
 

 

 های منتهی به انقالباهلل خمینی در سالشناسی آیتمخاطب

 های ایشانبیانیهکاوی متنبا روش 

 

 

 چکیده: 

اهلل خمینی ها و مکاتبات آیت « بر روی مجموعه سخنان، پیام1این تحقیق تالش دارد تا با کاربست شیوه »متن کاوی

ها یا تصورات کلی در مورد ماهیت انقالب را به بوته آزمون بگذارد. نتایج استخراج های منتهی به انقالب، برخی فرضیه در سال 

اهلل خمینی، در درجه نخست آیت  ها، مخاطب اصلیتواند نشان دهد که بر خالف برخی از روایتشده از این شیوه تا حد خوبی می

نخبگان، و نه توده جامعه ایرانی بوده است. هرچند با نزدیک شدن به روزهای پایانی انقالب، این روند به مرور تعدیل شده و 

  دهند که در عرصه ها نشان میدهند. همچنین، نتایج این داده های ایشان را به خود اختصاص میها سهم بیشتری از پیامتوده 

اهلل خمینی به اردوگاه چپ )شوروی( گرایش خاصی نداشت، اما بدون تردید غرب به رهبری آمریکا الملل، هرچند آیت روابط بین 

دهند که به مواردی همچون شیوه  نتایج استخراج شده، اطالعات دیگری نیز در اختیار ما قرار می کرد.  را دشمن اصلی قلمداد می 

 ع موضوعات قابل توجه، متناسب با مراحل انقالب مربوط است.رهبری ایشان و تمرکز بر انوا

 

 

  

 
1 Text Mining 



 

 مقدمه: 

روایت سالبرخی  در  هستند  مدعی  انقالب  تاریخ  از  دلیل ها  به  رژیم،  مخالف  نیروهای  اکثر  انقالب،  به  منتهی  های 

های در حالی که اکثر سازمان های انجام شده تشکیالت منسجم و گسترده خود را از دست داده بودند. بر پایه این روایت، سرکوب 

باز مانده بودند، روحانیون  چپ ارتباطات سازمانی و گسترده  گرا، مجاهدین و حتی نیروهای ملی در زندان بودند و یا از تشکیل 

  در واقع ایندهی کنند.  ایرانی موفق شدند با شبکه گسترده مساجد در سرتاسر کشور، بزرگترین تشکیالت مخالف رژیم را سازمان

»انقالب است:   و   مساجد  شبکه .  شد  فراگیر  مساجد،   از  استفاده   با  اجتماعی،   جنبش   یک  عنوان  به  ایران  اسالمی  روایت مدعی 

  مخالفت   جهت  در  را  مردم  بسیج  وظیفه  که  بودند  انقالبی  مردم   و  انقالب  رهبران  میان  واسط  حلقه  همانند  مذهبی  جلسات

بدین ترتیب، زمانی که انقالب به پیروزی رسید، این شبکه گسترده ( ۸۳:  1۳۸۰پور، )شریف  .« داشتند عهده  بر حاکم هایسیاست 

اهلل خمینی کمک کرد تا دست باال را در میان نیروهای انقالبی داشته و گرا و روحانیون به رهبری آیتبه طیف مخالفان اسالم

 حکومت را در اختیار بگیرند. 

از سوی دیگر، تعابیر آشنایی همچون »انقالب مستضعفان« یا »انقالب پابرهنگان« حاکی از گیرایشی است که به نقش پررنگ 

باور دارد. این تصویری است که پیشتر از جانب برخی محققین به چالش کشیده شده است. برای مثال،   ۵۷فرودستان در انقالب  

از ترکیب شرکت    ۵۷و    ۵۶های  های مطبوعاتی سال با اشاره به مجموعه گزارش «  های خیابانی»آصف بیات« در کتاب »جنبش 

راهپیمایی در  میکنندگان  انقالبی  میهای  سختی  به  کنندگان  شرکت  این  بین  »در  حاشیه نویسد:  از  گروهی  و شد  نشینان 

او (  ۷۷:    1۳۹۳بیات،  )هده کرد«.  ت را مشاس های از این دنان خاک سفید و یا دیگر محلهکهای تصرف شده مثال ساگاه سکونت 

گزارش به  انسانهمچنین  باوئر«،  »جانت  میهای  اشاره  آمریکایی  حدود  شناس  برای  انقالب  آستانه  در  که  بین    ۸کند  در  ماه 

  درآمدترین ، زنان یا مردان بسیار کمی از کم 1۳۵۷معترضان کار میدانی انجام داده بود و در نهایت گزارش داد: »تا پایان سال  

 (۷۷:  1۳۹۳بیات، ) های خیابانی شرکت کردند«.محالت تهران در درگیری 

نفر کشته    ۶۴۶از میان  اش همخوانی دارد: » کند که با فرضیات پیشین هایی از شمار شهدای انقالب ارائه میبیات در ادامه آمار

های نشین زدیک به یک درصد از میان آلونک نفر، یا به عبارت بهتر، ن  ۹فقط  (  ۵۷و    ۵۶های  )در سال خیابانی،    شدگان تظاهرات 

نسبت  باالترین  بودند.  صنعتتهران  میان  از  مغازه ها  و  )گران  )  1۸۹داران  دانشجویان  کارخانه   1۴۹نفر(،  کارگران  و نفر(،  ها 

 ( ۷۸:  1۳۹۳بیات، ). « نفر( بوده است ۷۰نفر( و کارمندان دولت ) ۹۶ها )کارگاه 

اهلل خمینی در های آیت به واقع مخاطب اصلی بیانیهشوند. نخست اینکه  همین نظریات آغاز میهای اولیه این تحقیق، از  پرسش 

یا    ن اصلی بیانات خود قرار داده بودها و فرودستان را در کانوآیا ایشان توده های منتهی به انقالب کدام اقشار جامعه بودند؟  سال 

طالیه و  روشنفکران  و  دانشگاهیان  همچون  نخبگانی  در های  نقشی  چه  مساجد  شبکه  اینکه  دیگر  پرسش  را؟  متوسط  بقات 

همان سازمان آیا  داشتند؟  عهده  بر  انقالب  نیروهای  میدهی  ادعا  برخی  که  تشکیالت  گونه  یک  مانند  به  شبکه  این  کنند، 

های دیگری که  ، پرسش گرفت؟ و البتهاهلل خمینی در صدر آن قرار مییافته در اختیار نیروهای مذهبی قرار داشت که آیتسازمان

 ها را مورد بررسی قرار داد. توان آن های رهبر انقالب می ها یا پیامبر پایه کاوش در مجموعه سخنرانی



امکان مراجعه ها، عمال  افراد و گروه شخصی  عمده، فارغ از گرایش یا عالقه  فرض اولیه این تحقیق آن است که به سه دلیل  

 اهلل خمینی( وجود نداشته است.یچ گروهی، از جمله روحانیت )به رهبری آیت های مردم برای همستقیم به توده 

از طبقات متوسط یا نخبگان این   مشخصیها در دوره انقالب بسیار محدود بوده و تنها اقشار  نخست آنکه گستره رسانه دلیل    •

های ارتباطی ترین شیوه قرار گیرند. به صورت مشخص، رادیو، که یکی از رایجهای غیررسمی رسانهتوانایی را داشتند که مخاطب 

ب  قیمتی حسااهلل خمینی در دوران تبعید(، در دهه پنجاه کاالی به نسبت گران برای منتقدان خارج از کشور بوده )همچون آیت 

دست می بدان  مرفه  نسبتا  اقشار  تنها  که  داشته شده  بوده رسی  ناچار  انقالبی  نیروهای  صورت،  هر  در  را اند.  خود  مخاطبان  اند 

 رسانی انتخاب کنند. متناسب با ابزارهای اطالع

اگردان و روحانیون  اهلل خمینی دنبال کرد. مشخصا، اکثر شتوان در جنس و رویکرد نیروهای نزدیک به آیتدومین دلیل را می  •

های شاخص انقالب و نظام بدل شدند، از جنس روحانیون سیاسی و به نسبت مدرن جامعه نزدیک به ایشان که بعدها به چهره 

کردند. برای مثال، بودند که نه تنها با مسائل روز کشور، بلکه حتی با مسائل روز جهان آشنایی داشته و خود را با آن هماهنگ می

فعال آیت چهره   مشارکت  همچون  آیتهایی  و  بهشتی  میاهلل  نشان  مارکسیسم  به  مربوط  مباحث  در  مطهری  این  اهلل  که  دهد 

کردند. از این گام بوده و در فضای فکری همین دایره از نخبگان فعالیت میترین نخبگان روشنفکری زمان همنیروها با پیشگام

توانستند نقش مشورتی برای ایشان بازی کنند غالبا در فضای نخبگان و نه میاهلل خمینی که  های نزدیک به آیتمنظر نیز، چهره 

 توده جامعه فعال بودند.

واقع، هرچند   • در  نهادهای رسمی کشور است.  بر فضاها و  امنیتی  به سیطره گسترده دستگاه  دلیل، مربوط  آخرین  سومین و 

های امنیتی، از ساواک  نباید از نفوذ و نظارت سنگین دستگاه شبکه مساجد در دوره پهلوی دوم به شدت گسترش پیدا کرد، اما  

توانست به  ، هرچند گستره مساجد می در واقعهای مذهبی حزب رستاخیز بر این شبکه مساجد رسمی غافل شد.  گرفته تا شاخه 

بنیان  فعالیگسترش  راستای  در  شبکه  این  از  که  بود  غیرممکن  عمال  اما  کند،  کمک  جامعه  در  اسالمی  سیاسی ت های  های 

 ضدحکومتی استفاده فعالی کرد.

نیروهای مذهبی نزدیک به آیت  این تحقیق آن است که جریان روحانیت و  به مانند دیگر بدین ترتیب، فرضیه  نیز  اهلل خمینی 

نیروها به  دادند و از این  های فعال در انقالب، نخبگان اجتماعی، به ویژه نسل جوان و دانشجویان را مخاطب خود قرار میگروه 

هایی از متن سخنان این فرضیه را در بخش نخست و با تحلیل داده کردند.  عنوان حلقه واسط و رابط با توده جامعه استفاده می

ها استخراج  دهیم. در ادامه، برخی روندها در تغییر مخاطب یا شیوه عمل ایشان را بر پایه همین داده ایشان مورد آزمایش قرار می 

موض می و  زمینهکنیم  برخی  به  را  اولیه  بینوع  روابط  همچون  دیگر،  میهای  گسترش  ایشان  رویکردهای  و  دهیم. الملل 

به شیوه متن زمان  اگر در همان  قرار میرویکردهایی که  از جهتکاوی مورد تحلیل  بسیاری  احتماال  بعدی گیریگرفتند،  های 

 کردند.بینی میحکومت برآمده از دل انقالب را قابل پیش 

 

  



 روش و پیشینه پژوهش: 

 و  گردآوری  را  عاتال اط  کاوی، اده د« قلمداد کرد.  ۳کاویها و یا انواع روش »داده توان یکی از شاخه« را می2کاوی»متن

 کاوی داده   حوزه   از  اینمونه   کاوی، متن  .کندمی  هاداده   از  عظیمی  حجم  بین  از  دانـش  دتولی   بـه  اقدام  سپس  کرده،   نویسیفهرست 

 در .  است  شده   ارائه  کاویداده   برای  گوناگونی  تعاریف   کلی  بطور.  بیابد  بزرگ  دادگان  پایگاه   از  مطلوب  الگوهای  کوشدمی  که  است

 ده ش  معرفـی  ازدسمی  هاداده   عظیم  حجم  با  مستقیم   ارتباط  به  قادر  را  کاربران  که  ابزاری  حد  در  اویکداده   تعـاریف،   این  از  برخی

 عبارتند   تعاریف  اینبرخی از    .اسـت  شده   اشاره   شودمی   توجه  هاداده   در  کاوش  به  هاآن   در  که  تریدقیق   تعاریف  دیگر،   برخی  در  و

 :از

:  1۳۸۶. )شهرابی، است مفید الگوهای و روابط برقراری طریق  از هاداده  درون پنهان دانش کشف فرآیند کاویداده  *

۳2 ) 

  اطالق دارمعنا قوانین و االگوه کـشف منظور به هاداده  از عظیمی  مقادیر تحلیل و  تجزیه و بررسی به کاویداده  *

: 1۳۸۶. )شهرابی، نمایدمی مرتبط خاصی  مقصد یا باهدف را اهورودی  ها، الگوریتم و هامدل  ساختن  طریق  از عمدتا  که شودمی

۴۳ ) 

 اطالق مفید الگوهای یـافتن منظـور بـه اهداده  پایگاه  تحلیل و تجزیه  خودکارنیمه فرآیند به کاویداده  اصطالح *

 ( 1۳۸۶. )قدیمی، شودمی

  که هاداده  بهینه روابط و الگوها کشف برای داده  الیزآن و سازیمدل  هایتکنیک  انواع از است فرآیندی کاویداده  *

 (Cllier, 2000: 93. )گیرد  قرار استفاده  مورد دقیق  ایهیبینپیش  انجام برای است ممکن

 

های ورودی، محتوای متن در شود تا با ایجاد یا تشخیص برخی الگوها میان داده تالش میکاوی،  کاوی نیز به مانند داده در متن

 روی  بر  کاوی  متن  که  است  این  کاویداده   و  کاویمتن  بین  تفاوت  ترینمهمیابی قرار گیرد.  ارزچهارچوب الگوهایی جدید مورد  

سخنرانی میلای  از   حاصل  هایداده   مانند  ساختارمندنیمه   و  غیرساختارمند  هایداده  مجموعه  یا  مجموعه ،  یا  غیرمربوط،  های 

پراکنده  )متولی،    .اند شده   گرفته  داده   هایپایگاه   از  که   دارد  سروکار  ساختارمندی   هایداده   با  کاویداده   اما  ؛دارد  تمرکز  مقاالت 

1۳۹۷ ) 

 :است زیر شرح به متن پردازش فرآیند در  مرحله چندین دارای کاوی متن

  تحلیل   و  تجزیه  آماده   و  کندمی  شناسایی  را  متن  یک  در  موجود  هایواژه   مرحله  این  در:  متن  یک  قالب  شناسایی(  نخست  گام

 .شودمی
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 ها واژه   زنی  برچسب   عبارات،   نحوی   تجزیه  همچون  مواردی  مرحله  این  در:  آماری  هایروش  از  استفاده   با  متن  پردازش(  دوم  گام

 .گیردمی صورت آماری هایروش  از استفاده  با … و

 ها،سازمان  ها، مکان  مردم،   مانند  هایینام  آماری  هایروش   از   استفاده   با  حال:  متن  در  موجود  هاینام  شناسایی(  سوم  گام

 . نشود ایجاد متن  در ابهامی هیچ تا شوندمی شناسایی … و مهم اشخاص و خاص هایمخفف

 خوبی  به  متن  در  موجود  اطالعات  میان  همبستگی  گام،   این  در :  متن  در  موجود   عبارات  میان  ارتباط  و  الگوها  شناسایی(  چهارم  گام

  را  آن  در  موجود  الگوهای  متن،   در  …  و  ایمیل  تلفن،   شماره   آدرس،   مانند  هاییویژگی  شناسایی  با   همچنین  و  شودمی  محاسبه

 . کندمی کشف

 های نگرش   توانیممی  نویسنده،   مقصود  تحلیل  و  تجزیه   از  استفاده   با  گام  این  در:  مختلف  ذهنی  هاینگرش   استخراج(  پنجم  گام

 ( 1۳۹۷)متولی،  .دهیم تشخیص را متن در موجود هیجان و احساسات عقیده،  مانند ذهنی

از نرمتر، به ویژه آنجا که امکان بهره های پیشرفته در نسخه  های آنالین و در حال به روز رسانی افزارهای جدید، با داده گیری 

متن گرایش باشد،  سمت  به  آنالیز  کاوی  و  تحلیل    مانند  اطالعات  نگرشی  مختلف  هایفرم  استخراج  و  ذهنی  فهم  نیت، های 

این دستاوردها  مرحله  درکند.  نیز حرکت می  هیجان  و   حالت  احساس،    تا   گیردمی  قرار  ارزیابی  موردکاوی  متن   برونداد  ، تحلیل 

 / داده   ها، الگوریتم   اجرای   با  ؟خیر  یا  دارد   اهمیت  شده   کشف  دانش  آیا  و  است   هپذیرفت  صـورت  شدان   فکش  آیـا  کـه  شود  مشخص

  ابزار   طریق   از  را  شده استخراج   عاتال اط  از  مستقیم  استفاده   امکان  که  شودمی  داده   لتحوی  یمختلف  ونفن  بـه  شـده اسـتخراج  متن

 ( ۶: 1۳۸۹)خاصه،  .کنندیم راهم ف مصورسازی یا پیوند کشف

گیرند. برای مثال، های سیاسی نیز قرار می امروزه به صورت گسترده مورد استفاده کاوی  متن  های بسیار پیشرفته و پیچیده یل تحل

سال را  های تبلیغاتی مناسب برای جذب آرای زنان میانکاوی موفق شد گزینهباراک اوباما با استفاده از یک تیم محرمانه داده 

بوک« با ستاد انتخاباتی ترامپ برای ی بر همکاری »فیسهمچنین، پس از انتشار اخبار جنجالی مبن(  1۳۹1انتخاب کند. )قربانی، 

موسسه  داده  همکاری  با  پرینستون،  دانشگاه  کاربران،  اطالعات  برای  Fidelum Partnersکاوی  را  مشابهی  تحقیقات   ،

د از شانس  بینی رییس جمهور آینده آمریکا انجام داد و به این نتیجه رسید که اگر »بیل گیتس« نامزد انتخابات بعدی شو پیش 

 بسیار باالیی برخوردار است.

ترین علوم، به ویژه در  ای در حال بدل شدن به یکی از کاربردی کننده به نسبت جدید، با سرعت خیره باید پذیرفت که این دانش  

ور و نادر کاوی در تحقیقات دانشگاهی علوم سیاسی کشور ما بسیار مهجزمینه سیاست است. با این حال و متاسفانه، کاربرد متن

اند، های خوبی در این زمینه منتشر شده آوری اطالعات، پژوهش های دیگر، به ویژه حوزه فن است به ترتیبی که هر چند در حوزه 

ترین تحقیق در اما نگارنده، حتی موفق به یافتن یک مورد پژوهش مربوط به این شیوه در حوزه علوم سیاسی نشد. شاید نزدیک 

حاض موضوع  با  سخنرانی ارتباط  محتوایی  و  آماری  »تحلیل  سال ر،  در  خمینی،  امام  )فوزی، 1۳۶۸-1۳۴1های  های  باشد.   »

های آماری کاوی انجام نشده، مجموعه تحلیل ( اما این پژوهش نیز از آنجا که بر پایه روش متن 1۳۹۴پور، علیزاده سیالب،  حسن 

ه انواعی چون: سخنرانی، مصاحبه، بیانات( محدود کرده است و اهلل خمینی )ببندی شکل سخنان آیتخود را صرفا در سطح طبقه

 ها بر اساس تقسیمات سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی اکتفا کرده است.در نهایت، به تحلیل کلی این پیام



کنیم   به الگوهایی در کالم ایشان دست پیدا  اهلل خمینی، مایه سخنان آیتکنیم تا با ورود به دروندر پژوهش حاضر، تالش می

از ظاهر متنتوانند معانی و تحلیلکه می فراتر  این داده های جدیدی،  با  قرار دهند.  اختیار ما  برخی ها در  به سراغ  های جدید، 

رویم و در نهایت، شواهدی در رد یا تایید این فرضیات ارائه خواهیم کرد. الزم به یادآوری های قبلی خود میفرضیات و پرسش 

 1۳۵۷ماه  تا بهمن  1۳۵2اهلل خمینی حد فاصل مهرماه  های مورد تحلیل در این پژوهش، به بیانات آیتاست که مجموعه متن

 دهند. را تشکیل می سوم تا پنجم اختصاص دارد که در مجموعه آثار »صحیفه امام«، جلدهای 

 

 ها در برابر گفتمان روشنفکریگفتمان پوپولیستی توده

 

یک سو، طبقات و اقشار  در  شناسی طبقات اجتماعی است.  ترین فرضیه مورد بررسی این تحقیق، جدال مخاطباصلی

توده  اجتماعی،  محروم،  فرودست  غالبا  نسبتا  های  دوره  در  حتی  مشخصا  که  دارند  قرار  مساجد  شبکه  مخاطبان  و  روستاییان 

سطحی   در  برایشان  اسالم  اولویت  پهلوی،  عصر  دریافت   بودسکوالر  آن  روحانیون  و  مساجد  از  را  خود  فکری  خوراک  که 

ها که دغدغه   شتندکردگان و نخبگانی قرار داد. در سوی دیگر، اقشار، یا اگر بتوان گفت: طبقات متوسط شهری، تحصیل ردنکمی

سیاسی قلمداد کرده،   . این گروه دوم، مشکالت کشور را بیشتربودشان نه صرفا معیشتی و نه اصوال سنتی و مذهبی  و مطالبات

کردند. مشخصا گفتمان چپ در این دوره گسترش و  ها و مطالبات مدرن بنا میهای علمی با مالک مبارزات خود را بر پایه تحلیل 

نظیری داشت، با این حال منتقدان و مخالفان دیگری همچون نیروهای ملی و لیبرال نیز حضور داشتند که در برخی  سیطره کم 

البته دغدغه اسی همچون آزادی و حقوق بشر با چپهای سیدغدغه  های دیگری از جنس استقالل یا گرایان مشترک بودند، و 

و   مترقی  مدرن،  مطالباتی  هر صورت  در  اما  نبود  جریان چپ  دغدغه  کلی  به صورت  که  داشتند  مشروطه  اساسی  قانون  حفظ 

 ای بود.غیرتوده 

مسا شبکه  فرضیه  بخواهیم  اگر  اوصافی،  چنین  توده با  مخاطبان  و  آیتجد  برای  غلبه  ای  شاهد  باید  بپذیریم،  را  خمینی  اهلل 

ای از واژگان و تعابیر را برای سنجش این ادعا، ما مجموعه کلیدواژگان مطلوب اقشار و طبقات فرودست در کالم ایشان باشیم.  

های صرفا اقتصادی  به نسبت فرودست با دغدغه   کننده اقشارگر، یا نمایندگیای که نشانایم. دسته به دو دسته کلی تقسیم کرده 

الیه به  متعلق  که  دیگری  دسته  و  شماره  است،  جدول  در  باشد.  کشور  نخبگان  بسا  ای  و  اجتماعی  باالتر  نخستین 1های   ،

 توان مشاهده کرد:بندی از این کلیدواژگاه را میدسته 

 1 جدول

 واژگان گروه دوم )فرادستان / نخبگان / سیاسی( اقتصادی(  واژگان گروه نخست )فرودستان /

 روشنفکر / نویسنده  / مستضعف  توده 

 / دانشجو  محصل / دانشگاه  کشاورز / دهقان / کارگر 

 / حقوق بشر قانون فقر / فقیر 

 اختناق / سرکوب  دزدی / فساد 

 آزادی / مطبوعات / روزنامه  نان / بیکاری

 استقالل / استعمار فرهنگ /  اقتصاد 

 



شود. برای تر تفکیک می های بعدی تا حدودی تکمیل شده و گاه به مواردی جزییبندی است که در بخش این نخستین تقسیم

های مختلف مورد بررسی قرار دادیم. در این راه، دو نکته قابل توجه گام نخست، شمار فراوانی هر یک از این واژگان را در دسته 

ها بر روی جلدهای سوم، چهارم و پنجم مجموعه »صحیفه امام« به صورتی تفکیک شده ارائه دارد. نخست اینکه بررسی وجود  

 تواند برای ما حائز اهمیت باشد:دهند که در تحلیل آمارها میهر کدام بازه زمانی مشخصی را پوشش می شوند. این جلدهامی

 

 صفحه( ۵2۴)مجموعا   1۳۵۷مهرماه  الی   1۳۵2مهرماه  : جلد سوم

 صفحه( ۵2۴)مجموعا  1۳۵۷ماه آبان  الی   1۳۵۷مهرماه  جلد چهارم:  

 صفحه( ۵۵۰)مجموعا    1۳۵۷ماه بهمن الی   1۳۵۷ماه آبان  جلد پنجم:  

 

روشی که ما  اند، اما با  های متفاوتی را پوشش داده شود، سه جلد کتاب مورد تحقیق، از نظر زمانی بازه گونه که مالحظه میهمان

ایم، آنچه بیشتر از بازه زمانی اهمیت دارد، حجم سخنان، و در واقع تعداد واژگان است. از آنجا که حجم صفحات  در پیش گرفته 

کنیم. هر سه جلد با تقریب خوبی مشابه هستند، باز هم به صورت تقریبی ما مجموع کلمات هر سه جلد را با هم برابر فرض می

اش در سطح تواند به عنوان »چگالی« آن واژه، یا توزیع متوازن فراوانی واژگان یافت شده در هر مورد، میبا این فرض، تعداد  

کند که بتوانیم اعداد ذکر شده در جداول پیش رو کتاب معیار قرار گیرد. این یکسان بودن مخرج همه محاسبات، به ما کمک می

اشتراک   از  و  با یکدیگر مقایسه کنیم  راحتی  به  پایه را  تساوی  باشیم.های مقیاسی آنو  آسوده  برای نخستین    ها  ترتیب،  بدین 

 بخشی از فراوانی این واژگان را به تفکیک گروه داریم:  2مقایسه در جدول 

 

 2 جدول

 

 کنیم:مشاهده می 1تر از این مقایسه، نتایج این جدول را بر روی نمودار شماره برای ارائه تصویری واضح

 پنجم  چهارم جلد سوم 
 کلیدواژه 

 فراوانی در  

 کلیدواژه  تمام سه جلد
 پنجم  چهارم جلد سوم 

 ۳۳۳ ۴۶۸ ۲۳۷ آزادی  1۰۳۸ ۳۳ نان / بیکاری / شغل ۸ ۱۳ ۱۲

 ۱۱۱ ۱۵۲ ۱۹۱ دانشجو / دانشگاه  ۴۵۴ 1۶۹ کشاورز / دهقان / کارگر  ۷۲ ۵۵ ۴۲

 ۴۵۱ ۲۸۴ ۱۶۷ قانون / حقوق بشر ۹۰2 1۳۸ فقر / فقیر  ۳۳ ۶۱ ۴۴

 ۲۹۹ ۲۸۵ ۱۸۷ فرهنگ / استقالل / استعمار ۷۷1 21۹ اقتصاد  ۱۰۰ ۹۵ ۲۴

 ۳۵ ۶۲ ۳۴ اختناق / سرکوب 1۳1 ۸۷ دزدی  ۴۴ ۳۵ ۸

 ۱۷ ۱۸ ۴۷ روشنفکر / نویسنده   ۸2 ۳۴ مستضعف ۹ ۱۳ ۱۲

 ۱۲۴ ۱۳۱ ۵۵ مطبوعات / روزنامه  ۳1۰ ۷۵ کارخانه / کشاورزی ۴۴ ۱۶ ۱۵



 

 

 1 نمودار

 

 

گرا، با ادبیات مناسب و مطلوب برای اقشار فرودست در جداول و نمودار فوق کامال مشهود است. شکاف آشکار میان ادبیات نخبه 

ید  های او را به نوعی تایگیریهمخوانی دارد و نتیجه)که پیشتر بدان اشاره شد(  های آصف بیات  هایی که بیشتر با گزارش داده 

با موضوع این بخش همخوانی دارند. برای مثال،  کند. خوشبختانه، پژوهش می نیز وجود دارد که به نوعی  های آماری دیگری 

مجموعه  روی  بر  آماری  تحلیل  با  پناهی،  طبقهمحمدحسین  با  انقالب،  شعارهای  از  مالکای  پایه  بر  شعارها  این  های بندی 

 (۷2:  1۳۷۹، )پناهی ی از فراوانی شعارها به دست آورده است:سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نتایج جالب

 3 جدول

 درصد فراوانی تعداد زمینه شعارها
 ۹۷.۵ ۸۶۳ وضعیت سیاسی

 ۰.۸ ۷ وضعیت اقتصادی 

 ۰.۷ ۶ وضعیت اجتماعی

 ۰.۵ ۴ وضعیت فرهنگی

 ۰.۵ ۵ سایر موارد 

 1۰۰ ۸۸۵ جمع 

 

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

کار/ نان  کشاورز/ کارگر  فقر اقتصاد دزدی مستضعف کشاورزی/ کارخانه 

آزادی

دانشجو 

حقوق بش  / قانون 

استقالل/ فرهنگ 

اختناق
روشنفکر

مطبوعات



برای این منظور .  کاوی حاضر قابل تحقیق استاستخراج شده از متن  فرضیه دیگر نیز از خالل بررسی نتایجبا این حال، چند  

جداول  توان  می در  حاصل  بازه   2شماره  نتایج  اساس  بر  زمانی  را  و  بازخوانی  مورد  های  داد  تغییر  قرار  از  ملموسی  کامال  روند 

ه سمت جلد پنجم را، سپری شدن دوران  بگر حرکت از جلد سوم مجموعه آثار،  را مشاهده کرد. در واقع، ا اهلل خمینی  آیت گفتمان  

سال   )از  انقالب  )بهمن  ۵2مقدمات  انقالب  اوج  روزهای  فرارسیدن  تا  می ۵۷(  بگیریم،  نظر  در  ادبیات  (  که  دید  مشخصا  توان 

مان نتایج جدول قبلی را این بار بر  گیرند. بخشی از ههای جامعه در این روال کامال سیر صعودی به خود میمناسب برای توده 

 کنید:مشاهده می 2نمودار شماره  اساس تفکیک میان سه جلد از مجموعه آثار در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آستانه انقالب روند  های مورد اشاره برای اقشار فرودست، با نزدیک شدن به  گونه که قابل مشاهده است، فراوانی سرفصل همان

ها قابل تایید است. در  اهلل خمینی، به ابزار رسانه رسد، فرضیه ما مبنی بر وابستگی بخشی از گفتمان آیت صعودی دارد. به نظر می

نمی  مستقیم  به صورت  ایشان  که  آنجا  از  عراق،  در  تبعید  جریان  در  توده توانسته واقع،  با  ارتباطی  باشند، اند  داشته  جامعه  های 

اند تا نخبگان دانشگاهی، روشنفکران و دانشجویان را به عنوان پل واسط و رابطی میان خود و جامعه تعیین مشخصا تالش کرده 

  دانه  یک  داریم،   الزم  را  آدم  دانه  یک  امروز  ماگیری، با بخشی از سخنرانی خود ایشان در نجف نیز تطابق دارد: » نتیجه این    کنند.

  که   داریم  رادیو نه   هست،   ماها  ضد  بر   تبلیغات  همۀ  و  هاقدم   همۀ  و  هاقلم   همۀ  که  زمانی  یک  در .  اآلن  است غنیمت  ما  برای  هم

  یک   در  بشود،   نوشته  آن  توی  کلمه  یک  بگذارند  که است  آزاد  مطبوعاتْ  نه  داریم،   مطبوعاتی  نه  برساند،   کسی  به  را  ما  حرف

  همچو یک   در  نداریم،   راهی  نداریم،   تبلیغاتی  که  معنا  این  به  آید،   نمی  ازمان  کار   هیچ  ما  است،  بسته   دستمان  ما  که  زمانی  همچو

 ( 2۴۸الف : 1۳۸۹)خمینی، «. [داریم ] الزم را  فرد هر ما زمانی

رفته شرایط تغییر کرد. به مرور  ، رفته (۵۷مهرماه    1۰) اهلل خمینی از عراق و مراجعت ایشان به فرانسهبا صدور فرمان خروج آیت

شبکهرسانه  حتی  و  غربی  مطبوعات  و  دادند  نشان  اقبال  ایشان  به  بیشتر  جهانی  و  های  نظرات  انتشار  به  شروع  رادیویی  های 

آمد  ای از نیروهای اجتماعی فراهم  های گسترده سخنان ایشان کردند. در چنین شرایطی، به مرور امکان مخاطب قرار دادن دایره 

۰

۵۰

1۰۰

1۵۰

2۰۰

2۵۰

3۰۰

جلد سوم چهارم پنجم

کشاورزی/ کارخانه 

دزدی

اقتصاد

کارگر/ کشاورز 

 2 نمودار



ای ایشان واسطه رهبر انقالب با توده مردم فراهم شد که نتایج آن را در افزایش وزن ادبیات توده و شرایط گفتگوی مستقیم و بی

 توان مشاهده کرد. می

می را  نتایج  همین  دیگر،  سال از سوی  در  که  معنا  بدین  قرارداد.  توجه  مورد  انقالب  شرایط  از  دیگر  تحلیلی  پایه  بر  های توان 

آیتن بیشتر  تمرکز  بود،  نیفتاده  راه  به  انقالب  ماشین  هنوز  که  حرکت،  و خستین  روشنفکران  نخبگان،  روی  بر  خمینی  اهلل 

ماه  در  اما  کند.  استفاده  اجتماعی  محرک  موتور  عنوان  به  آنان  از  تا  بود  مراحل  دانشگاهیان  به  انقالب  که  پایانی  های 

های گسترده تغییر پیدا کرد.  زدیک شد، به مرور مخاطبان ایشان نیز به سمت توده های گسترده نهای خیابانی و حرکتراهپیمایی 

نخبه ادبیات  ریزش  هر صورت،  توده در  مخاطبان  و  ادبیات  افزایش  موازات  به  نیز  ایشان  دانشگاهی  مخاطبان  و  کامال  گرا  ای 

 توان مشاهده کرد:می ۳ای از آن را در نمودار شماره  مشهود است که نمونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای که در بخش  گانه دومین روایتی که ما در مقدمه طرح کرده و به چالش کشیدیم، فرضیه شبکه مساجد بود. بر پایه دالیل سه 

تواند حقیقت کنند نمیکم در ابعادی که برخی از حامیان آن ادعا میمقدمه طرح شد، فرضیه محوریت مساجد در انقالب، دست

نویسد: »مساجد توانستند با سازمان ارتباطی منسجمی، فعالیت مبارزان انقالب اسالمی را یپژوهشگری مداشته باشد. برای مثال،  

های رژیم را در بخش قابل توجهی از جمعیت کشور از کار بیندازند«. )جمالزاده، امینیان،  در سراسر کشور هماهنگ کنند و رسانه 

1۳۹2  :1۸۷ ) 

از این نقش پررنگ شبکه مساجد را در کالم رهبر انقالب نیز مشاهده کنیم. برای پذیرش چنین نظریاتی، باید بازتاب و نمودی  

توانست به گرایش و تمایل بیشتر ایشان به سمت به ویژه که رهبر انقالب خود یک روحانی بود و همین مساله به تنهایی می

بی مجموع  از  استخراج شده  نتایج  با  البته  که  توقعی  بینجامد.  روحانیون  و  مساجد  برای یکشبکه  ندارد.  سازگاری  ایشان    انات 
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در برابر نهاد  توانند به فرضیه شبکه مساجد کمک کنند  های مربوط به مسجد و حتی حوزه را که میمقایسه ساده، اینجا کلیدواژه 

 بینیم:می ۴شماره نمودار دهیم و نتایج آن را در دانشگاه قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جای کار نیز اختالف فاحش دانشگاه، با مسجد و حوزه قابل تشخیص و مقایسه است. با این حال، برای دریافت نظری تا همین

یابی به یک  ها نیز مورد قضاوت قرار دهیم. در واقع، برای دستتر، نیازمند آن هستیم که بار خبری واژگان را در دل متن دقیق 

ای با چه بار معنایی به کار رفته است؟ برای نمونه،  کاوی پیشرفته، باید بررسی کنیم که هر واژه در یک تحقیق متننتیجه بهتر  

اهلل خمینی از مسجد یا دانشگاه با تعبیری مثبت یاد کرده است یا منفی؟ متاسفانه، ما در حال حاضر به  در مثال حاضر، آیا آیت

رسی نداریم. در نتیجه، برای یافتن چنین روابطی نیازمند بررسی مورد به زبان فارسی دستکاوی در  افزارهای پیشرفته متن نرم

افزار کاری غیرممکن است. به صورت خالصه ها هستیم که عمال در این حجم از تحقیق، بدون استفاده از نرممورد تمامی یافته 

اهلل خمینی، اشاراتی به مسائل تاریخی )همچون مسجد یتای از تعابیر مسجد در بیانیات آتوان یادآوری شد که بخش عمده می

شود و مشخصا  پیامبر، مسجد ضرار( است و بخشی دیگر به اسامی خاص )همچون مسجد گوهرشاد یا مسجداالقصی( مربوط می

به جلد سوم مورد(    ۷۴مورد از مجموع    ۶۳همچنین، بخش اعظم کاربرد واژه »حوزه« )ارتباطی به مساجد فعال در کشور ندارند.  

 گردد که لزوما در ارتباط با مسائل ایران نیست. بیانات ایشان، یعنی زمانی که خود ساکن حوزه نجف بودند باز می
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گوید، رویکردی مثبت در متن قابل تشخیص  از سوی دیگر، در حالی که تقریبا هر بار ایشان از دانشگاه و دانشگاهیان سخن می

کنیم که ای دیگر است. برای نمونه، فقط به چند پیام کوتاه از ایشان اشاره میوضعیت به گونه است، در مورد نهاد حوزه مشخصا  

در غالب این   اند.شان نگاشته شده، اما به هر حال در آمارهای جدول ما ثبت شده در قالب مکتوبات شخصی به برخی نزدیکان

ا نیز بازتاب دارد که به همین دلیل به فهرست مطالب کتاب نیز  هموارد، وضعیت منفی و ابراز نگرانی ایشان حتی در عنوان نامه 

 راه یافته است:

است:   مسائل   به  نجف  حوزه   توجهی  بی  در  اصفهانی  شریعت  محمد  آقای  به  »نامه  -1 آمده  نامه  این  از  بخشی  در  ایران«.  

 وَرائِِهمْ   مِنْ   ُوَاهلل مخالف؛  از  طرفداری   ـ  احیاناً  ـ  و  قم  قضایای  به  راجع  است  نجف   بودن  تفاوت  بی  دهد  می رنج  مرا  که  »چیزی

 (1۰۵الف :  1۳۸۹خمینی، ) مُحیطٌ«.

 بحمداهلل   »ماها در بخشی از نامه آمده است:  نجف« )احتماال خطاب به آقای مرتضی پسندیده(    حوزه   وضعیت  درباره   ه»نام  -2

 عنایت   فرجی  تعالی  خداوند  مگر  است شُرُف   در  یا  شد  منقرض  گفت  باید  را  حوزه .  شنید  خواهید  را  هاگرفتاری   لکن  سالمت،  مزاجاً

 ( 121 الف : 1۳۸۹)خمینی،  کند«.

 خوف   علمیه«. در بخشی از نامه آمده است: »اینجانب  های  حوزه   وضعیت   از  نگرانی  ابراز  و  اصفهانی  طاهری  آقای  به  »نامه  -۳

  که   کند  بیدار  را  ما  تعالی  خداوند  لطف مگر   آمد؛  خواهد  پیش   خودمان  وضع  از  متأسفانه  که   دارم  روحانیت  برای  آخری  شکست یک 

 ( 2۳1 الف : 1۳۸۹)خمینی،  کنیم«. پیدا دوام مدتی بتوانیم وظایف به عمل  و تدبیر حُسن با

 است  شده   مرقوم  که  است: »مطالبیعلمیه«. در بخشی از نامه آمده    های  حوزه   اوضاع  درباره   مطهری  مرتضی  آقای  به  »نامه  -۴

 حوزۀ  از  شما  بودن  دور  از  من  اینکه.  شود  جلوگیری  مفاسد  از  که  شود  پیدا  توفیق  است  امید.  هست  و  بوده   نظر  مورد  آن  از  بسیاری

 من  کنند،   استفاده   هاآن   از  ما  هایحوزه  مرجْ  و  هرج  و  آشفته  اوضاع   این  در   بود  خوب  که  آقایان  بعضی  بودن  دور  طور  همین و   قم

 (۳2۷ الف : 1۳۸۹)خمینی،  است«. منتظره  مفاسد همین برای ناراحتیم

تا زمانی که نرمبه هر حال، همان بازنویسی و تدوین افزارهای پیشرفته متنگونه که اشاره شد،  با زبان فارسی  کاوی، متناسب 

های ما در این روش همچنان با درصدی از خطا همراه خواهند بود. هرچند با پذیرش همین سطح از خطا نیز به  نشوند، تحلیل 

همچنان قابل استفاده هستند. شاید بد نباشد برای تکمیل این بخش، به شیوه تحلیل آماری    ۴شماره    نموداررسد نتایج  نظر می

توان در  ها در جلد سوم مجموعه آثار را میبندی این پیاماهلل خمینی بر پایه مخاطبان نیز استناد شود. نتایج طبقههای آیت پیام

 مشاهده کرد.  ۴جدول شماره 

 

 4 جدول

 روحانیون  دانشجویان  ملت ایران ب جهانیمخاط تعداد  نوع کالم

 )هردو تشکر(  2 ۸ 2۳ ۴ ۳۸ پیام

 )گالیه از وضع حوزه( ۳ - - 1 ۴ نامه

 ۶ 2 1 - ۹ سخنرانی 

 



سخنرانی  اینکه  تبعیدگاه توضیح  واقع  در  و  سکونت  مکان  به  مستقیمی  وابستگی  ایشان  در  های  چندان  خود  که  داشتند  هایی 

ها در جمع طالب بیان شد و در مدت حضور در  نبود. طبیعتا در مدت زمان حضور در نجف، تمامی سخنرانیها دخیل  انتخاب آن 

یا جمعیت مقیم  ایرانیان  در جمع  پیامپاریس  بررسی کیفیت  دیگر،  نکته  دانشجویی.  است.  های  ایشان  ایشان    ۸های  پیامی که 

فصل و تشریحی هستند. در مقابل، تنها دو پیامی که خطاب های دانشجویی صادر کردند همگی مها و تشکل خطاب به جمعیت

ترین  اند. جالبهای تسلیت ایشان که صرفا در دو سه جمله خالصه شده به روحانیون صادر کردند، اساسا واکنشی بوده به پیام

شده نیز پیشتر دیدیم که    ای که با مخاطب روحانیون نوشته در مورد وضعیت سه نامه آید.  ها به دست میشاهد اما از میان نامه

 ها اتفاقا گالیه از وضعیت حوزه و روحانیون بوده است.محتوای این نامه 

های رهبر انقالب در مورد  بریم، نوعی سنجش دیدگاه به کار میمدعای فرضیه شبکه مساجد  آخرین مالکی که برای سنجش  

است.  بلوک  قدرت  جهانی  به  های  منتهی  قرن  نیم  تاریخچه  در  در  ۵۷انقالب  مشخصا،  کمونیستی  حکومت  برپایی  دنبال  به   ،

شوروی، جناح روحانیت ایرانی، به ویژه روحانیت معروف به سنتی که بیشتر دغدغه مذهبی داشت تا سیاسی، به کلی از همسایه  

و  نیت سنتی  از روحانیون، به ویژه روحاشمالی رویگردان شد. در واقع، بر خالف دوران مشروطه و عصر روسیه تزاری که برخی  

های روحانیت به کل از کشوری که  طلب، گرایش بیشتری به روسیه داشتند، پس از انقالب بلشویکی، تقریبا تمامی جناحمشروعه 

. از این منظر، در غالب موارد، جریان روحانیت سنتی، در جدال میان شرق و رویگردان شدندبود  مدعی ترویج فرهنگ کمونیستی  

یابیم که معدود روحانیونی که  ب غرب مسیحی را بگیرد تا شرق کمونیست. جالب اینکه به تجربه در میداد جانغرب، ترجیح می

اهلل طالقانی بودند که  تری همچون آیت کردند، روحانیون به نسبت مدرنضدیت با غرب را مقدم بر مخالفت با شوروی قلمداد می

 بگان قرار داشتند. در محیط روشنفکری و تحت تاثیر فضای چپ حاکم بر قشر نخ

اهلل خمینی نیز به مانند ادبیات  بدین ترتیب، اگر بخواهیم فرضیه شبکه مساجد را بپذیریم، باید شاهد آن باشیم که در ادبیات آیت 

روحانیت سنتی، که با باورهای سنتی و مذهبی توده مردم غرابت بیشتری داشت، خطر تهدید کمونیستی از جانب همسایه شمالی  

های به کار گرفته شده  ب در اولویت نسبت به خطر تهدید استعمارگران غربی باشد. این ادعایی است که با مرور کلیدواژه به مرات

 اهلل خمینی مطابقت ندارد: یات آیت در ادب

 

 

 

 

 

 

 

 

69%
آمریکا

17%
شوروی

14%
اسراییل

فراوانی نام کشورها

1۰۶1

2۵۸

22۴

 5 نمودار



 

اگر نگوییم که  دهد که رویکرد کالن آیت فوق نشان مینمودار   امپریالیسم ستیز بوده است. یعنی  بیشتر سیاسی و  اهلل خمینی، 

مالحظه نوعی  از  حکایت  کمونیستی،  شوروی  به  گسترده  حمالت  از  گروه پرهیز  با  نزدیکی  برای  ایشان  چپگری  گرای  های 

نقش اساسی و تعیین کننده را نداشته است. المللی ایشان  تعیین رویکرد بیندر  انقالبی بود، باز هم باید پذیرفت که مساله مذهب  

کشیدند، گروهی استدالل توان به یاد آورد زمانی که تعدادی از دانشجویان برای اشغال سفارت آمریکا نقشه میبرای مثال می

است و آمریکا هرچه باشد در نهایت مسیحی   آوردند که اشغال سفارت شوروی باید در اولویت باشد چرا که شوروی کمونیستمی

داد، نه یک خوانش مذهبی، بلکه اما آنچه آمریکا را به شوروی اولویت می، مصاحبه با روزنامه اعتماد(  1۳۹۵)عبدی،  و خداپرست.  

ستیز  الیسم های امپرییک تحلیل سیاسی بود. تحلیلی که یک پای آن در نقد خاستگاه رژیم پهلوی بود و پای دیگرش در تحلیل 

توان توان آن را تحت تاثیر گفتمان چپ، و به هر حال گفتمان روشنفکری جهانی دانست. بار دیگر میجهانی که به جرات می

گرایی حزب توده و گسترش نفوذ کمونیسم مرداد، بخشی از روحانیت ایرانی، از ترس چپ  2۸یادآور شد که در جریان کودتای  

توان آن را برتری  اهلل خمینی از جنس دیگری است که میدر کودتا مشارکت کرد. مشخصا آیت  بود که به دربار نزدیک شد و

  های عوامانه و سنتی قلمداد کرد.تحلیل سیاسی بر تحلیل 

 

 های جانبیبرخی نتایج و یافته

شد،  همان ذکر  نیز  مقدمه  بخش  در  که  مخاطبگونه  بر  ناظر  بیشتر  و  محدود  تحقیق  این  آیتفرضیات  اهلل شناسی 

توان نتایج جالب دیگری را  خمینی در جریان مبارزات انقالبی بوده است. با این حال، در جریان کاوش در متن بیانات ایشان می

بخش، به صورتی خالصه به برخی از   نیز مد نظر قرار داد که شاید هر یک بتوانند موضوع یک تحقیق مستقل قرار گیرند. در این

 کنیم.به آن اشاره میهای مربوط موضوعات و نتایج داده 

اهلل خمینی درگیر تحوالتی  ها و روزهای پایانی انقالب، روال گفتمانی آیتگونه که پیشتر اشاره شد، با نزدیک شدن به ماه همان

به مرور تعدیل شده و جای خود را به تعابیری در پیوند با توده   شده است. بخشی از تعابیر مختص گفتمان نخبگان و روشنفکران

سازی کرد. جایی که ادبیات انقالبی و توان این وضعیت را با شتاب گرفتن قطعار انقالب شبیه مردم داده است. در عین حال، می

توان در سیر تحول  مطلب را میگیرند. این  های عملی و خیابانی، جای مباحث تئوریک و زیربنایی گذشته را میضرورت کنش 

هایی چون اعتصاب، انقالب و  ، سیر تحول کلیدواژه ۶های دیگر جست. برای مثال در نمودار شماره  پراکندگی برخی از کلیدواژه 

 گذارند: کنیم که با نزدیک شدن به آستانه انقالب رو به رشد میقیام را مشاهده می

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهلل خمینی، به ارکان رسمی حکومت و البته موضوعی ملموس و عینی همچون نفت را داریم که  اشاره آیت   متناسب با همین روند

 قابل مشاهده است: ۷دهند که در نمودار شماره باز همگی روندی پرشتاب و صعودی را از خود نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که انقالب بیشتر در سطح مبانی تئوریک قرار داشت و   ۵۶تا    ۵2های  دهد که با گذار از سالنشان می  ۷در واقع، نمودار شماره 

نیز میبحث  انقالبیون  بر بگیرد، در ماه های  را در  انتزاعی  اندازه  به همین  زیربنایی و  انقالب، توانست مصادیق  به  های منتهی 

یدا کردند که به صورت مستقیم و صریح در مورد ارکان رسمی حکومت اظهار اهلل خمینی احساس نیاز پانقالبیون و به ویژه آیت
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تر و گاه ایجابی در تشریح رژیم آینده کشور نیاز بود که  نظر کنند. در واقع، با فرا رسیدن روزهای پایانی رژیم، به مباحثی ملموس 

دار، با رشد به کارگیری تعابیری همچون »حکومت  روند مشاهده شده در این نمو  ش در نمودار فوق نیز قابل مشاهده است.اثرات 

 های ایجابی و پیشنهادی سازگاری کامل دارد: اسالمی« یا »جمهوری اسالمی« به عنوان جایگزین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استخراج کرد، کانون توجه انقالبیون است که معطوف به کدام    ۷شماره  نمودار  های  توان از همین داده دستاورد دیگری که می

آید که شخص شاه، با اختالف فاحشی بیش از دیگر ارکان حکومت در نمودار چنین بر میاین  یک از ارکان حکومت بوده. از  

از آن به ترتیب دولت  کالم آیت ارکانو مجلس  وقت  اهلل خمینی مورد توجه قرار گرفته است. پس  قرار  سیاسی رژیم    و دیگر 

شعار    ۸۶۳تحلیل مشابهی در تحقیق پناهی بر روی آنالیز شعارهای انقالب صورت گرفته است. در آن تحقیق، با تحلیل  دارند.  

 (۶۹:  1۳۷۹)پناهی،  سیاسی، مخاطب اصلی شعارها به صورت زیر فهرست شده است:

 

 ۵ جدول

 درصد فراوانی  تعداد  کانون توجه شعار 
 ۴۹.۳ ۴2۵ هایش(محمدرضاشاه )و سیاست

 1۵.۴ 1۳۳ های دولت(شاپور بختیار )سیاست

 1۴.۳ 12۳ های رژیم سایر عمال و بخش

 21 1۸2 غیره

 

اهلل خمینی ساده و حتی کاوی بیانات آیتشاید در نگاه نخست، تطابق آمار استخراج شده از آنالیز شعارها، با نتایج حاصل از متن

می یادآوری  این  با  برسد.  نظر  به  شعارها،  بدیهی  روی  بر  شده  انجام  آنالیز  برای  که  و   ۴1۵۳شود  بازخوانی  گردآوری،  شعار 

کاوی عالیت ضروری برای تحلیل این حجم داده نیاز به توضیح ندارد. در نقطه مقابل، ابزار متنبندی شده است که حجم فطبقه
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به ما این امکان را داده است که صرفا با کاوش در چند متن از پیش آماده، با انتخاب چند کلیدواژه و زمانی به مراتب ناچیز در  

کنیم. استخراج  مشابهی  کامال  نتایج  قبلی،  آنالیز  می  مقابل  ساده  مقایسه  مدرن  همین  کارآمدی شیوه  و  اهمیت  خوبی  به  تواند 

 را به ما یادآوری کند.  کاویمتن

 

 :گیرینتیجه

دهد که نخبگان اهلل خمینی نشان میکاوی بیانات آیت شد، نتایج متنبینی میگونه که در فرضیات نخست پیش همان 

روشنفکر دانشگاهیان،  دانشجویان،  ویژه  به  پیاماجتماعی،  فرودست مخاطب  اقشار  از  بیش  باالتر جامعه  و طبقات  رهبر  ان  های 

( تالش داشته تا با تهییج نخبگان 1۳۵۷الی    1۳۵2های مورد پژوهش ) اهلل خمینی در طول سال انقالب قرار داشتند. مشخصا آیت 

ی از این نخبگان به عنوان پل واسط برای اجتماعی، آنان را در گام نخست برای مقابله با رژیم پهلوی همراه سازد، و در گام بعد

 برقراری ارتباط با دیگر اقشار اجتماعی استفاده کند. 

با فرضیاتی مبنی بر نقش محوری شبکه سازمان  نتایج به دست آمده،  باید  همچنین  این روی  از  ندارند.  دهی مساجد سازگاری 

آیت که  گروه پذیرفت  دیگر  مانند  به  نیز  خمینی  انقالباهلل  راه های  جنبه  از  سازمان ی،  ابزارهای  و  ارتباطی  گرفتار  های  دهی، 

آلود بوده است. در این راه، ایشان نیز )احتماال به مانند های فضای اختناقهای سیستماتیک حکومت پهلوی و محدودیتسرکوب 

ای بر روی  یص داده و حساب ویژه های قابل اتکا برای حرکات انقالبی تشخها را یکی از کانونهای انقالبی( دانشگاه دیگر گروه 

 اند. دانشجویان فعال باز کرده 

دیگر،   نشان میاز سوی  این کاوش  از  آیت نتایج حاصل  رویکرد سیاسی  به  دهد  نسبت  آشکاری  برتری  انقالب،  به  اهلل خمینی 

های موجود، عالیق و رسانه کردهای اقتصادی یا فرهنگی داشته است. دالیل این رویکرد ممکن است در تناسب با ابزار و  روی

یابی آن موضوع این پژوهش نبوده، اهلل خمینی باشد که ریشه ها و رویکردهای شخصی خود آیتهای مخاطبان و یا تحلیل دغدغه 

کم در نظرگاه رهبر انقالب خط بطالن  های انقالبی، دست ها یا محرک تواند بر اقتصادی بودن انگیزه بندی نهایی میاما در جمع

 د. بکش

نشان می نظر گرفته شوند که  در  انقالب  رهبر  در گفتمان  و تحول  تغییر  از  گرفتن سیری  نظر  در  با  باید  نتایج،  این  دهد  همه 

سال  طول  در  آن  محتوای  یا  پیام  مخاطبان  از  اعم  ایشان،  دسترویکردهای  مرور  به  و  نبوده  ثابت  انقالب  برخی های  خوش 

توان به صورت کلی، از یک سو حرکت به سمت گفتمان توده و از سوی دیگر حرکت به تغییرات شده است. این تغییرات را می

 های ایجابی برای تشکیل حکومت جدید قلمداد کرد. حلسمت مواجهه با نهادهای واقعی و ارائه راه 
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