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بازشناسی گفتمان روشنفکری دینی شریعتی و مقایسۀ آن
با گفتمان انقالب اسالمی
محمدعلی حاضری ،*1سمیرا

محمدی2

(دريافت 1397 /5 /21 :پذيرش)1398 /11 /6 :

چکیده
اين پژوهش به بررسي تطبيقي دو گفتمان روشنفکري ديني دهۀ  1340و گفتمان انقالب
اسالمي اختصاص يافته است .نگارندگان در اين جستار ،ابتدا با بهرهگيري از بستر
معرفتشناختي نظريۀ الکال و موفه ،به ارائۀ مفصلبندي اين گفتمانها بر اساس دال مرکزي
آنها پرداختهاند .شريعتي با ديدي جامعهشناختي توانست با ارائۀ سيمايي سياسي از اسالم با
محوريت «اسالم انقالبي ـ اجتماعي» طاليهدار و پيشقراول انقالب اسالمي شود .در تدوام اين
گفتمان ،گفتمان انقالب اسالمي نيز با رويکردي فقهي و با محوريت «اسالم ناب» بهمنزلۀ دال
محوري در قاموس و شاکلۀ معرفتي تمام جريانهاي سياسي بعد از انقالب اسالمي با همان
مؤلفههاي گفتماني به شکلي جديدتر و اندکي متفاوتتر توانست بازتوليد و تئوريزه شود.
يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که هر دو گفتمان با اعتقاد به امتزاج دين و سياست با
رويکردي نسبتاً دموکراتيک و با توسل به سازوارة «امت و امامت» توانستند حکومت مطلوب
خويش را پايهريزي کنند که در تقابل با نظامهاي توتاليتاريستي ،دين سنتي و روحانيون حامي
آن ،به حاشيهراني گفتمان غالب و حاکم عصر يعني «گفتمان پهلويسم» منجر شد .هر دو
گفتمان مذکور با محدوديت قلمرو اختيارات رهبري هر چند با وجود افتراقهايي در شکل و
محتوا ،توانستند با تأکيد بر مدخليت دال مردم و نقش اثرگذار آنها در انتخاب حاکم جامعۀ

 .2کارشناس ارشد جامعهشناسي انقالب
43

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-18

 .1دانشيار گروه جامعهشناسي دانشگاه تربيت مدرس (نويسندة مسئول).
hazeri_a@modares.ac.ir

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،1بهار و تابستان 1399

آرمانيشان در برابر ايدة «حکومت اسالمي» که به نقش مردم در مشروعيتبخشي به حکومت
باور ندارند ،قرار گيرند.
واژههای کلیدی :گفتمان ،روشنفکري ديني ،گفتمان انقالب اسالمي ،اسالم سياسي ،دوگانۀ
جمهوري اسالمي در برابر حکومت اسالمي.

مقدمه
وجود منازعۀ گفتماني بخش انفکاکناپذير از تاريخ هر جامعه يا گروههاي اجتماعي
پايدار است .بنابراين ،هميشه در هر دورة تاريخي از حيات اجتماعات بشري حداقل دو
دسته گفتمان اپوزيسيون با درجات متفاوتي از معارضه درگير نوعي رقابت و ستيز با
يکديگرند (کچوئيان .)197 :1386 ،حاصل همۀ اين تالشها خود را در قالب گفتماني
متجلي ميکند که چندان دوامي ندارد و سرانجام گفتماني بر گفتمانهاي ديگر هژمون
ميشود .از دهۀ  1340به بعد و حتي بعد از جريان انقالب اسالمي نيز ،جريانهاي
متفاوتي در عرصۀ سياسي ـ ديني پا به ميدان گذاشتند و کوشيدند تا تفسير جديدي از
دين و بازنگري آن انجام دهند .از اين رو ،شايد بتوان گفت تحول گفتماني يکي از
مهمترين تحوالت اجتماعي است که جامعۀ ايران به خود ديده و تاکنون شاهد پيدايش
و گسترش خردهگفتماني مختلف در اين عرصه بوده است.
بهدنبال تحوالتي که از سوي پهلوي اول در دو دهۀ اول قرن چهارده شمسي ايجاد
شده بود ،در دهۀ  1340رژيم پهلوي دوم تالش کرد تا هژموني خود را با تلفيقي از
مدرنيسم فرهنگي و باستانگرايي ايران با عنوان گفتمان پهلويسم ارائه کند .در تقابل با

اين گفتمان که در تالش بود تا گفتمانهاي ديگر را از صحنۀ رقابت خارج کند ،نظام-

هاي گفتماني جديدي شکل گرفت .يکي از اين گفتمانها ،گفتمان روشنفکري ديني
بود که يکي از نمايندگان برجستۀ آن آراي علي شريعتي است .صعود اين جريان به
گفتمان حاکم را شکست داد .گفتمان روشنفکري ديني که در مجموعهاي تحوالت
نظري بعد از انقالب مشروطه ريشه دارد ،يکي از جريانهاي فکري اثرگذار در فضاي
گفتماني ايران قبل و بعد از انقالب اسالمي بوده است که اهميت آن را نميتوان ناديده
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اريکۀ گفتمان مسلط در اواخر دهۀ  1350به همراه جنبشهاي اجتماعي ـ مردمي،
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گرفت تا آنجا که برخي مفسران و تحليلگران وقوع انقالب اسالمي را مرهون
زمينهسازي فکري دانستهاند که اين گفتمان در طي سالهاي قبل از انقالب فراهم کرده
بود (اخوان مفرد .)41 :1381 ،نکتۀ مهم اينکه توجه به دين و دينداري در اين جريان
مهم سياسي سبب شد تا مفهوم روشنفکري ديني در تاريخ معاصر ايران نيز جايگاه
اثرگذار و بيبديلي براي خود بيابد.
انقالب اسالمي ايران پديدهاي شگرف در قرن بيستم بود که توانست بيست سال
آخر اين قرن را تحتالشعاع خود قرار دهد و اثراتي عميق بر پيکر اجتماعي ـ سياسي
ايران و تا حدودي منطقه بر جاي نهد .در اين گفتمان «جمهوريت» و «اسالميت» دو
نشانهاي بودند که نويدبخش رسيدن انقالب به آرمانها و خواستههاي مردم در سايۀ

برقراري جمهوري اسالمي است .از آنجا که در اين نظام «اسالم» مبنا و اساس شکل-
گيري حکومت بوده است ،اين نشانه به دال مرکزي گفتمان انقالب اسالمي تبديل شد.

يکي از راههاي مناسب براي شناخت گفتمان انقالب اسالمي در ايران و تدوام آن،
بررسي انديشه هاي اسالمي است که در نظرات نخبگان و روشنفکران ديني نظير بهشتي
و مطهري تبلور يافته است .شهيد مطهري و بهشتي از فعاالن و انديشمندان حوزة
انقالب اسالمي و روشنفکري دينياند که مواضع و عملکرد آنها ،اثرات فراواني بر
جريان کلي انقالب اسالمي گذاشت و تجربۀ نويني را براي نيروهاي انقالبي معتقد به
انديشۀ واليت فقيه در عرصۀ عمل سياسي پديد آورد .قطعاً تحليل و بررسي انديشۀ اين
(ره)

دو بزرگوار بهمنزلۀ نماد انديشۀ امام خميني

در قالب دو خردهگفتمان نوگراي ديني

بعد انقالب اسالمي ،ميتواند ما را به گشايشي در جهت شناخت گفتمان انقالب
اسالمي و نسبت آن با مفهوم کليتر روشنفکري ديني با تکيه بر آراي شريعتي رهنمون
سازد .لذا ،پرسش پژوهش حاضر را به قرار زير مطرح ميکنيم :گفتمان روشنفکري
ديني شريعتي در چه فضاي گفتماني شکل گرفته و چه ويژگيهايي دارد؟ و پرسش
اسالمي شهيد مطهري و شهيد بهشتي وجود دارد؟ در پژوهش حاضر از روش تحليل
گفتمان استفاده خواهد شد و تالش ميشود تا با استفاده از متون بهجايمانده از
انديشمندان يادشده ،پاسخ اين پرسشها را بيابيم.
45

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-18

دوم اينکه ،چه نسبتي بين مؤلفههاي گفتمان روشنفکري ديني شريعتي با گفتمان انقالب

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،1بهار و تابستان 1399

مبانی نظری :نظریۀ گفتمان الکال و موفه
آنچه تحليل گفتمان الکال و موفه را از ديگر نظريههاي گفتماني متمايز ميکند ،تسري
گفتمان از حوزة فرهنگ و فلسفه به جامعه و سياست است (حسينيزاده.)114 :1383 ،
نظريۀ اين دو انديشمند سياسي ،قابليت زيادي در تبيين پديدههاي اجتماعي و سياسي
دارد .در اين تحقيق گفتمانهاي روشنفکري ديني دهۀ  1340به نمايندگي شريعتي و
گفتمان انقالب اسالمي به نمايندگي شهيد مطهري و بهشتي با تشکيل يک منظومۀ
معنايي که متشکل از دالها و مدلولهاي مرتبط به هماند در برابر گفتمانهاي رقيب

قرار گرفتهاند .در اين گفتمانها دين بهطور اخص اسالم (رنسانس و زايش دين نو) به-
منزلۀ يک دال اصلي مطرح است که هويت گفتمان روشنفکري ديني دهۀ  1340و
گفتمان انقالب اسالمي بعد از انقالب  1357را شکل و انسجام داده است و از طريق
استراتژي طرد با گفتمان رقيب در برهههاي زماني قبل و بعد از انقالب اسالمي به
گفتمان هژمون تبديل شدهاند.
چارچوب روششناختی
اين پژوهش از منظر هدف ،نظري و بنيادي و بر اساس ماهيت تحليل گفتمان است و
در حوزة پژوهشهاي کيفي قرار دارد .فنون گردآوري در اين تحقيق اسنادي ـ تاريخي
است.
یافتههای تحقیق :بررسی فضای تخاصم در بین گفتمانهای رایج دهۀ  1340در
ایران
گفتمانها در خأل بهوجود نميآيند و منعکسکنندة وضعيت جامعه در بعد روند
تحوالت تاريخي و تحوالت انديشهاي آن هستند .بنابراين ،براي شناسايي گفتمان
هويتي اين گفتمان هستيم .درادامه ،به مهمترين دگرهاي شريعتي در دهۀ 1340
ميپردازيم.
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روشنفکري ديني شريعتي و چگونگي هژم ونيک شدن آن ،نيازمند شناخت دگرهاي
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مدرنیتۀ غربی و وجوه آن
شريعتي در موضع يک جهان سومي انقالبي معتقد است که غرب به خود نگاهي
«اگوسانتريک» دارد؛ يعني خود را تنها فرهنگ ،تمدن و شيوة زندگي ميداند و درنتيجه،
خويش را حاکم بر زمان و زمين ميپندارد (شريعتي 1390 ،الف .)916 - 216 :به
عبارت ديگر ،از نظر شريعتي غرب ميخواهد همۀ کشورهاي جهان را به بازار مصرف

کاالي خويش مبدل کند و انسانهايي يکشکل در قالب «بازيچهاي مطلق بازي کور به-
عنوان حيوان مصرفکننده بدون ارادة خودآگاه» درست کند و اين يعني سقوط در
ماديت پست اکونوميست (شريعتي .)65 - 64 :1380 ،شريعتي دموکراسي را که از
وجوه ليبراليسم غرب است ،بهمنزلۀ يک کاالي وارداتي غربي و لقمهاي چرب و نرم
ميداند که نتيجۀ مطلوبي براي کشورهاي جهان سوم بهبار نياورده؛ زيرا خاص جوامعي
است که به درجۀ معيني از تکامل و خودآگاهي رسيده باشند (شريعتي1375 ،ج80 :؛
شريعتي .)608 - 607 :1362 ،بر اين اساس شريعتي ،شعار دموکراسي يا حکومت آراي
را در جوامع فاقد رشد و آگاهي فريبي ميداند که دشمنان قصد دارند در پناه آن ثمرات
انقالبيوني را که عليه استعمار بهپا خواستهاند ،بر باد دهند (شريعتي- 289 :1377 ،
 .)290همچنين ،فرجام پيوند دموکراسي و ليبراليسم را بهدليل عدم سازگاري با
سرمايهداري ،فاشيسم ميداند.
نقد دین سنتی و روحانیون مدافع آن
مفهومي که شريعتي براي نقش مذهب سنتي بهکار برد ،مفهومي طنازانه بود .استحمار
(به خري گرفتن يا خر کردن) .داستان از اينجا شروع ميشود که شريعتي در کتاب
مذهب عليه مذهب ،تاريخ بشر را نقد ميکند و ديگري را با عنوان «دين شرک» که
متعلق به طبقۀ حاکم است ،بيان ميکند .وي معتقد است در طول تاريخ دو نوع مذهب
مذهب دو گونه است ،يک مذهب واحد وجود ندارد ،يکي اسالمي است که در
طول تاريخ هميشه توجيهکنندة وضع موجود است و يکي اسالمي که با اين اسالم
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داشتهايم.
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بزرگترين مبارزه را کرده است و خودش قرباني اين اسالم شده است .مسيحيت و
زردتشت نيز همچنيناند (شريعتي.)66 :1379 ،

شريعتي با چنين باوري دستگاه تبليغاتي چنين ديني را روحانيتي رسمي مشابه
دستگاه کليسا ميداند که نهتنها انقالبي و رهاييبخش نبود؛ بلکه نحوة برداشت و ترويج
دين سنتي بهواسطۀ آنها را بهمثابه عنصري رکودآور و جمودي براي جامعهاي توصيف
ميکند که در پيمان با زر و زور جامعۀ خويش بودند (شريعتي1381 ،ب.)114 - 113 :
نقد جریان روشنفکری مقلد
شريعتي در نقد روشنفکري ايراني ميگويد:
جو روشنفکري جامعۀ ما ،يعني محيطي که خاص تحصيلکردههاي جديد ماست،
همچنان بهشدت تحت تأثير هواي فکري و ذوقي غرب است .هنوز استقالل
فرهنگي و علمي در برابر غرب از مرحلۀ يک آرزوي دور پيشتر نيامده است ...
هنوز دو خصوصيت ممتاز ديرين خود را حفظ کردهاند؛ «بيگانگي» و حتي در
برخي زمينهها بيزاري از خويش و از مذهب ،فرهنگ و بينش و «شخصيت معنوي
خويش» و «وابستگي شديد شيفتهوار و حتي تظاهر فخرآميز به غربنمايي و
تجددگرايي بيريشه و زشت!» (شريعتي1390 ،الف.)365 :
از طرفي همين نسل جوان تحصيلکرده چون تحصيلکرده و روشنفکر است؛ چون
علوم و تحصيالت از غرب بستهبندي شده ميرسد و چون
قضاوتهاي روشنفکرانه مثل اين غذاهاي کنسروشده ،پخته و ساختهشده از فرنگ
به او ميرسد و او فقط آن را نيمگرم کرده ،اليش را باز ميکند و
ميخورد .بدون دخالت دست و بدون دخالت فکر و حتي چشم و مزه و ذائقۀ
خود ،آن را ميبلعد (همان.)114 - 113 :

عمدة مثالهاي شريعتي در نقد جريان روشنفکري معاصر خويش ،حول محوري
آگاهي و ابتکار ،صرفاً قيافه و آداب و سکناتش عوض شده و «انتلکتوئل» يا روشنفکر
امروز ،عکس برگردان «مال» يا «آخوند» ديروز است (همان.)140 - 139 :1377 ،
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صوري ميچرخد؛ قرتيهاي امروز همان اُملهاي ديروزياند که بدون هيچ پشتوانه از
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گفتمان مدرنیسم پهلوی
اساس برنامههاي نوسازانۀ گفتمان غربگراي پهلوي ترکيبي از شوونيسم ،شبه مدرنيسم
و سکوالريسم بود .سه اصل اساسي مذکور که بر بيشتر برنامههاي نوسازانۀ پهلوي سايه
افکنده است ،از لوازم اجتنابناپذير گفتمان غربگرايي بود .احياي هويت ملي بهويژه
به شکل افراطي آن در قالب شوونيسم ،در مدار گفتمان «غربگراي پهلويها» مفهوم و
تجلي يافت .تجدد يا نوگرايي نيز در قالب گفتمان نوسازي پهلوي ،بدون توجه به
تحوالت سياسي ـ اجتماعي الزم و حتي بدون توجه به فرهنگ و ارزشهاي فرهنگي ـ
اجتماعي الزم جامعه شکل گرفت ،از اين روست که از چنين برنامههايي با عنوان
«شبهتجدد» يا «شبهمدرنيسم» ياد ميشود .با عمل به اين اصول بود که تناقضها و
ناکاميهاي گفتمان غرب گراي پهلوي آشکار شده و حاکميت آن به نفع حاکميت
گفتمان روشنفکري ديني رو به افول ميگذارد.
نقد نظامهای توتالیتاریسمی (استالینیسم و فاشیسم)
منتقدان شريعتي در سالهاي اخير بر وي خرده ميگيرند که انديشههايش ايدئولوژي
زده و داراي آموزههاي ضد دموکراتيک و حتي حامي نظامهاي استبدادي است؛ ازجمله
داليلي که منتقدان ذکر ميکنند ،همين نکتهاي است که شريعتي در نقد دموکراسي
بورژوا ـ ليبرال سخن گفته است؛ اما او از موضعي دموکراتيک ،اين دموکراسيها را نقد
ميکند .شريعتي در کنار نقد نظام سياسي دموکراسي ليبرال غربي بهدليل عدم عامليت
کارگزاران آگاه ،به نقد نظامهاي توتاليتاريسمي همچون فاشيسم ميپردازد .شريعتي
فاشيسم را پديدهاي حاصل تکنوکراسي و بوروکراسي در جوامع سرمايهداري صنعتي
ميداند که در حد فاصل دو پايگاه طبقاتي و ايدئولوژيک سرمايهدار و کارگر قرار دارد
که فاقد ريشه و سنت و فرهنگ و با باري از عقدههاي خاص درپي ايدئولوژي خشن،
شريعتي در نقد از استالينيسم که مانند فاشيسم ،رهبريپرستي و دولتپرستي در آن
موج ميزند معتقد است که در چنين مکتبي که جامعهاي سرد و منجمد و خفقانآميز
ايجاد کرده است و سرتاپاي آن را بوروکراسي خشن و دولتي فرا گرفته است ،سياست،
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غيرمنطقي و تروريستي بوده تا ماهيت خود را اثبات کند (همان .)161 :1375همچنين،
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اقتصاد ،عقيده ،فلسفه ،علم و ادبيات و هنر از طرف دولت بر همۀ مردم تحميل ميشود
و مجاز نبودن هرگونه بدعت ،نوآوري در قواعد تنگ ايدئولوژي حاکم دولتي ،ازجمله
ويژگيهاي بارز حکومتهاي کمونيستي حاکم بر شوروي سابق است .اين روح
رهبريپرستي و شخصيتپرستي حتي در سرودههاي زمان استالين موج ميزند« :اي
مرد گرجي ،تويي که باران ميفرستي ( » ...همان1375 ،الف.)39 :
مفصلبندی دالهای گفتمان شریعتی بر اساس دال مرکزی (اسالم ایدئولوژیک)
شريعتي پس از رد گفتمانهاي رقيب ،درصدد معنادهي پويا و عقالني به دال دين که در
گفتمانهاي رقيب به دال حاشيهاي بدل شده بود ،همت گماشت .در اين راستا شريعتي
ميگويد؛ « از نظر فرهنگي ما بايد تيپ فرهنگي خودمان را بشناسيم .تيپ فرهنگي يونان
فلسفي است ،رم تيپ فرهنگي هنري ـ نظامي دارد ،تيپ چين صوفيانه است (البته،
فرهنگ تاريخياش) ،تيپ هند فرهنگ روحاني دارد و در آخر تيپ ما ايرانيها! تيپ ما
ايرانيها مذهبي ـ اسالمي است (همان .)282 :1380 ،بنابراين ،شريعتي با احراز دال
مرکزي خويش که مبتني بر بينش اجتماعي ـ انقالبي اوست ،به مفصلبندي دالهاي
گفتماني خود ميپردازد.
دال حکومت مطلوب به شیوۀ دموکراسی متعهد
دال شناور «حکومت مطلوب» در نظريۀ شريعتي که بر اساس دال مرکزي «اسالم
انقالبي ـ اجتماعي» مفصلبندي شده« ،دموکراسي متعهد و يا هدايتشده» است .مرحوم
شريعتي کوشيد تا با واکاوي مجادالت آن عصر و در جهت پاسخگويي به نياز مبرم
زمانه ،نظريهاي مهم را در باب «دموکراسي متعهد» ارائه دهد .دموکراسي متعهد حاصل
و نتيجۀ برداشت چپگرايانۀ علي شريعتي ،از دين اسالمي ـ شيعي است .آنچه در اينجا
تحوالت سياسي ـ اجتماعي دوران خود نيز تأثير پذيرفته است .نظريۀ دموکراسي متعهد،
در فرايندي غيريتسازانه و در تقابل با دموکراسي صوري يا ليبراليستي غرب بوده
است .شريعتي توصيفي از دموکراسي مدنظر خود را ارائه ميدهد که ضمن داشتن
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مفروض است اينکه شريعتي در سير آراي خود ،عالوه بر تأسي از تاريخ اسالم ،از
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مضامين اسالمي ،با برداشت ليبرالي ـ غربي آن تفاوت دارد .شريعتي در سالهاي
اقامتش در پاريس ،ابتدا تحت تأثير نظام دموکراتيک غربي قرار گرفته بود و آن را
نظامي کارا و قابل اجرا در کشورهاي جهان سوم تلقي ميکرد .وي در اسالمشناسي
مشهد با بيان دو آيۀ «و شاورهم في االمر»« ،امرهم شوري بينهم» در قرآن به صراحت
اصل «شورا» را در امور اعالم ميکند و نيز با اشاره به انتخابات سقيفه که از آن بهمنزلۀ
نخستين انقالب دموکراتيک در اسالم ياد ميکند و مشورت پيامبر با جوانان در راستاي
انتخاب نحوة استراتژي جنگ ُا حد استدالل کرده بود که مبناي اسالم ،دموکراسي و رأي
اکثريت است .شريعتي با برداشتي که از مفاهيم «شورا» و «اجماع» دارد ،از اسالم بهمنزلۀ
ديني کامالً دموکراتيک ياد ميکند؛ ولي آنچه بديهي است در استناد به ماجراي سقيفه
وي مفهوم شيعي وصايت را زير سؤال ميبرد (رهنما )341 :1385 ،که مورد انتقاد
بسياري از محافل روحاني قرار گرفت .بديهي است شريعتي در اين مرحله ،در فضاي
گفتماني دهۀ  1340قرار نگرفته است؛ بلکه متأثر از گفتمان اصالحطلبي ديني دهۀ
 1320و  1330است .در مرحلۀ بعد ،علي شريعتي کار جدي نظريهپردازي خود را از
دهۀ  1340و هم زمان با عصر آغاز مبارزات ضد استعماري در کشورهاي جهان سوم
نظير کوبا ،مصر و الجزاير آغاز ميکند که همزمان با شروع جنگ سرد بين ابرقدرتها
در صحنۀ جهاني و ملهم از انديشههاي مارکسيستي که در محافل جهاني روشنفکري
سيطره داشت ،مصادف بود .لذا ،اسالم رفرومشدة اين دهه تحت تأثير ايدئولوژي
مارکسيستي و سوسياليستي بود که در تقابل با آموزههاي ليبراليستي همچون آزادي،

دموکراسي و حقوق بشر بود و اين مفاهيم ،شعارهايي فريبآميز و توطئهانگارانه به-

شمار ميآمد (قريشي .)214 - 212 :1384 ،او درضمن متعلق به نسلي از روشنفکران
دوران پسااستعماري و انقالبيون جهان سوم است که تازيانۀ استعمار برآمده از ايدههاي
به ظاهر ليبرالي را برگردة مردم جهان سوم با پوست و گوشت خود لمس کرده است و
انقالبي خود را بر فراز نقد دموکراسيهاي صورتگرايانۀ غرب جستوجو کردهاند و
نظام رهبري انقالبي را بر پوپوليسم عوامانه ترجيح ميدهند؛ اما او همچنين ،مسلمان
شيعه است که بايد همۀ مطلوبهاي خود را در هيئتي اسالمي ـ شيعي بازتفسير کند.
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به اصالت هستههاي انقالبي و رسالت رهاييبخش اين رهبران انقالبي ايمان دارد که راه
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بنابراين ،شريعتي اصل نظريۀ رهبري را با مفهوم وصايت در فرهنگ شيعي پيوند زده و
معتقد بود که با پيروي از رهبري انقالبي بايد انقالب را به پيروزي رساند .بنا به
تصويري که شريعتي از رهبر انقالب داده ،رهبري انقالب درواقع همان «امام» است.
بنابراين ،اينجاست که او اصل دموکراسيخواهي را از بنيان بيعت و شورا در سنت
اسالمي عصر پيامبر و رويۀ انتخاب خلفا ميبيند و عنصر وصايت و امامت را در
کليديترين مفهوم شيعي و تمايزبخش از راه اهل سنت باز ميشناسد .وي باور پيشين
خود مبتني بر کانديداتوري ابوبکر به خالفت از طريق شورا و عزل علي از خالفت را
استحاله کرد و با سخنراني دربارة «امت و امامت» که نخستين سخنراني کامالً طوالني و
مهم شريعتي دربارة بينش جديد وي از اسالم ايدئولوژيک و انقالبي بود ،نظريۀ نوين
دموکراسي متعهد را مطرح ساخت .به اين ترتيب اسالمگرايي نه در صبغه و سنت
سلفيگرايانه يا متحجرانۀ خود که همراستا با دستاوردهاي بشريت مدرن فهميده
ميشود و شيعه نيز هم مدرن و هم در نسبت وثيق با اسالم اهل سنت ،ولي با يک امتياز
ويژه در مفهوم اختصاصي وصايت و امامت باز تعريف ميشود .وي دموکراسي متعهد
را نظامي مطلوب و دورة گذار براي حل بحران سياسي مشروعيت در جوامع جهان
سوم مطرح ميکند.
دموکراسي «انگاژه» يا متعهد که عبارت است از حکومت زاييدهشده از آراي
اکثريت ،ولي نه ساقطشده به آراي اکثريت و حکومت متعهد به تحقق هدفهاي
تعيينشده در ايدئولوژي و نه کسب رضايت و ادارة عادي جامعه» (شريعتي،
.)618 :1362

الف) تبیین شرایط وجوبی دموکراسی متعهد برای جوامع جهان سوم :نگارندگان
با مطالعۀ آثار شريعتي به اين نتيجه ميرسد که شريعتي با توجه به دغدغهاي که
نسبتبه پيشرفت جوامع عقبمانده و باال بردن آگاهي آنها داشته است ،دموکراسي
محوريت دال مرکزي گفتمانش طرح کرده است .وي دموکراسي متعهد و پروژة آن را
براي همۀ جوامع الزم نميداند؛ بلکه آن را براي جوامع قبايلي و عقبمانده و راکد
جهان سومي ضروري ميداند .شريعتي هنگام استعمال واژة «دموکراسي متعهد» آن را با
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متعهد را بهمنزلۀ دوران گذر بعد از انقالب براي نيل به دموکراسي حقيقي با توجه به
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تعابير ملل راکد و منحط و عقبمانده بهکار برده است .بنابراين ،ميتوان گفت که نقد

دموکراسي از سوي مرحوم شريعتي ،دال بر انکار دموکراسي از سوي وي نيست ،همان-

طور که نقد دين از سوي وي ،بهمعناي انکار دين نيست .با استناد به اين سخن شريعتي
ميتوان به اين امر پي برد که شريعتي با ماهيت دموکراسي مشکلي ندارد؛ ولي آن را
بومي و مخصوص ملل توسعهنيافته نميداند و ميگويد؛ «من دموکراسي را مترقيترين
و حتي اسالميترين شکل حکومت ميدانم؛ ولي در جامعۀ قبايلي ،بودن آن را
غيرممکن ميدانم و معتقدم که طي يک دورة رهبري متعهد انقالبي بايد جامعۀ متمدن
دموکراتيک ساخته شود» (شريعتي1375 ،د.)48 :
ب)کار ویژۀ حاکم (رهبری) :پس از آنکه شريعتي براي حکومت و جامعه هدف
قائل ميشود ،استدالل ميکند که براي نيل به آن هدف ،آحاد جامعه بايد الگو و
سرمشقي داشته ب اشند تا جامعه به آن مسير هدايت شود .شريعتي بدان الگو و سرمشق
«رهبر» يا امام اطالق ميکند.
ج) منشأ مشروعیت و قدرتیابی رهبری :شريعتي معتقد است براي شناخت
رهبري در امت بايد امام را شناخت (همان .)528 :1362 ،شريعتي با برشمردن
مشروعيتها در همۀ جوامع مالکهاي آن را خارج از دو قاعده انتخاب و انتصاب
نميداند؛ ولي معتقد است امام با روشهاي نصب ،انتخاب و کانديداتوري به اين مقام
نميرسد (همان.)575 :
شريعتي دو دسته مقام نصب را که با عمل ارتباطي و خارجي از سوي مافوق (مثل
رياست يک اداره) و انتخاب که با اخذ آراي اکثريت است (مثل وکالت مجلس) را
شناخته شده ميداند؛ اما عالوه بر دو مقام ذکرشده ،شريعتي مقام سومي را نيز که ذاتي
است نه با انتخاب و نه با انتصاب تحقق پيدا ميکند ،بيان ميکند .وي مقام امامت را
حق ذاتي مي داند که ناشي از ماهيت شخص امام است ،نه عامل خارجي «انتخاب» و نه
بر اين اساس «مقام امامت» را که شيعه مدعي است همانند «مقام نبوت» است با ارجاع
به نظريۀ جامعهشناسي سياسي ،منطقي و قابل تحليل علمي ميداند .در اينجا بحث از
انتخاب و اکثريت آرا و اختيار بيمعناست و اين يعني «تشخيص نبوت در نبي» نه
53

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-18

«انتصاب» .شريعتي مدعي است آنچه در اينجا مطرح است مسئلۀ «تشخيص» است .وي
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«انتخاب نبي در نبوت» (همان .)577 - 576 :بر اين اساس ،شريعتي «وصايت» را يک
توصيه ميداند نه انتخاب يا انتصاب و ميگويد« :توصيه يعني من بر شما منصوبش
نميکنم؛ ولي شما انتخابش کنيد (همان .)51 :1376 ،شريعتي با پايان يافتن دورة
حضور و شروع دورة غيبت امام ،درمورد اينکه چه کسي ميتواند رهبري را بر عهده
بگيرد ،به تفکيک سه چهرة رهبري در انقالب همت گماشت .1 :ايدئولوگ انقالب يا
بنيانگذار مکتب فکري و طرح ايدئولوژي انقالب .2 ،رهبر انقالب يا قهرمان.3 ،
زمامدار حکومت يا راهگشاي فکري انقالب.
وي مقام ايدئولوگ و رهبري انقالب را مانند امام در دورة غيبت ،نه انتصابي ميداند
و نه انتخابي .شريعتي درمورد ايدئولوگ انقالب معتقد است که پذيرش آن از سوي
مردم بهدليل منطقي است که در اصالت پيام و حقيقت وي نهفته است .در اينجاست که
اعتقاد راسخ شريعتي به ذات دموکراسي و تفاوت نظر وي با استبداد و ديکتاتوري و
دموکراسي غربي برجسته ميشود؛ اما قهرمان انقالب نيز از نظر شريعتي ،چهرهاي ميان
ايدئولوگ و سياستمدار است که استراتژي انقالب يا تاکتيک مبارزه ،بسيج نيروها،
جبههگيري و شعارهاي عملي را تعيين ميکند و درواقع ،رهبر بهمنزلۀ «کتاب ناطق
انقالب» است که «حرف» را به «عمل» تبديل ميکند «مکتب» را «نهضت» ساخته است
و انقالب را از «قلم» به «قدم» و از «کتابخانه» به «کوچه» و درنهايت از «درون» به
«بيرون» و از «قوه» به «فعل» کشانده است .شريعتي مقام اين دو را امري ذاتي ميداند که
چه مردم او را قبول داشته باشند چه نداشته باشند .اين دو مقام براي مرحلۀ گذار
انقالب (دوران دموکراسي متعهد) الزم و ضرورياند؛ ولي زمامدار حکومت پس از
انقالب و دوران گذار بر حسب نوع نظام سياسي حاکم بر جامعه که انقالب بر جاي
ميگذارد ،از سوي رهبر انقالب ،کميتۀ انقالب ،حزب انقالبي يا نصب ميشود يا
کانديدا ميشود و يا از طرف مردم انتخاب ميشود .و درواقع ،شکل آن ميتواند
د) ویژگی ،استراتژی و اهداف رهبری :شريعتي دربارة استراتژي حاکميت در
جامعه از سوي رهبري ،دو نوع بينش و فلسفه را بيان ميکند :نخست ،صرفاً ادارة
جامعه است و ديگري هدايت جامعه و اين دو بينش را متناقض ميداند و ميگويد:
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« هدف يکي اين است که حکومتي بنا کند که افراد انساني در آن به هر شکلي که
بخواهند و بپسندند و احساس آسايش کنند و برخورداري و آزادي داشته باشند ـ
بهطور مطلق يا نسبي ـ بتوانند زندگي کنند .هدف رفاه است و آزادي؛ يعني خوشبختي.
اين نوع حکومت در طول تاريخ بهترين نوع حکومت تلقي شده بود؛ اما امروزه
بهخصوص در نيم قرن اخير و بهويژه در آن جامعهشناسي که مبتني و متوجه به
کشورهاي آسيايي و آفريقايي و ملتهاي عقبمانده است ،مورد ترديد واقع شده است؛
زيرا مسئلۀ اداره به مقبولترين شکل با اصل «پيشرفت سريع جامعه» منافات دارد .يا
بايد اصل بهزيستي و آسايش مردم را انتخاب کرد و شعار حکومت قرار داد و يا اصل
ترقي و پيشرفت هر چه بيشتر و سريعتر جامعه را که اين دو باهم منافات دارند»
(همان .)496 :وي رهبر را مسئول اصالح جامعه در مسير تکامل ميداند (همان.)498 :
ه) قلمرو اختیارات رهبری متعهد :شريعتي پس از بيان نحوة انتخاب و وظايف
رهبري ،به زدودن گرد و غبار ديکتاتوري از دامن فلسفۀ سياسي خود ميپردازد و از
بديل شدن رهبري متعهد به ديکتاتوري هشدار ميدهد« .ديکتاتوري ،يک نظام سياسي
است که اقتضاي جبري يک نظام اقتصادي يا استعماري است و به حرف بنده و سرکار
هم تغيير رويه نميدهد و اقتضاي جبري فقط با مقتضيات جبري تغيير ميکنند و نه با
نوع تغيير و طرز توجيه مصلحتمآبانه و زرنگارانه!».
وي معتقد است در ديکتاتوري معموالً تالش ميشود که مردم در جهل ابديشان
باقي بمانند؛ ولي امام (رهبري) همواره بر اساس ايدئولوژي ،آزادي فکري بيشتري به
مردم ميدهد تا زماني که به رشد سياسي کامل برسند و معتقد است «آنچه رهبري را از
ديکتاتوري جدا ميکند ،فرم نيست ،محتواست؛ واقعيت محسوس و آشکار اجتماعي
است (همان.)503 :

انقالب اسالمي ايران داراي ويژگيهاي منحصربهفردي است ،بهطوري که بسياري از
پژوهشگران حوزة انقالب تأکيد دارند که نميتوان و نبايد اين انقالب را پديدهاي
روبنايي و ناشي از عملکرد نظريههاي متعارف در حوزة سياست و جامعه دانست؛ بلکه
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تحوالت ناشي از اين انقالب به قدري است که بايد «انقالب اسالمي را بهمثابۀ گفتمان»
ارزيابي کرد (افتخاري.)86 :1384 ،
همان گونه که در طرح مسئله اشاره شد ،در گفتمان انقالب اسالمي ايران
«جمهوريت» و «اسالميت» بهمنزلۀ دو نشانهاي بودند که نويدبخش رسيدن انقالب به
آرمانها و خواستههاي مردم در سايۀ برقراري جمهوري اسالمي بودند .از آنجا که در
اين نظام «اسالم ناب» مبنا و اساس شکلگيري حکومت بوده است ،اين نشانه به دال
مرکزي گفتمان انقالب اسالمي تبديل شد .در اين بخش از پژوهش براي شناخت
گفتمان انقالب اسالمي ابتدا به ترسيم فضاي گفتمان انقالب اسالمي ميپردازيم و سپس
آرا و انديشههاي شهيد بهشتي و مطهري ـ که نماد انديشۀ امام خميني(ره) بهمنزلۀ رهبر
گفتمان انقالب اسالمي هستند ـ بررسي خواهيم کرد.
ترسیم فضای تخاصم گفتمان انقالب اسالمی
همان گونه که گفته شد تخاصم امري است که از طريق آن جريانها و گروهها به
صفبندي و مشخص کردن مرزهاي هويتي خود از ديگر گروهها ميپردازند .اين
فضاي تخاصم در عرصۀ زمان و در پروسۀ شکل گيري گفتمان به وجود ميآيد.
گفتمان انقالب اسالمي در تقابل و غيريتسازي با گفتمانهاي رقيب ،معاني خود را
در مقابله با نشانههاي اين گفتمان بازسازي کرد .گفتمان انقالب اسالمي براي مجهز
شدن در برابر گفتمانهاي رقيب در دو فرايند وارد تنازعات گفتماني شد :در مرحلۀ اول
ـ که شامل دوران قبل از انقالب اسالمي است ـ گفتمان انقالب اسالمي به تنازع با
گفتمان پهلوي پرداخت و در مرحلۀ بعد ـ که شامل دوران بعد از انقالب اسالمي است
ـ به تنازع با گفتمانهاي دين متحجر و روحانيت منادي آن ،و گفتمان «حکومت
اسالمي» در برابر گفتمان جمهوري اسالمي پرداخت.
الگوي سنتي جامعه و همچنين ،با تمرکز ابزارها و منابع قدرت سياسي در دست دولت
مطلقه سبب سرخوردگي نيروهاي اجتماعي و سياسي شد؛ درنتيجه آسيبهاي عمدهاي
به تودة مردم و طبقۀ روشنفکر جامعه وارد آورد .اين تحول توأم با فعاليتها و
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سياستهاي بعضاً ضد ديني محمدرضا پهلوي تشديد شد و روحانيون درجۀ اول را به
موضعگيري و واکنش در قبال تحوالت سياسي کشور وادار کرد؛ ازجمله اقداماتي که به
سياسيتر شدن هرچه بيشتر روحانيون منجر شد ميتوان به انتخابات انجمنهاي ايالتي
و واليتي و حذف شرط سوگند به قرآن و طرح ورود زنان به عرصۀ انتخابات ،طرح
مباحث مربوط به انقالب سفيد ،گستردهتر و آشکار شدن پيوندهاي شاه با امريکا و
اسرائيل ،حملۀ کماندوهاي رژيم شاه به فيضيه در سال  ،1342تصويب کاپيتوالسيون،
احياي ناسيوناليسم و سنتهاي قبل از اسالم با اقداماتي نظير جشنهاي  2500سالۀ
شاهنشاهي و تغيير تاريخ اشاره کرد (کديور.)362 :1379 ،
دین سنتی متحجر و روحانیت حامی آن :از ديگر نتايج گفتمان انقالب اسالمي،
(ره)

دين جموديافته است .امام خميني

بهمنزلۀ رهبر انقالب اسالمي درپي انتقاد از دين

سنتي ،مرکز رشد و نمو مقدسنماها و متحجران ديني را در حوزههاي علميه دانسته
است که با ژستي تقدسمآبانه تيشه به ريشۀ دين و انقالب زدهاند .به اعتقاد استاد
مطهري کساني که به جمود ديني گرفتار ميشوند ،دين را هماهنگ با زمان نميپندارند
و اعمالشان بر اساس اعمال گذشته است .مطهري معتقد است هم اکنون نيز دين ما،
نبوت و امامت و واليت ما مسخ شده است (مطهري .)144 :1373 ،وي در زمينۀ
پذيرش دين سنتي در بين افراد جامعه با صراحت چنين اعتراف ميکند که «افرادي
مانند من که با پرسشهاي مردم دربارة مسائل مذهبي مواجه هستيم کامالً اين حقيقت
را درک ميک نيم که بسياري از افراد تحت تأثير تلقينات پدران و مادران جاهل و مبلغان
بيسواد ،افکار غلطي که در زمينۀ مسائل مذهبي در ذهنشان رسوخ کرده است و همان
افکار غلط ،اثر سوء بخشيده و آنها را دربارة حقيقت دين و مذهب دچار ترديد و
احياناً انکار کرده است» (مطهري .)403 :1380 ،بهشتي نيز در انتقاد از طالب مدرسۀ
حقاني بهدليل اعمال «خشونت نمادين» از سوي آنها در انتقاد از افکار روشنفکري
شما طالب مدرسه نميتوانيد با اين اسلوب بار بياييد ،وگرنه الاقل بنده نميتوانم
در چنين مدرسهاي ذرهاي در کارها سهيم باشم .مدرسهاي که بخواهد يک مشت
انسان لجوج ،پرخاشگر بيجا ،متعصب تربيت کند که نتواند با هم دو کلمه حرف
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بزنند ،چه ارزشي دارد؟ در اين صورت چه خدمتي به اسالم و به حق کردهايد؟ ...
شنيدهام شما رفقا به هم پرخاش ميکنيد ،اصالً ولنگاري ميکنيد ،کي ولنگاري راه
آوردن انسان به حق است که از حربۀ ولنگاري استفاده ميکنيد!؟ (- 58 :1387
.)59

گفتمان حکومت اسالمی :ميتوان گفت ميزان اهميت و توجه گفتمانهاي سياسي
بعد از انقالب به دال اسالم و بهويژه مدلولهاي منتسب به آن در حوزة سياست بهطور
چشمگيري باالست و اين دال داراي جايگاه اصلي در گفتمانهاي سياسي بعد از
انقالب است .دال واليت فقيه ،ازجمله دالهايي است که در فضاي استعاري بعد از
انقالب با محوريت شخصيت امام و با تأکيد بر دال اسالميت در اين فضاي گفتماني
مفصلبندي شد .لذا ،در اين فضا دال واليت فقيه در دو خردهگفتمان قائل بر انتصاب
رهبر در قالب طرفداران «حکومت اسالمي» و خردهگفتمان انتخاب رهبر در قالب
طرفداران «جمهوري اسالمي» نمود يافته است .درواقع ،به يک معني گفتمان حکومت
اسالمي را ميتوان غير (ديگري) گفتمان جمهوري اسالمي دانست.
گفتمان حکومت اسالمي در تحوالتي که در حوزة گفتمانهاي ديني از سال 1357
تاکنون به وقوع پيوسته ،بهخصوص در حوزة فرهنگي بسيار اثرگذار بوده است.
طرفداران اين گفتمان سعي کردهاند منبع اصلي خودشان را سنت فقهي اسالمي قرار
دهند و سعيشان اين است که دنياي جديد را با توجه به کتاب و سنت توضيح دهند و
جمهوريت به معناي غربي در کانون توجه آنها نيست .آنان جمهوريت را تا جايي که
با اسالم به قرائت خودشان سازگار هست قبول دارند و خالصه اينکه ،آنان به حکومت
اسالمي قائلاند نه جمهوري اسالمي (ايراننژاد .)279 :1387 ،گفتمان حکومت اسالمي
شامل طيف وسيعي از روحانيون سنتي و برخي دانشآموختگان حوزوي غيرروحاني
ميشود که ازجمله توليدکنندگان بارز آن ميتوان به آيتاهلل محمدتقي مصباح يزدي،
پژوهش ،ما با واکاوي بخشي از آراي آيتاهلل مصباح يزدي (از شاخصترين افراد از
ميان توليدکنندگان اين گفتمان) ،دربارة واليت فقيه و نوع مدخليت مردم در نظام
حکومت اسالمي خواهيم پرداخت .آيتاهلل مصباح يزدي ،آزادي و جمهوري به معناي
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شکل خاصي از حکومت را سوغات غرب و عناويني مانند «سلطنت مشروطه يا
جمهوري» را وارداتي ميداند (مصباح .)86 :1378 ،وي جمهوري موردنظر در ترکيب
جمهوري اسالمي را شکل خاصي از حکومت ميداند که جنبۀ سلبي آن ،يعني حذف
موروثي بودن حکومت در انقالب اسالمي مدنظر بوده است نه جنبۀ ايجابي آن  ...آنچه
از نظر وي غايت حکومت است «لزوم داشتن محتواي اسالمي حکومت» است (همان:
 .)69وي مأخذ قانون را الهي قلمداد ميکند و معتقد است مردم در آن مدخليتي ندارند.
در حکومت اسالمي ،مردم حق ندارند خودشان تصميم بگيرند که براي خودشان
حقوقي قرار دهند؛ چون مالک خودشان نيستند و هستي آنها از خودشان نيست.
مصباح يزدي واليت مطلقۀ فقيه را بدين منوال تشريح ميکند« :ما معتقديم که واليت
انتصابي است .بنابراين ،رأي ولي فقيه بر همۀ آراي ديگر اعتبار دارد؛ درنتيجه اگر مردم
مخالف بودند ،رأيشان هيچ اعتباري ندارد (همان .)41 :مصباح واليت مطلقۀ فقيه را
مافوق قانون و رأي مردم ميداند و در اين باره ميگويد:
ولي فقيه به قانون اساسي مشروعيت بخشيده و مشروعيت از ولي فقيه به قانون
اساسي سرايت کرده نه آنکه قانون اساسي به واليت فقيه ،وجهه و اعتبار داده باشد؛
ولي فقيه مشروعيت و اعتبار خود را نه از رأي مردم ،بلکه از جانب خداي متعال و
امام زمان (ع) دريافت کرده است (.)117 :1390

محورهای گفتمان انقالب اسالمی بر اساس آرای شهید بهشتی
الف) دال حکومت مطلوب؛ دموکراسی تکاملی در قالب جمهوری اسالمی
از اصول اساسي گفتمان سياسي شهيد بهشتي ،دال حکومت است .آنچه در اين مبحث
محوريت دارد« ،نوع نظامهاي حکومتي» است .شهيد بهشتي نوع نظامهاي حکومتي در
جهان امروز را در يک تقسيمبندي کلي به سه دستۀ اصلي تقسيم ميکند :مونارشيستي
بهشتي معتقد است سلطنت چه مطلقه ،چه مشروطه قابل دفاع نيست؛ زيرا در
چارچوب رژيم فاسدي قرار دارد که مطابق قوانين اسالم مايۀ خسران دنيا و آخرت
است .بنابراين ،شهيد بهشتي با رد رژيمهاي اقتدارگرا ،نوع سوم ،يعني دموکراسي يا
59

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-18

يا سلطنتي ،آريستوکراسي يا اليگاريشي ،و دموکراسي.
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جمهوري را البته با قيودي قبول ميکند .از سويي ديگر معتقد است که نبايد تنها به رأي
مردم (جمهوري خواهي) اکتفا کرد؛ زيرا شرط الزم حکومت است نه شرط کافي .شرط
دوم از نظر وي «تعهد به تعاليم اسالم» است (بهشتي .)20 - 10 :1390 ،بهشتي معتقد
است اسالم براي دورة غيبت ،نظام سياسي ويژهاي مدنظر دارد که با عنوان «نظام امت و
امامت» با ساير نظامهاي سياسي رايج دنيا متفاوت است .اصل «ولي فقيه» که در اصل
پنجم قانون اساسي از سوي شهيد بهشتي به تصويب رسيده ،بيانگر اين تفاوت است.

بهشتي پس از مطالعۀ مکاتب مارکسيستي و تجربههايي که در متن جامعۀ انقالبي به-
دست آورده بود به بيان وجوب حضور واليت فقيه در جامعۀ اسالمي تأکيد کرد و

معتقد بود که «جامعۀ ما اگر ميخواهد بهراستي جامعۀ اسالمي بماند و اسالم اصيل
برآن حکومت کند ،بايد فقيه در جامعه هم رهبري فقاهتي کند و هم رهبري واليتي؛
يعني بايد نبض حکومت در دست فقيه باشد» (همان .)283 - 281 :1383 ،در امتداد
همين ديدگاه ،شهيد بهشتي از اصل پنجاه و ششم قانون اساسي که شامل «حق حاکميت
ملي» است  ،نيز دفاع کرد .استدالل بهشتي اين است که «اين اصل [حاکميت ملت] در
طول واليت فقيه است؛ چون اگر فقيه بخواهد اعمال واليت کند ،مستقيماً که اعمال
واليت نخواهد کرد؛ بلکه قهر ًا آن واليت را دارد که بهوسيلۀ مردم اعمال خواهد کرد»
(بهشتي و همکاران1358 ،الف.)523 - 515 :
ب)کارویژۀ رهبری (والیت فقیه؛ والیت شورایی)
نقطۀ عزيمت و اساس انديشۀ شهيد بهشتي دربارة دال رهبري و کارويژهاش ،از نظريۀ
«امت و امامت در مذهب شيعه» نشئت ميگيرد .بهشتي با چنين برداشتي از اسالم ،به
رابطۀ بين نيابت امام ،اجتهاد و زمامداري در عصر غيبت ارتباط برقرار ميکند .در اين
نظريه فقاهت با قيد اضافي مرجعيت تقليد لحاظ شده است .زمامداري در عصر غيبت
نبود فقيه واجد شرايط ،شورايي از مراجع تقليد واليت امر و تصدي امور امت را به
عهده مي گيرند .اين نظريه در قالب اصل پنجم قانون اساسي در سال  1358تنظيم و به
تصويب ميرسد (همان1390 ،الف.)106 :
60

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-18

از نظر بهشتي ،به عهدة فقيه عادل و باتقوا ،آگاه به زمان تعلق ميگيرد و در صورت
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منشأ مشروعیت و نحوۀ قدرتیابی رهبری :بهشتي معتقد است رهبري در نظام
اسالمي به دو شيوة انتصابي و غيرانتصابي (انتخابي) صورت ميگيرد .بهشتي رهبري
(ص)

انتصابي را مختص پيامبر

(ع)

و امامان

ميداند (همان1390 ،ب .)447 - 442 :وي،

رهبري در دورة غيبت را امري شناختي ،پذيرفتني يا انتخابي ميداند که نه تحميلي
است و نه تعييني (همان1390 ،ج .)40 :شهيد بهشتي ( )189 :1383معتقد است تعيين
رهبر در عصر غيبت بهصورت انتخابي ،ميتواند مستقيم و غيرمستقيم صورت گيرد.
تعيين رهبر بهصورت مستقيم شبيه انتخاب مرجع تقليد است که يا فرد بايد خبره و آگاه
باشد و انتخاب کند يا نظرات دو نفر صاحب رأي را جويا شود؛ اما بهشتي درمورد
انتخاب رهبر يک مرحلۀ ديگر نيز قائل است که براي شناخت رهبر بايد سيستمي و
نظامي بر مردم عرضه شود؛ زيرا شناسايي فردي درباره صالحيتهاي رهبري کافي
نيست .وي انتخاب رهبري بهطور غيرمستقيم و بهنوعي مشابه انتخابات «چند درجهاي
سيستماتيک حزبي» را ترجيح ميدهد (همان.)219 - 217 :
ویژگی ،استراتژی و اهداف رهبر :از نظر بهشتي ،شرط نخستين رهبري در جامعۀ
مسلکي و ايدئولوژيک ،آگاهي و پايبندي او به مسلک و مکتب است که مقدم بر رأي
و انتخاب مردم است .همچنين ،وي معتقد است که رهبر متعهد به مسلک در درجۀ
نخست مربي و در درجۀ دوم مدير است .شهيد بهشتي در ادامه از اين شرط به عدالت
تعبير ميکند و رهبر عادل را باتقواي باپروا و پايبند به قوانين اسالمي ميداند .اصل
بعدي نيز ،مهارت ،آگاهي و ابتکار و داشتن قدرتهاي فکري و اجرايي الزم براي
رهبري در جامعۀ مسلکي است (همان .)194 - 189 :پس با توجه به نظر بهشتي دربارة
فقه و عدالت بهعنوان اصل اساسي رهبر در جامعۀ اسالمي و عدم تفکيک سياست از
ديانت ،وي وظيفۀ روحانيون آگاه متعهد مسئول را نظارت همهجانبه و تمامعيار بر امور
سياسي ميداند که بهمنزلۀ متعهدان ملت ميتوانند در جريان اجرايي امور کشور بهعنوان
قلمرو اختیارات رهبری :با توجه به مطالبي که در تحليل گفتمان سياسي بهشتي
مطرح شد ،نقش رهبري چنان مهم است که تنها نهاد مورد اعتماد براي استمرار حيات
جوامع مکتبي شمرده ميشود .وي با نهادينه کردن دو مفهوم «انتخاب» و «جمهوري
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ناظر اقدام کنند (همان.)325 - 316 :
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اسالمي» در متن قانون اساسي ،دايرة اختيارات رهبري را محدود ميکند و ميگويد:
«قانون اساسي مقداري از واليت آينده را محدود ميکند» وي نتيجهبخش بودن
برنامه هاي سياسي را منوط به عدم دخالت مستقيم رهبر در امور خرد و اجرايي ميداند
و در اين باره ميگويد« :در قانون اساسي رابطۀ سازمان مملکت با رهبري طوري تنظيم
شده است که رهبري اقداماتش را از مجاري پيشبينيشده دنبال ميکند و به ثمر
ميرساند»( .بهشتي و همکاران1358 ،ب.)872 - 870 :
ج) کارویژۀ مردم
بهشتي انتخاب در جوامع مکتبي را چند مرحلهاي ميداند و معتقد است در جامعۀ
مکتبي ،بعد از انتخاب مکتب از سوي مردم يک مقدار تعهد هم پيش ميآيد و انتخابات
بعدي نميتواند ناقص تعهدي باشد که قبالً پذيرفتهاند .يکي از لوازم پذيرش مکتب
اسالم پذيرش مقام امامت است که بايد مردم پذيرا باشند (همان1358 ،الف.)406 :
بهشتي مردم را بهمثابۀ امت ميپندارد و در اين زمينه ميگويد« :تمام نظر مکتب به عامۀ
مردم است و در ميان عامۀ مردم آنها که بر محوريت اين مکتب جمع ميشوند و شکل
ميگيرند داراي تقدم و اولويت هستند .آنها ميشوند "امت"» .و درادامه ميافزايد:
«مردم يا به اصطالح امت نيز دو مسئوليت اصلي در حکومت مکتبي بر عهده دارند:
اولي شناخت آگاهانه از امام و دومي پذيرش و تعهد به او که بيانگر مسئوليت متقابل
جامعي بين امت و امام است» (بهشتي.)42 - 39 :1390 ،
محورهای گفتمان انقالب اسالمی بر اساس آرای شهید مطهری
شهيد مطهري با توجه به شرايط خفقان سياسي قبل از انقالب و مشکالت و
دغدغههايي که در کوران انقالب و بعد از آن داشت ،مبحثي منسجم و ژرف دربارة
حکومت مطلوب خويش و شکل آن مطرح نکردند؛ اما با وجود اين ميتوان در خالل
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الف) دال حکومت مطلوب؛ حکومت مردمساالری دینی در قالب جمهوری اسالمی
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آثار متعدد وي خردهگفتمان سياسياش را درمورد حق حاکميت و مالک مشروعيت
حاکم يافت .از نظر وي اسالم شکل خاصي را براي حکومت در دوران غيبت امام
مدنظر نگرفته است (مطهري1375 ،ج .)196 :وي در ادامه ميافزايد که اسالم وضع
قوانين براي انتخاب نوع و صورت حکومت را بر عهدة خود مردم گذاشته است؛ زيرا
صورت حکومت را فرع بر ماهيت اهداف اسالمي دانسته است که نميتواند جنبۀ
تقدس و ثابتي داشته باشد (مطهري .)117 :1379 ،استاد مطهري ديدگاههاي خود را
دربارة حکومت را در کتاب پيرامون جمهوري اسالمي بهطور صريح بيان کرده است.
وي ضمن برشمردن ديدگاههايي دربارة حق حاکميت اعم از حق حاکميت طبيعي ،حق
حاکميت الهي (تئوآريستوکراسي) ،آريستوکراسي (نظريۀ افالطون) و حق حاکميت بر
مبناي دموکراسي و درنهايت ،حق حاکميت الهي ـ مردمي که مربوط به نظريۀ اهل
تسنن است ،اشاره به اصل بيعت و اصل شورا را ميپذيرد .مطهري معتقد است که اين
نظريه بر ا نتخاب مردم در عصر غيبت ارج نهاده است و تعيين حاکم از سوي مردم بر
اساس مباني الهي است که شرط حاکم حداکثر عدالت و سياست است .استاد مطهري با
اندکي جرح و تعديل در نظريۀ اهل تسنن (تئودموکراسي) آن را قابل انطباق با نظريۀ
فقهي شيعي ميداند .وي بر اصل ضرورت فقه و عدالت بهمنزلۀ شروط حاکميت در
عصر غيبت تأکيد ميکند و انتخابگرها را دو دسته ميداند؛ يا فقها هستند (نوعي
حکومت تئوآريستوکراسي) و يا انتخاب آنها نظير انتخاب مرجع تقليد يا عامه است
(نوعي دموکراسي) .وي در ادامه ميافزايد:
فرق است بين حق حاکميت و ميان حق ناشي از صالحيت براي حکومت  ...فرق
است ميان حاکم بهمعني وکيل و حاکم بهمعني ولي جامعه  ...فرق است ميان
حکومت بر مردم براي مردم که ضروري است و حکومت مردم بر مردم (همان،
1375ب.)155 - 152 :

بايد حکومتي در چارچوب قوانين اسالمي باشد که اخير ًا از اين تئوري با عنوان
«حکومت مردمساالري ديني» ياد ميشود .وي براي حفظ مشروعيت الهي ـ مردمي
حکومت را در قالب جمهوري اسالمي و تئوري خاص آن ،يعني «واليت فقيه» تئوريزه
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آنچه در انديشۀ شهيد مطهري بيشتر جلوه ميکند اين است که حکومت آيندة ايران
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ميکند .جمهوري اسالمي از دو کلمه ترکيب شده است« :جمهوري» و «اسالمي» .کلمۀ
جمهوري ،شکل حکومت پيشنهادشده را مشخص ميکند و کلمۀ اسالمي محتواي آن
را .به اين ترتيب جمهوري اسالمي ،يعني حکومتي که شکل آن ،انتخاب رئيس
حکومت اسالمي از سوي عامۀ مردم است براي مدت موقت و محتواي آن هم اسالمي
است .مطهري معتقد است آزادي از ديد اسالم ،برابر است با تکامل انساني که ناشي از
استعدادهاي انساني انسان است نه ناشي از ميل افراد و تمايالت آنها .بنابراين ،ايشان
بين دموکراسي غربي و اسالمي تفاوت قائلاند .بر اساس تعريفي که از دموکراسي و
آزادي ارائه ميدهد معتقد است در عبارت جمهوري دموکراتيک اسالمي ،دموکراتيک
کلمهاي حشو و زائد است؛ نخست ،ممکن است در آينده مردم يک سلسله آزادي و
دموکراسي را بهدست آورند و اين آزادي را ناشي از دموکراتيک بودن نظام بدانند و نه
از اسالمي بودن آن .دوم آنکه ،رد تقليد از غرب و تقليد کورکورانه از معيارهاي غربي
است .مطهري در انتقاد از کساني که جمهوري اسالمي را در تضاد با حاکميت مردم
ميپندارند و معتقدند الزمۀ حاکميت ملي نداشتن ايدئولوژي اسالمي است ،ميگويد:
اينان ميپندارند که اگر کسي به حزبي ،مسلکي ،مرامي و ديني ملتزم و متعهد شد و
خواهان اجراي اصول و ضوابط آن گرديد آزاد و دموکرات نيست .پس اگر کشور
اسالمي باشد؛ يعني مردم مؤمن و معتقد به اصول اسالمي باشند و اين اصول را
بيچونوچرا بدانند ،دموکراسي به خطر ميافتد  ...مسئلۀ جمهوري مربوط است به
شکل حکومت که مسلتزم نوعي دموکراسي است؛ يعني اينکه مردم حق دارند
سرنوشت خود را خودشان بهدست گيرند و اين مالزم نيست که مردم از گرايش به
يک مکتب و يک ايدئولوژي و از التزام و تعهد به يک مکتب معاف بشمارند
(همان1375 ،الف.)104 - 80 :

ب) کارویژۀ (حاکم) رهبری
مسئلۀ رهبري و زعامت حکومت است .طبق قواعد گفتمان نظام جمهوري اسالمي از
ارکان مهم رهبري در جامعه «مشروعيت» و «مقبوليت» است .به نظر مطهري مالک

مشروعيت رهبري «واليت» است .وي واليت و معاني آن را بهتفضيل در کتاب والء و
64

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-18

ازجمله دالهايي که استاد مطهري در خردهگفتمان خود بهخوبي به آن پرداخته است،
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واليتها تشريح ميکند .البته ،در مبحث ما ،بيشتر بعد سياسي واليت مدنظر است
(همان.)289 - 271 :1380 ،
منشأ مشروعیت و قدرتیابی رهبری :مطهري دربارة نحوة انتخاب واليت فقيه
بهمنزلۀ رهبر جامعۀ اسالمي در عصر غيبت ،طرفدار مشروعيت الهي ـ مقبوليت رهبري
از سوي مردم است .وي در زمينۀ مشروعيت قائل به انتصاب کلي است و در اصل منشأ
رهبر را از ناحيۀ شرع و شريعت ميداند (همان)179 :1374 ،؛ ولي مطهري آن را منوط
به گزينش و انتخاب مردم ميداند يا به عبارتي ديگر ،شرع و دين و مشروعيت ناشي از
آن را وزنهاي سنگين انتخاب رهبري ميداند که بهتنهايي دليل تامه نيست .متمم و

مکمل اين مشروعيت در نظام جمهوري اسالمي ،مقبوليت مردمي نيز هست که نشان-

دهندة مردمساالري و دموکراسي است .وي در اين باره ميگويد:
واليت فقيه واليت ايدئولوژيک است و اساس ًا خود فقيه را مردم انتخاب ميکنند.
اين خودش عين دموکراسي است .اگر واليت فقيه يک امر انتصابي ميبود ،مثالً هر
فقيهي بهوسيلۀ فقيه قبل خودش بهطور خاص تعيين شده بود ،ممکن بود بگوييم
که اين برخالف اصول دموکراسي و نظير موروثي است؛ ولي ،فقيه را برخالف
سلطان و شاه خود مردم انتخاب ميکنند ،رهبر را خود مردم انتخاب کردند و خود
مردم انتخاب ميکنند (همان1375 ،الف.)86 :

درواقع از نظر مطهري ،پذيرفتن حکومت و زعامت آن از سوي حاکم و انتخاب آن
جزو حقوق اوليۀ انسان است و حکومتها نميتوانند به بهانۀ دين و اجراي شريعت
اسالمي ،نظرات خود را بر مردم تحميل کنند .وي تا آنجا براي رأي مردم اعتبار قائل
ميشود که ميگويد« :اگر امام به حق را مردم از روي جهالت و عدم تشخيص
نميخواهند او به زور نبايد و نميتواند خود را به امر خدا تحميل کند» (همان:1365 ،
.)207 /3
ويژگي مهم رهبري را «اسالمشناسي» ميداند و در اين باره ميگويد:
رهبري بايد که عالوه بر شرايط عمومي رهبري ،واقعاً اسالمشناس باشد و با
اهداف و فلسفۀ اخالقي ،اجتماعي ـ سياسي و معنوي اسالم کامالً آشنا باشد .به
جهانبيني اسالم ،يعني بينش و نوع ديد اسالم دربارة هستي و خلقت و مبدأ خالق
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ویژگی ،استراتژی و اهداف رهبری :با توجه به اهميت دال رهبري ،شهيد مطهري
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هستي و جهت ضرورت هستي و ديد بينش اسالم دربارة انسان و جامعۀ انساني
کامالً آگاه باشد؛ ايدئولوژي اسالم را يعني طرح اسالم را دربارة اينکه انسان چگونه
بايد باشد و چگونه بايد زيست نمايد و  ...را درک نمايد .بديهي است افرادي
ميتوانند عهدهدار چنين رهبري بشوند که در متن فرهنگ اسالمي پرورش يافته
باشند و با قرآن و فقه و معارف اسالمي آشنايي کامل داشته باشند و از اين رو تنها
روحانيت است که ميتواند نهضت اسالمي را رهبري نمايد ( ...همان- 70 :1378 ،
.)71

عالوه بر اسالمشناسي ،مطهري در آثار گوناگون و پراکندة خود از ديگر ويژگيهاي
رهبري عدالت ،آگاهي به مقتضيات زمان و ارائۀ فتوايي متناسب با چارچوب اسالمي،
توجه به حقوق مردم ،پرهيز از خودرأيي و استبداد ،نيز سخن به ميان ميآورد .وي
اهداف و استراتژي رهبري را هدايت روحهاي انساني و بسيج مردمي ميداند (همان،
.)325 :1380
قلمرو اختیارات رهبری :مطهري وظيفه و محدودة اختيارات وليفقيه را نظارت بر
جامعۀ اسالمي ميداند و آن را نوعي واليت ايدئولوژيک تلقي ميکند؛ به عبارت ديگر
در نظر مطهري ،شأن واليت فقيه ادارة امور اجرايي دولت و کشور نيست؛ بلکه وي
فقط بايد صالحيت حاکم اسالمي را از طريق قوانين اسالمي تأييد کند .وي اين نظريه
را در قبال کساني که واليت فقيه را مسئول مستقيم و اول تمام امور کشور ميدانند،
مطرح ميکند و ميگويد:
واليت فقيه به اين معنا نيست فقيه خود در رأس دولت قرار گيرد و عمالً حکومت
کند .نقش فقيه در کشور اسالمي ،يعني کشوري که در آن مردم اسالم را بهعنوان
يک ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند ،نقش يک ايدئولوگ است،
نه نقش يک حاکم .وظيفۀ ايدئولوگ اين است که بر اجراي درست و صحيح
ايدئولوژي نظارت داشته باشد ،او صالحيت مجري قانون و کسي را که ميخواهد،
نظارت و بررسي قرار ميدهد( .همان.)69 :1368 ،

به عبارت ديگر ،ميتوان گفت مطهري بهجاي واليت فقيه به معنايي که امروز از آن
استفاده ميشود ،قائل به «نظارت فقيه» است و همين فقيه ناظر هم خود ازسوي مردم
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رئيس دولت بشود و کارها را در کادر ايدئولوژي اسالم به انجام برساند ،مورد
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نظارت ميشود .مطهري دليل تأکيد خود را بر حضور و نظارت مردم بر وليفقيه در
عصر غيبت اينگونه بيان ميکند؛ «هر مقام غيرمعصومي که در وضع غيرقابل انتقاد قرار
گيرد ،هم براي خودش خطر است و هم براي اسالم» (همان .)71 :مطهري مقام فوق
نظارت و بهنوعي مقام قداست حاکم (واليت فقيه) را مربوط به تفکر اهل سنت ميداند
نه شيعه (همان .)26 :1378 ،وي در کتاب پيرامون انقالب اسالمي دربارة موقتي بودن
حاکم ميگويد« :اين حکومت ،حکومت موقت است؛ يعني هر چند سال يکبار بايد
تجديد شود؛ يعني اگر مردم بخواهند ميتوانند حاکم را براي بار دوم يا احياناً بار سوم
و چهارم ـ تا آنجا که قانون اساسي اجازه ميدهد ـ انتخاب کنند و در صورت عدم
تمايل شخص ديگري را که از او بهتر ميدانند انتخاب کنند» (همان1375 ،الف.)80 :
ج) کارویژۀ جامعۀ متعهد و مردم
از نظر مطهري در نظام مردمساالري ديني و دموکرات ،آنچه مهم است اين است که
مردم خود مجري قانوناند؛ چه قانوني که مردم وضع کرده باشند (مردمساالر ليبرال) يا
قانوني که فرض ًا فيلسوفي وضع کرده باشد و مردم آن فيلسوف يا مکتب را پذيرفتهاند
(مثل سوسيال دموکراسي) و يا قانوني که بهوسيلۀ وحي الهي عرضه شده است
(مردمساالري ديني) به اين معنا که مردم ميتوانند هم بر نصب و انتخاب حاکم و هم
بر چگونگي حکومت حاکم نظارت داشته باشند( .همان .)59 :وي کارويژة مقبوليت
حاکم از سوي مردم در عصر غيبت را در حکومت الهي ـ مردمي اينگونه وصف
ميکند:
حق شرعي امام از وابستگي قاطع مردم به اسالم بهعنوان مکتب و يک ايدئولوژي
ناشي ميشود و مردم تأييد ميکنند که او مقام صالحيتداري است که ميتواند
قابليت اشخاص را از جهت انجام وظايف اسالمي تشخيص دهد .درحقيقت ،حق
بر مردم است که آن را بايد فرد مورد تأييد رهبر انتخاب کند (همان.)86 :
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شرعي واليت شرعي ،يعني مهر ايدئولوژي مردم و حق عرفي همان حق حاکميت
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نتیجه
گفتمان روشنفکري ديني به نمايندگي شريعتي در دهۀ  1340توانست با ارائۀ سيماي
سياسي از اسالم ،طاليهدار و پيشقراول ايدئولوژي انقالب اسالمي باشد و با هدايت
تودة جوان و معترض در راستاي آرمانهاي انقالب و همچنين ،با پذيرش يک رهبري
مذهبي درنهايت ،توانست بهمنزلۀ گفتماني ريشهدار به مرحلۀ خيزش انقالبي پاي نهد.

از اين رو ،علي شريعتي با رويکردي جامعهشناختي و انسانمدارانه نسبتبه دين ،به-

منزلۀ سرحلقه و نمايندة شاخص گفتمان ايدئولوژيک نوانديشي ديني بر آن بود تا با
قرائتي ايدئولوژيک از دين ،دين را از ساحت خصوصي به حوزة عمومي بياورد.
بنابراين ،ميتوان دال مرکزي گفتمان شريعتي را متأثر از تحليل گفتمان وي« ،اسالم
انقالبي ـ اجتماعي» ناميد ،در حالي که با بررسي افکار و ديدگاههاي علي مطهري و
محمدحسين بهشتي که نماد برتر گفتمان انقالب اسالمياند ،ميتوان گفت که در اين
گفتمان ،همواره با نگرشي اصالتگرايانه نسبتبه دين موضعگيري شده است.
توليدکنندگان اين گفتمان از درب فقهمدارانه و با نگاه ريشهاي و ترميمگرا ،به اسکلت
و ساختار دين توجه کردهاند .با اندکي مسامحه ميتوان اين نظر را مطرح کرد که عناصر
و دقايق سازندة هر دو گفتمان در پرتو شناسههايي چون انقالبيگري ،غايتگرايي و
رويکردي پراگماتيسمي در صدد برآمدند تا دين را در تمام حوزهها بهخصوص دال
سياست مدخليت دهند .گفتمان شريعتي و انقالب اسالمي با رويکردي انتقادي نسبتبه
دين سنتي و پااليش آن از خرافهها و زنگارها سعي داشتند تا با انحرافزدايي از ساحت
اسالم بهمنزلۀ عاملي هويتساز براي جامعه بهره ببرند.
هر دو گفتمان انقالب اسالمي و گفتمان روشنفکري ديني با تأکيد بر جامعيت دين،
دربارة امتزاج دين و سياست اشتراکنظر دارند و معتقدند جامعۀ مطلوب از کانال
اجراي قوا نين الهي نهفته در دين از طريق اجتهاد منطبق با زمان و مکان ميتواند به
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وقوع بپيوندد.
اين گفتمانها با ارائۀ مفصلبندي جديدي از دال حاشيهاي در گفتمان غالب ،نظير دين
با محوريت اصالح ديني وارد تخاصم با گفتمان غالب و اصلي حاکميت ،يعني «گفتمان
پهلويسم» ميشود و در خالل اين تنازعات گفتماني سرانجام در برهۀ زماني  1357با
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رهبري کاريزماتيک و هوشمندانۀ امام خميني(ره) هژمونيک ميشود .ناگفته نماند که
آرمانهاي اين گفتمانها در تقابل با غايت گفتمانهاي دين سنتي وتحجرگرايانه و طبقۀ
روحانيت خشکانديش قرار دارند و در هر حال هر گونه نظامهاي توتاليتاريستي و
غيردموکراتيک را نفي ميکنند .توليدکنندگان اين گفتمانها با محور قرار دادن آراي
مردم در فعليت يافتن رهبري در جامعۀ آرمانيشان در حال حاضر در تقابل با گفتمان
«حکومت اسالمي» ـ که به انتخاب رهبر از سوي مردم توجهي ندارد ـ قرار ميگيرند؛
اما اين اختالف در عمل نمود علني و اثرگذار ندارد؛ زيرا همانگونه که الکال و موفه در
کتاب هژموني و استراتژي سوسياليستي؛ پيش بهسوي دموکراسي بنيادين و اثري که
موفه بهتنهايي با عنوان امر سياسي منتشر کرده است ،بيان ميکنند که خصلت
آنتاگونيسمي را بايد به خصلت آگونيسمي تبديل کرد .به عبارتي از تخاصم بر مبناي
دوست /دشمن به تخاصم بر مبناي مخالف رسيد .به زعم نگارندگان ،در چالش موجود
بين اين گفتمانها بايد بيان کرد که همه در ذيل گفتمان انقالب اسالمي قرار دارند و
خط مشي و استراتژي آنها حفظ اصول و آرمانهاي انقالب اسالمي است .بنابراين،
اصحاب معرفت و انديشمندان و سياسيون که دغدغۀ رشد و پيشرفت انديشهاي کشور
را دارند نبايد نگران وجود چالشها و مقولههاي فکري ـ معرفتي از اين قبيل باشند.
اگرچه در وهلۀ اول نشان از تقابل گفتماني به ظاهر وجود دارد؛ ولي در يک نگاه
متفکرانه و در قالب چشماندازي دور اين نوع تنوعات انديشهاي ميتواند به زايش
انديشههاي مرکب از وجوه مثبت هر يک از اين جريانها منتهي شود.
جدول  :1گفتمان روشنفکري ديني شريعتي و مقايسۀ آن با گفتمان انقالب اسالمي

دالهاي جريانهاي فکري گفتمان روشنفکري ديني گفتمان انقالب اسالمي
دهۀ  1340و 1350
علي شريعتي

شهيد مطهري

شهيد بهشتي
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رابطۀ دين و سياست ارتباط حداکثري بين دين ،ارتباط حداکثري بين ارتباط حداکثر بين
دين ،سياست و
دين ،سياست و
سياست و حکومت
حکومت ـ وابستگي حکومت
سياست و حکومت به
دين
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شکل حکومت مطلوب دموکراسي متعهد يا آنگاژه حکومت جمهوري
اسالمي با تأکيد بر
تئوري واليت فقيه
رهبري

حکومت جمهوري
اسالمي با تأکيد بر
تئوري واليت فقيه
انتخابات
غيرمستقيم «چند-
درجهاي
سيستماتيک» -
واليت شورايي

مشروعيت الهي ـ
ايدئولوگ و رهبر انقالب مقبوليت مردمي ـ
امري ذاتي ،زمامدار بر واليت فقيه با
حسب نوع نظام سياسي؛ محدوديت زماني
اعم از انتخابي ،انتصابي،
کانديداتوري

کارويژة دولت و سياست تربيت و تکامل افراد جامعه راهنمايي و بسيج مردم تربيت و تکامل
افراد جامعه (مدير
در مسير تکامل
(مدير و مربي)
و مربي)
انتخاب آزاد رهبري
ـ رابطۀ متقابل و
تعهدآور و بين
رهبري و مردم

جامعۀ متعد و نقش مردم تشخيص و انتخاب رهبر نظارت بر عملکرد
بهصورت غيرمستقيم از حکومت و حاکم
سوي خبرگان و آشنايان به
مکتب اسالمي

دال روحانيت

تمايز روحانيت مدافع نظارت سياسي و تبليغ نظارت همهجانبه و
اسالم صفوي از روحانيت احکام اسالمي ،بدون تمامعيار در امور
اجرايي جامعه با
تصاحب مشاغل
اسالم علوي
فرض امکان
سياسي
تصدي رهبري
اجرايي
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شناخت اسالم
تشخيص راه ـ آگاهي
بخشي به خفتگان جامعه مقتضيات زمان حاضر
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Abstract
This research is a comparative study of the two discourses of the religious
intellectual of the 40s directed by Shariati and the discourse of the Islamic
Revolution through a review of Shaheed Beheshti and Martyr Motahhari's
subbranches as Imam Khomeini's thought symbol. In this essay, the author
first used the epistemological framework of Lacla and Mouffe's theory and
its methodological strategy to articulate these discourses based on their
central slab. Shariati, with a sociological point of view, was able to present a
political image of Islam centered on "revolutionary-social Islam", and the
forerunner of the Islamic Revolution. In the continuation of this discourse,
the discourse of the Islamic Revolution, also with a jurisprudential approach,
with the focus of "pure Islam" as the central axis in the epicenter of the
epistemological and thematic, of all political movements after the Islamic
Revolution, with the same discursive components, was able to reproduce in a
newer and more different form of production and theorize. Findings of the
research indicate that both discourses, based on the belief in the combination
of religion and politics with a relatively democratic approach and through
the use of the "nations and pontificate" system, were able to establish their
ideal state which, in contrast to totalitarian systems, religion the traditional
and supportive clerics led to the marginalization of the dominant discourse
and ruling of the era, the "Pahlavi’s discourse”. Both of these discourses,
with the limitations of the powers of the leadership, however, despite the
differences in the form and content, were able to emphasize the role of the
people and their influence on the choice of the ruler of his idealist society
against the idea of "Islamic government" Legitimacy to the government do
not believe.
KeyWords: Discourse, Religious Intellectualism, Discourse of Islamic
Revolution, Political Islam, Twofold of Islamic Republic versus Islamic
Government University.
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