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چکیده
رخداد انقالب اسالمی ايران ،بهعنوان رويدادی کمنظير در سالهای پايانی قرن بيستم ،توجه بسيياری ا
انديشمندان و پژوهشگران حو ۀ علوم اجتماعی و سياسی را به خود جلب کيرد اسي ا ا ايي رو ،بيرای
مطالعۀ اي پديد ا نظريه ها و رويکردهای گوناگون بهر گرفته شد اس ا اکثر اي نظريهها به بررسيی
چگونگی شکل گيری رخداد انقالب معطوف شد و کمتر بيه تللييل چراييی هژمونيي شيدن گتتميان
اسالمگرا بهطور نظاممند توجه کرد اندا تلليل گتتمان بهويژ خوانش الکال و موف ،بيهدلييل دارابيودن
قابلي تلليل موضوعات کالن اجتماعی ،فرص ويژ ای برای تبيي چرايی چيرگی و افيول گتتميانهيا
بهطور نظام مند و هدفمند در حو ۀ مطالعات جامعه شناسی سياسی فراهم آورد اسي ا بيا بيهکيارگيری
متاهيم استتاد شد در گتتمان الکال و موف ،اي پژوهش به خوبی توانسته اس چرايی هژموني شيدن
گتتمان اسالمگرا را در انقالب اسالمی ايران تبيي کندا مدعای اي مقاله اي اس که گتتمان اسالمگرا
با اتکا به عامالن سياسی خود و بهير گييری ا فراينيد دوگانيۀ برجسيتهسيا ی و حاشييهرانيی ،قابليي
دسترسی ،اعتبار و عامگرايی توانس در فرايند پيرو ی انقالب اسالمی ،موقعيتی هژموني را در مقايسه
با دو گتتمان ديگر برای خود ايجاد کندا

کلیدواژگان
انقالب اسالمی ،تلليل گتتمان ،گتتمان اسالمگرا ،گتتمان چپ ،گتتمان ملیليبرال ،هژمونیا
* نویسندة مسئول

Email: mak392@yahoo.com

 16پژوهشهای معاصر انقالب اسالمی ،دورة  ،1شمارة  ،1بهار 1931

مقدمه
در فرايند شکلگيری انقالبها ،جريانها و گرو های سياسی متعددی حضور دارند که سرنگونی
حکوم موجود و پايهگذاری نظامی جديد ،هدف مشترک همۀ آنهيا معرفيی ميیشيودا ماهيي
حکوم جديد و اينکه توسط کدام گرو و بر پايۀ چه تتکر يا انديشهای مديري شيود ،سيرآزا
شکلگيری اختالفات ميان جريانهای سياسیای اس که تا پيش ا اي  ،دارای هدفی مشترک
بودند و در کنار هم با دشم مشترک خود ،يعنيی ریييم سيابم ،ميیجنگيدنيدا ايني پيا ا
پيرو ی انقالب و تلقم هدف مشترک همۀ نيروها و گرو های انقالبی و سرنگونی حکومي  ،آن
گرو يا جريان سياسی که بتواند تودۀ مردم را همرا خود به حرک درآورد و به گتتمان زاليب
تبديل گردد ،قدرت و حکوم را در اختيار میگيرد و خواهد توانس گيرو هيا و گتتميانهيای
ديگر را به حاشيه براندا
فراينييد انقييالب اسييالمی ايييران نيييا ا اي ي قاعييد مسييتثنا نيس ي ا گتتمييان اسييالمگييرا،
چييپ و ملييیليبييرال ،سييه گتتمييانی بودنييد کييه در برابيير گتتمييان پهلييوی قييرار گرفتنييد و
پايه های گتتميانی آن را ا هيم فروپاشييدند و بيهدنبيال سياماندهيی اميور بير اسياا مبيانی
گتتمانی خويش برآمدندا البته ،سه گتتمان بيا سيه دنييای متتياوت نميیتوانسيتند يي نظيم
مبتنی بر رضاي همگی گرو ها ايجاد کنند؛ ا اي رو ،تنها گتتمانی ميیتوانسي ملتيوای نظيم
جدي د را مشخص کند کيه ا نتيوب بيشيتری در حيو ۀ عميومی برخيوردار باشيد و آن گتتميان
اسالم گرا بود که درنهاي توانس با طرد ديگر گتتمانهای رقيب ،بيه يگانيهنظيمدهنيدۀ نظيام
جديد تبديل شودا انقالبی که جلو گيا حضيور جرييانهيای سياسيی و اجتمياعی گونياگون بيا
آبشخورهای فکری متتاوتی بود ،به تدريج در بستر گتتمانی خاصی قرار گرف که ماهي قدرت
و مبانی حکومتی نظام سياسی و اجتماعی بعيدی آن را ا سياير گتتميانهيای موجيود متميايا
میساخ ا
اي پژوهش در پی پاسخ بيه ايي سي ال اسي کيه چگونيه گتتميان اسيالمگيرا در فراينيد
شکلگيری و پيرو ی انقالب اسالمی توانس در مقايسه بيا دو گتتميان چيپ و مليیليبيرال ا
موقعيتی هژموني برخوردار شود؟ بر همي اساا ،تلليل انقيالب اسيالمی بير مبنيای نظرييۀ
گتتمان ،مقولۀ جديدی اس که میتواند ابعاد عميم تری ا تکوي و پيرو ی انقالب اسيالمی را
بررسی کندا

 .1اهداف پژوهش
هدف اصلی اي پژوهش ،تبيي فرايندی سياسی در قالب روش تلليل گتتمان اسي ا درواقي ،
بررسی چرايی و چگونگی هژموني شدن گتتمان اسالمگرا در انقالب اسالمی ايران ،هدف اصلی

تحلیل علل هژمونیکشدن گفتمان اسالمگرا در مقایسه با 19 ...

موردنظر اي مقاله را شيکل ميی دهيدا در کنيار ايي هيدف اصيلی ،بيا خوانی مبيانی فکيری و
رفتارشناسی جريانهای سياسی در روند اي فرايند نيا ضروری خواهد بودا

 .2چارچوب نظری
يکی ا رويکردهاييی که در دو دهۀ اخير و بهدليل داشيت ماهيي مييانرشيتهای توانسيته در
مانی اندک رشيد گسترد ای داشته باشد ،تلليل گتتميان به خصيو خيوانش ارنسي الکيال
( )Ernesto Laclauو شنتال مييوف ( )Chantal Mouffeاسي ا الکيال و ميوف ا را بيا خوانی و
ساختارشکنيی نظيريه هيای متتکيرانيی ماننيد ميارکا ،گيرامشييی ،آلتييوسر ،فوکيو ،درييدا و
سيوسيور ،نظيريۀ گتتمان خود را در کتاب هيژمونی و استيراتژی سوسياليسيتی ( Hegemony
 )and Socialist Strategyشکل دادندا
تلليل گتتمان بهطور عام و خوانش الکال و موف بيهطيور خيا  ،بيهدلييل توانيايی کيه در
توضيح روند شکلگيری ي گتتمان ،درگيریهای ميان گتتمانی ،اوج و افول هر گتتميان دارد،
ا امتيا بيشتری نسب به ساير روشها در تبيي و تتسير رويدادها و پديد ها بهخصو انقالب
اسالمی برخوردار اس ا به همي دليل ،بهعنوان مبنای تئوري در اي پيژوهش ا آن اسيتتاد
شد اس ا

گفتمان پهلوی و گفتمانهای رقیب
در فاصلۀ سالهای 7531ي ،7531در فضای گتتمانی جامعۀ اييران ،گتتميانهيای گونياگونی در
عرصۀ سياس و اجتماع فعال و هري بر اسياا اييدلولویی و رفتارهيای خيويش درايي فضيا
تأثيرگذار بودندا سه گتتمان چپ ،ملیليبرال و اسالمگرا ا گتتمانهای مهمی بودند که در اي
دور به دگرسا ی با گتتمان پهلوی پرداختند و هژمونی آن را با چالش روبهرو ساختندا گتتمان
پهلوی نيا در مواجهه با اي گتتمانها ،بهجای ايجاد وضعيتی چندصدايی که میتوانس سيبب
ايجاد فضايی دموکراتي شود ،با ايجاد فضای تي صيدايی و بهير گييری ا خشيون  ،هرگونيه
مخالتتی را بهشدت سرکوب کردا اي امر درنهاي سبب راديکالیشيدن فضيای تخاصيم شيد و
مينه را برای طرح و استعالی گتتمانهای ديگر ،فروپاشی گتتمان پهليوی و اسيتقرار گتتميان
جديد فراهم ساخ ا
در اي بخش ،ضم تشريح ساختار گتتمانی حکوم پهلوی ،تالش ميیگيردد تيا مبيانی و
رفتار سه گتتمان ميذکور ا لليا اييدلولویيکی ،رهبيری و چگيونگی متصيلبنيدی نيروهيای
اجتماعی در اطراف دال مرکای خود ،بررسی شوندا
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 .1گفتمان پهلوی
ناکامی مشروطه در دستيابی به اهداف خود ،مينه را برای پيدايی گتتمانی جدييد فيراهم آوردا
گتتمان پهلوی در فضای بیقراری پا ا مشروطه توانس بنيانهای چيرگی گتتميان پيشيي
را به چالش بکشد و خويش را به عنوان تنها گتتميان جيايگاي تثبيي کنيدا ايي گتتميان بيا
نشانههايی همچون زربگرايی ،ناسيوناليسيم ،سکوالريسيم و اسيتبداد شيکل گرفي و ميذهب
بهعنوان مهمتري «ديگر» درونی و اعراب بهعنوان «ديگر» بيرونی در اي گتتمان تعريف شدا ا
بدو شکلگيری ،گتتمان پهلوی موفم به ايجاد نجيرۀ همار ی مرکب ا گرو های مختلتی شيد
(تاجي )33 :7535 ،ا با چير شدن گتتمان پهلوی ،نهادهای دولتی بهمنظور با سا ی هويي مليی و
تقوي ناسيوناليسييييم ،به انجام ي سيری اقدامات ماننيد با سا ی مقبرۀ فردوسی ،پايهگيذاری
فرهنگستان بان فارسی و ترجمۀ متون پهلوی به فارسی دس دنيدا هميۀ ايي تيالشهيا در
راستای برجستهکردن گرايشهای ناسيوناليستی و جانشي کيردن اسيطور هيا و فرهنيك کهي
شاهنشاهی بهجای باورها و اعتقادهای اسالمی در به مردم بيود (تاجيي )38 :7535 ،ا رضاشيا بيا
ايجاد فضای سرکوب و ختقان (که حتی شامل حال حاميان او که در بيه قيدرت رسييدن وی و
پايه گذاری گتتمان پهلوی نقش داشتند ،نيا گرديد) ،امکان دستيابی به پايگا اجتماعی باثبيات
متشکل ا تودۀ مردم را ا دس دادا
پا ا اشغال ايران به دس متتقيي  ،رضاشيا ا قيدرت کنيار رفي و پسيرش ملمدرضيا
جايگاي او شدا شا جديد نيا برنامههای خود را در چيارچوب گتتميان پهليوی پييش بيردا در
ارتباط با روحانيان ،او نيا همان روش پدرش را در پی گرف ؛ البته تا مان اسيتلکام پاييههيای
قدرت خويش ،با آنها با مدارا رفتار ميی کيردا ارتبياط شيا بيا روحانييان تيا سيال  7551نسيبتا
کم حاشيه بود ،اما اصالحات ارضی ،اي رابطيه را بيا تينش مواجيه سياخ و مخالتي آيي اهلل
بروجردی به عنوان مرج عامه با اي برنامه ،باعث ناکام ماندن آن شدا عل مخالت وی با ايي
برنامه ،نگرانی ا تغييراتی بود که با اصالحات ارضی همرا بود (امجد)13 :7531،ا
پهلوی دوم در ادامۀ روند دگرسا ی خيود بيا ميذهب ،بيه برپيايی جشي هيای 3311سياله،
جايگاينی تقويم شاهنشاهی بهجای تقويم اسالمی ،ايجاد سپا دي وااا پرداخي ا بيا هميۀ ايي
اقدامات ،شا نه تنها موفم به کسب مشروعي ا سوی مردم نگرديد ،بلکه خيود را در سراشييبی
سقوط قرار دادا

 .2گفتمان چپ
طی دهه های متمادی ،اصطالح چپ بيه جريانياتی اطيال ميی شيد کيه خواهيان تغييير وضي
موجييود ا طريييم تغييييرات انقالبييی بودنييد؛ ا اييي رو ،چ يپبييودن بييه معنييای انقالبييیبييودن
بييا درجييات مختلييف و راس ي بييودن بييه معنييای مخالتي بييا تغيييير وضي موجييود و با گش ي

تحلیل علل هژمونیکشدن گفتمان اسالمگرا در مقایسه با 14 ...

بييه گذشييته تلقييی مييیگرديييدا بييا توسييعۀ جامعييۀ صيينعتی و پيييدايش سوسياليسييم و
گسترش جنبشهای کارگری ،پا ا جنك جهانی اول ،چپگرابودن به معنای سوسياليس ييا
کمونيسييي بيييودن بيييود (دوبنيييوا)13-11 :7518 ،ا ا ايييي ميييان بيييه بعيييد و بيييا گسيييترش
گرايشهای سوسياليستی ،مساواتطلبيی ،حمايي ا حقيو کيارگران ،حمايي ا مليیکيردن
صناي و مخالت با امپرياليسم ،ا نشانههای مهم چپ در حو ۀ فعاليي هيای سياسيی شيناخته
شدا
در تاريخ معاصر ايران ،احااب و گرو هايی مانند حاب تود  ،سا مان چري های فدايی خلم
و سا مان مجاهدي خلم ،بهعنوان نماينيدگان اصيلی تتکير و جرييان چيپ در اييران شيناخته
میشوند که بهصورتی خالصه ،به مبانی گتتمانی ،پايگا اجتماعی و روند دگرسيا ی آنهيا اشيار
میشودا

 .1 .2حزب توده
حاب تود متشکلتري و اصلیتري نمايندۀ گتتمان چپ در ايران بودا اي حياب را نيدانيان
مارکسيس آ ادشد ا ندان در مهر  ،7531درس دو هتتيه پيا ا کنيار گييری رضاشيا ا
سلطن  ،تأسيا کردندا اعضای حاب نام تود را انتخابکردند تا جبهيۀ وسييعی ا تيود هيای
مردم را شامل شود (کيانوری)81 :7517 ،ا ممنوعبودن فعالي های اشتراکی در قانون اساسيی 7571
و مخالت شديد روحانيان با کمونيسم نيا ا داليلی بود کيه سيبب شيد اعضيا ،حياب خيود را
کمونيستی معرفی نکنندا حاب توانس طی چند سال به رشد چشمگيری نالل آييد و در اکثير
مناطم ايران ،دارای نمايندگی شيود و تعيداد درخيور تيوجهی را بيه عضيوي خيود درآوردا بيا
زيرقانونی اعالمشدن حاب تود در سال  ،7531اي حاب به حاشيه راند شد؛ اما اي دور نيا
مدت يادی دوام نياورد و با مسئلۀ ملیکردن صنع نت  ،اي فرص برای حاب تيود فيراهم
آمد که خود را با سا ی کند و دوبار به صلنۀ سياسی با گرددا اي دوران نييا بيا کودتيای 33
مرداد 7553به پايان رسيد و فعالي های حاب به خارج ا کشور منتقيل شيدا مبيار ات حياب
تود تا سال  7531به طور ملدود ادامه داش و با پيرو ی انقالب اسالمی ايران و ايجاد فضيای
گتتمانی جديد ،اي حاب دوبار به عرصۀ فعالي سياسی با گش ا

 .1 .1 .2مبانی گفتمانی
ضييدي بييا ديکتيياتوری درونييی و فاشيسييم بيرونييی و حماييي ا برابييری ،آ ادی ،قييانون
اساسی وااا نشانههايی بودند کيه حياب بيرای متصيلبنيدی نيا هيای ميردم در گتتميان خيود
مييدنظر قييرار دادا برخييی ا اي ي عناصيير ماننييد آ ادیه يای مييدنی ،برابييری و قييانون اساسييی
مشروطه که در ختقان دوران رضاشاهی بيه حيو ۀ گتتميانگيونگی طيرد شيد بودنيد ،دوبيار
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توسط حاب تود استتاد و به حو ۀ گتتميانی وارد شيدندا حمايي شيوروی ا حياب تيود و
تأثيرپذيری حاب در سياس های خود ا آن ،موجب بهر گيری ا نشانههای دولي شيوروی در
گتتميان خيويش بيود و اسيتتاد ا نشيانۀ ضيدي بيا فاشيسيم ،درواقي انعکاسيی ا سياسي
ضدفاشيستی دول شوروی بود (عيوضيی)53 :7531 ،ا اي برنامه ،نسبتا معتدل و آ ادمنشانه بود ،اما
چهرۀ اوليۀ حاب که همچون جبهۀ متلد عمل میکرد ،به سبب طرفداری ا شيوروی ،کيمکيم
ضعيف شدا

 .2 .1 .2دگرسازی
همانگونه که در مباحث نظری اشار شد ،گتتمانها در ضدي با يکديگر شکل میگيرند و هير
گتتمان هوي خود را در تقابل با گتتمانهای ديگر کسيب ميیکنيدا ا هميي رو ،گتتميانهيا
به دنبال دگرسا ی در برابر خود هستندا حاب تود نيا در جه هوي دادن به خويش ،بهدنبال
دگرسا ی درونی و بيرونی برآمد تا بتواند با بهر گيری ا اي تقابيل ،بيه گتتميان هژميون بيدل
گرددا اي حاب در دوران فعالي خود پيش ا انقالب ،در برابر دگرهای گوناگونی قيرار گرفي
که حکوم پهلوی ،نيروهای مذهبی ،احااب دس راسيتی (ملافظيهکيار) و انگلييا و آمريکيا
ا جملۀ آنان بودندا
حکوم پهلوی مهمتري «دگر» درونی حاب تيود بيهحسياب ميیآميد و دوران ختقيان و
استبداد رضاشا سبب شد حاب مبار با ديکتاتوری را به عنوان نشانۀ مرکيای خيود برگاينيدا
حاب تود سعی کرد تا چهرۀ واقعی خود را ير چهرۀ آرميانی خيويش پنهيان سيا د و خيود را
حاب ملی مترقی با گرايشهای ضدفاشيستی نشان دهد و تا حدودی نيا چهرۀ مذهبی به خيود
گرف  ،اما با هم نتوانس اعتماد نيروهای مذهبی را جلب کندا حماي شيوروی کمونيسي ا
حاب ،با توجه به گذشتۀ استعماری آن در ايران ،عملکرد آنهيا در جرييان مشيروطه و بيه تيو
بست مجلا شورای ملی و حرم امام رضا(ع) ،بيشا پيش موجب ايجياد تنتير در مييان ميردم
به خصو نيروهای مذهبی ا حاب تود گرديدا حاب تود نيا در برخورد با مبيار ات گتتميان
اسالمگرا ،واکنشهای گوناگونی ا خود بهنمايش درآوردا حاب قيام 73خرداد  7513را ملکيوم
کرد و آن را نهض ارتجاعی ناميد (ظهيری)1 :7511 ،؛ اما در دهيۀ پنجيا و بيا اوجگييری مبيار ات
انقالبی ،سران حاب با چرخش کامل ا مواض پيشي خود ،به موافق با گتتميان اسيالمگيرا و
رهبری امام خمينی پرداختندا
ضعف اصيلی گيرو هيای چيپ بيه طيور عيام و حياب تيود بيهطيور خيا  ،انشيعابهيای
درونگروهييی بييودا گييرو هييايی ا اعضييای اي ي حيياب در مقيياط مييانی متتيياوتی ،بييهدليييل
مخالتيي بييا برخييی ا سياسيي هييای حيياب تييود  ،تصيييم بييه جييدايی ا آن مييیگرفتنييدا
مشييکل ديگيير گييرو هييای مارکسيسييتی بييهطييور عييام و حيياب تييود بييهطييور خييا ،
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بهر نبردن ارتباط کالمی ساد  ،استتاد کردن ا اصطالحات نامأنوا و نداشت ارتباط کالمی بيا
تودۀ مردم بودا

 .2 .2سازمان چریکهای فدایی خلق
سا مان چري های فدايی خليم اييران ،بيا پيوسيت دو گيرو کوچي بييژن جانيی و مسيعود
احمد اد شکل گرف ا گرو جانی متشکل ا اعضای سا مان جوانان حاب تيود ماننيد حسي
ظريتینيا ،ملمد چوپيان اد و جانيی در سيال  7513تشيکيل شيدا مارکسيسيم – لنينيسيم،
ايدلولویی رسمی گرو بود و رهبران آن با اعالم مبار ۀ مسللانه ،نظر مثبتی به شوروی و چيي
نداشتند و بيشتر تل تأثير شيوۀ مبار اتی کوبا قرار داشتند و براي اسياا ،بيه ترجميۀ ادبييات
انقالبی آمريکای التي روی آوردندا
شکس واقعۀ سياهکل در 71بهم  7511سبب شد تا اي دو گيرو بيه ضيعف تشيکيالتی
خود پی ببرند و ضرورت اتلاد را درک کنندا ا اي رو ،در اواخر فروردي  7531به هم پيوسيتند
و سا مان چري های فدايی خلم را تأسيا کردندا بي سالهای 7533ي ،7531فيداييان خليم
به سلسله اقداماتی مسللانه ضدحکوم پهلوی دس دند؛ ترور چند مقام نظامی ،بمبگيذاری
در چندي پاسگا یاندامری ،کالنتری و ستارتخانههيای انگلييا ،عميان و آمريکيا ا ايي دسي
اقدامات بودندا نيروهای امنيتی حکوم توانستند در پی اي اقدامات ،اکثير اعضيای سيا مان را
دستگير کنند يا بکشندا بااي حال ،اي پيکر نيمهجان ،تا انقالب به حيات خود ادامه دادا

 .1 .2 .2مبانی گفتمانی
سا مان چري های فدايی خليم نييا هماننيد سياير چيپهيا مبيار بيا ديکتياتوری ،ختقيان و
امپرياليسم را کانون گتتمان خود قرار داد بود؛ اما تتاوت آن با ساير گرو های چپ ملافظهکار،
در شيوۀ مبار بودا فداييان ،مبار ۀ مسللانه را برای بسيج تود های مردم بهعنوان اصيلیتيري
روش خويش انتخاب کردند ،اما بر سر مان و نلوۀ آن با يکديگر اختالف داشتندا آنها هم ميان
با واقعۀ سياهکل ،به تبليغ و جذب نيرو در کارخانهها نيا روی آوردندا رهبران فدايی خلم تميام
توجه خود را در چگونگی مبار ۀ مسللانه متمرکا کردند و کمتري توجه را به مسيالل ميردم و
جامعه داشتند و اي يکی ا داليل مهم ناکامی فداييان در بسيج تودۀ مردم بودا ايدلولوییهيای
انقالبی ممک اس بر اساا دستگا های فکری و فلستی بنيا شيد باشيند ،اميا اساسيا در پيی
دستيابی به نتايج عملیانيد (بشييريه)37 :7533 ،ا اييدلولویی انقالبيی فيداييان کيه ا انقيالبهيای
آمريکای التي متأثر بود ،نتوانسي آنچيه مدنظرشيان اسي عمليی سيا دا درنهايي  ،فعاليي
مسللانۀ فداييان ،نتايج مطلوب و موردنظر آنها را برآورد نساخ ا
استتادۀ فداييان ا اباارهای زير بانی برای برجستهسا ی ضعفهای حکوم و به حاشيه
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راندن آن نيا نتيجۀ معکوا داد و اي فداييان بودند که با اقدامات خود ،به هرچه بيشيترشيدن
جو اختنا  ،سرکوب ا سوی حکوم و دوری مردم ا آنها دام دندا ترورها و بمبگذاریها در
کالنتریها و یاندارمریها و اماک عمومی که به قصد ضربه دن به حکوم صيورت ميیگرفي ،
باعث می شد مردم نيا ا للا جانی و مالی آسيب ببينندا اي امير ،در ايجياد فضيای بدبينانيۀ
عمومی ضدفداييان م ثر بودا حکوم نيا با بهر گيری ا اي فضيا ،بيه تبليغيات علييه فيداييان
پرداخ و با تروريس خواندن آنها ،فرايند به حاشيهرانی آنها را تسري کردا

 .2 .2 .2دگرسازی
حکوم پهلوی مهمتري «دگر» درونی فداييان خلم ملسوب میشيدا درواقي  ،فيداييان خليم
هوي خويش را در ضدي با حکوم پهلوی شکل دادندا آنها بيهدنبيال ايجياد انقالبيی خلقيی
بودند و حکوم پهلوی را بهعنوان عامل سرمايهداری ،بارگتري مان تلقم آن میدانستندا به
همي عل  ،بهدنبال برطرف کردن اي مان بودندا قرارگرفت نشانههايی مانند مبار ۀ مسيللانه،
آ ادی تود ها ،رهيايی ا بنيد ديکتياتوری و امپرياليسيم و انقيالب خلقيی در کنيار هيم ،مبيانی
گتتمانی فداييان خلم را شکل میداد؛ اما بيهدلييل آنکيه تنهيا گيرو انيدکی بيه آن دسترسيی
داشتند ،نتوانستند فرايند دگرسا ی با حکوم را به طور موفم سپری کنندا درنهاي  ،اي حاب
مورداقبال عمومی قرار نگرف و حکوم آن را سرکوب و طرد کردا همچني  ،مارکسيس بودن
فداييان خلم ،آنان را در برابر نيروهای مذهبی قيرار ميیدادا جانيی روحانيي را نيوعی کاسي
طبقاتی میشمرد و معتقد بود که حرک انقالبيی روحانيي  ،بيهدلييل تهدييد منياف صينتی و
طبقاتی آنها توسط حکوم بود اس (جانی)711 :7533 ،ا

 .9 .2سازمان مجاهدین خلق ایران
سا مان مجاهدي خلم نام گروهی سياسینظامی اس که در سال  ،7511بيا هيدف سيرنگونی
حکوم پهلوی تأسيا شدا م سسان ايي گيرو  ،ملميد حنييفنيژاد ،سيعيد ملسي  ،اصيغر
بدي ادگان و عبدالرضا ني بي  ،ا جوانان مسيلمان دانشيگاهی بودنيد کيه سيابقۀ فعاليي در
نهض آ ادی داشتندا با کناررفت اعضای اوليۀ مجاهدي  ،گرايش به مارکسيسم ا سيال 7537
در سا مان گسترش ياف و اعضای سا مان به مطالعۀ انقالبهای چي  ،ويتنيام ،کوبيا و روسييه
پرداختندا دوگانگی فکری بي اسالم و مارکسيسم به مرور مان در سيا مان گسيترش يافي و
رهبران مارکسيس شد  ،به تصتيۀ خوني درونسا مانی دس دند و افرادی را کيه بيه اسيالم
وفادار بودند ،ا ميان بردند و سرانجام در سال  ،7531مارکسيسم بيهعنيوان اييدلولویی رسيمی
سا مان تعيي شدا
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 .1 .9 .2مبانی گفتمانی
بنيان گذاران سا مان مجاهدي خلم ،ا سويی تل تأثير تتسيرهای نوگرايانيه و علميی رهبيران
نهض آ ادی ا آمو های اسالمی و ا سوی ديگر ،متأثر ا تجربييات انقالبييون مارکسيسي در
جهييان بودنييدا آنهييا ضييم رد ماترياليسييم فلسييتی مارکسيسييم ،آمييو هييای تيياريخی،
اجتميياعی ،اقتصييادی و سياسييی اييي مکتييب را همچييون علييم انقييالب قابييل اسييتتاد
مييیدانسييتند (فييو ی)11-17 :7531 ،ا اينييان بييا اعتقيياد بييه اينکييه مارکسيسييم علييم مبييار اسي ،
در صييدد توجيييه مارکسيسييتی اسييالم برآمدنييدا پيييام مجاهييدي کييامال آشييکار بود؛آنهييا
میخواستند آرمان شهر کمونيستی خويش را توسط اسالم مشيروعي دهنيد و در ايي فراينيد،
بر توحيد و نبيوت تأکييد داشيتند کيه ا مهيمتيري اصيول اسيالمی بودنيد ()Rajaee, 2007: 144ا
آنان علميی بيودن مارکسيسيم را بيرای تللييل طبقيات اجتمياعی و روييارويی آنيان بيا طبقيۀ
کييارگر پذيرفتنييد؛ چييراکييه بييهدنبييال مبييار ۀ قهرآميييا بودنييد و ايي علييم را در نهض ي آ ادی
نمیيافتندا
مجاهدي ا متاهيمی همچون توحييد ،نبيوت ،اميام ،جهياد ،مستضيعف و مي م اسيتتاد
میکردند و معانی بهکاررفته ا آنها در سن را بر اساا مبانی گتتمانی خويش تغيير میدانيد و
معنای جديدی ا اي متاهيم را طرح میکردند تا بدي سان ،تتسيری انقالبی ا اسالم بير پاييۀ
انديشۀ مارکسيستی اراله دهند و تود های بيشتری را جذب خود کنندا
تالش مجاهدي برای متصل بندی ميان متاهيم مارکسيسم و اسالم و ارالۀ تعاريف جدييدی
ا دال های شناوری همچون آ ادی ،برابری ،جامعۀ اشتراکی و حکوم بدون طبقه و بير اسياا
اصل همار ی ،بهدنبال آن بودند تا تتاوت باتی ميان اسالم و مارکسيسم را پنهيان سيا ند تيا بيا
کسب مقبولي در ميان مردم ،به گتتمان چير بدل گردندا گذش مان ،اي نجيرۀ هيمار ی
را ا هم فروپاشيد و تتاوتها و تناقضها آشکار شد تا سا مان با برگايدن مارکسيسم ،مقبوليي
خود را در ميان طبقۀ متوسط سنتی که ا نيروهای اثرگذار انقالب بهحساب میآميد ،ا دسي
بدهدا در نتيجه ،اي حاب نه تنها به گتتمان زالب تبديل نشد ،بلکه موجبات طرد و حاشيهرانی
آن نيا فراهم آمدا

 .2 .9 .2دگرسازی
مجاهدي خلم مانند فداييان خلم ،مشی مسللانه را تنها اباار مبار ۀ ضدحکوم ميیدانسيتندا
مجاهدي  ،ریيم حاکم بر ايران را حکومتی پليسی و وابسته به زرب بهوييژ امپرياليسيم آمريکيا
میدانس که قدرت آن ناشی ا عملکرد و سلطۀ نيروهای امنيتی اس و ا اي رو ،معتقد بود که
برای جلب تودۀ مردم و ا ميان بردن جو پليسی و ثبات حکوم  ،بايد دس به اقدامات مسللانه
دا حکوم پهلوی ،مجاهدي را بهدليل ناديکی فکری با فداييان« ،مارکسيس مسلمان»
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میناميد (آبراهاميان )811:7531 ،و به تبليغ عليه آنها میپرداخ تا بتوانيد چهيرۀ سيا مان را مييان
مردم تخريب کندا

 .3گفتمان ملیلیبرال
گتتمان ملیگرايی ليبرال ،برآمد ا تليوالت سياسيیاجتمياعی اواخير دهيۀ بيسي بيودا ايي
گتتمان به عنوان گتتمانی ناسيوناليستی در کشاکش تعارضات اجتمياعی روبيهرشيد ،در مقابيل
نيروهای استعمار ی ظهور يافي و مبيي رشيد و آگياهی در برابير نتيوب بيگانگيان در شيئونات
سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور بود (نظری و سا مند)38 :7531 ،ا انديشۀ ملیگراييی در
نهض ملی کردن صنع نت  ،به جنبش اجتماعی و سياسی گسترد علييه اسيتعمار بيرونيی و
استبداد درونی تبديل شدا گتتمان ملیگرا  -ليبرال توانس ا سيال 7553يي ،7531بيهعنيوان
گتتمانی چير در عرصۀ سياسی فعال باشدا جبهۀ ملی و نهضي آ ادی ا گيرو هيای برجسيتۀ
گتتمان ملیگرا  -ليبرال ملسوب میشدند که با دارابودن مشيی مليیليبيرال بيه روييارويی بيا
حکوم پهلوی پرداختندا

5ا 7ا جبهۀ ملی ايران و مبانی گتتمانی آن
جبهۀ ملی متشکل ا گرو ها و احااب گوناگونی مانند حاب ايران ،حاب ملي اييران ،جمعيي
آ ادی مردم ايران ،حاب استقالل و مجم مسلمان مجاهد ،در 71آبان 7533اعيالم موجوديي
کردا تالش های پيگير مصد و يارانش جواب داد و انتخابات در تهران دوبار تکرار شدا اي بيار
مصد و تعداد اندکی ا اعضای جبهۀ ملی به مجلا را يافتندا همي افراد اندک توانسيتند در
مجلا ،فراکسيون نهض ملی را بهوجود آورند و طرح ملیکردن صنع نتي را مطيرح کننيدا
ملی کردن صنع نت  ،تيوا ن قيدرت را بيه سيود مليیگراييان تغييير داد و دکتير مصيد بيه
نخس و يری رسيدا دوران نخس و يری مصد با فرا ونشيبهيای ييادی هميرا بيود کيه بيا
کودتای  33مرداد ،هم عمر نخس و يری مصد و هم عمر جبهۀ ملی (اول) پايان ياف ا جبهيۀ
ملی ،ا گرو ها و احااب گوناگون و با ديدگا هايی متتاوت برای دستيابی بيه يي سيری اهيداف
مشترک شکل گرف ا برگااری انتخابات آ اد ،آ ادی مطبوعات ،لغو حکوم نظيامی و اسيتقالل
ملی ،ا اهداف جبهۀ مليی اول بيود (عيوضيی)83 :7533 ،ا مليیکيردن نتي و کوتيا کيردن دسي
استعمارگران ،نقطۀ کانونی جبهۀ ملی بود که با تلقم آن ،قيانون و حکومي مشيروطه تلکييم
میشدندا
پا ا قيام  73خرداد ،حکوم موض خش و سختی را در برابير نيروهيای مخيالف اتخياب
کرد که سبب ايجاد دوگانگی درون جبهه شدا بعضی ا گرو هيا ماننيد نهضي آ ادی و جامعيۀ
سوسياليس ها ،خواهان جنك ايدلولویيکی عليه حکومي بودنيد و برخيی ديگير ماننيد حياب
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ايران ،به کنارگذاشت مباحث ايدلولویيکی و تأکيد بر مواردی همچون آ ادی مطبوعيات معتقيد
بودندا
جبهۀ ملی در تمامی دوران فعالي خود در رويارويی بيا حکومي پهليوی ،هرگيا بيهدنبيال
انقالب و تغييرات بنيادی نبود؛ بلکه با رويۀ اصالحگرايانه به مبار در نظام و نه بر نظام ،معتقيد
بود؛ يعنی معتقد بود شا بايد سلطن کند و نه حکوم ا تنها در آسيتانۀ انقيالب و بيا مشياهدۀ
شور مردمی در براندا ی حکوم شاهنشاهی بود که ملیگرايان چيار ای جيا قرارگيرفت کنيار
صف انقالبيون نداشتندا

 .2 .9نهضت آزادی ایران و مبانی گفتمانی آن
نهض آ ادی ا مهم تري احاابی بود که در دهۀ چهل ا سوی نيروهای مذهبی ماننيد مهنيدا
با رگان و دکتر يداهلل سلابی (که ا نيروهای عضو جبهۀ ملی و دارای گرايشهای مذهبی بيود)
و آي اهلل طالقانی (که ا نهض مقاوم ملی جدا شد بود) تشکيل شدا اي نهض با انتقياد ا
همه پرسی انقالب ستيد ،حماي ا امام خمينی ،ملکومکردن سرکوب قيام  73خرداد و اتخياب
موض تند عليه حکوم  ،عمال صف خود را ا نيروهای ليبرال زيرمذهبی جدا کردا
با دستگيری اعضای نهض آ ادی ،تا سال  ،7538رکيود ملسوسيی در فعاليي سياسيی و
تشکيالتی نمايان بود که به انتشار اعالميه ،بيانيه و برگااری سخنرانی ملدود بودا نهض آ ادی
در خارج ا کشور ادامۀ نهض داخلی ملسوب میشد ،اما قاطعانهتير عميل ميیکيرد و افيرادی
همچون چمران ،شريعتی و يادی ا فعاالن آن و با امام در تماا بودندا اي نهضي در آسيتانۀ
انقالب انسجام و امکانات ال م را نداش و اعضا و هواداران آن ،بهصورت پراکند اقداماتی انجيام
میدادندا

 .4گفتمان اسالمگرا
گتتمان پهلوی در دورۀ رضاخان که بهدنبال يکسانسا ی فرهنگی ا را ايجاد تلوالت سياسی،
اجتماعی و فرهنگی با بهکارگيری عنصير خشيون بيود ،ا حضيور علنيی گتتميانهيای رقييب
جليييوگيری ميييیکيييرد؛ اميييا سيييقوط رضاشيييا و فضيييای ايجادشيييد  ،سيييبب حضيييور
علنی گرو های رقيب شدا گتتمان اسيالمگيرا يکيی ا ايي گتتميانهيای مهيم بيود و ا سيال
7531ي 7531شامل دو جريان بود :اسالم سينتی و اسيالم سياسيیا اسيالم سينتی دارای وجيه
سياسی کم رنك بود و بيشتر بر ابعاد فرهنگی تأکيد داش ا برخالف آن ،اسالم سياسی بير وجيه
اعتراضی و سياسی اسالم تأکيد داش ا آي اهلل بروجردی مهمتري نمايندۀ اسالم سنتی و اميام
خمينی مهمتري نمايندۀ اسالم سياسی اس ا اسيالم سياسيی ا دهيۀ بيسي در اييران شيکل
گرف و در دهۀ چهل ،بارور و فراگير شدا سپا با پيرو ی انقالب اسالمی کامل شدا
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حکوم پهلوی اول ،دوران اوج دگرسا ی و بهحاشيه رانی جرييان ميذهبی بيودا بيا سيقوط
رضاشا  ،فضا برای حضور اسالم گرايان در صلنه فراهم شد؛ اما صرفا ا دهۀ چهل به بعد بود که
اي گتتمان توانس به رقيبی قدرتمند برای گتتمانهای ديگر تبديل شودا در گتتميان اسيالم
سياسی ،هوي اسالمی در کانون عمل سياسی قرار می گيرد و اسالم به دال برتر تبديل میشود
(سعيد)31 :7511 ،ا
در ايران ،گتتمان اسالم سياسی بر قرال شيعی بهعنوان دال برتر ساماندهی اصلی جيامعۀ
اييران تأکيد می کنيدا اسيالم سياسييی در پيی تشيکيل حکييوم اسيالمی اسي و حکييوم
اسيالميی نقطۀ کانيونيی آن را شکل می دهيدا هييدف آن ،با سيا ی جامعيه مطيابم بيا اصيول
اسالمی اس و در اي را  ،کسب قدرت سياسی مقدمه ای ضروری انگاشته میشيود (حسيينی اد ،
)71 :7538ا
در مجموع می توان گت که دو دسته ا عوامل ا نقش و تأثيری اساسی در هژموني شيدن
گتتمان اسالمگرا نسب به دو گتتمان چپ و ليبرال در انقالب اسيالمی برخيوردار بيود انيد کيه
تل دو عنوان عوامل گتتمانی و عوامل سياسی ،به توضيح آنها پرداخته میشودا

 .1 .1عوامل گفتمانی
گتتمان اسالمگرا با قابلي ها و توانايی های خود و استتاد ا عناصری همچون برجسيتهسيا ی،
دسترسی ،اعتبار و عام گرايی توانس استعالی گتتمانی خود را در مقايسه بيا گتتميان حياکم و
بهويژ در ارتباط با گتتمانهای رقيب خود (گتتمان چپ و ملیليبرال) به منصه ظهور برسياندا
در ير به چگونگی و چرايی تلقم اي هژمونی گتتمانی اشار میشودا

 .1 .1 .1برجستهسازی و حاشیهرانی
همانطور که در مباحث نظری بکر شد ،فرايند ديگرسيا ی سيبب ايجياد دو جبهيه ميیگيردد:
«مييا» و «ديگييری»ا بيير اسيياا همييي بهني ي دوگانييه ،تمييامی رفتارهييا و کردارهييای سييوی
به گونهای شکل میگيرد که او تميام پدييد هيا را در قاليب دوگانيۀ «ميا» و «آنهيا» ميیرييادا
اي دوگانگی بهصورت برجستهسا ی و حاشيه رانی در کيردار و رفتيار سيوی نماييان ميیشيود؛
بنابراي  ،هوي يابی بهواسطۀ ديگرسا ی و ديگرسا ی به کم برجستهسا ی وحاشيهرانی شکل
میگيرد (سيلطانی)773 :7531 ،ا در فرايند برجستهسا ی و حاشيهرانی ،گتتمانهيا در تيالشانيد تيا
قوتهای برتر خود و ضعف های گتتمان رقيب را برجسته سا ند و ا سوی ديگر ،ضعفهای خود
و قوت های رقيب را به حاشيه برانندا اي نيا با دو اباار بانی و زير بيانی ملقيم ميیشيود کيه
پيشتر توضيح داد شدا
در اولي مرحله ،گتتمان پهلوی بهعنوان مهمتري «دگر» درونی گتتمان اسالمگرا دگرسازی
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شدا امام در همي راستا ،به دال مرکيای گتتميان پهليوی ،يعنيی شيا حمليه کيردا گتتمان
پهلوی ،شا را نماد انسجام ملی ،شيکو و عظمي نيژاد ايرانيی و تميدن بيارگ ايرانيی میدانس
و متصل بندی گتتمانی خود را گرد اي نشانه صورت میداد؛ اما امام در سخنرانیهيا و اعالميههای
خويش ،شا و خاندان پهلوی را منشأ تمام متاسد ،جناي ها و خيان ها دانسي و آن را بهعنوان
«دگر» برجسته ساخ ا
امام خمينی با بهر گيری ا فرايند برجستهسيا ی و حاشييه رانيی ،ابتيدا هژميونی گتتميان
پهلوی را متالال کرد و سپا با متصلبنيدی متياهيم دوگانيۀ سين و مدرنيتيه و گيردآوردن
گرو های رقيب ير ي چتر ،آن را ا هم فروپاشيدا در پايان نيا با تثبي خيويش ،گيرو هيای
مخالف را با اي مکانيسم طرد کردا تظاهرات ،تلريمها و اعتصابات نيا ا اباارهای زير بانی بيود
که امام بهعنوان مکمل اباارهای بانی ،ا آنها در جريان مبار سود میجس ا

 .2 .1 .1دسترسی
دسترسی به معنای در دسترا بودن گتتمان در جامعه و امکان دستيابی مردم به آن ،بهعنيوان
جايگاي گتتمان موجود اس ا مانی که گتتمان حاکم با بلران مواجه میگيردد ،آن گتتميانی
که دارای قابلي دسترسی باشد ،ا امکان ويژ ای برای جانشينی گتتمان حاکم برخوردار اسي ا
اما اي در شرايطی صورت میگيرد که گتتمان رقييب ديگيری بيه شيکل هژمونيي در عرصيۀ
رقاب حضور نداشته باشدا در دسترا بودن هر گتتمان ،نيا مند اباارهايی مانند وجود رهبيری،
شبکۀ توليد و تو ي اس تا ا اي طريم ،امکان هژموني شدن گتتمان فراهم گيرددا گتتميان
پهلوی به عنوان گتتمان مسلط و سه گتتمان چپ ،ملیليبرال و اسالمگرا بهعنيوان رقيبيان آن،
در منا عات سياسی با يکديگر مواجه بودند که با پيدايی بلران در گتتمان پهلوی ،فرص بيرای
رقبای آن فراهم شد تا امکان دسترسی خود را به آ مون گذارندا در اي بي  ،گتتمان اسالمگيرا
توانس به موفقي دس يابدا
دسترسی روحانيان درون کشور به اسالم سياسی باعث شد تا روحاني با داشت شيبکهای
متشکل ا حدود هشتادهاار مسجد و صدوهشتادهاار روحانی ،چنان رشد سريعی داشيته باشيد
که سا مان های مختی و علنی موجود رقيب هم نتوانستند همسو با آن حرک کنند (امجد:7531 ،
)35ا درواق  ،گتتمان اسالمگرا با رهبری اميام و داشيت شيبکهای وسيي ا روحانييان و امياک
مذهبی و مراسم دينی ا جمله عيدها و شهادتها (به خصو تاسوعا و عاشورا که شبکۀ توليد و
تو ي اي گتتمان را شکل میداد) ،مبانی خود را در دسترا تمام اقشيار و طبقيات و بيهوييژ
اقشار حاشيهای قرار دهدا
گتتمانهای چپ و ليبرال به دلييل شيرايط امنيتيی ايجادشيد ا سيوی حکومي  ،ا انجيام
فعالي های علنی ملروم بودند و به همي دليل ،در ادامۀ مبار ات خود دو رويکرد متتاوت را
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دنبال نمودندا ي سری ا اي گرو ها که استتاد ا اباارهای زير بانی را تنهيارا اداميۀ مبيار
می دانستند ،به مشی مسللانه روی آوردند تا خود را در دسيترا ميردم قيرار دهنيدا گروهيای
باقیماندۀ ديگر ،استتاد ا اباارهای بانی را بهطور ملدود و در قاليب انتشيار کتياب و اعالمييه
ادامه دادندا استتاد ا نوشتار ،بهدليل مياان برد کم آن و پيچيد و فنیبودن مت که درک آن
را برای عامۀ مردم دشوار می ساخ  ،ا کارايی ال م برخوردار نبود و اي گتتمانها تنها در ميان
افيرادی مليدود و مکانهيايی خيا قابل اراله بودندا گتتمان اسالمگيرا ،عيالو بير اسيتتاد ا
نوشتار با متنيی روان و ساد  ،ا گتتار نيا در قيالب تکثيير و پخش سخنييرانیهيای اميام بهير
میگرف ا همچني عالو بر امکانات و ابياارهای خيويش برای در دسترا قرارگرفت  ،با نتيی ا
جانب گتتمان پهلوی و ساير گتتمانها نيا در دسترا مردم قرار میگرف (قجری)731 :7533 ،ا

 .9 .1 .1اعتبار
اعتبار ،به معنای هماهنگی و انطبا اصول و متاهيم گتتمان با اصول و مبيانی بنييادي جامعيه
اس ا اگر گتتمانی خواهان کسب اعتبار در جامعه اس  ،بايد بر اسياا بهنيي  ،خواسيتههيا و
نيا های جامعه ،مبانی گتتمانی خويش را ساماندهی کند تيا ايي مبيانی در تعيارا بيا مبيانی
جامعه نباشندا يکی ا داليل موفقي يا شکس هر گتتمان ،در مياان اسيتقبالی اسي کيه در
بط جامعه ا آن بهعمل میآيدا به سخ ديگر ،هر گتتميان ميانی ميیتوانيد بيه هژميونی در
جامعه دس يابد که در مقايسه با گتتمانهای رقيب ،پيروان و طرفداران بيشتری داشته باشيدا
برای آنکه گتت مان موردپذيرش عامه قرار گيرد ،به سا واری و همخوانی فيراوان بيا ويژگيیهيای
بومی و باورهای عمومی جامعه داردا با اي تتاسير ،گتتمان اسيالمگيرا بيه لليا آميختگيی بيا
تاريخ ،ار شها و باورهای بهنی آحاد جامعه ،انطبا و سا واری بيشتری با نظام ار شيی جامعيۀ
ايران داش و با نگاهی به بنيانهای فکری ساير گتتمانهای رقيب در عرصۀ انقالب ،ميیتيوان
به اي نتيجه رسيد که همگی در نظام دانايی زيربومی ريشه داشيتند و کمتيري انطبيا را بيا
نظام ار شی مل مسلمان ايران دارا نبودندا به هميي علي نتوانسيتند در عييرصۀ کشياکش و
تعامل با ساير گتتمانها به فراگيری دس يابند (خوشرو اد )37 :7538 ،ا گتتميانهيای تجيددخوا ،
در متصل بندی گتتمانی خويش ،با استتاد ا برخی عناصر و نشانهها که هيچگونيه مقبوليي و
جايگاهی در بط جامعه نداشتند ،باعث کاهش دامنۀ اعتبار خود در جامعه شدندا
برای نمونه ،گتتمان چپ بهرزم داشت عناصر و م لتههايی مثب ا قبيل برابيریخيواهی و
امپرياليسم ستيای ،ا بعد عقيدتی و فرهنگيی ،سيا واری چنيدانی بيا م لتيههيای ميت جامعيه
نداشتند و نگرش اللادی در بنياد تتکر اي گتتمان ،بهعنوان عنصر ناهمخوان با مت ميذهبی و
دي دار جامعۀ ايران ،اي گتتمان را ا رسيدن به موقعي برتر با میداش (خوشرو اد )33 :7538 ،ا
گتتمان ليبرال نيا ا اي قاعد مستثنا نبود؛ آ ادی ،قانون و مجلا ا عناصر مثب اي گتتمان
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ملسوب میشد؛ اما ا آنجايیکه مبانی تتکر آن نشئ گرفته ا فلستۀ زرب بود و در آن دييدگا
مادی بر معنويات ارجلي داش  ،اعتبار ال م را برای کسيب اکثريي در جامعيه کسيب نکيردا
گتتمان پهلوی نيا با پيروی ا سياس های زربگرايانه و باسيتانگرايانيۀ افراطيی و ضيددينی،
اعتبار خويش را در جامعه مخدوش میساخ ا
گتتمان اسالمگرا برخالف گتتمانهای رقيب خود ،ا عناصر و م لتههايی بهير ميیگرفي
که در باورها ،تاريخ و فرهنك جامعۀ اييران ريشيه داشي ا هميي امير سيبب دسيتيابی آن بيه
جايگاهی برتر در جريان انقالب شيدا اميام بييش ا هير انديشيمند شييعی ،واقعيۀ کيربال را بيا
ضرورتهای سياسی جامعه پيوند د و ا سن های دينی بيرای مبيار ۀ سياسيی سيود جسي ا
بدي ترتيب ،اعتبار گتتمان اسالمگرا را تضمي کرد (حسينی اد )383 :7538 ،ا

 .1 .1 .1عامگرایی
در دوران بيیقييراری ،گتتميانهييا بيا طييرح اسيطورۀ خيود ،بيهدنبييال سياماندهييی بيه شييرايط
نابسامان موجود هستند؛ اما بيرای ايي سيامان دهيی ،نييا دارنيد اسيطورۀ خيود را ،کيه منياف
گرو ملدودی را سامان میدهد ،بيه پنيدار اجتمياعی تبيديل کننيدا ايي امير ،تنهيا بيا رونيد
عيامگرايييی ملقييم مييیشييودا در فراينييد عييامگراييی ،گتتمييانهييا خصييل اسييتعاری بييه خييود
میگيرند و در اي حال خود را نمايندۀ تميام آميال و منياف ميردم ميیداننيد و سيعی بير آن
دارنييد تييا رفتييار آنهييا را همسييو بييا منيياف خييويش سييا مان دهنييدا قابليي دسترسيييو اعتبييار،
دو ابيياار ال م بييرای عييامگرايييی اسيي و گتتمييان اسييالمگ يرا بييا برخييورداری ا اي ي اباارهييا
توانس اسطورۀ خيود را بيه پنيدار اجتمياعی تبيديل کنيدا تياريخ معاصير اييران ،ا مشيروطه
به بعد ،شاهد منا عۀ سن با مدرنيته در قالب جريانهای تجددخوا و سن گرا با يکديگر بيود
اس ا
در انقالب اسالمی نيا دو گتتمان چپ و ليبرال دارای تتاوتهای اساسی بودند ،اما در اصل
تجددخواهی با هم مشترک بودندا همي اشتراک ،آنها را مقابل گتتمان اسالمگرا قرار میدادا ا
مشروطه به اي سو ،هموار تضادهايی موجود ميان اصول مدرنيته و سن  ،ا ايجياد اجمياع بير
سر ي سری مبانی جام و کامل برای تشکيل حکوم مردميی جليوگيری ميیکيردا گتتميان
اسالم گرا به رهبری امام خمينی ،در جريان انقالب اسالمی توانسي ايي نجيير را گسسيته و
سن و مدرنيته را ير ي چتر در آورد که دو عاميل آرميانیبيودن فضيای اسيتعاری و حضيور
شخصي فرهمند امام ا مهمتيري دالييل آن بودنيد (سيلطانی)711 :7535 ،ا آرميانیبيودن فضيايی
استعاری ،تضادها را ا ديدگان پنهان میساخ ؛ ا همي رو ،برقراری نظمی جديد ،بر ملتيوای
آن اولوي داش ا
طرحشدن جمهوری اسالمی برای ساماندهی امور کشور ،با آنکه در ميان جريانهای
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سياسی گوناگون با واکنشهای مخالف گونه همرا شد ،اميا درنهايي بيا حمايي اکثريي ايي
جريانها و کسب آرای 13درصدی 7مردم به آن خاتمه يافي ا جمهيوری اسيالمی هماننيد دال
تهی ،همۀ آر وها و آرمانهای سرکوبشدۀ ي مل را در خود جای داد (حسينی اد )381 :7538 ،ا
امام با متصلبندی نشانههايی مانند آ ادی ،قانون ،مردم ،واليي  ،روحانيي و فقيه در کنيار
هم ،نقش بساايی در ايجاد فضای استعاری انقالب اسالمی برعهد داش ا ايشيان در سيخنان و
نوشته های خويش ،با نقد گتتمان پهلوی و تأکيد بر نکات منتی آن ،به با نمايی جامعۀ ايدلال و
آرمانی خويش میپرداخ و به پيشتا ی گتتمان اسالمگرا نسب به سياير گتتميانهيای رقييب
درايجاد پندار اجتماعی ،کم شايانی میکردا
گتتمان اسالمگرا با احيا و با تعريف نشيانههيای سياسيی اسيالم توانسي جنبيۀ انقالبيی و
دادخواهی آن را برجسته سا دا متاهيمی مانند انتظار ،شهادت ،رستگاری ،امام  ،عدل و جهاد،
به گونه ای با تعريف شدند که ديگر بيه معنيای امييد بيه برقيراری حاکميي عيدل در آينيد و
رستگاری انسانها با دخال الهی نبود ،بلکه آمادگی روحيی و عمليی و اعتقيادی بيرای اصيالح،
انقالب و تغيير وض جهان تلقی میشد (نظری و سا مند)735 :7531 ،ا درنهاي بايد گت که گتتمان
اسالمگرا با عناصر درونی و رهبری امام خمينی توانس در مرحلۀ عامگرايی ،اسطورۀ خيويش را
به صورت پنداری اجتماعی درآورد و با با نمايی نکات منتيی گتتميان مسيلط ،عناصير حکومي
آرمانی خود را بهنمايش درآوردا

 .2 .1عوامل سیاسی
منظور ا عامالن سياسيی ،آن دسيته ا افيراد و جرييانهيايی هسيتند کيه نقيش راهبيردی در
پيشبرند گی هر گتتمان را دارند و يکی ا عواميل موفقيي ييا شکسي هير حرکي ملسيوب
می شوندا هرچه اي عامالن دارای انسجام و اتلياد بيشيتری باشيند ،درصيد موفقيي آنهيا نييا
افاايش میيابد و برعکا ،هرچه اي انسيجام و وحيدت کمتير باشيد ،درصيد موفقيي کياهش
میيابدا گتتمان اسالمگرا به دليل دارابودن انسجام در ميان عوامل سياسی خود ،توانس يکی ا
شروط موردنيا چيرگی را کسب کندا امام خمينی بهعنوان رهبر ايي گتتميان و تبعيي اکثير
روحانيان و جريانهای سياسیمذهبی ا او ،نقش بساايی در اي حيطه ايتا کردندا

 .1 .2 .1رهبری امام خمینی
رهبری ا م لتههای مهم در پيشبرد هر کنش دستهجمعی ،بهخصو

انقالبها ،ملسوب

1ا اي درصد مشارک تا به امرو در تاريخ جمهوری اسالمی ايران بینظير اسي و نشياندهنيدۀ فضيای اسيتعاری
حاکم بر جامعه و اولوي داشت برقراری نظم به ملتوای آن نظم اس ا
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می شودا رهبری در کنار دو عامل ايدلولویی و سا مان در جامعه ،میتواند با بسيج ميردم ،ریييم
حاکم را با چالش جدی و حتی سقوط مواجه سا دا نارضايتی اجتماعی مانی میتواند به هيدف
خود دس يابد که رهبری آن را هداي کند؛ وگرنه اي نارضايتی درنهاي به شورش اجتمياعی
منجر خواهد شدا درواق  ،رهبران هستند که اهداف جنبش ،شيوۀ برخورد با حکومي و تصيوير
جامعۀ ايدلال را مشخص میکننيدا بيرايي اسياا ،مهيمتيري وظيتيۀ رهبير ،ايجياد يگيانگی و
سا ماندهی اس (بشيريه)33 :7531 ،ا امام رهبر بالمنا ع گتتمان اسالمگرا ،در انتقيال مبيانی ايي
گتتمان ،ابتدا در ميان روحانيان و حو هيا و سيپا در بطي جامعيه نقيش مهميی ايتيا کيردا
ديدگا ها و نظريههای ايشان که شامل انتقاد ا وض موجود و ارالۀ الگويی جايگاي برای ايجياد
جامعۀ ايدلال و سا ش ناپذيری در برابر حکوم بود ،مينه را برای پذيرش گتتميان اسيالمگيرا
فراهم آوردا
گتتمانهای رقيب گتتمان اسالمگرا نيا ا مشکل فقدان رهبری رنيج ميیبردنيدا گتتميان
ملیليبرال ،تنها در دوران مصد و جريان ملیکردن صنع نت توانس بيه موفقيي هيايی در
حو ۀ رهبری دس يابد و پا ا آن ،هرگا موفم به تکرار آن نشدا جريانهای گتتمان چپ نيا
ا آنجاکه درگير مباحث ايدلولویيکی بودند و بر سر هر اختالفی انشعاب کرد و سا مان جديدی
را بنا مینهادند ،خود را مقيد به قرارگرفت تل رهبری واحد نمیدانستندا جريانهای گتتمان
اسالمگرا ،بهدليل تابعي کامل ا امام ،ا ساير گرو هيا انسيجام و اتلياد بيشيتری داشيتندا بيه
همي دليل ،در مواجهه با بلرانها کمتر آسيبپذير بودندا
يکی ا ويژگیهای گتتار امام ،شتافي و پرهيا ا ابهامگويی بودا ايشيان در سيخنرانیهيای
خود معموال با بانی ساد و روش و بههمرا با تمثيل مطالب خويش را بييان ميیکيردا گتتيار
سياسی امام ا پايگا نظری اسالم و مذهب شيعه به تلليل مسيالل اييران ميیپرداخي و ايي
مأنواتري گتتار موجود ناد مردم بود (قيصری)713 :7533 ،ا
در مقابل ،دو گتتمان چپ و ليبرال دارای گتتاری پيچيد و مبهم بودند که درک و فهم آن
برای عموم مردم دشوار می نمودا گتتار سياسی امام در پيوند با ساختار بهنی جامعۀ ايران بيود،
اما گتتمان چپ با ايدلولویی مارکسيستی و گتتمان ملیليبرال با ايدلولویی ليبرال دموکراسيی
در گتتار سياسی خود (که با وایگان و ادبيات خاصی هميرا بيود کيه در فرهنيك زيرب ريشيه
داش ) کمتري ناديکی را با فرهنك جامعۀ ايران دارا بودا به همي دليل ،هموار مباحيث ايي
دو گتتمان سياسی ا حلقههای خا روش فکری و دانشگاهی با هواداران حابی معيدود فراتير
نمیرف ا
امام به عنوان رهبر فرهمند توانس تود های مردم را گرد آورد و هژمونی پهليوی را بيا يير
س ال بردن دالهای گتتمانی آن و ارالۀ تعاريتی نو ا دالهای شناوری همچون آ ادی ،قيانون و
عدال  ،کنار باند و به متصلبندی گتتمان انقيالب اسيالمی بپيردا دا بيه سيخ ديگير ،کليی و
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فراگيربودن معنای دال های شناور و توانايی تبديل اسطورۀ موردنظر به پنيدار اجتمياعی ،سيبب
فراگيرشدن گتتمان اسالم گرا ميان طبقيات گونياگون جامعيه شيدا طبقيۀ متوسيط جدييد کيه
متغيری ا برنامههای مدرنيااسيون شا بود ،پيا ا شيکلگييری ،بيرای هويي ييابی خيود بيه
مشارک در امور جامعه و سياس نيا داش ؛ اما بهدليل نبود يرساخ های ال م ،نبيود تيوا ن
بي توسعۀ سياسی و توسعۀ اقتصادی و نبود نهادهای سياسيی و ميدنی ال م بيرای جيذب ايي
طبقه در امور سياسی ،اکثر اي افراد جذب گتتمان اسالمگرا شدند و حکومي پهليوی يکيی ا
پايگا های بال تعل خود را ا دس دادا طبقات پايي جامعيۀ شيهری کيه ا قشيرهای مليروم و
حاشيه نشي و مهاجران روستايی شکل گرفتيه بودنيد ،بيهدلييل ماهيي سينتی و بيگيانگی بيا
مدرنيته ،امکان جذب در گرو های مدرن را نداشتند؛ ا هميي رو ،بيهدلييل ناديکيی گتتميان
اسالمگرا با طبقات سنتی ،اي طيف نيا جذب آن گرديدا
درنهايي بايييد گتي امييام خمينييی بييرای نيروهييای سياسييی زيرمييذهبی ،رهبييری ملييی و
ضدامپرياليس بود ،برای روش فکران ،رهبری ضيدديکتاتوری و اسيتبداد ملسيوب ميیشيد و
درنهاي  ،برای ميليون ها ن و مرد عادی ايرانی ،رهبيری مردميی و ملبيوب تلقيی ميیگردييد
( يباکالم)733 :7533 ،ا

 .2 .2 .1شبکۀ روحانیان
گتتمان اسالمگرا مانند ساير گرو ها و احيااب ،پييش ا انقيالب سيا مان و تشيکيالتی رسيمی
نداش ؛ اما ا نجيرۀ گروهی متشکل ا روحانيان بهر میگرف ا همي نجير  ،پا ا انقيالب
دارای کارويژ های خاصی نيا گرديدا
تبعي کامل اکث ر روحانيان انقالبی ا امام سبب شد که اگرچيه رهبيری انقيالب برحسيب
ظاهر ،حاب و تشکيالت منسجم نداش  ،اما در عمل و در کل کشور ،شبکهای ا طرفيداران وی
همچون سا مانی نيرومند و متشکل قادر شدند تا چرخ انقيالب را بيه حرکي درآورنيد ( يبياکالم،
)333 :7533ا روحانيان باتوجهبه شرايط و موقعي اجتماعی و اقتصادی مستقل توانستند با تبلييغ
گتتمان اسالمگرا و نشانههيای آن مييان تيود هيای ميردم و تلي رهبيری اميام خمينيی ،در
هژموني شدن اي گتتمان نقش مهمی ايتا کنندا

نتیجهگیری
تلليل گتتمان با رويکردی ميانرشيته ای توانسي در حيو ۀ عليوم انسيانی ا جايگيا وييژ ای
برخوردار شود و دريچه ای تا در برابر پژوهشگران علوم اجتماعی قرار دهيدا در مييان نظرييات
گوناگون در اي حيطه ،نظريۀ گتتمان الکال و موف توانس در حو ۀ جامعهشناسی ،بهخصيو
جامعهشناسی سياسی و تلليل موضوعات سياسی ،با اقبال گسترد تری روبهرو شودا اي گفتمان
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بهدليل دارابودن ماهي دروننگر و داشت م لتههايی مانند نشيانهگيذاری ،دگرسيا ی ،خصوم ،
اسطور  ،پندار اجتماعی ،عامگرايی ،هژمونی ،دسترسيی و اعتبيار ،بيرای فهيم چراييی چير شدن
ي گتتمان و افول گتتمانهای ديگر ،بهخوبی بهکار میآيدا بررسيی متصيلبنيدی ،دگرسا ی،
عامگرايی و برجستهسا ی و حاشيه رانی که بر کردارهای بانی و زير بانی حاکماند و حد فاصل
«خود» و «ديگری» را سامان میدهند ،درنهاي علل هژموني شدن يي گتتميان و ضعف و
افول گتتمانهای ديگر را به اثبات میرساندا
سه گتتمان اسالمگرا ،چپ و مليیل يبيرال ،ماهيي گتتميانی متتياوت و متعارضيی بيا هيم
داشتند؛ اما بهدليل آنکه در برابر «دگر» مشترک قرار داشتند ،تتياوتهيای بنييادي خيويش را
موق کنار گذاشتند و هدف خود را بيه سيرنگونی حکومي پهليوی معطيوف کردنيدا در دوران
مبار با حکوم پهلوی ،اي جريانها بر مبنيای گتتميان خيويش بيه متصيلبنيدی نشيانههيا
پرداختند ،تعاريف خا خود را ا دالهای شناور اراله کردند و به سا ماندهی متاهيم و ايجياد
پايگا اجتماعی پرداختندا
گتتمان اسالم گرا با اتکا به عامالن سياسی و فرايند دوگانۀ برجسته سا ی و حاشيهرانيی ،در
دسترا بودن ،قابلي اعتبار و عام گراييی ،توانسي بيه گتتميان هژمونيي تبيديل شيودا ايي
گتتمان ،با پايبندی به رهبری امام خمينی ،توانايی در برجستهسا ی و حاشيهرانی ،در دسترا
بودن ،دارابودن اعتبار ناد مردم و ايجاد فضای استعاری ،توانس گتتميان مسيلط را در جرييان
انقالب ايجاد کندا
روحانيان و جريانهای سياسیمذهبی بهعنوان ديگر عامالن سياسی گتتمان اسيالمگيرا ،در
فرايند در دسترا قراردادن و کسب اعتبار حالا اهمي بودند و ا آنجايیکه ميان مردم نيدگی
میکردند ،هم به نيا ها و خواسته های آنها آشنا بودند و هم بان آنان را میفهميدندا آنهيا بيي
مردم ا جايگا ويژ ای برخوردار بودند؛ به همي دلييل ،ميردم در کيوران مبيار ات انقالبيی ،ا
رهبری امام حماي میکردندا همي عامل سبب شيد تيا پيا ا انقيالب ،روحانييان بيهعنيوان
نيروهای اجرايی و فکری ا جايگاهی ويژ ای برخوردار شوندا گتتمان اسالمگرا بير پاييۀ نظرييۀ
گتتمان الکال و موف ،با ايجاد متصلبندی متناسب با جامعۀ ايران و پذيرش آن ا سوی جامعيه،
هژمونی خويش را تضمي کردا

منابع
الف) فارسی
7ا آبراهاميان ،يرواند ،)7531( ،ايران بین دو انقالب ،ترجمه :احميد گيل ملميدی و ابيراهيم فتياحی،
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