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 چکيده
بندي گفتمان بيداري هاي مفصلهاي مفهومي و دالمقاله حاضر در پي تحليل و بررسي شالوده

 ۀترکيبي از نظري يدر چارچوب روش ،در اين تحقيق. رهبري است معظماسالمي از منظر مقام 

گفتمان الکالو و موفه در  ۀاز نظري متون وشناسي انتقادي نورمن فرکالف در تحليل زبان

. اسالمي بهره برده شده استيند هژمونيک شدن و تفوق يافتن گفتمان بيداري اچگونگي فر

 ،معرفتي ايشان ۀرهبري نشان داد که در هندسمعظم  هاي مقامتحليل متون آثار و سخنراني

احيا »، «اسالمي مظهر بيداري( رض)خمينيامام»هاي است که از دال اسالمي گفتمانيبيداري 

ارتقا »، «افزاري و توليد علمجنبش نرم»، «محوري جهان اسالم ۀفلسطين مسئل»، «هويت اسالمي

هاي حوزه»، «ساالري دينيمردم»، «عدالت اجتماعي»، «اعتقاد به مهدويت»،«دين ۀعلم در ساي

ايجاد »کانوني  ۀدال مرکزي و نقط حول «استکبار ستيزي»و  «مبارزه با تهاجم فرهنگي»، «علميه

در اين راستا از منظر . است تشکيل شده «دين، عقالنيت، علم و اخالق ۀتمدن اسالمي بر پاي

روحانيون و  ۀجهت تفوق يافتن اين گفتمان و ايجاد تمدن اسالمي وظيف ،رهبريمعظممقام

کيد أنظم معنايي مورد ت ۀهاي علميه و نخبگان فکري ، فرهنگي و سياسي پراکندن و اشاعحوزه

هاي تحقق آن در ساحت عمل اجتماعي و سياسي اين گفتمان در مقام نظر و فراهم آوردن زمينه

 .اي و جهاني استاي وسيع در ابعاد داخلي و منطقهبا گستره

رهبري، گفتمان، تحليل گفتمان، بيداري اسالمي، ، مقام معظم (ره)امام خميني: یکليد واژگان
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 لهئمقدمه و طرح مس
. کرد جاديمسلمانان ا يشگرفت در زندگ يتحول ش،يطلوع خو يهاسده نيسالم در نخستا

کردن   داريو  با ب ديرا به مسلمانان بخش  نيو آرمان و اعتقاد راست يو معنو  ياله تياسالم  هو

انقالب  ن،يبر اعالوه. مبنا را از آنان زدودي، رنگ تعلقات بشيو فراخواندن آنها  به اصالت خو

در ساحت عمل و  ،آن است يمعنو يدارياسالم که برخاسته از ب گريد ۀژي، کار ويشگرف معنو

علم و تمدن نشاند  يهاقله بر را مسلمانان شيخو طلوع منياسالم به . داد رخ ياجتماع تيواقع

لمان را به ، مسيترق و شرفتيپ ياتيعمل يگوناگون معرفت و سازوکارها يهاو در حوزه

را  ياجتماع اتيح نيتر، متمدنبوم ستيز نيتريبر جهان رساند و توانست از بدو يسرور

امروز  يکه بستر توسعه و تکنولوژ را، شيکه غرب قالب علم و معرفت خو ييتا جا نديافريب

رفت مسلمانان يجلوتر م ياما هرچه غرب در مدار ترق. از اسالم اقتباس کرد ،جهان  است

 ۀه هشت قرن سرچشمک ،دو عوض شد و اسالم نيا يکه جا ديينپا يرينشستند و دير مت عقب

را به غرب سپرد و خود بر بستر  شيخو تيموقع و د،ييگرا يه سردب بود شهيجوشان علم و اند

آور رخوت يهابه ارزش نير بازگشت مسلمبعالوه سکون و جمود نياز عوامل ا. ديرکود آرم

 ياستراتژ. انگاشت دهيرجزخوان ناد يدر نقش فاتح را بيرق يتژاسترا ديقبل از اسالم، نبا

. گر را گرفتداريآتشفشان ب نيحرکت ا يجلو ديمبنا استوار شده بود که با نيدشمن بر ا ۀآگاهان

، پشت پا زدن به آن اصول کردن تيو قلب ماه ياسالم ياستعمار و رخنه کردن در کشورها

 ياستعمار با قدرت زر و زور، مسلمانان را در خواب يهاکرديروو روکردن به  ياسالم يهاارزش

گرفتند و شد يم مضحکه به را اسالم ياساس اصول آنها از يبرخ خيتار يشوم برد که به گواه

 . ديشيانديم آن به شيآنچه که دشمن غدار در طرح خو

( ره)م خمينيهاي امانفس  در مکتب نيها از  ضعف و ذلت مسلمانان، اپس از گذشت  سده

ايران دميده شد و آن را با دم مسيحايي خود از مرگ و نابودي به حيات و  ۀبر روح جامع

انقالبي که انتظار وقوع سونامي ناشي از آن . را رقم زد ياکنندهرهيبالندگي کشاند و انقالب خ

نشدني  را از آن پس درگير کابوسي پايدار و تمام ،ويژه آمريکا هب ،جهاني غرب ۀنظام سلط

اي بود اين رهبري حضرت آيت اهلل خامنه ،(ره)پس از رحلت امام(.  3:  3  کچويان، ) ساخت

هاي خداوند متعال ها با قدرت يقين و با اطمينان به وعدهترفندها و توطئه ۀکه با وجود هم

 يهارمانبا قدرت ادامه دهند و اين کشور را در جهت آ ،که راه اسالم بود را،توانستند راه امام 

باشند دار آگاه آنچه که امروز به بيداري اسالمي مشهور است ميايشان پرچم. اسالم به پيش برند
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کار برده و واضع اين هاي خويش بهليفات و سخنرانيأو اصطالح بيداري اسالمي را در ت

 ۀنقط اما. ها و تفکرات ايشان دارداي بس طوالني در انديشهاصطالح نيز خود اوست که سابقه

در ديدار با مسئوالن   ، 3در سال  ،عزيمت تکرار روشن و صريح اين اصطالح در بيانات ايشان

ما دنبال استحکام جمهوري اسالمي و دنبال بيداري اسالمي : وزارت خارجه بود که عنوان کردند

که از  ،شياطين انس ۀاي از به ستوه آمدن بشريت و سيطرکه نشانه يابيداري(.  2/2/3 ) هستيم

 (. 33  اي، خامنه) باشدترند، ميشياطين جن خطرناک

متفکران را وادار به انديشيدن در مفهوم بيداري اسالمي  ،آنچه که بيش از همه و اکنون

غرب  ۀکشورهاي شمال آفريقا و منطق ۀبخشي است که بر روح سرد و فسردکند، آتش نجات مي

بيداري اسالمي حالت برانگيختگي و آگاهي  ،قالباز منظر رهبر معظم ان. آسيا  در گرفته است

{ اين}هاي منطقه انجاميده وکه اکنون به تحولي بزرگ در ميان ملت{ است} در امت اسالمي

هاي خيزش. گنجيدالمللي نمياي و بينشياطين مسلط منطقه ۀها هرگز در محاسبها و انقالبقيام

ن و قواي نگهبان آنها را مغلوب و مقهور ساخته عظيمي که حصارهاي استبداد و استکبار را ويرا

فارغ از اين اصل بديهي که انقالب اسالمي به عنوان تنها انقالب (. 31  اي، خامنه) است

اصلي اين  ۀبوده است، مسئل رياخ ياسالم يهاها و خيزشجوشش نهضت ۀساز سرچشم انسان

 يداريگرهگاهي گفتمان ب ۀنقط هاي شناور و مرکزي ياها و دالتحقيق آن است که شالوده

حاضر  قيهاي تحقاهداف و پرسش ،در اين راستا. ند؟ ا کدام ياز منظر مقام معظم رهبر ياسالم

 .بندي کردتوان اينچنين صورترا مي

 يمقام معظم رهبر دگاهيبخش از درهايي ميمفاه يبندصورت افتنياين تحقيق در صدد  - 

 . مي بر آن استوار استاسال يداريهاي گفتمان باست که پايه

سوم و آغاز  ۀدر طلوع هزار کهآن است  يو بررس ليتحل يدر پ ارنوشت نيا گريهدف د  - 

، گفتمان آنها افتني تفوق و ياسيس يهادر برساخت نظام يتر شدن مباحث گفتماندهيچيپ

 ؟زدسا استوار يکردي، مواجهه خود را بر چه روياسيس يها هدر آوردگا ديبا ياسالم يداريب

 ۀتقابالت تئوريک و کنشي، در صحن ۀتواند در عرصگفتمان بيداري اسالمي چگونه مي - 

 اي هژمونيک بيابد؟مناقشات فکري و سياسي جهان صبغه

 هدف نهايي گفتمان بيداري اسالمي در انداختن چه طرحي براي بشريت است؟ -4
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  قيتحق ۀنيشيپ
 يبخش آن عامل اساسييرها يهاآموزه و ماسال نياثبات اين فرضيه است که د يمقاله در پ نيا

آنها  ،هازشيخ گونه نيا يدر بررس کرديرو نيا. هاستجنبش نيبه ا يدهجهت و يريگدر شکل

گفتمان . کنديم ليغرب تحل ۀو در تقابل با سلط 23در سال  رانيمردم ا زشيخ ريرا در مس

توجهي برخوردار است که از نظر اين قابل  يو معنو يفکر ۀاز پشتوان ران،يا در ياسالم يداريب

 محافل قيعم يريرپذيثتأ حاکم، ياسيهمچون نوع نظام س يتواند علل متعدد و متفاوتينوشتار م

را در هر صورت ن که آ ،هازشيخ نيا يقو ياسالم تيماه تيواقع اسالم، از ياسيس و يعلم

و  يکه در محافل علم ييهابکتا و مقاالت اکثر نيهمچن. کند، داشته باشديم ريانکارناپذ

 يهازشيخ ليتحل به گفتمان نيهم چارچوب در شده نگاشته رانيا در رابطه نيا در کيآکادم

ترين منابع تدوين شده در مقام مختصر از مهم واند که به شمايي کلي منطقه پرداخته يمردم

 . شودپيشينه اشاره مي

 يداريب يبا عنوان فرع خيانفتاح تارو  يدرکتاب انقالب اسالم(  3  ) انيکچوئ نيحس - 

 قايآفر شمال يکشورها بر که ديگويسخن م ياسالم يداريب مينس از ،يعرب بهار در ياسالم

، انقالب يداريب نيشروع ا ۀنقط سنده،يبه زعم نو. گرفته است دنيوز انهيخاورم ۀمنطق و

 به ينظر ياستنادها و شده ارائه اتيفرض به توجه با سندهينو استدالل. است رانيا ياسالم

 زين تحوالت نيداد، اينم رخ رانياين است که اگر انقالب اسالمي در ا ،يخيتار يهاداده

  .گرفتينم شکل

 «عرب بهار به معروف منطقه، رياخ تحوالت يمبنا و شهير» ۀمقال در( 31  ) باکالميصادق ز - 

تحوالت و  يهاشهيبه ر رانيا ياسالم ينگاه مسئوالن نظام جمهور عيسر حيبا تشر

ها جنبش نيا يريپذريثتأ و يزيست غرب ،ياسالم يداريب بر آنان ديکأمنطقه و ت يها زشيخ

 انيب به است زده منطقه در شيپ سال چند و يس رانيا يکه انقالب اسالم يااز جرقه

منطقه پرداخته و  يهاجنبش يکتاتوريو ضد د يخواهيآزاد ،يخواهيدموکراس يها جنبه

جهات  نيرا در ا ياعتراض يهاحرکت نيا ياصل هدف و زهيانگ دياست که با معتقد

 . جستجو کرد

از اسالم  يانيبه وجود جر «يعرب بهار به مانيا»با عنوان  يامقاله در( 31  )لريبروس ف - 

پس از  ييگراها از اسالميييکاآمر درک با نه و ادگراستيکند که نه بنياشاره م يخواه

 از پس که را ينيد يهاعداوت مصر در انيجر نيبلکه ا. دارد مطابقت پتامبرس ازدهيحوادث 
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نگارنده مدعي . رانده است هيور شدن داشت را به حاششعله امکان مبارک يحسن سقوط

ها و اذهان جوانان است تصاحب دل يبرا ،در حال حاضر انهيدر خاورم ياست که نزاع اصل

که  يأر يهاصندوق و يستيزهم اسالم و انيگرافراطا هستند روبرو بيرق تيکه با دو روا

 . اندکرده کمک آن جاديخود به ا

 نيا(.  3  جمعي از نويسندگان،)  ياسالم ييو عملگرا يفلسف يمباني اسالميداريبکتاب  -4

 يکند و پس از آن ضمن نگاهيم مطرح ينظر مباحث شبرديپ يبرا يمفهوم يچارچوب کتاب

 نيا از يشمار تيوضع به ياسالم يداريب دنيرس جهينت به و اميوقوع ق يگذرا به چگونگ

 موجود، ياقتصاد و ياسيس طيشرا يبا بررس. پردازديم انقالب از پس و شيپ کشورها

 . شوديم مطرح يعرب انهيخاورم سراسر ياسيس يزندگ يآموزنده برا يهاها و درسآموخته

 اسماعيلي، نيکو و گل محمدي ۀنوشت ميها و پيامدهاي ژئوپلتيک بيداري اسالزمينهکتاب  -2

موعه به بررسي موضوعاتي چون در هفت فصل و با بيش از چهار زيرمج(  3  )

هاي تاريخي، مفهوم انقالب ديني و بيداري اسالمي، ريشه ۀها، نظريشناسي انقالب گونه

 .پردازدمي.... سکوالريسم و

کنند که حرکت و آثار انقالب اسالمي مي بيان ،يکالن به انقالب اسالم ينويسندگان  با نگاه

آ نان با . شود، بلکه ديدگاهي فراملي داردايران در چارچوب مرزهاي يک کشور خالصه نمي

( ره)ياند که تفکر و طرح امام خمينيمدع ،خاورميانه ۀبه ويژه در منطق ،اشاره به صدور انقالب

ت هويت سياسي و ديني جديدي الگوي عملي و نظري از جمهوري اسالمي توانس ۀبا ارائ

هاي داشتن حضور مردم در عرصههاي ديني به مسلمانان ببخشد و با زنده نگهبراساس ارزش

 . مشارکت و حق تعيين سرنوشت مردم را فراهم کند ۀمختلف زمين

تالش کرده تا اخبار  بهار عربي در پرتو بيداري اسالميدر کتاب (  3  )حسيني ، عارف -6

کيد بر اسالمي بودن خاستگاه تحوالت در اين کشورها أونس و ليبي را با تکشورهاي مصر، ت

اثرگذاري . زيرا که آغاز اعتراضات با نماز جمعه و از مساجد شروع شده است. تحليل کند

قرآن و حديث در ظهور اين تحوالت را شاهدي بر اسالمي بودن آنها گرفته و سپس پيروزي 

از انقالب را به عنوان داليل اسالمي بودن تحرکات منطقه گرايان در تونس و مصر پس اسالم

 .دانسته است

، ضمن «(هاتأثيرگذاري و نمونه)انقالب اسالمي و بيداري اسالمي» ۀدر مقال(  3  )شيرودي  -3

شده است و که در اثر استعمار ناديده گرفته  ،تعريفي از بيداري اسالمي و قدمت آن
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اين : مانند عبارت( ره)هايي از اماماري اسالمي با ذکر جملهاثرگذاري انقالب اسالمي بر  بيد

دانيم بلکه نهضت اسالمي و نهضت مستضعفين در مقابل نهضت را نهضت ايراني نمي

در فراز آخر اين . کندمستکبرين است، اثرگذاري اين انقالب بر بيداري اسالمي را عنوان مي

 . کندالمي در لبنان و فلسطين اشاره ميمقاله به ذکر دو مصداق از اثرگذاري انقالب اس

و   يبه کوشش عباس ،ياسالم يداريبا موضوع ب يداريب تيبازگشت به اسالم؛ ماهکتاب 

 دنيو به چالش کش( ره)ينيامام خم ياسالم يداريب يو مبان تيهو يبه بازخوان(  3  ) صحاف

 يکارهاراه ۀارائ زين و يشرق و يغرب يستيوساليس و يستيکمون يهاها و جنبشمدل انقالب

 يداريب ثمرات از ،ياسالم شمندانيانحراف توسط اند يهاوهيش ييشناسا و يروزيتحقق پ

 بر ديکتأ با کتاب سندگانينو. پردازديم مسلمان ختگانيفره و شمندانياند انيم در ياسالم

 يهاهينظر ،ياسالم يداريب ۀخچيهاي منطقه، با پرداختن به تارانقالب تيماه بودن ياسالم

  سرآغاز که ندينمايم ديکأرا مورد نقد قرار داده و ت يقيحق ياسالم يداريسرآغاز ب ۀمطرح دربار

ارکان و  ۀهم يدارا که است( ره) ينيخم امام انقالب اسالم، جهان در يقيحق ياسالم يداريب

 ۀوشتن يمل ۀو نقش رسان ياسالم يبيدارکتاب .است يقيحق ياسالم يداريب کي يهايژگيو

به  يدهشکل در يفرهنگ کارگزاران مثابه به يارتباط يابزارها سندهياز نظر نو(.  3  ) يرياح

خاورميانه و  ۀبه همين دليل تحوالت منطق. بديل دارنديها، تأثيري بو ذهنيت يافکار عموم

 يبرا را يبسيار عميق يتبليغ يترين عامل آن بود، بسترهامهم يگرايشمال آفريقا که اسالم

 ۀرقيب رسان يهاشبکه يايجاد کرد که با وجود قدرت باال ياسالم يجمهور يارسانه يديپلماس

 .گذارد يخود به جا يادرخشان از عملکرد حرفه ياکارنامه يمل

 رویکرد نظری 

قبل . دهدرويکرد نظري و روشي  در تحليل و تبيين ارکان تحقيق را تحليل گفتمان تشکيل مي

نوشتار به جد بر اين باور است که ميان  نيکيد شود که اأرويکرد نظري تحقيق  بايد ت از تشريح

گفتمان و گفتمان بيداري اسالمي گسستي  ۀشناسي نظريهاي معرفتمبناي فلسفي و هسته

چارچوب يا  ۀرا به منزل مذکور ۀدر صدد است تا نظري مقالهاين  ،از اين رو. پرنشدني وجود دارد

شناسي بنابراين از بسياري از مباحث هستي. کار بنددرسيم گفتمان بيداري اسالمي بهقالبي براي ت

شناسي ديگري گفتمان که پاي در اقليم فلسفي و  معرفت ۀدست ساز نظريهاي يکو شالوده

گفتمان  ۀآن بوده تا با استفاده از سازوکارهاي نظري هدف صرفاً. دارند دوري جسته است
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فاهيم و تحليل عناصر گفتمان بيداري اسالمي از ديدگاه رهبر انقالب چارچوبي براي بسط م

 . هم متصل و الحاق شوند همعرفتي و نظري ايشان عناصر آن ب ۀشاکل درفراهم آيد و 

 گفتمان 

به «غرب زدگي و بحران تفکر در ايران ۀنظري» ۀبار داريوش آشوري در مقالگفتمان را اولين ۀواژ

گفتمان به معنايي فراتر از گفتگو در قالب يک متن يا (. 426 :63   آشوري،) کار برده است

کار گفتمان به معناي سخن کاوي، تحليل کالم و تحليل گفتار نيز به. طور شفاهي اشاره دارد هب

توان از هايي که براي اين مفهوم در زبان فارسي به کار برده شده ميازجمله معادل. شودبرده مي

از (. 4 : 31  عضدانلو، )و خطابه، درس و بحث، مقال و گفتمان نام برد گفتار، سخن، وعظ 

  .( 3: 33  بشيريه، )گفتمان همان زبان اما در وجه اجتماعي ارتباطي آن است  گر،يديدگاهي د

 تحليل گفتمان 
گيري معنا و پيام واحدهاي زباني را در ارتباط با عوامل تحليل گفتمان چگونگي تبلور و شکل

واحدهاي زباني، محيط بالفصل زباني مربوط و نيز کل نظام زباني و ( متن ۀزمين)زباني درون 

 .(3: 33  فرکالف، )کند بررسي مي( اجتماعي، فرهنگي و موقعيتي ۀزمين)زباني عوامل برون

داري است که ذهنيت منظور از تحليل گفتمان تحليل همان قواعد يا اصول نامرئي جهت

طور طبيعي وارد  هبندي بکند و اين قطببندي ميدهد و قطبا شکل ميهاي اجتماعي ر هسوژ

 .شودفضاي اجتماع مي

نقش مهمي درتوسعه و تکوين اين مفهوم داشته و راه ورود  ،فيلسوف فرانسوي ،ميشل فوکو

 ،ازديدگاه او. مطالعات سياسي و اجتماعي هموار کرد ۀشناسي به حوززبان ۀآن را از عرص

گفتمان. دهندگويند شکل ميمالي هستند که موضوعاتي را که در مورد آنها سخن ميها اع گفتمان

ها نه تنها  گفتمان. کنندخود را پنهان مي ۀسازند و در فرايند اين ساختن مداخلها موضوعات را مي

ه که چاين نيز هست  ۀاش فکر شود، بلکه دربارتواند گفته يا دربارهمربوط به چيزهايي است که مي

 (. ,foucault 334 : 43)تواند صحبت کند و با چه آمريتي مي يزبانکسي در چه 

رويکردهاي انتقادي و رويکردهاي : شوندرويکردهاي تحليل گفتمان به دو دسته تقسيم مي

 .غير انتقادي
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در  ،بر توصيف کردارهاي گفتمانيرويکردهاي انتقادي ازرويکردهاي غير انتقادي عالوه

گيرد و اثرات نکه گفتمان چگونه توسط روابط قدرت و ايدئولوژي شکل مينشان دادن اي

هاي اجتماعي، روابط اجتماعي و نظام دانش و عقايد، با ساختاري گفتمان بر روي هويت

  .((fairclough, 1993: 12, ,ند ا رويکردهاي غير انتقادي متفاوت

 گفتمان انتقادیتحليل

شناسي است که نقش زبان در سياست در زبان ايي بين رشتهعلم ۀشاخ  گفتمان انتقادي تحليل

تحليل گفتمان انتقادي در پي ناتواني تحليل گفتمان در ورود به . کندو اجتماع را بررسي مي

تحليل انتقادي . استبه تحليل گفتمان توصيفي  يظاهر شد و اعتراض ،هابسياري از حوزه

گيرد و اجتماعي در نظر مي يعمل نزبان را همچوگفتمان رويکردي در تحليل گفتمان است که 

به  ،پردازد و بطور ويژههاي روشن شدن ارتباط ايدئولوژي و قدرت از طريق زبان ميبه راه

موضوع اصلي تحقيق در (. Ellece and Baker, 2011: 20)موضوع نابرابري عالقمند است 

هاي  ههايي از جهان، سوژزنماييگفتماني است که با يتحليل گفتمان انتقادي هم  کارکردها

 يسازد و هم نقشي که اين کارکردهااجتماعي و روابط اجتماعي از جمله روابط قدرت را برمي

 (.Jorgensen&Philips, 2002: 74)کنند هاي  اجتماعي ايفا ميگفتماني در پيشبرد منافع گروه

کند که تالش دارد مي نورمن فرکالف رويکرد تحليل گفتمان انتقادي را رويکردي تعريف

هاي پراکتيس(کنندگي ميان الفروابط مهم عليت و تعيين ۀمند به تحقيق درباربه نحوي نظام

تر اجتماعي و فرهنگي  هساختارها و روابط و فرايندهاي گسترد( گفتماني، رخدادها و متون و ب

شوند و وارد ه ميطور ايدئولوژيک شکل داد هبپردازد و اينکه چگونه اين متون توسط قدرت ب

 (.,Fairclough  33 : 2  )شوند قدرت مي ۀمبارز ۀعرص

کند هاي از پيش موجود استفاده ميلف متن از گفتمانؤنويسنده يا م ،از منظر تحليل گفتمان

خواهند تفسير کنند از گفتمانهاي کنندگان متن نيز وقتي متن را ميمصرف. کندو متن را توليد مي

توليد و مصرف  ۀنحو ،در اين معنا. کنندند براي مصرف آن متن استفاده ميکه در دسترس دار

بايد با چارچوب ساير گفتمانها  رايعني هر گفتماني . ي در دسترس استيمتن طبق گفتمانها

 (.,333Mariesmith : 32)د کردرک 

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1critical discourse analysis 
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 گفتمان ۀنظری
 ،يتراتژي سوسياليستهژموني و اسدر کتاب   که ارنستو الکالو و شانتال موفه رااي نظريه

جديدي همچو هرمنونتيک،  هاينظريه ظهور. گويندمي  گفتمان ۀاند نظريبندي کرده صورت

 ۀپساساختارگرايي و نگرش نو آنها به رويکردهاي جديد سياست، سوژه و اجتماع راه ورود نظري
 . تحليل گفتمان در وادي علوم سياسي را گشود

راي فهم شدن بايد در ارتباط با چيزهاي ديگر و در يک اند هرچيزي بالکالو و موفه مدعي

بايد در قالب يک گفتمان قرار گيرد تا معناي خود را دريابد وگرنه  ،چارچوب يا به عبارت ديگر

هويت ارتباطي است و طي عمل  ،از ديدگاه آنان. باشدخارج از گفتمان معناي آن قابل درک نمي
بندي مفصل ،گفتمان ۀدر قاموس نظري. شودتعريف ميها تعديل يا هويت نشانه  بنديمفصل

آن عمل، هويت آن عناصر اصالح  ۀعملي است که ارتباطي ميان عناصري برقرار کند که در نتيج
 . بندي را گفتمان گويندناشي از عمل مفصل ۀالکالو و موفه کليت ساختاريافت. کنديا تغيير مي

 گفتمان  ۀنظری یعناصر اصل
 بعد یا وقته 

و اگر در هيچ  4قرار گيرد بعد يا وقته يهر مفهوم وقتي در گفتمان ،از منظر الکالو و موفه

 .( (laclau & mouffe, 2001: 105بندي نشده باشد عنصر نام گفتماني مفصل

 دال مرکزی  
اند، را که مواضع مبتني بر تفاوت که همان بعد يا وقته ،ايکننده و برساخت شدهمرکز منسجم

به عبارتي هر گفتماني تالشي . گويند گرهگاه ۀيا نقط 2دهد دال مرکزيخود سامان مياطراف 
. ها، برساخت يک مرکز را ميسر سازداست براي تعيين قلمرو گفتماني تا با متوقف کردن تفاوت

 (.    : همان)نامند الکالو و موفه اين نقاط گفتماني را نقاط گرهگاهي مي

 قابليت دسترسى 

ترسى يعنى در دسترس بودن در زمينه و موقعيتى که هيچ گفتمان ديگرى خود را به قابليت دس

 . عنوان جايگزين واقعى و هژمون نشان نداده است

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1 Ernesto laclau and chantal mouffe 
2 Theory of discourse  
3 Articulation  
4 Moment  
5 Nodal point  
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 اعتبار  تيقابل

ست که اصول پيشنهادى گفتمان نبايد با اصول بنيادين جامعه ناسازگار معنا نيا به اعتبار تيقابل

اصول اساسى آن بيشتر  ،قرارتر باشدتر و بى بحرانى هاما هرچه سازمان جامعه يا گرو. باشد

بنابراين اگر اصولى پايدار باشد که بتوانند گروه را منسجم و مشخص . تر استپراکنده و شکسته

 (. 1 :  3  زاده، ينيحس)توانند با آنها از در ستيز در آيند ها نمى سازد گفتمان

 رانیسازی و حاشيهبرجسته

هر گفتمان  ،در منازعات گفتماني. سازي ارتباط دارندفهوم تخاصم و غيريتاين دو مفهوم با م

با برجسته کردن نقاط قوت خود و نقاط ضعف رقيب و با به حاشيه راندن نقاط ضعف خود و 

برجسته. نايافتني به اطراف خود  دارداي از قدرت دستنقاط قوت رقيب، سعي در کشيدن هاله

 .ي براي حفظ و استمرار قدرت و دوام هژمونيک گفتمان استاراني، شيوهسازي و حاشيه

  تیريو غ تیضد
 صرفاً گفتمان، کي يابيتيهو. رنديگيشکل م گريکديو تفاوت با  تيدر ضد ها اساساًگفتمان

توان درک يم شب با تعارض در تنها را روز. است ريپذامکان گريد يهادر تعارض با گفتمان

ها، منوط و مشروط به گفتمان يتمام تيهو. برعکس و است شب هب وابسته روز تيهو. کرد

و  ييکسرا)کنند يم يسازتيريها همواره در مقابل خود غرو گفتماننيا از است ريوجود غ

 ( .43 : 33   ،يرازيشپوزش

 و منطق تفاوت یارزمنطق هم
منطق بسط و   تفاوت منطقکه يحالدر است ياسيس يفضا يسازمنطق ساده  يارزمنطق هم

 گر،يبه عبارت د -بخشد يرا توسعه م ينيمنطق هم ارز قطب جانش. است آن يدگيچيپ شيافزا

توانند با هم يم که محتمالً ياز شمار مواضع نيبنابرا -شونديم گريکدي نيجانش که يعناصر

عناصر هاي موجود در ميان ارزي، تفاوتها از طريق زنجيرۀ همگفتمان. کاهنديم شوند، بيترک

در اين معنا، عناصر . کنندنوعي وحدت و انسجام ميان آنها کمک ميبرند و بهرا از بين مي

کند دهند و در معنايي که گفتمان ايجاد ميهاي متفاوت و معناهاي رقيب را از دست ميخصلت

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1 Logic equivallance   
2 Logic diferences  
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مد ها بيانجاتواند به حذف کامل اين تفاوتارزي نمياما در واقع هيچگاه هم. شوندمنحل مي

مي و دارد اشاره جامعه در تکثر خصلت به تفاوت منطق درمقابل،(.  3 :  3   زاده، ينيحس)

بندي ارزي را درهم بريزد و نوع جديدي از مفصلهم ۀها زنجيرکوشد از طريق تأکيد بر تفاوت

 .بندي نو استارزي شرط وجودي هر صورتبنابراين، منطق هم. ايجاد کند

 سياسىو سوژگى  یمواضع سوژگ

گفتمان مواضع  يۀدر نظر. نديگو يرا مواضع سوژگ يسوژه درون ساختار گفتمان تيموقع

 نيسازد بنابرايفرد را م تياست که هو تيموقع نينسبت به سوژه اصالت دارد چون ا يسوژگ

 اشاره هايى شيوه به زيمفهوم سوژگى سياسى ن. دارند  يگفتمان کامالً يخصلت يسوژگ مواضع

 .کنند مى عمل اجتماعى عامالن عنوان به ادافر که دارد

   یقراریب
 کي اينشانه  کي يتواند در معنايم يقراريب نيا. نديگويم يقرارينشانه را ب يتزلزل در معنا

 ياز فروپاش يناش يقراريب. برنديسر م هب يقراريها همواره در حالت بگفتمان. گفتمان باشد

:  3   ،ييرزايو م يربان)دارد بيکار آمدن گفتمان رق يرو هاست که نشان ازگفتمان يهژمون

 . شودهاي رقيب  بسته ميقراري گفتمانبي ۀهاي جديد در هنگامانعقاد گفتمان ۀنقط  (.43

 گونگى گفتمان ۀحوز

گونگى استفاده گفتمان ۀبراى اشاره به فضاى خارج از گفتمان، الکالئو و موفه از اصطالح حوز

بندى شدن در  اى دارد که يک دال پيش از مفصل گونگى اشاره به حوزهگفتمان ۀحوز. کنند مى

هاى بسيارى  اين حوزه، فضاى بدون ساختى است که در آن دال. يک گفتمان در آن قرار دارد

 . (62 :  3   ،يسلطان)وجود دارند 

 پذیرفراتعين ۀسوژ

ست شدن سوژگي و عامليت ي هستند که در معرض فروکايهاپذير سوژههاي فراتعينسوژه

 (. Jorgensen, 2002: 42)باشند هاي گوناگون و معارض ميشان در ساخت گفتمانسياسي

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1dislocation  
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 دال تهی 

هاي  دال. ندا باشند که توسط گفتمان مسلط طرد شده هاي لبريز از معنا مي هاي تهي  همان دال دال

کار بست که نواقص گفتمان رقيب هاي غير به  توان در فروپاشي گفتمان  تهي را  به اين دليل م

 (. laclau:  334 ،  21-43)اند دهند و عامل پويش جامعه و سياست را نشان مي

 رویکرد ترکيبی روش تحقيق
يابي سوژه  براي هويت ،الکالو وموفه مباني منسجم و مهمي در سطح تحليل مسائل کالن ۀنظري

 هاي سياسي و اجتماعي در سطح کالن مفيدازاين رو براي تحليل رخداد .دهد و گفتمان ارائه مي

آنجايي که فاقد ابزارهاي خرد براي تحليل زباني است در سطح خرد فاقد کارايي  اما از. است

يک نزاع معنايي توسط زبان سعي ها در  تواند تشريح کند که چگونه گفتمان نمي  مثالً. است

ده شکني دال گفتمان مقابل و هژمونيک يا شالو. کنند گفتمان مقابل خود را به حاشيه برانند مي

شناسي انتقادي  نورمن   زبان ۀنظري ،از طرف ديگر .پذيرد بندي چگونه صورت مي ساختن مفصل

گفتمان قادر است چگونگي کاربرد زبان در انتصاب مدلولي به دالي يا  ۀفرکالف بر عکس نظري

 ولي از تحليل مسائل در .گيري سياسي و فکري خاصي را نشان دهد گيري جهت چگونگي شکل

گراي هاليدي در  استفاده از ابزارهاي تحليل زباني مبتني بردستور نقش .ناتوان است ،سطح کالن

تواند چگونگي کارکردهاي ايدئولوژيک زبان را نمايان  راحتي ميه گرا  ب شناسي نقش قالب زبان

مان نزاع معنايي ميان گفت ۀبا ترکيب اين دو رويکرد،  نظري(. 13 : 33  سلطاني، ) سازد

هاي اين تثبيت معنا   که يکي از راه دهد واز آنجايي ها براي تثبيت معناي نشانه را نشان مي گفتمان

ها يا انتساب  از طريق زبان است، براي تحليل کارکردهاي زبان در چگونگي تثبيت معناي نشانه

گراي  بر اساس دستور نقشتوان از رويکرد فرکالف که  مدلولي به دالي در تحليلي متن مي

بررسي متون به طور  توان در نظريه مي با ترکيب اين دو. هاليدي استوار است استفاده کرد

گفتمان  ۀزمان هم به تحليل سطح کالن و هم به تحليل سطح خرد رسيد و ادعاهاي نظري هم

بخواهانه  دل ،تحقيق تلفيق اين دو نظريه در اين .هاي زباني تقويت کرد الکالو و موفه را با تحليل

 : 11 )نظران اين حوزه همچون يورگسن و فيليپس نبوده بلکه  بر اساس رويکرد برخي صاحب

اند که براي تحليل گفتمان مسائل  آنها به اين نتيجه رسيده .صورت پذيرفته است (34 - 2 

تحليل انتقادي  ۀالکالو و موفه را با عناصر و مفاهيمي از نظري ۀتوان نظري سياسي و اجتماعي مي
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توان از عناصر  فرکالف نيز پيشنهاد کرده که در تحليل متني مي .فرکالف در کنار هم استفاده کرد

 . (FairclougT 2003: 228) الکال و موفه استفاده کرد ۀنظري

سازي و حاشيه راني، ساخت هژموني  تمرکز اصلي بر برجسته ،در اين راستا در تحقيق فوق

ها و آثار مکتوب رهبر انقالب نمود يافته  يابي است که در سخنراني و عينيتها، تخاصم  گفتمان

بنابر . ها و نقاط کانوني آنها با گفتمان غير، به تحليل گذاشته شود است تا نزاع معنايي حول دال

در اين تحقيق تحليل بيش از هفتاد متن از سخنان رهبر )ديدگاهي در يک تحقيق با حجم زياد

 ,Gee متون مورد بررسي در گزارش تحقيق وجود ندارد ۀضرورتي براي ارائهيچ  (انقالب 

متون تحليل شده  به دليل حجم باالي متون و تحليل آنها  در  ۀبنابراين آوردن هم. ((96 :2000

 . باشد تحقيق حاضر ميسر نمي

ي تعمق بيداري اسالم ۀبا نگاهي عميق و راهبردي در مسئل ،به مثابه يک متفکر ،رهبر انقالب

اين گفتمان را  ۀ، شالود«سازي مفهوم»در اين مورد ايشان کوشيده است تا با . کرده است

هاي گوناگون به عناصر و مفاهيم يا به اصطالح  تحليل  رهبري  در سخنراني .بندي کند صورت

هاي کليدي اين گفتمان بطور مکرر اشاره کرده و کوشيده است تا ساخت تئوريک  لگفتمان به دا

هاي گفتمان بيداري اسالمي و عينيت  بدين منظور هم طليعه .عملي اين گفتمان را روشن سازدو 

. يافتن آن در واقعيت و هم رويکردهاي تکميل و به مقصود رسيدن آن را با هم لحاظ کرده است

ال  يا واقعيت و  اين گفتمان ماحصل ديالکتيک واقعيت و ايده ،ايشان ۀبه بيان ديگر در انديش

بخش اسالم   معرفتي ايشان اصالت خود را از  مکتب نجات ۀان است که هر دو در هندسآرم

اي محسوس و قابل رويت و آرمان  به عنوان کوشش در جهت  واقعيت به عنوان پديده .اند گرفته

 .پذير کردن  افق گفتمان فوق و آگاهي دادن در جهت تشکيل و توفيق آن رويت

گيرند  خود شکل مي «دگر بود»ها در بستر  جدال با  گفتمان ۀطبق رويکرد تحليل گفتمان، هم

هاي معرفتي و سياسي و اجتماعي خصم و رقيب خود به قيام  و هر گفتماني در برابر نظام

هاي اجتماعي را با خود از  کند سوژه گفتمان تالش مي   ،در اين طغيان و شورش. خيزد برمي

ها  و تنگدستي گفتمان پيشين را نشان دهد و ضعف بار رنج زيستن برکشد و تنگي خفقان مرارت

گفتمان بيداري اسالمي نيز  ،همين قياس بر .هاي آن را در معرض انظار عموم افکند و ناکارامدي

گفتمان بيداري اسالمي در اين چالش نابرابر . به چالش با گفتمان هژمونيک جهان برخاسته است

ق يافته و توانسته است اصول بنيادين گفتمان رقيب  در به زير کشيدن گفتمان معارض بسيار توفي

ثر ؤآنچه که در توفيق يک گفتمان بسيار م .را به محاق ناکارآمدي و عدم مشروعيت بکشاند
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رهبر انقالب به  ،بدون شک .باشد نقش رهبران فکري و سياسي حامي گفتمان فوق است مي

در اين توفيق به خوبي ايفا کرده سنگ  خويش را  گران ۀعنوان ولي امر مسلمين جهان وظيف

حتي قبل از پيروزي  انقالب  ،هاي مهم ايشان ترين و شايد بزرگترين دغدغه يکي از مهم. است

سيد    اسالم  در قلمرو هآيندکتاب . بيداري اسالمي و تشکيل تمدن اسالمي است ،اسالمي ايران

طور  هبر آن نوشته  است، باي که رهبري  اين کتاب  و مقدمه ۀمصري و ترجم ۀقطب نويسند

ازيافتن ب»، «گرايش عموم طبقات به اسالم»دورنمايي ذهني ايشان را که با عباراتي همچون  ،کامل

 ۀسيد قطب، مقدم)کند عنوان شده را نمايان مي. ...و «موقعيت واقعي و جهاني شدن اسالم

دار بيداري اسالمي  داعيه ،رسد از آنجايي که مصر در آن دوران به نظر چنين مي(. 63   :مترجم

سياسي و فرهنگي از غناي بيشتري برخوردار بوده ايشان  ۀبوده و از کشورهاي ديگر در عرص

 (. 2  : 3  يوسفي، )اند  متوجه آثار انديشمندان آن سرزمين شده

هاي  مکتوب و در سخنراني رهبر انقالب در مقام ايدئولوگ بيداري اسالمي ، در آثار

تئوريک منحصر به فردي در مورد بازخيزش مکتب اسالم ارائه کرده که با گوناگون چارچوب 

و همگوني اين مفاهيم  «يجاد تمدن اسالميا» توجه به جامعيت مفاهيم آن حول مفهوم محوري

در  .توان اين چارچوب تئوريک را يک گفتمان ناميد براي نيل به آن هدف اصولي و مهم مي

ها و نقاط  سبتي روشن با کليت گفتمان يبداري اسالمي شعاعدالها در ن ،اديبات رهبر انقالب

 . يابند دهند و در بستر گفتمان آرايش مي قوت اين گفتمان را تشکيل مي

گفتاري خود تالش کرده  تا جريان مقابل بيداري  ۀتحليل متون نشان داد که رهبري در شيو

به حاشيه براند و مفاهيم زايايي طرد و  «ظالم و مستکبر» اسالمي را به عناويني منفي  همچون

و  «جنبش نرم افزاري توليد علم»، «فلسطين ۀمسئل»، «(ره)امام خميني »بيداري اسالمي مانند 

. را با عناوين مثبت و نيرودهنده و عامل تعالي و حرکت برجسته سازد... و «هاي علميه حوزه»

ويژه  هب ،ان و کشورهاي محرومايشان انقالب اسالمي اير ۀبنابراين در عبارات مورد استفاد

هم ارز  اي در زنجيره ،کند استکبار ايستادگي مي ۀفلسطين و هر کشور ديگري که در برابر سيطر

 . اند هاي آنها در ظرف انقالب اسالمي کمينه  و با هم متحد شده اند و کثرت تفاوت همگون شده

هاي کنند تفاوت ميها تالشمانارزي گفتهم ۀمنطق يا زنجير در ،هانگونه که قبال تشريح شد

ارزي بدين معناست که در هم ۀزنجير. دست نشان دهند موجود را پنهان کنند و جامعه را يک

شوند و هاي ديگر ترکيب ميبا نشانه ،معنايي ۀهاي اصلي در يک زنجيربندي، نشانهفرايند مفصل

. (Devos, 2003: 165)د گيرنقرار ميکند، رسد آنها را تهديد ميکه به نظر مي ،در مقابل يک غير
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هاي  دارد که  بر اختالفات و  نقاط تفارق زنجيره ارزي، منطق تفاوت قرار در برابر منطق هم

ها  به  کيد بر نقاط اختالف و تمايز گفتمانأکند و تهويتي گوناگون اجتماعي و سياسي تأکيد مي

منطق تفاوت بر اختالفات و . کند گفتمان يا ساخت فکري و سياسي کمک مي ۀفروپاشي شالود

اين منطق . بندي گفتمان رقيب را در هم بريزد کند تا نظم مفصلها و تمايزها تمرکز مي تفاوت

کند و در صدد کاريکاتوريزه کردن  بيشتر بر نقاط بحران و آشوب و عامل اختالف تأکيد مي

 (. 43:   3  رباني و ميرزايي، ) نقاط افتراق است

ها را در کشورهاي  ها و گسست تفاوت ۀگاه رهبري تالش کرده است زنجيراز اين ديد

پوچ »و  «مردان آنها  در به استبداد و نابودي کشيدن مردم نقش دولت»کيد بر أمستکبر از رهگذر ت

دموکراسي سکوالر فاقد عدالت، »عنوان  با« ييدشانأهاي مورد ت و پوشالي خواندن دموکراسي

هاي مفرطي مانند  فساد و فاقد  يت کند و قطب استکبار را با ضعفتقو «معنويت و عقالنيت

در مورد جنبش وال استريت و را کيدات ايشان أدر اين مورد ت. اجتماعي بازنمايي کند ۀپشتوان

 ۀايشان با گزار. بايد جدي گرفت ،کند که حتي به مردم خودش نيز رحم نمي ،تبعيض نظام سلطه

اين قطبيت و  .( 3  /6/6 سخنراني رهبري در ) «اصلي استکبارله ئدنياي اسالم مس»راهبردي 

 .تقابل واقعي را افشا و بر تخاصم جوهري و ماهوي اين دو قطب اصرار ورزيده است

هاي اجتماعي نقش  در مقام سوژه «مردم»کيدات مکرر بر أرهبري تالش کرده است تا با ت

 ۀهاي متضادي که حاصل سيطر تآنها در اين بيداري را پررنگ نشان دهد تا در موقعي

در . ها را در درون گفتمان اسالمي باز تعريف و تعديل سازد هاي گوناگون است سوژه گفتمان

فرا  ۀسوژ» هاي مکرر ايشان در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در پي رهانيدن تالش ،اين ميان

 ۀگوناگون است، از چنبرهاي فکري  ها و نظام که در معرض ورود به ساحت گفتمان «تعيين پذير

مل أيندي ذهن و قلب سوژه در بطن گفتمان بيداري اسالمي شايسته ت هاي ديگر و آذين گفتمان

 .اين مصاف نابرابر شود ۀهاي رقيب، گفتمان اسالم برند است تا در نزاع معنايي گفتمان

هاي  کوشد دال مبادرت مي ورزد و مي «استکبار»ايشان بارها و بارها به ساختارشکني گفتمان 

بندي آن جدا سازد و بدين طريق با نفي آنها گفتمان بيداري اسالمي  اين گفتمان را از شمول مفصل

کيد دارند أپيشرفت، ايشان بر پيشرفت همراه با عدالت ت ۀدر اين راستا در عرص. را هژمونيک سازد

يا  «علم همراه با  دين»چالش دال  ۀپيشرفت را به ورط ۀزد کوشند معناي سکوالريته و غرب و مي

. بيفکنند و اينچنين به تفوق و برتري مفاهيم گفتمان خودي ياري رساند «پيشرفت همراه با عدالت»

 «سيانتيسم»تحليل متون نشان داد رهبر انقالب علم را انحصار نظام معنايي گفتماني که مبتني بر 
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وجوه گفتمان  «علم در کنار دين» زدايي از اين نظام معنايي،  با عبارت است  خارج و ضمن ساخت

بندي  ايشان در تداوم  منفصل کردن دقيق مفصل. خودي و رويکرد آن را هويتي متقابل مي بخشد

پيشرفت »انجامد، با بيان عبارت  که به فروپاشي گفتمان مربوط مي ،رقيب از مفاهيم غير و بيگانه

ديدار با اساتيد و ) «شروع استت گرفته است و اين مبنا نامئغرب از مباني معرفتي آن نش

 ۀشکني کليت و زير ساخت پيشرفت غربي و هم به شالوده(  33  / /3 دانشجويان کردستان 

را  «علم و پيشرفت غربي»  ۀارکان و ابعاد آن پرداخته است و با نامشروع خواندن آن مبنا، انگار

 .طرد و فاقد ارزش از نظر اسالم و بيداري اسالمي خوانده است

کوشد شالوده و مي شانيسازي رهبر معظم انقالب از بيداري اسالمي، ا سطح ديگر مفهوم در

قرار  يهاي غيراسالمي و مانيفست مروجان و سردمداران آنها را مورد نقد جد بنيان دموکراسي

 ۀکه نگذاشت اين انقالب در هاضم «منطق و راه ومانيفست امام»رهبري با سخن گفتن از . دهد

بيانات در  اجتماع بزرگ زائران حرم امام )هاي سياسي مسلط هضم شود  جريانها و  قدرت

راه  منطق،»، امام و  نظام جمهوري اسالمي را که تحقق عملي ( 3  / /4  ،خميني ره

بنابراين با . ن و مرتبتي هژمونيک بخشيده استأاست را منزلتي استعاليي و ش «ومانيفست امام

هاي سياسي  ها و جريان قدرت»هاي لفهؤيي فراتر از اصول و مفروپاشي اين مفاهيم، دورنما

سازي سياسي   ي همچون ليبرال دموکراسي را به پيشگاه انديشه و نظاميها و گفتمان «مسلط

ديدار )اجتماعي آورده  و با اذعان به الگو بودن انقالب اسالمي به عنوان کانون بيداري اسالمي 

 . کند سي عنوان ميأمل و فراخور تأت ۀون را شايستاين کان(  3  / /6  با مسئوالن،

غرب در صدد باز تعريف و تعديل  ،نظر رهبر انقالب تحليل متن روشن ساخت که از نقطه

ارکان اساسي گفتمان بيداري اسالي در يک نظام معنايي و به تبع سياسي و اجتماعي دهشت 

شکني گفتمان بيداري  ه شالودهکوشش استکبار آن است که ب ،در اين راستا. باشد افکن مي

اسالمي و باز تعريف مفاهيم آن با روح و محتوايي جعلي اهتمام ورزد و از منظر تئوريک و 

انديشه و نيز  واقعيت اجتماعي به هراسي  ۀپراکتيک اين گفتمان را قلب ماهيت سازد تا در عرص

رهبر . خارج کند «س بودنامتياز دستر »بنيادين دست يازد و گفتمان بيداري اسالمي  را از 

و کشف و  «آنها» و «ما»هاي مفهومي ميان  بندي و ايجاد تقابل مفهوم ۀانقالب در متن زير شيو

 :افشا کردن رويکرد رقيب را را  به خوبي نمايان کرده است 

دست زده  «هاي تقلبي بدل سازي و توليد نمونه»هاي بيداري اسالمي به تاکتيک  غرب در ده»

را به  «تعصب و تحجر و خشونت»، «شهادت طلبي»را به جاي  «تروريزم ضد مذهبي»تا عمليات 
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خواهي و  اسالم»را به جاي  «گرايي و قبيله بازيقوميت»، «گرايي و جهاد اسالم»جاي 

، «پيشرفت مستقل»را به جاي  «زدگي و وابستگي اقتصادي و فرهنگي غرب»، «گرايي امت

فساد و هرج و مرج »، «عقالنيت»را به جاي  «سازشکاري»، «يگراي علم»را به جاي « سکوالريسم»

گرايي، دنيازدگي و  مصرف»، «نظم و امنيت»را به نام  «ديکتاتوري»، «آزادي»را به جاي « اخالقي

 «گرايي و زهد معنويت»را به نام   «ماندگي فقر و عقب»، «توسعه و ترقي»را به نام  «گرايي اشرافي

 (.31  /   / 4 )«قلمداد کند

رهبر انقالب با شناسايي اين تاکتيک، درصدد است در  ،طور که در متن نمايان استنهما

حک »، در سطحي ايجابي به «غير»گفتمان  ۀهاي برساخت شد سطح سلبي با هجوم بردن به  دال

زمان هم  درمتن فوق، ايشان به طور هم .اهتمام ورزد «بندي گفتمان خودي مفاهيم مفصل

ها   فاهيم گفتمان غير را در دستور کار قرار داده و هم با برانداختن مفاهيم و دالشکني م شالوده

رهبري در  .در جغرافياي گفتماني رقيب، به مدلول مورد نظر گفتمان خودي  هويت داده است

سازي  هاي بدل هاي استراتژيکي و تاکتيک اين جهت سعي کرده تا ضمن برمال کردن دسيسه

در برابر هم قرار  «گفتمان غير»و  «گفتمان خودي»آميز عناصر اصلي  ماستکبار، ماهيت تخاص

ريزي پادگفتمان  بر طرح استکبار عالوه ۀگفتار رهبري نشان داد که جبه ۀتحليل شيو .دهد

خشن براي بيداري اسالمي است که به جاي  ۀبندي گفتماني با چهر سکوالر، درصدد صورت

گر فضايي زشت و  ک و عقب نگهدارنده و ترسيممفاهيم خالص اسالمي، مفاهيمي هراسنا

 . هاي ديني قرار داده است آور را در کانون انگاره رخوت

تحليل متون نشان داد گفتمان بيداري اسالمي در کالم رهبري حول تقابلي شديد ميان 

هاي  ويژه آمريکا و دسيسه هب «استکبار جهاني» به عنوان کانون بيداري اسالمي و «انقالب اسالمي»

. بندي شده است هاي آمريکايي چه در داخل و چه در خارج صورت ها و طرح مبلغان سياست

که ايشان شکست ايران را شکست الگوي بيداري اسالمي و شکست اسالم عنوان  تا آنجايي

ترين  قرار دادن دال استکبار در آوردگاه دال اسالم يکي از مصرانه(.  3  /3/ )  کند مي

در نظام فکري . نقالب براي ترسيم تخاصم راديکال اين دو گفتمان استهاي رهبر ا تالش

شود ردپايي از  اي که ردي از مفاهيم گفتمان بيداري اسالمي  ديده مي در هر گزاره ،رهبري

مداران  آن وجود دارد که براي انديشمندان و سياست ۀاستکبار جهاني نيز  به عنوان تهديد کنند

سازي و  با آگاهي به اين اصل اساسي است که رهبر انقالب جامعه. استمل أايران اسالمي قابل ت

 (. 3  /3/ )دا نند سازي بدون دشمن را غيرممکن مي مدنيت
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است و  «دموکرسي غربي»شکني دال  شدت در صدد شالوده هتحليل متون نشان داد رهبري ب

ايشان با  ،عين حالدر  .متقن و مستند است هاي ايشان کامالً در اين راه توضيح و تشريح

در . ساالري ديني را تئوريزه کند در صدد است دال مردم  «راه امام»صداقت و وفاداري خاص به 

در تالش براي هژمونيک شدن گفتمان بيداري اسالمي، ايشان در نقد به  ،تر سطحي گسترده

مشارکت » خواند از الگو،  فرم و مدل مديريت کنوني جهان که آن را مديريت نظام سلطه مي

گويد که اتاق فرمان  سخن مي «جهانۀ مديريت ظالمان»به عنوان بديلي براي  «دموکراتيک جهاني

 (. 3  /  / 3)گيرند  را از چند کشور غربي باز پس مي

رهبر انقالب  يکي از پيامدهاي  «محوري جهان اسالمۀ لئفلسطين مس»اما در مورد دال 

ترين  فلسطين فوري ۀمسئل»رهبري با عنوان  ۀگفت .داند فلسطين مي ۀبيداري اسالمي را  انتفاض

وکثرت  قابل توجه عبارات ايشان  با عناوين مثبت در ( 33  /   /4 ) «جهان اسالم ۀمسئل

کيد أسازي ايمان، اعتقادات و مقاومت مردم فلسطين و ت حمايت از مردم فلسطين و برجسته

ارز به قرار دادن آنها در ساحت هويتي  همهاي  هويت ۀکه در زنجير ،صريح بر حمايت از آنها

انقالب اسالمي ايران توسط ايشان منجر شده، نشان از اهميت اين موضوع براي  بيداري اسالمي 

گر قدس با  در برابر، ايشان با بازنمايي کردن رژيم اشغال. ويژه انقالب اسالمي ايران دارد هو ب

در  اين رژيم را... و« وحشي»، «رژيمي جعلي» ،«سگ هار  منطقه»عباراتي  بسيار منفي همچون 

در دو  اًايشان با اين رويکرد مجدد .کند دهد و به شدت  طرد مي اي متن قرار مي قطب حاشيه

دو . گيرد طور آشکار جانب مستضعفين را مي هقطبي ظالم و مظلوم و مستضعف و مستکبر ب

مستضعفين به رهبري جنبش  دو قطبي: اي که در بيان ايشان چنين توصيف شده است قطبي

طور که روشن  همان(. 31  /  /4 ) مسلمين و مستکبرين به رهبري آمريکا و ناتو و صهيونيسم

حق و باطل   ۀهاي سياسي در دو حوز ها و نظام است در فضاي ذهني و فکري ايشان تمام ساحت

يا  «ن بودن و نه آن بودننه اي»کاري و التقاط و  بازي و دغل جايي ميانه براي سياست. قرار دارند

گفتمان شر گفتمان نابودشدني و  ،از منظر ايشان .وجود ندارد «هم اين بودن و هم آن بودن»

بيني اسالمي، صلح بر فساد  سرنوشت محتوم آن دفن شدن در گودال تاريخ است و از نظر جهان

 (.33  /3/   )غلبه خواهد کرد 

تشکيل  امت »فتي، اجتماعي و سياسي ايشان بيانات رهبري نشان داد که غايت تفکر معر

 «عقالنيت دين، اخالق، معنويت، عدالت و  اسالمي و ايجاد تمدن اسالمي با تکيه بر ۀواحد

گرايي از يک سو و  ايشان رويکرد خويش را در برابر موج متحجر و قشري ،در اين سطح. است
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از سوي ديگر قرار داده است  ،شدنويژه آمريکايي  هب ،آرمان هضم شدن در نظام جهاني استکبار

و با تعريف مفاهيمي از جنس انقالب اسالمي ايستادگي در برابر اين موج را حياتي خوانده 

موج »و بيداري اسالمي به عنوان  «ايجاد تمدن اسالمي»در تدوين اين رويکرد ايشان از . است

آن  ۀدر سراسر پيکر «غربينه شرقي و نه »موجي که حکم کليدي و بنيادين . کند ياد مي «سوم

کوثري اللهي و »است که ( ره)حکم و شعاري که عامل تمايز انقالب خميني .نمايان است

هاي نماز  بيانات در خطبه)اند  است که آغازگر جريان بيداري اسالمي بوده «باالترين شاخصي

اسالم ما اين : کند بيان مي ،طور صريح هب ،در اين راستا(. 33  / /4  ،جمعه حرم امام خميني ره

اين اسالم را  در برابر دو قطبي اسالم  ،عقالنيت و عدالت و در ادامه اسالم معنويت، است،

تحليل سخنان رهبري اين  ،به عبارت ديگر(.  3  / /2 ) دهد ليبرال و اسالم طالبانيسم قرار مي

ابر دو جبهه يا مهم را آشکار کرد که در بيانات ايشان گفتمان بيداري اسالمي در بر ۀنکت

غرب در سطح جهاني که گاهي در داخل کشور نيز در   ۀگفتمان سلط(  : پادگفتمان قرار دارد

گفتمان (  زند اي ناهمجوش  از اسالم و  ليبراليسم دامن مي ههاي تئوريک به ملغم لفافه بحث

 .گراي ارتجاع منطقه که  آن نيز آلت دست استکبار جهاني است متحجر و قشري

 ن اساسی پيکربندی گفتمان بيداری اسالمی در کالم رهبریمضامي

رفتار متناسب با اسالم و معرفي درست اسالم توسط » ،«امام خميني مظهر بيداري اسالمي»

 ۀدنياي اسالم مسئل»، «گرايي مسلمانان وحدت»، «سازي اسالمي سازي و مدنيت جامعه»، «مسلمين

بيداري » ،«ها ترس استکبار از استقالل ملت»، «ميفلسطين محور بيداري اسال»، «اصلي استکبار

، نظام سلطه و «اسالم معنويت، عقالنيت و عدالت»، «اسالمي بيداري فکر، انديشه و فرهنگ

مهدويت و  بيداري »، «تهاجم فرهنگي»،  «مقاومت در برابر زورگويان»آن،  ۀهاي فريبند تاکتيک

ناتو »، «افول آمريکا و فروپاشي هيبت آن»، «طلبيداري اسالمي مالک حق و با» ،«اسالمي بيداري

مغرضين و غافلين داخلي در کنار »، «و صهيونيسم و آمريکا به عنوان سردمداران  نظام سلطه

، «پيشرفت همراه با عدالت اجتماعي»، «علم در کنار دين»، «احياي هويت اسالمي»، «دشمن

 ،«هاي علميه و رسالت آنها ، حوزه«وليد علمافزاري و ت جنبش نرم»، «عامل استکبار ۀارتجاع منطق»

مضامين اساسي پيکربندي گفتمان بيداري  «تمدن اسالمي مبتني بر معنويت، عقالنيت و عدالت»

ثر أتلقي رهبري نسبت به هر کدام از مفاهيم فوق مت. دهند اسالمي در کالم رهبري را تشکيل مي
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در انقالب اسالمي ايران تجلي راستين  اسالمي است که  ۀدهند کانوني و دال هويت ۀاز نقط

 . يافته است

 بندی گفتمان بيداری اسالمی مفصل
  ،معرفتي ايشان ۀرهبر انقالب نشان داد که در هندسهاي تحليل متون آثار و سخنراني

، «اسالميمظهر بيداري( رض)خمينيامام»هاي اسالمي از برهه ها يا دال بندي  بيداري صورت

 ،«افزاري و توليد علم جنبش نرم»، «محوري جهان اسالم ۀفلسطين مسئل»، «المياحيا هويت اس»

، «ساالري دينيمردم»، «عدالت اجتماعي»، «اعتقاد به مهدويت» ،«دين ۀارتقا علم در ساي»

 ۀحول دال مرکزي و نقط «استکبار ستيزي»و  «مبارزه با تهاجم فرهنگي»، «هاي علميه حوزه»

در نظام . انسجام يافته است «دين، عقالنيت، علم و اخالق ۀالمي بر پايايجاد تمدن اس»کانوني 

مرکز هويت دهنده به ساير  «تمدن اسالمي»رهبري  ،معنايي و مدل سياسي اجتماعي مورد نظر

تمدن اسالمي افق فراروي انقالب اسالمي و  بيداري . نظري است ۀها و مفاهيم اين شاکل لفهؤم

آنچه که به عنوان ابزارهاي مفهومي و عملي براي تحق خويش   اسالمي حاصل از آن است تا

هاي فکر ، فرهنگي، سياسي و  الزم دارد را  برگيرد و رنگ افق مطلوب خويش را بر تمام ساحت

اجتماعي  زند و با آغشته کردن  مضامين  و باز تعريف مفاهيم آنها  با ابتنا بر روح و معناي  

يتي خويش قرار دهد و کليت گفتمان بيداري اسالمي را استقرار خاص خود، آنها را در  مدار هو

 ۀآنچه که بيشترين تخاصم را به خود اختصاص داده است واژ ،در سطوح اين گفتمان. بخشد

بزرگترين دشمن بيداري »و به تبع آن آمريکاست که به بيان رهبرمعظم انقالب  «استکبار»

نظم  ايشان يکي از فصول اصلي در ،اين مورد در. ستيزي است اسالم ۀو مروج پروژ «اسالمي

زدايي و مقابله با رشد  نوين پيشنهادي آمريکا براي جهان پس از سقوط کمونيسسم، فصل اسالم

 (. 3  / /   ، پيام به حجاج بيت الحرام)کنند هاي اسالمي بيان مي روز افزون حرکت
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 اسالمی ایجاد تمدن(  )شکل شمارۀ 

 

 چگونگی هژمونيک شدن گفتمان بيداری اسالمی 
گفتمان در فرايند  ۀدر تبيين چگونگي هژمونيک شدن اين گفتمان الزم است به سازوکار  نظري

 هربراي هژمونيک شدن  ،گفتمان ۀطبق نظري. ها رجوع کنيم هژمونيک شدن گفتمان

 قابليت دسترسي  و ( الف :اشدبندي دو مشخصه ويژه داشته ب بايد آن مفصل اي بندي مفصل

اول اينکه مفاهيم آن گفتمان ساده و براي : قابليت دسترسي دو جنبه دارد . قابليت اعتبار( ب

اجتماع شود يا در زمان و  ۀدوم اينکه آن گفتمان در شرايطي وارد حوز. عموم قابل فهم باشد

وان رقيب و جايگزين در مکان و موقعيتي خود را طرح کند که گفتمان  هژمون ديگري به عن

 ۀطرح و نقش ،زيرا در اين صورت.  (Laclau, 1990: 66 )رقابت حضور نداشته باشد ۀعرص

به بيان ديگر، گفتمان . رود برد و به محاق گفتمان هژمون مي ظهور راه به جاي نمي تازه گفتمانِ

قابليت  .شهر عمل کند بازي در ۀمورد نظر براي برتري بايد در افکار عمومي به عنوان تنها قاعد

هاي گفتمان با مفروضات، باورهاي اساسي مردم  اعتبار نيز به اين معناست که اصول مبنا و رکن

ي مذهبي، گفتمان سکوالر به هيج وجه ا جامعه رد مثالً .و اعتقادات آنها تعارض نداشته باشد
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 دینی
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گفتمان  ،از اين منظر. منزلت هژمونيک کسب نخواهد کرد زيرا با اعتقادات مردم در تضاد است

گر  اميدوار افق آينده  طور جدي خود را به عنوان تنها ترسيم هبيداري اسالمي توانسته است ب

هاي معنايي،  نظام اين گفتمان با قدرت در پي به زير پوشش آوردن تمام محيط. نمايان کند

ن گفتمان بيداري هاي گفتمان هژمون حاضر و باز انعقاد شد فکري و سياسي است و تزلزل بنيان

 . يافتن گفتمان بيداري اسالمي است ۀهاي اجتماعي نويدبخش سيطر واقعيت ۀاسالمي در عرص

هاي سوژگي  هژمونيک شدن يک گفتمان در فضاي گذر از موقعيت ،گفتمان ۀاز منظر نظري

از نظرگاه يورگنسن و فيليپس موقعيت سوژگي، . افت  هاي سياسي اتفاق مي ورسيدن به عامليت

هاي انقالبي  براي سوژه( يافته  گفتمان رسوب)ها و نقش منتج شده از آن گفتمان  جايگاه سوژه

برعکس  (Jorgensen & Philips, 2002: 40). اند کسوف کردهاست که اکنون در دامن گفتمان 

هاي  فعال شدن سوژه ۀطوفاني شدن فضاي اجتماعي و شکستن تفوق گفتمان، هنگام ۀلحظ

فراد به ادر اين هنگامه  ،به بيان الکالو. طرح گفتمان مطلوب خويش را بيفکنند سياسي است که

هاي گفتماني ايجاد هاي متزلزل ساختارها بر لبه کنند و  سوژهعنوان عامالن اجتماعي عمل مي

 (.Laclau: 1990: 60)شوند  مي

و مرج ساخت  ها و هرج قراري شديد گفتمان زمان بي ،گفتمان ۀهاي نظري بر اساس آموزه 

تواند آن را  مي «در دسترس بودن گفتمان به تنهايي»اجتماع و بهم ريختگي همه چيز، حتي 

وسيع بحران، گفتماني  ۀيافتگي يا عدم نظم و دامن زيرا در شرايط فقدان سامان .هژمونيک سازد

دعي است الکالو م. افتد که خود را قادر به برقراري نظم تجلي دهد در افکار عمومي مقبول مي

از . باشد ها و قوت عقالني احکام گفتمان  نمي که اينچنين پذيرشي  به معناي درست بودن گزاره

اند،  بلکه  ديدگاه او حتي به اين معنا هم نيست که مردم روح و معناي آن  گفتمان را پسنديده

تر است و  نظمي، نياز به نظم از همه چيز اساسيپذيرش آن به سبب آن است که در موقعيت بي

گفتمان مقبول يافته نيز اين  و (,laclau 334 :    )محتواي اين نظم  اهميتي بعدي يا ثانوي دارد 

 . نظمي ميسر کرده است نظم را در شرايط بي

ها و  ساخت گفتمان ۀجهاني صحن ۀروشن است اين است که صحنآنچه که  اکنون کامال ً

حجم فزاينده و بسيار . م و ادبيات نو و پوياستهاي جديد و کاربست مفاهي توليد متداوم ايده

. اند غير قابل کتمان است ها  را هدف گرفته ها و مدعاهايي که  ذهن سوژه وسيع مطالب، انديشه

هاي توليد انديشه و فکر  بيداري اسالمي  بايد بکوشند اهداف،  هدر پرتو اين تاکتيک، دستگا

نظر کردن يا  اغماض از اصول و  دون صرفب -هاي سوژ هاي جهاني را رويکردها وخواسته
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گفتمان  ۀدر متن خود منعکس کنند و به زبان نظري -اي گفتمان بيداري اسالمي مفاهيم ريشه

هاي خود را در سيماي تصوير  را  تشويق و تحريک کنند تا خواسته «هاي فراتعين پذير سوژه»

موفه غير از شرايط پيش  الکالو و. ندآنان بيابند و بدين ترتيب به قدرت گفتمان خود بيفزاي ۀشد

در ذهن  يسي از آنتونيوگرامشي بر نقش روشنفکران ارگانيک براي رسوب گفتمانأگفته،  به ت

آنها  نقش سنتي روشنفکران  را واگذاشته و اصطالح . کند کيد ميأهاي اجتماعي ت سوژه

از  .کنند ها مهم ارزيابي مي انگرامشي را در راستاي  تفوق گفتم روشنفکران ارگانيک يا اندام وار

ها را به ناکجا آبادهاي نامشخص داشتند  روشنفکران سنتي قصد بردن توده،نظر الکالو و موفه 

شکني نظام مسلط به خلق و توليد آن نظام گفتماني  وار ضمن شالوده ولي روشنفکران اندام

تماني خودرا از کنند که باني اصلي آن مردم هستند و اصالت و سنديت گف مبادرت مي

دوش با ايشان کشوري از کلمات و  گيرند با الهام از آنها و هم هاي مردم مي درخواست

روشنفکر ارگانيک به بيان گرامشي . سازند که بازتاب منافع عموم باشد هاي گرامري مي اسلوب

شود زيرا توان پيوندزني  کسي است که از جغرافيايي خاص خود  وارد سرزمين هژموني مي

ناصر، عبارات، اشيا و در يک کالم افرد يک جامعه را در درون افق روشنفکري خويش دارا ع

 (. 6  :34  آقا حسيني ، )باشد  مي

بيمار و حامي و حامل  اي همهم اينجاست که رهبر انقالب روشنفکري در کشور را پديد ۀنکت

 کند داد ميحامل ايدئولوژي کاذب التقاطي قلم گرايي و ضد اسالم  و و مروج غرب

خاص تاريخي که رهبري به نخبگان سياسي و  ۀاما طبق وظيف(. 23-24: 31  اي، نهخام)

توان روشفکران ارگانيک در  الوجوه، مي نه با نگرشي جامع ،کند از يک منظر اجتماعي  محول مي

ب انگاشت که در ديدگاه رهبر انقال «داران مذهب طاليه»و  «رجال ديني»گفتمان را همان  ۀنظري

خويش را با وضع مناسب و به  ۀبايد گفتمان بيداري اسالمي را به سرانجام رسانند و مطاع ارزند

رهبر انقالب در (. مترجم ۀمقدم: 63  سيدقطب، ) نو به بازار افکار عرضه دارند  شکلي کامالً

از  ،فکري و سياسي ضد مذهب و سنت دارند ۀکه در کشور ما  سابق ،روشنفکر ۀبرابر واژ

و نخبگان سياسي و فکري  براي « هاي علميه روحانيون حوزه»و   «داران مذهب طاليه»طالح اص

تشکيل  ،از منظر رهبري. کنند پيشبرد گفتمان انقالبي اسالمي و بيداري منتج از آن استفاده مي

 هاي علميه پيشگامان انقالب بودند حوزه تادانهاي علميه است و اس حوزه ۀنظام اسالمي ثمر

نه روشنفکراني که در کنار آخوندهاي درباري و ( 31  /6/  ،ات در آغاز درس خارج فقهبيان)

سياهپوش و ) کنند دشمن عليه انقالب فعاليت مي ۀعناصر نفوذي داخلي به همراه سربازان جبه
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هاي سياسي و اجتماعي چگونه بايد  داران مذهبي و نخبه اما اين طاليه (.6 4-  4:  3  آقاپور، 

ار خود را به انجام رسانند؟ نقش دشواري که حصول آن در افق آينده  به بيان رهبري نقش دشو

 (. 33  /3/  )فکري، علمي، اجتماعي و اخالقي است ينيازمند جهاد بزرگ سياسي،

تواند پاسخ به اين پرسش را تکميل کند اين است که زمان  از ديدگاه اين نوشتار آنچه که مي

هاي  فکري و از هم پاشيدگي نظام ۀاي  تزئين شد هاي شيشه اقکخوردگي  ات حاضر فصل ترک

رفيع  ۀهايي است که بعد از فروپاشي قطب کمونيست، خود را آخرين قل انديشگي و گفتمان

 ،المللي جهاني و تحوالت اخير در مجامع بين ۀيت اتفاقات صحنؤر. رهايي فرض کرده بودند

ان و رشد جريانات ملهم از آن و قدرت يافتن آنها در ويژه بعد از پيروزي انقالب اسالمي اير هب

گذارد که هژموني  اي براي اين مدعا باقي نمي افزار، جاي هيچ شبهه افزار و نرم عرصه سخت

جايگاه رفيع خويش فرو  ليبرال و نئولبيرال که ادعاي سروري بر جهان را داشت اکنون ديگر از

 الب با اشاره به بحران در نظام ليبرال دموکراسي دررهبر معظم انق ،مورد نيدر ا.  افتاده است

ها  ل اخالقي به عنوان علت اين بحرانتحو و تيهاي حيات اجتماعي،  از فقدان معنو سويه ۀهم

 : ايشان معتقدند. برند ها نام مي و گرفتاري

گير ليبرال دموکراسي غرب است، امروز بحران جنسي، بحران  امروز بحران اخالقي گريبان 

است که از لحاظ  ييهاي همان کشورها قتصادي، بحران اخالقي،  بحران خانوادگي، گرفتاريا

غرب در علم و  يتمدن ماد. هاي خودشان اند از پيشرفت چشم تاريخ را خيره کرده يعلم

 ۀت بزرگي به دست آورد اما در کفقايتوف ي،مادۀ هاي پيچيد در روش. کرد شرفتيپ يتکنولوژ

غرب به  يتمدن ماد شرفتيشد که علم و پ نيا ۀنتيج. ز بيشتر خسارت کردروز به رو ،تيمعنو

علم را در خدمت جنگ، در خدمت خشونت، در خدمت فحشا و  .تمام شد تيضرر بشر

سکس، در خدمت مواد مخدر، در خدمت تجاوز به ملتها، در خدمت استعمار، در خدمت 

 (. 36  /  6/    ، در ديدار نخبگان جوان)اند  خونريزي و جنگ قرار داده

يکا را در نوشتارهاي گوناگوني از آمر يهژمون فرود و فراز يچگونگ زين نيو الرشتا مانوئليا

 به که تناميو در جنگ  از نيوالرشتا. بررسي کرده است  «عقاب به زمين خورده»  ۀجمله در مقال

    ۀو حادث  333 ، سقوط ديوار برلين در 363 هاي  بتحده انجاميد، انقالم االتيا شکست

متحده پس از جنگ جهاني دوم   التيا کيبه عنوان  چهار سمبل روند مرگ هژمون  11 سپتامبر 

سمبل قبل از خود بنا شدند و  يها بر رو کند که هرکدام از اين سمبل او استدالل مي. برد نام مي

:  3  شتاين ، والر)کند شدند  ک آمريکا  خود را در آن احساس مينيا که يتيمنجر به و ضع
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هاي  ند پرداخته و با اشاره به سياسترو نيا ريس ريتفس به سپس نيوالرشتا(. 26 

: رساند مل برانگيزي به پايان ميأت ۀاش را با جمل مقاله «افول پرشتاب»کاران با عنوان  نومحافظه

است آيا مهم اين  ۀرود  بلکه مسئل که هژموني آمريکا رو به نقصان مي ستين نيا يواقعۀ مسئل

رد نمودن آسيب به جهان و وا حداقل با که دينما عمل ريبا تدب يا تواند به گونه اياالت متحده مي

 (. 6 : همان) و از اين بحران خارج شود  ديخودش باوقار فرود آ

ي که اولين بار يها هاي سياسي اين نظام و ادعايي بودن گزاره افزون بر موارد فوق، کنش

شوند براي انديشمنداني که در دامن اين مدل سياسي و اجتماعي  ميتوسط خود آنها نقض 

 نظام سلطه، لطفاً ۀهاي ظالمان عالوه بر سياست -بهت و تمسخر است ۀکنند نيز ماي تنفس مي

اندکي در ماجراي شنود دولت آمريکا  از مردم خود و از ساير کشورهاي دوست و دشمن و 

از طرف ديگر رشد جريانات سياسي و . مل کنيدأتقدري )!!!( خصوصي افراد ۀورود به حوز

 (.  33  صفا تاج، ) فکري الهام گرفته از انقالب اسالمي  روز به روز رو به افزايش است 

 ۀهاي جديد در هنگام انعقاد گفتمان ۀدر اين شرايط اگر به اين گفته الکالو برگرديم که نقط

آن هنگامه انعقاد و بست گفتماني را همين   شود،  بايد هاي رقيب  بسته مي از جاشدگي گفتمان

بايد  «داران مذهبي طاليه»شرايط اکنون دانست که روشنفکران ارگانيک ما يا به بيان رهبر انقالب 

در اين راستا . ها و کارگزاراني سياسي  نقش خويش را به موقع  انجام دهند همچون عامليت

هاي سياسي و  اي اجتماعي را به مثابه تئوريه گفتمان بايد اسطوره ۀهاي نظري براساس آموزه

اجتماعي اسالمي که  انقالب اسالمي با حدوث خويش پرورانده است از طريق بسط مفاهيم و 

هاي گروهي و گسترش فراگير ادبيات آن به تصور عمومي  اقناع عموم و گذر کردن از آرمان

ثر ؤتواند بسيار م در اين راه مي شهر اسالمي است گر آرمان وجه استعاري که توصيف. تبديل کرد

گويي گفتمان بيداري اسالمي به  ضروري است نقش اين وجه استعاري براي اذعان به پاسخ. افتد

نيازهاي انسان جديد و تحوالت تازه و انتشار کليت مفاهيم گفتمان بيداري اسالمي  به  ۀهم

دي گفتمان ديگر به خوبي بن يک گفتمان و فروپاشي مفصل «واسط هژمونيک شدن ۀحلق»عنوان 

اصول،  «بازخواني هميشه و همواره»در اين صورت بايد از يک طرف با . به کار گرفته شود

کارايي نظام »و از طرف ديگر  «بنيان تئوريک انقالب اسالمي»ها و مفاهيم و در يک کالم  گزاره

بيداري اسالمي بر هژموني گفتمان  «عمل و در داخل ۀسياسي و مدل انقالب اسالمي در عرص

در اين  .اي را فتح خواهد کرد  اصرار ورزيد ي که تمام دژ هاي سياسي و انديشهيهمچو نيرو

هاي  شفاف موقعيت ۀخوردگي پوست ها در جهت تسريع  روند ترک سازماندهي تالش ،جهت
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هاي سياسي و اقناع ايدئولوژيک آنها  سوژگي در گفتمان متالشي شده  و بيرون آوردن سوژه

يکي . ساالري ديني  بايد در دستور کار قرار گيرد مردم ي ورود به ساحت  نظام معنايي و مدلبرا

گفتماني  ۀباز تعريف مفاهيم در شاکل «داران مذهب طاليه»ترين وظايف ديگر اين  از اساسي

اسالمي همت  ۀآنها بايد به باز توليد مفاهيم مدرن در دامان انديش ،به عبارت ديگر .خودي است

آن مفاهيم زدوده و روح و معناي  ۀبه اين منظور رنگ سکوالريسم عريان را از چهر. ارندگم

رسد راهبرد ديگر اين کارگزاران تاريخي آن است  به نظر مي. ديني و اسالمي بر آنان دميده شود

هاي مردمي با چتري وسيع تمام  سوژه ۀجامعه و در پيکر ۀيابي مفاهيم در بدن که براي عينيت

د و جامعه را از ساير بينگارَ ياي گفتمان بيداري اسالمي را هر کدام همچو خرده گفتمانه دال

 . مفاهيم مرتبط با آن اشباع کنند

داران مذهب آن است که با رويکرد سلبي و ايجابي به  مسئوليت خطير ديگر اين طاليه

ستناد به واقعيت، هاي تئوريک و ا درسطح سلبي با بحث. هژمونيک شدن اين گفتمان مدد رسانند

هاي  بندي گفتمان شکني مفصل هايشان جدا سازند و به شالوده هاي گفتمان رقيب  را از مدلول دال

باز تعريف مفاهيم در نظام معنايي  ،همان طور که بيان شد ،در سطحي ايجابي. غير اقدام کنند

رگانيک بايد تالش کنند روشنفکران ا ،در اين راستا .افتد ثر ميؤگفتمان بيداري اسالمي بسيار م

 ۀکشند ها و حوزه به چالشگفتمان گونگي که محل استقرار اين دال ۀهاي تهي را  از حوز دال

که  «مفهوم يا امر واقعي»گفتمان است، بيرون کشند و غيبت  «دگر بود» ۀگفتمان  يا حوز

 ۀآن به منزل بندي خود وارد کنند و از خواست مردم در سيماي آنها منعکس  است را در مفصل

مضامين اساسي در تحليل  ۀبر اين اساس هم. نيروي براي هجوم به گفتمان رقيب بهره ببرند

هاي تهي، فضاي  توانند به مثابه اين دال مي ،هاي پيش ذکر شد که در بخش ،متون رهبر انقالب

بندي گفتمان  وجود آورند و براي مفصلههاست را ب امر سياسي که فضاي کشمکش گفتمان

در مقام دال کانوني يا مرکزي  توسط عالمان دين و  «هويت دهنده»بيداري اسالمي در نقش 

ديگري از رسالت تاريخي اين رجال ديني  ۀرسد در الي به نظر مي. نخبگان  به کار برده شوند

هاي بيداري اسالمي  کوشش در جهت  برچيدن يا تفکيک روشن و صريح ميان اصول و انگاره

هاي خشونت باري همچون سلفيان جهادي و القاعده از  هشت افکن و قرائتبا تصويرهاي د

هاي سياسي و جدايي  مکتب اسالم  از يک سو و شفافيت و دقت تئوريک در ايجاد مرزيت

هاي  و ساير مکاتب و نظام «هاي مکتب خود لفهؤم»ابعاد ميان  ۀهاي گفتماني در هم هويت

 . سياسي  بسيار حياتي است
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داران مذهبي بايد در  ، توجه به اين راهبرد است که  از نظر رهبري طاليهرنوشتااين به زعم 

و  «برابري منهاي مارکسيسم»، «آزادي و حقوق اجتماعي منهاي ليبراليسم»راستاي جاري سازي 

تقيد به شريعت اسالم بدون گرفتار شدن  در جمود و »تالش کنند و  «نظم منهاي فاشيسم غرب»

مديريت علمي بدون »، «پيشرفت بدون وابسته شدن»، «بدون منزوي شدناستقالل »، «تحجر

 ،بيانات در نماز جمعه)  طور مفصل تنقيح و تشريح کنندهرا ب «کار شدن سکوالريزه و محافظه

هاي شبيه  ساالري ديني و مدل عالوه بر آن، ترسيم و تفهيم  ساحت گفتماني مردم(. 31  /  /4 

کيد أت  ،در قدم بعدي. رهبري  براي کشورهاي منطقه اهميتي حياتي داردبه آن با توجه به بيانات 

تواند همچو  که مي...بهمن و   آذر،  6 آبان،    بر زنده نگه داشتن ايام سمبليک در کشور مثل 

هاي  ها و سياست کنش» و نشانگر «وقايع و حوادث»هاي يک گفتمان، بازتوليد کننده  نماد يا نشانه

باشد که خود نوع خالقانه ي  بازتعريف نمادين اصول گفتمان است و با به  دشمن»ستم محور 

اما دست آخر  . فراموشي سپردن آنها بخش قابل توجهي از ظرفيت يک گفتمان مغفول خواهد ماند

جنبش »مهم  ۀلفؤويژه مهو ب «سياست ، اجتماع و اقتصاد درون محور"از منظر رهبر انقالب 

ها محصول رويش  لفهؤطور اکيد مورد توجه ايشان و حتي رشد ديگر مهکه ب «افزاري توليد علم نرم

تواند نظم معنايي اين گفتمان را در  ترين رويکردهايي است که مي آن است، در درون کشور مهم

 .راستين و کارآمد، فراگير  و در اشلي  جهاني هژمونيک سازد يسطحي وسيع الگوي

 گيری نتيجه

گفتمان بيداري اسالمي داراي اصول، مضامين و مفاهيم کليدي روشني  بيانات رهبري نشان داد

 اين گفتمان خواهان بازگرداندن اخالق، .است که بر نظم و نظام جهان سلطه شورش کرده است

ۀ نقط ها و بر شناسايي دال تحليل متون عالوه .هستي انسان است ۀعدالت و عقالنيت به گستر

نشان داد که  غايت تفکر معرفتي، اجتماعي و سياسي ايشان طرح  گاهي گفتمان بيداري اسالمي گره

در اين سطح ايشان رويکرد . است  «تمدن اسالمي با تکيه بر  دين، عقالنيت، علم و اخالق»

گرايي از يک سو و آرمان هضم شدن در نظام جهاني   خويش را در برابر موج متحجر و قشري

ي ديگر قرار داده است و با تعريف مفاهيمي از جنس از سو ،ويژه آمريکايي شدن هب ،استکبار

رهبر انقالب برتري دادن به . انقالب اسالمي ايستادگي در برابر اين موج را حياتي خوانده است

 . کنند داران مذهبي عنوان مي اين گفتمان و در صدر نشاندن آن را رسالت رجال ديني يا طاليه
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