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  1357 اسالمي انقالب در گرااسالم گفتمان استعالي فرايند تحليل
 

  2دهقاني ، رضا1كاظمي اخوان مسعود
  )09/11/95، تاريخ پذيرش 15/04/95(تاريخ دريافت

  
    چكيده          

 بيستم، قرن پاياني هايسال در نظيركم رويدادي منزلةبه ايران، اسالمي انقالب رخداد
 خود به را سياسي و اجتماعي علوم حوزة پژوهشگران و انديشمندان از بسياري توجه
 بهره گوناگون رويكردهاي و نظريات از پديده، اين مطالعة براي رو،ازاين. كرد جلب
 معطوف انقالب رخداد گيريشكل چگونگي بررسي به نظريات اين اكثر. شد گرفته
 توجه كانون در كمتر مند،نظام طوربه گرا،اسالم گفتمان سلطة چرايي تحليل و اندشده
 قابليت دارابودن دليلبه موف، و الكال خوانش ويژهبه گفتمان، تحليل. استگرفته قرار

 افول و چيرگي چرايي تبيين براي ايويژه فرصت اجتماعي، كالن موضوعات تحليل
 فراهم سياسي شناسيجامعه مطالعات حوزة در هدفمند و مندنظام طوربه هاگفتمان
 تبيين درصدد پژوهش اين موف، و الكال گفتمان مفاهيم كارگيريبه با. استآورده
 مقاله اين مدعاي. استبرآمده ايران اسالمي انقالب در گرااسالم گفتمان چيرگي چرايي

 فرايند از گيريبهره و خود سياسي عامالن به اتكا با گرااسالم گفتمان كه است اين
 در توانست گرايي،عام و اعتبار دسترسي، قابليت راني،حاشيه و سازيبرجسته دوگانة
 خود براي ديگر، گفتمان دو به نسبت را مسلط موقعيتي اسالمي، انقالب پيروزي فرايند
  .كند ايجاد
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 گرا،اسالم گفتمان ليبرال، ملي گفتمان چپ، گفتمان گفتمان، تحليل :كليدي واژگان
  .اسالمي انقالب سلطه،

 مسئله بيان.  1

 سرنگوني كه دارند حضور متعددي سياسي هايگروه و هاجريان ها،انقالب گيريشكل فرايند در
 ماهيت. شودمي معرفي آنها همة مشترك هدف جديد، نظامي گذاريپايه و موجود حكومت
 سرآغاز كند، مديريت را آن ايانديشه يا تفكر چه برپاية و گروه كدام اينكه و جديد حكومت

 و اندداشته مشترك هدفي پيشتر كه است ايسياسي هايجريان ميان اختالف گيريشكل
 تحقق و انقالب پيروزي ازپس. اندجنگيدهمي سابق، رژيم يعني مشترك، دشمن با هم دركنار
سياسي جريان يا گروه آن حكومت، سرنگوني و انقالبي هايگروه و نيروها همة مشترك هدف
 تبديل غالب گفتمان به گفتمانش و درآورد حركت به خود همراه را مردم تودة بتواند كه اي

  .راندمي حاشيه به را ديگر هايگفتمان و هاگروه و گيردمي اختيار در را حكومت و قدرت شود،
 - ملي و چپ گرا،اسالم گفتمان. نيست مستثنا قاعده اين از نيز ايران اسالمي انقالب فرايند

 از را آن گفتماني هايپايه و گرفتند قرار پهلوي گفتمان دربرابر كه بودند گفتماني سه ليبرال
 سه اما،. برآمدند خويش گفتماني مباني براساس امور دهيسامان دنبالبه و فروپاشيدند هم

. كنند ايجاد هاگروه همة رضايت بر مبتني نظمي توانستندنمي متفاوت دنياي سه با گفتمان
 در بيشتري نفوذ از كه كند، مشخص را جديد نظم محتواي توانستمي گفتماني تنها رو،ازاين
 ديگر طرد با توانست درنهايت كه بود گرااسالم گفتمان آن. باشد برخوردار عمومي حوزة

 حضور گاهجلوه كه انقالبي. شود تبديل جديد نظام دهندةنظم يگانه به رقيب، هايگفتمان
 بستر در تدريج،به بود، متفاوتي فكري آبشخورهاي با گوناگون اجتماعي و سياسي هايجريان

 بعدي اجتماعي و سياسي نظام حكومتي مباني و قدرت ماهيت كه گرفت قرار خاصي گفتماني
  .ساختمي متمايز ديگر هايگفتمان از را آن

 و گيريشكل فرايند در گرااسالم گفتمان چگونه كه است اين حاضر پژوهش اساسي پرسش
برهمين. كند پيدا سلطه ليبرال - ملي و چپ گفتمان دو بر توانست اسالمي انقالب پيروزي
 ابعاد تواندمي كه است جديدي مقولة گفتمان، نظرية برمبناي اسالمي، انقالب تحليل اساس،
  .كند مطالعه را اسالمي انقالب پيروزي و تكوين از تريعميق
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  پژوهش اهداف
 درواقع،. است گفتمان تحليل روش درقالب سياسي فرايند تبيين پژوهش، اين اصلي هدف

 اين اصلي هدف ايران، اسالمي انقالب در گرااسالم گفتمان تسلط چگونگي و چرايي بررسي
 هايجريان رفتارشناسي و فكري مباني بازخواني اصلي، هدف اين دركنار. دهدمي شكل را مقاله

  .بود خواهد ضروري نيز فرايند اين روند در سياسي
  
  نظري چارچوب

مدت در توانسته اي،رشتهميان ماهيت داشتن دليلبه اخير، دهة دو در كه رويكردهايي از يكي
 و الكال ارنست خوانش خصوصبه گفتمان، تحليل باشد، داشته ايگسترده رشـد اندك زماني
 مانند متفكراني هاينظريه ساختارشكني و بازخواني راه از موف و الكال. است موف، شنتال

 سلطه كتاب در را خود گفتمان نظرية ديگران، و سوسور دريدا، فوكو، آلتوسر، گرامشي، ماركس،
  .دادند شكل 1سوسياليستي استراتژي و

 در كه ايتوانايي دليلبه طورخاص،به موف، و الكال خوانش و طورعام،به گفتمان، تحليل
 از دارد، گفتمان افول و اوج و گفتماني،ميان هايدرگيري گفتمان، گيريشكل روند توضيح
 خصوصبه ها،پديده و رويدادها تفسير و تبيين در ديگر هايروش به نسبت بيشتري امتياز
. استگرفته قرار پژوهش اين نظري مبناي دليلهمينبه و است برخوردار اسالمي، انقالب
 نظرية كاربرد به حوزه، اين در موجود هايپژوهش ديگر به نسبت حاضر پژوهش نوآوري
 سال انقالب جريان در گرايياسالم گفتمان استعالي فرايند تحليل بر آن تطبيق و گفتمان
  . است مربوط 1357
  

 رقيب هايگفتمان و پهلوي گفتمان. 2

 در گوناگوني هايگفتمان ايران، جامعة گفتماني فضاي در ،1357 تا 1320 هايسال فاصلة در
 در خود رفتار و ايدئولوژي براساس هاگفتمان اين از هريك. بودند فعال اجتماع و سياست عرصة
 هاييگفتمان ترينمهم از گرااسالم و ليبرال- ملي چپ، گفتمان سه. بودند تأثيرگذار فضا اين

 روروبه مانع با را آن سلطة و پرداختند پهلوي گفتمان با دگرسازي به دوره اين در كه بودند
 وضعيتي ايجاد جايبه ها،گفتمان اين با مواجهه در نيز پهلوي گفتمان سو،ازآن. ساختند
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 و صداييتك فضاي ايجاد با شود، منجر دموكراتيك فضايي ايجاد به توانستمي كه چندصدايي،
خصومت  به در نهايت اقدام اين. كرد سركوب شدتبه را مخالفتي هرگونه خشونت، از گيريبهره

 و ديگر هايگفتمان استعالي و طرح براي را زمينه و انجاميد محيط سياسي آميزتر شدن
  .كرد فراهم جديد گفتمان استقرار و پهلوي گفتمان فروپاشي
 گفتمان سه رفتار و مباني پهلوي، حكومت گفتماني ساختار تشريح دركنار بخش، اين در
 دال اطراف در اجتماعي نيروهاي بنديمفصل چگونگي و رهبري ايدئولوژيكي، ازلحاظ مزبور،
  .شد خواهند بررسي شانمركزي
  

  پهلوي گفتمان. 1,2
. آورد فراهم جديد گفتماني پيدايي براي را زمينه اهدافش به يابيدست در مشروطه ناكامي
 پيشين گفتمان چيرگي هايبنيان توانست مشروطه از پس قراريبي فضاي در پهلوي گفتمان

 چون هايينشانه با گفتمان اين. كند تثبيت جايگزين گفتمانِيگانه جايگاه در را خود و مختل را
 "ديگرِ" ترينمهم منزلةبه مذهب و گرفت شكل استبداد و سكوالريسم گرايي،ملي گرايي،غرب

 گيري،شكل بدو از. شدند تعريف گفتمان اين در بيروني "ديگرِ" جايگاه در اعراب و دروني،
: 1383 تاجيك،( شد مختلفي هايگروه از مركب ارزيهم زنجيرة ايجاد به موفق پهلوي گفتمان

ملي تقويت و ملي هويت بازسازي منظوربه دولتي نهادهاي پهلوي، گفتمان شدنچيره با). 85
 و فارسي زبان فرهنگستان گذاريپايه فردوسي، مقبرة بازسازي ماننـد اقداماتي به گرايي،
 و گراييملي كردنبرجسته درجهت هاتالش اين همة. زدند دست فارسي به پهلوي متون ترجمة
 مردم ذهن در اسالمي اعتقادات و باورها جايبه شاهنشاهي كهن فرهنگ و هااسطوره نشاندن

 شد نيز حامياني حال شامل حتي كه خفقان، و سركوب فضاي ايجاد با رضاشاه). 86 همان،( بود
 پايگاه به يابيدست امكان داشتند، نقش پهلوي گفتمان گذاريپايه و او رسيدنقدرتبه در كه

  .داد دست از عمالً را مردم تودة از متشكل باثبات اجتماعي
 به محمدرضا پسرش و رفت كنار قدرت از رضاشاه متفقين، دستبه ايران اشغال از پس

 دربارة. برد پيش پهلوي گفتمان چارچوب در را خود هايبرنامه نيز جديد شاه. نشست او جاي
 مدارا آنها با قدرتش، هايپايه استحكام زمان تا اگرچه گرفت،پي را پدرش روش همان روحانيان

 اين ارضي اصالحات اما بود، حاشيهكم نسبتاً 1339 سال تا روحانيان با شاه ارتباط. كردمي
 را شاه برنامه، اين با عامه، مرجع بروجردي، الـلهآيت مخالفت و كرد مواجه تنش با را رابطه
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 با كه بود تغييراتي از نگراني برنامه، اين با بروجردي الـلهآيت مخالفت علت. گذاشت ناكام
  ).75: 1380 امجد،( بود همراه ارضي اصالحات
 ساله،2500 هايجشن برپايي به مذهب، با خود دگرسازي روند ادامة در دوم، پهلوي
 اين همة با. پرداخت... و دين سپاه ايجاد اسالمي، تقويم جايبه شاهنشاهي تقويم قراردادن
  .داد قرار سقوط سراشيبي در را خود بلكه نشد، مشروعيت كسب به موفق تنهانه شاه اقدامات،

  
   چپ گفتمان. 2,2
 وضع تغيير خواهان كه شدمي اطالق هاييجريان به چپ اصطالح متمادي، هايدهه طي

 درجات با بودنانقالبي معنايبه بودنچپ رو،ايناز. بودند انقالبي تغييرات ازطريق موجود
. شدمي تلقي گذشته به بازگشت و موجود وضع تغيير با مخالفت معنايبه بودنراست و مختلف

 جنگ از پس كارگري، هايجنبش گسترش و سوسياليسم پيدايش و صنعتي جامعة توسعة با
). 97- 95: 1376 دوبنوا،( بود بودنكمونيست يا سوسياليست معنايبه گرابودنچپ اول، جهاني

 حقوق از حمايت طلبي،مساوات چون هاييخواسته سوسياليستي، هايگرايش گسترش با
 گراهاچپ هاينشانه ترينمهم از امپرياليسم، با مخالفت و صنايع كردنملي از حمايت كارگران،

  .شد شناخته سياسي هايفعاليت حوزة در
 خلق، فدايي هايچريك سازمان توده، حزب مانند هاييگروه و احزاب ايران، معاصر تاريخ در

 شوندمي شناخته ايران در چپ جريان و تفكر نمايندگان تريناصلي خلق، مجاهدين سازمان و
 اشاره آنها دگرسازي روند و اجتماعي پايگاه گفتماني، مباني به خالصه طوربه ادامه در كه
  .شود مي

   توده حزب. 1,2,2
 مهر در حزب اين. بود ايران در چپ گفتمان نمايندة مندتريننظام و تريناصلي توده حزب

 آزادشده هايماركسيست دستبه سلطنت، از رضاشاه گيريكناره از پس دوهفته درست ،1320
 هايتوده از وسيعي جبهة تا كردند، انتخاب را "توده" نام حزب اعضاي. شد تأسيس  زندان از

 در اشتراكي هايفعاليت بودنممنوع ديگر، ازسوي). 67: 1371 كيانوري،( شود شامل را مردم
 كه بود داليلي جمله از كمونيسم، با مذهبي روحانيان شديد مخالفت و 1310 اساسي قانون
 رشد به چندسال طي توانست حزب. نكند معرفي كمونيستي را خود حزب اين كه شد باعث

 عضويت به را زيادي تعداد و شود نمايندگي داراي ايران مناطق اكثر در و آيد نايل چشمگيري
 شد، رانده حاشيه به حزب اين ،1327 سال در توده حزب شدناعالم غيرقانوني با. درآورد خود
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 حزب براي فرصت اين نفت، صنعت شدنملي مسئلة طرح با و نياورد دوام زياد نيز دوره اين اما
 با نيز دوران اين. بازگردد سياسي صحنة به دوباره و كند بازسازي را خود كه آمد فراهم توده

. شد منتقل كشور از خارج به حزب هايفعاليت و رسيد پايان به 1332 مرداد 28 كودتاي
 ايران اسالمي انقالب پيروزي با و داشت ادامه محدود طوربه 1357 سال تا توده حزب مبارزات

  .بازگشت سياسي فعاليت عرصة به مجدداً حزب اين جديد، گفتماني فضاي ايجاد و
  

  گفتماني مباني. 1,1,2,2
... و اساسي قانون آزادي، برابري، از حمايت و بيروني، فاشيسم و دروني ديكتاتوري با مقابله
. گرفت نظر در خود گفتمان در مردم نيازهاي بنديمفصل براي حزب كه بودند هايينشانه
 كه را، مشروطه اساسي قانون و برابري مدني، هايآزادي ازجمله عناصر، اين از برخي توده حزب

 حوزة به و كارگرفتبه دوباره بودند، شده طرد گونگيگفتمان حوزة به رضاشاه دوران خفقان در
 از خود هايسياست در حزب تأثيرپذيري و توده حزب از شوروي حمايت. كرد وارد گفتماني

 نشانة از استفاده. شد توده حزب گفتمان در شوروي دولت هاينشانه از گيريبهره موجب آن،
: 1384 عيوضي،( بود شوروي دولت ضدفاشيستي سياست از انعكاسي درواقع فاشيسم با ضديت

 ايجبهه همچون كه حزب، اولية چهرة اما بود، آزادمنشانه و معتدل نسبتأ برنامه اين). 35
  .شد ضعيف كمكم شوروي از طرفداري سبببه كرد،مي عمل متحد

  
  دگرسازي. 2,1,2,2

 هايگفتمان با تقابل در را خود هويت گفتمان هر شد، اشاره نظري مباحث در كه گونههمان
 توده حزب. هستند خود دربرابر دگرسازي دنبالبه هاگفتمان رو،ازهمين. كندمي كسب ديگر
 گيريبهره با بتواند تا برآمد بيروني و دروني دگرسازي دنبالبه خود، به دادنهويت درجهت نيز
 دگرهاي دربرابر انقالب، از پيش دوران در توده حزب. شود بدل مسلط گفتمان به تقابل، اين از

 و) كارمحافظه( راستيدست احزاب مذهبي، نيروهاي پهلوي، حكومت كه گرفت قرار گوناگوني
  .بودند آنان ازجملة امريكا و انگليس

 استبداد و خفقان دوران. آمدمي شماربه توده حزب دروني "دگر" ترينمهم پهلوي حكومت
 حزب. برگزيند خود مركزي نشانة منزلةبه را ديكتاتوري با مبارزه حزب كه شد موجب رضاشاه

 نوعي را خود و كند پنهان اشآرماني نقاب زير را خود واقعي چهرة تا كرد سعي هرچه توده
 خودبه مذهبي چهرة نيز تاحدودي و دهد نشان ضدفاشيستي هايگرايش با مترقي ملي حزب
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 توجه با حزب، از شوروي حمايت. كند جلب را مذهبي نيروهاي اعتماد نتوانست بازهم گرفت،
 مجلس بستنتوپبه و مشروطه جريان در عملكردش و ايران، در آن استعمارگر گذشتة به

 را مذهبي نيروهاي خصوصبه و مردم تنفر ازپيش،بيش ،)ع( رضاامام حرم و ملي شوراي
 نشان گوناگوني هايواكنش گرا،اسالم گفتمان مبارزات با برخورد در نيز توده حزب. برانگيخت

: 1379 ظهيري،( ناميد ارتجاعي نهضت يك را آن و كرد محكوم را 1342 خرداد 15 قيام: داد
 مواضع از كامل چرخش با حزب سران انقالبي، مبارزات گيرياوج با و 50 دهة در اما،). 9

  .پرداختند خمينيامام رهبري و گرااسالم گفتمان با موافقت به خود، پيشين
درون هايانشعاب خاص، طوربه توده، حزب و عام، طوربه چپ، هايگروه اصلي ضعف
 برخي با مخالفت دليلبه متفاوتي، زماني مقاطع در حزب اين اعضاي از هاييگروه. بود گروهي
 و ماركسيستي، هايگروه ديگر مشكل. گرفتند آن از جدايي به تصميم توده، حزب هايسياست

 از كردناستفاده و مردم، تودة با ساده كالمي ارتباط از نگرفتنبهره توده، حزب خاص، طوربه
  .بود نامأنوس اصطالحات

  
  خلق فدايي هايچريك سازمان  .2,2,2
 مسعود و جزني بيژن كوچك گروه دو پيوستن با ايران خلق فدايي هايچريك سازمان

 حسن مانند توده، حزب جوانان سازمان اعضاي از متشكل جزني گروه. گرفت شكل احمدزاده
 لنينيسمـماركسيسم. شد تشكيل 1342 سال در جزني و زادهچوپان محمد نيا،ظريفي

 چين و شوروي به مثبتي نظر مسلحانه، مبارزة اعالم با آن، رهبران و بود گروه رسمي ايدئولوژي
 ادبيات ترجمة به اساسبراين و داشتند قرار كوبا مبارزة شيوة تأثير تحت بيشتر و نداشتند
  .آوردند روي التين امريكاي انقالبي

 تشكيالتي ضعف به دوگروه اين تا شد باعث 1349 بهمن 19 در سياهكل واقعة شكست
 همبه گروه دو ،1350 فروردين اواخر در رو،ازاين. كنند درك را اتحاد ضرورت و ببرندپي خود

 فداييان ،1355 تا 1350 هايسال بين. شد تأسيس خلق فدايي هايچريك سازمان و پيوستند
 نظامي، مقام چند ترور: زدند دست پهلوي حكومت برضد مسلحانه اقدامات سلسله كي به خلق
 از امريكا و عمان انگليس، هايسفارتخانه و كالنتري و ژاندارمري پاسگاه چندين در گذاريبمب
 اعضاي اكثر اقدامات، اين درپي توانستند حكومت امنيتي نيروهاي. بودند اقدامات دستاين

 خود حيات به انقالب تا سازمان جاننيمه پيكر حال،بااين. بكشند يا كنند دستگير را سازمان
  . داد ادامه
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  گفتماني مباني. 1,2,2,2
 و خفقان ديكتاتوري، با مبارزه ديگر هايچپ همانند نيز خلق فدايي هايچريك سازمان

محافظه چپ هايگروه ديگر با آن تفاوت اما،. بود داده قرار خود گفتمان كانون در را امپرياليسم
 روش تريناصلي مردم هايتوده بسيج براي را مسلحانه مبارزة فداييان. بود مبارزه شيوة در كار،
 واقعة با زمانهم آنها،. داشتند اختالف يكديگر با آن نحوة و زمان سر بر اما كردند، انتخاب خود

 تمركز تمام خلق فدايي رهبران. آوردند روي نيز هاكارخانه در نيرو جذب و تبليغ به سياهكل،
 داشتند؛ توجه كمتر جامعه و مردم مسائل به و دادند قرار مسلحانه مبارزة چگونگي بر را خود
 انقالبي هايايدئولوژي. بود مردم تودة بسيج در فداييان ناكامي داليل ترينمهم از يكي اين

 به يابيدست پي در اساساً اما باشند، شده بنا فلسفي و فكري هايدستگاه براساس است ممكن
 التين امريكاي هايانقالب از كه فداييان انقالبي ايدئولوژي). 81: 1372 بشيريه،( اندعملي نتايج
 نتايج فداييان، مسلحانة فعاليت درنهايت،. سازد عملي داشتند درنظر را آنچه نتوانست بود، متأثر

  .نكرد برآورده را آنها مطلوب
حاشيهبه و حكومت هايضعفنقطه سازيبرجسته براي غيرزباني ابزار از فداييان استفادة

 جو بيشترشدن به خود اقدامات با كه بودند فداييان اين و داد معكوس نتيجة نيز آن راندن
 در گذاريبمب و ترورها. زدند دامن فداييان از مردم دوري و حكومت ازسوي سركوب و اختناق
 گرفت،مي صورت حكومت به زدنضربه قصدبه كه عمومي، اماكن و هاژاندارمري و هاكالنتري

 بدبينانة فضاي ايجاد در امر، اين كه ببينند، آسيب مالي و جاني ازلحاظ نيز مردم كه شد باعث
 فداييان عليه تبليغ به فضا، اين از گيريبهره با نيز حكومت و بود مؤثر فداييان برضد عمومي
  .كرد تسريع را آنها رانيحاشيهبه فرايند آنها، خواندنتروريست با و پرداخت

 
  دگرسازي. 2,2,2,2
 خلق فداييان درواقع،. شدمي محسوب خلق فداييان دروني "دگرِ" ترينمهم پهلوي حكومت
 ايجاد دنبالبه خلق فدايي هايچريك. دادند شكل پهلوي حكومت با تقابل در را هويتشان
 آن تحقق مانع ترينبزرگ داري،سرمايه عامل منزلةبه را، پهلوي حكومت و بودند خلقي انقالبي

 مانند هايينشانه قرارگرفتن. بودند مانع اين كردنبرطرف دنبالبه علت،همينبه دانستند؛مي
 خلقي، انقالب و امپرياليسم و ديكتاتوري بند از رهايي ها،توده آزادي مسلحانه، مبارزة

 آن به اندكي گروه تنها آنكه دليلبه اما،. دادمي شكل را خلق فداييان گفتماني مباني دركنارهم،
 درنهايت، و كنند سپري موفقيت با را حكومت با دگرسازي فرايند نتوانستند داشتند، دسترسي
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 فداييان بودنماركسيست. كرد طرد و سركوب را آنها حكومت و نگرفتند قرار عموم اقبال مورد
 طبقاتي كاست يك را روحانيت جزني. دادمي قرار مذهبي نيروهاي دربرابر را آنان نيز خلق
 آنها طبقاتي و صنفي منافع تهديد دليلبه روحانيت، انقالبي حركت كه بود معتقد و شمرد مي

  ). 100: 1358 جزني،( است بوده حكومت ازسوي
  

  ايران خلق مجاهدين سازمان. 3,2,2
 محمد دستبه 1344 سال در كه است نظامي ـسياسي گروه يك نام خلق مجاهدين سازمان
 مسلمان جوانان از كه بين،نيك عبدالرضا و زادگانبديع اصغر محسن، سعيد نژاد،حنيف

 تأسيس پهلوي حكومت سرنگوني هدف با بودند، آزادي نهضت در فعاليت سابق، با دانشگاهي
 سازمان در 1351 سال از ماركسيسم به گرايش مجاهدين، اولية اعضاي كناررفتن با. شد

. پرداختند روسيه و كوبا ويتنام، چين، هايانقالب مطالعة به سازمان اعضاي و يافت گسترش
 رهبران و يافت گسترش سازمان در زمان، مرور به ماركسيسم، و اسالم بين فكري دوگانگي

 بودند وفادار اسالم به كه را افرادي و زدند دست سازمانيدرون خونين سازيِپاك به ماركسيست
 تعيين سازمان رسمي ايدئولوژي منزلةبه ماركسيسم ،1354 سال در سرانجام، و بردند ميان از

  .شد
  گفتماني مباني. 1,3,2,2

 رهبران علمي و نوگرايانه تفسيرهاي تأثير تحت سو،ازيك خلق، مجاهدين سازمان گذارانبنيان
 در ماركسيست انقالبيون تجربيات از متأثر ديگر، ازسوي و اسالمي، هايآموزه از آزادي نهضت
 اجتماعي، تاريخي، هايآموزه ماركسيسم، فلسفي ماترياليسم رد ضمن آنها. بودند جهان

: 1384 فوزي،( دانستندمي استفاده قابل انقالب علم همچون را مكتب اين سياسي و اقتصادي
 ماركسيستي توجيه درصدد است، مبارزه علم ماركسيسم اينكه به اعتقاد با اينان). 90- 91

 را خود كمونيستي شهرآرمان خواستندمي آنها: بود آشكار كامأل مجاهدين پيام. برآمدند اسالم
 اصول ترينمهم از كه نبوت، و توحيد بر فرايند اين در و دهند مشروعيت اسالم وسيلةبه

 تحليل براي را ماركسيسم بودنعلمي آنان(Rajaee, 2007:144).  داشتند تأكيد اند،اسالمي
 بودند قهرآميز مبارزة دنبالبه چراكه پذيرفتند؛ كارگر طبقة با آنان رويارويي و اجتماعي طبقات

  .يافتندنمي آزادي نهضت در را علم اين و
 و كردند استفاده مؤمن و مستضعف، جهاد، امام، نبوت، توحيد، چون مفاهيمي از مجاهدين

 مفاهيم اين از جديدي معناي و دادند تغيير خود گفتماني مباني براساس را سنت در آنها معاني
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 و دهند ارائه ماركسيستي انديشة برپاية اسالم از انقالبي تفسيري سان،بدين تا كردند، طرح
  .كنند جذب را بيشتري هايتوده

 از جديد تعاريف ارائة و اسالم و ماركسيسم مفاهيم ميان بنديمفصل براي مجاهدين تالش
 اصل براساس و طبقه بدون حكومت و اشتراكي جامعة برابري، آزادي، چون شناوري هايدال
 كسب با تا كنند پنهان را ماركسيسم و اسالم ميان ذاتي تفاوت تا بودند آن دنبالبه ارزي،هم

 را ارزيهم زنجيرة اين زمان گذشت. شوند بدل چيره گفتمان به مردم، ميان در مقبوليت
 را خود مقبوليت ماركسيسم برگزيدن با سازمان تا شد آشكار هاتناقض و هاتفاوت و فروپاشيد

 از آمد،مي حساببه انقالب نيروهاي اثرگذارترين از يكي كه سنتي، متوسط طبقة ميان در
 بلكه نشد، تبديل غالب گفتمان به مجاهدين سازمان انديشة تنهانه ترتيب،اينبه. بدهد دست
  .آمد فراهم نيز رفتنشحاشيهبه و طرد زمينة
  

  دگرسازي.  2,3,2,2
 حكومت برضد مبارزه ابزاريگانه را مسلحانه مشي خلق، فداييان مانند خلق، مجاهدين

 امپرياليسم ويژهبه غرب به وابسته پليسي حكومت را ايران بر حاكم رژيم مجاهدين. دانستند مي
 معتقد رو،ازاين. است امنيتي نيروهاي سلطة و عملكرد از ناشي آن قدرت كه دانستمي امريكا

 اقدامات به دست بايد حكومت، ثبات و پليسي جو بردنازميان و مردم تودة جلب براي كه بود
 ماركسيست" فداييان، با فكري نزديكي دليلبه را مجاهدين پهلوي، حكومت. زد مسلحانه
 چهرة بتواند تا پرداختمي آنها عليه تبليغ به و) 607: 1384 آبراهاميان،( ناميدمي "مسلمان
  .كند تخريب مردم ميان در را سازمان

  
  ليبرالـ ملي گفتمان.  3,2

 اين. برآمد شمسي 20 دهة اواخر اجتماعيـسياسي تحوالت از ليبرال گراييملي گفتمان
 نيروهاي درمقابل رشدروبه اجتماعي تعارضات كشاكش در گرايانهملي گفتماني منزلةبه گفتمان

 اقتصادي، سياسي، شئونات در بيگانگان نفوذ دربرابر آگاهي و رشد مبين و كرد ظهور استعماري
ملي نهضت در گراييملي انديشة). 86: 1387 سازمند، و نظري( بود كشور فرهنگي و اجتماعي

 استبداد و بيروني استعمار عليه ايگسترده سياسي و اجتماعي جنبش به نفت، صنعت كردن
 جايگاه در ،1332 تا 1320 سال از توانست، ليبرال - گراملي گفتمان. شد تبديل دروني

گروه ترينبرجسته از آزادي نهضت و ملي جبهة. باشد فعال سياسي عرصة در چيره گفتماني
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 با رويارويي به ليبرال- ملي مشي داشتن با كه شدند،مي محسوب ليبرال- گراملي گفتمان هاي
  .پرداختند پهلوي حكومت

  
  آن گفتماني مباني و ايران ملي جبهة. 1,3,2
 جمعيت ايران، ملت حزب ايران، حزب مانند گوناگوني احزاب و هاگروه ميان از ملي جبهة
 اعالم 1328 آبان دهم در... و مجاهد مسلمان مجمع استقالل، حزب ايران، مردم آزادي

اين و شد تكرار تهران در انتخابات و رسيد نتيجه به يارانش و مصدق هايتالش. كرد موجوديت
 توانستند اندك افراد همين. يافتند راه مجلس به ملي جبهة اعضاي از اندكي تعداد و مصدق بار
 مطرح را نفت صنعت كردنملي موضوع و آورند وجودبه را ملي نهضت فراكسيون مجلس در

نخست به مصدق و داد تغيير گرايانملي سود به را قدرت توازن نفت صنعت كردنملي. كنند
 28 كودتاي با كه بود همراه زيادي هايفرازونشيب با مصدق وزيرينخست دوران. رسيد وزيري
 هاگروه از ملي جبهة. اول ملي جبهة عمر هم و يافت پايان مصدق وزيرينخست عمر هم مرداد،

. شد تشكيل مشترك اهدافي به يابيدست براي متفاوت هايديدگاه با گوناگون احزاب و
 اهداف ازجمله ملي استقالل و نظامي حكومت لغو مطبوعات، آزادي آزاد، انتخابات برگزاري

 استعمارگران دست كردنكوتاه و نفت كردنملي). 62: 1385 عيوضي،( بود اول ملي جبهة
  .شدمي تحكيم مشروطه حكومت و قانون آن، تحقق با كه بود ملي جبهة كانوني نقطة

 كرد اتخاذ مخالف نيروهاي دربرابر سختي و خشن موضع حكومت خرداد، 15 قيام از پس
 جامعة و آزادي نهضت مانند هاگروه از بعضي. شد منجر جبهه درون در دوگانگي ايجاد به كه

 حزب مانند ديگر، برخي اما بودند، حكومت عليه ايدئولوژيك جنگ خواهان هاسوسياليست
 معتقد مطبوعات آزادي چون مواردي بر تأكيد و ايدئولوژيك مباحث كنارگذاشتن به ايران،
 دنبالبه هرگز پهلوي، حكومت با رويارويي در خود فعاليت دوران تمام در ملي جبهة. بودند
 معتقد نظام، بر نه و نظام، در مبارزه به گرايانهاصالح روية با بلكه نبود، بنيادي تغييرات و انقالب

 در مردم شور مشاهدة با و انقالب آستانة در تنها. حكومت نه و كند سلطنت بايد شاه يعني بود؛
 انقالبيان صف در قرارگرفتن جز ايچاره گرايانملي كه بود شاهنشاهي حكومت براندازي
  .نداشتند
  آن گفتماني مباني و ايران آزادي نهضت.  2,3,2
 مهندس مانند مذهبي، نيروهاي دست به 40 دهة در كه بود احزابي ترينمهم از آزادي نهضت
 و) بود مذهبي هايگرايش داراي و ملي جبهة عضو نيروهاي از( سحابي يدالـله دكتر و بازرگان
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 انتقاد با آزادي نهضت. شد تشكيل ،)بود شده جدا ملي مقاومت نهضت از كه( طالقاني الـلهآيت
 خرداد 15 قيام سركوب كردنمحكوم و خمينيامام از حمايت با و  سفيد، انقالب پرسيهمه از
  .كرد جدا غيرمذهبي ليبرال نيروهاي از را خود صف عمالً حكومت، عليه تند موضع اتخاذ و

 تا تشكيالتي و سياسي هايفعاليت در محسوسي ركود آزادي، نهضت اعضاي دستگيري با
. بود شده محدود سخنراني برگزاري و بيانيه اعالميه، تعدادي انتشار به كه داشت جلوه 56 سال

 عمل ترقاطعانه شد،مي محسوب داخلي نهضت ادامة هرچند كشور، از خارج در آزادي نهضت
 تماس در امام با كه بودند آن فعاالن ازجمله يزدي و شريعتي، چمران، چون افرادي و كردمي

 و اعضا و نبود برخوردار الزم امكانات و انسجام از انقالب آستانة در آزادي نهضت. بودند
  .دادندمي انجام اقداماتي پراكنده صورتبه هوادارانش

  
  گرااسالم گفتمان. 4,2

 تحوالت ايجاد راه از فرهنگي سازييكسان دنبالبه كه رضاخان، دورة در پهلوي گفتمان
 هايگفتمان علني حضور از بود، خشونت عنصر كارگيريبه با فرهنگي و اجتماعي سياسي،

 رقيب هايگروه علني حضور به ايجادشده، فضاي و رضاشاه سقوط اما كرد،مي جلوگيري رقيب
 تا 1320 سال از گرااسالم گفتمان. بود آنها ترينمهم از نيز گرااسالم گفتمان كه شد منجر

كم سياسي وجه داراي سنتي اسالم. سياسي اسالم و سنتي اسالم: بود جريان دو شامل 1357
 و اعتراضي وجه بر سياسي اسالم آن، برخالف. كردمي تأكيد فرهنگي ابعاد بر بيشتر و بود رنگي

امام و سنتي اسالم نمايندة ترينمهم را بروجردي الـلهآيت توانمي. داشت تأكيد اسالم سياسي
 شكل ايران در 20 دهة از سياسي اسالم. دانست سياسي اسالم نمايندة ترينمهم را خميني
  .شد كامل اسالمي انقالب پيروزي با و شد فراگير و بارور 40 دهة در و گرفت

 سقوط با. بود مذهبي جريان رانيحاشيهبه و دگرسازي اوج دوران اول، پهلوي حكومت
 كه بود بعد به 40 دهة از صرفاً اما شد، فراهم صحنه در گراياناسالم حضور براي فضا رضاشاه،

 اسالم گفتمان در. شود تبديل ديگر هايگفتمان براي قدرتمند رقيبي به توانست گفتمان اين
 شودمي تبديل برتر دال به اسالم و گيردمي قرار سياسي عمل كانون در اسالمي هويت سياسي،

 برتر دال منزلةبه شيعي قرائت بر سياسي اسالم گفتمان ايران، در). 20: 1379 سعيد،(
 است اسالمي حكومت تشكيل درپي سياسي اسالم. كندمي تأكيد ايران جامعة اصلي ساماندهي

 اصول با مطابق جامعه بازسازي آن، هدف. دهدمي شكل را آن كانوني نقطة اسالمي حكومت و
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 شودمي انگاشته ضروري ايمقدمه سياسي قدرت كسب راه، اين در و است اسالمي
  ).17: 1386 زاده، حسيني(

 گفتمان شدنچيره در اساسي تأثيري و نقش از عوامل از دسته دو گفت توانمي درمجموع،
 دو تحت ادامه در كه اندبوده برخوردار اسالمي انقالب در ليبرال و چپ گفتمان دو بر گرااسالم
  :شودمي پرداخته آنها توضيح به سياسي عوامل و گفتماني عوامل عنوانِ
  
  گفتماني عوامل. 1,4,2

 سازي،برجسته همچون عناصري از استفاده با نيز و خود هايقابليت با گرااسالم گفتمان
به و حاكم گفتمان با مقايسه در را خود گفتماني استعالي توانست گراييعام و اعتبار دسترسي،

 در. برساند ظهور به) ليبرال ـملي گفتمان و چپ گفتمان( رقيب هايگفتمان با ارتباط در ويژه
  .شودمي اشاره گفتماني برتري اين تحقق چرايي و چگونگي به ادامه،

  
  رانيحاشيهبه و سازيبرجسته. 1,1,4,2

 و "ما": انجامدمي جبهه دو ايجاد به دگرسازي فرايند شد، ذكر نظري مباحث در كه طورهمان
مي شكل ايگونهبه سوژه كردارهاي و رفتارها كلية دوگانه، ذهنيت همين براساس. "ديگري"

 صورتبه دوگانگي اين و ريزدمي "آنها" و "ما" دوگانة درقالب را هاپديده تمام او كه گيرد
به يابيهويت بنابراين، شود؛مي نمايان سوژه رفتار و كردار در رانيحاشيهبه و سازيبرجسته
 سلطاني،( گيردمي شكل رانيحاشيهبه و سازيبرجسته كمكبه دگرسازي و دگرسازي، واسطة
 و هاقوت كوشندمي هاگفتمان راني،حاشيهبه و سازيبرجسته فرايند در). 112: 1384
 و خود هايضعف ديگر، ازسوي و سازند برجسته را رقيب گفتمان هايضعف و خود هاي برتري
 داده توضيح پيشتر كه غيرزباني، و زباني ابزار دو با عمل اين. برانند حاشيه به را رقيب هايقوت
  .شودمي محقق شد،

 هدف گرااسالم گفتمان دروني "دگرِ" ترينمهم منزلةبه پهلوي گفتمان مرحله، اولين در
 حمله هدف را شاه، يعني پهلوي، گفتمان مركزي دال منظورهمينبه امام. گرفت قرار دگرسازي

 بزرگ تمدن و ايراني نژاد عظمت و شكوه ملي، انسجام نماد را شاه پهلوي گفتمان. داد قرار
 در امام، اما داد،مي صورت نشانه اين گرد را خود گفتماني بنديمفصل و دانستمي ايراني

 هاخيانت و هاجنايت مفاسد، تمام منشأ را پهلوي خاندان و شاه هايش،اعالميه و هاسخنراني
  .كرد برجسته "ديگري" منزلةبه را آن و دانست
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 گفتمان سلطة ابتدا راني،حاشيهبه و سازيبرجسته فرايند از گيريبهره با خميني،امام
گروه گردآوردن و مدرنيته و سنت دوگانة مفاهيم بنديمفصل با سپس، و كرد متزلزل را پهلوي
 هايگروه خويش، گفتمان تثبيت با نيز، درپايان. فروپاشيد هم از را آن چتر، يك زير رقيب هاي

 غيرزباني ابزار ازجمله نيز اعتصابات و هاتحريم تظاهرات،. كرد طرد سازوكار همين با را مخالف
  . جستمي سود مبارزه جريان در آنها از زباني، ابزار مكمل منزلةبه امام كه بود

  
  دسترسي. 2,1,4,2
به آن، به مردم يابيدست امكان و جامعه در گفتمان يك بودندردسترس معنايبه دسترسي

 آن شود،مي مواجه بحران با حاكم گفتمان كه زماني. است موجود گفتمان جايگزين مثابة
 حاكم گفتمان جانشيني براي ايويژه امكان از باشد، داشته دسترسي قابليت كه گفتماني
 در غالب شكلبه ديگري رقيب گفتمان كه گيردمي صورت هنگامي اين اما. است برخوردار

 وجود مانند ابزارهايي نيازمند گفتمان، يك بودندردسترس. باشد نداشته حضور رقابت عرصة
 گفتمان. شود فراهم گفتمان تسلط امكان طريق،ازاين تا است توزيع و توليد شبكة و رهبر

 آن، رقيبان مثابةبه گرااسالم و ليبرال - ملي چپ، گفتمان سه و مسلط، گفتمان منزلةبه پهلوي
 براي فرصت پهلوي، گفتمان در بحران پيدايي با. بودند مواجه يكديگر با سياسي منازعات در

 گرااسالم گفتمان بين،دراين بگذارند؛ آزمون به را خود دسترسي امكان تا شد فراهم آن رقباي
  .يابد دست موفقيت به توانست

 ايشبكه داشتن با روحانيت تا شد باعث سياسي اسالم به كشور درون روحانيان دسترسي
 كه باشد داشته سريعي رشد چنان روحاني، هزار 180 و مسجد هزار 80 حدود از متشكل
: 1380 امجد،( كنند حركت آن با سوهم نتوانستند هم رقيب موجود علني و مخفي هايسازمان

 اماكن و روحانيان از وسيع ايشبكه داشتن و امام رهبري با گرااسالم گفتمان درواقع،). 83
 و توليد شبكة كه عاشورا و تاسوعا خصوصبه( هاشهادت و اعياد ازجمله ديني، مراسم و مذهبي
 ويژهبه و طبقات و اقشار تمام دسترس در را خود مباني) دادمي شكل را گفتمان اين توزيع
  . داد قرار ايحاشيه اقشار

 انجام از بود، كرده ايجاد حكومت كه ايامنيتي زمينة دليلبه ليبرال و چپ هايگفتمان
 دنبال را متفاوت رويكرد دو مبارزه، ادامة در دليل،همينبه و بودند محروم علني هايفعاليت
 به دانستند،مي مبارزه ادامة راهيگانه را غيرزباني ابزار از استفاده كه ها،گروه اين از برخي. كردند
باقي هايگروه اما دهند، قرار مردم دسترس در را خود گونهاين تا آوردند روي مسلحانه مشي
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. دادند ادامه اعالميه و كتاب انتشار درقالب و محدود طوربه را زباني ابزار از استفاده ديگر، ماندة
 درك كه متن، بودنفني و پيچيده و انتشارش، قابليت محدودبودن دليلبه نوشتار، از استفاده

 افرادي درميان صرفاً و نبود برخوردار الزم كارايي از ساخت،مي دشوار مردم عامة براي را آن
 متني با نوشتار از استفاده برعالوه گرا،اسالم گفتمان. بود ارائه قابل خاص هاييمكان و محدود
 گفتمان. گرفتمي بهره امام هايسخنراني پخش و تكثير درقالب نيز گفتار از ساده، و روان
 گفتمان ازجانب شدننفي با قرارگرفتن،دردسترس براي خويش ابزار و امكانات برعالوه گرا،اسالم
  ). 120: 1388 قجري،( گرفتمي قرار مردم دردسترس نيز هاگفتمان ديگر و پهلوي
  

  اعتبار.  3,1,4,2
 جامعه بنيادين مباني و اصول با گفتمان يك مفاهيم و اصول انطباق و هماهنگي معنايبه اعتبار
 و هاخواسته ذهنيت، براساس بايد است، جامعه در اعتبار كسب خواهان گفتماني اگر. است

 جامعه مباني با تعارض در مباني اين تا دهد سامان را خويش گفتماني مباني جامعه، نيازهاي
 جامعه بطن در كه است استقبالي ميزان گفتمان، يك شكست يا موفقيت داليل از كي. ينباشند

  از كه شود غالب جامعه در تواندمي زماني گفتمان يك ديگر، سخنبه. آيدمي عملبه آن از
 گفتمان يك آنكه براي. باشد برخوردار رقيب هايگفتمان به نسبت بيشتري طرفداران و پيروان
 و بومي هايويژگي با خوانيهم و سازواري از بااليي درجة به گيرد، قرار مردم عامة مقبول

 تاريخ، با آميختگي لحاظبه گرا،اسالم گفتمان تفاسير،اين با. دارد نياز جامعه عمومي باورهاي
 ايران جامعة ارزشي نظام با بيشتري سازواري و انطباق جامعه، آحاد ذهني باورهاي و هاارزش
 نتيجه اين به توانمي انقالب، عرصة در رقيب هايگفتمان فكري هايبنيان به نگاهي با. داشت
 با را انطباق كمترين و داشتند ريشه غيربومي دانايي نظام در رقيب هايگفتمان همة كه رسيد
 تعامل و كشاكش عرصة در نتوانستند علتهمينبه و نداشتند ايران مسلمان ملت ارزشي نظام

 تجددخواه، هايگفتمان). 81: 1386 خوشروزاده،( يابند دست فراگيري به ديگر هايگفتمان با
 و مقبوليت گونههيچ كه ها،نشانه و عناصر برخي از استفاده با شان،گفتماني بنديمفصل در

 نمونه، براي. شدند جامعه نزد خود اعتبار دامنة كاهش باعث نداشتند، جامعه بطن در جايگاهي
امپرياليسم و خواهيبرابري ازقبيل مثبت هايمؤلفه و عناصر داشتن وجود با چپ، گفتمان
 نگرش و نداشت جامعه متن هايمؤلفه با چنداني سازواري فرهنگي و عقيدتي بعد از ستيزي،
 جامعة داردين و مذهبي متن با خوانناهم عنصري مثابةبه گفتمان، اين تفكر بنياد در الحادي
 قاعده اين از نيز ليبرال گفتمان). 82 همان،( بازداشت برتر موقعيت به رسيدن از را آن ايران،
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 ازآنجاكه اما شد،مي محسوب گفتمان اين مثبت عناصر از مجلس و قانون آزادي،: نبود مستثنا
 برتري معنويات بر مادي ديدگاه آن در و بود، گرفتهنشئت غرب فلسفة از اشفكري مباني
 پهلوي گفتمان. نشد برخوردار جامعه در موافق رأي بيشترين كسب براي الزم اعتبار از داشت،

 در را خود اعتبار ضدديني، و افراطي گرايانةباستان و گرايانهغرب هايسياست از پيروي با نيز
  .كرد مخدوش جامعه

 در كه گرفتمي بهره هاييمؤلفه و عناصر از رقيب، هايگفتمان برخالف گرا،اسالم گفتمان
 برتر جايگاهي به آن يابيدست سببِ همين و داشت ريشه ايران جامعة فرهنگ و تاريخ باورها،

 سياسي هايضرورت با را كربال واقعة شيعي، انديشمند هر از بيش امام،. شد انقالب جريان در
 اعتبار ترتيب،بدين و جست سود سياسي مبارزة براي ديني هايسنت از و زد پيوند جامعه

  ).268: 1386 زاده،حسيني( كرد تضمين را گرااسالم گفتمان
  

  گراييعام.  4,1,4,2
 ساماننابه وضعيت به دهيسامان دنبالبه خود، اسطورة طرح با ها،گفتمان قراري،بي دوران در

 گروه منافع كه را، خود اسطورة دارند نياز هاگفتمان دهي،سامان اين براي اما. موجودند
مي محقق گراييعام با صرفاً اين و كنند تبديل اجتماعي پندار به دهد،مي سامان را محدودي

 را خود حالت اين در و گيرندمي خود به استعاري خصلت هاگفتمان گرايي،عام فرايند در. شود
 خود منافع با سوهم را مردم رفتار دارند سعي و دانندمي مردم منافع و آمال تمام نمايندة
 گرااسالم گفتمان و است گراييعام براي الزم ابزار دو اعتبار، و دسترسي قابليت. دهند سازمان

 معاصر تاريخ. كند تبديل اجتماعي پندار به را خود اسطورة توانست ابزار، اين از برخورداري با
سنت و تجددخواه هايجريان درقالب مدرنيته با سنت منازعة شاهد بعد، به مشروطه از ايران،
  .است بوده يكديگر با گرا

 اصلِ در داشتند، اساسي هايتفاوت هرچند ليبرال، و چپ گفتمان دو نيز اسالمي انقالب در
. دادمي قرار گرااسالم گفتمان مقابل را آنها اشتراك همين و بودند مشترك هم با تجددخواهي

 بر اجماع ايجاد از سنت، و مدرنيته اصول ميان موجود تضادهاي همواره سو،اينبه مشروطه از
 به گرا،اسالم گفتمان. كردمي جلوگيري مردمي حكومتي تشكيل براي كامل و جامع مباني سر

 مدرنيته و سنت و بگسلد را زنجيره اين توانست اسالمي انقالب جريان در خميني،امام رهبري
 فرهمند شخصيت حضور و استعاري فضاي بودنآرماني عامل دو كه درآورد چتر يك زير به را
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 تضادها استعاري، فضاي بودنآرماني). 140: 1383 سلطاني،( بودند آن داليل ترينمهم از امام
  .داشت اولويت آن محتواي بر جديد نظم برقراري رو،ازهمين كرد؛مي پنهان ديدگان از را

 هايجريان درميان آنكه با كشور، امور به دهيسامان براي اسالمي جمهوري شدنمطرح
 و هاجريان اين اكثر حمايت با درنهايت، شد، همراه مخالف هايواكنش با گوناگون سياسي
 همة تهي دال يك همانند اسالمي جمهوري. يافت قطعيت مردم 1درصدي 98 آراي كسب
  ).264: 1386 زاده،حسيني( داد جاي خود در را ملت يك شدةسركوب هايآرمان و آرزوها

 دركنارهم، فقه، و روحانيت واليت، مردم، قانون، آزادي، مانند هايينشانه بنديمفصل با امام
 و سخنان در امام. داشت برعهده اسالمي انقالب استعاري فضاي ايجاد در سزاييبه نقش
 خويش آرماني جامعة بازنمايي به آن، منفي نكات بر تأكيد و پهلوي گفتمان نقد با هايش، نوشته

 پندار ايجاد به رقيب، هايگفتمان به نسبت گرااسالم گفتمان پيشتازي به اشاره با و پرداخت مي
  .كردمي شاياني كمك اجتماعي

 و انقالبي جنبة توانست اسالم سياسي هاينشانه بازتعريف و احيا با گرااسالم گفتمان
به جهاد عدل، امامت، رستگاري، شهادت، انتظار، مانند، مفاهيمي. كند برجسته را آن دادخواهي

 و انقالب اصالح، براي اعتقادي و عملي و روحي آمادگي معناي كه شدند بازتعريف ايگونه
 رستگاري و آينده در عدل حاكميت برقراري به اميد نه آمد،برمي آنها از جهان وضع تغيير
اسالم گفتمان كه گفت بايد درنهايت،). 123:1387 سازمند، و نظري( الهي دخالت با هاانسان

به را خويش اسطورة گرايي،عام مرحلة در توانست خمينيامام رهبري و دروني عناصر با گرا
 حكومت عناصر مسلط، گفتمان منفي نكات بازنمايي با و درآورد اجتماعي پنداري صورت
  .بگذارد نمايشبه را خود آرماني
  

  سياسي عوامل. 3
 نقش گفتمان بردپيش در كه هستند هاييجريان و افراد از دسته آن سياسي، عامالن از منظور

 اين هرچه. شوندمي محسوب حركت يك شكست يا موفقيت عوامل از يكي و دارند راهبردي
 برعكس، و يابدمي افزايش آنها موفقيت درصد باشند، بيشتري اتحاد و انسجام داراي عامالن
 دليلبه گرا،اسالم گفتمان. يابدمي كاهش موفقيت درصد باشد، كمتر وحدت و انسجام هرچه

________________________________________________________ 
دهندة فضاي استعاري نظير است و نشاناين درصد مشاركت تا به امروز در تاريخ جمهوري اسالمي ايران بي. ١

 داشتن برقراري نظم به محتواي آن نظم است.اولويتحاكم بر جامعه و 
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امام. آورد دستبه را چيرگي شروط از يكي توانست خود، سياسي عوامل درميان انسجام داشتن
 از مذهبي - سياسي هايجريان و روحانيان اكثر تبعيت و گفتمان، اين رهبر جايگاه در خميني،

  .كردند ايفا زمينهاين در سزاييبه نقش او،
  

  خمينيامام رهبري. 1,3
 شماربه ها،انقالب خصوصبه جمعي،دسته كنش هر بردپيش در مهم هايمؤلفه از رهبري

 با را حاكم رژيم مردم بسيج با تواندمي سازمان، و ايدئولوژي عامل دو دركنار رهبري،. آيد مي
 يابدمي دست خود هدف به زماني اجتماعي نارضايتي. كند مواجه سقوط حتي و جدي بحران

. شد خواهد منجر اجتماعي شورش به درنهايت نارضايتي اين وگرنه كند، هدايت را آن رهبر كه
 را آرماني جامعة تصوير و حكومت، با برخورد شيوة جنبش، اهداف كه هستند رهبران درواقع،
 است سازماندهي و گانگيي ايجاد رهبر وظيفة ترينمهم اساس،براين و كنندمي مشخص

 اين مباني انتقال در گرا،اسالم گفتمان بالمنازع رهبر خميني،امام). 88: 1387 بشيريه،(
. كرد ايفا مهمي نقش جامعه بطن در سپس، و ها،حوزه و روحانيان ميان در ابتدا گفتمان،
 ايجاد براي جايگزين الگوي ارائة و موجود وضع از انتقاد شامل كه امام، نظريات و هاديدگاه
 گرااسالم گفتمان پذيرش براي را زمينه بود، حكومت دربرابر ناپذيريسازش و آرماني جامعة
  .كرد فراهم

 -ملي گفتمان. بودند مواجه رهبري فقدان مشكل با نيز گرااسالم گفتمان رقيب هايگفتمان
 حوزة در هاييموفقيت به توانست نفت صنعت شدنملي جريان و مصدق دورة در فقط ليبرال
 چپ گفتمان هايجريان. نشد هاكاميابي آن تكرار به موفق هرگز ازآن،پس و يابد دست رهبري

 سازمان و شدندمي منشعب اختالفي هر سر بر و بودند ايدئولوژيك مباحث درگير ازآنجاكه نيز،
. دانستندنمي مقيد واحد رهبري يك تحت قرارگرفتن به را خود كردند،مي بنا جديدي
 به نسبت بيشتري اتحاد و انسجام از امام، از كامل تابعيت دليلبه گرا،اسالم گفتمان هاي جريان
  .ديدند آسيب كمتر هابحران با مواجهه در دليل،همينبه و بودند برخوردار ديگر هايگروه

 هايسخنراني در امام. بود گوييمبهم از پرهيز و شفافيت امام، گفتار هايويژگي از يكي
 از اشسياسي گفتار در اما. گفتمي سخن تمثيل با همراه و روشن و ساده زباني با معموالً خود

 گفتار ترينمأنوس اين و پرداختمي ايران مسائل تحليل به شيعه مذهب و اسالم نظري پايگاه
  ).175: 1385 قيصري،( بود مردم نزد موجود
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 مردم عموم براي آن فهم و درك و بود مبهم و پيچيده هاليبرال و هاچپ گفتار درمقابل،
 با چپ گفتمان اما بود، درپيوند ايران جامعة ذهني ساختار با امام سياسي گفتار. نمودمي دشوار

 و واژگان كه( دموكراسيليبرال ايدئولوژي با ليبرال ـملي گفتمان و ماركسيستي ايدئولوژي
 و داشتند ايران جامعة فرهنگ با اندكي نزديكي) داشت ريشه غرب فرهنگ در خاصش ادبيات

 و روشنفكري خاص هايحلقه از سياسي گفتمان دو اين مباحث همواره دليل،همينبه
  .رفتنمي فراتر معدود حزبي هواداران با دانشگاهي
 سلطة او. آورد گرد خود اطراف در را مردم هايتوده توانست فرهمند رهبري هيئت در امام
 چون شناوري هايدال از نو تعاريفي ارائة و آن، گفتماني هايدال بردنزيرسؤال با را پهلوي
 سخنِبه. كرد اقدام اسالمي انقالب گفتمان بنديمفصل براي و زد كنار... و عدالت قانون، آزادي،
 اجتماعي، پندار به اسطوره تبديل توانايي و شناور هايدال معناي فراگيربودن و كلي ديگر،
 جديد، متوسط طبقة. شد جامعه گوناگون طبقات ميان در گرااسالم گفتمان فراگيرشدن باعث
 مشاركت به يابيهويت براي گيري،شكل از پس بود، شاه مدرنيزاسيون هايبرنامه از متغيري كه
 توسعة در توازن عدم و الزم هايزيرساخت نبود دليلبه اما داشت، نياز سياست و جامعه امور در

 طبقه اين جذب براي الزم مدني و سياسي نهادهاي نبود و اقتصادي، توسعة به نسبت سياسي
پايگاه از كيي پهلوي حكومت و شدند گرااسالم گفتمان جذب افراد اين اكثر سياسي، امور در

 و محروم قشرهاي از كه شهري، جامعة درآمدكم طبقات. داد دست از را خود بالفعل هاي
 با بيگانگي و سنتي ماهيت دليلبه بودند، گرفته شكل روستايي مهاجران و نشينحاشيه

 گفتمان نزديكي دليلبه رو،ازهمين نداشتند؛ را مدرن هايگروه در شدنجذب امكان مدرنيته،
  .شد گرااسالم گفتمان جذب طيف اين سنتي، طبقات با گرااسالم

 ضد و ملي رهبري غيرمذهبي، سياسي نيروهاي براي خمينيامام گفت بايد درنهايت،
 براي و آمدمي شماربه استبداد و ديكتاتوري ضد رهبري روشنفكران، براي. بود امپرياليسم

  ).122: 1388 زيباكالم،( بود محبوب و مردمي رهبري ايراني، عادي مرد و زن هاميليون
  
  روحانيان شبكة. 2,3

 ديگر، احزاب و هاگروه مانند رسمي، تشكيالت و سازمان از ازانقالبپيش گرااسالم گفتمان
 زنجيره همين كه گرفتمي بهره روحانيان از متشكل گروهي ايزنجيره از اما نبود، برخوردار

  .گرفت عهدهبه نيز را خاصي هايكارويژه ازانقالبپس



 1394، پاييز  3 ةشمار ،نهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

 

٢٣ 
  

 ظاهر برحسب كه انقالب، رهبري كه شد باعث امام، از انقالبي روحانيان اكثر كامل تبعيت
 جذب را طرفداران از ايشبكه كشور، سطح در و عمل در بود، منسجم تشكيالت و حزب فاقد
 درآورند حركت به را انقالب چرخ توانستند متشكل و نيرومند سازماني همچون كه كند

 توانستند مستقل، اقتصادي و اجتماعي موقعيت به توجه با روحانيان،). 288: 1388 زيباكالم،(
 خميني،امام رهبري تحت و مردم، هايتوده ميان در آن هاينشانه و گرااسالم گفتمان تبليغ با
  .كنند ايفا مهمي نقش گفتمان اين شدنغالب در

  
  گيرينتيجه. 4

 كند پيدا ايويژه جايگاه انسانيعلوم حوزة در توانست ايرشتهميان رويكردي با گفتمان تحليل
 اين در گوناگون نظريات ميان در. بگشايد اجتماعي علوم پژوهشگران دربرابر تازه ايدريچه و

 و سياسي، شناسيجامعه خصوصبه شناسي،جامعه حوزة در موف و الكال گفتمان نظرية حيطه،
درون ماهيت دليلبه گفتمان، نظرية. شد روروبه تريگسترده اقبال با سياسي، موضوعات تحليل

عام اجتماعي، پندار اسطوره، خصومت، دگرسازي، گذاري،نشانه مانند هاييمؤلفه داشتن و نگر
 يك شدنچيره چرايي فهم براي دست،ازاين هاييمؤلفه و اعتبار دسترسي، سلطه، گرايي،
عام دگرسازي، بندي،مفصل بررسي. آيدمي كاربه خوبيبه ديگر، هايگفتمان افول و گفتمان
 فاصل حد و اندحاكم غيرزباني و زباني كردارهاي بر كه راني،حاشيهبه و سازيبرجسته گرايي،

 افول و ضعف و گفتمان يك چيرگي علل درنهايت، دهند،مي سامان را "ديگري" و "خود"
  .رساندمي اثبات به را ديگر هايگفتمان
 و متفاوت گفتماني ماهيت داراي هرچند ليبرال، -ملي و چپ گرا،اسالم گفتمان سه
 بنيادين هايتفاوت داشتند، قرار مشترك "دگر" دربرابر آنكه دليلبه بودند، هم با متعارض
 معطوف پهلوي حكومت سرنگوني به را خود هدف و گذاشتند كنار موقت طوربه را خويش
 بنديمفصل به خود گفتمان برمبناي هاجريان اين پهلوي، حكومت با مبارزه دوران در. كردند
 مفاهيم سازماندهي به و دادند ارائه شناور هايدال از را خود خاص تعاريف و پرداختند هانشانه

  .پرداختند اجتماعي پايگاه ايجاد و
 راني،حاشيهبه و سازيبرجسته دوگانة فرايند و سياسي عامالن به اتكا با گرااسالم گفتمان
 گفتمان به رقيب، هايگفتمان با رقابت در توانست گرايي،عام و اعتبار قابليت بودن،دردسترس

  .شود تبديل مسلط
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 و رانيحاشيهبه و سازيبرجسته در توانايي و خمينيامام رهبري به پايبندي با گفتمان، اين
 در را مسلط گفتمان توانست استعاري، فضاي ايجاد و مردم نزد اعتبار داشتن و بودندردسترس

 سياسي عامالن ديگر منزلةبه مذهبي، ـسياسي هايجريان و روحانيان. كند ايجاد انقالب جريان
 در ازآنجاكه و بودند اهميت حائز اعتبار كسب و بودندردسترس فرايند در گرا،اسالم گفتمان

 را آنان زبان و بودند آشنا آنها هايخواسته و نيازها با كردند،مي زندگي مردم هايتوده ميان
 مردم دليل،همينبه. بودند برخوردار ايويژه جايگاه از مردم ميان در ديگر، ازسوي و فهميدند مي
 روحانيان تا شد سبب عامل همين. كردند حمايت امام رهبري از انقالبي، مبارزات كوران در

 گفتمان. شوند برخوردار ايويژه جايگاهي از فكري و اجرايي نيروهاي جايگاه در ازانقالب،پس
 تضمين را خود سلطة جامعه، در بودنمقبول و ايران جامعة با متناسب بنديمفصل با گرااسالم
  .كرد
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  .امام

 تحليل ازمنظر پسامدرنيستي رهيافتي اسالمي؛ انقالب و فوكو ميشل) «1386( جعفر خوشروزاده،
  .59- 86صص : 32 و 31 شمارة سال نهم، ،متين پژوهشنامة ،»گفتمان

 -سياسي اطالعات نامدار، رستگار شهروز ترجمة ،»نظام يك پايان: راست- چپ) «1376( آلن دوبنوا،
  .94-105صص : 126 و 125 شمارة ،اقتصادي

  .روزنه: تهران ،اسالمي انقالب بر ايمقدمه) 1388( صادق زيباكالم،
 و هاجمشيدي غالمرضا ترجمة ،گرايياسالم ظهور و اروپامداري بنيادين، هراس) 1379( بابي سعيد،

  .تهران دانشگاه: تهران عنبري، موسي
  .ني: تهران ،زبان و قدرت،گفتمان) 1384( اصغرعلي سلطاني،
 هفتم، سال ،سياسي علوم مجلة ،»روش و نظريه مثابةبه گفتمان تحليل) «1383( اصغرعلي سلطاني،

  .153-179صص : 28 شمارة
 تحقيقات مركز و امام آثار نشر مؤسسة امام، ارتحال سال هجدهمين مناسبتبه ،)افزارنرم( امام صحيفة

  .3 نسخة اسالمي،
 انقالب اسناد مركز: تهران ،ايران معاصر تاريخ در آنها نقش و دولتي احزاب) 1378( اصغر شهاب، صارمي

  .اسالمي
 سال ،حوزه انديشة ،»روشنفكري جريان دربرابر خمينيامام رفتارشناسي) «1379( مجيد ظهيري،

  .35-44صص : 25 شمارة ششم،
  .قومس: تهران ،ايران در اپوزيسيون شناسيجامعه) 1385( محمدرحيم عيوضي،
صص : 40 شمارة چهارم، سال ،زمانه ماهنامة ،»ناكام هايروسوفيل) «1384( محمدرحيم عيوضي،

165 -148.   
  .اسالمي انقالب اسناد مركز: تهران ،ايران در مدرنيزاسيون و مذهب) 1380( يحيي فوزي،
 آثار نشر دفتر: تهران ،ايران در اسالمي انقالب از بعد اجتماعي و سياسي تحوالت) 1387( يحيي فوزي،

  .امام
 دوم قسمت اسالمي؛ انقالب ازقبل ايران در گرااسالم هايگروه ايانديشه مباني) «1384( يحيي فوزي،
  .85- 100صص : 27 شمارة هفتم، سال ،متين پژوهشنامة ،»
 ،»اسالمي جمهوري با برخورد در خلق مجاهدين سازمان عملكرد و استراتژي) «1386( يحيي فوزي،

  .89- 112صص : 35 و 34 شمارة سال دهم، ،متين پژوهشنامة
 مواضع بررسي: دوم قسمت دوم؛ پهلوي دورة در مدرنيزاسيون و مذهبي رهبران) «1380( يحيي فوزي،

  .141-168: 10 شمارة چهارم، سال ،متين پژوهشنامة ،»امام



  1357گرايي در انقالب سال  تحليل فرايند استعالي گفتماني اسالم نقش
 

٢٦ 
 

 مركز: تهران همكاران، و پيرانشايسته فاطمه ترجمة ،گفتمان انتقادي تحليل) 1379( نورمن فركالف،
  .هارسانه تحقيقات و مطالعات

  .هرمس: تهران همداني، معصومه ترجمة ،دارند سر در رؤيايي چه ايرانيان) 1377( ميشل فوكو،
 پژوهشنامة ،»اسالمي انقالب در خمينيامام سياسي گفتمان بر تحليلي) «1388( حسينعلي قجري،

  .105- 126: 45 شمارة سال دوازدهم، ،متين
 سال ،متين پژوهشنامة ،»رقيب هايگفتمان و خمينيامام حضرت گفتمان) «1385( نورالـله قيصري،

  .145- 181صص : 30 شمارة هشتم،
: 21 شمارة سال ششم، ،خردادپانزده فصلنامة ،»ملي جبهة سالةچهل تاريخ) «1375( علي مله، كريمي

  .23- 63صص 
 فهم در كارآمد ابزار: موفه و الكال گفتمان نظرية) «1388( علي شيرازي، پوزش و محمدساالر كسرايي،

 ونهم،سي دورة ،سياسي علوم و حقوق دانشكدة سياست فصلنامة ،»سياسي هايپديده تبيين و
  .339- 360: 3 شمارة
  .اطالعات: تهران ديدگاه، انتشارات و تحقيقاتي مؤسسة ،كيانوري خاطرات) 1371( نورالدين كيانوري،
 يوسفي،حاجي اميرمحمد ترجمة ،سياسي علوم در نظريه و روش) 1388( استوكر جري و ديويد مارش،

  .راهبردي مطالعات پژوهشكدة: تهران
  .ملي مطالعات مؤسسة: تهران ،ايران در قومي تحوالت) 1380( مجتبي مقصودي،
  .روزنه: تهران ،ايران اجتماعي – سياسي تحوالت) 1386( مجتبي مقصودي،

، تهران: مركز اسناد انقالب گفتمان، هويت و انقالب اسالمي) 1387نظري، علي اشرف و بهاره سازمند (
  اسالمي.
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