دوفصلنامة علمي -پژوهشي تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا
سال بیست و پنجم ،دورة جدید ،شمارة  ،15پیاپی  ،100بهار و تابستان 1394
(س)
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تاریخ دریافت94/8/23 :
تاریخ پذیرش95/4/21 :

چکیده

در  21فروردین سال  1344ازسوی یکی از سربازان گارد سلطنتی به شها

سوءِقصد شد .این حادث در محافل خبری داخلی و رسان های خارجی به
صورتهای گوناگون ،تفسیر و ارزیابی شد .مسئل این است که مجله

شورای ملی ب این حادث چه واکنشهی نشهان داد .بها توجه به اهمیهت و

حساسیت این حادث  ،مجل
نمایندگان مجل

در چند نوبت این موضوع را بررسی کهرد و

واکنشهای مهمی ب این رخداد نشان دادند ک در نوع

خود منحصرب فرد بود .متن مذاکرات نمایندگان مجل

از دیدگا تحلیهل

گفتمانی ب ویژ از لحها نهوع تعبیرههای ایهدئولوژیک به کاررفته در آن

دارای اهمیت بسیار است .این مقال قصد دارد بها روش تحلیهل گفتمهانی،
مواضع نمایندگان مجل

را ارزیابی کند و پیشفرضها ،ایدئولوژی پنهان
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و کارکرد اجتمهاعی آن را آشهکار سهازد و پیونهد آن را بها نههاد قهدرت،

بررسهی کنههد .مقاله  ،سههرانجام به ایهن نتیجه مهیرسههد که در مههتن ایهن

مذاکرات ،نظام سلطنت و شخص شا  ،راز اصلی سهربلندی ایهران و علهت

ثبات و پایداری کشور شمرد شدند و این سخنان ،درواقع چکیدۀ گفتمان

رسمی حکومت پهلوی در عرصۀ سیاسی بود ک اکنون بر زبان نمایندگان
مجل

جاری میشد.

واژگان کلیدی :ترور شا  ،مجل  ،گفتمان تقدس شا  ،بقای ایران.

مقدمه
پ

از قتل حسنعلی منصور ،با همۀ کوششهایی ک برای حفظ شا و مقامات ارشد کشهور

صورت گرفت ،شا روز شنب  21فروردین  1344ب دست سرباز وظیف  ،رضا شهم آبهادی
هنگامیک قصد داشت وارد سرسرای کاخ مرمر شود -ب رگبار بست شد .در این حادث بدو تن از نگهبانان شا ب نامهای آیتاهلل لشکری و محمدعلی بابائیان گلوله اصهابت شهد و
در دم کشت شدند .ضارب نیز با شلیک نگهبانان شا ب قتل رسهید و شها سهریع خهود را به
داخل کاخ رسهاند (نجهاتی .)315 -312 /1 :1373 ،عصهر همهانروز روزنامهۀ اطالعهات در
صفحۀ شانزدهم خود و ب صورت کوتا نوشت« :صبح بر اثهر مشهاجر بهین سهرباز وظیفه و
سرباز گارد و تیراندازی ناشی از آن ،یکهی کشهت و دیگهری زخمهی شهد و درضهمن چنهد
باغبان و پیشخدمت ک در نزدیکی بودند مجروح شدند».
صبح روز بعد ،یعنی  22فروردین نخستین جلسۀ مجل  ،پ

از تعطیالت نوروزی سهال

 1344تشکیل شد .در این جلس ن هویدا نخستوزیر وقت -ک بهرای تبریهک سهال جدیهد
در مجل

حضور یافت بود -و ن نمایندگان مجل  ،ههیچ اشهار ای به موضهوع تهرور شها

نکردند؛ زیرا شا و دولت قصد نداشتند مسئل ترور ،رسهان ههای شهود (مشهروح مهذاکرات
مجل

شورای ملی ،دورۀ  ،21جلسۀ  .)168سخنان کریم اهری نمایند آذربایجان ک چنهد

روز بعد در صحن علنی مجل

ایراد شد ،گویای همین سکوت عمدی است (همان ،جلسهۀ
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)172؛ امهها عصههر همههانروز یعنهی یهکشههنب  22فههروردین ،روزنامهۀ اطالعههات ،در صههفح
نخست ،اخبار بیشتری دراینبار انتشار داد و نوشت:
ب دنبال خبری ک دیروز انتشار یافت و طبق تحقیقات بعدی معلوم شد ،هنگامی ک
شا در حال ورود ب دفتر کار خود بود اند ،یک سرباز وظیف با تیراندازی ب سوی
ایشان وارد سرسرای کاخ مرمر و ب دست دو مأمور کشت میشود و ضارب نیز دو
نفر را مقتول و یک باغبان و خدم را مجروح میکند.

روز  23فروردین روزنامۀ اطالعات با اشار ب افکار عمومی نوشت:
حادثۀ کاخ مرمر موجب تشویش و نگرانهی اذههان عمهومی ایرانیهان شهد اسهت و
مردم از خود میپرسند ک اگر نیت خائنانۀ ضارب تحقق مییافت و بار دیگر ایهن
تفضّل و معجزۀ خداوندی -ک هموار نگهبان شا اسهت -تحقهق نمهییافهت چه
م هیشههد و چ ه مص هیبتی ب ه بههار م هیآمههد و ای هن فاجع ه م هیتوانسههت چ ه نتههایج
وحشتانگیزی داشت باشد باید دید ک در این خیانت آیا دست تجاوزکار دشمن
وطن در کار است یا دست خارجیها (همان.)2 -1 :1344 ،

چهار روز بعد یعنی  27فروردین ،روزنام اطالعات با عنوان «سهالمت وجهود شاهنشها »
ب بررسی حالتهای شا و آرامش و شجاعت او و ادام فعالیت عادی و روزان اش مشهوول
شد تا از او چهر ای متفاوت از انسهانههای عهادی ترسهیم کنهد (همهان)؛ همچنهین روزنامهۀ
اطالعات با عنوان «شا چ کرد » اقدامات و خدمات شا در را پیشهرفت ایهران و توسهعۀ
کشور را بررسی و این پرسش را مطرح کرد ک شا چ گناهی داشت که مسهتوجب چنهین
عقوبتی باشد ،آیا غیر از این است ک او خود را وقف کشورش کرد است (همان).
روزنامۀ اطالعات در همینروز سخنان شریفامامی ،رئی

مجل

سهنا ،را انعکهاس داد

ک وجود شاهنشا را یک موهبت الهی برای ملت ایران دانست و بر هر فهرد ایرانهی واجهب
شمرد ک در برابر عظمت و رحمت بیمنتهای خداوند در این حادثۀ تصورناپذیر ،سر تسلیم
فرود آورند؛ زیرا او با ارادۀ توانا و معجزۀ خود نخواست کاخ سعادت و استقالل و امنیهت و
آسایش ملتی ک  2500سال با سربلندی زیست  ،درهم بشکند .دعای مردم ایران حافظ جهان
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شاهی شد ک جایگا ایران را اعتال بخشید و موجب اعتبهار بهینالمللهی بهرای کشهور شهد
است (همان 1 ،و .)13
روز  24فروردین مقامات مهم کشوری و لشکری به مناسهبت عیهد قربهان و به شهکرانۀ
سههالمتی شهها بهها او دی هدار کردنههد ک ه اخبههار آن روز چهارشههنب  25فههروردین در روزنام هۀ
اطالعات انتشار یافت (همان.)13 ،
روز پنجشنب  26فروردین ،عبداهلل ریاضی ،رئهی
واقع  ،مراتب خرسندی خود و نمایندگان مجل

مجله  ،ضهمن ابهراز تأسهف از ایهن

را از سالمتی «ذات مقهدس شهاهان » ابهراز

داشت .او در سخنانش مطالب مهمی دربارۀ جایگا سلطنت و مقام شا ایراد کهرد که روح
گفتمان مجل
مجل

را شکل میداد.

پنج روز بعد در  31فروردین ،دو فوریت طرحی را تصویب کرد که ههد

آن

تقدیر از مقام شامخ فدائیان شا در این واقع بود .هنگامیک مذاکرات دربارۀ جزئیات ایهن
طرح آغاز شد ،نمایندگان مجله

سهخنانی در دفهاع از مقهام سهلطنت ایهراد کردنهد که از

دیدگا تحلیل گفتمانی بسیار مهم است؛ ب همینمنظهور مسهئلۀ اصهلی ایهن مقاله  ،بررسهی و
تحلیل گفتمانی متن مذاکرات نمایندگان مجل
این سخنان ،حاو ی چ پیامهایی بود ،مجله

دربارۀ ترور شا است تها روشهن شهود که
از چه منظهری به رخهداد مزبهور نگریسهت و

چگون مناسبات قدرت و ایدئولوژی در متن مذاکرات منعک
در چ بستری و با چه ههد

شد ،متن مذاکرات مجله

و کهارکردی و در چه قهالبی ایهراد مهیشهد و عناصهر اصهلی

شکلدهندۀ گفتمان سیاسی حکومت در متن مذاکرات چیست.
روش و چهارچوب نظری

ای هن پههژوهش بههر بنی هاد روش تحلیههل گفتمههانی صههورت م هیپههذیرد .گفتمههان ،ترکی هب ب ه
همپیوست ای از عناصر ،لوازم و شرایطی درونمتنی و برونمتنی اسهت که از ترکیهب آنهها
گفتمان ایجاد میشود؛ بنابراین ،هر گفتمانی دو وج متمایز دارد :نخسهت ،وجه بیرونهی یها
آشکار گفتمان ک همان ساختار زبانشناختی متن یا کالم است و ب مجموع ای از جمل هها
گفت میشود ک در چهارچوب یک پیام زبانی عرض شود .این پیام زبانی در سطحی بهاتتر
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از زبانشناسی یا متن عمل میکند (بارت )31 :1387 ،و بعد ،وج درونهی و پنههان گفتمهان
ک همهان عوامهل بهرونمتنهی و بهرونزبهانیِ نهاظر بهر بافهت و موقعیهت اجتمهاعی ،سیاسهی،
اقتصادی ،فکری ،فرهنگی و ...اسهت که مههمتهرین وجه گفتمهان اسهت .در وجه درونهی
گفتمان ،باید ب فرایندهای اجتماعی ک مولّد معناست ،توج داشت؛ زیرا گفتمهانهها شهکل
دهند ذهنیت و نیز ارتباطات اجتمهاعی -سیاسهی (قهدرت) هسهتند و از درون گفتمهانههای
متفاوت ،جهانهای متفاوت ،درک میشود (عضدانلو)17 :1380 ،؛ ب بیاندیگر هر گفتمانی
یک سهک دورویه اسهت که یهک روی آن گفتهار و سهوی دیگهر آن کهارکرد فکهری و
اجتماعی است .کارکردهای گفتمهانی ،همهۀ جنبه ههای فعالیهت انسهان را دربهر مهیگیرنهد؛
ازاینرو میتوانیم گفتمان فکری ،سیاسی ،اجتمهاعی ،اقتصهادی ،ورزشهی و ...داشهت باشهیم
(یارمحمدی.)99 :1387 ،
بنابراین ،متن حاصل و نتیجۀ گفتمان است (صهلحجهو .)8 :1377 ،گفتمهانهها الگوههای
عمل و کاربندی متنها هستند و در پیوند با قدرت تعریف میشوند؛ پ

گفتمان ،بخشی از

ساختار قدرت در درون جامع است و اهمیت آن از ایهن روسهت که آشهکارکننهدۀ بهازی
قدرت در جایگاهی مشخص است (عضدانلو .)55 :1380 ،گفتمانهها منظومه ههای معنهایی
هستند ک در آنها نشان ها با توج ب تمایزی ک با یکدیگر دارند هویهت و معنها مهییابنهد.
گفتمانها تصور و فهم مها از واقعیهت و جههان را شهکل مهیدهنهد (ههوار)102 :1378 ،،؛
ازآنجا ک کارکردهای فکری و اجتماعی بشر ،بر اثر شرایط ،دگرگون میشوند ،گفتمانها
نیز پیوست توییر میکنند و ضمن تطور ،جای خود را ب گفتمانهای دیگر میدهنهد .درسهت
ب همیندلیل در تبیین و توجی کارکردها و اساساً در تحلیل گفتمان بایهد به بافهت و بسهتر و
همچنین ایدئولوژی و روابط قدرت توج کرد.
با توج ب آنچ گفت شهد ،ایهن مقاله درصهدد کشهف معناههای پیچیهد و غیرعهادی
موجود در متن نیست؛ بلک میکوشد ،با روش تحلیل گفتمهانی و بها بههر گیهری از عوامهل
بههرونزبههانی و درونزبههانی ،ایهدئولوژی پنهههان در مههتن را براسههاس زنجیهرۀ هههمارزی و دالّ
مرکزی مفاهیم آشکار سازد و پیشفرضها و انگار های موجود در متن را کشف کند و از
چرائی تولید گفتمان و نسبت آن بها ایهدئولوژی و مناسهبات قهدرت ،مخاطبهان و چگهونگی
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مصر

آن سخن براند و عملکرد ایهدئولوژیکی را در زبهان بررسهی کنهد؛ بنهابراین مهتن را

همچون عنصر یا پدید ای مادی در مرکز فعالیت انتقادی قرار میدهد و روابط بین پدید ها
را ب گفتوگو میگذارد .پدید ای ک ب تعبیر گفتمانکاوان معناهای آن بر مهردم تحمیهل
میشود و هم باید آن را بپذیرند (گلآقا.)123 :1385 ،
متن مذاکرات و مصوبات مجلس در واکنش به ترور شاه :گفتمان مجلس
پنج روز پ

از ترور شا  ،عبداهلل ریاضی ،رئهی

مجله  ،خطابهۀ مهمهی در مجله

ایهراد

کرد؛ ازآنجا ک نقل کامل آن سخنان از حوصلۀ این مقال خارج است ،تنها ب خالصهۀ آن
بسند میشود .او گفت ک روز  21فروردین در مجاورت دفتر کهار اعلیحضهرت همهایون،
شاهنشا  ،واقع اى اتفاق افتاد ک ممکن بود کاخ عظمت و سعادت ملت ایران را فهرو ریهزد.
ولى یکبار دیگر دست خدا ک باتى همه دسهتهاسهت ،شاهنشها  ،آن مظههر اسهتقالل و
بقاى کشور را از گزند حادث اى هولناک در پنها خهود محفهو نگها داشهت؛ درحقیقهت،
دعاى خیر ملت ایران ،وجود شهریار عادل و رهبهر توانها را همچهون حصهنى حصهین در بهر
گرفت .مردم ایران نیک «میدانند ک وجود شاهنشا ضامن بقاى کشور و حفهظ تمامیهت و
استقالل ایران و رفا و آسایش ملت و آرامش و امنیت مملکت است و هرگونه تزلزلهى در
ارکان قویم سلطنت موجب هدم بنیان قومیت و ملیت ایران خواهد بود».
او گفت با آنک شا در طول تاریخ سلطنت پرافتخار خود اغلهب بها خطهرات گونهاگون
روب رو بود ؛ اما در هم مواقع با نیت پاک و ایمهان راسهخ و توکهل به خهداى بهزر

در

پیشرفت اساس ملک و ملت کوشید است؛ چنانک توانست با تدبیر و ابتکهار و بها پشهتیبانى
اکثریت ملت ،را صدسال را یکشب بپیماید و در مدتى کوتا  ،عقبماندگیههاى گذشهت
را جبران کند .در سای برنام های انقالبهى شها  ،مشهکالت و موانهع ،یکهى په

از دیگهرى

ازمیان برداشت شد و آن پای ههای فرسهود درههم فهرو ریخهت و ملهت مها از سرگشهتگى و
پریشانى ب شاهرا امن و رستگارى افتاد (مشروح مذاکرات مجل
جلس .)169

شورای ملهى ،دور ،21
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عصر همانروز 26 ،فروردین ،روزنامۀ اطالعات سخنان رئهی
ابراز احساسات نمایندگان مجل

مجله

شهورای ملهی و

را انعکهاس داد (روزنامه اطالعهات .)17- 1 :1344 ،روز

شنب  28فروردین ،تصویر دو تن از قربانیان محافظ شا و شرححال آنها در صفحۀ نخسهت
روزنام بازتاب یافت و گزارشی از برگزاری مراسم شب هفت آنها با حضور مقامات مههم
کشور ارائ شد (همان 1 ،و .)13
روز یکشنب  ،روزنامۀ اطالعات نوشت :شا  ،سرپرسهتی فرزنهدان اسهتواران قربهانی ایهن
حادث را برعهد گرفتند و به هریهک از خهانواد ههای اسهتواران یهکمیلیهونریهال کمهک
کردند؛ همچنین در صفح اول این روزنامه  ،تصهویر خهانواد و فرزنهدان آنهها چها شهد
(همان 1 :1344/1/29 ،و .)13
دو روز بعد یعنی  31فروردین ،مجل

دو فوریت طرح حزب مردم ،دربارۀ فدائیان شها

را تصویب کرد ک محتوای این طرح ب شرح زیر بود:
«جانبازى و فداکارى استواران شهید ،محمدعلى بابائیان و آیهتاهلل لشهکرى در را
حفظ و صیانت مملکت موردتقدیر و تحسین ملت ایران مهیباشهد .به پهاس آنکه
حین انجام وظیفۀ مقدس شربت شهادت نوشید انهد ،ازایهنپه
نامید خواهند شد .تبصر  :دولت مکلف است ظر
قدردانى از خدمات شهداى فوقالذکر تهی و ب مجل
مذاکرات مجل

(شهجاعان شههید)

یک هفته تیحه تزم بهراى
پیشهنهاد نمایهد» (مشهروح

شورای ملی ،دورۀ  ،21جلس .)171

عصر همانروز تصویر شا و مالقات او با خانواد استواران کشت شد در صفح نخسهت
روزنام هۀ اطالعههات نقههش بسههت (روزنام ه اطالعههات .)1 :1344/1/31 ،دو روز بعههد ،یعن هی
پنجشنب  2اردیبهشت ،مفصلترین و پُرسروصداترین نشست مجل  ،دربارۀ تصهویب طهرح
پیشنهادی حزب مردم تشکیل شد و طی آن چند تن از نماینهدگان ،به تفصهیل دربهارۀ تهرور
شا سخن گفتند ک از نظر گفتمانی بسیار مهم است.
ابتدا کریم اهرى ،نمایندۀ کلیبر ،با اشار ب سهفرش به مکه گفهت که در ایهن سهفر از
نزدیک شاهد احساسات عمیق مردم ممالک اسالمى ب شاهنشها اسهالمپنها و رهبهر واقعهى
عالم تشیع بود و از هلهلۀ حاجیان غیرایرانى برای شاهنشا ایران احساس غرور کرد اسهت؛
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زیرا پ

از شنیدن خبر سوءقصد ،بالفاصل نگرانى عمیقى در دل همهۀ حاجیهان کشهورهای

اسالمی سای افکند و هم ب سوى خانۀ خدا روى آورد با صفاى باطن و خلوص نیت بهرای
سالمتى رهبر داعى و شاهنشا تاجدار ،دعا کردند .در این مراسم ،شخصیتهاى کشهورهاى
اسالمى از نقش قاطع شاهنشا در تحقهق منویهات عالیه اسهالمى سهخن گفتنهد و قهدمههاى
شهجاعان ایهن پیشههواى مقتهدر را در ازبهین بههردن فاصهل و امتیهازات طبقههاتى و پهار کههردن

زنجیرهای بردگى و بندگى و لوو رژیم اربهاب_رعیتهى و هماهنه

سهاختن ملهت ایهران بها

دنیاى مترقى ستودند و این موفقیت بىنظیر را ب حاجیان ایرانى تبریک گفتند؛ زیرا او رژیهم
فئودالیت را برانداخت و طرح نو درانداخت و ایران نوین را با مصالح اسالمى و تجارب دنیاى
مترقى پىریزى فرمود و گرد عقبماندگى را از دامن پاک کشور باستانى و اسالمى ایهران
زدود است.
دنیا میداند ک در این را ملتى با تمام قوا پشتیبان پیشواى خود است و نیز مهیدانهد که
ارادۀ ملت ،ارادۀ خداست و ب همینلحا همۀ سهوءِقصهدها بها شکسهت مفتضهحان روبه رو
شد است؛ زیرا خداوند ،شاهنشا ظلاهلل را همیش در کنف حمایت خود قرار داد و حافظ
واقعى شاهنشا است و اظهارنظر معدودى بىوطن در نظهر ملهت ایهران مطهرود و ایهن افهراد
منفور خاص و عام هستند .اکثریت قهاطع مهردم ایهران پشهتیبان او هسهتند و در ششهم بهمهن
 1341از پیشنهادهای شاهنشا استقبال و ب آن صح گذاشتند و رأى مثبت دادند.
ملت ایران ب خوبى مهیدانهد که شاهنشها جهوانبخهت بها چه صهحن ههای شهوم و چه
تحریکات خانمانبرانداز روب رو و آنها را پشهت سرگذاشهت انهد و همهۀ توطئه هها ازجمله
تحریکات شمال و غوغاى نفت را خنثی کرد اند .ملهت مها بها رهبهرى شاهنشها  ،تمهام ایهن
نقش های خائنان را نقشبرآب ساخت .هفتهشت سالى است ک شاهنشا فرصت یافته انهد
تا ب منویات اصالحى و ب آرزوهاى باطنى و ب رسهالت تهاریخى خهود تحقهق بخشهند و در
این مدت کارهایى شد است که شهمارش آن موجهب اطاله کهالم خواههد بهود (مشهروح
مذاکرات مجل

شورای ملی ،دور  ،21جلس .)5 -3 :172

کریم اهری از مشروعیت الهی شا سخن گفهت و در ایهن را از مفهاهیم مهذهبی اسهالم
بهر گرفت؛ پ

از او حاذقى نیز ب ایمان شا اشار کرد و گفت:
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ایشان با عزم جزم و ایمان قاطع براى اجراى اصول تعالیم عالی اسالمى و پیهروى و
تأسى از رهبر بزر

اسهالم حضهرت علهى علیه السهالم ،خلیفه پیومبهر و امهام مها

شیعیان ،تالش و مجاهدات شبان روزى و دامن دار خودشان را ادامه مهیفرماینهد و
این براى ملت ایران افتخاری بزر

است؛ زیرا سنت ماست ک همیش میگهوییم

الناس على دین ملوکهم (همان.)8 -5 ،

پ

از او دکتر جعفرى ،طراح قانون دفاع از فدائیان شا  ،بر کارآمهدی شها تأکیهد و از

دشمنان شا انتقاد کرد .او ترور شا را ب معنای مخالفت بها پیشهرفت ملهت ایهران دانسهت و
گفت ک این حادث ازاینجههت تأسهفبرانگیهز بهود که ثابهت کهرد بهاز ههم بهدخواهان و
سی دتنى هستند ک پیشرفت ملت ایران برایشان ناگوار اسهت؛ ولهى اینهان غافلنهد که ملهت
ایران با پشتیبانی از شاهنشا خود و با حمایت قادر متعال را ترقى را بها سهرعت مهیپیمایهد؛
زیرا شاهنشا ب چیزى جز ملت فکر نمیکند .شا کشتیبانى ملهت ایهران را برعههد دارد و
آن را ب ساحل سعادت خواهد رساند .ملت ایران ،رهبرى دارد ک با کمال درایهت در تمهام
مسائل ،مشوق و مبتکر اوست .این دو سرباز فداکار با موقعشناسى خود بهرای همیشه ملهت
ایران را رهین خود کردند؛ بنابراین ملت ایران و شاهنشا ایهن دو فهدایى را هرگهز فرامهوش
نخواهند کرد .این نمایند سرانجام پیشنهاد داد ک شاهنشا سرپرستى اطفال آن دو سهرباز را
قبول کند و دولت آرامگاهی درخور ،برای این دو مرد دلیر بنا کنهد و طرحهى را که ملهت
ایران براى این دو مرد دلیر پیشنهاد داد با طال تهی و در آرامگا آنها بگذارد (همان.)9-8 ،
سپ

حیدرعلی ارفع نماینهدۀ داراب در نطهق خهود گفهت که در ایهن حادثه نهاگوار،

خوشبختان خداى ایران نخواست ک این کشور در بوت بدبختى و مهذلت جنه
بىسروسامانى ،فالکت و ناامنى غوط ور شود .این رخداد س نتیج بزر

داخلهی و

داشهت :نخسهت

اینک اگر امروز سروسامان و آسایش و امنیتى داریم ،در پرتو وجود شاهنشا بهزر

اسهت

ک وجودش محور بقا ،ثبات و آرامش این کشور است؛ اگهر ایرانیهان در شهب بها خهاطرى
آسود سر بر بالین مهیگذارنهد ،به دلیهل جانبهازى و فهداکارى سهربازانى اسهت که در را
صیانت ایران ،جان خود را فدا کردند؛ دوم اینک این موضوع ،ن تنها ب ما ،بلک ب دنیا نشان
داد ک جان ایرانى در را حفظ کشور و پادشا -ک سمبل آزادى و استقالل کشور اسهت-
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هیچ ارزشی ندارد؛ زیرا شا مورد پرستش و عالق فردفرد مردم مملکت است و سوم اینکه
این حادث نشان داد ب علهت نیهت پهاک شاهنشها و توجه او به رفها حهال ملهت و طبقهات
زحمتکش و از هم مهمتر توسل و توکل شاهنشا ب خداى بزر  ،همیشه ایهن بالهها را
گردانید و ملت ایران را بارها از این مصیبت بهزر

رههایى بخشهید اسهت؛ به طهوریکه

هربار ب طرز معجز آسایى از این مخاطرات رهایى پیهدا مهیکننهد؛ بنهابراین در ایهن حادثه ،
خیرخواهى ،ملتدوستى و عالق مندی شاهنشا ب رفا طبقات ،نمودار و دست خدا ب عنوان
پشتیبان این مرد بزر

هموار آشکار است (همان.)10 -9 ،

فوتدوند ،نمایندۀ لرستان ،نیز جانبازی در را شا را سهتود و مهدعی شهد که شاهنشها ،
جان ملت و ملت نیز فدایى شا اسهت؛ البته شاهنشها را سلسهل مراتهب بسهیار قهوى و ازلهى
انتخاب فرمود اند؛ یعنى ایشان خداوند و پیامبر (ص) و على (ع) و تمام ائم اطهار را دارنهد
و در پنا عدل و لطف خداوندى ب خدمت جاویدان مشوول هستند و درهمه حهال خداونهد
پشتوپنا ایشان اسهت و ایهن بهتهرین دلیهل بهراى ملهت ایهران اسهت که خداونهد پشهتیبان
آنهاست و چنین شاهنشاهى ب ملت ایران عطا کرد است و او را حفظ میفرماید .جانبازى
در را شاهنشا انجاموظیف است -ک این دو سهرباز انجهام داد انهد -و وظیفه اى اسهت که
هرک

باید ب نوب خود انجام دهد؛ البت خداوند هرگز راضى نمیشود ک با گزندى ،تمهام

موجودیت و هستی یک ملت ،دستخوش آن حادث شود .از زمان وقوع حادث  ،این احساس
جوان زد ک براى شاهنشا اتفاق بدی نخواهد افتاد؛ چهون آثهار و ارادۀ خداونهد در وجهود
این کشور مدار بزر

متجلىای است؛ پ

اگر تزم باشد ک ایران محفو بماند ،خداوند

باید شا را حفظ کند؛ چون امروز وجود شا و ایران با هم عجین است (همان.)11 -10 ،
دکتر ناصهر یگانه  ،نماینهدۀ قهزوین ،اظههارات نماینهدگان مجله

را مؤیهد عواطهف و

احساسات جمعیت بیستمیلیونی ایران دانست و این را گفتمان مسلط جامعۀ ایران خوانهد و
گفت ک ازیکسو ب علت از دست دادن دو سرباز فداکار ب واقع متأسفیم؛ اما ازسویدیگر
چون آنها را براى یک هد

بسیار مقدس از دست دادیهم ،خهدا را شهکر مهیکنهیم؛ زیهرا

فردى فداى یک مملکت شد .ب تعبیر قاآنى «ب یک چشم گریم ب یک چشهم خنهدم /که
دریا فرو رفت و گوهر برآمد» (همان.)12 -11 ،
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سرانجام ،سرتیپ حکیمیان ،نمایندۀ کهکیلویه و بهویراحمهد ،از پیونهد ایهن گفتمهان بها
تاریخ باستانی ایران ،سخن راند .او گفت« :این دو نفر سرباز ک با ایثار خون خود بزرگترین
خدمت را ب ملت کرد اند ،ب واقع باید همیش نامشان جاویدان باشد و این لوت جاویهدان از
زمان تشکیل سلسلۀ هخامنشى ب عنوان مأمور حفاظهت پادشهاهان وجهود داشهت؛ به عهالو ،
اعلیحضرت همایون شاهنشا وار ،سلطنت هخامنشى هستند؛ پ

اگر اینجا صفت شههیدان

جاویدان گفت شود ،بهتر است» (همان .)13 -12 ،درنهایت تیحۀ مزبور ب همان ترتیبی که
ارائ شد بود ب تصویب رسید.

عصر همانروز دوم اردیبهشت  1344در صفحۀ اول روزنامۀ اطالعات آمد بود« :تا سن
قانونی ولیعهد ،شورای سلطنت تشکیل میشود( ».روزنامۀ اطالعات )1 :1344 ،ک نشان میداد
حکومت ،عمق خطر را دریافت است .در همین شمار آمد بود که به نهام اسهتواران شههید
گارد شاهنشاهی با کمک مردم دو مدرس و بیمارستان در زادگا آنان ساخت میشود (همان).
بستر گفتمانی

یکی از را های فهم و تحلیل گفتمان ،توج ب فضا و بستری است ک گفتمهان در درون آن

شکل گرفت است؛ بنابراین در تحلیل متن مذاکرات مجل

باید ب تحهوتت کشهور په

از

کودتای  28مرداد بازگشت؛ زیرا این کودتا سرآغاز توییرات گستردۀ اجتمهاعی ،اقتصهادی،
فرهنگی و هویتی در ایران ،متناسب با وضعیت جدید بود ک شا در کتاب «مأموریت بهرای
وطنم» آن را منعک

کرد .او جهتگیری آیندۀ کشور را در سه مسهیر نشهان داد :نخسهت،

ناسیونالیسم مثبت و اتحاد سیاسی با غرب؛ دوم ،اقتباس تمدن جدید بها گهرایش فرهنگهی و
اقتصادی ب غرب و سهوم ،دموکراسهی شاهنشهاهی و تعیهین قلمهرو کشهور (پهلهوی:2535 ،
.)436 -231
روشن است ک این برنام ها ب طوردقیق برای تضاد با آرمانهای مشهروطیت و گفتمهان
دموکراتیک جنبش ملیشدن نفت بود ؛ زیرا دربرابر سیاست موازن منفهی دکتهر مصهدق از
ناسیونالیسم مثبت ،دموکراسی مشروط از دموکراسی شاهنشاهی و دفاع از مواریث بومی از
جهتگیری غربی سخن میگفت .در همۀ این جههتگیهریهها آنچه اهمیهت داشهت ،سه
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مؤلفۀ شا گرایی ،دفاع از کیان سلطنت و مشروعیت آسمانی شا بود ک هم در ناسیونالیسهم
مثبت و هم در دموکراسی شاهنشاهی برآن تأکید شد بود و ایهنهها همهان عناصهری بودنهد
ک در دورۀ دکتر مصدق بنیاد آنها ب شدت متزلزل شد بود.
شا پیشینۀ «دموکراسی شاهنشاهی» را ب زمان کورش باز میگردانهد و از مهدارای او بها
رعایا سخن میراند تا ب عمد ریش های تفکر دموکراسی را ن در اندیش های مدرن ،بلک در
سههاختار سههلطنت جسههتجو کنههد (همههان .)318 ،او مجل ه

را ک ه مهههمتههرین دسههتاوردهای

نهادسازان و مردمیترین رکن مشروطیت بود ،درعمل ،ب نهادی تشریفاتی و مجرای اِعمهال
قدرت خود تبدیل مهیکهرد و ترکیهب آن را براسهاس مهندسهی انتخابهات تعیهین مهینمهود
(فَردوست )257/1 :1371 ،تا در مسیر تحکیم مبانی سلطنت و حفظ منافع اقلیت حاکم گهام
بردارد.
بدینترتیب پ

از کودتها نه تنهها مجله  ،بلکه کابینه هها ،رسهان هها و مطبوعهات نیهز

استقاللعمل را ازدست دادند و همۀ آزادیهای مدنی رخت بربستند ،احزاب و جریانههای
سیاسی ب حاشی راند شدند و سانسور و فشارهای امنیتی و پلیسی کشهور بهر همه جها سهای
افکندند .در این فضا ب گفتمان تاز ای نیاز بود تا در تضاد با گفتمان جنبش ملی نفهت قهرار
گیرد و معناهای تاز ای متناسب با فضای جدید خلق کند و مناسهبات سیاسهی و اجتمهاعی و
بازی قدرت را از نو ساماندهی کند ،ذهنیتها و جهان معنایی تاز ای بسازد و تصهور و فههم
ایرانی هان را از واقعی هتهههای دنی های پیرامونشههان تویی هر دهههد تهها از رهگههذر آن کارکردهههای
حکومت چنان توجی شود ک همگان آن را طبیعی تلقی کنند.
ب همیندلیل شا در این گفتمان تالش میکرد ک ب جای پاسخگویی ب انسهداد سیاسهی
از اقتصاد دموکراتیک و فرماندهی شاهنشا سخن بگوید و رفا مادی را تنهها خواسهت ملهت
بشههمارد و ادعهها کنههد بهها تههالش او کشههاورزان صههاحب زم هین و کههارگران صههاحب سهههام
کارخان ها و هم مردم از مواهب مادی برخوردار شد اند؛ بنابراین هرگون نارضایتی ،نشهانۀ
بدخواهی است .او در پرتو این گفتمان ،میکوشید همچون قهرمهان جاویهدان تهاریخ ،همهۀ
افتخارات و کامیابیها را ب نام خود و هم ناکامیها را ب دولت نسبت دهد و اخبار مربهو
ب او در صدر اخبار کشور قرار گیرد و با آبوتاب بازگو شود (مالئی توانی.)120 :1386 ،
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تحلیل گفتمانی متن مذاکرات و مصوبات مجلس

در تحلیل گفتمانی ،هد

این است ک ایدئولوژی پنهان و پیشفرضها ،مدعیات ،انگار ها

و باورهایی ک این گفتمانها میکوشند القا کنند ،بهرمال و شهبکۀ قهدرت و ایهدئولوژی در
متن و همچنین فرایند پدیداری و القای آن ب جامع  ،تشریح و بازنمهائی شهود؛ اگهر از ایهن
دیدگا ب سخنان نمایندگان مجل

بنگریم ،میبینیم ک سه دالّ مرکهزی در سهخنان آنهان

وجود داشت و همۀ تعبیرها ،مدعیات و پیشفرضههای آشهکار و نههان نماینهدگان مجله
برای همان س دالّ مرکزی مفصلبندی شد بود؛ زیرا مفاهیم مختلهف به کهاررفته در مهتن
مذاکرات ،در یک زنجیرۀ همارزی میکوشیدند تا نظام معنایی این گفتمان را تکمیل کنند.
این س دالّ مرکزی عبارتاند از :اصل سلطنت ،شا و مقهام او ،خهدا و مشهروعیت آسهمانی
شا  .اکنون میکوشیم آنها را بررسی کنیم:
الف) دفاع از اصل سلطنت

دفاع از اصل سلطنت و ضرورت تداوم آن همچون یک میرا ،تمدنی ،در کهانون گفتمهان
رسههمی حکومههت قههرار داشههت و در سراسههر دور پهلههوی بهها اسههتفاد از همههۀ ابزارهههای
اطالعرسانی نوین تبلیغ میشد .سیری در ادبیات تاریخنگاری رسمی ایران نشان میدهد ک
بیشترین پژوهشها دراینبار و با هد

تقویهت مبهانی سهلطنت انجهام شهد و برجسهت تهرین

شخصیتهای علمی و فرهنگهی و شهاخصتهرین اسهتادان دانشهگا که از شههرت و اعتبهار
جهانی برخوردار بودند ،برای این منظور ب کار دعوت شدند .به همهت ایهن بزرگهان -که
خواست یا ناخواست در زمین حکومت بازی میکردند -ادبیات تاریخی نظهام شاهنشهاهی بها
رشد حیرتانگیز و سرسامآوری روب رو شد و آثار فراوانی با شکلها و صهورتبنهدیههای
متفاوت تولید شد تا هم گفتمانهای سیاسی رقیب ،مانند جمهوریخهواهی و حتهی احیهای
نظام مشروط ب حاشی راند شود.
جهتگیری اصلی و نیز رویکرد گفتمانی آثاری ک با این هد

خلق شهدند ،ایهن بهود

ک نظام شاهنشاهی را همساز با هویهت ایرانهی و عامهل پیشهرفت و توسهعۀ کشهور و منهادی
اعتالی فرهن

ایران نشان دهد و چنین وانمود کند ک ترقهی و عظمهت ایهران در گذشهت ،
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تنها در پرتو نظام سلطنت ممکن بود و در آیند نیهز تنهها در پرتهو آن ممکهن خواههد بهود
(پهلوی .)295 :1371 ،این گفتمان سرانجام در عرصهۀ فرهنه

و تفکهر و در پرتهو قهدرت

سیاسی ،بر سایر گفتمانهای رقیب سای افکند؛ زیهرا ظههور گفتمهانههای مسهتقل و رقیهب،
ازاساس امکانپذیر نبود.
ازاین منظر ،سخنان عبداهلل ریاضی اهمیت پیهدا مهیکنهد؛ زیهرا او شها را به عنهوان دالّ
مرکزی در پیوند با مفاهیم و عناصر مهمی چون عظمت و سعادت ملت ایران ،دسهت خهدا،
مظهر استقالل عظمت و بقای کشور و حفظ تمامیت آن قرار داد و او را عامل ثبات ،امنیهت
و آرامش ایرانیان قلمداد کرد ک هر آسهیبی به شها و هرگونه تزلزلهی در ارکهان سهلطنت
موجب انهدام ملیت و نیز نابودی و تجزیۀ کشور خواهد شد؛ زیرا او پادشا عادلی است که
با تدابیر داهیان اش ،را صدسال را یکشب میپیماید و هموار از پشهتیبانی خهدا برخهوردار
است .در این زنجیرۀ همارزی ،مفاهیمی چون عادل و دعای خیهر ملهت و حمایهت خداونهد
ک مفاهیمی سنتی بودند با مفهوم مدرن پشتیبانی ملت ،گر مهیخهورد تها معنهای تهاز ای از
مشروعیت ارائ کند (مشروح مذاکرات مجل

شورای ملى ،دور  ،21جلس .)169

یکی از را های تحلیل انتقادی گفتمان ،کوشش برای بازخوانی متن در فضایی خارج از
چهارچوبهایی است ک گفتمانها در آن تولید و مصر

میشوند؛ چنانچ این سهخنان را

از زاویۀ ایران امروز یا در کشوری ک بدون نظام سلطنت است ،بنگریم ،میتهوانیم رازههای
پنهان و مدعیات موجود در این سخنان را ک تالش میشد حقیقی جلو کننهد ،درک کنهیم
و درمییابیم ک چگون مناسبات قدرت میکوشید این باورها را ب بدنۀ جامع القا کند.
در سخنان ریاضی عناصر مهمهی چهون بقها ،اسهتقالل ،عظمهت کشهور بها دسهت خهدا و
پشتیبانی ملت و پیشرفت ایران ،حول دو دالّ مرکزی ،یعنی شا و نظام سلطنت مفصلبنهدی
میشدند تا عناصر گفتمانی در ذیل آنها ب یکدیگر بپیوندند و معنا پیدا کنند؛ حتی عناصهر
گفتمانی ،معناهای رقیب را ازدست بدهند و در معنایی ک گفتمهان ایجهاد مهیکنهد ،منحهل
شوند تا ب تعبیر گفتمانکاوان گرو های صهاحب قهدرت ،از طریهق کنتهرل اذههان (دانهش،
نگرشها ،ایدئولوژیها) هژمونی گفتمان خود را تأمین میکننهد (واندایهک-113 :1382 ،
.)114
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این اقدام ن تنها در ادبیات تاریخنگاران و رسان های جمعی ،بلکه در کتهاب «به سهوی
تمدن بزر » شا نیز انعکاس یافت .شها معتقهد بهود ،نظهام شاهنشهاهی روح قدرتمنهدی و
جوهر وحدت ملی ،پایۀ استوار تمدن ایران و نگاهبهان همهۀ ارزشهها و تمهام پیشهرفتهها و
دستاوردهای مهادی و معنهوی آن اسهت؛ زیهرا روح و جهان ایرانیهان را رهبهری و پاسهداری
میکند؛ بنابراین شناخت و تبلیغ آن با همۀ ابزارهای سیاسهی ،فکهری و فرهنگهی تزم اسهت
(پهلوی .)267 -266 :1356 ،شا حتی پ

از سقو نظام شاهنشاهی همچنان ادعا مهیکهرد

ک ایران با ساختار قومی و گرو های زبانی و فرهنگی متفاوت ،نیازمند پادشهاهی اسهت که
از بات این مجموع را منسجم و متحد کند تا بتواند دموکراسی واقعهی شاهنشهاهی را مسهتقر
سازد (پهلوی.)295 :1371 ،
ایههن نههوع نگههرشههها در تههاریخنگههاریهههای رسههمی نیههز بازتههاب گسههترد ای یافههت.
میرخلفزاد  ،تاریخنگار رسمی دورۀ پهلهوی ،مهدعی بهود ،پیشهرفت و سهربلندی ایهران در
دور های مختلف ب نظام شاهنشاهی و قدرت رهبری این کشور بستگی داشت است .هرگها
رهبری خردمند و تیق بر ایران حکم رانهد  ،ایرانیهان به دنبهال رهبهر خهود به بهزر تهرین
پیشرفتها و افتخارات دست یافت اند و در عصری ک کشور از داشتن چنین رهبری محهروم
بود است ،مردم ایران سخت دچار مشکالت سیاسی و اقتصادی شد اند و تا آستان سهقو
و اضمحالل پیش رفت اند (میرخلفزاد .)9 :1355 ،
رامش سنگوی ،سلطنت را همچون قدیمیترین و پایدارترین امر تمدن ایرانهی برشهمرد
ک هم در شاهنام و هم در متنهای اندرزنام ای ب آن تأکید شهد اسهت (سهنگوی ،بهیتها:
دوازد  -چهارد ) .این اید ها در مطبوعات و رسان های دیگر نیز با قوت ،تبلیغ میشد تها در
ذهن ایرانیان نهادین شود .عناصر اصلی این گفتمان و دالّ مرکزی آن براساس روش تحلیل
گفتمانی متن مذاکرات مجل  ،استخراج و در جدولهای زیر نمایش داد شد اسهت  .ایهن
مسائل محورهای اصلی سخنان نمایندگان مجل
مجل
میآید:

و تعبیرههایی اسهت که خهود نماینهدگان

ب کار برد اند و از کنارهمنهادن آنها در زنجیرۀ همارزی ،منظوم های زیر ب دسهت

 / 156تحلیل گفتمانی متن مذاکرات مجلس دربارۀ ترور شاه در سال 1344

 .1مقام سلطنت در تعبیرهای گفتمانی متن مذاکرات مجلس

این مفاهیم عین همان تعبیرهایی است ک در سهخنان نماینهدگان مهنعک

شهد اسهت و مها

آنها را در زنجیرۀ همارزی برای یک دالّ مرکزی بسهیار مههم یعنهی «مقهام سهلطنت» قهرار
داد ایم .حاصل این اقدام ،ارائۀ دو منظومۀ گفتمانی متضاد و درعینحال ب همپیوسهت اسهت
ک ازیکسو نمایانگر کارکردهای گفتمانی و اجتماعی مقام سلطنت و ازسویدیگر نشانگر
بحرانهها و مخهاطراتی اسهت که بهر اثهر بهروز «تزلهزل در مقهام سهلطنت» رخ خواههد داد.
ب بیاندیگر ،دو منظومۀ معنایی زیر ،درواقع دو روی یک سک هستند ک اگر یهک روی آن
تحقق نیابد ،روی دیگر آن بیتردید بروز خواهد یافت:

 .2تزلزل در مقام سلطنت در تعبیرهای گفتمانی متن مذاکرات مجلس

این مفاهیم ،همان تعبیرهایی است ک در سخنان نماینهدگان مهنعک

شهد اسهت و نشهانگر

بحرانها و مخاطراتی است ک بر اثر بروز «تزلزل در مقام سلطنت» و چیرگهی گفتمهانههای
رقیب رخ خواهد داد:
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ب) مشروعیت آسمانی شاه در تعبیرهای گفتمانی متن مذاکرات مجلس

تضمین یا تداوم مشروعیت یک نظام ،ممکن است از رهگذر انگیز های درونهی یها بیرونهی
انجام شود .انگیزۀ درونی میتواند از طریق نگرش مذهبی ،انگیزش احساسی ،بهاور عقالنهی
و نمود ارزشهای متعالی ،مانند اخالق و زیبائیشناسهی پدیهد آیهد و رههایی را در پهذیرش
نظام موردنظر ببیند؛ اما انگیز های بیرونی بیشتر از رهگذر عر

و قهانون به دسهت مهیآیهد

(وبر .)39 -38 :1374 ،یک نطام ب س روش میتواند مشروعیت پیدا کند:
الف) ب موجب سنت یعنی باور یا اعتقاد ب مشروعیت آنچ همیش وجود داشت است؛
ب) ب موجب نگرش عاطفی ،الگویی برای تقلید معتبر باشد؛
ج) ب موجب استقرار قانون ک خود این قانون میتواند به صهورت تحمیلهی یها اختیهاری
باشد؛
د) ب موجب باور عقالئی ب ارزش غائی نظام (همان.)42 ،
مشروعیت آسمانی شا ک در همۀ رسان ها بها قهوت تبلیهغ مهیشهد ،نشهانگر تمرکهز بهر
مشروعیت سنتی بود .مشروعیت سنتی همیش وجود داشت و چهون نسهلههای گذشهت آن را
پذیرفته انههد در گههذر از تههاریخ ،تردیدناپههذیر و مقههدس شههد اسههت (هیهوود.)306 :1389 ،
مشروعیت سنتی بیشتر از رهگهذر انتسهاب به خهدا ،نماینهدگی خهدا و برخهورداری از فهرۀ
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ایزدی ب دست میآید و مردم در ایجاد آن هیچ نقشی ندارنهد و چهون جنبهۀ مهاورائی دارد،
اثباتناپذیر بود و درخور ارزیابی نیست (بشیری .)105 :1386 ،
نگا انتقادی نشانگر آن است ک نمایندگان مجل

از همین مفاهیم سنتی وام گرفتند تها

از گفتمان سلطنت و مشروعیت الهی شا دفاع کنند .آنها همۀ آرمانها ،شعارها و نهادههای
مشروط را فراموش کردنهد تها بها ایهن موضهعگیهریههای خهود ،درعمهل ،شها را فراتهر از
انسانهای معمولی و ب مثاب یک اَبَرانسان ک از پشتیبانی الهی برخوردار است و به دسهت او
انتخاب و محافظت میشود ،بشناسانند و بدینترتیب گفتمان مشهروط را که مبتنهیبهر ارادۀ
ملت و حاکمیت قانون و متکی بر قرارداد اجتماعی ،تفکیک قوا و آزادیهای مدنی بود به
حاشی برانند.
کریم اهری ،شا را در هستۀ مرکزی گفتمهانی قهرار داد که همچهون ظهلاهلل در کنهف
حمایت خداست و اکثریت قریبب اتفاق ملهت ،پشهتیبان او هسهتند .ایهن مفههوم در زنجیهرۀ
همارزی ،با مفاهیم سنتی دیگری چون اسالمپنا  ،رهبر واقعی عالم تشیع ،پیرو امام علهی (ع)
و پیامبر (ص) نشان میداد ک ایدئولوژی حکومت پهلوی درصهدد بههر بهرداری از نیهروی
مذهب در راستای مشروعیتبخشی ب شا است و این پیام را القا میکرد که شها بها ازبهین
بردن رژیم اربابرعیتی و ازهم گسستن امتیازات طبقاتی پیشهین ،به طهرز شهگفتآوری بها
بهر گیری از تجرب های دنیای مدرن ،ایران را در مسیر پیشرفت و غلب بر عقبماندگی قهرار
داد است .این اقدام ،تالشی آگاهان برای مقابل با تحرکات روحانیت مبارز در آغاز دههۀ 1340
بود تا از رویارویی شا با مذهب بکاهد .نمایندگان مجل

همچون ابزاری مشروعیتبخش،

میکوشیدند تا ذهنهای ایرانیان را به گونه ای ههدایت کننهد که محمدرضاشها را شهاهی
عادل ،توانمند و منجی ایرانیان ،و سلطنت را مناسبترین شیوۀ حکومت بنگرند.
در چنین گفتمانی طبیعی بود که انهدکی په

از تهرور  ،شهورای عهالی فرهنه

و هنهر

برخی از پژوهشگران برجست کشور را مأمور کند تا در دفاع از اصل سلطنت و حقانیهت آن
مطلب بنویسند .ب همینمنظور یک رشت موضهوعات مصهوب شهد که بسهیاری از آنهها به
مقول تاریخ شاهنشاهی ایران و مقام معنوی آن و نیز پیوستگی آیین شاهنشاهی با زنهدگی و
معتقدات ایرانیان و  ...مربو میشد (قائممقامی :1345 ،یک تا س ).
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علیقلی اعتمادمقدم در چارچوب همین گفتمان ب جستوجوی معنها و جایگها شها در
شاهنام برخاست و کوشید این پیام زبانی را ب مخاطبانش القا کند ک پادشا  ،میانجی مهردم
و خداوند است و از نیروی یزدانی برخوردار است .علت برتری شا بهر دیگهران داشهتن فّهر
یزدان هی اسههت ک ه بههدون آن پادشههاهی ممکههن نیسههت (اعتمادمقههدم)1 :1346 ،؛ پ ه

از او

محمدعلی امهام شوشهتری مهدعی شهد ،در تهاریخ ایهران شاهنشها سهیمایی آسهمانی دارد و
ازسوی خدا برای پیشبرد فرهن
فرهن

و تمدن بر مردم گمارد میشود و پادشاهان پیشبرندگان

و تمدن هستند (امام شوشتری.)2 :1350 ،

ناصرالدین شا حسینی هم با نگارش کتابی موسوم ب «پیوند شا و مردم» جایگها شها را
ترسیم کرد .وی با استفاد از آیات و روایات و نیز با استناد ب سیاستنام ها ،اندرزنامه هها و
مورخان ایرانی کوشید وجوب اطاعت از سلطان را اثبات کند (شا حسینی.)86-74 :1351 ،
علیرضا شاپورشهبازی ،مقام شها در تهاریخ ایهران را برگزیهدۀ برگزیهدگان و شایسهت تهرین
حکمران و مجری عدالت معنا کهرد و شاهنشهاهی را میهرا ،مقهدس گذشهتگان مها و نشهانۀ
آراستگی کارنامۀ این مرزوبوم و معنای فلسفۀ زندگی نسهلههای مختلهف مهردم ایهن آب و
خاک دانست (شاپورشهبازی.)2 -1 :1351 ،
پ

از او ذبیحاهلل صفا کتاب «تاریخ شاهنشاهی و مقام معنوی آن» را نگاشهت و کوشهید

تا گفتمان سلطنت را در پیوند با عنصرهایی چون تقدس نظهام شاهنشهاهی ایهران ،دیرینگهی
آن و همچنین پیوند روحهی و عهاطفی ایرانیهان بها پادشها به عنهوان رهبهری دینهی و دنیهایی
مفصلبندی کند و از آن مجموع ای معنادار با کارکرد اجتماعی و سیاسهی بیافرینهد (صهفا،
 .)1 :1354او با بیان نزدیکی سنتهای شیعی با روح ملی ایرانیان مینویسهد ،په

از غیبهت

امامعصر (ع) پادشاهان شیع ایران ن تنها ریاست ظاهری و سیاسی را برعهد گرفتنهد ،بلکه
در مقام اولیاتمر باقی ماندند ک اطاعت از آنان از نظر شرعی تزم بود (همان.)31 ،
دکتر عنایتاهلل رضا نیز با نگارش کتابی با عنوان «پیوستگی آیین شاهنشاهی بها زنهدگی
و معتقدات ایرانیان» نظام شاهنشهاهی را عامهل مترقهی و پهیشبرنهد تهاریخ ایهران دانسهت و
مدعی شد هرگا نظام شاهنشاهی قوام یافت است ،اقتصهاد ،صهنعت و رشهت ههای گونهاگون
دانش و هنر نیز را ترقی و پیشرفت را پیمود است (رضا .)34 :1355 ،عنصرهای اصلی این
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گفتمان براسهاس مهتن مهذاکرات مجله

و بها اسهتفاد از تعبیرههای به کهار رفته در آن در

جدولهای زیر ب نمایش درآمد است:
 -1پایبندی شاه به ایمان الهی در تعبیرهای گفتمانی متن مذاکرات مجلس

 -2عنایتهای الهی شاه در تعبیرهای گفتمانی متن مذاکرات مجلس
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ج) بازتعریف جایگاه شاه
پ

از کودتهای  28مهرداد ،حکومهت پهلهوی نیازمنهد تعریهف مجهددی از مفههوم شها در

چهارچوب یک گفتمان جدید بود .شاهی ک ن تنها رهبر و مدیر سیاسی و اجرائهی کشهور،
بلک سخنگوی منافع ملی و منادی ترقیخواهی و پرچمدار اعهتالی کشهور و نمهاد عهزت و
اقتدار ایرانیان باشد .گفتمان شا گرائی ،هم ب عظمهت باسهتانی سهلطنت مهیاندیشهید و ههم
خود را با وضعیت دنیای جدید انطباق میداد؛ بنابراین در مقام مقایسه  ،ههم رضاشها و ههم
محمدرضاشا را بها پادشهاهان بهزر

عههد هخامنشهی و ساسهانی و نیهز زمامهداران بهزر

معاصر جهان قیاس میکرد؛ اما برای اینک عظمت شا و بزرگی مقام او بیشتر آشکار شهود،
وی را در برابر یک «غیر» ،یعنی شاهان قاجار قرار میداد تا در این تضاد گفتمهانی ،سهیمای
شاهان پهلوی بهتر نمایاند شود؛ بنهابراین در ایهن گفتمهان ،تصهویر شها هرگهز یهادآور آن
چهرۀ ناپسندی نبود ک مشروط خواهان با آن درافتادند؛ بلک شا پیشوا و رهبر معنوی ملتهی
بود ک با تکتک اعضای آن پیوند روحی و عاطفی داشت.
ازاینرو گفتمان مشروط خواهی میتوانست در حاشیۀ آن معنادهی و ب یکهی از عناصهر
گفتمانی آن تبدیل شود؛ ب همیندلیل نمایندگان مجل

بر اندیش ههای مترقیانهۀ شها  ،نقهش

قاطعانۀ او در گسستن نظام ارباب-رعیتی ،استقرار نظم و امنیهت ،ایجهاد رفها اقتصهادی و ...
تأکید کردند و در رسان های جمعی نیز بر نمادهایی چون «انقهالب شها و مهردم»« ،انقهالب
سفید»« ،عصر پهلوی»« ،ب سوی تمدن بزر » و ...تأکید میشد و حکومت پهلوی را مظهر
ترقیخواهی و رشد شتابان اقتصادی و پاسخگویی ب نیازهای مادی و معیشتی ایرانیهان مهی-
دانستند (کاتم )414 :1371 ،و میکوشیدند شا را با مأموریتی الهی و متعلق به ملهت ایهران
بشناسههانند و بهها تعههابیری چههون «شاهنشهها »« ،آری هامهر»« ،خورش هید آری هائی»« ،خههدایگان» و
برگزار ی جشنهای تاجگذاری ،ساخت مجسم های متعدد از او و پهدرش و نصهب آن در
میهدانهههای اصههلی شهههرها ،رواج کهیش شخصهیت و سههرانجام توییهر تقههویم بههر بنیهاد نظههام
شاهنشاهی نمون هایی از جهتگیریهای آنهاست.
ب همیندلیل در مادۀ واحدۀ مصوب مجل  ،اقدام دو سرباز فدایی شا  ،برای جانبهازی و
فداکاری در را «وطن» تحسین شد .پیام کلیدی این گفتمان این بود که شها  ،دقیقهاً معهادل

 / 162تحلیل گفتمانی متن مذاکرات مجلس دربارۀ ترور شاه در سال 1344

مفهوم کشور معنا شد؛ زیرا جانبازی و فداکاری آنها ن در را حفظ جان شا  ،بلکه در را
حفظ و صیانت از کشور تقدیر و تحسین شد .عناصر اصلی این گفتمان در جدولههای زیهر
ب نمایش درآمد است:
 -1ویژگیهای شاه در تعبیرهای گفتمانی متن مذاکرات مجلس

 -2مخالفان شاه در تعبیرهای گفتمانی متن مذاکرات مجلس
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نتیجه

از دیدگا تحلیهل انتقهادی گفتمهانی ،نکته شهگفتآور در مواضهع و مصهوبات نماینهدگان
مجل

این است ک آنها هرگز بر سنتهای دموکراتیک و قانون اساسی و نظهام مشهروط

و نهادهای آن تأکید نمیکردند و عامدان قصد نداشتند عملکهرد شها را از زاویه ای که او
هرگهز کارنامه پذیرفته شهد ای نداشهت ،بنگرنهد .ثمهرۀ ایهن تهالشهها چشهم فروبسهتن بهر
دستاوردهای فکری ،سیاسی و اجتمهاعی ملتهی بهود که بها انقهالب مشهروط از سهتیغ سهتبر
شاهنشاهی گذر کرد بود .مشروطیت ،جایگا شا را از ظلاللهی و نمایندۀ خداوند ب یهک
انسان تشریفاتی و معمولی تبدیل کرد ک باید تنها سلطنت کند ن حکومت .مشروطیت حق
پادشههاهی را نه همچههون موهبههت الههی ،بلکه مبتنهیبههر ارادۀ ملههت قههرار داد؛ یعنهی مبنههای
مشروعیت حکمرانان را از پدید ای آسمانی و موروثی و خاندانی ب زمین آورد و آن را بهر
بنیاد قرارداد اجتماعی و مشارکت عمومی و برخاست از ارادۀ ملت استوار ساخت
مشروطیت ،قدرت متمرکز و مطلقۀ شا را در درون نهادهای دموکراتیک توزیع کرد و
تفکیک و تقسیم قوا و آزادیهای مدنی را در ساختهای گوناگون ب ارموهان آورد و ایهن
آرمان ،چند ده بعد در دورۀ نهضت ملی بار دیگر اجرا شد؛ اما گفتمهان شها گرایانه دورۀ
پهلوی در تضاد کامل با این گفتمان قرار داشت و این همان ایدئولوژی پنهان در مهذاکرات
و مصوبات مجل

بود که در همهۀ اجهزای نظهام سیاسهی و اجتمهاعی و در همهۀ سهطوح و

تی ها و ب ویژ در آثار تاریخنگاران با قوت تبلیغ میشد و میکوشید نوع نگها ایرانیهان به
واقعیتهای تاریخی را توییر دهد ،پیامهای زبانی متفاوتی عرض کند ،نظام معنهایی متفهاوتی
شکل دههد ،ذهنیهت و هویهت ایرانیهان را متناسهب بها کارکردههای اجتمهاعی ایهن گفتمهان
دگرگون سازد و گفتمان سلطنت را بازتولید کند.
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منابع
 اعتمادمقدم ،علیقلهی ( .)1346پادشاهی و پادشاهان از دیدۀ ایرانی ان ب ر بنی اد
شاهنامه فردوسی .تهران :وزارت فرهن

و هنر.

 امامشوشتری ،محمدعلی ( .)1350تاریخ شهریاری در شاهنش اهی ای ران ،تههران:
و هنر.

وزارت فرهن

 بهارت ،روتن ( .)1387درآمدی بر تحلیل ساختاری روای ته ا .ترجمهۀ محمهد
راغب .تهران :فرهن

صبا.

 بشیری  ،حسین ( .)1386آموزش دانش سیاسی .تهران :نگا معاصر.
 پهلوی ،محمدرضا ( .)2535مأموریت برای وطنم .تهران :بنگا ترجم و نشر کتاب.
 .)1356( _____ به سوی تمدن بزرگ .تهران :طهوری.
 .)1371( _____ پاسخ به تاریخ تهران .حسین ابوترابیان .تهران :مترجم.

 رضا ،عنایهتاهلل ( .)1355پیوستگی آی ین شاهنش اهی ب ا زن دگی و معتق دات
ایرانیان .تهران :شورای عالی فرهن

و هنر.

 روحانی ،حمید (بیتا) .بررسی و تحلیلی از نهضت امامخمینی .چ  .11تههران :را
امام.
 سنگوی ،رامش (بیتا) .آریامهر شاهنشاه ایران .تهران :بینا.
 شاپور شهبازی ،علیرضا ( .)1351شاهنشاهان و سنتهای ایرانی ان .تههران :وزارت
فرهن

و هنر.

 شا حسینی ،ناصرالدین ( .)1351پیوند شاه و مردم .تهران :وزارت فرهن

و هنر.

 صفا ،ذبیحاهلل ( .)1354تاریخ شاهنشاهی ایران و مقام معنوی آن .تهران :شهورای
عالی فرهن

و هنر.

 صلحجو ،علی ( .)1377گفتمان و ترجمه .تهران :مرکز.
 عضدانلو ،حمید ( .)1380گفتمان و جامعه .تهران :نشر نی.
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 فردوست ،حسین ( .)1371ظهور و سقوط سلطنت پهلوی .ج  .1تهران :اطالعات.
 قائممقامی ،جهانگیر ( )1354ایران امروز .تهران :شورای عالی فرهن

و هنر.
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کاتم ،ریچارد ( .)1371ناسیونالیسم در ایران .ترجمۀ احمد تدین .تهران :کویر.

-

گلآقا ،فردوس ( .)1385تحلیل گفتمان انتقادی .تهران :علمی و فرهنگی.

-

مدنی ،جاللالدین ( .1362تاریخ سیاسی معاصر ایران .ج  .2قم :اسالمی.

-

مالئی تهوانی ،علیرضها (« .)1386کودتهای  28مهرداد و توییهر در نظهام سیاسهی و فکهری

-

میرخلفزاد  ،حسین (« .)1355سیری در تاریخ شاهنشاهی ایهران از منشهور کهوروش تها

ایرانیان» .مجلۀ علمی و پژوهشی علوم انسانی .س .17ش  .66دانشگا الزهرا.

منشور شاهنشاهی آریامهر» .تهران :اقبال.
-

نجاتی ،غالمرضا ( .)1373تاریخ سیاسی بیستوپنج س اله ای ران (از کودت ا ت ا

-

( .)1374اقتص اد و جامع ه :مف اهیم اساس ی جامع هشناس ی،

انقالب) .ج  .1تهران :رسا.
وبههر ،مههاک

جامعهشناسی اقتصادی ،جامعهشناسی سیاسی .ترجم عباس منوچهری و دیگران.
تهران :مولی.

 وندایک ،تئون ای ( .)1382مطالعاتی در تحلی ل گفتم ان :از دس تور م تن ت اگفتمانکاوی انتقادی .ترجمهۀ پیهروز ایهزدی و دیگهران .تههران :وزارت فرهنه

و

ارشاد اسالمی.
-

هوار ،،دیویهد ( .)1378نظریه گفتمان ،روش و نظریه در علوم سیاسی .ترجمهۀ
امیرمحمد حاجییوسفی .تهران :مطالعات راهبردی.
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هیوود ،اندرو ( .)1389سیاست .ترجمۀ عبدالرحمن عالم .تهران :نشر نی.

-

یارمحمدی ،لطفاهلل ( .)1387گفتمانشناسی رایج و انتقادی .تهران :هرم .

-

یورگنسن ،ماریان و فیلیهپ  ،لهوئیز ( .)1391نظری ه و روش در تحلی ل گفتم ان.
ترجمۀ هادی جلیلی .تهران :نشر نی.
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