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 های شهید مطهری با الگوی اسپریگنز تعارض ماهیتی تفسیر اندیشه 
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 چکیده

دو جهان است که اساساً   روشنفکري، حرکتی است در شکاف سنت و مدرنیته و از ایجاد شکاف و تزلزل میان این

و  زاده شده است. بر عامه مردم،  اصول  اندیشه روشنفکري  دینی حاکم  از درون سنت  مطهري،    نشأتگرایی شهید 

توصیفی و  -تحلیلی  صورت بههاي عملی در تداوم انقالب شد. روش تحقیق،  گرفت که در نهایت باعث بروز حرکت

یافتهتجزیه است.  کیفی  قالب  در  اطالعات  نشان میوتحلیل  تحقیق  اسپرینگهاي  تفکر  ماهیت  و  مبانی  که  از دهد  ر، 

گرفته که در تضاد نسبی با تفکر مطهري است که از محیطی نیمه سنتی و مذهبی؛   نشأتمحیطی لیبرال و رادیکال  

الگوي اسپرینگر  ماهیت آن نمی  رونی امتبلور شده است؛ از   قالب  کامل، تعریف و تفسیر گردد.   صورتبهتواند در 

می نشان  نیز  تحقیق  که  نتیجه  اندیشه  لیدلبهدهد  ارزشی  پلورالیسم  آزادي،  ماهیت  مثل  مفاهیمی  در  اسپرینگر  هاي 

 ناقص قابل اعمال است.  صورتبهدموکراسی، تطبیق نظریات مطهري در قالب الگوي اسپرینگر، 

 .فقیهآزادي، والیت کلید واژگان: شهید مطهري، توماس اسپریگنز،

 

 

 

 

 

 

 

 . رانیشهرضا، ا ،یواحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسالم ،یاسیگروه علوم س  ، یاسیعلوم سدکترای  ی دانشجو  1

mojtaba.davoodi2017@gmail.com 

 . مسئول( سنده ی)نو  .رانیشهرضا، ا ،یواحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسالم  الملل،نیو روابط ب  یاسیعلوم سگروه  اریاستاد 2

 hmalaekeh@gmail.com 

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرضا، ایران.واحد شهرضا  ،المللنیو روابط ب  یاسیگروه علوم س اریاستاد 3

 montazeri@iaush.ac.ir 

12/1398/  12: افتی در خی تار  

1399/ 29/2:  رشی پذ خی تار  

mailto:hmalaekeh@gmail.com


 

 

923 

صلنامه علمی )مقاله علمی 
ف

ـ
ی( جامعه 

پژوهش
ی سیاسی ایران، سال

شناس
  

سوم،شماره 
دوم

)پیاپی 
10

)
تابستان 

1399
 

 و بیان مسئله مقدمه -1

ای فرهنگی و  اندیشی، انتقادپذیری و جرأتِ اندیشیدن، چهره  انتقادی نظیر نوگرایی، قدرت خالقه،های روشنفکری  ویژگی

 طور طبیعی، متعهد، دارای دغدغه و در جستجوی نقش و کارکرد روشنگرانه است، بر هرکه به کننداجتماعی را ترسیم می

  «نماییم، روشنفکر با »سنت  توجه  (1963میلس،  کری )نقشی از روشنفکری تأکید کنیم و یا از هر منظری به کارکرد روشنف

گیرد. تلقی مشهور از روشنفکر، نیرویی در  آن قرار می کند، در تعامل یا تقابل با آن و در مسیر بازاندیشیمواجهه پیدا می

  دارد،   رن مد  عالم  و  جدید  ۀروشنفکری به معنای اعم کلمه متمایز است. ریشه در فلسف شناسی سیاسی است که ازجامعه

و به دوره خاصی   (غرب) کند، همچنین به حوزه تمدنی خاصیکه به تعبیر گیدنز در آن بازاندیشی افزایش پیدا می  عالَمی

پد این  دارد.  تعلق  روشنگری  یعنی عصر  آن  تاریخ  بازاندیش عصر  یدهیاز  عالم  در  ویژگیهروشنگری  با  فزون،  هایی  ای 

 گرایی، سکوالریسم،گرایی، تجربهناسی اجتماعی، درگیری با اهداف دنیوی، علمدردش شناسی،شناخت، زمان  چون آگاهی، 

رسد، معرفی روشنفکری می  نظرخودآگاهی طبقاتی، ملی و انسانی و کشمکش با صاحبان قدرت برجسته شده است، اما به

دگراندیشی، مسئولیت نسبت به حقیقت و بینش خالق  خرد انتقادی، خودآگاهی،  یکه ثمره  «اندیشی آن  انتقادی»با ویژگی  

آزاداندیشی، شناخت  تعهد اخالقی روشنفکر خود، هوشیاری،  کاراتر باشد. اساساً  پویایی است،  انتقادی    ؛زمانه و  پرسش 

م بردن دائ بردن گفتگوی انتقادی از طریق زیر سؤال  شیپبه  روشنفکر  یفهی. وظکندیاش مخود و از جامعه اوست که از

اندیشی صرفاً متوجه گذشته و    انتقادی های جدید است. ایناصول مورد توافق فعلی و به جریان انداختن گفتگو در جهت 

بلکهها و قانوننقد و رد حکم  نیست،  پیشین  باورهای  اندیشه ها و  بقایای  کهنه در زندگی جاری هم هست  متوجه  های 

 (. 2: 1394 لی،فاض ؛ 268 :1379  مطهری،؛  216: 1384 جهانبگلو،)

ثمرههانیا همه  آن  انتقادی  ی،  فقدان  که  است  روشنفکری  و    «روشنفکری مرگ»  گریتداع  ،اندیشی  که است  محیطی 

در تعارض کامل با روشنفکری مثل اسپرینگر است که نتیجه آن   گاهاًکند؛  روشنفکری مثل مطهری در آن رشد و نمو می

 تفاوت ماهیت الگو انگاری مطهری برمبنای نظریه اسپرینگر است. 

اندیشه ماهیت  مبانی و  اسپرینگر  بنابراین  الگوی  ماهیت  به  باتوجه  بایستی  کمترین  نحو بههای مطهری،  که  تبیین گردد  ی 

نمود؛   تصور  بتوان  را  این تعارض  نیباوجوداتعارض  به  باتوجه  مقاله  این  در  که  است  انکار  غیرقابل  آن  ماهیتی  های 

های مطهری در قالب الگوی اسپرینگر، چگونه  های ماهیتی و مبنایی نظریهگردد: تعارضها مطرح میها؛ این سؤالتعارض

 ها چیست؟این تعارض علت  است؟

 سپریگنز هاي انقد الگو و اندیشه -2

 آنکه در  ی جامعنا که بهکند؛ بدیندر مقام امر واقع بررسی می  امری ذهنی، که  ی مثابهی سیاسی را نه بهاندیشه،  سپریگنزا

از    -  شودیعزیمت انگاشته م یمتفکر نقطه  یشهیکه در آن خود اند  -متکی باشد    شدهیبازساز   پژوهش خویش به منطق

نهادن در جای پای متفکر سیاسی، چگونگی انسجام این اندیشه  کند تا با گامو تالش می  ردیگ ی منطق درونی اندیشه بهره م

نتیجه و   کند که متفکر خود آغاز کرده است، نه ازپژوهشگر از جایی شروع می»کند که: تأکید می را تبیین نماید و در نتیجه 

از پرسش بلکهنه  انتزاعی؛  ابتدا  های  تفکر واداشته است نظریه  احساس مشخص سردرگمی و حیرتی که در  به    «پرداز را 

 (. 38: 1377 اسپریگنز،)
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اند که  شدت احساس کردهاند که بهمتفکران سیاسی، آثار خود را در زمانی نوشته کند که عمومبر این باور تأکید میوی  

 (. 38: 1377 موجود دچار بحران است )اسپریگنز، یجامعه

کند که حتی در مواقع بحرانی نیز  عنوان مثال اسپریگنز تأکید میخود گیرد. به ابعاد مختلفی را به تواندیهرچند این بحران م

 ازحد شیآزادی ب  -برای مثال    -بر وجود بحران، شناسایی مشکل اصلی کار آسانی نیست و ممکن است   نظرباوجود اتفاق

 . ردیبرگ زمان دررا هم «سرکوبی آزادی»تا 

وجو برای التیام رنج درونی خویش از آنچه  شد که متفکر سیاسی حتی در مواردی در جست  مدعی  توانی به تعبیر دیگر، م

آن دست  در با  اجتماعی  اندیشه  بانیگربهمحیط  به  در حالی است،  این  و  یازد  شاید سایر   ورزی سیاسی دست  که  است 

ی سیاسی در فهم  اندیشه  ی، پژوهشگر عرصهاساسنیبرا .نظر نباشندمتفکر هم اعضای اجتماع در وجود بحران، چندان با  

که تفکر  ی ریگ شکل  ی هاهیمابن کند  آغاز  پرسش  این  با  نخست  باید  اندیشمند،  است؟  یك  کدام  او    اسپریگنز،)  مشکل 

1377 :54 .) 

  ی ر یکارگ تنها در بهاست. در واقع، او نه یسیاس یهاهینظر ی اسپریگنز درباره یهیاین نکته از جمله مقوالت محوری در نظر

بلکه اساساً آن را عنصر وجودی در فهم هرنظر سیاسی  یهاشهیدر درك اند  یدرمانالگوی روان سیاسی    یهیمصر است، 

در درون   باشد، بحران را  -از منظر اجتماعی و تاریخی    -دنبال درك بحران موجود در اجتماع  آنکه بهی  جاو به  انگاردیم

 . ندیبیمتفکر آن را ناشی از امری اجتماعی م کند که البته خودوجو میمتفکر جست 

دنبال است که غالباً به «روش نخست روش »رادیکال .بردیبرای تغییر جهت در دنیای سیاست نام م  از سه روش  ،اسپریگنز

در جامعه است  بنیادین  و  نظریه   «ان یگرامان آر»این روش  .  تغییرات وسیع  نتیجه  در  آناست و  به  قائل  در ،  پرداز سیاسی 

 (. 131: 1377  اسپریگنز،) است  «منطقی»شدت خود به  یهایریگ جهیپرداز و در نتانتزاعی، خیال روش خود فلسفی،

خص ش  یصهیوی  این  در  نظریه  ی وهیمهم  را  آن»پردازی  جامعیت  و  برا  ندیبیم  «عمق  نظریهاساسنیو  بزرگ  ،  پردازان 

زندگی   یهات ی برآوردن کامل قابل  هاهیهمیشه با زندگی انسانی مربوط هستند و ازآنجاکه هدف این نظر  ،طرفدار این روش

 ی خوانندگانشان قابلیت زیاد و پردوامی دارند.و به تحرك واداشتن اندیشه سیاسی است، در برانگیختن تصورات

جامعه و نه بینش تعقلی و فکری.   یهامبتنی است بر سنت   ؛سیاست   در تغییر در دنیای  «،کار محافظه »از سوی دیگر، روش  

دنیا بهترین دنیای ممکن باشد بهترین راهنما برای تغییر و   ؛متفکر در این شیوه به اینکه این  باوری ندارد و معتقد است 

 (. 132: 1377 اسپریگنز،)جمعی بشر است  یبه تجربه تعدیل مشکالت سیاسی معاصر، آگاهی

اند، منبع تأمل و تفکر خویش  روسفید بیرون آمده  ،نهادهایی را که از آزمون زمان ها وکار، سنت ، متفکر محافظهاساسنیبرا

کارانه، محافظه پردازیها، بازسازی جامعه را صورت بخشد. در نتیجه قوت نظریهدر تالش است با اتکا به آن  و  انگاردیم

 آن است.  یی«گراواقع»در 

  اسپریگنز،)کند  حفظ می  انهی گراپردازی آرماناسیر شدن به خیال عمیق آن در تجربیات عینی گذشته، آن را از  یشهیر  پس

 .هستند «عملی»عموماً  ؛کنندیکه ارائه م  ییهاطرح در نتیجه (.134: 1377

سوم روش  که  است  حالی  در  بر    ،این  مبتنی  عمل»اساساً  دنیای  «اصالت  در  تغییر  که   در  رویکرد  این  است.  سیاست 

گام است. این  بهبرای تغییر گام  و تالش  یطلبنوعی اصالح  ، مبتنی برخواندی نیز م  «تصاعدی یا زد و بندی» اسپریگنز آن را  
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بسیار از جهت هنجاری  اسپریگنز    -مایه است  گ  تن رویکرد  تعبیر  به  اساساً جمع  یمرحله»و  او  «  است وجور  بازسازی 

پای متفکری»و  (  137:  1377  اسپریگنز،) این شیوه  به  برداشت خود؛  بند است   که  بنیانی  پیامدهای  اجرای  به  از    ،شدیداً 

برا  پای   سیاسی  ینظمیب نیست.  پرسشمی  اساسنیبند  به  چون  شیوه  این  که  دریافت  درباره  ی هاتوان  نظام  ی بنیادین 

نیست و باوجودآنکه در عمل با   پردازی سیاسی نیز چندان توانمندامکانات نظریه، در فراهم آوردن دهدیسیاسی پاسخی نم

اما همواره در معرض این خطر نیز  مؤثر است، یهغیرپیچید یهاحلراه ی وجو و پرهیز از تعصب، در جست  یریپذانعطاف 

مهم را   است اصول اساسی و  برای رهایی از مشکالت، خود را در مردابی غرق کند یا ممکن  «پیشروی» یجاهست که به

 (. 135: 1377 اسپریگنز،) «بسا ممکن است هر دو رخ بدهندنادیده بگیرد و چه

ناچار با این مسئولیت مواجه  به  یااست. هرخواننده ها و عیبشان در غیر قاطع بودنشانسیاسی، تنوع آن  یهاهیسن نظرح

 (. 180: 1377 اسپریگنز،)دسترس اوست، بهترین قضاوت را خود ارائه کند  که در  ییهات ی است که براساس واقع

بیند و بر این باور می افته یی سیاسی را کمالگفت اسپریگنز در این مرحله، کارآموزی نزد بزرگان اندیشه  توانی م در نتیجه،

ورزی متفکران برجسته،    مراحل مختلف اندیشه  فکری، پس از آگاه شدن از  یمند به این حوزهگر عالقهاست که پژوهش 

  یی نماآنچه در واقعیت پیش روی خود او جلوه  یبرمبنا  هاهیسنجش این نظر که با  ردیگیاینك خود در آن مقام جای م

 د. ورزی سیاسی خاص خویش را داشته باش اندیشه کند،می

مقید ماندن نویسنده به چارچوب تفکر  ؛  توان مطرح کردمی  های اسپرینگر،اندیشه  نکاتی که در زمینه  نیترمهم  ی جملهاز  

دهد. این در حالی است که بسیاری از اندیشمندان خود را نشان می ی سیاست است که در آثار مختلف ویلیبرالی درباره

سیاست و   اند و در نتیجه، عدم تفکیك این دو رویکرد در فهم فرد ازهپیشالیبرالی از سیاست داشت فهمی  ؛بزرگ سیاسی

 ی سیاسی بسیار مؤثر است. اندیشه

متفکر خاص تأکید   ی چندآنکه بر پیگیری متداوم اندیشه  ی جای خود، بهدر نشان دادن مراحل مختلف نظریهاسپرینگر،  

با دیدگاه خود، بخش اندیشها  ییهاداشته باشد، در هر بخشی متناسب  آنکه   ندیگزیمتفکران مختلف را برم یز  و بدون 

  ی هاها در اثبات مؤلفهشکل گرفته است، تنها از آن  -  یا نهیشیو مراحل پ  - نهیزمشیها براساس چه پاین بخش   ؛نشان دهد

مانند ماکیاولی، هابز،   بحران براساس بررسی آثار متفکرانی   یمشاهده  کهی، درحالاساسنی . براردیگیبهره م ی خویشنظریه

ی همین متفکران پرداخته مل در اندیشهکاآنکه به ت یجا شود، در تشخیص علل بروز بحران، به الك و افالطون تبیین می 

های بعدی در بخش آید و این امرشواهدی می ؛غیرسیاسی مانند زیگموند فروید پردازانشود، از تامس پین و یا حتی نظریه

که معلوم   شدهرو  روبه ناگهان با متنی از اریش فروم  «بازسازی خیالی جامعه»عنوان مثال در بخش  شود و بهمی  نیز تکرار

استقالل آمریکا    یهیانی و از نویسندگان ب   رودیم  ترشیهم پ چگونه در این مجموعه جای گرفته است و حتی از این   ؛نیست 

بس- اهمیت  باوجود  زیادکه  نمی   یار  نظریه آن،  را  آن  می توان  یاد  نیز  دانست   بی سیاسی  این   ضرورتبه  یتوجهیکند. 

یا اینکه تنها    ؛ی خود باور داردنظریه به کارایی  یراستاسپریگنز به که آیا خود  آوردیها این پرسش را پیش مانسجام بحث 

 .ورزی سیاسی، دعوی خود را ثابت کند اندیشه به متون مختلف در تاریخ یازی کند با دست تالش می

نظر   است،   خاصی  مکانی  و   زمانی  مختصات  با  مشخص  زمانه  یك  یهابحران  به  پاسخی  واقع،  در  بحران،  یه یازآنجاکه 

 در  معنا  این  به  گرایینسبی.  است   رؤیت   قابل  نظریه،  این  در  گرایینسبی  از  نوعی  که  داشت  اذعان  نکته  این  بر  توانیم
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  این   معنای.  است  نموده  ابداع  یاه ینظر  خویش،  زمانه  بحران  به  پاسخ  در  نظر  مورد  اندیشمند  که  دارد  وجود  بحران  نظریه،

  خواسته ینم  نیز  نظر  مورد   اندیشمند  و   نیست؛  فرامکانی  و   فرازمانی  حقایق   کشفدنبال  به  سیاسی  نظریه  که  است  آن  قضیه

  یك   اسالم  به  کهآنجا    تا  اسالمی  اندیشمندان  سیاسی  نظریات  ،جهت نی. ازاکند  بیان  عالم  کلی  حقایق  کشف  برای  یاهینظر

  و   قرائت   نوعیازآنجاکه    اما  شود؛  نسبیت   مشمول  توانی. نم شودیم  مربوط(  شیعه  نزد  روایات  و  قرآن  یعنی  مقدس،  متون)

 (.84:  1394 ماهر، و  بیانخوش)شد  خواهد  نسبی شکلی  به و ؛ردیگ یم قرار دو اسالم حوزه در است، فهم

 هاي ماهیتی نظریات مطهري با اسپرینگرتعارض  -3

طلبی  اصالحبوده و در نهایت  کار محافظهنظریه   « وی در انگیزش متفکر در تعارض باروش »رادیکالطبق نظریه اسپرینگر، 

تالش گام  و  تغییر  نظریه  گامبهبرای  مینیز، وجهه سوم  قلمداد  در  اش  مطهری  ولی  نظریات وی  اردهگردد؛  از  ی خاص 

 طلب است. نیز اصالح گاهاًشود و  گردد؛ زمانی محافظه می، گاهی رایکال میگنجدینم

 گردد:نگاه مطهری در قالبی رایکال و مطابق نظریه اسپرینگر ارائه می گاهاً

و» ندارد  رشد  ملت  این  اینکه  بهانه  به  آزاد اگر  کرد،  تحمیل  او  به  برا  یباید  ابد    یرا  تا  ملت  این  بگیرند،  او  از  همیشه 

 هم بکند. صدبار هم اگر  شتباهابتدا ا  ی،رشدش به این است که آزادش بگذاریم ولو در آن آزاد .ماندیم  یغیررشید باق

 (. 391: 24، 1389، مطهری« )اشتباه کند، باز باید آزاد باشد

ها به دفاع از  ولوژیئاید  ای عقالنی بازسازی کرده و در مقابل دیگرگونهولوژی اسالمی را بهئتا اید  کردیتالش م،  مطهری

همین  ؛  اند و باید ضمن حفظ سازمان روحانیت آن را عقالنی ساخت زده شدهعوام  ،روحانیت شیعهاز منظر او  آن بپردازد.  

کاری بر شجاعت علمی غلبه  کاری بر کارهای آنان شده است. این روح محافظهگیری نوعی روح محافظهامر سبب شکل

 . (299 :1398 مطهری،) ی تحصیلی هماهنگ با نیازهای انسان امروز پیش نرودیافته است و موجب شده است تا برنامه

از تقلید   وی.  یعنی سازمان روحانیت است   ،دستگاه و رهبری آن  یدهمنوط به سازمان  ،مطهری پیشرفت دین   شهید  نظربه

  جایزدارای خطای  به لحاظ اخالقی    اًیسخن بگوید؛ چراکه اوالً علما به لحاظ علمی و ثان  ؛آگاهانه بجای تقلید کورکورانه

را  ؛هستند همین  در  نمیاو  جایز  را  مرده  از  تقلید  »استبداد   .(118-119  :1376  مطهری،)  دانستستا  و  »تحجر«  مطهری 

کند و به نظریاتی که منشأ دین را جهل مردم به علل طبیعی و علمی یا  اعالم می  ،مذهبی« را دو عامل گریز مردم از دین

نیاز به دینپاسخ داده و استدالل می   ؛داندهای نسبی میترس از طبیعت یا تضادهای طبقاتی یا محرومیت  امری    ،کند که 

 (. 254-255 :1378 مطهری،) دار است ریشه

دهد، اما ی تعمیم مینیرد یغی هات یاقل و چارچوب آزادی را به  دیگو یملی سخن حتی در بخشی از نظریاتش از آزادی لیبرا

 کند. ی دیگر آزادی غربی را حیوانی قلمداد میهابخشدر 

حتی منکران خدا و پیغمبر و    .ی غیراسالمی هم دارد، آزاد است«در حکومت اسالمی احزاب آزادند، هر حزبی اگر عقیده»

آزادی ا باید  »آنچه مینماز و حج هم  اکثریت مسلمان ملت  ظهارنظر داشته باشند.  که  این است  تواند گناه و عیب باشد 

 (. 94 - 96: 1387)مطهری،  وچرا ندهد«اعتقاد، اجازه چونایران، به اقلیت بی

و غرب اسالم  دیدگاه  از  دموکراسی  و  آزادی  انسان  ؛مفهوم  از  تفاوت  این  است.  تأکید  متفاوت  و  مکتب  دو  این  شناسی 

ای از ساحات انسان برگرفته شده است. »آزادی« و »دموکراسی« در قاموس اسالم، جنبه انسانی دارد و در  هرکدام بر جنبه
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ج    ،1390غرب، جنبه حیوانی. دموکراسی در اسالم، یعنی: انسانیِت رهاشده، و در غرب یعنی: حیوانیِت رهاشده )مطهری،  

24 :348-347 .) 

داند که  می معنای عدم مانع در راستای شکوفایی استعدادها و عدم تحصیل جبرآمیز چیزها برای بشر   آزادی را به  ،مطهری

آزادی    (برسد کشمکش به کمال خود  تنازع و   یجهت که بشر موجودی است که باید باالختیار و در صحنهدر واقع )ازآن

رو که الزمه احترام به حیثیت ذاتی انسان را  آن اروپایی از  یهافزون بر این، مطهری با نقد فلسف.  برای وی ضروری است 

انتخاباحترام به خواسته عقیده    نیترفیو سخ  ن یترحتی اگر موهون  یادهیداند؛ مثالً هرعقها میها، تمایالت، پسندها و 

که    ؛باشد دارد  اذعان  نکته  این  بر  است،  عالوه»محترم  را  دیگران،    برآزادی  مصالح آزادی  همچنین  و  فرد  خود  مصالح 

 ؛ انسان لزوم احترام است، اما الزمه و لزوم احترام ؛ زیرا الزمه حق طبیعی و حیثیت ذاتی«محدود کند  تواندیاجتماعی م

  جایز بشماریم ؛طبیعی را رشد بدهد یکه استعدادها آن این است که هر عملی یکاری به کار او نداشتن نیست، بلکه الزمه

 (. 80: 1379)مطهری، 

اگر  کند، حتیکه نیروی کمال را راکد می  یادهیکند که هرعقنظر مطهری، تکامل طبیعی انسان ایجاب می ، بهاساسنیبرا

و را  ا  که نیروهای  یادهیها باز کرد و هرعقپای آن انسانوزور از دست انتخاب او باشد، باید آن زنجیر را ولو به  یدهییزا

داشت و   ها نباشد، باید به انسان عرضهانتخاب خود انسان  ی دهییکند و او زامسیر تکامل رهبری میکند و او را در    آزاد

 . اگر امکان تحصیل دارد، باید تحصیل کرد

بهبه نظریه والیت   طرفكیاز به  اهینظرعنوان  فقیه  به فلسفه مالصدرا،  با تمسك  از منظری دیگر  ی عقالنی می نگردد و 

 گردد. می مشغولدل تجمیع عقل و شرع در این نظریه 

والیت  و  اسالمی  دیگر  حکومت  بمانند  بلکه  نیست،  بشری  عمل  و  شناخت  از  خارج  و  عادت  خارق  امری  فقیه 

قوانین اسالمی  .کندو برای تحقق عدالت عمل میعقالیی و متعارف جهان است و براساس مصلحت مردم    یهاحکومت 

 (. 79 :1384نیز ابزار اجرایی حکومت اسالمی است )مطهری، 

فلسفه سیاسی مطهری استمرار فلسفه سیاسی اسالمی با رویکرد نوصدرایی است. در حکمت متعالیه، عقل و شرع از یك  

می اسمبدأ سرچشمه  مطابق وحی  یقینی  برهان  که  »همچنان  محمد گیرند.  رسالت  پیرو  ندارد  مخالفت  آن  با  هرگز  و  ت 

(؛ بنابراین، 373:  2، ج  1384صدرالمتألهین،  « )و با آن معاندتی ندارد  نهدینیز حکم عقل را گردن م  وسلم«آلهوعلیهاهللیصل»

  فلسفی یکسان هستند. از راستا با یکدیگرند؛ یعنی قواعد شرعی و وحیانی با قواعد  دیدگاه فلسفه و شریعت همسو و هم 

بهنقل را به  ؛، حکمای متعالیهرونیا :  1378گیرند )مهاجر،  مثابه حجت باطنی در نظر میعنوان حجت ظاهری، و عقل را 

55.) 

مطهری،    عمالًبنابراین   رادیکالی،    کدامچیه نظریات  اصول خاص  اصالحگرااصولاز  یا  و  و  یی  ندارد  را  اسپرینگر  طلبانه 

و مردم را در نظام جمهوری اسالمی، در قالب شکلی   ندی بینمفقیه را از مردم ؛ حتی مشروعیت والیت هاست آنی از املغمه

 پذیرفته است و نه محتوایی. 

»در نظام والیی، نقش و جایگاه مردم چگونه ترسیم شده است؟«. پس از روشن شدن مبدأ مشروعیت حکومت والیی و  

شرعی )و نه رأی و اقبال مردم( است، سؤال این است که:    یاز روایات و ادله  یفقیه، برخاستهمشروعیت والیت   کهنیا
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ا  اجتماعی چیست؟«.  مختلف  امور  در  مشارکت  و  نظارت  و  قدرت سیاسی  توزیع  در  مردم  از    نجاست ی»نقش  بحث  که 

به.  شودمطرح می  یساالردموکراسی و مردم به دموکراسی  مردم و دخالت دادن   عنواناگر  روشی برای مشارکت سیاسی 

اراده و  تصمآن  یخواست  در  آنان  نظر  از  استفاده  و  سیاسی  قدرت  توزیع  در  بههایریگ م ی ها  طریق ،  از  یا  مستقیم  طور 

  دموکراسی،  .مانعی جدی در راه تلفیق دین و دموکراسی در حکومت وجود ندارد نگریسته شود؛پارلمان و انتخاب نماینده، 

در تصمبه برای دخالت  توسط اصول و ضوابطی   هایریگ م یعنوان روشی  که  دارد  را  آن  قابلیت  توزیع قدرت سیاسی،  و 

نظر و سل اعمال  به  یقهی محدود شود و  نباشد و دموکراسی  رها  و  مطلق  )اکثریت،  اعمال شود  کنترل شده   واعظی،طور 

پیشنهاد شده را مشخص می  یکلمه  (.259:  1396 کلمه»جمهوری« شکل حکومت  آن را  یکند و  ..  .  »اسالمی« محتوای 

مسأله ی    .یا آن عقیده باشنددارای این عقیده    کهنینظر از امردم است؛ قطع  ییعنی حکومتی که در آن حق انتخاب با همه

در نقد   ،مطهریپس  (.80-81 :1384جمهوری مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است )مطهری، 

این دیدگاه که جمهوری اسالمی با حق حاکمیت ملی در تضاد است و باید جمهوری اسالمی بدون محتوای اسالمی باشد 

و آزادی نیز   حاکمیت ملی، نداشتن ایدئولوژی نیست  یکند که الزمهبر این نکته تأکید میتا حاکمیت مردم تحقق پیدا کند، 

 در همین قالب پذیرفته است. 

بدون عصیان و تمرد، رکود و    . آزادی در نگاه استاد مطهری دو رکن دارد؛ یکی عصیان و تمرد و دیگری تسلیم و انقیاد

 (. 77: 1377ومرج است )مطهری، دن، هرجاسارت است و بدون تسلیم و انقیاد و اصولی بو 

آزادی،    قالب  بشمارد.    یتودهدر  دینی  مهم  مسؤولیت  و  وظیفه  یك  را  خود  سیاسی  سرنوشت  در  دخالت  مسلمان، 

همبستگی دین و سیاست به معنی وابستگی دین به سیاست نیست، بلکه به معنی وابستگی سیاست به دین است )مطهری، 

نحو »انتصاب کلی« فقیه بهیت شود، مسلم انگاشتن مشروعیت الهی والنچه از استقرای آراء ایشان دستگیر می(. آ26  :1377

را مأمور تصدی امر قضا و حکومت کرده    هیفقیها و شرایط کلی، ولمالك   یاست، به این معنا که شارع مقدس با ارائه

 (. 67: 1389)قدردان،  گرددیاست و منشأ مشروعیت او هم از این لحاظ به شرع و شریعت بازم

و از منظر مطهری، مشروعیت نظام سیاسی از    باشدیم ناشی از حضور مردم    بنابراین چون مشروعیت از منظر اسپرینگر،

 گردد.می هاآنمردم ندارد؛ باعث تناقض اساسی ماهیت نظرات  دیتائدین است و دین نیازی به 

تحت    شده و  قانونمندی، کنترل مشروعیت مردمی و مشارکت مردمی و نهادینه، مبتنی بر قانون،  ندیازآنجاکه دموکراسی، برآ

( است  سیاسی  تکثر  و  تنوع  دربردارنده  و  قانونی  مرجع  م   (.3:  1999کت،  نظارت  آن  بر  ابتنای  چهار    توانیبا  از جمله 

انگاره سنجش  برای  را  وشاخص  عبارت ها  که  ساخت  برجسته  فراگیر،  الگوها  سیاسی  رقابت  و  مشارکت  از:  اند 

 مدنی و سیاسی.  یهایو نظارت، مشروعیت سیاسی و آزاد سازوکارهای کنترل

دو پایه حقوق الهی و مردمی را   کند، مزایای هر الگویی است که تالش می  ؛انددینی، چنانکه پژوهشگران گفته  یساالرمردم

دینی که مربوط به حاکمیت الهی است تا انتخاب مردمی،  و ایمان  یمحورت ی، هدایمحورلت یدر خود جمع کند. از فض

محوری، نقد  گرایی، تکلیفآرمان  مربوط به حاکمیت مردمی است. از اجتماع آن دو هم که   یمحورت ی، رضایمحورقانون

حکومت صالحان، رقابت   ساالری،ازمنکر در همه سطوح، توزیع قدرت، شایستهمعروف و نهینظارت بر قدرت با امربه  و

و سیاست  در  معنویت  خیر،  در  تسابق  در  نهادینه  روشی  با  بههای  ارزش سیاسی  دین  در  برای  متجلی  حدی  عنوان 
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انسانی واالی  ارزش  و  کرامت  حفظ  به  دموکراسی،  خداوند  برابر  در  مسئولیت  با  توأم  آزادی  تجربه  مبا    ند یآیوجود 

 (. 7: 1393 ،ساداتشاد و سرپرست )خرم

برآوالیت  مکتب   یهای آزاد ندیفقیه  آزادی  هم  و  مکتب متعالی  به  تعلق  و  حا  یهاهاست  یا  و  یكفکری  مکتب   کمیت 

بر یك جامعه حاکم نباشد.   یمکتب که هیچ  کندیایجاب نم  یاصول دموکراس  وقت چیه»منافاتی با دموکراسی ندارد:    ؛فکری

ایدئولوژ  ،احزاب به یك  وابسته  را  م  دانندی م معین  یمعموالً خود  هم  افتخار  اصول    یول  ؛کنندی و  بر ضد  هرگز  را  این 

من چرا قبالً خودم را به یك مکتب متعهد و ملتزم   ؛باشد  یبناست در کشور ما دموکراس که اگر  شمارندینم  یدموکراس 

یا    یفیلسوف یا فیلسوفان یك  لهیوسرا که قبالً به  یو اصول  ساختهشیاصول آن مکتب و اصول از پ  خواهمیو چرا م امکرده

که این    کندیفکر نم  طور نیا  یکس  وقت چی ه  کنم و وجود داشته در جامعه پیاده  یوح  له ی وسبه  یالماس  یدر این جمهور

 فقیه فقیه هم از همین قبیل است. مسئله والیت مسئله والیت (.  332:  24،  1389،  مطهری« )است   یبرخالف حق حاکمیت مل

باشد. نقش فقیه    یو مجر عمالً حکومت کند  ؛خواهدی، خودش م ردیگ یاین نیست که فقیه خودش در رأس دولت قرار م

اسالم کشور  یك  را  یدر  اسالم  و  است  اسالم  به  متعهد  و  ملتزم  ایدئولوژبه  که  یك  است   یعنوان  یك    ؛پذیرفته  نقش 

د؛  قائل هستن یایدئولوگ هم نقش ی ، قهراً برااندرفتهیرا پذ یآن ایدئولوژ ،مردم کهیایدئولوگ است، نه نقش یك حاکم. وقت

که  ییعن م اوست  ایدئولوژ  کندینظارت  این  اینکه  م  یبر  اجرا  م  شودیدرست  که  این شخص  آیا  نه،  رئیس  خواهدییا 

به و  بشود  مجردولت  ایدئولوژ  یعنوان  این  اصول  کادر  در  کند  یقانون  کار ؛حرکت  چنین  آن    یصالحیت  نظر  از  را 

ندارد؟ والیت   یایدئولوژ یا  ایدئولوژیكدارد  م فقیه والیت  انتخاب  فقیه را مردم  این خودش  کنندیاست و اساساً خود   .

طور خاص  فقیه قبل از خودش به  لهیوسبه  ی، مثالً هر فقیهبودیم  یفقیه یك امر انتصاباگر والیت »است.    یعین دموکراس

فقیه را برخالف  ،یاست. ول  یو نظیر سلطنت موروث  یل دموکراسبود، ممکن بود بگوییم که این برخالف اصو  تعیین شده

، مرجع را خود  کنندیخود مردم انتخاب م  ، رهبر را خود مردم انتخاب کردند وکنندیسلطان و شاه خود مردم انتخاب م

،  مطهریی« )دارد با اصول دموکراس  یو بنابراین، این چه منافات کنندیم نظر در این مکتب انتخابعنوان یك صاحب مردم به

1389 ،24 :333 .) 

شناسی در  اصول مستحکم اسالم، تشیع، اجتماع و انسان  به معنای برآمدن دموکراسی از  مطهری،  مدنظر  دموکراسی اصولی

شود با اتکای به مباحث  که میچهار اصلی هستند    ؛توحید، عدالت، امامت و اجتماع مدنی .اندیشه معرفتی مطهری است 

وجه  دهندهحی توض، عدالت ؛ آزادی پشتیبانِ اصل ،ها به دیدگاه ایشان درباره دموکراسی نزدیك شد. توحیدمطهری درباره آن

  یو باالخره اصل اجتماع مدنی که بیانِ اصل مشروعیت مردم ؛اصل مشروعیت الهی  دهندهحی توض  ، امامت   ؛عادالنه حکومت 

 نظر گرفت.  است، این اصول را باید در کنار هم و به شکل یك کل در( 6: 1383 )رنجبر،

  یایمان به خداوند از طرف»کند؛  می یکی از مبانی دموکراسی است، استاد مطهری آن را از اصل توحید، استنتاج  ،گر آزادیا

و    یوجود حقوق ذات  توان یکه م  قبول وجود خداوند است مردم است و تنها با اصل  یاندیشه عدالت و حقوق ذات  یزیربنا

واقع به  یعدالت  حقیقت را  دو  فرض عنوان  از  قراردادها  ها هیمستقل  اجرا  و  ضامن  بهترین  دیگر  طرف  از  و    یپذیرفت، 

)هاست آن  پس  445:  16،  1389،  مطهری«  آزاد(.  منشأ  انسانی،  برتر  استعدادهای  مطهری  استاد  نظر  او    یهایاز  متعالی 
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استعدادها   این  گرا یاهستند.  عواطف،  مقوله  ادراك   هاشیاز  مقوله  از  یا  اوست،  عالی  تمایالت  درو   و  هاافت یها، 

 . هاست شهیاند

استاد    یهاشهیبا محوریت اند اندیش است. این الگو   معرفت  ییگرامنطق گفتاری جریان اسالم  ندی دموکراسی اصولی، برآ

هم -را برای دوره غیبت معصوم    «مردم بر مردم»حکومت    مطهری، مبتنی بر اصول الهی، شیعی، انسانی و اجتماعی بوده و

کند، الگویی که به خاطر توجه به نیازهای متعالی انسانی، آزادی معنوی و تئوریزه می -  عنوان تکلیفعنوان حق و هم بهبه

از مردم مکتبی، از حیث اسالمیت   حالنیینی است. درعد  یساالرروایتی  آنچه که  الگو  این  عطف توجه را   بیشترین  ؛در 

انتخاب حاکمان تا انتخاب نوع حکومت،   است، بقیه امور از  (از تصویب قوانین تا اجرای آن)دارد، جریان قوانین اسالمی  

 «دموکراسی اصولی، بیشتر به »مشروعیت مردمیمشروعیت در الگوی   ،گریدعبارتو تا اجرا به مردم واگذار شده است؛ به

و نه    «ارزش»  در این نگاه دموکراسی  .دینی حکومت مردمی، جریان بخشیدن به قوانین الهی است  و رسالت   زندیپهلو م

پشتوانه آن نیست، بلکه همان را نتیجه   است، چون اصولِ ارزشی اسالمی، شیعی، اجتماعی و انسانی صرفاً  «روش»صرفاً  

است، حاکمیت مردم را که اصل اجتماع مدنی   گذاراست یمقیاس و س  د: توحید، اقتضای آزادی دارد، عدالت که اصلدهمی

حکومت   مشروعیت الهی نیز مختص دوره معصوم است تا در دوره غیبت امام معصوم، تنها شیوه عادالنه و  طلبدیاست، م

بهره با  مردم  بر  مردم  شیوه حکومت  ب   یریگ همان  تجربه  واز  در شکل حکومت  و    یدار حکومت  شر  قانون  البته  باشد، 

مورد پذیرش مردم، پاسدارِ هر دو بعد این    ؛ مکتب الهی ایدئولوگ عنوانبه  ؛فقیهجانمایه محتوایی باید اسالمی باشد، والیت 

 . مردم بر مردم و هم جریان قوانین الهی روایت است: هم حاکمیت 

را    ،مطهری آزادی  که  اگزیستانسیالیست  نقد مکتب  نهایی»در  اگرچه  دانندیم  «کمال  آزادی  که  دارد  نکته اصرار  این  بر   ،

پرسش   باور مطهری، در رابطه با آزاد و مختار بودن انسان دو  است. به   «کمال هدفی»نه    ی«الهیکمال وس»کمال است، آن  

به»: نخست آنکه آیا  شودیمتناقض م که کمال  دوم آنکه آیا مختار است »؟  «است   کمال خودش رسیده  چون آزاد است، 

انتخاب کند؟ به این پرسش  «.خودش را  انسان به   ممکن است » ها به این باور است که با آزادی  شهید مطهری در پاسخ 

اسفل  نیتریعال به  برسد و ممکن است  مقامات  و  کند  نی السافل کماالت  کمال«سقوط  آزادی، خودش  در واقع  بشریت    . 

موجود که   کمال بشریت را تحصیل کند. یك  توانست یکمال بشریت است؛ یعنی، انسان اگر آزاد نبود، نم   یلهینیست، وس

رسیده    آزادی  یاند، به مرحلهموانع را از سر راه او برداشتهو تمام    انددهیباید راهی را طی کند و او را آزاد و مختار آفر

مرحله به  ولی  مقدمه  یاست،  به  رسیدن،  کند   یآزادی  طی  را  کمال خود  راه  که  است  آزاد  یعنی،  است؛  رسیدن  کمال 

 (. 345: 1365، )مطهری

از حکومت خود بر خود   آزادی  از اسارت طبیعت؛  انسان  نفسانی) آزادی  از هواهای  از  (  خود  آزادی  انسان  آزاد بودن  و 

 (. 286: 1369، مطهری) دیگر یهامحکومیت انسان

آزاد  ،مطهری اعتقاد دارد. شواهد مقدس بودن و محترم شمردن  آزادی  از دیدگاه  ژهیو، بههایبه قداست   آزادی سیاسی 

 اند از:طور خالصه عبارتمطهری به

ابراز نظر و اظهار رأی   عنوان یکی از  مخالفان دین و حکومت دینی، مقدس بودن آزادی اجتماعی بهنفی حکومت زور، 

معنای واقعی آن در اسالم، قائل شدن به حقوق فطری و طبیعی   وجود تعلیمات لیبرالیستی بهاذعان به ،بعثت انبیا  یهاهدف 
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اعتقاد به  ،  و نقش نظارتی فقیهجمهوری اسالمی    برای بشر و تأیید اساس و روح اعالمیه جهانی حقوق بشر، انتخابی بودن

اشاره به   ؛اسالم اینکه هر مقام غیر معصومی اگر در وضع غیرقابل انتقاد قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای

مشورت و فوق   معنای فوق نقد و فوق اندیشه اهل تسنن است و شیعه هیچ قداستی به اینکه قدسی بودن شخص حاکم، از

مردم در برابر حاکم و یا شرط گذاشتن برای حاکم مبنی    ییوچراحق چونتصریح به؛  حاکم قائل نیست نظارت بودن برای  

دار مردم حاکم در خدمت مردم است و نه مردم در خدمت حاکم و در واقع حاکم امانت و    برای اینکه چنین و چنان کن

 (. 233: 1364، است )مطهری

از نظر او، منشأ آزادی در  .  مثابه دالیل اهمیت، قداست و احترام آزادی از نگاه مطهری است بهگانه فوق در واقع  اصول ده

انسانیت رها شده در   گر یدعبارتهواهای او؛ به است نه امیال و   ،غربی، استعدادهای انسانی انسان  یشهیاسالم برخالف اند

عالی وجود    یاسالم برای تقویت و تعالی درجه ی دراسالم مطرح است، نه حیوانیت رها شده؛ بنابراین محدودیت آزاد

 ت. آدمی در مقابل درجه دانی اوس

می  ،مطهری غ تصریح  عقیده  اگر  هر حزبی  و  آزادند  احزاب  اسالمی  در حکومت  اما   یراسالمیکند  است؛  آزاد  دارد،  هم 

و با منطق خود    ندیگو یصریحاً م  . احزاب و افراد در حدی که عقیده خودشان رامیدهینم  یکارب یو فر  یگرتوطئه اجازه

خودشان   اما اگر بخواهند در زیر لوای اسالم، افکار و عقاید؛  (13:  1379مطهری،  )  میریپذیرا م  ندیآیجنگ منطق ما م  به

 .نام اسالم این کار را نکنید را بگویند، ما حق داریم که از اسالم خودمان دفاع کنیم و بگوییم که به

داند؛ نمی خالف دموکراسی  ؛نسبت به اصول اسالمی و پایبندی به آنرا برای مسلمانان  وچراچونیمطهری اعتقاد بعالوه،  به

  توانندیاقلیت م .وچرا بدهندچون  یو اعتقاد دارد که مسلمانان باید به آنان اجازه  شماردیاقلیت را مجاز م   یوچرااما چون

آزاد باشند، آزادی  یراسالمیکه احزاب غ   یمتشکل در قالب انجمن، گروه یا افراد پراکنده باشند؛ بنابراین زمان  یهامجموعه

 .احزاب اسالمی؛ اما مخالف سیاسی بدیهی است و نیاز به توضیح ندارد

وی    چراکهض است؛  در تعار   کامالً، اصول تفکر سیاسی مطهری است که با اصول اسپرینگر،  ها و رفتارهااعتقادات، ارزش

 در دنیای مدنی و مشارکت عقالنی، نظریه خود را ابراز نموده است. 

 ؛ گیرند؛ اما در نظام توحیدیمی مسئولیت جامعه را به عهده  ،حاکمان براساس محاسبات مادی و حزبی  ؛غربی  یهادر نظام 

جامعه اسالمی و مدیریت آن داشته باشند تا بتوانند جامعه و   کارگزاران باید شرایط و ضوابط خاصی برای حاکم شدن در

سیاسی    یهاجاویدان برسانند. رفتار یك مسئول در نظام اسالمی باید با سایر نظام ها را به رشد و تعالی برای حیاتانسان

 تر هیشب ، که مردم را به حاکمان نسبت به پدرانشان،«بامرائهم اشبه منهم بابائهم  الناس»متفاوت باشد. براساس نقل معروف  

بدهند. رفتار و سبك زندگی  داند، رفتار یك مسئول در نظام اسالمی باید طوری باشد که مردم او را الگوی خود قرارمی

 د.جامعه خود نیز باش بیانگر سبك زندگی تواندیرهبران و کارگزاران یك جامعه م

خدا، با خود، با   قدرت ترسیم الگو را دارد. این ابعاد، با ایجاد ارتباطات چهارگانه با  ؛ها و رفتارهااعتقادات، ارزش سه الیه

سبدهای خالی برای    ؛برقراری این ارتباطات   . با زندیسازه سبك زندگی رهبران نظام اسالمی را رقم م  ؛دیگران و طبیعت 

س شاخص این  آنگاه  و  تعریف  از  ها  خالی،  سیره  نهج متنقرآن،  بدهای  و  و شاخص  امامان،البالغه  سبك    یهااستخراج 

 . است  تکمیل شده اسالمی، زندگی کارگزاران
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ها شناخت ایمان و  از آن معارف و اعتقادات که هدف: اول،  نمایدتعالیم اسالمی را در سه بخش بیان می  ؛شهید مطهری

اخالقیات  ؛ دوم،  مبدأ، معاد، نبوت، مالئکه و امامت  مربوط است؛ مانند مسائل مربوط بهاعتقاد است که به قلب، دل و فکر  

هاست؛ مانند، تقوا، عدالت و شجاعت،  انسان و چگونگی بود یا نبود آن روحی  یهاو امور تربیتی که هدف آن خصلت 

 اصی انجام دهد و یا عملی کهاحکام عملی، یعنی انسان در خارج عمل خو سوم،    رضا و استقامت  جود و سخا، صبر و

م به  دهدیانجام  نباشد؛  یا  باشد  باید  قبیل   گر یدعبارتچگونه  از  میگویند  را  موضوعه  جهاد،   قوانین  حج،  روزه،  نماز، 

نهیامربه و  نکاح  معروف  اجاره،  دیگر سخن(؛  69:  ب   1376مطهری،  )ازمنکر،  »به  و  ،  احکام  اعتقادات،  از  نظامی  اسالم 

 (.75: 1378 الطایی،) «دهدیهای اخالقی است که فرد را به خالق پیوند مارزش عبادات و

کند و هم به رایکالی برخورد می  صورتبهعنوان بنیاد اساسی نظریات سیاسی؛ هم با قشر سنتی  در خصوص روحانیت، به

 کند. ، توجه میهاآن تقدس 

دور و   یعلل ترقی و انحطاط مسلمین در گذشته یدربارهکسانی که آرزوی اعتالی دین مبین اسالم را در سر دارند و  

م روحانیت درباره  توانندینم ،شندیاندینزدیك  مقدس  سازمان  یعنی  آن،  رهبری  دستگاه  و   ی  ترقی  آرزوی  و  نیندیشند 

 (.264: 1368، مطهری) آن رنج نبرند یهایمشکالت و نابسامان اعتالی آن را در سر نداشته باشند و از

، یزدگ ، زلزلهیزدگ لیاز س   یزدگ است. عوام یزدگ روحانیت ما را فلج کرده و از پا درآورده است، عوام  یکه جامعهآفتی  

 (. 299: 1368، باالتر است )مطهری یزدگ مار و عقرب

آفت ،  روحانیت پس    اثر  باشد و  ؛تواندینم  ی زدگ در  پیشرو  باید،  معنی صحیح   چنانکه  به  کند و  قافله حرکت  از جلوی 

 . مجبور است در عقب قافله حرکت کند کلمه، هادی قافله باشد،

پس از منظر مطهری، اگر روحانیت بتواند در مقام شارع مقدس، به امر نظارت بر حکومت بپردازد؛ جلوی حکومت عوام 

 که مخالف نظریه اسپرینگر است که برای کسی تقدس قائل نیست.  ردیگ یمجامعه را به قهقرا ببرد؛  تواندیمرا که 

حقایق کتمان  و  تظاهر  و  مجامله  و  ریا  فراوان  رواج  منشأ  عوام،  شیوع   حکومت  و  هیکل  به  پرداختن  و  قیافه  آرایش  و 

و در  عناوین  باالبلند  ب  یجامعه القاب  دنیا  در  که  شده  ما  است   رینظیروحانیت  عوام  حکومت  آزاد است.  و  که  مردان 

 (. 300: 1368، کند )مطهریخون کرده و میطلبان روحانیت ما را دلاصالح

کند که تنها در این صورت تقدس روحانیت  به مردم را عنوان می  هاآنمالی    وی جهت ارتقای روحانیت، عدم وابستگی 

از  تواندیم و  اندازدست ؛  وکیل  را  حکومتی  کارگزارن  اسپرینگر،  اما  باشد؛  امان  در  مردم  می  خوررهیجی  که مردم  داند 

 بایست باشند. هاآننظریات  کنندهمنعکس

مسأل مطهری،  نظر  یاز  اساس  ه  حوزه  نیتریمالی  است   یهاآسیب  روحانیت  و  دستگاه    نیترمهم .علمیه  در  که  نقصی 

به فعالً  ما  دینی  )مطهری وجودآمده،رهبری  است  روحانیون  ارتزاق  طرز  و  مالی  نظام  معاش،  بودجه،  به  :  1368،  مربوط 

289.) 

های انتزاعی؛ بلکه احساس  نتیجه و نه از پرسش کند که متفکر خود آغاز کرده است، نه ازپژوهشگر از جایی شروع می

 . پرداز را به تفکر واداشته است نظریه مشخص سردرگمی و حیرتی که در ابتدا
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بهنه  اسپرینگر، در  روان  یریکارگ تنها  اند  یدرمانالگوی  درك  عنصر   سیاسی   یهاشهی در  را  آن  اساساً  بلکه  است،  مصر 

از منظر اجتماعی و    -دنبال درك بحران موجود در اجتماع  آنکه بهی  جاو به  انگاردیی سیاسی موجودی در فهم هر نظریه

که    ندیب یمتفکر آن را ناشی از امری اجتماعی م کند که البته خودوجو میدر درون متفکر جست  بحران را  ؛باشد  -تاریخی  

متفاوتی    مسألهاین   نتایج  مطهری،  شهید  مورد  مطهری،  دربردارددر  نظریات  رادیکالی،   کدامچیه.  خاص  اصول  از 

اصالحگرااصول یا  و  و    طلبانهیی  ندارد  را  از  املغمهاسپرینگر  دیگر  هاست آنی  از طرف  اسپرینگر،  .  منظر  از  مشروعیت 

مردم ندارد؛ که   دیتائو از منظر مطهری، مشروعیت نظام سیاسی از دین است و دین نیازی به  باشدیمناشی از حضور مردم 

نظرات   ماهیت  اساسی  تناقض  که  می  هاآنباعث  منظر  هامقولهگردد  از  آزادی  مثل  نظریه هاآنیی  ساختاری  تفاوت  به   ،

  تناقض در تفکر اسپرینگر مشهود است که با نظریه مطهری در    ارزشی«  »پلورالیسم. البته  زندیممطهری با اسپرینگر، دامن  
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