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چكیده
در باب توسعهنیافتگی و مشخصاً توسعهنیافتگی سیاسی جامعه ايرانی دو رويکرد وجود دارد :رويکرد اول
معطوف به عامل خارجی است که توسعه نیافتگی سیاسی را بر اساس نظريه استعمار و امپريالیسم و توهم
توطئه و زيادهخواهی بیگانگان توضیح میدهد .رويکرد دوم معطوف به عامل داخلی است که ريشه
توسعهنیافتگی سیاسی را در مشکالت داخلی ،ناتوانی و بیکفايتی نظام سیاسی قلمداد میکند .نوشتار
حاضر تالش دارد که ضمن تبیین تحلیل روش گفتمان در مقدمه ،نقش گفتمان توهم توطئه به عنوان
وجهی از رويکرد نخست در توسعهنیافتگی سیاسی ايران معاصر را مورد بررسی و ارزيابی قرار دهد .فرضیه
ای که مورد سنجش و آزمون قرار میگیرد آن است که گفتمان توهم توطئه با هدف قرار دادن فرهنگ
سیاسی و تخريب آن ،نظام سیاسی و اجتماعی ايران را از واقعیتهای اصلی توسعه نیافتگی سیاسی دور
میدارد.
کلید واژهها
تحلیل گفتمان ،توسعهنیافتگی سیاسی ،فرهنگ سیاسی ،فرهنگ ناسالم سیاسی ،توهم توطئه.
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مقدمه
به نظر میرسد که فضای سیاسی اجتماعی ايران از يک صد سال گذشته به اين طرف ،در
مسیر توسعه سیاسی خود با چالشها و موانع متعددی روبرو بوده است .در باب توسعهنیافتگی و
مشخصاً توسعه نیافتگی سیاسی دو رويکرد وجود دارد :رويکرد اول معطوف به عامل خارجی
است که توسعه نیافتگی سیاسی در ايران معاصر را بر اساس نظريه استعمار و امپريالیسم و
توهم توطئه و زيادهخواهی بیگانگان توضیح میدهد .رويکرد دوم معطوف به عامل داخلی است
که ريشه توسعه نیافتگی سیاسی را در مشکالت داخلی ،ناتوانی و بیکفايتی نظام سیاسی
قلمداد میکند .تحقیق حاضر تالش دارد که ضمن تبیین تحلیل روش گفتمان در مقدمه ،نقش
گفتمان توهم توطئه بهعنوان وجهی از رويکرد نخست در توسعه نیافتگی سیاسی ايران معاصر
را مورد بررسی و ارزيابی قرار دهد .فرضیهای که مورد سنجش و آزمون قرار میگیرد آن است
که گفتمان توهم توطئه با هدف قرار دادن فرهنگ سیاسی و تخريب آن ،نظام سیاسی و
اجتماعی ايران معاصر را از واقعیتهای اصلی توسعه نیافتگی سیاسی دور داشته است.
گفتار اول :مبانی نظري تحقیق
الف) نظریه گفتمان و تحلیل پدیدههاي سیاسی

نوشتار حاضر در تقرير و نگارش خود از روش تحلیل گفتمان سود میجويد .تحلیل گفتمانی
که بر پايه نظريه گفتمان مبتنی است ،روش نوينی در تحلیل سیاسی تلقی میشود .امروزه
بسیاری از پژوهشگران سیاسی از جمله محققان ايرانی ،به تحلیل پديدههای سیاسی از طريق
به کار گیری تحلیل گفتمان ،اهتمام میورزند .تحلیل گفتمان 1که امروزه به گرايشی بین
رشتهای 2در علوم اجتماعی تبديل شده است ،ريشه در جنبش انتقادی ،ادبیات ،زبانشناسی،
نشانه شناسی ،تأويل گرايی ،هرمنوتیک گادامر ،تبارشناسی و ديرينهشناسی میشل فوکو دارد
(مک دانل .)151 :1310،برای گفتمان تعاريف متفاوتی ارائه شده است که عبارتند از:
-1گفتمان به بررسی سیستماتیک يک موضوع مشخص و نیز به فعالیت عقلی بر يک اساس
منطقی و سازماندهی شده ،گفته میشود؛

1 - Discourse Analysis
2 - Interdisiplinary
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 -2گفتمان به فرآيندی متشکل از مجموعهای از فعالیتهای عقلی جزيی و نیز به مجموعه ای
از گفتارها گفته میشود که حول يک محور مشخص دور میزند؛
 -3گفتمان زبان خاصی است که هرکسی با آن صحبت میکند و به وسیله آن در برابر ديگران
موضعگیری مینمايد؛
 -4گفتمان نقطه تالقی و محل گردهمايی قدرت و دانش است ،گفتمان اساساً برخاسته از يک
اراده معطوف به قدرت است و منجر به باز تولید مناسبات قدرت میشود؛
 -5گفتمان بر اثر مجموعه ای از گفتارها البته در چهار چوب قدرت و دانش گفتمانی خاص
شکل میگیرد و مسلط میشود و هر گفتاری هم بايد در قالب آن ريخته شود تا فهم و درک
گردد .گاهی يک گفتمان يا سخن آن قدر قوی و مسلط است که مانع از شنیدن گفتار و يا
درک معنای زبان میشود؛
 -1هیچ گفتمانی تا همیشه مسلط و حاکم و فراگیر نخواهد ماند ،بلکه هر گفتمانی مربوط به
فرهنگ و دورانی خاص از فضای سیاسی و اجتماعی ،هستند (هوارث.)113 :1351 ،
روش تحلیل گفتمانی از نظر روششناسی دارای ويژگیها و خصوصیاتی است که اين روش را
از ديگر روشهای علوم اجتماعی متمايز میکند .بهطور مثال در نظريه گفتمان ،گسست
گفتمانها بهعنوان يک مفروض تلقی میشود ،در حالی که پیشفرض نظريههای تاريخی (همانند
فلسفه هگل) تداوم تاريخ و عدم گسست آنهاست .تحلیل گفتمانی دارای نحلههای گوناگونی
است ،به شکلی که استفاده از هر يک از آنها بهعنوان روش علوم اجتماعی نتايجی متمايز به
همراه خواهد داشت .مهمترين اين نحلهها عبارتند از :نظريه گفتمان در زبانشناسی ،نظريه
گفتمان نورمن کالف ،نظريه گفتمان فوکو و نظريه گفتمان الکالو و موفه (فرکالف.)52 :1311 ،
بنیانهای فکری تحلیل گفتمان فراتر از تحلیل متن يا نوشتار 1يا تحلیل گفتار است .در تحلیل
گفتمان تاکید بر اين است که رابطهای تعاملی بین متن 2و زمینه 3و رابطه تعاملی و ديالکتیکی
بین گفتمان ،قدرت ،معرفت و حقیقت وجود دارد .در تحلیل گفتمان ،مجموعه شرايط اجتماعی،
زمینه وقوع متن يا نوشتار،گفتار ،ارتباطات غیرکالمی و رابطه ساختار و واژهها در گزارههای کلی
نگريسته میشود .واژهها هر کدام به تنهايی مفهوم خاص خود را دارا هستند ،اما در شرايط وقوع و
1- Text Analysis
2- Text
3- Context
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در اذهان گوناگون ،معانی متفاوتی دارند .توصیف ،تفسیر و تبیین بخشی از فرآيند تحلیل گفتمان
هستند (حسینیزاده.)21 :1313 ،
روشی که در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفت ه نظري ه گفتم ان در زب انشناس ی ي ا نظري ه
گفتمان فرکالف نیست ،بلکه محور اصلی بحث نظريه گفتمان ارنستو الکالو و ش نتال موف ه اس ت
که نظريه بسط يافته گفتمان فوکو و تبارشناسی وی است .الکالو و موف ه روششناس ی را از نظ ر
روششناختی تعمیق و در حوزه علوم سیاسی بس ط و گس ترش دادن د .ارنس تو الک الو و ش نتال
موفه ،تا حد زيادی وامدار میشل فوکو هستند .فوکو در روششناسی خ ود ب هترتی ب س ه دوره را
گذارند :روش گفتمان و ديرينهشناسی ( ،)1515-1554برقراری رابطه عقیده و عمل ب ا رگ هه ای
تبارشناسی ( )1515-1510و باالخره استفاده از روش بارشناسی به وي ژه در ش کلگی ری مفه وم
«خود» و جنسیت ( .)1514-1511گفتمان مجموع گزارههای به هم پیوسته است ،چون گزارهه ا
مادی هستند و بنابراين ،با شرايط و زمینه تاريخی و زمانی گره خوردهان د.حکم ات م ه ر گفتم ان
است و چون شکل زبانشناسانه ندارد از نوع نشانه محسوب نمیشود ،بلک ه ن وعی ک نش کالم ی
است (.)Carrrtte, 2000:123
مهمترين ويژگی های کنش کالم ی عب ارت اس ت از :ال ف) ش رط ص دب و ک ذب را هم راه
خودشان دارند و بنابراين ،نیاز به صدب در زمینه خاص ندارند؛ ب) درج ه تکثیرش ان در س طح
جامعه زياد است و به زودی بین افراد و آحاد جامعه منتشر میش وند؛ ج) پیام دهای اجتم اعی
جدی دارند؛ چرا که از سازوکارهای حذف و طرد برخوردار هستند .از ديدگاه فوکو ،صورتبندی
گفتمانی به مجموعهای از ايدهها و مفاهیمی که مدعی تولی د دان ش در م ورد جه ان هس تند،
اشاره دارد (مارش واستوکر .)151 :1311 ،الکالو و موفه در نق د مارکسیس م جب ر ي ک س ويه
اجتماعی را رد و به جای رابطه يک سويه زيربنا و روبنا ،آن ه ا را ب ا مفه وم هژم ونی گرامش ی
ادغام میکنند .بنابراين ،وجود طبقات اجتماعی و عینی نفی میشود (نفی عینیتگرايی) .ه دف
الکالو و موفه در نقد مارکسیسم رسیدن به راديک ال دموکراس ی اس ت .براس اس اي ن نظري ه،
انسان ها در شرايط خاصی در موقعیت سوژگی قرار میگیرند .پس اين گفتمان است که انسانها
را در موقعیت سوژگی قرار میدهد .آنها اين ويژگی را موقعیتگذاری مینامند .شخصیت سوژه
تکه تکه است ،نه يکپارچه ،بنابراين ،خود سوژه واقعیت افسانه ای بیش نیست .از دي دگاه الک الو
هر سوژه ،سوژهای افسانهای است .مقصود از افسانه ،فضای بازنمايی است ک ه ه یچگون ه رابط ه
تداوم با عینیت ساختاری ،سلطه ندارد .سوژه حالت استعاری دارد؛ چون که ارتباط منطقی ب ین
4

Archive of SID

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحلیل گفتمانی نقش توهم توطئه و تأثیر آن بر...

گفتمان و بیقراری وجود ندارد .هر جامعه نیازمند اسطوره است .جامعهای که اسطوره ن دارد ي ا
قبرستان است ،يا تیمارستان .هر چه فضای اسطورهای وسیع تر شود ،حوزه عم ل س وژه بیش تر
میشود (.)Ibid:61-64
طبق نظريه گفتمان ارنستو الکالو و شنتال موفه ،ارائه تحلیل گفتمان با مؤلفههايی چون:
مفصل بندی ،دال مرکزی ،هژمونی ،سوژه يا فرديت و يا عاملیت ،غیريت و يا ضديت صورت
میگیرد:
 -1مفصلبندی :مفصل بندی به کار گردآوری اجزای گوناگون و ترکیب آنها در يک هويت
جديد اشاره دارد؛
 -2دال مرکزی :دال مرکزی نشانه ممتازی است که نشانههای ديگر حول آن انسجام میيابد.
 -3هژمونی :هژمونی يک گفتمان مبتنی بر انسجام معنايی دالهای ديگر حول دال مرکزی
است،در صورتی که يک گفتمان موفق شود ،با اتکا بر دال مرکزی خود مدلولهای مد نظر خود
را به دالهای گفتمانیاش نزديک کند ،آن گفتمان هژمونیک میشود .اما در صورتی که
گفتمان رقیب بتواند به کمک سازوکارهای مختلف،اين نظام معنايی را شالوده شکنی کند و
ساختارهای معنايی شکل گرفته در ذهنیت جمعی مردم را در هم بريزد،آنگاه اين گفتمان
هژمونی اش را از دست میدهد .بنابراين ،موفقیت گروههای سیاسی به توانايیشان برای تولید
معنا ،بستگی دارد؛
 -4سوژه يا فرديت يا عاملیت :اين مفهوم از مفاهیم کلیدی نظريه گفتمان است .سوژه همواره
در میان گفتمانهای مختلف در پی يافتن خويش است .سوژه خود را به واسطه يک چیز
خارجی میشناسد و اين چیز در نظريه گفتمان همان موقعیتهای سوژه است که گفتمانها آن
را فراهم میآورند؛
 -5غیريت و يا ضديت :غیريت در تحلیل گفتمان ،به گفتمانهای رقیب گفته میشوند .قواعد
بازی حاکم بر گفتمان حاکم با گفتمان رقیب ،مبتنی بر حاصل جمع جبری صفر خواهد بود
(.)Ibid:61-64
از انديشمندان و نظريهپردازانی چون :زلیک هريس ،بول و براون ،شیفرين و استابز ،تیم دان،
وان ديک ،میشل فوکو ،ارنستو الکالو ،شنتال موفه به نظريه پردازان اصلی گفتمان ياد میکنند.
اين روش تحلیلی در ايران مورد توجه محققان و پژوهشگران مسايل سیاسی از جمله محمدرضا
تاجیک و سید صادب حقیقت ،قرار گرفته است (سلطانی.)21 :1311 ،
5
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ب) به سوی یک نظریه مفهومي از توسعه سياسي
توسعه سیاسی به عنوان فرايندی ضروری در آغاز هزاره سوم میالدی از مباحث قابل تأمل
در کشور ما محسوب میشود .زيرا جامعه بشری در قرن بیستم ،فرايند گذار از سنت به
مدرنیسم را تجربه کرده و توسعه سیاسی الزاماً از نتايج اين تجربه و تحول بوده است.
در تعريفی که از سوی انديشمندان علوم اجتماعی و مشخصاً علوم سیاسی از توسعه سیاسی
به عمل آمده است،گفته شده که توسعه سیاسی فرآيندی است که زمین ه الزم را ب رای نه ادی
کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم میکن د ک ه حاص ل آن اف زايش توانمن دی ي ک نظ ام
سیاسی است .در فرآيند توسعه سیاسی بر فرهنگ سیاسی سالم ،ک ارآيی و ظرفی ته ای نظ ام
سیاسی برای انجام سیاستهای عمومی ،پیشی گرفتن الگوهای رفتاری نوين بر الگوهای س نتی
در رفتار سیاسی ،بر مؤلفههای دموکراسی مانند نظامهای چن د حزب ی ،رقاب ته ای انتخاب اتی،
ثبات سیاسی ،و پرهیز از تنش در ساختار سیاسی و گسترش جامعه مدنی تاکید میشود (ازکی ا
و غفاری .)45 :1311 ،در فرآيند توسعه سیاسی بر فقدان مؤلفهه ای فرهن گ سیاس ی ناس الم،
مؤلفههايی مانند :فرهنگ آمريت و تابعیت ،قانون گريزی ،ترس از قدرت ،انقیاد طلب ی ،تقلی د و
خرد ناورزی ،اسطوره سازی و اسطوره شکنی تاکی د م یش ود (ازغن دی .)11 :1315 ،در ابع اد
ديگر در فرآيند توسعه سیاسی بر متغیرهايی چون :عقالنیت ،دانش محوری ،دموکراس ی ،آزادی
اقتصادی ،نگرش حقوقی به انسان ،ساختار نظام سیاسی دو جانبه يا دموکراتیک ،س اختار س الم
نظام اقتصادی ،ساختار سالم نظام اجتماعی ،انفکاک ساختاری و تفکی ک س اختارهای نه ادی و
عدم بحران های نظام سیاسی مورد نظر پای (مشارکت ،مشروعیت ،کارآمدی ،نفوذ ،توزيع) تاکید
میشود (زيباکالم .)52 :1311،طبیعی است که فقدان هر يک از اين مؤلفهه ا در ي ک س اختار
نظام سیاسی موجب توسعهنیافتگی سیاسی میگردد.
با توجه به تعريف به عمل آمده از توسعه سیاسی ،اين وجه از توسعه در تحقق خود نیازمن د
شرايط و استلزام است .برخی از انديشمندان دانش سیاسی در دههه ای  40و  50ق رن بیس تم
همانندهانتینگتون و نلسون توسعه اقتصادی را شرط الزمی برای توسعه سیاسی دانستند .طب ق
باورهانتینگتون و نلسون؛ اگر هر اندازه يک نظام سیاسی از سادگی به پیچیدگی ،از وابستگی ب ه
استقالل ،از انعطاف ناپذيری به انعطافپذيری و از پراکندگی به يگانگی گ رايش پی دا کن د ،ب ه
همان نسبت به میزانی از توسعه سیاسی دست خواهد ياف ت (ق وام .)15 :1311 ،برخ ی مانن د
لوسین پای ،توس عه سیاس ی را متض من عب ور نظ ام سیاس ی از بح رانه ايی چ ون :هوي ت،
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مشروعیت ،مشارکت ،نفوذ و توزيع دانستهاند (همان .)11 :برخ ی ديگ ر مانن د آلمون د و پ اول،
مصلحت گرايی ،فعالیتهای دسته جمعی و میثاب با نظام سیاسی را شرط الزم توس عه سیاس ی
دانستهاند (همان.)11 :
اما در مراحل بعد و مشخصاً از دهه 10قرن بیستم مفهوم توسعه سیاسی به نحوی از انحا ب ا
مقوله فرهنگ سیاسی گره خورد .در اين دهه نظريهپردازانی چون :گابريل آلموند ،پ اول ،جیم ز
کلمن ،سیدنی وربا ،لوسین پای و تالکوت پارسونز ،فرهنگ سیاسی را زمینه ساز توسعه سیاس ی
تلقی کردند .فرهنگ سیاسی ب ه ب اور اي ن نظري ه پ ردازان عبارتن د از ي ک سلس له ايس تارها،
اعتقادات و عناصری است که به نظام سیاسی و اجتماعی معنی م یبخش ند .آلمون د و ورب ا ب ر
طبق ضوابط مزبور ،به سه نوع فرهنگ سیاسی بر خورد مینمايند ک ه عبارتن د از فرهن گه ای
محدود ،تبعی و مشارکتی .در اين میان آلموند و وربا در بررسیهای خ ود در م ورد پ نج کش ور
انگلستان ،آلمان ،آمريکا ،ايتالیا و مکزيک بدين نتیجه میرسند که علت عم ده توس عهنی افتگی
سیاسی در کشورهای جهان سوم مربوط به مسائل روانی ،تاريخی و فرهنگی است .آنچ ه مس لم
است در تعیین فرهنگ سیاسی و فرهنگی که به نحوی از آنجا بتواند به توس عه سیاس ی کم ک
نمايد ،عوامل بسیار زيادی چ ون :ش رايط ت اريخی ،جغرافی ايی ،س اختار اقتص ادی ،اجتم اعی،
سنتهای سیاسی ،آداب و رسوم و جامعه پذيری سیاسی دخالت دارند که تأثیر گذاری هر ي ک
از عوامل مزبور در جوامع گوناگون به يک نسبت و صورت نیست (همان.)11-15 :
از میان استلزاماتی که برای توسعه سیاسی در نظر گرفته شده است ،به نظر میرسد که فرهن گ
سیاسی توسعه يافته و سالم ،نقش زايدالوصفی برای توسعه سیاسی ايف ا م یکن د .ب ه عب ارت ديگ ر
فرهنگ سیاسی شرط اصلی و بستر ساز توسعه سیاسی و نظامهای سیاسی به مدد آن میتوانن د ب ه
مطلوبیتهای مورد نظر خود در مقوالتی چون توسعه اقتصادی ،توسعه و تغییر اجتماعی نايل ش وند.
در تعريف فرهنگ سیاسی گفته شده است که فرهنگ سیاسی به سمتگیریه ا ،ارزشه ا ،باوره ا و
ايستارهای سیاسی افراد نسبت به نظامی سیاسی گفته میشود که در آن زندگی م یکنن د .فرهن گ
گرايان متأخر ،فرهنگ گرايانی چون :مالینفس کی ،کلیف ورد گیرت ز ،گ ی روش ه و اس تانلی ه وفمن
فرهنگ را بر سیاست مقدم میدانند .آموزههای آن ان تح ت عن وان گفتم ان فرهنگ ی ع املی ب رای
تحوالت اجتماعی علیالخصوص توسعه سیاسی است (همان.)11 :
به اين ترتیب اگر بتوان گفتمان فرهنگ سیاسی را با شاخصههايی چون :ايس تارها ،الگوه ا،
ارزشها ،سمتگیریها ،شرط الزم و اصلی برای توسعه سیاسی دانست ،فقدان آن و اساساً نقش
7
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کم رنگ آن در يک جامعه سیاسی و مشخصاً برای نظام سیاسی کشورهای جهان سوم ،میتواند
عاملی برای توسعهنیافتگی سیاسی باشد .طبق تحلیل روش گفتمان ،توسعه سیاسی با توجه ب ه
مؤلفهها و متغیرهای موجود دخیل در خود ،خصلت گفتمانی دارد ،چرا که دالهای گون اگونی را
حول محور خود معطوف ساخته است .در اين راستا ،از تمامی مؤلفههای موجود و دخیل در امر
توسعه سیاسی ،میتوان از دال های شناور نام برد که ح ول مح ور دال مرک زی يعن ی فرهن گ
سیاسی گرد آمده اند .به عبارت ديگ ر ،فرهن گ سیاس ی را باي د دال مرک زی گفتم ان توس عه
سیاسی دانست که دالهای شناور اين گفتمان حول آن میچرخند .بن ابراين ب ا قلم داد ک ردن
فرهنگ سیاسی بهعنوان دال مرکزی در گفتمان توسعه سیاسی ،خود نیز در ابع اد گس ترده ت ر
خصلت گفتمانی میيابد و گفتمان توسعه سیاسی را در دل خود جای میدهد .ب ه اي ن ترتی ب
گفتمان فرهنگ سیاسی که به وسیله سازههای دانايی که مت أثر از ارزشه ا ،س مت گی ریه ا،
الگوها و ايستارهای يک جامعه سیاسی است ،تولید قدرت میکند و وضعیت هژمونیک ب ه خ ود
میگیرد.
برای فضای سیاسی اجتماعی کشوری چون اي ران ،فرهن گ سیاس ی ،ش رط الزم و اساس ی
برای توسعه سیاسی است .قراين و شواهد نشان میدهند که حت ی فرهن گ سیاس ی در فض ای
سیاسی اجتماعی بعد از انقالب نیز بستر ساز ساير مقوالتی از جمله توس عه و تغیی ر اجتم اعی،
توسعه اقتصادی و مآالً توسعه سیاسی است .اما اين نکته در خور بیان است که ،فقدان گفتم ان
فرهنگ سیاسی حتی برای کشورهای جهان سوم امری مفروض نیست ،اساساً اين فقدان و نقش
تخريبی آن ،ناشی از آسیبها ،سمت گیریها و نگرشه ای تق ابلی گفتم ان رقی ب اس ت ک ه
فرهنگ سیاسی را مورد هدف قرار میدهد .در اين راستا آنچه به عن وان ي ک فرهن گ نوظه ور
توانسته است دال مرکزی گفتمان توسعه سیاسی يعنی فرهنگ سیاسی را مورد هدف قرار دهد،
و نقش آن را کم رنگ و مآالً جانشین آن گرديده اس ت ،گفتم ان ت وهم توطئ ه م یباش د ک ه
بسیاری از کشورهای جهان سوم و مشخصاً ايران مبتال به عارض ه آنن د .اساس اً گفتم ان ت وهم
توطئه در فضای سیاسی و اجتماعی ايران معاصر ،با توسل و استعانت ب ه س ازهه ای دان ايی در
طول تاريخ معاصر ايران و مآالً تولید قدرت در موازات فرهن گ سیاس ی حرک ت ک رده اس ت و
سمت گیریهای آن به عنوان گفتمان رقیب برای به سلطه گرفتن فرهنگ سیاسی س الم ،ت ومم
با تقابل و چالش بوده است .حال بايد دانست که گفتمان توهم توطئه چیست ،دالهای کدامند

1

Archive of SID

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحلیل گفتمانی نقش توهم توطئه و تأثیر آن بر...

سازههای دانايی و وضعیت هژمونیک و تولید قدرت آن چگونه صورت م یگی رد ک ه براين د آن
موجب توسعهنیافتگی سیاسی است؟
گفتار دوم  :تحليل گفتمان توهم توطئه و نقش آن در توسعهنيافتگي سياسي
گفتمان توهم توطئه 1روشی تبیینی و ذهنی است که بر اساس آن وقايع و ح وادث مختل ف
با توجه به يک عامل عمده يعنی توطئه تجزيه و تحلیل میش ود و ب ه عل ل و عوام ل ديگ ر در
وقوع رخدادها و حوادث توجهی نمیکند (غفاری .)13 :1314 ،بهعب ارت ديگ ر تئ وری توطئ ه،
چارچوب و پارادايمی از تجزيه و تحلیل وقايع ،حوادث و پديدههای حیات بشری است که طب ق
آن تنها عامل موثر و رقم زننده سرنوشت اي ن گون ه وق ايع و ح وادث در عرص هه ای مختل ف
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره ،دستهای پنه ان ،اق دامات و نقش هه ای پلی د و
غالباً مخفیانه و غیر واقعی توطئه گران اعم از قدرتها و کشورهای بزرگ برخی افراد و گ روهه ا
انجمنهای پنهانی و کانونهای توطئه گر است که برای رسیدن به اهداف شوم خود در تالش و
تکاپو هستند (همان.)13 :
گفتمان توهم توطئه که منشأ تولید دانش و قدرت خود را از مکانیسمها و سازهه ای دان ش
توطئه محوری در تاريخ سیاسی و اجتماعی معاصر اخذ کرده است ،توجه اصلی کارگزاران اي ران
معاصر را از واقعیتهای اصلی توسعهنیافتگی سیاسی که بر رويکرد داخل ی و گفتم ان نگ اه ب ه
خويشتن تکیه دارد ،دور نموده است.
دالهای که در پیرامون گفتمان توهم توطئه قابل مفصل بندیاند عبارتند از دالهای ش ناور
و دال مرکزی .در اين میان از مقوالتی چون :ترادفات ت وهم توطئ ه ،ان واع توطئ ه ،خصوص یات
توطئه گران به دالهای شناور نام برد که حول محور دال مرکزی که همان اهداف توطئه ب اوری
است ،قرار گرفتهاند .وجود اين گونه دالها مفصل بندی شده در کنار سازههای دانايی که تولید
قدرت میکنند ،به توهم توطئه خصلت گفتمانی میدهد.

1 - Conspiracy Theory
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الف) تعاریف دالهای شناور در گفتمان توهم توطئه
 -8ترادفات توطئه
در منابع و آثاری که به تئوری توطئه پرداختهاند مترادفهايی از اين قبیل برای آن بیان
شده است که عبارتند از :طرح پنهانی ،1توطئه چینی ،2تبانی ،3دسیسه ، ،4گروه توطئه گر،5
سبک پارانويدی ،توطئه انديشی يا توطئه باوری ،ذهنیت توطئه انديش ،دست پنهان ،توطئه
گرايی و گفتمان دايی جان ناپلئون ،عمال خارجی ،جاسوس ،خطر بیگانگان ،دشمن ،خائن ،سر
سپرده ،وابسته ،اسرار ،مهره ،نقشه ،عروسک ،آلت دست ،پشت پرده ،پشت صحنه ،نوکران
استعمار ،امپريالیسم ،ستون پنجم ،عوامل نفوذی ،روباه مکار ،دست پنهان ،مزدور ،بیگانه ،کار
کار انگلیس است ،دست انگلیسیها و .)Pipes,1998: 9( ....
 -2انواع توطئه
توطئهها بهطورکلی به دو دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:
 )1توطئههای کوچک :که به دنبال رسیدن به امری کوچک و تحقق خواستهای شخصی مانند
رسیدن به قدرت،کسب ثروت و نظاير آن هستند (.)Pigden,1993: 4
 )2توطئههای بزرگ :که به دنبال اهداف بزرگ و گستردهاند و در پی ايجاد تغییر و تحول
اساسی و ساختاری مانند نابودی يک قوم يا مذهب يا تغییر يک نظام سیاسی و نظاير آن
هستند .اين گونه توطئهها در مقیاسی وسیع از جانب افراد ،گروهها ،کانونها ،حکومتها و
کشورهايی که توطئه گر خوانده میشوند ،در داخل کشورها و در سطح و ابعاد بینالمللی برای
رسیدن به اهداف و مقاصد خاصی به ضرر ديگران به کار گرفته میشوند و در اين باره شیوهها،
ابزارها و انگیزههای مختلفی دخیل هستند (.)Ibid: 4
 -9خصوصيات توطئه گران
توطئه گران دارای خصوصیاتی از قبیل شیطان صفتی ،مکاری ،حیلهگری ،اقتدار،
قدرتمندی ،توانايی در دور انديشی و طراحی و هدايت نقشههای پیچیده هستند .آنها با
انگیزههای مختلف به توطئه چینی و توطئهگری میپردازند .توطئهگران برای رسیدن به اهداف
1- Plot
2- Machination
3- Collusion
4- Intrigue
5- Cabal
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شوم خود به شیوهها و ابزارهای توطئه آمیز از قبیل کشتار ،نسلکشی ،غارت و چپاول ،خدعه و
نیرنگ ،جنگ و آشوب ،ايجاد و گسترش بیماریهای واگیر ،قحطی و گرسنگی ،بحرانهای
مختلف فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی و غیره متوسل میشوند (گارودی.)51 :1311 ،
ب) تعریف دال مرکزی در گفتمان توهم توطئه
دال مرکزی در گفتمان توهم توطئه ،همان اهداف توطئه باوری است .تئوری توطئه ناظر بر
تحقق اهداف زير است:
 -1توجیه ضعفهای داخلی و کاستن از انتقادات :با وجودی که در برخی مواقع واقعاً توطئه
موجب ناکامی در تحقق بعضی از اهداف میشود ،اما عمدتاً علت ناکامیها ريشه در مشکالت و
ناتوانیهای داخلی دارد .لیکن تمايل سیاستمداران و مردم اين است که آنها را به توطئههای
بیگانگان نسبت دهند (ازغندی.)15 :1315 ،
 -2ساده کردن تحلیل مسايل و ايجاد حالت اقناع :تحلیل و تبیین پديدههای اجتماعی و
رخدادهای سیاسی امری پیچیده و نیاز به ذهنی انديشمند دارد .با نسبت دادن ناکامیها به
بیگانگان هم امر تحلیل و هم درک آن برای عامه ساده تر میشود.
 -3ايجاد نفرت روانی از مخالفین و رقبا :با توجه به جو غالب که در جامعه علیه بیگانگان وجود
دارد ،به سادگی میتوان انديشهها ،جريانات و شخصیتهای مختلف را با منسوب نمودن آنان به
بیگانگان يا جیره خوار انگلیس يا آمريکايی نامیدن ،آنها را سرکوب کرد و بین آنها و مردم نوعی
فضای عدم اعتماد به وجود آورد (همان.)15 :
ج) منشأ سازههای دانایي و توليد قدرت در گفتمان توهم توطئه
طبق نظر ارنست الکالو ،موفه و فوکو ،کار ويژه اصلی نظريه گفتمان ،ايجاد دانش و سپس
تولید قدرت است .ايجاد دانش در اين فرآيند به وسیله سازههای دانايی و ديالکتیک زبان و
محتوا صورت میگیرد که مآالً منجر به تولید قدرت میشود .حال بايد دانست که نظريه توهم
توطئه بهعنوان يک رويکرد گفتمانی در فرهنگ سیاسی ايران ،منشأ دانايی و مآالً تولید قدرت
را از چه مکانیسمها و سازههايی اخذ میکند .اين نکته گفتنی است که وقتی نظريه توهم
توطئه با توسل به سازههای دانايی و دالهای مفصل بندی شده ،ايجاد دانايی و سپس تولید
قدرت میکند ،تبديل به گفتمان رقیب میگردد .کار ويژه اين گفتمان نوظهور ،تولید فرهنگ
سیاسی جديد است که فرهنگ سیاسی سالم و غالب جامعه که از استلزامات الزم و اصلی
11
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توسعه سیاسی است را مورد هدف قرار میدهد و آن را ساخت شکنی میکند .نکته ديگر آنکه
در اين جاست که اين فرهنگ سیاسی جديد با توهم توطئه باوری ،در برابر ضديت و رقیب خود
که همان گفتمان نگاه به خويشتن است ،قرار میگیرد و با بازتولید خود از نقش گفتمان نگاه به
درون در امر توسعهنیافتگی سیاسی میکاهد و بر نقش زايدالوصف خود در امر توسعهنیافتگی
سیاسی میافزايد.
نقش چهار دسته عوامل را میتوان برای سازهها و ايجاد دانايی و سپس تولید قدرت در
گفتمان توهم توطئه در نظر گرفت که قابلیت مفصل بندی دارند .در اين میان دسته اول عامل
ايجاد دانايی و سازههای دانش مربوط به آثار نظريه پردازان توهم توطئه است که فرهنگ
سیاسی کشورهای جهان سوم قادر نبودهاند از جاذبه تأثیر آن در توجیه توسعهنیافتگی سیاسی
دور بمانند .دسته دوم عامل ايجاد دانايی مربوط به مثلث ايجاد توطئه (امپريالیستها،
صهیونیستها و فراماسونرها) است .دسته سوم عامل ايجاد دانايی مربوط به خاستگاههای توطئه
باوری (روانشناختی ،جامعه شناختی و سیاسی) دانست .دسته چهارم عامل ايجاد دانايی مربوط
به آثار نويسندگان داخلی در طول تاريخ سیاسی اجتماعی معاصر ايران است که مبنای سازه
دانايی و تولید قدرت در گفتمان توهم توطئه آن هم برای هدف قرار دادن و تخريب فرهنگ
سیاسی شده است .بنابراين سازههای ايجاد دانش و تولید قدرت با تجمیع اين عوامل و
سازههای دانش مربوط به آنان تمهید يافته است و بی شک گفتمان توهم توطئه را بايد برآيند
منطقی آن دانست.
 -8دسته اول سازههای دانش در شکل گيری گفتمان توهم توطئه
آن چنانکه گفته شد دسته اول عامل ايجاد دانايی و سازههای دانش ،مربوط به آثار نظريه
پردازان توهم توطئه است که مفصلبندی شدهاند .در اين زمینه نظريهپردازانی چون:هافستادر،
دانیل پاپیز ،چارلز پیگدن ،پوپر ،زونیس وجوزف ،تعاريف خاصی را در باب توهم توطئه اراده
دادهاند به اين معنی که تالش نظری آنان منشأيی برای سازه دانايی و تولید قدرت در گفتمان
توهم توطئه شده است.
 -8-8تعریفهافستادر از توطئه
گفته شده است که ريشه مطالعات مربوط به تئوری توطئه به مقاله کالسیک مورخ پر آوازه
آمريکايی ريچاردهافستادر بر میگردد که آن را در سال  1552با عنوان «سبک پارانويدی در
سیاست آمريکا» نوشت و از تئوری توطئه به عنوان سبک و شیوه تجزيه و تحلیل حوادث و
12

Archive of SID

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحلیل گفتمانی نقش توهم توطئه و تأثیر آن بر...

مسائل تاريخی ياد کرد.به گمانهافستادر ،مناديان اين سبک در همه کارها میل به اغراب دارند
و به همه چیز به ديده شک مینگرند و خیاالت وهم انگیز میبافند .اين مقالههافستادر با
گذشت زمان جای خود را در میان منابع و مطالعات مربوط به تئوری توطئه باز کرد و ساير
نويسندگان نیز به اشکال مختلف از الگوی تحلیل و تبیین او در بررسی اين پديده استفاده
کردند (.)Hofstadter,1965: 3-14
به نظرهافستادر ،نیروهای دست راستی در آمريکا در طی تاريخ همیشه گمان کردهاند که به
کام توطئه ای بینالمللی رانده میشوند .به نظر او در سبک پارانويدی سیاست آمريکايی در
قرن نوزدهم توطئه گران و عامالن اصلی اين توطئهها ،فراماسونها و کاتولیکها دانسته
میشدند ،اما در نیمه سده بیستم جای خود را به يهودها ،کمونیستها و مأموران داخلی آنها
دادهاند (.)Ibid: 3-14
 -2-8تعریف دانيل پایپز از توطئه
دانیل پايپز در تعريف توطئه میگويد که يک توطئه شامل دو يا چند نفر توطئه گر است
که با يکديگر و به صورت پنهانی به دنبال دستیابی به هدفی ممنوعه و غیر قانونی هستند .او
تئوری توطئه را آن برداشت ذهنی از توطئه قلمداد میکند که وجود خارجی ندارد .پايپز از
تجزيه و تحلیل مبتنی بر توطئه باوری به عنوان روشی ياد میکند که مهمترين عامل در تبیین
وقايع و حوادث جهان اهمیت دادن به نقش توطئه گران در آنهاست (.)Pipes,1998: 10
 -9-8تعریف چارلز پيگدن از توطئه
به نظر چارلز پیگدن توطئه طرحی مخفیانه از سوی گروهی از مردم است تا بتوانند از طرب
اقدامات غالباً پنهانی و نهان خود بر حوادث و رخدادها تأثیر بگذارند .به نظر پیگدن توطئه
همواره در حوزه سیاست در معرض سوء ظن و بد گمانی قرار دارد (.)Ibid: 4
 -4-8تعریف پوپر از توطئه
برداشت و تعبیر کارل ريموند پوپر درباره توری توطئه به اين شکل است که طبق
تحلیلهای توطئه باورانه هر چه در اجتماع اتفاب میافتد ،نتايج مستقیم نقشههايی است که
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Archive of SID

فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال پنجم ،شماره  ،11زمستان 1931ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افراد يا گروههای نیرومند طرح ريزی کردهاند .به نظر پوپر ،اين گونه تبیینها گسترش زيادی
پیدا کرده است و او تئوری توطئه را گونه ای ابتدايی از خرافه میداند .پوپر ادامه میدهد که
تئوری توطئه در شکل جديد آن ،نتیجه بر جسته دنیوی شدن خرافههای دينی است .باور
داشتن به خدايان هومری که توطئههای آنها مسؤول تقلبات جنگهای تروا بوده است ،اکنون از
میان رفته است ولی جای خدايان ساکن کوه اولیمپوس هومری را اکنون ريش سفیدان دانی
کوه صهیون يا صاحبان انحصارها يا سرمايه داران يا استعمار گران گرفتهاند (پوپر.)425 :1313،
 -5-8تعریف زونيس وجوزف از توطئه
زونیس وجوزف تئوری توطئه را الگويی از استدالل و تجزيه و تحلیل در باره جهان ،پديدهها
و حوادث مختلف آن میدانند که عنصر اصلی و موثر در اين تبیینها و نگرشها تاکید بر عامل
توطئه است .به نظر آنان تئوری توطئه متشکل از چهار عنصر اصلی است که عبارتند از:
 )1گردهمايی تعدادی از بازيگران؛  )2توافق پنهانی؛ )3رسیدن به يک هدف مخفیانه؛ )4هدف
غیر قانونی و پلید (.)Zonis,1994: 444
 -2دسته دوم سازههای دانش در شکلگيری گفتمان توهم توطئه
آن چنانکه گفته شد دسته دوم عامل ايجاد دانايی و سازههای دانش ،مربوط به مثلث ايجاد
توطئه است که در قالب :امپريالیستها ،صهیونیستها و فراماسونرها قابل مفصل بندیاند .اين
مثلث با سازههای مخصوص به خود ،نقش زايدالوصفی را در ايجاد توهم توطئه ايفا میکند.
 -8-2امپریاليستها
منظور از امپريالیستها کسانی هستند که به دنبال گسترش سلطه و نفوذ خود هستند و
برای رسیدن به اهداف و منافع خويش در ساير مناطق و کشورهای دنیا به دنبال اعمال سلطه و
قدرت میگردند و در اين زمینه از شگردها و ابزارهای مختلف استعماری بهره میگیرند .در
فرهنگ سیاسی عربی و ايرانی امپريالیستها شامل کشورهايی مانند انگلستان ،روسیه ،فرانسه و
در نیم قرن اخیر بیشتر اياالتمتحده آمريکاست .بیشترين نقش توطئهگری را قدرتهای
خارجی بزرگی نظیر انگلیس و آمريکا بهدلیل پیشینه و سابقه گسترده توطئهها و دسیسههای
واقعی در خاورمیانه به خود اختصاص دادهاند .از سوی ديگر در بین گروهها و کشورهای چپ
14
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گرا برخی کانونها و محافل سرمايهداری غرب مانند شورای روابط خارجی آمريکا ،کمسیون سه
جانبه در معرض اتهام توطئه گری هستند (اسکالر.)15-20 :1315 ،
 -2-2صهيونيستها
صهیونیستها و يهودیها نیز از جمله توطئهگران در تئوری توطئه بینالمللی و منطقه
خاورمیانه هستند .صهیونیسم در قاموس خاورمیانه يعنی اينکه يهوديان بر اساس برنامه و
نقشهای دقیق و متمرکز به دنبال ايجاد دولت بزرگ اسرائیل و تبديل آن به مهمترين قدرت
دنیا هستند .يهوديان از دير باز و بهطور گسترده در جوامع مختلف متهم به توطئهگری بودهاند.
آنان به ايجاد اغتشاش ،بحران اقتصادی ،طاعون ،گرفتن خون از فطیر و دهها جنايت ديگر متهم
شدهاند .صهیونیستها به خاطر عملکرد فاجعه آمیز و تومم با توطئههای واقعی خود اعم از ترور
و قتل عام فلسطینیان ،جايگاه خاص را در تئوریهای توطئه خاورمیانه به خود اختصاص
دادهاند .اساس و مبنای تکوين و گسترش هرچه بیشتر تحلیلهای مبتنی بر توطئه باوری در
باره صهیونیسم و يهودیها مبتنی بر انتشار کتابی در اوايل قرن بیستم با عنوان پروتکلهای
شیوخ صهیون يا عناوينی مشابه است .اين پروتکلها شامل  24بند است که در صحت اصالت
آنها ترديد وجود دارد .روژه گارودی که منتقد سیاستهای اسرايیل است ،اين پروتکلها را
جعلی و ساختگی دانسته است .در اين پروتکلها آمده است که گروهی از رهبران يهودی دور
هم جمع شدهاند و تصمیم دارند با توطئههای خود کنترل جهان را در دست گیرند .نشانگان
بارز ايجاد توهم توطئه به وسیله صهیونیسم و يهود ،در دوران رضا شاه نمود يافته است .مثالً
گفته شده است که پدران و اجداد چند تن از افراد کابینه رضا شاه از يهوديان جديد االسالمند.
از سوی ديگر ،گفته شده است که سر ريدر بوالرد چند وزير کابینه محمد علی فروغی را يهودی
االصل میدانست .در بعد ديگر ،گفته میشود که هفته نامه شماره  43ايران باستان ،تعطیل
شدن يکی از اعیاد ايران در مدارس يهوديان را ناشی از توهم يهودی دانسته است (گارودی،
.)22 :1314
 -9-2فراماسونرها
يکی ديگر از محافل و کانونهايی که نقش توطئهگری در تحلیلها و تبیینهای مبتنی بر
توطئه باوری در سطح جهانی ايفا میکند و در کشورهای مختلف اعضای آن در معرض اتهام
15
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توطئهگری قرار دارد ،تشکیالت فراماسونری است .ريشه و اساس پیدايش آنها چندان معلوم
نیست ،اما ابتدا به عنوان يک گروه صنفی معماری و بنايی در لندن فعالیت میکردند و بعد به
کشورهای اروپايی و آمريکا گسترش پیدا کردند .اين گروه با پیدايش عصر روشنگری و رنسانس
شکل نوينی يافتند و به تدريج بهصورت يک تشکیالت و محفل سیاسی روشنفکری در آمدند و
در سطح جهانی فعالیت خود را گسترش دادند .به اعتقاد برخی ،فراماسونری نوين نهادی
برخاسته از تمدن بورژوازی دو رويه غرب است که به عنوان ابزار در خدمت اهداف استعماری
آن فعال است .اعتقاد به نقش توطئه گری فراماسونرها در تئوریهای توطئه کشورهای مختلف
جهان در حد وسیعی وجود دارد .در ايران به لژها و دورهها و مجمع آدمیت و ملکم خان به
تشکیالت فراماسونری نام بردهاند .از مصاديق بارزی که توطئه باوری را به فراماسونرها نسبت
میدهد ،بايد از ديدگاه شخص شاه ايران و يکی از نخست وزيرانش به نام جعفر شريف امامی
نام برد .مثالً محمد رضا شاه ايجاد قیام  15خرداد را به توطئه فراماسونرها نسبت میدهد .جعفر
شريف امامی در دوران نخست وزيری خود ،نقش خاصی را برای فراماسونرها در ايجاد
جريانهای انقالبی قائل است (حائری.)25-21 :1311 ،
 -9دسته سوم سازههای دانش در شکل گيری گفتمان توهم توطئه
دسته سوم عامل ايجاد دانايی و سازههای دانش ،مربوط به خاستگاههای توطئه باوری است
که در سه وجه روانشناختی ،جامعه شناختی و سیاسی نمود میيابند و مفصل بندی میشوند.
 -8-9خاستگاه روانشناختي توطئه باوری
روانشناسان و روانکاوان توطئه باوری را بیشتر به انسانهايی نسبت میدهند که دچار
حاالت پارانويدی و توهم آمیز هستند .به نظر آنان حاالت توهمی در برخی افراد مبتنی بر بی
اعتمادی،بد گمانی و سوءظن نسبت به ديگران بوده و ناشی از نگاه و تفسیر بدبینانه آنان نسبت
به پديدههای و دنیای پیرامونشان است .اين گونه انسانها با روی آوردن به يک رشته خیاالت
بیهوده و نسبت دادن سوءظنها و بد گمانیهای خود به ديگران ،زمینه را برای پذيرش توطئه
باوری فراهم میکنند ( .)Robins, 1997: 3-4اين گونه افراد با فرافکنی در صدد ايجاد نوعی
همبستگی سیاسی و اجتماعی با هدف سرپوش گذاشتن به مشکالت خويش هستند .چنین
توهمی بیشتر در گروههايی چون :بنیادگرايان مذهبی شامل يهودی ،مسیحی و مسلمان،
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ناسیونالیستهای افراطی ،محافظه کاران راست گرا ،چپهای افراطی ،اقلیتهای قومی و نژادی
و افرادی که به داليلی از تجزيه و تحلیل مسائل سیاسی عاجز و ناتوانند ،ديده میشود
(شاملو.)210 :1314،
 -2-9خاستگاه جامعهشناختي توطئه باوری
در اين ديدگاه آنچه دردرجه اول اهمیت دارد ،شرايط بحرانی ،نابسامانیهای اجتماعی و
اقتصادی ،تبعیضهای نژادپرستانه ،بروز اختالالت و مشکالت حاد در روال عادی زندگی و نظاير
آن در جوامع مختلف است .در چنین برههها و دورههايی که بحران جنگ ،اقدامات تروريستی
شديد و هرجومرج در دنیا پیش آيد ،احساس نا امنی و اضطراب ناشی از چنین شرايطی و
احساس خطر نسبت به تهديد دشمنان و بیگانگان افراد را به طور طبیعی به ارائه تحلیلها و
تفسیرهای مبتنی بر توطئه باوری سوب میدهد (.)Pipes,1998: 9
 -9-9خاستگاه سياسي توطئه باوری
در اين ديدگاه توطئه باوران و ارائه دهنگان تحلیلهای مبتنی بر توطئه باوری به طور
آگاهانه و عمدی از اين ابزار برای رسیدن به مقاصد و اهداف سیاسی خود استفاده میکنند.
توضیح اينکه سیاستمداران با ايجاد دشمن فرضی و تبلیغات گسترده در اين باره و مقصر جلوه
دادن آن در ارتباط با حوادث و مشکالت و ارائه انواع تفسیرهای مبتنی بر توطئهها و دسیسهها
دشمنان سعی میکنند در جامعه همبستگی اجتماعی و سیاسی ايجاد کنند ،يا برای سرپوش
گذاشتن به مشکالت خويش اذهان را به سوی ديگران منحرف سازند (.)Ibid: 191
 -4دسته چهارم سازههای دانش در شکل گيری گفتمان توهم توطئه
دسته چهارم عامل ايجاد دانايی و سازههای دانش در شکل گیری گفتمان توهم توطئه ابتدا
در آثار برخی از نويسندگان اجتماعی و سیاسی تاريخ معاصر و سپس در آرا و عقايد برخی از
گروهها و جناحهای موجود سیاسی مانند چپگراها ،ملیگراها و سلطنت طلبان ،مفصل بندی
میگردند .توطئه باوری را بايد چاشنی و نکته اصلی اين وجه از سازههای دانايی دانست که
مساهمت آنان منجر به تقويت توطئه باوری در فرهنگ سیاسی ايران شده است .وجه تمايز اين
طیف از سازههای دانش در تولید قدرت برای گفتمان توهم آن است که برخی دست انگلستان را
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در ايجاد توهم برجسته ساختهاند و برخی هم دست روسیه را .در اين میان از آثاری چون ،رمان
دايی جان ناپلئون اثر ايرج پزشک زاد ،کتاب دست پنهان انگلیس اثر خان ملک ساسانی ،کتاب
هشت جلدی تاريخ روابط سیاسی ايران و انگلیس در قرن  ،15اثر محمود محمود ،کتاب
حقوببگیران انگلستان در ايران اثر اسماعیل رايین ،کتاب چهره حقیقی مصدب السلطنه اثر حسن
آيت ،وصیتنامه پطر کبیر و خاطرات الهوتی و نیز انعکاس سنت اساطیری در برخی از آثار
تاريخی و ادبی  ،نقش قابل مالحظه ای را در ترويج گفتمان توطئه ايفاء کردهاند .ضمن آنکه
برخی از گروهها و جناحهای موجود در موضع گیریهای خود آن هم در بستر تحوالت سیاسی و
اجتماعی تاريخ معاصر ايران ،به گونهای غیر واقعبینانه خود را مروج فرهنگ توهم توطئه نشان
دادهاند.
د) سازههای دانش مربوط آثار نویسندگان اجتماعي و سياسي تاریخ معاصر
 -8رمان دایي جان ناپلئون،اثر ایرج پزشک زاد
اين رمان در فرهنگ سیاسی ايران ،نماينده توطئه انگلیسی و دخیل دانستن دست پنهان
انگلستان در همه امور قلمداد شده است .اگر چه اين رمان را ايرج پزشک زاد در رد و نقد
فرهنگ توهم توطئه به نگارش و سپس در قالب فیلمی به اکران در آورده است ،اما اين اثر در
برخی موارد آن هم با سو برداشتها از محتوای کتاب و فیلم ،مکانیسمی برای تقويت توهم
گرديد .داستان رمان ،درباره يک خانواده اشرافی و آريستو کرات است و از قرار معلوم انعکاس
دهنده ديدگاه اشرافیت در تجزيه و تحلیل مسائل سیاسی است .شخصیت اصلی داستان
شخصی از خانواده اشرافی است که باز نشسته ژاندارمری است که خود را ناپلئون میپندارد و
بین زندگی خود و اين قهرمان فرانسوی شباهتهای بسیاری احساس میکند .شخصیت داستان
بنا به روايت پزشک زاد ،دارای احساسات ملی گرايی موهوم و شخصیت عجیبی است .نکته در
خور توجه درباره او اينکه هرچند اين دايی جان ،ادعاهای ملی گرايی دارد ،اما برای خود اسم و
نام خارجی انتخاب کرده و با چنین هويتی با دشمنان خارجی مملکت خود يعنی انگلیسیها
آن هم در عالم تخیل ،در نبرد است و بد گمانی و سوظن شديدی نسبت به آنان دارد .در
قسمتی از رمان ،او به امید اينکه از تعرض و غضب انگلیسیها نجات يابد ،نامه ای به هیتلر
مینويسد و از او تقاضای کمک در جهت محافظت و مراقبت از خويش میکند .دايی جان
ناپلئون تمامی وقايع و حوادث کوچک و بزرگی را که به وقوع میپیوندد ،ناشی از دست پنهان و
11
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دخالت انگلیسها میداند .او در نگرش توطئه پندارانه خود ،آن چنان افراطی است که حتی به
اعضای نزديک خانواده خود ظنین است و آنها را ايادی انگلستان میپندارد .اين گونه نگرش
پارانويدی به نقش انگلستان در امور مختلف ،بازتابی از واقعیتهای اجتماعی و تاريخی موجود
در فرهنگ سیاسی معاصر ايران است (پزشکزاد.)1355 ،
 -2کتاب دست پنهان انگلستان نوشته خان ملک ساساني
خان ملک ساسانی کتاب خود را با اين فرضیه آغاز کرده است که چون ايران زمان نادر ش اه
دارای يک صد هزار سکنه بود ،اسباب وحشت کمپانی هند را به وجود آورد .لذا دولت انگلس تان
با يک برنامه معین و مرتب ،در صدد تجزي ه اي ران ب ر آم د .بخ ش عم ده اي ن کت اب در ب اره
توطئههای پی در پی انگلستان برای تجزيه اي ران اس ت .خ ان مل ک ساس انی حت ی در ت اريخ
نگاریهای خود ،به توطئه انگلیسیها توجه دارد برای نمونه او ،ماجرای قتل الکساندر گريبايدف
وزير مختار روس در ايران ،اشغال بح رين ب ه دس ت ترک ان عثم انی ،اش غال گرگ ان از س وی
ترکمن ها ،اشغال سیستان از سوی افاغن ه ،تحري ک آقاخ ان ب رای تجزي ه کرم ان ،سیس تان و
بلوچستان ،تحريک محمد تقی خان چهار لنگ برای تجزيه بختیاری و اس تان خوزس تان ،قت ل
قائم مقام و امیر کبیر ،به توپ بستن حرم امام رضا(ع) در مشهد از جانب روسها و ظهور بابیه و
دخالت آنان در مذهب را به گردن انگلیسیها میاندازد .خان ملک ساسانی طی آم اری گ زارش
میدهد که هر خانواده ای که افراد آن طی يک صد سال اخیر بدون وقفه در مصدر ک ار بودن د،
همه از ايادی و خادمان انگلیس محسوب میشوند .به نظر نويسنده ،سفارت انگلیس در برخ ورد
با رجال سیاسی از شیوه پاداش و مجازات استفاده میکرده است ،به اين معن ی ک ه کس انی را
که بر خالف سیاست انگلستان عمل میکردند ،تنبیه و مجازات میشدند و کسانی ک ه خ دمات
شايسته ای انجام میدادند ،پاداش يا حقوب ماهیانه دريافت میکردند (ساسانی.)5 :1312،
 -9حقوق بگيران انگلستان اثر اسماعيل رایين
در اين کتاب رايین ضمن بررسی ضمنی از روابط ايران و انگلستان ،به نکاتی اشاره میکند
که اين روابط مآالً میتواند منجر به غالب شدن فرهنگ انگلیسی گردد .به باور نويسنده
مهمترين نشانگان اين فرهنگ ،کسب منافع اقتصادی است که به دنبال خود ،مقاصدی ديگری
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را هم به دنبال دارد به اين معنی که سر رشته همه امور در حیطههای فرهنگی ،سیاسی و
اجتماعی به دست آنان رقم خواهد خورد (رائین.)1315 ،
 -4کتاب تاریخ روابط سياسي ایران و انگليس در قرن نوزدهم اثر محمود محمود
محمود محمود در اين کتاب هشت جلدی ،دست پنهان انگلستان در ايران را با استفاده از
برخی منابع خارجی به تفصیل بیان میکند .محمود در اين کتاب میگويد که ايران عهد نادر
شاه و آقا محمد خان ،دارای همه چیز بود .مردم تا اواخر قرن نوزدهم در رفاه بودند و هرکس
حد خود را در سلسله مراتب نظام اجتماعی میشناخت و از آن تجاوز نمیکرد .انگلستان که
اساساً بد خواه ايران بود ،از روسها برای خوار و ذلیل کردن ايران سود جست و تمام اقدامات
آنها را از پشت پرده هدايت میکرد .محمود بر اين اعتقاد است که از جنگهای ايران و روس،
عهد نامه گلستان و ترکمنچای تا تاسیس قزاقخانه و بانک استقراضی و اشغال خاک ايران و
کشتار مردم ،زير سر انگلیسیها بود .نويسنده بر اين عقیده است که مشروطه را انگلیسیها به
راه انداختند تا راه انعقاد قرارداد  1301را هموار نمايند .انگلیسیها ناصرالدين شاه را کشتند تا
مظفرالدين شاه علیل و پیر و فرسود را به جانشینی او بنشانند .محمد علی شاه را بر داشتند تا
يک طفل نارس ،تاج و تخت ايران را تصاحب کند (محمود.)2141 :1333 ،
 -5کتاب چهره حقيقي مصدق السلطنه اثر حسن آیت
در اين کتاب حسن آيت بر اين اعتقاد است که مصدب نه تنها ناسیونالیست نبود ،بلکه جز
تأمین منافع قدرتهای بیگانه ،اقدامی نکرد .وی در اين باره مینويسد ،بی شک مصدب يکی از
مهرههای مستحکم قدرتهای بیگانه در يک صد سال اخیر ايران است .توطئه  21مرداد،
شکست نهضت و قیام ملت ما بود نه سقوط مصدب .مصدب در اين میان ،وظیفه خود را انجام
داد وامپريالیسم هم بسیار به او ارج گذاشت .به باور آيت ،مانع اصلی خدمت مصدب به مردم،
پیوند او با انگلیسیها بود .او به روابط مصدب با آمريکا در ايران هم اشاره میکند و مدعی بود
که مصدب مسوول دخالتهای آمريکا در ايران است .او در بررسی نقش مصدب در ملی شدن
صنعت نفت مدعی بود که مصدب قهرمان ملی شدن نفت نبود ،بلکه خیلی دير وارد اين ماجرا
شد .به باور نويسنده ،اکثريت قريب به اتفاب مجلس چهاردهم از عوامل استعمار انگلستان
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تشکیل شده بود که نقش آن در کنار زدن رقبای جديد يعنی آمريکا و شوروی خالصه شده بود
(آيت.)21 :1310،
 -6وصيتنامه پطر کبير
اغلب ايرانیان مطامع استعماری روسیه تزاری و اتحاد شوروی در ايران را به وصیتنامه پطر
کبیر نسبت میدهند .اين وصیتنامه را مهاجران لهستانی در پاريس به سال  1515جعل کردند
تا افکار عمومی فرانسويان را علیه روسیه تزاری که مطامع استعماری در لهستان داشتند ،را بر
انگیزند و متحدينی را برای خويش دست و پا کنند .اين سند جعلی از روی تصادف روی میز
تحرير سفیر روسیه در پاريس ديده شد .اين وصیتنامه ،سیاست پنهانی روسیه را همواره معطوف
به دو هدف دانسته است :اول سلطه بر اروپا و دوم دستیابی به آبهای گرم خلیج فارس از راه
تسلط بر ايران .اين وصیتنامه توسط لرد کرزن و دانشجويان ايرانی در اروپا و سفارت انگلیس در
ايران موجب توهم توطئه روسیه برای تسلط بر ايران شد (فتاحی.)53 :1312،
گفته شده است که با انقالب  1511روسیه و معاهده  1521ايران و شوروی ،احساسات ضد
روسی در ايران برای مدتی آرام گرفت .اما با تالش استالین در سال  1324برای الحاب
آذربايجان و کردستان به قلمرو شوروی ،موضوع وصیتنامه پطر کبیر از نو زنده شد .در
سالهای  1330تا  1332که حزب توده نفوذ قابل مالحظه ای در ايران پیدا کرده بود ،سازمان
سیا خاطرات ساختگی الهوتی را تألیف و منتشر کرد تا خطر وصیتنامه پطر کبیر را در اذهان
مردم شايع کند .اين کتاب را ويلبر مشاور سازمان سیا به همکاری يک نويسنده ايرانی تألیف
کرد و در واشنگتن به چاپ رسانید .ويلبر فکر کرد که الهوتی میتواند رياست جمهوری دولت
دست نشانده شوروی در ايران را بر عهده بگیرد .اين اقدامات سوء ظن ايرانیان نسبت به شوروی
را زياد کرد (فتاحی.)54 :1312،
 -7خاطرات الهوتي
خاطرات الهوتی يکی از نمونههای تاريخی توطئه پردازی است که ب ه وس یله روزنام هه ای
وابسته به شبکه بدامن در کشور منتشر میش د .مقام ات ش وروی ،ابوالقاس م اله وتی را ب رای
جمهوری سوسیالیستی ايران تعیین کرده بودند .در ماجرای ملی شدن نفت هم ،توطئه روسه ا
يک بار ديگر چربید و مص دب را ابت دا عام ل انگلس تان و س پس س ر س پرده آمريک ا نامیدن د
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( ..)Adventures,1986: 191با انقالب اسالمی ،وصیت نامه پطر کبیر مورد توجه ق رار گرف ت و
بسیاری از ايرانیان ،سرنگونی رژيم شاه  ،هجوم شوروی به افغانستان ،اشغال س فارت آمريک ا در
تهران را ناشی از توطئه هماهنگ و يکپارچه دولت شوروی به منظ ور تحق ق وص یتنام ه پط ر
کبیر دانستند.
 -1سنت اساطيری
اين سنت ريشه در فرهنگ باستان دارد .هنگامی که ايران در میان جه ان از ش رب و غ رب
جدا میشود ،همراه اين جدايی ،اساطیر ايران و انیران زاده میشود .در اين زمان هويت ايرانی با
پادشاهی ايرج در برابر هويت غرب تعريف میشود .در اين سنت گفت ه م یش ود ک ه دش منان
ايران با آنکه خرد ورزند ،اما با نیروهای اهريمنی پیوند دارند و در صدد تدارک توطئ ه ای علی ه
سرزمین اهورايی هستند .در اين سنت ،ايران همزمان با انیران زاده میشود ب ه اي ن معن ی ک ه
اين سرزمین اهورايی از همان روز نخست ،ه دف توطئ ه بیگانگ ان ق رار گرفت ه اس ت (خ القی
مطلق.)101-125 :1311،
ه) سازههای دانش مربوط به گروهها و جناحهای موجود سياسي
برخی از عوامل ايجاد دانايی و سازههای دانش در آرا و عقايد برخی از گروهها و جناحهای
موجود سیاسی مانند چپگراها ،ملیگراها و سلطنت طلبان ،و ساير جريانهای سیاسی در ايران
معاصر انعکاس يافته که منجر به تولید قدرت برای گفتمان توهم توطئه شده است.
 -8چپگراها
از گروههای چپگرا مانند حزب توده در ايران ادبیاتی را میتوان درباره توهم توطئه يافت.
ثقل مرکز حزب توده در ترويج توطئه باوری ،انگلستان و پديده آنگلوفوبیا ،جبهه ملی و مصدب
را نشانه رفته بود .به باور حزب توده سر رشته تمام تحوالت ايران ،همگی از آبشخوری مثل
رودخانه تايمز لندن سیراب میشوند .احمد اشرف در اين زمینه میگويد ،برخی از تئوریهای
توهم توطئه مربوط به مردان وجیه الملهای است که در ظاهر بر ضد منافع انگلستان عمل
میکنند ،اما نعل وارونه میزنند و همچون عروسکهای خیمه شب بازی ،سر نخشان در دست
پنهان انگلستان است (ذاکر.)251 :1310،
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همچنین ادبیات مربوط به گفتمان توهم توطئه در نشريات حزب توده انعکاس يافت .در اين
راستا ،روزنامههايی چون :شهباز ،به سوی آينده ،نويد آزادی ،جوانان دموکرات و مجلههای صلح،
کبوتر صلح ،چلنگر ،دژ ،جرس ،قوس و قزح ،رنگین کمان ،شجاعت ،بانگ مردم ،رنج و گنج،
سرود فردا ،دنیای امروز و ايران ما در حکم تريبونی برای ترويج ادبیات توطئه باوری برای حزب
توده عمل کردهاند .مثالً روزنامه به سوی آينده حزب توده ،از جبهه ملی به عوام فريبان ياد
کرده است و بر اين باور بود که عوام فربیان آخرين تیر ترکش استعمارند و دکتر مصدب نماينده
آن گروه است .در باور حزب توده ،جبهه ملی جريانی است وابسته به بورژوازی و مالکین
لیبرال .يا اينکه جبهه ملی لنگری است که در پس آن دشمنان عوام فريب خلق و دزدان و
غارتگران قرار دارند .يا اينکه اين روزنامهها ،جبهه ملی را ايادی استعمار ،جبهه امپريالیستی،
ضد ملی و عامل استعمار معرفی کردهاند .در همین راستا حزب توده معتقد بود که زمانی که
قرارداد گس -گلشائیان آن هم به نام استیفای حقوب ملت ايران مطرح بود ،اين ماجرا همچون
نمايشی خیمه شب بازی بود که به وسیله شرکت نفت بازی شد .در مجموع در اين روزنامهها
حمالت سختی به جبهه ملی شده است و عباراتی از قبیل :جبهه مفتضح ملی ،مزدوران
استعمار ،دسته سازشکار ملی و اينکه جبهه ملی به درجه پستترين دشمنان ملت تنزل پیدا
کرده است ،اظهار شده است (ذاکر.)252 :1310،
 -2مليگراها
اين طیف را طرفداران جبهه ملی و مصدب تشکیل میدهند .ثقل مرکز توجه ملیگرايان در
ترويج توطئه باوری ،ابتدا متوجه روسیه و سپس انگلستان است .کتاب پروژههای سیاسی در
صحنه ايران اثر حسین ملک مهمترين اثری است که بر ايجاد توطئه از سوی روسیه تاکید
میکند .حسین ملک در اين کتاب به توطئههای روسیه اشاره میکند که برای نابودی ايران
شکل گرفته است .او معتقد است که حزب توده ،فدائیان خلق ،مجاهدين خلق ،جز عامالن و
ايادی شوروی هستند .حسین ملک در همین کتاب نیز از انگلستان به عنوان عاملی برای ايجاد
توطئه ياد میکند .حسین ملک درباره نقش انگلستان در ايجاد توطئه بر اين باور است که
انگلستان از طريق بهائیت و فراماسونری ،توطئه خود را به مرحله اجرا گذاشت .آمريکا نیز از
طريق همین فراماسونرها توانست نقشههای خود را عملی سازد .به باور ملک ،حزب توده
محصول مشترک انگلستان و روسیه است (غفاری هشجین.)11-12 :1314،
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توطئه باوری در کالم مصدب به عنوان رهبر جبهه ملی نیز انعکاس يافته است .برای نمونه
او از تاسیس راه آهن سراسری ايران به دست رضا شاه به عنوان توطئه انگلیسی ياد میکند.
مصدب در يکی از نطقهای خود در مجلس چهاردهم ياد میکند که ديکتاتور با پول ما به ضرر
ما راه آهن کشید و بیست سال برای متفقین امروز ما ،تدارک مهمات ديد .گفته شده است که
مصدب در بحبوحه جريان ملی شدن نفت و درگیریهای ايران و انگلستان ،وقتی بانک جهانی
برای میانجی گری دو نماينده به تهران فرستاد و پیشنهادی برای نحوه تولید و صادرات نفت
ايران ارائه کرد ،سوء ظن مصدب در اين برهه از زمان نسبت به انگلیسیها آن چنان زياد شد که
بانک جهانی را عامل امپريالیسم انگلستان قلمداد کرد و پیشنهاد بانک مزبور را رد نمود
(کاتوزيان.)220 :1311 ،
از ديگر مضامین توطئه باوری محمد مصدب و ياران او ،بزرگنمايی و تبلیغات زياد آنان در
باره خطر کودتای کمونیستی و تهاجم شوروی به ايران است .در روزنامه ملیگرايان ،واژهها و
اصطالحاتی مانند جاسوس ،اجنبی پرست ،خائن و نوکر ديده میشود .ريچارد کاتم مینويسد:
اگر کسی روزنامههای راستگرايان يا کمونیستهای آن دوره را میخوانده ،به اين نتیجه
میرسید که همه ناسیونالیستها به دستور مخفی بريتانیا برای آمريکا کار میکردهاند (غفاری
هشجین.)14 :1314،
خلیل ملکی هم از اعضای جبهه ملی که بیش از اين به حزب توده تعلق داشت ،با انتشار
سلسله مقاالتی در روزنامه شاهد به نقد روحیه توطئه باوری از جانب حزب توده در جامعه ايران
پرداخته است .او در اين مقاالت ،تأثیر عقده حقارت ناشی از ذهنیت معطوف به توطئه را در
افراد بیان میکند .خلیل ملکی میگويد :همین توطئه باوری سبب شده بود که حزب توده
پیشرفتی نکند و لذا به همین دلیل بود که آنان هوادار سیاست موازنه مثبت بودند ،يعنی عقیده
داشتند به موازات امتیازاتی که امپريالیسم انگلستان در ايران دارد ،بايد امتیازاتی به شوروی
داده شود (ملکی.)11-12 :1311 ،
 -9سلطنت طلبان
سلطنت طلبان بیشتر از هر گروه و جناحهای سیاسی ديگر به توهم توطئه عالقه نشان
دادهاند .در اين میان شخص خود شاه و اعضای خانواده سلطنتی و برخی مقامات رژيم پیشین
معتقد به تز توهم توطئه بودند .سلطنت طلبان معموالً غرب ،باالخص آمريکا و انگلیس را متهم
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به خالی نمودن زير پای شاه میکنند .البته اقلیت کوچکی پای شرب و شوروی سابق را نیز به
میان میکشند .در اين راستا برخی باورشان بر اين است که انگلستان میخواست از شاه به
خاطر نزديک شدنش به آمريکا از فردای کودتای مرداد  1332انتقام بگیرد .برخی ديگر
میگويند که غرب میخواست شاه را به سبب نقشش در افزايش قیمت نفت ،تنبیه کند .شمار
بیشتری استداللشان بر آن است که ايران در سالهای آخر رژيم سريعاً به سمت پیشرفت و
صنعتی شدن حرکت مینمود ،بنابراين غرب که بازارهای خود را در خطر میديد ،رژيم شاه را
واژگون کرد تا از به وجود آمدن ژاپن دومی در خاورمیانه جلوگیری کند .برخی هم پای اسرائیل
را به میان میکشند ،در اين زمینه گفته شده است که ارتش ايران قبل از انقالب میرفت که تا
پنجمین نیروی نظامی بزرگ در دنیا شود .چنین ارتشی میتوانست برای رژيم صهیونیستی
خطر بالقوه ای شود و ممکن بود در اثر کودتا،سرهنگی چون قذافی و عبدالناصری در ايران به
قدرت میرسید ،تا خطری را متوجه اسرائیل کند و باالخره نظر ديگری معتقد است که ايران
قربانی بده بستان دو ابر قدرت شد ،به اين معنی که آمريکا ايران را داد تا در جای ديگر از
شوروی امتیاز بگیرد (غفاری هشجین.)11 :1314،
در میان گروه سلطنت طلبان ،شاه مصداب بارز باورمندی به توهم توطئه بود .به گونه ای که
او در طول سی و هفت سال سلطنت خود به خصوص در دو دهه آخر ،هر مخالفی را آلت دست
خارجیها میدانست .برای نمونه شاه مخالفین چپ خود را مرتبط با کمونیسم بینالملل يا
ارتجاح سرخ میپنداشت .ملیون را وابسته به انگلستان و آمريکا و مذهبیون را عوامل مصر،
سوريه ،عراب و اين اواخر لیبی میدانست .باور و اعتقاد شاه به توهم توطئه مورد تايید سفرای
آمريکا و انگلستان در ايران سفرايی چون :ويلیام سولیوان و ژنرالهايزر و آنتونی پارسونز در
دوران انقالب اسالمی نیز قرار گرفته است .اين سفرا در خاطرات خود نوشتهاند که ما همیشه
در مالقات با شاه به اين سؤال او مبنی بر آنکه چرا سیاست دولتهای متبوع شما در باره من
عوض شده است؟ عادت کرده بوديم و همیشه اين سؤال را از ما میپرسید .گفته شده است که
شاه همیشه و مشخصاً تا سال  ،1355برنامه ريزی غربیها و خارجیها را عامل سقوط خود
معرفی میکند .او در مصاحبه ای که با يکی از مجلههای انگلیسی زبان (ناو) داشت ،اظهار نمود
که« :ديديد که چگونه آمريکايیها مرا سرنگون کردهاند» (زيبا کالم .)10-12 :1311،افراد
ديگری چون شاپور بختیار ،اشرف خواهر دوقلوی شاه ،محمد جعفر بهبهانی و داريوش همايون
و ارتشبد حسین فردوست در گروه سلطنت طلبان ،معتقد به توطئه باوری بودند .مثالً بختیار و
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اشرف به نقش آمريکا و انگلستان در سقوط شاه اشاره داشتند .بختیار در کتاب يکرنگی که در
پیرامون انقالب اسالمی به نگارش در آمده است،آمريکا را متهم به سازش با شاه نموده است.
بهبهانی رئیس حسابداری وزارت نیز ،نقش انگلستان را در سقوط شاه برجسته دانسته است و
داريوش همايون بر اين باور بود که شاه قربانی بده بستان آمريکا و شوروی شده است .ارتشبرد
فردوست رئیس دفتر بازرسی شاه ،به نقش زايدالوصف انگلستان در تحوالت سیاسی تاريخ
معاصر اشاره میکند و تشکیالت فراماسونری در ايران را به اين کشور ،نسبت میدهد (غفاری
هشجین.)15 :1314،
گفتار سوم :گفتمان نگاه به درون در توسعهنيافتگي سياسي
گفته شده است که مفهوم غیريت يا ضديت 1يکی از مؤلفههای اصلی در روش تحلیل
گفتمان است .در اين راستا ايجاد و تجربه ضديتای اجتماعی در تحلیل گفتمان ناظر بر سه
جنبه میباشد .نخست اين که ايجاد يک رابطه خصمانه که منجر به تولید يک دشمن يا ديگری
میشود ،برای تاسیس مرزهای سیاسی امری حیاتی به نظر میرسد .دوم آنکه شکل گیری
روابط خصمانه و تثبیت مرزهای سیاسی امری محوری برای تثبیت بخشی از هويت صورت
بندیهای گفتمانی و کارگزاران اجتماعی است و سوم اينکه تجربه ضديت نمونهای است که بر
قرار بودن هويت را نشان میدهد .بر اساس نظريه گفتمان کسب يک نوع هويت کامل و مثبت
توسط کارگزاران و گروهها امری غیرممکن است .از اين رو که نظريه گفتمان با جوهر گرايی و
ذات گرايی سر سازگاری ندارد ،اين حضور ديگری است که میتواند در شکل دادن هويت موثر
افتد .الکوالو و موفه اين مساله را منطق تفاوت مینامند و اساس آن را بر جدا سازی خشونت
آمیز نیروهايی میدانند که در مقابل تالشهای الحاب ،مقاومت میکنند.
با توجه به مؤلفه غیريت و ضديت در روش تحلیل گفتمان ،غیريت گفتمان توهم توطئه در
توسعهنیافتگی سیاسی ،گفتمان نگاه به درون و خويشتن است که بی شک همین گفتمان نقش
زايدالوصفی را در توسعهنیافتگی سیاسی بازی کرده است نه گفتمان توهم توطئه .نظر به اينکه
گفتمان نگاه به خويشتن و درون ،نقش توسعهنیافتگی سیاسی ايران معاصر را عهده دار بوده
است ،مؤلفههای اين گفتمان در دو دسته شکلی تحت عنوان موانع ذهنی و موانع ساختاری
1 - Other
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قابل مفصل بندیاند .البته هر يک از اين دو دسته موانع دالهای شناوری را حول محور دال
مرکزی که توسعهنیافتگی سیاسی است ،جمع ساخته و شکل مفصل بندی شده به آن دادهاند.
الف) موانع ذهني گفتمان نگاه به درون در توسعهنيافتگي سياسي
موانع ذهنی گفتمان نگاه به درون در توسعهنیافتگی سیاس ی را م یت وان در مؤلف هه ايی زي ر
مفصل بندی کرد:
 )1فرهنگ سیاسی ناسالم با شاخصهه ايی چ ون :فرهن گ سیاس ی آمري ت ،فرهن گ سیاس ی
تابعیت ،قانون گريزی ،ترس از قدرت ،انقیاد طلب ی ،تقلی د و خ رد ن اورزی و اس طوره س ازی و
اسطوره شکنی )2 ،ضعف عقالنیت )3 ،ضعف تحول علم ی و پژوهش ی )4 ،دموکراس ی ض عیف،
)5فقدان آزادی اقتصادی )1 ،فقدان نگرش حقوقی به انسان (علمداری.)1311 ،
ب) موانع ساختاری گفتمان نگاه به درون در توسعهنيافتگي سياسي
موانع ساختاری گفتمان نگاه به درون در توسعهنیافتگی سیاسی را میتوان در مؤلفههايی زير
مفصل بندی کرد:
 )1ساختار نظام سیاسی متصلب و يک جانبه )2 ،ساختار نظام اقتصادی ناسالم )3 ،ساختار
غیرهمگن نظام اجتماعی و فرهنگی )4 ،تداخل کارکردی ساختارهای نهادی (علمداری.)1311،
نتيجهگيری
در تحقیق حاضر نقش توهم توطئه در توسعهنیافتگی سیاسی ايران معاص ر ب ر اس اس روش
تحلیل گفتمان مورد بررسی قرار گرفت .در تعريفی که از توسعه سیاسی به عم ل آم د ،توس عه
سیاسی با همه دالهای شناور خود بر روی دال مرکزی توسعه که همان فرهنگ سیاسی است،
متمرکز شده است .دالهای شناور قرار گرفته بر دال مرکزی توسعه سیاسی را داله ايی چ ون:
نهادی کردن تشکل ،مشارکت سیاسی ،توانمندی ي ک نظ ام سیاس ی ،فرهن گ سیاس ی س الم،
کارآيی ،ظرفیتهای نظام سیاسی ،پیشی گرفتن الگوهای رفتاری ن وين ب ر الگوه ای س نتی در
رفتار سیاسی ،دموکراسی و مؤلفههای آن مانند نظام های چن د حزب ی ،رقاب ته ای انتخاب اتی،
ثبات سیاسی و پرهیز از تنش در ساختار سیاسی و گسترش جامعه م دنی ،فق دان مؤلف هه ای
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فرهنگ سیاسی ناسالم (مؤلفه هايی مانند :فرهن گ آمري ت و تابعی ت ،ق انون گري زی ،ت رس از
قدرت ،انقیاد طلبی ،تقلید و خرد ناورزی ،اسطوره سازی و اسطوره شکنی ،دموکراس ی ض عیف،
عدم آزادی اقتصادی ،نظام سیاسی اقتدارگرا و عدم انفکاک ساختاری) و عدم بح رانه ای نظ ام
سیاسی مورد نظر پای (مشارکت ،مشروعیت ،کارآمدی ،نفوذ ،توزيع) تش کیل م یدهن د .ت وهم
توطئه که وقايع و حوادث مختلف را با توجه به يک عامل عمده يعنی توطئ ه ،تجزي ه و تحلی ل
میکند ،به وسیله دالهای شناور و مرکزی خود و سپس سازههای دانايی خود قابلیت گفتم انی
میيابد و فرهنگ سالم سیاسی را که علت اصلی و اساسی توسعهيافتگی سیاس ی اس ت ،ح ذف
میکند و به عنوان يک فرهنگ مسلط نوظهور ،وضعیت هژمونیک به خود میگیرد.
در اين میان بايد از مقوالتی چون :ترادفات توهم توطئه ،ترادفاتی چون( :طرح پنهانی توطئه
چینی ،تبانی ،دسیسه ،گروه توطئهگر ،سبک پارانويدی ،توطئه انديشی يا توطئه باوری ،ذهنی ت
توطئه انديش ،دس ت پنه ان ،توطئ ه گراي ی و گفتم ان داي ی ج ان ن اپلئون ،عم ال خ ارجی،
جاسوس ،خطر بیگانگان ،دشمن ،خائن ،سرسپرده ،وابسته ،اسرار ،مهره ،نقش ه ،عروس ک ،آل ت
دست ،پشت پرده ،پشت صحنه ،نوکران استعمار ،امپريالیسم ،ستون پنجم ،عوامل نفوذی ،روب اه
مکار ،دست پنهان ،مزدور ،بیگانه ،کار کار انگلیس است ،دست انگلیس ی ه ا و ،)...ان واع توطئ ه،
خصوصیات توطئه گران بهعنوان دالهای شناور نام برد که حول محور دال مرک زی ک ه هم ان
اهداف توطئه باوری يعنی توجیه ضعفهای داخلی و کاستن از انتق ادات ،س اده ک ردن تحلی ل
مسايل و ايجاد حالت اقناع ،ايجاد نفرت روانی از مخالفین و رقبا میباشد ،قرار گرفتهان د .وج ود
چهار دسته عوامل و سازهها دانش هم برای توهم توطئ ه ايج اد دان ايی و س پس تولی د ق درت
کردهاند تا گفتمان توهم توطئه وضعیت هژمونیک به خود بگیرد و تولید ق درت نماي د .در اي ن
میان ،دسته اول عامل ايجاد دانايی و سازههای دانش مربوط به آثار نظريه پردازان توهم توطئ ه
است که فرهنگ سیاسی کشورهای جهان س وم ق ادر نب ودهان د از جاذب ه ت أثیر آن در توجی ه
توسعهنیافتگی سیاسی دور بمانند .دسته دوم عامل ايجاد دانايی مربوط به مثل ث ايج اد توطئ ه
(امپريالیست ها ،صهیونیست ها و فراماسونرها) است .دسته سوم عامل ايج اد دان ايی مرب وط ب ه
خاستگاه های توطئه باوری (روانشناختی ،جامعه شناختی و سیاسی) دانست .دسته چهارم عامل
ايجاد دانايی مربوط به آثار نويسندگان داخلی در طول ت اريخ سیاس ی اجتم اعی اي ران معاص ر
است که مبنای سازه دانايی و تولید قدرت در گفتمان توهم توطئه آن هم برای هدف قرار دادن
و تخريب فرهنگ سیاسی شده است .بنابراين سازههای ايجاد دانش و تولید قدرت با تجمیع اين
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عوامل و سازههای دانش مربوط به آنان تمهید يافته است و بی ش ک گفتم ان ت وهم توطئ ه را
بايد برآيند منطقی آن دانست .وجود اين گونه دالها مفص ل بن دی ش ده در کن ار س ازهه ای
دانايی ک ه تولی د ق درت م یکنن د ،ب ه ت وهم توطئ ه خص لت گفتم انی داده و ع املی ب رای
توسعه نیافتگی سیاسی است .حال آنکه علت اصلی توسعهنی افتگی سیاس ی ب ه عن وان غیري ت
همان گفتمان نگاه به خويشتن و درون بوده است که با دالهای مرب وط ب ه خ ود و س ازهه ای
دانش از جمله موانع ذهنی گفتمان نگاه به درون مانند :فرهنگ سیاسی ناسالم با شاخص هه ايی
چون :فرهنگ سیاسی آمريت ،فرهنگ سیاسی تابعیت ،ق انون گري زی ،ت رس از ق درت ،انقی اد
طلبی ،تقلید و خرد ناورزی و اسطوره سازی و اسطوره شکنی ،فق دان عقالنی ت ،ض عف تح ول
علمی و پژوهشی ،دموکراسی ضعیف ،فقدان آزادی اقتصادی ،فقدان نگرش حقوقی ب ه انس ان؛ و
نیز موانع ساختاری گفتمان نگاه به درون مانند  :ساختار نظام سیاس ی متص لب و ي ک جانب ه،
ساختار نظام اقتصادی نا سالم ،ساختار غیر همگن نظام اجتماعی و فرهنگی ،تداخل کار ک ردی
ساختارهای نهادی ،توسعهنیافتگی سیاسی ايران معاصر را فراهم کرده است.
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