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چكيده
انقالبیون در سال های 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.
شتا ب 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 نتیجه ی 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.
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این مقاله با درنظرگرفتن نقش بیبدیل اندیشه و سزیره ی علمزی و عملزی اسزتاد شزهید
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 مولفزه ی 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 به تغییر نظام سیاسی مییانجامی،
تبیین الزامات شکلی و محتوایی در دوران پساانقالب است که در انقیالب اسیالمی
ایران نیز از داخل و خارج کشور در میورد نن مباثی

چیالشبرانگییزی صیورت

گرفت.
مطالبهی ثضرت امام خمینی (ره) بهعنوان رهبر نهضت بهمنظور مشارکت در
ساخت نظیام سیاسیی ییایگزینس پی

از ارا یهی پیشینهادهای متتلیا از سیوی

روثانیون روشنفکران و گروههای سیاسیس با انجیام همیهپرسیی و ریی اکررییت
مردم در  12فروردینماه 1358س با رونمایی از یمهوری اسالمی ایران همراه ش.،
تلفیق دو عنصر یمهوریت و اسیالمیت بیا پیونی ،دیین و سیاسیت پیارادایم
سکوالریسم سیاسی را با چالش موایه کرده بود و برایناسیا

بیرای موایهیه بیا

متالفان خویش نیازمن ،تبیین اصول و مبانی خود بوده است.
برایناسا

صورت بن،ی متالفان یمهوری اسالمی از ثوزهی فکر و ان،یشه

تییا مبییارزهی مسییلحانه و نظییامی در داخییل و خییارج از کشییورس بیییانگر ضییرورت
سامانبتشی به الگوی موایهه و تعامل با متالفان سیاسی است.
ارا هی الگویی برای تعیین خطمشیها و نوع رفتار نظام سیاسی مستقر با افراد
و گروههای متالا ازیمله دلمشغولیهای مسئوالن یمهوری اسالمی اسیت کیه
در سپهر سیاست ورزی ارتباط مستقیمی با کارنم،ی و بهتبع نن بیا بازتولیی ،منیابع
مشروعیت داشته و برهمیناسا
از سالیق و مباث

شاه ،شکلگیری و ارا هی طیفی متنوع و متکریر

مربوط به تساهل و م،ارای سیاسی با متالفان بودهایم.
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فق،ان الگویی بومی از م،ارای سیاسی که برمبنای نمیوزههیای دیین اسیالم و
بهرهگیری از فرهنگ و تم،ن ایران پیریزی ش،ه و نیز سلطهی گفتمانهیای رربیی
در ثوزهی علوم انسانی ازیمله چالشهای اساسی به شمار میرود کیه ایین امیر
سببساز اعمال سالیق متتلا در سطوح گوناگون م،یریتی ش،ه است.
با در نظر گرفتن این موضوعس بازخوانی ان،یشههیای رهبیران فکیری انقیالب
اسالمی از یمله شهی ،مطهری در ثوزه م،ارای سیاسی میتوان ،به صورت شیایان
تویهی به ایماع نتبگانی بهمنظور اتتیا راهبیرد مطلیوب در الگیوی ثکمرانیی
یمهوری اسالمی ایران کمک کن.،
 .١پرسشهای اصلی و روش پژوهش:
ننچه در این مقاله بهعنوان ه،ف اصلی نشانهگذاری ش،ه است شناخت دقیق ابعاد
م،ارا در منظومه فکری استاد شهی ،مطهیری و کاربسیت نن در الگیوی ثکمرانیی
نظام یمهوری اسالمی ایران است.
به همین منظور این مقاله تالش دارد برای کمک به ت،وین الگوی مفهومی بیا
محوریت م،ارای سیاسی بهعنوان راهبیرد ثکمرانیی در نظیام یمهیوری اسیالمی
ایران از بنیادهای ان،یشهای شهی ،مطهری بهره گیرد .از اینرو پرسشهیای اصیلی
این نوشتار عبارتن ،از:
 مؤلفههای اصلی چرایی م،ارا و چگونگی اعمال م،ارا در ان،یشیهی اسیتاد
شهی ،مطهری ک،امن،؟
 مح،ودهی م،ارا و ع،مم،ارا در الگوی ثکمرانی نظیام یمهیوری اسیالمی
ایران با چه شاخصههایی شناخته میشود؟
روش تحقیق در این مقاله روش داده بنیاد با محوریت مفهومسیازی خواهی،
بود که عبارت است از فرنینی ،سیاخت ییک نظرییهی مسیتن ،و می،ون از طرییق
گردنوری سازمانیافتهی دادهها و تحلیل استقرایی مجموعه دادههای گردنوریش،ه
بهمنظور پاسخگویی به پرسشهای نوین در زمینههایی که فاق ،مبانی نظیری کیافی
برای ت،وین هرگونه فرضیه و نزمون نن هستن( .،منصوریان )5: 1386
در این روش تحلیل دادههایی که بهمنظور تکوین نظریه گردنوری مییشیون،
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با استفاده از ک،گذاری انجام میشود .ک،گذاری فرنینی،ی اسیت کیه دادههیا را بیا
نظریه پیون ،می ده .،درواقع ازطریق ک،گذاری ک،های مفهومی ایجاد میشون ،کیه
پیون ،میان دادهها و نظریه را روشن میکن .،این فرنین ،در سیه مرثلیه بیا عنیاوین
ک،گذاری باز محوری و انتتابی صورت گرفته که نتیای نن در یی،ول مقالیه بیه
نمایش درنم،ه است.
 .٢مفهومشناسی
 .١-٢مدارا در غرب

تفاوت تعریا مفهوم تساهل و م،ارا در ررب بهعنوان خاستگاه اولیه پ،ی،ار شی،ن
نن در یایگاه و معنای «مطالبه شهرون،ی» با معنا و مفهوم نن در اسیالم ضیرورت
مطالعه و پژوهش در این موضوع را بیشتر میسازد .تساهل و می،ارا در ریرب در
موایهه با عملکرد ناصواب نهاد کلیسا در ثوزه اعتقادی و ایمانی نریاز شی ،و در
مسیر تطور خود به ثوزههای دیگر نیز سرایت کرد.
به عبارت دیگر ان،یشه تساهل در علوم انسانی به لحاظ تبارشناسی تاریتی از
دوران منازعات مذهبی در اروپا پ،ی ،نم ،و در نراز به معنای ثق انتتیاب میذهب
از سوی فرد و عمل ب،ان بود و به ت،ری تساهل دربرابر هر عقی،های را شامل شی،
(بشیریه .)71 :1374
یان الک موضوع تساهل و م،ارا را از میذهب و شیناخت ثقیقیت نن نریاز
کییرده اسییت .او باتویییه بییه تجربییه خییود از ینییگهییای مییذهبی و برخوردهییای
ای ،ولوژیک ناشی از فرقهگراییهای مسلکی و یهانبینیهیای متنیوع در نگیاه بیه
مسیحیت م،عی میشود که علت اصلی برخوردهای ایتمیاعی زمیان او ریشیه در
اعتقادات شتصی مذهبی داردس به این ترتیب که هرک

به خود ثق میده ،با سییر

و سلوک و نگاه اب،اعی و بعضا ناصوابش به مذهب روش فکیری خیود را نیینیی
پاک و روش دیگری را تنها به این دلیل که از راه و روش او پیروی نمیکنی ،و بیا
نرای او متالفت دارد ارت،اد بنام ،وی را به اسیم میذهب میورد نزار و شیکنجه
قرار ده ،رارت کن ،و ثتی به قتل برسان،س ضمن اینکه معلوم نیسیت رهیافیت و
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شیوه نگرش خودش تا چه ان،ازه به ثقیقت نزدیک است (شریعت .)112 :1382
می توان گفت م،ارا و تساهل در ررب باتویه به تجربه نیاگوار اروپیا و نهیاد
کلیسا در قرون وسطی پ،ی،ار ش ،و از این یهت بر مبیانی فلسیفی و نظیری تقی،م
دارد .این مفهوم در مبانی فلسفی و معرفتشناختی بیر نسیبیت گراییی در شیناخت
ابتنا دارد و در مبانی دینی با نگاه ث،اقلی به گسیتره شیریعت میی نگیرد .می،ارا و
تساهل در مبنای سیاسی در ان،یشه ررب زایی،ه تکررگراییی دینیی و نتیجیه مبیانی
پیشگفته در ثوزههای فلسفی نظری و تجربه تاریتی است.
 .٢-٢مدارا در اسالم

برخالف ررب مفهوم تساهل و م،ارا در اسالم از اصول و مبانی دینی بوده کیه در
نیات قرنن کریم و روایات رسول اکرم (ص) و ا میه اطهیار (علییهم السیالم) بی،ان
پرداخته ش،ه است.
تساهل و م،ارا در ان،یشههای اسالمی به دو معنا به کاررفته استس نتست بیه
معنی ساثت شرع مق،

اسالم و دیگری به عنوان یک فضییلت اخالقیی و شییوه

رفتار و عمل که در ثوزه مناسبات فردی و ایتماعی نمود پی،ا مییکنی،س بنیابراین
میان دو مقوله تلران

و تساهل و می،ارای اسیالمی تفیاوت میاهوی وییود دارد

(برزگر و بیات .)28 :1395
م،ارا و قاطعیت از دستورات اسالم و مورد تاکی ،اسالم است .اگرچیه معنیای
اولیه متبادر در هن از م،ارا سازش و تحمل دیگیران اسیت امیا دقیت در کتیب
لغوی اخالقی نیات و روایات روشن میسازد که م،ارا و تساهل در اسیالم دارای
مفهوم گستردهتری است .از صبر سیازش تحمیل بتشیش و تجاهیل گرفتیه تیا
مهرورزی خضوع و فروتنی همه در مفهوم م،ارای می،نظر اسیالم مییگنجی ،امیا
مسئله در بیان ث ،و ث،ود و نحوه کاربست م،ارا در شئون متتلا زن،گی انسانی
است (برزگر .)43-72 :1389
تساهل و م،ارا در اسالم با ننچه در معنای تلران

در ررب به می،ارا تریمیه

میشود در تعریا دامنه ث،ود چرایی و چگونگیس تفاوتهیای اساسیی دارد و
از ننجایی که نظام یمهوری اسالمی ایران در قانون اساسی با ابتنا بیر اصیول دینیی
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درزمینه ثقوق شهرون،ی و نیز ثقوق و تکالیا متقابل مردم و ثاکمییت تصیری
داشته برای تبیین مفهوم م،ارا در ان،یشه و دوران رهبری ثضرت امام خمینی(ره)
از تعریا و مفهومشناسی م،ارا در اسالم و قرنن کریم بهره گرفته میشود.
 .٣-٢مدارا در آرای اندیشمندان اسالمی

مفهوم م،ارا ازیمله دل مشغولی های فالسفه و ان،یشمن،ان اسالمی با مشیرب هیای
متفییاوت بییوده اسییتس امییا ننچییه ایمییاع نتبگییانی بییر نن ویییود دارد ضییرورت
انکارناپذیری م،ارا و تحمل است که زمینهساز ه،ایت و سعادت نوع بشر است.
تاکی ،برخی از دانشیمن،ان اسیالمی بیر یایگیاه می،ارا و تسیاهل در اینیا
فضا ل همانن ،خوایه نصییرال،ین طوسیی در اخیالق ناصیری اثمی ،بین محمی،
مسکویه در تهذیب االخالق ص،رالمتألهین شیرازی در ثکمیت متعالییه و عبی،ال
یوادی نملیی در ثماسیه و عرفیان بیر ایین اسیا

اسیت کیه می،ارا را ازیملیه

فضیلت های اخالقی بر می شمارن ،که یل فضیلت عام صبر قرار می گیرن ،که خود
از انواع فضا ل وابسته به فضییلت شیجاعت اسیت .امیا بیه همیین مییزان ایمیاع
نتبگانی در تقسیم بن،ی م،ارا و تساهل به م،ارای مم،وح و م،ارای مذموم نییز در
میان ان،یشمن،ان اسالمی ویود دارد.
ننچه در کنار رویکرد مربت به تحمل و م،ارا در فلسیفه سیاسیی اسیالم از نن
نام برده می شود «م،اهنه» است که ویه منفی م،ارا و تسیاهل را شیکل میی دهی.،
م،ارا نرمی با مردم و م،اهنه نرمی در ثقیقت است .متعلق می،ارا انسیان و متعلیق
م،اهنه ثقیقت است .امام خمینی(ره) در شرح ث،ی

ینود عقل و یهل این گونه

بیان می کن :،اگر بری،ن دست معیوب را که بای ،بری ،با می،ارا و مالیمیت بریی،ن
زثمت فراهم کن ،بای ،با عنا و عجله و ش،ت کار را انجیام داد کیه ایین خیرق
عین رفق و م،ارا است (امام خمینی(ره) .)1374
نکته اساسی در تعریا مح،وده اعمال م،ارا و در نقطه مقابل مح،وده اعمیال
خشونت بهعنوان مفهوم روبیه روی م،اراسیت کیه ضیرورت بیازخوانی و بررسیی
منظومه فکری و ان،یشه ای هرکی،ام از دانشیمن،ان و فالسیفه اسیالمی را ضیروری
مینمایان.،
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در نحوه موایهه ثکومت اسالمی با متالفان ان،یشمن،ان و فالسیفه اسیالمی
اولویت اول را در تعامل با متالفان م،ارا و سعه ص،ر میی داننی ،زییرا در ان،یشیه
سیاسی اسالم ثکومت و ق،رت سیاسی برای نیل افراد یامعه به سیوی سیعادت و
تعالی موضوعیت می یاب .،نن چنان که در ک،گذاری مفاهیم و گزاره هیای میرتبط بیا
دانشمن،ان اسالمی بیه نن پرداختیه شی،ه اسیت سیه مفهیوم شیرافت بیرادری و
سعهص،ر را میتوان در این منظومه معرفی کرد.
جدول  .1مدارا و تساهل در آرای اندیشمندان اسالمی
کدگذاری باز
گزارهها
اختیار تمامعیار 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 تساهل 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.

کدگذاری محوری
مقولهها

کدگذاری انتخابی
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 دیرباز دین اسالمی در یک تقسییم کالسییک بیه سیه بتیش عمی،ه اعتقیادات
اخالقیات و اثکیام فقهیی و عملیی طبقیهبنی،ی شی،ه اسیت .بیهطورمریال کتیاب
«اصولکافی» کلینی در ث،ود هزار سال قبل برمبنای این ساختار سهگانه به ت،وین
روایات و اثادی

پ

از ریبت کبری پرداخته است .یل ،اول به اصول دیین دوم

به دستورات اخالقی و یل،های بع،ی با عنوان فروع کافی بیه فیروع دیین و فقیه
اختصاص یافته است .اثم ،نراقی نیز از این سه نوع بیهعنیوان علیوم واییب ییاد
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کرده است .صاثبنظران و کارشناسان بریستهی اسالمی نن را در مباث

علمیی

خویش در طول تاریخ پروران،ه ان .،عالمه طباطبایی با صراثت و تیویهی خیاص
در کتب و مقاالت و در تفسیر المیزان به این الگوی سهگانه پرداختهانی ،و دیین را
شامل سه بتش عقای ،اخالق و اثکام (عملی) دانستهان( ،برزگر .)46 :1389
استاد شهی ،مرتضی مطهری نیز بر این سبک و سییاق ضیمن تطبییق الگیوی
سهگانه ی اسالمی یعنی عقای ،اخالق و اثکام با ابعاد سهگانهی شیناختی عیاطفی
و کنشی انسان سازگاری این الگوی اسالمی را بیا ابعیاد انسیانی مطیرح مییکنی،
(مطهری (.)66 :1382 )1
بر این اسا

در این مقاله با بهرهگیری از الگوی سهگانه مؤلفههای می،ارا در

ان،یشهی استاد شهی ،مطهری بیان خواه ،ش.،
 .١-٣آزادی اسالمی

از دی،گاه شهی ،مطهری فرد مومن به نخرت از بن ،تعلق دنیا رهانیی،ه شی،ه و ایین
امر سبب میشود تا به نزادی دیگیران اثتیرام گیذاردس زییرا انسیان تیا زمیانی کیه
دوست،ار دنیا باش ،اسیر شهوت خشم و ثرص خود است و نمییتوانی ،پاسی،ار
نزادی دیگران باش( ،مطهری .)26 :1384
شهی ،مطهری معتق ،است« :اعتقاد به خ،ا مساوی است با اینکه انسیان نزاد و
متتار باش( »،مطهری مجموعه نثیار یلی .)526 :1 ،در منظومیهی فکیری شیهی،
مطهری نزادی در ساثت های اعتقادی اخالقی و سیاسی دارای ث،ود مشتص و
متفاوتی است که لزوم رعایت نن ضرورت دارد.
در سییاثت نزادی فکییری و عقییی،تی بییا اسییتناد بییه قییرنن کییریم و سیییرهی
ا مهاطهار(ع) و هم چنین روایات و اثادیی

معتبیر اسیتاد شیهی ،بیه نزادی بییان

معتق،ن،س «هر مکتبی که ایمان و اعتقادی به خیود نی،ارد یلیوی نزادی ان،یشیه و
تفکر را می گیرد .اینگونه مکاتب ناچارن ،مردم را در یک مح،ودهی خاص فکری
نگه دارن ،و از رش ،افکارشان یلوگیری کننی .،مین اعیالم مییکینم کیه در رژییم
یمهوری اسالمی هیچ مح،ودیتی برای افکار ویود ن،ارد و از بهاصطالح کانیالیزه
کردن ان،یشهها خبر و اثری نتواه ،بود .همه بای ،نزاد باشن ،که ثاصل ان،یشههیا
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و تفکرات اصلیشان را عرضه کنن( »،مطهری (.)11 :1372 )1
است،الل شهی ،مطهری برای م،ارای ثی،اکرری در سیاثت عقیی،تی -فکیری
اینگونه است« :من در نوشتههای خود نوشتهام :هرگز از پی،ایش افیراد شیکاک در
ایتماع که علیه اسالم ستنرانی میکنن ،و مقاله مینویسن ،متأثر که نمیشوم هیچ
از یک نظر خوشحال میشوم .چون میدانم پی،ایش اینها سبب میش ،که چهرهی
اسالمی بیشتر نمایان شود .ویود افراد شکاک و افرادی کیه علییه دیین سیتنرانی
می کنن ،وقتی خطرناک است که ثامیان دین ننق،ر مرده و بیروح باشین ،کیه در
مقام یواب برنیاین،س یعنی عک العمل نشیان ن،هنی،س امیا همیین مقی،ار ثییات و
زن،گی در ملت اسالمی ویود داشته باش ،که درمقابل ضربت دشمن عک العمیل
نشان ب،هن ،مطمئن باشی ،که درنهایت امر بیه نفیع اسیالم اسیت» (مطهیری ()1
.)11 :1372
شهی ،مطهری در نزادی عقی،ه و فکر مرز اعمال مح،ودیت را مقابله با ارا یه
افکار و عقای ،شتصی با بهره گیری از عنوان اسالم بیان میکنن« :،اثیزاب و افیراد
درث،ی که عقی،هی خودشان را صریحا میگوین ،و با منطق خود به ینیگ منطیق
ما مینین ،ننها را می پذیریمس اما اگر بتواهن ،در زیر لوای اسالمی افکار و عقای،
خودشان را بگوین ،ما ثق داریم که از اسالم خودمان دفاع کنیم و بگیوییم اسیالم
چنین چیزی نمیگوی ،ثق داریم بگوییم به نام اسالم این کار را نکنی( »،مطهیری
(.)17 :1372 )1
در این ساثت میتوان عصارهی دی،گاه شهی ،مطهری را اینچنین یمعبنی،ی
کرد« :من به یوانان و طرف،اران اسالم هش،ار میدهم کیه خییال نکننی ،راه ثفی
معتق،ات اسالمی یلوگیری از ابراز عقی،هی دیگران است .از اسالم فقیط بیا ییک
نیرو میشود پاسی،اری کیرد و نن علیم اسیت و نزادی دادن بیه افکیار متیالا و
موایههی روشن و صری با ننها» (مطهری (.)19 :1372 )1
در ساثت اخالقی -گرایشی شهی ،مطهری معتق ،است اخالق نوعی تربییت
است که در نن خلق و ثالت و عادت کسب میشیود( .مطهیری (347 :1384 )2
)436
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بر این اسا

شهی ،مطهری میان نزادی و اخالق نسبتی مستقیم برقرار میک.،

زیرا نزادی انسان در مسیر کمال به او کمکرسان است« :نزادی یعنی نبیودن میانع
نبودن یبر نبودن هیچ قی،وبن،ی در سر راه پ

نزادم و میتوانم راه کمال خیودم

را طی کنم .نه اینکه چون نزادم به کمیال خیود رسیی،هام» (مرتضیی مطهیری ()1
.)1394
استاد شهی ،در سیاثت اخیالق -گرایشیی اعتقیادی بیهایبیار و تحمییل در
فراگیری اخالقیات ن،اشته و البته هرجومرج را نیز به دلیل ننچه از نن با عنوان نفی
اخالق و فضایل اخالق یاد میشود رد می کنن .،به تعبییر دیگیر در ایین سیاثت
استب،اد و هرجومرج بهمرابهی دو لبه یک قیچی به اخالق ضربه وارد میکنن،س زیرا
این دو شرایط اخالقی را در یامعیه دگرگیون مییسیازن .،بیا درنظرگیرفتن ایین
وضعیت م،ارای نظام سیاسی در ثوزهی اخالق -گرایشی بایستی معتی،ل بیوده و
ضمن پاس،اری از ث،ود الهی از رلتی،ن بیه ورطیهی اسیتب،اد و ایبیار و تحمییل
ایتناب کن.،
در ساثت فقهی -سیاسی که بیا کینشهیای سیاسیی مواییه هسیتیم شیهی،
مطهری بهطورمشتص به ث،ود و زوایای نزادی و م،ارای سیاسی اشاره دارد.
«در ثکومت اسالمی اثزاب نزادن ،و هر ثزبی اگر عقی،هی ریراسالمی هیم
دارد نزاد استس اما ایازهی توطئهگری و فریبکاری نمیدهییم» (مطهیری :1379
)13 -14
نزادیبیان در ابراز عقایی ،نزادی اثیزاب و انجمینهیا نزادی در انتتابیات
سهگانهی محوری در نسبت میان م،ارای سیاسی و نزادی اسالمی است که ثی،ود
و ثغور نن در قالب سه محور توسط استاد شهی ،مطرح ش،ه است:
 اخالل نزادی فرد در نزادی دیگران یا سلبکنن،هی نزادی دیگران.
 اخالل نزادی فرد در مصال عالییهی ایتمیاعس در ایین ثالیت اولوییت بیا
مصال عالیهی ایتماع است.
 اخالل نزادی فرد در مصال مسلم شتصیی خیود فیرد تعلییم و تربییت
به،اشت و ثف الصحه (ثسینی .)15 :1395
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بر این اسا

نسیبت نزادی اسیالمی و می،ارا در سیاثت فقهیی -کنشیی بیا

سنجهی سهگانهی بیان عقای ،سیاسیی فعالییت اثیزاب و انجمینهیای سیاسیی و
انتتابات میزان میشود.
نظام اسالمی در این سهگانه مقی ،به م،ارا بیوده و ثی،ود و ثغیور پییشگفتیه
مح،ودهی م،ارا را معین میکن.،
 .٢-٣کرامت انسانی و اخالق اسالمی

شهی ،مطهری بنا به اصول اعتقادی دین اسیالم کیه بی،ان معتقی ،بودنی ،انسیان را
دارای کرامییت اتییی پن،اشییته و بییرایناسییا

گفییتوگومحییوری و امتنییاع را بییر

برخوردهای سلبی و ایباری مق،م می شمردن .،در دی،گاه استاد شهی،س باتوییه بیه
کرامت نوع انسان بایستی نرمی و م،ارا در دعوت و گفتوگو محیور باشی ،تیا بیا
بهره گیری از است،الل به سمت اقناع پییش رفیت .ایین مهیم از ننجیایی ضیرورت
می یاب ،که ب،انیم کرامت انسانی اسا

ثقوق و تکالیا انسان بهشمارمیرود و در

دین اسالم مهمترین محور و شاخص نن تقوا و ایمان است« .با مکرم داشتن نفی
است که تمام اخالق مق،سه در انسان زن،ه میشود و تمام اخالق ر یلیه از انسیان
دور می شود .اگر این خود کرامت پی،ا کیرد شتصییت خیودش را بازیافیت و در
انسان زن،ه ش ،دیگر به انسان ایازه نمیده ،که راستی را رهیا کنی ،دنبیال درو
برود امانت را رها کن ،دنبال خیانت برود عزت را رها کن ،دنبال تن به لت دادن
برود عفتکالم را رها کن ،دنبال ریبت کردن برود ( ...مطهری (.)159 : 1372 )2
با ت،قیق در کرامت انسانی شیهی ،مطهیری پیونی ،مسیتحکمی را بیا اخیالق
اسالمی مطرح میکنی .،درثقیقیت مییتیوان کرامیت را اسیتوانهی اصیلی اخیالق
برشمرد و این دو را الزم و ملزوم یکی،یگر دانسیت .توییه بیه ایین دو مؤلفیه در
ارتباط وثیق با مفهوم می،ارا و قی،رت پیذیرش و تحمیل نرای متیالا بیهمنظیور
گفتوگوی اثسن با کلی،واژهای به نام تواضع پیون ،میخورد.
البته نبایستی تواضع را با تحقیر نف

اشتباه گرفت زیرا تواضع در همافزاییی

با کرامت انسانی است که بنا به فرمیایش امیرمومنیان علیی (ع) سیببسیاز رفعیت
انسان میشود« .بالتواضع تکونالرفعه»

کاربست راهبرد مدارای سیاسی در الگوی حکمرانی نظام جمهوری اسالمی ایران 43

تواضع را می توان ثاصل اشتراک معنایی کرامت انسانی و اخالق اسیالمی در
دستیابی به مفهوم م،ارا عنوان کرد.
براین اسا

نسبت کرامت انسانی و اخالق اسالمی با می،ارا در سیاثتهیای

عقی،تی -فکری و اخالقی -گرایشی ث،اکرری است .در این معنا باتویه بیه اصیل
اثترام به کرامت انسان و رعایت اخالق نظام سیاسی اسالمی موظا است در این
ثوزهها با شهرون،ان م،ارای ث،اکرری را اعمال کن ،و در سیاثت فقهیی -کنشیی
در مواقعی که فرد تتلا یا یرمی را که مستحق مجیازات اسیت مرتکیب شیودس
ثف کرامت و رعایت اصول اخالقی دربارهی او الزام دارد.
 .٣-٣عدالت

شهی ،مطهری ع،الت را اینگونه معرفی میکن« :،عی،الت عبیارت اسیت از تعامیل
متناسب با هرک

و هرچییز بیهثسیب اسیتع،اد لیاقیت و شایسیتگی» (مطهیری

.)259 :1371
«ع،الت مق ،ترین مق،مات بشر است .الاقیل درمییان مق،سیات ایتمیاعیس
ازقبیل نزادی دموکراسی و مساوات از همه مق ،تر بوده تیامینکننی،ه همیه نن
مق،سات می باش .،ع،الت نرمان هماره ی بشر و امیری میافوق انسیانی اسیت کیه
شایسته است همه انسانها از هیچگونه ف،اکاری ممکین درراسیتای برقیراری نن
دریغ ننمای( »،مطهری .)259 :1371
شهی ،مطهری ع،الت را بهمرابه مییزان و ضیرورت تعیادل بیرای بی،ن و روح
می دان ،و معتق ،است« :از دی،گاه اسالم ع،الت مقیا
(مطهری  )14-15 :1362و میافزای« :،معنای مقییا

دین است نیه عکی

نن».

دیین بیودن عی،الت همیین

است که فقیه شیعه به هنگام استنباط اثکام دین بایی ،عی،الت را در سلسیله علیل
اثکام لحاظ نموده و اثکام دین را منطبق بیر عی،الت بتواهی ،نیه در سلسیلهی
معلولها» (مطهری .)14-15 :1362
با این دی،گاه اساسا ثف و ثراست از دین خ،ا بی،ون پایبنی،ی بیه عی،الت
امکان پذیر نبوده و به بیان صری نظام اسیالمی مجیاز بیه زییر پیا گذاشیتن عی،ل
اسالمی با مجوزهایی همچون ثف دین یا نظام اسالمی نیست.
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از این منظر در دوگانه هایی همانن ،امنیت و ع،الت اصالت با ع،الت بیوده و
تمامی کارویژههای ثکومت اسالمی بایستی در ییل مفهیوم عی،الت دسیتهبنی،ی
شود.
ع،الت در بلن،ای کارویژه برپایی نظیام و ثکومیت اسیالمیس تنظییمکننی،هی
نسبت اعمال و ع،م اعمال مفهوم می،ارا خواهی ،بیود .نسیبت عی،الت و می،ارا در
ساثتهای سهگانهی عقی،تی -فکری اخالقی -گرایشی و فقهی -کنشی بر همین
مبانی استوار است .درثقیقت بای ،گفت ع،الت در مرتبهای باالترس سینجهای اسیت
که کارگزاران نظام سیاسی در ساثتهای سهگانیه بایسیتی می،ارا را بیا نن مییزان

کنن .،ب،ینمنظور میتوان از واژهی ثقوق شهرون،ی در ارتباط با می،ارای سیاسیی
نام برد که مجموعهای از نسبت ع،الت با ساثتهای سهگانه است.
جدول  .۲مولفههای مدارا در اندیشهی استاد شهید مطهری
کدگذاری باز
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.

کدگذاری محوری
مقولهها

کدگذاری انتخاب
دانش داده بنیاد

اصل آزادی اسالمی

تربیت

اصل کرامت انسانی و
اخالق اسالمی

تواضع

اصل عدالت

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

استاد شهی ،را میتوان پرچمدار مقابله با یمیود و تحجیر دانسیت و از همیین رو
می توان شهی ،مطهری را شهی ،مبارز بیا تحجیر نییز نامیی .،اسیتاد تحجرگراییی و
تج،دگرایی افراطی را معلول «یمود» و «یهل» دانسته و میگوی« :،یام ،از هرچه
«نو» است متنفر است و یز با کهنه خو نمیگیرد و «یاهل» هر پ،یی،ه نوظهیوری
را به نام مقتضیات زمان به نام «تج،د» و ترقیی موییه مییشیمارد (مطهیری ()2
.)11۰ :1394
براین اسیا

بایی ،گفیت در ان،یشیه و دیی،گاه شیهی ،مطهیری متحجیران و

متج،دان افراطی گرفتار بیماری و انحراف هستن ،و ننها را خطر میدان« .،در یک
مقیا

کالن و کلی تفریط تحجر و افراط تج،د هردو برادران دوقلوی یهیلانی:،

الجاهلُ إما مُفْرِطٌ یو مُفَرِِّط» (مطهری (.)2۰ :1394 )2
استاد شهی ،در پیشینه تحجرگرایی به یریانهای یل اشاره دارن:،
الا) گروهک خوارج که با شعار «ثسبنا کتیابال» سیبب انیزوای عتیرت و
سنت نبوی ش ،و خسارت یبرانناپذیری به یامعه اسالمی وارد کرد.
ب) افرادی که قرنن را یکسره به کنار نهیاده و بیا شیعار «ثسیبنا اثادیرنیا و
اخبارنا» قرنن کریم را از بطن یامعه منزوی کردن.،
ج) یریانی که تفکر و تعقل را تعطیل کرده و بیا شیعار « یَیْینَ التُِّیرابُ وَرَبّ
األَرْبابِ» فکر و عقل را به گوشهای وانهادن.،
قشریگرایی اخباریگری و ظاهرگرایی از ریشههای یمیود و تحجیر اسیت
که شهی ،مطهری ب،ان پرداخته است .این وضیعیت در دوران مبیارزه انقالبییون بیا
رژیم پهلوی با روزنم ،کردن مبانی فکری خود در صیفوف مبیارزین وارد شی،ه و
موفق ش ،تا طرف،ارانی را بهخصوص از میان یوانان ساماندهی کن.،
بارز ترین نمود سامانیافته تحجر را میتوان در گروهیی کیه بیا نیام «انجمین
ثجتیه» شناخته می ش ،مشاه،ه کرد .این گروه باتویه به ننچه ریوع به اصل دین
میپن،اشت در مواقعی ثسیا

سیببسیاز برخیی اشیکاالت در رونی ،مبیارزهی
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عمومی مردم به رهبری امام خمینی (ره) با رژیم پهلوی شی ،کیه بیارزتیرین نن را
میتوان در مایرای چرارانی یشنهای نیمه شعبان برشمرد.
ثضرت امیام (ره) در اعتیراب بیه اعمیال سیرکوبگرانیهی رژییم پهلیوی
یشن های نیمه شعبان را تعطیل اعالم کرده بودن ،و با ص،ور اعالمییهای خواسیتار
ع،م برگزاری این یشنها بهمنظور ابراز هم،ردی بیا کشیتهشی،گان اعتراضیات و
تویه به مبارزه تا پیروزی نهایی شی،ن .،امیا انجمین ثجتییه در متالفیت بیا ایین
موضوع برگزاری یشنها را ب،ون تویه به وضعیت و موقعییت یامعیه خواسیتار
ش ،و در خوشبینانهترین ثالت می توان گفت از تحلییل وضیعیت یامعیه عیایز
بودن،س زیرا با مبانی فکری که در نن تعادل ویود ن،اشت تصمیمگیری میکردن.،
شهی ،مطهری ازیمله متفکرانی است که در مقابلیه بیا ایین دسیته هییچگونیه
م،اهنییهای را روا ن،انسییته و البتییه شیییوهی مقابلییه ایشییان شیییوهی نگییاهسییازی و
موایههی فعاالنه ازطریق برنامههای فرهنگی و ایتماعی بوده است.
شهی ،مطهری با اعتقاد به ثقانیت دین اسالم ایازهی اظهارنظر و فعالییت را
برای این دسته مجاز شمرده که البته برایناسا

کیه بیا تیابلوی همیان یرییان در

صحنهی فکری وارد ش،ه و عقای ،خود را با تابلو و نام اسالم مطرح نسازن.،
«از اسالم فقط با یک نیرو میشود پاسی،اری کیرد و نن علیم اسیت و نزادی
دادن به افکار متالا و موایهه صری و روشین بیا ننهیا» (مطهیری (:1372 )1
.)19
اگر بتواهن ،در زیر لوای اسالم افکار و عقای ،خودشان را بگوینی ،میا ثیق
داریم که از اسالم خودمان دفاع کنیم و بگوییم اسالم چنین چیزی نمیگوی ،ثیق
داریم بگوییم به نام اسالم این کار را نکنی( »،مطهری (.)19 :1372 )1
«اگرچه مردم در مسا لی که بای ،در نن فکر کنن ،از تر

اینکیه مبیادا اشیتباه

بکنن ،به هر طریقی نزادی فکری ن،هیم و یا روحشیان را بترسیانیم کیه در فیالن
موضوع دینی و مذهبی مبادا فکر بکنی این مردم هرگز فکرشیان در مسیا ل دینیی
رش ،نمیکن ،و پیش نمیرود» (مطهیری مرتضیی سلسیله یادداشیتهیای اسیتاد
مطهری ج اول 46 :انتشارات ص،را).
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استاد شهی ،بازهم بنا به شیوهی یامع خود مطلق نوگرایی را توییه نمیکن:،
« ...از طرف دیگر قرنن نمیگوی ،هرچه سینت اسیت بایی ،بیر هیم کوبیی ،و
هرچه نو است بای ،پذیرفت .یک ع،ه هم می گوین ،نوگرایی ایین چطیور اسیت؟
نوگرایی هم درست نیست زیرا هر نویی عالمت رش ،و تکامل و پیشرفت نیسیت.
هر کهنهای ابت،ا نو بوده است هر سنت اثمقانهای یک روزی نو بیوده اسیت نییا
روز اولی که نو بود درست بود ثاال که کهنه ش،ه است ب ،ش،ه است؟
نه روز اولی هم که نو بود چرنی ،بیود قیرنن مییگویی ،ثقیقیتگراییی بیا
عقلگرایی و منطقگرایی» (مطهری مرتضی تحجر و تج،د از منظیر اسیتاد شیهی،
مطهری پایگاه یامع استاد شهی ،مرتضی مطهری).
با این اوصاف می توان دی،گاه شهی ،مطهری را در مورد تحجر چنین از زبیان
استاد بیان کرد:
«اسالم هم با یمود متالا است و هم با یهالت خطری کیه متوییه اسیالم
است هیم از ناثییهی ایین دسیته اسیت و هیم از ناثییهی نن دسیته .یمودهیا و
خشکمغزیها و عالقه نشان دادن به هر شعار ق،یمی -و ثال ننکه ربطی به دیین
اسالم ن،ارد -بهانه به دست مردم یاهل میده ،که اسالم را متالا تج،د بهمعنیی
واقعی بشمارن( »،مطهری .)484 _482 :1383

همانگونه کیه از بیازخوانی نرای اسیتاد شیهی ،متوییه مییشیویمس تحجیر و
یمودگرایی در اسالم ریشه و سابقهای دیرین دارد و ایشان نییز بنیای بیر انفصیال
دربرابر نن ن،اشتهان ،اما نسبت م،ارا با علمای متالا و متحجران در دی،گاه شهی،
مطهری نسبتی ث،اکرری است .به بییان دیگیر در سینت و نرای اسیتاد هییچگیاه
برخوردهای سرکوب گرایانه دربرابر طرح ان،یشه و ثتی فعالیتهیای فکیری ایین
دسته مشاه،ه یا تجویز نش،ه استس بلکیه نسیتهی تجیویزی همانیا فعالییتهیای
روشنگرایانه است .ناگفته پی،اسیت ثسیاب توطئیهگیری و اعمیال خشیونتبیار
همچون موایهه ملی نه کودتا یا دستهبن،یهای شبهنظامی برای مقابلیه بیا اقتی،ار
نظام اسالمی از این وضعیت ی،است.
درنتیجه بای ،گفیت کاربسیت می،ارا در الگیوی ثکمرانیی از دیی،گاه شیهی،
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مطهری در موایهه با علمای متالا و متحجران ث،اکرری بوده و بایستی با ورود
فعاالنه به عرصههای فرهنگی_ ایتماعی با ننها مقابلهای اصولی داشت.

 .٢-۴مدارا با اقليتهای مذهبی و دینی

نحوهی موایهه و تعامل با اقلیتهیای میذهبی و دینیی در نظیام اسیالمی ازیملیه
دلمشغولیهای این افراد در ادوار گوناگونی از نظامهای اسالمی بوده است.
ازیملهی این موارد یزیه دادن اقلیتها بوده که در میواردی از نن بیا عنیوان
باج گرفتن نظام اسالمی از اقلیتها یاد میش ،و درایینیهیت اسیتاد بی،ینگونیه
پاسخ دادهان « :،نیا یزیه یعنی باج دادن و باج گرفتن؟ نیا مسلمانان کیه در گذشیته
یزیه می گرفتن ،درواقع باج می گرفتن،؟ باج به هر شکل زور است و ظلم اسیت و
خود قرنن ظلم را به هر شکل و به هیر صیورتی نفیی مییکنی .،یزییه مفهیومش
مالیات است و ب،یهی است که مالیات دادن ریر از باج گرفتن است .خود مسیلمین
نیز بای ،انواعی مالیات ب،هن .،چیزی که هست شکل مالیات اهل کتاب بیا مالییاتی
که مسلمین میپردازن ،فرق میکن ،ما وقتی وارد ماهیت قانون میشویم میبینییم
که یزیه برای نن ع،ه از اهیل کتیاب اسیت کیه در ظیل دولیت اسیالمی زنی،گی
میکنن ،رعیت دولت اسالمی هستن ،دولت اسالمی نیز وظیایفی برعهی،هی ملیت
خودش دارد و یک تعه،اتی دربرابر ننها.
وظایا این است که اوال بای ،مالیاتهایی ب،هن ،که بودیهی دولیت اسیالمی
اداره شود .نن مالیاتها اعم است از ننچه بهعنوان زکات گرفتیه مییشیود و از نن
چیزهایی که به عناوین دیگر گرفته میشود ...
اهل کتاب اگر در ظل دولیت اسیالمی بیه سیر ببرنی ،نیه موظیاانی ،کیه نن
مالیات های اسالمی (مانن ،خم

و زکیات) را بپردازنی ،و نیه موظیاانی ،کیه در

یهادها شرکت کنن ،یا اینکه منفعت یهاد عای ،ننها هم میشودس بنابراین وقتی که
دولت اسالمی امنیت مردمی را تامین میکن ،و ننها را تحت ثمایت خودش قیرار
می ده – ،چه مردم خودش چه ریر خودش -یک چیزی هم از مردم مییخواهی،
مالی یا ریرمالی از اهل کتاب بهیای زکات و ریر زکات یزیه میخواه ،و ثتیی
به یای سربازی هم یزیه می خواه ،و لذا در ص،ر اسالم ایینچنیین بیوده اسیت
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هروقت اهل کتاب داوطلب میش،ن ،کیه بیاینی ،در صیاهیای مسیلمین بیه نفیع
مسلمین بجنگن ،مسلمین یزیه را برمیداشتن ،و میگفتن ،ما این یزییه را از شیما
می گیریم به دلیل اینکه شما سرباز نمی دهی ،ثاال که شما سرباز میدهی ،میا ثیق
ن،اریم از شما یزیه بگیریم» (مطهری .)66 -7۰ :1396
نن چنانکه از این مورد خیاص برمیینیی،س بنیای نظیام اسیالمی در تعامیل و
موایهه با اقلیتهای مذهبی و دینی بر م،ارا استوار است .در الگیوی ثکمرانیی از
دی،گاه شهی ،مطهری نظام اسالمی بایستی با اقلیتهای دینی و میذهبی بیهمنظیور
انجام عبادات و عادات دینی و مذهبی م،ارای ث،اکرری کیرده و ننهیا را در ایین
امور در تنگنا قرار ن،ه.،
در ثقوق شهرون،ی نیز نظام اسالمی بهمانن ،سایر شهرون،ان خود بایستی بیه
تکالیا خود دربرابر اقلیت ها و اهل کتاب عمل کرده و درمقابل ثقوق خود را از
ننها مطالبه کن.،
برایناسا

میتوان گفت اقلیتهای دینیی و میذهبی در سیاثت عقیی،تی-

فکری و اخالقی -گرایشی به منظور ننچه ب،ان معتق،ن ،و ندابورسومی کیه بی،ان
تعلق خاطر دارن،س از ثمایت نظام اسالمی برخوردارن ،و در ثوزهی فقهی -کنشیی
موظا به رعایت قوانین و مقیررات موضیوعهی نظیام اسیالمی هسیتن ،و ثی،ود
م،ارای سیاسی با ننان در الگیوی ثکمرانیی از دیی،گاه شیهی ،مطهیری در مییزان
رعایت و ع،مرعایت این ث،ود معین میشود.
 .٣-۴مدارا با گروهکهای مخالف

ین

مبارزه با رژیم پهلوی بهنوعی بوده که مردمی و عمیومی بیودن نن بریسیته

می نمود .این موضوع سبب ش،ه بود تا گروههای متتلفی بنا به مشربهای فکیری
متنوعی نسبت به سازماندهی طرف،اران خود اق،ام کنن.،
اگرچه طیا وسیعی از این گروههیا بیا پیذیرفتن رهبیری امیام خمینیی (ره)
تشکیالت واث،ی را درنهایت تشکیل داده بودن،س اما گروهکهایی بودن ،که بعضیا
با تابلوی اسالم و ثتی نام ثضرت امام (ره) طرف،ارانی را یذب و سیازماندهیی
کرده و در میانهی مسیر ماهیت اصلی خود را عیان کردن.،
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طیا این گروهکها از چپها با مبانی مارکسیستی تا مجاه،ینخلق بهنیوعی
در فرنین ،مبارزات انقالبی سهیم ش،ه و درص،د بهرهبرداری از فضای کلی یامعیه
و دستاوردهای انقالب اسالمی برنم،ه بودن.،
با پیروزی انقالب اسالمیس این گروهکها سهمخیواهی را بیا روی نوردن بیه
فعالیتهای ته،ی،نمیز و در مرثلیهی بعی ،فعالییتهیای شیبهنظیامی و درنهاییت
فعالیتهای مسلحانه نراز کردن.،
دی،گاه و سیره عملی استاد شهی ،در نحوه موایهه و تعامل با این گروهکهیا
الگویی مناسب برای کاربست م،ارا در فرنین ،ثکمرانی نظیام یمهیوری اسیالمی
ایران است.
اگرچه استاد شهی ،درنهایت به دست یکی از همین گروهکها به نام گروهک
«فرقان» به شهادت رسی،ن،س اما ننچیه در ایین مقالیه موردتوییه اسیت بیازخوانی
دی،گاههای استاد شهی ،است.
شهی ،مطهری با ماموریت ازطرف ثضیرت امیام (ره) هسیته اصیلی شیورای
انقالب را تشکیل دادن ،و این شورا وظیفه انجام امور مربوط به انقالب اسیالمی را
با رهبری امام خمینی (ره) انجام میدادن .،از این یهت نقش شهی ،مطهیری بسییار
ثا زاهمیت است.
نقای هاشمی رفسنجانی در مورد نحوه موایهه استاد شیهی ،و گروهیکهیای
متالا قبل از پیروزی انقالب اسالمی میگوی« :،ما وقتیی در سیال  53بیا ارتی،اد
بتشی از منافقین و توسعه فکر مارکسیستی در میان ع،های از یوانان مبارز موایه
ش،یم و متصوصا در زن،انها این بیال شی،ی ،شی ،و تفرقیهای در مییان صیفوف
انقالبیون پیش نم ،کار بسیار مشکل ش،ه بود هیم در زنی،ان و هیم در بییرون و
اینجا استوانههایی مرل مرثوم مطهری بسیار کارساز بودن ،و دشمن هیم ایینهیا را
خطر محسوب میکرد .اگر یادتان باش ،در سال های نخر پیروزی از مراکز فراوانی
میخواستن ،مرثوم مطهری را زیر سوال ببرن ،برای اینکه این فکر او و این روییه
را منکوب کنن ،تا بتوانن ،افکار انحرافی را ثاکم کنن( ،واثقیراد .)71 :1391
سیرهی استاد به دلیل ثاکمیت طاروت و ع،م ثاکمیت نظام اسالمی بیا ایین
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گروهکها نگاهسازی و روشنگری و مقابله بیا انحرافیات فکیری و عقیی،تی ایین
گروهک ها بودس زیرا اق،امات و مبارزات این گروههیا در مقابلیه بیا رژییم پهلیوی
صورت می گرفت و در این راستا ضربهای به ارکان نظیام اسیالمی وارد نمییشی،س
زیرا اساسا پیروزی انقالب اسالمی محقق نش،ه بود.
ازیمله نمونههای مص،اقی می توان بیه رواییت مرثیوم موسیویاردبیلیی در
موایهه با کمونیستها در دانشگاه صنعتی شریا اشاره کرد که استاد شهی ،در این
یلسهی دانشجویی شرکت کرده و مباثی

منطقیی را بیه نماینی،گی از مسیلمانان

مطرح میکنن .،نمونهی دیگر از سیره ی عملی استاد شیهی ،را از زبیان دکتیر علیی
مطهری فرزن ،ایشان بازخوانی میکنیم« :ایشان در هر فرصیتی کیه اقی،ام عملیی را
الزم و موثر میدی،ن ،با قاطعیت وارد عمل میش،ن .،در راهپیمایی روز تاسیوعای
سال  57ایشان وقتی مشاه،ه کردن ،یکی از بستگان به سازمان منیافقین روی ییک
مینیبو

درص،د تشری نرم سازمان است فورا دستور دادن ،تا این فرد و نن نرم

را پایین بکشن .،بعضی به ایشان گفتن ،که نقا این کار به صالح نیست و راهپیمایی
را به هم میریزد.
اما ایشان به هیچویه زیر بار نرفتن ،و گفتن :،به هر قیمت بای ،یلوی این کار
را بگیری ،و هر ک

هم که در یریان این کار کشته شود شیهی ،اسیت (روزنامیه

کیهان  25اردیبهشت  .)3 :1381در همین زمینه قاطعیت استاد بیرای یلیوگیری از
اداره مراسییم اسییتقبال از ورود ثضییرت امییام خمینییی (ره) بییه میییهن توسییط
مجاه،ین خلق مرالزدنی است .استاد شهی ،در اموری کیه بیویی از توطئیهگیری و
عمل منافقانه را در ننها استشمام میکردن ،هیچ م،ارایی را روا ن،انسته و قاطعیت
را در چارچوب موازین اسالمی و دینی به کار میبستن.،
نقش بارز استاد در تعیین فرمان،ه کمیتههای انقالب اسیالمی نتسیتوزییری
مرثوم بازرگان و  ...بیانگر اعتقاد عملی ایشیان بیه تلفییق عقیی،ه و عمیل اسیت.
درنتیجه میتوان گفت نسبت م،ارا با گروهکهای متالا در الگوی ثکمرانیی از
دی،گاه شهی ،مطهری م،ارا در ی،ال و گفت وگوی اثسن و قاطعیت و مقابلیه در
توطئه و عمل منافقانه است .قاطعیت استاد شهی ،ننگونه بوده که خون پاک ایشیان
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گواهی بر مظلومیت ایشان در سپهر تاریخ ایران اسالمی ش.،
جدول  .3مو-لفههای مدارای سیاسی از دیدگاه استاد شهید مطهری
ردیف
۱

حوزهی اعمال مدارا
حوزهی عقیدتی -ایمانی
مخالفان عقیدتی فکری
حوزهی اخالقی  -گرایشی

۲

مخالفان دینی و مذهبی
حوزهی فقهی -کنشی

۳

مخاطبان
مکاتب فکری،
متحجران و متجددان
مخالف
اقلیتهای دینی و
مذهبی
گروهکهای مخالف

مخالفان سیاسی

محدودهی مدارا
آزادی بیان و عقیده آزادی
گفتوگو و جالل احسن
آزادی عالیق و رفتارهای
شخصی آزادی مناسک و
آداب مذهبی و دینی
آزادی انتخابات
آزادی احزاب سیاسی
آزادی اعالم مواضع

محدودهی عدم مدارا
سوءاستفاده از تابلوی
اسالم
خدشه بر قانون،
اباحهگری و ولنگاری
توطئه و عمل منافقانه

نتيجهگيری
کاربست راهبرد م،ارای سیاسی در الگوی ثکمرانی نظام یمهوری اسیالمی اییران
از دی،گاه شهی ،مطهری در ان،یشه و رفتار سیاسی در اصول و مولفهها با یکی،یگر
مطابقت داشته است .مساعی مسئوالنهی استاد شهی ،در پرداخیت موضیوعاتی کیه
انقالب اسالمی ناگزیر به ورود و پاسیتگویی در ننهیا بیوده سیبب شی،ه تیا در
طراثی الگویی برای ثکمرانی در نظام یمهیوری اسیالمی اییران دادههیای قابیل
بهرهبرداری دردستر

قرار گیرد.

ی،ول زیر با بهیرهگییری از روش داده بنییاد کی،های انتتیابی می،ارا در دو
ثوزهی ان،یشه و رفتار سیاسی شهی ،مطهری را بیان میکن:،
جدول  .۴ک اربست 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

راهبرد م،ارای سیاسی در سهگانهی بینشی گرایشی و کنشی دارای

مبانی دینی و قرننی است .نظام اسیالمی در ثیوزهی عقیی،تی-ایمیانی عیالوه بیر
م،ارای ث،اکرری بهمنظور نزادی شهرون،ان در اختیار و انتتاب عقیی،ه و میذهب
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موظا است نظام نزادان،یشی و گفتگو به شیوهی اثسن را ثمایت و تقویت کن.،
استاد شهی ،معتق،ن ،نموزش و تربیت بایستی در الگوی ثکمرانی نظیام اسیالمی
به ثف مبانی و اصول اسالمی از طریق ارا ه مفاهیم ناب دینی به صورت ایجیابی
و پرهیز از اق،امات سلبی اهتمام ورزد .در ثیوزهی گیرایش بیا تاکیی ،بیر اخیالق
فردی تواضع بایستی سیرلوثهی کیارگزاران نظیام اسیالمی بیوده و در اخیالق و
وی،ان کاری قانون مورد تاکی ،نظام اسیالمی خیط قرمیز م،اراسیت .در الگیوی
ثکمرانی نظام یمهوری اسالمی اییران و کیارگزاران تصیمیمگییر و تصیمیمسیاز
هستن ،که در ثوزهی فردی و مناسیبات شتصیی متواضیع و نق،پیذیر هسیتن ،و
ب،ون هیچگونه ستتگیری از ثقوق مربوط به شتص خود با م،ارای ثی،اکرری
گذشت میکنن .،اما در مقام ثف و ثراست از منافع و منابع ملی تنها با سینجهی
قانون موایهه و برخورد دارن .،در ثیوزهی کینش سیاسیی کلیی،واژه موردتاکیی،
استاد شهی ،ع،الت در معنا و مفهوم مورد قبول شهی ،مطهری است کیه مییتوانی،
به عنوان کارویژه ثکمرانی نظام اسالمی مطرح شود ننچنیان کیه رسیالت انبییا و
اولیای الهی بر این کلی،واژه استوار بوده است.
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