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عالمه طباطبایی و تکوین دال 
آزادی در گفتمان انقالب 

اسالمی 57 ایران

این مقاله برای نخســتین بار، با استفاده از رهیافت تحلیل گفتمان به نقش عالمه طباطبایی در تکوین دال 
»آزادی« در معنای مورد نظِر گفتمان انقالب اســالمی 1357 ایران می پردازد و کوشش می کند به دو پرسش 
پاســخ دهد: 1. نقش اندیشــه عالمه طباطبایی در تکوین دال آزادی در گفتمان انقالب اســالمی 57 ایران 
چیست؟ 2. سازوکار های اجتماعی انتشار اندیشه  عالمه طباطبایی در پیوند با تکوین گفتمان انقالب اسالمی 
چیست؟ تحقیق حاضر نشان می دهد که عالمه طباطبایی اگرچه در عرصه انقالب فاقد راهبرد سیاسی انقالبی 
بوده اســت، اما به طور بی واسطه )تولید متون( و باواسطه )از طریق شاگردان، حلقه های فکری و اجتماعات 
گفتمانی( در تکوین دال آزادی گفتمان انقالب اسالمی نقش ایفا کرده است. مقاله حاضر به منظور تبیین نقش 
بی واســطه عالمه طباطبایی از نظریه گفتمانی الکالئو و موفه و برای نشان دادن نقش باواسطه او یعنی تعیین 
سازوکار های اجتماعی پیوند اندیشه عالمه و گفتمان انقالب اسالمی از نظریه فوکو، وسنو و کالینز استفاده 
کرده اســت. این مقاله نشــان می دهد که عالمه با احیای موقعیت ســوژگِی »فیلسوف مفسر« و با محوریت 
نظریــه ادراکات اعتباری، در منازعات گفتمانی دهه 30 تا دهه 50 شــرکت کــرده و در تکوین »گفتمانِی« 
مؤلفه های سه گانه دال آزادی در معنای مورد نظر گفتمان انقالب اسالمی )الف. نفی سلطنت استبدادی؛ ب. 
آزادی در چارچوب اسالم و ج. نقد آزادی در گفتمان دموکراسی غربی( نقش »سوژگی سیاسی« بی واسطه 

و باواسطه را ایفا کرده است. 
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طرح مسئله 
این نوشــتار بر نقش مهم اما مغفوِل عالمه طباطبایی در تکوین دال »آزادی« در معنای 
مورد نظر گفتمان انقالب اســالمی 57 ایران تمرکز کرده اســت. اما سخن گفتن از نقش  
عالمه طباطبایی موجب شــگفتی است، چرا که عالمه نه تنها ایدئولوگ انقالب نبود و در 
آثار خود دعوت به انقالب و براندازی حکومت وقت نمی کرد بلکه حتی از تحوالت انقالبی 
57 ایران هم فاصله می گرفت1. حضور عالمه در شــهر های نجف، تبریز و قم که مرکز و 
خاســتگاه دو انقالب مشــروطه و انقالب اسالمی بودند و تأکیدات او بر جامعیت اسالم و 
ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، به طور طبیعی این انتظار را به وجود می آورد که عالمه 
طباطبایی عالوه بر فعالیت علمی به سیاست هم پرداخته باشد، اما حوادث سیاسی ایران 
از عالمه طباطبایی، »فعال سیاســی« به معنای مصطلح کلمه نســاخت. با این حال، نقش 
عالمه طباطبایی در تکوین گفتمان انقالب اسالمی، مطالعه نظام مند و مفصلی می طلبد 
و هرچند آثار معدودی به نقش عالمه در تکوین گفتمان انقالب اســالمی توجه کرده اند 
اما فاقد ویژگی های دقت، روش مندی و تفصیل هســتند2. از این رو، مقاله حاضر به دنبال 

1. البته شواهد موجود از انزجار و بیزاری عالمه از رژیم پهلوی خبر می دهد. چنانچه در گزارش یکی 
از مأموران ساواک در سال 1335 درباره حوزه علمیه قم، نام عالمه در میان علمایی آمده است که به 
»عامل اجتماعی عالقه دارند و به دستگاه حاکمه کشور هم اعتقادی ندارند«. )جعفریان، 1386: 130( 
حسین نصر نیز از »نارضایتی عالمه از همراهی او با فعالیت های فرهنگی فرح دیبا« و »نارضایتی کلی 
اوضاع حاکم بر ایران« این چنین می گوید: »تنها کسی که از این کار من راضی نبود، عالمه طباطبایی 

بود که او در واقع از اوضاع حاکم بر ایران در آن زمان یکسره ناراضی بود«. )نصر، 1385: 188( 
2. از آن  جمله، مهرزاد بروجردی در کتاب روشنفکران ایرانی و غرب، ضمن توجه به اثرگذاری عالمه 
طباطبایی در فضای فکری ایراِن دهه 40 و 50 به این نکته اشاره می کند که در اندیشه عالمه گرایش 
دموکراتیک وجود ندارد. )بروجردی، 1378: 137( اما بروجردی به مفهوم »ُملک اجتماعی« و »حکومت 
اجتماعی دینی« عالمه که در آن حکومت از آِن مردم و اجتماع است، توجه نمی کند. فروغ جهانبخش 
نیز در کتاب اســالم، دموکراســی و نوگرایی دینی در ایران از بازرگان تا سروش، عالمه طباطبایی را 
یکی از هفت شخصیت برجسته ای می داند که اندیشه و گفتمان سیاسی مذهبی دوران پیش و پس از 
انقالب را شــکل داده  اســت. او مشابه بروجردی گزارشی ناقص و ساده از نگاه عالمه به دموکراسی 
ارائه می دهد. او نیز صرفاً به مخالفت صریح عالمه با دموکراســی بســنده می کند و به ظرایف بحث 
عالمه درباره دموکراسی وقعی نمی نهد. او که به مقاله »والیت و زعامت« اکتفا می کند نمی تواند نگاه 
عالمه به دموکراســی و آزادی را به طور عمیق و دقیق فرموله  کند و از این رو، تنها به این نتیجه ساده 
می رســد که »پاسخ عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی در برابر این پرسش که آیا اسالم و دموکراسی 
با هم سازگار هستند یا نه؛ یک »نه« صریح و قاطع بود«. )جهانبخش، 1380: 14 و 180( فرهاد شیخ 
فرشــی )1379( نیز در کتاب تحلیلی بر نقش عالمان شــیعی در پیدایش انقالب اسالمی در کمتر از 
یک صفحه، اشــاره کوتاهی به دیدگاه عالمه طباطبایی درباره شــباهت ها و تفاوت های دموکراسی و 

روش های مقررات در جامعه اسالمی داشته است. )فرشی، 1379: 110 و 114 و 223(
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آشکار ساختن نقش عالمه طباطبایی در »تکوین« دال آزادی در گفتمان انقالب اسالمی 
اســت و با الهام از نظریه گفتمان مدعی  ســت که عالمه با وجــود اینکه در حرکت های 
انقالبی مشــارکت نکرد اما با احیاء موقعیت سوژگی »فیلسوف مفسر«، به طور »بی واسطه« 
و »باواســطه« نقش »سوژگی سیاسی« از خود نشــان داده و عماًل در تأمین پشتوانه های 
فلسفی ـ اجتماعی دال آزادی در معنای مورد نظر گفتمان انقالب اسالمی، واجد کارکرد 
بوده است. نقش بی واسطه عالمه مشارکت در »غیریت سازی« تکوین دال آزادی در گفتمان 
انقالب اسالمی 57 ایران از طریق معنابخشی به دال شناور آزادی در آثار متعدد و متنوع 
خویش است. اما نقش باواسطه عالمه مشارکت او در تشکیل و حمایت از حلقه های فکری 
و اجتماعات گفتمانی، تربیت شــاگردان و نسل جدیدی از روحانیونی است که در اعتبار 
یافتن، اشــاعه و تســلط یافتن معنای آزادی در گفتمان انقالب اسالمی بر گفتمان های 

رقیب نقش مهمی ایفا نمودند1. 
این مقاله نه در چارچوب اندیشه شناســی یا شخصیت شناســی بلکه در دیســیپلیِن 
جامعه شناســی می کوشد به نسبت اندیشــه عالمه طباطبایی و گفتمان انقالب اسالمی 
بپردازد و از این رو، مســئله اصلی مقاله حاضر، معرفی و توصیف محتوای اندیشــه های 
عالمه طباطبایی در باب آزادی نیســت بلکه چگونگی نقش عالمه در تکوین دال آزادی 
در معنای مورد نظر گفتمان انقالب اسالمی 57 است. ذیل این مسئله، کوشش می شود 
به دو پرســش، پاسخ داده شــود: 1. نقش اندیشه عالمه طباطبایی در تکوین دال آزادی 
در گفتمان انقالب اســالمی 57 ایران چیست؟ 2. سازوکار های اجتماعی انتشار اندیشه  

عالمه طباطبایی در پیوند با تکوین گفتمان انقالب اسالمی چیست؟

چارچوب مفهومی ـ نظری: »نقش سوژه در چگونگی تکوین گفتمان« 
پژوهش حاضر در بررســی »نقش بی واســطه« عالمــه طباطبایــی از مجموعه مفاهیم 
»غیریت سازی، دال شناور و سیال، موقعیت سوژگی، سوژگی سیاسی، اسطوره« )برگرفته 
از نظریه الکالئو و موفه2( و در بررســی نقش »باواسطه« عالمه از مجموعه مفاهیم »بافت 

1. از جملــه آنان، مرتضی مطهری به عنوان یکی از رهبران فکــری و ایدئولوگ های اصلی انقالب 
اســت که به صراحت اعالم می کند که کلید حل مباحث و مطالب خود را ـ از جمله بحث آزادی ـ 
در تفســیر المیزان می یافته اســت: »کمتر مشکلی در مسائل اسالمی و دینی برایم پیش آمده که کلید 

حل آن را در تفسیر المیزان پیدا نکرده باشم«. )مصباح یزدی، 1361: 200(
2. Laclau & Mouffe

عالمه طباطبایی و تکوین دال آزادی در ...
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نهادی، تعامالت بین نســلی، اجتماعات گفتمانی« )برگرفته از آراء فوکو، رابرت وســنو و 
رندل کالینز( استفاده می کند. 

نظریه گفتمان فوکو و به دنبال آن نظریه گفتمان الکالئو و موفه بر پایه آموزه تکوین 
شــکل گرفته اســت که اصول و بینش های تکوین گفتمان را می توان براساس سه گزاره  

زیر صورت بندی نمود: 
1. در تکوین مفاهیم و پدیده های اجتماعی، عنصر »تاریخ« محور می شــود و پدیده ها 

و مفاهیم ذیل »زمان« فهم شده و بررسی می شود. 
2. تکوین گفتمان بر گزاره »هســتی، اندیشه است«، مبتنی است. این گزاره، تحلیل 
هستی شناسانه از امور از جمله گفتمان ارائه می دهد. توضیح بیشتر آنکه نظریه گفتمان 
حاصل چرخش از معرفت شناسی به هستی شناختی هایدگر است که در واقع چرخش از 
گزاره دکارتی »من می اندیشم پس هستم« به گزاره »هستم پس فکر می کنم« می باشد. 
براساس این چرخش، اندیشمند به عنوان سوژه همواره در »موقعیت« و به تعبیر فوکو 
همواره در گفتمان قرار دارد و از این رو، مطالعه »اندیشــه در موقعیت« و »اندیشه در 
گفتمان« را دســتور کار مطالعات گفتمانی قــرار می دهد. هایدگر متفکر مورد عالقه 
فوکو، از بازگشت به »حس موقعیت مندی« انسان در جهان سخن می گفت؛ جهانی که 
ـ شما بخوانید گفتمانیـ  وجودش مقدم بر وجود انسان است. )بشیریه، 1383: 301( 
3. مناســبات قدرت و کشــاکش نیروها، موتور محرکه تکوین و ظهور ناگهانی یک 
گفتمان اســت. یک گفتمان از طریق ســازوکار »غیریت ســازی« تکوین می یابد و با 
بررســی فرایند غیریت ســازی می توان به فهم چگونگی تکوین گفتمان دست یافت. 
مطابق با نظریه گفتمان الکالئو و موفه، از طریق فرایند »غیریت سازی«، گفتمان های 
رقیب تالش می کنند در کشمکشــی دنباله دار، معنای دال های شــناور1 را حول دال 
مرکزی گفتمان خود تثبیت کنند. دال های شناور، نشانه هایی هستند که گفتمان های 
مختلف تالش می کنند به روش خاص خودشــان به آنها معنا ببخشند. )یورگنسن و 

فیلیپس، 1389: 56-60( 
در چارچوب این ســه گزاره، الکالئو مفهوم  »موقعیت ســوژگی« و مفهوم »ســوژگی 
سیاســی« را برای چگونگی نقش ســوژه در تکوین گفتمان وضع کرده اســت.  الکالئو و 
موفه، کوشــش می کنند با تفکیک میان مفهوم  »موقعیت ســوژگی« و »عاملیت سیاسي« 

1. Floating Signifier 
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از معماي »ســاختار و کارگزار« فراتر رفته، نقش سوژه در تکوین گفتمان را مورد بررسی 
قرار دهند. آنها به تأسی از فوکو، نه مانند مارکس موقعیت سوژه و عاملیت او را در درون 
ساختارهاي سیاسي اجتماعي نفي  می کنند و نه همانند کانت و فالسفه عصر روشنگری، 
ســوژه را خودمختار محســوب می کنند. الکالئو در توضیح چگونگی فراروي از مشــکل 

ساختار و کارگزار مي نویسد:
ســاختار به وضوح قادر نخواهد بود که به من تعّین بخشد، نه به این خاطر که من 
یک وجود مستقل از ساختار هستم، بلکه به این دلیل که ساختار در ساختن من به 
عنوان یک ابژه )موضوع( عقیم و ناتوان است. همچنین... من محکوم به آزادي هستم، 
نه به خاطر اینکه من هیچ هویت ســاختاري اي ندارم، آن گونه که اگزانسیالیست ها 
ادعا مي کنند، بلکه به این دلیل که من یک هویت ســاختاري عقیم ]ناتمام[ دارم. 

)الکالئو، 1990: 124(
الکالئو و موفه در نفی سوژه خودمختار با هویت و منافع ثابت، مفهوم »موقعیت های 
ســوژگی« که گفتمان ها درون خود تعریف می کنند را مطرح می کنند. مفهوم »موقعیت 
سوژه ای« به مجموعه ای از باورهایی اطالق می شود که از طریق آن فرد موقعیت ساختاری 
خود را در یک شــکل بندی اجتماعی تفســیر می کند . به نظر الکالئو و موفه، گفتمان ها 
موقعیت هایی را برای مردم طراحی می کنند که مردم آنها را به عنوان سوژه اشغال کنند. 
بــر این مبنا، گفتمان ها ســوژه های خاص خود را می آفرینند، ســوژه هایی که بر مبنای 
نام و هویتی که از گفتمان می گیرند )اســتاد، نویســنده، مفسر، فیلسوف، خطیب، مبلغ، 
غیرسیاســی، عارف، درویش و...( دســت به کنش زده و تجارب خود را سامان می دهند. 
در عین حال، برخالف نظریه ســوژه آلتوسر، سوژه ها در گفتمان های مختلف، هویت های 
متفــاوت و گاه متضــاد می یابند. همواره تکثری از موقعیت ها و گفتمان ها وجود دارد که 
انســان در آنها می تواند به هویت دســت یابد. در نتیجه، هر فرد می تواند موقعیت های 
سوژگی مختلف داشته باشد. شناختی که یک سوژه تحت گفتمان ملی ـ لیبرال از خود 
پیدا می کند، بســیار متفاوت از شــناختی است که سوژه دیگر تحت سیطره مارکسیسم 
بدان دست می یابد. این دو سوژه در مثال یاد شده نه فقط خود، که تمامی جهان پیرامون 
خویش را نیز متفاوت می بینند و متفاوت درک می کنند و همین فهم و شناخت است که 

مبنای عمل سوژه ها خواهد بود. )هوارث، 2000: 13(
بنابراین، مفهوم موقعیت های سوژگی در نظریه الکالئو و موفه گویای این مطلب است 
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که سوژه منابع، بصیرت ها، بینش ها و افکار الهام بخش خود را از بافِت گفتمانی خود به دست 
می آورد. در نظریه گفتمان فوکو و الکالئو و موفه، سوژه ها و اندیشه ها موقعیت مند هستند 
و در وضعی ایستاده اند. از نگاه گفتمانی، موقعیت سوژگی ناظر بر این معناست که متفکر 
در المکان نایستاده است و برون افتاده از موقعیت نیست و وقتی هم می اندیشد به مسائل 
پیرامونی اش گشوده است. مفهوم موقعیت سوژگی، برخالف طرح تعین گرایانه و جبرگرایانه 
موقعیت در نظریه های مارکسیســتی و ساختاری، طرح »امکان« است. طرح امکان، طرح 
شــرایط ظهور چیزها و معناداری آنهاست. در نگاه گفتمانی، عنصر »موقعیت« در مفهوم 
»موقعیت سوژگی« به معنای »امکان«ی است که موقعیت ها برای ظهور و معناداری چیزها 
از جمله اندیشه فراهم می کند. )الکالئو، 1378 و کچویان، 1382: 30-29( امکان ها یک 
نوع »دعوت« اســت که پژوهش های متفکر را ســمت خودش می کشد و متفکر را دعوت 
می کند و فرامی خواند به اینکه ســراغ چه درسی، چه مخاطبی، چه شبکه اجتماعی، چه 
راهبرد اجتماعی و چه مواضع سیاسی برود. از نگاه گفتمانی، موقعیت های سوژگِی متفکر، 
امکان ها یا آغازهای تفکر او هســتند. از همین رو، به جای اینکه پژوهش حاضر کار خود 
را از توصیف اندیشه فارغ از ابعاد اجتماعی و بسترهای گفتمانی آن آغاز کند، از مطالعه 
موقعیت  ســوژگی متفکر شروع می کند. مفهوم موقعیت ســوژگی با برقراری ربط میان 
اندیشــه و »درجهان بودگِی« متفکر، ابعاد اجتماعِی اندیشه ها را مورد توجه قرار می دهد1. 
درواقع، وقتی از دیســیپلین جامعه شناسی و تحلیل گفتمان به نظام فکری یک متفکر و 
نقش آن در تکوین گفتمان مشخص پرداخته می شود راهی جز این نیست که اندیشه در 
ابعاد اجتماعی آن توضیح داده شــود. با بررسی موقعیت  سوژگی متفکر مشخص خواهد 
شد که او از کدام زاویه وارد منازعات تاریخی و گفتمانی دوران شده و »سوژگی سیاسی2« 

خود را آشکار نموده است.
اما مفهوم »سوژگی سیاسی« اشاره به موقعیتی است که برخی از نظریه پردازان، فالسفه، 
روشــنفکران و ایدئولوگ ها در شرایط وجود اختالل و بحران در نظم اجتماعی و ناتوانی 
گفتمان مسلط در پاسخگویی به بحران اجتماعی، فرصت پیدا می کنند تا با ارائه دستگاه 

1. اگرچه اندیشه خارج از بسترهای تاریخی اصالت خاص خود را دارد اما این نوع بررسی از افق 
نگاه دیســیپلیِن جامعه شناسی خارج است. رویکرد جامعه شناســی، اندیشه ها را در پیوند با جامعه 
بررســی می کند. با این حال، از نگاه جامعه شناسی، اندیشه ها وجه استعاری و انتزاعی داشته و به قدر 

کافی از محیط اجتماعی شان مستقل باقی می مانند.
2. Political Subjectivity
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فکری خود، ســوژه های اجتماعی را به صورتی جدید هویت دهی  کنند و با ارائه تفسیری 
جدید از واقعیت اجتماعی به آفرینش جامعه جدید یاری رسانند. در این وضعیت، متفکران 
به مثابه ســوژه های سیاسی با درانداختن نظریه و طرحی اجتماعی ـ سیاسی که الکالئو 
و موفه بدان »اسطوره« می گویند، منازعات گفتمانی را تحت تأثیر قرار می  دهند. اسطوره 
نزد الکالو، دال شناوری است که به یک کلیت اشاره دارد و افق های الزم برای اعمال ما 
ایجاد می کند. برای مثال، اسطوره »کشور«، سیاست ورزی ملی را ممکن می کند. )یورگنسن 

و فیلیپس، 1389: 57 و 77 و الکالئو و موفه، 1392: 171 و 182( 
اما این طرح  اندازی اسطوره ها در منازعات گفتمانی، با چه سازوکار اجتماعی انتشار پیدا 
می کند؟ در نگاه فوکو، نهاد ها در ظهور و انتشار اسطوره ها و اندیشه ها و دال ها مهم هستند 
یعنی عرصه های نهادی همچون دانشگاه ها، مسجد و حوزه های دینی، کتابخانه ها، مجالت 
علمی و گردهم آئی های علمی عرصه »سازوکار های توزیع اندیشه« به شمار می آیند. درواقع، 
موضوعات اولین بار در سطحی ظهور می کنند که قلمرو اعمال غیرگفتمانی و نهادهایی نظیر 
خانواده، گروه های اجتماعی اولیه، گروه های مذهبی و نظایر آن می باشد. )فوکو، 1380 و 
1389 و کچویان، 1382: 82( برای درک بیشتر سازوکار نهادی تولید و انتشار اندیشه ها 
می توان از نظریه رابرت وسنو مدد گرفت. وسنو، در پژوهش های تاریخی خود به این نتیجه 
می رسد که اندیشه ها بیش از آنکه در اذهان خالق تولیدکنندگانشان معلق و شناور باشد، 
در درون »اجتماعات گفتمانی« عینی جای دارند و از این رو، چگونگی توزیع یک اندیشــه 
با بررســی تولیدکنندگان اندیشه، مخاطبان، متون و بافت های اجتماعی که اندیشه درون 
آنها توزیع می شود، به دست می آید. در تحلیل وسنو، ایده ها و افکار زمانی پخش می شوند 
که شبکه هایی از روشنفکران و متفکران که در درون بافت های نهادی تولیدکننده فرهنگ 
و اندیشه جای دارند بر مجموعه ای از مسائل متمرکز شوند و بر ذخیره مفاهیم بیفزایند. با 
این ساختار درونی است که اندیشه ها در روابط عمودی بین نسلی و اتحاد های فکری افقی 

بسط می یابد. )وسنو، 1989: 540، 545، 547 و 575 و مهرآئین، 1386: 254( 
رندل کالینز در تکمیل آراء وسنو به ما نشان می دهد که مفاهیم، موضوعات و اندیشه ها 
در فرایند »ارتباط« است که خلق می شود و شکوفا می گردد بدین شکل که افراد یک گروه 
دارای روحیه و عاطفه مشــترک هســتند و توجه خود را بر روی یک شی یا کنش واحد 
متمرکز می کنند. از این رو، فلســفه پردازی پیش از هر چیز تحت تأثیر »ارتباط«، از جمله 
ســخنرانی، برگزاری همایش، مباحث و جدال نظری است و در الگو های اجتماعی خاص 
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)گروه های فکری، شبکه ها، گروه های رقیب( و شبکه های بین نسلی و زنجیره های ارتباط 
میان معلمان و شاگردان تولیدشده و انتشار می یابد. پس تاریخ فلسفه نه تاریخ افراد بلکه 
تاریخ گروه ها و تاریخ گروه های فلســفه پرداز و تاریخ تعامالت و منازعات میان متفکران، 
گروه های فکری، اجتماعات گفتمانی و شبکه های روشنفکری است. )کالینز، 1998: 2-3 

و 24-22 و مهرآئین، 1386: 283-282 و 286-287( 
در جمع بندی چارچوب مفهومی نهایی، در این مقاله، اوالً؛ انقالب اسالمی ذیل مفهوم 
»تکوین« طرح می شود و جایگاه عالمه طباطبایی در تکوین دال آزادی در گفتمان انقالب 
اســالمی نشــان داده می شــود. ثانیاً؛ طبق رویکرد فوکو و الکالئو و موفه، زمانی نقش و 
جایگاه یک متفکر )عالمه طباطبایی( در تکوین گفتمان )انقالب اسالمی( معلوم می شود 
که موقعیت ســوژگی او فهم شــود. به این صورت، ما این امکان را خواهیم یافت تا نقش 
اندیشــه های اجتماعیـ  سیاسی عالمه در تکوین و معنابخشی به دال آزادی در گفتمان 
انقالب اسالمی 57 ایران را نشان دهیم. ثالثاً؛ در نشان دادن این نقش، اندیشه های عالمه 
را در ظهوری که در ســازوکار های اجتماعی پیدا کرده است مورد توجه قرار خواهیم داد 
یعنی وقتی می خواهیم نقش عالمه در دال  آزادی را نشان دهیم عماًل آن را در سازوکار های 

اجتماعی اش بررسی خواهیم کرد. 

اصول روش شناختِی تحلیل گفتمان الکالئو و موفه
روش تجزیــه و تحلیل داده های متنی در تحقیق حاضر از نوع »روش تحلیل گفتمان« به 
سبک فوکو و الکالئو و موفه است و روش مذکور در یک تقسیم بندی، موسوم به رهیافت 
»اندیشه ای« مطالعات گفتمانی است که در مقابل رهیافت »زبانی« یا متن محور قرار می گیرد. 
رویکرد فوکو، الکالئو و موفه و کســانی همچون یورگنسن و فیلیپس، گفتمان را به مثابه 
یک نظام اندیشــه ای درنظر می گیرند. )قجــری، 1387: 58( اما رویکرد تحلیل گفتمان 
ساخت گرا )زلیک هریس(، نقش گرا )هالیدی( و تحلیل گفتمان انتقادی )فرکالف و وندایک( 
در زمره تعاریف »متن محور« قرار می گیرند که گفتمان را نوعی متن )گفتاری و نوشتاری( 
به حســاب آورده و از زاویه مطالعات زبانی به تحلیل گفتمان می نگرند. رویکرد های زبانی 
به تحلیل »کاربرد زبان در یک موقعیت مشخص« توجه دارند و بر نمونه هایی مشخص از 

تعامالت اجتماعی متمرکز می شوند. )یورگنسن و فیلیپس، 1389: 165( 
پژوهش حاضر با توجه به اتخاذ رهیافت »اندیشه محور« گفتمان، کاری با تکنیک های 
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زبانی تحلیل گفتمان ندارد چرا که به کار شــناخت اندیشه عالمه طباطبایی و نقش آن 
در تکوین گفتمان انقالب اســالمی نمی آید. اما مطابق با ارزیابی یورگنسن و فیلپیس از 
روش شناســی تحلیل گفتمان فوکو، الکالئو و موفه، ما می توانیم با تبدیل مقوالت نظریه 
گفتمان به »دستورالعملی روش شناختی« از آنها به عنوان »ابزار تحلیل تجربی« برای تجزیه 
و تحلیــل منابــع خام و عملیات نظری بر روی آن منابع اســتفاده کنیم و از این طریق، 
بررسی گفتمانی خود را مستند و قابل آزمون سازیم. )یورگنسن و فیلپیس، 1389: 93 و 
239( از این رو، ما به منظور مستندساختن نقش بی واسطه عالمه، مقوله های »غیریت سازی، 
دال شناور، موقعیت سوژگی، سوژگی سیاسی، اسطوره« و به منظور مستند ساختن نقش 
باواســطه عالمه، مقوله های »حلقه های فکری ـ اجتماعی، تعامالت بین نسلی، اجتماعات 
گفتمانــی« را به عنوان ابزار تحلیل تجربی خود به کار می گیریم تا بتوانیم نقش عالمه در 
تکوین دال آزادی در معنای مورد نظر گفتمان انقالب اسالمی 57 ایران را در سازوکار های 
اجتماعی آن، آشکار کنیم. همچنین به منظور مستندسازی و شفافیت بیشتر تفسیر های 
به عمل آمده در این پژوهش و فراهم آوردن امکان دسترسی خواننده به داده های تجربی 
کوشــش می کنیم به تأســی از توصیه یورگنسن و فیلیپس )1389: 279( کار خود را به 
»نقل قول گزیده های طوالنی« از متون عالمه تجهیز کنیم. همچنین، باید توجه داشت که 
مقاله حاضر، شهریور بعد از 1320 تا 1358 را به عنوان بازه زمانی تکوین گفتمان انقالب 
اســالمی مد نظر قرار داده اســت. در این دوره است که گفتمان انقالب اسالمی از درون 
رقابت و نزاع سه نیروی اجتماعی و گفتمانِی چپ، ملی و اسالمی با یکدیگر، تکوین یافت. 
اما اســتراتژی تحلیلی مقاله حاضر برای مستندسازی و عملیاتی کردن بررسی نقش 
عالمه در تکوین گفتمان انقالب اسالمی، استراتژی »مقایسه« است که شرح آن در کتاب 
یورگنســن و فیلیپس، با عنوان نظریه و روش در تحلیل گفتمان آمده اســت. مقایســه، 
اســتراتژی مناسبی برای تســهیل فرایند فاصله گرفتن تحلیل گر از داده هایش است. این 
اســتراتژی به لحاظ نظری مبتنی بر این دیدگاه اســت که یک مفهوم معنای خود را از 
تفاوت با مفاهیم دیگری که گفته شــده اند یا می توانســتند گفته شود، به دست می آورد. 
)یورگنســن و فیلیپس، 1389: 241-240( ما برای عملیاتی کردن اســتراتژی مقایسه، 
به مقایســه آراء عالمه و آراء حامالن گفتمان انقالب اســالمی 57 ایران در باب آزادی 
می پردازیم. اما پژوهش درباره معنای دال آزادی در گفتمان انقالب اســالمی 57 ایران، 
پژوهش مجزایی اســت و از این رو، مقاله حاضر تنها به نتایج پژوهش های موجود، استناد 
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کرده اســت. بر پایه نتایج پژوهش های موجود درباره گفتمان انقالب اسالمی 57 ایران و 
با مراجعه به مصاحبه هــا، اعالمیه ها، پیام ها و گفتگو های امام خمینی )به عنوان نماینده 
و حامل اصلی گفتمان انقالب اسالمی( و نتایج به دست آمده از تحلیل شعار های انقالبی 
ایران، می توان گفت که دال شــناور آزادی در گفتمان انقالب اســالمی واجد سه معنای 
کلیدی اســت: الف. »نفی سلطنت اســتبدادی« ب. »آزادی در چارچوب اسالم« ج. »نقد 
آزادی در گفتمان دموکراسی غربی«. )پناهی، 1383 و قجری، 1388( اما منابع ما برای 
شناســایی و استخراج مضامین اندیشــه عالمه در باب آزادی نیز عبارت از مجلدات اول، 
دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، نهم، دهم، شانزدهم و نوزدهم به ویژه جلد چهارم تفسیر 
المیزان، کتاب اصول فلســفه و روش رئالیســم، بررسی های اسالمی )جلد 1 و 2(، شیعه 
در اســالم، شیعه، رسالت تشــیع در دنیای امروز، تعالیم اسالم، قرآن در اسالم، والیت و 

زعامت در اسالم و مجموعه رسائل است. 

یافته ها و نتایج پژوهش
اکنون نقش سوژگی سیاسی بی واسطه و باواسطه عالمه در تکوین دال آزادی در معنای 
مورد نظر گفتمان انقالب اســالمی را آشکار خواهیم کرد. درواقع، وقتی از نگاه گفتمانی 
و جامعه شــناختی به چگونگی نقش آفرینِی اندیشــه عالمه طباطبایی در تکوین گفتمان 
انقالب اسالمی توجه نمودیم، راهی جز این ندیدیم که به طور توأمان به موقعیت سوژگی 
و ســوژگی سیاسی عالمه توجه کنیم. یعنی زمانی که خواستیم از نقش عالمه طباطبایی 
در تکوین صحبت کنیم و ســوژگی سیاســی عالمه را توضیح دهیم، این سوژگی فعال و 
اثرگذار را ذیل یک موقعیت ســوژگی دیدیم و این، همان منطق کار گفتمانی اســت. بر 
این اساس، به جای اینکه بررسی خود را با توصیف اندیشه عالمه طباطبایی آغاز کنیم، از 
مطالعه موقعیت  سوژگی وی شروع نمودیم. درواقع، مطابق با نظریه و اصول تحلیل گفتمان 
الکالئو، در ابتدا می باید »موقعیت سوژگی« عالمه را تعیین کنیم تا معلوم شود او از کدام 
موقعیت، وارد منازعات گفتمانی و غیریت سازی گفتمانی در دوران خویش شده است. 

نقش عالمه در احیاء موقعیت سوژگی »فیلسوف مفسر«
بر مبنای مفهوم »موقعیت ســوژگی« الکالئو، در اینجا می کوشــیم نقش عالمه در احیا و 
تقویت موقعیت ســوژگی فیلسوف مفسر را آشکار کنیم. بررسی موقعیت سوژگی عالمه 
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طباطبایی، زمینه بررسی »سوژگی سیاسی« و نقش گفتمان ساز عالمه در تکوین گفتمان 
انقالب اسالمی را فراهم می کند. چنانچه خواهیم دید عالمه طباطبایی، موقعیت سوژگی 
»فیلسوِف مفسر« را از میان انواع موقعیت های سوژگی خود )فیلسوف، عارف، فقیه اصولی، 
مفســر( برگزید. او در حالی که می توانســت نقش های دیگری را برگزیند، نقش فیلسوف 
مســلمان و مفسر قرآن را در شــرایط و موقعیت خاص خود انتخاب و برجسته کرد و از 

مسیر دیگران نرفت و در این راه هم تقریباً فرید بود. 
عالمه طباطبایی در تبریز دوران مقدماتی تحصیالت حوزوی خود را به پایان رســاند 
و مقارن با کودتای رضاخانی در سال 1304 به قصد تحصیل عازم نجف شد. در این شهر 
بود که او در موقعیت های ســوژگی »فقیه اصولی، فیلســوف اجتماعیـ  سیاسی، عارف و 
مفســر« قرار گرفت1. عالمه در سال 1325 به شهر قم مهاجرت کرد. از البالی گفته های 
عالمه و نقل قول  های شاگردان و اطرافیانش برمی آید که وی به سه علت، روانه قم شده 
اســت: »عدم اهتمام علمای متحجر تبریز به فلســفه و تفسیر قرآن مجید«، »فشار شدید 
فرقــه دموکرات بر علماء« و »تصحیح عقاید طالب براســاس حق و مبارزه با عقاید باطله 
مادیین و غیر ایشــان«. )حسینی طهرانی، 1361: 62-61؛ عبدالباقی طباطبایی، 1381: 

175؛ طباطبایی، 1388الف: 20 و خسروشاهی، 1391: 23( 
اما مهاجرت عالمه به شــهر قم، نقطه عطف مهمی در برجسته شدن موقعیت سوژگی 
»فیلســوف مفســر« در تاریخ ایران معاصر و گفتمان اســالمی بود. عالمه در قم با بررسی 
اوضاع جامعه اســالمی و ساختار آموزشــی و تربیتی حوزه علمیه، از تدریس فقه و اصول 

1. عالمه به مدت هشت سال در درس خارج فقه آیت اهلل نائینی و یک دوره خارج اصول وی حضور 
یافت. میرزای نائینی به عنوان یک اصولی تمام عیار و عالِم دینی مشروطه خواه، مباحث مهمی درباره 
قانون، آزادی، »حکومت مردم بر مردم« طرح نموده بود که ردِپای این افکار در اندیشــه اجتماعی ـ 
سیاسی عالمه قابل پیگیری است. به گزارش آیت اهلل حسینی همدانی، بزرگان حوزه نجف از جمله 
عالمه به کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله آیت اهلل نائینی عنایت داشتند: »یک روز، از روز های ماه مبارک 
رمضان، یک ساعت به غروب، جلسه تشکیل شده بود و آقایان زیادی بودند؛ از جمله: مرحوم عالمه 
طباطبایی... نیز حضور داشــتند... مقد اری از کتاب تنبیه االمه را خواندیم...«. )جمعی از نویسندگان، 
1382: 496، 499-498( عالمه در نجف زیر نظر »اساتید سیاسی« پرورش یافت به طوری که برخی 
از آنان از شخصیت های اصلی جنبش مشروطه بودند. عالمه نه تنها با »فقه سیاسی« )مشروطه( بلکه 
با »فلسفه سیاسی« اسالمی نیز آشنا گردید. )جوادی آملی، 1361: 169-168؛ حسن زاده آملی، 1381: 
70؛ داوری اردکانی، 1389: 410-409 و یزدانی مقدم، 1390 ب: 133( اســاتید عالمه به ویژه آقای 
قاضی، عالمه طباطبایی را با عرفان و »روش صحیح تفســیر قرآن« آشــنا ساختند که این آشنایی در 
شکل گیری »موقعیت سوژگی مفسر و عارف« عالمه بسیار اثرگذار بود. عالمه کراراً می گفت: »ما این 

روش تفسیری را از مرحوم قاضی داریم«. )حسینی طهرانی، 1361: 27، 62 و 63( 
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صرفنظر کرد و به جای پیمودن مسیر مرجعیت و تثبیِت »موقعیت سوژگی فقیه« که کاری 
متعارف برای هر روحانی درس خوانده و آماده تدریس به حساب می آمد، بر موقعیت سوژگی 
»فیلســوف مفســر« تأکید کرد. او با وجود جایگاه فقهی اش از موقعیت فتوا، انتشار رساله 
عملیــه و امام جماعت امتناع کرد و با وجود مردمی و صمیمی بودن، موقعیت ســوژگی 
نخبه  گرای »فیلســوف مفسر« را انتخاب نمود. درواقع، عالمه به این تحلیل رسیده بود که 
احیای »سنت عقلیـ  اجتماعی« اسالم و تدریس فلسفه و »تفسیر قرآن« براساس »نیاز های 
جامعه اسالمی امروز« با تمام تبعاتی که برای او به همراه دارد مرجح و الزم است و از این رو، 
عالمه با جذب طالب سطح باال و پایین حوزه به سوی فلسفه و تفسیر، تالش 20 ساله ای را 
با انتشار تفسیر المیزان )1331 تا 1351( آغاز نمود که نشان از اهمیت استراتژیک دانش 
تفســیر قرآن در نزد عالمه دارد. چرایی انتخاب و احیای موقعیت سوژگی فیلسوف مفسر 
از جانب عالمه، در پاسخ او به درخواست آیت اهلل بروجردی نیز به روشنی بیان شده است1. 

»سوژگی سیاسِی بی واسطه« عالمه طباطبایی 
در اینجا نشان خواهیم داد که عالمه طباطبایی با مشارکت در فرایند غیریت سازی بیرونی 
بــا دو گفتمان چــپ و گفتمان لیبرال دموکرات و غیریت ســازی درونی با پنج گفتمان 
سلطنت اســتبدادی، علمایی مشروعه خواهی، گفتمان علمایی مشروطه خواهی، گفتمان 
چپ اســالمی و گفتمان دموکراسی اســالمی؛ عماًل در تکوین »گفتمانی« دال آزادی در 
معنای مورد نظر گفتمان انقالب اسالمی نقش ایفا کرده است. چنانچه گفته شد استراتژی 
مقاله حاضر بر مقایســه آراء عالمه و گفتمان انقالب اسالمی 57 در باب آزادی است که 
بنا بر نتایج تحقیقات موجود، دال شــناور آزادی در این گفتمان، واجد ســه مؤلفه اصلی 
اســت: الف. »نفی سلطنت استبدادی« ب. »آزادی در چارچوب اسالم« ج. »نقد آزادی در 

گفتمان دموکراسی غربی«. 

1. »من هنگامی که به قم آمدم و برنامه های رایج دروس حوزه را بررسی کردم، متوجه شدم که این 
برنامه هــا همگام با نیاز های جامعه و آینده نیســت و کمبودهایی دارد و عمده ترین این کمبود ها را 
در فقدان بحث تفســیری و علوم عقلی در حوزه دیدم و برخالف خواست ظاهری حوزه، که لزوم 
تدریس فقه و اصول را مطرح می کرد و آن را برای حل همه مشــکالت کافی می دانست، من درس 
تفســیر و فلسفه را آغاز کردم، البته با توجه به شرایط موجود، آغاز این نوع دروس به نوعی، دوری 
از مقام علمی! تلقی شد که برای من مهم نبود، چون فکر کردم که در نزد حق سبحانه و تعالی عذر 
قابل قبولی نخواهم داشــت که یک جنبه ضروری را به خاطر مســائل ظاهری خاصی ترک کنم...«. 

)خسروشاهی، 1391: 32(
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الف. عالمه طباطبایی و نفِی اسطوره »سلطنت«
در اینجا نشــان خواهیم داد که عالمه با نقد و نفی اسطوره »سلطنت مطلقه« و »سلطنت 
مشروطه«، به غیریت سازی با پنج گفتمان سلطنت استبدادی، گفتمان علمای مشروعه خواه، 
گفتمان علمای مشروطه خواه، گفتمان چپ اسالمی و گفتمان دموکراسی اسالمی پرداخت 
و از این مجرا، در معنابخشــی به دال آزادی در معنای مورد نظر گفتمان انقالب اسالمی 
نقش ایفا کرد. عالمه در نقد اسطوره »سلطنت مطلقه« و »سلطنت مشروطه« بیان کرد که 
ســلطنت  مطلقه، نظامی استبدادی و خودکامه است و تبدیل آن به »سلطنت مشروطه« 
نیز ســعادت را تأمین نمی کند چون وقتی پادشاه بر اریکه سلطنت سوار  شود هرقدر هم 
ظلم و تعدی و بدرفتاری کند کســی نمی تواند او را از سلطنت خلع نماید. به بیان دیگر، 
»دولت سلطنتی« و »دولت دائمی مشروطه« اساساً »دولت جائر و ظالم« است چرا که هم 
»سلطنت موروثی« است و هم »حق تکوینِی مردم و اجتماع در تشکیل حکومت« را تأمین 
نمی کند. با این حال، از نظر عالمه تبدیل سلطنت مشروطه به »ریاست جمهور« یا تبدیل 
»ُملک دائمی مشــروط« به »ُملک موقت مشروطه« به وضعیت ایده آِل »ُملک اجتماعی« یا 
تحقق ایده »حکومت مردم بر مردم« نزدیک تر  اســت و از این رو، عالمه از اســطوره نظام 

جمهوری دفاع می   کند )تفسیر المیزان، بی تا، ج3: 145-147( 
عالمه در مقاله اسالم و نیازمندی های انسان معاصر )1339( به صراحت بیان کرد که 
روش حکومت در اسالم، »غیر از روش پادشاهی و امپراتوری است«. این عبارت عالمه به 
صراحت از نفی ســلطنت نزد او حکایت می کرد )تفسیر المیزان، بی تا، ج4: 206، -211

212 و 1388الف: 176 و 177( عالمه به نقد تاریخی گفتمان سلطنت پرداخت و به طور 
تلویحی عماًل به بنیاد گفتمان پهلویسم تاخت. در نگاه عالمه، تاریخ دوران باستان و تاریخ 
دوره ایران اسالمی، تاریخ »استبداد سیاسی«، »استبداد دینی« و تاریخ »اسارت و بردگی« 
و سرکوب »آزادی فکری و بحث آزاد و کنجکاوی انتقادی خاصه در مسائل علمی مربوط 
به اجتماع« اســت. به باور عالمه، مسلمانان با تعطیلِی ُحکم قرآنِی »تفکر اجتماعی« خود 
را به »گرداب فکر فردی« انداخته، به جان هم افتادند و در کمترین فاصله زمانی، »روش 
روشــن صد درصد آزاد اسالمی« را به یک »امپراتوری تاریک قیصری و کسرایی« تبدیل 
کردند تا »استبداد در تمام جان و وجود اجتماع اسالمی رسوخ کرد«. )طباطبایی، 1388 

الف: 65-67، 72، 73، 120-122، 168-169( 
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ب. نقد آزادی در گفتمان دموکراسی غربی
اکنون می توان نشان داد که عالمه با ورود نظری خود به نزاع گفتمان اسالمی با گفتمان 
دموکراســی غربی بر ســر معنا و حدود آزادی، در معنابخشــی به دال شناور آزادی در 
گفتمان انقالب اسالمی نقش ایفا کرد. از نظر عالمه، »روش دموکراسی« در غرب، اساساً 
روشی منجر به آزادی نیست چرا که روشی است که صرفاً روش ستمگرانه استبداد را از 
حالت فردی بیرون کشــیده به حالت اجتماعی درآورده است: »وقتی با دید واقع بینی به 
روش دموکراسی که فعاًل در دست ملل متمدن جهان است نگاه کرده، کیفیت استنباط 
جهانی این روش را دقیقاً بررســی می نماییم، می بینیم کاری که این روش )به اصطالح( 
راقی مترقی انجام داده، این است که روش ستمگرانه استبداد و بی بندوباری عهد اساطیر 
را از حالت فردی بیرون کشــیده، به شــکل اجتماعی درآورده است«. )طباطبایی، 1388 

الف: 170-171( 
عالمه با طرح اصطالح کنایه آمیز »آزادی اروپایی«، نگاه گفتمان های روشنفکران غرب گرا 

به آزادی را به چالش  کشید. این کشاکش به روشنی در عبارات زیر بازتاب یافته است: 
اخیراً نیز که آزادی اروپایی که به سراغ ما شرقی ها آمده و ابتدا به عنوان یک میهمان 
عزیز و بعد به عنوان یک صاحب خانه مقتدر در قاره ما استقرار یافت، اگرچه بساط 
اختناق افکار را برچید و صالی آزادی را داد و این بهترین وســیله و مناســب ترین 
فرصتی بود که به ما اجازه می داد به تدارک نعمت از دســت رفته پرداخته و از نو 
شــالوده یک زندگی مشعشع از علم و عمل به هم آمیخته بپردازیم، ولی متأسفانه 
همین »آزادی اروپایی« نیز که ما را از دست ستمکاران رهایی بخشید خود به جای 
آن نشســت و مغز متفکر ما شــد!. ما نفهمیدیم چه شد. همین قدر به خود آمده، 
دیدیم دیگر روزگار »ما فرمودیم« گذشــته و نبایــد دیگر به حرف خداوندگاران و 
فرمان های قدر قدرت و کیوان ســطوتان گذشــته گوش داد، تنها باید آن طور که 
اروپائیــان می کنند کرد و راهی را که آنهــا می روند رفت!. )طباطبایی، 1388الف: 

67، 68 و 69( 
سابقه نقد عالمه به مفهوم آزادی در گفتمان دموکراتیک غرب به کتاب اصول فلسفه 
و روش رئالیســم، بازمی گردد. در آنجاســت که عالمه با ایجاد تمایز بین دو گونه »آزادی 
طبیعی« و »آزادی عقیده«، بیان می کند که گفتمان دموکراتیک غربی به حدود طبیعی و 
حدود عقیدتی آزادی بی توجه است درحالی که در اسالم، انسان تنها در »حدود طبیعت« 
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آزادی دارد1. گفتمان دموکراســی غربی به آزادی عقیده معتقد است در حالی که اسالم، 
آزادی عقیــده را ممنوع می دانــد. در اینجا، عالمه با تفکیک میان »منع آزادی عقیده« و 
»جواز آزادی فکر« در اسالم تأکید می کند که اسالم نسبت به عقاید غیر بی تفاوت نیست 
و با عوامل شــکل گیری عقاید باطل مثل دروغ و اغوا و جهل و خرافه به شــدت مبارزه 
می کنــد ولی به جنگ عقاید نمی رود و نــزاع خونین میان عقاید را ترویج نمی کند بلکه 
بر آزادی »تفکر« تاکید و پافشــاری می کند2. از نظر عالمه، آزادی تفکر، بســتر و مقدمه 
دستیابی به عقیده واحد و حق است. توضیح بیشتر اینکه از دید عالمه، اسالم عقیده حق 
را جز یکی نمی داند3، پس شــامل موضوع آزادی نمی شود یعنی انتخاب یا تغییر عقیده، 
عملی اختیاری برای انسان نیست تا منع و تجویز یا آزادی و عدم آزادی به خود آن تعلق 
بگیرد. بلکه در بحث عقیده، تنها »چیزی که قابل اجازه و منع است، التزام به یک سلسله 
اعمالی اســت که از عقیده ناشی می شــود. مثاًل دعوت کردن به آن عقیده، قانع ساختن 
مردم نسبت به یک عقیده، نوشتن و نشر عقیده، از بین بردن عقیده مردم با کارهایی که 
مخالفین عقیده عمومی انجام می دهند... اینها کارهایی است که قابل منع و جواز است«. 
)طباطبایی، 1387 ب: 105( عالمه در تدقیق این نظر خود که »آزادی عقیده در اسالم 
ممنوع اســت« و تغییر عقیده به اختیار و اراده نیست، بیان می کند که این منع، ناظر به 
»منع خداوندی« است و نباید آن را با »ممانعت انسانی« اشتباه گرفت: »اینکه خدا انسان 
1. »آزادی انســان که موهبتی طبیعی است در حدود هدایت طبیعت می باشد؛ و البته هدایت طبیعت 
بسته به تجهیزاتی است که ساختمان نوعی دارای آنها می باشد و از این روی هدایت طبیعت )احکام 
فطری( به کارهایی که با اشکال و ترکیبات جهازات بدنی وفق می دهد، محدود خواهد بود. مثاًل ما 
هیچگاه تمایل جنسی را که از غیر طریق زناشویی انجام می گیرد )مرد با مرد، زن با زن، زن و مرد از 
غیر طریق زناشویی، انسان با غیر انسان، انسان با خود، تناسل از غیر طریق ازدواج( تجویز نخواهیم 

کرد«. )طباطبایی، 1391: 134-135(
2. به نظر عالمه، اگر تفکر عبارت است از به کارگیری نیروی عقل برای یافتن حقایق، پس باید فکر 
کاماًل آزاد باشد تا بتواند به حقیقت دست پیدا بکند. از این رو، جمالتی مانند »افال تتفکرون«؛ »چرا 
تفکر نمی کنید« در قرآن فراوان است. به نظر عالمه، »با کمال تأسف ما مسلمانان نیز نعمت همبستگی 
فکری و آزادی اندیشه و لوازم آن را از دست داده ایم و در نتیجه، روش کلیسا در میان ما حاکم شده 
اســت«. )طباطبایی، بی تا، ج 4: 68- 67 و 70( عالمه در جای دیگر می گوید که اســالم به تشکیل 
»اجتماع فکری« آزاد دعوت نموده و به مردم آزادی کامل در اندیشــه بخشیده است: »واجب است 
بر مسلمین که در حقایق دینی تفکر کنند و بیندیشند و در کسب معارف دین تالش نمایند، آن هم 

اندیشه و تالشی گروهی و با روابطی متقابل با یکدیگر«. )طباطبایی، 1379: 66( 
3. چنانچه به بیان عالمه، »دایره عقاید اســالمی یعنی توحید و نبوت و معاد« دایره مشــروع و مجاز 
آزادی انســان مســلمان است که »اگر آزادی را در خارج از این دایره جاری و ساری بدانیم، دین را 

از اصل ویران کرده ایم« )طباطبایی، 1379: 66( 

عالمه طباطبایی و تکوین دال آزادی در ...
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را مجاز به آزادی از بندگی ندانسته به این معنا نیست که بندگان هم اجازه داشته باشند 
از موضــع خداوندی، دیگران را از اتخاذ عقیده درســت یا غلط منع کنند«. )طباطبایی، 

1379: 18، 19 و 20 و 1387 ب: 105( 
تمایز عالمه بین آزادی فکر و آزادی عقیده از سوی برخی شاگردان انقالبی او از جمله 
مرتضی مطهری مبنای تشریح آزادی در گفتمان انقالب اسالمی قرار گرفت. مطهری در 
کتاب پیرامون جمهوری اســالمی بر پایه این تمایز به تشــریح تفاوت آزادی در گفتمان 

انقالب اسالمی و گفتمان غربی مبادرت کرد. )مطهری، 1367: 12، 49، 124( 
ج. آزادی در اسالم

با استفاده از نتایج مباحث قبلی در اینجا نشان خواهیم داد که عالمه از مجرای غیریت سازی 
آراء خود با پنج گفتمان سلطنت استبدادی، گفتمان علمای مشروعه خواه، گفتمان علمای 
مشروطه خواه، گفتمان چپ اسالمی و گفتمان دموکراسی اسالمی، در تثبیت معنای دال 
آزادی در اسالم کوشید و از این طریق در تکوین دال آزادی در معنای مورد نظر گفتمان 
انقالب اســالمی نقش مهمی ایفا کرد. طرح آزادی از دیدگاه اســالم در شرایطی از سوی 
عالمه پی گرفته شــد که پیش از وی، علمای مشــروعه خواهی چون شیخ فضل اهلل نوری 
روی خوشی به طرح آزادی در معنای جدید آن نشان نداده و برخی حتی از عنوان »کلمه 
قبیحه آزادی1« استفاده می کردند و آزادی مورد نظِر مشروطه خواهان را »رفع ید از احکام 
دین و مقتضیات مذهب« می دانســتند و از آزادِی اقلیت های مذهبی و آزادی گروه های 
غیرمســلمان تنها تحت عنوان آزادِی »کافــر و کافر ذمی و حربی و کافر اصلی و مرتد و 
مرتد ملی و فطری و غیرها2« یاد می کردند. )اسماعیلی، 1386: 136( در آن سو، گفتمان 
علمای مشــروطه خواه همچون میرزای نائینی نیز آزادی را »تحدید قدرت سلطنت« و از 
این رو، در افق معنایی »سلطنت مشروطه« معنا می کردند: »حقیقت تبدیل نحوه سلطنت 

غاصبه جائره، عبارت از تحصیل آزادی از این اسارت و رقیت« بود. )نائینی، بی تا، 68( 
از ســوی دیگر، نمایندگان گفتمان ملی ـ مذهبــی  در دهه 40 و  50 نیز که قرائتی 
رادیــکال و مــدرن از آزادی را بازنمایــی می کردند، آزادی را در افق معنایی »ســلطنت 
مشروطه« و »دموکراسی اســالمی« معنا می کردند و از حدود »آزادی در چارچوب قانون 

1. این تعبیر در نامه مالعلی کنی به ناصرالدین شاه آمده است. )به نقل از تیموری، 1363: 126- 125(
2. این عبارات به کالم شیخ فضل اهلل نوری اختصاص دارد که به مناسبتی دیگر و در خصوص معضل 

فقهِی »تساوی« بیان شده است. )مدنی، 1369، ج2: 140( 
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اساسی مشــروطه« فراتر نمی رفتند1. نمایندگان گفتمان ملی ـ مذهبی معتقد بودند که 
»آزادی در ایدئولوژی اســالمی موهبتی الهی و کلیدی اســت برای ترقی و تکامل بشر«. 

)بازرگان، 1377: 317(
در دهه 30 تا دهه 50، مفهوم آزادی در گفتمان چپ  اسالمی مشابه برداشت ملی ـ 
مذهبی ها ، در تحلیل نهایی در چارچوب »دموکراســی اسالمی« و »سوسیالیسم اسالمی« 
معنا می یافت و به این ترتیب، حدود آزادی در هر پنج گفتمان سلطنت استبدادی، علمای 
مشروعه خواه، علمای مشروطه خواه، چپ اسالمی و دموکراسی اسالمی، از »چارچوب قانون 

اساسی مشروطه« و مفهوم »دموکراسی اسالمی« فراتر نمی رفت2. 
عالمه طباطبایی در نقد غیریت ســازی با این نظم گفتمانی و سیاسی بود که با گذر 
از طرح »آزادی در چارچوب قانون« )گفتمان مشــروطه خواهی( و »امتناع طرح آزادی در 
اسالم« )گفتمان مشروعه خواهی3(، به طرزی متفاوت با گفتمان ملی ـ مذهبی و گفتمان 

چپ اسالمی از »آزادی در چارچوب اسالم« سخن گفت.
عالمه با اســتفاده از نظریه ادراکات اعتباری و طرح اعتبار استخدام، طرح آزادی در 
گفتمان اسالمی را ذیل رویکرد هستی شناختی خود آغاز نمود و بر مبنای مفهوم »ُملک 
اجتماعی«، به زبان الکالئو، دو اســطوره »حکومت انساني«4 و »حکومت اجتماعی دینی« 
را به عنوان اســطوره های آزادی بخش اســالم معرفی نمود و بیــان کرد که خداوند براي 
جامعه اســالمي، حکومت انســانی را برگزیده که در آن، حقوق هر فردي از افراد جامعه 
حفظ مي شــود و مصلحِت ضعیف و قوي و غني و فقیر و آزاد و بنده و مرد و زن و فرد 

1. این موضوع را می شود از اظهارات نماینده اصلی این گفتمان مهندس بازرگان و اهمیتی که کتاب 
تنبیه المله و تنزیه المله نائینی در این گفتمان داشت، برداشت نمود که از منابع اصلی گفتمان ملی ـ 

مذهبی ها در ایران بوده است. این کتاب شرِح مبادی گفتمان مشروطه اسالمی است.
2. این موضوع را می شود از اظهارات نماینده اصلی این گفتمان مهندس بازرگان و اهمیتی که کتاب 
تنبیه المله و تنزیه المله نائینی در این گفتمان داشــت، برداشت نمود. این کتاب که در حقیقت شرِح 

مبادی گفتمان مشروطه اسالمی است و از منابع اصلی گفتمان ملی ـ مذهبی  در ایران بوده است.
3. شیخ فضل اهلل نوری نماینده اصلی علمای مشروعه خواه معتقد بود که »اگر حریت نبود آن خبیث 
}طالبوف{ نمی نوشــت که قانون قرآن، امروز ما را کافی نیســت. باید سی هزار حکم جعل کنیم تا 
اداره امروز ما را کافی باشــد. اگر حریت نبود این همه منکرات در معابر شــایع نمی شد...«. )نوری، 
1362: 151( پس از شکست مشروطه و سرخوردگی علمای طراز اول از سیاست که در رفتار آیت اهلل 
عبدالکریــم حائری و آیت اهلل بروجــردی نمود یافت، معنای مثبت و منفی آزادی به طور توأمان در 

اذهان علما باقی ماند.
4. الحکومة االنسانية.
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و جمع به یکســان رعایت مي گردد. )یزدانی مقــدم، 1391: 298( درواقع، عالمه از آنجا 
که کومت دینی در اســالم را از سنخ »ملک اجتماعی« دانست حکومت مطلوب در اسالم 
را نیــز »حکومت اجتماعی دینی« در مقابل »حکومــت اجتماعِی غیردینی« معرفی کرد. 

)طباطبایی، بی تا، ج9: 264( 
عالمه در تشریح مفهوم ُملک اجتماعی در چارچوب نظریه اعتباریات خود بیان کرد 
که با تحلیل عقلی، ُملک یا فرمانروایی از آِن جامعه یا مردم اســت و مختص فرد یا گروه 
خاصی نیســت. مطابق با دســتگاه اعتباریات عالمه، با زندگی اجتماعِی مبتنی بر اصل 
اســتخدام، ُملک پدید می آید که از آِن آفرینندگان آن یعنی اجتماع است و بدین ترتیب، 
اعتبار ُملک اجتماعی پیدا می شود یعنی مردم صاحبان حکومت هستند، حق حکومت از 
آِن مردم است، اداره جامعه باید با نظر مردم صورت بگیرد، مردم در حق حکومت و اظهار 
نظر یکســان اند و حق نظارت بر اداره جامعه را دارند. اینها جملگی بدان معنا هستند که 
اعتبار اجتماع به لحاظ وجودی مقدم بر اعتبار حکومت است: »ُملک و حکومت از اعتبارات 
ضروری است که پس از اعتبار اجتماع و تحقق اجتماع واقع می شود«. )طباطبایی، بی تا، 

ج4: 123( 
به نظر عالمه، مفهوم عقلی »ُملک اجتماعی« مورد تأیید قرآن اســت و دین با دعوت 
جوامع به توحید، استخدام یک طرفه و مذموم را که اساس حکومت های استبدادی است، 
نفی می کند و با نفی بنیادین استخدام یک طرفه، ُملک فردی نفی می شود و نقطه مقابل 
آنکه ُملک اجتماعی اســت، تقویت می گردد. به نظر عالمه، از آیات قرآن استفاده می شود 
که امر جامعه از آِن مردم است و جامعه  از افراد تشکیل می شود و با افراد آن پیوند دارد، 
بی آنکه یکی بر دیگری برتری داشته باشد و یا امور اجتماعی مخصوص عده خاصی باشد. 
حتی شــخص پیغمبر هم با افرادی که در رتبه پایین تر از او هســتند در این زمینه هیچ 
فرقی با هم ندارند. رسول خدا)ص( تنها یک امتیاز بزرگ دارد و آن عبارت است از »دعوت، 
هدایت و تربیت«. از نگاه عالمه، حکومت به اقتضای وظیفه دعوت و هدایت و تربیت برای 
معصوم)ع( است و ااِل ُملک از آن مردم است. طبق تفسیر عالمه، جامعه پدیدآمده از مردم، 
امر آن با مردم اســت، بدون اختصاص برای بعضی از آنان در این امر؛ و پیامبر و غیر او 
در این امر یکســان اند. )طباطبایی، 1378: 151؛ 1388 الف: 157-156، 174-172 و 

1391: 149 و یزدانی مقدم، 1385، 1390 و 1391( 
عالمه، در شــرح بیشتر مفهوم ملک اجتماعی گفت که اگرچه چگونگی شکل و طرز 
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حکومت »با تغییر و تبدل جامعه ها« قابل تغییر است و در شریعت اسالم دستوری مربوط 
به تعیین یکی از آنها وارد نشده است، اما این اصلی ثابت است که در زمان غیبت، حاکم، 
منتخب مردم است: »در عصر غیبت، امر حکومت به دست خود مسلمین است و مسلمین 
با درنظر گرفتن روش رســول خدا که روش امامت بوده است، موظف اند حاکم را انتخاب 

کنند«1 )طباطبایی، 1388 الف: 176 و 177( 
برای عالمه ُملک اجتماعی، معیار و مقیاســی برای حکومت آزاد در اســالم بود و از 
این رو بعد از فوت آیت اهلل بروجردی )ســال 1340( ضمن طرح مفهوم »والیت در اسالم« 
خوانشــی سازوار از ُملک اجتماعی و »والیت« سیاســی در اسالم ارائه نمود. او بیان کرد 
که »منصب والیت در اســالم بیش از آنکه بر دوش یک فرد یا چند فرد مشــخص باشد 
مســئول حقیقی آن، اجتماع و مردم هستند و از این رو، مسئول اقامه و سرپا نگه داشتن 
مقام والیت، عموم مســلمین خواهند بود«. )طباطبایی، 1388 الف: 174( درواقع، عالمه 
اختیارات گسترده ای برای »ولی مسلمین«ـ  که نزد او ضرورتاً فقیه نیستـ  قائل شد اما با 
مشروط کردن والیت به ُملک اجتماعی که در اصِل شورا نزد او جلوه گر می شد، کوشید باب 
اقتدارگرایی، استبداد و کناره گیرِی والی از مردم را ببنند. )طباطبایی، 1388 الف: 175( 

»سوژگی سیاسی باواسطه« عالمه طباطبایی 
تا بدین جا کوشــیدیم »قرابت« معنای دال آزادی در اندیشه عالمه طباطبایی با گفتمان 
انقالب اســالمی 57 ایران را آشکار کنیم. عالمه با تفسیر خاص خویش از آزادی، فهمی 
از آزادی را تعریف و محکم می کند که می توان گفت چنین فهمی از آزادی بوده اســت 
که در انقالب اسالمی مورد توجه بزرگان فکری گفتمان انقالب اسالمی همچون مرتضی 
مطهری و شــهید بهشــتی قرار می گیرد. اما اکنون می باید به پرســش دوم نوشتار خود 
پاسخ دهیم و سازوکار های اجتماعی »ارتباط« اندیشه عالمه و گفتمان انقالب اسالمی در 
باب آزادی را آشــکار کنیم. با پیگیری این پرســش، وجه تمایز مطالعه جامعه شناختی و 
گفتمانی پژوهش حاضر با مطالعات اندیشــه ای و توصیفی صرف، روشن می شود. مطابق 
با چارچوی نظری پژوهش حاضر، در این جا نشان داده می شود که اندیشه های عالمه در 

1. عالمه این نظر را بر مبنای تفکیک گذاری نائینی میان دو پرسش »حکومت از آِن کیست« و »حاکم 
کیست« طرح کرده است. )یزدانی مقدم، 1390: 359-358( عالمه در پاسخ به این سؤال که آیا حکومت 
اسالمی، انتخابی است؟ جواب می دهد که »راجع به ائمه اطهارعلیهم السالم توسط خداوند متعال انتصابی 

است اما حکومت اسالمی بعد از ائمهعلیهم السالم، مصلحتی است«. )رخشاد، 1386: 410 و 411( 

عالمه طباطبایی و تکوین دال آزادی در ...
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مورد دال آزادی در دهه 30 تا 50، از مجرای ســازوکار های اجتماعی »حلقه های فکری 
ـ اجتماعی، تعامالت بین نســلی، اجتماعات گفتمانی« تناورده شده، انتشاریافته و با بدنه 

گفتمان انقالب اسالمی 57 پیوند خورده است. 

الف. حلقه های فکری ـ اجتماعی 
طبق بررسی مقاله حاضر، عالمه طباطبایی در تشکیل و تناوردگی حلقه های فکری »اصول 
فلسفه و روش رئالیسم، حلقه تفسیر قرآن، پژوهش و نویسندگی، مرجعیت و زعامت، حلقه 
کربن« مشارکت داشته است و چنانچه خواهیم دید بخشی از مباحث عالمه درباره آزادی 
از طریق این حلقه های فکری ـ اجتماعی با گفتمان انقالب اسالمی پیوند خورده است. 

 1. حلقه اصول فلسفه و روش رئالیسم

افکار عالمه طباطبایی درباره آزادی برای نخســتین بار در حلقه موســوم به اصول فلسفه 
و روش رئالیســم انتشار یافت. داســتان شکل گیری این حلقه از این قرار است که عالمه 
پــس از ورود بــه قم با مراکز علمی جهان نامه نگاری کرد و از آنها خواســت که متنها و 
کتاب های علمی خود را برای وی ارســال دارند و پس از این نامه نگاری جعبه های کتاب 
از سراسر جهان برای ایشان فرستاده شد. عالمه این آثار را به کمک طالب و فضالیی که 
با زبان های خارجی آشنایی داشتند )آقایان حسینی طهرانی )با نام الله زاری از ایشان نام 
برد(، بهشــتی، رشیدپور تهرانی و نیری که با زبان های آلمانی، انگلیسی، روسی و فرانسه 
آشنا بودند( مورد بررسی قرار داد. این اقدام عالمه، مقدمات حلقه فلسفی و انتشار کتاب 
اصول فلســفه و روش رئالیسم را فراهم ســاخت. پیش  جلسات این کتاب از سوی عالمه 
و افرادی چون مطهری، بهشــتی و ســایرین به مدت 6 سال طول کشید که در نهایت در 
ســال 1332 در قالب چهارده مقاله انتشــار یافت. )گفتگوی مرحوم مهندس عبدالباقی 

طباطبایی با یزدانی مقدم، 1390ب: 61( 
طبق گزارش حســینی تهرانی از نحوه تکوین این حلقه، عالمه طباطبایی بعد از ورود 
به قم پس از تدریس یک دوره فقه و اصول و تدریس فلسفه اسفار، درصدد برآمد بحثی 
تطبیقی بین فلسفه شرق و فلسفه غرب صورت دهد و برای این منظور، جلساتی در شب های 
تعطیل پنجشــنبه و جمعه دائر نمود که بعضی از آنها نیز آشنایی با علوم جدید داشتند. 
این جلســات مدتی طول کشید و قرار شد نتایج بحث در مجموعه ای به نام »متافیزیک« 
منتشــر گردد. به گزارش حسینی طهرانی، شــهید مطهری بعد ها به این جلسه پیوست 
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و حاصل این جلســات، کتاب اصول فلســفه و روش رئالیسم با پاورقی های مطهری شد. 
)حســینی طهرانی، 1361: 63-61( جزئیات بیشتری از فضای فکری و زنجیره ارتباطی 
موجود در حلقه اصول فلســفه موجود است. چنانچه در این گزارش ها آمده است، عالمه 
طباطبایی، در شب های پنج شــنبه با افرادی چون مطهری، منتظری، بهشتی، محالتی، 
جزائری، قدوســی، امام موسی صدر و ســایرین که مجموعاً به دهـ  پانزده نفر می رسید، 
جلســات فلسفی در خانه های اعضا تشکیل  داده و مقایسه فلسفه قدیم و جدید را شروع 
کردند و فلسفه کمونیستی را رد و فلسفه اروپائیان را نقد کردند. نحوه کار این جلسات به 
این شکل بود که مقاله به خط عالمه روی کاغذ نوشته می شد و تکثیر می گردید. استاد، 
مقاالت را می خواند و توضیح می داد و به ســؤاالت پاســخ می گفت و گاهی هم متن آنها 
را تغییر می داد و پرسش و پاسخ ها را بر آن اضافه می نمود. )واعظ زاده خراسانی، 1360: 
328 و 329؛ احمــدی میانجی، 1380: 150-148؛ مرزبان وحی و خرد، 1381: 707 و 

دوانی، 1386: 236 و 237( 
اما اکنون باید دید نســبت حلقه فلســفه و روش رئالیسم با گفتمان انقالب اسالمی 
چیست؟ این حلقه از حیث بررسی تکوین گفتمانی دال آزادی در گفتمان انقالب اسالمی 
حائز اهمیت اســت. بررسی اعضای این حلقه نشــان می دهد که بیشتر کادر های فکری 
و ایدئولوژیک اســالمی انقالب 57 ایران، برای نخستین بار در این حلقه )1326-1332( 
دور هم گرد آمده  اند. افزون بر این، در این حلقه اســت که درک لیبرالی و مارکسیســتی 
از آزادی از ســوی عالمه و شــاگردانش مورد نقد قرار گرفت و درک فلسفی از آزادی در 
اسالم بر پایه نظریه ادراکات اعتباری ارائه گردید که ما در تشریح آراء عالمه صریحاً به این 
بحث اشاره کردیم. این حلقه توانست گفتمان چپ را که سازمان یافته ترین و تئوریک ترین 
جریان رقیب اســالمی بود، از حیث گفتمانی به چالش بکشــد. چنانچه مرتضی مطهری 
درباره نقش حلقه اصول فلســفه در غیریت سازِی گفتمان انقالب اسالمی با گفتمان های 
مارکسیســت این طور می گوید: »با چند ســالی که از اقدامات عالمه طباطبایی گذشت؛ 
بســیاری از محصلین حوزه علمیه قم، اطالعات فلسفی نسبتاً جامعی یافتند و به مطالب 
و تئوری های فلســفه مادی آشنا شده و راه های مغالطه آن را به خوبی دریافتند و انتشار 
کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم نقش تعیین کننده ای در ارائه بی پایگی فلسفه مادی 

برای ایرانیان بازی کرد«. )مطهری، 1361: 8( 

عالمه طباطبایی و تکوین دال آزادی در ...
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2. حلقه تفسیر قرآن

مباحث عالمه درباره آزادی در تفسیر المیزان و جلسات تفسیر قرآن او طرح شده است. 
عالمه در تفسیر المیزان که شاکله کلی آن در جلسات قرآن او پی ریخته می شد، به نقد 
»سطنت مطلقه« و »سلطنت مشروطه« پرداخت و کوشید با تبیین اسطوره »ُملک اجماعی«، 
»حکومت اجتماعی دینی« و »نظام اعتباری جمهوری« به مفهوم آزادی در اســالم و غرب 
بپردازد. تفســیر المیزان عالمه جایگاه واالیی نزد نیرو های اسالمی ـ انقالبی و حامالن و 
حامیان گفتمان انقالب اسالمی 57 ایران داشته است، به طوری که بیشتر کادر های فکری 
و ایدئولوژیک انقالب 57 ایران، در کالس های تفسیر قرآن عالمه شرکت داشته اند1. برای 
نمونه، انس شدید مطهری با تفسیر المیزان و مراجعات مکرر وی به این تفسیر در حوزه 
مباحث حکومت صراحتاً از نقش جلســات تفســیری عالمه در شکل دهی به اندیشه های 
شاگردان انقالبی اش خبر می دهد2. از این رو، می توان جلسات قرآن و تفسیر المیزان عالمه 
را از متون پایه جهت درک مفهوم آزادی در گفتمان انقالب اسالمی به شمار آورد. اما این 
دعوی، فروکاســتن تفسیر عالمه به وجوه ایدئولوژیک و اجتماعی آن نیست، بلکه خارج 
کردن اثر تفسیری عالمه از حالت انتزاع و انزوا و درعوض، برجسته کردن نقش گفتمانی 
و اجتماعی آن تفســیر است. در واقع، از حیث جامعه شناختی و گفتمانی، ویژگی بدیع و 
مهم فرم و محتوای تفسیر قرآن عالمه، نسبت برقرار کردن این تفسیر با تحوالت جامعه 
و سیاست در دوران معاصر است یعنی عالمه کوشیده است از مجرای تفسیر قرآن، قرآن 

را به متن جامعه بکشاند. 
3. حلقه پژوهش و نویسندگی

عالمه با تقویت نویسندگی و پژوهش و تحلیل به سبک جدید، این امکان را برای طالب 

1. افرادی چون شهیدمحمدرضا سعیدی، هاشمی رفسنجانی، فضل اهلل محالتی، مهدوی کنی، ابوالقاسم 
خزعلی، محمد یزدی، صادق خلخالی، محمدعلی گرامی، موحدی کرمانی، سیدعلی خامنه ای، علی 
قدوســی، مهدی حائری تهرانی، ابراهیم امینی و تعدادی از طالب انقالبی که با این گروه در ارتباط 
بودند مانند علی اصغر مروارید جملگی از شاگردان تفسیر عالمه طباطبایی و از حامیان جدی حرکت 

امام خمینی بوده اند. )جعفریان، 1386: 154-157( 
2. »آقای مطهری فرموده بود که تفسیر المیزان را االن قدرش را نمی دانند، صد سال دیگر می فهمند 
آقای طباطبایی چه نوشته است. او به من می گفت: من هر وقت می خواهم منبر بروم از تفسیر المیزان 
خیلی استفاده می کنم«. )مصاحبه روزنامه جمهوری اسالمی با حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد 
احمدی( در گزارش دیگری آمده است که »مباحث تفسیری عالمه، به اعتراف خود مرحوم مطهری، 
الهام بخش وی بوده و ســر رشته بســیاری از تحقیقات علمی را به دست وی داده است. )واعظ زاده 

خراسانی، 1360: 341(
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و فعاالن مذهبیـ  سیاسی همچون مطهری، بهشتی و سایرین فراهم ساخت تا بتوانند در 
تجزیه و تحلیل مســائل اجتماعی، سیاسی و دینی از جمله مفهوم آزادی در اسالم نقش 
مهمی ایفا کنند. طبق گزارش سبحانی، در سال 1330 که حمالت و تبلیغات مادی گری 
در ایران رواج یافت و کمتر مقاله دینی یافت می شد که بتواند پاسخگوی احتیاجات روز 
باشد، عالمه انجمنی متشکل از فضالی آن روز حوزه به وجود آورد و از آنان تقاضا کرد تا 

مقاالتی در موضوعات مختلف بنویسند. )سبحانی، 1361: 67 و 68( 
اما بررسی فهرست و محتوای آثار عالمه نشان می دهد که او نیز برای طیف متنوعی از 
مخاطبان متن نوشته است؛ برای طالب )برای مثال کتاب اصول فلسفه و بدایه(، نوجوانان 
)کتاب تعالیم اسالم(، دانشجویان و دانشگاهیان )کتاب والیت و زعامت در اسالم(، مخاطبان 
غیرایرانی )کتاب قرآن در اسالم و شیعه در اسالم( و عامه مردم )بررسی های اسالمی جلد 
1 و 2( از این رو، باید توجه داشت که عالمه فیلسوف شفاهی نبود و همواره اهتمام جدی 
به نوشــتن نشــان می داد. در واقع، هیچ یک از آثار عالمه، حاصل سخنرانی و خطابه های 
تبلیغی نیست و از این رو، بْعد نویسندگی عالمه طباطبایی، اهتمام او بر نوشتن و به ویژه 
نوع نوشــته هایش یکی از مهم ترین سازوکار های اجتماعی پیوند اجتماعی اندیشه عالمه 

در باب آزادی با گفتمان انقالب اسالمی است. 
4. حلقه »مرجعیت و زعامت«1

حلقه مرجعیت و زعامت که در سال های 1341-1340 تشکیل شد، یکی دیگر از حلقه های 
فکریـ  اجتماعی است که پیوند اندیشه عالمه طباطبایی در باب آزادی و گفتمان انقالب 
اسالمی را عیان می سازد. اوالً؛ ترکیب کسانی که در این مباحثات شرکت داشتند دارای 
اهمیت فوق العاده  است. به گونه ای که بیشتر نویسندگان این مجموعه )مهندس بازرگان، 
آیت اهلل طالقانی، مطهری و بهشتی( دو دهه بعد از شخصیت های برجسته و بانفوذ انقالب 
اسالمی 1357 شدند. ثانیاً؛ اصحاب این حلقه و مقاالت آنان نقش مهمی در تبیین نظام 
اجتماعیـ  سیاســی شیعه و جریان پیشــبرنده گفتمان انقالب اسالمی ایفا کردند. ثالثاً؛ 

1. حلقه مرجعیت و زعامت اشاره به جمعی دارد که بعد از فوت آیت اهلل بروجردی با همراهی عالمه 
طباطبایی )مهندس بازرگان، آیت اهلل طالقانی، بهشتی، مطهری، ابوالفضل زنجانی و مرتضی جزایری( 
گرد هم آمده و چندین مقاله مهم را در قالب کتاب بحثی درباره مرجعیت و زعامت به طبع برسانند. 
این کتاب، طبق گزارش ناشران از سوی مخاطبان مورد استقبال کم سابقه ای قرار گرفت و در ظرف 
مدت کمی نسخه هایش نایاب شد. کتاب مذکور در سال 1341 به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شد. 

)مقدمه چاپ دوم: پنچ، بی تا( 
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در این مقاالت است که نظریه پردازان انقالب اسالمی به مقایسه آزادی در نظام سیاسی 
اسالم و روش دموکراسی و کمونیستی پرداختند. در این مجموعه مقاالت است که عالمه 
اختالف ظریف و مهم خود با مهندس بازرگان را درباره دموکراسی و آزادی از دیگاه اسالم 
آشکار کرد. عالمه، برخالف مقاله بازرگان )با عنوان انتظارات مردم از مراجع(، به صراحت 
از ناســازگاری اسالم و دموکراسی سخن گفت. )طباطبایی، 1341: 100-71 و بازرگان، 
1341: 129-103( اختالف فکری عالمه و بازرگان، در زمان چاپ مرجعیت و زعامت، در 
فضای عمومی آن دوران برجسته نشد، اما بعد ها در قالب منازعه  شاگردان انقالبی عالمه 
)مطهری و بهشــتی( با مهندس بازرگان بر سر انتخاب میان طرح »جمهوری اسالمی« و 

»جمهوری دموکراتیک اسالمی« دنبال شد. 
5. حلقه »هانری ُکربن«

عالمه طباطبایی مدت ها در جمع موســوم به »حلقــه هانری کربن« یا »حلقه تأویل« که 
در تهران برگزار می شــد، شرکت داشت. )شایگان، 1371( بعد از پیروزی انقالب، مسئله 
محوری جلسات عالمه با کربن و گفتگو های طوالنی مدت این دو، بیش از هر چیز »بحران 
معنویِت جهان امروز« معرفی شــده اســت؛ اما این گزارش دقیق و کاملی از این جلسات 
نیست چرا که بخش مهمی از مذاکرات عالمه با کربن به تبیین اندیشه اجتماعی سیاسی 
اسالم اختصاص دارد ارجاع و درواقع، بخش مهمی از ارزیابی عالمه از سرشت آزادی در 
گفتمان دموکراســی غربی و گفتمان اسالمی، در این مذاکرات طرح شده است که ما در 
بررسی نقش بی واسطه عالمه در غیریت سازی گفتمان اسالمی با رقبایش، به دیدگاه عالمه 
پرداختیم. بخشــی از این مذاکرات، در مجله مکتب تشیع با مدیریت هاشمی رفسنجانی 
به طبع رسید که با توجه به صبغه سیاسی ـ مذهبی این مجله، این موضوع نیز به نحوی 

از پیوند گفتمانی اندیشه عالمه با گفتمان انقالب اسالمی خبر می دهد. 
ب. تعامالت بین نسلی عالمه با شاگردان و مخاطبان 

مطابق با نظریه رندل کالینز، برای تحلیل فرایند خلق و انتشار اندیشه های عالمه طباطبایی 
در باب مفهوم آزادی و پیوند آن با گفتمان انقالب اســالمی 57 ایران، باید دید او با چه 
کســانی ارتباط داشــته است. در میان شــاگردان حوزوی عالمه1، بیش از همه مرتضی 
مطهری و تا حدی دکتر بهشــتی در »شرح و تفصیل و بسط« اندیشه های عالمه و انتقال 

1. جهت مشــاهده فهرست شــاگردان و مخاطبان حوزوی مشهور عالمه طباطبایی که نسبتی هم با 
گفتمان انقالب اسالمی دارند می توان به این منبع مراجعه کرد. )خسروشاهی، 1391: 47(
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افکار عالمه درباره آزادی به گفتمان انقالب اســالمی نقش داشــته اند. در میان شاگردان 
عالمه، هیچ کس به اندازه سیدهادی خسروشاهی در »گردآوری و چاپ آثار« عالمه نقش 
نداشته است. مطابق با گزارش خسروشاهی اگر اهتمام جدی او و برخی شاگردان عالمه 
طباطبایی در جمع آوری و چاپ برخی آثار استاد نبود، شاید »آثار پراکنده« عالمه به سختی 
تنظیم می شــد و آثاری همچون »بررسی های اســالمی )در دو جلد(« و »اسالم و انسان 
معاصر« به طبع نمی رســیدند و در نتیجه، مخاطبان عالمه با افکار اجتماعیـ  سیاسی او 
از جمله مفهوم آزادی نزد عالمه آشنا نمی شدند. درواقع، در همین آثار است که بخشی از 
آرا عالمه درباره آزادی در گفتمان اسالمی و غرب مورد بحث قرار می گیرد. بخش مهمی 
از آراء عالمه در باب آزادی در تفســیر المیزان آمده اســت. دیگر شــاگردان عالمه نظیر 
دکتر بهشتی، محمدتقی مصباح یزدی، قدوسی، دکتر مفتح، ناصر مکارم شیرازی و جعفر 
سبحانی با تأسیس مدارس آموزشی، برپایی مجله های علمی و ترجمه تفسیر المیزان به 
زبان فارسی در انتشار آثار و اندیشه های عالمه سهیم بوده اند. اگر تفسیر المیزان به زبان 
عربی می ماند و توســط شاگردان عالمه ترجمه نمی شد بدون شک از تأثیرگذاری آن بر 

فضای فکری و فرهنگی و سیاسی دهه 40 و 50 می کاست.
ج. اجتماعات گفتمانی

بررسی اجتماعات گفتمانی که عالمه طباطبایی در آن مشارکت داشته است، بستر نهادِی 
توزیع اجتماعی اندیشــه  عالمه طباطبایی در بــاب آزادی و پیوند آن با گفتمان انقالب 
اســالمی را آشکار می سازد. در این مقاله، منظور از اجتماعات گفتمانی مجالتی است که 
عالمه آرا خود را در آنجا نشــر کرده و به نحوی از آنها پشــتیبانی کرده است. طبق اسناد 
موجود، عالمه طباطبایی از نشــریات مهم حوزوی حمایت فکری می کرد و برخی از آثار 
خود عالمه نیز در همین نشریات به طبع می رسید. )جعفریان، 1386: 227، 228، 233، 

343، 347-345 و میرسپاسی، 1389: 153-160( 
بخشــی از مباحث عالمه در مورد آزادی در دو مجله مکتب اسالم )1337( و مکتب 
تشــیع )1338( به چاپ رسیده اســت که از مجالت تأثیرگذار در تکوین گفتمان انقالب 
اسالمی 57 ایران به شمار می روند. مجله مکتب تشیع توسط گروهی از فعاالن سیاسی ـ 
مذهبی )توسط آقایان هاشمی رفسنجانی، محمدجواد باهنر و محمدباقر مهدوی( تأسیس 
شد که مضمون »احیای تفکر دینی« و »راه راست تشیع« را دنبال می کردند. تقریباً همه 
سخنرانان و نویسندگان این مجله از چهره های سرشناس انقالب اسالمی بودند و بسیاری 
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از آنها بعد ها به رهبران گروه های مختلف در جمهوری اســالمی تبدیل شــدند. اما مجله 
»درس هایی از مکتب اسالم« که بعد ها به نام »مکتب اسالم« معروف شد، غالب پایه گذاران 
و اعضای هیئت تحریریه آن )ســیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، مجدالدین محالتی، ناصر 
مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، حسین نوری، محمد واعظ زاده خراسانی، سیدموسی صدر، 
سیدمرتضی جزائری و علی دوانی( از شاگردان عالمه طباطبایی به حساب می آمدند. این 
مجله که از پشــتیبانی معنوی و مالی آیت اهلل شــریعتمداری هم برخوردار بود توانست با 
بیش از صدهزار تیراژ در میان خانواده های مذهبی راه خود را باز کند و جایگاه ممتازی 
به دســت آورد. طبق گزارشات موجود، واکنش نســل جوان حوزه و عالمان به این مجله 
بســیارمثبت و تشــویق کننده بود و عامه مردم ایران، در سراسر کشــور از انتشار مجله 

استقبال خوبی به عمل آوردند. 
مجله مکتب اســالم، از مهم ترین نشــریه های دینیـ  حوزوی بود که می کوشــید تا 
اندیشــه های نو مذهبی را کــه در قم پدید می آمد و البته متأثــر از جریان های نوگرای 
اســالمی تهران بود، به مشــتاقان عرضه کند. کسانی که دوستدار دریافت اسالم از حوزه 
بودند، نشــریه مکتب اســالم را راه ارتباطی خود با حوزه تلقی می کردند. در ســال های 
نخست این مجله، ســنگین ترین مقاالت، از آن مرحوم عالمه طباطبایی بود. )جعفریان، 

1386: 182-181 و 184( 
عالمه و طرح آزادی در مجله مکتب تشیع

عالمه طباطبایی به عنوان فیلسوف و مفسر برجسته و نام آور، در اولین مجلد مکتب تشیع 
در بهار 1338 مقاله »زن در اسالم« را نوشت که گفته می شود مباحث کتاب مطهری در 
خصوص آزادی زن و نظام حقوقی زن در اسالم ناشی از این مقاله و آراء عالمه در المیزان 
اســت. جلد دوم مکتب تشیع )بهار 1339( نیز به بحث عالمه طباطبایی در باب تشیع و 
تبیین ابعاد سیاســی و اجتماعی تشیع از جمله مفهوم آزادی اختصاص دارد که به تعبیر 
میرسپاســی، نشان دهنده نقش محوری عالمه طباطبایی به مثابه روحانی رده باالیی است 
که در حلقه های فکری جنبش اصالح گری سیاســی، فعاالنه حضور دارد. )میرسپاســی، 

 )159-161 :1389
عالمه و طرح آزادی در مجله مکتب اسالم

سری مقاالت عالمه تحت عنوان »اسالم به احتیاجات واقعی هر عصری پاسخ می دهد« و 
»مقررات ثابت و متغیر در اسالم« در سال دوم مجله مکتب اسالم، تالشی برای طرح این 
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نظریه بود که اسالم می تواند در جهان معاصر مبنای زندگی جدیدی قرار بگیرد. در این 
دو مقاله، عالمه به درک آزادی جویانه و جمهوری خواهانه از حکومت اسالمی پرداخت. 

نتیجه گیری
با وجود غیبت عالمه طباطبایی در »تحوالت سیاسی انقالبی« در دهه 50، وقتی به سوژگی 
عالمه در »کلیت« و ابعاد »گسترده« آن توجه می کنیم، با تصویر پیچیده تری از نسبت او با 
گفتمان انقالب 57 ایران روبرو می شویم. درواقع، عالمه کنش ها و رفتارهایی از خود بروز 
داده است که ما را به بازخوانی نسبت پیچیده وی با سیاست و گفتمان انقالب اسالمی 57 
ترغیب می کند. از این رو، مقاله حاضر تالش کرد با استفاده از نظریه گفتمان، نقش مبهم 
و ناشناخته عالمه طباطبایی در تکوین دال آزادی در »گفتمان« انقالب اسالمی 57 ایران 
را آشکار سازد. عالمه در تحوالت انقالبی شرکت نکرد و رویکرد اجتماعی و سیاسِی او به 
اسالم از وی »فعال سیاسی« و »مبارز سیاسی« به معنای مصطلح کلمه نساخت، اما چنانچه 
مقاله حاضر نشــان داد عالمه با محوریت نظریــه ادراکات اعتباری در منازعات گفتمانی 
شرکت کرد و با احیای موقعیت سوژگی »فیلسوف مفسر« عماًل در تکوین »گفتمانِی« دال 
آزادی در معنای مورد نظر گفتمان انقالب اســالمی )متشــکل از سه مضمون الف. نفی 
سلطنت استبدادی؛ ب. آزادی در چارچوب اسالم و ج. نقد آزادی در گفتمان دموکراسی 
غربی( نقش »ســوژگی سیاسی« بی واسطه و باواسطه از خود نشان داد. از این رو، می توان 
گفت عالمه در فرایند تکوین دال آزادی در گفتمان انقالب اســالمی نقش غیریت ساز و 
هویت بخش ایفا نمود. بدین معنا که اوالً برای مفهوم آزادی در گفتمان انقالب اســالمی، 
پشــتوانه های فلسفی ـ اجتماعی تأمین کرد و ثانیاً به شبهات و نقد های وارد به گفتمان 

اسالمی از آزادی پاسخ داد و ثالثاً به نقد آزادی در گفتمان های رقیب پرداخت. 
اما پیوند اجتماعی اندیشه عالمه با گفتمان انقالب اسالمی 57 نوعاً »باواسطه« شاگردان، 
حلقه های فکری و اجتماعات گفتمانِی پیرامون او می باشــد. عالمه با ایجاد و اســتفاده از 
»شــبکه های روشنفکران و متفکران« از مجرای سازوکار های اجتماعی »حلقه های فکری، 
تعامالت بین نســلی« با بدنه اجتماعی گفتمان انقالب اســالمی پیوند می خورد. عالمه با 
وجود جایگاه فقهی اش، رســاله عملیه منتشــر نکرد، فتوا نداد و امام جماعت نشــد و از 
موقعیت ســوژگِی »خطیب«، »مبلغ« و »واعظ« در معنای متعارف آن پرهیز نمود، اما کنار 
گذاردن خطابه و وعظ از سوی او، به خاطر گوشه گیری از جامعه نبود بلکه آن را می توان 
این گونه تحلیل کرد که عالمه در آن زمان راه تبلیغ را راه دیگری می دانســت و بســط 



68

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل و ششم/ تابستان 1398

اســالم را در عمیق نمودن معارف اسالمی و در عین حال ساده نوشتن آنها می دید و در 
همین راســتا، کتاب های درسی فلســفه در حوزه علمیه را به کتاب های آسان تری جهت 
تدریس تبدیل کرد و بســیاری از مســائل پیچیده را به زبانی نسبتاً ساده  و ملموس بیان 
 کرد. درواقع، عالمه تالش داشت مباحث اسالمی را به طور گسترده طرح کند، بدون آنکه 
این گســتراندِن تعالیم اســالمی ذیل خطابه و تبلیغ به معنای متعارف کلمه باشد. عالمه 
با اصل تبلیغ مسئله نداشت و کار او تبلیغ دین بود. اما او معتقد بود تبلیغ حقیقی دین 
در زمانه جدید، صورت جدیدی باید پیدا بکند و متفاوت شــود. درواقع، از سیاسِت نشر 
عالمه این نکته برمی آید که به باور او، در زمانه انتشــار فلســفه و ایدئولوژی، باید صورت 
فلســفِی معارف اسالمی بسط داده شــود و باید معارف عمیق اسالمی در سطح عمومی 
و گســترده طرح شوند. تأکید عالمه درباره ضرورت تدریس علنی و عمومی علوم عقلی، 
تفســیر و عرفان و اخالق که جملگی نگاهی باطنی و عمیق به معارف اســالم دارند، از 
همین زاویه  قابل فهم اســت. از سوی دیگر، الگوی نویسندگی عالمه، تعاملی و اجتماعی 
بود. به این معنا که او بخش قابل توجهی از مباحث خود را در جلسات، حلقه های فکری 
و کالس های درسی اش طرح می کرد و شاگردان و مخاطبانش را به ارزیابی آثارش تشویق 
می کرد. این نوع از نویســندگی، ویژگی مشــخصی به آثار وی می داد، به شکلی که باعث 
می شد مباحث عالمه ضمن برخورداری از انسجام و استحکام باال به متون جدی و »ذخیره 
معنایی« برای گفتمان اســالمی تبدیل شــود و خوانش مکرر این متون را برای شاگردان 
و مخاطبانش فراهم ســازد. کســی که این نوع نوشتن و این نوع مواجهه با نوشتن برای 
جامعه را در پیش گرفته اســت، پیشــاپیش معلوم است تا چه میزان در تکوین گفتمانی 

اسالمی با صبغه اجتماعی و سیاسی پررنگ، نقش ایفا کرده است. 
بــه این ترتیب، از منظــری که امروز به عالمه طباطبایی نگاه می کنیم نمی توانیم او را 
»متفکر منزوی« و »غیرسیاسی« تلقی کنیم. درواقع، می توان گفت عالمه فیلسوف خطرناکی 
برای گفتمان چپ، گفتمان راســت مدرن و گفتمان استبدادیـ  اقتدارگرای رژیم پهلوی 
بوده است. از این رو، ضروری است از مجرای بازگشت تازه و دوباره به آثار عالمه طباطبایی، 
عمق و داللت های دیگری از گفتمان انقالب اسالمی 57 ایران و مسئله های اکنون و آینده 
آن به دســت آوریم. شاید بتوان نســبت آثار و آرا عالمه طباطبایی و گفتمان انقالب 57 
ایران را با نسبت آثار روسو و انقالب فرانسه قیاس کرد؛ به این معنا که روسو نیز به هیچ 
وجه کتاب قرارداد اجتماعی را به منظور زمینه سازی برای انقالب فرانسه ننوشت. اما وقتی 
می خواهند گفتمان انقالب فرانسه را درک کنند و بفهمند، به آثار روسو نیز مراجعه می کنند. 
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