
 
 
 
 

 1399 مستانز، 53دهم، شماره چهارسال 
 112 تا85 صفحه

 آخوندزادهاهللا مطهري و بررسی تطبیقی عقالنیت سیاسی از دیدگاه آیت            
 .دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران ، گروه علوم سیاسی، مسائل ایران، واحد تهران مرکز /ناصر محمدنژاد 

monejad28@yahoo.com                                                                                                         
اندیشه سیاسی و مسائل ایران، واحدتهران مرکز، دانشگاه ازاد -گروه علوم سیاسی / محمد توحید فام
 tohidfam-m@yahoo.com                                 (نویسنده مسئول) .اسالمی، تهران، ایران

ضی محمودي اندیشــه ســیاســی و مســائل ایران، واحدتهران مرکز، دانشــگاه ازاد -گروه علوم ســیاســی/مرت
  drmr.mahmoudi@gmail.com                                           .ایرانتهران،  اسالمی،

  چکیده
فوکویی و بررسی در این مقاله با استفاده از رهیافت عقالنیت سیاسی 

عناصري از فلسفه سیاسی کالسیک  مواردي از اصالحات دینی و مقایسه
، »امیرنشینی«و فلسفه سیاسی مدرن به بازشناسی سه عقالنیت سیاسی 

ها هاي آنپرداخته و ویژگی» شبان وارگی جدید«، »شبان وارگی قدیم«
زم براي بندي شده است. بدین ترتیب معیار الشناسایی، تفکیک و دسته

بدست  آخوندزادهاهللا مطهري و شناسایی عقالنیت سیاسی موردنظرآیت
آمده است. در این پژوهش، پژوهشگر در پی یافتن پاسخ چند سوال 

. عقالنیت سیاسی مطلوب آیت اهللا مطهري کدام 1« اساسی و مهم است:
. 3کدام بوده است؟  آخوندزاده. عقالنیت سیاسی مطلوب 2بوده است؟ 

توان قائل دو  عقالنیت سیاسی چه وجه تشابه و تمایزي می بین این
اهللا مطهري به دنبال تطبیق دین دهد که آیتنتایج حاصله نشان می». شد؟

و سیاست بوده و بر این باور بوده است که این دو امر ازیکدیگر جدایی 
که تحت تاثیر اومانیسم، اصالح دینی در  آخوندزادهناپذیرند. اما 

بر این باور بود که دین  ب و فلسفه مدرن غرب بوده است،مسیحیت غر
یشه سیاسی در  غرب به عدم دخالت انداز سیاست جد است و با توجه به

تواند زوایاي می مفاهیمی که ترینمهمدین در دولت معتقد بود  . یکی از 
را توضیح دهد همانا عقالنیت  آخوندزادهمختلف فکري آیت اهللا مطهري و 

 باشد. کویی میسیاسی فو
عقالنیت سیاسی، امیر نشینی، شبان وارگی قدیم، شبان  :واژهکلید
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 مقدمه

کنند مورد ظلم و که مردم احساس می شودمیاي از آنجایی شروع انقالب در هر جامعه
 ، اند. در ایران نیز زمانی که مردم به مقایسه ایران با کشورهاي غربی پرداختندشدهستم واقع 

نها شکل گرفت که چرا غرب  پیشرفت کرده است اما ایران عقب مانده این سوال در ذهن آ
هاي انقالب گیري این سوال و فراگیر شدن ان در بین مردم موجب شد اولین قدماست؟ شکل

برداشته شود. شاید بتوان نهضت مشروطه را اولین دادخواهی مردم ایران دانست. بدون شک 
نهضت مشروطه، نهضتی فراگیر بود و تمام اقشار جامعه را مورد تاثیر خود قرارداد. 
روشنفکران و تجّاري که پیش از سایر اقشار در جریان تلقی جدید از رابطه قدرت بین حاکم 

در غرب قرار گرفته بودند و آن را عامل اصلی تقلیل ظلم حاکمان و پیشرفت و و مردم 
ها ند، به طرح مباحث مربوط به مشروطیت پرداختند. به دنبال آندانستمیآبادانی در غرب 

اي از روحانیون نیز در صف طرفداران مشروطه قرار گرفته و به تحریک اقشار مختلف عده
ك زمانی تمامی طرفداران مشروطه به اندمشروطه پرداختند. درمردم براي پیوستن به نهضت 

این اتفاق نظر رسیدند که تنها راه چاره، بر هم زدن رابطه قدرت بین شاه و مردم و مشروط 
 باشد. کردن سلطنت و پذیرش حاکمیت قانون در کشور می

سیاسی که  یشهاندازه علم و با هراندفراگیري نهضت مشروطه موجب شد هر فردي با هر
رد تا ککه تالش می آخوندزادهیشه کسانی مانند انددارد وارد صف مشروط خواهان  شود.

پیشرفت و  وعقالنیت سیاسی مستقر در غرب بر ایران حاکم شود تا از این طریق تقلیل ظلم 
سانی از جمله ک آخوندزادهمثالی بارز در این خصوص است.  ، آبادانی کشور محقق شود

می تواند نقد به جدایی دین از سیاست بود. لذا عقالنیت سیاسی مورد نظر وي بود که معت
یشه که انداین آهللا مطهري با داشتناهللا مطهري باشد. آیتمورد قبول روحانیونی مانند آیت

ت، مخالفت خود باید دین و سیاست را در کنار هم قرار داد و جدا کردن انها امري اشتباه اس
نظر دور داشت که  اعالم کرد. البته نباید این امر را از آخوندزادهافکار  را با افکاري چون 

د هستند که دولت یشمند تشابهاتی نیز وجود دارد. مانند این امر که هر دو معتقاندبین این دو
نه  شوند وساخته دست بشر است و این مردم هستند که بانیان اصلی حکومت محسوب می

جود اختالفات اما وکند که با بر مردم، این امر را به ذهن متبادر می یشمنداندشاه. تکیه هر دو
 تشابهاتی نیز بین انها وجود دارد.

توان پیشرو روشنفکرانی دانست که درصدد تغییر در طرز تلقی از رابطه را می آخوندزاده
ه کردند که عقالنیت سیاسی جدیدي که در اروپا تجربه شدحاکم و مردم بودند و تالش می
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که بیانگر آن  شودمییافت  آخوندزادهبود را در جامعه ایران مستقر سازند. شواهدي در آثار 
است که وي اوًال درك درستی از اصالح دینی تحت تاثیر اومانیسم و آثار آن از جمله نفی 
اقتدار معرفتی روحانیون مسیحی نسبت به تمامی امور زندگی مردم از بدو تولد تا مرگ و در 

ها داشته است. ثانیاً با اعتقاد به اصالت عقل و اراده و تجربه بشري ننفی قدرت سیاسی آ نتیجه
ي بشر است و منشا قدرت و دولت اراده ملت است، پایه و اعالم نمود که دولت بر ساخته

مبناي عدالت نه قانون الهی و یا قانون طبیعی، بلکه عقل خود بنیاد بشري است و عدالت در 
کند منعکس است و بر لزوم دخالت مردم در تعیین سرنوشت نی که بشر وضع میهمان قانو

وي آگاهی کافی از مبانی فلسفه سیاسی جدید غرب داشته است و  خود تاکید میکرد. ثالثاً
براي استقرار عقالنیت سیاسی جدید در جامعه ایران برنامه منسجمی ارائه داده است. در این 

مردم و حاکم و ایجاد حکومت مشروطه را براي رهائی ملت از  هراستا تغییر نگرش در رابط
ستم حاکمان مستبد و پیشرفت و آبادانی کشور الزم دانسته و به دلیل آنکه برخی از روحانیون 

بخشیدند خواستار قطع نفوذ سیاسی با استفاده از ابزار دین به نظام استبدادي مشروعیت می
 کرد. مذکور را آگاهی مردم اعالم میها بود و پیش شرط تحقق موارد آن

شکل  که از طریق طرح مباحث فلسفی(از نظر فوکو نیز تالقی دو جنبش تمرکز دولتی
ساسی اکه اومانیسم و مباحث مطروحه در حکمت مدرسی نقشی (گرفته است) و اصالح دینی

ه چچگونه، توسط چه کسی، تا چه حد، براي  در آن داشته است) موجب شد که مسئله
که  هایی اداره شویم با شدت خاصی در سده شانزدهم مطرح شوداهدافی و با چه روش

 سرانجام طرح این مباحث رسیدن به عقالنیت جدید بود. 
، با آخوندزادهاهللا مطهري و یشمند مورد نظر یعنی ایتاند مشخص است که دیدگاه دو

یشه این دو شخصیت اند ایزیکدیگر ازلحاظ ساختاري متفاوت هستند و همین امر موجب تم
گیري این پژوهش شد، این است که با یکدیگر شده است. مسئله پیش رو که منجر به شکل

یشمندان و دانشجویان در زمینه علوم سیاسی به سواالت بسیاري در مورد اند امروزه اکثر
درجه اند که موجب گمراهی گشته است. در این زمینه در سیاست و عقالنیت سیاسی رسیده

یشمند را با یکدیگر به ورطه قیاس بگذارند، انداي که دو یا چندهاي مقایسهاول پژوهش
تواند به یک جامعیت در زمینه مورد اي خواننده میهاي مقایسهبسیار کم است. در پژوهش

یشمند یاد شده با توجه به اینکه دیدگاه متفاوتی دارند در اند نظر دست یابد. از دیگر سو دو
توان تصمیم گرفت به درستی می، یشمند مطرح شونداند رتی که مقایسه نظرات این دوصو

یشه بود. چرا که با توجه به نظرات متفاوتی که اند که در بحث سیاست پیرو کدام نظر و
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یشه خود نیاز دارند اندافراد به راهنمایی جهت هدایت شودمیامروزه در مورد سیاست مطرح 
 افراد هم عقیده با خود هستند. طیفشده در این پژوهش به نحوي نماینده یشمندان یاداند و

یشمند انددر این مقاله سعی داریم ضمن توضیح نظریات دو، نچه گفته شدبا توجه به آ
ده و به این ، دیدگاه این دو شخصیت را با هم تطبیق داآخوندزادهاهللا مطهري و یعنی ایت

ن دو ها در عقالنیت سیاسی مطلوب  ایدهیم که با توجه به برخی مشابهت سوال پاسخ
و دیدگاه دچه مواردي موجب ایجاد اختالف بین آنها شده است و نقطه تمایز این  ، شخصیت

 را باید در کجا جستجو کرد. 
البی بیان براي درك بهتر این مطالب نیاز است که در ابتدا و قبل از شرح دیدگاه، مط

 که در ذیل این متن شرح آن مطرح شده است.شوند 
 ساختار نظري

فت که نتیجه اي پیش رتحوالت فکري و اعتقادي رخ داده در مسیحیت غرب به گونه - 
یته ممکن شد. بینی عقل گرایانه بود و بدین ترتیب انتقال به مدرنآن بوجود آمدن یک جهان

 اساسی داشتند و از جمله حکمت مدرسی و اومانیسم در پیشبرد اصالح دینی نقشی
قابل مگرایی در گرایی یا نامموضوعات مهمی که در حکمت مدرسی مطرح شد، ظهور واژه

در جاي خود  ).3: 1386انصاري پور، (گرایی بودگرایی در مقابل ارادهگرایی و تعقلواقع
اراده بر عقل، م گرایی) و تقدگرایی یا نامواژه(خواهیم دید که هابز با توسل به نومینالیسم

 فلسفه خود را بنا نهاد و موجب گسست عقالنیت مدرن از عقالنیت سنتی شد. 
گرایان مسیحی بر این باور بودند اومانیسم نیز نقشی پر رنگ در اصالح دینی داشت. انسان

که براي یافتن عقاید راستین مسیحیت الزم است که بر متون و سایر آثار مربوط به اوایل 
ها اعتقاد به قدرت عقالنیت انسان در به وجود شاخصه آن ترینمهممسیحیت رجوع کرد. 

گرایان ن انسانتریهاي بنیادین و اخالقی بود به طوري که یکی از برجستهآوردن پیشرفت
هاي اشاره به نظریات مطروحه در آموزه(الخطاب بودن یک نظریهدوران رنسانس، عدم فصل

ها او خواهند بود. اومانیست یشهانديمسیحی) را اعالم و تاکید کرد که تمام فیلسوفان سازنده
اختند و خداوند به سر و سامان دادن زندگی و جامعه بر اساس عقل پرد به جاي کشف اراده

یونانیان و  یشهاندبراي رهایی از محدودیت ایجاد شده توسط مسیحیت، از طریق بازگشت به
ها رومیان، درصدد حذف مسیحیت برآمدند. معتقدات یونانیان از آن جهت براي اومانیست

دادند و با واخالق را نمییشهاندورود به حوزه ها به خدایان اجازهجذابیت داشت که آن
نگه داشتن این دو حوزه از دخالت خدایان، براي فکد واندیشه حدي قائل نبودند به  محفوظ
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هاي ریاضیات، فیزیک، معماري، سیاست و اخالق به همین دلیل توانسته بودند که در حوزه
ها با تاسی به یونانیان و رومیان باستان دستاوردهاي بزرگی نائل شوند. به همین دلیل اومانیست

 ). 46: 1382(توکلی، بشري تاکید گذاشتند یشه و فکر و نظام اخالقی بر ساختهدانبر آزادي
یاسی ساز اصالحاتی در دین مسیحیت شد که استقرار عقالنیت سموارد مذکور زمینه

فتی کلیسا جدید در غرب را ممکن ساخت به نحوي که به دنبال شکستن انحصار و اقتدار معر
شدن اینکه دولت یک تأسیس با مطرح کاهش یافت.قدرت سیاسی روحانیون مسیحی نیز 

ی و همچنین با ي الهي انسان است و نه امري طبیعی و یا تجلی ارادهبشري و مرتبط با اراده
 وجود آمد.  یشه سیاسی بهانداستقالل بخشی به مقوله قدرت، گسست مهمی در

ه داد که دولت ارائهابز با مدد گرفتن از سنت نومینالیستی نوعی نگرش جدید در مورد 
قرن سیزده و  يهادر آن اراده مقدم بر عقل و دولت سازمانی بر ساخته بشر بود. نومینالیست

ا بر عقل مقدم دیدند و اراده رها میچهارده کسانی بودند که حقیقت چیزها را در فردیت آن
راده و عقل بشر ز ایشه مدرن در تبیین سامان جامعه و دولت کارش را ااندداشتند. بنابراینمی

ک نظام یشه سنتی به این باور رسید که جامعه سیاسی بخشی از یاندشروع کرد و برخالف
ین اتر کیهانی نیست بلکه سامانی است آفریده بشر و متکی به اراده و عقل بشر و با بزرگ

ه دهی جامعتأکید، به سوي غایتی حرکت کرد که همانا پیدا کردن عقالنی ترین راه سازمان
 ). 2: 1380پوالدي، (است

 طرح مباحث سیاسی حول محور نجات روح بشري، نابرابري افراد در عقل، تعیین
قانون طبیعی  شایستگی افراد براي حکومت کردن با معیار کمال عقل و ادارة جامعه بر مبناي

عنوان  و یا الهی و تکلیف محور در فلسفه کالسیک جاي خود را به طرح مقوله قدرت به
نوشت محور مباحث سیاسی، برابري عقلی و صالحیت تمامی افراد جامعه براي تعیین سر

ت خود، رضایت و توافق همگانی بر مبناي عقل بشري و در نهایت مشارکت عمومی جه
 ). 34: 1380پوالدي، (ادارة جامعه، در فلسفه مدرن داد

شد بدین معنی یارگانیکی) فرض م(طبیعی –در فلسفه کالسیک ماهیت دولت، عقالنی 
یابد اما در فلسفه مدرن که انسان به اتکاء عقل خود طبیعی و عقالنی بودن دولت را در می

سان و نظریه مکانیکی جایگزین نگرش ارگانیکی شد که براساس آن دولت حاصل ارادة ان
اي مستقل تلقی ساختۀ اوست و بدین ترتیب دولت از جامعه و فرد جدا شده و پدیده

 ). 51: 1381توحیدفام، (گردید
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ر بحث سیاسی هرچند در مراحل ابتدایی مدرنیته با پدید آمدن تعبیر جدیدي از انسان محو
دولت عاملی  به سوي اطاعت فرد از دولت کشیده شد اما در ادامه با آگاهی از این نکته که
بهتري از ك بیگانه و بیرون از جامعه نیست بلکه نیروي مشترکی بین شهروندان است، به در

اشد بماهیت دولت و سازماندهی مطلوب آن به نحوي که بازتاب مشارکت همگانی و کلی 
راده و عقل اتمرکز دولتی) و تبعیت از (منجر شد. اینگونه بود که جمع بین اطاعت از دولت

ن قدرت به فردي ممکن شد و مفهوم ارادة عقالنی به وجود آمد و مورد شناسایی قرار گرفت
ان قلمرو دیده مستقل موجب شد تا فرمول بندي جدیدي از مسئله سیاست به عنوعنوان یک پ

هاي انضباطی قدرت به وجود آید و مباحثی از جمله اطاعت از دولت مطرح شد و تکنیک
هاي دائمی و به وجود آمدن قواعد و هاي کنترلی و ایجاد ارتشبهینه شده و اعمال سیاست

قدرت در  ر تحول در جایگاه قدرت بود و با نمادي شدنقوانین نسبتاً ثابت جملگی بیانگ
هاي مبتنی بر حاکمیت مردم و حاکمیت مفهوم قراردادها ارائه گردید. فلسفه سیاسی نظریه

دن از این تحول مفهومی در قدرت به معنی غیرشخصی، محدود و نیازمند به برخوردار ش
هروند را ممکن ساخت تا توانایی ش -بعه به حاکم ت -پشتیبانی عمومی، گذار از الگوي حاکم 

اسی در صرف حاکم براي اداره کشور به امري مبتنی بر رضایت همگانی و اعمال قدرت سی
فقط  وچارچوب قوانین وضع شده تغییر یابد. براین اساس قدرت سیاسی به صورت محدود 

: 1386، نظري(شود تا مصالح عامه را محقق سازددر چارچوب قوانین وضع شده اعمال می
138-131 .( 

ذر گچگونگی  م):حاکم و مرد ۀرابط یطرز تلق(نگرش به نوع حکومت  رییتغ یچگونگ
عبارت است  از نظر فوکو »استیعلم س«و از آن به  »هنر حکومت کردن«به  »ریآموزه ام«از 
 : اینکه از

 گرید يهاشکل یو تمام ریقدرت ام انیم یوستگیبر عدم پ ریدر آموزه ام کهیدرحال ـ
قدرت به  گرید يهاهمتا دانسته شده و شکل یب ریقدرت ام شود و اصوالًمی دیقدرت تأک

متعدد حکومت به  يهاشکل ومت کردن اوالًشوند در آموزه هنر حکشناخته نمی تیرسم
شاهد تالش  ثاً خود جامعه هستند و ثال یدرون هاحکومت نیا اًیشود و ثانشناخته می تیرسم

 یستگیاش بیترت نی. بدمیاشکال قدرت هست ریحکومت و سا انیم یوستگینشان دادن پ يبرا
به باال)  نییاز پا یوستگیپ(شودمی نیتضم تیو ترب میتعل قیخوب از طر یحکمران يبرا ریام

ز باال به ا یوستگیپ(شودجامعه منتقل می بخو ةخوب دولت به رفتار افراد و ادار ةو ادار
 ). 12-14: 1384 جهاندیده،()نییپا
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 ریام نیکند که اینم یدارد و فرق نیرنشیبا ام یرونیاي برابطه ریام یسنت تیدر عقالن ـ
و  یعیطب ریغ رابطه کامالً  نیبه دست آورده باشد در هر حال ا یاش را از چه راه ینیرنشیام

رضا و رغبت  ينشده و متبوعان از رو يساز یدرون ریشکننده است چراکه قدرت ام
ت از و محافظ تیاند و لذا اعمال قدرت جهت حفظ، تقورفتهیرا نپذ يو ۀو سلط تیحاکم

 دیو تهد نیرنشیبا ام ریام یرونیب ۀبا توجه به رابط طیشرا نیرود در ابه کار می ینیرنشیام
نده و مهم حکومت کن یشونده بودن آن، حق کشتن و به کار بردن زور از ارکان اساس

ه کار بعدم توسل به کشتن و  یعنی ییبایشک رنمد تیدر عقالن کهیشود در حالمیمحسوب 
 ریم تالش امتما یسنت تیدر عقالن نیباشد بنابرامد نظر می يساز یدرون قیاز طر رویبردن ن

ه ب یمدرن سخت کوش تیرا حفظ کند اما در عقالن ملکشیخود و ما ۀآن است که رابط
خوب به شمار  کماز صفات حا »شوندگان و حکومت شوندگاندر خدمت اداره « یمعن
 ). 11: 1384 جهاندیده،(دیآمی

 یقشن چیه ینیع نیرنشیکند و امحاکم بر قلمرو ثابت حکومت می یسنت تیدر عقالن ـ
مردم از  يقتصاداو  یمیاقل طیحاکم در قبال شرا نیندارد و بنابرا نیرنشیبا ام ریام ۀدر رابط

 تیر عقالند کهیندارد در حال یتیمسئول چگونهیبودن مردم ه یغن ای ریو فق یجمله خشکسال
شود مسئول است و مربوط می هاان یو آنچه که به زندگ هاانسانقبال  رمدرن حکومت د

 ). 39: 1392 ی،الیدان(مردم کوشا باشد یزندگ طیدر جهت بهبود شرا ستیبامی
 يو رستگار یو صالح عموم ریخ«به  دنیرس یعنیحکومت  تیغا یسنت تیدر عقالن ـ

 یترسخداوند) قابل دس(قانون حاکم مطلق ای ینیاطاعت از قانون زم قیاز طر »همگان
به  دنیرس يدولت برا تیمدرن مسئول تیدر عقالن کهی). در حال42: 1392 ی،الیدان(است

و محدود  دیقشده م نییتع شیثابت و از پ نیقوان ياجراکند که به می جابیاهداف متعدد ا
متناسب با  ومناسب  نیو... استفاده کرده و قوان یو تجرب یامکانات علم ینباشد و از تمام

  .دیو اجرا نما دهیرسان بیرا به تصو ریپذ رییحال تغ نیجامعه و در ع اتیمقتض
 نیقوان قیحکمت عبارت بود از شناخت دق یسنت تیدر عقالن کهیدر حال نیبنابرا

حقق ت يهامدرن حکمت شناخت اهداف متعدد و راه تی)، در عقالنیعیطب ای یاله(ثابت
 آنهاست. 

تر به قیحذف نشدند بلکه به طور دق »تیانضباط و حاکم«نه تنها  استیگذر به علم س در
 يبه معنا تیجمع ةکردند چراکه ادار دایواالتر و با ارزش تر پ یگاهیکار برده شده و جا

هست  زین اتیدر عمق و جزئ تیجمع ةادار یبلکه به معن ستیاي و در سطح کل نتوده ةادار
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 رییخانواده از سطح الگو به سطح ابزار تغ گاهیو آمار جا تیجمع ۀاسطبه و نیو همچن
 ). 26: 1384 جهاندیده،(افتی

شبان «با » نیامیر نشی«در خصوص مقایسه  2و  1با عنایت به موارد ذکر شده جداول شماره 
 قابل استخراج است. » شبان وارگی جدید«با » نشینی امیر«و » وارگی قدیم

 . مقایسه امیرنشینی و شبانوارگی قدیم1جدول 
 شبانوارگی قدیم امیرنشینی 

 راندحاکم بر جمعیت حکم می راندامیر بر قلمرو خویش حکم می 1
2 
 

امیر نه بر عین امیرنشینی که شامل مردم و 
رابطۀ شود، بلکه فقط براي حفظ قلمرو می

خود با امیرنشینی اش که مایملک وي 
 کند. شود اعمال قدرت میمحسوب می

حاکم براي رسانیدن جمعیت به هدفی 
 کند. رستگاري همگانی) اعمال قدرت می(مشخص

 امیر با زور و یا به طور موروثی قدرت را به 3
گیرد و هیچ دلیل ماتقدمی براي دست می

ندارد. بنابراین اطاعت مردم از جاکم وجود 
اعمال قدرت درونی سازي نشده و بیرونی و 
تهدید شونده است و مردم به زور به اطاعت 

شوند و حاکم کشتن اتباع را براي واداشته می
 داند. حفظ قدرت طبیعی می

اقتدار معرفتی حاکم مبناي فاصله گیري حاکمانۀ 
وي از توده است. بنابراین اعمال قدرت درونی 

و مردم اطاعت از اوامر وي را با طیب  سازي شده
پذیرند و از آنجا که حکومت تهدید خاطر می

ن شونده نیست بنابراین نیازي به اعمال زور و کشت
 اتباع براي حفظ قدرت نیست. 

 
4 

شایستگی امیر از طریق قدرت حفظ رابطۀ امیر 
شود و قدرت امیر بی با امیر نشینی احراز می

همتاست و هیچ ارتباطی میان اعمال قدرت 
 امیر و خوب اداره شدن جمعیت وجود ندارد. 

شایستگی حاکم از طریق شناخت وي به راههاي 
شود و بنابراین هرچند رستگاري جمعیت احراز می

قدرت حاکم بی همتاست اما ارتباط میان اعمال 
براي البته (قدرت و خوب اداره شدن جمعیت

رسیدن به هدف رستگاري) به رسمیت شناخته 
 شودمی

 امیر بیرون از جامعه است و سرپرستی مردم را 5
داند. بنابراین به شناخت وظیفۀ خود نمی

اجمالی از خلق و خوي مردم تا جائیکه براي 
 کند. حفظ قدرتش الزم است اکتفا می

حاکم در درون جامعه و در میان مردم است و 
داند و در این جمعیت را وظیفۀ خود می سرپرستی

 راستا الزم است که به اوضاع و احوال و نیازهاي
 تک تک افراد شناخت جزئی و عمیق داشته باشد. 
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هدف اصلی امیر از اعمال قدرت، حفظ رابطۀ  6
وي با امیرنشینی اش است و در قبال آنچه که 

شود هیچگونه مسئولیتی به مردم مربوط می
کند و بنابراین شرایط اقلیمی و میاحساس ن

اقتصادي مردم از جمله خشکسالی و فقیر یا 
یر غنی بودن مردم تنها متغیر هایی از قلمرو ام

 شود. محسوب می

هدف اصلی حاکم از اعمال قدرت رستگاري 
مور ااخروي مردم است. بنابراین در این آموزه ادارة 

سایۀ  تواند درمادي جمعیت هدفی فرعی است و می
 هدف اصلی قرار گرفته و نادیده انگاشته شود. 

در امیرنشینی غایت حکومت، حفظ قدرت  7
اي امیر است و از طریق اطاعت از قانون زمینی

دارد قابل دسترسی است که حاکم مقرر می
وبنابراین مردم درتصویب قوانین مربوط به 
زندگی خود وتعیین سرنوشت سیاسی خود 

 نقشی ندارند. 

در شبانوارگی قدیم غایت حکومت رسیدن به  –
خیر و صالح عمومی و رستگاري همگان است و 

 خداوند) قابل(از طریق اطاعت از قانون حاکم مطلق
دسترسی است وبنابراین مردم درتصویب قوانین 
مربوط به زندگی خود وتعیین سرنوشت سیاسی 

 خود نقشی ندارند. 
قواعد در امیرنشینی، حکمت شناخت دقیق  8

 حفظ قدرت است
در شبانوارگی قدیم، حکمت شناخت دقیق قوانین 

 الهی و راههاي رسیدن به رستگاریست. 
حاکم براي نجات قدرت خود آماده است  9

 بخشی از اتباع خود را قربانی کند. 
حاکم آمادة قربانی شدن به خاطر زندگی و 

 رستگاري جمعیت است. 

ی را نیز هاي عقالنیت سـیاسـ،  مطلوب اسـت که مولفهبا توجه به اطالعاتی که داده شـد
ـــتی از نظرات آیت اهللا مطهري و  تا بتوانیم درك درس ، دزادهآخونمورد توجه قرار دهیم 

بالغه برآمده الداشته باشیم. بر اساس آنچه در تحقیقات بیان شده است و انچه از کتاب نهج
ست، ست ک ششا صور ا سی مورد ت سیا ضیح مختمولفه براي عقالنیت  صر ه در ادامه به تو

 این مولفه ها خواهیم پرداخت.
 اپرستیخد و جویی خدا همانطورکه که، واقعیت این به اعتقاد : یعنی محوري خدا اصل

 صــورت دو به نیز فطري خداشــناســی اســت، مطرح فطري هاي گرایش از یکی عنوان به
 از هم خدا فطري دیگر،شناخت عبارت به است طرح قابل »حصولی« و »حضوري«شناخت

 واقع ای معرفتی رئالیســـم معرفتی؛ رئالیســـم. اســـت تحقق قابل ذهن طریق از وهم دل طریق
 ذهن از مســتقل طور به جهان آن، براســاس که اســت دیدگاهی شــناختی، معرفت گرایی

 این از ئیجز که را اشـــیائی و کیفیات تواندمی ادراك راه از انســـان و دارد وجود انســـان،
 . است آلیسم ایده دیدگاه این مقابل نقطه کند درك هستند جهان
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ساس واقع : در مداري حق  سالمی و صحیح عقالنیت ا ست»  مداري حق«  ا  هب حق.  ا
 چیزى تحکم روى از و نمودن دنبال را درســتى و راســتى و رفتن راه طریق میان در معناى

ست دادن قرار خود جاى در را شهاندباب در مدارى حق و حق از تبعیّت و. ا  مجهز نظر، و ی
 و بافى الخی و کارى مغالطه از دورى و یقین ى جامه به شدن مزیّن و منطق سالح به گشتن
 حاسبهم عمل، باب در و است درست و حق قول از تبعیّت جاى به اشخاص، تبعیت از پرهیز

سى بندگى، نفس، ى شد مى حق طریق در سلوك قیامت، و مرگ یاد و خداتر سلم و با  اًم
 اند. حقیقت و حق یاران و مالزمان حق، اهل شد آشکار انسان براى حق وقتى
 عالیه مصــالح و ملی منافع صــحیح عقالنیت : در اســالمی و ملی مصــالح بر بودن مبتنی 

 اساسی ونقان از بندهایی و موارد در. است گروهی و حزبی شخصی، منافع با مغایر اسالمی
 نمی یاسیس هاي جریان که دارد وجود اسالمی عالیه مصالح و ملی منافع بر صریح اشاراتی

ـــکلی و جریان هر. نمایند عدول آن از توانند  در مایدن عدول خط این از بخواهد که هم تش
 علیه صیشخ تصمیمات از توان نمی آسانی به و است مسئول رهبري و مردم پارلمان، مقابل
 و احزاب تاسیس و گیرنده تصمیم نخبگان شناسایی در اینکه مهمتر. نمود عدول ملی منافع

 . ستا غیرممکن اسالمی و ملی منافع از عدول که گیردمی صورت هایی گزینش ها تشکل
 دنبالش شما که عدالتی دیگر شد، جدا معنویت و عقالنیت از عدالت : اگر طلبی عدالت

 و عقل گرا که اســت این خاطر به عقالنیت. بود نخواهد عدالت اصــالً بود؛ نخواهد هســتید،
ــخیص در خرد ــادیق تش ــود، گرفته کار به عدالت مص ــان نش ــتباه و گمراهی به انس  چارد اش
ــودمی ــت، عدالت چیزهایی کندمی خیال ؛ش ــت؛ که حالی در اس  که هم را چیزهایی و نیس

 . بیند نمی گاهی است، عدالت
 اینکه و موجود واقعیات پذیرش بر بود مبتنی ایران اســـالمی : انقالب تعصـــب از پرهیز 
ستند خدامحور و باور دین مردمی ایران مردم سی نظام و ه سو باید آنان سیا  تفکرات با هم
 ارزش ضــد نظامی طاغوت، نظام که بود خدامحوري این برپایه. باشــد آنان اســالمی و دینی
سو طاغوت نظام. بود خدامحوري ضد و دینی هاي سالمی تفکر با هم . نبود خدامحوري و ا

 در درون با همســـویی عدم این. شـــدمی تحمیل درون بر برون از که بود هایی ارزش برپایه
ـــالمی انقالب که بود واقعیتی چارجوب  رفراندوم. گرفت قرار همگانی پذیرش مور را اس

 که بود همگانی پذیرش همین بیانگر ایران اسالمی اسالمی جمهوري به راي و اساسی قانون
ـــب عدم چارچوب در ـــب با هم انقالب تداوم. بود تعص  عوض در و ندارد همخوانی تعص

سالمی انقالب به که آنچه سویی دهدمی اهمیت ا  موجود تفکر پذیرش و خدامحوري با هم
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سالمیت یعنی ست خواهی ا صب. ا سانی فطرت و خدامحوري با تع  انقالب هاي ارزش و ان
ضافا و ندارد همخوانی سالمیت و خدامحوري هاي ارزش چون اینکه م  تائید مورد خواهی ا

 آن با همخوانی و تعصب از خارج صحیح عقالنیت است عقل با همسو و است انسانی عقل
 . ندارد
ــتابزدگی: عقالنیت از پرهیز  ــحیح ش ــول با ص ــبات و اص ــل و تفکر محاس ــورت اص  مش

صل. دارد همخوانی سالم شورایی ا ست این بیانگر ا سالم تفکرات در که ا صمیما ا  باید تت
 بر زمان تصــمیماتی شــودمی اتخاذ که تصــمیماتی. شــود اتخاذ هماهنگی با و زمان طول در

 قابل ینید دموکراســی ســنتز قالب در که شــودمی طی که هایی کانال و مراجع از و هســتند
. شودیم مشاهده ایران اسالمی جمهوري در آن نمونه که دینی ساالري مردم. است بررسی

ـــمیم مدل ازاي نمونه ـــت گیري تص  رب و نموده لحاظ را نگري آینده و هماهنگی که اس
سجام عدم و شتابزدگی صمیمات در ان  هایی ویهر به مدل این در اینکه مهمتر. دارد تاکید ت

 از اســتفاده با و اســت گرفت قرار تحلیل مورد شــناســی دشــمن در که اســت شــده اشــاره
صمیمات شمن شتابزده ت صت و ها موقعیت د سایی ا هار فر  در تیح تحلیل این. کندمی شنا

 همین" دفرمایمی ایشــان و داشــت وجود دانشــجویان با دیدار در و رهبري معظم مقام کالم
سانى ستند ک ستند این دنبال واقعاً که ه سبا غفلتِ - غفلت همان که ه  اغواى همان - تىمحا
 حاکم داًمجد همان داشت، وجود اىدوره یک در کشور این عقالنیت به نسبت که شیطانى

 . ایستاد باید اینها مقابل در. بشود
سالمی و صحیح : عقالنیت سلطه با مبارزه  زیر باید هن. کندمی رد رااي سلطه گونه هر ا

شته حقی حرف اگر حتی.راند سلطه دیگران بر نه و رفت سلطه بار شد دا  و منطق اب را آن با
ستدالل صلیم بحث داراي فقه در که دارد تعرض حق موارد برخی در فقط. بردمی پیش ا  ف

افکار و دل کریمی، (دانند) میع(معصوم شئونات از را »ابتدائی جهاد«  علما ي همه و است
 )80: 1396جعفري، 

ـــد عالوه بر اینآ یان ش ر گرفت، که در مقاله کریمی و همکاران مورد تایید قرانچه ب
ـــال  هبري بر رقرار گرفت و  نیز مورد توجه 1368عالوه بر آن مقام معظم رهبري نیز در س

هاي یاد هاي عقالنیت ســیاســی تاکید نمودند. بر اســاس مولفهاین موارد به عنوان شــاخصــه
کشد، میاندیشمند بحث عقالنیت سیاسی را پیشتوان تصور کرد زمانی که یکشده،  می

 هاي تایید شده براي عقالنیت سیاسی است یا خیر. مولفه چارچوبسخنان وي در 
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 قیقروش تح
در  باشد. براي گردآوري اطالعاتدر نوشتارحاضر، روش تحقیق به شکل توصیفی می

د در مقاالت، اي بهره گرفته شد. به این شیوه که منابع موجوپژوهش حاضر از روش کتابخانه
برداري شده یشفها و کتب مربوطه شناسایی و بعد از مطالعه، مطالب مهم و اساسی مهناپایان

 ه از مطالب اقدام به نگارش مقاله شد.و با استفاد
 پیشینه پژوهش:

سوي شه و مو شی با عنوان 1396نیا(درخ سی« ) در پژوه سی در کارکرد نظریه عقالنیت  ا
نسبت بین بیان کردند که » اندیشه و عمل حکومتی امام خمینیانقالب اسالمی ایران مبتنی بر

سی و پدیده هایی چون خیزش ها و مقاومت سیا زجمله اهاي مردمی و انقالب ها  عقالنیت 
سیاسی به ویژه در عصرجدید به شمار میپرسش هاي پایدار در سفه  شه و فل آید. بدون اندی

ــی مبتنی بر عقالنیت همواره به عنوان یکی از مقومات جامعه، در  ــیاس ــک عمل س یات حش
ن اخیر، وقوع وگذشته و امروز بشر مورد توجه متفکران سیاسی قرار داشته و دارد. اما در قر

ـــورهاي مختلف، معناي جدیدي از انقالب را  ه کانقالب ها و خیزش هاي مردمی در کش
بادر ســـاخته مســـاوي با نوعی تندروي و رادیکالیســـم و نیز مغایر با عقالنیت، در ذهن ها مت

ست، به گونه صور ا سی با م شودمیاي که امروزه این طور ت سیا قوله انقالب و که عقالنیت 
بی عمل کردن رسد انقالبی بودن و انقالبی قابل جمع نیست. حال آنکه به نظر میعمل انقال

سه می شدخود فی نف شته با ضیح عقالنی دا سعی دار .تواند کامالً تو ضر  د کارکرد مقاله حا
اندیشه و عمل حکومتی امام خمینی(ره)، در سه دوره استقرار، نظریه عقالنیت سیاسی را در

 .اسالمی نشان دهد تثبیت و تعمیق جمهوري
ــی با عنوان مولفه1396افکار و جعفري(کریمی، دل ــی ) در پژوهش ــیاس هاي عقالنیت س

قالنیت، حاکمیت عقل و البالغه، بیان کردند که مردم بر اســـاس نظام حق و تکلیف در نهج
منطق انســانی در ســازماندهی روابط اجتماعی اســت و عقالنیت ســیاســیِ مبتنی بر حق و 

مبتنی بر خِرد مردم به تعامل ســـازنده و مفید با زمامدار و جامعه ســـیاســـی در  تکلیف، باور
جا که عقالنیت ســیاســی در شــکلی چارچوب اداي حقوق و ایفاي تکالیف اســت. از آن

گردد که مبتنی بر آگاهی کـــافی باشد، این مطالعه کوشیده است مند، زمانی محقّق مینظام
ــفه ــدار بر ممؤلّـ ــق و تکلیفِ نهجهاي حقوق زمامـ ــاس نظام حـ البالغه، معرفی ردم را بر اسـ

ـــتراتژي داده بنیاد  ـــطق استقرا و متکی بر اسـ نماید. این هدف، با رویکرد کیفی مبتنی بر منـ
اندازه مردمان یک هر که اســت آن بحث ضــرورت. اســت شــده دنبال اکتشــافی ايگونهبه
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شور، حقوق زمامدار و تکالیف خود در قبال وي و  سند، ک شنا سی حاکم را بهتر ب سیا نظام 
سی برقرار میتعاملی خردمندانه سیا شانتر با او و جامعۀ  ست کنند. نتایج تحقیق ن دهندة آن ا

ـــئولیت اجتماعی، اطاعت و حمایت از زمامدار،  ـــیرت، ثبات، جهاد در راه خدا، مس که بص
 .دهدالبالغه به دست میسیاسی مردم است که نهج عقالنیت هايبارزترین مؤلّفه

 عقالنیت سیاسی از دید استاد مطهري
ــمندان ایرانیدر میان ــالمی،  جای-اندیش ــح و ژگاه ویاس ــتاد مطهري بر همگان واض ه اس

ست. دلیل این اهمیت را می ضور پرمعلوم ا ضور در حوزه و در کنار آن ح رنگ در توان ح
ست که موج سات بحث با افراد بامحیط آکادمیک دان شهب ایجاد جل شد. اندی هاي متفاوت 

است  تبحر استاد مطهري در علم سیاست و آمیزش آن با دین از جمله نکات شاخصی است
. به شــودمیکه موجب تمایز ایشــان با برخی روشــنفکران عصــر مشــروطه و قبل از انقالب 

نار هم ق یاســــت را در ک ـــ که بتوان دین و س ـــخن براي این ان  رار داد و در مورددیگر س
ـــتاد مطهري انجانظریه ـــت که این عمل را از طریق کتب اس م داد. با پردازي کرد،  بهتر اس

ـــعی خواهیم کرد در چند پاراگراف ـــتاد مطهري را مورد توجه به این مقدمه س ـــه اس اندیش
مند عصــر اندیشــ، آخوندزادهاندیشــه اندیشــه را باتر بتوانیم اینبازخوانی قرار دهیم تا راحت

 مشروطه مقایسه نماییم.
 اندیشه استاد مطهريسیاست در 4-1  

 در کتب علوم سیاسی از سیاست دو تعریف متفاوت اراده شده است: 
 سیاست به معناي علم حکومت بر کشورها

 یافتهسیاست به معناي علم قدرت سازمان
ستند ین افرادهر کدام از این تعاریف طرفداران خاص خود را دارد. اما در این ب  ي نیز ه

شه انها را میکه پیرو هر دو تعریف بوده و سنجش قرار داد. توان در هاندی ر دو حوزه مورد 
یف از دید اســتاد باشــند که در اینجا به تبیین این دو تعراز جمله این افراد اســتاد مطهري می

 مطهري خواهیم پرداخت.
 هريکشورها از دید استاد مط الف : تبیین تعریف سیاست به معناي علم حکومت بر

اي را مطرح و نکات برجسته استاد مطهري در این مورد در نظریه خود بسیار سخن گفته
ــته و مهم مینموده ــت اند. از جمله این نکات برجس ــیاس توان به جایگاه حاکم و مردم در س

ـــتاد مطهري حق  ـــیح این مفهوم باید بیان کرد که از دید اس ـــاره کرد. براي توض رهبري اش
ــالم قرار دارد و این درجه بنابر  ــت که تنها در اختیار پیامبر اس اجتماعی از جمله درجاتی اس
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شد که امام و حکمران در هر  سخن متوجه خواهیم  ست. از این  سیده ا دالیلی به اهل بیت ر
گذارد. لذا جامعه، امین حقوق مردم هســـتند و این امر مســـئولیت را بر دوش حکمرانان می

ر باشد یک گروه را مسئول قرار داد که باید پاسخگو باشند آن حکومت و حکمران اگر قرا
ـــت که براي اکثریت مردم باید فعالیت کند( مطهري،  ـــت.زیرا این حکمران اس : 1361اس

127 .( 
ر هر دلیلی قبول در نتیجه استاد مطهري بر این باور است که اگر مردم امام معصوم را بنا ب

مر لزوم بیعت را ااید خود را به زور و اجبار به مردم تحمیل نماید. این نکنند،  این حاکم نب
ستبیان می ستند و خوا شان دهند با حاکم خود موافق ه ضور او کند. براي اینکه مردم ن ار ح

انتخابات  باشند، باید رضایت خود را از طرق مختلف مانند بیعت و یادر منصب حکومت می
 ). 207: 1371نشان دهند( مطهري، 

ن این دو اما در مورد دیدگاه اســتاد در مورد دین و ســیاســت باید گفت که از دید ایشــا
ــت ــتاد مقوله هیچ منافاتی با هم ندارند و نباید به بهانه یکی دیگري راکنار گذاش . از دید اس

ردند و کمطهري همانگونه که پیامبر و اهل بیت در بحث ســیاســت موارد دین را رعایت می
صر غیبت توانستند در زمان حکومت خود عدل را در جامعه حاکم کنند، در عاز این طریق 

سیاست و یا ترکیب این دو مقوله با ستفاده  نیز باید حاکم وقت از طریق تلفیق دین و  هم و ا
 ). 83: 1361فرما کند( مطهري،  همزمان از انها، عدالت را در جامعه حکم

یارات حاکم زآیت ئه دادهاهللا مطهري در مورد اخت نمان نیز نظراتی را ارا ته ا د. طبق گف
ا خود ایشــان، والیت فقیه یک والیت ایدئولوژیک اســت به این شــیوه که فقیه و حاکم ر

ـــئولیت ان بمردم انتخاب می ه عهده خود کنند و اگر در این زمینه فقیه کم کاري نماید مس
ــــت و این یعنی ت خب خود مردم اس حاکم منت که فرد  ــــت چرا  عریف واقعی مردم اس

اید و در این دموکراســی. اما در صــورتی که هر فقیه و یا حاکم، فقیه بعد خود را انتخاب نم
اي است سئلهتوان از دموکراسی صحبت کرد. این امر مامر مردم دخالتی نداشته باشند، نمی

م جه اول حاککه در اسالم به آن بسیار اشاره شده است و تاکید بر این است که مردم در در
سخگو با شند و در مقابل آنها پا سئولین در خدمت مردم باید با ستند و م صلی ه شند. این ا

اندیشه مردم را داراي کنند که یک فرد صالحیت  دارد یا خیر. اینمردم هستند که تایید می
 ).86: 1361داند( مطهري، حق شرعی و حق عرفی براي انتخاب ولی فقیه می

ستاد مطهري در پایان بیان سالم بر مردم ایران را  ا سی اجازه و حق تحمیل ا کردند که ک
سالمی  ستار جمهوري ا ستند که خوا ندارد و این کار را انجام نخواهد داد. این خود مردم ه
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 ). 85: 1361باشند( مطهري، می
اندیشــه اســتاد مطهري شــاخص اســت، بحث روحانیت و حکومت بحث دیگري که در

شته به ویژه دمی شد. در گذ صحبت اینبا سیار  شروطه تا اوایل انقالب ب صر م سئله بود  ر ع م
سیدگی به تک شوند و تنها به ر شته  ست کنار گذا سیا الیف دینی که باید روحانیت از زمینه 

اندیشــه غرب اســت که امروزه نیز مردم بســنده نمایند. این امر دقیقاً همان مســئله گرایش به
ــتاد دنمود آن را علناً می ر اینجا به در این مورد بســیار مفصــل اســت و ما بینیم. صــحبت اس

 کنیم.اختصار به چند مورد اشاره می
باید باشـــد که بتوان آن را نهادي  بی عیب دانســـت. روحانیت نروحانیت معصـــوم نمی

ش ضرورت. امتیاز روحانیت  صورت  ست را بر عهده بگیرد مگر در  سیا یعه، قدرت اجرایی 
: 1374اســتقالل آن از قدرت و حکومت اســت و این ویژگی باید محفوظ بماند( مطهري، 

یعی اسـت( هدایت فکري جامعه شـ). از دید اسـتاد، روحانیت تنها نهاد داراي شـان براي 25
 ). 83: 1368مطهري، 

 آزادي از دید مطهري
ـــه مبناي مختلف وجود دارد : جبر و اخ ـــتاد مطهري براي آزادي س تیار، از دیدگاه اس

مدي،  قل( میراح نه 1381،191فطرت و ع یه آزادي اینگو تاد مطهري براي توج ـــ یان ب). اس
م در این زمینه داراي به اجبار به افراد تحمیل کرد و باید مرد شــودمیکنند که: ایمان را نمی

ــند تا با قوه عقل خود آنچه می ــندند انتخاب کنند. در نتیجه دراختیار باش زمینه ایمان نیز  پس
 ). 118: 1374امکانی غیر از ازادي وجود ندارد( مطهري، 

ایی هآن محدودیتکند و براي اســتاد مطهري از بحث آزادي به صــورت مقید دفاع می
ـــیب نزدن به آزادي دیگران، آزادي مبتنی بر تفکر، آزاقرار می ـــامل: آس دي قلم،  دهد. ش

 ).70: 1372حفظ اخالق و اصول اخالقی( مطهري، 
اندازه داراي اهمیت است که اگر از دید استاد مطهري آزادي سیاسی در نظام دینی تا ان

ت. در نتیجه بســت رســیده اســد بود که جامعه به بناعتنایی شــود، به این معنا خواهبه ان بی
سی در جامعه سیا شد در داي مانند جامعه ایران که نظام دینی دارد باید وجود آزادي  شته با ا

 توان گفت که در این جامعه نظام دینی حاکم است.غیر این صورت نمی
 ب. تبیین تعریف سیاست به معناي علم قدرت سازمان یافته

صل.1 شه ا ست یعنی اندی سیا ست به تعریف اول در مورد  سیا ستاد مطهري در مورد  ی ا
علم رابطه حکام و مردم اســت و ایشــان در زمینه تعریف ســیاســت به عنوان قدرت ســازمان 
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اي اند. اما در بین نظریات ایشــان در این مورد نکات برجســتهیافته نظریات زیادي ارائه نداده
 . وجود دارد که جاي بحث و بررسی دارد

ـــتاد دانند ري مینمایند و آن را امدر کتاب ده گفتار مفهوم تقوا را مطرح می مطهرى اس
ـــعه). عده1368: 11 مطهري،(که در خدمت روح قرار دارد را  یافتگی غرباي دلیل توس

ـــالم و تعالدانند. و این نکته را مطرح میگرایش غرب به دنیا می یم دینی و در کنند که اس
اند که ایشان دهالم دنیا گریز است. اما استاد مطهري در این باره مطرح نموکل نظام دینی اس

شند نکتهمدافع اخالق دنیاپذیر می شده با شاره  درباره  ديبع نکات و روحی قدرت درباره ا
 .باشند یادشده ادعاي دلیل کمترین توانندمی مطهري استاد نگاه از قدرت

ن ـــتوا ـــت و در مقابل دیدگاه مطهري در بحث قدرت داراي پش ـــفی اس ه عقلی و فلس
اندیشـــه نیچه وجود دارد که ر ســـمت افراط، گیرد. داندیشـــه افراطی و تفریطی قرار میدو

ست. در مقابل آن نظریه تفریطی قرار دارد که م عتقد به ارده مدافع اراده معطوف به قدرت ا
ــتاد مط ــتند. بنابر تعبیر اس ــت و از قدرت گریزان هس ه این امر هري نمونمعطوف به عاطفه اس

 ).43: 1372آیین هندي است( مطهري، 
مبحث بعدي که مورد توجه اسـتاد مطهري اسـت بحث عزت اسـت که آن را در سـطح 

ـــتاد جامعه مورد بحث قرار داده و از محدوده فردي فرارتر می طهري باید مرود. از دید اس
که مستقل  اي استل جامعهاي است. بی شک اسالم به دنباببینیم اسالم، خواهان چه جامعه

 باشد و تحت سلطه کشور غیرمسلمان نباشد. 
ــ ــتاد مطهري اینکه ما دائماً   بگوییم اســالم طرفدار علم اســت،  س ودي ندارد. از دید اس

د و به صورت بلکه باید در عمل نشان داده شود. عملکرد ما مهم است. علم باید عمومیت یاب
سبت به صاحب علم سعه صدر دایک جهاد مقدس درآید. براي رسیدن ب شت. ه علم باید ن

: 1362ي، لذا در کســب علوم مختلف نباید تعلل ورزید و از تعصــب باید به دور بود( مطهر
445.( 

ــت ــیاس ــتاد مطهري دین و س ــت که اس را  آخرین نکته که باید به آن توجه کرد این اس
و در وقت خود با  ید ایشـــان، دین در وقت خود خشـــن اســـتدانســـتند. از دالزمه هم می

ر قرآن در د« کنند:عطوفت. هم طرفدار شمشیر است و هم طرفدار محبت. لذا استاد بیان می
ا خود را اماده اي مومنان  در مقام مبارزه با انهآمده اســـت که : و شـــما 60ســـوره انفال آیه 

ـــمن خکنید. تا ان حد که می ـــایل و اذوقه براي تهدید دش ـــتفاده دا توانید از لوازم و وس اس
 ).18: 1367مطهري،»( کنید
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 هویت ملی و وطن دوستی از دید استاد مطهري
ـــتــاد مطهري در زمرهدر میــان گرایش علمــا و  هــاي مختلف هویــت ملی ایرانی، اس

ي اسالمی و ایرانی هویت ملی تأکید دارد. در نظر روشنفکران مذهبی است، که بر دو مؤلفه
با ماهیت ملی  تاد مطهري، تعریف و  ـــ بارزي د اس عاریف رایج محافل علمی تفاوت  ارد. ت

ترین عنصر در هویت ملی تأکید دارد، و بقیه ایشان بر اهمیت و نقش مذهب به عنوان اصیل
ــر را در قالب دینی و مذهبی معنا و هویت می ــر غیر دینی عناص دهد؛ پس در نظر وي عناص

ـــان دربارهنظهویت ملی، به  نقش ثانوي دارند. این دیدگاه مطهري درباره ي ملیت نیز ر ایش
سن صر گوناگون ملیت چون: زبان، نژاد،  ست؛ یعنی، از نظر او عنا ن، جغرافیا و قابل تطبیق ا

چه عنصــر قوام غیره اصــالت دایمی نداشــته، و در قوام ملیت نقش اســاســی ندارند، بلکه آن
شترك در دهنده ست، وجود درد م ساني ملیت ا شد که آن درد ظلممی هاان عدالتی و بی با

ا گرایش به و طلب عدالت و آزادي اســت. و در نهایت این که از دیدگاه مطهري، ایرانیان ب
ـــته ـــمن این که هویت گذش ـــالم، ض اند، با جذب تعالیم متعالی و خود را حفظ کرده اس

با بهرهروح ـــالم، و  بارور کردن هاي اخالقی فگیري از ویژگیبخش اس به  رهنگ ایرانی، 
ــتند با تحکیم هویت ایرانی، به هویت فرهنگ و تم ــالمی پرداختند و توانس ینی خود ددن اس

 .)25: 1383( قربانی، نیز معناي جدیدي بدهند
 آخوندزادهعقالنیت سیاسی از دید 

 مردم و حاکم میان قدرت رابطه 5-1
 به دیســپوت: نویســدمی قاجار ســلطان وصــف در و دیســپوت توصــیف در آخوندزاده

ست قانونی هیچ تابع که شودمی اطالق شهریاري  و انج بر محدودیت گونه هیچ بدون و نی
ـــلط مردم مال ـــت مس  گانبند مانند مردم و کندمی رفتار خود نفس هواي به همواره و اس

ستند او فرمانبردار شریت هايآزادي و حقوق از و ه شاه و اندمحروم کل به ب  را سلطنت پاد
 صرح و حد بی داشتن تسلط خوب، غذاهاي خوردن بها،گران هايلباس پوشیدن از عبارت

ـــتان و رعایا جان و مال بر  حقدادي،(داندمی او از مردم چراي و چون بی اطاعت و زیردس
1395 :13 .( 

ست که: شده ا سپوت خود حتی ما زمامداران« در این باره گفته  صیل به دی  یک چهی تح
ستند راغب علوم از سپوت سالطین. نی شان نه دی شور ادارة علم خود ست و ک  سبک را سیا

ـــان وارثان نه و کنندمی  که کنندمی خیال چنین و کنندمی تربیت امر این براي را خودش
 ).139: 1349 آدمیت،(باشند داشته را کشور ادارة علم کردن سلطنت براي که ندارد لزومی
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شروطهپ در مردم و حاکم رابطه تلقی طرز که این به توجه با و مذکور مراتب به بنا شام  ی
 عقالنیت که رســدمی نظر به باشــد،می منطبق امیرنشــینی براي شــده مشــخص هايویژگی با

 فوکو نظر تأثیر تحت نویســندگان از برخی اما. اســت بوده »نشــینی امیر« دوره آن در مســتقر
 عقالنیت ،شواهدي ي ارائه و باستان شرق در وارگی شبان سیاسی عقالنیت استقرار بر مبنی

 عقالنیت وفوک که این در. انددانســته »وارگی شــبان« را مشــروطه پیشــا در مســتقر ســیاســی
سته »شبانوارگی« را باستان شرق سیاسی  تقراراس خصوص در اما. نیست تردیدي است، دان

 . نگریست تردید دیدة با توانمی مشروطه پیشا در مذکور عقالنیت
 قدرت ۀرابط شناسائی براي که است باور این بر اسالم در سیاسی عقل کتاب در جابري

 استفادة یلدل به که »رعیت« کلمۀ رواج بلکه نیست شناسی دیرینه به نیازي شرقی جوامع در
 آن براي را ستا »ها میش و هاقوچ گلۀ و چارپایان« معناي به که ایم برده یاد از حد از بیش

 ). 63: 1378 جابري،(است کافی بدانیم، »وارگی شبان« جوامع این در را قدرت رابطۀ که
سی دیرینه دیدیم که همانطور اما سی و دانش شنا شنا  داد شانن ما به فوکو روش به تبار

 ،جامعه یک در »وارگی شــبان« بر مبتنی عقالنیت اســتقرار خصــوص در قضــاوت براي که
ست الزم  هايویژگی باقانط میزان و بگیریم نظر در را آن به مربوط متعدد هايویژگی که ا

ــنجیم را نظر مورد جامعه در مردم با حاکم رابطۀ تلقی طرز واقعیت با مذکور ــابه به و بس  تش
 . نکنیم اکتفا »رمه« با »رعیت« کلمه معنایی

ــت معتقد نیز رحمانیان داریوش ــا در ما ذهنیت که اس ــروطه پیش  قالنیتع از برگرفته مش
ست بوده »وارگی شبان«  در ها نآ دخالت عدم و مردم بودن منفعل و طفیلی را آن دلیل و ا

 یاستس سنت در ویژه به ما ادبی و فکري میراث و دانسته خود تاریخی و سیاسی سرنوشت
می مذکور نیتذه از بازتابی را متأخر هايســده در عمدتاً نویســی رزنامهاندو نویســی نامه
 ). 2: 1388 رحمانیان،(داند

 و گردیده آماده مجلس در ق. ه 1326 االولی جمادي پانزدهم که ايالیحه به نگاهی با
ــاه براي ــتاده ش ــده فرس  کلمه جاي به »رعیت« کلمه بار چندین الیحه این در اینکه و بود ش
 نویسنده نظر برخالف که رسدمی نظر به) 628: 1398 کسروي،(است شده برده کار به ملت
 نبردن کار به براي حســاســیتی هیچگونه مجلس »ایران در حکومتی هايعقالنیت نقد« مقاله
صراري و رعیت کلمه شته رعیت جاي به ملت کلمه بردن کار به براي ا ست ندا شانگر تا ا  ن

 کار به در شــاه پافشــاري که بپذیریم اگر حتی همچنین. باشــد خاصــی عقالنیت با مخالفت
 توسط جدید سیاسی عقالنیت پذیرش عدم از حاکی میتواند ملت جاي به رعیت کلمه بردن
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 . کندنمی داللت پیشامشروطه در شبانوارگی عقالنیت وجود به لزوما باشد، شاه
ــدمی نظر به ــور این که رس ــرفاً انگاري گانه دو از تص ــبان« وجود ص  و »یمقد وارگی ش

 که رسیدپ را سؤال این باید که حالی در باشد گرفته نشأت جوامع در »جدید وارگی شبان«
 را شـــبانوارگی هايویژگی که اروپا در رایج ســـیاســـی قدرت الگوي فوکو نظر به توجه با

 ؟ است بوده الگو کدام ،)11 و 10: 1384 جهاندیده،(است نداشته
 بیش نیزتعارفی »اســـت عباد آســـایش صـــرف ما وقت بهترین« عبارت خود همچنین و

ست ضت پیروزي تأثیر تحت شاید و زبان لقلقۀ تواندمی و نی شروطه نه ضع مقام در و م  مو
شد شده بیان شاه ضعف سلم تاریخی شواهد و با  کند،مین تأیید را گفته این وجه هیچ به م
ـــاه تلقی به توجه با باید مذکور موارد بنابراین  عبارت و کشمایم با وي رابطۀ از قاجار ش

سیر »سلطنت مقام صیانت« ستار کماکان شاه که این و شوند تف  مانه ماندن محفوظ خوا
 و شــود اداره ایشــان منویات اســاس بر مملکت که اســت بوده مردم و خود میان قبلی رابطۀ
 ســایر به پوشــاندن عمل جامعۀ و مردم زندگی بهبود و جمعیت ادارة در نه شــاه دغدغه تمام

 و زور به توســل با حتی ثروت و قدرت حفظ با ارتباط در بلکه »وارگی شــبان« هايویژگی
 برخاســته دنها ترین مهم عنوان به مجلس گرفتن نادیده و خود اتباع از بخشــی کردن قربانی

شینی رامی« ي ها ویژگی سایر و قانون به شاه قدرت کردن مقید و محدود و مشروطیت از   »ن
 .بهانه مابقی و است قدرت حفظ اصل. کرد جستجو

 آخوندزاده و سیاسی فلسفه -5-2
ـــور برخالف ـــمون تبیین عدم که ايعده تص قل مدرن مض یت و ع  طرف از عقالن

ـــوص این در او چنته بودن خالی بیانگر را آخوندزاده ) 225: 1386 نیا،آریایی(دانندمی خص
سدمی نظر به سوفی مقام در را آخوندزاده نباید که ر ست فیل سفه نتقالا و تبیین در که دان  فل

شا ایران به غرب ست بوده کو  متون از توانمی منديحکومت مقاله در فوکو شیوه به بلکه ا
ــنایی میزان به وي از مانده جاي بر ادبی ــفه با وي آش  وي کريف خطوط و برد پی غرب فلس

 .داد قرار شناسایی مورد را سیاسی عقالنیت و فلسفه با رابطه در
 دولت الف.

 و داندنمی جدا حکمت از را علم. دارد باور بشــري تجربه و عقل اصــالت بر آخوندزاده
ـــتی داور تنها را عقل. داندمی معلول و علت تابع را تاریخی رخدادهاي ـــتی و درس  نادرس

 سعادت کلی طور به و دارد شکوه دین اولیاي نقل برابر در عقل اعتباري بی از و شناسدمی
 معنی به وجود وحدت بر وي. داندمی عقل از پیروي و دادن قرار حجیت به منوط را بشــري
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ــتی جهان اینکه و مادي و عینی جهان وحدت ــت خود مخلوق هم و خالق هم هس  معتقد اس
ست شد کیهانی عقل از جزئی تواندنمی دولت وي نظر از بنابراین). 174: 1349 آدمیت،(ا  با

 و بشري عقل مبناي بر بایستمی جامعه عمومی امور و است بشر اراده از ناشی و برخاسته و
سوفانی آراءِ به اتکاءِ با صرفاً سو، چون هم فیل سکیو رو  علت ارادة پایه بر صرفاً و ولتر و منت
 . یابد سامان

 جامعه نظم مبناي حق ب.
ـــت باور این بر آخوندزاده ـــانیت حقوق از آگاهی که اس  و ردمم یکدلی و اتحاد به انس

ـــتبدادي حکومت از رهائی ـــامان آن نتیجۀ که انجامدمی اس ـــروس  و جاري امور به دادن س
ست حق مبناي بر زندگی عمومی سدمی و ا  حقوق و آزادیت از تو اگر ایران، اهل اي«: نوی
سانیت  طالب گشتی،نمی متحمل رذالت اینگونه به و عبودیت اینگونه به بودي،می خبردار ان

شخانه شده علم شادي، ها فرامو سایل نمودي،می بنا ها مجمع گ  کردي،می دریافت اتفاق و
 هتیج یک و یکدلی فقط تو براي زیادتري دیســـپوت از مراتب به اســـتطاعت و عدد در تو

ست الزم سر تو به اتفاق یعنی حالت این اگر. ا  خود و کرديمی فکري خود براي شدمی می
.... که کندمی تصــریح دیگر جاي در وي. داديمی نجات دیســپوت ظلم و پوچ عقاید از را
 حقوق نعمت از و مساوات لذت از و اندکرده گم یکپارگی به را کامله حریت آسیا مردم اما

 ). 141: 1349 آدمیت،(عاجزند حرمان این فهم بر و محرومند کلیتاً بشریت
 عرفی قانون حاکمیت بر تأکید پ.

یل همین به و بود غربی حقوق کاســـت و کم بی و کامل اخذ طرفدار آخوندزاده  دل
ــتبداد از رهایی ــدن نائل و اس ــرفت به ش ــتمی پذیر امکان بودن لیبرال با تنها را پیش  و دانس
. آوردمی شمار به بشري عقل و عرف براساس قوانین وضع و لیبرالیسم مانع را مذهبی عقاید

 قانون فلسفی پشتیبان مبانی تعارض به فلسفی و معرفتی مبانی و حقوق از کافی آگاهی با وي
سالمی شریعت و سلمانی فرهنگ و ا شروطه مانع و ظلم عامل را شریعت و بود برده پی م  م

سفه از منبعث حقوق که بود باور این بر و کردمی قلمداد قانون حاکمیت پذیرش و شدن  فل
 حقوق اجتماعی تحقق امکان نزد مبدل غربی الگوي بر ایران زبانی و فلسفی مبانی تا و است

 مطابق بایستمی قانون که بود معتقد و دانستمی بشري عقل را قانون منشأ وي ندارد وجود
 همچنین. شود گذاشته اجرا موقع به و تصویب به آنها نمایندگان یا مردم توسط زمانه اوضاع

 کامالً ) اسالمی شریعت و غربی قانون میان جمع(مستشارالدوله گرایی جمع ایده وي نظر از
 غربی قانون طلب تساوي ذات اسالمی، شریعت خالف بر آنرا دالئل از یکی و است مردود
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 را خود که شود وضع مجلسی سوي از قانون که است الزم آخوندزاده نظر از. شماردمی بر
 بنیاد خود عقالنیت بر تکیه با تنها و آن احکام به توجه بی و بداند شــریعت احکام از نیاز بی

). 64-66: 1396 احســانی، و نظیف طحان،(ورزد مبادرت مقررات و قوانین وضــع به بشــري
ماعی موانع بر وي تأکید این رغمبه  این در و دارد آگاهی قانون حاکمیت فرهنگی و اجت

ستا ضع را شبیه ایران براي را قانون و سب، حیوان چهار که کندمی ارابه یک به ت  گاو االغ، ا
ـــد گاومیش و ـــرعت و فهم میان تفاوت جهت به دارند را ارابه این دادن حرکت قص  این س

 ).112: 1351 مقاالت،(باشد داشته را الزم حرکت تواندنمی ارابه حیوانات
 قدرت شدن نهادینه ت.

. ســتنده ملی دولت تشــکیل و ملت و دولت اتحاد مانع اســالم علماي آخوندزاده نظر از
 و نددار تأکید حاکم بودن معصــوم ضــرورت بر که شــیعیان اعتقاد بر ضــمنی اشــارة با وي

 اعتقاد این وقتی تا که اســت باور این بر دانندمی ظالمانه و غاصــبانه را غیرمعصــوم حاکمیت
ـــاد و اختالف دارد وجود ـــت نخواهد وجود نیز ملت و دولت بین تض  یزن آنرا علت و داش
 قضاوت امر همچنین و هستند مردم رجوع محل علما اینکه از است عبارت که کندمی اعالم

 تدول مشــروع قدرت یگانگی اصــل با امر این و) 106: 1351 مقاالت،(آنهاســت دســت در
 .دارد مغایرت
 وطن دوستیث. 

وطن دوســتی(وطن پرســتی) به عنوان عنصــري الزم و ضــروري براي تشــکیل و دفاع از 
ستی به معنی  آخوندزادهدولت ملی مورد تأکید  ست. همان طور که در اروپا وطن دو بوده ا

شور و زادگاه به عنوان عامل ایجاد وحدت  سبت به ک سته جمعی ن پیوند عاطفی انفرادي و د
هاي مستقل و سیاسی جایگزین مسیحیت و کلیساي کاتولیک شد و راه براي تأسیس دولت

فی انسان همانند دوست داشتن نیز احتیاجات روحانی و عاط آخوندزادهملی هموار گردید، 
مداد می یان خانواده قل ـــوص تعیین مرز م مل مهمی در خص عا ـــتی را  کرد و وطن دوس

مهخود(ایران و ایرانی) و دیگري(از نظر وي اعراب) می نا تا در  ـــ اي دانســـت. در این راس
سجد به عنوان  شکل م ستن  سب دان ضمن نامنا سنیۀ ایران به  شی روزنامه ملت  خطاب به من

کند که عالمت مت ملت ایران به علت منحصــر نبودن در قوم و ملت ایران پیشــنهاد میعال
شانه اي از دولت ملی صفویان باشد. به رسمی ایران متشکل از آثار تاریخی ایران باستان و ن

باور وي اعتقادات دینی کارایی ســابق در خصــوص مقابله با دشــمن و حفظ وطن از شــر 
سی و ملت بیگانگان را ندارد و ال ستی و غیرت و نامو ست که مانند حزب بذر وطن پر زم ا
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 ).44: 1351دوستی در دل و جان مردم کاشته شود(مقاالت، 
ازي هم تحت تأثیر متفکران غربی در راســتاي هویت ســ آخوندزادهرســد که به نظر می

ن خود برایایرانی در صدد غیریت سازي بوده است و از آنجا که طرفدار غرب بوده است بنا
 کرده است.و دیگري را در قالب ایرانی و عرب بیان می

 آخوندزادهرابطه مطلوب حاکم و مردم از نظر  -5-3
سلطنت  آخوندزاده شدن قدرت از طریق تبدیل  صی  شخ شدن و غیر ستار محدود  خوا

شروطه حکومت شروطه بود. از نظر او نظام م سلطنت معتدله م ستبدادي به  ی مبتنی بر مطلقه ا
شریعت در تدوین آن دخا قانون ست بدون آنکه  سان ا ضوعه عقلی ان سی عرفی مو سا لتی ا

صالح از شروطه قانون در گرو ا ستبدادي به حکومت م شد و تغییر دولت ا شته با باال و یا  دا
ــد و در هردو حالت تربیت و آمادگی انقالب از پایین(خیزش مردمی) ممکن می لی را مباش

شمارد.  سی آن برمی  سا شرط ا شورداردو ستارگان فریب خورده نیز ک ستان  ي وي در دا
لکت بیند که در مممطلوب را در شیوه کشورداري یوسف شاه اصالح گر و تجددخواه می

شورتی از اهل دانش و خرد برپا کرده  داري آیین نو نهاده، قوانین جدید گزارده و مجلس م
 و ادارة کشور را به مردان کاردان و استوار سپرده است. 

سازش ناپذیري شریعت و اصول حکومت و  خوندزادهآ انون قدر انتقاد به یک کلمه بر 
سفه غرب تأکید می شی از فل سی نا سا صاصا سالمی(حدود و ق )، کند و قوانین مجازات ا

 پذیرش عدم تســـاوي حقوق زن و مرد و مســـلمان و غیرمســـلمان در حقوق اســـالمی و به
شی و خواجه ک شدن برده فرو شناخته  سمیت  سالمی را دالئر ل این ردن اطفال در جامعه ا

امور  کند و معتقد اســت که شــریعت راه تفکر براي ســامان دادنســازش ناپذیري اعالم می
 ). 154: 1349کند(آدمیت، عمومی و مربوط به کشور و مردم را سد می

سم و فاگرچه به نظر می صولی و به دلیل باور به اومانی ضع به طور ا سد که این مو سفه ر ل
غرب اتخاذ شده است، اما دالئل وي در این خصوص متأثر از موضع دین ستیزانه اوست و 
هرچند دالئل ابرازي وي همگی قابل بحث اســـت اما برخی از آنها از جمله انتقاد از منع زنا 
ـــدن آزادي و امنیت فردي و رواج خواجه کردن اطفال در  ـــریعت به بهانه محدود ش در ش

ک نادرست است. چرا که وي آزادي فردي را بر هنجار اجتماعی ناشی جامعه اسالمی بالش
ــت درحالی که می ــنت ترجیح داده اس ــع قوانین عرفی و بر مبناي از عرف و س دانیم در وض

شري نیز همواره می سنت جاري در جامعه را در نظر گرفت و بر عقل ب صر قوي  ست عن بای
اساس عرف و سنت در جامعه ایران اسالمی، زنا از اعمال هنجار شکن و قابل مجازات است 
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یک جازات و تکن ند در مورد م کان بهره گیري از هرچ به جلوگیري از آن ام هاي مربوط 
وجود دارد. و در مورد خواجه کردن نظریات حقوقدانان جامعه شناسان، انسان شناسان و... 

هاي اســالمی در برخی از جوامع اســالمی رایج اطفال نیز اصــوالً این رســم بر خالف آموزه
شده است و چنین رسمی به هیچ وجه از طرف اسالم به رسمیت شناخته نشده است. اما در 
ست،  شري جاي بحث  شریعت و قانون عرفی ب صوص تفاوت ماهوي مفهوم عدالت در  خ
سی  سیا سفه  ست درحالیکه در فل شریعت در قوانین ثابت الهی منعکس ا چرا که عدالت در 

 یابد. مدرن غربی عدالت در قوانین متغیر و مصوب مردم یا نمایندگان آنها انعکاس می
 گیرينتیجه
سط لخال در آمده بوجود ادبیات در نظر امعان با منديحکومت مقالۀ در فوکو  سدة اوا
 صــالحاتا« »دولتی تمرکز« جنبش دو تالقی بر تأکید با و هجدهم ســدة واخرا تا شــانزدهم

 ريگی کار به با وي پرداخت قدرت روابط مفهوم در وحدت عدم و گسست شرح به »دینی
ـــی عقالنیت مفهوم ـــیاس  فمختل مقاطع در قدرت روابط مفهوم تغییرات خود نظر مورد س

ــتا این در و داد نشــان را تاریخی ــبانوارگ« ،»امیرنشــینی« عقالنیت نوع ســه راس  و »قدیم یش
 . داد قرار شناسایی مورد را یک هر هايویژگی و »جدید شبانوارگی«

صالحات از مواردي ذکر با نیز مقاله این در صري بیان دینی، ا سفۀ از عنا سیکک فل  و ال
 بطۀرا در نگرش تغییر چگونگی بررســی با و شــودمی مربوط ســیاســی عقالنیت به که مدرن
سایی جهت الزم معیار فوکو نگاه از مردم و حاکم سی عقالنیت شنا  از کی هر مطلوب سیا

سی و فکري جریانهاي ضت در مؤثر سیا شروطه نه ست به م ست آمده د  و یک جداول به(ا
 .)شود دو مراجعه

 ماندگی قبع جبران براي چاره راه تنها که رسیدند نظر اتفاق این به مشروطه طرفداران
ــور ــاهان ظلم تقلیل و کش ــدمی مردم و حاکم رابطۀ از تلقی طرز در تغییر ش  از بنابراین. باش

ضت در که آنجا شروطه نه ست براي تالش م س سی عقالنیت نوع یک از رهایی و گ  و سیا
 عقالنیت مفهومی چارچوب بند به توجه با لذا است بوده مطرح آن از دیگري نوع به رسیدن

 و دبو آن تغییر پی در آخوندزاده که ســیاســی عقالنیت شــناســایی براي فوکویی، ســیاســی
  گردید. انتخاب وي مطلوب سیاسی عقالنیت همچنین

ـــیف و) 2(و) 1(جداول به توجه با  ـــواهد و مردم و حاکم رابطۀ از آخوندزاده توص  ش
 و آخوندزاده دوران در مســتقر ســیاســی عقالنیت که رســدمی نظر به شــده ارائه تاریخی
سی عقالنیت بلکه شبانوارگی سیاسی عقالنیت نه مشروطه  پیروزي آستانه در همچنین  سیا
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 شبانوارگی عقالنیت وجود بر مبنی فوکو قضاوت که درحالیست این. است بوده نشینیامیر
 امیرنشینی مابینفی مشترك عناصر وجود و رمه با رعیت کلمۀ معنایی تشابه باستان، ایران در
شارکت عدم جمله از قدیم شبانوارگی عقالنیت و شت در مردم م  شده موجب خود سرنو

  بدانند شبانوارگی را پیشامشروطه سیاسی عقالنیت اشتباه به پژوهشگران از برخی که است
 سیاسی فۀفلس و مسیحیت در دینی اصالح انسانگرایی، و اومانیسم تأثیر تحت آخوندزاده

ـــت قرار غرب ـــهاندحوزة رهایی قبیل از مواردي به و داش  دینی، هايآموزه از اخالق و یش
 دینی راف و عقل اصــالت دولت، بودن بشــر ســاختۀ روحانیت، قدرت نفی اســتبداد، با مبارزه
شاء بودن شت باور اخالق من ضع طریق از قدرت سازي درونی بر و دا سط قانون و  فرادا تو

می کیدتأ مردم معیشتی وضعیت بهبود و کشور آبادانی و پیشرفت جهت آن اعمال و جامعه
 . کرد

ــبانوارگی عقالنیت براي شــده مطرح هايویژگی به توجه با ) 2 شــماره جدول(جدید ش
 . است نموده تالش مذکور عقالنیت استقرار جهت در وي که گفت توانمی

صی برنامۀ آخوندزاده هرچند  شخ ستقرار براي م  داده ئهارا جدید شبانوارگی عقالنیت ا
ست ستانتیزم و ا ستقرار لوازم از را دینی پروت ضع از برخی اما داندمی مذکور عقالنیت ا  موا

 تحت تواندیم و نیست توجیه قابل ندارد سیاسی عقالنیت با هم ارتباطی که وي ستیزانۀ دین
 اطفال ردنک خواجه مثال عنوان به. باشد گرفته نشأت اسالم از وي کافی شناخت عدم تاثیر

 حالیکه در داندمی اسالمی هايآموزه از را است بوده رایج مسلمانان جوامع از برخی در که
 . نیست چنین دانیممی

ستی به آخوندزاده هرچند سترش و شدن سواد با در  را ردمم آحاد تمام میان در علوم گ
 داده ننشا تجربه اما دانستمی جدید سیاسی عقالنیت استقرار و اصالحات ماندگاري شرط
 و باشـد ذکورم موارد تحقق براي مانعی تواندنمی الفبا صـعوبت وي نظر برخالف که اسـت
 . است بوده بیهوده الفبا تغییر براي ایشان سالۀ چندین تالش

ـــرایط ماعی و اقتصــــادي فرهنگی، ش ـــتیز طرف یک از ایران اجت ندزاده وس  با آخو
سالمی هايآموزه ست بوده ایرانی جامعۀ سنت از ناپذیر جدایی جزئی که ا  دیگر طرف زا ا

جب بال عدم مو کار و آراء به مردم تودة اق ید وي اف جه و گرد هت در درنتی ـــتق ج  راراس
 .نیافت توفیقی جدید سیاسی عقالنیت

ستاد  شتند اعتقاد و بودند مردم تفکر طرز تغییر موافق مطهري ا  ظلمی از مردم باید که دا
 حکومت رابطه در تغییر لذا. کنند دفاع خود حق از بتوانند و یابند اگاهی شــودمی انها بر که
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 . بود نیز مطهري استاد خواست مورد مردم و
شهاندمورد در  ست و دین ارتباط ی ستاد مطهري سیا شتند اعتقاد ا  دو این ینب باید که دا

 استفاده هم رکنا در باید و هستند هم ملزوم و الزم سیاست و دین. باشد داشته وجود ارتباط
سالمی جامعه. شوند ست انتظار مورد که ا ست موارد تمام ا ست را سیا  که معنا نای به. دارا

ـــالم ـــند مردم خدمت در خواهد¬می حکام از اس ـــتقالل و باش ـــور اس  .نمایند حفظ را کش
 هريمط اهللا آیت اســت دنیاگریز دین اســالم که اســت کرده بیان که غرب یشــهاندبرخالف

 دنیا که تاســ کرده فراهم را شــرایطی بلکه نیســت دنیاگریز تنها نه اســالم که کردند اثبات
 . باشد انسان ارامش مکان

ستاد  در نباید روحانیت که کنندمی مطرح سیاست در روحانیت نقش مورد در مطهري ا
ست اجراییات ضی، نقش میتواند روحانیت. کنند دخالت سیا  افکار کننده هدایت و رهبر قا

 متخصـــصـــین به باید امر این و شـــود اجرایی مســـائل وارد نباید اما بگیرد عهده به را مردم
 .گردد واگذار

کلیات  و استاد مطهري در آخوندزادهآید این است که از مسائل مطرح شده آنچه برمی
سائل زیرمجموعه داراي تمایز می ستند اما در م سو و هم جهت ه شند. هر دوهم شمند با اندی

ستند تا مردم از طریق آگاهی یافتن از حقایق بتوانن صدد این ه صی د از زیر بادر  ر ظلم خال
ـــبت به فرهنگ غرب می آخوندزادهیابند. اما  ـــتاد داند امچاره این امر را گرایش نس ا اس

ور را حفظ کرد.از کنند که باید به اسالم پناه اورد و استقالل کشمطهري در این باره بیان می
سیاست  ل ازدر نظریات خود گفته است که روحانیت باید به طور کام آخوندزادهدیگر سو 

ــت جدا گردد.  ــیاس ــوند و دین از س ــته ش دانش  معتقد بود روحانیون آخوندزادهکنار گذاش
و در توانند در تصــمیمات کشــور تصــمیم بگیرند. از دیگر ســســیاســی کافی ندارند و نمی

 دزادهآخون. از دید شودمیماندگی کشور صورتی که دین وارد سیاست شود موجب عقب
س سنخ وي، ا ستی که با اینو افراد هم سیا ست و  شد چگونه الم دنیاگریز ا شه امیخته با اندی

 تواند موجب پیشرفت کشور شود؟می
اما اســـتاد مطهري مخالف این امر بودند. از دید ایشـــان روحانیون که درس ســـیاســـت 

ضاوت و خوانده شود و در زمیننه ق ستند باید به کار گرفته  سی ماهر ه سیا سائل  اند و در م
شند. اما در بحث اجراییات دخالت نکنند. در مورد رابطه دین هدایت مردم  ستفاده با مورد ا

و سیاست نیز ایشان معتقدند که این دو الزم و ملزوم هم هستند و نباید از هم تفکیک شوند. 
ست بلکه به دنبال سالم دنیاگریز نی ست. ا ست ا سیا سالم دین  سالم ا ست. ا ست ا شه در اندی
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ـــندد اما این به معناي بیزاري از دنیا ی به امور دنیوي را نمیگرایش بیش از حد و افراط پس
نیست. در اسالم به علم که الزمه پیشرفت یک جامعه است بسیار بها داده شده است و بحث 

 باشد. اند. این امر نمونه گرایش اسالم به دنیا میتعصب را در دین جایز ندانسته
چه اســتاد مطهري هدف از دید ایشــان با ان و مســیر رســیدن به آخوندزادهاندیشــه در کل

دانســت و ســعی گرایش به غرب را وســیله رهایی می آخوندزادهاند متفاوت اســت. فرموده
شت فرهنگ غرب را وارد فرنگ ایران کند و نام این امر را نیز تجددخواهی گ شته بود دا ذا

ـــتقل بود و زی ـــتاد مطهري معتقد بودند که باید در هر زمینه مس ـــور ر باراما اس ـــه کش اندیش
 غیرمسلمان نرفت. 

اد مطهري و توان عقالنیت را از دید است) مطرح شد، می1(لذا با توجه به آنچه در جدول
 به این شکل خالصه کرد: آخوندزاده

 
 آخوندزادهدیدگاه  استاد مطهري هدیدگا شاخصه فوکو
 کندمی حکمرانیامیر بر قلمرو خود  راندمی امیر بر جمعیت حکم نحوه حکمرانی

حاکم در پی رسیدن مردم به یک  اعمال قدرت
 هدف مشخص است

براي حفظ رابطۀ خود با امیرنشینی اش 
شود که مایملک وي محسوب می

 کند.اعمال قدرت می
شیوه رسیدن به 

 قدرت
 با زور و به شکل موروثی اقتدار معرفتی حاکم

تشخیص 
 شایستگی امیر

شناخت شایستگی حاکم از طریق 
وي نسبت به راه رستگاري احاد 

 شودمی جامعه کسب

حفظ رابطه با جایگاه و سمت خود به 
 عنوان امیر

تعامل حاکم با 
 مردم

حاکم در درون مردم قرار دارد و 
 کندمی با آنها مراوده

امیر بیرون از جامعه است و خود را جدا 
 گیردمی از جامعه در نظر

هـــــدف از 
 حکومت

احاد جامعه به  هدف حاکم رسیدن
 رستگاري اخروي است

 هدف امیر حفظ امیرنشی است
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ــــب  دلیــل کس
ــــنــاخــت از  ش

 جامعه

 حفظ قدرت رسیدن به صالح جامعه

 نظام شبانوارگی قدیم استوار است، در نتیجه با توجه به اینکه فوکو معتقد بود در ایران
قرار  آخوندزادهدیدگاه وي با استاد مطهري همسو و هم جهت است و در مخالفت با دیدگاه 

، امیر باید هر تالشی را براي حفظ قدرت به کار گیرد و در این راه آخوندزادهدارد. از دید 
جمعیتی که  الیک حاکم در قب ، اي قربانی شوند. اما از دید استاد مطهريممکن است عده

مسئولیت دارد و اگر نیاز شد براي اداي مسئولیت، خود را قربانی  ، کندمی تن حکومآبر 
 کند. 
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