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چکيده
مقاله حاضر در پي تحليل و بررسي شالودههاي مفهومي و دالهاي مفصلبندي گفتمان بيداري
اسالمي از منظر مقام معظم رهبري است .در اين تحقيق ،در چارچوب روشي ترکيبي از نظريۀ
زبانشناسي انتقادي نورمن فرکالف در تحليل متون و از نظريۀ گفتمان الکالو و موفه در
چگونگي فرايند هژمونيک شدن و تفوق يافتن گفتمان بيداري اسالمي بهره برده شده است.
تحليل متون آثار و سخنرانيهاي مقام معظم رهبري نشان داد که در هندسۀ معرفتي ايشان،
بيداري اسالمي گفتماني است که از دالهاي «امامخميني(رض) مظهر بيداري اسالمي»« ،احيا
هويت اسالمي»« ،فلسطين مسئلۀ محوري جهان اسالم»« ،جنبش نرمافزاري و توليد علم»« ،ارتقا
علم در سايۀ دين»«،اعتقاد به مهدويت»« ،عدالت اجتماعي»« ،مردمساالري ديني»« ،حوزههاي
علميه»« ،مبارزه با تهاجم فرهنگي» و «استکبار ستيزي» حول دال مرکزي و نقطۀ کانوني «ايجاد
تمدن اسالمي بر پايۀ دين ،عقالنيت ،علم و اخالق» تشکيل شده است .در اين راستا از منظر
مقاممعظمرهبري ،جهت تفوق يافتن اين گفتمان و ايجاد تمدن اسالمي وظيفۀ روحانيون و
حوزههاي علميه و نخبگان فکري  ،فرهنگي و سياسي پراکندن و اشاعۀ نظم معنايي مورد تأکيد
اين گفتمان در مقام نظر و فراهم آوردن زمينههاي تحقق آن در ساحت عمل اجتماعي و سياسي
با گسترهاي وسيع در ابعاد داخلي و منطقهاي و جهاني است.
واژگان کليدی :امام خميني(ره) ،مقام معظم رهبري ،گفتمان ،تحليل گفتمان ،بيداري اسالمي،
تمدن اسالمي.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
کارشناسي ارشد جامعه شناسي ،دانشگاه اصفهان (نويسنده

مسئول) mm.65sham@gmail.com

عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان
دانشجوي کارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه اصفهان
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مقدمه و طرح مسئله
اسالم در نخستين سدههاي طلوع خويش ،تحولي شگرفت در زندگي مسلمانان ايجاد کرد.
اسالم هويت الهي و معنوي و آرمان و اعتقاد راستين را به مسلمانان بخشيد و با بيدار کردن
و فراخواندن آنها به اصالت خويش ،رنگ تعلقات بيمبنا را از آنان زدود .عالوهبر اين ،انقالب
شگرف معنوي ،کار ويژۀ ديگر اسالم که برخاسته از بيداري معنوي آن است ،در ساحت عمل و
واقعيت اجتماعي رخ داد .اسالم به يمن طلوع خويش مسلمانان را بر قلههاي علم و تمدن نشاند
و در حوزههاي گوناگون معرفت و سازوکارهاي عملياتي پيشرفت و ترقي ،مسلمان را به
سروري بر جهان رساند و توانست از بدويترين زيست بوم ،متمدنترين حيات اجتماعي را
بيافريند تا جايي که غرب قالب علم و معرفت خويش را ،که بستر توسعه و تکنولوژي امروز
جهان است ،از اسالم اقتباس کرد .اما هرچه غرب در مدار ترقي جلوتر ميرفت مسلمانان
عقبتر مينشستند و ديري نپاييد که جاي اين دو عوض شد و اسالم ،که هشت قرن سرچشمۀ
جوشان علم و انديشه بود به سردي گراييد ،و موقعيت خويش را به غرب سپرد و خود بر بستر
رکود آرميد .از عوامل اين جمود و سکون عالوهبر بازگشت مسلمين به ارزشهاي رخوتآور
قبل از اسالم ،نبايد استراتژي رقيب را در نقش فاتحي رجزخوان ناديده انگاشت .استراتژي
آگاهانۀ دشمن بر اين مبنا استوار شده بود که بايد جلوي حرکت اين آتشفشان بيدارگر را گرفت.
استعمار و رخنه کردن در کشورهاي اسالمي و قلب ماهيت کردن اصول آن ،پشت پا زدن به
ارزشهاي اسالمي و روکردن به رويکردهاي استعمار با قدرت زر و زور ،مسلمانان را در خوابي
شوم برد که به گواهي تاريخ برخي از آنها اصول اساسي اسالم را به مضحکه ميگرفتند و شد
آنچه که دشمن غدار در طرح خويش به آن ميانديشيد.
پس از گذشت سدهها از ضعف و ذلت مسلمانان ،اين مکتب در نفسهاي امام خميني(ره)
بر روح جامعۀ ايران دميده شد و آن را با دم مسيحايي خود از مرگ و نابودي به حيات و
بالندگي کشاند و انقالب خيرهکنندهاي را رقم زد .انقالبي که انتظار وقوع سونامي ناشي از آن
نظام سلطۀ جهاني غرب ،بهويژه آمريکا ،را از آن پس درگير کابوسي پايدار و تمام نشدني
ساخت (کچويان .)3 : 3 ،پس از رحلت امام(ره) ،اين رهبري حضرت آيت اهلل خامنهاي بود
که با وجود همۀ ترفندها و توطئهها با قدرت يقين و با اطمينان به وعدههاي خداوند متعال
توانستند راه امام را ،که راه اسالم بود ،با قدرت ادامه دهند و اين کشور را در جهت آرمانهاي
اسالم به پيش برند .ايشان پرچمدار آگاه آنچه که امروز به بيداري اسالمي مشهور است ميباشند

تحليل عناصر مفهومي گفتمان بيداري اسالمي در كالم مقام معظم رهبري از منظر تحليل گفتمان 9

و اصطالح بيداري اسالمي را در تأليفات و سخنرانيهاي خويش بهکار برده و واضع اين
اصطالح نيز خود اوست که سابقهاي بس طوالني در انديشهها و تفکرات ايشان دارد .اما نقطۀ
عزيمت تکرار روشن و صريح اين اصطالح در بيانات ايشان ،در سال  ،3در ديدار با مسئوالن
وزارت خارجه بود که عنوان کردند :ما دنبال استحکام جمهوري اسالمي و دنبال بيداري اسالمي
هستيم ( .)3 /2/ 2بيدارياي که نشانهاي از به ستوه آمدن بشريت و سيطرۀ شياطين انس ،که از
شياطين جن خطرناکترند ،ميباشد (خامنهاي.) 33 ،
آنچه که بيش از همه و اکنون ،متفکران را وادار به انديشيدن در مفهوم بيداري اسالمي
ميکند ،آتش نجاتبخشي است که بر روح سرد و فسردۀ کشورهاي شمال آفريقا و منطقۀ غرب
آسيا در گرفته است .از منظر رهبر معظم انقالب ،بيداري اسالمي حالت برانگيختگي و آگاهي
در امت اسالمي {است} که اکنون به تحولي بزرگ در ميان ملتهاي منطقه انجاميده و{اين}
قيامها و انقالبها هرگز در محاسبۀ شياطين مسلط منطقهاي و بينالمللي نميگنجيد .خيزشهاي
عظيمي که حصارهاي استبداد و استکبار را ويران و قواي نگهبان آنها را مغلوب و مقهور ساخته
است (خامنهاي .) 31 ،فارغ از اين اصل بديهي که انقالب اسالمي به عنوان تنها انقالب
انسانساز سرچشمۀ جوشش نهضتها و خيزشهاي اسالمي اخير بوده است ،مسئلۀ اصلي اين
تحقيق آن است که شالودهها و دالهاي شناور و مرکزي يا نقطۀ گرهگاهي گفتمان بيداري
اسالمي از منظر مقام معظم رهبري کداماند؟  .در اين راستا ،اهداف و پرسشهاي تحقيق حاضر
را ميتوان اينچنين صورتبندي کرد.
اين تحقيق در صدد يافتن صورتبندي مفاهيم رهاييبخش از ديدگاه مقام معظم رهبرياست که پايههاي گفتمان بيداري اسالمي بر آن استوار است.
 هدف ديگر اين نوشتار در پي تحليل و بررسي آن است که در طلوع هزارۀ سوم و آغازپيچيدهتر شدن مباحث گفتماني در برساخت نظامهاي سياسي و تفوق يافتن آنها ،گفتمان
بيداري اسالمي بايد در آوردگاههاي سياسي ،مواجهه خود را بر چه رويکردي استوار سازد؟
گفتمان بيداري اسالمي چگونه ميتواند در عرصۀ تقابالت تئوريک و کنشي ،در صحنۀمناقشات فکري و سياسي جهان صبغهاي هژمونيک بيابد؟
- 4هدف نهايي گفتمان بيداري اسالمي در انداختن چه طرحي براي بشريت است؟
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پيشينۀ تحقيق
اين مقاله در پي اثبات اين فرضيه است که دين اسالم و آموزههاي رهاييبخش آن عامل اساسي
در شکلگيري و جهتدهي به اين جنبشهاست .اين رويکرد در بررسي اينگونه خيزشها ،آنها
را در مسير خيزش مردم ايران در سال  23و در تقابل با سلطۀ غرب تحليل ميکند .گفتمان
بيداري اسالمي در ايران ،از پشتوانۀ فکري و معنوي قابل توجهي برخوردار است که از نظر اين
نوشتار ميتواند علل متعدد و متفاوتي همچون نوع نظام سياسي حاکم ،تأثيرپذيري عميق محافل
علمي و سياسي از اسالم ،واقعيت ماهيت اسالمي قوي اين خيزشها ،که آن را در هر صورت
انکارناپذير ميکند ،داشته باشد .همچنين اکثر مقاالت و کتابهايي که در محافل علمي و
آکادميک در اين رابطه در ايران نگاشته شده در چارچوب همين گفتمان به تحليل خيزشهاي
مردمي منطقه پرداختهاند که به شمايي کلي و مختصر از مهمترين منابع تدوين شده در مقام
پيشينه اشاره ميشود.
حسين کچوئيان (  ) 3درکتاب انقالب اسالمي و انفتاح تاريخ با عنوان فرعي بيدارياسالمي در بهار عربي ،از نسيم بيداري اسالمي سخن ميگويد که بر کشورهاي شمال آفريقا
و منطقۀ خاورميانه وزيدن گرفته است .به زعم نويسنده ،نقطۀ شروع اين بيداري ،انقالب
اسالمي ايران است .استدالل نويسنده با توجه به فرضيات ارائه شده و استنادهاي نظري به
دادههاي تاريخي ،اين است که اگر انقالب اسالمي در ايران رخ نميداد ،اين تحوالت نيز
شکل نميگرفت.
صادق زيباکالم ( ) 31در مقالۀ «ريشه و مبناي تحوالت اخير منطقه ،معروف به بهار عرب»با تشريح سريع نگاه مسئوالن نظام جمهوري اسالمي ايران به ريشههاي تحوالت و
خيزشهاي منطقه و تأکيد آنان بر بيداري اسالمي ،غرب ستيزي و تأثيرپذيري اين جنبشها
از جرقهاي که انقالب اسالمي ايران سي و چند سال پيش در منطقه زده است به بيان
جنبههاي دموکراسيخواهي ،آزاديخواهي و ضد ديکتاتوري جنبشهاي منطقه پرداخته و
معتقد است که بايد انگيزه و هدف اصلي اين حرکتهاي اعتراضي را در اين جهات
جستجو کرد.
بروس فيلر( ) 31در مقالهاي با عنوان «ايمان به بهار عربي» به وجود جرياني از اسالمخواهي اشاره ميکند که نه بنيادگراست و نه با درک آمريکاييها از اسالمگرايي پس از
حوادث يازده سپتامبر مطابقت دارد .بلکه اين جريان در مصر عداوتهاي ديني را که پس از
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سقوط حسني مبارک امکان شعلهور شدن داشت را به حاشيه رانده است .نگارنده مدعي
است که نزاع اصلي در خاورميانه در حال حاضر ،براي تصاحب دلها و اذهان جوانان است
که با دو روايت رقيب روبرو هستند افراطگرايان و اسالم همزيستي و صندوقهاي رأي که
خود به ايجاد آن کمک کردهاند.
- 4کتاب بيداري اسالميمباني فلسفي و عملگرايي اسالمي ( جمعي از نويسندگان .) 3 ،اين
کتاب چارچوبي مفهومي براي پيشبرد مباحث نظري مطرح ميکند و پس از آن ضمن نگاهي
گذرا به چگونگي وقوع قيام و به نتيجه رسيدن بيداري اسالمي به وضعيت شماري از اين
کشورها پيش و پس از انقالب ميپردازد .با بررسي شرايط سياسي و اقتصادي موجود،
آموختهها و درسهاي آموزنده براي زندگي سياسي سراسر خاورميانه عربي مطرح ميشود.
- 2کتاب زمينهها و پيامدهاي ژئوپلتيک بيداري اسالمي نوشتۀ اسماعيلي ،نيکو و گل محمدي
(  ) 3در هفت فصل و با بيش از چهار زيرمجموعه به بررسي موضوعاتي چون
گونهشناسي انقالبها ،نظريۀ انقالب ديني و بيداري اسالمي ،ريشههاي تاريخي ،مفهوم
سکوالريسم و....

ميپردازد.

نويسندگان با نگاهي کالن به انقالب اسالمي ،بيان ميکنند که حرکت و آثار انقالب اسالمي
ايران در چارچوب مرزهاي يک کشور خالصه نميشود ،بلکه ديدگاهي فراملي دارد .آ نان با
اشاره به صدور انقالب ،به ويژه در منطقۀ خاورميانه ،مدعياند که تفکر و طرح امام خميني(ره)
با ارائۀ الگوي عملي و نظري از جمهوري اسالمي توانست هويت سياسي و ديني جديدي
براساس ارزشهاي ديني به مسلمانان ببخشد و با زنده نگهداشتن حضور مردم در عرصههاي
مختلف زمينۀ مشارکت و حق تعيين سرنوشت مردم را فراهم کند.
- 6حسيني  ،عارف(  ) 3در کتاب بهار عربي در پرتو بيداري اسالمي تالش کرده تا اخبار
کشورهاي مصر ،تونس و ليبي را با تأکيد بر اسالمي بودن خاستگاه تحوالت در اين کشورها
تحليل کند .زيرا که آغاز اعتراضات با نماز جمعه و از مساجد شروع شده است .اثرگذاري
قرآن و حديث در ظهور اين تحوالت را شاهدي بر اسالمي بودن آنها گرفته و سپس پيروزي
اسالمگرايان در تونس و مصر پس از انقالب را به عنوان داليل اسالمي بودن تحرکات منطقه
دانسته است.
 - 3شيرودي(  ) 3در مقالۀ «انقالب اسالمي و بيداري اسالمي(تأثيرگذاري و نمونهها)» ،ضمن
تعريفي از بيداري اسالمي و قدمت آن ،که در اثر استعمار ناديده گرفته شده است و
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اثرگذاري انقالب اسالمي بر بيداري اسالمي با ذکر جملههايي از امام(ره) مانند عبارت :اين
نهضت را نهضت ايراني نميدانيم بلکه نهضت اسالمي و نهضت مستضعفين در مقابل
مستکبرين است ،اثرگذاري اين انقالب بر بيداري اسالمي را عنوان ميکند .در فراز آخر اين
مقاله به ذکر دو مصداق از اثرگذاري انقالب اسالمي در لبنان و فلسطين اشاره ميکند.
کتاب بازگشت به اسالم؛ ماهيت بيداري با موضوع بيداري اسالمي ،به کوشش عباسي و
صحاف (  ) 3به بازخواني هويت و مباني بيداري اسالمي امام خميني(ره) و به چالش کشيدن
مدل انقالبها و جنبشهاي کمونيستي و سيوساليستي غربي و شرقي و نيز ارائۀ راهکارهاي
تحقق پيروزي و شناسايي شيوههاي انحراف توسط انديشمندان اسالمي ،از ثمرات بيداري
اسالمي در ميان انديشمندان و فرهيختگان مسلمان ميپردازد .نويسندگان کتاب با تأکيد بر
اسالمي بودن ماهيت انقالبهاي منطقه ،با پرداختن به تاريخچۀ بيداري اسالمي ،نظريههاي
مطرح دربارۀ سرآغاز بيداري اسالمي حقيقي را مورد نقد قرار داده و تأکيد مينمايند که سرآغاز
بيداري اسالمي حقيقي در جهان اسالم ،انقالب امام خميني (ره) است که داراي همۀ ارکان و
ويژگيهاي يک بيداري اسالمي حقيقي است.کتاب بيداري اسالمي و نقش رسانۀ ملي نوشتۀ
رياحي (  .) 3از نظر نويسنده ابزارهاي ارتباطي به مثابه کارگزاران فرهنگي در شکلدهي به
افکار عمومي و ذهنيتها ،تأثيري بيبديل دارند .به همين دليل تحوالت منطقۀ خاورميانه و
شمال آفريقا که اسالمگرايي مهمترين عامل آن بود ،بسترهاي تبليغي بسيار عميقي را براي
ديپلماسي رسانهاي جمهوري اسالمي ايجاد کرد که با وجود قدرت باالي شبکههاي رقيب رسانۀ
ملي کارنامهاي درخشان از عملکرد حرفهاي خود به جاي گذارد.

رویکرد نظری
رويکرد نظري و روشي در تحليل و تبيين ارکان تحقيق را تحليل گفتمان تشکيل ميدهد .قبل
از تشريح رويکرد نظري تحقيق بايد تأکيد شود که اين نوشتار به جد بر اين باور است که ميان
مبناي فلسفي و هستههاي معرفتشناسي نظريۀ گفتمان و گفتمان بيداري اسالمي گسستي
پرنشدني وجود دارد .از اين رو ،اين مقاله در صدد است تا نظريۀ مذکور را به منزلۀ چارچوب يا
قالبي براي ترسيم گفتمان بيداري اسالمي بهکار بندد .بنابراين از بسياري از مباحث هستيشناسي
و شالودههاي يکدست ساز نظريۀ گفتمان که پاي در اقليم فلسفي و معرفتشناسي ديگري
دارند دوري جسته است .هدف صرفاً آن بوده تا با استفاده از سازوکارهاي نظريۀ گفتمان
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چارچوبي براي بسط مفاهيم و تحليل عناصر گفتمان بيداري اسالمي از ديدگاه رهبر انقالب
فراهم آيد و در شاکلۀ معرفتي و نظري ايشان عناصر آن به هم متصل و الحاق شوند.

گفتمان
واژۀ گفتمان را اولينبار داريوش آشوري در مقالۀ «نظريۀ غرب زدگي و بحران تفکر در ايران» به
کار برده است (آشوري .)426 : 63 ،گفتمان به معنايي فراتر از گفتگو در قالب يک متن يا
بهطور شفاهي اشاره دارد .گفتمان به معناي سخن کاوي ،تحليل کالم و تحليل گفتار نيز بهکار
برده ميشود .ازجمله معادلهايي که براي اين مفهوم در زبان فارسي به کار برده شده ميتوان از
گفتار ،سخن ،وعظ و خطابه ،درس و بحث ،مقال و گفتمان نام برد (عضدانلو .) 4 : 31 ،از
ديدگاهي ديگر ،گفتمان همان زبان اما در وجه اجتماعي ارتباطي آن است (بشيريه: 33 ،

.) 3

تحليل گفتمان
تحليل گفتمان چگونگي تبلور و شکلگيري معنا و پيام واحدهاي زباني را در ارتباط با عوامل
درون زباني (زمينۀ متن) واحدهاي زباني ،محيط بالفصل زباني مربوط و نيز کل نظام زباني و
عوامل برونزباني (زمينۀ اجتماعي ،فرهنگي و موقعيتي) بررسي ميکند (فرکالف: 33 ،

.)3

منظور از تحليل گفتمان تحليل همان قواعد يا اصول نامرئي جهتداري است که ذهنيت
سوژههاي اجتماعي را شکل ميدهد و قطببندي ميکند و اين قطببندي بهطور طبيعي وارد
فضاي اجتماع ميشود.
ميشل فوکو ،فيلسوف فرانسوي ،نقش مهمي درتوسعه و تکوين اين مفهوم داشته و راه ورود
آن را از عرصۀ زبانشناسي به حوزۀ مطالعات سياسي و اجتماعي هموار کرد .ازديدگاه او،
گفتمانها اعمالي هستند که موضوعاتي را که در مورد آنها سخن ميگويند شکل ميدهند .گفتمان
ها موضوعات را ميسازند و در فرايند اين ساختن مداخلۀ خود را پنهان ميکنند .گفتمانها نه تنها
مربوط به چيزهايي است که ميتواند گفته يا دربارهاش فکر شود ،بلکه دربارۀ اين نيز هست که چه
کسي در چه زباني و با چه آمريتي ميتواند صحبت کند (.)foucault, 334: 43
رويکردهاي تحليل گفتمان به دو دسته تقسيم ميشوند :رويکردهاي انتقادي و رويکردهاي
غير انتقادي.
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رويکردهاي انتقادي ازرويکردهاي غير انتقادي عالوهبر توصيف کردارهاي گفتماني ،در
نشان دادن اينکه گفتمان چگونه توسط روابط قدرت و ايدئولوژي شکل ميگيرد و اثرات
ساختاري گفتمان بر روي هويتهاي اجتماعي ،روابط اجتماعي و نظام دانش و عقايد ،با
رويکردهاي غير انتقادي متفاوتاند

).), ,fairclough, 1993: 12

تحليلگفتمان انتقادی
تحليل گفتمان انتقادي شاخۀ علمي بين رشتهاي در زبانشناسي است که نقش زبان در سياست
و اجتماع را بررسي ميکند .تحليل گفتمان انتقادي در پي ناتواني تحليل گفتمان در ورود به
بسياري از حوزهها ،ظاهر شد و اعتراضي به تحليل گفتمان توصيفي است .تحليل انتقادي
گفتمان رويکردي در تحليل گفتمان است که زبان را همچون عملي اجتماعي در نظر ميگيرد و
به راههاي روشن شدن ارتباط ايدئولوژي و قدرت از طريق زبان ميپردازد و بطور ويژه ،به
موضوع نابرابري عالقمند است ( .)Ellece and Baker, 2011: 20موضوع اصلي تحقيق در
تحليل گفتمان انتقادي هم کارکردهاي گفتماني است که بازنماييهايي از جهان ،سوژههاي
اجتماعي و روابط اجتماعي از جمله روابط قدرت را برميسازد و هم نقشي که اين کارکردهاي
گفتماني در پيشبرد منافع گروههاي اجتماعي ايفا ميکنند (.)Jorgensen&Philips, 2002: 74
نورمن فرکالف رويکرد تحليل گفتمان انتقادي را رويکردي تعريف ميکند که تالش دارد
به نحوي نظاممند به تحقيق دربارۀ روابط مهم عليت و تعيينکنندگي ميان الف)پراکتيسهاي
گفتماني ،رخدادها و متون و ب) ساختارها و روابط و فرايندهاي گستردهتر اجتماعي و فرهنگي
بپردازد و اينکه چگونه اين متون توسط قدرت بهطور ايدئولوژيک شکل داده ميشوند و وارد
عرصۀ مبارزۀ قدرت ميشوند (2

.)Fairclough, 33 :

از منظر تحليل گفتمان ،نويسنده يا مؤلف متن از گفتمانهاي از پيش موجود استفاده ميکند
و متن را توليد ميکند .مصرفکنندگان متن نيز وقتي متن را ميخواهند تفسير کنند از گفتمانهاي
که در دسترس دارند براي مصرف آن متن استفاده ميکنند .در اين معنا ،نحوۀ توليد و مصرف
متن طبق گفتمانهايي در دسترس است .يعني هر گفتماني را بايد با چارچوب ساير گفتمانها
درک کرد (.)Mariesmith, 333: 32
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1critical discourse analysis
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نظریۀ گفتمان
نظريهاي را که ارنستو الکالو و شانتال موفه در کتاب هژموني و استراتژي سوسياليستي،
صورتبندي کردهاند نظريۀ گفتمان ميگويند .ظهور نظريههاي جديدي همچو هرمنونتيک،
پساساختارگرايي و نگرش نو آنها به رويکردهاي جديد سياست ،سوژه و اجتماع راه ورود نظريۀ
تحليل گفتمان در وادي علوم سياسي را گشود.
الکالو و موفه مدعياند هرچيزي براي فهم شدن بايد در ارتباط با چيزهاي ديگر و در يک
چارچوب يا به عبارت ديگر ،بايد در قالب يک گفتمان قرار گيرد تا معناي خود را دريابد وگرنه
خارج از گفتمان معناي آن قابل درک نميباشد .از ديدگاه آنان ،هويت ارتباطي است و طي عمل
مفصلبندي هويت نشانهها تعديل يا تعريف ميشود .در قاموس نظريۀ گفتمان ،مفصلبندي
عملي است که ارتباطي ميان عناصري برقرار کند که در نتيجۀ آن عمل ،هويت آن عناصر اصالح
يا تغيير ميکند .الکالو و موفه کليت ساختاريافتۀ ناشي از عمل مفصلبندي را گفتمان گويند.

عناصر اصلی نظریۀ گفتمان
بعد یا وقته
از منظر الکالو و موفه ،هر مفهوم وقتي در گفتماني قرار گيرد بعد يا وقته 4و اگر در هيچ
گفتماني مفصلبندي نشده باشد عنصر

نام ).) laclau & mouffe, 2001: 105

دال مرکزی
مرکز منسجمکننده و برساخت شدهاي ،که مواضع مبتني بر تفاوت که همان بعد يا وقتهاند ،را
اطراف خود سامان ميدهد دال مرکزي 2يا نقطۀ گرهگاه گويند .به عبارتي هر گفتماني تالشي
است براي تعيين قلمرو گفتماني تا با متوقف کردن تفاوتها ،برساخت يک مرکز را ميسر سازد.
الکالو و موفه اين نقاط گفتماني را نقاط گرهگاهي مينامند (همان:

).

قابليت دسترسى
قابليت دسترسى يعنى در دسترس بودن در زمينه و موقعيتى که هيچ گفتمان ديگرى خود را به
عنوان جايگزين واقعى و هژمون نشان نداده است.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
Ernesto laclau and chantal mouffe
Theory of discourse
Articulation
Moment
Nodal point

1
2
3
4
5
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قابليت اعتبار
قابليت اعتبار به اين معناست که اصول پيشنهادى گفتمان نبايد با اصول بنيادين جامعه ناسازگار
باشد .اما هرچه سازمان جامعه يا گروه بحرانىتر و بىقرارتر باشد ،اصول اساسى آن بيشتر
پراکنده و شکستهتر است .بنابراين اگر اصولى پايدار باشد که بتوانند گروه را منسجم و مشخص
سازد گفتمانها نمىتوانند با آنها از در ستيز در آيند(حسينيزاده.) 1 : 3 ،

برجستهسازی و حاشيهرانی
اين دو مفهوم با مفهوم تخاصم و غيريتسازي ارتباط دارند .در منازعات گفتماني ،هر گفتمان
با برجسته کردن نقاط قوت خود و نقاط ضعف رقيب و با به حاشيه راندن نقاط ضعف خود و
نقاط قوت رقيب ،سعي در کشيدن هالهاي از قدرت دستنايافتني به اطراف خود دارد .برجسته
سازي و حاشيهراني ،شيوهاي براي حفظ و استمرار قدرت و دوام هژمونيک گفتمان است.

ضدیت و غيریت
گفتمانها اساساً در ضديت و تفاوت با يکديگر شکل ميگيرند .هويتيابي يک گفتمان ،صرفاً
در تعارض با گفتمانهاي ديگر امکانپذير است .روز را تنها در تعارض با شب ميتوان درک
کرد .هويت روز وابسته به شب است و برعکس .هويت تمامي گفتمانها ،منوط و مشروط به
وجود غير است از اينرو گفتمانها همواره در مقابل خود غيريتسازي ميکنند (کسرايي و
پوزششيرازي. ) 43 : 33 ،

منطق همارزی و منطق تفاوت
منطق همارزي منطق سادهسازي فضاي سياسي است درحاليکه منطق تفاوت منطق بسط و
افزايش پيچيدگي آن است .منطق هم ارز قطب جانشيني را توسعه ميبخشد  -به عبارت ديگر،
عناصري که جانشين يکديگر ميشوند -بنابراين از شمار مواضعي که محتمالً ميتوانند با هم
ترکيب شوند ،ميکاهند .گفتمانها از طريق زنجيرۀ همارزي ،تفاوتهاي موجود در ميان عناصر
را از بين ميبرند و بهنوعي وحدت و انسجام ميان آنها کمک ميکنند .در اين معنا ،عناصر
خصلتهاي متفاوت و معناهاي رقيب را از دست ميدهند و در معنايي که گفتمان ايجاد ميکند
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Logic equivallance
2 Logic diferences
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منحل ميشوند .اما در واقع هيچگاه همارزي نميتواند به حذف کامل اين تفاوتها بيانجامد
(حسيني زاده .) 3 : 3 ،درمقابل ،منطق تفاوت به خصلت تکثر در جامعه اشاره دارد و مي
کوشد از طريق تأکيد بر تفاوتها زنجيرۀ همارزي را درهم بريزد و نوع جديدي از مفصلبندي
ايجاد کند .بنابراين ،منطق همارزي شرط وجودي هر صورتبندي نو است.

مواضع سوژگی و سوژگى سياسى
موقعيت سوژه درون ساختار گفتماني را مواضع سوژگي گويند .در نظريۀ گفتمان مواضع
سوژگي نسبت به سوژه اصالت دارد چون اين موقعيت است که هويت فرد را ميسازد بنابراين
مواضع سوژگي خصلتي کامالً گفتماني دارند  .مفهوم سوژگى سياسى نيز به شيوههايى اشاره
دارد که افراد به عنوان عامالن اجتماعى عمل مىکنند.

بیقراری
تزلزل در معناي نشانه را بيقراري ميگويند .اين بيقراري ميتواند در معناي يک نشانه يا يک
گفتمان باشد .گفتمانها همواره در حالت بيقراري بهسر ميبرند .بيقراري ناشي از فروپاشي
هژموني گفتمانهاست که نشان از روي کار آمدن گفتمان رقيب دارد(رباني و ميرزايي: 3 ،
 .)43نقطۀ انعقاد گفتمانهاي جديد در هنگامۀ بيقراري گفتمانهاي رقيب بسته ميشود.

حوزۀ گفتمانگونگى
براى اشاره به فضاى خارج از گفتمان ،الکالئو و موفه از اصطالح حوزۀ گفتمانگونگى استفاده
مىکنند .حوزۀ گفتمانگونگى اشاره به حوزهاى دارد که يک دال پيش از مفصلبندى شدن در
يک گفتمان در آن قرار دارد .اين حوزه ،فضاى بدون ساختى است که در آن دالهاى بسيارى
وجود دارند (سلطاني62 : 3 ،

).

سوژۀ فراتعينپذیر
سوژههاي فراتعينپذير سوژههايي هستند که در معرض فروکاست شدن سوژگي و عامليت
سياسيشان در ساخت گفتمانهاي گوناگون و معارض ميباشند (.)Jorgensen, 2002: 42
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1dislocation
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دال تهی
دالهاي تهي همان دالهاي لبريز از معنا ميباشند که توسط گفتمان مسلط طرد شدهاند .دالهاي
تهي را به اين دليل م توان در فروپاشي گفتمانهاي غير به کار بست که نواقص گفتمان رقيب
را نشان ميدهند و عامل پويش جامعه و سياستاند (.)laclau : 334 ، 21-43

رویکرد ترکيبی روش تحقيق
نظريۀ الکالو وموفه مباني منسجم و مهمي در سطح تحليل مسائل کالن ،براي هويتيابي سوژه
و گفتمان ارائه ميدهد .ازاين رو براي تحليل رخدادهاي سياسي و اجتماعي در سطح کالن مفيد
است .اما از آنجايي که فاقد ابزارهاي خرد براي تحليل زباني است در سطح خرد فاقد کارايي
است .مثالً نميتواند تشريح کند که چگونه گفتمانها در يک نزاع معنايي توسط زبان سعي
ميکنند گفتمان مقابل خود را به حاشيه برانند .يا شالوده شکني دال گفتمان مقابل و هژمونيک
ساختن مفصلبندي چگونه صورت ميپذيرد .از طرف ديگر ،نظريۀ زبانشناسي انتقادي نورمن
فرکالف بر عکس نظريۀ گفتمان قادر است چگونگي کاربرد زبان در انتصاب مدلولي به دالي يا
چگونگي شکلگيري جهتگيري سياسي و فکري خاصي را نشان دهد .ولي از تحليل مسائل در
سطح کالن ،ناتوان است .استفاده از ابزارهاي تحليل زباني مبتني بردستور نقشگراي هاليدي در
قالب زبانشناسي نقشگرا به راحتي ميتواند چگونگي کارکردهاي ايدئولوژيک زبان را نمايان
سازد( سلطاني .) 13 : 33 ،با ترکيب اين دو رويکرد ،نظريۀ گفتمان نزاع معنايي ميان
گفتمانها براي تثبيت معناي نشانه را نشان ميدهد واز آنجايي که يکي از راههاي اين تثبيت معنا
از طريق زبان است ،براي تحليل کارکردهاي زبان در چگونگي تثبيت معناي نشانهها يا انتساب
مدلولي به دالي در تحليلي متن ميتوان از رويکرد فرکالف که بر اساس دستور نقشگراي
هاليدي استوار است استفاده کرد .با ترکيب اين دو نظريه ميتوان در بررسي متون به طور
همزمان هم به تحليل سطح کالن و هم به تحليل سطح خرد رسيد و ادعاهاي نظريۀ گفتمان
الکالو و موفه را با تحليلهاي زباني تقويت کرد .تلفيق اين دو نظريه در اين تحقيق ،دلبخواهانه
نبوده بلکه بر اساس رويکرد برخي صاحبنظران اين حوزه همچون يورگسن و فيليپس( : 11
 ) 34- 2صورت پذيرفته است .آنها به اين نتيجه رسيدهاند که براي تحليل گفتمان مسائل
سياسي و اجتماعي ميتوان نظريۀ الکالو و موفه را با عناصر و مفاهيمي از نظريۀ تحليل انتقادي
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فرکالف در کنار هم استفاده کرد .فرکالف نيز پيشنهاد کرده که در تحليل متني ميتوان از عناصر
نظريۀ الکال و موفه استفاده کرد ).(FairclougT 2003: 228
در اين راستا در تحقيق فوق ،تمرکز اصلي بر برجستهسازي و حاشيه راني ،ساخت هژموني
گفتمانها ،تخاصم و عينيتيابي است که در سخنرانيها و آثار مکتوب رهبر انقالب نمود يافته
است تا نزاع معنايي حول دالها و نقاط کانوني آنها با گفتمان غير ،به تحليل گذاشته شود .بنابر
ديدگاهي در يک تحقيق با حجم زياد(در اين تحقيق تحليل بيش از هفتاد متن از سخنان رهبر
انقالب ) هيچ ضرورتي براي ارائۀ متون مورد بررسي در گزارش تحقيق وجود ندارد

Gee,

) .)2000: 96بنابراين آوردن همۀ متون تحليل شده به دليل حجم باالي متون و تحليل آنها در
تحقيق حاضر ميسر نميباشد.
رهبر انقالب ،به مثابه يک متفکر ،با نگاهي عميق و راهبردي در مسئلۀ بيداري اسالمي تعمق
کرده است .در اين مورد ايشان کوشيده است تا با «مفهومسازي» ،شالودۀ اين گفتمان را
صورتبندي کند .رهبري در سخنرانيهاي گوناگون به عناصر و مفاهيم يا به اصطالح تحليل
گفتمان به دال هاي کليدي اين گفتمان بطور مکرر اشاره کرده و کوشيده است تا ساخت تئوريک
و عملي اين گفتمان را روشن سازد .بدين منظور هم طليعههاي گفتمان بيداري اسالمي و عينيت
يافتن آن در واقعيت و هم رويکردهاي تکميل و به مقصود رسيدن آن را با هم لحاظ کرده است.
به بيان ديگر در انديشۀ ايشان ،اين گفتمان ماحصل ديالکتيک واقعيت و ايدهال يا واقعيت و
آرمان است که هر دو در هندسۀ معرفتي ايشان اصالت خود را از مکتب نجاتبخش اسالم
گرفتهاند .واقعيت به عنوان پديدهاي محسوس و قابل رويت و آرمان به عنوان کوشش در جهت
رويتپذير کردن افق گفتمان فوق و آگاهي دادن در جهت تشکيل و توفيق آن.
طبق رويکرد تحليل گفتمان ،همۀ گفتمانها در بستر جدال با «دگر بود» خود شکل ميگيرند
و هر گفتماني در برابر نظامهاي معرفتي و سياسي و اجتماعي خصم و رقيب خود به قيام
برميخيزد .در اين طغيان و شورش،

گفتمان تالش ميکند سوژههاي اجتماعي را با خود از

خفقان مرارتبار رنج زيستن برکشد و تنگي و تنگدستي گفتمان پيشين را نشان دهد و ضعفها
و ناکارامديهاي آن را در معرض انظار عموم افکند .بر همين قياس ،گفتمان بيداري اسالمي نيز
به چالش با گفتمان هژمونيک جهان برخاسته است .گفتمان بيداري اسالمي در اين چالش نابرابر
در به زير کشيدن گفتمان معارض بسيار توفيق يافته و توانسته است اصول بنيادين گفتمان رقيب
را به محاق ناکارآمدي و عدم مشروعيت بکشاند .آنچه که در توفيق يک گفتمان بسيار مؤثر
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ميباشد نقش رهبران فکري و سياسي حامي گفتمان فوق است .بدون شک ،رهبر انقالب به
عنوان ولي امر مسلمين جهان وظيفۀ گرانسنگ خويش را در اين توفيق به خوبي ايفا کرده
است .يکي از مهمترين و شايد بزرگترين دغدغههاي مهم ايشان ،حتي قبل از پيروزي انقالب
اسالمي ايران ،بيداري اسالمي و تشکيل تمدن اسالمي است .کتاب آينده در قلمرو اسالم سيد
قطب نويسندۀ مصري و ترجمۀ اين کتاب و مقدمهاي که رهبري بر آن نوشته است ،بهطور
کامل ،دورنمايي ذهني ايشان را که با عباراتي همچون «گرايش عموم طبقات به اسالم» «،بازيافتن
موقعيت واقعي و جهاني شدن اسالم» و. ...عنوان شده را نمايان ميکند(سيد قطب ،مقدمۀ
مترجم .) 63 :به نظر چنين ميرسد از آنجايي که مصر در آن دوران ،داعيهدار بيداري اسالمي
بوده و از کشورهاي ديگر در عرصۀ سياسي و فرهنگي از غناي بيشتري برخوردار بوده ايشان
متوجه آثار انديشمندان آن سرزمين شدهاند (يوسفي.) 2 : 3 ،
رهبر انقالب در مقام ايدئولوگ بيداري اسالمي  ،در آثار مکتوب و در سخنرانيهاي
گوناگون چارچوب تئوريک منحصر به فردي در مورد بازخيزش مکتب اسالم ارائه کرده که با
توجه به جامعيت مفاهيم آن حول مفهوم محوري «ايجاد تمدن اسالمي» و همگوني اين مفاهيم
براي نيل به آن هدف اصولي و مهم ميتوان اين چارچوب تئوريک را يک گفتمان ناميد .در
اديبات رهبر انقالب ،دالها در نسبتي روشن با کليت گفتمان يبداري اسالمي شعاعها و نقاط
قوت اين گفتمان را تشکيل ميدهند و در بستر گفتمان آرايش مييابند.
تحليل متون نشان داد که رهبري در شيوۀ گفتاري خود تالش کرده تا جريان مقابل بيداري
اسالمي را به عناويني منفي همچون «ظالم و مستکبر» طرد و به حاشيه براند و مفاهيم زايايي
بيداري اسالمي مانند «امام خميني (ره)»« ،مسئلۀ فلسطين»« ،جنبش نرم افزاري توليد علم» و
«حوزههاي علميه» و ...را با عناوين مثبت و نيرودهنده و عامل تعالي و حرکت برجسته سازد.
بنابراين در عبارات مورد استفادۀ ايشان انقالب اسالمي ايران و کشورهاي محروم ،بهويژه
فلسطين و هر کشور ديگري که در برابر سيطرۀ استکبار ايستادگي ميکند ،در زنجيرهاي هم ارز
همگون شدهاند و کثرت تفاوتهاي آنها در ظرف انقالب اسالمي کمينه و با هم متحد شدهاند.
هانگونه که قبال تشريح شد ،در منطق يا زنجيرۀ همارزي گفتمانها تالشميکنند تفاوتهاي
موجود را پنهان کنند و جامعه را يکدست نشان دهند .زنجيرۀ همارزي بدين معناست که در
فرايند مفصلبندي ،نشانههاي اصلي در يک زنجيرۀ معنايي ،با نشانههاي ديگر ترکيب ميشوند و
در مقابل يک غير ،که به نظر ميرسد آنها را تهديد ميکند ،قرار ميگيرند ).(Devos, 2003: 165
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در برابر منطق همارزي ،منطق تفاوت قرار دارد که بر اختالفات و نقاط تفارق زنجيرههاي
هويتي گوناگون اجتماعي و سياسي تأکيد ميکند و تأکيد بر نقاط اختالف و تمايز گفتمانها به
فروپاشي شالودۀ گفتمان يا ساخت فکري و سياسي کمک ميکند .منطق تفاوت بر اختالفات و
تفاوتها و تمايزها تمرکز ميکند تا نظم مفصلبندي گفتمان رقيب را در هم بريزد .اين منطق
بيشتر بر نقاط بحران و آشوب و عامل اختالف تأکيد ميکند و در صدد کاريکاتوريزه کردن
نقاط افتراق است (رباني و ميرزايي.)43 : 3 ،
از اين ديدگاه رهبري تالش کرده است زنجيرۀ تفاوتها و گسستها را در کشورهاي
مستکبر از رهگذر تأکيد بر «نقش دولتمردان آنها در به استبداد و نابودي کشيدن مردم» و «پوچ
و پوشالي خواندن دموکراسيهاي مورد تأييدشان» با عنوان «دموکراسي سکوالر فاقد عدالت،
معنويت و عقالنيت» تقويت کند و قطب استکبار را با ضعفهاي مفرطي مانند فساد و فاقد
پشتوانۀ اجتماعي بازنمايي کند .در اين مورد تأکيدات ايشان را در مورد جنبش وال استريت و
تبعيض نظام سلطه ،که حتي به مردم خودش نيز رحم نميکند ،بايد جدي گرفت .ايشان با گزارۀ
راهبردي «دنياي اسالم مسئله اصلي استکبار» (سخنراني رهبري در  .) 3 /6/ 6اين قطبيت و
تقابل واقعي را افشا و بر تخاصم جوهري و ماهوي اين دو قطب اصرار ورزيده است.
رهبري تالش کرده است تا با تأکيدات مکرر بر «مردم» در مقام سوژههاي اجتماعي نقش
آنها در اين بيداري را پررنگ نشان دهد تا در موقعيتهاي متضادي که حاصل سيطرۀ
گفتمانهاي گوناگون است سوژهها را در درون گفتمان اسالمي باز تعريف و تعديل سازد .در
اين ميان ،تالشهاي مکرر ايشان در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در پي رهانيدن «سوژۀ فرا
تعيين پذير» که در معرض ورود به ساحت گفتمانها و نظامهاي فکري گوناگون است ،از چنبرۀ
گفتمانهاي ديگر و آذينيندي ذهن و قلب سوژه در بطن گفتمان بيداري اسالمي شايسته تأمل
است تا در نزاع معنايي گفتمانهاي رقيب ،گفتمان اسالم برندۀ اين مصاف نابرابر شود.
ايشان بارها و بارها به ساختارشکني گفتمان «استکبار» مبادرت مي ورزد و ميکوشد دالهاي
اين گفتمان را از شمول مفصلبندي آن جدا سازد و بدين طريق با نفي آنها گفتمان بيداري اسالمي
را هژمونيک سازد .در اين راستا در عرصۀ پيشرفت ،ايشان بر پيشرفت همراه با عدالت تأکيد دارند
و ميکوشند معناي سکوالريته و غربزدۀ پيشرفت را به ورطۀ چالش دال «علم همراه با دين» يا
«پيشرفت همراه با عدالت» بيفکنند و اينچنين به تفوق و برتري مفاهيم گفتمان خودي ياري رساند.
تحليل متون نشان داد رهبر انقالب علم را انحصار نظام معنايي گفتماني که مبتني بر «سيانتيسم»
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است خارج و ضمن ساختزدايي از اين نظام معنايي ،با عبارت «علم در کنار دين» وجوه گفتمان
خودي و رويکرد آن را هويتي متقابل مي بخشد .ايشان در تداوم منفصل کردن دقيق مفصلبندي
رقيب از مفاهيم غير و بيگانه ،که به فروپاشي گفتمان مربوط ميانجامد ،با بيان عبارت «پيشرفت
غرب از مباني معرفتي آن نشئت گرفته است و اين مبنا نامشروع است» (ديدار با اساتيد و
دانشجويان کردستان  ) 33/ / 3به شالودهشکني کليت و زير ساخت پيشرفت غربي و همۀ
ارکان و ابعاد آن پرداخته است و با نامشروع خواندن آن مبنا ،انگارۀ «علم و پيشرفت غربي» را
طرد و فاقد ارزش از نظر اسالم و بيداري اسالمي خوانده است.
در سطح ديگر مفهومسازي رهبر معظم انقالب از بيداري اسالمي ،ايشان ميکوشد شالوده و
بنيان دموکراسيهاي غيراسالمي و مانيفست مروجان و سردمداران آنها را مورد نقد جدي قرار
دهد .رهبري با سخن گفتن از «منطق و راه ومانيفست امام» که نگذاشت اين انقالب در هاضمۀ
قدرتها و جريانهاي سياسي مسلط هضم شود (بيانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام
خميني ره ،) 3 / / 4 ،امام و نظام جمهوري اسالمي را که تحقق عملي «منطق ،راه
ومانيفست امام» است را منزلتي استعاليي و شأن و مرتبتي هژمونيک بخشيده است .بنابراين با
فروپاشي اين مفاهيم ،دورنمايي فراتر از اصول و مؤلفههاي «قدرتها و جريانهاي سياسي
مسلط» و گفتمانهايي همچون ليبرال دموکراسي را به پيشگاه انديشه و نظامسازي سياسي
اجتماعي آورده و با اذعان به الگو بودن انقالب اسالمي به عنوان کانون بيداري اسالمي (ديدار
با مسئوالن ) 3 / / 6 ،اين کانون را شايستۀ تأمل و فراخور تأسي عنوان ميکند.
تحليل متن روشن ساخت که از نقطهنظر رهبر انقالب ،غرب در صدد باز تعريف و تعديل
ارکان اساسي گفتمان بيداري اسالي در يک نظام معنايي و به تبع سياسي و اجتماعي دهشت
افکن ميباشد .در اين راستا ،کوشش استکبار آن است که به شالودهشکني گفتمان بيداري
اسالمي و باز تعريف مفاهيم آن با روح و محتوايي جعلي اهتمام ورزد و از منظر تئوريک و
پراکتيک اين گفتمان را قلب ماهيت سازد تا در عرصۀ انديشه و نيز واقعيت اجتماعي به هراسي
بنيادين دست يازد و گفتمان بيداري اسالمي را از « امتياز دسترس بودن» خارج کند .رهبر
انقالب در متن زير شيوۀ مفهومبندي و ايجاد تقابلهاي مفهومي ميان «ما» و «آنها» و کشف و
افشا کردن رويکرد رقيب را را به خوبي نمايان کرده است :
«غرب در دههاي بيداري اسالمي به تاکتيک «بدل سازي و توليد نمونههاي تقلبي» دست زده
تا عمليات «تروريزم ضد مذهبي» را به جاي «شهادت طلبي»« ،تعصب و تحجر و خشونت» را به
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جاي «اسالمگرايي و جهاد»« ،قوميتگرايي و قبيله بازي» را به جاي «اسالمخواهي و
امتگرايي»« ،غربزدگي و وابستگي اقتصادي و فرهنگي» را به جاي «پيشرفت مستقل»،
«سکوالريسم» را به جاي «علمگرايي»« ،سازشکاري» را به جاي «عقالنيت»« ،فساد و هرج و مرج
اخالقي» را به جاي «آزادي»« ،ديکتاتوري» را به نام «نظم و امنيت»« ،مصرفگرايي ،دنيازدگي و
اشرافيگرايي» را به نام «توسعه و ترقي»« ،فقر و عقبماندگي» را به نام «معنويتگرايي و زهد»
قلمداد کند»(.) 31 / / 4
همانطور که در متن نمايان است ،رهبر انقالب با شناسايي اين تاکتيک ،درصدد است در
سطح سلبي با هجوم بردن به دالهاي برساخت شدۀ گفتمان «غير» ،در سطحي ايجابي به «حک
مفاهيم مفصلبندي گفتمان خودي» اهتمام ورزد .درمتن فوق ،ايشان به طور همزمان هم
شالودهشکني مفاهيم گفتمان غير را در دستور کار قرار داده و هم با برانداختن مفاهيم و دالها
در جغرافياي گفتماني رقيب ،به مدلول مورد نظر گفتمان خودي هويت داده است .رهبري در
اين جهت سعي کرده تا ضمن برمال کردن دسيسههاي استراتژيکي و تاکتيکهاي بدلسازي
استکبار ،ماهيت تخاصمآميز عناصر اصلي «گفتمان خودي» و «گفتمان غير» در برابر هم قرار
دهد .تحليل شيوۀ گفتار رهبري نشان داد که جبهۀ استکبار عالوهبر طرحريزي پادگفتمان
سکوالر ،درصدد صورتبندي گفتماني با چهرۀ خشن براي بيداري اسالمي است که به جاي
مفاهيم خالص اسالمي ،مفاهيمي هراسناک و عقب نگهدارنده و ترسيمگر فضايي زشت و
رخوتآور را در کانون انگارههاي ديني قرار داده است.
تحليل متون نشان داد گفتمان بيداري اسالمي در کالم رهبري حول تقابلي شديد ميان
«انقالب اسالمي» به عنوان کانون بيداري اسالمي و «استکبار جهاني» بهويژه آمريکا و دسيسههاي
مبلغان سياستها و طرحهاي آمريکايي چه در داخل و چه در خارج صورتبندي شده است.
تا آنجايي که ايشان شکست ايران را شکست الگوي بيداري اسالمي و شکست اسالم عنوان
ميکند (  .) 3 /3/قرار دادن دال استکبار در آوردگاه دال اسالم يکي از مصرانهترين
تالشهاي رهبر انقالب براي ترسيم تخاصم راديکال اين دو گفتمان است .در نظام فکري
رهبري ،در هر گزارهاي که ردي از مفاهيم گفتمان بيداري اسالمي ديده ميشود ردپايي از
استکبار جهاني نيز به عنوان تهديد کنندۀ آن وجود دارد که براي انديشمندان و سياستمداران
ايران اسالمي قابل تأمل است .با آگاهي به اين اصل اساسي است که رهبر انقالب جامعهسازي و
مدنيتسازي بدون دشمن را غيرممکن ميدا نند( .) 3 /3/
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تحليل متون نشان داد رهبري بهشدت در صدد شالودهشکني دال «دموکرسي غربي» است و
در اين راه توضيح و تشريحهاي ايشان کامالً متقن و مستند است .در عين حال ،ايشان با
صداقت و وفاداري خاص به «راه امام» در صدد است دال مردمساالري ديني را تئوريزه کند .در
سطحي گستردهتر ،در تالش براي هژمونيک شدن گفتمان بيداري اسالمي ،ايشان در نقد به
مديريت کنوني جهان که آن را مديريت نظام سلطه ميخواند از الگو ،فرم و مدل «مشارکت
دموکراتيک جهاني» به عنوان بديلي براي «مديريت ظالمانۀ جهان» سخن ميگويد که اتاق فرمان
را از چند کشور غربي باز پس ميگيرند (.) 3 / /3
اما در مورد دال «فلسطين مسئلۀ محوري جهان اسالم» رهبر انقالب يکي از پيامدهاي
بيداري اسالمي را انتفاضۀ فلسطين ميداند .گفتۀ رهبري با عنوان «مسئلۀ فلسطين فوريترين
مسئلۀ جهان اسالم» ( ) 33 / / 4وکثرت قابل توجه عبارات ايشان با عناوين مثبت در
حمايت از مردم فلسطين و برجستهسازي ايمان ،اعتقادات و مقاومت مردم فلسطين و تأکيد
صريح بر حمايت از آنها ،که در زنجيرۀ هويتهاي همارز به قرار دادن آنها در ساحت هويتي
انقالب اسالمي ايران توسط ايشان منجر شده ،نشان از اهميت اين موضوع براي بيداري اسالمي
و بهويژه انقالب اسالمي ايران دارد .در برابر ،ايشان با بازنمايي کردن رژيم اشغالگر قدس با
عباراتي بسيار منفي همچون «سگ هار منطقه»« ،رژيمي جعلي»« ،وحشي» و ...اين رژيم را در
قطب حاشيهاي متن قرار ميدهد و به شدت طرد ميکند .ايشان با اين رويکرد مجدداً در دو
قطبي ظالم و مظلوم و مستضعف و مستکبر بهطور آشکار جانب مستضعفين را ميگيرد .دو
قطبياي که در بيان ايشان چنين توصيف شده است :دو قطبي مستضعفين به رهبري جنبش
مسلمين و مستکبرين به رهبري آمريکا و ناتو و صهيونيسم ( .) 31/ / 4همانطور که روشن
است در فضاي ذهني و فکري ايشان تمام ساحتها و نظامهاي سياسي در دو حوزۀ حق و باطل
قرار دارند .جايي ميانه براي سياستبازي و دغلکاري و التقاط و «نه اين بودن و نه آن بودن» يا
«هم اين بودن و هم آن بودن» وجود ندارد .از منظر ايشان ،گفتمان شر گفتمان نابودشدني و
سرنوشت محتوم آن دفن شدن در گودال تاريخ است و از نظر جهانبيني اسالمي ،صلح بر فساد
غلبه خواهد کرد (

.) 33/3/

بيانات رهبري نشان داد که غايت تفکر معرفتي ،اجتماعي و سياسي ايشان «تشکيل امت
واحدۀ اسالمي و ايجاد تمدن اسالمي با تکيه بر دين ،اخالق ،معنويت ،عدالت و عقالنيت»
است .در اين سطح ،ايشان رويکرد خويش را در برابر موج متحجر و قشريگرايي از يک سو و
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آرمان هضم شدن در نظام جهاني استکبار ،بهويژه آمريکايي شدن ،از سوي ديگر قرار داده است
و با تعريف مفاهيمي از جنس انقالب اسالمي ايستادگي در برابر اين موج را حياتي خوانده
است .در تدوين اين رويکرد ايشان از «ايجاد تمدن اسالمي» و بيداري اسالمي به عنوان «موج
سوم» ياد ميکند .موجي که حکم کليدي و بنيادين «نه شرقي و نه غربي» در سراسر پيکرۀ آن
نمايان است .حکم و شعاري که عامل تمايز انقالب خميني(ره) است که «کوثري اللهي و
باالترين شاخصي» است که آغازگر جريان بيداري اسالمي بودهاند (بيانات در خطبههاي نماز
جمعه حرم امام خميني ره .) 33/ / 4 ،در اين راستا ،بهطور صريح ،بيان ميکند :اسالم ما اين
است ،اسالم معنويت ،عقالنيت و عدالت و در ادامه ،اين اسالم را در برابر دو قطبي اسالم
ليبرال و اسالم طالبانيسم قرار ميدهد ( .) 3 / / 2به عبارت ديگر ،تحليل سخنان رهبري اين
نکتۀ مهم را آشکار کرد که در بيانات ايشان گفتمان بيداري اسالمي در برابر دو جبهه يا
پادگفتمان قرار دارد ) :گفتمان سلطۀ غرب در سطح جهاني که گاهي در داخل کشور نيز در
لفافه بحثهاي تئوريک به ملغمهاي ناهمجوش از اسالم و ليبراليسم دامن ميزند ) گفتمان
متحجر و قشريگراي ارتجاع منطقه که آن نيز آلت دست استکبار جهاني است.

مضامين اساسی پيکربندی گفتمان بيداری اسالمی در کالم رهبری
«امام خميني مظهر بيداري اسالمي»« ،رفتار متناسب با اسالم و معرفي درست اسالم توسط
مسلمين»« ،جامعهسازي و مدنيتسازي اسالمي»« ،وحدتگرايي مسلمانان»« ،دنياي اسالم مسئلۀ
اصلي استکبار»« ،فلسطين محور بيداري اسالمي»« ،ترس استکبار از استقالل ملتها»« ،بيداري
اسالمي بيداري فکر ،انديشه و فرهنگ»« ،اسالم معنويت ،عقالنيت و عدالت» ،نظام سلطه و
تاکتيکهاي فريبندۀ آن« ،مقاومت در برابر زورگويان»« ،تهاجم فرهنگي»« ،مهدويت و بيداري
اسالمي بيداري»« ،بيداري اسالمي مالک حق و باطل»« ،افول آمريکا و فروپاشي هيبت آن»« ،ناتو
و صهيونيسم و آمريکا به عنوان سردمداران نظام سلطه»« ،مغرضين و غافلين داخلي در کنار
دشمن»« ،احياي هويت اسالمي»« ،علم در کنار دين»« ،پيشرفت همراه با عدالت اجتماعي»،
«ارتجاع منطقۀ عامل استکبار»« ،جنبش نرمافزاري و توليد علم» ،حوزههاي علميه و رسالت آنها»،
«تمدن اسالمي مبتني بر معنويت ،عقالنيت و عدالت» مضامين اساسي پيکربندي گفتمان بيداري
اسالمي در کالم رهبري را تشکيل ميدهند .تلقي رهبري نسبت به هر کدام از مفاهيم فوق متأثر
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از نقطۀ کانوني و دال هويتدهندۀ اسالمي است که در انقالب اسالمي ايران تجلي راستين
يافته است.

مفصلبندی گفتمان بيداری اسالمی
تحليل متون آثار و سخنرانيهاي رهبر انقالب نشان داد که در هندسۀ معرفتي ايشان،
صورتبندي بيداري اسالمي از برهه ها يا دالهاي «امامخميني(رض) مظهر بيدارياسالمي»،
«احيا هويت اسالمي»« ،فلسطين مسئلۀ محوري جهان اسالم»« ،جنبش نرمافزاري و توليد علم»،
«ارتقا علم در سايۀ دين»« ،اعتقاد به مهدويت»« ،عدالت اجتماعي»« ،مردمساالري ديني»،
«حوزههاي علميه»« ،مبارزه با تهاجم فرهنگي» و «استکبار ستيزي» حول دال مرکزي و نقطۀ
کانوني «ايجاد تمدن اسالمي بر پايۀ دين ،عقالنيت ،علم و اخالق» انسجام يافته است .در نظام
معنايي و مدل سياسي اجتماعي مورد نظر ،رهبري «تمدن اسالمي» مرکز هويت دهنده به ساير
مؤلفهها و مفاهيم اين شاکلۀ نظري است .تمدن اسالمي افق فراروي انقالب اسالمي و بيداري
اسالمي حاصل از آن است تا آنچه که به عنوان ابزارهاي مفهومي و عملي براي تحق خويش
الزم دارد را برگيرد و رنگ افق مطلوب خويش را بر تمام ساحتهاي فکر  ،فرهنگي ،سياسي و
اجتماعي زند و با آغشته کردن مضامين و باز تعريف مفاهيم آنها با ابتنا بر روح و معناي
خاص خود ،آنها را در مدار هويتي خويش قرار دهد و کليت گفتمان بيداري اسالمي را استقرار
بخشد .در سطوح اين گفتمان ،آنچه که بيشترين تخاصم را به خود اختصاص داده است واژۀ
«استکبار» و به تبع آن آمريکاست که به بيان رهبرمعظم انقالب «بزرگترين دشمن بيداري
اسالمي» و مروج پروژۀ اسالمستيزي است .در اين مورد ،ايشان يکي از فصول اصلي در نظم
نوين پيشنهادي آمريکا براي جهان پس از سقوط کمونيسسم ،فصل اسالمزدايي و مقابله با رشد
روز افزون حرکتهاي اسالمي بيان ميکنند(پيام به حجاج بيت الحرام،

.) 3 / /
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مهدویت
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اجتماعی

شکل شمارۀ ( ) ایجاد تمدن اسالمی

چگونگی هژمونيک شدن گفتمان بيداری اسالمی
در تبيين چگونگي هژمونيک شدن اين گفتمان الزم است به سازوکار نظريۀ گفتمان در فرايند
هژمونيک شدن گفتمانها رجوع کنيم .طبق نظريۀ گفتمان ،براي هژمونيک شدن هر
مفصلبندياي بايد آن مفصلبندي دو مشخصه ويژه داشته باشد :الف) قابليت دسترسي و
ب) قابليت اعتبار .قابليت دسترسي دو جنبه دارد  :اول اينکه مفاهيم آن گفتمان ساده و براي
عموم قابل فهم باشد .دوم اينکه آن گفتمان در شرايطي وارد حوزۀ اجتماع شود يا در زمان و
مکان و موقعيتي خود را طرح کند که گفتمان هژمون ديگري به عنوان رقيب و جايگزين در
عرصۀ رقابت حضور نداشته باشد ) .( Laclau, 1990: 66زيرا در اين صورت ،طرح و نقشۀ
گفتمانِ تازهظهور راه به جاي نميبرد و به محاق گفتمان هژمون ميرود .به بيان ديگر ،گفتمان
مورد نظر براي برتري بايد در افکار عمومي به عنوان تنها قاعدۀ بازي در شهر عمل کند .قابليت
اعتبار نيز به اين معناست که اصول مبنا و رکنهاي گفتمان با مفروضات ،باورهاي اساسي مردم
و اعتقادات آنها تعارض نداشته باشد .مثالً در جامعهاي مذهبي ،گفتمان سکوالر به هيج وجه
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منزلت هژمونيک کسب نخواهد کرد زيرا با اعتقادات مردم در تضاد است .از اين منظر ،گفتمان
بيداري اسالمي توانسته است بهطور جدي خود را به عنوان تنها ترسيمگر اميدوار افق آينده
نمايان کند .نظام اين گفتمان با قدرت در پي به زير پوشش آوردن تمام محيطهاي معنايي،
فکري و سياسي است و تزلزل بنيانهاي گفتمان هژمون حاضر و باز انعقاد شدن گفتمان بيداري
اسالمي در عرصۀ واقعيتهاي اجتماعي نويدبخش سيطرۀ يافتن گفتمان بيداري اسالمي است.
از منظر نظريۀ گفتمان ،هژمونيک شدن يک گفتمان در فضاي گذر از موقعيتهاي سوژگي
ورسيدن به عامليتهاي سياسي اتفاق ميافت  .از نظرگاه يورگنسن و فيليپس موقعيت سوژگي،
جايگاه سوژهها و نقش منتج شده از آن گفتمان (گفتمان رسوبيافته ) براي سوژههاي انقالبي
است که اکنون در دامن گفتمان کسوف کردهاند ) .(Jorgensen & Philips, 2002: 40برعکس
لحظۀ طوفاني شدن فضاي اجتماعي و شکستن تفوق گفتمان ،هنگامۀ فعال شدن سوژههاي
سياسي است که طرح گفتمان مطلوب خويش را بيفکنند .به بيان الکالو ،در اين هنگامه افراد به
عنوان عامالن اجتماعي عمل ميکنند و سوژهها بر لبههاي متزلزل ساختارهاي گفتماني ايجاد
ميشوند (.)Laclau: 1990: 60
بر اساس آموزههاي نظريۀ گفتمان ،زمان بيقراري شديد گفتمانها و هرج و مرج ساخت
اجتماع و بهم ريختگي همه چيز ،حتي «در دسترس بودن گفتمان به تنهايي» ميتواند آن را
هژمونيک سازد .زيرا در شرايط فقدان سامانيافتگي يا عدم نظم و دامنۀ وسيع بحران ،گفتماني
که خود را قادر به برقراري نظم تجلي دهد در افکار عمومي مقبول ميافتد .الکالو مدعي است
که اينچنين پذيرشي به معناي درست بودن گزارهها و قوت عقالني احکام گفتمان نميباشد .از
ديدگاه او حتي به اين معنا هم نيست که مردم روح و معناي آن گفتمان را پسنديدهاند ،بلکه
پذيرش آن به سبب آن است که در موقعيت بينظمي ،نياز به نظم از همه چيز اساسيتر است و
محتواي اين نظم اهميتي بعدي يا ثانوي دارد (  )laclau, 334 :و گفتمان مقبول يافته نيز اين
نظم را در شرايط بينظمي ميسر کرده است.
آنچه که اکنون کامال ًروشن است اين است که صحنۀ جهاني صحنۀ ساخت گفتمانها و
توليد متداوم ايدههاي جديد و کاربست مفاهيم و ادبيات نو و پوياست .حجم فزاينده و بسيار
وسيع مطالب ،انديشهها و مدعاهايي که ذهن سوژهها را هدف گرفتهاند غير قابل کتمان است.
در پرتو اين تاکتيک ،دستگاههاي توليد انديشه و فکر بيداري اسالمي بايد بکوشند اهداف،
رويکردها وخواستههاي سوژ هاي جهاني را -بدون صرفنظر کردن يا اغماض از اصول و
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مفاهيم ريشهاي گفتمان بيداري اسالمي -در متن خود منعکس کنند و به زبان نظريۀ گفتمان
«سوژههاي فراتعين پذير» را تشويق و تحريک کنند تا خواستههاي خود را در سيماي تصوير
شدۀ آنان بيابند و بدين ترتيب به قدرت گفتمان خود بيفزايند .الکالو و موفه غير از شرايط پيش
گفته ،به تأسي از آنتونيوگرامشي بر نقش روشنفکران ارگانيک براي رسوب گفتماني در ذهن
سوژههاي اجتماعي تأکيد ميکند .آنها نقش سنتي روشنفکران را واگذاشته و اصطالح
روشنفکران ارگانيک يا اندام وار گرامشي را در راستاي تفوق گفتمانها مهم ارزيابي ميکنند .از
نظر الکالو و موفه ،روشنفکران سنتي قصد بردن تودهها را به ناکجا آبادهاي نامشخص داشتند
ولي روشنفکران انداموار ضمن شالودهشکني نظام مسلط به خلق و توليد آن نظام گفتماني
مبادرت ميکنند که باني اصلي آن مردم هستند و اصالت و سنديت گفتماني خودرا از
درخواستهاي مردم ميگيرند با الهام از آنها و همدوش با ايشان کشوري از کلمات و
اسلوبهاي گرامري ميسازند که بازتاب منافع عموم باشد .روشنفکر ارگانيک به بيان گرامشي
کسي است که از جغرافيايي خاص خود وارد سرزمين هژموني ميشود زيرا توان پيوندزني
عناصر ،عبارات ،اشيا و در يک کالم افرد يک جامعه را در درون افق روشنفکري خويش دارا
ميباشد (آقا حسيني .) 6 : 34 ،
نکتۀ مهم اينجاست که رهبر انقالب روشنفکري در کشور را پديدهاي بيمار و حامي و حامل
و مروج غربگرايي و ضد اسالم

و حامل ايدئولوژي کاذب التقاطي قلمداد ميکند

(خامنهاي .)23-24 : 31،اما طبق وظيفۀ خاص تاريخي که رهبري به نخبگان سياسي و
اجتماعي محول ميکند از يک منظر ،نه با نگرشي جامعالوجوه ،ميتوان روشفکران ارگانيک در
نظريۀ گفتمان را همان «رجال ديني» و «طاليهداران مذهب» انگاشت که در ديدگاه رهبر انقالب
بايد گفتمان بيداري اسالمي را به سرانجام رسانند و مطاع ارزندۀ خويش را با وضع مناسب و به
شکلي کامالً نو به بازار افکار عرضه دارند( سيدقطب : 63 ،مقدمۀ مترجم) .رهبر انقالب در
برابر واژۀ روشنفکر ،که در کشور ما سابقۀ فکري و سياسي ضد مذهب و سنت دارند ،از
اصطالح «طاليهداران مذهب» و «روحانيون حوزههاي علميه» و نخبگان سياسي و فکري براي
پيشبرد گفتمان انقالبي اسالمي و بيداري منتج از آن استفاده ميکنند .از منظر رهبري ،تشکيل
نظام اسالمي ثمرۀ حوزههاي علميه است و استادان حوزههاي علميه پيشگامان انقالب بودند
(بيانات در آغاز درس خارج فقه ) 31/6/ ،نه روشنفکراني که در کنار آخوندهاي درباري و
عناصر نفوذي داخلي به همراه سربازان جبهۀ دشمن عليه انقالب فعاليت ميکنند (سياهپوش و
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آقاپور: 3 ،

 .)4 6-4اما اين طاليهداران مذهبي و نخبههاي سياسي و اجتماعي چگونه بايد

نقش دشو ار خود را به انجام رسانند؟ نقش دشواري که حصول آن در افق آينده به بيان رهبري
نيازمند جهاد بزرگ سياسي،يفکري ،علمي ،اجتماعي و اخالقي است ( .) 33/3/
از ديدگاه اين نوشتار آنچه که ميتواند پاسخ به اين پرسش را تکميل کند اين است که زمان
حاضر فصل ترکخوردگي اتاقکهاي شيشهاي تزئين شدۀ فکري و از هم پاشيدگي نظامهاي
انديشگي و گفتمانهايي است که بعد از فروپاشي قطب کمونيست ،خود را آخرين قلۀ رفيع
رهايي فرض کرده بودند .رؤيت اتفاقات صحنۀ جهاني و تحوالت اخير در مجامع بينالمللي،
بهويژه بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران و رشد جريانات ملهم از آن و قدرت يافتن آنها در
عرصه سختافزار و نرمافزار ،جاي هيچ شبههاي براي اين مدعا باقي نميگذارد که هژموني
ليبرال و نئولبيرال که ادعاي سروري بر جهان را داشت اکنون ديگر از جايگاه رفيع خويش فرو
افتاده است .در اين مورد ،رهبر معظم انقالب با اشاره به بحران در نظام ليبرال دموکراسي در
همۀ سويههاي حيات اجتماعي ،از فقدان معنويت و تحول اخالقي به عنوان علت اين بحرانها
و گرفتاريها نام ميبرند .ايشان معتقدند:
امروز بحران اخالقي گريبانگير ليبرال دموکراسي غرب است ،امروز بحران جنسي ،بحران
اقتصادي ،بحران اخالقي ،بحران خانوادگي ،گرفتاريهاي همان کشورهايي است که از لحاظ
علمي چشم تاريخ را خيره کردهاند از پيشرفتهاي خودشان .تمدن مادي غرب در علم و
تکنولوژي پيشرفت کرد .در روشهاي پيچيدۀ مادي ،توفيقات بزرگي به دست آورد اما در کفۀ
معنويت ،روز به روز بيشتر خسارت کرد .نتيجۀ اين شد که علم و پيشرفت تمدن مادي غرب به
ضرر بشريت تمام شد .علم را در خدمت جنگ ،در خدمت خشونت ،در خدمت فحشا و
سکس ،در خدمت مواد مخدر ،در خدمت تجاوز به ملتها ،در خدمت استعمار ،در خدمت
خونريزي و جنگ قرار دادهاند (در ديدار نخبگان جوان،

.) 36 / 6 /

ايمانوئل و الرشتاين نيز چگونگي فراز و فرود هژموني آمريکا را در نوشتارهاي گوناگوني از
جمله در مقالۀ «عقاب به زمين خورده» بررسي کرده است .والرشتاين از جنگ در ويتنام که به
شکست اياالت متحده انجاميد ،انقالبهاي  ، 363سقوط ديوار برلين در 333

و حادثۀ

سپتامبر  11به عنوان چهار سمبل روند مرگ هژمونيک ايالت متحده پس از جنگ جهاني دوم
نام ميبرد .او استدالل ميکند که هرکدام از اين سمبلها بر روي سمبل قبل از خود بنا شدند و
منجر به و ضعيتي که اينک آمريکا خود را در آن احساس ميکند شدند (والرشتاين : 3 ،
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 .) 26والرشتاين سپس به تفسير سير اين روند پرداخته و با اشاره به سياستهاي
نومحافظهکاران با عنوان «افول پرشتاب» مقالهاش را با جملۀ تأمل برانگيزي به پايان ميرساند:
مسئلۀ واقعي اين نيست که هژموني آمريکا رو به نقصان ميرود بلکه مسئلۀ مهم اين است آيا
اياالت متحده ميتواند به گونهاي با تدبير عمل نمايد که با حداقل وارد نمودن آسيب به جهان و
خودش باوقار فرود آيد و از اين بحران خارج شود ( همان.) 6 :
افزون بر موارد فوق ،کنشهاي سياسي اين نظام و ادعايي بودن گزارههايي که اولين بار
توسط خود آنها نقض ميشوند براي انديشمنداني که در دامن اين مدل سياسي و اجتماعي
تنفس ميکنند نيز مايۀ بهت و تمسخر است -عالوه بر سياستهاي ظالمانۀ نظام سلطه ،لطفاً
اندکي در ماجراي شنود دولت آمريکا از مردم خود و از ساير کشورهاي دوست و دشمن و
ورود به حوزۀ خصوصي افراد(!!!) قدري تأمل کنيد .از طرف ديگر رشد جريانات سياسي و
فکري الهام گرفته از انقالب اسالمي روز به روز رو به افزايش است (صفا تاج.) 33 ،
در اين شرايط اگر به اين گفته الکالو برگرديم که نقطۀ انعقاد گفتمانهاي جديد در هنگامۀ
از جاشدگي گفتمانهاي رقيب بسته ميشود ،بايد آن هنگامه انعقاد و بست گفتماني را همين
شرايط اکنون دانست که روشنفکران ارگانيک ما يا به بيان رهبر انقالب «طاليهداران مذهبي» بايد
همچون عامليتها و کارگزاراني سياسي نقش خويش را به موقع انجام دهند .در اين راستا
براساس آموزههاي نظريۀ گفتمان بايد اسطورههاي اجتماعي را به مثابه تئوريهاي سياسي و
اجتماعي اسالمي که انقالب اسالمي با حدوث خويش پرورانده است از طريق بسط مفاهيم و
اقناع عموم و گذر کردن از آرمانهاي گروهي و گسترش فراگير ادبيات آن به تصور عمومي
تبديل کرد .وجه استعاري که توصيفگر آرمانشهر اسالمي است در اين راه ميتواند بسيار مؤثر
افتد .ضروري است نقش اين وجه استعاري براي اذعان به پاسخگويي گفتمان بيداري اسالمي به
همۀ نيازهاي انسان جديد و تحوالت تازه و انتشار کليت مفاهيم گفتمان بيداري اسالمي به
عنوان «حلقۀ واسط هژمونيک شدن» يک گفتمان و فروپاشي مفصلبندي گفتمان ديگر به خوبي
به کار گرفته شود .در اين صورت بايد از يک طرف با «بازخواني هميشه و همواره» اصول،
گزارهها و مفاهيم و در يک کالم «بنيان تئوريک انقالب اسالمي» و از طرف ديگر «کارايي نظام
سياسي و مدل انقالب اسالمي در عرصۀ عمل و در داخل» بر هژموني گفتمان بيداري اسالمي
همچو نيرويي که تمام دژ هاي سياسي و انديشهاي را فتح خواهد کرد اصرار ورزيد .در اين
جهت ،سازماندهي تالشها در جهت تسريع روند ترکخوردگي پوستۀ شفاف موقعيتهاي
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سوژگي در گفتمان متالشي شده و بيرون آوردن سوژههاي سياسي و اقناع ايدئولوژيک آنها
براي ورود به ساحت نظام معنايي و مدل مردمساالري ديني بايد در دستور کار قرار گيرد .يکي
از اساسيترين وظايف ديگر اين «طاليهداران مذهب» باز تعريف مفاهيم در شاکلۀ گفتماني
خودي است .به عبارت ديگر ،آنها بايد به باز توليد مفاهيم مدرن در دامان انديشۀ اسالمي همت
گمارند .به اين منظور رنگ سکوالريسم عريان را از چهرۀ آن مفاهيم زدوده و روح و معناي
ديني و اسالمي بر آنان دميده شود .به نظر ميرسد راهبرد ديگر اين کارگزاران تاريخي آن است
که براي عينيتيابي مفاهيم در بدنۀ جامعه و در پيکرۀ سوژههاي مردمي با چتري وسيع تمام
دالهاي گفتمان بيداري اسالمي را هر کدام همچو خرده گفتماني بينگارَد و جامعه را از ساير
مفاهيم مرتبط با آن اشباع کنند.
مسئوليت خطير ديگر اين طاليهداران مذهب آن است که با رويکرد سلبي و ايجابي به
هژمونيک شدن اين گفتمان مدد رسانند .درسطح سلبي با بحثهاي تئوريک و استناد به واقعيت،
دالهاي گفتمان رقيب را از مدلولهايشان جدا سازند و به شالودهشکني مفصلبندي گفتمانهاي
غير اقدام کنند .در سطحي ايجابي ،همان طور که بيان شد ،باز تعريف مفاهيم در نظام معنايي
گفتمان بيداري اسالمي بسيار مؤثر ميافتد .در اين راستا ،روشنفکران ارگانيک بايد تالش کنند
دالهاي تهي را از حوزۀ گفتمان گونگي که محل استقرار اين دالها و حوزه به چالشکشندۀ
گفتمان يا حوزۀ «دگر بود» گفتمان است ،بيرون کشند و غيبت «مفهوم يا امر واقعي» که
خواست مردم در سيماي آنها منعکس است را در مفصلبندي خود وارد کنند و از آن به منزلۀ
نيروي براي هجوم به گفتمان رقيب بهره ببرند .بر اين اساس همۀ مضامين اساسي در تحليل
متون رهبر انقالب ،که در بخشهاي پيش ذکر شد ،ميتوانند به مثابه اين دالهاي تهي ،فضاي
امر سياسي که فضاي کشمکش گفتمانهاست را بهوجود آورند و براي مفصلبندي گفتمان
بيداري اسالمي در نقش «هويت دهنده» در مقام دال کانوني يا مرکزي توسط عالمان دين و
نخبگان به کار برده شوند .به نظر ميرسد در اليۀ ديگري از رسالت تاريخي اين رجال ديني
کوشش در جهت برچيدن يا تفکيک روشن و صريح ميان اصول و انگارههاي بيداري اسالمي
با تصويرهاي دهشت افکن و قرائتهاي خشونت باري همچون سلفيان جهادي و القاعده از
مکتب اسالم از يک سو و شفافيت و دقت تئوريک در ايجاد مرزيتهاي سياسي و جدايي
هويتهاي گفتماني در همۀ ابعاد ميان «مؤلفههاي مکتب خود» و ساير مکاتب و نظامهاي
سياسي بسيار حياتي است.
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به زعم اين نوشتار ،توجه به اين راهبرد است که از نظر رهبري طاليهداران مذهبي بايد در
راستاي جاري سازي «آزادي و حقوق اجتماعي منهاي ليبراليسم»« ،برابري منهاي مارکسيسم» و
«نظم منهاي فاشيسم غرب» تالش کنند و «تقيد به شريعت اسالم بدون گرفتار شدن در جمود و
تحجر»« ،استقالل بدون منزوي شدن»« ،پيشرفت بدون وابسته شدن»« ،مديريت علمي بدون
سکوالريزه و محافظهکار شدن» را بهطور مفصل تنقيح و تشريح کنند( بيانات در نماز جمعه،
 .) 31/ / 4عالوه بر آن ،ترسيم و تفهيم ساحت گفتماني مردمساالري ديني و مدلهاي شبيه
به آن با توجه به بيانات رهبري براي کشورهاي منطقه اهميتي حياتي دارد .در قدم بعدي ،تأکيد
بر زنده نگه داشتن ايام سمبليک در کشور مثل

آبان 6 ،آذر،

بهمن و...که ميتواند همچو

نماد يا نشانههاي يک گفتمان ،بازتوليد کننده «وقايع و حوادث» و نشانگر «کنشها و سياستهاي
ستم محور «دشمن باشد که خود نوع خالقانه ي بازتعريف نمادين اصول گفتمان است و با به
فراموشي سپردن آنها بخش قابل توجهي از ظرفيت يک گفتمان مغفول خواهد ماند .اما دست آخر
از منظر رهبر انقالب "سياست  ،اجتماع و اقتصاد درون محور» و بهويژه مؤلفۀ مهم «جنبش
نرمافزاري توليد علم» که بهطور اکيد مورد توجه ايشان و حتي رشد ديگر مؤلفهها محصول رويش
آن است ،در درون کشور مهمترين رويکردهايي است که ميتواند نظم معنايي اين گفتمان را در
سطحي وسيع الگويي راستين و کارآمد ،فراگير و در اشلي جهاني هژمونيک سازد.
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