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  تحلیل گفتماني انقالب اسالميتحلیل گفتماني انقالب اسالمي

  *سید صادق حقیقت

  

ھـا و خصوصـیاتي اسـت كـه ايـن روش را از ديگـر       از نظر روش شناسي داراي ويژگي ١تحلیل گفتماني

گسست گفتمانھا به عنـوان يـك    ٢كند. به طور مثال در نظريه گفتمانھاي علوم اجتماعي متمايز ميروش

ھاي تاريخي (ھمانند فلسـفه ھگـل) تـداوم تـاريخ و     رض نظريهفشود, در حالي كه پیشمفروض تلقي مي

ھاي گوناگوني است, به شكلي كه استفاده از ھر يك عدم گسست آنھاست. تحلیل گفتماني داراي نحله

ھـا  تـرين ايـن نحلـه   متمايز بـه ھمـراه خواھـد داشـت. مھـم      نتايجيھا به عنوان روش علوم اجتماعي از آن

, نظريـه گفتمـان فوكـو و نظريـه     ٣فـركالف در زبان شناسي, نظريه گفتمان نورمن  عبارتند از: نظريه گفتمان

  موف.و  وگفتمان الكال

شناسـي يـا نظريـه گفتمـان     گیرد نظريه گفتمان در زبـان روشي كه در اين مقاله مورد استفاده قرار مي

باشـد كـه نظريـه    مي ٥و شنتال موف ٤فركالف نیست, بلكه محور اصلي بحث نظريه گفتمان ارنستو الكالو

روش شناسـي فوكـو را از نظـر     فشـود. الكـالو و مـو   او تلقي مي ٦بسط يافته گفتمان فوكو و تبارشناسي

  روش شناختي تعمیق, و در حوزه علوم سیاسي بسط و گسترش دادند.

ھاي رقیب قادر است چرايي پیروزي انقـالب  نظريه رھبري مذھبي بھتر از ديگر نظريهاز ديدگاه نگارنده 

بحـران مشـروعیت نظـام     سالمي ايران را تبیین كند. بر اساس اين نظريه الزم اسـت بـین علـل و عوامـل    ا

تفكیك قائل شويم. نظريـه  از طرف ديگر و علل و عوامل پیروزي انقالب اسالمي از يك طرف, شاھنشاھي 

ر بعـد تبیـین   ھاي حكومت شاه را توضیح دھد, امـا د تواند سست شدن اركان و پايهنوسازي به خوبي مي

رسد. نظريه رھبري مذھبي با مفروض گرفتن نوسازي چرايي پیروزي انقالب اسالمي ناكارآمد به نظر مي

تـرين عامـل پیـروزي    در مشروعیت نظام پیشین, درصدد اسـت مھـم  ترين عامل ايجاد بحران به عنوان مھم

روزي, شخصیت چند بعدي رھبـر  ترين عامل پیانقالب اسالمي را جستجو نمايد. بر اساس اين نظريه مھم

كبیر انقالب _ امام خمیني (قدس سره) _ بود نه عوامل ديگر ھمچون استبداد شاھي, اقتصاد و يـا حتـي   

  خود مذھب.

, در اين مقاله درصدديم ٧از آن جا كه نظريه رھبري مذھبي در جايي ديگر به شكل مبسوط مطرح شده

فرضـیه مقالـه آن اسـت كـه روش      صـوص را بررسـي نمـايیم.   كاربرد نظريه گفتمان الكالو و مـوف در ايـن خ  

                                                
*گکییی
ییچ 

Discursive analysis. 
 Discourse theory. 

٣  گ
 

 Ernesto laclau. 
 Chantal Mouffe. 
 Genealogy. 
Seyed Sadegh Haghighat, Six Theories about  the Islamic Revolution's Victory, Tehran, 

Alhoda, . 



»٢«  

تواند تا حد زيادي به فھم چرايـي پیـروزي انقـالب اسـالمي كمـك كنـد, بلكـه بـا         شناسي فوق نه تنھا مي

نظريه رھبري مذھبي ھمخواني و سازگاري زيـادي دارد. از آن جـا كـه مقايسـه نظريـه رھبـري مـذھبي و        

جايگـاه نظريـه مـذھبي در    به دھند, ابتدا اله حاضر را تشكیل ميروش شناسي الكالو و موف چارچوب مق

بین ديگر نظريات تبیین كننده چرايي انقالب اسالمي خواھیم پرداخت, و سپس با توضیح مفـاھیم اصـلي   

  اقدام خواھیم نمود.رھبري مذھبي به نظريه نظريه نظريه گفتمان به تطبیق آن 

  

  سالمينظريه ھاي تببین كننده چرايي انقالب ا

ــالمي نظريــه       ــوص علــل و عوامــل پیــروزي انقــالب اس   ھــاي متفــاوتي وجــود دارد. در كتــاب   در خص

 Six Theories about  the Islamic Revolution's Victory          بـه شـش نظريـه مھـم در ايـن خصـوص اشـاره

  شده است.

  ,نظريه توطئه .١

 ,نظريه مدرنیزاسیون(نوسازي) .٢

 ,نظريه اقتصاد .٣

 ,نظريه مذھب .٤

 ,تبداد سیاسينظريه اس .٥

 .١نظريه رھبري مذھبي .٦

تر دست پیدا كند. ھاي قبل, به رويكردي جامعنظريه اخیر بر آن است كه ضمن نشان دادن نقائص نظريه

اي علمي تلقي شـود.  تواند نظريهتوطئه بر نوعي بدبیني نسبت به ديگران بنیاد نھاده شده و نمينظريه 

-ه با رخدادھا و وقايع انقالب اسـالمي در سـطح داخلـي و بـین    از طرف ديگر مفروضات و مدعیات اين نظري
توانـد علـل و عوامـل كـاھش مشـروعیت      ندارد. نظريه نوسازي نیز ھر چه به خوبي مـي المللي سازگاري 

رسـد. ھمـین   نظام شاھي را توضیح دھد, اما در تببین چرايي پیروزي انقالب اسالمي ناكـام بـه نظـر مـي    

مل بحران مشروعیت نظام پیشین از چرايي پیروزي انقالب اسالمي _ زمینه مسأله _ يعني جدا كردن عوا

ارائه نظريه ششم را فراھم نمود. از آن جا كه نظريه نوسازي در تبیین بحـران مشـروعیت نظـام پھلـوي از     

  مت نخست نظريه ششم مورد استفاده قرار گرفته است.سباشد, در قكارآيي الزم برخوردار مي

ھـاي دنیـا   قتصاد, زير بنا بودن روابط تولید است و اين مسأله نه تنھا در ھمـه انقـالب  پیش فرض نظريه ا

باشد. انقالب ايران, انقالب طبقاتي عمومیت ندارد, بلكه با جوھر ديني و مذھبي انقالب ايران در تضاد مي

وآرمـان اصـلي    شد, و نه اصـوًال ھـدف  نبود, و اقتصاد نه عامل به وجود آمدن تضادھاي اجتماعي تلقي مي

ھاي پیش از انقالب با توجـه بـه چھـار برابـر شـدن درآمـدھاي نفتـي و        اوضاع اقتصادي سال انقالبیون بود.

  بودن دولت شاه به مراتب بھتر از سالھاي قبل و پس از آن بود. ٢تحصیلدار

توانـد  ھر چند اشكاالت كمتري نسبت به نظريه اقتصاد داراست, ولي بـاز نمـي   ٣سوييدجیمز  Jمنحني 

» افـزايش انتظـارات  «علل و عوامل پیروزي انقالب اسـالمي را بـه خـوبي توضـیح دھـد. بـر اسـاس نظريـه         

  :سويدي

اند كه مدتي طوالني از توسعه عیني اقتصادي و اجتمـاعي,  انقالبات زماني متحمل الوقوع«

 ثبـاتي سیاسـي نھايتـاً   توسط يك دوره كوتاه مدت عقب گرد سريع دنبـال شـود. ثبـات و بـي    

وابسته است به وضعیت فكري در جامعه. وجود نارضايتي است كه سازنده انقالب است, نه 

يا آزادي. مردم راضي يا بي تفاوت كـه   عرضه كافي يا ناكافي غذا, برابريشرايط قابل لمس 
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ر سیاسـي سـاكت بـاقي بماننـد و     نظـ تواننـد از  از نظر كـاال, موقعیـت و قـدرت متغیرنـد, مـي     

توانند سر به شورش بردارند. به ھمـین صـورت و بـا احتمـال قـويتر, فقیـران       مخالفان آنھا مي

  ١»توانند دست به اغتشاش بزنند.ناراضي مي

ويس در خصوص انقالب اسالمي آن است كه بر عامل اقتصاد به شكل صـوري تأكیـد   يوجه قوت نظريه د

كنـد.  ورش يـا انقـالب تلقـي مـي    ت متمركز است و اين مسأله را عامل شابلكه بر افزايش انتظار ;كندنمي

شكاف بین ارضاي در افكار عمومي پس چه بسا وضع اقتصادي مردم نسبت به قبل بھتر شده باشد, ولي 

انقـالب   . ضـعف ايـن نظريـه در خصـوص    شـود تصور مـي نیاز مورد انتظار و ارضاي نیاز موجود غیرقابل تحمل 

شد كه افزايش و غم اصلي مردم تلقي نمين است كه اصوالً وضعیت معیشتي و اقتصادي ھم آاسالمي 

ھاي ھاي خاصي است كه آن را از ديگر انقالبانتظارات سبب شورش شود. انقالب اسالمي داراي ويژگي

  سازد.جھان متمايز مي

نظريه مذھب بر سیاست اسالم زدايي شاه و اسالم خواھي مردم تأكیـد دارد. بـر اسـاس ايـن نظريـه      

كرد, مردم دست به انقالب زدند. اين نظريه نه تنھا ساده روحانیان مخالف مي چون شاه با مذھب اسالم و

رسد, بلكه با واقعیات جامعه ايران قبل از انقالب نیز تطابق نـدارد. جامعـه ايـران پـس از     انگارانه به نظر مي

و بنابراين دلیلـي وجـود    رفتمي به شدت به سمت غربي شدن پیش ١٣٤٠ھاي اقتصادي دھه سیاست

به ناگاه انقالبي دينـي را در قـرن    بروندنداشت كه ھمین مردم كه در طول زمان در حال غیرمذھبي شدن 

شد, اما در اعماق جـان و دل  رنگ ميبیستم رقم بزنند. در واقع مذھب ھر چند در سطح ظاھر جامعه بي

مردم را بیدار كند  ي ديني و مذھبي حضرت امام بود كه توانست وجدان خفتهرمردم وجود داشت واين رھب

ھـاي غیـر   دين اسـالم و مـذھب تشـیع قبـل از انقـالب, شـاھد قرائـت        و انقالبي اسالمي را ھدايت نمايد.

انقالبي نیز بود, ولي اين قرائت ھمه جانبه و ائدئولوژيك امام بود كه به قول الكالو  موف بـا توجـه بـه سـه     

  دا كرد.یھاي موجود غلبه پيگر گفتمانبر د ٤و سلطه ٣, قابلیت پذيرش٢بودن سخصوصیت در دستر

اقتصـادي و   نظريه استبداد نیز بر عوامـل سیاسـي متمركـز شـده و تـأثیر ايـن عامـل را بـیش از عوامـل         

نمايد. بر اساس اين نظريه شاه مستبد بود و مردم طالب آزادي بودند و به ھمین دلیل فرھنگي تلقي مي

اين نظريه ھم به عامل اسـتبداد در برابـر عامـل اسـتعمار      رسدبه نظر مينظام شاھي شوريدند.  بر علیه

  كند.توجه بیشتري كرده, و ھم مسأله مذھب و رھبري مذھبي انقالب را كم رنگ مي

شود; چرا كه عامل اساسي بحران مشروعیت نظام اي تركیبي تلقي مينظريه رھبري مذھبي, نظريه

نقالب اسالمي را رھبري مذھبي حضرت امـام تلقـي   , و عامل اصلي پیروزي اآمريكايي پیشین را نوسازي

  رسد:نمايد. در راستاي توضیح اين نظريه تذكر چند نكته الزم به نظر ميمي

, در بخش اول ايـن نظريـه   ٥ي به آن تأكید داردداوًال: كلیه نقاط مثبت نظريه نوسازي كه باالخص نیكي ك

دسـت بـه نوسـازي آمريكـايي نـزده بـود,        ١٣٤٠ز دھـه  گیرد. در واقع اگر شاه در آغامورد استفاده قرار مي

دھـد كـه اولـین    اي انقالب اسـالمي نشـان مـي   ھشد. رخدادآماده نمي ١٣٥٧اي براي ظھور انقالب زمینه

  نمايد.ھا بازگشت ميھاي جدي روحانیت (و باالخص حضرت امام) با شاه به اين سالدرگیري

خواھد عامل مذھب در انقالب اسالمي را ناديده بگیـرد و  ثانیًا: نظريه رھبري مذھبي به ھیچ وجه نمي

بلكه بر آن است كه رھبري فرھمند و مذھبي امام توانست وجدان خفته مردم را در راستاي احیاي مكتب 

  تشیع و روحیه ظلم ستیزي احیا نمايد.
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-كنـد نمـي  يريه كه بر رھبـري مـذھبي تأكیـد مـ    نظترين عامل پیروزي انقالب, اين ثالثًا: درخصوص مھم
يا استعمار آمريكا و تحقیر آزاديخواھي مردم و استبداد شاه, تدين و خواھد ديگر عوامل اجتماعي از جمله 

ھا در طول تاريخ بسیار اندك ھستند و از جمع شدن عوامـل مختلـف   فرھنگي مردم را ناديده بگیرد. انقالب

آيند. نظريه ششم معتقد اسـت كـه   فرھنگي, اقتصادي, اجتماعي و سیاسي در شرايطي خاص پديد مي

سھم رھبري مذھبي در پیروزي انقالب اسالمي به مراتـب بیشـتر از ديگـر عوامـل بـوده اسـت, ھـر چنـد         

  باشد.درصدد ناديده گرفتن آنھا نمي

  

  نظريه گفتمان الكالو و موف

خـود بـه    شناسـي الكالو و شنتال موف تا حد زيادي وام دار میشل فوكو ھستند. فوكـو در روش  ارنستو

), برقـراري رابـط عقیـده عمـل     ١٩٦٩_  ١٩٥٤( ١ترتیب سه دوره را گذراند: روش گفتمان و ديرينه شناسـي 

گیـري  ) و باالخره اسـتفاده از روش تبارشناسـي بـاالخص در شـكل    ١٩٧٥_  ١٩٧٠ھاي تبارشناسي (بارگه

  ونچـ ه اسـت, و  ھـاي بـه ھـم پیوسـت    گفتمـان مجمـوع گـزاره    .)١٩٨٤_  ١٩٧٧( ٢و جنسیت »خود«مفھوم 

اتـم ھـر گفتمـان      ٣اند. حكموردهھا مادي ھستند و بنابراين با شرايط و زمینه تاريخي و زماني گره خگزاره

  ٥كالمـي ي كـنش  نـوع شـود, بلكـه   محسوب نمي  ٤است, و چون شكل زبان شناسانه ندارد از نوع نشانه

  ھاي كنش كالمي عبارت است از:ترين ويژگياست. مھم

  ق و كذب را ھمراه خودشان دارند و بنابراين نیاز به صدق در زمینه خاص ندارند.الف) شرط صد

  شوند.ب) درجه تكثیرشان در سطح جامعه زياد است و به زودي بین افراد و آحاد جامعه منتشر مي

  باشند.كارھاي حذف و طرد برخوردار ميزوج) پیامدھاي اجتماعي جدي دارند, چرا كه از سا

ھا و مفاھیمي كه مدعي تولید دانش در ھاي ايدهبه مجموعه  ٦ھاي گفتماني, صورتبندياز ديدگاه فوكو

  ,ردا  الكـالو و مـوف در نقـد ماركسیسـم جبـر يـك سـويه اجتمـاعي ر          ٧مورد جھـان ھسـتند, اشـاره دارد.   

براين وجـود  كنند. بناھا را با مفھوم ھژموني گرامشي ادغام ميزيربنا و روبنا, آن و به جاي رابط يك سويه 

در نقـد ماركسیسـم    ھـدف الكـالو و مـوف    .شود (نفي عینیت گرايـي) طبقات اجتماعي و عیني نفي مي

  رسیدن به راديكال دموكراسي است.

پـس ايـن گفتمـان     گیرنـد. ھا در شرايط خاصي در موقعیت سوژگي قرار ميانسانبر اساس اين نظريه, 

نامنـد.  مـي  ٨گـذاري دھـد. آنھـا ايـن ويژگـي را موقعیـت     ھا را در موقعیت سوژگي قـرار مـي  است كه انسان

  بیش نیست. ١٠اياست, نه يكپارچه, بنابراين خود سوژه واقعیت افسانه ٩شخصیت سوژه تكه تكه
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فضاي بازنمايي است كه ھـیچ   ,اي است. مقصود از افسانهاي افسانهاز ديدگاه الكالو ھر سوژه, سوژه

طقي بـین  نلطه ندارد. سوژه حالت استعاري دارد, چرا كه ارتباط مگونه رابطه تداوم با عینیت ساختاري س

اي كـه اسـطوره نـدارد يـا     اسـت. جامعـه   اي نیازمنـد اسـطوره  قراري وجـود نـدارد. ھـر جامعـه    گفتمان و بي

-تر شـود, حـوزه عمـل سـوژه بیشـتر مـي      وسیع ١ايقبرستان است, يا تیمارستان. ھر چه فضاي اسطوره
  ٢شود.

تري نسبت به آن ابداع كردند. عالوه بر آن, شناسي فوكو را بسط دادند و مفاھیم متنوعتبار فكالو و مو

ترين مفاھیمي كه الكالو ھم. منشان دادندايشان كاربردھاي بھتري براي نظريه گفتمان در علوم سیاسي 

  اند, عبارتند از:ھا استفاده كردهدر نظريه گفتمان خود از آن و موف

ھـاي  و موف به جاي مطرح كردن بحث عـین و ذھـن و تمـايز میـان بازنمـايي      الكالو ٣ل بندي:صفم )١

رفـت),  ھـا در تعريـف ايـدئولوژي بـه كـار مـي      لي (كه توسط ماركسیسـت مھاي عذھني و فعالیت

ھا قابـل فھـم باشـند,    براي اين كه اشیاء و فعالیتپس دانند. موضوعات و رفتارھا را گفتماني مي

 چارچوب گسترده تر وجود داشته باشند.بايد به عنوان جزيي از يك 

نمايد. معناي اجتمـاعي كلمـات,   ھويت را تأيید مي ٤ايبنابراين مفھوم سازي, ويژگي رابطه

-اي كه شامل جزئیات ھستند, درك مـي ھا و نھادھا ھمگي در ارتباط با زمینه كليھا, كنشكالم
بنـدي آن بـا نظـامي    لفصـ مشود. يك عمل خـاص (ماننـد رأي دادن) وقتـي قابـل فھـم اسـت كـه        

گفتمـان دموكراسـي در ضـديت بـا      ٥ھـا و نھادھـاي مربوطـه كشـف شـود.     متشكل از قواعد, رويه

 ل بندي كرد و ھژموني يافت.فصمخود را  فاشیسم و كمونیسم دالھاي شناور

-ھاي اجتماعي, امري محوري براي نظريه گفتمان در سه جنبه ميايجاد و تجربه ضديت ٦ضديت: )٢
» ديگـري «يا » دشمن«ست اين كه ايجاد يك رابطه خصمانه كه اغلب منجر به تولید يك باشد. نخ

گیـري  رسد. دوم آن كه شـكل شود, براي تأسیس مرزھاي سیاسي امري حیاتي به نظر ميمي

- براي تثبیت بخشي از ھويت صورت بندي يروابط خصمانه و تثبیت مرزھاي سیاسي امري محور
قرار اي است كه بيسوم اين كه تجربه ضديت نمونهو جتماعي است, ھاي گفتماني و كارگزاران ا

 ٨دھد.ھويت را نشان مي ٧بودن

بر اساس نظريه گفتمان كسب يك نوع ھويت كامل و مثبت توسط كارگزاران و گروھھا امري 

غیر ممكن است. از آن جايي كه نظريه گفتمان با جوھرگرايي و ذات گرايي سر سـازگاري نـدارد,   

تواند در شكل دادن ھويت مؤثر افتـد. الكـالو و مـوف ايـن مسـأله را      است كه مي» ديگري«حضور 
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داننـد كـه در   خشونت آمیز نیروھايي مـي  ١اند, و اساس آن را بر جداسازينامیده» منطق تفاوت«

 نمايند.مقاومت مي ٢اقحلاھاي مقابل تالش

ھـا  ھاي سـوژه مورد كه ھويتاين ا در الكالو و موف ديدگاه آلتوسر ر: ٤و عاملیت اجتماعي ٣فرديت )٣

ت ضـمني ديـدگاه او بـر جبرگرايـي را انكـار      لپذيرند, اما دالمي اندبه شكل گفتماني ساخته شده

ھستند. اگر مفھوم  ٧و فرديت سیاسي ٦ھاي سوژهايشان قائل به تمايز میان موقعیت ٥نمايند.مي

- ارگزاران خودشان را به عنوان كنشموقعیت سوژه مربوط به اشكال متعددي است كه توسط آن ك
اي اسـت كـه درون آن   دھند, مفھوم فرديت سیاسـي مربـوط بـه شـیوه    گران اجتماعي شكل مي

قـراري  پردازند. زماني كه بـي نمايند يا به اتخاذ تصمیم ميھاي بديع عمل ميگران به شكلكنش

 يند.نماھاي مختلف كنش ميشود, آنھا به شیوهھاي سوژه آشكار ميھويت

كننـد. واگرايـي گفتمانھـا    ھـا شـروع بـه واگرايـي مـي     افتد كه گفتماناين زماني  اتفاق مي

-شود و يا چنین آشـوب افتد كه آشوب اجتماعي يا اقتصادي فراگیري حاصل ميزماني اتفاق مي
ھـا  ھا احساس بحـران ھويـت نماينـد. در چنـین شـرايطي سـوژه      شوند تا سوژهھايي موجب مي

ھـا و معـاني   بندي و تعیـین ھويـت بـا گفتمانھـاي بـديل, ھويـت      ند تا از طريق مفصلنمايتالش مي

 ٨اجتماعي خود را بازسازي نمايند.

شـوند و  : رفتارھاي استیالجويانه در فرآيندھاي سیاسي, رفتارھاي محوري محسوب مي٩استیال )٤

اھمیت حیـاتي   ھافرآيندھاي سیاسي ھم به نوبه خود براي شكل گیري, كاركرد وانحالل گفتمان

دارند. اگر (و زماني كه) يك پروژه يا نیروي سیاسي نقش تعیین كنندگي قواعد و معاني را در يك 

اسـتیالجويانه اغلـب شـامل بـه     شـود. رفتـار   بندي خاص به دست آورد, استیال حاصـل مـي  صورت

ان كوشـد تـا خواسـته خـود را بـر ديگـر      كارگیري قدرت است, زيرا طي آن يك پروژه سیاسـي مـي  

 ١٠ تحمیل نمايد.

: الزمـه رفتارھـاي اسـتیالجويانه, در دسـترس بـوده داللـت       ١٢و قابلیت پذيرش ١١در دسترس بودن )٥

ويژگي در دسترس بودن  .اندموجود تثبیت نشده ھاياست كه توسط گفتمان ١٣ھاي شناوركننده

ن عناصـر  به سبب در دسترس بودبا نیازي كه به گفتمان ھاي شناور وجود دارد تعريف مي شود. 
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ل بندي آن عناصر در يك پروژه سیاسي در حال توسعه فصحدوثي, ھدف رفتارھاي استیالجويانه م

  ١و در نتیجه معنا بخشیدن به آنھا است.

ھا, كند تا تبیین كند چگونه در طول بحراناستفاده مي» قابلیت دسترسي«الكالو از مفھوم 

شـوند ظـاھرًا اينچنـین    وفقیت بیشتر روبرو مـي ھا به نسبت ديگران با استقبال و مبعضي گفتمان

كند كه اگر بحران اجتماعي به انـدازة كـافي شـديد باشـد, بـه طـوري كـه سراسـر نظـم          القا مي

كـافي اسـت تـا پیـروزي گفتمـان خاصـي را       » قابلیـت دسترسـي  «گفتماني را متزلزل سازد, تنھا 

  ٢تضمین كند.

ھاي ذاتي آن نیسـت, بلكـه   به علت ويژگيبه اعتقاد بابي سعید امكان پیروزي يك گفتمان, 

  ٣ صرفًا به اين دلیل است كه گفتمان, تنھا ساخت منسجم در دنیاي كامًال آشفته ديگر است.

 فصلگفتمان م : مفاھیمي كه در يك٧دادنسو ا ٦مشروطیت-, امكانیت٥از جا شدگي, ٤دال مركزي )٦

 ,كنند. وقتي گفتماني شكل گرفـت د, حول يك مفھوم يا دال مركزي شكل پیدا ميشونبندي مي

در واقـع بـه   و وجود داشتند, به تدريج به درون گفتمان جـذب   ٩كه قبًال در حوزة گفتماني ٨عناصري

و در لحظه ديگر باشد تواند در يك لحظه مي وقته و كل گفتمانشود. از آن جا كه تبديل مي ١٠وقته

-باشد. ھمین ويژگي است كه باعث ميمي ود, داراي ويژگي از جا شدگيتمان جدا شاز اين گف
بديل شود . ھر گفتمان به درجاتي از ويژگي شود يك گفتمان در شرايطي خاص به گفتمان ديگر ت

از جا شدگي برخوردار است.با شالوده شكني, مفھوم مركزي گفتمـان دچـار از جـا شـدگي مـي      

ھـا و  اسـت. تمـامي گفتمـان    متزلـزل در شرايط گفتمـاني ھـر چیـز     موفشود. بر اساس الكالو و 

ــاعيبنــــــــــــــــــــدي و جنبــــــــــــــــــــهلفصــــــــــــــــــــم   ھــــــــــــــــــــاي اجتمــــــــــــــــــ

 مشروط است. -گفتمان ھمواره امري امكاني ١١تواند متفاوت باشد.مي

برقـرار   دو حادثـه  كنـد, ارتبـاطي بـین آن   بحـران بـزرگ ظھـور مـي     از جا شدگياگر نازيسم پس از 

از جـا  زي احتمـال ظھـور دارد. اصـول پیشـنھادي گفتمـان اگـر ھمـراه بـا         نیست, چون در شرايط ھـر چیـ  

شود (مثـل ظھـور نازيسـم در آلمـان). در غیـر ايـن صـورت        دار ميھمه اصول خدشهي عام باشد, شدگ

از جـا  پیشنھادي گفتمان نبايد با گزينه جديد به طور كامل بـه چـالش كشـیده شـوند. پیامـدھاي      اصول 

انسداد يعني توقف  ٢(فقدان ساختار عینیت يافته). ١و آزادي ١٣, امكان١٢بودني عبارتند از: موقتي شدگ
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گفتمان در حالت ثبات, اين تصور را به وجود مي آورد كه دال ھاي  ثباتي معاني.توقف موقت در روند بي

 شناور در يك وقته ثبات پیدا كرده اند.

  

  نظريه گفتمان و نظريه رھبري مذھبي

مفاھیم نظريه گفتمان را بر رخدادھاي انقالب اسالمي با تأكید بـر نظريـه   اينك جاي آن دارد كه اصول و 

رھبري مذھبي تطبیق كنیم. انقالب اسالمي گفتماني نو در مقابل گفتمـان ديرپـاي شاھنشـاھي مطـرح     

شـاه ومشـروعیت آسـماني او بـود و بقیـه مفـاھیم حـول ايـن دال          ,دال مركـزي  ;نمود. در گفتمان شاھي

ده بودند. در اين گفتمان اسالم و مفاھیم اسالمي وجود داشت, اما در درجه دوم و مركزي مفصل بندي ش

بـه   عناصـر شـد و در طـول زمـان    نیز به اين گفتمان وارد مـي   ٣حول محور سلطنت. ھمچنین مفاھیم تجدد

 اي از ايرانیت و اسالمیت وغرب پديـد شدند. بدين ترتیب گفتمان سلطنت پھلوي ملغمها تبديل ميوقته ھ

  آورد و بیش از نیم قرن به حیات خود ادامه داد.

سـه ويژگـي   از قـراري داشـتند,   ل بنـدي شـده در آن گفتمـان احتمـال بـي     فصاما از آن جا كه مفاھیم م

موقتي بودن, امكاني بودن و آزادي برخوردار بودند. به بیان ديگر بـا بـروز شـرايط جديـد ھـر يـك از مفـاھیم        

ھا دامن زند. به شكل مشخص ايـن مسـأله   قراري آني جدا شود و به بيتوانست از دال مركزگفتمان مي

  رخ نمود. ١٣٤٠با فرآيند نوسازي در آغاز دھه 

اي ايران و برخي كشورھاي ديگر را براي انجـام پـاره   ,١٣٣٩آمريكا پس از روي كار آمدن كندي در ديماه 

را داد  ھا اين امكانبه آمريكايي ١٣٤٠سال رحلت آيت اهللا بروجردي در  اصالحات تحت فشار قرار داده بود.

تا با انتصاب علي امیني به نخست وزيري درصدد اصالحات مد نظر خود برآينـد. وي كـه جـزو جنـاح اصـالح      

پست نخست وزيري در ارديبھشت ھمان سال, مفاد اصـالحات  رفت, پس از احراز طلب رژيم به شمار مي

را سرلوحه كار خود قرار داد. اسداهللا علم بـه عنـوان فـرد معتمـد     اداري و اقتصادي به ويژه اصالحات ارضي 

ھـاي ايـالتي و واليتـي را بـه تصـويب      اليحـه انجمـن   ١٣٤١مھرماه  ١٦شاه مأمور اجراي اصالحات شد و در 

رساند. به موجب اين اليحه واژه اسالم از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان حذف شده بود, كتاب 

  زين تحلیف به قرآن شد, و به زنان نیز حق رأي داده شده بود.آسماني جايگ

به اعتقاد عمید زنجاني و سید حمید روحاني امام خمیني در اين مرحلـه قصـد برانـدازي رژيـم شـاه را      

ــا س    ــران را مقابلــه ب ــاك ســاینداشــت. عمیــد زنجــاني مرحلــه اول اســتراتژي نھضــت اســالمي اي ت خطرن

كنـد:  حمید روحاني ھم در اين راستا به تلگراف امـام بـه شـاه اشـاره مـي     سید  ٤داند.مي ]مدرنیزاسیون[

كـنم بـه ايـن كـه اطمینـان      اينجانب به حكم خیرخواھي براي ملـت اسـالمي, اعلیحضـرت را متوجـه مـي     «

خواھند تمـام كارھـاي خـالف ديـن و     نفرمايید به عناصري كه با چاپلوسي و اظھار چاكري و خانه زادي مي

به اعلیحضرت نسبت دھند و قانون اساسي را كه ضامن ملیت و سلطنت است بـا تصـويب   قانون را كرده, 

خداونـد   زھاي شوم دشمنان اسالم و ملت را عملي كننـد... ا نامه خائنانه و غلط از اعتبار بیندازد تا نقشه

  ٥»نمايم.تعالي استقالل ممالك اسالمي و حفظ آن از آشوب را مسألت مي
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كل گفتمان در حالـت ثبـات   ھنوز از گفتمان شاھي به چالش كشیده شد, اما  در اين مرحله مفاھیمي

-ترين مخالفان نیز قصد تغییر گفتمان را نداشتند. آن چه در طول زمان باعث شد بـي قرار داشت چون مھم
  در درجه اول اصرار بر سیاست نوسازي بود. ,قراري مفاھیم بیشتر شود

اشت و حتي خود شاه ھم ابتدا به آن راضي نبود, و وقتي ديد مدرنیزاسیون در ايران شكلي تحمیلي د

ھا در اين مسأله باشد. از طرف ديگر سیاست كنند قبول كرد كه كارگزار آنامیني را مطرح ميھا آمريكايي

نوسازي در ايران ھمگون نبود و در حالي كه اصطالحات اقتصادي را به شكل سريع و بدون توجه به شرايط 

كرد, با توسعه سیاسي ھمگام و متـوازن نبـود. ھمـان گونـه كـه نظريـه پردازانـي        تحمیل ميبومي جامعه 

پس اصالحات  ١مشروعیت به ھمراه آورد. بحراناين مسأله براي نظام شاھي  نداي گفتهدھمچون نیكي ك

و ثالثـًا بـا   آمريكايي در دھه چھل اوًال روبنايي بود, ثانیًا با فرھنگ بومي و مذھبي ايران ھمخواني نداشـت  

  توسعه سیاسي الزم ھمراه نبود.

ھر يك به نحوي گفتمان شـاھي را بـا بحـران مواجـه سـاخت. مسـأله        ١٣٥٧تا  ١٣٤٠تحوالت سالھاي 

به يك اقتصاد تك محصولي بر  ,اصلي در اين جا تغییر اقتصاد ايران از يك اقتصاد متكي به كشاورزي و تجارت

دولتي كه بخش بزرگي از درآمد آن به طور منظم از طريـق پـولي كـه    يعني  ٢پايه نفت بود. دولت تحصیلدار

ايـن میـان    مسـأله دوم در  ٣شـود. پردازنـد تـأمین مـي   ھاي خارجي به شكل اجاره يا بھره به آن ميشركت

رحمانـه اپوزيسـیون و تشـويق    براي ثبات سیاسي بود كه بر دو پايه ابتنا داشت: سـركوب بـي   هفرمول شا

مسأله سوم آن بود كه شاه به شـكل جاھالنـه بـا معتقـدات      ٤زي به جاي كار سیاسي.مردم به ثروت اندو

شد, در حالي كه حتي در راستاي اصـالحات آمريكـايي ضـرورتي بـراي     مذھبي مردم و روحانیت درگیر مي

-بايست از نقطـه مبارزه مي«گويد: اين گونه رويارويي وجود نداشت. ھمان گونه كه جالل الدين مدني مي
آغاز شود و آھنگ بیداري نواخته گردد. ھمان طور كه رژيم حاكم به تصـور خـود محـیط را بـراي مـذھب      اي 

اين فرصـت بـراي    ٥»تحول بنیادي باشد.نیز در انتظار فرصت بود تا آغازگر يك  مزدايي مناسب ديده بود, اما

ھبي شاه از طرف ديگر ھاي ضدمذامام پس از رحلت آيت اهللا بروجردي از يك طرف, و ھم زمان با سیاست

  به دست آمد.

ھاي ضد مذھبي شاه در چند مسأله نمود پیدا كرد: تغییـر تـاريخ ھجـري    ھاي بعد نیز سیاستدر سال

ھاي دو ھـزار و پانصـد سـاله, مقالـه تـوھین آمیـز در روزنامـه        , جشن١٣٥٥به تاريخ شاھنشاھي در سال 

  ت بحران مشروعیت نظام سلطنت افزودند.عات و شھادت سید مصطفي خمیني. اين حوادث بر شداطال

مجموعه عوامل (مدرنیزاسیون به عنوان عامل اصلي و بقیه مسائل به عنوان عوامـل شـتابزا) گفتمـان    

در سال ھاي قبل از انقالب, دال مركزي رژيم شاه واسازي شده  ي قرار داد.از جا شدگشاھي را در حالت 

نظريه مدرنیزاسیون تا اين مرحله از كارآيي  دست داده بودند.  بود و مفاھیم حول آن مفصل بندي خود را از

تواند توضیح دھد كه در ايـن شـرائط چـرا    توصیفي و تبییني خاصي برخوردار است, اما به شكل كامل نمي

بـا   ٥٧و  ٥٦ايران سالھاي  ,بايد گفتماني اسالمي جايگزين گفتمان قبلي شود. بر اساس تحلیل گفتماني

ي مفاھیم گفتمان كھن, شرايط به شدر حالت فروپا .رژيم تحصیلدار شاه روبرو شده بودبحران مشروعیت 

اما چه شـد كـه گفتمـان تشـیع آن ھـم بـا قرائـت امـام خمینـي           ;وجود آمدن ھر گونه بديلي وجود داشت

  زين گفتمان پیشین شد؟گسلطه پیدا كرد و جاي
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ن امام خمیني به داليل سـه گانـه در   پاسخ مشخص مقاله بر اساس نظريه گفتمان آن است كه گفتما

ھـاي بـديل غالـب آيـد و جانشـین گفتمـان       پـذيرش و سـلطه توانسـت بـر گفتمـان      دسترس بودن, قابلیـت 

ــد از گفتمــان چــپ    شاھنشــاھي شــود. گفتمــان  ــارت بودن ــديل گفتمــان مــذھبي حضــرت امــام عب ھــاي ب

وبیت مردمي نیافت و ھمواره در گفتمان چپ در ايران ھیچ گاه محب .(ماركسیستي) و گفتمان ملي گرايي

ماند. گفتمان ملي گرايي نیز نـه تنھـا بسـط و گسـترش     حد برخي روشنفكران و دانشگاھیان محدود  مي

  برد.ھاي انقالب بھره نميشخصي در سالتوانا و مرا نداشت, بلكه از رھبري  گفتمان مذھبي

ر دسترس بود و با انديشه و فرھنـگ  برعكس, گفتمان امام ھم قابلیت پذيرش و اعتبار داشت, و ھم د

  گويد:ي ميدھمان گونه كه ك .داشت يتمامي اقشار جامعه ھم خوان

دور افتادنـد.  در انقالب ايران روستايیان از روسـتاھا بـه شـھرھا ھجـوم آوردنـد و از رسـم اجـداد خـود         «

لیل ديگر نابودي رژيم ھم د ١٩٧٣نفت در سال ثروتمندان و فقرا ھم افزايش يافت. افزايش بھاي شكاف بین

  ١»بود. آيت اهللا خمیني حتي براي بسیاري از غیر مذھبیون به صورت رھبر سمبلیك انقالب درآمد.

ترين علت پیروزي انقالب ھر چند اين جمله كدي عالوه بر علل فروپاشي مشروعیت رژيم شاه به مھم

خص بـین ايـن دو دسـته علـل و     كند, اما او بـه شـكل مشـ   نیز اشاره مي(يعني رھبري مذھبي) اسالمي 

  عوامل تفكیك قائل نشده است.

  گويد:نیز مي ,ھاي پیروزي انقالب در ايران بودمتفكر پست مدرني كه در سال ,میشل فوكو

اب گـران آبـادان   عتصـ گويد حرف اوي در ادامه مي». زندشخصیت آيت اهللا خمیني پھلو به افسانه مي«

  اين بود كه:

  یستیم!_ ما چندان ھم مذھبي ن

  به يكي از احزاب سیاسي؟ _ پس به چه كسي اعتماد داريد؟

  ٢_ نه, ھیچ كدام, به ھیچ كس جز خمیني, فقط به او!

اي بـه اسـطوره نیـاز دارد.    دانند و معتقدند ھر جامعهاي ميالكالو و موف نیز سوژه را مفھومي افسانه

تر شود, حـوزه  اي وسیعھر چه فضاي اسطورهدانند, اما معتقدند آنھا ھر چند سوژه را محصور گفتمان مي

  شود.عمل سوژه بیشتر مي

محمد رضا تاجیك نیز به درستي به نقش امام در پیروزي انقـالب بـا اسـتفاده از روش گفتمـاني چنـین      

بود. گفتمان امام نـه تنھـا بـر مـوج       ٤داشت و در دسترس ٣و اعتبار گفتمان امام مقبولیت«كند: اشاره مي

ھـا نـه بـه    گرفـت, و انسـان  ه بر سپھر روح و جان مردمي رنج كشیده و تحقیر شده جاي مـي ھا كانديشه

حكم عقل كه به حكم عشق پرچمش را به دوش كشیدند. مركز گفتمان فوكو بر مردم عادي است تا ايده 

  ٥تمايزھاي مه ھويتسلديد. امام سلفوكو انقالب ايران را قدرت از پايین و غیر تشكیالتي مي .روشنفكران

  ٦»با رژيم پھلوي ايجاد كرد.
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به اعتقاد تاجیك غیريت سازي امام با رژيم شاه و سلطنت بود, نه با تجدد; و به قول سامي زبیدا امام 

- گفت كه گويي اساسًا انديشه غرب و تجدد وجود ندارد. امام الزم نمينوشت و سخن مياي ميبه گونه
البتـه جمھـوري    ١تیك, لیبرالیسـتي يـا سوسیالیسـتي ھمـراه كنـد.     ديد روايت خود را با رويكردھاي دموكرا

اسالمي در مقام عمل گفتمان اسالم سیاسي را تقويت كرد و در مقابل گفتمـان غـرب قـرار گرفـت. بـابي      

-و با گفتمان غرب از طرف ديگر مـي  ,سازي گفتمان امام با گفتمان شاه از يك طرفسعید در زمینه غیريت
  نويسد:

رفت كه اسالم گرايي صرفًا يك گفتمان اعتراضي است خمیني, تصور مي ]امام[قرار رژيم تا زمان است«

خمیني اين تصور را ايجاد كرد كه راه  ]امام[كه شانس دست يابي به قدرت سیاسي را ندارد اما موفقیت  

محض بـه  دستیابي به قدرت سیاسي, لزومًا نیازمند افتادن در قالب گفتمان كمالیسم نیست. برعكس به 

خمیني, مركزيت و قطعیت گفتمان غربي مورد ترديد قرار گرفت. در واقع اين تشكیك  ]امام[قدرت رسیدن  

خمینـي بـراي تبیـین     ]امـام [ھاي اروپا مدار را تضعیف كرده است. نسبت به جايگاه غرب است كه گفتمان

را از قـدرت برانـدازد و   آنكه به نظريه سیاسي غرب متوسل شود, توانست شاه طرح سیاسي خويش, بي

ھــاي آمیــزي كـه گفتمـان  جمھـوري اسـالمي را پايـه ريــزي كنـد. در نتیجـه وي توانســت از روابـط خصـومت       

كمالیستي بین اسالم و غرب ايجاد كرده بود استفاده كند و اسـالم را بـه منزلـة دال برتـر نظـم سیاسـي       

عني نشـانة غیـر غربـي (و سـپس غیـر      جديد معرفي كند. كمالیسم اسالم را نماد ركود و عقب ماندگي ي

ــا   ]امــام[مــدرن) در جوامــع خــود خوانــده اســت. در حــالي كــه       خمینــي, اســالم را ھــم نمــاد مخالفــت ب

  ٢»دانست.ھاي كمالیستي و ھم نشانه مخالفت با قدرت جھاني غرب (به تغبیر خود او) مينظام

سـازي كـرد و گفتمـان جمھـوري     به تعبیر ديگر گفتمـان انقـالب اسـالمي بـا گفتمـان سـلطنت غیريـت        

  اسالمي با گفتمان غرب.

نه تنھا بـه فھـم انقـالب اسـالمي و تبیـین       اربرد نظريه گفتمان الكالو و موفتوان گفت كدر مجموع مي

كند, بلكه تا حد زيادي با نظريه رھبري مذھبي (كه به شـكل مفصـل در   علل و عوامل پیروزي آن كمك مي

) ھم خواني دارد. البته ھر روشي _ هبه آن پرداخته شد انقالب اسالمي شش نظريه درباره پیروزيكتاب 

ھاي خاص خود است و چه بسا امكان تـرمیم  و از جمله روش تحلیل گفتمان _ داراي كارآمدي و ناكارآمدي

ديگر و كاربرد آن به مسـأله انقـالب اسـالمي ايـران وجـود داشـته باشـد. مقالـه حاضـر          اين روش به شكل 

و بررسي يا ترمیم اين روش (باالخص در مسأله نقش سوژه اجتماعي) نبود و تنھـا بـه كـاربرد    درصدد نقد 

  آن, و مقايسه نتايجش با نظريه رھبري مذھبي نظر داشت. 
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