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منصور میراحمدی

از دغدغههای جدی اندیشمندان جهان اسالم در طول یکصد سال اخیر ،برقراری نسبت
سنت و تجدد بوده است که بیتردید اساس اندیشه آیتاهلل مرتضی مطهری نیز پاسخی بهه
این نسبت است .تحقیق حاضر بر این فرض بنا نهاده شده است که استاد مطهری در زمینه
تجدد ،سعی در بازسازی سنت دارد؛ لذا در نیل به اهداف مزبور تالش شده است زوایهای
پنهان اندیشه سیاسی مذهبی ایشهان ،بهر اسهاس الوهوی جسهتاری اسهیریونز ،در قاله
مشکلشناسی ،دلیلشناسی ،آرمانشناسی و راه حلشناسهی بها روش پهشوهو تویهی ی-
تحلیلی ،تجزیه و تحلیل شود .مطالعات و بررسی مقاله نشان میدهد استاد مطهری یکی از
مهمترین شخصیتهای فکری نوگرا در ایران معایر است که تالش ارزندهای در بازسازی
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سنت اسالمی ایرانی در زمینه تجدد انجام داده است .به زعم نوارنده فهم تالش نظری وی
میتواند الووی مناسبی برای تداوم رویکرد نوگرایی در اندیشه اسالمی ارائه نماید.

کليدواژگان :سنت ،تجدد ،انديشه سياسی ،نوگرايی ،بازسازی سنت ،مطهری.

 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
 کارشناس ارشد علوم سیاسی.
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انديشه درباره سنت و مدرنيته و فهم مناسب آنها از دغدغههاای ملااناناو و از لنااه
متفکراو معاصر ايراو بوده است .تحوالتی هنانند انقاب مشارو،ه ،تغييار سااطنت باه
لنهوريت و روی کار آمدو رضاخاو ،انقب اسبمی ايراو و ساير تحاوال بعاد از آو را
میتواو در کشنکش سنت و تجدد تحايل کرد .انديشههای متفکراو ايرانی نيز پاسخی به
اين کشنکش بوده است .آو زمانی که گروهی از اتحاد اسبمی سخن میگفتند و گروهی
ديگر در صدد ،راحی نظريه مشرو،ه اسبمی بودند و عدهای مشرو،ه اروپاايی را مناافی
قواعد اسبم میدانلتند يا در سالهای بعد که گروهی از متفکراو غر زدگی را و گروهی
ديگر بازگشت به اصل را محورهای انديشهای خاود قارار مایدادناد ،در صادد حال ايان
کشنکش تاريخی بودهاند .انديشننداو با لريااوهاای فکاری مختاا در ايان تحاوال
حضور داشتند و هر کدام با رويکردی خاص به اين ملئاه پرداختناد :بعضای گاروههاا باا
رويکردی سنتگرا به ،رد و نقد آنچه تجدد ناميده می شود پرداختناد گروهای ديگار باا
رويکردی تجددگرا در لهت ،رد و نقد سنت تبش کردند گروهی هم تبش کردناد ناه
سنت را ،رد کنند و ناه تجادد را ،باکاه هام باه نقاد تجادد و هام سانت بدردازناد و باا
برللتهننودو لنبههای مثبت هر يک ،لنعِ سنت و تجدد را امکاوپذير ننايند.
سؤالی که در اينجا مطرح میشود ،اين است که چرا ايرانياو ،عایرغم ايان تحاوال ،
هنوز در کشاکش سنت و تجددند؟ با ولاود مثباتباودو ايان تحاوال  ،نکتاهای کاه در
لرياوهای فکری ايراو لاب توله میکند ،اين است که روشنفکری در لامعاة اياراو باه
دليل عدم توله به گذشتة خود هنچوو زنجيره و تاريخ ناپيوستهای لاوه میکند .با تولاه
به اين نکته ،گرچه در حال حاضر دشواریهای بليار زيادی در شکلگيری نلبت مطاو
سنت و تجدد در ايراو ولود دارد ،بیگناو اين راه بار ديگر پينوده خواهد شاد و موفقيات
در اين راه ملتازم درسگرفتن از شکلتهای گذشته و واقعبينی بيشاتر در آيناده اسات.
دليل پرداختن ما به سنت و تجدد در انديشة سياسی آيتاهلل مطهری در هنين نکته نهفته
است .به باور نگارنده ،مطالعة موردی انديشه سياسی وی میتواناد الگاوی مناسابی بارای
فهم مناسبا سنت و تجدد در لرياو نوگرايی دينی در دوراو معاصر ارائه کند.
اين مقاله بر آو است از روش اسدريگنز برای فهم نظريههای سياسی آيتاهلل مطهاری
دربارة مناسبا سنت و تجدد استفاده کند .اسدريگنز معتقد است« :نظريهپردازاو سياسای،
صرف نظر از اختبف نظر چشنگير در سبک و مفاهيم ،نهتنها با ملائل اساسای يکلاانی

سر و کار دارند ،باکه برای پاسخگويی به اين ملائل روش نلبتا هنگونی اتخاذ کردهاناد»
(اسیریونز ،7831،ص  .)83به اعتقاد اسدريگنز نظرياا سياسای مراحاای دارد کاه ترتياب
مراحل آو هنيشه اينگونه مایباشاد .1 :مشااهدة باینظنای  .9تشاخي
بازسازی لامعه  .4ارائه راه حل(همان ،ص.)24-81

عاال آو .3

اسدريگنز در گام اول مدعی است انديشننداو سياسی هر دوراو بهشد واقعگرايناد و
انديشههای سياسی آناو پاسخ به مشکب محيط سياسی آناو است بنابراين بارای فهام
افکار يک نظريهپرداز سياسی اولين سؤال اين است« :مشکل او کدام است؟ چه نارسايی و
بینظنی مشخصی را میخواهد درماو کند؟» (همان ،ص .)42وقتی نظريهپرداز شرايطی را

ص .)38مرحاه بعدی بازسازی لامعه است که از مراحل قبای پژوهش بر میآيد .مشااهده
بینظنی غير از مشکل تشخي عال ،ملئاه ديگر را مطرح میکند و آو عبار اسات از
اينکه اوضاع سياسی مرتب چه خصوصياتی دارد؟ نظريهپرداز در اين مرحاه از هلتها گذر
میکند و به بايدها میرسد (همان ،ص .)771سرانجام آخرين لزء نظريههای سياسی ارائاه
راه حل ،پيشنهادها و توصيههای عنای است .اين توصيهها گاه صريح و گاه تاويحی است
(برزگر ،7834 ،ص .)44در اين مرحااه ،نظرياهپارداز باا تولاه باه قاباياتهاا ،امکاناا ،
ضرور ها و حقايق به ارائه راه درماو بحرانی که مشاهده کارده اسات مایپاردازد .نکتاه
پايانی که دربارة الگوی نظری بايد گفت ،اين است که «ترتيب اين مراحل در ارائه نظرياه
سياسی منکن است در عنل تا حدودی رعايت نشده باشد اما در روند للتار ترتيابِ ايان
مراحل هنيشه اينگونه است» (اسیریونز ،7831،ص.)28
بر اساس الگوی فوق ما به بررسی نلبت سانت و تجادد در انديشاه سياسای آياتاهلل
مطهری میپردازيم .در اين چارچو سؤال اصای مقاله اين است که «در انديشاه سياسای
آيتاهلل مطهری چه نوع رابطهای مياو سنت و تجدد برقرار میشاود؟» در پاساخ باه ايان
سؤال ،اين فرض شکل میگيرد که «آيتاهلل مطهری در نلبتسنجی مياو سنت و تجدد،
در زمينه تجدد به بازسازی سنت میپردازد» .با توله به سؤال اصای و الگوی نظری مقاله
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نامنظم تشخي داد ،منطق مشاهده حکم میکند که زمينه مشااهده نياز بررسای گاردد.
اينجا به دومين مرحاه میرسيم و اولين سؤالی که در اين مرحاه مطرح میشود ،اين اسات
که اگر اوضاع نامرتب است ،داليل آو چيلت؟ اگر قرار است مشکل به،اورنظری کاامبا
فهنيده شود و هنين،ور از نظر عنای مداوا گردد ،عال ملئاه باياد روشان شاود(همهان،
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و فرضيه شکلگرفته بر اساس آنها میتواو گفت آيتاهلل مطهری مشکلِ لوامع ملااناو
را در نلبت سنت و تجدد ،انحطاط تفکر و تنادو اسابمی و دليال باروز آو را تحجار و
تجددگرايی افرا،ی میداند .وی با نگاه تقابای به سنت و مدرنيته ننیپرداخت باکه آرماو
و دغدغه او لنع سنت و تجدد بود .لذا بر اساس مفهوم آزادی ،چگونگی لنع دغدغههای
سنتی و مدرو آيتاهلل مطهاری بارای رسايدو باه لامعاه مطااو را بيااو مایکنايم و
راهکارهای او را در قالب شش راهکار که در دروو نظام سنتی ولود دارند ،میآوريم.
 .1مفاهيم

سنت ،تجدد و انديشه سياسی سه مفهوم اصای مقاله حاضر را تشاکيل مایدهناد کاه
اشارهای گذرا به آناو قبل از ورود به مباحث اصای مقاله ضروری است.
ال ) سنت :سنت در لغت به معنای«روش ،قانوو ،آيين و نهااد مای باشاد» (دهخهدا،
 ،7824ص  )626اما دراصطبح میتواو به تعري آو در سه سطح پرداخات )1 :در نگااه
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لامعه شناسی ،سانت مرکاب از مجنوعاه عناصار ماذهبی ،فرهنگای ،تااريخی ،رساوم و
نگرشهای خاصی است که شيوة زندگی خاصی را تشکيل میدهناد .ايان شايوه زنادگی
اصوالا ناانديشايده و ناآگاهاناه تصاور مایشاود ( احمهدی لیهوانی ،7833 ،ص  43ه .)88
 )9سنت در اصطبح فقهی مجنوعهای از رفتارها ،گفتارها و تقريرا پيامبر اسات کاه در
فقه شيعه ،قول و فعل و تقرير امام معصاوم بخشای از سانت مایباشاد (فیرحهی،7831 ،
ص  )3 .)448اما منظر ديگر ،نگاه سنتگراياو به سانت اسات و کلاانی ماد نظرناد کاه
ديدگاهی فالفی به سنت دارند :اين دسته از متفکاراو از سانت مجنوعاه اصاولی را اراده
میکنند که از عالم باال فرود آمدهاند که در اصال عباار اناد از ياک ناوع تجاای خااص
ذا االهی ،هنراه با ا،بق و بهکارگيری اصاول در مقاا،ع زماانی مختاا و در شارايط
متفاو برای يک لناعت بشری (نصر ،7834 ،ص.)74
برای لاوگيری از تقابل سنت و تجدد باياد سانت در معناای روششاناختی را کاه در
مقابل تجدد قرار میگيرد و به مجنوعهای از ميراث فکاری و داناش تااريخی ملااناناو
ا،بق میشود که خود زمانی نو بوده و اکنوو کهنه میننايد ،با سانت در معناای گفتاار،
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که سرچشنة شريعت میباشد ،تفکيک کارد .در مقالاه حاضار،
کردار و تقرير معصوم
سنت نه به مفهوم فقهی آو باکه به مفهوم مجنوعهای از افکار و رفتاری است کاه ريشاه

در تاريخ فکر دارد و بهگونهای مورد احترام قرار میگيرد.
) مدرنيته :ما در اين تحقيق مدرنيته را با تجدد يکی مایدانايم .مدرنيتاه در معناای
لغوی امروزی، ،رفدار تازه بودو و به نو و به تاازگی تنايالداشاتن اسات (عمیهد،7868 ،
ص .)428تبار واژة مدرو از لفظ التين  modernusاست که خاود از قياد  modoمشاتق
شده است modo .در زباو التين به معنای اين اواخر ،به تازگی ،گذشتهای بلايار نزدياک
بود (احمدی ،7818،ص.)8

زندگی التناعی يا سازماندهی اين زندگی گفته میشود که در اروپاا در حادود سادة هفادهم
پديد آمد و بعد بيشوکم دارای پيامدهای لهانی شد .اين سبب شد که مدرنيته با ياک دوراو
تاريخی خاص و در يک منطقه لغرافيايی خاص هنبلته شود» ( احمدی ،7818 ،ص.)46
تعري هايی که تا کنوو از مدرنيته ارائه شدهاند فراواو و متنوع و حتی گااهی باا هام
متضادند و ما در اين مقاله مدرنيتاه را «سالااة باههامپيوساتهای از تحاوال اقتصاادی،
فرهنگی ،مذهبی ،زيباشناختی ،معناری ،اخبقای ،شاناختشناسای و سياسای» (میالنهی،
 ،7831ص  )41در نظر گرفتهايم .اين تعري از مدرنيته هم لنبههای سختافزاری مانناد،

نسبت سنت و تجدد در اندیشه سیاسی آیت اهلل مطهری

در مورد معنای اصطبحی مدرنيته با احتياط میتواو ادعا کارد کاه تاا اماروز محافال
روشنفکری غر نتوانلتهاند ،به تعريفی لامع از مدرنيته دست يابند .شايد باه ايان دليال
است که مدرنيته دارای ابعاد و اضبع متفاو و گاه متضاد است .مارشال برمن در تعريا
مدرنيته میگويد« :امروزه وله خاصی از تجرباه حيااتی (تجرباه زمااو و مکااو) نفا و
ديگراو (تجربة امکانا و خطرا زندگی) ولود دارد که مرداو و زنااو سراسار لهااو در
آو شريکاند و من اين مجنوعه يا بدنه از تجار را مدرنيته مینامم .مادروباودو يعنای
تعاقداشتن به لهانی که در آو به قول مارک « ،هار آنچاه ساخت و اساتوار اسات دود
میشود و به هوا میرود» (برمن ،7838،ص  .)72گيدنز مایگوياد« :مدرنيتاه باه آو شايوه

باالرفتن سطح زندگی مادی ،گلترش فناوریهای ماشينی ،شيوههای نو در توليد صانعتی
را در نظر دارد و هم لنبههای نرمافزاری و به عبارتی نظام باورها و ارزشهاايی را کاه در
ذهن و ضنير لامعه مدرو باهتادري شاکل مایگيارد مانناد خردبااوری ،انلااوگرايای،
فردگرايی ،دنياگرايی (مسعودی ،7836 ،ص  .)47آنچه در اين تحقيق از مدرنيته بيشتر مراد
و مقصود میباشد ،عندتاا لنبههای نرمافزاری مدرنيته است.
ج) انديشه سياسی :زندگی سياسی انلاو دارای دو دسته ملاائل ،مشاکب  ،نيازهاا و
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حتی بحراوهاست :يک نوع از ملائل در ردي دغدغههای هنيشگی هنه انلاوهاا قارار
میگيرد و نوع ديگر در ردي ملائل حادث و متغير .برخای از دغدغاههاای انلااوهاا در
تنامی ادوار -اعم از لهاو قديم و لديد -به قرار زير است :پرسش از عادالت ،پرساش از
نظااام سياساای مطاااو  ،پرسااش از چيلااتی قاادر  ،پرسااش از آزادی ،پرسااش از شاايوة
مناکتداری ،پرسش از رهبراو شايلته .دغدغههای مذکور در هنه زماوهاا ،باا شاد و
ضع  ،ولود داشته اما پاسخ انلاو به اين پرسشها پيوسته در حال تغيير بوده اسات .اماا
هر دوره پرسشهای خاص خود را نيز داشته است که گاهی پرسشهای مقطعای نياز باه
يکی از اين پرسشهای ابدی و پايدار بار مایگاردد .پرساش از بردگای پرساشِ پايادار و
لاودانااه بشاار نيلاات امااا روشاان اساات کااه مبنااای آو در پرسااشهااای پاياادار اساات
(لکزایی ،7837،ص  72ه  .)74بنابراين منظور از انديشه سياسی به شکل عاام موضاوعی

سال شانزدهم /شماره شصت و چهارم  /زمستان 29

است که به امر قابل فهمکردو سردرگنیهای اوضاع سياسی و التناعی میپردازد.
آيتاهلل مطهری هم دغدغة پرداختن به پرسشهای پايدار و لهاوشنول را داشتهاند و
هم به دنبال پاسخدادو به ملائل گذرا و پرسشهای موقت در صحنه سياسی و التنااعی
عصر خود بودهاند پ منظاور از انديشاة سياسای آياتاهلل مطهاری پاساخهاای وی باه
سؤالهايی است که در حوزة زندگی سياسی و التناعی انلاوها مطرح میشوند.
 .2رویکرد آیتاهلل مطهری به سنت و تجدد

آيتاهلل مطهری دربارة سنت و تجدد به،ورعنده تحت عناواو اسابم و مقتضايا
زماو بحث کرده است .به هنين دليل است که ايشاو مهمترين ملئاة التناعی متفکاراو
ملاناو را اسبم و مقتضيا زماو میداند .آيتاهلل مطهری اهنيت اين موضوع را از ياک
،رف مربوط به اهنيات و ارزش خاود ديان و ديناداری(مطههری ،7832 ،ص  43ه  )82و
مدعيا اسبم در مورد خاتمبودو اين دين و لاودانهبودو دستورها و آموزههاای اسابمی
آو (همو ،7836 ،ص )31میداند و معتقد است اگر ايان نکاا برللاته در سنت(اسابم)
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بهگونهای متعادل مورد توله قرار نگيرند ،میتوانند سبب انحراف در سانت و تحجرگرايای
شوند اما از ،رف ديگر ايشاو تغيير در مقتضيا زماو (تجدد) را به دليل ولود قوة اختيار
و ابتکار ،بيعی میداند ،منتها اين تغييرا را هم در لهت تکامل زندگی التنااعی انلااو
میداند و هم در لهت سقوط و انحراف لذا شاناخت و تفااو ايان دو دساته تغييارا را
برای برقراری نلبت متعادل سنت و تجدد امری مهم میداند (همو« ،7831 ،الف» .)41

دربارة تعري مفاهيم سانت و تجادد در انديشاه آياتاهلل مطهاری باياد گفات او ا
ال
ننیتواو به تعريفی دقيق و صريح از اين دو مفهوم در انديشة آياتاهلل مطهاری رسايد و
ثانياا آيتاهلل مطهری مفهوم سنت را تحت عنواو اسبم و مفهاوم تجادد را تحات عناواو
مقتضيا زماو هم در بعد فکری و فرهنگی و هم در بعد مادی بررسی کرده است .وی در
کنار اين مفهوم از مفهوم «تجددگرايی افرا،ی» سخن باه ميااو آورده کاه ديگار تحات
عنواو مقتضيا زماو لای ننیگيرد و معادل تجدد و مدرنيته غربی است .در لاای خاود
به اين مفهوم نيز از ديدگاه شهيد مطهری خواهيم پرداخت .پ اگر بخواهيم به توضيح و
تفلير اين مفاهيم در انديشة وی برسيم بايد به بحث حول دو محاور اسابم و مقتضايا
زماو پرداخت .آيتاهلل مطهری برای توضيح و تفلير اين دو مفهوم به مؤلفههای گوناگوو
آنها اشاره کرده است:
سنت :از ديدگاه آيتاهلل مطهری ،سنت هناو دين و دين هناو قرآو و سانت اسات
(همو ،7818،ص .)72ايشاو در اين تعري مياو اسبم و فرهنگ اسبمی ،دو بعد از سنت،

ص )23هنچنين ايشاو در توضيح ويژگیهای برللته سيدلنالالدين اسدآبادی میگويد

نسبت سنت و تجدد در اندیشه سیاسی آیت اهلل مطهری

تفکيک میکند يعنی تفکيک مياو مجنوعه تعاليم اسبم حقيقای باا مجنوعاه باورهاا و
گرايشها و رفتارهايی که در لوامع اسبمی مشاهده میشود.
تجدد :آيت اهلل مطهری مفهوم تجدد را تحات عناواو مقتضايا زمااو در دو ساطح
بررسی میکند:
ال ) مدرنيته(تجدد) فکری و فرهنگی :آيتاهلل مطهری در توضيح ويژگیهای فکاری
و فرهنگی مدرنيته و تفکيک آو از مدرنيته مادی ،دربارة اقبال میگويد «از لناه مزاياای
اقبال اين است که فرهنگ غر را میشناخته و با انديشههای فالفی و التنااعی غار
آشنايی داشته .....لذا اقبال در عين دعو به فراگيری عااوم و فناوو غربای از هار گوناه
غربگرايی و شيفتگی به ايلمهای غربی ملاناناو را بر حاذر مایداشات» (همهو،7863 ،
«او میخواست ملاناناو عاوم و صنايع غربی را فراگيرناد اماا باا اينکاه اصاول و تفکار
ملاناناو يعنی لهاوبينی آنها ،لهاوبينی غربی گردد و لهاو را با هناو عينک ببينند که
غر میبيند مخال بود» (همان ،ص.)73
ب) مدرنيته مادی :آيتاهلل مطهری دربارة اين بعاد مدرنيتاه بارای مفهاوم مقتضايا
زماو سه تفلير ذکر میکند )1 :مقتضای زماو به معناای پديادههاا و اماور رايا زمااو
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 )9مقتضيا زماو به معنای سايقه ،ذوق و پلند مردم زماو  )3مقتضيا زماو به معناای
حالتهای زماو .از مياو اين سه تفلير ذکرشده ،وی تفلير سوم را میپذيرد و در توضيح
آو میگويد که انلاو يک سالاه احتيالا ثابت دارد و يک سالاه احتيالا غيرثابات و
هنچنين به ابزارها و وسايای برای تأمين اين احتيالا نياز دارد لذا حالتهای زمااو باه
معنای احتيالا غيرثابت و ابزارها و وسايل تأمين اين احتيالا ثابت و غيرثابت میباشاد
که دايناا در تغيير و غالباا رو به تکامل میباشند (همو.)744-747 ،7831 ،
با توله به آنچه گذشت ،رويکرد آيتاهلل مطهری به سنت و تجدد آشکار مایگاردد.
وی با چنين رويکردی ،نگاه آسيبشناسانه به سنت دارد پ از بررسای بحاراو و آسايب
اصای آو و تبيين عال و عوامل آو به ارائه مدل مطااو خاود و راهکارهاای تحقاق آو
میپردازد .در ادامه با بهرهگيری از الگوی نظاری اسادريگنز ،دقاايق ماذکور را در انديشاه
سياسی آيتاهلل مطهری توضيح میدهيم.
1ـ .2بحران :انحطاط تفکر و تمدن اسالمی
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بر اساس الگوی نظری مقاله اولين سوال اين است کاه مشاکل نظرياهپارداز کادام
است؟ آيتاهلل مطهری بحاراو و مشاکل اصاای تفکار و تنادو اسابمی را «انحطااط»
میداند .وی از اين زاويه به سنت و تجدد میپردازد .آيتاهلل مطهری بيااو مایکناد« :در
مياو کشورهای دنيا به استثنای بعضی کشورها ،کشاورهای اسابمی عقابمانادهتارين و
منحطترين کشورهاست( هلتند) نهتنها در صنعت عقب هلتند ،در عام عقب هلاتند ،در
اخبق عقب هلاتند ،در انلاانيت عقاب هلاتند» (همهو ،7818،ص .)748ايشااو ريشاه
انحطاط تندو اسبمی و ملاناناو را در تفکر و انديشة ملاناناو نهفته میداناد و معتقاد
است آسيبها و خطاهايی در حوزه تفکر ملاناناو ايجاد شده است که اين آسيبها باعاث
اختبالتی در رفتارهای فردی و التناعی آناو میگردد و برآيند اين رفتارها ،عقبمانادگی
و انحطاط ملاناناو را به دنبال آورده است بنابراين نخلت بايد از انديشاه و بااور شاروع
کرد (مسعودی ،7833 ،ص .)748استاد مطهری در ريشهياابی و توضايح دقياقتار مفهاوم
انحطاط در لوامع اسبمی بياو میکند« :يا بايد بگوييم اسبم يعنی هناو حقيقت اسابم
در مغز و روح اين ماتها هلت ،ولی خاصيت اسبم اين است که ماتها را عقب میبارد
و يا بايد اعتراف کنيم که حقيقت اسبم به صور اصای در مغز و روح ما مولاود نيلات،
باکه اين فکر اغاب در مغزهای ما باه صاور ملاخشاده مولاود اسات»( ،همهو،7818،
ص .)742او در پاسخ به اين سؤال بر عامل دوم تأکيد میکند و معتقد اسات انديشاههاای

دينی ملاناناو بهشد آسيب ديده و دچار انحراف و کژتابی شده اسات (همان ،ص 741ه

 .)768آيتاهلل مطهری استعنار و اساتثنار را عاات فرعای شاکلگياری انحطااط لواماع
اسبمی ارزيابی میکند و عات اصای را خود ملاناناو میداند (همان ،ص.)741
نوعی لدايی دين از معرفت دينی را میتواو در انديشة آياتاهلل مطهاری مشااهده
کرد اما وی اعتقاد به بازسازی تفکر دينی دارد نه بازسازی دين به عباار ديگار احياای
فکر دينی يعنی «زندهکردو ،رز تفکر خود ما نه احيای دين ...ديان زناده اسات و هرگاز
ننیميرد يعنی آو حقيقت دين قابل مردو نيلت ...اسبم ياک حلاا دارد و ملاانين
حلا ديگری دارند .اسبم زنده است و ملاناناو فعاای مارده» (همهان ،ص .)724-722

اسبمی به حال لوامع اسبمی سودی ندارد .بر اين اساس ،از نگاه استاد مطهری مشاکل
اصای لوامع اسبمی ،دچارشدو آناو به انحطاط فکری است که پيامد آو نابلاامانیهاای
مختا در عرصههای متعددی است.
2ـ .2علل بحران :تحجر و تجددگرایی افراطی

با مطالعة آثار آيتاهلل مطهری در میيابيم ايشاو توله خاصی باه ملائاه تحجار و
تجددگرايیِ افرا،ی ننوده و آنها را از ريشههای انحطاط تندو و تفکر اسبمی بار شانرده
است .آيتاهلل مطهری چوو هنزماو به تواننندی و پويايی دين و هنچنين خااوص ديان
میانديشيد بهشد با لرياوهای لنودگرا و تجاددگرايی افرا،ای مخاال باود و آنهاا را
خطرهای اصای برای تفکر اسبمی بر میشنارد« .دو بيناری خطرناک هنواره آدمای را در
اين زمينه تهديد می کناد :بينااری لناود و بينااری لهالات .نتيجاة بينااری اول توقا و
بازماندو از پيشروی و توسعه است و نتيجه بينااری دوم ساقوط و انحاراف اسات ...لاماد و
لاهل متفقاا فرض میکنند که هر وضعی که در قديم بوده است ،لزء ملاائل و شاعائر ديان
است ،با اين تفاو که لامد نتيجه میگيرد اين شعائر را بايد نگهداری کرد و لاهال نتيجاه
میگيرد اساساا دين مبزم است با کهنهپرستی و عبقه به ساکوو و ثباا ( ».همهو،7836 ،
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نکته گفتنی ديگر اين است که آياتاهلل مطهاری انحطااط ملااناناو را در انديشاههاا و
تفکرا نادرست آنها و احيای اسبم را به احيای تفکر وابلته میداند اما بر ايان موضاوع
نيز تأکيد میکند که «احيای دين و قدر دين تابع اين است که مردم چاه انادازه باه آو
دين عنل بننايند ،چه اندازه به مقتضای آو دين رفتار بکنند اين زندهباودوِ ديان اسات»
(همان ،ص )748يعنی تا زمانی که هناهنگی مياو نظر و عنل اتفاق نيفتد ،احياای تفکار

33

ص .)16به هنين دليل است که او با لرياوهای تحجرگرا و تجددگرا مخالفت میورزيد و
به دنبال نقطة تعادل میگشت و معتقد بود مشکل انلاو عصر ما در هناين عادم تعاادل
است (همهو ،7818 ،ص )44و اصاوالا عاات شاکلگياری لنودهاا لااهبواناد و عاات
شکلگيری لهالتها ،لامدها (همو ،7836 ،ص.)14
ال ) لرياوهای لنودگرا :آيتاهلل مطهری لرياوهاای لناودگرا در اسابم را ساه
لرياو خوارج ،اشعریگری و اخباریگری میداناد (مطههری« ،7831 ،الهف» ،ص.)18-17
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اخباریگری يکی از اين لرياوهاست که در حدود چهار قرو پيش به ولاود آماده اسات.
اخباريين معتقد بودند از ادله تشريع احکام شرعی که کتا  ،سانت ،النااع و عقال اسات،
فقط سنت منبعِ معرفتی درخور مرالعه است .آنها مایگفتناد اساسااا عقال حاق نادارد در
موضوعا دينی دخالت کند و انلاو بايد عقل خودش را تخطئه کند و هنچنين در ماورد
قرآو میگفتند قرآو مقامش باالتر از اين اسات کاه افاراد عاادی بشار آو را بفهنناد .از
ديدگاه آيتاهلل مطهری لرياو اخباریگری يکی از آو لرياوهای فکری خطرناکی اسات
که در دنيای اسبم پيدا شده است و اثرش هم لنود فکری اسات (همهان ،ص .)18-31او
در مجادلة با اخباریها تا بداو لا پيش میرود که از قول آيتاهلل برولردی اعبم میکند ميااو
تفکر اخباری و پيدايش فالفة حلی در اروپا تقارو زمانی ولود دارد (همو ،7818،ص.)778
لرياو ديگر اشعریگری است که يک نحاه کبمای ساافی مایباشاد و باه دنباال
اختبف با فرقة معتزله باه ولاود آماد .پياروزی مکتاب اشاعریگاری ،پياروزی لناود و
قشریگری بر حريت فکر بود .آنها با لنود خاصی که داشتند ،هر گونه انديشيدو در آيا
قرآو ،مباحث کبمی و احاديث را منع کردند و مدعی بودند ملاناناو بدوو چوووچرا بايد
ظواهر آيا و روايا را بدذيرند ،حتی اگر ملتازم تناقض باشد ،يا حتی اگر ظااهر آنهاا باا
حکم قطعی عقل در تضاد باشد و اين باعث شد تا يکباره ارزش تفکر و انديشههای عقاای
محض و محاسبا فالفی را منکر شوند (همو« ،7831 ،ب» ،ص.)14
خوارج سومين مظهر لنودند .از نظر استاد مطهری امروزه بحث از خارلیگاری باه
عنواو مذهب بیفايده است چوو خوارج منقرض شدهاند و ولود خارلی ندارناد .اهنيات
مطالعه از اين نظر است که روح خارلیگری ننرده است و هناوز زناده اسات و باه قاول
آيتاهلل مطهری روحِ خارلیگری در بلياری از ملاناناو حاول کرده است (همهو،7814 ،
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ص.)781

آنچه از نظرهای آيتاهلل مطهری در رابطه با لرياوهای لنودگرا قابل استنباط اسات،
اشاره به کمارزششدو عقل و تفکر در نزد لرياوهاای لنودگراسات باه عباار ديگار
مهمترين معيار آيتاهلل مطهری برای نشاودادو ميزاو لنود يک ديدگاه ،لايگااه عقال و
تفکر در نزد آو گروه است .ازآنجاکه لرياوهای مذکور به عقل و تعقال بهاا ناداده و هار
يک به گونهای به انکار عقل میپردازند ،از نوعی لنود فکری برخوردارند.
) تجددگرايی افرا،ی :اين لرياو در انديشه آيتاهلل مطهاری دو ولاه دارد :ولاه
اول اين لرياو که هم در شيعه ولاود دارد و هام در سانی ،در حقيقات عباار اسات از
آراستن اسبم به آنچه از اسبم نيلت و پيراستن آو از آنچه از اسبم هلات ،باه منظاور
رنگ زماو زدو و با ،بع زماوکردو (همو ،7863 ،ص .)14وی تأکياد مایکناد کاه در
عصر ما نلبت به اصبحا التناعی ،حلاسيت مثبت و مبارکی پيدا شده که شاياو تقدير
است و ليکن برخی از اين اصبحا دچارِ آفت «تجددگرايی افرا،ای» شاده کاه آسايب
لدی میباشد (همان ،ص .)18اين وله تجددگرايی افرا،ی را میتاواو التقااط نامياد کاه
نسبت سنت و تجدد در اندیشه سیاسی آیت اهلل مطهری

آيتاهلل مطهری آو را به پنهاو و آشکار تقليم میکند .التقاط آشکار هنگاامی اسات کاه
افراد خود تصريح به آو دارند مانند سوسياليزم اسابمی ولای در «التقااط پنهااو» بادوو
اينکه اشاره به التقااط بکنناد ،آماوزههاای فرهناگ بيگاناه را باا رناگ و لعاا اسابمی
میپوشانند و آو را به اسم اسبم تروي میکنند .اما وله دوم اين لرياو گروهایاناد کاه
هنگامی که از پيشرفت و تغيير اوضاع زماو صحبت میکنند ،تصور میکنناد هار تغيياری
که در اوضاع التناعی پيدا میشود ،باياد باه حلاا پيشارفت گذاشات .آنااو اساتدالل
میکنند چوو وسايل و ابزارهای زندگی روز به روز عوض میشود و کاملتر لای ناق تر
را میگيرد و چوو عام و صنعت در حال پيشرفت است ،تنام تغييراتی که در زندگی انلاو
پيدا میشود ،نهتنها نوعی پيشرفت است و بايد استقبال کرد ،باکه لبر زماو است و خاواه
و ناخواه لای خود را باز میکند(همو ،7836 ،ص .)18آيتاهلل مطهاری در پاساخ باه ايان
استدالل بياو میکند که «نه هنة تغييارا نتيجاة ملاتقيم عاام و صانعت اسات و ناه
ضرور و لبری در کار است» (همان ،ص )13باکه زماو هنااو،اوری کاه پيشاروی و
تکامل دارد ،فلاد و انحراف هم دارد بايد با پيشارفت زمااو پيشاروی کارد و باا فلااد و
انحراف زماو هم بايد مبارزه کرد (همان ،ص.)18
اين گروه در تأييد انديشة خود به دو استدالل تکيه میکنناد )1 :اساتدالل اول کاه
لنبه فالفی دارد ،به اين ترتيب است که در اين لهاو هناه چياز در تغييار اسات ،پا

32

چگونه منکن است يک سالاه قوانين التناعی برای هنيشه بتواند ثابت باقی بناند؟ پ
دين به،ورعام و دين اسبم به،ورخاص هم يکی از اين چيزهاسات و ننایتواناد لاوياد
باقی بناند .آيتاهلل مطهری در پاسخ به اين استدالل میگويد اگار ملائاه فقاط باه ايان
شکل خال فالفی ،رح شود ،لوا خيای ساده دارد و آو اين است که آنچاه در لهااو
متغير است ،پديدههای عادی لهاواند .در تغيير پديدهها شکی نيلت ولای ساخن دربااره
قوانين لهاو است و اسبم قانوو است نه پديده (همهو ،7831 ،ص )9 .)81-83اساتدالل
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دوم ناظر به آموزه مقتضيا زماو است که بر اساس آو قانوو زندگی بشر از آو نظار کاه
زندگی بشر است متغير است .از يک ،ارف چاوو زنادگی بشار متطاور و متحاول اسات،
نيازهای بشر تغيير میکند و از ،رف ديگر ريشة قانوو نيازمندیهای التناعی است پا
زمانی که نيازها تغيير کند قانوو هم ،بعاا تغيير میکند .آيتاهلل مطهری در پاسخ باه ايان
استدالل به تفکيک نيازهای ثابت از نيازهای متغير میپردازد و میگويد اين مطاب درست
است که شرايط زندگی بشر متغير است و نيازهای بشر تغيير میکند ،اما بشر ياک نيازهاای
ثابت دارد و يک نيازهای متغير نيازهايی که مربوط باه شاکل و صاور زنادگی انلااو اسات
متغير است و نيازهايی که مربوط به معنای زندگی انلاو است ثابت است (همان ،ص.)27-28
بدين ترتيب در انديشه سياسای آياتاهلل مطهاری تفکار تحجرگرايای و تجاددگرايی
افرا،ی مهمترين عامل بحراو فکری لوامع اسبمی است که مولبا انحطاط آو لوامع
را فراهم ساخته است.
3ـ.2جامعه مطلوب :جمع سنت و تجدد

با تحايل و تبيين مشکل و دليل آو از ديدگاه آيتاهلل مطهری ،اين پرساش مطارح
میشود که وی لامعة مطاو را چگونه لامعاهای مایداناد؟ لامعاه مطااو در انديشاه
آيتاهلل مطهری ناظر به لنع سنت و تجدد است .وی در اين راستا با حفظ چارچو سنت
به بازسازی آو با بهرهگيری از مفاهيم و آموزههای لديد میپردازد .اين تبشی مبتنی بار
پيشفرض اسا سی است کاه مفااهيم سياسای مادرو در سانت فکاری ملااناناو يافات
ننیشود ،اما از ،ريق شاخ سازی میتواو به نلبتسنجی اين مفاهيم پرداخت .آيتاهلل
مطهری بر اين اساس لامعه مطاو مورد نظر خود را بر پايه مفاهينی خاص بنا مایکناد
که در اينجا برای رعايت اختصار تنها به مفهوم آزادی که اهنيت بليار زياادی در انديشاه
وی دارد ،میپردازيم.
نگاه آيتاهلل مطهری به آزادی را میتواو در دو بعد فالفی و سياسی مطالعاه کارد.

آيتاهلل مطهری با ،رح فطر  ،لبر ،اختيار ،عقل ،اراده و تکامل انلانی به عناواو مباانی
آزادی و تفکيک آزادی معنوی از آزادی التناعی به دنباال پاساخگويی باه دغدغاههاای
فالفی است و نشاو میدهد که وله فالفی آزادی در انديشة او باه،وربرللاتهای ماورد
توله قرار میگيرد .اما آرا و انديشههای آيتاهلل مطهری بهخوبی بيانگر تغييار ساؤالهاا و
دغدغههای اساسی در حوزه تفکر فالفی است .وی تبش میکند با تکيه بر سنت فالفی
کبسيک و بهرهگيری از عاوم و معارف لديد به پاسخ سؤالها و دغدغههای دوراو لدياد
بدردازد به هنين دليل وله سياسی آزادی نيز در آرا و انديشههای وی برللتهتر میشاود
(میراحمدی ،7837،ص .)43سنت و تجدد و الزاما پديدآمده از رويارويی آنهاا مهامتارين

) فطر  :از ديدگاه آيتاهلل مطهری اختيار و آزادی لز با قبول آنچه که در اسابم
فطر نام دارد و قبل از التناع در متن خاقت به انلاو داده شده است معنا پيدا ننیکناد.
انلاو دارای يک «خود حيوانی» و «يک خود انلانی» است که اصالت از آو خود انلاانی
يا واقعی اوست .آيتاهلل مطهری منشأ آزادیهای انلاو را استعدادهای برتر و متناساب باا
«خود انلانی» او میداند (مطهری ،7834 ،ص.)67-21
ج) عقل ،اراده و تکامل انلاو :آيتاهلل مطهری برخبف بلاياری از فبسافه غار
که مبنای آزادی فرد را اراده و ميل و هوا و هوس فردی میدانند ،عقل و اراده و ضارور
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عوامل برللتهشدو ولاه سياسای آزادی در آثاار و انديشاههاای آياتاهلل مطهاریاناد و
شکلگيری قرائتی سياسی از آزادی در انديشة ايشاو نشاودهندة چگونگی بهارهگياری از
تجدد برای بازسازی انديشه سنتی است .از ديدگاه آيتاهلل مطهری آزادی هام ياک حاق
فطری و ،بيعی و هم يک حق الهی است .ديدگاه ايشاو رالع به آزادی بر مباانی خااص
استوار است که عبار اند از:
ال ) لبر و اختيار :به،ورکای آزادی از ديدگاه آيتاهلل مطهری ارتباط وثيقی با ملائاه
لبر و اختيار دارد .از ديدگاه ايشاو افراد و گروهها با دغدغههای فکری مختا  ،تعااري و
تفاسير متفاوتی را از اين دو مفهوم ارائه کاردهاناد اماا باا ولاود ايان اختبفاا و ابهاام
مفهومی ،يک مادة مشترک در هنة اين گفتگوها مولود است و آو ايان اسات کاه هناه
خواستهاند حدود آزادی انلاو در عنل را بياو کنند .از ديدگاه آياتاهلل مطهاری از ساويی
قضا و قدر پذيرفته میشود ،اما از سوی ديگر قضا و قدر بهگونهای معنا میگردد که نهتنها
مانع آزادی انلاو نيلت ،باکه از نظر وی «انلااو باه حکام قضاا و قادر آزاد و مختاار و
ملئول و حاکم بر سرنوشت خويش است» (لک زایی ،7837،ص.)711-713
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بهکارگيری آنها در پرورش استعدادها و پينودو ملير تکامل را مبنای آزادی انلاو میداند
و بر اين اساس معتقد است «بشر مختار و آزاد آفريده شده است يعنی به او عقل و فکر و
اراده داده شده است» .بنابراين به نظر ايشاو از ديدگاه اسبم آزادی و دموکراسی بر اساس
آو چيزی است که تکامل انلانی ايجا میکند يعنی آزادی حق انلاوبناهوانلاو است،
نه ناشی از ميل افراد و تنايب آنها (همو ،7814 ،ص.)782
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با توله به آنچه گذشت ،روشن میشود که در آرا و انديشههای آياتاهلل مطهاری
وله فالفی آزادی نهتنها به فراموشی سدرده نشده است ،باکاه باه،وربرللاتهای مطارح
میگردد .در ادامه تبشِ آيتاهلل مطهری در بهرهگيری از اين مبانی نظری در گذار از وله
فالفی به وله سياسی را تحت تأثير تحوال و پرسشهای لديد پی میگيريم.
آيااتاهلل مطهااری در اهنياات آزادیهااای سياساای و التناااعی مااینويلااد فقااداو
آزادیهای سياسی و التناعی از گرفتاریهای بشر در ،ول تاريخ بوده میگويد« :يکی از
مقاصد انبيا به،ورکای و به،ورقطع اين است که آزادی التناعی را تأمين کنند و باا اناواع
بندگیها و بردگیهای التناعی و ساب آزادیهايی که در التنااع هلات مباارزه کنناد»
(همو ،7866،ص .)73ايشاو برای اثبا آزادی التناعی در دين به آيه  24سورة آل عنراو
اشاره میکند و در تفلير آو میگويد« :در مقام پرستش لز خدای يگانه چيزی را پرستش
نکنيم نه مليح را و نه اهرمن را و اينکه هيچ کدام از ما ديگاری را بناده و بارده خاودش
نداند و هيچ ک هم يک نفر ديگر را اربا و آقاای خاودش نداناد يعنای نظاام آقاايی و
نوکری ماغا ،نظام استثنار ماغا ،نظام الملاوا ماغا ،هايچ کا حاق اساتثنار و اساتعباد
ديگری را نداشته باشد» (همان ،ص .)71هناوگونه که مبحظه میشود ،تحايال آياتاهلل
مطهری از آزادی التناعی درواقع هناو آزادی سياسی است که امروزه در ادبيا سياسای
به کار میرود.
يکی از مهمترين مصاديق آزادی سياسی ،حقِ مشارکت مردم در تشکيل حکومت و
فرايند تصنيمگيریهاای سياسای و نقاش آنااو در انتخاا و رأی دادو اسات .آياتاهلل
مطهری در هنگام توضيح واژة لنهوری اسبمی به حق مشارکت مردم در انتخا حااکم
و عزل حاکم و موقتیبودو حاکناو اشااره مایکناد« :کاناه لنهاوری شاکل حکومات
پيشنهاد شده را مشخ میکند و کانه اسبمی محتوای آو را يعنی حکومتی کاه در آو
حق انتخا با هنه مردم است  . ...بهعبوه اين حکومات حکاومتی اسات موقات يعنای
هرچند سال يک بار بايد تجديد شود( »....همو ،7814،ص.)37-38

بنابراين میتواو با توله به آنچه گذشت ،گذار استاد مطهری از وله فالافی آزادی
به وله سياسی آو را مشاهده کرد .اين گذار زمينه تولاه وی باه اقلاام گونااگوو آزادی
سياسی را فراهم ساخته است که به برخی از مهمترين آنها میپردازيم:
 )1آزادی احزا و گروههای سياسی :آيتاهلل مطهری در مباحث خود دربارة احازا
و تشکلهای سياسی ،بيشتر به بياو مرز آزادی آنها در حکومت اسبمی پرداختاه اسات و
ديدگاه کای وی دراينباره مبتنی بر آزادی احزا است ،منتها احزابی کاه بادوو تو،ئاه و
فريبکاری و با منطق و استدالل به گفتگو و فعاليت اشاتغال داشاته باشاند« :در حکومات
اسبمی احزا آزادند ،هر حزبی اگر عقيدة غيراسبمی هم دارد ،آزاد اسات اماا ماا الاازه
تو،ئهگری و فريبکاری ننیدهيم» (همو« ،7831 ،ج» ،ص .)26از کبم آيتاهلل مطهاری

 )9آزادی بياو ،انتقاد و نظار  :آيتاهلل مطهری بر اين باور است افرادی که با تأمال
و تفکر آزاد در ملئاهای به آو معتقد شدهاند ،میتوانند حاصل انديشههای اصايل خاود را
بياو کنند .به نظر ايشاو « آزادی ابراز عقيده يعنی اين که فکر خودتااو را يعنای آنچاه را
واقعاا به آو معتقد هلتيد بگوييد  ...از نظر اسبم تفکر آزاد است ،شنا هر لور مایخواهياد
بينديشيد ،هر لوری میخواهيد عقيده خودتاو را ابرازکنيد ،باه شار،ی کاه فکار واقعای
خودتاو باشد ابراز کنيد ،هر ،ور که میخواهيد بنويلايد ،بنويلايد ،هايچ کا مناانعتی
نخواهد کرد» (همان ،ص .)74آيتاهلل مطهری در ادامه و برای تأييد ساخنانش مایگوياد:
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میتواو برداشت کارد کاه وی اعتقاادی باه لامعاه تاکبعادی و تاکصادايی نادارد و
ازهنينروست که ايشاو میگويد« :من اعبم میکنم که در رژيم لنهوری اسبمی هايچ
محدوديتی برای افکار ولود ندارد و از بهاصاطبح کانااليزهکاردو انديشاههاا خبار و اثار
نخواهد بود .هنه بايد آزاد باشند که حاصل انديشهها و تفکرا اصيلشاو را عرضه کنند»
(همو ،7814،ص.)77

«به دليل هنين آزادیها بود که اسبم توانلت باقی بناند .اگر در صادر اسابم در لاوا
کلی که میآمد و میگفت من خدا را قبول ندارم ،میگفتند بزنيد و بکشايد ،اماروز ديگار
اسبمی ولود نداشت» (همو« ،7831 ،ج» ،ص )21و در ادامه نتيجه مایگيارد« :در آيناده
هم اسبم فقط و فقط با موالهه صريح و شجاعانه باا عقاياد و افکاار مختاا اسات کاه
میتواند به حيا خود ادامه دهد» (همان ،ص.)23
از آنچه گذشت ،میتواو به اين لنعبندی اشاره کرد که با توله باه اينکاه آياتاهلل
مطهری بحراو اصای لوامع اسبمی را انحطاط میداند و تحجر و تجددگرايی افرا،ای را
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مهمترين عامل آو بر مایشانرد ،در ،راحای لامعاه مطااو خاود بار عنصار آزادی در
عرصههای مختا تأکيد میکند .به عقيده وی ،لامعه آزاد دينی ،امکااو رشاد فکاری را
فراهم ساخته ،میتواو بر مشکل انحطاط غابه کرد .تصويری که وی از اين لامعه ترسايم
میکند ،برخاسته از تبش در لهت سازگاری سنت و تجدد است .قدم نهاايی درايانبااره
ارائه راهکارهاست.
4ـ .2راهکارها و ارائه راه حل

بر اساس الگوی للتاری اسدريگنز ،ايان ساؤال مطارح مایشاود کاه راهکارهاای
آيتاهلل مطهری برای سازگاری سنت و تجادد و درنتيجاه رسايدو باه لامعاه آزاد دينای
چيلت؟ آيتاهلل مطهری معتقد است که عات عدم توافاق و ساازگاری سانت و تجادد در
فهم نادرست از هر دو میباشد (همو« ،7831 ،الف» ،ص.)77
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در راستای فهم درست مدرنيته ،آيتاهلل مطهری تغييرا در زنادگی بشار را اماری
،بيعی میداند اما اين سؤال مطرح مایشاود کاه آياا باا تغييارا در زنادگی بشار باياد
هناهنگی کرد؟ ايشاو میگويد چوو انلاو زماو را میسازد و نيروهای متفاوتی در انلاو
حضور دارند که میتوانند انلاو را به لهت تکامل يا به لهت انحراف سوق دهند ،پ نه
با تغييرا زماو هناهنگی و نه به،ورکای مخالفت کرد .اما در ادامه به ،ارح ايان ساؤال
میپردازد که مقياس تعيين تکامل يا انحراف در تغييرا زندگی بشار چيلات؟ از ديادگاه
آيتاهلل مطهری عقل مقياسی است که مایتواناد لهات ايان تغييارا را مشاخ کناد
(هناو ،ص .)31به هنين داليل است که آيتاهلل مطهری مياو مدرنيته فکری و فرهنگی
و مدرنيتة مادی تفکيک قايل میشود و مياو اين دو مبزمه ننیدياد مایتاواو مدرنيتاة
مادی را اقتباس کرد ،بدوو آنکه گرفتار مدرنيتة فرهنگی شد (همو ،7863 ،ص.)73
هنچنين آيتاهلل مطهری در رابطه با سنت ،مشکل ملاناناو را در برداشت نادرست
از سنت میداند و راهکار ايشاو برای حل مشکل ،نه در تغييار سيلاتم باکاه در تصاحيح
برداشتهای خطاست« :گفتيم تجديد و نوسازی ،نه احيا آو هم تجدياد و نوساازی ،ارز
تاقی خودماو نه انديشههای اسابمی» (همهو ،7834 ،ص .)22بناابراين ايشااو در ،يا
نوگراياو دينی است که ننیخواست دستگاه و نظام سنتی را به هم بريزد باکه باه دنباال
يک اصبح فکر دينی نرم است و با تأکيد بر تصفيهکردو در دروو هناو نظاام و سيلاتم
سنتی میانديشيد (مسعودی ،7833 ،ص .)746آيتاهلل مطهری بارای هنااهنگی سانت و
تجدد و درنتيجه دانشها و پرسشهای لديد و برای کارآمد نشااودادو سانت باه دنباال

پايگاهی ثابت برای دين در رواو آدمی است تا نشاو دهد که انلاو چه در اماروز ،چاه در
ديروز و چه در آينده به دين محتاج است به هنين دليل ايشاو به ،رح بحث فطار کاه
آو را امالنلائل معارف اسبمی میخواند میپردازد(مطهری ،7834 ،ص.)68
در چارچو بحث فطر  ،آيتاهلل مطهری به ،رح معيارهای لاودانگی میپردازد از
ديدگاه ايشاو پديدههای التناعی تا زمانی باقیاند که با خواستههای بشار تطبياق کنناد
يعنی يا بشر از عنق غريزه و فطر آنها را بخواهد يا تأمينکننده خواستههای بشار باوده
باشند .آيتاهلل مطهری معتقد است دين اتفاقاا هر دو خاصيت را دارد يعنی هم لزو نهاد و
فطر بشر است و هم از لحاظ تأمين خواستههای بشر مقاامی دارد کاه لانشاين نادارد»
(همو ،7832،ص .)44-42بنابراين انلاو هنيشه به دين نيازمند است و پيشرفت تندو نيازِ
انلاو را به دين از بين ننیبرد باکه انلاو هم از لحاظ شخصی و هم از لحاظ التنااعی
به دين نيازمند است (همان ،ص .)28آياتاهلل مطهاری در تابش بارای اثباا پوياايی و

ايشاو میگويد که اگر گروههايی از مردم از دين خارج شاوند باه ايان داليال مایباشاد:
ناملاعدبودو بعضی از محيطهای التناعی ،تعايم نادرست مفاهيم دينی و مذهبی ،ايجااد
تضاد مياو دين و ساير غرايز فطری و ،بيعی بشر (همو ،7832 ،ص24ه.)48
آيتاهلل مطهری بهخوبی میداند که با گذشت زماو ،بلياری از امور تغيير میکناد و
تفکر دينی بايد خود را با شرايط لديد تطبيق دهاد .دساتگاه تفکار دينای ننایتواناد باه
پرسشهای لديد هناو پاسخهای کهنه و قدينی را بدهد چگونه اين دساتگاه مایتواناد
خود را با مقتضيا لديد زمانی و مکانی تطبيق دهد؟ آيتاهلل مطهری در پاساخ باه ايان
سؤالها میگويد« :مادر و منبع هنة رازها و رمزها روح منطقی اسابم و وابلاتگی کامال
آو به فطر و ،بيعت انلاو و التناع و لهاو زندگی است .اين لهت است که به قوانين
اسبم امکاو لاويدانیبودو داده است» (همو ،7818 ،ص .)43ايشااو باا تکياه بار بحاث
فطر بر چند ويژگی مهم در تعاليم دينی و نظام تفکر اسبمی تأکياد مایکناد و معتقاد
است مؤلفههای مزبور درصورتیکه به نحاو مناساب ماورد تولاه و اساتفاده قارار گيرناد
میتوانند تعيينکنندة يک نظام پويای فکری باشند .آيتاهلل مطهری بارای لناع سانت و
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تواننندی دين در تنام زماوها به آثار و خدما باورهای دينی چه در زندگی فاردی و چاه
در زندگی التناعی اشاره میکند که در سه بخش خبصه مایشاوند )1 :ايجااد بهجات و
انبلاط  )9بهبود روابط التناعی  )3کاهش ناراحتیها (همو ،7834 ،ص .)26-81بنابراين
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تجدد الگويی ارائه نکرده است باکه به ارائه راهکارها پرداخته است و اين راهکارها نياز در
متن اسبم میباشند ،نه اينکه از خود ابداع کرده باشد (همو« ،7831 ،الف» ،ص.)742
مهمترين راهکارهای مورد نظر در انديشه آيتاهلل مطهری عبار اند از:
ال ) بازسازی التهاد :ملاناناو معتقد بوده و هلتند که اسبم دين انلاانيت و هاادی
انلاو برای زندگی بهتر است و سعی میکردند که در تنام امور و حوادث زندگی خاود باه
اسبم مرالعه و راه حل ملائل خود را از آخرين دين و آخرين پيامبر بجويند .اين امار تاا
و صحابه ،زناده بودناد ،مشاکای نداشات .اماا
 ،اماماو معصوم
زمانی که پيامبر
گذشت زماو ،الزاما خود را داشت و با رحات پيامبر ،صحابه و اماماو و نيز غيبت کبارای
امام دوازدهم شيعه شرايطی را پيش آورد که ملاناناو را به تولياد داناش بارای اساتنباط
حکم شرع در غيا صحابه و امام معصوم

سوق داد (میر احمهدی و دیوهران،7831 ،

ص 84ه.)82
سال شانزدهم /شماره شصت و چهارم  /زمستان 29

آيتاهلل مطهری آية  199سورة توبه را مدرک التهاد و فقاهت میداند و معتقد است
که تفقه در اين آيه به معنای فهم عنيق و بصاير کامال باه حقيقات ياک چياز اسات
(مطهری ،7818،ص .)786ايشاو در ماورد ضارور التهااد باه ،ارح نقال قاولهاايی از
متفکراو و فيالوفاو اسبمی میپردازد که از لناه اين نقل قولها ديدگاه اقباال در باا
التهاد است که میگويد :التهاد نيروی محرکه اسبم است .هنچنين ايشااو از ابانساينا
نقل میکند که «کايا اسبمی ثابت و اليتغير و محادود اسات و اماا حاوادث و ملاائل
نامحدود و متغير است . ...به هنين لهت ضرور دارد که در هر عصار و زماانی گروهای
متخص و عالم به کايا اسبمی و عارف به ملائل و پيشامدهای زماو عهدهدارِ التهاد
و استنباط حکم ملائل لديد از کايا اسبم بوده باشند» (همو« ،7831 ،الف» ،ص.)728
آيتاهلل مطهری معتقد است اوالا دينِ اسبم دينِ خاتم است و اختصاص به زمااو و
منطقه معين ندارد (همو ،7818،ص ،)788ثانياا تندو لديد را نه میشاود انکاار کارد و ناه
بايد انکار کرد ،ثالث اا گرايش لوانااو و ،بقاه روشانفکراو ملااناو باه غربگرايای و نفای
اصالت های شرقی و اسبمی کاه عاات آو تصاور غاطای اسات کاه ايان افاراد از لنباة
«دگناتيک» مقررا اسبمی در ذهن خويش دارناد(همهو ،7818 ،ص ،)14رابعااا يکای از
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اعجا آميزترين موضوعا در تاريخ عاوم و فالفة اسبمی استعداد پايااوناپاذيری مناابع
اسبمی ،مخصوصاا قرآو کريم برای تحقيق و کش و اساتنباط اسات (همهان ،ص – 14

 )18بنابراين با توله به اين ضرور ها آنچه که مقباول و معقاول اسات ،بيااو فکاری و
،رحی باالتر و برتر است که اسبم در لوهرة خويش از آو برخاوردار اسات و آو عنصار
التهاد است .او دراينباره میگويد« :اساساا رمز التهاد در تطبيق دستورا کای باا ملاائل
لديد و حوادث متغير است  ...واال تنها در ملائل کهنه و فکرشده فکرکردو و حداکثر يک
عایاالقوا را تبديل به عایاالحوطکردو و يا يک عایاالحوط را تبديل به عایاالقواکاردو
هنری نيلت و اين هنه لار و لنجال الزم ندارد» (همان ،ص )743آيتاهلل مطهری معتقد
است «التهاد لزء ملائای است که میتواو گفت روح خودش را از دست داده است ،مردم
خيال می کنند که معنای التهاد و وظيفة مجتهد فقط اين است که هناو ملائای را که در
هنة زماوها يک حکم دارد رسيدگی کند  ...درصورتیکه ...آنچه اهنيت دارد ،ملائل ناو و
تازه که پيدا میشود و بايد ديد که اين ملائل با کدام يک از اصول اسبمی منطبق است»
(همو« ،7831 ،الف» ،ص.)728

آيتاهلل مطهری میگويد :التهاد يک مفهوم نلبی ،متطاور و متکامال اسات و هار
عصری و زمانی بينش و درک مخصوصی ايجا میکند .اثر بينشهای متوالی و متکامال
در هيچ لا به اندازة ملائل فقهی محلوس و مشاهود نيلات (همهو ،7818،ص .)16ايان
مهم التهاد را به امری متغير و پويا تبديل میکند .اين پويايی از دو چيز ناشی میشود:
 )1قابايت و استعداد پاياوناپذيری منابع اسابمی بارای کشا و تحقياق :آياتاهلل
مطهری در مقالة «رهبری نلل لواو» در با تکامل فهم دينی از مناابع مایگوياد« :در
روشهای فالفی چه کلی از هنه بهتر فهنيده معنای کانا استاد را ؟ آو کا کاه از
هنه قدينیتر است .اما در کتب انبيا و اوليا چه کلی از هنه بهتر فهنيده معناا و مقصاود
را؟ آو ک که در آينده میآيد و عام و فهم بيشتری دارد .اين خود معجزة نباو اسات»
(همان ،ص.)481
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با توله به ضرور های التهاد و چارچو خاص آو از ديدگاه آيتاهلل مطهری ،وی
التهاد را به دو گونه تقليم میکند :مشروع و مننوع .منظاور از التهااد منناوع ،تقناين و
تشريع قانوو است يعنی مجتهد حکنی را که در کتاا و سانت نيلات ،باا فکار و رأی
خودش وضع کند که اين را در اصطبح التهاد رأی میگويند .التهاد مشاروع باه معناای
بهکاربردو منتهای کوشش در استنباط حکم شرعی از روی ادلة معتبار شارعيه اسات کاه
ادله شرعيه عبار اند از :کتا  ،سنت ،الناع ،عقل (همو ،7818،ص.)778-786
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 )9تکامل ،بيعی عاوم و افکار بشری :فقياه و مجتهاد کاارش اساتنباط و اساتخراج
احکام است اما ا،بع و احا،ة او بار موضاوعا و باهاصاطبح ،ارز لهااوبينایاش در
فتواهااايش زياااد تااأثير دارد (همههو ،7818،ص )741و پيشاارفت دانااشهااای حقااوقی و
رواوشناسی و لامعهشناسی در عصر حاضر امکاو تعنق بيشتری در ملائل فقهی به ولود
آورده است (همان ،ص.)14
بدين ترتيب ،با تکيه بر اين ويژگیها ،بازسازی التهااد اماری ضاروری در انديشاة
آيت اهلل مطهری است .اين بازسازی بايش از هار عاامای تحات تاأثير تأکياد بار عقال و
عقلگرايی است .از نظر وی عقلگرايی يکی از راهکارهای اسبم برای حل ملئاة سنت و
تجدد است .ريشة تفکر عقبنی در مياو ملاناناو نه ناشی از ارتباط باا تفکارا يوناانی،
باکه ناشی از ،رح ملائل عقبنی در قرآو و سيره ائنه

میباشاد (همهو« ،7831 ،د»،

ص .)46-44اسبم عقل را يک اصل و يک مبدأ برای قانوو مایداناد .دليال اينکاه فقاه
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اسبمی عقل را يک مبدأ برای استنباط میشناسد ،اين ملئاه است که قوانين اسابمی در
عين اينکه آسنانی است زمينی نيز هلت يعنی احکام تابع مصالح و مفاساد واقعایاناد و
چوو عقل میتواند اين مصالح و مفاسد را کش کند ،قانوو اسبم را هم میتواناد کشا
کند (همان ،ص.)41
آيتاهلل مطهری ،رفدار بازگشت به اسبم و دين حقيقی است يعنای دقيقااا هنااو
شعاری که سافیها مطرح میکنند اما تفاو او با آناو در اين است که آناو اين بازگشات
ظاهرگرايانه ،غيرعقبنی و غيرنقادانه مطرح میکردند درحالیکاه مطهاری باه بازگشاتی
عقبنی و نقادانه معتقد بود (مسهعودی ،7833 ،ص .)761او معتقاد اسات «عقال در فقاه
اسبمی هم می تواند خود اکتشافکنندة يک قانوو باشد و هم میتواند قانونی را تقيياد و
تحديد کند و يا آو را تعنيم دهد و هم میتواند در استنباط از ساير منابع و مدارک مددکار
خوبی باشد» (مطهری ،7818،ص )43يعنی عقل به عنواو يکی از مناابع اساتنباط احکاام
اسبمی به دو معناست :منبع معرفت شناسای ملاتقل :ايان در صاورتی اسات کاه قاعادة
مبزمه حاکم است .هرچه عقل دريابد ،شرع بر ،بق آو حکم میکند و هرچه شرع حکام
کند ،مبنای عقل دارد عقل به مثابه روش فهم :با عقل به سارا کتاا و سانت رفاتن و
فهم عقبنی از منابع داشتن( .میراحمدی و دیوران ،7831 ،ص.)746
لايگاه عقل در نزد آيتاهلل مطهری آوقدر باالست که میگوياد :اوالا ميااو دساتور

سنت و دستور عقل تعارض ولود ندارد و ثانياا درصورتیکه مياو دليل قا،ع عقل و ظااهر
قرآو و سنت تعارض ولود داشته باشد ،از ظاهر قرآو و سنت دسات بار مایداريام زيارا
ظاهر قرآو و سنت غير از ن قرآو است (مطهری« ،7831 ،هه» ص.)41
) توله به روح و معنا و بیتولهی به قالب و شکل :اسبم با قاراردادو هادفهاا در
قانرو خود و واگذاشتن شکلها و ابزارها در قانرو عام و فن نهتنها از هرگونه تصاادمی باا
توسعة فرهنگ و تندو پرهيز کرده است ،باکه با تشويق به عوامل توسعة آو ،عام و کار و
تقوا ،خود نقش عامل اصای پيشرفت تندو را به عهده گرفته است .در اسبم ياک وساياه
يا يک شکل ظاهری و مادی ننیتواو يافت که لنبة «تقدس» داشته باشد تاا ياک نفار
ملاناو خود را موظ بداند آو را برای هنيشه حفظ کند (همو ،7836،ص.)788

حقيقيه است نه قضيه خارليه يعنی حکم را متوله ماهيت موضوع میکند نه متوله افراد
موضوع که در زماو و مکاو خاص واقعاند و شامل بقية افراد ماهيت ننیشوند.
آيتاهلل مطهری به لامعيت اسبم معتقد است اما اين لامعيت را ملتازم بياو تنام
،رحهای لزئی برای بشر ننیداند باکه «اتفاقاا لامعيت اسبم ايجا میکند که اساساا در
بلياری از امور دستور نداشته باشد» (همان«،الف» ،ص.)714
نکتة بعدی دراينباره که از ديدگاه آيتاهلل مطهری از مزايای شيعه محلو میشاود و کاار
تطبيق اصول کای بر اوضاع متغير زماو را سادهتر میسازد ،بياو الگاوی درازماد بارای انجاام
اين تطبيق است يعنی دوره عصنت از نظر شيعه ناه فقاط  93ساال در حياا پياامبر (پا از
بعثت) باکه  933سال (دورة نبو پيامبر و اماماو حاضر) میباشد .در اين ماد  ،اناواع تغييار و
تحولها رخ داده و اشخاصی که دين آنها را مصاوو از اشاتباه معرفای مایکناد ،در ايان ماد
تغييرا مختا زمانه را بر آو اصول کاای تطبياق دادهاناد .ايان مجنوعاه احادياث و رواياا
مربوط به اين دوره ،والنی نهتنها راه حل معضب زمانة خود را نشاو میدهد ،باکاه چگاونگی
تطبيق تحوال زمانه بر اصول کای دين را نيز میننايد( .همان« ،الف» ،ص.)788 – 784
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ج) قانوو ثابت برای احتياج ثابت و قانوو متغير برای احتياج متغير :نيازهای بشر باه دو
گونه است :ثابت و متغير .در سيلتم قانووگذاری اسبم ،قانوو ثابت برای نيازهای ثابت و
قانوو تغييرپذير برای نيازهای متغير وضع شده است .قوانين دستة دوم بهنحوی متکی بار
آو قوانين دستة اولاند و آو قانوو ثابت به منزلة روح اين قوانين است به نحوی که خود
آو قانوو ثابت نحوة تغيير اين قوانين را نشاو میدهد ،نه اينکه ما ملاتقبا آنهاا را تغييار
دهيم (همو« ،7831 ،ب» ،ص .)726درضنن ،نحوة وضع قوانين در اسبم به صور قضية
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د) قوانينی که حق وتو دارند :ملئاهای ديگر که به مقررا اسبمی خاصيت انعطااف و
تحرک بخشيده و آو را لاويد نگه میدارد ،ولود يک سالاه قواعد کنترلکننده است کاه
در متن مقررا اسبمی قرار گرفته است .فقها آنها را «قواعاد حاکناه» ماینامناد يعنای
قواعدی که بر سراسر احکام و مقررا اسابمی تلااط دارناد و بار هناة آنهاا حکومات
میکنند .قاعده «حرج» و قاعدة «ضرر» از اين دسته است .درحقيقات اسابم بارای ايان
قواعد حق «وتو» قايل شده است (همو ،7836،ص )783يعنی منکان اسات دساتوری از
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دستورهای اسبمی به حکم قانوو «ضرر» يا به حکم قانوو «حرج» برداشاته شاود ايان
عامل سبب نرمش و انعطاف در قوانين اسبمی میشود و آو را باا شارايط مختاا قابال
انطباق میکند.
ها) لامعيت (وسطيت به تعبير قرآو) :يکلانبهبودو يک قانوو يا ياک مکتاب دليال
منلوخشدو خود را هنراه دارد .عوامال ماؤثر و حااکم بار زنادگی انلااو فاراواو اسات.
چشمپوشی از هر يک از آنها تعادل را از بين میبرد .مهمترين رکن لاويدماندو تولاه باه
هنة لوانب روحی و مادی و فردی و التناعی است (همو ،7818،ص  )41اسبم هام باه
نيازهای مادی انلاو توله دارد هم معنوی هم نيازهای داينی بشر را در نظر مایگيارد و
هم نيازهای موقت او را.
و) اختيارا حاکم :آخرين راهکار از ديدگاه آيتاهلل مطهری اختياراتی است کاه اسابم
به حکومت اسبمی و به عبار ديگر به التناع اسبمی داده است .ايان اختياارا کاه در
درلة اول مربوط به حکومت شخ پيامبر و بعد از او به حکومت اسبمی داده شده است،
دامنة وسيعی دارد .حکومت اسبمی در شرايط لديد و نيازمندیهای لدياد مایتواناد باا
توله به اصول و مبانی اساسی اسبمی يک سالااه مقاررا وضاع نناياد کاه درگذشاته
موضوعاتی بوده است .اختيارا قوة حاکناة اسابمی ،شارط الزم حلان الارای قاوانين
آسنانی و حلن تطبيق با مقتضيا زماو و حلن تنظيم برنامههاای مخصاوص هار دوره
است (همو ،7836،ص.)783
از نظر آيتاهلل مطهری توله به راهکارهای مذکور امکااو دساتيابی باه لامعاه آزاد
دينی را به عنواو لامعه مطاو فراهم میسازد .پرواضح است رسيدو به اين هدف مفهومِ
ايجاد سازگاری سنت و تجدد از ،ريق کاربرد راهکارهای مذکور است.
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نتيجه

نسبت سنت و تجدد در اندیشه سیاسی آیت اهلل مطهری

آيتاهلل مرتضای مطهاری باه عناواو ياک متفکار ايرانای  -اسابمی در بحاث از
نلبتسنجی سنت و تجدد نه به دنبال ،رد سنت و نه ،رد تجدد است باکه سعی میکند
با برللتهننودو لنبههای مثبت هر يک ،لنع سنت و تجدد را امکاوپذير ننايد .آياتاهلل
مطهری معتقد است عات عدم توافق و سازگاری سنت و تجدد در فهم نادرست از هار دو
میباشد و اگر فهم درستی از سنت و تجدد صور گيرد ،لنع سنت و تجادد امکااوپاذير
خواهد شد .ديدگاه ايشاو به نلبت سنت و تجدد اينگونه است که ناهتنهاا کال سانت را
ننیپذيرد ،باکه به تفکياک اسابم از فرهناگ اسابمی (دو بعاد از سانت ،قايال اسات
هنچنين تجدد را نهتنها يک کال تجزياهناپاذير باکاه مجنوعاهای از اماور خاو و باد
مینگريلت که میتواو مياو خوبیها و بادیهاايش تفکياک کارد .وی مشاکلِ لواماع
ملاناو را در نلبت سنت و تجدد ،انحطاط تفکار و تنادو اسابمی و دليال باروز آو را
تحجر و تجددگرايی افرا،ی مایداناد .آياتاهلل مطهاری در بحاث از ريشاههاای اصاای
شااکلگيااری تحجاار و تجاادد دو ملاائاة حلاااس را مطارح ماایننايااد )1 :ثاباات بااودو
اسبم(سنت) به عنواو دين ) تغييرپذير و ناپايداربودو مقتضيا زماو و شرايط زنادگی
بشر(تجدد) .در هنين راستا اين سؤال مطرح میشود :دينی که ثابت است چگونه میتواناد
راهننای زندگی بشر باشد که هنواره در حال تغيير است؟ در پاسخ به اين پرساش نظرياة
فطر در ديدگاه ايشاو مطرح میشود .وی فطر را امالنلائل معارف اسبمی میداناد و
میکوشد با تبيين مبلوط آو پايگاهی برای دين در رواو آدمی بجويد که نتيجة آو امکاو
پاسخگويی به پرسشهای لديد است.
با توله به آنچه که گفته شد ،آيتاهلل مطهری با تکيه بار مفهاوم آزادی باه تبياين
لامعه آزاد دينی به عنواو لامعه مطاو میپردازد .نگاه آيتاهلل مطهری به مفهاوم آزادی
را میتواو در دو بعد فالفی و سياسی مطالعه کرد .نگاه فالفی ايشاو به اين مفهوم بيشتر
تحت تأثير ديدگاههای سنتی و نگاه سياسیاش در نتيجاه تحاوال و داناشهاای لدياد
میباشد .وی در بحث آزادی هنگامی که به ،ارح فطار  ،لبار و اختياار ،عقال و اراده و
تکامل انلانی (مباانی آزادی) ،مایپاردازد ،نگااهی فالافی دارد اماا وقتای کاه آزادی را
بهمعنای حق مشارکت و حق انتخا و رأی و انتقااد مایگيارد ،باه ولاه سياسای آزادی
میپردازد .تأثيرپذيریاش از سؤالها و پرسشهای لديد نناياو میشود .آيتاهلل مطهاری
عایرغم اثبا بعد ولودی ثابت انلاو ،معتقد است برخی احتيالا واقعی انلاو در ،ول
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زماو تغيير میکند لذا به بحث راهکارهای اسبم میپردازد که مایتوانناد آو تغييارا را
تحت کنترل خود بگيرد و نيازها و احتيالا لديد انلاو را مرتفع سازد ايان راهکارهاا از
ديدگاه آياتاهلل مطهاری عباار اناد از .1 :بازساازی التهااد  .9تولاه باه روح و معناا و
بیتولهی به شکل و قالب  .3قانوو ثابت و متغير برای احتياج ثابات و متغيار  .4قاوانين
کنترلکننده  .3لامعيت  .2اختيارا حاکم .اين راهکارها امکاو دساتيابی باه لامعاه آزاد
دينی را بر پايه سازگاری سنت و تجدد فراهم میسازد.
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