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  سخن پژوهشگاه

در  ]هـای انسـانی ریزی و ضبط و مهار پدیـده به منظور شناخت، برنامه[پژوهش در علوم انسانی 
انی در کنـار های وحیـ راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آموزه

 هـای اصـیل جوامـع، شـرط های عینی و فرهنگ و ارزش گرفتن واقعیتهای تجربی و درنظر داده
  .ها در هر جامعه است گونه پژوهش نمایی و کارآیی این اساسی پویایی، واقع

سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت
ترین مؤلفه فرهنـگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  متقن عنوان بهاسالم 

گیری از آن در پژوهش، بازنگری  قیق و عمیق از معارف اسالمی و بهرهرو، آگاهی د است؛ از این
 .ای برخوردار است مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه یساز و بومی

بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی
فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل

تجربه موفق این نهاد، زمینه . ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت
های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت

مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 .ارتقا یافت» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خدمات فراوانی به جوامع علمـی ارائـه نمـوده 
 .ه کردها کتاب و نشریه علمی اشار توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده است که از آن جمله می

علـوم «و  »علـوم سیاسـی«های  دانشجویان رشـته برای درسی منبع کمک عنوان بهاین کتاب 

 سه



نـدان بـه مطالعـات م و نیـز دیگـر عالقه» در مقطع کارشناسی و کارشناسـی ارشـد» «اجتماعی
  .فراهم آمده استسیاسی در زمینه مسائل ایران 

شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  می نظران ارجمند تقاضا از استادان و صاحب
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 

  .جامعه دانشگاهی یاری دهند
ــی ــگاه الزم م ــان پژوهش ــد از تالش در پای ــای  دان ــفه ــی،  مؤل ــای گرام ــاب آق ــر جن   دکت

ــ ــکندری و  د علیومحم ــین اس ــلمین محمدحس ــالم و المس ــز از حجــج اس ــور گرجــی و نی   پ
بابت ارائه نظریـات راهگشایشـان در ایـن اثـر سپاسـگزاری ) دارابکالیی(الوعد  اسماعیل صادق
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  مقدمه

شـد؛  یاداره مـ یل بسـته و خفقـانکران به شیدر ا یاسیس یفضا، ش١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای  با
. ت نداشـتندیـاجـازه فعال یسـتیسکو مار گـرا ی، ملیاسالم یها از گفتمان یک چیه هک یا گونه به

 یا ل جامعه تودهکران به شیه جامعه اکدتر شد یته شدکن نیبا توجه به ا یاسیس یشدن فضا بسته
گـرا و  ، ملـیاسـالم سیاسـی(ی اسـیهـای س گفتمـان. وب شـدندکسـر یمدن یدر آمد و نهادها

 یهـا ، پس از انقالب فرصت حضور در عرصـه منازعـهیب پهلووکرها شده از سر) مارکسیستی
های متفـاوتی دربـاره عوامـل شـتابزا بـه عنـوان آغـازگر  ران را بدست آوردند؛ و دیدگاهیا یاسیس

در  هـای سیاسـینقـش گـروه. م پهلوی ارائه دادنـدیسقوط رژ یوس براکانقالب و شمارش مع
از مباحث چالش برانگیزی است که در این پژوهش بررسی شـده  پیدایش انقالب اسالمی ایران

به صـورت اتمیـزه،  ش١٣۵۶ایران در سال ) mass Society( ایتوده ۀان جامعشهروند. است
هـیچ  هـای مـردم درحضور داشتند؛ و توده اجتماعی−های سیاسی و جدا از هم در بحث منفرد
برخـوردار  هـا و احـزاب از پایگـاه اجتمـاعییک از گروه سیاسی عضویت نداشته و هیچ تشّکل
بـه دلیـل  هـای سیاسـی،ها و گـروهعالوه بر بسیج توده از این رو نقش امام خمینی. نبودند

  . العاده برخوردار بود تبدیل یک شورش کور و بی هدف به حرکتی هدفمند، از اهمیت فوق
گاه در  های گفتمانی مارکسیستی، به دلیل نداشتن اعتبار میان مردم، هیچپس از انقالب، ایده

انقـالب رسد کمترین تأثیر را بر گفتمـان رو به نظر می از این. ایران گسترش چندانی پیدا نکردند
و بـه تـدریج از  هاین گروه به حاشیه رانده شـد ش١٣۶٠به ویژه اینکه از سال . اند اسالمی داشته

  .صحنه سیاسی حذف گردیدند
 های اسـالمی دسته از جریان، بیشتر برای توصیف آن های سیاسی از دیگر گفتمان اسالم سیاسی
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صدر  رود که خواستار ایجاد حکومتی بر مبنای اصول اسالمی هستند تا پیش از برکناری بنی کار می  به
های موجود در جمهوری اسالمی ایران بـه  ، گفتمانش١٣۶٠از ریاست جمهوری در تاریخ اول تیر 

های  ، جناحگرا و حذف گفتمان ملی ۶٠اما بعد از سال . شد گرا تقسیم می دو گفتمان اسالمی و ملی
سیاسـی شـکل گرفـت کـه سـه انشـعاب  در درون گفتمان اسـالم و راست جدیدی مشهور به چپ

  . پدید آمد چپ و فقاهتی  ،برالروشنفکری لی
مطرح شده به نام چپ و راست، نوبـت بـه  یها ها و انشعاب گفتمان یها دهیا یپس از بررس

. رسـد یپژوهـی مـ های آینده یکی از روش ل روند گفتمان با استفاده از تحلیل روندیتحل یبررس
هـای سیاسـی  را در گفتمان پژوهی پژوهش حاضر کاربرد تحلیل روند به مثابه یک روش در آینده

 تواند جوامع می روند، تحلیل از استفاده با که است دانشی پژوهی آینده. دهدمورد بررسی قرار می
ها  مشغولی اصلی نگارنده تعیین فرصت دل. دهد ییار ،یراهبرد تصمیمات اتخاذ در را رهبران و

است که به وسیله رونـدها و  های سیاسی ایران مانرهبران و گفت و تهدیدهای بالقوه برای جامعه،
هـای سیاسـی از آغـاز  چگونگی روند گفتمـان پژوهش پرسش اصلی. آید رویدادها به وجود می

  .است ش١٣٨٨تا سال  رانیانقالب اسالمی ا
 هـای کاربرد الگوی تحلیـل رونـد در گفتمـان فرعی یها الؤس ،پرسش اصلی به پاسخ یبرا

هـایی چـون  گفتمـان( های سیاسی در ابتدای انقالب اسـالمی ایـران، های گفتمان سیاسی، ایده
در انقـالب  و راسـت ، پیـدایش چـپهای گفتمان اسـالم سیاسـی ایده ،)گرا و ملی مارکسیستی

های سیاسی در انقالب اسالمی ایـران، مـورد بررسـی قـرار  اسالمی ایران و بررسی روند گفتمان
  . گرفته است

، انقـالب اسـالمی ایـران را در یـک های سیاسـی های گروه و ایده با توجه به رویدادهای سیاسی
مرحله اول که حدود یک دهه به طول انجامید، از آغاز . توان به دو مرحله تقسیم نمود بندی می تقسیم

سـرآغاز  ش١٣۶٨سـال . ادامـه یافـت انقالب اسالمی شروع و تا رحلت امام خمینیپیروزی 
آنچـه منجـر بـه . آغـاز گردیـد ای خامنـههللا ا دومین مرحله انقالب اسالمی است که با رهبـری آیـت

. های سیاسی شد و به ظهور چپ و راست انجامید، مربوط به مرحله اول اسـت ها میان گروه چالش
گـرای  و ملـی دوره حاکمیت اسـالم سیاسـی لیبـرال: توان به چهار دوره تقسیم نمود این مرحله را می

م با اسال) گرای سکوالر و ملی اسالم سیاسی لیبرال( گراها ، دوره حاکمیت مشترک میان ملیسکوالر
  .و حاکمیت کامل اسالم سیاسی فقاهتی سیاسی فقاهتی، حاکمیت نسبی اسالم سیاسی فقاهتی
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هـای  در دوره و راسـت هـا بـه نـام چـپ ها و انشعاب گفتمان دهیا یو بررس ییپس از شناسا
هـا  ل، روند گفتمـانین تحلیدر ا. مورد بررسی قرار گرفته است ل روند گفتمانیمطرح شده، تحل
، در سـه شـاخص یو آمـار ینمـودار  ، مختلـف یهـا ل دورهکران را به شـیا یدر انقالب اسالم

ن سـه یـدر ا یگفتمـان یها ه منجر به چالشک شده است؛ یبررس و انتخابات ، مطبوعاتاحزاب
  .ها گردید ت گفتمانیا تثبیت یف، تقویتضع تیو در نها شاخص

کـه همـواره  منـد بـودم های علمی بسیاری از اساتید محترم بهره در تدوین کتاب از راهنمایی
در  بـه تصـریح امـام سـجاد. گشای پژوهش حاضـر بـود ها گرههای آن ها و مشاوره راهنمایی
قـدردان زحمـات و . هـا یـاد کـردآنهـا را بـه زبـان آورد و بـه خـوبی از  اری باید نیکـیزسپاسگ

های کتاب که متوجه نویسنده اسـت،  ها و کژی تردید کاستی بی .شان هستم های علمی راهنمایی
  . گردد با نقد اندیشوران محترم، برطرف می

که فرصـت و دغدغـه چـاپ  العظمی بروجردی هللا پایان از مسئولین محترم دانشگاه آیتدر 
، هـا ، ارزیـابوهشـگاه حـوزه و دانشـگاهکنم؛ همچنـین از پژ این اثر را فراهم آوردند، تشکر می

   و مــدیرگروه علــوم سیاســی پژوهشــگاه یارمحمــدیجنــاب آقــای اســماعیل  محتــرم ویراســتار
توفیقات آنـان . ، تشکر و قدردانی دارماالسالم و المسلمین محمدحسن اسکندری جناب حجت

  .را از خداوند منان خواستارم
  پور گرجی محمود علی                                                                                

  العظمی بروجردیهللا ا دانشگاه آیت                                                                                                 

  ١٣٩٣تابستان                                                                                                                    





  
  
  
  

  فصل اول
  

  کلیات

  طرح تفصیلی پژوهش. ١
   مسئلهبیان . ١−١

اداره  یل بسـته و خفقـانکران بـه شـیـدر ا یاسـیس ی، فضـاش١٣٣٢ مرداد ٢٨ یودتاکاز  بعد
ت یـاجـازه فعال یسـتیسکو مار گـرا ی، ملـیاسـالم یها از گفتمان یک چیه هک یا گونه ؛ بهشد یم

ل کران بـه شـیـه جامعـه اکـدتر شـد یته شدکن نیبا توجه به ا یاسیس یشدن فضا بسته. نداشتند
  ن اســاس در یــبــر ا. وب شــده بودنــدکســر یمــدن یدر آمــده بــود و نهادهــا 1یا جامعــه تــوده

و توده مردم در  برخوردار نبودند یگاه اجتماعی، از پایاسیس یها از گروه یک چیه ش١٣۵۶سال 
و  یمـذهب یمایسـ یـک یرهبـر یدر لوا تنهاران یمردم ا. ت نداشتندیعضو یاسیس تشّکلچ یه
  .دادند یم تن ت شدهیج هدایبس ، بهیکزماتیارک

، یوب پهلـوکرها شـده از سـر) طرفدار سلطنت یها انیجر یبه استثنا( یاسیس یها انیجر
دند یوشـکدسـت آورده و  هران را بـیا یاسیس یها پس از انقالب فرصت حضور در عرصه منازعه

نـزاع  میـدانران بـه یب جامعه این ترتیبد. رندیار بگیران را در اختیجامعه ا یو سامانده یبازساز
  . ل شدیتبد یاسیس یها گفتمان

آن  یه بررسـکـاد اسـت یز یران به حدیا یانقالب اسالم یدر ابتدا یاسیس یها تعداد گروه
از آن جهـت  یگفتمـان ییشناسـا. سـازد یمـ رو به رول ک، پژوهش را با مشیبدون نگرش گفتمان

 یدر ابتـدا یاسـیس یهـا گـروه .سـازد یتر م باره آنها را آسانمند در ر نظامکه تفکابد ی یت میاهم
                                                 

1  . mass society 
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 چپ، برالیل یرکروشنف( یاسیو اسالم س یستیسک، مارگرا یتوان در سه گفتمان مل یانقالب را م
به علـت نداشـتن اعتبـار  یستیسکگفتمان مار یها دهیاران یدر ا. مورد مطالعه قرار داد) یو فقاهت

ه رانـده یبـه حاشـ ش١٣۶٠ه از سال کنیژه ایو هب. ردکدا نیپ یگاه گسترش چندان چی، هان مردمیم
  .شدحذف  یاسیج از صحنه سیشد و به تدر
دسـت  را به یاسیانقالب عرصه سه پس از کاست  یاسیس یها انیجردیگر از  یاسیاسالم س

ف آن دسـته از یتوصـ یشـتر بـرایه بکـد اسـت یـجد یاصطالح یاسیاصطالح اسالم س. گرفت
  .هستند یاصول اسالم یبر مبنا یومتکجاد حیه خواستار اکرود  یار مک هب یاسالم یها انیجر

 یهـا ، گفتمـانش١٣۶٠ مـاهریدر اول ت ،یاسـت جمهـوریاز ر صدر یبن ینارکش از بریتا پ
ا بعـد اّمـ شد؛ یم میتقس گرا یو مل یران به دو گفتمان اسالمیا یاسالم یموجود در نظام جمهور

در درون  و راست مشهور به چپ یدیجد یها ، جناحگرا یو حذف گفتمان مل ش١٣۶٠از سال 
  . ه پژوهش حاضر به آن پرداخته استکل گرفت کش یاسیگفتمان اسالم س
مطـرح شـده بـه نـام چـپ و  یهـا ها و انشـعاب گفتمان یها دهیا یو بررس ییپس از شناسا

یکـی از  کـه خـود بـا اسـتفاده از تحلیـل رونـد ل رونـد گفتمـانیـتحل ی، نوبت به بررسراست
ان ریـا یها در انقالب اسالم ، روند گفتمانلین تحلیدر ا. رسد یم است، پژوهی آیندههای  روش
، مطبوعات و انتخابـات ، در سه شاخص احزابیو آمار ینمودارمختلف،  یها ل دورهکرا به ش

ت یـو در نها ن سـه شـاخصیـدر ا یگفتمان یها ه منجر به چالشک؛ میده یقرار م یمورد بررس
  .ها شده است ت گفتمانیا تثبیت ی، تقوفیتضع

 تحلیـل از اسـتفاده بـا کـه اسـت ینوپدید یفناور−دانش خود نوین مفهوم در پژوهی آینده
 جدیـد یفکـر ۀحـوز این. دهد می ییار ،یراهبرد تصمیمات اتخاذ در را رهبران و جوامع روند،
 یهـا حـوزه تنـوع و گسـتردگی لحـاظ بـه اسـت، داشته یچشمگیراخیر گسترش  سالیان در که
 همـراه بـهجوامـع  و کشـورها یبـرا یراهبرد و اهمیت با بسیار یدستاوردها مرتبط، و پوشان هم

ر د نگـر کـل و منـد نظـام سیسـتمی، یابزارهـا تـرین مهـم از یکـی عنوان به امروزه و است داشته
 یمـاهو یها ویژگی. است شده تبدیل یو راهبردنگار یساز تصمیم ،یگذار سیاست یها رصهع

 سـبب... و فزاینـده رقابـت ،کآشـوبنا محـیط یـدگی،چپی قطعیـت، عدم جمله از حاضر عصر
 علمی، گوناگون یها شاخه در که یا گونه به شده، پژوهی آینده مطالعاتی قلمرو ۀفزایند گستردگی
 .است کرده پیدا یا گسترده سیاسی نفوذ و یاقتصاد اجتماعی، فرهنگی، فناورانه،
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مورد بررسی  های سیاسی یک روش را در گفتمان ۀبه مثاب پژوهش حاضر کاربرد تحلیل روند
تمرکـز . هاسـت ی روشمند برای بررسی روند گفتمـانۀ الگویصدد ارائدهد و دره قرار میو مداقّ 

بـا  رو پـیش بر این اساس در پژوهش. باشد می ش١٣٨٨ل ازمانی تحقیق از ابتدای انقالب تا س
بررسی روند بـاعنوان . هستیم های سیاسی گفتمان بررسی تحلیل روند دنبال به ،پیمایش محیطی

نچـه ایـن چنا. شـود انجـام مـی) کنیم کجا هستیم و چه می(پیمایش محیطی و تحقیق اکتشافی 
انداز همسو باشد، از اهرم سیاست عمومی در جهـت تقویـت  روندها با وضعیت مطلوب چشم

هـا و  شود، در غیر این صورت بایـد در تصـحیح مسـیر آن اقـدام شـود و چـالش آن استفاده می
مشـغولی اصـلی نگارنـده تعیـین  دل. کارهای نزدیک شدن به وضعیت مطلوب بررسـی شـود راه

 و رونـدها رویـدادها ۀوسـیل که بـه است های سیاسی ی بالقوه برای گفتمانها و تهدیدها فرصت
  : شود در این راستا دو هدف دنبال می. آید وجود می هب

  ؛در تفکر نخبگان سیاسی نگر گیری آینده جهت ارتقای )الف
 هـای سیاسـی گفتمان ۀنسبت به رویدادهایی که در زمین پیش آگاهی به نخبگان سیاسی )ب

، بـه یاسـیهـای س گفتمـان ق از وضع موجـودیدق یریتصو. شود ی، واگرایی میمنجر به همگرای
د یـبا هاانداز چشمت مطلوب و ترسیم یبه وضع یابیدست یدهد تا بداند برا یاجازه م یاسینظام س
  .ندکجاد یا یراتییچه تغ
  
 تحقیق فرضیهو  ها پرسش. ٢−١

هـای  گفتمـان :کـه اسـت ایـن از عبارت پژوهش این یفرارو اصلی پرسش شد، گفته آنچه براساس
  چگونه بوده است؟) ش١٣٨٨تا سال  یطیش محیپیما(کنون ران تایسیاسی از آغاز انقالب اسالمی ا

  :شود یم مطرح زیر فرعی یها سؤال پرسش،این  بهپاسخ  یبرا
 شود؟ های سیاسی استفاده می چگونه در بحث گفتمان پژوهی آیندهالگوی تحلیل روند در 

 )اگر و ملی هایی چون مارکسیستی گفتمان( ،سیاسی در ابتدای انقالب اسالمی ایرانهای  گفتمان
 ؟هایی تأکید داشتند ه ایدهچبر 

هـایی  از چـه ایـده )گفتمان اسـالم سیاسـی( ،های سیاسی در انقالب اسالمی ایران گفتمان
 ؟اند برخوردار بوده

 در انقالب اسالمی ایران شده است؟ و راست ه حوادثی منجر به پیدایش چپچ
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   گونه بوده است؟چهای سیاسی در انقالب اسالمی ایران  گفتمان روند
فقـاهتی بـا −م سیاسـیگفتمان اسـال: توان با این فرضیه دنبال کرد که های فوق را می پرسش

و  ؛رائـه در انقـالب اسـالمی ایـران اسـتهـا و محتـوای آن، تنهـا گفتمـان قابـل ا توجه به ایـده
ا همچنـان در اّمـ انـد؛ های درونـی آن شـده چند منجر به انشعابرویدادهای تأثیرگذار بر آن هر
  .توان از این گفتمان دفاع کرد انقالب اسالمی ایران فقط می

 
  مفاهیم. ٣−١
  گفتمان. ١−٣−١

تـا اواسـط  م١٩۶٠ ۀای است؛ که از اواسـط دهـ ، یک گرایش مطالعاتی بین رشتهتحلیل گفتمان
هایی چـون علـوم اجتمـاعی و  علمـی و معرفتـی، در رشـته ۀدر پی تغییرات گسترد م١٩٧٠ ۀده

و نوشتار ظهور کـرده  ساختار، کارکرد و فرایند تولید گفتارمند  مند به مطالعات نظام هانسانی عالق
هـای کیفـی در  یکـی از روش عنـوان بـهای بودن، خیلـی زود  دلیل بین رشته این گرایش به. است
تقبال قـرار شناسی انتقادی مورد اس های مختلف علوم سیاسی، اجتماعی، ارتباطات و زبان حوزه
در . مختلفی داشته اسـت های گرایشو  ها شاخهاز زمان طرح تا به امروز  تحلیل گفتمان .گرفت

  :های زبانی گفتمانی اشاره کرد از انواع تحلیل توان به سه نوع می بندی یک تقسیم
گرای  شـناس سـاخت زبان 1،زلیـگ هـریس م١٩۵٢ سـال در :گرا تحلیل گفتمان ساخت .١
تر از جمله را در کانون توجه خویش قـرار داد و آن را تحلیـل  یی، بررسی واحدهای بزرگآمریکا
گفتمان، گفتار یا نوشتاری است به هم پیوسته که در سطحی فراتر از از این دیدگاه . نامید گفتمان

در این نوع از تحلیـل . بود» کلمه« گفتمان از آن زمان واحد تحلیل پیشتا . شود جمله ظاهر می
  .شود مکانی و بیرونی متن اکتفا می−تنها به ساختار جمله فارغ از بافت و شرایط زمانی

 شناسان زبان از برخی م١٩٧٠ و م١٩۶٠ های دهه در :گرا یا کارکردی تمان نقشتحلیل گف. ٢
در نظـر » زبان در حال کـاربرد« ۀمثاب گفتمان را به و کردند گفتمان تحلیل وارد نیز را بافت مفهوم
 اصـطالحدر کـار رفتـه و  منظور از بافت شرایط زمانی و مکانی است که زبـان در آن بـه. گرفتند

این نگرش هرچند واحد تحلیلی خـود را فراتـر از جملـه قـرار . شود نامیده می» بافت در محل«
 های طجملـه اسـت و از شـر های طانحصار بافت به بافت حاضر در شردهد، دارای کاستی  می

                                                 
1. Harris.Z 
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 کمتری ۀُبرد و دامن گرا به عبارت دیگر، گفتمان نقش. جمله غافل است آن سویباالتر و پنهان در 
  ؛دارد در تحلیل گفتمان

 3کـرس 2،هاج 1،فاولر گرا تحلیل گفتمان نقش ضعف به توجه با :تحلیل گفتمان انتقادی. ٣
بـر نقـش  کننـد کـه های تحلیـل گفتمـان می عرصـه وارد را گفتمان تحلیل از سومی نوع 4ترو و
کیـد مـی بر تحلیل گفتمـانی مؤثرشرایط فرامتنی  ۀمثاب به» ایدئولوژی«و » قدرت« ایـن . ورزد تأ

جریـان غالـب رویکـرد  ،در قالب تحلیل گفتمان انتقادی م١٩٩٠و  م١٩٨٠های  نگرش در دهه
 از را 8فوکــو و 7فــرکالف 6،وداک 5،ون دایــک تــوان ، میرو ازایــن. شــود گفتمــانی محســوب می

  .برشمرد شناسی زبان ۀحوز در انتقادی گفتمان تحلیل گذاران بنیان
 از را انتقـادی گفتمـان اندیشمند، تحلیل دو این که است این موف و 9الکال ویژگی گفتمانا امّ 
 های تحلیل برای نیرومند ابزاری ۀمثاب به آن از و کشیده اجتماع و سیاست عالم به شناسی زبان ۀحوز

 نسبت گفتمان عمومیت الکال و فوکو  مشترک تحلیل گفتمان ۀنقط. اند فاده کردهاست خود اجتماعی
 رفتـار و اذهـان و نوردد درمی را اجتماعی حیات های عرصه تمام گفتمان که طوری به است؛ زبان به

 نظـام تمـام انـدازه بـه وسعتی رویکرد این در گفتمان. دهد می شکل را اجتماعی و فردی کارگزاران
 همـه این با است، فوکو گفتمان تحلیل ۀنظری وامدار 10موف و الکال گفتمان ۀنظری .اردد اجتماعی

 بـرای بیشـتری و بهتـر ظرفیـت ،اجتماعی اندیشوران سایر نظریات با آن ادغام و تلفیق بسط، با آنها
 مفـاهیمی کاربسـت در بیشـتر امر این. اند آورده پدید اجتماعی−سیاسی های پدیده تحلیل و تبیین
 آنهـا از مناسـبی ترکیب و تلفیق با و گرفته عاریت به خود پیشینیان از را آنها موف و الکال هک است
  11.اند شده انتقادی گفتمان تحلیل از جدیدی بندی صورت ۀئارا به قادر

  
 

                                                 
1. Fowler    2. Hodge  
3. Kress     4. True  
5. Van Dijke    6. Wodak  
7. Fairclough    8. Foucault  
9. Laclau     10. Mouffe  

گفتمـان،  قدرت،همو، : ک.نیز ر ؛٢٨، شعلوم سیاسی، »تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش«، سلطانی. ١١
  .٧١−۵١، صو زبان
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  اساسی تحلیل گفتمانمفاهیم 
مفاهیم واقع در این . تحلیل گفتمان متشکل از شمار زیادی مفاهیم متکثر و البته درهم پیچیده است

و نیز سـایر مفـاهیم پیرامـونی بـه فهـم آنهـا  گفتمان ۀنظری ۀاند که فهم دقیق شاکل نظریه به هم مرتبط
ای و زنجیـروار بـا هـم  هایی دارند، ارتباطی شبکه هرچند این مفاهیم وجوه و پیچیدگی. منوط است
گفتمان را تأمین کند و به فهـم  ۀمعنایی نظری ۀتواند بخش نظری تعریف این مفاهیم می. داشته و دارند
سعی شده است که مفـاهیم عمـده و جا در این. یاری رساند نها در انقالب اسالمی ایرا روند گفتمان

  .شود  اجتناب جانبی مفاهیم سایر ذکر از و طرح  ،و موف الکال  ۀرساننده در فهم کلی نظری یاری
ت یـه هوک شکلیند، به کنده ارتباط برقرار کان عناصر پرایم در هکهر عملی  1:بندی مفصل. ١

و  الکـال گفتمـان ۀنظریـ بربنـا .ل شـودین عمـل اصـالح و تعـدیجه این عناصر در نتیو معنای ا
ه جدیـد، هـویتی تـاز ۀکه با قرار گـرفتن در مجموعـاست  عناصری از تلفیقی بندی مفصل موف
بندی میان عناصر  ای که از طریق عمل مفصل رو، هویت یک گفتمان، بر اثر رابطه ازاین .یابند می

  2؛گیرد ، شکل می)هویت ارتباطی(آید  گوناگون پدید می
شود گفتمان نـام  بندی حاصل می ه از عمل مفصلکای  ت ساختاردهی شدهیلک 3:گفتمان. ٢
ای معنادار به هـم مـرتبط  وهیه به شک استای از اصطالحات  مجموعه مشتمل برها  گفتمان. دارد
ه کـهسـتند ... ا، افـراد ویدها، اشـکـای از  بنـدی مجموعـه ها صورت در واقع گفتمان 4.اند شده
هـا  تیـریای از غ ش را در برابـر مجموعـهیت خویابی شده و هویدی جایلک لتالد یکرامون یپ
 نیبنـابرا. دهنـد ل مـیکجهـان را شـت و یـها تصور و فهم مـا از واقع گفتمان. آورند دست می به

ن یـن گفتمـان از ایهمچنـ. نسبی اسـت رو از اینو  ت گفتمانییمعنا و فهم انسان از واقع همواره
و  ز حـوزه گفتمـانییتمـا و مـوف الکـال 5.ردیـگ قلمرو زندگی اجتماعی را در بر مـیمنظر تمام 

شـمارند و  گر وجود دارد مـردود مـییشمندان دیاری از اندیو بس وکه فویه در نظرکرا  گفتمانیریغ
 و موف الکال ل گفتمانیین تحلیبنابرا. نندک د میکیهای اجتماعی تأ حوزهبر گفتمانی بودن تمام 

خی، یحـوادث تـارهـا،  ، گـزارشگفتارهـا(ر زبـانی یـهای زبـانی و غ عی از دادهیبا مجموعه وس
                                                 

1. Articulation 

 .١۶−٧ص ،مجله گفتمان ،»)٢(متن، وانموده و تحلیل گفتمان« ،تاجیک. ٢
3. Discourse 

4. laclau, E and Mouffe, c, Recasting marxism in James martin: Antonio Gramsci, p. 139. 

5. Ibit 
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  بـه مثابـه مـتن ) هـا و نهادهـا ، سـازمانهـا شـهیهـا، اند هیـهـا، اعالم گزاری استیها، س مصاحبه
  1؛ندک برخورد می

هـای مختلـف  گفتمانت نشده است و یه معنای آنها تثبکی یها ها و نشانه لتالد 2:عناصر. ٣
 گفتمـان یکه هنوز در قالب کهستند  3های شناوری عناصر دال. سعی در معنادهی به آنها دارند

 ؛شود رود به گفتمان عنصر محسوب میهر دال قبل از و. اند قرار نگرفته
ت و یـانـد و بـه هو شـده بنـدی مفصـل گفتمان یکه در درون کها و عناصری  دال 4:ها لحظه .۴
در معنای عدم اجبار  یکالسکسم یبرالیه در گفتمان لکاند؛ برای مثال آزادی  افتهیی موقت دسته یمعنا

انـد و  ها همـواره نسـبی تیه معانی و هوکد توجه داشت یبا. ت شده استیتثب موقتطور  بهخارجی 
 .شود نمی 5تیامًال تثبکگاه معنا  چیه. وجود دارد ر گفتمانییر آنها بر حسب تغییان تغکام

 یـکت موقـت معنـای یـها و تثب ت بخشی به نشانهیل موقت در هویتعط 6:انسداد و توقف. ۵
ست و همواره نسـبی یامل نکگاه  چیه البته هک، ت گفتمانیلی تثبکطور  ا بهیگفتمان  یکنشانه در 

از شـناور بـودن خـارج  موقتطور  بهشود  میل یلحظه تبده به کهر عنصر زمانی . و موقتی است
 ؛ردیگ ی ثابت مییشده و معنا

ای است  ی نشانهزکدال مر .اند وام گرفته 8انکاز ال و موف الکن مفهوم را الیا 7:زیکدال مر . ۶
زی کـرا دال مر زی منظومـه گفتمـانیکـهسـته مر. رنـدیگ ها در اطراف آن نظم مـی ر نشانهیه ساک
 سـمیبرالیآزادی در ل المثبرای ند؛ ک ها را جذب می ر نشانهین هسته سایدهد و جاذبه ا ل میکیتش
ن دال و بـا یـه ایمی چون دولت، فـرد و برابـری در سـایشود و مفاه زی محسوب میکدال مر یک

 .نندک دا مییتوجه به آن معنا پ
بـهتواننـد  قرار دارنـد و می هایی که در بیرون از محیط گفتمانی دال 9:گونگی گفتمـان ۀحوز . ٧
در میـان . رونـد در ایـن حـوزه قـرار دارنـد کار  بههای جدید  بندی مواد خامی برای مفصل عنوان
ها نزاع دائم برای تثبیت یک معنـا، دال و نشـانه و تبـدیل آن از عنصـر بـه لحظـه وجـود  گفتمان
 گونگی گفتمان ۀحوز در اند شده طرد گفتمان از که را ها نشانه احتمالی معانی موف و الکال .دارد

                                                 
1. Howarth, D. Noarval, A. Stavrakakis, G, Discours theory and political analysis, p. 4. 

2. Elements    3. floating signifiers  
4. Moment    5. Fix  
6. Closure    7. Nodal point  
8. Lacan     9. Field of Discursivity  
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گونگی بـا هـدف ایجـاد  گفتمـان ۀاین، سرریز معانی یک دال یا نشانه به حـوزبنابر. دهند می قرار
   ؛شود دستی معنایی در یک گفتمان انجام می یک

شـود،  خارج و به لحظـه تبـدیل می ،وقتی که یک عنصر از حالت شناور 1:انسداد و توقف. ٨
 ۀایـن تثبیـت تحـت اراد. دهـد رخ می ،ها اسـت که همان تثبیت معنای نشانه )یا توقف(انسداد 

سـازی  تثبیت، انسداد و توقف، برجسته ۀالزم. شود گفتمان منجر می) موقت(به ثبات  هژمونیک
امـری  ،یـت معنـاتثب بنـابراین .رانی معنای رقیـب اسـت معنای مورد نظر خود و طرد و به حاشیه

و  الکـال .یافتـه در درون گفتمـان وجـود دارد موقت است و همواره امکـان تزلـزل معـانی تثبیت
 کشـاندن چالش به توان که دارد اشاره حوادثی به مفهوم این. نامد می قراری بی را امکان این موف

 یـک در همیشـه و شـود تثبیت کامل طور به تواند نمی گفتمانی هیچ. دارند را ها گفتمان هژمونی
  ؛ال کامل در تردد استزو و قراری بی تا کامل تثبیت از طیفی
خصومت با تضاد هگلی . شود ن مفهوم در ادامه مفهوم قبلی مطرح مییا 2:منازعه و خصومت. ٩
ن شـده و بنـابر ییش تعیری از پیگ جهت یکس دارای کنزاع طبقاتی مار .ستی متفاوت استیسکو مار
ش یری از پـیـگ ن جا فاقد هرگونه قانون ضـروری و جهـتیا خصومت در اامّ  ؛ن ضروری استیقوان
 ؛شـود منجر مـیدهد و به فروپاشی آن  در درون نظام روی می سمیسکتضاد در مار. ن شده استییتع
د و فروپاشـی یـن حال تهدیو در ع ری و انسجام گفتمانیگ لکرونی است و باعث شیا خصومت بامّ 

ت یـه نقش اساسی در هوکرون از آن اشاره دارد یزی بیده با چیپد یکخصومت به رابطه . شود آن می
هـای  ژگـییح ویرا بـرای توضـ 3رون سـازندهیـمفهـوم ب الکـال. ندک فا مییده این آن پدییبخشی و تع

ا یـر یـت معـانی بـر وجـود غیها و تثب تیری هویگ لکبرای ش 4دایبرد و همچون در ار میک ت بهیریغ
 یـک تیـت هویـا تثبیـامل کری یگ لکسو مانع ش یکبه هر حال خصومت از . ندک د میکیدشمن تأ

گر نقش اساسـی در یدهد و از سوی د و آن را در معرض فروپاشی قرار میشود  می ا گفتمانیده و یپد
و  تیـنیسـو مـانع ع یـکاز : ه داردیردی دو سـوکن خصومت عملیبنابرا. ندک فا مییری آن ایگ لکش
هـر . است ت و عامل انسجام گفتمانییگر سازنده هویهاست و از سوی دتیها و هو ت گفتمانیتثب

. رود زوال مـی انـاً یر و احییـر همـان رو بـه تغیرد و تحـت تـأثیـگ ل مـیکش یدشمن ۀیگفتمان در سا
. هـا اشـاره دارد هـا و گفتمـان دهیی پدیانی بودن و تصادفی بودن نهاکبه ام الکه الیخصومت در نظر

                                                 
1. Colosure    2. Antagonism  
3. Constitutive outside   4. Derrida  
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ه آن را در معـرض فروپاشـی قـرار ند و همـوارک د مییگفتمان را تهد یکاگر خصومت همواره وجود 
 بنـابراین 1.شـوند ت نمـییگاه تثب چیانی و موقتی دارند و هکها خصلتی ام گفتمان ۀپس هم. دهد می
ی یهـا تیـر به همـراه هوین غیا و موف الکال نظر به. ر استیگفتمان وابسته به غ یکط وجودی یشرا
ن آنهـا متصـور یای بـ فاصـله رو از ایـندهنـد؛  ل میکیر را تشیناپذ کیکل تفک یکند ک جاد مییه اک
 ؛سـازد انی و تصادفی میکآن را ام یکنل ،شود ت مییامل هوکجاد یمانع اچند هر خصومت. ستین

 .ت استیط وجودی هویروی متخاصم بخشی از شرایگر نیا از سوی دامّ 
ره یـگر در زنجیدیکـهـای اصـلی بـا  دال بنـدی در عمل مفصـل 2:ارزی و تفاوت ره همیزنج. ١٠

ه کنیند تا ایمعنا عنی به خودی خود بییند یمحتوا های بی ها نشانه دالن یا. شوند ب میکیارزی تر هم
شـوند و در  ب مـیکیـتر ،ننـدک ه آنها را از معنا پر مـیکی یها ر نشانهیارزی با ساره همیق زنجیاز طر

هـا  گفتمان. ننده آنها باشندکد یرسد تهد می نظر بهه کرند یگ گری قرار مییهای منفی د تیمقابل هو
 یذاتـطور  بـهه اشـاره شـد، جامعـه کـ گونه همان. پوشانند ها را می ارزی تفاوت ره همیق زنجیاز طر
ارزی،  در هـم. بخشد دهد و نظم و انسجام می ثر را پوشش میکن تیارزی ا ره همیزنج. ثر استکمت

جـاد یه گفتمان اکی یدهند و در معنا ب را از دست مییهای متفاوت و معناهای رق عناصر، خصلت
د چـه یر سفید پوستان، تمام افراد غیپرستی سفنش به نژادکدر وا برای مثالشوند؛ ند منحل میکمی

اه قـرار یارزی گفتمـان سـ ره هـمیـی و چـه زن و مـرد در زنجیقـایی و چه آفریایهندی تبار و چه آس
توانـد بـه  ارزی نمـی گاه هم چیا هامّ  ؛گردد گر فراموش مییدیکهای اصلی آنها با  رند و تفاوتیگ می

ره یـثـر و خـروج عناصـر از زنجکان ظهـور تفـاوت و تکهمواره ام. نجامدیها ب امل تفاوتکحذف 
در مقابـل، منطـق . اسـت اسـییفضـای س سازی منطق ساده ،ارزی منطق هم. ارزی وجود دارد هم

ره یـهـا زنج د بـر تفـاوتکیـق تأیـوشـد تـا از طرک ثر جامعه اشاره دارد و میکبه خصلت مت تفاوت
میـان . شود ت برجسته مییریمت و غه مفهوم خصوکنجاست یدر ا. زدیارزی موجود را به هم بر هم

ارزی  نـد و منطـق هـمک د مـیکیـو مرزهـای موجـود تأ هـازیمنطق تفاوت بـر تمانیروهای موجود 
و آنـان را در  بدهـداهش کـآنهـا را  یاهزیروها، تماین نیبخشی از ا بندی ق مفصلیوشد از طرک می

 3.است بندی ارزی شرط وجود هر صورت منطق همن یبنابرا. دیمنسجم نما ،ریغ یکمقابل 
                                                 

1. laclau, E and Mouffe, c, Recasting marxism in James martin..., p. 28 

2. Chain of equivalence and difference 

  .۵١٧−۵١۶ص، شناسی علوم سیاسی روش، حقیقت. ٣



    هاي سياسي در جمهوري اسالمي ايران گفتمان   14

هـای  تیـونـد هویانـد و شـامل پ اسـییای از اعمـال س نمونـه یکاعمال هژمون :هژمونی. ١١
نـده کد از عناصر پرایجاد نظم اجتماعی جدیو ا کپروژه مشتر یکاسی به یروهای سیمتفاوت و ن

وی بـه رونـد  ۀشین مفهوم در اندیا. دارد گرامشی ۀشیشه در اندیمفهوم هژمونی ر. و متنوع است
. نـدک ر مـییـری تعبکـبه رهبری اخالقـی و ف ت قدرت اشاره دارد و گاه از آنید معنا برای تثبیتول
 یـکرا اعمـال هژمون مشخصهای محدود و  ت گفتمانیاسی برای تثبیهای س تالش پروژه الکال
 روهـای متخاصـم و دویوجـود خصـومت و ن نخست آنکه؛: ن اعمال دو شرط دارندیا. نامد می

حـوزه  یـکنه اعمـال هژمونین زمیبنابرا. ندک ز مییروها را متماین نیه اکی یثباتی مرزها بی دیگر؛
ه کـنـد و عناصـری ا ه بـا هـم در نـزاع و رقابتکـهای مختلفی است  اجتماعی خصمانه و پروژه

ا یـی یت نظـام معنـایـا تثبیـجاد یا یکهدف اعمال هژمون. شوند بندی توانند جذب و مفصل می
ه کـانـد  افتـهیسـازمان  زیکـها در اطراف دال مر بندی ن صورتیا. است یکبندی هژمون صورت

ت یـت آن در تثبیـمعنای موفق به گفتمان یکشدن  یکهژمون. ردیگ ل میکجامعه در اطراف آن ش
  1.معانی مورد نظر خود است

  
  پیمایش محیطی .٢−٣−١

و اینکـه  اسـت روندهای یک نظام سیاسـی آوری اطالعات در خصوص ، جمعپیمایش محیطی
ه از کـ هاسـترات مـنظم در دادهییـتغرونـدها . باشد تأثیرگذار می سیاسی کدام روند بر گفتمان

برای اندیشـیدن بـه آینـده، بـا ایـن پرسـش جـدی . ابدی یشود و تا حال ادامه م یته شروع مگذش
 یـکعنـوان  تا بـه هااکنون، چه اتفاقی در جریان است که اهمیت آن مّدت رو هستیم که هم هروب

  ، به قوت خود باقی خواهد بود؟روند گفتمانی
  
   2روندها .٣−٣−١

  3.ابدی یشود و تا حال ادامه م یه از گذشته شروع مک هاستمنظم در دادهرات ییروندها، تغ
 

                                                 
  .جا همان. ١

2. Trends.  

  .١۴٠، صپژوهی های آینده ها و ایده مفاهیم، روش: نواندیشی برای هزاره نوینو همکاران،  ریچارد. ٣
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   1رویدادها .۴−٣−١
ا رویـدادها ؛ امّ ندمند و قاعده ل زمانروندها تغییرات مستمر در طو. دادها، ضد روند هستندروی

   2.مند نیستند افتد و قاعده تغییراتی هستند که به سرعت اتفاق می
 
  پژوهی آینده. ۵−٣−١

ای  گونه به. مطرح شد 4برنو اگ 3های دانشمندانی چون والزدر اندیشه ٢٠در ابتدای قرن  پژوهی آینده
ا دانـش اّمـ ؛آمیـزی انجـام شـد موفقیـت بـه شـکل پژوهی آینـدهنخستین پـروژه  م١٩۴٠ ۀکه در ده

در . شکل گرفـت 5جهانی در اندیشگاه رند دوم پژوهی به شکل امروزی آن، پس از پایان جنگ آینده
منـد و  پژوهی، تالشی نظام آینده. شد تبدیلاین اندیشگاه، این دانش به یک رشته علمی و دانشگاهی 

نگر است که به چه شکلی از فرصت استفاده کنیم و برای آینـده  پیش گذاری علمی از آینده و سیاست
  7.ه بهبود آن استکست؛ بلینده نیآ ینیب شیپ تنها، یپژوه ندهیهدف از آ 6.کار گیریم هب

  
  انداز چشم. ۶−٣−١

انداز، توانایی نگریستن به فراتر از واقعیت موجود، خلـق و ابـداع آنچـه کـه اکنـون وجـود  چشم
انـداز  چشـم رو ازایـن. ندارد، تبدیل شدن به آنچه که اکنون نیستم، توانایی زندگی در آرمان است

از گفتمان سیاسی در یـک  یافتنیست از تصویر مطلوب و آرمان دست عبارت ا گفتمان سیاسی
انـداز  در واقـع چشـم 8.دشـو افق زمانی معین بلند مدت، که متناسب با مبانی ارزشی تعیین می

یابی جامعه در یـک افـق زمـانی معـین بلنـد  عبارت است از تصویر مطلوب و آرمان قابل دست
 . گرددمبانی ارزشی تعیین می مردم و ام وهای نظمدت که متناسب با مبانی آرمان

  
                                                 

1. Events 

 .جا همان. 2
3. Wales      4. Agbrn  
5. Rand 

  .۶٧، صمفاهیم و روش پژوهی آیندهو همکاران،  پدرام. 6
 .٩٧، صپژوهی آیندههای  پیشرفته، نگاهی ژرف به اصول، مبانی و روش پژوهی آینده، کورنیش. 7
  .٢۴و ٨، صیرانانداز در آزادی سیاسی جمهوری اسالمی ا رد روش چشمبکار، پور گرجی علی .8
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  یاسیس یآزاد. ٧−٣−١
ت ک، عنصـر مشـارهـا فیرتع که نقطۀ مشترکارائه شده است  یاسیس یاز آزاد یف متعددینون تعارکتا

تواند  یم یاسیشهروند با دولت و قدرت س یکه کاست  یان ارتباطیگر بیدر جامعه و به عبارت د یمردم
در ارتباط اسـت و از  یاسیت و قدرت سیمکم با حایطور مستق سو، به یکاز  یاسیس یآزاد 1.داشته باشد

  :هکن معناست یبه ا یاسیس یآزاد رو ازاین  اشاره دارد، یاسیمردم در نظام س، به نقش ی دیگرسو
شور خـود از راه انتخـاب زمامـداران و مقامـات ک یو اجتماع یاسیس یدر زندگ 2»بتواند«فرد 

د و در یـل آیـشور خـود ناک یو اجتماع یاسیس ،یمشاغل عموم ید و به تصدیت جوکشر یاسیس
 یاسـیس یگـر آزادیبه عبارت د 3.دیابراز نما یمقتض شکلار خود را به کد و افیمجامع، آزادانه عقا

ت کدر انجـام مشـار یاسـیه فشار سکنیاست؛ بدون ا یاسیت سکشهروند در مشار یآزاد یبه معنا
آزادی : عبارت اسـت از ترین مصادیق آزادی سیاسی با توجه به این تعریف، مهم. وجود داشته باشد

ی هـا روند گفتمان« این اثر این مصادیق در فصل سوم. و آزادی انتخابات ، آزادی احزابمطبوعات
، یابـد میهای سیاسـی در آن نمـود  ابزاری که گفتمان عنوان به» در جمهوری اسالمی ایران سیاسی

  : اساس نوع رفتار سیاسی است، عبارتند ازکه بر ها مصداقاین  .اند بررسی شده
  
  احزاب یآزاد. الف
 یـکمـردم در . شـود یمحسوب مـ یاسیرقابت س جامعه یکج در یرا یاسیس یاز رفتارها یکی

نوعان خـود بـه رقابـت  با هم  ،یاجتماع−یاسیل به مناصب سیدن به قدرت و نیرس یجامعه برا
از  یکـیرد؛ یـگ یل مـکمختلف ش یگوناگون و از مجار یها وهیبه ش یاسیرقابت س. پردازند یم

دارد،  یادیت زیدن به اهداف موفقیداشته و در رس یادیر زیتأثه کها  ن رقابتیا ین مجاریتر مهم
ه از کـرد یگ یل مکش یاسیس یاز آزاد یگریسان نوع د نیبد. هاست ل اجتماعات و انجمنکیتش

بر تعریـف بنـا ورکمـذ یآزاد. شـود یمـ ادیـل اجتماعات کیها و تش انجمن  ،احزاب یآن به آزاد
و  مـردم نشـوند؛ تشّکلها مانع  دولت نخست آنکه،ه کابد ی یتحقق م ی، در صورتآزادی سیاسی

  4.را بدهند ها تشّکلبه  یاسیت سیفعال ۀاجاز اینکه، دوم
                                                 

  .٨٣ص ،آزادی در فلسفه سیاسی اسالم، میر احمدی. ١
یعنی امکان انتخاب داشته باشد، مانعی در مقابل او نباشد و در صورت وجود مانع، قدرت برداشتن » بتواند«. ٢

 .مانع را داشته باشد
  .٩۶، صهای عمومی و حقوق بشر آزادی، طباطبایی مؤتمنی. ٣
 . همان. 4
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   مطبوعات یآزاد .ب
. و عملکرد دولـت و دولتمـردان اسـت ها یاسی، تأثیرگذاری مردم بر تصمیماز دیگر رفتارهای س

و  ها میو در قبـال تصـم پردازنـد یمـ یرگـذارین تأثیـبـه ا یگونـاگون یهـا وهیها و شـ مردم از راه
ن یـن ایتـر از مهـم یکیه ک دهند یاز خود نشان م هایی واکنش ،دولت و دولتمردان یردهاکعمل
بیـان ن، یدولت اسـت؛ بنـابرا یردهاکو عمل ها میخود درباره تصم یها دگاهید بیان آشکارها،  راه

جـه باعـث یه در نتکـشـود  یمـردم محسـوب مـ یاسـیس یاز رفتارهـا یکیز یها ن دگاهید آشکار
ر یـان و قلـم تعبیـه از آن بـه آزادی بکـگـردد  یمـ یاسـیس یاز اقسام آزادگر ید ینوع یریگ لکش
 » قلـم و مطبوعـات یآزاد«  و در نوشـتار،» انیـب یآزاد«الم، کها در  دگاهیحق انتشار د. شود یم

 1.ردیگ ینام م
  

 یرأ یحق انتخاب و آزاد. ج
. دهنـد یجامعه انجـام مـ یکه مردم در کاست  یاسین رفتار سیتر م و زمامدار مهمکانتخاب حا

هـم  یقـدرت انتخـاب داشـته باشـد و بـا مـانع اگـر) یاسیرفتار س(م کاشخاص در انتخاب حا
نـوع  یریـگ لکموجـب شـ یاسـین رفتـار سیا. خواهند بود یاسیس یآزاد یرو نباشند، دارا روبه
یکـی  2شـود یر مـیـز تعبین» و حق انتخاب یآزاد«ه از آن به کشود  یم یاسیس یاز آزاد یخاص

آزادی در . گیری و تعیـین سرنوشـت اسـت دیگر از رفتارهای سیاسی، مشارکت در فرایند تصمیم
  . جمع کرد وان آن را با حق انتخابت شود که می این زمینه به آزادی رأی تعبیر می

  
  دهی پژوهش سازمان. ۴−١

  .است گرفتهسه فصل مورد بررسی قرار  درحاضر  پژوهش
  :عنوان کلیات، شامل دو گفتار است اول با فصل

، مســئلهگــام نخســت بــرای ورود بــه پــژوهش، بیــان درســت : تفصــیلی پــژوهش طــرح. ١
، در ایـن فصـل بـه مفـاهیم کلیـدی گفتمـان رو ازاین. شناسی است تحقیق و مفهوم یها پرسش

  .استپرداخته  یاسیس ی، آزادانداز ، چشمپژوهی ، آیندهرویدادها، ، روندهامحیطیپیمایش 
                                                 

  .همان. ١
  .١٠۴−١٠١، صآزادی در فلسفه سیاسی اسالم، میر احمدی. ٢
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توانـد  ، مـیشـود پژوهی اسـتفاده مـی روند که در آینده الگوی تحلیل: روند تحلیل الگوی. ٢
  .های سیاسی در انقالب اسالمی ایران باشد گفتمانالگوی مناسبی برای بررسی 

  ها گفتمان یها ایده: فصل دوم
  : تنظیم شده است بخش دواین فصل در 

  ؛ها در آغاز انقالب اسالمی ایران های گفتمان ایده. ١ 
  .ها در انقالب اسالمی ایران  های گفتمان ایده. ٢

  سیاسی در انقالب اسالمی ایران  های گفتمانروند : فصل سوم
  :بر دارد تار را دراین فصل سه گف

  ؛در انقالب اسالمی ایران روند احزاب. ١ 
  ؛در انقالب اسالمی ایران روند مطبوعات. ٢
  .در انقالب اسالمی ایران روند انتخابات. ٣

  . شده استگیری پژوهش پرداخته  و نتیجه بندی جمعدر پایان به 
  
  روند الگوی تحلیل .٢

 هـای سیاسـی الگوی مناسـب بـرای تحلیـل گفتمـان: هکم ینک ین پرسش آغاز میپژوهش را با ا
ی مناسـبی بـرای توانـد الگـو ، مـیدارد کـاربرد پژوهـی روند که در آینده چیست؟ الگوی تحلیل

آوری اطالعات در خصوص رویدادها،  در پیمایش محیطی، جمع. باشد سیاسی بررسی گفتمان
انـداز  یک از این اطالعات بـه چشـم و اینکه کدام روندها و روابط میان آنها در یک نظام سیاسی

 و رونـدها ییشمندان، شناسایاز اند یاریبس 1.رساند، اهمیت دارد های سیاسی یاری می گفتمان
در پیمایش محیطی  2از منظر کوتز :عنوان مثال دانند؛ به یت میرگذار را حائز اهمیتأث یدادهایرو

  3:شود که عبارتند ازمی ، اهدافی دنبالسیاسی های گفتمان
   ؛ها تأثیرگذار بر گفتمان 4بالقوه و عوامل ها یا بنیادی و پیشران اصلی و عوامل ها شناسایی پیشران. ١

                                                 
  .۵٢ص ،های مطالعه آینده بررسی و شناخت روش، قدیری. ١

2. Cotes 

  .۵۶همان، ص. ٣
4. Hines, Andy, Strategic, Foresight The state of the art. World future society, futurist 

speptember-October 2006, pp. 18-21. 
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   ها حائز اهمیت است؛ که برای گفتمان و روندهای سیاسی شناسایی رویدادها. ٢
وسـیله رونـدها و  هـای سیاسـی کـه بـه ها و تهدیـدهای بـالقوه بـرای گفتمـان تعیین فرصـت. ٣

   آید؛ میوجود  هی فوق برویدادها
   ؛های سیاسی در زمینه گفتمان نگر در تفکر نخبگان سیاسی گیری آینده جهت ارتقای. ۴
 یگفتمـان سیاسـ ۀآگاهی به نخبگان سیاسی نسبت به روندها و رویدادهایی که در زمینـ پیش. ۵

  . شود می واگرایی و منجر به همگرایی
زمـانی کـه . رویدادهاست اهمیت دارد شناسایی روندها و آنچه در پیمایش محیطی بنابراین

های عمـومی در انداز گفتمان مطلوب باشند، از اهرم سیاست رویدادها همسو با چشمها و روند
هـای انداز نباشد، از اهرم سیاسـت چنانچه همسو با چشم و. شودجهت تقویت آنها استفاده می

با توجه به اهمیت . شودگیری می یا جلوگیری از ظهور آنها بهره و منظور تصحیح مسیر عمومی به
   :پردازیم به بررسی آن می انداز گفتمان سیاسی رویدادها در ترسیم چشم و هاشناسایی روند

از گذشـته ه ک هاسترات منظم در دادهییتغ 1روندها: یاسیبر گفتمان س رگذاریتأث یروندها .١
رو هسـتیم  هبرای اندیشیدن به آینده، با این پرسش جدی روبـ. ابدی یشود و تا حال ادامه م یشروع م

روند، بـه قـوت خـود  یکها به عنوان که هم اکنون، چه اتفاقی در جریان است که اهمیت آن مّدت
از  یکـیه آن را کـت دارد یـاهم یپژوهـ ندهیتا آنجا در آ یطیش محیروندها در پو باقی خواهد بود؟

نـده حاصـل کـنش چهـار عامـل یآ 2،توریمز دیر جیبه تعب .اند نده دانستهیعناصر چهارگانه ساخت آ
ساخته  انداز گفتمان سیاسی مهم است؛ چهار عاملی که با تأثیر بر یکدیگر، در نهایت آینده و چشم

مفهوم رونـدها و رویـدادها در گفتـار − رویدادها. ٢؛ روندها. ١ :عامل عبارتند از  ۴ این. شود می
 سیاسـی تصویرها سومین عاملی هستند که آینده گفتمان 3:تصویرها. ٣ ؛−ه شددگذشته توضیح دا

بایـد تصـویرهای مثبـت  ها  هـا و سیاسـتگذارین اسـاس، عملکـرد دولـتیبر ا. دهد را شکل می
اقـدامات، بـه وضـع  نیـا 4:اقـدامات .۴ ؛از آینده گفتمان سیاسی ایجاد نماید) مطلوب و مرجح(

  5.ندک یم کمک یاسینه گفتمان سینده مطلوب و مرجح در زمیتحقق آ یموجود برا
 

                                                 
1. Trends     2. James Deuter  
3. Imgages    4. Actions  

  .١۴٠ص، پژوهی های آینده ها و ایده مفاهیم، روش: نواندیشی برای هزاره نوینو همکاران،  ریچاد: ک.ر. 5
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  انداز گفتمان رگذار بر چشمیتأث یروندها. ١ل شک    

 ،رونـد یعنـی ،هـا آغـازگر تغییـرات مـنظمدر واقـع ایـده. هستند »هادهیا«روندها  خاستگاه
هـای ن اساس مهم است که بـه عنـوان گـام نخسـت، تشـخیص دهـیم کـه ایـدهیبر ا. باشند یم

 یعنـوان مثـال بـرا بـه 1.شوند خیزند و چگونه در فضای جامعه جاری میمیاز کجا بر گذارتأثیر
قـرار  یی، مورد شناسـا)های سی سالهسیاست(د محیط یران بایدر ا یاسیروند گفتمان س یبررس

و ) ٩٢−٨۴،٨۴−٧۶، ٧۶−۶٨، ۶٨−۵٧(های چهارگانـه دوره نه گفتمان سیاسییدر زم. ردیگ
، گـرا یملـ یرونـد گفتمـان: عبارتنـد از یگفتمـان ن رونـدیـا. رو هسـتیم هروب یگفتمان یهاروند
بـه مبنـای  یابیـ دسـت یبنابراین برا .)یو فقاهت یرک، روشنفچپ( یاسی، اسالم سستییسکمار

  .ضروری است یهر روند گفتمان یها»دهیا«، آشنایی با یاسیس های گفتمانروند  فکری
اّما این کافی  ؛کندخبر می با آنگردد، ما را از وجود ها آغاز میشناسایی یک روند که از ایده

 دنبال بـههـا ها یا پیشراندر تحلیل علتما . بشناسیم نیزها و پیامدهای آن را ما باید علت. نیست
رونـد  یریـگ لکعنـوان مثـال در شـ بـه 2.دهنده رونـد هسـتیم و عوامل شکل هاشناسایی پیشران

ایـن تحلیـل، . انـد نقش داشـته کیها و عوامل محرشرانی، چه پیفقاهت−یاسیاسالم س یگفتمان
  3.یمروند را سریع، متوقف یا ُکند نماییابد که بخواهیم یک زمانی اهمیت می ویژه به

  
  

                                                 
  .١٢٠ص، پژوهی های آینده پژوهی پیشرفته، نگاهی ژرف به اصول، مبانی و روش آینده، کورنیش. ١
  .۵٠، صهای مطالعه آینده روشبررسی و شناخت ، قدیری. ٢
  .١٢٧ص، پژوهی های آینده پژوهی پیشرفته، نگاهی ژرف به اصول، مبانی و روش آینده کورنیش،. ٣

 ایده  
روندهای تأثیرگذار بر 

  انداز گفتمان  چشم
  

  
 هاها یا پیشرانعلت                                                                  پیامدها

 روندها



 21   كليات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  یک روند مختلف در پیشران های حضور .٢ شکل

هـدف . حائز اهمیت است ، تحلیل پیامدهای روندهای روندپس از شناسایی ایده و پیشران
بـر  ییامـدهایر و پیه رونـد چـه تـأثکـنیی آثـار یـک رونـد اسـت و ایاز تحلیل پیامدها، شناسـا

. شود یم منجر ف آنیا به تضعیند ک یت میا آن را تقویانداز دارند؟ آ و چشم یاسیهای س گفتمان
  :رو هستیم هها روب با این پرسش روند گفتمان سیاسی بنابراین در تحلیل

 دامند؟کموجود  یاسیهای س گذار بر گفتمانریتأث یروندها. ١
 چیست؟ 1ا.ا.سیاسی ج های و مبنای فکری روند گفتمان »دهیا«. ٢
 یا سرعت ببخشد؟ دهد و تغییرمسیر این روند را  تواندمیچه عاملی . ٣
  تغییر جهت دهد، پیامد آن چه خواهد بود؟ روندبر فرض آنکه . ۴
های ، از موقعیت خود در ده سال آینده که زمزمهیاسیهای س انداز گفتمان آیا نسبت به چشم. ۵
  2توانیم آن را تغییر دهیم؟رسد، راضی هستیم؟ اگر نه، چگونه میهمین حاال به گوش میآن از 

صـورت نمـودار  تـوان آنهـا را بـهمی طور معمول بهاگر آمارهای مربوط به یک روند موجود باشد، 
تـوان خـط رونـد را مـی. دهـدنمودار، سیر تکاملی یا نزولی روند در بستر زمان را نشـان مـی. آورددر
  3.نام دارد »برون یابی روند« این روش. اساس سرعت و سمت و سوی جاری آن، در آینده امتداد دادبر

                                                 
   .در متن، جمهوری اسالمی ایران است. ا.ا.منظور از ج. ١
   .١٢۴همان، ص. ٣        .١٣١، صهمان. ٢

 ٢پیشران 

 ٢ پیشران

 ۴پیشران 

 ١پیشران 

  مثبت

 منفی

 روند
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 رونـدها. ضـد رونـد هسـتند 1رویـدادها: یاسـیهـای س رگذار بر گفتمانیتأث یرویدادها. ٢
تغییراتی هستند که به سرعت  ا رویدادهاباشند؛ امّ  مند می تغییرات مستمر در طول زمانند و قاعده

 ...ک رئـیس جمهـور وحوادثی چون جنگ، ترور، تصـمیم یـ. مند نیستند افتد و قاعده اتفاق می
آینده ممکن است آبستن اموری باشد کـه . های سیاسی بگذارندتوانند تأثیر مهمی بر گفتمان می
طـور  هایـن امـور بـ. نو بوده و پیش از آن هرگز در نظام سیاسی تجربـه نشـده باشـد طور کامل به

رونـد بـه داد بـر یر رویتأث. باشدگذار تأثیر های سیاسی تواند بر گفتمان مستقیم یا غیر مستقیم می
 ین بـار از سـویاولـ ین روش برایا. شهرت دارد »ر متقاطعیتأث«ا ی »ر بر روندیل تأثیتحل«روش 

نـد تـا بـه ک یرا وادار مـ پژوه آیندهه کن روش آن است ین حسن ایتر مهم. ابداع شد 2اوالف هلمر
   3.شدیندیاند، به دقت ب ل انتخاب شدهیه و تحلیتجز یه براک ییرهایتمام متغ متقابلروابط 

بـر رونـد  گـذارریتأث یهـادادیـرونـد، رو ییشناسـا بـر افزوند یـبا ل رونـدیـن در تحلیبنابرا
 ییدر شناسـا. رددر آنهـا بـر رونـد مشـخص گـیزان تـأثیـو م ییز شناسـاین یاسیهای س گفتمان

  4:میرو هست ههایی روب ، با پرسشیاسیهای س بر روند گفتمان رگذاریتأث یادادهیرو
  تواند تضعیف یا تقویت نماید؟ را می موجودهای سیاسی  ، روند گفتمانچه رویدادهایی. ١
  ؟رسد یم یانیثر و نقطه پاکاهای سیاسی، چه زمانی به حد بر روند گفتمان ها تأثیر رویداد. ٢
هـای سیاسـی منجـر  به چه تغییراتی در وضعیت گفتمان این تضعیف و تقویت رویدادها. ٣
  شوند؟ می

ن یـدر انقـالب اسـالمی ایـران، بـا ا یاسـیهای س گفتمان یطیش محیمایاین اساس در پ بر
ها به قوت خود ت آن مدتیه اهمکان است یدر جر ینون چه روندکا هم: میرو هست هپرسش روب

یابـد کـه تفکـر  از آن جهـت اهمیـت می یاسـیهای س خواهد بود؟ شناسایی روند گفتمان یباق
ای اثـربخش اسـتفاده  سازد از آنها بـه گونـه کند و ما را قادر می تر می مند دربارۀ آنها را آسان نظام
اولین نکته شناسـایی : دو نکته حائز اهمیت است یاسیهای س در واقع برای تحلیل گفتمان. کنیم
گیرنـد کـه از  روندها هنگامی شکل مشـهود بـه خـود می. ها است بر گفتمان تأثیرگذار یها ایده

                                                 
1. Events     2. Olaf Helmer  
3. Glenn, Jerome, (1998) Interoduction to the futures research Methpdology series,  
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