فصلنامهپژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،62پاییز(7931شمارهپیاپی)62

گفتمان هویت ملی جریان سوسیالسیم قبل و بعد از انقالب اسالمی؛
با تطبیق اندیشه کیانوری و بشیریه

1

علیرضا کالنتر مهرجردی  -محمدباقر خرمشاد

2

دریافت-7936/77/66:پذیرش7931/1/93:


چکیده

مسالههویت،عمریبهدرازایحیاتوخلقتآدمیدارد.درواقعانسانتنهاموجودی
استکهبدوندرکازچیستیوکیستیخودنمیتواندحیاتوتداومداشتهباشد.بااین

هایمختلفتبییناینمفهوماستکهمیتوانسخنیازهویت


حالهموارهدرسایهروش
هایاجتماعیدرفرایندشالودهریزییا


هاوسازه

ها،بهمثابهشالوده

میانآورد.هویت
ملیبه
گراییاجتماعیبازتفسیروهموارهدرسایهبازتفسیرهاازروشهایمختلفبرایتبیین


سازه
اینمفهوماستفادهمیشود؛نویسندگانباانتخابروشتحلیلگفتمانبرایخوانشهویت

یارائهیکمدلوالگوازگفتمانهویتملییکیازجریانهایعمدهفکری

ملی،درپ
میباشند؛ ارائهالگوومدلبهتحلیل،درکوچیستیمسألهکمکبیشتریمیکند.جریان

نامدبهعنوانیکیازجریانهای


چپیاآنچهپژوهشگرآنراسوسیالیسممارکسیسممی
موثردرتاریخمعاصرایراناست.اینمقاله،ضمندرکتطورکلیتگفتمانهویتملیدر
سیرتاریخی،بهیکالگویِگفتمانِهویتملیدرجریانپیشگفتهدستیافتهاست.


واژگان کلیدی:گفتمان،هویتملی،جریانسوسیالیسم،ایران
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.7دانشجوی
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مقدمه
واقعیتتاریخینشانمیدهدکههویتسازیملیفرآیندیهمیشگیوناتمام استونباید

تصورشودکهوقتیملتیشکلگرفتبهخودیخودتداوممییابدوبههیچتالشوسازوکار

پشتیبانیکنندهای نیازنداردبلکهبرعکسملتوروحملتبودگیدرمعرضفرازوفرودو

چالشهای جدی قرار دارد (جالییپور)612 :7936 ،؛ از این رو فرآورده گفتمانیِ جریانها
میگوید:آدمیهموارهدلبستهاحساستمایز
فرآیندملتسازیموثرافتد.جاکرسن  7

میتواندبر

بودهوقدیمیترینگفتمانهاراحولآنشکلدادهاست(تاجیک.)7931،آنتونیاسمیت 6بر

هایجمعیکهامروزهافراددرآنسهیماندهویتملی ،به

اینباوراستکهازمیانتمامهویت
).بحثدربارهاینکهماکه

عنوانعالیترینوبنیادیترینسطحهویتاست(احمدی79:7933،

میدهیم؟ چه اغیاری برای خود
مؤلفههای هویتی خود را مورد تعریف قرار  
هستیم؟ چگونه  
کنیم؟وچهنسبتیبادیگرانداریم؟یکمسألهایبنیادیاست.


شناساییمی
هویتها ،پدیدههای فراتاریخی ،عاری از اقتصاد ،مذهب ،ایدئولوژی ،تاریخ و جغرافیای

خاصنیستندبلکهسازههایاجتماعیاندکهباتکیهبرحافظهجمعیوتمامیمنابعمعرفتیوبادر
نظر گرفتن ساختار عینی اجتماعی ،ایجاد ،تعریف و در طول زمان تفسیر میشوند و جوامع،
کنند(گلمحمدی:7933،


رایجاد،حفظوتقویتآننقشاساسیایفامی
حکومتهاونهادهاد
منظورمنازهویت،برساختنفرهنگیمعناتوسطکنشگر

دراینبارهمیگوید«:
.)71کاستلز  9
درکناردیدگاههایکالسیکبههویت،درپایانقرن،63

اجتماعیاست»(کاستلز.)737:7931،
مجموعهای از دیدگاههای نوین به مسأله هویت ایجاد شد که دارای ماهیت و ساحت

شناسانه،وبرنقشزبانوگفتماندرساختنهویتتأکیدمیکند(مسکوب)1:7913،از

هستی
یکطرفبنیادیترینباورهایالکان 1پیرامونذهنیتو هویت،تشابهآندو به ساختار زبان

است(تاجیک)32:7931،وازطرفیدیگرگفتمانهادرواقعمنظومههایمعانیهستندکهدرآن
هاباتوجهبهتمایزیکهبایکدیگردارندهویتومعنامییابند.ازمفروضاتگفتماناین

نشانه
استکهجهان،پراکندهوپیچیدهاستوتنهاازگذرمقولهبندیهایِگفتمانیِمادرکمیشود
(منوچهریوهمکاران.)736-732:7913،ازطرفیجریانشناسیسیاسی شاکلهاینظمبخشبه
دادههای بهظاهرپراکندهوچارچوبی برای تحلیل هستهای فکری سیاسی ازحالتکالنبه
1. M Jurgenson
2. Smith
3. Manuel Castells
4. Jacques Lacan
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انها دربستر
حوزهی اندیشگی آنجری 
خرداستکهبهمطالعهی جامعهشناختی جهتتمایز  

میپردازد.درهمینراستاجریانگفتمانبه
مناسباتسیاسی،منافعونهادهایاجتماعیوسیاسی 
عنوانیکرویکردروشدربازشناسیوتبیینبهترمعنایهویتتوسطپژوهشگرانبهکارگرفته
میشود.بهعبارتیدغدغهاصلیمقاله،واکاویگفتمانِیکیازجریانهایفکریسیاسیایران

معاصر پیرامون هویت ملی برای ترسیم مدل و الگوی تلفیقی جریان گفتمان سوسیالیسم
مارکسیسمبعدوقبلانقالباسالمیاست.لذاتحوالتسیاسیاجتماعیآنجاییموردنظراست
کهبتواندموضعهویتیرادرچارچوبجریانگفتمانهاتبیینکند.
بدینمنظورپژوهشگرانباواکاویهویتملیدرجریانگفتمانسوسیالیسمکهآوازهآناز
انقالب7336روسیهوازطریقایرانیانمهاجربهقفقاز،آذربایجانواستانبولبهایرانرسیدهاست
(آزادی)91-99:7933،بهعنوانیکجریانگفتمانموثردرتاریخمعاصرایرانبرگزیدندوبا
انتخابدومتفکردردوبرههزمانی،درسهمحورفرهنگ،سیاستواجتماعبهمسالههویتملی
خواهندپرداخت.


چارچوب مفهومی
الف -پیشینه خوانش هویت

پیشازتبیینجریانگفتمانسوسیالیسمبرایخوانشهویتملی،الزماستنگاهیگذرابه
روشهای مورد استفاده برای فهم هویت ملی توسط سایر پژوهشگران بیاندازیم :حسین
محمدپرست()7933دررسالهدکتریخودبراساسدیدگاههایمارکس،مانهایم،7پارسونز،6
کاستلز،هابرماس 9ازکنشمتقابلنمادیدربارههویتبهعنوانچارچوبنظریپژوهشسخن
گفته است .ابراهیم حاجیانی در مقالهای ،هویت ملی را دارای هفت بُعد اجتماعی ،تاریخی،
جغرافیایی ،سیاسی ،مذهبی ،فرهنگی و زبانی دانسته و از فراتحلیل برای بررسی این هفت بُعد
بدون درنظر گرفتن جریانهای سیاسی سخن گفته است (حاجیانی669 :7913 ،ـ .)739جواد
دیباچهایبرنظریهانحطاطایران» تجربهملتوهویتایرانیراقابلقیاسبا

طباطباییدرکتاب«
سازیدرغربنمیداندودرایدهاشازتقابلدوهویتاسالمیوایرانیسخنبهمیان


تجربهملت
میآورد .رضا داوری درکتابهای «ناسیونالیسم و حاکمیت ملی» و «استقالل؛ ناسیونالیسم و

1.Karl Mannheim
2.Talcott Parsons
3.Jürgen Habermas
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بهمسألهزبانوهویتمیپردازد.داریوششایگاندرکتاب

انقالب»،متأثرازافرادیچونهایدگر
«افسونزدگیجدید»،متأثرازفالسفهفرانسویچونگروسه7وکربن6بهآمیختگیسنتایرانی
و اسالمی و هماهنگی متافیزیکی آنها باور دارد .ابوالحسنی ( )7932در مقالهای تحت عنوان
«مولفههایهویتملیبارویکردپژوهشی»،ضمنتقسیمهویتبهپنجنوعخانوادگی،قومی،
ملی،دینیوفراملی،جهانی،هویتملیرادرابعادتاریخی،اجتماعی،جغرافیایی،فرهنگیو
چالشهایبرونمرزیو

)درمقالهایبا عنوان«

سیاسیبررسیمیکند.هیرمیداسباوند(7911

هویتایرانیدرطولتاریخ»براینباوراستکههویتبهعنوانیکپدیدهتغییرپذیردرطول
تاریخبرایتحققاهدافاجتماعی،سیاسیوفرهنگیجامعهکارسازخواهدبود.حالبانظربه
پژوهشهایمورداشاره،پژوهشگرانباگزینشجریانگفتمانبهعنوانرویکردروش،هویت
ملیراازمنظرجریانگفتمانسوسیالیسمبهعنوانیکیازجریانگفتمانهایایرانیمطالعهقرار

کردهاند.

ب -هویت ملی
واژه هویت از کلمه Identitas

میآید .این واژه در یک معنا به ویژگی
«مشابه و یکسان»  

یکتاییوفردیت،یعنیتفاوتهایاساسیکهیکشخصراازهمهکساندیگربهواسطههویت
«خودش»متمایزمیکند،اشارهدارد(بایرون13:7331،؛درفکوهی.)21-29:7933،درسنت
1
شروعوبعدهاازطریقگافمن،6برگر2

جامعهشناسینظریههایهویتدرابتدا باجیمز 9ومید


استقرار یافت .اما هویت ملی به عنوان یکی از هویتها ،اصلیترین سنتز و حلقه ارتباطی بین
هویتهای خاص محلی و هویتهای عام فراملی است (حاجیانی )731 :7913 ،که مهمترین

ویژگی هر ملت ،تاریخ و سرزمین مشترک محسوب میشود (مهیمنی .)932 :7913 ،از یک
طرفهویتملیفرآیندپاسخگوییآگاهانهیکملتبهپرسشهاییدربارهیخود،گذشته،

کیفیت،زمان،تعلق،خاستگاهاصلیودائمی،حوزهتمدنی،جایگاهسیاسیواقتصادیوفرهنگی
و ارزشهای ملهم از هویت تاریخی یک ملت است (نیازی)731 :7937،؛ از طرف دیگر
مجموعهای از گرایشها و نگرشهای مثبت به عوامل و عناصر و الگوهای معنابخش و

1. René Grousset
2. Henry Corbin
3. William James
4. George Herbert Mead
5. Erving Goffman
6. Peter Ludwig Berger
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ییکواحدسیاسیراهویتملیمینامند(صنیع،


کنندهدرسطحیککشور،بهمنزله

یکپارچه
)؛هویتملیهرفردبهصورتبخشیازکلهویتشدررابطهباجامعهایکهبدان

731:7931
علقدارد،شکلمیگیرد(رواسانی.)73:7933،

ت


پ -سوسیالیسم مارکسیسم

سوسیالیسم با مشخصههایی نظیر برابری ،مالکیت اشتراکی ،جمعگرایی ،همیاری و تعاون،
ضرورت رفع و تأمین نیازها ،عدالت اجتماعی و مبارزه با امپریالیسم شناخته شده است و
محوریترینشخصیتآنمارکس7استکهاعالمکردمسألهامروز،نهتفسیرجهانبلکهتغییرآن

است؛ اما چون کارگزاران این تغییر را به دقت روشن نساخت ،زمینه برای پیشنهاد کارگزاران
تاریخیگوناگونازانقالبیونحرفهایلنینگرفتهتاجنبشخودجوشلوکزامبورگوشوراهای
کارگریگرامشیآمادهشد.رویکردمارکسبرمفاهیمیچونپراکسیسوازخودبیگانگیدر
آثاردورانجوانیوگرایشاوبهتاملدرساختهادرآثارپیری،زمینهاختالفاتیفلسفیراایجاد
کرد که در قرن بیستم به ویژه در تعابیر گوناگون مارکسیستهای هگلگرا نظیر لوکاچ و
هایساختگرانظیرآلتوسر بازتاب یافته است.مارکسیسم،لنینیسم،


هاومارکسیست
فرانکفورتی
مائوئیسم،استالینیسم،چپنوهرکدامعنوانیبرایبحثهایمستوفیدربازشناسیمارکسیسمبه
عنوانمکتبودرعرصهتاریخوعملاست(ابنشتاینوفاگلمان.)616-617:7922،مارکسیسمبه
عنوان ایدئولوژیِ تحت تأثیر اندیشههای مارکس در اواخر قرن  73پدیدار شد که اساس آن
در«مانیفستکمونیست»،نوشتهمارکس و انگلس اینگونهبیان شدهاست :تاریخ جوامع ،تاریخ
مبارزهطبقاتیبودهودردنیایکنونیمبارزهدوطبقهبوروژازیوپرولتاریاتاریخرارقمخواهدزد
(حاتمی.)736:7933،بهطورکلیازمنظراینپژوهش،اینجریانبااصالتبهجمعوتاکیدبر
مبارزهطبقاتی،تأثیرعمدهایدررادیکالکردنجوفکریقرنبیستمدرسطحجهانوهمچنین

فضایداخلیایرانگذاشتهاست(بشیریه.)67:7933،اینمقالهاندیشهایراکهازاینگفتمانمتأثر
ویادرآنهوایفکریتنفسکردهرادریکحالتطیفیبرایشمولیتهمهمتأثرانآنلحاظ
کردهاست.


ت -الگوی تحقیق

بامرورروشهایتبیینهویتملیدرنگاهپژوهشگرانایرانیوباعنایتبهاینکهحاجیانی
1. Karl Heinrich Marx
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بندیکردهانداینمقاله


هویتملیرادرهفتبعدوابوالحسنیهویتملیرادرپنجوجهتقسیم
بابرگرفتنابعادسهگانهسیاست،فرهنگواجتماعبهعنوانوجوهکالنوکارسازبهتبیینمسأله

هویتملیخواهدپرداخت.

الگوی ( )1-1تعیّن هویت ملی مقاله




چارچوب روشی
الف -جریان

جریان به لحاظ لغوی در معنای روان شدنِ امری است (معین )921 :7932و همچنین به
شهها در جهت هدفی خاص اطالق شده است (دهخدا:7936 ،
مجموعهای از رویدادها و اندی 

.)323درمعنایاصطالحیجریان،بهعملجمعیاختیارییاهدایتشده،کهدربستریمشترک
وجهتیمعینحرکتداشتهراگویند.لذاجریانشناسیدردلجامعهشناسیمعنایافتهوبهتبعآن

جریانشناسی سیاسی در جامعهشناسی سیاسی مورد توجه است (خرمشاد.)21 :7936 ،
جریانشناسی به شناخت منظومهای ،چگونگی شکلگیری فکر ،تبدیل فکر به یک سازمان و
پردازد.نکتهدیگرمعادلهایی


هایاثرگذارمی

جنبش،مطالعهسیرتطورازتولدتارکودوچهره
چون گروه (نقیب زاده ،)23 :7933،طبقه ،صنف و گروه ذینفوذ (دورژه:7931 ،
 ،)636،736،769قشر (گیدنز ،)661 :7932،حزب (میخلز ،)633 :7936 ،جناح (معین:7932 ،
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،)923طیفوجبهه(معین)927،297:7932 ،استکهاگرچهبهظاهرباجریانیکسانپنداشته
شدهامادارایوجوهتشابهوتمایزبودهاست(خرمشاد.)26:7936،جریانشناسیسیاسیراهینو،
نگرانهتر در اطراف پدیدههای سیاسی و

برای تأمالت درستتر ،عینیتر ،کاربردیتر و جامع
تحوالتسیاسیواجتماعیجوامعفراهممیآورد.

ب -گفتمان

واژهگفتمانباسابقههفتصدساله،ازواژهفرانسویDis-coorوالتینDiscurs-usبهگفتگو،

محاورهوازواژه  Discurrer/Discursumبهمعنیطفره رفتن و تعلل ورزیدن گرفته شده است
(مکدانل.)73:7933،7معادلهایفارسیگفتمانعبارتنداز:گفتار،سخن،وعظ،بحثومقال
میگیرد
(عضدانلو.)71:7933،فرهنگالنگمن،گفتمانرابهمثابهواحدهایزبانیباالتردرنظر 
کههممحتواوفحوایزبانیآنهاوهمزمینهوبافتاجتماعی-زبانیمدنظرباشد.زلیگهریس6
بهعنواناولینشخصیکهواژهگفتمانراواردحوزهزبانشناسیکرد،آنرابههمینمعناگرفت

انههاباتوجهبه
(مکدانل.)79:7933،گفتمانهادرواقعمنظومههایمعانیهستندکهدرآننش 
یابند.الکالوموفمعتقدندهرعملوپدیدهایبرای

تمایزی که بایکدیگردارند هویتمی
معنادارشدن وقابل فهمشدن باید در دروننظام گفتمانیقرار گیرد(منوچهریو همکاران،
.)736-732:7913بهعبارتدیگر،برایاینکهاشیاءوفعالیتهاقابلفهمباشند،بایدیهعنوان
جزئیازیکچارچوبگستردهترمعانیوجودداشتهباشند.یکتکهسنگ،بستهبهاینکهدر
هایمتفاوتیمییابد(مارشواستوکر،

کدامزمینهخاصاجتماعیقرارمیگیرد،معانیوهویت

.)637:7913


پ -جریان گفتمان

نظریهگفتمانبرایتحلیلپدیدههایسیاسی-اجتماعیدرسطحکالنمناسباستومفاهیمی
نظیرمفصلبندی،9هژمونی،1دالمرکزی،6زنجیرههمارزی،2ازجاشدگی،1غیریت3وعناصر3که

درزمرهمفاهیمکانونیآنبهشمارمیروندنیزدرسطحانتزاعیوکالنمطرحمیشوند،لذابرای
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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بررسیاینمفاهیمالجرممیبایستازابزارهایتحلیلیمناسباستفادهکرد.آنچهراکهرویکرد

جریانشناسیسیاسیدراختیارماقرارمیدهدباروشگفتمانیالکالوموفِتلفیقمیشودتابه
صورتکاربردیبتواندادههایموردنظرراحولمسألهتوصیفوتحلیلکرد.درالگویجریان
گفتمان و با توجه به ظرفیتهای گفتمانی الکالو موفِ و ظرفیتهای جریانشناسی سیاسی،
گیریازنقاطقوتهریکازآنهابهمولفههای

پژوهشگرانبسانمعجونیمشترکمیتوانندبابهره
زبان،زمان،بسترواقعیتهایاجتماعیوجریانیبهطورهمزمانبپردازد.بنابراین،جریانکهصبغه

عملاجتماعیواندیشهاییکمکتبفکریرامشخصمیکندباقرارگرفتندرکنارروشتجزیه

وتحلیلگفتمانی،ظرفیتمناسبیرابرایبررسیساختاردرونییکاندیشه،توضیحچگونگی
معنایابیمفاهیمدردرونساختاریکاندیشه،نحوهجذبمفاهیمجدیددریکگفتمانوتغییرو
رقابتوغیریتسازیبینگفتمانهادروضعیتسیاسی-

تطبیقآنهادرمفصلبندینوین،توضیح

هایسیاسیدرتحققوشکلگیریگفتمانهاو

اجتماعیجامعه،تبییننقشرهبرانبهعنوانسوژه
توضیحتحولاجتماعیگفتمانهاوفرآیندافولگفتمانهایِمسلطوشرایطغلبهگفتمانهایجدید
نگفتمانبستریاستکهدارایزمینهایاجتماعیاستازاین

شاهدخواهیمبود.بهعبارتیجریا
سوییجریانشناسیسیاسیوگفتمانبهعنوانروشمطالعهیهویتملیدراینمقاله

منظرهم
برگزیدهشد.درهمینراستاالگویشماتیکذیلبیانگرروشتحلیلگفتمانالکالوموفِدر
مواجههبامسالهپژوهشاستکهدرآنضمنتوجهبهسهوجهسیاست،اجتماعوفرهنگ،دالها،
دگرهاوعناصرتبیینخواهدشد.

الگوی ( )2-1گفتمانی تبیین هویت ملی
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جریان گفتمان سوسیالیسم و هویت ملی
مفاهیمملت،ملیواصطالحاتیازایندستدراندیشهمارکسیستیجایگاهیندارند.بااین
حال،حزبتودهبهعنواننمادجریانگفتمانسوسیالیسمایندالهاراواردگفتمانخودمیکند
تا با تغییراتی ،این مفهوم را از هژمونی سایرگفتمانها خارج و به «عنصر» تبدیل کند .گفتمان
سوسیالیسم درایران کهبافعالیتبازماندگان 69نفرگسترش وپسازآنبا انواعگروههای
جریانهای سیاسی برونی از قدمت بیشتری

انشعابی از حزب توده ادامه یافت نسبت به سایر
برخوردار بوده و تأثیرات زیادی نیز بر جامعه ایران گذاشتهاستاگرچهدرمیانبخشوسیعی از
مردم،چهرهای منفی داشت و به عنوان ابزار سیاست شوروی در ایران شهرت یافت؛هرچهاز
دشاهدتغییراینجریانگفتماندرسالهایبعدازدهههفتادهستیم

وقوعانقالباسالمیطیش
کهبرآیندتغییراتاندیشهمارکسیستیدرجهاناست.بدینترتیبجریان-گفتمانسوسیالیسم
مارکسیسم،بهبازسازیخودبرمبنایتحوالتجهانیهمتگماشتهوچنانکهخواهیمگفتاز
اندیشهکیانوریتابشیریه شاهدتحول نگاهسوسیالیسمایرانی خواهیم بود؛تغییریکه گویا با
پردازیهایاندیشمندانمارکسیستغربهمراستابودهاست.


نظریه

نورالدین کیانوری؛ نماد جریان سوسیالسیم قبل انقالب اسالمی
نورالدینکیانوریدرسال 7631چشمبهجهانگشودواز کنگرهاول حزبسوسیالیسم به
عضویت«کمیسیونتفتیش»انتخابشدویبهعنوانیکمارکسیستمتعهددیدگاهیاستالینی
داشت(بهروز)6:7937،وبابرگزاریدومینکنگرهدراردیبهشت7961کهدرآنحزبتوده
به طور رسمی خود را حزبی «مارکسیست -لنینیست» معرفی کرد ،به عضویت کمیته مرکزی
درآمد.یکسالبعدازترورنافرجامشاه،اینحزبغیرقانونیاعالموچندتنازجملهکیانوری
بازداشت شدند(بیبیسی .)7931،باوقوعکودتای 63مرداد،کیانوریپساز 1سالزندگی
مخفیانهبهاتحادشورویوپسازآن بهآلمانشرقیرفت(کیانوری.)163:7917،درحوالی
سال 7963فعالیت حزبی را از سر گرفت و همزمان با اوجگیری انقالب اسالمی ،کیانوری در
کنگرهحزبدرآلمان شرقیبهدبیراولیحزبتودهبرگزیدهشد وباحمایتازانقالب علیه
لیبرالموضعگرفت.
جریانگفتمان 
کیانوریبهعنوانرهبربالمنازعحزب،تعریفی«مندرآوردی» ازخطامامخمینیارائهداد
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کهمهمتریناصلآن«مبارزهباامپریالیسمآمریکا»بودودردفاعازروشسیاسیخود،بهدوست

ودشمنرحمنکرد(امینینجفی)13:7933،بعدهادردوکتابش«خاطرات»و«گفتگوباتاریخ»
درزمانیکهگورباچفبهسرعتراهدوریگزینیاز

بهدفاعازدیدگاههایخودپرداختو 
کمونیسم را طی میکرد ،بسان یک کمونیست ارتدکس از «روابط» حزب توده با حزب
میکرد؛هرچنددرانتهایعمروبعدازاتفاقاتدومخرداد 12شاهد
کمونیستشورویدفاع 
اندکتغییراتدرعناصرگفتمانیویبودیم(کیانوریب)7912،امابههرحالکیانوریساخته
جریانگفتمانسوسیالیسممارکسیسماستکهتوسطپژوهشگرانبهعنواننمادجریانگفتمان
مطروحهبرگزیدهشد.


ابعاد و نشانههای هویت ملی دراندیشه کیانوری
الف -فرهنگ ،نشانهها و هویت ملی

کیانوریپیراموندستاوردهایخودوحزبش(کیانوری)663-663:7912،؛برایننظراست
کهدرآنپرورشیافتهاندیشمندانزیادیرافریفتهخودکردهبود.

کهجریانگفتمانی
دینازوجوهفرهنگوعناصرهویتملیدراینجریانگفتمانبرخالفناسازگاریذاتی،
(خامهای،
خمینیمطرحمیشود» 

یکبارهباآمدنکیانوری،فراترازهمراهیوپیرویازامام 
«به 
.)7933کیانوری دردوکتابخاطرات وپاسخ به تاریخِخود ،کمتربهدین به عنوان یکیاز
عناصر هویت ملی اشاره میکند؛ رویکرد وی به دین را میتوان تحت عنوان انترناسیونالیسم
اسالمیدرککرد؛کهدراینبارهمیگوید«:طبقانترناسیونالیسماسالمینیزاساس،ایدئولوژی

هایدیگرکمکمیکندوهرجاکهتضادیپیدا


ژیبهملت
استوهرملتیبراساسایدئولو
شودآنرادوستانهحلمیکند.چهتفاوتیبینایندوانترناسیونالیسماست؟»(کیانوری:7917،

)؛بدینترتیباوبراینباوراستکهحزبیکهموضعگیریعلنیضددینینداشتهباشدولی

766
میتواند در میان تودهها گسترشی وسیع پیدا کند
طرفدار اصالحات اجتماعی عمیق باشد  ،
(کیانوری)626 :7912 ،؛ چه بسا حزب توده با ابداع و تولید واژه «خط امام» در پی اتخاذ
رویکردیبراینزدیکیبهجریانگفتماناسالمگرابودکهباعدممالقاتامامبانمایندگانحزب

تودهدرپاریسناکامماند(امیرخسروی،7931،شهروند.)13:
کیانوریباآگاهیبهقوتمذهبدرجامعهایران،میگوید«:کدامحزبکمونیستیمیتواند
درجامعهایکه 36تا 31درصدآنتمایالتمذهبیدارندتصورکندکهبدونایننیرویعظیم
)ویامینویسد«:مذهبتشیعازلحاظ

میتواندانقالباجتماعیانجامدهد؟»(کیانوری69:7963،
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تاریخیدرایراندارایسننخلقیوضدسیطرهخارجیبودهاست»(کیانوری.)639:7917،
اهمیت عنصر زبان در اندیشهورزی کیانوری را تنها با آگاهی وی به چهار زبان فرانسوی،
)؛بلکهمیبایستبه حساسیتهای

آلمانی،روسیوانگلیسینمیتوانسنجید(کیانوری16:7917،
ویدقتکرد«:باندکلمهفرنگیاست؛چرااینقدرکلماتفرنگیاستعمالمیکنید؛اینفارسیما،
زیبا و قشنگ است ...آن وقت رئیس جمهور ما میگوید راندمان!» (کیانوری )13 :7917 ،و یا
شاهنامه»-
میگوید«:شاهنامهحکیمابوالقاسمفردوسی،ایناثربزرگادبیمیهنما،درحقیقتنه« 

به معنای تجلیل از شاهان بلکه «دادنامه» به معنای هواداری از مبارزان علیه زورگویی است»
(کیانوری)693:7917،؛درمجموععنصرزباندرحوزهگفتمانگیکیانوری،ذیلابزاریبرای
انقالباهمیتمییابد(کیانوری.)631:7912،


ب -سیاست ،نشانهها و هویت ملی

برایفهماهمیتعنصرسیاست(نوعحکومت،آزادی،سکوالریسم،مواجهباخارجو)...در
هویتملیازنگاهکیانوری،الزماست به دستاوردهای حزب توده بنگریم«:حزب توده،بعد
سقوط رضاشاه و بازشدن درب زندانها ،تحزب را در جامعه ایران باب کرد .تشکیل اتحادیه
کارگری ،اتحادیهصنفیو...بهراهانداخت...بههرحال،پایگاهمردمیحزبتودهازهرحزب
دیگریدرتاریخایرانبیشتربود»(کیانوری)627-663:7912،؛برهمیناساسکیانوریپیرامون
اهمیتفرهنگسیاسیمینویسد«:جامعهماتنهاازطریقبرخوردعقایدوآراءدربارهمسایلمهم

سیاستداخلیوخارجیواقتصادوفرهنگوآموزشکشورباالمیرود»(کیانوری:7912،
 )631و یا میگوید«:متأسفانه آن جریانی که قدرت را به دست دارد ،تا در اثر اشتباهاتش به
ناکامیهای بزرگ دچار نشود ،به اشتباهات خود پی نمیبرد و حتی پس از آشکار شدن این

اشتباهاتازاعترافبهآناکراهدارد»(کیانوری.)636:7917،
برای فهم حکومت مطلوب کیانوری باید «دگر»های هویتی وی را شناخت« :حکومت
رضاخان و پسرش عبارت بود از یک حکومت دیکتاتوری زورگوی و وابسته به امپریالیسم
جهانی»(کیانوری«.)91:7912،پایگاهمردمیرژیمدرتمامدوران،همانبودکهدر63مردادبه
میدانآمد،یعنیاوباشوچاقوکشانوفواحش» (کیانوری.)676 :7912،وایندگرهادرپی
ازجاشدگی انقالب اسالمی هم ادامه دارد«:ماضمن تأیید نظام در چارچوب قانون اساسی ،با
سیاستهایحاکمیتپسازانتخاباتمجلسچهارمبهشدتمخالفهستیم»(کیانوری:7912،
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).درمجموعحکومتمطلوبخودراذیلمفهومخطامام(ره)تبیینمیکندکهعبارتنداز

6
سمتگیریدرجهتتأمینحقوقوآزادیهای
«ضدامپریالیستی»«،ضداستبداد»«،عدالتخواه» «،
فردی»« ،تکیه به لزوم اتحاد همه نیروهای راستین خلق» (امیرخسروی ،7931 ،شهروند )13 :و
گویانقالبیخودراازانقالبروسیهمیگیرد(کیانوری.)613-611:7912،سیاستخارجی

ال
حکومت مدنظر کیانوری ضد امریکایی ،ایدئولوژیک و تابعی از نقطه نظرات شوروی است
ایهمارزیبهناماهدافحزبمواجهایمکه


)؛بدینترتیبمابایکزنجیره
(سیف662:7912،
مفصلبندیمیشدونتیجهآنغرقشدگینسبیاینحزبپسازکیانوریبود.

ازبیرونایران

پ -اجتماع ،نشانهها و هویت ملی

کیانوریپیرامونتاریخبهعنوانیکیازعناصرهویتملیمینویسد«:تاریخنگاریعلمی

عبارتاستازمطالعهوضعیتسیاسی،اجتماعی،اقتصادیوفرهنگییکدورهخاص،براساس
رویدادههای علمی»؛ وی تاریخ را به دو نوع تقسیمبندی و وجهی را که واقعگرایانه میداند،
میستاید(کیانوری)91-91:7912،وبرآناستکهعدموابستگی،قابلیتاعتبارگفتمانتاریخی

استدرحالیکهپیرویخودازشورویراوابستگینمیداند(کیانوری.)61:7912،
ازارزیابیاندیشههایهویتملیکیانوریپیرامونعنصرسرزمینمبرهناستحتیدرمورد
یکیازمهمترینعناصرهویتی،نگاهکیانوریبهسمتبیرونازایراناست.کیانوریمعتقداست

که عنصر سرزمین برای همه احزاب مهم و ضروری است اما برای اجتناب از آنچه تمایالت
عظمتطلبی ملی) فارس میداند از فرقه دموکرات آذربایجان حمایت کرد

شووینیستی (
(کیانوری )931 :7917 ،و میگوید آنها تصمیمشان را گرفتند و ماعمل آنها را تأیید کردیم
(کیانوری .)763-761 :7917 ،نه تنها عنصر سرزمین برای کیانوری در اولویت نیست بلکه به
کندکهحامیعملکردحزبباشد«:مسئله


ایرفتارمی
هنگاممواجهباعنصرملیتنیزبهگونه
ملی ...بحث مهمی است[ ...اما] من به عنوان یک مارکسیست مسائل را بر پایه برداشتهای
اعتقادی خود مورد بررسی قرار میدهم» (کیانوری .)776 :7917 ،بدین ترتیب کیانوری
زایراندانسته!کهدردورهایازتاریخدرایرانقرار

آذربایجانوکردستانراملتهاییمستقلا
هایمهاجمشدهاند.

گرفتهاند؛نهاینکهایرانیانمتأثرازفرهنگ

در مجموع کیانوری ضمن پذیرش برخی از اشتباهات حوزهی گفتمانگی حزب توده در
مواجهباهویتملی،همهمسائلرابرمحورضدیتباامپریالیسمآمریکاوتبعیتازشورویمعنا
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میکند(کیانوری639:7917،و676؛کیانوری.)911:7912،


الگوی هویت ملی کیانوری در حوزه گفتمانگی سوسیالیسم مارکسیسم
برایشناختکیانوریبایدبهاصولپایدارویتاهنگاممرگ،اشارهکرد«:ازلحاظسیاسی
منبهعنوانیککمونیستمعتقدبهمارکسیسم -لنینیسم.بهپایچوبهاعداممیروم»(کیانوری،
.)93:7926پشتیبانیکیانوریازامام(ره)درمقابلسایرجریانها،دربرههزمانیاولانقالب،
برخالف تاکتیکی قلمداد شدن مواضع حزب توده اما با گذشت زمان مشخص گردید که
داینکهکمونیسمدرجهانباتحوالتگستردهای

اشتراکدر«دگرِ»امپریالیستیبودهاست.باوجو
همراهشداماکیانوریبهدفاعازحزبتودهایرانوحزبکمونیستشورویسابقپرداختو
«سیاستاتحادوانتقاد»دربرابرجمهوریاسالمیایرانرادرپیشگرفت(کیانوری.)79:7917،
کیانوری«دگر»هایخودرابهچنددستهتقسیممیکندودستهاولودومراافکار،نقدهای
میسازند و علت آن را چهار
اطالعها از حزب بیان میکند که از «کاهها کوه»  
فراریان و بی 
میداندودرادامهدرخصوص
شکستحزبتودهطیسالهای 7996،7961،7966و  7927
دستهسوموچهارمبرآناستکهآنهافریبخوردهاندویابرایفرارازبارمسئولیتبهلجن

پراکنیمشغولندومعتقداستدستهپنجموششمازوابستگانبهسازمانهایاطالعاتیامپریالیستی

است(کیانوری.)63:7917،

جدول( )3-1دالها و دگرهای گفتمان هویتی توده ضدامپریالیستی کیانوری

دال برتر :ضدیت با
امپریالیسم امریکا
بخش

زنجیرهم ارزی:
حزب
دالوعناصرشناور

مفصلبندی :
کمونیست شوروی
دگرهایگفتمانگی

فرهنگی

فرهنگعادالنه

فرهنگغیرکمونیستی

فرهنگی

ضدیتقاطعباامپریالیسمامریکا

ارتجاعوسازشکار

فرهنگی

دینابزاروروبنایایدئولوژیکی

دینزیربنا

فرهنگی

پاسداشتزبانفارسی

زبانبیگانهوفرهنگوابسته

فرهنگی

زبانعاملحرکتانقالبیتوده

زبانوابسته

فرهنگی

ضدیتباغربیمآبی


انحاللدرفرهنگغرب

اجتماعی

ملیگراییواقعی

لیبرالیسموامریکاییبودن
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اجتماعی

تاریخواقعیتاریخ
ضدامپریالیست

تاریخگمراهکنندهووابستهبه
امپریالیسم

اجتماعی

یکملتیککشور

یککشورهزارملت

اجتماعی

آگاهیازخودتاریخیایران

فراموشیمنِایرانی

اجتماعی

انترناسیونالیسمفکری

ملیگراییامپریالیستی


سیاسی

حکومتزمینی/کمونیستی/
تودهای


حکومتآسمانی/غیرکمونیستی/
استبدادی

سیاسی

انقالباکتبرانقالباصیل

انقالبهای

عدماصالت
غیرکمونیستی

سیاسی

مبارزهبااستبداد

حمایتامپریالیسمآمریکاازاستبداد
داخلی

سیاسی

حزبتوده،حزبموفق

احزابمرتجعوامپریالیستی

سیاسی

خطامامخمینی(ره)

خروجازخطامام(ره)

سیاسی

لزومصدورانقالبکمونیستی

سازشکارانلیبرالیسموامپریالیسم

سیاسی

مشارکتهمهتودههاواحزاب


احزابتصنعیوتعجیلی

الگوی ( )4-1گفتمان هویتی توده ضدامپریالیستی کیانوری
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نمودارشماتیک()1-7متناسببادیدگاهالکالوموفبیانگراینمطلباستکهدرجریان
گفتمانسوسیالیسممارکسیسمدرنظرکیانوری،درکضدیتباامپریالیسمجهانخوار«امریکا»
دالمرکزیبرایفهمهویتملیاست؛هرچندکیانوریمینویسدارزیابینادرستازنیروهای

خودونیروهایانقالبیدیگروهمچنیننیروهایدشمنامپریالیستیوارتجاعداخلیبودکه
منجربهآنشدکهحزبشعارهایبدونپشتوانهمطرحکند(کیانوری)639:7917،؛ اماهمین
رفتارهای درست و اشتباه حوزه گفتمانگی یک جریان را به وجود آورده است .دال مرکزی
حوزهگفتمانگیحزبتودهوکیانوریبادالهایدیگریمثل«نفیسازش» و«عدموابستگی»
مترادفاستوحتیدرمرامنامهحزب«،استقالل»یکیازاصولاساسیوازجملهاهدافاولیه

خواندهشدهبود(مدیرشانهچی)63-3:7933،؛هرچندبعدهاایناستقاللبیشتردربرابرآمریکا
معنا یافت تا در برابر شوروی ،تا جاییکه یکی از دالهای شناور این گفتمان توجه به حزب
مارکسیستی شوروی شد و الگوی انقالب اکتبر ،تجسم یک انقالب واقعی برای کیانوری و
انحرافازآندوریازصراطمستقیمتلقیشود.
کیانوری دالهای شناوری مانند فرهنگ مترقی ،مبارزه با استبدادخارجی ،آزادی  اجتماعی،
دانستمفصلبندی


فرهنگعادالنه،تاریخواقعیو...رادرمواقعضروریباآنچهخطامام(ره)می
ارزیقرارمیداد.ویبرایتبیینوبومیکردنحوزهگفتمانگونگی

میکندودریکزنجیرههم
جریانسوسیالیسممارکسیسم،میگویددرستاستکهافرادرهبری،کموبیشبامارکسیسم

لنینیسمآشناییداشتند،ولیخودمنوبسیاریدیگرازافرادحزبدرسهایاصلیایندانشوسیع
رادرکنکردهبودیم.درهمینراستاکیانوریدرفرازهایازکتابخاطراتشبهدین،شیعهوخط
کردحزب،مارابرآنمیداردتاباورکنیم

اماممیپردازدکهمرورهمهدالهایشناوروبعدهاعمل

دین برای کیانوری به مثابه ابزاری بوده است که در زنجیره دالها قرار گرفت .همه چیز برای
کیانوری در چارچوب «ضدیت با امپریالیسم آمریکا» معنا مییافت تا جاییکه حتی جاسوسیِ
هایآمریکامیدانست

اطالعاتِهواپیمایِاف 71-برایشورویرااقدامیجهتمقابلهباتوطئه
(کیانوری 631 :7917 ،و .)611در مجموع عملکردِ کیانوری و جریان گفتمان سوسیالیسم
یشود.
مارکسیسمدرراستایانترناسیونالیسمحزبیمعنادارم 

حسین بشیریه؛ نماد جریان سوسیالیسم بعد انقالب اسالمی
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بشیریهدرسال 7313دررشتهرفتارشناسیسیاسیازدانشگاهاسکسانگلستاندرمقطعفوق
لیسانسفارغالتحصیلشدودرسال7336موفقبهاخذدکتریدررشتهتئوریسیاسیازدانشگاه
لیورپولگردید.ویبهمدت61سال()6331-7339بادانشگاههایتهران،امامصادق(ع)وموسسه
آموزشعالیباقرالعلومقمهمکاریومشغولبهتدریسبود.
گروهی در ایران معتقدند علت اصلی دگردیسی چپهای جوان در اوایل دهه  13را باید
)دربارهاومینویسد«:همچون استادش حمید عنایت

شخصبشیریهشمرد .بروجردی(13:7939
اندیشههای اندیشهورانیچون هابزو مور ،هابرماسو فوکو،پرداخته

بهکارآموزشاز راهانتقال
است»(رکبشیریه.)6333،
واکنشهاینظریبهاتفاقاتسیاسیوتحوالتاجتماعیبودهاندودریک

اغلبآثاربشیریه
وامگیری نظری از اندیشمندان
ویژگیمشترکهستندوآناینکهبهجدآموزشیهستند ویبا  
پایاننامه
مارکسیستی چون گرامشی ،پوالنتزاس و برینتون ،تحلیلی چندسویه از انقالب ایراندر  
مفهومهایی چون بلوک قدرت ،نیروی هژمونیک ،دولت

اشارائهمیدهد و با کاربست 

تحصیلی
میسازد.او کهاز
پاتریمونیالودورهترمیدور،ابزارهاییبرایوارسییکانقالب پیچیده فراهم 
نظریههای سیاسی و رفتارشناسی سیاسی را آموخته است،
استادان برجستهاش الکالو 7و جزوپ  6
میگیرد(بروجردی.)13:7939،
دربازگشتبهایرانبرنامهآموزشیجامعهشناسیسیاسیراپیش 
بشیریهبهعنواناندیشمندجریانگفتمانسوسیالیسممارکسیسمبعدانقالبدرایران،چرخشی
مینویسد«:سیر
فکریومتأثراززیستجهاناینتفکرداشتهاست؛درهمینراستاخانی( )7933
تطوراتی پر فراز و نشیبی را طی کرده و از آبشخورهای فکری گوناگون و گاه متعارض از
مارکسیسمگرفتهتاتحلیلهایوبرضدمارکسیستی،ازپستمدرنیسمفوکوییتانظریاتانتقادی
هایلیبرالیستینظریهپردازانسرمایهداریمتأثربود».بشیریهخودبرچرخشویا


وتئوری
هابرماس
توسعهفکریاشازجریانگفتمانسوسیالیسم-مارکسیسم(یکچارچوبمارکسیستی)بهیک
چارچوبپسامارکسیستیواقفاستوبراینموضوعدرمصاحبهخودبامجلهلوگوسمعترف
است(بشیریه.)6333،
روی همرفته دکتر بشیریه بر آن است که  قرن بیستم عصر دگرگونیهای بنیادی در همه
وبیشکمارکسیسمیکیازاینجنبشهایفکریعمدهدوقرن
عرصههایزندگیانساناست 
1. Ernesto Laclau
2. Bob Jessop
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شمارمیآید(بشیریه)73:7933،وخودویبهعنوانیکیازاندیشمندانجریانگفتمان

اخیربه
سوسیالیسممارکسیسم از قاعده تغییراتمطروحهمستثنی نبودهاست؛ هرچندازمارکسیسمدر
اندیشهکیانوریکههمجواربالنینیسمبودتااندیشههایبرگرفتهازهابرماسوچپنو،فاصله

بسیاریاستامابشیریهمعیارخوبیبرایسنجشجریانگفتمانمطروحهپسازانقالبایران
است.
ابعاد و نشانههای هویت ملی دراندیشه بشیریه
الف -فرهنگ ،نشانهها و هویت ملی

بشیریه که مباحث تئوریک در حوزه مطالعات فرهنگی در ایران را ضعیف میپندارد؛
نظریههایفرهنگدرقرنبیستم»راتألیفوبهتوصیفچگونگیاضمحالل فرهنگ سنتیدر
« 
مقابلتحوالتتکنولوژیکیپرداخت .ویدرپاسخبهپرسشیدرموردتعریفخودازفرهنگ
ازفرهنگراجامعمیپندارد

سعیمیکندتعریفادواردتایلر7رابیانکندولیتعریفویلیامز6
(بشیریه.)7933،بدینترتیبویضمنپذیرشنقدهایمارکسیستی ویلیامزبهتفاوتهایعمده
میداندکه خودتعیین کنندهنیست
فرهنگیدرقرنبیستممیپردازدوفرهنگرا متغیرتابعی 

وکمی از نگاه سنتی مارکسیسم فراتر میرود .از این منظر فرهنگ همواره زادة شیوه تولید،
تحوالتتکنولوژیکوصنعتیویادگرگونیعمدهاجتماعینیستبلکهتنهادالبرترنیست؛
ارزیعواملاقتصادیبههممتصلمیشود.بشیریهبانسبتیکه


دالشناوریاستکهبازنجیرههم
میکندبهدنبالرهاییازگفتمانمارکسیسمارتدوکساست.
میانآرایمارکسووبرایجاد 
برایفهمدینبهعنوانیکیازعناصرهویتملیدراندیشهبشیریهبایدبهآموزههایمارکس
بخشعمدهایازآثاراخیرش،از

نهتنهاتودهاینیست بلکه 

نگریستامابایدتوجهداشت وی 
(قرهبیگی،
تحلیل روابط طبقاتیمارکس،بهسویتحلیل روابط گفتمانی فوکوارتقایافتهاست  
باتفکیکدالیلدروندینیوبروندینیبهنظریةکسانیچون

.)7936بشیریهدرمقالهکوتاهی 
کاشفالغطاء،شیخفضلاهللنوری،امامخمینی،بازرگانوتقیزادهاشارهمیکند(بشیریه:7913،

.)27-66ودرجاییدیگربابیانانتقاداتترنربهوبرپیراموناسالم،معتقداستکهاسالمتنها
اخالقاقتصادییککاستنظامینبودبلکهاساسمذهبتجاریشهریبود(بشیریه:7939،
هایچپگرایانهکه

.)133بشیریهواکنشیتئوریکبهانقالبدینی درایرانوبهخالءتحلیل
شکستخوردهیاازصحنهسیاسیبیرونراندهشدهبودند،دارد(بشیریه:7923،؟).درمجموع
1. Edward Bunt Tylor
2. Raymond HenryWilliams
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بشیریه اسالم را گفتمان سنتگرایی ایدئولوژیکی میببیند که به مثابه گفتمان پهلوی در برابر
مدرنیسمایستادهاستوهدفاصلیاینگفتماندرحوزههویت،گسترهبخشیسراسریبهپاره
هویتاسالمیوتحقیرویاتضعیفهویتملیبهمفهومموردنظردرمدرنیسمپهلویبودهاست
(بشیریه.)66:7936،
عنصرهویتملیزبانوادبیاتدرحوزهگفتمانگونگیبشیریهرامیتوانازسخنرانیوی
دردانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهراندریافتکهویهدفاصلیطرحبحثپیرامون
ادبیات را «دفاع از استقالل هنر و ادبیات به عنوان یک حوزه تقلیلناپذیر و نقد نظریاتی که
)میداند.بهزعم
میخواهندادبیاتوهنرراوسیلهعالیقسیاسیقراردهند»(بشیریه 611:7939،

وی«هیچتضمینینیستکهآثارادبیوهنریخوبتأثیراتمثبتیبرجامعهبگذارند.ادبیاتو
هنرآلمانازواالتریننوعهنرهاوادبیاتبود»(بشیریه)666-667:7939،؛بدینترتیببشیریه
نسبیت اخالقی را میپذیرد و مینویسد« :زبان و گفتمان به واسطه نویسنده سخن میگوید نه
آنکهنویسندهبهواسطهزبانسخنبگوید»(بشیریه.)663:7939،بهعبارتیزبانوادبیاتتنها

یکوجهاززندگیهستند(بشیریه)669:7939،کههویتایرانیانرادرفرآیندپرتناقضومتغیر
سازند.درمجموعویبهلحاظزبانیایرانیانراپراکندهمیداند(بشیریه.)73:7936،

خودمی

ب -سیاست ،نشانهها و هویت ملی

برای درک حکومت به عنوان یکی از عناصر هویت ملی میبایست نگاه بشیریه پیرامون
مولفههایسیاست،سکوالریسم،آزادیو...بررسیشود.درهمینراستابشیریه(-699:7939
 )691مثلث جامعهشناسی سیاسی را شامل سه عنصر .7قدرت ،سلطه و زور؛  .6مشروعیت،
هایاجتماعیمیداندکهمیتوانبعنوانسه

ایدئولوژییادالیلحکومت؛.9تأمینمنافعگروه
چهرهدولتهایارژیمهایسیاسیاعمازدینییاغیردینی(بشیریه )7916،درنظرگرفت.وی
مینویسد« :نفس تأسیس حکومت جمهوری اسالمی در معنای شیعی آن ،یعنی بر طبق نظریه

سیاسی تشیع ،متضمن فرض وحدت و یگانگی در هویت اسالمی و نفی و انکار انواع دیگر
ینسان همان کاری که گفتمانافراطیناسیونالیسممدرنیستی
هویتهایموجود بوده است .بد 

برخی روشنفکران عصر مشروطیت و پهلوی با هویت اجتماعی میکرد ،اینک گفتمان
سنتگرایی،بهشیوهدیگریانجامداد»(بشیریه.)69:7936،بشیریهبراینباوراستکههیچنظام

شکلاولیهخودشباقینمیماندبلکهتحوالتیدر

سیاسیدردرازمدتیاحتیدرکوتاهمدتبه
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)ومینویسد:برخیاززمینههایزوالتدریجیهویتو

آنپیدامیشود(بشیریه693:7939،
خودفهمیسراسریایدئولوژیکاسالمیدردورانبعدازجنگشکلگرفت.برایناساس
یکیازمضامیناصلیجنبشاصالحات،شناسایینسبیهویتهاوخودفهمیهایمتکثرومقابله

باهویتسازیایدئولوژیکوفراگیربودهاست(بشیریه.)62-66:7936،
درحکومتمدنظربشیریه،دینبهعلتقوانینکلیوتغییرناپذیرنسبتیبادموکراسیندارد؛و
یادینپیروزمیشودودموکراسیرا

حتیعقالنینیست.بهزعمویدرنزاعدینودموکراسی،
سازدویادموکراسیپیروزمیشودودینبایدازصحنهعمومیکناررود

مُثلهوبیخاصیتمی
(بشیریه7911 ،؛ بشیریه)133-177 :7939 ،؛ در همین راستا حکومت مطلوب خود را سوسیال
دموکراسی میداند (بشیریه .)616-617 :7939 ،از مهمترین دغدغههای بشیریه در دهه هفتاد
«گذاربهدموکراسی»بود؛ امری کهبهزعمبشیریهمهم ،حیاتی و با سرنوشت سیاسی و آینده
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور همبسته است و بسیار متکی به نقش نخبگان به عنوان
حامالنوپیشگاماناینفرآینداست(مقصودی.)63:7939،بشیریهدرموردسیاستخارجی
موردنظرشبرآناستکهباقبولدیالکتیکتمدنیوتکثرهویتاجتماعیدرایرانوسایر
کشورهادروضعیتفعلیمیبایستبامسئلههویتجهانیهمراهشویم(بشیریه.)213:7939،در

پرتواینعقلجهانیواحدیدرسطحجهاندرحالشکلگیریاست؛همچنانکههوسهای

فردی با تشکیل دولت ملی تابع قانون و اخالق شد ،به همین سان با استقرار صلح جهانی،
هایملیتابعقانونعقالنیواخالقیدرسطحجهانیمیشود(بشیریه.)263-267:7939،

هوس
لذاباتوجهبهفرآیندجهانیشدن،حاکمیتمطلقهملیبدینسانبهمفهومیناممکنومنسوخ
تبدیلمیشود(بشیریه.)266:7939،

پ -اجتماع ،نشانهها و هویت ملی

جایگاهتاریخبهعنوانیکیازعناصرهویتملیدرحوزهگفتمانگیبشیریهازاینقراراست:
شوندوبهاتمامنمیرسندبلکههموارهبهواسطهتأثیراتمتقابلدر

هیچگاهمتصلبوالیتغیرنمی
« 
تمدنیپدیدهبسیطودرخودفروبستهاینیستبلکه

حالتغییرندواشکالتازهایمییابند.هیچ

)؛ویضمناشارهبهسیالبودنتمدنها،

ترکیبیازعناصرونظامیبازاست»(بشیریه216:7939،
شماردومینویسد:


هامتمایزمی
بردیالکتیکتاریخیتمدنهاتأکیدداشتهوآنراازروابطتمدن
گراییاست.خلوصتمدنیمانندخلوصنژادیاسطورهایبیش

تمدنگراییچیزیهمپایهنژاد
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نیست.جامعهامروزهنیزدرعصرتجدددرستبههمیندلیلپیشرفتهتراستکهچندتمدنیتر

).درهمینراستامینویسدشرایطجغرافیاییسرزمینایرانودر

است(بشیریه213-212:7939،
عینحالحمالتاقواموقبائلمختلف وترکیبآنهابااقوامایرانی،ترکیبپیچیدهقومیایران
رابهوجودآوردهکهسازماناجتماعیایلوعشیرهموجبتداوماحساسهویتایلیوازهویت
گسترده در سطح ملی جلوگیری میکرد .با توجه به ترکیب و تنوع ساختار قومی ،زبانی و
یایرانیانمیافزود(بشیریه)73:7936،؛تنهادرعصر

فرهنگیاینامربرپراکندگیهویتاجتماع
مشروطیتودورانپهلویبودکهگفتمانالزمبرایشکلگیریهویتسراسریدرچارچوب

)؛امااینچارچوبهاهمبهعلتیکتاانگاری

مفهومملتایرانیفراهمآمد(بشیریه73:7936،
هویتاجتماعیایران،بهحلبحرانهویتملیوایجادهمبستگیکمکزیادینکرد.
بشیریهباتأکیدبرعنصرهمبستگیملیمینویسد«:منظورازهمبستگیملیهماهنگیمیان

اجزایتشکیلدهندهکلنظاماجتماعیاست.درجوامعسنتیپیوندهایگوناگونیازقبیلهتا

مذهبوحکومتموجبهمبستگیمیشدامادرعصرجدید،نوسازیوتحوالتصنعتیمیان

اجزایمتجانسوهمبستهقدیمناهماهنگیبهوجودآوردهاست.ازاینرومسئلهحفظهمبستگی
درسطحفرهنگی،اجتماعیوملییکیازموضوعاتاصلیموردعالقهدرجوامعونظامهایدر
حالگذاراست»(بشیریه)133:7939،ازاینروضمنبیانانواعهمبستگیهنجاری،فرهنگی،
ارتباطی ،کارکردی ،بر آن است که همبستگی ملی واجد همه آن همبستگیها است (بشیریه،
.)139:7939درانتهابشیریهعنصرتعادلدرنگاهبهفرهنگباستانی،اسالمی،سنتیوغربیرا
فرهنگ،نتیجهایجز تصلب و تحجر آن و

پیشنهادمیکندوبرآناستکهمغلوب خواستن یک

فرهنگها را در پیندارد(بشیریه.)633:7911،بدینترتیببشیریه

عدم امکان داد و ستد میان
دولتمدرنراعاملمهمیدرایجادملیتوهمبستگیملیمیداندامابراینباوراستکهبا
هایامتاسالمیودیدگاهایدئولوژیک،ایرانهنوزبهملیتوهمبستگیالزمنرسیدهاست


انگاره
(بشیریه .)636 :7931 ،درمجموع بشیریه از نظریه اولیه گفتمان سوسیالیسم مارکسیسم مبنی بر
اهمیتانترناسیونالیسمعبورمیکندوعاملتکوینهویتملیراداشتنتاریخمشترکیازدردها
خاطراتمشترکتاریخیمیداند کهمبتنیبرسرزمینومنافعخوداست

ورنجهایِهمگانیو 

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

بشیریهبرآناستکههویت
پردازعصرمدرنعنوانشدهاند؛ایناندیشهرامیتوانمنطبقبانظریهگفتمانییورگنسنو


کلی
فیلیپس()61:7933دانستکهمعتقدندپدیدههایاجتماعیهرگزتاموتمامنیستند.برهمینمنوال
ویهویتراهموارهناخالص،مرکب،آمیخته،ناتمام،سیالوگذراودرحالبازسازیمیداندکه

به وسیله آنچه در قالب «غیر» تصور میشود ،تعین و تشخص مییابد .به همان اندازه که داعیه
خلوصنژادیواهیاست،داعیهیکپارچگیوانسجامفرهنگ،دینوقومیتوتمدننیزموهوم
است .قرن بیستم شاهد با پیدایش انواع ایدئولوژیهای هویتساز ،سوسیالیسم کوشید با ایجاد
هایتازهایبرایخودفهمیوهویتبخشی،بهکردارهاوزندگیسیاسیواجتماعی

چارچوب
مردمانتحتسیطرهخودمعناوشکلبخشد.درسایههمینایدئولوژیهابودهاستکهخودفهمی
وهویتهایقومی،ملی،مذهبیوزبانیشدتیافتهاست.ایجادهرهویتیدرعینحالبهمعنی
ایجادمرزوحصاریاستدرنهایتهویتهمچونخانهدربستهایتصورمیشودکهاغیاررادر

آنراهینیست(بشیریه.)71-79:7936،درعصرجهانیشدن،تمدنغرب«غیر»ودشمنمشترک
بسیاری از ایدئولوژیهای هویتپرداز بوده است .در حالیکه از چشم انداز دیالکتیک تاریخی
هاهیچگاهقطعیونهایینمیشوندوهموارهدرحالدگرگونیهستند.باعنایتبهآنچهآمد

هویت
برخیازسرنخهایهویتملیدرنگاهبشیریهتشریحگردید.بشیریهبهجایسخناز«دگر»های
هامیگویدواولیندگربشیریه«پیریزانهویتناب»

مدنظرخودازغیریتسازیدرایدئولوژی

هستند(بشیریه.)61:7936،
هایکلیپردازگریزاناستومعتقداست«:درایرانقرنبیستمدوگفتمان

بشیریهازهویت
مسلطسیاسی[ناسیونالیسمپهلویواسالمگراییایدئولوژیک] هریکدردوران خود درپی

یکسانسازی هویت عمومی بودهاند» (بشیریه)72 :7936 ،؛ تجربه تاریخی کشورهای پرشکاف

یزندوبرمجموعهایاز

بایداندیشمندانوسیاستمدارانرابرآنداردتاازداعیههایحقیقتبگر
قواعدبازیتوافقکنند(بشیریه.)132:7939،
جدول( )5-1دالها و دگرهای گفتمان هویتی سیال الئیک بشیریه

دال برتر :گفتمان قدرت زنجیرهم ارزی همبستگی
دالوعناصرشناور
بخش
عدمتثبیتمعانی
فرهنگی

مفصل بندی با گفتمان مدرن
دگرهایگفتمانگی
اتماممعنادرهمهامور
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فرهنگی
فرهنگی
فرهنگی
فرهنگی
فرهنگی
اجتماعی
اجتماعی
اجتماعی
اجتماعی
اجتماعی
اجتماعی
اجتماعی
اجتماعی
سیاسی
سیاسی
سیاسی
سیاسی

فرهنگمدرن
اسالم،ایدئولوژیجنگاورانوتجارشهری
سوسیالیسمبهمثابهروشنقد
دیالکتیکفرهنگی
پذیرشنسبیتاخالقی
هویتچندپاره
دیالکتیکتاریخیتمدن
دولتمدرنعاملهمبستگی
تکاملتاریخیتمدن
نهادسازیمدرنعاملهمبستگی
تشکیلدولتملی
استقرارصلحجهانی
همبستگیملی
پذیرشمجموعهقواعدبازی
سوسیالدموکراسی/سکوالریسم
دولتتامینمنافعورفاه
تضاددینودموکراسی

فرهنگسرمایهداری
اسالمناب
سوسیالیسمبهمثابهعلم
فرهنگانحصارگرا
انسانناب
خالصسازیهویت
تمدنگرایی/نژادگرایی
دولتسنتیویکسانساز
آگاهیکاذبتمدن
دولتسنتی
هوسهایفردی

هوسهایملی

عدمساختدولتمدرن
داعیهدرارانحقیقتناب
حکومتدینی
دولتایدئولوژیک/دولتزور
همراهیدینودموکراسی

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

شکل ( )6-1گفتمان هویت ملی سیال و الییک بشیریه
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نمودارشماتیک()2-7متناسببادیدگاهالکالوموفبیانگراینمطلباستکهدرجریان
هاییبرتروچهدالهاییشناوراست.

گفتمانسوسیالیسممارکسیسمدرنظردکتربشیریه،چهدال
دراینبینبرخیازدالهاکهبهعلتچرخشیاتغییررویکردفکری،چنداندرحوزهگفتمانگی
اینمتفکردرحال،جایندارندبادایرههایکمرنگوباخطهایمتمایزنشاندادهشدهاست
مثلدالهای«دورهترمیدور،بلوکقدرتو.»...
بشیریه به مثابه فوکو برآن است که گفتمانها همیشه در بستر قدرت (دال برتر بشیریه) و
گفتمانهایدیگررابهحاشیهرانده

آیندورشدوپرورشمییابندو


آغوشایدئولوژیبهدنیامی
وخودبهعنواننظاممعنایمسلطبرجامعهحکومتمیکنندوسرانجامازمیدانکناررفتهویکی
ازگفتمانهایرقیبجایگزینآنخواهدشد .بااینتفکربشیریهباتحلیلطبقاتیازتودههابر
اینباوراستکهایراندرصورتگذاربهدموکراسی،بهتسلطگفتمانجدیدوتوسعهکمک
میکند.تحلیلگفتمانازبدوپیدایش،هموارهدرصددبودهاستتانشاندهدکههیچمتنیا

گفتارونوشتاریبیطرفنیست،بلکهبهموقعیتیخاصاشارهدارد؛درهمینراستانوشتههای

بشیریهنیزمتأثرازگفتمانبیرونازایرانبهصورتناآگاهانهو یا غیرعامدانهسویههایتغییرو
چرخشرادرخوداحساسکردهاست.اینتأثیرازبیرونرامیشودکمرنگکردنوجههدینی
درگفتمانبشیریهمشاهدهکردچراکهویدینرایکیازموانعایجادبستردموکراسیودرپی
وایدئولوژیاسالمراایدئولوژیجنگاورانمینامد.

یسیاسیدرایرانمیداند


توسعه
آن
تأکیدبشیریهبرهویتپرتعارضوعدمیکپارچگی،نابوخالصبودنهویتومتأثرازعدم
تثبیتواتماممعانیباعثشدهمابراینمایشمثلثهویتملی(شکل)1-7رابانقاطمقطعو
تثبیتنشدهنشاندهیمتابهالقایبهترمعانیمدنظراینحوزهگفتمانگونگیکمککردهباشیم.
دکتربشیریهبرآناستکهدرمجموعقرنبیستمقرنپیدایشوگسترشانواعایدئولوژیهای
رامیتواندرجریانگفتمانمارکسیسمقبلاز
هویتسازبود(بشیریه)63:7936،؛همینموضوع 

انقالبنیزمشاهدهکرداماهرچهازانقالباسالمیفاصلهمیگیریممتأثرازروندجهانیبشیریه

معتقد است«:در مقابل ،امروزه تا آنجایی که فرآیند جهانی شدن به زوال عالئق ایدئولوژیک
انجامد،زمینهبرایزوالهویتهایایدئولوژیکسراسریوظهورپراکندگیهاوپارگیهای


می
واقعیدرهویتبهشیوهفزایندهایفراهممیشود»(بشیریه)63:7936،بههمینمنظورویاز
حمایتمیکند.

هویتوعالیقپراکندهزبانی،قومیونژادیدرذیل«همبستگیملی»
هایاندیشهخودسخنمیگویدآنرا

بشیریهآنگاهکهازهمبستگیملیبهعنوانیکیازدال
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ازسایرانواعهمبستگیجدامیکندوبهشدتاز«دگر»ایدئولوژیکوهمبستگی ابزارگونه و
مهندسیفرهنگیابرازانزجارمیکندوبرآناستکههمبستگیبایدبهصورتارگانیکواندام
وارومتناسبباشرایطجامعهبهاستقاللنسبیاجزایمختلفنظاماجتماعیکمککند.بههمین
منظور ایجاد هویت ایدئولوژیک و تقویت آن به جای هویت ملی و عمومی ،تأکید بر بسیج
گرایایدئولوژیکمیپنداردکهموجبعدم


ایراامریبرخواستهازقدرتوگفتمانسنت
توده
توسعهسیاسیشدهاست.
به طور کلی بشیریهباپذیرشتکثرونسبیتدرزبان،ادبیاتو..بابسیاریازمفاهیمیکسان
سازبامشکلمواجهاستوهمهاینمفاهیمرابا«ازجاشدگی»بهوجودآمدهدرعصرمدرنمعنا
هیچچیزبنیادینیوجودنداردکهبهسایرپدیدههامعناوهویت

میکند؛بهعبارتیدرگفتمانوی

هایدیگریکهباهممفصلبندیشدهاند،کسب

بخشد؛بلکههویتهرچیزدرشبکههویت
ازطرفیمیبینیمکهمفهومدموکراسیمدنظربشیریهدریک«لحظه»یا«وقته»بهطور

میشود .

موقتتثبیتشدهولیهموارهدرمعرضشناورشدنقرارداشتهوامکانجذبومعنابخشیآن
توسط گفتمانهای دیگر موجود در ایران وجود دارد چراکه دموکراسی مدنظر وی گاهی
دموکراسیتماماستکههمهچیزهاراقانونمحدودمیکندوگاهیسوسیالدموکراسیاستو
اینمفهومباتوجهبهروندتفکروگفتمانیویدرحالتغییربهنظرمیرسد.


نتیجهگیری
دراینبخشابتداعناصرگفتمانهویتیهریکازمنتخبانقبلوبعدازانقالباسالمیرادر
کنیموسپسباروشتطبیقیکهیکیازاصلیترینروشهادرحوزهعلوم

یکجدولتلفیقمی
اجتماعیوجامعهشناسیاستباهممقایسهوبررسیخواهیمکردتابهنمودارشماتیکتلفیقی

کیانوریوبشیریهدستیابیم.


جدول( )5-7دالها و دگرهای گفتمان هویتی تلفیقی -تطبیقی کیانوری و بشیریه

دال برتر :همبستگی سیال زنجیرهم ارزی :همبستگی
دالوعناصرشناور
بخش
فرهنگمدرن
فرهنگی
آزادیسیاسیوفرهنگی
فرهنگی
فرهنگعادالنه/فرهنگمدرنوجهانی
فرهنگی

مفصلبندی با گفتمان مدرن
دگرهایگفتمانگی
فرهنگسرمایهداری
انحصارگرایی
فرهنگتودهای
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فرهنگی
فرهنگی
فرهنگی
اجتماعی
اجتماعی
اجتماعی

دینابزارومانعدموکراسی
پذیرشنسبیتاخالقی
پاسداشتزبانهابعنوانمیراثفرهنگملی
پذیرشوفهمهویتوزبانچندپاره
انترناسیونالیسمفکریبرایاستقرارصلحجهانی
آگاهیازخودتاریخیایرانوهمبستگیملی

اجتماعی

وحدتوهمبستگیاجتماعی

اجتماعی
اجتماعی
اجتماعی
سیاسی

نهادسازیمدرنعاملهمبستگی
دیالکتیکتاریخیتمدن
تشکیلدولتملی
حکومتزمینی

سیاسی

دولتتأمینمنافعورفاه

سیاسی

تضاددینودموکراسی

دینزیربنا
انسانودینناب
تأکیدافراطیبریکزبان
خالصسازیهویتوزبان
هوسهایملی
عدمساختدولتمدرن
تفرقهفکریوگسستساختار
دولت
دولتسنتی
تمدنگرایی/نژادگرایی
هوسهایفردی

حکومتآسمانی
دولتایدئولوژیک/دولت
انحصارگرا
همراهیدینودموکراسی














الگوی ( )8-1گفتمان هویت تلفیقی -تطبیقی کیانوری و بشیریه
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محمدرضاتاجیک( )7936معتقداستجنبشچپمارکسیستیایران،درطولحیاتخود
تحوالت گفتمانی بسیاری را تجربه کرده است .در شرایط کنونی ،نشانههای این تغییر یا
فاصلهگیریاز؛دگماتیسم،
دگردیسیویااستحالهگفتمانیرامیتواندرمواردزیرجستجوکرد :
سکتاریسم ،رادیکالیسم ،دترمنیسم ،طبقهگرایی ،گوهرگرایی ،اقتصادگرایی ،از کاست گرای
تشکیالتی،کالممحوری؛نقددیکتاتوریپرولتاریا،نقدالزامیبودنقهرانقالبی(رویکردیملی
چپروی کودکانه و
طبقهگرایی ،نقد  
– دموکراتیک) ،نقد ایده آوانگارد (پرولتاریا) ،نقد  
رادیکال،نقدراستکیشیایدئولوژیک،تقدموترجیحاجتماعبرسیاست،تقدموترجیحجنبش
برسازمان،تقدموترجیحوسیلهبرهدف،تقدموترجیحزندگیبرمبارزه،تقدموترجیحعلنیت
بر مخفی کاری،تقدم و ترجیح کارگزاری بر نمایندگی،تقدم و ترجیح چندگانگی بر تمرکز،
گروههایمتحول شدهبرای
تقدموترجیح هویتبرقدرت.درهمینراستاروکش گفتمانیکه 
کردهاند،روکش«ملیدموکراتیک/سوسیالدمکراسی»است.مشیمبارزاتیکنونی
خودانتخاب 
آنان ،یک مشی «رفرمیستی» است.منظر کلی گفتمانی آنان ،قیاسی است و دقایق اصلی گفتمان
آنان عبارتند از :جامعه مدنی ،انتخابات آزاد ،مبارزه ضداستبداد ،آزادی سیاسی و فرهنگی،
تضمین حقوق و آزادی های فردی مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر ،اصل تناوب قدرت و
انتخاباتی بودن سران کشور ،بیاعتباری هرگونه ادعای امتیاز موروثیو دینی و مسلکی در امر
حکومت،جدایی دین و مسلک از حکومت ،توسعه پایدار ،امنیت اجتماعی ،فرصت های برابر
همزیستی متعادل انسان با محیط زیست ،اعتقاد به برابری کامل حقوق همه
برای همگان  ،
شهروندانبدوندرنظرگرفتنتفاوتهایقومی،زبانی،مذهبیوشیوههایزندگیفردی،عدم
مسالمتآمیز از طریق برگزاری همایش ،تحصن،

تمرکز اداری و حکومت محلی ،مبارزه سیاسی 
راهپیمایی،اعتصابومقاومتمدنیونیزمراجعهبهآرایعمومیوهمهپرسی،زدودنخشونت
از روابط سیاسی ،اجتماعی و خانوادگی،گسترش روابط سیاسی ایران با همه کشورها بر اساس
استقالل ،حقوقمساویومنافعمتقابل،حاکمیتملیودموکراتیک.بانگاهیگذاربرآنچهدر
نگاه تاجیک ( )7936گذشت ،درخواهیم یافت که از کیانوری تا بشیریه ما با چنین تغییرات
گفتمانیمواجهبودهایم.چهبساخودکیانوریبههنگاممواجهبادومخرداد 7912نیزبرخیاز
مطالباتگذشتهراکنارنهادهوبهبیاندالهایجدیدومتأثرازفضایگفتمانگیتازهاقدامکرده

است.
مارکسیستهایایرانیبا قبولیک

بدین ترتیب هرچندامثالطبریبراین باور است که«
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ایدئولوژیالحادیونفیاصالتشرقیواسالمی،راهبیگانگیازجامعهایراندرپیشگرفتند»
(گروهتاریخپایگاهمشرق73،اردیبهشت.)7936اماشاهدیمکهبامتفکرانیمثلبشیریهپساز
مدتیبهبازسازیخودهمتگماشتهومتأثرازجریانجهانیبهمطالبهدالهاییپرداختندکهبا
سیالیتوبیانحالتگذاربدنبالهمبستگیملیهستند.بدینترتیببیندالبرترکیانوری«مبارزه
ونگاهگفتمانیبهقدرتتوسطبشیریهمیبایستبه

باامپریالیسمامریکایاتودهضدامپریالیستی»
دنبالدالیبودکهتحققآن،آمالِگفتمانِهردومنتخبباشدباعنایتبهاینکهکیانوریمتأثراز
جریان خارجازایرانوهمچنینبرای رسیدنبه استقاللو آزادیباامپریالیسم غیریتسازی
میکند وباتوجهبه اینکهرشدجریان گفتمانسوسیالیسممارکسیسمدرایرانبیش ازآنکه

ردوباریجهانیباشد،اعتراضبهبیعدالتیبود؛وهمچنیننظربه

گرایشبهمسلکیسیاسیبابُ
اینکهبعدانقالبنیزکیانوریهمگامبادومخردادشعارآزادیسیاسی،تضمینوتأمینامنیت
اجتماعی و مشارکت همه احزاب سرداد میتوان نتیجه گرفت هدف کیانوری معطوف به
«مشارکتهمهاقشارجامعهبهعنوانیکیازشاخصهایعدالت»بودهاست؛برهمیناساسوبا
عنایت به اینکه بشیریه خود بر چرخش و یا توسعه فکریاش از جریان گفتمان سوسیالیسم-
مارکسیسم (یک چارچوب مارکسیستی) به یک چارچوب پسامارکسیستی (گفتمانی) واقف
است.میتواننتیجهگرفتکههدفبشیریهازسیالیتنیزیکهمبستگیبودهاستبههمین

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

با پذیرش ازجاشدگیهای جهانی پیرامون جریان گفتمان سوسیالیسم مارکسیسم ،سخن از
گفتمانگذشتهونگاهایدئولوژیک،دترمینیسم،دگماتیسم،گوهرگرایی،عللاقتصادیصرف
و ..این جریان دیگر مترود است .در بخشِ فرهنگیِ گفتمانِ هویتیِ این دو متفکر ،میتوان از
انسان،غیریتسازی

تأکیدبرعنصر«فرهنگمدرنیامترقی»آغازکردکهباالینهشدنفرهنگی
کرده و دگر فرهنگی خود را منحل شدن در فرهنگ کاالساالر میداند .در برخورد با
عنصرهویتی«دین»،تغییراتوازجاشدگیهاچندانموثرنیفتاد؛اگرکیانوریدینراابزاروروبنا
دانست،بشیریهنیزآنرامانعایجاددموکراسیمیدید.لذاهردوبهغیریتسازیباآنپرداخته


می
گیریهاوچرخشفکریجریان


پنداشتند.باتوجهبهفاصله

گفتمانیخودمی
و«دین»را«دگر»
گفتمانسوسیالیسممارکسیسمدرایرانشاهدحذف«دگر»هاییمثلبیگانه،آمریکا،سازشکار،
امپریالیسم هستیم لذا این عناصر تفاوت گفتمانی دو اندیشمند را به خوبی بیان میکند که در

گفتمان هویت ملی جریان سوسیالسیم قبل و بعد از انقالب اسالمی ...
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گفتمانتلفیقیتطبیقیبرابرتغییراتگفتمانیدرسطحجهانیآنهانیزحذفگردیدند.
درمقایسهدال«زبان»نزددومنتخب،اگرکیانوریبهپاسداشتآنتأکیدداشتبشیریهبه
علتفهمچندپارهازهویت،ازپراکندگیزبانی،قومیونژادیدرذیل«همبستگیملی»حمایت
هایموجوددریککشوروحفظهمهزبانهابهعنوان

میکردواینبهمعنیاهمیتهمهزبان

میراثفرهنگملیاست.اگربرایکیانوریزبانمشترکاندیشگیبناییکحرکتانقالبی
بودبرایبشیریهزبانمشترکفرهنگیموجبهمبستگیملیاست.
دربخشِاجتماعیگفتمانهویتیِایندومتفکر،اگرکیانوریازانترناسیونالیسمایدئولوژیک
میگفتبشیریهدرگفتمانخودسخنازاستقرارصلحجهانیبهمیانآوردکههردودربرابر

«دگر» امپریالیستی یا آروزهای ملی قرار دارد؛ لذا به همین مناسبت پژوهشگران این تحقیق
مشابهانگاشتهاند.درحالیکهکیانوریازتفرقهبهعنوان

هوسهایملیبشیریهراباامپریالیست 
«دگر» وحدت اجتماعی یاد میکند؛ بشیریه نیز از گسست ساخت دولت به عنوان «دگر»
همبستگیاجتماعییادمیکند.
در بخش سیاسیِ گفتمان هویتی نقاط مشترک بیشتری میتوان یافت آنجایی که هر دو
ورزندوپیرامونحکومتایدهآل


ای،مخالفتمی
اندیشمندباانحصارگراییناشیازجامعهتوده
برحکومتزمینیتأکیدداشتهوعاملدینراموجباستبدادمیدانند.بههمینمناسبتضمن

مفصلبندینهادحکومتباعدالتاجتماعیبر«سکوالریسم»تأکیدمیکنند.
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منابع
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 آزادی،اسماعیل،)7933(،احزابسیاسیدرایران(تبارشناسیجریانهایسیاسیوآسیبشناسی احزاب در ایران) ،چاپ نخست ،ناشر  ،H&Sقابل دسترسی در :
.https://books.google.com

 ابنشتاین،ویلیام،فاگلمان،ادوین،)7922(،مکاتبسیاسیمعاصر،ترجمهحسینعلینوذری،تهران:نشرگسترده.
 احمدی،بابک،)7933(،مدرنیتهواندیشهانتقادی،تهران:نشرمرکز.ینجفی ،علی« ،)7933( ،رهبران حزب توده ،از سلیمان میرزا تا کیانوری» ،بهمن،
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 بشیریه،حسین« ،)7923(،مبانیجامعهشناسیمذهبیماکسوبر»،دانشکدهحقوقو علومسیاسیدانشگاهتهران،سیاست،شماره.69
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 -بشیریه،حسین7936(،ب)،آموزشدانشسیاسی،تهران:نشرنگاهمعاصر.
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