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 چکیده:
هاي  هاي سیاسی و رابطه آن با قرائت هدف اصلی مقاله حاضر تبارشناسی جریان

شروطه تا انقالب  راي تحقق این هدف دوره م ست. ب ز انقالب اسالمی ایران ا دینی پس ا
ز انقالب و  سو اسالمی به این ر نیروهاي سیاسی پس ا مورد بررسی قرار گرفت اما تأکید ب

هاي دینی است. این تحقیق مبتنی بر نظریه فرکالف و روش آن شامل  آن با قرائترابطه 
سیر و تبیین متن در کنار نظریه الکالو و موفه و روش آن که شامل شناسایی  توصیف، تف

ـ سیاسیِ گفتمان  معنا و متن، زمان و مکان، منازعات معنایی عی  و کردارهاي اجتما
شروطه هاي سیاسی، صورت گرفته است جریان . در این پژوهش سه قرائت دینی از م

گر خود را  اي این قرائت تاکنون مورد بررسی قرار گرفتند، در هر دوره گ دی ها به رن
رگزیده است، اما دال راي خود ب سیري متناسب با گفتمان ب ست و تف ده ا هاي مرکزي  بازنمایان

ست این قرائت س علیرغم گ شان نمی ها  در کل، هدف این . دهد هاي تاریخی تغییري را ن
که در وهله پژوهش یافتن راه ل ع  حل نبوده ب ي اول تالش شد تا به توصیف دقیق موضو

ر، رابطه جریان دست هاي دینی مربوطه را با  قرائت هاي سیاسی با یافته و در سطوح باالت
د و در نهایت به  سازد تا به تحلیل نظري دست یاب شخص  عی م فضاي سیاسی اجتما

ک امر  انتبارشناسی جری ها پرداخته شد. در این تحقیق روشن شد که گفتمان دینی ی
ساخته و معنادار  ذاتی از قبل ساخته  عی  ک واقعیت اجتما که همچون ی ل ست، ب شده نی

ق  شود که آن می گیرد. خصوصیت این معناسازي این است که  صورت می» زبان«هم از طری
چ گفتمان دینی در این پژوه دارد. هی شد و همواره در  ش بهامري دائمی ن طور کامل تثبیت ن

ک طیفی از تثبیت کامل تا بی قراري و زوال کامل در حرکت است و این ویژگی و  ی
ستی خصیصه  .شناختی نظریه تحلیل گفتمان است اي نهادین و گرانیگاه ه
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 مسأله یانب و دمهمق
هاي حاکم رسمی جامعه قادرند تا بسیاري از  هاي نخبگان و قدرت گفتمان

هاي موجود را طبیعی جلوه دهند و در جهت جلب رضایت و پذیرش کسانی عمل  نابرابري
شود. فوکو معتقد بود که گفتمان همیشه ریشه در قدرت  کنند که قدرت بر آنان اعمال می

دست   به  هایی است که قدرت از طریق آن دست جمله نظام و داللت بر قدرت ندارد، بلکه از
فقهاي  ،ساز ما نیروهاي گفتمان ي در جامعه ).Fairclough, 1995: 323( چرخد می

اند و این امر اجتماعی به دلیل ساختار اجتماعی مذهبی بود که بر جامعه  جامعه بوده
آید از آن  بتی به میان میاالطالق وقتی از علما صح مسلط بوده است بدین معنی که علی

ي با ساختارهاي دینی و گفتمان مسلط  الوصف در جامعه شد. مع فقهاي دینی مراد می
گیرد. نیروهاي دینی  ساز هم در سطح کنشگران دینی صورت می دینی، منبع گفتمان

عنوان بازوي سیاسی، گفتمان خود را به جامعه  (علماي دینی) از طریق نیروهاي سیاسی به
هایی هستند که بر روي زندگی سیاسی  کنند. نیروهاي سیاسی، طبقات و گروه می عرضه

اي مستقیم قدرت سیاسی را به دست گرفته، یا به  گذارند و ممکن است به شیوه اثر می
نظر  شوند که از هاي مختلف در آن نفوذ کنند. نیروهاي سیاسی از افرادي تشکیل می شیوه

ی هستند. همچنین به مشارکت در امور سیاسی اعم از عالیق سیاسی داراي وجوه همسان
مندند.  ها عالقه گذاري ها و سیاست گیري جامعه، مشارکت در تصمیم ي قدرت، اداره يقبضه

ها و شعارهاي  ها، ایده ها، تعارضات اجتماعی، آموزه نیروهاي سیاسی عمدتاً حول شکاف
گیرد.  رك میان آنان شکل میگیرند و نوعی احساس آگاهی و هویت مشت مشترك شکل می

 ها، کلمات و عبارات مورد شده، گزاره  ها، اظهارات یا مطالب بیان ي این آموزه مجموعه
شده  استفاده که در بسترهاي زمانی و مکانی مشخص و در جهت اهداف از پیش تعیین

دهد.  شود، گفتمان آن گروه را شکل می توسط یک نیروي سیاسی به کار گرفته می
 ـ گیرند بلکه در بستر جامعه و در ارتباط با شرایط اجتماعی ها در خأل شکل نمی نگفتما

و در پیوند با شرایط اجتماعی و سیاسی،  شوند، در تعامل با یکدیگر سیاسی تولید می
پس از انقالب اسالمی تحول  ).Amini, 2018: 106( فهم و تفسیرند  داخلی و خارجی قابل

ما صورت گرفت و براي نخستین بار قرائت دینی بر  ي جامعهعظیمی در بعد گفتمانی در 
گام پیش رفت و از طریق قدرت و  به ي قدرت نشست و متناسب با تحوالت، گام اریکه

هاي متعدد دینی را از میدان خارج کند و گفتمان  هژمونی سیاسی توانست قرائت
فتمان در جامعه رسوب گـ  ایدئولوژیک خاص خود را در جامعه مسلط کند؛ این ایدئولوژي

هاي را شکل داد و  گونگیکرد و هژمونیک گردید. قدرت هژمونیک در درون خود گفتمان
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هاي  این بار تعارض بین گفتمانی اوایل انقالب، به تعارض درون گفتمانی تبدیل شد و قرائت
انی ر مختلفی از درون اسالم فقاهتی وحدت یافته قبل و بعد از انقالب متولد شد و حاشیه

جدید متناسب با شرایط اجتماعی جدید شکل گرفت. این تحوالت جدید گفتمانی 
هاي مختلف باعث تشتت آراء گردید و  سیاسی را تحت تأثیر قرار داد و گفتمان ي جامعه

هاي دینی و نیروهاي سیاسی  مسائل اجتماعی و سیاسی خاص خود را خلق نمود. قرائت
اقع گفتمان را باید چونان خشونتی در نظر گرفت و دستخوش تحوالت گفتمانی شدند؛ در

 داریم داریم یا چونان اعمالی که ما به اشیاء و حوادث روا می که ما نسبت به اشیاء روا می
)Fairclough, 1995: 323.( هاي دینی متکثري شکل گرفت و  فرود، قرائت و در این فراز

ود. در این مقاله به دنبال آن هستیم تا هاي سیاسی را متأثر نم خود جریان ي نوبه  هم به  آن
ها منجر به چه  هاي دینی پس از انقالب اسالمی خلق شد و این قرائت ببینیم چه قرائت

ها چه اعمال سیاسی را به وجود آورد و تبارشناسی این  هایی شد و این گفتمان گفتمان
یاسی را تحت هاي دینی چگونه بوده و چرا چنین شده است و چگونه نیروهاي س قرائت

هاي مسلط چگونه بوده  هاي دینی و گفتمان بین قرائت ي تأثیر قرار داده است؟ و رابطه
 ها برقرار بوده است؟ هاي سیاسی و گفتمان آن است؟ و چه ارتباطی با جریان

 
 اهمیت و ضرورت پژوهش

جهان سیاسی پس از انقالب اسالمی تحوالت اساسی در ساختار اجتماعی، زیست
ساختار   ما به وجود آورده است، انقالب اسالمی ي سیاسی و اقتصادي در جامعه فرهنگی،

استبدادي را متحول کرد و گفتمان متصلب شاهنشاهی و اقتدارگراي ناسیونالیسم را با 
چالش جدي مواجه کرد، همچنین ساختار اجتماعی متناسب با مشارکت ملی در گفتمان 

اجتماعی و سیاسی  وقعات فزاینده امکان مشارکتخود پدید آورد، اما متناسب با این ت
 :Halabi, 1992: 38; Bashirieh, 2006:43; Sultani, 2017( محدود بوده است

هاي سیاسی  ي آن با گفتمان هاي دینی و رابطه لذا ضروري است، تبارشناسی قرائت )؛147
مانی از انقالب آغاز تحوالت گفت يبررسی قرار دهیم. نقطه بین نیروهاي سیاسی را مورد

توجه بود و چگونگی مسلط شدن قرائت دینی اسالم سیاسی فقاهتی و انشعاب  مورد 1357
عنوان حامالن یا  نیروهاي سیاسی و چگونگی تحول گفتمان این نیروهاي اجتماعی به

ها مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی توصیف، تفسیر و تبیین تحول  مدافعان گفتمان
هاي سیاسی در بین نیروهاي سیاسی پس از  آن با گفتمان يرابطه هاي دینی و قرائت

که نیروهاي سیاسی توان رهبري و هدایت جامعه، در  انقالب اسالمی در ایران است؛ چرا
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راستاي گفتمانی خود را دارند، بدین معنی؛ این نیروهاي سیاسی هستند که فضاي فکري و 
دهند؛ از سویی  ژیکی که دارند، تحت تأثیر قرار میایدئولوژیکی جامعه را با ابزارهاي ایدئولو

هاي برخاسته از  هاي دینی و گفتمان به دلیل ساخت اجتماعی واقعیت خود متأثر از قرائت
ها و  ؛ بنابراین با بررسی این قرائت)Berger & Luckman, 2006( ها هستند آن

 گفتمانی را شناخت.توان تحوالت  آن با نیروهاي سیاسی می ي تبارشناسی آن و رابطه
 

 سؤاالت پژوهش
خصوص پس از انقالب  کنونی در ایران به ي هاي دینی در یک سده ) چه قرائت1

 اند؟ اسالمی در ایران رواج یافته
مند است به لحاظ تبارشناسی این  که هر فرایند فرهنگی امري تاریخ آنجا ) از2
 اند؟ ها چه تحوالتی را پشت سر نهاده قرائت

شود؟ و قدرت  ي (فرا گفتمانی) منجر به تحوالت درون گفتمانی می) چه امور3
 کند؟ هاي دینی را دستخوش تحول می عنوان یک امر فرا گفتمانی چگونه گفتمان به

 ها چه نقشی داشته است؟ ) گسست و مقاومت و قدرت در پیدایش و تحول گفتمان4
 دینی دارند؟ هاي ها و گفتمان هاي سیاسی چه ارتباطی با قرائت ) جریان5
یابند؟ روند تکامل و  ها چگونه ظهور می هاي سیاسی و گفتمان مرتبط با آن ) جریان6

رانی مخالفان و هاي به حاشیه استعاري شدن، چگونگی هژمونی و تثبیت تدریجی، شیوه
 گیرد؟ هاي جدید چگونه صورت می قراري ها و بی نهایتاً چالش

 
 پیشینه پژوهش

شود، تحقیقات پیشین را  یی که به این پژوهش مربوط میدر این بخش و تا آنجا
بررسی قرار داد. لذا  توان از دو منظر، اول موضوع و محتواي و دوم نظریه و روش مورد می
ي آن با  هاي سیاسی و رابطه ي تبارشناسی جریان مطالعه«که اهتمام این مقاله به  آنجا از

و  تمام تحقیقاتی که موضوع، محتوا است. »هاي مختلف دینی پس از انقالب اسالمی قرائت
هاي دینی و تحلیل  شناسی سیاسی، قرائتي جریان ها با سه حوزه و روش آن نظریه

شوند. با این اوصاف،  ي این پژوهش محسوب می نوعی پیشینه  گفتمانی بوده است، به
ه شامل شوند، طیف گسترده و متنوعی ک نوعی به این مقاله مربوط می  تحقیقاتی که به

گیرند که بسیاري از  مقاله را در برمی 96نامه و  رساله و پایان 93کتاب و  113منبع،  302
ي این مقاله است. لذا از  ها خارج از حوصله اند، اما گزارش آن گرفته بررسی قرار ها مورد آن
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ي  ها در سه زمینه ترین تحقیقات در هرکدام از موضوع ترین و مرتبط آن میان، تنها مهم
 شوند. شده و در ادامه معرفی می  نامه و مقاله انتخاب کتاب، پایان

به جهت آنکه تحقیق علمی که مستقیماً به موضوع مقاله بپردازد، یافت نشد، لذا از 
جریان «ي محتوایی  طور پراکنده مربوط به دو حوزه مطالعاتی سخن به میان آمده که به

تحلیل گفتمان «ي نظري و روشی ترکیبی  هو حوز» هاي دینی قرائت«و » شناسی سیاسی
ها، با توجه  است. این تحقیقات علیرغم عالمانه و دقیق بودن آن» الکالو و موفه و فرکالف

ي نگاه به موضوعِ تحقیق،  بررسی، نظریه و روش و زاویه ي تاریخی مورد به موضوع و دوره
و از جهت نظري و روشی براي شده   تنها از لحاظ محتوایی به جهت اطالعات و اسناد ارائه

هاي  ي آن با قرائت هاي سیاسی و رابطه تبارشناسی جریان ي مطالعه«ي حاضر که به  مقاله
روشی تحلیل  ـ در چارچوب الگوي ترکیبی نظري» مختلف دینی بعد از انقالب اسالمی

 توجه و استفاده قرار گرفته است. گفتمان الکالو موفه و فرکالف پرداخته، مورد
ها به شرح زیر در سه جدول ارائه گردیده  ترین آن ابراین گزارش تعدادي از مهمبن

 است.
 

 بررسی ادبیات پژوهش تحلیل گفتمان :1جدول 
Table 1: A review of the Research Literature on Discourse Analysis 

 تحلیل و  تجزیه ي تحلیل گفتمان پیشینه
Previous research of discourse 

analysis Analysis 

 ,Mir Mousavi) هایی نظیر پژوهش
 (Shoaei, 2010)و  (2005

ي تحلیل گفتمان انتقادي کار کردند  این گروه از مطالعات در حوزه
فه با این پژوهش و در اتخاذ روش تحلیل گفتمان الکالو و مو

 راستا نیستند هم
 ,Aliabadi)هایی نظیر  پژوهش

2009) (Khalaji, 2009) ؛
(Kadivar, 2000)  و(Firahi, 

و  (Drkhshh, 2000)؛ (1999
(Asmaeili, 2016) 

شناسی  هاي گوناگون به سراغ دیرینه این گروه از مطالعات با سلیقه
ي  اند، برخی از محققان ایرانی از این جمله و تبارشناسی فوکو رفته

چون مجوزي » ابزار هستندي  آثار من در حکم جعبه«فوکو که 
 اند! اي دیده ت آزاد نظریه و روش فوکو در هر زمینهبراي کاربس

و  (Amini, 2011)هایی نظیر  پژوهش
(Naimi, 2010) 

این گروه از مطالعات از روش تحلیل گفتمان الکالو و موفه و 
نظر روشی همپوشانی دارند؛ اما  فرکالف که با این مقاله از

 متأسفانه تفکیکی بین نظریه و روش قائل نشدند

 اثري یافت نشدگونه  هیچ

هاي صورت گرفته منبعی که با روش تحلیل گفتمان   در بررسی
هاي  جریان شناسی سیاسی را با قرائت الکالو و موفه و فرکالف، 

مختلف دینی پژوهش نماید، یافت نشده است. این تمایز به 
 گردد ي نوآوري این مقاله برمی بهجن
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 دینیهاي  بررسی ادبیات پژوهش قرائت :2جدول 
Table 2: A Review of the Literature on the Study of Religious Readings 

 تحلیل و  تجزیه هاي دینی ي قرائت پیشینه
Previous Research for Religious 

Readings Analysis 

 ,Rostamian)هایی نظیر  پژوهش
2009) (Asfndiar, 2017)  و

(Tbatbii, 2011)  و اکثر مطالعات
 هاي دینی. شده در زمینه قرائت انجام

بر اسناد و  اي و با تکیه  ي کتابخانه این گروه از مطالعات با شیوه
اي صورت گرفته است؛ که در اتخاذ روش تحلیل  مدارك کتابخانه

راستا نیستند. عالوه بر این در این  گفتمان با این پژوهش هم
ها ندارد  شیوه بررسی محقق دخالتی در متغیرهاي مؤثر بر قرائت

 دهد و اصول مطالعه تاریخی را مدنظر قرار نمی

 ,Derakhsheh)هایی نظیر  پژوهش
 (Asmaeili, 2016)و  (2000

 ـ این گروه از مطالعات نظریه تحلیل گفتمان را با رهیافت علی
راهبردي، اجتهاد احکام ـ  تبیینی، تغییر پارادایمی و بنیادي

ترکیب کردند؛ که در زندگی و هرمنوتیک قصد گرایی اسکینر 
 ترکیب روش با این پژوهش همخوانی ندارند

 گونه اثري یافت نشد هیچ

هاي صورت گرفته منبعی که با روش تحلیل گفتمان   در بررسی
هاي  شناسی سیاسی را با قرائت جریان الکالو و موفه و فرکالف، 

مختلف دینی پژوهش نماید، یافت نشده است. این تمایز به 
 گردد وري این مقاله برمیي نوآ جنبه

 
 شناسیبررسی ادبیات پژوهش جریان :3جدول 

Table 3: A review of the Literature on the Study of Currentology 
 تحلیل و  تجزیه شناسیي جریان پیشینه

Previous Research for 
Currentology Analysis 

؛ (Darabi, 2012)هایی نظیر  پژوهش
(Amanian, 2003) ؛(Mirsalim, 

 (Khosropanah, 2012)؛ (2005
(Jafarian, 2010) ؛(Al-Seyyed 

Ghafoor, 2007) ؛(Rahbar, 2012) ؛
(Sadra, 2012) (Lotfizad, 2014) ؛

(Sadati Nejad, 2008) (Nejatpour, 
، (Ghodsizad, 2010)؛ (2015

(Mirzaei, 2011) ؛(Mirzadeh, 
2010) 

هاي گوناگونی نظیر روش  وشاین گروه از منابع از طریق ر
تحلیل محتواي کیفی و  هاي قابل  انتقادي روش ـ تحلیلی

 ي ي مید و بلومر، نظریه تفسیري، روش تاریخی، نظریه
بازسازي  ي گرایی، توصیف و تبیین تاریخی، نظریه اجماع

سنت، روش توصیفی، تحلیلی و تبیینی، روش مقطعی یا 
 ـ روش تحلیلی اي و همبستگی و پس از وقوع، مقایسه

تطبیقی به تحقیق پرداختند. این گروه از منابع جز در 
شناسی سیاسی که با این مقاله همپوشانی  عنوان جریان

دادند اهداف  توجه قرار ها مورد دارند اما مسائلی که آن
 تحقیق و نیز در نظریه و روش با این مقاله تفاوت دارند

تحلیل گفتمان الکالو و موفه  ي این گروه از منابع از نظریه ,Hosseinizadeh)هایی نظیر  پژوهش
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 تحلیل و  تجزیه شناسیي جریان پیشینه
Previous Research for 

Currentology Analysis 

2007) (Jamshidi, 2012) ،
(Khrmshad & Srprst Sadat, 

؛ (Khorsand, 2017)؛ (2013
Ghaemi Talab, 2010) (Nasiri 

Mobarakeh, 2014) ،(Heidari, 
2010). 

هاي گفتمانی یا غیره  تنهایی یا با ترکیب دیگر نظریه  به
-روش انتقادي و تحلیل محتواي، جریان گفتمانی شامل

فوکو (تبارشناسی و  ي بوردیو، نظریه ي شناسی، نظریه
شناسی)، روش توصیفی تحلیلی و غیره. این گروه از  دیرینه

منابع در نظریه و روش با این مقاله شباهت دارند، اما 
ها با توجه به  الکالو و موفه با دیگر نظریه ي ترکیب نظریه
و نظري آن بعضاً رعایت نشده است در این  مبانی فلسفی
 شده است  الکالو و موفه با فرکالف ترکیب ي تحقیق نظریه

 گونه اثري یافت نشد هیچ

هاي صورت گرفته منبعی که با روش تحلیل   در بررسی
شناسی سیاسی را جریان گفتمان الکالو و موفه و فرکالف، 

ت نشده است. هاي مختلف دینی پژوهش نماید، یاف با قرائت
 گردد ي نوآوري این مقاله برمی این تمایز به جنبه

 
 پژوهش چارچوب مفهومی

 پذیري دینقرائت
هاي افراد یا  هاي دین به معناي اختالف فهم پذیري دین یا اختالف قرائتقرائت

هاي مختلف و  صورت  که متون دینی را به هاي مفسران  صورت تخصصی اختالف فهم به
دیگر به علل گوناگونی که به خصلت مقوله فهم و   عبارت  کنند. به تفسیر می متفاوت فهم و

گردد. از  می خصوصیات ذهن و تفاوت ذهنیت آحاد آدمی، یا خصوصیات و سرشت متن باز
هاي متفاوت بلکه  آید، بلکه یک متن فهم متون، تفسیر نهایی، متعین و واحد به دست نمی

هاي مختلف از دین، در اصطالح جدید، غیر از  رائتتابد. مراد از ق متهافت را برمی
ي دیدگاه هرمنوتیک فلسفی است؛  ها، زاییده ي تعدد قرائت اجتهادهاي مختلف است. نظریه

هاي مختلف از دین در اصطالح به معناي مفسر محوري متون است و فهم  یعنی قرائت
اري براي فهم درست و متون به معناي تالقی افق معناي فهمنده با متن است و فهم معی

واقع همان قرائت  قرائت دین، در ).Hassan Mojtaba, 2012: 42-43( نادرست ندارد
توان فهم و تفسیر کرد و از  هاي متفاوت می متون دینی است و متون دینی را به گونه

 ناپذیر و غیر کند. تاریخ دین گواه شکست هاي کثیر پیدا می جاست که دین قرائت همین
نصر حامد ابوزید ). Mojtahd Shabestari, 2000: 7( ي این واقعیت است ارضهقابل مع

اي  بیند. به گمان وي، متن و فرهنگ، با هم رابطه میان متن با فرهنگ ارتباط متقابل می
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گذارند. مدعاي او تأثیرپذیري و  پذیرند و بر هم تأثیر می دیالکتیکی دارند، از هم تأثیر می
 ). Nasr Hamed, 2004: 79( ز فرهنگ و بر فرهنگ زمانه استتأثیرگذاري متن دین ا

(2000) Soroush جمله روشنفکران دینی قبض و بسط تئوریک شریعت را در  از
داند و هر چه به لحاظ دانش تئوریک مجهزتر باشیم تفسیر  هاي دینی مؤثر می تفسیر قرائت

یون تأثیر گذاشته است و شود، دانش جدید بر پنداشت از دین روحان تري حاصل می دقیق
 ها را تحت تأثیر قرار داده است. اپیستمه زمان آن

 
 1گفتمان

ي آن است و معناهاي متعددي،  ي شمول وسیع و پردامنه گفتمان، بیانگر دایره ي واژه
چون عمل، توان تعقل، استعداد تفکر منطقی، روال یا جریان حوادث، تبادل کالمی عقاید، 

تعداد مکالمه، گفتگو و مذاکره، قدرت فهم و درك یا عمل اندیشه، بیان رسمی و منظم، اس
 یا تحلیل گفتمانی و روایت و داستان، شرح و تفسیر گفتاري و نوشتاري، ترکیب و مجموعه 

الکالو و موفه با  ي بر اساس نظریه ).Macdonell, 2001: 10( شود ... از آن استنباط می
ام معنایی است که امکان فهم و صحبت کردن تأثیرپذیري از میشل فوکو، گفتمان نظ

ها را  واقع آن پذیر و در ها را امکان ها و سوژه جهان یا بخشی از جهان و ابژه ي درباره
ي عناصر زبانی و فرازبانی هست. در نظر الکالو و موفه این گفتمان  سازد و دربرگیرنده می

ي خاصی حول نقاط کانونی،  ها و دقایق است که به شیوه اي از دال متشکل از مجموعه
ها  ها و سوژه بندي به دال گردند و بر اساس این مفصل بندي می هاي برتر یا تهی مفصل دال

ها  آن ).Ghajari, 2017: 86( شود هاي خاصی تخصیص داده می معانی و هویت
آید]، گفتمان  دست می بندي است [به کلیتی را که ناشی از عمل مفصل«نویسند  می
 ).Laclau & Mouffe, 2013: 106( »نامیم می

 
 2تبارشناسی

ها، قلمروهاي  هاي دانش، گفتمان گیري حوزه تبارشناسی نوعی از تاریخ است که شکل
 ).Harland, 2009: 226( دهد ها و غیره را بدو ارجاع به سوژه شرح می ابژه

بر » تهاي حقیق رژیم«ها از طریق تأسیس  دهد که چگونه انسان تبارشناسی نشان می
گرو  در حقیقت تبارشناسی در). Tajik, 2000: 294( رانند خود و دیگران حکم می

1 discourse 
2 genealogy 
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کوشد ویژگی  ها و نهادهاست و می ها، هویت گیري گفتمان مرکزیت قدرت و سلطه در شکل
 هاي حاکم را گسترش دهد. قدرت محور گفتمان

هاي  سی جریانتبارشنا ي در این رساله از نظریه و روش الکالو و موفه در مطالعه
 هم عناصر زبانی و هم عناصر غیر نظر الکالو و موفه، گفتمان  شود. از سیاسی استفاده می

 ). Nash, 2001: 47( زبانی را در بردارد
 

 نظري تحلیل گفتمان الکالو و موفهرویکرد 
ن هاي نظري و ساختار نظري ای ثر از الکالو و موفه است و زمینهأرویکرد گفتمانی این بحث مت

 صورت زیر نشان داد: توان به بحث تئوریک را می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساختار نظري الکالو و موفه: 1نمودار 
Chart 1: Theoretical Structure of Laclau and Muff 

(Gholami, 2013: 100) 
 

هاي مختلف علوم انسانی کاربرد وسیعی  گفتمان در حوزه ي هاي اخیر، نظریه در سال
ترین دلیل رشد این نظریه را نارضایتی از پوزیتیویسم،  د بتوان مهمیافته است. شای

شناسی دانست. رشد این نظریه،  هاي چون علوم سیاسی و جامعه خصوص در رشته به
ي  هاي هرمنوتیک، نظریه و نظریه 1970ي  همچنین تحت تأثیر چرخش زبانی در دهه

 الکال و موفه

 گرامشی

 الکان

 سوسور
 بارت

 دریدا

 فوکو

 آلتوسر
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 ار داشته استقر 1970و  1960هاي  انتقادي و پساساختارگرایی در دهه
)Hosseinizadeh, 2007: 45.( 

ي گفتمانی، مستلزم بیان مفاهیم کلیدي و  به عقیده الکالو و موفه معرفی یک نظریه
ي خود،  پرداز براي تبیین نظریه این دو نظریه ).Hahight, 2008: 535( ي آن است سازنده

ي آنان  اند که فهم نظریه همفاهیم متعدد و گاه پیچیده و داراي وجوه مختلف را به کار گرفت
شده آن است که  و طبعاً کاربست آن، نیازمند شناخت این مفاهیم است. ویژگی مفاهیم یاد

صورت زنجیروار با یکدیگر مرتبط هستند. فهم هر مفهوم، ما را به   به شکلی خاص، به
 شود. شناخت مفاهیم بعدي رهنمون می

 ي تعددي براي شکل دادن و توسعهي گفتمان الکالو و موفه، عناصر م در نظریه
، دال 1اند از: دال مرکزي ها عبارت ترین آن کنند که برخی از مهم آفرینی می گفتمان نقش

، 8، قدرت7گونگیي گفتمان ، حوزه6، هویت5سازي ، غیریت4قراري ، بی3، دال خالی2شناور
ده بر روي سه ، اسطوره، تصور اجتماعی و ... است که در این پژوهش، تمرکز عم9هژمونی

عناصر فوق را در یک  10بندي عنصر انتهایی است. الکالو و موفه با ابداع مفهوم مفصل
گیري و کارکرد  ها با این کار، شکل چارچوب مشخص ارتباطی و کارکردي تحلیل کردند. آن

 & Laclau( روشنی تبیین نمودند  رفته در آن را به کار گفتمان و همچنین روابط عناصر به
Mouffe, 2013: 106.( طور  ها در کنار یکدیگر است که به بندي قرار دادن پدیده مفصل

ها در  طبیعی در کنار هم قرار ندارند. این مفهوم به گردآوري عناصر مختلف و ترکیب آن
بندي حاصل  بر این اساس، مفصل ).Howarth, 1998: 161( کند هویتی نو اشاره می

ها، رفتارها و ... است که با قرار گرفتن  ، نمادها، زبانکنش و تلفیق عناصري مانند مفاهیم
شوند؛  جدید، آن عناصر ضمن تحول و دگرگونی، داراي هویتی تازه می ي در مجموعه

بندي میان عناصر  اي که از طریق عمل مفصل اثر رابطه بنابراین هویت یک گفتمان، بر
در این حالت ). Tajik, 2000: 46( گیرد آید (هویت ارتباطی) شکل می گوناگون پدید می

1 nodal point 
2 floating signifier 
3 empty signifier 
4 dislocation 
5 antagonism 
6 identity 
7 field of discoursivity 
8 power 
9 hegemony 
10 articulation 

                                                 



 183 هاي سیاسی و رابطه آن با ... تبارشناسی جریان 

شود  چنان رایج، مرسوم و بدیهی می بندي گاه آن ي مفصل واسطه  ها به معناي بعضی نشانه
 کند. نظر ما کامالً طبیعی جلوه می که از

ي ثقل یک گفتمان کارکرد  عنوان محور اصلی و نقطه در این زمینه، دال مرکزي به
ند معنایی را در داخل زنجیره مدلول تثبیت نماید. توا که می نحوي   کننده دارد، به تعیین

در قرائت دینی سلطنت شیعی پیشامشروطه » تفکیک عرف و شرع«مثال،   عنوان به
سازي حاکمیت دینی و سلطنتی، مشروعیت سلطنت، ها مانند دوگانه اي از دال مجموعه

گرفته  رکزي قرارگیرد. بنیاد این قرائت دینی بر دال م سلطان عادل و غیره را در برمی
تواند متفاوت باشد. مفهوم دیگري از  ها و نظرها می است. دالی که با توجه به دیگر قرائت

شده و با موضوع این مقاله در ارتباط است،  هژمونی که در نظریات اخیر الکالو بسط داده
چه  در ساخت سیاست و اجتماع«هژمونی از منظر الکالو و موفه ناظر بر این امر است که: 

هاي مسلط رفتاري در  ي شکل دیگر، کدام نیروي سیاسی درباره  عبارت کسی برتر است؟ به
اگر افکار عمومی  ).Marsh and Estouker, 1999:209(» جامعه تصمیم خواهد گرفت
شود.  چند موقت بپذیرند، در آن صورت آن دال هژمونیک می معنایی را براي یک دال هر

به معناي هژمونیک شدن کل نظام معنایی و نهایتاً گفتمان  هاي دیگر هژمونیک شدن دال
منظور توضیح  به» قراري بی«ي گفتمان، بر مفهوم  همچنین در نظریه شود. و هویت آن می

قراري حاصل رشد خصومت  شود. بی اختالل در نظم نمادین ناشی از یک گفتمان تأکید می
ي یک وقته  شده د که معناي تثبیتو تکثر در جامعه است. همواره این امکان وجود دار

ي معاصر  هاي جامعه نامند. الکالو تمام بحران می» قراري بی«متزلزل شود که این تزلزل را 
هاي شناور عناصري هستند که  در اینجا دال ).Ibid: 60( دهد را با این مفهوم توضیح می

فتن در درون گفتمان منظور انسداد و تثبیت یا  هاي مختلف، به ي وجود گفتمان واسطه به
 هاي جدید هستیم. وجود دارند. به همین دلیل اساساً شاهد خلق گفتمان

الکالو و موفه است.  ي قراري و تزلزل [معانی] از مفاهیم مرکزي اندیشه مفهوم بی«
ها نیز  قراري اند. بی ها به دلیل وجود خصومت و وابستگی به غیر، متزلزل ها و گفتمان هویت

کنند و از  هاي موجود را تهدید می سو، هویت د تأثیر دوسویه دارند: از یکدر دنیاي جدی
 »گیرند ها شکل می هاي جدید بر اساس آن سوي دیگر، مبنایی هستند که هویت

)Hosseinizadeh, 2004: 198.( 
 قراري ساختاري است واقع شرط امکان اسطوره، بی کرده در طور که الکالو اشاره همان

)Laclau, 1990: 60-62،( ي ي گفتمان، جنبه که روند تثبیت معنا در نظریه آنجا از 
کنند  سازند که تالش می را می» ها بازنمایی«ها فضاي جدیدي از  موقت دارد، اسطوره
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 Kasraei & Poozesh( قراري را ترمیم و اصالح نمایند شکاف ناشی از فضاي بی
Shirazi, 2009: 354.( 

ي الکالو و موفه روند ایجاد گفتمان را شتاب  در نظریهترین عناصري که  یکی از مهم
ي میان دال و مدلول  پذیري رابطه ي هژمونی است. الکالو و موفه از انعطاف دهد، مسئله می

دهند؛ یعنی اگر بر سر  کنند و آن را با مفهوم هژمونی پیوند می ي سیاسی می استفاده
دیگر افکار عمومی   عبارت ل شود، بهاي براي یک دال در جامعه اجماع حاص معناي ویژه

طور موقت بپذیرد و تثبیت نماید، آن دال هژمونیک  چند به مشخصی را براي آن، هر
شود. تثبیت  هاي یک گفتمان، کل آن گفتمان هژمونیک می شود. با هژمونیک شدن دال می

مونی که یابی به هژ ي هژمونی در گفتمان است. دست ترین کار ویژه ها، اصلی موقت هویت
 ,Tajik( پذیر خواهد بود رود به کمک تثبیت معنا امکان غایت یک گفتمان به شمار می

بندي دال مرکزي  در سطح اجتماعی، این تثبیت معنا حول مفصل). 16 :2000
دهد. این اجماع معنایی تا حدي معانی را  دهی شده که نظم اجتماعی را سازمان می سازمان

کند که در سطور باال این روند تشریح  ها تثبیت می ز دالي خاص ا بر روي یک مجموعه
 شد. 

-Laclau, 1990: 27( هاي متأخر الکالو مفهوم دیگر در این خصوص که در نوشته
هاي هژمونیک است که به ساختارهاي اجتماعی گسترش  پدیدار شده موضوع پروژه)، 30

شدن به یک   نی امکان تبدیلکه یک هژمو نظر الکالو و موفه، هنگامی شده است. از داده 
رفته در آن برجسته شده و این  کار کند که عناصر و نظام معنایی به گفتمان را پیدا می

شود.  ها می هاي معنایی موجود در آن ها و نظام مسئله موجب به حاشیه راندن سایر گفتمان
اد، مفاهیم بار هاي متض در درون گفتمان«شوند که  ها این موضوع را هم متذکر می البته آن

قراري  کلی دو موضوع باعث بی طور به ).Macdonell, 2001: 125( »کنند معنایی پیدا می
هاي جدید  التغییر و دیگري، وجود بحران شود: نخست شرایط دائم ها می ي گفتمان در پیکره

شوند. در چنین  بندي هژمونیک یک گفتمان می که منجر به تضعیف و ناتوانی مفصل
گویی به شرایط  هاي آرمانی جدید، جهت کنترل و پاسخ عرصه براي ظهور نظریهوضعیتی، 

دهند از عبارت اسطوره استفاده  شود. در اینجا الکالو و موفه ترجیح می پیش رو فراهم می
 & Laclau( قرار اجتماعی است صدد بازنمایی و تبیین شرایط بی نوعی در کنند که به

Mouffe, 2013: 198-206 .(ها محصول  نامد. اسطوره می» اسطوره«و نظریه را الکال
قراري  ها به دنبال رهایی از این بی هاي حاکم بر نظام اجتماعی هستند. آن قراري گفتمان بی

کنونی نیز خود یک تصور  يي شکل یافته و خلق یک عینیت اجتماعی جدیدند. جامعه
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ه که اکنون دچار بحران مجسم و تبلوریافت ي یافته است، یک اسطورهاجتماعی عینیت
گیرند و  هاي جدید شکل می گردیده و متزلزل شده است. در شرایط تزلزل، اسطوره

ها از  دهی واقعیت و غلبه بر بحران سازند. از منظر گفتمانی، سازمان هاي بدیل را می گفتمان
 نتیجه، جامعه براي پر کردن گیرد. در پردازي و بازسازي تئوریک صورت می راه نظریه

سازي است؛ زیرا از این راه، سامان دادن به پردازي و گفتمان خألها، همواره نیازمند نظریه
ها و در پایان، تحول و پیشرفت جوامع بشري  قراري مشکالت، از میان بردن نواقص، بی

 ). Hosseinizadeh, 2007: 33-34( پذیر خواهد شد امکان
کند؛ بنابراین،  جامعه را نمایندگی میي خاص از  اسطوره، تقاضاهاي یک گروه یا طبقه

اسطوره باید به تصور اجتماعی بدل شود. تصور اجتماعی برخالف اسطوره، همگانی و 
 اي گفتمان، اگر اي و اسطوره هاي اقشار مختلف مردم است. وجه استعاره گر خواسته تجلی

ي  نقطه حال، موجد یک شود، ولی درعین چه موجب تقویت و پذیرش آن در سطح عام می
ها پدید آید و انتظارات  شود که تصوري آرمانی در اذهان سوژه ضعف است، زیرا موجب می

عیب و نقص باشد؛ باید بتواند به  عمومی را افزایش دهد. اگر یک گفتمان نمایانگر آرمانی بی
گاه این کار در  تقاضاهاي موجود پاسخ شایسته دهد و مشکالت را برطرف سازد، اما هیچ

دهی کامل واقعیت  قراري همواره وجود دارد و اساساً سامان کن نیست. بیعمل مم
تدریج از فضاي  که یک گفتمان استیال یافت، به رو، هنگامی این نماید. از ناپذیر می امکان

 :Haghighat, 2008( شود گیرد و ماهیت واقعی آن آشکار می استعاري خود فاصله می
551.( 

ها را سامان دهد،  هاي خود را عملی سازد و بحران عدهوقتی گفتمان مسلط نتوانست و
شود. این وضعیت  ها و تردیدها نسبت به گفتمان حاکم آشکار می اندك نارضایتی اندك

اند. بدین ترتیب،  شود که روزي خود از هواداران آن بوده باعث بحران هویت در کسانی می
هاي  ها و اسطوره یابی با گفتمان ي هویت شود و جامعه آماده زوال گفتمان مسلط آغاز می

شود که مدعی کمال هستند. نمودار شماتیک چهارچوب نظري الکالو و موفه  جدیدي می
 توان به شکل زیر نشان داد. را می
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 دستگاه نظري الکالو و موفه :2نمودار 

Chart 2: Laclau and Mouffe Theoretical Apparatus 
(Amini, 2011: 126) 

 
 ژوهشناسی پش روش

شده  هاي جذب ها و نشانه روش تحقیق، روش تحلیل گفتمان الکالو و موفه است. دال
بندي نقش مهمی در  دهند. مفهوم مفصل بندي را تشکیل می در یک گفتمان، یک مفصل

مفهوم باشند،  گفتمان الکالو و موفه دارد. عناصر متفاوتی که شاید جدا از هم بی ي نظریه
کنند. الکالو  آیند، هویت نوینی را کسب می لب یک گفتمان گرد میوقتی در کنار هم در قا

بندي استفاده  و موفه براي ربط دادن و جوش دادن این عناصر به همدیگر از مفهوم مفصل
که هویت این   نحوي  اي میان عناصر ایجاد کند، به ها هر عملی را که رابطه کنند. آن می

 ي نامند. رابطه بندي می ل و تعریف شود، مفصلبندي تعدی عمل مفصل ي نتیجه عناصر در
شود یعنی آنچه  گیري گفتمان از این منظر نگریسته می بین سیاست و چگونگی شکل

 & Fairclough, 2000; Laclau( کنند فرکالف و الکالو و موفه نیز بدان تأکید می
Mouffe, 2013 .(زي است. بندي یک گفتمان، دال مرک اساسی و محوري در مفصل ي نکته
ها انجام  ها و نشانه ها و مفاهیم خود را از طریق استخدام برخی دال هر گفتمان ایده

 شود. تثبیت می مرکزي ي طور مقطعی حول یک نقطه ها به دهد. این نشانه می
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 طهاي مسل هاي گفتمان الگوي واکنش گفتمانی به چالش :3نمودار 
Chart 3: The Pattern of Discourse Response to the Challenges of 

Dominant Discourses (Behroz Lak, 2007) 
 

در این مقاله، گردآوري اطالعات با استفاده از مطالعات اسنادي و مطالعات اکتشافی از 
هاي حزبی،  ههاي مطبوعاتی، بیانی ها، مصاحبه نامهها، زندگی هاي خاطرات، یادنامه کتاب
هاي تشکیالتی و به روش استقرایی انجام شده است؛ بنابراین واحد  نامهها و مرام نامهاساس

بررسی بوده  اسناد و مدارك مربوط به هر یک از ادوار مورد ي تحلیل در این تحقیق، کلیه

 مرحله نخست
 خود اولیه
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ري، گی باشد. در این شیوه از نمونه می 2و نظري 1گیري از نوع هدفمند نمونه ي است. شیوه
گونه یا سنخ را به بهترین نحو  بوده و بتوانند آن 3نماییشوند که گونه هایی انتخاب می نمونه

 نحو نمایندگی کنند.
بررسی و فراوانی مفاهیم، عنصر  کلی در تحلیل گفتمان کمیت متونِ مورد طور به
ها و مفاهیم متن و نیز بافت و  اي نیست بلکه کیفیت حضور و غیبت واژه کننده تعیین
ي اجتماعی و بستر تولید متن شاخص اصلی ارزیابی  ي متن با زمینه ي متن و رابطه زمینه

طور که آمد فراتر از کلمه بوده و با توجه به متغیرها و  خواهد بود. واحد تحلیل نیز همان
نظر، شامل یک جمله، عبارت، بند، صفحه یا متن کامل سرمقاله یا مقاله  هاي مورد شاخص
توجه  کننده در متن نیز مورد . ضمن آنکه واژگان و مفاهیم کانونی و تعیینباشد و ... می

ها نبوده، بلکه هدف  یافته که هدف تحلیل گفتمان تعمیم آنجا قرار خواهد گرفت. از
استفاده شد. » گیري نظري نمونه«ها است، در پژوهش حاضر از روش  یابی به داللت دست

یابی به مقوالت عینی که مبین نظریه  براي دستمحقق » گیري نظري نمونه«واقع در  در
گیري در این روش  زند. مالك پایان یافتن نمونه هایی دست می باشند به انتخاب نمونه

 . )Strauss & Carbin, 1999( مقوالت است» اشباع نظري«
الکالو و موفه دال مرکزي و دال شناور است که  ي از مفاهیم محوري در نظریه

کنند.  ها به نفع خود با یکدیگر رقابت می ها و ایجاد انسداد در آن ر این دالها بر س گفتمان
ها صورت  بندي، دگرسازي و کسب هویت که در بین گفتمان همچنین فرآیند مفصل

شوند. براي بررسی تجربی  گیرد، مقوالتی هستند که در سطح انتزاعی و کالن مطرح می می
هاي  هاي شناور گفتمان جریان و شناسایی دالهاي تحقیق  این موارد و پاسخ به پرسش

ناگزیر به استفاده از ابزارهاي تحلیل » هاي دینی قرائت«نظم گفتمانیِ  ي سیاسی در حوزه
ترین ابزار تحلیل را ارائه  گفتمان الکالو و موفه کم ي نظریه«هستیم. به دلیل آنکه 

ارهایی مدد گرفتیم که روش لذا از ابز )؛Jorgensen & Philips, 2017: 238( »اند کرده
الکالو و موفه با  ي تحلیل گفتمان فرکالف آن را در اختیار ما قرار داده است. تلفیق نظریه

برخی از  ي ضرورت تحقیق و بر اساس رویه  فرکالف، بنا به ي برخی از عناصر نظریه
 )،Ibid: 239( نظران این حوزه، صورت گرفته است. براي نمونه یورگنسن و فیلیپس صاحب

 ي اجتماعی نظریه ـ اند که براي تحلیل گفتمان رخدادهاي سیاسی به این نتیجه رسیده

1 purposive 
2 theoretical 
3 modal type 
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تحلیل انتقادي فرکالف در کنار هم کارایی  ي الکالو و موفه و عناصر و مفاهیمی از نظریه
 زیادي دارند.

 ي حاضر از روش تحلیل گفتمان فرکالف و ابزارهاي زبانی استفاده گردیده تا در مقاله
هاي شناور و مرکزي  اي عینی و در سطح خرد چگونگی و چرایی تحول دال گونه به

نوعی   هاي سیاسی شناسایی شود. این روش به دلیل توجه به عناصر صوري زبان به جریان
انتزاعی و کالن الکالو و  ي گفتمان الکالو و موفه است. بدین ترتیب نظریه ي مکمل نظریه

 شود. فتمان فرکالف به سطح خرد و انضمامی نزدیک میموفه با اتکاي به تحلیل گ
 

 هاي پژوهش یافته
هاي مختلف  هاي سیاسی با قرائت ي ارتباط گفتمان جریان این مقاله با هدف مطالعه

هاي سیاسی  شناسی جریان منظور شاکله  دینی پس از انقالب اسالمی شکل گرفت. به
ونگی معنایابی درون ساختار ها، توضیح چگ معاصر و شناخت ظرفیت گفتمانی آن

ها  گفتمانشان، توضیح چگونگی جذب مفاهیم جدید در یک گفتمان و تغییر و تطبیق آن
 ـ ها در وضعیت سیاسی سازي بین گفتمان بندي جدید، توضیح رقابت و غیریت در مفصل

گیري  هاي سیاسی در تحقق و شکل عنوان سوژه اجتماعی جامعه، تبیین نقش رهبران به
هاي مسلط و شرایط  ها و فرآیند افول گفتمان ها و توضیح تحول اجتماعی گفتمان نگفتما

وجود به دلیل اینکه تحلیل معنایی بدون   این هاي جدید شکل گرفته است. با غلبه گفتمان
گر اي است که باعث افزایش ضریب خطاي تحلیل تحلیل متن مسیر نامطمئن و لغزنده

ها، این  ها و گفتمان دن منازعات معنایی میان جریانشود در حقیقت براي نشان دا می
کالن نگر، فاقد روشی براي تحلیل متن است. در این پژوهش با کاربست روش  ي نظریه

 ها این نقصان را رفع کرده است. تحلیل متن و  فرکالف در تجزیه
تمایزي ها با توجه به  ها نشانه هاي معانی هستند که در آن واقع منظومه ها در گفتمان

مفهوم  یابند. عناصر متفاوتی که جدا از هم شاید بی که با یکدیگر دارند هویت و معنا می
کنند؛  آیند هویت نوینی را کسب می باشند وقتی در کنار هم در قالب یک گفتمان گرد می

بر  ).Qajri, 2017: 86( شود بندي میسر می ربط این عناصر به یکدیگر از طریق مفصل
هاي سیاسی بعد از مشروطه تا انقالب  هاي دینی و جریان چوب نظري قرائتپایه این چار

 بررسی قرار گرفتند. اسالمی و از انقالب اسالمی تاکنون مورد
هاي مختلف دینی، جهت  هاي سیاسی و قرائت تبارشناسی جریان ي براي بررسی رابطه

عقب بازگردانیم. این مطالعه در زمان حال را به  مورد ي ؛ تالش شد پدیده»مبدأ«بررسی 
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بازگشت متناسب با رویکرد تبارشناسی تا آنجا به عقب بازگشت داده شد که دیگر امکان 
رسید. » صفر ي به درجه«اصطالح تبارشناسان   پیشروي به پس پشت آن نبوده است به

تاریخ واقعی ). Foucault, 2009: 382( شود تاریخ واقعی تعیین می ي منزله  تبارشناسی به
گاهی  گاه وجود ندارد و خود را از هرگونه تکیه کند، چون تکیه چیز ثابتی تکیه نمی  هیچ بر

گونه نظم واقعی  کند. هر بخشِ زندگی یا طبیعت باشد محروم می که ثباتش اطمینان
پس اکنون تاریخی است و  ).Ibid: 385( قطعه شده تا نظم جدیدي رونمایی شود قطعه

هاي مختلفی داشته و  بندي نیست، بلکه تطورات و صورت وضع کنونی، طبیعی و همیشگی
اش، صورت کنونی یافته است. با این اوصاف جهت دسترسی به تبارشناسی  در سیر تاریخی

بررسی قرار گرفت. علیرغم اینکه در  دقت مورد تاریخی به ي هاي سیاسی هفت دوره جریان
روش الکالو و موفه و فرکالف ها به  هاي سیاسی، گفتمان این جریان تبارشناسی جریان

هاي  شناسی جریان توصیف، تحلیل و تبیین شدند. در این هفت دوره تأکید اصلی گفتمان
گردد ولی قبل از انقالب به جهت  ها به پس از انقالب برمی سیاسی و ارتباط آن با قرائت

 است. اي کلی در این مقاله به آن شده صفر تبارشناسی بود و اشاره ي رسیدن به درجه
 ي نخستین رویارویی ایران با غرب و آشنایی با دستاوردهاي تمدن غربی در دوره

نیروي رقیب، با یکدیگر  پس همواره دو  این قاجار، فصل جدیدي در تاریخ ایران گشود. از
که مدنظر طیف حاکمان، پادشاهان و روشنفکران » تجدد«اند،  در چالش و کشمکش بوده

ي مردم، روحانیون و عالمان  که مدنظر طیف عامه» گرایی نتس«سو و  بوده است از یک
ایران رقم زد.  ي دینی قرار داشت از سوي دیگر، تحوالت سیاسی اجتماعی را در جامعه

پود زندگی سیاسی و اجتماعی  و ي آن در تار به نام مدرنیسم و رخنه» غیر«ظهور یک 
 ي سیاست ایران گردید. ی در پهنههاي متفاوت ایرانیان آغازي براي طلوع و غروب گفتمان

ي تاریخ ایران بود موجب  پیش برنده» تجدد«و » سنت«گونه که جدال تاریخی  همان
ي غربی با  اصالحاتی نیز در نهادهاي اجتماعی و سیاسی گردید. بدین ترتیب این غریبه

سیاست ي آشنایی در سپهر  ساالر به پدیده اقدامات اصالحی عباس میرزا، امیرکبیر و سپه
کارهاي سنتی و سلطنتی در ایران پاسخگوي  و پس دیگر ساز  آن ایران تبدیل شد. از

نیازهاي جدید جامعه نبود. استبداد سیاسی پادشاهان قاجار، تقسیم و اشغال ایران توسط 
براي فروپاشی قرائت دینی سلطنت شیعی «اي  ها و عوامل دیگر، زمینه ها و انگلیسی روس

ي فقهی که بر مبناي تفکیک عرف و شرع بوده است و  گرایانه ي مصلحت که بر اساس نظریه
 :Kadivar, 2000( »عنوان مجري قانون شرع داده بود اي به سلطان به اختیارات ویژه

 ایجاد کرد.)؛ 323
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توان پنج مرحله براي ظهور و  ي تحلیل گفتمان، می که بر اساس نظریه  آنجایی از
 :سقوط هر گفتمان در نظر گرفت

ها و  پیدایش نظریه )ب ؛قراري در گفتمان مسلط پیدایش بحران و بی )الف
استقرار و  )د ؛گرایی یک نظریه و جذب نیروهاي اجتماعی متنوع عام )ج ؛هاي جدید گفتمان

هاي درون گفتمانی در گفتمان هژمونیک سازي ها و غیریت چالش )هـ ؛هژمونی گفتمان
 .شده

شیعی که از دوران صفویه حاکمیت داشت با ظلم و  بدین ترتیب قرائت دینی سلطنت
 زمان با ورود ایران به عصر جدید فروپاشید. ي پادشاهان و هم ستم سلسله

که  ـ سلطان شیعی ـ قراري گفتمان سنتی و نظم دینی مبتنی بر آن بنابراین بی
نظم جدید «اي  عطف اسطوره ي عنوان نظم دینی پیشامشروطه هژمونی داشت، نقطه به

در ایران معاصر شد. گفتمان مشروطیت در چنین فضاي آشفته و بحرانی » سیاسی و دینی
مدنی،  ي گرایی، دموکراسی، جامعه هایی چون عقل به دنیا آمد. این گفتمان داراي ویژگی

گرایی  گرایی، تکثرگرایی، مشارکت داوطلبانه، رقابت، علم جویی، قانون خواهی، عدالت آزادي
ها  گفتمان مشروطیت با وعده). Fogani, 2002: 31( رجات مختلف بودو تجددگرایی در د

 و امیدهاي فراوان به گفتمان هژمونیک در ایران تبدیل شد.
موجود در کتاب » قانون الهی«گذاري در زمان غیبت و بسنده کردن به  حرمت قانون

 دهاي مهم قرائت دینی سلطنت شیعی پیشاپیش مشروطیت بو و سنت که یکی از دال
)Tabatabai, 1998: 495 .(خواهان دچار  سازي مشروطهسازي و استعاره با اسطوره

پردازان فقه مشروطه است، با تقسیم  ترین نظریه قراري شد. عالمه نائینی که یکی از مهم بی
تغییر دانسته و  احکام شرعی به دو بخش ثابت و متغیر، قوانین متغیر در هر دوره را قابل

 ,Naeini( این حوزه را امري عرفی و بر عهده مردم تلقی کرده است گذاري در قانون
گشود. مجلسی که در آن » خانه مجلس عدالت«بدین ترتیب او راه را بر  ).103 :1999

 طور دقیق معلوم نبود. زمان کارکردش به
یافته را بازنمایی  اي توسعه گفتمان مشروطیت در آن زمان گفتمانی بود که جامعه

چه  رسید. نوشتن متمم قانون اساسی گر هاي شیعی به نظر می سازگار با سنتکرد و  می
قراري این گفتمان را به صدا  حال زنگ بی  عین ترین دستاورد انقالب مشروطه بود، در مهم

ذهنی و  ي درآورد. عواملی همچون، تعریف مبهم، کلی و انتزاعی از مشروطیت و نبود سابقه
ي رادیکالی را از مدرنیته  ن تندروي برخی متجددین که چهرهعینی در این زمینه و همچنی
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 ,Rahbari( خواهان از یکدیگر شد به نمایش گذاردند، همگی سبب جدایی مشروطه
2009: 155 .( 

بار دیگر » تجدد«و » سنت«بدین ترتیب موتور پیشران تاریخ ایران یا همان رویارویی 
روطیت ایجاد کرد. بر این اساس سه را در درون گفتمان مش» سازي غیریت«ي  زمینه

ي متفاوت از شریعت و مشروطیت پدیدار شدند؛ دو  ها و مقایسه گفتمان متفاوت با برداشت
گفتمان در میان روحانیون طرفدار مشروطیت و یک گفتمان در میان روشنفکران نسبت به 

ی و بهبهانی و اهللا طباطبای سازي خود اقدام کردند. آیت هاي رقیب و برجسته طرد گفتمان
بخصوص نائینی تفسیري از دین و شریعت ارائه دادند که با مفاهیم مشروطیت کامالً 

که مشروطه را سازگار  خوانند؛ چرا سازگار باشد. این گفتمان را گفتمان مشروطه ایرانی می
غیبت حق حکومت و  ي داند. این گفتمان در دوره با شریعت و باورهاي دینی می

کند. اما در مقابل این گفتمان، کسانی چون شیخ  به مردم واگذار می گذاري را قانون
طلبی تأکید  اهللا نوري و سید محمدکاظم طباطبایی یزدي بودند که بر مشروعه فضل

ي مهم آن علما  طلبی به دنبال احیاي گفتمان سنتی بود که پایه داشتند. گفتمان مشروعه
ها اختیار  که قرآن خود کتاب قانون است و انسانبودند. طرفداران این گفتمان معتقد بودند 

سو جریان روشنفکري طرفدارِ مشروطه اروپایی و لیبرالیسم بود  گذاري را ندارند. از آن قانون
که هدف نهایی مشروطه را ایجاد انقالب صنعتی در ایران و ایجاد یک نظام سیاسی شبیه 

خان و  رادي چون آخوندزاده، ملکمپنداشتند، اف ویژه انگلستان می نظام سیاسی غرب به
 ). Turkman, 1983: 261( آقاخان کرمانی در این طیف قرار داشتند

هاي  شوند که در ایجاد جریان جهت مهم تلقی می  آن مشروطه از ي هاي دوره گفتمان
محور  جریان» سنت«و » تجدد«سیاسی بعدي نقش مهمی داشتند. در حقیقت رویاروي 

یا مؤسسان، مبانی، خواستگاه فکري و سیاسی، مواضع و رفتار،  شده یعنی داراي مؤسس
» شناسی سیاسیجریان«نحوه و سبک تأثیرگذاري بر جامعه که ما در یک جمله از آن به 

 کنیم، فراهم کرده است. تعبیر می
 هاي درونی خود را در مشروطه فرصت رفع تعارض ي هاي دوره که گفتمان آنجا از
 ي ها به عرصه نتیجه، تعارضات درونی این گفتمان داشتند دري سنت و تجدد ن زمینه

ملی نیز منتهی شد و براي ع ي هاي گفتمانی به عرصه سیاست ایران منتقل شد و تنش
هاي  سازي به خصومت و حتی کفر منتهی شد. این دوره کشاکش دال سازي و غیریتقرار بی

کرده و  ا متجددین تحصیلخواهی است. در ابتدگفتمانی آزادي و برابري با شریعت
شدند مسلط شدند اما  منورالفکر که اقلیتی بودند بر اکثریت ملت که مرتجعین خوانده می
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هاي عاریتی متجددین را به بحران و  گرایان و مذهبیان دیگر ساکت ننشستند و دال سنت
با  خواهی توانستند قرائت متجدد هژمونیک شدهقراري کشاندند و با طرح دال مشروعه بی

ایرانی که  ي طلبی و مشروطهسازي جدیدي مواجه کنند. دو گفتمان مشروعه غیریت
 ها بودند در قالب جریان اسالم سیاسی اما با جذب و طرد عناصري روحانیون سردمداران آن

ارزي و منطق تفاوت خود، در قالب اسالم سیاسی فقاهتی ي هم از هر دو گفتمان در زنجیره
هاي مختلف  تاکنون) در دوره 1357سال ( 41اسالمی، در طول پس از ظهور انقالب 

 اند. هژمونیک شده
ریزي و  ها بسیار کوتاه بود و عمالً فرصت برنامه سال بعد از مشروطه عمر کابینه 15در 
 ,Mollai( ها تغییر کرد بار کابینه 50گذاري نداشتند و به همین خاطر بیش از  سیاست

بست رسیده بود، گفتمان شبه  فتمان مشروطه به بندر شرایطی که گ). 135 :2002
طلب و لیبرالیسم حکومتی با تأکید بر  جریان ناسیونالیسم سلطنت  مدرنیسم با کارگزاري

عناصري چون وحدت ملی، استقالل و پیشرفت، هویت خود را بازسازي کرده و با حمایت 
لیبرالیسم این  ـ ناسیونالیسمدولت استعماري، استیال یافت. حامالن این گفتمان در ائتالف 

هایی براي خروج از  عنوان استعاره را به» دیکتاتور مصلح«و » استبداد منور«ي  بار داعیه
ها، جریان اسالم  این جریان ).Hosseinizadeh, 2007: 95( قراري مشروطه سر دادند بی

ماندگی ایران تلقی  خود در نظر گرفته و مذهب را عامل عقب» غیرِ«عنوان  سیاسی را به
 کرده و به دنبال پذیرش کامل تمدن غربی و حاکم کردن آن در ایران بودند.

ي مدرن در چهارچوب چنین گفتمانی تحقق یافت و رضاشاه  ساخت دولت مطلقه
این گفتمان با حمایت غرب توانست دولتی متمرکز با نمایی مدرن تأسیس  عنوان کارگزار به

گرایی استعاره و  ) به دلیل عام1312تا  1305ي اول حکومت رضاشاه ( کند. در دوره
از تمایالت سیاسی و قهرمان نظم و قانون از خود نشان  دور هاي خویش؛ تصویري به اسطوره

  ت وزارت جنگ را داشت و موفق شد با سرکوب هرجدوام سم داد و خود در پنج کابینه کم
ي  هایی مخالف در ایالت و عشایر مشروعیت و اعتبار کسب کند. اما در دوره مرج و حرکت و

وزیري رسید و با حفظ وزارت جنگ و خروج احمدشاه توانست قدرت  دوم که به نخست
مگی شاه، حکومت ایران خواهی را مطرح کند در این دوره، خودکا خود را تثبیت و جمهوري

 عیار تبدیل کرد.  را به یک حکومت استبدادي تمام
هایی در مقابل آن نیز شکل  با آشکار شدن هویت درونی گفتمان پهلویسم مقاومت

هاي دینی و غیردینی و نیز مردم به رهبري روحانیت به  هاي سیاسی با قرائت گرفت. جریان
 مقابله با این گفتمان پرداختند.
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سازي خود و براي جذب روحانیون و عوام  توجه اینکه رضاشاه در اسطوره  قابل ي نکته
گرایی  مردم دست به بازسازي قرائت سلطان شیعی پیشامشروطیت زد و از این باب به عام

 هاي خود دست یازید. استعاره
شدگان  اي مرکب از دگر تعریف ي پهلوي، زنجیره روي در تقابل و تضاد با سلسله هر به

گرا تا جریان  ل گرفت. از جریان اسالم سیاسی با گرایش چپ و لیبرال و سنتشک
سازي و رقابت و خصومت با رژیم حاکم  صدد غیریت هاي مختلف در سوسیالیسم با گرایش

 برآمدند.
و اشغال کشور توسط گروه متفقین  1320با سقوط دیکتاتوري رضاشاه در شهریور 

گذاري و شرایط سیاسی جدیدي در  ا پهلوي تاج(آمریکا، انگلیس و شوروي)، محمدرض
ایران پدیدار شد. رهایی از ستم رضاخانی، سرآغاز یک دوره آزادي سیاسی در کشور شد که 

چه این آزادي نسبی  بیش دوام یافت. گر و  کم 1332مرداد  28تا کودتاي آمریکایی 
قتدار خویش بود. حاصل عدم توانایی شاه جوان بر کنترل فضاي سیاسی کشور و تحکیم ا

خودکامگی قدرت سلطنتی شکل گرفت و دوران  1332مرداد  28درست بعد از کودتاي 
 استبداد پهلوي تا انقالب اسالمی ادامه یافت.

موجود یا به تعبیري مظاهر  ي جریان اسالم سیاسی، قبل از هر چیز مدرنیته
هلوي را بیش از آنکه مدرنیزاسیون در ایران را دگر هویتی خود تعریف کرد و گفتمان پ

هاي بزرگ  معلول عملکرد نخبگان نظام سیاسی بداند، دستاورد مداخالت و منافع قدرت
 دانست. ها آمریکا می غرب و در رأس آن

طلب کماکان در ائتالفی بر اساس  جریان لیبرالیسم حکومتی و ناسیونالیسم سلطنت
هژمونی قدرت را در اختیار  1342 خرداد 15هاي خود تا  ها و نشانه ي هم ارزي دال زنجیره

 اند. ها اهتمام ورزیده سازي خود و طرد دیگر جریان داشته و نسبت به برجسته
هاي  علیرغم بیشترین منازعه فکري و سیاسی بین جریان 50و  40 ي اما در دهه

بر قرائت دینی نوین خود به   سیاسی این جریان اسالم سیاسی فقاهتی بود که با تکیه
هاي سیاسی را در  هاي مدرن دیگر جریان ها و نشانه اهللا خمینی توانست دال آیترهبري 
هاي سیاسی معارض را تا انقالب  ارزي خود جذب کند و رهبري جریاني هم زنجیره

 و سقوط پهلویسم و تأسیس جمهوري اسالمی به دست گیرد. 1357اسالمی 
قرائت اسالم فقاهتی بر سایر  انقالب اسالمی موجب گردید تا ي دالیلی که در آستانه

سیاسی مناسب براي گفتمان پهلولیسم بود.  ي ها هژمونیک شود با داشتن یک گزینه قرائت
هاي سیاسی فاقد آن بودند،  اهللا خمینی که دیگر گفتمان وجود رهبري کاریزما همچون آیت
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در بین  »فقیه  والیت«ي دال  او بر پایه» جمهوري اسالمی« ي باعث شد که دال نظریه
 در ایران هموار کند.» حکومت اسالمی«جامعه اعتبار کسب کند و راه را براي تشکیل 

هاي رقیب در نظام  بومی بودن اسالم سیاسی فقاهتی و جذب عناصر مدرن گفتمان
معنایی خود دلیل دیگري براي اعتبار و در دسترس بودن این گفتمان و قرائت دینی 

گرایی در  سازي این گفتمان عامسازي و استعاره سطورههمین دلیل امبنایی آن شد. به 
اقشار جامعه ایران ایجاد کرد و مردم قادر به درك دقایق این گفتمان بودند و  ي سطح همه

 دیدند. تر می فرهنگ و سنت خود را به این گفتمان نزدیک
زي آن فقیه، گفتمانی را شکل داد که دال مرک نظریه والیت ي اهللا خمینی بر پایه آیت

ها تفاوت  اسالم و احکام شرعی بود. این حکومت که ماهیت آن اسالمی بود با دیگر حکومت
هایی همچون قانون، دموکراسی، آزادي و حقوق  اساسی داشت. بر اساس سخن مذکور دال

بشر نیز در محدوده شریعت و احکام فقهی معتبرند و بیرون از این محدوده فاقد اعتبار و 
 مشروعیت هستند.

کنار هم قرار دادن جمهوریت و اسالمیت که یکی نماد تجدد و دیگري سنت بود از 
جمهوري  ي اهللا خمینی براي مهار این نزاع دوگانه سنت و تجدد بود. ترکیب واژه ابتکار آیت

با اسالم به این معناست که جمهوري بودن بیانگر شکل نظام و اسالم نمایانگر محتواي آن 
جمهوري اسالمی نظامی است که در قالب و شکل جمهوري و ماهیت است. به دیگر سخن، 

اهللا خمینی بر اساس قرائت دینی  بخشد. آیت و محتواي اسالمی، امور خویش را سامان می
ي بین دین و  اسالم سیاسی فقاهتی با بازتعریف شرع و عرف این دو اصطالح را در رابطه

ي جدایی دین از سیاست (عرف و  اندیشهسیاست بسط معنایی داد. ایشان با منتسب کردن 
شرع) به امري بیرونی و خارج از اسالم معتقد است که این اندیشه (جداي دین از سیاست) 

این در حالی است که در  .اند را استعمارگران و براي نفوذ در بین مسلمانان ابداع کرده
و دین وجود داشته ابتداي ورود اسالم و در زمان پیامبر ارتباط مستقیمی بین سیاست 

این را که دیانت باید از سیاست جدا باشد و علماي اسالم در «است. ایشان با بیان اینکه: 
ها  دین اند، این را بی امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند استعمارگران گفته و شایعه کرده

دین را از  اند تا ها درست کرده ها را استعمارگران و عمال سیاسی آن گویند. این حرف می
در این ). Ibib: 21( »مسلمانان برکنار سازند ي تصرف در امور دنیا و از تنظیم جامعه

 ي دین و سیاست از ابتدا پیامبر و ائمه بودند و والیت کنندهکه مرتبط آنجایی دیدگاه از
وي است.  ي ي ارتباط بین دین و سیاست نیز بر عهده فقیه استمرار ائمه هست، پس وظیفه 

هاي دینی فقهاي بیش از خود که قائل به  اهللا خمینی در برابر تمامی قرائت نظریه آیت این
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نوینی را  ي گیرد؛ و اسطوره ي حکومت به سلطان؛ قرار می جدایی شرع و عرف و احاله
 صد سال اخیر گذاشت. فراروي مبارزان مسلمان در یک

ي سنت و تجدد را در بنابراین، گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی در یک فضاي استعار
ي مرکزي  عنوان هسته اهللا خمینی نیز به کنار هم گردآورد و شخصیت کاریزماي آیت

ها  هاي سنت و تجدد را در کنار هم جمع کند و به آن توانست دال  گفتمان انقالب اسالمی
ها شود. این گفتمان از سه جهت حائز اهمیت  معنا ببخشد و مانع آشکار شدن تناقضات آن

: یک، در یک فضاي استعاري توانست سنت و تجدد را در کنار هم گردآورد که خیلی است
هاي سیاسی در طول تاریخ از مشروطه به بعد قادر به انجام این عمل نبودند. دو،  از گفتمان

عنوان یک رهبر کاریزما توانست هویتی یکپارچه به ایرانیان بدهد و  اهللا خمینی به آیت
هاي  اقشار مردم جامعه بسیار مؤثر بود. سه، گفتمان ي ها و همه دههمین عامل در جذب تو

ي  هاي تجددگرا بودند در دوره سکوالر، لیبرال، سوسیالیست و مارکسیست که گفتمان
دند و در برخی موارد تر ش مبارزه به رکن تجددگرایی گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی نزدیک

صدا  سم با آن همدل و همشی گفتمان پهلولیارزي تشکیل دادند و با فروپاي هم زنجیره
هاي  و گفتمان» جمهوریت«هاي خود را در  هاي تجددگرا، آرمان عبارتی گفتمانشدند. به

 دیدند. گفتمان سیاسی اسالم فقاهتی می» اسالمیت«هاي خود را در  گرا، آرمان سنت
، احکام فقاهت بود، مفاهیمی چون قانون ي در گفتمان اسالم سیاسی که بر پایه

هایی چون قانون حقوق بشر،  فقیه و امت اسالمی در کنار مفهوم  شریعت، روحانیت، والیت
ساالري به شکلی کلی و بدون آنکه  آزادي، برابري، مصلحت دولت، ملت، شهروندي و مردم

 :Hosseinizadeh, 2007( بندي شدند زدایی از آنان وجود داشته باشد مفصل فرصت ابهام
دینی مبناي آن، شاهد  ن دلیل تاریخ گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی و قرائتبه همی ).102

بررسی در این پژوهش بوده است.  هاي تاریخی مورد هاي مداومی در دورهسازي غیریت
گانه  توان مراحل پنج الکالو و موفه می يگونه که قبالً اشاره شد بر اساس نظریه همان

هاي درون گفتمانی را بررسی  ها و چالش سازي یریتقراري، ظهور، تکامل، هژمونی و غ بی
 کرد.

سازي با  چهل در غیریت يبر این اساس گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی از دهه
طلب قرار گرفت و موجب سقوط گفتمان  لیبرالیسم حکومتی و ناسیونالیسم سلطنت

 پهلولیسم گردید.
سالمی در این مرحله گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی پس از تشکیل نظام جمهوري ا

سوي نمایندگی و بازنمایی  کم به ناتوان از بازیابی واقعیت متکثر و پیچیده جامعه، کم
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ي  شود و همین امر زمینه هاي بخشی از جامعه متمایل می نیروها، تقاضاها و منفعت
 آورد. هاي جدید را فراهم می قراري بی

م سیاسی فقاهتی به رهبري شصت همراه با هژمونی کامل جریان اسال يآغاز دهه
فقیه همراه شد. در این   ي جمهوري اسالمی مبتنی بر والیت اهللا خمینی و با نظریه آیت

گرایی چه در  گرایی لیبرال منش کناره گرفت، چپ عنوان نماد ملی زمان دولت موقت به
...) و چه در قالب التقاط  هاي فدایی، خلق، حزب توده و شکل مارکسیستی (چریک

صدر از  هاي مخالف مهار شد. بنی گرایی ...) مغلوب شد. قوم زمان مجاهدین خلق و(سا
هاي سیاسی  ي جریان ریاست جمهوري عزل گردید و بدین ترتیب فرآیند طرد همه

اسالم سیاسی » جمهوریت«ي  تجدد که در دوران مبارزه خود را به استعاره ي نماینده
 ). Mirsalim, 2005: 217( فقاهتی پیوند زده بودند؛ کامل گردید

این مرحله گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی بعد از هژمون شدن، در درون خود  از  پس
هاي جدید  قراري سازي پرداخت و لذا بی یعنی در مجلس خبرگان قانون اساسی به غیریت

آغاز شد که منازعات دو خرده گفتمان از گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی به نام چپ و 
ین راستا قابل توضیح است. اما به خاطر بنیادهاي مشترکی که این دو گفتمان راست در ا

هاي  ها و بازسازي بندي داشتند و تأثیر و تأثري که از هم پذیرفتند، توانستند با مفصل
که رهبري آن را شخصیتی توانمند و  تئوریک از فروپاشی خود جلوگیري کنند. چرا

اهللا  نظیري بود بر عهده داشت. تا زمانی که آیت کم پردازي قوي که داراي مدیریت نظریه
خمینی در قید حیات بودند شخصیت کاریزماي ایشان به گفتمان جمهوري اسالمی هویت 

کرد. اما پس از رحلت  بندي می هاي آن را با اسالم و جمهوریت مفصل و معنا بخشید و دال
ز گفتمانش، بخصوص دو دال ها و تفاسیر متفاوت و مختلف ا ایشان، راه براي برداشت

گیري دو طیف سیاسی  اسالمیت و جمهوریت نظام باز شد. نتیجه این تفاسیر مختلف، شکل
اهللا مصباح  گرا کسی چون آیت طلب بود؛ که در طیف اصول گرا و اصالح رقیب با عنوان اصول

ائه داد. اما گرایانه از آن ار اصطالح اصول یزدي دال اسالمیت را برجسته کردند و تفسیري به
طلب کسی چون محمد خاتمی و دوستان او با از حاشیه درآوردن دال  در طیف اصالح

 گونگی به شرح و بسط بیشتر آن پرداخت.گفتمان ي جمهوریت از حوزه
دو قرائت دینی مختلف از اسالم سیاسی  ي طلبی بر پایه گرایی و اصالح گفتمان اصول

طور اعم ریشه در اسالم سیاسی  لحاظ مبانی به از گرا استوار هستند. قرائت دینی اصول
ستیزي و روشنفکر  اهللا خمینی دارد. اما این قرائت از جهت غرب نظر آیت فقاهتی مورد

گرا با پیوند دادن دین و  گرایی همسویی دارد. قرائت دینی اصول ستیزي با گفتمان سنت
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کند. این  دینی فرض نمیسیاسی و اجتماعی را برون ي سیاست به همدیگر هیچ مسئله
  امام خمینی به» فقیه  والیت ي نظریه«قرائت با قرار دادن اسالم در مرکز معنایی خود از 

در » جمهوریت«و » اسالمیت«اي که از میان دو وجه  گونه شدت تأثیر پذیرفته است، به
ا بر ر »جمهوریت«کند و  تر می را برجسته» اسالمیت«اهللا خمینی  ي سیاسی آیت نظریه

کند که اسالم محتواي آن  عبارتی جمهوریت را قالبی فرض میکند. به اساس آن تفسیر می
دینی بر  ي است. به همین منظور است که مفاهیمی چون حاکمیت، مشروعیت، جامعه

گرا ازلحاظ شکل و  یابند. در کل قرائت دینی اصول معنا و هویت می» اسالمیت« ي پایه
اهللا  نظر آیت خصوص گفتمان اسالم فقاهتی مورد اسالم و بهمحتواي حکومتی از مبانی 

برد. به همین خاطر است که مفاهیمی چون اومانیسم، سکوالریسم و  خمینی بهره می
گرا  ترین جریان سیاسی اصول شوند، مهم شدت طرد می گرایی به لیبرالیسم در گفتمان اصول

 ي روحانیت مبارز و حزب مؤتلفه ي عهعلمیه قم، جام ي مدرسین حوزه ي اند از جامعه عبارت
 اسالمی هستند.

طرف ریشه در گفتمان نواندیشی دینی   یک لحاظ مبانی از طلب از قرائت دینی اصالح
اهللا خمینی دارد. گفتمان نواندیشی  دارد؛ و از طرف دیگر ریشه در نظریات سیاسی آیت

از مسائل سیاسی، یاري دینی، بسمورات زندگی به درون دینی و بروندینی با تقسیم ا
داند. نواندیشان دینی، مقوالت مهمی چون عدالت، آزادي و  دینی میاجتماعی را برون

ها این مقوالت را در  که آن آنجا دانند؛ و از حقوق بشر را عرفی، بشري و مستقل از دین می
ند، کن ها معنا می آن ي مفاهیم سیاسی را بر پایه ي دهند و همه مرکز سیاست قرار می

ها آرائی عرفی، بشري و مستقل از دین است. گفتمان  برد که آراء سیاسی آن توان پی  می
ی را گیرد، گفتمان اسالم سیاس نگاهی که از نواندیشی دینی می ي طلبی بر پایه اصالح

و » اسالمیت«طلبی از دو وجه  عبارتی، گفتمان اصالحکند. به دموکراتیک تفسیر می
آن را » جمهوریت«اهللا خمینی وجه  نظر آیت الم فقاهتی موردگفتمان اس» جمهوریت«

اي که این  گونه دهد، به آن ارائه می» اسالمیت«کند و تفسیري عرفی از  تر می برجسته
یابد.  مدنی تبلور می ي تفسیر عرفی در مفاهیمی چون حاکمیت قانون، مشروعیت و جامعه

از: مجمع روحانیون مبارز، مجمع  اند طلب عبارت هاي سیاسی اصالح ترین جریان مهم
علمیه و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی هستند. جدول زیر فرایند  ي مدرسین حوزه

 دهد: هاي سیاسی را نشان می هاي دینی و جریان قرائتبی ي تحول گفتمانی و رابطه
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شروطه هاي مختلف دینی از انقالب م هاي سیاسی با قرائت ارتباط جریان ي مقایسه :4جدول 
 تاکنون

Table 4: Comparison of Political Currents with Different Religious 
Readings from the Constitutional Revolution So Far 

 عناصر گفتمانی
 هاي تاریخی دوره

 هاي سیاسی جریان هاي دینی قرائت

 غیر/خصم هاي اصلی دال دال مرکزي
 سوژگی سیاسی در

قابلیت 
 اعتبار

یت قابل
 دسترسی

Religious Readings Political Currents 
 موقعیت
 هژمونیک

 ي حوزه
 گونگی گفتمان

 موقعیت
 هژمونیک

 ي حوزه
 گونگی گفتمان

 جریان سیاسی قرائت دینی

Discursive Ele
ments 

Historical Peri
od 

Position Of 
Hegemony 

Field Of 
Discoursivity 

Position Of 
Hegemony 

Field Of 
Discoursivity 

Nodal 
Point 

Original 
Signifiers 

Otherness 
Antagonism 

Religiou
s 

Reading 
Political 
Current 

Credibil
ity 

Accessib
ility 

از انقالب مشروطه 
تا استقرار رضاخان 

)1304-1285( 

قرائت 
 خواهی مشروطه

 طلبی قرائت مشروعه
اسالم سیاسی، 
لیبرالیسم و 

 ونالیسمناسی
 تحدید استبداد سوسیالیسم

گرایی،  کثرت
رقابت احزاب، 

دموکراسی، آزادي 
مطبوعات، 

 مشارکت سیاسی

 استبداد
طباطبایی، 
بهبهانی و 

 نائینی

زاده،  آخوند
خان و  ملکم

آقاخان کرمانی 
اهللا  و فضل

نوري و دیگر 
علماي 
 مشروطه

وجود 
هاي  پایگاه

مردمی و 
 دینی

 خانه عدالت

حمدرضا از استقرار م
 28پهلوي تا کودتاي 

 مرداد
)1332-1320( 

 بازتولید قرائت
 سلطنت شیعی

هاي مشروطه  قرائت
و مشروعه خواهی و 

هاي اسالم  قرائت
سیاسی چپ و 

 لیبرال

ناسیونالیسم و 
 لیبرالیسم

اسالم سیاسی و 
 سوسیالیسم

 شاه محوري
 (شاهنشاه)

گرایی،  باستان
سکوالریسم، 

 گرایی غرب
 تحدید قدرت شاه

علماي 
 کار محافظه

حزب وطن 
)1322 ،(

جبهه ملی اول 
)، حزب 1328(

اراده ملی 
)1323( 

ي  مداخله
هژمونیک 
 قدرت حاکم

ظهور دولت 
 قدرتمند

از مجلس بیستم تا 
 خرداد 15

)1342-1339( 

بازتولید قرائت 
 سلطنت شیعی

هاي مشروطه  قرائت
و مشروعه خواهی و 

هاي اسالم  قرائت
سیاسی چپ و 

 لیبرال

یونالیسم و ناس
 لیبرالیسم

اسالم سیاسی و 
 سوسیالیسم

 

شاه محوري 
 (شاهنشاه)

ناسیونالیسم، شبه 
مدرنیسم و الگوي 

عصر ترقی و 
 سکوالریسم

مشروطیت، 
جمهوریت، 
اسالمیت و 
 سوسیالیسم

علماي 
 درباري

جبهه ملی دوم 
) و 1339(

کانون ترقی 
)1340( 

ي  مداخله
هژمونیک 
آمریکا و 

 قدرت حاکم

اجراي 
امه برن

اصالحات 
آمریکایی 

)1339( 

تأسیس جمهوري 
 اسالمی ایران

)1360- 1357( 

اسالم سیاسی 
 فقاهتی

قرائت سلطنت 
هاي  شیعی و قرائت

مشروطه و 
خواهی و  مشروعه

هاي اسالم  قرائت
سیاسی چپ و 

 لیبرال

اسالم سیاسی 
 فقاهتی

ناسیونالیسم، 
لیبرالیسم و 
 سوسیالیسم

جمهوریت و 
 اسالمیت

مستضعفان، 
ها، جمهوري  توده

اسالمی، ضدیت 
با آمریکا و 

اسرائیل و صدور 
 انقالب اسالمی

شرق و غرب 
جهان (نه شرقی، 

نه غربی، 
 جمهوري اسالمی)

 امام خمینی

حزب جمهوري 
)، 57اسالمی (

جامعه 
روحانیت مبارز 

)، سازمان 57(
مجاهدین 

انقالب اسالمی 
)58( 

وجود 
هاي  پایگاه

مردمی و 
 دینی

داشتن 
گزینه 

ناسب م
حکومت و 
رهبري 

کاریزماي 
 امام خمینی

 دفاع مقدس
)1368-1360( 

اسالم سیاسی 
فقاهتی و راست 

 سنتی

هاي اسالم  قرائت
سیاسی چپ و 
لیبرال و راست 

 سنتی و چپ سنتی

اسالم سیاسی 
 فقاهتی

ناسیونالیسم، 
لیبرالیسم و 
 سوسیالیسم

 امام خمینی

روحانیت، سنت 
اسالمی، نبرد با 

ت استکبار، رسال
الهی، قانون الهی، 
حکومت الهی و 

 مستضعفان

دشمنان خارجی 
 امام خمینی و داخلی

جناح چپ 
(مذهبی)، 

جناح راست 
(مذهبی) و 

مجمع 
روحانیون 

) 1367مبارز (

قدرت 
کاریزماي 

ایدئولوژیک 
 امام

وحدت 
داخلی در 

مقابل 
استکبار 
جهانی و 
جنگ 
 تحمیلی
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 عناصر گفتمانی
 هاي تاریخی دوره

 هاي سیاسی جریان هاي دینی قرائت

 غیر/خصم هاي اصلی دال دال مرکزي
 سوژگی سیاسی در

قابلیت 
 اعتبار

یت قابل
 دسترسی

Religious Readings Political Currents 
 موقعیت
 هژمونیک

 ي حوزه
 گونگی گفتمان

 موقعیت
 هژمونیک

 ي حوزه
 گونگی گفتمان

 جریان سیاسی قرائت دینی

و جامعه 
 روحانیت مبارز

 سازندگی
)1376-1368( 

اسالم سیاسی 
فقاهتی و راست 

 جدید

هاي مشروطه  قرائت
و مشروعه خواهی و 

هاي اسالم  قرائت
سیاسی چپ و 

 لیبرال و چپ جدید

اسالم سیاسی 
 فقاهتی

جریان اسالم 
سیاسی چپ و 
راست سنتی و 

 مدرن

ي  والیت مطلقه
 فقیه

سنت اسالمی، 
قانون الهی، 

عدالت، توسعه 
اقتصادي، تهاجم 

فرهنگی و 
 تروحانی

جریان چپ 
عنوان غیر  به

 داخلی

اهللا  آیت
اي و  خامنه

هاشمی 
 رفسنجانی

جمعیت دفاع 
ها  از ارزش

)، حزب 74(
کارگزاران 
سازندگی، 

مجمع 
محققین و 

مدرسین حوزه 
علمیه قم، 

دفتر تحکیم 
 وحدت

تغییرات 
ساختاري 
در قانون 
اساسی و 
طرح دال 

حیات «
از » طیبه

سوي 
رهبري 
براي 

بازسازي 
قراري  بی

گفتمان 
 حاکم

ارتحال امام، 
پایان جنگ 
بازسازي 
اقتصادي 
 سازي ایران

 اصالحات
)1384-1376( 

اسالم سیاسی 
فقاهتی و 

 طلبان اصالح
 (چپ جدید)

هاي مشروطه  قرائت
و مشروعه خواهی و 

هاي اسالم  قرائت
سیاسی چپ و 

 لیبرال و راست مدرن

اسالم سیاسی 
گرایش 

طلبی؛  اصالح
رو و  سنتی، میانه

 یکالراد

اسالم سیاسی 
گرایش 

 گرایی اصول
 مردم

جامعه مدنی، 
قانون، اصالحات 
توسعه سیاسی و 

 آزادي

جریان 
گرایی  اصول

عنوان غیر  به
 داخلی

خاتمی و 
 مجتهد

 شبستري 

جبهه دوم 
خرداد، حزب 

) 76مشارکت (
و حزب اعتماد 

) و 84ملی (
حزب 

کارگزاران 
 سازندگی

طرح دال 
ساالري  مردم«

از » دینی
رهبري سوي 

براي بازسازي 
قراري  بی

 گفتمان حاکم
 

فضاي باز 
سیاسی، 
تحزب و 

تکثرگرایی 
و تساهل و 

 تسامح

گرایی  اصول
 خواه عدالت

)1392-1384( 

اسالم سیاسی 
فقاهتی و 

 گرایی نوین اصول

هاي اسالم  قرائت
سیاسی چپ و 

 لیبرال

گران ایران  آباد
 )1382اسالمی (

هاي دوم  جریان
خرداد و 

ن کارگزارا
 سازندگی

 عدالت

عدالت اقتصادي، 
مبارزه با فساد، 

رسانی و  خدمت
 مدیریت جهانی

طلبان  اصالح
داخلی و دشمنان 

 خارجی

نژاد  احمدي
و مصباح 

 یزدي

جبهه پایداري 
)90 ،(

گرایان  اصول
خواه و  تحول

جبهه متحد 
 گرایان اصول

گفتمان 
خواه  عدالت
هاي  آرمان

اول انقالب 
و طرح دال 

» پیشرفت«
سوي از 

 رهبري

عدم رضایت 
قشر پایین 
نسبت به 

هاي  دولت
قبل و توجه 

اقشار 
ضعیف 

جامعه به 
عدالت 
 محوري

 گرایی اعتدال
 تاکنون) 1392(

اسالم سیاسی 
 فقاهتی و اعتدال

هاي مشروطه  قرائت
و مشروعه خواهی و 

هاي اسالم  قرائت
سیاسی چپ و 

 لیبرال

 روحانی

هاي  جریان
افراطی درون 

ساختار سیاسی 
 کشور

توسعه و 
 اعتدال

تعامل سازنده با 
جهان و اقتصاد 

 لیبرال

افراطیون دو 
گرا و  جناح اصول

 طلب ح اصال
 روحانی

جبهه پیروان 
خط امام و 

 رهبري

زدایی  تنش
و طرح دال 

نرمش «
» قهرمانانه

از سوي 
 رهبري

چندپاره 
بودن قدرت 

و بی 
 اعتمادي به
 پوپولیسم
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 گیري نتیجه
ي اول تالش شد تا درك  حل نبوده بلکه در وهله  یافتن راه در کل، هدف این مقاله

ي  ها حاصل کند و در سطوح باالتر، رابطه گیري گفتمان روشنی از شرایط و چگونگی شکل
 ها را مشخص سازد. از هاي سیاسی و مبناي قرائت دینی آن هاي مربوطه را با جریان گفتمان
فتمان الکالو و موفه است و این نظریه بر که چارچوب نظري این مقاله تحلیل گ  آنجایی
شناسی مخالف این دیدگاه  مبتنی است. این هستی» گرایانه شناسی ضد ذات هستی«نوعی 

بخشد و هویت را تعریف  است که یک مرکز مستقل وجود دارد که به کل جامعه سازمان می
ف ما در این شود؛ بنابراین هد یابی نمیکند و خود مشمول فرآیند ساخت و تعیین می
هاي  شدن اشکال گفتمانی و بر اساس این تحقیق روشن شد قرائت  ي ساخته تحقیق نحوه

ها  ي آن دینی از مشروطیت تا انقالب اسالمی، در پاسخ به چالش کشاندن هژمونی و هیمنه
 اند. پدید آمده

لکه شده نیست، ب  در این مقاله بیان شد که گفتمان دینی یک امر ذاتی از قبل ساخته
صورت » زبان«هم از طریق   شود که آن همچون یک واقعیت اجتماعی ساخته و معنادار می

گیرد. خصوصیت این معناسازي این است که امري دائمی و حد یقفی ندارد. هیچ  می
طور کامل تثبیت نشد و همواره در یک طیفی از تثبیت  گفتمان دینی در این پژوهش به

و  اي نهادین ل در حرکت است و این ویژگی و خصیصهقراري و زوال کام کامل تا بی
ي تحلیل گفتمان است که در این پژوهش مبنا قرار گرفته  شناختی نظریهگرانیگاه هستی

سو با تضعیف گفتمان حاکم، امکان  کارکردي دوگانه دارد، از یک قراري  چه این بی است. گر
سازد و  فتمان جدید را فراهم مینتیجه گ هاي جدید و در بندي ها و مفصل پیدایش موضوع

قراري  از سوي دیگر فرصت بازسازي را براي گفتمان حاکم و جلوگیري از تزلزل و بی
ي  گیریم که جهان اجتماعی برساخته کند؛ بنابراین نتیجه می هاي آن مهیا می دال
قراري  یشود. ب قراري معنا می ها است و همواره در تحیر و تذبذب میان تثبیت و بی قراري بی

شده نبوده و همواره به خصلت  گاه یک امر محتوم از پیش تعیین که در این معنا هیچ
 هاي اجتماعی جدید اشاره دارد. بندي امکانی و تصادفی بودن صورت

هاي مختلف دینی، جهت  هاي سیاسی و قرائت تبارشناسی جریان ي براي بررسی رابطه
در زمان حال را به عقب بازگردانیم. این  مطالعه ؛ تالش شد پدیده مورد»مبدأ«بررسی 

بازگشت متناسب با رویکرد تبارشناسی تا آنجا به عقب بازگشت داده شد که دیگر امکان 
رسید. » صفر ي به درجه«اصطالح تبارشناسان   پیشروي به پس پشت آن نبوده است به

تاریخ واقعی ). Foucault, 2009: 382( شود تاریخ واقعی تعیین می ي منزله  تبارشناسی به
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گاهی  گونه تکیه گاه وجود ندارد و خود را از هر کند، چون تکیه چیز ثابتی تکیه نمی  بر هیچ
گونه نظم واقعی  کند. هر بخشِ زندگی یا طبیعت باشد محروم می که ثباتش اطمینان

پس اکنون تاریخی است و  ).Ibid: 385( قطعه شده تا نظم جدیدي رونمایی شود قطعه
هاي مختلفی داشته و  بندي نونی، طبیعی و همیشگی نیست، بلکه تطورات و صورتوضع ک

اش، صورت کنونی یافته است. با این اوصاف جهت دسترسی به تبارشناسی  در سیر تاریخی
بررسی قرار گرفت. علیرغم اینکه در  دقت مورد  تاریخی به يهاي سیاسی هفت دوره جریان

ها به روش الکالو و موفه و فرکالف  تمان این جریانهاي سیاسی، گف تبارشناسی جریان
هاي  شناسی جریان توصیف، تحلیل و تبیین شدند. در این هفت دوره تأکید اصلی گفتمان

گردد ولی قبل از انقالب به جهت  ها به پس از انقالب برمی سیاسی و ارتباط آن با قرائت
 ر این مقاله به آن شده است.اي کلی د صفر تبارشناسی بود و اشاره ي رسیدن به درجه

هاي  قرائت ي خواهی در عرصهخواهی و مشروعه جریان مشروطهدر انقالب مشروطه دو 
ها و یا در تقابل با آن مطرح  هاي سیاسی در کنار این قرائت دینی مطرح شد و جریان

د و قابل با گفتمان استبداخواهی و در ت هاي سکوالر در کنار گفتمان مشروطه شدند؛ جریان
هاي سیاسی  خواهی تبلور یافت و تعارضات گفتمانی دو قرائت دینی و جریانمشروعه

ها  گاهی یکی از گفتمان از برجسته شدند و متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی هر
مشروطیت به خلق گفتمان ناسیونالیسم پهلوي  يمسلط گردید. تعارض گفتمانی دوره

ان دینی را به حاشیه راند. گفتمان ناسیونالیسم پهلوي با که هر دو گفتم  طوري انجامید به
هاي سکوالر چه  اسالم سیاسی به چالش کشیده شد و با انقالب اسالمی تمامی گفتمان

سوسیالیستی و چه لیبرال و چه ناسیونالیستی به حاشیه رانده شد و گفتمان جمهوري 
نپایید تعارض درون  اسالمی در چهارچوب حزب جمهوري اسالمی مسلط گردید. دیري

گفتمانی بروز پیدا کرد و از گفتمان مسلط انقالب دو خرده گفتمان مذهبی در برابر هم 
قرار گرفتند؛ جریان چپ سنتی و راست سنتی شکل گرفت. هر دو جریان ریشه در گفتمان 

 ي در دوره گذاشت کالن انقالب داشت ولی قرائت مختلفی از اسالم سیاسی را به نمایش می
اصالحات  ي ل راست سنتی توانست جریان چپ سنتی را به حاشیه براند، اما در دورهاو

هاي سیاسی آبشخور فکري خود را از  طلبی مسلط گردید و تمامی جریان گفتمان اصالح
 ي ساخت؛ ریشه گرفت و در تعامل با آن خود را معنادار می قرائت دینی مجمع روحانیون می

کرد. در برابر این جریان راست جدید قد  نی نائینی مرتبط میفکري که خود را به جریان دی
خواهی توانست با بازتعریف گفتمان انقالب، برافراشت و در چهارچوب قرائت دینی مشروعه

قدرت را به دست بگیرد و جریان مذهبی اصالحات را به حاشیه براند و قرائت  ي عرصه
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مامی نیروهاي سیاسی مرتبط در قالب دینی جامعه روحانیت مسلط گردید. در این دوره ت
رانی گفتمان رقیب پرداختند. این گفتمان نیز با این گفتمان به قدرت رسیدند و به حاشیه

گفتمان اعتدال به چالش کشیده شد، گفتمان اعتدال که عناصر گفتمان خود را از گفتمان 
افراطی هر دو  هاي طور تلفیقی گرفته است؛ مسلط گردید و جریان راست و چپ سنتی به

دهد چالش گفتمانی  جریان را به حاشیه راند و تاکنون تداوم دارد. آنچه این مقاله نشان می
در عرصه ساخت واقعیت اجتماعی ایران است که همواره دو گفتمان سکوالر و مذهبی در 
ا برابر هم قرار داشتند و پس از انقالب دو گفتمان مذهبی در برابر هم ایستادند. متناسب ب

ها در تعارض با همدیگر شکل  همواره گفتمان«توان گفت،  رویکرد الکالو و موفه می
گیرند و این چالش گفتمانی فرایندي ناتمام است و همواره در مسیر شدن قرار دارد و  می

و به قول دریدا )؛ Laclau & Mouffe, 2013: 148( »ساالري است این امر در ذات مردم
در ساخت  ).Zeimaran, 2000: 58( دموکراسی وجود ندارد هیچ پایانی براي فرایند

هاي  اجتماعی واقعیت ایران، مذهب و گفتمان مذهبی همواره حضور داشته و جریان
که ساخت  کنند و این رابطه از هم گسستنی نیست چرا تعریف می سیاسی خود را با آن باز

هاي سیاسی  عامل با گفتمانمذهب و دین بوده است و در ت ي اجتماعی ما همواره بر پایه
سکوالر هم غالباً مسلط گردیده است، اما این فرایند چالش گفتمانی همواره تداوم دارد و 

هاي سیاسی دقیقاً این امر را نشان  ها با جریان آن ي هاي دینی و رابطه تبارشناسی قرائت
 دهد. می
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The main purpose of this thesis is the genealogy of political currents 
and its relations to religious readings after the Islamic Revolution. To 
achieve this aim, the constitutional period untill now has been investigated, 
but with more emphasizing on political currents and their relation with 
religious readings. This research is based on Fairclough theory and its 
method including describing, interpreting and explaining the text along with 
Laclau and Mouffe theory and its method which includes identifying the 
meaning and text, time and place, semantic conflicts, and socio-political 
practices of political discourse. In this research three religious readings were 
examined from the constitutional period untill now. In each period these 
readings show themselves in different form and have selected a suitable 
describtion with the discourse but in spite of historical gap, these readings’ 
nodal points show no changes. In general, the purpose of this study is not to 
find solutions, but in the first place it tries to find clear describtion of the 
subject and at higher levels, to achive theoretical analysis, the relation 
between the social political currents and the basis of religious reading 
determined and finally genealogy of political currents were done. It became 
clear in this study that religious discourse is not an intrinsic task of pre - 
built, but it is made as a social reality by "language". The characteristic of 
this semantics is that it has nothing permanent. No religious discourse has 
been fully established in this study and has always been floating in range of 
complete fixation to instability & complete dislocation & this is the 
characteristic exclusivity & significance of ontology of discourse analysis 
theory that is based on this study. 
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