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 مفهوم از استفاده با رانیا یاسالم انقالب گفتمان لیتحل

  موفه و الکالو کالیراد يگرا کثرت یدموکراس

   اسوجی دانشگاه یفارس اتیادب و زبان انشیارد /اصل کدارین نیمحمدحس

  z.fathifath@gmail.com اسوجی دانشگاه یفارس اتیادب و زبان ادکتر يدانشجو /فتحیفتح اهللا حیذب

  دهیچک
شی و تثبیت و گیريشکل چگونگی به گفتمان تحلیل  هاگفتمان شدنمتال

مانی رویکرد پردازد.می فه و الکالو گفت ـــیوه از یکی مو یل هايش  تحل

  ایده و حلراه ینترمهم رادیکال گرايکثرت دموکراســـی اســـت. گفتمان
سوف دو این ست. اجتماعی هاينابرابري رفع براي فیل شتار این در ا  نو

 گفتمان تحلیل به رادیکال گرايکثرت دموکراســـی مفهوم از اســـتفاده با
سالمی انقالب شان و پرداختیم ایران ا شروطه انقالب که دادیم ن  آغاز م

سی روند  هايبلوك تدریج به آن از بعد و بوده ایران در خواهی دموکرا
سی موقت  گفتمان هاآن از یکی که گرفت شکل ایران در خواهی دموکرا

ـــالمی انقالب قت بلوك این در بود. اس مان مو خالف مختلف هايگفت  م
 ارزي هم زنجیره یک ایجاد با هاگفتمان این آمدند. گرد پهلوي گفتمان

حدت ـــتقالل و و مانی اس ند. حفظ را خود گفت یت با کرد عانی تثب  این م
 را خود جاي ارزي هم زنجیره پهلوي، گفتمان شــدن متالشــی و گفتمان

ــم و تفاوت منطق به ــبب که داد تخاص ــلط و گفتمانی نزاع س ــدن مس  ش
سالمی گفتمان  این پی در شد. ایران حکومتی گفتمان اجتماع حوزه در ا

  .گرفت شکل اسالمی جمهوري گفتمان اتفاق
ـــ :دواژهیکل ـــالم انقالب کال،رادی گرايکثرت یدموکراس  الکالو، ،یاس

   .موفه
  3/6/1395 تأیید خیتار                                           16/5/1395 افتیدر خیتار
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  مقدمه 

 پسامارکسیستی گفتمان رویکرد مفهوم ینترمهم رادیکال گرايکثرت دمکراسی مفهوم

 اما متفاوت معناي دو در که اســـت ايرشـــته بین مفهوم یک گفتمان اســـت. موفه و الکالو

شاره زبانی بزرگ قطعه یک به یکی رود.می کاربه مرتبط  بندي سازمان به دیگري و دارد ا

   ).1390:256مکاریک، دارند(ن.گ. ارتباط هم به که کاربرد، در محتواها اجتماعی

ـــی، در ناس ـــ عه زبانش ـــطح در زبان مطال  (ن.گ.گویندمی گفتمان را جمله از باالتر س

ـــی، ادبیات، انتقادي، جنبش وامدار را گفتمان گروهی ).2 :1390 زاده،آقاگل ـــناس  زبانش

 فوکو شـــناســـیدیرینه و تبارشـــناســـی و گادامر هرمنوتیک گرایی،تاویل شـــناســـی،نشـــانه

ــلی، دانند(ن.گ.می ــدمی بنظر ).1383فاض ــی، گفتمان تحلیل پیوند حلقه که رس ــناس  زبانش

 پیروان از ).1391 کالنتري، (ن.گ.باشــد وي آثار و فوکو میشــل  شــناســی،جامعه و فلســفه

ـــتو فوکو تال و الکالو ارنس ـــوف دو این برد. نام توانمی را موفه شــــان  و پســــامدرن فیلس

 تحلیل و درك به قادر خود ســنتی هاينظریه با مارکســیســم دارند عقیده پســامارکســیســت،

ضاع  ارائه خود زمانه اوضاع تحلیل براي ايتازه گفتمانی نظریه دو، این پس نیست. زمانه او

 انقالب گفتمان پیروزي و گیريشکل تبیین قابلیت مقاله این نویسندگان نظر بنابر که کردند

 کمک با اسالمی جمهوري گفتمان گیريشکل و گفتمان این تازه بندي مفصل و – اسالمی

   دارد. را -رادیکال گرايکثرت دمکراسی مفهوم

  نظري چارچوب-1

گاه یک در گراییکثرت ندمی کلی ن ـــطح ســــه در توا  )2 لیبرال، گرایی)کثرت1 س

ماعتی گراییکثرت کال گراییکثرت )3 و ج ـــی رادی ـــود. بررس  لیبرال، تکثرگرایی در ش

 و هستند سیاست بازي عرصه اصلی بازیگران مدنی فعال هايسازمان و داوطلبانه هايانجمن

 و قومی مذهبی، هايگروه جماعتی متکثر جوامع در مقابل در کنند.می کنترل را حکومت

ــلی هايگروه بدوي ــتند اص ــه در دیگر هايگروه هزینه به و هس ــت عرص ــیاس  منتفع ملی س

شی رادیکال تکثرگرایی شوند.می سبت واکن صادي گرایی نخبه به ن  و لیبرال تکثرگرایی اقت

 ســاختار در که افرادي آن در که اســت جماعتی تکثرگرایی در قومی و مذهبی گرایی نخبه

ـــه به را گیرندنمی قرار قدرت گرایینخبه ـــعی و کندمی وارد قدرت بازي عرص  برابر در س

 ترینبرجسته موفه شانتال و الکالو ارنستو ).1378 اندرین، و دارد(اپتر موجود قدرت کردن

  هستند. رادیکال گراییکثرت نمایندگان

ــتوار فرض این بر هموف و الکالو آراي ــت اس ــبات که اس  در ايظالمانه مدارقدرت مناس



 125                                   95پاییز /36سال دهم/شماره                

 مردم ســاختن با گردند. اصــالح ســپس و آشــکار باید مناســبات این و دارد وجود جامعه

 خواهند قادر جامعه در موجود قدرت ظالمانه روابط ها،تفاوت و اختالفات پیرامون ساالري

  ).1392 موفه، و د(الکالوشون کشیده چالش به آمده مقدم صف به بود

فه و الکالو براي طه مو ـــروع نق یه ش مان، نظر هامی گفت  برداشــــت دل در که بود اب

 ایشان نظر در اما، شده؛ پرداخته آن به اغلب که ابهامی داشت؛ وجود تاریخ از مارکسیستی

 کتاب با موفه و الکالو ).2006 الکالو، بود(ن.گ. نشــده آن با مناســبی و مندنظام برخورد

ستی استراتژي و هژمونی«  در و کردند مطرح را خود گفتمان تحلیل نظریه )1392(»سوسیالی

ــان دیگر  معنادار ايمجموعه گفتمان موفه، و الکالو دیدگاه از .پرداختند آن تبیین به آثارش

ـــانه و عالیم از ـــت. زبانی فرا و زبانی هاينش ـــت گفتمانی چیز همه نظریه، این در اس  و اس

بدمی معنا گفتمان قالب در هرچیزي  نظریه موفه و الکالو ).183-180 :1392 (تاجیک،یا

ـــنت دو تغییر و ترکیب با را خود ـــاختگرایی یعنی نظري، س ـــم، و س ـــیس  نهادند. بنا مارکس

 تفکر براي اســت شــروعی نقطه مارکســیســم و کندمی ارائه را معنا نظریه یک ســاختگرایی

   ).54 :1392 فیلیپس، و اجتماع(یورگنسن درباره

ـــاختگرایی بر مبتنی که موفه و الکال معناي نظریه ـــت س ـــبی ابزار که اس  براي را مناس

صیف شکیل اجزاي و گفتمان تو صیف براي هاآن کند.می فراهم آن دهندهت  گفتمان هر تو

 184-182 :1392 موفه، و الکالو (ن.گ. کانونی) نقطه مرکزي، گاه(نقطهگره مفاهیمی از

سن  نیز و صل )،54 :1392 قجري، و 56 :1392 فیلیپس، و یورگن  و الکالو (ن.گ. بندي مف

ـــن نیز و154 :1392 موفه، ته، )،55 :1392 قجري، و 56 :1392 فیلیپس، و یورگنس  برهه(وق

ظه، عد) لح ـــن  نیز و 171 :1392 موفه، و الکالو (ن.گ. ب  و 56 :1392 فیلیپس، و یورگنس

 60 :1392 فیلیپس، و یورگنسن (ن.گ. سیال) هايدال شناور( هايدال )،55 :1392 قجري،

یت )،55 :1392 قجري، و ـــوژه موقع فه، و الکالو اي(ن.گ.س  نیز و 198-187 :1392 مو

  کنند.می استفاده ... و )57-56 :1392 قجري، و 78 :1392 فیلیپس، و یورگنسن ن.گ.

 وجود خاص هايگروه به جامعه بنديتقســـیم براي آشـــکار قواعدي اجتماع، نظریه در

 دانند.می گفتمانی و ســـیاســـی هايفرایند آفریده را موجود هايگروه دو، این چون ندارد؛

 دیگر طرد و واقعیت ساخت دائمی شیوه و است گسترده مفهومی گفتمان نظریه در سیاست

ست. هاشیوه و معانی ست ناممکن جامعه هاآن نظر بنابر ا  این هاآن منظور و ندارد وجود و ا

ست ست یک عنوان به جامعه که ا شه هاگفتمان شود.نمی تکمیل هرگز عینی ه  تثبیت همی

ـــبی ـــتند. قطعیت عدم حوزه یک در معنا موقتی و نس ـــه ما نگاه این در هس  را جامعه همیش
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شان ايگونه به و سازیممی  کلماتی با و دارد وجود کلیت یک مثابه به جامعه که دهیممی ن

 مشــخص را آن کنیممی تالش آن به عینی معناي یک انتســاب و »کشــور« یا »مردم« مانند

ـــت بیش خیالی کلیت این آنکه حال کنیم.  و 187-183 :1392 موفه، و الکالو (ن.گ. نیس

  ). 78-75 :1392 فیلیپس، و یورگنسن ن.گ. نیز

ـــی گفتمان ـــري بنديمفصـــل از تواندمی از دمکراس ـــاوات آزادي، چون عناص  و مس

 رادیکال را هانشانه این تا آنند بر موفه و الکالو باشد. گرفته شکل گرایی(پلورالیسم)کثرت

 خلق و سیاسی واژگان در جدي تغییري با تا دارند قصد کاران محافظ دو این نگاه در کنند.

ـــش تحت واقعیت از جدیدي تعریف ـــروعیت را هانابرابري فردي آزادي از دفاع پوش  مش

 کنند. احیا برده، بین از پیشــین هايدهه مبارزات که را مراتبی ســلســله مناســبات و ببخشــند

صل با هاآن ضع که کنند ایجاد هاارزيهم از نظامی دارند سعی تازه، هژمونیک بنديمف  موا

ـــوژگی نهنخبه تعریف حول را مختلف س یا نه  و گرا یا  منفی برداشــــت و حقوق از فردگرا

ـــکل را معینی فضـــاي دمکراتیکی مبارزه هر ســـازد.می یکپارچه آزادي  در و دهدمی ش

ــترش آن چارچوب ــاهاي مبارزات دیگر با را ارزيهم اتتأثیر و یابدمی گس ــی فض ــیاس  س

ـــی پروژه گذارد.می جاي به مختلف  پیوند اجتماعی امر کثرت نوع این با رادیکال دمکراس

ستقیما آن امکان و دارد صل م ست عامالنی از زدایی مرکز حا  شکل هاسوژه قالب در که ا

 :1392 موفه، و دهد(الکالومی رخ تکثر این درون که هایی جایی جابه همچنین و گیرندمی

 ).278 و 271

   مسئله بیان-2

ــی  و آزادي و برابري تحققِ راهِ موفه، و الکالو حل راه رادیکال گراي کثرت دموکراس

ست. اجتماعی امکانات همه از همگان گیريبهره سالمی انقالب ا  رخ روزگاري در ایران، ا

ــی فراگفتمان دوران واقع در جدید دوران نبود. محتمل آن وقوع که داد  قدرت و دموکراس

ــانی ــیون هايطرح دنبال به پهلوي حکومت بود. انس ــبت به ایران در رفاه و بود مدرنیزاس  نس

 با گفتمان این بود. افزایش حال در و بود یافته افزایش گسترده سطحی در گذشته هايدوره

 و براند حاشیه به را هاگفتمان دیگر تا بود آن بر مدرنیزاسیون و باستان ایران فرهنگ بر تکیه

شی یا صل با دیگر هايگفتمان دیگر بین این در کند. متال شانه بنديمف شیه به که هایین  حا

ستند بودند شده رانده  آن در را معترض هايگفتمان همه و دهند شکل را موقتی بلوك توان

 این دهند. شکل را خواهی دموکراسی موقت بلوك یا گفتمان فرا یک و کنند بندي مفصل

   است. تحلیل قابل موفه و الکالو رادیکال گراي کثرت دموکراسی مفهوم با موقت بلوك
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 تحقیق پرسش-2-1

ـــالمی انقالب توانمی آیا ـــت علم جدید مفاهیم با را ایران اس ـــیاس  به و کرد تحلیل س

  رسید؟ آن پیروزي و وقوع چگونگی براي درخور پاسخی

  تحقیق فرضیه-2-2

ــی مفهوم  گفتمانی تحلیل مبناي تواندمی موفه و الکالو رادیکال گراي کثرت دموکراس

  باشد. ایران اسالمی انقالب

  تحقیق پیشنه-2-3

ــتقل مقاالت و تحقیقات در این از پیش ــتقل غیر و مس ــیاري مس ــی به بس  تحلیل و بررس

 انقالب که اســت بار نخســتین این اما اند؛پرداخته موفه و الکالو رویکرد با اســالمی انقالب

 گفتمان تحلیل قالب در موفه و الکالو رادیکال گراي کثرت دموکراســی مفهوم با اســالمی

  شود.می بررسی

  بررسی و بحث-3

 براي ما رو این از است. هاآن سیاسی نظریه در موفه و الکالو ایده ینترمهم دموکراسی

 نشــان و کنیممی آغاز مشــروطه انقالب از را خود حرکت اســالمی انقالب گفتمان تحلیل

ـــالمی انقالب قالب در بعدها چهآن که داد خواهیم ـــکلی فقط یافته بازتاب اس  از ممکن ش

 یا است بوده ایران در خواهی دموکراسی و دموکراسی از شکلی قالب در مبارزه و تخاصم

ـــی موقت هايبلوك از یکی ایران انقالب موفه و الکالو تعبیري به  گرايکثرت دموکراس

  بوده. ایران اجتماعی قلمرو در رادیکال

ـــی رخداد ینترمهم ـــیاس ـــروطه انقالب ایران تاریخ س  انقالب یک انقالب این بود. مش

ـــلی نشـــانه عنوان به گرایی انونق« ).1389 بود(کشـــاورز، دموکراتیک  مرکزي دال و اص

 عامل ترین مهم خواهی،آزادي فرعی نشـــانه با اســـتوار پیوند در ایران مشـــروطیت گفتمان

 استبدادطلبی یعنی آن »مخالف« و »دشمن« گفتمان با تقابل در مذکور گفتمان بخشی هویت

شروطه گفتمان در سازيغیریت فرایند بود. شتر خواهی م  عقالنی دفاع بر مبتنی چیز هر از بی

 و چی شــانه مدیر»(گرفتمی صــورت اســتبدادي نظام ســلطه از آزادي و قانون حکومت از

   یافت. رواج ایران در خواهی دموکراسی و دموکراسی دوران این در ).1394 سلیمانپور،

سی ست مردمی کنش از ايحوزه دموکرا  تحقق براي زیادي تاریخی هايدرگیري که ا

صه به مفهوم این ورود با است. آمده وجود به آن ست عر  به زیادي تغییرات زمین ایران سیا

ـــروطه از پیش تا آمد. وجود ـــامان بدون ايتوده مردم مش  برابر در که بود نایافته تمایز  و س
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ست طبقه سلط نظام یا فراد شت. قرار یافتهسازمان گروهی عنوان به م   همه در تقریبا مردم دا

 قدرت و کننده تعیین نقش از ولی داشـته؛ حضـور سـامانبی شـکل به ایران تاریخ هايدوره

 عقالنیت از ايبرهه به مردم مشـــروطه دوره از تقریبا اســـت.بوده خبربی خود بخشســـامان

 و پذیر آسـیب دموکراسـی دوران این در شـد. دموکراسـی خواهان و یافت دسـت سـیاسـی

سی تا بود آن از مانع خود امر این و بود ناپایدار ستحکم سنگر در را خود بتواند دموکرا  و م

 مســتقر نظم شــدن ســســت با مردمی هايجنبش دهد. قرار مســتقر نظم برابر در مبارزه دائمی

 -مردمی ســـامانبی توده این هماهنگی عدم و شـــکلیبی یعنی-فرودســـت طبقه در موجود

 منســجم و یافتن شــکل کند. محکم را پایدار و یافتهشــکل دموکراســی هايپایه توانســتمی

ــدن ــت طبقات ش ــدن محکم و فرودس ــیهاي پایه ش  علیه مدت بلند مبارزه اجازه دموکراس

 را ســـیاســـی ايمبارزه هماهنگی و عقالنیت نوعی نگاه این در داد.می را فرادســـت طبقات

 هدفبی طغیان و آشوب دیگر و آمدمی وجود به دموکراسی چارچوب در که دادمی شکل

  شود. پیشین مسلط نظم تحکیم به منجر باز که نبود سابق شکلیبی و نظمیبی چارچوب در

 بنديمفصل ایران در گراکثرت رادیکال دموکراسی موقت(گفتمان) هايبلوك از یکی

سالمی انقالب سان مدرن، دوران در بود. ایران ا سته و ویژه جایگاه داراي ان  در شد. ايبرج

 چه که دادمی نشـــان و کردمی تعیین را حقیقت او خود و بود انســـان حقیقت، دوره، این

 به خدمت در چیز همه گویی دوره، این در نیست. حقیقت چیزي چه و است حقیقت چیزي

 تا نخســت قرن قدســی(از اپیســتمه حقایق و مفاهیم از برخی اگرچه شــد؛می خالصــه انســان

 رواج دوره این در مشــروطه) از پیش تا هفت قرن حدود قدســی(از نیمه و هفتم) قرن حدود

 این انسان براي آنچه هر و رنج سختی، دیکتاتوري، سلطه، قید از خواستمی انسان داشت،

 و آزادي رفاه، دموکراسی، همکاري، چون مفاهیمی و شود خالص نمود،می نامناسب دوره

 داشت اساسی حقوقی دوره این در انسان کند. هاآن جایگزین را دانستمی خود حق هرچه

ـــتمی که ـــت هاآن به خواس  برخوردهاي وجود با -مدرن دوران به ایران ورود با یابد. دس

ـــی اندیشـــه در زیادي تغییرات -مدرنیته با گوناگون ـــیاس  آمد(ن.گ. وجود به ایرانیان س

  ).1394 متقی، و برخورداري

شروطه انقالب از بعد تدریج به که تغییراتی  علیه را دامن دراز ايمبارزه آمد، وجود به م

 در بودند. آن اشکال همه در دموکراسی خواهان مردم مبارزه این در داد. شکل موجود نظم

 هايقطعیت نیز و فرادست و مسلط گفتمان تولیدي هايیکپارچگی و هافراروایت تنازع این

ــت تکثر، پذیرش به را خود جاي تدریج به اجتماعی ــس  اجتماعی امر در قطعیت عدم و گس
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 موجود نظم مرزهاي شــکســتن و دموکراســی ســوي به حرکت و تغییر براي روشــی که داد،

   بود.

 وجود قدرت علیه مبارزه در ناپذیري اجتناب یا طبیعی امر هیچ موفه و الکالو نظر بنابر

ـــت. انقیاد خود موقعیت نتیجه فقط انقیاد علیه مبارزه ندارد.  معتقدند فوکو مانند دو این نیس

 گوناگونی اشکال مقاومت که گویندمی اما دارد؛ وجود هم مقاومت هست قدرت هرجا که

صلتی مقاومت موارد از ايپاره در فقط و دارد سی خ  انقیاد علیه مبارزه به و کندمی پیدا سیا

  ).239 :1392 موفه، و شود(الکالومی ختم آن مناسبات و

ـــتقر نظام علیه زیادي مبارزات ایران تاریخ طول در اگرچه ـــلط نظم و مس ـــورت مس  ص

 نظر در را موجود نظم تغییر خاصی شرایط تحت و مبارزات این از خاصی اشکال اما گرفته؛

ـــته ـــت داش ـــد مبارزه هدف ... و قانون حاکمیت برابري، مثال آن طی که اس  ادامه در و باش

  شود. برساخته روابط در سوژه از خاصی شکل و کند تغییر اجتماعی مناسبات

 که اســت جمعی کنش ظهور گفتمانی شــرایط شــناســایی موفه و الکالو محوري مســئله

ـــت نابرابري علیه مبارزه بر ناظر ـــبات و اس ـــد.می چالش به را انقیاد مناس  پی در هاآن کش

  رابطه به )Relation of subordination(انقیاد رابطه آن در که هســتند شــرایطی شــناســایی

ـــرکوب یل )Relation of oppression(س بد ـــودمی ت جب به و ش  در را خودش آن مو

 چگونه که اســت این مســئله این بنابر ).240 بخشــد(همان:می قوام تخاصــم نوعی چارچوب

سبات صمی انقیاد روابط که آنجا از گیرد.می شکل انقیاد روابط از خارج سرکوب منا  تخا

 آورد،می پدید اجتماعی عامالن میان را متفاوتی مواضــع فقط انقیاد رابطه و ندارند خود در

صم پس ضعیف اندازه به فقط تخا ست سوژگی موقعیت مثبت جایگاه ت  ظهور امکان فرود

  کند.می پیدا

ـــم موقعیت در را خود هااین مانند یا برده رعیت، نگاه این با  چون دهند،نمی قرار تخاص

ــتقري نظم در ــت. کرده تعریف هاآن براي را جایگاه این که دارند قرار مس  از گروه این اس

 هر ذاتی حقوق مانند متفاوت گفتمانی بنديشـــکل بر تکیه با فقط مردم یا فرودســـت طبقه

 وضـــعیت این در که کنند تبدیل تخاصـــم بر مبتنی ايرابطه به را خود خنثاي رابطه انســـان

 ســرکوبی رابطه هیچ کهاین یعنی گفته این شــود.می ســرکوب رابطه به تبدیل انقیاد رابطه

 بنديمفصل وسیله به انقیاد گفتمان ندارد. وجود است گفتمانی که بیرونی امر حضور بدون

شانه همین ست بیرونی ن  برخی اتتأثیر معنا این در ارزيهم منطق شود.می وقفه دچار که ا

 تاریخ در حاکمیت موجود نظم مورد در اگر کند.می دیگر برخی جایگزین را هاگفتمان از
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ـــروطه از پیش تا کهچنان ایران،  عنوان به را مردم که هاییگفتمان مجموعه بود، رایج مش

 شکل مشروطه کردند،می تثبیت فرودست موضعی در را هاآن همچنان ساختند،برمی سوژه

  گرفت.نمی

ـــکال بنديمفصـــل براي دموکراتیک گفتمان که زمانی از فقط گفتمان نظریه در  اش

 انواع برابر در مبارزه که آیدمی پدید شــرایطی شــود مطرح انقیاد برابر در مقاومت مختلف

ــازد(همان:می ممکن را نابرابري ــروطه درباره ).241 س ــنایی مش  وقوع و غرب با ایرانیان آش

ــت پیدایش باعث غرب، در گوناگون هايانقالب ــروطه نهض ــد. مش ــتا این در ش  منطق راس

ساسی ابزار به ارزيهم  کل یک همچون اجتماعی پیکره شود.می تبدیل سیاسی امر تولید ا

ــور ــودمی تص ــع در افراد گویی که ش ــده تثبیت گوناگون مواض  نگاه این که زمانی تا اند.ش

 مناســبات تکرار جز چیزي ســیاســت باشــد حاکم اجتماع نهادهاي و اجتماعی امر بر گراکل

  کند.می تولید را منقاد هايسوژه از یکسانی نوع که نیست مراتبی سلسله

 را سرکوب رابطه شالوده تفاوت، از ايبسته نظام همچون انقیاد روابط ایجاد امکان عدم

ــکل ــی هايهویت که قلمروهایی آمدن وجود به دهد.می ش ــیاس ــی س  ظهور هاآن در خاص

شانه و گونگیگفتمان حوزه وجود و یافتمی صل امکان آن هر که هایین  در هاآن بنديمف

 که کند بدل ســرکوب رابطه به را انقیاد رابطه توانســتمی لحظه هر داشــت، وجود گفتمان

 همین از و )1391 موفه، است(ن.گ. سیاسی امر اصلی عنصر تخاصم بود. تخاصم آن نتیجه

    سازد.می ممکن را تغییرات رو

صم ضع میان ارزهم جابجایی و تخا  کند: بروز شکل دو در تواندمی متمایز سوژگی موا

 تصــور جابجایی دلیل به که اســت بوده موجود قبل از که انقیادي روابط در تردید نخســت،

ــرکوب روابط قالب در دموکراتیک، ــل س ــود.می بنديمفص  یک حق نفی مثال عنوان به ش

ـــرکوب رابطه به تبدیل را انقیاد رابطه جامعه، مردمی هاياقلیت از اقلیت  دوم کند.می س

صل صري بنديمف شکال که موجود گفتمان(هاي) در تازه عن  پدید را نابرابري از جدیدي ا

 اجازه چهآن« مورد دو هر در کند. تخاصم جایگاه را سوژگی مواضع تواندمی که آورندمی

ـــکال دهدمی ـــلت مقاومت، اش  بیرونی گفتمانی وجود بگیرد، خود به جمعی مبارزات خص

  ).248 :1392 موفه، و الکالو»(شودمی تفاوت قالب در انقیاد تثبیت از مانع که است

ـــیار مبارزات از ايمجموعه اجتماعی جدید هايجنبش ـــکل را متفاوت بس  اند،داده ش

 هاآن مشــترك وجه که ... و فمنیســتی گرایی، اقتدار ضــد شــناختی، بوم شــهري، مبارزات

 تخاصـــمات ســـرعت به مبارزات گونه این اســـت. کارگري طبقات مبارزات از تمایزشـــان
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 عمل وارد انقیاد از خاصــی نوع علیه و کنندمی منتشــر و کنندمی بنديمفصــل را اجتماعی

  شوند.می

ــبات ســطح در تغییراتی مجموعه مشــروطه، از بعد مجدد یابیســازمان از متنی در  مناس

 در هاییدگرگونی ســبب که شــد ایجاد جدیدي هژمونیک صــورتبندي و داد رخ اجتماعی

  دوره به سنتی دوره از ایران گذار زمزمه با و مشروطه از بعد شد. مستقر نظم و دولت شکل

 زندگی مرزهاي همه و نهاد گام ایران به داريسرمایه تدریج به مدرنیزاسیون شروع و مدرن

 کار، نیروي فروش خاطر به فقط نه فرد« جدید جامعه در برگرفت. در را جمعی و فردي

ند دیگر متعدد اجتماعی روابط در وي ادغام رهگذر از بلکه  فراغت، اوقات فرهنگ، مان

ــرمایه منقاد مرگ حتی و ازدواج آموزش، بیماري، ــود.می س  هیچ که اســت این امر واقع ش

 و الکالو»(باشد گریخته داري سرمایه چنبره از که نیست فردي یا جمعی زندگی از قلمروي

 مناســبات از بســیاري اجتماعی، زندگی شــدن کاالیی و مصــرف به نیاز ).250 :1392 موفه،

شین اجتماعی شت میان از را پی شاند. آن جاي به را کاال روابط و بردا  جدید، جامعه دل در ن

   گرفت. شکل انقیاد جدید اشکال علیه ايتازه هايمقاومت

 مدرنیزاسیون تبعات سایر و زیست محیط تخریب و آلودگی طبیعی، منابع رفتن دست از

 اجتماعی فضــاي دارانهســرمایه اشــغال برابر در مقاومت متنوع اشــکال مبین شــدن صــنعتی و

ست. شد ا صادي، ر سترش اقت شینی گ ضور و شهرن شیه در عوام ح  هايمحله و شهرها حا

 را جدیدي مســائل مجموعه عمومی خدمات و کاال گســترده فقدان و شــهر درون نامناســب

 دعوي طرح و هانابرابري علیه مبارزه براي قلمروي توانندمی هرکدامشـــان که پدیدآورد

 متنی در باید را ایران شده مصرفی جامعه افراد جدید نیازهاي این باشند. ايتازه حقوق براي

   کرد. جستجو رفاه دولت از

ید بدون لت ترد فاه دو یده ر یده پد لت این اســــت. مبهمی و پیچ مات مدرن، دو  خد

 دیگر جاهاي در دولت این کرد. ارائه ... و پیري بیکاري، بیماري، براي مختلفی اجتماعی

 گســترش را خود فعالیت حوزه شــده ناچار فرهنگی و اقتصــادي اجتماعی، فشــارهاي تحت

 نظمیبی و اغتشاش عدم و بهتر هماهنگی براي و بردارد گام تريگسترده محدوده در و دهد

 کار زمان مدت تعیین تصادفات، و بیکاري بیمه مانند مختلفی هاییسیاست اجتماع سطح در

  کند. وضع ... و

 شدناداري و ساالريدیوان رشد با اجتماعی بازتولید گسترده سطوح در دولت مداخله

ــد همراه آن هايرویه ــدن کاالیی کنار در که ش ــاد و نابرابري عمده منابع از یکی به ش  تض
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سی کرده، دخالت دولت که قلمروهایی تمامی در شد. تبدیل سبات شدن سیا  اجتماعی منا

 جدید هايتخاصم متضمن شدناداري پیامدهاي دارد. قرار جدید متعدد تخاصمات بنیان در

 که است سوژگی مواضع ایجاد یعنی اجتماعی، هویتی ایجاد به وابسته همیشه تخاصم است.

به چند نحوي به ته تعین جان ناي بر باشــــد. یاف یان ارزيهم مب ـــر از ايمجموعه م  یا عناص

 بیرون مجموعه از دارند قرار آن با تقابل در که را هاییارزش یا عناصر سایر که هاییارزش

ـــیم دیگر بار کار این با کنند.می قلمداد خارجی واقعیتی همچون را هاآن و رانندمی  تقس

  نماید.می رخ اجتماعی فضاي

 هاياقلیت یا زنان مبارزات مانند قدیم مبارزات ســـازيرادیکال و جدید مبارزات در

ید را قومی نه منظري از با گا بات تحوالت به دو ـــ ناس ماعی م ید اجت جه که فهم  ممیزه و

ـــورت ـــروطه از بعد تاریخ هژمونیک بنديص ـــت ایران مش ـــاخص نیز و اس  نوعی تأثیر ش

به ماعیِ زندگی جدید قلمروهاي در جاییجا ـــور اجت نه برابري تص ها  که اســــت ايخوا

   است. کرده مطرح را جدید حقوق مطالبه و انقیاد روابط از پرسش براي الزم چارچوب

 که گفتمانی پراکندگی تصـــدیق و یکپارچه موجودي منزله به ســـوژه از پوشـــیچشـــم

 نظري موضع اعالم از بیش چیزي متضمن شوند،می ایجاد آن چارچوب در گفتمانی مواضع

ــت: عام ــرط هاآن اس ــروري ش ــیدن براي ض ــت کثرتی درباره اندیش  که جوامعی در که اس

 این آیند.می پدید تخاصمات درونش از است، رسیده معینی آستانه به دموکراتیک انقالب

ــوع ــرایط آن مبناي بر که گذاردمی ما اختیار در را نظري قلمروي موض  و فهم براي اولیه ش

ـــی مفهوم درك ـــود.می فراهم گراکثرت و رادیکال دموکراس  گویندمی موفه و الکالو ش

 پس داد، ارجاع مثبت و واحد بنیانیِ اصلی به تواننمی را سوژگی مواضع بپذیریم که همین«

ــم توانمی ــم، کرد. تلقی رادیکال را گرایی)(کثرتپلورالیس  رادیکال جایی تا فقط پلورالیس

ـــت ـــل ها،هویت گراییکثرت این موارد از هریک که اس  خود در نیز را خودش اعتبار اص

 یا منبع معنا، مراتب سلسله براي مثبت ذاتی یا متعالی ايزمینه در اصلی چنین کهآن بی دارد،

 به است دموکراتیک رادیکال، پلورالیسم این شود. جستجو هاآن مشروعیت براي تضمینی

 برابري تصـــور هايجاییجابه نتیجه هاهویت از یک هر مســـتقالنه یابیشـــکل که معنا این

 غیر چیزي خود اولیه معناي در پلورال و رادیکال دموکراسی پروژه رو این از است. خواهانه

 ارزهم طلبِ مساوات منطق تعمیم پایه بر قلمروهایی بیشینه سازي آیین خود سر بر مبارزه از

  ).259-258 :1392 موفه، و الکالو»(نیست

 ایران معاصـــر تاریخ در یکپارچه توده و گروه یک منزله به مردم از برداشـــت کههمین
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 که شد فراهم ايحوزه در تخاصمات از تکثري شناسایی امکان آن، تبع به شد گذاشته کنار

حت مه و مردم نام ت یت نیز و - عا عادهفوق اهم یت این قدرت ال  عمق براي متکثر جمع

 در تحول نتیجه مردم تنوع گستردگی شدند.می بنديدسته  -دموکراتیک فرایند به بخشیدن

 به هاآن تأثیر که هاییتخاصـــم کثرت اســـت. هاآن زندگی فرهنگ در تغییر و دولت نقش

ـــتهم و یافته تعین چندجانبه نحوي  گیرد.می قرار دموکراتیک انقالب چارچوب در گراس

یک انقالب به قلمرو آن در فقط که اســــت قلمروي دموکرات ـــور بر مبتنی جایی جا  تص

 عمل آن در تصــور این که را جهتی عرصــه این وجود این با کند.می عمل طلبانهمســاوات

 در بحرانی به تازه حقوق و جدید تخاصــمات تکثر شــک بدون کند.نمی بینیپیش کند،می

 غیر بحران این بر غلبه شــکل اما شــد؛می منجر مشــروطه از بعد دوره هژمونیک بنديشــکل

 وضــوح به انقیاد علیه مبارزه اشــکال و حقوق تعریف شــیوه که طوري به بود بینیپیش قابل

 معنی تنوع این آمد.می وجود به واقعی معنایی چند نوعی وضـــعیت این گرفت.نمی شـــکل

 یک ایجاد گفتمانی هايصورت از کثرتی لذا است، تخاصم گفتمان ایجاد شیوه به مشروط

  دارد. وجود انقیاد مختلف هايشیوه مبناي بر تخاصم

ــم، هر ــناوري دال تخاص ــت ش ــکل که اس ــل ش ــر دیگر با آن بنديمفص  یک در عناص

 بعد مبارزات که دهدمی اجازه ما به موضوع این نیست. معلوم پیش از اجتماعی صورتبندي

ـــروطه انقالب از  انکار از متنی در جدید مبارزات کنیم. جدا آن از پیش مبارزات از را مش

 تخاصــم حدود مشــروطه از پیش مبارزات در دهد.می رخ معین و پایدار نســبتا هايهویت

سوس ست هژمونیک بعد و بود مح ست چون بود، غایب سیا شروطه از پیش سیا  بر مبتنی م

 شـــدن مبهم به هاهویت ناپایداري و ســـوژگی مواضـــع کثرت امروزه بود. ســـرکوب رابطه

ــت مرزهاي ــیاس ــده ختم س ــت. ش ــاختگی اس ــم مرزهاي بودن س ــبب تخاص  و ناپایداري س

سیم و شده اجتماعی امر درونی مرزهاي مداوم جاییجابه شوار را آن بندي تق  و سازدمی د

   یابند.می نسبی ثباتی هژمونی وسیله به شودمی محسوب متن نوعی خود که مرزها این

 ترمناسب دموکراتیک رادیکال اهداف پیشبرد و دموکراسی تعمیق براي سیاسی هویت

 لیبرالیســـتی آراي در که گونهآن نه شـــهروند دارد. تعلق شـــهروند به هویت این و نمایدمی

ست خودي بلکه شود؛می یاد حقوق حامل گونهاتم ذره یک مثابه به آن از و شده مطرح  ا

ـــرایط این در دارد. جاي جامعه، بطن در که ـــاي ش  محفوظ باید رادیکال قطعیت عدم فض

 قواعد دارد. ضـــرورت پلورالیســـتی هايتفاوت و تنوعات تقویت و حفظ جهت زیرا بماند،

 فراهم را آن شــرایط یا بکشــد چالش به را ســلطه اشــکال همه باید اجتماعی چنین بر حاکم
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      ).263-262 :1383 کند(قاسمی،

 استقالل و وحدت بنیادینِ ارزش دو تا است تالش در رادیکال و گراکثرت دموکراسی

 متحد یکدیگر با مختلف هاينهضــت نخســت پس کند. تقویت و حفظ زمانهم طور به را

 کنند پیدا گرهگاهی نقطه یک عالیق، و منافع مشترك پیشبرد و همبستگی بیان در و شوند

مان یک و ـــکل را موقت بلوك یا کالن گفت مان دهند. ش  کالن این در موجود هايگفت

مان ـــتی جریان در گفت مان دیگر با مذاکره و همزیس ـــکل هاگفت  خود به تريتازه هايش

سته دموکراتیک هايجریان ترتیب این به گیرند.می  تعامل جریان در را خود هايهویت پیو

 نیز و رگه چند و جدید هايهویت فرایند این در کرد. خواهند بازســـازي هاگفتمان دیگر با

ـــکل موقت هايبلوك  این وارد دموکراتیک هايارزش و معانی طریق این از گیرند.می ش

 عنوان به هاارزش این شـــود.می ســـرریز اجتماع هايعرصـــه دیگر به و شـــودمی هاگفتمان

 سازينهادینه دموکراتیک انقالب هدف دارد. قرار هاگروه سیاسی افق در آورالزام نیروهاي

عانی همین هاي در هاارزش و م ـــتر ماعی بس ید اجت کت این اســــت. جد  مفهوم حول حر

 اقتضــایی و موقت و ذاتی کثرت تنوع، شــهروندي مفهوم در« گیرد.می صــورت شــهروندي

یريشــــکــل و هویــت بودن مالت از آن پــذ طوح تعــا گون ســــ ــا ظر مــد گون  قرار ن

  ).264همان:»(گیردمی

 به را فردي حقوق تواننمی هرگز است. وابسته دموکراتیک حقوق به شهروندي مفهوم

 را معینی ســوژگی مواضــع که اجتماعی مناســبات از متنی در مگر کرد، تعریف مجزا نحوي

  رابطه در که کندمی دیگري هايسوژه متوجه را ما حقوق مسئله نتیجه در کند.می مشخص

 معناي به را دموکراتیک حقوق مفهوم باید رو، این از دارند. مشـــارکت مشـــابه اجتماعی

مال جمعی طور به فقط که کرد درك حقوقی ـــوندمی اع  نیز را دیگران برابر حقوق و ش

ــاهاي گیرند.می مفروض ــازنده فض ــبات س ــیار توانندمی مختلف اجتماعی مناس  متفاوت بس

 هااین مانند و هازوج همسایگی، شهروندي، تولید، روابط روابطی چنین کهاین به بسته باشند

 کالســیک معنی به شــهروندي محدوده از دموکراتیک حقوق موفه و الکالو نظر در باشــد.

مه و رودمی فراتر آن ـــطوح ه ماعی امر س هایی و گیردمی بر در را اجت ند قلمرو  امر مان

 کشــیده پرســش به باید که داندمی ســاختگی را هاآن مرزهاي و ســیاســی امر و خصــوصــی

  ).284-283 :1392 موفه، و شوند(الکالو

 در و است مخالف سلطه اشکال همه با رادیکال گرايکثرت دموکراسی اوصاف این با

ستا این ستگاه و هاشیوه همه را شکوك را سازيعادي هايد  نهادهاي رو، این از داند.می م
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 فرهنگی هايرویه و اجتماعی ســاختارهاي دولت، هايدســتگاه دموکراتیک، غیر اقتصــادي

 اندپراکنده جامعه ســرتاســر در که دموکراتیک نیروهاي با حال عین در و گیردمی هدف را

ـــی، نظام حقوقی، نهادهاي« کند.می همکاري  مقاومت هايگفتمان و کار روابط آموزش

 در رو این از و دهندمی شــکل را اجتماعی اعتراض اصــیل اشــکال اي،حاشــیه هايجماعت

ــهیمند گفتمان غناي و پیچیدگی ــی برنامه که س ــاس بر بایدمی رادیکال دموکراس  بنا آن اس

  ).293-292 :1392 موفه، و الکالو»(شود

  پهلوي عصر در گفتمانی تنازع-3-1

ـــتمی انقالبی گفتمان یک یافتن بازتاب نحوه و قابلیت فهم براي  چون: عواملی به بایس

 در آن توانایی انقالبی، گفتمان دسترسی قابلیت و اعتبار قابلیت انقالبی، گفتمان معنایی نظام

 انقالبی، گفتمان اســطوره بودن فراگیر و اســتعاري ســطح فراگیر، ارزي هم زنجیره تشــکیل

 (کشـــاورزنمود توجه مخاطب جوامع گفتمانی شـــرایط و جهانی هايرقابت وها پادگفتمان

  .)1394 ناصرخاکی، و شکري

ـــیاري به ایران مردم پهلوي دوره در کهاین وجود با ـــت خود حقوق از بس  و یافتند دس

ـــرفت حال در را خود ایرانی جامعه ـــعه و پیش  کنار در ايتازه هايگفتمان دید،می  توس

ـــل و معنی تغییر طرد، با ها، گفتمان این از هریک آمد. وجود به پهلوي گفتمان  بندي مفص

 بندي مفصــل ایران ســیاســی فضــاي گونگی گفتمان یا گفتمان حوزه در موجود هاينشــانه

 صــورت پهلوي دوره ســیاســی فضــاي در را جدیدي هايگفتمان خرده و شــکل را ايتازه

ــت مثال دادند. ــیاس ــانه  از س ــالم دال از پهلوي گفتمان که بود هایینش   حوزه به و گرفته اس

 اسالم دال به را سیاست جدید بندي مفصل با خمینی امام ولی بود؛ فرستاده گونگی گفتمان

   شد. اسالمی حکومت تشکیل و پهلوي سلطنتی حکومت رفتن کنار خواهان و افزود

 عدالت، آزادي، قانون، مردم، چون هایینشانه پهلوي گفتمان مخالف هايگفتمان خرده

سالم ستیزي، ظلم سی ا صل را ... و سیا  هايتفاوت وجود با هاگفتمان این کردند. بندي مف

 این بودند. صدا یک هم با پهلوي حکومت با مخالفت در کم دست داشتند هم با که زیادي

شانه بندي مفصل با ها،گفتمان  پهلوي گفتمان برابر در را واحد گفتمان یک مشترك، هاين

 به اتکاي اقتدار، پیشــرفت، ملیت، شــاه، ایران، چون هایی نشــانه پهلوي گفتمان در آفریدند.

 سنت، سیاسی، اسالم چون هاییدال و شد بندي مفصل سلطنت مرکزي دال حول ... و غرب

 مدنی، آزادي هايدال مخالف گفتمان فرســتاد. گونگی گفتمان حوزه به ... و دموکراســی

  کرد. بندي مفصل انقالب مرکزي دال حول ... و مردم استقالل، اساسی، حقوق
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 هاينابرابري طرف یک از پهلوي، دوره در توسعه یا شدن مدرن سوي به ایران حرکت

ــادي-اجتماعی ــتر را اقتص ــو دیگر از و کرد بیش  را نابرابري این درك توانایی و امکانات س

 نظر از نابرابري داد، تغییر را جامعه ارزشــی نظام از بخشــی توســعه، که جاآن از  کرد. فراهم

شد بود. تحمل غیرقابل مردم صادي ر شت تداوم انقالب آغاز تا که سریع اقت  سو یک از دا

شد سبب شور در درآمد ر شر پیدایش موجب سو دیگر از و ک سط ق  عنوان به که شد متو

 انتقال پایین قشر به تدریج به را باال قشر جدید هايارزش باال، و پایین قشر بین اتصال حلقه

ــه جریان طریق این از داد. ــار همه اجتماعی مقایس  کاالهاي ورود برگرفت. در را جامعه اقش

ـــر جانب از ثروت نمایش همچنین و جدید ـــاس باال، قش ـــرهاي در را نیاز احس  ترپایین قش

شد که طوري به داد؛ افزایش شتر نیاز ر شد از بی سه، این راه از بود. درآمدها ر ساس مقای  اح

شتر رفاه و جدید کاالهاي به نیاز ضاي در موفقیت عدم یافت. افزایش بی ساس نیازها،  ار  اح

سبی محرومیتی سترش مردم بین در را ن شتند چهآن به مردم داد. گ ضی دا  هم باز و نبودند را

 براي امکانات شــد.می بیشــتر نارضــایتی احســاس آن پی در و خواســتندمی بیشــتر و بیشــتر

سبی محرومیت رفع و نیازها کردن برطرف  بین نسبی محرومیت احساس اما یافت؛ افزایش ن

 راه جامعه مختلف ســطوح به این از و بود گســترش به رو همواره روشــنفکر و متوســط قشــر

ضایتی این یافت.می ست نار سط نخ  دلیل به آمریکا بین، این در شد. کنترل مخفی پلیس تو

ــم، رشــد ــر حقوق رعایت به وادار را ایران دولت کمونیس ــتار و کرد بش  کردن فراهم خواس

ضاي سی، فضاي آزادي این نتیجه در شد. آزاد سیاسی ف ضایتی ابراز موانع سیا شته نار  بردا

ضایتی و شد شار همه بین سرعت به نار سترش جامعه اق  مذهبی شئونات به توهین یافت. گ

 رفیع شد(ن.گ. مردم و دولت بین شدید تضاد و نارضایتی انفجار سپس و جرقه باعث نهایتا

  ).104-69 :1384 پور،

 برادري، شـــناور هايدال که مذهبی بود. مذهب گفتمان این گیريشـــکل مرکزي دال 

ـــتکبران و ظالمان با مقابله و مظلومان از دفاع برابري، ـــت خود با را مس  گفتمان یک و داش

 بر  را خود پیروان مذهبی، گفتمان مرکزي دال عنوان به روحانیت بود. داده شکل را فراگیر

 بســیج کارآمد و موثر شــکلی به دینی رفتارهاي دیگر و زنی ســینه هايهیات الگوي اســاس

ند. مانی ایران در مذهب که جاآن از کرد مه گفت مان رهبري بود، گیره  به و انقالب گفت

   شد. بندي مفصل دال این حول دیگر هايدال و بود مذهب انقالب مرکزي دال نوعی

  انقالب از بعد گفتمانی تنازع-3-2

سالمی انقالب پیروزي از پس شی و ا  به مخالف هايگفتمان پهلوي، گفتمان شدن متال
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 تشــکیل و ســیاســی قدرت آوردن دســت به براي گفتمانی نزاع این پرداختند. گفتمانی نزاع

ــالم« گفتمان بین این در بود. حکومت ــی اس ــیاس  گرجی، پورعلی»(خمینی امام رهبري به س

 یا و کند طرد را هاگفتمان دیگر و دهد نشان غالب گفتمان عنوان به را خود توانست )1393

   ببرد. میان از کلی به را هاآن از برخی

 حاصل یافت، تبلور اسالمی جمهوري سیاسی نظام شکل به که اسالمی انقالب گفتمان

 هايگروه مرکزي دال خود اســالم بود. اســالمیت و جمهوریت مهم نشــانه دو بندي مفصــل

ـــالمی  گرد گفتمان یک در هم با را فقیه والیت و فقه روحانیت،هاي نشــــانه که بود اس

 لیبرال و ســکوالر هايگفتمان در آزادي و قانون مردم،هاي نشــانه دیگر ســوي از آورد.می

صل جمهوري دال حول سالم، بودند. شده بندي مف شه فقیه والیت و فقه روحانیت، ا  در ری

 گروه دو این اگرچه تجددگرایی. در ریشــه آزادي و قانون جمهوري، و دارند گراییســنت

 گفتمان اســتعاري فضــاي ســایه در ولی، بودند؛ ذاتی تضــاد و ناســازگاري دارايها نشــانه از

ستعاري فضاي شدند. بندي مفصل »امام« شخصیت حول هم با هاآن همه اسالمی انقالب  ا

 فضــایی اســاس در گیرد،می شــکل شــودمی بحران دچار حاکم گفتمان که شــرایطی در که

ست. تخیلی و آرمانی ضاي این بودن واقعیت از دور علت به ا ضادهاي گفتمانی، ف  موجود ت

 آن در را خود هايآرمان سیاسی هايگروه و مردم همه رو، این از شود.نمی آشکار آن در

 گرایان سنت و دیدندمی جمهوري در را خود هايآرمان گرایان تجدد کشند.می تصویر به

 و گفتمان این غلبه با داشتند. ذهن در اسالمی حکومت از که تفسیري در را خود هايآرمان

ــکیل براي تالش ــی نظام تش ــیاس ــور، اداره براي س ــادها کش  عمل در زیرا نمودند؛ روي تض

   ).141-136 :1387 سلطانی، ندارد(ن.گ. وجود هم به متضاد هايآرمان همه پیوستن امکان

 اقشــار و ســیاســی هايگروه همه میان در همدلی باعث که انقالب اول اســتعاري فضــاي

 اسالمی جمهوري نام براي فقط مردم درصدي 2/98 حضور بود. موقتی بسیار بود شده مردم

 مشاجرات نبود. درمیان آن اصول چگونگی و اساسی قانون از صحبت زمان آن در زیرا بود؛

سی قانون سر بر شدید سا صل واقع در و ا شتند سعی گرایان سنت که فقیه والیت ا  در دا

 شهرستان و استان شوراهاي انتخابات در که کرد ایجاد فضایی چنان بگنجانند اساسی قانون

 شرکت داشتند راي حق که کسانی از درصد 10 تنها شد برگزار سال همان در بعد مدتی که

 اسالمی انقالب گفتمان استعاري فضاي تدریجی شدن محو از بود اينشانه خود این کردند.

  ).1387 سلطانی، داد(ن.گ. تضاد و تقابل به را خود جاي استعاري فضاي این بود.

 شــکل پهلوي گفتمان با ســازي غیریت از را خویش هویت که اســالمی انقالب گفتمان
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عد بود؛ داده هاي انقالب پیروزي از ب فاوتی خارجی و داخلی غیر کل را مت ـــ  غیر داد. ش

ــت گفتمان این خارجی ــرق بلوك نخس ــد. محدود آن دامنه تدریج به که بود غرب و ش  ش

 انقالب و شدند خارج دایره این از انگلیس حدي تا و اروپایی کشورهاي از بعضی شوروي،

 نماد اســرائیل و آمریکا کند.می معرفی خود خارجی غیرهاي را اســرائیل و آمریکا اســالمی

 است. جهان مظلومان حامی اسالمی انقالب و هستند و بوده ... و مستضعفین دشمن استکبار،

ـــت باید ـــکیل که دانس ـــیه جهت در همواره خارجی غیرهاي تش  داخلی غیرهاي رانی حاش

ساب گیرد.می صورت  هاگفتمان مهم ابزارهاي از نیز خارجی غیرهاي به داخلی غیرهاي انت

 برآورده امکان چون عمل عرصـــه در اســـت. داخلی رقیب هايگفتمان طرد و حذف براي

سته کردن سی هايگروه همه هايخوا شت وجود سیا ساب با ندا  به ترضعیف هايگروه انت

ستند خارجی غیرهاي منافع خدمت در هاگفتمان این اینکه و خارجی غیرهاي  از نمادي یا ه

 هايگفتمان از بســیاري طرد یا رفتن حاشــیه به ســبب داخلی ســازي غیریت تدریج به ها،آن

 از بخشـــی و شـــد هژمونیک روحانیت گرايســـنت گفتمان فقط بین این در و شـــد انقالبی

    شد. رانده حاشیه به داشت تجددطلبی در ریشه که انقالب گفتمان

 و انقالب هايگفتمان دیگر با اســالمی گفتمان گفتمانی تنازع به توجه با کار ابتداي در 

 فراهم طلبی اصــالح و اصــالح تجدد، براي فضــایی هیچ تحمیلی جنگ دوره در آن از بعد

سالمی گفتمان چون شد؛نمی ست باید غالب گفتمان عنوان به ا  و کردمی حفظ را خود نخ

 تا 1358 ســال از ایران اســالمی جمهوري اول ســاله ده دوره  رفت.می اصــالح ســراغ به بعد

ست: متمایز ویژگی دو داراي 1368 ضور و جنگی شرایط وجود ا صیت ح  کاریزمایی شخ

سته در هم کنار در عامل دو این امام. سالم شدن برج شیه به و گرایانا  هايگفتمان رفتن حا

 سال تا و شد شروع 1359 سال از که ايجنگی شرایط داشت. عمیق يتأثیر دوره این دیگر

شیه به یافت، ادامه 1367 شید سرعت را داخلی غیرهاي راندن حا  در را الزم توجیهات و بخ

سالمی گرايسنت گفتمان اختیار صوال داد. قرار ا شمن مقابل در حاکم گفتمان وقتی ا  یا د

 خرده به رقابت اجازه دشــمن با مبارزه براي گیرد،می قرار خارجی قوي و بزرگ دشــمنان

ـــی فضـــاي در ترکوچک هايگفتمان ـــیاس  این از و دهدنمی را جامعه درون اجتماعی س

ـــعیت ـــتفاده هاآن حذف براي وض   مداخله کار این به موفه و الکالو نظریه در کند.می اس

 انسجام حفظ اصلی عامل گیري شکل زمان از خمینی امام حضور شود.می گفته هژمونیک

سالمی انقالب گفتمان درونی  مردم میان در که عمیقی نفوذ نیز و رهبري شیوه با امام بود. ا

ــت، ــی نظام همواره داش ــیاس ــیج را مردم و پویا را س  دلیل ینترمهم تواندمی که کردمی بس
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   ).148-136 همان: باشد(ن.گ. اسالمی انقالب گفتمان حاکمیت و تثبیت حفظ،

سالمی، گفتمان تثبیت از پس سیده آن وقت تحمیلی، جنگ از بعد و ا شانه که بود ر  هان

ـــالمی گفتمان گونگیگفتمان حوزه معانی و ـــان را خود اس ـــیت فقدان دهند. نش ـــخص  ش

 پیدایش به منجر تدریج به و داشـــت مهمی پیامدهاي تحمیلی جنگ پایان و امام کاریزمایی

ــالح و کار محافظه گفتمان دو ــد. طلب اص  اجتماع در موجود هايگفتمان دوران این در ش

 ارزي هم زنجیره ســایه در تازههاي بنديمفصــل با اجتماع در ســیال قدرت نیز و گفتمانی

 اجتماع در تســـلط بر ســـعی خود اســـتقالل حفظ با اســـالمی جمهوري گفتمان در موجود

 حیات به همچنان ایران در رادیکال گراي کثرت دموکراســـی روند این و دارند را گفتمانی

 و هادولت تغییر دهد.می شـــکل را گفتمانی موقت هايبلوك پیوســـته و دهدمی ادامه خود

  است. ایران در روند این هاينمونه مجازي هايکمپین گیريشکل نیز و سیاسیون جایگاه

  گیرينتیجه

 آغاز دموکراتیک، انقالب یک عنوان به مشروطه انقالب که دیدیم گذشت چهآن بنابر

 خواه دموکراسی موقت هايبلوك و هاجنبش پس آن از است ایران در خواهی دموکراسی

 اسالمی انقالب اند،کرده فعالیت و گرفته شکل سرکوب و سلطه اشکال علیه کشور این در

 بنابر اســت. بوده ایران در خواهی دموکراســی موقت هايبلوك این از یکی خود نوبه به نیز

سالمی انقالب گفتمان که گرفت نتیجه توانمی این سی روند نتیجه ا ست ایران در دموکرا  ا

ـــکلی که فت خود به رادیکـال و گراکثرت ش قت بلوك این ایجـاد به موفق و گر  مو

 ایران گفتمانی اجتماع عرصه در را خود هاسال توانست اگرچه گفتمان این شد. دموکراسی

 گفتمان به را خود جاي و کند تثبیت دائم گفتمان یک عنوان به نتوانســـت اما کند؛ حفظ

ــالمی جمهوري ــاخته اجازه دموکراتیک انقالب امروزي اجتماع در چون داد، اس ــدن س  ش

هدنمی را عینیتی هیچ مه و د ماعی امور ه ته اجت ـــ ند. تغییر حال در پیوس ـــت مان هس  گفت

 پیوسته را سوژه هر و کرده ایجاد متعددي سوژگی مواضع رادیکال گرايکثرت دموکراسی

ـــع این به همزمان و ـــوژگی مواض  ایجاد با ارزهم هايگفتمان بین این در خواند.می فرا س

ضع در موقتا را سوژه ارزي هم زنجیره صم اما کنند؛می تثبیت سوژگی موا  تنازع سبب تخا

سی گفتمان هايسوژه رو این از شود.می جدید هايبنديمفصل و گفتمانی  کثرت دموکرا

ـــع در رادیکال گراي ـــوژگی مواض ـــف پی در مختلف س  رابطه تبدیل و قدرت روابط کش

 داشــته یکســان قدرت همگان آن طی که روابطی هســتند. برابر روابط به ســلطه و ســرکوب

  .اجتماع جوانب همه در شوند مندبهره منابع و منافع از یکدیگر اندازه به و باشند
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