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گفتمان انقالب اسالمي ايران و الزامات اشاعه ارزشهای آن در عصر
جهانیشدن بر اساس نظريه گفتمان الكال و موفه
محسن رضائی جعفری ،1علیرضا آقاحسینی ،2علی علی حسینی
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چكيده
انقالب اسالمي ايران باعث شكلگيري گفتمان و نظام معنايي جديدي شد .يكي از گونه هاي بررسي
و مطالعه پديده هاي سياسي و تحليل آنها بر اساس روش تحليل گفتماني است .نظريه تحليل گفتماني
الكال و موفه يكي از غنيترين نظريه ها در حوزه تحليل گفتماني ميباشد .سؤال اصلي مقاله آن است كه بر
اساس نظريه گفتمان الكال و موفه ،مفصل بندي مفاهيم و فرآيندهاي هويتيابي اشاعه ارزشهاي گفتمان
انقالب اسالمي ايران در عصر جهانیشدن چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به اين پرسش و با بهرهگيري از
روشتحليل گفتمان الكال و موفه ،فرضيه مقاله اين است كه گفتمان انقالب اسالمي ايران با ّ
دال مركزي
اسالم شيعي ،توانسته در رويارويي گفتماني ،به رقابت با گفتمان هاي اسالم سلفي و اسالم اخواني بپردازد
ت بخش
و بهعنوان يك الگوي مناسب گفتمان اسالمگرا ،گفتمان ليبرال دموكراسي را به « غي ِر» هوی 
ظرفيت اين را دارد كه با پيروي از الزاماتي ،بتواند
توجه به مباني غني اسالم شيعي
خود تبديلكند و با ّ
ّ
نظام معنايي خود را در عصر جهانیشدن هژمونيك نمايد .بر اين اساس ،در بستر جهانیشدن كه بهمثابه
عرصه رقابت و غيريّت سازي گفتمانهاست،گفتمان انقالب اسالمي ايران به رقابت و غيريتسازيگفتماني
توجه به مفاهيم اساسي در گفتمان انقالب اسالمي و مباني
ميپردازد و نتايج پژوهش نشان ميدهد كه با ّ
اسالم شيعي و همچنين با بهرهبردن از دو مبحث اجتهاد و مصلحت و با رعايت الزاماتي ،اين گفتمان
ميتواند نظام معنايي خويش را در عصر جهانیشدن هژمونيك نمايد .بنابراين در پايان فرضيه مقاله تأييد
ميگردد.
واژگانکلیدی:گفتمان انقالب اسالمي ايران ،اسالم شیعی ،اسالم سلفي ،اسالم اخواني ،ليبرال دموكراسي،
جهاني شدن ،نظریه گفتمان الکال و موفه.
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مقدمه
انقالب اسالمی ایران به رهبریامام خمینی(ره) و با بهرهگیری از پشتوانۀ فرهنگ غنی ایرانی  -اسالمی
در زمانیکه آمـوزههای تقلیدی رژیم پهلـوی از غرب ،روند انحـطاط فرهـنگی در جغرافیای ایران را در
پیشگرفته بود به پیروزي رسید .شکلگیری انقالب اسالمي ایران درواقع منجر به رویش گفتماني شد
که به لحاظ سلبي ،خط بطالني بر سایر مناسبات سیاسي -اجتماعي کشید و به لحاظ ایجابي مناسبات
جدیدي را بنیان نهاد و نگاه انسان ایراني ،انسان مسلمان و ح ّتي سایر ادیان و انسانها را به جهان هستي،
انسان ،فرجام زندگي ،حکومت ،نظام سیاسي و ...تغییر داد .در این مقاله بر اساس روش تحلیل گفتماني
الکال و موفه به مطالعه جایگاه گفتمان انقالب اسالمي ایران در عصر جهانیشدن پرداخته خواهد شد.
تحلیل گفتمان که امروزه به گرایشي بینرشتهای در علوم اجتماعي تبدیلشده است به معني مطالعات
نظامند ساختار و کارکرد و فرآیند تولید گفتار و نوشتار است .درواقع ،یکي از دالیل اقبال به استفاده از تحلیل
گفتمان در تبیین پدیدهها بسط مفهومي آن مي باشد .بهطوریکه در حال حاضر یک تغییر پارادایمي در
جامعهشناسی سیاسي رخ داده است و از مدل هاي دولت محور ،طبقاتي ،مشارکت یا عدم مشارکت سیاسي
دور شده و بهطرف درک جدیدي از سیاست بهمثابه پدیدهاي که در همه تجربیات زندگي حضور دارد
حرکت نموده است .بسط مفهوم سیاسي ،باعث اقبال به روش هایي مناسب براي تحلیل پدیده هاي سیاسي
شده است که یکي از مناسب ترین روش ها ،تحلیل گفتمان است(.نش)21 :1380،
یکي از نظریههاي مطرح در حوزه تحلـیل گفتمان را ،ارنستو الکال و چانتال موفه ارائه کردهاند که
از مزایاي بسیاري براي تحلیل پدیده هاي سیاسي برخوردار مي باشد .دلیل این مدعا کاربرد گسترده و
گفتمان الکال و موفه را از
فزاینده آن در علوم اجتماعي و خصوصاً علوم سیاسي است .آن چه که تحلیل
ِ
دیگر نظریه هاي گفتمان متمایز ميکند تسري گفتمان ،از حوزه فرهنگ و فلسفه و زبانشناسی به حوزه
سیاست و جامعه است .ازنظر این دو اندیشمند ،هر عمل و پدیدهای براي معنادار شدن باید گفتماني
باشد؛ یعني اینکه ،فعالیتها و پدیدههای سیاسي وقتي قابل فهم هستند که در قالـب گفتماني خاص،
مورد ارزیابـي قرار گیرند .بر این اساس ،این مقاله درصدد تحلیلگفتمان انقالب اسالمي ایران بر اساس
نظریه گفتمان الکال و موفه در عصر جهانیشدن خواهد بود.
هرچند در رابطه با جهانیشدن تعاریف گوناگوني ارائه گردیده است ا ّما در اینجا به یک تعریف بسنده
میشود؛ در تعریف کلی ،جهانیشدن ،فرآیندي است که بهواسطه آن تعامل میان جوامع و دولتها در
حوزههای مختلف اجتماعي ،سیاسي ،اقتصادي و فرهنگي گستردهتر و متراکمتر گردیده است .بهگونهای که
تغییر در بخشهایی از جهان موجب تغییر و اثرگذاري در دیگر بخشهای جهان در مقیاسهاي جهاني،
منطقهای ،ملّي و محلی میگردد .یعني فرآیند جهانی شدن موجب نوعي رابطه متعادل بین مرجـعهای
فردي و ملّي با مرجعهای فراملّي و جهاني گردیده است(.لطفي و نادمي )122 :1385،جهانیشدن ویژگیها
و منابع قدرت را دگرگون ساخته و مفاهیمي از قبیل حکـمراني جهاني را وارد عرصه بینالملل نموده و
مفاهیمي نظیر جامعه مدني ،دموکراسي و حقوق بشر را ارتقا بخشیده و موجب رشد فرهنگ سیاسي جوامع
بشري شده است(.رضائي جعفري و پورعلم )111 :1393،در این مقاله ،جهانیشدن بهمثابه عرصه رقابت و
غیریّت سازي گفتمان ها دیده شده است(.بهروزلک)1386:108،
بهعبارت دیگر ،جهانیشدن بستري است که گفتمانهاي گوناگون به رقابت با یکدیگر میپردازند تا
درنهایت گفتماني که بتواند نظام معنایي خود در این بسـتر هژمونکند ،پیروز این عرصه رقابتي باشد.
درواقع گفتمان انقالب اسالمي ایران نیز در این چارچوب ،قابل تحلیل است .مفاهیمي چون مردم
ساالري دیني ،حقوق بشر اسالمي ،فقه ،اجتهاد  ،ا ّمت گـرایی در برابر ملّی گـرایی ،دفاع از محرومان و
مستضعفان ،در گفتمان انقالب اسالمي ایران برجسته است و نمودهای گفتمانی آن را شکل دادهاند .اصول
انقالب اسالمي ایران عبارتند از :اصل خدامحوری ،اصل حقّ تعیین سرنوشت انسانها ،اصل درهم تنیدگي

چارچوب نﻈري )نﻈریه گﻔتمان ﻻکال و موﻓه(
نﻈریه گﻔتمان
گفتـمان ،یک منظومه معنایي است که واژهها و نشـانههاي آن درکـنار هم و در پیوند با یکدیگر
مجموعهاي معنادار را ميآفرینند .نظریه گفتمان اساساً در زبانشناسی متولّد شد .در واقع ،با استفاده از
زبانشناسی سوسور ،گفتمان به مجموع هاي از نشانه هاي مفصل بندي شده اطالق مي شود .سوسور زبان
را نظامـي از اصطالحات مرتبط بدون ارجـاع به زمان در نظـر گرفت (دوسوسور )27 :1370،و خصلت
« در زماني »4و متح ّول آن را فرعي تلقّي مي کرد .همانگونه که در اندیشه سوسور پیوند نشانه و معنا اختیاري
4-diachronic
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دیانت و سیاست ،اصل ظلمستیزی ،اصل عدالتخواهي ،اصل معنویت خواهي ،اصل عقلگرایی(عقالنیت)،
اصل عام بودن مخاطبان (جهانیان و شفازاده )113 :1392،که در چارچوب گفتمانی انقالب اسالمي
ایران صورتبندی شده است .سؤال اصلي مقاله آن است که بر اساس نظریه گفتمان الکال و موفه ،مفصل
بندي مفاهیم و فرآیندهاي هویت یابي اشاعه ارزشهاي گفتمان انقالب اسالمي ایران در عصرجهانیشدن
چگونه خواهد بود؟ درپاسخ به این پرسش و با بهرهگیري از روش تحلیل گفتـمان الکال و موفه ،فرضیه
مقاله ایناست که گفتمان انقالب اسالمي ایران با ّ
دال مرکزي اسالم شیعي ،توانسته در رویارویي گفتماني،
به رقابت با گفتمانهاي اسالم سلفي و اسالم اخواني بپردازد و بهعنوان یک الگوي مناسب گفتمان اسالمگرا،
توجه به مباني غني اسالم شیعي
گفتمان لیبرال دموکراسي را به «غی ِر» هویتبخش خود تبدیل کند و با ّ
ظرفیت این را دارد که با پیروي از الزاماتي ،بتواند نظام معنایي خود را در عصر جهانیشدن هژمونیک نماید.
درواقع هدف اصلي در این مقاله آن است که ّ
دال مرکزي و ستون فقرات گفتمان انقالب اسالمي را بشناسیم
و با درک و شناخت غیریّتها ،یا بهعبارتدیگر متضادهاي گفتمان انقالب اسالمي ایران در عصر جهانيشدن،
با هویّت و ویژگيهاي گفتمان انقالب اسالمي ایران بیشتر آشنا گردیم .به عالوه ،این مطالعه کمک ميکند
ظرفیتهاي اسالم شیعي را در عصر جهاني شدن بسنجیم و راه کارها و الزامات گفتمان انقالب اسالمي
که ّ
ایران را براي هژمون شدن نظام معنایي آن تحلیل نمائیم.
بررسي ادبیات تحقیق گواه آن است که آثار متعددي با موضوع جهانیشدن و انقالب اسالمي به رشته
تحریر درآمده است که در ذیل به برخي از آنها اشاره ميگردد:
کتاب«جهانیشدنو اسالم سیاسي در ایران» تألیف غالمرضا بهروزلک؛ که توسط سازمان انتشارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي به چاپ رسیده است .اثر دیگر مقالهاي تحت عنوان «آرمانهاي
انقالب اسالمي در عصر جهانیشدن» ،نوشته محـمدرضا تاجیک و فرهاد درویشي که در مجله جامعه
شناسي ایران در سال  ،1383در دوره پنجم و شمارۀ  3این مجله به چاپ رسیده است .مقالۀ دیگري با
عنوان «انقالب اسالمي ایران و جهانیشدن آن» در شمارۀ  67نشریۀ علمي-پژوهشي راهبرد  ،در تابستان
 1392توسط رمضانجهانیان و احمد شفازاده به رشتۀ تحریر درآمده است .همچنین مقالهايتحت عنوان
« جهاني شدن و ایران (ارزیابي جایگاه ایران در فـرآیند جهـاني شدن)» نوشتۀ نقي لطفي و داوود نادمي
که در هفتمین شماره مجلۀ علوم اجتماعي دانشکدۀ ادبیات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ،در
بهار و تابستان  1385به چاپ رسیده است.
بررسي ادبیات تحقیق بیانگر آن است که آثار فوق به تجزیه و تحلیل جایگاه ،موقعیت و آرمانهاي انقالب
اسالمي ایران در عصر جهانیشدن مي پردازد ،حال آنکه مقالۀ حاضر سعي دارد با بهره گیري از روش
تحلیل گفتمان الکال و موفه ،انقالب اسالمي ایران را با ّ
دال مرکزي اسالم شیعي بهعنوان یک الگوي مناسب
گفتمان اسالمگرا در رقابت با گفتمان هاي اسالم سلفي و اسالم اخواني قرار دهد و نسبت به گفتمان لیبرال
دموکراسي به غیریّت سازي گفتماني بپردازد.
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و ثمره توافق و قرارداد است و هیچگونه ارتباط ذاتي بین نشانه و معناي آن وجود ندارد ،در اینجا هم
نشانهها و مفهوم ها دالهایي شناور 5هستند که گفتمانهاي گوناگون ميکوشند به آنها معنا دهند .هر نشانه
در درون یک گفتمان بهگونهای خاص معنا مي شود و به یک تثبیت معنایي ،که البته موقت است ،دست مي
6
یابد .در این نظریه براي نشان دادن موقتي بودن معناي نشانه ها در درون یک گفتمان ،از واژه لحظه یا وقته
استفاده ميکنند .یک لحظه نشانهاي است که معناي آن بهطور موقت تثبیت شده ولي همواره در معرض
شناور شدن قرار داشته و امکان جذب و معنا بخشی آن از سوي گفتمان هاي دیگر وجود دارد .نشانههاي
دال مرکزي 7ساماندهي ميشوند(.حسیني زاده )20 :1386،ازنظر گفتماني،
گفتماني بیشتر در اطراف یک ِ
شکل گیري معنا همانند فرآیندي اجتماعي شامل عمل تثبیت معناست .سلطه یک گفتمان مبتني بر
دال مرکزي است .اگر گفتماني موفق شود با تکیهبر ّ
انسجام معنایي دالهاي دیگر حول ّ
دال مرکزي خود،
مدلول هاي موردنظرش را به دالّهاي گفتمانیاش نزدیک کند ،آن گفتمان هژمونیک مي شود .اگر گفتمان
رقیب بتواند به کمک ساز وکارهاي گوناگون این نظام معنایي را شالوده شکني 8و ساختارهاي معنایي
متناسب با ذهنیت جمعي مردم را بازشناسي کند آنگاه هژموني جدیدي ایجاد کرده است؛ بنابراین موفقیت
گروه هاي سیاسي به توانایي آنها براي تولید معنا بستگي دارد)Laclau,Mouffe,1985: 109(.
تئون ون دایک مي گوید مفهوم گفتمان اساساً مبهم است .در علوم مختلف بهگونهای طراحیشده که
گویي بدون وجود آن امکان درک و راهیابی به عمق مسائل علمي امکانپذیر نیست و گفتمان حاکم بر هر
بحث علمي ،خود تعیینکننده بخشي از هویت آن است و بدون آن نمي توان واقعیت مسائل را بهگونهای
که باید باشند ،درک نمود(.ون دایک)15 :1382،
درمعناي اصطالحي ،گفتمان رویکردي ساختاري به متن است که امکان اتصال متن به جنبه هاي
جامعهشناختی را فراهم میکند(.فرقاني )21 :1382،مارش و استوکر نیز گفتمان را مجموعهای از گزارهها
میدانند که یک مفهوم کلی را در برمیگیرد .نظریه گفتمان با نقش معنادار رفتارها و ایدههای اجتماعي
در زندگي سیاسي سروکار دارد .این نظریه به تحلیل شیوهای میپردازد که طي آن سیستمهای معاني
یا گفتمانها فهم مردم از نقش خود در جامعه را شکل میدهند و بر فعالیتهای سیاسي آنان تأثیر
میگذارند(.مارش و استوکر )195 :1386،اندیشمند دیگريکه تح ّولي اساسي در مفهوم گفتمان به وجود
آورد میشل فوکو است .بر اساس این نگرش ،گفتمان نه تنها بزرگتر از زبان است ،بلکه کل حوزه اجتماع
را در برمیگیرد و نظامهای حقیقت را بر سوژهها یا فاعالن اجتماعي تحمیل میکند(.ضمیران)48 :1378،
گفتمان در اینجا به دلیل در اختیار گرفتن ذهن سوژهها ،به گفتارها و رفتارهاي فردي و اجتماعي آنها شکل
ميدهد.گفتمان در نظر فوکو ابدي و آرماني نیست و از ابتدا تاریخي و زمانمند است(.دریفوس)1376:312،
فوکو همچنین به فرآیندهاي تولید گفتمان اشاره ميکند .در طي این فرآیندها برخي از گفتمان ها،
ممنوع یا سرکوب و برخي دیگر پذیرفته مي شوند .گفتمان ها در این فرآیند به مستدل و نامستدل و
درست و غلط تقسیم ميشوند و در طي فرآیندي که اراده معطوف به حقیقت نامیده ميشود گفتمانهاي
درست بر غلط ترجیح داده ميشوند)Jorgensen,Phillips,2002: 36(.
نﻈریه گﻔتمان ﻻکال و موﻓه
نظریه گفتمان الکال و موفه درواقع بسط نظریه گفتمان فوکو در حوزه فلسفه سیاسي -اجتماعي است.
درواقع نظریه گفتمان الکال و موفه وامدار نظریه تحلیل گفتمان فوکو است ،درعینحال ،آنها با بهکارگیری
نظریّات متفکراني چون سوسور ،دریدا ،بارت ،الکان ،گرامشي و آلتوسر ،نظریه بسیار کارآمدي را شکل
5-ﬂouting signiﬁers
6-moment
7-nodal point
8-deconstruction
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قابلیت باالیي برخوردار است و یکي از غنيترین نظریه ها در حوزه
دادند که بسیار منسجم و براي تبیین از ّ
تحلیل گفتماني است.
الکال و موفه در کتاب «هژموني و راهبرد سوسیالیستي» ،گفتمان را مجموعه اي معني دار از عالئم و
نشانههاي زبانشناختی و فرا زبانشناختی تعریف مي کنند .در نزد آنان گفتمان صرفاً ترکیبي از گفتار و
کلیت گفتمان فرض مي شوند و گفتمان هم دربرگیرنده
نوشتار نیست بلکه این دو ،خود ،اجزاي دروني ّ
بعد مادي و هم مزین به بعد نظري است( .تاجیک)21 :1383،
گفتمان ها از مجموعه اي از اصطالحات تشکیل ميشوند که به شیوهاي معنادار به هم مرتبط شدهاند.
( )Laclau,Mouffe,1985:193الکال و مـوفه ،تمایز حـوزه گفتماني و غـیرگفتماني را که در نظریه
میشل فوکو و بسیاري از اندیشمندان دیگر مطرح شده است را مردود ميشمارند و بر گفتماني بودن تمام
حوزه هاي اجتماعي تأکید ميکنند .بنابراین تحلیل گفتماني الکال و موفه با مجموعه وسیعي از داده هاي
زباني و غیر زباني (گفتارها ،گزارشها ،حوادث تاریخي ،مصاحبه ها ،سیاستگذاري ها ،اعالمیهها ،اندیشه ها،
سازمانها و نهادها) بهمثابه متن برخورد مي کنند( .فرقاني)60 :1382،
گفتمان در نگاه الکال و موفه نظام معناییای بزرگتر از زبان است و هر گفتمان ،بخشهایي از حوزه
اجتماع را در سیطره خود گرفته و بهواسطه در اختیار گرفتن ذهن سوژه ها ،به گفتارها و رفتارهاي فردي
و اجتماعي آنها شکل ميدهد .الکال و موفه مفهوم قدرت فوکو را وارد نظریه گفتمان خود کردند و
بهاینترتیب به گفتمان نیرویي پیش راننده بخشیدند .ا ّما به نظر مي رسد بهجای «حکم» فوکو از «نشانه»
سوسور براي توضیح ساختار گفتمان استفاده کردند .بنابراین گفتمان ازنظر الکال و موفه نه مجموعهاي
از احکام ،بلکه مجموعه اي از نشانه هاست .مفهوم صورت بندی گفتماني فوکو نیز قابل قیاس با مفهوم
«مفصلبندی» در نظریه گفتمان الکال و موفه است ،چرا که مفصل بندي فرآیندي است که بهواسطه آن،
نشانه ها باهم جوش مي خورند و یک نظام معنایي را شکل میدهند( .هوارث)156-182:1377،
همین جابهجایی بهظاهر کوچک و استفاده از «نشانه» بهجای «حکم» ،به این نظریه انعطافپذیري
فوق العاده اي بخشیده است .نقطه مشترک تحلیل گفتمان فوکو و الکال عمومیت گفتمان نسبت به زبان
است؛ بهطوریکه گفتمان ،تمام عرصههاي حیات اجتماعي را درمينوردد و اذهان و رفتار کارگزاران فردي
و اجتماعي را شکل ميدهد .در این رویکرد گفتمان وسعتي به گستردگي تمام نظام اجتماعي دارد .ویژگي
گفتمان الکال و موفه این است که این دو نفر تحلیل گفتمان انتقادي را از حوزۀ زبانشناسي به عالم سیاست
و اجتماع کشیده و از آن به مثابه ابزاري نیرومند براي تحلیلهاي اجتماعي خود استفاده کردهاند.
ازنظر الکال و موفه ،هر عمل و پدیدهاي براي معنادار شدن باید گفتماني باشد ،فعالیتها و پدیدهها
توجه به عمل کلیای
وقتي قابل فهم مي شوند که در قالب گفتماني خاص قرار گیرند .هر معنایي را تنها با ّ
توجه به گفتمان خاصي که آن عمل در آن قرار دارد باید شناخت
که در حال وقوع است و هر عملي را با ّ
(الکال )26 :1379،گفتمانها اموري بسته و تغییرناپذیر نیستند و هویّت خود را بهواسطه نوع ارتباطي که
با سایر گفتمانها دارند بازتعریف ميکنند .گفتمان وقتي توانست به یک ثبات نسبي برسد و نظام معنایي
خود را تثبیت نماید ،به یک گفتمان هژمونیک تبدیل ميگردد.
در اندیشه الکال و موفه هویّت یک گفتمان ،هویّتي ارتباطي ،پویا و ف ّعال است .زماني که یک گفتمان
نشاط خویش را از دست دهد و دچار تصلّب و عدم انطباق با زیستبوم اجتماعي خود گردد ،زوال و افول
آن شروع ميشود .برعکس ،فائق آمدن بر این مشکالت ،آن را در جلب اجماع و اقناع جمعي و پذیرش
آن از سوي کارگزاران و سوژهها یاري ميرساند .بدین ترتیب است که یک گفتمان خود را هژمونیک
ميکند .پیامد هژمونیک شدن یک گفتمان بهمعناي برجسته شدن نظام معنایي خود و به حاشیه راندن
نظامهاي معنایي سایر رقبا است.
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مﻔاﻫیﻢ اساسﯽ در نﻈریه گﻔتمان ﻻکال و موﻓه
معرفي یک نظریه گفتماني ،مستلزم بیان مفاهیم کلیدي و سازنده آن است.
به عقیده الکال و موفه ّ
تحلیل گفتمان متشکل از شمار زیادي مفاهیم متکثّر و البته درهم پیچیده است .مفاهیم در این نظریه
به هم مرتبط اند که فهم دقیق شاکله نظریه گفتمان و نیز سایر مفاهیم پیراموني به فهم آنها منوط
است .هرچند این مفاهیم وجوه و پیچیدگيهایي دارند ،ارتباطي شبکهاي و زنجیروار با هم داشته و دارند
و فهم هر مفهوم ،ما را به شناخت مفاهیم بعدي رهنمون مي سازد .ضمن اینکه برخي مفاهیم اصلي،
چند مفهوم دیگر را در برمیگیرند .این مفاهیم ،زیرمجموعه مفاهیم اصلي هستند(.کسرایي و پوزش
شیرازي )343 :1388،تعریف این مفاهیم ميتواند بخش نظریه معنایي نظریه گفتمان را تأمین کند و به
فهم بخش نظریه اجتماعي آن یاري رساند .در ذیل به تشریح برخي مفاهیم عمده و یاري رساننده در فهم
کلی نظریه الکال و موفه پرداخته ميشود و از ذکر سایر مفاهیم جانبي اجتناب ميگردد.
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 -1مﻔﺼل بﻨدي
مفهوم «مفصل بندي» نقش مهمی در نظریه گفتمان دارد .براساس نظریۀ گفتمان الکال «مفصلبندي»
عبارت است از تلفیقي از عناصري که با قرار گرفتن در مجموعه جدید ،هویّتي تازه ميیابند (یورگنسن و
فیلیپس )56 :1389،یعني عناصر متفاوتي که شاید جدا از هم بي مفهوم باشند ،هنگامیکه در قالب گفتمان
جمع مي شوند هویّت جدیدي به دست مي آورند .الکال و موفه براي ربط دادن عناصر به یکدیگر از مفهوم
«مفصل بندي» استفاده میکنند« .مفصل بندي» به گردآوري عناصر گوناگون و ترکیب آنها در هویّتي نو
مي پردازد) Howarth,2000: 121( .
ّ -2
دال مرکﺰي
دو مفهوم «دال و مدلول» نیز در نظریه الکال و موفه نقش کلیدي دارند .دال ها ،اشخاص ،مفاهیم ،عبارات
و نمادهایي انتزاعـي یا حقیقي هستند که در چارچوب هاي گفتماني خاص ،بر معاني خاصي داللت
ميکنند .معنا و مصداقي که یک دال بر آن داللت مي نماید ،مدلول نامیده میشود .مدلول ،نشانهای است
که ما با دیدن آن ،دال موردنظر برایمان معنا مي شود(.بهرام پور)136 :1379،
« ّ
دال مرکزي» نشانه اي است که دیگر نشانه ها در پیوند با آن معنا مي یابند ،مانند لیبرال دموکراسي
که دالهایي چون انتخابات آزاد ،صندوق هاي رأي ،آزادي بیان و مشارکت سـیاسي در پیوند با آن به
معنایي ویژه دست مي یابند(.حسیني زادهّ « )20:1386،
دال مرکزي» ،دالّـي است که سایر دالها در
اهمیت ّ
«دالمرکزي» از
اطراف آن جمع ميشوند و نقطـه ثقل همۀ دالهـا و انسجام بخش آنها استّ .
اینجا ناشي ميشود که الکال و موفه ،ظهور یک گفتمان را از طریق تثبیت نسبي معنا حول گرهگاههاي
خاص ميدانندّ )Laclau,Mouffe,1985:112(.
«دال مرکزي» ،بهمثابه عمود خیمه است که اگر برداشته
شود ،خیمه فرو مـيریزد .درواقع ،هسته مرکزي منظومه گفتماني را « دال مرکزي» تشکیل ميدهد.
(خلجي)54 :1386،
 -3ﻫﮋمونﯽ
اهمیت فوقالعادهاي برخوردار است.
از
موفه
و
الکال
گفتماني
نظریۀ
تبیین
در
هژموني»
مفهوم «
ّ
«هژموني» در نگاه گرامشي ناشي از قدرت اقناع طبقات محکوم توسط طبقۀ حاکم و در راستاي منافع آنها
است( .سلطاني )82-1384:83،ا ّما در رویکـرد الکالیي «هژموني» در سـرتاسر جامعه وجود دارد و با آن
درهمتنیده است .الکال و موفه معناي بسیار عامتري از «هژموني» را در مقایسه با گرامشي به کار ميبرند.
اگر افکار عمومي معنایي را براي یک دال هرچند موقت بپذیرند ،در آن صورت آن دال هژمونیک

ميشود .هژمونیک شدن دالهاي دیگر بهمعناي هژمونیک شدن کل نظام معنایي و نهایتاً گفتمان و
ذهنیت جمعي
هویّت آن ميشود .بهعبارتدیگر اگر یک گفتمان ،نظام معنایي مطلوب خویش را در
ّ
اجتماع ،هرچند بهطور موقت ،تثبیت کند و رضایت عمومي را جلب نماید این گفتمان هژمونیک ميشود.
( )Laclau,Mouffe,1985:44درواقع ،اگر یک گفتمان بتواند ذهن و اندیشه عاملهاي اجتماعي را در
اختیار بگیرد و از این راه ،هویّت ،رفتار و فعالیتهای اجتماعي آنان را تحت تأثیر قرار دهد به گفتمان
هژمونیک تبدیل شده و بر دیگر گفتمانها چیره ميشود.
ازنظر این دیدگاه گروهي توانایي هژمونیک شدن را خواهند داشت که خواست خود را بر دیگران
«مقبـولیت» و «در دسـترس بودن» دالهاي شـناور یک گفتمان را
القا نمـوده و با دو اصل اسـاسي
ّ
مفصل بندي کنند.
ّ
«هـژموني» هرگز تام یا مطلـق نیست و هیچگاه یک بلوک مسلط و یا گفتماني هژمونیک ،نميتواند
همه نیروهاي اجتماعي را جذب کرده و خود را بر ذهن و همه مسلّط سازد .بنابراین ،همواره مخالفت ها
و نارضایتي هایي وجود خواهد داشت و هیچگاه همه افراد از یک گفتمان ویژه حمایت نخواهند کرد.

9-antagonism
10-otherness
11-constitutive outside
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 -4خﺼومت ،ﻏیریّت
«بیرون
«خصومت »9و «غیریّت »10از دیگر مفاهیمي است که در این نظریه مطرح است .الکال مفهوم
ِ
سازنده »11را براي توضیح ویژگیهاي «غیریّت» به کار میبرد و همچون دریدا براي شکلگیری هویّتها و
تثبیت معاني ،بر لزوم وجود غیر یا خصم تأکید میکند« .خصومت» در نظریۀ الکال و موفه به امکاني و
موقتي بودن گفتمانها اشاره دارد .اگر «خصومت» همواره وجود یک گفتمان را تهدید ميکند و آن را در
معرض فروپاشي قرار ميدهد ،پس همۀ گفتمانها خصلتي امکاني و موقتي دارند و هیچگاه تثبیت نميشوند.
از سوي دیگر ،این تضاد همیشه خصلتي ویرانگر ندارد و ميتواند سازنده هم باشد) Laclau,1990: 28 (.
غیر ،از یک سو مانع شکلگیری کامل و یا تثبیت گفتمان میشود و آن را در معرض فروپاشي قرار
میدهد و از سوي دیگر ،در شکلگیری آن نقش بنیادین بازي مي کند .بنابراین« ،خصومت» ،عملکردي
دوسویه دارد؛ از یکسو مانع عینیت و تثبیت گفتمانها و هویّت هاست و از سوي دیگر سازنده هویّت و
عامل انسـجام گفتماني است .هر گفتمان در سایه دیگري  ،یا غیر ،شکل ميگیرد و تحت تأثیر آن متح ّول
ميشود و احیاناً رو به زوال ميرود .درواقع ،غیریّتسازي یعني مبارزه بر سـرخلق معنا؛ هر گفتمان با
واقعیت را آنگونه که خود ميخواهد تعریف کند.
گفتمانهاي دیگر در حال نزاع است و سعي مي کند ّ
(عضدانلو )24 :1375،پس نخستین گام در بهکارگیری تحلیل گفتماني الکال و موفه ،شناسایي فضاي
تخاصم بین گفتمان هاي مختلف است .همواره تعدادي از گفتمان ها در حال نزاع هستند که یکي از
آنها خصلتي هژمونیک مي یابد و دیگر گفتمان ها را به حاشیه مي راند.
مفهوم «غیریّت» در ذات خود با مفاهیم «برجسته سازي» و «حاشیه راني» همراه است .حاشیه راني
نقاط ضعف خود و نقاط ق ّوت رقیب ،و برجسته سازي نقاط ق ّوت خود و نقاط ضعف رقیب ،از آن جمله
است .درواقع برجسته سازي و حاشیه راني ،شیوهاي براي حفظ و استمرار قدرت و هژموني یک گفتمان
سنگین غیر ،یا دشمن ،صورت
است(.وایت )206 :1375،پیدایش ،تکامل و گسترش گفتمانها در سایه
ِ
ميگیرد .حضور همیشگي خصم ،گفتمانها را براي بقا به بازسازي هاي مداوم تئوریک وابسته مي سازد و
گفتماني که توان بازسازي خود را نداشته باشد در میدان سخت منازعههاي گفتماني ،عرصه را به رقیبان
واگذار خواهد کرد.
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 -5ﻗدرت
«قدرت» وسیلهاي است که گفتمان توسط آن «غیر» را طرد کرده و خود را تثبیت مي کنند.
«قدرت» ازنظر الکال و موفه ،عبارت است از« :قدرتِ تعریف کردن و تحمیل این تعریف در برابر هر
آنچه آن را نفي مي نماید( ».نش )49 :1380،گفتمانها ميکوشند که بهوسیله اعمال قدرت ،بر یکدیگر
پیروز شوند و ازآنجاکه پیروزي هیﭻ یک از پیش تعیینشده نیست؛ نقش اساسي«قدرت» در بقا یا
نابودي گفتمانها بیشازپیش مشخص ميشود .فرکالف براي توضیح این مطلب از مفهوم «قدرتِ پشت
گفتمان» استفاده کرده است )feirclough,2001:53(.توان گفتمانها در تثبیت معنا و هژمون شدن،
وابسته به میزان قدرتي است که پشت آنها وجود دارد و از آنها حمایت ميکند .قدرتِ پشت گفتمان
بهوسیله برجسته سازي ،نشانه ها را به گونهاي خاص ،معنا ميکند و با تولید اجماع ،آن را در افکار عمومي
عینیت است و بدون قدرت جامعهاي وجود نخواهد داشت.
هژمونیک ميسازد .قدرت پیششرط هویّت و ّ
()Howarth & Noarval & Stavrakakis,2000:171
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ﺟﻬانیشدن بهمﺜابه عرصه رﻗابت و ﻏیریّت سازي گﻔتمانﻫا
هرچند در مورد پدیده جهانیشدن دیدگاههاي گوناگوني وجود دارد ا ّما میتوان جهاني شدن را بهمثابه
وضعیت جدید منازعه گفتماني تصویر نمود .در عصر جهانیشدن شاهد ظهور گفتمانهاي مختلفي هستیم.
در این وضعیت گفتمان هاي مختلف به دنبال برجسته کردن نظام معنایي خود و به حاشیه راندن نظام
معنایي رقبا هستند .از این حیث در عصر جهانیشدن ،مي توان جامعه جهاني را به عرصه ملّي تشبیه کرد
که در درون آن دیدگاهها و گفتمانهاي مختلف ،در حال نزاع با یکدیگر هستند(.بهروزلک)1386:141،
درواقع ،جهانیشدن با گسترش تکنولوژي ارتباطي و فشردگي زمان و مکان عم ً
ال ،تماس گفتمانهاي
مختلف را با یکدیگر افزایش داده و درنتیجه ،زمینه نزاع از عرصه ملّي یا محلّي ،به عرصه اي جهاني تبدیل
شده است .جهاني شدن بهمثابه بازاري است که در آن گفتمانهای رقیب به دنبال آن هستند که جنس
خود را بفروشند ،لذا این بازار عرصه رقابت و ح ّتي منازعه است .گفتمانهاي گوناگون تمام تالش خود را
به کار مي بندند و به تبلیﻎ گفتمان خود مي پردازند تا در این بازار جهاني مشتري هاي بیشتري جذب
کنند و گفتمان خود را هژمون نمایند.
دیدگاه الکال و موفه به جهاني شدن ،در مقدمه اي که بر چاپ دوم کتاب «هژموني و استراتژي
سوسیالیستي» مطرح کرده اند ،نیز با تلقّي جهانیشدن بهعنوان وضعیت جدید نزاع گفتمان ها ،سازگاري
دارد .آنها معتقدند که جهاني شدن یک وضعیت محتمل ،زوالپذیر و درواقع جدید ،براي روابط تخاصم و
غیریّت سازي بین نیروهاي عمده و اصلي سیاسي در عرصه جهاني است( .بهروزلک )99-101 :1386،با
گسترش و پیچیدگي ارتباطات در فضاي جهانیشدن و ماهیت روابط قدرت در تحلـیل گفتمان ميتوان
چنین استنباطي را از فضاي جهانیشدن ارائه کرد که جهاني شدن چیزي جز گسترش عرصه تعامل و
نزاع گفتمان ها به عرصه جهاني نیست .جهاني شدن عرصه جدیدي است که براثر تکنولوژيهاي ارتباطي
و انقالب اطالعاتی ،در رابطه با گفتمانهاي موجود رخ داده است .از این منظر ،عرصه جهاني شدن ،عرصه
تداوم نزاع گفتمان هاي موجود یا نوظهور است .این تلقّي از جهاني شدن به ما کمک ميکند تا در فضاي
گسترشیافته جهانیشدن ،به چگونگي تعامل و نزاع گفتمانهای رقیب در عرصه جهاني بپردازیم.
گﻔتمان ﻟیﺒرال دموکراسﯽ
برخی از محـققان ،نویسندگان و نظریهپردازان سیاسی ازجمله فرانسیس فوکویاما ، 12عصـر کنوني
حاکمیت نظام هاي لیبرال دموکراسي نامیدهاند(.شیرودي )1383:132،در مورد مصداق گفتمان
را ،عصر
ّ

12- Francis Fukuyama

مسلّط در عصر جهانیشدن نیز هرچند اختالفاتي وجود دارد ،ا ّما نگرش غالب ،به تف ّوق لیبرال دموکراسي
در عصر جهانیشدن اذعان ميکند(.بهروزلک )107 :1386،در مورد مفهوم لیبرال دموکراسي بهصورت
صریح معنایي ارائه نشده است؛ اندرو لوین(لوین )26 :1380،نیز تأیید مي کند که هیﭻ تعریف جامعي از
لیبرال دموکراسي وجود ندارد .از این رو ،وي در کتاب «طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسي» ،به جای ارائه
تعریفي از لیبرال دموکراسي ،کوشیده است ،مشخصههای نظام لیبرال دموکراسي را تبیین کند ،شاید از
این جهت که نظریه لیبرال دموکراسي را تالشي تعارض آمیز جهت امتزاج مواضع لیبرالیستي و دموکراتیک
در هیئت یک نظریه واحد میداند.
لیبـرال دموکراسي نه دموکراسي است و نه لیبـرالیسم؛ بلکه لیبـرال دموکراسي ترکیبي از برخي از
ویژگیهای دموکراسي و لیبرالیسم را بهتنهایی در خود دارد و درعینحال ،تفاوتهایي بین نظام لیبرال
دموکراسي ،با دموکراسي و لیبرالیسم به چشم میخورد .ازجمله :لیبرالیسم بر حفظ منافع و آزاديهاي
فردي و دموکراسي بر زیست سیاسي و اجتماعي انسان و لزوم مشارکت وي در سرنوشت سیاسي تأکید
میورزد .لیبرال دموکراسي نیز به معناي قرائتي لیبرالي از دموکراسي ،و یا حفظ حقوق انسان در کنار حاکم
کردن وي بر سرنوشت خویش است .لیبرال دموکراسي  ،دموکراسي را یک روش براي تصمیم گیري در
چارچوب ارزشهاي لیبرالیسم تلقي ميکند(.شیرودي )138-139 :1383،درمجموع میتوان صورتبندی
گفتماني لیبرال دموکراسي را بر مفاهیمي همچون :فردگرایي افراطي ،آزادي به معناي عدم وجود محدویّت
اجباري در دسترسي به هدف ،انسانمحوری و حاکمیت سرمایه دانست.
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گﻔتمان اسالم سلﻔﯽ)بﻨیادگرا(
واژه بنیادگرایي که از تاریخ و فرهنگ اروپایي اخذ شده به معناي بازگشت به اصول و بنیادهاي اولیه و
دوران باشکوه و طالیي گذشته است .بنیادگرایان بر این اصل اعتقادي تأکید دارند که باید اساس دین ،بر
قرآن و مفاهیم ظاهري احادیث صحیح پیامبر(ص) و اصحاب او نهاده شود و در پيآنند که این آیات و روایات
بدون هرگونه تغییر و تأویل مورد استناد و عمل قرار گیرد(.جنتي )10 :1390،مهمترین شعار بنیادگرایان
زدودن خرافه ها و بدعت ها از دین و بازگشت به اسالم اصیل و قرآن و سنت پیامبر است و به همین دلیل
آنها را جریان سلفـيگري هم مینامند .ریشـههاي سلـفيگري به ابن تیمیه (متوفي 1328م728/هـ)
تشیع و تص ّوف نوعي
نیز ميرسد .او از بزرگترین علما و فقهاي حنبلي است که معتقد بود عقل ،فلسفهّ ،
بدعت محسوب مي شود .بنابراین ،بازگشت به س ّنت پیامبر و عمل سلف ،یعني صحابه و تابعین ،از عوامل
جلوگـیري از این بدعـت است(.موثقي )145-156 :1380،این نگرش معتقد است در چنین شرایطِ
بدعت آمیزي ،بهترین راه ،بازگشت به متون دست نخورده و پیروي از بایدها و نبایدها ،بدون دخالت عقل
بشري در فهم ،تأویل ،تحلیل و تعلیل نص است(.حنفي )78 :2002،مصداق بارز جریان بنیادگرایي در عصر
وهابیت است که با الهام از جریان حنبلي و آموزه هاي ابن تیمیه در دو سده اخیر در
حاضر همان جریان ّ
جهان اسالم ظهور کرده ،و بسیاري از جریانات سیاسي -فکري جهان اسالم را تحت تأثیر قرار داده است .در
چـنین اطالقي ،بنیادگرایي با عقـلگریزي و رد مطلق هر امر جدید و درنتیـجه رد کﻶموزه هاي دنیاي مدرن
شناسایي مي شود .ظهور مرموز جریاناتي مثل القاعده و طالبان در دو دهه اخیر و ظهور گروه تروریستي
موسوم به دولت اسالمي عراق و شام (داعش) و گروههایی نظیر جبهه النصره و ...که در این چند سال اخیر
توسط غرب بهعنوان اسالمگرایي ارائهشده است چنین چهرهای را از اسالمگرایان ارائه نموده است.
بهطور خالصه اصول مبنایي اندیشه سلفي گري عبارت است از:
جاهلیت آمیخته با
معاصر،
اسالمي
 -1سامانه اجتماعي-سیاسي مسلّط برجهان اسالمي و غیر
ّ
گناهکاري ،بي -عدالتي ،رنج و انکار ارشاد و شأن الهي اسالم است.
 -2وظیفه مسلمانان باایمان این است که براي تبدیل جامعه جاهلي به جامعه اسالمي ،از طریق
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دعوت و جهاد پیکارجویانه ،به تجدید حیات اسالم دست بزنند.
حاکمیت خداوند بر روي زمین باشد تا به این
 -3هدف نهایي مسلمانان متعهد ،باید استقرار
ّ
وسیله ،تمامي گناهان ،رنجها و فشارها دفع شود.
جاهلیت
و
اسالم(نور)
ناپذیر
پایان
و
دائمي
تضاد
 -4سلفي ها ،واقعیت اجتماعي را عبارت از
ّ
(تاریکي)ميدانند و براي بیان آن و استخراج راهحل ،به تفسیر تحتاللفظی آیات قرآن مي پردازند.
(ابراهیمي)281 :9831،
درمجموع میتوان صورتبندی گفتماني اسالم سلفي را بر مفاهیمي همچون تشکیل دولت اسالمي،
اجراي شریعت و احکام دین اسالم ،زدودن خرافه و بدعت از دین ،عقل گریزي و رد مطلق آموزه هاي
دنیاي مدرن دانست.
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گﻔتمان اسالم اخوانﯽ
جنبش اخوان المسلمین در سال  1928میالدی توسط شیخ حسن البناء در شهر اسماعیلیه مصر
پیریزی شد .اخوانالمسلمین تحت تأثیـر روح سلـفیه قرار داشـتند .اخوانيها اهدافی چون زنده کردن
شعائر اسالم ،برافکندن سلطه اجانب در جهان اسالم و برقراری حکومت اسالمی در کشورهای اسالمی را
دنبال مينمودند .در بررسي تاریخ اخوان المسلمین مشاهده ميشود در تفکرات این گفتمان در هر دوره،
اندیشهاي برجسته شده است  ،دورهای بنیادگرا بود ،بعد محافظهکار شد و ح ّتي دیدگاه سکوالریستي
پیدا کرد .اخوانيها در میانه جریان سلفي تندرو نظیر القاعده و نیز جریان سکوالر غربگرا قرار ميگیرند.
منظور از گفتمان اسالم اخواني ،اسالمي است که ميتوان آن را با مفاهیمي همچون انگاره هاي نیمه
سلفي و عرفي ،تعامل نمادین با ساختار نظام بین الملل ،استقرار نظام منطقهاي در همسویي با منافع
قدرتهای فرامنطقه اي ،صورتبندی نمود.
وقتي صحبت از اسالم اخواني میشود درواقع بیشتر دو الگويکشور مصر و ترکیه مدنظر است .درواقع
ترکیه نخستینکشوري است که اخوانیها توانسته اند در آن ،پیش از سایر کشورهاي اسالمي به قدرت
دست یابند .این جریان بیش از آنکه به اخوان المسلمین ترکیه موسوم باشند ،به اسالمگرایان میانهرو یا
لیبرال شهرت دارند .سیاستمداران امروز ترکیه با ترویج دو اصل عرفي کردن دین و تساهل دیني و مذهبي،
ازیکطرف سعي در پیوند آن با دوران امپراتوري عثماني دارند و از طرف دیگر در تالش هستند با مطابقت
دین با نیازهاي جدید ،با مدرنیته و الگوي لیبرال دموکراسي سازشکنند(.کریمي و صفي نژاد)125 :1393،
و در حقیقت ساختارهاي سکوالر غربي را بپذیرند.
گﻔتمان انقالب اسالمﯽ ایران )اسالم شیﻌﯽ(
روحانیت به
و
خمینی(ره)
امام
پشتوانه
با
اسالمی
انقالب
گفتمان انقالب اسالمي ایران پس از پیروزي
ّ
عنوان یکي از قدرتمندترین گفتمانها مطرح شد .این گفتمان کم کم نشانه ها و مفاهیم خود را در یک
مناظره سخت گفتمانی و در رویارویی با گفتمان های دیگر تثبیت کرد .مفاهیمي چون مردم ساالري دیني،
حقوق بشر اسالمي ،فقه ،اجتهاد  ،ا ّمت گرایی در برابر ملّی گرایی ،دفاع از محرومان و مستضعفان ،کم کم
در این گفتمان برجسته شد و نمودهای گفتمانی آن را شکل دادند .اصول انقالب اسالمي ایران عبارتند
از :اصل خدامحوری ،اصل حقّ تعیین سرنوشت انسان ها ،اصل درهم تنیدگي دیانت و سیاست ،اصل ظلم
ستیزي ،اصل عدالت خواهي ،اصل معنویّت خواهي ،اصل عقل گرایي(عقالنیت) ،اصل عام بودن مخاطبان
(جهانیان و شفازاده )113 :1392،که در چارچوب گفتمانی انقالب اسالمي ایران صورتبندی شده است.
گفتمان انقالب اسالمي ایران از مفهوم ها و نهادهای مدرنی چون مردم ،جمهوریت ،مردمساالری ،قانون،
آزادی ،برابری و ح ّتی حقوق بشر استفاده نموده و کوشیده است تا به آنها در چارچوب گفتمانی خویش

معنا دهد .درواقع گفتـمان انقالب اسـالمي ایران ،تلفـیقی از ارزشهای اسـالمی و الگـوهای جدید
حکومت داری را ،ارائه نموده است.
اسالم شیﻌﯽ و مﻔﺼلبﻨدی مﻔاﻫیﻢ در گﻔتمان انقالب اسالمﯽ ایران
انقالب اسالمي ایران ،پدیدهاي نوظهور بود که در جهان رخ داد و در جهان اسالم درخشید و اندیشه
نویني را به نام اسـالم شیعي ارائه کرد .اسـالم شیعي ،مبتني بر اندیشههاي امام خمیني(ره) است.
(حسیني زاده )225 :1386،درواقع ،در گفتمان انقالب اسالمي ایران ،مفاهیم و دال ها حول ّ
دال مرکزي
اسالم شیعي مفصل بندي شده اند .همانگونه که اشاره شد گفتمان انقالب اسالمي ایران از مفاهیم مدرنی
همچون مردم ،جمهوریّت ،دموکراسی ،قانون ،آزادی ،برابری و حقوق بشر بهره برده و کوشیده است تا به
آنها در چارچوب گفتمانی خویش معنا دهد و در مقابل ،جنبه هاي سکوالر تمدن غرب را نفي نموده است.
مشروعیت ،حقوق بشر و ...در گفتمان انقالب
مفاهیم اساسي همچون عدالت ،حکومت مطلوب ،آزادي،
ّ
ظرفیت هایي
اسالمي ایران یا همان اسالم شیعي مفصل بندي شده است و درنهایت این گفتمان از
ّ
برخوردار است که در غیریّت سازي با نمونه هاي دیگر ارائه شده از الگوهاي اسالمي و ح ّتي لیبرال
دموکراسي بهعنوان گفتمان مسلّط در عصر جهانیشدن ،توانایي قدرت یافتن و هژمون شدن دارد .برخي
ظرفیتهاي
از مفاهیم اساسي که در گفتمان انقالب اسالمي بر اساس اسالم شیعي مفصل بندي شده و از ّ
برجسته این گفتمان است را در ذیل بررسي مي کنیم.

 -2عداﻟت مﺤوري:
عدالت خواهي یکي دیگر از ارزشهاي موجود و معیارهاي ثابت در فقه سیاسي شیعه است .تعاریف
مختلفي از عدل ارائهشده است .عدل در معناي سیاسي -اجتماعي در مقابل ظلم قرار ميگیرد .بر این
اساس عدل عبارت است از رعایت حقوق افراد و اعطا کردن به هر ذیحق ،حق او را (مطهري)80 :1375،
عدل به معناي مالزمت با راه میانه و دوري از زیادهروي و تفریط در کارهاست و حقیقت عدل ،برقراري
مساوات و داشتن هماهنگي در امور است( .طباطبایي،تفسیر المیزان،ج )12:331ازنظر شیعه احراز عدالت
مسئولیتهاي اجتماعي مانند حکومت ،قضاوت و ...الزم است .عدالت در زمینه هاي مختلف
براي تصدي
ّ
قابل تعریف است ازجمله عدالت سیاسي که منظور از عدالت سیاسي آن است که امور ،به نحو شایسته
اداره شود تا مردم در یک فضاي عادالنه به زندگي خود ادامه دهند ،درواقع بین عدالت و سیاست رابطه
منطقي وجود دارد ،بنابراین حکومت منتخب مردم ،مسئول و قابل مؤاخذه است .به همین دلیل است که
امام خمیني(ره) یکي از شاخصهاي عدالت سیاسي را مشارکت برابر مي داند .امام خمیني(ره) مشارکت
سیاسي را متعلّق به همه مردم ميداند و آحاد جامعه ،حقّ مشارکت در همه امور سیاسي خویش را
خواهند داشت .در مشارکت همگاني نباید تبعیضي میان مردم ایجاد شود .همه احساس کنند به حقوق
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 -1حاکم ّیت اﻟﻬﯽ و توحید مﺤوري:
حاکمیت الهي
و
محوري
توحید
شیعي
اسالم
ازجمله
اسالم
جهاني
از مهمترین ویژگیهاي حکومت
ّ
است .کلّیه قوانین و تدابیر اجرایي در این حکومت بر محوریّت توحید استوار است .توحید سرچشمه
وحدت قانونگذاري و محور مشترک تمام جوامع بشري در جایگاه بندگان خداي یکتا است .حکومت
جهاني اسالم بهصورت تجلّي اراده الهي ،باالترین سازوکار مدیریتي و اجرایي است .بر اساس اندیشه
توحیدي ،نابرابريهاي طبقاتي و نژادي رنگ ميبازد و همگان در صف واحد ،پیرو و فرمانبردار قانون الهي
شناخته ميشوند.
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خود رسیدهاند و نیز ازآنجاکه مردم از رشد و آگاهي سیاسي برخوردارند ،ضروري است در همه امور نظارت
کنند(.میراحمدي و شیري )83 :1388،عدالت خواست فطري و همگاني است؛ و این امر فطري منافع
طبقات زیادهخواه و خودکامگان را به خطر مياندازد .عدالت مفهومي است که بشر همواره بهعنوان یک
آرمان و کمال مطلوب به جستوجوی آن پرداخته و دررسیدن به آن اهتمام ورزیده است.

ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و اﻟﺰاﻣﺎت اﺷﺎﻋﻪ ارزشﻫﺎى آن در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﻰﺷﺪن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻻﮐﻼ و ﻣﻮﻓﻪ
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 -3ﺟمﻬوریّت و مردمﺴاﻻري:
در اسالم دموکراسي وجود دارد با این تذکر که در این رابطه ،میان بینش اسالمي و بینش غربي تفاوت
است(.مطهري )99 :1358،شهید مطهري در شرح معناي جمهوریّت در نظام اسالمي مي گوید« :مسئله
جمهوري ،مربوط است به شکل حکومت ،که مستلزم نوعي دموکراسي است .یعني اینکه مردم حقدارند
سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند( ».همان )81:درعینحال وي ،دموکراسي موجود در ساختار
نظام اسالم را با دموکراسي غربي متفاوت میداند و مي گوید« :منشأ اشتباه آنان که اسالمي بودن جمهوري را
منافي با روح دموکراسي ميدانند ،ناشي از این است که دموکراسي مورد قبول آنان ،هنوز همان دموکراسي
قرن هجدهم است؛ که در آن ،حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و
آزادي در انتخاب راه معیشت مادي خالصه ميشود .ا ّما این مکتب و عقیده و وابستگي به یک ایمان هم جزو
تبعیت از محیط هاي طبیعي و اجتماعي
حقوق انساني است و این که اوج
انسانیت در وارستگي از غریزه و از ّ
ّ
ّ
و در وابستگي به عقیده و ایمان و آرمان است ،به کلي به فراموشي سپرده شده است( ».همان )83:در واقع،
از مردم ساالري در گفتمان انقالب اسالمي ایران با عنوان «مردمساالري دیني» یاد مي شود که اصطالح
تازهاي در گفتمان سیاسي دنیاست و بر خالف واژه هایي چون جمهوري اسالمي ،پارلمان اسالمي و ...
که همگي ترکیب هایي هستند از یک مفهوم غربي به عالوۀ یک قید اسالمي ،در بستر مباني سیاسي
اسالم و متأثر از آموزه هاي نبوي و علوي روییده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه
سیاست و اداره امور جامعه و پرهیز از الگوهاي حکومتي استبدادي ،رعایت اصول و مباني ارزشي را
بنماید و بدین ترتیب نظام اسالمي را از الگوهاي سکوالرغربي تمیز دهد و جدایي میان دیانت و سیاست
توجه قرار گرفته که نه
قائل نشود .براي این منظور در گفتمان انقالب اسالمي ایران ،روش نویني مورد ّ
استبدادي و نه لیبرالي است(.فیاضي )43 :1380،به طور خالصه مي توان گفت مردم ساالري دیني ناظر
مقررات
مشروعیت الهي و
به مدلي از حکومت است که بر
ّ
ّ
مقبولیت مردم استوار بوده و حاکم در چارچوب ّ
الهي ،حقمداري ،خدمتمحوري و ایجاد بستري براي رشد و تعالي مادي و معنوي ایفاي نقش ميکند.
(نوروزي)69 :1382،
آیت اهلل خامنـهاي ،ده مبنا براي این نوع حکـومت قائل است؛ نخـست آنکه فضیلت در نظام مردم
ساالري دیني محوریّت دارد .درحالي که دردموکراسيهاي موجود دنیا ،فضیلت در مقابل آزادي قرار دارد
یعني گفته میشود یا آزادي و یا فضیلت و در عمل ،عدالت و فضیلت در غرب ،در حاشیه قرار میگیرد
ا ّما در این تفکر فضیلت و عدالت محوریّت دارند .دوم؛ هدایت محور است ،فلسفه سیاست در دموکراسي
دیني بر هدایت مبتني است .در حالي که در دنیاي امروز چیزي به نام هدایت وجود ندارد و اص ً
ال هیﭻ
حاکمیت الهي؛ چهارم؛ مردم ساالري دیني
حکومتي نميگوید من مي خواهم مردم را هدایت کنم ،سوم؛
ّ
عقالنیت م ّتکي
بر
دیني
مردمساالري
ششم؛
م ّتکي بر ایمان دیني است؛ پنجم؛آرمانگرایي را تعقیب ميکند؛
ّ
است؛ هفتم؛ تکلیف محور است یعني همه شهروندانش بر مبناي تکلیف حرکت ميکنند .در واقع اگر رأي
ميدهند و رأي ميگیرند بر مبناي تکلیف است؛ هشتم؛ شایسته ساالري را مدنظر دارد؛ نهم؛ قانون محور
است؛ دهم؛ رضایتمندي مردم و این که این نظام بر مبناي انتخاب مردمي است(.مهاجرنیا)12 :1390،

 -4آزادي:
گفتمان انقالب اسالمي ایران در عین این که آزادی را یک ارزش بزرگ انسانی تلقی میکند ،به هیﭻ
وجه آن را فوق همه ارزشها ،قرار نمیدهـد .معیار آزادی در این تفکر ،مصالح مادی و معنوی افراد و
اجتماع است؛ یعنی همچنان که نمیتوان آزادی اجتـماعی و منافـع مادی اجتـماع را به خطر انداخت،
نمیتوان به معنویّت اجتماع نیز لطمه زد .در واقع ،آزادي یک ارزش اساسي در مجموعه ارزشهاي انساني
است ،ولي شامل همه ارزش هاي بشري نميشود .کرامت انساني و حرمت بشري نیز وجود دارد و تحت
عنوان آزادي نمـيتوان کـرامت و حـرمت انسانهاي دیگر را زیر پا بگذاریم .شهید بهشتي ميگوید:
«اصل در زندگي انسان این است که آزاد بماند و این آزادي او ،محدود نگردد مگر محدودیّتهایي که
اگر رعایت نشود به آزادي واقعي خود او یا به آزادي دیگران لطمه ميزند( ».بهشتي )18 :1386،و این
در حقیقت مغایر با آزادي ميشود.

-6عقالن ّیت و مﺼلﺤت )بﻬره گیري از ﻇرﻓ ّیت ﻫاي اﺟتﻬاد در اسالم شیﻌﯽ(
عقالنیت و
براي
ظرفیتهاي اسالم شیعي و اجتهاد،
گفتمان انقالب اسالمي ایران با بهره گیري از
ّ
ّ
مصلحت جایگاه ویژه اي قائل است .در این رهگذر عقل اجتهادي در برخي موارد مي تواند با به دست آوردن
مالک هاي مصالح و مفاسد قوانین ،نسبت به ثبات و تغییر احکام نظر دهد .مث ً
مقتضیات
ال اگر در جایي
ّ
زمان عوض شود ،به طوري که براي علم و عقل ثابت شود که مصلحت و مالک حکمي تغییر نموده  ،حکم
هم دچار دگرگوني ميشود .در این موارد که عقل به مالکهاي احکام پي ميبرد و علل احکام را کشف
میکند ،تبعاً حکم تغییر ميیابد(.سیدباقري )85 :1390،بنابراین عقل در فقه اسالمي ،مي تواند کشفکننده
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 -5استکﺒارستیﺰي و دﻓاع از مﺤرومان و مﺴتﻀﻌﻔان:
مستضعف یکی از واژههای قرآنی است که در اندیشه انقالبی امام خمـینی(ره) جایگاه ویژهای دارد.
صفآرایی مستکبران در مقابل مستضعفان ،تقابل عدل و ظلم ،و رویارویی محرومان و چپاول گران،
همواره در کالم و پیام وي مـوج می زد .رفتار و عملامام(ره) هم جز این نبود و او زندگی خود را وقف
مبارزه با ظلم و دفاع از مظلومان و مستضعفان کرده بود .در واقع دفاع از مستضعفان و مقابله با استکبار
از مفاهیم اساسي گفتمان انقالب اسالمي ایران قرار گرفت .این مفهوم یکي از عناصر مهم و نقشﺂفرین در
اسالم شیعي است ،در واقع گفتمان انقالب اسالمي ایران ظلم ستیز است و در مقابل ،از محروم و مستضعف
دفاع مي کند.امام خمیني(ره) ،معمار کبیر انقالب اسالمي ،در این رابطه ،سخنان متعددي دارند؛ از جمله:
«اسالم برای مستضعفین آمده است و ا ّول نظرش به آنهاست( ».امام خمیني« ،)1372،طریق اسالمی
این است که مستضعفین را حمایت کنند« ،)59/6/20( ».اسالم در فکر کارمندان و کارگران و در فکر
مستضعفین بیشتر است تا فکر دیگری« ، )58/1/26( ».من به ملّت ایران و سایر ملّت های مستضعف
جهان ،در این قضایایی که مخالفین اسالم برای اسالم می خواهند پیش بیاورند هشدار می دهم که باید هر
چه این قضایا و این خرابکاری ها حجمش زیاد می شود ،حجم انسجام ملّت های مستضعف و مستضعفان
جهان بیشتر بشود « ،)60/6/10( ».تمام ادیان آسماني از بین توده ها برخاسته است و با کمک مستضعفین
بر مستکبرین حمله برده است .مستضعفین در همه طول تاریخ به کمک انبیا برخاسته اند و مستکبرین را
به جاي خود نشانده اند ...مستضعفین بر تمام ادیان حق دارند( »...صحیفه نور  ،ج .)58/2/26 ، 189 : 6
بنابراین استکبارستیزي که یکي از ارزش هاي مورد نظر شیعه بوده  ،به عنصري نقش آفرین در فرهنگ
سیاسي شیعه و گفتمان انقـالب اسالمي ایران تبدیل شده است .گفتمان انقالب اسـالمي ایران در حال
حاضر به عنوان گفتمان اصلی حمایت از مستضعفان جهان مطرح است.
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مقتضیات ،تحدید کند یا آن را تعمیم دهد؛ به عالوه ،مي تواند
قانون باشد ،قانوني را متناسب با شرایط و
ّ
مددکار و ابزار استنباط از سایر منابع و مدارک فقهي مثل قرآن و س ّنت و اجماع باشد(.مطهري)76 :1368،
واقعیتها را دریافت میکنند .بنابراین
در اصطالح ،عقل ،جوهر بسیطی است که مردم به وسیلهی آن
ّ
واقعیت است .عالوه بر دریافت حقایق ،نگه دارنده نفس ناطقه و شرف دهنده آن نیز هست.
عقل دریافت ّ
( بحاراالنوار،ج )319 :68
مصلحت نیز اصلي است در دستگاه اجتهاد ،که براي تدبیر امور جامعه و رعایت منافع مادي و معنوي
توجه قرار ميگیرد .کاري که امام خمـیني(ره) توانست در فرآیندي زمان آگاهانه ،بر
ا ّمت اسالمي مورد ّ
اساس ضوابط شرعي و عقلي ،آن را مطرح نماید .عنصري که حضورش در فقه سیاسي اسالم شیعي و طرح
و احیاي ابعاد حکومتي و مسائل سیاسي و اجتماعي آن ،موجب شد تا این اصل به عنوان یکي از عوامل
تحرکآفریني و پویایي بخشي
رشد و تح ّول فقه سیاسي شیعه در سه دهه اخیر مطرح شود؛ آنگونه که ّ
مصلحت نیز در تعامل با فقه سیاسي به بار نشست .در واقع انقالب اسالمي ایران ،استلزامات ،ضرورت ها و
مسائل فراواني را به وجود آورد که باعث شد نگاهي دوباره به احکام ثانویه ،احکام حکومتي و مصلحت در
فقه سیاسي بشود.
عقالنیت و مصلحت در فقه سیاسي اسالم شیعي ،این مفهوم توانسته
توجه به روش اجتهاد و جایگاه
با ّ
ّ
است در ساحتهایي مانند گذر از نگاه محدود به نگرش کالن؛ بروز کارآمدي فقه سیاسي؛ کاربرديشدن
احکام حکومتي و توسعه قلمـرو مسائل فقه سیاسي؛ این دانش را دچار تح ّول نماید .اگر این مفاهیم با
توجه به روش اجتهاد ،پذیرفتهشود ،فقه سیاسي در فرآیندي روشي ،دچار تح ّول مي شود و مي تواند گره
ّ
توجه به روش
گشاي مشکالت جامعه گردد .ا ّما اگر در برابر تح ّول مقاومت شود ،انکار گردد و یا بدون ّ
اجتهاد ،پذیرفته شود ،نظام اسالمي را ،یا به بن بست ميکشاند یا فقه سیاسي را در گذر زمان از اصالت
خود دور ميسازد.
ﻏیریّت سازي در گﻔتمان انقالب اسالمﯽ ایران
در نظریه گفتمان با یک اثبات و یک نفي مواجه ایم؛ یعني هر گفتمان ،در عین اثبات خودش ،موارد
دیگري را نفي ميکند؛ به عبارت دیگر در نظریه گفتمان الکال و موفه ،گفتمان هویّت ساز است و در تالش
براي اثبات هویّت خود ،درصدد نفي غیر یا دیگريِ خودش بر ميآید و این گونه است که غیریّت ساز
ميشود .به عبارت دیگر ،هویّت چیزي نیست جز آن چه که هر آدمي به وسیله آن ،خویش را از دیگري
باز ميشناسد و کیستي و چیستي خود را در پرتو آن تعریف ميکند ،و این شناخت از خود و دیگري ،جز
در پرتو یک فرآیند معناسازي امکان پذیر نیست(.تاجیک)12 :1384،
بر این اساس ،گفتمان انقالب اسالمي ایران در غیریّت سازي با اسالم سلفي و اسالم اخواني در قالب
گفتمان فراتر اسالم گرایي شکل مي گیرد و به دلیل ویژگيهاي خاص و مفاهیمي اساسي که در این گفتمان
صورتبندي شده است ،لیبرال دموکراسي به عنوان نگرش غالب در عصر جهانيشدن به «غی ِر» هویّت بخش
گفتمان انقالب اسالمي تبدیل مي شود.
اﻟﻒ(گﻔتمان انقالب اسالمﯽ ایران و گﻔتمان اسالم سلﻔﯽ)بﻨیادگرا(
اسالم سلفي با تکیه بر ظواهر قرآن و سنت ،هرگونه گرایشهای عقلی ،فلسفی و کالمی را در حوزه
دیانت برنمیتابد ،مدعی انحصاری اسالم گرایی است که با تکفیر سایر گروه های اسالمی و غیر اسالمي،
به اَعمال خشونت آمیز ميپردازد .جریان عقل گریزي که با ر ّد مطلق هر امر جدید و در نتیجه ر ّد کل
آموزههاي دنیاي مدرن نميتواند جایگاهي در دوران جهاني شدن داشته باشد .بسیاري از افکار متصلّب

ب(گﻔتمان انقالب اسالمﯽ ایران و گﻔتمان اسالم اخوانﯽ
مقتضیات زمان
با
تفکراتش
که
است
مدعي
اسالم اخواني نیز اگرچه معتقد به انعطاف پذیري بوده و
ّ
سلفي تندرو نظیر
سازگاري دارد ا ّما در عمل و تجربه مشاهده ميشود که اخواني ها در میانه جریان هاي
ِ
القاعده و نیز جریان هاي سکوالر غرب قرار گرفته اند .شاخه اي از این تفکر که در ترکیه قدرت را به دست
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این تفکر به ویژه شاخه هاي افراطي آن از جمله تقلیدي و غیر اسالمي خواندن حضور احزاب سیاسی در
جامعه و همچنین ،انتخابات و مشارکت مردم درتعیین سرنوشت خود و مقابله با دموکراسي؛ عدم اعتقاد
به تحصیل و اشتغال زنان (عصمت اللهی )134 :1378،و منع آنها از بسیاري حقوق طبیعيشان به واسطه
مقابله با کفر و ترویج بي عفتي و فحشا؛ بیانگر این است که ،این گفتمان در ارائه الگویي مناسب در عصر
جهاني شدن ناتوان است .از نظر افراطیون سلفي ،دشمنان اسالم سه گروه هستند :کافران ،مشرکان و
منافقان .منظور از کافران ،مسیحیان و یهودیان هستندکه از آنها به عنوان دشمنان صلیبی یاد میکنند و
مشرکان را شیعیان میدانند ،چون به زعم نادرست خویش ،معتقدند شیعیان با احترام به قبور پیامبر(ص)
و ائمه ،برای خدا شریک قرار داده اند ،منافقان را پیروان اهل سنت که مخالف ،با مرام و مسلک ایشان
در جهان اسالم هستند ،قلمداد میکنند .آنها بسیاري از حکومتهای موجود در کشورهای عربی و
اسالمی را غیرمشروع میدانند(.وصالی مزین )30 :1386،و تنها خود را مسلمانان واقعی دانسته و مسلمانی
گروههای دیگر اسالمی را منوط به اعتقاد یا عدم اعتقاد به ایدئولوژی خویش میدانند و با تکفیر گروه
های مختلف مسلمان و غیر مسلمان ،به ا ِعمال رفتار خشونتآمیز علیه آنها ميپردازند .نمونههاي از تفکر
اندیشههاي سلفيگري امروز در کشورهاي عراق و سوریه توسط گروههاي افراطي وابسته به این تفکر
از جمله گروههاي تروریستي داعش و جبهه النصره قابل مشاهـده است که نه شأني براي اماکن مقدس
شیعیان و مسلمانان قائلند و نه کلیساها و اماکن مقدس سایر ادیان ،از دست تخریب و تجاوز آنها در
امنیت است .با سني ،شیعه  ،مسیحي ،یهودي ،زرتشتي ،ایزدي و ...به مقابله پرداخته و به کشتار و جنایت
ّ
علیه ایشان مي پردازند.
در واقع سلفی ها وجه ایجابی ندارند و بیشتر داراي یک تفکر سلبی هستند .آنها آلترناتیو روشنی
ندارند .تفکرات و عقاید سازنده ،در گروه های سلفی جایی ندارد .این گروه ها به دنبال تخریب مبانی
ظاهری و معرفتی وضع موجود هستند و در نظام سازی ایده روشنی ندارند .در مجموع مفاهیم گفتمان
اولیه مکتب اسالم ،ضدیّت با تفسیر ،رفتار
اسالم سلفي که عبارتند از :طرفداري از بازگشت به اصول ّ
ستیزه جویانه و مطلق گرایانه ،ناتواني از بیرون رفتن از فضاي فرهنگي خود ،برتر دانستن خویش ،مخالفت
با نوگرایي و رفتارهاي خشونت آمیز (نظري )324 :1387،نمي تواند در عصر جهاني شدن هژمون و مورد
پذیرش سایر ملّت ها قرار گیرد.
گفتمان انقالب اسالمي ایران با ّ
دال مرکزي اسالم شیعي حول محور تعقل ،مدارا و خردجمعي مفصل
ً
بندي شده است و بر خالف اسالم سلفي صرفا وجه سلبي نخواهد داشت ،بلکه وجه ایجابي داشته و
صورت بندي سیاسي -اجتماعي خود (مردم ساالري دیني) را بازتولید ميکند .در واقع ،این وجوه ایجابي
ظرفیت هاي
روح حاکم بر این گفتمان را تشکیل ميدهد .گفتمان انقالب اسالمي ایران با بهرهگیري از
ِ
ّ
عقالنیت و مصلحت جایگاه ویژه اي قائل است ،براي سایر مذاهب اسالمي و
براي
اجتهاد،
و
شیعي
اسالم
ّ
اقلیت هاي دیني است ،از مردم ساالري
سایر ادیان احترام قائل بوده و مدافع حقوق همه انسان ها و سایر ّ
و انتخابات بهره مي برد و زنان از جایگاه شایستهاي در این گفتمان برخوردار بوده و از حقوق زنان و
نقش آنها در اجتماع دفاع ميشود.
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دارند با مدرنیته و الگوي لیبرال دموکراسي سازش نموده (کریمي و صفي نژاد ،)125 :1393،ساختارهاي
سکوالر غربي را پذیرفته و به بسیاري از مفاهیم لیبرال دموکراسي پایبند است .در واقع اسالم اخواني در
ترکیه دین را جدا از سیاست ميداند ،الزامات نظام لیبرالـ دموکراسی را پذیرفته و نسبت به آن تمکین
مي کند ،به گونهای که معتقدند ،این اسالم است که باید خود را با این قواعد هماهنگ کند.
رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور و رهبر حزب عدالت و توسعه ،و عبداهلل گل رئیس جمهور سابق
ترکیه بارها تأکید کردهاند که هیﭻ برنامهای برای برقراری دولت اسـالمی در ترکیه ندارند و به قانون
اساسی سکوالر کشورشان پایبندند .همچنین در اقدامی ،عبداهلل گل ،سیستم سکوالر را ستود و تعهد
خود را برای وفاداری به آن اعالم کرد( .هرسنی 13 ،شهریور )13 :1386
در تحلیل جامعهشناختی اسالم اخواني در ترکیه ،همواره تعارض بین مسلمان ماندن یا پیروي
حد اعال ،در پی همکاری با آمریکا ،رابطه داشتن با رژیم
از لیبرال دموکراسي مشهود است ،این اسالم در ّ
صهیونیستی است .بدون شک این تف ّکر نیز نميتواند الگوي مناسبي از اسالم باشد؛ هرچند که در قالب
اسالم گرایان تعریف مي گردند .عدم برخورد انقالبی با ظلم و بیعدالتی در جهان و حرکت در مسیر اقتصاد
بازار آزاد ،موجب مي شود که این نوع «اسال ِم آمریکایي» ،نتواند از مردم مستضعف جهان حمایت کند و
مقابل استکبار مقاومت نماید ،بلکه به همسویي با نظام لیبرال دموکراسي و قدرتهاي جهاني گرایش
در
ِ
پیدا کرده است ،بنابراین این شاخه از گفتمان اسالم اخواني ضمن دارا بودن بسیاري از ضعف هاي لیبرال
دموکراسي نمي تواند مورد پذیرش عامه مردم و سایر ملل در عصر جهاني شدن قرار بگیرد.
فعالیت دارد ،در موارد بسیاري ،به سوي
همچنین شاخه دیگري از این تفکر (اسالم اخواني) که در مصر ّ
گرایشهاي سلفي سوق پیدا کرده است و نتوانسته پیوند و تعاملي میان ادیان و مذاهب مختلف ایجاد کند
و در واقع شرایط را براي هژمون شدن این گفتمان سخت نموده است .براي نمونه ،رفتار محمد مرسي
رئیس جمهور سابق و نماینده تفکر اسالم اخواني در مصر ،که پس به قدرت رسیدن ،شرایط سختي را
براي شیعیان و مسیحیان مصر ایجاد کرد ،همچنین در موضع گیري نسبت به مسائل منطقه به حمایت از
گروههاي سلفي ،به ویژه سلفيهایي که بر علیه بشار اسد دست به سالح برده بودند پرداخت و در مجموع
رفتار آنها در مصر به نوعي تداعي کننده بنیادگرایان اسالمي است.
توجه
در نهایت باید گفت که اگرچه گفتمان اسالم اخواني با ادعاي انعطاف پذیري و میانه روي و ّ
به مفاهیمي همچون آزادي ،دموکراسي ،تعامل نمادین با ساختارهاي نظام بین الملل و ...توانسته از
اندیشههاي بسته و متصلّب اسالم سلفي فاصله بگیرد و الگوي بهتري از اسالمگرایي را ارائه دهد ا ّما در
عمل مشاهده ميشود که این مسیر اعتدال و میانه روي باعث شده است در جایي الزامات نظام لیبرال
دموکراسی و اندیشه هاي سکوالریستي را بپذیرند ،در برابر زیاده خواهي قدرت ها سکوت نمایند و یا ح ّتي
به حمایت از آنها بپردازند و در مقابل مستضعفین را فراموش نمایند؛ و در جایي دیگر این نوع تفکر به
توجه ،در مسیر همان اسالم سلفي و رفتارهاي متصلّب آنها گام برداشته است..
گونه اي قابل ّ
گفتمان انقالب اسالمي ایران حاوي عناصري چون عدالت طلبي ،ظلم ستیزي ،حمایت از محرومین
و سیاست اخالقي است و در این رهگذر در برابر زیاده خواهان سر فرود نیاورده و دفاع از مستضعفان را
به بهانه میانهروي و اعتدال ،با بازي هاي سیاسي فراموش نميکند ،بنـابراین چنین گفتماني است که
ميتواند در جامعه جهاني مورد اقبال قرار ميگیرد ،چرا که بشریّت همواره خواهان صداقت در رفتار و
عدم مسامحه با زورگویان و قدرتمندان است.
ج(گﻔتمان انقالب اسالمﯽ ایران و گﻔتمان ﻟیﺒرال دموکراسﯽ
هرچند انقالب اسالمي ایران در غیریّت سازي با اسالم سلفي و اسالم اخواني شکل ميگیرد ا ّما باید
گفت که این لیبرال دموکراسي است که به عنوان نگرش غالب در عصـر جهـاني شدن به «غی ِر» هویّت
 100بخش گفتمان انقالب اسالمي تبدیل شده است.

13-Regionalism
14 -Tamilson
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سؤالي که در این جا مطرح میشود این است که آیا آموزهها و قوانین لیبرال دموکراسي ،مبتني بر
مقتضیات و خواستهاي معقول بشري استوار است و ميتواند جنبه عام و جهاني داشته باشد؟ طرفداران
لیبرال دموکراسي معتقدند که اگرچه ممکن است لیبرال دموکراسي با استفاده از امکانات و توانمنديهاي
اقتصادي و سیاسي بتواند خود را جهان شمـول سازد؛ ا ّما در درون این تف ّکر ،نوعي نابرابري وجود دارد
تحمل جلوه ميکند؛ بنابراین ،هم به لحاظ نظري و هم از
که براي بیشتر جوامع و فرهنگها غیر قابل ّ
نظر تجربي و عیني ،تعمیم لیبرال دموکراسي به جوامع دیگر با مقاومتهایي روبهرو خواهد شد .تشدید
گرایشهاي قومي و ترویج نظریه منطقهگرایي 13و شکلگیري جنبشهاي مذهبي ،فقط بخشي از
واکنشها و مقاومتها در برابر جهاني شدن لیبرال دموکراسي است .افزون بر این ،آنگونه که جیمز روزنا به
حاکمیت ملّي وستفالیایي استوار شده و در چارچوب
درستي ابراز ميدارد ،دموکراسي لیبرال که بر مبناي
ّ
تسري برون مرزي روي ميآورد ،دچار بحران ميگردد.
مرزهاي ملّي غرب بارور شده است؛ زماني که به ّ
(جعفري )18 :1387،هر چند ممکن است لیبرال دموکراسي ،توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي را به
ارمغان آورد؛ ا ّما همه این مواهب در اختیار تعدادي از انسانها و بخشي از جوامع بشري قرار دارد .افزایش
رفاه اقتصادي و توسعه ما ّدي در پناه لیبرال دموکراسيکه به صورت بخشي صورت ميگیرد ،با افزایش
جمعیت فراواني از افراد بشر روبه رو خواهد بود .این در حالي است که گفتمان اسالم شیعي
بيعدالتي و فق ِر
ّ
به عنوان ّ
دال مرکزي گفتمان انقالب اسالمي بر اساس عدالت محوري بنا شده و عدالت خواهي یکي از
ارزشهاي موجود و معیارهاي ثابت در فقه سیاسي شیعه است که خواهان برقراري عدالت در بین سایر
تودههاست نه فقط بخشي از طبقه خاص و سرمایه دار جوامع.
گفتمان لیبرال دموکراسي همواره نگاهش جهاني سازي است تا جهانيشدن ،در واقع نوعي حالت
تحمیلي دارد و چنانچه در تف ّکرات نظریه پردازان آن ،نظیر فرانسیس فوکویاما مشهود است ،این اندیشه،
تجلیات جهاني شدن در فرداي
باید به عنوان یگانه ت ّفکر جوامع بشري قرار گیرد ،در واقع با ّ
توجه به ّ
جنگ سرد ،چنین به نظر ميرسد که غرور ناشي از پیروزي لیبرالیسم برکمونیسم ،انگیزه «سلطه طلبي»
را به گونهاي تازه در این اردوگاه احیا کرد( .افتخاري )32 :1381،تامیلسون 14معتقد است فرهنگ غربي،
در جستوجوي ا ِعمال سلطه و نوعي سیطره بر گستره جهاني است که این سیطره طبیعتاً از طریق
مسالمتآمیز محقق نخواهد شد( .همان )31:در حالي که درگفتمان انقالب اسالمي ،پذیرش جوامع ،نه
به صورت اجبار و تحمیل (همچنین برخالف تفـ ّکرات گفتمان اسالم سلفي) بلکه بر مبـناي اقـناع و
توجه قرار گرفته است .قوانین و دستورالعملهاي این گفتمان
خواسته اي معقول و فطري بشر مورد ّ
ماهیت فرازماني و فرامکاني دارد و از ابتدا به گونهاي تنظیم و تدوین شده که خواست فطري و معقول بشر
ّ
توجه قرار داده است .این مسأله در اندیشههاي
را در چارچوب فکري و فرهنگي متفاوت و متن ّوعي مورد ّ
امام خمیني(ره) بهعنوان بنیانگذار انقالب اسالمي نیز مشهود است ،که در باب صدور انقالب به هیﭻ وجه
صحبت از لشکرکشي و یا ح ّتي تحمیل اندیشه نبود بلکه به دنبال بیداري و آگاه سازي سایر ملّتهاي
مظلوم و مستضعف بود و با مطرح کردن مبحث «صدور انقالب» به دنبال این بود که گفـتمان انقالب
اسالمي ایران ،براي سایر ملل «معتبر» و «قابل دسترس» باشد.
حاکمیت
نه
آنهاست
منافع
و
داران
سرمایه
حاکمیت واقعي دارد،
در گفتمان لیبرال دموکراسي آن چه
ّ
ّ
عدالت اجتـماعي و تالش براي تأمـین زنـدگي محـرومان(.شـیرودي )149:1383،در واقـع ،در
لیبرال دموکراسي اصل بر کسب منفعت است ،هرجا که منفعت ایجاب کند مي توان دست به هر کاري
زد ،ح ّتي اگر این کار منجر به ظلم و نابرابري شود .در این رهگذر ،اگر در جهان کنوني  ،شاهد ظلم و ستم
هستیم دستاورد سیطره نظام لیبرال دموکراسي است؛ در مقابل گفتمان انقالب اسالمي ظلم ستیز است
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و ارزشهاي اخـالقي و بشـردوستانه را فداي منفعت نميکند .بدونشک استکـبارسـتیزي یکي از
ارزش هاي مورد نظر شیعه است و به عنوان عنصري نقشآفرین ،در فرهنگ سیاسي شیعه و گفتمان
انقالب اسالمي ایران تلقي مي شود ،این در حالي است که امروزه جوامع بشري بیش از پیش ،تشنه مبارزه
با ظلم و بي عدالتي هستند و فطرت آدمي نیز همواره ظلم ستیز و استکبارستیز است.
گفتمان انقالب اسالمي ایران با نگاهي غیریّتي به هر سه گفتمان میکوشد که نگرش جدیدي
را به انسان امروزي بنمایاند .در واقع ،گفتمان انقالب اسالمي ایران با غیریّت سازي با دو گفتمان اسالم
توجه به مفاهیمي که این دو گفتمان از آن بي بهره مي باشند توانایي هژمون
سلفي و اسالم اخواني ،با ّ
شدن داشته و میتواند به عنوان نماینده برتر اسالم گرایي ،لیبرال دموکراسي را به عنوان «غی ِر» هویّت
بخش خود قرار دهد و در یک مبارزه گفتماني دیگر ،به خصومت و ضدیّت با لیبرال دموکراسي پرداخته
و به نفي این گفتمان غالب در عصر جهانيشدن برود و در برابر آن هویّتي مستقل را ارائه نماید.
قاطعیت الزم برخوردار است .زیرا عالوه بر
گفتمان انقالب اسـالمي ایران در تعریف «غیریّت ها» از
ّ
حاکمیت الهي و توحید محوري ،عدالت محوري ،جمهوریّت و مردم ساالري،
این که ،اصولي همچون:
ّ
آزادي ،استکبارستیزي و دفاع از محرومان و مستضعفان را به بشریّت عرضه نموده به نفي نابرابري و نظام
موجود جهاني پرداخته و جوامع را به مسیر معنویّت گرایي و اخالق گرایي تشویق مينماید؛ در عین این
که براي سایر ادیان و مذاهب احترام و شأن قائل است و با اعتقاد به اصل عام بودن مخاطبین به دور از
افکار بسته و متصلّب و بدون استفاده از زور و نگاه سلطه طلبانه ،ميتواند مفاهیم اساسي این گفتمان،
ظرفیت هاي قدرت نرم موجود در این
که تلفیقی از ارزشهای اخالقي و انساني است را از طریق اقناع و
ّ
گفتمان ،هژمون نماید.

استقرار و ﻫﮋمونیک شدن گﻔتمان انقالب اسالمﯽ در عرصه ﺟﻬانﯽ)ﻗدرت گﻔتمان به شرط
رعایت اﻟﺰامات(
ّ
ظرفیتها و ابزار
از
اسالمي
انقالب
گفتمان
مرکزي
دال
و
اصلي
شاخصه
عنوان
به
شیعي
اسالم سیاسي
ّ
قدرتمندتري نسبت به سایر رقبا در عصر جهاني شدن برخوردار است .این گفتمان ،خودباوري سیاسي،
اقتصادي و اجتماعي را در انکار عقاید سلطه آمیز و فرهنگ لیبرال دموکراسي و در عین حال بهره برداري
از دستاوردهاي ارزشمند بشر در رشد و توسعه ابعاد گوناگون حیات انساني و به کارگیري تکنولوژيهاي
عینیت بخشیده و آن را تبلیﻎ مينماید.
پیشرفته صنعتيّ ،
پتانسیلهاي دروني اسالم شیعي و عناصري چون عدالت محوري ،حکومت انسانهاي صالح و
عقالنیت و مصلحت ،ظلم ستیزي و دفاع از محرومان ،مردم ساالري و ...هرچند زمینه
مفاهیمي همچون
ّ
هاي هژمونیک شدن این گفتمان را فراهم مي نماید ا ّما باید پذیرفت که در عصر جهاني شدن گفتمان
انقالب اسالمي ميتواند با پیشبیني برخي تمهیدات و رعایت الزامات ،از فرآیند جهاني شدن به مثابه
فرصتي گران بها و تاریخي در جهت بسط و گسترش شعارها و ارزشهاي خویش بهرهبرداري نماید .در
ذیل به ارائه راه کارهایي براي چگونگي تعامل گفتمان انقالب اسالمي با فرآیند جهاني شدن براي بسط
شعارها و آرمانهاي این گفتمان ،و هژمون شدن آن در عرصه جهاني پرداخته ميشود:
 -1وحدت نظر نسبت به پدیده جهاني شدن
اتخاذ رویکرد مطلوب نسبت به جهاني شدن ،در وهلهي نخست نیازمند وجود اجماع نظر بین منادیان
گفتمان انقالب اسالمي است .یکي از مشکالت اساسي بسط آرمان هاي گفتمان انقالب اسالمي در عصر
جهانيشدن ،اختالف دیدگاههاي اساسي بین مدعـیان آن ،درباره دو متغـیر جهانيشدن و آرمانهاي
واقعیت این است که اوالً درباره جهاني شدن تلقي واحدي در بین انقالبیون وجود
انقالب اسالمي استّ .
 102ندارد به گونهاي که در بین آنها از خوشبینانهترین تا بدبینانهترین برداشتها در مورد جهاني شدن به

چشم ميخورد و ثانیاً باورهاي آنها درباره آرمانهاي گفتمان انقالب اسالمي نیز بسیار متفاوت است.پس
از گذشت  38سال از عمر انقالب اسالمي ،مهمترین و ضروریترین کاري که منادیان انقالب اسالمي باید
انجام دهند ،این است که جایگاه واقعي انقالب را در عصر کنوني بر اساس یک ارزیابي منصفانه و واقعبینانه
مشخص ساخته و براساس آن به برنامهریزي براي آینده آن بپردازند .بر همین اساس به نظر ميرسد که
تثبیت و بسط انقالب اسالمي در فرآیند جهاني شدن ،به میزان فراواني به سامان داخلي و اجماع نظر میان
نخبگان و متفکران مر ّوج انقالب اسالمي بر ميگردد .اجماع نظر درباره مسایلي نظیر :درک و تبیین دقیق
از شرایط متح ّول کنوني ،ارزیابي واقعي از نقش و جایگاه انقالب اسالمي در شرایط مذکور ،داشتن یک
مشخص براي پیشبرد آرمان هاي انقالب اسالمي در فرآیند جهاني شدن و ّ
جهتگیري ّ
مشخص ساختن
مخاطبین آرمانهاي انقالب اسالمي براي برنامهریزي و ساختارسازي مورد نیاز .طبیعي است که فراهم
ساختن چنین امکاني نیازمند پذیرش اصل کثرت و تعامل دیدگاهها و انتخاب کارآمدترین آنها براساس
تمکین به اصل اقناع و طرد برداشت رسمي و واحد از دو پدیده انقالب اسالمي و جهاني شدن شدن است.
(تاجیک و درویشي)160 :1383،
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 -2اتخاذ رویکرد آرمانگرایي واقع بینانه در جهان معاصر
یکي از شروط بقاء و بسط گفتمان انقالب اسالمي در فرآیند جهاني شدن ،اتخاذ رویکردي است که
از سویي نشأت گرفته از آرمانها و آموزههاي این گفتمان و از سوي دیگر مبتني بر واق ّعیات جهان معاصر
واقعیت این است که هر چقدر آموزههاي گفتمان انقالب اسالمي را با ارزش و واالمقام بدانیم ،با
باشد.
ّ
توجه به قواعد و تجارب مورد قبول عامه بشریّت ،نميتوان به تثبیت و تداوم
عدم
و
آنها
به
صرف
اتکاء
ّ
انقالب اسالمي امیدوار بود .گفتمان انقالب اسالمي در ترویج ارزش ها و آرمان هایش ،زماني موفق خواهد
بود که بتواند آنها را با سایر ارزشهاي مورد قبول بشریّت هماهنگ سازد .یعني دنبال کردن آرمان گرایي
واقع بینانه که عبارت است از تعهد و التزام به شعارهاي انقالب اسالمي نظیر تحقق عدالت اجتماعي و
واقعیتهاي مشخص اجتماعي ،سیاسي ،اقتصادي و فرهنگي جهان امروز
یا بسط معنویّت ،در چارچوب ّ
است(.همان)
مفاهیمي همچون عدالت ،صلح و حقوق بشر ،امروزه و در عصر جهاني شدن ،به آرمانها و ارزشهاي
مشترک انسانها تبدیل شده و براي ارزیابي آنها ،شاخصها و قواعدي ،پیشبیني شده است .گفتمان
انقالب اسالمي ایران و حامالن آن براي تثبیت جایگاه خویش در عصر جهاني شدن ضروري است تا
ّ
مشخص سازند که اوالً در مقابل این مفاهیم عمده چگونه موضع ميگیرند و ثانیاً براي عملیاتي ساختن آنها
چه قواعد ،آموزشها و سازوکارهایي را پیشنهاد ميکنند .بدون شک تعالیم غني اسالم و انقالب اسالمي
که بر مفاهیم یاد شده صحه مي گذارد در صورت تبیین صحیح و بدون تحریف در عصر جهاني شدن در
موفقیت قابل توجه ي دست مي یابد .هرچند معرفي چهره واقعي اسالم شیعي
ترویج آرمانهاي انقالب به
ّ
توجه سلطه رسانهاي و شیطنت هاي مغرضان کاري دشوار است
با
شدن
جهاني
و انقالب اسالمي در عصر
ّ
ا ّما دور از دسترس نیست(.همان) یکی از راه کارها روی آوردن به عقالنیت ارتباطی و گفتوگو در رابطه با
تعریف مفاهیم است و ویژگی های عصر جهانی شدن این امکان را میدهد که جمهوری اسالمی ایران نیز
قرائت خود از مفاهیم موجود را به بحث و گفت وگو بگذارد.
 -3پاسخگویي به شبهات و بهرهگیري از سالح استدالل در بیان آرمانها و ارزشها
صدور انقالب اسالمي یکي از مباحث مهم سیاست خارجي جمهوري اسالمي است ،در واقع طرح
ارزشها و آرمانهاي متعالي اسالم و گفتمان انقالب اسـالمي به گونهاي که الـهام بخـش براي سایر
مسلمانان و مستضعفان جهان باشد از اهدف انقالب اسالمي ایران است .هدف اصلي جنبه بیروني انقالب
اسالمي از همان آغاز پیروزي ،تبلیﻎ و گسترش برداشتي از اسالم بود که مدعي پاسخگویي به سؤاالت 103

انسان معاصر باشد .طيسالهاي اخیر ،احیاي دین در زندگي فردي و جمعي مسلمانان و تأکید مجدد بر ابعاد
اجتماعي اسالم که در تمایل به بازیابي مجدد هویت اسالمي در بین مسلمانان اقصي نقاط جهان و بیداري
اسالمي شکل گرفته که شاهدش هستیم گوشهاي از توفیقات انقالب اسالمي در این زمینه ميباشد.
امروز گفتمان انقالب اسالمي ایران و حامالن آن ،براي ایفاي نقشي ف ّعالتر و داشتن طرحي بدیل براي
باتوجه
تشنگان حقیقت ،نیازمند بهرهگیري از ابزارهایي هستند که مورد قبول نسل هاي جدید واقع شودّ .
به تغییرات فرهنگي در دنیاي جدید ،به نظر ميرسد که نسلهاي جدید کمتر حاضرند تا صرفاً در برابر
شعارهاي جذاب تمکین نمایند بلکه آن چه که ميتواند این شعارها را فراگیر و همه پسند نماید ،چگونگي
مکانیسمي است که در طرح و ارائه آنها مورد استفاده واقع میشود و در واقع شبه هاي در ذهن مخاطبینش
عقالنیت» به عنوان دو عنصر ارتباطات اجتماعي جدید و نتایج مکانیسمهاي
باقي نگذارد« .استدالل» و «
ّ
ذهنيجمعي ،ابزارهاي کارآمدي هستند که از طریق آنها ميتوان به بسط آرمـانهاي گفتمان انقالب
اسالمي در جوامع مختلف و نهادهاي عقالني آنها امیدوار بود( .عبدالهیان )11 :1381،بنابراین چون در
مرجعیت هاي اجتماعي
شرایط کنوني و خصوصاً آینده ،افراد و گروههایي به عنوان گروه هاي مرجع و یا
ّ
خالقیت استدالل
مورد پذیرش نسل کنوني و جدید واقع ميشوند که از توان باالیي در به کارگیري از قوه
ّ
عقالنیت رایج برخوردار باشند ،ضروري است حامالن و مر ّوجان گفتمان انقالب اسالمي تا بیش
و شیوه
ّ
ّ
از پیش خود را به این دو عنصر کارآمد مسلح نمایند و با استدالل و به صورت متقن از آرمانهاي انقالب
اسالمي دفاع نمایند(.همان)163:
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 -4انطباق روش و ارائه ارزشها با جهان امروز
جدي و جدیدي مواجه ساخته است
هاي
چالش
با
را
فرآیند جهاني شدن ،گفتمان انقالب اسالمي
ّ
ظرفیت الزم براي اتّخاذ
که براي رهایي از آن ها ،چارهاي نیست جز این که انقالب اسالمي ،توانایي و
ّ
واکنشهاي متناسب و هم خوان با آن چالش ها را در خود فراهم سازد .توینبي ـ مورخ برجسته معاصر
تمدن ها هنگامي صورت ميگیرد که میان چالش و واکنش تناسب و
معتقد است که زوال و فروپاشي ّ
همخواني وجود نداشته باشد.
عقالنیت ،دو شاخص مناسب براي ارزیابي روشها در هر دوره تاریخي
اگر بپذیریم که کارآمدي و
ّ
هستند ،ضروري است که حامالن انقالب اسالمي ،از طریق بازتعریف ارزش ها و آرمانهاي انقالب و تح ّول
اولیه خود از دنیاي پیراموني خویش ،به تبلیﻎ و ترویج آموزههاي گفتمان
در پیش فرضها و تص ّورات ّ
انقالب اسالمي بپردازند .بر این اساس بعید به نظر مي رسد که بسیاري از شعارها و ح ّتي نهادهاي برآمده
از انقالب اسالمي که متناسب با شرایط زماني خاص خود مطرح شده و یا به وجود آمدهاند ،با تغییر و
تح ّول در شرایط جوامع مسلمانان و یا نظام بینالمللي ،همچنان بتوانند پاسخگوي مسایل جدید انقالب
اسالمي باشند .در مجموع باید همواره به خاطر داشت که ارائه شعارها و آرمانهاي انقالب اسالمي به
همان شکل قدیمي و از طریق همان روشهاي سنتي ،به چیزي جز دلزدگي و یأس مخاطبان از یک سو
و ناکارآمدي و بي نتیجهگي آن شعارها و آرمانها از سوي دیگر نخواهد انجامید.
 -5افزایش گستره دامنه مخاطبان گفتمان انقالب اسالمي
افزایش گستره جغرافیایي و مخاطبین واقعي انقالب اسالمي از سویي به کارگزاران و حامالن آن انقـالب
کمک ميکند تا براسـاس وسعت جغرافیایي و کثرت مخاطبین خود ،به فراهم ساختن ابزارها ،امکانات
و منابع مورد نیاز و اتخاذ رویکردهاي ضروري مبادرت ورزند و از سوي دیگر به ناظران بیروني این امکان
را ميبخشد تا در ارزیابيهاي خود ،مبتني بر این شاخص ها ،به قضاوت در مورد گفتمان انقالب اسالمي
بنشیند.بر این اساس ،مسأله اصلي این است که مخاطبان واقعي گفتمان انقالب اسالمي در عصر جهاني

شدن چه کساني ميباشند؟ شیعیان ،مسلمانان و یا ّ
کل بشریت؟ انقالب اسالمي اوالً و بالذات ،انقالبي است
که انسان ها را به طور کلّي به سوي دین ،معنویت و خداوند دعوت ميکند ،موضوعي که میشل فوکو از
آن تحـت عنوان «روح دنیاي فاقد روح» یاد کـرده بود .بررسي شرایط زماني وقوع انقالب اسالمي -چه از
حیث سیاسي و چه از حیث فکري و ایدئولوژیک -به خوبي مؤید این نکته مي باشد .ثانیاً انقالب ایران ،یک
انقالب اسالمي بود و از همین جهت احیاي هویّت مسلمانان در اقصي نقاط جهان را به دنبال داشت و ثالثاً
انقالبي بود که در یک منطقه جغرافیایي ّ
واقعیت هاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي
مشخص و در متن ّ
معیني به نام ایران رخ داد که منجر به فروپاشي رژیم استبداد پهلوي و تأسیس جمهوري
واحد سیاسي ّ
اسالمي گردید .لذا قلمرو مخاطبان انقالب اسالمي ،هم وجدان بیدار بشریّت بود که در دهههاي پایاني
شدت از فاصله گرفتن از معنویّت و دین در رنج بود و هم جهان اسالم را در بر ميگرفت
قرن بیستم به ّ
که در چند قرن گذشته زیر چکمه هاي استعمار قدیم و نو ،حسرت دوراني را مي خوردند که قافلهساالر
تمدن بشري بودند و هم قلمرو جغرافیایي و مردمان ّ
مشخصي به نام ایران و شیعیان را شامل ميشد که
ّ
از ظلم و ستم ناشي از دیکتاتوري پهلوي به تنگ آمده و آرزوي تحقق حکومتي اسالمي و مبتني برآموزه
هاي شیعي را در سر ميپروراندند(.همان)
گرچه این موضوع که ،گفـتمان انقالب اسـالمي و حامالن آن ،تاکنون چه اندازه در دستیابي به
آرمان هاي خویش و پاسخگویي به مخاطبان خود با توفیق همراه بودهاند ،بحث مستقلي است که باید به
واقعیت این است که تقلیل و فروکاستن از آرمان هاي انقالب اسالمي و
طور جداگانه به آن پرداخت اما ّ
تخصیص آن به ایران و شیعیان ،نوعي اجحاف درحقّ این انقالب بزرگ ميباشد .عالوه بر آن ،ح ّتي اگر
متقضیات گذشته ،چنین امري را به انقالب اسالمي تحمیل مينمود ،به نظرميرسد که در شرایط
شرایط و
ّ
کنوني و با مطرح شدن فرآیند جهاني شدن و تبعات ناشي از آن ،بهترین گزینه براي بسط آرمانهاي
گفتمان انقالب اسالمي ،مورد مخاطب قرار دادن کل بشریّت باشد(.رضائي جعفري)36-37 :1393،
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدى ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارىﻋﻤﻮﻣﻰ ،دوره ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎره ،20ﭘﺎﺋﯿﺰ95

ظرفیت هاي متنوع براي گسترش گفتمان انقالب اسالمي
 -6استفاده از
ّ
ارتباط نزدیکي بین نوع تلقّي درباره گستره انقالب اسالمي و مخاطبان آن با حامالن انقالب اسالمي
وجود دارد .حامالن انقالب اسالمي را ميتوان در دو دسته مراجع رسمي و غیر رسمي طبقهبندي نمود.
منظور از مراجع رسمي ،آن دسته از جریانات و کارگزاراني است که به منتسب به نظام جمهوري اسالمي
هستند و عمدتاً از زاویه ترجیحات جمهوري اسالمي به توسعه و گسترش آرمان هاي گفتمان انقالب
اسالمي مياندیشند ،ا ّما مراد از حامالن غیررسمي آن دسته از روشنفکران و نهادهاي غیر دولتي هستند
حاکمیت دولتي
که ضمن تعلق خاطر داشتن به انقالب اسالمي و آینده آن ،به طور رسمي و در چارچوب
ّ
قرار نميگیرند .در واقع دسته ا ّول عهدهدار وظیفه تفسیر و ترویج آرمان هاي گفتمان انقالب اسالمي مي
باشند اما اتفاقي که براساس جهاني شدن افتاده ،این است که به دلیل دسترسي سهل و آسان همگان
به دیدگاههاي گوناگون بر اثر انقالب در ارتباطات و ّاطالعات و نیز فروریزي اقتدار سنتي دستگاه هاي
رسمي ،تمایل نسل جدید به حامالن غیررسمي انقالب اسالمي افزایش چشمگیري یافته و دسته اخیر
این امکان را یافتهاند که به طرح و بیان تفاسیر و دیدگاه های خویش در مورد انقالب و آرمان هاي آن
توجه به فرآیند جهاني شدن و انقالب در ارتباطات و ّاطالعات که باعث افزایش
بپردازند .در مجموع و با ّ
آگاهي هاي عمومي مخاطبان و تمایل آنها به تأکید بر قدرت انتخاب آزادانه خویش شده ،به نظر رسد
تعدد در حامالن انقالب اسالمي و ارائه سالئق و روایات گوناگون از انقالب اسالمي -البته در
که تنوع و ّ
چارچوب آرمان هاي جدا نشدني آن مثل عدالت ،آزادي ،صلح ،گسترش معنویّت ـ نه تنها مضّ ر نیست
بلکه نقطه ق ّوتي است که از طریق آن ميتوان آگاه کننده انسان هاي معاصر و خصوصاً نسل جوان جوامع
بشري نسبت به آرمان هاي انقالب اسالمي بود و از آثار احتمالي منفي و تبلیغات عکسي که ممکن است 105

توسط بعضي مراجع رسمي و سنتي درباره گفتمان انقالب اسالمي و آرمان هاي آن ارائه شود ،جلوگیري
به عمل آورد؛ همانطور که گفته شد در عصر جهاني شدن دستگاههاي سنتي تا حدود زیادي اقتدار سنتي
خود را از دست داده اند و مي توان از سایر ظرفیت هاي غیر رسمي بهره برد.
قابلیت هژمون شدن
آن
اساسي
ظرفیت ها و مفاهیم
ّ
بنابراین گفتمان انقالب اسالمي ایران با عنایت به ّ
موفقیت این
ظرفیت هژمون شدن به معناي
در عصر جهاني شدن را دارد ولي باید پذیرفت که تنها وجود
ّ
ّ
گفتمان نیست بلکه باید این گفتمان و حامالن آن با رعایّت الزاماتي در عصر جهاني شدن زمینه هاي قدرت
گفتمان را آماده نموده و شرایط هژمون شدن گفتمان در عرصه عمل را فراهم نمایند تا این گفتمان بتواند
گفتمان غالب جهاني در عصر جهاني شدن قدرت یابد.
به عنوان
ِ
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نتیﺠهگیري
انقالب اسالمي ایران منجر به رویش گفتماني شد که مدل بدیلي را براي اداره جامعه در برابر مدل
حاکمیت لیبرال دموکراسي ارائه نمود .این گفتمان هم اکنون با فرآیند پیچیدهاي
سیاسي -اجتماعي
ّ
به نام جهاني شدن روبه رو شده است ،پدیدهاي که مي توان آن را به مثابه عرصه رقابت و غیریّتسازي
گفتمانها تلقي نمود .جهاني شدن عرصه اي است که عالوه بر تهدید گفتمان ها ،فرصتي را در اختیار
آن ها قرار مي دهد که نظام معنایي خود را در مقیاس جهاني عرضه نموده و هژمون سازند .در این عرصه
قابلیت و توانایي آن در شکست هژموني پیشین و ارائه خود
اعتبار گفتمان انقالب اسالمي ایران را باید در ّ
به عنوان گفتمان برتر و جدید ،جستوجو کرد .اگر در معناي کلي تر رقابت و غیریّت سازي را در بین دو
گفتمان اسالم و غرب با محوریّت لیبرال دموکراسي در نظر بگیریم ،سؤال این است که کدام الگوي اسالم
قابلیت و اعتبار بیشتري در عصر جهاني شدن براي هژمون سازي نظام معنایي خود برخوردار
گرایي از ّ
است؟ بنابراین در این مقاله بر اسـاس نظریه گفتمان الکال و موفه ،به مفصـل بندي مفاهیم و فرآیندهاي
هویّتیابي اشاعه ارزش هاي گفتمان انقالب اسالمي ایران در عصر جهاني شدن پرداخته شد .در این
رهگذر گفتمان انقالب اسالمي ایران با ّ
دال مرکزي اسالم شیعي که سایر مفاهیم و دالهاي دیگر حول
آن گرد آمده اند به غیریّت سازي با اسالم سلفي و اسالم اخواني ميپردازد و در نهایت به عنوان الگوي
برتر اسالم گرایي ،گفتمان لیبرال دموکراسي را به عنوان «غی ِر» هویّت بخش خود قرار داده و به رقابت و
غیریّت سازي با این گفتمان سوق پیدا مي کند.
گفتمان انقالب اسالمي ایران به غیریّت سازي با اسالم سلفي مي پردازد که نه بهره اي از آزادي ،مردم
ساالري و رعایت حقوق بشر برده است و نه جایگاهي براي مصلحت و همگامي با مقتضیات عصر حاضر قائل
عقالنیت ستیز با افکار بسته و متصلّب جایگاهي در عصر جهاني شدن نخواهد
گفتمان
است .بدون شک این
ِ
ّ
داشت .همچنین گفتمان انقالب اسالمي به مصاف گفتمان اسالم اخواني مي رود که نمونه التقاطي از اسالم
را ارائه مي کند ،اسالمي که گاهي مرز آن به گفتماناسالم سلفي نزدیک مي شود که نميتواند تعاملي با دیگر
ادیان و مذاهب برقرار کند و گاهي آن قدر تحت آموزههاي لیبرال دموکراسي و اندیشه هاي سکوالریستي
مقتضیات زمان بیشتر
قرار مي گیرد که توان دفاع از محرومان و مستضعفان را ندارد و برداشتش از همگامي با
ّ
به تسامح و سازش و سکوت در برابر استکبار ،ظلم و نابرابري نزدیک مي شود.
گفتمان انقالب اسالمي ایران به عنوان الگوي برتر اسالم گرایي  ،در نهایت به غیریّت سازي با گفتمان
لیبرال دموکراسي ميپردازد که اساساش بر نابرابري و بيعدالتي بنا شده است ،سلطه جو و استیالطلب
است ،صرفاً به دنبال کسب منفعت است و به جاي ارزش و احترام به توده مردم و بشریّت ،براي طبقه
سرمایهدار جایگاه و ارزش قائل است و علي رغم ادعاي ایشان تجربه نشان داده که ارزشهاي اخالقي
و انساني ،در این گفتمان جایگاهي ندارد و از معنویّت گرایي که به عنوان حلقه مفقوده بشر امروز یاد
 106ميشود بي بهره است .در مقابل گفتمان انقالب اسالمي ایران از مفاهیم و نهادهایی چون  :جمهوریت،

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدى ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارىﻋﻤﻮﻣﻰ ،دوره ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎره ،20ﭘﺎﺋﯿﺰ95

مردمساالري ،قانون ،آزادی ،برابری و ح ّتی حقوق بشر استفاده نموده و کوشیده است تا به آنها در
چارچوب گفتمانی خویش معنا دهد .در واقع گفتمان انقالب اسالمي ایران ،تلفیقی از ارزشهای اسالمی
و الگوهای جدید حکومت داری را ارائه نموده است .اصول انقالب اسالمي ایران عبارتند از :اصل خدا
محوري ،اصل حقّ تعیین سرنوشت انسان ها ،اصل درهم تنیدگي دیانت و سیاست ،اصل ظلم ستیزي،
اصل عدالت خواهي ،اصل معنویّت خواهي ،اصل صلح طلبي و رأفت اسالمي ،اصل عقل گرایي ،اصل
توجه به کرامت انساني ،که این
عام بودن مخاطبان ،اصل همزیستي در پرتو آموزه هاي اخالقي ،اصل ّ
اصول ،در چارچوب گفتمانی انقالب اسالمي ایران صورت بندي شده است .گفتمان انقالب اسالمي ایران
با ّ
دال مرکزي اسالم شیعي حول محور تعقل ،مدارا و خرد جمعي مفصل بندي شده است که به مثابه
قابلیت ارائه برنامه اي جامع براي زندگي سیاسي -اجتماعي بشریّت دارد و بر
سیاسي،
ایدئولوژي
یک
ّ
مبناي اصل اجتهاد به عنوان مصدر پویاي فقه شیعه و همچنین اصل مصلحت ،از انعطاف پذیري خاصي
مقتضیات زمان و عصر حاضر ،بدون آن که در دام
توجه به
قابلیت بازسازي خود را با ّ
ّ
برخوردار است که ّ
گفتمان لیبرال دموکراسي گرفتار شود داراست.
ظرفیت ها و پتانسیل دروني و نظري گفتمان انقالب اسالمي ایران بود که
آن چه گفته شد در واقع از
ّ
نشان ميدهد اسالم شیعي به برکت فقه پویا و غني آن توان آن را دارد در عصر جهاني شدن نظام معنایي
خود را هژمون نماید ا ّما این نکته ضروري را نباید نادیده بگیریم که در عرصه عمل «قدرتِ » گفتمان
انقالب اسالمي در عصر جهاني معطوف به رعایت الزاماتي است ،از جمله:
وحدت نظر نسبت به پدیده جهاني شدن ،اتخاذ رویکرد آرمان گرایي واقع بینانه در جهان معاصر،
پاسخگویي به شبهات و بهره گیري از سالح استدالل در بیان آرمان ها و ارزش ها ،انطباق روش و ارائه
ارزش ها و آرمان ها با جهان امروز ،افزایش گستره دامنه مخاطبان گفتمان انقالب اسالمي ،استفاده از
ظرفیتهاي متنوع براي گسترش گفتمان انقالب اسالمي.
ّ
ّ
در پایان باید گفت که گفتمان انقالب اسالمي ایران با دال مرکزي اسالم شیعي ،توانسته در رویارویي
گفتماني ،به رقابت با گفتمان هاي اسالم سلفي و اسالم اخواني بپردازد و به عنوان یک الگوي مناسب
توجه به
گفتمان اسالم گرا ،گفتمان لیبرال دموکراسي را به «غی ِر» هویت بخش خود تبدیل کند و با ّ
ظرفیت این را دارد که با پیروي از الزاماتي ،بتواند نظام معنایي خود را در عصر
مباني غني اسالم شیعي
ّ
جهاني شدن هژمونیک نماید.
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