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چکیده: این مقاله در چهارچوب مطالعات تحلیل گفتمانی به نقش اندیشه عالمه 
طباطبایی در تکوین دال »جمهوری اسالمی« در معنای مورد نظر گفتمان انقالب 
اسالمی 1357 ایران می پردازد. پروبلماتیِک نوشتار حاضر، بررسی نقش  متفکری است 
که فاقد راهبرد سیاسی در عرصه انقالب بوده است. ذیل این مسئله، به دو پرسش اصلی 
پرداخته شده است: 1. نقش اندیشه عالمه طباطبایی در تکوین دال جمهوری اسالمی 
در معنای موردنظر گفتمان انقالب اسالمی چیست؟ 2. سازوکارهای اجتماعِی پیوند 
اندیشة عالمه طباطبایی با گفتمان انقالب اسالمی چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده 
از فن »تحلیل مضمون« به شناسایی کلمات تکراری، مکنون و کلیدی در متون مربوط 
به اندیشه عالمه طباطبایی و گفتمان انقالب اسالمی مبادرت می کند و نشان می دهد 
عالمه در چهارچوب نظری اعتباریات، بنیان های فلسفِی طرح »جمهوری اسالمی« را 
پی ریخته است. اندیشه عالمه طباطبایی از مجرای سازوکارهای اجتماعی همچون 
»حلقه های فکری«، »تعامالت بین نسلی«، »اجتماعات گفتمانی« و »ژانر نوشتاری و 

گفتاری« با گفتمان انقالب اسالمی نیز پیوند پیداکرده است.
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طرح مسئله
نیازمند  ایران،  اسالمی  انقالب  در  اسالمی«  »جمهوری  نوظهور  مفهوم  تکوین  چگونگی 
پژوهش های جدیدی است. این نوشتار، بر نقش مهم؛ اما مغفوِل اندیشه عالمه طباطبایی در تکوین 
دال »جمهوری اسالمی« تمرکز کرده است. وجه پروبلماتیک بررسی مورد نظر در این است که 
نقش آفرینی متفکری را در تکوین دال مرکزی جمهوری اسالمی پی می گیرد که فاقد راهبرد 
سیاسی در عرصه انقالب بوده است. در خصوص اندیشه های عالمه طباطبایی تحقیقات متعددی 
انجام گرفته است؛ اما هیچ کدام، پیوند اندیشه های عالمه با شکل گیری مفهوم نوظهور جمهوری 
اسالمی و گفتمان انقالب اسالمی را موردبررسی قرار نداده اند1. در تحقیقات مربوط به تکوین 
دال جمهوری اسالمی به نقش افرادی چون امام خمینی، مرتضی مطهری، دکتر بهشتی و نظایر 
این ها، تحت عناوین »بنیان گذار، ایدئولوگ و رهبران فکری« انقالب اسالمی ایران پرداخته شده 
است؛ اما کمتر به نقش اندیشه هاي عالمه طباطبایی در شکل گیری این دال نوظهور توجه شده 
است. ذیل مسئله مذکور، پژوهش حاضر به دو پرسش می پردازد: 1. نقش اندیشه عالمه طباطبایی 
در تکوین دال جمهوری اسالمی چیست؟ 2. سازوکارهای اجتماعِی پیوند اندیشه  عالمه با تکوین 
در  طباطبایی  عالمه  که  است  آن  بر  حاضر  نوشتار  مدعای  کدامند؟  اسالمی،  انقالب  گفتمان 
چهارچوب نظریه ادراکات اعتباری، نقش مهمی در تکوین و پی ریزی بنیادهای فلسفِی مفهوم 

جمهوری اسالمی در معنای موردنظر گفتمان انقالب اسالمی ایفا کرده است.

چهارچوب نظری
تحلیل گفتمان به عنوان یکی از مهم ترین و متأخرترین رهیافت ها و شیوه های بررسی تکوین 
مفاهیم، کوشش می کند دریابد یک اندیشه یا مفهوم نوظهور چرا و چگونه تکوین و تحول 
اسالمی  جمهوری  نوظهور  اندیشه  »تکوین  چگونگی  تبیین  در  حاضر  مقاله  است.  پیداکرده 
و  »ازجاشدگی، سوژگی سیاسی  مفاهیم  از مجموعه  اندیشه عالمه طباطبایی در آن«  نقش  و 
»سازوکارهای  توصیف  به منظور  و  موفه(  و  فوکو، الکالئو  میشل  آراء  از  )برگرفته  اسطوره« 
نسلی،  بین  تعامالت  نهادی،  »بافت  مفاهیم  مجموعه  از  اندیشه«  این  بسط  و  انتشار  اجتماعی 

1. برای نمونه ر.ک. به: )اوسي 1370؛ مظاهری 1384؛ کالنتری 1386؛ رمضانی 1387؛ بیدگلی کاشانی 1388؛ ترکاشوند 
و میرسپاه 1389؛ مصباح یزدی 1362، یزدانی مقدم 1383؛ الف 1390؛ ب 1390؛ اولیایی 1390؛ خسروپناه و یونس 1390؛ 
حسینی مهرآبادی 1390؛ عابدی نژاد داورانی 1390؛ عباس زاده و امیرچقماقی 1390؛ شاکرین  1390 ج2؛ شریفی 1390؛ 

پناهی آزاد 1390؛ ربانی گلپایگانی 1390؛ عبداللهی 1390؛ کیاشمشکی 1390؛ امین پور 1390(.
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از آراء فوکو، رابرت وسنو و  یا گفتاری« )برگرفته  اجتماعات گفتمانی و ژانرهای نوشتاری 
رندل کالینز( استفاده می کند.

بنا بر تحلیل الکالئو و موفه، گسترش اختالل و بحران در نظم اجتماعي و ناتواني گفتمان 
مسلط در پاسخگویي به بحران اجتماعي، فرصتي در اختیار گفتمان هاي رقیب، نظریه پردازان، 
فالسفه، روشنفکران و ایدئولوگ ها قرار مي دهد تا با ارائه دستگاه فکری خود، تفسیري جدید 
از واقعیت اجتماعي ارائه کنند و به آفرینش جامعة جدید یاری رسانند. در نگاه گفتمانِی الکالئو 
و موفه، در دوره بحرانی و ازجاشدگِی گفتمان ها و مفاهیم مسلط، سوژه های سیاسی امکان ظهور 
پیدا می کنند تا با درانداختن نظریه و طرحی اجتماعی - سیاسی که در زبان الکالئو و موفه بدان 
»اسطوره« می گویند، منازعات گفتمانی را تحت تأثیر قرار دهند )الکالئو و موفه 1392(؛ اما این 
طرح اندازی در منازعات گفتمانی چگونه ممکن می شود؟ به عبارت دیگر، اندیشه و اسطوره های 
»سازوکارهای  از  بحث  می کنند؟  پیدا  اجتماعی  بدنه  انتشاریافته،  چگونه  اجتماعی  سیاسی- 
اجتماعی انتشار اندیشه«، تالشی برای تشریح چگونگی انتشار و بسط پیدا کردن این طرح هاست.

اینجا ناظر بر تحلیل  در نظر میشل فوکو، »گفتمان، هستِی مادی دارد«؛ اما مادی بودن در 
منفعتی و اقتصادِی اندیشه نیست بلکه گویای این مطلب است که اندیشه، مرجع تجربی می یابد و 
در کردارها و کتاب و عبادات و حرکات جسمی قابل مشاهده است؛ بنابراین، ازنظر فوکو، اندیشه 
و گفتمان در »نهادها« تعین می یابد و منتشر می گردد، یعنی نهادهاي اجتماعي عرصه »سازوکارهاي 
توزیع اندیشه« به شمار مي آیند. این نهادهاي اجتماعي و سیاسي  اند که به نحوي اندیشه را پشتیباني 
مي کنند و وجه انضمامي و مادیت به آن مي بخشند . در نگاه فوکویی، عرصه های نهادی همچون 
دانشگاه ها، کتابخانه ها، مجالت علمی و گردهمایی های علمی، مسجد و حوزه های دینی، در 
ظهور و انتشار اندیشه ها مهم هستند. به تعبیر دیگر، موضوعات اولین بار در سطحی ظهور می کنند 
اولیه، گروه های  اجتماعی  نظیر خانواده، گروه های  نهادهایی  و  اعمال غیر گفتمانی  قلمرو  که 

مذهبی و نظایر آن است )فوکو 1380، 1389؛ کچویان 1382: 82(.
رابرت وسنو با جزئیات بیشتری نشان می دهد که اندیشه ها در درون بافت های نهادی تولید 
می شوند و انتشار می یابند. ازنظر وسنو، چگونگی توزیع یک اندیشه با بررسی تولیدکنندگان 
به دست  توزیع می شود،  اندیشه درون آن ها  اجتماعی که  بافت های  متون،  اندیشه، مخاطبان، 
می آید. در تحلیل وسنو، ایده ها 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 ذخیرۀ مفاهیم بیفزایند. با این ساختار درونی است که اندیشه ها در روابط 
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عمودی بین نسلی و اتحادهای فکری افقی بسط می یابد. اندیشه ها بیش از آن که در اذهان خالق 
تولیدکنندگانشان معلق و شناور باشد، در درون »اجتماعات گفتمانی« عینی و بافت های نهادی 

جای دارند )wuth now 1989:557؛ مهرآیین 1386: 254(.
رندل کالینز در تداوم و تکمیل آراء وسنو، بر این نکته تأکید می کند که مفاهیم و موضوعات 
و اندیشه ها در فرآیند »ارتباط« است که خلق می شوند و شکوفا می گردند و در الگوهای اجتماعی 
خاص )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 یابند. افراد یک گروه دارای روحیه و عاطفه مشترک هستند 
و توجه خود را بر روی یک شیء یا کنش واحد متمرکز می کنند. تاریخ تفکر عبارت از تاریخ 
تعامالت و منازعات میان متفکران، گروه های فکری، اجتماعات گفتمانی و شبکه های روشنفکری 
است. از نظر کالینز، تاریخ تفکر نه تاریخ افراد بلکه تاریخ گروه هاست. تاریخ فلسفه نیز تاریخ 
گروه های فلسفه پرداز است، ازاین رو، فلسفه پردازی نیز پیش از هر چیز تحت تأثیر »ارتباط«، ازجمله 
سخنرانی، برگزاری همایش، مباحث و جدال نظری است )Collins 1998:-22 ،3 ،24 ،2؛ قانعی راد 

1385: 130- 128؛ مهرآیین 1386: 282، 283، 286، 287(.

روش پژوهش
به منظور بررسی اندیشه عالمه طباطبایی دربارۀ جمهوری اسالمی به مجلدات اول تا ششم، نهم، دهم، 
شانزدهم و نوزدهم به ویژه جلد چهارم تفسیر المیزان مراجعه شده است. کتاب های اصول فلسفه و 
روش رئالیسم، بررسی های اسالمی )جلد 1 و 2(، شیعه در اسالم، شیعه، رسالت تشیع در دنیای امروز، 
تعالیم اسالم، قرآن در اسالم، والیت و زعامت در اسالم و مجموعه رسائل از دیگر منابع اصلی بررسی 
اندیشه اجتماعی - سیاسی عالمه طباطبایی و تأثیر آن در تکوین گفتمان انقالب اسالمی است. تحقیق 
حاضر با تکنیک »تحلیل مضمون«، به شناسایی مؤلفه های اصلِی اندیشه اجتماعی - سیاسی عالمه 
مبادرت کرده است. واژه مضمون تا حدی مبین تکرار است، لذا مسئله ای را که صرفاً یک بار در 
متن داده ها ظاهر شود نمی توان »مضمون« به حساب آورد مگر آن که نقش برجسته و مهمی در تحلیل 

نهایی داده ها داشته باشد )عابدی جعفری و همکاران 1390: 161(. 
پژوهش حاضر با شناسایِی کلمات »تکراری، مهم، مکنون و کلیدی« کوشش می کند مفاهیمی 
را در اندیشه عالمه طباطبایی بیابد و استخراج کند که کلیدی هستند و به کرات تکرار می شوند. 
به »دستورالعملی  در رویکرد تحلیل گفتمان فوکو و الکالئو و موفه، مقوالت نظری گفتمان 
روش شناختی« تبدیل شده، از آن ها به عنوان »ابزار تحلیل تجربی« استفاده می شود. از این طریق، بر 
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روي منابع و داده هاي خام پژوهش، عملیاتي نظری صورت می گیرد تا براي تجزیه وتحلیل آماده 
شوند )یورگنسن و فیلپیس 1389: 94(.

یافته ها و نتایج پژوهش
در این بخش، در گفتار نخست، به نقش عالمه طباطبایی در تکوین دال جمهوری اسالمی در 
معنای موردنظر گفتمان انقالب اسالمی و در گفتار دوم، به سازوکارهای اجتماعِی پیوند اندیشه 

عالمه طباطبایی با گفتمان انقالب اسالمی خواهیم پرداخت.

نقش عالمه طباطبایی در تکوین دال جمهوری اسالمی
معنای  در  اسالمی«  »جمهوری  دال  عناصر سه گانه  تکوین  در  طباطبایی  نقش عالمه  اینجا،  در 
موردنظر گفتمان انقالب اسالمی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با استفاده از نتایج تحلیل 
شعارهای انقالبی، مصاحبه ها، اعالمیه ها، پیام ها و گفتگوهای امام خمینی )به عنوان نماینده و حامل 
اصلی گفتمان انقالب اسالمی( و نتایج پژوهش های موجود درباره مؤلفه های اصلی گفتمان انقالب 
اسالمی 1357 ایران معلوم می شود که مفهوم »جمهوری اسالمی« واجد سه مضمون اساسی است:

قوانین و ضوابط اسالم  بر  قانون اسالم: جمهوری اسالمی حکومتی متکی  1. حکومِت 
است که مجری احکام اسالم است. خطوط کلی این حکومت، اصول مسلم اسالم است که 
در قرآن و سنت بیان شده و الگوی رفتاری آن شیوۀ پیامبر)ص( و امام علی)ع( در حکومت است. 
در جمهوری اسالمی، اسالم مبنای تشکیل حکومت و اداره اجتماع است چرا که با توجه به 
جامعیت و الهی بودن قانون های اسالم، قانون های این حکومت بر دیگر قانون های بشری برتری 
داشته و در صورت عمل به آن، ایران به پیشرفته ترین جامعه ها تبدیل می شود. جمهوری اسالمی، 
تحمیل قوانین بیگانه بر جامعه اسالمی را منشأ گرفتاری ها و مشکالت بسیار کشور می داند )امام 

خمینی 1381: 15(. از نظر امام خمینی:
مثاًل  نیست.  موجود  حکومت های  طرز  انواع  از  یک  هیچ  اسالمی  حکومت 
استبدادی نیست، که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد... حکومت اسالمی 
نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه »مشروطه« است. البته نه مشروطه به معنای 
متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه 
از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط 
هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم)ص( معین گشته است. »مجموعة 
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شرط« همان احکام و قوانین اسالم است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت 
اساسی حکومت  فرق  است.  بر مردم«  الهی  قانون  اسالمی »حکومت  حکومت 
با حکومت های »مشروطة سلطنتی« و »جمهوری« در همین است: در  اسالمی 
اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در اینگونه رژیم ها به قانون گذاری می پردازند، 
در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسالم به خداوند متعال اختصاص 

یافته است )امام خمینی1381: 44 - 43(. 
بر  حکومت  با  مردم  اسالمی،  جمهوری  معنایِی  سپهر  در  مردم:  بر  مردم  حکومت   .2
خود بر تمامی امور جامعه نظارت دارند به طوری که هیچ تصمیمی بدون مشورت آنان گرفته 
نمی شود. جمهوری اسالمی متکی بر آرای اکثریت مردم است و مردم از طریق نمایندگان خود 
بر تمامی امور جامعه نظارت دارند. هیچ تصمیمی بدون مشورت مردم گرفته نمی شود و حق 
تعیین سرنوشت به دست خود ملت است. امام خمینی در گفتگوی با روزنامه انگلیسی فاینشنال 
تایمز، مورخ 16 آبان 1357 به صراحت به این موضوع اشاره می فرماید: »از حقوق اولیه هر ملتی 
است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد« )امام خمینی 

1362: 76؛ 1385 ج4: 367(. 
امام خمینی با وجود آنکه در اثبات غاصبانه بودِن حکومت شاه، بر عنصر وابستگی به بیگانه، 
بر سرکارآمدن از طریق زور و مجارِی غیر قانونی، زیر پاگذاردن قوانین جاریة مملکت و عدم 
کارآمدی تأکید می کند، عمده ترین عامل فقدان مشروعیت آن را »عدم مقبولیت مردمِی« شاه 

و نظام سلطنت عنوان می کند )شجاعی زند 1385: 126-125(. در این زمینه امام خمینی می گوید:
... اراده ملت، نقشی در روی کار آمدن شاه نداشته است. بنابراین سلطنت وی از 
اساس، غیر قانونی است و از مشروعیت برخوردار نیست ... اما من مخالف اصل 
سلطنت و رژیم شاهنشاهی ایران هستم، به دلیل اینکه اساساً سلطنت نوع حکومتی 
است که متکی به آرای ملت نیست، بلکه شخصی به زور سرنیزه بر سر کار می آید و 
سپس با همین سرنیزه، مقام زمامداری را در خاندان خود به صورت یک حق قانونی 

بر مبنای توارث، بر مردم تحمیل می کند )امام خمینی 1385ج 5: 173؛ 1362: 172(.
3. والیت سیاسی فقیه: دیدگاه امام خمینی دربارۀ جایگاه ولی فقیه و به طور کلی روحانیت 
در جمهوری اسالمی و ارتباط آن با دولت و جامعه را می توان از پاسخ هایی دریافت که وی در 
ماه های منتهی به پیروزی انقالب اسالمی، به خبرنگاران خارجی داده بود. امام خمینی در پاسخ 
به سؤال روزنامه انگلیسی اکونومیست )57/10/18( مبنی بر این که نقش روحانیت و رهبران 
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مذهبی را در آینده چگونه می بینید؟ پاسخ داد که روحانیان در حکومت آینده مسئولیت ارشاد 
و هدایت دولت را برعهده دارند.  در جواب سؤال خبرنگاری رویتر )57/8/4 - پاریس( که آیا 
علما خود حکومت خواهند کرد؟ گفت : »علما خود حکومت نخواهند کرد، آنان ناظر و هادی 
مجریان امور می باشند این حکومت در همه مراتب خود، متکی به آرای مردم و تحت نظارت 
و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود« )امام خمینی 1385ج4: 160(. امام در پاسخ به سؤال رادیو 
تلویزیون فرانسه )57/6/23 - نجف( مبنی بر این که دریافت شما از حکومت اسالمی چیست؟ 
آیا منظور این است که رهبران مذهبی حکومت را خود اداره کنند؟ مراحل این حکومت کدام 
رهبران مذهبی خود حکومت  نیست که  این  منظور  »خیر.  داد که  به صراحت جواب  است؟ 
اکثریت  تأمین خواسته های اسالم رهبری می کنند؛ و چون  برای  را  اداره کنند. لکن مردم  را 
قاطع مردم مسلمان هستند، حکومت اسالمی از پشتیبانی آنان برخوردار شده و متکی به مردم 

می گردد« )امام خمینی 1385 ج3: 468-467؛ 1362: 266، 13، 214(.  
از دیدگاه امام خمینی، جمهوری اسالمی با الگوگرفتن از حکومت امام علی)ع( بر رهبران 
روحانیون«  »حکومت  اسالمی  جمهوری  زد.  خواهد  تکیه  مردم  منتخب  و  متخصص  شایسته، 
نیست بلکه روحانیون و علما با تکیه بر »کارشناسان و متخصصان« و »نمایندگان مردم« کشور را 
اداره می کنند و نقش »ارشاد و هدایت« دولت را برعهده دارند. نقش کارشناسان در جمهوری 
اسالمی در پاسخ امام خمینی به خبرنگار تلویزیون آلمان در تاریخ 16 دی 1357، این گونه آمده 
است: »ما رجال امینی که سیاستمدار باشند، در ایران داریم و حکومت ما به وسیلة امنای ملت و 

کارشناسان تشکیل می شود« )امام خمینی 1385ج 5: 353؛ 1362: 253(.

1. عالمه طباطبایی و تبیین آموزه »حکومت قانون اسالم«

در اینجا، به نقش عالمه طباطبایی در طرح و معنا بخشی به عنصِر »حکومت قانون اسالم« در 
تا دهه 50 در  معنای موردنظر دال جمهوری اسالمی می پردازیم. عالمه طباطبایی در دهه 20 
تفسیر المیزان و آثاری چون والیت و زعامت، بررسی های اسالمی )دو مجلد( و تعالیم اسالم در 
چهارچوب طرح نظری اعتباریات1، به تبیین »ماهیت فطری و ضرورِی قانون«، »نقص ذاتی قانون 
بشری« و »برتری قانون اسالم بر قانون در گفتمان سوسیالیسم و دموکراتیک« و سرانجام »حکومت 

1. بنا بر تحقیقات موجود )یزدانی مقدم الف 1390؛ ب 1390؛ 1391(، نظریه ابتکارِی ادراکات اعتباری، بنیاد تفکر 
اجتماعی - سیاسی عالمه طباطبایی را تشکیل داده و بن مایة  اصلي بسیاري از برداشت هاي سیاسي - اجتماعي وی 
از اسالم است. این نظریه، موضوعی مربوط به انسان و مبنایی برای تأمل دربارۀ فرهنگ، اجتماع و سیاست است 

)طباطبایی 1381؛ الف 1387؛ الف 1388؛ ج 1388؛ مصلح 1392: 23(.
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قانون اسالم« مبادرت می کند. این چهار مقوله، در تکوین آموزه »حکومت قانون اسالم« در معنای 
موردنظر دال جمهوری اسالمی نقش ایفا کرده است که در ادامه به شرح آن می پردازیم.

عالمه طباطبایی با منتهی نمودن اعتبار قانون به اعتبار استخدام، ایده »فطری بودن« قانون و 
از همین جا، ضرورت وضع قانون را استنتاج می کند )طباطبایی بی تا ج 2: 178، 189؛ ج 4: 171(. 
در نظر عالمه، ویژگی استخدام گری، ضرورت و اضطرار اعتبار قانون را موجب می شود، اما ما 
را به »نقص ذاتِی قانون بشری« برای سعادت انسان نیز رهنمون می سازد. بنا بر استدالل عالمه، به 
دلیل طبع آزادی خواه بشر و صدها غریزه دیگر ازجمله خودخواهی و شهوت پرستی، هیچ قانونی 
نمی تواند جلو مفاسد را بگیرد و از اختالفات جلوگیری نماید. حتی وضع قوانین مجازات و 
گماشتن نگهبان و پلیس هم نمی تواند جلو طبع سرکش و غرایز طغیانگر بشر را بگیرد. ازاین رو، 
نیازمند است. ازنظر عالمه، کشورهای عقب مانده جهان که در یک قرن اخیر  انسان به وحی 
»نقاط  به  ولی چون  پذیرفته اند،  را  اجتماعی  اگرچه حکومت  افتاده اند،  تعالی  و  ترقی  فکر  به 
ضعف قانون« توجه نکرده و از نیروی دین استفاده ننموده اند، »روزگارشان تیره وتار و محیط 

زندگی شان نمونه ای از بدبختی و وحشی گری است« )طباطبایی بی تا ج 2: 50-49(.
روش های  با  اسالمی  روش  میان  متغیر«،  و  »ثابت  مقرراِت  قسِم  دو  هر  در  عالمه،  ازنظر 
دموکراسی، کمونیستی و سوسیالیستی تفاوت فاحشی وجود دارد و به باور او، وضع قوانین و 
اداره جامعه در روش دینی بر روش »استبدادی«، »اجتماعی« و »دینی« برتری دارد )طباطبایی بی  تا 
ج 4: 172؛ طباطبایی الف 1388: 87، 88 ،165؛ طباطبایی 1389: 47 - 46(. در دیدگاه عالمه، حکومت  
اسالمی مجری قانون اسالم است. خطوط کلی این حکومت در قرآن و سنت بیان شده و الگوی 
با هانری کربن که  امام علی)ع( است. عالمه در مذاکرات خود  پیامبر)ص(1 و  رفتاری آن شیوه 
در برخی گزارش ها بیشتر بر اهمیت موضوع »معنویت« در این مذاکرات تأکید شده است، به 
مباحث حکومتی و سیاسی اسالم ازجمله خالفت چهار سال و نه ماهه حضرت علی)ع( و دالیل 
موفقیت  آن می پردازد. از حیث گفتمانی، توضیحی که عالمه از شیوه و ساختار حکومت امام 
علی)ع( به دست می دهد با آنچه در اندیشه نمایندگان گفتمان انقالب اسالمی طرح شده است، 

مشابه است. 

1. در گفتار عالمه، در عصر غیبت: 1. مسلمانان، حاکم جامعه اسالمي را تعیین می کنند؛ 2. تعیین حاکم، بر اساس سنت 
امامت باید باشد؛ یعني حکومت پادشاهي و استبدادي نباشد؛ 3. حاکم، احکام دین را محافظت می کند؛ 4. حاکم در غیر 

احکام، حکومت را بر اساس شورا اداره می کند )طباطبایی الف 1388: 176-177(.
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2. حکومت مردم بر مردم

در اینجا نشان خواهیم داد عالمه طباطبایی با طرح مفاهیم »مُلک اجتماعی« و »حکومت اجتماعی 
دینی«، در شکل گیری اندیشه جمهوریت در معنای موردنظر جمهوری اسالمی، نقش مهمی ایفا 
کرده است. عالمه طباطبایی در تداوم افکار استاد خود، میرزای نائینی، حکومت را از آِن مردم و 
حاکم را در زمان غیبت، به انتخاب مردم معرفی می کند1. ازنظر عالمه، دین با دعوت به توحید، 
استخدام یک طرفه و مذموم را که اساس حکومت هاي فردي و استبدادي و غیراجتماعي است، 
نفي مي کند. با نفي بنیادین استخدام یک طرفه، مُلک فردي و استبدادي نفی شده و نقطه مقابل 
آن که مُلک اجتماعي است، تقویت مي گردد. به بیان دیگر، با زندگی اجتماعی مبتنی بر اصل 
استخدام، مُلک پدید می آید که از آِن آفرینندگان آن، یعنی اجتماع است. بدین ترتیب، اعتبار 
مُلک اجتماعی پیدا می شود. مُلک اجتماعی در مقابِل استبداد قرار دارد )طباطبایی بی تا ج 4: 123(.

در دستگاه اعتباریات عالمه، مُلک یا فرمانروایی، با تحلیل عقلي، از آِن اجتماع است. ازاین رو 
مي توان از مفهوم »مُلک اجتماعي« و اعتبار آن یادکرد. مفهوم »مُلک اجتماعی« بدان معناست که 
اعتبار اجتماع به لحاظ وجودی مقدم بر اعتبار حکومت است. مُلک و حکومت از آِن جامعه یا 
مردم است و مختص فرد یا گروه خاصی نیست: »مُلک و حکومت از اعتبارات ضروري است که 
پس از اعتبار اجتماع و تحقق اجتماع واقع مي شود«. به نظر عالمه، از آیات قرآن استفاده مي 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 یا امور اجتماعی مخصوص عدۀ خاصی باشد. حتی شخص 
پیغمبر هم با افرادی که در رتبة پایین تر از او هستند در این زمینه هیچ فرقی باهم 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 وااِّل مُلک از آن 

مردم است )طباطبایی الف1387: 151؛ الف1388 :156-157،172-174؛ 1391: 149(. 
عالمه بر مبنای درک فلسفی خود از ماهیت حکومت در قالب مفهوم »مُلک اجتماعی« که 
مورد تأیید قرآن است، حکومت مطلوب در اسالم را »حکومت اجتماعي دیني« معرفی می کند. 
در تقسیم  بندی عالمه از حکومت و ماهیت آن، حکومت یا فردی و استبدادی است یا اجتماعی. 
حکومت اجتماعی نیز به دو دسته »حکومت اجتماعِی غیردینی« و »حکومت اجتماعی دینی« 
قابل تقسیم است. بر این مبنا، عالمه از حکومت اسالمی با عنوان »حکومت اجتماعی دینی« یاد 

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 الف 1390: 358-359(.
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می کند. در حکومت اجتماعی، حکومت از آِن اجتماع است. به نظر عالمه، اگرچه حکومت 
حکومت،  شدِن  اجتماعی  یا  بودن  اجتماعی  در  دین  تأثیرات  از  اما  نیست؛  دینی  اجتماعی، 

برخوردار بوده است )طباطبایی بی تا ج 9: 264(.
بحث مشخص و صریح ایشان دربارۀ اندیشه جمهوریت در تحلیل تاریخی او از جهت گیری 
اعتباریاِت جوامع به سوی نظام اعتبارِی جمهوری، در جلد سوم المیزان آمده است. بنا بر تحلیل 
به مانند دیگر موضوعات  با تحوالت سیاسي و اجتماعي در طول تاریخ، مفهوم مُلک  عالمه، 
اعتباري تکمیل و اصالح گردیده است و تا بدین جای کار به اعتبار جمهوریت رسیده است. 
اجتماعی  مُلک  اعتبار  در  فکر  از  را  مردم  استبدادی،  حکومت های  در  اجتماعی  وضعیت 
بازمی داشت تا این که نظام استبداد، اجتماعات را شوراند و نهضت های مردمی به مشروطیت 
تحقِق  مسیر  در  را  »جمهوری«  نظام  جدید  جوامع  عالمه،  تحلیل  در  انجامید.  جمهوریت  و 
مضمون »مُلک اجتماعی« اعتبار نموده اند که البته ممکن است در قرون آینده انواع دیگری از 
رژیم ها برای تحقق مفهوم حقیقِی »ملک اجتماعی« اعتبار شود. عالمه بر پایة نظریه ادراکات 
اعتباری، به طور توصیفی، گذار تاریخی جوامع از »سلطنت مطلقه« به سوی »سلطنت مشروطه« 
و »ریاست جمهوری« را شناسایی کرده، به طور تجویزی نیز نظام سیاسی جمهوری را در جهان 

جدید، پاسخ قابل توجهی برای تحقق ایده »حکومت مردم بر مردم« می داند.
مشروطه« جایگاه  »سلطنت  با  مقایسه  در  فلسفی عالمه، جمهوریت  و  تجویزی  تحلیل  در 
بیشتری برای نقش تکوینی مردم در امر حکومت قائل است و به وضعیت ایدئال »مُلک اجتماعی« 
نزدیک تر است. در نزد عالمه، نظام جمهوری که تحت عنوان »مُلک موقت مشروط« آمده است 
در مقابل نظام مشروطه یا »مُلک دائمی مشروط« قرار می گیرد. ازنظر عالمه، »دولت سلطنتی« و 
»دولت دائمی مشروطه« همچنان »دولت جائر و ظالم« است چراکه »حق تکوینِی مردم و اجتماع 
در تشکیل حکومت« را تأمین نمی کند )طباطبایی بی تا ج 3: 147-145(. به این ترتیب، تحلیل عالمه 
از اجتماع و ماهیت حکومت و فرمانروایی به طور عام و حکومت اسالمی به طور خاص در قالب 
تعبیر »مُلک اجتماعی« و »حکومت اجتماعی دینی«، تحلیلی جمهوری خواهانه است و این امکان 
فلسفه  مبانی  از  را  مردم  بر  مردم  اندیشه جمهوری و حکومت  بتوان  به وجود می آورد که  را 
سیاسی و تحلیل وی استنباط کرد. در حقیقت، سخنان عالمه طباطبایی بیانگر طرح او دربارۀ 

جمهوریت و فراروی وی از آموزه »سلطنت« اسالمی است.
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3. ولی مسلمین

در اینجا نشان خواهیم داد عالمه طباطبایی در تکوین دال والیت در گفتمان انقالب اسالمی 
نقش مهمی ایفا کرده است. دال »والیت« سومین عنصر اساسی دال جمهوری اسالمی در گفتمان 
انقالب اسالمی است. عالمه طباطبایی در بحث فلسفی - قرآنی خود از والیت، به طور مشخص 
به »فطری و عقلی بودن والیت«، »ضرورت تشکیل حکومت اسالمی به رهبری ولی مسلمین در 
عصر غیبت«، »مشخصات ولی مسلمین«، »اختیارات گسترده ولی« و »نقش مترقی ولی مسلمین 
در حِل مسائل عصری« می پردازد. این مباحث از نقش اندیشه عالمه در تکوین مفهوم والیت در 

گفتمان انقالب اسالمی حکایت می کند.
عالمه مقاله »والیت و زعامت« )1341( را در شرایطی منتشر نمود که آیت اهلل بروجردی چند 
ماه پیش از آن فوت کرده، پرسش های بسیاری درباره مرجعیت و والیت برای مردم مسلمان ایران 
طرح شده بود. عالمه طباطبایی به اسلوب سایر مباحثی که در حیطه »فلسفه اجتماعی اسالم« طرح 
می کند، نوشتار خود را با اعتبار استخدام و اعتبار اجتماع آغاز کرده، با عبور به اعتبار حکومت و 
اعتبار قانون به اعتبار »والیت« می رسد. ازنظر عالمه، ازآنجاکه اسالم دین فطری است و احکام و 
قوانین آن بر روی فطرت و اساس آفرینش گذاشته شده است، مسئله والیت را الغاء و اهمال نکرده 
است، بلکه با اعتبار دادن به آن، یک حکم فطری را امضا کرده، به جریان انداخته است. عالمه 
برای امضایی بودن والیت به آیه 144 آل عمران استناد می کند و نتیجه می گیرد که این آیه  داللت 
التزام مسلمین به والیت را نشان می دهد تا شئون اجتماعی اسالم را چنانکه در زمان رسول اکرم 
)ص( زنده بود، به همان نحو زنده نگاه دارند. به نظر عالمه، مسلمانان باید پس از رسول اکرم)ص( 

سازمان والیت را زنده نگه دارند )طباطبایی الف 1388 : 162 - 160؛ ب 1388: 162-160(. در اینجا، 
عالمه بر بنیان اعتبار استخدام و نیاز فطری و عقلی اجتماع و حکومت به سرپرست، زنده بودن 
والیت امر در عصر غیبت را نتیجه می گیرد: »والیت تنها روحی است که اجتماع از آن زنده 

است« )طباطبایی الف 1388: 174(.
عالمه بر مبنای تقسیم اعتباریات به ثابت و متغیر، از والیت با تعابیر »حکم ثابت و غیرقابل 
تغییِر فطری« و »مسئله ثابت و غیر متغیّر دینی« یاد می کند )طباطبایی الف 1388: 155-153، 173(. 
قوانین  مقام والیت را عهده دار احکام  متغیر«،  »ثابت و  به دو گروه  قوانین  تقسیم  مبنای  بر  او 
ثابتة دین و قوانین متغیر معرفی می کند و بر این نکته تصریح می کند که در عصر غیبت، ولی 
مسلمین پاسخگوی نیازهای متغیر زمانه است )طباطبایی الف 1388: 76، 79، 80، 82 ، 84(. عالمه 
مقررات قابل تغییر را که به حسب مصالح مختلف زمان ها و مکان ها، اختالف پیدا می کند، از 
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زمرۀ »اختیارات والی« برمی شمارد )طباطبایی الف 1388: 85، 133، 134(. عالمه در المیزان، حوادث 
تسهیل  راه هاي  و  دفاع  به  مربوط  امور  انتظام  و  مالي  احکام  مانند  متغیر  و  زودگذر  و  جاري 
ارتباطات و مواصالت و انتظامات شهري را به اختیار والي و متصدي امر حکومت واگذار کرده، 
بر این مبنا نتیجه می گیرد که پس بر والي امر است که در امور داخلي و خارجي جامعه، مربوط به 
جنگ و صلح و مالي و غیرمالي، صالح حال جامعه را رعایت کند و پس از مشاوره با مسلمانان 

تصمیم بگیرد )طباطبایی بی تا ج 4: 121(.
با توجه به گستردگی مقررات متغیر در دیدگاه عالمه طباطبایی، »گستردگی اختیارات حکومتی« 
ولی مسلمین نزد عالمه قابل استنتاج است؛ اما گستردگی دایره اختیارات ولی مسلمین در تفسیر عالمه 
طباطبایی با مفهوم »مُلک اجتماعی« او سازگار و مالئم است. چنانچه دربند پیشین گفته شد، در نگاه 
عالمه، والیت سیاسی حاکم اسالمی ارتباط نزدیکی با مُلک اجتماعی دارد. عالمه با تصریح بر این 
نکته که »مسئول اقامه و سرپا نگه داشتن مقام والیت، عموم مسلمین خواهند بود« به این معنا اشاره 
می کند که منصب والیت در اسالم بیش از آن که بر دوش یک فرد یا چند فرد مشخص باشد مسئول 
حقیقی آن، اجتماع و مردم هستند )طباطبایی الف 1388: 175- 174(. ازاینجا می توان به تفسیر درستی 
از این گفتار مشهور عالمه در مورد قوۀ مجریه نائل آمد که دریافت ظاهری از این و آن، مشکل ساز 
است: »در اسالم، قوه مجریه یک طایفه ممتاز در جامعه نیست، بلکه همة افراد جامعه مشمول این 
عنوان هستند: هر فردی وظیفه دارد که دیگران را به طرف خیر و خوبی دعوت کند و امربه معروف و 

نهی از منکر نماید« )طباطبایی ب 1387: 119- 117(.

سازوکارهای اجتماعی پیوند اندیشه عالمه و تکوین گفتمان انقالب اسالمی
عالمه  اندیشه  در  اسالمی  جمهوری  مفهوم  »قرابت«  اثبات  اول،  قسمت  مسئله  اگر  اینجا  به  تا 
طباطبایی و گفتمان انقالب اسالمی بود، مسئله این قسمت، آشکار کردن »ارتباط« جامعه شناختی 
این دو نظام فکری است. در اینجا، به این پرسش پرداخته می شود که اندیشه  عالمه طباطبایی از 
طریق چه سازوکارهای اجتماعی با گفتمان انقالب اسالمی پیوند خورده است. در اینجا نشان 
خواهیم داد که اندیشه های عالمه طباطبایی در بافت نهادِی »حلقه های فکری، تعامالت بین نسلی، 
اجتماعات گفتمانی و ژانرهای نوشتاری و گفتاری« انتشاریافته، با بدنه اجتماعی گفتمان انقالب 

اسالمی پیوند خورده است.
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الف( حلقه های فکری

حلقه »اصول فلسفه و روش رئالیسم، مرجعیت و زعامت، حلقه کربن، تفسیر المیزان و انجمن 
از مهم ترین تشکل ها و گروه های فکری است که عالمه طباطبایی در تشکیل و  نویسندگی« 
اسالم در آن حلقه ها، در تکوین  اجتماعی و سیاسی  ابعاد  تبیین  با  نقش داشته،  ساختار آن ها 

گفتمان انقالب اسالمی نقش اساسی ایفا کرده است.

1. حلقه اصول فلسفه و روش رئالیسم

در ترسیم نقش این حلقه فلسفی در تکوین گفتمان انقالب اسالمی ایران، ذکر این نکته بسیار 
برای  ایران  انقالب 57  اسالمی  ایدئولوژیک  و  فکری  بیشتر کادرهای  است که  اهمیت  حائز 
ازجمله  غربی  اندیشه های  نقد  گردآمده،  هم  دور   )1332-1326( محفل  این  در  بار  نخستین 
ایدئولوژی مارکسیستی را آغاز کردند که در برهه های مختلف دهه 30 تا 50، به عنوان مهم ترین 
رقیب گفتمان انقالب اسالمی ظاهرشده بود. عالمه به کمک شارح این کتاب، مرتضی مطهری، 
توانست سازمان یافته ترین و تئوریک ترین جریان رقیب اسالمی را از حیث نظری و گفتمانی 
شکست دهد. مرتضی مطهری از شاگردان مشهور و نزدیک عالمه، درباره نقش حلقه اصول 
این گونه  مارکسیست  و  لیبرال  با گفتمان های  اسالمی  انقالب  غیریت سازِی گفتمان  در  فلسفه 
سخن گفته است: »با چند سالي که از اقدامات عالمه طباطبایي گذشت؛ بسیاري از محصلین 
حوزه علمیه قم، اطالعات فلسفي نسبتاً جامعي یافتند و به مطالب و تئوري هاي فلسفه مادي آشنا 
شده و راه هاي مغالطة 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(.

2. حلقه تفسیر المیزان

بیشتر کادرهای فکری و ایدئولوژیک انقالب اسالمِی ایران در کالس های تفسیر عالمه شرکت 
نمود  برجسته  و  تا 50 طرح  دهه 30  در  تفسیر  این  که  سیاسی  و  اجتماعی  مباحث  داشته اند1. 
ازجمله طرح مفهوم »مُلک اجتماعی« و »حکومت اجتماعی دینی«، یکی از متون نظری مطرح 

1. افرادی چون شهید محمدرضا سعیدی، هاشمی رفسنجانی، فضل اهلل محالتی، مهدوی کنی، ابوالقاسم خزعلی، محمد 
یزدی، صادق خلخالی، محمدعلی گرامی، موحدی کرمانی، سید علی خامنه ای، علی قدوسی، مهدی حائری تهرانی، 
ابراهیم امینی و تعدادی از طالب انقالبی که با این گروه در ارتباط بودند مانند آقایان علی اصغر مروارید جملگی از 

شاگردان تفسیر عالمه طباطبایی و از حامیان جدی حرکت امام خمینی بوده اند )جعفریان 1386: 154-157(.
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در حکومت اسالمی و تکوین دال جمهوری اسالمی در معنای گفتمان انقالب اسالمی است. بر 
این اساس، می توان تفسیر المیزان را پشتوانه نظری متفکران انقالب اسالمی در دهه 50 دانست. 
این مدعا را در انس شدید مطهری با تفسیر المیزان و مراجعات مکرر وی به این تفسیر در حوزه 
نیروهای  تفسیر در دیدگاه  این  مباحث حکومت اسالمی و همچنین در جایگاه و مشروعیت 
المیزان و  تفسیر  انقالبی دنبال کرد. گزارش ها و خاطرات موجود از جایگاه برجسته  اسالمی 
به طور مشخص استفاده گسترده مرتضی مطهری از این تفسیر حکایت می کند. این موضوع از 
نقش اندیشه های عالمه طباطبایی در شکل دهی به اندیشه مطهری به عنوان نظریه پرداز برجسته 

جمهوری اسالمی نیز خبر می دهد1.

3. حلقه پژوهش و نویسندگی

در سال 1330 که حمالت و تبلیغات مادیگری در ایران رواج یافت، کمتر مقاله دینی یافت می شد 
که بتواند پاسخگوی احتیاجات روز باشد. در این شرایط، عالمه طباطبایی انجمنی متشکل از فضالی 
آن روز حوزه به وجود آورد و از آنان تقاضا کرد تا مقاالتی در موضوعات مختلف بنویسند )سبحانی 
1361: 68 -67(. عالمه طباطبایی با تقویت نویسندگی و پژوهش و تحلیل به سبک جدید، این امکان 
را برای طالب و فعاالن مذهبی - سیاسی همچون مطهری، بهشتی و سایرین فراهم ساخت تا بتوانند 
از منظر سنت عقلی - اجتماعی اسالم در تجزیه وتحلیل مسائل اجتماعی، سیاسی و دینی و به طور 

مشخص، شرح و معنابخشی به مفهوم نوظهور جمهوری اسالمی نقش خود را ایفا کنند.

4. حلقه مرجعیت و زعامت

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

1. »آقای مطهری فرموده بود که قدر تفسیر المیزان را نمی دانند، صدسال 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، به مناسبت سی و هفتمین سالگرد دهه فجر 
انقالب اسالمی، https://hawzah.net(. مباحث تفسیری عالمه، به اعتراف خود مرحوم مطهري، الهام بخش وي 

بوده و سر رشتة بسیاري از تحقیقات علمي را به دست وي داده است )واعظ زاده خراساني 1360: 341(.
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آنکه کتاب مذکور در سال 1341 به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شد )بازرگان 1341 : 5(.
هرچند برخی از شاگردان و مصاحبان عالمه در حلقه مرجعیت و زعامت، روی خوشی به 
جریان های انقالبی نشان ندادند؛ اما بررسی جامعه شناختی این حلقه، مطالب مهمی را در خصوص 
چگونگی انتشار اندیشه اجتماعی و سیاسی عالمه طباطبایی و پیوند آن با گفتمان انقالب اسالمی 
این مباحثات شرکت داشتند دارای اهمیت فوق العاده   آشکار می کند. ترکیب کساني که در 
است به طوری که بیشتر نویسندگان این مجموعه )مهندس بازرگان، آیت اهلل طالقانی، مطهری و 

بهشتی( دو دهه بعد از شخصیت هاي برجسته و بانفوذ انقالب اسالمی 1357 شدند.
جریان  در  بعداً  که  است  اساسی  موضوعاتی  بیانگر  نیز  کتاب  این  در  مطرح شده  مباحث 
پیشبرد گفتمان انقالب اسالمی نقش داشته است. اصحاب این حلقه و مقاالت آنان در خصوص 
تبیین تفاوت نظام اجتماعی - سیاسی شیعه با گفتمان های مدرن نقش مهمی ایفا کرده اند. در این 
سلسله مقاالت، بنای یک نظریه شیعی در باب حکومت اسالمی، با توجه به بافت متحول جامعه 
ایرانی و شرایط جدید جهانی دیده می شود. مقاالت این کتاب بر اهمیت »مرجعیت« و »والیت« 
تأکید کرده، از قدرت و نقش رهبری دینی در نظام سیاسی سخن می گوید. به طور مشخص، 
مقاله مطهری با عنوان »اجتهاد در اسالم« و مقاله عالمه طباطبایی با عنوان »والیت و زعامت« حول 
محور مشروعیت بخشیدن به دخالت روحانیان در سیاست است. البته عالمه با صبغه ای فلسفی تر 
از مطهری، دربارۀ ماهیت نظریه سیاسی و حکومت فقیه در تشیع بحث منسجم و مفصلی طرح 

می کند و به مقایسه نظام سیاسی اسالم با روش دموکراسی و کمونیستی می پردازد.
در کتاب  نظم جمهوری،  بر  مبتنی  دربارۀ والیت  طباطبایی  آرا عالمه  از  مهمی  فرازهای 
مرجعیت و زعامت انتشاریافته است که به نوبه خود از نقش این کتاب در تکوین دال جمهوری 
اسالمی در معنای موردنظر گفتمان انقالب اسالمی حکایت می کند. مقاله عالمه در مرجعیت و 
زعامت، از نقش این مقاله در غیریت سازی درونی و تکوین »بینامتنِی« مفهوم جمهوری اسالمی 
در معنای موردنظر گفتمان انقالب اسالمی با سایر گفتمان های اسالمی رقیب نیز خبر می دهد. 
نگاه عالمه طباطبایی درباره  میان  اختالف ظریف و درعین حال مهمی  این حلقه،  مباحث  در 
بازرگان )در  بازرگان مشاهده می شود. عالمه برخالف  با مهندس  نسبت اسالم و دموکراسی 
مقاله انتظارات مردم از مراجع( به صراحت از ناسازگاری اسالم و دموکراسی سخن می گوید 

)طباطبایی 1341: 100-71؛ بازرگان 1341: 129-103(.
منازعه ای را که بعدها میان شاگردان انقالبی عالمه )مطهری و بهشتی( و مهندس بازرگان بر 
سر انتخاب میان طرح »جمهوری اسالمی« و »جمهوری دموکراتیک اسالمی« درگرفت می توان 
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البته اختالف فکری عالمه و  بازرگان ردیابی کرد.  در اختالف فکری میان عالمه و مهندس 
بازرگان، در زمان چاپ مرجعیت و زعامت، در فضای عمومی جامعه بازتابی نداشت.

5. حلقه »هانری ُکربن«

عالمه طباطبایی حدود بیش از بیست سال در جمع موسوم به »حلقه هانری کربن« یا »حلقه تأویل« 
که در تهران برگزار می شد، شرکت می کرد که مرتضی مطهری، نظریه پرداز برجسته جمهوری 
اسالمی یکی از مشارکت کنندگان  آن حلقه بوده است )شایگان 1371(. بعد از انقالب، برخی از 
اعضای این حلقه، مسئله محوری آن جلسات را »بحران معنویِت جهان امروز« معرفی کرده اند 
با اعضای  نیست. تحلیل محتوای مذاکرات عالمه  این جلسات  از  که گزارش دقیق و کاملی 
این حلقه به ویژه با هانری کربن نشان می دهد که عالمه در سرتاسر گفتگوهای خود، عالوه بر 
بحث معنویت، به تبیین اندیشه اجتماعی - سیاسی اسالم مبادرت کرده است. ازاین رو، مسائل 
مطرح در این جلسات به موضوع بحران معنویت، فروکاستنی نیست. در حقیقت، بخش مهمی 
از دیدگاه های عالمه درباره »تاریخ و اندیشه اجتماعی - سیاسی اسالم و ارزیابی او از گفتمان 
دموکراسی غربی« که هر یک از این مباحث به نحوی در دال جمهوری اسالمی گفتمان انقالب 
اسالمی جذب شده اند، در جلسات حلقه کربن طرح شده است. چنانچه بخش مهمی از مذاکرات 
عالمه با کربن که به تبیین اندیشه اجتماعی - سیاسی عالمه اختصاص دارد، در مجله مکتب تشیع 
با مدیریت هاشمی رفسنجانی به طبع رسیده است. ازاین رو، حلقه مذکور محملی برای انتشار 
اندیشه های سیاسی عالمه طباطبایی و نقش آن اندیشه ها در تکوین گفتمان انقالب اسالمی 57 

بوده است.

ب( تعامالت بین نسلی؛ شاگردان و مخاطبان عالمه

مطابق با نظریه رندل کالینز، برای توصیف فرآیند خلق و انتشار اندیشه های عالمه طباطبایی باید 
دید او با چه کسانی ارتباط دارد و با چه کسانی به تبادل فرهنگی و عاطفی می پردازد. زنجیره های 
ارتباطی و عاطفی عالمه طباطبایی با شاگردانش پیوند اندیشه عالمه با گفتمان انقالب اسالمی را 
نشان می دهد. در برخی خاطرات موجود آمده است که شاگردان عالمه، »شهامت اشکال کردن 
بر مباحث او را داشتند و اگر شاگردی به درس ایشان انتقاد داشت با مهربانی و مالطفت سخن 
او را گوش می داد و با کمال احترام او را متقاعد می نمود. عالمه از این که با صراحت بگوید 
»نمی دانم« ابایی نداشت، کراراً اتفاق می افتاد که می گفت باید این موضوع را بررسی کنیم و یا 
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اینکه الزم است در خصوص آن فکر کنم بعد جواب بدهم« )امینی 1361: 119(. 
در  بهشتی  دکتر  که  بود  حدی  به  شاگردان  با  تعامل  در  عالمه  اخالقی  متانت  و  حوصله 
زندگی نامه اش این منش عالمه را به عنوان علِت انصراف خود از رفتن به خارج برای مطالعه 
فلسفه و حضور مستمر پنج ساله )از سال 1330 تا 1335( در درس شفا و اسفار عالمه طباطبایی 
ذکر می کند )گلی زواره 1380: 126(. میزان شوق شاگردان عالمه طباطبایی و گشودگی اش به 
روی شاگردان، در ذکر خاطره عالمه دربارۀ مرتضی مطهری هم به خوبی ابرازشده است )گلی 
تا  و  مطهری  مرتضی  همه  از  بیش  عالمه1،  شاگردان حوزوی  میان  در  اما  132(؛  زواره 1380: 
حدی دکتر بهشتی2 در »شرح و تفصیل و بسط« اندیشه های ایشان و »انتقال آن افکار به گفتمان 
انقالب اسالمی« نقش داشته اند. در میان شاگردان عالمه طباطبایی هیچ کس به اندازۀ سید هادی 
http:// :1394 خسروشاهی در »گردآوری و چاپ آثار« عالمه نقش نداشته است )خسروشاهی

www.khosroshahi.org(. مطابق با گزارش خسروشاهی اگر اهتمام جدی او و برخی شاگردان 

عالمه در جمع آوری و چاپ برخی آثار استاد نبود شاید »آثار پراکنده« عالمه به سختی تنظیم 
می شد و مخاطبان با افکار اجتماعی - سیاسی عالمه آشنا نمی شدند و آثاری همچون بررسی های 

اسالمی در دو جلد و اسالم و انسان معاصر هم به طبع نمی رسیدند.
برخی دیگر از شاگردان 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 اجتماعی - سیاسی عالمه 

1. بر اساس گزارش های موجود، شاگردان و مخاطبان حوزوی مشهور عالمه طباطبایی عبارتند از شهید مرتضی 
بهشتی، شهید سید محمدرضا سعیدی، شهید علی قدوسی، شهید سید  مطهری، شهید دکتر سید محمد حسینی 
محمدعلی قاضی طباطبایی، شهید دکتر مفتح، شهید دکتر محمدجواد باهنر، امام موسی صدر، آیت اهلل خامنه ای، 
آیت اهلل خوشوقت، آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی، آیت اهلل حسن حسن زاده آملی، آیت اهلل جوادی آملی، علی 
سعادت پرور تهرانی، آیت اهلل محمود امجد، آیت اهلل محمد محمدی گیالنی، آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی، آیت اهلل 
جعفر سبحانی، آیت اهلل سید عزالدین حسینی زنجانی، عالمه محمدحسین حسینی تهرانی، سید هادی خسرو شاهی، 
آیت اهلل  چون  افرادی  عالمه،  شاگردان  میان  در  امینی.  ابراهیم  میانجی،  احمدی  علی  ممدوحی،  حسن  آیت اهلل 
حسن زاده آملی، علی سعادت پرور تهرانی، آیت اهلل خوشوقت از شاگردان عرفانی و اخالقی عالمه بوده اند که 
بیشتر استفاده شخصی از اندیشه های استاد نموده اند و انتقال اندیشه های آنان از مسیر تکوین گفتمان انقالب اسالمی 
قابل پیگیری نیست. بنا بر گزارش های موجود، مخاطبان دانشگاهی مشهور عالمه طباطبایی عبارتند از هانری کربن، 
یداهلل  دینانی، دکتر جواد فالتوری، دکتر  داریوش شایگان، دکتر  بازرگان،  مهندس  نصر،  دکتر جزایری، دکتر 

سحابی، ذوالمجد طباطبایی، باستانی پاریزی )خسروشاهی 1391: 47(.
2. تأثیرپذیری افکار اجتماعی و سیاسی دکتر بهشتی از عالمه طباطبایی و نقش بهشتی در شرح و بسط اندیشه های 

عالمه نیاز به بررسی و تحقیق بیشتری دارد.
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سهیم بوده اند. اگر تفسیر المیزان به زبان عربی می ماند و توسط شاگردان عالمه ترجمه نمی شد 
بدون شک از تأثیرگذاری آن بر فضای فکری و فرهنگی و سیاسی دهه 40 و 50 می کاست. 
در میان شاگردان دانشگاهی عالمه افرادی چون دکتر نصر در »سفارش« کتاب به عالمه نقش 
داشته اند )نصر 1385( اما باید توجه داشت که این سفارش ها در راستای مطالعات و دغدغه های 
عالمه طباطبایی، صورت گرفته است. درواقع، تفکر و مشِی عالمه و نوع کالس و حلقه های 
فکری او بود که این مطالبه را در دیگران ایجاد می کرد که از عالمه بخواهند کتاب هایی از 
نوع بدایه، نهایه و امثال آن نوشته شود. به بیان دیگر، این عالمه بود که زمینه چنین سفارش هایی 
را فراهم می کرد نه این که این سفارش ها عالمه را به راه آورده باشد و او را در این خط درگیر 
جامعه کرده باشد. با توجه به این نکته، می توان از نقش دکتر نصر در سفارش کتاب های قرآن 

در اسالم و شیعه در اسالم سخن گفت.

ج( اجتماعات گفتمانی

اجتماعات گفتمانی، بستر نهادِی انتشار اندیشه های عالمه طباطبایی و پیوند آن با گفتمان انقالب 
از مؤسسات آموزشی اسالمی جدید همچون  اسالمی را فراهم ساخته است. عالمه طباطبایی 
مدرسه حقانی )تحت سرپرستِی دکتر بهشتی، صدوقی و مصباح یزدی( و نشریات مهم حوزوی 
همچون مکتب اسالم )1337( و مکتب تشیع )1338( )جعفریان 1386: 227، 228، 233،343، 345-

347؛ میرسپاسی 1389: 160، 153-160( حمایت فکری می کرد که برخی از آثار عالمه در همین 
مؤسسات آموزشی تدریس می شد و به طبع می رسید.

1. مؤسسه آموزشی اسالمی

یکی از مؤسسات آموزشی اسالمی که عالمه از آن حمایت فکری می کرد و شاگردان وی نیز 
از بانیان اصلی آن بودند، مدرسه حقانی است. دکتر بهشتی، ربانی شیرازی، مشکینی، حائری 
تهرانی، سید مرتضی جزایری از بنیان گذاران مدرسه حقانی بودند که مدتی هم مدیریت آن بر 
عهدۀ قدوسی داماد عالمه بود که مصباح یزدی نیز به وی کمک می کرد. کارهای پژوهشی 
مدرسه درزمینة تفسیر، فلسفه و فقه در اختیار مصباح، بهشتی و آذری قمی بود. مدرسه حقانی 
با راهنمایی، همراهی و همکاری عالمه طباطبایی به تربیت نسلی از طالب جوان پرداخت. این 
مدرسه به بهترین مدرسه با باالترین سطح برنامه در حوزۀ علمیه قم تبدیل شد. عالمه دو کتاب 
بدایه و نهایه را در امتداد حرکت این مدرسه برای تدوین متون جدید درسی برای طالب و برای 
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تقویت درس فلسفه، تألیف کرد )جعفریان 1386: 172-177(.

2. مجالت اسالمی

عالمه از نشریات مهم حوزوی همچون مکتب اسالم )1337( و مکتب تشیع )1338( )جعفریان 
1386: 227، 228، 233، 343، 345-347؛ میرسپاسی 1389: 160، 153-160( حمایت کرده است که 

جملگی، از مجالت تأثیرگذار در تکوین گفتمان انقالب اسالمی 57 به شمار می روند.

مکتب تشیع

مکتب تشیع توسط گروهی از فعاالن سیاسی - مذهبی تأسیس شد که مضمون »احیای تفکر 
دینی« و »راه راست تشیع« را دنبال می کردند. نشریه مکتب تشیع توسط آقایان هاشمی رفسنجانی، 
محمدجواد باهنر و محمدباقر مهدوی منتشر می شد. تقریباً همة سخنرانان و نویسندگان این مجله 
به رهبران گروه های  بعدها  از آن ها  بسیاری  بودند که  انقالب اسالمی  از چهره های سرشناس 
مختلف در جمهوری اسالمی تبدیل شدند. عالمه طباطبایی به عنوان فیلسوف و مفسر برجسته 
و نام آور، در اولین مجلد مکتب تشیع در بهار 1338 مقاله »زن در اسالم« را می نویسد که گفته 
می شود مباحث کتاب مطهری در خصوص نظام حقوقی زن در اسالم ناشی از این مقاله و آراء 
عالمه در المیزان است. جلد دوم مکتب تشیع در بهار 1339 به بحث عالمه طباطبایی در باب 
به نوبة خود، نشان دهنده نقش  ابعاد سیاسی و اجتماعی تشیع اختصاص دارد که  تبیین  تشیع و 
محوری عالمه طباطبایی به مثابه استاد و روحانی رده باالیی است که در حلقه های فکری جنبش 
اصالح گری سیاسی، فعاالنه حضور دارد. از حیث تحلیل گفتمانی انتشار نتایج گفتگوهای عالمه 
با هانری کربن در مجله مکتب تشیع، با توجه به صبغة سیاسی - مذهبی این مجله، امری معنادار 
و مهم است و به نحوی از سرشِت سیاسی اندیشه عالمه و نسبت آن با گفتمان انقالب اسالمی 

خبر می دهد.

مکتب اسالم

مجله »درس هایی از مکتب اسالم« که بعدها به نام »مکتب اسالم« معروف شد توانست با بیش از 
صد هزار شمار در میان خانواده های مذهبی راه خود را باز کند و جایگاه ممتازي به دست آورد. 
غالب پایه گذاران و اعضای هیأت تحریریه این مجله )سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، مجدالدین 
محالتی، ناصر مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، حسین نوری، محمد واعظ زاده خراسانی، سید 



سـال بیستم / شمـاره هشتاد و یک / زمستان 461397   پـژوهشنامة متیـن

موسی صدر، سید مرتضی جزایری و علی دوانی( که از سوی آیت اهلل شریعتمداری، پشتیبان 
به حساب می آمدند. طبق گزارش های  از شاگردان عالمه طباطبایی  معنوی و مالی هم می شد 
موجود، واکنش نسل جوان حوزه و عالمان به این مجله بسیار مثبت و تشویق کننده بود و عامه 
مردم ایران، در سراسر کشور از انتشار مجله استقبال خوبی به عمل آوردند. مجله مکتب اسالم، 
اندیشه های نو مذهبی را که در  تا  از مهم ترین نشریه های دینی - حوزوی بود که می کوشید 
قم پدید می آمد و البته متأثر از جریان های نوگرای اسالمی تهران بود، به مشتاقان عرضه کند. 
کسانی که دوستدار گرفتن اسالم از حوزه بودند، نشریه مکتب اسالم را راه ارتباطی خود با حوزه 
تلقی می کردند. در سال های نخست این مجله، سنگین ترین مقاالت، از آن عالمه طباطبایی بود 

)جعفریان 1386: 182-181، 184(.
سری مقاالت عالمه تحت عنوان »اسالم به احتیاجات واقعی هر عصری پاسخ می دهد« و 
»مقررات ثابت و متغیر در اسالم« در سال دوم این مجله، تالشی برای طرح این نظریه بود که 
اسالم می تواند در جهان معاصر مبنای زندگی جدیدی قرار بگیرد. عالمه در این دو مقاله، به 
طرح اندیشه اجتماعی و حکومت در اسالم پرداخته است و چنانچه پیش  از این گفته شد، این 

طرح مبتنی بر درک جمهوری خواهانه عالمه از حکومت در گفتمان اسالمی است.

د( ژانر نوشتاری و گفتاری

سازوکارهای  از  یکی  است،  داشته  نوشتن  بر  که  اهتمامی  و  طباطبایی  عالمه  نویسندگی  بعد 
نوع  می کند.  آشکار  را  اسالمی  انقالب  گفتمان  با  آن  پیوند  و  عالمه  اندیشه  انتشار  اجتماعی 
نوشته های عالمه هم موضوع حائز اهمیتی است. بررسی فهرست و محتوای آثار عالمه صرف نظر 
از تفسیر المیزان نشان می دهد که او برای طیف متنوع مخاطبان حوزوی و طالب )برای مثال 
کتاب اصول فلسفه و بدایه(، نوجوانان )کتاب تعالیم اسالم(، دانشجویان و دانشگاهیان )کتاب 
و شیعه در اسالم( و  قرآن در اسالم  ایرانی )کتاب  والیت و زعامت در اسالم(، مخاطبان غیر 
مخاطبان عامه مردم )بررسی های اسالمی جلد 1 و 2( متن تهیه کرده است. در همین متون است 

که عالمه به تبیین تفاوت دیدگاه اسالم با دموکراسی و سوسیالیسم پرداخته است.
باوجوداینکه بخش قابل توجهی از آثار عالمه طباطبایی از درون جلسات، حلقه های فکری 
و کالس های درسی اش بیرون آمده است؛ اما او همواره اهتمام جدی به نوشتن این مباحث نشان 
داده است. عالمه طباطبایی فیلسوف شفاهی نبود، چنانچه هیچ یک از آثارش از سنخ سخنرانی و 
خطابه نیست. الگوی نویسندگی عالمه، تعاملی و اجتماعی است. او دیگران را به ارزیابی آثارش 
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تشویق می کرده است. این نوع از نویسندگی، بحث های ایشان را در چهارچوب بخصوصی قرار 
می داد و ویژگی مشخصی به آثار وی می داد به شکلی که باعث می شد مباحث عالمه به متون 
جدی فلسفی و تفسیر تبدیل شود و این امکان فراهم شود که این متون از انسجام و استحکام 
باالیی برخوردار شده، همچون »ذخیره معنایی« برای شاگردان و مخاطبانش به شمار رود و بارها 
و بارها خوانده شوند. از طرفی، عالمه کتاب های درسی فلسفه را در حوزه علمیه، به کتاب های 
آسان تری جهت تدریس تبدیل کرد و بسیاری از مسائل پیچیده را به زبانی نسبتاً ساده  و ملموس 
بیان کرد. کسی که این نوع نوشتن و این نوع مواجهه با جامعه را در پیش گرفته است، پیشاپیش 
معلوم است تا چه میزان در تکوین گفتمانی اسالمی با صبغه اجتماعی و سیاسی پررنگ، نقش 

ایفا کرده است.
در  او  نقش  فهم چگونگی  و  افکارش  انتشار  در  طباطبایی  عالمه  نویسندگی  بُعِد  اهمیت 
تکوین گفتمان انقالب اسالمی وقتی بهتر معلوم می شود که توجه کنیم عالمه نسبت به مراجع 
تقلید، فعاالن سیاسی، مبلغان، واعظان و استادان دانشگاه زندگی اجتماعی - علمی متفاوتی را 
در پیش گرفته بود. عالمه باوجود جایگاه فقهی اش، هیچ گاه رساله عملیه منتشر نکرد، فتوا نداد 
و امام جماعت نشد؛ موقعیت سوژگی فقیه را در ساختار کلی هویت اجتماعی و حرفه ای خود 
فعال نکرد بلکه موقعیت سوژگی »فیلسوِف مفسر« را در شرایطی که تالش های قبلی در احیای 
فلسفه نافرجام مانده بود1، انتخاب کرد و همواره از موقعیت سوژگِی »خطیب«، »مبلغ« و »واعظ« 
در معنای متعارف آن، پرهیز داشت. کنار گذاردن خطابه و وعظ فقط به خاطر روحیة گوشه گیر 
عالمه نبود بلکه ایشان در آن زمان راه تبلیغ را راه دیگری می دانست و بسط اسالم را در عمیق 
نمودن معارف اسالمی می دید. عالمه طباطبایی تالش داشت مباحث اسالمی را به طور گسترده 
طرح کند بدون آن که این گستراندِن تعالیم اسالمی 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 کند و متفاوت شود. چنانچه از راهبرد یا سیاسِت نشر 
عالمه برمی آید، او معتقد است در زمانه انتشار فلسفه و ایدئولوژی باید صورت فلسفِی معارف 
اسالمی بسط داده شود و باید معارف عمیق اسالمی در سطح عمومی و گسترده طرح شوند. 
تأکید عالمه دربارۀ ضرورت تدریس علنی و عمومی علوم عقلی، تفسیر و عرفان و اخالق که 

1. در این رابطه، مصباح یزدی می گوید: »بیش از 90 درصد فعالیت های حوزه علمیه بر محور فقه و اصول 
دور می زد و ضرورت تجدیدنظر در برنامه های درسی عیان بود و کرسی های تدریس دیگری باید برپا 

می شد و البته عده ای اقداماتی انجام دادند ولی به جایی نرسیده بود« )مصباح یزدی 1386: 44(.



سـال بیستم / شمـاره هشتاد و یک / زمستان 481397   پـژوهشنامة متیـن

جملگی نگاهی باطنی و عمیق به معارف اسالم دارند از همین منظر جامعه شناختی  قابل فهم است.

نتیجه گیری
مسئله نوشتار حاضر، بررسی نقش عالمه طباطبایی در تکوین دال جمهوری اسالمی در معنای 
موردنظر گفتمان انقالب اسالمی بود. مقاله حاضر نشان داد عالمه طباطبایی در پی ریزِی بنیادهای 
فلسفی اندیشه جمهوری اسالمی )با سه مؤلفه اساسی: 1. حکومت قانون اسالم؛ 2. حکومت مردم 
بر مردم؛ 3. والیت فقیه(. در معنای موردنظر گفتمان انقالب اسالمی نقش مهمی داشته است. 
عالمه در تبیین حکومت قانون اسالم در معنای موردنظر گفتمان انقالب اسالمی )در تقریر امام 
خمینی( و اثبات برتری قوانین اسالم بر قوانین بشری )به ویژه گفتمان دموکراسی و مارکسیسم( 
نقش برجسته ایفا نموده است. اگر خروج از نظم سلطانی، مهم ترین شرط امکان تکوین مفهوم 
»جمهوری اسالمی« در گفتمان انقالب اسالمی 57 باشد، عالمه طباطبایی - در کنار امام خمینی- 
انقالبی و  به »نظم جمهوری« اسالمی را برای شاگردان  شرایط امکان گذار از »نظم سلطانی« 
رهبران فکری انقالب اسالمی فراهم کرد. عالمه طباطبایی با طرح مفاهیم بدیعی همچون »مُلک 
دال جمهوری  تکوین  اجتماعِی   - فلسفی  زمینه های  دینی«،  اجتماعی  »حکومت  و  اجتماعی« 
اسالمی را مهیا کرد. عالمه با انتقال ثقل مباحث از حکومت به اجتماع و برجسته کردن تفسیر 
اجتماعی از »انسان، دین و حکومت«، از تشکیل »حکومت اجتماعی دینی« در عصر غیبت سخن 

گفت که مشخصه اصلی آن، »حکومت مردم بر مردم تحت هدایت ولی مسلمین« است.
به عقیده عالمه، تحقق والیت سیاسی در زمان حاضر به شکل جمهوری امکان پذیر است. 
را  والیت فقیه  اساساً  بلکه  نمی بیند،  تناقضی  نه تنها  اجتماعی،  مُلک  و  والیت فقیه  میان  عالمه، 
مبتنی بر مُلک اجتماعی می داند. عالمه در چهارچوب بحث »اعتباریات ثابت و متغیر در اسالم«، 
درکی مترقی از جایگاه والیت در گفتمان اسالمی ارائه می کند و بر این مبنا، عالوه بر نشان دادن 
فطری بودن و ضرورت والیت، اختیارات گسترده ای برای ولی مسلمین قائل می شود که به نگاه 
نمایندگان گفتمان انقالب اسالمی نزدیک است؛ اما عالمه باوجود اعتقاد به اختیارات گسترده 
ولی مسلمین در ادارۀ اجتماع، باب هرگونه اقتدارگرایی، استبداد و کناره گیرِی حکومت از مردم 
را نیز می بندد و به این ترتیب، با اثبات همخوانِی »والیت سیاسی با نظم جمهوری« نقش مهمی در 

تکوین دال جمهوری اسالمی در گفتمان انقالب اسالمی، بازی می کند.
هرچند عالمه طباطبایی به طور مشخص نامی از اسطوره »جمهوری اسالمی« نمی برد؛ اما جایگاه 
برجسته مفهوم »مُلک اجتماعی« و »حکومت اجتماعی دینی« در اندیشه او، تبیین وی از سازگاری 
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میان والیت و مُلک اجتماعی، التفات او به تفاوت »مبانِی« دموکراسی و حکومت اسالمی و پرهیز 
آگاهانه اش در استفاده از اصطالح هیبریدِی »دموکراسی اسالمی« و بی معنا و غلط دانستن این 
اصطالح )طباطبایی بی تا ج 2: 22( و در عوض، استفاده از مفهوم فلسفی »مُلک اجتماعی« و »حکومت 
اجتماعی دینی« به جای مفهوم »دموکراسی اسالمی« )طباطبایی بی تا ج 9: 264( همه، از نقش اندیشه 

عالمه در تکوین دال »جمهوری اسالمی« در گفتمان انقالب اسالمی خبر می دهد.
پیوند اجتماعی اندیشه عالمه با ساخت سیاسی - تاریخی و گفتمان انقالب اسالمی نوعاً 
با  عالمه  است.  بوده  او  پیرامون  گفتمانِی  اجتماعات  و  فکری  حلقه های  شاگردان،  »باواسطه« 
ایجاد و استفاده از »شبکه های روشنفکران و متفکران« در درون »بافت های نهادی تولیدکننده 
از مسائل مختلف تفسیری، فلسفی، اجتماعی و  بر مجموعه ای  با تمرکز  اندیشه« و  فرهنگ و 
سیاسی گفتگوهای مفصل و طوالنی ترتیب داد و نتایج این جلسات را به کمک شاگردان خود 
عالمه  عقلی-اسالمی  درک  کرد.  منتشر  هادی خسروشاهی  و  بهشتی  مطهری،  آقایان  به ویژه 
از حکومت، امکانی برای شخصیت های برجسته انقالبی همچون مطهری و بهشتی باز کرد تا 
اِشکاالت طرح مارکسیستِی »جمهوری دموکراتیک خلق« را آشکار کنند و به جای طرح  لیبرالِی 
»جمهوری دموکراتیک اسالمی« نیز از طرح »جمهوری اسالمی« دفاع کنند. مسموع و مطبوع 
جلوه نمودِن طرح جمهوری اسالمی نزد شاگردان عالمه در برهه پیروزی انقالب اسالمی به ویژه 
مرتضی مطهری و دکتر بهشتی، امری اتفاقی نیست. فهم چگونگی تبدیل شدن مرتضی مطهری 
و دکتر بهشتی به شارحان اصلی اندیشه جمهوری اسالمی1، با ارجاع به اندیشه های اجتماعی - 
سیاسی عالمه طباطبایی بهتر قابل فهم می شود. وقتی رّد پای مفهوم »مُلک اجتماعی«، »حکومت 
اجتماعی دینی« و »جمهوریت« را در دستگاه نظری عالمه طباطبایی و در اندیشه شاگردانش 
بخصوص مرتضی مطهری پی می گیریم، این یافته حاصل می شود که شاگردان انقالبی عالمه 

در شرح دال جمهوری اسالمی به عالمه نظر داشته اند.
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علوم انسانی - اسالمی، به کوشش عبدالحسین خسرو پناه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

اسالم،  - در  زعامت  و  مرجعیت  درباره  بحثی  در  مراجع«،  از  مردم  »انتظارات   )1341( مهدی.  بازرگان، 

شرکت سهامی انتشار.

بیدگلی کاشانی، نعیمه. )1388( »بررسی تطبیقی رابطه عقل و وحی از دیدگاه عالمه طباطبایی و مکتب  -

تفکیک«، مجله طلوع، سال هشتم، شماره 28.

پناهی آزاد، حسن. )1390( »انسان شناسی عالمه طباطبایی«، در عالمه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی-  -

اسالمی، به کوشش عبدالحسین خسرو پناه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

ترکاشوند، احسان و اکبر میرسپاه. )1389( تفسیری نو از اعتباریات عالمه طباطبایی، با نگاهی تطبیقی به  -

رساله اعتباریات و تفسیر المیزان، مجله معرفت فلسفی، سال هشتم، شماره اول.

جعفریان، رسول. )1386( جریان ها و سازمان های مذهبی - سیاسی ایران: از روی کار آمدن محمدرضا  -

شاه تا پیروزی انقالب اسالمی )1320-1357(، قم: نشر مورخ.

حسینی مهرآبادی، زهرا. )1390( »پیامدهای معرفت شناختی اعتباریات عالمه طباطبایی«، در عالمه طباطبایی،  -

فیلسوف علوم انسانی- اسالمی، به کوشش عبدالحسین خسروپناه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

خسروپناه، عبدالحسین و محمد یونس. )1390( »علم و دین از منظر عالمه طباطبایی«، در عالمه طباطبایی،  -

فیلسوف علوم انسانی- اسالمی، به کوشش عبدالحسین خسروپناه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

عملی  - و  علمی  منش  در  »جستارهایی   ،http://www.khosroshahi.or  )1394( هادی.  خسروشاهی، 

عالمه طباطبایی«.

ــــــــــــــــــ . )1391( درباره عالمه سید محمدحسین طباطبایی، قم: کلبه شروق. -

طباطبایی،  - عالمه  در  طباطبایی«،  منظر عالمه  از  بشری  و جامعه  »فطرت   )1390( علی.  گلپایگانی،  ربانی 
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فیلسوف علوم انسانی- اسالمی، به کوشش عبدالحسین خسروپناه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

رمضانی، رضا. )1387( آرای اخالقی عالمه طباطبایی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. -

سبحانی، جعفر. )1361( »جامعیت عالمه طباطبایی«، در دومین یادنامه عالمه طباطبایی، تهران: مؤسسه  -

مطالعات و تحقیقات فرهنگی انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران.

شاکرین، فاطمه. )1390( هستی جامعه از نظرگاه عالمه و شاگردانشان، در عالمه طباطبایی، فیلسوف علوم  -

انسانی- اسالمی، به کوشش عبدالحسین خسروپناه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

شایگان، داریوش. )1371( آسیا در برابر غرب، تهران: باغ آینه. -

شجاعی زند، علیرضا. )1385( برهه انقالبی در ایران، تهران: مؤسسه عروج. -

شریفی، حسام الدین. )1390( »دیدگاه های منطقی عالمه طباطبایی«، در عالمه طباطبایی، فیلسوف علوم  -

انسانی- اسالمی، به کوشش عبدالحسین خسروپناه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

طباطبایی، محمدحسین. )بی تا( تفسیر المیزان، ت رج م ه سید م ح م دب اق ر م وس وی ه م دان ی، قم: دفتر انتشارات اسالمی.  -

شرکت  - تهران:  روحانیت،  و  مرجعیت  درباره  بحثی  در  زعامت«،  و  »والیت   )1341(  . ــــــــــــــــــ 

سهامی انتشار.

ــــــــــــــــــ . )1381( انسان از آغاز تا انجام، ترجمه و تعلیقات صادق الریجانی، تهران: انتشارات الزهرا. -

ــــــــــــــــــ . )الف 1387( روابط اجتماعی در اسالم، به کوشش سید هادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب. -

ــــــــــــــــــ . )ب 1387( والیت نامه، ترجمه همایون همتی، تهران:  انتشارات روایت فتح. -

ــــــــــــــــــ . )الف 1388( بررسی های اسالمی، به کوشش سید هادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب. -

ــــــــــــــــــ . )ب 1388( مجموعه رسائل، به کوشش سید هادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب. -

هادی  - سید  کوشش  به  شیروانی،  علی  تحقیق  و  ترجمه  با  توحیدی،  رسائل  )ج 1388(   . ــــــــــــــــــ 

خسروشاهی، قم: بوستان کتاب.

ــــــــــــــــــ . )1389( تعالیم اسالم، به کوشش سید هادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب. -

ــــــــــــــــــ . )1391( اصول فلسفه و روش رئالیسم، به کوشش سید هادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب. -

 عابدی نژاد داورانی، امین رضا. )1390( »ماهیت حق از منظر عالمه طباطبایی«، در عالمه طباطبایی، فیلسوف  -

علوم انسانی - اسالمی، به کوشش عبدالحسین خسروپناه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

عابدی جعفری، حسن و همکاران. )1390پاییز و زمستان( »تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده  -

 ،5 دوره   ،2 شماره  راهبردی،  مدیریت  اندیشه  کیفی«،  داده های  در  موجود  الگوهای  تبیین  برای  کارآمد  و 

صص151-198.

 عباس زاده، مهدی و حمید امیرچقماقی. )1390( »نسبت دین و فلسفه از منظر عالمه طباطبایی و تأثیر آن  -
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بر علوم انسانی«، در عالمه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی- اسالمی، به کوشش عبدالحسین خسروپناه، تهران: 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

 عبداللهی، مهدی. )1390( »رویکرد و هدف تربیت اخالقی از منظر عالمه طباطبایی«، در عالمه طباطبایی،  -

فیلسوف علوم انسانی- اسالمی، به کوشش عبدالحسین خسروپناه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

فوکو، میشل. )1380( نظم گفتار، ترجمه باقر پرهام، تهران: آگه. -

ــــــــــــــــــ . )1389( دیرینه شناسی دانش، ترجمه عبدالقادر سواری، تهران: گام نو. -

مطالعات  - پژوهشکده  تهران:  علمی،  اجتماع  در  ارتباطات  و  تعامالت   )1385( محمدامین.  قانعی راد، 

فرهنگی و اجتماعی.

الکالئو، ارنستو و شانتال موفه. )1392( هژمونی و استراتژی سوسیالیستی، ترجمه محمد رضایی، تهران:  -

نشر ثالث.

کچویان، حسین. )1382( فوکو و دیرینه شناسی دانش، تهران: دانشگاه تهران. -

کالنتری، عبدالحسین. )1386( معنا و عقالنیت در آراء پیتر وینچ و عالمه طباطبایی، قم: کتاب طه. -

کیاشمشکی، ابوالفضل. )1390( »کاربرد نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی در علوم انسانی«، در عالمه طباطبایی،  -

فیلسوف علوم انسانی- اسالمی، به کوشش عبدالحسین خسروپناه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

»عالمه طباطبایی،  - از منظر عالمه طباطبایی«، در  گلپایگانی، علی ربانی. )1390( »فطرت و جامعه بشری 

فیلسوف علوم انسانی- اسالمی«، به کوشش عبدالحسین خسروپناه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

گلی زواره، غالمرضا. )1380( جرعه های جانبخش، فرازهایی از زندگی عالمه طباطبایی، انتشارات حضور. -

مصاحبه روزنامه جمهوری اسالمی با حجت االسالم والمسلمین احمد احمدی، به مناسبت سی و هفتمین  -

https://hawzah.net ،سالگرد دهه فجر انقالب اسالمی

مصباح یزدی، محمدتقي. )1362( »نقش عالمه طباطبایی در معارف اسالمی«، در یادنامه عالمه طباطبایی،  -

تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول.

ــــــــــــــــــ . )1386( تماشای فرزانگی و فروزندگی، تدوین و نگارش غالمرضا گلی زواره، مرکز  -

انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(.

مصلح، علی اصغر. )1392( ادراکات اعتباری عالمه طباطبایی)ره( و فلسفه فرهنگ، تهران: روزگار نو. -

مطهری، مرتضی. )1361( علل گرایش به مادیگری، قم: انتشارات صدرا. -

مظاهری، محمدمهدی. )1384( »انسان، جامعه و حکومت اسالمی در نگاه عالمه طباطبایی«، مجله پژوهش  -

دینی، شماره یازدهم.

مهرآیین، مصطفی. )1386( شرایط تولید فرهنگ: ریشه های ظهور مدرنیسم اسالمی در هند، مصر و ایران،  -
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پایان نامه دکترا جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما: دکتر علی محمد حاضری.

میر سپاسی، علی. )1389( تأملی در مدرنیته ایرانی، ترجمه جالل توکلیان، تهران: طرح نو. -

نصر، حسین. )1385( در جستجوی امر قدسی؛ گفتگوی رامین جهان بیگلو و سید حسین نصر، ترجمه  -

سید مصطفی شهرآیینی. تهران: نشر نی

واعظ زاده خراساني، محمد. )1360( سیري در زندگي علمي و انقالبي استاد شهید مرتضي مطهري، در  -

»یادنامه استاد شهید مطهري«، کتاب اول، زیر نظر عبدالکریم سروش، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي.

طباطبایی«،  - عالمه  سیاسی  اجتماعي  اندیشه  و  اعتباري  ادراکات  «  )1383( احمدرضا.  یزداني مقدم، 

پایان نامه کارشناسي ارشد علوم سیاسي، استاد راهنما: داوود فیرحی، قم: دانشگاه باقرالعلوم)ع(.

ــــــــــــــــــ . )الف 1390( »فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی«، در عالمه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی-  -

اسالمی، به کوشش عبدالحسین خسروپناه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

ــــــــــــــــــ . )ب 1390( فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی و ایران معاصر، پایان نامه دکترا علوم سیاسي،  -

استاد راهنما: منصور میراحمدی، قم: دانشگاه باقرالعلوم)ع(.

ــــــــــــــــــ . )1391( انسان شناسی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و عالمه طباطبایی، تهران:  -

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس. )1389( نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه هادی جلیلی، تهران:  -
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