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چکیده
شه ید مط ری به عنوان یکی از شهص هیت¬های تأثیرگذارعالوه برکنش عملی ،ازنظریه پردازان اصهلی
در جریان انقالب اسالمی می باشد.این متفکر بزرگ باتوجه به بستر و محیط اجتماعی و با تأثیرپذیری
ازاسههاتید بزرگواری که ایشههان از آنان تلمذ می کردند و با تسههلط به منانی فق ی وکالمی اسههالمی و
درچارچوب فلسهفه سهیاسهی اسهال بنظر می رسهد نوعی سهاتتار اجتماعی و سهیاسهی مطلوب در اندیشهه
سهیاسهی تودترسهیم کردندکه هرچند صهراتتا به آن اشهاره نشهده و ی می توان آن را به عنوان تکمرانی
مدنظر ایشهان ت هور کرد.این تکمرانی برمننای ایمان به تدا و هویت دینی ضهمن آمیزش با فرهنگ
اصهههیهل ایرانی درقا ب همکهاری اجتمهاعی و تکومتی که داری ماهیتی هدفمند و سهههتادت را اسهههت،
سهازماندهی می شهود .بنابراین سهوا اصهلی این پژوهش این اسهت که تکمرانی مطلوب در اندیشهه
سهیاسهی شه یدمط ری چ ونه راهنری می شهود یافته های این پژوهش با روش هرمنوتیک اسهکینری
نشههان می دهدکه ش ه یدمط ری در بسههتر اجتماعی تاص هی درتوزه س هیاس هی به نوعی تکمرانی با
ساتتاراجتماعی هماهنگ و به تکومتی باماهیتی تاص و کنشی هدفمند میاندیشند

واژگان کلیدی:
تکمرانی ایرانی – اسالمی ،همکاری اجتماعی ،تکومت هدفمند ،بستر اجتماعی ،هرمنوتیک اسکینری

 - 1دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان( .نویسنده مسئول)
 - 1دانشیارگروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
 - 4دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
تاریخ ارسال 99/02/25 :

Rooholla.safar@yahoo.com
m.shahramnia@ase.ui.ac.ir
ramezani_965@yahoo.com

تاریخ پذیرش99/05/13:

118



ف لنامه علمی ه پژوهشی انقالب اسالمی ،س  ،9پاییز  ،99شماره 34

مقدمه
اصهو اندیشهه های سهیاسهی برآمده از تحو ت اجتماعی و سهیاسهی در هر دوره اسهت و اندیشهمندان
گوناگون باتوجه به شههرایط و مسهها ل موجود اجتماعی اندیشههه ورزی می کنند (بشهیریه1382 ،؛.)15
استادمط ری به عنوان یکی از متفکران و اندیشههه پردازان انقالب اسههالمی که جای اه ویژه ای در بین
اندیشمندان ایرانیهاسالمی چند دهه اتیر داشته و از استادان شاتﺺ توزوی بوده و هم نیز از متدود
روتههانیونی است کههه در دانشهه اه تﻀههور داشههته وفﻀههای دانش اهی را تﺠربههه کرده از این موضوع
مستثنی نمی باشد.
یکی از ویژگی ای اصهلی در دوره شه ید مط ری وجود جریان های گوناگون فکری -اجتماعی اسهت که
هریک از آنان درپی انتقاد از وضهتیت موجود وترسهیم وضهتیت مطلوب موردنظردوره تودبودند.در این
بین جریان اسهالمی به رهنری اما تمینی(ره)عالوه برمنارزات عملی به فتا یت ای فکری هههه فرهن ی
روی آورد و بها اهتمها بهه تربیهت و آموزش مرد  ،بهه دننها ایﺠهاد تحوّ ی اسهههاسهههی تر درجهامتهه
بودند.همانطورکه گفته شهد شه یدمط ری به عنوان یکی از شهاگردان بزرگ اما ،بازمینه های تربیتی و
علمی تاص نقش بارزی را درمسههیر فکری و عملی انقالب ایفاء کردند.می توان گفت بصش عمده ای
از اندیشهه ایشهان نقد جریان¬های فکری و سهیاسهی گوناگون بوده اسهت.ا نته ایشهان در این مسهیر ضهمن
نقد این جریان¬ها به تنیین مواضههو و اصههو اسههاس هی دراسههال و بص ههوص مذهب ش هیته پرداتته
اسههت.دراین راسههتا ایشههان در اندیشههه تود سههاتتار اجتماعی مورد نظر و مننای کنش و هدف نظا
سهیاسهی را تنیین می کند .به عنارتی هرچند به صهراتت اشهاره نشهده اسهت اما شه ید مط ری در نظا
فکری و اندیشهه¬ای تود نوعی تکمرانی را در نظر داشهتندکه مل فه های هویت ایرانی و اسهالمی را در
هم می آمیزند.
در نظا تکمرانی فرآیند ت همیم سهازی در فﻀهای اجتماعی و سهاتتاری انﺠا می شهود و در شهکل
دادن بهه سهههیهاسههههت¬هها و اسهههتراتژی¬ههای کلی همهه نیروهها بها هم مشههههارکهت و تتهامهل
دارند( .)2015:8Guga,در اندیشههه شه ید مط ری هم سههاتتار اجتماعی و سهیاسههت گذاری امور به
نحوی اسههت اگرچه تکومت نقش اصههلی را ایفاء می کند ،اما دی ر بازی ران اجتماعی هم با همکاری
همدی ر درمسیر اصلی تأثیر گذار هستند .ذا سوا اصلی در این مقا ه این است که راهنری تکمرانی
مطلوب در اندیشهه شه ید مط ری چ ونه اسهت این پژوهش با روش هرمنوتیک اسهکینری در پی آن
اسهت که نشهان دهد شه ید مط ری باتوجه به زمینه های تربیتی و اجتماعی به نوعی تکمرانی مطلوب
ایرانی و اسالمی با ساتتار اجتماعی هماهنگ و تکومتی باماهیتی غایت را می¬اندیشد.

-1چارچوب روشی
دراین پژوهش از روش هرمنوتیک اسههکینری اسههتفاده می شههود .از نظر اسههکینر هر متفکر در اوضهاع
تاریصی تاص و با توجه به مﺠاد ت فکری جاری اندیشههه¬ورزی می¬کند .متفکر از نظر اسههکینر با
ق هد گفتن چیزی متین در وضهتیت موجود با متﻀالت مواجه می¬باشد و در برابر آن راهکار هنﺠاری
متینی ارا ه میدهند .ازنظر روششهناسهی اسهکینر ،شهناتت زمینه¬های اجتماعی و سهیاسهی ،شهرایط
زمانی و محیط فکری و مﺠاد ت وپرسهش هایی که در دوره آن متفکر و در آن فﻀها مطر بوده اسهت،
در ف م انهدیشهههه¬ههای یهک متفکر ملثر اسهههت و بهه محقک امکهان می¬دههد دغهدغهه¬هها ،ان یزههها،
موضهههوگیریهها ،وتتی منهانی شهههکهل¬گیری انهدیشههههه¬ههای یهک متفکر را بهازشهههنهاسهههی
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نمهایهد( .)1981:2Skinner,در این روش میهان ان یزه و نیهت تمهایز تفهاوت اسهههت .برمننهای این تمهایز،
ان یزه امری مقد برمتن وتارج از آن است که مرتنط با پیدایش متن بوده و متناظر علت در روش ای
تﺠربی اسههههت ،تها آنکهه نیهت بها اشههههاره بهه لر مل

برای تهأ ی

نوعی متن تهاص تتری

می¬شهود(پا مر .)64: 1377 ،بنابراین براسهاس این روش؛ زندگی شهص هی و علمی ،بسهتر سهیاسهی و
اجتمهاعی ،ایهد و وژی¬ههای رایج و منهازعهات فکری و همچنین بنیهان ههای فکری شههه یهدمط ری مورد
بررسهههی قرار می¬گیرد ،آن هاه در قا ب این پیش زمینه ها هدف اصهههلی شههه یهدمط ری که در واقو
چارچوب اجتماعی و سیاسی مطلوب درجامته اسالمی است موردتﺠزیه وتحلیل قرار می گیرد.
-2چارچوب نظری (ساتتار اجتماعی و ماهیت سیاسی تکمرانی)
واژه تکمرانی ترجمه ای از واژه یونانی کوبرنا به متنای سهکاندار قایک یا کشهتی بود که ظاهرا او ین بار
به عنوان اسهتتاره توسهط افاللون به مف و رهنری بکار رفت .افاللون این واژه را به منظور تننین کم
وکی یک نظا تکومتی بکار برده اسهههت .این واژه یونانی در قرون وسهههطی متنای راندن ،تکمرانی
کردن یا رهنری را بصودگرفت(سههلطانی.)82 :1396 ،براین اسههاس تکمرانی به مثابه عمل یا شههیوه
تکومت کردن یاکارکرد تکومت تلقی می شود.اما در ع ر جدید ن ادههههای تص ه ه ی و مهههشورتی
سههازمان ملههل متحههد تکمرانههی را مﺠموعهه اقدامات فردی و ن ههادی عمههومی وتهه وصی بههرای
برنامههه ریههزی و ادارم مههشترم امههور و فراینههههد مههههستمری از ایﺠههههاد تفههههاهم میههههان منههههافو
متف هههاوت و مت هههﻀادک هههه در قا هههب اق هههدامات م هههشارکتی و س هههازگار ترک هههت ک هههرده و ش هههامل
ن ادهههههای رسههههمی وترتینههههات غیررسههههمی وسرمای اجتماعی ش روندان است تتری می کنند(
.)2002:5UN-HABITAT,
بر این پایه تکمرانی در تقیقت تتامل میان سههاتتار فرآیند و سههنت که براعما و رابطه قدرت در
مﺠموعههههای ن هادی و اجتمهاعی د هت دارد و مفهاهیم ههدایهت ،کنتر و تنظیم فتها یهتهها در ج هت
مههنههافههو مههرد ی ها هههمههه شهههه ههرونههدان ،ر یدهههنههدگههان وکههارکههنههان در آن مسههههتههتههر
اسهت(.)1999:3Plumpter,جوهره تکمرانی به روابط اجزای درون تکومت و بصشهای غیرتکومتی
اشهاره دارد .))2010:4Kaufmann,موضهوع اسهاسهی درتکمرانی،ت همیمگیری،ت همیمگیری دراینباره
اسههت که چه کس هی،چه چیزی ،چ ونه،کﺠا وچه هن ا بدسههت آورد( .)2006:308Sapru,تکمرانی
غا ناً بر ماهیت متکثرقدرت و تکثیر آن میان سطو دو تی و فرودو تی ،تشویک و ترغیب تمرکز زدایی
از دو ت و اتکای روزافزون براشههکا گوناگون مشههورت و مشههارکت ش ه روندان تکیه دارد .دراین متنا
تکمرانی از ره ذر ن رشهی جدید ومتفاوت به مسهلله محدود سهاتتن قدرت سهنتی و ایﺠاد تغییر در
آن برای نیل به مد های متنوع ت همیمگیری جمتی میپردازد.دانشهمندان علو اجتماعی متتقدندکه
ناکارآمدی نسهنی دو تها درانﺠا یکجاننه امور موجب ایﺠاد وبسهط این مف و شهده اسهت.بنابراین
باجداسهازی میان بصشه ای مصتل دو ت و نیز ایﺠاد تمایز میان بصش ت هوصهی وبصش دو تی وبصش
دو تی وجامته مدنی از سهههوی دی ر سهههتی درتغییر سهههاتتارسهههنتی وعمودی قدرت شهههده ونقش
وتأثیرگذاری ن ادهای موازی دو ت درسهیاسهتگذاریها وت همیمگیریها افزایش پیدا کرده اسهت .بر
این اسهاس درنظا تکمرانی قدرت مشهروع ازلریک مشهارکت،گفت و ومناظره ن ادها ونیروهای متنوع
درسهطو مصتل ملی ،منطقهای وگاه ج انی بدسهت میآید(.)7-2002:6UN-HABITAT,بنابراین
تکمرانی اگرچه ماهیتی سیاسی دارد اما صورتی اجتماعی و درتتامل وگفت و بدست میآید.
از اینرو دراندیشهه شه یدمط ری در برابر اندیشهه های گوناگون مطر شهده درع هر ایشهان هم ضهمن
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اینکه به سهاتتار اجتماعی مطلوب می پردازد،در مورد ماهیت تکومت اسهالمی و اهداف اصهلی آن هم
صههحنت می کند به نوعی می توان نظا تکمرانی مطلوب را در اندیشههه ایشههان که در بردارنده نوعی
سهاتتاراجتماعی و ویژگی ای نظا سهیاسهی می باشهد ،ضهمن اینکه نقش هدایت کنندگی دارد قدرت
سیاسی را متکثر و تکومت را در برابرمرد پاسص و می کند.

 -3محیط فکری و اجتماعی شهید مطهری
در ابتدا محیط زندگی و شهههرایط اجتماعی دوره زندگی شه ه ید مط ری مورد بررسه هی قرار گیرد تا
براسههاس آن بتوان مو فه های تاثیرگذار در ترسههیم منانی ومو فه های تکمرانی مطلوب در اندیشههه
ایشان مورد تﺠزیه و تحلیل قرار گیرد:

-3-1زندگی شخصی ومبارزاتی استاد مطهری
اسهتاد مرتﻀهی مط ری فرزند شهیخ محمدتسهین مط ری در 13ب من سها 1298در روسهتای فریمان
بهدنیها آمد .پدر او از روتانیون برجسهههتهه فریمان بودکه تح هههیالت تود را درنﺠ اشهههرف گذرانده
بود.شههه یهدمط ری دروس او یهه و مقهدمهاتی ،مهاننهدآشهههنهایی بها قرآن مﺠیهد و دی ر دروس را درفریمهان
فراگرفت تا اینکه توانسهت در سهن  12سها ی و در سها 1311برای تح هیل علو دینی عاز مشه د
مقدس شهود .این زمان مقارن با سها ای اتتناق رضهاشهاهی ت هوصهأ فشهار بر دین و نیز علمای دینی
بود تا آنﺠا که گروهی از علما مﺠنور شهدند ناس روتانیت را کنار ب ذارند(کردی .)17 :1383 ،اسهتاد
مط ری پنج سهها از عمر تود را در شهه ر مشهه د گذراند.در این دوره با توجه به دغدغههای فکری
درباره ج انبینی و اید و وژی اسههالمی ضههمن آموتتن مقدمات تود را برای آموتتن علو فلسههفی،
عرفانی و کالمی آماده می کنند(مط ری.)9 :1373،اما ایشههان با توجه به عد کفایت توزه مشه د در
اقناع تواسهتهای درونیاش در سها  1316برای تح هیل درتوزه علمیه قم به این شه ر عزیمت می
کند.در این دوره های محتل شه یدمط ری به اسهتفاده از محﻀهر علمای برجسهته ای همانندآیت اهلل
بروجردی ،اما تمینی(ره) ،عالمه لنالنایی ،آیتاهلل سهیدمحمدتﺠت ،سهیدمحمدمحقک داماد ،سهید
صهدرا دین صهدر،محمدرضها گل ای انی ،محمدتقی توانسهاری ،اتمد توانسهاری و سهید شه ابا دین
مرعشهههی نﺠفی منهادرت نمودند و دروس توزوی تود را تکمیهل می کننهد.بایدگفت این علمای بزرگ
نامنرده عالوه برتاثیرگذاری علمی درج ت گیری وکنش اجتماعی وسهههیاسهههی هم براسهههتادمط ری
تاثیرگذاربودند.
اسهتادمط ری درسها  1331به ت ران م اجرت مىکند،درت ران به تدریس درمدرسهه مرو و تأ ی و
سهصنرانی ا تحقیقى مىپردازد.در سها  1334او ین جلسهه تفسهیر انﺠمن اسهالمى دانشهﺠویان توسهط
ایشهان تشهکیل مىشهوند.درهمان سها ،تدریس تود در دانشهکده ا یات ومتارف اسهالمى دانشه اه ت ران
را آغاز مىکنند.در سهها ا  1337و  1338انﺠمن اسههالمى پزشههکان تشههکیل مىشههود ،اسههتاد از
سههصنرانان اصههلى این انﺠمن اسههت.دردهه  30وتا تدودی دهه  40تﺠم عمده فتا یت ای شهه ید
مط ری در توزه فکری و فرهن ی اسهت.بص هوص در این دوره جریان های فکری و سهیاسهی گوناگون
ظ ور می کنند که در ادامه بیشههتر به آن پرداتته می شههود ،ایشههان و دی ر علمای بزگ را وادار می
کننهدکهه در برابر آن پهاسهههخ ز ومنطقی را اراهه بهدهنهد.امها در دههه  40و بص هههوص بها فوت آیهت اهلل
بروجردی ومطر شههدن اما (ره) به عنوان جانشههین ایشههان و با قیا 15ترداد این شهه ید بزرگوار
درهدایت مرد و پیوند آنان وهمچنین جریان ای اسهالمی اسهالمی با اما (ره) گا بر می دارند.از سها
 1342به بتد و با تنتید اما (ره) شهه ید مط ری به عنوان یکی ازپایه های اصههلی فکری و منارزاتی و
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همچنین تلقه ارتنالی ایشهان با مرد هسهتند.درلو سها ای منت ی به انقالب عالوه بر تﻀهور عینی
در صحنه منارزه در بیشتر نشست ها و محافل تﻀور داشتند و موضو اسال را نسنت به امور گوناگون
و نقطهه افتراق بها جریهان گونهاگون آن روز تنیین می کننهد .ازنظر ایشهههان رژیم شهههاه تکومتی از
نظرس هیاس هی نامشههروع و غیرقابل قنو و از جننه مدیریتی ناکارآمد بود که ایشههان برای منارزه با آن
راهکارها و همچنین راهنردهای ز در نظر داشهتند(کردی.)44 :1395بنابراین تیات شه یدمط ری
در دوره م می از تاریخ متاصهر ایران اسهت که از جننه های گوناگون بسهیار متنوع و متتارض اسهت و
ایشان باتوجه به این محیط وهمچنین زمینه تانوادگی وعلمی به کنش اجتماعی و سیاسی و درن ایت
بیان دیدگاه تود درعرصه های گوناگون می پردازند.

 -3-2محیط اجتماعی وفکری و دوره شهید مطهری
دراین بصش عالوه بر پرداتتن به محیط و زمینه های اجتماعی و سهیاسهی دوره شه ید مط ری ،ابتاد
وچارچوب جریان ای فکری وفرهن ی هم تنیین می شهود که درتقیقت اندیشهه شه یدمط ری برگرفته
و یا به عنارتی برساتته از این چارچوب اجتماعی می باشد.

 -3 -2 – 1نظام استبدادی دوره پهلوی
پس از سقوط رضاشاه در ش ریور سا 1320جریان های مصتل سیاسی توانستند از فﻀای باز بوجود
آمده درتالء قدرت متمرکز استفاده نموده و به کنش سیاسی و اجتماعی ب ردازند(ساداتی نژاد:1392،
 .)27هرچندپس ازکودتای 28تیر1332دوباره فﻀههای بسههته سههیاسههی و اجتماعی برمی گردد و اکثر
بنیان ای فکری و اجتماعی مشهروله زایل شهد و تن ا برتی از ظواهر و یا سهاتت ای شهکلی و متمرکز
دو ت مدرن تقویت می -شهود و تکومت در مسهیر اسهتنداد ،فسهاد و یکه تازی قرار می گیرد(بشهیریه،
.)120 :1388درچنین فﻀههای سههیاسههی ونیز باشههروع زعامت اما تمینی(ره)درتوزه علمیه وج ت
گیری فتالنه ایشهان درمسها ل سهیاسهی و اجتماعی وبص هوص پس از سها 1342وآغاز ن ﻀهت اسهالمی،
شه یدمط ری به عنوان یکی از شهاگردان اما تمینی(ره) درمسهیر انقالب قرار می گیرد و وظیفه تود
می داندکه ماهیت انحرافی تکومت پ لوی را برای مرد آشکار نماید و ازلرفی دی ر آن ا را بابنیان ای
اجتماعی و سیاسی اسال و ارتناط متقابل آن با فرهنگ ایرانی آشنا سازد.

:3 -2 -2تحوالت مربوط به زعامت و جهت گیری حوزه در امور سیاسی
یکی از زمینه های م م تأثیرگذار در اندیشه ش ید مط ری تحو ت مربوط به توزه علمیه است.ش ید
مط ری پس ازچ ار سها تح هیل در توزه علمیه مشه د در سها  1315به شه ر قم عزیمت کرد.سها
ورود ایشهههان به قم همزمان با فوت آیتاهلل تا ری ملسهههس توزه علمیه قم بود وتوزه علمیه بتد از
ایشهان توسهط سهه تن از مراجو یتنی آیات صهدر،تﺠت و توانسهاری اداره می¬گردید.فﻀهای توزه در
این ایا تا سها  1323بیشهتر فﻀهای علمی اسهت و اتتناق دوره رضهاشهاه و شهرایط بتد از تنتید او نیز
ان یزه فتا یت سیاسی را به تاشیه رانده بود.پس ازفوت مراجو سهگانه بتدریج زعامت توزه به آیتاهلل
بروجردی رسهید.اسهتادمط ری بهعنوان یکی ازشهاگردان برجسهته آیتاهلل بروجردی از اقدامات اصهالتی
وی در توزه سههتایش مینمودگرچه نسههنت به رویکرد وی درمورد برتی موضههوعات منتقد بود.در آن
دوره افرادی مانند ش ه یدمط ری بامصت ههات فکری واندیشهههای تاص نسههنت به دو مس هلله موضههو
انتقادی و اصهالتی داشهتند-1 :اندیشهه جدایی دین ازسهیاسهت:اندیشهههای روشهن اما در منارزه با این
تفکر بهعنوان اسهتاد درشهص هیت شه ید مط ری بسهیار ملثر بود وایشهان وشهاگردان دی راما علیرغم
اتترامی که برای آیتاهلل بروجردی قا ل بودند در این زمینه با وی اتتالفنظر داشهههتند و ی به حاظ
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رعایت شهأن و جای اه ایشهان تا زمان رتلت متظم ه درسها  1340بهلورمسهتقیم برتالف ر ی و نظر
ایشهان اقدامی انﺠا ندادند.آنها پس از فوت ایشهان با محوریت اما تمینی (ره) رویکرد فتا نهای در
مسا ل ایران اتصاذ نمودند.
 -2فلسفه ستیزی ،بدین متنی که درتوزه علمیه در دوره ش یدمط ری با توجه به غلنه فقه ومصا فت
با فلسفه،تدریس فلسفه مورد اقنا ننود ومتأثر از فﻀای ناصواب تکفیر فلسفه و فیلسوفان که در توزه
رایج بود قرارگرفته بود،شههص ههیتهایی مانندعالمه لنالنایی و اما (ره) سههتی درتغییر این ن رش
کردند.شه ید مط ری با ارتناط نزدیک با این بزرگوران وشهرکت در درس ت هوصهی آن ا با افکارفلسهفی
وعرفانی بیشههتر آشههناگردید وعالقه وی به اینگونه مناتث ومطا تات گسههترده او درفلسههفه اسههالمی
وتاریخ فلسهفه و اندیشهمندان فلسهفه غرب و ظرفیت بسهیار با یی به ایشهان در اندیشهه ورزی درکنار
اشهراف به مناتث دینی ایﺠاد نمود واین امر بزرگترین دسهتمایه او درمواج ه با اید و وژیهایی بودکه
در دهه چ ل و پنﺠاه جامته ایرانی با آن روبرو گردید(لا یتسنلو ی.)48 :1386،

:3 – 2 – 3التقاط
جریان ا تقاط در تقیقت جریانی اسهت که متشهاب ات دینی را با محکمات غیر دینی مانند مارکسهیسهم
و ینرا یسهم یا هرجیز دی ری ممزوج می نماید و محکمات دینی را تفسهیر به رای می نماید ،این عمل
در دهه های چ ل توسهط گروه های مصتل فکری مانند چریک ها و سهازمان مﺠاهدین تلک و برتی
جریان های ملی گرا و ینرا قابل شهناسهایی اسهت( سهاداتی نژاد1392 ،؛ .)36شه ید مط ری در این
ارتناط می فرمایند؛اینکه ما از فرهن ای دی ر مثل مارکسهیم یا اگزیسهتانسهیا یسهتی و امثا آن ا بصش
هایی را ا تقاط کنیم و روکشهی از اسهال برروی آن ا بکشهیم برای اینکه ن ﻀهت ما را درمسهیر اسهالمی
هدایت کند این ا تقاط اسهت،ما باید فلسهفه اتالق،فلسهفه تاریخ ،فلسهفه سهیاسهی ،اقت هادی و ا ی تود
اسهال که از متون ا ا می گیرد ،تدوین کنیم و در اتتیار افراد تودمان قرار بدهیم(مط ری،1372 ،
 .)86یکی از مواضههو اصههلی ش ه ید مط ری در واقو پرداتتن به همین موضههوع بس هیار م م و آگاهی
بصشهی مرد و بویژه نسهل جوان از تطراتی که ا تقاط می تواند از حاظ فرهن ی و ارزشهی جامته را
ت دید کند.

 :3 – 2 – 4جریان های متنوع فکری و سیاسی
از زمینهه ههای فکری فتها در این دوره کهه بصش عمهده ای هم از ن هاد سهههازی دردوهت پ لوی بهه آن
اتت هاص دارد ،رواج اندیشهه ملی گرایی و باسهتانگرایی می باشهد،این موضهوع بهویژه بهتالر همصوانی
آن با سههاتت نظا سههلطنتی،بطور عمده مورد توجه بود(منشههادی و اسههمتیل زادگان-219 :1398 ،
 .)171ترویج ایرانیگرایی ،با تتری مﺠدد از هویت ایرانی آغاز شههد.در این تتری ،تتمدا عن ههرمذهب
مورد غفلت واقو شهد وسهنت ای باسهتانی ،ارکان اسهاسهی این هویت حاظ میشهود.در واقو رژیم بانایده
گرفتن بصشههی از هویت اصههیل دینی ایرانیان درتل بحران هویت بود.چنانکه در ادامه بیشههتر به آن
پرداتته می شهود شه ید مط ری در آثار متتدد و بص هوص با نوشهتن کتاب دتدمات متقابل اسهال و
ایران» دربرابر این موضوع ج ت گیری کرده و به تنیین هویت اصیل ایرانی و اسالمی می پردازند.
یکی دی ر ازجریان های م م فکری و سیاسی این دوره مارکسیسم که درقا ب تزب توده فتا یت تود
را آغاز نموده اسههت .این جریان فکری گرچه باتوادث و وقایو سهها های پایانی دهه  20و سههرانﺠا
کودتای  28مرداد  32کامالً محدود گردید ،و ی آثار اندیشه¬ای آن دردهه¬های بتدی تا وقوع انقالب
اسهالمی همچنان به¬عنوان یک جریان نیرومند درصهحنه سهیاسهی ایران تودنمایی می¬نمود.به حاظ
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مترفتی جریان های مارکسهیسهتی در برابر فرهنگ دینی مرد ایران شهمشهیر را از رو بسهته بودند.آنان
تتی بها رتنهه درن هادههای فرهن یِ رژیم پ لوی ،از ابزارههای قهدرت در ج هت اههداف تود نسهههنهت بهه
مواج ه با فرهنگ دینی مرد سههود میجسههتند(مط ری .)200 :1385،مارکسههیسههم بهعنوان یک
اید و وژی انقالبی با ا وپذیری از تحو ت به وقوع پیوسهته درکشهور شهوروی سهابک و لر شهتارهایی
مانندعدا تتواهی و منارزه علیه ام ریا یسهم و نفی ارزشهای دینی درفﻀهای تالء اید و وژیک وضهت
اید و وژی ینرا یسهتی در دهه چ ل وپنﺠاه توانسهت در بین نسهل جوان دانشه اهی با تنلیغات گسهترده
نفوذ کرده وبها لر آرمهانههای منهارزه انقالبی بها اسهههتنهداد وام ریها یسهههم ج هانی و دفهاع از کهارگران و
زتمتکشان وبیان مشکالت اقت ادی،لنقه کارگر ودانشﺠو را به اردوگاه تود فراتواند.ا نته این ادبیات
مارکسهیسهتی تو یدشهده درایران بسهیار سهطحی سهیاسهی،اید و وژیک وت هم آ ود نسهنت به دین و
سهنتهای اجتماعی ایران بود.اما بسهرعت موجب مقاومت فرهن ی در ایران شهد و اندیشهمندان دینی
توزهی علمیه بهنقد افکار مارکسهیسهتی ب ردازند،چنانکه عالمه لنالنایی و آیتاهلل مط ری بانوشهتن و
شهر کتاب داصهو فلسهفه و روش ر ا یسهم» گا م می در این مسهیر برداشهتند .هرچند مواج ه شه ید
مط ری با جریان چپ و اندیشهه مارکسهیسهم در این دوره (پ لوی دو )،عالوه بر توزه فکری -اعتقادی
در زمینه اجتماعی -فرهن ی و بویژه در مﺠموعه سهصنرانیهای تود در جلسهات ت هوصهی و عمومی
هم تنلور می یابد .در واقو بصش عمده ای از اندیشهه سهیاسهی شه یدمط ری به موضهو گیری ایشهان
درباره مارکسیسم اتت اص دارد(ذکاوت.)20 :1393 ،
یکی دی ر ازجریانات م م فکری دراین دوره اندیشهه های ینرا یسهتی اسهت.اصهو ورود اندیشهههای
مدرن از مغرب زمین به ایران از همان ابتدا غا ناً با رویکرد ینرا یسهتی بود ونوشهتهها و تالرات او ین
روشهنفکران ایرانی بهتوبی این رویکرد را نمایان می¬سهازد .مروجان افکار ینرا یستی در ایران بنیان ای
بومی را نوعی تحﺠر و عقب¬ماندگی مترفی کردند و با پیشهرفتهای علم و دانش جدید ونتایج تاصهل
از آن تالش می¬کردنهد غربگرایی را ترویج نمهاینهد .این تفکر دریکی از م مترین برتوردههایش مظهاهر
و بهاورداشهههتههای دینی را موردتملهه قرار داده بودنهدکهه نمهادههایی از این ت هاجم درکشههه تﺠهاب و
ممنوعیت برتی ازمراسهههم مذهنی و شههیفت ی به زندگی مدرن غربی و تقلید از آن هویدا بود.در این
دوره شه ید مط ری برای تفاظت از اندیشهههای اسهالمی و روشهن ری ضهمن نوشهتن مقا تی درمﺠله
زن روز،کتابهای م می ماننددمسهلله تﺠاب» ودنظا تقوقی زن در اسال »می نویسد.ایشان در برابر
آزادی انحرافی،ظاهری ومادی ینرا یسهتی،آزادی تقیقی وتوتیدی و انسهانی را در دین اسهال را ارا ه
می کند(مط ری.)34 :1373 ،
شه یدمط ری همچنین دربرابر برتی از جریان¬های روشهنفکری دینی موضهو گیری کرده و برتالف
نظر بسیاری از افراد متتلک به این جریان¬ها ،ریشه م ایب روز را درتود مسلمانان و نه در رکود دین
اسههال می دانند،شهه یدمط ری اتیاگری دینی وتوانش مﺠدد دین و آموزههای اسههالمی را پی یری
میکنهد و راه چهاره را در بهازگشهههت بهه آموزهههای نهاب اسهههالمی میدانهد( مط ری1383،؛  .)9ایشهههان
همچنین دربرابر تودباتت ی این جریان برعقنه تاریصی و داشههتههای تمدنی فرهنگ اسههالمی-ایرانی
تاکید دارد.در این راسهتا ایشهان در بسهیاری از آثار تود نظیر داسهال و مقتﻀهیات زمانه»،داصهو فلسهفه
و روش رها یسهههم» ،دعلهل گرایش بهه مهادیگری» و همچنیندتتم ننوت و تهاتمیهت» بها مفروضهههات
روشنفکران به محاجه برتاستند.
بنابراین در دوره شهه ید مط ری عالوه برتحو ت اجتماعی ،جریان¬های فکری و سههیاسههی متفاوتی
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شههکل گرفتندکه بصش عمده ای ازآثار واندیشههه ورزی ایشههان درتقیقت پاسههخ به این جریان¬ها و
همچنین موضهههو گیری دربرابر تحو ت گونهاگون وا نتهه اراهه بهدیهل مطلوب مورد نظر اسهههت.امها این
مواضهو فکری و اندیشهه های ارا ه شهده توسهط ایشهان دارای پایه مسهتحکم فکری ،فلسهفی وفق ی نشهأت
گرفته از دین اسههال و ب ره گیری از اسههاتید بزرگورای می باشههدکه هرکدا از آن ا در شههاته های
اسالمی از برجست ان می باشد که در بصش بتد بیشتر به آن پرداتته می شود.

-4مبانی فکری شهید مطهری درترسیم حکمرانی مطلوب
یکی ازگزارهای اصهلی در روش هرمنوتیک اسهکینر شهناتت سهنت ،عرف و قواعد اصهیلی و تاکمی اسهت
که اندیشههمند را تحت تاثیر قرا می دهد(نوذری .)114 :1389 ،شهه یدمط ری با اسههتفاده از امکانات
سهنت فلسهفه سهیاسهی اسهالمی که بطورمشهصﺺ با فارابی شهکل گرفت ،تحلیلی عقلی ازموضهوع ثابت و
متغیر و مقتﻀههیات زمان در اسههال ارا ه می کند و موضههوعات و مفاهیمی همچون تداوند ،انسههان،
اجتماع ،تکومت و قانون را تنیین و مناسههنات تاصههی میان عقل و دین و نیز دین واجتماع ترسههیم
کرده است.
او ین و یا بنیانی ترین عن هر در اندیشهه سهیاسهی شه یدمط ری توتید اسهت.تداوندیتنی تقیقتی که
تا ک و مند و او همه اش هیا اسههت؛ تقیقتی که بازگشههت همه اش هیا به سههوی اوسههت؛ تقیقتی که
نامتناهی و نامحدوداسهت و هیچ محدودیت زمانی ،مکانی نمی پذیرید .جستﺠوی تداوند درتقیقت به
متنای این اسهت که یک تقیقت کامل نامحدودی را جسهتﺠو می کنیم نه یک شهیء را دربسهان اشهیا
این عا م ،به همین د یل تداوند را درصههفحه زمان و مکان نناید جسههتﺠو کرد (مط ری-23 :1383 ،
 .)13بنابراین شهات هه اصهلی و او یه برای تکومت آرمانی اسهالمی بنیان توتیدی آن ومحوریت آموزه
های اسههالمی اسههت .به عنارتی همه ارکان و عناصههر اصههلی و فرعی آن برتاسههته ازمشههروعیت ا ی
اسههت(مط ری .)194 :1390 ،ازاین رو ایمان به تداوند زیربنای اصههلی برای شههکل گیری تکمرانی
مطلوب دراندیشههه شهه ید مط ری اسههت .شهه یدمط ری ایمان را دارای مراتنی می داندکه کاملترین
ایمهان را همان توتید می-دانهدکه دارای متتلکهایی چون توتید ،متاد و ننوت و فروعات آن است
(درتشه وتنشیری.)128 :1399،
اساساً در پرتو همین مقوهه ایمهان بهه تهدا ،تقوق لنیتی وانسانشناسی درانهدیشهههه استاد مط ری هم
شکل می گیرد.ایشان رابطه وثیقی بین اعتقاد به تقوق لنیتی وداشتن فلسفه اجتماعی وتقوقی نا ل
اسهت( مط ری .)43 :1382 ،براین اسهاس ازنظرشه ید مط ری انسان دارای فطرتی تداجو وبه عنوان
تلیفه او در زمین و با داشتن چنین شص یت مستقل و آزاد ازکرامت ،ازشرافت ذاتی و وجدان اتالقی
برتوردار است.چنین انسانی درتمها ابتهاد ارزشهههی ومهادی رشهههده کرده اسهههت ،بنهابراین باید درباره
تودت میم ب یرد وسرنوشت ن ایی تویش را تتیین نماید و به گونه ای از تقوق اجتماعی و سهیاسهی
برتوردار شهود ودر ن ایت بسهوی پیشهرفت و سهتادت ترکت کند(سهرپرسهت سهادات .)80 :1395،اما
شه یدمط ری باتوجه به تکیه براین بنیان توتیدی وجای اه ارزشهمندانسهان ،درعرصهه سهیاسهت ذاری و
مدیریت امور به اجت اد و جای اه برتر عقل هم می رسهد ،چنانکه متتقد اسهت برای تمشهیت امورعالوه
بر نیازهای ثابت که قوانین ثابت آن در منابو اسههالمی(قرآن وسههنت) وجود دارد یک سههری نیازهای
متغییر وجود داردکه قوانین متغییر برای آن تتنیه شههده اسههت و ا نته این قوانین متغییردر چارچوب
قوانین ثابت محک داده می شههود (مط ری .)78 :1370 ،از این رو ایشههان انتظارتاکم شههدن فقه را
درجامته دارد و آرمانشه ر تود را در آن قا ب ترسهیم می نماید و جوهر تکومت اسهالمی را تاکمیت
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فقه و اتکا فق ی با توجه به نیازهای روز در جامته می داند .بنابراین ازنظر ش ید مط ری اسال تما
شهلون زندگی بشهر را زیر نظر دارد.قانون اجتماعی دارد ،قانون اقت هادی دارد،قانون سهیاسهی داردوبرای
تشکیل تکومت آمده است(مط ری.)17 :1389،
براین اسههاس مننای اصههلی اندیشههه شهه ید مط ری در پیش بینی تکمرانی مطلوب جامتیت دین
وگسههترش آن به تما امور اجتماعی می باشههد .بدین ترتیب دین به عنوان ضههامن سههتادت دنیوی
واتروی تلقی می شههود و مسهیر صههحیح سهیاسههت هم در وابسههت ی و آمیزش با آن بدسههت می آید.
چنانکه مو فه های اصهلی تکمرانی مطلوب شه ید مط ری همانند توتید ،امامت،عدا ت و تتی آزادی
از اصهو بنیادین دین اسهال وبص هوص مذهب تشهیو می باشهد.بدین گونه شه ید مط ری نسنت میان
دین و سیاست را نسنت رو و جسم و مغز و پوست می داند و جدایی این دو را جدایی مغز از پوست
عنوان می کند( مط ری1364،؛ .)31

 -5حکمرانی مطلوب ایرانی واسالمی ازنظر شهید مطهری
باتوجه به منانی ذکر شهههده در این بصش به پایه های اسهههالمی و ایرانی تکمرانی ،سهههاتتاراجتماعی
تکمرانی و ابتاد و ویژگی ای آن پرداتته می شود؛

-5-1پایه های اسالمی و ایرانی حکمرانی
همانطورکه گفته شههد بحران هویت به عنوان یکی ازبحران¬های اصههلی درجامته ایرانی دوره پ لوی
بوده و از آنﺠهاییکهه تهل این بحران پهایهه ای برای تهل بحران¬ههای اجتمهاعی وسهههیهاسهههی می بهاشهههد،
شه یدمط ری درج ت تنیین هویت اصهیل ایرانی و اسههالمی و برقراری ارتناط این دوعن ههر فرهن ی
تمامی تالش تود را به کار می بندد.این موضهههوع از آن ج ت اهمیت داردکه یکی ازمسههها ل اصهههلی
جامته ایرانی آن روز کشههاکش بین این دو مل فه اسههت .بنابراین تتامل و ارتناط همسههنگ این اجزای
هویتی و تحلیلی ازهویت واقتی پایه های تکمرانی مطلوب مدنظر ش یدمط ری را تنیین می کند.
شهه یدمط ری ابتدا به هویت اصههیل فردی می پردازد ،ازنظر ایشههان،هویت فردی درچارچوب دین و
اندیشهههای دینی متنی دارد.ایشهان ،هویت واقتی برای انسهان را ،تن ا در تکامل و تتا ی انسهان بهسهوی
اهداف متتا ی میداند ،ایشههان با لر موضههوع انسههان کامل ،دربیشتر مناتث تود درتالش اسههت تا
ویژگی یک انسههان مطلوب وکامل را از دیدگاه دین اسههال بیان نماید .انسههان در نظر ش ه ید مط ری
همانطورکه گفته شهد دارای ویژگیهای متتا ی نظیر؛ تیراتالقی ،جما و زینایی دوسهتی ،تقدیس و
پرسهتش میباشهد و بص هوص چیزی که درنظر شه یدمط ری اهمیت زیادی دارد،ن قش ملثرانسهان در
سهههاتتن آیندهی تویش اسهههت(مط ری .)32، 1372 ،باتوجه به عقل ،اتتیار وعلم و درن ایت تالش
انسهههان برای وصهههو بهتک تتا ی میتوان برای او ،هویت مطلوب فردی تتری کرد که در آن دین و
بویژه دین اسهال باتوجه به ویژگی ای آن دارای جای اهی اسهاسهی اسهت که بوسهیله آن می تواندشهرایط
کنونی وآینده تویش رابنحو اتسههن راهنری کند.اما شهه یدمط ری این هویت فردی مورداشههاره را
درچارچوب جامته وامت جسهتوجو مینماید.وی ازمیان نظریات اصها ت جامته یافرد،نظریهای راقنو
دارد که درآن هم به اصا ت فردوهم جامته تأکید دارد.
شه یدمط ری ناسهیونا یسهم و یا هویت ملی را درم یا وجدان مشهترم جمتی در اتسهاس درد یا یک
تالء می داند .ماهیت این دردمشترم در دیدگاه ش یدمط ری ،درد از ظلم و تﺠاوز و استتمار و للب
عدا ت و آزادی است .در نظر ش ید مط ری ،موجد این امر(درد مشترم)ریشه در مذهب و ج انبینی
آنها دارد (مط ری1372 ،؛  .)33بنابراین از نظر ایشههان مصت ههات نژادی و زبانی نمی تواند اصهها ت
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دایمی و اسههاس هی برای هویت ملی داشههته باشههد وتن ا بهعنوان عوامل کمکی در هویت ملی و تقویت
ملیت نقش دارند .از نظر وی ،برای یافتن مقا اصلی ملیت و هویت ملی ،باید برعن رم متر واصلیتری
چون دین و مذهب تکیه کرد .شه ید مط ری درتنیین این عن هر درهویت ملی ایرانی ،رهیافتی دوپایه
دارد.از یکسهو ،به تنیین دیدگاه اسهال براسهاس منانی قرآنی درمورد پدیده ملت وملیت میپردازد و از
سههوی دی ر با ن رشههی تاریصی توجه ایرانیان به اسههال و نقشههی را که اسههال در تودیابی ایرانیان
داشهههتهاسهههت برجسهههته میسهههازد.به همین تالر،برای بررسههی واقتیت هویت ملی،به قرنها پیش
یتنی،ورود اسههال به ایران توجه کرده و هویت ملی ایرانی را درارتناط مسههتقیم با مسههلمان شههدن
ایرانیها مورد توجه قرار میدهد(مط ری1372 ،؛  .)52اسال با ورود تود به ایران ،ضمن از بین بردن
تشهههتت آرا و تکثر عقاید مذهنی ،وتدت عقیدتی و دینی را جای زین آن کرد که در آن فکر ،آرمان و
ایدهآ واتد بوجود آمد.
در مﺠموع از نظر شه یدمط ری ایرانیان باگرایش به اسهال  ،ضهمن اینکه هویت گذشهته تود راتفظ
کردهاند ،با جذب تتا یم متتا ی و رو بصش اسههال و با ب رهگیری از ویژگی ای اتالقی فرهنگ ایرانی
به بارورکردن فرهنگ و تمدن اسههالمی پرداتتند و توانسههتند با تحکیم هویت ایرانی ،به هویت دینی
تود نیز متنای جدیدی بدهند (قربانی.)14: 1383 ،بنابراین مو فه ها وعناصههر تکمرانی در اندیشههه
شه ید مط ری ضهمن اینکه برگرفته از تتا یم و منابو اصهیل اسهالمی می باشهد با ویژگی ای فرهن ی
واجتمهاعی جهامتهه ایرانی هم همصوانی دارد و بهه عنهارتی نوع تهاصهههی از سهههیمهای اجتمهاعی و مهاهیهت
س هیاس هی در این تکمرانی شههکل گرفته اسههت (مط ری .)200 :1385،ازاین رو تکمرانی مورداشههاره
باتوجه به ویژگی¬های اجتماعی و سهیاسهی که ادامه به آن پرداتته می شهود ازنظر هدف وکارکرد هم
تاص می باشد.

 -5-2ساختاراجتماعی حکمرانی
در سهاتتار اجتماعی تکمرانی مدنظر شه یدمط ری بازی ر اصهلی تداوند اسهت واین بازی ر پایه وشهکل
دهنهده بهه دی ر بهازی ران اجتمهاعی چون تکومهت و بصش غیرتکومتی اسهههت کهه موجهد همکهاری و
هماهن ی بین آنان می باشد؛

:5 – 2 – 1خداوند
در اندیشهه سهیاسهی اسهالمی ،تک تاکمیت مطلک در عرصهه هسهتی و تیات سهیاسهی انسهان ها ،تن ا از
آن تداوند بزرگ اسهت .در ن اه او ی ،جز تداوند هیچ کس دی ری تک تاکمیت بر انسهان ها را ندارد
(مط ری،1390 ،ج  ،15ص  .)732براسههاس همین ج ان بینی توتیدی انسههان در میان موجودات از
شهرافت و کرامت تاصهی برتوردار اسهت و از وظای و رسها ت مص هوص تود برتوردارمی باشهد.با این
اصهل بنیاد هرگونه تکومت اسهتندادی و منانی توجیه کننده آن از بین می رود و اعتقاد به تداوند که
تهاکم در مقهابهل اجتمهاع مسهههلو می سهههازد و اسهههتیفهای تقوق را یهک وظیفهه شهههرعی مترفی می
کنهد(مط ری،1390 ،ج.)554 :1بهه نوعی ایمهان بهه تهداونهدمننهای نظم اجتمهاعی وکنش سهههیهاسهههی
محسوب می شود.

:5- 2 – 2حکومت اسالمی
باتوجه به منانی گفته شههده دراندیشههه شهه یدمط ری تکومت با عنوان مدیریت اجتماعی تلقی می
شود و دونوع کارکرد را برای آن تلقی می کند؛-1کارکردهای ذهنی وارزشی:تکومت جای اه رهنری را
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درمسهلو یت برای تحقک بصشهیدن به سهتادت اجتماعی ،متنویت ،عدا ت ،اتالق و ارزشه ای انسهانی و
اسههالمی می داند (مط ری- 2.)10-17 :1381 ،کارکردعینی واجرایی :دو ت وتکومت را مظ ر قدرت
جامته دربرابر هﺠو تارجی و موجد عدا ت ،امنیت داتلی و قانون برای داتل و مظ ر ت هههمیم های
اجتمهاعی در روابط تهارجی می دانهد (مط ری .)151 :1374 ،بر این اسهههاس شههه یهدمط ری اههداف
تکومت را باتوجه به سهههصنان ا مه (ع) چ ار چیز می¬داند که درتقیقت باتوجه به همان دو کارکرد
اسهت-1:بازگشهت به اسهال راسهتین واتیای سهنت ای فراموش شهده اسهالمی -2اصهال شه رها یا سهامان
دادن به زندگی مرد -3نﺠات مظلومان از شههرظا مان -4اجرای مقررات اسههالمی-5درن ایت سههتادت
واقتی انسان ا (مط ری.)69 :1396 ،
بنابراین از نظرشه یدمط ری تکمفرمایی ارزشه ای اسهالمی ،مدیریت توسهته وتمدن سهازی وترکت در
مسههیرسههتادت واقتی نیاز به تکومت را واجب سههاتته اسههت .اما با توجه به این وظای دراندیشههه
اسهتادمط ری مد مطلوب تکومت امامت اسهت که دارای سهه شهأن مرجتیت دینی ،و یت متنوی و
رهنری سهیاسهی و اجتماعی اسهت (مط ری،1390 ،ج .)719 :4اما در دوره غینت ایشهان متتقدندکه
اسهال شهکل تاصهی را برای تکومت تتیین نکرده و ذا آن را به عقل انسهان سه رده اسهت تابراسهاس
مقتﻀههیات زمان درموردشههکل تکومت ت ههمیم ب یرند دراسههال برای هدایت و رهنری ،یک شههکل
صهددرصهد و متینی ترسهیم نشهده که همه اجزاء ،مقدمات ،مقارنات و شهرایط و موانو در نظرگرفتهشهده
باشهدو اسهاسهاً قابل تتیین ،ترسهیم و اندازهگیری نناشهد ،چونکه متفاوت اسهت ،بنابراین شهکل رهنری،
مثل نمازیک امر تتندی و یکنواتت نیسهههت (مط ری .)116 :1373 ،اما سهههاتتار و ماهیت تکومت
اسهالمی دربردارنده ت هوصهیاتی همانند؛ پرهیز ازشهیوه های اسهتندادی (،مط ری،1390،ج،)554 :1
نفی اشراف سا ری وموروثی کردن قدرت(مط ری ،1390 ،ج ،)330 :24ب ره گیری ازنظرمرد وتفظ
کرامت انسهان ا ،شهریتت محوری و قانونمداری ،رهنری و امامت و بیتت وامت می باشهد .می توان گفت
این نوع تکومهت تکومهت فردی واسهههتنهدادگرایهانهه نیسهههت ،بلکهه تکومتی اسهههت کهه درمقهابهل مرد
پاسص وست.
از نظر شه ید مط ری مردمسها ری دینی ،تن ا سهیسهتم سهیاسهی اسهت که می تواند به نوعی واجد
ت هوصهیات مورداشهاره و دارای ماهیت وسهاتتار مطلوب اسهالمی درع هر غینت باشهد .در مردمسها ری
دینی نظا سیاسی با هدایت ا ی و اراده مردمی اداره می شود.ازنظرش یدمط ری مرد سا ری دینی
ترفی نو،ا وی نوین و راهی جدید به بشههریت ارا ه کرده اسههت که زندگی انسههان را ازآفت نظا های
منتنی براسهتنداد فردی وتزبی و از غرق شهدن در وادی مادی گری،اباتی ری ودور افتادن از متنویت
دور سهاتته و تقابل وتﻀهاد تداپرسهتی بامرد گرایی را درعمل تصطله کرده اسهت(مط ری،1390 ،ج
.)553-554 :1

 :5 - 2 -3بخش غیر حکومتی:
اما بصش غیرتکومتی ازعناصر اصلی وشکل دهنده به ساتتار اجتماعی می باشدکه عنارتنداز:

مردم:
شههه یهدمط ری تکومهت راتک مرد میدانهد و این تفکرکهه مرد درامرتکومهت محک نیسهههتنهدبلکهه
مکلفند را رد میکند.بنابراین ایشهان ن رش تاکم و و ی اسهالمی به مرد را به مانندبرده و فاقداتتیار
به صهراتت نفی می¬کند ومتتقد اسهت:اعتراف تکومت به تقوق واقتی مرد واتتراز از هرنوع عملی
که مشهتر به نفی تک ما کیت آنها باشهد،از شهرایط او یه جلب رضها و المینان آنها اسهت.بدین ترتیب
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و یفقیه ومسههلو ن جامته اسههالمی بایدپاسههص وی مرد باشههند ومرد نیزملز به اسههتیفای تقوق
اجتماعی تودهسههتند(اتوان کاظمی.)187 :1383 ،شهه ید مط ری،اسههال رالرفدار مرد سهها ری و
دارای شهات هه آزادی مصا

وتک انتصاب مرد آنهم به نحو بی¬نظیر،مترفی میکند و متتقدندکه

ازنظراسهال مرد برفطرت تک للنی،تک جویی وتک شهناسهی تلک شهدهاند و اسهال نیز متین ترین،
متقو ترین وفطری ترین انهدیشهههههها را اراهه میکنهد؛از اینرو اگر مرد در انتصهاب آزاد بهاشهههنهد و
اندیشهه¬های مصتل به درسهتی ارا ه وتنیین شهود،هیچ فکر واندیشهه ای به اندازه اندیشهه¬های اسالمی
جذابیت ندارد و ایده¬های دی ر هم ی مغلوب تواهندشههد (تیدری.)45 ،1383 ،تکومت بایدزمینه
های ز برای دسهت یافتن قدرت ازلریک روشه ایی همانندآگاهی بصشهیدن به مسها ل سهیاسهی،دادن
مسلو یت فراهم آوردن بسترهای مشارکت در امورجامته ازجمله انتصابات فراهم کند.

خانواده
یکی دی ر از بازی ران غیرتکومتی که نقش اسههاس هی درشههکوفایی وپرورش افراد دارد و به نوعی آنان
برای تﻀهور در جامته آماده می کند ،تانواده اسهت.ا زجمله مسهههههههها ل م م در تربیت اجتماعی و
سههههیاسی و نقشههههی که تانواده در آن بسیار دارای اهمیت است ،رعایت آزادی برای فرزندان است،
بهعنارت دی ر موضوع دموکراسی در محیط تانواده است که آیا پدر تانواده چقدر باید دموکرات باشد
و از تحمیل نظر تود و از استنداد ب رهیزد .ازنظراسال ریاست تانواده بامرد است و ر یستانواده تک
تاکمیت برتانواده را دارد و ى تک تحکّم بر تانواده را ندارد.تانواده براساس الالع از اصو تربیتی
بایدآگاهی ز در زمینه تربیت سیاسی را به فرزندان تود بدهند وبه د یل عالقهمند بودن به سرنوشت
فرزندان تود باید آنها را تحت کنتر ونظارت داشههههههته باشههههههند .مشههههههارکتدر راه یماییها،
تظاهرات،انتصابات به صههههههههههههورت تانوادگی میتواند در تربیت سیاسی فرزندان نیزتأثیربسزایی
دارد(افتصاری.)90 :1395 ،

احزاب:ازنظرشه ید مط ری درتکومت اسهالمی اتزاب آزادند و ه رتزبی تتی اگر عقیده غیراسهالمی هم دارد
آزاد اسهههت .اما ما اجازه تولله گری نمیدهیم.اتزاب وافراد درتدی که عقیده تودشهههان راصهههریحاً
میگوینهد وبها منطک تود بهه جنهگ مها میآینهد ،آن ها را میپهذیریم(مط ری .)330 :1372 ،اتزاب
وگروهها تن ا درصورتی میتوانند آشکارا فتا یت کنندکه عقاید و نظرهای تود راصریحاً بیان کنند و با
منطک و اسهههتهد

به گفتوگو با دی ران ب ردازند .اما در مﺠموع می بایسهههتی اتزابی بوجودبیایدکه

مرد درآن ا تمرین سیاسی بنیند ودر این اتزاب تتلیمات اسالمی داده شود.

روحانیتبه اعتقهاد شههه یهدمط ری ،روتانیهت به عنوان ن ادمسهههتقل از ن اد قدرت وتکومت بوده واین ویژگی
بایدمحفوظ بماند(مط ری.)25 :1374 ،ازنظرایشههان روتانیت ن ادبسهیار یک وشههایسههته وتن ا گزینه
منهاسهههب ههدایهت فکری جهامتهه اسهههالمی شهههیتهه اسهههت.روتهانیهت دربها ترین مراجو اقتهدارتکومتی
تﻀورداشته ونقش اید و وگ را ایفاء می کند ،برمسندقﻀا هم می نشیند و مدیریت فکری جامته را بر
دوش دارد ،اما در مدیریت های اجرایی سهیاسهی دتا ت نمی کند .شه ید مط ری آینده انقالب اسهالمی
پیونهد تورده بها روتهانیهت می دانهد و بها توجهه بهه افکهار متتهدد و متنهاق

بسهههیهاری کهه مطر اسهههت

روتانیت و عا مان دینی نیاز بسهیاری به تقویت و برنامه دارد و برای ایفای نقش تربیتی تود در عرصه
-های مصتل ت ههوصهها عرصههه سهیاسهی باید تشههکیالتی در توزه بوجود بیاید تا اقدامات به صههورت
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هماهنگ انﺠا گیرد .بنابراین سههاتتار و بازی ران اجتماعی در اندیشههه ش ه ید مط ری متتدد ومتنوع
هسههتندکه می توانند در کنار همدی ر و با همکاری درعرصههه اداره عمومی نقش موثر و فتا ی داشههته
باشند.

 -5 -3هماهنگی و همکاری در ساختاراجتماعی حکمرانی :
ازنظرشهه یدمط ری نیازهای مشههترم اجتماعی و روابط ویژه زندگی انسههانی ،انسههان ا را آنچنان به
یکدی رپیوند می زند و زندگی را آنچنان وتدت می بصشههد که افراد را درتکم مسههافرانی قرار می –
دهد که در یک اتومنیل یا کشههتی سههوارند وبه سههوی مق ههد درترکتند و همه باهم به منز می -
رسهههنهدیها بهاهم از رفتن می مهاننهدو بهاهم دچهارتطر می شهههونهدو سهههرنوشهههت ی هانهه ای پیهدا می -
کنند(سههﺠادی.)19 :1381،ا نته همان ونه که گفته شههد شه ید مط ری برای جای اه فردی هم دارای
ارزش اسهت .به عنارتی ترکیب فرد وجامته نوعی اسهت که در آن فرد اصها ت و شهص هیت دارد درعین
اینکهه جمو هم اصهههاهت و شهههص هههیهت دارد و تحقک شهههص هههیهت جهامتهه در فرد صهههورت می -
گیرد(مط ری1379،؛ .)60اما در اندیشههه ش ه ید مط ری ایمان به تدا م مترین عامل پیوند دهنده و
تقویت رو زیسههت جمتی می تواندموثرباشههد(مط ری ،159 :1376،ج.)3،159از نظرشهه ید مط ری
عاملی که می تواند در بردارنده اتحاد و همنست ی درجامته باشد اسال و ایمان به تداوند است.

-5-4ویژگی های اصلی حکومت در حکمرانی مطلوب
در تکمرانی مورد نظر شهه یدمط ری نظا سههیاسههی و یا تکومت باتوجه به وظایفی که برع ده دارد
دارای ویژگی¬هایی اسههت که می تواند جامته اسههالمی را درمسهیر متین هدایت کند ،این ویژگی¬ها
عنارتنداز:

 :5 – 4-1ثبات سیاسی
از نظرش ه یدمط ری عواملی مانند عدا ت ویا بی عدا تی،اتحاد یا تفرقه،فسههک و فﺠور،فسههاد اتالقی یا
ایمهان وتقوا وپهاکهدامنی واجرا یها ترم امربهه متروف و ن ی از منکر از عوامهل اصهههلی ثنهات ویها بی ثنهاتی
جامته می باشهد(مط ری.)237 ،1371،ا نته ازنظرایشهان فسهادعامل م می در ایﺠاد دگرگونی در افراد
آن جامته می باشد.

:5 – 4 – 2پاسخگویی
اسهاسهاً در پرتو انسهان¬شهناسهی اسهتادمط ری انسهان تلیفه تدا در زمین ،صهاتب نتمت ای زمین و
دارای شهص هیت مسهتقل و آزادی اسهت که از کرامت و شهرافت ذاتی و وجدان اتالقی برتوردار اسهت،
انسهان باید درباره تود ت همیم ب یرد و سهرنوشهت ن ایی تویش را تتیین نماید .بنابراین اسهتادمط ری
مرد را از ارکهان تهاکمیهت دینی می دانهد و هیچ گونهه منهافهاتی بین دین و تهاکمیهت مرد نمی بینهد و
تکومت را در برابر مرد و جامته پاسهص و می داند .چنانکه ایشهان می فرمایند ازنظر فلسهفه اجتماعی
اسهههال  ،نههتن ها نتیﺠهه اعتقهاد بهه تهدا پهذیرش تکومهت مطلقهه افراد نیسهههت و تهاکم در مقهابهل مرد
مسههلو یت دارد بلکه ازنظر این فلسههفه تن ا اعتقاد به تداسههت که تاکم را در مقابل اجتماع مسههلو
میسههههازد و افراد را ذیتک میکنهد و اسهههتیفهای تقوق را یهک وظیفهه ز شهههرعی مترفی
میکند(ن هراصهف انی.)48 :1380 ،ا نته در اینﺠا هم باید گفت اصهل مسهلو یت پذیری تاکم اسهالمی
تن ا در پرتو اعتقاد به تداوند قابل ف م اسهههت.ایشهههان از این زاویه به ماهیت انسهههان و تنیین تقوق
جامته پرداتته و تاکم اسالمی را مسلو استیفای این تقوق دانسته است.
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:5- 4 – 3مشارکت
ش ه ید مط ری درارتناط با نیاز انسههان به دتا ت در تتیین سههرنوشههت س هیاس هی – اجتماعی تویش
متتقداسهت :اتتیاجات بشهر درآب و نان وجامه و تانه تالصهه نمىشهود .برا جلب رضهایت انسهان،
عوامل روانى به همان اندازه عوامل جسهمانى مىتواند ملثر باشهد.تکومتها ممکن اسهت ازنظر تأمین
توا ج ماد مرد یکسهان عمل کنند ،درعینتا ازنظرجلب و تح هیل رضهایت عمومى یکسهان نتیﺠه
ن یرنهد ،بهدان ج هت کهه یکى توا ج روانى اجتمهاع را برمىآورد ودی ر برنمى آورد .یکى از چیزههایى
که رضههایت عمو بدان بسههت ى دارد این اسههت که تکومت با چه دیدها به توده مرد و به تودش
ن اه مىکند،با این چشهم که آنها برده و مملوم و تود ما ک و صهاتباتتیار اسهت و یا با این چشهم
که آنها صهاتب تکاند و او تود تن ا وکیل و امین و نماینده اسهت در صهورت او هر تدمتى انﺠا
دهد از نوع تیمار اسههت که ما ک یک تیوان برا تیوان تویش انﺠا مىدهد ،ودرصههورت دو از
نوع تدمتى اسهت که یک امین صها ح انﺠا مىدهد .اعتراف تکومت به تقوق واقتى مرد و اتتراز از
هرنوع عملى که مشههتربر نفى تک تاکمیت آنها باشههد ،از شههرایط او یه جلب رضهها و المینان آنان
اسههت( مط ری .)124 :1389،از نظر شهه ید مط ری یکی از انواع تکومتها هم تکومت عامه مرد
اسههت ،یتنی تکومتی که تک انتصاب تاکم با همه مرد اسههت ،قطونظر از اینکه مرد هسههتند یا زن،
سهفید هسهتند یا سهیاه و دارای هر فکر و هر عقیدهای هسهتند ،فقط شهرط بلوس سهنی و رشهد عقلی در
آن متتنر است و نه چیز دی ر .بهعالوه این تکومت ،تکومت موقت است یتنی هرچند سا یکبارباید
تﺠدید شودیتنی مرد تک تﺠدیدنظر دارندکه بصواهند آن تاکم را برای باردو و اتیاناً برای بار سو
یها چ هار (اگر قهانون اسهههاسهههیشهههان اجهازه بهدههد)انتصهاب کننهد یهاشهههصﺺ دی ری را کهه از او
ب ترمیدانند(مط ری.)1391:254،ایشهان تک تاکمیت ملی و دتا ت مرد در سهرنوشهت را از تقوق
فطری و لنیتی میدانهد و اعال میکننهد اگر او یهای دین ،این تک فطری و لنیتی را مصها

دین

قلمهداد کرده و بهه انکهار آن ب ردازنهد ،نههتن ها بهه دین تهدمهت نکرده بلکهه بهاعهث روگردانی از دین
شدهاند(تیدری..)45 :1383 ،

:5 –4 – 4آزادی
ازدیهدگهاه اسهههتهاد مط ری آزادی یتنی ننودمهانو،ننودن جنر ،ننودن هیچ قیهدی در سهههر راه ،امها نهه هر
راههی،بهلهکههه آزادی جهز نهنهودن مههانهو و سههههد بهرای تهرقهی و تهﺠهلهی فهکهر و عهمههل بشهههر چهیهزی
نیست(سﺠادی.)251 :1381،آزادی از نظر ایشان یک تقوق فطری ،لنیتی و یک تک ا ی است.
بر این پهایهه درنظر شههه یهدمط ری انسهههان موجودی کمها تواه کهه بهه دننها تکهامهل وجودی تود
اسهت.اسهاسها انسهان باترکت درمسهیرکما ق هد دارد تود را محقک کند و انسهان از آن نظر محتر اسهت
که به سهههوی هدف تکاملی لنیتی تود ترکت کند(مط ری.)78 :1379 ،از اینرو آزادی در اندیشهههه
مط ری یک راه و روش برای رسهیدن به این مق هد اسهت.آزادی تودهدف ومق هد نیسهت،بلکه تن ا
متند و گذرگاهی برای دسهتیابی به هدفهایی برتر و با تر اسهت.به تتنیرشه یدمط ری؛آزادی دکما
وسهیلهای» نه دکما هدفی» اسهت.ازنظر شه یدمط ری آزادی از آن ج ت ارزشهمند ومتتا ی اسهت که
درفقدان آن ،انسههان نیز همچون سههایر موجودات از قدرت انتصاب برتوردار ننوده و در نتیﺠه تﺠلی و
ظ ور اسهتتدادها در انسهان متنا و مف ومی نصواهد یافت(تسهینی.)8 :1395 ،هرچندشه ید مط ری به
انواع آزادی س هیاس هی،اقت ههادی وفکری ،اجتماعی و تقوقی در عرصههه اجتماعی متتقدند ،اما ایشههان
تقسیم بندی های کلی دی ر که عنارت از آزادی اجتماعی و متنوی ،را هم در نظر دارند .از نظر ایشان
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اگرچه آزادی اجتماعی مقدس اسههت ،همچنانکه دنیای امروز آن رامقدس میشههمارد اما آنچه بیش از
آزادی اجتماعی ارزش داردآزادی متنوی اسهههت.شهه یدمط ری دراینباره متتقد اسهههت که پیغمنران
آمدهاند تاعالوه بر آزادی اجتماعی به بشهر آزادی متنوی بدهند و آزادی متنوی اسهت که بیشهتر ازهر
چیز دی ر ارزش دارد(مط ری.)51 :1380 ،ازنظرایشههان تا آزادی متنوی شههکل ن یرد،آزادی اجتماعی
نمی تواند هم شههکل ب یرد.آزادی اجتماعی آزادی انسههان اسههت ازقید و اسههارت افراد دی ر،و ی آزادی
متنوی نوع تاصهی از آزادی اسهت و در واقو آزادی انسهان از قیدواسهارت تودش اسهت.در واقو این نوع
آزادی است که انسان را در مسیر تقیقی قرارمی دهد.

 :5-4-5عدالت:
با ن اهی به هم ادیان ،اعم از آسهمانی و غیر آسهمانی که هم ی به عن هر م م عدا ت توجه کرده¬اند
و یا از آن به عنوان اصهلیترین هدف و یا یکی از اهداف م م نا برده اند.در دین اسهال هم این بحث از
نظر دور نمانده و تتداد  29آیه از آیات قرآن مسهتقیماً دربارم عدا ت ناز شهده اسهت و تدود  290آیه
دی ر هم در مورد ظلم که ضهد عدا ت می باشهد ،ناز شهده اسهت .شه یدمط ری عدا ت را مادر همه
اصهل ها دانسهته و در این رابطه متتقد اسهت:در مسها ل اجتماعی آن اصهلی که مادر همه اصهل ها اسهت،
عدا ت اسهت .شه یدمط ری در جای دی ر در رابطه با اهمیت عدا ت و زو برقراری آن در جامته می
فرمهاینهد:دعهد در اجتمهاع بهه منزه پهایههههای سهههاتتمهان اسهههت و اتسهههان از نظر اجتمهاع بهه منزهرنگآمیزی و نقاشی و زینت ساتتمان است.او باید پایه درست باشد بتد نوبت به زینت و رنگآمیزی
و نقاشه هی میرسهههد(مط ری.)93 :1387 ،اما درمﺠموع ایشهههان برای عدا ت چ ارمتنی درنظرگرفته
اسهت؛-1موزون بودن وتتاد -2رعایت تقوق افراد وعطاکردن به هر ذی تک -3مسهاوات ونفی هرگونه
تنتی -4عد ا ی (مط ری.)34 :1383،با این تتاری مشههصﺺ می شههودکه اسههتاد شهه یدبه همه
ابتادموضههوع عدا ت و رعایت تقوق انسههانی توجه داشههته اسههت.ایشههان باتقسههیم عدا ت به عدا ت
اجتماعی،سهیاسهی،اقت هادی به نوعی عدا ت را به تما جننه های زندگی اجتماعی تسهری داده اسهت
وعههدا ههت راعههاملی کههامال تههاثیرگههذار درافکههار و عقههای هد افراد،اتالق فردی و رفتههارعمومی می -
دانند(مسیحی.)173 :1389،

 :5 –4 – 6استقالل
ش یدمط ری استقال را یکی ازشرایط تیات ملی هرکشوری می داند.ایشان با اشاره به نقش استقال
درتأمین آینده ملت ا و تأثیرآن برتفظ وگسههترش انقالب اسههالمی به سههایرکشههورها ومرزهای جوامو
اسهههالمی متتقهد اسهههت:آینده ما آن وقت محفوظ تواهد ماندکه عدا ت را تفظ کنیم،آزادی را تفظ
کنیم،اسهتقال را تفظ کنیم ،اسهتقال سهیاسهی ،اسهتقال اقت هادی ،اسهتقال فرهن ی و اسهتقال فکری
و اسهتقال مکتنی(مط ری.)96 ،1391 ،ایشهان با اشهاره به نقش اما تمینی(ره) وترکت انقالبی او در
راسهتای تأمین اسهتقال و ایﺠاد تودباوری در جامته ایران متتقدند:ازجمله کارهایی که رهنران بزرگ
ما و با ص وص رهنر ما اما تمینی(ره)در این سا ا انﺠا دادند این بود که تودباتت ی را از مرد ما
گرفتنهد و مرد ما را به آن تود واقتی و به آن رو جمو ملمن سهههاتتنهد.بزرگترین هدیهه ای که یهک
رهنر بهه ملتش می توانهد بهدههد،ایمهان بهه تود اسهههت.یتنی آن ملهت را بهه تودش ملمن کنهد.یهک
رهنرممکن اسهت هدیه ای که به مردمش می دهد هدیه مادی باشهد ،یتنی یکی از منابو مادی را که
دشمن می برده است ب یرد و به ملت پس دهد.ممکن است هدیه سیاسی باشد،یتنی استقال سیاسی
به ملت تودش دهد،اما م متر این اسهههت که ملت را به تودش ملمن کند که ب وید من نناید زیر بار
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دشهههمن برو ،زیر بار اسهههتنداد برو ،زیر بار اسهههتتمار برو  ،من از تود تاریخ دار ،از تود فرهنگ
دار ،من هیچ اتتیاجی ندار که از غرب ا و ب یر (مط ری.)139 :1391 ،شه یدمط ری اسهتقال هم
به انواع اسهتقال سهیاسهی،اقت هادی،فکری و فرهن ی تقسهیم می کند.ا نته ایشهان اسهتقال فکری را زیر
بنا می داند ومتتقدندتا ملتی از حاظ فکری به اسهتقال نرسهد درسهایر جننه های زندگی سهیاسهی –
اجتماعی تود نمی تواند از اسهتقال

ز برتوردار باشهد .به اعتقاد شه ید مط ری زیربنای سهایر وجوه

اسهتقال اسهت،یتنی اگر ملت وجامته ای از حاظ فکری نتواند به اسهتقال برسهد،نمی تواند درسهایر
جننه¬ها به استقال رسیده وهمواره تحت نفوذ وسلطه دی ران باشد.

 :5 – 4 – 7حاکمیت قانون
مفاهیمی مانندتکومت ا ی،تکومت تک،تکومت عد اسهالمی،تکومت قانون و..هم ی نشهان دهنده
یکی از م مترین شهات هه هایی اسهت که توسهط آن ارزش،مف و ومحتوای تکومت اسهالمی و نوع آن
ازسههایرتاکمیت ها شههناتته می شههود.امیرا مومنین به عنوان زمامدارتکومت اسههالمی زمانی که می
شههنود عنداهلل بن عناس صههحابی و مفسههرقرآن پسههر عموی مورداتترامش مرتکب تطایی شههده
مینویسهد؛پسهرعناس به تداقسهم،اگرچنان کرده باشهی،باآن شهمشهیرکه به هرکس زد بدون تسهاب
وکتاب وارد ج نم شهد تادیب تواهم کرد.به تدای عا م قسهم اگر تسن،تسین هم چنین کاری بکنند
سرانﺠامی توش تر از تو نصواهند داشت(مط ری ،1376،ج )115 ،24

:5 – 4 - 8امربه معروف ونهی ازمنکر
شه یدمط ری تما هدف ای مثنت اسهالمی را داتل درمتروف و تما هدف ای منفی را داتل در منکر
می دانسهتند.ازنظر ایشهان رو امر به متروف و ن ی از منکر را همان پیشهنرد اهداف اسهالمی با روشه ای
مشهروع می دانسهتند.چنانکه از نظر ایشهان عامل اصهلی درقیا اما تسهین(ع) امر به متروف و ن ی از
منکر بوده اسهت وبقیه عوامل فرعی بوده اند.ایشهان متتقدند عمل و رفتار را راهکار اصهلی امر به متروف
و ن ی از منکر می باشههد که در کنار بیان درسههت و صههحیح می تواند اثرگذاری داشههته باشههد.بنابراین
دراجرای این اصهل بایدعمل را دتا ت دهیم و گذشهته از آن به این نکته توجه داشهته باشهیم که عمل
هم اگر فردی باشهدچندان مفید فایده نیسهت.برای زنده کردندن این اصهل فراموش شهده باید مکتب و
روشهی بوجود آورد که در عین تا که زبانی اسهت،عملی هم اسهت و همزمان با آن اجتماعی نیز باشهد
و فقط به جننه فردی آن توجه نشهههود.هن امی امید موفقیت قطتی به اصهههل امر به متروف و ن ی از
منکر است که منطقی و منتنی بر اصو علمی علم ا نفس و اجتماعی باشد(مط ری.)98 :1374،

:5 – 4– 9کنترل فساد
صال و فساد در هر یک از شوون زندگی،درسایر شلون ملثّراست .ممکن نیست اجتماعی مثالً فرهنگ
یاسهیاسهت،یا قﻀهاوت یا اتالق و تربیت ویا اقت هادش فاسهد باشهد؛امّا دینش درسهت باشهد و با تکس .اگر
فرض کنیم دین تن ا رفتن به مسهﺠد و کلیسها و نماز تواندن و روزه گرفتن اسهت ،ممکن اسهت کسهی
ادّعا کند مسههأ دین از سههایر مسهها ل مﺠزّا اسههت؛و ی این مطلب فرضههاً دربارم مسههیحیت صههادق
باشهد،دربارم اسهال صهادق نیسهت(مط ری.)16:1368 ،ازنظرشه یدمط ری فسهاد متمو ازلنقات با
وتواص شهروع می شهود و به پایین رسهو می کند و برعکس اصهال ازلنقات پایین شهروع و به با می
رسهد.شه یدمط ری همچنین فقدان عدا ت اجتماعی،تواه از این ج ت که رسهم و مقررات و سهنن آن
اجتماع منشها بی عدا تی ها شهده باشهد و جامته را منقسهم کند به لنقه مرفه ومترف و لنقه محرو و
بدبصت و یا از این ج ت که عدا ت و دادگسههتری ضههتی باشههد و برتی بر جان و ما و آبروی دی ر

راهنری تکمرانی مطلوب ایرانی -اسالمی در اندیشه سیاسی استاد مط ری



133

ستم کند ،اتالق اجتماعی مرد فاسد می شود(مط ری.)193 :1386،
باتوجه به منانی ذکرشهده می توان گفت عد اجرای عدا ت در جامته ،اسهتحا ه اسهتقال مکتنی ،عد
اتترا به آزادی ها به شهکل متقو ،تﻀهتی جای اه و اسهتقال روتانیت ،اب ا لر های آینده ،تحو
روتی متنوی و انحراف از مسهیر تدایی ،سهکو ریسهم ،عد پیشه یری و مقابله با آفات انقالب(جنگ
نر )به عنوان م مترین چا ش های کارآمدی جم وری اسهالمی در بررسهی و تحلیل پیشه یرانه وآینده
ن رانه ش ه ید مط ری درتداو انقالب اسههالمی مطر شههده اسههت(ننوی.)1386،فلسههفه وجودی نظا
جم وری اسههالمی به عنوان یک نظا کامال دینی و با تاسههت اهی ا ی -مردمی،ترکت درچارچوب
اسههال و پاسههص ویی به مطا نات و انتظارات مردمی اسههت.درتقیقت از نظرشهه ید مط ری کارآمدی
مدیریت و تکومت در نظا جم وری اسهالمی،تشهویک به عمل گرایی و ا زا بر آرمان گرایی و ترکت
در چارچوب موازین دینی است.

نتیجه گیری:
درگا دو انقالب اسهالمی همانطورکه مقا متظم رهنری هم اشهاره دارند،تکیه برمنانی فکری واصهو
بنیادین انقالب اسههالمی ازضههرروت ای اصههلی محسههوب می شههود.در این راسههتا مراجته به افکار و
اندیشه ای بنیان ذاران آن اقدا ضهروری می باشهد.شه یدمط ری به عنوان یکی ازپایه گذاران انقالب
اسههالمی عالوه برکنش عملی درپردازش فکری انقالب هم نقش م می را برع ده دارد و اندیشههه های
این شههص ههیت بزرگوار هم می تواند در عﻀههر تاضههرنقش م می را در اداره عمومی جامته داشههته
باشههد.بدین ترتیب شهه یدمط ری باتوجه به محیط اجتماعی وفکری و منانی اسههالمی نوعی سههاتتار
اجتماعی که نیروهای اجتماعی درهماهن ی با هم قرار دارند و ازلرف دی ر به تکومتی می اندیشهههد
که دارای ماهیتی هدفمند وسههتادتمندگر اسههت وبه نوعی جامته را درمس هیراصههلی هدایت می کند.با
ادبیات امروزی می توان گفت که ش ید مط ری به نوعی تکمرانی برای پیشرفت متتا ی جامته تاکید
دارد که پایه آن براسهاس توتید قرار دارد که در آن تمامی نیروهای اجتماعی در اداره و هدایت جامته
نقش دارد و ازلرفی دی رتکومت ضهههمن پاسهههص ویی به جامته نقش م می و اصهههلی در هدایت و
ستادت جامته دارد.
با توجه به این مناتث ،کاربرد اندیشههه س هیاس هی ش ه ید مط ری درجامته کنونی ودرگا دو انقالب
اسالمی بدین صورت است:
نقش تمهامی نیروههای تهاثیرگهذار درجهامتهه ازلریک گسهههترش جهامتهه مهدنی،اتزاب و رسهههانهه ههایاجتماعی.
 وتدت و انسهههﺠا بین نیروهای اجتماعی درترسه هیم اسهههتراتژی های کالن با محوریت رهنرمتظمانقالب اسالمی و اسناد با دستی جم وری اسالمی ایران.
 رعایت اصو کلی قانون اساسی جم وری اسالمی ایران و به موازات آن قانون م وب مﺠلس شورایاسالمی مننی برکارایی دو ت جم وری اسالمی وتفظ صالتیت،تقوق و آزادی های مرد .
 در این ج ت دو ت می بایسههتی درسههاتتار وشههکل اداره جامته ازلریک تذف سههاتتارهای اضههافیاقدامات ز را بتمل آورد.
 اقدامی که در این ج ت می تواند کمک کننده و تسهریو شهونده باشهد،ایﺠادشهفافیت ازلریک کاربردفناورهای نوین است.
-گسهترش امربه متروف و ن ی ازمنکر در دو ت اسهالمی ابتدا شهروع شهود وفرهنگ آن را لریک تننیه و
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تشویقات در درون تود ایﺠادکند.
تاکید بربنیادهای او یه واصهههلی انقالب اسهههالمی(اسهههتقال ،آزادی وعدا ت)ازلریک گفت و درتمامیسطو چه در دو ت وچه در جامته و درکنار آن اقدامات عملی.
درن ایت کاربسهت این مواردمنﺠر به تودکفایی وپیشهرفت جامته اسهالمی وتحقک عملی اصهو انقالباسالمی که مدنظر بنیان ذاران آن همچون اما تمینی(ره) و ش ید مط ری بود.

منابع:
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اسالمی،ب ار ،شماره ،1سا .9
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مط ری(ره)،ف لنامه رهیافت انقالب اسالمی،دوره ،10شماره .36
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 .7تسهینی،کاظم(،)1395آزادی در اندیشهه سهیاسهی اسهتادشه ید مط ری،ف هلنامه سهیاسهت،سها
سو  ،شماره ،11پاییز.
 .8تیهدری اتمهد(،)1383مرد سههها ری دینی ازدیهدگهاه شههه یهد مط ری،ف هههلنهامهه تکومهت
اسالمی،ب ار ،شماره .31
 .9درتشهه ،جال وتمید رضها تنشهیری(،)1398تحلیل مل فه های تیات لینه دراندیشه سیاسی
نوصدرا یان(با تأکید بر آراء ش ید مرتﻀی مط ری)،دو ف هلنامه دانش سهیاسهی،سها ،16شهماره
او  ،ب ار وتابستان.
 .10ساداتی نژاد،سیدم دی ( ،)1392واکاوی فﻀای سیاسی اجتماعی ایران در دوران زندگی استاد
ش ه ید مرتﻀ هی مط ری،ف ههلنامه س هیاسههت ،مﺠله دانشههکده تقوق و علو س هیاس هی ،دوره
،43شماره ،2تابستان.
 .11سﺠادی،جما (،)1381سیری دراندیشه های استادمط ری،ت ران،مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 .12سههرپرسههت سههادات،س هید ابراهیم(،)1395دموکراسی اصو ی در آرای استاد مط ری،ف ههلنامه
پژوهش های راهنردی سیاست ،سا پنﺠم ،شماره ،18پاییز.
 .13سههلیمان لا یتسههنلو ی(،)1386اما تمینی وجریانهای توزه علمیه قم در دهه  40و ،50
قم ،انتشارت ،هاجر.
 .14قدرت اهلل قربانی(،)1383هویت ملی از دیدگاه اسهتاد مط ری،ف هلنامه مطا تات ملی،18 ،سها
پنﺠم ،شماره .2
 .15کردی،علی (،)1383استادش ید به روایت اسناد،ت ران:مرکز اسناد انقالب اسالمی
 .16محمود ذکاوت(،)1393مواج ه با مارکسیستها،ت ران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی
 .17مرتﻀی مط ری(،)1372انسان در قرآن،ت ران،صدرا
 .18مرتﻀی مط ری(،)1386تکمت ها و اندرزها ،ج ،2ت ران،صدرا

راهنری تکمرانی مطلوب ایرانی -اسالمی در اندیشه سیاسی استاد مط ری



135

 .19مرتﻀی مط ری(،)1389سیری درن ج ا نالغه،ت ران،صدرا.
 .20مرتﻀهههی مط ری(،)1390نر افزار مﺠموعه آثار اسهههتاد شههه ید مط ری ،قم،مرکز تحقیقات
کام یوتری علو اسالمی،م ر.
 .21مط ری مرتﻀی(،)1372تدمات متقابل اسال و ایران ،چاپ نوزدهم ،ت ران :صدرا .
 .22مط ری مرتﻀی(،)1370اسال و مقتﻀیات زمان ،ج  ،2ت ران؛ انتشارات صدرا.
 .23مط ری ،مرتﻀی(،)1364امامت و رهنری،ت ران،صدرا
 .24مط ری ،مرتﻀی()1368نظری به نظا اقت ادی اسال  ،قم ،انتشارات صدرا.
 .25مط ری ،مرتﻀی(،)1375انسان کامل،ت ران،انتشارت صدرا.
 .26مط ری ،مرتﻀی(، )1373علل گرایش به مادی ری،ت ران ،صدرا.
 .27مط ری ،مرتﻀی(،)1373گفتارهای متنوی،ت ران،صدرا.
 .28مط ری ،مرتﻀی(،)1374ده گفتار،ت ران ،صدرا.
 .29مط ری ،مرتﻀ هی(،)1379یادداشههت ای اسههتاد مط ری ،جلد او  ،چاپ دو  ،ت ران :انتشههارات
صدرا.
 .30مط ری ،مرتﻀی( ،)1381تکومت اسالمی،ت ران،صدرا
 .31مط ری ،مرتﻀی( ،)1383بیست گفتار ،ت ران،صدرا.
 .32مط ری ،مرتﻀی(،)1383توتید،ت ران،صدرا.
 .33مط ری ،مرتﻀی(،)1383عد ا ی ،ت ران،صدرا.
 .34مط ری ،مرتﻀی(،)1385انسان کامل،ت ران،انتشارت صدرا.
 .35مط ری ،مرتﻀی(،)1389ج اد ،ت ران،صدرا.
 .36مط ری،مرتﻀی(،)1374پیرامون جم وری اسالمی،ت ران؛ صدرا.
 .37مط ری،مرتﻀی(،)1376مﺠموعه آثارش یدمط ری،ت ران؛ صدرا.
 .38مط ری،مرتﻀی(،)1390بررسی اجما ی ن ﻀت های اسالمی درصدسا اتیر ،ت ران؛ صدرا.
 .39مط ری،مرتﻀی(،)1391آینده انقالب اسالمی،ت ران،صدرا.
 .40منشههادی ،مرتﻀ هی وب روز اسههمتیل زادگان(،)1398ن ادهای اید و وژیک و اسههتمرار تکومت
پ لوی دو (،)1320-1357سا پنﺠم ،شماره ،20زمستان.
 .41ننوی،مرتﻀههی( ،)1386جم وری اسههالمی و کارآمدی آن در اندیشههه شهه ید مط ری ،ت ران،
انتشارات پژوهش اه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .42ن ر اصف انی ،محمد(،)1380نظری برفلسف سیاسی ش یدمط ری،مﺠله کیان،شماره 24
 .43نوذری،تسههینتلی(،)1389روش شههناسههی مطا ته اندیشههه سههیاسههی:متدو وژی کو ینتن
اسکینر،ف لنامه تص

ی علو سیاسی دانش اه آزاد ،شماره پانزدهم،تابستان.

44. Skinner, Quentin (1981), Machiavelli: A very short Introduction,New
York: Oxford University Press.
45. James Tully,( 1988)"The Pen is Mighty Sword: Quintin Skinner's
Analysis of Politics",:in: James Tully (ed.), Meaning and Context:
Quintin Skinner and His Critics, Princton: University Press.
i. Kaufmann,Danial(2010),The World wide Governance

34  شماره،99  پاییز،9  س،ف لنامه علمی ه پژوهشی انقالب اسالمی



Indicators:Methodology and Analytical Issues, The World Bank
Development Ressarch GroupMacro economics and Growth Team
September.
46. Plumptre, tim &JhonGraham(1999),Governance And Good
Governance:International andAboriginal Perspectives, InstituteOn
Governance, December.3
47. Sapru.R.K. (2006),Administration Theories& Management Thought,
Pubihshed by Prentice hall of India.
48. .UN-HABITAT, "Global Campaign on Urban Governance: Concept
Paper( 2002) Access in: www.unhabitat.com.
49. Guga,Ayuba( 2015),Good Governance,Akey Drive to Sustainable
Devewlopment in Nigeria,International Journal of Eduction and
Resarch.

136

