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 چکیده

هاي اخیر تاریخ ایران، در تحوالت ي دین در سده کنندهنقش تاثیرگذار و تعیین
اي توان آن را در سطح عوامل فرعی و حاشیهانکار است و نمی اجتماعی غیرقابل -سیاسی

شناسی باور دینی را  موضوع، مقاله حاضر بر آن است تا معرفتتقلیل داد. پیرو اهمیت این 
کند. نویسنده   ي سیاسی شهید مطهري، با تأکیدبر نسبت دین و سیاست، بررسی در اندیشه

ي دین و دولت رویکرد درون دینی دارد.  معتقد است استاد مطهري در پرداختن به مقوله
هاي دینی در چارچوب سنت رایج  موزهبر دین و آ ي این نوشته آن است که تکیه فرضیه

ي استاد  فقهی و تفسیري و باور به جامعیت دین، موجب پیوند دین و سیاست در اندیشه
 مطهري شده است.

 
 کلیدي: هايواژه

  ي سیاسی، هرمنوتیک. شناسی، اندیشه دین، سیاست، معرفت

                                                      
 .)Dr_rezajalali@gmail.com( ي دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز استادیار دانشکده ∗
 دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی قم ∗∗

)mtorabi1347@gmail.com(. 
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 مقدمه
عی ایران داشته و اجتما -ي اخیر، دین تأثیر شگرفی در تحوالت سیاسی در دو سده
شده در دیگر جوامع بوده و  هاي تجربه ي تأثیرگذاري آن فراتر از اندازه عمق و گستره

اند. این چنین بارزتر از موقعیتی است که اصوالً ادیان در جوامع ماقبل مدرن داشته هم
ن، ي توامانی دین و دولت در این سرزمی واقعیت انکارناپذیر تاریخ ایران را تنها، سابقه

تواند بخش فقهاي اصولی میي سیاسی شیعه و قدرت تشکل تعلیمات اجتماعی اسالم، جوهره
اند.  هاي خود پرداخته ي دیدگاه تبیین کند. متفکرین اسالمی پیرامون این موضوع به ارائه

 ترین متفکران معاصر که در طرح مجدد دین، ادبیات گسترده و دریکی از شاخص
وجود آورد، استاد مطهري بود. او از متضمن دفاع از دین بود، بهحال متنوعی را که عین

 عنوان یک ایدئولوژي دفاع کرد و زمانی به مطالعات اسالمی روي آورد که دین به
 ي افکار نو به ایران و نیز ضعف تفکر سنتی  هاي سنتی دینی با ورود گستردهاندیشه

 رو هجوم واقع شده بود. از اینشدت مورد  ماندگی مسلمانان، بهدر جواب معضل عقب
هاي گوناگون، شده از مفاهیم اساسی دین را ارائه کرد و در مقوله هاي بازسازيبرداشت

هاي دینی و با  گذاري نمود. تالش وي در تعمیم آموزشفصلی نوین در معرفت دینی پایه
که در میان هاي متعدد پژوهش کشاند. این واقعیت ي دفاع از دین او را به عرصه انگیزه

علماي دینی مسلمان در طول تاریخ پس از اسالم، تعبیرهاي مختلفی از پیوند میان دین 
 -ي دین و سیاست  ي اسالمی، رابطه وسیاست عرضه شده، حاکی از آن است که در جامعه

بندي هاي گوناگونی تحقق یابد. در یک صورتتواند به صورتمی -الاقل از حیث نظري 
لزوم «و » دیگر ها با یک لزوم پیوند آن«رابطه را میان این دو متصور شد:  توان دو نوعمی

قبول و پذیرش هر یک از دو فرض فوق، به مبانی فکري ». دیگر ها از یک جدایی آن
 مقبول فرد بستگی دارد.

ها را در تأثیر عوامل مختلف، یکی از آن صورتتردید هر اندیشمند دینی تحتبی
گزیند. پرسش اصلی این مقاله آن است که: د دین وسیاست بر میي پیون تفسیر نظریه

دیدگاه استاد مطهري در خصوص نسبت میان دین و سیاست چیست و تلقی و تبیین دین 
وجو از  شود، جستچه در این نوشتار دنبال میچه تأثیري در دیدگاه وي داشته است؟ آن

ي رابطه دین و  و تأثیر آن در مسألهچگونگی فهم دین با توجه به مبانی و مبادي خاص آن 
ي تحقیق بر این است که با توجه به تفسیر و  سیاست از نگاه استاد مطهري است. فرضیه

ي پیوند دین  فهم از اسالم و جامعیت آن و نگاه حداکثري به دین، دیدگاه وي به نظریه
توان به  ا میي سیاسی استاد مطهري ر کند. مبانی نظري اندیشهوسیاست گرایش پیدا می

شناختی تقسیم کرد که در واقع ماهیت  شناختی و معرفت شناختی، انسان مبانی هستی
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ي  تواند در اثبات فرضیهزنند؛ بررسی این مطلب می ي سیاسی استاد مطهري را رقم می اندیشه
تحقیق کمک کند. در این نوشته از روش تفسیري یا هرمنوتیکی استفاده شده و فن یا 

 اي استوار است. ش نیز بر مطالعات کتابخانهتکنیک پژوه

 . بررسی مفاهیم1
 . دین1,1

ي دین، چه از سوي اندیشمندان مسلمان و چه از جانب روشنفکران و متفکرین  درباره
هاي زیادي صورت گرفته است. وجه تمایز این تعاریف آن است که غربی، تعریف

ماي دینی مسلمان در تعریف دین برخالف رویکرد اندیشمندان غربی، اندیشمندان و عل
اند تعریفی عام ارائه اند و از این روي درصدد نبودهي حقّانیت آن نظر داشته عمدتاً به جنبه

گونه بیان چه نام دین به خود گرفته است، باشد. در یک تعریف این دهند که شامل هر آن
ن از طرف خدا براي دین، عقاید و دستورهاي علمی و اخالقی است که پیمبرا«شده است: 

. عالمه محمدتقی جعفري در یک )9تا:  (طباطبایی، بی» اندراهنمایی و هدایت بشر آورده
داري داراي دو رکن  گوید: دینتعریف مفصل از دین که با دین اسالم انطباق دارد، می

شود که احکام و تکالیف. رکن دوم به دو بخش تقسیم می -2اعتقادات؛  -1اساسی است: 
عبارتند از: اخالقیات و احکام فقهی؛ احکام فقهی نیز به دو بخش یعنی احکام اولیه و احکام 

ي علماي اسالم، دین خدا از آدم تا  عقیده . به)119-118: 1378(جعفري، شوند  ثانویه تقسیم می
اند و اصول مکتب  کردهي پیامبران به یک مکتب دعوت می خاتم یکی است و همه

 شود مشترك است.ن که دین نامیده میپیامبرا

 . سیاست1,2
که هر اندیشمندي  شاهد تعاریف زیادي هستیم؛ تاجایی "سیاست"در تعریف مفهوم 

ها سیاست باید در  تعریف خاصی از آن ارائه نموده است. برخی به غایتی که به نظر آن
 عنوان مثال، اند. به نمودهاند و بر آن اساس، سیاست را تعریف پیش بگیرد، توجه کرده

سیاست از دیدگاه «گونه تعریف کرده است: یکی از علماي دینی مسلمان، سیاست را این
ها، چه در حالت فردي و چه در حالت اسالم عبارت است از مدیریت حیات انسان

. برخی مفاهیم )36: 1380(میر، » هاي مادي و معنوي ترین هدفاجتماعی، براي وصول به عالی
ها از علم  اند و همین امر در تعریف آنرا در سیاست مهم دانسته "حکومت"یا  "دولت"

 شمار را مفهوم اساسی به "قدرت"سیاست بازتاب یافته است. برخی نیز در تعریف سیاست، 
 درستی براي سیاست ابعاد مختلف قائل توان گفت که بهاند. به هر تقدیر میآورده

 اند.شده
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 . هرمنوتیک1,3
که در این مقاله یک اصل کلی از دانش هرمنوتیک، یعنی اصل ابتناي  ا توجه به اینب
ي مفهوم  ها و عالئق مفسر، مورد توجه قرار گرفته است، توضیح مختصري دربارهفهم پیش

 رسد.نظر می هرمنوتیک ضروري به
» هاي گفتاري و نوشتاري است یابی به فهم کامل و تام عبارتهنر دست«هرمنوتیک 

کار بردن آن، مراد  . پس هرمنوتیک علم به قواعدي است که با دانستن و به)33: 1388(هادي، 
معناي علم تفسیر، تعبیر و آیین  شود. این لفظ در لغت بهواقعی مؤلف یا گوینده معلوم می

چنین هرمنوتیک متضمن مفاهیمی چون: بیان، کار رفته است. همتفسیري کتاب مقدس، به
معناي رمزگشایی و تفسیر  هاي اولیه خود بهباشد و در ریشهح و ترجمه میگفتن، توضی
 قدسی است.

به  ـبا در نظر گرفتن سیر تاریخی آن  ـتوان گفت که هرمنوتیک در اصطالح می
ها ریشه در تفسیر و تأویل متون  ي آن نوعی همه کار رفته است که به معانی متعددي به

ماعی و روش تأویل و تفسیر متون مقدس دارند. در بحث دینی، دین، مسائل اخالقی، اجت
جامعیت «، »شناختی هستی«ي موضوعات بنیادین یعنی:  هاي استاد مطهري درباره فهم پیش
ي تعریف عملیاتی تأثیر  منظور ارائه گیرد. به مورد توجه قرار می» انسان«، و »دین
ي دین و  و اهداف سیاست، رابطهي افعال خداوند، تعریف  ها، آراي مطهري درباره فهم پیش

ها در تفسیر  گیرد و نقش آندنیا و ذات انسان ، بر اساس مکتوبات او مطمح نظر قرار می
 شود.وي ارزیابی می

 . مفهوم دین از منظر استاد مطهري2
استاد مطهري در مواضع مختلف با استناد به آیات قرآن کریم، در خصوص فهم و 

. این سخن )181: 2، ج1368(مطهري، » دین و نه ادیان«کند: أکید میتصویري که از دین دارد، ت
 ي ادیان هویت واحدي دارند و این هویت قابل تعریف است.  به این معناست که همه

توان گفت بر مبناي دیدگاه ایشان، نسبت ادیان به تعریف دین، نسبت مصادیق به می
ازه از هویت کامل برخوردار نیستند، طبیعی است. اگرچه برخی مصادیق به یک اند "کلّی"

گردد. دین خدا از اند. تمایز ادیان به امور عارضی و عرضی برمیاما همه به یک معنا، دین
اند و با وجود برخی ي پیامبران به یک دین دعوت کرده آدم تا خاتم یکی است و همه

رایع آسمانی در یک است و تفاوت ششود، یکینامیده می "دین"ها، مکتب انبیا که تفاوت
اسالم، نام دین "کند: گونه بیان می. استاد این)44-46: 1383(مطهري، است سلسله مسائل فرعی

 اند و به آن دعوتي پیامبران براي آن مبعوث شده و همه "خداست که یگانه است
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حضرت محمدبن  -ي خاتم پیامبران  وسیلهاند. صورت جامع و کامل دین بهکرده
. در نتیجه، استاد بر هویت )225: 2، ج1368(مطهري، به مردم ابالغ شده است  -) عبداهللا(ص

ي وحی به  وسیله عنوان پیام خداوند تأکید دارد. دین امري است که خدا به آسمانی دین به
چه دین خوانده شود، اما حاصل پیام خداوند به  همین دلیل هر آن کند؛ بهمردم عرضه می

 معناي حقیقی دین نیست. تاد بهبشر نباشد، از نظر اس
عنوان پیام آسمانی مستلزم اخذ وحی در تعریف دین است و لذا در تعریف تلقی دین به

دین باید به تحلیل وحی پرداخت؛ یکی از رهاوردهاي این مقام، تحلیل ساختار وحی است. 
را به توان استنباط کرد که ایشان دین از مجموع مباحث مطهري در مواضع گوناگون می

لحاظ هویت وساختار، مکتب است و داراي  دانند. بنابراین، دین بهي مکتب الهی می منزله
هاي معینی بینی و ایدئولوژي. هر یک از این دو مؤلفه ویژگی باشد: جهاندو مؤلفه می

بخشد؛ دارند. جهان بینی دین، قابل اثبات و استدالل است؛ به حیات و زندگی معنا می
آور  هاي انسانی را دارد و تعهدبخشیدن به هدف شوق انگیز است؛ قدرت تقدسساز و  آرمان

باشد. ایدئولوژي دین، ایدئولوژي انسانی است، نه گروهی؛ یگانه است،  ساز می و مسوولیت
هاي  طور کلی بر ارزش ي انسان؛ فطري است، نه سودگرایانه؛ و به بر تقسیم و تجزیه نه مبتنی

 .)82: (همانانسانی متکی است 

 شناختی استاد مطهري . هستی3
هایی است که شناسی، هستی و [شناخت] هدف آن است و مبین آموزه موضوع هستی

شناختی، آن دسته از  رو مقصود از مبانی هستی سازد. از اینشناخت از هستی را نمایان می
جا که  گیرد. از آنها صورت می هاي کالنی هستند که شناخت هستی از طریق آندیدگاه

 درون دینی است، از قرآن و سنت بهره برده و با استخراج  رویکرد منتخب مطهري
جاکه  کند. از آنها، تفسیري اجتهادي از هستی ارائه میهاي مکنون در آنآموزه
اصل «بر آن، پذیرش  بینی استاد مطهري، الهی است؛ روح حاکم شناسی و جهان هستی
 -ي سیاسی  از جمله اندیشه -هاي اندیشه  ها و مؤلفه آموزهاست. تمام مفاهیم و » توحید

ي ایشان  شناختی در اندیشه ترین بنیان هستی بر این اصل است. اصل توحید، مهم ایشان مبتنی
دهد. براساس اصل توحید، خداوند تنها خالق و پروردگار این جهان است؛ لذا را تشکیل می

ي جهان و موجودات است و  یعنی هم آفرینندههم شأن خالقیت دارد و هم شأن ربوبیت. 
ي  ها برنامه دارد. چنین نگاهی به هستی، تأثیر زیادي بر اندیشه هم پس از آفرینش براي آن

خوبی این تأثیرگذاري را نمایان  استاد مطهري داشته است. دقت در سخنان و آراي ایشان، به
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ي نوع  ي بر دیدگاه استاد دربارهتوان تأثیر این نگرش توحید سازد. براي نمونه: می می
 حکومت و حقوق مردم را در این عبارت مشاهده کرد:

تنها اعتقاد به خدا، پذیرش حکومت  ي اجتماعی اسالمی، نه از نظر فلسفه«
ي افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، بلکه از نظر این  مطلقه

سازد و  مقابل اجتماع مسئول میفلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در 
کند و استیفاي حقوق را یک وظیفه الزم شرعی معرفی  حق می افراد را ذي

 .)544: 1، ج1368(» کند می
در این عبارت ارتباط تنگاتنگی میان نگرش توحیدي استاد مطهري و تفکر سیاسی وي 

پرتو اعتقاد به  پذیري حاکم اسالمی تنها در ي وي، اصل مسئولیت عقیده وجود دارد. به
خداوند قابل فهم است. ایشان از این زاویه به تبیین حقوق جامعه پرداخته و حاکم اسالمی را 

 مسئول استیفاي این حقوق دانسته است.
» عدل«ي استاد مطهري، پذیرش اصل  شناختی اندیشه هاي هستی دیگر از بنیانیکی

ذات خداوند است و هم خلقت و است. از نظر استاد مطهري، عدل، هم قابل استناد به 
 آفرینش نظام هستی براساس عدل صورت گرفته است. ایشان معتقدند:

معنایی از عدل که در نظر حکماي الهی قابل استناد به ذات پروردگار «
ي وجود و کماالت وجودي، رعایت  است، این است که خداوند در افاضه

جا که  کند و از آن را میگیري موجودات ها و امکان استفاضه و فیض قابلیت
به هر موجودي بر حسب قابلیت و استحقاق وجودي   االطالق است، فیاض علی

بخشد و منع فیض یا امساك  کماالت وجودي می -که در مرتبه او هست  -
 .)50: 1377(مطهري، » کند جود نمی

اس آن گیرد که براس ي کالم مورد توجه قرار می تر در حوزه این برداشت از عدل، بیش
» عادل«شود. خداوند به این مفهوم،  عنوان یک صفت به خداوند نسبت داده می عدل به
چه را که قابلیت و شایستگی دارد، اعطا  یعنی در نظام آفرینش به هر موجودي آن است؛ 

ي استاد مطهري برجاي  کند. پذیرش اصل عدل، پیامدهاي بسیار مهمی در اندیشه می
عنوان یک منبع مستقل  پذیرش عقل به  شناختی آن، یامد معرفتترین پ گذاشته است. مهم

است. استاد  "حکم به الشرع کل ما حکم به العقل، "ي  شناختی براساس قاعده معرفت
ي دخالت عقل و علم در استنباط احکام  ي پذیرش عدل را مسأله ترین نتیجه مطهري مهم
ي  ي استاد مطهري و برخورداري اندیشه ي عدل بر اندیشه داند. تأثیرگذاري نظریهاسالمی می

طور کلی، استاد مطهري براساس  خوبی نمایان است. به گرایی بهایشان از وصف عقل
ي اجتماعی اسالمی و یک  توانیم یک فلسفه پذیرش اصل عدل بر این باور است که ما می
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شناختی و آرا  تیرشته مبانی حقوقی اسالمی داشته باشیم. بدین ترتیب، ارتباط میان مبانی هس
گردد. در نتیجه از دیدگاه مطهري، اوالً هاي سیاسی ـ اجتماعی وي آشکار می و اندیشه

چون برخی مکاتب فکري، صرفاً  توان آن را همرو نمی هستی مخلوق خداست و از این
مصنوع دانست. ثانیاً هستی متعلق تدبیر خداوند است و خداوند پس از خلق، تدبیر آن را 

شناسی بر اساس  ترتیب هستی پردازد. بدیننکرده؛ بلکه خود به تدبیر نظام هستی میواگذار 
دیدگاه مطهري که از قرآن و روایات استخراج نموده، هستی بر محور توحید، و توحید با 

 دو شأن خالقیت و ربوبیت، و ربوبیت از طریق رسالت و تشریع تبیین گردیده است.

 شناختی مطهري . معرفت4
شود.  هاي سیاسی شمرده می ترین مبانی تأثیرگذار بر اندیشه شناختی از مهم معرفتمبانی 

 هاي سیاسی قرار ي مبانی نزدیک به اندیشه به دیگر سخن، این دسته از مبانی، در زمره
ي  هاي شناختی است که درباره ها و دیدگاه گیرند. مقصود از این مبانی، آن دسته از بنیانمی

 "محوري وحی"تردید،  شود. بی آن و نیز توان معرفتی انسان ارائه می گیريمعرفت و شکل
جاکه  ها از آن هاي سیاسی اسالمی است. این اندیشه شناختی اندیشه ترین مبناي معرفت مهم

ي یک و سنت پیامبر و امام  ي نص درجه و قرآن به منزله ـاند  بر قرآن و سنت مبتنی
گردند  ترین منابع شناخت تلقی می نص درجه دوم، مهم ي معصوم (از دیدگاه شیعه) به منزله

هاي سیاسی در  گرا هستند. از این رو، اعتبار و روایی اندیشه محور و نص وحی ـ
 ها با قرآن و سنت بستگی دارد. میزان قرابت آن به اسالم، 

قرار دارد.  "مکتب اصولی"شناختی، در تداوم  ي استاد مطهري از نظر معرفت اندیشه
نیز شهرت دارد، بر اساس مبانی نظري و  "گرایی عقل"اصولی که به مکتب  مکتب
کند. این ایده با تأکید بر  را مطرح می "اجتهاد پویا"ي  شناختی اجتهاد اصولی، ایده معرفت

تري براي عقل در  مقتضیات زمان و مکان، نقش و جایگاه بیش ضرورت اجتهاد با توجه به
رو، نوعی تحول در اجتهاد اصولی  گیرد؛ و از این در نظر می استنباط احکام و قوانین شرعی

کارگیري  گردد. طرح اجتهاد پویا براساس این مفهوم، از قابلیت بسیار خوبی در به تلقی می
تر و مؤثرتر  هاي حضور جدي اجتهاد در زندگی سیاسی و اجتماعی برخوردار است و زمینه

سازد. از نظر  ها را فراهم می سیاسی براساس آن اجتهاد در فهم قوانین شرعی و تنظیم زندگی
اما با توجه به خاتمیت شریعت اسالم،   استاد مطهري، فهم معتبر دین، فهمی اجتهادي است؛

هاي مختلف، قوانین شریعت را متناسب با  گیري از روشی خاص که بتواند در دورانبهره
شک در این روش که  . بیها استنباط کند، الزم و ضروري است شرایط خاص آن دوران

از جایگاه باالیی برخوردار است.  -به اعتقاد وي -شود، عقل  روش اجتهادي نامیده می
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ي مقتضیات زمان،  چنین مسأله بندي احکام به ثابت و متغیر و هم ایشان با توجه به تقسیم
 معتقدند:

ی بودن احکام اسالمی بر یک سلسله مصالح و مفاسد به اصطالح زمین مبتنی«
نحو قضایاي حقیقیه است از  گذاري اسالم که بهاز یک طرف، و سیستم قانون

دهد که به حکم خود اسالم در  طرف دیگر؛ این دو، امکان زیادي به مجتهد می
 .)31: 2، ج1370(مطهري،» شرایط مختلف زمانی و مکانی، فتواهاي مختلف بدهد

داند و با این  کی از مبادي استنباط میرا در کنار قرآن، ی» عقل«فقه شیعه   از نظر ایشان،
بر فهم و برداشت  تردید، این سازگاري مبتنی اندیشد. بی اقدام به سازگاري عقل و دین می

بر این، عقل قطعی از چنان  خاصی است که فقه شیعه از دین و احکام دینی دارد. عالوه
ا آن، ظاهر قرآن را توان ب گردد که به اعتقاد استاد مطهري می جایگاهی برخوردار می

تأویل کرد و از ظاهر قرآن و سنت دست برداشت. عبور از ظاهر قرآن و سنت با عقل 
ترین نکاتی است که مکتب اصولی به آن اعتقاد دارد و در طول تاریخ این  قطعی، از مهم

 ظاهرگرایان و اهل حدیث مخالفت کرده است. مکتب، براساس این ایده با
ي استاد  ي طرح یک پرسش اساسی را در اندیشه ین، زمینهچن گیري هم این نتیجه

استاد   از دیدگاه» آیا بر این اساس، اجتهاد نسبی است؟«مطهري فراهم کرده است که: 
چنین پرسش  انجامد. هم کارگیري عقل، به نسبیت در فهم دین نمی مطهري، اجتهاد با به

 مطلق و ثابت بودن حکم شود، این است که آیا دیگري که در این رابطه مطرح می
 اگر بپذیریم حکم شریعت  عبارت دیگر،  واقعی، با نیازهاي متغیر، قابل تطبیق است؟ به

توان آن را با نیازهاي متغیر روزمره تطبیق داد؟ استاد  ثابت و مطلق است، چگونه می
 نپردازد. ایشا در پاسخ به این پرسش، به توضیح اقسام قانون و احکام شرعی می مطهري

 گوید: می
گذاري  نیازهاي بشر به دو گونه است: ثابت و متغیر. در سیستم قانون«

اسالم براي نیازهاي ثابت، قانون ثابت وضع شده و براي نیازهاي متغیر، قانون 
متغیر. ولی قانون متغیر قانونی است که (اسالم) آن را به یک قانون ثابت 

روح این قانون متغیر قرار داده که  ي منزله وابسته کرده و آن قانون ثابت را به
 )78 (همان: » دهد. خود آن قانون ثابت، این قانون متغیر را تغییر می

دنبال یافتن سازوکاري است که براساس آن  استاد مطهري در این جمالت از سویی به
با مراجعه به دین بتواند نیازهاي متغیر زمانه را برطرف سازد و از سوي دیگر چنین 

است که با انطباق  "اجتهاد"سازوکاري به نسبیت احکام الهی نینجامد. این سازوکار همان 
دیگر  آورد. به اصول بر فروعات، امکان انطباق قوانین متغیر با قوانین ثابت را فراهم می
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بر امور متغیر در زندگی انسان   سخن، در اجتهاد، قوانین و اصول ثابت در قرآن و سنت
ست، و ي تمامی نیازهاي زندگی ا شوند. از نظر ایشان، دین، هم دربرگیرنده تطبیق داده می

هم خود سازوکار انطباق تعالیم و احکام ثابت آن با نیازهاي متغیر را ارائه کرده است. 
گیرد. بر  اي را براي عقل در نظر می تردید چنین برداشتی از دین، قلمرو نسبتاً گسترده بی

این اساس، عقل، هم توانایی فهم و شناخت قوانین ثابت و اصول کلی دین را دارد، و هم 
ند براساس شرایط متغیر زمانی و مکانی، به استنباط احکام زندگی براساس قوانین توا می

 ثابت مذکور بپردازد.
 توان در موارد زیر برشمرد:شناختی استاد مطهري را می هاي معرفت ترین ویژگی مهم

 گرایی . نص4,1
منبع ترین  بر نصوص و متون دینی است. متون دینی مهم مبتنی ي استاد مطهري  اندیشه

بر متن قرآن و در  ي اول، مبتنی هاي ایشان است که در مرحله شناختی اندیشه معرفت
کند از  بر سنت پیامبر و امامان معصوم است. استاد مطهري تالش می ي دوم، مبتنی مرحله

برداشت وي از دین   رو، ترین منابع استنباط بهره گیرد؛ از این عنوان مهم این دو منبع به
 گردد. تلقی می "محور نص"برداشتی 

 گرایی . عقل4,2
نیز برخوردار است.  "گرایی عقل"گرایی از ویژگی  ي استاد مطهري در کنار نص اندیشه
شود و تالش  عنوان یکی از منابع استنباط به رسمیت شناخته می ي ایشان، عقل به در اندیشه

انی و مکانی از متون کارگیري عقل، برداشتی مناسب و متناسب با شرایط زم شود با به می
توان با مراجعه به  دینی ارائه گردد. استاد مطهري معتقد است عقل چنان قابلیتی دارد که می

هاي دینی نایل آمد.  آن، هم به استنباط حکم شرعی دست یافت و هم به فهم دین و آموزه
، ي استاد مطهري گرایی در اندیشه گرایی و عقل نص  کنارهم قرار گرفتن دو ویژگی

بودن  از یک سو، دینی  ترکیب متناسب و منسجمی را خلق کرده است؛ این دو ویژگی
کارگیري دین در زندگی امروزي  ي وي را رقم زده و از سوي دیگر، قابلیت به اندیشه

همراه  ي استاد را با دین و متون دینی به قرابت اندیشه گرایی،  دنبال داشته است. نص به را 
کارگیري این دین در هر زمانی و براي هر مکانی را نمایان  امکان به  گرایی، داشته و عقل

موجب اعتبار و معقولیت اندیشه استاد   ساخته است. به سخن دیگر، این دو ویژگی
 .)44: 1390(باباپور، اند.  گردیده

هاي عقلی  بر نصوص دینی و آموزه اجتماعی استاد مبتنی -هاي سیاسی بنابراین، اندیشه
هاي فکري و عقالنی ایشان بوده و از سوي دیگر،  حاصل تالش عنی از یک جهت است. ی
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شناختی  باشد. به دیگر سخن، این مبانی معرفت هاي استاد از متون دینی می حاصل برداشت
ي استاد  اجتماعی است و اندیشه -هاي اجتهادي در زندگی سیاسی  موجب سریان ایده

ي شهید  باشد. در اندیشه ي سیاست و اجتماع می صهکارگیري عقل اجتهادي در عر حاصل به
کارگیري اجتهاد در سیاست را مشاهده کرد که در  هاي متعددي از به توان نمونه مطهري می

 شود.وضوح دیده می آثار ایشان به

 . جایگاه وحی4,3
نظر استاد مطهري عقیده به وحی از اعتقاد مسلمانان در خصوص هدایت عامه ناشی  به

الوجود من جمیع  خداوند که واجب "هدایت عامه در سراسر هستی". بنابر قول به شود می
همان موجودات عالم عنایت دارد و  االطالق خویش به خاطر فیاضیت علی جهات است، به

ترین موجودات تا  نماید. این هدایت از پست شان هدایت می ها را در مسیر کمال آن
ها  ي وحی، چه در مورد انسان رو خداوند از واژه از همینگیرد.  ها را دربر می ترین آن عالی

. استاد )33: 1388(پورحسن و منصوري، نماید  و چه در خصوص حیوانات و گیاهان استفاده می
 داند. مطهري وحی را هدایتی مافوق حس و عقل، آگاهانه و تا حدود زیادي اکتسابی می

 شناسی مطهري . انسان5
شناختی که  هاي انساناسی ناظر به انسان هستند، بررسی بنیانهاي سی جاکه مؤلفه از آن

شناسی، شناخت  نماید. موضوع انسانآیند نیز ضروري میشمار می ها به زیر بناي این مؤلفه
ي  عنوان یک دانش خاص و دربر گیرنده شناسی اگرچه به انسان و هدف اوست. انسان

ن به خویش در عصر جدید است، اما به ي انسان، حاصل توجه انسا آراي گوناگون درباره
ي  توان در دوران مختلف و در مکاتب فکري گوناگون چنین آرایی را دربارهیقین می

توان به سراغ مکاتب مختلف از جمله اسالم رفت و به پرسش رو می انسان یافت. از این
اه اسالم پاسخ داد. استاد مطهري در پاسخ به این پرسش از دیدگ» انسان چیست؟«محوري 

تردید با رویکرد درون دینی و با استخدام روش تفسیر اجتهادي پرداخته است. بی
شناسی، خصلتی  چون هستی شناسی آن قرار دارد و هم شناسی تحت تأثیر هستی انسان

شناسی از مباحث مهم کالم جدید است و استاد مطهري نظام  کند. انسانتوحیدي پیدا می
شناسی پرداخته است  رت استوار کرده و بر اساس آن به انسانکالمی خود را برمبناي فط

نهایت؛  بینی الهی، در نظام هستی خدایی هست غنی و بی . در جهان)45: 1391نیا،  زایی و عیسی(لک
شناسی و از  بینی الهی به هستی و بقیه به او وابسته هستند. پس مسیر شناخت انسان از جهان

توان گفت تا انسان شناخته نشود، سیاست شود. مینتهی میشناسی م شناسی به انسان هستی
چنان ناشناخته باقی خواهد ماند. انسان داراي زندگی مادي و فرهنگی است. سیر تکاملی  هم
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یابد. کمال و سعادت براي سوي انسانیت کمال می شود و بهانسان از جسم مادي شروع می
پذیر ي افعال ارادي امکان واسطه ت فقط بهکمال و سعاد  انسان فطري نیست، بلکه وصول به

توان نتیجه گرفت که انسان، است؛ مسئولیت هم از پیامدهاي آزادي اراده است. بنابراین می
همین علت است که انسان داراي عقل و اراده  آزاد، انتخابگر و صاحب اختیار است و به

 .)283: 2، ج1369(مطهري، است 
ست و هر دین که بخواهد جاویدان بماند، باید به انسان و جاکه اسالم دین خاتم ا از آن

عنوان مخاطب اصلی دین، هم ثابت است و  ساختار شخصیت او توجه داشته باشد؛ انسان به
هاي اولی که از عمق ساختمان  هم متغیر؛ زیرا دو گونه نیازمندي دارد: اول؛ نیازمندي

ند خوراك، پوشاك، تعاون، گیرد. مان جسمی و روحی بشر و طبیعت او سرچشمه می
شوند. مانند نیاز به  هاي ثانوي که از نیازهاي اولی ناشی می آزادي و عدالت. دوم؛ نیازمندي

هاي اولی،  ي کند. نیازمند انواع وسایل زندگی که در هر عصر با عصر دیگر فرق می
توسعه و هاي ثانوي ناشی از  سوي توسعه و کمال زندگی است؛ اما نیازمندي محرك بشر به

تر و کمال باالتر است.  ي بیش سوي توسعه باشد و در عین حال، محرك به کمال زندگی می
براي تأمین این نیازها، در اسالم دو عنصر وجود دارد: یک؛ اصول و کلیات ثابت که 

بر آن اصول  پوشند. دو؛ فروعات و جزئیات متغیر که مبتنی گاه لباس تغییر به خود نمی هیچ
ترتیب، رهیافت استاد مطهري براي نیل به  . بدین)326: 21، ج1386(مطهري،  ثابت هستند

اي از مطالعات درون دینی و ابزارهاي تحلیلی توأم با تجارب  اي در باب انسان، آمیزه نظریه
وجو از آیات قرآن و روایات  فلسفی و روش تفسیر اجتهادي است. وي از طرفی در جست

ت و از طرف دیگر با تأمل در تمایز انسان و حیوان به در باب تصویر قرآنی انسان اس
پردازد. کانون اصلی مباحث انسان شناسی، تبیین تمایز حیوان و  تحلیل فلسفی تمایزها می

وجو از تمایز انسان و  رو جست انسان است: چرا انسان از حیوان متفاوت است؟ از این
هاي فلسفی،  طهري فراتر از رهیافتشناسی در سنت فلسفی است. استاد م حیوان آغاز انسان

کند و از تصویر قرآنی انسان  ي خود را غالباً به منابع دینی، قرآن و روایات عرضه می مسأله
 شود. جویا می

 . قلمرو دین از دیدگاه مطهري6
پژوهی مدرن و انسان معاصر است که  قلمرو دین یکی از مباحث مهم و نوپیداي دین

خود اختصاص داده است. هر یک  ي دین و کالم جدید را به سفهامروزه بخشی از مباحث فل
اند. هاي گوناگونی بدان داده از اندیشمندان از منظر خاص به این بحث نگریسته و لذا پاسخ

اي هم تبیینی سکوالریستی از آن ارائه برخی از موضع دینی به این بحث پرداخته و عده
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ست که با تعیین قلمرو دین، میزان و قلمرو اند. اهمیت این موضوع از این جهت اداده
چنین این واقعیت را باید پذیرفت که راهی  شود. همدخالت دین در سیاست مشخص می

: 1380(واعظی،به محتواي دین وجود ندارد  براي تعیین قلمرو دین در سیاست، بدون مراجعه

شود در چه وشن میي به دین است که رتوان گفت که تنها پس از مراجعهو لذا می )36
کند و در چه اموري دخالت ندارد. بنابراین رجوع به دین و درك اموري مداخله می

هایی اعمال مرجعیت و اظهارنظر  کند که در عمل، دین در چه زمینهمحتواي آن، روشن می
هاي  کرده و در چه مواردي به بشر اختیار انتخاب و اعمال سلیقه و نظر داده است. دیدگاه

شود که دین را مبنا قرار ي مباحث سیاسی از این رویکرد ناشی می د مطهري در حوزهاستا
گونه مباحث دریافت هاي دینی، پاسخی براي اینبر آموزه دهد و تالش دارد تا با تکیهمی

 کند.
گوي  که: آیا دین پاسخ اند، از جمله اینهاي مهمی مطرح شده در باب قلمرو دین پرسش

هاي بشري است؟ آیا دین ترسیمی براي قلمرو و انتظارات بشر ارائه  خواستهي نیازها و  همه
نگر، بر امور  ي دیدگاهی جامع کرده است؟ استاد مطهري در بحث قلمرو پیام انبیا با ارائه

 فردي و اجتماعی، دنیوي و اخروي دین تأکید نموده است. ایشان بر این باورند که:
ي جوانب نیازهاي  را. در اسالم به همهگ اسالم مکتبی است جامع و واقع«

انسانی اعم از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا روحی، عقلی و فکري یا احساسی و 
 .)33: 1371(مطهري، » عاطفی، فردي یا اجتماعی توجه شده است

هاي  گیري دعوت انبیا بر آن است که آموزه نگر، در تفسیر جهت دیدگاه جامع
گیرد و بشري، اعم از حیات دنیایی و آخرتی را دربر میي شئون حیات  پیامبران، همه
دلیل خاتمیت، پیامی جامع و کامل براي بشر آورده است. دنیا و آخرت در  پیامبر اکرم به

تر حیات  مهم ي  صورت نشئه دیگر قرار دارند و آخرت به یک جهت و در تعامل با یک
، دو مرتبه از حقیقت واحد "آخرت اقبال به"و  "اصالح نظام معیشتی"قرار دارد. دو هدف 

اند  کمال نوع بشراند که انبیا در هدایت بشر، پرداختن به هر دو را هدف خویش قرار داده
طور کلی در باب قلمرو دین، دو دیدگاه حداکثري و حداقلی مطرح  . به)35: 1390(خسروپناه، 

مبنایی با رویکرد بر دین حداکثري است؛ که تفاوت  شده و رویکرد استاد مطهري مبتنی
که بر اساس  کند؛ درحالیحداقلی دارد. باور به دین حداکثري، جامعیت اسالم را ثابت می

فقهی  -دیدگاه حداقلی یا انتظار اقّلی از دین، قلمرو دین در امور اجتماعی، سیاسی و اخالقی
نه بیش از آن به حداقل اکتفا نموده و شرع در این موارد حداقل الزم را به ما آموخته است؛ 

، دیدگاه »گرایانه جامع«و » عقباگرایانه«، »دنیاگرایانه«چنین از میان سه تصویر  را. هم
گرایانه است. وي در آثار گوناگون خود  شهید مطهري در مورد قلمرو دین، دیدگاهی جامع



 

 

35 

 سیاست متعالیه

  چهارمسال 
  پانزدهمشماره 
  95زمستان 

 شناسی باورمعرفت
 دینی از دیدگاه استاد
 مطهري و تاثیر آن بر

 نسبت دین و سیاست
 )42تا  23(

بارها بر گستردگی قلمرو دین و منحصر نبودن آن به امور فردي و آخرتی تأکید کرده و 
ي جوانب  توان گفت که توجه اسالم به همهاند. بنابراین مینگر دانسته م را آیینی جامعاسال

هاي دینی و  بودن آموزه جانبه ي جامعیت و همه مادي و معنوي و فردي و اجتماعی، نشانه
جانبه  رو اسالم را طرحی کلی، جامع و همه باشد. از این ترین رکن جاودانگی آن می مهم

 .)164: 3، ج1368(مطهري، کنند تلقی می

 . دین و سیاست از دیدگاه استاد مطهري7
توان گفت ي ارتباط میان دین و سیاست، ریشه در مباحث کالمی دارد، اما می مسأله

ي سیاست نیز ارتباط دارد. از صدر اسالم تاکنون اعتقاد مسلمانان بر آن بوده و  که با فلسفه
رت انسان است و چون از جامعیت و جاودانگی هست که اسالم، ضامن سعادت دنیا و آخ

ي ارتباط  ي نیازهاي جامعه نیز خواهد بود. روشنگري درباره گوي همهپاسخ برخوردار است، 
ي دین و  ي رابطه میان دنیا و آخرت در رسالت پیامبران کمک شایانی به تبیین مسأله

ؤن رسالت پیامبر اکرم، گیري دعوت و شو بر آن، ارزیابی جهت سیاست خواهد کرد. عالوه
گردد. با  اطالق می "کالم جدید"شود که امروزه بدان  زیربناي بررسی مسائلی شمرده می

چنین  اي که استاد مطهري به دین دارد و با اذعان به جامعیت آن، و هم نگاه حداکثري
ت ها برنامه دارد و خیر و صالح و سعاد ي زمان رویکرد ایدئولوژي به دین که براي همه

شود که پیوند دین وسیاست کردن به دین است، این نتیجه حاصل می دنیا و آخرت به عمل
ها و آثار  تنها راه رسیدن به کمال و سعادت است؛ ایشان این دیدگاه را بارها در سخنرانی

 مکتوب خود مورد تأکید قرار داده است.
نه به مصالح دنیا و نگرا از منظر استاد و عالمان بزرگ اسالمی، اسالم نگرشی جامع

مثابه  کنند. در این دیدگاه، دنیا به آخرت داشته و نگرش افراطی و تفریطی به آن را طرد می
راهی براي رسیدن به آخرت است و در عرض آخرت قرار ندارد، تا گمان تعارض و 

ها برود؛ بلکه هم شؤون مادي و هم معنوي مورد اهتمام پیامبران بوده  دوگانگی بین آن
مبنا استاد مطهري از وابستگی دین و سیاست حمایت کرده و در تبیین آن  . بر ایناست

 نویسد: می
ي مسلمان، دخالت در سرنوشت  این وابستگی به این معنی است که توده«

سیاسی خود را یک وظیفه و مسؤولیت مهم دینی بشمارد. همبستگی دین و 
معنی وابستگی سیاست  بهمعنی وابستگی دین به سیاست نیست؛ بلکه  سیاست به

 .)26: 1377(مطهري، » به دین است
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داند  استاد مطهري نسبت میان دین و سیاست را نسبت روح و جسم و مغز و پوست می
 کند: و جدایی این دو را جدایی مغز از پوست عنوان می

ي پوست، حفظ مغز  نسبت این دو باهم، نسبت روح و بدن است. فلسفه«
گیرد و براي حفظ مغز است. اگر این پوست از  نیرو میاست؛ پوست از مغز 

بیند و پوسته خاصیتی ندارد. باید سوخته و این مغز جدا باشد، البته مغز گزند می
 . )31: 1364(مطهري، » ریخته بشود.

از نظر وي، بین دین و سکوالریسم، سازگاري وجود ندارد؛ زیرا دین در تمام شئون 
. ایشان در )80: 1386(احمد دار، کی از اعضاي پیکر اسالم است زندگی نقش دارد و سیاست ی

  افزاید: جاي دیگر می
ي سیاسی یک  کار اساسی این است که مردم ایمان پیدا کنند که مبارزه«
ي شرعی و مذهبی است؛ تنها در این صورت است که تا رسیدن به  وظیفه

اسالم، سیاست از  اند که از نظر هدف از پاي نخواهند نشست. مردم در غفلت
دین و دین از سیاست جدا نیست؛ پس همبستگی دین و سیاست را باید به 

 .)82(همان: » مردم تفهیم کرد.
ي  منزله ایشان در بحث امامت و رهبري با ظرافت خاصی جدایی دین از سیاست را به

ي ترین آرزو بزرگ  شمار آورده و معتقد است: جدایی روحانیت از سیاست و حکومت به
بیند که  شدن سیاست و دیانت باشد. استاد مطهري الزم می داران ترقی اسالم باید توأم دوست

 نویسد:  روش و نظام صحیح این همبستگی را تبیین کند؛ لذا می
معناي این  کردند، به هبستگی دین و سیاست که امثال سیدجمال مطرح می«

بلکه  ت دینی بدهد؛ نبود که به قول کواکبی، استبداد سیاسی به خود قداس
ي مسلمان دخالت در سرنوشت سیاسی خود  معنی این است که توده برعکس. به

معنی  را یک وظیفه و مسئولیت مهم دینی بشمارد. همبستگی دین و سیاست به
وابستگی دین به سیاست نیست؛ بلکه به معنی وابستگی سیاست به دین است. 

مفهومی که در باال طرح شد، یعنی  بهدانیم وابستگی دین به سیاست  که می چنان
گاه چنین  داشتن حکام، اختصاص به جهان تسنن دارد. در شیعه هیچ مقام قدسی

صورت باال  هرگز به "اولواالمر"مفهومی وجود نداشته است. تفسیر شیعه از 
 .)26: 1371(مطهري، » نبوده است.

فقط به امور عبادي و بنابراین نظریه، جدایی دین و سیاست و این نظر را که دین 
کامال از نظر   پردازد و در احکام اجتماعی و سیاسی حرفی براي گفتن ندارد، معنوي می

که با  چنان داند. آن خبري از حقیقت اسالمی می شود و آن را بی استاد مطهري رد می
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 کنند و طبل جدایی آن دو رارویکرد کسانی که توامان بودن دین و سیاست را رد می
 گوید:باره می خیزد و در اینند، به مخالفت برمیزنمی

توانم باور کنم یک نفر در یک کشور اسالمی زندگی کند و این  من نمی«
خبر باشد... ما با این نغمه که اسالم خوب است اما به  اندازه از منطق اسالم بی

در  که محدود به مساجد و معابد باشد و به اجتماع کاري نداشته باشد،  شرط این
حدود نیم قرن است که آشناییم. این نغمه از ماوراي مرزهاي کشورهاي 

(احمد دار، » ي کشورهاي اسالمی تبلیغ شده است. اسالمی بلند شده و در همه

1386 :79(. 
ترتیب از منظر استاد مطهري، نظریه علمانیت (جدایی دین از سیاست) با  بدین

کردن یکی از اعضا  نظریه مساوي است با قطع هاي اسالمی سازگاري ندارد. قبول این آموزه
از پیکر اسالم. این جدایی دین و سیاست به مفهومی که آتاتورك قهرمان آن بود، ترکیه 

خصوص دین اسالم، سیاست یکی از عزیزترین اجزا است  را به بدبختی کشانید. در دین به
ن اعضاي اسالم از پیکر معنی جدا کردن یکی از عزیزتری و جدا کردن سیاست از اسالم، به
ترین ضربه به پیکر اسالم روزي وارد آمد که سیاست از  اسالم است. از نظر وي، بزرگ

دیانت منفک شد. وقتی علی(ع) را کنار گذاشتند و به جاي او دیگري بر سر کار آمد، 
دیانت از سیاست جدا شد. گرچه در زمان ابوبکر و عمر، هنوز سیاست و دیانت تا حدي 

دو پاشیده شد و این جدایی، اسالم را  بود، ولی تخم جدایی دین از سیاست، از زمان اینتوأم 
وجود آورد. استاد اي را به دنبال خود مشکالت عدیده از مسیر اصلی خود دور ساخت و به

ي جدایی  وجود آمدند که نظریه ها به مطهري بر این باور است که در جهان تسنن حکومت
ک و تقویت کنند. مسلمانان در حقیقت از یک جریان دیگر رنج دین از سیاست را کم

 "اولواالمر"که خلفا و سالطین را  که در جهان تسنن به حکم این بردند و آن این می
شمردند، همبستگی دین و سیاست  ي دینی واجب می ها را از جنبه دانستند و اطاعت آن می
دار جدایی دین  صورت در خدمت قرار گرفتن دین از طرف سیاست بود. آنان که طرف به

ي عثمانی یا حاکم  خواستند خلیفه خواستند. یعنی می چنین جدایی را می از سیاست بودند، این
و وجدان مذهبی و ملی مردم   ام دنیایی شناخته شود، نه یک مقام دینی؛مصري صرفاً یک مق

در انتقاد از او آزاد باشد. اهتمام اسالم به امر سیاست و حکومت و جهاد و قوانین سیاسی 
براي حفظ مواریث معنویت یعنی توحید و معارف روحی و اخالقی و عدالت اجتماعی و 

توان گفت استاد مطهري معتقد است بین دین  ن میمساوات و عواطف انسانی است. بنابرای
و سکوالریسم سازگاري وجود ندارد؛ زیرا اوالً: دین در تمام شئون زندگی نقش دارد و 
سیاست یکی از اعضاي پیکر اسالم است. ثانیاً: دین و سیاست، مغز و پوست است که 
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ایشان قائل به سه شأن براي فهمیم که  همواره با هم هستند. ثالثاً: از مبانی فکري استاد می
 .)80(همان: » پیامبر هستند و حکومت، یکی از شئون پیامبر است

 . دالیل پیوند دین و سیاست از منظر استاد مطهري7,1
با تأمل و تعمق در مباحثی که مورد اشاره قرار گرفت و نوع تفسیر و تلقی استاد 

تاد مطهري میان این دو مفهوم، شود که در نگاه اسمطهري از دین، این نتیجه حاصل می
ي ناگسستنی حاکم است و برخالف دیدگاه بسیاري از علماي پیشین که در امور  رابطه

سیاسی دخالت نداشتند و برخی نیز به جدایی این دو باور داشتند، استاد مطهري به پیوند 
اختی و شن شناختی، انسان دین و سیاست باور دارد. بر اساس نوع تفسیر و رویکرد هستی

 توان اهم دالیل این رویکرد را در موارد زیر خالصه نمود:شناختی استاد می معرفت

 . جامع بودن دین اسالم اقتضاي دخالت در سیاست را دارد7,1,1

برخالف نظر بسیاري از اندیشمندان که دین را فقط در عبادات و تعلیمات اخالقی 
کنند، استاد مطهري ضمن رد این می کنند و امور سیاسی را به عقل واگذارخالصه می

شود؛ نظریه، بر این اعتقاد است که احکام اسالم صرفاً در امور عبادي و اخالقی خالصه نمی
 کند: گردد. وي تصریح میبلکه شامل ابعاد سیاسی و اجتماعی زندگی بشر نیز می

ي جوانب نیازهاي  گرا. در اسالم به همه اسالم، مکتبی است جامع و واقع«
انسانی اعم از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا روحی، عقلی و فکري یا احساسی و 

 .)33: 1371(مطهري، » عاطفی، فردي یا اجتماعی توجه شده است
هاي گیري دعوت انبیا بر آن است که آموزه نگر، در تفسیر جهت دیدگاه جامع

گیرد و دربر میي شئون حیات بشري، اعم از حیات دنیایی و آخرتی را  پیامبران، همه
دلیل خاتمیت، پیامی جامع و کامل براي بشر آورده است. دنیا و آخرت در  پیامبر اکرم به

تر حیات  ي مهم صورت نشئه دیگر قرار دارند و آخرت به یک جهت و در تعامل با یک
ي شئون  قرار دارد. شهید مطهري بر این باور است که اسالم، آیینی است جامع و شامل همه

وجود آورد. اسالم بشر و عمالً نظامی نوین و طرز تفکري جدید و تشکیالتی تازه به زندگی
سیستمی است اجتماعی و سیاسی. وي در   در عین این که مکتبی است اخالقی و تهذیبی،

گوي  جاي دیگر به تحلیل جاودانگی اسالم پرداخته، دین اقلی را ناتمام؛ و اسالم را پاسخ
 .)178: 3: ج1374(مطهري، داند  عم از فردي و اجتماعی) میي نیازهاي فطري (ا همه

 . اجراي بسیاري از احکام اسالمی، منوط به وجود حکومت دینی است7,1,2

پذیر است که  براساس این دلیل، اجراي بسیاري از احکام اسالمی، در صورتی امکان
ضا و قوانین اقتصادي، عنوان مثال؛ احکامی مانند: جهاد، ق حکومت دینی بر سر کار باشد. به
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امر به معروف و نهی از منکر، بدون وجود حکومت دینی قابل اجرا نیستند و در 
که حکومتی دینی مستقر نباشد، بسیاري از احکام دینی، عمالً تعطیل خواهد شد  صورتی

ي وجود حکومت و اجراي احکام اسالمی  . استاد مطهري در خصوص رابطه)90: 1380(میر،
 گوید: می

داند که  ي خودش را و تعهد خودش را این می سالم دینی است که وظیفها«
کشور تشکیل بدهد؛ آمده دولت تشکیل بدهد و  یک جامعه تشکیل دهد؛ 

اش اصالح جهان است... اسالم تمام شئون زندگی بشر را زیر نظر دارد.  رسالت
ه براي تشکیل قانون اقتصادي دارد؛ قانون سیاسی دارد؛ آمد قانون اجتماعی دارد؛ 

تواند حکومت نداشته باشد؟  وقت چطوري می دولت، تشکیل حکومت؛ آن
 .)18-17: 1367(مطهري، » تواند قانون جهاد نداشته باشد؟ طوري می چه

 ي عملی پیامبر اسالم، حاکی از آمیختگی دین و سیاست است . سیره7,1,3

ي اسالمی را عهده  ی جامعهکه رهبري دین بر این ي عملی پیامبر، ایشان عالوه در سیره
دار بودند، رهبري سیاسی آن را نیز در اختیار داشتند. در زمان حیات آن حضرت، میان 

دیگر در اختیار  ي دینی و دنیوي توام با یک ي دینی و دنیوي جدایی نبود؛ بلکه سلطه سلطه
 گذاري کرد، هم سیاسی بود و هم شخص وي بود. نظامی که پیامبر اسالم(ص) پایه

 دهد که آن حضرت در امر سیاست ي عملی پیامبر نشان می دینی. این ویژگی سیره
کرد و رهبري توامان دینی و سیاسی جامعه را در دست داشت؛ و در نتیجه، می دخالت

چه مورد استدالل  . آن)95: 1380(میر، اسالم از بدو ظهور خود با سیاست آمیخته بوده است 
ي  دهنده نشان (ص)ي عملی پیامبر اکرم فرض است که سیرهاستاد مطهري واقع شده، این 

گیرند که اسالم واقعی هرگز جدایی دین از سیاست را اسالم حقیقی است و نتیجه می
 کند.تصویب نمی

 . وجود مبانی تشریعی و فقهی دخالت دین در سیاست در قرآن و سنت7,1,4

گرا و قادر به  مکتبی جامع، واقعشود که اسالم را  چنین نگرشی از این باور ناشی می
ي نیازهاي انسانی، اعم از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا روحی، عقلی و  کردن همه برآورده

ي فقه:  داند. از نگاه او منابع چهارگانهفکري، احساسی و عاطفی، فردي و اجتماعی می
مامی نیازها را توانند تکتاب، سنت، اجماع و عقل از چنان غنایی برخوردار هستند که می

 گوید:باره می برآورده سازند. وي در این
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ي  ي اسالم، کافی است که علماي امت، نظر اسالم را درباره منابع چهارگانه"
عنوان این که  هر موضوعی کشف نمایند. علماي اسالم، هیچ موضوعی را به

 .)241: 2، ج1368(» کنند بالتکلیف است تعلیق نمی
کنند که داللت دارد بر این که روایات فراوانی اشاره می در همین خصوص ایشان بر

ي شوون زندگی انسان و تبیین فلسفه امامت و والیت، مردم را  بر توجه به همه اسالم عالوه
خواند؛ لذا براي اثبات دیدگاه خود، والیت و حکومت پیامبر نیز به تشکیل حکومت فرا می

ختلف، والیت سیاسی و اجتماعی را نیز به عهده کند که در کنار مناصب ماسالم را ذکر می
 داشته است.

 . دالئل طرح جدایی دین از سیاست از دیدگاه استاد مطهري7,2
ي جدایی این دو، از مسائل چالشی در  ویژه نظریه موضوع نسبت دین و سیاست و به

از کشورهاي اسالمی بوده و ذهن بسیاري از اندیشمندان را به خود معطوف کرده است. 
جهت کشورهاي اسالمی مورد تأکید قرار گرفته است که در غرب در پرتو اصالحات  این

فرهنگی در عصر رنسانس، کامالً به جدایی میان دین و سیاست گرایش پیدا کردند و 
هاي مهم تمدن غرب تبدیل شد. اما پس از برقراري ارتباط  سکوالریسم به یکی از شاخص
هاي مختلف میان این دو نمایان  ي عمیقی که در عرصه فاصلهمیان جوامع اسالمی و غربی و 

زا در محافل دینی و  ي سنت و مدرنیته به یکی از موضوعات چالش تدریج مسأله گردید، به
ي  گیري دو نحله آکادمیک تبدیل شد. در ایران نیز تقابل میان سنت و مدرنیته به شکل

در مقابل با  ـي دین و سیاست  ابطهویژه در موضوع ر به ـي سیاست  فکري که در حوزه
اي از تحوالت سیاسی جامعه ایرانی متأثر از  اند، منجر شده است؛ بخش عمدههم قرار گرفته

ي این تقابل که از دستاوردهاي مدرنیته در ایران محسوب  همین اختالف فکري است. نتیجه
دینی است که در  ي طرح جدایی دین از سیاست از سوي برخی روشنفکران شود، ارائهمی

گیرند. این امر دلیلی بود بر حساسیت و تأکید ي مقابل دیدگاه استاد مطهري قرار می نقطه
اي شد تا همت خویش را در مخالفت و ایشان بر موضوع پیوند دین و سیاست و انگیزه

ي ظهور رساند. استاد مطهري در  گویی در مقابل قائالن به جدایی این دو به منصه پاسخ
کنند، دو دلیل ص این امر که چرا برخی طرح جدایی دین از سیاست را مطرح میخصو

 نمایند. یکی عدم شناخت درست اسالم و سنجش آن با مسیحیت ازمهم را بیان می
 ي دشمنان اسالم که اسالم راستین را از سوي برخی روشنفکران؛ و دلیل دوم، نقشه

را از دخالت در سیاست  -و رهبران آنان  ویژه عالمان به -صحنه اجتماعی، و مسلمانان 
 بازدارند.
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 گیري نتیجه
گردد که اسالم با بررسی آراي استاد مطهري در باب تبیین دین، این مطلب روشن می

ي غیبت طرح و برنامه دارد و دین خداوند، هم کمال دارد و هم جامعیت. یعنی  براي دوره
توجه داشته و براي آن دستور عمل و  ي نیازهاي دنیوي و اخروي زندگی انسان به همه

شدن فقه را در جامعه دارد و  همین سبب وي انتظار حاکم برنامه تنظیم کرده است. به
ي حکومت اسالمی را حاکمیت  نماید و جوهرهشهر خود را در آن قالب ترسیم می  آرمان

با تأکید بر جامعیت دین و این که اسالم دینی  داند. استاد فقه و احکام فقهی در جامعه می
ها در قالب قوانین و احکام شرعی  ي نیازهاي بشر توجه نموده و براي آن است که به همه

ي مطلوب از کانال اجراي قوانین  ریزي کرده است، معتقد است راه رسیدن به جامعه برنامه
فقیه اهمیت خاصی پیدا  گذرد. در این چارچوب، می ـکه در فقه متجلی است  ـالهی 

اي برخوردار شده و مرجع  عنوان کارشناس مهم قوانین الهی از جایگاه ویژه کند و به می
همین دلیل، ایشان بر نقش والیتی فقها تأکید  شود؛ به تفسیر قوانین شریعت محسوب می

 اند. داشته
ري شکل ي سیاسی مطه اي که مورد بحث قرار گرفت، اندیشه ي مبانی فکري بر پایه

گیرد و تبیین دین در آراي سیاسی وي سایه خود را گسترانیده و سعی دارد تا بر اساس می
شناسی متأثر از اسالم، به مفاهیم سیاسی بپردازد؛ حاصل  شناسی و معرفت شناسی، انسان هستی

مبانی فکري ایشان در خصوص رابطه و نسبت میان دین و سیاست، پیوند میان این دو بوده 
ي اجراي قوانین و اصول اسالم، تشکیل حکومت  بر این نکته تأکید دارند که الزمه است و

ي  اسالمی است و این امر، دخالت دین در سیاست و حضور فعال عالمان دینی در حوزه
بر این، از نگاه ایشان، انسان متدین براي دین وظیفه و رسالتی  طلبد. عالوهسیاست را می

ها و  هاي خود، راهنمایی ي وظایف و مأموریت ن در حوزهقائل است و معتقد است دی
رهنمودهایی براي بشر آورده است که انسان طالب سعادت، باید در این محدوده از دین 

هاي اسالمی است و تنها در پرتو وجود یک  کردن ارزش ي این امر، پیاده تبعیت کند؛ الزمه
امتزاج و پیوند دین و سیاست. پس یابد و این یعنی حکومت دینی این رسالت تبلور می

 داشتن در سیاست است و این دخالت به این شکل صورت  داري، دخالت ي دین الزمه
 که دین در خدمت سیاست باشد. گیرد که سیاست باید از دین تأثیر پذیرد، نه اینمی

 ي سیاسی و اجتماعی از منظر شهید مطهري گر جایگاه دین در عرصه این مطلب بیان
 است.
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