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بسيج مردمي بر مبناي  در خميني امامتحليل گفتمان رهبري مسلط 
 اسالمي  انقالبپيروزي در فرآيند ايدئولوژي مذهبي 

 *دکتر ضیا خزايي
**مقدم دکتر امین نواختي

 

 چکيده

ــروزی  ــران نتیجــهاســالمي  انقــالبپی ــي ی اي ــری ب ــدی رهب ــر  توانمن نظی

بسیج نیروهای مذهبي و در همان زمان توان تاثیرگزاری  در خمیني امام

مذهبي در پـذيرش رهبـری مقتدرانـه و     -مذهبي و ملي  های غیر بر گروه

انسجام بخش بود. توانمندی بسیج مردمي ايشان چنان مقتدرانه و مدبرانه 

های سیاسي ناچار به پذيرش اين رهبـری شـدند و نفـوز     بود که همه گروه

های سیاسي سبن شد تا همگـان خـود را بـا     کالم ايشان در جامعه و گروه

نظیـری در فرآينـد پیـروز     رو امام نقش بـي   زند و از اينايشان هماهنگ سا

 - نیروهـای نهفتـه در بسـتر سیاسـي     اسالمي ايفـا کردنـد. تمـامي    انقالب 

آغـاز  و رشدشـان  کم از دوران مشروطیت انباشت   اجتماعي ايران که دست

سـازماندهي و انسـجام رسـیده بودنـد       نظر تا حدودی به  و از اين ده بودش

ناچار شدند از اين طوفان انقالبي که امام آغاز کرده بودند تبعیت کنند و به 

به  بديل و فرهمند امام خمیني اين انقالب بدون رهبری بي همین دلیل، 

-مان بسی و بازنمايي گفت رو در پي واکاوی پیشپژوهش  رسید. نتیجه نمي

تـوان  اسـالمي و    ر جريان انقـالب د رهبری و مديريت امام خمیني گرای 

ــر  ــه آن ب ــان غلب ــرال )  گفتم ــن، لیب ــای رقی ــي ه ــ   -مل ــذهبي( و چ  م
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ی  شـیوه ، ی پـژوهش  بـر اسـاس فرضـیه   است.  لنینیستي( -)مارکسیستي 

خمینـي    امـام  پرکتیس گفتمانيسیاسي، اجتماعي و  بندی گفتمان مفصل

هـا   رقین که سالهای  راني گفتمان حاشیه  به ود که موفق شد ضمنچنان ب

سازی گفتمان خـودی،   برجستهی ايران فعال بودند و در کنار آن  در جامعه

خوانش بیشترين حد از قابلیت دسترسي و اعتبار را برای آن فراهم آورده و 

جريـان   در اصـلي عنوان گفتمـان    به را گرا گفتمان سیاسي اسالمايشان از 

 در خمینـي  امـام گفتمـان   ترتیـن،  بدين . اسالمي هژمونیک سازد انقالب 

و  هـا  گـروه  گـرای بسیج سیاسي مـردم و تحقـق انقـالب از گفتمـان نخبـه     

دلیـل    ، بهو مذهبي های غیرمذهبي ملي و چ   نهضتگرا،  مليروشنفکران 

تطابق با شـرايط  پرکتیس اجتماعي يعني گفتماني و بندی  مفصلاستحکام 

و وجود نهادهای و ايماني مردم عقیدتي  های انديشهو جامعه اسالمي ايران 

هـای رقیـن،    و در مقابل عدم وجود اين شـرايط در گـروه  قدرتمند مذهبي 

 نقش بارزتری ايفا کرده است.

 واژگان کليدي

ايـران،  اسـالمي   انقـالب  سیاسـي،    بسـیج فرآينـد  گفتمان، انتقادی  تحلیل

 های سیاسي معارض های سیاسي، ايدئولوژی ، گروهخمیني  امامرهبری 

 مقدمه

اش مرهون شخصـيت و   ي گستردگي و عظمت با همه 1357اسالمي در بهمن سال  پيروزي انقالب

رو  و از ايـن  بـود  خمينـي  امـام و فقيه توانمند و مجتهد مجدد؛ حضرت   هاي فردي رهبر يگانه جاذبه

ايـران بلکـه     الهي در تاريخ  ي انقالب، معجزهکالم رهبر  انگيزي براي مردم جهان و به ي حيرت حادثه

بشريت بود. انقالبي که با مشکالت گوناگون کشـور و معضـالت سياسـي      اسالم و حتي جهان  جهان

بـا ايجـاد   اسـالمي    انقـالب بينـي شـد.    هاي غيرقابل پيش آغاز دگرگونيرو و سر  به منطقه و جهان رو

گيـري   شـکل ي  اسـالمي زمينـه   کشورهايويژه   به ستم جهان  تحتهاي  آگاهي عميق در ميان ملت

جـامع   يتحليل ي را فراهم آورد. البته ارائهجديدي ها، سازماندهي و تحویت سياسي  گرايش ها، بينش

که  بودريخ ايران که اولين انقالب بزرگ سياسي در تا چرااي نيست، و مانع از چنين انقالبي کار ساده

امـام از   عيني و عملي. رهبري کندهدايت با درايت و توانمندي خود توانست آن را يک رهبر مذهبي 

گيـري انقـالب و    عنوان ريشه شـکل   به 1342در سال هاي انقالب  زماني شروع شد که اولين جرقه
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ور شـدن   در قم موجب شـعله  1356ماه   در دياي و بسيج سياسي آغاز شد و نهايتا  سازماندهي توده

امام با تشخي  موقعيت توانسـت مـردم را بسـيج کنـد. اتحـاد و       اساساين برآتش زير خاکستر شد. 

ا و طبقات اقتصادي و اجتماعي گونـاگون در چهـار چـوب    ه وههمگرايي مردم نه از نوع اتحاد بين گر

و اقشار مختلف مردم و بـر   آحاداي بود که ميان  منافع سياسي و اقتصادي مشترک، بلکه وحدت کلمه

 يافت. تحقق امامرهبري حضرت   هاي اسالمي و به ها و ارزش محور آرمان

هـا پـيش از آن سـه     پيروزي رسيد که از مـدت   درحالي به 1357ايران در سال اسالمي  انقالب 

تي و التقـاطي(  مـذهبي( و چـش )مارکسيسـ    - سياسي انقالبي(، ليبرال )ملي  گرا )اسالم گفتمان اسالم

گـرد مفهـوم     بودنـد. گفتمـان چـش بـه     اين فرآينـد  گفتمان هژمون و چيره در بدنبال تبديل شدن به

ويـژه    بورژوا و پرولتاريا و عموما متاثر از ايدئولوژي کمونيستي جهان، بـه  ي دو طبقه ي تاريخي مبارزه

بنـدي خـود را بـر     مفصـل  ي سامانه شوروي و چين بود. گفتمان ليبرال در برابر آن، مباني انديشگي و

ها و ايستارهاي نوين و مدرن، برآمده از انديشه و فرهنگ غربي، با محوريت مفهـوم مـردم )بـا     انگاره

گرايي ايراني نيـز کـه    قانون و آزادي(، قرار داده بود. خرده گفتمان باستان ي خوانش درسايه دو مولفه

بـر ايـران باسـتان را      گرايي مبتنـي  جلوگيري از انحطاط ايران و مليآرماني و  اعاده و احياي پادشاهي

گرايي و هم دموکراسي  گرايي ترکيبي از دو گفتمان فوق بود که هم باستان کرد. گفتمان ملي تبليغ مي

 خميني از اسالم انتقادي  امام ي گرا با برداشت ويژه کرد. گفتمان اسالم و آزادي فردي را نمايندگي مي

بندي مناسب و بهينه نشانگانش با توجه به مباني اجتماعي و  انقالبي توانست در اين ميان با مفصل -

تبديل به پرکتيس اجتماعي به جايگاه گفتمان هژمـون دسـت بيابـد. رهبـري اعمـال شـده از سـوي        

ـ     - نمود يک مديريت سياسياسالمي  انقالب ، در جريان خميني امام وق اجتمـاعي عـام و مـورد وث

خـرداد   15مـديريت، در پويشـي اسـتعاليي از     ي اکثريت بود. گفتمان سياسي برآمـده از ايـن شـيوه   

بخشي و معنادهي در کانون توجه  رهبري، هويت ي نضج گرفته و تکميل گرديد. در اين شيوه 1342

 ي هبوده است. اين نوشتار در پي آن است تا بر اساس روش شناسي گفتمـاني، فرآينـدهاي ايـن شـيو    

اجتماعي بررسـي کنـد. بـراي انجـام ايـن مقالـه،        - ويژه در ارتباط با امر بسيج سياسي  رهبري را به

بسيج سياسي مطـرح   ي نخست چارچوب نظري پژوهش در دو بخش تحليل انتقادي گفتمان و نظريه

 گردد. جستار انضمامي مي ي و پس از آن اين نظريه در ارتباط با فرضيه
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 فهوم پردازيمنظري و  مباني .1

 گفتمان ليتحل. 1 – 1

سـتفاده  ا2مـوف  شـنتال  و 1یکـال  وارنست خوانش خصوص  به گفتمان  ليتحلدر اين پژوهش از روش 

ويژه   باشند که به دار چرخشي اساسي در جريان چش و مارکسيسم مي ميرا  یکال و موف. شده است

هاي متفکراني ماننـد مـارکس،    ساختارشکني نظريهاين دو از طريق بازخواني و  .با گرامشي معنا يافت

هژمـوني و  »هـاي خـود را درکتـاب     گرامشي، آلتوسر، فوکو، دريدا، یکان، سوسور و ديگـران، نظريـه  

 و سـم يمارکس يعني گرارساختا ينظر سنت دو در شهيراينان  هينظر. ارائه دادند« راهبرد سوسياليستي

 آورد يم فراهم هينظر  نيا يبرا را ياجتماع امر در شهياند يمبان، سميمارکس ؛دارد سوسور يشناس زبان

 ،يسـلطان ) آورد يمـ  فـراهم  را دگاهيد نيا ازين مورد ييمعنا هينظر سوسور ييساختارگرا يشناس زبان و

1384 :71 - 70). 

معناي ها  شناسي ساختارگراي سوسور است. در اين ديدگاه، نشانه مفهوم گفتمان وامدار سنت زبان

 از ديد یکال و موفآورند.  دست مي ها در درون يک نظام زباني به  خود را از طريق رابطه ميان نشانه

 Laclau)ها( است )نشانه وار مفصلکه برايند کناکنش  باشد ميمند شده  گفتمان، يک تماميت ساخت

& Mouffe, 2001: 105)  باشـد، در تعريـف    فوکو مـي هاي  انديشه. مفهوم گفتمان که برگرفته از

 ي هنگـامي کـه فـردي در نتيجـه    »ها تعريـف شـده اسـت     عنوان کليتي ساختاري از تفاوت  یکال به

هاي کامال متفاوت، را بدسـت آورد، ايـن نظـام     واري، توانايي پيکربندي نظام موقعيت کناکنش مفصل

(. گفتمـان  Laclau & Mouffe, 2001: 113« )شـود  ناميده مـي « گفتمان»هاي متفاوت  موقعيت

را   توانـد آن  گفتماني نمـي  ي تواند کامال به ثبات برسد؛ يعني، چندگانگي معنايي در حوزه گاه نمي هي 

اي  . نظـام رابطـه   1گفتمان در اين معنا داراي دو ويژگي است:  پوشي نمايد. تغيير دهد يا از آن چشم

هـا در درون يـک   ي ميان نشـانه  ناي خود را از طريق رابطهشناسي مع ها در سنت زبان گفتمان: نشانه

آورند. بر اين اساس حتي سياست و امور اجتماعي نيز در ارتباط با ساير عوامل  دست مي نظام زباني به 

خـودي خـود داراي هويـت نيسـت.       هاي سياسي قابل فهم است. پس هي  امر سياسي به و مجموعه

نـد کـه يـک    ک ها: اين اصـل بيـان مـي    . اختياري بودن نشانه 2دارند. اي  ها شخصيتي رابطه هويت

ي زبـاني   ي ميـان دال و مـدلول در يـک نشـانه     ي زباني ترکيبي از دال و مدلول است و رابطه نشانه

-بنـدي مـي   کامال اختياري است. پيامد مهم اين اصل آن است کـه نظـام زبـاني واقعيـت را مفصـل     

                                                                        

1. Ernesto Laclau 
2. Chantal Mouffe 
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هـا   سازد، زبان، جهان خارج را به مقوله زبان با معنا دادن به اشيا آنها را مي . (smit, 1999: 58)کند 

دهـد. نظـام    را در نظرمان منسجم و يکدست جلوه مي کند و کليت آن  هاي مختلف تقسيم مي و گروه

هاي خارج  ها هم به عناصر داخلي و هم گفتمان ي خاص ذيل را دارد: گفتمان زبان خصاي  سه گانه

تـاريخي  ها داراي شخصـيت در زمـاني و    کنند. دوم؛ گفتمان از خودشان براي کسب هويت رجوع مي

ها همواره در معرض تغيير و دگرگوني باشند. سوم؛ در  شود گفتمان مندي باعث مي هستند و اين تاريخ

نـدگانگي معنـايي بـاز    ها جدا شوند و جا را بـراي ابهـام و چ   ها از مدلول ها امکان دارد که دال گفتمان

 له است.تي سوء فهم زباني ناشي از اين مسئگذارند، يعني استفاده از استعاره و ح

 3و دال مرکزي 2مدلول، 1(دال) نشانه

ها  ي نشانه مطالعه .است مدلول و دال از متشکلشناسي  عنوان بنيانگذار نشانه  به سوسور نظر نشانه از

باشـد. سوسـور بـه     هـا مـي   يعني دکتـرين نشـانه   ،شود شناسي ناميده مي و چگونگي کارکردشان نشانه

پـردازد و بـر سرشـت اختيـاري بـودن       ها در بطن زندگي اجتماعي مي ي زندگي و حيات نشانه مطالعه

ارتبـاط   5شناسـي بررسـي تمـام تجليـات     علم زبان 4کند. بنا به تعريف سوسور، موضوع نشانه تاکيد مي

 "هـا  دانـش نشـانه  "عنـوان    شناسـي را بـه   . برخي نشـانه (1389: 17سن،  )دينه  هاست زباني انسان

و يـک   "دال"ي زبـاني، نشـانه را مرکـب از يـک الگـوي      هـا  با تمرکز بـر نشـانه   . سوسوراند پذيرفته

ناپذير بـه    داند، يعني نشانه ترکيبي است از يک مفهوم و يک آوا، تصوير، ترکيبي تجزيهمي "مدلول"

گيرد و مدلول مفهومي است که نشـانه بـه آن ارجـاع دارد.     زاء. دال شکلي است که نشانه بخود مياج

ي زبـاني پيونـد    نشانه .شود ي قرارداد اجتماعي تعيين مي ي بين اينها، مفهومي است و به وسيلهرابطه

دهد.  پيوند مييک تصور صوتي )دال(   ميان يک شي و يک نام نيست بلکه يک مفهوم )مدلول( را به

ي  واسـطه   تصور صوتي واقعا يک صداي  فيزيکي نيست بلکه اثر رواني صوت در شنونده است، که به

نامد از اين لحـاظ بـراي سوسـور نشـانه در      حواس دريافت شده است. سوسور اين رابطه را دیلت مي

توانـد نشـانگر    اي مي نهاول يک عنصر ذهني است. اختياري بودن نشانه يعني اين که هر نشا ي درجه

مکتـوب   لغـت اي طبيعي و يا الزامي ميان مفهوم شي و صورت آوايي يـا   هر معنايي باشد. پس رابطه

 سن،  )دينه توانست نشانگر اين مفهوم باشد واژه وجود ندارد. در اصل هر ساختار آوايي ديگري نيز مي

                                                                        

1 . Signifier 
2 . Signified 
3 . Nodal Point 
4 . object 
5 . manifestation 
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27 :1389.) 

 گـر يد بعبـارت  ابنـد، ي يمـ  انسجام آن اطراف گريد يها نشانه که است يا ژهيو نشانه يمرکز دال

 (.Jorgensen&Phillips, 2002: 26) کننـد  يمـ  کسـب  آن بـا  ارتبـاط  در را خـود  يمعنا ها نشانه

گـر را  - دیلـت  ي اند که معناي يک زنجيره هاي رايجي تعريف شده نشانهعنوان  هاي مرکزي به نشانه

يي فضـا  در خـال  کي گر انيب 1يخال يها دال .(Laclau & Mouffe, 2001: 112)کنند  تثبيت مي

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  حـاکم  گفتمان توسط که هستند ييها نشانه يخال يها دال. اند ياجتماع ذهني و

-دالي  فـه يوظ. رديـ گ يم خود خدمت در را اهنآ موضوع نيا از يريگ بهره با بيرق گفتمان. دنريگ ينم

 اسـت  شـناور  آن مـدلول  که است يدال 2دال شناور .است يرمانآ و مطلوب وضع ييبازنما يخال يها 

(Jorgensen & Phillips, 2002: 344). اشاره ها نشانه از يا مجموعه هب 3يگونگ گفتماني  حوزه 

 و شود يم حذف گفتمان کي از که يزيچ هر گريد سخن به. اند نشده يبند مفصل گفتماندر  که دارد

-دال مـوف  و یکـال  (.78: 1383 ،يسلطان) قراردارد يگونگ گفتماني  درحوزه است، آن از رونيب اي

 يبند مفصل کي به ورود از شيپ وقته .نامند يم 4وقته نديآ يم گرد يمرکز دال حول که يگريد يها 

 يبـرا  يتالشـ  گفتمان رو  نيا از. شود يم دهينام 5عنصر دارد، قرار نگيگو گفتماني  حوزه در يگفتمان

  .است شده تيثبت کامالً يمعنا کي  به شان ييمعنا يچندگانگ کاهش راه از ها وقته به عناصر ليتبد

 6يبند مفصل

گونـاگون و پراکنـده   ما هر کنشي که ميـان عناصـر   »گويند:  مي بندي مفصل در تعريف یکال و موف

بنـدي   شـود، مفصـل  وارشان تعريف  کناکنش مفصلدر گونه که هويت آنها   نمايد؛ آن ارتباط برقرار مي

بندي نـامي اسـت کـه آنهـا بـر       مفصل .(Laclau and Mouffe, 1992: 105)« ناميم مي

درونـي آن را در  بخشـد و عناصـر    گونگي شکل و هويـت مـي   گذارند که به ساختار گفتمان کنشي مي

دهد و هم هويت عناصـر را   بندي هم به روابط اجتماعي معنا مي فصلنمايد. م پذير مي شان فهم روابط

 :Laclau and Mouffe, 1992)کنـد   ي انسجام عناصر را تعيين مـي  کند و نحوه تعيين مي

96). 

                                                                        

1 Empty signifiers 
2 Floating signifier 
3 Field of Discoursivity 
4 Moment 
5.Element 
6. Articulation 
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 1يهژمون

طـور خـاص، مفهـوم هژمـوني       گونـه عـام و تحليـل گفتمـان بـه        ترين رده تحليل سياسي به کانوني

پـرداز کالسـيک هژمـوني     تـرين نظريـه   گرامشي برجسته.  (Laclau & Mouffe, 2001: x)است

حـوزه    مسلک خويش را از ورود بـه   هايي که انديشمندان هم مارکسيست است. گرامشي ديگرسان از

  بهانـه گرفتـه    ...، بـه  مباحث انتزاعي چون زبان، فرهنگ، تعامالت اجتماعي، نسبت دولت و جامعـه و 

  داشـتند، يـک   گرايي و تخيلي شدن بـاز مـي   آرمان يماترياليستي چيره بر مارکسيسم و القاشدن روح 

هژمـوني از ديـد گرامشـي عبـارت از     . در خـوانش فـرکالف،   سراغ مباحث اين چنينـي رفـت    سره به

هـاي اقتصـادي، سياسـي، فرهنگـي      مثابه يک چيرگي سراسري است کـه همـه جنبـه     اي به رهبري

اي اسـت   يافتـه   سازمان مندي رضايتمعناي   به ،هژموني در اين برداشت. دگير دربر مي ايدئولوژيک را

 . هژموني بهن يافته استآور آن ساما وسيله جامعه مدني و در برابر دولت و دستگاه قدرت اجبار  که به

 (.Fontana, 2008: 84) هاست معناي برتري يک گروه يا طبقه بر روي ديگر طبقات يا گروه  د 

 شـود  گيـري گرفتـه مـي    اي غيرقابل تصـميم  اي است در باب تصميماتي که در عرصه هژموني، نظريه

   (.49: 1377)یکال، 

 گونـاگون  يهـا  راه از بتوانـد  بيـ رق که يدرصورت اما شود، يم حاصل معنا تيتثب کمک به يهژمون

ـ ر  هـم  در را مردم يذهن ساختار و کند مواجه خطر با را هژمون گفتمان ييمعنا نظام  گفتمـان  آند زي

 ديـ تول يبـرا  ييتوانـا  بـه  ياسيس يها گروه تيموفق گريد عبارت  هب، دهد يم دست از را خود يهژمون

 موفق باشد خود منافع يريگيپ دنبال  به تنها اگر طبقه کي که است معتقد يگرامش. دارد يبستگ معنا

 يرهبـر  خواهان که يا طبقه هر ديبا خاطر نيهم به شود، -ينم جامعه در يرهبر و يهژمون کسب  به

 اهـ آن تيحما از بتواند تا دهد يجا خود منازعات در را طبقات گريد منافع ديبا است جامعه به تسلط و

 :simon, 2001) سازد مطرح جامعه در هژمون گفتمان عنوان  به را خود حضورو  گردد برخوردار

27). 

4خصومت ،3دگر ،2کيستي
 

ي  بـا نشـانه   يبرداشتي است که هر گفتمان از خود دارد. کيستي در نسبت مستقيم ،هويتکيستي يا 

 انيـ م تعـارض از  سـوژه  تيـ هو .داردگـرد آن     ها و معـاني بـه   بندي نشانه مرکزي و چگونگي مفصل
                                                                        

1. Hegemony 
2. Identity 
3. Other, Otherness 
4. Antagonism 
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و  يگريد و دشمني  واسطه  هب گفتماني جمع تيهويعني  ،رديگ يم شکل اطراف اجتماع و ناخودآگاه

هـاي اجتمـاعي    هويـت (. 160 :1383ي، سـلطان ( گـردد  ي محقق ميدگرسازي  بواسطه قتيحق در

 هـا نيسـتند   ها قادر به اتمام و انسداد مفاهيم و هويـت  رو گفتمان ها هستند، از همين محصول گفتمان

-يم گفتماني  هينظري براي محوري امراز سه جنبه  ،ياجتماعي ها تيضد(. 50: 1383 )تاجيک،

ي بـرا  شود، يمي گريد اي دشمن کي ديتوله ب منجر اغلب که خصمانهي  رابطه کي جاديا اول، :باشد 

ي اسـ يسي مرزهـا  تيتثب و خصمانه روابطي ريگ شکل دوم، است؛ي اتيح امري اسيسي مرزها سيتاس

 هسـتند؛ ي اجتمـاع  کـارگزاران  وي گفتماني ها يصورتبند تيهو ازي بخش تيتثبي براي محوري امر

 اسـتوکر،  و مـارش ) دهـد  يمـ  نشـان  را تيهو بودني حدوث که استي ا نمونه تيضدي  تجربه سوم،

توان گفت که ارزش امري نسبي است  با رجوع به مفهوم ارزش از ديدگاه سوسور مي (.205 :1388

است تقابلي يعني وابسته به يکديگرند. نسبي بودن هويت يعني وابستگي به يکديگر و از اينرو هويت 

.  (Laclau and Mouffe, 1992: 106)يابـد  اش با ديگري معنا مـي  و تنها از طريق تفاوت

بنـدي   است تا بـا مفصـل   فرصتيديگري نقشي همانند اپوزيسيون و دولت در سايه را داشته و در پي 

هاي گفتمـان   دال  تر جامعه به خواه هاي دل گونگي و يا نسبت مدلول گفتمان ي عناصر موجود در حوزه

 شـکل  ياصـل  نـد يفرا چنـد  يط يگفتمان منازعات نيا حکومت گردد. ي مسلط، جايگزين آن در پهنه

 .رديگ يم

 2يارز همي  رهيزنج و 1تفاوت منطق

 ياجتماع يروهاين انيم ها تفاوت و زهايتما به و دارد اشاره جامعه بودن متکثر يژگيو به تفاوت منطق

-هـم ي  رهيـ زنج ياجتماعي  عرصه در اختالفات و ها تفاوت يساز برجسته با منطق نيا .کند يم ديتاک

ـ  در ها گفتمان آن يط که است يمنطق ،يارز همي  رهيزنج. ريزد مي  هم به را موجود يرزا  پنهـان  يپ

 جامعـه  از را يواحـد  و تدسـ   کيـ ي  چهره خواهند يم و هستند اجتماع در موجود يها تفاوت کردن

در  و کنـد  يمـ  ديتاک ياجتماع يروهاين انيم موجود تنوعات و اختالفات به تفاوت منطق. دهند نشان

بندي بخشـي از   تمايز ميان نيروهاي اجتماعي را با مفصل که است آن دنبال  به يارز هم منطق مقابل

دليل اينکـه   هويت امري سلبي است و به  .آن نيروها حول يک غير کاهش داده و آنان را متحد سازد

صـورت غيـر    توان به  ايجابي و مستقيم نشان داد از اينرو تنها مي ي گونه توان به  هويت سلبي را نمي

-هـم  ي ارزي ميان دقايق ناهمسان آن نشان داد. پس ابهام در هـر رابطـه   مستقيم يعني از طريق هم

                                                                        

1. Logic of difference 
2. Chain of equivalence 
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از جهت ديگر با هم متفاوت باشند و اين ارز هستند که بايد  کند: دو واژه، در صورتي هم ارزي نفوذ مي 

پـذير   هـا امکـان    ارزي تنها با از بين رفتن ويژگي ناهمساز ايـن واژه  هويت کامل خواهد بود. پس هم

قطعا گرچه منطق تفاوت درصدد پر کـردن   .(Laclau and Mouffe, 1992: 128) شود مي

جام آن است. فرآيند کـاهش و رفـع کامـل    دنبال ان ارزي به  کامل شکاف موجود نيست، اما منطق هم

ارز سـازي هيچگـاه    هاي کارگزاران اجتمـاعي از طريـق افـزايش هـم     هاي ناهمسان موقعيت خصيصه

فضـاي سياسـي اسـت در     1سـازي  ي سياسـت منطـق سـاده    شود. منطق تفاوت در عرصه تکميل نمي

 . (Ibid: 130)استگرايي خود که منطق تفاوت منطق افزايش پيچيدگي و گسترش حالي

 3يران هيحاش و 2يساز برجسته

 هـا  گفتمـان  نديفرا نيا در. شود يم محسوب يدگرساز ارکان نيتر مهم از يران هيحاش و يساز برجسته

-هيحاشـ  و يساز برجسته قتيحق در .ندينما يم رنگ پر را بيرق گفتمان ضعف نقاط و خود قوت نقاط

 و ييکسـرا ) اسـت  گفتمـان  کيـ  يهژمـون  تـداوم  و قـدرت  استمرار و نگهداشت يبرا يا وهيش ،يران 

ـ  در گريکـد ي بـا  عمده يها تفاوت وجود با يرزبانيغ و يزبان يکردارها(. 348: 1388 ،يرازيش  کي

 رانـدن  هيحاشـ   بـه  و خـود  سـاختن  برجسته دنبال به دو هر که است نيا ان و هستند مشترک يژگيو

راني در يک گفتمان هم تفاوت  البته بين سرکوب و حاشيه(. 171، 1383ب :يسلطان) است يگريد

. در خصوص سرکوب، ارجاعي به کنشـگر )ان( اجتمـاعي مـد نظـر در هـي  کجـاي مـتن        وجود دارد

هـاي عمـومي را بررسـي     آموزيم که افراد يا نهادهايي ديـدگاه  گيرد. در متون قوميتي، مي صورت نمي

م که کدام شخ  يا موسسه يا نهادي چنين بيـان کـرده اسـت و نتـايج     شوي اند، اما متوجه نمي کرده

سـازي خيلـي    رانـي، محـروم   منجر به اين ستيزش شده است. امـا در مـورد حاشـيه    "تحقيقي"چنين 

شـوند، امـا در جـاي     بنيادين نيست: کنشگران اجتماعي طردشده در رابطه با کنش خاصي مطرح نمي

توان با قطعيت منطقـي )و نـه کـامال( نتيجـه      رو مي شده است و از اين ديگري از متن به آنان اشاره 

شوند بلکـه بـه    4سازي آنچنان نيست که بکلي کنار گزاردهگرفت که همانها هستند. در اينجا محروم

 شوند. حاشيه رانده مي

                                                                        

1 . Simplification 

2 . Foregrounding 

3 . Backgrounding 
4 . Deemphasized 
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 1قراري بي

 را هـا  گفتمـان  يهژمون که ييها حادثه و ها بحران از است عبارت موفه و یکالي  شهياند در يقرار يب

ـ تثب را خود شهيهم يبرا و کامل طور  هب تواند ينم يگفتمان  يه هينظر نيا درد. کشن يم چالش  به  تي

-يساز  تيريغ، ها خصومت رشد حاصل يقرار يب .دارد وجود آن شدن طرد امکان شهيهم ،بداند شده

، زاده  ينيحسـ ) شـود  داده سـوق  زوال  بـه  رو يگفتمان يهژمون که شود يم باعث و است جامعه در ها 

شود که کل هويـت بـا طـرد سـاختار بيرونـي       قراري به موقعيتي عمومي اطالق مي بي (.27 :1386

هـاي   ي خـود همـواره تهديـدي اسـت بـراي از بـين بـردن ثبـات هويـت          نوبـه  گيرد، و به  شکل مي

تواند سـاختاري کامـل و ثابـت     گفتماني نمي. هي  (Jorgensen and Phillips, 2002: 59)ديگر

قراري اصطالحي است براي زوال ساختار کـه از سـوي نيروهـاي بيـرون سـاختمند       فراهم سازد و بي

 گيرد صورت مي

 2سطورها

اسطوره دال شناوري است که به کليت ارجاع دارد. اسطوره به معناي فضاي بازنمايي است کـه هـي    

نيت ساختاري مسلط ندارد. بنابراين اسطوره اصـول قرائـت موقعيـت خاصـي     ي پايداري را با عي رابطه

است، که زبان آن در خصوص آنچه که در جهان عيني تشکيل يافته از ساختار متعارف قابل بازنمايي 

 نامد يمسطوره ا رااي   هينظر یکال .(Laclau, 1990: 61)باشد  است زباني بيروني و غير مرتبط مي

از اينرو ساختارهاي اجتماعي با اسطوره منطبق نيست. بـه   .است حاکم گفتمان يقرار يب محصول که

عبارت ديگر؛ اسطوره بازنمايي کژتاب از واقعيت است ولي از جهت ديگر اين کژتابي اجتناب ناپـذير و  

ـ  طيشرا نييتب و ييبازنما ينوع اسطورهسازنده است چرا که بينشي ضروري براي کنش ما است.  - يب

ـ ارا موجـود  يها شکاف و ها بحران به مناسب يپاسخ که باشد مي آن يدرپ و است ياجتماع يارقر  هي

ـ نظر در .اسـت  آن يسـاز  اسـطوره  توان درگرو يک گفتمان تيموفق .دهد  يبـرا  موفـه  و یکـال ي  هي

 و 3يدسترس تيقابل مفهـوم  دو از ياجتماع پندار کيهژمونن گفتما به اسطوره کي ليتبد حيتوض

-. در قابليت دسترسي ميزان در اختيار بودن يک گفتمان در وضعيتشود يم استفاده 4اعتبار تيقابل

هـا و تحـویت، و در قابليـت اعتبـار ميـزان روايـي و همخـواني ميـان          ويژه بحران  هاي گوناگون به 

                                                                        

1 . Dislocation 
2 . Myth 
3. Availability 
4. Credibility 
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 گيرد. اجتماعي مورد پرسش قرار مي - هاي يک گفتمان و بستر سياسي نشانگان و ارزش
 

 نظريه بسيج منابع 2 - 1

سسات سياسي، مـردم را بـه صـحنه    ؤبسيج از لحاظ سياسي روندي است که از طريق آن احزاب يا م

کنند. بسيج به معني فعال شدن از نظر سياسي و کاربرد منابع قـدرت بـراي اهـدافي    سياست وارد مي

بعاد اصلي رهبري و ايدئولوژي اکند. سازمان، است که هر گروه يا حزبي، مردم را براي آن ترغيب مي

آن  ي واسـطه   از فرايندي که به» :گويد مياتزيوني  .(1372: 82 )بشيريه، روند بسيج عمومي هستند

-دست آورد، به بسيج تعبيـر مـي    هايي را که پيش از اين در کنترل نداشت به يک واحد کنترل دارايي

هـاي تحـت کنتـرل خـرده واحـدها، واحـد        زوال دارايي ي تعريف، دربردارنده  ... اين فرايند بنا به شود 

هايي که که تحـت   که دارايي ... مگر اين برتري که آن واحد عضو آن است يا واحدهاي خارجي است

  هاي اعضا، خرده ... افزايش صرف دارايي هايي تازه توليد شده باشند آيند، دارايي کنترل آن واحد درمي

احد به اين معنا نيست که بسيج اتفاق افتاده است، اگرچه اين امر امکان بـالقوه  ها يا حتي خود و واحده

«. هـا از اهميـت برخـوردار اسـت     دهد. تغيير در ظرفيت کنترل و استفاده از دارايي بسيج را افزايش مي

اي از کار بسيج به تغيير دادن ايـن سـه متغييـر اختصـاص دارد: کـاهش       درواقع بخش قابل مالحظه

اي که مشـابه منـافع اعضـا باشـد، ايجـاد       هاي رقيب درباره منابع تحت کنترل اعضا، ارايه برنامهادعا

   ساختاري گروهي که خروج و اعتراض را به حداقل برساند.

عنوان مبنـاي نظريـه بسـيج منـابع، ايـن اسـت کـه تـاريخ           گرايي، به اصل اساسي دکترين نخبه

در همه جوامع )اعم از جوامعي »دارد:  گائتانو موسکا بيان ميسياست، تاريخ سلطه نخبه است. چنانکه 

يافتـه و قدرتمنـد     انـد تـا جـوامعي کـه توسـعه      که کمتر توسعه يافته و از طلوع تمدن کمتر بهره برده

- اي که بر او حکومت مـي  کند و طبقه اي که حکومت مي هستند، دو طبقه از مردم حضور دارند: طبقه

هاي سياست را در اختيار دارد، قدرت را قبضـه  - اغلب در اقليت است تمام کارويژه شود. طبقه اول که

که طبقه دوم که اکثريت است، توسـط اولـي   برد، در حالي مي  کند و از تمامي امتيازات قدرت بهره مي

(. ماهيت هر جامعه توسط ماهيت نخبگان آن تعيين Mosca, 1939: 50« )شود کنترل و هدايت مي

از ديـدگاه   .شـود  کـاري مـي   شود. افزون بر اين اهداف هرجامعه توسط نخبگان آن تعيين و دسـت  مي

شناسي سياسي اليتيستي تضاد واقعي در جامعه سياسي نه ميان اليت و عامـه بلکـه ميـان خـود      جامعه

مطرح شده  گرايي کالسيک گرايي دموکراتيک، که در انتقاد به نخبه -نظريه نخبه .ها جريان دارد اليت

توان همان نظرات وبر و شومپتر دانست که در انتقاد به ضعف بينشي نظريه دموکراتيـک   است، را مي
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 (.370- 364: 1388ظاهر گشت )مارش و استوکر، 

 

 

 

 

 
 

 

 
توانايي طغيان کردن از سوي طبقات پايين، رهاورد آميزش انسجام ساختاري درونـي و اسـتقالل   

 (.79: 1390ساختاري خارجي در برابر قدرت نخبگان است )فورن، 

 گرا عامالن سياسي گفتمان اسالم .2

 مام خميني. ا1 - 2

اقتصـادي و اجتمـاعي    - هـاي سياسـي   زمينـه ، يکـي شـرايط و   مطرح استبسيج از دو زاويه مسئله 

ي بسيج سياسـي   پيدايش وضعيت انقالبي و بسيج سياسي در جامعه و ديگري بررسي ارکان چهارگانه

قـدرت رهبـري، وسـعت بـرد انديشـه و        باتوجه بـه  دهي و جمعيت. يعني ايدئولوژي، رهبري، سازمان

 منافع سازمان

 بسیج

 سرکوب/ تسهیل

 فرصت/ تهدید قدرت

 جمعیکنش 
 الگوی بسیج

 منافع سازمان

 بسیج کنش جمعی
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ستردگي عظيم جمعيت مشارکت کننـده حـول   هاي آن و گ ايدئولوژي انقالب، قدمت و قدرت سازمان

اي و ميـزان دسـتاوردهاي    سـنخيت ميـان ميـزان بسـيج تـوده       با توجه بهويژه   ايدئولوژي انقالب، به

هـاي   سياسي در ايـران از مقتـدرترين بسـيج     بسيجي مردم،  همبستگي ميان رهبران و تودهانقالب و 

اسـالمي    در انقالبهاي تاريخ جاي دارد.  ترين انقالب گايران در رديف بزر  لذا انقالب وانقالب بوده 

يکـي از   هاسـت،  گران از نوادر تـاريخ انقـالب   ي مردم با بسيج ايران که از لحاظ گرايش و تبعيت توده

چه   ي مردم در روند بسيج است. آن گران، وسعت و گستردگي مشارکت توده مسائل قابل توجه تحليل

ي جمعـي مـردم و ديگـري     ايران را مشخ  کرد دو عامل بـود؛ يکـي اراده   شدت و عمق انقالب در

ي  در نظام روحانيت شـيعه، بـه واسـطه    .حاکمتمرکز اين اراده بر تغيير بنيادين نظام سياسي و ارزشي 

اي کـه   گونـه   شود به ي مردم و رهبران مذهبي ايجاد مي -ي معنوي ميان توده امر تقليد، نوعي رابطه

. گيـرد  شکل مـي نوايي ميان آنان  تحت دستورات و نظرات رهبران مذهبي قرار داشته نوعي هممردم 

و  ها داشـت  در بسيح توده يي ارتباطي مستمر ميان رهبر و مردم، نقش مهم عنوان شبکه  روحانيت به

عه ايـران  جام. (56 - 60: 1374 )احمدوند،هد ها را سامان د انقالب ن بسيج تاريختري بزرگ توانست

-اي توده رضاشاه تا انقالب اسالمي، شاهد نموديابي جامعهي  گذاري دولت مدرن در دوره از زمان پايه

وار بود. رضاشاه با تحویت در نظام آموزشي، اداري، مالي و نظامي محتوا و شکل زنـدگي جامعـه در    

 اقـد نهـاد دموکراتيـک بـود    روابط اجتماعي را تغيير داد و دولـت مـدرن را شـکل داد، ولـي جامعـه ف     

دوم و بـا اجـراي     اي شـدن جامعـه در زمـان حکومـت پهلـوي      (. فرايند توده115: 1385)ازغندي، 

اوج خود رسيد. در چنين هنگامي جامعه در عطش حضور يک رهبـر فرهمنـد و يـک     سفيد به  انقالب

گـرا در   زع گفتمـان اسـالم  ها را هويت بخشد. امام رهبـر بالمنـا   تا انسان بودبخش   ايدئولوژي هويت

ها و سپس در بطن جامعـه نقـش مهمـي را     انتقال مباني اين گفتمان، ابتدا در ميان روحانيون و حوزه

 امـا بود اسالمي  انقالب عنوان رهبر فرهمند از نقاط قوت در جريان   وجود شخصيت امام به ايفا نمود.

. جنبش مشـروطه  شدنددليل فقدان رهبري واحد و مقتدر با چالش جدي روبرو   به پيشينهاي  جنبش

مثابـه    هاي هستند که نبود يک رهبري واحد و مدير در آنها به کردن صنعت نفت بهترين نمونه و ملي

هاي رقيب گفتمان اسـالمگرا نيـز از مشـکل     گفتمان شد. چشم اسفنديار براي حرکتشان محسوب مي

تضـادهاي  اقتصـادي و   - بردند. امام با تاکيد بر ناعادینه بودن نظام سياسـي  نج مينداشتن رهبري ر

هاي گرفتار در بحـران   کرد موفق به بسيج توده موجود فرهنگي در جامعه که هويت ملي را تهديد مي

: ننـد دا تعيين شکل و نوع حکومت را از حقوق اوليه و پذيرفته شده افراد مي خميني  امام. هويت گرديد

از حقوق اوليه هر ملتي است که بايد سرنوشت و تعيين شکل و نوع حکومت خود را در دسـت داشـته   
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تيار، امام حق تعيين سرنوشت توسط مردم يک امر عقلي شمرده شده است: بايد اخ ي در انديشه .باشد

ات هـرکس  ه عقلي است؛ هر عاقلي اين مطلب را قبول دارد که مقدرئلدست مردم باشد. اين يک مس

 بايد در دست خود باشد. در جايي ديگر امام حق تعيين سرنوشت را جزو حقوق بشر ذکر نمـوده و بـه  

گذارند: هر ملتي حق دارد سرنوشت خـود را   بشر صحه مي  حقوق ي- اي بر اين بخش از اعالميه گونه 

يد سرنوشت خـود  تعيين کند؛ از حقوق بشر است. در اعالميه حقوق بشر، هرکس، هر ملتي خودش با

 خواهنـد سرنوشـت خودشـان را تعيـين کننـد      انـد و مـي   را تعيين کند. ملت ما هم این همه ايسـتاده 

با توجه به مطالبي که از حضـرت امـام نقـل گرديـد، ايشـان برپـايي نظـام        )صحيفه امام، جلد سوم(. 

اسـت و اساسـاً مـردم در    دانند؛ زيرا متکي به آراي مـردم نبـوده    سياسي شاهنشاهي را غير قانوني مي

اند و به آنان اجازه دخالت در تعيين سرنوشت  گونه دخالتي نداشته تعيين و تشکيل چنين حکومتي هي 

خويش داده نشده است: ملت ايران با رژيم سلطنتي مخالف است؛ زيرا رژيمي است که هرگـز متکـي   

 اراده و خواسـت مـردم اسـت    به آراي ملت نبوده است و از اين جهت به شـکل بنيـادي، مخـالف بـا    

 )همان(.

را فراخواند تا براي برانداختن دولت ستمگر کنشي جمعي اتخاذ نماينـد و   مسلمانان خميني  امام

تالش کنند تا مدافعان واقعي اسالم باشند. بنابراين براي هر مسلماني عبادت در مسـجد بـه برهـاني    

هاي ديني و  بايد به هنگام برپايي فعاليتنيز عت . امام جمااي دفاع از نظام اسالمي تبديل شدقوي بر

: نخسـت،  عبارت بودنـداز خميني   اجتماعي در مسجد مردم را بسيج و سازماندهي نمايد. ادعاهاي امام

دهي بـه عامـه مـردم. دوم،     کرده شيعه و نظام تقليد براي بسيج و سامان گيري از علماي تحصيل بهره

منظور پيوستن به انقـالب اسـالمي. سـوم،      شيعه براي ترغيب عامه بهاستفاده از اصول اعتقادي امام 

نماينـد.   قلـب و ذهـن مـردم اسـتفاده مـي      تسخير اي براي هاي فرهنگي ويژه از زمينه امامان جماعت

امـام خمينـي از    اي سياسي است. هي مذهبي که مسئلتنها امر  هاي مذهبي نه و مراسم دعاهاچهارم، 

(. روابـط قـدرت   Lirong, 2010: 48 - 51کرد ) ها استفاده مي براي بسيج توده هاي مذهبي مراسم

ايران برگرفته از نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران )سامانه ویيت فقيه مبتني بر قانون اساسـي( و  

باشـند.   هاي بازار( مـي  ويژه شبکه  طور ساختارهاي سنتي اجتماعي )به ميرا  انقالب مشروطه و همين

هـاي امـام    طـور انگـاره   و همـين  1906قانون اساسي ايران بازتابي است از نخستين قانون اساسـي  

خمينـي نسـبت بـه ايـران خـود را در دو       هاي وابسته به جغرافياي سياسـي امـام   خميني است. ديدگاه

دهد: نه شـرقي نـه غربـي و صـدور      نشان مياسالمي  انقالب ايدئولوژي مهم اصول سياست خارجي 

اين دو اصل بيانگر آن است که ايران بايد از روابط با غرب خـودداري کـرده و از مسـلماناني     نقالب.ا
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اند. فرهنگ ژئوپولتيـک در   شان سرکوب شده پشتيباني نمايد که از سوي غرب يا حاکمان غيرمسلمان

 ,Rakel) ه هويت و مرزهاي سرزميني اسـت هاي گذشته، مسئل جمهوري اسالمي نيز فراورده تجربه

شد کـه آمـوزه امپرياليسـم يـا      گرايي تقسيم مي المللي، اسالم نبايد با ملي  (. در سطح بين46 :2008

-هايي ساختگي که موجب جدايي مسلمانان مي انديشيدند و دولت حاکماني بوده که به منافع خود مي

 .کردند گشت را معرفي مي 

 20نظامي در ايران است که به عنـوان ارتـش     مندترين سازمان شبه نيروي مقاومت بسيج قدرت

گذاري شد تـا جمهـوري اسـالمي ايـران را دربرابـر نفـوذ آمريکـا و         ميليوني از سوي امام خميني پايه

از سخنوري برانگيزاننـده و تنـد    60تا  57هاي  سال طيخميني در   امام دشمنان داخلي حفظ نمايد.

خميني برآن شـد    (. نظام امامAbrahamian, 1993: 133) بهره جست تا توده مردم را بسيج نمايد

تا طبقه کارگر شهري را بسيج نمايد تا از هرگونه تهديدي از سوي سکویر چش پيشـگيري نمـوده و   

 :Abrahamian, 1993گرايـان را بـه زيـر هژمـوني خـود درآورد )      توانـد چـش   تا آنجا که مي حتي

-در ايران و برخي از پيـروانش در جهـان اسـالم چشـم    خميني   (.جنبش اجتماعي به رهبري امام61

نام خود کرده اسـت    ترين نوع بسيج را در دوران اخير به ترين و موفق گيرترين جنبشي است که بزرگ 

(Frank and Fuentes, 1987: 1510  امام خميني براي بسيج حس مخاطبان خود به نمادهـاي .)

انقالب ايران را با سه شخصيت قدرت بخشـيد: يزيـد،    خاصي از مذهب وابسته بود. وي زبان سياسي

ترين رهبر مقاومت، مباحث انقالبـي را رواج   شده  عنوان شناخته  امام خميني به شيطان و امام مقدس.

ها نقشي مهم داشـته اسـت.    داده و به شخصيت امام حسين متکي بوده که اين رويکرد در بسيج توده

اي در  به اهدافش از چندين جهت فصلي بود از مبارزات بهم پيوسـته موفقيت امام خميني در دستيابي 

خميني از اسالم استفاده   امام شده. نسبت دولت سکویر غربي  ها به هاي نويني از دولت نهادن گونه بنا

اي تـامين نمايـد. گفتمـان امـام      کرد تا مردم را بسيج نمايد و براي دولت مبنـايي از پشـتيباني تـوده   

فدايي   ي راسخ در مردم ايجاد کرد؛ وي چنان حس ايثاري را برانگيخت که پيروانش آماده جاناعتقاد

 (.Martin, 2003: 67بودند )

سازي گفتمان امام خميني با گفتمان شاه از يک طـرف و بـا گفتمـان     بابي سعيد در زمينه غيريت

گرايـي   شـد کـه اسـالم    ، تصور ميتا زمان استقرار رژيم )امام( خميني»نويسد:  غرب از طرف ديگر مي

صرفا يک گفتمان اعتراضي است که شانس دستيابي به قدرت سياسـي را نـدارد، امـا موفقيـت امـام      

خميني اين تصور را ايجاد کرد که راه دستيابي به قدرت سياسي لزوما نيازمند افتادن در قالب گفتمان 

خميني، مرکزيت و قطعيت گفتمـان غربـي   قدرت رسيدن امام   کماليسم نيست، برعکس به محض به
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هاي اروپا مدار را  مورد ترديد قرار گرفت. درواقع اين تشکيک نسبت به جايگاه غرب است که گفتمان

آنکه به نظريـه سياسـي غـرب      تضعيف کرده است. امام خميني براي تبيين طرح سياسي خويش، بي

ريـزي کنـد. در نتيجـه وي     ي اسالمي را پايـه متوسل شود، توانست شاه را از قدرت براندازد و جمهور

هاي کماليستي بـين اسـالم و غـرب ايجـاد کـرده بـود،        آميزي که گفتمان توانست از روابط خصومت

منزله دال برتر نظم سياسي جديد معرفي کند. کماليسم اسالم را نماد رکود   استفاده کند و اسالم را به

 که امام در حالي کرد، تلقي ميسپس غيرمدرن( در جوامع خود ماندگي يعني نشانه غيرغربي )و  و عقب

نشانه مخالفت با قدرت جهاني غـرب  هم هاي کماليستي و  خميني اسالم را هم نماد مخالفت با نظام 

 (.172: 1379دانست )سعيد،  مي

 .1د: توان مواضع حضرت امام را از آغاز مبارزه عليه رژيم پهلوي را در چند محور خالصه کـر  مي

دفاع از اسالم و کيان جامعه اسالمي در مقابـل تبليغـات رژيـم و هجـوم فرهنگـي غـرب در اشـکال        

دفاع  .3معرفي اسالم به عنوان ديني مترقي و موافق تمدن و پيشرفت جامعه انساني؛  .2مختلف آن؛ 

هاي مرموزانـه و   از استقالل سياسي و تماميت ارضي ايران و جلوگيري از نفوذ و سلطه بيگانه به شيوه

دهد که تحليل ايشان با واقعيت انطباق داشت. نفوذ بهاييت و  هاي امام نشان مي نرم آن. ماهيت گفته

اسراييل در ايران امري مسلم بود. رژيم پهلوي در سياست مذهبي خود براي مقابله با مذهب شيعه به 

...  گري و ديني دنياگريز چون صوفي هاي ترويج و تبليغ اديان مختلف از جمله بهاييت، تقويت مسلک

هاي مذهبي ايجاد کرد. خارج کـردن   پرداخت. از سوي ديگر موانعي بر سر راه تبليغ و اشاعه آموزه مي

هاي علميه و تالش براي ايجاد تفرقه ميان مراکز مذهبي همچون قم  سازمان اوقاف از مديريت حوزه

هـاي رژيـم در جهـت تضـعيف      ل آن از ديگـر سياسـت  و نجف با برتري دادن يکي بر ديگري و امثا

 (.168: 1385مذهب و روحانيون بود )قيصري، 

توان در چنـد عنصـر    -ها و عناصر گفتمان بازگشت به خويشتن اسالمي امام خميني را مي ويژگي

شـکني از منطـق تقـابلي مدرنيتـه      شـالوده  (:137: 1391پـور و آقاحسـيني،     خالصه کـرد )مهـدي  

مثابه يک دال متعـالي در قلمـرو و     نگريستن و باور به اسالم به )مدرنيته/سنت، علم/دين، ماده/روح(؛

انديشيدن به کلمه نهايي بومي )اسالمي( براي بيان اميدها و آمال  عرصه مباحث اجتماعي و سياسي؛

خـود و ديگـري و   تقريـر ديگـري از    ها، حال و آينده و تعريف و بازتعريف خـويش؛  ها و شدن و بودن

زماني که شرايط »نويسد:  کدي مي  نيکي عنوان ديگري.  جاي عرب )اسالم( به  تعريف مجدد غرب به

عدالتي و ضرورت مبارزه بـا   سمت مفاسد اجتماعي و بي  شود و توجه مردم بيشتر به جامعه بحراني مي

منظـور    صورت يک تريبون سياسي بـه   ها بيشتر به خواني  ها و روضه شود اين نمايشنامه آنها جلب مي
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(. برمبنـاي دکتـرين ویيـت فقيـه، ايشـان      319: 1375)کدي: « آيند بيان اين قبيل مطالب در مي

(. امام خميني Dabashi, 2006: 12ترين مولفه جنبش ضدشاه را بسيج نمود ) ترين و پربرايند حياتي

کـه مـردم وارد نـوعي پايـداري       نخسـت ايـن  شود.  در دوران پيش از انقالب خواهان دو عملکرد مي

هـا اعـالم    که همه روحانيون ايراني عدم رضايت خود را از برگزاري جشـن  پذير شوند و دوم اين کنش

ها را به زندان بيندازد يـا بـه قتـل    تواند آن دهد که حکومت نمي نمايند. ايشان به روحانيت اطمينان مي

هـاي   (. مشـارکت روحانيـت در نـزاع   Vahdat, 2002: 166و  Dabashi, 2006: 453برسـاند ) 

داد و حاکمان را  گير بود چرا که اين امر مباني اجتماعي حمايت از حکومت را کاهش مي سياسي چشم

ساخت. روحانيت توانست با دولـت مخالفـت کنـد و     پذيرتر مي هاي اين هنگامه آسيب نسبت به چالش

هـاي   نهادهاي مذهبي تا حدي از مصونيت در برابـر سـرکوب  کردند چرا که  حتي جمعيت را بسيج مي

کـه از   1970و  1960هـاي   (. گروهي از علما در دههParsa, 2000: 160دولتي برخوردار بودند )

اي ملي را شـکل دادنـد    ها شبکهبندي زدند. آن شدند، دست به سازمان خميني برانگيخته مي  سوي امام

کرد. اين امر اتفاقي نبود که حول محـور امـام خمينـي     -ايشان را منتشر مي هاي ها و برنامه که انگاره

هاي مختلف را عليه رژيـم شـاه    اي شکل بگيرد و بتواند طبقات اجتماعي و گروه يافته  رهبري سازمان

 يـد گو يراهبرد امـام مـ   ينا يلدر تحل يديهال(. فرد Parvizi Amineh, 2007: 132بسيج نمايد )

 يفتضـع  يگانگـان را که در اثر جنـگ بـا ب   يانقالبات جهان توانست ارتش يخبار در تار يننخست يبرا

کنـد و تمـام    يجبسـ  يپهلو يمرژ يهرا عل يرانا يها شهرها و بخش ي يهسازد. و کل ينشده بود متالش

و سـلطه   يدادن و بـه نظـام سـلطنت    يـان کند بـه پا  يلمتما يرانه طبقات جامعه اياقشار ملت را از کل

 .(325: 1358رفت )هاليدي،  يشمار م آن به يندهنظام نما ينکه ا گانهيب

 سياسي - هاي مذهبي وحانيون، نهادها و جريان. ر2 – 2

-بافت سنتي حوزه علميه قم که روحانيون را در وارد شدن در مسائل سياسي با محدوديت مواجه مي

امام در جهت گسـترش انديشـه تشـکيل    ساخت، باعث شد تا اصالح حوزه از سوي روحانيون طرفدار  

حکومت اسالمي دنبال شود. در کنار نقد دروني، روحانيون به نقد بيروني نيز توجه داشتند و به مقابلـه  

مطهري با انتشار کتاب  با  طالقاني و آيت با  پرداختند و افرادي مانند آيت با ايدئولوژيهاي رقيب مي

(. در farsoun & mashayekhi, 2005: 8) پرداختنـد  مـي  هـاي فکـري   به مبارزه بـا ايـن مکتـب   

وجـود آوردنـد و در     انقالب روحانيون طرفدار امام زمينه تشکيل سازماني در ميان خود را بـه  ي آستانه

اي،  ا.. بهشـتي، مرتضـي مطهـري، بـاهنر، مفـتح، سـيدعلي خامنـه        اشخاصي مانند آيت 1356سال 
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گـذاري   جامعه روحانيـت مبـارز را پايـه    .ها و .. موسوي خوئيني مهدوي کني، اکبر هاشمي رفسنجاني،

ها در مساجد، تهيه شعارها و در مجموع سازماندهي نهضت  ها، سخنراني ريزي راهپيمايي کردند؛ برنامه

(. 56: 1377و بروجـردي،   289: 1388گرفت )زيبـاکالم،   عمدتأ توسط روحانيت مبارز صورت مي

گرا داد که بـا   ر امام در راستاي مبارزه فرهنگي اين فرصت را به گفتمان اسالمحضور روحانيون در کنا

 ي در روزنامـه  1356مـاه    آميـز بـه امـام در دي    ور شدن آتش انقالب با انتشـار مقالـه تـوهين    شعله

هاي رقيب از برتري برخوردار شـوند.   دست گرفته و نسبت به ساير گفتمان  اطالعات ابتکار عمل را به

گرا  پس از انقالب روحانيون توانستند با تشکيل حزب جمهوري اسالمي خأل تشکيالتي گفتمان اسالم

اسـالمي   انقـالب  گيري  را برطرف نموده و از نيروهاي اثرگذار در جريانات پس از انقالب باشند. شکل

و تعليمـات آن   روحانيون را از حاشيه به متن آورد، به طوري که حوزه علميه قم بـا مدرسـين، مراجـع   

نقشي خاص در جمهوري اسالمي پيدا کرد و فرهنگ حوزه از عوامل موثر در انقالب فرهنگي گرديـد  

ها و ايرادهـا و   و جامعه مدرسين قم با انتخاب و اعزام قضات، مبلغين، معلمين و همچنين با پشتيباني

امام نقـش روحـانيون    (.184: 1363ها يکي از گردانندگان امور شدند )بازرگان،  مشي  در تعيين خط

م بـر ديگـران در   دوحانيون در طول تـاريخ مقـ  ر»سازد:  گونه برجسته مي گيري انقالب اين را در شکل

فعاليت بودند و قلمهاى فاسد، اين فعاليت روحانيون را سرپوش کرده است که هي ؛ شايد گـاهى هـم   

حای، آن که حفظ  تا امامطول زمان غيبت اند. از بعد از هجرت رسول اکرم و در  برخالف جلوه داده

اند. شماها بوديد کـه   کرده است اسالم را و حفظ کرده است ملت اسالمى را اين طبقه روحانيون بوده

مردم را حفظ کرديد و اسالم را به مردم معرفى کرديد و ملت اسالم را روشن کرديد؛ و آن کسى کـه  

اسـالم منهـاى   (. »474: 9)صـحيفه، جلـد  « دشـمنى دارد  با شماها دشمنى داشته باشد، او با اسـالم 

« طب به استثناى طبيـب »يعنى هي ؛ مثل « منهاى آخوند»سالم هي ؛ ا آخوند معنايش اين است که

شود طب باشد به استثناى طبيـب. اسـالم    خواهيم  و الّا نمى طب به استثناى طبيب يعنى ما طب نمى

 (.377: 7)صحيفه، جلد«   خواهيم است که اسالم را ما نمى به استثناى آخوند و روحانى معنايش اين

جريان موسوم به خط امام از حيث انسجام و فراگيري سازماندهي و همچنين از نظـر گسـتردگي   

-تـر از جريـان   شان بسيار موفق امکانات و نيروهاي بسيج شده و توان استفاده از آنها در راستاي منافع

وم به خط امام عالوه بر موفقيت در سازماندهي، از نظـر بسـيج نيروهـا و    هاي مقابل بود. جريان موس 

توان به نفوذ در صدا و سيما در ابتـداي   امکانات نيز قابليت بيشتري از خود نشان دادند که ازجمله مي

انقالب و احراز سرپرستي آن، داشتن چند نشريه رسمي گروهـي، تسـلط تقريبـا کامـل بـر نهادهـاي       

ويـژه    هاي علميه و مسـاجد و سـاير مراکـز مـذهبي و بـه      امي، در اختيار داشتن حوزهنظامي و غيرنظ
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ها از زمان انقالب فرهنگي به بعد، نفوذ در ارتش  -برخورداري از تريبون نماز جمعه، تسلط بر دانشگاه

ري گيـ  ها و دارابودن فرصت عمل نسبتا مطلوب در پي هاي اسالمي مستقر در پادگان از طريق انجمن

ترين عوامل سياسي متاثر از امام در  از مهم(. 198 - 197: 1384اللهي،  منافع خود اشاره کرد )کرم

هاي موتلفـه اسـالمي، روحانيـت مبـارز،      تسياسي بودند. هيئ - هاي مذهبي گرا جريان گفتمان اسالم

فـالح، منصـورون، موحـدين و      صفا، توحيدي  بدر، توحيدي  واحده، توحيدي  امت) گانه هاي هفت گروه

هـا و تکثيـر نوارهـاي     هاي کوچک پيش از انقـالب بـا پخـش اعالميـه     و بسياري ديگر از گروه( فلق

هاي امام و توزيع آن در ميان مردم و استفاده از ابزار غيرزباني از جمله اعتصـابات و ترورهـا    سخنراني

نيـا،    )ظريفـي  مودندن هاي رقيب بازي مي نقش مهمي را در گسترش گفتمان اسالمگرا و طرد گفتمان

ـ (. حزب جمهوري اسالمي، روح60: 1378 ت موتلفـه اسـالمي،   انيت مبارز، جامعه مدرسين قم، هيئ

هاي شاخ  در انقالب بودندکه در دسترس قـرار دادن   ... از جمله جريان واسالمي  انقالبمجاهدين 

اي از  اي داشتند. امام بـا ارتبـاط بـا شـبکه گسـترده      گرا نقش ويژهو اعتبار و دگرسازي گفتمان اسالم

گرا بخشـيد و بـدين    سياسي نظم گفتماني خاصي به گفتمان اسالم - هاي مذهبي روحانيون و جريان

ترتيب در تمام کشور و در ميان بيشتر طبقات و اقشار و حتي بيرون از مرزهـاي کشـور عوامـل ايـن     

 هاي رقيب از اين سطح نفوذ برخوردار نبود. که گفتمان گفتمان حاضر بودند و اين در حالي بود

ناپـذير   -انـد؛ يعنـي دو نهـاد جـدايي     مسجد و بازار همواره دو کانون اساسي بسيج در ايـران بـوده  

(Ashraf, 1988: 538    ( يا دو بـال زنـدگي اجتمـاعي و سياسـي )Mottahedeh, 1985: 34 در )

( بـوده و  Mozaffari, 1991: 379، ثابـت و انـداموار )  ايران که روابط ميان اين دو روابطي نزديک

رهبري علما و بـا حمايـت بـازار شـکل بخشـيده        هاي طبقات متوسط به اتحاد فراگيري را ميان گروه

وان گفت مسجد يکي از نهادهاي تاثيرگـذار در فراينـد   ت (. بنابراين ميBianchi, 1989: 210است )

سبب کارکرد اصلي آن، يعنـي تبـديل     ده است و اين مهم بهبو 1357سال اسالمي  انقالب پيروزي 

شدن به رسانه مردمي و با نفوذ ممکن شد. مسجد توانست در جريان بسيج انقالبي، به عنوان پايگـاه  

اي و ارتباطي جريانات مخالف رژيم علم کند و تنها نهـادي بـود کـه از دولـت مسـتقل و تنهـا        رسانه

اي است که نهضت اسـالمي   ترين رسانه ممکن براي بسيج مردم بود. افزون بر اين منبر مهم ي گزينه

رسـاني در نهضـت مـردم ايـران در     خميني بر آن استوار بود. فرايند ارتباط و پيام  رهبري امام  مردم به

 (:  200: 1392مقدم و ميرزانژاد،  به اين صورت است )نواختي 57سال 
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هـاي مـذهبي ماننـد     اي را شبکه يکي از عوامل موفقيت امام خميني در بسيج تودهآبراهاميان نيز 

هـاي مـذهبي واقـع در منـاطق      گونـه شـبکه    ايـن »گويـد:   داند و مـي  ها مي منبر و مسجد و عزاداري

هـا و همچنـين سـازماندهي     فقيرنشين و پرجمعيت شهري، امکانات پخـش سـريع اخبـار و اعالميـه    

: 1384ع مواد غذايي و حتي پوشاک را براي روحانيون فـراهم سـاخت )آبراهاميـان،    تظاهرات و توزي

هاي معينـي بهـره    هاي اجتماعي و بسيج اجتماعي بايد از مکانيزم گيري کنش (. در فرايند شکل660

مه ها، ه ها در انديشه و عمل سياسي امام خميني عبارتند از: وحدت و ايمان بين توده برد. اين مکانيزم

اقشارگرايي، جهاد، عنصر رهبري، بنيان مرصوص، آگاهي بخشي، تصـفيه کـنش و ديگـر عوامـل در     

خواهي خود قـرار   تحول ي سطح تاکتيکي. امام خميني سازماندهي و بسيج مردمي را در اولويت برنامه

هـاي   مشخصـه ويژه زنان از   گيري از قدرت بسيج مردمي و درک نقش موثر مردم به داده بودند. بهره

هـاي   هاي مذهبي شيعي است. ايشان در امر بسيج اجتمـاعي از روش  ايشان نسبت به ديگر شخصيت

گيري از قدرت اسالم و ايمان در بسيج اجتماعي؛ وحدت؛ بنيـان   گرفتند مانند: بهره گوناگوني بهره مي

؛ تصـفيه کـنش؛   بخشـي؛ روحانيـت و ديـن     مرصوص، که همانا صف و يد واحد است؛ جهـاد؛ آگـاهي  

 (.85 - 63: 1390هاي شخصيتي رهبر و نياز حداکثري به تحول )ضياءالديني،  ويژگي

اين نتايج حاصل شد: اسالمي  انقالب هاي نظريه بسيج منابع چارلز تيلي در مورد  در بررسي مولفه

ران، کـارگران  عبـارت بودنـد از: روحانيـان، بازاريـان، روشـنفک     اسالمي   انقالبگران  ترين چالش مهم

هاي انقالبي بيشتر مطالبـات جمعـي بـود تـا      صنعتي، کارگران صنعتي و کارمندان دولتي. منافع گروه

شـدند، شـامل    گران انقالبي محسـوب مـي   هاي انقالبي که به عنوان چالش صنفي. مهمترين سازمان

هـاي اسـالمي و    جمـن هاي موتلفه اسالمي، حزب ملـل اسـالمي، ان   تهاي اسالمي از جمله هيئ گروه

هـاي   هاي چش شامل حـزب تـوده، سـازمان چريـک     هاي سراسر کشور؛ گروه شبکه مساجد و حسينيه

گرا شامل جبهه ملي و نهضـت آزادي بـود. انـواع     هاي ملي فدايي خلق، سازمان مجاهدين خلق؛ گروه

قالبي در دفـاع از منـابع   هاي ان بسيج شامل بسيج تدافعي و بسيج تهاجمي بود. در بسيج تدافعي گروه

گرفـت ماننـد اقـدام روحـانيون در     تحت اختيارشان که توسط حکومت مورد تعرض و تهديد قرار مـي 

 

  یا -رسانه

 تو   مر     ابه  و    من ر اما   مینی )ر (

 انت ا   یا  ان  ب بسیج سیاسی

 ا تما - م رو یت سیاسی
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زد. در  هاي اسالمي، منابع خود را گردآوري و دست به بسيج تـدافعي مـي   ها و سنت پاسداري از ارزش

جديدتر که پيش از اين مرحله حـق خـود   هاي انقالبي براي بدست آوردن منابع  بسيج تهاجمي، گروه

بسيج تهاجمي زدند. افـزون بـر ايـن دو شـکل       دانستند، مانند برپايي نظام انقالب جديد دست به نمي

 .دها بو يکي اعتصابات و ديگري تظاهرات يا راهپيمايياسالمي  انقالب مسلط کنش جمعي در 
 

 راني سازي و حاشيه برجسته .3

 هلويسم()پ مسلطگفتمان . 1 – 3

ترين دگر دروني گفتمان اسالمگرا مـورد دگرسـازي    در نخستين مرحله، گفتمان پهلوي به عنوان مهم

سازي قرار گرفت. امام در همين راستا دال مرکزي گفتمان پهلوي، يعني شاه را مورد حمله  و خصومت

- ا منشأ تمام مفاسد، جنايتهاي خويش، شاه و خاندان پهلوي ر ها و اعالميه قرارداد. امام در سخنراني

 و آيين انقـالب، 442و 96 - 97: 4جلد )صحيفه امام، را برجسته ساخت  ها دانست و آن ها و خيانت

هـاي ماننـد    کردن نشـانه   خاندان پهلوي و شاه با برجسته  مستقيم به ي امام با حمله (.201: 1387

خيانت، ظلم و سـتم، نبـود اسـتقالل و آزادي،    غيرقانوني بودن پهلوي، وابستگي به بيگانگان، جنايت، 

مشروعيت اين گفتمان را زير سوال برده و دال مرکـزي آن را متزلـزل سـاخته و تنهـا راه رفـع ايـن       

 ي کار آمدن حکومـت اسـالمي کـه خواسـته     ها را کنار رفتن حکومت پهلوي از قدرت و روي گرفتاري

با استفاده از واژگاني که داراي بار منفي است، مانند سخن ديگر امام   دانست. به اصلي مردم است، مي

اي را کـه   اسـطوره  ي چال، کشتن و انتسـاب آن بـه شـاه، چهـره      نوکر، خيانت، جنايت، شکنجه، سياه

هـا و   بـر شـخ  شـاه، برنامـه      عالوه پاشد. مي گفتمان پهلوي براي شاه ايجاد کرده بود را از هم فرو

هـاي ايـالتي و    نظر قرار گرفـت. انجمـن   راني مد سازي و حاشيه يند برجستههاي پهلوي نيز در فرا طرح

هاي مدرنيزاسيون شاه بود که با اصولي مانند  ویيتي، انقالب سفيد و کاپيتویسيون که از جمله برنامه

اعطاي حق رأي به زنان، قسم خوردن به ساير کتب آسماني، ايجاد سـپاه ديـن و دانـش و مصـونيت     

تشاران آمريکايي زمينه را براي برجسته نمودن نکات منفي پهلوي و طرد آن از سوي امام قضايي مس

هـاي ضـد    اي براي تشديد برنامه هاي ايالتي و ویيتي را مقدمه را فراهم نمود. امام طرح شدن انجمن

هداف دولت داند و ا ساز گسترش فساد مي دانست. امام حضور زنان در صحنه را زمينه اسالمي شاه مي

داند و خواسـتار عـدم    ها بلکه گسترش فساد و فحشا در جامعه مي را نه گسترش مشارکت سياسي زن

؛ براي نمونه بنگريد به: صحيفه امام، جلـد  246: 1386)فوزي،  شود توسعه استفاده زنان در امور مي
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 (.370: 3؛ جلد436: 4؛ جلد403: 18، جلد 118: 1

و جمهوريت در نگاهي گذرا به اين متون به طور کامل نمايان اسـت.   هاي اسالميت ترکيب نشانه

گيري از واژگاني مانند ملت، تکيه به آراي مردم، تبعيـت از رأي مـردم نشـان از برجسـته بـودن      بهره

 عليامام  و پيامبررويه  مفاهيم جمهوريت، و بکارگيري واژگاني چون اسالم، اجراي احکام اسالم،

برجسته بودن اسالميت در انديشه امام حکايت دارد. در کنار توجه به جايگـاه مـردم، آزادي نيـز از     بر

(. آزادي 194 - 195: 4هاي بود که از ديدگاه امام موردتوجه قرار گرفت )صحيفه، جلـد  ديگر نشانه

امـام   به خصوص آزادي بيان که از حقوق مشروعه مردم است، فقدان آن در حکومت پهلوي از سوي

 شمارد. هاي تمدن برمي شود و آزادي را از نشانهبرجسته مي
 

 گذار انقالبي. 2 – 3

گرايـان بـا   رو در مسند قدرت که داراي گرايش ليبرالي بود، دگرسازي اسالم حضور دولت موقت ميانه

مـاني  تـرين منازعـه گفت   ها با حضور دين در عرصه سياسـت مهـم   آن را همراه داشت. مخالفت ليبرال

که اسالم توان اداره جامعـه را   داد. سخنان حسن نزيه در باب اين گرايان را شکل ميها و اسالم ليبرال

ا.. بهشتي به شدت به سخنان   موجب شد تا آيت ندارد و مفاهيمي مانند مستضعف را به سخره گرفت،

هـا   منازعه ديگر ميان ليبرالاو اعتراض و محاکمه او را به علت مخالفت با نظام اسالمي خواستار شد. 

ر ايـن  رمـا مکـ  » دهد.گرايي را مورد نقد قرار مي  گرايي بود. امام، ملي  و نيروهاي اسالمي بر سر ملي

جـدا،   -ال مـث  – در همه جا هست که ملت ايران اى که شايد صحبتش ايم که اين قضيه معنا را گفته

داشته باشند و حتى به اسالم کـار نداشـته باشـند، بـه     ملت عراق جدا، هر کدام يک عصبيّتى براى او 

 ... اساسى است در اسالم، بلکه مُضاد با اسالم اسـت  ملت و به ملّيت کار داشته باشند، اين يک امر بى

گذارد، لکن مقابل اسالم قـرار   احترام مى - آنجايى که زادگاه است - اسالم در عين حالى که وطن را

اش فرعند. و اساس آنهايى که مکتبى هستند خدمت به  است. اينها ديگر بقيه دهد. اساس، اسالم نمى

ا.. سحابي طور   گراياني مانند عزت اين در حالي است که ملي (.168: 13جلد )صحيفه، «اسالم است

هر قدر که اسالم با موجوديت ملت ايران مخلوط و هم هويت شده » نگرند. اين مسئله مي  ديگري به

ز هم اسالم بر ايران وارد شده است. بنابراين در ناخودآگاه يا وجدان ملـي ايرانـي، اول ايرانـي    باشد، با

دليل اسالمي بودن ماهيت ايرانـي خـودش را مخـدوش و معـدوم       تواند به است و بعد اسالمي و نمي

 «.کند

انون بحث ویيت نيز که در کتاب ویيت فقيه از سوي امام طرح شـده بـود، در زمـان تـدوين قـ     
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اساسي و به يکي از مباحث کانوني انقالب تبديل شد. ویيت فقيه به عنـوان دال مرکـزي جمهـوري    

همـراه داشـت و ضـديت بـا       هـاي تجـددخواه بـه    هاي گوناگوني را از سـوي جريـان   اسالمي واکنش

 هـا اصـل ویيـت فقيـه را نـوعي      ها تشديد نمـود. ايـن گـروه    جمهوري اسالمي را از سوي اين گروه

دانستند که از سوي روحانيون به جامعه تحميل شده است، اما امام در سـخنان   -ديکتاتوري جديد مي

دانستند، اطمينـان داد کـه ویيـت فقيـه،      خويش خطاب به عامه مردم که او را رهبر فرهمند خود مي

 (.311و  58: 10ديکتاتوري نيست )صحيفه، جلد

ها کمک نمود، مصادره شعارهاي آنها توسط  راني چش از سوي ديگر، يکي از عواملي که به حاشيه

داري کـه از  گرا بود. مبارزه با امپرياليسم، حمايت از زحمتکشـان و ضـديت بـا سـرمايه    گفتمان اسالم

شد، در قالب مبارزه با استکبار، حمايت از مستضـعفان و  مهمترين شعارهاي گفتمان چش محسوب مي

گرا به کار گرفته شـد. حمايـت از مستضـعفان و    گفتمان اسالم بنديگري در مفصلضديت با اشرافي

 گرفـت. مقابله با مستکبران در انديشه امام تنها معطوف به ايران نبوده، بلکه کل جهان را در بـر مـي  

در تمـام دنيـا بـه وجـود بيايـد، و همـه       « حـزب مستضـعفين  »من اميدوارم که يک حزب به اسـم  »

کننـد، و مشـکالتى کـه سـر راه مستضـعفين اسـت از ميـان         مستضعفين با هم در اين حزب شرکت

بردارند، و قيام در مقابـل مسـتکبرين و چپـاولگران شـرق و غـرب کننـد و ديگـر اجـازه ندهنـد کـه           

هاي چـش   (.تا پيش از اين اگر گروه280: 9جلد )صحيفه، «مستکبرين بر مستضعفين عالَم ظلم کنند

حرومان بودند با پيروزي انقالب اسـالمي، جمهـوري اسـالمي    نماد مبارزه با امپرياليسم و حمايت از م

به نماد مبارزه با استکبار و حمايت از مستضعفان و محرومان جهان تبديل شد. فضاي ضد اسـتکباري  

ها در راديکال شدن آن نقش مهمـي ايفـا نمودنـد، در نهايـت بـه       خصوص ضد آمريکايي که چش  به

: 10)صحيفه، جلـد  ها در انقالب هي  نقشي را متصور نبود ي چشحاشيه رفتن آنها منجر شد. امام برا

94.) 

 قابليت دسترسي و اعتبار .4

ين امر نيز نيازمند گردد که ا« اسطوره»گفتمان هژمون بايد تبديل به   يک گفتمان براي بدل شدن به

ن چـش  بررسـي گفتمـا  «. قابليت اعتبـار »و « قابليت دسترسي»اساسي است؛  ي داشتن دو مؤلفهدر بر

ترين ميزان اين دو مؤلفه برخوردار بـوده اسـت. عامـل    گر آن است که اين گفتمان از کم آشکارا نشان

کرد و آنها را  زبان پيچيده و فني سياسي و ايدئولوژيک مي زبان، که روشنفکران انقالبي را گرفتار يک

هـا   بررسـي  (.13: 1386ز، سـاخت )بهـرو   ها و تماس با آنها محروم مـي  زبان توده  از سخن گفتن به
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آموزان دبيرسـتاني، معلمـان و     ها را دانشجويان، دانش دهند که خاستگاه اجتماعي اين گروه نشان مي

گـر کيفيـت ارتبـاط آنهـا بـا جامعـه ايرانـي اسـت          دهند کـه ايـن خـود نمايـان     مي مهندسان تشکيل

(Mirsepassi, 2000: 172آن .)فرصـت برآمـده از افـزايش و سـپس      گيـري از  توانستند با بهرهها ن

طبقـاتي و   ي هـا و فاصـله   تـر شـدن شـکاف    سـاز ژرف  ، که زمينه53نفت پس از سال  کاهش قيمت

شـهري و حتـي    پـايين و حاشـيه   ويژه در طبقـات   نسبي در جامعه و به يابي احساس محروميت فزوني

توانستند پس از انقالب، نماينده و ن ود، رهبري را در دست بگيرند ومتوسط شده ب هايي از طبقات یيه

 را داشتند.  هايي شوند که ادعاي نمايندگي آنان گوي طبقات و یيه سخن

حکومت پهلوي با اصالحات ارضي و انقالب سفيد تا حدودي توانست، پايگاه اجتماعي براي خود 

حفـظ آنهـا   زي بـراي  سـا در ميان طبقه متوسط جديد و روستايي ايجاد نمايد، اما از آنجا  که بـه نهاد 

هـا  کاري از سوي حکومت صورت نگرفت، باعث هدر رفت اين نيروها و جذب شدن در ساير گفتمان

شد. به سخن ديگر سياست پهلوي بيشتر معطوف به جذب و حل نيروهاي سياسي بود تـا پـذيرش و   

يـک رو  (. اصالحات ارضي براي حکومت پهلـوي دو رو داشـت.   106: 1387پرورش آنها )بشيريه، 

مانع از انقالبي شدن روستاها شد و در روي دوم به مهاجرت روستاييان به شهرهاي بـزرگ از جملـه   

نقـش غيرفعـال    40خصـوص از دهـه     تهران شد. با افزايش روند مهـاجرت از روسـتا بـه شـهر، بـه     

: 1383 دهـد )افشـارکهن،   اي در شـهرها مـي   تر طبقات حاشيه روستاييان جاي خود را به نقش فعال

نشينان شهرها شدند و به نيروي بالفعل انقالب در آمدند، آنها با دارا (. مهاجرين، حاشيه206 - 207

مدرنيستي پهلوي بود، در کنـار سـاير     هاي شبه بودن خصلت و ماهيت سنتي که در تناقض با سياست

ه هويـت  قشرهاي سنتي که به نوعي دچار بحران هويت شدند به جسـتجوي گفتمـاني پرداختنـد کـ    

گرا و شـخ  امـام توانسـت بـا در      اين در حالي بود که گفتمان اسالم گمشده خود را در آن بازيابند.

بسـيج آنهـا     ها ارتباط برقرار نمايـد و در موقـع لـزوم بـه     سادگي با توده  پيش گرفتن يک زبان نرم به

 بپردازد.

بود. در کنار اين مطلب، عدم اعتبار اين بهره  گفتمان چش از قابليت دسترسي و اعتبار موردنياز بي

مذهبي ايـران گرديـد؛    ي مذهب بودن آن باعث دوري بيشتر از جامعه سبب وارداتي و ضد  گفتمان به

کدام حزب »گويد  باب مي  ا... نوري، در اين  شيخ فضل ي نورالدين کيانوري، دبيرکل حزب توده و نوه

درصد آن تمايالت مـذهبي و اغلـب تمـايالت عميـق      97تا 95اي که  تواند در جامعه کمونيستي مي

گفتمـان  «. توان انقالب اجتماعي انجام دهـد  مذهبي دارند، تصور کند که بدون اين نيروي عظيم مي

گفت  ها سخن مي زبان سخت و دور از فهم توده  فضاي روشنفکري بود و به  چش در ايران، محدود به
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(. 281: 1383زاده،   بندي تقاضاهاي اجتماعي ناتوان بود )حسـيني  لهمين دليل از فهم و مفص  و به

که برطبق تئـوري    ويژه طبقات پايين آن  توان گفت که آنان روح حاکم بر جامعه انقالبي ايران، به مي

 سادگي کنار زده شدند.  بودند، را نشناختند و بنابراين به شان مي بايد پشتيبانان اصلي

نشين شهري به دليل دارا نبودن شـرايط یزم و کـافي بـراي مشـارکت در      حاشيهطبقات پايين و 

اي سـنتي  ماندنـد، و تنهـا از راه نهادهـ   هاي سياسي به طور سنتي از عضويت در احزاب باز مي فعاليت

ها ها امکان جذب آنها امکان پذير بود. عاليق سنتي اين قشر به مراسمتمانند مسجد، حسينيه و هيئ

گرديد، به خصوص در ايام محرم و رمضـان کـه   هاي ديني سبب حضور آنها در اين اماکن ميو آيين

جايگاه خاصي در ميان اين اقشار دارا بود. امام خميني با تئوريزه کردن ویيت فقيـه و ارائـه برداشـت    

اط سياسي از اسالم در دوران حضور خويش در نجف، ابتدا در دسترس روحانيون آنجا و سپس با ارتبـ 

ها و روحانيون به خصوص حـوزه قـم   ها با يکديگر در دسترس ساير حوزهوار روحانيون و حوزهزنجيره

-قرار گرفت. دسترسي روحانيون درون کشور به اسالم سياسي باعث شد تا روحانيون با داشتن شـبکه 

هـزار روحـاني چنـان رشـد سـريعي داشـته باشـد کـه          180هزار مسجد و  80اي متشکل از حدود 

: 1380)امجـد،   هاي مخفي و علني موجود رقيب هم نتوانستند همسـو بـا آن حرکـت کننـد    ازمانس

اي وسيع از روحانيون و اماکن مـذهبي  گرا با رهبري امام و  داشتن شبکه(. در واقع گفتمان اسالم83

ع ايـن  و مراسمهاي ديني از جمله اعياد و شهادتها به خصوص تاسوعا و عاشورا که شبکه توليد و توزي

نشـين  داد، مباني خود را در دسترس تمام اقشار و طبقات به خصوص قشر حاشيهگفتمان را شکل مي

گرا در پي سـرنگوني حکومـت پهلـوي و    سواد قرار دهد. در حيطه اهداف سياسي، گفتمان اسالمو بي

ايـن حيطـه   ايجاد حکومتي اسالمي به نام جمهوري اسالمي بود، از همين رو اکثر شعارهاي مردم در 

اي بود که فوکـو دربـاره   گونهه بر پايي جمهوري اسالمي بود. اين نزديکي ميان خواست امام ومردم ب

هـا فريـاد   زنند، وقتي جلوي گلوله در خيابانوقتي ايرانيان از حکومت اسالمي حرف مي»گويد: آن مي

و با اين کار شايد خطـر يـک    کنند،زنند، وقتي به آن زد و بندهاي حزبها و سياستمداران را رد ميمي

برد و به هـي  جـا راه   هاي که به همه جا راه ميخرند، چيزي جز اين فرمولحمام خون را به جان مي

انديشند کـه بـه ايشـان بسـيار نزديـک      گذرد. به نظر من مردم به واقعيتي ميبرد در سرشان مينمي

 (.39: 1377)فوکو،  است، زيرا خود بازيگر آن هستند

نهاي چش و ليبرال به دليل شرايط امنيتي ايجاد شده از سوي حکومت باعث شد تا از انجام گفتما

فعاليتهاي علني محروم شوند و به همين خاطر در ادامـه مبـارزه خـود دو رويکـرد متفـاوت را دنبـال       

نستند به مشـي  دا ها استفاده از ابزار غيرزباني را تنها راه ادامه مبارزه ميسري از اين گروه  نمودند. يک
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هـاي باقيمانـده ديگـر    همسلحانه روي آوردند تا اينگونه خود را در دسترس مردم قرار دهند. امـا گـرو  

استفاده از ابزار زباني را به طور محدود و در قالب انتشار کتاب و اعالميه ادامه دادند. استفاده از نوشتار 

-درک آن را براي عامـه مـردم دشـوار مـي    به دليل ميزان برد کم آن و پيچيده و فني بودن متن که 

ساخت، از کارايي یزم برخوردار نبود و اين گفتمانها تنها در ميان افرادي محـدود و مکانهـاي خـاص    

گرا عالوه بر استفاده از نوشتار با متني روان و ساده، از گفتار نيز در قالب قابل ارائه بود. گفتمان اسالم

گرا عـالوه بـر امکانـات و ابزارهـاي     گرفت. گفتمان اسالمهره ميهاي امام بتکثير و پخش سخنراني

خويش براي در دسترس قرار گرفتن، با نفي از جانب گفتمان پهلوي و ساير گفتمانها نيز در دسـترس  

 (.120: 1388 قجري،) مردم قرار گرفت

انطبـاق و  گرا به لحاظ آميختگيبا تـاريخ، ارزشـها و باورهـاي ذهنـي آحـاد جامعـه       گفتمان اسالم

سازواري بيشتري با نظام ارزشي جامعه ايران داشته و با نگاهي به بنيانهاي فکري سـاير گفتمانهـاي   

توان به اين نتيجه رسيد که همگي در نظام دانايي غير بومي ريشه داشـته  رقيب در عرصه انقالب مي

لت نتوانسـتند در عرصـه   و کمترين انطباق را با نظام ارزشي ملت مسلمان ايران نداشته و به همين ع

بنـدي  کشاکش و تعامل با ساير گفتمان ها به فراگيري دست يابند. گفتمانهاي تجـددخواه در مفصـل  

ها که هـي  گونـه مقبوليـت و جايگـاهي در بطـن      گفتماني خويش با استفاده از برخي عناصر و نشانه

نه گفتمان چش به رقم وجـود  به طور نمو جامعه نداشت، باعث کاهش دامنه اعتبارشان نزد جامعه شد.

هاي مثبت از قبيل برابرخواهي، امپرياليسم ستيزي، از بعد عقيدتي و فرهنگي سازواري عناصر و مولفه

شود و نگرش الحادي در بنياد انديشه  هاي اين گفتمان و متن جامعه مشاهده نمي چنداني ميان مولفه

هبي و ديندار جامعه ايـران، ايـن گفتمـان را از    عنوان يک عنصر ناهمخوان با متن مذ  اين گفتمان به

(. گفتمـان ليبـرال نيـز از ايـن قاعـده      81: 1386)خوشـروزاده،   دارد رسيدن به موقعيت برتر بـازمي 

شود، امـا از آنجـا کـه    مستثنئ نبود، آزادي، قانون و مجلس از عناصر مثبت اين گفتمان محسوب مي

باشـد، و در آن ديـدگاه مـادي بـر معنويـات ارجحيـت       مباني تفکر آن ريشه گرفته از فلسفه غرب مي

 داشت از اعتبار یزم براي کسب اکثريت در جامعه برخوردار نشد. 

 گرايي عام .5

سامان موجود   به دهي شرايط نا دنبال سامان  خود، به ي ها با طرح اسطوره قراري، گفتمان در دوران بي

خود را که منافع گروه محـدودي را   ي نياز دارند تا اسطوره ها دهي گفتمان هستند. اما براي اين سامان

شـود.   محقق مي گرايي عامدهد را به پندار اجتماعي تبديل کنند و اين امر تنها با يک روند  سامان مي
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حالت خود را نماينده تمـام    گيرند و در اين خود مي  ها خصلت استعاري به گرايي گفتمان در فرايند عام

د. نـ د تا رفتار آنها را همسو با منافع خويش سازمان دهند و تالش بر آن دارندان منافع مردم مي آمال و

گرا با برخـورداري از ايـن    گرايي است و گفتمان اسالم قابليت دسترسي و اعتبار دو ابزار یزم براي عام

ايـران از مشـروطه بـه بعـد      خود را به پندار اجتماعي تبديل کند. تاريخ معاصر ي ابزار توانست اسطوره

 است.بوده گرا با هم  هاي تجدد خواه و سنت سنت با مدرنيته در قالب جريان ي شاهد منازعه

توانسـت ايـن زنجيـره را    اسـالمي   انقـالب  در جريان  خميني  گرا به رهبري امام گفتمان اسالم

مـاني بـودن فضـاي اسـتعاري و     زير يک چتر درآورد، که دو عامـل آر   گسسته و سنت و مدرنيته را به

(. آرمـاني بـودن   140: 1384)سلطاني،  ترين اين دیيل بودند مهماز حضور شخصيت فرهمند امام 

رو برقراري نظم جديد بر محتـواي    ساخت، از همين گان پنهان مي فضايي استعاري، تضادها را از ديده

-که در ميان جريان ي امور کشور با آنده طرح شدن جمهوري اسالمي براي سامانم آن اولويت دارد.

گونه همراه شد، اما در نهايـت بـا حمايـت اکثريـت ايـن       هاي مخالف هاي سياسي گوناگون با واکنش 

درصدي مردم به آن خاتمه يافت. جمهـوري اسـالمي هماننـد يـک دال      98ها و کسب آراي  جريان

: 1386زاده،   )حسـيني  ر خود جـاي داد هاي سرکوب شده يک ملت را د آرزوها و آرمان ي تهي همه

هاي تجددخواه آمـال و اهـداف خـود را در جمهوريـت و طرفـداران اسـالم سياسـي در         (. گروه264

هاي تجددخواه با تمرکز بر جمهـوري و ماهيـت    کردند. گروه اسالميت، جمهوري اسالمي جستجو مي

اي را  نمودند و نقـش حاشـيه   فرض مياصلي نظام جديد دانستن آن پسوند اسالمي را ظاهر حکومت 

براي آن در نظر داشتند. بالعکس طرفداران اسالم سياسي با تمرکز بر اسالميت، واژه جمهوري را تنها 

هاي و در جهت نفي رژيـم سـلطنتي نـه از     دانستند که بنا به مصلحت عنواني براي شکل حکومت مي

شک نقش امام در آرماني نمودن  نه اصالتي ندارد. بيروي اعتقاد، از سوي امام پذيرفته شده و هي  گو

هـا و   استعاري حائز اهميت است، اما اين نکته هـم نبايـد از يـاد رود کـه ابهـام در نشـانه       ياين فضا

مفاهيم، ناشي از روند شتابان حرکت انقالب و فضاي خفقان پيش از انقالب امکـان تبيـين و تفسـير    

 ب نمود.گرا سلنظري را از گفتمان اسالم

هاي مانند آزادي، قانون، مردم، ویيت، روحانيت و فقه در کنار هم نقش  بندي نشانه امام با مفصل

هاي خويش با  داشتند. امام در سخنان و نوشتهاسالمي  انقالب سزايي را در ايجاد فضايي استعاري   به

پـردازد و بـه    اني خـويش مـي  آرمـ  ي آن به بازنمـايي جامعـه  نقد گفتمان پهلوي و تاکيد بر نکات منف

هاي رقيب در ايجاد پندار اجتماعي کمـک شـاياني    گرا نسبت به ساير گفتمانپيشتازي گفتمان اسالم

دليل ايجاد فضاي اختناق، حمايت از اسرائيل، تباهي نسل جـوان،    نمايد. امام حکومت پهلوي را به مي
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اسـي، نـابودي آزادي، اصـالحات ارضـي،     ترويج فساد و گسترش مراکز فساد، مخالفـت بـا قـانون اس   

)آيـين   المـال و تـرويج خـود بـاختگي     کميت مستشاران آمريکايي، غارت بيت نابساماني اقتصادي، حا

هاي مترقـي   نمايد. پس از نقد حکومت و جدا نمودن نشانه (، طرد مي199 - 208: 1387انقالب، 

پردازد. امـام در بيـان ويژگـي     گفتماني خويش ميهاي بکار رفته در گفتمان آن، به توليد معنا از نشانه

 (، حقـوق بشـر  400: 7 )صـحيفه امـام،   هاي سياسي ماننـد آزادي و رفـاه   نظام جديد از حضور نشانه

(، رجـوع بـه آراي   328: 5 )صـحيفه امـام،   هاي دينـي  (، حقوق زنان و اقليت402: 4 )صحيفه امام،

(، نفـي  26: 7 )صـحيفه امـام،   مستضـعفان  (، رفـع مشـکالت محرومـان و   322: 5 )همان، عمومي

- ( در آن اشاره دارد. در حوزه اقتصاد نظام جديـد از نشـانه  22: 11 )صحيفه امام، هرگونه ديکتاتوري

(، رشـد اقتصـادي و گسـترش صـنايع بنيـادين و      413: 11 )صـحيفه امـام،   هايي مانند خودکفـايي 

(، سـاخت  363: 5 )صحيفه امام، خواهد شددرآمدهاي نفتي براي زدودن فقر و نابرابري مردم هزينه 

( برخـوردار  19: 9)صـحيفه امـام،    ( و عدالت اجتمـاعي 495: 3 )صحيفه امام، ايران به دست ايراني

 خواهد بود.

خميني و دکتر شريعتي هر دو در ارائـه تفسـيري انقالبـي از تشـيع نقـش داشـتند، امـا اگـر           امام

کرد، امام  زندگي عاشورايي و تشيع سرد علوي دعوت ميشريعتي جوانان دانشگاهي و روشنفکر را به 

خميني با تکيه بر اعتبار مرجعيت به بازسازي تاريخي عاشورا، قيـام عليـه شـاه را هماننـد قيـام امـام       

کرد و آن را واجب ديني و تکليـف شـرعي   برابر معاويه قلمداد مي در علييزيد و امام  عليه حسين

ها را به مبارزه تشويق ر صف شهيدان کربال قرار داد و بدين ترتيب تودهشمرد، و شهيدان انقالب را د

گـرا بـا بازسـازي و سـازواري مفـاهيم تشـيع بـا        (. گفتمان اسـالم 267: 1386زاده،   )حسيني نمود

هاي مانند سازمان مجاهـدين خلـق    هاي موفقيت خود را بنا نهاد. گروه رويدادهاي انقالب يکي از پايه

عنوان علم مبارزه بـراي    ل که اسالم پتانسيل یزم را براي مبارزه ندارد، مارکسيسم را بهبا اين استدی

 تفاوت گذشتند. خود برگزيدند، و از نيرو بالفعل انقالبي اسالم بي

هـاي سياسـي اسـالم توانسـتند جنبـه انقالبـي و        گرا با احيا و بـاز تعريـف نشـانه   گفتمان اسالم 

  ... به سازند. مفاهيمي مانند، انتظار، شهادت، رستگاري، امامت، عدل، جهاد و  دادخواهي آن را برجسته

اي بازتعريف شدند که ديگر به معناي اميد به بر قـراري حاکميـت عـدل در آينـده و رسـتگاري      گونه

ها با دخالت الهي نيست، بلکه آمادگي روحي و عملي و اعتقادي براي اصالح، انقالب و تغيير و  انسان

گـرا  (. در پايان بايد گفت که گفتمان اسالم122 - 123: 1387)نظري و سازمند،  هان استضع ج

گرايـي اسـطوره خـويش را بـه پنـدار       با عناصر دروني و رهبري امام خميني توانسـت در مرحلـه عـام   
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 اجتماعي درآورد و با بازنماي نکات منفي گفتمان مسلط، حکومت آرماني خود را به نمايش در آورد.

 گيري يجهنت

در ايران، رخدادي بزرگ در دنياي پرتالطم معاصر بوده است. اين انقالب اجتمـاعي،  اسالمي  انقالب 

شـناختي اسـالم   از زواياي گوناگوني مورد واکاوي قرار گرفته است. انقالب اسـالمي، خـروش نشـانه   

التقاطي( و ليبـرال  سياسي عليه سه گفتمان پهلويسم )به عنوان گفتمان هژمون(، چش )مارکسيستي و 

عنوان رهبر و ايـدئولوگ انقـالب     گرا بود. شاخ  و معيار اين گفتمان در شخ  امام خميني، بهملي

بندي نشـانگان خـويش بـه گـرد     اي کاريزماتيک، توانست با مفصليابد. امام با داشتن وجهه نمود مي

 ه بگيرد.ايران را برعهد 1357نشانه مرکزي اسالم، رهبري عالي انقالب سال 

-انقالبـي مـي   - گـرا از اسـالم سياسـي   محور و کانون گفتمان انقالبي امـام را خوانشـي کـنش   

ساخت.گفتمان امام خميني، گفتماني عام، فراگير، داراي قابليت اعتبار و دسترسـي بـود کـه توانسـت     

. گفتمان امـام  ها و رويارويي با گفتمان پهلوي بکشاند مردم ايران را در يک بسيج حداکثري به خيابان

ارزي هويت و ديگري و زنجيره هم سلبي بود. - اي دوسويه، داراي رويکردي ايجابيخميني، در رويه

و منطق تفاوت در اين گفتمان نمود يافته بود. در چارچوب اين گفتمان، مرزهـاي هـويتي بـه نيکـي     

اسالم ناب محمدي از خودي و غيرخودي بر مدار  روشن شده بود. در منظومه نشانگاني حضرت امام،

اي از  شــدند. گفتمــان سياســي ايشــان، بــا شکســتن چــارچوب ملــي، بــه گونــه يکــديگر مجــرا مــي

گرايي اسالمي نزديک شده بود. در اين فراگرد، اصـول، مـوازين و مرزهـا     انترناسيوناليسم و بين الملل

شد. هر چنـد بـه واسـطه    برپايه منافع اسالمي و در چارچوبي فراتر از مرزهاي ملي کشور جستجو مي

الزامات بيروني، به ويژه پس از جنگ تحميلي انديشه سياسي ايشان به سوي پنداشت ايران به عنوان 

 ام القراي جهان اسالم گرايش بيشتري يافت.

زبان امام خميني، زباني نرم، همه فهم، مقبـول، سرشـار از اسـطوره و نمـاد و مـذهبي بـود. وي       

عنوان رهبر مذهبي و پيشواي سياسي را بـا هـم درآميختـه بـه گفتمـاني       توانست دو جايگاه خود، به

گر براي جامعه هنگامه خويش بـه ارمغـان بيـاورد. در سـايه وجـود رهبـري فرهمنـد،        فراگير و بسيج

گرا توانست پـيش و پـس از انقـالب همـه دگرهـا و      سازمان قوي و ايدئولوژي فراگير، گفتمان اسالم

انقـالب  در جريـان   يه رانده و پهنه سياسي کشـور را از آن خـويش سـازد.   همآوردهاي خود را به حاش

گراي چش و ليبرال، گفتماني فراخور هاي نخبهدر ايران، امام خميني توانست در برابر گفتماناسالمي  

هـا  هاي مدرن ليبرالبا فهم و ظرفيت جامعه خويش به دست بدهد. در اين گفتمان، از آن دشوارگويي
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ها خبري نبود. امـام خمينـي، توانسـت مفـاهيم سـنتي جامعـه ايرانـي و        فني و دشوار چشو گفتمان 

اسالمي را زنده کرده، برخي مفاهيم نو را با باور به فقه پويا از دل دين بيرون بکشد و افزون بـر ايـن   

ريخي و هاي مدرن را در بستري شرعي و ديني به جامعه ارائه بدهد. امام خميني، حافظه تـا  دو، انگاره

هـاي مـردم ايـران، در امـام خمينـي و گفتمـان       مشترک جامعه ايراني را موردتوجه قرار داده بود.توده

-ديدند که هويت ايشـان را معنـا مـي   اي را ميگراي برآمده از انديشه وي، ايدئولوژي و انديشهاسالم

در پي درمان ايـن  بخشيد. امام خميني تنها کسي بود که با درک بحران هويت جامعه هم هنگامش، 

درد برآمد. ايدئولوژي اسالمي وي، برطرف کننده خال و آنومي جامعه ايراني در ان هنگامه بود. بسـيج  

اي که از سوي امام، چـه در جريـان انقـالب و چـه پـس از آن در جنـگ تحميلـي، اسـتوار بـر          توده

جاهد، شهيد و شـهادت را  جهاد، م هاي جامعه ايراني بود.معنابخشي به زيست فردي و اجتماعي توده

 توان اوج اين معنابخشي دانست. امام خميني توانست افراد را به گونه در راستاي گفتمان اسـالمي مي

 ايراني خود بسيج نمايد که آنان حتي حاضر به نثار جان خود در راه آن باشند. -

دينـه در ايـران،   هاي منتج به انقالب اسالمي، و در سايه نبـود جامعـه مـدني قـوي و نها    در دهه

... در چارچوب  ها وگرا توانست با در دست داشتن شبکه گسترده مساجد، تکايا، حسينيهگفتمان اسالم

اي دربردارنده عمل کند. روحانيون به رهبري امام خميني بازيگران اصلي اين سـازمان بودنـد.   سامانه

هـاي  شتند تا زمينه ارتباط امام با تودهشد، وظيفه داها که عموما از سوي روحانيون اداره مياين شبکه

گر امـام خمينـي از رهگـذر ايـن شـبکه      مردم و بالعکس را به انجام برسانند. رهبري فرهمند و بسيج

 شد.فراگير و نيرومند در درون جامعه گسترش يافته و اعمال مي

متوسط سنتي  گرا به رهبري امام خميني، طبقاتگذاري و جامعه هدف گفتمان اسالمکانون نشانه

هاي پايين و حاشـيه شـهري، و روسـتاييان بودنـد کـه در      به ويژه دو طبقه روحانيون و بازاريان، یيه

شدند. اين طبقات و شئون اجتماعي، نيرو و بدنـه  خوانش اين گفتمان با عنوان مستضعفين خوانده مي

گرايـان بودنـد. امـام    ن اسـالم انقالب را فراهم آوردند. آنان پذيرندگان و حامالن ايدئولوژي و گفتمـا 

خميني با گفتمان در دسترس و معتبر خويش توانست آنان را خويش بسيج نمايد. امام خميني رهبري 

ايرانـي   -  کوشيد تا معاني ديرپاي اسـالمي اي مدرن بود، وي با درک اين جايگاه ميسنتي در جامعه

 ارائه دهد. 1350را به فراخور جامعه ايراني دهه 

 عنابم

محمدی و محمد  ، چاپ یازدهم، ترجمه احمد گلایران بین دو انقالب( 1384آبراهامیان، یرواند ) .1
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 ولیالنی، تهران: نشر نی  ابراهیم فتاحی

 و اسواتید  امور   معاونت :قم ،ایران اسالمی انقالب در سیاسی بسیج فرایند (1374)شجاع احمدوند، .2

 .اسالمی د وس

، تهوران: سوازمان انتشوا ا     شناس ی پ د در ای ران     انجری  ( 1387حاجیکالیی، حمیود )  احمدی .3

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

 ، تهران: نشر قرمس.شناسی سیاسی ایران درآمدی بر جامعه ( 1385ازغندی، علیرضا ) .4

، امام خمینی و حکرمت اسالمی )احکام حکورمتی  مصلحت به مثابه روش( 1378افتخا ی، اصغر ) .5

 خمینی ، تهران: مرسسه تنظیم و نشر آثا  امام7آثا و مصلحت(، مجمرعه 

رایی و تجدد طلبی در ای ران ب ین دو   گ شناختی سنت  بازخوانی جامعه( 1383افشا کهن، جوراد )  .6

 ، تهران: آوای نر .انقالب

، رویکردهای غالب در تحلیل گفتمان انتق ادی ( 1386زاده، فردوس، غیاثیان، مریم سادا  ) آقاگل .7

 39 - 54، 1، شما ه 3،دو ه زبان شناسیمجله زبان و 

 ، تهران: شرکت انتشا ا  علمی و فرهنگی.تحلیل انتقادی گفتمان( 1385زاده، فردوس ) آقاگل .8

 ، تهران: مرسسه تنظیم و نشر آثا  امام خمینی. صحیفه امام( 1378اهلل ) خمینی، سید  وح امام .9

، ترجمه حسین مفتخری، تهران: ساالری ن ایران؛ از دیکتاتوری سلطنتی تا دی( 1380امجد، محمد ) .10

 باز.

 ، تهران: مؤلف.انقالب ایران در دو حرکت( 1363باز گان، مهدی ) .11

جمشوید شویرازی، تهوران: فورزان      ی ، ترجمهروشنفکران ایران و غرب( 1377بروجردی، مهرزاد ) .12

  وز.

 پ دانشگاه تهرانی انتشا ا  و چا ، تهران: مرسسهانقالب و بسیج سیاسی( 1372بشیریه، حسین ) .13

 ، چاپ هشتم، تهران: نشر نی.شناسی سیاسی جامعه( 1381بشیریه، حسین ) .14

 ، تهران: گام نر.موانع توسعه سیاسی در ایران( 1387بشیریه، حسین ) .15

چواپ پونجم، ترجموه: مهودی      شوشیان آرمانخواه )ناکامی پد در ای ران،  ( 1381بهروز، مازیا  ) .16

 پرتریی، تهران: ققنرس.

، تهران: مرسسه تحقیقا  و ترسعه علرم گفتمان  پادگفتمان و سیاست( 1383مد ضا )تاجیک، مح .17
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 انسانی.

 پر ، تهران: نی.  ، ترجمه هرمز همایرنمقدمات سیاست( 1381تانسی، استیرن دی ) .18

زاده، تهران: پژوهشگاه امام خمینی و  ، ترجمه علی مرشدیاز بسیج تا انقالب( 1385تیلی، چا لز ) .19

 اسالمی.انقالب 

 ، ترجمه مهدی پا سا، تهران: سر ه مهر.شناسیمبانی نشانه( 1386چندلر، دانیل) .20

 ، قم: مرسسه انتشا ا  دانشگاه مفید.اسالم سیاسی در ایران( 1386زاده، محمدعلی ) حسینی .21

ناموه علورم    ، فصول "نظریه گفتم انی و تحلی ل سیاس ی   "( 1383علی )زمسوتان  زاده، محمد حسینی .22

 .28م، شما ه سیاسی، سال هفت

 یعهمراه با شرح وقا های حضرت امام خمینی کوثر  مجموعه سخنرانی( 1374)خمینی،  وح اهلل  .23

 .، تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثا  امام خمینی3ج  ،یانقالب اسالم

تهران: مرسسوه تنظویم و نشور     اسالمی )برگزیده اندیشه امام،  آیین انقالب( 1387اهلل ) خمینی،  وح .24

 مام.آثا  ا

به مناسبت هجدهمین سال ا تحال امام، مرسسه نشر آثوا    صحیفه امام)نرم افزار، خمینی،  وح اهلل،  .25

 3امام، مرکز تحقیقا  اسالمی، نسخه 

اسالمی رهیافتی پسامدرنیستی از منظ ر تحلی ل    یشل فوکو و انقالب( م1386خرشروزاده، جعفر ) .26

 .32و  31، پژوهشنامه متین، ش گفتمان

، ترجمه مظفر قهرموان، چواپ چهوا م، آبوادان:     شناسی درآمدی بر نشانه( 1389سن، آنه ما ی) دینه .27

 نشر پرسش

 ، تهران: نشر  وزنه.مقدمه ای بر انقالب اسالمی( 1388زیباکالم، صادق ) .28

 ، تهران:گام نر.ناگفته های انقالب و مباحث بنیادین ملی( 1383سحابی، عز  ا.. ) .29

ها  ، ترجمه غالمرضا جمشیدیگرایی اس بنیادین: اروپامداری و ظهور اسالمهر( 1379سعید، بابی ) .30

 و مرسی عنبری، تهران: انتشا ا  دانشگاه تهران. 

ناموه علورم    ، فصول "تحلیل گفتمان ب ه مثاب ه نظری ه و روش   "( 1383سلطانی، علی اصغر )زمستان .31

 .28سیاسی، سال هفتم، شما ه 

ن و زبان )سازوکارهای جری ان ق درت در جمه وری    درت  گفتما( ق1384اصغر ) سلطانی، علی .32
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 ، تهران: نشر نی.اسالمی ایران،

ه ای اجتم اعی در اندیش ه و عم ل      گیری کنش روند شکل( 1390ضیاءالدینی، مهدی عبدالهی ) .33

 ، فصلنامه  هاو د. خمینی امام

تهران: آزادی ، 1378تا  1358های سیاسی ایران  کالبدشکافی جناح( 1378نیا، حمید ضا ) ظریفی .34

 اندیشه.

، فصولنامه  اس المی ای ران   بسیج من ابع در انق الب  ( 1390شکری، عباس و احسان فرهادی ) عباس .35

 . 1پژوهشنامه انقالب اسالمی، سال اول، شما ه 

پیران و دیگران، ویراستا ان  ، ترجمه فاطمه شایستهتحلیل انتقادی گفتمان( 1379فرکالف، نر من ) .36

 ها. جر، تهران: مرکز مطالعا  و تحقیقا   سانهمحمد نبری و مهران مها

، ترجمه علوی  "ها پارپوبی برای تحلیل گفتمان سیاسی در رسانه"( 1388فرکالف، نر من )پاییز  .37

 .47، شما ه 12 اد، علرم سیاسی، سال  اصغر سلطانی و محمد ناصری

 .یا شاد، تهران: نشر ن، چاپ پنجم، ترجمه: فرهنگ انقالب ها یپرداز یهنظر( 1390فر ن، جان ) .38

استراتژی و عملکرد س ازمان مجاه دین خل ر در برخ ورد ب ا جمه وری        (1386فرزی، یحیی ) .39

 35و  34، پژوهشنامه متین، ش اسالمی

 ، ترجمه: معصرمه همدانی، تهران: هرمس.ایرانیان په رویایی در سر دارند( 1377فرکر، میشل ) .40

، پژوهشونامه  اسی امام خمینی در انقالب اس المی تحلیلی بر گفتمان سی( 1388قجری، حسوینعلی )  .41

 .45متین، ش 

، پژوهشنامه متوین،  گفتمان سیاسی حضرت امام خمینی و گفتمانهای رقیب( 1385قیصری، نر اله ) .42

30 . 

، ترجمه: عبودالرحیم گوراهی، چواپ دوم، تهوران:     های انقالب اسالمی ریشه( 1375کدی، نیکی ) .43

 دفتر نشر فرهنگ اسالمی. 

اس المی   شناختی از تحوالت سیاسی انق الب  حلیلی جامعه(  1384اهلل ) تابستان هی، نعمتالل کرم .44

 .30(، فصلنامه علرم سیاسی، ش 1360تا مرداد  1357)بهمن  ایران
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