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چكيده
انقالبیون در سالهای آغازین قیام مردمی در ایران علیه نظام شاهنشاهی با تاکید و اصرار
بر مولفههای سلب مشروعیت از سلسلهی پهلوی ،جریان مبارزه را سامان دادند.
براین اساس نخبگان انقالبی در طیف مسلمانان پیرو روحانیت مبارز ،بدون معرفی اجزاای
نظام سیاسی جایگاین ،کلیت نظام مطلوب را با محوریت والیت فقیه وارد سپهر سیاسزی
کشور کردند.
شتاب و شدت فرایند فروپاشی رژیم محمدرضا پهلوی ،پرسش های متعددی را در ترسیم
مولفه های نظام سیاسی موردنظر رهبران انقالب اسالمی متوجه آنان کرد که پاسخگزویی
به آن ها به منظور همراهی ثمربخش و نتیجهی نهایی نهضت مردمی ،ضرورتی انکارناپذیر
مینمود.
استاد شزهید مطهزری بزه عنزوان یکزی از برجسزته تزرین شزاگردان امزام نمینزی ره و
مطرح ترین رهبران فکری انقالب اسالمی ،سعی کرد با مساعی مسئوالنه و بهزرهگیزری از
اصول اساسی دین اسالم به همراه مقتضیات بومی و ملزی ایزران ،رزارروب مشخرزی را
برای استقرار الگوی حکمرانی و نظم جایگاین حل مساله و غلبه بر رزالشهزای پزیشرو
ارائه کند.
یکی از مسائل اساسی نظام سیاسی از ابتدای تاسیس تاکنون ،وضزعیت و شزرایخ نزا
جمهوری اسالمی ایزران بزرای مواجهزه و تعامزل بزا مخالفزان در بحزرانهزای دانلزی و
دنالتهای نارجی بوده که حاکمیت را همواره درمعرض دیدگاههای متناقض از همدالنه
تا مغرضانه قرار داده است.
این مقاله با درنظرگرفتن نقش بیبدیل اندیشه و سزیره ی علمزی و عملزی اسزتاد شزهید
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مطهری در تکوین فرآیند مبارزه و استمرار تاثیر آن در سالهای پس از پیزروزی انقزالب
اسالمی؛ درصدد پاسخ به این سوال است:
« از دیدگاه شهید مطهری ،در الگوی حکمرانی نظام جمهوری اسالمی ایران ،ررا و رگونه
بایستی مدارای سیاسی اعمال شود؟»
در ادامه با بهرهگیری از روش داده بنیاد و محوریت مفهومسازی ،ضمن تعریزف مزدارا در
اندیشه ی غرب و اسالم و تبیین جایگاه مولفزهی مزدارای سیاسزی در منظومزهی فکزری
استاد شهید ،کاربست مدارای سیاسی در نظام جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه ایشان در
حوزههای سهگانه ی بینش ،گرایش و کنش مزورد بزازنوانی و بازاندیشزی قزرار گرفتزه و
تجویاهای راهبردی در مواجهه با رالشهای موجود در این حوزه ارائه شده است.

واژههای کليدی :مدارای سیاسی ،الگوی حکمرانی ،اندیشه ی سیاسی ،شزهید مطهزری،
مخالفان سیاسی

مقدمه
از مهمترین چالشهای پیشروی انقالبهایی که بهه تیییهر نمهای سیاسهی مهیانجامه،
تبیین الزامات شکلی و محتهاایی رر رورا پاهاانقالب اسهه کهه رر انقهالب اسهالمی
ایرا نیز از راخل و خارج کشار رر مارر آ مباحث چالشبرانگیزی صارت گرفه.
مطالبهی حضرت امای خمینی (ره) بهعناا رهبر نهضه بهمنمار مشارکه رر
ساخه نمهای سیاسهی یهایگزینس په

از ارا ههی پیشهنهارهای متتلها از سهای

روحانیا روشنفکرا و گروههای سیاسیس با انجهای همههپرسهی و ریی اکرریهه
مرری رر  12فروررینماه 1358س با رونمایی از یمهاری اسالمی ایرا همراه ش.،
تلفیق رو عنصر یمهاریه و اسهالمیه بها پیانه ،ریهن و سیاسهه پهارارایم
سکاالریام سیاسی را با چالش ماایه کرره بار و برایناسها

بهرای ماایههه بها

متالفا خایش نیازمن ،تبیین اصال و مبانی خار باره اسه.
برایناسا

صارت بن،ی متالفا یمهاری اسالمی از حازهی فکر و ان،یشه

تهها مبههارزهی ماههلحانه و نمههامی رر راخههل و خههارج از کشههارس بیههانگر ضههرورت
ساما بتشی به الگای ماایهه و تعامل با متالفا سیاسی اسه.
ارا هی الگایی برای تعیین خطمشیها و ناع رفتار نمای سیاسی ماتقر با افرار
و گروههای متالا ازیمله رلمشیالیهای مائاال یمهاری اسالمی اسهه کهه
رر سپهر سیاسه ورزی ارتباط ماتقیمی با کارآم،ی و بهتبع آ بها بازتالیه ،منهابع
مشروعیه راشته و برهمیناسا

شاه ،شکلگیری و ارا هی طیفی متناع و متکرهر

از سالیق و مباحث مرباط به تااهل و م،ارای سیاسی با متالفا بارهایم.
فق،ا الگایی بامی از م،ارای سیاسی که برمبنای آمهازهههای ریهن اسهالی و
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بهرهگیری از فرهنگ و تم ،ایرا پیریزی ش،ه و نیز سلطهی گفتما ههای رربهی
رر حازهی علای اناانی ازیمله چالشهای اساسی به شمار میرور کهه ایهن امهر
سببساز اعمال سالیق متتلا رر سطاح گاناگا م،یریتی ش،ه اسه.
با رر نمر گرفتن این ماضاعس بازخاانی ان،یشهههای رهبهرا فکهری انقهالب
اسالمی از یمله شهی ،مطهری رر حازه م،ارای سیاسی میتاان ،به صارت شهایا
تایهی به ایماع نتبگانی بهمنمار اتتها راهبهرر مطلهاب رر الگهای حکمرانهی
یمهاری اسالمی ایرا کمک کن.،
 .١پرسشهای اصلی و روش پژوهش
آنچه رر این مقاله بهعناا ه،ف اصلی نشانهگذاری ش،ه اسه شناخه رقیق ابعار
م،ارا رر منمامه فکری استار شهی ،مطههری و کارباهه آ رر الگهای حکمرانهی
نمای یمهاری اسالمی ایرا اسه.
به همین منمار این مقاله تالش رارر برای کمک به ت،وین الگای مفهامی بها
محاریه م،ارای سیاسی به عناا راهبهرر حکمرانهی رر نمهای یمههاری اسهالمی
ایرا از بنیارهای ان،یشهای شهی ،مطهری بهره گیرر .از اینرو پرسشههای اصهلی
این ناشتار عبارتن ،از:
 مؤلفههای اصلی چرایی م،ارا و چگانگی اعمال م،ارا رر ان،یشههی اسهتار
شهی ،مطهری ک،امن،؟
 مح،ورهی م،ارا و ع،یم،ارا رر الگای حکمرانی نمهای یمههاری اسهالمی
ایرا با چه شاخصههایی شناخته میشار؟
روش تحقیق رر این مقاله روش راره بنیار با محاریه مفهایسهازی خااهه،
بار که عبارت اسه از فرآینه ،سهاخه یهک نمریههی ماهتن ،و مه،و از طریهق
گررآوری سازما یافتهی رارهها و تحلیل استقرایی مجماعه رارههای گررآوریش،ه
بهمنمار پاسخگایی به پرسشهای ناین رر زمینههایی که فاق ،مبانی نمهری کهافی
برای ت،وین هرگانه فرضیه و آزما آ هاتن( .،منصاریا )5: 1386
رر این روش تحلیل رارههایی که بهمنمار تکاین نمریه گررآوری مهیشهان،
با استفاره از ک،گذاری انجای میشار .ک،گذاری فرآینه،ی اسهه کهه رارههها را بها

کاربست راهبرد مدارای سیاسی در الگوی حکمرانی نظام جمهوری اسالمی ایران 33

نمریه پیان ،می ره .،ررواقع ازطریق ک،گذاری ک،های مفهامی ایجار میشان ،کهه
پیان ،میا رارهها و نمریه را روشن میکن .،این فرآین ،رر سهه مرحلهه بها عنهاوین
ک،گذاری باز محاری و انتتابی صارت گرفته که نتهای آ رر یه،ول مقالهه بهه
نمایش ررآم،ه اسه.
 .٢مفهومشناسی
 .١-٢مدارا در غرب

تفاوت تعریا مفهای تااهل و م،ارا رر ررب بهعناا خاستگاه اولیه پ،ی،ار شه،
آ رر یایگاه و معنای «مطالبه شهرون،ی» با معنا و مفهای آ رر اسهالی ضهرورت
مطالعه و پژوهش رر این ماضاع را بیشتر میسازر .تااهل و مه،ارا رر رهرب رر
ماایهه با عملکرر ناصااب نهار کلیاا رر حازه اعتقاری و ایمانی آرهاز شه ،و رر
مایر تطار خار به حازههای ریگر نیز سرایه کرر.
به عبارت ریگر ان،یشه تااهل رر علای اناانی به لحاظ تبارشناسی تاریتی از
رورا منازعات مذهبی رر اروپا پ،ی ،آم ،و رر آراز به معنای حق انتتهاب مهذهب
از سای فرر و عمل ب،ا بار و به ت،ری تااهل رربرابر هر عقی،های را شامل شه،
(بشیریه .)71 :1374
یا الک ماضاع تااهل و م،ارا را از مهذهب و شهناخه حقیقهه آ آرهاز
کههرره اسههه .او باتایههه بههه تجربههه خههار از ینههگهههای مههذهبی و برخاررهههای
ای ،الاژیک ناشی از فرقهگراییهای مالکی و یها بینیههای متنهاع رر نگهاه بهه
مایحیه م،عی میشار که عله اصلی برخاررهای ایتمهاعی زمها او ریشهه رر
اعتقارات شتصی مذهبی راررس به این ترتیب که هرک

به خار حق میره ،با سهیر

و سلاک و نگاه اب،اعی و بعضا ناصاابش به مذهب روش فکهری خهار را آیینهی
پاک و روش ریگری را تنها به این رلیل که از راه و روش او پیروی نمیکنه ،و بها
آرای او متالفه رارر ارت،ار بنام ،وی را به اسهم مهذهب مهارر آزار و شهکنجه
قرار ره ،رارت کن ،و حتی به قتل برسان،س ضمن اینکه معلای نیاهه رهیافهه و
شیاه نگرش خارش تا چه ان،ازه به حقیقه نزریک اسه (شریعه .)112 :1382
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می تاا گفه م،ارا و تااهل رر ررب باتایه به تجربه نهاگاار اروپها و نههار
کلیاا رر قرو وسطی پ،ی،ار ش ،و از این یهه بر مبهانی فلاهفی و نمهری تقه،ی
رارر .این مفهای رر مبانی فلافی و معرفهشناختی بهر ناهبیه گرایهی رر شهناخه
ابتنا رارر و رر مبانی رینی با نگاه ح،اقلی به گاهتره شهریعه مهی نگهرر .مه،ارا و
تااهل رر مبنای سیاسی رر ان،یشه ررب زایی،ه تکررگرایهی رینهی و نتیجهه مبهانی
پیشگفته رر حازههای فلافی نمری و تجربه تاریتی اسه.
 .٢-٢مدارا در اسالم

برخالف ررب مفهای تااهل و م،ارا رر اسالی از اصال و مبانی رینی باره کهه رر
آیات قرآ کریم و روایات رسال اکری (ص) و ا مهه اطههار (علهیهم الاهالی) به،ا
پرراخته ش،ه اسه.
تااهل و م،ارا رر ان،یشههای اسالمی به رو معنا به کاررفته اسهس نتاه بهه
معنی ساحه شرع مق،

اسالی و ریگری به عناا یک فضهیله اخالقهی و شهیاه

رفتار و عمل که رر حازه مناسبات فرری و ایتماعی نمار پی،ا مهیکنه،س بنهابراین
میا رو مقاله تلران

و تااهل و مه،ارای اسهالمی تفهاوت مهاهای ویهار رارر

(برزگر و بیات .)28 :1395
م،ارا و قاطعیه از رستارات اسالی و مارر تاکی ،اسالی اسه .اگرچهه معنهای
اولیه متبارر رر هن از م،ارا سازش و تحمل ریگهرا اسهه امها رقهه رر کتهب
لیای اخالقی آیات و روایات روشن میسازر که م،ارا و تااهل رر اسهالی رارای
مفهای گاتررهتری اسه .از صبر سهازش تحمهل بتشهش و تجاههل گرفتهه تها
مهرورزی خضاع و فروتنی همه رر مفهای م،ارای مه،نمر اسهالی مهیگنجه ،امها
مائله رر بیا ح ،و ح،ور و نحاه کارباه م،ارا رر شئا متتلا زن،گی اناانی
اسه (برزگر .)43-72 :1389
تااهل و م،ارا رر اسالی با آنچه رر معنای تلران

رر ررب به مه،ارا تریمهه

میشار رر تعریا رامنه ح،ور چرایی و چگانگیس تفاوتههای اساسهی رارر و
از آنجایی که نمای یمهاری اسالمی ایرا رر قانا اساسی با ابتنا بهر اصهال رینهی
ررزمینه حقاق شهرون،ی و نیز حقاق و تکالیا متقابل مرری و حاکمیهه تصهری
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راشته برای تبیین مفهای م،ارا رر ان،یشه و رورا رهبری حضرت امای خمینی(ره)
از تعریا و مفهایشناسی م،ارا رر اسالی و قرآ کریم بهره گرفته میشار.
 .٣-٢مدارا در آرای اندیشمندان اسالمی

مفهای م،ارا ازیمله رل مشیالی های فالسفه و ان،یشمن،ا اسالمی با مشهرب ههای
متفههاوت بههاره اسهههس امهها آنچههه ایمههاع نتبگههانی بههر آ ویههار رارر ضههرورت
انکارناپذیری م،ارا و تحمل اسه که زمینهساز ه،ایه و سعارت ناع بشر اسه.
تاکی ،برخی از رانشهمن،ا اسهالمی بهر یایگهاه مه،ارا و تاهاهل رر اینها
فضا ل همانن ،خاایه نصهیرال،ین طاسهی رر اخهالق ناصهری احمه ،بهن محمه،
ماکایه رر تهذیب االخالق ص،رالمتألهین شیرازی رر حکمهه متعالیهه و عبه،ال
یااری آملهی رر حماسهه و عرفها بهر ایهن اسها

اسهه کهه مه،ارا را ازیملهه

فضیله های اخالقی بر می شمارن ،که یل فضیله عای صبر قرار می گیرن ،که خار
از انااع فضا ل واباته به فضهیله شهجاعه اسهه .امها بهه همهین میهزا ایمهاع
نتبگانی رر تقایم بن،ی م،ارا و تااهل به م،ارای مم،وح و م،ارای مذمای نیهز رر
میا ان،یشمن،ا اسالمی ویار رارر.
آنچه رر کنار رویکرر مربه به تحمل و م،ارا رر فلاهفه سیاسهی اسهالی از آ
نای برره می شار «م،اهنه» اسه که ویه منفی م،ارا و تاهاهل را شهکل مهی رهه.،
م،ارا نرمی با مرری و م،اهنه نرمی رر حقیقه اسه .متعلق مه،ارا اناها و متعلهق
م،اهنه حقیقه اسه .امای خمینی(ره) رر شرح ح،یث ینار عقل و یهل این گانه
بیا می کن :،اگر بری ،رسه معیاب را که بای ،بری ،با مه،ارا و مالیمهه بریه،
زحمه فراهم کن ،بای ،با عنا و عجله و ش،ت کار را انجهای رار کهه ایهن خهرق
عین رفق و م،ارا اسه (امای خمینی(ره) .)1374
نکته اساسی رر تعریا مح،وره اعمال م،ارا و رر نقطه مقابهل محه،وره اعمهال
خشانه به عناا مفهای روبه روی م،اراسه که ضرورت بازخاانی و بررسی منمامه
فکری و ان،یشهای هرک،ای از رانشمن،ا و فالسفه اسالمی را ضروری مینمایان.،
رر نحاه ماایهه حکامه اسالمی با متالفا ان،یشمن،ا و فالسهفه اسهالمی
اولایه اول را رر تعامل با متالفا م،ارا و سعه ص،ر مهی راننه ،زیهرا رر ان،یشهه

36

♦ سال بیستونهم ♦ شماره نودوپنج ♦ تابستان 1399

سیاسی اسالی حکامه و ق،رت سیاسی برای نیل افرار یامعه به سهای سهعارت و
تعالی ماضاعیه می یاب .،آ چنا که رر ک،گذاری مفاهیم و گزاره ههای مهرتبط بها
رانشمن،ا اسالمی بهه آ پرراختهه شه،ه اسهه سهه مفههای شهرافه بهرارری و
سعهص،ر را میتاا رر این منمامه معرفی کرر.
جدول  .1مدارا و تساهل در آرای اندیشمندان اسالمی
کدگذاری باز

کدگذاری محوری

کدگذاری انتخابی

گزارهها
اختیار تمامع یار انسان و پذیرش حق
ایمان امری قلبی است که از راه زور حاصل نمیشود.
مدارا و تساهل از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره
مدارا و تساهل منحصر به اخالق فردی نیست بلکه فضیلتی سیاسی و اجتماعی است.
مدارا و تساهل بهنوعی توانایی و تعهد است.
مدارا و ت ساهل در اصول اعتقادی جایز نیست.
منع مسلمانان از ناسزاگفتن و دشنامدادن ،توهینکردن و افترا زدن.
چشمپوشی از انتقام و بدهیها (گذشت و عفو)
مدارا و تساهل ضرورت اجتماع انسانی.
مدارا و تساهل در رابطه مردم با مردم شایسته است.
مدارا و تساهل زمینهساز نفوذ در دلهاست.
در مسائل اساسی نظام همانند امنیت و عدالت ،مدارا و تساهل جایز نیست.
نگاه مطلق انگارانه به مدارا و تساهل آسیب جدی به این مفاهیم میرساند.
مدارا نرمی با مردم و مداهنه نرمی در حقیقت است.
خشونت تحت شرایطی خاص برای مقابله با توطئه و عمل منافقانه جایز است.
حد معقول مدارا و تساهل مطلوب است و اگر از حدود آن تجاوز شود ،ارزش و
فضیلت نخواهد بود.

مقولهها

دانش دادهبنیاد

شرافت و عظمت
نفس و منزلی از
منازل سالکین

شرافت

فضیلت اجتماعی با
تأکید بر فضیلت عام
صبر و شجاعت

برادری

تأکید بر رعایت
حقوق شهروندی و
اعمال خشونت در
مقابله با توطئه و
عمل منافقان

سعهصدر

 .٣مؤلفههای مدارا در اندیشهی شهيد مطهری

از ریرباز رین اسالمی رر یک تقاهیم کالسهیک بهه سهه بتهش عمه،ه اعتقهارات
اخالقیات و احکهای فقههی و عملهی طبقههبنه،ی شه،ه اسهه .بههطارمرهال کتهاب
«اصالکافی» کلینی رر ح،ور هزار سال قبل برمبنای این ساختار سهگانه به ت،وین
روایات و احاریث پ

از ریبه کبری پرراخته اسه .یل ،اول به اصال ریهن روی

به رستارات اخالقی و یل،های بع،ی با عناا فروع کافی بهه فهروع ریهن و فقهه
اختصاص یافته اسه .احم ،نراقی نیز از این سه ناع بههعنهاا علهای وایهب یهار
کرره اسه .صاحبنمرا و کارشناسا بریاتهی اسالمی آ را رر مباحث علمهی
خایش رر طال تاریخ پروران،ه ان .،عالمه طباطبایی با صراحه و تهایهی خهاص
رر کتب و مقاالت و رر تفایر المیزا به این الگای سهگانه پرراختهانه ،و ریهن را
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شامل سه بتش عقای ،اخالق و احکای (عملی) راناتهان( ،برزگر .)46 :1389
استار شهی ،مرتضی مطهری نیز بر این سبک و سهیاق ضهمن تطبیهق الگهای
سهگانه ی اسالمی یعنی عقای ،اخالق و احکای با ابعار سهگانهی شهناختی عهاطفی
و کنشی اناا سازگاری این الگای اسالمی را بها ابعهار اناهانی مطهرح مهیکنه،
(مطهری (.)66 :1382 )1
بر این اسا

رر این مقاله با بهرهگیری از الگای سهگانه مؤلفههای مه،ارا رر

ان،یشهی استار شهی ،مطهری بیا خااه ،ش.،
 .١-٣آزادی اسالمی

از ری،گاه شهی ،مطهری فرر مامن به آخرت از بن ،تعلق رنیا رهانیه،ه شه،ه و ایهن
امر سبب میشار تا به آزاری ریگهرا احتهرای گهذاررس زیهرا اناها تها زمهانی کهه
روست،ار رنیا باش ،اسیر شهات خشم و حرص خار اسه و نمهیتاانه ،پاسه،ار
آزاری ریگرا باش( ،مطهری .)26 :1384
شهی ،مطهری معتق ،اسه« :اعتقار به خ،ا مااوی اسه با اینکه اناها آزار و
متتار باش( »،مطهری مجماعه آثهار یله .)526 :1 ،رر منمامههی فکهری شههی،
مطهری آزاری رر ساحه های اعتقاری اخالقی و سیاسی رارای ح،ور مشتص و
متفاوتی اسه که لزوی رعایه آ ضرورت رارر.
رر سههاحه آزاری فکههری و عقیهه،تی بهها اسههتنار بههه قههرآ کههریم و سههیرهی
ا مهاطهار(ع) و هم چنین روایات و احاریهث معتبهر اسهتار شههی ،بهه آزاری بیها
معتق،ن،س «هر مکتبی که ایما و اعتقاری به خهار نه،ارر یلهای آزاری ان،یشهه و
تفکر را می گیرر .اینگانه مکاتب ناچارن ،مرری را رر یک مح،ورهی خاص فکری
نگه رارن ،و از رش ،افکارشا یلاگیری کننه .،مهن اعهالی مهیکهنم کهه رر رژیهم
یمهاری اسالمی هیچ مح،وریتی برای افکار ویار ن،ارر و از بهاصطالح کانهالیزه
کرر ان،یشهها خبر و اثری نتااه ،بار .همه بای ،آزار باشن ،که حاصل ان،یشههها
و تفکرات اصلیشا را عرضه کنن( »،مطهری (.)11 :1372 )1
است،الل شهی ،مطهری بهرای مه،ارای حه،اکرری رر سهاحه عقیه،تی -فکهری
اینگانه اسه« :من رر ناشتههای خار ناشتهای :هرگهز از پیه،ایش افهرار شهکاک رر
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ایتماع که علیه اسالی ستنرانی میکنن ،و مقاله مینایان ،متأثر که نمهیشهای ههیچ
از یک نمر خاشحال میشای .چا میرانم پی،ایش اینها سبب میش ،کهه چههرهی
اسالمی بیشتر نمایا شار .ویار افرار شهکاک و افهراری کهه علیهه ریهن سهتنرانی
میکنن ،وقتی خطرناک اسه که حامیا رین آ ق،ر مهرره و بهیروح باشهن ،کهه رر
مقای یااب برنیاین،س یعنی عک العمل نشا ن،هن،س اما همین مق،ار حیات و زنه،گی
رر مله اسالمی ویار راشته باش ،که ررمقابل ضهربه رشهمن عکه العمهل نشها
ب،هن ،مطمئن باشی ،که ررنهایه امر به نفع اسالی اسه» (مطهری (.)11 :1372 )1
شهی ،مطهری رر آزاری عقی،ه و فکر مرز اعمال مح،وریه را مقابله با ارا هه
افکار و عقای ،شتصی با بهره گیری از عناا اسالی بیا میکنن« :،احهزاب و افهرار
ررح،ی که عقی،هی خارشا را صریحا میگاین ،و با منطق خار به ینهگ منطهق
ما میآین ،آ ها را می پذیریمس اما اگر بتااهن ،رر زیر لاای اسالمی افکار و عقای،
خارشا را بگاین ،ما حق راریم که از اسالی خارما رفاع کنیم و بگهاییم اسهالی
چنین چیزی نمیگای ،حق راریم بگاییم به نای اسالی این کار را نکنی( »،مطههری
(.)17 :1372 )1
رر این ساحه میتاا عصارهی ری،گاه شهی ،مطهری را اینچنین یمعبنه،ی
کرر« :من به یاانا و طرف،ارا اسالی هش،ار میرهم کهه خیهال نکننه ،راه حفه
معتق،ات اسالمی یلاگیری از ابراز عقی،هی ریگرا اسه .از اسالی فقهط بها یهک
نیرو میشار پاسه،اری کهرر و آ علهم اسهه و آزاری رار بهه افکهار متهالا و
ماایههی روشن و صری با آ ها» (مطهری (.)19 :1372 )1
رر ساحه اخالقی -گرایشی شهی ،مطهری معتقه ،اسهه اخهالق نهاعی تربیهه
اسه که رر آ خلق و حاله و عارت کاب میشار( .مطهری ()436 347 :1384 )2
بر این اسا

شهی ،مطهری میا آزاری و اخالق نابتی ماتقیم برقرار مهیکه.،

زیرا آزاری اناا رر مایر کمال به او کمکرسا اسهه« :آزاری یعنهی نبهار مهانع
نبار یبر نبار هیچ قی،وبن،ی رر سر راه پ

آزاری و میتاانم راه کمال خاری را

طی کنم .نه اینکه چا آزاری به کمال خار رسی،های» (مرتضی مطهری (.)1394 )1
استار شهی ،رر ساحه اخالق -گرایشی اعتقاری بهایبار و تحمیل رر فراگیری
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اخالقیات ن،اشته و البته هرجومرج را نیز به رلیل آنچه از آ با عناا نفهی اخهالق و
فضایل اخالق یار میشار رر میکنن .،بهه تعبیهر ریگهر رر ایهن سهاحه اسهتب،ار و
هرجومرج بهمرابهی رو لبه یک قیچی به اخالق ضربه وارر میکننه،س زیهرا ایهن رو
شرایط اخالقی را رر یامعه رگرگا میسازن .،با ررنمرگرفتن این وضعیه مه،ارای
نمای سیاسی رر حازهی اخالق -گرایشی بایاتی معت،ل بهاره و ضهمن پاسه،اری از
ح،ور الهی از رلتی ،به ورطهی استب،ار و ایبار و تحمیل ایتناب کن.،
رر ساحه فقهی -سیاسی که بها کهنشههای سیاسهی ماایهه هاهتیم شههی،
مطهری بهطارمشتص به ح،ور و زوایای آزاری و م،ارای سیاسی اشاره رارر.
«رر حکامه اسالمی احزاب آزارن ،و هر حزبی اگر عقی،هی ریراسالمی ههم
رارر آزار اسهس اما ایازهی تاطئهگری و فریبکاری نمیرههیم» (مطههری :1379
)13 -14
آزاریبیا رر ابراز عقایه ،آزاری احهزاب و انجمهنهها آزاری رر انتتابهات
سهگانهی محاری رر نابه میا م،ارای سیاسی و آزاری اسالمی اسه که حه،ور
و ثیار آ رر قالب سه محار تاسط استار شهی ،مطرح ش،ه اسه:
 اخالل آزاری فرر رر آزاری ریگرا یا سلبکنن،هی آزاری ریگرا .
 اخالل آزاری فرر رر مصال عالیههی ایتمهاعس رر ایهن حالهه اولایهه بها
مصال عالیهی ایتماع اسه.
 اخالل آزاری فرر رر مصال مالم شتصهی خهار فهرر تعلهیم و تربیهه
به،اشه و حف الصحه (حاینی .)15 :1395
بر این اسا

ناهبه آزاری اسهالمی و مه،ارا رر سهاحه فقههی -کنشهی بها

سنجهی سهگانهی بیا عقای ،سیاسهی فعالیهه احهزاب و انجمهنههای سیاسهی و
انتتابات میزا میشار.
نمای اسالمی رر این سهگانه مقی ،به م،ارا بهاره و حه،ور و ثیهار پهیشگفتهه
مح،ورهی م،ارا را معین میکن.،
 .٢-٣کرامت انسانی و اخالق اسالمی

شهی ،مطهری بنا به اصال اعتقاری رین اسهالی کهه به،ا معتقه ،بارنه ،اناها را
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رارای کرامههه اتههی پن،اشههته و بههرایناسهها

گفهههوگامحههاری و امتنههاع را بههر

برخاررهای سلبی و ایباری مق،ی می شمررن .،رر ری،گاه استار شهی،س باتایهه بهه
کرامه ناع اناا بایاتی نرمی و م،ارا رر رعات و گفهوگا محهار باشه ،تها بها
بهره گیری از است،الل به سمه اقناع پهیش رفهه .ایهن مههم از آنجهایی ضهرورت
می یاب ،که ب،انیم کرامه اناانی اسا

حقاق و تکالیا اناا بهشمارمیرور و رر

رین اسالی مهمترین محار و شاخص آ تقاا و ایما اسه« .با مکری راشتن نفه
اسه که تمای اخالق مق،سه رر اناا زن،ه میشار و تمای اخالق ر یلهه از اناها
رور می شار .اگر این خار کرامه پی،ا کهرر شتصهیه خهارش را بازیافهه و رر
اناا زن،ه ش ،ریگر به اناا ایازه نمیره ،که راستی را رهها کنه ،رنبهال ررو
برور امانه را رها کن ،رنبال خیانه برور عزت را رها کن ،رنبال تن به له رار
برور عفهکالی را رها کن ،رنبال ریبه کرر برور ( ...مطهری (.)159 : 1372 )2
با ت،قیق رر کرامه اناانی شههی ،مطههری پیانه ،ماهتحکمی را بها اخهالق
اسالمی مطرح میکنه .،ررحقیقهه مهیتهاا کرامهه را اسهتاانهی اصهلی اخهالق
برشمر ر و این رو را الزی و ملزوی یکه،یگر راناهه .تایهه بهه ایهن رو مؤلفهه رر
ارتباط وثیق با مفهای مه،ارا و قه،رت پهذیرش و تحمهل آرای متهالا بههمنمهار
گفهوگای احان با کلی،واژهای به نای تااضع پیان ،میخارر.
البته نبایاتی تااضع را با تحقیر نف

اشتباه گرفه زیرا تااضع رر همافزایهی

با کرامه اناانی اسه که بنا به فرمهایش امیرمامنها علهی (ع) سهببسهاز رفعهه
اناا میشار« .بالتااضع تکا الرفعه»
تااضع را می تاا حاصل اشتراک معنایی کرامه اناانی و اخالق اسهالمی رر
رسهیابی به مفهای م،ارا عناا کرر.
براین اسا

نابه کرامه اناانی و اخالق اسالمی با مه،ارا رر سهاحهههای

عقی،تی -فکری و اخالقی -گرایشی ح،اکرری اسه .رر این معنا باتایه بهه اصهل
احترای به کرامه اناا و رعایه اخالق نمای سیاسی اسالمی ماظا اسه رر این
حازهها با شهرون،ا م،ارای ح،اکرری را اعمال کن ،و رر سهاحه فقههی -کنشهی
رر مااقعی که فرر تتلا یا یرمی را که ماتحق مجهازات اسهه مرتکهب شهارس
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حف کرامه و رعایه اصال اخالقی رربارهی او الزای رارر.
 .٣-٣عدالت

شهی ،مطهری ع،اله را اینگانه معرفی میکن« :،عه،اله عبهارت اسهه از تعامهل
متناسب با هرک

و هرچیهز بههحاهب اسهتع،ار لیاقهه و شایاهتگی» (مطههری

.)259 :1371
«ع،اله مق ،ترین مق،مات بشر اسه .الاقهل ررمیها مق،سهات ایتمهاعیس
ازقبیل آزاری رماکراسی و مااوات از همه مق ،تر باره تهامینکننه،ه همهه آ
مق،سات می باش .،ع،اله آرما هماره ی بشر و امهری مهافاق اناهانی اسهه کهه
شایاته اسه همه اناا ها از هیچگانه ف،اکاری ممکهن ررراسهتای برقهراری آ
رریغ ننمای( »،مطهری .)259 :1371
شهی ،مطهری ع،اله را بهمرابه میهزا و ضهرورت تعهارل بهرای به ،و روح
می ران ،و معتق ،اسه« :از ری،گاه اسالی ع،اله مقیا
(مطهری  )14-15 :1362و میافزای« :،معنای مقیها

رین اسه نهه عکه

آ ».

ریهن بهار عه،اله همهین

اسه که فقیه شیعه به هنگای استنباط احکای رین بایه ،عه،اله را رر سلاهله علهل
احکای لحاظ نماره و احکای رین را منطبق بهر عه،اله بتااهه ،نهه رر سلاهلهی
معلالها» (مطهری .)14-15 :1362
با این ری،گاه اساسا حف و حراسه از رین خ،ا به،و پایبنه،ی بهه عه،اله
امکا پذیر نباره و به بیا صری نمای اسهالمی مجهاز بهه زیهر پها گذاشهتن عه،ل
اسالمی با مجازهایی همچا حف رین یا نمای اسالمی نیاه.
از این منمر رر روگانههایی همانن ،امنیه و ع،اله اصاله بها عه،اله بهاره و
تمامی کارویژههای حکامه اسالمی بایاتی رر یل مفهای ع،اله رستهبن،ی شار.
ع،اله رر بلن،ای کارویژه برپایی نمهای و حکامهه اسهالمیس تنمهیمکننه،هی
نابه اعمال و ع،ی اعمال مفهای مه،ارا خااهه ،بهار .ناهبه عه،اله و مه،ارا رر
ساحههای سهگانهی عقی،تی -فکری اخالقی -گرایشی و فقهی -کنشی بر همین
مبانی استاار اسه .ررحقیقه بای ،گفه ع،اله رر مرتبهای باالترس سهنجهای اسهه
که کارگزارا نمای سیاسی رر ساحههای سهگانهه بایاهتی مه،ارا را بها آ میهزا
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کنن .،ب،ینمنمار میتاا از واژهی حقاق شهرون،ی رر ارتباط با مه،ارای سیاسهی
نای برر که مجماعهای از نابه ع،اله با ساحههای سهگانه اسه.
جدول  .۲مولفههای مدارا در اندیشهی استاد شهید مطهری
کدگذاری باز

کدگذاری محوری

کدگذاری انتخاب

گزارهها
اعتقاد به خدا مساو ی است با اینکه انسان آزاد و مختار باشد.
فرد مؤمن به آخرت به آزادی دیگران احترام میگذارد
انسان دوستدار دنیا ،اسیر شهوت و خشم و حرص است ،در نتیجه نمیتواند پاسدار
آزادی دیگران باشد.
مکتبی که ایمان و اعتقاد به خود ندارد ،جلوی آزادی اندیشه و تفکر را میگیرد.
در جمهوری اسالمی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد به شرطی که به نام
خودشان باشد و نه به نام اسالم
اجازه ی توطئهگری و فریبکاری را نمیدهیم
با کرامت انسانی تمام اخالق مقدسه در انسان زنده میشود.
کرامت انسانی باعث می شوند انسان به دنبال دروغ و خیانت و تن به ذلت دادن ،نرود.
حفظ کرامت انسانی و رعایت اخالق اسالمی از سوی نظام اسالمی مورد تأکید است.
زیربنای اخالق ،بازگشت دادن انسان به نفس خود و متوجه کردن او به شرافت و
کرامت ذاتیاش است
عدالت یعنی تعامل متناسب با هرکسی و هر چیز بهحسب استعداد ،لیاقت و شایستگی
عدالت ،تأمینکننده ی همه مقدسات میباشد
عدالت ،آرمان هماره ی بشرواری مافوق انسانی است
عدالت ،مقیاس دین است نه عکس آن
نظام اسالمی برای حفظ و حراست از دین نیاز به زیر پا گذاشتن عدالت نمیباشد.
عدالت ،سنجه ی اصلی در نسبت مدارا و نظام سیاسی میباشد.

مقولهها

دانش داده بنیاد

اصل آزادی
اسالمی

تربیت

اصل کرامت
انسانی و اخالق
اسالمی

تواضع

اصل عدالت

حقوق شهروندی

 .۴مولفههای مدارای سياسی در الگوی حكمرانی از دیدگاه شهيد مطهری
 .١-۴مدارا با مكاتب فكری ،متحجران و متجددان

استار شهی ،را میتاا پرچمرار مقابله با یمار و تحجر راناه و از همین رو میتهاا
شهی ،مطهری را شهی ،مبارز با تحجهر نیهز نامیه .،اسهتار تحجرگرایهی و تجه،رگرایی
افراطی را معلال «یمار» و «یهل» راناته و میگایه« :،یامه ،از هرچهه «نها» اسهه
متنفر اسه و یز با کهنه خا نمهیگیهرر و «یاههل» ههر پ،یه،ه ناظههاری را بهه نهای
مقتضیات زما به نای «تج،ر» و ترقی مایه میشمارر (مطهری (.)11۰ :1394 )2
برایناسها

بایه ،گفهه رر ان،یشهه و ریه،گاه شههی ،مطههری متحجهرا و

متج،را افراطی گرفتار بیماری و انحراف هاتن ،و آ ها را خطر میران« .،رر یک
مقیا

کال و کلی تفریط تحجر و افراط تج،ر هررو براررا روقلای یههلانه:،
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الجاهلُ إما مُفْرِطٌ یو مُفَرِِّط» (مطهری (.)2۰ :1394 )2
استار شهی ،رر پیشینه تحجرگرایی به یریا های یل اشاره رارن:،
الا) گروهک خاارج که با شعار «حابنا کتهابال» سهبب انهزوای عتهرت و
سنه نبای ش ،و خاارت یبرا ناپذیری به یامعه اسالمی وارر کرر.
ب) افراری که قرآ را یکسره به کنار نههاره و بها شهعار «حاهبنا احاریرنها و
اخبارنا» قرآ کریم را از بطن یامعه منزوی کررن.،
ج) یریانی که تفکر و تعقل را تعطیل کرره و بها شهعار « یَیْهنَ التُِّهرابُ وَرَبّ
األَرْبابِ» فکر و عقل را به گاشهای وانهارن.،
قشریگرایی اخباریگری و ظاهرگرایی از ریشههای یمهار و تحجهر اسهه
که شهی ،مطهری ب،ا پرراخته اسه .این وضهعیه رر رورا مبهارزه انقالبیها بها
رژیم پهلای با روزآم ،کرر مبانی فکری خار رر صهفاف مبهارزین وارر شه،ه و
مافق ش ،تا طرف،ارانی را بهخصاص از میا یاانا ساما رهی کن.،
بارزترین نمار ساما یافته تحجر را میتاا رر گروههی کهه بها نهای «انجمهن
حجتیه» شناخته می ش ،مشاه،ه کرر .این گروه باتایه به آنچه ریاع به اصل رین
میپن،اشه رر مااقعی حاها

سهببسهاز برخهی اشهکاالت رر رونه ،مبهارزهی

عمامی مرری به رهبری امای خمینی (ره) با رژیم پهلای شه ،کهه بهارزتهرین آ را
میتاا رر مایرای چرارانی یشنهای نیمه شعبا برشمرر.
حضرت امهای (ره) رر اعتهراب بهه اعمهال سهرکابگرانههی رژیهم پهلهای
یشن های نیمه شعبا را تعطیل اعالی کرره بارن ،و با ص،ور اعالمیههای خااسهتار
ع،ی برگزاری این یشنها بهمنمار ابراز هم،رری بها کشهتهشه،گا اعتراضهات و
تایه به مبارزه تا پیروزی نهایی شه،ن .،امها انجمهن حجتیهه رر متالفهه بها ایهن
ماضاع برگزاری یشنها را ب،و تایه به وضعیه و ماقعیهه یامعهه خااسهتار
ش ،و رر خاشبینانهترین حاله می تاا گفه از تحلیهل وضهعیه یامعهه عهایز
بارن،س زیرا با مبانی فکری که رر آ تعارل ویار ن،اشه تصمیمگیری میکررن.،
شهی ،مطهری ازیمله متفکرانی اسه که رر مقابلهه بها ایهن رسهته ههیچگانهه
م،اهنههای را روا ن،اناههته و البتههه شههیاهی مقابلههه ایشهها شههیاهی آگههاهسههازی و
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ماایههی فعاالنه ازطریق برنامههای فرهنگی و ایتماعی باره اسه.
شهی ،مطهری با اعتقار به حقانیه رین اسالی ایازهی اظهارنمر و فعالیهه را
برای این رسته مجاز شمرره که البته برایناسا

کهه بها تهابلای همها یریها رر

صحنهی فکری وارر ش،ه و عقای ،خار را با تابلا و نای اسالی مطرح ناازن.،
«از اسالی فقط با یک نیرو میشار پاس،اری کرر و آ علم اسهه و آزاری رار
به افکار متالا و ماایهه صری و روشن با آ ها» (مطهری (.)19 :1372 )1
اگر بتااهن ،رر زیر لاای اسالی افکار و عقای ،خارشا را بگاینه ،مها حهق
راریم که از اسالی خارما رفاع کنیم و بگاییم اسالی چنین چیزی نمیگای ،حهق
راریم بگاییم به نای اسالی این کار را نکنی( »،مطهری (.)19 :1372 )1
«اگرچه مرری رر ماا لی که بای ،رر آ فکر کنن ،از تر

اینکهه مبهارا اشهتباه

بکنن ،به هر طریقی آزاری فکری ن،هیم و یا روحشها را بترسهانیم کهه رر فهال
ماضاع رینی و مذهبی مبارا فکر بکنی این مرری هرگز فکرشها رر ماها ل رینهی
رش ،نمیکن ،و پیش نمیرور» (مطههری مرتضهی سلاهله یارراشههههای اسهتار
مطهری ج اول 46 :انتشارات ص،را).
استار شهی ،بازهم بنا به شیاهی یامع خار مطلق ناگرایی را تاییه نمیکن:،
« ...از طرف ریگر قرآ نمیگای ،هرچه سنه اسه بای ،بر ههم کابیه ،و
هرچه نا اسه بای ،پذیرفه .یک ع،ه هم میگاین ،ناگرایی این چطهار
اسه؟ ناگرایی هم ررسه نیاه زیرا هر نایی عالمه رش ،و تکامهل و
پیشرفه نیاه .هر کهنهای ابت،ا نا باره اسه هر سنه احمقانههای یهک
روزی نا باره اسه آیا روز اولی که نا بار ررسه بار حهاال کهه کهنهه
ش،ه اسه ب ،ش،ه اسه؟

نه روز اولی هم که نا بار چرنه ،بهار قهرآ مهیگایه ،حقیقههگرایهی بها
عقلگرایی و منطقگرایی» (مطهری مرتضی تحجر و تج،ر از منمهر اسهتار شههی،
مطهری پایگاه یامع استار شهی ،مرتضی مطهری).
با این اوصاف می تاا ری،گاه شهی ،مطهری را رر مارر تحجر چنین از زبها
استار بیا کرر:
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«اسالی هم با یمار متالا اسه و هم با یهاله خطری که متایه اسهالی
اسه هم از ناحیهی این رسته اسه و هم از ناحیهی آ رسهته .یمارهها و
خشکمیزیها و عالقه نشا رار به هر شعار ق،یمی -و حال آنکه ربطهی
به رین اسالی ن،ارر -بهانه به رسه مرری یاهل میره ،که اسالی را متالا
تج،ر بهمعنی واقعی بشمارن( »،مطهری .)484 _482 :1383

هما گانه که از بازخاانی آرای استار شهی ،متایه میشایمس تحجهر و یمهارگرایی رر
اسالی ریشه و سابقهای ریرین رارر و ایشا نیز بنای بر انفصال رربرابر آ ن،اشتهان ،امها
نابه م،ارا با علمای متالا و متحجرا رر ری،گاه شهی ،مطههری ناهبتی حه،اکرری
اسه .به بیا ریگر رر سنه و آرای استار هیچگاه برخاررهای سرکابگرایانه رربرابهر
طرح ان،یشه و حتی فعالیههای فکری این رسته مشاه،ه یا تجایز نشه،ه اسههس بلکهه
ناتهی تجایزی همانا فعالیهههای روشهنگرایانهه اسهه .ناگفتهه پی،اسهه حاهاب
تاطئهگری و اعمال خشانهبار همچا ماایهه ملی نهه کارتها یها رسهتهبنه،یههای
شبهنمامی برای مقابله با اقت،ار نمای اسالمی از این وضعیه ی،اسه.
ررنتیجه بای ،گفهه کارباهه مه،ارا رر الگهای حکمرانهی از ریه،گاه شههی،
مطهری رر ماایهه با علمای متالا و متحجرا ح،اکرری باره و بایاتی با ورور
فعاالنه به عرصههای فرهنگی_ ایتماعی با آ ها مقابلهای اصالی راشه.

 .٢-۴مدارا با اقليتهای مذهبی و دینی

نحاهی ماایهه و تعامل با اقلیهههای مهذهبی و رینهی رر نمهای اسهالمی ازیملهه
رلمشیالیهای این افرار رر اروار گاناگانی از نمایهای اسالمی باره اسه.
ازیملهی این ماارر یزیه رار اقلیهها باره که رر مهاارری از آ بها عنهاا
باج گرفتن نمای اسالمی از اقلیهها یار میش ،و ررایهنیههه اسهتار به،ینگانهه
پاسخ رارهان « :،آیا یزیه یعنی باج رار و باج گرفتن؟ آیا مالمانا کهه رر گذشهته
یزیه می گرفتن ،ررواقع باج می گرفتن،؟ باج به هر شکل زور اسه و ظلم اسهه و
خار قرآ ظلم را به هر شکل و به ههر صهارتی نفهی مهیکنه .،یزیهه مفههامش
مالیات اسه و ب،یهی اسه که مالیات رار ریر از باج گرفتن اسه .خار ماهلمین
نیز بای ،انااعی مالیات ب،هن .،چیزی که هاه شکل مالیات اهل کتاب بها مالیهاتی
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که مالمین میپررازن ،فرق میکن ،ما وقتی وارر ماهیه قانا میشایم میبینهیم
که یزیه برا ی آ ع،ه از اههل کتهاب اسهه کهه رر ظهل رولهه اسهالمی زنه،گی
می کنن ،رعیه روله اسالمی هاتن ،روله اسالمی نیز وظهایفی برعهه،هی ملهه
خارش رارر و یک تعه،اتی رربرابر آ ها.
وظایا این اسه که اوال بای ،مالیاتهایی ب،هن ،که باریهی رولهه اسهالمی
اراره شار .آ مالیاتها اعم اسه از آنچه بهعناا زکات گرفتهه مهیشهار و از آ
چیزهایی که به عناوین ریگر گرفته میشار ...
اهل کتاب اگر رر ظل رولهه اسهالمی بهه سهر ببرنه ،نهه ماظهاانه ،کهه آ
مالیات های اسالمی (مانن ،خم

و زکهات) را بپررازنه ،و نهه ماظهاانه ،کهه رر

یهارها شرکه کنن ،یا اینکه منفعه یهار عای ،آ ها هم میشارس بنابراین وقتی که
روله اسالمی امنیه مررمی را تامین میکن ،و آ ها را تحه حمایه خارش قهرار
می ره – ،چه مرری خارش چه ریر خارش -یک چیزی هم از مرری مهیخااهه،
مالی یا ریرمالی از اهل کتاب بهیای زکات و ریر زکات یزیه میخااه ،و حتهی
به یای سربازی هم یزیه می خااه ،و لذا رر ص،ر اسالی ایهنچنهین بهاره اسهه
هروقه اهل کتاب راوطلب میش،ن ،کهه بیاینه ،رر صهاههای ماهلمین بهه نفهع
مالمین بجنگن ،مالمین یزیه را برمیراشتن ،و میگفتن ،ما این یزیهه را از شهما
می گیریم به رلیل اینکه شما سرباز نمی رهی ،حاال که شما سرباز میرهی ،مها حهق
ن،اریم از شما یزیه بگیریم» (مطهری .)66 -7۰ :1396
آ چنا که از این مارر خهاص برمهیآیه،س بنهای نمهای اسهالمی رر تعامهل و
ماایهه با اقلیههای مذهبی و رینی بر م،ارا استاار اسه .رر الگهای حکمرانهی از
ری،گاه شهی ،مطهری نمای اسالمی بایاتی با اقلیههای رینی و مهذهبی بههمنمهار
انجای عبارات و عارات رینی و مذهبی م،ارای ح،اکرری کهرره و آ هها را رر ایهن
امار رر تنگنا قرار ن،ه.،
رر حقاق شهرون،ی نیز نمای اسالمی به مانن ،سایر شهرون،ا خار بایاتی بهه
تکالیا خار رربرابر اقلیه ها و اهل کتاب عمل کرره و ررمقابل حقاق خار را از
آ ها مطالبه کن.،
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برایناسا

میتاا گفه اقلیه های رینهی و مهذهبی رر سهاحه عقیه،تی-

فکری و اخالقی -گرایشی به منمار آنچه ب،ا معتق،ن ،و آرابورسامی کهه به،ا
تعلق خاطر رارن،س از حمایه نمای اسالمی برخاررارن ،و رر حازهی فقهی -کنشهی
ماظا به رعایه قاانین و مقهررات ماضهاعهی نمهای اسهالمی هاهتن ،و حه،ور
م،ارای سیاسی با آنا رر الگهای حکمرانهی از ریه،گاه شههی ،مطههری رر میهزا
رعایه و ع،یرعایه این ح،ور معین میشار.
 .٣-۴مدارا با گروهکهای مخالف

ین

مبارزه با رژیم پهلای بهناعی باره که مررمی و عمهامی بهار آ بریاهته

مینمار .این ماضاع سبب ش،ه بار تا گروههای متتلفی بنا به مشربهای فکهری
متناعی نابه به سازما رهی طرف،ارا خار اق،ای کنن.،
اگرچه طیا وسیعی از این گروه هها بها پهذیرفتن رهبهری امهای خمینهی (ره)
تشکیالت واح،ی را ررنهایه تشکیل راره بارن،س اما گروهکهایی بارن ،که بعضها
با تا بلای اسالی و حتی نای حضرت امای (ره) طرف،ارانی را یذب و سهازما رههی
کرره و رر میانهی مایر ماهیه اصلی خار را عیا کررن.،
طیا این گروهکها از چپها با مبانی مارکایاتی تا مجاه،ینخلق بهنهاعی
رر فرآین ،مبارزات انقالبی سهیم ش،ه و ررص،ر بهرهبرراری از فضای کلی یامعهه
و رستاوررهای انقالب اسالمی برآم،ه بارن.،
با پیروزی انقالب اسالمیس این گروهکها سهمخهااهی را بها روی آورر بهه
فعالیههای ته،ی،آمیز و رر مرحلههی بعه ،فعالیههههای شهبهنمهامی و ررنهایهه
فعالیههای مالحانه آراز کررن.،
ری،گاه و سیره عملی استار شهی ،رر نحاه ماایهه و تعامل با این گروهکهها
الگایی مناسب برای کارباه م،ارا رر فرآین ،حکمرانی نمهای یمههاری اسهالمی
ایرا اسه.
اگرچه استار شهی ،ررنهایه به رسه یکی از همین گروهکها به نای گروهک
«فرقا » به شهارت رسی،ن،س اما آنچهه رر ایهن مقالهه ماررتایهه اسهه بهازخاانی
ری،گاههای استار شهی ،اسه.
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شهی ،مطهری با ماماریه ازطرف حضهرت امهای (ره) هاهته اصهلی شهارای
انقالب را تشکیل رارن ،و این شارا وظیفه انجای امار مرباط به انقالب اسهالمی را
با رهبری امای خمینی (ره) انجای میرارن .،از این یهه نقش شهی ،مطههری باهیار
حا زاهمیه اسه.
آقای هاشمی رفانجانی رر مارر نحاه ماایهه استار شههی ،و گروههکههای
متالا قبل از پیروزی انقالب اسالمی میگای« :،ما وقتهی رر سهال  53بها ارته،ار
بتشی از منافقین و تاسعه فکر مارکایاتی رر میا ع،های از یاانا مبارز ماایه
ش،یم و متصاصا رر زن،ا ها این بهال شه،ی ،شه ،و تفرقههای رر میها صهفاف
ا نقالبیا پیش آم ،کار بایار مشکل ش،ه بار ههم رر زنه،ا و ههم رر بیهرو و
اینجا استاانههایی مرل مرحای مطهری بایار کارساز بارن ،و رشمن ههم ایهنهها را
خطر محااب میکرر .اگر یارتا باش ،رر سال های آخر پیروزی از مراکز فراوانی
میخااستن ،مرحای مطهری را زیر ساال ببرن ،برای اینکه این فکر او و این رویهه
را منکاب کنن ،تا بتاانن ،افکار انحرافی را حاکم کنن( ،واثقیرار .)71 :1391
سیرهی استار به رلیل حاکمیه طارات و ع،ی حاکمیه نمای اسالمی بها ایهن
گروهکها آگاهسازی و روشنگری و مقابله بها انحرافهات فکهری و عقیه،تی ایهن
گروهکها بارس زیرا اق،امات و مبارزات این گروههها رر مقابلهه بها رژیهم پهلهای
صارت می گرفه و رر این راستا ضربهای به ارکا نمهای اسهالمی وارر نمهیشه،س
زیرا اساسا پیروزی انقالب اسالمی محقق نش،ه بار.
ازیمله نمانههای مص،اقی مهیتهاا بهه روایهه مرحهای ماسهایارربیلهی رر
ماایهه با کمانیاهها رر رانشگاه صنعتی شریا اشاره کرر که استار شههی ،رر ایهن
یلاه ی رانشجایی شرکه کرره و مباحث منطقی را به نماین،گی از مالمانا مطرح
میکنن .،نمانهی ریگر از سیرهی عملی استار شههی ،را از زبها رکتهر علهی مطههری
فرزن ،ایشا بازخاانی میکنیم« :ایشا رر هر فرصتی که اق،ای عملهی را الزی و مهاثر
میری،ن ،با قاطعیه وارر عمل میش،ن .،رر راهپیمایی روز تاساعای سال  57ایشا
وقتی مشاه،ه کررن ،یکی از باتگا به سازما منافقین روی یک مینیبا

ررصه،ر

تشری آری سازما اسه فارا رستار رارن ،تا ایهن فهرر و آ آری را پهایین بکشهن.،
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بعضی به ایشا گفتن ،که آقا این کار به صالح نیاه و راهپیمایی را به هم میریزر.
اما ایشا به هیچویه زیر بار نرفتن ،و گفتن :،به هر قیمه بای ،یلای این کار
را بگیری ،و هر ک

هم که رر یریا این کار کشته شار شههی ،اسهه (روزنامهه

کیها  25ارریبهشه  .)3 :1381رر همین زمینه قاطعیه استار بهرای یلهاگیری از
اراره مراسههم اسههتقبال از ورور حضههرت امههای خمینههی (ره) بههه مههیهن تاسههط
مجاه،ین خلق مرالزرنی اسه .استار شهی ،رر اماری کهه بهایی از تاطئههگهری و
عمل منافقانه را رر آ ها استشمای میکررن ،هیچ م،ارایی را روا ن،اناته و قاطعیه
را رر چارچاب ماازین اسالمی و رینی به کار میباتن.،
نقش بارز استار رر تعیین فرمان،ه کمیتههای انقالب اسهالمی نتاههوزیهری
مرحای بازرگا و  ...بیانگر اعتقار عملی ایشها بهه تلفیهق عقیه،ه و عمهل اسهه.
ررنتیجه میتاا گفه نابه م،ارا با گروهک های متالا رر الگای حکمرانهی از
ری،گاه شهی ،مطهری م،ارا رر ی،ال و گفه وگای احان و قاطعیه و مقابلهه رر
تاطئه و عمل منافقانه اسه .قاطعیه استار شهی ،آ گانه باره که خا پاک ایشها
گااهی بر مملامیه ایشا رر سپهر تاریخ ایرا اسالمی ش.،
جدول  .3مؤلفههای مدارای سیاسی از دیدگاه استاد شهید مطهری
ردیف

۱
۲

۳

حوزهی اعمال مدارا

مخاطبان

محدودهی مدارا

محدودهی عدم مدارا

حوزهی عقیدتی -ایمانی

مکاتب فکری ،متحجران و
متجددان مخالف

آزادی بیان و عقیده آزادی
گفتوگو و جالل احسن

سوءاستفاده از تابلوی
اسالم

مخالفان عقیدتی فکری
حوزهی اخالقی  -گرایشی
مخالفان دینی و مذهبی
حوزهی فقهی -کنشی
مخالفان سیاسی

اقلیتهای دینی و مذهبی

گروهکهای مخالف

آزادی عالیق و رفتارهای
شخصی آزادی مناسک و
آداب مذهبی و دینی
آزادی انتخابات
آزادی احزاب سیاسی
آزادی اعالم مواضع

خدشه بر قانون،
اباحهگری و ولنگاری
توطئه و عمل منافقانه

نتيجهگيری
کارباه راهبرر م،ارای سیاسی رر الگای حکمرانی نمای یمهاری اسهالمی ایهرا
از ری،گاه شهی ،مطهری رر ان،یشه و رفتار سیاسی رر اصال و مالفهها با یکه،یگر
مطابقه راشته اسه .مااعی مائاالنهی استار شهی ،رر پرراخهه ماضهاعاتی کهه
انقالب اسالمی ناگزیر به ورور و پاسهتگایی رر آ هها بهاره سهبب شه،ه تها رر
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طراحی الگایی برای حکمرانی رر نمای یمههاری اسهالمی ایهرا رارهههای قابهل
بهرهبرراری رررستر

قرار گیرر.

ی،ول زیر با بههرهگیهری از روش راره بنیهار که،های انتتهابی مه،ارا رر رو
حازهی ان،یشه و رفتار سیاسی شهی ،مطهری را بیا میکن:،
جدول  . ۴کاربست راهبرد مدارای سیاسی در الگوی حکمرانی نظام جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه شهید
مطهری
حوزههای مدارا

مدارا در اندیشهی شهید مطهری

عقیدتی -ایمانی

علم و تربیت

اخالقی -گرایشی
فقهی -کنشی

تواضع
عدالت

بر این اسا

کاربست مدارا در الگوی حکمرانی

حفظ مبانی و اصول اسالمی
جلوگیری از انحراف و سوءاستفاده از تابلوی اسالم
حفظ قانون نظام اسالمی
اجرای عدالت

راهبرر م،ارای سیاسی رر سهگانهی بینشی گرایشی و کنشی رارای

مبانی رینی و قرآنی اسه .نمای اسهالمی رر حهازهی عقیه،تی-ایمهانی عهالوه بهر
م،ارای ح،اکرری بهمنمار آزاری شهرون،ا رر اختیار و انتتاب عقیه،ه و مهذهب
ماظا اسه نمای آزاران،یشی و گفتگا به شیاهی احان را حمایه و تقایه کن.،
استار شهی ،معتق،ن ،آمازش و تربیه بایاتی رر الگای حکمرانی نمهای اسهالمی
به حف مبانی و اصال اسالمی از طریق ارا ه مفاهیم ناب رینی به صارت ایجهابی
و پرهیز از اق،امات سلبی اهتمای ورزر .رر حهازهی گهرایش بها تاکیه ،بهر اخهالق
فرری تااضع بایاتی سهرلاحهی کهارگزارا نمهای اسهالمی بهاره و رر اخهالق و
وی،ا کاری قانا مارر تاکی ،نمای اسهالمی خهط قرمهز م،اراسهه .رر الگهای
حکمرانی نمای یمهاری اسالمی ایهرا و کهارگزارا تصهمیمگیهر و تصهمیمسهاز
هاتن ،که رر حازهی فرری و مناسهبات شتصهی متااضهع و نق،پهذیر هاهتن ،و
ب،و هیچگانه ستهگیری از حقاق مرباط به شتص خار با م،ارای حه،اکرری
گذشه میکنن .،اما رر مقای حف و حراسه از منافع و منابع ملی تنها با سهنجهی
قانا ماایهه و برخارر رارن .،رر حهازهی کهنش سیاسهی کلیه،واژه ماررتاکیه،
استار شهی ،ع،اله رر معنا و مفهای مارر قبال شهی ،مطهری اسه کهه مهیتاانه،
بهعناا کارویژه حکمرانی نمای اسالمی مطرح شار آ چنها کهه رسهاله انبیها و
اولیای الهی بر این کلی،واژه استاار باره اسه.
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