود و قلمرو آن فهمیده ممی شمود (وارظمی: 9673 ،
 912و .)916
اگر انتظار ما از دین آن باشد که برای ما در همة ابعاد زندگی احکامی به ارمغان
آورد ،فهم ما از دین حداکثری خواهد بود .این امر الزممه کاممل بمودن و خاتمیمت

مقایسه مبیاهای

اسال است .اگر دینمی ادرما کنمد احکمامی بمرای جزومیتمرین افعمال انسمان دارد،

کالم و تبییب

نمی تواند به مساول مهم حیات بشر در ابعاد سیاسی ،اجتماری ،اقتصادی ،و فرهنگی

قلمرو دیب از ...

بیتوجه باشد .به نظر می رسد اسمتاد مطهمری بمر مبنمای هممین برداشمت از دیمن،

( 61تا )17

رویکردی حداکثری به دین داشته است :در همین باره او ممی گویمد «اسمال تمما
شئون زندگی بشری را زیر نظر دارد :قمانون اجتمماری دارد؛ قمانون اقتصمادی دارد؛
قانون سیاسی دارد؛ آمده برای تشمکیل دویمت ،بمرای تشمکیل حکوممت (مطهمری،
 :9632ص .)21بدین ترتیب از دیدگاه اسمتاد مطهمری ،اسمال از نظمر ایمدوویو ی
دارای ویژگی هایی است که مهم ترین آنها ربارتند از  :همه جانبه بودن و جامعیت،

77

اجتهاد اذیری و کشف و تطبیمج اهمول کلمی و ثابمت بمر مموارد جزومی و متغیمر،
اجتماری بودن و بیان مقررات فراوان اجتماری ،سیاسی ،اقتصادی ،حقموقی ،احتمرا
به رقل به منزیمه منبمع اجتهماد ،آخمرت گرایمی در ممتن زنمدگی گرایمی(مطهمری،
یادداشتها،

 ،5ص  927م .)997

نقش پیش فهمهای استاد مطهری و مجتهد شبستری در باب حکومت
مقویه حکومت و مساول مربوط بمه آن از مسماول مهمم و در رمین حمال ممورد
اختال

در اندیشه های استاد مطهری و مجتهد شبستری است که در درون گفتممان

نو اندیشی دینی و روشنفکری دینی نیز تبلور یافته است .موضوری کمه هممواره در
تاریخ فقه شیعه برای رایمان بزرگ شیعی مطرح بوده و بر همین مبنما همم انقمالب
اسالمی ایران به رهبری اما خمینی اایه گذاری شد .با نگاه اجمایی به آثمار ایمن دو
اندیشمند و طیف دو گفتمان مزبور ،می توان این تفاوت را به روشنی مشاهده نمود.
اما از آنجا که هد

این رسایه بررسی تاثیر مبانی فکری و تفسیر دیمن ،در اندیشمه

سیاسی آنان است یذا اژوهش حاضر در همین راستا متمرکز شده است .با توجه بمه
تفاوت این دو در باره خداوند و انسان و جامعیمت دیمن ،تماثیر آن را ممی تموان در
مقویه حکومت نیز ردیابی کرد .در همین راستا اویین سوایی که مطرح میشمود ایمن
است که آیا اسال شکل خاهی از دین را مد نظر داشته است؟ و به ربارتی میتوان
از متون دینی شکل حکومت را استنتا نمود و سوال دیگر این که حج حاکمیت در
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

اسال با کیست؟ نخست باید روشن کنیم کمه مقصمود اسمتاد مطهمری از حکوممت
چیست؟ ایشان در تعریف حکومت می نویسمند" :دویمت و حکوممت در حقیقمت،
یعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجو خارجی و مظهر ردایت و امنیت داخلمی و
مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیمهای اجتماری در روابط اجتماری" (مزینانی،
 .)449 :9636ایشان در آثار خود به بایستگی وجود دویت و حکومت تاکیمد دارد و
با دییل رقل و نقل ،نیاز جامعه را به حکومت ثابت کرده است.
در باره این سوال که آیا کتاب و سنت ،شکل خاهی از حکوممت را بمه رنموان
شکل مطلوب حکومت معرفی کرده است یا نه ،دو دیدگاه وجود دارد که با بررسی
دیدگاه استاد مطهری و مجتهد شبسمتری ممی تموان تفماوت ایمن دو دیمدگاه را نیمز
مشخص نمود .استاد مطهری به ارسش مورد نظر ااسخ مثبت ممی دهمد ،امما ااسمخ
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دکتر مجتهد شبستری به این سوال منفی است.

با توجه به مبانی فکری و تفسیر خاهی که استاد مطهمری از دیمن اراومه نمموده
است ،این فر

را اذیرفته است که در کتماب و سمنت ،مسماولی ماننمد چگمونگی

نهادهای حکومت و روابط آنها با یکمدیگر ،ویماوف و اختیمارات همر یمک از ایمن
نهادها و حقوق مرد در برابر حکومت بیان شده است و مسلمانان مویفاند که در
همه زمان ها ،نظا سیاسی مشخص شده در کتاب و سنت را به رنوان ایگو در نظمر
بگیرند و آن را تحقج بخشند .به رنوان مثال این رقیده در بین شمیعیان رایمج اسمت
که در زمان حضور اما معصو (ع) ،تنها شکل مشروع حکومت ،شکلی اسمت کمه
معصو (ع) در راس آن باشد .در مورد غیبت اما معصمو (ع) ،رمده ای از فقهمای
شیعه رقیده دارند که شکل حکومت اسالمی به این همورت اسمت کمه فقیهمی در
راس آن قرار دارد و اگر جز این باشد ،حکومت نامشروع است .بمه ربمارت دیگمر،
نظا امامت و والیت ،تنها شکل مورد نظر اسمال از حکوممت دینمی اسمت .حماکم
اسالمی منصوب خداوند است و به همین جهت ،حج حکوممت دارد (میمر:9631 ،
ص.)926
فر
خال

قابل تصور دیگر که با دیدگاه مجتهد شبسمتری منطبمج اسمت ،کمامال بمر
فر

اول است .در این فر

ارتقاد بر" این است که نمی توان از کتماب و

سنت ،شکل حکومت را استخرا نمود و اگر هم مساولی ایرامون حکوممت مطمرح
شده ،مربوط به رصر هدر اسال است .بدون شک ایمامبر اسمال (ص) بمه رنموان
رهبر سیاسی تصمیماتی گرفته است ،اما نباید این تصمیمات را حکم رما و مطلمج
انداشت .بنابراین مسلمانان مویف نیستند همان شکل و مدل را حفظ نمایند ،بلکمه
می توانند در هر رصری متناسب با اوضاع آن رصر ،نظا حکمومتی جدیمدی ادیمد
آورند.

مقایسه مبیاهای
کالم و تبییب

بازتاب پیش فهم استاد مطهری و مجتهد شبستری از افعال الهی و انسان شناسی
در تفسیر آنها از حکومت

قلمرو دیب از ...
( 61تا )17

مجتهد شبستری اسال را ذاتا غیر سیاسی می داند و غیر سیاسی بمودن اسمال را
به مفهو رد تعیین نوع خاهی از حکومت تلقی می کند و معتقمد اسمت کمه ایمن
مسئله منافاتی با تاکید بر ارزشهای سیاسی و اجتماری خاهی ندارد .وی با تفکیمک
ارز ها از ساختار و شکل حکومت ها ،بر این باور اسمت کمه در کتماب و سمنت،
تنها اهول ارزشی مربوط به حکومت به رنوان شریعت ثابت بیمان شمده اسمت نمه
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شکل های آن .آن چه از مساول شکلی حکومت در کتاب و سنت وارد شده ،مربوط
به شرایط ویژه هدر اسال است .طبج دیدگاه وی ،مسلمانان مویفند در همه ایچ و
خم های تحوالت مادی و معنوی ،اهول ارزشی مربوط به حکومت را حفمظ کننمد،
ویی مویف نیستند شکل های خاهی از حکومت را حفظ کنند .بدین ترتیب ،چنین
دیدگاهی به معنی انکار ابتنای حکومت و زنمدگی سیاسمی بمر شمریعت اسمالمی و
اذیر

ابتنای آن بر ارز های دینی است .به باور شبستری ،شریعت شامل قوارمد

و قوانین و بایدها و نبایدها اسمت و در آن قموانین و سماختارهای زنمدگی سیاسمی
وجود ندارد .به ربارت دیگر در این نظریه ،ساختار سمازی مبتنمی بمر رقمل بشمری
است (میراحمدی .)913 :9637 ،به گفته وی" :در قرآن روی شیوه هما و نظما همای
حکومت تاکید نشده ،بلکه روی رادالنه حکومت کردن تاکیمد شمده اسمت .گمویی
قرآن تعیین شیوه ها و نظا های حکومت را در شان دیمن و وحمی نممیدانمد بلکمه
تعیین ارز های مربوط به حکومت را در شان وحمی و دیمن ممیدانمد .بمه ارتقماد
مجتهد شبستری ،دین شیوه ها و ساختارها و به تعبیری امور متغیر را به خود انسمان
واگذار کرده است .از این رو انتظاری که از دین و وحی میتوان داشت ،بیمان اممور
ثابت و ارز های مربوط به زندگی سیاسی است نه تعیین شمیوههما و سماختارهای
نظم سیاسی .ایبته این تفکیک ،تاثیر نظریه هرمنوتیک بر برداشت شبسمتری از دیمن
اسال و تاثیر این برداشت بر ماهیت و سرشت غیر سیاسی ایمن دیمن را بمه خموبی
آشکار میسازد.
استاد مطهری در باب حکومت به نوع خاهی از حکومت اشاره میکنمد و آن را
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

ناشی از ارطای حج حاکمیت از جانب خداوند بمه ایمامبر و سمپس بمه اهمل بیمت
(رلیهم ایسال ) و در رصر غیبت به فقهای رصر می داند .ایشان می گویند " :ایغمبر
اکر (ص) در زمان حیات خودشان ،ویی امر مسلمین بودند که این مقا را خداوند
به ایشان رطا فرموده بود و اس از ایشان طبج دالیل زیادی که غیر قابل انکار است،
به اهل بیت (رلیهم ایسال ) رسیده است" (بابااور و دیگران .)45 :9611 ،در هممین
رابطه ایشان در کتاب والء و والیت ها به این نکته اشماره ممی کننمد کمه در ممذهب
تشیع ،بینش خاهی نسبت به انسان وجود دارد و آن این که جهان هیچ وقت خایی
از حجّت و انسان کامل که همه استعدادهای انسانی ا

بمه فعلیمت رسمیده باشمد،

نیست و بدون وجود این انسان کامل که همان حجّت و ویی خداست ،طمی طریمج
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ربودیت به طور کامل برای انسان ها میسّر نمی گردد .از نظر استاد مطهری در رصمر

غیبت ،این ویی فقیه است که به دییل دارا بودن فهمم و شمناخت رمیمج ،ممیتوانمد
احکا شرری را با اسمتفاده از ادیّمه تفصمیلی اسمتنباط کنمد .در بیمان والیمت فقیمه
می گوید :والیت فقیه به معنای آن است که اداره امور جامعمه و همدایت ممرد  ،بمر
رهده ویی فقیه و شخص رایمی گذاشته شود که دارای شرایط خاهی بوده و تموان
استنباط احکا شرری را از مبانی دینی داشته باشد .بنابراین بمر اسماس نگماه اسمتاد
مطهری به نصب مقا والیت که از ایطا

ایهی اسمت و جهمان را خمایی از حجمت

نمی گذارد ،حج حاکمیت و حکومت را مشخص نموده است .بدین ترتیمب از نظمر
استاد مطهری ،والیت فقیه یعنی اداره امور جامعه و زرامت و رهبری سیاسی جامعه
که یکی از شئون ایامبر (ص) اومه اطهار (رلیهم ایسال ) است و در زمان غیبت این
مسئووییت به رهده فقیه جامع ایشرایط گذاشمته شمده اسمت .امس از نظمر ایشمان،
والیت فقیه به این معناست که حج مرجعیت دینی و زرامت سیاسی و اجتمماری و
اداره امور جامعه به رهده فقیه جامع ایشرایط باشمد (مطهمری ،مجمورمه آثمار،6 ،
ص .)232بنابراین وی قاول به نوع خاهی از حکومت بوده و آن را از مبمانی دینمی
استنتا نموده است.
اما مجتهد شبستری دیدگاهی متفاوت را بیان می کند و بر ایمن بماور اسمت کمه
خداوند انسان را بر سرنوشت خود حاکم کمرده اسمت و دییمل آن را اینگونمه بیمان
می کند که خداوند انسان را آزاد و توانا آفریده است .یذا شبستری حکومت را امری
بشری می داند نه ایهی و فوق بشری .به نظمر وی ،تنظمیم زنمدگی سیاسمی و شمکل
گیری حکومت بر اساس تفکمر رقالنمی بشمر همورت ممی گیمرد و در همر دوران،
متناسب با شرایط زمانی و مکانی ،نوع خاهی از حکوممت و نظما سیاسمی شمکل
می گیرد .در نتیجه این نوع نظا حکومتی محصول فکمر و اندیشمه خمود مسملمانان
است و رین شریعت نیست (شبسمتری .)34 :9639 ،بمه تعبیمری دیگمر ،در اسمال

مقایسه مبیاهای
کالم و تبییب

شکل ثابت یا نوع خاهی از حکومت توهیه نشده و از کتاب و سمنت ،نممی تموان

قلمرو دیب از ...

نظا سیاسی خاهی را بیرون کشید ،بلکه خداوند یک سلسله اهمول ارزشمی را بمه

( 61تا )17

شکل کلی بیان داشته اند که نظا سیاسی نباید مغایر یا ناسازگار با آن اهمول باشمد.
بنابراین حکومت دینی بشری است ،و این بدین معناست که ایگوی حکومت دینمی
در رصر غیبت معصو (ع) تعبّدی ،توهیفی و تاسیسی نیسمت و بمر اسماس رقمل
جمعی مسلمانان و تجربه بشری تعیمین ممیشمود (شبسمتری :9671 ،ص 11م .)35
بدین ترتیب ،مجتهد شبستری با این نگاه خاهی که به خمدای ارزشمگذار و انسمان
موجود در جامعه دارد ،انتخاب و تعیین بسمیاری از مسماول را در حیطمه اختیمارات
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انسان میداند .حتی در رابطه با ارسال انبیا و حکومت انبیا بر این باور است که انبیما
ایا خداوند را آوردهاند و حج حکومت اختصاهی برای انبیا وجود نداشته اسمت و
یذا نقش انبیا در طول تاریخ انسان ،نقش یک ایما آور بموده اسمت نمه نقمش یمک
حکومت کننده.
آنچه از مطایعه آثار مجتهد شبستری در باب حکومت ،استنتا می شمود و خمود
نیز بر آن تاکید دارد این است که حکومت مورد نظر شبسمتری دویمت دموکراتیمک
است که با مجموره فکری وی به خوبی مفصل بندی می شود و بدون شک دویمت
دموکراتیک به خوبی با مرکزیت انسان جدید متناسب است چرا که از یمک سمو در
حکومت دموکراتیک مرد اهل هستند و از سوی دیگر با تحول اساسی فکری این
افراد ،و به تبع تعریف جدید و آزاد گذاشته شمدن انسمان اممروز ،بمرای اجتهماد در
اهول و فروع دین و تفسیر اذیر قلمدادکردن داومی گمزارههمای دینمی ،در تناسمب
قرار می گیرد .حکومتی که الوراییسم سیاسی و آزادیهای سیاسمی از اجمزای مقمو
آن است و وجه برجسته آن نقداذیری است که با انسان محج و توانمند و دینداری
مبتنی بر ایمان و تجربه شخصی دینی ،به خوبی هماهن

میگردد.

بنابراین در دیدگاه مطهری وجه ایهی حکومت مد نظر قرار گرفته اسمت و ایمن
نه تنها بر وجه اقتداری دین می افزاید ،بلکه ،اقتمدار متمافیزیکی حکوممت را نشمان
میدهد .در همین خصوص استاد میگویند" :حج ایهی ،به معنی ایمن کمه حاکمیمت
ارم از وضع قانون و وضع مصوبات فرری و حکم به مفهو فقهی ،یعنی بمر مبنمای
مصایح موقت ،نظیر معبودیت است ،نظیر فصل قضاء است ،نظیر افتماء اسمت ،جمز
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
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خداوند کسی شایسته نیست (و ریشه این مطلمب هممان فلسمفه نبموت اسمت کمه
ایدوویو ی و وضع قانون بشری جز به وسیله خدا میسّر نیست ،قهرا در مقما اجمرا
نیز والیت ایهی شرط است) و افرادی که نه به دییمل خاهمیت طبیعمی و مموروثی،
بلکه به دییل خاهیت تقرب و ردایت و رلم ،این حج را ایدا میکنند و قهرا ماهیت
حکومت ،والیت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و وکایت از جامعه .فقه هم ایمن
مسئله را به رنوان والیت حاکم مطرح کرده است ،از نوع والیتی که بر قصّر و غیّب
دارد ،اس مالک انتخاب ،مرد نیست ،انطباق با معیارهمای ایهمی اسمت" (مطهمری،
 .)943 :9673این نظریه بیانگر این واقعیت است که تا چه حد استاد از متون دینمی
تاثیر گرفته است و به دییل نگاه برون دینی مجتهد شبستری بمه حکوممت ،تفماوت
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چشمگیری به وجود میآورد.

بنابراین در حایی که حکومت از منظر استاد مطهری ،حج ایهی شناخته می شمود
و باید از ناحیه خدا یا به نصب خاص و یا بمه نصمب رما انتخماب گمردد ،امما در
دیدگاه مجتهد شبستری مبتنی بر انتخاب مرد است و بر اساس شرایط و مبتنی بمر
رقول جمعی تعیین می شود .با چنین دیدگاهی مجتهد شبستری به نوری بر اهمیمت
دموکراسی تاکید می کند و آن را حافظ ایمان آزادانه معرفی می کند؛ و یذا به برتمری
دموکراسی تاکید دارند(مجتهد شبستری.)957 :9611 ،،
در نظریه حکومت مجتهد شبستری ،بُعد خداشناختی و انسان شناسی وی کامال
مشهود است و می توان تاثیر آن را به روشنی آشمکار سماخت .ایشمان معتقدنمد کمه
انسان موجودی است که نه تنها خمود زنمدگی خمود
خود

را ممیسمازد ،بلکمه تماریخ

را نیز میسازد .از طرفی بُعد خداشناسی این مدراست کمه خداونمد از ایمن

که انسان خود

را خوب یا بد می سازد ،بی نیاز است .اس توجه شبستری به ایمن

مسئله که خداوند از انسان و تماریخ انسمان بمی نیماز اسمت ،دارای اهمیمت اسمت.
حاکمیت انسان بر سرنوشت خود در این جهان به چگونگی آفرینش انسان از سوی
خداوند نظر دارد و تفویض حقوقی حج حاکمیت خدا بمر انسمان بمه خمود انسمان
اذیرفته نیست .به تعبیر دیگر معنای حاکمیت انسان بر سرنوشمت خمویش در ایمن
جهان ،نمی تو اند این باشد که خدا حج حاکمیت خود را به انسان داده است تا ایمن
ارسش مطرح شود که این حج را به چه کسی داده است و به چه کسی نداده اسمت
(همان :ص  .)494با مالحظه مطلب فوق این نتیجه حاهل میشود که از نظر ایشان
نه انبیاء و نه اوییاء و نه فقیه ،از آن نظر که نبی و ویمی و فقیمه هسمتند ،حمج همیچ
حکومتی از طر

خداوند به آنها تفویض نشده است و همچنمین همیچ دییمل قابمل

دفاری بر چنان تفویض هایی وجود ندارد .در خصوص برخی تعبیمرات قمرآن کمه

مقایسه مبیاهای

خداوند از انسانها میخواهد که از ایمامبر (ص) اطارمت کننمد ،ایمن گونمه تفسمیر

کالم و تبییب

می کند که نباید اینگونه فهمید که خداوند یک حج تاسیسی برای نبی ایجاد می کنمد

قلمرو دیب از ...
( 61تا )17

و او را حاکم قرار می دهد و از انسان ها میخواهمد از ایمن حماکمی کمه قمرار داده،
تبعیت کنند.
بنابراین در ااسخ به این سوال که حکومت حج کیست؟ استاد مطهری و مجتهد
شبستری دو ااسخ متفاوت اراوه داده اند که ریشمه در نموع تفسمیر از دیمن و مبمانی
فکری آنان دارد .همان طور که در مباحمث قبلمی گفتمه شمد ،اسمتاد مطهمری حمج
حاکمیت را ایهی دانسته که در آن انبیاء و اومه رلیهم ایسال و بعد از آنان ویی فقیمه
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حج حاکمیت ایدا می کند .اما شبستری در ااسخ به سوال فوق میگوید که حکومت
حج مرد است ،از باب تدبیر امور دنیای خودشان ،مثل همه زمینههای دیگر .هممان
طور که در همه زمینه های دیگر تدبیر امور به دست انسان است ،در ایمن بماب همم
حکومت حج خود مرد است.
بازتاب پیش فهم جامعیت دین و قلمرو فقه استاد مطهری ومجتهـد شبسـتری در
تفسیر آنان از حکومت

نقش و تاثیر قلمرو دین و فقه ،از این جهت است که با تعیین قلمرو دین ،میزان
و قلمرو دخایت دین در سیاست مشخص می شود .همچنمین ایمن واقعیمت را بایمد
اذیرفت که راهی برای تعیین قلمرو دین در سیاست ،بدون مراجعه ی بمه محتموای
دین وجود ندارد .و یذا شیوه استاد مطهری به دین این است که تنها اس از مراجعه
ی به دین است که روشن می شود در چه اموری مداخله میکنمد و در چمه امموری
دخایت ندارد .بنابر این رجوع به دین و درک محتموای آن روشمن ممی کنمد کمه در
رمل ،دین در چه زمینه هایی ارمال مرجعیت و ایهار نظر کرده و در چمه ممواردی
به بشر اختیار انتخاب و ارمال سلیقه و نظر داده است .و دیدگاه های استاد مطهمری
در حوزه مباحث سیاسی از این رویکرد ناشی می شود که دین را مبنا قرار میدهد و
دارد تا با تکیه بر آموزه های دینی ،ااسخی برای این گونمه مباحمث دریافمت

تال
کند.

با این توضیح نظریه حکومت استاد مطهری تحت تاثیر تلقمی تفسمیر ایشمان از
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دین و تلقی حداکثری از دین است؛ چرا که جامعه اسالمی یعنی جامعه توحیمدی و
جامعه توحیدی یعنی جامعه ای بر اساس جهان بینی توحیدی و بر اسماس دیمدگاه
مطهری ،این جهان بینی ،ماهیمت از اویمی دارد و دارای یمک ایمدوویو ی توحیمدی
است که از آن به توحید رملی تعبیر میشود .دییل این که استاد مطهمری بمه مقویمه
حکومت میاردازد و شکل خاهی از آن را مطرح میسازد ،ایمن اسمت کمه از یمک
طر  ،مرجعیت دین را در تنظیم قوانین حاکم بمر زنمدگی سیاسمی و نهادهمای آن
میاذیرد و از سوی دیگر ،طبج نظر حداکثریها رسایت و اهدا

دین فقط بما بیمان

تعاییم و احکا الز برای سعادت انسانها محقج نمیشمود ،بلکمه بمه اجمرای آنهما
بستگی دارد .از این رو تأسیس حکومت به رنوان ابزاری برای اجرای شریعت یکی
از ابعاد و شئون رسایت ایامبر اسال (ص) بوده است .در رصمر غیبمت نیمز فقهمای
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جامع ایشرایط در جایگاه نیابت نصب اما زمان (رج اهلل) حج حکمرانمی و همدور

فرمان دارند .در حایی که مجتهد شبستری ،مرجعیت دین در تنظیم زنمدگی سیاسمی
بر اساس قوانین شرری را انکار می کند و یذا رسایت اهلی دین را اراوه برنامه برای
زندگی دنیوی نمیداند ،بلکه معتقد است شارع این گونه امور را بمه رقمول بشمری
واگذاشته است؛ اس دین باید در حد بیان حداقل مطلوب در این امور دخایت کند.
ایشان بر اساس تاریخ مندی احکا شریعت و با توجه به دگرگونی دایمم مناسمبات
اجتماری معتقدند هرگز نمی تموان حکمم ابمدی بمرای احکما شمرری همادر کمرد
(شبستری :9671 ،ص 971م  .)973از این رو اهل اویی در مواجهمه بما شمریعت و
احکا آن تاریخمندی و اختصاص آنها به زمان و مکان است .هر

نظمر از تماریخ

مندی احکا شریعت ،به ارتقاد مجتهمد شبسمتری و حمداقلی هما ،احکما در اممور
مربوط به حوزه اجتماع و سیاست« ،امضا» و تأیید یا در نهایت ،تعدیل رمر

رایمج

زمانه و براساس دیدگاه رقال بوده و شارع در این مساول قصد تأسیس حکم جدیمد
نداشته است.
در باب ادیه ای که هر دو اندیشمند به کار می برند ،دو رهیافت متفاوت به نظمر
می رسد :تقد ادیه درون دینی ،تقد ادیه بمرون دینمی .اسمتاد مطهمری و طرفمداران
گرایش نخست معموال به ناکافی بودن استدالل های بشری و محدود بودن وجود او
از یک طر  ،و ضرورت تمسک به احکا وحیانی اشاره می کننمد (جموادی آملمی،
 993 :9639م  .)997مجتهد شبستری و طرفداران گرایش دو نیمز بمر ایمن مسمأیه
محوری تأکید دارند که دموکراسی و حقوق بشر امری دینیانمد و تکلیمف آنهما –
هنگا تعار

با ادیه درون دینی – باید در ادیه رقلی و برون دینی مشمخص شمود.

شبستری نیز هرچند دین و دموکراسی را قابل جممع ممی دانمد ،ویمی مبتنمی کمردن
جامعممه دموکراتیممک بممر آیممات شممورا (و ادیممه درون دینممی) را از مصممادیج اجتهمماد

مقایسه مبیاهای

ناروشمند تلقی می کند.بدین ترتیب ،مجتهد شبستری با نگاه برون دینمی و نگمر

کالم و تبییب

خاهی که به خدای ارزشگذار و انسان موجمود در جامعمه دارد ،انتخماب و تعیمین

قلمرو دیب از ...

بسممیاری از مسمماول را در حیطممه اختیممارات انسممان مممیدانممد و دخایممت دیممن را در

( 61تا )17

حوزه های سیاسی که در حال تغییر است و بتدریج بر ایچیدگی آن افزوده میشمود،
نفی میکند .این تلقی ،خود به محدود شدن دایره دین میانجامد و بمه هممین دییمل
است که ایشان معتقد است که مطلج بودن شکلها نه تنهما دییمل کاممل بمودن دیمن
نمیشود ،بلکه دییل نقص آن به حساب میآید .یذا در این باره میگویند"دیمن اگمر
جهانی (کامل) باشد ،نباید شکل ویژه ای را مدل مطلمج نظما سیاسمی و اقتصمادی
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معرفی کند و باید به بیان احکا را و ارزشهای کلی اکتفا کنمد (مجتهمد شبسمتری،
.)39 :9674
استاد مطهری نیز با نگاه درون دینی ،بر ااسخگویی فقه به نیازهای زممان تاکیمد
داشت و یذا بر تخصصی شدن آن نیز توجه و آن را امری ضروری می انداشت .این
نگر

وی از این باور ناشی شده که اسال را مکتبی جامع ،واقمع گمرا و قمادر بمه

برآورده کردن همه نیازهای انسانی ،ارم از دنیایی یما آخرتمی ،جسممی یما روحمی،
رقلی و فکری ،احساسی و راطفی ،فردی و اجتماری ممیدانسمت (مجمورمه آثمار،
 :2ص .)259از طرفی رویکرد وی به فطرت و رابطه دین و فطرت تاثیر زیادی بر
بحث قلمرو دین و جامع نگریستن دین داشته است .از منظر وی دین اسال  ،دینمی
فطری است و در فطرت و سرشت انسان ،دین خواهی و تمایل به دین وجود دارد.
وقتی دین امری فطری شد ،باید تما تقاضاها و نیازهای انسان را برآورده کند و بمه
آن ااسخ مثبت بدهد .آن دینی که این تقاضای وجودی انسان را برآورده کند ،دینمی
جامع است و چنین دینی باقی و محفو می مانمد؛ بمرای تحقمج نیازهمای انسمان و
رسیدن به کمال و سعادت ،وجود حکومت امری ضروری بمه نظمر ممی رسمد و در
سایه یک حکومت دینی که در راس آن اما معصو و یا فقیه جامع ایشرایط باشمد،
احکا ایهی تبلور مییابد و یذا اسال راجع به نوع حکومت هم نظر دارد.
همان گونه که در مبانی فکری مجتهد شبستری اشاره شد ،دغدغه اهلی وی بمه
رنوان یک متکلم مفهو تجربه دینی است .این مفهو به مثابه سن

بنای آراء او بمه

شمار می آید و اگر تجربه دینی را مهم ترین دغدغه شبستری بدانیم در آن همورت
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

ارداختن به موضوع مرد ساالری از سوی او ،نشان از آن دارد که میان چنین شمیوه
حکومتی با تجربه دینی ارتباط مستقیمی وجمود دارد .در واقمع کنکما

از شمرایط

زندگی مومنانه او را وادار کرده است تا از وضعیت سیاسی اس از انقمالب اسمالمی
سخن بگوید .هواداری او از مرد ساالری از یک سو و نقد وی از طرح جمهموری
اسالمی از سوی دیگر ،بیانگر آن است که چنین وضعیتی مورد امذیر

او نیسمت.

وی می گوید در جامعه ای که دویت متویی تفسیر و اداره دیمن و یما حتمی متمویی
احکا و قوانین دینی شود ،مرد ساالری ناممکن می شود زیرا قداست دین بارمث
قداست بخشیدن به قدرت و دویت می گرددو تقدیس قدرت و دویت مانع از نقمد
آنها می گردد(شبستری .)611 :9671 ،حتی معتقد است که مرد ساالری نیمز مقیمد
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به قید اسالمی یا مسلمانان نمی گردد و اگر چنین شود ،ممرد سماالری ممورد نظمر

محدود می گردد به گونه ای که در نهایت بمه نفمی آن منجمر ممی گمردد .بنمابراین
حکومت مورد نظر شبستری ،حکومت دموکراتیک دینی اسمت و حقموق بشمر کمه
مورد تاکید ایشان است ،دموکراتیک بودن یک حکومت را نشان ممی دهمد .از ایمن
روست که از دیدگاه او ،حقوق بشر به رنوان یک هنجمار ررفمی و غیمر دینمی ممی
تواند و باید از سوی هر نوع از جوامع از جمله جامعمه دینمی ادیرفتمه شمود .ایمن
برداشت ناشی از اراوه تعریف جدیدی از انسان است کمه در آن انسمان محمج ممی
شود نه مکلف .از نظر وی انسان جدید ،موجودی محج فمر

ممی شمود و در آن

حقمموق بشممر و مرارممات آن امممری ضممروری اسممت و ایممن امممر تنهمما در حکومممت
دموکراتیک تبلور می یابد .حتی حکومت و نظا سیاسی-اجتماری باید به گونمه ای
سامان یابد که ایمان و آزادی اراده و اندیشه مومنان محقج شود و به نظمر وی ایمن
واقعیات و حقوق در هر نظامی به وجود نمی آید (مجتهد شبستری.)237 :9671 ،
یکی از دالیل تفاوت رویکرد شبستری با رویکرد استاد مطهری به فقه و قلممرو
آن ،ناشی از نگاه هرمنوتیکی مجتهد شبستری می باشد .به نظر وی ،مبانی فلسمفی و
کالمی به شناخت خاهی از قلمرو فقه ورقل منجر می شود و یذا تماثیر بسمزایی در
تعیین حدود انتظار از دین و رقل دارد .مجتهد شبستری بر اایه مبانی فکمری خمود،
به این نتیجه میرسد که قلمرو فقه محدود است و یذا نمیتواند در همه اممور ورود
ایدا کند .ایرادی که ایشان بر رویکرد حداکثری ها وارد میکند ،فراتاریخی دیدن فقه
است که شامل تما انسانها و همه زمانها است .ایشان معتقد است که اممر و نهمی
ها ،مخاطب های معین و بر اساس قلمرو زممانی و مکمانی محمدودی ررضمه شمده
است .یذا گنجاندن تکلیف و امر ونهی فرا تاریخی در زبان که ادیده انسانی اسمت،
حال چه آن انسان نبی باشد یا غیر نبمی ،قابمل تصمور نیسمت .چمون همم امرهما و

مقایسه مبیاهای

نهی های انسانها و هم خود انسانها تماریخی هسمتند (شبسمتری :9611 ،ص.)932

کالم و تبییب

بنابراین مجتهد شبستری در باب قلمرو دین و حکوممت بمر ایمن نکتمه اما فشماری

قلمرو دیب از ...
( 61تا )17

می کند که از رلم فقه نمیتوان نظا های سیاسی ،اقتصمادی و حقموقی را بمه دسمت
آورد .این که دین جامع جمیع رلو و احکا باشد ،مورد اذیر

شبستری نیسمت.

بدون شک نگاه هرمنوتیکی ،در اراوه چنین دیدگاهی تماثیر زیمادی داشمته اسمت و
همین تفاوت در تفسیر از دین ،تفاوت در سیاست را به دنبال داشته است.
مفرو

مجتهد شبستری این است که جواممع اسمالمی خواسمته یما ناخواسمته

بایفعل وارد مدرنیته شدهاند و سیاست و حکومت در مدرنیتمه بمه رلمم و فلسمفه و
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انتخاب انسان مربوط میشود و به این جهت در هممة جواممع اسمالمی و از جملمه
جامعة امروز ما ،نمیتوان نسبت اسال با سیاسمت و حکوممت را بما زبمان تکلیمف
معین کرد و شکل خاهی از حکومت را از درون متمون دینمی اسمتخرا نممود .بمه
ارتقاد ایشان در رصر مدرنیتمه تأسمیس نظما همای سیاسمی ،اجتمماری و اقتصمادی
مستلز یک انتخاب است؛ انتخابی از میان نظا های متفاوت و مجموره ارز همای
متفاوت .این انتخاب ،انتخاب میان حج و باطل یا میان درسمت و نادرسمت نیسمت،
بلکه یک انتخاب از میان انتخابهای متعدد میباشد که ممکن است هر یک از آنها
برای خود دالیلی داشته باشند؛ و بنابر این انتخاب یکی از آنها هرگز نممیتوانمد بما
قاطعیت انجا شود بلکه فقط با ترجیح دالیلی بر دالیمل دیگمر همورت ممیگیمرد.
انتخاب در ذات خود قاوم به اقتناع رقالنمی و درونمی و یما رملمی انسمان اسمت و
شهروندان هستند که با استفاده از حقوق شهروندی خود که بخشی از حقموق بشمر
است ،منشأ ارتبار قانون اساسی و تکلیفهای موجود در آن میشموند (مصماحبه بما
مجتهد شبستری ،وبسایت شخصمی) .بمدین ترتیمب از منظمر شبسمتری ،در فلسمفه
سیاسی جهان معاهر موضوع «حقوق بشر» بر موضوع تکلیفهای شهروندان مقمد
است.

بنابراین در ااسخ به این سوال که در مواجهه با حکوممت دینمی آیما در جامعمه
دینی حج ایهی برای حکومت کردن وجود دارد و در هورت مثبت بودن ااسخ ایمن
حج از آن کیست؟ دو ااسخ متفاوت داده شده است .نخستین ااسخ هممان ااسمخی
است که استاد مطهری و گفتمان اسال فقماهتی بمه رنموان دیمدگاه رسممی امس از
فصـلنامه
علـمــی
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انقالب اسالمی بیان شده است .این ااسخ از نوع ااسخ فقهمی اسمت کمه در آن بمر
ررایت و اجابت ضرورت های فقهی و نیز نقش فقیهمان در تفسمیر و اجمرای فقمه
تاکید می شود .به این بیان در جامعه دینی این فقیه است که حمج حکوممت دارد و
ارمال این حج منجر به تاسیس نوع خاهی از حکومت شرری مبتنی بمر فقمه شمده
است که والیت مطلقه فقیه نتیجه و حاهل آن می باشد .اما مجتهد شبستری ااسمخ
فقهی و حکومت دینی برخاسته از آن را به نقد می کشد .زیرا از نظمر ایشمان همیچ
رو

دینی خاهی برای حکومت کمردن وجمود نمدارد .همچنمین وی بما مالحظمه

تجربه حکومت اسالمی در ایران ،حکومت شرری مبتنمی بمر فقمه را نمه تنهما فاقمد
ابزارهای روشمند برای حکومت کردن می داند بلکه معتقد اسمت چنمین حکمومتی
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طیف حقوق بشر را نیز تن

تر می کند .یذا مجتهد شبستری در نسبت سنجی خود

با حکومت دینی مبتنی بر ایدوویو ی فقهی ،نممی توانمد بما ایمن نموع از حکوممت
همدیی نشان دهد .وی دالیل خود را اینگونه بیان می کند که اوال چنمین حکمومتی
تنها بر فقه تاکید می کند و دیگر جنبه های دین را کنار می گمذارد و دو ایمن کمه
چنین حکومتی دکترین والیت فقیه را که اایه تئوریک و نظری جمهوری اسالمی را
تشکیل می دهد مورد سوء تعبیر قرار می دهد .بنابراین از دیدگاه مجتهد شبسمتری،
حکومت و حاکمیت سیاسی یک حج ویژه برای رده ای خاص نسیت ،بلکمه حمج
خود مرد است و رمو مرد مختمار هسمتند بمر اسماس رقمل و تجربمه بشمری و
متناسب با واقعیات اجتماری و فرهنگی هر رصمر ،شمکل و چمارچوب ممورد نظمر
خود را طراحی نمایند زیرا نه در اسال و نه در هیچ دین ایهی دیگمری ،همیچ نموع
چارچوب کلی برای حکومت معین نشده است .بلکه حکومت و حاکمیت مانند هر
یک از امور دنیوی دیگر حج مرد بوده و در اختیار آن ها می باشد.
نتیجه
هد

این مقایه تالشی بود برای بررسی مبانی آراء سیاسی دو تمن از متفکمرین

اسالمی ،شهید مرتضی مطهری و مجتهد شبسمتری کمه همر کمدا نماینمده یکمی از
گفتمان های نواندیشی دینی و روشنفکری دینی به شمار می آینمد .همر چنمد بایمد
اذیرفت اسال به رنوان ایا ایهی ،ثابت ،فراگیر و اایدار بوده است ،امما در ررهمه
رمل سیاسی ،جریان های مختلفی در تحقمج آن کوشمیده انمد و از ایمن جهمت بما
قراوت ها و دیدگاه های مختلف ،اسال را به هورت های متفاوتی ررضه کرده اند.
بر اساس تفسیری که استاد مطهری از اسال اراوه نمود به حکومتی سراسر ایهی
که مبتنی بر شریعت اسالمی است ،منتهی می شود و در آن ایونمد دیمن و سیاسمت

مقایسه مبیاهای
کالم و تبییب

امری الز و ضروری و بر خاسته از دین تلقی می گردد .نگاه حداکثری بمه دیمن و

قلمرو دیب از ...

فراتاریخی دیدن آن به این نتیجه رهنمون می شد کمه اسمال دینمی اسمت جمامع و

( 61تا )17

کامل که می توان ااسخ تما سواالت و نیازهای بشری را از آن استنتا کرد .یذا در
منظومه فکری استاد مطهری از دین انتظار می رود که برای همه حوزه های زنمدگی
مادی و معنوی انسان برنامه ای جامع اراوه کند و کار سمامان دهمی دنیما و آخمرت
انسان را بر رهده گیرد .در ارتو چنمین تفسمیری از دیمن ،تشمکیل حکوممت اممری
ضروری تلقی می شد و حتی ایگوی آن نیز تحت تاثیر آموزه های دینی قرار گرفت
و یذا حکومت مبتنی بر والیت فقیه مورد توجه قرار گرفت .چرا که اجرای قموانین
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نیازمند تشکیل حکومت است و چون ایامبر منصب ها و مسمئوییت همای متعمددی
بر رهده داشته که همه آنها بعد از ایامبر به امامان معصو (ع) و سپس به ویمی فقیمه
جامع ایشرایط می رسد.
در گفتمان روشنفکری دینی و مجتهد شبستری ،برداشت وتفسیر اسال فقماهتی
را که در آن اسال به مثابه سیاست و ایدوویو ِی تلقی می شود را بر نمی تابد و بمه
اسال به مثابه فرهن

و اخالق بماور دارد .در چمارچوب چنمین گفتممانی ،مجتهمد

شبستری تفسیر و قراوت نوینی از اسال اراوه نممود کمه بما قراومت گفتممان اسمال
فقاهتی کامال متفاوت است و یذا به تعریف جدیدی از مفاهیم و بمازخوانی مفهمو
های دینی منجر شد و در نتیجه می کوشید تا با بازخوانی مدرن ارز
های دینی و با تکیه بر نگر

ها و مفهمو

دموکراتیک ،تعریف خاهی از حکومت اراومه نمایمد.

در حایی که نگاه شهید مطهری به دین حداکثری بود ،نگاه مجتهد شبستری به دیمن
حداقلی است و به دییل این که دانش هرمنوتیک به خصوص هرمنوتیک فلسمفی و
روشی ،تاثیر جدی و رمیقی بر نگر

شبستری در مواجهه با کتاب و سنت داشمته

و بسیاری از آرای وی در زمینه مساول سیاسی و اجتماری ،متاثر از این دانش بموده
است و هممین بهمره گیمری از هرمنوتیمک در یمافتن معنما و ایما نهفتمه در متمون
دینی(کتاب و سنت) از ویژگی همای خماص آرای دینمی و سیاسمی شبسمتری و از
جمله وجوه اهلی نگر

وی است .هرمنوتیک از یک طر

توجیه قراوت های متعدد از متون دینی فراهم می کند و از طر
و بهره گیری از معار
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زمینه را برای طرح و
دیگر ،یزو توجمه

بشری را در تفسیر و فهم این متون مبرهن می سازد .هممین

امر در شکل گیری تجربه دینی در باور او ،زمینه ساز طرح جدایی دین از حکومت
شده است.
مهم ترین اهل فکری مجتهمد شبسمتری" ،فهمم رصمری از دیمن" و "رصمری
سازی" آن است .در این معنا وی در ای تفسیر و فهمی از دین بود که با اندیشمه و
نگر

مدرن سازگار و هم ساز باشد .یذا از نگاه ایشان ،رصری سازی دین منجر به

رسمیت شناختن ارز

های مدرن از سوی روشنفکران دینی می شود.

بدین ترتیب رویکرد دین حداکثری شهید مطهری به ایونمد دیمن و سیاسمت و
ایگوی والیت فقیه به رنوان نظا سیاسی منتهی می شود ،در حایی کمه در رویکمرد
مجتهد شبستری با توجه به فهمی رصری به دین وبرداشت حداقلی و این کمه فقمه
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تنها می تواند برخی نیازهای ساده زندگی را برآورده نماید ،به حکومت دموکراتیک

می انجامد که مبتنی بر حقوق بشر است .این نوع حکومت ،ییبرال ،سکوالر والورال
است زیرا از دیدگاه محتهد شبستری در هورتی می تموان حقموق بشمر را ررایمت
کرد که حکومت از ویژگی های باال برخوردار باشد .یمذا در حکوممت دموکراتیمک
دینی ،مبنای مشروریت شخص یا گروه را نمی توان از دین بیرون کشید و حکومت
مطلوب ،حکومتی است که نسبت به رقاید و ارز

ها بی طر

باشد و یذا بر بمی

طرفی ایدوویو یک حکومت تاکید دارد .و دقیقما هممین ویژگمی هما و آراء سیاسمی
است که مجتهد شبستری را در مقابل شهید مطهری قرار می دهد.
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