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چکيده:
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توضیح مي دهد چگونه با برجسته کردن برخي نمادها توسط روشنفکران و
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مقدمه

پيش از شروع بحث یزم است چند نکته توضيح داده شـود :اوی مـراد مـا از سياسـت در ايـن مقالـه
معناي روزمره و متداول آن ،يعني صرفا مسائل مربوط به حاکميت و نهاد قدرت سياسي نيست ،بلکـه
همه شئونات حيات اجتماعي انسان را در بر ميگيرد .ثانيا مراد از زبان نيز تنها یيه بيروني و ظاهري
آن ،يعني زبان بعنوان وسيله ارتباطي نيست ،بلکه آن امر احاطه کنندهاي است که همچـون هسـتي؛
جهان و سنت و تاريخ و فرهنگ ما را در بر گرفته است و بر ما تسلط دارد .انسان موجودي اجتمـاعي
است که از بدو تولد در يک جامعه و تاريخ و سنت خاص ،هستي خويش را آغاز مـيکنـد و از همـان
لحظه خود را در ميان ديگران و در ارتباط با آنها مييابد .سياست در همـين ارتبـاط ميـان انسـانهـا
شکل ميگيرد .بنابراين جايگاه سياست در جهان مشترک انسانها و در روابط آنها قرار دارد .زبـان نيـز
در همين فضا واقع ميشود .زبان در بنياد خود «بودن با ديگران» است .انسان از راه زبـان در جهـان
مشترک با ديگران زندگي ميکند .بنابراين سياست و حيات اجتماعي ما با زبان ارتباط تنگاتنگي دارد.
زبان يک ملت نشانه سابقه تاريخي آن ملت است .براي مثال ملتي که در طول تاريخ همـواره در
شرايط ناامن و ناپايدار ،در معرض حمله و هجوم اقوام ديگر بوده است و اموال و انفس او مورد تـاراج
واقع شده ،روحيات بياعتمادي ،فرصت طلبي و خودمـداري ،پنهـانکـاري و مالحظـهکـاري ،دروغ و
فريب و دشمني در آن جامعه رواج مييابد و زبـان تـاريخياش مملـو از عبـارات و واژههـا و ضـرب
المثلهايي ميشود که بيانگر اين روحيات است .مثل :گليم خودت را از آب بيرون بکش ،دوسـتي بـا
هر که کردم خصم مادرزاد شد ،خـواهي نشـوي رسـوا همرنـگ جماعـت شـو و غيـره( .فراسـتخواه،
 )106 :1395و يا ملتي که همواره تحت شرايط استبدادي زندگي کرده ،روحيات تملق و چاپلوسي،
احساس بي وجودي ،مفعوليت سياسي و بازيچه دست قدرت بودن که منجر به نابود شدن عزت نفس
انسان ميشود ،بين آن مردم رواج مـييابـد( .عينـا )145 - 144 :وقتـي نهـاد خـانواده و سياسـت،
اقتدارگرايانه و پدرسایرانه است ،نوعي مشروعيت براي خشونت بـه بـار مـيآيـد .ايـن کمـالگرايـي
پدرسایرانه به تعليم و تربيت خشن مشروعيت ميبخشد( .عينا )70 ،شـرايط اجتمـاعي زبـان خـاص
خود را توليد ميکند و اين زبان به بازتوليد آن شرايط ميپردازد .مجموعه روحيات فردي و اجتمـاعي،
واژهها و ضرب المثلها ،عادات و اخالقيات يک ملت ،فرهنگ آن ملت را تشکيل ميدهد.
در اين مقاله به تحول زبان سياسي در ايران پرداخته شده است ،از زمان قاجار تا انقالب اسـالمي
سال  .1357سوال اصلي اين مقاله عبارت است از اينکه زبان سياسي در يک جامعـه چگونـه تغييـر
ميکند و تغيير آن چه تاثيري بر ساير جنبههاي زندگي انسان ميگذارد .و فرضيه ما عبـارت اسـت از
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اينکه تغيير زبان سياسي ،نتيجه تغيير زاويه نگاه به زندگي و سـبک انديشـيدن اسـت .زبـان سياسـي
بخشي از زبان زندگي و فرهنگ در يک جامعه است ،با روي دادن تحول در نگـاه بـه زنـدگي ،زبـان
زندگي و فرهنگ نيز متحول ميشود و تحول زبـان سياسـي را در پـي دارد .از سـوي ديگـر زنـدگي
اجتماعي از طريق نمادها ساخته ميشود و سرشار از بازنماييهاي ايدئولوژيکي است .با تغيير نمادها و
ايدئولوژيها ،جهان سياسي و اجتماعي نيز تغيير ميکند و زبان سياسي تحول مييابد .ما ابتـدا نقـش
نماد و ايدئولوژي را در شکلگيري زبان سياسي يک جامعه توضيح ميدهيم .پس از آن زبان سياسـي
ايران قبل از مشروطه را بررسي کرده ،سـپس بـه تحـول زبـان سياسـي در دوران مشـروطه و دوران
پهلوي ميپردازيم و به اين ترتيب نشان ميدهيم تغيير زبان سياسـي در يـک جامعـه چگونـه وجـود
انسانها و حيات اجتماعي آنها را دچار تحول بنيادي ميکند.
 .1نقش نمادها و ايدئولوژيها در تکوين فضاي فرهنگي و زبان سياسي جامعه

ارنست کاسيرر انسان را حيوان نمادپرداز تعريف ميکند و پيـر بورديـو ،جامعـه شـناس فرانسـوي ،در
روابط ميان طبقات اجتماعي ،اهميت بسياري براي سلطه نمادين قائل ميشود و معتقد اسـت سـلطه
در عرصههاي نمادين به مراتب مهمتر از سلطه در عرصههاي عيني است و قدرت نمادين عاليتـرين
نوع قدرت در جامعه است .قدرت نمادين قدرتي است کـه در ميـدان هـاي هنـري ،ادبـي ،ورزشـي و
سياسي وجود دارد و در روابط انسانها نهفته است .سلطه متکي بر قدرت نمادين به سادگي اسـتمرار
مييابد زيرا مشروعيت آن توسط اکثريت مردم پذيرفته شده است( .استوار )59 :1392 ،روین بارت
نظريه پرداز ادبي و نشانه شناس فرانسوي نيز معتقد است انسان نماد را نمي سازد ،نماد انسان را مي-
سازد .آدمي از لحظهاي که وارد اين جهان مي شود ،خود را در ميان نمادهايي که از قبل وجود داشته-
اند مي يابد و اگر وارد اين نمادها نشود انسانيت او تکوين نخواهد يافت .او همواره بـر اسـاس نمادهـا
زندگي ميکند( .احمدي )242 :1395 ،اما در ادبيات سياسـي بـه جـاي نمـادپردازي از ايـدئولوژي
صحبت ميشود .يعني سوژه در يک نهاد ايدئولوژيکي تحت استيالي يـک هژمـوني خـاص تکـوين
مييابد .لويي آلتوسر معتقد است« :ايدئولوژي رابطه تخيلـي افـراد را بـا شـرايط واقعـي هسـتيشـان
بازنمايي ميکند( ».آلتوسر )57 :1386 ،به عقيده آلتوسر جهان ،از بازنمـاييهـاي ايـدئولوژيک کـه
سوژه در آن روابط خود را ميسازد به وجود ميآيد .درواقع ايدئولوژي نقابي است که بر واقعيت نهـاده
شده ،تصورات ما را از آن شکل ميدهد و ما تصورات خود را واقعيت ميپنداريم.
آلتوسر براي توضيح چرايي و چگونگي مطيع بودن سوژه در نظام سياسـي از مفهـوم ايـدئولوژي
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استفاده مي کند .او معتقد است دولت براي بازتوليد قدرت در جامعـه از دو مکانيسـم بهـره مـيگيـرد:
مکانيسم سرکوب ،که از طريق خشونت عمل مي کنـد و بـه حـوزه عمـومي تعلـق دارد ،و مکانيسـم
دستگاههاي ايدئولوژيک ،که از طريق ايدئولوژي عمل ميکند و مربـوط بـه حـوزه خصوصـي اسـت.
آلتوسر در کتاب «ايدئولوژي و دستگاه ايدئولوژيک دولت» معتقد است براي تصاحب قـدرت سياسـي،
اکتفا به دستگاههاي سرکوبگر مثل پليس ،ارتش و زندان ،به تنهايي کافي نيست .اگر امکان نفوذ در
دستگاههاي ايدئولوژيک فراهم نشده باشد ،تصاحب قدرت سياسي بسيار مشکل اسـت .دسـتگاههـاي
ايدئولوژيک با مجاب کردن سوژه ،مطيع بودگي آن را تامين ميکنند و عبارتند از نهادهايي همچـون
مذهب ،خانواده ،نظام آموزشي ،رسانههاي گروهي ،زبان و فرهنگ .اين نهادها ،هنجارهاي اجتمـاعي
را تعيين ميکنند .اين هنجارها طبق منافع طبقات حاکم به وجود آمدهاند و براي حفظ موقعيت طبقـه
حاکم ،آنها را بعنوان تنها قدرتي که با عـرف عـام مطابقـت دارنـد ،طبيعـي جلـوه مـيدهنـد .يعنـي
هنجارهاي اجتماعي به لحاظ ايدئولوژيک متضمن منافع طبقه خاصي هستند اما ساير طبقات آنهـا را
طبيعي تلقي ميکنند( .فيسک )120 - 119 :1383 ،کارکرد اصلي ايدئولوژي ،سوژه سازي اسـت.
ايدئولوژي فرد را به مثابه سوژه مورد خطاب قرار ميدهد ،آلتوسر آن را استيضاح مينامد .بعـد از ايـن
فراخواندن ،با اجابت دعوت يا استيضاح ايدئولوژي ،فرد به سوژه تبديل ميشـود و بـه بازتوليـد وضـع
موجود مي-پردازد .کارکرد اصلي اين فراخواندن و استيضاح ،بازشناختن سوژه ايـدئولوژيک و بازتوليـد
ايدئولوژي است .بنابراين هر يـک از مـا سـوژهاي در ايـدئولوژي و تـابعي از آن هسـتيم .در سـاحت
ايدئولوژي ،سوژه درگير توهمي خيالي است و ميپندارد فاعل مختار است و اوست که انتخـاب مـي-
کند ،درحالي که اين ايدئولوژي است که او را فراميخواند .اين توهم باعث بازتوليد کـردن ايـدئولوژي
توسط سوژه شده و عاملي براي مطيع بودگي سوژه نيز هست.
دستگاههاي ايدئولوژيک دولتي در آلتوسر ،همپايه هژموني جامعه مدني در گرامشي اسـت .طبـق
نظريه گرامشي در يک جامعه آنچه بيشترين اهميت را دارد فرهنگ است .نهادهاي مهم جامعه مدني
مانند مدرسه ،اماکن مذهبي ،خانواده و وسايل ارتباطي مثل روزنامه و تلويزيون ،عوامل اصلي حفـظ و
بازآفريني فرهنگ هستند .دولت با نفوذ در اين نهادها ،هژمـوني خـود را بـر جامعـه حـاکم و قـدرت
سياسي را محکم مي کند .هژموني نظامي از باورها و ارزشهاست که مويد طبقه حاکم است و طبقـه
حاکم بوسيله آنها ،طبقات ديگر جامعه را به پذيرش ارزشهاي مورد نظر خود ترغيب کرده ،بـا ايجـاد
رضايت عمومي در جامعه سلطه خود را حاکم ميسازد .بنابراين هژموني يعني توليد رضايت و اجمـاع
فرهنگي .زندگي در جامعه مدني يعني زندگي تحت سلطه يک هژموني خاص .امـا هژمـوني تعـادلي
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پويا است .قدرت هژمونيک به اين دليل که به رضايت اکثريت تحت سلطه نياز دارد ،نميتواند يکبـار
براي هميشه از سوي طبقه مسلط اعمال شود .هژموني بايد تـامين ،بازتوليـد و حفـظ شـود .حفـظ و
تداوم هژموني از سوي جامعه مدني نيازمند اين است که طبقه حاکم به عاليق و گرايشهاي گـروه-
هاي تحت سلطه خود توجه کند و به يک موازنه منطقي با آنها برسد .به اين ترتيـب در يـک جامعـه
هژمونيک ميزان بایيي از اجماع و وفاق و ثبات اجتماعي به وجود ميآيد و طبقـات تحـت سـلطه از
آرمانها و ارزشهاي مورد نظر طبقه مسلط حمايت ميکنند .اما اگر ايـن رضـايت عمـومي و اجمـاع
فرهنگي از سوي حکومت به هر دليل دچار خدشه شود ،در ميـان نيروهـاي تحـت سـلطه در جامعـه
نوعي مقاومت شکل ميگيرد و توسط نخبگان جامعه نظـام ارزشهـا و باورهـا و نمادهـاي جديـدي
مطرح ميشود ،در صورتي که تودهها با اين ارزشهاي جديد همراه شوند ،هژموني حاکم دچار تزلـزل
و ويراني شده ،هژموني جديد حاکم ميگردد .از ديدگاه نظريه هژموني ،فرهنگ هستي ثابتي نـدارد و
متاثر از مبارزات و منازعات جاري است .فرهنگ توده حوزه برخورد بين نيروهاي مسـلط و نيروهـاي
تحت سلطه در جامعه است .يعني ديالکتيکي بين حوزه تسلط و حوزه مقاومـت و کشمکشـي بـر سـر
هژموني در فرهنگ وجود دارد.
هر فرهنگي حاوي يکسري کدهاي اطالعاتي ميباشد که به هنجارها و رفتارها ترجمه ميشوند.
اين کدها از طريق تعامل اجتماعي در ذهنيت جمعي جريان مييابند و شيوههـاي درونـي شـدهاي از
انديشيدن را شکل ميدهند .اگر در فرهنگي خشونت وجود دارد ،حاوي کدهاي اطالعـاتي خشـونت-
ورزي است .همه نگرشها ،الگوها ،طرزفکرها و نگاههاي ما کدهاي اطالعاتي هسـتند( .فراسـتخواه،
 )106 - 103 :1395نخبگان جامعه حامالن کدهاي اطالعاتي هستند که فرهنگ و ايدئولوژي را
در جامعه توليد مي کنند .براي تغيير يک فرهنگ ،ابتدا بايد نخبگان دست به کار شوند ،پس از آن پدر
و مادرها که نخستين انتقال دهندگان کدها به فرزندان هستند ،و بایخره معلمان و متوليـان تعلـيم و
تربيت در جامعه ،ميتوانند کدهاي نامطلوب را با کدهاي مطلـوب جـايگزين کننـد( .عينـا )109 ،بـا
تغيير دادن کدهاي اطالعاتي ميتوان شيوه انديشيدن و نگاه به زندگي را در يک جامعه تغييـر داد .در
نتيجهي آن زبان سياسي و نحوه زيست اجتماعي نيز تغيير ميکند.
فرهنگ هر ملت سرشار از نمادهايي است که در ذهنيت آن ملت نهفته است و حاصـل قـرنهـا
تالش مادي و معنوي انسانهايي است که در آن کشور زيستهاند .ايران بعنوان کشوري کهن ،ذهنـي
نمادين دارد که در طول تاريخ چندهزار ساله اين کشور در عصر باستان شکل گرفته و تا امروز تـداوم
يافته است .کشور ما تحت تاثير سه جهان نمادين واقع شده است :جهان نمادين ايران باستان ،جهان
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نمادين اسالمي  -شيعي و جهان نمادين تجدد غربي( .استوار )66 :1392 ،در اين ميـان پـاره اي از
عناصر نمادين فرهنگ ايراني تداوم يافته و پاره اي دستخوش دگرگـوني شـده اسـت .پـس از حملـه
اعراب و ورود اسالم به ايران ،از آنجا که هـر دو فرهنـگ ،فرهنگـي شـرقي بـود و همچنـين هـردو
يکتاپرست بودند ،بنابراين بين نمادهاي ايراني و اسالمي چندان تعارضي به وجود نيامد و ايرانيها بـه
راحتي توانستند بين خود و فرهنگ جديد وارد شده همساني و تشابهات بسيار پيـدا کننـد ،بـه همـين
دليل از گذشته خود دچار گسست نشده ،نمادهاي باستاني خود را در قالب نمادهاي شيعي احيا کردند.
اما با ورود نمادهاي غربي به دليل تعارضي که بين آن نمادها بـا نمادهـاي بـومي ايرانـي بـود ،ايـن
گسست ايجاد شد .پس از آن جامعه نيز دچار شکاف شد ،بخشي از مردم به دنيـاي سـنت و تـاريخ و
فرهنگ خود وفادار ماندند ،بخشـي مدرنيتـه را انتخـاب کردنـد ،و چـون نخبگانمـان نتوانسـتند بـين
نمادهاي مدرن و نمادهاي بومي هماهنگي ايجاد کنند اين تعارض همچنان با وجود گذشت بـيش از
صد سال از ورود نمادهاي غربي به کشور ما وجود دارد.

 .2نمادها و زبان سياسي ايران قبل از مشروطه:

جامعه ايران از ابتداي تاريخ اين کشور ،از صدها قوم و قبيله متفرق و متخاصم تشـکيل مـيشـد کـه
هرکدام نژاد ،زبان ،فرهنگ ،تعصبات و عقايد خاص خود را داشتند .پادشاهان ايران باستان ،اين کشور
را به ايایتي تقسيم کرده ،آن را به صورت يک امپراتوري که از ملتهاي متعددي تشکيل شده ،اداره
مي کردند .با مرگ امپراتوريهاي باستاني که پس از حمله اعراب و ورود اسالم به ايران اتفـاق افتـاد،
تمام حکومتهاي بعدي تا انقالب مشروطه منشأ قومي و قبيلگي داشت .اوضاع ايران در اين 1400
سال به گونهاي بود که با بروز اولين آثار ضعف در قدرت مرکزي ،اقوام و قبايل ديگر بـر آن شـورش
کرده ادعاي استقالل مي کردند .بنابراين اعمـال قـدرت و زور تنهـا راه ايجـاد وحـدت و حاکميـت ،و
جلوگيري از فروپاشي ايران بود.

در اوايل قرن نوزدهم ،ايران کشوري بسيار عقب مانده بود .از نظـر اجتمـاعي  5الـي  6ميليـون
جمعيت داشت که بيش از يک سوم آن صحرانشين بودند ،در قالب ده هـا ايـل و طايفـه کـه در ايـن
سرزمين پهناور پراکنده بوده و در ابتدايي ترين شرايط تمـدني زنـدگي مـي -کردنـد .مـابقي آنهـا 80
درصدشان روستانشين و  20درصد شهرنشين ،و اکثريت قريب به اتفاق نيز بـيسـواد بودنـد .از نظـر
اقتصادي ،اقتصاد ايران متکي به کشاورزي و شباني بود و مراکز توليدي دور از هم بصورت خودکفا و
بي-ارتباط با هم زندگي مي کردند .فقدان ارتباطات به دليل فقدان راه و وسيله حمل و نقـل بـود .بـه
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همين ترتيب و به طريق اولي ،آنها از جهاني که در آن ميزيستند نيز بيخبر بودنـد .از نظـر سياسـي
پادشاه در رأس حکومت قرار داشت و فرمانرواي مطلق بود .حکمش قانون ،ارادهاش مطلق ،کالمـش
حق ،منوياتش واجب ایطاعه و وجود مبارکش سايه خدا بود بر روي زمين .نه حزبي وجود داشت ،نـه
تشکيالت سياسي ،نه حق و حقوق صنفي ،نه امنيت سياسي ،نه پناهگاه اجتماعي و نه هـي قـانون و
قدرت ديگري که بتواند در مقابل حکومت عرض اندام نمايد .توده مردم رعيت به حساب ميآمدنـد و
تنها انتظاري که از آنها مي رفت اين بود که همچون گله گوسفندان از شبان خـود يعنـي قبلـه عـالم
اطاعت کنند( .زيباکالم)49 - 44 :1394 ،
اينگونه حکومت در ايران قدمتي چند هزار ساله دارد .از ابتداي تاريخ اين کشور به دليـل شـرايط
جغرافيايي و تنوع نژادي و قومي و مذهبي ،همچنين به دليل واقع شدن در يک منطقه پر از حادثـه و
ناامني ،استبداد به ناچار تنها انتخاب موجود در اين کشور بـوده اسـت .نـوع نظـام سياسـي در ايـران
سلطنتي و مادام العمري بود .اين شرايط بعد از ورود اسالم به ايران نيز چندان فرقـي نکـرد و همـان
روال سابق ادامه يافت .شاه تبديل شد به خليفه .شاه جانشين خدا بر زمين بـود ،خليفـه نيـز جانشـين
پيامبر خدا بود و همان سايه خدا بودن بازتوليد شد .مردم هي نقشـي در حکومـت نداشـتند و رعيـت
سلطان محسوب ميشدند .از آنجا که هميشه حکومت استبدادي بود ،جهان نمـادين و زبـان سياسـي
آن هم در طول هزار سال چندان تغييري به خود نديده بود.
 . 2.1جهان نمادين ايران باستان:

خدامحوري :زرتشت يکي از اولين پيامبران الهي بود که هزار سال پيش از ميالد مسيح مـي زيسـت و
مردم ايران به دين او ايمان آوردند .از اعتقادات اين دين باستاني پرستش خداي يکتاست و اعتقاد بـه
وجود دو نيروي خير و شر و نبرد دائمي ميان اين دو که تا پايان جهان ادامه دارد و در نهايت با ظهور
سوشيانت ،منجي موعود ،اهريمن نابود و عدالت برقرار ميشود.
پيوند دين و سياست :ارتباط ميان دين و سياست به زمان آرياييـان در ايـران برمـيگـردد .تمـام
پادشاهان حکومت خود را به خداي واحد متصل ميساختند و به اين ترتيب مشروعيت پيدا ميکردند.
فره ايزدي :واژه فره برگرفته از واژه اوستايي خورنه است به معني نور و جالل .در ايران باسـتان،
پادشاهي جزئي از زندگي ايرانيان محسوب مي شد .يکتاپرستي نيز انديشه شاهي را تقويـت مـيکـرد.
شاه با داشتن فره ايزدي و اتصال به آسمان ،خداي روي زمين و سببساز وحدت ميـان اقـوام متکثـر
ايراني بود( .استوار)77 - 70 :1392 ،
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نمادهاي ايران باستان :يکي از بزرگترين نمادهاي عصر باستان مربوط به سوگ سياوش است،
به طوري که هرساله در سوگ او آيينهاي نماديني برگزار ميشد .سياوش نمـاد مظلوميـت در عصـر
باستان است .نماد ديگر نبرد رستم و اسفنديار است که نشانه نبرد طویني حق و باطل در ايران مي-
باشد .نماد ديگر درفش کاوياني است که نشانه شوکت و قدرت ايران بود .کاوه آهنگر پيشبند چرمي
خود را به نيزه کرد و به مبارزه با ضحاک برخاست و با شکست دادن او فريدون صاحب فـره و نسـل
پادشاهي به تخت نشست .از آن پس پيشبند کاوه به نماد مبارزه حق عليه باطل تبـديل شـد( .عينـا:
)78
 . 2.2جهان نمادين اسالمي  -شيعي

بين نمادهاي ايراني و نمادهاي اسالمي تعارض چندان جدي وجود ندارد .خدامحوري ،پيونـد ديـن و
سياست ،و فرهي پادشاه از عناصري بودند که در عصر اسـالمي نيـز اسـتمرار يافتنـد و بـا گسـترش
مذهب شيعه در ايران ،بسياري از نمادهاي ايراني بر نمادهاي شيعي منطبق شدند و بسياري از سنت-
ها و اعتقادات ايران باستان به عصر اسالمي منتقل شد .برخي عناصر مشترک جهـان نمـادين ايـران
باستان و ايران اسالمي  -شيعي عبارتند از:
ظلم ستيزي :مبارزه با ظالم در ايران باستان ريشه دارد .در دوره اسالمي نيز مبارزه بـا ظلـم نـزد
ايرانيان بسيار مهم تر از مبارزه با کفر بود .شيعه نيز اصالتا مذهب مبارزه و قيام عليه ظلم اسـت .قيـام
امام حسين  ،قيام هاي مختار ،سربداران ،ابومسلم خراساني و ديگران نمونههايي از اعتراض مبـارزان
راه حق عليه ظلم حاکمان است.
ویيت و انتظار موعود :از نظر شيعيان ،امامان همچون پيامبر ،معصـوم و صـاحب مقـام ویيتنـد.
چنين مقامي انتخابي نيست و شخ

پيامبر از طريق امر الهي او را برميگزيند .مفهوم فره ايزدي در

ايران باستان و مفهوم ویيت در تشيع مفاهيمي مشابهند .هر دو از سوي خداوند در وجود يک انسـان
به امانت گذاشته شده و حاکميت که مخصوص خداوند است ،از سوي او به فرد داراي ویيت واگـذار
مي شود .همچنين تشيع در انتظار موعود است که برپا کننده عدالت در جامعه ميباشد .اعتقاد به امـام
غايب نيز يادآور سوشيانت در ايران باستان است( .عينا)89 - 87 :
نمادهاي اسالمي  -شيعي :امامان شيعه نمادهاي پرقدرت اين مذهب الهي هستند .ايرانيان بين
اين نمادهاي مقدس با نمادهاي باستاني خود هماننديهاي بسياري يافتهاند .بعنوان مثال بهمن ،نماد
قدرت ايران باستان است که در چهره امام علي  تکرار ميشود .همچنين نبردهاي رستم و دیوري-
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هاي او ،شباهت بسيار به امام علي  و حضرت عباس دارد .و بایخره بزرگترين تجلي نمادين دفاع از
مظلوم در واقعه عاشورا و مظلوميت امام حسين  نهفته است ،که يادآور ماجراي سـياوش و شـهادت
مظلومانه اوست .سياوش جاي خود را به امام حسين  داد و تعزيه جاي سوگ سياوش را گرفت .نماد
ديگر امام مهدي است که نماد اميد به پيروزي حق بر باطـل در انتهـاي تـاريخ مـيباشـد و نمونـه
ايرانياش سوشيانت و نقش او در نابودي اهريمن است .بنـابراين امـام علـي  ،امـام حسـين  ،امـام
مهدي و حضرت عباس  بعنوان نمادهاي تاثيرگذار در ذهنيت ايراني تداوم حضور نمادهاي باستاني
بهمن ،رستم ،سياوش و سوشيانت هستند که سبب شد ميـان نمادهـاي باسـتاني ايـران و نمادهـاي
اسالمي نوعي همسويي برقرار شود( .عينا)94 - 91 :
 .3نمادها و زبان سياسي ايران در دوران مشروطه

گفتيم شرايط جغرافيايي ايران به گونهاي بود که مردم در نقاطي دور از هم و بيخبـر از يکـديگر و از
جهاني که در آن ميزيستند ،با فقر و سختي روزگار ميگذراندند .اما اين بيخبري ايرانيـان از جهـان
نميتوانست ادامه يابد .حتي اگر ما به دليل رخوت و سسـتي کـه گريبانگيرمـان بـود ،بـه ارتبـاط بـا
انسانهاي ديگر و آگاهي نسبت به اطرافمان نمي انديشيديم ،ولي جهان رو به پيشـرفت غـرب نمـي-
خواست از شناخت نقاط ديگر جهان دست بردارد .هم کنجکاوي آنها نسبت به جهاني که در آن مي-
زيستند ،هم منافعي که در ديگر نقاط جهان براي خود مي جستند ،باعث ميشد به اقصـي نقـاط دنيـا
سفر کنند و به هر کجا که رسيدند ،اثر حضور خود را با منتقل کردن فرهنگ و مدرنيته خـود مانـدگار
ساختند .به اين ترتيب قرن نوزدهم براي ما عصر ايجاد و گسـترش ارتباطـات ميـان ايـران و جهـان
خارج بود .به تدريج ايرانيان با جوامعي آشـنا شـدند کـه مفـاهيمي همچـون آزادي ،حقـوق فـردي و
اجتماعي ،امنيت اقتصادي و سياسي و اجتماعي ،محدوديت قدرت حکومت ،برابري ،قانون و مفاهيمي
از اين دست در آن جوامع معني داشت و حتي جامه عمـل پوشـيده بـود .جـوامعي کـامال متفـاوت از
جامعه ايران که در آن نه آزادي معني داشت ،نه مردم از حقوقي برخـوردار بودنـد ،نـه امنيـت وجـود
داشت ،نه قدرت حکومت محدوديتي داشت .استبداد خشن و حاکميت مطلق حکومت در ايران ،جايي
براي آزادي و حقوق مردم باقي نميگذاشت .حتي بعضي از آن مفاهيم براي ما کامال بيگانه بود مثـل
دموکراسي ،احزاب ،پارلمان و اينکه سلطنت صرفا نهادي سياسي است نه سايه خدا بر زمين ،و اينکـه
مردم شهرونداني داراي حقوق محسوب مي شوند نه رعيت که نياز به چوپان داشته باشند .حتي آزادي
به معناي آزادي سياسي ،واقعيتي است که تنها در سنت متافيزيک غربي شـکل گرفـت .سـنتهـاي
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غيرمتافيزيکي 1از جمله سنت تاريخي اديان سامي با آن کامال بيگانه بودند .در سـنت شـرقي ،آزادي
تنها به معناي آزادي دروني و معنوي ميتوانست وجود داشته باشد .يکي از نتايج آشـنايي بـا غـرب و
بيداري حاصل از آن ،تغيير زبان سياسي در ايران ،پيدايش افکار و آراي مشـروطه خـواهي و سـرانجام
انقالب مشروطه بود.

مشروطه يک جريان فکري منسجم نبود بلکه طيفي با سه جريان متفاوت بود .درواقع مشـروطه-
خواهان سه دسته بودند :دسته اول ،کساني که تحت تاثير فلسفه سياسي ليبراليزم و دموکراسي غـرب
بودند .دسته دوم ،کساني که به فلسفه مارکسيستي و سوسياليستي غربي تمايل داشتند و دسـته سـوم
شامل شريعتمداران اعم از روحانيان و غيرروحانيان مي شد .خواسته هاي هرکدام از اين سه دسـته ،بـا
دو دسته ديگر تفاوتهايي داشت .اهداف دسته اول (جريان غربگراي ليبـرال) عبـارت بـود از :قـانون
مداري ،محدوديت قدرت حکومت ،آزادي ،آشنايي با علوم جديد ،آوردن صـنعت بـه ايـران ،پيشـرفت
اقتصادي و اجتماعي .اهداف جريان دوم عبارت بود از :تعديل ثروت ،برپايي اتحاديهها و تشـکل هـاي
صنفي ،گرفتن ماليات مستقيم ،آموزش و پرورش اجباري ،اعطاي حقوق اجتمـاعي بـه زنـان ،جـدايي
دين از سياست و غيره .اهداف جريان سوم نيز عبارت بود از :رفع ظلم ،محدوديت قدرت حکام مستبد
قاجار ،مقابله با سلطه اقتصادي خـارجي ،تـامين اسـتقالل کشـور از نفـوذ روسـيه و انگلـيس ،ايجـاد
عدالتخانه جهت تظلم خواهي ملت و توسعه و عمـران و آبـادي کشـور( .زيبـاکالم- 360 :1394 ،
)368
بعد از انقالب مشروطيت و استقرار نظام مشروطه در سال 1288ه.ش تـا زمـان پيـدايش رژيـم
پهلوي در سال 1304ه.ش نه تنها آن اهداف محقق نشد ،بلکه ايران ،دورهاي از هرج و مرج ،جنـگ
داخلي ميان مشروطه خواهان و طرفداران اسـتبداد ،اشـغال کشـور از سـوي بيگانگـان ،فرقـه گرايـي،
دشمني ميان طوايف و پيدايش جنبشهاي جداييخواهانه را پشت سر گذاشت .کار به جايي رسيد که
همه نخبگان سياسي از اصالحطلب و مشروطهخواه و مترقي گرفته تـا مالکـين و محافظـه کـاران و
دربار ،فقط يک هدف داشتند :بازگشت آرامش و ثبات و امنيت به کشور .به اين ترتيب مدرنيته که بـا
انقالب مشروطه به ايران وارد شده بود ،از وجوه رهاييبخش خود فاصله گرفت و زمينه براي اسـتقرار
وجوه قدرتبخش آن فراهم شد .آنچه در اين دوره بيشترين اهميت را داشت ،ايجاد وحدت ملـي بـود
که مستلزم وجود دولتي مقتدر و متمرکز بود که اقوام و طوايف را متحد گرداند ،نيروهاي خارجي را از
 .1منظور از سنتهاي غيرمتافيزيکي ،سنتهاي شرقي است .متافيزيک در يونان شکل گرفت .آنچـه در شـرق وجـود
داشت حکمت بود که با فلسفه به معناي غربي آن تفاوت دارد.
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کشور بيرون کند و امنيت را برقرار سازد ،تا شرايط اوليه براي اصالح و پيشرفت فراهم گـردد .نتيجـه
شرايط مذکور ،فرمانروايي مستبد و روشن انديش بود که به پشتوانه يک رژيم نظامي و ديوان سـایر،
اصالحات را از بای در کشور انجام دهد .به اين ترتيب رضاشاه به قدرت رسيد .کسـاني کـه از انتقـال
سلطنت به رضاخان حمايت کردند ،معتقد بودند اساس بحران ما اقتصادي است ،بنابراين راه حـل آن
نيز توسعه اقتصادي است .ملتي که نان ندارد بخورد ،آزادي را مي خواهد چه کند .اساسا بـراي اينکـه
مدرنيته بتواند در جامعه اي رشد کند ،نياز به يک شالوده مادي دارد .اين شالوده عبارت است از توسعه
اقتصادي بعالوه علم و فناوري جديد بعالوه دولت فعال و کارآمد .اما اگر فقط همين موارد دنبال شود
وجوه قدرت بخش مدرنيته حاصل ميشود ولي وجوه رهاييبخش آن از دست مـيرود .يعنـي توسـعه
نهادها و اصول دموکراتيک و توسعه سياسي اتفاق نمي افتد .اين وضع در ايـران دوره رضاشـاه پـيش
آمد( .وحدت)133 - 123 :1382 ،
 . 1.3تجدد و گسست در جهان نمادين ايران

ورود تجدد به ايران در اواخر قرن 19م .با جنگ و شکست از روسيه آغاز شد .ايرانيان چاره کار را در
فراگيري فنون جديد از غرب ديدند ،بنابراين افرادي را براي تحصيل به غرب فرستادند .با ورود اولين
فارغ التحصيالن به کشور ،دنياي نمادين جديد نيز وارد ايران شد و بـا توسـعه آمـوزش و مشـروطه-
خواهي که دو دستاورد مهم ورود تجدد به ايران بود ،اين دنياي نمـادين فراگيـر شـد ،کـه بـا دنيـاي
نمادين ايراني  -اسالمي بسيار متفاوت و در گسست کامل با آن بود .تحصيلکردگـان غـرب بعنـوان
پديدآورندگان ايده مشروطهخواهي ،نطفه آزاديخواهي ،قـانونگرايـي و نوسـازي را در ايـران منعقـد
ساختند .هي وجه مشترکي ميان مفاهيم سياسي غربي (يعنـي مفهـوم آزادي ،دموکراسـي ،پارلمـان،
سياست عقلي ،حقوق طبيعي ،حق انتقاد و غيره) با مفاهيم سياسي ايـران باسـتان و اسـالمي (يعنـي
پادشاه ،فره ايزدي ،شاه سايه خدا بر زمين ،يا حکومت امام برگزيده خداونـد ،سياسـت الهـي ،تکـاليف
شرعي و اجتماعي ،عبوديت و غيره) وجود نداشت .نمادها کامال با همديگر بيگانه بوده ،به هي وجـه
قابليت همسويي و هماهنگي نداشتند .علت اين بيگانگي اين بود که نمادهاي غربي بر مبناي اصالت
انسان در فرهنگ و فلسفه غربي شکل گرفته بودند ،که در آن انسـان داراي حقـوق و آزادي اسـت و
حکومت از آن انسانها است ،اما نمادهاي ايراني و اسالمي برمبناي اصالت خداوند تشکيل شـده بـود،
که در آن انسان ،بنده و مطيع اوامر خداوند است و از سوي خـود اصـالتي نـدارد ،حکومـت نيـز از آن
خداست و به هر که بخواهد به امانت ميسپارد .به اين ترتيب با ورود نمادهاي غربي به ايـران زبـان
سياسي دچار تغييري بنيادي شد.
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 .4نمادها و زبان سياسي ايران در دوران پهلوي

رضا شاه توانست آرامش و امنيت را به کشور برگرداند .با ايجاد ارتـش و گسـترش دسـتگاه اداري در
کل کشور ،توانست به دفاع از مرزها بپردازد و از شورشهاي قومي و محلـي جلـوگيري کنـد .امـا او
آنچنان مستبد بود که جايي براي آزاديهاي سياسي و حقوق شهروندي مردم باقي نميگذاشت .همه
اصالحات او آمرانه و اجباري بصورت دستور از بای انجام ميشد .مثـل تغييـر لبـاس مردهـا و کشـف
حجاب خانمها که عليرغم مقاومت مردم با خشونت و زور پيگيري ميشد .آرمانهاي دوران مشروطه
همگي کنار گذاشته شد و به توسعه تنها در معناي اقتصادي و اجتماعي آن پرداختـه شـد ،يعنـي وارد
کردن علم و تکنو لوژي غربي به کشور و رشـد صـنعت و شهرنشـيني ،کـه همگـي پوسـته ظـاهري
مدرنيته هستند ،اما روح مدرنيته ،که قائل شدن حق شهروندي براي انسانها و احترام بـه آزاديهـاي
بيان و انديشه و مطبوعات که فضا را براي انتقاد از حکومت و مشارکت مردم در امر حاکميت فـراهم
ميکند ،به رسميت شناخته نشد .چرا که اين مسائل با خوي استبدادي حاکمان ما هماهنگي نداشت.
خلع رضا شاه از حکومت در سال  1320و جانشيني وليعهدش محمدرضا کـه در ابتـدا اقتـدار و
صالبت چنداني نداشت ،باعث شد در دهه  20شمسي دوراني از آزادي در ايران تجربه شود .اما ايـن
دوره چندان به درازا نکشيد ،خوي استبدادي قدرت خود را بازيافت و کودتاي  28مرداد  1332رقـم
خورد .پس از آن محمدرضا شاه به تثبيت قدرت خود پرداخت .در سـال  1336سـازمان اطالعـات و
امنيت کشور (ساواک) را براي سرکوب اعتراضات مردمي تاسيس کرد ،و با نظارت شديد بر انتخابات،
عنان اختيار هر دو مجلس شوراي ملي و سنا را در دست گرفت .در دوران پهلوي نظام سياسي کشور
در ظاهر مشروطه بود ،هم مجلس وجود داشت هم قانون .اما نه محدوديتي بر قدرت حکومت مترتب
بود و نه از حاکميت قانون خبري بود .شاه همچون سالطين قبل از خود ،زمام کليه امور کشـور را در
دست داشت و مجلس مشروطه به دستگاهي تقليل يافت کـه بزرگتـرين افتخـارش اطاعـت از اوامـر
ملوکانه ذات اقدس شهرياري بود .همين تظاهر به داشتن نظام مشروطه نيز سرانجام بـا ايجـاد نظـام
تک حزبي در سال  1354کنار نهاده شد و حزب رستاخيز ملت ايران تشـکيل و مقـرر گرديـد تمـام
ايرانيان وفادار در آن نامنويسي کنند .شاه در اين دوره (دهه  )30به برخورد با روشـنفکران پرداخـت،
اما در مورد طبقه متوسط سنتي با احتياط برخورد مي کرد .احترام مراجع ديني را حفظ مي نمود ،دولـت
خود را متعهد به مذهب نشان مي داد و حزب توده را با اين بهانـه کـه دشـمن مالکيـت خصوصـي و
اسالم است سرکوب مي کرد .اما اين سياست دوگانه جذب طبقات سنتي و نظارت شـديد بـر طبقـات
جديد ،در سالهاي  1342 - 1339به دليل بحران اقتصادي و فشار آمريکا براي اصـالحات ارضـي
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به هم خورد .با اجراي اصالحات ارضي و پس از آن طرح شش ماده اي معروف به انقالب سـفيد ،کـه
يکي از موارد آن اعطاي حق راي به زنان و ايجاد سپاه دانش بود (و اين نوعي مقابلـه بـا ارزشهـاي
سنتي جامعه مذهبي محسوب ميشد ،که تا آن زمان کوشيده بود خود را با آنها سازگار نشان دهد) به
تدريج همه عوامل براي قيام خرداد  1342پديد آمد .امـام از رژيـم بـه دليـل رواج فسـاد ،تقلـب در
انتخابات ،نقض قانون اساسي ،تضعيف اعتقادات ديني مردم و تشويق غربزدگي به شدت انتقـاد کـرد.
قيام خرداد  1342سه روز به طول انجاميد و کشتههاي بسيار به جـا گذاشـت .قيـام سـرکوب شـد،
رهبران جبهه ملي دستگير شدند و امام خميني نيز دستگير و مدتي بعد به ترکيه تبعيد شد.
تناقضي که در حکومت پهلوي وجود داشت اين بود که شاه در حـوزه اقتصـادي  -اجتمـاعي بـه
نوسازي پرداخت و در نتيجه آن ،طبقه متوسط جديد و طبقه کارگر صنعتي را گسترش داد ،اما توسـعه
سياسي را برنتافت .اين نوسازي ناق

باعث شد حلقههاي پيوند دهنده حکومت با ساختار اجتمـاعي،

فرسوده شود و شکاف بين حاکميت و جامعه بيشتر گردد .مهمتر از آن اينکه همان پيوند ضعيفي کـه
در گذشته با نيروهاي اجتماعي سنتي به ويژه بازار و مراجع دينـي داشـت را نيـز ويـران سـاخت .بـه
طوري که در سال  1356شکاف ميان نظام اقتصادي  -اجتماعي توسعه يافته و نظام سياسي توسعه
نيافته آنچنان عريض بود که تنها يک بحران اقتصـادي مـي توانسـت کـل رژيـم را متالشـي سـازد.
(آبراهاميان)524 :1392 ،
در بحث از الگوهاي توسعه ،براي يک جامعه در حال گذار ،چهار مرحله ذکر ميشود که عبارتنـد
از :مرحله اول ،دوره رشد 1در اين دوره دولتي مقتدر و توسعه گرا با اقـدامات خـود موجبـات توسـعه و
رشد طبقه متوسط و ايجاد جامعه مدني را فراهم مي کند .مرحله دوم ،دوره گذار 2،بر اثر همـين رشـد،
ميان جامعه مدني و دولت اختالفاتي پديد ميآيد .اگر دولت و جامعه مدني ظرفيت چانه زني و تعامـل
داشته باشند ،اين دوره با مسالمت طي ميشود .مرحله سوم ،دوره توسعه 3،در ايـن دوره توسـعه همـه
جانبه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي اتفاق مـي افتـد .مرحلـه چهـارم ،دوره رنـدومي شـدن

4

قدرت است .گردش قدرت در جامعه شکل رقابتي و انتخاباتي پيدا مي کند و دموکراسي نهادينه مـي-
شود.

در جامعه ايران تا دهه  50دوره اي از رشد طي شد .ولي به جـاي مرحلـه دوم يـا مرحلـه گـذار،
1 growth
2 transmission
3 development
4 randomization
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اتفاقات ديگري رد داد .عللي ريشهدار دست به دست هم داد و موجب شد جامعه ايران مسير انقـالب
را در پيش گيرد .مقصود فراستخواه در کتاب «ما ايرانيـان» علـل و ريشـههـاي خلقيـات و روحيـات
ايراني ها را توضيح ميدهد .به دیيل بسيار ما عادت به گفتگو و تعامل با يکديگر نـداريم ،بـه طريـق
اولي حاکم مستبدي مثل شاه نمي توانست با مردمي که رعاياي او محسوب مي شدند طرف صحبت و
گفتگو باشد .بنابراين براي گذار از مرحله دوم چارهاي جز تعويض انقالبي رژيـم بـاقي نمانـد .مسـاله
ديگري که درباره توسعه در ايران قابل ذکر است ،سرعت نوسازي و توسعه است .به دليل وجود پـول
نفت و همچنين حمايتهاي آمريکا ،رژيم شاه توانست در زماني بسيار کوتاهتر از آنچه براي ايـن کـار
یزم بود به نوسازي بپردازد و صنعت و تکنولوژي را وارد ايران کرده چهره کشـور را تغييـر دهـد .بـا
احدا راه ها ،شرايط حمل و نقل بهبود يافت و با ساخت کارخانـه هـا و همزمـان ،اجـراي اصـالحات
ارضي که به بيکار شدن تعداد بسياري از روستاييان منجر شد ،و به کارگيري آنها در کارخانههـا ،کـه
اين مساله نيـز گسـترش شهرنشـيني و مهـاجرت روسـتاييان را در پـي داشـت ،جامعـه روسـتايي و
کشاورزي ايران به سرعت به جامعهاي شهري و صنعتي تبديل شد و طبقـه متوسـط شـهري شـکل
گرفت .وجوه مختلف جامعه دچار دگرگونيهاي بنيادي شد و سرعت تغييرات چنان زياد بود که بخش
وسيعي از مردم و حتي نخبگان نمي توانستند با محيط تازه و ارزشهاي تازه پديدار شده همراه شـوند.
آنها از محيط آشنا و سنتي خود جدا شده و وارد دنياي جديدي شده بودند که از نظـر وجـودي بـا آن
آشنايي و انس و الفتي نداشتند .نه ميتوانستند به گذشته برگردند ،چرا که توسـعه رونـدي غيـر قابـل
بازگشت است ،نه در آينده جايي امن براي خود سراغ داشتند .به همين دليل در بين تـوده هـا و حتـي
نخبگان ميل بازگشت به گذشته بويژه پناه بردن به مذهب شروع به رشد کرد.

در سالهاي مياني دهه  1350گروهي از جامعه شناسان و متخصصان ارتباطات ،تحقيقاتي انجام
دادند با عنوان «طرح آينده نگري» .هدف آنها مطالعه جامعه رو به رشد ايران ،بـراي پاسـخ بـه ايـن
سوال بود که جامعه چقدر توان تحمل اين حجم تغييرات را دارد و آيا اين تغييـرات بصـورت متـوازن
پيش مي رود .اين تحقيق ناهمواريها و تالطمات ناشي از توسعه نامتوازن را آشکار سـاخت و نشـان
داد هرچه جامعه از دولت و نظام سياسي سکویر فاصله ميگيرد ،به مذهب توجه بيشتري نشان مي-
دهد و آن را راهي براي حل مشکالت خود ميبيند .به طوري کـه از سـال  1351تـا سـال 1354
کتب مذهبي بایترين رقم کتب منتشر شده در ايران را به خود اختصاص داده و تعـداد مسـاجد شـهر
تهران چند برابر شده بود که نشان از توسعه مذهبي در ايران دارد( .اسـدي  -تهرانيـان52 :1395 ،
)57 -
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در برابر مدرن سازي بيتناسب جامعه که نوعي تشبه ظاهري به غرب بود ،و بيمهري نسـبت بـه
سنت و فرهنگ اسالمي ،رفته رفته جرياني شکل گرفت که از سوي دو قشر تقويت مي شد :از سـوي
روحانيان با دغدغه حفظ اسالم ،و از سوي روشنفکران با دغدغه حفظ هويت اصيل ايرانـي مسـلمان.
در اين راستا تفسيرهاي تازهاي از اسالم و تشيع صورت گرفت .روحانياني همچون طالقاني و مطهري
و روشنفکراني همچون جالل آل احمد و شريعتي در اين حوزه بسيار فعال و موثر بودند.
 . 4.1جهان نمادين دوران پهلوي

گفتيم ورود تجدد به ايران و توليد نمادهاي خارج از عرصه فرهنگ بومي ،گسسـت بزرگـي در ذهـن
نمادين ايراني ايجاد کرد و تنش ها و چالشهاي اساسي ميان دنياي تجدد و دنياي سـنتي بـه وجـود
آورد .رژيم پهلوي عالوه بر وارد کردن نمادهاي دنياي مدرن؛ به منظور ساختن هژموني خود ،بعضـي
مفاهيم ايران باستان را نيز به خدمت گرفت ،همچون فر و شکوه شاهنشاهي باستاني ايران؛ اما بخش
اسالمي تاريخ ايران را عالما و عامدا ناديده گرفت و به بزرگداشت ايران باستان و تکـريم ايرانيـت در
مقابل اسالميت پرداخت و با کمک روشنفکران سنتي 1تالش کرد عناصري از ايـران باسـتان را احيـا
کند که به ايده نوسازي در ايران ياري رساند .اين ويژگيها توسط نشريههاي کاوه ،ايرانشهر و آينـده
برساخته شد و رضا شاه آنها را عملي ساخت .ازجمله اقـدامات ملـي گرايانـه او تاسـيس فرهنگسـتان،
بزرگداشت فردوسي ،تاسيس دانشگاه تهران ،تاسيس بانک ملي ،تغيير سال قمري به سال شمسـي و
سرود ملي ايران بود که حکومت پهلوي به منظـور تمـايز خـود بـا سـنت اسـالمي انجـام داد .تبليـغ
باورهاي ناسيوناليستي در جهت مقابله با باورهاي مذهبي سازماندهي شد تا با تضعيف سنت ديني راه
براي عرفي شدن ايران هموار گردد .اما اعتقادات سنتي به سادگي قابل تغيير نبود و در برابر نمادهاي
بيگانه مقاومت مي کرد ،به همين دليل رضا شاه کار نوسازي را با توسل به زور آغاز کـرد .اقـدامات او
به شدت گرفتن تعارض ميان تجدد و ذهنيت اسالمي  -شيعي مردم ايران انجاميد و اين امر واکـنش
روحانيان و روشنفکران ارگانيک 2را در پي داشت ،به اين معنا که آنها نيز به سـاخت ايـدئولوژيهـاي
خود پرداختند و به احياي نمادهاي شيعي تاريخ ايران همت گماشتند.
 1در نظری گرطمش  ،روشنفکرطن انت روشنفکرطن هستند ک نماینده طیهدئولویی البقه حهاکم بهوده و در
خدمت بسط الط آن م باشند.
 2روشنفکرطن طرگانیک کسان هستند ک ب تودهها آگاه م بخشند و خروج طز هژمون حاکم رط ممکهن
م اازند.
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 .4.2نمادهاي حکومت پهلوي:

کوروش نماد عظمت شاهنشاهي ايران ،که محمدرضا شاه به منظور ايجاد سلطه نمادين به احياي آن
پرداخت و انقالب سفيد خود را همچون اقدامات کوروش معرفي کرد .نمـاد ديگـر ايرانيـت بـود کـه
پهلوي مي خواست با تاکيد بر آن و با پيوند برقرار کردن ميان مليگرايي ايراني و سلطنت ،مشروعيت
خود را تامين کند .و بایخره آمريکا بعنوان نماد غرب و اخذ تمدن آن براي رسيدن به قله پيشرفت و
توسعه بود .شاه همچون بسياري از متفکران آن روزگار تصور مـيکـرد ميتـوان تکنولـوژي غـرب را
فراگرفت ولي تفکر فلسفي و مباني انديشه آن را کنار گذاشت( .استوار)152 - 149 :1392 ،
به اين ترتيب پهلويها بسياري از نمادهاي مشترک ايراني اسالمي را کنار گذاشته به فربه کردن
نمادهاي صرفا ايراني پرداختند .بيمهري به آيينهاي مذهبي ،مشروعيت آنها را در ميان تـوده مـردم
متزلزل کرد .مخصوصا محمدرضا شاه پس از کودتا ،حمايت بسياري از روشنفکران را از دست داد و با
یيحه انجمنهاي ايالتي و ویيتي و اعطاي کاپيتویسيون به آمريکاييها ،عامل ايجاد بحران شـد .او
با تبعيد امام و سرکوب مخالفان ،به تثبيت حکومت خود پرداخت و در دهه  50به يکسـري اقـدامات
نمادين دست زد از جمله :تاجگذاري به شيوه شاهان ايراني و برگزاري جشنهاي دوهزار و پانصدساله
به منظور بزرگداشت تمدن باستاني ،تغيير تقويم هجري به تقويم پادشاهي ،و تاسيس مراکز فرهنگـي
به سبک فرهنگ غربي ،مثل احـدا سـالنهـاي سـينما و تئـاتر ،و گسـترش ديسـکوها و مشـروب
فروشيها .به اين ترتيب گسست عميقي در جامعه پديد آمد .طبقات مرفـه جامعـه بـا سـبک زنـدگي
غربي در کنار بخش سنتي و مذهبي جامعه ،دو سبک زندگي بودند که از نظر فيزيکي در کنار هـم و
از نظر معنايي در فاصله اي بسيار دور از هم زندگي ميکردند .شمال و جنوب تهران دو دنياي نمادين
متفاوت بود .اين تقابل در هنگامه انقالب دو نام نمادين پيدا کـرد .دنيـاي طـاغوت در مقابـل دنيـاي
مستضعفان .و همين تقابل در دو شخصيت اصلي انقالب يعني شاه و امام نيز نمايان بود .شاه خـود را
صاحب فره ايزدي ميدانست و امام که مرجع شيعيان بود اين سـرمايه نمـادين را در اختيـار داشـت.
(عينا)162 - 157 :
اما در دوران پهلوي فقط حکومت نبود که براي حاکم کردن هژموني خـود نمادسـازي مـيکـرد،
حکومت به دليل ناديده گرفتن اعتقادات مردم ،تسلط هژموني خود را تضـعيف کـرده بـود .در چنـين
وضعيتي نخبگان جامعه که متوليان فرهنـگ جامعـه هسـتند نيـز بـه نمادسـازي پرداختـه ،خـروج از
هژموني حاکم را ممکن ميسازند .اين نخبگان که در تئوري گرامشي «روشنفکران ارگانيک» ناميـده
ميشوند ،يعني روشنفکراني که با توده مردم پيوندي ارگانيک برقرار کرده و از جامعه منزوي نيسـتند،
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با ايجاد رفرم در آگاهي افراد ،هژموني حاکم را به چالش کشيده ،زمينه را براي استقرار قدرت سياسي
جديد و پذيرش هژموني تازه فراهم ميسازند .در جامعه ما از زمان مشروطه نخبگان جامعه دو گـروه
بودند :روشنفکران دانشگاهي و روحانيان.
 .4.3نمادهاي نخبگان جامعه

روشنفکران :روشنفکري در تاريخ معاصر ايران از دوران جنگهاي ايران و روس در زمان قاجارها متولد
شد و از آن زمان تا انقالب اسالمي سال  1357به ترتيب در سه قالب ظهور پيدا کرد .ابتدا به شکل
غربگرايي ظاهر شد .غربگراها همچون عباس ميـرزا و اميرکبيـر ،معتقـد بودنـد راه نجـات جامعـه
ايراني از عقب ماندگي ،حرکت بسوي مظاهر پيشرفت غربي و الگوبرداري از آنهاسـت .پـس از آن در
دوران مشروطه روشنفکراني پديد آمدند که غربزده بودند .آنها تأکيد بر ضرورت تقليد بيچـون و چـرا
از غرب داشتند و تنها راه پيشرفت را از سر تا پا غربي شدن مي دانسـتند.کسـاني نظيـر ملکـم خـان،
آخوند زاده و تقي زاده .در تقابل با اين تفکر افراطي ،قالب روشنفکري ديگري شـکل گرفـت کـه بـر
احيا و بازسازي تفکر ديني تأکيد داشت .آنها طرفدار پاسداشت مذهب و سنت و فرهنگ ايران بوسيله
شعار بازگشت به خويشتن خويش بودند .اين گروه اخير خود به دو گروه تقسيم شدند :يک عده قائـل
به رد مطلق فرهنگ و تمدن غرب و حفظ و احياي سنت خودي شدند مثـل مرحـوم فرديـد و دکتـر
نصر ،و يک عده تأکيد داشتند به لزوم اخذ نکات مثبت تمدن غرب و رد نکات منفي آن .ايـن دسـته
شامل جالل آل احمد ،شريعتي ،مطهري و طالقاني ميشد( .صالحي )119 :1383 :از بين همه اين
گروههاي روشنفکري ،تنها گروه آخر مورد توجه و اقبال مـردم قـرار گرفـت و توانسـت نقـش بسـيار
مهمي در جامعه ايران ايفا نمايد.

روحانيان :همزمان با فعاليت هاي روشنفکران مسلمان دانشـگاهي ،تعـدادي از روحانيـان نيـز بـه
پيروي از امام به فعاليتهاي فرهنگي و سياسـي روي آوردنـد .از جملـه فعاليـت هـاي آنهـا تاسـيس
مدارس اسالمي ،نگارش آثار مذهبي درباره آراي اجتماعي و سياسي تشيع از سوي بزرگاني همچـون
عالمه طباطبايي ،آيت اب طالقاني ،شهيد مطهري و ديگران بود که تاثير بسياري در احياي فرهنـگ
ديني جامعه داشت .به اين ترتيب موج تفکرات مذهبي نه فقط در مساجد و هيئـات مـذهبي بلکـه در
دانشگاهها نيز رواج يافت( .شيباني فر)136 - 135 :1383 ،
در اين پژوهش از بين افرادي که در شکل گيري زبان سياسي جديـد و تغييـر فضـاي سياسـي و
اجتماعي جامعه نقشي اساسي داشتند ،از بين روشـنفکران ،دکتـر شـريعتي و از بـين روحانيـان ،امـام
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خميني انتخاب ،و نقش و تاثير آنها در اين امر عظيم انساني که منجر به نهضتي انقالبي شد ،مورد
بررسي قرار گرفته است.
 . 4.3.1دکتر علي شريعتي

شريعتي از جمله روشنفکراني بود که به دنبال يافتن راه حلي بـراي بحـران هويـت ايرانـي بودنـد .او
بيشتر گفتمان خود را صرف اين مضمون کرد« :بازگشت به خويشـتن اصـيل» .تفسـير انقالبـي او از
اسالم و تشيع ،در ميان جوانان روشنفکر داراي گرايش مذهبي ،که در جستجوي هـويتي اصـيل امـا
مدرن بودند ،پيروان فراوان يافت و جنبش عظيمي ايجاد کـرد .انديشـه و کـالم او قـدرت اثرگـذاري
زيادي داشت .بسياري از مفاهيم و موضوعاتي که او بدانها پرداخت ،به شدت با سرنوشت اجتمـاعي و
تاريخي ما پيوند داشت .شريعتي پلي بود بين قشر مذهبي سنتي از يک سو ،و قشـر تحصـيل کـرده و
روشنفکر جامعه از سوي ديگر .او با تفکيک قائل شدن بين مذهب و سنت جامعه ،مذهب را بـه روز و
خاصيت حرکت بخشي آن را احيا کرد.
شريعتي شعار «بازگشت به خويش» را فرياد ميکرد .مراد او از خويش ،خويشتن اصيل و انسـاني
ما بود .اين شعار شريعتي ،واکنشي در برابر پديدارهاي غربزدگي و شبه فرنگي شدن بـود .او بـه ايـن
مسئله آگاهي داشت که انسان همچون درختي است که ريشه در تاريخ و فرهنگ خـود دارد .انسـاني
که نسبت خود را با تاريخ و فرهنگ خودش قطع ميکند انسان اصيلي نيست .من اصـيل و خويشـتن
انساني ،در متن يک سنت تاريخي محقق مي شود و نسبتي اصيل و حقيقي با تاريخ و سنت خود دارد
و از خودآگاهي تاريخي برخوردار است« :ما براي شناخت خود بايد بـه سرچشـمه هـاي قـديم مـان رو
کنيم ،تا گذشته مان را صميمانه بشناسيم و عناصر گرانبهايي را که در یي و لجـن تـاريخ فرورفتـه و
گم شده صيد کنيم و در عصر خويش مطرحشان سازيم و به خود خوراک فکري و انساني و اخالقـي
و استقالل اعتقادي بدهيم( ».شريعتي)220 :1393 ،
بنابراين شريعتي روشنفکري ارگانيک بود که با تمام توان به مقابله با ايدئولوژي و هژموني طبقـه
حاکم برخاست و در مقابل سياست دينزدايي و غربگرايي حکومت پهلوي ،به احيـاي بصـيرتهـاي
اصيلي پرداخت که در سنت تاريخي ما وجود دارد ،ليکن در زير بار خروارهـا بـدعت ،انحـراف ،کـج-
انديشي و ناآگاهي مدفون شده است .او تالش کرد فهم و تفسيري از تفکـر دينـي عرضـه کنـد کـه
نسبت به مبارزات ضد استعماري و ضد استثماري حساس بوده ،در صحنه پيکارهاي اجتماعي حضـور
فعال داشته باشد .او در آن فضاي مارکسيست زده زمان خود که اسالم براي روشنفکران ،دانشـجويان
و جوانان جايگاه چنداني در مبازرات سياسـي و آراء و انديشـههـاي اجتمـاعي نداشـت ،بازگشـت بـه
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خويشتن خويش را مطرح کرد و همچون يک احيا کننده دين ،با کالمي نافذ و بيـاني مسـلط موفـق
شد فاطمه  ،زينب  ،ابوذر ،سلمان ،امام حسين  و امام علي  را جايگزين چه گوارا ،کاسترو ،هوشي
مينه و ديگران که قهرمانان مبارزه با امپرياليسم بين جوانان بودند نمايد( .زيباکالم)82 :1383 ،
شريعتي فرهنگ جامعه ديني را از اين منظر نقد مي کرد کـه چـرا در ايـن فرهنـگ ،ديـن عامـل
تخدير ،سکون و رخوت گشته است .وي ميخواست عناصر عصيان ،اعتراض ،حرکت آفريني و رهايي
بخشي در دين را احيا کند .او سنت تاريخي را امري يکدست و يکپارچه نميدانست و قائل بـه وجـود
نوعي شکاف و دوگانگي در آن بود .در نظر او در سنت تاريخي ما ،ارزشهاي بسيار متعالي و انسـاني
و عناصر بسيار حياتبخش ،با ارزشهاي بسيار منحط و مبتذل و عناصر بسيار ويرانگر در هـم تنيـده
شدهاند .او ميکوشد اين ارزشها و عناصر را از يکديگر تفکيک سازد .تعابيري چـون اسـالم نبـوي و
اسالم اموي ،اسالم حقيقت و اسالم تاريخ ،تشيع علوي و تشيع صـفوي در آثـار او حکـايتگر همـين
شکاف و ثنويت عميقي است که او درون سنت تاريخي ميديد( .عبدالکريمي)39 - 33 :1394 ،
بنابراين او به دفاع از روح سنت تاريخي در برابر هجوم و سيطره عقل مدرن مي پردازد ،چـرا کـه
در گسست تاريخي و در عدم وجود يک سنت تاريخي هي چيز حقيقي و اصيلي در جامعه نميرويـد.
او براي احياي سنت ،به نقد بنيادين بسياري از باورهاي سنتي و بازسازي مجدد عناصر اصلي و قـوام
بخش سنت ميپردازد و ما را به تجديد عهد با سنت تاريخي فراميخواند( .عينا )118 :تجديد عهد با
گذشته يعني کشف بصيرتهاي بنياديني که در سنت تاريخي گذشته ما در مواجهه با هستي ،جهـان
و انسان وجود داشته و ميتواند ما را در مواجهه با بحرانهاي کنونيمان يـاري دهـد .شـريعتي مـي-
خواهد از سنت تاريخي ما ،و از سرمايههاي عظيم و غنيترين معاني انساني ،و از چهرههـايي حقيقـي
و تاريخي همچون محمد ،علي  ،حسين  و ابوذر ،دست مايههايي براي زيسـتن در جهـان کنـوني
فراهم کند( .عينا)136 :
داريوش شايگان شريعتي را يک ايدئولوگ ميداند و معتقـد اسـت شـريعتي مـي خواسـت اصـول
مذهب تشيع (مثال شهادت) را به نيروي تاريخ تبديل کند .تالش او براي احيـاي سـنت ،ايمـان را بـا
ايدئولوژي هم ارز ميسازد .او تاريخ را صحنه نبرد ميان دو اردوگـاه هابيليـان و قابيليـان مـي دانـد ،و
جامعه را تشکيل شده از دو طبقه قابيلي و هابيلي .نبرد قابيل و هابيـل ،نبـرد ميـان شـرک و توحيـد
است .اين نبرد تا پايان تاريخ ادامه خواهد داشت ،تا زماني که قابيل کامال نابود شود و نظـام هـابيلي
استوار گردد( .شايگان )238 - 230 :1390 ،در پرتو برداشت ايدئولوژيک از ديـن ،مفـاهيم دينـي
غلظتي عملي مييابند و دين هويتي سياسي پيدا ميکند .مفاهيمي همچون جهاد ،انتظـار ،شـهادت و
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غيره به گونهاي تفسير ميشوند که انسان را به سوي عمل بويژه عمل سياسي سوق ميدهند.

به اين ترتيب شريعتي زباني سياسي ابداع کرد که ريشه در تفکـر شـيعي داشـت .او سـنت را بـه
شکلي احيا کرد که عامل حرکت و ايجاد انگيزه براي تغيير باشد .برخي از واژهها و مفـاهيمي کـه در
آثار او تکرار مي شود و نمود سياسي مييابـد عبارتنـد از :عصـيان ،اعتـراض ،عـدالت ،امامـت ،امـت،
نهضت ،انقالب ،هجرت ،جهاد ،شهادت ،مجاهد ،مهـاجر ،اصـالت ،ايمـان ،عمـل ،اعتقـاد ،مسـئوليت،
حقيقت ،قيام ،قيامت ،عاشورا ،کربال ،علي  ،حسين  ،زينب  ،منتظر ،انتظار ،مبـارزه ،هابيـل ،قابيـل،
فرعون ،قارون ،تشيع سرد ،شمشير جهاد ،خون شهيد و ...
 .4.3.2حضرت اما خميني 

امام خميني در  30شهريور  1281ه.ش در شهرستان خمين ،در خانواده اي اهل علم و اجتهاد متولد
شد .پدر بزرگوارشان ،آيت اب سيد مصطفي موسوي ،پيشواي مردم خمـين در امـور دينـي و ملجـأ و
مأمن آنها در برابر ظلم خوانين منطقه بود .بيش از  5ماه از تولد امام نمي گذشت که پدر توسط همان
خوانين به شهادت رسيد و امام در ابتداي خردسالي با رنـج يتيمـي آشـنا و مفـاهيم مبـارزه ،جهـاد و
شهادت ،با روح و جان ايشان عجين شد و مابقي عمر پربرکت ايشان را تحت الشعاع خـود قـرار داد.

امام در  15سالگي به قم هجرت کرده و به تحصيل علوم و معارف اسالمي پرداخته ،همزمان با فقـه
و اصول ،به تحصيل فلسفه و حکمت و عرفان نيز همت گماشتند.
فعاليتهاي سياسي امام از سال 1341ه.ش با تصويب یيحه انجمنهاي ايالتي و ویيتـي کـه بـه
موجب آن شرط مسلمان بودن ،سوگند به قرآن کريم و مرد بـودن انتخـاب کننـدگان و کانديـداها از
شرايط وکالي مجلس تغيير ميکرد ،آغاز شد .امام خميني به همراه علماي بزرگ قم و تهران نسـبت
به اين یيحه دست به اعتراض زدند و رژيم ناچار به عقب نشيني شد .اما فشار آمريکا بـر رژيـم شـاه
براي انجام اصالحات ادامه يافت .شاه در دي مـاه 1341ه.ش اصـول شـشگانـه اصـالحات را بـه
رفراندوم گذاشت .امام بار ديگر به انتقاد از حکومت پرداخـت و بـا فرارسـيدن مـاه محـرم از فرصـت
استفاده کرده در عصر عاشورا ( 13خرداد  )42نطقي تاريخي ايراد کرد که منجر به دستگيري ايشان
در شامگاه  14خرداد و وقوع واقعه  15خرداد شد.
واقعه بعدي ماجراي کاپيتویسيون بود .شاه براي تثبيت قدرت خود در منطقه به گسـترش رابطـه
با آمريکا نياز داشت ،و به دليل خريد تسليحات پيشرفته از آنها ،کارشناسـان نظـامي آمريکـا نيـز وارد
ايران شده بودند .دولت آمريکا به منظور تامين رفاه اتباع خـود در ايـران ،از دولـت ايـران درخواسـت
اعطاي مصونيتهاي سياسي و قضايي براي آنها کرد .پيشنهاد مصونيت قضايي اتباع امريکـايي در 21
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مهر  1343در دولت حسنعلي منصور به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .امام در  4آبـان 1343
با ايراد سخنراني و صدور اعالميه تصريح کردند که تصويب کاپيتویسيون اقرار بـه مسـتعمره بـودن
ايران و سند بردگي ملت ايران است« :اگر يک خادم آمريکايي ،يک آشپز آمريکايي ،مرجع تقليد شما
را در وسط بازار ترور کند ،زير پا منکوب کند ،پليس ايران حق ندارد جلـوي او را بگيـرد ،دادگاههـاي
ايران حق ندارند او را محاکمه کنند ،بايد بـرود آمريکـا در آنجـا اربـابهـا تکليـف را تعيـين کننـد».
(صحيفه امام)416 :1 ،
چند نکته در اين سخنراني وجود دارد .اوی امام اين سخنراني را با قرائت آيـه «انـا ب و انـا اليـه
راجعون» آغاز مي کند و به مردم اعالم مي نمايد که مرگ بهتر از زندگي ننگين است .اين همان شعار
امام حسين  در برابر حکومت يزيد است .به نظر مي رسد اين اولين بـار اسـت کـه زمانـه آن روز بـه
زمانه امام حسين  تشبيه مي شود و از قيام عاشورا نمادي ساخته ميشود براي مبارزه عليـه طـاغوت
زمان .ماجراي کاپيتویسيون و برخورد امام با آن يکـي از ويژگـيهـاي انقـالب اسـالمي را رقـم زد:
بيگانه ستيزي و احياي شرافت از دست رفته و نجات اسالم از خطر حکومـت سـکویر پهلـوي« :اي
سران اسالم به داد اسالم برسيد .اي علماي نجف به داد اسالم برسيد .اي علماي قم بـه داد اسـالم
برسيد( ».عينا )418 :سرانجام در شب  13آبان  1343ماموران رژيم امام را دستگير و همان شـب
به ترکيه تبعيد کردند( .کجباف)111 - 108 :1381 ،
امام با بهرهگيري از الگوهاي ديني و اعتقادي توانست بر ارزشهـا ،هنجارهـا و شخصـيت افـراد
تاثير بگذارد .شيوه مبارزاتي ايشان همچون انبياء الهي ،نـوعي مبـارزه فرهنگـي در چـارچوب نظريـه
قدرت نرم و مبتني بر آموزه هاي ديني بود .منبع توليد قدرت نرم در فرهنگ ايرانـي نمادهـاي شـيعي
است .امام با استفاده از اين نمادها و با جان بخشي به مفاهيم موجود در فرهنگ اسالمي ،مردم را بـه
ايستادن در برابر طاغوت زمان برانگيخت( .شفيعيفر)64 :1392 ،
امام نوعي زبان سياسي خاص خود ابداع نمود .ايشان به واژهها معاني اعالي انساني ميبخشيد و
از اين طريق نوع نگاه جامعه را متحول ميساخت .مثال استفاده از واژه «آزاده» به جاي اسـير ،تعبيـر
«عروج ملکوتي روح» و «هنر مردان خدا» براي واژه «شهادت» ،و يا تلقي «نعمـت» از جنـگ .امـام
به سه شيوه واژه هايي را در ادبيات سياسي ايران وارد کرد .ايشان گاه با استفاده از مفاهيم تقابلي ،گاه
با واژههاي تعاملي ،و گاه عبارات و واژههاي ابداعي توانست از طريـق کـالم ،بـه ابـالغ پيـام خـود و
دروني کردن ارزشها در جامعه بپردازد و با بيان خواستههاي مردم هژموني خود را بر جامعـه مسـلط
سازد.
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منظور از مفاهيم تقابلي ،استفاده از واژههايي است که بر اساس «تعـرف ایشـياء باضـدادها» بـه
بعضي از واژهها مفهوم جديـدي مـيبخشـيد و بـه غنـاي معنـايي واژه مـيافـزود .مـثال قـرار دادن
«استکبار» در مقابل «استضعاف» که هر دو از درونمايههاي قرآني نشات گرفته بـود ،بيـانگر اعطـاي
ابعاد سياسي  -اجتماعي به مفاهيمي بود که تا پيش از آن داراي ابعاد روانشـناختي بودنـد .همچنـين
قرار دادن «شيطان بزرگ» بعنوان مظهر باطل و سلطهگري در مقابل «نيروي ايمان» بعنـوان مظهـر
حق و شکست ناپذيري ،و يا «جنگ فقر و غنا» و تقابل کود نشينان و کاد نشينان که بيـانگر توجـه
امام به عدالت اجتماعي بود .و «اسالم ناب محمدي» به معنـاي اسـالم مبـارز و انقالبـي ،در مقابـل
«اسالم آمريکايي» به معناي اسالم مرفهين بي درد و راحت طلبان.
منظور از واژههاي تعاملي ،واژههايي است که ايشان بصورت مکمل و متعامل در کنار يکديگر بـه
کار ميبردند« .استقالل و آزادي» از بهترين مفاهيم متعامل در کالم امـام بـود و يکـي از شـعارهاي
اصلي انقالب را تشکيل داد« .وحدت حوزه و دانشگاه» بعنوان دو نهاد تعليمي و تربيتي کـه همزمـان
به تعهد و تخص

اهتمام دارند ،از ديگر موضوعات مورد تاکيد امام بود« .ديـن و سياسـت» واژگـان

تعاملي ديگر بود که توانست دين را از عرصه ذهن و پندار زندگي فردي به عرصه زندگي اجتمـاعي و
سياسي بکشاند .ايشان با طرح تئوري «ویيت فقيه» اسالم سياسي مورد نظر خود را معرفي و پيـاده-
سازي کرد.
و بایخره منظور از واژههاي ابداعي اين است که امام با ابداع بعضي از واژهها يا افاده معاني تـازه
از واژههاي مستعمل ،تعابيري تازه وارد زبان سياسي ايران کرد .از جمله واژه «امت» به معناي تاکيـد
بر هويت اسالمي و استقالل سياسي مسلمانان که بر اساس تعلق داشتن به جامعـه واحـد مبتنـي بـر
برادري اسالمي شکل ميگيرد .واژه ديگر «طاغوت» است کـه مظهـر نظـم کهـن ،فاسـد ،مـنحط و
بيانگر رژيم هاي غير توحيدي و غير عادینه است ،و امام آن را براي حکومتهاي استبدادي ،مطلقـه
و اقتدارگرا به کار ميبرد .واژگان رايجي که در ادبيات امام معاني تازه پيدا کردند مثل اسـتفاده از واژه
«مساجد» بعنوان مرکز قيام ،مرکز بسيج عمومي ،دژ محکم و از همه مهمتر بعنـوان «سـنگرها» کـه
نشان دهنده رويکرد امام بـه مسـجد بعنـوان کـانون بسـيج نيـرو عليـه مسـتکبران بـود .ابـداع واژه
«آزادگان» به جاي اسيران نشانگر نگاه مثبت امام به اسارت در راه خدا و آزادگـي مـردان خـدا بـود.
ابداع واژه «روز قدس» براي نهادينه کردن مقابله جهان اسالم با استکبار بود .ابـداع واژه «يـوم اب»
تعميم يک واژه مذهبي به ابعاد سياسي بود که با به کار بردن آن در مناسبتهايي مثـل  15خـرداد،
 17شهريور و  22بهمن وقايعي سياسي را به مسائلي مذهبي پيوند ميداد .تعبيـر «حـج ابراهيمـي»
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براي فرهنگ سازي مراسم برائت از مشرکين در موسم حج بود کـه قـدرت مسـلمانان را بـه منصـه
ظهور ميرساند( .دهشيري )51 - 41 :1381 ،تفسير سياسي واژه ها و مفاهيم قرآني بازتـاب قابـل
توجهي در رفتار سياسي امام داشته است.
به اين ترتيب روحانيان و روشنفکران ،به احياي نمادهاي شيعي پرداختند ،امـا روحانيـان بـيش از
روشنفکران صالحيت داشتند که حامل نمادهاي شيعي باشند .آنها به علت نفـوذ تـاريخي مـذهب در
ايران از بيشترين سرمايه نمادين نزد مردم برخوردار بودنـد .از سـوي ديگـر ذهنيـت نمـادين ايرانـي
همواره در جستجوي چهرهاي نمادين و اسطورهاي است که تمام آرزوهاي تاريخي خود را در او بيابد.
اين پديده نمادين از عصر باستان تا کنون در ايران وجـود داشـته اسـت .نمونـه آن حضـور رسـتم و
سياوش در عهد باستان و امامان شيعه در عصر اسالمي است .به همـين دليـل تمـام نمادهـايي کـه
توسط نمادپردازان طي دو دهه در ايران برجسته شده بود ،در قامت بلند و چهره نوراني امـام خمينـي
که از بيشترين ميزان مشروعيت نزد مردم برخوردار بود ظهور کـرد .امـام بـا تکيـه بـه سـرمايه هـاي
فرهنگي و مذهبي خويش ،و با ساده زيستي و سادگي کالمش جايگاهي برجسته نزد مردم پيدا کـرد.
ايشان براي مردم تجسم همه نمادها و شخصيتهاي تاريخي شيعه بود .او مانند امـام حسـين  عليـه
ظلم قيام کرد و مردم از صميم قلب با ايشان همراه شده هژموني مورد نظـر ايشـان را پذيرفتنـد .بـه
همين دليل امام همواره تاکيد داشت که اين قيام ،قيام ملي نيست بلکه قيامي اسالمي اسـت .ايشـان
صراحتا گفتند اين قدرت مليت نيست ،قدرت ايمان است که توانست بر ابرقدرتها و بـر ارتـش مسـلح
شاه غلبه کند .امام جهان نمادين اسالم را در شکلگيري هويت ايراني بسيار فراتر از جهـان نمـادين
باستان و تجدد ميدانست .به همين دليل اسالميت را بر ايرانيـت تـرجيح مـيداد و اسـالم را عامـل
اتحاد اقوام و گروهها در ايران ميدانست.
نتيجهگيري

در اين مقاله توضيح داديم چگونه زبان سياسي در ايران دچار تحول بنيادي شد .ايرانيان پس از چنـد
هزار سال زيستن زير سايه حکومتهاي استبدادي و فرهنگ ديني انفعالي ،در حالي که زبان سياسـي
آنها چندان تغييري به خود نديده بود ،ناگهان با ورود مدرنيتـه غربـي در زمـان مشـروطه ،بـا هجـوم
ارزش ها و زبان سياسي مدرن مواجه شدند .درنتيجـه زبـان سياسـي و اجتمـاعي در ايـران بـه کلـي
دگرگون شد .به دليل تغيير زبان ،شيوه نگاه بـه زنـدگي و شـيوه انديشـيدن تحـول يافـت .درنتيجـه
فرهنگ ديني جامعه نيز دچار تحول و دگرگوني اساسي شد و فرهنگ منفعل ديروز به فرهنگي فعـال
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و پويا و زاينده و رشد يابنده تبديل شد.
همچنين توضيح داديم با ورود نمادهاي اسالمي به فضاي نمادهاي ايرانـي ،چنـدان گسسـتي در
ذهنيت نمادين ايراني ايجاد نشد ،چون نمادهاي ايراني و اسالمي تعارض جدي با يکـديگر نداشـتند.
چرا که در هر دو فرهنگ ايراني و اسالمي ،انسان بمـاهو انسـان اصـالتي نداشـت .در ايـن فرهنـگ
اصالت ،وجود ،شرافت از آن خداوند است و انسان اگر شرافتي داشته باشد به واسطه ايمان اوست .امـا
با هجوم ارزشهاي غربي در دوران مشروطه ،تعارض و گسستي اساسي در ذهنيـت نمـادين ايرانـي -
اسالمي ايجاد شد .چرا که در فرهنگ و فلسفه غربي ،انسان بمـاهو انسـان اصـالت دارد و از حقـوق
شهروندي و آزادي سياسي برخوردار است .در نتيجهي پديد آمدن شکاف در ذهنيت نمـادين ،جامعـه
نيز دچار شکاف شد .بخشي از مردم به ارزشهاي سـنتي وفـادار ماندنـد و بخشـي تغييـر را انتخـاب
کردند .اين شکاف پس از گذشت بيش از صد سال از دوران مشروطه هنوز در ايران وجود دارد .بـراي
حل اين تعارض بايد نخبگان به هماهنگ سازي نمادهاي ايراني  -اسالمي با نمادهاي مدرن همـت
بگمارند .اکنون اين رسالت بر عهده روحانيان و علماي حوزه که متخص

در امر دين هسـتند مـي-

باشد ،که ارزشها و نمادهاي امروز را بـا ارزشهـا و هنجارهـاي اسـالمي هماهنـگ کننـد و زبـاني
سياسي مطابق با فرهنگ امروز تدارک ببينند .با تغيير فضاي سياسي و اجتماعي ،زبان سياسي نيز بـه
ناچار تغيير ميکند و اگر متوليان دين مسئوليت ساخت زبان جديد را بر عهده نگيرند ،ديگـر نخبگـان
جامعه اين وظيفه را به انجام خواهند رساند.
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