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The aim of the present study is a comparative study of government in
Naini and Motahhari political thought. The main question is how to
explain the commonalities and differences between Naini and
Motahhari political thought about government by referring to the
conditions prevailing during the constitutional period and the Islamic
Revolution? For this reason, with Skinner's contextual hermeneutic
method, it was shown that there is no difference of opinion between
the two thinkers. Both believe in the divine and popular legitimacy of
the jurist during the absence of the Infallible Imam, and his role in
society is the role of an ideologist and his duty is to monitor the
correct implementation of ideology in Islamic society. Naini, because
of his presence in the reformist atmosphere, with a positive and
interactive view and using the hidden capacities in Shiite
jurisprudence, wanted to reform the process of governing and not to
dismantle it; But Motahhari, because of his position in the
revolutionary atmosphere created by Marxism, sought to form an
Islamic government with his own views by using the Shiite
intellectual capacities and looking negatively and critically at its
components, by ideologizing religion.
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هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی حکومت در اندیشة سیاسی ناایییی و مطرارا اسات
مسئله اصلی این است که چگونه میتوان وجوه اشتراک و افتراق اندیشة سیاسی ناایییی و
توضیح داد؟ به همین میظور با روش هرمیوتیک زمییه گاراا اساکییر نشاان داده شاد کاه
اخت فنظرا میان دو متفکر وجود ندارد هر دو به مشاروییت ا رای و مردمای فقیاه در
دوران غیبت امام معصوم باور دارند و نقاش او نیاد در جامعاه نقاش یاک ایادیو و

و

وظیفهاش نظارت بر اجراا صحیح ایدیو وژا در جامعه اسا می اسات ناایییی باهد یا
حضور در فضاا اص حهلبی ،با نگاهی مثبت و تعام گرایانه و با استفاده از ظرفیتهااا
مکیون در فقه شیعه ،خواستار اص ح روند حکمرانی و نه برچیادن نن باودا اماا مطرارا
بهد ی قرارگرفتن در فضاا انق بیاا که مارکسیسم ایجاد کاردهباود ،باا برارهگیارا از
ظرفیتهاا فکرا شیعه و نگاهی میفی و انتقادا به مؤ فههاا مارکسیسم ،بهدنبال تشاکی
حکومت اس می با نظرات خاص خود بودهاست
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مطررا درباره حکومت را با ارجاع به شرایط حاکم بر دوره مشاروهه و انقا ا اسا می
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تاریخ ایران اس می شاهد دو انق ا بترر (مشترو و و انقت ا است می) بتودهاستت.
نخبگان اعم از روشنفکران و فقها با آثتار ،رفتتار و کتن هایشتان نقت تهتتدهنتده و
هدایتکنندهای در این انق اها ایفا کردهاند .بررسی اندیشة سیاستی دو تتن از نخبگتان
مذهبی این دو انق ا یعنی نائینی و مطهری در مسللو حکومت ،موضوع پژوه حاضتر
است .شنا ت اندیشوهای این دو متفکر از تهات مختلفی ،بخصوص زمانی کتو آثارشتان
بوعنوان مبنا و پشتوانو ایدئولوژیک در هر دو انق ا معرفی میگردد ،حائر اهمیتت ویتژه
است .گرچو تاکنون کتب و مقاالت متعددی پیرامون اندیشوهتای ایتن دو فقیتو نگاشتتو
شدهاست ،اما پژوه حاضر از منظری متفاوت با رفتن سراغ حاشتیو بتوتتای متتن و بتا
رویکردی تحلیلی ت تطبیقی بدنبا واکاوی زمینوهای تاریخی و ایدئولوژیکی شکلگیتری
اندیشوهای آنان بودهاست و بو این مسللو اصلی میپتردازد کتو چگونتو متیتتوان وتتوه
اشتراک و افتراق اندیشة سیاسی نائینی و مطهری را در مسللو حکومت با ارتاع بو شرایط
حاکم بر دوره مشرو و و انق ا اس می توضیح داد؟ متیتتوان ادعتا کترد کتو نتائینی و
مطهری درون ادبیات علوم دینتی شتیعی و در چتال بتا گترای هتا و علتوم ریردینتی
نظریوپردازی کردهاند .هرچند نائینی و مطهری در لروم بازاندیشی عق نی ادبیات دینی در
مواتهو با پدیده مستحدثوای بونام ت دد دردرو مشترکی دارند اما اندیشو سیاسی نتائینی
عمدتا با نگاهی مثبت بو ت دد شکل گرفت و در قالب اص ح مقولوبندی شد ،کتو در آن
شترایط تتتاریخی ،چهتتره مثبتتت آن بتتروز بیشتتری داشتتت و تصتتور علمتتای آزادانتتدی ،
کمککننده بودن ت دد (ت دد هنوز بو ایدئولوژی تبدیل نشده بود) بتر نیرومنتدی تامعتو
بود؛ درحالیکو نگاه منفی بو ت دد (بومثابو یک ایدئولوژی) ،متأثر از شرایط متأ ر تاریخی
ایران ،اندیشو سیاسی انق بی و نو اص حی مطهری را شکل داد .نگارنتده بتا استتفاده از
روش هرمنوتیک زمینوگرای اسکینر ت ش واهد کرد این فرضیو را اثبات نماید.
 -2روششناسی اسکینر
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اسکینر روششناسی ود را با نقد دو گرای متنمحور و زمینومحتور آرتاز متیکنتد کتو
روش مشهوری میان مور ان تاریخ اندیشو است .روش قرائت متنی مبتنی بر این مفروض
بنیادین است کو متون ک سیک دارای «عناصر فرازمانی» بو شکل «ایدههای عام» و یتا
دارای «حکمت فراتاریخی» با «کاربرد عام» هستند .لتذا هتدک کلتی ایتن روششناستی
ارزیابی م دد متون ک سیک ،تدا از زمینو اتتمتاعی و تتاریخی آنهتا ،برحستب کشت

بررسی تطبیقی حکومت در اندیشة سیاسی نائینی و مطهری

ایدههای عام یا پرس ها و پاسخهای فرازمانی مطرحشده در آنها است .پژوهشگری کو
این متدولوژی را اتخاذ میکند بدون توتو بو زمینو اتتماعی و شرایط تاریخی ،باید صرفاً
بر آن چیری متمرکر گردد کو نویسنده ک سیک درباره حکمت فراتاریخی و پرس هتا و
پاسخهای فرازمانی گفتواست .درمقابل این رویکرد ،قرائت زمینوای قرار دارد کو براستا
آن باید هر متن را برحسب زمینو اتتماعی و شرایط تاریخی نگارش آن م حظتو نمتود و
فهم معنای متن مستلرم فهم زمینوای است کو در آن نویسنده نوع کلمات و عبارات یتک
متن را انتخاا کردهاست (مرتضوی ،0831 ،صص010 .ت .)070
اسکینر دست بو نقد هر دو دیدگاه زدهاست؛ وی در نقد قرائت متنی بر « ودمختتاری
ذاتی متن» بوعنوان تنها کلید ضروری فهم معنای آن تأکید دارد و هرگونو بازسازی زمینو
فکری ت اتتماعی متن را بوعنوان ت ش بیهودهای کنار میگتذارد .استکینر بتا رد فترض
کفایت ا عات ود متن برای فهم آن معتقد است ،تم ت و عبارات یک متن ،تتدا از
نیات و انگیرههای نویسنده ،تدا از زمینو اتتماعی و شرایط تاریخی شکلگیری آن و نیتر
تدا از زمینو کلی زبانی و فکری حاکم بر دوره نگارش آن ،ابتداً موضتوع مناستبی بترای
مطالعو نیستند .با چنین نگاهی ،قرائت زمینوای نیر نمتیتوانتد بترای استکینر متتدولوژی
مناسبی باشد .یکی از مهمترین انتقادات او بر این روششناسی مبتنی بر اشتباهی اساستی
دربارة ماهیت رابطو بین متن و شرایط (محیط) آن است .البتو وی این مفتروض را حفت
میکند کو مطالعو زمینو اتتماعی برای فهم یک متن مفید است ،اما فرض پایوای قرائت
زمینوای را مبنی بر این کو فهم متتن بایتد برحستب زمینتو اتتمتاعی آن صتورت گیترد،
مفروض اشتباهی میداند و درنتی و روششناسی متکی بر این مفروض را نیر برای فهتم
معنای متن کافی نمیداند .دیگر انتقادش بو مفروض قرائتت زمینتوای آن استت کتو بتر
مبنای این روش ،معنا و فهم اصط حات شدیداً بوهتم پیوستتو و الزم و ملتروم یکتدیگر
تلقی شدهاند .بنا بو تصریح مکرر اسکینر حتی اگر مطالعو زمینو اتتماعی بتواند بتو تبیتین
اندیشوها کمک کند ،این امر بومثابو فراهمکردن ابرارهایی برای فهتم آنهاستت (همتان،
ص .)078 .او پس از نقد این دو روش و رد آنها ،روششناسی اص ود را ارائو میدهد.
«در توصیفی ک ن میتوان روششناسی اسکینر را ترکیبی از گرای های متنمحور و
زمینومحور در نظریوهای هرمنوتیک دانست( ».تولی ،0830 ،ص .)57 .آستین سو نوع کن
گفتاری را از هم متمایر میسازد کو بوترتیب عبارتنتد از :بیتانی محتم ،مقصودرستان و
اثرگذار .اسکینر بو تأثیر از او از میان سو نوع کن گفتاری مربور بی از همو بتر کتن
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گفتاری مقصودرسان تأکید دارد و متدولوژی ود را بر مبنای همین کن استوار میسازد.
مضمون اصلی این نوع کن گفتاری آن است کو گوینده یا نویسنده با گفتن یتا نوشتتن،
کاری را ان ام میدهد و از ان ام این کار نیر قصد و منظوری دارد .از این لحتا ،،و یفتو
اصلی مفسر کش همین قصد و منظتور در تفستیر حتائر اهمیتت استت (مرتضتوی،0831 ،
ص .)075 .بوگفتو تیمر تولی ،اسکینر با رح پنج پرست تحلیتل تود از فهتم اندیشتة
سیاسی را دنبا کرده کو سو پرس او در تحقیق حاضر مبنا قرار گرفتواستت .پرست
او این است کو نویسنده در نوشتتن متتن نستبت بتو دیگتر متتون موتتود کتو زمینتو
ایدئولوژیک را شکل میدهند چو کاری ان ام دادهاست؟ پرس دوم در بستر زمینتوهتای
عملی مطرح است ،یعنی نویسنده در نوشتن یک متن نسبت بو کن سیاسی موتود ،کتو
زمینو عملی را شکل میدهد ،چو کاری ان ام دادهاست؟ پرس سوم اسکنیر بر این بحث
متمرکر است کو در زمان نویستنده ،عت وهبتر متتون ک ستیک حامتل ایتدئولوژیهتای
پی افتاده ،چو ایدئولوژیهای رد کمتر شنا توشدهای وتود داشتواند کتو ممکتن استت
درتهت اندیشو تازه نویسنده مورد توتو قرار گیرند و تأثیری بر اندیشو او بگذارند؟
پاسخ پرس مرحلو او با قراردادن متن در زمینو ایدئولوژیک آن فتراهم متیگتردد.
یعنى م موعواى از متون نوشتوشده یا رایج در آن زمان ،درباره همان موضوعات یا موارد
مشابو و مشترک در شمارى از هن ارهاى مرسوم 1.یک ایدئولوژى ،زبانى از دان سیاست
است کو با هن ارهاى مرسوم ود تعری شده و تعتدادى از نویستندگان نیتر آن را بکتار
مىبرند .ازاینرو در ارتباط با اندیشو سیاسی نائینی و مطهری ،متون دینتی از یتک ستو و
مارکسیسم ،لیبرالیسم از رک دیگر در شمار ایدئولوژیهای این دوره محسوا میشتوند
کو متون دینی بوعنوان زمینتوی تاص و متتون ریردینتی بتوعنتوان زمینتوهتای عتام
ایدئولوژیک آن دوره بو شمار میروند .پاستخ پرست دوم بتا قترار دادن متتن در زمینتو
 )1هریك از این ایدئولوژيها در سطح زباني بهوسیله مجموعهاي از هنجارهاي مرسوم مورد توجه بخشي از جامعة
علمي ،مورد فهم و عمل قرار مي گیرند .مثال تقیه و حرمت تشكیل حكومت سیاسي در زماا اماام يمیناي یاك
عمل ايالقي است كه در بخش بزرگي از جامعة علمي مذهبي مورد توجه است و تقیه و حرمت تشكیل حكومات
معناي يود را از چنین هنجاري دریافت ميكند .امام با اندیشهپردازي يود چنین هنجاري را مورد نقد قرار ميدهد.
در دورا قبل از انقالب ،سلطنت در قالب پهلویسم ،هنجار مرسومي بود كه دائما در جامعاة ن روز ایارا تقادی
ميشد .امام با اندیشه جدید يود چنین ایدههایي را به چالش كشید .همچنین امام قبیحپنداري ورود كرد دیان و
علما به سیاست را بهمثابه یك هنجار مرسوم در این زمینه به چالش كشید.

تاریخی آن بدست میآید .در رابطو با این مرحلو میتوان گفت هر نویسنده با دستبتردن
بو قلم و قرارگرفتن درمقابل رفتارهای سیاسی اص ،می واهد آنها را تغییر دهد؛ اما او در
پی ازمیانبرداشتن موانع ذهنیای است کو اتازه ان ام اقدامات ضتروری بترای تغییترات
سیاسی را نمیدهد .پرس سوم اسکینر بر این بحث متمرکر است کو ما نباید تمام توتو
ود را بوسمت ایدئولوژیهای مسلط معطوک داریم ،بلکو باید ردهایدئولوژیهای موتود
در دوران نویستتنده را بتترای درک بهتتتر متتتن بررستتی نمتتاییم؛ زیتترا بتتدون فهتتم ایتتن
ردهایدئولوژیها نمیتوان برداشت درستی از زمینوهای شکلگیری گفتمانهتای بترر
داشت.
 -3نائینی و حکومت مشروطه

 )1-3زمینه ایدئولوژیک و هنجارهای مرسوم

برای شنا ت زمینوهای شکلگیری ایدئولوژی نائینی ،بتومثابتو یتک فقیتو ،بایتد بتو آرا
فقیهان دوره قاتار در رسیدن بو ذهنیت مشترک دانشتی آنتان مراتعتو نمتود .از فقیهتان
مشهور دوره قاتار کو تأثیر شگرفی بر دیگر فقهای پس از ود داشتند میتوان بو نراقی،
صاحب تواهر ،شیخ انصاری و آ وند راسانی اشاره کرد .نراقی را میتتوان از رفتداران
والیت انتصابی عامو فقیهان دانست؛ وی معتقد است تمام آنچو فقیو نسبت بو آن والیت
دارد دو امر است :ال ) بر آنچو پیامبر و امام والیت دارند فقیو نیر والیت دارد مگر مواردی
کو بو اتماع ،نص و  ...از حوزه والیت فقیو ارج شوند؛ ا) هر عمل مربتوط بتو دیتن و
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عصر مشرو و در ایران نقطو عطفی در تاریخ سیاسی شیعو محستوا متیشتود .در ایتن
دوره ،اندیشو و ادبیات سیاسی شیعو مرحلوای از بازشناستی ،بتازپروری و پاستخگویی بتو
شرایط نوین را ت ربو کرد کو تأثیر بوسرایی در روند کلی اندیشة سیاستی شتیعو برتتای
گذاشت .این بازاندیشی در دستگاه دینی در میان علمای راز او اتفاق افتاد .بوتر نقت
قابل توتو آ وند راسانی ،مرتع عالیقدر شیعی ،در این زمینتو ،آیتتاهلل نتائینی و کتتاا
وتنزیهالمل ۀ از تایگتاه ویتژهای بر توردار استت.

بسیار مهم وی تحت عنوان تنبیهاالمۀ
نائینی در این کتاا با استفاده از آیات و روایات و در مخالفت با نظام و آموزه استبدادی ،بو
تبیین مبانی نظری نظام مشرو و پردا ت .در ادامو این مقالو ،با پیتویی نظریة نائینی در
بستر زمینوهای تاریخی و ایدئولوژیک ،بو تفاوت و شتباهتهتای آن بتا نظریتو مطهتری
واهیم پردا ت.
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دنیای مردم ناگریر باید ان ام گیرد ،چو عق ً چو عادتاً .بوهمین استناد ،محقق نراقی حوزه
شلون و ا تیتارات ولتی فقیتو ،ماننتد فتتوا ،قضتاوت ،والیتت بتر نکتاح و  ...را گستترده
میداند (نراقی ،0875 ،ص .)515 .شیخمحمدحسن ن فی در اثر ارزشمند ود ،تواهر الک م،
با اعتقاد بو والیت انتصابی فقیو مینویسد« :نصب فقیو عام بتوده و شتامل کلیتو امتوری
است کو در حیطو ا تیارات امام میباشد( ».ن فی ،0020 ،ج ،00 .ص )897 .صاحبتواهر بتر
آن است کو هرگونو ا تیاری کو امام معصوم در امور شرعی دارد ،همان ا تیتارات بترای
فقیو تامعالشرایط نیر ثابت است .ایشان گرچو حوزه گستردهای از ا تیارات را بو فقیتو در
دوران ریبت میدهد ولی معتقد است امام معصوم بو ورکلی این ا تیار را بو ریرفقیو هم
دادهاست (تعفری هرندی ،0873 ،ص .)070 .پس اگر بو ایتن مستللو قائتل شتویم کتو فقیتو
میتواند ا تیارات را بودلیل تفویم ا تیار ناشی از معصوم بو ریرفقیتو هتم واگتذار کنتد،
بسیاری از امور با د الت مردم مشروعیت مییابد.
شیخ انصاری والیت را بر دو قسم میداند :استق در تصرک و عتدم استتق در
تصرک .انصاری با رد استق فقیو و حکم بو عدم استق مشروط او میافراید« :والیت
فقیو در اموری است کو مشروعیت ای تاد آن صترکنظتر از دالیتل مربتور مستلم باشتد.
بو وریکو ان ام آنها بر مردم کفایی واتب باشد ،اما اموری کو مشروعیت آنهتا متورد
شک است نمیتوان مشروعیت آن را برای فقیو اثبات کرد( ».همان ،ص )079-077 .با ایتن
تفاسیر میتوان گفت ،انصاری از منکران والیت عامتو فقیتو محستوا متیشتود .آ ونتد
راسانی را باید پیترو مکتتب شتیخ انصتاری دانستت .آ ونتد پتس از رد والیتت مطلقتو
و پس از بررسی تکتک ادلو اقاموشده بر والیت فقیو ،عدم داللت هریک
معصومان
را اثبات میکند و از باا قدر متیقن درصورت بسطید فقیو ،تنها تقدم فقیو بر ریرفقیتو را
در تصدی امور حسبیو م از میشمارد (کدیور ،0837 ،ص .)01-07 .این متون سرمایو مهمی
برای نائینی محسوا میشود و ایشان را بوسمت ارائو نظریوای در بتاا مستللو حکومتت
هدایت میکند.
تقریرات نائینی در منیۀالطالب حاکی از فاصلو آرام او از والیت عامو و نقد اتمالی این
دیدگاه است .نائینی در این نوشتو پس از بررسی عمیق در مقبولو عمربن حنظلو و نرسیدن
بو نتی وای اص تصریح میکند بو هرحا اثبات والیت عامو برای فقیو بتوگونتوایکتو
نماز تمعو با قیام او یا نصب امامی برای اقامو تمعو واتب عینی شود امر دشواری استت.
«وکیفکانفاثباتالوالیۀالعامۀللفقیۀبحیثتتعینصالۀالجمعۀفیی و الجمع ۀ
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بقیامهلهااونصبام ا له امل ( ».نتائینی0878 ،ق ،ج ،0 .ص .)807 .از م متوع ایتن
عبارات چنین برمیآید کو نائینی نتوانستواست مانند دیگر علمای معاصرش ،والیت عامتو
فقیو در عصر ریبت را توتیو نماید و بودنبا بدیلهای دیگر و رح ایده تدیتدی استت.
بونظر میرسد ایشان بودنبا تصرک در هن ارهتای مرستومی استت کتو قتب پیرامتون
حکومت در تامعو شیعی ایران رایج بود.
ایده تدید نائینی حو محور امور حسبیو میچر د .ایشان در منیۀالطالب امور سیاسی
راتع بو نظم شهرها ،انتظام امور مردم ،حف مرزها و امثالهم را از و ای امیران شمرده و
ارج از حسبیو و بعاً والیت فقیهان قرار دادهاست ولی در تنبیهاالمۀ ایتن امتورات را در
دایره امور حسبیو قرار میدهد (همان ،ص .)800 .بیعی است کتو تنبی ۀاالم ه بتو توستعو
مفهوم حسبو نظر دارد .فقیهان برای امور حسبیو موارد اصتی را ذکتر متیکننتد .نتائینی
ع وه بر تأیید و قبو آن ،موارد ای اد نظم و حف مملکت است م را نیتر در قلمترو امتور
حسبیو میداند .دراین صوص در تنبیهاالمۀ اشاره میکند« :و ای حف و نظم مملکتت
اس میو از تمام امور حسبیو از اوضح قطعیات است( ».نائینی ،بیتا ،ص )78 .بررسی نظترات
نائینی نشان میدهد اوالً ،او با رد والیت عامو فقیو تایگرینی برای والیت عامتو معصتوم
نمیبیند و ثانیاً ،با توسعة دایره امور حسبیو در تست وی بدیلهایی مانند م لس شتورای
ملی ،قانون اساسی و ریره بومثابو حداقل تایگرین ممکن برای دوران ریبت امام معصوم
است.
نظریو نائینی درون فضای فکری تدید مشرو و واهی شکل گرفتواست .نائینی فقیتو
دوره مشرو و است .مشرو و نخستین رویارویی عمیق بین اس م و ررا در ایران تدیتد
است .ارتباط با ررا بوویژه تما فکری و ایدئولوژیکی ،زمینتو رواج اندیشتوهتای نتو را
فراهم آورد .در این دوران ،اندیشو لیبرالیسم توانستو بود بوعنوان یک پارادایم رالب ،تفوق
ود را بر دیگر اندیشوهای سیاسی همعصر ود تحمیل کنتد (زارعتی ،0891 ،ص .)078 .در
چنین فضایی ،فقو شیعو در معرض پرس های مهمی قرار گرفت؛ پرس های مهمتی در
باا انتخابات ،قانون اساسی ،م لس ،نماینتدگی یتا وکالتت کتو متیتتوان ،بتو تورکلی،
تحتعنوان د الت مردم در امور سیاسی از آن یاد کرد.
نائینی در مواتهو با فضای تدید و تثبیت حقوق سیاسی مردم ،مبنای کار تود را بتر
تحلیل امور حسبیو قرار میدهد .در تنبیهاالمۀ تصریح میکند« :عدم لروم تصدی شخص
م تهد و کفایت اذن او در صحت مشروعیت آن  ،...عدم تمکن نواا عام بعضتاً و کت ً از
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نباشد ،بلکو نوبت والیت در اقامو بو عدو مومنین و بتا
اقامو آن و ای موتب سقو
عدم تمکن آنان بو عموم ،بلکو بو فساق مسلمین هم بو اتفاق کل فقهای امامیتو منتهتی
واهد بود( ».نائینی ،بیتا ،ص )79 .نائینی با ثابت دانستن کبرای کلی در مورد حق د التت
مردم در امور حسبیو و امور سیاسی و بتا تکیتو بتر دو اصتل مشتورت و امربتومعتروک و
نهیازمنکر ت ش میکند بو دایرة نفوذناپذیر حستبیو وارد شتود .وی بترای اثبتات اصتل
مشورت بو  5آیو از سورههای (آ عمتران059 ،؛ شتوری83 ،؛ نمتل80 ،؛ تو10 ،؛ قصتص )0 ،و
همچنین بو طبوهای نهجالب رو استناد کردهاست (حیدری بهنوئیو ،0831 ،ص .)70 .ایشتان
از میان ادلوای کو برای اثبات اصل شورا در قرآن بیان شدهاست ،آیو شری «و شتاورهم
فی االمر» را مورد تأکید قرار میدهد و بررسیهای ود را معطوک بو این آیو متیکنتد و
مابقی ادلو را تهت تقویت ادعا پی میکشد (نائینی ،بیتا ،ص .)58.نائینی معتقد است «آیو
شکل امری دارد و مخا ب پیامبر است؛ مرتع ضمیر «هم» چنانکتو نتائینی و علمتای
تفسیر اشاره کرده اند ،نوع امت و همو مسلمانان است و تخصیص آن بو اهل حلوعقتد از
روی قرینو است نو از باا صراحت لف  .واژه «االمر» نیتر بتو اعتبتار ترکیتب نحتوی در
ادبیات عرا ،بوتعبیر نائینی ،مفید عموم ا قی است و تمام امر سیاسی و نو احکام الهی
را متعلق بو مشورت میکند .بدینسان نائینی نتی و متیگیترد کتو سیاستت بتا مشتورت
م زمو دارد و ازنظر شریعت اس م ،هر آنچو سیاسی است الترم مشورتی است( ».فیرحی،
 ،0890ص )050 .نائینی پس از اثبات شوراییبودن امور سیاسی در اس م ،همتین مستللو را
بوعنوان م وزی میداند کو مردم حق دارند در امور سیاسی د الت کنند هرچند این امتور
از امور حسبیو باشد.
صاحب تنبیهاالمۀ اصل امربومعروک و نهیازمنکر را بوعنوان بابی دیگر برای ورود بتو
دایره امور حسبیو و بعا مشروعیت حضور مردم در صحنو سیاست درنظتر متیگیترد .در
اندیشو نائینی در حکمرانی معاصر دو منکر اتفاق افتادهاست :ال ) راصببتودن حکمتران
ا) استبدادیبودن حکمرانی .بدینسان از دیدگاه نهیازمنکر با رخدادن دو منکر شترعی،
ت ش در منع هریک از آنها واتب مستقلی است« .در باا نهتیازمنکتر بالضتروره متن
الدین معلوم است کو چنانچو شخص واحد فرضا در آن واحد منکرات عدیتده را مرتکتب
شود ،ردش از هریک از آنها تکلیفی است مستقل و ریرمرتبط از ردع و منع از سایر آنچو
کو مرتکب است( ».فیرحتی ،0890 ،ص )000 .پس بو مقتضای این اصل ،مردم نوتنهتا حتق
دارند ،بلکو واتب است کو در امور حسبیو وارد شوند .واردشدن در امور سیاسی برای مردم

 )3-2زمینه تاریخی

پس از پیروزی نهضت مشرو و و تتدوین قتانون اساستی ،ستیاالتی دربتاره نستبت بتین
حکومت مشرو و با دین ،نسبت قانون موضوعو بشری بتا احکتام شتریعت ،نستبت بتین
وکی ن مردم و والیتت فقیهتان در تامعتو و بتین عالمتان دینتی مطترح گردیتد کتو در
پاسخگویی بو آن نظرات متعدد و رسالوهای مختلفی منتشر شد .تنبیهاالمۀ یکتی از ایتن
نوشتو ها است کو پاسخی بو مناسبات سیاستی و اتتمتاعی دوره قاتتار بتود .در آن دوره،
شاهان قاتار بوعنوان لاهلل و حاف الرعایا در زندگی ،مقام و ثروت مردم د الت و اعما
قدرت زیادی میکردند؛ آنان ود را مالک همو زمینوهایی میدانستند کو قب بتو کستی
واگذار نشده بود .اعطاکننده امتیازات و انحصارات فقط تود آنهتا بودنتد .شتاهان قاتتار
گفتو های ود را تا هنگامی کو تعارض آشکاری با اصو است م نداشتت ،قتانون قلمتداد
میکردند (آبراهامیان ،0830 ،ص .)10 .نهضت مشرو و در سا  0035با هدک تحدید قدرت
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«از باا منع ت اوزات در باا نهیازمنکر مندرج» است و این م وز ورود بواندازهای قوی
است کو کسی نمیتواند دارندة آن را منع کند (حیدری بهنوئیو ،0831 ،ص.)79 .
نائینی با چنین ایدهپردازیهایی پشتوانو ایدئولوژیک نظام مشرو و را فراهم میکند .او
بتتا تفکیتتک دو نتتوع حکومتتت از همدیگر(والیتیتتو و تملکیتتو) در فقتتدان حکومتتت امتتام
معصوم  ،مشرو و را از مصادیق حکومت والیتیو میداند .در نوشتوهای او دو دلیل بر
این ادعا دیده میشود .اوال ً،قدیمیبودن محتوای مشرو و را بو حکومت شورایی در اس م
مربوط میداند و با مشروعیتبخشی آن با «اصل مشورت» معتقد است ،یکی از شکلهای
مشورت در امور سیاسی همان است کو در حکومتت مشترو و تحقتق متییابتد و نحتوه
مشورت بو عرک واگذار شدهاست .بنابراین درحا حاضتر کتو عترک مشتورت را بتوروش
اصی میبیند ،این شکل اص شرعی است .پس حکومت مشرو و از مصادیق حکومت
والیتیو است کو درحا اضطرار مشروعیت دارد .ثانیاً ،با تحف بر نوشتو شیخ انصاری و با
اشاره بو سو لم درمقابل سو حق معتقد است ،در نظام پادشاهی معاصر سو لم ( لم بو
دا ،لم بو مردم و لم بو امام) اتفاق افتادهاست کو مشرو وکردن دولت بومعنای حذک
کلی لم بو دا و مردم و محدودکردن لم بو ارتصاا مقام امامت است (فیرحتی،0890 ،
ص)080-009 .؛ پس نتی و میگیرد مشرو و نسبت بو پادشاهی ارتحیت دارد .آشکار است
کو نائینی با این تفاسیر نو بو یک حکومت مشتروع تمتامعیتار ،بلکتو بتو یتک حکومتت
نیمومشروع حکم میکند ،چرا کو در مشرو و رصب بو مقام امام همچنان باقی است.
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پادشاه و کاستن لم و ستم شاهان بو پیروزی رسید و اولین م لس شورای ملی در همان
سا تأسیس شد .گرچو از سا  0035تا  0037فضای نسبتا باز سیاسیای برقرار شد امتا
دیری نپایید کو محمدعلی شاه ضدمشرو و بو سلطنت رستید و در ستا  0037م لتس
شورای ملی را بو توپ بست .تعداد زیادی از مشرو و واهتان دستتگیر و اعتدام شتدند و
بر ی نیر از کشور گریختند .در این دوره شاهد استبداد رلتی تتری نستبت بتو دوره قبتل
هستیم .کلیو ان منها و گردهماییهای عمومی ازتملو م تالس عتراداری ممنتوع شتد،
م لس شورای ملی کام منحل گشت و شاه بتو قتدرت مطلتقالعنتان تود بازگشتت و
استبداد سیاسی بار دیگر در کشور برقرار شد (همان ،ص.)000- 10 .
کواکبی در کتاا معروک ود ،بایع االستبداد ،با اشاره بو نکتو مهمی بو بحث حاضر
کمک زیادی میکند .او معتقد است استبداد سیاسی از درون استبداد دینی ارج میشتود.
وی دراینباره مینویسد« :بسیاری از علمای نا ر در تاریخ بیعی ادیان بر این نظرند کتو
استبداد سیاسی از استبداد دینی زاده میشود  ...هرزمان یکی از ایتن دو در ملتتی موتتود
باشد آن دیگری را نیر بو ود کشاند یتا چتون دیگتری زایتل گتردد رفتیق نیتر زایتل
گردد( ».کواکبی ،0810 ،ص )50-58 .عصر مشرو و پیوند استبداد دینی و سیاستی را ت ربتو
کرد« .استبداد دینی کوش کرد تا با مغالطو در دو مفهتوم آزادی و برابتری ،مشترو و را
نظامی سراسر کفر نشان دهد .این رویکرد با تقلیل آزادی سیاسی بتو بتیبنتدوباریهتای
ا قی و دیگر وتوه منفی آزادی ،از قداستت آن کاستت و آن را موهتوم و منفتور کترد.
آزادی از بردگی تائران را ،کو مهمترین موهبت الهی برای انسان و عالیترین مقاصد انبیا
است ،با آزادی بومعنای بی متانعی در ا هتار فستق ،منکتر ،کفتر و ریتره تعریت کترد و
بدینوسیلو انرژی نهفتو در مفهوم آزادی را تخلیتو و گریتر از آزادی را در بتاور و تامعتو
مسلمانی نهادینو کرد .بدین ترتیب آزادی کو در کتاا و سنت اصتل بتود ،بتدعت شتد و
استبداد کو بدعت بود ،بو اصل رایج و اندیشو تاری تبدیل گردید .مفهوم برابتری نیتر بتو
همان ب ی مفهوم آزادی دچار گشت .برابری سیاسی شهروندان در امور نوعی بو مساوات
مسلمان و ریرمسلمان در حوزه صوصی مثل ارث ،نکتاح ،دیتو و ریتره تقلیتل یافتت و
بوسمت بدعتی نابخشودنی رانده شد ،بوگونوای کو حامیان برابری سیاسی را همپایة زندقو
نشاند( ».همان ،ص)033 .
تنبیهاالمۀ در واکن بو چنین تحوالتی نوشتو شدهاست .زمینو عملتی تنبی هاالم ۀ را
باید مشرو و با میلفوهای دموکراتیک ازیکسو و حکومت استبدادی ازسوی دیگر دانست.
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نائینی در واکن بو چنین فضایی ،دو مقولة استبداد و مشرو و را از منظتر تتاریخ است م
مورد بررسی قرار میدهد و بو این نتی و میرسد کو سلطنت اس میو از آرتاز بتوصتورت
مشرو و بوده و این امر تا زمان استی ی معاویو محفو ،بود (نائینی ،بیتا ،ص .)000 .نائینی
ریشة استبداد سیاسی را در بدعتهای معاویو و ریشة استبداد دینتی را در عالمتان ستوئی
می یابد کو در حاشیة معاویو بودند .در اندیشو نائینی ،استبداد چو تمعی ،چو فتردی و چتو
دینی شرک است؛ او پذیرش استبداد را نیر شرک میداند .لذا میگویتد هتم استتبداد هتم
استبدادپذیری « از مراتب شترک بتو ذات احتدیت تقدستت استمائو استت ،در مالکیتت و
حاکمیت مایرید و فاعلیت مایشا و عدم مسلولیت عما یفعل و مالکیت رقاا الی ریرذلک
از اسما و صفات اصیو الهیو تتل ت لتو» (همتان ،ص )52 .و شتخص مستتبد هتم کتو
ودسرانو حکم میراند« ،راصب ردا کبریایی و الم بو ساحت احدیت عرت کبریائو هم
واهد بود( ».همتان ،ص )50 .نائینی با تحلیل معنای استبداد و مشترو و و نمایتانستا تن
محل نراع در حوزة ک می ،استدال های ود را مطرح میکند .اگر مشرو و کفتر باشتد،
استبداد هم شرک است؛ کفر و شرک ازنظر مفهومی متفاوت ،امتا در بتا ن تفتاوتی بتین
آنها نیست .ویژگی نظام مشرو و این است کو متیتتوان از کفتر تلتوگیری کترد؛ زیترا
مشرو و تنها درصورتی سر از کفر درمیآورد کو قانونگذاری را بودست انستانهتا دهتد؛
الزمو این تفویم وضع قانون این است کو دین اس م کامل نیست و کاملندانستن دین
سر از کفر درمیآورد .حا اگر بتوان محتوای قتوانین را احکتام شترع مقتد قترار داد و
هیلتی از م تهدان راز او را نا ر بر مصوبات کرد ،از کفتر نظتام مشترو و تلتوگیری
شدهاست ،اما نظام استبدادی ذاتاً شرک است و قابل اص ح نیست؛ بوتعبیر دیگر ،ن است
مشرو و عرضی و قابل زوا است ،درحتالیکتو ن استت استتبدادی ذاتتی و قابتل زوا
نمیباشد (حیدری بهنوئیو ،0831 ،ص .)05 .کام ً آشکار استت کتو نتائینی بتوستمت نظریتو
نظارتی فقیو حرکت کردهاست.
براسا این نظریو ،ولیفقیو شأن اترایی اصی ندارد و بتر امتور مختلت حکتومتی
نظارت میکند .بوعبارتی در نظریة نظارت این فرض مطرح است کو امور اترایی بو تود
مردم واگذار شده است و تنها باید از تانب متخصصان دینی مورد تأیید قرار گیترد .نتائینی
بوصراحت بر این نظریو تکیو میکند و اینگونتو نظتارت را تتایگرین عصتمت در دوران
ریبت میداند« :بنا بر اصو ما ایفو امامیو کو اینگونو امور نوعیو و سیاست امور امت را
از و ای نواا عام عصر ریبت ت علی مغیبو الس م ت میدانیم ،اشتما هیلت منتخبو بتر
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عدهای از م تهدین عدو و یا مأذونین از قبل م تهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان
در آرا صادره (م لس نمایندگان) برای مشروعیت کافی است( ».فیرحی ،0890،ص)009 .
 -4مطهری و حکومت اسالمی

انق ا  0857ایران یکی دیگر از نقاط عط تاریخی ایران محسوا میشود .این انق ا
نو تنها دگرگونی مهمی در دا ل ای اد کرد ،بلکو توانتایی تغییتر و تأثیرگتذاری در تهتان
اس م را نیر داشت .مهمترین میراث این انقت ا کتو بازتتاا دا لتی و تهتانی شتگرفی
داشت ،تشکیل حکومت اس می در دورة ریبت امام معصوم بود .این اتفاق باوتود منتقدان
تدی ،مدافعان قدرتمندی نیر دارد .مطهری یکی از آنها بود .او با استدال های عقلتی و
نقلی نظام پهلوی را نامشروع دانست و بتو دفتاع از حکومتت است می بتا قرائتت تاص
پردا ت .استدال های وی را درون زمینوهای تاریخی و ایدئولوژیک پی واهیم گرفت.
 )1-4زمینه ایدئولوژیک و هنجارهای مرسوم
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برای بررسی زمینو ایدئولوژیک مطهری بایستی همانند نتائینی بتو آرا و نظترات فقیهتان
همعصر او مراتعو کنیم تا بفهمیم مطهری ،بومثابو یک فقیو ،درون کدام ذهنیت مشترک
دانشی فکر میکرد .دراینمیان ،آیت اهلل القانی ،بروتردی و امتام نقت تأثیرگتذاری در
سا های قبل از انق ا در سیره و عمل سیاسی فقها ایفا کردند .القانی برای اولتین بتار
در دهو سی با شرح کتاا تنبیهاالمۀ و گن اندن نظرات ود در آن ،کتاا را در دستتر
سایر فقیهان قرار داد .مطهری پس از مطالعو این کتاا در یکی از سخنرانیهای تود از
اقدام آیت اهلل القانی تم ید و درباره نائینی ا هار میدارد« :تفسیر دقیق از توحید عملى،
اتتماعى و سیاسى اس م را هیچ کس بو وبى ع مو برر و م تهد ستر مرحوم میرزا
محمدحسین نائینى  ...بیان نکرده است( ».مطهری ،0872،ص )00 .بروتردی از فقهای بونام
دوران مطهری است .وی از مدافعان نظریة انتصابی فقیو است و ا تیتارات امتام معصتوم
برای فقیو را در دورة ریبت ثابت میداند .دراینباره اذعان میکند «حتا کتو ثابتت شتد
انتصاا از سوی امامان صورت گرفتواست  ...فقیو برای این امور متعتین متیگتردد...
نصب فقیو ازسوی امامان برای اینگونو امور عمومی و مهم کو متردم درگیتر آناننتد
اتماالً مورد اشکا نمیباشد( ».همان ،ص )031 .بروتردی فقیو را تانشین امام معصوم در
تمام امور عامو میداند و با صاحب تواهر همعقیتده استت (بروتتردی0001 ،ق ،ص.)73-9 .
امام مینی ،کو تأثیرگذاری او بر مطهری بیتردید بتی از فقهتای دیگتر استت ،بترای
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اولینبار در تاریخ سیاسی شیعو از تشکیل حکومت اس می بودست فقیو سخن میگویتد:
«هرگاه کسی این دو صوصیت (آگاهی از قانون و عدالت) را دارا باشد ،اقتدام بتو ای تاد
بوده و بتر همتو
حکومت کند ،برای او همین والیتی ثابت است کو برای رسو اکرم
واتب است از وی ا اعت کنند( ».امام مینتی ،0812 ،ص )17 .امام در مکتوا دیگری بق
روایت مقبولتو ،حکومتت را بتو تور مطلتق ماننتد حکومتت معصتومان بترای فقیتو
میدانند (امام مینی ،0872 ،ص.)58 .
مطهری درون چنین فضای فکریای قرار دارد .او در ستا  0809در یتک ستخنرانی
اشتتاره متتیکنتتد « :داونتتد ستتو منصتتب بتتو پیتتامبر اعطتتا نمتتودهاستتت :افتتتا ،قضتتاوت و
حکومت( ».مطهری ،0872 ،صص )01 -05 .در ادامو با استناد بو آیتات و روایتات بتوتفصتیل
رستیدهاستت (همتان،
توضیح میدهد کو این سو شأن ریراز «وحی» از پیامبر بو ائمو
صص 73 – 87 .و  )005 - 005و در سخنرانی دیگری مدعی رسیدن مناصب در دوره ریبتت
از امام بو فقیو است (مطهتری ،0838 ،ج ،0 .صتص .)027 -028 .مطهتری در ادامتو مباحتث
وی در مقدموای بر حکومت اس می م ددا تأکید میکند« :در رهبتری عملتی در آن
حدی کو بو آرمانهای برر انسانی مربوط میشود دیگر نمیشود گفت کتو یتک حقتی
است کو بو مردم تعلق دارد ،بلکو یک حق الهی است کو باز داست کو باید تعیین کنتد.
اگر درنهایت امتر بتو فقهتا منتهتی شتود ،بتاز بتا تعیتین الهتی استت کتو بایتد منتهتی
شود( ».مطهری ،0891 ،صص )37 - 71 .این ا هارات نشان میدهد دیدگاه مطهری تا اوایل
سا  57در دایرة والیت انتصابی فقیهان بود.
پس از فراگیرشدن نهضت ،امام از تمهتوری است می بتوعنتوان تتایگرین حکومتت
پهلوی نام میبرد (امام مینتی ،0879 ،ج ،8.ص .)000 .در آستانو ورود امام بو کشتور و ترح
مخالفتهای تدی و ای اد چال های فکری فراوان ،مدافعان ایده امام را بتو دفتاع از آن
برانگیخت .اولین مخالفت در روزنامو آیندگان ازسوی مصطفی رحیمی چپگرا ابتراز شتد.
رحیمی در بخشی از نامة مفصل ود بو امام مینی میگوید« :حماسوای کو ای اد شتده
مربوط بو همو ملت ایران است ،پس کار منطقی و درست و عادالنو آن است کو فقط مهر
ملت بر آن باشد و بس و هرکار دیگری امری عمومی را ا تصاصی متی کنتد( ».رحیمتی،
 )0857استنباط وی از تمهوری اس می حاکمیت روحانیون بتود .او ایتن امتر را بتر ک
حکومت مکتسبو ملت ایتران متیدانستت کتو در مشترو و آن را بتودستت آورده بودنتد.
درنهایت رحیمی نتی و میگیرد« :تمهوری اس می با موازین دموکراسی منافتات دارد ...
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مفهوم تمهوری اس می مفهومی است متناقم( ».همان).
انتشار این مقالو در سطح تامعتو واکتن هتای زیتادی داشتت .مطهتری بتا دفتاع از
تمهوری اس می بو ا هارنظرهای روشنفکران دربتارة نتاتوانی است م درمقابتل مفتاهیم
تدیدی همچون دموکراسی پاسخی از درون دین داد .او در رد ادعای رحیمتی مبنتی بتر
ا تصاصیکردن حکومت (حکومتت روحتانیون) تأکیتد کترد« :تمهتوری است می یعنتی
تامعوای اس می با رژیم تمهوری ،یعنی تامعة توحیدی و تامعة توحیدی یعنی تامعوای
براسا تهانبینی توحیتدی( ».مطهتری ،0837 ،صتص )008 - 000 .در پاستخ بتو متدعای
رحیمی در احیای والیت شاه با تمهوری اس می و والیت فقیو میگوید« :ملت ایران کو
در انق ا مشرو یت حق حاکمیت ملی را کسب کرد هرگر آن را منافی با قبتو است م
بوعنوان یک مکتب ندانست  ...در قانون اساسی (مشرو و) ضرورت انطباق با قانون اس م
آمدهاست  ...حضور پنج فقیو راز او برای نظارت بر قوانین بترای تتأمین همتین نکتتو
است ...بنابراین اس میبودن این تمهوری بوهیچوتو با حاکمیت ملی و یا با دموکراستی
منافاتی ندارد( ».مطهری ،0838 ،ج ،0ص )38 .در این ا مطهتری ا تیتارات فقیتو را ،هماننتد
دوران مشرو و ،نظارت بر اترای قوانین اس م متیدانتد .او در یتک منتا ره تلویریتونی
درمقابل سیالی با مضمون تضاد والیتت فقیتو بتا حکومتت تمهتوری و حاکمیتت متردم
میگوید« :بوهیچوتو تعارضی نیست  ...والیت فقیتو یتک والیتت ایتدئولوژیکی استت و
اساساً فقیو را ود مردم انتخاا میکنند و این امر عین دموکراسی است  ...والیت فقیو بو
این معنی نیست کو فقیو ،ود در رأ دولت قرار بگیرد و عم ً حکومت کند؛ نق ولتی
فقیو در یک کشور اس می ،یعنتی کشتوری کتو در آن متردم است م را بتوعنتوان یتک
ایدئولوژی پذیرفتو و بو آن ملترم و متعهد هستند نق یک ایدئولو است نو نق یتک
حاکم ،و یفو ایدئولو این است کو بر اترای درست و صحیح ایدئولوژی نظتارت داشتتو
باشد( ».مطهری ،0837 ،صص)057 - 050 .
 )2-4زمینه تاریخی
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انق ا مشرو و تحو مهمی بود؛ تأسیس م لس شورای ملی ،تدوین قتانون اساستی و
اصو مشروط ا تیارات حکمران و تفکیک قوا بخشی از مواریث سیاسی این انق ا است.
درکنار این پیامدها ،برای اولینبار با بورسمیتشنا تن حتق حاکمیتت ملتی ،ملتت واضتع
قانون اع م گردید .این نگرش نو بو حکومت در دوران پسامشرو و نوتنها ازمیان نرفتت،
بلکو پایة نظریوپردازی بسیاری از متفکران و فقیهان ازتملو مطهری شد .با روی کارآمدن

رضاشاه تمام امیدها بو یأ تبدیل شد .ت ش آزادی واهتان عمت ً بتینتی تو مانتد .بتا
فرمایشیشدن م لس شورای ملی نق مردم در حکومت بوشدت کاه یافت« :رضاشاه
بوواسطو سو ابرار قانون ،زور و سلطو تامعتو را کنتتر متیکترد  ...شتخص شتاه نتتایج
انتخابات و ترکیب هر م لس را تعیین میکرد  ...م لس دیگر یک نهاد مفید و میثر نبود،
بلکو یک نهاد بی اصیت بود  ...رضاشاه برای تضمین قدرت ود روزناموهای مستتقل را
تعطیل کرد ،مصونیت پارلمانی نمایندگان را سلب کرد و حتتی احتراا سیاستی را از بتین
برد  ...و نهایتاً ریردینیسا تن تامعو در چنتدین تبهتو را آرتاز کترد( ».آبراهامیتان،0830 ،
صص)070-019 .

بررسی تطبیقی حکومت در اندیشة سیاسی نائینی و مطهری

در دوره پهلوی دوم ریراز یک دوره کوتاه فضای نسبتاً باز سیاسی ،از  0802تا ،0880
پس از کودتای  0880م دداً پردة آهنینی بو دور حوزه سیاست ایران کشیده شد .رهبتران
مخال از پیروانشان ،مبارزان از توده مردم و احراا سیاسی از پایگاههای اتتماعی تود
تدا شدند (همان ،ص .)550 .بودنبا تشکیل ستاواک صتدای آزادی واهتان بتو اموشتی
گرایید .شاه آزادی را عامل هرجومرج میدانست و تأکید میکرد «برای شخصی کو در فقر
رو و می ورد ،آزادیهای سیاسی تنها دارای یتک ارزش ترئینتی استت( ».رن بتر،0831 ،
ش )57درون تحوالت اس مستیرانو دهو چهل و پن اه ،مطهری نیر همگام با امام مینی
از منصوابودن فقیو از رک شارع برای تصدی امر حکومت سخن گفت .درون زمینوهای
عملی و ایدئولوژیک دو دهو قبل از انق ا ،کو در حوزه نظری اندیشوهای لیبرالیستتی و
سوسیالستی درحا رشد بود ،در عمل مناسبات استبدادی همو حوزههای زندگی را تحتت
سیطره ود درآورده بود؛ در واپسین ماههای سا  57دیدگاه مطهتری ،بتا برتستتوشتدن
مباحث آزادی ،تغییرات اصی کرد کو تأسیس تمهوری اس می بوتای حکومت اس می
تنها یکی از آنها بود .چرایی این تغییر را باید در برتستوشتدن میلفتو آزادی در اندیشتو
ایشان دنبا کرد .در این دوره ،مطهری بر آزادیهای سیاسی تأکید فراوانی دارد .درواقتع
نظریو انتخاا از درون همین اندیشوهای آزادی واهانو ایشان بیرون آمدهاست.
اگرچو اقدامات حکومت و رویکرد استبدادی آن بازتاا مهمی در اندیشو تدید مطهری
داشت و ایشان را بو سمت ایده پردازی مسائلی همچون آزادی رهنمون کرد ،بایتد اذعتان
نمود کو فعالیت گروههای لیبرا و ملیگرا ازتملو نهضت آزادی و تعامل دیرینو مطهتری
با آنها بدون تردید در تقویت اندیشو آزادی تواهی ایشتان متیثر بتودهاستت .بازرگتان و
نهضت آزادیها ضمن انتقاد از رژیم حاکم بر مفاهیمی چتون آزادی و دموکراستی تأکیتد
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فراوانی داشتند .اسناد و اشاره اعضای نهضتت آزادی و نردیکتان ایشتان نشتان از رابطتو
تنگاتنگ مطهری با این گروه است .علی مطهری میگوید« :آنچو مسلم استت ایتن ستو
نفر ،القانی ،شهید مطهری ،بازرگان ارتباط یلی نردیکی با هم داشتند  ...ان من اس می
دانش ویان ،مهندسین و پرشکان ان منهایی بودند کو بتو همتت بازرگتان و دوستتان
تأسیس شده بود کو شهید مطهری یکی از سخنرانان اصلی این ان من بود و تا اوا ر عمر
در همانتا سخنرانی میکرد  ...شبی هم کو ایشان بو شتهادت رستید تلستو بتا همتین
آقایان ،بازرگان ،سحابی ،کتیرایی و این تیپ دولتیها بود  ...بازرگان آنقدر کتو از شتهید
مطهری حرکشنوی داشت از امام نداشت( ». ...مطهری )0890 ،بتو اعتقتاد نگارنتده ،رفتتار
سرکواگرایانو و سلب هرگونتو آزادی سیاستی ازستوی حکومتت پهلتوی درکنتار رابطتو
تنگاتگ ایشان با گروههای آزادی واهی همچتون نهضتت آزادی ،اندیشتو آزادی تواهی
ایشان را تقویت کردهاست .با تقویت این میلفو ،گذار از نظریة نصب بو نظریو انتختاا در
ذهن مطهری برتستو میشود و بتر آزادی در حتق تعیتین سرنوشتت بتوعنتوان یکتی از
مهمترین میلفوهای آزادی سیاسی صحو میگذارد.
 -5مقایسه حکومت در اندیشة سیاسی نائینی و مطهری

هدک اصلی نوشتار حاضر بررسی تطبیقی نظریتة حکومتت در اندیشتة سیاستی نتائینی و
مطهری در بستر زمینوهای تاریخی و ایدئولوژیک است .در بخ پایانی نوشتار ،بو بیتان
وتوه اشتراک و افتراق اندیشة سیاسی این دو متفکر میپردازیم.
 )1-5زمینة ایدئولوژیک و هنجارهای مرسوم

نظریوهای هر متفکری در چارچوا اصو و مبانی فکری معتقد بو آن بررسی متیشتود.
نائینی و مطهری ،بوعنوان فقهای برتستو اس می ،نیر از این قاعده مستثنا نیستند .نکتتو
قابل توتو آنکو هردو نفر پی از رتل سیاسی ،فقیهی برتستو در فقو و اصو بودند کتو
وارد عرصو سیاست شدند؛ ازاینرو ،نمیتوان بو آنها نسبتی داد کو با مبانی فکری فقهی
ناسازگار باشد .ازآن اکو نوشتوهای ایتن دو متفکتر در دوره مشترو و و انقت ا است می
همیشو مرتبط با حکومت و مسائل سیاسی بود ،لذا درک ایتن ایتده تنهتا از ریتق ادراک
بسترهای فقهی ممکن می گردد .نتائینی در مکتوبتات تود ستو دلیتل فقهتی را استا
مشروعیت نظام مشرو و میداند :دلیل او  ،وتوا امربتومعتروک و نهتیازمنکتر استت.
مطابق این اصل ،عدم تمکن در تلوگیری از ان تام یتک منکتر ،موتتب رفتع و یفتو در
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تلوگیری از سایر منکرات نخواهد بود؛ بنابراین گرچو ممکن نیست سلطانی را از ارتکتاا
منکرات ،ازتملو رصب حکومت بازداشت ،ولی این امکان هست کو بتا محتدودیت دایترة
اقتدار و سلطو او ،وی را از ارتکاا منکرات دیگتر نهتی کترد؛ دلیتل دوم ،نیابتت م تهتد
تامعالشرایط در امور حسبیو و وتوا اقامو نظم و حف اسا اس م است .ثبتوت نیابتت
دستکم در امور حسبیو قطعی است و ازسوییدیگر حف نظم
فقها و نواا امام عصر
ممالک اس می و حف اسا اس م از بارزترین مصادیق امور حسبیو است؛ دلیتل ستوم،
وتوا تحدید تصرفات کامل عدوانی اشخاص ،درصتورت امکتان ،یتا الاقتل تحدیتد آن
تصرفات در بر ی تنبوهای ممکن است ،یعنی وقتی قرار بر والیت فقها درزمتان ریبتت
باشد ،تلوگیری از تصرفات عدوانی بواندازه توان آنان واتب میشود (پیشوفرد ،0832 ،صص.
 .)010-010نائینی با تکیو بر قاعدة فقهی دفع افسد بو فاسد ،حکومت مشرو و را بتودلیتل
محدودکردن سو رصب (رصب حق امام ،حق مردم ،حق داوند) بر یک رصتب (رصتب
حق امام) و تنها نظام مشروع در دوره ریبت ،بودلیتل عتدم دسترستی بتو امتام معصتوم،
تأیید میکند.
مطهری نیر ت ش میکند با سیرة فقاهتی تود حکومتت است می در دوره ریبتت را
ترسیم کند .او معتقد بو حکومتی میان مردم است کتو شترایط آن را است م معتین کترده
باشد (مطهتری ،0819 ،ج ،0.ص )079 .ایشان همسو با نائینی و سایر فقهتای متقتدم ،مقبولتو
عمتتربنحنظلتتو را بتتوعنتتوان تتتدیتتترین دلیتتل والیتتت فقهتتا مطتترح متتیکنتتد (همتتان،
ص .)075 .مطهری برای تفهیم تایگاه حاکم اس می ،با قراردادن نظریتو والیتت در فقتو
شیعو درمقابل نظریو وکالت اذعان میدارد « ...آن کستی کتو مطاعیتت مشتروع دارد بتو
دوگونو ممکن است یکی بونحو والیت و دیگری بونحو وکالت .آنچو در فقو مطرح استت
بوعنوان والیت حاکم مطترح استت( ».مطهتری ،0837 ،ص )058 .منظتور مطهتری از نفتی
وکالت ،نفی حقوق مردم در حکومت اس می نیست ،بلکو نفی وکالتت و انتختاا مردمتی
بو صورت مستتقل و از نتوع دموکراستی رربتی استت کتو مطتابق آن مشتروعیت حتاکم
فقط از ناحیة مردم و دموکراسی محقتق متیشتود و مشتروعیت الهتی تایگتاهی نتدارد.
رعایت حقوق مردم در فقو مطهتری هماننتد نتائینی تایگتاه بتاالیی دارد .او هتمستو بتا
نائینی حکومت را امانتی مردمی در دست حاکم متیدانتد و بتا استتناد بتو آیتو  53ستوره
نسا میگوید« :قرآن کریم حاکم و سرپرست اتتماع را بوعنوان امین و نگهبتان اتتمتاع
میشناسد ،حکومت عادالنو را نوعی امانت کو بو او ستپرده شتدهاستت و بایتد ادا نمایتد،
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مطهتتری در تحکتتیم نظتترات تتود ،بتتو فرازهتتای متعتتددی از نهتتجالب رتتو و تأکیتتد
بر امانتبودن حکومت در دست حاکم اشتاره دارد (قتدردان ملکتی،0873 ،
امیرالمومنین
ص .)001 .این بررسیها نشان میدهد کو مطهری همانند نائینی ت ش کرد با استتفاده از
دان فقهی شیعو ،نظریو ود را درباره مسللو حکومت بیان کند .سیا مهم بیپاستخ آن
است کو با این اشتراک عمیق میان آنها ،چرا راهحلهای ایندو متفاوت است؟ چرا نائینی
با باقیماندن درون گفتمان اص ح لبی دینی واستار اصت ح حکمرانتی متیشتود ولتی
مطهری بوسمت گفتمان انق ا ،تشکیل حکومت دینی و ساقطشدن نظام پهلوی متمایل
میگردد؟ در پاسخ باید اذعان کرد شرایط ایدئولوژیکی متفاوت من ر بتو ارائتو دو راهحتل
مختل شدهاست.
واژه  constitutionیا مشرو و برگرفتو از لیبرالیسم است .لیبرالیسم سیاسی در ایران
بوصورت آشکار و وسیع برای اولینبار در دوره مشرو و اهر شد .آشنایی ایرانیان با ررا
در دورة مشرو و در شرایط تفوق اندیشو لیبرالیسم ،بوعنوان یک پارادایم رالب بتر دیگتر
اندیشوهای سیاسی همعصر ود بود .دستبوقلمهتا و روزنامتونتویس هتا بیشتتر لیبترا
بودند (دیهیمی ،0890 ،ص .)0.مهمتترین محترک دا لتی و فتراهمکننتدة زمینتو توتتو بتو
لیبرالیسم در کشور پدیدة استبداد بود .فارغ از میران تأثیر تقریر ایرانی لیبرالیسم در تحدید
و تقلیل استبداد در ایران ،ضرورت قانونمندکردن رفتار پادشاه آنها را بوسوی برستا تن
نهادهای اتتماعی و سیاسی تدیدی چون پارلمان ،شواری دولت ،احراا و  ...هدایت کرد.
بدین ترتیب ،متفکران ایرانی براسا نوع نیاز ود بو تقریتر لیبرالیستتیای در مشترو و
متمایل شدند کو بو تعدیل استبداد و قانونمندکردن رفتار حاکم مطلقالعنان منتهی گردد.
نظریوهای حکومت نائینی درون چنین فضای اص حیای شکل گرفت .نتائینی بتا چنتین
رویکردی ت ش نمود ضمن حف سا تار کهنو پادشاهی ،بو محدودکردن قدرت پادشاه و
برقراری حکومت قانون بر پایو مبتانی است می در ایتران اقتدام کنتد .ازایتنرو حکومتت
مشرو و برای او بدیل مناسبی بود.
در دوران مطهری شرایط دیگری حاکم گردیتد .در دهتو چهتل عت وهبتر لیبرالیستم
اندیشوهای تدید دیگری نیر هور کرده بودند .مارکسیسم نستبت بتو دیگتر اندیشتوهتا
برتستوتر بود .مارکسیسم بوعنتوان یتک ایتدئولوژی انق بتی بتا الگتوگیری از تحتوالت
شوروی سابق و رح شعارهای تذابی مانند عدالت واهی و مبتارزه علیتو امپریالیستم در
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فضای أل ایدئولوژیک و ضع اندیشو لیبرالیستی توانست در بین نسل توان دانشتگاهی
با تبلیغات گسترده نفوذ کند و با رح آرمانهای مبارزه انق بی بتا استتبداد و امپریالیستم
تهانی ،دفاع از کارگران و زحمتکشان و بیان مشک ت اقتصادی ،بقو کارگر و دانش و
را تذا نماید .گرچو ادبیات مارکسیستی تولیدشده در ایران بسیار سطحی بود ،اما رویکرد
صمآلود آن نسبت بو دین و سنتهای اتتماعی بوسرعت بتو مقاومتت فرهنگتی و نقتد
افکار مارکسیستی ازسوی متفکران دینی ان امیتد .گرچتو رویکترد مارکسیستم بتوشتدت
ضدمذهبی و رادیکا بود ،اما گفتمان مذهبی با وامگرفتن بسیاری از میلفوهای تود را از
آن ،تنبتتوای برابر لتتب ،ضدستترمایوداری و ضدلیبرالیستتتی گرفتتت (حستتینیزاده،0831 ،
ص .)008 .مطهری فرزند این دوران است لذا رویکردی انتقادی نسبت بو اندیشوهای تدید
در عصر انق ا دارد .این رویکرد محصو شرایط ایدئولوژیکی متأثر از مارکسیسم در دهو
چهل و پن اه ایران بود .در این سا ها قرائتتی ایتدئولوژیک از دیتن رایتج بتود .ازایتنرو
مطهری همراه با این شرایط ،بر این باور است کو است م بتوعنتوان دینتی ایتدئولوژیک،
مکتبی تامع و واقعگرا است کو در آن بو همو توانب نیازهتای انستانی اعتم از دنیتایی و
آ رتی ،تسمی و روحی ،عقلی و فکری ،احساستی و عتا فی ،فتردی و اتتمتاعی توتتو
شدهاست .یکی از پیامدهای مهم ایدئولوژیککردن دین ،دادن روح انتقادی بو دین ونظام-
مندکردن آن است .مطهری با این روش و با نقد تامعی از اندیشوهتای وارداتتی ،تت ش
کرد اس م را نسبت بو دیگر مکاتب توانمند تلوه دهد؛ البتو در این نتوع قرائتت از دیتن،
آموزههایی چون دموکراسی ،آزادی و ریره رد نمیشود ،بلکتو متدعی وتتود همتو ایتن
آموزهها در متن دین هستند .با این تفاسیر متیتتوان نگتاه منفتی مطهتری بتو ت تدد و
اصالتدادن بو رهبری و تشکیل حکومت اس می را دستاورد شرایط ایدئولوژیکی آن دوره
دانست.
 )2-5زمینه تاریخی

تامعو ایرانی در عهد قاتار و پهلوی ،بحرانهای فکری ،سیاستی ،اتتمتاعی و اقتصتادی
عدیدهای را پشتسر گذاشت .حا سیا این است کو رابطو میان ایتن بستتر بتا اندیشتة
سیاسی نائینی و مطهری چیست؟ بو اعتقاد نگارنده ،بحرانهای عصر قاتار منتهی بو این
اندیشو در نائینی شد کو ریشو مسائل عدیده مملکت در ناکارآمدی و استبداد نظام سیاسی
و عدم پیروی آن از اصو عدالت و قانون است .ازاینرو مقیدستا تن عملکترد ستلطان و
نظام حکومتی بو اصو عدالت ،قانون و تفکیک قوای حکومتی درکنار اعما والیت فقها
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از ریق نظارت بر مصوبات م لس شورای ملی ،ود را بوصورت نظریو سیاسی مشرو و
شیعی نشان دادهاست .نائینی در پی الرامات زمان ود ،مبارزه با استبداد فرصت را رنیمت
شمرد و بوتای فلسفوبافی سیاسی ،ایدهآ ها و مدینتو فاضتلو ،بر تورد واقتعبینانتوای بتا
واقعیت سیاسی عصر ود داشت و مشرو و را ،کو روشنفکران بر رربتیبتودن آن تأکیتد
میکردند ،ردای اس م پوشاند.
مطهری نیر متأثر از تحوالت پهلوی است .بونظر میآید استبداد شاه و نظام حکومتی
درکنار برناموهای نوسازی مبتنی بر سکوالریسم و ناسیونالیسم رربی ،من تر بتو تعطیلتی
اصو قانون اساسی مشرو و و کنارگذاشتن اس م از عرصتة تقنینتی ،نظتارتی و اترایتی
میشد؛ همچنین پیروی حکومت از منافع و سیاستهای قدرتهای امپریالیستتی آمریکتا،
انگلستان و اسراییل در تهان اس م و درنهایت بر وردهای نامناستب رژیتم بتا منتقتدین
دا لی ود ،دیندارانی همچون مطهری را بو مبارزه با این سیاستهتا ترریتب و اندیشتو
ایشان را بوسمت نظریة حکومت دینی هدایت کردهاست.
نتیجه

در پژوه حاضر با بهرهگیری از روششناسی اسکینر ،اندیشة سیاسی دو تن از نخبگتان
مذهبی شیعو درباره مسللو حکومت و زمینوهای تاریخی و ایدئولوژیک آن مورد بتاز وانی
قرارگرفت .باید اذعان کرد کو نوشتوهای فقهای همدوره هر دو متفکر درباره والیت فقیو،
سرمایو علمی مهمی برای آنها بود و هر دو برای ایدهپتردازی از آن نوشتتوهتا استتفاده
کردهاند .فقهای قدیم بر انتصابیبودن دو منصب افتا و قضا فقیو در دوره عدم حضور امام
معصوم تأکیده داشتواند و هر دو متفکر نیر با آن موافق و همنظر بتودهانتد .بتا توتتو بتو
اینکو عمده مناقشو فقها مسللو حکومت است ،تفاوت بنیتادینی درایتنبتاره میتان آنهتا
مشاهده نگردید؛ بو وریکو هر دو متفکر قائل بتو مشتروعیت الهتی و مردمتی فقیتو در
دوران ریبت امام معصوم هستند و نق او را در تامعو نق یک ایدئولو و و یفواش را
نظارت بر اترای صحیح ایتدئولوژی در تامعتو است می متیداننتد .مطهتری در آ ترین
مصاحبوهای حیات ود بوصراحت بر نظارتیبودن نق فقیو در دوره ریبت اذعان داشت
و حتی برای فهم بهتر این موضوع آن را بو نق فقیهان عصتر مشترو و ارتتاع داد .در
عصر مشرو و نیر نوتنها فقها دراین صوص اتماع داشتند ،بلکتو روشتنفکران رادیکتالی
همچون تقیزاده نیر ناچار بو قبو چنین نقشی ازسوی فقهتا شتدند .بتا توتتو بتو چنتین

اشتراکی ،راهحلهای بحران موتود (عدم مشروعیت نظام سیاسی حاکم) متفتاوت بودنتد.
نائینی حکومت مشرو و و مطهری حکومت اس می را بوعنوان راهحل اصلی بیان کردند.
این دو نظریو متفاوت بودلیل قرارگرفتن آنهتا در دو دوره ایتدئولوژیکی کتام ً متفتاوت
است ،کو میتوان بو لیبرالیسم در عصر مشرو و و مارکسیسم در عصر انق ا اشاره کرد.
نائینی با قرارگترفتن در فضتای اصت ح لبتی لیبرالیستتی آن دوره ،بتا نگتاهی مثبتت و
تنبیهاالمۀ نقدی بر اندیشتوهتای
تعاملگرایانو بو میلفوهای آن (بو وریکو در هیچ تای 
تدید مشاهده نمیشود) و با استفاده از رفیتهای مکنون در فقو شیعو واستتار اصت ح
روند حکمرانی و نو برچیدن آن میشود؛ اما مطهری با قرارگرفتن در یک فضای انق بتی
متأثر از مارکسیسم ،با بهرهگیری از رفیتهای دستگاه فکری شیعو ،با نگتاهی منفتی و
انتقادی بو میلفوهای آن ،با ایدئولوژیککردن دین بودنبا تشکیل حکومتت است می بتا
نظرات اص ود بود.
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