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Abstract  

A study of the secularist thoughts of freedom movements facing with Islamic Revolution's 

discourse with respect to Bazargan's Perspective In this regard, the components of 
secularism in Bazargan's thinking, including nationalism, opposition to the principle of 

Velayat-e Faqih, interpretation of religion based on liberalism, opposition to the 

establishment of religious government, opposition to the implementation of religious laws 

were examined. Moreover, facing Islam with thought of freedom movement was among 

debated issues. Results indicate that according to discourse analysis, nationalisms attached 

to the minimum role of religion are the basis of central freedom movement and this will 

lead to the political secularism. The nature of freedom movement is in contrast with Islamic 

revolution discourse. So that these two point of view would be classified as in total 

contradiction. 

 

 

Keywords: Secularism, Freedom Movement, Islamic revolution, Mehdi Bazargan, 
Guardianship of the Islamic Jurist.  

 

  

mailto:feizafra@chmail.ir


222  98 پاییز ، 26شماره  ، 7سال  ، سیاست متعالیه 

 252-227، صفحات 8931 پاییز، 26، شماره 7سیاست متعالیه، سال 

73357 .9702/sm. 99772 .07DOI: 

 

 

 بررسی اندیشه سکوالریستی نهضت آزادی در مواجهه با

 گفتمان انقالب اسالمی با تأکید بر اندیشه مهندس بازرگان

 
 1عیسی مولوی وردنجانی

 2افرا داود فیض
 

  molavi131@gmail.com :دانشجوی دکتری انقالب اسالمی، دانشگاه معارف اسالمی، قم، ایران )نویسنده مسئول(. 1

 feizafra@chmail.ir: تادیار، گروه معارف اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهر قدس، تهران، ایراناس. 2

 

 25/01/1931 تاریخ پذیرش:؛  11/11/1931 تاریخ دریافت:
 

 

 چکیده

با گفتمان انقالب اسالمی با تأکید بر اندیشه مهندس مهدی  هدف پژوهش حاضر تبیین اندیشه سکوالریستی نهضت آزادی در مواجهه
گرایی، مخالفت با اصل والیت فقیه، تفسیر دین براساس   های سکوالریسم در اندیشه بازرگان شامل ملی بازرگان بود. در این راستا، مؤلفه

همچنین اسالم ناب محمدی و مواجهه اندیشه ، مخالفت با اجرای احکام دینی بررسی شد. مخالفت با تشکیل حکومت دینیلیبرالیسم، 
های تحقیق حاکی از آن است که بر   اند. یافته نهضت آزادی با گفتمان انقالب اسالمی از دیگر مباحث مورد بحث در این پژوهش بوده

ایر مفاهیم این بندی س  دال مرکزی نهضت آزادی و اساس مفصل« گرایی با نگرش حداقلی به دین  ملی»اساس روش تحلیل گفتمان، 
شود. ماهیت نگرش نهضت آزادی با گفتمان   اندیشه محسوب شده و این نگرش حداقلی، در حیطه سیاست منجر به سکوالریسم می

انقالب اسالمی در تضاد قرار دارد؛ چرا که در گفتمان انقالب اسالمی، اسالم ناب با نگرش حداکثری به دین، دال مرکزی گفتمان 
شود. بنابراین نوع مواجهه این دو اندیشه کامال در   بندی می  ها توسط این نگرش مفصل  دهد و سایر دال تشکیل می انقالب اسالمی را

 شود.  تضاد یکدیگر ارزیابی می
 

 گرایی.  سکوالریسم، نهضت آزادی، انقالب اسالمی ایران، مهدی بازرگان، والیت فقیه، ملی های کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

های دینی بود. این   جدد به ایران، آغاز تهاجم جریان روشنفکری بر ضد سنتپیامد ورود ت

برداری از غفلت متفکران اسالمی و در لوای جذابیت دستاوردهای تکنولوژیک،   جریان ضمن بهره

درصدد بود تفکر غرب را در معادالت فکری جامعه ایران وارد کند و نظام اعتقادی جدیدی را 

ناچار جریان سکوالر با تغییر رویکرد، تالش کرد  این طیف از روشنفکری، به بنیان نهد. با شکست 

کردن  1گیری از نفوذ دین در جامعه، اعتماد جوانان را جلب نموده، زمینه را برای سکوالریزه  با بهره

های غربی به   های مختلفی با الهام از اندیشه  جامعه ایران فراهم کند. در این راستا، جریان

ها، نهضت آزادی بود که با رهبری مهندس مهدی   سازی دینی پرداختند. ازجمله این جریان  تئوری

های غربی پرداخت. مسئله پژوهش حاضر بررسی اندیشه   بازرگان به تلفیق دین با اندیشه

 سکوالریستی نهضت آزادی در مواجهه با گفتمان انقالب اسالمی است.

های   های التقاطی در جامعه اسالمی منجر به ایجاد چالش  گیری اندیشه  با توجه به اینکه شکل

شود، باید اذعان داشت پرداختن به چنین مسائلی از این جهت حائز اهمیت است   ایدئولوژیکی می

که با تحلیل گفتمان نهضت آزادی، میزان شباهت و افتراق آن با گفتمان انقالب اسالمی، جهت 

گردد که نوآوری تحقیق   دید گفتمان نهضت آزادی فراهم میسازی و ته  بررسی دقیق میزان غیریت

رسد نهضت آزادی با محدود ساختن گستره   شود. به نظر می  حاضر نیز در این دستاورد لحاظ می

نگاه دینی خود بر تجربه بشری و عقل ابزاری و محروم کردن خود از معارف خطاناپذیر وحی، به 

های سکوالریسم،  گیری از آموزه و به جهت تأکید مفرط در بهرههای غربی افتاده   دامان ایدئولوژی

کند.  های غربی به دین حداقلی بسنده می  برد و در نهایت در وادی اندیشه مبانی دین را به محاق می

 دهد.  با ابتنای بر فرضیه مذکور، سکوالریسم دال مرکزی گفتمان نهضت آزادی را تشکیل می

توان به موارد ذیل اشاره  شده، می بانی فکری نهضت آزادی نوشته ازجمله آثاری که در مورد م

 کرد:

                                                        

1. Secularisation 
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)ر.ک:  «شناختی به گسست میان نهضت آزادی و انقالب اسالمی ایران  نگاهی معرفت»مقاله 

گرایانه و... پرداخته و نویسنده   شناسی، نگاه علم  (. این مقاله به مبانی انسان1811صدر شیرازی، 

 اندیشه مهندس بازرگان اشاره داشته است. بیشتر به متدولوژی 

ر.ک: قادری و «)مبانی اندیشه سیاسی مهندس بازرگان با تأکید بر نسبت دین و سیاست»مقاله 

(. نویسنده در این تحقیق به دنبال کشف رابطه دین و سیاست در اندیشه مهندس 1831زاده،   حاجی

ه بازرگان ضرورتی بر ارتباط دین و سیاست رسد که در اندیش  بازرگان بوده و به این نتیجه می

« رابطه دین و سیاست در اندیشه مهندس بازرگان»که چنین فرایندی در مقاله   نیست. همچنان

 ( طی شده است.1831)ر.ک: خواجه سروی، 

مبانی فکری نهضت آزادی در حوزه دین و سیاست با تأکید بر اندیشه مهندس »اثر دیگر 

( است که نویسنده ضمن بیان مبانی فکری 1833وردنجانی و ارجینی، )ر.ک: مولوی  «بازرگان

گرایی، لیبرالیسم، اومانیسم، دموکراسی، به اندیشه سکوالریستی نهضت  نهضت آزادی همچون علم

در این « پژوهی  شناسی دین آسیب»آزادی به صورت گذرا اشاره کرده است. تحقیق دیگر کتاب 

(، اما نویسنده مبتنی بر چارچوب 1831خسروپناه،  )ر.ک: باشد حوزه بسیار حائز اهمیت می

اینگونه است « شناسی معاصر  دین»که کتاب   ها نپرداخته است. همچنان  مشخصی به نقد اندیشه

ها  (. افزون بر اینکه نویسنده با نگاهی سکوالریستی به تحلیل اندیشه1831)ر.ک: محمدی، 

 ارد.پردازد که با واقعیت فاصله بسیار د  می

توان گفت که تحقیقی مرتبط با اندیشه   هایی که در این حوزه مشاهده شد، می  با توجه به نوشته

سکوالریستی نهضت آزادی در مواجهه با گفتمان انقالب اسالمی یافت نشد. البته برخی از آثار به 

العه قرار عنوان یک فعالیت پژوهشی مورد مط  اند، اما به  این موضوع به صورت جزئی پرداخته

 نگرفته است.

 شناسی سکوالریسم  مفهوم

ترین معنای خود به توسعه اومانیسم اشاره دارد؛ چراکه در آن مردم  سکوالریسم در وسیع

اند  شروع به نشان دادن عالقه بیشتر به دستاوردها و امکان ارضای خاطر در این جهان کرده
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مسلمان، هرچند مبنای ناتوانی و  (. در اندیشه روشنفکران سکوالر111: ص1811)سیاوشی، 

 گیرد. چیز قرار نمی  شود، اما مانند اومانیسم، انسان میزان و معیار همه نیازمندی انسان شکسته می

اومانیسم روشنفکران سکوالر مسلمان، اومانیسم خاص است، یعنی به نوعی اومانیسم تعدیل 

کید بر توانایی عقل و دانش بشری، تأکید شده به دور از اصول الحادی معتقدند که آثاری مانند تأ 

باختن شدید افکار تقدیرگرایانه و   جهانی، رنگ  بر آزادی و اختیار انسان در ساختن زندگی این

گری  حاکمیت نظریات دینی بر عرصه اندیشه سیاسی و حکومت و رد حاکمیت، نفی واسطه

توان از اثرات اومانیسم  دارد که میغیره را  روحانیون دینی بر جامعه و در ارتباط فرد و خدا و

 غرب بر اندیشه مسلمانان سکوالر به حساب آورد.

 روش تحلیل گفتمان الکال و موف

تحلیلی و براساس نظریه تحلیل گفتمان الکال و -الگوی تبیینی پژوهش حاضر بر رویکرد تبیینی

های   ای در تبیین پدیده  العاده  مبتنی است. نظریۀ گفتمان این دو اندیشمند سیاسی، قابلیت فوق 1موفه

به دست « بندی مفصل»اجتماعی و سیاسی دارد. این قابلیت در سایۀ بکارگیری مفاهیمی چون 

بندی، کُنشی است که میان عناصر مختلفی مانند مفاهیم، نمادها، اعمال وغیره چنان   آید. مفصل  می

رو، هویت   یابند. از این  و هویتی جدید می کند که هویت اولیۀ آنها دگرگون شده  ای ایجاد می  رابطه

بندی میان عناصر گوناگون آن به وجود   هایی که از طریق عمل مفصل  یک گفتمان، در اثر رابطه

 (.14: ص1818گیرد )تاجیک،   آید، شکل می  می

بندی، قدرت،   هایی مانند دال مرکزی، دال شناور، مفصل  در روش تحلیل گفتمان از مولفه

ترین مؤلفه در یک گفتمان، دال   ها استفاده شده که مهم  دال تهی وغیره برای تبیین گفتمان ضدیت،

ها حول محور آن   مرکزی آن است. دال مرکزی، به شخص، نماد یا مفهومی که سایر دال

ها، دال مرکزی به   (. بنابراین، در گفتمان11: ص1814گویند )خلجی،   شوند، می  بندی می  مفصل

                                                        

1. Laclau & Mouffe 
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ملی گرایی  
 سکوالر

 آزادی

 دموکراسی

توسعه  
 داخلی

سیاست  
 خارجی

قانون  
 اساسی

 امنیت ملی

ریزد، به همین دلیل هسته اصلی یک   عمود خیمه است که اگر برداشته شود، خیمه فرو میمثابۀ 

 ها نیز منوط به دال مرکزی است.  دهد و معنایابی سایر دال  گفتمان را تشکیل می

 . نظام معنایی و دال مرکزی گفتمان نهضت آزادی ایران1

های گفتمانی   ختار و آرایش و دالبا بررسی نظامنامۀ تأسیس نهضت آزادی ایران، برنامۀ سا

هایی چون قانون اساسی،   مشاهده است. این گفتمان دارای مفاهیم و دال جریان نهضت آزادی قابل 

گرای   ملی»خواهی است که حول دال مرکزی   امنیت ملی، پیشرفت، عمران و آبادانی و آزادی

کراسی، امنیت ملی، توسعه داخلی، اند. مفاهیمی همچون آزادی، دمو  بندی شده  ، مفصل«سکوالر

« گرای سکوالر  ملی»هایی هستند که براساس دال مرکزی   قانون اساسی و سیاست خارجی دال

 اند.  معنادهی شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ترسیم گفتمان نهضت آزادی1شکل

 های سکوالریسم در اندیشه مهندس بازرگان . مؤلفه1-2

ها را  بازرگان شکل گرفت. ایشان سایر مؤلفه های  گفتمان نهضت آزادی بر محور اندیشه

بندی و معنادهی کرده و آرمان تشکیل نظام   مفصل« گرایی سکوالر  ملی»براساس دال مرکزی 
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ای را داشت. بازرگان دو مرحله فکری را از سرگذرانده که   دموکراسی براساس چنین اندیشه

ع از دین و مبارزه برای رفع ترین ویژگی بازرگان در مرحله اول فکری خویش، دفا مهم

شود. ایشان برای رفع انحطاط و ایجاد حرکت و رشد در جامعه اسالمی   ماندگی خالصه می عقب

گرایی، پیوند دنیا و آخرت متوسل   های گوناگونی مانند فهم اجتماعی دین، دعوت به عمل  به روش

سخنرانی خود با عنوان (. در مرحله دوم فکری و در آخرین 814: ص1831شود )محمدی،   می

متأثر از فضای پیرامونی، دچار نوعی استحاله و دگردیسی « خدا و آخرت هدف بعثت انبیاء»

شود و دین را در حوزه خصوصی زندگی قرار داده و مدیریت حوزه اجتماعی حیات   پارادایمی می

 (.113: ص1811سپارد )قریشی،   آدمی را به دست عقل و علم می

رود  یاست، در اندیشه رهبر نهضت آزادی به عنوان دال مرکزی به شمار میجدایی دین از س

دانست.   های بنیادین مدرنیته می (. چراکه سکوالریسم را از مؤلفه14: ص1838)ر.ک: بازرگان، 

رو تأکید   ابتنای ایشان پس از پیروزی انقالب اسالمی بر عدم دخالت دین در سیاست بود. از این

گونه که در   زند. به اذعان ایشان همان  ردن دین، هم به دنیا و هم به دین ضربه میک  کرد دنیایی می

مورد قرآن ادعا نشده که کتابی برای آموزش اقتصاد، مدیریت وغیره است و این امور را باید با 

(، همانطور نیز سیاست و اصالح امور 41-11: ص1838کمک عقل و تجربه حس کرد )بازرگان، 

 دست آورد.  باید با استمداد عقل به زندگی را نیز

رود   به شمار می« گرای سکوالر  ملی»عنوان یکی از نمایندگان گفتمان   بنابراین، نهضت آزادی به

ملت در  -که مشخصۀ اصلی آن، نوعی برداشت و تفسیر حداقلی از اسالم است که بر عنصر دولت

: 1831د، تأکید دارد )دهقانی فیروزآبادی، عنوان دال مرکزی گفتمان خو  محدوده سرزمین ایران به

گیری   ( برداشت حداقلی از اسالم، منجر به فردی کردن و حذف اسالم از جامعه و شکل133ص

ها در این گفتمان، مانند آزادی،   شود. سایر مؤلفه  مثابه اساس تفکرشان می  سکوالریسم به

ه دین و سکوالریسم معنایابی و دموکراسی، توسعه و سیاست خارجی براساس نگرش حداقلی ب

های زیر   های بازرگان در مورد مؤلفه  گیری  شوند. اعتقاد به سکوالریسم با موضع  بندی می  مفصل

 شود.  مشخص می



232  98 پاییز ، 26شماره  ، 7سال  ، سیاست متعالیه 

 گرایی  الف. تأکید بر ملی

این گفتمان « دال غیر»گرایی  رسد اسالم  بندی گفتمان نهضت آزادی به نظر می  با توجه به مفصل

 -آید تأکید بر عنصر دولت   شود. آنچه از بررسی آثار مهندس بازرگان به دست می  محسوب می

دیگر تقدم ایران بر اسالم است. در مرامنامۀ نهضت آمده است:   عبارت ملت در مقابل اسالم و به

: 1841)نهضت آزادی ایران، « ما مسلمان، ایرانى، تابع قانون اساسى مشروطه و مصدقى هستیم»

هاى اساسی بین نهضت آزادى و نیروهاى انقالبى را در   (. بازرگان یکى از تفاوت11-13، ص1ج

دانست که امام و انقالبیون خواستار اسالم و خدمت به دین بودند، ولى نهضت آزادى،  این می

 خواستار خدمت به ایران بود.

 ب. مخالفت با تشکیل حکومت دینی

های دینی بود. در این راستا حتی  س ارزشنگرانی عمده این جریان، تشکیل حکومت براسا

اند و اگر هم پیامبری تشکیل حکومت  کردند که پیامبران به دنبال تشکیل حکومت نبوده اصرار می

 داده، استثناء بوده است.

نهضت آزادی معتقد است بر فرض اینکه یک حکومت و دولت دینی از همه جهت تمام و 

نباید این حکومت و دولت دخالتی در آن بنماید، دین و  کمال به دست مؤمنان تشکیل شود، آنچه

اخالق مردم است؛ چراکه دولت یعنی قدرت و زور در برابر تجاوز بیگانگان به کشور، اما در برابر 

عقیده، عبادت و رابطه انسان با خود و خدا یعنی آزادی و تقرب، بسیار اشتباه و نقض غرض است 

 گوید: ان با انتقاد از نظام جمهوری اسالمی میکه دولت حضور پیدا کند. این جری

صورت دین و سیاست تابع  در این نظام، شعار دین و دنیا با هم تلفیق شد و به

جایی رساند که گفتند حکومت و بقای نظام یا  روحانیت درآمد و کار را به

دیگر قدرت و حاکمیت از اولویت و اصالت برخوردار است. اگر مصالح  عبارت  به

توان اصول و قوانین شریعت را فدای حاکمیت  ت و حفظ امت اقتضاء نماید میدول

 (.11: ص 1838نمود، تا جایی که توحید نیز تعطیل گردد )بازرگان، 

درخت تنومندی »فرض دانسته و آن را   عنوان پیش افتادگی مسلمانان را به مهندس بازرگان عقب
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(، 111-111: ص1811)بازرگان، « شته شده استداند که توسط پدران خیلی مقدس این ملت کا می

نوعی تهاجم غرب محسوب گردد. )ر.ک: همان:  نه اینکه ریشه در غرب و استعمار داشته باشد و به

« آن چیزی که مبدأ مشترک بدبختی ما ملل مسلمان است مسلمانی ما»(، بلکه معتقد است 111ص

درست شود، نه دنیاست، نه دین و نه خدا؛  (، چراکه دینی که به خاطر دنیا111باشد )همان: ص می

شرکی در کنار و در برابر توحید و مصداقی از انقالب و بازگشت به عقب یا به خسران و هالکت 

 (.11: ص1838است )بازرگان، 

بازرگان مرشد فکری نهضت آزادی، اصالح امور دنیوی توسط پیامبران را موجب تنزل شأن 

طلبان متفکر بشری گردند و شأن پیامبران  شود در حد اصالح منجر می ای که  ها دانسته، به گونه آن

 گوید: باره می مانند گاندی، پاستور و مارکس شود. ایشان در این

ها و انجام کارهای اصالحی و تکمیلی دنیا در سطح مردم، دور از شأن  ابالغ پیام

، 1ها ود مارکسخدای خالق انسان و جهان بوده و تنزل دادن مقام پیامبران به حد

: 1838، جمشید و بزرگمهر و حمورابی است )بازرگان، 8ها ، گاندی1پاستورها

 (.13-11ص

در واقع این جریان مبنای نظام جمهوری اسالمی که مبتنی بر اندیشه ایجاد حکومت دینی 

ه دهد. بر این اساس تأکید دارند دین از عهده ادار  توسط پیامبران است را مورد انکار قرار می

آید و اگر از دین انتظار داشته باشیم دنیای ما را آباد سازد، دینی خواهد  نمی زندگی دنیوی مردم بر

 شود.  های دینی می  شد دنیوی، که موجب تنزل آموزه

 ج. مخالفت با اصل والیت فقیه

نهضت آزادی پس از انقالب، به خاطر در دست داشتن قدرت و به جهت اینکه از صحنه 

                                                        

1. Marx 

2. Pasteur 

3. Gandhi 



232  98 پاییز ، 26شماره  ، 7سال  ، سیاست متعالیه 

فقیه، خود را در ظاهر   اعتقادی به اصل والیت حذف نشود، تالش کرد در عین بی سیاسی کشور

همراه و حامی امام نشان دهد. این جریان در فضای پیروزی انقالب اسالمی به پیروی از نیروهای 

فقیه ربود و در مرامنامه نهضت آزادی در   انقالبی، گوی سبقت را از همه طرفداران نظریه والیت

 نوشت: 1813 ماه بهمن

بنابر اینکه ایدئولوژی الهی حکومت اکثریت، حق تحمیل عقیده و وضع اصول 

اإلطالق خداست و در حکومت اسالمی قوانین   گذار علی قانونی را ندارد و قانون

فقیه در زمان  بر اصول الهی باشد و در مورد والیت   موضوعه باید مبتنی

داند که طبق  قدر می ر بزرگ و زعیم عالیوزیری، بازرگان امام خمینی را رهب نخست

گوید طبق فرمان آیه  حق شرعی و قانونی، این انتخاب را انجام داده است و می

، اطاعت از این امر وظیفه «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»شریفه 

 (.31، ص11ج: 1841شرعی و عقیدتی ما است )نهضت آزادی ایران، 

های گوناگون آغاز شد. نهضت  ها به شیوه اما این ظاهرسازی چندان دوام نیاورد و مخالفت

فقیه  افکنی درباره والیت   فقیه با آزادی انسان در تضاد است، به شبهه که والیت  آزادی به بهانه این

 (. 31ص :1841پرداخت و آن را تحمیل حاکمیت روحانیت بر مردم نام نهاد )بازرگان، 

فقیه را  کند که والیت  فقیه تا آن حد پیشروی می رهبر این جریان در مورد مخالفت با والیت 

فقیه طبق مصلحت حکومت،  گوید اینکه ولی داند و می آفت واقعی توحید، رسالت و امامت می

 (. 84: ص 1833احکام الهی را تعطیل نماید، از آفات واقعی توحید است )ر.ک: یوسفی اشکوری، 

فقیه یک اصل یا نظر  نهضت آزادی پس از انقالب بارها بر این مسئله تأکید داشته که والیت 

فقهی سیاسی بدیعی است که از اصالت و اعتبار کافی برخوردار نیست. در قرآن کریم، سنت 

توان یافت، بلکه  فقیه نمی تنها دلیل روشنی در نصب ولی بیت)ع(، نه رسول خدا)ص( و روایات اهل

فقیه، مشروعیت قانونی نداشته و چنین منصبی  بر این، اصل والیت   شدیداً نیز نفی شده است. عالوه

-های انقالب و ملت است. همچنین از نظر سیاسی را برای فردی قائل شدن خیانت به آرمان

فقیه چیزی جز خودکامگی یا استبداد دینی و دولتی نیست و موجب محو آزادی  اجتماعی والیت 
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 (.11-11: ص 1843شود )نهضت آزادی ایران،  ستقالل میو ا

داند و  فقیه در قانون اساسی را از انحرافات پس از انقالب می این جریان گنجاندن اصل والیت 

داند که باید با آن مقابله کرد، چراکه  پرستی در مقابل خداپرستی می فقیه را شخص  اعتقاد به والیت

 آید و دنیاطلبی از راه دین و تقدس حساب می شرک به خداوند به فقیه در حد اعتقاد به والیت 

 فقیه مغایر با خواهی بوده و معتقد است اعطای قدرت مطلقه به حکومت یا به ولی و ریاست

باشد. به این خاطر فاقد اصالت و اعتبار است )نهضت آزادی ایران،  اسالم و توحید ابراهیمی می

 (.1: ص81/11/1844

 گوید: فقیه را مخالف اندیشه، حقیقت، کمال و ترقی شمرده و می  الیتنهضت آزادی و

های شخصی و نظریات  باشد که به استنباط شود و وحشتناک می باعث تأسف می

اللهی بپوشانند که مترادف  سیاسی و مقامات حکومتی عنوان دینی و کسوت خلیفه

عیار خدا و امام  مامو مالزم با اسالم و معادل با وحی و رسول و یا جانشینان ت

ها را در حکم محاربه با خدا قرار دهند. به این ترتیب،  درآید و مخالفت با آن

ترکیب قدرت سیاسی و دیانت روحانی، بدعت و مصیبت کلیسای قرون وسطا بر 

افکند ... قرآن و اسالم حاکمیت مطلقه و ارباب بودن را برای هیچ  سر امت سایه می

شناسد  نمی« وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ»موجود و مقامی به حکم 

 (.31: ص1841)بازرگان، 

که به نام ملیت یا دین یا حفظ وحدت « استبداد سیاسی»بازرگان مشکل جامعه ایران را در 

ی تأسیس و کند که پیامبران اصالً برا صراحت بیان می  داند. ایشان به شود، می کشور اعمال می

ها دولت ایجاد کنند و بر گرده  ای در دوران غیبت به نام آن تشکیل حکومت نیامده بودند تا عده

ها و تعدیات را به نام خدا و رسول خدا)ص( انجام دهند )ر.ک:  مردم سوار شوند و تمام ظلم

 (.1838بازرگان، 

مه به اثبات این موضوع رهبر این جریان با استناد به آیات قرآن و سیره پیامبر)ص( و ائ

پردازد که مسئول اداره جامعه و اصالح امور اجتماعی در دوران غیبت، خود مردم هستند.  می



232  98 پاییز ، 26شماره  ، 7سال  ، سیاست متعالیه 

یابد میزان و معیار مناسبی برای بشر جهت اداره  بنابراین، عقل بشری که در علوم تجربی تبلور می

 نویسد: در این زمینه میتر دنیا بوده که با راه انبیاء هماهنگ است. ابراهیم یزدی  مناسب

توان ادعای جمهوریت داشت، اما حاکمیت و نقش ملت را در تعیین  نمی

شان انکار و نفی یا از اعمال آن جلوگیری کرد و آن را اسالمی خواند.   سرنوشت

گویند در واقع نفی کامل جمهوریت به معنای   فقیه می آنچه به نام نظریه والیت 

 (.114: ص1814حاکمیت ملت است )یزدی، 

 فقیه برای نظام به معنای فدا کردن دین به طلبی ولی  این جریان معتقد است مصلحت

 پای حکومت است و بحث والیت مطلقه و مصلحت نظام به معنای ترجیح حکومت بر دین

شود  تر کردن جامعه محسوب می و یا تسهیل توسعه حکومت دینی و تالش در جهت دینی

 (.848: ص1834سیری،  )بهرام

با این توضیح، مفاهیمی مانند صدور انقالب، رفع ظلم از مستضعفین جهان وغیره در این 

، مترادف با اصل عدم تعهد و «نه شرقی نه غربی»گنجد. چراکه استنباط آ نها از اصل   گفتمان نمی

 باشد.  موازنۀ منفی و در نهایت تدافعی می

 د. تفسیر دین براساس لیبرالیسم

کند تا با ارائه   صطالح مذهبی، گرایش فکری و ایدئولوژیکی است که تالش میلیبرالیسم به ا

تفسیری التقاطی از مفاهیم و معانی اسالمی نوعی اندیشه لیبرالی با رنگ و لعاب ظاهر دینی ارائه 

توان به عنوان سمبل تفکر التقاطی محسوب کرد. در   کند. نوع برداشت دینی مهندس بازرگان را می

کند با مسخ برخی مفاهیم اعتقادی و ارائه تفسیرهای به اصطالح   دس بازرگان تالش میواقع مهن

ها   تصویری غیرواقعی از تفکر اسالمی ارائه دهد، تصویری که با خواست 1«آمپریستی -سمبولیک»

گونه تفاسیر   (. بنابراین، پیامد این113: ص 1831و باورهای لیبرالی هماهنگ است )زرشناس، 

شناسی تجربی صرفاً از ظرفیت محدودی در   از دین، سکوالریسم خواهد بود، زیرا روش لیبرالی

                                                        

1. Symbolist - Empiricism 
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در تفسیر مفاهیم دینی، مفاهیم  1حیطه ادراکات حسی برخوردار است. استفاده از روش آمپریستی

سان از حقیقت ماورایی خود دور   دهد و بدین  اساسی و ملکوتی دین را به درک تجربی تنزل می

 کند.  می

 1«ژاک رسو  ژان»مهندس بازرگان اصل مشورت بین مؤمنین را همان قرارداد اجتماعی موردنظر 

های ایدئولوژیک  گونه تفاسیر در واقع تحریف (. این111: ص1841دانسته )بازرگان،  8«منتسکیو»و 

گردند. ایشان با تقسیم  و سیاسی محسوب شده و محملی در جهت پیوند دین و لیبرالیسم تلقی می

کند که  تحوالت اروپا در عصر جدید به سه مرحله یعنی بازگشت، اصالح و تجدید حیات، بیان می

در خود « إِلََّا الََّذِینَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَیََّنُوا»ها پیش طبق آیه  مسلمانان نیز چنین تحولی را در قرن

ن با این روش، روح (. به همین دلیل مهندس بازرگا114: ص1841اند )ر.ک: بازرگان،  داشته

از دین، به دامن  1ماورایی و جامع تمام مفاهیم دینی را حذف کرده و با تفسیری پوزیتیویستی

غلتد. مخالفت او با تشکیل حکومت اسالمی و اجرای احکام اسالم نتیجه این   سکوالریسم می

 رویکرد التقاطی به دین است.

اندیشد،   رویکرد، دیگر به حذف دین نمی کردن دین در این است که این  ویژگی پروژه علمی

گیرد و تقریباً تمامی  طرف کردن و به عبارت دیگر، سکوالر کردن دین، محور قرار می بلکه بی

شناختی آن از تمدن  احکام سیاسی و اجتماعی اسالم ساقط شده و چارچوب گفتمانی و معرفت

شود. این نسل با تفکیک کردن  آن گرفته می 1خصوص از جنبه عقلی و پسامدرنیستی جدید، به

مداری، آزادی و عقالنیت که  چون انسان  های جدید غرب هم مدرنیته از مدرنیسم، عمدتاً به نگرش

شوند، توجه کرده و اعتقاد به عقل خودبنیاد  های عرفی شدن محسوب می ترین شاخصه از اصلی

                                                        

1. Empiricism 

2. Jean-Jacques Rousseau 

3. Montesquieu 

4. Positivism 

5. Postmodernism 
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باید به بازفهمی و بازسازی دین،  داند که با آن بشری و انسان مدرن را زیربنای اصلی مدرنیته می

 فرهنگ سنتی و بومی پرداخت.

این جریان با بررسی نقش علما در تاریخ معاصر، روحانیون را افرادی سودجو و حریص 

دانند که به خاطر منافع خود با استبداد و استعمار جنگیدند. به این جهت معتقدند   قدرت می

 -های فکری اقتصادی درپی کنار زدن سایر گروهروحانیت با در دست داشتن قدرت سیاسی و 

: 1841سیاسی است تا بتواند نوعی استبداد دینی را به جامعه عرضه کند )نهضت آزادی ایران، 

 (.111، ص11ج

فردشان حق دخالت در سیاست را  بازرگان معتقد بود روحانیت نباید تصور کند مقام منحصربه

ی روحانیت باعث ایجاد جامعه طبقاتی که دور از جامعه گیر  ها داده؛ چراکه نتیجه قدرت به آن

 (.118، ص11: ج1841شود )نهضت آزادی ایران،  توحیدی است می

پیامد چنین نگاه التقاطی نهضت آزادی، اسالم منهای روحانیت است که این جریان با امتزاج 

است یکی  1تاریستیگر که محور آن پایه حکومت پارلمان  لفظ بیعت در اسالم، با حکومت مشروطه

 از موارد التقاطی اندیشه خود را بنیان نهاده است.

نهضت آزادی در توجیه کنار نهادن روحانیت از امور کشور، معتقد است چنانچه روحانیون در 

ترین ایراد از وضعیت سیاسی و فرهنگی  رود. چون کوچک رأس کار قرار گیرند، آزادی از بین می

زعم خودشان مصون از خطا  گویان خدا )روحانیون( که به م سخنجامعه معارضه با خدا و حک

ها  آید. همچنین علما بر این پندارند، حاکمیت مطلق از آنِ خدا است و آن حساب می هستند، به 

اند و حکومت، حق الهی آنان است و مردم فاقد چنین حقی هستند؛  نمایندگان خدا بر روی زمین

ز آنان است؛ به عبارت دیگر، نهادهای دینی و روحانیون برای تنها تکلیف مردم، تمکین مطلق ا

گذارند )یزدی،  خود حق ویژه الهی قائل هستند که جایی برای آزادی و اختیار مردم باقی نمی

داری و تشبیه روحانیت در اسالم به  (. این جریان ضمن بیان تخصصی بودن مملکت81: ص1814

                                                        

1. Parliamentarism 
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( معتقد بودند چنانچه خالفت 111: ص 1848گان، وسطی )ر.ک: بازر کشیش کلیساهای قرون 

ها و تفتیش  یابد که محدودیت، اجبار و اسارت با همه تجسس روحانیت پذیرفته شود، ضرورت می

رحمی و گناه، بلکه عین اعتقاد  تنها بی عقاید و حداکثر خشونت و خصومت با غریبه و خودی را نه

 (.48-41: ص1841به خدا بدانیم )بازرگان، 

 . مخالفت با اجرای احکام دینی ـه

کند، موضوع  ها بحث می خود از آن 1از موضوعاتی که بازرگان در چارچوب پارادایمی

عنوان کتاب بازرگان در این موضوع شناخته شده است. تالش این  است که به« مطهرات در اسالم»

دین را قادر به  پرستی و بوی کهنگی از احکام دین منجر شد احکام جریان جهت زدودن خرافه

است « فقه ما در خم اول کوچه مانده»اداره حکومت اسالمی ندانند؛ بر این اساس معتقد بودند که 

 (.18: ص1881)بازرگان، 

 . بررسی و تحلیل گفتمان انقالب اسالمی 2

 برای تبیین و بررسی میزان تفاوت اندیشه نهضت آزادی با گفتمان انقالب اسالمی

بندی و دال مرکزی گفتمان انقالب مشخص   مختصر، نظام معنایابی، مفصلصورت  ضروری است به

 شود.

 الف. اسالم ناب محمدی، دال مرکزی گفتمان انقالب اسالمی

دال »در گفتمان انقالب اسالمی مفهوم نهایی و دالی که باعث تولید معنا، حتی برای 

است. عناصر « دین اسالم»اده، های امام خمینی را شکل د   شده و حتی دیدگاه« جمهوری اسالمی

اند. در این گفتمان،  های مختلفی در این گفتمان با توجه به دال مرکزی اسالم، معنا گرفته    و نشانه

ساالری دینی،   های شناور و سایر مفاهیم، مانند استقالل، آزادی، استکبارستیزی، مردم   تمامی دال

اند؛ اسالمی که در   بندی شده ته و با هم مفصلعدالت و خدمت به مستضعفین از اسالم نظم گرف

                                                        

1. Paradigm 
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شود. در این زمینه  تعبیر می« اسالم ناب محمدی»کالم امام خمینی و مقام معظم رهبری از آن به 

 فرماید:  امام خمینی می

های اسالم ناب محمدی است؛    به تنها چیزی که باید فکر کنید، استواری پایه

خوار و شرق و در رأس آن شوروی   کای جهاناسالمی که غرب و در رأس آن آمری

 (.111، ص11: ج1813کار را به خاک مذلت خواهد نشاند )خمینی،   جنایت

توان   های گفتمان انقالب اسالمی، می  های امام خمینی و ویژگی  با مطالعه آثار و سخنرانی

 عنوان دال مرکزی این گفتمان محسوب کرد. اسالم ناب محمدی)ص( را به»

 های اسالم ناب محمدی ها و مؤلفه  یژگیب. و

های اسالم ناب محمدی در تبیین و تحلیل دقیق جهت درک تفاوت این   تردید فهم ویژگی  بی

اسالم ناب »ها ضروری است. امام خمینی در معرفی اسالم حقیقی، اصطالح   گفتمان با سایر گفتمان

ها بارها به  ها و سخنرانی د و در غالب پیامبه کار بردن« اسالم آمریکایی»را در برابر « محمدی)ص(

کردند و بازشناسی اسالم ناب محمدی و  های مختلف در معرفی این دو اسالم پافشاری می  مناسبت

 :1813دانستند )خمینی،   جدا کردن آن از اسالم آمریکایی را از واجبات سیاسی بسیار مهم می

 (.111، ص11ج 

گری به تعریف اسالم ناب محمدی در برابر  های انقالبی مقام معظم رهبری در بیان شاخصه

اسالم آمریکایی پرداختند که در این تعریف، مفهوم اسالم ناب و اسالم آمریکایی به زیبایی و دقت 

 تر بیان شده است: هرچه تمام

اسالم ناب در مقابل اسالم آمریکایی است، اسالم آمریکایی هم دو شاخه دارد: یک 

ر، یک شاخه اسالم سکوالر، که این اسالم آمریکایی است. شاخه اسالم متحجّ

کنند. اسالم ناب  اند و می های مادی از هر دو شاخه پشتیبانی کرده استکبار و قدرت

جانبه است، از زندگی فردی و خلوت فردی تا تشکیل نظام  اسالمی است که همه

 (.11/8/1831ای،  شود )امام خامنه اسالمی، همه را شامل می
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 اند از: های اسالم ناب عبارت  این اساس، ویژگی بر

 . نفی جدایی دین از سیاست1

ترین ویژگی و اساس اسالم ناب رابطه دین و سیاست و جایگاه سیاست در اسالم ناب  مهم

توان سنگ بنای اندیشه سیاسی امام خمینی را نیز در این موضوع یافت.  طور که می است. همان

قیق خود نگرش حداکثری به دین دارد و برای تمام ابعاد اجتماعی نسخه اسالم ناب براساس فهم د

رو اسالم ناب،  (. از این1831کند )ر.ک: جاللی و ترابی،  هدایت و دستورالعمل و قانون ارائه می

انگارد و وظیفه دینداران را تالش جدی  داند و سیاست را عین دیانت می حکومت را جزء دین می

ترین هدف سیاسی  اند، چراکه تحقق قسط و عدالت اجتماعی را مهمد در عرصه سیاسی می

اسالم تمامش سیاست »جهت معتقدند  کند. امام خمینی، بدین ـاجتماعی دین و اسالم تلقی می

 (.131، ص1: ج1813)خمینی، « است

 . نفی تحجر2

ایی است. اند، تحجرگر دومین مفهومی که امام خمینی برای توصیف اسالم آمریکایی بیان کرده

های متحجرانه برخی علما و روحانیون دین که منتج به معرفی اسالم منهای     در این مفهوم قرائت

چنین تفاسیری از منظر گفتمان  گیرد. این شوند، مورد نفی قرار می داری می  سیاست و ایده حکومت

 ی است )ر.ک: همان،دور از عقالنیت اسالمی شیع  گرا و به  نگر، تقلیل  مورد بحث، نگاهی جزئی

 (.11، ص1ج 

 . نفی اسالم التقاطی3

های سایر    از دیگر تفاسیر مردود از منظر این گفتمان، اسالمی است که با مبانی و آموزه

مثال   عنوان اصطالح، اسالم التقاطی را ایجاد کند، به  های غیر الهی مخلوط شود و به   ایدئولوژی

دیگر، این نوع   عبارت لیبرالیسم و ناسیونالیسم سازگار شود. به اسالمی که با مبانی مارکسیسم یا 

ها به دنبال تعریف اسالم مطلوب از دیدگاه گفتمانی خود هستند و از این رهگذر دین   برداشت

شود. امام خمینی  هایی تلقی می مثابه ابزار و بستری برای تحقق اهداف چنین ایدئولوژی اسالم به

 (.111، ص11: ج1813دانند )خمینی،   ی بزرگ به اسالم و مسلمین میتفکر التقاطی را خیانت
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 ترسیم گفتمان انقالب اسالمی .1شکل

 . مواجهه اندیشه نهضت آزادی با گفتمان انقالب اسالمی3

ترین تفاوت این دو گفتمان را تفاوت در  توان مهم  و تحلیل هر دو گفتمان، می  با توجه تجزیه

و در « گرایی با رویکرد سکوالریستی به مذهب  ملی»د. در نهضت آزادی قلمداد کر« دال مرکزی»

به عنوان دال مرکزی در نظر گرفته شده است. با « اسالم ناب محمدی»گفتمان انقالب اسالمی 

عنوان کرد. « مواجهه بنیادی و اساسی»توان مواجهه آنها را   توجه به این تفاوت در دال مرکزی، می

انقالب اسالمی، از اساس، اندیشه نهضت آزادی را طرد کرده و در  به صورتی که گفتمان

بندی کرده است. گفتمان انقالب اسالمی بر دو محور،   سازی با آن، مفاهیم خود را مفصل غیریت

 کند.   اندیشه نهضت آزادی را طرد می

 الف. نفی جدایی دین از سیاست )سکوالریسم(

لی با دال مرکزی گفتمان انقالب دارد، جدایی دین از از مبانی مهم نهضت آزادی که تضاد کام

گونه که بیان شد نهضت آزادی نگاهی سکوالر به دین دارد. در   سیاست یا سکوالریسم است. همان

« اسالم آمریکایی»شده و  ای را اسالمی تحریف   حالی که گفتمان انقالب اسالمی، چنین اندیشه

( و جدا 84، ص1حانیت دخالت در سیاست است )همان: جکند که وظیفه رو خواند و تأکید می می

اسالم 
ناب 

 محمدی

 آزادی

مردم 
ساالری 

 دینی

 عدالت

استکبار
 ستیزی

 مردم

 استقالل
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 باشد.  منظور پیشگیری حاکمیت اسالم می ای به کردن دین از سیاست، توطئه

شود، آن است که اسالم،  خدشه و آسیبی که متوجه رویکرد سکوالریستی نهضت آزادی می

و آخرت است در اسالم توان تجربه مسیحیت را که مبتنی بر جدایی دنیا  دینی سیاسی است و نمی

های  شود، حکومت تأمل است که هرگز این جریان متذکر نمی به مرحله اجرا درآورد. البته قابل 

هایی هستند، هرگز سخنی از مشکالت اخالقی،  غیردینی و سکوالر دچار چه آفات و آسیب

همه به مسئله   این آورند. با های سیاسی و اجتماعی جوامع سکوالر به زبان نمی عدالتی و آلودگی بی

ها تأکید دارد، توجه نکرده و  عدالت اجتماعی و اصالح مفاسد اجتماعی که قرآن بسیار به آن

 اند.  اصالح جامعه را دور از شأن پیامبران دانسته

جای نفی خدا، با انکار حاکمیت تشریعی خداوند، اساساً تشریع را  باید گفت اندیشه سکوالر به

دهد. درواقع سکوالریسم با   ه و آن را در حوزه صالحیت انسان قرار میاز امور دنیوی دانست

شدن امور دنیایی نظر دارد   بودن و قدسی  نظر از اثبات یا نفی مبدأ ماورائی، به نفی خدائی قطع

 (.11: ص 1811)باقرزاده، 

 تدر حقیقت این جریان با این تفکر که اساس اداره جامعه باید احکام فقهی، قرآن و سن

 عنوان مکتبی که باید جامعه را اداره کند، معتقد نبودند؛ به باشد، اعتقادی نداشته و به اسالم به

 های بشری را توجیه های غربی تالش کرده تا حکومت این خاطر با تفسیر آیات براساس آموزه

 کنند.

 ب. نفی اندیشه التقاطی

دی، در نفی اندیشه التقاطی دینی دومین مواجهه گفتمان انقالب اسالمی با اندیشه نضهت آزا

کند، اندیشه التقاطی   های مهمی که دال مرکزی انقالب اسالمی آن را نفی می  است. یکی از مؤلفه

است. نهضت آزادی به لحاظ تئوریک، مظهر تداوم میراث تفسیر پوزیتیویستی دین بوده و 

 مفروضات و آراء مبنایی آن، انعکاسی از باورهای لیبرالی است.

، اشکال بنیادی نهضت آزادی آن است که این «اسالم منهای روحانیت»در خصوص دیدگاه 

ها را با ریاست روحانیت دین اسالم همسان دانسته است، اما غافل از  جریان ریاست دینی پاپ
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فقیه  شناس، باتقوا، زاهد، مدیر و مدبر باشد. بنابراین، ولی فقیه در حکومت دینی باید دین آنکه ولی

کند و کامالً پیرو شریعت و اجرای کامل دستورات دین است.  چهارچوب احکام دینی عمل می در

ها، اصحاب کلیسا به نام دین و دینداری، جامعه و مردم را  که در دوران حاکمیت پاپ در حالی

داری نداشتند، به همین دلیل تعمیم دادن تجربه حاکمیت  دادند و نسبتی با دین و دی فریب می

های دینی نوعی مغالطه، تحریف و قلب واقعیات محسوب  اله کلیسا به تمام حکومتهزارس

 شود.  می

: 1813، نفی اسالم است )خمینی، «اسالم منهای روحانیت»امام خمینی با تأکید بر اینکه دیدگاه 

 فرمایند: ( می148، ص3ج

وحانیت شان با ر سعی کنید اسالمتان از روحانیت جدا نشود و با آنان که اسالم»

 (.811، ص11: ج 1813)خمینی، « مخالف است، مخالفت کنید

فقیه ضد  خواهند ثابت کنند که والیت  البته باید به این نکته توجه کرد که چنین افرادی می

فقیه ایجاد شود، دمکراسی در  دمکراسی است، اما باید اذعان داشت حکومتی که بر مبنای والیت 

ی، علت اعتقاد به دیکتاتوری بودن والیت فقیه را تنفر از اسالم از بطن آن موجود است. امام خمین

 (.813، ص11: ج1813داند )ر.ک:خمینی،   سوی معتقدان آن می

، مرعوبیت و شیفتگی به غرب و باورهای عمیق لیبرالی، موجب شده است که 1ساینتیسم

که اساس گفتمان   حالی ترین انواع تفکر التقاطی قرار گیرد، در  نهضت آزادی در ردیف افراطی

انقالب اسالمی بر اسالم ناب محمدی)ص( تکیه دارد، اسالمی حقیقی که از صاحب آن، پیامبر 

هیچ پیرایه و آرایشی به امیرالمؤمنین)ع( و سپس از ایشان به ائمه بعدی)ع( منتقل  اکرم)ص( بی

زرگواران نسل به نسل گشته شده و در قول و عمل و در عقیده و رفتار به آن پایبند بوده و از آن ب

 تا به ما رسیده است.

                                                        

1. Scientism 
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 گیری نتیجه

دال مرکزی نهضت آزادی « گرایی با نگرش حداقلی به دین  ملی»براساس روش تحلیل گفتمان، 

بندی سایر مفاهیم این اندیشه محسوب شده و این نگرش حداقلی، در حیطه   و اساس مفصل

م و عدم دخالت دین در سیاست در آثار و شود. سکوالریس  سیاست منجر به سکوالریسم می

های بازرگان به عنوان ایدئولوگ این جریان مشخص است. اساس این نگرش، پیامد نگاه   سخنرانی

 پوزیتیویستی و التقاطی نهضت آزادی است.

ماهیت نگرش نهضت آزادی با گفتمان انقالب اسالمی در تضاد است، چراکه در گفتمان 

ناب با نگرش حداکثری به دین، دال مرکزی گفتمان انقالب اسالمی را انقالب اسالمی، اسالم 

ترین ویژگی اسالم   شود. اساسی  بندی می  ها توسط این نگرش مفصل  دهد و سایر دال  تشکیل می

ناب، عینیت دیانت و سیاست است که براساس آن تشکیل حکومت اسالمی و والیت فقیه 

، نوع مواجهه این دو اندیشه کامال در تضاد با یکدیگر ارزیابی یابد. بنابراین معنادهی و ضرورت می

 شود.  می

 1841ویژه در دهه  درواقع نهضت آزادی در مقطع پس از پیروزی انقالب اسالمی و به

صورت هسته تئوریک  مبانی فکری خود را بر دیدگاه جدایی دین از سیاست بنا نهاد. این طرح به

 شود که از لوازم آن دعوی ی سیاسی آزادی لیبرالی ارائه میآراء نهضت آزادی در کنار مبنا

جدایی دین از سیاست، مخالفت با تفکر اصیل اسالمی، نمایندگان و سخنگویان آن یعنی روحانیت 

 است.

با ارائه و تأکید بر این مبانی، ایجاد فضایی  1841بر این اساس، هدف نهضت آزادی در دهه 

نفعل و منزوی ضدانقالب و خارج کردن کنترل میدان حیات جهت تحرک بخشیدن به نیروهای م

اجتماعی از اختیار نیروهای انقالب بوده است. بنابراین، از فضای ملتهب جنگ و فضای انتخاباتی 

 اند.  که حساسیت خاصی داشته است بیشترین بهره را برده
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 اسالمی. مقایسه دو گفتمان نهضت آزادی و انقالب 8شکل

 

  

 تعارض اساسی
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