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 اسالمی؛  قبل و بعد از انقالب سوسیالسیم هویت ملی جریان گفتمان

 کیانوری و بشیریه  با تطبیق اندیشه


 2محمدباقر خرمشاد - 1علیرضا کالنتر مهرجردی
 

 93/1/7931پذیرش:-66/77/7936دریافت:



 چکیده
موجودی،عمریبهدرازایحیاتوخلقتآدمیدارد.درواقعانسانتنهاهویتمساله

تواندحیاتوتداومداشتهباشد.باایناستکهبدوندرکازچیستیوکیستیخودنمی
توانسخنیازهویتهایمختلفتبییناینمفهوماستکهمیحالهموارهدرسایهروش

ریزییاهایاجتماعیدرفرایندشالودههاوسازهها،بهمثابهشالودهمیانآورد.هویتملیبه
هایمختلفبرایتبیینگراییاجتماعیبازتفسیروهموارهدرسایهبازتفسیرهاازروشسازه

شود؛نویسندگانباانتخابروشتحلیلگفتمانبرایخوانشهویتاینمفهوماستفادهمی
هایعمدهفکرییارائهیکمدلوالگوازگفتمانهویتملییکیازجریانملی،درپ

کند.جریانارائهالگوومدلبهتحلیل،درکوچیستیمسألهکمکبیشتریمیباشند؛می
سوسیالیسممارکسیسممی پژوهشگرآنرا آنچه جریانچپیا هاینامدبهعنوانیکیاز

گفتمانهویتملیدرکلیتاینمقاله،ضمندرکتطور.استموثردرتاریخمعاصرایران
سیرتاریخی،بهیکالگویِگفتمانِهویتملیدرجریانپیشگفتهدستیافتهاست.



گفتمان،هویتملی،جریانسوسیالیسم،ایرانواژگان کلیدی:
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 khoramshad@atu.ac.irول(ئ)نویسندهمسشناسیسیاسیدانشگاهعالمهطباطبائی.استادجامعه6
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 مقدمه
استونبایددهدکههویتسازیملیفرآیندیهمیشگیوناتمامواقعیتتاریخینشانمی

یابدوبههیچتالشوسازوکارتصورشودکهوقتیملتیشکلگرفتبهخودیخودتداوممی

بلکهبرعکسملتوروحملتبودگیدرمعرضفرازوفرودوایپشتیبانیکننده ندارد نیاز

)جالییچالش دارد قرار جدی های 7936پور، جریان612: گفتمانیِ فرآورده رو این از ها(؛

گوید:آدمیهموارهدلبستهاحساستمایزمی7نسسازیموثرافتد.جاکرفرآیندملتتواندبرمی

بر6(.آنتونیاسمیت7931هاراحولآنشکلدادهاست)تاجیک،ترینگفتمانبودهوقدیمی

بهاندهویتملی،هایجمعیکهامروزهافراددرآنسهیماینباوراستکهازمیانتمامهویت

کهماکهاین(.بحثدرباره7933:79ترینسطحهویتاست)احمدی،ترینوبنیادیعنوانعالی

 چگونه مؤلفههستیم؟ هویتی تعریفقرارهای مورد را خودمیخود برای اغیاری چه دهیم؟

بنیادیاست.ایکنیم؟وچهنسبتیبادیگرانداریم؟یکمسألهشناساییمی

پدیدههویت جغرافیایها، و تاریخ ایدئولوژی، مذهب، اقتصاد، از عاری فراتاریخی، های

هایاجتماعیاندکهباتکیهبرحافظهجمعیوتمامیمنابعمعرفتیوبادرخاصنیستندبلکهسازه

می تفسیر زمان طول در تعریفو ایجاد، اجتماعی، عینی ساختار گرفتن جوامع،نظر و شوند

:7933محمدی،کنند)گلرایجاد،حفظوتقویتآننقشاساسیایفامیهادهاونهادحکومت

71 بارهمیدراین9کاستلز(. توسطکنش»گوید: برساختنفرهنگیمعنا گرمنظورمنازهویت،

،63هایکالسیکبههویت،درپایانقرندرکناردیدگاه(.7931:737)کاستلز،«اجتماعیاست

دیدگاهمجموعه از ساحتهایای و ماهیت دارای که شد ایجاد هویت مسأله به نوین

(از7913:1کند)مسکوب،شناسانه،وبرنقشزبانوگفتماندرساختنهویتتأکیدمیهستی

زبان1الکانترینباورهاییکطرفبنیادی ساختار به آندو تشابه هویت، پیرامونذهنیتو

هایمعانیهستندکهدرآنهادرواقعمنظومهفتمان(وازطرفیدیگرگ7931:32است)تاجیک،

ازمفروضاتگفتماناینهاباتوجهبهتمایزیکهبایکدیگردارندهویتومعنامینشانه یابند.

شودهایِگفتمانیِمادرکمیاستکهجهان،پراکندهوپیچیدهاستوتنهاازگذرمقولهبندی

نظمبخشبهایشاکلهیاسیسیشناسانیجر(.ازطرفی736-7913:732)منوچهریوهمکاران،

وچارچوبهایداده ازحالتکالنبهیاسیسیفکرهایهستلیتحلیبرایبهظاهرپراکنده
                                                                                                                                               
1. M Jurgenson  
2  . Smith 
3. Manuel Castells 
4. Jacques Lacan 
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بهمطالعه دربسترهاانیآنجریشگیاندیحوزهزیجهتتمایجامعهشناختیخرداستکه

پردازد.درهمینراستاجریانگفتمانبهمییاسیسویاجتماعیمنافعونهادها،یاسیمناسباتس

عنوانیکرویکردروشدربازشناسیوتبیینبهترمعنایهویتتوسطپژوهشگرانبهکارگرفته

یکیازجریانمی بهعبارتیدغدغهاصلیمقاله،واکاویگفتمانِ هایفکریسیاسیایرانشود.

 و مدل ترسیم برای ملی هویت پیرامون سوسیالیسممعاصر گفتمان جریان تلفیقی الگوی

جاییموردنظراستمارکسیسمبعدوقبلانقالباسالمیاست.لذاتحوالتسیاسیاجتماعیآن

هاتبیینکند.کهبتواندموضعهویتیرادرچارچوبجریانگفتمان

آنازبدینمنظورپژوهشگرانباواکاویهویتملیدرجریانگفتمانسوسیالیسمکهآوازه

استروسیهوازطریقایرانیانمهاجربهقفقاز،آذربایجانواستانبولبهایرانرسیده7336انقالب

(بهعنوانیکجریانگفتمانموثردرتاریخمعاصرایرانبرگزیدندوبا91-7933:99)آزادی،

مسالههویتملیانتخابدومتفکردردوبرههزمانی،درسهمحورفرهنگ،سیاستواجتماعبه

خواهندپرداخت.


 یچارچوب مفهوم

 پیشینه خوانش هویت -الف

پیشازتبیینجریانگفتمانسوسیالیسمبرایخوانشهویتملی،الزماستنگاهیگذرابه

حسینروش بیاندازیم: پژوهشگران سایر توسط ملی هویت فهم برای استفاده مورد های

مانهایمخودبراساسدیدگاه(دررسالهدکتری7933محمدپرست) پارسونز7هایمارکس، ،6،

ازکنشمتقابلنمادیدربارههویتبهعنوانچارچوبنظریپژوهشسخن9هابرماسکاستلز،

مقاله در حاجیانی ابراهیم است. تاریخی،گفته اجتماعی، بُعد هفت دارای را هویتملی ای،

زبانیدان فرهنگیو مذهبی، سیاسی، فراتحلیلبرایبررسیاینهفتبُعدجغرافیایی، از و سته

جریان گرفتن درنظر بدون است)حاجیانی، گفته سخن سیاسی 7913های جواد739ـ669: .)

تجربهملتوهویتایرانیراقابلقیاسبا«ایبرنظریهانحطاطایراندیباچه»طباطباییدرکتاب

تقابلدوهویتاسالمیوایرانیسخنبهمیاناشازداندودرایدهسازیدرغربنمیتجربهملت

درکتابمی داوری رضا آورد. ملی»های حاکمیت و ناسیونالیسم » و»و ناسیونالیسم استقالل؛

                                                                                                                                               
1.Karl Mannheim 
2.Talcott Parsons 
3.Jürgen Habermas 
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پردازد.داریوششایگاندرکتاببهمسألهزبانوهویتمیهایدگر،متأثرازافرادیچون«انقالب

بهآمیختگیسنتایرانی6وکربن7یچونگروسه،متأثرازفالسفهفرانسو«افسونزدگیجدید»

هماهنگیمتافیزیکیآن اسالمیو ابوالحسنی)و دارد. باور مقاله7932ها در ایتحتعنوان(

،ضمنتقسیمهویتبهپنجنوعخانوادگی،قومی،«مولفههایهویتملیبارویکردپژوهشی»

ابعا در هویتملیرا جهانی، دینیوفراملی، فرهنگیوملی، جغرافیایی، اجتماعی، تاریخی، د

هیرمیداسباوند)سیاسیبررسیمی هایبرونمرزیوچالش»عنوانباای(درمقاله7911کند.

براینباوراستکههویتبهعنوانیکپدیدهتغییرپذیردرطول«هویتایرانیدرطولتاریخ

جامعهکارسازخواهدبود.حالبانظربهتاریخبرایتحققاهدافاجتماعی،سیاسیوفرهنگی

هایمورداشاره،پژوهشگرانباگزینشجریانگفتمانبهعنوانرویکردروش،هویتپژوهش

هایایرانیمطالعهقرارملیراازمنظرجریانگفتمانسوسیالیسمبهعنوانیکیازجریانگفتمان

اند.هکرد


 هویت ملی  -ب

 کلمه هویتاز یکسان»Identitas واژه و مشابه ویژگیمی« به یکمعنا در واژه این آید.

هایاساسیکهیکشخصراازهمهکساندیگربهواسطههویتیکتاییوفردیت،یعنیتفاوت

خودش» متمایزمی« )بایرون، دارد اشاره 13:7331کند، درفکوهی، 7933؛ درسنت29-21: .)

هایهویتدرابتداشناسینظریهجامعه 1میدو9جیمزبا
ازطریقگافمنشروعوبعد  2،برگر6ها

اصلی هویتها، از یکی عنوان به هویتملی اما یافت. بیناستقرار ارتباطی حلقه و سنتز ترین

هویتهویت و خاصمحلی های است)حاجیانی، فراملی عام 7913های مهم731: که ترین(

سرزمینمشترکمحسوب تاریخو ملت، هر میویژگی )مهیمنی، 7913شود یک932: از .)

گذشته،هاییدربارهگوییآگاهانهیکملتبهپرسشطرفهویتملیفرآیندپاسخ یخود،

کیفیت،زمان،تعلق،خاستگاهاصلیودائمی،حوزهتمدنی،جایگاهسیاسیواقتصادیوفرهنگی

ارزش )نیازی،و است ملت یک تاریخی هویت از ملهم 7937های دیگر731: طرف از (؛

گرایشمجموعه از نگرشای و وها معنابخش الگوهای و عناصر و عوامل به مثبت های
                                                                                                                                               
1. René Grousset 
2. Henry Corbin 
3. William James 
4. George Herbert Mead 
5. Erving Goffman 
6. Peter Ludwig Berger 
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نامند)صنیع،ییکواحدسیاسیراهویتملیمیکنندهدرسطحیککشور،بهمنزلهیکپارچه

ایکهبدان(؛هویتملیهرفردبهصورتبخشیازکلهویتشدررابطهباجامعه7931:731

(.7933:73گیرد)رواسانی،علقدارد،شکلمیت


 سوسیالیسم مارکسیسم  -پ

مشخصه با جمعسوسیالیسم اشتراکی، مالکیت برابری، نظیر تعاون،هایی و همیاری گرایی،

و است شده شناخته امپریالیسم با مبارزه و اجتماعی عدالت نیازها، تأمین و رفع ضرورت

ستکهاعالمکردمسألهامروز،نهتفسیرجهانبلکهتغییرآنا7ترینشخصیتآنمارکسمحوری

کارگزاران برایپیشنهاد زمینه نساخت، دقتروشن به را تغییر این کارگزاران چون اما است؛

ایلنینگرفتهتاجنبشخودجوشلوکزامبورگوشوراهایتاریخیگوناگونازانقالبیونحرفه

ارکسبرمفاهیمیچونپراکسیسوازخودبیگانگیدرکارگریگرامشیآمادهشد.رویکردم

هادرآثارپیری،زمینهاختالفاتیفلسفیراایجادآثاردورانجوانیوگرایشاوبهتاملدرساخت

مارکسیست گوناگون تعابیر در ویژه به بیستم قرن در که هگلکرد وهای لوکاچ نظیر گرا

مارکسیستفرانکفورتی و لنینیسم،گرهایساختها مارکسیسم، است. بازتابیافته آلتوسر نظیر ا

هایمستوفیدربازشناسیمارکسیسمبهمائوئیسم،استالینیسم،چپنوهرکدامعنوانیبرایبحث

(.مارکسیسمبه616-7922:617عنوانمکتبودرعرصهتاریخوعملاست)ابنشتاینوفاگلمان،

اندیشه تأثیر تحت ایدئولوژیِ عنوان قرن اواخر مارکسدر اساسآن73های که شد پدیدار

انگلساین«مانیفستکمونیست»در مارکسو نوشته تاریخ، تاریخجوامع، است: بیانشده گونه

مبارزهطبقاتیبودهودردنیایکنونیمبارزهدوطبقهبوروژازیوپرولتاریاتاریخرارقمخواهدزد

زمنظراینپژوهش،اینجریانبااصالتبهجمعوتاکیدبر(.بهطورکلیا7933:736)حاتمی،

تأثیرعمده ایدررادیکالکردنجوفکریقرنبیستمدرسطحجهانوهمچنینمبارزهطبقاتی،

ایراکهازاینگفتمانمتأثر(.اینمقالهاندیشه7933:67فضایداخلیایرانگذاشتهاست)بشیریه،

نفسکردهرادریکحالتطیفیبرایشمولیتهمهمتأثرانآنلحاظویادرآنهوایفکریت

کردهاست.


 الگوی تحقیق -ت

هایتبیینهویتملیدرنگاهپژوهشگرانایرانیوباعنایتبهاینکهحاجیانیبامرورروش
                                                                                                                                               
1. Karl Heinrich Marx 
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لهانداینمقابندیکردههویتملیرادرهفتبعدوابوالحسنیهویتملیرادرپنجوجهتقسیم

گانهسیاست،فرهنگواجتماعبهعنوانوجوهکالنوکارسازبهتبیینمسألهبابرگرفتنابعادسه

هویتملیخواهدپرداخت.


 ( تعیّن هویت ملی مقاله1-1) الگوی



 چارچوب روشی

 جریان -الف

لغوانیجر لحاظ معنایبه شدنِیدر همچن7932:921نیاست)معیامرروان و بهنی(

رویامجموعه انددادهایاز جهتهدفهاشهیو استیدر :7936)دهخدا،خاصاطالقشده

درمعنایاصطالحیجریان،بهعملجمعیاختیارییاهدایتشده،کهدربستریمشترک.(323

شناسیمعنایافتهوبهتبعآنشناسیدردلجامعهوجهتیمعینحرکتداشتهراگویند.لذاجریان

جریان جامعهشناسی در سیاسی )خرمشاد، است توجه مورد سیاسی 7936شناسی :21.)

شناختمنظومهجریان چگونگیشکلشناسیبه وای، یکسازمان به تبدیلفکر گیریفکر،

نکتهدیگرمعادلهایاثرگذارمیجنبش،مطالعهسیرتطورازتولدتارکودوچهره هاییپردازد.

گروه زاده،چون 7933)نقیب ذی(23: گروه و صنف طبقه، )دورژه،، :7931نفوذ

)گیدنز،636،736،769 قشر ،)7932 حزب)میخلز،661: ،)7936 )معین،633: جناح ،)7932:
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(استکهاگرچهبهظاهرباجریانیکسانپنداشته7932:927،297(،طیفوجبهه)معین،923

شناسیسیاسیراهینو،(.جریان7936:26شدهامادارایوجوهتشابهوتمایزبودهاست)خرمشاد،

درست تأمالت عینیبرای کاربردیتر، جامعتر، و اطرافپدیدهنگرانهتر در وتر سیاسی های

آورد.تحوالتسیاسیواجتماعیجوامعفراهممی
 گفتمان -ب

فتگو،بهگDiscurs-usوالتینDis-coorصدساله،ازواژهفرانسویواژهگفتمانباسابقههفت

 واژه از و رفتنDiscurrer/Discursumمحاوره معنیطفره است به شده تعللورزیدنگرفته و

هایفارسیگفتمانعبارتنداز:گفتار،سخن،وعظ،بحثومقال(.معادل7،7933:73)مکدانل

گیردمی(.فرهنگالنگمن،گفتمانرابهمثابهواحدهایزبانیباالتردرنظر7933:71)عضدانلو،

6زبانیمدنظرباشد.زلیگهریس-هاوهمزمینهوبافتاجتماعیکههممحتواوفحوایزبانیآن

شناسیکرد،آنرابههمینمعناگرفتبهعنواناولینشخصیکهواژهگفتمانراواردحوزهزبان

هاباتوجهبهانههایمعانیهستندکهدرآننشهادرواقعمنظومه(.گفتمان7933:79)مکدانل،

دارندهویتمی یکدیگر با پدیدهتمایزیکه الکالوموفمعتقدندهرعملو ایبراییابند.

همکاران، )منوچهریو گیرد گفتمانیقرار دروننظام بایددر قابلفهمشدن معنادارشدنو

برایاینکهاشیاءوفعالیت7913:732-736 بهعبارتدیگر، قابلفهمبا(. بایدیهعنوانها شند،

کهدرترمعانیوجودداشتهباشند.یکتکهسنگ،بستهبهاینجزئیازیکچارچوبگسترده

یابد)مارشواستوکر،هایمتفاوتیمیگیرد،معانیوهویتکدامزمینهخاصاجتماعیقرارمی

7913:637.) 



 جریان گفتمان -پ

اجتماعیدرسطحکالنمناسباستومفاهیمی-هایسیاسینظریهگفتمانبرایتحلیلپدیده

که3صراوعن3،غیریت1،ازجاشدگی2ارزی،زنجیرههم6،دالمرکزی1،هژمونی9بندینظیرمفصل

شوند،لذابرایروندنیزدرسطحانتزاعیوکالنمطرحمیدرزمرهمفاهیمکانونیآنبهشمارمی
                                                                                                                                               
1. Diane Macdonell  
2. Zellig Harris 
3. Artculation 
4. Hegemony 
5. Nodal point 
6. Equivalence 
7. Dislocation 
8. Antagonism 
9. Elemints 
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چهراکهرویکردایتحلیلیمناسباستفادهکرد.آنبایستازابزارهبررسیاینمفاهیمالجرممی

تلفیقمیشناسیسیاسیدراختیارماقرارمیجریان شودتابهدهدباروشگفتمانیالکالوموفِ

هایموردنظرراحولمسألهتوصیفوتحلیلکرد.درالگویجریانصورتکاربردیبتوانداده

ظرفیت به توجه با و گفتماگفتمان ظرفیتهای و موفِ الکالو جریاننی سیاسی،های شناسی

هایگیریازنقاطقوتهریکازآنهابهمولفهتوانندبابهرهپژوهشگرانبسانمعجونیمشترکمی

صبغههایاجتماعیوجریانیبهطورهمزمانبپردازد.بنابراین،جریانکهزبان،زمان،بسترواقعیت

کندباقرارگرفتندرکنارروشتجزیهتبفکریرامشخصمیاییکمکعملاجتماعیواندیشه

توضیحچگونگی برایبررسیساختاردرونییکاندیشه، ظرفیتمناسبیرا وتحلیلگفتمانی،

معنایابیمفاهیمدردرونساختاریکاندیشه،نحوهجذبمفاهیمجدیددریکگفتمانوتغییرو

-هادروضعیتسیاسیسازیبینگفتمانرقابتوغیریتبندینوین،توضیحتطبیقآنهادرمفصل

هاوگیریگفتمانهایسیاسیدرتحققوشکلاجتماعیجامعه،تبییننقشرهبرانبهعنوانسوژه

هایجدیدهایِمسلطوشرایطغلبهگفتمانهاوفرآیندافولگفتمانتوضیحتحولاجتماعیگفتمان

ایاجتماعیاستازایننگفتمانبستریاستکهدارایزمینهشاهدخواهیمبود.بهعبارتیجریا

عنوانروشمطالعهسوییجریانمنظرهم اینمقالهشناسیسیاسیوگفتمانبه یهویتملیدر

الگویشماتیکذیلبیان همینراستا در شد. دربرگزیده گرروشتحلیلگفتمانالکالوموفِ

ضمنتوجهبهسهوجهسیاست،اجتماعوفرهنگ،دالها،مواجههبامسالهپژوهشاستکهدرآن

دگرهاوعناصرتبیینخواهدشد.


 ( گفتمانی تبیین هویت ملی2-1الگوی )
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 جریان گفتمان سوسیالیسم و هویت ملی
مفاهیمملت،ملیواصطالحاتیازایندستدراندیشهمارکسیستیجایگاهیندارند.بااین

کندهاراواردگفتمانخودمینمادجریانگفتمانسوسیالیسمایندالحال،حزبتودهبهعنوان

هژمونیسایرگفتمان از را اینمفهوم تغییراتی، با تا به خارجو گفتمان«عنصر»ها تبدیلکند.

فعالیتبازماندگان با ایرانکه انواعگروه69سوسیالیسمدر آنبا هاینفرگسترشوپساز

حزبتو از یافتانشعابی ادامه  قدمتبیشتری از برونیسیاسی هایجریان سایر به نسبت ده

ازوسیعیبخشمیانگذاشتهاستاگرچهدر ایران جامعه بر نیز زیادی تأثیرات و بوده برخوردار

ازشهرتایراندرشورویسیاستابزارعنوانبهوداشتمنفیایمردم،چهره هرچه یافت؛

هایبعدازدهههفتادهستیمدشاهدتغییراینجریانگفتماندرسالوقوعانقالباسالمیطیش

بدینترتیبجریان برآیندتغییراتاندیشهمارکسیستیدرجهاناست. گفتمانسوسیالیسم-که

مارکسیسم،بهبازسازیخودبرمبنایتحوالتجهانیهمتگماشتهوچنانکهخواهیمگفتاز

شاه بشیریه کیانوریتا بااندیشه گویا تغییریکه سوسیالیسمایرانیخواهیمبود؛ دتحولنگاه

هایاندیشمندانمارکسیستغربهمراستابودهاست.پردازینظریه



 نورالدین کیانوری؛ نماد جریان سوسیالسیم قبل انقالب اسالمی
بهحزبسوسیالیسمکنگرهاولچشمبهجهانگشودواز7631نورالدینکیانوریدرسال

ویبهعنوانیکمارکسیستمتعهددیدگاهیاستالینیانتخابشد«کمیسیونتفتیش»یتعضو

کهدرآنحزبتوده7961بابرگزاریدومینکنگرهدراردیبهشت(و7937:6داشت)بهروز،

رسمی طور حزبیبه را مرکزی«لنینیست-مارکسیست»خود عضویتکمیته به معرفیکرد،

اعالموچندتنازجملهکیانوریغیرقانونی،اینحزبشاهازترورنافرجامدرآمد.یکسالبعد

سالزندگی1پساز،کیانوریمرداد63یباوقوعکودتا.(7931ند)بیبیسی،شدبازداشت

درحوالی(.7917:163رفت)کیانوری،بهآلمانشرقیآنبهاتحادشورویوپسازمخفیانه

گرفتفعالیتحزبیرا7963سال سر از اوجو با کیانوریدراسالمیگیریانقالبهمزمان ،

علیهحمایتازانقالبوباشرقیبهدبیراولیحزبتودهبرگزیدهشدکنگرهحزبدرآلمان

.موضعگرفتلیبرالجریانگفتمان

ازخطامامخمینیارائهداد«مندرآوردی»کیانوریبهعنوانرهبربالمنازعحزب،تعریفی
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دردفاعازروشسیاسیخود،بهدوستوبود«مریکاآمبارزهباامپریالیسم»تریناصلآنکهمهم

«گفتگوباتاریخ»و«خاطرات»شدوکتاب(بعدهادر7933:13)امینینجفی،ودشمنرحمنکرد

گزینیازدرزمانیکهگورباچفبهسرعتراهدوریهایخودپرداختوبهدفاعازدیدگاه

میک طی را مونیسم بسانکرد، از ارتدکس کمونیست روابط»یک حزبحزب« با توده

شاهد12؛هرچنددرانتهایعمروبعدازاتفاقاتدومخردادکردمیکمونیستشورویدفاع

(امابههرحالکیانوریساخته7912اندکتغییراتدرعناصرگفتمانیویبودیم)کیانوریب،

الیسممارکسیسماستکهتوسطپژوهشگرانبهعنواننمادجریانگفتمانجریانگفتمانسوسی

مطروحهبرگزیدهشد.


 های هویت ملی دراندیشه کیانوری ابعاد و نشانه
 ها و هویت ملی فرهنگ، نشانه -الف

(؛برایننظراست663-7912:663کیانوریپیراموندستاوردهایخودوحزبش)کیانوری،

یافتهاندیشمندانزیادیرافریفتهخودکردهبود.کهدرآنپرورشکهجریانگفتمانی

دینازوجوهفرهنگوعناصرهویتملیدراینجریانگفتمانبرخالفناسازگاریذاتی،

ای،)خامه«شودخمینیمطرحمیامامپیرویازوفراترازهمراهی،بارهباآمدنکیانورییکبه»

دوکتابخ7933 کیانوریدر عنوانیکیاز(. دینبه به کمتر خود، تاریخِ پاسخبه اطراتو

می اشاره هویتملی میعناصر را دین به وی رویکرد انترناسیونالیسمکند؛ تحتعنوان توان

طبقانترناسیونالیسماسالمینیزاساس،ایدئولوژی»گوید:اسالمیدرککرد؛کهدراینبارهمی

کهتضادیپیداهایدیگرکمکمیژیبهملتاستوهرملتیبراساسایدئولو کندوهرجا

:7917)کیانوری،«کند.چهتفاوتیبینایندوانترناسیونالیسماست؟شودآنرادوستانهحلمی

گیریعلنیضددینینداشتهباشدولی(؛بدینترتیباوبراینباوراستکهحزبیکهموضع766

باشد، عمیق اجتماعی اصالحات تودهمیطرفدار میان در کندتواند پیدا وسیع گسترشی ها

 7912)کیانوری، :626 واژه تولید و ابداع با توده حزب بسا چه امام»(؛ خط اتخاذ« پی در

گرابودکهباعدممالقاتامامبانمایندگانحزبرویکردیبراینزدیکیبهجریانگفتماناسالم

(.13شهروند:،7931تودهدرپاریسناکامماند)امیرخسروی،

تواندکدامحزبکمونیستیمی»گوید:کیانوریباآگاهیبهقوتمذهبدرجامعهایران،می

درصدآنتمایالتمذهبیدارندتصورکندکهبدونایننیرویعظیم31تا36ایکهدرجامعه

مذهبتشیعازلحاظ»نویسد:(ویامی7963:69)کیانوری،«تواندانقالباجتماعیانجامدهد؟می
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(.7917:639)کیانوری،«تاریخیدرایراندارایسننخلقیوضدسیطرهخارجیبودهاست

اندیشه در زبان فرانسوی،اهمیتعنصر زبان چهار به وی آگاهی با تنها را کیانوری ورزی

هایحساسیتبایستبه(؛بلکهمی7917:16توانسنجید)کیانوری،آلمانی،روسیوانگلیسینمی

کنید؛اینفارسیما،باندکلمهفرنگیاست؛چرااینقدرکلماتفرنگیاستعمالمی»ویدقتکرد:

می ما آنوقترئیسجمهور قشنگاست... و راندمان!زیبا گوید » 7917)کیانوری، یا13: و )

-«نامهشاه»یقتنهشاهنامهحکیمابوالقاسمفردوسی،ایناثربزرگادبیمیهنما،درحق»گوید:می

 بلکه شاهان از تجلیل معنای نامهداد»به است« زورگویی علیه مبارزان از هواداری معنای «به

 7917)کیانوری، ذیلابزاریبرای693: گفتمانگیکیانوری، درمجموععنصرزباندرحوزه (؛

(.7912:631یابد)کیانوری،انقالباهمیتمی


 ت ملی ها و هوی سیاست، نشانه -ب

برایفهماهمیتعنصرسیاست)نوعحکومت،آزادی،سکوالریسم،مواجهباخارجو...(در

 بنگریم: دستاوردهایحزبتوده استبه الزم کیانوری، نگاه بعد»هویتملیاز حزبتوده،

بازشدندربزندان و تشکیلاتحادیهسقوطرضاشاه بابکرد. ایران جامعه در تحزبرا ها،

اتحادیهصنفیو...بهراهانداخت...بههرحال،پایگاهمردمیحزبتودهازهرحزبکارگری،

(؛برهمیناساسکیانوریپیرامون627-7912:663)کیانوری،«دیگریدرتاریخایرانبیشتربود

جامعهماتنهاازطریقبرخوردعقایدوآراءدربارهمسایلمهم»نویسد:اهمیتفرهنگسیاسیمی

رودستداخلیوخارجیواقتصادوفرهنگوآموزشکشورباالمیسیا » :7912)کیانوری،

می631 یا و اشتباهاتشبه»گوید:( اثر در تا دستدارد، به قدرترا جریانیکه آن متأسفانه

پینمیناکامی اشتباهاتخود به نشود، اینهایبزرگدچار شدن آشکار حتیپساز و برد

(.7917:636)کیانوری،«رافبهآناکراهدارداشتباهاتازاعت

 باید کیانوری مطلوب حکومت فهم «دگر»برای شناخت: را وی هویتی حکومت»های

امپریالیسم به وابسته و زورگوی یکحکومتدیکتاتوری از بود پسرشعبارت و رضاخان

مردادبه63بودکهدرپایگاهمردمیرژیمدرتمامدوران،همان(.»7912:91)کیانوری،«جهانی

فواحش یعنیاوباشوچاقوکشانو میدانآمد، » 7912)کیانوری، درپی676: ایندگرها و .)

دارد: ادامه هم اسالمی انقالب با»ازجاشدگی اساسی، قانون چارچوب در نظام تأیید ماضمن

:7912)کیانوری،«هایحاکمیتپسازانتخاباتمجلسچهارمبهشدتمخالفهستیمسیاست
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ذیلمفهومخطامام)ره(تبیینمی6 درمجموعحکومتمطلوبخودرا ندازعبارتکندکه(.

«ضداستبداد»،«ضدامپریالیستی» هایمینحقوقوآزادیأگیریدرجهتتسمت»،«خواهعدالت»،

«فردی نیروهایراستینخلق»، همه اتحاد لزوم به «تکیه و13شهروند:،7931)امیرخسروی، )

(.سیاستخارجی613-7912:611گیرد)کیانوری،گویانقالبیخودراازانقالبروسیهمیال

است نظراتشوروی نقطه از تابعی ایدئولوژیکو امریکایی، ضد کیانوری حکومتمدنظر

ارزیبهناماهدافحزبمواجهایمکهایهم(؛بدینترتیبمابایکزنجیره7912:662)سیف،

شدگینسبیاینحزبپسازکیانوریبود.شدونتیجهآنغرقمیبندیمفصلنازبیرونایرا


 ها و هویت ملی اجتماع، نشانه -پ

تاریخنگاریعلمی»نویسد:کیانوریپیرامونتاریخبهعنوانیکیازعناصرهویتملیمی

براساسعبارتاستازمطالعهوضعیتسیاسی،اجتماعی،اقتصادیوفرهنگییکدورهخاص،

تقسیم«هایعلمیرویداده نوع دو به ویتاریخرا واقع؛ که وجهیرا میبندیو داند،گرایانه

(وبرآناستکهعدموابستگی،قابلیتاعتبارگفتمانتاریخی91-7912:91ستاید)کیانوری،می

(.7912:61داند)کیانوری،کهپیرویخودازشورویراوابستگینمیاستدرحالی

هایهویتملیکیانوریپیرامونعنصرسرزمینمبرهناستحتیدرموردازارزیابیاندیشه

ترینعناصرهویتی،نگاهکیانوریبهسمتبیرونازایراناست.کیانوریمعتقداستیکیازمهم

تمایالت آنچه برایاجتناباز ضروریاستاما و احزابمهم سرزمینبرایهمه عنصر که

( میعظمتشووینیستی فارس ملی( کردطلبی حمایت آذربایجان دموکرات فرقه از داند

 7917)کیانوری، می931: و کردیم( تأیید را آنها ماعمل و گرفتند را تصمیمشان آنها گوید

 7917)کیانوری، به761-763: اولویتنیستبلکه سرزمینبرایکیانوریدر عنصر تنها نه .)

مسئله»کردحزبباشد:کندکهحامیعملایرفتارمیزبهگونههنگاممواجهباعنصرملیتنی

برداشت پایه بر را یکمارکسیستمسائل عنوان به من ]اما[ است... بحثمهمی هایملی...

می قرار بررسی مورد خود دهماعتقادی » 7917)کیانوری، کیانوری776: ترتیب بدین .)

ایازتاریخدرایرانقرارزایراندانسته!کهدردورههاییمستقلاآذربایجانوکردستانراملت

اند.هایمهاجمشدهاند؛نهاینکهایرانیانمتأثرازفرهنگگرفته

اشتباهاتحوزه از پذیرشبرخی کیانوریضمن مجموع دردر یگفتمانگیحزبتوده

تبعیتازشورویمعنامواجهباهویتملی،همهمسائلرابرمحورضدیتباامپریالیسمآمریکاو



 21 ... اسالمی  قبل و بعد از انقالب سوسیالسیم هویت ملی جریان گفتمان
 

(.7912:911؛کیانوری،676و7917:639کند)کیانوری،می



 الگوی هویت ملی کیانوری در حوزه گفتمانگی سوسیالیسم مارکسیسم
ازلحاظسیاسی»برایشناختکیانوریبایدبهاصولپایدارویتاهنگاممرگ،اشارهکرد:

)کیانوری،«روملنینیسم.بهپایچوبهاعداممی-سممنبهعنوانیککمونیستمعتقدبهمارکسی

ها،دربرههزمانیاولانقالب،(.پشتیبانیکیانوریازامام)ره(درمقابلسایرجریان7926:93

که مشخصگردید زمان گذشت با اما توده حزب مواضع شدن قلمداد تاکتیکی برخالف

ایداینکهکمونیسمدرجهانباتحوالتگستردهامپریالیستیبودهاست.باوجو«دگرِ»اشتراکدر

همراهشداماکیانوریبهدفاعازحزبتودهایرانوحزبکمونیستشورویسابقپرداختو

(.7917:79دربرابرجمهوریاسالمیایرانرادرپیشگرفت)کیانوری،«سیاستاتحادوانتقاد»

کندودستهاولودومراافکار،نقدهاییهایخودرابهچنددستهتقسیمم«دگر»کیانوری

بی و میاطالعفراریان حزببیان از ها از که کوهکاه»کند ها چهارمی« را علتآن و سازند

داندودرادامهدرخصوصمی7927و7966،7961،7996هایشکستحزبتودهطیسال

فریبخورده دستهسوموچهارمبرآناستکهآنها برایفرارازبارمسئولیتبهلجناندویا

هایاطالعاتیامپریالیستیپراکنیمشغولندومعتقداستدستهپنجموششمازوابستگانبهسازمان

(.7917:63است)کیانوری،


 های گفتمان هویتی توده ضدامپریالیستی کیانوری ها و دگر ( دال3-1جدول)

دال برتر: ضدیت با 
 امپریالیسم امریکا

رهم ارزی: زنجی
 حزب

 بندی :  مفصل
 کمونیست شوروی

دگرهایگفتمانگیدالوعناصرشناوربخش

فرهنگغیرکمونیستیفرهنگعادالنهفرهنگی

ارتجاعوسازشکارضدیتقاطعباامپریالیسمامریکافرهنگی

دینزیربنادینابزاروروبنایایدئولوژیکیفرهنگی

نبیگانهوفرهنگوابستهزباپاسداشتزبانفارسیفرهنگی

زبانوابستهزبانعاملحرکتانقالبیتودهفرهنگی

انحاللدرفرهنگغربمآبیضدیتباغربیفرهنگی

لیبرالیسموامریکاییبودنملیگراییواقعیاجتماعی
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اجتماعی
تاریخواقعیتاریخ
ضدامپریالیست

کنندهووابستهبهتاریخگمراه
امپریالیسم

یککشورهزارملتیکملتیککشورعیاجتما

فراموشیمنِایرانیآگاهیازخودتاریخیایراناجتماعی

گراییامپریالیستیملیانترناسیونالیسمفکریاجتماعی

سیاسی
حکومتزمینی/کمونیستی/

ایتوده
حکومتآسمانی/غیرکمونیستی/

استبدادی

انقالباکتبرانقالباصیلسیاسی
هایانقالبعدماصالت

غیرکمونیستی

مبارزهبااستبدادسیاسی
حمایتامپریالیسمآمریکاازاستبداد

داخلی
احزابمرتجعوامپریالیستیحزبتوده،حزبموفقسیاسی
خروجازخطامام)ره(خطامامخمینی)ره(سیاسی
سازشکارانلیبرالیسموامپریالیسملزومصدورانقالبکمونیستیسیاسی

احزابتصنعیوتعجیلیهاواحزابمشارکتهمهتودهاسیسی


 ( گفتمان هویتی توده ضدامپریالیستی کیانوری4-1الگوی )



 21 ... اسالمی  قبل و بعد از انقالب سوسیالسیم هویت ملی جریان گفتمان
 



(متناسببادیدگاهالکالوموفبیانگراینمطلباستکهدرجریان1-7نمودارشماتیک)

«امریکا»خوارهانگفتمانسوسیالیسممارکسیسمدرنظرکیانوری،درکضدیتباامپریالیسمج

نویسدارزیابینادرستازنیروهایدالمرکزیبرایفهمهویتملیاست؛هرچندکیانوریمی

خودونیروهایانقالبیدیگروهمچنیننیروهایدشمنامپریالیستیوارتجاعداخلیبودکه

اماهمین(؛7917:639منجربهآنشدکهحزبشعارهایبدونپشتوانهمطرحکند)کیانوری،

دالمرکزی است. آورده وجود به را گفتمانگییکجریان حوزه اشتباه رفتارهایدرستو

«عدموابستگی»و«نفیسازش»هایدیگریمثلحوزهگفتمانگیحزبتودهوکیانوریبادال

یکیازاصولاساسیوازجملهاهدافاولیه«استقالل»نامهحزب،مترادفاستوحتیدرمرام

(؛هرچندبعدهاایناستقاللبیشتردربرابرآمریکا63-7933:3چی،اندهشدهبود)مدیرشانهخو

جایی تا شوروی، برابر در یافتتا دالمعنا از یکی حزبکه به توجه اینگفتمان هایشناور

و برایکیانوری یکانقالبواقعی تجسم انقالباکتبر، الگوی و شورویشد مارکسیستی

آندوریازصراطمستقیمتلقیشود.انحرافاز

اجتماعی،کیانوریدال آزادی استبدادخارجی، با مبارزه فرهنگمترقی، هایشناوریمانند

بندیدانستمفصلفرهنگعادالنه،تاریخواقعیو...رادرمواقعضروریباآنچهخطامام)ره(می

یتبیینوبومیکردنحوزهگفتمانگونگیداد.ویبراارزیقرارمیکندودریکزنجیرههممی

می مارکسیسمجریانسوسیالیسممارکسیسم، کموبیشبا رهبری، افراد گویددرستاستکه

هایاصلیایندانشوسیعلنینیسمآشناییداشتند،ولیخودمنوبسیاریدیگرازافرادحزبدرس

ایازکتابخاطراتشبهدین،شیعهوخطرادرکنکردهبودیم.درهمینراستاکیانوریدرفرازه

داردتاباورکنیمکردحزب،مارابرآنمیهایشناوروبعدهاعملپردازدکهمرورهمهدالاماممی

دال زنجیره در استکه ابزاریبوده مثابه به کیانوری برای برایدین چیز همه گرفت. قرار ها

چارچوب در »کیانوری امپریالیسم آمریکاضدیتبا می« جاییمعنا تا جاسوسیِیافت حتی که

اف هواپیمایِ توطئه71-اطالعاتِ با اقدامیجهتمقابله میبرایشورویرا دانستهایآمریکا

 7917)کیانوری، سوسیالیسم611و631: گفتمان جریان و کیانوری عملکردِ مجموع در .)

شود.یمارکسیسمدرراستایانترناسیونالیسمحزبیمعنادارم



 حسین بشیریه؛ نماد جریان سوسیالیسم بعد انقالب اسالمی
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دررشتهرفتارشناسیسیاسیازدانشگاهاسکسانگلستاندرمقطعفوق7313بشیریهدرسال

موفقبهاخذدکتریدررشتهتئوریسیاسیازدانشگاه7336لیسانسفارغالتحصیلشدودرسال

)ع(وموسسههایتهران،امامصادق(بادانشگاه6331-7339ال)س61لیورپولگردید.ویبهمدت

آموزشعالیباقرالعلومقمهمکاریومشغولبهتدریسبود.

علتاصلیدگردیسیچپ معتقدند ایران گروهیدر اوایلدهه باید13هایجواندر را

عنایتحمیددشاستاهمچون»نویسد:(دربارهاومی7939:13بروجردی).شخصبشیریهشمرد

پرداختهفوکو،وهابرماسمور،وهابزچوناندیشهورانیهایاندیشهانتقالراهازآموزشکاربه

(.6333)رکبشیریه،«است

دریکواندهاینظریبهاتفاقاتسیاسیوتحوالتاجتماعیبودهواکنشبشیریهاغلبآثار

اندیشمندانازنظریگیریوامویباتندکهبهجدآموزشیهسآناینوویژگیمشترکهستند

نامهپایانایراندرانقالبازچندسویهتحلیلیبرینتون،وپوالنتزاسگرامشی،چونمارکسیستی

دولتهژمونیک،نیرویقدرت،بلوکچونهاییمفهومکاربستباودهداشارائهمیتحصیلی

ازکهاو.سازدمیفراهمپیچیدهانقالبیکوارسیبرایابزارهاییترمیدور،دورهوپاتریمونیال

است،آموختهراسیاسیرفتارشناسیوسیاسیهاینظریه6جزوپو7الکالواشبرجستهاستادان

.(7939:13گیرد)بروجردی،میپیشراسیاسیشناسیجامعهآموزشیبرنامهایرانبهبازگشتدر

چرخشیبشیریهبهعنواناندیشمندجریانگفتمانسوسیال یسممارکسیسمبعدانقالبدرایران،

سیر»نویسد:می(7933فکریومتأثراززیستجهاناینتفکرداشتهاست؛درهمینراستاخانی)

متعارضاز گاه و آبشخورهایفکریگوناگون از و طیکرده نشیبیرا و فراز پر تطوراتی

تمدرنیسمفوکوییتانظریاتانتقادیهایوبرضدمارکسیستی،ازپسمارکسیسمگرفتهتاتحلیل

بشیریهخودبرچرخشویا«.داریمتأثربودپردازانسرمایههایلیبرالیستینظریهوتئوریهابرماس

مارکسیسم)یکچارچوبمارکسیستی(بهیک-اشازجریانگفتمانسوسیالیسمتوسعهفکری

بهخودبامجلهلوگوسمعترفچارچوبپسامارکسیستیواقفاستوبراینموضوعدرمصاح

(.6333است)بشیریه،

رویهم رفته  آناستکه بر بشیریه دگرگونیدکتر بیستمعصر همهقرن هایبنیادیدر

دوقرنهایفکریعمدهجنبشاینشکمارکسیسمیکیازوبیهایزندگیانساناستعرصه

                                                                                                                                               
1. Ernesto Laclau 
2. Bob Jessop 
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عنوانیکیازاندیشمندانجریانگفتمان(وخودویبه7933:73)بشیریه،آیدشمارمیهباخیر

مارکسیسمدر هرچنداز است؛ مستثنینبوده تغییراتمطروحه قاعده از سوسیالیسممارکسیسم

اندیشه تا لنینیسمبود فاصلهاندیشهکیانوریکههمجواربا ازهابرماسوچپنو، هایبرگرفته

بشیریهمعیارخوبیبرایسنجشجریان گفتمانمطروحهپسازانقالبایرانبسیاریاستاما

است.

 های هویت ملی دراندیشه بشیریه ابعاد و نشانه
 ها و هویت ملی فرهنگ، نشانه -الف

می ضعیف را ایران در فرهنگی مطالعات حوزه در تئوریک مباحث که پندارد؛بشیریه

سنتیدرهنگفرگیاضمحاللچگونراتألیفوبهتوصیف«هایفرهنگدرقرنبیستمنظریه»

ویدرپاسخبهپرسشیدرموردتعریفخودازفرهنگ.پرداختمقابلتحوالتتکنولوژیکی

پنداردازفرهنگراجامعمی6رابیانکندولیتعریفویلیامز7کندتعریفادواردتایلرسعیمی

هایعمدهویلیامزبهتفاوتمارکسیستی(.بدینترتیبویضمنپذیرشنقدهای7933)بشیریه،

فرهنگیدرقرنبیستممی تابعیرافرهنگپردازدو تعیینداندکهمیمتغیر نیستخود کننده

می فراتر مارکسیسم سنتی نگاه از ایرودوکمی از تولید،. شیوه زادة فرهنگهمواره منظر ن

نیستبلکهتنهادالبرترنیست؛تحوالتتکنولوژیکوصنعتیویادگرگونیعمدهاجتماعی

بشیریهبانسبتیکه.شودارزیعواملاقتصادیبههممتصلمیدالشناوریاستکهبازنجیرههم

.استتدوکسرمارکسیسماگفتمانازبهدنبالرهاییکندمیمیانآرایمارکسووبرایجاد

مارکسهایبرایفهمدینبهعنوانیکیازعناصرهویتملیدراندیشهبشیریهبایدبهآموزه

،ازشایازآثاراخیربخشعمدهبلکهاینیستنهتنهاتودهوینگریستامابایدتوجهداشت

بهسویتحلیلروابطتحلیل یافتهاستگفتمانیروابططبقاتیمارکس، بیگی،)قرهفوکوارتقا

نظریةکسانیچوندینیبهباتفکیکدالیلدروندینیوبرونبشیریهدرمقالهکوتاهی(.7936

:7913کند)بشیریه،زادهاشارهمیاهللنوری،امامخمینی،بازرگانوتقیالغطاء،شیخفضلکاشف

هوبرپیراموناسالم،معتقداستکهاسالمتنهاودرجاییدیگربابیانانتقاداتترنرب(.66-27

 :7939اخالقاقتصادییککاستنظامینبودبلکهاساسمذهبتجاریشهریبود)بشیریه،

133 انقالب(. تحلیلدینیبشیریهواکنشیتئوریکبه ایرانوبهخالء گرایانهکههایچپدر

ازصحنهسیاسیبیرونراندهشدهبو :؟(.درمجموع7923دارد)بشیریه،دند،شکستخوردهیا
                                                                                                                                               
1. Edward Bunt Tylor 
2. Raymond HenryWilliams 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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گفتمانسنت را اسالم ایدئولوژیکیمیبشیریه برابرگرایی پهلویدر گفتمان مثابه به که ببیند

مدرنیسمایستادهاستوهدفاصلیاینگفتماندرحوزههویت،گسترهبخشیسراسریبهپاره

مموردنظردرمدرنیسمپهلویبودهاستهویتاسالمیوتحقیرویاتضعیفهویتملیبهمفهو

(.7936:66)بشیریه،

توانازسخنرانیویعنصرهویتملیزبانوادبیاتدرحوزهگفتمانگونگیبشیریهرامی

دردانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهراندریافتکهویهدفاصلیطرحبحثپیرامون

 ادب»ادبیاترا و هنر استقالل از تقلیلدفاع یکحوزه عنوان کهیاتبه نظریاتی نقد و ناپذیر

داند.بهزعم(می7939:611)بشیریه،«خواهندادبیاتوهنرراوسیلهعالیقسیاسیقراردهندمی

ادبیاتو»وی هیچتضمینینیستکهآثارادبیوهنریخوبتأثیراتمثبتیبرجامعهبگذارند.

(؛بدینترتیببشیریه666-7939:667)بشیریه،«اوادبیاتبودهنرآلمانازواالتریننوعهنره

می مینسبیتاخالقیرا و سخنمی»نویسد:پذیرد نویسنده واسطه به گفتمان و نهزبان گوید

بهعبارتیزبانوادبیاتتنها7939:663)بشیریه،«کهنویسندهبهواسطهزبانسخنبگویدآن .)

(کههویتایرانیانرادرفرآیندپرتناقضومتغیر7939:669شیریه،یکوجهاززندگیهستند)ب

 (.7936:73داند)بشیریه،سازند.درمجموعویبهلحاظزبانیایرانیانراپراکندهمیخودمی


 ها و هویت ملی  سیاست، نشانه -ب

می هویتملی عناصر از یکی عنوان درکحکومتبه پیرامبرای بشیریه ونبایستنگاه

بشیریه)مولفه درهمینراستا بررسیشود. آزادیو... 7939هایسیاست،سکوالریسم، :699-

جامعه691 مثلث ) عنصر سه شامل را سیاسی 7شناسی زور؛ و سلطه مشروعیت،6.قدرت، .

 تأمینمنافعگروه9ایدئولوژییادالیلحکومت؛ توانبعنوانسهداندکهمیهایاجتماعیمی.

دول رژیمتچهره یا ها غیردینی)بشیریه، وی(7916هایسیاسیاعمازدینییا درنظرگرفت.

می نظریه»نویسد: طبق یعنیبر معنایشیعیآن، نفستأسیسحکومتجمهوریاسالمیدر

دیگر انواع انکار و نفی هویتاسالمیو یگانگیدر فرضوحدتو متضمن سیاسیتشیع،

بدهویت است. بوده گفتمانافراطیناسیونالیسممدرنیستیینهایموجود سانهمانکاریکه

می اجتماعی هویت با پهلوی و مشروطیت عصر روشنفکران گفتمانبرخی اینک کرد،

(.بشیریهبراینباوراستکههیچنظام7936:69)بشیریه،«گرایی،بهشیوهدیگریانجامدادسنت

ماندبلکهتحوالتیدرشکلاولیهخودشباقینمیسیاسیدردرازمدتیاحتیدرکوتاهمدتبه
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میشود)بشیریه، برخیاززمینه(ومی7939:693آنپیدا هایزوالتدریجیهویتونویسد:

برایناساس خودفهمیسراسریایدئولوژیکاسالمیدردورانبعدازجنگشکلگرفت.

هایمتکثرومقابلههاوخودفهمییکیازمضامیناصلیجنبشاصالحات،شناسایینسبیهویت

(.62-7936:66سازیایدئولوژیکوفراگیربودهاست)بشیریه،باهویت

درحکومتمدنظربشیریه،دینبهعلتقوانینکلیوتغییرناپذیرنسبتیبادموکراسیندارد؛و

ودموکراسیراشودیادینپیروزمیحتیعقالنینیست.بهزعمویدرنزاعدینودموکراسی،

شودودینبایدازصحنهعمومیکناررودسازدویادموکراسیپیروزمیخاصیتمیثلهوبیمُ

 7911)بشیریه، بشیریه، 7939؛ سوسیال177-133: را حکومتمطلوبخود همینراستا در (؛

می دموکراسی )بشیریه، 7939داند :617-616 دغدغه(. مهمترین از دهه در بشیریه هفتادهای

بهدموکراسی» گذار زعمبشیریهمهم،امری؛بود« به آیندهوسیاسیسرنوشتباوحیاتیکه

تمامیتارضیکشوحاک و استرمیتملی عنوانهمبسته به نقشنخبگان به متکی بسیار و

 7939حامالنوپیشگاماناینفرآینداست)مقصودی، سیاستخارجی63: درمورد بشیریه .)

قبولدیالکتیکتمدنیوتکثرهویتاجتماعیدرایرانوسایرموردنظرش برآناستکهبا

(.در7939:213بایستبامسئلههویتجهانیهمراهشویم)بشیریه،کشورهادروضعیتفعلیمی

همچنانپرتواینعقلجهانیواحدیدرسطحجهاندرحالشکل هایکههوسگیریاست؛

 ملی دولت تشکیل با جهانی،فردی صلح استقرار با سان همین به شد، اخالق و قانون تابع

(.263-7939:267شود)بشیریه،هایملیتابعقانونعقالنیواخالقیدرسطحجهانیمیهوس

لذاباتوجهبهفرآیندجهانیشدن،حاکمیتمطلقهملیبدینسانبهمفهومیناممکنومنسوخ

(.7939:266شود)بشیریه،تبدیلمی


 ها و هویت ملی اجتماع، نشانه -پ

جایگاهتاریخبهعنوانیکیازعناصرهویتملیدرحوزهگفتمانگیبشیریهازاینقراراست:

رسندبلکههموارهبهواسطهتأثیراتمتقابلدرشوندوبهاتمامنمیگاهمتصلبوالیتغیرنمیهیچ»

اینیستبلکهتمدنیپدیدهبسیطودرخودفروبستهیابند.هیچایمیحالتغییرندواشکالتازه

ها،(؛ویضمناشارهبهسیالبودنتمدن7939:216)بشیریه،«ترکیبیازعناصرونظامیبازاست

نویسد:شماردومیهامتمایزمیهاتأکیدداشتهوآنراازروابطتمدنبردیالکتیکتاریخیتمدن

ایبیشگراییاست.خلوصتمدنیمانندخلوصنژادیاسطورهگراییچیزیهمپایهنژادتمدن
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جامعهامروزهنیزدرعصرتجدددرستبههمیندلیلپیشرفته تر تراستکهچندتمدنینیست.

نویسدشرایطجغرافیاییسرزمینایرانودر(.درهمینراستامی213-7939:212است)بشیریه،

وترکیبآنهابااقوامایرانی،ترکیبپیچیدهقومیایرانعینحالحمالتاقواموقبائلمختلف

رابهوجودآوردهکهسازماناجتماعیایلوعشیرهموجبتداوماحساسهویتایلیوازهویت

می جلوگیری ملی سطح در وگسترده زبانی قومی، ساختار تنوع ترکیبو به توجه با کرد.

(؛تنهادرعصر7936:73افزود)بشیریه،یایرانیانمیفرهنگیاینامربرپراکندگیهویتاجتماع

گیریهویتسراسریدرچارچوبمشروطیتودورانپهلویبودکهگفتمانالزمبرایشکل

هاهمبهعلتیکتاانگاری(؛امااینچارچوب7936:73مفهومملتایرانیفراهمآمد)بشیریه،

وایجادهمبستگیکمکزیادینکرد.هویتاجتماعیایران،بهحلبحرانهویتملی

تأکیدبرعنصرهمبستگیملیمی بشیریهبا ازهمبستگیملیهماهنگیمیان»نویسد: منظور

درجوامعسنتیپیوند اجتماعیاست. تااجزایتشکیلدهندهکلنظام قبیله هایگوناگونیاز

تحوالتصنعتیمیانشدامادرعصرجدید،نوسازیومذهبوحکومتموجبهمبستگیمی

اجزایمتجانسوهمبستهقدیمناهماهنگیبهوجودآوردهاست.ازاینرومسئلهحفظهمبستگی

درسطحفرهنگی،اجتماعیوملییکیازموضوعاتاصلیموردعالقهدرجوامعونظامهایدر

ری،فرهنگی،(ازاینروضمنبیانانواعهمبستگیهنجا7939:133)بشیریه،«حالگذاراست

همبستگی آن همبستگیملیواجدهمه آناستکه بر کارکردی، است)بشیریه،ارتباطی، ها

(.درانتهابشیریهعنصرتعادلدرنگاهبهفرهنگباستانی،اسالمی،سنتیوغربیرا7939:139

 و آن تحجر و تصلب ایجزفرهنگ،نتیجه یک خواستن کندوبرآناستکهمغلوبپیشنهادمی

(.بدینترتیببشیریه7911:633پیندارد)بشیریه، در را هافرهنگ میان ستد و داد امکان عدم

عاملمهمیدرایجادملیتوهمبستگیملیمی براینباوراستکهبادولتمدرنرا دانداما

سیدهاستاسالمیودیدگاهایدئولوژیک،ایرانهنوزبهملیتوهمبستگیالزمنرهایامتانگاره

 7931)بشیریه، مبنیبر(.636: مارکسیسم سوسیالیسم گفتمان اولیه نظریه از بشیریه درمجموع

عاملتکوینهویتملیراداشتنتاریخمشترکیازدردهاکندواهمیتانترناسیونالیسمعبورمی

همگانیوورنج وداستکهمبتنیبرسرزمینومنافعخندادخاطراتمشترکتاریخیمیهایِ

.(7931:99)بشیریه،
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 الگوی هویت ملی بشیریه در حوزه گفتمانگی سوسیالیسم مارکسیسم 
هایاندکهاغلببهواسطهایدئولوژیهایخالصمفاهیمیموهومبشیریهبرآناستکههویت

میپردازعصرمدرنعنوانشدهکلی ایناندیشهرا نظریهگفتمانییورگنساند؛ نوتوانمنطبقبا

هایاجتماعیهرگزتاموتمامنیستند.برهمینمنوال(دانستکهمعتقدندپدیده7933:61فیلیپس)

داندکهویهویتراهموارهناخالص،مرکب،آمیخته،ناتمام،سیالوگذراودرحالبازسازیمی

قالب در آنچه وسیله غیر»به می« تشخصمیتصور تعینو انداشود، همان به داعیهیابد. که زه

خلوصنژادیواهیاست،داعیهیکپارچگیوانسجامفرهنگ،دینوقومیتوتمدننیزموهوم

ایدئولوژی پیدایشانواع با شاهد بیستم قرن هویتاست. ایجادهای با کوشید سوسیالیسم ساز،

وزندگیسیاسیواجتماعهایتازهچارچوب بهکردارها یایبرایخودفهمیوهویتبخشی،

هابودهاستکهخودفهمیمردمانتحتسیطرهخودمعناوشکلبخشد.درسایههمینایدئولوژی

هایقومی،ملی،مذهبیوزبانیشدتیافتهاست.ایجادهرهویتیدرعینحالبهمعنیوهویت

شودکهاغیاررادرایتصورمیایجادمرزوحصاریاستدرنهایتهویتهمچونخانهدربسته

ودشمنمشترک«غیر»(.درعصرجهانیشدن،تمدنغرب71-7936:79آنراهینیست)بشیریه،

ایدئولوژی از حالیهایهویتبسیاری در است. بوده دیالکتیکتاریخیپرداز انداز چشم از که

دشوندوهموارهدرحالدگرگونیهستند.باعنایتبهآنچهآمگاهقطعیونهایینمیهاهیچهویت

های«دگر»برخیازسرنخهایهویتملیدرنگاهبشیریهتشریحگردید.بشیریهبهجایسخناز

«ریزانهویتنابپی»گویدواولیندگربشیریههامیسازیدرایدئولوژیمدنظرخودازغیریت

(.7936:61هستند)بشیریه،

ایرانقرنبیستمدوگفتماندر»پردازگریزاناستومعتقداست:هایکلیبشیریهازهویت

اسالم پیمسلطسیاسی]ناسیونالیسمپهلویو در دورانخود هریکدر گراییایدئولوژیک[

اندسازیهویتعمومیبودهیکسان » 7936)بشیریه، تاریخیکشورهایپرشکاف72: تجربه (؛

ایازیزندوبرمجموعههایحقیقتبگربایداندیشمندانوسیاستمدارانرابرآنداردتاازداعیه

(.7939:132قواعدبازیتوافقکنند)بشیریه،
 بشیریه ها و دگرهای گفتمان هویتی سیال الئیک ( دال5-1جدول)

 مفصل بندی با گفتمان مدرن زنجیرهم ارزی همبستگی دال برتر: گفتمان قدرت
دگرهایگفتمانگیدالوعناصرشناوربخش
اممعنادرهمهاموراتمعدمتثبیتمعانیفرهنگی



 (62)پیاپی79پاییز،62ارهشم،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 11
 

فرهنگسرمایهداریفرهنگمدرنفرهنگی
اسالمناباسالم،ایدئولوژیجنگاورانوتجارشهریفرهنگی
سوسیالیسمبهمثابهعلمسوسیالیسمبهمثابهروشنقدفرهنگی
فرهنگانحصارگرادیالکتیکفرهنگیفرهنگی
انساننابپذیرشنسبیتاخالقیفرهنگی
خالصسازیهویتهویتچندپارهاجتماعی
تمدنگرایی/نژادگراییدیالکتیکتاریخیتمدناجتماعی
دولتسنتیویکسانسازدولتمدرنعاملهمبستگیاجتماعی
آگاهیکاذبتمدنتکاملتاریخیتمدناجتماعی
دولتسنتینهادسازیمدرنعاملهمبستگیاجتماعی
فردیهایهوستشکیلدولتملیاجتماعی
هایملیهوساستقرارصلحجهانیاجتماعی
عدمساختدولتمدرنهمبستگیملیاجتماعی
داعیهدرارانحقیقتنابپذیرشمجموعهقواعدبازیسیاسی
حکومتدینیسوسیالدموکراسی/سکوالریسمسیاسی
دولتایدئولوژیک/دولتزوردولتتامینمنافعورفاهسیاسی
همراهیدینودموکراسینودموکراسیتضاددیسیاسی
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 بشیریه و الییک ملی سیال ( گفتمان هویت6-1شکل )
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(متناسببادیدگاهالکالوموفبیانگراینمطلباستکهدرجریان2-7نمودارشماتیک)

هاییشناوراست.هاییبرتروچهدالگفتمانسوسیالیسممارکسیسمدرنظردکتربشیریه،چهدال

هاکهبهعلتچرخشیاتغییررویکردفکری،چنداندرحوزهگفتمانگیراینبینبرخیازدالد

هایمتمایزنشاندادهشدهاستهایکمرنگوباخطاینمتفکردرحال،جایندارندبادایره

«.دورهترمیدور،بلوکقدرتو...»مثلدالهای

مثابه به بشیریه استکهفوکو قدرتهاگفتمانبرآن بستر در بشیریه()دالهمیشه وبرتر

هایدیگررابهحاشیهراندهگفتمانویابندآیندورشدوپرورشمیآغوشایدئولوژیبهدنیامی

وسرانجامازمیدانکناررفتهویکیکنندخودبهعنواننظاممعنایمسلطبرجامعهحکومتمیو

هابربااینتفکربشیریهباتحلیلطبقاتیازتوده.شدهایرقیبجایگزینآنخواهدازگفتمان

اینباوراستکهایراندرصورتگذاربهدموکراسی،بهتسلطگفتمانجدیدوتوسعهکمک

می نشاندهدکههیچمتنیاکند. تحلیلگفتمانازبدوپیدایش،هموارهدرصددبودهاستتا

بلکهبهموقگفتارونوشتاریبی نوشتهعیتیخاصطرفنیست، هایاشارهدارد؛درهمینراستا

هایتغییروسویهغیرعامدانهیاناآگاهانهوبشیریهنیزمتأثرازگفتمانبیرونازایرانبهصورت

شودکمرنگکردنوجههدینیاینتأثیرازبیرونرامی.چرخشرادرخوداحساسکردهاست

ایجادبستردموکراسیودرپیرایکیازموانعدیندرگفتمانبشیریهمشاهدهکردچراکهوی

نامد.وایدئولوژیاسالمراایدئولوژیجنگاورانمیداندیسیاسیدرایرانمیتوسعهآن

تأکیدبشیریهبرهویتپرتعارضوعدمیکپارچگی،نابوخالصبودنهویتومتأثرازعدم

(رابانقاطمقطعو1-7لثهویتملی)شکلتثبیتواتماممعانیباعثشدهمابراینمایشمث

تثبیتنشدهنشاندهیمتابهالقایبهترمعانیمدنظراینحوزهگفتمانگونگیکمککردهباشیم.

هایدکتربشیریهبرآناستکهدرمجموعقرنبیستمقرنپیدایشوگسترشانواعایدئولوژی

تواندرجریانگفتمانمارکسیسمقبلازرامی(؛همینموضوع7936:63سازبود)بشیریه،هویت

گیریممتأثرازروندجهانیبشیریهانقالبنیزمشاهدهکرداماهرچهازانقالباسالمیفاصلهمی

است: ایدئولوژیک»معتقد عالئق زوال به جهانیشدن فرآیند آنجاییکه تا امروزه مقابل، در

هایهاوپارگیولوژیکسراسریوظهورپراکندگیهایایدئانجامد،زمینهبرایزوالهویتمی

فزاینده شیوه هویتبه شودایفراهممیواقعیدر » 7936)بشیریه، بههمینمنظورویاز63: )

کند.حمایتمی«همبستگیملی»هویتوعالیقپراکندهزبانی،قومیونژادیدرذیل

گویدآنراهایاندیشهخودسخنمیلبشیریهآنگاهکهازهمبستگیملیبهعنوانیکیازدا
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وابزارگونهایدئولوژیکوهمبستگی«دگر»کندوبهشدتازازسایرانواعهمبستگیجدامی

کندوبرآناستکههمبستگیبایدبهصورتارگانیکوانداممهندسیفرهنگیابرازانزجارمی

اجتماعیکمککند.بههمیننظاممختلفوارومتناسبباشرایطجامعهبهاستقاللنسبیاجزای

ایجاد تأکیدوهویتملیجایبهآنتقویتوایدئولوژیکهویتمنظور بسیجبرعمومی،

پنداردکهموجبعدمگرایایدئولوژیکمیایراامریبرخواستهازقدرتوگفتمانسنتتوده

توسعهسیاسیشدهاست.

بیتدرزبان،ادبیاتو..بابسیاریازمفاهیمیکسانبشیریهباپذیرشتکثرونسکلیطوربه

بهوجودآمدهدرعصرمدرنمعنا«ازجاشدگی»سازبامشکلمواجهاستوهمهاینمفاهیمرابا

هامعناوهویتهیچچیزبنیادینیوجودنداردکهبهسایرپدیدهکند؛بهعبارتیدرگفتمانویمی

بلکههویتهرچیزدرشبکه هممفصلهویتبخشد؛ بندیشدهاند،کسبهایدیگریکهبا

«لحظه»بینیمکهمفهومدموکراسیمدنظربشیریهدریکازطرفیمی.شودمی طورهب«وقته»یا

موقتتثبیتشدهولیهموارهدرمعرضشناورشدنقرارداشتهوامکانجذبومعنابخشیآن

گفتمان توسط دیگر دهای وجود ایران در گاهیموجود وی مدنظر دموکراسی چراکه ارد

کندوگاهیسوسیالدموکراسیاستودموکراسیتماماستکههمهچیزهاراقانونمحدودمی

 رسد.اینمفهومباتوجهبهروندتفکروگفتمانیویدرحالتغییربهنظرمی



 گیری  نتیجه

لوبعدازانقالباسالمیرادردراینبخشابتداعناصرگفتمانهویتیهریکازمنتخبانقب

هادرحوزهعلومترینروشکنیموسپسباروشتطبیقیکهیکیازاصلییکجدولتلفیقمی

نمودارشماتیکتلفیقیاجتماعیوجامعه به تا شناسیاستباهممقایسهوبررسیخواهیمکرد

کیانوریوبشیریهدستیابیم.


 تطبیقی کیانوری و بشیریه -ن هویتی تلفیقیها و دگرهای گفتما ( دال5-7جدول)

 بندی با گفتمان مدرن مفصل زنجیرهم ارزی: همبستگی دال برتر: همبستگی سیال
دگرهایگفتمانگیدالوعناصرشناوربخش
فرهنگسرمایهداریفرهنگمدرنفرهنگی
انحصارگراییآزادیسیاسیوفرهنگیفرهنگی
ایفرهنگتودهمدرنوجهانیفرهنگعادالنه/فرهنگفرهنگی
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دینزیربنادینابزارومانعدموکراسیفرهنگی
انسانودیننابپذیرشنسبیتاخالقیفرهنگی
تأکیدافراطیبریکزبانهابعنوانمیراثفرهنگملیپاسداشتزبانفرهنگی
سازیهویتوزبانخالصپذیرشوفهمهویتوزبانچندپارهاجتماعی
هایملیهوسانترناسیونالیسمفکریبرایاستقرارصلحجهانییاجتماع

عدمساختدولتمدرنآگاهیازخودتاریخیایرانوهمبستگیملیاجتماعی

وحدتوهمبستگیاجتماعیاجتماعی
تفرقهفکریوگسستساختار

دولت
دولتسنتینهادسازیمدرنعاملهمبستگیاجتماعی
تمدنگرایی/نژادگراییخیتمدندیالکتیکتاریاجتماعی
هایفردیهوستشکیلدولتملیاجتماعی
حکومتآسمانیحکومتزمینیسیاسی

دولتتأمینمنافعورفاهسیاسی
دولتایدئولوژیک/دولت

انحصارگرا
همراهیدینودموکراسیتضاددینودموکراسیسیاسی


























 تطبیقی کیانوری و بشیریه -ی( گفتمان هویت تلفیق8-1الگوی )
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جنبشچپمارکسیستیایران،درطولحیاتخودمعتقداست(7936محمدرضاتاجیک)

 است. کرده تجربه را بسیاری گفتمانی یاتغییراینهاینشانهکنونی،شرایطدرتحوالت

دگماتیسم،؛ازگیریفاصله:کردجستجوزیرموارددرتوانمیراگفتمانیاستحالهیاودگردیسی

رادیکالیسم، طبقهسکتاریسم، گوهرگرایی،دترمنیسم، گرایکاستازاقتصادگرایی،گرایی،

ملیرویکردی)انقالبیقهربودنالزامینقدپرولتاریا،دیکتاتوریمحوری؛نقدکالمتشکیالتی،

نقد(دموکراتیک– نقد(پرولتاریا)آوانگاردایده، نقدطبقه، کودچپگرایی، وکانهروی

جنبشترجیحوسیاست،تقدمبراجتماعترجیحوایدئولوژیک،تقدمکیشیراسترادیکال،نقد

علنیتترجیحوتقدممبارزه،برزندگیترجیحوتقدمهدف،بروسیلهترجیحوتقدمسازمان،بر

،تمرکزبرچندگانگیترجیحونمایندگی،تقدمبرکارگزاریترجیحوکاری،تقدممخفیبر

برایشدهمتحولهایگروهگفتمانیکهقدرت.درهمینراستاروکشبرهویتترجیحوتقدم

کنونیمبارزاتیمشی.است«دمکراسیسوسیال/ملیدموکراتیک»روکشاند،کردهانتخابخود

گفتماناصلیدقایقواستقیاسیآنان،گفتمانیکلیمنظر.است«رفرمیستی»مشییکآنان،

ازندعبارتآنان انتخاباتجامعه: مبارزهمدنی، وآزاد، سیاسی آزادی فرهنگی،ضداستبداد،

وقدرتتناوباصلبشر،حقوقجهانیاعالمیهدرمندرجفردیهایآزادیوحقوقتضمین

امردرمسلکیودینیموروثیوامتیازادعایهرگونهاعتباریبیکشور،سرانبودنانتخاباتی

برابرهایفرصتاجتماعی،امنیتپایدار،توسعهحکومت،ازمسلکودینحکومت،جدایی

اعتقادمحیطباانسانمتعادلزیستیهمهمگان،برای همهحقوقکاملبرابریبهزیست،

فردی،عدمزندگیهایشیوهومذهبیزبانی،قومی،هایتفاوتگرفتننظردربدونشهروندان

تحصن،همایش،برگزاریطریقازآمیزمسالمتیاسیسمبارزهمحلی،حکومتواداریتمرکز

خشونتزدودنپرسی،همهوعمومیآرایبهمراجعهنیزومدنیمقاومتواعتصابپیمایی،راه

اساسبرکشورهاهمهباایرانسیاسیروابطخانوادگی،گسترشواجتماعیسیاسی،روابطاز

دموکراتیک.بانگاهیگذاربرآنچهدرولیممتقابل،حاکمیتمنافعومساویحقوقاستقالل،

تاجیک) تغییرات7936نگاه چنین با ما بشیریه تا کیانوری از یافتکه درخواهیم گذشت، )

نیزبرخیاز7912ایم.چهبساخودکیانوریبههنگاممواجهبادومخردادگفتمانیمواجهبوده

جدیدومتأثرازفضایگفتمانگیتازهاقدامکردههایمطالباتگذشتهراکنارنهادهوبهبیاندال

است.

 استکه اینباور قبولیکمارکسیست»بدینترتیبهرچندامثالطبریبر هایایرانیبا



 (62)پیاپی79پاییز،62ارهشم،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 11
 

«ایدئولوژیالحادیونفیاصالتشرقیواسالمی،راهبیگانگیازجامعهایراندرپیشگرفتند

(.اماشاهدیمکهبامتفکرانیمثلبشیریهپساز7936اردیبهشت73)گروهتاریخپایگاهمشرق،

هاییپرداختندکهبامدتیبهبازسازیخودهمتگماشتهومتأثرازجریانجهانیبهمطالبهدال

مبارزه»سیالیتوبیانحالتگذاربدنبالهمبستگیملیهستند.بدینترتیببیندالبرترکیانوری

بایستبهونگاهگفتمانیبهقدرتتوسطبشیریهمی«دامپریالیستیباامپریالیسمامریکایاتودهض

دنبالدالیبودکهتحققآن،آمالِگفتمانِهردومنتخبباشدباعنایتبهاینکهکیانوریمتأثراز

امپریالیسمغیریتسازی آزادیبا استقاللو ایرانوهمچنینبرایرسیدنبه جریانخارجاز

بهمی توجه با ایرانکندو آناینکهرشدجریانگفتمانسوسیالیسممارکسیسمدر کهبیشاز

؛وهمچنیننظربهعدالتیبودردوباریجهانیباشد،اعتراضبهبیگرایشبهمسلکیسیاسیبابُ

اینکهبعدانقالبنیزکیانوریهمگامبادومخردادشعارآزادیسیاسی،تضمینوتأمینامنیت

مشارکت و میاجتماعی سرداد احزاب بههمه معطوف کیانوری هدف گرفت نتیجه توان

بودهاست؛برهمیناساسوبا«هایعدالتشاخصهمهاقشارجامعهبهعنوانیکیازمشارکت»

فکری توسعه یا چرخشو بر خود بشیریه اینکه سوسیالیسمعنایتبه گفتمان جریان -اشاز

ی به مارکسیستی( )یکچارچوب واقفمارکسیسم )گفتمانی( پسامارکسیستی کچارچوب

می همیناست. استبه ازسیالیتنیزیکهمبستگیبوده تواننتیجهگرفتکههدفبشیریه

گزینش به پژوهشگران سیال»منظور همبستگی دست« هویتی گفتمان مرکزی دال عنوان به

زنند.می

پذیرشازجاشدگی سوسیابا گفتمان جریان سخنازهایجهانیپیرامون مارکسیسم، لیسم

عللاقتصادیصرف دگماتیسم،گوهرگرایی، دترمینیسم، ایدئولوژیک، گفتمانگذشتهونگاه

می متفکر، ایندو هویتیِ گفتمانِ فرهنگیِ بخشِ در است. مترود اینجریاندیگر ازو.. توان

سازیانسان،غیریتآغازکردکهباالینهشدنفرهنگی«فرهنگمدرنیامترقی»تأکیدبرعنصر

می کاالساالر فرهنگ در شدن منحل را خود فرهنگی دگر و باکرده برخورد در داند.

هاچندانموثرنیفتاد؛اگرکیانوریدینراابزاروروبنا،تغییراتوازجاشدگی«دین»عنصرهویتی

سازیباآنپرداختهدید.لذاهردوبهغیریتدانست،بشیریهنیزآنرامانعایجاددموکراسیمیمی

«دین»و باتوجهبهفاصلهگفتمانیخودمی«دگر»را هاوچرخشفکریجریانگیریپنداشتند.

هاییمثلبیگانه،آمریکا،سازشکار،«دگر»گفتمانسوسیالیسممارکسیسمدرایرانشاهدحذف

خوبی به را اندیشمند تفاوتگفتمانیدو اینعناصر لذا هستیم دربیانمیامپریالیسم که کند
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گفتمانتلفیقیتطبیقیبرابرتغییراتگفتمانیدرسطحجهانیآنهانیزحذفگردیدند.

نزددومنتخب،اگرکیانوریبهپاسداشتآنتأکیدداشتبشیریهبه«زبان»درمقایسهدال

حمایت«همبستگیملی»علتفهمچندپارهازهویت،ازپراکندگیزبانی،قومیونژادیدرذیل

هابهعنوانهایموجوددریککشوروحفظهمهزبانکردواینبهمعنیاهمیتهمهزبانمی

میراثفرهنگملیاست.اگربرایکیانوریزبانمشترکاندیشگیبناییکحرکتانقالبی

بودبرایبشیریهزبانمشترکفرهنگیموجبهمبستگیملیاست.

یندومتفکر،اگرکیانوریازانترناسیونالیسمایدئولوژیکدربخشِاجتماعیگفتمانهویتیِا

گفتبشیریهدرگفتمانخودسخنازاستقرارصلحجهانیبهمیانآوردکههردودربرابرمی

دگر» » یا تحقیقآروزهایامپریالیستی این پژوهشگران مناسبت همین به لذا دارد؛ قرار ملی

امپریالیستهوس با را انگاشتههایملیبشیریه درحالیمشابه بهعنواناند. تفرقه کیانوریاز که

دگر» می« یاد اجتماعی وحدت عنوان به دولت ساخت گسست از نیز بشیریه «دگر»کند؛

کند.همبستگیاجتماعییادمی

می مشترکبیشتری نقاط هویتی گفتمان بخشسیاسیِ دودر هر که یافتآنجایی توان

آلورزندوپیرامونحکومتایدهای،مخالفتمییناشیازجامعهتودهاندیشمندباانحصارگرای

موجباستبدادمی بههمینمناسبتضمنبرحکومتزمینیتأکیدداشتهوعاملدینرا دانند.

کنند.تأکیدمی«سکوالریسم»بندینهادحکومتباعدالتاجتماعیبرمفصل
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 منابع 

 فارسی -الف
هایسیاسیوآسیباحزابسیاسیدرایران)تبارشناسیجریان(،7933)آزادی،اسماعیل، -

ایران( در احزاب ناشرشناسی نخست، چاپ ،H&S : در دسترسی قابل ،  

.https://books.google.com 
نوذری،حسینعلیترجمه،معاصرسیاسیمکاتب(،7922ادوین،)فاگلمان،ویلیام،ابنشتاین، -

 نشرگسترده.تهران:

نشرمرکز.:تهران،یانتقادشهیواندتهیمدرن،(7933)،کباب،یاحمد -
سل»،(7933)ی،عل،نجفیینیام - از توده، حزب کرزایممانیرهبران بهمن،،«یانوریتا

http://www.bbc.com/persian:تیدرسای،قابلدسترس62/31/36خیمراجعهدرتار
)امیرخس - بابک، نقدیبرخاطراتایران)تودهحزبنقشبهدرونازنظر(،7916روی،

 ،چاپاول،تهران:اطالعات.(نورالدینکیانوری

- ( بابک، 7931امیرخسروی، ،«نکردمالقاتتودهحزبنمایندگانباپاریسدرامام»(،
 .13شمارهشهروند،

ک - ایقیتطبخیتار،(7911)،وسیباوند، شاهنشاهتارانیباستان ،سوموشیداریخاتمه
گوتنبرگ.:تهران

،مهرنامه،«دکترحسینبشیریهوعلمسیاستدرایرانامروز»،(7939)مهرزاد،بروجردی، -
 .93شماره

علوم،دانشکدهحقوقو«شناسیمذهبیماکسوبرمبانیجامعه»(،7923بشیریه،حسین،) -
 .69شماره،سیاستدانشگاهتهران،سیاسی

- ( حسین، حسیناستادباگووگفت»(،7916بشیریه، ،اسالمیحکومتهفصلنامبشیریه،
حوزه1شماره رسانی اطالع پایگاه در دسترسی قابل ،

http://www.hawzah.net/fa/article/view/81842/2/7936،تاریخمراجعه. 

(7911)حسین،بشیریه، - گفتاردولت، ده تهران:،سیاسیشناسیجامعهوفلسفهدرعقل؛
 .نوینعلومنشرمؤسسه

(7911)حسین،بشیریه، - حمیدحزب»، )مصاحبه دموکراتیکدینی حکومت آزادی، ،
 فروردین.97روزنامهجامعه،،پوربابشیریه،سحابیوسروش(جالیی

حسین - 7913)،بشیریه، جامعه(، در گفتارهایی ایران: در سیاسی توسعه و مدنی جامعه
 .موسسةنشرعلومنوین:،تهرانشناسیسیاسی

http://www.bbc.com/persian
http://mehrzadboroujerdi.com/%d8%a8%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2/
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آیندهفرهنگیموسسه،تهران:بیستمقرندرفرهنگهاینظریهب(،7913بشیریه،حسین،) -
 پویان.

،جلداول،مارکسیسم،هایسیاسیدرقرنبیستمتاریخاندیشهالف(،7933بشیریه،حسین،) -
 چاپسوم،تهران:نشرنی.

- ( حسین، 7937بشیریه، «ایراندرسیاسیهایهویتوهاخودآگاهیتحول»(، فصلنامه،
 .77،شمارهمطالعاتملی

،سالاول،ناقد،«ایراندراجتماعیهویتوسیاسیایدئولوژی»(،7936)بشیریه،حسین، -
 .6شماره

 ،تهران:نشرنگاهمعاصر.سیاسیدانشآموزشب(،7936بشیریه،حسین،) -

- ( حسین، 7939بشیریه، شناسیو(، جامعه فلسفه، در عقلدرسیاست)سیوپنجگفتار
 نگاهمعاصر.،تهران:نشرتوسعهسیاسی(

،چاپشناسیسیاسی؛نقشنیروهایاجتماعیدرزندگیجامعه(،7931بشیریه،حسین،) -
 یازدهم،تهران:نشرنی.

- ( حسین، 7933بشیریه، کتابانتشاریانگیزهبهایتودهفرهنگسلطهوداریسرمایه»(،
،قابل63/36/7936ه،روزنامهایران،شهریور،تاریخمراجع«بیستمقرندرفرهنگهاینظریه

اصالح: و دعوت جماعت رسانی اطالع پایگاه در دسترسی
http://www.islahweb.org/node/3345. 

انقالبوضدانقالبدرایران)مصاحبهازطریقایمیلبامجله»(،6333بشیریه،حسین،) -
،قابلدسترسیدر:«لوگوسوسایترادیوفردا(

 www.radiofarda.com/a/o2_logos_interview/1895378.html .66/36/7936تاریخمراجعه  

،69/31/7936،تاریخمراجعه«بهمن71،پنجشنبهنورالدینکیانوری»(،7931بیبیسی،) -
سایت: در دسترسی قابل

http://www.bbc.com/persian/iran/2009/02/090205_ir_kianori.shtml. 

«کیانوریودیگران»(،7937بهروز،جهانگیر،) - سالنوزدهم،67،روزنامهاطالعات، تیر،
 .1673شماره

- ( محمدرضا، 7939تاجیک، تحقیقاتوتهران:،سیاستوپادگفتمانگفتمان،(، موسسه
 عهعلومانسانی.توس

،تهران:ناشرفرهنگروایتغیریتوهویتدرمیانایرانیان(،7931تاجیک،محمدرضا،) -
 گفتمان.

http://www.islahweb.org/node/3345
http://www.islahweb.org/node/3345
http://www.bbc.com/persian/iran/2009/02/090205_ir_kianori.shtml
http://www.bbc.com/persian/iran/2009/02/090205_ir_kianori.shtml
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- ( محمدرضا، 7936تاجیک، خبری«نتحوالتگفتمانیچپمارکسیستیایرا»(، پایگاه ،
 مراجعه تاریخ در7/33/7936آفتاب، دسترسی قابل ،

http://aftabnews.ir/vdcipra5.t1ayp2bcct.html. 

.،تهران:نشرعلمکژمدرن جامعه ایران، شناسیجامعه (،7936حمیدرضا،) پور، جالیی -
،(یاسی)رشتهعلومساستیعلمسیمبان،(7933)،محمدلعلزاده،یعل.محمدرضا،یحاتم -

.نورامیدانشگاهپ:چاپدوم،تهران
،«هیطرحچندفرضورانیدرایملتیهویشناختجامعهلیتحل»،(7913)،میابراه،یانیحاج -

.6،ش73سال،یفصلنامهمطالعاتمل
)خالق - فواد، حبیبی، کمال، 7939پناه، روش»(، مثابه به گفتمان مطالعاتنظریه شناسی

،تهران:«فرهنگیشناسیمطالعاتفرهنگی،مقالهچاپشدهدرکتابدرآمدیبرروش
 پژوهشکدهمطالعاتفرهنگیواجتماعی.

انور،ایخامه - هیانوریک»،(7933)، نداشت)آخرزیچچیبه نیاعتقاد از69بازمانده نفر
.72،شمارهمهرنامه،«(دیگویحزبتودهم

آراوآثاری)نقدوبررسیفکریهاوچرخشینظریآبشخورها»،(7933)،الهه،یخان -
در:یبرهان،قابلدسترستی،مهرماه،سا«(هیریبشنیحس

http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=1909 .66/36/7936مراجعهخیتار  
 مثابه به سیاسی شناسیجریان»(،7936خرمشاد،محمدباقر.سرپرستسادات،سیدابراهیم،) -

 .6شماره،پنجمدوره،انسانیعلومدرایمیانرشتهمطالعاتفصلنامه،«روش

،تهران:مرکزبازشناسیاسالموملیهایاجتماعیهویتزمینه(،7933رواسانی،شاپور،) -
ایران)باز(.

 ،تهران:دانشگاهتهران.نامه)فرهنگمتوسطدهخدا(لغت(،7936دهخدا،علیاکبر،) -

- ( احمد، 7912سیف، ب»(، گفتگو تاریخ)نقدیبر تحلیل در انگاری ساده اکیانوریو
 .9،تاریخمعاصرایران،شماره«تاریخ(

تهران:موسسهمطالعات،یرانیاتیبرفرهنگوهویدرآمد،(7931)،میمراجالل،عیصن -
.یرانیتمدنا،یمل

 .نینشر:تهران،جامعهوگفتمان(،7933حمید،)عضدانلو، -

میمحمدرح،یوضیع - عبرتیانوریک»،(7932)، شزمانههینشر،«خیتاریهاو ، ،23ماره
.62/31/7936مراجعهخیتار،یدرپرتالعلومانسانیقابلدسترس

،مشهد:دانشگاهعلوماسالمیشناسیمطالعاتدینیروش(،7933فرامرزقرامکی،احد،) -

http://aftabnews.ir/vdcipra5.t1ayp2bcct.html
http://aftabnews.ir/vdcipra5.t1ayp2bcct.html
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 رضوی.

 .،جامعهوفرهنگ،جلدچهارمزنایرانیهویتیتعریفناشده،(7933)،فکوهی،ناصر -

- ( مصیب، بیگی، 7936قره گفتمانبر»(، بازشناسی و چهارمرسی نسل روشنفکران های
مهر،پایگاهاطالعرسانیفرهنگوعلومانسانی،فرهنگامروز،قابلدسترسیدر3،«ایران

http://farhangemrooz.com63/36/7936تاریخمراجعه. 

امانوئل - ترجمهحسنچاوشیانولیالجومانوئلکاستلزگفتگوهائیبا،(7931)،کاستلز، ،
.نشرنی:افشانی،تهران

،تهران:انتشارات7963بررسیمسائلگوناگونایراندرسال(،7963کیانوری،نورالدین،) -
 توده.

 ،تهران:انتشاراتاطالعات.خاطراتنورالدینکیانوری(،7917کیانوری،نورالدین،) -

- ( نورالدین، 7912کیانوری، تاریخالف(، با فرهنگیگفتگو موسسه تهران: چاپاول، ،-
 انتشاراتنگره.

،«کیانورینورالدینیادزندهروزانههاییادداشتبرخی»ب(،7912کیانوری،نورالدین،) -
،قابلدسترسیدر61/1/7936تاریخمراجعه

www.rahetudeh.com/rahetude/kianoori/HTML/kiyanuri-yaddasht.html. 
،قابلدسترسیدر«نامهکیانوریوصیت»(،7926کیانوری،نورالدین،) -

http://www.rahetude.de93/1/36،تاریخمراجعه. 

انقالبراوخشونتمسئلهمتفاوتهایانگیزهباگروه،چهار»تا(،کیانوری،نورالدین،)بی -
 .76/6/36،تاریخمراجعهhttp://www.rahetude.de،قابلدسترسیدر«!کنندمیمطرح

،شمارهفصلنامهمطالعاتملی،«جهانیشدنوبحرانهویت»(،7933گلمحمدی،احمد،) -
73. 

.نشرنی:،ترجمهحسنچاوشیان،تهرانشناسیجامعه،(7932)،گیدنز،آنتونی -
،ترجمه:امیرمحمدروشونظریهدرعلومسیاسی(،7913رش،دیوید.استوکر،جری،)ما -

 حاجییوسفی،چاپدوم،تهران:پژوهشکدهمطالعاتراهبردی.

درروشونظریهدرعلومسیاسی،،ایروشمقایسه،(7913)،دیویدمارش.کی،تاممک -
استوکر جری مارشو دیوید حاویراستة امیرمحمد ترجمة تهرانج، مطالعات:یوسفی،

 راهبردی.

عظیم،) - هایدکتربشیریه(،درتکاپویدموکراسی)بررسیکتاب»(،7937محمودآبادی،
،قابلدسترسیدر9631،فروردین،کدمطلب:63مهرنامه،شماره

http://farhangemrooz.com/
http://www.rahetudeh.com/rahetude/kianoori/HTML/kiyanuri-yaddasht.html
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http://www.mehrnameh.ir/article/350469/36/7936،تاریخمراجعه. 

مرکزاسنادتهران:،رانیپنجاهسالفرازوفرودحزبتودها،(7933)،محسن،چیرشانهیمد -
.رانیایانقالباسالم

فرزاننشرنخست،تهران:،چاپفارسیزبانوایرانیهویت(،7913مسکوب،شاهرخ،) -
 روز.

بومهیریبش»،(7939)ی،مجتب،یمقصود - کاربردیسازیدرون،یسازی: یسازیو
.93،سالپنجم،شمارهمهرنامه(،هیریبشنیحسرامونیپیا)مصاحبه

دانل،مک - نوذری،علیحسینترجمه:،گفتمانهاینظریهبرایمقدمه،(7933)دایان،
 .گفتماناول،تهران:فرهنگچاپ

باالزاده،امیرکاووسویراستار،کامل(جلدی)یکفارسی،فرهنگ(،7932محمد،)معین، -
 نشرساحل.تهران:چاپچهارم،

 ،تهران:سمت.رهیافتوروشدرعلومسیاسی(،7931وهمکاران،)منوچهری -

الث.ثتهران:،هاتمدنیگفتوگو،(7913)ی،محمدعل،یمنیمه -
سیاسیاحزابشناسیجامعه،(7936)،روبرتخلز،یم - هایگرایشمورددرایمطالعه:

 .نشرقومستهران:،دموکراسیدرالیگارشی

)،زادهنقیب - تهران:ایلینظاموشاهرضادولت(،7933احمد، انقالباسنادوسازمان،
 اسالمی.

هایجمعیدرگرایشبهبررسیتأثیررسانه»(،7937نیازی،محسن،شفاییمقدم،الهام،) -
ایدررسانهوفرهنگ،پژوهشگاهومطالعاتفرهنگی،،مطالعاتمیانرشته«هویتملی

.7سالدوم،شماره
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