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گفتمان الکالئو و موو و استخراج مفاهیم و مقوالت مرتبط با مفهاوم امار
سیاسی نشان دهدکه نحوه صورت¬بنادی امار سیاسای از ساوی گفتماان
پهلوی چه تاثیری در شکل¬گیری گفتمان انقالبی اسالم سیاسی در ایاران
داشته است؟ فرضیهی ما در این پژوها بدین شکل مطرح مایشاود کاه
صورت¬بندی امر سیاسی از سوی گفتمان پهلوی در قالب خصاومت تماام
عیار با گفتمان م هبی به سیاسی شدن م هب و شاکل¬گیاری گفتماان
انقالبی اسالم سیاسی در ایران انجامید.

واژگان کلیدی
امر سیاسی ،گفتمان،آنتاگونیسم ،پهلوی ،اسالم سیاسی

مقدمه

با فروکش کردن تب و تاب مشروطه خواهی و آسیبی که به گفتمان مذهبی متحمل شـد ،دلسـردی
عمیقی در میان حامیان و حامالن این گفتمان به وجود آمد ،به گونهای که بسیاری از آنان از سیاست
فاصله گرفتند و حاضر به دخالت در امور سیاسی نشدند .با فاصله گرفتن نیروها و جریانات مـذهبی از
سیاست به واسطهی هرج و مرجی که مشروطه خواهی در ایـران بـه وجـود آورد ،جامعـه بـه دنبـال
شخصیت نیرومندی بود تا به اوضاع آشفتهی ایران سروسـامان دهـد .بـه واسـطهی کودتـای اسـفند
" ،1733رضاخان" ،با شخصیتی نیرومند و نظامی روی کارآمد و آخـرین بقایـای گفتمـان مشـروطه
خواهی را به حاشیه راند و به گفتمان پهلویسم ،جامهی گفتمان هژمونیک پوشاند.
با هژمونیک شدن گفتمان پهلوی در ایران ،این گفتمان به تدریج از عام گرائی فاصله گرفت و به
خاص گرائی روی آورد و به تعریفی از امر سیاسی بر پایه¬ی آنتاگونیسم میان "خـود" و "دیگـری"
که عمدتاً گفتمان مذهبی را شامل میشد ،شکل داد .این امر واکنش نیروهای مذهبی را برانگیخت و
آنان را به حضور دوباره در عرصهی منازعات سیاسی رهنمون ساخت .نخستین رساله اسـالم سیاسـی
در این دوره به نگارش درآمد.
با کنار رفتن رضاخان ،شاه جوان نیز به مانند پدرش ،در ابتدا از در آشتی با گفتمـان مـذهبی وارد
شد و توانست از تشدید منازعه و تخاصم با نیروهای مذهبی جلوگیری کند .ایـن همکـاری و تـالش
برای جلب رضایت نیروهای مذهبی تا دههی  43ادامه داشت .در این دهه شاه بـه تـریج از سیاسـت
همکاری با نیروهای مذهبی فاصله گرفت و سیاستهای خود را برپایه عناصری شکل داد که منجـر
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به خصومت تمام عیار با مذهب میشد .مسئلهای که به سیاسی شدن دوبارهی مذهب و شکل¬گیری
گفتمان "اسالم سیاسی" در ایران در قالب قرائتی نوینی که امام از اسالم ارائه داده بود ،شد.
تقابل میان این دو گفتمان و نحوهی رشد اسالم سیاسی در ایران در دو دههی پایـانی حاکمیـت
پهلوی ،از دالئل متعددی سرچشمه میگرفت .از جملهی این دالئل نحوه¬ی "صـورت¬بنـدی امـر
سیاسی" از سوی گفتمان پهلوی بود که از مفصلبندی این گفتمان حول برخی از عناصـر و مفـاهیم
سرچشمه میگرفت که در تضاد آشکار با گفتمان مذهبی بود.
با در نظر گرفتن این مقدمات ،صورت¬بندی امر سیاسی از سوی گفتمان پهلـوی و تـاریر آن بـر
هژمونیک شدن این گفتمان ،محور اصلی این پژوهش را تشکیل میدهد .پاسخ دقیق و تفصـیلی بـه
این امر مستلزم آزمون فرضیه¬ی پژوهش است .به همین منظور در این پـژوهش ابتـدائاً بـه تبیـین
چارچوب مفهومی و نظری پژوهش میپردازیم و در مرحله¬ی بعد تاریر نحوه¬ی صورت¬بندی امـر
سیاسی بر شکل¬گیری و هژمونیک شدن گفتمان اسالم سیاسی را مورد بررسی قرار میدهیم.
چارچوب مفهومی و نظری پژوهش
مفاهیم اصلی

نظر به اینکه دراین پژوهش ،مفاهیمی چون امر سیاسی ،گفتمان مدرنیسم مطلقه¬ی پهلوی و اسالم
سیاسی ،عناصر اصلی آن را تشکیل میدهند ،الزم است ،هریک از این عناصر تعریف شوند.
 -1-1امر سیاسی

امر سیاسی یکی از مفاهیم اصلی در سیاست نظری و عملی است؛ از مفاهیم مغلـق و پیییـدهای کـه
فهم نظری و تطبیق مصداقی آن بر موضوعات خارجی و بیرونـی دارای ررافـتهـای علمـی و فنـی
خاصی است .به لحاظ لغوی این مفهوم یعنی هر موضوع (اتفاق یا پدیدهای) که مربوط بـه حـوزه¬ی
سیاست میباشد .اما از لحاظ اصطالحی ،تعریف امر سیاسی دارای پیییدگیها و ررافـتهـائی اسـت
که مستلزم رعایت آنها برای شناخت امر سیاسی است( .حسنی فر )1031 :02 ،روش مناسـب بـرای
شناخت "امر سیاسی" در قالب نظریه¬ی گفتمان ارائه شده است.
پرداختن به مبحث امر سیاسی در قالب نظریه¬ی گفتمان ،از نوآوریهـای اندیشـگی الکالئـو و
موفه تلقی میشود .الکالو و موفه با تاکید بر امر سیاسی ،توضیح میدهند که مشارکت کننـدگان در
یک گفتمان ،موضع خود را درباره¬ی معنا ،براساس تعریفی از امر سیاسی اخذ میکنند .امـر سیاسـی
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در درون گفتمان ،براساس دوگانه¬ی ضدیت و همدلی یا رابطه¬ی دوست و دشمن شکل میگیـرد.
به این ترتیب هر معنا میتوانددربرگیرنده¬ی نوعی منازعه در میان مشارکت کنندگان یـک گفتمـان
باشد( .محمدی )1031 :11 ،بنابراین در این رویکـرد ،منازعـه ،تضـاد و آنتاگونیسـم وجـه بالـب امـر
سیاسی تعریف میشود .موفه در تمایز میان سیاست و امر سیاسی تخاصم ویا "آنتاگونیسـم" را وجـه
بالب امر سیاسی میداند درحالی که سیاست مجموعهای از کردارهـا و نهادهاسـت کـه از طریـق آن
نظم ایجاد میشود .همزیستی بشر در زمینه¬ی تضادی سازمان مییابد که امر سیاسی فـراهم مـی-
کند" (موفه)1031 :113 ،
از دیدگاه الکالئو و موفه آنتاگونیسم یا تنازع به هویت شکل میدهد .آنهـا معتقدنـد تنازعـات و
خصومتها مرزهای هویتی را مشخص میکنند ،مرزهائی که جامعه پیرامون آنها شکل میگیـرد( .
 )Staheli, 2004:226از دیدگاه این دو ،آنتاگونیسم یا ضدیت دارای عملکرد دو سویه مـیباشـد .از
یک سو مانع از شکل¬گیری عینیت و تثبیت گفتمانها و هویتهاست و از سوی دیگـر سـازنده¬ی
هویت و عامل انسجام گفتمانی است .به بیان دیگر ضدیت و آنتاگونیسم هرچند مـانع ایجـاد هویـت
کامل میشود و آن را امکانی و تصادفی میسازد ،اما از سـوی دیگـر "نیـروی متخاصـم" بخشـی از
شرایط وجودی هویت است ،به این صورت که هر گفتمانی در سایه¬ی دیگری یا بیر شکل گرفتـه،
تحت تاریر آن متحول میشود و احتماالً از بین میرود .بنابراین منازعههای گفتمـانی همـواره وجـود
داشته و گفتمانها درون این منازعهها به تکامل رسیده و در صورت ناتوانی در رقابت با گفتمانهـای
دیگر ،جای خود را به گفتمانهای رقیب میدهند( .حقیقت و حسینی زاده)173-1023 :112 ،
موفه این مقوله¬یعنی آنتاگونیسـم را در قالـب دو شـکل از خصـومت مطـر مـیکنـد ،نخسـت
2

3

خصومت تمام عیار و دوم خصومت رقابتی تفاوت عمده¬ی دشمن و رقیـب ایـن اسـت کـه رقیـب
یکدیگر بودن نوعی دشمنی دوستانه است .وجه اشتراک رقباء فضای نمـادین اسـت و نـوعی اجمـاع
تضادگونه میان آنها وجود دارد .آنها بر سر اصول اخالقی و سیاسی با هم توافق دارند ،اما اخـتال
آنها بر سر تفسیر این اصول است .به عبارت دیگر ،خصومتِ رقابتی مجادله بـین تفاسـیر مختلـف از
اصول مشترک است .در صورت فقدان این بعد از خصومت ،خصومت تمام عیار رهور میکنـد کـه در
واقع تضاد میان دشمنان است )Muffle, 2005:2-6( .خصومت تمام عیار یکی از ویران سازترین و
پرهزینهترین وضعیت در میان نیروهای در گیر در چنین ستیزی است .این مفهوم چنان که از نـامش
Antagonism proper
Agonism

2
3
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پیداست به دنبال حذ و یا خنثی کردن کامل طر مقابل است .درخصومت تمام عیار نه گفتگـوئی
محتمل است و نه میتوان از مدیریت اختالفات حر زد .جنگ است و نیروها قصد انهـدام همـدیگر
را دارند .از دیدگاه الکالئو و مو ،خصومت تمام عیار به ویرانی اجتماع سیاسی خواهد انجامید.
در آنتاگونیسم ،گروههای رقیب یا دشمن از دو سازوکار برجسـته سـازی و حاشـیه رانـی اسـتفاده
مینمایند ،به طوری که "ما" برجسته میشود و "آنها" به حاشیه رانده میشود .بنابراین هویتیـابی
به واسطه¬ی دگرسازی و با کمک برجسته سازی و حاشیه رانی شکل مـیگیـرد .برجسـته سـازی و
حاشیه رانی شیوه ای برای حفظ و اسـتمرار قـدرت اسـت کـه بـه دو صـورت سـخت افـزاری (تـرور،
اعتصاب ،تظاهرات خیابانی) و نرم افزاری (در قالب زبان گفتاری و نوشتاری انجام میشود( .سـلطانی،
 )1024 :117به نظر میرسد از حاشیه رانی سخت افزاری در خصومت تمام عیار و از نـرم افـزاری در
خصومت رقابتی استفاده میشود.
 -2-1گفتمان مدرنیسم مطلقه¬ی پهلوی

گفتمان "مدرنیسم مطلقه¬ی پهلوی" مهمترین گفتمان سیاسی مسلط در ایران قرن بیستم بود .این
گفتمان را برحسب اینکه از کدام سو بدان بنگریم ،میتوان "پاتریمونیالیسـم نـوگرا" یـا "سلطانیسـم
نوگرا" (وبر )1024 :073 ،نیز نام برد .اما به دلیل برخی از ویژگیهای حکومـت پهلـوی اول و وجـود
شباهتهائی میان آن حکومت و دولت-های مطلقه¬ی اروپائی ،اطالق "مدرنیسم مطلقه" نامگذاری
مناسبتری است .نامحدود بودن اقتدار شاه ،فارغ بودن از هرگونه نظارت مجلس یا هـر مقـام دیگـر،
برقراری قوانین و مقررات یکسان و فراگیر .که از ویژگیهای دولت مطلقه بـود ،دربـاره¬ی حکومـت
پهلوی ،در زمانه¬ی مورد مطالعه نیز صادق بود .همینین این ویژگی که "پیدایش دولـت مطلقـه در
همه جا انقیاد طبقات و گروههای اجتماعی ،ایجاد و گسترش دیوان ساالری و ارتش دائمی زیـر نظـر
قدرت متمرکز شد" همراه با نوسازی اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و انتقال جامعه¬ی ایران به¬یـک
نظام سرمایهداری ویژه که در آن ،درآمدهای نفتی به تدریج به نقطه¬ی اتکای دولت تبـدیل شـد ،از
ویژگیهای گفتمان مدرنیسم مطلقه¬ی پهلوی در این دوره بود( .چهرآزاد )1031 :27 ،ایـن گفتمـان
در پی ناکامی مشروطه در دستیابی به اهدافش در فضای بیقراری پس از مشـروطه توانسـت بنیـان
چیرگی گفتمان پیشین را مختل نموده و خود را در جایگاه گفتمان مسلط تثبیت نماید.
 -3-1اسالم سیاسی

اصطال اسالم سیاسی ،اصطال جدیدی است که در برابر اسالم سنتی پدید آمده است و بـه دنیـای
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مدرن تعلق دارد .بر اساس نظریه¬ی گفتمان ،اسالم سیاسی گفتمانی است که هویت اسـالمی را در
کانون عمل سیاسی قرار میدهد .در گفتمان اسالم سیاسی ،اسالم به¬یک دال برتر تبدیل میشـود.
بابی سعید معتقد است که مفهوم اسالم سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریانهـای سیاسـی
اسالم به کار میرود که خواستار ایجاد حکومتی بر مبانی اسالمی هستند .بنابراین اسـالم سیاسـی را
میتوان گفتمانی به حساب آورد که گرد مفهوم مرکزی حکومت اسالمی نظم یافته است( .سعید:73 ،
 ) 1023این گفتمان بر تفکیک ناپذیری دین و سیاسـت تاکیـد کـرده و مـدعی اسـت کـه اسـالم از
نظریه¬ی جامع درباره¬ی دولت و سیاست برخوردار است و به دلیل تکیه بر وحی ،از دیگـر نظریـه-
های سیاسی موجود ،برتر میباشد .در این گفتمان از تعبیرهای اسالمی برای تبیین و توضیح وضعیت
سیاسی جامعه استفاده میشود و بازگشت به اسالم و تشکیل حکومت اسالمی ،تنها راهحـل بحـران-
های جامعه¬ی سیاسی معاصر به حساب میآید .هد نهائی این گفتمان بازسـازی جامعـه براسـاس
اصول اسالمی است و در این راه بدست آوردن قدرت سیاسـی ،مقدمـهای ضـروری تلقـی مـیشـود.
(حسینی زاده )1021 :12 ،این گفتمان در ایران از میانههای دهه  73شکل گرفت و سپس در سـال-
های دهه چهل بارور شد و به گفتمانی عام و فراگیر تبدیل گردیـد و سـپس در انقـالب اسـالمی بـه
پیروزی رسید و ساماندهی جامعه را در اختیار گرفت.
 -2مبانی نظری

یکی از نظریاتی که به طور جدی به امر سیاسی یعنی نحوه¬ی سـاخت سـو هگـی دشـمنی و تضـاد
پرداخته و به نوعی تعریف هویت سازی از خود و دیگری میباشد ،رویکرد گفتمـانی ارنسـتوالکالئو و
شانتال موفـه اسـت" .الکالئـو و موفـه معتقدنـد کـه آمـوزه¬ی گفتمـان آنگونـه کـه در بعضـی از
رویکردهای معاصر در عرصه¬ی تحلیل سیاسی بسط داده شده است ،ریشه در چیزی دارد که مـی-
توان آن را چرخش استعالئی در فلسفه¬ی مدرن نامید؛ یعنی در شکلی از تحلیل که صرفاً نه به امور
واقع ،بلکه به شرایط امکان آنها میپردازد" (عرب عامری)1035 :43 ،
در این دیدگاه ،امور اجتماعی و سیاسی و به طور کلی جهـان واقعیـت ،تنهـا درون سـاختهـای
گفتمانی قابل فهم هستند و گفتمانها به فهم ما از جهان شکل میدهند .بر این اساس ،فعالیتهـا و
پدیدهها زمانی قابل فهم میباشند که در کنار مجموعهای از عوامل دیگـر در قالـب گفتمـانی خـاص
قرار بگیرند .هیچ چیز به خودی خود دارای هویت نیست ،بلکه هویتش را از گفتمانی که در درون آن
قرار گرفته است کسب مینماید( .تاجیک )71 - 73:1020 ،در همین رابطه الکالئو و ومو به بسط
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مفاهیم نظریه خود که به نوعی با مسئله¬ی رابطه¬ی دیالکتیکی خـود و دیگـری کـه مـدنظر ایـن
پژوهش میباشد ،پرداختهاند که در ادامه بدان اشاره میشود.
 -1-2مفاهیم اساسی گفتمان الکالئو و موفه

الکالئو و موفه برای تبیین نظریه¬ی خود ،مفاهیم متعددی را به کار گرفتهاند کـه فهـم نظریـه¬ی
آنها و کاربست آن ،نیازمند شناخت این مفاهیم است .ویژگی این مفاهیم آن اسـت کـه بـه صـورت
زنجیروار با یکدیگر مرتبط هستند ،به گونه ای که فهم هـر مفهـوم مـا را بـه شـناخت سـایر مفـاهیم
رهنمون میسازد .در این بخش تالش میشود تا مفاهیم اصلی گفتمان در آراء الکالئو و موفه که به
نوعی به امر سیاسی یعنی شکل¬گیری یک فضـای آنتاگونیسـتی میـان گفتمـان مسـلط و گفتمـان
سیاسی رقیب مرتبط میباشند مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از مهمترین مفاهیمی که در روش الکالئو و موفه به کـار مـیرود ،و ارتبـاط تنگـاتنگی بـا
4

موضوع پژوهش دارد ،عمل مفصلبندی میباشد .از دیدگاه الکالئو و مو " ،مفصـلبنـدی عملـی
میباشد که میان عناصر مجزا و پراکنده ارتباط برقرار میکند ،به گونهای که معنا و هویت این عناصر
در نتیجه¬ی عمل فوق تعدیل میشود" ()Laclau & Mouffe,1985:105
این اصطال در نزد این دو به معنای کنشی است که رابطهای میان عناصر گوناگون ایجاد مـی-
کند ،به گونهای که هویت آنها در ارر این کنش تغییر میکند .به عبارت دیگر هویت یک گفتمان از
طریق رابطهای که میان عناصر گوناگون به وجود میآید شکل میگیرد .در این فرآیند ،عناصر هویت
فردی خود را فرو میگذارند تا به مثابه¬ی کلیتی از یک ساختار به حساب آیند .بنابراین در نـزد ایـن
دو ،هویت یک گفتمان ،هویت رابطهای و پیوندی میباشد( .تاجیک)1024 :21 ،
مفهوم دوم در نظریه¬ی الکالئو و مـو کـه بـا آنتاگونیسـم و در رابطـه¬ی میـان "خـود" و
"دیگری" پیوند مییابد ،زنجیره¬ی هم ارزی و تفاوت است .منظـور از زنجیـره¬ی هـم ارزی ایـن
است که در فرآیند مفصلبندی یک گفتمان ،دالهای اصلی با یکدیگر در زنجیـره¬ی هـم ارزی بـا
یکدیگر ترکیب میشوند .این دالها نشانههای بیمحتوایند ،یعنی به خودی خود بیمعنایند ،تـا اینکـه
از طریق زنجیره¬ی هم ارزی با سایر نشانههائی که آنها را معنادار میکنـد ترکیـب مـیشـوند و در
مقابل هویتهای منفی قرار مـیگیرنـد کـه تهدیـد کننـده¬ی آنهـا باشـند .گفتمـانهـا از طریـق
زنجیره¬ی هم ارزی ،تفاوتها را میپوشانند و به آنها نظم و انسجام میبخشند .در زنجیره¬ی هم
4 Articulation
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ارزی ،عناصر ،خصلت های متفاوت و معناهای رقیب را از دست داده و در معنائی کـه گفتمـان ایجـاد
میکند ،منحل میشود .زنجیره¬ی هم ارزی نمیتواند به حذ کامل تفاوتها بیانجامد ،زیرا همواره
امکان رهور و بروز تفاوت و تکثر و خـروج عناصـر از زنجیـره¬ی هـم ارزی وجـود دارد .در مقابـل
زنجیره¬ی هم ارزی ،زنجیره¬ی تفاوت به خصلت متکثر بودن جامعه اشاره دارد و این مقدمهای بـر
رهور خصومت و دیگری است ()Laclau & Mouffe,1985:127-134
مفهوم کاربردی دیگر نظریه¬ی الکالئو و موفه ،برجسته سازی و حاشیه رانی میباشد .بیریت و
بیگانه سازی با مفاهیم برجسته سازی و حاشیه رانی همراه است" () Jorgensen,2002:140-141
این دو مفهوم به شکلهای مختلف در عرصه¬ی منازعههـای گفتمـانی رـاهر مـیشـوند .برجسـته
سازی و حاشیه رانی سازوکاری میباشد که به واسطه¬ی آن گفتمانها سعی میکنند نقاط قوت خود
را برجسته سازند و نقاط ضعف خود را به حاشیه رانده و پنهان نمایند و برعکس نقاط قوت دیگری یـا
دشمن را به حاشیه برانند و نقاط ضعف آن را برجسته نمایند( .عرب عامری)1035 :44 ،
مفهوم مهم دیگر نظریه گفتمان که ارتباط تنگاتنگی با موضوع پژوهش دارد ،مفهوم "هژمـونی"
است .از دیدگاه الکالئو و موفه اگر بر سر معنای خاصی برای یک دال در یک جامعه ،اجماع حاصـل
شود ،به عبارت دیگر ،افکار عمومی معنای مشخصی را برای آن هرچند به صـورت موقـت بپـذیرد و
تثبیت نماید ،آن دال هژمونیک میشود .با هژمونیک شدن دالهای یـک گفتمـان ،کـل آن گفتمـان
هژمونیک میشود .تثبیت موقت هویتها ،اصلیترین کارویژه¬ی هژمونی درگفتمان است .دستیابی
به هژمونی که بایت یک گفتمان بهشمار میرود به کمک تثبیت معنا امکان پذیر خواهد بـود .هـد
اعمال هژمونیک ایجاد یا تثبیت نظام معنائی یا صورت¬بندی هژمونیک است .این صورت¬بندیهـا،
در اطرا دال مرکزی سامان یافتهاند که جامعه در اطرا آن شکل میگیرد .هژمونیـک شـدن یـک
گفتمان به معنای موفقیت ان در تثبیت معانی مورد نظراست .اگر یک گفتمان ،نظام معنـائی مطلـوب
خویش را در ذهنیت جمعی اجتماع ،هرچند به صورت موقت ،تثبیت کند و رضـایت عمـومی را جلـب
کند ،آن گفتمان هژمونیک میشود)Laclau, Muffe, 1985:44( .
آخرین مفهوم مدنظر گفتمان الکالئو و موفه" ،قدرت" میباشد که در واقع مهمترین مفهوم این
گفتمان را شامل میشود ،چرا که شکل¬گیری هر گفتمانی تنها از راه اعمال قدرت میسـر مـیباشـد.
قدرت از نظر الکالئو و موفه عبارت است از "قدرت تعریف کردن و تحمیل این تعریف در برابـر هـر
آنیه آن را نفی میکند" (کیت نـش )1023 :43 ،از دیـدگاه الکالئـو و موفـه در منازعـات سیاسـی،
گفتمانی پیروز است که به ابزارهای قدرت بیشتری دستری دارد .فـرکال بـرای توضـیح دادن ایـن
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مطلب از مفهوم "قدرت پشت گفتمان" استفاده کرده است) Fairclough, 2001:43-45( .
 -3امر سیاسی و شکل¬گیری گفتمان انقالبی اسالم سیاسی در ایران

علما و مراجع مذهبی که نمایندگی گفتمان "مشروعه" یا "گفتمـان مـذهبی" را در جریـان انقـالب
مشروطه برعهده داشتند ،بعد از ناکامی مشروطه در دستیابی به اهدا مشخص و نابسامانیها و هرج
و مرجها و بحرانهائی که در نتیجه¬ی تندروی بعضی از مشروطه خواهـان در ایـران پدیـد آمـد ،از
سیاست فاصله گرفتند و رببتی به شنیدن نام "مشروطه" که زمانی از پرشورترین حامیان آن بهشمار
میرفتند نداشتند ،ازینروی روحانیون به نقش سنتی خود یعنی عدم دخالت در سیاست بازگشـتند و در
جریان انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی نه تنهـا مقـاومتی از خـود نشـان ندادنـد بلکـه تحـت تـاریر
نمایشهای مذهبی رضاخان و همکاری وی با روحانیون ،او را در راه رسیدن به قدرت یاری نمودند و
حتی بسیاری از این جماعت در مراسم تاجگذاری او شرکت نمودند.
بعد از به سلطنت رسیدن رضاخان و با تبدیل شدن گفتمان پهلوی بـه¬یـک گفتمـان مسـلط در
ایران ،این گفتمان به تدریج از شکل استعارهای خود فاصله گرفت و از عام گرائـی بـه خـاص گرائـی
روی آورد و در این حالت صرفاً خواستههای روشنفکران سکوالر را نمایندگی میکـرد" .ناسیونالیسـم
ایرانی ،برب گرائی ،بیریت سازی و حاشیه رانی گفتمانهای مـذهبی ،مهـمتـرین دالهـا و عناصـر
گفتمان پهلوی اول را تشکیل میداد"( .حسینی زاده )1021 :44 ،این گفتمان اسالم را به عنوان دگر
ایدئولو یک خود و اسالم گرایان را به مثابه دگر درونی خود تعریف کرده بـود .در همـین راسـتا و بـا
5

کسب منزلت هژمونیک توسط رضا خان – از رهگذر قابلیت دسترسی بیشتر  -نهادهای دولتـی بـه
منظور بازسازی هویت ملی ،با بهره جوئی از میراث فرهنگی و تاریخی ایران ،بـه تبلیـو و اشـاعه¬ی
باورهای ناسیونالیستی باستانگرا پرداختند .اقدامات دولت در زمینه¬ی بزرگداشت مفاخر ملـی چـون
فردوسی ،نامگذاری شهرها و خیابانها و نهادها با الهام از نامهای باستانی ،ترجمه¬ی متـون پهلـوی
به پارسی و تشویق پارسی نویسی ،همه در جهت تقویت احساسـات و گـرایشهـای ناسیونالیسـتی و
جانشین کردن اسطورهها و فرهنگ کهن شاهنشاهی به جای باورهـا و اعتقـادات اسـالمی در ذهـن
مردم ایران بود .در تقریر و تحکیم هویت خویش پهلویستها اسالم را به عنـوان دگـر ایـدئولو یک،
مسلمان ایرانی را به عنوان دگر درونی و اعراب را به مثابهی دگر بیرونی خود تعریف کردنـد و سـعی
نمودند جغرافیای انسانی خود را جایی در درون مدار و حریم گفتمان برب جست وجو و تثبیت کننـد.
5 Availability
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(تاجیک)21 :1022 ،
در این دوره (پهلوی اول) ،سکوالریسم از جدائی دین از سیاست ،به ضدیت بـا دیـن و نهادهـای
دینی گسترش یافت .درواقع ،دولت پهلوی ،به تفسیر انقالبیهای فرانسـوی از سکوالریسـم کـه بـه
دشمنی دولت با دین و سرکوب نهادهای دینـی گـرایش داشـت روی آورد و بـا مـذهب و نهادهـای
مذهبی از در ضدیت درآمد .پهلویسم اسالم و و فرهنگ مذهبی موجود را به عنوان مهمترین دشـمن
خود معرفی کرد و کوشید تا آن را به حاشیه براند و یا به کنترل خود درآورد .ستیز بـا مـذهب در سـه
شکل:
 .1مبارزه با روحانیت به عنوان مهمترین نهاد دینی؛
 .7مبارزه با باورهای مذهبی؛
 .0و مبارزه با نمادها و شعائر مذهبی دنبال شد.
در راستای مبارزه با روحانیت به عنوان مهـمتـرین نهـاد دینـی ،تبلیغـات شـدیدی بـه راه افتـاد.
مطبوعات و روزنامهها روحانیون را واپس گرا معرفی مینمودند و میگفتند اینان با اصالحات و بهبـود
زندگی مردم مخالفند .آنان از دولت مـیخواسـتند دسـت از خرافـه پرسـتی بردارنـد و از برنامـههـای
اصالحی دولت که صددرصد با آموزههای دینی مطابقت دارند حمایت کنند( .کاتم)1020 :123 ،
بنابراین به نظر میرسد روحانیون مهمترین گروه طرد شده دوره رضاشاه بودنـد و سیاسـتهـای
حکومت در جهت نابودی و حذ نهاد روحانیت قرار داشت .از سوی دیگر به نظـر مـیرسـید بعـد از
تجربه¬ی ناخوشایند مشروطه ،علما به موضع سنتی خود مبنی بر عدم دخالـت در سیاسـت بازگشـته
بودند .ولی سیاستهای دولت پهلوی آنان را دوباره به وادی سیاست سوق داد .درواقع سرکوب دولت
به سیاسی شدن روحانیت منجر شد( .رهبر)122:1037 ،
گفتمان پهلوی (اول) پس از استقرار به بیریت سازی با مذهب روی آورد و با خشونتی کم نظیـر
در صدد نابودی آن برآمد .این کار از یک سو اعتبار و مشروعیت گفتمان پهلویسم را ازبین بـرد و بـه
نفرت مردم از پهلوی دامن زد و از سوی دیگر نمایندگان گفتمان مذهبی را که پـس از مشـروطه بـه
انزوا گرایش یافته بودند به فعالیت واداشت و ازاین راه زمینههای بازسازی و احیاء آن را فـراهم آورد و
به سیاسی شدن یاری رساند .در واقع طرد و سرکوب گفتمان مذهبی ،واکنشی جزء رادیکال شدن آن
را در پی نداشت .به همین دلیل نخستین رسالههای اسالم سیاسی در عصر پهلوی دوم ،بالفاصله بعد
از سقوط رضاشاه به نگارش درآمد( .حسینی زاده )1021:171 - 172 ،درواقع تالش گفتمـان پهلـوی
برای حذ و طرد گفتمان مذهبی در ایران به واسطه¬ی صورت¬بندی آنتاگونیستی از امر سیاسـی،
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واکنش نیروهای مذهبی در ایران را به بار آورد .بنابراین آن تدبیر یعنی ضـدیت و بیگانـه سـازی بـه
منظور انسجام بخشی گفتمان پهلوی ،بیش از آنکه موقعیت گفتمـانی آن را تثبیـت نمایـد ،بازگشـت
"حذ شدگان و طرد شدگان" گفتمان پهلوی را در قالب گفتمان اسالم سیاسی به همراه داشت.
با ورود متفقین و اشغال ایران ،رضاشاه از ایران خارج شد و محمدرضاشاه بنابر درخواست متفقـین
و نه با تکیه بر حمایت مردمی به قدرت رسید .شاه جوان که از موقعیت خود در بین نیروهای مـذهبی
و سیاسی به دلیل رفتارهای مستبدانه پدر آگاه بود ،تالشهـای گسـتردهای بـرای بازسـازی اعتبـار و
هژمونی سیاسی گفتمان پهلوی و گسترش پایگاه و نفوذ اجتماعی خود آباز نمود .بـه همـین منظـور
کوشید با تظاهر به مشروطه خواهی و دینداری در میان نیروهای مذهبی و سیاسی موجـود در جامعـه
محبوبیتی بدست آورد .در همین راستا "او تقاضای آیت اهلل قمی برای لغو قوانین مربوط به ممنوعیت
حجاب و واگذاری مدیریت اوقا به روحانیون و گنجانـدن دروس مـذهبی در مـدارس را پـذیرفت"
(عظیمی )115:1027 ،و زمانی که فدائیان کسروی را درجریان دادگاهی به دلیـل شـکایت نیروهـای
مذهبی برپاشده بود ،به قتل رساندند ،به سادگی از این قضیه گذشت تا همـدلی خـود را در رـاهر بـا
نیروهای مذهبی نشان دهد( .باقی )124:1023 ،همکاری نیروهای مذهبی با شـاه تـا انقـالب سـفید
شاه ،ادامه پیدا کرد .در این میان ،هرچند در برخی از مواقع اختالفاتی میان روحانیون و شاه به صورت
علنی و بیر علنی وجود داشت و در رویدادهائی مانند قیام آیت اهلل کاشانی و نواب صفوی نمایان بود،
اما این اختال ها نتوانست ،شکا جدی میان گفتمان مذهبی و گفتمان پهلوی ایجاد نماید.
برگزاری اصول انقـالب سـفید بـه صـورت رفرانـدوم در دی مـاه  1041و مخالفـت روحـانیون،
رابطه¬ی میان شاه و نیروهای مذهبی را به نقاط بحرانی و آشتی ناپذیر کشاند" .حذ قید اسـالم از
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شدگان و تبدیل سوگند به "قرآن" به کتـاب "آسـمانی" از سـوی
ر یم در الیحه¬ی انجمن ایالتی و والیتی (انقالب سفید شاه) به منزله¬ی مخالفت صریح ر یم شاه
با قرآن و اسالم و توهین آشکار به روحانیت و مراجع تقلیذ که حافظ و مروج اسالم و قـرآن هسـتند،
بود .به همین دلیل امام خمینی بیدرنگ پس از انتشار خبر ،شروع به مخالفت کـرده و خواهـان لغـو
فوری آن شد" (روحانی )142:1012 ،رویاروئی گفتمان پهلوی و علمای مذهبی بر سر انقـالب سـفید
شاه تا قیام  15خرداد  1047ادامه¬یافت .در  15خرداد ،گفتمان پهلوی با سرکوب شدید و بـا حاشـیه
رانی مخالفان ،مدیریت جامعه¬ی ایرانی را در اختیار گرفت .بدین ترتیب دوره¬ی دیگری از بیرباتی
و بیقراری و آشفتگی و منازعات گفتمانی ،البته با زور و سرکوب پایان یافـت .از ایـن سـال بـه بعـد
گفتمان پهلوی به تدریج از عام گرائی فاصله گرفت و ماهیت واقعـی خـود را بـروز داد .ایـن بـار نیـز
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همیون گفتمان پهلوی اول ،سکوالریسم ،برب گرائی ،ناسیونالیسم ایرانی ،اسـتبداد و سـلطنت دال-
های اصلی این گفتمان را تشکیل میدادند و مذهب و گفتمانهای مذهبی به مثابه¬ی بیر یا دشمن
گفتمان سیاسی پهلوی در آمدند.
در هویتی که ایدئولو ی پهلوی در دهههای  1043و  1053برای جامعه طراحی مینمود ،اسـالم
در جایگاه منبع اساسی هویت بخشی قرار نمیگرفت و حتی در قرائتهای رسمی و نیمه رسمی ،دین
اسالم نه تنها خدمتی به ایرانیان نکرده بود ،بلکه عامل نابودی علم و تمـدن ایرانـی محسـوب مـی-
گردید( .صفا )01 - 00:1034 ،اسالم در متن گفتمان پهلویسم به مثابه¬ی پدیـده¬ی تحمیلـی بـه
سرزمین کوروش و داریوش و سرزمین هخامنشیان و ساسانیان ،نگریسته میشد که هدفی جزء آلوده
کردن اصالت و هویت شفا این مرز و بوم نداشـت .عناصـر گفتمـانی اسـالم بـه عنـوان عناصـری
ویرانگر ،بیر طبیعی ،خطرناک و تهدیدزا تعریف میشدند که ضرورت یک استراتژی نظارت و کنتـرل
مستمر را ایجاب میکردند .بدین ترتیب جامعه به دو سلسله¬ی متضـاد تقسـیم شـد در یـک طـر
ایرانیان اصیل که "خودی" تعریف میشدند و در سوی دیگر ،اسالم گرایان :ارتجـاع سـیاه ،مردمـان
بافل ،مجرمین خشونت پیشه و بیگانگانی که اعضای نامطلوب خانواده و تهدیـدی بـرای خـودیهـا
محسوب میشدند .اینان اساسا امکان شکل¬گیری و انسداد "جامعه¬ی خودی" را تهدید میکردند.
لذا یا میباید طرد و حذ شوند و یا به جرگه¬ی خودیها درآیند و فرآیند شبیه شدن را طی نماینـد.
(تاجیک )21 :1022 ،حاکمیت برای ایجاد ساختار و هویت سیاسـی یـک دسـت در جامعـه ،نظـام دو
حزبی حزب ایران نوین و حزب مردم – را که در سال  1001برقرار کرده بود به سیستم تـک حزبـی
تغییر ،و در سال  ،1050حزب رستاخیز را به عنوان حزب واحد اعالم رسمی نمود و همه مـردم ایـران
مکلّف عضویت در آن شدند( .کالنتر مهرجردی )155:1032 ،اقدامات گسـترده¬ی گفتمـان پهلـوی
دوم در رابطه با دین اسالم و کم رنگ کردن نقش آن در ارتباط با هویت بخشی به جامعـه ایرانـی و
بیشتر از سلف خود (همبلی )02:1027 ،افزایش نقش جریانهـای اسـالم گـرا و در راس همـه امـام
خمینی را در پی داشت که اسالم سیاسی را به عنوان گفتمانی تاریر گذار و کارآمـد در برابـر گفتمـان
حاکم مطر نمود.
بنابراین مفصلبندی گفتمان پهلوی بر پایه¬ی سیاستهای سکوالریستی ،برب گرائی و مهمتر
از همه اسالم ستیزی در دو دهه¬ی 1043و  1053نه تنها نتوانست خللی بـه گفتمـان مـذهبی وارد
نماید ،بلکه "به رادیکال شدن و سیاسی شدن اسالم یاری رساند و آن را به مهمترین خصم گفتمـان
پهلویسم در فضای گفتمانی ایران تبدیل و به مبارزه با ر یم رنگ مذهبی بخشید و اسالم را به میدان
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مبارزه¬ی سیاسی کشاند( .رهبر )123:1037 ،ازینروی گفتمان پهلوی بـا بیریـت سـازی و سـرکوب
گفتمان مذهبی در قالب خصومت تمام عیار با مـذهب نـه تنهـا نتوانسـت آن را حـذ نمایـد ،بلکـه
ناخواسته در رشد و تقویت گفتمان اسالم سیاسی نقش ایفاء نمود .عالوه براین اقدامات ناشیانه ر یـم
پهلوی علیه روحانیت هم یون تلنگری ایـن مـوج عظـیم را بـه حرکـت در آورد و آنـان را بـه وادی
سیاست وشکل¬گیری قرائتی نوین از اسالم رهنمون ساخت .با رهور گفتمـان انقالبـی و هژمونیـک
یافتن گفتمان اسالم سیاسی ،این گفتمان توانست ناتوانی گفتمان پهلویسم را در القـاء گفتمـان شـبه
مدرنیستی مطلقه خود برجامعه ایرانی ،آشکار سازد ،ناتوانی که معلول مجموعهایی از شـرایط و موانـع
متفاوت بود.
 -4امرسیاسی و هژمنویک شدن گفتمان اسالم سیاسی در ایران

امر سیاسی در نظریه¬ی گفتمانی الکالئو و موفه در رابطه¬ی آنتاگونیستی میان گفتمان "خـودی"
و "دیگری" شکل میگیرد .این رابطه¬ی آنتاگونیستی خود در قالـب دو شـکل از خصـومت مطـر
میشود .نخست خصومت رقابتی و دوم خصومت تمام عیار .در خصومت رقابتی ،گفتمـانهـا بـر سـر
اصول اخالقی و سیاسی باهم توافق رسیدهاند اما برسر تقسیر این اصول اختال دارند .در حـالی کـه
در خصومت تمام عیار که¬یکی از پرهزینهترین و ویران سازترین وضعیت در میان نیروهای درگیر در
چنین ستیزی میباشـد ،مفصـلبنـدی گفتمـان سیاسـی مسـلط بـه گونـهای مـیباشـد کـه امکـان
شکل¬گیری "معانی مشترک" با گفتمانهای سیاسی رقیب را از بین میبرد .در چنین شـرایطی نـه
گفت و گوئی محتمل است و نه میتوان از مدیریت اختال سخن گفت .هژمونیک شـدن و بـه زیـر
کشیدن یک گفتمان در چنین شرایطی عالوه بر قدرت نرم افزاری در قالب گفتار و نوشتار بـه قـدرت
سخت افزاری نظیر ترور ،اعتصاب و تظاهرات خیابانی و یا به تعبیر فرکال "قدرت پشت گفتمان" و
نیزهمگونی نیروهای سیاسی درگیر در منازعات سیاسی با گفتمان سیاسی مسط نیاز دارد.
بررسی صورت¬بندی امر سیاسی در دوره¬ی پهلوی دوم بعد از قیام  15خـرداد 1047نشـان داد
امر سیاسی در این دوره در قالب خصومت تمام عیار با مذهب شکل گرفـت .موضـوعی کـه واکـنش
نیروهای مذهبی را برانگیخت و به سیاسی شدن و رادیکال شدن نیروهای مذهبی انجامیـد و آنـان را
به جست و جوی بدیلی مناسب برای سلطنت سوق داد .با سیاسی شدن و رادیکـال شـدن مـذهب و
بازگشت روحانیون به سیاست ،گفتمان مذهبی در کنار گفتمان چپ ،که از سال  1013هرگونه فعالیت
آن به موجب قانون منع شده بود ،به مهمترین "بیریت" گفتمـان پهلـوی بـدل شـد .تنهـا گفتمـان
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نزدیک به گفتمان پهلوی در این شرایط آن هم با ابماض فراوان ،گفتمان لیبرال بـود کـه بـه دلیـل
اختال ایدئولو یک و سیاسی ،نهایتاً به دشمن گفتمان پهلوی تغییر ماهیت داد.
بنابراین فضای سیاسی ایران در قبل از انقالب متشکل از چهار گفتمان پهلوی ،اسالمی ،لیبرال و
مارکسیستی بود .به دلیل تفاوتهای بنیادین ،ایجاد اجماع گفتمانی بین آنهـا دشـوار بـود و هرگونـه
تالش برای همگونی ضرورتاً باید با ساده سازی سیاسی همراه میشد( .حسینی زاده )75:1035 ،ایـن
همگونی نهایتاً در فرآیند انقالب بین گفتمانهای مختلف روی داد .بدین ترتیـب کـه ابتـدا گفتمـان
حاکم در یک سیاست آنتاگونیستی ،به حذ گفتمانهای رقیب و دگرسازی با ارزشها و نشـانههـای
آنان همت گماشت (بروجردی )172 - 173:1022 ،و در این راستا با سیاسـتهـای سکوالریسـتی و
دشمنی با روحانیت ،گفتمان مذهبی را به حاشیه برد و با تکیه بر آرمانهـای اقتصـادی و ارزشهـای
فرهنگی لیبرال و مارکسیسم ستیزی با گفتمان چپ درگیر شد و با اصرار بر دیکتـاتوری بـا مشـروطه
گفتمانهای دموکراتیک را بیگانه ساخت و تمامی این گفتمانها را به همسوئی در مخالفـت بـا خـود
برانگیخت( .حسینی زاده )75:1035 ،در چنین شرایطی امام توانست با عبور از گفتمان سـنتی و ارائـه
قرائتی نوین از اسالم تحت عنوان "اسالم سیاسی" ،نمایندگی طیفهای متنوع اجتمـاعی را برعهـده
بگیرد و موفق شد از نمایندگی تقاضاهای یک طبقه و قشر خاص (بخشی از روحانیت) بـه نماینـدگی
طبقات گوناگون اجتماعی در آن مرحله¬ی تاریخی ارتقاء یابد و به¬یک گفتمان عام و جهان شمول
تبدیل و گفتمانی معتبر و در دسترس را به ایرانیان جستجوگر هویتی جدید معرفی کند.
از منظر تحلیل گفتمان "الکالئو و موفه" ،اسالم سیاسی شیعه توانست با ایجاد شبکهای از معنا،
به تعریف تبیین و مرکزیتیابی هویت دینی در فرآیند انقالب نائل شـود و ضـمن تحدیـد حصـرهای
گفتمانی ،ایدئولو ی هویتساز رقیب را به حاشیه براند (نظری )125 - 153:1022 ،بر اسـاس نظریـه
الکال وموفه ،یک گفتمان برای آنکه بتواند به گفتمان عام وفراگیر تبدیل شود ،میبایستی با برجسـته
کردن ضعفهای گفتمان رقیب ،دالهای آن را به نقد بکشاند و مفاهیم و دالهای خود را بـه عنـوان
یک آرمان ،هد  ،برجسته سازد .برهمین اساس ،امام خمینی با تأکیـد برجنبـههـای منفـی گفتمـان
پهلویسم وبازنمایی یک جامعه آرمانی توانست بابکارگیری از سخنان و بیانیهها در طی سالهـای 51
و ،52به¬یک تصور فراگیر در جامعه ایرانی تبدیل شود .به عبارت دیگر ،امام خمینی با طرد دالهـای
گفتمان پهلویسم همیون ؛ وابستگی به برب ،استبداد ،اقتـدار گرایـی ،سـکوالریزم ،سـلطنت طلبـی،
وبیره توانست ،با بکار گیری مفاهیمی چون؛ آزادی ،برابری ،عدالت ،نقش مردم در حکومـت ،قـانون
گرایی ،در سخنان و بیانهها اقشار مختلف جامعه را مجذوب خود نمایـد( .فرجـی)735 - 734:1033 ،
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درواقع امام توانست با برجسته کردن و مفصلبندی گفتمان اسـالم سیاسـی حـول اسـتقالل ،آزادی،
عدالت اجتماعی ،نقش مردم در نظام اسالمی ،مستضعفان ،قانون گرایی و بیره ،حول دو دال مرکزی
جمهوریت و اسالمیت به انسجام معنایی دست یافته و سایر گفتمـانهـا را بـا خـود همـراه سـازد .در
نتیجه "امام برای نیروهای سیاسی مذهبی ،به رهبری ملی و بیرمذهبی بدل شد .بـرای روشـنفکران
رهبری ضد دیکتاتوری و استبداد به شمار میآمد و برای میلیونها زن و مرد عـادی ایرانـی ،رهبـری
مردمی و محبوب بود( " .زیباکالم)177:1022 ،
امام در هیئت رهبری فرهمند توانست تودههای مردم را در اطرا خـود گـردآورد .او سـلطه¬ی
پهلوی را با زیر سوال بردن دالهای گفتمانی آن و ارائه تعاریفی نو از دالهای شناوری نظیـر آزادی،
قانون ،عدالت و  . ...کنار زد و برای مفصـلبنـدی گفتمـان انقـالب اسـالمی اقـدام کـرد( .کـارمی،
 )77:1035دالهایی چون جمهوری ،اسالمی ،مردم ،قانونگرایی ،استقالل ،آزادی ،عدالت ،توجـه بـه
مستضعفین وبیره از جمله نشانههایی بودند که توسط سو ههای آن به ویژه از سخنان و بیانیـههـای
امام خمینی برمردم عرضه شد و شکلی استعاری به خود گرفت .عالوه بـرآن تـوان اسـطوره سـازی،
شیوایی و جذابیت سخنان امام خمینی ،سادگی و قناعت ایشان باعث گردید ،تا نشانههای فوق ،پیش
از پیش مورد قبول مردم واقع شود و تمام قشرهای جامعه را در بربگیرد .در چنین شـرایطی گفتمـان
اسالم سیاسی با بهرهگیری از دو مفهوم قابلیت اعتبار و در دسترس بودن و باساختار شکنی دالهـای
گفتمان پهلویسم و مفصلبندی دالهای خود توانست نظام معنایی جدیـدی را خلـق نمایـد و بـا بـه
حاشیه راندن گفتمان پهلویسم به عنوان بدلیلی برای جامعه مذهبی ایران تبدیل گردد.
گفتمان اسالم سیاسی امام با احیاء و بازتعریف نشـانههـای سیاسـی اسـالم توانسـت جنبـه¬ی
انقالبی و دادخواهی آن را برجسته کند .مفاهیمی مانند انتظار ،شـهادت ،رسـتگاری ،امامـت ،عـدل و
جهاد به گونهای بازتعریف شدند که معنای آمادگی روحی ،عملی و اعتقادی برای اصـال  ،انقـالب و
تغییر وضع جهان از آن بر میآمد (نظری و سازمند )170:1022 ،این مفاهیم در گفتمان امام نقش به
سزائی در شکل¬گیری قدرت سخت افزاری انقالب در قالب اعتصابات ،اعتراضات سیاسـی و  . ...بـه
منظور تحمیل تعریف معانی خود داشت.
سرانجام در طی بیقراریهایی که به انقالب اسالمی ایران منتهی شـد ایـن گفتمـان توانسـت بـا
بهرهگیری از رهبری امام ،و از آن مهمتر با تکیه بر جنبه استعاری و عامگرایانه خود ،تمایزات موجـود
بین گفتمان های حاضر در انقالب از چپ سکوالر تا راست مذهبی را بپوشاند و آنان را با خود همـراه
سازد .بدین ترتیب گفتمان اسالم سیاسی در سالهای منتهی به انقالب به دالی تهی تبدیل شده بـود
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که تمامی تقاضاهای گفتمانی را در خود بازنمایی میکرد .دولت پهلوی نیز با توسل به زور و سرکوب
بر جذابیتهای این الگوی آرمانی که اینک تنها بدیل پهلویسم تلقی میگردید میافـزود و شـیفتگان
آن را افزایش میداد.
نتیجه گیری

در این مقالـه تـالش شـد تـا بـا بهـرهگیـری از روش تحلیـل گفتمـان الکالئـو و موفـه نحـوه¬ی
صورت¬بندی امر سیاسی در ایران دوره¬ی پهلوی و تاریر آن بر شـکل¬گیـری و هژمونیـک شـدن
گفتمان اسالم سیاسی را مورد بررسی قرار دهیم .برای دستیابی به این هـد  ،نخسـت بـه ارائـه¬ی
تعریفی از امر سیاسی در قالب نظریه¬ی گفتمانی الکالئو و موفه پرداختیم .در نظریه¬ی الکالئـو و
موفه ،آنتاگونیسم وجه بالب امر سیاسی بهشمار میآید ،با این مضمون کـه امـر سیاسـی عرصـه¬ی
منازعه میان گفتمانهای سیاسی محسوب میشـود .الکالئـو و موفـه از  7نـوع آنتاگونیسـم در امـر
سیاسی سخن میگویند ،نخست آنتاگونیسم یا خصومت تمام عیار ،دوم آنتاگونیسم رقابتی .حالـت اول
به ویرانی جامعه میانجامد و حالت دوم در جوامع دموکراتیک وجود دارد و امکان همکـاری و انتقـال
مسالمتآمیز قدرت را فراهم میآورد .بررسی ما در این پژوهش نشان داد کـه مفصـلبنـدی گفتمـان
پهلوی در دوره¬ی پهلوی اول و پهلوی دوم ،برپایه¬ی یک نوع آنتاگونیسم تمـام عیـار بـا گفتمـان
مذهبی شکل گرفت .یعنی وضعیتی که میان دالهای اصلی یـک گفتمـان و گفتمـانهـای "دگـر"،
تضاد معنائی گسترده¬یای وجود داشـته باشـد .ایـن مفصـلبنـدی کـه بـر پایـه¬ی ناسیونالیسـم،
سکوالریسم ،باستان گرائی و برب گرائی در قالب خصومت تمام عیار بر مذهب شکل میگرفـت بـه
تعریفی از امر سیاسی منتهی شد که فضائی را به منظور همکاری میـان گفتمـان پهلـوی و گفتمـان
مذهبی که بعد از وقوع انقالب مشروطه به موضع سنتی خود مبنی بر عدم دخالت در سیاست برگشته
بودند ،باقی نمیگذاشت .این امر واکنش نیروهای مذهبی و به صورت کلی گفتمان مذهبی کـه خـود
را در شرایط حذ از بازی سیاسی و گفتمانی موجود در جامعه میدید برانگیخت و به سیاسـی شـدن
آن منتهی شد.
با سیاسی شدن مذهب و بازگشت دوباره آن به عرصه¬ی سیاسی ،امام با ارئه¬ی قرائتی نوین از
اسالم ،رهبری گفتمانی تحت عنوان "اسالم سیاسی" را برعهده گرفـت و توانسـت در یـک فضـای
استعارهای ،گفتمانهای سیاسی "ابیار" گفتمان پهلوی اعم از چپ و لیبرال را باخود همـراه سـازد و
در فضای بیقراری سالهای منتهی به انقالب ،با براندازی گفتمان حاکم به گفتمـان مسـلط جامعـه
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