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تاریخ دریافت ،51/3/13 :تاریخ پذیرش51/17/1 :

چکیده
هدف اصلی مقالۀ حاضر بررسی تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز است که یکی از
گفتمانهای سیاسی مؤثر پس از انقالب اسالمی بهشمار میرود .برای تحقق این هدف،
الزم بود ویژگیهای گفتمان مجمع روحانیون مبارز را مطالعه و نوع و میزان تحول این
گفتمان را در دولتهای جنگ ،سازندگی و اصالحات و دولت فعلی مشخص کنیم.
برای این بررسی از نظریۀ گفتمان الکال و موفه ،بهعنوان چهارچوب مفهومی ،و از روش
تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف ،بهعنوان روش تحقیق ،بهره گرفتیم .دادههای این
تحلیل از بیانیههای مجمع روحانیون مبارز از سال  1382تا  1322و از مصاحبۀ عمیق
با برخی عامالن این گفتمان و تحلیل اسنادی به دست آمد .یافتههای تحقیق حاکی
است گفتمان مجمع روحانیون مبارز در فاصلۀ سالهای  1382تا  1322متحول شده
است .مفصلبندی این گفتمان در مرحلۀ پیش از رحلت امام و در دولت موسوی به این
شرح بود :اسالم (برداشت ایدئولوژیک و انقالبی اسالم) دال برتر؛ و عدالت؛ اقتصاد
دولتی؛ اقتدار کاریزماتیک؛ صدور یکجانبۀ انقالب؛ قوت ایدئولوژی انقالبی و ارزشهای
انقالبی؛ حضور ارزشهای خاصگرایانه؛ و تأکید بر روحانیت بهعنوان مهمترین قشر
اثرگذار دالهای شناور این گفتمان بودند .پس از رحلت امام و در دولت هاشمی مردم
(برداشت دموکراتیک و مردمگرایانۀ اسالم) دال برتر؛ و عدالت؛ اقتصاد خصوصی؛ اقتدار
عقالنی و دموکراسی نخبهگرایانه؛ صدور انقالب و رابطۀ یکجانبه با جهان؛ ارزشهای
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واقعگرایانه و عملگرایانه؛ حضور ارزشهای خاصگرایانه؛ و تأکید بر روحانیت بهعنوان
مهمترین قشر اثرگذار دالهای شناور این گفتمان بودند .در دولتهای خاتمی و
احمدینژاد مردم (برداشت دموکراتیک و مردمگرایانۀ اسالم) دال برتر؛ و آزادی؛ اقتصاد
خصوصی؛ اقتدار عقالنی و افول دموکراسی نخبهگرایانه؛ رابطۀ تعاملی با جهان؛
ارزشهای واقعگرایانه و عملگرایانه؛ حضور ارزشهای عامگرایانه؛ و تأکید بر سایر
اقشار جامعه درکنار روحانیت دالهای شناور گفتمان مجمع روحانیون مبارز را تشکیل
دادهاند.
واژگان کلیدی :تحول گفتمان ،مجمع روحانیون مبارز ،گفتمان مجمع روحانیون
مبارز ،انقالب اسالمی ،جمهوری اسالمی.

مقدمه
نیروهای سیاسی هر جامعه طالیه داران تحوالت سیاسی آن جامعه انـد و بـا قرارگـرفتن در
رأس نیروهای اجتماعی توانایی هدایت و رهبری جامعه را به دست مـی آورنـد ،ازایـن رو در
هرم قدرت نقش تعیین کننده ای دارند و بر زندگی سیاسی اثر می گذارند و ممکن است بـه
شیوه ای مستقیم قدرت سیاسی را به دست بگیرند یا بـه شـیوه هـای مختلـف در آن نفـوذ
کنند .نیروهای سیاسی همان طور که منشأ تحول اند مانند هر پدیدۀ اجتماعی ،تحـول پـذیر
نیز هستند .این نیروها از افرادی تشکیل می شوند که از نظر عالیق سیاسی اشتراک دارند و
به مشارکت در امور سیاسی اعم از قبضۀ قدرت ،اد ارۀ جامعه ،مشارکت در تصمیم گیری ها و
سیاستگذاری ها عالقه مندند.
نیروهای سیاسی عمدتاً حول شکاف ها ،تعارضات اجتماعی ،آموزه ها ،ایده ها و شعارهای
مشترک شکل می گیرند و نوعی احساس آگاهی و هویت مشـترک میـان آنـان وجـود دارد.
مجموعۀ آموزه ها ،اظهارات ،بیانیه ها ،گزاره ها ،کلمات و عباراتی که نیروی اجتماعی به کـار
می گیرد ،گفتمان آن نیروی سیاسی را شکل می دهد .گفتمان ها در خأل شکل نمـی گیرنـد،
بلکه در بستر جامعه و اوضاع اجتماعی -سیاسی خاصی تولید می شوند ،در تعامل با یکدیگر
و در پیوند با وضعیت اجتماعی و سیاسی ،داخلی و خارجی فهم و تفسیرپذیرند.
گفتمان ها با توجه به موقعیت ،جایگاه و شأن افرادی که از آن ها صحبت مـی کننـد یـا
می نویسند و کسانی که مخاطب آن هـا هسـتند فـرق مـی کننـد .بنـابراین ،زمینـه و بسـتر
گفتمان ها جریانی همگن ،واحد و یک دست نیست .گفتمان ها نـه تنهـا آنچـه را کـه تحـت
اوضاع اجت ماعی و فرهنگی متنوع بیان می شود قاعده مند می سازند ،بلکه مشخص می کننـد
چه کسی ،چه زمانی و در چه مکانی می تواند سخن بگوید.
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طرح مسئله
در فرآیند انقالب اسالمی و پس از سرنگونی رژیم حاکم پهلوی نیروهای سیاسی متعددی
ظاهر شدند که هرکدام گفتمان خاص خود را داشته اند و از آن میان گفتمان جمهوری
اسالمی حاکم شد .به نظر برخی ،این گفتمان حاصل تالش برای تلفیق سنت و مدرنیته در
عرصۀ سیاسی بود ،که شامل مبانی مشروعیت نظام نیز می شد و تلفیقی از مشروعیت الهی
و مقبولیت مردمی بود .هدایت کنندگان اصلی این گفتمان نیروهای اسالمی و روحانیون
بودند که انقالب اسالمی سبب شد سازماندهی تازه ای پیدا کنند .جامعۀ روحانیت مبارز در
آستانۀ انقالب تشکیل شد .روحانیت مبارز حاکم در دوران اولیۀ انقالب ( )1388-1383به
دلیل محور قراردادن گفتمان جمهوری اسال می و وضع خاص آن دوره از انسجام
ایدئولوژیک و سازمانی برخوردار بود و وحدت و انسجام درونی خود را تا حد زیادی حفظ
کرده بود .به طوری که روحانیت هم توان تضعیف گروه های معارض را داشت و هم از توان
بسیج توده ای در مقیاسی گسترده برخوردار بود .اما این انسجام طی سال های بعد مقداری
کاهش یافت (بشیریه ،)113 :1321 ،بهصورتیکه هم گرایی اولیۀ سنت و مدرنیته در
گفتمان جمهوری اسالمی رو به واگرایی نهاد و نیروهای سیاسی اسالم گرا در سال 88-82
به دو گروه عمدۀ جامعۀ روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تقسیم شدند.
از جمله مهم ترین وجوه اختالف تأکید مجمع روحانیون مبارز بر وجه جمهوریب ودن و
تمرکز جامعۀ روحانیت مبارز بر وجه اسالمی بودن بود .تفاوت ها و اختالف نظرها سبب شد تا
وحدت اولیۀ روحانیون انقالبی به تکثر گراید و این تکثر زمینه ساز رقابت بر سر حاکمیت و
دولت شود .به سبب حضور یکی از این دو گروه و گفتمان سیاسی آن در حاکمیت ،نظام
معنایی  ،جهان بینی و معیارهای صدق و کذب خاص آن گفتمان تولید و توزیع گردید و
کنش های گفتاری آن ها در سطح وسیعی در جامعه نفوذ یافت و به صورت نوشتار و گفتار
بارها تکرار و در اثر آن بازتولید شد .از سوی دیگر ،گفتمان مقابل که در حاشیۀ گفتمان
حاکم یا در رقابت با آن می ز یست در فرصتی دیگر با شکسته شدن هژمونی گفتمان حاکم و
تنزل حمایت اجتماعی آن به عرصه آمد و پس از چندی سلطۀ هژمونیک یافت و گفتمان
حاکم پیشین را به حاشیه راند.
این افت وخیزها و تحوالت گفتمانی به جهت خصلت اثرگذاری که در سرنوشت جوامع
دارند ،کانون توجه بسیاری از جامعهشناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی در داخل و خارج قرار
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گرفتهاند (خانیکی1321 ،؛ کاشی1322 ،؛ 1325؛ فرقانی1321 ،؛ سلطانی1321 ،؛ کچویان،
1321؛ کدیور1322 ،؛ وندایک7332 ،؛ فرکالف1525 ،؛ 1325؛ ژربکین.)7335 1،
با توجه به نکات فوق و اهمیت بررسی تحول گفتمانهای سیاسی در ایران بعد از انقالب،
سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ویژگیهای گفتمان مجمع روحانیون مبارز بهعنوان
یکی از نیروهای سیاسی مهم سه دهۀ اخیر ایران چیست و چه تحوالتی در آن روی داده است؟
چارچوب مفهومي
بنیان نظری و مفهومی این مقاله نظریۀ گفتمان الکالو و موفـه اسـت .آمـوزه هـای ایـن دو
اندیشمند دربارۀ گفتمان را باید به دالیلی چند بااهمیت تلقی کـرد .الکـال و موفـه اولـین
کسانی بودند که در رهیافت جدید خود سعی کردنـد مـدل زبـان شناسـی سوسـور و مـدل
پساساختار گرایـی فوکـو را بـه عرصـۀ سیاسـت بکشـانند و بـا عرضـۀ مفـاهیمی همچـون
مفصل بندی ،هژمونی ،ایدئولوژی ،هویت و امر سیاسی ،از فرآیندی سخن بگویند که طی آن
گفتمان حادث می شود (تاجیک.)13 :1323 ،
آرای الکالو و موفه بسط و گسترش یافتۀ آرای فوکو بوده و کاربردی تر و جامع تـر از آن
است .نظریۀ فوکو اگرچه مبنای فلسفی نگرش های پساساختار گرایانه بـه مفـاهیم گفتمـان
قدرت را فراهم آورده و ارجاعات بسیاری به گفتمان و زبان دارد ،فاقد ابـزار دقیـق تحلیـل
زبانی برای تحلیل متون است .حتی بـرای تحلیـل چگـونگی شـکل گیـری و تعامـل میـان
گفتمان ها نیز دیدگاه های فوکو فاقد کارآیی الزم است .درحقیقت ،شاید بتوان گفت نظریۀ
فوک و درخصوص گفتمان و قدرت صرفاً برای تحلیل های بسیار کالن کارآمد است (سلطانی،
 .) 133 :1323اما نظریۀ الکالو و موفه نسبتاً جامع ،پرکاربرد و منسجم اسـت و از کـارآیی
باالیی برای تبیین چگونگی ظهور ،استمرار و افول گفتمان ها و بررسی تعامـل میـان آن هـا
برخوردار است و قابلیت توجیه کننـدگی زیـادی بـرای تحـوالت اجتمـاعی دارد (ژربکـین،
733 :7335؛ سلطانی.)133 :1323 ،
نظریۀ تلفیقی و انتقادی الکالو و موفه درباب گفتمان محصول چینش مفـاهیم نظـری
مختلف (نظیر ایدئولوژی و گفتمان ،دال و مدلول ،هژمونی ،مفصل بندی ،موقعیت ساختاری،

________________________________________________________
1. Zherebkin
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موقعیت سوژه ای ،منطق تفاوت و زنجیرۀ هـم ارزی ،خصـومت و دگرسـازی ،سیاسـت ،امـر
سیاسی ،امر اجتماعی ،قابلیت اعتبار و قابلیت دستیابی) در کنار یکدیگر است.
مفهوم ایدئولوژی در سنت مارکسیستی به مثابۀ آگاهی کاذب در نظر گرفته می شود که
نقد شده است .مثالً ژیژک در کتاب ابژۀ واالی ایدئولوژی 1ایدۀ کالسـیک آگـاهی کـاذب را
نقد می کند .براساس نظر او ،ایدئولوژی نوعی واقعیت نهفته و بنیادین را پنهان یـا تحریـف
نمی کند ،بلکه برعکس این خود واقعیت است که نمی توانـد بـدون رازآمیـزی ایـدئولوژیک
بازتولید شود .آنچه ایدئولوژی ارائه می دهد ،تعبیـر یـا برسـاخت 7نمـادین واقعیـت اسـت.
واقعیت همواره روایت یا برداشتی مجازی از امر واقعی است؛ نوعی مجازی کردن که هرگـز
نمی تواند به طور کامل بر امر واقعی غلبه کند یا به حالت تعادل برسد (دالی.)75 :1321 ،
بــراین اســاس ،پسامارکسیســت هــا معتقدنــد ایــدئولوژی خصیصــۀ ناپایــدار و احتمــالی
واقعیت های اجتماعی را به رسمیت نمی شناسد و در تالش بـرای انکـار بـی ریشـگی وقـایع
اجتماعی است (ژربکین .) 717 :7335 ،همین امر ـ تضعیف برداشـت جـوهرگرای جامعـه و
عاملیت اجتماعی ـ سبب ترک مفهوم ایدئولوژی شد (الکالو ) 57 :1553 ،و نوعی تمایل بـه
مفهوم گفتمان شکل گرفت.
به دنبال این چرخش نظری در سنت چپ ،بسیاری از نظریه پردازان پسامارکسیسـت و
پساساختارگرا به جای ایدئولوژی به مفهوم گفتمان توجه کردند .از جمله الکالو و موفـه بـا
نقد جبرگرایی ایدئولوژیک آلتوسر و جرح و تعدیل مفهوم ایدئولوژی زمینـه را بـرای طـرح
مفهوم گفتمان فراهم کردند .به عقیدۀ آنان رویکرد آلتوسر بـه ایـدئولوژی سـاده انگارانـه و
منفی است که ازطریق آن افراد ندانسته به استفاده از نظام های مفهومی کشیده می شـوند
که با منافع خود آن ها همسو نیست .در واقع ،در بحث آلتوسر مقاومت عامالن نادیده گرفته
شده ،اما هال و الکالو برخالف آلتوسر افراد را سوژه های مطیع ایدئولوژی نمی دانند و قائل
به این هستند که همیشه امکان مقاومت وجود دارد (الراین 15 :1558 ،به نقل از رضـایی،
 .) 135 :1328بر این اساس ،در نظریۀ گفتمـان افـراد قربانیـان منفعـل نظـام هـای فکـری
نیستند (میلز.)11 :1327 ،
چنانچه جرح و تعدیل مفهوم ایدئولوژی به مثابۀ شرط الزم برای طرح مفهـوم گفتمـان
لحاظ شود ،تحول در مفهوم ساختار را می توان شرط کافی برای پدیداری این مفهوم تلقی
________________________________________________________
1. The Sublime Object of Ideology
2. Construction
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کرد .مفهوم ساختار دو مشکل اساسی با عنوان انسداد 1و مرکزیـت 7دارد .بـرای رفـع ایـن
مشکل باید ایدۀ مرکزیت دائمی ،منشأ ،بنیاد ،زمینه و ...که س اختار برپایۀ آن بنا شـده ،بـه
چالش کشیده شود (دریدا .) 725 :1528 ،فقدان مرکزیت دائمی سبب می شود تا جامعیـت
کامل و انسداد شکل نگیرد .در غیبت جامعیـت کامـل ،سـاختار مبـدل بـه حـوزۀ معنـایی
می شود که درون آن مراکز جانشینی چندگانه ،نظم موقتی و مبهمی را بنیـاد مـی گذارنـد
(همان.)28 :
در واقع ،الکالو و موفه مفهوم گفتمان را جایگزین ساختار کردند .براساس نظریۀ آنـان،
نشانه ها درقالب رابطه شان با یکدیگر سـاختاربندی شـده انـد .ایـن سـاختار هرگـز کلیتـی
تام وتمام 3نیست .بنابراین ،گفتمان ها همواره معناهایی بوده و هستند که به طور محـدود و
موقت در قلمروی تثبیت شده اند که به نحوی بنیادین تصـمیم ناپـذیر اسـت (یورگنسـن و
فیلیپس.)28 :1325 ،
رویکرد مذکور به گفتمان از منظر درون است .اما نگاه به گفتمان از منظر بیرون آن را
در پیوند با تاریخ قرار می دهد .وضعیت تاریخی نقشی بنیادین در هسـتی گفتمـان هـا ایفـا
می کن د .به بیان دیگر ،شناخت ماهیت گفتمان ها در سایۀ شناخت عناصـر بیرونـی و بسـتر
تاریخی آن ها حاصل می گردد (تاجیک .)11 :1325 ،بنـابراین ،گفتمـان هـا در خـأل وجـود
ندارند ،بلکه در کشاکش دائم با گفتمان ها و رویه های اجتمـاعی دیگـر قـرار دارنـد (میلـز،
 )75 :1327و در بستر جام عه و در ارتباط با اوضاع اجتمـاعی ـ سیاسـی تولیـد مـی شـوند.
گفتمان ها ازیک سو محصول تحوالت اجتماعی و ازسوی دیگر منشأ اثر هستند.
طی فرآیندهای تولید گفتمان برخی از آن ها ممنوع یا سرکوب و برخی دیگـر پذیرفتـه
می شوند .گفتمان ها در این فرآیند به مستدل و نامستدل و درس ت و غلط تقسیم می شـوند
و طی فرآیندی که ارادۀ معطوف به حقیقت نامیده می شود ،گفتمان های درسـت بـر غلـط
ترجیح داده می شوند (پین .)128 :1323 ،بـه بیـان فوکـو ،مسـئله ایـن نیسـت کـه کـدام
گفتمان بازنمایی حقیقی یا درست واقعیت است ،بلکه مسئله سازوکاری است که از خـالل
آن یکی ب ه گفتمان مسلط بدل و حمایت می شود و دیگری به سوءظن نگریسته می شـود و
در حاشیۀ جامعه جای داده می شود (میلز.)75 :1327 ،
________________________________________________________
1. Closure
2. Centeredness
3. Finished totality
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براساس مطالب فوق ،گفتمان عرصه ای متشکل از معانی تحول یابنده و مـوقتی تعریـف
می شود که عامالن اجتماعی نقش مهمی در تسخیر موقتی این معانی به نفع خـود دارنـد.
عامالن در این عرصه منفعل نیستند و کنشگرانی تصمیم گیرند .اما گفتمان در بستر جامعه
شکل می گیرد و اثرپذیر و اثرگذار است .به نظر می رسد دامنۀ تأثیر آن گسترده تر از تأثرش
است ،تاآنجاکه همه چیز گفتمانی تلقی می شود.
تعریف گفتمان درقالب معانی تحول یابند ه و موقتی یادآور منشأ آغازین این مفهـوم در
قلمرو زبان شناسی است .ازجمله عناصر زبان شناختی گفتمان دال 1و مدلول 7است .مفهـوم
دال در دستگاه نظری الکالو و موفه به دو بخش عمدۀ دال برتر 3و دال های شناور 1تقسیم
می شود .از منظر الکالو و موفه ،عرصۀ سیاسی عرصۀ کشمکش و نزاع میان دال های شناور
است .مفهوم دال های شناور به این واقعیت اشـاره دارد کـه دال هـای معـین در بسـترهای
مختلف معانی مختلفی دارند .ازاین رو ،واژۀ دموکراسی در گفتمان سوسیالیستی دارای یک
معناست و در گفتمان فاشیست ،محافظه کار یا لیبرال دارای معانی دیگری است.
در دستگاه نظری الکالو و موفه به دال های شناوری که هنوز درون یک گفتمـان جـای
نگرفته اند و معنای آن ها تثبیت نشده و در حوزۀ گفتمان گونگی 5قرار دارنـد عنصـر 8گفتـه
می شود .گفتمان های گوناگون کوشش می کنند تا براساس منافع خود به آن معنا ببخشند.
از بین این دال ها ،دالی که بتواند انسدادی در معنـای خـود ایجـاد کنـد دال برتـر نامیـده
می شود که تمامی دال ها پیرامون آن وحـدت مـی یابنـد و بـه عبـارتی بهتـر مفصـل بنـدی
می شوند و کلیت معنادار گفتمان را می سازند (یورگنسن و فیلیپس .)52 :1325 ،دال هایی
که درون یک گفتمان مفصل بندی می شوند و معنا و هـویتی مـوقتی بـه دسـت مـی آورنـد
لحظه ها 2خوانده می شوند که با تغییر گفتمان ها تغییر مـی کننـد (الکـالو و موفـه:1553 ،
 .)135از ترکیب دال های اصلی با یکدیگر زنجیرۀ هم ارزی 2حاصل می شود .این دال هـا بـه
خودی خود معنایی ندارند و از طریق زنجیرۀ هم ارزی با سایر نشانه هایی ترکیب می شـوند
________________________________________________________
1. Signifier
2. Signified
3. Master signifier
4. Floating signifiers
5. Discoursivity
6. Element
7. Moments
8. Chain of equivalence
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که به آن ها معنا می بخشند و درمقابل هویت های منفی دیگری قرار می گیرند که به نـوعی
تهدیدکنندۀ آن ها هستند .گفتمان ها ازطریق زنجیرۀ هم ارزی تفاوت ها را می پوشـانند .امـا
هم ارزی هیچ گاه نمی تواند به حذف کامل تفاوت ها بینجامد و همواره امکان ظهو ر تفـاوت و
تکثر و خروج عناصر از زنجیرۀ هم ارزی وجود دارد (الکالو و موفه .)133 :1553 ،در واقـع،
زنجیرۀ هم ارزی تکثر موجود در جامعه را پوشش می دهد و به آن نظم و انسجام می بخشد.
در هم ارزی عناصر خصلت های متفاوت و معناهای رقیب را از دست می دهند و در معنـایی
که گف تمان ایجاد می کند حل می شوند.
در زنجیرۀ هم ارزی عامل وحدت و وجه اشتراک ،متحدشدن علیه عامل خارجی اسـت.
در واقع ،ویژگی های ذاتی و مثبت باعث شکل گیری زنجیرۀ هم ارزی نمی شود ،چون آن هـا
اساساً از بحث های جوهرگرایانه اجتناب می کنند (تورفینگ .)171 :1555 ،بنابراین ،حضور
عامل خارجی را عامل وحدت مـی داننـد (الکـالو و ژیـژک .) 5 :1322 ،بـه عبـارت دیگـر،
گسترش زنجیره های هم ارزی با برساخت عامل خـارجی سـازنده 1ارتبـاط دارد (تورفینـگ،
 .)52 :1555هنگامی که خصایص متمایز هویت هـای اجتمـاعی در زنجیـرۀ هـم ارزی قـرار
می گیرند تضعیف می شوند ،زیرا هویت ها در این زنجیره براساس همانندی 7خاص برساخت
می شوند (تورفینگ.)171 :1555 ،
با وجود این ،نابودی تفاوت و افتراق به واسطۀ منطق هم ارزی بـه معنـای حـذف کامـل
تفاوت ازطریق منطق هم ارزی نیست .نسبت هم ارزی نسبتی نیست که در آن تفاوت هـا در
یک این همانی فروافتند ،هم ارزی نسبتی است که در آن تفاوت ها هنوز فعال انـد .ازایـن رو،
هم ارزی کماکان روشی ویژه برای مفصل بندی تفاوت هاست .لـذا میـان تفـاوت و هـم ارزی
دیالتیکی پیچیده و نوعی سازش ناپایدار وجود دارد (الکالو و ژیـژک .)13 :1322 ،منطـق
تفاوت در دستگاه نظری الکالو و موفه با مفهوم خصومت 3پیوند تنگاتنگی دارد .به طوری که
آن دو معتقدند « هر موقعیتی در نظام تفاوت ها قابلیت تبدیل به مکـان خصـومت را دارد»
(الکالو و موفه.)131 :1553 ،
الکالو در کتاب بازتاب های جدید بر انقالب عصـر مـا ،خصـومت اجتمـاعی را براسـاس
حضور عامل خارجی سازنده 1تعریف می کند و آن را شمشیر دولبه ای در نظر می گیرد کـه
________________________________________________________
1. Constitutive outsider
2. Sameness
3. Antagonism
4. Constitutive outside
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هم زمان هویت داخل را شکل می دهد ،حفظ می کند و درعین حـال تهدیـدی بـرای آن بـه
شمار می رود (الکالو.)12 :1553 ،
ایجاد و تجربۀ دگرسازی از جهاتی برای نظریۀ گفتمان اهمیت دارد؛ اوالً ،خلق رابطه ای
دگرسازانه که همواره شامل تولید دشمن یا رقیب می شود برای تأسیس مرزهـای سیاسـی
دارای اهمیت است .ثانیاً ،تشکیل مرزهای سیاسی برای تثبیت هویت تشکل های گفتمانی و
عــامالن اجتمــاعی اهمیتــی اساســی دارد (هــوارث .)185 :1322 ،بنــابراین ،نــوعی پیونــد
ناگسستنی بین سیاست و خصومت وجود دارد.
تأکید بر حضور خصومت در جامعه برای ترسیم مرز سیاسـی ایـن سـؤال را بـه وجـود
می آورد که تحت این اوضاع چگونه می توان نظم دموکراتیک تکثرگرا را ایجاد و حفظ کرد.
« این نظم برپایۀ تمایز بین دشمن 1و رقیب 7قرار دارد» (الکالو و موفـه .)1 :1553 ،موفـه
این مقوله را درقالب دو شکل از خ صومت مطرح می کند؛ نخست ،خصومت تمام عیار 3که به
رابطۀ دوست و دشمن مربوط می شود و دوم ،خصومت رقابتی 1.تفاوت عمدۀ دشمن و رقیب
در این است که رقیبِ یکدیگر بودن نوعی دشمنیِ دوستانه است .وجه اشتراک رقبا فضایی
نمادین است و نوعی اجماع تضادگونه 5میان آن ها وجود دارد .آن ها بر سر اصـول سیاسـی
اخالقی با هم توافق دارند ،اما اختالف آن ها بر سر تفسیر این اصول است .به عبارت دیگـر،
خصومتِ رقابتی مجادله بین تفاسیر مختلف از اصول مشترک است .درصورت فقـدان ایـن
بعد از خصومت ،خصومت تمام عیار ظهور می یابد که در واقـع تضـاد میـان دشـمنان اسـت
(موفه.)7-8 :7335 ،
در روابط خصمانه گروه های رقیب یا دشمن از دو سازوکار برجسته سازی و حاشیه رانی
استفاده می کنند .به طوری که "ما" برجسته می شود و "آن ها" به حاشـیه رانـده مـی شـود.
بنابراین ،هویت یابی به واسطۀ دگرسازی و بـا کمـک برجسـته سـازی و حاشـیه رانـی شـکل
می گیرد .برجسته سازی و حاشیه رانی شیوه ای برای حفظ و استمرار قدرت است که بـه دو
صورت سخت افزاری (ترور ،اعتصاب ،تظاهرات خیابانی) و نرم افزاری (درقالب زبان گفتاری و
________________________________________________________
1. Enemy
2. Adversary
3. Antagonism proper
4. Agonism
5. Conflictual consensus

38

تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز

نوشــتاری) انجــام مــی شــود (ســلطانی .)117 :1321 ،بــه نظــر مــی رســد از حاشــیه رانــی
سخت افزاری در خصومت تمام ع یار و از نوع نرم افزاری در خصومت رقابتی استفاده می شود.
پس از توصیف عناصر درون گفتمانی و انواع دال ها و چگونگی ترکیب آن ها بـا یکـدیگر
درقالب منطق هم ارزی و تفاوت ،بحث تثبیت نسبی رابطۀ دال و مدلول مطرح می شود کـه
الکالو و موفه برای توضیح این فرآیند از آموزۀ م هم خود با عنوان هژمونی استفاده کردنـد
(الکالو.)12 :1322 ،
آن ها با بسط مفهوم هژمونی به این نتیجه رسیدند که هویتی که به کارگزاران اجتمـاع
داده می شود تنها با مفصل بندی در درون یک صورت بندی هژمونیک بـه دسـت مـی آیـد و
هیچ ثبات و عینیتی ندارد (پین .)122 :1323 ،مفصل بندی هژمونیک برای مدتی جامعه را
به طور نسبی تثبیت می کند اما همواره دوره هایی از بحران های ارگانیک وجود دارد که در
آن ها مفصل بندی های هژمونیک یا به عبارت بهتر گفتمان های مسلط تضعیف و در پـی آن
تعداد فزاینده ای از عناصـر اجتمـاعی بـه دال هـای شـناور تبـدیل مـی شـوند و در معـرض
گفتمان های جدید قرار می گیرند .هیچ نیروی اجتماعی نیز نمی تواند برتری هژمونیک خود
را کامالً و برای همیشه تثبیت کند ،لذا همواره صورت بندی های اجتماعی موقتی و در حال
تحول هستند (همان.)155 :
آن ها بین صورت بندی هـای هژمونیـک و تحـوالت تـاریخی پیونـد برقـرار مـی کننـد و
معتقدند هیچ گونه قانون ضروری در تحوالت تاریخی وجود ندارد .به طوری که جهـت گیـری
تاریخ را نمی توان پیش بینی کرد .همه چیز به صورت بندی های هژمونیک سیاسـی بسـتگی
دارد که نزاع ها و تقاضاهای مختلف اجتماعی را در درون خود مفصل بندی مـی کننـد و بـه
آنان جهت می دهند (همان.)122 :
مفهوم هژمونی با مفصل بندی 1پیوند می یابد ،به طوری که الکالو و موفه ساخت گفتمان
هژمونیک را نتیجۀ عمل مفصل بندی می دانند .مفصل بندی در نزد این دو «کنشی است که
رابطه ای را میان عناصر گوناگون ایجاد می نماید ،به گونه ای که هویت آن ها در اثر این کنش
تغییر می کند» (الکالو و موفه .) 135 :1553 ،در این فرآینـد عناصـر هویـت خـود را کنـار
می گذارند تا به مثابۀ کلیتی از یک ساختار به حساب آیند .مفصل بندی شکل ارتباطی است
که در اوضاع خاصی می تواند وحدتی از دو عنصر متفاوت ایجاد کند .امـا در آن الزامـی بـه
ترکی ب عناصر گفتمانی نیست (بارکر . )213 :1322 ،در جریان مفصل بندی عناصر ناپایـدار
________________________________________________________
1. Articulation
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مبدل به عناصری نسبتاً پایدار مـی شـوند ،آن هـم در فضـایی کـه نیروهـایی متخاصـم در
رابطه ای متقاطع با یکدیگر قرار دارند (تورفینگ .)131 :1555 ،ا ز اقسام مهم مفصل بندی،
مفصل بندی سیاسی است که بر جامعه و عمل اجتماعی اثر می گذارد .به نظر الکالو ،شـیوۀ
تفکر ،بنیان جامعه و عمل اجتماعی محصول مفصل بندی های سیاسی اسـت .نظـام روابـط
اجتماعی به عنوان مجموعه هایی مفصل بندی شده از گفتمان همواره ساخته های سیاسی اند.
بنابراین ،گفتمان هایی که جامعه را مـی سـازند و بـه فهـم مـا از جهـان نظـم مـی بخشـند
سازه هایی ذاتاً سیاسی اند (پین .)158 :1323 ،به اجمال می توان گفت « مسائل سیاسـی بـر
مسائل اجتماعی ارجحیت دارند» (الکالو.)52 :1553 ،
اندیشۀ الکالو و موفه در عرصۀ سیاست به ارجحیت مسائل سیاسی بر مسائل اجتماعی
ختم نمی شود ،بلکه آن ها از مقولۀ دیگری با عنوان امر سیاسی سخن می گویند .وقتی امـر
اجتماعی کردارهای رسوب شده قلمداد شود ،یعنی کردارهایی که اعمال نهادهای سیاسی را
پنهان می سازد ،به عادی سازی و طبیعی سازی مبادرت می ورزند .درتقابل با آن ها ،مقولۀ امر
سیاسی به حوزۀ کردارهای رهایی بخش 1اشاره دارد که نظم های ایدئولوژیک رسوب شـده را
متزلزل می سازد (ژربکین.)717 :7335 ،
عالوه بر قائل شدن تمایز بین امر اجتماعی و امر سیاسی ،آن ها سیاست را از امر سیاسی
تفکیک می کنند .ازاین منظر ،سیاست مفهومی ثانوی و مشتق از امر سیاسی تلقی می شـود
(پین .) 158 :1323 ،سیاست به فرآیندها و شیوه هایی اشاره دارد که ما طـی آن جامعـه را
پیوسته با طرد احتماالت و تثبیت موقت ایجاد مـی کنـیم .سیاسـت سـازماندهی جامعـه و
تصمیم گیری اجتماعی را برعهده دارد .ولی امر سیاسی عرصۀ منازعه بین گفتمان ها بـرای
تثبیت شدن و غلبه بر دیگران است .زم انی که گفتمانی مسلط شد و جایگزین هـا و رقبـای
خود را طرد کرد ،جامعۀ عینیت یافته شکل می گیرد .عینیت یـک گفتمـان تثبیـت شـده و
جامعۀ شکل گرفته است ،یعنی گفتمانی که جایگزین ها و بدیل هایش طرد شده اند .در ایـن
وضعیت گفتمان تثبیت شده طبیعی و دائمی بـه نظـر مـی رسـد و ریشـه هـای سیاسـی آن
فراموش می شوند .زمانی که جایگزین ها و گفتمان های بدیل فراموش شوند گفتمـان غالـب
خود را تنها گزینۀ حقیقت مطرح می کند .اما گفتمان های طردشده می توانند هر زمان وارد

________________________________________________________
1. Emancipatory
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بازی سیاست شوند و با مفصل بندی های جدید به مسئله تبدیل گردنـد (همـان) .براسـاس
چارچوب مفهومی فوق مدل نظری زیر ترسیم شد:
مدل نظری

پرسشهای تحقیق
 .1گفتمان مجمع روحانیون مبارز در دولت های مختلف از چه ویژگی هایی برخوردار است؟
 .7دال های مرکزی و دال های شناور گفتمان مجمـع روحـانیون مبـارز در دولـت هـای
جنگ ،سازندگی ،اصالحات و دولت فعلی کدام اند؟
 .3دال های مرکزی گفتمـان مجمـع روحـانیون مبـارز در دوره هـای سیاسـی مختلـف
دستخوش چه نوع تغییر و تحوالتی شده اند؟
روش تحقیق
روش مقالۀ حاضر تحلیل گفتمان انتقادی 1است .تحلیل گفتمان روش تحلیل ساختار
متون یا گفتارها و کالم های طوالنی تر از یک جمله است که هم محتوای زبانی آن ها و هم
بافت اجتماعی آن ها را بررسی می کند (مک دانل .)17 :1323 ،پیوند این روش با زمینه های
اجتماعی و فرهنگی آن را با مقولۀ نقد و انتقاد قرین ساخت و در عرصۀ تحلیل گفتمان
گرایش جدیدی با عنوان تحلیل گفتمان انتقادی پدید آورد .تحلیل گفتمان انتقادی،
گفتمان را محصول جامعه و مشروط به جامعه می داند .از این منظر ،گفتمان ابزار قدرت در
جامعه است (بلومرت.)73 :7335 ،
________________________________________________________
1. Critical discourse analysis
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هدف تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل شفاف روابط ساختاری سلطه ،تبعیض و قدرت
است (وداک .)731 :1555 ،به طورکلی ،موضوعات و عرصه هایی که تحلیل گفتمان انتقادی
تمایل به کارکردن دربارۀ آن ها دارد به شرح ذیل اند :گفتمان سیاسی ،ایدئولوژی ،تبعیض
نژادی ،گفتمان اقتصادی ،تبلیغات و فرهنگ مصرف ،زبان رسانه ،جنسیت ،گفتمان نهادی،
تعلیم و تربیت .صاحب نظران بسیاری در حوزۀ تحلیل گفتمان انتقادی تحقیق کرده اند .از
بین آن ها می توان به وداک ،شیلتون و فرکالف اشاره کرد (وداک1525 ،؛ فرکالف.)1525 ،
از بین روش های تحلیل گفتمان ،تکیۀ مقالۀ حاضر بر روش نورمن فرکالف است .سه
دلیل عمده برای گزینش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف وجود دارد :نخست ،اقتضای
بخش نظری استفاده از این روش را ایجاب می کند .نظریۀ گفتمان الکالو و موفه برای
تبیین پدیده های اجتماعی -سیاسی در سطح کالن مناسب هستند (یورگنسن و فیلیپس،
 .)732 :1325در واقع ،روش تحلیل گفتمان فرکالف به دلیل توجه به عناصر صوری زبان
به نوعی مکمل نظریۀ گفتمان الکالو و موفه است .بدین ترتیب ،نظریۀ انتزاعی و کالن
الکالو و موفه با اتکا به تحلیل گفتمان فرکالف به سطح خرد و انضمامی نزدیک می شود.
دومین عاملی که استفاده از روش تحلیل گفتمان فرکالف را از میان سایر رویکردهای
تحلیل گفتمان ترغیب می کند ،نگاه کامل تر آن به زبان ،قدرت و مناسبات اجتماعی است.
فرکالف نظرات خود را برپایۀ نقد ،جرح و تعدیل و تکمیل دیدگاه هایی نظیر زبان شناسی
صورتگرا ،جامعه شناسی زبان ،کاربردشناسی و تحلیل گفتمان قرار می دهد (آقاگلزاده،
.)731 :1325
سومین عامل به چارچوب سه بعدی مربوط می شود که فرکالف برای برداشت از گفتمان
و تحلیل آن ارائه می کند (فرکالف23 :1557 ،؛ بلومرت .) 33-75 :7335 ،این سه بعد با
سه بخش توصیف ،تفسیر و تبیین تناظر دارد .در واقع ،تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف در
سطح توصیف باقی نمی ماند و به تفسیر و تبیین می رسد (فرکالف .)78 :1525 ،همین امر
استفاده از این روش را برای پرداختن کامل تر به مقوالت اجتماعی ـ سیاسی ترغیب می کند.
به سبب محدودیت ،در مقالۀ حاضر صرفاً بخش توصیف بررسی شده است.
تحلیل بیانیه ها در دو مرحله صورت گرفت :نخست بیانیه های گزینش شدۀ مجمع برپایۀ
تحلیل گفتمان فرکالف بررسی شد (چگونگی انجام مراحل تحلیل بیانیه ها به طور مختصر
در جدول ذیل آمده است) .دوم ،برای تکمیل بخش توصیف در نخستین گام چندین بار
تاریخ پس از انقالب اسالمی را مطالعه کردیم تا بستر و زمینۀ تاریخی گفتمان شناسایی
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شود و در مسیر تحلیل بیانیه ها عالوه بر مصرحات متن ،داللت های ضمنی نیز کشف شود.
چون گاهی کلمه ی ا عبارتی در یک بیانیه کنایه ای از رویدادی سیاسی بود که در لفافه در
درون متن قرار گرفته بود .برای این منظور با توجه به تاریخ صدور هر بیانیه تحوالت
سیاسی و اجتماعی پیرامون آن مطمح نظر قرار گرفت و تالش شد تا یافته های حاصل از
تحلیل اولیۀ بیانیه ها در بستر تار یخی گنجانده شود و این بار بیانیه ها با اتکا بر تحوالت
تاریخی تحلیل گردد .برای فربه ساختن تحلیل ها و یافتن برخی زوایای پنهان و نقاط عطف
تحول این گفتمان با شخصیت های برجستۀ مجمع روحانیون مبارز مصاحبه هایی صورت
گرفت.
 .1بیانیۀ حاضر چند اپیزود معنایی دارد؟ (مقصود از اپیزود معنایی این است که متن چه درکی از جهان به دست
میدهد و عقاید و دانشهایی که در متن نشان داده شده چند موردند) .به بیان فرکالف ارزشهای تجربی متن
کداماند؟
 .7رابطۀ اپیزودهای معنایی با یکدیگر چگونه است؟
 .3اصلیترین مفاهیم دارای بار ارزشی و ایدئولوژیک در متن و میزان تکرار آنها.
 .1چه رابطهای میان واژگان یک متن وجود دارد؟ آیا واژگان مترادفاند یا رابطۀ تضاد میان واژگان وجود دارد.
 .5تعابیر بهکار رفته در متن ایجابیاند یا سلبی.
 .8متن حاوی واژگان رسمی است یا غیر رسمی.
 .2مصرحات متن و داللتهای ضمنی متن کداماند؟ مقصود از مصرحات متن وجوه آشکاری است که در متن بیان
میشود و مقصود از داللت های ضمنی معانی پنهانی است که در فحوای متن وجود دارد و تشخیص آنها با اتکا به
درک زمینهای امکانپذیر است که متن در آن تولید میشود .برای مثال گاهی ظاهر جمله ایجابی است اما عمال وجه
سلبی از آن استنباط می شود.
 .2آیا درون متن رویکرد قطبی و دوگانه وجود دارد؟ رابطۀ قدرت درون متن چگونه است؟ افقی است یا عمودی.
رابطۀ حاکم و مردم عرضی است یا طولی.

گفتنی است واکاوی و تحلیل یک گفتمان سیاسی درقالب محدود یک مقاله نمیگنجد .فی
الواقع ،گنجاند ن روش عمیق و کیفی تحلیل گفتمان در بستر تنگ و محدود یک مقاله کاری
بس دشوار است؛ لذا به اقتضای محدودیت مقاله از طرح بخشهایی از آن صرفنظر شد .از
جملۀ این موارد عدم طرح فرآیند تحلیل گفتمان و اشارۀ صرف به یافتههای تحقیق است.
محدودۀ مطالعه
محدودۀ مطالعۀ حاضر شامل بیانیههای مجمع روحانیون مبارز در فاصلۀ سالهای  1382تا
 1322است .دلیل گزینش این دورۀ تقریباً بیستساله بهاقتضای موضوع تحقیق است ،زیرا
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چنین فاصلۀ زمانی توان بررسی مفصلبندیهای گفتمان را افزایش میدهد .تحول گفتمانها
مانند دیگر مقوالت نرمافزاری برای بررسی ،درمقایسهبا مقوالت سختافزاری ،نیازمند زمان
بیشتری هستند .اما تقسیمبندی زمانها براساس دولتها دو دلیل عمده داشت :نخست،
نظمبخشیدن به این برهه از زمان ()22-82؛ دوم ،ویژگی موضوع مقاله.
مجمع روحانیون مبارز نیرویی سیاسی است و عرصۀ حضور نیروهای سیاسی و جایگاهی
که برنامهها و مواضعشان را روشن میسازند در نهادهای اجرایی از جمله قوۀ مجریه و مقننه
است .به دلیل آنکه دولت مهمترین نهاد اجرایی است ،تقسیمبندی اصلی براساس دولتها
صورت گرفته و در ذیل آنها تحوالت مجلس نیز مدنظر بوده است.
در گام بعدی ،برای تحلیل گفتمان بیانیهها ،نخست بیانیههای سالهای  82تا  85و  25تا
 25و  25تا  22بهاجمال مطالعه شد .سپس به شیوۀ نمونهگیری قضاوتی از میان بیانیهها،
مواردی بررسی شدند که مربوط به تحوالت سیاسی مهم در داخل کشور ـ نظیر بیانیههای
مربوط به انتخابات مجلس شورای اسالمی ،سالگردهای پیروزی انقالب ،انتخابات ریاست
جمهوریـ و تلویحاً مبین تحول این گفتمان و افتوخیزهای آن بودند.
تجزیه و تحلیل دادهها
مروری بر رویدادهای مهم
در ایران پس از انقالب اسالمی گفتمانهای متعددی درون گفتمان انقالب اسالمی پدید آمدند
که محصول تکث ر نیروهای سیاسی پس از انقالب بودند .پس از انقالب چهار بلوک از نیروها و
احزاب سیاسی در صحنۀ سیاسی کشور حضور یافتند :احزاب هوادار سوسیالیسم ،احزاب و
گروههای سکوالر و لیبرال متعلق به طبقۀ متوسط جدید ،گروههای اسالمگرای رادیکال مربوط
به طبقۀ روشنفکران و تحصیلکردگان ،احزاب غیرلیبرال و اسالمگرای متعلق به روحانیت
سیاسی (بشیریه.)31-72 :1321 ،
این چهار بلوک قدرت در گفتمان انقالب اسالمی "زنجیرۀ همارزی" را تشکیل میدادند .در
فرآیند انقالب اسالمی ،با وجود تفاوت موضع و دیدگاه ،آنها درمقابل دیگریِ بزرگ باعنوان
رژیم شاهنشاهی قرار گرفتند و رژیم سلطنتی همانند یک "عامل خارجیِ سازنده" عمل کرد تا
نیروهای انقالبی با وجود حاکمیت منطق تفاوت بر روابطشان بتوانند درمقابل رژیم شاهنشاهی
کسب هویت کنند و زنجیرۀ هم ارزی گفتمان انقالب را تشکیل دهند .با وجود آنکه زنجیرۀ
همارزی تفاوتها را در گفتمان انقالب پوشاند ،همارزی نیروهای انقالبی به حذف کامل تفاوتها
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نینجامید و چندی پس از انقالب تفاوتها ظهور یافت و نیروهای انقالبی بهتدریج از زنجیرۀ
همارزی خارج شدند.
از بین این چهار نیرو ،نخست دو گروه از زنجیرۀ همارزی گفتمان انقالب اسالمی خارج
شدند و گروه های لیبرال و اسالمی در گفتمان انقالب اسالمی دست به ائتالف زدند .اما ائتالف
بین این دو گروه بر سر شکل حکومت و ماهیت سیاست داخلی و خارجی از هم گسیخت.
مهمترین اختالف میان گروههای لیبرال و اسالمی نخست بر سر چگونگی قانون اساسی و
دوم تصرف سفارت امریکا بود (بشیریه .)31 :1321 ،مسئلۀ تصرف سفارت امریکا و
گروگانهای ا مریکایی از مسائل سیاسی مهمی بود که در دستور کار مجلس اول قرار گرفت.
«مجلس اول نماد حضور همۀ سلیقهها بود» (موسویالری .)1353 ،این مجلس از خرداد 55
افتتاح شد و به فعالیت خود تا سال  83ادامه داد .مجلس اول با دادن رأی اعتماد زمینه را برای
فعالیت مهندس موسوی بهعنوان نخستوزیر فراهم آورد .با پایانیافتن مجلس اول ،انتخابات
مجلس دوم در سال  1383برگزار گردید (فوزی.)133 :1321 ،
در فاصلۀ میان پیروزی انقالب تا برگزاری انتخابات دومین دورۀ مجلس ،طیفی از نیروهای
سیاسی غیرهمسو با امامخمینی(ره) از عرصۀ سیاست حذف شدند یا به حاشیه رفتند که همین
امر رقابتهای انتخاباتی دومین دورۀ مجلس را در اختیار نیروهای انقالبی اسالمگرا قرار داد
(سهرابلو.)18 :1353 ،
مفصلبندی گفتمان مجمع روحانیون مبارز در دولت موسوی و پیش از رحلت امام
مجلس دوم یکی از سرنوشتسازترین مجالس پس از انقالب بهشمار میرفت که بحث معرفی
مجدد میرحسین موسوی از مهمترین تحوالت آن بود و سبب صفآرایی دو جناح اسالمگرا
درمقابل یکدیگر شد (رهامی.)53 :1353 ،
در مجلس دوم جریان اسالمگرا بهتدریج دچار اختالف شد و حامیانش درقالب دو جریان
فکری به چالش با یکدیگر برخاستند که این اختالف تأثیر خود را بر دولت و مجلس گذاشت.
اختالف این دو جریان ابتدا در مواجهه با سیاستها و اقدامات اقتصادی دولت بروز کرد،
بهتدریج به حوزهای دیگر سرایت نمود و دو گرایش مهم فکری کشور را به وجود آورد (فوزی،
.)132 :1321
عالوه بر رخدادهای مجلس دوم ،تفاوت نگرشهای مختلف روحانیون در فاصلۀ سالهای
 1383تا  1388در جدایی نیروهای اسالمگرا نقش بسزایی داشت؛ مسائلی همچون نقش دولت
13

مجلۀ مطالعات اجتماعي ایران ،دورۀ هفتم ،شمارۀ  ،2تابستان 2932

در اقتصاد ،بحث فقه پویا و فقه سنتی و اختالف درخصوص لوایح و قوانینی همچون مالیات،
اصالحات ارضی ،تعاونی ها ،قانون کار ،تجارت خارجی ،مبارزه با احتکار و سیاستهای اقتصادی
دولت مهندس موسوی ،که همۀ این موارد شرط الزم بود .اما شرط کافی و نقطۀ عطف این
جدایی اختالف بر سر یکی از کاندیداهای مجلس سوم ،سید محمود دعایی ،بود .جامعۀ
روحانیت مبارز در لیست انتخاباتی خود نام محمود دعایی را قرار نداده بود و همین امر باعث
اعتراض برخی اعضای جامعۀ روحانیت -آقای کروبی ،آقای موسوی خوئینیها و آقای جاللی
خمینی -شد .اینها گفتند چون به نظرات ما در جامعۀ روحانیت توجه نمیشود ما از این
تشکل انشعاب میکنیم (موسویالری و دیگران.)1353 ،
با وقوع انشعاب میان نیروهای اسالمگرا عرصۀ سیاسی در آستانۀ مجلس سوم شاهد حضور
دو جناح عمدۀ راست و چپ بود .آنچه در تحلیل دو جناح حائز اهمیت است ،قرارگرفتن آنها
درون گفتمان انقالب اسالمی است .با وجود اختالف نظرها و تضارب آرا و افکار ،وجوه مشترکی
میان این دو گروه وجود داشت که سبب میشد نوعی اجماع تضادگونه 1میان آنان شکل بگیرد.
بدینمعنی که آنها بر سر بنیانها ،اصول و ارکان انقالب اسالمی توافق داشتند اما اختالف
آنها بر سر تفسیر این اصول بود .برایناساس ،مناسبات دوستانۀ آنها به رقابت 7تبدیل شد و
جدایی آنان را رقم زد .این جدایی با تقریر نامهای به امامخمینی(ره) صورت علنی و مشروع
یافت و موافقت امام با انشعاب سبب شد تا تشکل مجمع روحانیون تکوین یابد.
این تشکل در نخستین عرصۀ منازعه ،که انتخابات مجلس سوم بود ،توانست به پیروزی
دست یابد.
شعار محوری مجمع روحانیون مبارز در زمان دولت مهندس موسوی و مجلس سوم دفاع از
محرومان و مستضعفا ن و برقراری عدالت در جامعه بوده است .در محور قرارگرفتن عدالت
بهعنوان شعار اصلی مجمع روحانیون مبارز تا پیش از دولت اصالحات عامالن و ساختارها به
طور توأمان دخیل بودهاند .نخستین عامل ،شخصیت کاریزماتیک امامخمینی(ره) بود که
محرومیت زدایی و رفع استضعاف و رسیدگی به محرومان و مستضعفان جامعه و برقراری عدالت
را در جریان انقالب و پس از آن سرلوحۀ اهداف خویش قرار داده بود .مجمع روحانیون مبارز
نیز با تأسی از امامخمینی(ره) و با این بیان که هدف از تشکیل مجمع ،اجرای نظرات و
________________________________________________________
1. Conflictual consensus
2. Adversary
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پیادهشدن برنامههای امام است (موسویالری1353 ،؛ موسوی خوئینیها ،کیهان )82/1/13 ،به
عدالت توجه کردند.
عدالت از بار معنایی مذهبی و شیعی برخوردار بود که با ایدئولوژی انقالب اسالمی تناظر داشت.
"اسالم" (قرائت ایدئولوژیک و انقالبی اسالم) دال محوری و برتر بیانیههای مجمع روحانیون بوده است
(بیانیههای مجمع روحانیون82/1/72 ،؛  )82 /11/11و بین این دال برتر (اسالم) و عدالت همنوایی
وجود داشت ،بهویژه آنکه در فرهنگ شیعی حضرت علی(ع) و حکومت او نماد عدالت محسوب
میشوند .دالهای پیرامونی آن نیز حضرت حق ،امام و انقالب اسالمی بودند .پیش از آنکه تشکل
مستقلی با عنوان مجمع روحانیون مبارز تشکیل شود ،آنها در طیف چپ حزب جمهوری قرار داشتند.
جریان چپ حزب جمهوری با دیدگاه عدالتخواهانه و مساواتجویانه از طیف راست حزب جمهوری
متمایز میشد .این جریان (چپ) تحت تأثیر فضای روشنفکری بینالمللی بعد از جنگ جهانی دوم و
متأثر از مبارزۀ ضدامپریالیستی و ضد طبقاتی قدرتهای کمونیستی بود .البته این جناح به زیربنای
ماتریالیستی و مادیاندیشی سوسیالیستی انتقاد و حمله میکرد ،اما آرمانخواهی و مساواتطلبی آن را
میستود و از استراتژی و تاکتیکهای آن سود میبرد (برزین.)51 :1322 ،
همین امر سبب شد این جناح از حمایت اقشار وسیع مردم و علما و بسیاری نهادهای انقالبی
برخوردار شود و به پیروزی چشمگیری در انتخابات مجلس سوم دست یابد .با پیروزی مجمع
روحانیون و تشکلهای همسو در انتخابات مجلس سوم دو قوۀ مقننه و مجریه در اختیار جناح چپ
قرار گرفت .اما این همگرایی در عرصۀ قدرت عمر طوالنی نداشت و دیری نپایید که قدرت جناح
چپ رو به افول نهاد .نمودار ذیل مفصلبندی مجمع روحانیون مبارز را در دولت موسوی و پیش از
رحلت امام بهاختصار نشان میدهد:
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گفتنی است اسالم از ارکان مهم و الیتغیر گفتمان مجمع روحانیون مبارز است که در
مفصل بندی این گفتمان در همه دوره ها وجود دارد اما برداشت ها و تفسیرها از اسالم
تحول می یابد .در مفصل بندی این گفتمان پیش از رحلت امام اسالم به لحاظ مفهومی و
قرائت ایدئولوژیک و انقالبی آن به لحاظ مضمونی دال برتر این گفتمان را تشکیل می دهد.
مفصل بندی گفتمان مجمع روحانیون مبارز در دولت هاشمی و پس از رحلت امام در فاصلۀ
استعفای مهندس موسوی ،که در شهریور  82رخ داد ،و پنجمین انتخابات ریاست جمهوری ،که
در مرداد  82برگزار شد ،دو اتفاق سرنوشتساز در تاریخ سیاسی انقالب رخ داد :در فروردین 82
عزل یا استعفای آیتاهلل منتظری از قائممقامی رهبری و در اردیبهشتماه  82فرمان امام(ره)
برای بازنگری و اصالح قانون اساسی (شادلو.)125 :1321 ،
مهم ترین اصالحات قانون اساسی به مسئلۀ رهبری و اختیارات رئیس جمهور مربوط
می شد( .میالنی .)358 :1321 ،عالوه برآن ،در اصالح قانون اساسی ایجاد مجمعی با نام
تشخیص مصلحت نظام برای حل اختالفات نهادی میان مجلس ،دولت و شورای نگهبان،
تمرکز در قوۀ قضائیه ،تمرکز در مدیریت صداوسیما و تغییر نام مجلس شورای ملی به
مجلس شورای اسالمی در دستور کار قرار گرفت (شادلو.)122 :1321 ،
همه پرسی قانون اساسی اصالح شده با پنجمین انتخابات ریاست جمهوری مقارن شد .با
وجود آنکه نیروهای چپ در زمان انتخابات از هاشمی رفسنجانی حمایت کرده بودند ،روی
کارآمدن ا و سرآغاز طرد و حاشیه رانی نیروهای چپ به ویژه مجمع روحانیون مبارز شد.
برای نمونه شورای عالی قضایی و رئیس دیوان عالی کشور ،که تقریباً از اعضای مجمع
روحانیون بودند ،در دولت جدید برای مسئولیت انتخاب نشدند .این روند طی چهارسال اول
دورۀ ریاست جمهوری رفسنجانی ادامه یافت که باعث نگرانی شدید و ا عتراضات جناح چپ
شد (شادلو.)1321 ،
ازطرفی ،تعدادی از نمایندگان مجلس که احتمال کنارگذاشتهشدن علیاکبر محتشمیپور را
از وزارت کشور میدادند ،طی نامهای که به امضای  132نفر از نمایندگان رسیده بود خواستار
ابقای محتشمیپور شدند ،اما هاشمیرفسنجانی نپذیرفت (محتشمیپور .)1353 ،درمجموع،
تغییرات دولت هاشمی بهگونهای بود که غالب وزرای کابینه را نیروهای راست یا راست معتدل
یا مستقل تشکیل میدادند.
سیاست های اقتصادی دولت هاشمی مبنی بر سیاست تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی
به واسطۀ حذف بسیاری از یارانه ها کم کم باعث فشار بر تودۀ محروم جامعه شد و این
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اعتراضات به صورت آشکار بروز نمود .مجمع روحانیون مبارز به دلیل گرایش های چپ و
محورقراردادن عدالت و حمایت از محرومان ،به نقد سیاست های دورۀ هاشمی پرداخت.
به طوری که جناح چپ برای انعکاس دیدگاه ها و اعتراض خود به وضع موجود روزنامۀ سالم
را در  73بهمن  1385منتشر کرد .موسویخوئینی ها از اعضای مهم مجمع روحانیون مبارز
مدیرمسئ ولی این روزنامه را برعهده گرفت (میرسلیم.)321-328 :1321 ،
ا ختالف دیگر دو جناح که پس از دولت هاشمی بروز و ظهور یافت رویکرد متفاوت مجمع
روحانیون مبارز و دولت هاشمی در حوزۀ سیاست خارجی بود .هاشمی در حوزۀ سیاست
خارجی رویکردی تعاملی داشت و به رابطه با سایر کشورها بهویژه حوزۀ خلیج فارس اهمیت
میداد و بر نقش سیاست خارجی در بهبود اوضاع داخلی تأکید میکرد (فالحنژاد:1321 ،
 .)131مجمع روحانیون در دولت موسوی و هاشمی در حوزۀ سیاست خارجی بر پدیدۀ صدور
انقالب تأکید میکرد و در مواجهه با عرصۀ بینالمللی یکجانبهگرا بود.
با وجود تغییری که در سیاست خارجی دولت هاشمی به وجود آمده بود ،مجمع
روحانیون بر مواضع پیشین خود ایستادگی می کرد و همچنان بر صدور انقالب و کمک به
جنبش های اسالمی درقالب کمک معنوی ـ سیاسی به مردم فلسطین و حزب اهلل لبنان
تأکید می کرد .ازاین منظر بین رویکرد مجمع روحانیون در حوزۀ سیاست خارجی با دولت
مهندس موسوی مشابهت و با دولت هاشمی اختالف نظر وجود داشت.
در آستانۀ انتخابات مجلس چهارم تحرکات زیادی ازجانب هردو جناح برای ورود به مجلس
صورت گرفت .از مهمترین آنها اجرای طرح نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان بود که به
ردصالحیت حدود  13نفر از نمایندگان و  83نفر از کسانی منجر شد که میتوانستند در
فهرست انتخاباتی مجمع قرار بگیرند (بیانیۀ مجمع روحانیون مبارز.)52 :1325 ،
سرانجام انتخابا ت مجلس چهارم در فروردین  21برگزار شد و جناح چپ با محوریت
مجمع روحانیون مبارز و همسویی سازمان مجاهدین انقالب ،دفتر تحکیم وحدت و انجمن
اسالمی معلمان با شکست سنگینی روبه رو شد و تاحدود زیادی انسجام و وحدت خود را از
دست داد .این برخورد شورای نگهبان شرط کافی را برای توقف فعالیت های مجمع در
فاصلۀ سال های  25-21فراهم ساخت (محتشمیپورو دیگران ،)1353 ،اما از شروط الزم
برای تضعیف مجمع ،نخست حذف عناصر چپ در دولت هاشمی و دوم « حذف کاندیداهای
معرفی شدۀ مجمع روحانیون در انتخابات خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان در سال
 1323بود» (نوذری.)335 :1323 ،
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بدین ترتیب ،گفتمان مجمع روحانیون مبارز هژمونی خود را از دست داد و در حاشیه
قرار گرفت .حاشیه نشینی از عرصۀ سیاسی مرکزیت عرصۀ اجتماعی و فرهنگی را برای این
گفتمان به ارمغان آورد .فعالیت های سیاسی متوقف شد ،اما انجام کارهای فکری تعطیل
نشد .درواقع آنان با برقراری پیوند محکم تر از گذشته با مراکز دانشگاهی و انجام
فعالیت های فرهنگی در پی رسیدن به اجماع بیشتر بودند تا در سایۀ آن در آینده بتوانند با
مفصل بندی نوینی وارد عرصۀ سیاسی شوند.
به حاشیه رانده شدن مجمع روحانیون مبارز سبب شد تا در گفتمان انقالب اسالمی
منطق تفاوت 1حاکم شود و به دنبال خود خصومت 7را به همراه آورد .براین اساس جناح
راست با محوریت جامعۀ روحانیت مبارز و جناح چپ با محوریت مجمع روحانیون مبارز
به طور مجزا و رودرروی یکدیگر دو زنجیرۀ هم ارزی را در گفتمان انقالب اسالمی تشکیل
دادند و منطق تفاوت بین آن دو حاکم شد  .بنابراین گفتمان انقالب اسالمی خود بسان امر
سیاسی ظاهر گشت که در آن منازعه میان گفتمان ها برای تثبیت و غلبه بر یکدیگر رخ
داد .در این منازعه گفتمان جامعۀ روحانیت مبارز چیره شد و توانست گفتمان مجمع
روحانیون مبارز را طرد کند.
حدود یک سال پس از قهر سیاسی مجمع روحانیون ،ششمین انتخابات ریاست جمهوری
در خرداد  1327برگزار شد .انتخابات سال  27وضعیت نسبتاً معتدل تر و متفاوت تری
داشت .ازیک سو تب سال های اول انقالب فروکش کرده بود ،جنگ با عراق به پایان رسیده
بود و حتی بازسازی ویرانی های جنگ درصدر برنامه ریزی ها نبود .ازاین جهت جمهوری
اسالمی خود را در وضع تثبیت شده ای می دید .اوضاع عادی تر از گذشته بود و دولت و مردم
به فکر مسائل روزمرۀ زندگی افتاده بودند (برزین .)21 :1322 ،به بیان دیگر ارزش های
واقع گرایانه و عمل گرایانه در بین نخبگان و مردم ر واج یافته بود .در این میان مجمع
روحانیون مبارز از این امر مستثنا نبود و این وضعیت در تحول دال های برتر و شناور این
گفتمان تأ ثیر بسزایی داشت .همان طور که پیشتر مطرح شد ،درحالیکه دال محوری
گفتمان مجمع روحانیون مبارز پیش از رحلت امام "اسالم" (قرائت ایدئولوژی ک و انقالبی)
بود ،دال برتر این گفتمان پس از رحلت امام (سال  )23و در اواسط د ولت هاشمی جایش را
به "مردم" (قرائت دموکراتیک و مردم گرایانۀ اسالم) داد.
________________________________________________________
1. Difference
2. Antagonism
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*در سایر مفصلبندی های این گفتمان در دوران پس از رحلت امام و در دولت های
هاشمی ،خاتمی و احمدی نژاد دال برتر این گفتمان به لحاظ مفهومی از اسالم به مردم
تحول می یابد و به لحاظ مضمونی قرائت ایدئولوژیک و انقالبی اسالم جایش را به قرائت
دموکراتیک و مردم گرایانۀ اسالم می دهد .در این مرحله آن وجهی از اسالم برجسته
می شود که بر مردم و حقوق آنان تأکید دارد و گاهی این تأ کید تا جایی استعال می یابد که
اسالم در قالب تأکید بر مردم تعریف می شود.
مفصل بندی گفتمان مجمع روحانیون مبارز در دولت خاتمي
در گفتمان مجمع روحانیون پیش از رحلت امام خمینی(ره) رهبری در رأ س هرم انقالب
قرار داشت و نقش مردم در وقوع انقالب درکنار رهبری ایشان معنا می یافت و ازمنظر
سیاسی ارزش های دموکراسی نخبه گرایانه در فضای گفتمانی مجمع حاکم بود .پس از
رحلت امام به تدریج بر نقش مردم در وقوع انقالب و سایر تحوالت سیاسی تأکید بیشتری
صورت گرفته است .هم زمان با تحوالت مذکور در این مقطع زمانی ،فضای یک دستی در
دولت دوم هاشمی به وجود آمد که فضای سیاسی کشور را در آستانۀ انتخابات مجلس
پنجم دچار رکود کرد ،ولی ورود کارگزاران و جمعیت دفاع از ارزش ها در آستانۀ انتخابات
مجلس پنجم تاحدی نمایانگر بازشدن فضای سیاسی بود .افزایش گروه های سیاسی و رشد
انتقادهای سیاسی در بین سال های  1323تا  1325ازسوی جناح چپ و برخی
راست گرایان از بروز تحوالتی در آیندۀ سیاسی کشور خبر می داد.
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در اوایل سال  1325گفتمان مجمع روحانیون رفته رفته از حاشیۀ قدرت به درون سرک
کشید تا در فرصتی مناسب بتواند در عرصۀ منازعه نظام معانی خود را که با یاری
اندیشمندان و دا نشگاهیان تولید کرده بود مسلط سازد  .این گفتمان در قدم اول برای
ترویج و بازتولید نظام معانی خود و انتشار آن در سطح جامعه باید از کنشگری بهره
می جست که از عهدۀ آن برآید .مهندس موسوی گزینۀ اصلی بود ،ولی از پذیرش آن امتناع
ورزید .پس از انصراف مهندس موسوی ،مجمع روحانیون مبارز با رایزنی با دیگر گروه های
جریان چپ درصدد برآمد تا نامزد دیگری برای انتخابات آینده معرفی کند .پس از بررسی
گزینه های متعدد ،سیدمحمد خاتمی کانون توجه قرار گرفت.
عالوه بر جناح چپ که با محوریت مجمع روحانیون مبارز شخصی را از میان خود برای
انتخابات ریاست جمهوری معرفی کردند ،سایر جناح های سیاسی ازجمله راست مدرن
(کارگزاران) ،راست سنتی (جامعۀ روحانیت مبارز و تشکل های همسو) و جمعیت دفاع از
ارزش ها کاندیداهایی برای ریاست جمهوری معرفی کردند.
جناح راست مدرن یا کارگزاران در ائتالف با جریان چپ از کاندیداتور ی سیدمحمد
خاتمی حمایت کرد .آنچه هویت این ائتالف را تشکیل می داد ،جریان راست سنتی (یعنی
جامعۀ روحانیت مبارز و تشکل های همسوی آن) بود که به عنوان یک عامل خارجی
سازنده 1عمل کرد .نامزد جناح راست سنتی در این انتخابات علی اکبر ناطق نوری و نامزد
جمعیت دفاع از ارزش ها محمدی ری شهری بود و زواره ای نیز نامزد مستقل انتخابات
گردید.
سرانجام ،انتخابات ریاستجمهوری هفتم در دوم خرداد  1328برگزار شد و سیدمحمد
خاتمی از میان رقبا به پیروزی چشمگیری دست یافت .این پیروزی برای مجمع روحانیون مبارز
که عضوی از آن به مقام ریاستجمهوری نائل شده بود حالوت بیشتری داشت .دولت خاتمی
سرآغازی برای هژمونیک شدن گفتمان مجمع روحانیون مبارز بود .رویکرد دموکراتیک خاتمی
به سیاست و تأکید بر خصایص و مختصات جامعۀ دموکراتیک تأثیر بسزایی بر تحول گفتمان
مجمع روحانیون در این دوره داشت.
اولویت خاتمی توسعۀ س یاسی بود که آزادی بیان و احترام به قانون و حقوق افراد،
گسترش حوزۀ عمومی و تأکید بر اقشار مختلف جامعه اعم از زنان و جوانان و دانشگاهیان
________________________________________________________
1. Constitutive outsider
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و روشن فکران و ...از ویژگی های آن به شمار می رفت .تأ کید خاتمی بر توسعۀ سیاسی او را از
برنامه های اقتصادی غافل نکرد .او تال ش کرد با تنظیم طرحی اقتصادی موسوم به «طرح
ساماندهی اقتصادی» قدم هایی به منظور اصالح ساختار اقتصادی کشور نیز بردارد .هرچند
محدودیت های مالی دولت ،مشکالت سیاسی و مشکالت ساختار کالن اقتصادی مانع اقدام
اساسی دولت در این حوزه بود ،اقدامات محدود اقتصادی دولت در این مقطع موجب بهبود
شاخص های اقتصادی ازجمله مهار تورم ،گسترش خصوصی سازی ،کاهش بدهی های
خارجی ،زمینه سازی برای گسترش سرمایه گذاری های خارجی ،ایجاد اشتغال و دیگر موارد
شد و با تأکید بر قانون گرایی ،فضا را برای سوءاستفاده های مالی و اقتصادی محدود کرد
(فوزی.)373-371 :1321 ،
مجموع این برنامه ها بر دال های شناور گفتمان مجمع روحانیون تأثیر گذاشت .دال
عدالت که پیش از رحلت امام(ره) و در دولت های هاشمی و موسوی در گفتمان مجمع
روحانیون وجود داشت ،در دولت اصالحات با دال آزادی جایگزین شد .منشأ این تحول
حاشیه رانی گفتمان مجمع روحانیون و فقدان فضای باز سیاسی در دولت هاشمی بود که
مطالبه برای آزادی را افزایش داد .ارزش های واقع گرایانه و عناصر اقتدار عقالنیـ قانونی که
در گفتمان مجمع روحانیون در دولت هاشمی جوانه زده بود در دولت خاتمی به درخت
برومندی مبدل شد .افول ارزش های دموک راسی نخبه گرایانه که در این گفتمان پس از
رحلت امام به تدریج و آهسته پدیدار شده بود ،با تأ کید دولت خاتمی بر احزاب و نهادهای
مستقل مدنی ،از بروز و ظهور خفیف ارزش های دموکراسی کثرت گرایانه در این گفتمان
خبر می داد.
انتخاب مجدد سیدمحمد خاتمی به ریاست جمهوری هشتم ،هژمونی گفتمان مجمع
روحانیون را قوت بخشید و قابلیت دسترسی این گفتمان افزایش یافت .دولت خاتمی سبب
شد تا در فضای یک دست و آزاد پیش آمده ،مجمع روحانیون از موقعیت ویژه ای برخوردار
شود .یکی از نشانه های این مجال برگزاری اولین کنگرۀ مجمع روحانیون مبارز در سال
 1327بود که صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی مجمع به تشریح مواضع خود پرداختند.
مجمع روحانیون در دولت مهندس موسوی عمدتاً بر اقتصاد دولتی تأکید داشتند و
اوضاع جنگی حاکم بر جامعه را علت این امر می دانستند .اما در دولت اصالحات از مواضع
اقتصادی پیشین عقب نشینی کر دند و بر اقتصاد آزاد و کاهش تصدی گری و دخالت
مستقیم دولت در اقتصاد و گسترش فعالیت های بخش خصوصی تأکید کردند .در حوزۀ
سیاست خارجی نیز مجمع روحانیون در دولت موسوی و هاشمی بر مقولۀ صدور انقالب و
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حمایت از جنبش های آزادی بخش تأ کید فراوان داشتند و رویکرد آن ها ب ه جهان
یک جانبه گرا بود .اما مجمع روحانیون در دولت خاتمی رویکردی تعاملی اتخاذ و بر ورود به
عرصۀ رقابت جهانی و اعتمادسازی در عرصۀ جهانی تأکید کرد .براین اساس ،گفتمان مجمع
روحانیون مبارز در دولت اصالحات مفصل بندی نوینی یافت که در نمودار ذیل دیده
می شود:

مفصلبندی گفتمان مجمع روحانیون مبارز در دولت احمدی نژاد
در اواخر دولت خاتمی ،نیروهای سیاسی بهتدریج خود را برای ورود به عرصۀ نهمین انتخابات
ریاستجمهوری آماده کردند .پیش از ثبتنام کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری ،جریانهای
سیاسی عمدۀ کشور تمام تالش خود را برای ورود منسجم به عرصۀ انتخابات بهکار گرفتند ،اما
بهرغم این تالشها ،در هیچ جبهۀ سیاسیـ اجتماعی ائتالفی صورت نگرفت (موسوی:1325 ،
.)735-157
انتخابات نهم ریاستجمهوری در  1321/3/72برگزار گردید و هاشمی رفسنجانی و محمود
احمدینژاد به دور دوم راه یافتند و با یکدیگر به رقابت برخاستند .ازمیان گروهها و تشکلهای
سیاسی ،کلیۀ تشکلهای اصالحطلبان و جامعۀ روحانیت مبارز و برخی از اعضای جامعۀ
مدرسین حوزۀ علمیۀ قم از هاشمی حمایت کردند و برخی تشکلهای نوظهور اصولگرا (نظیر
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جمعیت آبادگران) حامی محمود احمدینژاد بودند .درنهایت ،دور دوم انتخابات برگزار شد و
محمود احمدینژاد پیروز انتخابات و نهمین رئیسجمهور ایران شد.
محورها و مضامین عمدۀ تبلیغاتی احمدینژاد به این شرح بود :دولت اسالمی ،تغییر نگاه
مدیریت کشور به بیتالمال ،سادهزیستی و صداقت مسئوالن ،مقابله با فساد و تبعیض،
عدالتمحوری ،بازگشت دولت به مردم ،تأکید بر توسعۀ اقتصاد اسالمی ،انتقاد از نظام بانکی،
تمرکززدایی ،مقاومت درمقابل تهاجم فرهنگی و معرفی احمدینژاد بهعنوان فردی دانشگاهی و
مدیری کارآمد (تاجیک و روزخوش.)135 :1322 ،
گفتمان احمدینژاد در تعامل و تقابل با گفتمانهای دیگر ،ازجمله گفتمان رقیب ،شکل
گرفت .او دولت اصالحات را مبتنی بر ارزشهای لیبرال دانست و بهجای آزادی ،شعار عدالت را
سرلوحۀ برنامههای خویش قرار داد .رویکرد احمدینژاد به سیاست خارجی محوریتیافتن
صدور انقالب و ارزشهای آن و نیز رویکرد کلگرایانه و تمامیتگرا به جهان بود و ایران را
الگویی میدانست که سایر کشورهای جهان باید از آن پیروی کنند .درواقع ،رویکرد تعاملی که
در سیاست خارجی دولت هاشمی و بهویژه خاتمی وجود داشت ،جایش را به رویکرد
یکجانبه گرا داد .عدالت ،برابری و رسیدگی به حقوق محرومان و مستضعفان نیز از اهم
شعارهای این دولت بود که همانندی جالب توجهی با شعارهای دولت موسوی و تشکلهای
حامی آن در جناح چپ داشت.
گفتارها و سخنان احمدینژاد دربارۀ ارزشها و امور ایدئولوژیک مشابهت زیادی با زمان جنگ و
دولت مهندس موسوی داشت .درواقع ،او درپی احیای ایدئولوژی انقالبی با همان مختصات و اصول
پیشین بود .اما این طرز تلقی با بخشهایی از جامعه انطباق ندارد که در مسیر واقعگرایی قرار دارند
و حجیت عقل و منطق و استدالل برای آنان در امور گوناگون حرف اول را میزند .مشی و منش
دولت احمدینژاد بهگونهای بود که اگرچه او را در زمرۀ کاندیداهای اصولگرا قرار میداد ،در دولت او
عمالً دو جریان راست و چپ در کنج عرصۀ سیاسی قرار گرفتند.
مطالعۀ بیانیههای مجمع روحانیون در فاصلۀ سالهای  22-25تغییری در مواضع آنها
نشان نمیدهد .دال برتر در مفصلبندی گفتمان مجمع روحانیون مبارز در دولت احمدینژاد،
همانند دولت هاشمی و خاتمی" ،مردم" (قرائت دموکراتیک و مردمگرایانۀ اسالم) بود .رویکرد
عامگرایانۀ این گفتمان همچنان در دولت احمدینژاد به قوت خود باقی است .با وجود آنکه در
بیانیههای رسمی مجمع روحانیون در دوران احمدینژاد واژۀ عدالت بیش از بیانیههای دولت
اصالحات وجود دارد ،مقصود از این عدالت عمدتاً عدالت سیاسی است و به آزادی نزدیک است،
درحالی که دال عدالت در گفتمان مجمع روحانیون مبارز پیش از رحلت امام و پیش از دولت
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اصالحات (در دولت موسوی و هاشمی) عمدتاً فحوای اقتصادی داشت .ارزشهای واقعگرایانه در
این گفتمان همچنان از قوت برخوردار است که این امر خود را در سیاست خارجی نمایان میسازد.
ازمنظر سیاست خارجی با وجود آنکه دولت احمدینژاد بر رویکرد یکجانبهگرا تأکید دارد ،گفتمان
مجمع روحانیون مبارز همچنان به رویکرد تعاملی در مناسبات بینالمللی پایبند است.
نتیجهگیری
در این مقاله تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز از آغاز تا دورۀ اول دولت احمدینژاد را
بررسی کردیم .سؤال اصلی تحقیق ویژگیهای گفتمان مجمع روحانیون مبارز در دورۀ زمانی
 1322 -1382و تحوالت آن در این دورۀ طوالنی بود .برای عملیترشدن این بررسی ،بازۀ
ز مانی مذکور به چهار دورۀ پیش از رحلت امام ،دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی ،دورۀ
اصالحطلبی خاتمی و دورۀ اصولگرایی احمدینژاد تقسیم شد و با استفاده از بیانیههای مجمع
و سایر داده ها چگونگی تحول گفتمان این گروه سیاسی براساس تحلیل گفتمان الکالو و موفه
مطالعه شد .یافته های تحقیق نشان داد که با توجه به تغییر وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور،
گفتمان مجمع در این ادوار دچار تحول شده و دال برتر و دالهای شناور گفتمان مجمع
متحول شده است .این تحلیل نشان میدهد ،همانطور که در نظریۀ الکالو و موفه آمده است،
تحول گفتمان یک نیروی سیاسی تابع تحوالت درونگروهی ،اوضاع اجتماعیـ اقتصادی
وسیع تر جامعه و چگونگی تحول مواضع و گفتمان رقیبان و مخالفان آن است که در مجالی
دیگر به تفصیل بررسی خواهد شد.
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گزیده مقاالت در نظریه ،سیاست ،دین ،تهران :گام نو.
رضایی ،محمد ( )1328ناسازه های گفتمان مدرسه ،تحلیلی از زندگی روزمرۀ دانشآموزی ،تهران:
جامعه و فرهنگ.
رهامی ،محسن (« )1353مجلس دوم ذره ای در نظارت کوتاهی نکرد» ،نسیم بیداری ،سال دوم،
شمارۀ هفدهم.51-53 :
سلطانی ،علیاصغر ( )1321قدرت ،گفتمان و زبان ،سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسالمی
ایران ،تهران :نی.

55

مجلۀ مطالعات اجتماعي ایران ،دورۀ هفتم ،شمارۀ  ،2تابستان 2932

سلطانی ،علیاصغر (« )1323تحلیل گفتمان بهمثابۀ نظریه و روش» ،فصلنامۀ علومسیاسی ،سال
هفتم ،شمارۀ .123-153 :72
سهرابلو ،پدرام (« )1353تولد چپ و راست» ،نسیم بیداری ،سال دوم ،شمارۀ .53-18 :12
شادلو ،عباس ( )1321تکثرگرایی در جریان اسالمی ،ناگفته های تاریخی از علل پیدایش جریان راست
و چپ مذهبی ،1383-23تهران :وزرا.
غالمرضاکاشی ،محمدجواد ( ) 1322ذهنیت تجدد پیرامونی و بحران مشروعیت دولت مدرن در ایران،
پایاننامۀ دکتری علوم سیاسی ،دانشگاه تهران.
غالمرضاکاشی ،محمدجواد ( )1325جادوی گفتار ،ذهنیت فرهنگی و نظام معانی در انتخابات دوم
خرداد ،تهران :مؤسسۀ فرهنگی آیندهپویان.
فرقانی ،محمدمهدی ( ) 1321تحول گفتمان توسعۀ سیاسی در ایران از انقالب مشروطه تا پایان دهۀ
دوم انقالب اسالمی ،پایاننامۀ دکتری ارتباطات اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه
طباطبایی.
فرکالف ،نورمن ( )1325تنازع و خالقیت در گفتمان؛ گفتمان تاچریسم در تحلیل انتقادی گفتمان،
تهران :انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها.
فرکالف ،نورمن ( )1325تحلیل انتقادی گفتمان ،تهران :انتشارات مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه.
فالحنژاد ،علی ( )1321سیاست صدور انقالب اسالمی ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
فوزی ،یحیی ( )1321تحوالت سیاسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی (( ،)1323-1352جلد دوم)،
تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امامخمینی.
کچویان ،حسین ( )1321تطورات گفتمان های هویتی ایران :ایرانی در کشاکش با تجدد و مابعد
تجدد ،تهران :نی.
کدیور ،جمیله ( )1322تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران ،تهران :طرح نو.
الکالو ،ارنستو (« )1322گفتمان» ،ترجمۀ حسینعلی نوذری ،فصلنامۀ سیاسی ـ اجتماعی گفتمان،
شمارۀ صفر35-53 ،
الکالو ،ارنستو و اسالوی ژیژک ( )1322در ستایش پوپولیسم ،ترجمۀ محمد ایزدی و عباس
ارض پیما ،تهران :رخداد نو.
مکدانل ،دایان ( )1323مقدمهای بر نظریههای گفتمان ،ترجمۀ حسینعلی نوذری ،تهران :فرهنگ
گفتمان.
محتشمیپور ،سیدعلی اکبر ( ) 53/5/18مصاحبۀ نگارنده با حجتاالسالم محتشمیپور ،تهران :مجمع
روحانیون مبارز.
مصاحبۀ نگارنده با حجتاالسالم انصاری ( )53/3/73تهران :مجمع روحانیون مبارز.
مصاحبۀ نگارنده با حجتاالسالم موسویالری ( )53/1/2تهران :مجمع روحانیون مبارز.
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. مراکز اسناد انقالب اسالمی: تهران،) انتخابات نهم ریاستجمهوری1325(  سیدنظامالدین،موسوی
. ) مصاحبه با روزنامۀ کیهان82/1/72(  سیدمحمد،موسویخوئینیها
. هزارۀ سوم: زنجان، ترجمۀ فتاح محمدی،) گفتمان1327(  سارا،میلز
 ترجمۀ،) شکل گیری انقالب اسالمی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسالمی1321(  عباس،میالنی
. گام نو: تهران،مجتبی عطارزاده
. نوید شیراز: شیراز،) تاریخ احزاب سیاسی در ایران1323(  عزتاهلل،نوذری
:7  شمارۀ، فصلنامۀ علومسیاسی، ترجمۀ علیاصغر سلطانی،») «نظریۀ گفتمان1322(  دیوید،هوارث
.123-158
، ترجمۀ هادی جلیلی،) نظریه و روش در تحلیل گفتمان1325(  ماریان و لوئیس فیلیپس،یورگنسن
. نی:تهران
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