
  
  علي شريعتي 

  
  
اختالف من با او ( آخوند سنتي ) اختالف پسر و پدري است در داخل يك خانواده ... بنابراين كماكان انتقاد و پيشنهاد «  

ميكنم ؛ اما در برابر بيگانه يعني : (غير اسالمي ها ؛ غير مذهبي ها ؛ كافرها و كمونيست ها ) تسليم محض آنها ( ’مالٌ ها ) 
چه در اروپا و چه در اينجا ؛ كار كنم ؛ حرف بزنم و خدمتي  -در هر سطحي  -ر طول اين مدتي كه مي توانستم هستم ... من د

انجام دهم ؛ هميشه قوي ترين ؛ مؤمنانه ترين و متعصبٌانه ترين دفاع را از روحانيت راستين و مترقي كرده ام ؛ نگاهباني و 
ة قم ) وظيفة هر مسلمان مؤمن است ... بزرگترين پايگاهي كه ميتوان  جانبداري از اين جامعة علمي ( يعني حوزة علمي

اميدوار آن بود كه توده هاي ما را آگاه كند ؛ «اسالم راستين»  را به آنان ارائه دهد و در احياء روح اسالم عامل نيرومند و 
ين مطلب نه بخاطر «مصلحت» مقتدري باشد همين پايگاه «طلبه»  و «حوزه» و حجره هاي تنگ و تاريك است.  تذكر ا

» ( اسالم   است چرا كه خدا و خلق مي دانند كه تاكنون دروغي را بخاطر «مصلحت» نگفته بودم ؛ نگفته ام و نخواهم گفت
  ).  ٢۶م . آ  - ٣٧۴و  ٣٧٢ص  -+ قاسطين ؛ مارقين ؛ ناكثين  ١٨م . آ  - ١۵و  ١۴ص  - ٣ج  -شناسي 

  
اكثريت مردم و با اعتقاد به وصايت و انتصاب؛  فلسفة سياسي خود را مبني بر الهي و  شيعه با نفي اصل انتخاب و اراده  

  اعالم ميكند : -در طول دوازده نسل  -موروثي بودن امامت ( خالفت ) در خاندان  علي 
فرماندهي انقالب  دوازده امام بعهدة دارند كه از باال و از طرف -در طول دوارده نسل  -تداوم و استمرار رهبري پيامبر را « 

اسالمي و نخستين ايدئولوگ نهضت ( يعني حضرت محمد ) بر اساس  وصايت تعيين شده اند كه آخرين آنان امام دوازدهم 
است كه تا قيامت ؛ رهبري جامعة اسالمي را بر عهده دارد ....  وصايت  اينست ؛ مردم بايد زمام خود را به دست ولي ( امام 

اهي افتاده اند.....  زيرا امامت ؛ منصبي است الهي و نه شورائي و انتخابي... امامت يك حق ذاتي است ) بدهند وگرنه به گمر
 ١۶٧و ١۵١ص  -دكتر علي شريعتي  -.»  ( شيعه يك حزب تمام ناشي از ماهيت خود امام نه ناشي از عامل خارجي انتخاب

مقايسه كنيد با   - - ٣٠م.آ   - ٣١ص  -المشناسي + اس ٢۶م.آ  - ۶٣١و  ۵٧٩ - ۵٧٧ص   -+  امت و امامت  ٧م.آ  -
مقالة  -خالفت و واليت از نظر قرآن و ’سنت  -+ آيت هللا مطهري  ٧٠و  ٢١ص  -واليت فقيه  -نظرات : آيت هللا خميني 

 و ١٨٩و ١٨٧و  ۶۵ص   -خالفت و واليت در قرآن و ’سنت  -+ استاد محمد تقي شزيعتي  ٣۶٢ص  –والء ها و واليت ها 
محمد حسين حبيبي  -+ ضرورت عام رهبري  ٣٠و  ٢٩ص  -نظام حكومت در اسالم  -+ آيت هللا سيد صادق روحاني  ١٩٩

  ). ٩۶و   ٩۵ص  -+ واليت فقيه و حاكميت ملت  ١۴٨و  ١۴۵ص  -
  
اكثريت مردم دكتر «علي شريعتي»  نيز در توجيه اصل وصايت و انتصابي بودن امام ( پيشوا ) و عدم ارزش و اعتبار آراء  

؛ « پيشاپيش » ضمن منحط ناميدن اكثريت مردم جامعه؛ آنان را به گوسفنداني تشبيه ميكند كه فاقد عقل و اراده و انديشه 
  اند؛ او با اين پيشداوري كوشش ميكند تا دربارة ضرورت ماهيت ضدد مكراتيك حكومت اسالمي داوري نمايد :

واري كه  رآي شان را به يك سواري خوردن يا يك شكم آبگوشت به هر كه باني جهل توده هاي عوام مقلد منحط و بنده « 
شود؛ اهدا ميكند و تازه اينها غيراز آراء اسير گوسفندي است ... آراء رآس ها ( االغ ها و گاوها )..... رهبري نمي تواند  

.. امامت هدفش را بر اساس حقيقت انتخاب خود زاده آراء عوام و تعيين شده پسند عموم و برآمده از متن تودة منحط باشد .
  .» ميكند. كدام حقيقت؟ حقيقتي كه  ايدئولوژي و مكتب ( اسالم ) نشان داده است

 ١٢۵مقايسه كنيد با : نظر حضرت علي در صفحة   -- ۶٢٧و  ۶٢۴و  ۶٢٠و ۶١٩و  ۶٠۴و  ۵٠۴ص   --( امت و امامت 
.(  
  
  سرخ انقالبي  دكتر شريعتي  نيز تآكيد ميكند : بزرگترين نظريه پرداز اسالم راستين و تشيٌع 

به اصل رهبري چنان ايمان دارم كه اين عقيدة ظاهرآ افراطي شيعه را بشدت قبول دارم كه قبول و ارزش همة عقايد و « 
م.آ   - ٩٩ص  --+ حسين ؛ وارث آدم  ١۶م.آ  -  ٨۶ص   ١ج   -.» ( اسالمشناسي اعمال ديني منوط به اصل  واليت است

١٩ .(  
  
بنابراين در فلسفة سياسي  تشيٌع  استقرار حكومت اسالمي در همة اشكال آن لزومآ و الجرم مبتني بر اصل  واليت خواهد   

بود.  در اين ديدگاه  محمد هم رسول خداست؛ هم  امام  است و هم  ولٌي ( سرپرست ) ا’مت؛  و آمده است تا جامعه ( امت )  
شد.  بعداز پيغمبر؛ وظيفة رهبري و رسالت از منبع الهي به جانشينان آنان ( فقها ) تفويض را از ضاللت و جهالت رهائي بخ

  ميشود.  بنابراين دوام و قوام جامعه به وجود امام بستگي دارد.



  
امام  پيشوا است و عامل حيات و حرگت جامعه ( ا’مت ) است؛ وجود و بقاي اوست كه وجود و بقاي بقول دكتر شريعتي : « 

عه را ممكن ميسازد.  حيات وجود ا’مت ( جامعه ) مستلزم روحي است بنام امام  .....  بنابراين  انساني كه امام خود را جام
  » نمي شناسد بمانند گوسفندي است كه  شبان  خود را ’گم كرده باشد

 - ٢۶م.آ  - ۵۴۶و   ۵٢٩و  ۵٢٣ص  –+ امت و امامت   ٧م.آ  - ۴٨و   ۴٧ص  -دكتر شريعتي  -( شيعه ؛ يك حزب تمام 
 -+ واليت فقيه و حاكميت ملت   ٩۶و  ٩۴ص   -بحثي دربارة مرجعيت و روحانيت  -مقايسه كنيد با نظر عالمة طباطبائي 

  ). ۶١و  ۶٠و  ۴٠ص  -حسن طاهري خرم آبادي 
  

جتماعي  امام  و  ولي فقيه ا -بزرگترين نظريه پرداز اسالم راستين و انقالبي (دكتر علي شريعتي ) نيز در بارْه نقش سياسي 
  يادآور ميشود :

«  امام در كنار قدرت اجرائي نيست. هم پيمان و هم پيوند با دولت نيست. نوعي همسازي با سياست حاكم ندارد. او ( امام )  
ور خود مسئوليت مستقيم سياست جامعه را داراست  و رهبري مستقيم اقتصاد؛ ارتش؛ فرهنگ؛ سياست خارجي و ادارْه ام

  داخلي جامعه با اوست.  يعني امام هم رئيس دولت است و هم رئيس حكومت و ... 
و اولي االمر منكم  توصيه ميكند و  امام  را  ولي امر  -شيعه پيروي از امام  را بر اساس آيْه  اطيعوا هللا و اطيعوا الرسول  

ه شمرده است و اين تقليد نيز براي رهبري غير امام  ميداند كه خدا اطاعتش را در رديف اطاعت از خود و اطاعت از رسول ب
  .»( يعني فقيه ) كه نايب اوست در شيعه شناخته ميشود ( زيرا كه ) العلماء حكام علي الناس

+ جهتگيري طبقاتي اسالم  ٧م.آ   ٢٠٩و  ٢٠٨ص   -+ نقش انقالبي ياد و يادآوران  ٢۶م.آ   - ۵٩٢ص  -( امت و امامت  
مقالْه واليت   -بحثي در مرجعيت و روحانيت   -مقايسه كنيد با : نظرات  آيت هللا طباطبائي   -- ١٠م.آ  - ١۵٣و  ١۵٢ص  -

+   ٣۶٩و  ٣۶۴و  ٣۶٢ص  -مقالْه والءها   -خالفت و واليت در سنٌت و قرآن  -+  آيت هللا مطهري   ٩۴ص  -و زعامت 
  ). ١٨١و  ٧١و  ٣٠و  ١٧ص  –نظام حكومت در اسالم   -آيت هللا سيد صادق روحاني  

  
روشن است كه در تقليد هر گونه تفٌكر؛ تعقل و ترديد؛  ممنوع  و حتا  گناه كبيره  خواهد بود.  در چنين شرايطي  ايمان به  
سلطه با  سلطْه ايمان در هم آميخته و لذا  كنجكاوي كردن؛ اما گفتن؛  ليت ولعل كردن خطرناك است و بقول  دكتر شريعتي  

»  اين معناي تقليدي است كه در تشيع وجود داشت و همين تقليد نيز براي   طاعتي كوركورانه و تشكيالتي داشت...« بايد ا
امام  ( ولي فقيه ) كه نايب اوست در شيعه شناخته ميشود.  تقليد نه تنها با تعقل ناسازگار نيست؛ بلكه اساسآ اقتضاي عقل؛ 

  ).  ٢۶٧ص  -+ حسين وارث آدم  ٧م.آ    ٢٠٩و  ٢٠٨ص  -دآوران تعبد و تقليد است ( نقش انقالبي ياد و يا
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