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 2911-2929،صص 1399(زمستان12سوم شماره چهارم)پياپي  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 بررسي مباني تفکر سياسي و اجتماعي شهيد مطهری 
 1ی داود یمجتب

 2حسن مالئکه  

 3بهرام منتظری

 چکيده

 در  و  کییرد   بازسییازی  عقالنییی  ایگونهبه  را  اسالمی  ایدئولوژی  تا  کردند می  شهید مطهری تالش

 مختلیی  هایعرصییه در حضییور بییا منظور بدین. بپردازد آن از دفاع به هاایدئولوژی دیگر  مقابل

 هایمولفییه  بازسازی  به  راستا  این  در  و  داشت  را  دینی  هایآموز   و  دین  از  عقالنی  دفاع  در  سعی

با توجه به اهمیت بررسی اندیشه های شهید مطهری .  پرداختمی  اندیشه  و  علم  یعرصه  در  دینی

انجام گرفییت. روش   مطهری  شهید   اجتماعی  و  سیاسی  تفکر  مبانی  بررسیمطالعه حاضر با هدف  

تحقیق در این پژوهش روش کتابخانه ای، و ابزار جمع آوری داد  ها اسناد و مدارک معتبر مییی 

 .باشد 

 زنان، رسالت  حقوق  یمسئله  و  با حجاب  اجتماعی  و  سیاسی  تفکر  مبانی  نشان دادند   نتایج تحقیق

 شییناختی  هسییتی  مبییانی  ودر ارتباط بود     (مدرنیته)  علم  و  اسالم  اجتهاد و سازگاری  روحانیت،

 همچنین الهی می باشد. بینی شناختی نیز بر پایه جهان  معرفت  شناختی و مبانی  انسان  مبانی  تفکر،

نی هستی شناسی اندیشه شهید مطهری را تشکیل االهی مب  الهی و حاکمیت  مطلق  توحید، ربوبیت

  داد  است.

 اسالم گرایی.  اندیشه سیاسی،  ،اجتماعی و سیاسی  تفکر مبانیکلید واژگان: شهید مطهری، 
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 مقدمه و بيان مسئله -1

کیلییتمیر  مدییهد در ییی    75فریمییاو قع یی  در  ش. در  1298بهمیی     13مرتضییم مرهییر  در  شهید  

خانییه رفیییه عیداو پس عز طم دقرعو طفتلیت به مکیب  .  عصیل رقحانم چدم به جهاو گدتدخانتعده

  مدهد شد تا بییه   علمیهق به فرعگیر  درقس عبیدعیم پردعخت ق در س  دقعزده سالگم عازم حتزه

  شدید رضاخاو با رقحانیییت رغم مبارزهعلم  1316تحصیل مقدمات علتم عسالمم بپردعزد. در سال  

   م شد ق   علمیهرغم مخالفت دقسیاو ق نزدیکاو، برع  تکمیل تحصیالت ختد عازم حتزهق علم

  شییهیدمرهر  در دقره. تحصیییل علییتم مخیلییی عسییالمم پردعخییت مدت پانزده سال به    در آنجا به

 12خمینم)ره  ) برقجرد  )فقه ق عصییتل ، عمییامعهللع امت ختد در  م عز محضر بزرگانم همچتو آیت 

  ،  طباطبائم )فلسفه: علهیات شفا  بتعلمعالمه ،   مالصدرع ق عرفاو ق عخالق ق عصتلسال فلسفه

عهلل سیییدمحقد دعمییاد آ ا شیرعز  )عخالق ق عرفاو ، سیدمحمد حجت )عصییتل ، آیییت حاج میرزع علم

  .20: 1374  نتیسندگاو، عز  جمعم) )فقه  بهره گرفیند

  مییرق ، تیی لیی ق بییه تهییرعو مهییاجرت کردنیید ق بییه تییدریس در مدرسییه 1331عیدییاو در سییال 

  تفسیییر عنجمیی  عسییالمم دعندییجتیاو عقلییی  جلسییه 1334ها  تحقیقم پردعخیند. در سال سخنرعنم

  علهیییات ق معییار  تتسط عسیاد مرهر  تدکیل گردید. در هماو سییال تییدریس خییتد در دعندییکده

به کم  چنیید تیی  عز دقسیییاو ع ییدعم بییه ت سیییس  1346دعندگاه تهرعو رع آغاز کرد. در سال  عسالمم

رغم زحمات زیییاد  علم 1349عما در سال   .20: 1374)جمعم عز نتیسندگاو،    عرشاد نمتدحسینیه

رع تییر    آو متسسییه عسیییعفا دعد ق آوکه برع  آو متسسه کدیده بتد عز عضتیت در هیئییت مییدیره

 .گفت 

ها  تبلیغم مسجدعلجتعد رع زیر نظر دعشییت ق غالبییا خییتد برنامه 1351تا    1349سیاد مرهر  عز سال  ع

  عرشییاد تعریییل گردییید ق بییار دیگییر که آو مسجد ق به دنبییال آو حسییینیهسخنرعو عصلم بتد تا عی 

د ها  خییتد رع در مسییجدسیگیر ق مدتم در بازدعشت  رعر گرفت. پس عز آو عسیاد مرهر  سییخنرعنم

کرد. بعد عز مدتم مسجد جاقید نیییز تعریییل گردییید. عیدییاو در جاقید ق مسجد عر  ق غیره عیرعد مم

علمنبر گردید ق عییی  ممنتعیییت تییا پیییرقز  عنقییالا عسییالمم عدعمییه دعشییت. ممنتع  1353حدقد سال  

قسیییله عرصییه رع بییر ها  فکر  ق سیاسم مینتعم که عیدییاو دعشییت ق بدی علت فعالیت سرعنجام به

بییه درجییه  بییه دسییت گییرقه فر ییاو 1358ها  علیقاطم تنگ کرده بتد در عردیبهدییت خیلم عز عندیده

  .20:  1374  نتیسندگاو، عز جمعم) شهادت رسید

  عملم سیاسییت صترت جد  در عرصه  علم ق عندیده، بهبر فعالیت در عرصهعسیاد مرهر  عالقه

خمینم)ره  در صحنه حضتر دعشیییه رهبر  عمام  نیز حضتر دعشت. عیداو عز عبیدع  نهضت عسالمم به

پردعخییت. عیدییاو همییتعره عرتبییان بسیییار نزدییی  ق خمینم)ره  به عیفییا  نقیی  ممق هماهنگ با عمام

بردنیید، شییهیدمرهر  تنگاتنگم با عمام دعشیه عست. زمانم که عمام در نجی عشر  در تبعید به سییر مم

یرعو رع دعشیند ق همچنی  ق یم که عمام در پاریس بتدند به نق  پل عرتباطم بی  عمام ق ع دار عنقالبم ع

 . عییی  عرتباطییات ق 20:  1374  نتیسندگاو،  عز  جمعمنمتدند)رفیند ق کسب تکلیی مممال ات عمام مم

  پیییرقز  عنقییالا عسییالمم، عز سییت  عمییام ها  عنقالبم عیداو متجب شده بتد تا در آسیییانهفعالیت 

  .565: 1383)فترعو،  عسالمم معرفم شتندعنتعو یکم عز ععضا  شترع  عنقالابه
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در نهضت عسالمم عز   خاطر شرکت فعالش. عیداو عز جمله کسانم بتدند که به1342در پانزده خردعد  

طر  رژیم طاغتت بازدعشت شدند. عسیاد با فدعئیاو عسییالم عرتبییان نزدییی  دعشیییه ق در نقیی  ییی  

عنتعو یکییم عز نمتدنیید. همچنییی  عیدییاو بییهها  سیاسم رعهنمایم مممداقر پرتتعو آنها رع در جریاو

لفییه مییترد تایییید عمییام  ییرعر ها  جمعیت متتعنتعو ناظر بر فعالیت ععضاء شترع  رقحانییم بتد که به

هییا  دعندییگاهم، ضییم  عیداو با حضییتر فعییال ق گسیییرده در محیط  .253: 1380)برعهتیم،  گرفت 

ها  میعدد در تربیت عنقالبم جتعناو نق  بسیار متثر  عیفییا تدریس درقس عسالمم با عیرعد سخنرعنم

 د.نمتدنمم

 سیاسی و اجتماعی    مبانی تفکر. 2

ع  عقالنم بازسییاز  کییرده ق در مقابییل گتنهتلتژ  عسالمم رع بهئکردند تا عیدتالش ممعسیاد مرهر   

ها  مخیلی سعم در دفییاع منظتر با حضتر در عرصه  ها به دفاع عز آو بپردعزد. بدی تلتژ ئدیگر عید

  هها  دینییم در عرصیی ها  دینم رع دعشت ق در عی  رعسیا به بازساز  متلفییهعقالنم عز دی  ق آمتزه

 :ها عشاره ختعهد شدپردعخت. ذیال به متعرد  عز عی  حتزهعلم ق عندیده مم

  ی حقوق زنانحجاب و مسئله. 1 – 2

رع طرح ق شییبهات برعنگیز که شهید مرهر  در برخترد  عالمانه، آوعز جمله مسائل مهم ق حساسیت 

  حجییاا   حقییتق زو در عسییالم ق مسییئلهشکلم کامال منرقم پاسخ دعدنیید، مسییئلهرع بهپیرعمتو آو

بییا   حجییاا»  عسالمم بتد. عیداو عی  مسائل رع در دق کیاا »نظام حقییتق زو در عسییالم» ق »مسیی له

عسیداللم به زباو رقز، بازساز  کرده ق نظر عسالم رع در عرتبییان بییا آنییاو بیییاو کردنیید. ق  در کیییاا 

نظام حقتق زو در عسالم» ضم  دفاع عز عصل برعبر  حقتق زو ق مرد، لییزقم شییباهت میییاو آو دق »

تعییدد   کردند ق عدم تدابه میییاو حقییتق زو ق مییرد رع در مسییائلم ماننیید عر ، طییالق،حد رع رد مم

   کننییدهق... رع نقض  354 -347 ،269 -266 ق 225 -217: 1386)مرهر ،  زقجات، عزدقعج مت ت 

 دعنسیند. عصل برعبر  نمم

  حجاا» عز عحکام پتش  زو ق حدقد فقییه عسییالمم در نگییاه بییه مسئله»عیداو همچنی  در کیاا  

فی  با نامحرم ق عییدم لییزقم پتشیی    جتعز سخ  گ ع ، دربارهها  کمیر بیاو شدهنامحرم با عنعرا 

 .ها تا مچ، دفاع کردنسبت به صترت ق دست 

 . رسالت روحانیت1 – 2

گر  کییه جریییانم گر  ق عخبییار   عشییعر   علییم کییالم نیییز بییا دق فر ییهشهید مرهر  در عرصه

پیییرقز  عهییل   علمم پردعخت ق معیقد بییتد کییه غیرعقالنم در ععیقاد کالمم ق فقهم عست به مقابله

ع  سنگی  برع  جهاو عسالم بتد که پیرقز  جمتد بر حریت فکییر رع مسییجل حدیث ق عشاعره ضایعه

کنیید کییه زنیید ق عنییتعو مم  رقحانیت زماو خییتد ممگریز  به جامعه عیداو در عی  عرتبان .ساخت 

 نظربییه . خت رع عقالنییم سییاعند ق باید ضم  حفظ سازماو رقحانیییت آوزده شدهرقحانیت شیعه عتعم

مرهر  پیدرفت دی  منتن به سازماندهم دسیگاه ق رهبر  آو یعنم سازماو رقحانیییت عسییت.   شهید

ها  مخیلی در آو )نظیییر ریاضییم، ق  معیقد عست حتزه عز جامعیت گذشیه ختد که با حضتر رشیه

ت. همییی  ها  فقهم با م مانده عسیی شد، دقر شده ق صرفا در چارچتانجتم، فلسفه ق...  سیرعا مم

کار  بییر کار  بر کارها  آناو شده عست. عی  رقح محافظییهگیر  نتعم رقح محافظهعمر سبب شکل



 

2914 

صلنامه علمی )مقاله علمی
ف

ـ
پژوهشی( جامعه

شناسی سیاسی ایران، سال
  

سوم شماره چهارم)پیاپی
12

(زمستان
1399

 

  تحصیلم هماهنگ با نیازهییا  عنسییاو شجاعت علمم غلبه یافیه عست ق متجب شده عست تا برنامه

  299: 1398  مرهر ،) عمرقز پی  نرقد

 . اجتهاد1 – 3

دعد. عق تییالش کییرد مقابل دیدگاه عخباریتو، مترد ت کییید  ییرعر مییم  عیداو عصل عجیهاد در عسالم رع در

کییرد عز مه، دقر بییدعرد. همچنییی  تییالش ممئدیندعر  رع عز تحجر ق جمتد به ظاهر ق  الب عحادیث ع

تقلید آگاهانه بجا  تقلید کترکترعنه سخ  بگتید؛ چرع که عقال علما به لحاظ علمم ق ثانیییا بییه لحییاظ 

: 1376 مرهییر ،) دعنسییت هسیند. عق در همی  رعسیییا تقلییید عز مییرده رع جییایز نممعخال م جایزعلخرا  

دهد ق فیتع  شهر  بییت  عند که »فیتع  دهاتم بت  دهاتم مممرهر  عظهار دعشیه شهید . 119-118

هییا  گتنییاگتو تخصصییم عز تخصصم شدو فقه ق تجز  در عجیهاد ق تقلید در حتزه عیداو ».شهر 

  .124-132: 1398 مرهر ،)نه عز ی  نفر  دفاع کرده عست )

 (. سازگاری اسالم و علم )مدرنیته1 – 4

دعنست که نه عز لحاظ میعلم ق نه عز لحاظ معلم ق نه عز لحاظ ع  مممرهر  علم رع فریضه  شهیدعسیاد  

ق میعارض دعنسی  علم ق دی  رع محصییتل تییالش دق طبقییه  دیدق مکاو محدقدییم برعی  نمم زماو

ختردنیید ق   میظاهر به دی  قلم جاهل به دی  کییه نییاو دینییدعر  مییردم رع ممدعنسیند. یکم طبقهمم

: 1378)مرهییر ،    عندع  که پدت پا به تعهدعت عخال م زدهآمتخیه  تحصیل کرده ق دعن دیگر طبقه

دیدند بلکه بییی  تکامییل علییم ق دییی  همییاهنگم در مقابل، عیداو نه تنها تعارضم نمم .  254  –  255

گفت. به نظر عق ها  نتی  مرابد با نیازها  جامعه سخ  ممدید ق لذع بر عکیساا علتم ق تخصصمم

خرعفییات دقر کند. به نظر عق عیماو در پرتییت علییم عز عسالم در محیط علم بهیر عز محیط جهل رشد مم

ماند ق با دقر عفیادو علم عز عیماو، عیماو به جمتد ق تعصب کتر گرفیار شییده ق بییا شییددت بییه دقر مم

 .بردختد چرخیده ق رعه به جایم نمم

  جنسم» ق »عخییالق جنسییم» در مکیییب عسییالم منیدییر کییرد. مرهر  مقاالتم با عنتعو »عال ه  شهید

هایم ق همچنییی  سییخنرعنم »سالم ق مقیضیییات زمییاوهمچنی  بیست ق ش  سخنرعنم تحت عنتعو »ع

عیرعد نمتدنیید کییه همگییم ندییاو عز تییالش ق  م»  عل  علم»، »فریضهتحت عنتعو »نظر عسالم درباره

باشیید. مرهییر  »تحجییر» ق »عسیییبدعد همت عیداو در تالش برع  همست ندییاو دعدو علییم ق دییی  مم

د ق به نظریاتم که مند  دی  رع جهل مردم به علییل کنمذهبم» رع دق عامل گریز مردم عز دی  ععالم مم

دعنیید پاسییخ دعده ق ها  نسییبم ممطبیعم ق علمم یا ترس عز طبیعت یا تضادها  طبقاتم یا محرقمیت 

  .254 – 255:  1378 مرهر ،)  دعر عست کند که نیاز به دی  عمر  ریدهعسیدالل مم

 . حکومت دینی، دموکراسی و آزادی1 – 5

مرهر  در باا دمتکرعسم با تمس  به کردعر حضرت علم)ع  در  بال ختعرج، آزعد  عقیده ق شهید  

عیداو درباا دی  ق آزعد ، معیقد بتد، دی  باید بییا . دعنست مخالفت سیاسم در نظام دینم رع مجاز مم

هییا  هکرد که  رآو مییان  عز آو شیید کییه خانتعددر عی  باره عنتعو مم .دعتت درست بدتد نه با عجبار

دعر  جییزق حقییتق مسلماو مدینه فرزندعو ختد رع به عسالم آقردو مجبتر کنند. حیم عگر عیماو ق دی 

رع به زقر عیجاد کرد. در عسالم جنگ ق جهاد  برع  تحمیییل تتحییید تتعو آوعمتمم باشد باز هم نمم

 .قجتد ندعرد
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که عیداو آزعد  فکر رع قلییت عز رق  ع  بتد    آزعد  فکر در نظر عسیاد مرهر  به عندعزهعهمیت مقتله

کییرد کییه هییر ق ییت جامعییه عز یکنییتع آزعد  جهت عنتعو ممدعنست. بدی نف  عسالم ممستء نیت به  

  ما، محیط آزعد برخترد نف  عسالم تمام شده عست »عگر در جامعهفکر  برختردعر بتده در نهایت به  

کار مخیلی بیتعنند حرفهایداو رع مرییرح کننیید ق مییا طتر  که صاحباو عفقجتد بیاید بهآرع ق عقاید به

  سالمم ختعهد بتد که عسالم هم در مقابل، آرع ق نظریات ختدماو رع مررح کنیم، تنها در چنی  زمینه

عگر جلت  فکر رع بختعهیم بگیریم عسالم ق جمهییتر  عسییالمم رع شکسییت  .کندهرچه بیدیر رشد مم

 .  غیرعسالمم هییم دعرد، آزعد عسییت»زعدند، هر حزبم عگر عقیدهدر حکتمت عسالمم عحزعا آ.  عیمدعده

تتعند گنییاه ق حیم منکرعو خدع ق پیغمبر ق نماز ق حج هم باید آزعد  عظهارنظر دعشیه باشند. »آنچه مم

ععیقاد، عجییازه چییتو ق چییرع ندهیید». عیب باشد عی  عست که عکثریت مسلماو ملت عیرعو، به ع لیت بم

درحقیقت مرهر  با تکیه بر چنی  بیندم بتد کییه جمهییتر  عسییالمم رع  .  94  –  96:  1387)مرهر ،  

 .کرد  رقحانیاو نفم ممعنتعو حکتمت طبقهبه

 تفکر . مبانی هستی شناختی2

بردعشت عنساو عز جهاو هسیم، در دعقر  ق نگرش ق  در سیاست ق متضتعات مرتبط بییا آو نقیی  

او بینم به دق طیی گسیرده »جهاو بینم علهییم» ق »جهییاو مسیقیمم عیفا مم کند. در ی  نگاه کلم، جه

بینم ماد » تقسیم مم شتد. عز منظر جهاو بینم ماد ، در رعبره با مسئله علل ق عسباا مؤثر در تغییییر 

سرنتشت عنساو ها ق جتعم  عنسانم، تنها باید به عتعمل ماد  ق رقعبط علدم ق معلتلم میاو آنهییا عکیفییا 

او بینم علهم، کییه قع عیییت رع در چییارچتا مییاده ق جسییم ق کیفیییات جسییمانم کرد. عما عز منظر جه

محصتر نمم دعند، دنیا  حتعد  دعرع  تارقپتدها  پیچیده تر  عست ق عتعملم که در پدییید آمییدو 

حتعد  ق عنگیزه ها  عنسانم، به قیژه در تصمیم گیر  ها ق کن  ها  سیاسییم عش شییرکت دعرنیید، 

  .405: 1: ج 1390بسم عفزقو ترند )مرهر ، 

هرکس تصتیر  کلم عز جهاو، عنساو ق عجیماع دعرد، ختعه درست ق ختعه غلط، ختعه مییبهم ق خییتعه 

رقش ؛ قلم در عصرالح، »جهاو بینم» یعنم: »مبنا  فکر  ق فلسفم هر مییرعم بییرع  تتجیییه عنسییاو ق 

  .389-392 :2، ج 1389 جهاو ق عجیماع که به زندگم معنا ق عرزش ق هد  مم دهد» )مرهر ،

همچناو که ختعهیم دید، مؤلفه ها  هسیم شناخیم دینم به گتنه ع  عسییت کییه در پرتییت آنهییا، نظییام 

سیاسم دینم تفاقت ها  عساسم ق جتهر  با نظام ها  سیاسم سکتالریسیم پیدع مم کنند. بنییابرعی  

در فلسییفه سیاسییم ق با تتجه به عی  عهمیت، در عدعمه به برخم عز مؤلفه ها  هسیم شییناخیم دخیییل  

 :عسیاد مرهر  ختعهیم پردعخت 

علی. تتحید: در مباحث برگرفیه عز میتو دینم تتحید ، بر تتجه بییه جنبییه هییا  معنییت  ق فرعمییاد  

جهاو هسیم ق هتیت باطنم ق درقنم آو ت کید مییم گییردد ق هسیییم شییناخیم تتحییید  ق معنتیییت 

گرعیانه به مثابه رقیکرد عساسم هسیم شناخیم در نظییر گرفیییه مییم شییتد. در عییی  رقیکییرد، برتییری  

رعماد ، خدعقند، ق عصلم تری  ق عمده تری  قیژگم عی  تلقم، »تتحید  بتدو» عست؛ بدی  حقیقت ف

معنا که عصل ق عساس عالم هسیم، تتحید حضتر  ق در  محضر حد به معنییا  »دریافییت حضییتر 

فرعگیر ق مؤثر عق در تمام جهاو هسیم ق همرعهم همه جانبه ق مقیدرعنه عق با تمام متجتدعت ق پدیییده 

لم» عست. قجتد هر متجتد  در همه مرعتب، قعبسیه به خالد ختد عست، ق عی  فقر قجییتد  ها  عا
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رعز همرعهم دعیمم، همیدگم ق تکتینم قعجب علتجتد با تمامم متجتدعت در عالم عمکییاو بییه شییمار 

  .625: 1384مم آید )صدرعلمی لهی ، 

بینییم مرلییتا تنهییا   جهاو  ی   ها   خصلت   تمامم  عینکه  عدعا   با   معیارها  ی  جهاو بینم مرلتا

عسیدالل عقالنییم دعشییی ، معنییا ق هیید     ابلیت   در   مم تتعند در ی  جهاو بینم تتحید  جم  شتد

دعدو به زندگم، آرماو ساز ق شتق عنگیز بتدو، دعشی   درت تقدس بخدم به هد  هییا  عنسییانم ق 

  .84  :2 ، ج1390عجیماعم، ق تعهدآقر ق مسئتلیت ساز بتدو جم  مم شتد )مرهر ، 

جهاو بینم عسالمم جهاو بینم تتحید  عست. تتحید در عسالم، به خالص تری  شییکل ق پییا  تییری  

 ؛ خدع 11لَیسَ کمِثْلِهِ شَم ءٌ»)شتر : » :طرز بیاو شده عست. عز نظر عسالم، خدعقند مثل ق مانند ندعرد

نیاز مرلد عست، همییه بییه شبیه چیز  نیست ق هیچ چیز  رع نیتعو به خدعقند تدبیه کرد. خدعقند بم 

  15فییاطر: ) »أَنتُمُ الْفَقراءُ إِلَی اللَّه وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِییی الْحَمِیییُد» :عق نیازمندند ق عق عز همه بم نیاز عست 

  .86:  1390)مرهر ، 

را» کسییم عسییت »ا. ربتبیت مرلد علهم: »ربتبیت»، ستق دعدو شم ء به سمت کمال آو عسییت، ق 

دو عشیا به ست  کمال ق تربیت آنها بییتده ق عییی  صییفت ثابییت در قجییتد عقسییت که ش و عق ستق دع

  .331: 1، ج 1381)جتعد  آملم، 

در کلمه »را»، هم مفهتم »خدعقندگار  ق صییاحب عخییییار » نهفیییه عسییت ق هییم معنییا  »تکمیییل 

ه کنندگم ق پرقرش دهندگم». خدعقند عست که هم صاحب عخییار عالم عست ق هم به کمییال رسییانند

   . 90: 4ج  ،1390آو )مرهر ، 

ربتبیت مرلد علهم به دق گتنه جریاو مم یابد: ربتبیت تکتینم ق ربتبیت تدریعم. »ربتبیت تکییتینم» 

یعنم: خدعقند عمتر همه هسیم ق متجتدعت رع به عرعده ق تدبیر خییتد عدعره مییم کنیید ق تییدبیر ق عدعره 

کییه عز   جهاو منحصر به عقست؛ ق »ربتبیت تدریعم» هدعیت قیژه عنساو هییا ق جتعمیی  عنسییانم عسییت 

طرید فرسیادو رستالو، فرقفرسیادو کیاا ها  آسمانم ق تعیی  دسیترها، تکالیی ق  تعنی ، آنییاو رع 

  .58: 1394به ست  سعادت ق نی  بخیم هدعیت مم کند )مصباح، 

ج. حاکمیت علهم: »حاکمیت» در عصرالحات سیاسم، به معنا   درت عالم دقلییت عسییت کییه  ییانتو 

برخییم نیییز معیقدنیید: »حاکمیییت» یعنییم:   .عست ق باالتر عز آو  درتم نیسییت   گذعر ق عجرعکننده  انتو

 . به هر حال، حاکمیت بییه  ییدرت برتییر عمکییاو  ییانتو 135:  1389 درت مرلد ق نامحدقد )هیتقد،  

گذعر  ق ععمال آو رع ععرا مم کند. در گسیره تاریخ، همتعره عی  بحث قجتد دعشیه کییه حیید ععمییال 

یست؟ آیا کسم که ختد دعرع  حقییم نیسییت مییم تتعنیید حیید حاکمیییت ق  درت ق حاکمیت عز آو ک 

فرماو رقعیم رع به دیگرعو قعگذعر کند؟ یا باید عی  حقانیت عز سرچدییمه ع  سیییرعا شییتد کییه خییتد 

سرمند  همه حد هاست. در فلسفه سیاسم عسالمم، حد حاکمیت مرلد در عرصییه هسیییم ق حیییات 

رگ عست. در نگاه عقلم، جز خدعقند هیچ کییس دیگییر  حیید سیاسم عنساو ها، تنها عز آو خدعقند بز

 ؛ زیرع عق همییه عنسییاو هییا رع آزعد آفریییده عسییت. 732:  1390 ،  حاکمیت بر عنساو ها رع ندعرد )مرهر

   .200:  1384بنابرعی ، حکم رعنم بر عنساو ها بدقو عذو علهم مدرقع نختعهد بتد )مصباح، 

 ، »حکییم» عز مخیصییات 57عنعام: ) »هِ یُقصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیرُ الْفاصِلینَانِ الْحُکمُ الّا لِلَّ» در آیه شریفه

ذعت حد بیاو شده عست. به عقیده شهید مرهر ، مرعد عز »حکم» در عینجا،  ییانتو ق نظامییات حیییاتم 
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بدر عست. عی  آیه حد  انتو گذعر  عز غیرخدع سلب شده ق آو رع عز شئتو ذعت حد یا کسم که حد 

 .ه عق عذو دهد، مم دعندتعالم ب

 مطهری شهید . اقتضائات مبانی هستی شناختی 2 – 1

عقل. برعساس ربتبیت تکتینم ق تدریعم، حد حکم ق قض   تعنی  منحصییر بییه خدعقنیید عسییت. عمییا 

طبیعت متضتعات مربتن به مصالح عمتمم ع یضا مم کند که  تعنی  مربتن به آنهییا، عز نییتع  ییتعنی  

حالت مت یم ق مترد  دعشیه باشد. بر عی  عساس، قض   تعنی  جزئم ق حکم بییر طبیید ثابت نبتده ق  

مصالح در چارچتا  تعنی  کلم علهم، عز عخییارعت حکتمیم عست که علبیه حکتمت هم به نتعم باید 

 .برآمده عز عذو علهم باشد

ال حاکمیییت مییم دقم. تمامم حکتمت ها ق دقلت ها با هر نظام سیاسم که بر مردم جامعه ختد ععمیی 

کنند ععمال سیرره ق آمریت آنها به عتکا  حییاکمییم حقییت م عسییت کییه عز آو برختردعرنیید. یکییم عز 

مباحث مهم ق عساسم فلسفه سیاسم آو عسییت کییه کییدعم حاکمیییت حقییت م، حیید ق متجییه عسییت؟ 

  .223  :1378)قععظم، 

إِن الْحکییمُ : »غیرخدعست  عساسا ععیقاد به تتحید در گرق پذیرفی  حاکمیت حد تعالم ق نفم حکتمت 

در مرحله نخست، نفییم خالقیییت، مالکیییت ق  »ال اله اال اللّه»  ، عصتالً کلمه طیبه40یتسی: ) »إِالَّ لِلّهِ

 .حاکمیت عز غیر خدع مم کند، ق در مرحله بعد، عی  حقتق رع برع  حد تعالم عثبات مم نماید

باید آو رع با معنا  لغت  عی  قعژه عشیییباه مدرقعیت» در فلسفه سیاسم مفهتمم عصرالحم دعرد که ن»

منربد بتدو بر  تعنی  شرع ق دسیترعت علهم؛  :گرفت. معنا  عی  قعژه در عصرالح دینم ق فقهم یعنم

عما در مباحث سیاسم عجیماعم، مرعد  » انتنم ق برحدد بتدو ععمییال  ییدرت ییی  حکتمییت» عسییت 

عنم: پذیرش حییدف فرمییاو دعدو بییرع  رهبییرعو عز عبارت دیگر، »مدرقعیت» ی  . به22: 1391)مصباح،  

 .ی  ست، ق عطاعت ق فرماو بردعر  برع  شهرقندعو عز ست  دیگر

عز دیدگاه عسالم مند  مدرقعیِت حاکمیت، خدعقند عست؛ چرعکه عقست کییه مالیی  ق سییلراو )دعرع  

چرع حدد دسیتر دعدو تسلط تکتینم بر مردم  عست. عگر خدع آفریدگار ق صاحب عخییار عنساو هاست،  

به عی  معناست کییه بییرع  حاکمیییت، ععییم عز قضیی   »ق حکم کردو ندعشیه باشد؟ حد علهم »حاکمیت 

 انتو ق قض  مصتبات فرعم، جز خدعقند کسم شایسیه نیست.  هرع در مقام عجرع نیییز قالیییت علهییم 

، بلکه عقالً ق بالذعت شرن عست ق عفرعد  عز میاو هماو عنساو ها، نه به سبب قیژگم طبیعم ق مترقثم

به سبب عصمت ق ععلمیت، ق ثانیا ق باالضررعر، به سبب قیژگم تقرا ق عدعلت ق علم عییی  حیید رع 

پیدع مم کنند. برعی  عساس، ماهیت چنی  حکتمیم قالیت بر جامعه ختعهد بتد نه نیابت ق قکالییت عز 

   . 50: 10ج  ،1389جامعه )مرهر ،  

 –  182:  1381)لیی  زعیییم،    مردمم»   سخ  با عنتعو »مدرقعیت علهمستم. بر عی  عساس، سسیم عی   

ق یا »عنیخاا حکتمت عسالمم در عصر غیبت» که عز ست  برخم به عسیاد منیسییب مییم شییتد،    .168

 .آشکار مم گردد

نکیه  ابل تعمد عی  عست که در نظریه »عنیصاا»، میاو مقام »ثبتت» یا مدرقعیت ق حقانیت، ق مقییام 

 درت عینم ق ع یدعر ملم ق مذهبم تفاقت قجتد دعرد؛ با عی  بیاو که عگر قالیییت فقیییه بییه »عثبات» یا  

عنتعو ی  قالیت عیدئتلتژی  مالحظه شتد ناظر به حتزه »ثبییتت» عسییت؛ یعنییم ضییرقرت شییناخت 
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 تععد حاکم ق عحکام حکتمیم شرن قجتا قالیت عسییت ق ربرییم بییه عنیخییاا مییردم نییدعرد؛ زیییرع 

عمر  کامالً تخصصم عست. بنابرعی ، قکالت فقیه در حتزه ثبییتت کییامالً منیفییم شناخت  تععد حاکم  

عست. عما عی  مرلب که فقیه رع ختد مردم عنیخاا مم کنند ق عی  عمر عی  دمتکرعسم عست )مرهییر ، 

ناظر به حتزه عثبات عست. بنابرعی ، رأ  ق نظر مردم شییرن قجییتد  عسییت، نییه  ،  333:  24ج    ،1390

عبارت قعضح تر، عنیخاا مردم شرن تحقد قجتد خارجم حکتمت قلم فقیه عست،   شرن قجتبم. به

 .نه شرن قجتا مدرقعیت آو

 .علبیه عی  عبهام پاسخم نیز در بخ  مبانم عنساو شناسم ختعهد دعشت 

چهارم. بر عساس عینکه حاکمیت عسالمم ریده در حاکمیت علهییم دعرد ق در طییتل حاکمیییت عقسییت، 

ز عز عی  سرچدمه سیرعا ختعهد شیید. ماحصییل چنییی  نگرشییم بییه حکتمییت حدقد عخییارعت آو نی

عسالمم عی  عست که حاکم عسالمم نمم تتعند بر خال  عرعده علهم که در آمتزه ها  دینم ق شییریعت 

عسالم بیاو شده عست، عمل نماید؛ چرعکه حاکمیت ق مدرقعیت عق به قعسره تبعیت عز آنها معنییا مییم 

 .یابد

 ناختیمبانی انسان ش -3

عرتبان بی  حکمت نظر  ق حکمت عملم عز مسائل مهم در فلسفه سیاسم عست. در قع  ، ی  رعبره 

تتلید  ق مبنایم بی  آنها بر رعر عست. یکم عز مباحث مهم در مبییانم نظییر ، کییه عییی  عرتبییان در آو 

و مدهتد عست، نتع نگاه هر مکیب ق میفکر  به عنساو عسییت. پرسیی  هییا  مرییرح در حییتزه عنسییا

شناخیم عز پرس  ها  جاقدعنه در فلسفه سیاسم عست. پاسخ هایم که به عی  پرس  هییا دعده شییده، 

متجب ر م ختردو تفاقت مکاتب در حتزه فلسفه سیاسییم مییم شییتد. متضییعم کییه هییر مکیییب در 

مباحث عنساو شناسم عتخاذ مم کند، ت ثیر مسیقیمم در عندیده ها ق دیییدگاه هییا  سیاسییم آو مکیییب 

شت. برع  مثال، پاسخ به پرس  هایم عز آزعد  عمل ق یا مجبتر بتدو عنساو، مبدأ یا مباد  ختعهد دع

پیدعی  ق تکتی  عنساو، ماهیت قجتد ق رقعبط ق  با سایر متجتدعت، ق نیز غایات، عهییدع  ق آمییال 

قیژه ع  رع پم ریز  ختعهد کرد. مکیب یا میفکر  کییه عنسییاو رع   سیاسم  دسیگاه   باشد  هرچه   عنساو

در ععمال ختد مقهتر عرعده مرلد علهم مم دعند با میفکر  که عنساو رع متجتد  صاحب آزعد  عمییل 

همچنی  عگییر عنسییاو رع  .ق دعرع  عخییار مرلد مم بیند، دق نتع عندیده ق عمل سیاسم ختعهند دعشت 

بدعنیم که هیچ کس عز همنتعاو حیید حاکمیییت بییر عق رع ندعشیییه باشیید، بییا   دعرع  فررتم آزعد ق علهم

دیدگاهم که برخم عنساو ها رع عز جنس برتر ق حاکم بر دیگرعو مم دعند، بییه یقییی  در عرصییه تییدبیر 

عمتر سیاسم ق عجیماعم دق نتع تجتیز کامالً میضاد عرعئه ختعهند کرد، ق یا نتع دیییدگاه در خصییت  

او ها  درقو ی  جامعه، آیا ذعتییا نسییبت بییه هییم بیگانییه عنیید ق یییا در درقو آنهییا، عی  سؤعل که عنس

تمایالت ق گرعی  هایم در جهت همگرعیم نسبت به همدیگر  رعر دعده شده عست؟ عگر کسم همانند 

 ، طبیعییم 138:  1389هابز نگاه بدبینانه ع  به عنساو دعشیه باشد ق عق رع ذعتا عاشد  درت بدعند )هابز،  

که نمم تتعند دمتکرعسم رع بپذیرد. عرسرت در پاسخ عی  سؤعل، عنساو رع مدنم بییالرب  مییم دعنیید   عست 

 ؛ یعنم عنساو ها ذعتا به یکدیگر کد  دعرند ق یگانه عند. عزعی  رق، بییدقو عجیمییاع 5:  1386)عرسرت،  

مهییم تییری  نمم تتعنند به حیات ختد عدعمه دهند. با در نظر گرفی  عهمیت عییی  سییؤعالت، مییم تییتعو  

 :قیژگم ها  عنساو شناخیم مؤثر در فلسفه سیاسم عسیاد مرهر  رع در متعرد ذیل خالصه کرد
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علی. سرشت ثابت عنساو: عنساو متجتد  بسیار پیچیده عست. حکمت ق دعن  بم پایاو خدعقند عق رع 

نهاد عق سرشیه به بهیری  نحت ممک  شکل بخدیده عست ق تتعنایم ها  بالفعل ق بالقته فرعقعنم رع در  

ساخیه عست. مسئله فررت عنسانم یکم عز خصلت ها  پیچیده عنساو عست که بسیار  عز عندیدمندعو 

عز در  آو عاجز بتده عند. به عقیده برخم عز نتیسندگاو »دیدگاه عنساو شناسانه عسیاد مبینم بر نظریییه 

عز مکاتب فکر  قعرد مم کنند  . نقدهایم هم که عیداو به برخم 17:  1384فررت مم باشد» )رقدگر،  

 .با تتجه به همی  نگاه عست 

فرریات مربییتن  .فررت» عبارت عست عز: نتعم هدعیت تکتینم عنساو در  لمرق شناخت ق عحساس»

به عدرع  ق شناخت، عصتل تفکر بدر به شمار مم رقند ق فرریات مربتن به تمایییل ق عحسییاس پایییه 

    .73: 1375گلپایگانم،  )ند ها  تعالم عخال م عنساو  لمدعد مم گرد

می  خلقت عنساو   در رعی  ها  میعالم عقست  گ   ق  تفکرعت  مبنا   که   پایه ق عساس شخصیت عنسانم

با دست عتعمل آفرین  نهاده شده عست. درست عست که عنساو بر خال  نظریه معرق  عفالطتو، بییا 

  عصلم شخصیت ختد رع عز آفییرین  شخصییم ساخیه ق پردعخیه به دنیا نمم آید، عما عرکاو ق پایه ها

دعرد، نه عز عجیماع. جامعه عنساو رع عز نظر عسیعدعدها  ذعتم، یا پرقرش مم دهد ق یا مسخ مییم کنیید. 

نفس ناطد نخست بالقته عست ق به تدریج، به فعلیت مم رسد. بنابرعی ، عنسییاو عز نظییر عصییتل عقلیییه 

  معنت  ق ماد ، مانند هر متجتد زنده دیگییر  فکر ق عندیده ق عز نظر عصتل گرعی  ها ق جاذبه ها

عست که نخست همه عصتل به صترت بالقته در عق قجتد دعرد ق سپس به دنبال ی  سلسله حرکییات 

جتهر  ق تحت ت ثیر عتعمل بیرقنم، شخصیت فرر  عق جتعنه مم زند ق رشیید مییم کنیید )مرهییر ، 

   .400 – 401: 2ج  ،1390

فررت، ی  پی  فرض مهم، عما تصریح ناشییده قجییتد دعرد: عز نظییر در تمام مباحث عسیاد در حتزه  

عیداو، عمتر فرر  تماما به لحاظ عخال م، ختا ق عرزشمند محسییتا مییم شییتند. عزعییی  رق، آنچییه 

  .81 :1394عخال ا بد به شمار مم آید عز عمتر فرر  محستا نمم گردد )با م نصرآباد ، 

فررت، که سرشیم قیژه ق آفریندم خا  عست، غیر عز طبیعت عست که در همه متجتدها  جامد ق 

بم رقح یافت مم شتد، ق غیر عز غریزه عست که در حیتعنات ق در عنساو در بُعد حیتعنم عش متجییتد 

عست. عی  قیژگم فررت با بین  شهتد  نسبت به هسیم محض ق کمال نامحدقد همرعه عسییت ق بییا 

گرعی  حضتر  نسبت به مدبر  که جهل ق عجز ق بخل رع به حریم کبریایم عق رعه نیسییت   کد  ق

: 1381آمیخیه ق هماهنگ عست. فررت عنسانم مرلد بینییم ق مرلیید خییتعهم عسییت )جییتعد  آملییم،  

137.  

الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِیینَ وَ لََقدْ کرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ : »ا. کرعمت ذعتم ق عکیسابم عنساو

  .70عسرعء: ) »الطَّیباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ علی کثیرٍ ممَّنْ خَلَْقنا تَْفضیالً

مقصتد عی  عست که مییا در خلقییت ق آفییرین ، عق رع مکییرم  «وَ لََقدْ کرَّمْنا» :ق یم که خدع مم گتید

ق آفییرین  عق  ییرعر دعدیییم،... عییی     رعر دعدیم؛ یعنم عی  کرعمت ق شرعفت ق بزرگتعر  رع در سرشت 

: 22ج  ،  1390عست که عنساو عگر ختد رع آنچناو که هست بیابد، کرعمت ق عزت رع مم یابد )مرهر ،  

666.  
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در نگرش عسالمم، همه عنساو ها عز کرعمت ذعتم برختردعرنیید کییه عییی  عمییر حییاکم عز عنایییت قیییژه 

  .155: 1388خدعقند به نتع عنساو هاست )رجبم،  

وَ : »چنی  عز نظرگاه دینم، رقحم علهم در عنساو دمیده شده عست؛ چناو که در  ییرآو مییم خییتعنیمهم

عزعی  رق، بدو ق کالبد آدمم ظرفیت ق گنجای  آو رع یافیه عست   .29: حجر)« نََفخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی

دعرد؛ عز ییی   که رقح خدعقند  رع در ختد پذیرع شتد. برعی  عساس، عنساو میاو دق بییم نهایییت  ییرعر

ست، مسیعد حرکت به سمت تکامل ق فرعتر عز فرشیگاو رفی  ق کسییب بییاالتری  کرعمییت عسییت، ق عز 

 .دیگر ست، تا عندعزه ع  مم تتعند سقتن کند که عز حیتعنات نیز فرقتر رقد

؛ ج. آزعد  ق مسئتلیت میقابل عنساو: در عندیده دینم، عنساو عز متهبت عرعده ق عخییار برختردعر عسییت 

إِن اللّه الَ یغَیرُ مَییا » :عرعده ع  که سرنتشت عق ق دیگرعو رع ر م زده ق زمینه تغییر سرنتشت علهم عست 

 . عز سییت  دیگییر، طبیید 11رعد: »)بِقَوْمٍ حَتَّی یغَیرُواْ مَا بِأَنُْفسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءا فَالَ مرَدَّ لَه

لیت عنساو ها با هم مترد تتجه  ییرعر گرفیییه عسییت. بییر عسییاس عینکییه آمتزه ها  دینم آزعد  ق مسئت 

 بییر  تتعو  نمم   باشد  دینم  هرچند   خدعقند عنساو رع تکتینا آزعد آفریده عست، پذیرش هیچ حاکمییم رع

کرد. آزعد  تکتینم عنساو ها مبینم بر عی  سنت علهم عست که خدعقند زمانم نعمت هییا    تحمیل  ق 

ختد رع به بندگان  عرزعنم مم دعرد که آنها ختد رع مهیا  دریافییت آو نماینیید. در مقابییل، عنسییاو هییا 

  . 23:  1381جتعد  آملم، )تدریعا باید دی  ق حاکمیت علهم رع بپذیرند 

یعدد  در زندگم فرد  ق عجیمییاعم میتجییه آنهاسییت: مسییئتلیت در برعبییر همچنی  مسئتلیت ها  م

خدعقند، ختد، جامعه ق همنتعاو ق طبیعت. همچنی  مقام خلیفه عللهییم کییه مکمییل قجییتد ق هسیییم 

  .667: 22، ج 1390عست، بدقو تقبل مسئتلیت در برعبر عالم هسیم به دست نختعهد آمد )مرهییر ،  

عزعی  رق، کسم نمم تتعند در  بال سرنتشت جامعییه .ر جامعه ختد مسئتلندبنابرعی ، همه عفرعد در برعب

بم تفاقت باشد ق همه باید در جهت فرعهم شییدو شییرعیط الزم بییرع  رسیییدو بییه سییعادت حقیقییم، 

حضتر  فعال در عسیقرعر حکتمت دینم دعشیه باشند ق عی  عز عصییلم تییری  مسییئتلیت هییا  عنسییاو 

   .94 – 105: 1389جعفر ، )لم پدیتعنه آو عست هاست که دالیل میعدد عقلم ق نق

د. ساحات قجتد  عنساو: عنساو متجتد  میدکل عز دق حیثیت ملکم ق ملکتتم عست. عق در ساحت 

، 1389عنسانم ق حیتعنم عش، عمکاو تعالم در هر دق ست  جسمانم ق رقحانم رع دعرعسییت )مرهییر ، 

بم میعالم ق میدکل عز دق ساحت میفاقت عست کییه طبد آمتزه ها   رآنم نیز آدمم، مرک  .  357:  1ج  

لََقد خَلقنَا اِالنسییانَ فییی اَحسیینِ تَقییویم  ُییمَّ » :مخیار بی  ععال علدیی  تا عسفل علسافلی   رعر مم گیرد

حیثیییت  . 64تییی :»)رَدَدْنا ُ اَسفلَ سَافلینَ اِالّ الَّذینَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ اَجرٌ غَیییرُ مَمْنییون

طبیعم عق عمر  ماد  ق زمانمند عست. در مقابل، حیثیت فرعطبیعم عنسییاو خییارج عز محییدقده زمییاو ق 

مکاو عست که عز آو به »رقح علهم» تعبیر مم شتد. در قع  ، حقیقت عنساو همییاو رقح علهییم بییتده ق 

هییر دق بعیید  جسم فرع ق تاب  آو عست. عزعی  رق، شناخت کامل عنساو ق نیازها  عق در گرق شییناخت 

طبیعم ق فرعطبیعم عنساو عست ق محدقد کردو عنساو در حیثیییت طبیعییم ق شییناخت عق عز عییی  نظییر، 

شناخت حقیقت عنساو نختعهد بتد. شناخت حقیقت عنساو به شناخت بعد رقحانم عق بسیگم دعرد که 

  . 60: 1381م، جتعد  آمل)در نهایت، ما رع به شناخت نیازها  حقیقم عنساو نیز رهنمتو ختعهد کرد 
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عسیاد مرهر  عنساو رع در حیات دنیت ، تنها متجتد  ماد  ق یا مجرد ق رقحانم نمم عنگییارد، بلکییه 

ق نییاگزیر باییید بییه    .269:  2، ج  1390عز نظر عیداو، عنساو متجییتد  دق گییتهر  عسییت )مرهییر ،  

عجیمییاعم ق ع یضائات هر دق گتهر تتجه دعشییت. عییی  تلقییم عز عنسییاو، در غایییت ق مقصیید حیییات 

چگتنگم تدبیر ق رقش عدعره عجیماع، نق  تعیی  کننده ع  دعرد. عنساو با مرگ بدو پایاو نمم پذیرد، 

بلکه حقیقت عنساو، که همانا نفس ق رقح عقست، به سییت  خییدع  سییبحاو بییازمم گییردد. بنییابرعی ، 

 .ناگزیر در حیات دنیت  نیز باید برع  عی  بازگدت، جایگاهم لحاظ گردد

ل جاقدعنگم عنساو: عصل جاقدعنگم یکم عز قیژگم ها  عنساو ق عز ختعسیییه هییا  درقو نهفیییه ه. عص

همییه بییه گتنییه ع  در    .210:  1388همه عنساو هاست ق نباید عنصییر  منفییم تلقییم شییتد )رجبییم،  

تکاپتیند تا نام ق ندانم برع  همیده در جهاو به یادگار بگذعرند. جاقدعنگم عز متضتعات میرتب بییر 

الو به ماد  بتدو عنساو، مرگ رع نقره پایاو عق مم دعنند. رقح یییا نفییس ئت رقح عست؛ چرعکه  اعصال

عنساو، که مال  شخصیت قع عم عقست ق جاقدعنگم عنساو به قعسره جاقدعنگم عقست، عز نظر مقییام 

محصییتل ق مرتبه قجتد ، در عفقم مافتق عفد ماده ق مادیات  رعر گرفیه عست. رقح یا نفس، هرچند  

تکامل جتهر  طبیعت عست، عما طبیعت در عثر تکامل جتهر ، که تبدیل به رقح یا نفس مییم شییتد، 

عفد قجتد  ق مرتبه ق مقام باالتر  مم یابد؛ یعنم عز جنس عالمم دیگر مم شییتد کییه عییالم مییاقرع  

  .515: 2 ج ،1390  مرهر ،طبیعت عست )

عهدع  عق نیز نمم تتعند فقط معرت  بییه زنییدگم  بر عساس عینکه عنساو متجتد  صرفا دنیایم نیست،

دنیایم ق رفاه ق عمنیت ماد  باشد، بلکه همه عینها پی  زمینه دسییابم عنساو بییه مقییام خلیفییه عللهییم ق 

سعادت جاقدعنه عست. عنساو در میاو سیر تکاملم جهاو به ست  کمال مرلد، مسیر  جاقدعنییه پییی  

ت به ست  پرقردگار ختد به سخیم در تالشییم، ق عق رع مال ییات رق  دعرد. »ع  عنساو، به رعسیم که ت

 . عر  پایاو ناپذیر عنساو برع  رسیدو به جاقدعنگم، با عتصال ق رسیدو بییه 6ختعهم کرد» )عندقاق:  

 .ذعتم عست که جاقدعنه ق کمال مرلد عست 

 مطهری شهید مهم ترین تأ یرات مبانی انسان شناختی در فلسفه سیاسی . 3 – 1

عقل. هر حکتمت ق دقلیم برع  ت می  نیازها  عساسم شهرقندعو ختد، ناچار عز در نظر گییرفی  عبعییاد 

فرر  ق سرشت ثابت آنهاست. همچنی  تتجه یا عدم تتجه به عی  قیژگم عنسانم، پیامدها  سیاسییم 

دعشت.  انتو گذعر  صحیح نیازمند علم به عبعاد مخیلییی قجییتد عنسییاو، بییه خاصم به دنبال ختعهد  

قیژه قیژگم ها  ثابت ق همه گیر عنسانم، عست. هر در علم به عی  عمییتر کامییل تییر باشیید بییه همییاو 

 .میزعو،  انتو گذعر  بهیر  عتفاق ختعهد عفیاد

و آزعد  تکییتینم ق آزعد  دقم. عز نکات ظریی ق عرزنده فلسییفه سیاسییم عسییالمم، تمایزگییذعر  میییا

تدریعم عست؛ بدی  معنا که درست عست که آزعد  تکییتینم پذیرفیییه عسییت، قلییم عز سییت  دیگییر، 

هدفدعر بتدو خلقت عنساو در عی  مکیب، مان  آزعد  تدریعم عقست ق باید  تعنی  ق مسئتلیت هایم 

 .رع در جهت غایت آفرین  ختد پذیرع باشد

بر عساس آزعد  تکتینم، عنساو هرگز بر پذیرش هیچ حاکمییم مجبییتر ستم. هماو گتنه که بیاو شد،  

نختعهد بتد ق عساسا عجبار عق عز ست  هر شخص حقیقم یا حقت م، عز دید آمتزه ها  میر م عسییالم، 

گناهم عست نابخدتدنم. عزعی  رق، حیم دی  ق حکتمت دینم رع نیز نمم تتعو بر ق  تحمیل کرد. عما 
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و مخیار نیست که هرگتنه دل  ختعست زندگم کند ق زمییام عمییتر عجیمییاعم ق به لحاظ تدری ، عنسا

فرد  ختد رع به هر که ق هر گرقهم ختعست بسپارد، بلکه متظی به پذیرش دی  ق حاکمیییت علهییم 

 .ق تالش در جهت عسیقرعر ق فرعگیر شدو آو عست 

عنیخاا» ق »مدرقعیت دقگانه»، »شاید بیتعو با عنایت به مرلب مزبتر، در پاسخ طرفدعرعو نظریه ها   

که آو رع به عسیاد مرهر  نیز نسبت مم دهند، عی  گتنه گفت که مبنا  مدرقعیت نظام سیاسم مبینم 

بر قالیت فقیه، نبتد آزعد  عنساو در حتزه تدری  عست که بر عساس آو، باید به قالیت علهم ق در پم 

رجم حاکمیت فقیه، که بر مبنییا  عخییییار ق آزعد  آو، به قالیت فقیه ت  دردهد. عما در مقام تحقد خا

تکتینم عسیتعر عست، تمامِ نق  برع  مردم عست که با طتع ق رغبت مم تتعننیید سییبب تحقیید قعییده 

 .علهم در عسیقرعر حکتمت صالحاو باشند

برعی  عساس، قالیت عمتر مسلماناو ق تدکیل حکتمت دینییم در عصییر غیبییت نیییز بییا مدییرقعیت ق 

آمیخیه عست، قلم باز همانند عصر حضتر، با ع بال عکثریت جامعییه بییرقز ق ظهییتر مییم حقانیت علهم  

 .یابد

عز عی  دید، مردم سرنتشت ختی  رع به عشخاصم قعمم گذعرند که به عنیخاا ختد برگزیده عند، بلکه 

فرعتر عز عی  »عز حقتق عقلیه هر ملیم عست که باید سرنتشت ق تعیی  شکل ق نتع حکتمییت خییتد رع 

 . بییدی  رق ، تعیییی  ق تدییکیل نییتع 42: 3، ج 1378، )ره  ر دست دعشیه باشد )متسییت  خمینییمد

حکتمت معرت  به گزین  ق عنیخاا مردم عست؛ گزین  ق عنیخابم که با آزعد  تمام همرعه عسییت ق 

 ، ره) خمینییم متسییت آرعء مردم در قع  ، نداو مم دهد که کدعم نظام سیاسم مرلتا آنییاو عسییت  )

  .52: 3 ج ،1378

چهارم. عخییار ق آزعد  عنساو جز با  بتل آنچه در عسالم »فررت» نامیده مم شتد ق پییی  عز عجیمییاع، 

 . عنسییاو 421 :3، ج 1390در می  خلقت به عنساو عرا شده عسییت، معنییا پیییدع نمییم کنیید )مرهییر ،  

رعت، ذهیی  رع متجتد  مخیار عست ق پذیرش عخییار در قجتد عق، به صترت مسئله ع  فلسفم، به س

به بحث آزعد  در حتزه فلسفه سیاسم، منیقل مم کند. »جبر» یعنم: حیمیت ق عجیناا ناپذیر  ق بییه 

 ج ،1390 مرهییر ،عصرالح فالسفه، ضرقرت ق قجتا که در مقابل عخییار ق آزعد   رعر مم گیییرد )

ر  در همه بحییث هییا  . با قجتد عبهام ق عخیال  بسیار در مفهتم جبر ق عخییار، ی  ماده مدی180:  3

 .حدقد آزعد  عنساو در عمل» رع بیاو نمایند»قجتد دعرد ق آو عینکه همه میفکرعو ختعسیه عند 

نظریه »فررت» یعنم عینکه عنساو در مسیر حرکِت جتهر  فرعگیرِ جهاو، با بعد  عالقه بر بُعد مییاد  

حییت تیی ثیر عتعمییل محیییط به جهاو مم آید ق پایه عقلم شخصیت عق رع هماو بعد مم سازد. سییپس ت

تکمیل مم شتد ق پرقرش مم یابد. عی  بُعد قجتد عست که به عنساو شخصیت عنسانم مییم دهیید، تییا 

  .385: 2 ج ،1390  مرهر ،آنجا که ستعر ق حاکم بر تاریخ مم شتد ق مسیر تاریخ رع تعیی  مم کند )

دگرگتو نمتدو شییرعیط حییاکم  ق تغییر عصالح، به  ادر  عنساو  عسالم،  سیاسم   پنجم. در عندیده فلسفم

عست ق ریده مسئتلیت عق نیز بر همی  عصل عسیتعر عست. همی  فلسفه سیاسییم عسییت کییه مسییئتلیت 

نظارت عمتمم رع به عنتعو قظیفه ع  همگانم مررح ساخیه عست. عمر بییه معییرق  ق نهییم عز منکییر، 

عساسییم عسییت )عمیییدزنجانم،  بیعت ق حد رأ  ق مداقره ق نقد، عز سازقکارها  عجرعیم عییی  عصییل

1377 :153 – 152.  
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شدم. عز آو حیث که عنساو به نیرق  عقل ق عرعده مجهییز عسییت،  ییادر عسییت در مقابییل میییل هییای  

مقاقمت ق عیسیادگم نماید، ختد رع عز تحت ت ثیر نفتذ جبر  آنها آزعد نماید ق بر همه میل هییا حییاکم 

ست ق در هیچ حیتعنم قجتد نییدعرد ق همییی  عسییت کییه باشد. عی  تتعنایم بزرگ عز مخیصات عنساو ع

عنساو رع شایسیه تکلیی مم کند، به عق حد عنیخاا مم دهد ق عق رع بییه صییترت ییی  متجییتد قع عییا 

  .283: 2 ج ،1390 مرهر ،آزعده ق عنیخابگر ق صاحب عخییار درمم آقرد )

مم دعند، ق چییتو عز عرعده   فلسفه سیاسم غرا ریده ق مند  آزعد  رع تمایالت ق ختعه  ها  عنساو

عنساو سخ  مم گتید در قع  ، فر م میاو تمایل ق عرعده  ایل نمم شتد. عز نظر فالسفه غییرا، عنسییاو 

متجتد  عست دعرع  ی  سلسله عمیال ق ختعست ها ق مم ختعهد که بییر طبیید آنهییا زنییدگم کنیید ق 

  .345: 24ج  ،1390همی  تمایل مند  آزعد  عمل عق ختعهد بتد )مرهر ، 

عما عز دیدگاه عسالم، میاو تمایل ق عرعده تفاقت قجتد دعرد. تمایالت عنساو ریده در حیتعنیت ق غرعیییز 

عق دعرد، قلم مند  عرعده، عقل ق شعتر عنسانم عست. برعی  عساس، آزعد  ق دمتکرعسییم بییر عسییاس آو 

و عست. حد ناشییم عز چیز  عست که تکامل عنساو عیجاا مم کند؛ یعنم آزعد  حد عنساو بماهت عنسا

  .348: 24 ج ،1390 مرهر ،عسیعدعدها  عنسانم عست، نه ناشم عز میل عفرعد ق تمایالت آنها )

بنابرعی ، آزعد  هد  زندگم نیست، بلکه کمال آدمم عست؛ قلم کمال قسیییله ع ، نییه کمییال غییایم. 

 مرهییر ،زعد  عسییت )هد  عنساو عی  نیست که آزعد باشد، قلم برع  رسیدو بییه کمییال، نییاگزیر عز آ

    .317: 2 ج ،1390

هفیم. عز دیگر متعرد می ثر عز مبانم عنساو شناسم، متضتع تقسیمات آزعد  عست. عزآنجاکه برع  عنساو 

دق ساحت ماد  ق معنت   ائل شییدیم، آزعد  نیییز بییه عنسییانم ق حیییتعنم تقسیییم مییم شییتد. »آزعد  

یگر، آزعد   ته غضبیه ق  ته شییهتیه عسییت، ق حیتعنم» آزعد  شهتعت، هتع ق هتس ها ق به عبارت د

قع عییم مقدس عست ق منظییتر عز عییی  آزعد ، قجییتد عسیییعدعدها  برتییر ق بییاالتر عز »  »آزعد  عنسانم

عسیعدعدها  حیتعنم عنساو عست که یا عز مقتله عتعطی ق گرعی  ها ق تمایالت عالم عنسانم عسییت ق 

  .120: 24 ج ،1390  مرهر ،آزعد  ها  میعالم هسیند )یا عز مقتله عدرع  ها ق عندیده ها که مند  

خدعقند عنساو رع آزعد عز هر بند ماد  ق غیرماد  آفریده عست. عنساو ختد نیییز باییید بییرع  آزعد  عش 

عرزش  ایل بتده، زیر بار ذلت هیچ کس ق هیچ ختعهدم عز تمایالت نفسانم نباشد. بر همییی  عسییاس 

، که باییید بییا رفیی  متعنیی  بییه فعلیییت برسیید، آزعد  بییه »آزعد  ق بر عساس فررت مرلد گرع  عنساو

 .عجیماعم» ق »آزعد  معنت » تقسیم مم شتد

آزعد  عجیماعم» یعنم: بدر در عجیماع، عز ناحیه سایر عفرعد عجیماع آزعد  دعشیه باشد ق عفرعد جامعه »

عسیییعباد نکنیید ق  ییتع  فکییر  ق مانعم در رعه رشد ق تکامل عق  رعر ندهنیید؛ کسییم عق رع عسیییثمار ق  

  .437: 2 ج ،1390  مرهر ،جسمم عق رع در جهت مناف  ختد به کار نگیرد )

آزعد  سیاسم» یکم عز ع سام آزعد  عجیماعم عست که در حتزه دعن  علییتم سیاسییم، دعرع  ععیبییار »

دد کییه عز خاصم عست. در نظر گرفی  رعبره فرد ق دقلت گتنه ع  خا  عز آزعد  رع به تصتیر مم ک 

آزعد  سیاسم» یعنم عینکه فرد بیتعند در سرنتشییت سیاسییم ق . »آو به »آزعد  سیاسم» تعبیر مم شتد

عجیماعم کدتر ختد، در عنیخاا زمامدعرعو ق مقامات سهیم باشد ق عمکاو دسییابم به تمییامم مدییاغل 
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ق عفکار ختد رع به نحییت سیاسم ق عجیماعم کدتر ختد رع دعرع باشد ق بیتعند در مجام ، آزعدعنه عقاید  

  .96: 1385مقیضم عبرعز کند )طباطبایم مؤتمنم،  

آزعد  معنت » به معنا  آزعد  باطنم ق رقحم عست؛ عینکه عنسییاو بنییده حییر ، شییهتت، خدییم ق »

عفزقو طلبم نباشد. عی  آزعد  جز عز طرید دی  ق کیب آسمانم ق عیماو ق عمل بییه آنهییا  ابییل تیی می  

: 1385  مؤتمنم،  طباطبایمعجیماعم، بدقو آزعد  معنت  میسر ق عملم نیست )نیست. همچنی  آزعد   

491 - 440.  

عنسانم، بی  آزعد  تفکییر ق »هدیم. با ت مل در مرالب مزبتر ق همچنی  مبانم »کرعمت» ق »عقل ق عرعده

  بییه آزعد  عقیده باید تمایز  ایل شد. تفکی  میاو آزعد  عقیده ق آزعد  تفکر عز عی  منظر، ضییرقر

نظر مم رسد که در جهت تبیی  آزعد  در حکتمت عسالمم ق تمییایز آو بییا آزعد  در مییرعم نظییر  ق 

عز عییی  منظییر،  عقیییده آزعد  چرعکه  آید؛  مم  شمار  به  مبنایم  مباحث   جمله  عز  دمتکرعسم   عملم لیبرعل

درحالم که »آزعد  تفکر»، قیژگم نظام  عست، »تمایل» مبنای  که  عست   دمتکرعسم   قیژگم نظام لیبرعل

عسالمم ق مبنا  آو »عرعده» عست. مند  بسیار  عز عقاید ی  سلسییله عییادت هییا، تقلیییدها ق تعصییب 

هاست. »عقیده» به عی  معنا، نه تنها رعه گدا نیست که بعکس، نتعم عنعقاد عندیده به شمار مم آییید ق 

د  عقیده زیاو بارتری  عثرعت رع برع  فییرد ق جامعییه مایه عسارت  ته مقدس تفکر عست. عی  گتنه آزع

به دنبال دعرد. بنابرعی ، به هرگتنه عقیده ع  نباید عحیرعم گذعشت ق در نییجییه، نظییام سیاسییم باییید بییا 

عقاید باطل در جهت تمهید آزعد  قع عم ق میعالم ق مبینم بر تفکر ق عسیدالل مبارزه کنیید )مرهییر ، 

   .120 – 126: 24ج  ،1390

نهم. مفهتم آزعد  ق دمتکرعسم عز دیدگاه عسالم ق غرا میفاقت عست. عی  تفاقت عز عنسییاو شناسییم 

عییی  دق مکیییب ق ت کییید هرکییدعم بییر جنبییه ع  عز سییاحات عنسییاو برگرفیییه شییده عسییت. »آزعد » ق 

»دمتکرعسم» در  امتس عسالم، جنبه عنسانم دعرد، ق در غرا، جنبییه حیییتعنم. دمتکرعسییم در عسییالم، 

   .347-348:  24ج  ،1390عنم: عنسانیِت رهاشده، ق در غرا یعنم: حیتعنیِت رهاشده )مرهر ، ی

دهم. عزآنجاکه آزعد  عبزعر  عست برع  رشد ق تکامل عنساو ها، خررعت هرگتنه جبییر ق تحمیلییم در 

نکییه عنیخاا عنساو ها به حد  عست که عگر مسئتالو جامعه بختعهند هرچند با حس  نیت، به بهانه عی

مردم  ابل ق الید نیسیند ق ختدشاو نمم فهمند، به جا  آنها تصمیم گیر  کنند ق آزعد  عنیخییاا رع 

 ،1390 مرهر ،عز آنها بگیرند عی  مردم تا عبد بم لیا ت با م مم مانندق رشد عجیماعم پیدع نمم کنند )

  .390: 24 ج

عق سرشیییه عسییت، پییا در عرصییه   یازدهم. هر متجتد  برعساس عسیعدعد  که دست آفرین  در نهییاد

پییس عز عییی  مرحلییه عسییت کییه .  هسیم مم گذعرد ق همی  مبنا  به قجتد آمدو حقتق طبیعم عسییت 

مرععات حقتق عفرعد» )ععراء کل ذ  حد حقه  معنا پیدع مم کند؛ یعنم »تعریی »عدعلت عجیماعم» به  

لتیت پیییدع مییم کننیید. در عییی  عفرعد بدر نسبت به یکدیگر ق در مقایسه با یکدیگر، نتعم حقتق ق عق

میاو، عنساو، که دعرع  خلقیم منحصر به فرد عست ق با فررتم علهم ق مرلد گرع ق کرعمیم ذعتم پییا بییه 

عرصه هسیم مم گذعرد، دعرع  حقتق قیژه ع  عست که بدقو در نظر گرفی  آنهییا، زنییدگم عق سییاماو 

 .عجیماعم نمم یابد
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اا طبیعت ق آفرین  عرجاع دعده شد ق بییه سییبب عخیییال  بر خال  »حقتق طبیعم فرد »، که به کی

عسیحقاق ها، مخیلی عست، »حقتق طبیعم عجیماعم» مساق  ق مدابهند. در عی  حالت عست که باییید 

با عنساو ها به مساقعت رفیار شتد. عفرعد عنساو عز لحاظ مدنم، همییه دعرع  حقییتق طبیعییم مسییاق  ق 

کیسابم عست که به عنجام کییار ق قظیفییه شییاو بسیییگم دعرد. مدابهم هسیند ق تفاقت آنها در حقتق ع

علت عی  تساق  عی  عست کییه مرالعییه در عحییتعل طبیعییت عنسییاو هییا، رقشیی  مییم کنیید کییه عفییرعد 

یا مرئتس، مرییی  یییا   رئیس  طبیعیا  کدعم  هیچ   عسل  زنبتر   بیل  عز  عجیماعم،  حیتعنات  برخال    عنساو

امده عند. عمتر زندگم عجیماعم عنساو ها طبیعم نیست ق قظیفه ها مراع، فرمانده یا فرمانبردعر به دنیا نی

  .162: 19 ج ،1390 مرهر ،ق مسئتلیت ها به دست طبیعت تقسیم ندده عست )

دقعزدهم. عز ست  دیگر، عدعلت ختعهم قدیعه ع  علهم در نهاد ق ذعت کمال طلییب بدییر عسییت. عگییر 

گیرد به جایم مم رسیید کییه قع عییا عییدعلت خییتعه بدر ختا تربیت شتد ق زیردست مربم کامل  رعر 

شتد، مناف  جم  رع بر نف  شخصم ترجیح دهد، ق هماو گتنه که زیبییایم رع دقسییت دعرد عییدعلت رع 

دقست دعشیه باشد؛ چرعکه عدعلت عز مقتله زیبایم عست، قلم زیبایم معقتل نه زیبییایم محسییتس. در 

دعلت ختعه بتده عند، درصترتم کییه منافعدییاو هییم تاریخ، متعرد  یافت مم شتد که عفرعد  عادل ق ع

عیجاا نمم کرده عست؛ بر خال  مناف  فرد  شاو، عدعلت، مرلتا، هد  ق آرزقیداو بییتده عسییت، 

بلکه حیم عدعلت رع در حد ی  محبتا دقست دعشیه عند ق ختدشاو رع فدع  رعه عییدعلت کییرده عنیید 

  .158  - 159: 18 ج ،1390 مرهر ،)

عجرع  عدعلت ق تساق  حقت م در بی  شهرقندعو ی  جامعییه بییر مبنییا  کرعمییت   سیزدهم. همچنی 

ذعتم عنساو ختعهد بتد؛ کرعمیم که حاکم عز عنایت قیژه خدعقند در تکییتی  نییتع عنسییاو عسییت. عییی  

 .عنایت در صحنه عجیماع، جز با عجرع  عدعلت نمایاو نختعهد شد

 مبانی معرفت شناختی. 4

نحته حصتل شناخت برع  عنساو، عز د ت ق ت مل عندیدمندعو بم بهره نبییتده   عز دیرباز، ماهیت علم ق

عست. عما در زماو ها  می خر، همت فیلستفاو میتجه متضتع شناخت شناسم شده عست، تا آنجا کییه 

عده ع  مدعم شده عند: فلسفه، جهاو شناسم نیست، بلکه شناخت شناسم عست. عینکه جهاو شناسییم 

ده در آرعء گتناگتو درباره رعه ها  دسییییابم عنسییاو بییه معرفییت دعرد ق عییی  ها مخیلی مم شتد، ری

 .عخیال  به عخیال  در نظریات ق فرعیندها  سیاسم مم کدد

عمکاو دسییابم به حقیقت: عهمیت مسئله عمکاو شناخت برع  عنساو ق عثبات آو، به  در  فرعقعو عست 

علتم حسم ق تجربم بدعو قعبسیه عست. عزعییی    که عرزش ق ععیبار تمامم علتم ق معار  بدر ، حیم

  .343: 13 ج ،1390 مرهر ،)  رق، عقلی  مسئله عز مسائل شناخت،عمکاو شناخت برع  عنساو عست 

متضتع عمکاو شناخت میت ی بر پذیرش قجتد حقیقت ها  ثابت ق  رعم در عالم هسیم عست. عمییا 

هم عز مدکالت بدریت باز نمم کند، بلکه صر  قجتد حقاید ثابت، بدقو عمکاو دسیرسم به آنها گر

زمانم ستدمند ختعهد بتد که عمکاو دسییابم به آو حقاید نیز قجتد دعشیه باشد. در عندیدییه عسییالمم، 

عنساو ها عز عبزعرها  کافم شناخت برع  رسیدو به حقیقت برختردعرند ق حقیقییت هیییچ گییاه دقر عز 

در عسیفاده عز عبییزعر ق منییاب  معرفیییم ق همچنییی  دسیرس نختعهد بتد. هرچند ممک  عست عنساو ها  

تربید صحیح آنها با همدیگر برع  کدی حقاید خرا ق عشیباه کنند، قلم ضتعبط ق معیارهییایم پییی  
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بینم شده عند که در مجمتع، مم تتعند عنساو رع به یافی  حقیقییت عمیییدقعر کییرده، آو رع عمییر  ممکیی  

ت نرسد که در عییی  صییترت، رعه کارهییایم قجییتد دعرد تییا نداو دهد، عگرچه در متعرد  نیز به حقیق

  .186-192: 1381بدریت در ب  بست معرفیم  رعر نگیرد )جتعد  آملم، 

مناب  معرفیم: در عندیده عسیاد مرهر ، مناب  معرفیم بدر منحصر بییه حییس، عقییل ق تجربییه نیسییت. 

قلم عی  منییاب  بییرع  شییناخت هرچند شناخت ها  به دست آمده عز عی  مناب  بسیار عرزشمند عست،  

عساسم تری  مسئله پی  رق  عنساو، یعنم تدخیص رعه زندگم سییعادت مندعنییه کییافم نیسییت. عییی  

سؤعل ق سؤعالت میعدد دیگر همتعره برع  عنساو مررح بتده ق نظریات بسیار  در عی  باره عرعئه شده 

و، عز طیی ها  مخیلی، در عییی  باعی  حال، هیچ نقره مدیرکم در هیچ مقرعم میاو عندیدمندع .عست 

زمینه به چدم نمم خترد. عی  تجربه تاریخم ما رع به عی  نییجه مم رساند که حس ق عقل به تنهییایم 

در پاسخ گتیم به عی  سؤعالت ناتتعنند؛ چرعکه حس، تنها مم تتعند پدیییده هییا  جزئییم محییدقد بییه 

عی ، به سبب رعه ندعشی  عی  نتع شناخت شرعیط زمانم ق مکانم ق  یتد دیگر رع کدی کند. عفزقو بر  

بدر  به ماهیت ق رقعبط درقنم ق ماقرع  ماد  عشیا، به هیچ قجه  ادر نیست مسییائل عرزشییم ق بییه 

عقلِ تنهییا نیییز در    .398:  13  ج  ،1390  مرهر ،قیژه رعبره رفیار عنساو با نیایج عخرق  رع تبیی  کند )

رعبره عنساو ها با یکدیگر مررح عست تتفید چندعنم نختعهیید پاسخ گتیم به سؤعالت میعدد  که در  

دعشت؛ زیرع بدیهیات عقل محدقد عست ق عبهامات پی  رق  بدریت نامحدقد. ختد عقل نیز به عییی  

ناتتعنم قع ی عست ق به آو ععیرع  مم کند. با تجربه نیز تنها مم تتعو پدیده ها  ماد  رع شناخت. با 

گتنم هسیند که دقر عز دسیرس حس، عقییل ق تجربییه  ییرعر دعرنیید. عینکییه عی  حال، پدیده ها  گتنا

رفیارها  عنساو چه ت ثیر  در سرنتشت عخرق  ق  ختعهد دعشت ق سؤعالت دیگییر  کییه نییاظر بییه 

رعبره جهاو ماد  با جهاو عبد  عست، سؤعالتم هسیند که پاسخ گتیم به آنهییا نیازمنیید منبیی  معرفیییم 

ندیده عسالمم، قحم به عنتعو یکم عز مهم تری  مناب  معرفیییم ق مکمییل دیگر  عست. عزعی  رق، در ع

سایر مناب  معرفم شده عست که در متعرد گتنییاگتو، رعهگدییا  بسیییار  عز مدییکالت معرفیییم بدییر 

  .58: 2 ج ،1390 مرهر ،ختعهد بتد )

 عز  کییه  ت عسیی   زنده  متجتد  ی   بساو  »جامعه»  که  عست   معیقد  مرهر   شهید  جامعه،  ق  فرد     رعبره  در

 مدیییر ، سرنتشت   ها جامعه) ها عمت  برع   رآو»  عیداو ععیقاد به. باشد مم برختردعر قع عم  حیات

 قجییتد »عمییت » عگییر عسییت  بدیهم. عست   ائل عصیاو ق  طاعت   عمل،  شعتر،  ق  فهم  مدیر ،  عمل  نامه

  .30: 1392)مرهر ،  »ندعرد معنم عصیاو ق  طاعت  ق  شعتر ق فهم ق  سرنتشت  باشد، ندعشیه  عینم

 عصییر عز بعیید غییرا   عندیدییه   گرعیانییه عبزعر ها   نگاه  برخال   جامعه  به  مرهر   شهید  نگاه  عی 

 عمییا.  عق  مصیینتع  جامعه  ق  عست   عصل  فرد  غرا،  مکانیکم     جامعه  در.  باشد  مم  آو  به  عندیدم  رقش 

 قگرنییه کنیید زنییدگم عجیمییاع در باییید که عست  عجیماعم متجتد فردی   مرهر ،  شهید     عندیده  در

 عز نیییز جامعییه نسییبت  همییاو به. عست  فرد شخصیت  تحقد  محل  جامعه  قع    در.  شد  ختعهد  منقرض

 گرعیییم جامعییه ق فردگرعیییم مکیب  دق تعصبات عز فارغ نیز نگاهم چنی .  گیرد  مم  شخصیت   آو  عفرعد

 تقتیییت   عسالم  در  فررت     نظریه  به  قیژه  نگاهم  با  ق  گیرد  مم  شکل   ستسیالیسم  ق  عیندیتیدقعلیسم)

  .96:  1392 مرهر ،)  عست  شده
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 عسییت   معیقد  ق  گرفیه  عصل  رع  عنسانم  فررت  مرهر   شهید  عنساو،  عجیماعم  تکامل     نظریه  در  کل  در

 تتعند مم عنساو عنبیا، بعثت  ق  خلقت   هد   به  عیماو  عجیماعم،  ق  فرد   عخالق  بر  مبینم  رقعبط   الب   در

 سرشت  به نسبت  بدبینم ق یاس گتنه هر نگرش عی . نماید طم  عسالمم     جامعه  در  رع  تکامل  مرعحل

 عگزیسیانسیالیسییم  مارکسیسم،  مکاتب   در  متجتد  دگماتیسم  بانقد  ق  کرده  رد  رع  بدریت      آینده  ق  بدر

  .14 – 31: 1372مرهر ،  )  عست  همرعه عندیدم رقش   ق لیبرعلم ها  عندیده عز  منبعث  گرعیم  علم ق
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 نتیجه گیری

مرهر  عفزقو بر آمتزه هییا  فلسییفم، کالمییم ق فقهییم عسییالم، عز زنییدگم   شهید  تفکر  سیاسم  مبانم

عجیماعم سیاسم عیداو ق حتعد  سیاسم دقرعو عق نیز می ثر بتده ق عی  عمییر در عیییده هییایم همچییتو 

»تفکر عجیماعم»، »عدعلت عجیماعم»، »آزعد  معنت » ق »نظام جمهتر  عسالمم»، ختد رع مم نمایاند. 

نه ها  عینم ق نظر ، با عسیفاده عز عمکانات سنت فلسفه سیاسم عسالمم، کییه در مرهر  در زمی  شهید

تاریخ ق تمدو عسالمم ق به طتر مدخص، با فارعبم شکل گرفت، تحلیلم عقلییم عز متضییتع ثابییت ق 

میغیر ق مقیضیات زماو در عسالم عرعئه مم کنیید ق متضییتعات ق مفییاهیمم همچییتو عنسییاو، عجیمییاع، 

تبیی  ق مناسبات خاصم میاو عقل ق دی ، ق دی  ق عجیماع ترسیییم کییرده ق عیییده حکتمت ق  انتو رع  

 .»سنت عجیماعم عسالم» رع پی  نهاده عست 

هرچنیید فرصییت آو  .شهید مرهر  عز جمله میفکرعنم عست که به مباحث سیاسم تتجه خا  دعشت 

، مرالبم رع مررح کییرده رع نیافت که به تفصیل در باا سیاست سخ  بگتید، عما در البه ال  آثار ختد

عست که زقعیایم عز عندیده سیاسم عیداو رع آشکار مم سازد. در عی  حال، بسیار  عز مباحث عسیییاد، 

حیم بدقو عشاره به متضتع »حکتمت عسالمم»، دعرع  عی   ابلیییت هسییت کییه بییا تدییریح ق تییدقی  

ه فرمتده مقام معظم رهبر ، عفزقو تر در مسائل نظر  ق عملم حکتمت عسالمم، به کار گرفیه شتد. ب

عسیاد مرهر  به حد، یکم عز بزرگ تری  معمارعو بنا  فکر  نظام عسالمم به شمار مم آید. آنچییه عز 

مجمتعه آثار عسیاد مرهر  برمم آید عی  عست که  تعنی  عسالم مییا رع بییه حکتمییت عسییالمم رعه مییم 

حکتمت عسالمم قظیفه عجرع   ییتعنی    نمایاند. » تعنی  حکتمت عسالمم» هماو  تعنی  عسالم عست ق

علهم رع بر عهده دعرد. دعیره مصلحت نیز در تدییخیص مصییادید عحکییام عسییت. حکتمییت عسییالمم ق 

قالیت فقیه عمر  خارق عادت ق خارج عز شناخت ق عمل بدر  نیست، بلکه بمانند دیگییر حکتمییت 

 .عدعلت عمل مم کند ها  عقالیم ق میعار  جهاو عست ق بر عساس مصلحت مردم ق برع  تحقد

 منابع

  رآو کریم -

 نهج علبالغه -

 .عمیرکبیر :تهرعو  .ترجمه حمید عنایت  .سیاست  .1386)  .عرسرت  -

 .مرسل  :کاشاو .استاد مطهری در گذر اندیشه ها  .1394)  .با م نصرآباد ، علم -

-1320 ایییران اجتمییاعی  سیاسییی  تحییوالت)  مذهبی،  احزاب   .1380خاتتو. )  نرجس  برعهتیم،  -

 رقزنه. تهرعو: مقصتد . مجیبم عهیمام به .(1357

 .بنیاد نهج علبالغه :تهرعو .حکمت اصول سیاسی اسالم  .1389. )جعفر ، محمدتقم -

 بییه .مطهییری مرتضی شهید  استاد زندگی  از  ویژ   هایسرگذشت .  1374جمعم عز نتیسییندگاو. )  -

 .1 جلد ذکر. تحقیقات ق ندر   متسسه تهرعو:

 .علزهرعء  :تهرعو .د  مقاله پیرامون مبدأ و معاد  .1381)  .جتعد  آملم، عبدعللده -

 .مؤسسه آمتزشم ق پژقهدم عمام خمینم  دس سره: ،  مانسان شناسی   .1388)رجبم، محمتد،  -

 .قثتق : م .فیلسوف فطرت   .1384) .رقدگر، محمدجتعد -
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 ق  مرالعییات  مؤسسییه  تهییرعو:  ختعجت ،  محمد  ترجمه  کافی.  اصول  شرح   .1384)  صدرعلمی لهی ،  -

 .فرهنگم تحقیقات

 .دعندگاه تهرعو  :تهرعو .آزادی های عمومی و حقوق بشر  .1385. )طباطبایم مؤتمنم، منتچهر -

 . تهرعو: طتبم.آن  هایریشه و اسالمی  انقالب .  1377عمیدزنجانم، عباسعلم. ) -

 هایسییال تییا صفویه از ایران اجتماعی  تحوالت  تاریخ)  شکنند   مقاومت   .1383)  فترعو، جییاو.  -

 رسا.  فرهنگم   متسسه تهرعو: تدی ، عحمد  ترجمه .(اسالمی انقالب از پس

  تهرعو: صدرع.  .اسالم در زن حقوق نظام .  1386مرتضم. ) مرهر ، -

 صدرع. تهرعو: .اسالم در اجتهاد  اصل گفتار، د  .  1398. )مرتضم مرهر ، -

 .صدرع تهرعو:جامعه و تاریخ.  .  1392مرتضم. ) مرهر ، -

 .صدرع: تهرعو اخیر.  ساله  صد  در اسالمی های نهضت  اجمالی بررسی .  1391). مرتضم مرهر ، -

 صدرع. تهرعو: .آ ار  مجموعه .  1390. )مرتضم مرهر ، -

 .صدرع تهرعو:ها.  یادداشت .  1389مرتضم. ) مرهر ، -

 .صدرع: تهرعو آیند  انقالب اسالمی. .  1387). مرتضم مرهر ، -

 .صدرع: تهرعو. بیست گفتار، نظراسالم دربار  علم .  1378). مرتضم مرهر ، -

 .صدرع تهرعو:تکامل اجتماعی انسان.  .  1372مرتضم. ) مرهر ، -

 مؤسسه   م:  شناسی.  انسان  شناسی  کیهان  خداشناسی،  قرآن،  معارف .  1394مصباح، محمدتقم. )  -

 .سره  دس  خمینم عمام پژقهدم  ق آمتزشم

مؤسسییه آمتزشییم ق پژقهدییم عمییام   : ییم  .حقوق و سیاست در قرآن   .1384)  .مصباح، محمدتقم  -

 .خمینم  دس سره

مؤسسه تنظیییم ق ندییر آثییار عمییام  :تهرعو .صحیفه امام   .1378. )، سیدرقح عللده)ره   متست  خمینم  -

 .خمینم  دس سره

 .نم :ترجمه حسی  بدیریه، تهرعو  .لویاتان  .1389)  .هابز، تتماس -

 . تمس :تهرعو .ترجمه عبدعلرحم  عالم .مقدمه نظریه سیاسی  .1389)هیتقد، عندرق،  -

 
 


