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مجید

استوار4

چکیده
هدف :تاکنون پژوهشهای صورت گرفته درباره انقالب اسالمی بر جنبههای ساختاری ،فرهنگی ،اقتصادی و
مذهبی متمرکز بوده است و کمتر پژوهشی به ویژگیهای جامعهشناختی سلوک رهبران رژیم پهلوی و انقالب
اختصاص یافته است .بنابراین هدف این پژوهش ،مطالعه جنبههای مغفول شکلگیری انقالب با تمرکز بر
شناخت خصلتها و عملکرد شاه و رهبر انقالب یعنی امام خمینی(ره) در میدان سیاسی و اجتماعی ایران است.
روششناسي پژوهش :روش پژوهش ما کیفی است و در این مقاله با بهررهگیرری از نظریره پراتیر «پیرر
بوردیو» جامعهشناس فرانسوی ،تالش کردیم نبرد میان شاه و امام را از زاویه تأثیرگذاری خصلتها و سرمایهها
در میدان سیاسی ایران در سال  85مورد تبیین قرار دهیم.
یافتهها :یافتههای تحقیق نشان میدهد که امام خمینری(ره) برا اتکرا برر سرلوک شصصری و جهران نمرادین
اسالمی -شیعی نسبت به خصلتها و سلوک شاه ،نزدمردم جرذابیت بیشرتری پیردا کررد و برا اتکرا برسررمایه
نمادین ،میدان سیاسی و اجتماعی مبارزه علیه رژیم پهلوی را از آن خود ساخت.
نتیجهگیری :بررسی جامعه شناختی سلوک شصصی امام خمینی(ره) و شاه براساس نظریه «بوردیو» نشان
میدهد که در میدان سیاسی  -اجتماعی دهه  81شمسی در ایران ،امام توانست باورهای مردم را متحول نماید
و با نمادین ساختن میدان مبارزه ،قدرت فیزیکی و دستگاه سرکوب رژیم پهلوی را با فروپاشی روبهرو سازد.
کلیدواژهها :خصلتها ،پیر بوردیو ،شاه ،امام خمینی(ره) ،نبرد نمادین.
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مقدمه
انقالبها عموماً منازعهای خشونتآمیز است که گروههای مصالف رژیم حاکم با بسیج ترودهای بره کسر
قدرت مبادرت میکنند (بشیریه ،)6 :3112 ،اما با نگاهی به انقالب اسالمی ایران به نظر میرسرد تعریرف
کالسی از انقالب دستصوش تغییر شده است .ایرن انقرالب یکری از انقرالبهرای برزرق قررن بیسرتم
محسوب میشود که با کمترین خشونت فیزیکی پیروز شد و از اینرو پژوهشگران انقالب اسالمی ترالش
کردهاند از دیدگاههای طبقاتی ،سیاسی ،فرهنگی و دینی ،واقعره انقرالب را تبیرین نماینرد و از جنبرههرای
ذهنی و نمادین شکلگیری این انقالب غافل بودهاند (استوار.)434 :3142 ،
یکی از ارکان شکلگیری همه انقالبها ،وجود رهبری سازماندهنده و بسیجکننده است که با اتکا برر
ویژگیهای منحصر به فرد با ایجاد سلطهای فراگیر به تسصیر اذهان و قلوب مردم میپردازند .با نگاهی به
سال  4285و تمرکز همه قوا در اختیار شاه ،بررسی ظهور و بروز امرام خمینری(ره) برهعنروان یر رهبرر
مذهبی مصالف رژیم شاه حائز اهمیت بسیاری است.
بنابراین پرسش بنیادی ما این است که در مواجهه شاه و امام خمینی(ره) ،چه ویژگیهای شصصریتی و
نمادینی تأثیرگذار بوده است؟ با توجه به نظریره پیربوردیرو جامعهشرناس فرانسروی دربراره ترأثیر متقابرل
خصلتهای کنشگران و میدانهای سیاسی و اجتماعی بر یکدیگر ،به نظر میرسد مطالعه بازتراب انقرالب
اسالمی بر زیست سیاسی و اجتماعی مردم نیازمند تمرکز بر شرناخت خصرلتهراو عملکررد شراه و رهبرر
انقالب یعنی امام خمینی(ره) در میدان سیاسی و اجتماعی ایران است.
در پاسخ به این پرسش به نظر میرسد امام خمینی(ره) با اتکا بر خصلتهای شصصی و جهان نمرادین
اسالم شیعی موفق به شکست ذهنیت و جهان نمادین باستانگرایانه و غربگرایانه شاه شد و برا مالکیرت
سرمایه نمادین ،نفوذی فراگیر بر همه گروههای سیاسی و جامعره ایرانری پیردا کررد .در ایرن پرژوهش برا
بهرهگیری از نظریه پراتی «پیر بوردیو» جامعهشناس فرانسوی ،تالش میکند نبرد میان شاه و امرام را از
زاویه تأثیرگذاری خصلتها و سرمایهها در میدان سیاسی ایران در سال  85مورد تبیرین قررار دهرد .بردین
منظور پس از تبیین نظری تأثیر متقابل خصلتهرا و میردان سیاسری در کنشرگران سیاسری  -اجتمراعی،
تحلیل خصلتهای شاه و امام خمینی(ره) در میدان سیاسی ایران مورد توجه قرار میگیرد .بررسری میردان
سیاسی تحول یافته طی دهه  11و  81شمسی نیز از دیگر بصشهای این پژوهش بره منظرور درک نبررد
نمادین شاه و امام خواهد بود( .بوردیو.)53 :4991 ،4
پیشینه تحقیق

مهران کامروا در کتاب «انقالب ایران :ریشههای ناآرامی و شورش» ،با بررسی چرایی انقالب اسالمی در
سال  85با ترکی نظریههای جامعه شناختی ،روانشناختی و سیاسی به بررسی فروپاشی ساختار دولت و
ویژگی جامعه و ترفندهای مصالفان میپردازد.ازنظر نویسنده ،روحانیان دارای هژمونی اجتماعی و فرهنگی
1. Bourdieu

استوار

بررسی جامعه شناختی نبرد ....

 68 ..................................................................................

و منابع بسیج اجتماعی بودند و در غیاب این ویژگیها در گروههای مبارز رقی و اشتباهات شاه ،توانستند
بر رژیم پهلوی فایق آیند .این نویسنده علیرغم تأکید بر ابعاد جامعه شناختی انقالب ،تأثیرات متقابل
کنشگران و میدان سیاسی ایران و بر ساخت ذهنیت نمادین را در دهه  81شمسی مورد بررسی قرار نداده
است (کامروا.)3149 ،
محمد باقر خرمشاد در مجموعه مقاالتی تحت عنوان «اندیشمندان علوم اجتماعی و انقالب اسالمی
ایران» ،به بررسی پدیده انقالب اسالمی از دیدگاههای مصتلف سیاسی ،شیعی و فرهنگی پرداخته است
(خرمشاد.)3118 ،
محسن متقی در «فرهاد خسرو خاور :نگاهی به آراء ،اندیشهها و آثار» ،از منظر جامعه شناختی به ابعاد
شکلگیری انقالب در سال  85پرداخته است .خسرو خاور در این گفتگو به رابطه چهارگانه ذهنیت فرد با
خود ،ذهنیت دیگران ،قدسیت و جهان متمرکز بوده و با بهرهگیری از فلسفه هوسرل در باب ذهنیت تالش
میکند به نقش سوژه و نیتمندی افراد در انقالب بپردازد (متقی.)3115 ،
منصور معدل در کتاب «طبقه ،سیاست و ایدئولوژی در انقرالب» ،از منظرر ایردئولوژی و نقرش اسرالم
شیعی ،پدیده انقالب را واکاوی کرده است و با تصفیف نقش طبقه در شکلگیرری انقرالب ،معتقرد اسرت
بحران انقالبی زمانی آغاز شد که نارضایتی اجتماعی در قال گفتمان شیعی در مقابل گفتمران ملیگررای
سلطنتی موفق شد با طرح دوگانه سازیها ،نبردی ایدئولوژی را برای رویارویی مصالفان با رژیرم پهلروی
فراهم نماید (معدل.)3112 ،
محمد امجد در کتاب «ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دینساالری» ،به ساختار اقتصاد سیاسی ،تغییر
ساختار دولت و نقش مذه در رویدادهای سیاسی و اجتماعی سال  85اشاره میکند و بر نقش آموزههای
تشیع انقالبی و شعائر شهادت و فداکاری در بسیج تودهها علیه رژیم پهلوی میپردازد .این اثر به ابعاد
جامعه شناختی بهکارگیری این شعائر و مناس و چگونگی عملکرد و ابعاد ایدئولوژی آنها توجهی ندارد
(امجد.)3113 ،
نگین نبوی در کتاب «روشنفکران و دولت در ایران» ،به تأثیرگذاری روشرنفکران جهران سرومگررا در
شکلگیری پویش سیاسی و اجتماعی دهره  11و  81شمسری مریپرردازد و انقرالب اسرالمی را نماینرده
بسیاری از ارزشهای مورد تأکید آنان میداند .از نظر وی این روشنفکران پس از انقالب مورد بریمهرری
قرار گرفتند و از روند حاکم بر دولت روی برتافتند و پس از آن دچار ناامیدی و یأس شدند« .نبوی» از ساز
و کار انزوای این روشنفکران و تأثیرگذاری جامعه دینی بر این انزوا و کنارهجویی اشارهای نمیکند (نبروی،
.)3119
جان فوران در کتاب «ی قرن انقالب در ایران :جنبشهای اجتماعی در ایران» ،با ارائه دیدگاهی
طبقاتی برای تفسیر انقالبهای جهان سوم با بررسی نقش توسعه وابسته ،دولت سرکوبگر و گسستگی
نظام جهانی در کنار فرهنگ سیاسی مصالفان ،فروپاشی رژیم پهلوی را واکاوی میکند (فوران.)3145 ،
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آصف بیات در کتاب «سیاستهای خیابانی :جنبش تهیدستان در ایران» ،به تبعات نوسازی دهه  81و
مبارزه حاشیهنشینان و تهیدستان شهری در شکلگیری انقالب اسالمی میپردازد (بیات.)3143 ،
محمود سرریعالقلرم در کتراب «اقتردارگرایی ایرران در عهرد پهلروی» ،برا بررسری نظرام مردیریتی و
تصمیمسازی و پیامدهای عملکرد شاه ،فروپاشی رژیم پهلوی را از منظر ذهنیت و سالیق شصصی شاه ،در
کانون نظری تحلیل خود قرار میدهد (سریعالقلم.)3145 ،
افشین متین در کتاب «هم شرقی ،هم غربی :تاریخ روشنفکری مدرنیته ایرانی» ،بهطور مبسوط به
تاریخ روشنفکری ایرانی میپردازد و نقش روشنفکران و تشیع انقالبی و عملکرد رژیم پهلوی را در تحلیل
جنبش انقالبی مورد توجه قرار میدهد (متین.)3131 ،
مجموعه این آثار از ابعاد مصتلف طبقاتی ،سیاسی و مذهبی به تحلیرل چرایری سرقوط رژیرم پهلروی و
شکلگیری انقالب  85پرداختهاند و هیچکدام از این آثار مربوطره ،ابعراد نمرادین نبررد میران شراه و امرام
خمینی(ره) را مورد بررسی قرار ندادهاند .نوآوری ما در این پژوهش تمرکرز برر فهرم سراختارهای ذهنری و
نمادین نبرد میان شاه و امام خمینی(ره) به منظور تحلیل چرایی سقوط رژیرم پهلروی اسرت کره در اکررر
پژوهشهای صورت گرفته مغفول بوده است .در ادامه ،پس از بررسی نظریه «بوردیو» درباره خصلتهرا و
میدان سیاسی و ارائه چارچوب نظری به اثبات فرضیه خود میپردازیم.
مباني نظری تحقیق

نظام معنایی جهان حاضر متشکل از جنبههای نمادین بیشماری اسرت کره زیسرت سیاسری و اجتمراعی
جوامع را سامان میدهد .این جهان نمادین از تنوع بسیاری نیز برخوردار بوده و بسته به شررای فکرری و
فرهنگی ،هژمونی الزم را برای سلطه نمادین فراهم میسازد .به واقع فرهنگ و ایدئولوژی دو پایه بنیرادی
برای رشد باورها و معانی درون ی جامعه محسوب میشوند .حال ممکن است بنرا بره مقتاریات زمانره،
فرهنگ و ایدئولوژی جوامع دستصوش تغییر گردد ،آنگاه نظام باورها و معانی نیز دچرار تغییرر مریشرود و
ی نظام معنایی جدیدی بر ویرانههای نظام پیشین شکل میگیرد .این نظام معنرایی جدیرد یر جهران
نمادین جدید است که بر جامعه تسل مییابد و نظام باورها را درون خود بارور مریکنرد .بنرابراین نمادهرا
درون چنین نظامهایی معنا و مفهوم پیدا میکنند و برای درک این نظامها نیازمند شناخت نمادهای مسل
هستیم (ریتزر.)358-355 :3115 ،
4
«پیر بوردیو» جامعهشناس فرانسوی در اواخر قرن بیستم با انتشار کتاب زبان و قدرت نمرادین ترالش
کرد که نظام معنایی و نمادین را با تبحر خالقانهای در چارچوب تلفیق ذهنیت و عینیت فرمولبندی کنرد.
پیش از این نیز وی با طرح نظریه پراتی تالش کرد درک تمامی نظامهای معنرایی را در چرارچوب ایرن
نظریرره تبیررین نمایررد .نظریرره پراتی ر وی از ترکی ر میرردان و ضرررب خصررلت در سرررمایه ،ب رهصررورت
زیردستهبندی میشود (نقی زاده.)266 :3118 ،
1. Language & Symbolic Power
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Pratique= (Habitus × Capital) + Champ

براساس نظریه پراتی بوردیو،خصلتهایکی از مهمترین عناصر شرناخت خروی و رفترارهرای مانردگار
افراد است .مفهوم خصلت شبیه مفاهیم قدیمیای است که پیش از او توس هگل ،4هوسرل 3و مروس2بره
کار رفته بود و بوردیو با فراتر رفتن از فلسفه و بکارگیری مفهوم عامل 1در جامعه شناسی ،ایدهای جدید در
مقابل مکانیسمهای موجود اجتماعی ساخت .به واقعساختمان ذهنی هم ،ساخت یافته و هم ساخت دهنرده
اعمال در میدانهای اجتماعی ،هنری ،ورزشی و سیاسیاند و به آنها شکل میدهرد .عملکررد افرراد درون
میدانها براساس همین ذهنیتها به عمل مبادرت میکنند و به واقع عملکرد افراد است که سلوک افراد و
جهان اجتماعی را به هم پیوند میدهد .خصلتها در فعالیتهای روزمره نظیرشیوه نشستن ،سصن گفتن و
تعامل با اطرافیان و کلیه شئون زندگی اجتماعی و سیاسی را دربرمیگیرد .به همرین سرب بوردیرو معتقرد
است که خصلتها به مانند ی ساختار عمل میکند و هم ساخت یافته است و هم ساخت بصش (بوردیرو
و واکووانت.)429 -434 :4993 ،8
خصلتهای افراد به میزان بهرهمنردی افرراد از موقعیرتهرا و سررمایههاسرت .سررمایه بره چهارگونره
اقتصادی (دارایی ،مالی) ،اجتماعی (نفوذ در گروهها) ،فرهنگی (کاالها و تولیدات فرهنگری و اختصاصری) و
نمادین (صفات اختصاصی افراد) تقسیم میشود .بهرهمندی میزانی از این سرمایهها و خصلتهای متفاوت
افراد ،تعیین کننده جایگاه کنشگران در میدانهای مصتلف است .همه کنشهای اجتماعی و هنری تحرت
تأثیر سرمایهها و خصلتهاقرار دارند و انسانها از این طریق اداراک ،داوری و در زیسرت اجتمراعی عمرل
میکنند .خصلتها بسیار پیچیده بر عمل انسان اثر میگذارند ،هم قال های ناخودآگراه و هرم قالر هرای
خودآگاه درون خصلتها نهفته است و در میدان عمل خود را نشان میدهد .از نظرر «بوردیرو» کشرمکش
دائمی میان اشغالکنندگان جایگاهها(موقعیتها) امری بدیهی و تاریصی است و میان خصلتها و میدانها
رابطهای دیالکتیکی برقرار میباشد .ذهنیتها به لحاظ درونی الهامبصش عمل کنشرگران و میردانهرا بره
لحاظ بیرونی سازمان دهنده کنشهای افراد است (واکووانت.)228-225 :3111 ،
بنابراین افراد و کنشگران هر عرصهای براساس خصلت و عملکرد در میدانهای مصتلرف و بره میرزان
بهرهمندی از سرمایهها از کاالی نمادینی برای عرضه به مصاطبان برخوردار میشروند و حتری مریتواننرد
ذهنیت مصاطبان را به تسصیر خود درآورند.در نتیجه ،خصلتهای افراد تحت ترأثیر محری  ،آمروزش و در
ارتباط با دیگران به تدریج شکل و ساخت مییابد و با کس سرمایهها حالت ساخت بصشی پیدا مریکنرد.
یعنی وقتی ساخت یافته شد میتواند ساختار بصش باشد (بوردیو و واکووانرت .)429 :4993 ،در ایرن میران

1. Hegel's ethos
2. Husserl's Habitualitat
3. Mauss's hexis
4. agent
5. Bourdieu and Wacquant
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عالیترین سرمایه ،سرمایه نمادین است که افراد با اتکا بر این سرمایه از نفوذ کالم و مشروعیت برخروردار
میگردند و سصن و عمل مالکان سرمایه نمادین ،بدون چون و چرا از سوی مصاطبان پذیرفته میشود.
برمبنای نظریه مطرح شده ،چارچوب نظری این پژوهش بدین صورت است که در میانه سال  85که
انقالب اسالمی فراگیر شد ،امام خمینی(ره) با اتکا بر خصلتهای شصصی و وجود سرمایه نمادین بر
ویرانههای سرمایه نمادین شاه فائق آمد و با تسصیر اذهان مردم ،رهبری بالمنازع و مشروع جامعه ایران
را کس کرد.در ادامه با تبیین روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله ،چارچوب کار را مشصص میکنیم.
روش تحقیق
پژوهش حاضر در چارچوب روش تحقیق کیفی و از طریق مطالعات کتابصانهای ،بهصورت نظری به تبیین
خصلتهای شاه و امام خمینی(ره) میپردازد و با بهرهگیری از نظریه جامعهشناس فرانسوی «پیر بوردیرو»،
تالش میکند با ارائه شواهد و مستندات تراریصی نشران دهرد کره چگونره امرام خمینری(ره) برا اتکرا برر
ویژگیهای درونی شده و خصلتهای شصصی موفق شد در نبردی نمادین با شاه ،مشروعیت رژیم پهلوی
را با بحران و فروپاشی روبهرو سازد .بر همین اساس ضمن بیان شرای زیست و ویژگیهای ساخت یافتره
خصلتهای شاه و امام ،به نحوه شکلگیری میردان سیاسری دهره  11و  81شمسری پرداختره ترا ضرمن
وفاداری به چارچوب روش پژوهش یعنی تأثیر متقابل خصلتها و میدان سیاسی ،مصتصات نبررد نمرادین
امام و شاه مورد بحث قرار گیرد.
خصلتهای محمدرضا شاه در میدان سیاسي ایران
محمدرضا پهلوی ،سوم آبان  4395در تهران به دنیا آمد و در سن  33سالگی در تاریخ  36شرهریور 4231
به جای پدرش به سلطنت رسید .با ولیعهد شدن محمدرضا در سن هفت سالگی ،تحول اساسی در سرب
زندگیاش پدیدار شد و رضاشاه بالفاصله وی را از مادر و خرواهرانش جردا کررد ترا برا تربیرت ولیعهرد در
محیطی مردانه از او شصصیتی باصالبت بسازد .این جداسازی از خانواده در دوران کودکی و سرپس اعرزام
به خارج از کشور برای تحصیل ،وی را از محبت خانوادگی و عاطفی دور کرد و ضربهای مهل به روحیره
او وارد ساخت (زونیس.)52-51 :4994 ،
وی هنگامی به قدرت رسید که ایران توس روس و بریتانیا اشغال شده بود و «محمد علی فروغی» در
گفتگوهای مفصل با انگلیسیها در به قدرت رسیدن شاه جوان نقش مهم و تاریصی ارائه کرد .شاه از
همان ابتدا در نااطمینانی و وضعیتی لرزان زیر سایه دو قدرت بزرق به تصت نشست و این موضوع تا آخر
سلطنت وی در ذهنیت او نهادینه شده بود .به لحاظ خصوصیات فردی ،محمدرضا شاه درونگرا ،باهوش،
دقیق و منظم بود و در سالهای ابتدایی سلطنت با وجود بازیگران مستقلی چون مصدق و قوام ،صاح
قدرت مطلقه نبود و با طبقه سیاسی قدیمی تعامل میکرد تا زمان الزم برای حذف چنین افرادی فرا رسد
تا قدرت و اقتدار الزم را ایجاد نماید.
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تربیت شصصی و فکری او در مدرسه نظامی سروئیس ،تحرت تعلیمرات سرصتگیرانه «علری اصرغرخان
مودب نفیسی» ساختپذیر شد .وی به معنای کالسی هیچگاه دانشرگاه نرفرت و خلرق و خروی وی در
دوران جوانی تحت تأثیر امور نظامی و همچنین آداب و رفتار اروپرایی شرکل گرفرت .نصوانردن فلسرفه و
اندیشه سیاسی و حکمرانی باعث شد که وی همیشه از جریانهای روشنفکری فاصرله بگیررد و در ایجراد
نظم با توسل به ارتش و نظام بوروکراتی  ،بر اولویت پیشرفت عمرانی بر دموکراسی تأکید کند .بره واقرع
وی به فکر ساخت سیستم نبود و صرفاً با اتکا بر فردیت شصصی ،امور حکمرانی را پیش میبررد .بنرابراین
مبنای حکمرانی در ایران ،شصص شاه بود و سیستم تصمیمگیری جمعی و مشارکتی مورد بیتوجهی قررار
میگرفت .در چنین وضعی توافقی به نام قرارداد اجتماعی وجود ندارد و تقدم افراد بر نظام حزبی و سیستم
حکمرانی و اجماعسازی به مهمترین ویژگی سیاست ایرانی تبدیل میشود (سریعالقلم.)486-464 :3145 ،
به هر میزانی که رضاشاه مظهر اقتدار و صالبت بود و در برخورد با اطرافیان و نزدیکان نیز از این
ویژگی بهره میبرد ،در عوض محمدرضا از ابتدا از ویژگیهای خودساختگی و مرارتهای پدر بیبهره بود،
پس از به قدرت رسیدن نیاز به اعمال سلطه و قدرقدرت بودن را براساس الگوسازی از پدر در ذهن نهفته
داشت .حتی در میدانهای سیاسی و اجتماعی متفاوت این الگوسازی بروز میکرد .نیاز به تحسین توس
دیگران ،خودشیفتگی و بینیازی به ملت در کنار وابستگی به نیروهای عظیمتر نظیر ایاالت متحده آمریکا
در ذهن شاه ساخت پذیر شده بود (زونیس.)251-256 :4994 ،
شاه در تجلیل از برگزیدگی و رهبری خویش در کتاب به سوی تمدن بزرق مینویسد:
«احساس قلبی من این است که مشیت کامله خداوندی مرا  -که اگر چنین نبود قدرت عادی ی فرد
انسانی نداشتم  -بهعنوان رهبر این ملت در دوران سرنوشتساز امروز جهان ،مأمور ایفای این رسالت
فرموده است و تا وقتی که او بصواهد نه تنها هیچ نیروی سیاسی یا عامل اقتصادی بلکه حتی هیچ
عامل غیر قابل پیش بینی فردی و خصوصی نیز نصواهد توانست مانع انجام این رسالت شود .این اعتقاد،
ولو با هیچ دیالکتی و استدالل مادی و علمی سازگار نباشد ،جزئی از وجود روحی من است.
رویدادهای گوناگون و شگرف زندگی من ،برایم تردیدی نگذاشته است که ی نیروی مافوق بشری
سرنوشت مرا و ملتم را ،در راهی که خود مقدر و معین فرموده است هدایت میکند و همه آنچه انجام
میدهم از آن نیرویی الهام میگیرد که تاکنون ضامن موفقیت این رهبری و جهتدهنده آن بوده
است» (پهلوی.)42-41 :4955 ،

محمدرضا پهلوی عالوه بر عنصر برگزیدگی ،از نمادهای عظمتساز پادشاهی ایران باستان تجلیل
میکرد و طی سصنانی در سال 4281در تصت جمشید ،در تجلیل از کوروش اعالم کرد:
«امروز نیز همچون عصر تو ،ایران در صحنه پر آشوب جهان پیامآور آزادگی و بشرر دوسرتی و پاسردار
واالترین آرمانهای انسانی است  ...آسوده بصواب ،زیرا کره مرا بیرداریم و همرواره بیردار خرواهیم مانرد»
(شیرعلینیا.)468 :3141 ،
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برهمین اساس جشنهرای  3811سراله را در تکرریم جهران ایرران باسرتان برگرزار کررد و از عناصرر
مشروعیت بصش ایران باستان برای ساخت هویت ملی بهره برد .شاه در یکی از الگوهای مهمی که بررای
ایجاد مشروعیت در ایران مورد استفاده قرار داد ،همسوسازی باستانگرایی و مدرنیسم برود .باسرتانگرایری
مورد نظر وی در تکریم پادشاهی کوروش و بزرگداشت نمادین آیینها و جشنهای باستانی و بهررهگیرری
از عناصر پایدار تاریصی نظیر فره ایزدی و و برگزیدگی بود .خصلتهای وی از ی سو تحت تأثیر جهران
نمادین باستان ،به دنبال تکریم نمادهای پیش از اسالم و تقویت آن در جامعه ایرانی بود و از سوی دیگرر
تحت تأثیر مدرنیسم ،عالقه و سرعت عجیبی در نوسازی غربگرایانه ایران داشت (اسرتوار-461 :3142 ،
.)461
شاه تالش بسیار میکرد که بر اذهان جامعه تسل پیدا کند و از مشرروعیت سرلطه نمرادین در تربیرت
نظام پهلوی برخوردار گردد ،اما این سلطه صرفاً با اتکا بر جهان نمادین ایران باستان امکرانپرذیر نیسرت.
زیرا جامعه ایران عالوه بر ایران باستان از جهان اسالم شیعه نیز بهرهمند بود و در ذهنیرت خرود ،مالکیرت
انحصاری و مشروع این جهان را از آن روحانیان و دستگاه شیعی میدانست .افزایش درآمدهای نفتی دهره
 81و توهمات برتری جویانه شاه سب شکلگیری اقداماتی نمرادین بررای عظمرت طلبری سرلطنت شرد.
برگزاری جشنهای  3811ساله شاهنشاهی ایرران ،تغییرر تقرویم هجرری و بیران نظراتری غریر دربراره
نزدیکیاش به معصومین و تأسیس نظام ت حزبی ،بیش از پیش شاه را در معرض تصمیمهرای نادرسرت
قرار میداد .تأسیس حزب رستاخیز و تصمیمسازیهای اشتباه در میدان سیاسی و اجتماعی ایران از جملره
اقدامات او برای ساخت ایرانی متناس با شرای جدید بود .به واقرع بعاری از پژوهشرگران تراریخ ایرران
معتقدند که تأسیس حزب رستاخیر پاسصی نامعقول بود به بحرانهای فزاینده در اقتصاد نظیر افزایش تورم
و کمبود نیروی کار ماهر و مشکالت مسکن و تأسیسات زیربنایی ،سیاست و رواب خارجی ایران (کرامروا،
 .)25-13 :3149تأسیس این حزب ،پیامدهای بیثبات کننده و هموار کننده رستاخیز انقالب  85بود .شراه
و روشنفکران حامی رژیم که بعااً سوابق کمونیستی در کارنامه خود داشتند با همسوسازی تکه پرارههرای
ایدئولوژی مارکسیستی ،ملیگرایی ،اسالمگرایی و بومیگرایی ،میدانی بزرق بررای ظهرور مصالفران رژیرم
فراهم کردند تا در خالء کالبد سیاسی ،به ایدئولوژی اسالمی منسجم مصالفان رژیم متمایرل گردنرد(متین،
 .)286 -253 :3131این خالء سیاسی محصول ذهنیت شاه در میدان سیاسی ایرران برود .ذهنیتری کره از
یکسو تحت تأثیر خصلتهای متفرعنانه و اعتماد به نفس کاذب شاه در شرکلگیرری مدرنیسرم مطلقره و
سریع قرار داشت و از سوی دیگر محصول عدم توجه به ظرفیتهای جدیدی که با نوسازی بررای جامعره
ایران ایجاد شده بود .این ظرفیت جدید که به تدریج از دهه  11شمسری در جامعره ایرران شرکل گرفرت،
زمانی که بارور شد از سوی میدانهای مغناطیسی متنوعی جذب شدند ،یکسو مبارزان چریکی و مسلحانه،
ترکی کنندگان اسالم و مارکسیسم و سویی دگر روشنفکران بومیگرا و روحانیون شیعی کره همگران در
ی هدف و مسیر قرار گرفتند و آن سرنگونی شاه و رژیم پهلوی برود .ایرنکره شراه بسریار دیرر ،صردای
انقالب ایران را در اواس آبان  85شنید ،نشانی از انهدام افراد ،نهادها و رسانههای مستقلی است که شاه با
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دولتی سرکوبگر و مدرن سازی سریع ،همه را یکی پس از دیگری از مسیر تصمیمسازیهای خرود کنرار
گذاشت.حتی تمامی مراکز قدرت دولتی شامل ارترش ،سراواک ،ادارات دولتری ،کابینره ،مجلرس و احرزاب
سیاسی تحت فرمان شاه بودند و تصمیمهای اقتصادی و طرحهرای ملری برا نظرر کارشناسری وی انجرام
میشد (پارسا .)335-339 :3145 ،در چنین میردان سیاسری  -اجتمراعی شرکل گرفتره ،برهنظرر مریآیرد
خصلتهای شاه تحت تأثیر تربیت تاریصی و نهادینه شدهاش ،توان کنترل بحرانهای برآمده از این شریوه
حکمرانی را نداشت .در ادامه با طرح خصلتهای متمایز امام خمینی(ره) در میدان سیاسی ایران ،میتروان
وجوه برتری سیاسی امام را بر شاه به بحث گذاشت.
خصلتهای امام خمیني(ره) در میدان سیاسي ایران
امام خمینی(ره) در سیام شهریور  4354شمسی در خمین به دنیرا آمرد و در پنجمرین مراه عمرر خرویش
پدرشان در راه خمین به اراک توس اشرار به قتل رسید و از همان ابتدا تحت تربیت مادر و عمره خرویش
قرار گرفتند .تحصیل در خمین ،اراک و قم تحرت آمروزش اسرتادان برجسرتهای نظیرر آیرت اح حرایری،
بروجردی ،شاه آبادی و شیخ محمد گلپایگانی ،در سن  38سالگی آموزش سطوح عالی دروس حوزه را بره
پایان رساندند .امام در کنار فقه و فلسفه نزد آیت اح شاه آبادی ،عرفان نظری آموختنرد و بسریار بره ایرن
درس عالقهمند بودند.در چنین میدان فکری و نظری ،روحیات امام ساخته میشد و پس از سقوط رضاشاه
در پاسخ به کتاب «اسرار هزارساله» حکمیزاده ،کتاب «کشف االسرار» را در دفاع از شکلگیری حکومرت
اسالمی تألیف کردند (شیرعلینیا .)5-51 :3141 ،امام(ره) بهعنوان ی روحانی به طرور برالقوه از سررمایه
فرهنگی برخوردار بودند و بعرد از رسریدن بره جایگراه مرجرع تقلیرد ،سررمایه اجتمراعی و فرهنگری را در
عالیترین سطحبه دست آوردند .اما از منظر سرمایه نمادین ،عناصرر نمرادین بسریاری برهطرور برالقوه در
مذه شیعه نهفته است که بالفعل شدنو اثرگذاری این سرمایه ،نیازمند میدان سیاسی و اجتماعی ویرژهای
است که افراد بتوانند صاح سرمایه نمادین و قدرت فراگیری شوند .اساساً روحانیران شریعه دسرتکرم از
دوره صفویه در متن جامعه ایران نفوذی تاریصی پیدا کردند .به سب نفوذ تاریصی مذه شیعه در زنردگی
روزمره ایرانیان ،روحانیان از بیشترین سرمایه فرهنگری نرزد مرردم برخروردار بودنرد .امرام علری(ع) ،امرام
حسین(ع) ،عاشورا و کربال از جمله نمادهای شیعه محسوب میشوند که در جامعه ایرانری نهادینره شرده و
هر ساله این نمادها در زندگی مردم در قال آیینها و مراسمهای نمادین تکریم میشرود و روحانیران بره
لحاظ تاریصی بصشی جداییناپذیر از این نمادهای شیعی محسوب مریگردنرد .بنرابراین امرام خمینری(ره)
بهعنوان ی مرجع و رهبری عرالی دینری ایرن سررمایه نمرادین را در اختیرار داشرتند و عرالوه برر آن از
خصلتهای با صالبت و چهرهای نافذ برخوردار بودند .وی بدون تفرعن با زبان سراده و قابرل فهرم بررای
تودهها سصن میگفت و در بحبوحه انقالب با تصمیمی قاطع برنامه خود را مبنی برکناری شراه و سرلطنت
دنبال کرد .تبعید امام خمینی(ره) از ایران توس شاه و مظلرومیتی کره حرول وی و خرانوده ایشران شرکل
گرفت نشانی از ستم رژیم پهلوی و شاه بر این روحانی بانفوذ تلقی میشد و بریش از پریش برر محبوبیرت

.......................................... 80

فصلنامه علمی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال یازدهم ،شماره  ،01زمستان 1066

وی میافزود .شاه و تکنوکراتهای رژیم پهلوی با زبان و زیست مرردم فاصرله بسریار داشرتند و بعاراً در
بسیاری از دیدارهای شاه با هویدا از زبان مادری استفاده نمیشد و در مقابل روحانیران و امرام(ره) از زبران
عاطفهگرای متکی به عناصر شیعی و آرامی برخوردار بودند که بطور بالقوه امکان در اختیار گررفتن میردان
سیاسی و اجتماعی ایران را برای آنها فراهم مریکررد (میالنری .)349-333 :3114 ،امرام خمینری(ره) برا
هوشمندی این فاصله زبانی میان حکومت و جامعره را درک مریکررد و مریگفرت« :مرن زبران مرردم را
میفهمم و نهادهای جامعه را میشناسم .با زبان مردم صحبت میکنم و از نهان آنهرا سرصن مریگرویم»
(امام خمینی.)369 :4999 ،
وجود سادگی و بیآالیشی کالم در کنار وجود سرمایه اجتماعی و اقتصادی مرجعیت دینی و همچنین
برخورداری از دانش تصصصی و سرمایه فرهنگی امام ،سب میشد وی از عالیترین سرمایه یعنی سرمایه
نمادین برخوردار گردد و کالم و خواستههای ایشان در بازار سیاست ایران با استقبال بسیاری روبهرو شود.
این سرمایه عالی به وی قدرتی نامرئی و غیرقابل نفوذ میبصشید که میتوانست در بزنگاههای سیاسی و
اجتماعی نقش آفرینی ماندگار و تاریخ سازی داشته باشد .اگر شاه تالش میکرد که با همسوسازی میان
ایران باستان و تجدد برای ایرانیان میراث هویتی ماندگاری ایجاد کند و با تغییر تاریخ هجری و برگزاری
آیینها و جشنها به دنبال ساخت نمادهای مشروع و بانفوذ بود .در مقابل امام با اتکا به همسویی تاریصی
میان جهان نمادین ایران و اسالم شیعی ،بدیلی منحصر به فرد برای بی اثر کردن اقدامات شاه تدارک دید
و با تأکید بر عناصر نمادین اسالمی  -شیعی ،تمامی نمادسازیهای شاه را با هنرمندی برانداخت.
نبرد شاه و امام خمیني(ره) در میدان سیاسي ایران
در بسیاری از جوامع ،فرایند تغییر اجتماعی ،رفتارهای متاادی در رفتارها و روشهای زیست آنهرا ایجراد
میکند .این تغییر اجتماعی میتواند شکافهای نوپدیدی در گروهها و بصشهای مصتلف اجتمراعی ایجراد
نماید .بعد از کودتای  35مرداد  4223شمسی چند واقعه اجتماعی و اقتصادی ،سیمای ایران را با تغییررات
شگرفی روبهرو ساخت .فرایند مدرنیزاسیون رژیم پهلوی با افزایش درآمدهای نفتی ،به طور عمیقی سرب
تغییر اجتماعی گسترده در ایران شد .انقالب سفید کره برا تصروی مجموعرهای از لروای در سرال ،4211
زیست اجتماعی و رواب تولید روستاییان و زندگی کشاورزی ایرران را دسرتصوش تغییرر کررد ،بره تردریج
تحرک اجتماعی و تغییرات فرهنگی جدیدی پدید آورد .انجام اصالحات ارضی و اعطای حق رأی به زنران
و تقابل با الگوهای قدیمی خانواده و سنتهرای مرذهبی ،انتقادهرای بسریاری را در گرروههرای سرنتی و
روحانیان برانگیصت .دهههای  4221و  4211بازتابهای انقالب سفید از یکسو و رونرد صرنعتی شردن از
سوی دیگر ،تعارضات فرهنگی فراوانی میان ایرانیان پدید آورد و فاصله میان گروههای سرنتی و مردرن را
افزون ساخت .اصالحات ارضی  4214مهاجرت از روستا به شهر را تا حدودی افزون ساخت و با شرتاب آن
در دهه  4281پیامدهای بسیاری برای جامعهی در حال گذار پدید آورد که با روبهرو شدن آنها برا واقعیرت
تلخ زندگی شهری و عدم تأمین شغل و مسکن مناس  ،زمینههای نارضرایتی و پیوسرتن آنهرا بره جنربش
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انقالبی را فراهم میکرد .مهاجران به شهرها با احساس بیگانگی بهوجود آمرده بره مراکرز تفریحری نظیرر
سینماها و قهوهخانهها برای آرامش روحی پنراه مریبردنرد و از ایرن شریوهی زیسرت نیرز احسراس گنراه
میکردند .همین احساس انزجار و ناامیدی از سیاستهای نوسازی به هنگامه انقرالب بره بسریج سیاسری
علیه رژیم پهلوی کم قابل توجهی کرد (کامروا.)465-458 :3149 ،
طی این دو دهه ،نظام ارزشی نیز به تدریج دستصوش تغییر شد .در ی تحقیق انجام شده در سال
 4282از  32شهر و  83روستا 58 ،درصد جامعهی نمونه موافق حجاب و  52درصد آن بهطور مرت نماز
میخواندند و  21درصد آن نیز خمس و زکات میدادند .جال آنکه  51درصد مردان متأهل با کار زنان
در محی بیرون از خانه مصالف بودند (محسنیانراد .)499 :4996 ،توجه به مذه و شصصیتهای مذهبی
در این سالها بسیار مورد توجه قرار گرفته و روشنفکران و گروههای مبارز از این نمادهای مذهبی در
مقابله با رژیم پهلوی بهره میبردند .جالل آلاحمد ،علی شریعتی و بسیاری دیگر بهعنوان روشنفکران
مصالف شاه در نمادپردازی علیه حکومت طی دهه  81سهم بهسزایی داشتند .جهان نمادین روشنفکران و
روحانیان انقالبی در ایجاد تحول ذهنی ایرانیان مؤثر واقع شد و ذهنیت رها شده جامعه برآمده از نوسازی
تحت تأثیر این نمادپردازیها به خیل عظیم حامیان انقالبیون میپیوست.
بنابراین خصلتهای کنشگران سیاسی و اجتماعی در خالء اثرگذاری ندارد بلکه این ذهنیرت در درون
میدان سیاسی نقشآفرینی ،ساخت پذیری و خاصیت ساخت بصشی مییابرد .در چنرین میردان سیاسری -
اجتماعی در حال نوسازی ،آشرفتگی و برینظمری بصرشهرای سرنتی و نفررت آنهرا نسربت بره نوسرازی
غربگرایانه شاه ،زمینههای شکلگیری جنبش اعتراضی علیه رژیم پهلوی مفصرلبنردی شرد .بسریاری از
نیروهای سرخورده از نوسازی در مراکز مذهبی ،مساجد و آیینهای مذهبی شیعه گرردهم مریآمدنرد و برا
زبان نمادین و نمادهای اسالمی  -شیعی احساس قرابرت بیشرتری مریکردنرد .در چنرین میردان تحرول
یافتهای ،نمادهای رژیم پهلوی که متکی بر جهان نمادین باستانگرایانه و غربگرایانره برود نرزد اکرریرت
تودههای خسته از نوسازی رنگ باخت و همنوایی با خالقان جهران نمرادین اسرالمی -شریعی بره تردریج
افزایش یافت .روشنفکران نمادآفرین در کنار رهبران مذهبی شیعی در شکلگیری میدان پر نفروذ انقرالب
نقش آفرین بودند .بیشترین توجه روشنفکران و مبارزان اسالمی در مقابلره برا رژیرم پهلروی در دهره ،81
آموزش سیاسی و تأثیرگذاری بر تحصیلکردگان جوان و دانشجویان متمرکز بود و از پتانسیل این گروههرا
برای بسیج اجتماعی بهره میبردند (بیات .)56 :3143 ،حرکت و جوشش این طبقات متوسر بره مرابرهی
موتور محرک انقالب اسالمی در میدان سیاسی سال  85عمل کرد.
به واقع نبرد واقعی در این میدان سیاسی و اجتمراعی در جریران برود .یکسرو نیروهرای آسری دیرده و
تحولخواه از نوسازی شاه و سوی دیگر نیروهای مدرن و بهررهمنرد از مواهر نوسرازی .در ایرن میردان
ساخت یافته از تناقضها ،جذابیتهای زبانی و تاریصی شاه و نمادهای سلطنت به تدریج رنگ میباخرت و
جذابیتهای رهبران مذهبی فزونی میگرفت«.مهران کامروا» در خصوص ویژگی افراطری مدرنیسرم شراه
میگوید:
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«رژیم به جای شناخت و درک خواستهها یا حداقل عالیق تودههای مردم ،برهطرور جردی دلمشرغول
تحقق رؤ یای خود برای تبدیل ایران به ژاپن خاورمیانه بود .هر عنصر سنتی مربوط به ایران و فرهنرگ
ایرانی ،به جز مفهوم و نهاد سلطنت ،بدون توجه به محاسن و محتوای آن ،تحت عنوان کهنه و قدیمی
کنار گذاشته میشد .نظام سیاسی حاکم ،مصمم به مدرن کردن تکنولوژی و فرهنرگ ایرران برود .ایرن
هدف کورکورانه و بدون هیچ گونه شناختی از تأثیرات احتمالی آن بر مرردم دنبرال مریشرد» (کرامروا،
.)496 :3149

به تدریج با پدید آمدن شرای انقالبی نیاز به رهبری قدرتمند و بسیج کننده به منظور هرمنروا سراختن
نیروهای اجتماعی پراکنده احساس میشد .رهبری انقالبی میتوانسرت سررخوردگان از نوسرازی را جرذب
کند و نقشی نجات دهنده ارائه دهد .امام(ره) با چنین ویژگیهای بسیج کنندگی توانست اسالم را بهعنوان
راه نجات ملت و معنا بصشی به تودهها معرفی نماید.
بنابراین از میان گروههای متعدد سیاسی مصالف رژیم پهلوی ی گروه بیش از همه در میان ایرانیان
از محبوبیت تاریصی برخوردار بود و آن گروه به روحانیان شیعی اختصاص یافت .آنچه که این محبوبیت
را ساختارمند میکرد خصوصیات نمادسازی رهبران و ایدئولوق انقالب اسالمی بود.
نمادپردازیهای رهبران انقالب بر مفاهیم دینی متمرکز بود و بازاندیشی و برساخت این مفاهیم دینری،
بسیج اجتماعی جامعه علیه رژیم پهلوی را در میردان سیاسری اجتمراعی تحرول یافتره دهره  81رقرم زد.
مصالفان رژیم از ابزارهای ایدئولوژی و تقویم و ماههای مقدس برای نفی ایدئولوژی سلطنت و حملره بره
شاه بهره میبردند (معدل.)454 :3112 ،
مهمترین نمادهایی که از سوی روشنفکران و روحانیان انقالبی مطرح بود نمادهایی مشتمل بر عاشورا،
کربال ،امام حسین(ع) ،یزید زمان و گل الله بود که در تسصیر اذهان ایرانیان در مقابله با سازمان سررکوب
رژیم پهلوی بسیار مؤثر واقع شد .در این میان به هر میزانی که دستگاه حکومرت از آیرینهرا و نمادهرای
باستانی و غربی برای تحکیم مشروعیت بهره میبررد بیشرتر بره چرالش کشریده مریشرد .از مهرمتررین
جشنهای نمادین رژیم پهلوی که سرمایهگذاری بسیاری روی آنصورت گرفت ،جشنهای  3811ساله بود
که با نظارهگری تودهها به اجرا درآمد .به باور «فرهنگ رجایی» جامعه و دولت پس از این جشنهرا رو در
روی هم قرار گرفتند و مصالفین مذهبی ساختار شاهنشاهی را در تااد با اسالم ارزیابی کررده و برا انتشرار
رسالههای متعدد این اقدام را محکوم کردند (رجایی.)339 :3112 ،
به واقع برگزارکنندگان جشنها و آیینهای نمادین رژیم پهلوی به سنتها و باورهای دینی مردم
توجهی نمی کردند و زمانی که مقابله با سنتهای دینی در برگزاری جشن هنر شیراز به اوج رسید ،تقابل
جامعهی در حال تحول ایران با این قبیل نمادسازیها مؤثر افتاد.
زبان و چهره یکی دیگر از تقابل های نمرادین میران رژیرم پهلروی و مصالفران برود .تکنروکراتهرای
تحصیلکرده غرب فاصله بسیاری با تودههای به حاشیه رانده جامعه داشتند .از میان وزیران آخرین کابینره
هویدا 55/5 ،درصرد آنهرا را تحصریلکردگران غربری تشرکیل مریدادنرد (بروجرردی .)315 :3118 ،ایرن
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تکنوکراتها در حوزه مسئولیت خود نیز از اختیار کافی برخوردار نبودند و در کشوری که مذه شیعه ،دین
رسمی اکرریت جامعه برود ،شراه و دولتمرردان او در حارور جمرع بره سرالمتی مهمانران خرود مشرروب
مینوشیدند و با همسران یکدیگر میرقصیدند (نیازمند.)183 :3111 ،
بیتوجهی به باورها و ذهنیت جامعه ،احساس حقارت و نگرانی را در میان مردم دامن میزد و کریری از
جامعه احساس میکرد که چهرهها و زبان حاکمان با آنها تفاوت ماهوی دارد .وجود لباسهای مد غربی و
سب زندگی غربگرایانه و وجود کازینوها ،سالنهای رقص و مراکز تفریحی از فاصله عمیقی میان
حکومت و جامعه خبر میداد.
زبان تفاخرآمیز شاه با مردم نیز فاصله میان رژیم و مرردم را بیشرتر مریکررد .بارهرا در مصراحبههرا و
سصنرانیها از نوسازیهای سریع و تغییر در استانداردهای زندگی و فرا رفتن از غربیها سرصن مریگفرت
(کاپوشینسکی .)98-96 :4999 ،مسألهای که با واقعیتهای حاشیهنشینان و آسری هرای نوسرازی سرریع
غیرواقعبینانه بود.
به واسطهی اقدامات غربگرایانه رژیم پهلوی ،تقابل میان دو باور و دو جهانبینی و دو چهرره بریش از
پیش خود را نمایان میساخت .اقردامات شراه در میردان سیاسری و اجتمراعی ،رژیرم پهلروی را روبرهروی
نمادهای اسالمی شیعی قرار داد .آیینهای مذهبی ،سب زندگی ،نوع سرصن گفرتن و اساسراً شریوههرای
مصرف ،میان حامیان رژیم و تودههای مصالف متفاوت بود.
این تقابل نمادین در دو چهره اصلی انقالب یعنی شاه و امام خمینی(ره) نیز نمایان بود .شاه سرنوشت
مشروعیت دولت خود را به نمادهای باستانی کوروش و فره ایزدی و آیینها و جشنهای باستانی گره زده
بود و امام(ره) به واسطه مالکیت مرجعیت دینی و سرمایه نمادین ،تمامی نمادهای رژیم پهلوی را با بحران
روبهرو ساخت و در آستانه شکلگیری جنبش از زبان و چهره تأثیرگذاری بر تودهها برخوردار شد .زیرا
نمادها و آیینهای اسالم شیعه برای ذهنیت جامعه جذابیتهای بیشتری پیدا کرد و به واقع جامعه ،تشنه
بازگشت به خویشتن اسالمی بود.
شاه با خوانشی جدید در همسوسازی جهان نمادین باستانی با غرب بره نبررد جهران نمرادین اسرالمی
شیعی رفت و به همسویی تاریصی ذهنیت ایرانیان با نمادهای اسالمی توجهی نکرد و هنگامی که طی دو
دهه ،ذهنیت جامعه تحت تأثیر تولید زبانی روشنفکران و رهبران نمادساز قرار گرفت ،دیگرر زمرانی بررای
اقناع سازی اذهان جامعه نداشت.
از ابتدای دهه  81شمسی ،چهره و زبان جامعه ایرانی در حال تغییر بود .به تدریج پارهای از جوانهرا برا
ظاهری مذهبی در مجامع عمومی و دانشگاهها ظاهر میشدند .بازتاب سصنان روشرنفکران مرذهبی نظیرر
علی شریعتی و بعدها زبان و چهره نمادین امام خمینی(ره) ،تحولی بنیادی در اذهران بسریاری از ایرانیران
پدید آورد و تمامی وجوه زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داد و از زمین به آسمان متصل ساخت .این اتصرال
میان زمین و آسمان از ذهنیتی تاریصی میان ایرانیان برخوردار بود .ذهنیتی که نمادهای اسالم شیعی را به
جهان باستان پیوند میزد .شاه به جای پیوند میان جهان اسالم و باستان به دنبرال پیونرد غررب و جهران
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باستان بود .همسوسازیی که امکان پیوند میان ایران و غرب را دشوار میکررد ،زیررا بسریاری از نمادهرای
ایران باستان نظیر بهمن ،سیاوش ،آناهیتا و فرهوشی در قامت مفاهیم اسالمی -شیعی نظیر امام علی(ع) و
امام حسین(ع) در ذهنیت ایرانیان تداوم یافته بود (نقیر زاده .)55-59 :3113 ،هرر چره شراه برا اقردامات
باستانگرایانه و غربگرایانه به دنبال ایجاد مشروعیت نمادین برای رژیم بود .در مقابل ،امام خمینری(ره) و
رهبران مذهبی با اتکا بر نمادهای اسالمی به سرعت ،گروههای اجتماعی جدید ،بازاریران و مهراجران بره
شهرهارا جذب خود میکردند .ویژگیهای شصصیتی امام(ره) به همراه زنردگی سراده و برا صرالبت وی و
تأکید بر عدالت اجتماعی سب جذابیتهای بسیاری بررای طبقره متوسر سرنتی و بازاریران و روحانیران
میشد و به مانند امام علی(ع) مظهر شجاعت و درستکاری و هوشمندی سیاسی برود (آبراهامیران:3115 ،
 .)688-685به لحاظ زیبایی شناسی در این سالها ،زبان و چهرره امرام و مرذهبیهرا نرزد جامعره ایرانری
مشروعیت نمادین پیدا کرد و اذهان را به تسصیر خود درآورد .این مشروعیت نمادین بهگونهای بود کره در
تقابل میان شاه و امام در سال  ،85شاه به یزید زمان و امام(ره) به امام حسرین(ع) زمران تبردیل شردند و
میدان سیاسی را بیش از پیش نمادین ساختند .شاه از فر و شکوه پادشاهی باسرتانی و عظمرت کروروش و
شاهنشاهی  3811ساله سصن میگفرت و امرام برر سرادگی و بریآالیشری ،والیرت و عردالت اسرالمی و
مظلومیت مردم تأکید میکرد .این نبرد نمادین در چهرهها و زبان و عمرل سیاسری برازیگران برهگونرهای
تشدید شد که قدرت حاکم را به سرعت واژگونه ساخت .زبان و قدرت برآمده از جهران نمرادین اسرالمی،
تمامی جهان نمادین پهلوی را فروپاشید و نمادهای انقالب آفرین امام بر ویرانههای نمادهای شاه بنا شد.
بهطور کلی به هنگام شکلگیری انقالب اسالمی ،مفاهیم و نمادهای شیعی با تالش روشنفکران و
روحانیان انقالبی به نبردی تمام عیار میان شاه و امام(ره) تبدیل شد .در سال  ،85حامالن نمادهای شیعی
بهعنوان مشروعترین افراد از نظر نفوذ کالم و عمل نزد اکرریت مردم برخوردار شدند و به لحاظ تاریصی
این روحانیان بودند که از بیشترین مشروعیت در پاسداری از نمادهای دینی نزد ذهنیت مردم برخوردار
بودند و امام خمینی(ره) بهعنوان عالیترین رهبر دینی و صاح سرمایههای فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی
و نمادین ،تقدسی پیامبرگونه پیدا کرد و هر سصن و عملش در مقابل شاه از جنبههای نمادین برای سلطه
بر اذهان برخوردار میگشت .سرمایه نمادین امام به او قدرتی میبصشید که زبان و عمل او در میدان
سیاسی دهه  81از نفوذی تاریصی برخوردار شود که در اذهان ایرانیان به امام حسینی(ع) در مقابل دستگاه
یزید زمان یعنی شاه قرار گیرد .در سال  85همگان از دریچه نگاه و زبان امام به آینده مینگریستند و
حتی تمامی گروههای سیاسی مصالف شاه که از بعد اعتقادات ایدئولوژی نیز با اندیشه امام همراه نبودند،
چارهای جز پذیرش رهبری امام نداشتند و رهبری وی را پذیرفتند.
نتیجهگیری
نبرد نمادین از پیش از انقالب اسالمی از سوی رژیم پهلروی و مصالفران در جریران برود .شراه در بیشرتر
سصنرانیها و نوشتههای خود بر نمادهای باستانی و آیینهای نمادین پیش از اسرالم تأکیرد مریکررد امرا
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ظهور رهبران فکری نمادساز طی دهه  11و  81شمسی ،اذهان ایرانیان را متحول ساخته و به تدریج مردم
را از توجه به نمادگرایی رژیم پهلوی رویگردان کردند .با تحول ذهنی مردم ،نمادهای اسالمی -شریعی در
سال  85در بسیج اجتماعی ایرانیان در مراسمهای چهلم شهدا و سوگواریهای شیعی نمایان شرد و مرردم
در باور خویش ،شاه را به یزید و شمر زمان و امام خمینی(ره) را به امام حسین(ع) و میدان مبارزه سیاسری
را به کربال و وارثین حسینی را پیروان امام تشبیه ساختند .امام(ره) نیز در تأثیرگذاری اسالم شیعی بر مردم
نقش برجستهای داشتند و در ذهنیت ایرانیان به قهرمان گمشده تاریصی برای نجات آنهرا از رهاشردگی و
رسیدن به رستگاری تبدیل شد .نگاهی به شعارهای انقالب اسالمی نیز تداعی کننده این نمادسازیهرا در
اذهان ایرانیان است .شعارهایی نظیر خمینی خمینی تو وارث حسینی /پهلوی پهلوی ترو وارث یزیردی یرا
شعار ،گر یار حسینی بپیوند به خمینی ،نشانی از زبان غال مبرارزان و تجلری عواطرف و احساسرات ملتری
است که مجموعهای از باورهای ذهنی نمادین را در قال زبان نمادین بیان میکررد .برهطرور کلری رژیرم
پهلوی با ارائه خوانشی نمادین از باستانگرایی و تجدد و بیتوجهی به اسالم شریعه از یکسرو و تحرول در
میدان سیاسی اجتماعی ایران طی دهه  11و  81شمسری و ظهرور روشرنفکران و روحانیران نمادسراز بره
رهبری امام خمینی(ره) از سوی دیگر ،سب تغییر باورهای ذهنی مرردم شردندو در نهایرت شکسرت شراه
زمانی رقم خورد که تسل بر اذهان ایرانیان را از دست داد .در چنین شرای جدیدی امام با بهررهگیرری از
فرصت پیش آمده و با اتکا بر جهان اسالمی  -شریعی و تررویج آن در میران ایرانیران ،میردان سیاسری و
اجتماعی دهه  81را تحت تأثیر خود قرار داد و قدرت فیزیکی و دستگاه سرکوب پهلوی را کار انداخت.
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