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Abstract  
The current study, using Skinner’s contextual hermeneutics method, is intended to 
investigate some of the explicit and implicit aspects of Motahari’s political thought around 
the two components of government and freedom. By placing the text within practical and 
ideological contexts, along with the remarks, the present research also pays attention to the 
untold intentions of the author. The findings of the study show that Motahari’s political 
thought on the government and freedom issue has two different stages: In the first stage, his 
attitude to government within the framework of the nominated governance seeks to advance 
the theory of installation under new conditions. Nevertheless, a series of objective and 
subjective developments inevitably lead him to enter into the freedom issues. The same 
discussion is a bridge harmonizing Mottahari’s theory of government with freedom as the 
most fundamental of modern political discourse, and finally his view approaches the theory 
of choice on the eve of the victory of the Islamic Revolution. 
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 چكيده
گراي اسكينر در صدد است بعضي از زواياي آشكار و پنهان انديشه سياسي مطهري را   پژوهش حاضر با استفاده از روش هرمنوتيك زمينه

هاي عملي و ايدئولوژيك، در   رو، با قرار دادن متن درون زمينه  حول محور دو مؤلفه حكومت و آزادي، مورد بررسي قرار دهد. تحقيق پيش
دهد كه انديشه سياسي مطهري   هاي پژوهش نشان مي  نمايد. يافته  هاي قصد شده از سوي مؤلف نيز توجه مي  ها، به ناگفته  فتهكنار گ

درباره مسأله حكومت و آزادي، دو مرحله متفاوت دارد: در مرحله اول ديدگاه او درباره حكومت درون چارچوب واليت انتصابي، درصدد 
صب در شرايط جديد ياري رساند. اما وقوع يكسري تحوالت عيني و ذهني ورود ايشان را به مباحث آزادي است به پيشرفت نظريه ن

سازد. همين بحث پلي است كه نظريه مطهري درباره حكومت را با آزادي به مثابه بنيادي ترين مبحث سياسي مدرن هماهنگ   ناگزير مي
 گردد.  مي ديدگاهش به نظريه انتخاب نزديك ميسازد و نهايتاً در آستانه پيروزي انقالب اسال  مي
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 مقدمه
ي انقالب اسالمي، از جهات   هاي مطهري، فيلسوف و فقيه برجسته  شناخت افكار و انديشه

ي   ي آثار ايشان پشتوانه  آن رو كه مجموعه خصوص از  اهميت ويژه است؛ به مختلفي حائز
تر از   منظور درك جامع  رود. پژوهش حاضر به  شمار مي  جمهوري اسالمي به ايدئولوژيك نظام

وجوي   جاي جست  ي حكومت و آزادي، به  ي سياسي مطهري درباره  زواياي آشكار و پنهان انديشه
ها و   چنين در يافتن معناي گفته  خواهد كرد؛ هم هاي او نيز توجه  ها، به ناگفته  صرف در گفته

و ايدئولوژيك خود قرار داده و از اين طريق،  ي مناسب عملي  ها، هر كدام را در زمينه  ناگفته
ي موضوع مورد بحث را   ي سياسي مطهري درباره  هاي تاريخي انديشه  ها و ظرفيت  محدوديت

ي حكومت و   ي سياسي مطهري درباره  است كه انديشهي اصلي اين   ارزيابي خواهد نمود. مسأله
توان بر اين ادعا   هاي عملي و ايدئولوژيك تغيير يافته است؟ مي  آزادي چگونه تحت تأثير زمينه

خطر كرد كه مطهري، درون ادبيات فقهي علوم ديني رايج و پايدار در جهان شيعه و نيز در چالش 
ني، تالش نموده است مشروعيت حكومت را با صراحتي ها و مناسبات عملي غير دي  با گرايش

عنوان حاكمان   تر از گذشتگان از منظر فقهي اثبات نمايد و به توجيه نصب الهي فقيهان به  بيش
اسالمي بپردازد؛ با اين حال، در دو دهه قبل از پيروزي انقالب، بعد از مطرح شدن آزادي در 

ي   ي دو دهه  ستيزانه  كرد آزادي  تر سياسي از يك سو، و عملمثابه فضيلت بر  ي علمي كشور به  جامعه
آخر رژيم پهلوي از سوي ديگر، مطهري تالش نمود ضمن ورود مفصل به بحث آزادي، با 

قراردادن آن، به توجيه دموكراتيك از حكومت اسالمي بپردازد و حقوق مردم در اين زمينه   واسطه
 را از منظر ديني رسميت بخشد.

 گراي اسكينر  شناسي هرمنوتيك زمينه  . روش1
محور و   هاي متن  شناسي اسكينر را تركيبي از گرايش  توان روش  در توصيفي كالن مي«
سه نوع كنش گفتاري را  "آستين"). 1382بهروز لك، »(هاي هرمنوتيك دانست  محور در نظريه  زمينه

به  "اسكينر"ي محض، مقصودرسان و اثرگذار. اند از: بيان  ترتيب عبارت  سازد كه به  از هم متمايز مي
 تأكيد "گفتاري مقصودرسان"تأثير از او از ميان سه نوع كنش گفتاري مزبور بيش از همه بر كنش 
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سازد. مضمون اصلي اين نوع كنش   دارد و متدولوژي خود را بر مبناي همين كنش استوار مي
دهد و از انجام اين   وشتن، كاري را انجام ميگفتاري آن است كه گوينده يا نويسنده، با گفتن يا ن

چه در تفسير حائز اهميت است، كشف همين قصد   كار نيز قصد و منظوري دارد؛ از اين لحاظ آن
 ).1381ي اصلي مفسر نيز چيزي جز اين نيست (مرتضوي،   و منظور است؛ وظيفه

با طرح پنج پرسش  ي راي سياس  معتقد است اسكينر تحليل خود از فهم انديشه "جيمز تولي"
دنبال كرده است؛ سه پرسش اول در تحقيق حاضر مبنا قرار گرفته است. پرسش اول اين كه 

دهند، چه   ي ايدئولوژيك را شكل مي  نويسنده در نوشتن متن نسبت به ديگر متون موجود، كه زمينه
بت به كنش كاري انجام داده است؟ پرسش دوم اين است كه نويسنده در نوشتن يك متن نس

دهد، چه كاري انجام داده است؟ پرسش سوم اسكنير   ي عملي را شكل مي  سياسي موجود، كه زمينه
افتاده، چه   هاي پيش  بر متون كالسيك حامل ايدئولوژي  اين است كه در زمان نويسنده، عالوه

ي   ي تازه  راستاي انديشهاند كه ممكن است در   اي وجود داشته  شده  ترشناخته  هاي خرد كم  ايدئولوژي
 ي او تأثير بگذارند؟  نويسنده، مورد توجه قرار گيرند و بر انديشه

 يگردد؛ يعن  ي ايدئولوژيك آن فراهم مي  ي اول با قراردادن متن در زمينه  پاسخ پرسش مرحله
شابه و ي همان موضوعات يا موارد م  شده يا رايج در آن زمان، درباره  از متون نوشته يا مجموعه

31Fمرسوم ياز هنجارها يمشترك در شمار

از دانش سياست است كه با  ياي، زبان  ي. هر ايدئولوژ1
رو   برند؛ از اين يكار م  از نويسندگان نيز آن را به يشود و تعداد  مرسوم خود تعريف مي يهنجارها

يز سياسي) از يك طرف و ن-ي سياسي مطهري، متون حوزوي (فقهي  در ارتباط با انديشه
گيرند.   هاي اين دوره قرار مي  ماركسيسم، ليبراليسم و پهلويسم از طرف ديگر در شمار ايدئولوژي

عنوان   ي خاص ايدئولوژيك مطهري، و افكار سياسي جديد به  عنوان زمينه  متون حوزوي به
 روند.  شمار مي  هاي عام ايدئولوژيك آن دوره به  زمينه

آيد. اسكينر معتقد است:   دست مي  ي عملي آن به  ن در زمينهپاسخ پرسش دوم، با قراردادن مت

                                                           
1. Convention. 
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شود   پرداز سياسي قرار داده و سبب مي  روي نظريه  اي را پيش  زندگي سياسي، خود معضالت عمده«
انگيز گرديده و طيف مرتبطي از سواالت به موضوعات مهم مناظره   طيف خاصي از مسائل، مسأله

بردن   اي با دست  توان گفت هر نويسنده  ). در رابطه با اين مرحله مي1382(بهروزلك، » تبديل شوند
ها را تغيير دهد. منتهي او به   خواهد در مقابل رفتارهاي سياسي خاصي قرار گيرد و آن  به قلم مي

دهند اقدامات ضروري براي تغييرات   اي را كه اجازه نمي  رسد كه ابتدا موانع ذهني  اين نتيجه مي
 ي صورت گيرند، بردارد.سياس

سمت   پرسش سوم اسكينر روي اين بحث متمركز است كه ما نبايد تمام توجه خود را به
هاي موجود در دوران نويسنده را   هاي مسلط معطوف كنيم، بلكه بايد خرده ايدئولوژي  ايدئولوژي

توان برداشت   ها نمي  نيز براي درك بهتر متن بررسي نماييم؛ زيرا بدون فهم اين خرده ايدئولوژي
جا دو نوع متون   دست آورد. در واقع، در اين  هاي بزرگ به  گيري گفتمان  هاي شكل  درستي از زمينه

هاي قديمي را   شوند كه اهميت بااليي دارند و ايده  قابل مطالعه هستند: نوع اول شامل متوني مي
هاي   ييرات جديد در حال وقوع در ايدهدسته از متون هستند كه تغ  دهند؛ نوع دوم آن  بازتاب مي

 دهند.  قديم را بازتاب مي

 ي حكومت  ي ايدئولوژيك و مسأله  . زمينه2
اند، بايد به آرا   ايدئولوژيك مطهري را شكل داده ي خاص  اي كه زمينه  براي بررسي متون فقهي

قيه، درون كدام ذهنيت مثابه يك ف  و نظرات فقيهان قبل از او مراجعه كنيم تا بفهميم مطهري به
هاي فقيهان را به پنج دوره تقسيم   ) نوشته1378ورزد. جعفري هرندي (  مشترك دانشي تفكر مي

 كرده است: 
 چون شيخ مفيد، سيدمرتضي و شيخ طوسي؛  ي عالمان بزرگي هم  دوره اول، يا دوره

 چون محقق حلي و عالمه حلي؛  ي بزرگاني هم  دوره دوم، دوره
 برجسته ترين عالم اين دوره، محقق ثاني است؛ دوره سوم، 

 اند؛  ترين عالمان اين دوره، صاحب جواهر و شيخ انصاري بوده  دوره چهارم، مهم
 ).172چون سيدمحمدكاظم يزدي، بروجردي و امام راحل (  ي بزرگاني هم  دوره پنجم، دوره
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امام معصوم شامل: قضاوت، انحاي مختلف به سه منصب   شده در مكتوبات خود به  فقيهان ياده
ي   ها مقبوله  ترين آن  كه مهم -اند و بر اساس چند حديث   مرجعيت ديني و حكومت اشاره نموده

به فقيه رسيده  (ع)اند كه اين مناصب در دوران غيبت از ائمه  تصريح كرده -عمربن حنظله است 
 است. 

حدود، امر به معروف و نهي از  ق) از فقيهان دوره اول، معتقد است اجراي1413شيخ مفيد (
حاضر است، از مناصب اوست و در زمان غيبت، حكم  (ع)منكر و قصاص تا زماني كه امام معصوم

ي كارهاي مرتبط   ). وي بر اين باور است در اسالم همه810ي فقيه است (  عهده  به اجرا يا عدم اجرا
ي   ). ايشان درباره36: 1385ستايش،   به امور حسبيه و قضاوت به فقيه تفويض شده است (رحمان

حق نمايند ...   توانند ميان برادران خود قضاوت به  فقهاي آل محمد(ص) مي«دارد:   قضاوت اذعان مي
). 179-178: 1378(جعفري هرندي، » دهند، انجام دهند  چه كه قاضيان در اسالم انجام مي  و هر آن

 . عدالت،2.علم، 1داند:   به چهار شرط مي شيخ طوسي تحقق قضاوت در دوران غيبت را منوط
دهد كه   )؛ شرط چهارم نشان مي187. داشتن اختيار از سوي امام معصوم (همان: 4. كمال و 3

ي   ي فقيه در همه  قضاوت بدون نصب امام، مشروعيت ندارد. محقق كركي قائل به نيابت عامه
فقيه «)؛ از نگاه كركي، 41: 1385ايش، ها مدخليت دارد (رحمان ست  اموري است كه نيابت در آن

 ).25(همان: » الشرايط در زمان غيبت، داراي واليت مشروع از سوي ائمه است  جامع
دست فقيه   ي چهارم، تشكيل حكومت به  ي اول تا دوره  ي منصب حكومت، فقيهان دوره  درباره

رگونه اختياري كه امام ق) كه معتقد است ه1404جواهر (  اند؛ حتي صاحب  را مشروع ندانسته
صراحت،   الشرايط نيز ثابت است، به  معصوم در امور شرعي دارد، همان اختيارات براي فقيه جامع
، 21ياد كرده است (ج "الحق  دوله"ي   حكومت مشروع را به معصوم اختصاص داده و از آن با واژه

 ).397و  393، 348
 كند:   مطهري، اذعان مي ي پنجم و از اساتيد  بروجردي، از فقهاي دوره

حال كه ثابت شد انتصاب از سوي امامان(ع) صورت گرفته است ... فقيه براي اين «
گونه امور عمومي و   گردد ... نصب فقيه از سوي امامان(ع) براي اين  امور متعين مي
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 ).286(همان: » باشد  مهم كه مردم درگير آنانند، اجماالً مورد اشكال نمي
داند و از اين لحاظ با   ق) فقيه را جانشين امام معصوم در تمام امور عامه مي1416بروجردي (

اش بر مطهري بيش   ترديد تأثيرگذاري  كه بي (ره)). امام خميني78-9عقيده است (  جواهر هم  صاحب
دست   بار در تاريخ سياسي شيعه از تشكيل حكومت اسالمي به  از فقهاي ديگر است، براي اولين

 باره نوشته است:  ميان آورده و در اين  ن بهفقيه سخ
هرگاه كسي اين دو خصوصيت (آگاهي از قانون و عدالت) را دارا باشد، اقدام به «

 (ص)ايجاد حكومت كند، براي او همين واليتي ثابت است كه براي رسول اكرم
 ).67م: 1996(امام خميني، » بوده و بر همه واجب است از وي اطاعت كنند

طور مطلق مانند   اند كه طبق روايت مقبوله، حكومت به  يني در مكتوب ديگر فرمودهامام خم
ي مهمي براي   ). چنين متوني، سرمايه1396حكومت معصومان(ع) براي فقيه است (شفيعي، 

 سوق داد. تر در باب حكومت  اي دقيق  ي نظريه  سمت ارائه  مطهري شد و ايشان را به
كند و با   شده از سوي فقيهان قديم اشاره مي  ان سه منصب مطرحهم  به 1349مطهري در سال 

دارد: خداوند   باره اذعان مي  ها در تالش است آن نظريه را تدقيق نمايد. وي در اين  تأييد آن ديدگاه
. منصب حكومت 3. منصب قضاوت و 2. مرجعيت ديني، 1سه منصب به پيامبر اعطا نموده است: 

 ) و6و احزاب،  55؛ مائده، 59در ادامه با استناد به آيات قرآن (نساء، ). 26-25: 1370(مطهري،
از  - "وحي"غير از  -دهد كه اين سه شان   روايات (غدير، ثقلين و منزلت) به تفصيل توضيح مي

). مطهري در سخنراني ديگري مدعي 125-115و  78-37پيامبر به ائمه(ع) رسيده است (همان: 
ي غيبت از امام به فقيه رسيده است. وي در اين خصوص   ر دورهشود كه اين مناصب د  مي
 گويد:  مي

گويد انظر   كند و مي  اي كه امامت منقضي شد ... امام نائب عام معين مي  در دوره«
الي روات حديثنا ... آن كسي كه حديث ما را روايت كرده باشد و در حالل و 

باشد، فقد جعلته عليكم حاكما؛ من او را حرام ما دقيق باشد، عادل باشد، درستكار 
اند و خدا بايد   بر شما حاكم قرار دادم. اين مقام مقدسي است ... هر سه مقام مقدس
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: 1383(مطهري، » تواند كسي معين كند  معين كرده باشد؛ اساساً غير از خدا نمي
 ).107و  103، 1ج

اي بر حكومت   مقدمه"ت عنوان هايي دارد كه در كتابي تح  بحث 57مطهري در اوايل سال 
 گويد:  جا مي  آوري شده است. ايشان در آن  جمع "اسالمي

السويه حق   شود كه حكومت علي  در مورد عصر غيبت، ديگر اين حرف گفته نمي«
گذاريم، در   دادن عملي كه اسمش را رهبري مي  ي مردم است... در سوق  همه

ديگر  -شود   هاي بزرگ انساني مربوط مي  در آن حدي كه به آرمان -رهبري عملي 
شود گفت كه يك حقي است كه به مردم تعلق دارد؛ بلكه يك حق الهي است   نمي

كه باز خداست كه بايد تعيين كند. اگر در نهايت، امر به فقها منتهي شود، باز با 
 ).87و  76: 1396(مطهري، » تعيين الهي است كه بايد منتهي شود

32Fي نصب  ، عمدتاً درون نظريه57دهد كه ديدگاه مطهري تا اوايل سال   مي اين اظهارات نشان

1 
 قابل فهم بوده است.

اي   هاي تازه  ه  هاي جديد، ايد  در آستانه پيروزي انقالب اسالمي، مطهري در مواجهه با ايدئولوژي
شيعي  كند و تصرفاتي در هنجارهاي مرسومي كه قبالً پيرامون حكومت در جامعه  را مطرح مي

عنوان  آورد. پس ازفراگير شدن نهضت، امام از جمهوري اسالمي به  ايران رايج بود، به عمل مي
نظام «) امام اعالم نمودند كه 224: 3، ج1379برد. ( امام خميني،   جايگزين حكومت پهلوي نام مي

 ) 309همان: »( حكومتي آينده ايران جمهوري اسالمي است.
صورت جدي در سطح جامعه   هاي مخالف به  خميني به كشور، بحثي ورود امام   در آستانه

ي امام را به دفاع از آن   هاي فكري زيادي را ايجاد كرد و مدافعان ايده  وجود آمد و چالش  به

                                                           
ي بشري از سوي شارع مقدس   . بر اساس اين نظريه، در زمان غيبت امام زمان(عج)، بنابر روايات متعدد، واليت جامعه1

 كديور؛ محسن ـتر رجوع شود به   ي بيش  ي مردم به فقيهان عادل تفويض شده است. براي مطالعه  مستقيماً و بدون واسطه
 )1376(تهران: نشر ني،  هاي دولت در فقه شيع  ظريهن
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سوسيال دموكرات  "مصطفي رحيمي"ي آيندگان از سوي   برانگيخت. اولين مخالفت، در روزنامه
اي كه   حماسه«گويد:   ي مفصل خود به امام خميني مي  بخشي از نامه) در 1357ابراز شد. رحيمي (

ي ملت ايران است؛ پس كار منطقي و درست و عادالنه آن است كه فقط   ايجاد شده، مربوط به همه
استنباط وي از ». كند  مهر ملت بر آن باشد و بس؛ و هر كار ديگري امري عمومي را اختصاصي مي

كه در آن، حاكميت متعلق به روحانيون خواهد بود. او اين امر را  جمهوري اسالمي اين بود
 دست آورده بودند.  دانست كه در مشروطه آن را به  ي ملت ايران مي  برخالف حكومت مكتسبه

 تعبير وي، قانون اساسي مشروطه با قبول اصل مترقي حاكميت ملي به بحث واليت شاه و  به
كند:   گيري مي  ناپذير است (همان). نهايتاً رحيمي نتيجه  برگشت واليت فقيه پايان داده و اين راه

جمهوري اسالمي با موازين دموكراسي منافات دارد... مفهوم جمهوري اسالمي مفهومي است «
 (همان).» متناقض

وجود آورد. مطهري به دفاع از جمهوري   هاي زيادي به  انتشار اين مقاله در سطح جامعه واكنش
چون   به اظهارنظرهاي روشنفكران، كه اسالم را در مقابل مفاهيم جديدي هم ت واسالمي پرداخ

ي رحيمي،   ديدند، پاسخي از درون دين ارايه نمود. ايشان در واكنش به نامه  دموكراسي ناتوان مي
كردن   معناي اختصاصي  كه جمهوري اسالمي به  بر اين  يادداشتي را نوشت و ادعاي نگارنده را مبني

گويد جمهوري اسالمي مفهومي طبقاتي   عجبا! مي«مت (حكومت روحانيون) است، رد نمود: حكو
اي از مردم (روحانيون). نويسنده، حكومت اسالمي را با حكومت   دارد؛ يعني حكومت عده

اي اسالمي با رژيم جمهوري؛ يعني   روحانيون اشتباه گرفته ... جمهوري اسالمي يعني جامعه
(مطهري، » بيني توحيدي  اي بر اساس جهان  ي توحيدي يعني جامعه  جامعه ي توحيدي.  جامعه
 ). 243و  241: 1387

) با اشاره به اين مطلب رحيمي كه جمهوري اسالمي، واليت فقيه و واليت شاه 1383مطهري (
 دهد:  گونه پاسخ مي  كند، اين  دوباره احيا مي -كه مشروطه به آن پايان داده بود  -را 

يران كه در انقالب مشروطيت، حق حاكميت ملي را كسب كرد، هرگز آن را ملت ا«
عنوان يك مكتب ندانست ... در قانون اساسي (مشروطه)،   منافي با قبول اسالم به
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ضرورت انطباق با قانون اسالم آمده است... حضور پنج فقيه طراز اول براي نظارت 
بودن اين جمهوري   همين نكته است... بنابراين اسالمي تأمينبر قوانين براي 

 ).83» (وجه با حاكميت ملي و يا با دموكراسي منافاتي ندارد  هيچ  به
جا مطهري اختيارات فقيه را همانند دوران مشروطه، نظارت بر اجراي قوانين اسالم   در اين

واليت فقيه با حكومت جمهوري كه ي   داند. او در مقابل سوالي با اين مضمون كه طرح مسأله  مي
 دهد:  گونه پاسخ مي  باشد؛ اين  ي مردم است، در تضاد مي  ي حاكميت همه  معني اقامه  به

وجه تعارضي نيست ... واليت فقيه يك واليت ايدئولوژيكي است و اساساً   هيچ  به«
يت فقيه به كنند و اين امر عين دموكراسي است ... وال  فقيه را خود مردم انتخاب مي

اين معني نيست كه فقيه، خود در رأس دولت قرار بگيرد و عمالً حكومت كند؛ 
نقش ولي فقيه در يك كشور اسالمي، يعني كشوري كه در آن، مردم اسالم را 

عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايدئولوگ   به
ئولوگ اين است كه بر اجراي درست و ي ايد  است، نه نقش يك حاكم. وظيفه

 ).257-254: 1387(مطهري، » صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد

تصور مردم آن «دهد:   مطهري مجدداً براي درك مسأله، آن را به دوران مشروطيت ارجاع مي
 و ندكن حكومت فقها كه نيست و نبوده اين فقيه واليت از ما مردم نيز و ـي مشروطيت   دوره ـروز 

 ).247همان: »(دست گيرند  به را دولت
دهند مطهري در مواجه با افكار جديد، پارادايم فقه را از شكل سنتي   نظرات فوق نشان مي

ي تفسيرهاي جديد فقاهتي پيش برده و افزون بر حفظ پارادايم اصلي شيعه و   سوي عرضه  به
گويي به مسائل و رفع   براي پاسخاي   جلوگيري از فروريختن آن، توانسته است گفتمان تازه

معضالت برآمده از فضاي جديد پديد آورد؛ اين گفتمان جديد با گفتمان گذشته متفاوت است. 
ي امامت شيعه از يك سو و حقوق مردم   ي نظريه  ي مطهري در اين ايام، جمع بين دو مؤلفه  دغدغه

: 1396مردمي ارائه گرديد (زارعي،  -ي بديع الهي  از سوي ديگر است كه در نهايت در قالب نظريه
142.( 
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 ي آزادي  ي ايدئولوژيك و مسأله  . زمينه3
ويژه آزادي سياسي است. برخي از   ، به"آزادي"ي   ترين مباحث حكومت، مسأله  يكي از اساسي

ي   ). براي كشف زمينه12، 1387زايي،   اند (لك  ياد كرده "ها  مادر آزادي"اين مطلب با نام 
ي مطهري بايستي به مكتوبات فقيهان شيعه در عصر مشروطه و   لوژيك اين مفهوم در انديشهايدئو

طلب و "يا  "جبر و اختيار"پسامشروطه مراجعه كرد. اگرچه قبل از اين دوران، مفاهيمي مانند 
تر   شخورد، اما اين مفهوم بي  به چشم مي -ي اول نيز   حتي فقيهان دوره -ي فقيهان   در نوشته "اراده

كالمي مطرح بوده؛ وجه سياسي آن تحت تأثير تحوالت و تطورات جديدي -ي فلسفي  در حوزه
 ).1377قرار دارد كه در دوران مشروطه و پس از آن رخ داده است (ميراحمدي، 

اهللا ناييني بيش از بقيه حائز   آيت المله  االمه و تنزيه  تنبيهدر ميان مكتوبات عصر مشروطه، كتاب 
رود؛ چراكه   شمار مي  ي سياسي شيعه به  ي عطفي در تحول انديشه  نقطه است. اين رسالهاهميت 

بار در تاريخ فقه شيعه، نويسنده تالش كرده است مفاهيم سياسي جديدي از قبيل   براي نخستين
شمار   جهان به اساسي را كه جزئي از ادبيات سياسي نوين هاي سياسي، برابري و حقوق  آزادي

 ).58: 1396آمدند، از متون اسالمي استخراج كند (زارعي،   مي
بسيار برجسته است. ايشان براي تعريف و تبيين  "آزادي"ي   ي سياسي ناييني مسأله  در انديشه

اين مفهوم، از آيات و روايات متعددي كمك گرفته و عدم مخالفت آن با اسالم را نشان داده است. 
از استبداد است، نه آزادي از مذهب؛ بنابراين آزادي از مذهب را كفر و البته ناييني معتقد به آزادي 

). ناييني وظايف انبيا و اولياي الهي را اعطاي آزادي به بندگان 288: 1395داند (فيرحي،   ارتداد مي
ها از اسارت   داند و معتقد است پيام قرآن، آزادي انسان  و رهاكردن آنان از دست ظالمان مي

 ).51-8ق: 1424(ناييني، طاغوت است 
توان به:   ي آزادي را بسط دهند مي  ي مسأله  از فقيهاني كه تالش كردند نظرات ناييني درباره

طالقاني، امام، عالمه طباطبايي و مطهري اشاره كرد. طالقاني با بازتقرير و شرح فارسي كتاب 
ي آزادي را با   ار داد. طباطبايي مسألههاي ناييني را در دسترس فقيهان شيعه قر  ، انديشهاالمه  تنبيه

)؛ 1391استناد به آيات و روايات توضيح داد و بر آزادي در اسالم صحه گذاشت (كرباسي زاده، 
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دانست، نه آزادي از   معناي آزادي از هرگونه قيد و بند مي  طباطبايي همانند ناييني آزادي را به
داند كه خداوند به   هاي بزرگي مي  ا يكي از نعمت) نيز آزادي ر1379مذهب (همان). امام خميني (

ي بشر ياد كرده و آن   يكي از حقوق اوليه عنوان  )؛ لذا از آن به313: 18است (ج ها عطا كرده  انسان
ها،   ها و سخنراني  ). اين نوشته130: 2را امري خدادادي و فطري عنوان نموده است (همان، ج

ي آزادي ترسيم كرده است؛ تا جايي كه در بسياري   ر باب مسألهي ايدئولوژيك مطهري را د  زمينه
 ي خود استفاده نموده است.  ها براي بيان انديشه  از جاها دقيقاً از همين استنادات و نوشته

 داند و آن را به  ي آزادي مي  هاي قرآن را مسأله  ترين حماسه  ) يكي از برجسته1387مطهري (
33Fعمراني آل   سوره 64ي   آيه

ي شعرا نيز   ، همانند ناييني به سوره  ). در ادامه15-14دهد (  ارجاع مي 1
كرده است. وي در  تأكيدها   كند و معتقد است در اين آيات نيز قرآن به آزادي انسان  اشاره مي

ل ام، در مقاب  ي تو بزرگ شده  موسي به فرعون گفت:... حاال كه در خانه«نويسد:   تفسير اين آيات مي
ام كه اين بردگان را   اي، سكوت كنم؟ من آمده  ي خودت قرار داده  كه تو قوم من را برده و بنده  اين

دهد   ناييني ارجاع مي االمه  تنبيه. در ادامه نيز براي درك بهتر اين مطلب، به كتاب 34F2»نجات بدهم
 (همان).

35Fمطهري در استنادات به روايات، ابتدا حديثي از پيامبر

سراغ   نظر قرار داده، سپس به را مطمح 3
). بر اساس همين 238(همان: » ال تكن عبد غيرك و قد جعلك اهللا حرا«رود:   مي البالغه  نهج

ي معصومين(ع)   داند و آن را از اهداف انبيا و ائمه  ها را امر مقدسي مي  ها، آزادي انسان  برداشت
 ). 16شمارد (همان:   مي

                                                           
ضًا أَربابا منْ كَلمةٍ سواء بينَنَا وبينَكُم أَلَّا نَعبد إِلَّا اللَّه ولَا نُشْرِك بِه شَيئًا ولَا يتَّخذَ بعضُنَا بع يقُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَ. «1

ونِ اللَّهد.« 

 .سوره شعرا 18-22تفسيري آزاد از آيات  2
 مطهر، بن يوسف بن حسنـ اين حديث در منابع فراواني ذكر شده است. از جمله ر.ك ». العاص ثالثين...  اذا بلغ بنو ابي. «3

 ).299ص ، م1982(بيروت: دار الكتاب اللبناني،  الصدق  الحق و كشف  نهجعالمه حلي؛ 
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داند و   از اين نوع آزادي، آزادي معنوي را با ارزش مي ) در عين تجليل1389مطهري (
تنها آزادي اجتماعي مقدس نيست، بلكه آزادي معنوي نيز مقدس است؛ آزادي «نويسد:   مي

هاي فلسفي و الهياتي   ). در ادامه، از بحث19» (اجتماعي بدون آزادي معنوي ميسر و عملي نيست
چنين   پردازد. آزادي بيان، آزادي افكار و عقايد و هم  ميمحض نيز فراتر رفته و به آزادي سياسي 

ها ورود پيدا كرده است.   آزادي در حق تعيين سرنوشت، از جمله مباحثي است كه مطهري به آن
كنم از نظر اسالم،   ي دوستان اعالم مي  من به همه«كند:   ي آزادي فكر و انديشه اظهار مي  وي درباره

ي خودتان را   خواهيد عقيده  خواهيد بينديشيد؛ هرجوري مي  رجوري كه ميتفكر، آزاد است. شما ه
). در ادامه با صراحت 43: 1387(مطهري، » شرطي كه فكر واقعي خودتان باشد  ابراز كنيد، به

اگر جلوي فكر را بخواهيم بگيريم، اسالم و جمهوري اسالمي را شكست «گويد:   تري مي  بيش
 ). 64: 1383(همو، » ايم  داده

عصر خويش كه اسالم را منافي با   دسته از روشنفكران هم  مطهري در واكنش به ديدگاه آن
 گويد:  دانستند، مي  آزادي مي

خورد. در  چشم مي  خواهي و حريت در تمام دستورات اسالمي به  روح آزادي« ... 
نقالب شويم كه گويي به قرن هفدهم دوران ا رو مي  تاريخ اسالم با مظاهري روبه

» خواهي متعلق است  كبير فرانسه و يا قرن بيستم دوران مكاتب مختلف آزادي
 ).42-41(همان: 

به فرزندش  (ع)وصيت امام علي -تر   از همه مهم -مطهري با نگاهي به اتفاقات صدر اسالم و 
م را درون توان ليبراليس  كند كه مي  ي قابل تأملي اشاره كرده و تصريح مي  ، به نكته(ع)امام حسن

تعاليم ليبراليستي در متن تعاليم اسالمي وجود دارد؛ «نويسد:   باره مي  دين اسالم پيدا كرد. وي در اين
 ).44(همان: » هاي انساني در معارف اسالمي نهفته بود  ي عظيم از ارزش  زيرا اين گنجينه

سياسي، اقتصادي، هاي  هاي فردي در عرصه ) در ادامه به انواع حقوق و آزادي1382مطهري (
 نويسد:  كند و مي  مي كيدأتقضايي و مدني در اسالم 

فرد از نظر اسالم، چه از نظر سياسي و چه از نظر اقتصادي و چه از نظر قضايي و «
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چه از نظر اجتماعي حقوقي دارد. از نظر سياسي، حق مشورت و حق انتخاب؛ و از 
انتخاب معاوضه و مبادله ... نظر اقتصادي، حق مالكيت بر محصول كار خود و حق 

ي دعوي و احقاق حق ...؛   در مايملك شرعي خود دارد؛ و از نظر قضايي، حق اقامه
 ).118-117...» (از نظر اجتماعي، حق انتخاب شغل و مسكن و همسر و 

(در معناي عميق كلمه، نه  "تجدد"ي مطهري اين است كه اسالم را با   ي اساسي انديشه  نكته
تنها تجددستيز نيست، بلكه آن را در زندگي   بيند؛ لذا نه  گرايي) هماهنگ مي  به غربتقليل آن 

 نويسد:  داند و مي  دنيوي امر مطلوبي مي
اي خارجي مسلك بوده و هستند كه شعارشان مبارزه با هر چيز جديد  همواره عده«

در ي مادي و شكل ظاهري   كه گفتيم هيچ وسيله -است. حتي وسايل زندگي را 
ي نو   دهند و استفاده از هر وسيله به آن رنگ تقدس مي -اسالم رنگ تقدس ندارد 

 ).148: 1395(مطهري، » پندارند را كفر و زندقه مي
 "نوآوري در امور غيرديني"و  "نوآوري در دين") ميان 1370البته بايد يادآور شد كه مطهري (

داند، اما نوآوري در امور غيرديني را   حرام ميشود؛ اولي را كه بدعت در دين است   تفاوت قائل مي
 ).66بيند (  الزم و با اسالم هماهنگ مي

 هاي عملي و مسأله پيوند حكومت با آزادي  زمينه
لحاظ   اند، اما به  ي اول ديني ساخته شده  هاي ديني در پيوند عميق با منابع درجه  هرچند نظريه

وجو كرد. پس از وفات پيامبر   تحوالت صدر اسالم جستي نصب را بايد در   زماني سرآغاز نظريه
و بعد از دوران خلفاي راشدين، تحوالتي در جهان اسالم رخ داد كه شيعيان را در وضعيت 

 گونه شرح داده است:  ساماني قرار گرفتند؛ وضعيت شيعيان در دوران امويان را امام باقر(ع) اين  نابه

شتار، پس از شهادت امام حسن(ع) و در زمان ذلت و خواري شيعه و بالي مهم و ك«
گمان   كشتند و دست و پاي افراد را، حتي به  معاويه بود. در هر شهري شيعيان ما را مي

رفت؛   نمود، به زندان مي  كردند. هركس به ما اظهار محبت مي  بودن آنان قطع مي  شيعه
 ).126: 1378، (حسني...» كردند   اش را خراب مي  اموالش را غارت و خانه
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بار با   ي شيعيان اين  با سقوط امويان و استقرار عباسيان، كشتار، غارت، تبعيد، حبس و شكنجه
هاي اسالمي كه منجر به   ي مغوالن به سرزمين  تري پي گرفته شد. با حمله  شدت و وسعت بيش

ي را چنان به وحشت ي اقوام و پيروان مذاهب اسالم  ي قدرت گرديد، همه  سقوط عباسيان از اريكه
 ).137، 1378چيز جز نجات جان را از ياد بردند (جعفري هرندي:   انداخت كه همه

بازتاب ذهني  -هاي وقت   حتي ضد انساني حكومت -رويكردهاي استبدادي و ضداسالمي 
 ها، جز  ي حكومت  بودن همه  ها نامشروع  ترين آن  جا گذاشت كه مهم  مهمي بين شيعيان از خود به

اند؛   انتظار ظهور امام زمان(عج) در بين خود بوده  حكومت امام معصوم، است. شيعيان همواره چشم
يستادند تا امام عصر   اي مسلح و سواره در خارج از شهر مي  حتي بعضي شهرها روزهاي جمعه عده

جه به ). همين انتظار فرج، شيعيان را از تو171ظهور نمايد و به حمايت او برخيزند (همان: 
ي آنان در ارتباط   داشت و واكنش عملي آنان با انديشه  اشخاص ديگر در تصدي امر حكومت بازمي

 گرفت.  تنگاتنگي قرار مي
شود. صفويان تنها   ي عطفي در تاريخ سياسي شيعه محسوب مي  ي صفويه نقطه  ظهور سلسله

ان اين مذهب را بيش از هر اند كه به مذهب شيعه رسميت دادند. آن  سالطين جهان اسالم بوده
زماني حمايت كرده و سعي نمودند برخالف فقهاي شيعه عمل نكنند. محقق كركي اولين فقيهي 
است كه به دعوت شاه صفوي پا به درون حكومت گذاشت و همكاري خود را با حكومت پي 

ورت فقهي ص  گرفت. در اين زمان براي نخستين بار بود كه فقه شيعه از صورت فقهي محكوم، به
). در اين دوران 13ي اجرا درآمد (همان:   حاكم تبديل شد و بخش مهمي از قوانين آن به مرحله

سياسي، مبناي -هاي فقهي  تنها ادبيات سياسي فقهي درخور توجهي فراهم گشت، بلكه ديدگاه  نه
يي، عمل سياسي حاكمان صفوي گرديد و بخشي از نظام اداري آن حكومت، از جمله مناصب قضا

الشرايط را نائب عام   دست فقيهان افتاد. از اين دوره به بعد بود كه عمدتاً فقيهان شيعه، فقيه جامع  به
 ي غيبت دانستند.  امام معصوم در دوره

وجو كرد.   ي مشروطه جست  ترين تغييرات در تاريخ ايران را بايد در دوره  بعد از صفويه، مهم
هاي جديد،   شيعه، از ديدگاه دگرگوني پارادايمي و تأسيس مشروطه فصل مهمي براي فقه سياسي
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اي در سياست و دولت در جوامع شيعه در حال   وجوي هواي تازه  داد كه جست  بود و نشان مي
). تأسيس مجلس شوراي ملي، تدوين قانون اساسي و اصول 245: 1394پديدآمدن است (فيرحي، 

تفكيك قوا، بخشي از مواريث سياسي مشروطه است. بودن اختيارات حكمران و   مرتبط با مشروط
رسميت شناخته شد و اعالم گرديد واضع   بار حق حاكميت ملي به  در كنار اين پيامدها، براي اولين

قانون، ملت است و حق حاكميت از آنِ ملت است. اين نگرش نو به حكومت در دوران 
پردازي بسياري از انديشمندان و فقيهان، از   يهي نظر  تنها از ميان نرفت، بلكه پايه  پسامشروطه نه

 ي حكومت شد.  جمله مطهري، درباره
ي قدرت نشست، تمام اميدها را به يأس تبديل نمود.   رضاشاه كه پس از قاجاريه بر اريكه

صورت فرمايشي درآمد؛ نقش مردم   نتيجه ماند؛ مجلس شوراي ملي به  خواهان عمالً بي  تالش آزادي
 نويسد:  ) در توصيف اين دوران مي1384شدت كاهش يافت. آبراهاميان (  نيز بهدر حكومت 
كرد ...   ي سه ابزار: قانون، زور و سلطه، جامعه را كنترل مي  واسطه  رضا شاه به«

كرد ... مجلس ديگر   شخص شاه نتايج انتخابات و تركيب هر مجلس را تعيين مي
خاصيت بود ... رضاشاه براي تضمين   د بييك نهاد مفيد و مؤثر نبود، بلكه يك نها

هاي مستقل را تعطيل كرد؛ مصونيت پارلماني نمايندگان را   قدرت خود، روزنامه
ساختن جامعه در   سلب كرد و حتي احزاب سياسي را از بين برد ... و نهايتاً غيرديني

 ).174-169» (چندين جبهه را آغاز كرد
فضاي نسبتاً باز  1332تا  1320ي كوتاه از   يك دورهي پهلوي دوم نيز گرچه در   در دوره

ي سياست   ي آهنيني به دور حوزه  مجدداً پرده 1332سياسي پديدار گشته بود، اما پس از كودتاي 
ي مردم، و احزاب سياسي از   شان، مبارزان از توده  ايران كشيده شد. رهبران مخالف از پيروان

خواهان به   دنبال تشكيل ساواك، صداي آزادي  ). به554(همان: هاي اجتماعي خود جدا شدند  پايگاه
براي شخصي «كرد:   مي تأكيددانست و   ومرج و آشفتگي مي  خاموشي گراييد. او آزادي را عامل هرج

 ).1386(رنجبر، » هاي سياسي تنها داراي يك ارزش تزئيني است  خورد، آزادي  كه در فقر غوطه مي
از  (ره)ي چهل و پنجاه، مطهري نيز همگام با امام خميني  ي دهه  يزانهست  درون تحوالت اسالم
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هاي   ميان آورد. درون زمينه  بودن فقيه از طرف شارع براي تصدي امر حكومت سخن به  منصوب
ي ليبراليستي در كنار   عملي و ايدئولوژيك دو دهه قبل از انقالب كه در ساحت نظر، انديشه

هاي زندگي را   ي حوزه  حال رشد بود، و در عمل، مناسبات استبدادي همه ي سوسيالستي در  انديشه
شدن   ، ديدگاه مطهري با برجسته57هاي سال   ي خود درآورده بود؛ در واپسين ماه  تحت سيطره

جاي حكومت   داد كه تأسيس جمهوري اسالمي به  مباحث آزادي، تغييرات خاصي را هدف قرار مي
ي   در انديشه ي آزادي  شدن مؤلفه  هاست. چرايي اين تغيير را بايد در برجسته  اسالمي تنها يكي از آن

ي   فراواني دارد؛ در واقع نظريه تأكيدهاي سياسي   ايشان دنبال كرد. در اين دوره، مطهري بر آزادي
 ي ايشان بيرون آمده است.  خواهانه  هاي آزادي  انتخاب از درون همين انديشه

ي جديد مطهري   ومت و رويكرد استبدادي آن، بازتاب مهمي در انديشهاگرچه اقدامات حك
كرد، بايد اذعان   چون آزادي رهنمون مي  ي مسائلي هم  پردازي درباره  سمت ايده  داشت و ايشان را به

اي كه مطهري   گرا (از جمله نهضت آزادي) و تعامل ديرينه  هاي ليبرال و ملي  نمود كه فعاليت گروه
خواهي ايشان مؤثر بوده است. بازرگان و   ي آزادي  ها داشت، بدون ترديد در تقويت انديشه  با آن
هايي چون آزادي و دموكراسي   داران نهضت آزادي، ضمن انتقاد از رژيم حاكم، بر مفهوم  طرف
وگوهاي اعضاي نهضت آزادي و   ). اسناد و گفت326-306: 1360فراوان داشتند (بازرگان، تأكيد

ي تنگاتنگي با اين گروه داشته است. علي   دهد مطهري رابطه  نين نزديكان ايشان نشان ميچ  هم
 گويد:   ) مي1392مطهري (

چه مسلم است اين سه نفر (طالقاني، شهيد مطهري، بازرگان) ارتباط خيلي   آن«
نزديكي با هم داشتند ... انجمن اسالمي دانشجويان، مهندسين و پزشكان، 

همت بازرگان و دوستانش تأسيس شده بود كه شهيد   ودند كه بههايي ب  انجمن
جا   مطهري يكي از سخنرانان اصلي اين انجمن بود و تا اواخر عمر در همان

كرد ... شبي هم كه ايشان به شهادت رسيد، جلسه با همين آقايان:   سخنراني مي
قدر كه از شهيد   آنها بود ... بازرگان   بازرگان، سحابي، كتيرايي و اين تيپ دولتي

 ...».شنوي داشت، از امام نداشت   مطهري حرف
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سياسي از سوي  گرايانه و ايجاد خفقان و سلب هرگونه آزادي  نگارنده، رفتار سركوب اعتقاد  به
چون   خواه هم  هاي آزادي  ي تنگاتنگ ايشان با گروه  حكومت در دوران مطهري، در كنار رابطه

ي   چون دموكراسي و آزادي داشتند، انديشه  هايي هم  بر انديشه ، كه تمركز  نهضت آزادي
ي   ي نصب به نظريه  خواهي ايشان را تقويت كرده است. با تقويت اين مؤلفه، گذار از نظريه  آزادي

ترين   خورد و بر آزادي در حق تعيين سرنوشت، كه يكي از مهم  انتخاب در ذهن مطهري كليد مي
 گذارد.  شود، صحه مي  سي محسوب ميهاي آزادي سيا  مؤلفه

 نتيجه
ي حكومت   ي سياسي مطهري درباره  شناسي اسكينر، انديشه  در پژوهش حاضر بر اساس روش

ي   ي مسأله  هاي عملي و ايدئولوژيك آن مورد بازخواني قرار داديم. درباره  و آزادي را درون زمينه
قدم و متأخر سخن بگوييم. مطهري متقدم قائل حكومت به اين نتيجه رسيديم كه بايد از مطهري مت

با قرائت خاص خود است و مطهري متأخر در شرايط جديد تاريخي،  به واليت انتصابي فقيهان
راستا بايد اذعان   نمايد. در اين  خواهي را برجسته مي  هاي مغفول در آن نظريه، يعني بعد آزادي  سويه

ي   ي واليت فقيه، سرمايه  ي مطهري درباره  دوره  فقيهان هم هاي فقيهان قديم و هم  كرد كه هم نوشته
ها استفاده كرده   پردازي در اين حوزه از آن نوشته  علمي مهمي براي او بوده و مطهري براي ايده

ي چهل و پنجاه بارها از طرف   ي واليت انتصابي فقيهان، كه در دهه  پردازي درباره  است. نظريه
سري اقدامات ضدديني بوده است كه پهلوي در آن دوران آغاز كرده   دليل يك  ايشان مطرح شده، به

بودن هر   شود، اما بازتاب ذهني آن، نامشروع  بود. اين اتفاق اگرچه يك اتفاق بيروني محسوب مي
هاي مانند انقالب سفيد،   حكومتي، جز حكومت انتصابي فقيهان را در پي داشته است. برنامه

ها   ي اين برنامه  هاي ايالتي و واليتي از جمله  ي انجمن  تر تصويب اليحه  از همه مهمكاپيتوالسيون و 
ي الزم را براي تأييد   ي نصب از طرف ايشان نشد، بلكه زمينه  تنها منجر به نقد يا رد نظريه  بود كه نه

ي نصب دور   يهو پيشرفت آن نظريه نيز مهيا كرد. در اوايل پيروزي انقالب اسالمي، مطهري از نظر
شدن بحث آزادي در فكر و عمل   ي انتخاب روي آورد؛ اين تغيير را بايد در غليظ  شد و به نظريه

ي   پردازي او درباره  ي مهم منجر به ايده  زيست، دو پديده  اي كه مطهري مي  ايشان دانست. در زمانه
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. "گرا  هاي ليبرال و ملي  فعاليت گروه"و ديگري  "سلطنت"مسأله آزادي شده است. يكي نهاد 
هايي شد كه با انتقاد از فضاي ايجادشده   شدن فعاليت گروه  رويكرد استبدادي رژيم منجر به غليظ

ها   ي اين گروه  هاي سياسي و مدني برخاستند. نهضت آزادي ايران از جمله  دنبال كسب آزادي  به
 بود.

ي   چناني در حوزه  ي انتصابي فقيهان، تغيير آن  ي نظريه  كه مطهري متقدم با ارائه  حاصل كالم اين
ي خود، آن نظريه را تأييد كرده و   دوره  واليت فقيه انجام نداده است؛ بلكه همگام با فقهاي هم

سري تحوالت در مناسبات   نوعي به پيشرفت اين نظريه كمك كند. اما وقوع يك  تالش نموده به
ورود، ايشان را به مباحث آزادي ناگزير نمود و اين سياسي و طرح مباحث ايدئولوژيك جديدال

ترين مبحث سياسي مدرن)   مثابه بنيادي  (به "آزادي"را با  "ي نصب  نظريه"ورود، پلي شد كه ايشان 
تر، آزادي در حق تعيين سرنوشت، از درون همين   هماهنگ سازد. آزادي در رأي و از همه مهم

ي پيروزي انقالب   ي با ورود به چنين مباحثي، نهايتاً در آستانهآيد. مطهر  مفهوم آزادي سياسي برمي
ديدند، سخن از   اسالمي در مواجهه با روشنفكراني كه واليت فقيه را با دموكراسي در تضاد مي

ميان آورد و با اشاره به دستاورد مشروطه، واليت فقيه را با حاكميت ملت در   بودن فقيه به  انتخابي
 م بلندي در راستاي آشتي مفاهيم مدرن با اسالم برداشت.تناقض نديد و گا
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