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  چكيده 
ا ب سپس از تونس شروع و در مصر به اوج خود رسيد وي اخير هاسالدر  كهبيداري اسالمي  

هره و چ داردناپذير مسيري برگشت ،در اوج است غيره همچناناستمرار در ليبي، يمن، بحرين و
يده و بسيار پيچ اتفاقي ساده و خطي نبوده، بلكهالت وّدگرگون خواهد كرد. اين تحخاورميانه را 
 عنصر مقاومتبوده است كه  گوناگونو عوامل  ها انتظار و كنش توأمان و عللمحصول سال

ليلي تح -گيري از روش توصيفيدر همين راستا اين مقاله با بهره .است هاآنين تربرجسته اسالمي
 ي فرهنگي گفتمان مقاومتهامؤلفهين ترمهماين پرسش اصلي پژوهش است كه  در پي پاسخ به

 ؟اندكداماسالمي در خاورميانه 
هاي تحقيق حاكي از آن است كه اعتقاد ديني، هويت ملي و ايدئولوژي اسالم سياسي يافته 

ان تمهاي فرهنگي مقاومت اسالمي هستند كه در ايجاد، تقويت و استمرار گفترين مؤلفهمهم
ي غربي و يا بنيادگرا نقش اساسي هاگفتمانمقاومت اسالمي در خاورميانه و همچنين غلبه بر 

باعث خواهد شد تا گفتمان مقاومت اسالمي از سوي  هامؤلفهدارند و غفلت از هركدام از اين 
  ي معاند به چالش كشيده شود.هاگفتمان

  
الم سياسي، خصومت و م، هويت، اسگفتمان، مقاومت اسالمي، جهان اسال واژگان كليدي:

  غيريت.
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  مقدمه -1
هاي يهظرنيتيك، هارتلند جهان است. در ژئوپل نظرانصاحبخاورميانه به تعبير بسياري از        

خاورميانه به دليل منابع فراوان زيرزميني و موقعيت برتر جغرافيايي آن  منطقهكالسيك، اهميت 
انه كننده تحوالت خاورمييينتعهاي اساسي و به يكي از زيرساختاخير  دههبود، ولي آنچه در سه 

طلبانه بوده است كه در پي بخش و مبارزههاي مقاومت اسالمي، هويتشده، ايدئولوژييلتبد
انقالب اسالمي از پراكندگي و در حاشيه بودن خارج و ابعادي فراگير و حضور جدي در متن 

 توانيكسب قدرت در اسالم، م هاييشهجه به مباني نظري و ربا توتحوّالت خاورميانه ايفا كرد. 
د يا كشورهاي مسلمان مثابه يك مؤلفه قدرت نرمبه يطلباز فرهنگ مقاومت و روحيه شهادت

تلقي  راهبرديبخش و يك هدف كرد. مقاومت و شهادت در انديشه سياسي شيعه، عامل نجات
ني مردم مسلمان است. حضور اين دو عنصر در كه خاستگاه آن اعتقادات و باورهاي دي شوديم

وجودآوردن هويت ديني، فرهنگي و در به ياحيات سياسي و اجتماعي مسلمانان، نقش برجسته
اي كه از آن غفلت شده، بيچارگي و ذلت را به دنبال داشته بومي مسلمانان داشته و در هر دوره

نبال به چالش كشاندن مقاومت اسالمي هاي مختلف به ديسهدساز سوي ديگر، دشمنان با  است.
شدن بنيادگرايي سلفي در منطقه و يكسان  پررنگدر خاورميانه هستند. در شرايط كنوني با 

زرگ و هاي برود كه توان و تجهيز قدرتانگاشته شدن بنيادگرايي با مقاومت اسالمي بيم آن مي
ستيزي و مبارزه با يادگراييبنزير پرچم  هاآني امنطقهصاحب نفوذ در خاورميانه و اتباع 

تروريسم، عليه مقاومت اسالمي به كار گرفته شود. چنانكه اين پروژه چند سالي است در كنار 
هاي فرهنگي مقاومت رو شناسايي مؤلفهينازاآغاز شده است.  2»هراسيشيعه«و  1»هراسياسالم«

ولي آن با بنيادگرايي را تعيين ي اصمرزهاهماست » گفتمان مقاومت اسالمي«، درواقعاسالمي كه 
قش را ترين نشود كه اين گفتمان بنياديكند و هم موجب تقويت گفتمان مقاومت اسالمي ميمي

يگر، بدون دعبارتبهدر عمل سياسي و اعتقادي مقاومت اسالمي در منطقه خواهد داشت. 
ه دليل پذيري آن بآسيب هاي فرهنگي گفتمان مقاومت اسالمي در خاورميانه ميزانشناسايي مؤلفه

ي پالتقاط و آميزش ناخواسته با جريان بنيادگرايي افزايش خواهد يافت؛ بنابراين، اين مقاله در 
 شكل گرفته است و هاآنكه گفتمان مقاومت اسالمي بر پايه  استهاي فرهنگي مؤلفه شناخت

صلي سان، پرسش اد. بدينسازهاي رقيب متمايز مييك گفتمان از گفتمان عنوانبهحضور خود را 
تمل يه اصلي نيز مشفرض اند؟هاي فرهنگي مقاومت اسالمي در خاورميانه كداممؤلفهاين است كه: 

رهنگي هاي فترين مؤلفهاعتقاد ديني، هويت ملي و ايدئولوژي اسالم سياسي مهم«بر اين است كه 
  .»كننديمنه ايفاي نقش هستند كه در ايجاد و استمرار گفتمان مقاومت اسالمي در خاورميا

  
  

                                                 
1. Islamophobia 
2. Shiitesphobia 
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  ي فرعيهاپرسش
  هاي فرهنگي مقاومت اسالمي چيست؟. معنا و مفهوم مؤلفه1
گيري گفتمان مقاومت اسالمي در خاورميانه و روند تحوالت آن كدام . پيشينه و علل شكل2

  است؟
  هاي مهاجم شكل گرفته است؟. گفتمان مقاومت اسالمي در برابر كدام جبهه3
  شود؟يميه تغذاي فرهنگي مقاومت اسالمي در خاورميانه از چه منابع و مراجعي ه. مؤلفه4
  يشينه تحقيقپ -2
بيشتر از  مراتببههاي نگاشته شده به زبان فارسي در مورد مقاومت اسالمي تعداد مقاله 

هايي است كه در اين حوزه نگاشته شده است. با توجه به اينكه بررسي گفتمان مقاومت كتاب
ير است، در اين پژوهش به اين پذامكانمي در خاورميانه از منظر رويكردهاي گوناگون اسال
هايي كه مسائل هاي گوناگون و پژوهشها و كتابها ارجاع داده شده است، اما در ميان مقالهمقاله

هاي اند؛ يا به سياستبررسي كرده» فرهنگ و هويت«طور خاص از زاويه خاورميانه را به
ي ، مطالعاتدرمجموعويژه نگريسته شده است.  طوربهي بزرگ در اين منطقه نگاه دارند، هاقدرت

  :ددا قرارتوان در چند دسته يمكه در حوزه مقاومت اسالمي در خاورميانه صورت گرفته است را 
ي مقاومت اسالمي را در خاورميانه يا جهان اسالمي هاجنبش. مطالعاتي كه با رويكرد تاريخي، 1

هراير دكمجيان  نوشتههاي اسالمي معاصر در جهان عرب . مانند كتاب جنبشاندكردهي بررس
 ها رويكرديموثقي. اين دسته از مطالعه احمد يدس نوشتههاي اسالمي معاصر ) يا جنبش1377(

  تاريخي به تحوالت خاورميانه از جمله مسائل فرهنگي آن دارند.
ر در يشه سياسي معاصاندشناسانه دارند؛ مانند جريان هايي هستند كه نگاهيديگر كتاب دسته. 2

  فرهنگ رجايي. نوشتهجهان عرب 
ها يا سوم آثاري هستند كه تشكل يا نهادمحور هستند؛ يعني مباني ظهور و سير فعاليت دسته. 3

  كنند.احياناً افول يك جريان سياسي يا عقيدتي را بررسي مي
هاي افرادي رسي تحوالت خاورميانه را حول انديشهچهارم فردمحور هستند؛ يعني بر دسته. 4

  كنند.و راشد الغنوشي بررسي مي قطب يدسمانند حضرت امام خميني (ره)، 
كه در پژوهش حاضر يدرحالگيرند. بندي چهارگانه مذكور جاي ميآثار موجود عموماً در دسته 

 انه، چهارچوبي ديالكتيكگرايسعي شده است عالوه بر توجه به مفهوم محوري با رويكردي كل
بين غرب و شرق و اسالم و ليبراليسم براي فهم بهتر موضوع برقرار شود؛ بنابراين، نوشتار حاضر 

وي پذيري دارد و از سسو قابليت تعميميرا از يكزتوان فراتر از مصاديق ذكر شده دانست، را مي
ن را توان آي كه مياگونهبهاست؛ ديگر، ناظر به رويارويي فرهنگي غرب با اسالم در خاورميانه 

  تالشي براي فرا رفتن از سطح انتزاعي دانست.
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  ضرورت، اهميت و اهداف پژوهش -3
خاورميانه پيوندهاي دروني  منطقهبين انقالب اسالمي و گفتمان و فرهنگ مقاومت اسالمي در  

اورميانه، نظام فرهنگ مقاومت اسالمي در خ بخشالهامو ناگسستني ايجاد شده است. كانون 
رو، ينازا. استهاي مبارزاتي شيعه مقدس جمهوري اسالمي ايران و فرهنگ منبعث از آموزه

، تقويت نظام جمهوري اسالمي و مرزهاي درواقعتقويت گفتمان مقاومت اسالمي در خاورميانه 
 گونه كه بارها محور مقاومت درتأثيرگذار فرهنگي انقالب اسالمي است و بالعكس؛ همان

خاورميانه يعني لبنان، سوريه و فلسطين، عمق راهبردي جمهوري اسالمي ناميده شده است. 
به  دشمن جبههيك شدن نزدهاي فرهنگي مقاومت اسالمي موجب يگر، تضعيف مؤلفهدعبارتبه

پذيرتر شدن كانون آن يعني نظام جمهوري مرزهاي اعتقادي و ايدئولوژيك انقالب اسالمي و آسيب
الب ، تمهيد نظري صيانت بيشتر از گفتمان انقدرواقع موردنظرت؛ بنابراين، ايضاح مفهوم اسالمي اس

و  شناخت«سازد كه ضرورتي انكارناپذير است. هدف كلي اين پژوهش نيز يماسالمي را فراهم 
، اما در جريان تحقيق دستيابي به است» ي گفتمان مقاومت اسالمي در خاورميانههامؤلفهبررسي 
  زئي زير نيز مدنظر است:اهداف ج

  هاي فرهنگي مقاومت اسالمي؛تر از مؤلفهتر و جزئيتصويري دقيق ارائه. 1
 ، گفتمان مقاومتدرواقعتقويت فرهنگ مقاومت اسالمي كه  موجده. شناسايي علل بيروني و 2

  و استمرار يافته است؛ گرفتهشكل هاآناسالمي در برابر 
هاي فرهنگي مقاومت اسالمي با بنيادگرايي فرهنگي مؤلفهسازي مرزهاي اعتقادي و . شفاف3

  سلفي
 هاي فرهنگي مقاومت اسالمي در خاورميانه؛. شناسايي عوامل مؤثر در تضعيف مؤلفه4

  روش تحقيق -4
ه چون در اين تحقيق ب. از سوي ديگر هدف، تحقيقي كاربردي استنوع تحقيق حاضر از نظر  

ش اين تحقيق از لحاظ رو بنابراين، شود؛يپرداخته م، نيز آنچه هست و تحليل مطالعه ،توصيف
ز ي تحقيق نيز اهادادهي اطالعات و آوراست. جمع» تحليلي -تحقيقات توصيفي«اجرا، از نوع 

ها و هاي اطالعاتي، فصلنامهيگاهپاوجو در شبكه اينترنت و ي و جستاكتابخانهطريق مطالعات 
  گيرد.يممجالت تخصصي صورت 

  اني نظري و مفهومي گفتمانمب -5
بندي هاي مفصلاي از نشانهشناسي سوسور، گفتمان را مجموعهالكال و موف، با استفاده از زبان 

هاي شانهها و نمعنايي است كه واژه منظومهين اساس، گفتمان، يك بر ادانند. يونديافته ميپشده و 
آفريند. در اين نظريه، مفهوم ار را مياي معنادآن در كنار هم و در پيوند با يكديگر مجموعه

 ها،ها، اعالميهنوشتارها، سخنراني( يرزبانيغهاي زباني و اي گسترده از دادهگفتمان، مجموعه
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 كند؛را مانند زبان تحليل مي هاآنگيرد و يبرمها، نهادها وغيره) را در ها، سازمانگذاريسياست
هاي زباني نيست. مثالً صندوق رأي در گفتمان ليبرال بنابراين، گفتمان تنها به معناي گزاره

هاي گفتماني به شمار آورد. توان از پديدهدموكراسي و حجاب در گفتمان اسالم سياسي را مي
ندي بهاي مفصلاي از نشانهاي از احكام نبوده، بلكه مجموعهگفتمان از نظر الكال و موف مجموعه

 ها باآن، نشانه واسطهبهبندي فرايندي است كه ) مفصل20-23: 1386زاده، (حسينيشده است. 
ي، ميان عناصر بندمفصلدهند. در عمل خورند و يك نظام معنايي را شكل ميهم جوش مي

ن شود و بدييمحاصل  مندنظامشود كه يك كليت منسجم و يمگوناگون چنان ارتباطي ايجاد 
  (Laclau and Mouffe, 2002:105)گيرد. يمترتيب، يك گفتمان شكل 

تباط گونه اريچهتوافق و قرارداد است و  ثمرهيشه سوسور پيوند نشانه و معنا اختياري و انددر  
 شود كه در درون يك گفتمانمي فهمقابلذاتي بين نشانه و معناي آن وجود ندارد. هر نشانه وقتي 

اي انهت، دست يابد. هيچ نشي خاص معنا شود و به يك تثبيت معنايي كه البته موقت اساگونهبه
كند. خود داراي هويت نيست، بلكه هويتش را از گفتماني كه در آن قرار گرفته، كسب مييخودبه

ه يا لحظ«ها در درون يك گفتمان از واژه در اين نظريه براي نشان دادن موقتي بودن معناي نشانه
شده، تيتثبموقت  طوربهكه معناي آن  اي دانستتوان نشانهكنند. وقته را مياستفاده مي 1»وقته

ولي همواره در معرض شناور شدن قرار داشته است و امكان جذب و معنابخشي آن از سوي 
ر شناختي گفتمان را از سوسواي بودن نظام نشانههاي ديگر وجود دارد. الكال و موف رابطهگفتمان

پذيرند و در اين خصوص از دريدا را نمي 3»مدلول«و  2»دال«، اما ثابت بودن رابطه اندگرفتهوام 
 اي ازشكند و زبان را مجموعهكنند. دريدا دوگانگي دال و مدلول سوسور را درهم ميتبعيت مي

آورند. هايي كه معنايشان را به هنگام كاربرد به دست ميپندارد؛ دالهاي بدون مدلول ميدال
ها، دارند. دال هاآنهاي يدي در نظريه) دو مفهوم الكال و موف نقش كل44: 1383(سلطاني، 

ها، مفاهيم و نمادهايي انتزاعي يا حقيقي هستند كه در چهارچوب گفتماني خاص اشخاص، عبارت
كند، مدلول ناميده كنند. معنا و مصداقي كه يك دال بر آن داللت ميبر معاني خاص داللت مي

، تكثر مثالعنوانبهشود. نظر معنا مي اي است كه با ديدن آن دال موردشود. مدلول نشانهمي
يك مدلول است كه ما را به دال آزادي بيان  اصطالحبهمطبوعات منتقد، يك عالمت و نشانه و 

ه الكال ينظرشود. در تكثر مطبوعات معنا مي واسطهبهيگر، آزادي بيان دعبارتبهكند. رهنمون مي
ترين مفاهيم از جمله مهم 4»دال شناور«و » ركزيدال م«يابند. ها انواع مختلفي ميو موف دال

حور ها حول مشود كه ساير دالاين نظريه هستند. دال مركزي به شخص، نماد يا مفهومي گفته مي
شود. دال مركزي مانند ستوني مركزي است كه اگر برداشته شود بندي ميآن جمع و مفصل

                                                 
1. Moment 
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3.Signigied 
4. Floating Signifiers 
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مركزي آن است. در  هستهو دال برتر،  اي منسجم استريزد. گفتمان، منظومهيفرومساختمان 
 مثالعنوانبهكند. ها را جذب مي) مركزي، ساير نشانههستهدرون يك گفتمان، نيروي جاذبه دال (

هاي مقاومت اسالمي حول در گفتمان مقاومت اسالمي، اسالم سياسي يك دال مركزي است. دال
پذيرد و مفاهيم يادشده در ت ميبندي صورآيند و عمل مفصلمي گرد هممحور اسالم سياسي 

ترين يابند؛ بنابراين، انسجام معنايي يكي از مهمچهارچوب گفتمان مقاومت معنا و هويتي خاص مي
گيرد. الكال و موف معتقدند جهان مي نشئتبندي حول دال مركزي كاركردهايي است كه از مفصل

شكل يبيرا امور و اشياي فراگفتماني زشناسيم ندارد، فراگفتماني، هيچ نقشي در جهاني كه ما مي
الكال و موف در اصل اين  اگرچهحال، يندرعو در پي آن براي ما غيرقابل فهم و دريافت هستند. 

تفاوت بنيادين با سوسور دارد. سوسور با وجود اعتقاد  هاآنبحث وامدار سوسور هستند، برداشت 
قراردادي ثابت است، اما الكال و موف،  رابطهين دال و مدلول، معتقد است ا رابطهبه اختياري بودن 

متأثر از نگاه پساساختارگرايانه دريدا نسبت به دال و مدلول، به جداسازي دال از مدلول اعتقاد 
پذير است. چنين نگرشي زمينه را براي ابهام معنايي ها تحولدارند. بدين ترتيب، معناي نشانه

هايي همچون آزادي، زندگي روزمره و كاربرد واژهدر  هاسوءتفاهمسازد. وجود فراهم مي
دهد كه رابطه بين دال و دموكراسي و عدالت با معاني بسيار متفاوت و حتي متناقض نشان مي

-73: 1383مدلول برخالف ديدگاه سوسور همواره در معرض تغيير و دگرگوني است. (سلطاني، 
83(  

ها ها و حوادثي دارد كه هژموني گفتمانره به بحرانقراري در نظريه الكال و موف نيز اشامفهوم بي 
ود را براي خ سلطهطور كامل تثبيت شود و تواند بهكشد. اينكه هيچ گفتماني نميرا به چالش مي

و عدم  قراري به موقتي بودنشناسي اين نظريه است. مفهوم بيهميشه حفظ كند، مركز ثقل هستي
واهد قراري وجود خيبجتماعي اشاره دارد؛ بنابراين، همواره هاي اينيتعو  هاگفتمانتثبيت كامل 

بودن  قراري به امكانيشود. همچنين بيطور كامل تثبيت نميگاه يك گفتمان بهداشت، زيرا هيچ
 نوعي تغيير است، دربردارندهقراري هاي اجتماعي اشاره دارد. بيبنديو تصادفي بودن صورت
 ها وقراريتصادفي است. عدم تثبيت ساختارها و وجود بييز چهمهولي تغييري كه در آن، 

هايي را ايجاد ها، مقاومتقراريدهد. بيهايي را نيز در اختيار فرد قرار ميها همواره فرصتبحران
توانند سازند و اين كنشگران ميسياست وارد مي عرصهكنند و كنشگران اجتماعي جديدي را به مي

هاي اجتماعي نيز همواره با تكيه بر د را پديد آورند. ايجاد شكلهاي اجتماعي ويژه خوشكل
سو با تضعيف هژموني گفتمان مسلط، امكان قراري از يكگيرد. بيروابط قدرت صورت مي

آورد و از سوي ديگر، گفتمان هاي جديد را فراهم ميبنديهاي رقيب و مفصلپيدايش سوژه
ها جلوگيري قراري دالزي كرده، از تزلزل معاني و بيكند تا خود را بازساحاكم را ترغيب مي

هان هدف ، تغيير جهاآنهاي ماركسيستي كه در اينجاست كه برخالف نظريه ذكرقابل نكتهكند، اما 
شده ينتعي تغيير از پيش وسوسمتمشخص و معيني دارد، از نظر الكال و موف، چگونگي و 
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ت سوژه فعالي حوزهكمتر باشد، آزادي بيشتر و  كنندگي و جبر ساختارينيست. هر چه تعيين
) اما نكته حائز اهميت اين است كه منشأ پيدايش 27: 1386زاده، تر خواهد بود. (حسينيوسيع

  قراري در مفاهيم خصومت و غيريت نهفته است.يب
  6و غيريت 5خصومت -5-1
ها اساساً است. گفتمانناممكن » خصومت، ضديت و غيريت«يه گفتمان بدون فهم مفاهيم نظرفهم  

يابي يك گفتمان صرفاً در تعارض با گيرند. هويتدر ضديت و تفاوت با يكديگر شكل مي
ها منوط و مشروط به وجود غير است. پذير است. هويت تمامي گفتمانهاي ديگر امكانگفتمان

هاي يك گفتمان، غير كنند. گاه در برابرسازي ميها همواره در برابر خود، غيريترو، گفتمانينازا
هاي مختلف در شرايط گوناگون و براي كسب هويت هاآنها از متعددي وجود دارد كه گفتمان

اند تا اند، دائماً در تالشهاي غير كه به حاشيه رانده شدهكنند. از سوي ديگر، گفتماناستفاده مي
لط موقت معنايي را كه گفتمان مسشده) ارائه كنند و ثبات يتتثبي هادالها (معنايي جديد از وقته

قراري معنايي و شناور شدن ها همواره در معرض بيايجاد كرده است، بر هم بزنند؛ بنابراين، دال
هاي يك گفتمان از ميان برود، ثبات آن گفتمان از بين خواهد رفت هستند. اگر ثبات معنايي دال

موفق به اين كار شوند،  طردشدههاي انقراري و بحران هويت خواهد شد. چنانچه گفتمو دچار بي
يه رنظشود. طبق هاي رقيب فراهم ميرود و زمينه براي تسلط گفتمانهژموني حاكم از ميان مي
يله يك اصل مشترك يعني تقابل ميان درون و بيرون شكل وس بهها الكال و موف، همه هويت

به همان اصل مشترك وابسته  يت هويت يك گفتماندرنهاگيرند. هويت فردي، هويت جمعي و مي
رد اي كه فيافتهكمالاست. هويت فردي ناشي از تعارض ميان دو نوع هويت است. نخست هويت 

د براي گيرمي نشئتاش كه از ضمير ناخودآگاه يا به تعبير ديگر از فطرت او هاي آرمانيدر افق
د؛ كنبراي او تعريف ميهاي سوژگي يله موقعيتوسسازد و دوم هويتي كه اجتماع به خود مي

هاي گفتماني و جمعي نيز به شود. هويتها با واقعيت ناشي ميبنابراين، هويت از تالقي آرمان
) به 76: 1383گيرد. (سلطاني، همين ترتيب از تعارض ميان هويت دروني و بيروني شكل مي

رض فروپاشي قرار كند و آن را در معخصومت همواره وجود يك گفتمان را تهديد مي كهدليل آن
رو، ينازاشوند. گاه تثبيت نميها خصلتي امكاني و موقتي دارند و هيچدهد؛ پس همه گفتمانمي

همواره امكان دارد كه گفتماني در رقابت با گفتمان حاكم، گوي سبقت را بربايد و به گفتمان 
ته د. اين مفهوم برگرفسازهژمونيك تبديل شود. الكال مفهوم امكانيت را در همين زمينه مطرح مي

 مسيحي است. امكاني بودن فلسفهدر » امكان«ارسطويي و مفهوم  فلسفهدر » تصادف«از مفهوم 
ارها شدگي ساختهاي اجتماعي به معناي نفي ضرورت و قطعيت و تعيينها و رابطهبنديصورت

ه اني ببه غير است. وجود خصومت و وابستگي ساختارهاي گفتم هاآنو مشروط بودن وجود 

                                                 
5. Antagonism 
6. Otherness 



 هاي فرهنگي گفتمان مقاومت اسالمي در جهان اسالممؤلفه /66

 

همواره خصومت و  آنكه يلبه دلسازد. ناپذير ميبينيهاي اجتماعي را پيشغير، همواره رابطه
 گيرد؛كند، همه چيز در حوزه تصادف و امكان قرار ميها را تهديد ميها و گفتمانغيريت، هويت
و وجود  نهاييهاي ناشي از عدم امكان تثبيت ها و گفتمانتصادفي ديدن پديده -بنابراين، مكاني

كند. به همين دليل، جامعه هاي موجود ايجاد مييتهوغير است كه همواره تغييرهايي را در 
جامعه  بندي هژمونيك براي مدتيشود. يك مفصلتثبيت نمي گاههيچطبيعتي باز و گشوده دارد و 

 هانآد دارد كه در هايي از بحران ارگانيك وجوكند، ولي همواره دورهي نسبي تثبيت مياگونهبهرا 
اي از عنصرهاي اجتماعي به دال شناور تبديل هاي هژمونيك و در پي آن تعداد فزايندهبنديمفصل
رتري تواند بگيرند. هيچ نيروي اجتماعي نيز نميهاي جديد قرار ميشوند و در معرض گفتمانمي

عي هاي اجتمابنديصورت گيريرو همواره شكلينازاطور كامل تثبيت كند، هژمونيك خود را به
  )30-31: 1386زاده، موقتي و در حال تحول است. (حسيني

راني همراه است. اين دو مفهوم به سازي و حاشيهمفهوم غيريت در ذات خود با مفاهيم برجسته 
 هايسازي دالسو، برجستهشوند. از يكهاي گفتماني ظاهر ميمنازعه عرصهاشكال مختلف در 

سازي هاي گفتماني رقيب و از سوي ديگر برجستهراني نظام معاني و دالحاشيه خود و موردنظر
ت. راني اسسازي و حاشيهترين اشكال برجستهنقاط قوت خود و نقاط ضعف رقيب از جمله مهم

 راندازههراني غير كنند، اما حاشيهرانند و خود را برجسته ميها همواره غير را به حاشيه ميگفتمان
طور كامل از صحنه رقابت حذف كند. توجه به اين نكته نيز تواند رقيب را بهيد باشد نمينيز شد

ر بار دسازي طيفي از مفاهيم را از رقابت تا دشمني و سركوب خشونتالزم است كه غيريت
توان انتظار داشت كه سركوب خشن گفتمان غير، راديكال شدن را گيرد. از سوي ديگر، مييبرم

قرار سو با بيدو كاركرد متضاد خواهد داشت: از يك زمانهمسازي، ؛ بنابراين، غيريتافزايش دهد
 را در معرض فروپاشي قرار هاآنها شده و به چالش كشيدن گفتمانيتتثبهاي ساختن معناي دال

ها شده و از سوي ديگر در گيري كامل و تثبيت گفتماندهد و از اين طريق مانع شكلمي
  اي برعهده دارد.نقش عمده هاآنيابي هويتگيري و شكل

  هژموني و تثبيت معنا -5-2
شود. هژموني، قدرت را به حقيقت هژموني نوعي منطق سياسي است كه به ايجاد اجماع منجر مي 

گزيند. در اين فرايند، يبرمكند و به جاي زور، روش اقناع را براي اعمال سلطه تبديل مي
ها تگاهيرا اين دسزيابند، هاي زور ميهميت بيشتري نسبت به دستگاههاي ايدئولوژيك ادستگاه

كوشند رضايت و اجماع مردم را به دست آورند و به نظام هژمونيك مقبوليت بخشند. الكال و مي
با مفهوم هژموني پيوند  آن راكنند و بين دال و مدلول استفاده مي رابطهپذيري موف از انعطاف

يگر دعبارتبهر سر معنايي خاص براي يك دال در جامعه اجماع حاصل شود، زنند. يعني اگر بمي
طور موقت بپذيرد و تثبيت كند، آن دال، به هرچندافكار عمومي معنايي مشخص را براي آن 

شود. هاي يك گفتمان، كل آن گفتمان هژمونيك ميشود. با هژمونيك شدن دالهژمونيك مي
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ود. مفهوم شپذير ميگفتمان است به كمك تثبيت معنا امكاندستيابي به هژموني كه غايت يك 
هژموني يا استيال حول اين موضوع است كه در ساحت سياست و اجتماع چه كسي برتر است. 

هاي مسلط رفتاري در جامعه تصميم خواهد شكل دربارهيگر، كدام نيروهاي سياسي دعبارتبه
شود كه كال و موف هژموني زماني حاصل مي) از نظر ال209: 1378(مارش و استوكر، گرفت. 

  دال خاصي به مدلولش نزديك شود و اجماع بر سر معناي آن نشانه حاصل شود.
  ساختارشكني -5-3
يابد. هژموني هرگز مطلق طور نابرابر گسترش ميهاي اجتماعي بههر هژموني در سراسر رابطه 

نيروهاي اجتماعي را جذب كرده و خود  همهتواند گاه گفتماني هژمونيك نمييا تام نيست و هيچ
هايي وجود خواهد ها و نارضايتيمردم مسلط سازد؛ بنابراين، همواره مخالفت همهرا بر ذهن 

گاه تمامي مردم از يك گفتمان ويژه حمايت نخواهند كرد. در اينجاست كه داشت و هيچ
كني گيرند. ساختارشبه كار ميرا » ساختارشكني«پردازان گفتمان، مفهوم ديگري به نام نظريه

  رود.و هژموني از بين مي جداشدهيجه آن دال از مدلول درنتروي ديگر هژموني است كه 
يجه ثبات معناي آن نشانه و تبديل دال شناور درنتهژموني باعث نزديكي دال به مدلولي خاص و  

مان و شكستن هژموني گفت شود، اما هدف از ساختارشكني از ميان بردن اين ثبات معنابه وقته مي
مان يت به از ميان رفتن هژموني آن گفتدرنهايرا شكستن ثبات معنايي يك گفتمان، زرقيب است، 

اده نسبت د هاآنشوند و معنايي جديد به يف ميبازتعرها منجر خواهد شد. در ساختارشكني، دال
نتساب مدلول ديگري به شود. اين كار با جداسازي مدلول از دال خود و در صورت امكان امي

گيرد. براي مثال در گفتمان غربي، مدرنيته دال مركزي بود و نماد آزادي دال مورد نظر صورت مي
همه ابناي بشر و زندگي در رفاه و عدالت است. گفتمان بيداري اسالمي براي مقابله با گفتمان 

دلولش جدا كرد. بدين يله ساختارشكني، دال را از موسغربي به سراغ دال مركزي رفت و به 
ترتيب پيشروان گفتمان بيداري اسالمي نشان دادند كه مدرنيته نه آزادي همه ابناي بشر را به دنبال 
داشته است و نه براي همه كشورها عدالت و رفاه را با خود همراه آورده است. اين ساختارشكني 

اسالم و توليد اجماعي در  سازي دال مركزي خودي يعنيراني ديگري در كنار برجستهو حاشيه
  ها موجب از ميان رفتن استيالي گفتمان رقيب و هژموني گفتمان شد.اين زمينه در اذهان سوژه

  8، تصور اجتماعي7اسطوره -5-4
 هايهاي گفتمانقرارييبمحصول  هااسطوره آنكه يلبه دلنامد. مي» اسطوره«الكال نظريه را  

قراري و خلق يك عينيت اجتماعي دنبال رهايي از اين بيحاكم بر نظام اجتماعي هستند، به 
 پردازي وها از راه نظريهجديد هستند و از منظر گفتماني ساماندهي واقعيت و غلبه بر بحران

يجه جامعه براي پيشرفت، پركردن خألها و ايجاد تحول درنتگيرد. بازسازي تئوريك صورت مي
                                                 

7. Myth 
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ي اموعهمج، ايده ليبرال دموكراسي يك اسطوره است كه ثالمعنوانبههمواره نيازمند گفتمان است. 
سازد و تصوري از جهاني يمو تمايزها را در پوشش مفهومي خود پنهان  هاتنوعگسترده از 

 كند و بر اساسكنند ارائه ميها در صلح و آرامش زندگي مييتاكثرها و آرماني كه در آن اقليت
آورد. الكال معتقد است كه اسطوره يمالمللي را به وجود ينببندي خاص نظام اين تصور، صورت

كند و اين براي هژمونيك شدن تنها تقاضاهاي يك گروه يا طبقه اجتماعي خاص را نمايندگي مي
كافي نيست؛ بنابراين، اسطوره بايد به تصور اجتماعي بدل شود. تصور اجتماعي برخالف اسطوره، 

، تصور اجتماعي فضاي درواقعكند؛ عه را نمايندگي ميهاي گوناگون جامهمگاني است و بخش
توسط يك اسطوره است كه در ميان افراد جامعه به شكلي فراگير عموميت يافته  شدهخلقآرماني 

است. يك اسطوره براي فراگير شدن بايد از سطح نيازها و تقاضاهاي موجود در جامعه فراتر 
. در اين حالت يك گفتمان خود را عام و رود و شكلي آرماني و استعاري به خود بگيرد

دهد و اين نكته را يمو پاسخگوي تمام نيازها و تقاضاهاي موجود در جامعه نشان  شمولجهان
ي آنان را نمايندگي كند، پنهان هاخواستهي اجتماعي و هاگروه همهتواند ينمكه يك گفتمان 

اي اجتماعي بسيار متكثر و در حوزه هيتواقعشود كه يمسازد. اين مسئله از آنجا ناشي يم
و، رينازارا تمام و كمال بازنمايي كرد.  هاآنتوان ينمشوند و يمهاي پيچيده تعريف يستمس

با واقعيت فاصله دارد.  هرحالبه هم آني جز پناه بردن به استعاره و اسطوره نيست كه اچاره
موجود براي  حلراهعنوان تنها بهگفتمان در حال پيدايش براي هژمونيك شدن بايد خود را 

نمادين يافته  جنبهي مشخص و جزئي در آن هاخواستهخروج از شرايط بحران معرفي كند و 
با ايجاد فضايي  هااسطورهعنوان مصاديقي از تقاضاهاي عمومي معرفي شوند. بدين شكل، به

 واره ميان فضايي كهشوند. به همين سبب، هميماستعاري و آرماني به تصور اجتماعي تبديل 
ي پر ناشدني وجود دارد. به همين علت افاصلهبازنمايي شده و عينيت يافته با فضاي آرماني، 

موجود ميان واقعيت و  فاصلهكند. يمي نظريه استفاده جابهاست كه الكال از مفهوم اسطوره 
  سازد.ي جديد را فراهم ميهااسطورهو  هاگفتماناسطوره امكان پيدايش 

  هاپيدايش و سقوط گفتمان -5-5
 شود، ولي منبع ضعف آناي گفتمان باعث تقويت و پذيرش عام آن ميوجه استعماري و اسطوره

ها و نقص است، بايد به همه بحرانيانگر كمال و آرماني بينماشود. اگر گفتمان نيز تلقي مي
يست، زيرا امكان ساماندهي گاه ممكن نتقاضاهاي اجتماعي پاسخ دهد، ولي اين كار در عمل هيچ

كل از ش اجباربهشود يمرو، وقتي يك گفتمان، مسلط ينازانهايي و كامل واقعيت وجود ندارد. 
داد يجه تعدرنتآورد و يم استعماري خود فاصله گرفته، به واقعيت و محتواهاي عيني خود روي

دين ترتيب، قدرت استعاري شود. بيره گفتمان خارج ميداها از قرارييبزيادي از تقاضاها و 
 وقتي گفتمان مسلط نتواند .شوديمهايش آشكار يبآسو  هاضعفيابد، يمگفتمان كاهش 

تدريج از آن يي از جامعه بههابخشها فائق آيد، قرارييبي خود را عملي سازد و بر هاوعده
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چار د اندكاندكرانش رود، طرفدايم زوالروبه كمكمگونه، گفتمان مسلط گيرند و اينفاصله مي
جديد  هاييابي به گفتمانيتهويگانگي و بحران هويت شده و آماده ازخودبنارضايتي، ترديد، 

ي جمعي هانذهكند و گفتماني ديگر بر يمشوند. در طي اين فرايند افق تصويري جامعه تغيير يم
يانه گراخاصي هاجنبه شود. در اين ميان، گفتماني كه از بازسازي تئوريك بازماند يايمچيره 

آن غلبه يابد و توليد انديشه و بازسازي فضاي استعاري در آن متوقف شود، سرانجام در برابر 
جامعه سر فرود آورده، عرصه را به رقيبان واگذار  رشدروبهها و تكثر قرارييبينده فزاموج 

  تشخيص داد: هاانگفتمتوان مراحل زير را در پيدايش و سقوط يمخواهد كرد؛ بنابراين، 
  ش در اين مرحله ريز ي ارگانيك و تضعيف گفتمان مسلط:هابحرانها و قرارييبگسترش

و اين گفتمان، ناتوان از توضيح و تفسير واقعيت و  آغازشدهي گفتماني مسلط هادالنيروها و 
مند يبان قدرتناكام از ساماندهي جهان اجتماعي، شاهد پراكنده شدن افراد از گرد خود و پيدايش رق

  است.
  وشند كيمي كه بحران را حل كند، ااسطوره ارائهي رقيب براي هاگروه ي رقيب:هاگروهرقابت

 عهجاميابي كرده و تفسيري نوين از واقعيت و يتهواي جديد يوهشتا عامالن اجتماعي را به 
  مطلوب ارائه كند.

 :در يانه و استعاري آن استگراعامعامل اين برتري، ويژگي  برتري يك گفتمان بر ديگران .
ام است و دشمني با آن عامل اتحاد و انسج تربرجستهاين حالت خصلت نفي و نقد گفتمان مسلط، 

  شود.يمگفتمان تلقي 
 :شوديمگفتمان هژمونيك به افق نمادين جامعه تبديل  ايجاد يك نظم اجتماعي نوين .
 كنديمني، باطل و نامنسجم طرد و سركوب عنوان نامشروع، غيرعقالي بديل را بههاارچوبهچ

  دهد.يوه خود سامان ميشو جامعه را به 
  هاي فرهنگيمقاومت اسالمي در خاورميانه در بستري تاريخي حول گفتمان -6
 يدسوجود دارد. برخي  نظراختالفدرباره منشأ پيدايش مقاومت اسالمي در ميان متفكران  

دانند و آغاز مقاومت اسالمي را به وي ر بيداري اسالمي ميگذاين اسدآبادي را بنيانالدجمال
ازين آغ نقطهدارند و برخي ديگر انقالب اسالمي به رهبري حضرت امام خميني (ره) را منسوب مي

لفي وجود هاي مختيهنظرپيدايش گفتمان بيداري اسالمي،  نحوهدانند. براي تبيين اين جنبش مي
هاي يهنظرتقسيم كرد. بر اساس » زابرون«و » زادرون«و گروه را در د هاآنتوان يمدارد كه 

تولد گفتمان بيداري اسالمي نه ناشي از نيازها و اجتهاد دروني، بلكه واكنش طبيعي  زابرون
 زادرون هاييهنظر. از سوي ديگر، استمسلمانان در برابر گفتمان غربي و هژمون شدن آن گفتمان 

د با در غيريت و تضا اگرچهمرد كه معتقدند گفتمان بيداري اسالمي هايي برشيهنظرتوان يمرا 
ي دروني دنياي اسالم است هاحركتگفتمان غربي خويش را معرفي كرده است، فرزند نيازها و 
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المي تولد گفتمان مقاومت اس نحوهبه صرف واكنشي به گفتمان غربي فروكاست.  آن راتوان ينمو 
  :استاي زير حاكي از خط سير سه مرحله زادرونو  زابرونبر اساس دو نظريه 

  گرايانموج اول؛ تولد اصالح -6-1
ايي، اند (ازجمله طباطبي تمدن اسالمي تحقيق كردهفرازوفرودها دربارهتقريباً تمام محققاني كه   

با  مانزهمراد، علمداري وغيره) بر اين باورند كه ركود تمدن اسالمي تقريباً از قرن هفتم و قانعي
ي بود، به وسطقرونها مصادف با خروج غرب از مله مغول شروع شد و نقطه مقابل اين سالح

از حدود نيمه دوم قرن سيزدهم اسالمي و نوزدهم مسيحي جنبش اصالحي «تعبير استاد مطهري 
در جهان اسالم آغاز شد كه ايران، مصر، سوريه، لبنان، شمال، افريقا، تركيه، افغانستان و هندوستان 

ا هاي اصالحي ريشهاندداران اصالح پيدا شدند و يش داعيهوبكمدر برگرفت. در اين كشورها  را
به دنبال ركودي چند قرني رخ دادند و تا حدودي واكنشي به هجوم  هاجنبشعرضه كردند. اين 

استعمار سياسي، اقتصادي و فرهنگي غرب بودند و نوعي بيدارسازي و رنسانس (تجديد حيات) 
» آيند.يمشمار  اسالم به  در جهان

  ).45: 1358(مطهري، 
 روندنگري :1نمودار   گفتمان مقاومت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 هاآنهايي هستند كه از جمله يژگيوجوامع اسالمي در دوره موج اول مقاومت اسالمي داراي  
  توان به موارد زير را اشاره كرد:يم

  . شروع استعمار در جهان اسالم؛1
  ي جوامع اسالمي؛ماندگعقبان از رشد تمدني غرب و خبري مسلمانيب. 2
  يي از جوامع اسالمي؛هابخشي در سازفرقهيي و گراخرافه. گرايش به 3
  )؛م 1881( ينفلسط. آغاز مهاجرت يهوديان به 4
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محدود بودن تعداد كشورهاي اسالم (ي مستقل در جهان هاملت -يري دولتگشكل. عدم 5
  اسالمي)؛

ي تابعه (جوامع عربي) از هابخشالمي در كشور بزرگ عثماني و نارضايتي . وجود خالفت اس6
  حاكميت وقت.

هاي فتيشرپواسطه آيد، در اين دوره گفتمان غربي بهيبرمنيز  ذكرشدهچنانكه از خصوصيات  
شود. در يمهاي مسلمانان ينسرزمصنعتي كشورهاي غربي و ناآگاهي و غفلت مسلمانان وارد 

ين الدجمال يدسوج اول متفكران مقاومت اسالمي پا به عرصه گذاشتند. چنين شرايطي م
توان در اين دسته يمرا  قطب يدساسدآبادي، محمد عبده، اقبال الهوري، عبدالرحمن كواكبي و 

توان در اصالحي بودن انديشه، فردي بودن، يمخصايص موج اول را  هرحالبهبندي كرد. يمتقس
  مورد نظر و نبود تشكيالت برشمرد. نامشخص بودن حكومت سياسي

  موج دوم؛ انقالب و جهاد -6-2
اصالحي  هاحركتكه در موج اول يدرحالتوان كامالً متفاوت از موج اول دانست. يمموج دوم را  

 جانبههمهي مؤثر در مقابل فشار هاحركتو فردي بودند، در موج دوم گفتمان مقاومت، لزوم 
گيرد و گفتمان اسالم سياسي يمالم رنگ ايدئولوژي به خود غرب احساس شد. در اين مرحله اس

رود. در موج دوم، تقابل گفتمان به دنبال تحوالت خاص در جهان اسالم به دنبال مبارزه پيش مي
كند و اسالم سياسي جايگزين اسالم فردي و يماسالمي با گفتمان غربي رنگ قهرآميزي پيدا 

گيرد. برخي از ي جديدي در گفتمان مقاومت شكل ميدبنمفصلشود. در اين دوره يممنفعل 
  ي كرد:بنددستهگونه يناتوان يمي جديد را بندمفصلگيري عوامل مؤثر در شكل

ال س . ظهور رژيم نامشروع صهيونيستي در فلسطين و رسميت يافتن آن توسط سازمان ملل در1
  ؛م 1948

  قدس و لزوم ايدئولوژي جايگزين؛. افول ناسيوناليسم عرب در مبارزه با اشغالگران 2
  . تغيير رويكرد استعمار از استعمار كهن به استعمار نو؛3
  . هژمون شدن عنصر سبك زندگي از گفتمان ليبرال غربي در جهان اسالم؛4
  . وقوع انقالب اسالمي ايران.5
 م 1947موج دوم مقاومت اسالمي از نظر زماني تقريباً از تأسيس رژيم اشغالگر قدس از سال  

 دارالسالمگفتمان مقاومت دال  شود. در اين دورهيمرا شامل  م 1990 تا فروپاشي شوروي در سال
ي غيرمردمي و پيرو هاحكومتكوشد تا از طريق مبارزه با يمدهد و يمـ دارالحرب را گسترش 

ن اشك وقوع انقالب اسالمي در ايريبگفتمان غربي، توان هژمون شدن خويش را افزايش دهد. 
چونان روحي بود كه به كالبد گفتمان زخمي و افسرده مقاومت اسالمي دميده شد. انقالب اسالمي 
از طريق مختلف در توسعه و تكثير گفتمان مقاومت نقش چشمگيري داشته است. عناصر اين 
انقالب از جمله مبارزه، ايدئولوژي اسالم سياسي، ايستادگي، نهراسيدن از مرگ و شهادت و 
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نقالب ا» نه شرقي، نه غربي«يني توجه بسياري از مسلمانان را به خود جلب كرد. شعار رهبري د
 هاابرقدرتتوان بدون تكيه بر يموجود جهان دوقطبي  رغمبهاين پيام را به دنبال داشت كه 

در حقيقت، ايران، مسلمانان سراسر جهان را «نويسد: يمدر اين زمينه  ابو لؤلؤزندگي كرد. طاهر 
: 1374(كديور، » مستضعفان است. كنند و ايران ارادهيمكرد، مسلمانان همواره به ايران نگاه  زنده
38(  
  موج سوم؛ مشاركت و جهاد -6-3
ظريه سو، نگفتمان مقاومت اسالمي پس از انقالب اسالمي ايران به مرحله حساسي رسيد. از يك 

رات المللي با تغييينبعرصه و از سوي ديگر، شرايط در  قرارگرفتهاسالم سياسي مورد آزمون 
 ي مختلف همواره بر دال مركزيهادورهي همراه بوده است. حضرت امام خميني (ره) در اگسترده

كنم كه جمهوري يماعالم  صراحتبهمن « فرمايند:كردند. ايشان مييمفرهنگ و مقاومت تأكيد 
كند و يمگذاري يهسرمان در جها هامسلماناسالمي با تمام وجود براي احياي هويت اسالمي 

ي جهان را به پيروي از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند هامسلماندليلي هم ندارد كه 
ي صاحبان قدرت و پول و فريب را نگيرد... ما بايد در ارتباط با خواهفزوني و طلبجاهو جلوي 

ان و گرسنگان و مردم جهان و رسيدگي به مشكالت و مسائل مسلمانان و حمايت از مبارز
محرومان، با تمام وجود تالش كنيم و اين را بايد از اصول سياست خارجي خود بدانيم... بايد 

سيج يرا بزبسيجيان جهان اسالم در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسالمي باشند و اين شدني است، 
وجود آورد و ي مقاومت را در تمامي جهان به هاهستهتنها منحصر به ايران اسالمي نيست، بايد 

  )364: 1378(صحيفه نور، » در مقابل شرق و غرب ايستاد.
ته ي اسالمي سياسي نقش داشهاجنبشانقالب اسالمي ايران در تولد و تحرك سياسي بسياري از 

ديده  يروشنبهي اخير هادههي اسالمي هاجنبشاست. چنين تأثيري با مروري بر پرونده سياسي 
  شود.يم

اند. اين ياسالماسالمي سياسي، تولد و موجوديت خود را مديون انقالب  يهاگروهبرخي از 
انند امل ؛ ماندشدهكه از يك جنبش اسالمي غيرفعال پيشين منشعب  يادسته: انددستهدو  هاگروه

ين فلسطين كه بالفاصله پس از المسلماخواناسالمي از جنبش امل و جنبش جهاد اسالمي از 
، دوم دسته، نخستين مركز جهاد اسالمي فلسطين در نوار غزه فعال شد. پيروزي انقالب اسالمي

هايي جديد هستند. نهضت اجراي فقه جعفري يدهپد، بلكه اندنبودهوابسته به جنبش و گروهي 
توان در اين گروه جاي داد. دسته اخير بيش از دسته نخست، مدافع و متأثر از يمپاكستان را 

در دفاع از انقالب اسالمي ايران، پيروي از رهبري آن  هاگروهمه اين انقالب اسالمي است، اما ه
مي هاي سياسي، انقالب اساليتفعالو  هابازتابدارند. عالوه بر  نظراتفاقو نيز الگو قرار دادن آن، 

، هاارزشي اسالمي مطرح كرد. يكي از اين هاجنبشي فرهنگي را در مبارزه هاارزشايران 
ي اسالمي پس از انقالب اسالمي ايران، جهاد، شهادت و ايثار را هاجنبشست. گرايش به جهاد ا
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ديگر، اصولي چون جهاد، شهادت و فداكاري كه سمبل يانببهاند. يرفتهپذعنوان اصول اساسي به
د عنوان اصول اساسي مبارزه پذيرفته شي انقالبي شيعيان و شعار انقالب اسالمي بود، بههاحركت

نگرند. يمي غربي به ديده تكليف ديني هارسانهي امپراتوررغم هجمه تبليغاتي وسيع يعلو به آن، 
ي مختلفي چون عمليات هاشكلي سياسي ـ اسالمي معاصر، اين كلمات را به هاجنبش
  )238: 1380. (جعفريان، اندگرفتهيا مبارزه مسلحانه و جنگ به كار  طلبانهشهادت

  خاصم گفتمان مقاومت اسالميبازشناسي دو جريان اصلي مت -7
  بنيادگرايي سلفي -7-1

ه مشترك توان وجينمبنيادگرايي ديني در معاني گوناگوني به كار رفته است كه براي اين معاني 
توان تضاد يمخاصي را پيشنهاد كرد. تنها ويژگي مشترك و كالن تمامي اين كاربردها را 

خستين كاربرد اين واژه در مورد مسيحيت پروتستان با مدرنيسم غربي ناميد. ن هاآنرفع يرقابلغ
ر با ناپذييآشتيي چون تقدس متن و الفاظ كتاب مقدس، مبارزه هاآموزهامريكايي بوده كه با 

 يافته معنويتحولالهيات مدرن و هرگونه اقدام براي سكوالريزه كردن جامعه مسيحي و زندگي 
ر يان معاصگرااسالمكاربرد بنيادگرايي، در مورد ي اخالقي همراه بوده است. دومين هاشاخصبا 

 خوانده» بنيادگرا« گراغربيي در برابر جريان گرااسالماست كه در اين كاربرد كل جريان 
ي است كه تصويري خشن، تروريستي و هراساسالمشوند. اين نوع نگرش، مبتني بر همان يم

  كند.يمويرانگر از اسالم ارائه 
. مراد ما است» گرااسالميز و متصلب گرعقل«بنيادگرايي، اطالق آن بر جريان كاربرد سوم مفهوم 

عنوان يز متصلب است كه به رد مطلق دستاوردهاي بشري بهگرعقلاز بنيادگرايي همين جريان 
ان، گري معاصر عربستان، پاكستيسلفهاي يانجرتوان در يمپردازند كه نمونه بارز آن را يمبدعت 

هاي طالبانيسم و القاعده و داعش از يانجرديگر نقاط جهان اسالم مشاهده كرد و  افغانستان و
ي هاتفاوتي كامل آن هستند. واقعيت اين است كه ميان اسالم سياسي و بنيادگرايي هانمونه

وجه گوياي معني و مفهوم اسالم سياسي نيست. يچهبهي وجود دارد. مفهوم بنيادگرايي ابرجسته
ين تعريف دفاع از سنت ديني با زبان سنتي و در چهارچوب گفتمان سنتي ترسادهر بنيادگرايي د

است و اين مفهوم براي اشاره به دال اسالم سياسي نارسا و غير وافي است، زيرا گفتمان اسالم 
ي عناصر حتي در بندمفصلو  هادالو  هانشانهي بندصورتسياسي بر مرجعيت اسالم در 

  اصر مدرن تأكيد دارد.چهارچوب مفاهيم و عن
  امپرياليسم ليبراليستي با محوريت امريكا -7-2

اسالم سياسي گفتماني است كه حول مفهوم مركزي نظام اسالمي نظم يافته است. اين گفتمان 
يه سياسي راجع به دولت و سياست دارد و از منظر اين گفتمان بازگشت نظرمدعي است كه اسالم 

شود. يمي معاصر تلقي هاچالشو  هابحران حلراهعنوان تنها م بهي اسالهاآموزهبه پيام و با 
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رو هدف اساسي اين گفتمان بازسازي جوامع اسالمي مطابق با اصول بنيادين اسالمي است ينازا
ين دغدغه متفكران و معتقدان به آن دليل دستيابي به ترمهمو در اين راستا كسب قدرت سياسي 

ي مجدد اين قرائت در جغرافياي جهان اسالم شده، سازفعال اهداف است. حال آنچه موجب
يرا گفتمان غرب درصدد انتشار و اشاعه زاست، » مستقيم با فرهنگ و تمدن غرب مواجهه«

فرهنگ غربي و هنجارهاي ليبرال دموكراسي در كشورهاي اسالمي بوده و راه را براي هژموني و 
) آنچه در دوره معاصر اين تضادها و 23: 1389سازد. (خراساني، يمتمدن غرب هموار  سلطه
ها ها، ارزشداري الگوها، نظامداري است. نظام سرمايهيهسرمابخشد، نظام يمرا شدت  هامنازعه

داران و صاحبان زر و زور باشد در سطح جهان اشاعه يهسرماو نمادهايي را كه در پيوند با 
داري يهسرمارا در سطح جهاني ماهيت نظام دهد. امانوئل والرشتاين علت اصلي منازعه يم
ي ي تدريجاگونهداري در مركز كشورهاي غربي ايجاد شد و به يهسرماداند. در اين روند، نظام يم

تكامل ابزاري و عقالني يافت. به هر ميزان كه چنين تكاملي ايجاد شود، امكان جدال و رويارويي 
(روي، ند. كيمتژيك و تمدني افزايش بيشتري پيدا ي اقتصادي، استراهاحوزهجهان غرب با ساير 

ي فرهنگي و نظامي به شرق و جهان اسالم را با دالي به هاهجمه) غرب معاصر 42-45: 1388
ي هاارزشكند و براي خود رسالتي در سطح جهاني براي انتشار و اشاعه يمنام مذهب آغاز 

، جويي به اعتقاداتيبرترغرب موجب حس يي گرارسالتدهد. اين يمفرهنگي غربي مدنظر قرار 
كند. يمطوركلي فرهنگ و تمدن غرب در ذهن انسان غربي ايجاد ها، هنجارها، نمادها و بهارزش

ي جديدي از كشصفي و بندشكل) پيروزي انقالب اسالمي در ايران 27-25: 1389(خراساني، 
هاي سخت و نرم قدرت در يسممكانو  رو، غرب با ابزارهاينازانيروهاي گفتماني را پديد آورد. 

قراري ناشي از همين تضاد، يب واسطهبهپي خارج كردن دال اسالم از منطقه و جهان برآمد و 
ا ي گفتماني باعث شد تبندصففارس به راه انداخت. همين يجخل منطقهي مختلفي را در هاجنگ

ؤثر بر افكار عمومي جهاني ي مهارسانهدال اسالم از سوي گفتمان غرب در جوامع غربي و 
ي ي هويتهاتفاوتي اسالم و غرب با توجه به هاگفتمانعنوان مشكل اصلي جهان اشاره شود. به

ي مختلف بر اساس هادورهگيرند. اين دو گفتمان در يمو تاريخ مورد سنجش و ارزيابي قرار 
نازعه ين اساس مبر انند. كيمنيازهاي استراتژيك خود به منازعه برخاسته يا يكديگر را تهديد 

ي هويتي و فرهنگي استوار بوده و حاكي از آن هانشانهآن دو در دوره معاصر مبتني بر عناصر و 
 ؛»و عناصر فرهنگي است كه كليد اصلي توليد منازعه در ساحت عمل است هاگزاره«است كه 

 عناصر راهبردي«در  معاصر را بايد دورهبنابراين، چرايي رويارويي غرب با اسالم سياسي در 
كرد و از سويي كليد ايجاد تفاهم يا هرگونه رفع خصومت، نخست  وجوجست »هويتي و فرهنگي

است تا از طريق شناخت صحيح و يافتن » هاي معرفتي و هويتي دو گفتمانيانبن«در فهم 
خي هاي تاريو خصومت هاچالشهاي نزديكي به هم براي رفع ي مشترك فرهنگي، راههامؤلفه

  فراهم شود.
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  يه گفتماننظري فرهنگي مقاومت اسالمي در چهارچوب هامؤلفه -8

هستند كه در تركيب با يكديگر و  هادالشده نظريه الكال و موف، يانبين مفاهيم ترمهميكي از 
ميان  كنند. درريزي ميي رقيب، شاكله گفتمان را پايههاگفتمانگيري در برابر واسطه جهتبه
گيرند و هسته اصلي يمدر مركز قرار  هادالدهنده هر گفتمان، برخي از يلتشكمختلف  يهادال

ي مركزي، داراي اين خاصيت هستند كه عمل هادالگيرد. حول محور آن شكل مي هاگفتمان
گونه يناگيرد. به همين سبب است كه در تحليل گفتمان، بررسي يمي حول آنان صورت بندمفصل

ي هادال» ايدئولوژي اسالم سياسي، اعتقاد ديني و هويت ملي«ت وافري دارد. اهمي هادالاز 
ف خود را تعري هاآنمركزي گفتمان مقاومت اسالمي هستند كه گفتمان مقاومت اسالمي بر پايه 

ازد. بررسي سيمي امپرياليسم غرب و بنيادگرايي سلفي متمايز هاگفتمانكند و خويشتن را از يم
گفتمان  يبندمفصلدر  هاآنتوجه به نقش يبيه گفتماني الكال و موف، نظرفضاي اين سه دال در 

ي غير، ممكن نخواهد بود؛ بنابراين، كوشش شده است تا عالوه هاگفتمانمقاومت اسالمي در برابر 
ران شود. البته با توجه با اينكه اي ترپررنگبر واكاوي اين سه دال مركزي، نقش تمييزدهنده آنان 

فتمان مقاومت نقشي اساسي دارد كه به سبب تحوالت تاريخي، سياسي و اجتماعي، آن را در گ
ت بستري بوده اس همچونيژه دال مركزي اسالم سياسي قرار داده و وبهدر مركز گفتمان مقاومت و 

هاي مختلف خود يتقابلكه دال اسالم سياسي از خالل آن تغييرهاي مهمي را از سر گذرانده و 
ايط زماني به محك تجربه گذارده است؛ بنابراين، طبيعي است كه در بحث بررسي را در شر

  گفتماني دال اسالم سياسي تأكيد بيشتري بر روي ايران صورت گيرد.
  هاي فرهنگي گفتمان مقاومت اسالمي(نگارندگان): مؤلفه2نمودار 

  
  تحليل گفتماني ايدئولوژي اسالم سياسي -8-1
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و تالش براي به حاشيه راندن دين و تئوريزه كردن سكوالريسم و  يزيستنيها دبعد از قرن
(ره) در  با محوريت دين به رهبري امام خميني بخشيآزاد و فراگير جنبشي 		مادي، يهاارزش
 وجيم بسان ،شديم تعبير »ايدئولوژي پايان عصر« به آن از كه		پاياني قرن بيستم  يهادهه

راه  دارهيالط غرب، و شرق حاكم ليبراليستي و ماركسيستي رياتنظ و هاشهياند برابر در خروشان
وضعيت  يريگشكل .را دگرگون سازد المللنيتوانست معادالت موجود در نظام ب و جديدي شده

حال در نزاع ليبراليسم و جهاني كه تابه يهاتا قدرت ، موجب شديجديد در نظام دوقطب
ه تا قبل كبه دليل آنتند، با تهديد جديدي مواجه شوند. ماركسيسم در دو جبهه مقابل هم قرار گرف

از پيروزي انقالب اسالمي ايران، بيشترين دغدغه غرب در جهان اسالم و كشورهاي مسلمان، 
ايدئولوژي  ثيرأتحت ت روشنفكري بود كه غالباً ييهاناسيوناليستي و جنبش يهاترس از حركت
 و بردندياسالمي رنج نم يهاتهديدي همچون حركت ها ازآن؛ بنابراين، گرفتنديرقيب قرار م

بالطبع در آن دوره زماني، باور همگان بر آن بود كه براي سرنگوني يك رژيم بيش از آنكه 
اين  اما برخالف تفكر حاكم بر ،احساسات يا ايدئولوژي الزم باشد، انقالبيون نياز به اسلحه دارند

شيعي  يهاتوسل به مبارزه مسلحانه، تنها با تكيه بر آرمان شيعي در ايران بدون انيگرادوره، اسالم
كردند و با غلبه ايدئولوژي انقالب اسالمي عليه سلطه  ييآرادر مقابل رژيمي كامالً مسلح صف

بزرگ جهاني، معيارهاي جديدي مطرح شد كه عالوه بر غلبه  يهاجانبه قدرتمورد حمايت همه
نجش و مواجهه با معيارهاي حاكم بر جهان را با مشكل مادي، همچنين امكان س يهابر قدرت

؛ بدان خاطر كه وقوع رخدادي همانند انقالب اسالمي با ماهيت ديني، باعث غافلگير كردمواجه 
حال تصور وقوع انقالبي با اين ماهيت ها و نخبگان سياسي شد كه تابهنظران، دولتشدن صاحب

ود؛ بدان خاطر كه حتي در جهان اسالم نيز برخالف ها خطور نكرده بو ايدئولوژي در ذهن آن
گرايي، ليبراليسم غرب، سوسياليسم نظامي يا ماركسيسم سنتي، معاصر همچون ملي يهايدئولوژيا

 داديرا عرضه كرد كه به مسلمانان توان م» اسالم انقالبي«نوع  كياين بار انقالب اسالمي ايران، 
و  داريست آورده و در مقابل استعمار، صهيونيسم، سرمايهتا در پرتو آن، آزادي خويش را به د

- جهت عاملي »اسالمي ايدئولوژي«در جريان انقالب اسالمي ايران،  نژادپرستي ايستادگي كنند.
 ديگر رهايي براي بخشالهام عاملي خود كه بوده اسالمي هايارزش و معنويت خدا، براي دهنده
 فرهمند و آفرين جاذبه رهبري با داخلي سطح در تنهانه مياسال انقالب ،بنابراين ؛است بوده ملل
 و ايمنطقه سطح در بلكهكرد،  ترغيب اسالمي انقالب پذيرش به را (ره) مردم خميني امام
 رهايي گشاي راه عامل آن، اسالمي جذاب پيام اسالمي، انقالب اهداف و هاآرمان نيز الملليبين
 اسالم، جهان هويت احياي به منجر امر اين شود.مي جهاني استكبار و استبداد يوغ زير از ملل

 به فرهنگي خودباوري بر تكيه با اسالمي نوين تمدن بازسازي و اسالمي، بيداري ارتقاي
) با پيروزي انقالب 85-84: 1392سارويي، . (شعبانياست شده اسالمي جمهوري يدارپرچم

هاي يانجرو  هاگروهمنطقه نيز از سوي برخي ي مقاومت اسالمي در هاجرقهاسالمي در ايران، 
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ي هانشانهي از امجموعهعنوان گفتمان يا منظومه معنايي متشكل از مذهبي زده شد كه به
. گفتمان يي كردآراصفي بنيادگرا و ليبرال دموكراسي هاگفتمانيوسته بود كه در برابر پهمبه

گونه نسبت مهمي با اسالم سياسي يناكند و يممقاومت اسالمي، خوانشي سياسي از اسالم ارائه 
شود كه جامعيت داشته و دنيا و يمكند. در اين گفتمان، اسالم نوعي ايدئولوژي تلقي يمپيدا 

شه و اندي دهندهبازتابگيرد. گفتمان اسالم سياسي يبرمآخرت و كل وجوه زندگي انسان را در 
لمللي است. اين پديده كه امروزه رنگ اينبعمل مسلمانان در واكنش به سياست و مسائل 

ن مسلمان ورزايشهاندايدئولوژي به خود گرفته است، به لحاظ تاريخي از زمان نخستين رويارويي 
ي جديد برآمده از تمدن غربي مطرح شد. مقاطع مختلف تاريخي شاهد هاآموزهبا غرب و 
تمان ن در واكنش با غرب و گفهاي خاص اين گفتمايبندمفصلگفتمان اسالم سياسي،  فرازوفرود
توان يميسم و امروزه گفتمان جهاني شده بوده است؛ بنابراين، اسالم سياسي را مدرنپستمدرنيته، 

نظم يافته است. اين گفتمان بر » جامعه اسالمي«گفتماني به شمار آورد كه گرد دال مركزي 
اي جامع يهرنظبه سبب داشتن ناپذيري دين و سياست تأكيد كرده و مدعي است كه اسالم يكتفك

. هاي متكي بر خرد انساني، برتر استيهنظردرباره دولت و سياست و نيز تكيه بر وحي از ديگر 
ي سياسي موجود، برتر است. در هانظامنظام اسالمي برآمده از اسالم نيز به همين دليل از ديگر 

شود و يمسياسي جامعه استفاده اين گفتمان از تعبيرهاي اسالمي براي تبيين و توضيح وضعيت 
آيد. يمي جامعه معاصر به شمار هابحران حلراهبازگشت به اسالم و تشكيل حكومت اسالمي تنها 

هدف نهايي اين گفتمان، بازسازي جامعه بر اساس اصول اسالمي است و در اين راه، به دست 
الم سياسي، برخالف هاي اسشود. گفتمانيمي ضروري تلقي امقدمهآوردن قدرت سياسي، 

نيته غربي ي نفي مدرجابهكنند، بلكه ينمطور كامل نفي يان، مدرنيته را بهگراسنتبنيادگرايان و 
يته بومي را پيش مدرني از مدرنيته و باورهاي اسالمي ارائه كند و نوعي اسازوارهكوشد تا يم

چون جامعيت دين، حكومت  پاي جامعه مسلمانان قرار دهد. اين گفتمان با تأكيد بر مفاهيمي
شود؛ يمي اسالمي و مدرن متمايز هاگفتمانسازي جامعه از ديگر اسالمي، سياست و اسالمي
ان مدرن سازگار نشان دهند. البته اين جامعهكوشند تا اسالم را با يمبنابراين، پيروان اين گفتمان 

را به دوري از دين و معنويت ي سكوالر تمدن غرب را نفي كرده و معضالت جامعه معاصر هاجنبه
 دانند. اسالميمي ديني و بازگشت به اسالم هاارزشرا توسل به  هاآننسبت داده و راه رهايي از 

سياسي در پي احياي هويت اسالمي است، زيرا مدرنيته غربي را موجب تزلزل هويت اسالمي در 
هاي شهيانديسم غربي با ترويج داند. پيروان اين گفتمان معتقدند كه مدرنيمكشورهاي اسالمي 

سكوالريسم و تفكيك حوزه خصوصي و عمومي، دين را به عرصه خصوصي محدود كرده و از 
كند. اسالم سياسي در برابر چنين نگرشي يمهاي ديني به حوزه عمومي جلوگيري گسترش ارزش

 ت اسالمي دريجه ساختن هويدرنتبه انسان و دين، درصدد بازگرداندن دين به عرصه عمومي و 
يي و اسالم سياسي، گفتماني است كه اسالم را در كانون گرااسالمرو ينازاعرصه سياسي است. 
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مدرن  جامعه، اسالم سياسي در پي ايجاد نوعي درواقعدهد؛ يمهويت و عمل سياسي خود قرار 
شد. ور باهاي آن ديبآسيري از دستاوردهاي مثبت تمدن غرب، از گبهرهاسالمي است كه در كنار 

ي انسان امروزي را به سرمنزل مقصود رسانده و سعادت دنيا اجامعهيان، چنين گرااسالمدر نظر 
ي مختلفي دارد كه هاشاخهو آخرت او را فراهم خواهد كرد، اما بايد توجه داشت كه اين انديشه 

اسي ان اسالم سيي زيادي با هم دارند. براي مثال، گفتمان اسالم سياسي در ايران، گفتمهاتفاوت
در جهان عرب (مصر، عراق، لبنان وغيره) و گفتمان اسالم سياسي در تركيه، افغانستان، پاكستان 

است اين  هاشاخهمركز ثقل كل اين  آنچههاي خاص خود را دارند، اما يژگيووغيره هر يك 
گيري از رهدر پي ايجاد نوعي جامعه مدرن اسالمي هستند كه در كنار به هاآناست كه تمامي 

 مفهومي» اسالم سياسي«هاي آن دور باشد؛ بنابراين، يبآسدستاوردهاي مثبت تمدن غرب از 
سياسي در جهان اسالم كه دغدغه ايجاد نظام  -هاي فكرييانجرو  هاجنبشاست براي توصيف 

، مباني و اصول بنيادين خود را در چهارچوب معارف و هاگزارهي اسالمي داشته و اجامعهو 
آورد  توان گفتماني به شماريمكنند؛ بنابراين، اسالم سياسي را يمي بندصورتشريعت اسالمي 

 يتربرجسته شكل به سياسي نظم يافته است. اسالم» جامعه اسالمي«كه حول مفهوم مركزي 
 يكي، ناكامي صورت در كه است خود درون در ي متعدديهاگفتمانخرده  و هايهال داراي

  .كند بازسازي و بازتعريف را ايدئولوژي خود ديگري، كلش در توانديم
 ي غير درهاخواستو  هاجنبشدر حال حاضر نيز استبداد مدرن حاكمان خاورميانه به گسترش 

سو، ي استبدادي حاكم از يكهاگفتمانسازي با يريتغطول دوران منجر شده و اسالم سياسي در 
ي بندد و از سويممدرنيته چون آزادي و دموكراسي دل  كشد و به وجوهي ازيماستبداد را به نقد 

، دل يته غربيمدرنمعنايي يبگرايي و يمادديگر، آزرده از سكوالريسم غربي و روي برگردان از 
كوشد تا با تلفيق دين، توسعه، اخالق و سياست راهي يمبندد و يمداري سنتي يندبه معنويت و 

شود يمويت بگشايد. اسالم سياسي در اين معنا به دالي بدل ي جهاني نوين و سرشار از معنسوبه
 كند.يمي بندمفصليش هادالكه گفتمان مقاومت اسالمي از خالل آن خود را در برابر غرب و 

 كشد و رؤيايي از معنويت در برابر پيروانشيماسالم سياسي، شيءوارگي تمدن غربي را به چالش 
ن به خبر از دنيايي نوي» انسان خردبيناد«مدرنيته در آغاز با شعار ديگر، اگر يانببهدهد. يمقرار 
را  هانآكوشيد تا بهشتي زميني براي آدميان بسازد، اما در عمل به بيان وبر يم داد ويم هاانسان

دهد يمكرد، اما گفتمان اسالم سياسي به پيروان خويش وعده دنيايي يمبه قفسي آهنين رهنمون 
امام  گشايد.يمو انسانيت در كنار سياست، زندگي معنوي نويني به روي بشر  كه در آن اخالق

  نويسند:يمنامه سياسي ـ الهي خود يتوصدر  خميني (ره)
اسالم و حكومت اسالمي پديده الهي است كه با به كار بستن آن سعادت فرزندان خود را در «

را به كمال مطلوب خود برساند و مكتبي  هاانسانكند و يمدنيا و آخرت به باالترين وجه تأمين 
ي غيرتوحيدي در تمام شئون فردي و اجتماعي و مادي و معنوي و هامكتباست كه برخالف 
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فرهنگي و سياسي و نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكته ولو بسيار ناچيز كه 
(امام  »گذار نكرده است وغيره.در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادي و معنوي نقش دارد فرو

  )31: 1371خميني (ره)، 
شود تا گفتمان مقاومت اسالمي با بنيادگرايي اسالمي نيز به لحاظ يمدال اسالم سياسي سبب 

ي تفاوت پيدا كند. در گفتمان مقاومت اسالمي، دال اسالم سياسي، در تناسب با مدرنيته بندمفصل
اي را پيشنهاد كند. اين در حالي يانهمكوشد تا راه يم كند وو مذهب سنتي خود را تعريف مي

ش عنوان مانعي در برابر اسالم پنداشته و كوشهاي مدرنيته بهيهپااست كه در گفتمان بنيادگرايي، 
رو، اگر اسالم سياسي در برابر ينازاشود تا از ابزار مدرنيته براي تخريب آن استفاده شود. يم

 كوشد تا ازيمكند، بلكه يماوردهاي آن را نفي و نه اساس آن را رد ايستد نه دستيممدرنيته 
مدرنيته پلي براي رستگاري فراهم آورد، اما بنيادگرايي نگاه راهبردي به مدرنيته را صحيح 

كن كند. دال اسالمي سياسي، يشهركوشد تا با نفي تمامي مظاهر مدرنيته، آن را يمداند و ينم
توان گفت كه در يمآميزد؛ بنابراين، يمخي از وجوه مدرنيته را درهم برخي از وجوه سنت و بر

گيرد و راه يمهايي از سنت و مدرنيته شكل يهسوي بندمفصلاين مرحله گفتمان اسالم سياسي با 
ي اامعهجكوشد تا فراتر از سنت و مدرنيته، يمنماياند كه با نگاهي انتقادي به هر دو يبازمسومي را 
  )3: 1384مهر، يريدبكند. (ازنمايي نوين را ب

  تحليل گفتماني اعتقاد اسالمي -8-2
ي اخالقي. هاگزارهي فقهي، اعتقادي و هاگزارهتوان شامل سه گزاره كالن دانست. يمدين را 
ي هاگزارهشوند. براي مثال در مورد يمهايي تقسيم يرشاخهزخود به  هاگزارهاز اين  هركدام

اخالق فردي، اخالق اجتماعي، اخالق رزم و جهاد، اخالق خانواده و ديگر توان به يماخالقي 
ها و رويكردهاي دستوري ارائه كرده، اشاره كرد. اعتقاد يحتوض هاآنيي كه دين در باب هاشاخه

قليد سازد. در اين بخش از دين تيمديني در تعريف فرد نسبت به دنيا، فقه و اخالق را نيز متأثر 
اعتقادات ديني برشمرد كه در گفتمان  دستهتوان در يمي ديني را هاآموزهرخي از جايز نيست. ب

كنند. از يمي خود نسبت مهمي پيدا هامدلولآيند و با يممقاومت اسالمي دال مركزي به شمار 
ازمنكر از جمله اعتقادهاي ديني هستند كه با گفتمان مقاومت، ينهو  معروفامربهاين لحاظ جهاد، 

عتقاد ديني ي خويش به ابندمفصلكنند. گفتمان مقاومت اسالمي از طريق يمط مستقيمي پيدا ارتبا
يا  عنوان يك نشانهتوان مشاهده كرد كه جهاد بهبخشد؛ بنابراين، مييمعنوان دالي شناور معنا به

ل غربي ادال شناور در گفتمان مقاومت نشانگر اعتقاد ديني و ايدئولوژي است، ولي در گفتمان ليبر
ن مقاومت ي فرهنگي گفتماهامؤلفهشود. اعتقاد ديني در ميان يمجويي معنا يزهستبه بنيادگرايي و 

سازي گفتمان مقاومت با يريتغي در نوع بهاسالمي نقش حساس و مهمي دارد. اين مؤلفه 
تكا به ا ي متخاصم نقشي اساسي برعهده دارد. پيروان گفتمان مقاومت بر اين باورند كههاگفتمان

تواند يكي از نيروهاي محركه جوامع مسلمان به شمار بيايد. از اين يماعتقاد ديني و احياي آن 
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واسطه هگفتمان ب تنهانهشود كه يملحاظ اعتقاد ديني در گفتمان مقاومت اسالمي به عنصري بدل 
ا ساير كوشد تيمكوشد تا از ساختارشكني خويش جلوگيري كند، بلكه با استفاده از آن آن مي
اد توان نقشي دوسويه براي اعتقيمي رقيب را نيز دچار ساختارشكني كند؛ بنابراين، هاگفتمان

سو، ابزاري براي تثبيت درون گفتمان مقاومت و از سوي ديگر ابزاري ديني متصور شد كه از يك
كوشد تا يمز آيد. از سوي ديگر، گفتمان غرب نييمي رقيب به شمار هاگفتمانبراي خصومت با 

اتكاي گفتمان مقاومت اسالمي به اين دال را با مفهوم بنيادگرايي يكسان جلوه دهد و اتكاي 
گفتمان مقاومت اسالمي به مؤلفه اعتقاد ديني را ابزاري براي جمود فكري به نمايش بگذارد. 

عتقادند كه اين ا ورزند و بريمگفتمان بنيادگرايي و گفتمان مقاومت اسالمي هر دو بر اسالم تأكيد 
شود يماصول اسالمي بايد سرلوحه جوامع قرار گيرد، اما در اين ميان دال اعتقادهاي ديني سبب 

ي متفاوتي ميان اين دو گفتمان ديده شود. نكته حائز اهميت در اينجاست كه در هر بندمفصلتا 
مربوط  براي مثال، مسائل دو گفتمان نگاه به اعتقادهاي ديني از دال اسالم سياسي نيز متأثر است.

توان در اين حوزه بررسي كرد. در گفتمان بنيادگرايي يمبه زنان و اعتقادهاي ديني در باب آنان را 
نگاه به زنان متحجرانه است و فضا براي حداقل حركت آنان در اجتماع و سياست بسته و محدود 

ي جدي به استفاده ابزاري از است. اين در شرايطي است كه گفتمان مقاومت اسالمي نيز نقدها
تابد، اما هرگز خوانشي از دال اعتقادهاي ديني ارائه يبرنمزنان در فرهنگ غربي دارد و آن را 

يز از اين گفتمان ارائه شود. از طرف ديگر جهاد و رزم ستزندهد كه از خالل آن تصويري ينم
در گفتمان مقاومت اسالمي، جهاد ي باشند. بندمفصلتوانند شاهد ديگري بر اين نوع از يمنيز 

دهد، بلكه جهاد مترادف دفاع ينمو كشورها را  هاتمدنمعنوي گسترش سرزمين و هجوم به ديگر 
كه در گفتمان بنيادگرا، جهاد يدرحالشود. يماز مرزهاي اعتقادي، جغرافيايي و ارزشي تعريف 

 شود و پيداست كه در اينيمعبير در تصوري كامالً راديكال به مقابله با كفار و مظاهر كفر ت
عنوان يك توان مشاهده كرد كه جهاد بهيمگفتمان، كفر و مظاهر آن بسيار گسترده است؛ بنابراين، 

نشانه يا دال شناور در گفتمان مقاومت منبعث از مذهب شيعه نشانگر اعتقاد ديني و ايدئولوژي 
رداخت. يشه سياسي شيعه پاندبه ترسيم  است. فوكوياما در كنفرانسي كه در اورشليم برگزار شد

  گويد:يماو در اين كنفرانس كه بازشناسي هويت شيعه نام داشت 
ل ي است كه دو بااپرندهي است كه افق پروازش خيلي باالتر از تيرهاي ماست، اپرندهشيعه «

وست؛ ي اخواهعدالتدارد. يك بال سبز و يك بال سرخ... بال سبز اين پرنده همان مهدويت و 
ست. ير اناپذشكستبرد، اميدوار است و انسان اميدوار هم يمچون شيعه در انتظار عدالت به سر 

توانيد كسي را تسخير كنيد كه مدعي است فردي خواهد آمد كه در اوج ظلم و جور، دنيا را ينم
.. بال ي است.خواهعدالتپر از عدل و داد خواهد كرد... بال سبز شيعه همان فلسفه انتظار يا 

ي است كه ريشه در كربال دارد و شيعه را فناناپذير كرده است... شيعه با طلبشهادتسرخ شيعه، 
اين دو بال افق پروازش خيلي باالست و تيرهاي زهرآگين سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 
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ده ن پرنرسد. آن نقطه كه خيلي اهميت دارد، بعد سوم شيعه است... ايينماخالقي وغيره به آن 
ير كرده است... شيعه با شهادت ناپذشكسترا  هاآنپذيري بر تن دارد كه يتوالزرهي به نام 

  »شود.يمشود. شيعه عنصري است كه هر چه او را از بين ببرند بيشتر يم دوچندان
 عي اينيژه شيوبهي ديني اسالمي و هاآموزهآيد برخي از يبرمچنانكه از اين گفته فوكوياما نيز 

مثابه دو بال اين تفكر را در مقابل گفتمان ليبرال دموكراسي غربي قرار داده توانايي را دارند كه به
  و بر آن غالب شود.

فقيه است؛ بدين معنا كه نظام جمهوري اسالمي ايران، نمونه عملي نظريه واليتدر حال حاضر 
ت يوند ناگسستني دين و سياسفقيه و ارائه عملي حكومت اسالمي، نمودي از پطرح نظريه واليت

 اجرا ارتقا داد. در انديشه امام خمينياي عملي و سياسي قابلرا از يك فرضيه ناآزموده، به نظريه
 لكهب شود،تنها نظريه تفكيك و جدايي دين از سياست يك فرضيه عملي محسوب نمي(ره) نه

سجادي، (. ان تلقي شده استبيگانگان و استعمارگر هاييشهطرح اين انديشه بازتاب رسوخ اند
 هرچندي، خداخواهي، خطرپذيري وغيره طلبشهادتيي مثل ايثار، هاارزش )95 :1382
اجتماعي است.  -ي فرهنگيهاارزشاز نوع  هاآني عاطفي هستند، اما تبلور وجه غالب هاارزش

مرو جامعه شود منظور آن است كه اين ارزش هم در قليموقتي از ماهيت اجتماعي ايثار صحبت 
مطرح است و عده زيادي متكي و پايبند به آن هستند و هم كاركردهاي اجتماعي دارد و طبيعي 

رساند و از طرف ديگر جايگاه طرف به انسجام و تحكيم جامعه مدد مييكازاست چنين ارزشي 
  سازد.يمدارندگان آن ارزش را در نزد جهانيان واالتر 

  تحليل گفتماني هويت ملي -8-3
» هويت ملي«توان يمي مركزي گفتمان مقاومت اسالمي در خاورميانه را هادالي ديگر از يك

، دال سوم در برابر تهاجم اندداشتههاي اسالمي تأكيد يتهوكه دو دال قبلي بر  هراندازهناميد. 
 هشدن، هويت بومي و قومي منطقه را نشانيجهانگفتمان ليبرال غربي كه با دال مركزي  جانبههمه

رفته خود را ساماندهي كرده است. در توضيح علل پيدايش اين دال گفتماني بايد گفت كه با آغاز 
بدون  ي كه هيچ قلمرويياگونهبه، فراگرفتاي جهان را سابقهيبقرن بيستم تغييرهاي سريع و 

هاي يوهش شد. يكي از بهترينيمترديد با اين تغييرها بايد مواجه يبتأثير نماند، خاورميانه هم 
تواند از يممواجه با اين تغيير و تحوالت معنابخشي به اين دال مركزي است كه گفتمان مقاومت 

سان احياي هويت اسالمي در شدن تعريف كند. بدينيجهانطريق آن خود را در برابر گفتمان 
ي دگمانعقبجوامع اسالمي پس از دوران انفعالي قرون گذشته كه همواره انديشه انحطاط و 

و  هاجنبشي به اتازهيژه در ميان نخبگان شده بود، جان وبهموجب سرخوردگي مسلمانان 
بخشيد تا مجدداً با بازخواني ميراث اسالمي، هويت اسالمي خويش  گرااسالمهاي فكري يانجر

را بازسازي و احيا كنند. اين دال هويتي نشانگر تالش گفتمان مقاومت براي هژمون شدن و تكرار 
است. پيروان اين راه كه ابتدا در مصر و سپس در سوريه و » شكوفايي تمدن اسالم«جربه ت
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امپراتوري عثماني و بعدها در ايران ظهور كردند ملت، منافع ملت و وحدت ملي (عرب و ترك) 
 دانستند؛ بنابراين، بعد هويتيمرا بهترين شيوه پاسخگويي به ضعف و انحطاط جوامع موجود 

ل شدن گفتمان ليبرايجهاني و شمولجهانتالش گفتمان مقاومت در برابر ادعاهاي ملي بيانگر 
شدن نكته مهم براي گفتمان مقاومت اسالمي، فعال شدن و بازگشت يجهاناست. در شرايط جديد 

به هويت اسالمي در جهان اسالم است. اگرچه عنصر اعتقاد اسالمي، كشورهاي مسلمان را براي 
به هر يك از اين كشورها استقالل » هويت ملي«، اما زنديمبه هم پيوند مرزهاي جغرافيايي 

اعتقادها و باورهاي ديني  واسطهبه سوكبخشد؛ بنابراين، كشورهاي مورد بحث از يجداگانه مي
 ي ملي جداگانه از يكديگر متمايزهاتيهويابند و از سوي ديگر، به دليل با يكديگر پيوند مي

دن براي رسي بخشوحدتمثابه عاملي بخش، بلكه بهملي نه يك عامل جدايي، اما هويت شونديم
 توانيم ساننيبدبه هدفي مشترك براي كشورهاي مورد بحث در گفتمان اسالمي كاركرد دارد. 

ي هاشنقي زماني مختلف به اشكال متمايز، هادورهبيان كرد كه هويت ملي در گفتمان مقاومت در 
ما همواره نگاه به اين دال در ميان پيروان اين گفتمان رواج داشته است و متفاوتي ايفا كرده، ا

ويش ي اين دال، فضاي گفتماني خهاييتواناگيري از اند تا با بهرهانديشمندان اين گفتمان كوشيده
گيري ي مختلف بهرههادوره، در رونيازارا روشن سازند و خألهاي گفتماني را برطرف سازند. 

ه ي آشكار و پنهان و چه بهاتهاجمچه به شكل ايستادگي در برابر » هويت ملي«دال  و استناد به
شكل ابزاري براي بيرون راندن بيگانگان و استعمارگران، همانند چراغي در دست انديشمندان 

از سوي ديگر، وقوع  .گفتمان مقاومت اسالمي بوده كه مسير حركت را به آنان نمايانده است
 پيوند انقالب اسالمي ضمن ر ايران مؤلفه مذهب را با هويت ملي تلفيق كرد.اسالمي د انقالب
 چالش به را جهاني حكومت معادالت در قدرت هايتئوري نزديك، مدارهاي هويتي با نزديك
 بخشالهام شيعي، فضاي از فراتر كه شد تلقي نويني طرح منزلهبه بيروني، و برايند كلي در و كشيد
 اسالم دين آن تبعبه و شد مسلمان جوامع در ژهيوبه ،بخشيآزاد يهاضتنه و هاملت معنوي

 معاصر دنياي ذهني فضاي مركز در و شدهخارج الملليبين معادالت و هاحاشيه سياست از
 بلكه نيستند، يشناختجامعهيا  فلسفي يامقوله صرفاً ها،هويت دهدمي نشان اين فرايند نشست.
 قدرت با مستقيمي ارتباط و يكديگر بوده با سياسي واحدهاي تعامل نحوه در كنندهنييتع متغيري

 تقريب سني، و شيعه وحدت بر تأكيد با اسالمي ) در اين ميان انقالب76: 1385دارند. (سيمبر، 
 تحقق و مسلمان برآمده هايملت وحدت درصدد گرايي مذهبي،فرقه نفي و اسالمي مذاهب

عنوان . فرهنگ گفتماني برآمده از گفتمان انقالب اسالمي بهدكنيمتعقيب  را» يسازامت پروژه«
وري ي گفتمان سياست خارجي جمههاداليك نظام معنايي، تأثير مستقيمي بر فرهنگ گفتماني و 

خواهي و كسب شخصيت در شعارها و هنجارهاي برآمده از اسالمي ايران داشته است. هويت
 ي حاصل از گفتمانهامؤلفهدر خصوص  تياهمنكته حائز انقالب اسالمي به عيان متجلّي است. 

. انددهنشدر فضاي انقالب ابداع  هامؤلفهاز اين  كيچيهانقالب در تكوين هويت ملي آن است كه 
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ساز نظير اسالم و مذهب تشيع، ريشه در ديگر منابع هويت هامؤلفهديگر، اين  ريبه تعب
بندي گفتمان انقالب، جايگاه ره دارند كه در مفصلي وغيخيتارگرايي، منابع ملّي، سومجهان

اي تقسيم و مبنايي بر افتهيتوسعهدارالكفر  -داراالسالمعنوان نمونه مؤلفه . بهاندافتهي يترعيرف
) مقام عظماي واليت 145: 1387زاده، شده است. (اديب نيمستضعفجهان به مستكبرين و 

  فرمايند:يمي) العالمدظلهي (اخامنهاهللا يتآحضرت 
مقابله  .هدف استكبار، محو هويت ملي و ديني در دنياي اسالم و بخصوص در خاورميانه است«

ترويج اسالم و با ايستادن  با اين هدف، با اتحاد بيشتر، با همبستگي بيشتر، با تمسك به اسالم، با
ريكا در همه دنيا الغير. امروز ام امريكا و مستكبران عملي است، و يهايخواهادهيدر مقابل ز

خواه افزون در مقابل اين قدرت توانديامروز دنياي اسالم م.. دار است.يك چهره ناموجه و لكه
اطالع رساني دفتر حفظ و نشر پايگاه (.» جز اين ندارد يابايستد، و بايد بايستد؛ هيچ چاره

 )27/5/1387آثار،
مطهري در زمره علما و روشنفكران  يدشههويت ملي،  درباره مختلف و نظرات هادر ميان گرايش

هويت ملي تأكيد دارد. در نظر استاد مطهري، مذهب در مؤلفه نقش بارز مذهبي است، كه بر 
تعريف و ماهيت ملي با تعاريف رايج محافل علمي تفاوت بارزي دارد. ايشان بر اهميت و نقش 

عناصر را در قالب ديني و  ترين عنصر در هويت ملي تأكيد دارد و بقيهعنوان اصيلمذهب به
مطهري يكي شهيد نقش ثانوي دارند.  ينيرديدر نظر وي عناصر غ. دهدمذهبي معنا و هويت مي

عامل  »هادرد مشترك در ملت«داند كه وجود از عناصر مهم سازنده هويت ملي را مليت مي
وناليسم ظهور ناسيپيدايش مليت و نقطه بروز آن مصادف با  ايشانگيري آن است. از ديدگاه شكل

ها كامالً مصادف با زماني بوده است كه پيدا شدن و تولد ناسيوناليسم ملت«گويد: است. او مي
توده مردمي يك احساس درد يا خأل عمومي و مشترك كردند و در ايران ناسيوناليسم يا احساس 

ماعتي آن زماني كه ججمعي مليت از زماني متولد شد كه نهضت تحريم تنباكو به راه افتاد؛ يعني، 
توان گفت احساس مليت يا وجدان جمعي در از مردم ايران احساس درد استعمار كردند. پس مي

(مطهري، . شود كه درد و طلب مشتركي در آن جمع به وجود آيدميان مردم زماني متولد مي
1372 :33(  

تعمار و طلب عدالت مطهري، درد از ظلم و تجاوز و اسشهيد ماهيت اين درد مشترك در ديدگاه 
هاي جهان هاي ملي كه موجد ملتو آزادي است؛ يعني، عامل مشترك در همه دردها و آرمان

هاي ها و حركت، جنبشدليلبه همين  .شده همين احساس وارده نفي ظلم و طلب عدالت است
خواهي و آزادگي، حكومت، پرستي، عدالتحاصل از درد و طلب مشترك، همواره داعيه حق

مطهري اين امر ريشه در شهيد وري جديد و تصاحب منافع و مطامع خود را دارند كه در نظر رهبه
درد و طلب «وجود  در گفتمان مقاومت اسالمي در خاورميانه ها دارد.بيني آنمذهب و جهان

محور  يابيتواند عامل تشكل، وحدت و هويت، عامل اصلي سازنده مليت است و مي»مشترك
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دعي م توانيم. با تعميم اين نظر استاد مطهري به گفتمان مقاومت در خاورميانه شود هاآن مقاومت
زبان، نژاد، سنن، جغرافيا و غيره اصالت  از قبيلعناصر گوناگون مليت شد كه در اين گفتمان، 

بلكه آنچه عنصر قوام دهنده مليت است، وجود  ،نداشته و در قوام مليت نقش اساسي ندارند يدائم
كه مصداق  عدالتي و طلب عدالت و آزادي استظلم و بي يعني اشغال،ها شترك در انساندرد م

لبنان در مقابل رژيم صهيونيستي مشاهده  اهللاحزبتوان در جريان مقاومت اسالمي عيني آن را مي
  كرد.

  گيرييجهنت -9 
مان زه گفتيابي اسالم سياسي در ايران، گسترش حوقدرتپس از پيروزي انقالب اسالمي و  

هاي فرهنگي و يتفعالاز خالل مباحث سياسي، بلكه از طريق ديگر  تنهانهمقاومت اسالمي 
عمراني نيز در دستور كار قرار گرفت. اگر در طول ساليان، گفتمان غرب كوشيد تا با استعمار، 

ت سحوزه نفوذ خود را در اقصي نقاط جهان گسترش دهد، گفتمان مقاومت اسالمي نيز كوشيده ا
سان اين مقاله با محوريت ويژه منطقه خاورميانه فراگير سازد. بديني خود را در جهان، بههادالتا 

و  هاي الكاليهنظر بر اساسي فرهنگي مقاومت اسالمي در خاورميانه هامؤلفهتبيين و تحليل 
ست و دارد كه جهان گفتماني جهاني مملو از تضادهاموف نگارش يافت. اين نظريه عنوان مي

كوشند تا از خالل غيريت، مكان هژمون را به خود اختصاص از تضادها زاده شده و مي هاگفتمان
دهند. در اين مقاله بر مبناي نظريه مذكور، ضمن تعريف اوليه مفاهيم نظري يعني تحليل گفتمان، 

المي به سي گفتمان مقاومت اسالمي ارائه شود. گفتمان مقاومت اهامؤلفهسعي شد تا تصويري از 
هاي آن يعني . پادگفتماناستهاي خاص خود يژگيويرنده سه موج با دربرگلحاظ تاريخي 

همچنين  .استهاي بنيادگرايي سلفي و نيز امپرياليسم ليبراليستي به رهبري امريكا جريان
 رهاي گفتماني با تأكيد بهاي گفتمان مقاومت اسالمي نيز از خالل برخي از مدارك و نمونهمؤلفه

 هويت«، »اسالم سياسي«انقالب اسالمي مورد بحث قرار گرفت و مشخص شد كه سه عنصر 
به نوبه خود در ضديت  هركدامهاي مركزي در اين گفتمان هستند كه دال» اعتقاد ديني«و » ملي

و شرايط  كنند. وضعيتي بنيادگرايي و ليبراليستي خود را تعريف ميهاگفتمانهاي مركزي با دال
ي هاالدخاورميانه حاكي از آن است كه تالش براي نشستن در جايگاه هژمون و گستراندن كنوني 

 هاتفاقاي غرب و مقاومت با يكديگر در تضاد قرار بگيرند. هاگفتمانمركزي سبب شده است تا 
دهد كه برخي يمو تحوالت در كشورهايي چون تونس، مصر و بحرين، عراق، يمن وغيره نشان 

و  نداگرفتهطور وسيعي مورد استفاده قرار فتمان مقاومت اسالمي در اين جريان بهي گهادالاز 
مأمني براي افرادي بودند كه از دوگانه استبداد و استعمار به تنگ آمده بودند. از سوي ديگر نبايد 

سو و نفوذ امريكا و صهيونيسم در فاز استبدادي حاكم بر خاورميانه از يك اگرچهاز ياد برد كه 
كند، اما يمبخشي تقويت يتضدي منطقه از سوي ديگر گفتمان مقاومت اسالمي را با هاحكومت

ي شناور خود را معنادهي هادالگفتمان مقاومت اسالمي هنوز در بسياري از كشورهاي منطقه 
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ي از بار معنايي شناور هستند كه در اگسترده عرصهي شناور در هادالنكرده است و هنوز اين 
توان خاورميانه را بر اساس گفتمان مقاومت اسالمي مهندسي و يم، هاآنوجه جدي به صورت ت

  سپس مديريت كرد.
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