
  

  

  

  

  

  

  

    در تکوین تفکر سیاسیقرآنجایگاه آیات 
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  چکیده
 عرصـۀبه ، دتی حکمت متعالیه بود که پس از مالله مطهری فیلسوفی در حوزۀ آیت

 اسـتناد کـرد کـریم قـرآنسیاست گام نهاد و به صورت معتنابهی به آیـات سیاسـی 
به   و سپسفلسفۀ سیاسیموضوعی که در تحول اندیشه او از کالم به ، )تاریخچه(

ی فراینـدچنـین درنتیجه، و ) پیشینه (قرار نگرفتهتوجه مورد سیاسی،  پردازی نظریه
ایـن  لـذا) مـسئله (.مچنان مـبهم بـاقی مانـده اسـته، و کاربرد آیات قرآنی در آن

نقش آیات قرآن در تکـوین تفکـر سیاسـی شـهید مطهـری مطرح است که پرسش 
مدار بـود  مطهری فیلسوفی تکلیف گمان نگارندگان آن است که). السؤ(چیست؟ 

 مراحـل کـالم و تـدریج بـه آیات قرآنـی براساس و جامعۀ ایران نیازهای براساسکه 
نوشـتار ). فرضـیه(دسـت یافـت ) نظریـه ( و به حکومت اسالمی کردفلسفه را طی

 تبیین سیر مراحل منطقی و دنبال به) روش ( با نگاه تاریخی و شیوه تحلیلیرو پیش
  ). هدف ( سیاسی مطهری است-منظومۀ فکری تکوین مبنایی
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که تکوین آیات سیاسی قرآن در تفکـر سیاسـی اسـتاد دست آمده  براساس نتایج به
، این رونـد از کـالم سیاسـی آغـاز شـده. ای را پیموده است  مرحله  روند سهمطهری

.  انجامیـده اسـتسیاسـی پـردازی آخـر بـه نظریـه  و دست فلسفۀ سیاسیسپس به 
امـا از چنـین ، شـود مرزبندی شفافی دیـده نمـی، گانه میان این پیمایش سههرچند 

  ). یافته(کرد توان دفاع  منطقی در تفکر سیاسی مطهری می

  واژگان کلیدي 
و  ، فلـسفۀ سیاسـیکـالم سیاسـی، تفکـر سیاسـی، اللـه مطهـری آیـت، قرآنآیات 

     سیاسی پردازی نظریه

  مقدمه
الله مطهری در شمار معدود متفکران دنیای معاصر اسـت کـه هویـت چندگانـه علمـی  آیت

علـوم هـای مختلـف  اللـه در حـوزه دهـد کـه آیـت  از ایشان نشان میمانده جایآثار بر. دارد

هـا اقـدام بـه  تبحر داشته و در برخی حوزه... تاریخ و، علوم قرآن، کالم، اسالمی همانند فقه

 بسی پر یادشدههای  عرصهمطهری در  واقعیت آن است که هرچند. ه استکردپردازی  نظریه

 شـناخته یادشـدهبا علوم  آنکه اما باید گفت که ایشان بیش و پیش از، فروغ ظاهر شده است

 فلـسفۀو اسـت های هستی پرداختـه  ها و بنیان شود که به ریشه  فیلسوفی شناخته میبه، شود

دانـیم کـه   ایـن را نیـز مـیدیگر، ازسوی گذارد؛ های مختلف به بحث می  حوزهاسالمی را در

بـه ، هـای بیرونـی هـا و جریـان نشین نیست که بدون توجه به پدیـده مطهری فیلسوفی عزلت

 که فعاالنه در اجتماع دهد می زمانه خویش است و روش او نشان او فرزند. فلسفیدن بپردازد

  . اجتماعی و سیاسی درگیر است،  و از نزدیک با تحوالت فرهنگیداشتهحضور 

فلـسفۀ  رفتـه رفتـهمطهـری ، بنابراین، در عصر شهید مطهری تحوالت فکری در اوج بود

 سعی بلیغی به خـرج داد تـا  اجتماع آورد و با آمیختن آن با علوم اسالمیمحض را به صحنۀ

 اسـالمی فلـسفۀشمار در حـوزه کـالم و   بیهای سؤالبه ، ها  حقایق و حکمت آموزهشرحبا 

های متنوع و متـضاد وارداتـی کـه در بـسیاری  او ناگزیر بود در مصاف با اندیشه. پاسخ دهد

 اسـالم  سیاسیفلسفۀ و در مقام تبیین کندورود ، زدند  اسالم پهلو میاندیشۀ سیاسیموارد به 
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کوشـید در مقـام فیلـسوفی متالـه اغلـب بـر  هرچنـد مطهـری مـیخصوص، در این . برآید
ّ

 در آثار ایـشان کریم قرآن ویژه بهاما مراجعه ایشان به منابع نقلی ، مستندات عقالنی تکیه کند

دهد که مطهری کوشیده اسـت عقـل و نقـل و وحـی را چنـان بـه هـم بیـامیزد کـه  نشان می

حکمـت «این همان چیزی است کـه .  و به یگانگی بینجامدشودمیان آنان برداشته ها   فاصله

های الهی و عقل در پرتو وحـی  نام دارد که امور سیاسی تحت اشراف آموزه» سیاسی متعالیه

 وی دهـد مـی ورزی خاص شهید مطهری نشان اندیشهسیر منطقی مطالعات و . گیرد قرار می

آغاز در برنامـۀ بود که برقراری حکومت اسالمی را از همان مدار و نیازسنج  فیلسوفی تکلیف

های مختلف نظری و عملی  عرصه معرفتی خود را تا شهادت در کاری خود داشت و هندسۀ

  .   مقتضیات زمان ادامه دادبراساس تحقق حکومت اسالمی برای

  سیاسی پردازي نظریهشناسی کالم، فلسفه و  مفهوم. 1
 بـه آن دلیـل کـه »سیاسـی پـردازی نظریه« و »فلسفۀ سیاسی«، »کالم سیاسی«اصطالحات 

، درخور تبیین دهند  را نشان میقرآنالله مطهری در مراجعه به آیات سیاسی  مراحل سیر آیت

نقلی و جـدلی بـه تبیـین ،  عقلیبه طرق کالم است که علمای از  کالم سیاسی شاخه. است

  ). ٥٠٩: ١٣٨٢خسروپناه،  (پردازد می اصول عقاید دینی مربوط به امور سیاسی

-١٨٩٩ (١لئو اشـتراوس. الهی بودن کالم است،  کالم سیاسیۀین شاخصتر بنابراین، مهم

آنچـه «: نویـسد می،  مفهوم کالم سیاسیدربارۀین فیلسوفان سیاسی معاصر تر مهماز ) ١٩٧٣

 »شـود تعلیمات سیاسی اسـت کـه از وحـی الهـی ناشـی مـی، فهمیم ما از کالم سیاسی می

  ). ٣: ١٣٧٣شتراوس، ا(

او در .  خـود اسـتفلـسفۀ سیاسـی، عـالم زمانـۀ  در حـوزۀفیلسوفی است که اشتراوس

  :نویسد  میفلسفۀ سیاسیتعریف 

 امور ماهیت به نسبت ها انسان تصورات یگزین جای برای تالش فلسفۀ سیاسی
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امـور سیاسـی موضـوع ، فلـسفۀ سیاسـی در. اسـت امور آن معرفت به، سیاسی
 فلـسفۀ سیاسـی.  تحسین و سرزنش هـستند یارد، انتخاب، خالفتموافقت و م
 هم تالشی است برای شناخت ماهیت امور سیاسی و هـم شـناخت ،درحقیقت

  ). ٥همان،  (سبنظام سیاسی حق یا منا

هـا   آنامـا بـا،  با دو اصطالح پیشین از یک جـنس نیـستسیاسی پردازی اصطالح نظریه

،  بنـابرایننظریـۀ سیاسـی اسـت؛ پرداختن به یا تولید سیسیا پردازی نظریه. بیگانه هم نیست

١توماس اسپرینگز.  قدری ضروری استنظریۀ سیاسیتبیین اصطالح 
 خوبی به) ٢٠٠٦-١٩١٧ (

  : ه و معتقد استکرد را با رویکرد کارکردگرایانه کالبدشکافی نظریۀ سیاسی

نظرکـردن،  بـه معنـای، شود از آن مشتق می ٣که تئوری  ٢»تئورین« یونانی واژۀ
 همان کاری است که متفکـران بـزرگ ًدقیقااین . کردن است  و تعمقکردن توجه

، انـد هـای سیاسـی پرداختـه ها به بحث در نظریـه قرن، و دیگرانی که چون آنان
آموزنـد  ی را به انسان مـینحوۀ نگرشاین متفکران . کنند بشر را به آن دعوت می

اسـپرینگز، (  اسـتیافتـه نظـمتـی ّز کلی کلی تصوری نمادین اطور به آن معنایکه 

١٨: ١٣٨٢.(   
های ارائه شده، تعریف اشـتراوس از  کـالم سیاسـی و فلـسفۀ  در این نوشتار، از میان تعریف

  .سیاسی و تعریف نظریۀ سیاسی از اسپرینگز به عنوان تعاریف منتخب، مبنای عمل خواهند بود

  اهللا مطهري به تفکر سیاسی  رویکرد قرآنی آیت. 2
اصـوالین ابزار شـناخت اسـت و تر مهمعقل ، برای فیلسوفان

ً
 عقـل را بـه تپیـدن ، فلـسفیدن

ین ابـزار شـناخت حقـایق تـر مهـماولین و ، برای فیلسوفان اسالمی نیز عقل. واداشتن است

های عقـل سـلیم مقابلـه  توانند با یافته هستی است و ابزارهای دیگر همانند نقل و شهود نمی

                                                       
.spragens Thomas .1 

2. Theorien.  
3. Theory. 
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. شناسند می یبه عنوان فیلسوف دینبدانند،  قرآنمفسر  آنکه  پیش از راهریالله مط آیت. کنند

 همـان ؛ یعنـی در مقـام مقایـسۀیک فیلسوف بـود، مطهری قبل از هر نوع تخصص علمی«

طـرز تفکـر و گـرایش .  اسـالمی دانـستفلسفۀمعلومات متنوع وی باید او را متخصص در 

 : ١٣٩٠عاشـوری،  (»منـد بـود عالقـهعلم معتقد و ها به این   دانشازهمه بیش و فلسفهفکری او 

٥٤ .(  

توان گفت که ایـشان هماننـد دیگـر   می،الله مطهری  میراث فکری آیتبه بنابراین، باتوجه

 و دانـست مـی عقـل را بـسیار گرامـی ،ها و حقایق هستی فیلسوفان اسالمی در تحلیل پدیده

 آن را در سـطوح درآورد و دامنـۀخت را بـه خـدمت دیـن  که این ابـزار شـناکوشید میبسیار 

 دینـی مـسائلکند تا عقل را در راه تحلیل  تالش می« او.  توسعه دهداندیشۀ سیاسیمختلف 

های عصر روشنگری غرب در نگـاه  ضعف، اندیش  تکیه بر عقل روشنبر عالوهبه کار گیرد و 

  . )۲۱۰: ١٣٦٩، مطهری ( » سازدبرطرفبعدی به عقل را با توسل به اصول و احکام دینی  تک

کید این متفکر ،به همین منظور کنـد کـه هـدف قـرآن تقویـت خـردورزی و رشـد   میتأ

ُوإن طائفتـان مـن المـؤمنین اقتتلـوا فأصـلحوا «آیـۀ  در رابطـه بـا ازجمله هاست؛ انسانعقالنی  ِ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َِ ِْ ُ ْ
ِ

َ ِ ْ
ِ َ

ُبینهما َ ْ   : نویسد می) ٩: حجرات (»َ

خواهد مسلمانان رشد عقلـی   میقرآن. ها با خود مردم است  اینتشخیص همۀ
 حق را از غیـر مـرد ِمرد، و اجتماعی داشته باشند و به موجب همان رشد عقلی

 صـغیر بـا ّ نیامده است که برای همیشه با مردم مانند ولیقرآن. حق تمیز دهند
را با قیمومیت شخصی انجام دهـد و هـر ها   آنجزئیات زندگی، صغیر عمل کند

  ). ٣٣٦ : ١٣٩٤مطهری، ( ۀ حسی تعیین نمایدمت و نشانمورد خاص را با عال

اما کتابی سراسر عقالنی است که البتـه ، است نقل قرآناز نظر شهید مطهری اساس هرچند 

ٌکتـاب «آیۀ  ایشان با اشاره به ،به همین منظور. های آن نیازمند تفکر و تدبر است دریافت پیام ِ
ُانزلناه الیک مبارک ُ َ َ

ِ ُ َ
  : نویسد می قرآندر ّرت تدبر  ضرودربارۀ، »

هـا و  هـا و نظـایر آن  در برابر جمـود، و تعـصب اخبـاریقرآنبر این باور است که 
هـای نـاروای فرقـۀ باطنیـه و دیگـران راه میانـه را  همچنین، در مقابـل برداشـت
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از . طرفانـه و منـصفانه تأویـل و تـدبر بـی: کند کـه عبـارت اسـت از پیشنهاد می
تنها مؤمنان، بلکه مخالفان را به تفکر و اندیشه  ، نهقرآن دیدگاه شهید مطهری

گیـری در برابـر آن بـه  خواهد به جای جبهـه خواند و می دربارۀ آیات خود فرامی
  ).٢٩: ١٣٧٥مطهری، ( بپردازد قرآنتأمل دربارۀ 

دررابطـه داند و  ورزی می  فلسفهنوعی ود ـ در هر سطحی انجام شرا ـ تدبر و تفکر  ایشان

 اینکه  از راهتنها نه ؛ دعوت مردم به تفکر استقرآندأب «: نویسد  میتایج آن از منظر قرآننبا 

طرف دعوت به تدبر می یک گاهی ازقرآنبلکه ، دبگوید بروید فکر کنی
ّ

 به دیگر ازطرفکند و  

 آن زیـاد فکـر کننـد تـا بهتـر بـه عمـق دربارۀکند که افکار برانگیخته شوند و  می شکلی ذکر

  .)١٧٢ -١٧٠: ١٣٧٦، مطهری (»رسندمطالب ب

تـوان دریافـت کـه اسـتاد مطهـری تـالش دارد اهمیـت و   مـیمطالب گذشتهدر تأمل با 

جامعۀ  شناسی  در منظومه معرفتقرآنگیری روش عقالنی را با استناد به آیات کار بهضرورت 

ایـشان روشـن  از مانـده جـایبا مراجعه به آثار قلمی و گفتاری بر. ی آن روز تبیین کنداسالم

روند صعودی ،  شرایط حاکم بر جامعه و سیاستتأثیر تحت قرآنشود که رجوع ایشان به  می

 اینکـه در کمـا، های پایانی حیات ایشان تـشدید شـده اسـت پیموده و این وضعیت در سال

، چنـین رونـدی گذار حکمت متعالیه نیـز به عنوان بنیان) ١٠١٩-٩٥٠ ( علمی مالصدراکارنامۀ

 یابد می فزونی قرآنتجلیات ،  شیخ اشراقفلسفۀدر مقطع پایانی  آنکه  چهه است؛وجود داشت

اللـه  رسد که آیت چنین به نظر می. دکن  را تألیف میاسرار اآلیاتتاآنجاکه وی کتابی با عنوان 

آیات سیاسی و اجتمـاعی  شرایط و مقتضیات زمانه با استناد روزافزون به تأثیرمطهری تحت 

  .ی حکمت متعالیه یا امتدادبخشی به آن را داشته استقصد احیا، قرآن

  عوامل افزایش مراجعه مطهري به آیات سیاسی. 3
 تکـاملی در فراینـدشهید مطهـری  است  ای که سبب شده ت عوامل فزاینده مناسب اساینک

  .   واکاوی شود، داشته باشندقرآنمراجعه به آیات سیاسی 
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  حکمت سیاسی متعالیه. 1-3
گمـان وی در میـان  بـی،  علمـی و دینـی مطهـری وجـود داردناختی که از سابقۀبه ش باتوجه

 مکتب حکمت سیاسـی متعالیـه چهارچوبشمار فیلسوفان متأله در فیلسوفان زمانۀ خود در

 مفـاهیم بنیـادین  عقلیدهی سامانبرآمده از حکمت متعالیه، حکمت سیاسی . گیرد قرار می

 کـه چنان  حیات سیاسی مظهر عالم ربوبی شود؛تا توان بشری است به اندازۀحیات سیاسی 

مبـانی بنابراین، عقل مظهر آن شده است؛ ، شده، این عالم برای عقل ظاهردر حکمت نظری

حکمـت نظـری  خواهد بود که در هیئتشناسی و ال انسان، شناسی معرفت، شناسی آن هستی

  ). ٨٦-٨٥: ١٣٩٠-١٣٨٩حسنی،  (اند متعالیه آشکار شده

گـره خـورده ) صـدرالمتالهین (با نام صدرالدین شیرازی، حکمت متعالیهمکتب فلسفی 

 را نشان قرآن و معانی باطنی هفلسف این بود که هماهنگی میان هموارهمالصدرا تالش . است

آن حکمـت  نهایی محصول که و عرفان را با آیات الهی ترکیب کند هفلسفد یکوش  او می. دهد

 و مراجعـه بـه آیـات ، وحیانی به خود گرفتهِفلسفی رنگ در این مکتب مسائل . استمتعالیه

  : نویسد لهین در توصیف این حکمت میأصدرالمت. کند  در آن فزونی پیدا میقرآن

این حکمت، عنایتی ربانی و موهبتی الهی است که جز از سوی او به دسـت 

َیؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت«: فرماید که می نیاید؛ چنان ْ ُْ َ ُْ َْ ََ ُ َ َ ْ
ِ

ْ
َ الحکمـة فقـد أوتـی ِ ِ

ُ ْ َ َ َ َ ْ
ِ

ْ

ْخیرا کثیرا وما یذکر إال أولوا األلباب َُ ْ ُ َّ ً ً
ِ ُ َّ ََّ َ َ ْ ؛ به هـرکس بخواهـد، حکمـت  )٢٦٩: بقره(» َ

کـه جـز  دهد و به هرکس حکمت بدهد، خیر بسیار داده است؛ درحـالی می

  ).١٤: ١٣٦٠صدرالمتألهین شیرازی، (» شوند صاحبان عقل ناب یادآور نمی

   و سیاسی جریانات فکريگیري لشک. 2-3
 توجـه ٢ و مارکسیـسم١ کاپیتالیـسمویـژه بـههای شرقی و غربی   افکار و اندیشه١٣٤٠ ۀدر ده

 ایـن وضـعیت رژیـم  ازسـویی.کـردها را در ایران به خـود جلـب  بسیاری از نخبگان و توده

                                                       
1. Capitalism. 
2. Marxism. 
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ایـن . طلبید می واکنش نهاد روحانیت را دیگر ازسویداد و  پهلوی را در شرایط دشوار قرار می

ی آن جامعـۀ اسـالمکـردن  ها یک وجه اشتراک اساسی با یکدیگر داشتند و آن عرفـی اندیشه

 مطهـری بـه عنـوان یکـی از شـهید.  بـه افکـار خـود بـود بخـشیدن با رنـگ مـذهبیروزها

 وی بـه ۀ مراجعـدرنتیجـه رفـت؛ها  ترین متفکران دینی به مصاف علمی این اندیشه شاخص

دو از منظر مطهـری هـر. یافت افزایش کریم قرآن آیات سیاسی و اجتماعی هویژ بهمنابع دینی 

 جریانـات درخـصوص. کـرد اندازه دیانت را تهدید می یک جریان کاپیتالیسم و مارکسیسم به

مطهـری ،  تلفیـق اسـالم و مارکسیـسم بودنـددرصـدد طیفی از ایشان که ویژه بهمارکسیستی 

 و تفسیر مادی محتوای آیـات کریم قرآنآیات تحریف ،  تاریخ اسالمهای تتحریف شخصی

  ). ۳۱-۱۴: ١٣٧٠، مطهری. ک. ر( نتابیداز سوی این جریان بر با حفظ پوشش ظاهری الفاظ را 

: گفـت او مـی. کـرد کاری و البته اسـتثمار مـتهم مـی مطهری کاپیتالیسم را نیز به خالف

داری   بـا کارخانـهاکـهتاآنج تجـارت را همچنـینداری جدیـد و  کاری سرمایه  خالفریشۀ«

باید در تحت اختیار قرار دادن وسایلی که به عموم تعلق دارد و قابـل خریـد و ، مربوط است

  ).١٣٤: ١٣٨٠، مطهری( »وجو کرد جستفروش نیست 

گرایـی  گرایـی و باسـتان  موجی از ملـی، در این دوران که به تشویق رژیم پهلویچنین هم

گرایـی و  سـعی بلیغـی بـه خـرج داد تـا نـشان دهـد کـه ملـی، الله آیت، ایران را فراگرفته بود

ب، ج ١٣٧٨، مطهری( تی وجود ندارداگرایی هویت اصلی ایرانیان است و میان این دو مناف اسالم

  ).۱۰۳ و ۴۸، ۱۲: ١٤

  تحوالت انقالب اسالمی. 3-3
نقـش ، های تند رژیـم پهلـوی  و واکنش١٣٤٢باال گرفتن کنشگری انقالبیون پس از خرداد  

هـای پایـانی رژیـم و   در سـال. داشتقرآنبارزی در رویکرد قرآنی مطهری به آیات سیاسی 

 فلسفۀ سیاسی در مسائل ویژه به قرآن به آیات سیاسی ، استناد پیروزی انقالب اسالمیآستانۀ

 هـای ت مطهری در نظر دارد قرائـ،در این دوران. یافتو برابری رونق  آزادی، همانند عدالت
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مثال ارائه دهد؛ین آیات متفاوتی از ا
ً

 هـای ت برداشارائهبا ،  وی اندکی پس از پیروزی انقالب

  . پردازد می با تحوالت صدر اسالم میسازی انقالب اسال متفاوت به شبیه

توان براساس همین اصـل   تاریخ اسالم را میبراساس برداشت شهید مطهری
ِأکملت لکـم د«تحلیل کرد، یعنی آیات  ْ َ ُ ْ َ َ

نکم وأیـ
َ َ ْ ُتممـت علـیکم نعمتـي ورضـیت لکـم َ َْ ُ ُ ِْ َ َ ِْ َ ْ َْ ِ

َ َ

ًاإلسالم دینا
ِ َ َْ

ِ
ْإن الله ال یغیر ما بقوم حتي یغیـروا مـا بأنفـسهم« و آیۀ )٣: مائده(» ْ ِ ِ

ُ َ
ِ ِ

َ َُ ُِّ َِّ َ َُ َُّ َ ٍ ْ َ َ َّ َّ
: رعـد(» ِ

 با اشاره بـه شهید مطهری. تواند مبدأ یک تحلیل از تاریخ اسالم باشد  می)١١
َالیـوم یـئس « و بـا اسـتناد بـه آیـۀ اسالم و اواخر عمر پیـامبررویدادهای صدر  َِ َ ْ َ ْ

ْالذین کفروا من دینکم ِ ِ ِ ُ َ َ ِ
کنـد،  هـا را تهدیـد مـی  از مخاطراتی که انقـالب)٣: مائده(» َّ

  ).١٣٨ ـ ١٣٧: ٢٤ د، ج ١٣٧٨مطهری (دهد  هشدار می

  اهللا مطهري به آیات سیاسی قرآن مراحل مراجعه آیت. 4
داشـت کـه  و منطقی مبنایی فرایندی استاد مطهری منظومۀ فکری در قرآن آیات گیری از بهره

 . است ریزی نظام سیاسی اسالمی بوده  پیدرصدد که ایشان دارد این مطلب اساسی نشان از

فلـسفۀ سیاسـی شـد و  وارد ،سـپس؛ ایشان تفکر سیاسی خود را از کالم سیاسی آغـاز کـرد

 علمـی و رفتـاری ۀ مزبـور بیـانگر برنامـفرایند. د ساخت خوۀپردازی را پیش  نظریه،نهایتدر

  .  نیازها و اقتضائات موجود هر دوره بوده استبه باتوجه هدفمند و دقیق ایشان ۀمهندسی شد

  کالم سیاسی. 1-4
. بر محـور کـالم سیاسـی قـرار دارد، الله مطهری  در تفکر سیاسی آیتقرآننخستین حضور 

 نگـاهی بـه سیاسـت عملـی دارد و بـا برخـی ١٣٣١ل پس از مهاجرت وی به تهـران در سـا

امـا تفکـر سیاسـی در ). ٢٥: ١٣٨٧دوانـی،  ( در ارتبـاط اسـت»فـدائیان اسـالم«اعضای گروه 

هـای ذیـل جریـان پیـدا   در حـوزهویـژه بـه کالم سیاسی لب در حوزۀاستنادات قرآنی وی اغ

  . کند می
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  توحید. 1-1-4
، ایـن اصـل.  سنگ زیرین اعتقادات اسـترواقعدین اصل و تر مهمدر کالم اسالمی توحید 

. شـود اما دانش کالم سیاسی از این اصل آغـاز مـی، هرچند در نگاه اولیه اصل کالمی است

 خداوند بر جهـان هـستی و خداوند بر جهان و حاکمیت باالصالۀاعتقاد به مالکیت حقیقی 

ن بـه صـورت آن در ذیل والیـت نبـوت و امامـت و سـپس والیـت عامـه فقیهـاشدن  جاری

این بحثی است که استاد .  کالم سیاسی شیعه را ساخته و پرداخته است، چهارچوببالعرض

اهمیت اصل .  زوایای آن را شکافت و ابعاد ونمودمطهری در فرازهای مختلفی آن را تعقیب 

گیـرد و اوضـاع   توحیدی بر محور آن شکل میاز منظر مطهری در آن است که جامعۀتوحید 

  ). ١١٢: ٢ج، ج ١٣٧٨مطهری،  (کند  بر حول آن تغییر میشدت بهتماعی سیاسی و اج

رو، ایـشان  ازایـن» مالـک«اسـت، نـه » مملوک« انسان موجودی به نظر شهید مطهری

برای تعلیم و تربیت، انقالب اندیشه، ایمان، ایدئولوژی و آزادی معنـوی نقـش مهمـی قائـل 

گونـه کـه روح محـض  نیـست، همـانایشان معتقد است که انسان مادۀ محض هـم . است

 جسم و روان در یکدیگر تأثیر متقابل دارند و در همان حال از دیدگاه استاد مطهری. نیست

هـا،  عـدالتی که باید با عوامل روحی و روانی تفرقه در پرتو توحید مبـارزه کـرد، بایـد بـا بـی

به بـاور . ، مقابله نمودها و رب گرفتن غیر خدا نیز ها، طاغوت ها، اختناق ها، ظلم محرومیت

 اسالم در عین اینکه ندای توحید روانی و درونی در پرتو ایمان، فریاد توحیـد شهید مطهری

  ).١١٢: همان(های اجتماعی را نیز سر داده است  اجتماعی در پرتو جهاد و مبارزه با ناهمواری

ًوال یتخذ بعـضنا بعـضا«آیۀ  استناد بهایشان در ادامه با   َْ َْ َُ ِ َّ َ ِ اربابـا مـن دون اللـهَ
َّ

ِ ْ ِ
ً ، )٦٤: عمـران آل (»ْ

ّم ـ و حال آنکه رب همه یّگر را رب خود قرار ندهی بعضی دها انسانبعضی از ما «: دنویس می

های اجتماعی غلط را که منجر  گونه رابطه د آنییایب. میه نشویخداست ـ به ارباب و بنده تجز

  ).١١٢: مانه( »میقطع کن، شود ها می ضیگونه تبع نیبه ا
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  نبوت. 2-1-4
 آنکـه مقـام نبـوت بـه عنـوان  چـه؛در کالم سیاسی اسالمی نبوت فصل بسیار مهمی اسـت

درحقیقـت نبـی گیـرد و   فاصـل میـان خـالق و مخلـوق قـرار مـیِ پیام الهی در حدرسانندۀ

 خداوند عام و دارای وجوه حداکثری ۀارادآنجاکه از.  اراده خداوند بر زمین استکنندۀ محقق

نبـوت هـم کـارکرد چندگانـه رو،  ، ازایـنگیـرد دربرمی معاش و معاد را یکجا درواقعست و ا

 بحـث دامنۀ. آید  سیاست به فعلیت در می وصحنۀ اجتماع که بخشی از وجوه آن در یابد می

ایشان در آثـار . الله مطهری نیز حضور بسیار پررنگی داشته است نبوت در تفکر سیاسی آیت

 کریم قرآن به آیات باره  دراین، وجودی نبوت پرداختهفلسفۀنی به اهمیت و مختلفشان به فراوا

َلقـد ارسـلنا «درخصوص آیۀ مطهری استاد  ، نمونهبرای حول این موضوع دست یازیده است؛ َ َ َ

ّرسلنا بالبینات ِ
ُ   : دده شرح میمناسبات اصول نبوت و توحید را چنین ). ٢٥: حدید (»ُ

ل و قسط را هدف رسالت و بعثت پیامبران معرفـی  بپا داشتن عدًصریحاآیه این 
بـه او یعنـی دعـوت بـه شـدن  دعوت به خدا و شناختن او و نزدیـک. کرده است

 عـدل و قـسط در جامعـه یعنـی ظری و توحید عملی فردی؛ امـا اقامـۀتوحید ن
اکنـون پرسـش بـه ایـن صـورت مطـرح . برقرار ساختن توحید عملی اجتماعی

 چیـز همـهران خداشناسـی و خداپرسـتی اسـت و آیا هدف اصـلی پیـامب: است
هدف اصـلی بـر ، یا  این است آن جمله عدل و قسط اجتماعی مقدمۀدیگر و از

ای اسـت   وسیلهشناختن خدا و پرستش او مقدمه و، عدل و قسط استشدن  پا
و شـدن   اجتماعی؟ هدف اصـلی شـناختن خـدا و نزدیـکبرای تحقق این ایدۀ

 وصول به ایـن هـدف عـالی اعی مقدمه و وسیلۀوست؛ توحید اجتمرسیدن به ا
» به سوی اویـی«و » از اویی«جهان ماهیت ، بینی توحیدی زیرا در جهان: است
همـان، ( شدن به اوسـت کمال انسان در رفتن به سوی او و نزدیکرو،  ؛ ازایندارد

٣٦: ١٣٦٤ .(  
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  امامت. 3-1-4
بحـث آنجاکـه ایـن مفهـوم از.  مکمـل آن اسـتدرواقع نبوت و امامت در کالم شیعی ادامۀ

بـار سیاسـی ، گیرد دربرمیدر فرهنگ شیعی » والیت« را بنا بر اصل جانشینی پیامبر اکرم

سنت خالفت معنـا و  ی است که برای اهلدرحالاین . کند بسیاری را بر دوش خود حمل می

امامت در ، بنابراین. آید راست نمی،  امامتدارد که در فرازهای مهمی با آموزۀمفهوم دیگری 

 در دستگاه فکر سیاسی مطهری نیـز ، دارد که البته، اهمیت بسیار تفکر سیاسی شیعهمنظومۀ

المقدور  اهمیت کار مطهری در تفکر سیاسی آن است که حتی. ه استکرد پیدا ی بسیاربازتاب

 امامـت نیـز بـه نظـر در خـصوص. هایش را پـرورش دهـد کوشد با استنادات قرآنی ایده می

بـه . تواند حقانیت و جایگاه آن را تعیین کند  نمیقرآن هیچ منبع دیگری به پیمانۀرسد که  می

آیـۀ  تفـسیر دربـارۀ دست گذاشته و قرآنوالیت در آیۀ ین تر مهم استاد مطهری بر ،این منظور

َّیا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بل« َِّ ِّ ََ ْ َ ْ َ ْ َ َْ
ِ َِ َْ ََ ْ ِ

َ ُ
ِ
ْ ُ َْ ُ َّ َ َغت رسالتهُّ َ

ِ
َ   : نویسد می، )٦٧: مائده (» ْ

 نـازل ای است که بـر پیغمبـر سنی آخرین سوره  مائده به اتفاق شیعه وۀسور
 یعنی در وقتی نازل شده که پیغمبر،  آخرین آیات استجزوشده و این آیات 

سـال مدینـه گفتـه و ایـن  سـال مکـه و ده تمام دستورات دیگر را در مدت سیزده
 جـزو ایـن دسـتوری کـه ،کند شیعه سؤال می. ستورات بوده است آخرین دجزو

،  آن را ابـالغ نکنـد مهم است کـه اگـر پیغمبـرقدر آنآخرین دستورهاست و 
توانیـد موضـوعی نـشان  شـما نمـی. چیست، ها کان لم یکن است همه گذشته

 و اهمیتش در آن درجه های آخر عمر پیغمبر بدهید که مربوط باشد به سال
، گـوییم آن موضـوع ما می.  ابالغ نشده استچیز ، هیچاگر ابالغ نشودباشد که 

 چیز کان لم یکـن اسـت؛ یعنـی شـیرازۀ ، همه امامت است که اگر نباشدمسئله
روایات خود اهل تسنن دلیـل  شیعه از کلمات وعالوه،  به .پاشد اسالم از هم می

  ).٦٢: ب١٣٧٢مطهری، ( در غدیر خم نازل شده استآیه آورد که این  می

ِالیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتـي«همچنین، استاد در تشریح پیام آیۀ  َ ْ َ َْ ِ ْ ْ ْْ َ ََ َْ ُ ْ َُ ََ ِ
َ َْ  )٣: مائـده(» ْ

معتقد است که این آیۀ شریفه در بستر جریانی رخ داده که آن را مکمل دین و متمم نعمت خدا 
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 از نظر به باور شهید مطهری. بوددر نتیجه، بدون اصل امانت، اسالم، اسالم کاملی نخواهد 

شیعه لحن این آیه که تا این درجه برای موضوع یادشده اهمیت قائل است، شایستۀ تأمل جدی 

  ).٦٣: همان(در واقع، به نکات بسیاری دربارۀ حقانیت اصل امامت اشاره دارد . است

  فلسفۀ سیاسی. 2-4
ا فـضای فکـری دانـشگاه تهـران و  و پس از آشنایی مطهری بـ١٣٣٠ ۀهای پایانی ده در سال

 دوم تفکر سیاسی ایشان بـا عزیمـت از کـالم سیاسـی بـه ، مرحلۀهای فکری آن دوره جریان

 و آغاز نهضت اسـالمی تحـت رهبـری ١٣٤٢ پس از خرداد ویژه به.  آغاز شدفلسفۀ سیاسی

مطهری در جایگاه متفکری که هم در میان حوزویان و هـم دانـشگاهیان شـهرت ، روحانیت

  .  اسالم شدفلسفۀ سیاسیوارد قلمرو ، افته بودی

  جهاد. 1-2-4
مطابق ایـن تعریـف . کرد را به پرداختن ماهیت امور سیاسی تعریف فلسفۀ سیاسیاشتراوس 

بر انقالب و ها   آن وجودیفلسفۀ به آن دلیل که ازمنکر نهی و معروف امربههای جهاد و  آموزه

سـو،  ازیـکدر دورانـی کـه . کنند  پیروی مییادشدهاز تعریف ، اصالح جامعه قرار داده شده

 دیگـر، ایـن آمـوزه دینـی مـورد هجمـۀ ازسـویجامعه به تقویت گفتمان جهاد نیاز داشت و 

،  جهـاد در اسـالمفلـسفۀجهاد از منظر قـرآن مطهری با نگارش کتاب ، معاندان قرار داشت

در  آنکـه ضـمن. دهـد مـی شرح قرآناهمیت و ضرورت آن را با استناد به آیات پرشماری از 

 ابهامات کوشید و نمودبر آیات مربوط به جهاد تمرکز بیشتری ،  نیزقرآنهایی از  تفسیر بخش

َّوقـاتلوهم حتـی ال «آیـۀ  در تفـسیر ازجمله فلسفۀ وجودی آن را برطرف کند؛ دربارۀپدید آمده  َ ْ ُ ُ
ِ َ

َتکون فتنة ْ ِ َ ُ ۀ جهـاد در اسـالم روشـن اسـت، معتقد است که از دیدگاه قرآن فلسف) ١٩٣: بقره (»َ

گیرنـد کـه چـرا دسـتور جهـاد داده اسـت؛  برخی از غیرمسلمانان گاه بـه اسـالم عیـب مـی

که، در دین نباید جهاد وجود داشته باشد، دین فقط باید مردم را دعوت کند و بیش از  درحالی

  : نویسد سپس استاد مطهری در مقام پاسخ برآمده می. آن مسئولیتی ندارد
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، یعنـی محتـوای آن همـان محتـوای دیـن مـسیح باشـد، ین مسیح باشـداگر د
اما آن دینی که به پند و انـدرز قناعـت ، گویند مطلب از همین قرار است که می

بلکه بر سراسر زندگی بشر چنگ انداختـه و آمـاده اسـت اجتمـاع ، نکرده است
توانـد  آیـا مـی،  دسـتوراتش اسـت، جـزودینی کـه تـشکیل دولـت دادن. بسازد

  ). ٥٨-٥٦: ٣، ج١٣٨٨همان، ( دستور جهاد نداشته باشد؟

  ازمنکر نهی و معروف امربه. 2-2-4
توانـد  یاین مقوله در جای خود م.  فروعات مذهب تشیع استازمنکر از نهی و معروف امربه

های برآمـده از گفتمـان  تاریخ نشان داده است که انقالب.  باشدحامل بارهای سیاسی بسیار

 بنـا شـده ازمنکـر نهـی و معـروف امربه شالودۀ بر  انقالب امام حسینویژه بهاسالم شیعی 

 قیـام امـام فلـسفۀ که تحلیلـی بـر حماسه حسینیمطهری در کتاب ، به همین منظور. است

 ازمنکـر نهـی و معـروف امربـه اصـل چهارچوبکوشد این انقالب را در   می، استحسین

 فلـسفۀ شـرحیـازد و ضـمن   دست مـیباره دراین قرآن او به آیات ،به این منظور. مطالعه کند

حماسـه حـسینی را بـه آن ،  در گفتمان اسالم انقالبی شـیعهازمنکر نهی و معروف امربهاصل 

  : نویسد زند و می پیوند می

که هر دو دعوت به اتحاد و پرهیز آیه آیا این عجیب نیست که در میان دو 

ِولتکن م«: آید میآیه این ، از تفرق است ْ ُ َ ْ َنکم أمة یدعون إلی الخیر ویـأمرون َ َُ ُ َّْ َ ََ ِْ
َ ْ َ

ِ
ُ ْ ٌ ُ ْ ُ ْ

ُبالمعروف وینهون عن المنکر وأولئك هم المفلحون ِ
ْ َُ ُ َْ ْ ُْ ُ ْ َْ ِ ِ

ُ َ َِ ِ
َ َ ْ َ َ ُ ْ

ّاین کانـه ). ١٠٤: عمـران آل (»ِ

حسن تفاهم و وحدت و اتفاق ،  در میان خیرهاقرآنرساند که  درست می

دانـد و در میـان  رهاسـت مـی خیمبـدأ همـۀمسلمین را خیری که مادر و 

تـر و بـدتر  را از همه پلیدتر و زشـت، آنکه ها ها و پلیدی منکرات و زشتی

الـف، ١٣٧٨مطهـری،  (اختالف و تفرق است به هـر نـام و عنـوانی، داند می

  ). ٢١٩: ١٧ج
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  عدالت. 3-2-4
 طـور بـه یونـان باسـتان فلسفۀ سیاسی، در آثار حکمای ثالثـۀبه عنوان همزاد » عدالت «واژۀ

تمایز مباحث مطهری با دیگـر فیلـسوفانی کـه زوایـای . گسترده مورد بحث قرار گرفته است

 مبانی و با تکیـه چهارچوب عدالت در فلسفۀاند در آن است که مطهری به  عدالت را گشوده

 تنـوع بـه باتوجـهد کوشـ مـیایشان در مقام تبیین مفهـومی عـدالت . پردازد به منابع دینی می

 ازجملـه. آن را با استناد به کثیری از آیات تفسیر کنـد،  در فضاهای مختلفکاربردهای عدل

، کند؛ موزون بـودن برای عدل بیان میشده  استعمال معنای چهار عدل الهیایشان در کتاب 

مطهـری در جـای ). ٥٩: ١ج، ج١٣٧٨، مطهری (ها ، و رعایت قابلیترعایت حقوق افراد، تساوی

  : دده شرح می چنین قرآن انواع عدالت را در  فراوانی،دیگری از همین کتاب

اعـم از ،  عـدل جمعـی و گروهـی اسـتدربـارۀبیشترین آیات مربـوط بـه عـدل 
به ] شهید مطهری[  نگارندهتاآنجاکهقضایی و اجتماعی؛ ، سیاسی، خانوادگی

 از قـرآندر .  وجـود داردزمینـه آیه درایـن شانزده در حدود ،تقریب به دست آورد
هـای فـردی  از آرمـان، ا معاد و از نبوت گرفته تا امامـت و زعامـتتوحید گرفته ت
 قرآنعدل . همه بر محور عدل استوار شده است، های اجتماعی گرفته تا هدف

 زعامت و امامـت معیـار ، فلسفۀهدف تشریع نبوت، رکن معاد، دوش توحید هم
  ).٢٨ - ٢٥: همان(ال فرد و مقیاس سالمت اجتماع است کم

  آزادي. 4-2-4
 حیـات و تکامـل ترین نیازهـای انـسان در ادامـۀ مهمآزادی یکی از ، از دیدگاه استاد مطهری

 حیـات و رسـیدن بـه مـدارج کمـال بـرای فـرد ، ادامـۀاوست؛ بـدون برخـورداری از آزادی

 فلـسفۀ سیاسـیدر ١٣٤٢ پس از خرداد ویژه به آزادی دربارۀطرح مباحث . پذیر نیست امکان

،  فـضای اختنـاق و انـسداد آزادی در آن دورهبـه باتوجـه. ه اسـتانعکاس یافتبسیار مطهری 

 کنـد؛ می و روایات تحلیل قرآن آیات به باتوجهطبیعی است که مطهری چند و چون آزادی را 

ّال اکراه فی الدین«آیۀ  مطهری در تفسیر برای نمونه، ِ   : نویسد می) ٢٥٧: بقره (»َِ
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گوید کـه قلمـرو عقیـده و   نظر میاز آن، گوید در دین اکراه نیست اسالم که می
مسلمین در صدر اسالم ... یعنی زوربردار نیست. غیر از قلمرو زور است، ایمان

اسـالم اختیـار،  بـهنشان دادند که قدرت اهریمنـی را از بـین بردنـد ولـی مـردم 
دالنـه بـا مردانـه و عا جـوان، هیچ قوم فـاتحی ماننـد مـسلمین. کرد مجبور نمی

  ). ١١٩: ١٣٨٤، مطهری( نکرداقوام مغلوب رفتار 

 ایـن کوشـیدمطهری ، نوردید جهان اسالم را در می، در دورانی که مفهوم موسع از آزادی

آیـۀ وی در توضیح رو،  ازاین  مطالعه کند؛قرآنم با مراجعه به  اسالفلسفۀ سیاسیمفهوم را در 

ِقل یا أهل الکتاب تعالوا إلی« ِْ َ َْ ِ
َ ْْ َ َ کلمة سواء بیننا ُ ْ َ ٍ َ ٍ َ ِ

ُ وبینکمَ َ ْ کدام از ما  هیچ«: نویسد می) ٦٤: عمران آل (» ََ

کس هم یک نفر دیگـر را اربـاب و آقـای خـودش  دیگری را بنده و برده خودش نداند و هیچ

َمـستثمر و مـستثمر ملغـی، نظـام اسـتثمار، یعنی نظام آقایی و نـوکری ملغـی، نداند
نظـام ، ِ

ج، ١٣٧٨، مطهـری (»دیگری را نداشته باشـد و استبعاد کس حق استثمار هیچ. المساوات ملغی

  ). ١٧: ٢ج 

فلسفۀ غرب زاویـه  آزادی از منظر مطهری با آزادی مثبت و منفی مطرح در ،با این تفسیر

امـا خـود ،  هرچنـد کـه کمـال اسـت، مطهریفلسفۀ سیاسیآزادی در  «چراکه کند؛ پیدا می

دی در نظـر مطهـری کمـال آلـی آزادیگـر،  عبارت به ؛ابزاری است برای رسیدن به کمال برتر

   ). ٢٠٥: ١٣٨١میراحمدی،  (»است نه کمال غایی

  نقد ماتریالیسم. 5-2-4
 درحال سرعت بههای مختلف وابسته به ماتریالیسم   که گروه١٣٥٠ آغازین دهۀهای  در سال

ی و حتـی فکر روشن که توجه محافل ١ ماتریالیسمفلسفۀمقابله با مبانی و اصول ، رشد بودند

 دغدغـه جـدی بـه شـمار مطهریاستاد شهید، برای ، ه بودکرد افراد مذهبی را جلب برخی

، با مبانی دینیها   آنهای ماتریالیستی به دلیل تضاد ذاتی از نظر ایشان خطر اندیشه. رفت می

ها و مطهـری  ای از این دوران تعقیب و گریز فکری میان مارکسیست در پاره.  بود بسیار جدی

                                                       
1. Materialism. 
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ها اصل تـضاد مارکسیـستی را  مارکسیست اینکه الله از که در یک مورد آیت گرفتچنان اوج 

ِولو ال دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت «آیۀ  و در تفسیر ، برآشفتندکرد  تحمیل میقرآنبر  َ َ َ َ َ
ٍ ْ َْ ِ ْ ُ ََ َ َ َّ ِ

َّ ُ ْ ْ َ

ْاألرض َ ْ
  : د تضاد طبقاتی را چنین توضیح داحقیقت، )٢٥١: بقره (» 

 آن را قـرآن اصلی است کـه ،زی و جنگ افراد بشر با یکدیگراصل تضاد و خونری
 ایـن مطلـب را قبـول نـدارد کـه همـه قـرآنها   این ولی با همۀ. ...پذیرفته است

هـای طبقـاتی  هـم بـه ریـشه.  طبقـاتی داردها و تضادها ریـشۀ ها و تنازع جنگ
و هـای وجـدانی و ایمـانی  کنـد و هـم بـه ریـشه کند و آن را قبـول مـی اشاره می

اش بیـشتر روی ایـن  مافوق طبقاتی و اسـالم در تعلـیم و تربیـت خـودش تکیـه
ارزشـش ، طبقاتی باشد از نظر اسالم ارزشـی نـدارد، تضاد آنجاکه .دومی است

مطهـری، (  یعنـی حـق و حقیقـت باشـد،آن وقت است که مـافوق طبقـاتی باشـد

  ). ٢٧٥: ٢٥و، ج ١٣٧٨
» استـضعاف« قرابـت مفهـومی دربارۀها   احتجاجاتی که مارکسیستبه باتوجه همچنین،

معتقـد بـود کـه استـضعاف قرآنـی ، مطهـری که میان مارکسیسم و اسالم برقرار کرده بودنـد

 استـضعاف ، از نظـر قـرآنچراکـه ؛صورت مبنایی با قرائت مارکسیستی از آن تفـاوت دارد به

  . مساوی با حقانیت نیست

َّونرید أن نمن«استاد با استناد به آیۀ  ُ َّ َُ ُ
ِ ِ علي الذین استضعفوا في األرضَ ْ َ ْ

ِ ُ ِ ْ ُ َْ َ ِ
َّ  معتقد است )٥: قصص(» َ

از دیدگاه شهید . که حقیقت آیۀ استضعاف، به هیچ وجه، درصدد بیان یک اصل کلی نیست

ای دارد و  دهد و نه به ساز و کار تاریخی اشـاره خی را توضیح میمطهری این آیه نه بستر تاری

به باور ایـشان، قـول کـسانی کـه فـرض . داند ز آن مستضعفان مینه پیروزی نهایی تاریخ را ا

کند، از آنجا پیدا شده که این آیـه قبـل و بعـد را از هـم جـدا  اند آیه اصل کل را بیان می کرده

  ).٢٠٠:  الف١٣٧٢، مطهری(آید  را مفید عموم و استخالف، معارض درمی» الذین«نموده و 
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  سیاسی  پردازي نظریه. 3-4
مطهری در قامت فیلسوف سیاسـی ، ١٣٤٢گیری تحوالت انقالب پس از خرداد  پس از اوج

 بـا تکیـه بـر آیـات ،ین مفاهیم و مقوالت مربوط به انقالب اسـالمی راتر مهم برآمد درصدد

وی از ، ١٣٥٦پـس از اوج گـرفتن تحـوالت انقـالب در سـال .  توضیح دهـد،قرآنسیاسی 

 در چنـد قـرآن و با استعانت از آیات سیاسی ردک عبور سیاسی پردازی  به نظریهفلسفۀ سیاسی

 پیـشین را در سـیر تحـول مرحلۀتوان دو  می،  بنابراینپردازی پرداخت؛ مقولۀ اصلی به نظریه

  پردازی  ورود مطهری به نظریهدرواقع،. کرد سوم تلقی مرحلۀتفکر سیاسی پیشین معطوف به 

  .است متعالیه خواهد بودتجلی زمینی سی، قرآن با استناد به آیات سیاسی سیاسی

  انقالب اسالمی. 1-3-4
نـام امـام شـدن  بـا پـرآوازه.  اوج گرفـت١٣٥٥در سـال ،  شدآغاز ١٣٤٢انقالبی که از سال 

پس از .  ماهیت اسالمی دارد، روشن شد که این انقالب پیش از هر چیزیرفته رفته خمینی

 آنلی بسی مهم بود تا هویـت المل  برای ناظران بین١٣٥٧پیروزی انقالب اسالمی در بهمن 

پرداز انقالب اسـالمی و فـردی کـه بـه امـام  مطهری در این دوره به عنوان نظریه. را بشناسند

 ماهیت و اهداف این انقالب را با استناد به آیات سیاسـی ، کوشید بسیار نزدیک بودخمینی

ُوما محمد إال رسو«آیۀ  دربارۀ وی ازجمله.  توضیح دهدقرآن َ َّ
ِ

ٌ َّ َ ُ َفإن مات أو قتـل انقلبـتم علـی …  لَ ُْ ْ َ َ ْ َ
ِ
ُ ْ َ َ ْ

ِ
َ  

ُأعقابکم
ِ

ْ َ
  : به توضیح حقیقت انقالب پرداخت و نوشت، )١٤٤: آل عمران (» 

به همین مفهوم به کار بـرده ،  به کار بردههرجارا ] انقالب[ هم این کلمهقرآن مجید

، تقلـب، تقلیـب، مـاده انقـالب. نه به مفهوم اصطالحی رایج آن در امـروز، است

شود که کلمه انقـالب  روشن می...  آمده استقرآنها در   منقلب و امثال اینۀصیغ

انقالب بعـدها در اصـطالحات .  حاوی مفهوم تقدس یا ضدتقدس نیستقرآندر 

: ١٣٧٩، مطهـری (معنای دیگری پیدا کـردفقهی و بیشتر از آن در اصطالحات فلسفی 

١٠٦ -١٠٥ .(  



  ٢٩      مطهریمرتضی الله  آیت  در تکوین تفکر سیاسیرآنقجایگاه آیات سیاسی 

هـای مارکسیـستی رفـت کـه در نظـر  اف متفکران حلقـهبه مص الله مطهری آیت ،سپس 

 و عیـار مارکسیـستی آن را افـزایش سالمی بودن انقالب را پایین آورنـدداشتند عیار خلوص ا

،  در نظر داشت توضیح دهد که انقالبی که اینـک بـه پیـروزی رسـیدهمطهریشهید . دهند

 التقـاطی از های تر نقد برداشوی درو،  ازاین ؛تواند عناصر متضاد را در خود جمع کند نمی

َّونریـد أن نمـن « ، با استناد به آیـۀ انقالب اسالمی که به موازات روحانیت انقالبی فعال بودند ُ َّ َُ ُ
ِ َ

ِعلي الذین استضعفوا في األرض ْ َ ْ
ِ ُ ِ ْ ُ َْ َ ِ

َّ گویند فلسفۀ تاریخ اسـالم ایـن  اینکه می:  آورده است)٥: قـصص(» َ

ریخ را بر اساس دوقطبی شدن جوامع جنـگ استـضعاف انقـالب است، چنین نیست، زیرا اسالم تا

گیـری نهـایی  بـه نظـر وی، اسـالم جهـت. کنـد اسالمی در ایـران را در همـین زمینـه ارزیـابی مـی

داند، نه اینکه خاستگاه هر نهضت و انقالب را منحصرا  سوی مستضعفین می های الهی را به نهضت
ً

گـذارد  ها را تنها بر دوش محرومان می ادی که نهضتهای م بر خالف مکتب. در مستضعفین بداند

  ).١٤٥ ـ ١٤٤: ٢٤ د، ج ١٣٧٨، مطهری(

  دمکراسی. 2-3-4
گرایـان  اسـالم، های حکومـت پهلـوی پایهشدن   پیروزی انقالب اسالمی و سستدر آستانۀ

دمکراسی،  ویژه به ،دادند که انقالب اسالمی با مفاهیم سیاسی مدرن انقالبی باید توضیح می

رهبران انقالب اسالمی استبدادی بودن رژیـم آنجاکه از. و حقوق بشر چه نسبتی دارد، آزادی

، حاال که خود به قدرت رسیده بودنـد، دادند گذشته را به عنوان پاشنه آشیل آن هدف قرار می

اگـر آنـان . زادیی کننـد  در انقالب و حکومت جدید ابهامدمکراسی الزم بود از جایگاه مقولۀ

هـای  ی زیـادی سرنوشـت آزاد، تا اندازۀ روشن کننددمکراسیشدند تکلیفشان را با  موفق می

 دربـارۀهای بسیاری که  الله مطهری پس از کشمکش آیت. شد مدنی و حقوق بشر روشن می

کوشید توضیح دهد که حکومت اسـالمی حـداقل ، عنوان رسمی حکومت انقالبی پدید آمد

بـا ایـن هـدف ایـشان در عبـارت . نخواهـد بـود در تـضاد دمکراسـیهـای  مؤلفـهبا برخی 

 و آن را تقلیـد از را حشو و زاید دانست» دمکراتیک« ، کلمۀ» اسالمیدمکراتیکجمهوری «



 ١٣٩٦ بهار و تابستان/ هم شمارۀ یازد/ پنجم سال / های سیاست اسالمی        پژوهش٣٠

دمکراسـی دارد و نیـازی بـه  جمهوری اسالمی در درون خود بود معتقد ایشان. شمردغرب 

  ). ٩٩: ١٣٧٩، مطهری ( نیستدمکراتیک آوردن کلمۀ

 اصل والیت فقیه در قانون اساسـی منـافی بـا د شرح دهد وجودکوشی مطهری همچنین،

 مـردم ازسـوی مجلـس خبرگـان ۀ با واسـطّآنجاکه ولی فقیه بودن نظام نیست و ازدمکراتیک

 ،هـا  بـه انـواع آزادیهمچنـین). ٨٦: همـان ( استدمکراسی ، خود نمونۀ بارزشود انتخاب می

 ـ ٤: همان (پردازد و آزادی انتخابات می، ها نآزادی احزاب و انجم، همانند آزادی بیان و عقیده

 حکومت است به این معنا کـه ادارۀ به معنای روش دمکراسیتا نشان دهد اگر ). ٦٥ ـ ٦٤ و ١١

 تا حدود زیـادی در سـاختار ، جامعه دارندۀمردم حق ایفای نقش و مشارکت سیاسی در ادار

د تـا ش یی بر آزادی قایل میها تهرچند ایشان محدودی. جمهوری اسالمی لحاظ شده است

هـا پـیش از   غرب و مطابقت آن را با آنچـه سـالفلسفۀ سیاسیتمایز آن را با مفهوم آزادی در 

، مطهـری (، نـشان دهـدداد  میارائه قرآن اسالم و آیات سیاسی فلسفۀ سیاسیمفهوم آزادی در 

١٢٢-١٢١: ١٣٨٤ .(  

  حکومت اسالمی. 3-3-4
وف بـه  مطهری معطـاندیشۀ سیاسیهای دور در   گذشته حکومت اسالمی ازهرچند اندیشۀ

 ١٤٤آیـۀ پـس از اشـاره بـه ، جهـادوی در کتاب  اینکه  کما وجود داشت،قرآنآیات سیاسی 

، دولـت تـشکیل بدهـد، اسالم آمده است تا جامعه تـشکیل بدهـد «: آورده است١عمران آل

نـد قـانون جهـاد توا چنین دینـی نمـی، رسالتش اصالح جهان است. حکومت تشکیل بدهد

اما اسالم شئون زندگی بـشر را زیـر ، کند مسیحیت از حدود اندرز تجاوز نمی. نداشته باشد

امـا در مقـام ؛ )١٨-١٧: ١٣٦١، مطهـری (»، قـانون سیاسـی داردقـانون اجتمـاعی دارد، نظر دارد

 حیات مطهری پس از پیروزی انقالب اسـالمی بـسیار کوتـاه ، هرچند که دورۀپردازی نظریه

  بـا اسالمی و ماهیـت آن را تبیـین کنـد حکومتدربارۀهایش  ود و او موفق نشد تمامی ایدهب

                                                       
ْوما محمد إال رسول قد خلت «.  ١ َ َ َْ ٌٌ ُ َ ََ َّ

ِ
َّ ِمن قبله الرسل  أ فإُ

َ ََ ُ ُ ُّ
ِ ِ

ْ
ن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکمیِ

ُ
ِ

َ َ َْ ََ ََ ْ ُ ْ َ
ِ
ُ ْ ََّ

 فقط پیامبری است  همانا محمد؛
  »گردید؟ پدرانتان بازمی] دین[آیا اگر رحلت کند یا کشته شود، به . اند که قبل ایشان نیز پیامبران دیگری آمده



  ٣١      مطهریمرتضی الله  آیت  در تکوین تفکر سیاسیرآنقجایگاه آیات سیاسی 

، دربـارۀ چنـد و چـون حکومـت پرداز اصلی انقـالب اسـالمی نظریهشأن    او در، اینوجود

بـسیار بـودن انقـالب   اسـالمیاو کـه در جـا انـداختن ایـدۀ. کرد مهمی طرح اسالمی آرای

توانـد اسـالمی  نمـی، که نظام برآمده از انقـالب اسـالمینمود  یماینک باید تبیین کوشید، 

  .تواند انواع مختلفی داشته باشد  هرچند که حکومت اسالمی می،نباشد

تـرین نـوع  مناسـبت» جمهـوری اسـالمی«،  شـرایط آن روز ایـرانبـه باتوجه ،از نظر وی

 ،پرداختـه» اسالمی«و » جمهوری«تفصیل به دو مفهوم  او در ادامه به. حکومت اسالمی بود

 شـکل حکومـت و جمهـوری کلمـۀ بود تا با تفکیک میان شکل و محتوا نشان دهد درصدد

  ). ٥٣ ـ ٥٢ :  ١٣٧٩، مطهری (سازد  محتوای آن را میاسالمی  واژۀ

 بـا ، تـا دوران کنـونی او با پی گرفتن خط تاریخی حکومت پیامبر اسالماساس، براین

 رأس الـشرایط در ن دهد حکومتی که فقیه و مجتهد جـامع نشاکوشیدوالیت آیۀ استعانت از 

  : حکومت اسالمی خواهد بود، آن قرار دارد

، اختیاراتی که اسالم به حاکم اسالمی داده است، در درجۀ اول به اعتقاد شهید مطهری

 و از او بههـر  بـوده و از ایـشان بـه حکومـت امـاممربوط به حکومـت شـخص پیـامبر

َالنبـيُّ أولـي «: فرمایـد  مـیکـریم قـرآنگونه کـه  همان. شود تقل میحکومت شرعی دیگر من ْ َ ِ
َّ

ْبالمؤمنین من أنفسهم ِ ِ
ُ َ ْ َِ ِِ ْ ُ ْ

 مطهری دامنۀ این اختیارات را وسیع دانسته و معتقـد اسـت )٦: احزاب(» ِ

تواند با توجه بـه اصـول و مبـانی  های جدید، می که حکومت اسالمی در شرایط و نیازمندی

اسـتاد مطهـری . له مقرراتی وضع کند کـه در گذشـته منتفـی بـوده اسـتاسالمی یک سلس

اختیارات حکومت اسالمی را شرط الزم برای حسن اجرای قوانین آسمانی و حسن تطبیق با 

، ج ه ١٣٧٨، مطهری(کند  های مخصوص دوره ارزیابی می مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه

١٩٤: ٣.(  

  والیت فقیه. 4-3-4
 گـره  با نام امـام خمینـیازهمه بیشهای انقالب اسالمی  فقیه در کش و قوسنظریه والیت 

هـا   مرتضی مطهری نیز از مـدتازجملهاما این نظریه در میان شاگردان ایشان ، خورده است
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. بسیار کوشـید مشروعیت و حقانیت این نظریه تبیینایشان در ، بنابراین، گرفته بود قبل شکل

  که در آنه بودکردتدوین » ها والءها و والیت «با عنوانه مستقلی های دور جزو البته وی سال

  : نویسد  میوالء زعامت ، دربارۀبندی انواع والء پس از دسته

اجتماع نیازمنـد بـه رهبـر .  زعامت یعنی حق رهبری اجتماعی و سیاسیِوالیت
آن کس که باید زمام امور اجتماع را بـه دسـت گیـرد و شـئون اجتمـاعی . است
. ولـی امـر مـسلمین اسـت،  را اداره کند و مسلط بر مقـدرات مـردم اسـتمردم

 در زمان خود ولی امر مسلمین بودند و ایـن مقـام را خداونـد بـه پیامبر اکرم
 ،اسـتناپذیر  ایشان عطا فرموده بود و پس از ایشان طبق دالیل زیادی که انکار

َأطیعوالله و «کریمه آیۀ .  رسیده استبیت به اهل َ َّ ُ ِ
َ

َأطیعوالرسول ُ َّ ُ ِ
َ

و  )٥٩: نـساء( »...
ــین ــات همچن ــه« آی ــیکم الل ــا ول ُإنم ّ ُ ُّ َِ َ َّ

ــده( »...ِ ــوم  )٥٥: مائ ــۀ و عم ــي «آی ــيُّ أول َالنب ْ َ ِ
َّ

َبالمؤمنین ِ ِ ْ ُ ْ
  ). ٢٨٠: ٣، ج ه١٣٧٨، مطهری( ناظر به چنین والیتی است )٦: احزاب( »...ِ

والیـت را از ، ص زدن قلمـرو بـدون تخـصیخدمات متقابل اسالم و ایـرانمطهری در کتاب 

  : نویسد بعثت انبیاء میآیۀ داند و با اشاره به  مفاهیم بومی قرآن می

مقامات معنـوی ًاوال رساند که   می و سنت قطعی رسول اکرمقرآنمطالعه در 
ًثانیـا .  اسـتکـریم قـرآنیید برخی بندگان صالح حق مورد تأو آسمانی و والیتی 

رسـول عـالوه  به کرده است و تأکید والیت و امامت را ً تلویحا و تصریحاکریم قرآن
 آنکـه پیش از.  نیز عترت طاهرین خود را به این مقام معرفی کرده استاکرم

،  کنـدتـأثیردر یکـدیگر هـا   آناعراب مسلمان با ملل دیگر برخورد کنند و عقاید
ْإن اللـه اصـ«کریمـه آیۀ . در متن اسالم چنین مسائلی مطرح بوده است َ ّ َّ

َطفي آدم ِ َ َ َ

َونوحا وآل إبراهیم ِ َ ْ ِ
َ ًَ  ناظر به مقامات والیتی بعضی وبیش کم )٣٤ ـ ٣٣: آل عمران( »...َُ

  ).١١٧: ١٤ب، ج ١٣٧٨، مطهری( از افراد بشر است
استاد مطهری با کالبدشکافی مفهوم سیاسی والیت و نـسبت آن بـا حاکمیـت، 

 جامعـه اسـت، نـه از نـوع بر این باور بود که ماهیت حکومت، از نـوع والیـت بـر
عنـوان والیـت  از دیدگاه وی، فقه هم این مـسئله را بـه. نیابت و وکالت از جامعه
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ّحاکم مطرح کرده که از نوع والیتی است که به قـصر و عیـب اعمـال مـی ُ . شـود ّ
اساس، مالک مشروعیت حکومت، انتخاب مردم نیست، بلکـه انطبـاق بـا  براین

، در این چهارچوب، هیچ منعی وجود ندارد که در نتیجه. معیارهای الهی است
  ).١٥٣، ١٣٨٤، مطهری(ها حاکم شرعی و ولی شرعی داشته باشد  در آن واحد، ده

  
 مراحل گرایش  محدوده زمانی ها ترین محورها  و مقوله مهم

 مرحلۀ اول کالم سیاسی 1342 -1331 توحید ـ نبوت ـ امامت
ازمنکر ـ  معروف و نهی جهاد ـ امربه

 دالت ـ آزادي ـ نقد ماتریالیسمع
 مرحلۀ دوم فلسفۀ سیاسی 1342-1356

انقالب اسالمی ـ دمکراسی ـ حکومت 
 اسالمی ـ والیت فقیه

  مرحلۀ سوم سیاسی پردازي نظریه 1356-1358

  اهللا مطهري مراحل انعکاس آیات سیاسی قرآن در تفکر سیاسی آیت

  گیري نتیجه
با استعانت از آیـات سیاسـی ،  حکمت سیاسی متعالیههندۀد ادامه در مقامالله مطهری  آیت

لـه ، مسیر جدیدی در تفکر سیاسی گشود کـه پـس از وی توسـط اندیـشمندان متأکریم قرآن

 نیـز  عمـلدر حـوزۀ. الله جوادی آملی دنبال شد الله مصباح یزدی و آیت دیگری همانند آیت

 سیاست جمهوری اسالمی تطبیـق ربهای وی را  اند نظریه نیروهای انقالب اسالمی کوشیده

 هرچند انقالب اسالمی را از داشتن تئوریسین متأله محـروم ایشانشهادت زودهنگام . دهند

 توجـه و الهـام رهبـران انقـالب قـرار ای کـانون صورت گسترده بههای ایشان  اما اندیشهکرد، 

هـا  اندیشه، یدهه از شهادت مطهرار گذشت نزدیک به چهبه باتوجه ،رسد به نظر می. گرفت

اندیـشۀ توان گفت در پستوهای  می. های مجدد است و تفکرات سیاسی وی نیازمند خوانش

 بـا مقتـضیات هـا را  آنبایـست  می که نهفته بسیاری وجود داردهای ت مطهری ظرفیسیاسی

هـا انگـشت   تنها بر بخشی از این ظرفیـترو پیشنوشتار . سنجیدسیاست در شرایط کنونی 

 ، بـا رویکـرد قرآنـیاندیشۀ سیاسـی که ورود مطهری  به وادی دهد مینشان   وگذاشته است
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 حکومت اسالمی از همان ابتدا مطمـح نظـر منظومۀ فکری ایشان بود که به تأسیسناشی از 

  .داشت

  آنکـه قـدم بـه حـوزۀ که ایشان پـس ازکند بیان میالله  واکاوی سیر تحوالت فکری آیت

 بـه ایـن عرصۀ تفکر سیاسی شد؛ وارد ،ائات و نیازهای زمانهبنا به اقتض، اندیشه و تفکر نهاد

ای  مرحلـه  سهفرایندی را به صورت قرآن دربارۀتوان ماحصل تفکر سیاسی ایشان  معنا که می

 در ١٣٣٠ ۀ مطهری در دهـمرحله،دهد که در نخستین  ها نشان می یافته.  توجه قرار دادکانون

 همانند ،موضوعات کالم سیاسیبرخی به ،  فلسفی کالمی ومسائلکنار پرداختن به مبانی و 

مطهـری ، ١٣٤٢پس از تحوالت برخاسته از وقایع خرداد . پردازد نبوت و امامت می، توحید

 قرآن آیات سیاسی ویژه به و با استناد به منابع دین فلسفۀ سیاسی برداشتگام دوم را به سمت 

، آزادی عـدالتازمنکر،  نهی و روفمع ، امربهین مفاهیم روز همانند جهادتر مهم درخصوص

مطهـــری بـــه ،  ســـوممرحلـــۀدر . پرداخـــتت فلـــسفی و نقـــد ماتریالیـــسم بـــه تـــأمال

فیلـسوف مـسائل ، مطابق منطـق سیاسـت متعالیـه آنکه  چه؛آوردسیاسی روی  پردازی نظریه

در این دوره که امواج اخیر انقـالب اسـالمی . کوشد شناسد و در حل آن می زمانه خود را می

پـرداز انقـالب   نظریـهۀمطهـری در چهـر، کنـد  سـست مـیشدت بههای رژیم پهلوی را  هپای

او این رسـالت را پـس از پیـروزی انقـالب تـا پایـان حیـاتش ادامـه . شود اسالمی ظاهر می

ا نـشان دهـد کـه مفـاهیم و مقـوالت سیاسـی پرکـاربرد آن دوره کوشد ت  میدهد و بسیار می

کـم  دسـت یـا والیـت فقیـه و حکومـت اسـالمی، ردمجایگـاه مـ، انقالب اسـالمیهمانند 

  .   داردپررنگ حضور کریم قرآن ویژه بههایی از آن در منابع دینی  نشانه

  کتابنامه
  .کریم قرآن

  .، ترجمۀ فرهنگ رجایی، تهران، آگههای سیاسی فهم نظریه). ١٣٨٢(اسپرینگز، توماس 
-  رجایی، تهران، علمیترجمۀ فرهنگفلسفۀ سیاسی چیست؟، ). ١٣٧٣( اشتراوس، لئو

  .فرهنگی



  ٣٥      مطهریمرتضی الله  آیت  در تکوین تفکر سیاسیرآنقجایگاه آیات سیاسی 

 و ١٢ س، کتاب نقد، »چیستی حکمت سیاسی متعالیه«. )١٣٩٠-١٣٨٩(حسنی، ابوالحسن 
  . ٩٠  ـ٦٩، زمستان و بهار، ص٥٨-٥٧ ش، ١٣

، تهران، مؤسسۀ فرهنگی دانش و اندیشه انتظار بشر از دین .)١٣٨٢(خسروپناه، عبدالحسین 
  .معاصر

  .، تهران، صدرا از شهید مطهریخاطرات من). ١٣٨٧(دوانی، علی 
، تهران، انجمن اسراراآلیات). ١٣٦٠(ابراهیم  بن لهین شیرازی، صدرالدین محمدأصدرالمت

 .حکمت و فلسفۀ ایران
  .، قم، مؤسسۀ انتشاراتی امام عصرزندگی نامه شهید مطهری). ١٣٩٠(عاشوری، نادعلی 
  .، تهران، صدراشناخت قرآن). ١٣٧٥(مطهری، مرتضی 

 ،وپرورش، تهران وزارت آموزشهای معلمی استاد مطهری،  جلوه ).١٣٦٩ (ـــــــــــــــــــــــ
  .انتشارات مدرسه

  .، تهران، صدرانظری به نظام اقتصادی اسالم). ١٣٨٠ (ـــــــــــــــــــــــ
  .، تهران، صدراجامعه و تاریخ). الف١٣٧٢ (ـــــــــــــــــــــــ
  .، تهران، صدراامامت ورهبری .)ب١٣٧٢ (ـــــــــــــــــــــــ

  .، تهران، دانشگاه امام صادقآشنایی با قرآن). ١٣٨٨ (ـــــــــــــــــــــــ
  .، تهران، صدرا علیۀجاذبه و دافع. )١٣٩٤( ـــــــــــــــــــــــ

 ، صدرا، ج، تهرانمجموعه آثار شهید مطهری، » حسینیۀحماس«). الف١٣٧٨ (ـــــــــــــــــــــــ
١٧.  

، مجموعه آثار شهید مطهری، »خدمات متقابل اسالم و ایران«). ب١٣٧٨ (ـــــــــــــــــــــــ
  .١٤  ج،تهران، صدرا
  .١ ، تهران، صدرا، جمجموعه آثار شهید مطهری، »الهی عدل«). ج١٣٧٨ (ـــــــــــــــــــــــ
، تهران،  شهید مطهری، مجموعه آثارمی ایران انقالب اسالۀآیند. )د١٣٧٨ (ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٤ صدرا، ج
  .، تهران، صدرااسالم و مقتضیات زمان). ١٣٧٦( ـــــــــــــــــــــــ
  . مدرسینۀ، قم، جامعجهاد). الف١٣٦١ (ـــــــــــــــــــــــ
  . صدرا،تهران، دربارۀ جمهوری اسالمی). ١٣٨٤ (ـــــــــــــــــــــــ



 ١٣٩٦ بهار و تابستان/ هم شمارۀ یازد/ پنجم سال / های سیاست اسالمی        پژوهش٣٦

  .، تهران، صدراگری علل گرایش به مادی). ١٣٧٠( ـــــــــــــــــــــــ
  .، تهران، صدرا انقالب اسالمیپیرامون). ١٣٧٩ (ـــــــــــــــــــــــ
  .، تهران، صدرابینی اسالمی ای بر جهان  مقدمه.)١٣٦٤ (ـــــــــــــــــــــــ
  .٣ ، تهران، صدرا، ججموعه آثارمها،  والءها و والیت).  ه١٣٧٨ (ـــــــــــــــــــــــ
تهران، ،  شهید مطهریمجموعه آثارنقش دین در تحوالت اجتماعی، ). و١٣٧٨ (ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥ صدرا، ج
زایی، قم، بوستان  ، به کوشش نجف لکالله مطهری اندیشۀ سیاسی آیت). ١٣٨١(میراحمدی، منصور 

  .کتاب


