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2،1385، سال هفتم، شماره26؛ مطالعات مليفصلنامه

و هويت در انديشه ؛)ره(ي امام خميني تكوين تعاملي دين
 بندي گفتماني تا تحول انقالبي از صورت

*رضا خليلي

E-mail:Rezakhalili2@yahoo.com 

:چكيده
و هويت در انديشه رهيافت گفتماني، رابطه )هر(ي امام خمينيي دين

مي را بهتر از رهيافت علي هاي ديگر تبيين كم كند؛ اما تر رغم اين قابليت،
با عنايت به قابليت مذكور، اين مقاله درصدد. به آن توجه شده است

در كارگيري رهيافت گفتماني براي تبيين رابطه به و هويت ي دين
سي منظور، نگارنده ابتدا به برر بدين. است)ره(ي امام خميني انديشه

و مؤلفه ـ با نگاهي انتقادي به بينش مباني هاي كلي هاي رهيافت گفتماني
و سپس رابطه ـ پرداخته و اجتماعي و رايج در علوم انساني ي دين

و براساس روابط درون)ره(ي امام خميني هويت را در انديشه گفتماني
به اعتقاد نگارنده، تكوين. دهدمي گفتماني مورد بررسي قرار بين

و هويت در گفتمان نتيجه)ره(ي امام خميني نديشها ي تعامل دين
و در رويارويي با گفتمان غرب . گرايي بوده است بازگشت به خويشتن

نقش)ره(ي چنين شرايطي بوده كه امام خميني در نتيجه آفريني فكري با
ـ  و عملي خود در گفتمان بازگشت به خويشتن، رويارويي سياسي

و به تكوين گفتمان گراي پهلوي را رقم غرباجتماعي با حكومت زده
و جمهوري اسالمي نايل مي .شود بازگشت به خويشتن در قالب انقالب

،)ره(گرايي، بازگشت به خويشتن، امام خميني گفتمان، غرب:ها كليد واژه
 دين، هويت

 كارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي*
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 مقدمه

و هويت در انديشه رابطه نگ)ره(ي امام خمينيي دين ورشتاكنون براساس ها
از رغم اين هاي مختلفي مورد بررسي قرارگرفته؛ اما علي رهيافت كه رهيافت گفتماني

كم قابليت تبيين بيش با. تر به آن توجه شده است تري در اين زمينه برخوردار است،
و ضرورت مذكور، در اين نوشتار رابطه و هويت در انديشه عنايت به اهميت يي دين

ت)ره(امام خميني عبارت ديگربه. گيرد أكيد بر رهيافت گفتماني مورد بررسي قرارميبا
و هويت در انديشه در پاسخ به اين پرسش كه چه رابطه )ره(ي امام خميني اي ميان دين

و بررسي قرار مي گيرد وجود دارد؟ با تأكيد بر رهيافت گفتماني، اين فرضيه مورد توجه
و هويت در گفتمان بازگشتهنتيج)ره(ي امام خميني كه تكوين انديشه ي تعامل دين

و در رويارويي با گفتمان غرب در بدين. گرايي بوده است به خويشتن ترتيب، نقش دين
ـ اجتماعي از منظر وي متأثر از تحولي گفتماني عرصه ميي حيات سياسي شود اي تلقي

ـ ايراني(ي بازگشت به خويشتن كه انديشه ي انديشهرا جايگزين) هويت اسالمي
.كرد) هويت غربي(گرايي غرب

با)ره(ي امام خميني براي فهم چگونگي تكوين نقش دين در انديشه و نسبت آن
و مؤلفه گفتمان از هاي هويتي، پس از بررسي مباني معرفتي هاي رهيافت گفتماني،

و از سوي سو سير تحول گفتماني هويت در زمان وي مورد مطالعه قرارمي يك گيرد
مي چگونگي تكوين انديشهديگر .شودي ديني وي در قالب تحول گفتماني هويت بررسي

و مؤلفه-1 ها رهيافت گفتماني؛ مباني

و انساني سه بينش كلي طور كلي، براي روش به هاي تحقيق در علوم اجتماعي
ميي دانش كه همه اول، بينش آنان: توان برشمرد مي كه دانند؛ دوم، بينش آنان ها را يكي

و انساني از روزنه بر افتراق مطلق دانش مي هاي طبيعي و سوم،ي روش تأكيد كنند
و تلفيقي دارند  هر چند).27: 1375ساروخاني،(بينش كساني كه ديدي ديالكتيكي

و بسياري در زيرمجموعه گيرد؛ اما اين ها قرارميي هر يك از اين بينش نظريات متنوع
مي شناختي ني معرفتسه بينش كلي را براساس مبا ،1گرايي توان در قالب اثبات شان

كه مورد بررسي قرارداد كه رهيافت گفتماني ضمن اين3و ساختارگرايي2گرايي تأويل

1- Positivism       3- Structuralism 

2- Interpretationalism 
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مي خاستگاه هم هاي معرفتي خود را از ساختارگرايي گرايي چنان كه با اثبات گيرد؛ اما
و1دالماير:ك.ر(هايي دارد گرايي متفاوت است، با ساختارگرايي نيز تفاوتو تأويل
).2،1977مكارتي

و تأويل هاي بسياري با هم دارند؛ اما هر دو در مقابل گرايي، تفاوت ساختارگرايي
و ديدگاه تاويلي ريشه در نگرش گرايي قرارمي نظريات اثبات هاي گيرند
به اي دارد كه در مقابل نگرش پديدارشناسانه تأكيد نموده جاي ذات بر رابطه هاي اثباتي،

و اثباتي را مورد نظر قرارمي از. دهدو جايگاه علوم عيني بنابراين، رهيافت گفتماني
با سو با پديدار يك و از سوي ديگر و هرمنوتيك در ارتباط است شناسي، ساختارگرايي
هم ها تفاوت آن و اثباتي نيز در تقابل است كه با نظريات عيني چنان هايي دارد، از. گرا
و شناخت شباهت اين و كاربست اين رهيافت و تفاوت رو براي فهم با ها هاي آن

،3گرايي، پديدارشناسيي اثبات است ابتدا شناختي مختصر درباره هاي ديگر، الزم رهيافت
و ساختارگرايي پيدا كرده، سپس بر اين اساس به بررسي گفتماني رابطه تأويل ي گرايي

و هويت در انديشه امام خمين .بپردازيم)ره(يدين
و انسان خصلتي تغييرناپذير، براساس ديدگاه اصالت اثبات، براي جهان، اجتماع

و تحقق ازپيش شكل و تحوالت در آن، محصول كنش گرفته و عيني تصورشده و يافته ها
و. هاي عيني در همان حوزه است واكنش چنين نگرشي با پذيرش وحدت روش

به موضوع ميان همه و علوم طوري علوم، كلي ميان روش مطالعه در علوم اجتماعي
روش اثباتي در پي توضيح عيني).35: 4،1993پلنت(طبيعي تمايز چنداني قايل نيست 

و انساني از طريق گردآوري داده و ميان پديده حيات اجتماعي هاي هاي عيني برآمده
مي اي علّي جست عيني رابطه ).70-67: 1381پوپر،(كند وجو
و علوم و عيني تأكيد دارند و حقايق ذاتي و ديدگاه اثباتي درواقع بر معاني عيني

و اشياء ناديده مي و گفتماني را در معنابخشي به امور عبارتبه. انگارند عوامل زباني
كهي ذات يا ذات علوم اثباتي معتقد به نوعي فلسفه«: ديگر گرايي هستند؛ به اين مفهوم

و حقيقت قابل شناخت آنمعنا كه با چيزهاي ديگر هر چيزي در خود آن چيز، پيش از
).16: 1378بشيريه،(» در ارتباط قرار بگيرد نهفته است

مي برخالف اثبات و مشاهده درك گرايان كه معتقدند توان جهان را از طريق تجربه

 
1- Dallmayr       3- Phenomenology 

2- Macarthy       4- Plant 
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و حقيقت يا عدم ي تجربي سيستماتيك حقيقت يك گزاره را از طريق مشاهده كرد
و استوكر،(ود تعيين نم و خودفهمي)39: 1378مارش و گفتمان، صرفاًو براي زبان ها

به نقشي در حد بازتاب واقعيات عيني در نظر مي بر گيرند، پديدارشناسي جاي ذات
و حقيقت هر چيزي تنها در ارتباط با چيزهاي ديگر رابطه  و معتقد است معنا تأكيد نموده
و گفتمانيي بازتاب، نظريهل نظريهبر اين اساس درمقاب. گيرد ميشكل سازندگي زبان

و تصور بر اين است مطرح مي .كندمي كه ساختار نهاني زبان، پيشاپيش معاني را تعيين شود
در از ديدگاه پديدارشناسي، حقيقت عيني يا علمي را بايد در تجربه ي انساني يا

مي). 136: 1997ميلز،(يابي كرد هاي آگاهي انسان زمينه فعاليت دهد پديدارشناسي نشان
اي است كه در آن زيست كه موضوع شناخت ما باشد، تجربه كه جهان پيش از آن

از بنابراين، جهان، تجربه. كنيم مي و و مبتني بر اصالت شهودي است، پيش اي ذهني بنيان
و عين، پس معنا را بايد در رابطه)43: 1372مهدوي،(اي عيني نه تجربه پيشي ذهن

به. از تجزيه پيدا كرد گراييي اثبات همان ميزان كه مقابل نظريه بنابراين، پديدارشناسي
و ساختارگرايي نيز بوده است بخش نگرش است، الهام .هاي تأويلي

و كردارهاي اجتماعي به طور در ديدگاه تأويلي فرض اساسي اين است كه حيات
به بالقوه به اشكال گوناگون شكل و و خودفهمي وسيله پذيرند و گفتمان شكلي زبان ها

به. گيرند مي كه در اين ديدگاه، و كردارهاي زباني است طور كلي هدف، كشف معاني
آن داده مي هاي عيني در متن از ها شكل و تأويل عمقي؛ يعني، فراتر رفتن گيرند

و خودفهمي نگرش و كشف معاني عميق بين هاي ذهني تو هاي سطحي ضيح االذهاني كه
مي كردارها از طريق آن ).1378گران، ريخته(شود ها تسهيل
و متعيني در كار نيست؛ بلكه حقيقت، از ديدگاه تأويل گرايي، معناي خارجي، نهاني

و در پرتو آن شكل مي ؛ هيچ واقعيت)74: 1،1999تورفينگ(گيرد گفتماني است
و ماقبل گفتماني وجود ندارد تن. غيرگفتماني ها نمايانگر واقعيت؛ بلكه گفتمان نه

مي.ي آن است سازنده و ارتباط انسان با جهان خارج از طريق گفتمان صورت گيرد
گفتمان«: شود گفتمان در هر عصر نيز توسط ساختارهاي گفتماني تعيين مي

و ناخودآگاه است كه در پس انديشه و هاي منفرد، تئوري خودساختاري نامريي ها
ا ).14: 1378بشيريه،(»ستسخنان روزمره نهفته

و تاويل شناختي گرايان مباني معرفت ساختارگرايان نيز همانند پديدارشناسان
آن گرايان را مورد ترديد قرارمي اثبات . هايي نيز دارند ها تفاوت دهند؛ اما از سوي ديگر با

1- Torfing 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

و هويت در انديشه امام خميني  تكوين تعاملي دين

7

و ذهن درواقع اين نگرش در مقابل هر دو نگرش ذات . گرايي است گرايي
وجو كرد؛ اند كه معنا را نبايد فقط در ساحت ذهن جست يان بر اين عقيدهگرا ساختار

و فرهنگي استخراج  بلكه معناها بايد از دل ساختارهاي اجتماعي، تاريخي
به).7-5: 1،1998ونديك(شوند و فاعل شناسنده، ساختارگرايان جاي تأكيد بر ذهنيت

و پديده ه هاي برون فراگردها و را نجارهاي فرهنگيذات، ازجمله عوامل ـ اجتماعي
).7و6: 1378ضيمران،(دهند مبناي كار خود قرار مي

و مكان كه در پديدارشناسي مطرح است براساس اين نگرش، امكان آزادي از زمان
و ظهورات ممكن يك امر، قابل تصور  و از طريق آن، ذات كلي؛ يعني، همه اشكال

و تحقق خاص يك امرا از ديدگاه ايناست، در ساختارگرايي وجود ندارد؛ زير ها تعين
و مختار؛ بلكه حاصل ساختارهاي معرفتي است نه محصول سوژه : 1377لچت،(ي آزاد

).203-183: 1375؛ احمدي، 15-150
و تأويل رهيافت گفتماني هم گرايي براي چنان كه از مباني معرفتي پديدارشناسي

و واقعيت م گفتماني كردن حقايق يي ساختارگرايان درباره گيرد، از انديشهيها بهره
آن نفي حاكميت سوژه و نگاه متفاوت ميي انساني از اين. پذيرد ها به تاريخ نيز الهام
و رشته ديدگاه، تاريخ، نقطه و فاقد نظم ي ثقل مشخصي ندارد؛ بلكه عين پراكندگي

و ذاتي است، تا نظم تاريخ، حاصل تاريخ«دروني و گفتمان و نويسي ريخي است
و بنياد واقعيت دريفوس(» هاي گوناگون است هاي اجتماعي، محصول گفتمان مركزيت

به اين رهيافت، برخالف اثبات). 183: 1376و رابينو،  دنبال كشف قوانين عام گرايي كه
و عيني است، با نگرشي تاريخ شمول براي دستو جهان و يابي به واقعيت ناب گرايانه

ميخبا تكيه بر تاري و كلي را رد بزرگي،(كند مندي هستي انسان، هرگونه قانون عام
هاي گرايي بيفتد، بر گفتماني بودن واقعيت كه در دام نسبيو بدون اين)9: 1377

).166: 2،1982رورتي(نمايد اجتماعي تأكيد مي
جمع هاي پيشين، حاصل درواقع رهيافت گفتماني ضمن تفاوت با هر يك از رهيافت

و تاريخ است نگرشچنين  اين رهيافت، همانند. هايي به انسان، علم، جامعه
بهي ناانديشيده پديدارشناسي به حوزه و جا عبارتي در ايني مجريان سخن توجه دارد

و قواعد هاي پراكندگي داده هاي معنا بخش، جاي خود را به نظام صرفاً كليت« اند
س و رابينو،(» اند پردهاستعاليي جاي خود را به قواعد تغيير شكل ).188: 1376دريفوس

بي تحليل هاي طرف براي كل كنش گر گفتمان نيز همانند پديدارشناس، ناظري

 
1- Vandijk        2- Rorty 
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و با مطالعه از طرفانهبيي كالمي جدي است و صامت، مانع و پيكرهاي ناگويا ي آثار
و معنا براي همه قايل هم شدن حقيقت و زبان آن و احكام جدي است انندي گفتارها

).175: 1،1972فوكو(شناس، فاقد تاريخ است زبان پديدار
و تعيين درواقع در رهيافت گفتماني، سوژه ازي انساني، حاكميت كنندگي خود را

و در خدمت زبان يا جهان ناخودآگاه زبان قرارمي آن دست داده و از كه گيرد جا
و حكومت عقل در مفهوم اومانيستي آن، جاي خود را به حكوم« ت ضداومانيستي زبان

و مولد گفتمان)24: 1378بشيريه،(» دهد گفتمان مي ها؛ بلكه آفريده، انسان نه آفريدگار
).215: 2،1991ايگلتن(هاستو محصول آن

و نيز نفي نظريه و متعين و گفتمان، نفي هرگونه معناي مشخص ي سازندگي زبان
و پايدار به و واقعيتجهعنوان نتي هرگونه واقعيت بنيادين هاي نگرش گفتماني به حقايق

ـ در رهيافت گفتماني نيز مطرح است؛ اما اين گونه كه مورد نظر تأويلـ آن گرايان است
آن رهيافت با مسأله ـ مي گونه كه تأويلي معنا ـ نيز مشكل دارد؛ گرايان در نظر گيرند
و فهم چرا كه تحليل ؛ بلكه بيرون از چنين افقي پذيري گر گفتمان نه از درون افق معنا

).85: 1999تورفينگ،(گويد سخن مي
ـ با مفهوم ساخت ـ به اين معنا هاي يابي آنتوني گيدنز هم شباهت ديدگاه گفتماني

و گيدنز با تأكيد بر اين مفهوم در تالش بوده. بسياري دارد است تا دوانگاري ساختار
و با تركيب اين دو سط ح به ظاهر متضاد يا متفاوت، چگونگي كارگزار را برطرف كرده

و توجه قرار دهد و كارگزار را مورد بررسي : 1979گيدنز،(تكوين ديالكتيكي ساختار
ازاي شناختي هر چند گسست معرفت؛)1976  كه در ديدگاه گفتماني مطرح است، فراتر

هايتو حتي تفاو) 179-173: 1383كسل،(ي تكويني مورد نظر گيدنز است اين رابطه
.ها وجود دارد ديگري نيز ميان اين ديدگاه

و براساس مباني معرفتي با گفتمان به اين معنا اي كه مورد بررسي قرارگرفت،
گفتمان ). 1382 زاده،؛ نجف1380مك دانل،(نظريات ميشل فوكو تناسب بسياري دارد 

اسي گزاره يافته در نگاه فوكو توصيف بيروني پراكندگي انتظام ت كه براساس هايي
يك. اند شناسانه از يكديگر متمايز شده گسست معرفت سو حاصل گسست اين تمايز از

آن معرفت و از سوي ديگر نتيجه شناختي آن ها كهي خود ويژگي هاست؛ به اين معني
هاي هر گفتمان، اپيستمه يا نظام دانايي خود را دارد كه در يك عصر خاص به كنش

 
1- Focault        2- Eagleton 
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.بخشد گفتماني وحدت مي
در گونه كه ميان گفتمان بدين ترتيب، همان و عدم استمرار حاكم است، ها گسست

و استمرار خاصي وجود دارد درواقع هر گفتمان هويت. درون هر گفتمان نيز پيوستگي
ميي غيريت با هويت اي دارد كه در يك رابطه جداگانه بخشد هاي ديگر بدان تشخص

).1975؛ 1973؛ 1972فكالت،:ك.ر(
هاي يكسان گيري هر گفتمان درعين حال كه حاصل كنارهم قرارگرفتن گزارهكلش

و غيريت نيز هستي يك روند بيگانه است، نتيجه درواقع براساس اين روند. سازي
به گرفته، حدود خود را مشخص سازي است كه يك هويت جديد شكل بيگانه و كرده

و عامالن تثبيت هويت خود در صورت ميبندي گفتماني پردازدو كارگزاران اجتماعي
).56: 1377فيرحي،(

ي كارگيري رهيافت گفتماني در نوشتار حاضر بدين معناست كه براساس نظريه به
و با عنايت به ويژگي و گفتمان گرايي هاي مذكور، ميان دو گفتمان غرب سازندگي زبان

و براساسو بازگشت به خويشتن گسستگي معرفت آن، به چگونگي شناختي قايل شده
و پيوست گفتماني)ره(خمينيي امام تكوين نقش دين در انديشه در قالب استمرار

و غيريت با گفتمان غرب و گسست .گرايي بپردازيم بازگشت به خويشتن

 تحول گفتماني هويت-2

و هويت در انديشهي اين مقاله، رابطه براساس فرضيه ي امامي تعاملي دين
ي بازگشت به خويشتن را جايگزين تحول گفتماني است كه انديشهحاصل)ره(خميني
بنابراين، براي آزمون اين فرضيه الزم است چگونگي ظهور. گرايي كردي غرب انديشه

وو تقويت گفتمان غرب و سياسي آن را شناخته و سپس افول حاكميت فكري گرايي
و تقويت گفتمان بازگشت به خويش بخش تن را كه الهامدر مقابل، چگونگي ظهور

.است مورد بررسي قراردهيم)ره(ي امام خميني انديشه

 گرايي گفتمان غرب-1-2

و فكري ايران معاصر، عمدتاً در پرتو درك درك تحوالت سياسي، اجتماعي
با يا به عبارتي در نوع رابطه» تجدد«ي چگونگي برخورد با مسأله » غرب متجدد«ي ما

دلبه. نهفته است ي ما با غرب يل است كه جدال بر سر تجدد يا چگونگي رابطههمين
مي ترين جدال يكي از مهم و اجتماعي تاريخ معاصر ايران تلقي .شود هاي فكري، سياسي
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كرده در فرنگ آشكار گران ايراني تحصيل مروري بر آراي نخستين نسل از انديشه
دس سازد كه آنان در برابر پيشرفت مي و آوردهاي تمدني آنان،تهاي شگرف غربيان

و متحيرانه داشته نگاهي تحسين در درواقع روحيه. اند آميز و خسران ملي را ي حسرت
مي ماندگي كشورشان از گردونه دليل عقب ميان اغلب اين افراد، به توان يافت؛ي تمدن

آن چنان هم و تقليد از غرب نيز پاسخ اغلب ها براي حل اين كه گرايش به الگوبرداري
).39: 1375پوراكبر،(مشكالت بوده است 

،)ايلچي(خان شيرازي افرادي چون عبداللطيف شوشتري، ميرزاابوالحسن
به سلطان و آقا احمد كرمانشاهي از عنوان نخستين تحصيل الواعظين كردگان ايراني خارج

و سفرنامه و تمدن غرب كشور، در خاطرات و تمجيد از پيشرفت هاي خود به تحسين
و تأكيد بر الگوبرداري،و لز و تمجيد وم الگوبرداري از آن پرداختند؛ اما اين تحسين

و در آثار تحصيل فقط منحصر به آن  الدوله، خان امين كردگان بعدي نظير فرخ ها نبود
و حاجي پيرزاده، ميرزا محمدعلي معين به... السلطنه وضوح نيز تداوم چنين گرايشي را

.)41-39: 1375پرور،؛ قانون306-290: 1367ي، حائر(توان مشاهده كرد مي
ي منورالفكري گرايي كه با ظهور پديده اين برتري حاكميت فكري گفتمان غرب

همبه معنادار شده بود، و استعمار خارجي، به گفتمان مسلط دليل دستي استبداد داخلي
و جريان غالب روشنفكري غرب ان را به گراي اير در حاكميت سياسي نيز مبدل شد

).36-21: 1375بهنام،(سوق داد» مشروطيت«سمت نظامي جديد موسوم به 
پس گراي مؤثر بر شكل بررسي آثار روشنفكران غرب و تحوالت گيري مشروطيت
و آقاخان خان، از آن نظير مستشارالدوله، ملكم به طالبوف، آخوندزاده خوبي نشان كرماني

و گرايي، عقل مليخواهي، دهد كه تجددگرايي، قانون مي به سبك غربي، از ... گرايي
درواقع، حاكميت فكري گفتمان ). 1376تاجيك،(برجستگي خاصي برخوردار است 

و سياسي مبدل غرب و تحوالت پس از آن به حاكميت فكري گرايي با نهضت مشروطه
ش كه حاكميت فكري گفتمان.ه1340-1330هاي شد كه تداوم اين وضعيت را تا دهه

ميربغ ـ تا انقالب گرايي رو به افول و تنها حاكميت سياسي آن به حيات خود گذارد
ـ ادامه مي .دهد شاهد هستيم اسالمي
به گرايي كه در دوران قاجار تكوين يافته بود، در دوران پهلوي گفتمان غرب ها

و بروز يافت هاي نوسازي غربي برنامه واسطه ان در دور. گرايانه بيش از پيش ظهور
و گزاره پهلوي محوري گرايي تداوم يافت؛ غرب هاي گفتمان غرب ها نيز همان عناصر
هم برنامه هم هاي نوسازي و رفتار نخبگان چنان نقطه چنان حفظ شد؛ غرب ي ثقل افكار
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و مفاهيم غربي چون عقل و سياسي كشور باقي ماند خواهي، گرايي، آزادي فكري
و آن انديشهچنان معنابخشهم... اومانيسم شد هاي با وجود اين، چون دولت متمركز. ها

و ملي مجري چنين سياست هايي بود، هويت ملي بيش از گذشته مورد توجه قرارگرفت
و  و اسالم نمود يافته و سنت در قالب ناسازگاري غرب بدين ترتيب ناسازگاري تجدد

و امور معنوي از امور با ترويج انديشه وي جدايي دين از سياست دنيوي، اسالم
و حاشيه قرار گرفتند اسالم ).60-56صص(گرايان بيش از پيش در انزوا

هم ها نيز گفتمان غرب در مجموع در دوران پهلوي و كردار گرايي چنان بر گفتار
و سياسي ايران سايه افكنده بود، چنان و تمدن نخبگان فكري  كه حتي پرداختن به فرهنگ

ف و ارزيابي كردباستاني را نيز در چنين  شايد بتوان اوج دوران حاكميت. ضايي بايد درك
و دوم دانست؛ اما اين حاكميتي ميان جنگ چنين گفتماني را فاصله هاي جهاني اول

از نمي توانست پايدار بماند؛ زيرا هويت خود را در نفي هويتي تعريف كرده بود كه
و از توانايي بسياري براي جايگزيني . گفتمان رسمي حاكم برخوردار بودقابليت فراگيري

گرايي به لحاظ سياسي تا وقوع انقالب اسالمي هر چند حاكميت گفتمان غرب
بهي رواج انديشه تداوم يافت؛ اما حاكميت فكري اين گفتمان در نتيجه ي بازگشت

ـ ايراني از دهه به.ه1340-1320هاي خويشتن اسالمي و كه ميزانيش به چالش طلبيده شد
و وابستگان فكري آن برگفتمان غربح مي اكميت پهلوي و براي گرايي تأكيد كردند

مي تثبيت هويت خود، هويت بومي ـ ايراني را به چالش كشيدند، احكام گرايان اسالمي
بهو گزاره ي مقاومت در برابر آن تقويت عنوان حوزه هاي گفتمان بازگشت به خويشتن

حا شد، تا جايي مي )گفتمان بازگشت به خويشتن(گراييي گفتمان غرب شيهكه در نهايت،
و حاكميت سياسي ابتنايافته بر اين گفتمان را نيز به زوال كشاند .بر متن آن غلبه يافت

 گفتمان بازگشت به خويشتن-2-2

و گزاره از هرچند گفتمان بازگشت به خويشتن مبتني بر مفاهيم هايي متفاوت
ام گفتمان غرب هما آغازگاه شكلگرايي بود؛ و گيري هر دو گفتمان، هم به لحاظ نظري

و بازگشت به خويشتن درواقع، غرب. است به لحاظ زماني، تقريباً مشترك بوده گرايي
اند كه از زمان نخستين ماندگي، بوده دو پاسخ متفاوت به پرسشي واحد، پرسش عقب

ش رويارويي و سياسي ايران با غرب مطرح ي اين درنتيجه. دندهاي نخبگان فكري
و عقب و ترقي»ما«ماندگي رويارويي بود كه انحطاط مفهوم» غرب«در مقابل پيشرفت
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و به و هويت غربي يافته دنبال آن، دو گفتمان مذكور يكي بر اساس رجوع به فرهنگ
و هويت خودي) گرايي غرب( ) بازگشت به خويشتن(و ديگري با مراجعه به فرهنگ

و فرهنگي داخلي علي. پديدار شد و زماني، تحوالت سياسي رغم چنين اشتراك نظري
را المللي از همان آغاز، برتري گفتمان غربو بين و تبديل آن به گفتمان مسلط گرايي

به رقم زد، چنان ـ در كه تقريباً در تمام كشورهايي كه با اين مسأله رويارو بودند ويژه
ـ غرب بهگرايي ابعاد مخت كشورهاي اسالمي و اجتماعي را سرعت لف زندگي فردي

و به گفتمان مسلط تبديل شد  ج:ك.ر(فراگرفت ).1نقوي،
 المللي براي هاي استعماري بين گيري از حمايت هاي مساعد داخلي، بهره بر زمينه عالوه

آن ها توانست حاكميت غرب مدت و  شان هاي ها را در پيشبرد برنامه گرايان را تضمين نموده
د يك هد؛ اما همين حاكميت غربياري و ناكارآمدي گفتمان گرايان، از سو ناتواني

و عقب و از سوي ديگر مذكور را در پاسخگويي به مشكل انحطاط ماندگي نشان داده
را واكنش طيف مقابل آن با) در كشورهاي اسالمي(ها برانگيخت تا بدين ترتيب مقارن

و اعتبارز افول حاكميت گفتمان غرب و درنتيجه رواج گرايشگرايي هاي دايي از آن
و رقيب آن تقويت انتقادي نسبت به غرب، گفتمان بازگشت به خويشتن به عنوان بديل

و به و درنهايت غلبه بر گفتمان غرب تدريج زمينه شده و ظهور .گرايي را بيابدي بروز
انتقادي هاي گرايي كه با رواج گرايش اعتبارزدايي از حاكميت فكري گفتمان غرب

ي متفكران ويژه از درون غرب رابطه داشت، ترديدهايي را در انديشه نسبت به غرب، به
گرايش انتقادي. توسعه براي تبعيت از الگوي تمدن غربي ايجاد كرد كشورهاي درحال

و نسبت به تمدن جديد ... افرادي چون هايدگر، برگسون، فروم، ماركوزه، سارتر، كامو
و تبعات و به تعبير ماشيني غرب  غيرانساني آن، عصر طاليي استعمار غرب را پايان داد

مي باز شدن دهان بومي«فانون به » هاي خودشان را بزنند خواهند حرف هايي كه
كه)2: 1357فانون،( و منادي اين طرز فكر بود :انجاميد

و هاي تصميم بگيريم از اروپا تقليد نكنيم، گام مان را در راهي نو بنهيم
بكوشيم آن انسان جامع را كه اروپا. مان را در جهتي تازه به كار اندازيم هايمغز

).32: 1357فانون،(از ساختنش ناتوان مانده، بسازيم 
و انديشه و اعتبارزدايي بود كه حركت براساس چنين افكار هاي هاي منتقدانه

شد ماندگي در كشورهاي مستعمره به نهضت ضدعقب و هاي ضداستعماري مبدل
و و اعمال و استعماري غرب با استعمارزدايي قرين گشت اعتبارزدايي از تمدن صنعتي

و افكار انديشمندان بسياري از امه سزر، فرانتس تا سيدجمال، ... فانون، اوژن يونسكو
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و محمدعبده، رشيدرضا، كواكبي، اقبال الهوري، آل را در ... احمد، شريعتي، مطهري
.رايي شكل دادگ رويارويي با گفتمان غرب

و با وجود تأثيري كه تمام اين انديشه ها بر نهضت بازگشت به خويشتن در ايران
و اعمال امام خميني به و)ره(ويژه بر افكار گذاشته است، محتواي ديني اين نهضت

مي خصايص مذهبي آن به ي ثمره)ره(ي ديني امام خميني دهد كه انديشه خوبي نشان
ك يكه با جريان اصالحگفتمان بازگشتي است و گرايش طلبانه ديني از هاي منتقدانه سو

و در انقالب  . به تحقق رسيد1357نسبت به غرب از سوي ديگر، از سيدجمال آغاز شد
و احياگرانه هاي اصالح انديشه زدگاني چوني سيدجمال در مقابل تفكر غرب طلبانه

و در دفاع از اسالم اصيل شكل سرسيداحمد ). 105و 104: نقوي(گرفتخان هندي
و نه اسالم مسخ اسالمي كه سيدجمال به و قرآني شده دنبال احياي آن بود، اسالم اصيل

و نكوهش و آموزنده و پرتكاپو و انزواطلبيو عاميانه بود؛ اسالمي كه زنده گر تسليم
و دست :هاي مسلمان كه ملت يابي به آن ممكن نيست مگر اين است
و احكام آن را مانند گذشته، ... نخست به قواعد اصلي دين خويش برگردند

و با موعظه دل هايي كه براي پاك دقيقاً اجرا كنند و مهذب ساختن نمودن اخالق ها
و متحدو روشن و بيداركردن ارواح آنان براي كردن آتش غيرت العقول ساختن

و افتخار گذشته به به دست آوردن شرف ويسي خويش مؤثر است، مردم را
و ارشاد نمايند بي اسد(حقايق آن دين هدايت و عبده، ).95:تا آبادي

و عقب آن ـ به ضعف ـ از ديدگاه سيدجمال ماندگي مسلمانان دامن زده، چه
در فاصله و پاسخ به اين مشكالت، تنها و اصيل اسالم است گرفتن آنان از تعاليم اوليه

رواقع پاسخ او به مشكالت جوامعد. جاي غرب است گرو جايگزين ساختن اسالم به
.گرايي استي مقابل تفكر غرب مسلمان، دقيقاً نقطه

هاي انديشمندان ايراني نهضت بازگشت به خويشتن، هم مستقيماً تحت تأثير انديشه
به طلبانه اصالح و هم و شاگردانش بوده ي اقبال الهوري، خود واسطهي ديني سيدجمال
هم را هم و و بلكه گام آن دهنده ادامهفكر ميي راه يا دانند؛ چنان ها كه تأثير مستقيم

وي بازگشت به خويشتن را در حركت غيرمستقيم انديشه هايي چون نهضت تنباكو
و انديشه و ديگر مبارزات نهضت جنگل و مدرس هاي افرادي چون ناييني

و ضداستبدادي مي آن ضداستعماري  توجه چه در اين مقاله مورد توان يافت؛ اما
اقبال،ي بعد تحت تأثير يا به واسطهبه1340ي گيرد، تحوالتي است كه از دهه قرارمي

يي بازگشت به خويشتن را در افكار انديشمنداني چون عالمه موج جديدي از انديشه
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و به... طباطبايي، مطهري، شريعتي، طالقاني و اعمال امام خمينيو )ره(ويژه در افكار
و عملي انقالب اسالمي شكل داد عنوان رهبر به ).1،1992دباشي:ك.ر(فكري

يك تداوم انديشه ي انتقادي سو مقارن با رواج انديشهي بازگشت به خويشتن، از
و از سوي ديگر هم زمان با تحوالت اساسي نسبت به غرب در ميان انديشمندان ايراني

و درواقع تجديد حيات شيعه بود؛ آن د در ساختار تشيع رست در زماني كه ناكامي هم
ميبهي پهلوي روز گرايانه هاي نوسازي غرب برنامه از پيوستن اين.شد روز آشكارتر
ها به يكديگر بود كه حاكميت فكري گفتمان بازگشت به خويشتن با تحقق جريان

.انقالب اسالمي در مصدر حاكميت سياسي نيز قرارگرفت
و جريان اصالحگرايش انتقا(تلفيقي از اين دو جريان طلبي دي نسبت به غرب

به) ديني آل را و آثار مي ويژه در افكار و پيوند احمد، نقطهآل. توان يافت احمد ي اتصال
و بدين طريق نقشي به به دو گرايش مذكور بود ي طلبيدن انديشه چالش سزا در

گرايي داشت؛ اما خود وي فرصتي براي تقريرگفتمان بازگشت به خويشتن غرب
و اين حركت پس از وي با تجديد حيات شيعه در نتيجه به ي صورت جدي نيافت

و و در انديشه... تالش انديشمنداني چون شريعتي، مطهري ي امام تكامل يافت
و مصداق واقعي خود را پيدا كرد)ره(خميني .نمود عيني

به درواقع، نگرش انتقادي نسبت به غرب، تنها يك وجه از انديشه ي بازگشت
به تر جنبه خويشتن بود كه بيش و براي طلبيدن حاكميت گفتمان چالشي سلبي داشت

آن غرب چه حاكميت گفتمان بازگشت به خويشتن را مسجل گرايي مناسب بود؛ اما
تر، كرد، نه اين وجه سلبي؛ بلكه وجه ايجابي آن؛ يعني، احياي دين يا به عبارت صحيح

.تجديد حيات شيعه در ايران بود
ي يك فرايند طوالني بود كه از دوران صفويه ديد حيات شيعه در ايران، نتيجهتج

و به به آغاز شد هاي آفريني مرجعيت شيعه در حركت دليل نقش ويژه در دوران قاجار
و انديشه ي بازگشت به خويشتن پيوند ضداستعماري، با نگرش انتقادي نسبت به غرب

.)105-102: 1379پور، هنري لطيف(يافت
در دوران قاجار، گرايش غالب در روحانيت شيعه اين بود كه خارج از نهاد دولت

و درصدد تحكيم پايگاه اجتماعي خود در جامعه برآيد در همين راستا بود. عمل نموده
هاي شيخ كه تمركز معنوي روحانيت شيعه در قالب دستگاه مرجع تقليد با تالش

 
1- Dabashi 
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و به تبع اين تمركز معنوي،) 279: 1377بروجردي،(مرتضي انصاري شكل گرفت
نوعي تمركز مالي براي روحانيت شيعه ايجاد شد كه امكان حضور مستقل آن را در

يي سياسي تا پيش از دهه البته اين حضور در صحنه.ي سياست ممكن ساخت صحنه
ي مرجعيت چندان مشهود نبود؛ اما از آن پس، به عرصه)ره(و ورود امام خميني1340

تنها تفسيري جديد از مكتب تشيع ارايهنه)ره(حانيت شيعه به رهبري امام خمينيرو
و سياسي گفتمان غرب گرايي در تعارض بود؛ بلكه رهبري نمود كه با حاكميت فكري

ي عهده گرفت كه با تغيير حاكميت اين گفتمان درصدد ترويج انديشه نهضتي را نيز به
و هويت خودي بود .بازگشت به فرهنگ

و تحوالت پس از آن، آغازگاه اعتبارزدايي از گفتمان 1342 خرداد سال15قيام
و غربي گسترش انديشه گراي حاكم، در نتيجه غرب گراييي انتقادي نسبت به غرب

به از يك و و تجديد حيات شيعه دست گرفتن رهبري نهضت مقابله با گفتمان سو
آن)124و 123: 1377ميرسپاسي،(مذكور از سوي ديگر بود  به؛ اما چه بيش از پيش

و رويارويي دو گفتمان غرب و بازگشت به خويشتن دامن زد، تكامل اين روند گرايي
به گرايانه هاي نوسازي غرب چيزي جز برنامه هاي كشيدن هويت چالشي پهلوي كه با

آن تجديد حيات و تشخص بخشيد، نبود يافته به .ها تعين
پي گرايانه هاي نوسازي غرب برنامه و وي پهلوي آمدهاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي

سو گفتمان بازگشت به خويشتن را در تعارض با گفتمان اجتماعي آن، از يك
ـ فرهنگي به نهضتي غرب و از سوي ديگر آن را از يك نهضت فكري  گرايي تعريف نمود

ـ اجتماعي تبديل كرد آميز اين تناقضچه به اين مسأله دامن زد، ماهيتآن. سياسي
يك برنامه پي ها از و و واكنش سو آن آمدها .ها بود هاي منفي جامعه نسبت به

به در نتيجه و گزارهي تحقق اين شرايط، يا هاي عبارت ديگر تكوين اين احكام
به گفتمان غرب ـ با گرايي بود كه هويت غربي درتعارض با هويت خودي ويژه

ـ قرار گرفت جوهره وي ديني آن و گفتمان بازگشت به خويشتن كه معنابخش افكار
ـ ازجمله امام خميني و سياسي حاكميت پهلوي ـ)ره(اعمال بسياري از مخالفين فكري

و سپس حاكميت سياسي خود را جاي گزين گفتمان مذكور بود، ابتدا حاكميت فكري
و هويت در انديشه تكوين رابطه. كرد ل جدال اين نيز حاص)ره(ي امام خمينيي دين

مي گفتمان :پردازيم ها با يكديگر بود كه ذيالً به آن

و هويت در انديشه-3 )ره(ي امام خميني تكوين تعاملي دين
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و گرايي نيز مانند اغلب انديشمندان گفتمان بازگشت به خويشتن، غرب)ره(امام خميني
و هويت ديني را، غرب و بازگشت به فرهنگ حل مشكل راهزدگي را به چالش طلبيده
مي عقب و انحطاط معرفي و ريشه. كرد ماندگي  ماندگيي مشكل عقب به اعتقاد او، اساس

و غرب آن مسلمانان، خودباختگي و هاست كه در نتيجه زدگي ي وابستگي فكري
ج صحيفه(فرهنگي به غرب حاصل شده است به)10:56ي نور، همين دليل استو

س يك» فرم غربي«گزيني خن از جايكه براي درمان اين بيماري :گويدمي» فرم اسالمي«با
بايد اين فرم غربي برگردد به يك فرم اسالمي، تا حاال همه چيزمان را تقريباً

آن بايد بگوييم غربي بود، همه چيز غربي بود، حاال بايد بعد از اين ها كه ما دست
و چي هستيمكي هست باشيم كه خودمان توجه داشته... كرديم را كوتاه ).9:110ج(يم

و اعمال امام خميني ـ ادامه)ره(افكار ي انديشه بازگشت به خويشتن استـ درواقع
و توسط انديشمندان ديني، به  به بعد 1320ي ويژه از دهه كه از سيدجمال آغاز شده

در تكامل اين انديشه از آن جهت حايز)ره(تقويت شده بود؛ اما نقش امام خميني
ا ست كه اوالً انديشه بازگشت به خويشتن وي مبتني بر بازگشت به خويشتن اهميت
وي بود كه همين خود، تفاوت) فردي(وجودي  هاي بسياري را به دنبال داشت؛ ثانياً

و بازگشت به خويشتن را وارد عرصه رويارويي غرب و گرايي ي مبارزات سياسي
و بدين ترتيب عهده جن اجتماعي نمود ـ اجتماعي شد؛ دار نقش رهبري بشي سياسي

ثالثاً براساس همين رويارويي دو انديشه بود كه وي در نقش يك ايدئولوگ، به تبيين 
و با ارايه و ترسيم وضع مطلوب پرداخت در وضع موجود ي تعبير ايدئولوژيك از دين

و غرب آن راستاي مبارزه با غرب و خارجي و مظاهر داخلي و زدگي ها؛ يعني، استبداد
و باألخره ايناست با عمار اقدام نمود و كه با ترسيم الگوي حكومت اسالمي

وي انقالبي در راستاي جاي گرفتن مشي مبارزه درپيش گزيني حكومت مبتني بر فرهنگ
.گراي پهلوي تالش كرد جاي حكومت غرب هويت اسالمي به

را، رويارويي غرب)ره(درواقع، امام خميني و بازگشت به خويشتن در قالب زدگي
ـ اجتماعي به عرصه و در قالب مصاديق سياسي ي عمل مفاهيم اسالمي به تصوير كشيد

و طاغوت«زدگي با عنوان بر اين اساس بود كه او از غرب. كشاند از» ظلمت و
و از نور به ظلمات وارد زدگان با عنوان كساني كه اولياي غرب شان طاغوت است
مي شده جز).60و9:59ج(كرد اند، ياد و طاغوت به اعتقاد او، رهايي از اين ظلمت

و هويت اسالمي ميسر نيست :با بازگشت به فرهنگ
و دولتي اساسي، آن است كه ملت چاره يا مقدمه ها اگر ملي هاي مسلمان
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و اصالت خود و فرهنگ هستند، كوشش كنند تا وابستگي فكري خود را از غرب بزدايند
و فرهنگ متر ميرا بازيابند ج(باشد، بشناسانند قي اسالم را كه الهام از وحي الهي

10 :79.(
و كردار امام خميني هايي با شخصيت، شباهت)ره(در مجموع، شخصيت، انديشه

و كردار اغلب انديشمندان نهضت بازگشت به خويشتن دارد آن. انديشه ها او همانند
و بازگشت به فطرت پاك انساني را و دروني  همانند تجربه كرده است،تحول فكري

و عمل، ها مقابله با غرب آن و هويت اسالمي را در انديشه و احياي فرهنگ زدگي
و براي تكامل نظري انديشه پيشه آني خود ساخته و تحقق عملي آن گام برداشتهي ها

به(ها تنها به اين دليل است كه گفتماني واحد است؛ اما اين شباهت گفتمان بازگشت
آن)نخويشت و كردار و ها بوده است، وگرنه ميان انديشه معنابخش انديشه ي او

و عمل كه درميان. هايي نيز وجود دارد اسالفش تفاوت در واقع گذشته از پيوند انديشه
و است،)ره(انديشمندان گفتمان بازگشت به خويشتن تنها منحصر به امام خميني  عمق

دي غناي انديشه .توان يافت گر همفكرانش نميي او را نيز در ميان
و ها درصدد چاره هرچند او نيز همانند آن جويي براي حل مشكل انحطاط

و عقب ماندگي مسلمانان است؛ عقب نه اما مبناي سنجش او براي اين انحطاط ماندگي،
يك. غرب؛ بلكه خود اسالم است براي وي، عالوه بر يك دگر بيروني به نام غرب،

و جمود نيز وجود دارد كه دستدگر دروني با عنو آن ان اسالم ركود ها يابي به شناخت
.ي اوست، ممكن نبوده است جز با بازشناسي اسالم اصيل كه دغدغه

ـ اسالم را الگوي وي نه ـ برعكس تنها غرب را الگوي شناخت اسالم قرار نداد؛ بلكه
و غرب و معيار او براي بازشناس. زدگي قرارداد شناخت غرب و بازنگري فرهنگمالك وي

و و معيارهاي استاندارد غرب؛ بلكه مشخصات اسالم اصيل هويت اسالمي نه مالك
و هم اصالح. ناب بود  گر است؛ امام خميني، در بازگشت به خويشتن اسالمي هم احياگر

و اصالح .آل غربي نيستي ايده يابي به جامعه گري او هرگز براي دست اما احياگري
و غربيدر دوراني كه و نوگرايي بود و تجدد غرب الگوي پيشرفت شدن با تمدن
مي يكسان تلقي مي مي شد، او چنان و چنان عمل حال كه با غرب كرد كه درعين انديشيد

مي تفاوت و نوسازانه جلوه هرچند. كرد هاي بنيادين داشت، تفكر او كامالً نوگرايانه
و سنت)ره(خميني امام مي خود را مقيد به شعاير و علي هاي اسالم كه رغم اين دانست

توان تفكر اش در قالب فقه سنتي اسالمي تدوين شد؛ اما تفكر او را نميي سياسي نظريه
و جديد از دكترين سياسي«سياسي سنتي شيعه دانست؛ بلكه به تعبيري  بازتفسيري بنيادي
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 نسبت به غرب خارج كه هم اسالم را از حالت تدافعي) 121: 1،1989ذوبيدا(بود» شيعه
مي مي و هم از پيوند مفاهيم غربي با مفاهيم اسالمي اجتناب ).130: 1379سعيد،(نمود كرد

به) خود فردي(، حاصل شناخت او از خود)ره(بازگشت به خويشتن امام خميني و
شناسي او با پيوند خويشتن. است) خود اجتماعي(تبع آن، شناخت از خود اسالمي

راو خويشتن)فردي(وجودي  و در نتيجه با شناخت خود، هم غرب شناسي اجتماعي
مي مي و و شناسد ـ اجتماعي خود به ستيز و هم در خالل مبارزات سياسي شناساند

او براساس همين خويشتن. خيزد هاي آن برمي گري رويارويي با سلطه شناسي است كه
و ايدئولوگ انقالب اسالمي به تبيين وضع  و) گرايي گفتمان غرب(موجوددر نقش رهبر

ـ) گفتمان بازگشت به خويشتن(ترسيم وضع مطلوب و مبارزات سياسي پرداخته
و هاي سياسي گفتمان غرب اجتماعي خود را در راستاي رويارويي حاكميت گرايي

.دهد بازگشت به خويشتن قرار مي

و تكوين ايدئولوژي انقالب اسالمي صورت-1-3  بندي گفتماني هويت

و ايدئولوژيك انقالب اسالمي توسط ايفاي نقش رهبري فكري، سياسي
باي صورت، نتيجه)ره(خميني امام بندي گفتماني بازگشت به خويشتن در غيريت

و اجتماعي، پيوند خويشتن گرايي است كه طي چند مرحله گفتمان غرب شناسي فردي
د به تصويركشيدن رويارويي غرب و بازگشت به خويشتن ي مبارزاتر عرصهزدگي

و ارايه و تفسير مكتبي از اسالم ـ اجتماعي در سياسي ي تعبير ايدئولوژيك از دين
و غرب راستاي مبارزه با مصاديق غرب و ترسيم وضع مطلوب براساس زدگي گرايي

و هويت ديني تحقق يافت و عمل وي، علي. فرهنگ رغم بر اين اساس است كه انديشه
و بين تفاوت شي با ديگر انديشمندان اين گفتمان، در تمايز با گفتمان هاي روشي
و در قالب گفتمان بازگشت به خويشتن قرارمي غرب .گيرد گرايي

و ايفاي نقش رهبري فكري پيوند خويشتن-1-1-3 و اجتماعي  شناسي فردي
ي عرفاني،ي بازگشت به خويشتن تحت تأثير پيشينه تأكيد امام خميني بر انديشه

و سياسي انديشهفلسفي، را اگر نظريه.ي وي بوده است اخالقي، فقهي ي واليت فقيه
بهي تكامل انديشه نقطه ي سياسي امام خميني در نظر بگيريم كه در قالب گفتمان بازگشت

و تحقق عملي يافت، فاصله شناسي وجودي او تا رسيدني خويشتن خويشتن تجلي عيني
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ي او را به خوبي نشان وين نقش دين در انديشهاي در تفكر، سيرتك به چنين مرحله
.دهد مي

بر هرچند نظريه ـ عمدتاً متكي ـ در كتاب واليت فقيه ي حكومت اسالمي وي
و استدالل استنباط ـ كالمي ي امام خميني هاي عقلي است؛ اما گرايش اوليه هاي فقهي

آن. تر عرفان بوده است نه فقه بيش  در قالب واليت فقيه ها بعد چه را كه سال وي حتي
به به در عنوان مبناي فكري انقالب اسالمي مطرح كرد، در آثار عرفاني خود، مصباح«ويژه

به. مورد توجه قرار داده بود» الخالفه والواليه الهدايه الي ي عنوان عالقه درواقع، عرفان
و انديشه اول وي بود كه ميان خويشتن  در قالبي بازگشت به خويشتن شناسي وجودي او
).18و17: 1،1997؛ مارتين33-31: 1379-1378البدور،:ك.ر(واليت فقيه ارتباط برقراركرد

و برجستهبه) 1360(الهدايه كتاب مصباح ـ عنوان يكي از اولين ترين آثار عرفاني
ـ فلسفي است)ره(فلسفي امام خميني درواقع دكترين. متأثر از چنين سنت عرفاني

به ابن» انسان كامل« مي عنوان خليفه عربي كه براساس آن انسان »حق«ي تواند واسطه اهللا
ـ همان» خلق«و به گونه كه به اعتقاد ابن شود عنوان يك انسان كامل واجد عربي، پيامبر

و سفرهاي چهارگانه چنين مرتبه ـ در تركيب با بينش شهودي سهروردي اي شد
ـ فلسفي گرديدي واليت ساز تبيين انديشه مالصدرا، زمينه فقيه از منظري عرفاني

ربه( ).117و 116و 143-140: همان:ك.عنوان نمونه
و خودشناسي عرفاني كسب نمود، در بعد مقامي كه وي به واسطه خودسازي

و سياسي نيز به »سرالصلوه«،»الهدايه مصباح«اگر. دست آورد اخالقي، فلسفي، فقهي
شناسي عرفاني وي باشند، هايي از خويشتن نمونه) 1370(» شرح دعاي سحر«و) 1369(

ي راه خود صحه، از بعد اخالقي نيز بر ادامه»جهاد اكبر يا مبارزه با نفس«او در كتاب 
به؛ چنان)62: 1372(گذاشت در كه به اعتقاد او جهاد اكبر عنوان جهادي كه پاداش آن

مي مقابله با نفسانيات به ازي جهاد اصغر آيد، مقدمه دست و راهي براي رهايي
به عبارت ديگر سازوكاري اخالقي براي خويشتن خودخواهي يا به شناسي است كه

ميي آن انسان در يك فرايند دگرسازي نفس واسطه .شناسد، فطرت خدايي خود را
و اخالقي بدان دست يافته بود، دربعد)ره(مقامي كه امام خميني در بعد عرفاني

ا ـ حاكم«ي نديشهفلسفي نيز با طرح عنوان محصول دوراني كه در قم فلسفهبه» حكيم
به تدريس مي مي كرد، آيد؛ چرا كه او نيز همانند فارابي معتقد بود حكيمي كه عقل دست
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كه كارمي داراي سرشت الهي را به و روح او با عقل فعال متحد است، انساني است گيرد
آن به همه ال چه براي دستي و بدينيابي به سعادت سان او بهترين زم است، علم دارد

و قانونگذار است  ).41: البدور(حاكم
و فلسفي، وي از دوراني كه پا به عرصه رغم چنين پيشينه علي يي عرفاني، اخالقي

و حتي آثار خود را نيز با اين ـ اجتماعي نهاد عمدتاً بر فقه تأكيد نمود حيات سياسي
و زمينهي مذكور، پشتوانه البته پيشينه.دي تحرير درآور گرايش به رشته اي برايي نظري

و سطوح انديشه يي سياسي وي بود؛ اما شايد به اين دليل كه مبارزه گسترش ابعاد
ـ اجتماعي با گوشه و حتي نظريه سياسي و پندهاي اخالقي هاي پردازي گيري عارفانه

و جايي نمي فيلسوفانه راه به ـ ارد عرصهبرد، وي از دوراني كه ي مبارزات سياسي
آن اجتماعي شد، بيش و بدين تر از شناسي ترتيب بود كه خويشتن ها، بر فقه تأكيد نمود

و ايفاي نقش رهبري فردي او به خويشتن و بازيگري فعال شناسي اجتماعي انجاميد
.وي در گفتمان بازگشت به خويشتن معنادار شد

ور اگر كتاب كشف ود وي به اين عرصه تلقي نماييم، درخواهيم االسرار را سر آغاز
و فلسفي، يك موضع گونه علي يافت كه او چه  گيري رغم استفاده از مفاهيم عرفاني، اخالقي

و آن را مبناي حركت خود قرار مي ـ سياسي را ترجيح داده اگر وي در آثار. دهد فقهي
ك و نفسانيات را پيشه و اخالقي، مقابله با خودخواهي و بازگشت به خود عرفاني رده

مي) فطرت خداجوي انساني(انساني  ي زندگي سياسي كرد، وقتي پا به عرصه را تعقيب
وـ اجتماعي مي و نفسانيات، مبارزه با مصاديق خارجي گذارد، مبارزه با خودخواهي

با اجتماعي اين مقوالت مي و بر همين اساس وي از مبارزه خودخواهي(استبداد شود
ا) سياسي ميو ـ)ره(خمينيي امام درواقع در انديشه. آورد ستعمار سخن به ميان ، عارف
ـ حاكم همگي از يك انديشه نشأت گرفته حاكم، و فقيه ـ حاكم و اين انديشه اند حكيم

 رويارو چيزي نيست جز بازگشت به خويشتن كه نمود بارز خود را در تالش براي
و بازگشت به خويشتن قراردادن غرب ميزدگي ـ اجتماعي وي يابد در مبارزات سياسي

.شودو از همين طريق است كه ايفاي نقش رهبري سياسي وي نيز معنادار مي

و ايفاي نقش رهبري سياسي رويارويي غرب-2-1-3 و بازگشت به خويشتن  زدگي
با در خويشتن)ره(اگر امام خميني شناسي وجودي به اين نتيجه رسيده بود كه بايد

و مبارزه كرد، در خويشتنهرچه  و نفسانيت است مقابله شناسي اجتماعي خودخواهي
و فرهنگي او بر اين تعلق گرفت كه بايد از غرب نيز عقيده و وابستگي رها شد زدگي
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ي زندگي روز از صحنهبه در شرايطي كه اسالم روز.و هويت خويشتن را شناخت
و حتي فردي كنار گذاشته مي ـ اجتماعي و رژيم سياسي حاكم نيز در راستاي سياسي شد

و تمايالت سكوالريستي مي منافع و روز اش بر سرعت اين روند ، زدگي روز غرببه افزود
و وابستگي را در قالب سياست و هاي ناسيوناليستي مفرط، شبه ازخودبيگانگي مدرنيستي

مي اش جاي سكوالريستي و هويت اسالمي كردن دينحكرد، تنها با مطر گزين فرهنگ
مي در عرصه ـ اجتماعي بود كه ي اسالمي شد جلو انحطاط روزافزون جامعهي سياسي
كه تحت تأثير گفتمان بازگشت به خويشتن،)ره(همين دليل، امام خمينيبه. را گرفت

و خويشتن و با گذراندن انقالب فكري دروني شناسي مراحل تحول دروني را طي كرده
و اخالقي به مش ي مبارزات نايل شده بود، وارد عرصه» انسان كامل«خصات يك عرفاني

و در مقابل تالش حاكميت پهلوي در راستاي محو ـ اجتماعي شد و دين سياسي
و هويت اصيل اسالمي را وجهه انديشه .ي همت خود ساختي ديني، احياي فرهنگ
از بي و پس ـ اجتماعي پيش و نيز 1342 خرداد15ترديد روند تحوالت سياسي

و روشنفكري كه كامالً تحت تحوالت فرهنگي در سطح جامعه، به ويژه ميان روحانيت
و در تسريع براي تأثير انديشه ي بازگشت به خويشتن بودند، در تقويت چنين جرياني

بي دست .تأثير نبود يابي به چنين هدفي
و به  تصويب قانون گيري امام در مقابل ويژه موضع حوادثي كه در اين شرايط رخ داد

و بدين كاپيتوالسيون، مبارزات ضداستبدادي وي را با مبارزات ضداستعماري پيوند زد
ـ اجتماعي وي به نمادي از رويارويي دو گفتمان متفاوت مبدل  ترتيب مبارزات سياسي

گرايانه، هاي غرب سوي اين رويارويي، حكومت پهلوي با گرايش شد كه در يك
و سكوالريستيگرا ناسيوناليسم باستان و در سوي ديگر آن امام يانه اش قرار داشت

و سياسي مخالفين كه درواقع سمبل گفتمان بازگشتبه)ره(خميني عنوان رهبر فكري
و نماينده و گرايي ملهم از انديشه گرايي، مليي مخالفت با غرب به خويشتن ي غربي

.يانه بودگراي غرب مخالفت با جدايي دين از سياست به تبع انديشه
با)ره(بدين ترتيب بود كه بازگشت به خويشتن امام خميني و مخالفت او

و اگر از نظر وي غرب. مصاديق اجتماعي خود را پيدا كرد زدگي، غرب زدگي، ظلمت
به) يعني حكومت پهلوي(زدگي شد، اكنون مصداق اجتماعي غرب طاغوت تلقي مي

پ و اگر بازگشت به فطرت شناسي فردي اك انساني مظهر خويشتناين نام خطاب شد
و هويت ناب اسالمي مصداق اجتماعي همان انديشه  او بود، اكنون بازگشت به فرهنگ

و خودباختگي، معنايي جز نفي حكومت بر همين اساس بود كه نفي غرب. شد زدگي
آن پهلوي به و خويشتن عنوان مصداق اجتماعي به ها شناسي، مفهومي جز بازگشت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 2،1385سال هفتم، شماره

22

و در هويت اصيل اسالمي نميفرهنگ و مفهومي كه با تحول توانست داشته باشد؛ معنا
و تقويت كارويژه .هاي ايدئولوژيك آن قابل تصور بود نگرش به دين

و غرب-3-1-3 و تعبير ايدئولوژيك از دين در راستاي مبارزه با غرب  زدگي تفسير مكتبي از اسالم
و هويت اسالمي مستلزم اين براي بازگشت مسلم)ره(دعوت امام خميني انان به فرهنگ

و كامل معرفي شود كه به عنوان يك مكتب، براي تمام ابعاد بود كه اسالم، ديني جامع
و اجتماعي داراي برنامه است :زندگي فردي

اسالم از قبل از ...ي حكومت دارد اسالم برنامه.ي زندگي دارد اسالم برنامه
فردي را ريخته است تا آن وقت كه در عائله زندگيي حيات تولد انسان شالوده

و تكليف معين فرموده است، اجتماع عائلهي كند؛ شالوده مي تا اي را ريخته است
مي شود، آن وقت كه در تعليم وارد مي آن تا آن وقت كه در اجتماع وارد شود، تا

و ملل هست  ).1:119جي نور، صحيفه(وقت كه روابطش با ساير دول
وي جامعه براساس همين تفسير مكتبي از اسالم بود كه وي توانايي اسالم را براي اداره

مي نيز نقش روحانيت را براي هدايت جامعه در همه و ابعاد به تصوير :كشيدي شؤون
و هاي حاكم بر جامعه بوده مذهب اسالم از هنگام ظهورش، متعرض نظام است

و نظام خاص  و فرهنگي است كه براي خود داراي سيستم و اقتصادي اجتماعي
و اجتماعي قوانين خاصي دارد و شؤون زندگي فردي بنابراين، طبيعي ... تمام ابعاد

و مذهبي بودن، رهبري علماي مذهبي است در همه ي است كه مفهوم رهبر ديني
به شؤون جامعه؛ چون اسالم هدايت جامعه را در همه و ابعاد  گرفته عهدهي شؤون

ج صحيفه(است ).168و 4:167ي نور،
و عدالت«: به نظر امام خميني دين. اند اسالم دين افراد مجاهدي است كه به دنبال حق

و استقالل مي و مردم ضداستعمار است كساني است كه آزادي »خواهند، مكتب مبارزان
يري ايدئولوژيك از هاي تشيع، تعب بر همين اساس است كه او با الهام از آموزه).4: 1378(

آن اسالم عرضه  و به نموده مي ها را در مبارزات سياسي خود عليه حكومت پهلوي .گيرد كار
به عنوان يك ايدئولوگ، كارويژهبه)ره(خميني امام عنوان هاي اساسي معرفي اسالم را

ي اول به نكوهش وضع دهد؛ در مرحله يك ايدئولوژي انقالبي به خوبي انجام مي
ميو يافتن ريشهموجود و ناروايي متصور پردازد، سپس به ترسيم وضع هاي نابساماني

و وسايل دست و تعيين اهداف غايي جنبش آن مطلوب و در نهايت يابي به ها پرداخته
و تبيين تازهدست به  و ستايش از گذشته عرضه مي اي از تاريخ به سود جنبش تاي آن زند

.را انجام دهد)82: 1374بشيريه،(ي ايدئولوژي بسيجي اساس سه كارويژهترتيب بدين
با)ره(امام خميني و و نمادهاي اسالم انقالبي ، اين نقش را با الهام از تعاليم اسالمي
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هاي وي نخستين وظيفه را با تبيين فعاليت. نمايد احياي ابعاد ايدئولوژيك دين ايفا مي
يك نامشروع حكومت و ضرورت حكومت فقها هاي دنيوي در دوران غيبت از سو

مي به زدگي چنان كه او از غربهم. كشد عنوان نايب امام غايب از سوي ديگر به تصوير
به به و هويت ديني و از بازگشت به فرهنگ و طاغوت و روشنايي عنوان ظلمت  عنوان نور

ج صحيفه(كرد ياد مي و قدرت، تعبير او از حكومت)60و9:59ي نور، ايه هاي دنيوي
وي» حكومت طاغوت«نارواي سياسي نيز از«بود كه به اعتقاد خداوند در قرآن اطاعت

آن آن و مردمان را به قيام عليه ). 138: 1378(» ها تشويق كرده است ها را نهي فرموده
كه حكومت مطلوب از نظر او نيز حكومت اسالمي در قالب نظريه ي واليت فقيه است

ا ).25ص(پذير استز طريق يك انقالب سياسي امكانبا سرنگوني حكومت طاغوت
اي از تاريخ به سود جنبش، در قالب در راستاي چنين هدفي است كه وي تبيين تازه

براي ورود به اين عرصه با استفاده از قيام امام. نمايد تعبير ايدئولوژيك از دين، ارايه مي
و فلسفه شهادت،ي وضع موجود با زمان وي، از نهضتو مقايسه)ع(حسين عاشورا

كل«او با شعار. گيرد كامالً در راستاي اهداف انقالبي خود بهره مي و كل يوم عاشورا
و عدل را به زمان حاضر نيز سرايت مبارزه» ارض كربال وي هميشگي ميان ظلم داده

و امام حسين)ص(حركت خود را نيز مانند حركت پيامبر ي براي اقامه)ع(وامام علي
و ميحق :نمايد عدل معرفي

همان مهمي. امروز مطلب مهم است، از مهماتي است كه جان بايد پايش داد
است كه سيدالشهدا جانش را داد برايش، همان مهمي است كه پيغمبر اسالم 

و سه سال زحمت برايش كشيد )س(همان مهمي است كه حضرت امير. بيست
ميكه معا درصورتي. هجده ماه با معاويه جنگ كرد و ويه دعوي اسالم و چه كرد

. كه يك سلطان جائر بود، بايد به زمينش بزند چه، جنگش چه بود؟ براي اين
آن آن ها را كشت، براي قدر از اين قدر از اصحاب بزرگوارش را به كشتن داد،

و عدل بكند كه اقامه چه؟ براي اين ج صحيفه(ي حق ).5:16ي نور،
و با بهرهگونه حواد با رجوع به اين و«گيري از مفاهيمي چونث تاريخي حسينيان

و مستكبر«و» يزيديان به...و» مستضعف در است كه وي اسالم را عنوان يك ايدئولوژي
مي راستاي مبارزه با غرب و حكومت طاغوت مطرح ها به تاريخ با اين ارجاع. كند زدگي

و سمبل مي اسالم و هويت ديني، او درواقع واهد رويارويي دو گفتمانخ هاي فرهنگ
و بازگشت به خويشتن را به تصوير بكشد غرب ي همين تعبير در ادامه. گرايي

ايدئولوژيك از دين است كه وي با ترسيم وضع مطلوب براساس الگوي واليت فقيه، به
و با در پيش گرفتن مشي مبارزه ي انقالبي، در راه تحقق نفي حكومت پهلوي پرداخته
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ا بهعملي حكومت ـ سالمي عنوان آخرين حلقه از تكوين نقش دين در زندگي سياسي
.دارد اجتماعي گام برمي

)هويت غربي(با حكومت پهلوي) هويت ديني( رويارويي حكومت اسالمي-2-3

و نتيجه از لزوم تشكيل حكومت اسالمي، ادامه ي منطقي پذيرش جامعيت اسالم
و تالش براي غلبه بر مشكل غرب يك باز سو و ازخودبيگانگي جوامع اسالمي دگي

و هويت اصيل ديني از سوي ديگر بود با. رجوع به فرهنگ درواقع در قياس
ي بازگشت به خويشتن بود كه حكومت هاي اسالمي مبتني برانديشه حكومت

و برنامه گراي پهلوي به چالش طلبيده غرب گزينيي مبارزه انقالبي براي جاي شد
.ناپذير گرديد جاي حكومت طاغوت اجتناب حكومت اسالمي به

ي تنها لزوم تشكيل حكومت، لزوم انقالب سياسي، شيوه در كتاب واليت فقيه، نه
و نقلي اين شيوه و مباني عقلي يي حكومت بررسي شده؛ بلكه برنامه حكومت اسالمي

صص:ك.ر(يابي به چنين حكومتي نيز مورد توجه قرارگرفته است مبارزه براي دست
رابه)ره(با طرح اين برنامه، درواقع امام خميني). 119-142 عنوان رهبر انقالب، راه

و غرب براي رويارويي حكومت گرايي هاي مبتني بر گفتمان بازگشت به خويشتن
و بدين ترتيب گام در راه تحقق حكومتي نهاد كه جز با كشف هويت  هموار كرد

يا اسالمي در قالب نظريه از حاكميت سياسي مبتني بر انديشهي واليت فقيه ي ديني
و نفي گفتمان غرب يك .گراي دولت پهلوي از سوي ديگر، قابل حصول نبود سو

و درواقع سمبل انتظام خواسته)ره(امام خميني هاي مختلف در قالب گفتماني واحد
ره. در رويارويي با گفتمان حاكم بود بري او رهبري كاريزما بود، براي زماني كه چنين

و سخت مورد نياز بود، احياگر دين بود براي آن داريي دين ها كه دغدغه بسيار كمياب
آن داشتند، رهبري رهايي خواه بودند، احياگر هويت ملي بود ها كه آزادي بخش بود براي

و براي آن ها را در گفتماني واحدي اين كثرت اما همه... ها كه استقالل طلب بودند
ك تحقق مي و هويت بخشيد .داشت» غرب«در مقابل» اسالم«ه ريشه در فرهنگ

 گيري نتيجه

و مجاهدت تالش هايي تالش، ادامه)ره(هاي عملي امام خميني هاي نظري
و درواقع در راستاي تكوين صورت بندي اين انديشمندان گفتمان بازگشت به خويشتن

و نسبت به اسالم، نگرش او نسبت به غرب، نگرشي انتقادي. گفتمان بوده است
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و اصالح ـ نگرشي احياگرانه ـ همانند انديشمندان نهضت بازگشت به خويشتن طلبانه
به. بوده است هاي وي با گفتمان ميزاني كه ميان گفتمان معنابخش تالش برهمين اساس،

او گرايي، گسست معرفت غرب و وحدت گفتماني نيز ميان شناختي وجود دارد، پيوست
ميو ديگر انديشم .شود ندان بازگشت به خويشتن مشاهده
و حاكميت ديني در قالب نظريه)ره(امام خميني ي واليت با كشف هويت اسالمي

و با تالش براي تحقق عملي حكومت اسالمي، درواقع رويارويي دو گفتمان فقيه
و گفتمان غرب و نظام جمهوري اسالمي بازگشت به خويشتن گرايي را آشكار ساخت

و. اي بنا كردس چنين روابط گفتمانيرا براسا و ارزيابي خصايص بنابراين، براي فهم
گرايي، براساس دو نگرش رفتارهاي اين نظام، بايستي نوع روابط آن را با گفتمان غرب

از عمده يعني نگرش انتقادي به غرب از يك و اصالح هويت ديني و نگرش احيا سو
.سوي ديگر مورد توجه قرار داد

:منابع
و تأويل متن؛)1375(احمدي، بابك-1 ج ساختار چ1، .مركز:، تهران3،
و محمد عبده جمال اسدآبادي، سيد-2 : العابدين كاظمي خلخالي، تهراني زين، ترجمهالوثقي عروه؛)تابي(الدين

.نشر حجر
و واليت فقيه به منزله خويشت وحدت وجود آيت«؛)1378-1379(البدور، سلمان-3 ،»شناسيناهللا خميني

و نظري زهرا پورسينا، ترجمه ش نقد .22و21، سال ششم،
و غرب؛)1377(بروجردي، مهرزاد-4 .فرزان روز:ي جمشيد شيرازي، تهران، ترجمهروشنفكران ايراني
ني:، تهرانالملل هاي جديد درروابط بين ديدگاه؛)1377(بزرگي، وحيد-5 .نشر
و بسيج؛)1374(، حسين بشيريه-6 چ سياسيانقالب .دانشگاه تهران:، تهران2،
و جامعه مدني؛ گفتمان؛)1378(-------7 و نظر:، قمشناسي هاي جامعه دولت .نقد
و انديشه تجدد؛)1375(بهنام، جمشيد-8 . روز فرزان:، تهرانايرانيان
چ، ترجمهمنطق اكتشاف علمي؛)1381(ريموند پوپر، كارل-9 رات علمي انتشا:، تهران2ي سيدحسين كمالي،

.و فرهنگي
و دل متفكران ايراني«؛)1375(پوراكبر، محمد-10 و مدنيت غربي در چشم ش كيان،»فرهنگ .35، سال ششم،
، سال دوم، نامه پژوهش،»هاي هويت در ايران گيري گفتمان كلمه نهايي، شكل«؛)1376(تاجيك، محمدرضا-11

.7ش
ان نخستين رويارويي؛)1367(حائري، عبدالهادي-12 :، تهرانگران ايراني با دو رويه تمدن بورژوازي غرب ديشههاي

.اميركبير
.پيام آزادي:ي سيداحمد فهري، تهران، ترجمهالخالفه والواليه الهدايه الي مصباح؛)1360(اهللا خميني، روح-13
و معراج صاله(سرالصلوه؛)1369(-------14 ا موسسه:، تهران)السالكين العارفين و نشر آثار .ما خمينيي تنظيم
.اطالعات:ي سيداحمد فهري، تهران، ترجمهشرح دعاي سحر؛)1370(-------15
و نشر آثار امام خميني مؤسسه:، تهرانجهاد اكبر يا مبارزه با نفس؛)1372(-------16 .ي تنظيم
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چ واليت فقيه؛) 1378(-------17 و نشر آثار امام خميني مؤسسه:، تهران9، .ي تنظيم
.سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي:، تهرانصحيفه نور؛)1361-1371(-------18
و هرمنوتيك؛)1376(دريفوس، هيوبرت؛ پل رابينو-19 ، ترجمه حسين ميشل فوكو؛ فراسوي ساختارگرايي

ني: بشيريه، تهران .نشر
و مبحث علم هرمنوتيك؛)1378(گران، محمدرضا ريخته-20 .كنگره:، تهرانمنطق
ج هاي تحقيق در علوم اجتماعي روش؛)1375(ساروخاني، باقر-21 چ1، و:، تهران3، پژوهشگاه علوم انساني

.مطالعات فرهنگي
و موسي عنبري، تهران، ترجمههراس بنيادين؛)1379(سعيد، بابي-22 .دانشگاه تهران:ي غالمرضا جمشيدي
و قدرت؛)1378(ضيمران، محمد-23 .هرمس:، تهرانميشل فوكو؛ دانش
.نابي:، تهرانانقالب آفريقا، انقالب جهان؛)1357(فانون، فرانتس-24
و مشروعيت در اسالم؛)1377(فيرحي، داود-25 ني:، تهرانقدرت، دانش .نشر
در، ترجمه»هاي ايرانيان با فرهنگ غرب نخستين تماس«؛)1375(رضا، محمد پرور قانون-26 :ي هومن پناهنده،

و غرب در دوره معاصر .سروش:ان، تهررويارويي فرهنگي ايران
.ققنوس:ي حسن چاوشيان، تهران، ترجمهچكيده آثار آنتوني گيدنز؛)1383(كسل، فيليپ-27
ي محسن حكيمي،، ترجمهپنجاه متفكر بزرگ معاصر؛ از ساختارگرايي تا پسامدرنيته؛)1377(لچت، جان-28

.خجسته: تهران
و جري استوكر-29 و نظريه در علوم سياسي؛)1378(مارش، ديويد يوسفي،ي اميرمحمد حاجي جمه، ترروش

.پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران
.فرهنگ گفتمان:، ترجمه حسينعلي نوذري، تهرانهاي گفتمان اي بر نظريه مقدمه؛)1380(دانل، دايانمك-30
و فلسفه؛)1372(مهدوي، يحيي-31 .خوارزمي:، تهرانهاي هست بودن نگاهي به پديدارشناسي
و ظهور اسالم سياسي در ايران«؛)1377(آشتياني، علي ميرسپاسي-32 ي، ترجمه»بحران سياست غيرديني

ش نامه پژوهش خالقي، معصومه .11و10، سال سوم،
ش فصلنامه گفتمان،»گفتمان؛ از صورتبندي دانايي تا امر سياسي«؛)1382(زاده، مهدي نجف-33 ،7.
ج گرايي شناسي غرب جامعه؛)1361(محمد نقوي، علي-34 .اميركبير:ن، تهرا1،
و انقالب اسالمي؛)1379(پور، يداهللا هنري لطيف-35 .مركز اسناد انقالب اسالمي:، تهرانفرهنگ سياسي شيعه
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