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بررسی تطبیقی کیفیت بسیج سیاسی در گفتمان امام خمینی و
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چکیده :انقالب اســالمی ایران نتیجه فوران نیروهای نهفته در بستر سیاسی -اجتماعی
ایران اســت که دستکم از دوران مشــروطیت انباشت خود را آغاز کرده بود .این انقالب
بــدون رهبــری بیبدیــل و فرهمند امام به نتیجه نمیرســید .نوشــتار پیــشرو در پی
ارزیابــی و واکاوی مبانی رهبری و مدیریت امام بر جریان انقالب اســالمی و دگرســازی
و خصومتســازی آن با گفتمانهای رقیب ،لیبرال (ملی -مذهبی) و چپ اســت .بر پایه
فرضیه موجود ،کیفیت کاربســت عناصر سیاسی ،اجتماعی و گفتمانی در اندیشه و عمل
سیاســی امام به گونهای بوده که توانسته در ســایه به حاشیهرانی گفتمانهای هماورد و
برجستهســازی گفتمان خودی ،بیشــترین حد از قابلیت دسترســی و اعتبار را برای آن
فراهم آورده و گفتمان سیاســی اسالمگرا ،همخوان با خوانش ایشان را بهعنوان گفتمان
هژمــون در جریان انقالب اســالمی معرفــی نماید .بر این پایه ،گفتمــان امام در فرآیند
انقالب اســالمی در امر بسیج سیاسی مردم و تحقق انقالب از گفتمان نخبهگرای گروهها
و روشنفکران نهضت ملی و چپ ،بهدلیل استحکام گفتمانی و تطبیق با شرایط اجتماعی
و گرایشهای فکری و عقیدتی مردم و ســابقه تاریخی و وجود نهادهای قدرتمند مذهبی
نقش بارزتری را ایفا کرده است.
کلید واژهها :گفتمان سیاسی ،بسیج سیاسی ،انقالب اسالمی ایران ،امام خمینی.
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مقدمه
انقالب اســالمی ایران در ســال  1357در حالی به پیروزی رسید که از مدتها پیش از آن
ســه گفتمان اسالمگرا (اسالم سیاسی انقالبی) ،لیبرال (ملی -مذهبی) و چپ (مارکسیستی و
التقاطی) خواهان شناخته شدن بهعنوان گفتمان هژمون و چیره در جریان آن بودند .گفتمان
چــپ بهگرد مفهوم تاریخی مبــارزهي دو طبقهي بورژوا و پرولتاریا و عموماً متأثر از قطبهای
کمونیســتی جهان ،بهویژه شوروی و چین بود .گفتمان لیبرال در برابر آن ،مبانی اندیشگی و
سامانهي مفصلبندی خود را بر انگارهها و ایستارهای نوین و مدرن ،برآمده از اندیشه و فرهنگ
غربی ،با محوریت مفهوم مردم (با خوانش در سایه دو مولفهي قانون و آزادی) ،قرار داده بود.
گفتمان اســالمگرا با برداشــت ویژهي امام از اسالم انتقادی -انقالبی توانست در این میان با
مفصلبندی مناســب و بهینه نشانگانش به جایگاه گفتمان هژمون دست بیابد .رهبری اعمال
شده از سوی امام در جریان انقالب اسالمی نمود یک مدیریت سیاسی -اجتماعی عام و مورد
وثوق اکثریت بود .گفتمان سیاسی برآمده از این شیوهي مدیریت ،در پویشی استعالیی از 15
خرداد  1342نضج گرفته و تکمیل گردید .در این شیوهي رهبری ،هویتبخشی و معنادهی در
کانون توجه بوده است .نوشتار پیشرو کوشیده است تا در یک رهیافت گفتمانی چندسطحی،
فرآیندها و برآیندهای این شیوهي رهبری بهویژه در ارتباط با امر بسیج سیاسی -اجتماعی را
بررسی کند .دراینراستا ،نخست چهارچوب نظری پژوهش در دو بخش تحلیل انتقادی گفتمان
و نظریهي بسیج سیاسی مطرح و پس از آن این نظریه در ارتباط با فرضیهي جستار انضمامی
میگردد.
 -1چهارچوب نظری و تعریف مفاهیم
 -1-1تحلیل گفتمان
یکی از رویکردهایی که در چند دههی اخیر و به دلیل داشتن ماهیت میان رشتهای توانسته
2
رشد گستردهای داشته باشد ،تحلیل گفتمان بهخصوص خوانش ارنستو الکال 1و شنتال موفه
اســت .الکال و موفه میراثدار چرخشــی اساســی در جریان چپ و مارکسیسم میباشند که
1 .Ernesto Laclau
2 .Chantal Mouffe

1 .Hegemony and socialist Strategy
2 . Norman Firclough
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بهویژه با گرامشــی معنا یافت و در چپ نو و پیروان آن ،در چهارچوب نظریات مارکسیســتی،
نومارکسیستی ،زبانشناسانه ،پسامدرن ،ساختارگرایانه ،پساساختارگرایانه ،هرمنوتیکی و ...به
1
زیســت خود ادامه داده اســت .بیشــتر مطالب آنها در کتاب هژمونی و راهبرد سوسیالیستی
عرضه شده است .نظریه الکال و موفه ریشه در دو سنت نظری ساختارگرا یعنی مارکسیسم و
زبانشناسی سوسور دارد؛ مارکسیسم مبانی اندیشه در امر اجتماعی را برای این نظریه فراهم
میآورد و زبانشناســی ســاختارگرایی سوســور نظریه معنایی مورد نیاز این دیدگاه را فراهم
میآورد (سلطانی.)70-71 :1384
البته خوانش الکال و موفه نیز دارای کاســتیهایی میباشد ،که میتوان این نقیصه را نیز با
کاربســت خوانش نورمن فرکالف2رفع نمود .نظریهي گفتمان فرکالف بر پایهي بررسی متون
و گفتار اســتوار گردیده که از همینرو امکان ویژهای برای بررســی فرآیند برجستهســازی و
حاشیهرانی گفتمان در اختیار نظریه الکال و موفه میگذارد .فرکالف رویکرد خود را مطالعهي
انتقادی زبان مینامد و نخستین هدف را کمک به تصحیح کمتوجهی گسترده نسبت به اهمیت
زبان در تولید ،حفظ و تغییر روابط اجتماعی قدرت و دومین هدف را که عملیتر است ،کمک
به افزایش آگاهی نسبت به اینکه چگونه زبان در سلطه بعضی بر بعضی دیگر نقش دارد ،میداند
(آقاگلزاده و غیاثیان  .)41 :1386دغدغه زبانشناسی انتقادی چون فرکالف ،مناسبات قدرت و
چگونگی تأثیرپذیری تولید پارهگفتمانها و متنها از این مناسبات بوده است ،اما روششناسی او
متأثر از تحلیل گفتمانهای نوینتر بوده و از اینرو توانسته است الگوی پیچیدهتری از چگونگی
کارکــرد گفتمان و تأثیرات آن بر روی شــرکتکنندگان در گفتمان فراهم آورد (میلز :1382
 .)17از دید وی ،تحلیل گفتمان سیاســی ،در پی توضیح رویدادهای ارتباطی خاص و ساخت
و دگرگونی نظم گفتمان سیاسی اســت (فرکالف 143 :1388؛ سلطانی .)36 :1384فرکالف
برای تحلیل گفتمان الگوی سه وجهی متن ،کردار گفتمانی و کردار اجتماعی را در نظر دارد و
بر همین اساس ،روش تحلیل گفتمانی فرکالف از سه سطح توصیف ،تفسیر و تبیین تشکیل
میشــود .درسطح توصیف متن براساس مشخصههای زبانشناختی خاص موجود در گفتمان
توصیف میشــود و مرحلهای اســت که با ویژگیهای صوری متن ارتباط دارد .سطح تفسیر،
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مرحلهای است که به ارتباط میان متن و تعامل میپردازد و روابط موجود در بین فرآیندهایی
که باعث تولید و درک گفتمان مورد نظر میشود و تأثیر انتخابهایی که در پیکرهي گفتمان،
از لحاظ واژگان ،ســاخت و ...صورت گرفته مورد بررسی قرار میگیرد .سطح تبیین به توضیح
و چرایــی رابطهي بیــن عناصر گفتمانی و اجتماع میپردازد .یعنــی به توضیح تأثیر گفتمان
در چهارچوب عمل میپردازد و با توجه به پیشــینهي فرهنگــی آن گفتمان دالیل انتخاب و
بهکارگیری واژگان خاص در متن را بررسی میکند و اینکه چگونه فرآیندهای تولید و تفسیر
تحت تأثیر اجتماع قرار دارند .یکی از مفاهیم مهم در کردار گفتمان بینامتنیت 1است .بر پایهي
مدل ســه وجهی فرکالف از گفتمان و تحلیل گفتمان متون به تنهایی و در انزوا قابل درک و
فهم نیستند ،بلکه تنها در شبکهای از متون دیگر و در ارتباط با بافت اجتماعی قابل فهم هستند
) .(Jorgensen & Phillips 2002: 70بینامتنیت نشاندهندهي تاریخمندی متون است و بنابراین
نشاندهندهي آن است که همهي رویدادهای ارتباطی بهنوعی به رویدادهای پیشین مربوطند
و از آنها بهره میگیرند .خوانش گفتمان فرکالف بیشــتر معطــوف به روابط قدرت و تأثیر آن
در متن اســت و از همین رو رویکرد مناسب برای فرآیند برجستهسازی و حاشیهرانی خوانش
الکال و موفه محســوب میشود (مارش و استوکر .)196 :1388مطالعه واحدهای کوچکتر از
جمله ،وظیفهي دستور زبان و مطالعهي واحدهای بزرگتر از جمله ،وظیفهي تحلیل گفتمان
اســت (سلطانی  .)28 :1384تحلیل انتقادی در بررسی پدیدههای زمانی و اعمال گفتمانی به
فرآیندهای ایدئولوژیک در گفتمان ،روابط میان زبان و قدرت ،ایدئولوژی زور ،قدرت ،ســلطه و
نابرابری در گفتمان توجه کرده و عناصر زبانی و غیرزبانی را بههمراه دانش زمینهای کنشگران
هدف و موضوع مطالعه خود قرار میدهد (فرکالف.)20 :1379
گفتمان
از دید الکال و موفه گفتمان ،یک تمامیت ســاختمند شــده میباشــد که برآیند کناکنش
مفصــلوار (نشانهها)ســت) . (Laclau & Mouffe 2001:105مفهوم گفتمان که برگرفته از فوکو
میباشد ،در تعریف الکال بهعنوان کلیتی ساختاری از تفاوتها تعریف شده است:
هنگامی که فردی در نتیجهي کناکنش مفصلواری ،توانایی پیکربندی نظام موقعیتهای
1 . Intertextuality

کام ً
ال متفاوت ،را بهدست آورد ،این نظام موقعیتهای متفاوت «گفتمان» نامیده میشود
).(Laclau & Mouffe 2001: 113

نشانه (دال)1ومدلول
نشانه و نشانهشناسی را سوسور بنیان نهاد و از نظر او نشانه تنها متشکل از دال و مدلول است.
دالها ،اشخاص ،مفاهیم ،عبارات و نمادهایی انتزاعی یا حقیقی هستند که در چهارچوبهای
گفتمانــی خاص ،به معنای خاص داللت میکنند .معنا و مصداقــی که یک دال بر آن داللت
مینماید ،مدلول نامیده میشود (کسرایی و شیرازی .)343 :1388
2

دال مرکزی 3نشــانه ویژههایی است که نشانههای دیگر اطراف آن انسجام مییابند ،بهعبارت
دیگر ،نشانههای معنای خود را در ارتباط با آن کسب میکنند ).(Jorgensen & Phillips,2002:26
نشانههای مرکزی بهعنوان نشانههای رایجی تعریف شدهاند که معنای یک زنجیرهي داللتگر را
تثبیت میکنند ) .(Laclau & Mouffe 2001: 112دالهای خالی 4بیانگر یک خأل در فضایی ذهنی
و اجتماعی است .دالهای خالی نشانههایی هستند که توسط گفتمان حاکم مورد استفاده قرار
نمیگیــرد .گفتمان رقیب با بهرهگیری از این موضوع آنها را در خدمت خود میگیرد .وظیفهي
5
دالهای خالی بازنمای وضع مطلوب و آرمانی است ) .(Jorgensen & Phillips 2002: 26دال شناور
6
دالی است که مدلول آن شناور است ) .(Jorgensen & Phillips 2002: 344حوزهي گفتمانگونگی
به مجموعهای از نشــانهها اشاره دارد که در گفتمان مفصلبندی نشدهاند .به سخن دیگر ،هر
چیزی که از یک گفتمان حذف میشود و یا بیرون از آن است ،در حوزهي گفتمانگونگی قرار
دارد (ســلطانی  .)78 :1383الکال و موفه دالهای دیگری که حول دال مرکزی گرد میآیند
1 . Signifier
2 . Signified
3 . Nodal Point
4 . Empty signifiers
5 . Floating signifier
6 . Field of Discoursivity
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گفتمان هیچگاه نمیتواند کام ً
ال به ثبات برسد؛ یعنی ،چندگانگی معنایی در حوزه گفتمانی
نمیتوانــد آن را تغییــر دهد یا از آن چشمپوشــی نمایــد ) Jorgensen & Phillips 2002: 29؛
.(Sutherland 2005: 189
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وقته 1مینامند .وقته پیش از ورود به یک مفصلبندی گفتمانی در حوزهي گفتمانگونگی قرار
دارد ،عنصر 2نامیده میشود .از اینرو گفتمان تالشی برای تبدیل عناصر به وقتهها از راه کاهش
چندگانگی معناییشان به یک معنای کام ً
ال تثبیت شده است(Jorgensen & Phillips 2002: 24 ).
مفصلبندی
الکال و موفه در تعریف مفصلبندی میگویند:
3

ما هر کنشــی که میــان عناصر گوناگون و پراکنده ارتباط برقــرار مینماید؛ آنگونه که
هویت آنها در کناکنش مفصلوارشــان تعریف شــود ،مفصلبندی مینامیم )& Laclau

.(Mouffe 2001: 105

فصلنــامه اندیشه سیاسی در اسالم | شماره  | 4تابستان 94

150

مفصلبندی نامی است که آنها بر کنشی میگذارند که به ساختار گفتمانگونگی شکل و هویت
میبخشد و عناصر درونی آن را در روابطشان فهمپذیر مینماید ).(Parameshwar 2012: 194
هژمونی
هژمونی بهکمک تثبیت معنا حاصل میشود ،اما درصورتی که رقیب بتواند از راههای گوناگون
نظام معنایی گفتمان هژمون را با خطر مواجه کند و ســاختار ذهنی مردم را در هم ریزد آن
گفتمان هژمونی خود را از دست میدهد ،بهعبارت دیگر ،موفقیت گروههای سیاسی به توانایی
برای تولید معنا بستگی دارد .گرامشی معتقد است که یک طبقه اگر تنها بهدنبال پیگیری منافع
خود باشد موفق بهکسب هژمونی و رهبری در جامعه نمیشود ،به همین دلیل باید هر طبقهای
که خواهان رهبری و تسلط به جامعه است باید منافع دیگر طبقات را در منازعات خود جای
دهد تا بتواند از حمایت آنها برخوردار گردد و حضور خود را بهعنوان گفتمان هژمون در جامعه
مطرح کند ).(simon 2001:27
4

1 . Moment
2 . Element
3 . Articulation
4 . Hegemony

هویت ،1دگر 2و خصومت
در نظریهي گفتمان الکال و موفه هویت سوژه بهواسطهي تعارض میان ناخودآگاه او و اجتماع
اطرافش شکل میگیرد و سوژه هویت خود را از گفتمانی که در آن قرار دارد میگیرد و هویت
جمعی گفتمان بهواســطهي دشــمن و دیگری در حقیقت هویت بهواسطهي دگرسازی شکل
میگیرد (سلطانی .)160 :1383هویتهای اجتماعی محصول گفتمانها هستند ،به همینرو
گفتمانها قادر به اتمام وانسداد مفاهیم و هویتها نیستند (تاجیک .)50 :1383ایجاد و تجربه
ضدیتهای اجتماعی ،امری محوری برای نظریهي گفتمان در ســه جنبه میباشد .اول ،ایجاد
یک رابطهي خصمانه که اغلب منجر بهتولید یک دشــمن یا دیگری میشــود ،برای تأسیس
مرزهای سیاســی امر حیاتی است؛ دوم ،شکلگیری روابط خصمانه و تثبیت مرزهای سیاسی
امری محوری برای تثبیت بخشــی از هویت صورتبندیهای گفتمانی و کارگزاران اجتماعی
هستند؛ سوم ،تجربه ضدیت نمونهای است که حدوثی بودن هویت را نشان میدهد (مارش و
استوکر  .)205 :1388این منازعات گفتمانی طی چند فرآیند اصلی شکل میگیرد:
3

1 . Identity
2 . Otherness
3 . Antagonism
4 . Logic of difference
5 . Chain of equivalence
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منطق تفاوت 4و زنجیرهي همعرضي
منطق تفاوت به ویژگی متکثر بودن جامعه اشاره دارد و به تمایزات و تفاوتها میان نیروهای
اجتماعی تأکید میکند .این منطق با برجستهسازی تفاوتها و اختالفات در عرصهي اجتماعی
زنجیرهي همعرضي موجود را به هم میریزد .زنجیرهي همعرضي ،منطقی اســت که طی آنها
گفتمانهــا در پی پنهان کردن تفاوتهای موجود در اجتماع هســتند و میخواهند چهرهي
یکدست و واحدی را از جامعه نشان دهند .منطق تفاوت به اختالفات و تنوعات موجود میان
نیروهای اجتماعی تأکید میکند و در مقابل آن منطق همعرضی به دنبال آن است که از طریق
مفصلبندی بخشی از نیروهای اجتماعی تمایز میان آنها را کاهش داده و آنان را در برابر یک
غیر قرار دهد.
5
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برجستهسازی 1و حاشیهرانی
برجستهســازی و حاشیهرانی از مهمترین ارکان دگرسازی محسوب میشود .در این فرآیند
گفتمانهــا نقــاط قوت خود و نقــاط ضعف گفتمان رقیب را پر رنــگ مینمایند .در حقیقت
برجستهســازی و حاشیهرانی ،شیوهای برای نگهداشــت و استمرار قدرت و تداوم هژمونی یک
گفتمان است (کسرایی و شیرازی  .)348: 1388کردارهای زبانی و غیرزبانی با وجود تفاوتهای
عمده با یکدیگر در یک ویژگی مشــترک هســتند و آن این است که هر دو بهدنبال برجسته
ساختن خود و به حاشیه راندن دیگری است (سلطانی.)171 :1383
بیقراری
بیقراری در اندیشهي الکال و موفه عبارت است از بحرانها و حادثههایی که هژمونی گفتمانها
را بهچالش میکشند .در این نظریه هیچ گفتمانی نمیتواند بهطور کامل و برای همیشه خود را
تثبیت شده بداند ،همیشه امکان طرد شدن آن وجود دارد .بیقراری حاصل رشد خصومتها،
غیریتسازیها در جامعه است و باعث میشود که هژمونی گفتمانی رو بهزوال سوق داده شود
(حسینیزاده .)27 :1386
2
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افسانه
الکال نظریهي را افســانه مینامد که محصول بیقراری گفتمان حاکم اســت .اسطوره نوعی
بازنمایی و تبیین شرایط بیقراری اجتماعی است و در پی آن میباشد که پاسخی مناسب به
بحرانها و شــکافهای موجود ارائه دهد .موفقیت یک گفتمان در گرو توان اسطورهسازی آن
اســت .در نظریهي الکال و موفه برای توضیح تبدیل یک اســطوره به گفتمان هژمونیک پندار
اجتماعی از دو مفهوم قابلیت دسترسی 4و قابلیت اعتبار 5استفاده میشود .در قابلیت دسترسی
3

1 . Foregroundine
2 . dislocation
3 . myth
2. Social lmagination
3.metaphoric
4 . Availability
5 . Credibility

میــزان در اختیار بودن یک گفتمان در وضعیتهای گوناگون بهویژه بحرانها و تحوالت ،و در
قابلیت اعتبار میزان روایی و همخوانی میان نشانگان و ارزشهای یک گفتمان و بستر سیاسی-
اجتماعی مورد پرسش قرار میگیرد.

از فرآیندی که بهواسطهي آن یک واحد کنترل داراییهایی را که پیش از این در کنترل
نداشــت بهدست آورد ،به بسیج تعبیر میشــود ...این فرآیند بنا به تعریف ،دربردارندهي
زوال داراییهای تحت کنترل خرده واحدها ،واحد برتری که آن واحد عضو آن اســت یا
واحدهای خارجی اســت ...مگر اینکه داراییهایــی که تحت کنترل آن واحد در میآیند،
داراییهایی تازه تولید شــده باشــند ...افزایش صرف داراییهای اعضا ،خرده واحدهها یا
حتی خود واحد به این معنا نیســت که بســیج اتفاق افتاده اســت ،اگرچه این امر امکان
بالقوه بسیج را افزایش میدهد .تغییر در ظرفیت کنترل و استفاده از داراییها از اهمیت
برخوردار است.

در واقع بخش قابل مالحظهای از کار بســیج به تغییر دادن این ســه متغیر اختصاص دارد:
کاهش ادعاهای رقیب دربارهي منابع تحت کنترل اعضا ،ارائه برنامهای که مشــابه منافع اعضا
باشــد ،ایجاد ســاختاری گروهی که خروج و اعتراض را به حداقل برساند (تیلی -109 :1385
.)105
اصل اساســی دکترین نخبهگرایی ،بهعنوان مبنای نظریه بســیج منابع ،این است که تاریخ
سیاست ،تاریخ سلطه نخبه است .چنانکه گائتانو موسکا بیان میدارد:
در همه جوامع (اعم از جوامعی که کمتر توسعه یافته و از طلوع تمدن کمتر بهره بردهاند
تا جوامعی که توسعه یافته و قدرتمند هستند ،دو طبقه از مردم حضور دارند :طبقهای که
حکومت میکند و طبقهای که بر او حکومت میشود .طبقه اول که اغلب در اقلیت است
تمام کارویژههای سیاست را در اختیار دارد ،قدرت را قبضه میکند و از تمامی امتیازات
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 -2-1نظریه بسیج منابع
واژهي بسیج به شکل متعارف معرفیکننده فرآیندی است که بهواسطه آن گروهی از حالت
مجموعه منفعلی از افراد به مشــارکتکننده فعال در زندگی عمومی تبدیل میشــود .آمیتای
اتزیونی از آن بدین صورت تعبیر میکند:
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قدرت بهره میبرد ،در حالی که طبقه دوم که اکثریت است ،توسط اولی کنترل و هدایت
میشود(Mosca 1939: 50) .

ماهیت هر جامعه توسط ماهیت نخبگان آن جامعه تعیین میشود .افزون بر این اهداف هر
جامعه نیز از سوي نخبگانش تعیین و دستکاری میشود ) Rakel 2009: 106؛ .(Rakel 2008: 49
از دیدگاه جامعهشناسی سیاسی الیتیستی تضاد واقعی در جامعه سیاسی نه میان الیت و عامه
بلکه میان خود الیتها جریان دارد (بشــیریه  66 :1381؛ تانســی  .)186-185 :1381نظریه
نخبهگرایی دموکراتیک ،که در انتقاد به نخبهگرایی کالسیک مطرح شده است ،را میتوان همان
نظریات وبر و شــومپتر دانســت که در انتقاد به ضعف بینشی نظریه دموکراتیک ظاهر گشت
(مارش و استوکر .)370-364 :1388
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توانایی طغیان کردن از ســوی طبقات پایین ،رهاورد آمیزش انســجام ســاختاری درونی و
استقالل ساختاری خارجی در برابر قدرت نخبگان است (فورن .)79 :1390
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 -2عامالن سیاسی گفتمان اسالمگرا
 -1-2امام خمینی
جامعه ایران از زمان پایهگذاری دولت مدرن در دوره رضاشــاه تا انقالب اســالمی ،شــاهد
نمودیابی جامعهای تودهوار بود .رضاشــاه با تحوالت در نظام آموزشــی ،اداری ،مالی و نظامی
محتوا و شــکل زندگی جامعه در روابط اجتماعی را تغییر داد و دولت مدرن را شکل داد ،ولی
جامعه فاقد نهاد دموکراتیک بود (ازغندی  .)115 :1385فرآیند تودهای شدن جامعه در زمان
حکومت پهلوی دوم و با اجرای انقالب سفید به اوج خود رسید .در چنین هنگامی جامعه در
عطش حضور یک رهبر فرهمند و یک ایدئولوژی هویتبخش است تا انسانها را هویت بخشد.
امام رهبر بالمنازع گفتمان اســالمگرا در انتقال مبانی این گفتمان ،ابتدا در میان روحانیون و
حوزهها و سپس در بطن جامعه نقش مهمی را ایفا نمود .وجود شخصیت امام خمینی به عنوان
رهبر فرهمند از نقاط قوت در جریان انقالب اسالمی بود که تا پیش از آن در جنبشهایی که
ما شاهد آن بودیم ،به دلیل فقدان رهبری واحد و مقتدر ،با چالش جدی روبرو بودند .جنبش
مشروطه و ملی کردن صنعت نفت بهترین نمونههایی هستند که نبود یک رهبری واحد و مدیر
در آنها به مثابه چشم اسفندیار برای حرکتشان محسوب میشد .گفتمانهای رقیب گفتمان
اســالمگرا نیز از مشــکل نداشــتن رهبری رنج میبردند .امام با تأکید بر ناعادالنه بودن نظام
سیاسی -اقتصادی و تضادهای موجود فرهنگی در جامعه که هویت ملی را تهدید میکرد موفق
به بسیج تودههای گرفتار در بحران هویت گردید (فوزی  .)46 :1386امام خمینی مسلمانان را
فراخواند تا برای برانداختن دولت ستمگر کنشی جمعی اتخاذ نمایند و تالش کنند تا مدافعان
واقعی اسالم باشند .بنابراین برای هر مسلمانی عبادت در مسجد به برهانی قوی برای دفاع از
نظام اسالمی تبدیل شده بود .امام جماعت باید به هنگام برپایی فعالیتهای دینی و اجتماعی
در مسجد مردم را بسیج و سازماندهی نماید .ادعاهای امام خمینی مواردی را شامل میشوند:
نخســت ،بهرهگیری از علمای تحصیلکرده شــیعه و نظام تقلید برای بســیج و ساماندهی به
عامه مردم .دوم ،اســتفاده از اصول اعتقادی امام شیعه برای ترغیب عامه بهمنظور پیوستن به
انقالب اسالمی .سوم ،نمازگزاران از زمینههای فرهنگی ویژهای برای قلب و ذهن مردم استفاده
مینمایند .چهارم ،زیارت و مراسمهای مذهبی نهتنها امری مذهبی که مسئلهای سیاسی است.
امام از مراســمهای مذهبی برای بسیج تودهها اســتفاده میکرد ) .(Lirong 2010: 48-51روابط
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قدرت ایران برگرفته از نظام سیاســی جمهوری اســالمی ایران (سامانه والیت فقیه مبتنی بر
قانون اساســی) و میراث انقالب مشروطه و همینطور ســاختارهای سنتی اجتماعی (بهویژه
شبکههای بازار) میباشند .قانون اساسی ایران بازتابی است از نخستین قانون اساسی  1906و
همینطور انگارههای امام است .دیدگاههای وابسته به جغرافیای سیاسی امام نسبت به ایران
خود را در دو ایدئولوژی مهم اصول سیاست خارجی انقالب اسالمی نشان میدهد :نه شرقی نه
غربی و صدور انقالب .این دو اصل بیانگر آن است که ایران باید از روابط با غرب خودداری کرده
و از مسلمانانی پشتیبانی نماید که از سوی غرب یا حاکمان غیرمسلمانشان سرکوب شدهاند.
فرهنگ ژئوپولتیک در جمهوری اسالمی نیز فرآورده تجربههای گذشته ،مسئله هویت و مرزهای
سرزمینی است ) .(Rakel 2008: 46در سطح بینالمللی ،اسالم نباید با ملیگرایی تقسیم میشد
که آموزه امپریالیسم یا حاکمانی بوده که به منافع خود میاندیشیدند و دولتهایی ساختگی که
موجب جدایی مسلمانان میگشت را معرفی میکردند ).(Martin 2003: 123-124
نیروی مقاومت بســیج قدرتمندترین سازمان شبهنظامی در ایران است که به عنوان ارتش
 20میلیونی از ســوی امام پایهگذاری شــد تا جمهوری اسالمی ایران را در برابر نفوذ امریکا و
دشمنان داخلی حفظ نماید ) .(Rakel 2008: 57امام در میانهي سالهای  57تا  60از سخنوری
برانگیزاننده و تند بهره جســت تا تودهي مردم را بسیج نماید ) .(Abrahamian 1993: 133نظام
ایشان برآن شد تا طبقه کارگر شهری را بسیج نماید تا از هرگونه تهدیدی از سوی سکوالر چپ،
و به طور همزمان ،پیشگیری نموده و همینطور تا آنجا که میتواند چپگرایان را به زیر هژمونی
خــود درآورد ) .(Abrahamian 1993: 61جنبش اجتماعی به رهبــری امام در ایران و برخی از
پیروانش در جهان اســالم چشمگیرترین جنبشی است که بزرگترین و موفقترین نوع بسیج
را در دوران اخیر به نام خود کرده اســت ) .(Frank and Fuentes 1987: 1510امام برای بســیج
حس مخاطبان خود به نمادهای خاصی از مذهب وابسته بود .وی زبان سیاسی انقالب ایران را
با سه شخصیت قدرت بخشید :یزید ،شیطان و امام مقدس .امام بهعنوان شناختهشدهترین رهبر
مقاومت ،مباحث انقالبی را رواج داده و به شخصیت امام حسین(ع) متکی بوده که این رویکرد
در بسیج تودهها نقشی مهم داشته است ) .(Zickmund 2003: 28-34موفقیت امام در دستیابی
به اهدافش از چندین جهت فصلی بود از مبارزات بهم پیوستهای در بنا نهادن گونههای نوینی
از دولتها نسبت به دولت سکوالر غربیشده .امام از اسالم استفاده کرد تا مردم را بسیج نماید

تا زمان اســتقرار رژیم (امام) خمینی ،تصور میشــد که اســالمگرایی صرفاً یک گفتمان
اعتراضی اســت که شانس دستیابی به قدرت سیاســی را ندارد ،اما موفقیت امام خمینی

این تصور را ایجاد کرد که راه دســتیابی به قدرت سیاســی لزوماً نیازمند افتادن در قالب
گفتمان کمالیســم نیســت ،برعکس به محض به قدرت رسیدن امام خمینی ،مرکزیت و
قطعیــت گفتمان غربی مورد تردید قرار گرفت .درواقع این تشــکیک نســبت به جایگاه
غرب اســت که گفتمانهای اروپا مدار را تضعیف کرده اســت .امام خمینی برای تبیین
طرح سیاســی خویش ،بیآنکه به نظریه سیاســی غرب متوسل شــود ،توانست شاه را از
قــدرت برانــدازد و جمهوری اســالمی را پایهریزی کند .در نتیجه وی توانســت از روابط
خصومتآمیزی که گفتمان های کمالیســتی بین اســالم و غرب ایجاد کرده بود ،استفاده
کند و اسالم را به منزله دال برتر نظم سیاسی جدید معرفی کند .کمالیسم اسالم را نماد
رکود و عقبماندگی یعنی نشــانه غیرغربی (و ســپس غیرمدرن) در جوامع خود خوانده
است .در حالی که امام خمینی اسالم را هم نماد مخالفت با نظامهای کمالیستی و نشانه
مخالفت با قدرت جهانی غرب میدانست (سعید .)172 :1379

مواضع امام را از آغاز مبارزه علیه رژیم پهلوی ميتوان در چند محور خالصه کرد .1 :دفاع از
اسالم و کیان جامعه اسالمی در مقابل تبلیغات رژیم و هجوم فرهنگی غرب در اشکال مختلف
آن؛  .2معرفی اسالم به عنوان دینی مترقی و موافق تمدن و پیشرفت جامعه انسانی؛  .3دفاع از
استقالل سیاسی و تمامیت ارضی ایران و جلوگیری از نفوذ و سلطه بیگانه به شیوههای مرموزانه
و نرم آن .ماهیت گفتههای امام نشان میدهد که تحلیل ایشان با واقعیت انطباق داشت .نفوذ
بهائیت و اسرائیل در ایران امری مسلم بود .رژیم پهلوی در سیاست مذهبی خود برای مقابله با
مذهب شیعه به ترویج و تبلیغ ادیان مختلف از جمله بهائیت ،تقویت مسلکهای دینی دنیاگریز
چون صوفیگری و ...میپرداخت .از ســوی دیگر ،موانعی بر ســر راه تبلیغ و اشاعه آموزههای
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و برای دولت مبنایی از پشــتیبانی تودهای تأمین نماید .گفتمان امام اعتقادی راســخ در مردم
ایجاد کرد؛ وی چنان حــس ایثاری را برانگیخت که پیروانش آماده جانفدایی بودند )Martin
.(2003: 67
بابی سعید در زمینه غیریتسازی گفتمان امام با گفتمان شاه از یک طرف و با گفتمان غرب
از طرف دیگر مینویسد:

157

مذهبی ایجاد کرد .خارج کردن سازمان اوقاف از مدیریت حوزههای علمیه و تالش برای ایجاد
تفرقه میان مراکز مذهبی همچون قم و نجف با برتری دادن یکی بر دیگری و امثال آن از دیگر
سیاستهای رژیم در جهت تضعیف مذهب و روحانیون بود (قیصری .)168 :1385
ویژگیها و عناصر گفتمان بازگشت به خویشتن اسالمی امام را میتوان در چند عنصر خالصه
کرد( :مهدیپور و آقاحســینی  )137 :1391شالودهشکنی از منطق تقابلی مدرنیته (مدرنیته/
سنت ،علم /دین ،ماده /روح)؛ نگریستن و باور به اسالم بهمثابه یک دال متعالی در قلمرو و عرصه
مباحث اجتماعی و سیاسی؛ اندیشیدن به کلمه نهایی بومی (اسالمی) برای بیان امیدها و آمال
و بودنها و شدنها ،حال و آینده و تعریف و بازتعریف خویش؛ تقریر دیگری از خود و دیگری و
تعریف مجدد غرب بهجای عرب (اسالم) بهعنوان دیگری .نیکیکدی مینویسد:
زمانی که شــرایط جامعه بحرانی میشود و توجه مردم بیشتر بهسمت مفاسد اجتماعی و
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بیعدالتی و ضرورت مبارزه با آنها جلب میشود این نمایشنامهها و روضهخوانیها بیشتر
بهصورت یک تریبون سیاســی بهمنظور بیان این قبیل مطالب در میآیند (کدی :1375
.)319

برمبنای دکترین والیت فقیه ،ایشــان حیاتیترین و پربرآیندترین مؤلفه جنبش ضدشاه را
بســیج نمود ) .(Dabashi 2006: 12امام در دوران پیش از انقالب خواهان دو عملکرد میشــود.
نخســت اینکه مردم وارد نوعی پایداری کنشپذیر شــوند و دوم اینکه همه روحانیون ایرانی
عدم رضایت خود را از برگزاری جشنها اعالم نمایند .ایشان به روحانیت اطمینان میدهد که
حکومت نمیتواند آنها را به زندان بیندازد یا به قتل برساند ) Dabashi 2006: 453؛ Vahdat 2002:
 .(166مشــارکت روحانیت در نزاعهای سیاســی چشمگیر بود چرا که این امر مبانی اجتماعی
حمایت از حکومت را کاهش میداد و حاکمان را نسبت به چالشهای این هنگامه آسیبپذیرتر
میساخت .روحانیت توانست با دولت مخالفت کند و حتی جمعیت را بسیج میکردند چرا که
نهادهای مذهبی تا حدی از مصونیت در برابر سرکوبهای دولتی برخوردار بودند )Parsa 2000:
 .(160گروهی از علما در دهههای  1960و  1970که از سوی امام برانگیخته میشدند ،دست
به سازمانبندی زدند .آنها شبکهای ملی را شکل دادند که انگارهها و برنامههای ایشان را منتشر
میکرد .این امر اتفاقی نبود که حول محور امام رهبری ســازمانیافتهای شکل بگیرد و بتواند
طبقات اجتماعی و گروههای مختلف را علیه رژیم شــاه بســیج نماید )Parvizi Amineh 2007:

 -2-2روحانیون ،نهادها و جریانهای مذهبی -سیاسی
بافت ســنتی حوزه علمیه قم که روحانیون را در وارد شدن در مسائل سیاسی با محدودیت
مواجه میساخت ،باعث شد تا اصالح حوزه از سوی روحانیون طرفدار امام در جهت گسترش
اندیشه تشکیل حکومت اسالمی دنبال شود .در کنار نقد درونی ،روحانیون به نقد بیرونی نیز
توجه داشتند و به مقابله با ایدئولوژیهای رقیب میپرداختند و افرادی مانند آیتاهلل طالقانی
و آیتاهلل مطهری با انتشــار کتاب به مبارزه با این مکتبهای فکری میپرداختند )& farsoun
 .(mashayekhi 2005: 8در آســتانهي انقالب ،روحانیون طرفدار امام زمینه تشکیل سازمانی در
میان خود را بهوجود آوردند و در سال  1356اشخاصی مانند آیتاهلل بهشتی ،مرتضی مطهری،
باهنر ،مفتح ،سیدعلیخامنهای ،مهدوی کنی ،اکبر هاشمی رفسنجانی ،موسوی خوئینیها و ..
جامعه روحانیت مبارز را پایهگذاری کردند؛ برنامهریزی راهپیماییها ،سخنرانیها در مساجد،
تهیه شــعارها و در مجموع ســازماندهی نهضت به طورعمده از ســوي روحانیت مبارز صورت
میگرفــت (زیبــاکالم 289 :1388؛ بروجردی  .)56 :1377حضــور روحانیون در کنار امام در
راستای مبارزه فرهنگی این فرصت را به گفتمان اسالمگرا داد که با شعلهور شدن آتش انقالب
با انتشار مقاله توهینآمیز به امام در دیماه  1356در روزنامهي اطالعات ابتکار عمل را بهدست
گرفته و نســبت به سایر گفتمانهای رقیب از برتری برخوردار شوند .پس از انقالب روحانیون
توانستند با تشکیل حزب جمهوری اسالمی خأل تشکیالتی گفتمان اسالمگرا را برطرف نموده و
از نیروهای اثرگذار در جریانات پس از انقالب باشند .شکلگیری انقالب اسالمی ،روحانیون را از
حاشیه به متن آورد؛ بهطوری که حوزه علمیه قم با مدرسین ،مراجع و تعلیمات آن نقشی خاص
در جمهوری اسالمی پیدا کرد و فرهنگ حوزه از عوامل مؤثر در انقالب فرهنگی گردید و جامعه
مدرسین قم با انتخاب و اعزام قضات ،مبلغین ،معلمین و همچنین با پشتیبانیها و ایرادات و در
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 .(132فرد هالیدی در تحلیل این راهبرد امام میگوید برای نخستین بار در تاریخ انقالبات جهان
توانست ارتشی را که در اثر جنگ با بیگانگان تضعیف نشده بود متالشی سازد .و کلیهي شهرها و
بخشهای ایران را علیه رژیم پهلوی بسیج کند و تمام اقشار ملت را از کلیه طبقات جامعه ایران
متمایل کند به پایان دادن و به نظام سلطنتی و سلطه بیگانه که این نظام نماینده آن بهشمار
میرفت (هالیدی .)325 :1358
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تعیین خطمشیها یکی از گردانندگان امور شدند (بازرگان  .)184 :1363امام نقش روحانیون
را در شکلگیری انقالب اینگونه برجسته میسازد:
روحانیون در طول تاریخ مقدم بر دیگران در فعالیت بودند و قلمهای فاســد ،این فعالیت
روحانیون را ســرپوش کرده اســت که هیچ؛ شاید گاهی هم برخالف جلوه دادهاند .از بعد

از هجرت رســول اکرم و در طول زمان غیبت امام -سالم َّ
اهلل علیه -تا حاال ،آن که حفظ

کرده اســت اســالم را و حفظ کرده اســت ملت اســالمی را این طبقۀ روحانیون بودهاند.
شــماها بودید که مردم را حفظ کردید و اســالم را به مردم معرفی کردید و ملت اســالم
را روشــن کردید؛ و آن کســی که با شماها دشمنی داشته باشد ،او با اسالم دشمنی دارد
(امام خمیني 1378ج.)474 :9
«اســالم منهای آخوند»! معنایش این است که اسالم هیچ؛ «منهای آخوند» یعنی هیچ؛
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مثل «طب به اســتثنای طبیب» طب به استثنای طبیب یعنی ما طب نمیخواهیم! و ّاال
نمیشــود طب باشد به استثنای طبیب .اسالم به استثنای آخوند و روحانی معنایش این
است که اسالم را ما نمیخواهیم (امام خمیني 1378ج.)376-377 :7

جریان موسوم به خط امام از حیث انسجام و فراگیری سازماندهی و همچنین از نظر گستردگی
امکانات و نیروهای بســیج شــده و توان استفاده از آنها در راستای منافعشان بسیار موفقتر از
جریانهای مقابل بود .جریان موسوم به خط امام عالوه بر موفقیت در سازماندهی ،از نظر بسیج
نیروها و امکانات نیز قابلیت بیشتری از خود نشان دادند که ازجمله میتوان به نفوذ در صدا و
سیما در ابتدای انقالب و احراز سرپرستی آن ،داشتن چند نشریه رسمی گروهی ،تسلط تقریباً
کامل بر نهادهای نظامی و غیرنظامی ،در اختیار داشتن حوزههای علمیه و مساجد و سایر مراکز
مذهبی و بهویژه برخورداری از تریبون نماز جمعه ،تسلط بر دانشگاهها از زمان انقالب فرهنگی
به بعد ،نفوذ در ارتش از طریق انجمنهای اسالمی مستقر در پادگانها و دارا بودن فرصت عمل
نســبتاً مطلوب در پیگیری منافع خود اشاره کرد (کرماللهی  .)198-197 :1384از مهمترین
عوامل سیاسی متأثر از امام در گفتمان اسالمگرا جریانهای مذهبی -سیاسی بودند .هیأتهای
مؤتلفه اســالمی ،روحانیت مبارز ،گروههای هفتگانه (امتواحده ،توحیدیبدر ،توحیدی صفا،
توحیدی فالح ،منصورون ،موحدین و فلق) و بسیاری دیگر از گروههای کوچک پیش از انقالب
با پخش اعالمیهها و تکثیر نوارهای سخنرانیهای امام و توزیع آن در میان مردم و استفاده از

و منبر
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ابزار غیرزبانی از جمله اعتصابات و ترورها نقش مهمی را در گسترش گفتمان اسالمگرا و طرد
گفتمانهای رقیب بازی مینمودند (ظریفینیا  .)60 :1378حزب جمهوری اسالمی ،روحانیت
مبارز ،جامعه مدرســین قم ،هیأت مؤتلفه اســالمی ،مجاهدین انقالب اســالمی و ...از جمله
جریانهای شــاخص در انقالب بودند که در دســترس قرار دادن و اعتبار و دگرسازی گفتمان
اســالمگرا نقش ویژهای داشــتند .امام با ارتباط با شبکه گستردهای از روحانیون و جریانهای
مذهبی -سیاســی نظم گفتمانی خاصی به گفتمان اســالمگرا بخشید و بدین ترتیب در تمام
کشور و در میان بیشتر طبقات و اقشار و حتی بیرون از مرزهای کشور عوامل این گفتمان حاضر
بودند و این در حالی بود که گفتمانهای رقیب از این سطح نفوذ برخوردار نبود.
مســجد و بازار همواره دو کانون اساســی بسیج در ایران بودهاند؛ یعنی دو نهاد جداییناپذیر
) (Ashraf 1988: 538یا دو بال زندگی اجتماعی و سیاسی ) (Mottahedeh 1985: 34در ایران که
روابط میان این دو روابطی نزدیک ،ثابت و انداموار ) (Mozaffari 1991: 379بوده و اتحاد فراگیری
را میان گروههای طبقات متوسط بهرهبری علما و با حمایت بازار شکل بخشیده است )Bianchi
 .(1989: 210بنابراین میتوان گفت مسجد یکی از نهادهای تأثیرگذار در فرآیند پیروزی انقالب
اسالمی سال  1357بوده است و این مهم بهسبب کارکرد اصلی آن ،یعنی تبدیل شدن به رسانه
مردمی و با نفوذ ممکن شد .مسجد توانست در جریان بسیج انقالبی ،به عنوان پایگاه رسانهای
و ارتباطی جریانات مخالف رژیم علم کند و تنها نهادی بود که از دولت مستقل و تنها گزینهي
ممکن برای بســیج مردم بود .افزون بر این ،منبر مهمترین رســانهای است که نهضت اسالمی
مردم بهرهبری امام بر آن استوار بود .فرآیند ارتباط و پیام رسانی در نهضت مردم ایران در سال
 57به این صورت است (نواختی مقدم و میرزانژاد )200 :1392
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آبراهامیان نیز یکی از عوامل موفقیت امام خمینی در بســیج تودهای را شــبکههای مذهبی
مانند منبر ،مسجد و عزاداریها میداند و میگوید:
اینگونه شبکههای مذهبی واقع در مناطق فقیرنشین و پرجمعیت شهری ،امکانات پخش
ســریع اخبار و اعالمیهها و همچنین ســازماندهی تظاهرات و توزیع مواد غذایی و حتی
پوشاک را برای روحانیون فراهم ساخت (آبراهامیان .)660 :1384
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در فرآیند شــکلگیری کنشهای اجتماعی و بســیج اجتماعی باید از مکانیزمهای معینی
بهره برد .این مکانیزمها در اندیشه و عمل سیاسی امام عبارتند از :وحدت و ایمان بین تودهها،
همه اقشــارگرایی ،جهاد ،عنصر رهبری ،بنیان مرصوص ،آگاهی بخشی ،تصفیه کنش و دیگر
عوامل در ســطح تاکتیکی .امام خمینی ســازماندهی و بســیج مردمی را در اولویت برنامهي
تحولخواهی خود قرار داده بودند .بهرهگیری از قدرت بســیج مردمی و درک نقش مؤثر مردم
بهویژه زنان از مشــخصههای ایشان نسبت به دیگر شخصیتهای مذهبی شیعی است .ایشان
در امر بسیج اجتماعی از روشهای گوناگونی بهره میگرفتند مانند :بهرهگیری از قدرت اسالم
و ایمان در بســیج اجتماعی؛ وحدت؛ بنیان مرصوص ،که همانا صف و ید واحد اســت؛ جهاد؛
آگاهیبخشی؛ روحانیت و دین؛ تصفیه کنش؛ ویژگیهای شخصیتی رهبر و نیاز حداکثری به
تحول (ضیاءالدینی .)85-63 :1390
در بررسی مولفههای نظریه بسیج منابع چهارلز تیلی در مورد انقالب اسالمی این نتایج حاصل
شــد :مهمترین چالشگران انقالب اســالمی عبارت بودند از :روحانیان ،بازاریان ،روشنفکران،
کارگران صنعتی ،کارگران صنعتی و کارمندان دولتی .منافع گروههای انقالبی بیشتر مطالبات
جمعی بود تا صنفی .مهمترین سازمانهای انقالبی که به عنوان چالشگران انقالبی محسوب
میشــدند ،شامل گروههای اســالمی از جمله هیأتهای مؤتلفه اسالمی ،حزب ملل اسالمی،
انجمنهای اسالمی و شبکه مساجد و حسینیههای سراسر کشور؛ گروههای چپ شامل حزب
توده ،سازمان چریکهای فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق؛ گروههای ملیگرا شامل جبهه
ملی و نهضت آزادی بود .انواع بسیج شامل بسیج تدافعی و بسیج تهاجمی بود .در بسیج تدافعی
گروههای انقالبی در دفاع از منابع تحت اختیارشــان که توسط حکومت مورد تعرض و تهدید
قرار میگرفت مانند اقدام روحانیون در پاسداری از ارزشها و سنتهای اسالمی ،منابع خود را
گردآوری و دســت به بسیج تدافعی میزد .در بسیج تهاجمی ،گروههای انقالبی برای بهدست

آوردن منابع جدیدتر که پیش از این مرحله حق خود نمیدانستند ،مانند برپایی نظام انقالب
جدید دســت بهبســیج تهاجمی زدند .افزون بر این ،دو شکل مسلط کنش جمعی در انقالب
اسالمی یکی اعتصابات و دیگری تظاهرات یا راهپیماییها بود (عباسشکری و فرهادی :1390
.)103-105
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 -3برجستهسازی و حاشیهرانی
 -1-3گفتمان هژمون (پهلویسم)
در نخســتین مرحله ،گفتمان پهلوی به عنوان مهمترین دگر درونی گفتمان اسالمگرا مورد
دگرسازی و خصومتسازی قرار گرفت .امام در همین راستا دال مرکزی گفتمان پهلوی ،یعنی
شاه را مورد حمله قرارداد .ایشان در سخنرانیها و اعالمیههای خویش ،شاه و خاندان پهلوی را
منشأ تمام مفاسد ،جنایتها و خیانتها دانسته و آن را برجسته ساخت (ر.ک.به :امام خمیني
1378ج442، 96-97 :4؛ امام خمیني .)201 :1387،امام با حملهي مستقیم به خاندان پهلوی
و شاه با برجستهکردن نشانههای مانند غیرقانونی بودن پهلوی ،وابستگی به بیگانگان ،جنایت،
خیانت ،ظلم و ســتم ،نبود استقالل و آزادی ،مشــروعیت این گفتمان را زیر سؤال برده و دال
مرکزی آن را متزلزل ســاخته و تنها راه رفع ایــن گرفتاریها را کنار رفتن حکومت پهلوی از
قدرت و روی کار آمدن حکومت اسالمی که خواستهي اصلی مردم است ،میدانست .بهسخن
دیگر ،امام با استفاده از واژگانی که دارای بار منفی است؛ مانند نوکر ،خیانت ،جنایت ،شکنجه،
سیاهچال ،کشتن و انتساب آن به شاه ،چهرهي اسطورهای را که گفتمان پهلوی برای شاه ایجاد
کرده بود را از هم فرو میپاشد .عالوهبر شخص شاه ،برنامهها و طرحهای پهلوی نیز در فرآیند
برجستهســازی و حاشــیهرانی مدنظر قرار گرفت .انجمنهای ایالتی و والیتی ،انقالب سفید و
کاپیتوالســیون که از جمله برنامههای مدرنیزاسیون شــاه بود که با اصولی مانند اعطای حق
رأی به زنان ،قســم خوردن به سایر کتب آسمانی ،ایجاد سپاه دین و دانش و مصونیت قضائی
مستشاران امریکایی زمینه را برای برجسته نمودن نکات منفی پهلوی و طرد آن از سوی امام را
فراهم نمود .امام طرح شدن انجمنهای ایالتی و والیتی را مقدمهای برای تشدید برنامههای ضد
اسالمی شاه میدانست .او حضور زنان در صحنه را زمینهساز گسترش فساد میداند و اهداف
دولت را نه گسترش مشارکت سیاسی زنها بلکه گسترش فساد و فحشا در جامعه میداند و

163

خواســتار عدم توسعه استفاده زنان در امور میشود (فوزی 246 :1386؛ ر.ک.به :امام خمیني
1378ج 118 :1؛ ج 403 :18؛ ج436 :4؛ ج.)370 :3
ترکیب نشــانههای اسالمیت و جمهوریت در نگاهی گذرا به این متون به طور کامل نمایان
است .بهرهگیری از واژگانی مانند ملت ،تکیه به آرای مردم ،تبعیت از رأی مردم نشان از برجسته
بودن مفاهیم جمهوریت و بهکارگیری واژگانی چون اســالم ،اجرای احکام اسالم ،رویه پیامبر
و امام علی(ع) بر برجسته بودن اسالمیت در اندیشه امام حکایت دارد .در کنار توجه به جایگاه
مــردم ،آزادی نیز از دیگر نشــانههای بــود که از دیدگاه امام مورد توجه قــرار گرفت (ر.ک.به:
امامخمیني  1378ج .)194-195 :4آزادی به خصوص آزادی بیان که از حقوق مشروعه مردم
است ،فقدان آن در حکومت پهلوی از سوی امام برجسته میشود و آزادی را از نشانههای تمدن
برمیشمارد (ر.ک.به :امامخمیني 1378ج32-33 :5؛ ج419 :5؛ ج411 :4؛ج.)119 : 8
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 -2-3در جریان گذار انقالبی
حضــور دولت موقت میانهرو در مســند قدرت کــه دارای گرایش لیبرالی بود ،دگرســازی
اسالمگرایان با آن را همراه داشت .مخالفت لیبرالها با حضور دین در عرصه سیاست مهمترین
منازعه گفتمانی لیبرالها و اسالمگرایان را شکل میداد .سخنان حسن نزیه در باب اینکه اسالم
توان اداره جامعه را ندارد و مفاهیمی مانند مستضعف را به سخره گرفت ،موجب شد تا شهید
بهشتی به شدت به سخنان او اعتراض و محاکمه او را به علت مخالفت با نظام اسالمی خواستار
شــد .منازعه دیگر میان لیبرالها و نیروهای اســالمی بر سر ملیگرایی بود .امام ،ملیگرایی را
مورد نقد قرار می دهد.
ما مکرر این معنا را گفتهایم که این قضیهای که شــاید صحبتش در همه جا هســت که
ملــت ایــران -مث ً
عصبیتی برای او داشــته باشــند
ال -جدا ،ملت عراق جدا ،هر کدام یک
ّ
و حتی به اســالم کار نداشــته باشند ،به ملت و به ملّیت کار داشــته باشند ،این یک امر

بیاساســی اســت در اسالم ،بلکه ُمضاد با اسالم است .اســالم در عین حالی که وطن را-
آنجایی که زادگاه است -احترام میگذارد ،لکن مقابل اسالم قرار نمیدهد .اساس ،اسالم
است .اینها دیگر بقیهاش فرعند .و اساس آنهایی که مکتبی هستند خدمت به اسالم است
(امام خمیني 1378ج.)168 :13

این در حالی است که ملیگرایانی مانند عزتاهلل سحابی طور دیگری به این مسئله مینگرند.
هر قدر که اســالم با موجودیت ملت ایران مخلوط و هم هویت شــده باشد ،باز هم اسالم
بر ایران وارد شــده اســت .بنابراین در ناخودآگاه یا وجدان ملی ایرانی ،اول ایرانی است و
بعد اسالمی و نمیتواند بهدلیل اسالمی بودن ماهیت ایرانی خودش را مخدوش و معدوم

بحث والیت نیز که در کتاب والیت فقیه از سوی امام طرح شده بود ،در زمان تدوین قانون
اساسی به یکی از مباحث کانونی انقالب تبدیل شد .والیت فقیه بهعنوان دال مرکزی جمهوری
اســالمی واکنشهای گوناگونی را از ســوی جریانهای تجددخواه بههمراه داشت و ضدیت با
جمهوری اســالمی را از ســوی این گروهها تشدید نمود .این گروهها اصل والیت فقیه را نوعی
دیکتاتوری جدید میدانســتند که از سوی روحانیون به جامعه تحمیل شده است ،اما امام در
سخنان خویش خطاب به عامه مردم که او را رهبر فرهمند خود میدانستند ،اطمینان داد که
والیت فقیه ،دیکتاتوری نیست (ر.ک.به :امام خمیني 1378ج 58 :10و .)311
از ســوی دیگر ،یکی از عواملی که به حاشیهرانی چپها کمک نمود ،مصادره شعارهای آنها
توسط گفتمان اسالمگرا بود .مبارزه با امپریالیسم ،حمایت از زحمتکشان و ضدیت با سرمایهداری
که از مهمترین شعارهای گفتمان چپ محسوب میشد ،در قالب مبارزه با استکبار ،حمایت از
مستضعفان و ضدیت با اشرافیگری در مفصلبندی گفتمان اسالمگرا به کار گرفته شد .حمایت
از مستضعفان و مقابله با مستکبران در اندیشه امام تنها معطوف به ایران نبوده ،بلکه کل جهان
را در برمیگرفت.
من امیدوارم که یک حزب به اســم «حزب مســتضعفین» در تمام دنیا به وجود بیاید ،و
همۀ مســتضعفین با هم در این حزب شــرکت کنند ،و مشکالتی که سر راه مستضعفین
است از میان بردارند ،و قیام در مقابل مستکبرین و چپاولگران شرق و غرب کنند و دیگر
اجازه ندهند که مســتکبرین بر مســتضعفین عالَم ظلم کنند (امــام خمیني 1378ج:9
.)280

تا پیش از این اگر گروههای چپ نماد مبارزه با امپریالیســم و حمایت از محرومان بودند با
پیروزی انقالب اسالمی ،جمهوری اسالمی به نماد مبارزه با استکبار و حمایت از مستضعفان و
محرومان جهان تبدیل شد .فضای ضد استکباری بهخصوص ضدامریکایی که چپها در رادیکال
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کند (سحابی .)62 :1383
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شدن آن نقش مهمی ایفا نمودند ،در نهایت به حاشیه رفتن آنها منجر شد .امام برای چپها در
انقالب هیچ نقشی را متصور نبود (ر.ک.به :امام خمیني 1378ج.)94 :10
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 -4قابلیت دسترسی و اعتبار
یک گفتمان برای بدل شدن بهگفتمان هژمون باید تبدیل به «اسطوره» گردد که این امر نیز
نیازمند در برداشتن دو مؤلفهي اساسی است؛ «قابلیت دسترسی» و «قابلیت اعتبار» .بررسی
گفتمان چپ آشکارا نشانگر آن است که این گفتمان از کمترین میزان این دو مؤلفه برخوردار
بوده اســت .عامل زبان ،که روشــنفکران انقالبی را گرفتار یک زبان پیچیده و فنی سیاســی و
ایدئولوژیک میکرد و آنها را از ســخن گفتن بهزبان تودهها و تماس با آنها محروم میســاخت
(بهروز  .)13 :1381بررسیها نشان میدهند که خاستگاه اجتماعی این گروهها را دانشجویان،
دانشآموزان دبیرستانی ،معلمان و مهندسان تشکیل میدهند که این خود نمایانگر کیفیت
ارتباط آنها با جامعه ایرانی است ) .(Mirsepassi 2000: 172آنها نتوانستند با بهرهگیری از فرصت
برآمده از افزایش و ســپس کاهش قیمت نفت پس از ســال  ،53که زمینهســاز ژرفتر شدن
شکافها و فاصلهی طبقاتی و فزونییابی احساس محرومیتنسبی در جامعه و بهویژه در طبقات
پایین و حاشیه شهری و حتی الیههایی از طبقات متوسط شده بود ،رهبری را در دست بگیرند
و نتوانستند پس از انقالب ،نماینده و سخنگوی طبقات و الیههایی شوند که ادعای نمایندگی
آنان را داشتند.
حکومت پهلوی با اصالحات ارضی و انقالب سفید تا حدودی توانست ،پایگاه اجتماعی برای
خود در میان طبقه متوسط جدید و روستایی ایجاد نماید ،اما از آنجا که به نهادسازی برای حفظ
آنها کاری از سوی حکومت صورت نگرفت ،باعث هدر رفت این نیروها و جذب شدن در سایر
گفتمانها شد .به سخن دیگر ،سیاست پهلوی بیشتر معطوف به جذب و حل نیروهای سیاسی
بود تا پذیرش و پرورش آنها (بشــیریه  .)106 :1387اصالحات ارضی برای حکومت پهلوی دو
رو داشت .یک رو مانع از انقالبی شدن روستاها شد و در روی دوم مانع از مهاجرت روستاییان
به شهرهای بزرگ از جمله تهران گشت .با افزایش روند مهاجرت از روستا به شهر ،بهخصوص
از دهه  40نقش غیرفعال روستاییان جای خود را به نقش فعالتر طبقات حاشیهای در شهرها
میدهد (افشــارکهن .)206-207 :1383مهاجرین ،حاشیهنشــینان شهرها شدند و به نیروی

کدام حزب کمونیســتی میتواند در جامعهای که  95تا 97درصد آن تمایالت مذهبی و
اغلب تمایالت عمیق مذهبی دارند ،تصور کند که بدون این نیروی عظیم میتوان انقالب
اجتماعی انجام دهد( .احمدیحاجیکالیی )346 :1387

گفتمان چپ در ایران ،محدود بهفضای روشنفکری بود و بهزبان سخت و دور از فهم تودهها
سخن میگفت و بههمین دلیل از فهم و مفصلبندی تقاضاهای اجتماعی ناتوان بود (حسینیزاده
 .)281 :1383میتــوان گفت که آنان روح حاکم بر جامعه انقالبی ایران ،بهویژه طبقات پایین
را که طبق تئوری باید پشتیبانان اصلیشان میبودند ،نشناختند ،بنابراین بهسادگی کنار زده
شدند.
طبقات پایین و حاشیهنشین شهری به دلیل دارا نبودن شرایط الزم و کافی برای مشارکت
در فعالیتهای سیاسی به طور سنتی از عضویت در احزاب باز میماندند ،و تنها از راه نهادهای
سنتی مانند مسجد ،حسینیه و هیأتها امکان جذب آنها امکانپذیر بود .عالیق سنتی این قشر
به مراسمها و آیینهای دینی سبب حضور آنها در این اماکن میگردید ،بهخصوص در ایام محرم
و رمضان که جایگاه خاصی در میان این اقشار دارا بود .امام با تئوریزه کردن والیت فقیه و ارائه
برداشت سیاسی از اسالم در دوران حضور خویش در نجف ،ابتدا در دسترس روحانیون آنجا و
سپس با ارتباط زنجیرهوار روحانیون و حوزهها با یکدیگر در دسترس سایر حوزهها و روحانیون
بهخصوص حوزه قم قرار گرفت .دسترســی روحانیون درون کشور به اسالم سیاسی باعث شد
تا روحانیون با داشــتن شبکهای متشــکل از حدود  80هزار مسجد و  180هزار روحانی چنان
رشد سریعی داشته باشد که سازمانهای مخفی و علنی موجود رقیب هم نتوانستند همسو با
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بالفعل انقالب در آمدند ،آنها با دارا بودن خصلت و ماهیت سنتی که در تناقض با سیاستهای
شبهمدرنیستی پهلوی بود ،در کنار سایر قشرهای سنتی که به نوعی دچار بحران هویت شدند،
به جستجوی گفتمانی پرداختند که هویت گمشده خود را در آن بازیابند .این در حالی بود که
گفتمان اســالمگرا و شــخص امام توانست با در پیش گرفتن یک زبان نرم بهسادگی با تودهها
ارتباط برقرار نماید و در موقع لزوم به بسیج آنها بپردازد.
گفتمان چپ از قابلیت دسترسی و اعتبار مورد نیاز بیبهره بود .در کنار این مطلب ،عدم اعتبار
این گفتمان بهسبب وارداتی و ضد مذهب بودن آن باعث دوری بیشتر از جامعهي مذهبی ایران
گردید؛ نورالدین کیانوری ،دبیرکل حزب توده و نوهي شیخ فضلاهلل نوری ،در این باب میگوید:
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آن حرکت کنند (امجد .)83 :1380در واقع گفتمان اسالمگرا با رهبری امام و داشتن شبکهای
وســیع از روحانیون و اماکن مذهبی و مراسمهای دینی از جمله اعیاد و شهادتها بهخصوص
تاسوعا و عاشورا که شبکه تولید و توزیع این گفتمان را شکل می داد ،مبانی خود را در دسترس
تمام اقشــار و طبقات بهویژه قشر حاشیهنشین و بیســواد قرار دهد .در حیطه اهداف سیاسی،
گفتمان اســالمگرا در پی سرنگونی حکومت پهلوی و ایجاد حکومتی اسالمی بهنام جمهوری
اسالمی بود ،از همین رو اکثر شعارهای مردم در این حیطه برپایی جمهوری اسالمی بود .این
نزدیکی میان خواست امام و مردم بهگونهای بود که فوکو دربارهي آن میگوید:
وقتی ایرانیان از حکومت اسالمی حرف می زنند ،وقتی جلوی گلوله در خیابان ها فریاد
میزننــد ،وقتی بــه آن زدوبندهای حزبها و سیاســتمداران را رد میکنند ،و با این کار
شــاید خطر یک حمام خون را به جــان میخرند ،چیزی جز این فرمولهایی که به همه
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جا راه میبرد و به هیچ جا راه نمیبرد در سرشان میگذرد .به نظر من مردم به واقعیتی
میاندیشــند که به ایشان بسیار نزدیک اســت ،زیرا خود بازیگر آن هستند (فوکو:1377
.)39

گفتمانهای چپ و لیبرال به دلیل شــرایط امنیتی ایجاد شــده از سوی حکومت باعث شد
تا از انجام فعالیتهای علنی محروم شــوند و به همین دلیــل در ادامه مبارزه خود دو رویکرد
متفاوت را دنبال نمودند .یکسری از این گروهها استفاده از ابزار غیرزبانی را تنها راه ادامه مبارزه
میدانستند به مشی مسلحانه روی آوردند تا اینگونه خود را در دسترس مردم قرار دهند .اما
گروههای باقیمانده دیگر استفاده از ابزار زبانی را بهطور محدود و در قالب انتشار کتاب و اعالمیه
ادامه دادند .استفاده از نوشتار به دلیل میزان برد کم آن و پیچیده و فنی بودن متن که درک
آن را برای عامه مردم دشــوار میســاخت ،از کارآیی الزم برخوردار نبود و این گفتمانها تنها
در میان افرادی محدود و مکانهای خاص قابل ارائه بود .گفتمان اســالمگرا عالوه بر اســتفاده
از نوشــتار با متنی روان و ســاده ،از گفتار نیز در قالب تکثیر و پخش سخنرانیهای امام بهره
میگرفت .گفتمان اسالمگرا عالوه بر امکانات و ابزارهای خویش برای استفاده کردن ،با نفی از
جانب گفتمان پهلوی و سایر گفتمانها نیز در دسترس مردم قرار گرفت (قجری .)120 :1388
گفتمان اسالمگرا به لحاظ آمیختگی با تاریخ ،ارزشها و باورهای ذهنی آحاد جامعه انطباق
و ســازواری بیشتری با نظام ارزشی جامعه ایران داشــته و با نگاهی به بنیانهای فکری سایر

 -5عامگرایی
در دوران بیقراری ،گفتمانها با طرح اســطوره خود ،به دنبال ســاماندهی شرایط نابسامان
موجود هستند .اما برای این ساماندهی گفتمانها نیاز دارند تا اسطوره خود را که منافع گروه
محدودی را سامان میدهد را به پندار اجتماعی تبدیل کنند و این امر تنها با یک روند عامگرایی
محقق میشود .در فرآیند عامگرایی گفتمانها خصلت استعاری بهخود میگیرند و در این حالت
خود را نماینده تمام آمال و منافع مردم میداند و تالش بر آن دارد تا رفتار آنها را همسو با منافع
خویش ســازمان دهد .قابلیت دسترســی و اعتبار دو ابزار الزم برای عامگرایی است و گفتمان
اسالمگرا با برخورداری از این ابزار توانست اسطوره خود را به پندار اجتماعی تبدیل کند .تاریخ
معاصر ایران از مشروطه به بعد شاهد منازعه سنت با مدرنیته در قالب جریانهای تجددخواه و
سنتگرا با هم است.
گفتمان اسالمگرا به رهبری امام در جریان انقالب اسالمی توانست این زنجیره را گسسته و
سنت و مدرنیته را به زیر یک چتر درآورد ،که دو عامل آرمانی بودن فضای استعاری و حضور
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گفتمانهــای رقیب در عرصه انقالب میتوان به این نتیجه رســید که همگی در نظام دانایی
غیر بومی ریشــه داشــته و کمترین انطباق را با نظام ارزشــی ملت مسلمان ایران نداشته و به
همین علت نتوانستند در عرصه کشاکش و تعامل با سایر گفتمانها به فراگیری دست یابند.
گفتمانهای تجددخواه در مفصلبندی گفتمانی خویش با استفاده از برخی عناصر و نشانهها که
هیچگونه مقبولیت و جایگاهی در بطن جامعه نداشت ،باعث کاهش دامنه اعتبارشان نزد جامعه
شد .به طور نمونه گفتمان چپ به رغم وجود عناصر و مؤلفههای مثبت از قبیل برابرخواهی و
امپریالیسمستیزی ،از بعد عقیدتی و فرهنگی سازواری چندانی میان مؤلفههای این گفتمان و
متن جامعه مشاهده نمیشود و نگرش الحادی در بنیاد اندیشه این گفتمان بهعنوان یک عنصر
ناهمخوان با متن مذهبی و دیندار جامعه ایران ،این گفتمان را از رسیدن به موقعیت برتر باز
میدارد (خوشروزاده  .)81 :1386گفتمان لیبرال نیز از این قاعده مستثنا نبود ،آزادی ،قانون و
مجلس از عناصر مثبت این گفتمان محسوب میشود ،اما از آنجا که مبانی تفکر آن ریشه گرفته
از فلسفه غرب میباشد ،و در آن دیدگاه مادی بر معنویات ارجحیت داشت از اعتبار الزم برای
کسب اکثریت در جامعه برخوردار نشد.
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شخصیت فرهمند امام مهمترین این دالیل بودند (سلطانی  .)140 :1384آرمانی بودن فضایی
استعاری ،تضادها را از دیده گان پنهان میساخت ،از همین رو ،برقراری نظم جدید بر محتوای
آن اولویت دارد .مطرح شــدن جمهوری اسالمی برای ســاماندهی امور کشور با آنکه در میان
جریانهای سیاسی گوناگون با واکنشهای مخالفگونه همراه شد ،اما در نهایت با حمایت اکثریت
این جریانها و کســب آرای  98درصدی مردم به آن خاتمه یافت .جمهوری اســالمی همانند
یک دال تهی همه آرزوها و آرمانهای سرکوب شده یک ملت را در خود جای داد (حسینیزاده
 .)264 :1386گروههای تجددخواه آمال و اهداف خود را در جمهوری بودن و طرفداران اسالم
سیاســی در اسالمی بودن جمهوری اسالمی جستجو میکردند .گروههای تجددخواه با تمرکز
بر جمهوری و ماهیت اصلی نظام جدید دانســتن آن پســوند اسالمی را ظاهر حکومت فرض
مینمودند و نقش حاشــیهای را برای آن در نظر داشــتند .بالعکس طرفداران اسالم سیاسی با
تمرکز بر اسالمی بودن ،واژهي جمهوری را تنها عنوانی برای شکل حکومت میدانستند که بنابه
مصلحتها و در جهت نفی رژیم سلطنتی نه از روی اعتقاد ،از سوی امام پذیرفته شده و هیچ
گونه اصالتی ندارد .بیشک نقش امام در آرمانی نمودن این فضا استعاری حائز اهمیت است ،اما
این نکته هم نباید از یاد برد که ابهام در نشانهها و مفاهیم ،ناشی از روند شتابان حرکت انقالب
و فضای خفقان پیش از انقالب امکان تبیین و تفسیر نظری را از گفتمان اسالمگرا سلب نمود.
امام با مفصلبندی نشــانههایی مانند آزادی ،قانون ،مردم ،والیت ،روحانیت و فقه در کنار هم
نقش بهسزایی را در ایجاد فضایی استعاری انقالب اسالمی داشتند .امام در سخنان و نوشتههای
خویــش با نقد گفتمان پهلوی و تأکید بر نکات منفی آن بــه بازنمایی جامعه آرمانی خویش
میپردازد و به پیشــتازی گفتمان اســالمگرا نسبت به سایر گفتمانهای رقیب در ایجاد پندار
اجتماعی کمک شایانی مینماید .امام حکومت پهلوی را به دلیل ایجاد فضای اختناق ،حمایت از
اسرائیل ،تباهی نسل جوان ،ترویج فساد و گسترش مراکز فساد ،مخالفت با قانون اساسی ،نابودی
آزادی ،اصالحات ارضی ،نابسامانی اقتصادی ،حاکمیت مستشاران امریکایی ،غارت بیتالمال و
ترویج خودباختگی (ر.ک.به :امامخمیني  )199-208 :1387طرد مینماید .پس از نقد حکومت
و جدا نمودن نشانههای مترقی بهکار رفته در گفتمان آن ،به تولید معنا از نشانههای گفتمانی
خویش میپردازد .امام در بیان ویژگی نظام جدید از حضور نشــانه های سیاســی مانند آزادی
و رفــاه (ر.ک.به :امامخمینــي 1378ج ،)400 :7حقوق بشــر(ر.ک.به :امامخمیني 1378ج:4
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 ،)402حقــوق زنان و اقلیتهای دینــی (ر.ک.به :امامخمیني 1378ج ،)328 :5رجوع به آرای
عمومی(ر.ک.به :امامخمیني 1378ج ،)322 :5رفع مشکالت محرومان و مستضعفان (ر.ک.به:
امامخمیني 1378ج ،)26 :7نفی هرگونه دیکتاتوری (ر.ک.به :امامخمیني  1378ج )22 :11در
آن اشاره دارد .در حوزه اقتصاد نظام جدید از نشانههایی مانند خودکفایی(ر.ک.به :امامخمیني
1378ج ،)413 :11رشــد اقتصادی و گسترش صنایع بنیادین و درآمدهای نفتی برای زدودن
فقر و نابرابری مردم دیده ميشد (ر.ک.به :امامخمیني1378ج ،)363 :5ساخت ایران به دست
ایرانی (ر.ک.به :امامخمیني 1378ج )495 :3و عدالت اجتماعی(ر.ک.به :امامخمیني 1378ج:9
 )19برخوردار خواهد بود.
امام خمینی و دکتر شــریعتی هر دو در ارائه تفســیری انقالبی از تشــیع نقش داشتند ،اما
اگر شــریعتی جوانان دانشگاهی و روشنفکر را به زندگی عاشورایی و تشیع سرخ علوی دعوت
میکرد ،امام با تکیه بر اعتبار مرجعیت به بازســازی تاریخی عاشــورا ،قیام علیه شاه را همانند
قیام امام حسین(ع) علیه یزید و امام علی(ع) در برابر معاویه قلمداد میکرد و آن را واجب دینی و
تکلیف شرعی شمرد ،و شهیدان انقالب را در صف شهیدان کربال قرار داد و بدین ترتیب ،تودهها
را به مبارزه تشویق نمود (حسینیزاده  .)267 :1386گفتمان اسالمگرا با بازسازی و سازواری
مفاهیم تشــیع با رویدادهای انقالب یکی از پایههای موفقیت خود را بنا نهاد .گروههایی مانند
سازمان مجاهدین خلق با این استدالل که اسالم پتانسیل الزم را برای مبارزه ندارد ،مارکسیسم
را بهعنوان علم مبارزه برای خود برگزیدند ،و از نیرو بالفعل انقالبی اسالم بیتفاوت گذشتند.
گفتمان اســالمگرا با احیا و باز تعریف نشــانههای سیاسی اسالم توانستند جنبه انقالبی و
دادخواهی آن را برجسته سازند .مفاهیمی مانند ،انتظار ،شهادت ،رستگاری ،امامت ،عدل ،جهاد
و ...به گونهای بازتعریف شــدند که دیگر به معنای امید به برقراری حاکمیت عدل در آینده و
رستگاری انسانها با دخالت الهی نیست ،بلکه آمادگی روحی و عملی و اعتقادی برای اصالح،
انقالب و تغییر وضع جهان است (نظری و سازمند  .)122-123 :1387در پایان باید گفت که
گفتمان اسالمگرا با عناصر درونی و رهبری امام توانست در مرحله عامگرایی اسطوره خویش را
به پندار اجتماعی و با بازنمای نکات منفی گفتمان مسلط ،حکومت آرمانی خود را به نمایش
درآورد.
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نتیجهگیری
انقالب اســالمی در ایران ،رخدادی بزرگ در دنیای پرتالطم معاصر بوده اســت .این انقالب
اجتماعــی ،از زوایــای گوناگونــی مــورد واکاوی قرار گرفته اســت .انقالب اســالمی ،خروش
نشانهشــناختی اسالم سیاسی علیه سه گفتمان پهلویســم (به عنوان گفتمان هژمون) ،چپ
(مارکسیســتی و التقاطی) و لیبرال ملیگرا بود .شــاخص و معیار این گفتمان در شخص امام
خمینی ،بهعنوان رهبر و ایدئولوگ انقالب ،نمود مییابد .امام با داشتن وجهه ای کاریزماتیک،
توانست با مفصل بندی نشانگان خویش به گرد نشانه مرکزی اسالم ،رهبری عالی انقالب سال
 1357ایران را برعهده بگیرد.
محور و کانون گفتمان انقالبی امام را خوانشی کنشگرا از اسالم سیاسی -انقالبی میساخت.
گفتمان امام  ،گفتمانی عام ،فراگیر ،دارای قابلیت اعتبار و دسترسی بود که توانست مردم ایران
را در یک بســیج حداکثری به خیابانها و رویارویی با گفتمان پهلوی بکشــاند .گفتمان امام
خمینی ،در رویه ای دوسویه ،دارای رویکردی ایجابی -سلبی بود .هویت و زنجیره همعرضی
و منطق تفاوت در این گفتمان نمود یافته بود .در چهارچوب این گفتمان ،مرزهای هویتی به
خوبي روشن شده بود .در منظومه نشانگانی امام ،خودی و غیرخودی بر مدار اسالم ناب محمدی
از یکدیگر مجرا میشــدند .گفتمان سیاسی ایشــان ،با شکستن چهارچوب ملی ،به گونهای به
انترناسیونالیســم و بینالمللگرایی اسالمی نزدیک شــده بود .در این فراگرد ،اصول ،موازین و
مرزها بر پایه منافع اسالمی و در چهارچوبی فراتر از مرزهای ملی کشور جستجو می شد .هر
چند به واســطه الزامات بیرونی ،بهویژه پس از جنگ تحمیلی اندیشه سیاسی ایشان به سوی
پنداشت ایران به عنوان امالقرای جهان اسالم گرایش بیشتری یافت.
زبان امام ،زبانی نرم ،همه فهم ،مقبول ،مذهبي و سرشار از اسطوره و نماد بود .وی توانست
دو جایگاه خود ،بهعنوان رهبر مذهبی و پیشوای سیاسی را با هم درآمیخته به گفتمانی فراگیر
و بســیجگر بــرای جامعه هنگامه خویش به ارمغان بیاورد .در ســایه وجــود رهبری فرهمند،
سازمان قوی و ایدئولوژی فراگیر ،گفتمان اسالمگرا توانست پیش و پس از انقالب همه دگرها
و همآوردهای خود را به حاشــیه رانده و پهنه سیاســی کشور را از آن خویش سازد .در جریان
انقالب اسالمی در ایران ،امام توانست در برابر گفتمانهای نخبهگرای چپ و لیبرال ،گفتمانی
فراخور با فهم و ظرفیت جامعه خویش به دست بدهد .در این گفتمان ،از آن دشوارگوییهای

بررسی تطبیقی کیفیت بسیج سیاسی در گفتمان امام خمینی و گفتمانهای رقیب درجریان انقالب اسالمی ایران

مدرن لیبرالها و گفتمان فنی و دشوار چپها خبری نبود .امام ،توانست مفاهیم سنتی جامعه
ایرانی و اسالمی را زنده کرده ،برخی مفاهیم نو را با باور به فقه پویا از دل دین بیرون بکشد و
افزون بر این دو ،انگارههای مدرن را در بستری شرعی و دینی به جامعه ارائه بدهد .امام ،حافظه
تاریخی و مشــترک جامعه ایرانی را مورد توجه قرار داده بــود .تودههای مردم ایران ،در امام و
گفتمان اسالم گرای برآمده از اندیشه وی ،ایدئولوژی و اندیشهای را میدیدند که هویت ایشان
را معنا میبخشید .او تنها کسی بود که با درک بحران هویت جامعه زمان خود ،در پی درمان
دردهایش باشد .ایدئولوژی اسالمی وی ،برطرف کننده خأل و آنومی جامعه ایرانی در آن هنگامه
بود .بسیج تودهای از سوی امام ،چه در جریان انقالب و چه پس از آن در جنگ تحمیلی ،استوار
بر معنابخشی به زیست فردی و اجتماعی تودههای جامعه ایرانی بود .جهاد ،مجاهد ،شهید و
شهادت را می توان اوج این معنابخشی دانست .امام توانست افراد را بهگونه در راستای گفتمان
اسالمی -ایرانی خود بسیج نماید که آنان حتی حاضر به نثار جان خود در راه آن باشند.
در دهههای منتج به انقالب اســالمی و در ســایه نبود جامعه مدنی قوی و نهادینه در ایران،
گفتمان اسالمگرا توانست با در دست داشتن شبکه گسترده مساجد ،تکایا ،حسینیهها و ...در
چهارچوب سامانهای دربردارنده عمل کند .روحانیون به رهبری امام بازیگران اصلی این سازمان
بودند .این شــبکهها که عموماً از سوی روحانیون اداره میشد ،وظیفه داشتند تا زمینه ارتباط
امام با تودههای مردم و بالعکس را به انجام برسانند .رهبری فرهمند و بسیجگر امام از رهگذر
این شبکه فراگیر و نیرومند در درون جامعه گسترش یافته و اعمال میشد.
کانون نشــانهگذاری و جامعه هدف گفتمان اسالمگرا بهرهبری امام ،طبقات متوسط سنتی
بهویژه دو طبقه روحانیون و بازاریان ،الیههای پایین و حاشیه شهری و روستاییان بودند که در
خوانش این گفتمان با عنوان مستضعفین خوانده میشدند .این طبقات و شئون اجتماعی ،نیرو
و بدنه انقالب را فراهم آوردند .آنان پذیرندگان و حامالن ایدئولوژی و گفتمان اسالمگرایان بودند.
امام با گفتمان در دسترس و معتبر خویش توانست آنان را بسیج نماید .امام رهبری سنتی در
جامعهای مدرن بود ،وی با درک این جایگاه میکوشید تا معانی دیرپای اسالمی -ایرانی را به
فراخور جامعه ایرانی دهه  1350ارائه دهد.
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