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 چكيده 

عنوان چارچوب نظری، به تحلیل بالغی  مقالۀ حاضر با تلفیق مفهوم استعارۀ لکان و بالغت استعمارزدا، به

فرض مقالۀ آن است که سیاست گام دوم جمهوری اسالمی  پردازد. پیش های حسن ازغدی می سخنرانی

نیته در یک سطح و مدرنیزاسیون در سطح دیگر، دارد. سؤال پژوهش این است که رویکرد دوگانه به مدر

های استعمارزدای گفتمان جمهوری اسالمی قرار  بالغت حسن ازغدی چگونه در خدمت بازتولید دال»

سازی است. لذا، برای  براساس نظریۀ استعمارزدایی، گسست از میراث استعمار مستلزم گفتمان«. دارد؟

عنوان یک صنعت بالغی، از  عنوان یک رویکرد گفتمانی و هم به رگی در بیان ازغدی هم بهفهم استعا

کنیم. سخنرانی ازغدی با عنوان  ( استفاده می۸۹۹۱استین )« استعارۀ مفهومی»ای  مرحله روش پنج

صورت قضاوتی برای بررسی انتخاب  دلیل محتوای استعمارزدایانه شاخص آن به به سازی اسالمی تمدن

سازی  دهندۀ ایدۀ تمدن استعارۀ اصلی ازغدی و انسجام« بیداری اسالمی»ده است. بر آن هستیم که ش

شود: دعوت، استعالء،  اسالمی او است. ذیل این استعاره، چهار مفهوم کانونی استخراج و تحلیل می

ی جمهوری سازی که سه مفهوم اول برسازندۀ مفاهیم کانونی گفتمان استعمارزدا ارگانیسم، و دیگری

های  داری و بنیادگرایی هستند. در یافته های رقیب یعنی سرمایه اسالمی و آخرین مفهوم براندازندۀ گفتمان

شوند. در بخش  های عمده ذیل هریک از این چهار مفهوم به روش استین بررسی می پژوهش، استعاره

الغت ازغدی ذهن مخاطب را شود که استعاره در ب گیری و در پاسخ به پرسش اصلی، اشاره می نتیجه

بنای تمدن اسالمی  عنوان سنگ شناسی لیبرال و بازگشت به نظام فکری اسالمی به برای گسست از معرفت

 نماید.  و بدیل تمدن غرب ترغیب می

 استعاره، لکان، تحلیل بالغی، حسن ازغدی، بالغت، استعمارزدایی، گسست. واژگان کليدی:
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 مقدمه و بيان مسئله

« ۸استعمارزدایی»توان آغاز همگرایی ایران با جنبش جهانی موسوم به  سالمی را میانقالب ا

دانست. در این مقاله، ماهیت استعمارزدای جمهوری اسالمی ایران در قالب بالغت استعاری 

گیری از پروژۀ مدرنیزاسیون  شود. فاصله های نمایندۀ تفکر اصولگرا بررسی می یکی از چهره

ختن گفتمانی حول محور استقالل و هویت اسالمی خمیرمایۀ اصلی رویکرد دورۀ پهلوی و برسا

دهد. براساس مفروضات مقالۀ حاضر، گذار  استعمارزدای جمهوری اسالمی را تشکیل می

های اول و دوم انقالب مشتمل بر دو وهله است:  جمهوری اسالمی به سمت استقالل طی گام

. در وهلۀ مجاز، جمهوری اسالمی قوانین و مقررات 3اولیه و سپس وهلۀ استعارگی 2وهلۀ مُجاز

تبدیل شود. در نظریۀ لکان، این همان وهلۀ « 4سوژه دال»پذیرد تا به  المللی را می نهادهای بین

است. در وهلۀ استعاره، « 7بودگی»و قرار گرفتن در مسیر « 6میل»گیری  و شامل شکل« 5سوژگی»

نائل آید. این  ۹و تمامیت ۱گیرد تا به وجاهت ده میسازی را برعه جمهوری اسالمی نقش گفتمان

مندی را از  نام دارد و در آن سوژه، بودگی و هویت« ۸0یابی هویت»مرحله در نظام فکری لکان 

 کند.  دنبال می« ۸۸پر کردن خأل»طریق تالش برای معناورزی و 

گرا در استعمارزدا بودن گفتمان جمهوری اسالمی و استعاری بودنِ بالغت تفکر اصول

خصلت ایجابی و ایجادکنندگی اشتراک دارند. این وضعیت منتج از بازی مجاز/استعاره حاکم بر 

گفتمان غالب بهره برده و نظام « ۸2برافتادگی»کند ایران از  الملل است که حکم می روابط بین

لوب بر نقاط داللتی مطلوب گفتمان مغ« ۸3نقطه آجیدن»معنایی مستقل خود را از طریق بردوختن 

 و مستعمره تأسیس نماید. 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Decoloniality 

2. Metonymy 

3. Metaphor 

4. Subject of the signifier 

5. Subjectivity 

6. Desire 

7. Being 

8. Recognition 

9. Totality 

10. Identification 

11. Suture the lack 
12. Dislocation 

13. Point de Capiton/Quilting point 
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پور ازغدی یک متفکر اصولگراست که به مدت دو دهه به بازتولید گفتمان  حسن رحیم

واسطۀ حضور در  حاکم در ایران پرداخته. وی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی بوده و به

هایی  سازی جمهوری اسالمی در قالب ایراد سخنرانی شاخص است، سخنرانی های گفتمان رویه

دهندۀ مواضع اخالقی و فکری جمهوری اسالمی هستند.  رسمی اشاعه طور رسمی و نیمه که به

حاضر، فعالیت وی معطوف به نقد رویکردهای نئولیبرال دولت اعتدال در اقتصاد و  درحال

 باشد.  سیاست خارجی می

ات توان به تفکر و وهلۀ مجازمحور جمهوری اسالمی و تفکر طلب را می جناح اصالح

مندی، برابری و  اصولگرای ازغدی در ترویج تفکر مقاومت، استقالل، خودکفایی، هویت، عزت

توان نماینده وهله و تفکر غیراستعماری دانست. این مقاله،  های استعمارزدایانه را می دیگر داللت

دهد که چطور این استعارگی در خدمت  استعارگی بیانات ازغدی را بررسی کرده و نشان می

 مثابه گفتمانی استعمارزداست.  های محوری گفتمان جمهوری اسالمی به زتولید دالبا

 هدف و سؤال تحقيق

هدف مقالۀ حاضر تحلیل بالغی حسن ازغدی با استفاده از مفهوم استعارۀ لکان و نظریۀ 

بالغت حسن ازغدی چگونه در خدمت »استعمارزدایی است. سؤال پژوهش این است که 

روش این تحلیل، استعارۀ «. استعمارزدای گفتمان جمهوری اسالمی قرار دارد؟ های بازتولید دال

کند کنش و تفکر گفتمانی ازغدی، از جنبۀ بالغی و زبانی  استین است که کمک می ۸مفهومی

بررسی شود. بعد از مروری بر ساختار استعمارزدای جمهوری اسالمی و جایگاه حسن ازغدی 

ظریه و روش تشریح شده و بحث اصلی ارائه خواهد شد. در برساختن و بازتولید آن، ن

های سخنرانی ازغدی به کمک روش استین استخراج و ذیل چهار مفهوم کانونی  استعاره

 جمهوری اسالمی مستخرج از همین سخنرانی بررسی خواهند شد. 

 پيشينه تحقيق

چارچوب نظری در یک  عنوان مقالۀ حاضر برای اولین بار استعاره لکان و استعمارزدایی را به

(، چهارسوقی امین و ۸3۹7کند. چهارسوقی امین و دیگران ) پژوهش سیاسی در ایران استفاده می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Conceptual Metaphor 



 

 

 

 

 
 9911هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال دهم، شماره دوم، پايیز و زمستان  فصلنامه نظريه   42 

  

 

تر، عبداللهی  اند. پیش ( به تحلیل بالغی فراکسیون والیت و امید در مجلس پرداخته۸3۹۱دیگران )

البوف را از طریق تحلیل های استدالل سید جمال، میرزا ملکم، و ت ( نیز شیوه۸3۹۸صالح ) و عمل

صورت ضمنی در مطالعاتی چند بررسی شده است:  اند. سوژۀ مطالعۀ حاضر به بالغی مطالعه کرده

کند و مجید  (، حسن ازغدی را نمایندۀ جریان راست ارزشگرا معرفی می۸3۹2عباس شادلو )

لباس عدالت مافیاساالری ایرانی: فاشیسم اسالمی در های مختلف خود نظیر  محمدی در کتاب

جامعه، خسته و رنجور، نظام در ج(،  20۸۱) ها ها و پلیدی امپراطوری زشتید(،  20۸۱) اجتماعی

 20۸۱)برنامه تلویزیونی در غیر این صورت  ب(، و 20۸۱) 2 ولی امر مسلمین جهان(، 20۸۹) کما

 عنوان ایدئولوگ جمهوری اسالمی پرداخته است.  الف(، به ترسیم نقش ازغدی به

 چوب نظری: استعارۀ لكانی و استعمارزداییچار

است که دو عالم ذهن و عین را دارای ساختاری  20قرن « چرخش زبانی»نظریۀ لکان بخشی از 

؛ ابراهیم، بدون تاریخ؛ محسنی، Geerardyn & Pringels, 2019: 53کند ) زبانی قلمداد می شبه

را از فروید اخذ  ۸و فشردگی/جایگزینی(. لکان دوگانۀ استعاره/مجاز را از رومن جاکوبسن ۸3۱6

 ;Stavrakakis, 2002: 22)« مثابه ساختاری زبانی ذهن ناخودآگاه به»کرد تا نظریۀ خود حول ایدۀ 

Verhaeghe, 2019: 248)  داند که در  ذهن می« پارادایمی»را انتظام بخشد. او استعاره را ساختار

ها دارد که به آن امکان   در نسبت با دیگر دال« بربرا»ها عمل کرده و جایگاهی  دیگر دال« 2غیاب»

 ;Dowerah, 2013: 3; Metaphor/metonymy, no date)دهد  رقابت برای جایگزینی می

Jakobson, 1965) ،پنداری با  ذات از طریق هم« 3سوژۀ چندپاره میل». در عملکرد مجازگونه ذهن

. (Stavrakakis, 2002)را برسازد « 5امر واقع»و  4کند تا فانتزی کمال یابی می دیگری اقدام به هویت

« قضیب بودن»هایی مانند همکاری، انفعال، رضایت، زیردستی، و  ذهن و سوژۀ مجازمند ویژگی

مند حائز کنشگری،  هایی زنانه هستند، حال آنکه سوژه و ذهن استعاره دارند که عموماً خصلت

 :Chaitin, 2017)است   های مردانه صلتو دیگر خ« داشتن قضیب»رقابت، خالقیت، رهایی، و 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Condensation/Displacement 

2. Άbsentia 

3. Split subject of desire 

4. Fullness 

5. The Real 
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691; McGowan, 2019)مثابه  عنوان کنشگر جهانی عموماً به . در این مقاله، جمهوری اسالمی به

 مثابه دال، و مفاهیم محوری گفتمان آن تحت عنوان دال و استعاره مدنظر هستند. سوژه و گاه به

تواند  یک ایدۀ ناخودآگاهِ می»آن  وضعیتی ذهنی است که در -یا همان استعاره -فشردگی 

ها باشد ... این امر، مبین ماهیت ناچیز محتوای مصرح در  گویای محتوای یک سلسله از تداعی

. اهمیت مفاهیم محوری در (Macey, 2010: 150)« مقابل غنای محتوای ضمنی ]در رؤیا[ است

جای دال دیگر در یک  ال بهاستعاره در اثر جایگزینی یک د»پیوند دادن معنایی چنان است که 

. این مکانیسم، سرکوب یک دال و (Swale, 2019: 313)« آید وجود می ها[ به زنجیره ]از دال

کند. این بازی سرکوب/جایگزینی به زبان فرمولی لکان یعنی  جایگزینی دال دیگر را ایجاب می

به مدلول جهت  های عمودی برای عبور از خط داللت و رسیدن ها در جهش رقابت میان دال

 :Swale, 2019)« حذف یا سرکوب»و « جرقه مبدعانه»رو،  . ازاین(Dowerah, 2013)تولید معنا 

. الگوی ۸غالب و کنار زدن دال مغلوب هستند  استعاره در نتیجۀ جایگزینی دال  دو ویژگی (310

ثبیت موقت و معنی ت است، مفهوم لکانی دیگری به« نقطه آجیدن»داللتی استعاره شبیه عملکرد 

 . (DeShutter, 1983: 69)گفتمانی رابطۀ فرار و لغزنده میان دال و مدلول 

 

 (S)جایگزینی یک دال  (f)استعاره عملکردِ »این، فرمول لکان برای استعاره است که در آن 

و  (+)باقی مانده و منجر به عبور آن از خط داللت  Sشکلی که  است به (’S)جای دال دیگر  به

 . (Swale, 2019: 312)« گردد [s]یری معنا گ شکل

، اما (DeShutter, 1983: 71)کنند  مجاز و استعاره در مسیر تکامل سوژه در کنار هم عمل می

. 2(20۸۹باید به فهم استعاره پرداخت )بهشتی،  روشن است که برای فهم استعمارزدایی ایرانی می

تمرد »ر نیمکرۀ جنوبی شکل گرفته و به استعمارزدایی یک گفتمان مقاومت معرفتی است که د

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
آنکه دالی حذف یا  دهد بی ها رخ  برخالف استعاره، در منطق مجا، داللت در اثر حرکت و تماس افقی دال .۸

 (.Dowerah, 2013; Chaitin, 2017) )زایش معنایی( ایجاد شودسرکوب و مدلولی 

 طلب یک فرضیه قابل بررسی است. نقش مجاز در بالغت متفکرین اصالح .2
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خواند  از استعمار و تمامی اشکال ظهور و بروز آن فرا می« 2گسست»و « ۸شناسانه معرفت

(Wanzer-Serrano, 2015 ،نوعی ضداستعماریت را 20۸7(. رودریگز )۸3۹4؛ توهیوای اسمیت )

ومرج هستم، هرجا  رجهرجا استعمار طرفدار نظم است، من حامی ه»کند که در آن  تبلیغ می

استعمار حامی معناست، من طرفدار ابهام هستم، هرجا استعمار خواستار تداوم است، من انقطاع 

سمیر امین گسست را «. طلبم خواهم، و وقتی استعمار حامی همگرایی است، من واگرایی می می

داند  ند، میک را تحمیل می« های بازار نوعی هجرت از قواعد رژیم حاکم که قانون و ارزش»

(Wanzer-Serrano, 2015: 25)بلکه مستلزم خلق »حال، گسست تنها خصلت سلبی ندارد  . بااین

(. Wanzer-Serrano, 2015: 25« )های استعمارزدا نیز هست ها، مفاهیم، و گفتمان ، افق ها دیدگاه

ظریۀ آنچه تحت عنوان تقسیم کار سلبی و ایجابی میان مجاز و استعاره برشمردیم، در ن

3استعمارزدا تحت عنوان دو وهلۀ  گسست و گزینه
 . (Mignolo, 2009)مطرح است  

شاتر بر آن است  شود؛ دی نقش گفتمان و ایدئولوژی در برساختن و خلق گزینه روشن می

کند نامی بر آنچه غیرقابل نامیدن  هر متافیزیکی در نوع خود یک استعاره است که تالش می»که 

(. استعارگی در ایدئولوژی استعمارزدا، مشتمل بر نفی استعمار در کنار 72: ۸۹۱3« )است بنهد

تولید معانی جدید برای جایگزینی آن است. اگر در مجاز یک دال جای دیگری را در یک 

آورد  گیرد، در استعاره دال مدلول را در یک ارتباط عمودی به انحصار در می پایان می زنجیره بی

 ;Chaitin, 2017: 686شناسی ساختاری ) محور زبان در زبان تفاوتو در آن، برخالف قاعده 

DeShutter, 1983 ،دال از سطح مألوف خود، یعنی صفر، به سطح مدلول، ۸37۱؛ ضیمران ،)

یا « سازی تم»کند. این خصلت استعاره،  یعنی یک، جسته و ارزشی جدید خلق می

ام دارد که در نظریه استعمارزدا تحت گذاری( ن )استعاره/مجاز، بدون صفحه« سازی پارادایم»

 شود.  سازی یاد می عنوان گزینه و در جهان سیاست از آن تحت عنوان گفتمان

دهد.  گفتمان رقیب رخ می« 4براندازی»سازی، برساختن گفتمان همواره پس از  در گفتمان

« امر واقع»مان غالب از گفت 5براندازی یا برافتادگی یعنی برمال شدنِ ناکارآمد و تقلبی بودن بازنمایی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Epistemic disobedience 
2. Decolonial delinking 

3. Decolonial option 

4. Dislocation 

5. Fantasy 
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شود فرصتی است برای  و ساختگی بودن مدعای کمال آن. شکافی که در اثر این براندازی ایجاد می

 ,Zizek in Stavrakakisرا براساس نظام معنایی خود برسازند )« نظم جدید»های رقیب تا  گفتمان

شود، دقیقاً  ما از واقعیت ایجاد می های براندازی و فقدانی که در نتیجۀ آن در بازنمایی(. »68 :2002

« دهد های جدید از واقعیت به ما انگیزه می همان چیزی است که برای برساختن بازنمایی

(Stavrakakis, 2002: 69 استعمارزدایی، یعنی براندازی استعمار از طریق ایجاد .)در آن و  گسست

 (. Deneen, 2018سم )شمول بودن نظری و عملی لیبرالی ایجاد تردید نسبت به جهان

 6روش تحقيق: استعاره مفهومی

« کنند قواعد ساختار ادراک ذهنی پیروی می»هستند که از « های استفهامی واره طرح»صنایع بالغی 

(Baruchello, 2015: 10 هستند )(. این اصل در مورد صنایع معنوی که متمرکز بر مدلول )معنا

 :Baruchello, 2015کز بر دال )واحد زبانی( هستند )بیشتر صادق است تا صنایع زبانی که متمر

( و یک صنعت معنوی ۸3۹7)افراشی، « رابط بین عقل، منطق، تفکر و احساس»(. استعاره 13

(. Gibbs, 2013کند ) خاطر به گفتمان استعمارزدا را در بالغت ازغدی بازتولید می است که تعلق

در بیان ازغدی جستجو کرد که به محل استقرار آن توان در چند الیه  استعاره و استعارگی را می

(. در مورد کلمه و جمله، درک استعاره Moran, 1997: 3« )کلمه، جمله، یا گفتمان»بستگی دارد، 

یابد و  صرفاً مستلزم بررسی زبانی است. اما در مورد گفتمان، استعاره نیز خصلتی گفتمانی می

(. سرل Moran, 1997; Lotman, 2006: 587بد )طل درک آن تحلیل پراگماتیک و گفتمانی می

زمانی »دارد و « بینی گوینده جهان»استعاره ارتباط معناداری با « ماهیت سیستمیک»کند  تأکید می

توان  (. میLotman, 2006: 587« )گیرد که معنای جمله با منظور گفتمان یکی نیست شکل می

، خود نوعی استعاره است و تحلیل واسطۀ خصلت ایجابی و ایجادکنندگی گفت گفتمان به

 توان از دیدگاه بالغت نوعی تحلیل استعاره پنداشت. گفتمان را می

عالوه برخاسته از چارچوب لکانی این مطالعه نیز  ماهیت گفتمانی تحلیل بالغی حاضر، به

بر استعارگی است همان است که بگوییم  (؛ اینکه ایدئولوژی مشتملChaitin, 2017: 691هست )

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
ه مفهومی استین با استعاره در زبان فارسی، از مطالعۀ تطبیقی آقاحسینی برای انطباق اصالحات مربوط به استعار.  ۸

 ( استفاده شده است.۸3۱6و آقازینالی )
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سازد خود اولین استعارۀ آن  ترتیب، گفتمانی که ایدئولوژی بر این ساز است. به یدئولوژی گفتمانا

وبرگشت هرمنوتیکی مابین دو سطح زبانی و گفتمانی است.  است که درک آن مستلزم رفت

ا کند به رقابت با استعارۀ استعمار ی دیگر، استعمارزدایی خود یک استعاره است که اقدام می بیان به

و « استعارگی»مثابه  . در اینجا، با گفتمان به۸شود تسلیم استعمار می« مجازوار»هر دال دیگری که 

شکل  روایم. این مفاهیم محوری با یکدیگر به روبه« استعاره»مثابه  با مفاهیم محوری آن به

صورت استعاری در تعامل  مجازگونه در تعامل افقی، و با مفاهیم محوری گفتمان رقیب به

 شونده( هستند.  عمودی )جایگزین

برای محدود نگه داشتن مطالعه استعارگی ازغدی در سطح بالغی و زبانی و مشتبه نشدن آن 

رود که دو گرایش زبانی و گفتمانی  کار می استین به« استعارۀ مفهمومی»با تحلیل گفتمان، روش 

استعارۀ زبانی خود برآمده از »دهد. استین معتقد است که  سوژۀ تحلیل را توأمان مدنظر قرار می

یا ادبی فرق « 2ضرب یک»با استعارۀ « سیستماتیک»( و استعارۀ 60: ۸۹۹۱« )استعارۀ معنوی است

شوند  مثابه مفاهیم محوری گفتمان وی انگاشته می های بیانات ازغدی به معنا، استعاره دارد. دراین

هستند. در تحلیل « بیداری اسالمی» که در ارتباط سیستماتیک با یکدیگر و با استعارۀ کلیدی

دلیل وفور مفاهیم  ( به۸3۹4« )سازی اسالمی و ضرورت تقریب مذاهب تمدن»رو، سخنرانی  پیش

صورت قضاوتی انتخاب و تحلیل  محوری گفتمان استعمارزدایانۀ جمهوری اسالمی در آن، به

های )زبانی( این  رهشود. روش استین به ما کمک می کند تا استعارگی )معانی( و استعا می

 سخنرانی را در پنج گام استخراج و بررسی کنیم. 

واحد زبانی که »است، « 3هسته»در بازشناسی استعاره، اولین گام تشخیص تعيين هسته:  .۸

، هرچیزی اعم از ظرف یا «4مرجع»هسته متشکل از «. در معنای غیرلفظی استفاده شده است

بررسی « فضای بالواسطه زبانی اطراف هسته»عنی ی« 5قالب»رابطه یا صفات، است که درون 

)یعنی معانی  که عدم توافق زبانی میان هسته و قالب وجود دارد 6شود. در استعاره تلویحی می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
 گفتمان مستعمرگی .۸

2. One-shot 
3. Focus 

4. Referent 

5. Frame 

6. Implicit Metaphor 



 

 

 

 

 
 99پور ازغدي  زداي متفكرين اصولگرا: استعارگي در بالغت حسن رحیمگفتمان استعمار

  

 

زمان در قالب وجود ندارد(، استنباط استعاره منوط به تحلیل فرضیات  لفظی و غیرلفظی هم

زبانی و ضمنی وجود ندارد، نیازی به ارائه که تعارضی میان معنای  ۸است، اما در استعاره صریح

 (.Steen, 1998: 60-61)و تحلیل مفروضاتی نیست 

 رود.  : دربار شاهانه به شکار می۸مثال 

صورت استعاری برای  است، عبارت لفظی که به« دربار شاهانه»)گام اول( در این مثال، هسته 

 توان از قالب استنباط کرد، استفاده شده است.  می که لفظاً به آن اشاره نشده اما« دستۀ شیران»اشاره به 

طور غیرلفظی به آن داللت دارد. برای  ایدۀ استعاره چیزی است که هسته بهتعيين ایده:  .2

سری عبارت  تعیین آن در استعارۀ ضمنی، نیازمند تحلیل مفروضات هستیم، یعنی تنظیم یک

جمله را از طریق برآورد روابط ساختاری فرضی شامل مقدمه و نتیجه که بتوانند معنای غیرلفظی 

توانند یک  هستند که می« واحدهای فکری حداقلی»میان مفاهیم، تشخیص دهند. مفروضات 

(. )جملۀ مثال قبل نیازمند گام دوم نیست Steen, 1998: 62-65کلمه، عبارت، یا جمله باشند )

 روند(. ران هردو به شکار میچراکه استعاره صریح بود، یعنی چه دربار شاهانه و چه دستۀ شی

 کنند.  ام که بر امواج سواری می های دریایی را دیده : من پری2مثال 

کار رفته تا  هسته یا واحد زبانی است که لفظاً به« سواری کردن»)گام اول( در این جمله 

 د. معنایی استعاری را با استفاده از نسبت دادن رفتار یک چیز که به پری شباهت دارد، برساز

رو هستیم، برای تشخیص ایدۀ ورای آن  )گام دوم( ازآنجاکه با یک استعارۀ تلویحی روبه

« جهت حرکت»تواند این باشد که  عنوان مثال، یک مفروض می سازی هستیم. به نیازمند مفروض

 دهد.  است که در این جمله ایدۀ استعاره را شکل می

شامل تبدیل مفروض گام قبلی به ساختاری این گام کامالً مکانیکی و  تعيين تشبيه لفظی: .3

شویم. تشخیص آن  تشبیهی است. اغلب، متوجه نوعی ارتباط یا تشابه میان دو ظرف یا حیطه می

براساس قالب یا جمالت پیشین و پسین « سازی تم»مانند نیازمند  دسته از مفاهیم که ناشناخته می

 . (Steen, 1998: 60-61)هستند 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Explicit Metaphor  

اند، تشبیه بلیغ  به باقی مانده مشبه و مشبه از آن حذف شده و  در بالغت فارسی، این نوع استعاره که فقط ادات تشبیه

 نام دارد.
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باید  بل، شباهت میان پری دریایی و خود امواج محتمل است و می)گام سوم( در مثال ق

امواج »ای متناظر که باعث استفاده از فعل سواری کردن باشد در هردو یافت. برای مثال:  ویژگی

ای در این  ازآنجاکه هیچ بخش ناشناخته«. از حیث زیبایی و جانداری شبیه پری دریایی هستند

 چهارم معاف است.  ماند، از گام نمی  جمله باقی

صورت کامل از طریق  بازسازی تشبیه غیرلفظی به»این گام شامل تعيين تشبيه غيرلفظی:  .4

دست آمده  مفروضات ناقص به 4درواقع، گام «. جایگزینی مفاهیم ضمنی در جاهای خالی است

 :Steen, 1998کند ) از گام قبل را طی فرایندی کامالً تفسیری به مفروضات کامل تبدیل می

68071 .) 

 مالد.  : مه زردرنگی که پشتش را به پنجره می3مثال 

لمس »کند را بیابیم.  ای که رابطه میان مه و پنجره را روشن می )گام چهارم( الزم است مقدمه

یک گزینه برای پر کردن جاهای خالی در چنین مفروضی است. ضمناً به قالبی با دو « کردن

را « مه»هم مرتبط شوند. مثالً،  به« مالد شتش را به پنجره میپ»ظرف لفظی نیاز داریم که توسط 

گربه شبیه مه زردرنگی است که پشتش را »در نظر گرفت، پس « گربه»توان دارای شباهت به  می

 «. مالد به پنجره می

پر کردن ساختار مفهومی دو سویه تشبیه لفظی، منابع، و »که شامل تعيين نقشۀ غيرلفظی:  .5

صورت زبانی و هم گفتمانی  ای کالن هم به ن مرحله شامل عبور از تشبیه به نقشهای«. هدف آن است

هایی از تناظر را  تواند دسته گر می دهد که براساس آن تحلیل ای مفهومی به ما می شبکه»است که 

 (. Steen, 1998: 71-73است )« تفسیر مفروضاتی مقایسه تلویحی»این، نوعی «. استخراج کند

 سازی اسالمی ها در تمدن قيق: استعارگی و استعارههای تح یافته

های  بالغت حسن ازغدی چگونه در خدمت بازتولید دال»برای پاسخ به این سؤال که 

های حسن  به تحلیل بالغی یکی از سخنرانی« استعمارزدای گفتمان جمهوری اسالمی قرار دارد؟

ه چارچوب نظری و با روش ازغدی، کیفیت استعاری و محتوای استعمارزدای آن باتوجه ب

 پردازیم.  استعارۀ مفهومی استین می
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طبق چارچوب نظری، جمهوری اسالمی از زمان تأسیس توانسته است از وضعیت یک 

( فاصله گرفته و به کنشگری فعال در منطقه و جهان Zibakalam, 2009ملت استثناءگرا )-دولت

« اهانت»( با پذیرش Stavrakakis, 2002: 33« )نرمال»عنوان یک کنشگر  نزدیک شود. ایران به

(Swale, 2019: 316مقررات بین ) ای، اشتیاق خود برای اتخاذ سوژگی  المللی نظیر آژانس هسته

(Dowerah, 2013را ابراز کرده است. ازسوی ) های اقتصادی در  دیگر، مقاومت در برابر تحریم

شدن  رسمیت شناخته ی به«۸تقاضا»ن برای دهندۀ اولویت ایرا ای نشان های هسته رابطه با فعالیت

(. Stavrakakis, 2002: 24; McGowan, 2019: 2باشد ) می های زیستی و اولیه«2نیاز»در مقابل 

انگار  رو، مفروضاً جمهوری اسالمی موضعی الف( تعاملی در قبال مدرنیته، و ب( غیریت ازاین

 در قبال مدرنیزاسیون، اتخاذ نموده است.

( Shilliam, 2010: 1« )وضعیتی از زیست اجتماعی»مثابه  ، مدرنیته را بهدر این تفکیک

که مدرنیزاسیون  یک امکان موجود است، درحالی« رهایی از لحظۀ سیاسی»انگاریم که در آن  می

انحصار درآورده، لذا خصلت  است که امر سیاسی را به« نوعی نهاد خاص»یک سیاست و 

شود که جمهوری اسالمی  . تصور می(Stavrakakis, 2002: 72; Rustow, 1969)استعماری دارد 

با مدرنیته وارد  (Swale, 2019; Stavrakakis, 2002: 20)عنوان سوژۀ دال  در وهلۀ مجازمند به

 ;Swale, 2019; DeShutter 1983: 68)مند  شود، اما در وهلۀ استعاری و هویت تعامل می

Stavrakakis, 2002: 29) ترتیب،  این زند. به بر مدرنیزاسیون/استعمار سر باز میاز تسلیم در برا

رو  عنوان غایت مدرنیزاسیون در این مقاله مترادف استعمار انگاشته شده و ازاین داری به سرمایه

« ضداستعماری»عنوان رفتاری  جویی با آن به است که به ماهیت جمهوری اسالمی در تقابل

 گردد.  ارجاع می

مقاله، اشاره به ماهیت استعاری بالغت گفتمان جمهوری اسالمی در استعمارزدایی در این 

ای از اصطالح  ای آن دارد. رهبر ایران در تبیین مذاکرات هسته گام دوم از عمر چهار دهه

استفاده کرد که متناظر گرایش دو  (Bozorgmehr, 2015)« نرمش قهرمانانه»نمای  متناقض

سازی استعمارزدای ایران از طریق الف(  نظر، گفتمان ست. بهای مجاز/استعاره گفتمان ایران ا وهله

ها و اعادۀ تمامیت خود در  ها با مدرنیته، و ب( تأکید بر آرمان پوشانی ها و هم توسل به مشابهت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Demand 
2. Need 
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گردد. نقش ازغدی در این گذار، استراتژیک از انزواگزینی  یافته، دنبال می مقابل جهان توسعه

سازی در  عنوان بخشی از فرایند گفتمان توان به گرایی را می المللی منغعالنه به کنشگری و بین

تشخیص داد. این لحن و موضع، ایران را از دو مقوله و  (Alfoneh, 2019)« مقاومت فعال»قالب 

شد، و  کند: الف( مدرنیزاسیون رادیکال آنطور که در دوره پهلوی دنبال می بندی منفک می دسته

 نفی افراطی مدرنیته. ب( بنیادگرایی اسالمی و

در ارزیابی هر گویشور، یک عامل اساسی آگاهی وی از زمان، مکان، و مخاطبین است 

(Toye, 2013)« .ازغدی است که در « سازی اسالمی و ضرورت تقریب مذاهب سخنرانی تمدن

ایراد شد. « بیداری اسالمی»و در پی وقایع موسوم به  ۸3۹4دو جلسه در هفتۀ وحدت سال 

 ,Rodriguez)ها برای مصادره کردن آنها است  ها، رفتار استعاری ایدئولوژی ذاری پدیدهگ نام

2017; DeShutter, 1983: 72) طور که جمهوری اسالمی و غرب برای فهم و تحلیل  همان

بهار »و « بیداری اسالمی»ها از دو نام مختلف  های خاورمیانه و شمال آفریقا در این سال ناآرامی

ها را  گذاری، ازغدی این جنبش در این نام(. Mohseni, 2013; Fisk 2012)ه بردند بهر«  عربی

عنوان پیامد تأخیری انقالب اسالمی تعبیر نموده و آن را سنگ بنای گفتمان تمدن اسالمی قرار  به

( مفهوم کلیدی این سخنرانی است که کلیه ۸3۹4)ازغدی، « بیداری اسالمی»رو،  دهد. ازاین می

گیرند. این سخنرانی برای مخاطبینی اعم از سنی و  های ازغدی در خدمت آن قرار می استعاره

های مختلف ارائه شده است. رفتار مجازوار ازغدی در برقراری تعامل خاضعانه با  شیعه با ملیت

های مکرر به منابع مورد قبول اهل سنت و تجربیات اجتماعی  مخاطبین غیرشیعه ازطریق ارجاع

و اخالقیات « عشق ورزیدن و گوش سپردن»های منطقه، با لحن استعمارزدایانه و سیاسی کشور

 . (Flores, 2018: 3)منطبق است « بر تأیید دیگری مبتنی»

و دارای کارکردی زایا است؛ ( Baruchello, 2015: 14)« سلطان صناعات بالغی»استعاره 

کند که قصد دارد  وس میساز استفاده ملم گویشوری از استعاره و صنایع مشابه جایگزین

. چنین رفتاری تماماً انتخاب گویشور (Mio et al, 2005; Chaitin, 2017: 692)بخش باشد  الهام

 :Jakobson, 1965)مشترک میان گوینده و مخاطب دارد « ذخیره معنایی»نیست و بستگی به 

های  ه و مشخصهکنندۀ گرایشات گویند تواند مشخص برداری بالغی از آن می . لذا، بهره(117

بیداری »اش باشد. در سخنرانی مدنظر، ازغدی استعاره اصلی  فرهنگ مشترک او و مخاطب
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اند و قرار است  داند که دو سده برای آن انتظار کشیده های مسلمان می را آرمان ملت« اسالمی

ه این و اتحاد را شرط نیل ب« تقریب مذاهب»(. او ۸3۹4)ازغدی، « تمدن اسالمی را احیاء کند»

، و «رهایی»، «دموکراسی دینی»مندی اسالمی،  عزت»بر  کند که خود مشتمل معرفی می« پروژه»

(. در همۀ این مفاهیم، وی به میراث ضداستعماری منطقه اشاره دارد ۸3۹4است )ازغدی، « رشد»

 دهد.  که خود ذخیره استعاری مردمان ممالک اسالمی را تشکیل می

شوند که مفاهیم  سخنرانی ذیل چهار مفهوم محوری بررسی می های موجود در این استعاره

سازی ازغدی هستند: دعوت، استعالء، ارگانیسم، و  محوری گفتمان بیداری اسالمی و تمدن

گنجند. در مورد چنین  ها ذیل بیش از یک مفهوم می سازی. برخی از این استعاره دیگری

ا هسته و ایده یکسان، اما قالب و مفروضات هایی، در هربار تکرار ذیل مفهوم جدید ب استعاره

شود هر استعاره با هستۀ آن معرفی شود و  شوند. تالش می ای متفاوت عرضه می تشبیهی و نقشه

تا حد امکان، مفروض اصلی در قالب یک جمله مفروض تشبیهی مشخص شده است. نقل قول 

متنی داخل گیومه قرار  دهی جهت اختصار بدون ارجاع مستقیم از سخنرانی صوتی مذکور به

 شود.  گرفته اما در بخش منابع ذکر می

 دعوت . 6

منطقه و  20۸۸سال   «بیداری اسالمی»را در برهۀ زمانی پس از « تمدن اسالمی»ازغدی گفتمان 

ترین پیام این جنبش دوسویه است: پیام  سازد. مهم راستا با مواضع ضدامپریالیستی برمی هم

های برسازندۀ مفهوم دعوت  به جهانیان. استعاره« میثاق ازلی»مان و پیام های مسل به ملت« اتحاد»

 Lakoffبرند ) هستند، یعنی از مفاهیم ملموس برای رساندن مفاهیم انتزاعی بهره می« ۸ساختاری»

& Johnson, 1980 شیطان»(. مثالً، کل سیستم مفهومی و نظری سکوالر در قالب استعاره »

 اند.  بندی شده قالب

 پيام ف(ال

دارد. استعاره « انقالب یک خطاب برای بشریت دارد و یک خطاب خاص به جهان اسالم»

مثابه پیامبر است که مسئولیت دعوت به اتحاد و  موردنظر در این جمله انقالب اسالمی ایران به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Structural 



 

 

 

 

 
 9911هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال دهم، شماره دوم، پايیز و زمستان  فصلنامه نظريه   92 

  

 

افکنی استعمار را برعهده گرفته است. این نوعی دعوت به  سازی برای دفع تفرقه ملت

های استعمارزده است. همین  مثابه موضعی استعاری در تفاوت با انفعال ملت یت بهغیراستعمار

های غیرمسلمان را با عبور  دارد که استعارگی آن فراتر رفته و ملت« بشریت»رسانه خطابی هم به 

کند. این، تالشی برای بردوختن نقطۀ آجیدن در  عنوان مدلول خود اتخاذ می از خط داللت به

مثابه تشبیه آن به رسالت  لملل است. اینکه انقالب اسالمی حامل پیامی است بها روابط بین

بخش بیداری  عنوان آغازگر و الهام کند که جمهوری اسالمی به پیامبران است. ازغدی تأکید می

اند، و تمدن اسالمی  با پروردگار بسته« میثاق ازلی»هایی که  عنوان روح اسالمی، مسلمانان به

تی ارگانیک، رسالت یادآوری این عهد ازلی به بشریت را دارد که مطابق قرآن خداوند مثابه کلی به

 «. ان ال تعبدوا الشیطان»در روز ازل از بشر ستاند مبنی بر این که 

 پرستی/خداپرستی شيطان (ب

یا همان یکتاپرستی، عبادت خدا را مقابل عبادت شیطان   «میثاق ازلی»ازغدی در توضیح معنای 

« روشی شیطان»عنوان یک فرقه، آن را تعبیر به  پرستی به کند و با رد معنای شیطان میترسیم 

پرست  های شیطانی مقاومت نکند، شیطان هر مسلمانی که در مقابل روش»کند. از نظر او،  می

کند که ذهن  هایی اطالق می روشی را به ویژگی صورت صریح و ضمنی شیطان او به«. است

عدالتی،  داند: ظلم، فساد، بی داری می های نظام سرمایه اظ تاریخی از خصیصهلح متفکر مسلمان به

داری را مظهر  اخالقی، ... او تسلیم شدن درمقابل سبک زندگی، اقتصاد، و سیاست سرمایه بی

عبادت شیطان و گناه کبیره شکستن عهد ازلی دانسته و مقاومت در برابر آنها را مصداق عبادت 

 شمارد.  مسلمان و تمدن اسالمی برمیخدا و رسالت سوژه 

 خانوادۀ جهانی (پ

دهندۀ  اند، نشان استعاره خانوادۀ جهانی که در آن ملل و امم اسالمی به اعضای خانواده تشبیه شده

شود(  آور است. ازغدی این مفهوم )که ذیل ارگانیسم به آن پرداخته می نگاه ارگانیک و مسئولیت

های مرتبط با این مسئولیت  به درک الزامات، دالیل، و روش منظور برانگیختن مخاطب را به

را به راه راست « قدم در راه گذاشته و خود، خانواده خود، و خانواده جهانی»کند تا  استفاده می

 هدایت کند. 
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 ۴=9+9 (ج

سخن « دو دوتا چهارتا»عنوان مسئلۀ  در این مدعا که دین و ایدئولوژی از رستگاری بشر به

ترین محاسبه ریاضیاتی تشبیه شده تا واقعی و مبرهن  صحبت از رستگاری به سادهگوید،  می

بودن آن با اصول ریاضیات یکسان انگاشته شود. او قدرتی که عصر روشنگری با تقارن با دانش 

کند. ازغدی از  برای غرب ایجاد کرد را از طریق تقارن بخشیدن به قدرت و باور بازتعریف می

کند که در آن باور امری عقالنی و  از برساختن دوگانه باور/سلیقه استفاده میاین استعاره بعد 

همانی که غرب میان باور/سلیقه  سلیقه موضوعی غیرعقالنی انگاشته شده. وی از این طریق، این

شناسی الهی از طریق صحه  همانی باور/عقالنیت در معرفت ایجاد کرده را واسازی کرده و بر این

د درست و غلط و داللت ادیان بر امر درست، و عقالنی بودن اتخاذ موضع گذاردن بر وجو

کند. این، همان  های قرآن، تأکید می عنوان امر درست یا غلط براساس رهنمون نسبت به امور به

 . (DeShutter, 1983: 71)معنایی است « تعیین و تثبیت»رسالت جمهوری اسالمی برای 

 واجب/مستحب (د

شد، امروز واجب،  تقریب مذاهب اگر زمانی امر مستحبی تلقی می» به اینکه ازغدی با اشاره 

، مفاهیم واجب و مستحب را از حوزه احکام دینی اخذ و برای «بلکه اوجب واجبات است

طور غیرلفظی، موضوع  کند. او به تشریح اهمیت فزاینده تقریب مذاهب و اتحاد استفاده می

مذاهب را به احکام دینی فردی مانند نماز یا زکات که در  استراتژیک، سیاسی، و تمدنی تقریب

ای مثبت و  کند تا اوالً به تقریب مذاهب وجهه آن مرزها قطعی و مشخص هستند تشبیه می

اجتماعی -ایجابی بخشیده و ثانیاً، سیاست را با دین یکی کند تا بتواند بر مسئولیت سیاسی

  مثابه موضوعی مرتبط با باور تأکید کند. به

 قدم در راه گذاشته و به راه راست هدایت کنيم ذ(

اند و تنها موضوع حائز  کنندۀ پیام به مسافرانی در یک مسیر تشبیه شده هم پیامبر و هم دریافت

اهمیت آن است که در مسیر راست باشند. تو گویی چندین راه در کار است و ازغدی در راه 

 را هم به آن مسیر داللت کند.  درست قرار گرفته و مسئولیت دارد تا دیگران
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 واکسيناسيون (ر

عنوان مبانی جامعه بشری در عصر مدرن، از  ازغدی با زیر سؤال بردن نفی الهیات و متافیزیک به

کند تا عمل نشر پیام ازلی را به پویش واکسیناسیون تشبیه کند  استعارۀ واکسیناسیون استفاده می

 دو برای نجات بشر ضروری هستند. سازی مدنظر بوده و هر که در هردو پاک

 استعالء .9

هستند که برای القاء حالت مثبت و « ۸رویکردی»های  های مبتنی بر باال/پایین از نوع استعاره استعاره

های مورد استفاده ازغدی که بر  . برخی استعاره(Lakoff & Johnson, 1980)شوند  منفی استفاده می

 توان استعارۀ استعالئی و باالشونده در نظر گرفت.  را می کنند ضرورت بهبود و رشد تأکید می

 پرچم اسالم/یكتاپرستی الف(

اهتزاز درآمدن است. باال  یکتاپرستی به پرچم تشبیه شده که هویت و اصالت آن در به / اسالم

مندی دارد.  ها است که داللت بر پیروزمندی و عزت ای رایج در بسیاری زبان بردن پرچم استعاره

فراموشی سپرده شد،  استعاره که برای مدتی در دورۀ سازندگی بعد از جنگ تحمیلی به این

با توسل به ایدئولوژی « شناخته شدن  رسمیت تقاضا برای به»و « جایگاه»دهنده احیاء دغدغه  نشان

انقالب اسالمی در کشور شیعی ایران »کند که  . ازغدی عنوان می(McGowan, 2019: 2)است 

ا شعارهای آن هرگز صرفاً ایرانی و شیعی نبود؛ بلکه پرچم اسالم و یکتاپرستی را رخ داد، ام

عنوان مرجع استعاره یا مشبه، ابعاد داللت  زمان اسالم و یکتاپرستی به او با اتخاذ هم«. برافراشت

 دهد.  آن را در پیام دووجهی خود به جهان اسالم و به کل جهان گسترش می

 نبيداری/بيدارباش داد ب(

های انقالب اسالمی، ازغدی بر نیاز به ارزیابی میزان محقق شدن اهداف  بعد از یادآوری ریشه

ها و  در شکست« بیدارباش دادن»آن تأکید کرده و پاداش دادن به خود در آن دستآوردها و 

و بیداری با   کند. باتوجه به مقایسۀ غیرلفظی که او میان ذلت و خواب قصورات را پیشنهاد می

ای  زدگی که دغدغه افرازی برقرار نموده، بیدارباش دادن یعنی دور نمودن از آسودگی خوابسر

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Orientational 
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های استعمارستیزی مروج استقالل و خودکفایی در  رایج میان متفکران مسلمان که در طول سال

بیداری »شود. همین استعاره در  اند، محسوب می سازی بوده ضدیت با مدرنیزاسیون و غربی

 موجود است.  نیز« اسالمی

 رسيدن به  (پ

رسیدن از نقطۀ الف به نقطه ب نشانۀ نیل، رشد، تغییر، تحقق، و پویایی است. ازغدی برخی 

ایم، به برخی  به برخی از این اهداف رسیده»کند  اهداف انقالب اسالمی را مرور کرده و تأکید می

سالمی به موجودی زنده یا در اینجا، شاهد استعاره تشخیص هستیم و تمدن ا«. باید برسیم می

 ماشینی تشبیه شده که غایت آن در رشد کردن و رسیدن تعریف شده و اهداف آن واال هستند. 

 بلوغ (ج

نیازهای  بلوغ در موجودات زنده متناظر رشد بیولوژیک و ذهنی است. ازغدی در توصیف پیش

ها در کشورهای اسالمی، آن را  هبودن فرق« اقلیت»و در تأکید بر ضرورت التفاط به الزامات « اتحاد»

با پذیرش اقلیت بودن مسلمانان در کشورهای غیراسالمی مقایسه کرده و آن را در اولویت قرار 

مثابه درک خودی و غیرخودی، نیازمند بلوغ  کند درک منطق این اولویت به دهد؛ آنگاه تأکید می می

 آفرین به بلوغ تشبیه شده است.  است. در این استعاره تشخیص، رشد در نگاه عقالنی و وحدت

 ارگانيسم. 3

توان ذیل مفهوم کلی  مفهوم وحدت که در برسازی تمدن اسالمی خیلی مهم است را می

های  شوند از استعاره مطالعه کرد. استعاراتی که در این بخش بررسی می« ارگانیسم»

 ,Lakoff & Johnsonکنند ) هستند که تجربیات را درون یک ظرف فهم می« ۸شناسانه غایت»

 ( و در اینجا این ظرف بیشتر بدن آدمی است. 1980

 بيداری/بيدارباش دادن الف(

بیدارباش دادن که در ارتباط با استعاره اصلی بیداری اسالمی است، یک استعاره از نوع تشخیص 

عنوان یک واحد سیاسی و موجود زنده  است که حکایت از مقایسۀ غیرلفظی میان امت اسالم به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Ontological 
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تری نیز  جمله نیازهای زیستی دارد، اما آدمی نیازهای پیچیده دارد. ارگانیسم زنده اقتضائاتی من

است و ازغدی  (McGowan, 2019: 2)« رسمیت شناخته شدن تقاضا برای به»دارد که شامل 

طور که ذیل مفهوم استعالء گفته شد، این  طور سیستماتیک، به آن اشاره دارد. همان بارها به

طور خاص، اشاره به محرومیت امت اسالمی از برآوردن این نیاز پیچیده دارد که برای  اره بهاستع

 باید به پا خیزد و آگاه شود.  نائل آمدن به آن، تمام امت می

 خانوادۀ جهانی (ب

گرایی و تفرقه، بر مسئولیت برآمده از تفکر  ازغدی بعد از استدالل منطقی دربارۀ تفاوت تکثر

کند. او  تأکید می« خود، خانواده خود، و خانواده جهانی»ر در دیدگاه علمی در قبال مستقل و تکث

داری، شبیه یک خانواده  نظر از منطقه و دین را صرف« تاریخ و جغرافیا»جمعیت کل بشر در تمام 

با خداوند بسته و رسالت تمدن اسالمی را پذیرفتن ایدئولوژی « میثاق ازلی»گیرد که  در نظر می

ای است که کل جهان را  شمارد. این ایدئولوژی، استعاره ئولیت یادآوری این عهد برمیو مس

 نماید.  عنوان مدلول خود افاده می به

 واکسيناسيون پ(

بر مشروعیت نداشتن حکم الهی برای برساختن جامعۀ  بینی سکوالر مبنی در رد استدالالت جهان

برد.  ی ابتناء چنین اجتماعی را زیر سؤال میبشری، ازغدی متقابالً مشروعیت قانون مدنی برا

کند تا وجود منطق علمی ورای احکام  استفاده می« واکسیناسیون»برای این منظور، او از استعارۀ 

شرعی را تصریح کند. این استعاره حاوی دو مقایسۀ تلویحی، یکی میان تمدن اسالمی و بدن 

عنوان  زشکی و دینی است تا علمانیت را بهانسان، و دیگری صریح )تشبیه بلیغ( میان تجویز پ

 آور بودن یک قاعده، به احکام الهی نسبت دهد.  شرط حداقلی برای الزام

 بلوغ (ج

عنوان آیندۀ غیرقابل  نیز به آن اشاره شد، بر اهمیت رشد به« استعالء»استعارۀ بلوغ که ذیل مفهوم 

ود انسانی تشبیه شده است که در کند. امت اسالمی به موج اجتناب موجود انسانی تأکید می

خصوص  معرض بلوغ است.  همچنین، این استعاره مطلع ورود ازغدی به نقد بنیادگرایی و به
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های برانداز لیبرال علیه تمدن اسالمی است. در بخش نظریه اشاره  عنوان مکمل تالش وهابیت به

 .۸داری و بنیادگرایی بر نفی دو استعاره است: سرمایه شد که سیاست کنشگری ایران مشتمل

 معصيت اجتماعی (د

در -عنوان سنگ بنای تمدن اسالمی  ازغدی بعد از مرور جامع و بررسی منطقی فقه اسالمی به

کند. او با استفاده از استعارۀ  کاری تشبیه می خطاهای اجتماعی را به معصیت -مقابل علم غربی

سیاسی و قاعدۀ نفی سبیل دعوت  مخاطب را به درونی کردن تفکر اسالم« معصیت اجتماعی»

کند. این استعاره رودرروی الگوی غربی قرار دارد که با فروکاستن ساحت اجتماعی افراد بشر  می

 گرایی شده است.  به پیروی از قوانین مدنی، منجر به بروز فردگرایی و اشاعۀ انتفاع

 بيداری نيمه (ذ

بیدار  وشیار بودن امت اسالمی است، نیمهطور که استعارۀ بیداری حاکی از هشدار برای ه همان

توان وضعیتی از امت اسالمی در نظر آورد که نسبت به اشارت جمهوری اسالمی غافل  بودن را می

جای دفع دشمن  مانده و قادر به مشاهدۀ تمام واقعیت نیست. در چنین وضعیتی، امت اسالمی به

و درنتیجه « شود وان آنها صرف یکدیگر میانرژی و ت»و « کند شروع به نزاع با خود می»سرکوبگر 

سال منتظر آن بودیم یک مرتبه به ضد خودش تبدیل  200کم  پروژۀ مقدس الهی که دست»

در اینجا، ازغدی به رفتار عام استعمار در تفرقه انداختن و حکومت کردن اشاره دارد که «. شود می

توان این استعاره را  دهد. همچنین، می ذهن مخاطب ایرانی عمدتاً به استعمار پیر و غرب نسبت می

صورت محدود کردن توان مسلمانان ازطریق مشغول داشتن  غرب به« برانداز»اشاره به استراتژی 

آنها در خود منطقه دانست. ازغدی با استفاده از استعاره ارگانیسم، شکست در صورت تداوم 

 کند.  رشیعه، معرفی میبیدار را سرنوشت محتوم همه، ازجمله مخاطب غی وضعیت نیمه

 برادری ر(

زمان است با تعریف هریک از ملل  عنوان یک ارگانیسم واحد هم تعریف کل امت اسالم به

عنوان یک ارگانیسم مجزا درون یک خانواده. در واقع، استعاره ارگانیسم در وهلۀ اول  مسلمان به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
توان اصرار سوژه برای ماندن در ساحت خیالی و مقاومت آن در برابر ورود به ساحت نمادین،  بنیادگرایی را می  ۸.

 دال، و تعامل با دنیای مولود زبان یا همان مدرنیته انگاشت.تبدیل شدن به سوژۀ 
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ه امت و مذاهب اسالمی به بدن انسان بود و در این وهله، یک خانواده است. ازغدی با تشبی

ای در تمدن عربی و مورد تأکید در اسالم است  خونی که مفهمومی بسیار ریشه برادر، ذهنیت هم

در مقابل فردگرایی غربی را نیز « سازی غیریت»عالوه حس  کند. این استعاره به را احیاء می

 انگیزاند.  برمی

 سازی دیگری. ۴

قدر نیازمند برساختن است که مستلزم  استعارگی، همانعنوان تعبیر سیاسی  سازی به گفتمان

براندازی. در سه مفهوم قبلی، بعد برسازنده گفتمان تمدن و بیداری اسالمی با اتکاء گوینده به 

هایی در بیان ازغدی وجود  ذخیرۀ مفهومی استعمارستیزی در منطقه بررسی شد. اما استعاره

مان رقیب را ازطریق برمال کردن دروغین بودن ها و مفاهیم محوری گفت دارند که استعاره

 ,Charteris-Black)اندازند  مدعای کمال آنها و نسبت دادن برخی ابعاد منفی به هریک، برمی

ها مباحثی علمی، فقهی، تاریخی، و اجتماعی طرح  ازغدی حول این دسته از استعاره(. 2011

عنوان معرفت استاندارد درونی  ه بهکند که ذهن مخاطب را از نظام فکری غالب و غربی ک می

 دهد.  کرده، گسست می

 بيداری  نيمه (الف

دهد تا  مقایسه میان تمدن و ارگانیسم و مابین بیداری و هوشیار بودن، به ازغدی اجازه می

بیداری تشبیه کند. این استعاره  وضعیت مذاهب اسالمی در نبود وحدت را به وضعیت نیمه

دانشی است چراکه برخالف انفعال  تر از بی دانش ناکامل خطرناکیادآور این تفکر است که 

مجازوار در فقدان آرمان مشترک، استعارگی محصول خودآگاهی و وقوف بر گسترده بودن منابع 

های  در صورت اتحاد است. در این استعاره، ازغدی اهمیت وحدت را در سد کردن تالش

بیدار نگه داشتن  دنیای لیبرال برای تفرقه را به نیمهکند. او استراتژی  برانداز دشمن یادآوری می

جای دفع دشمن واقعی  شود توان و نیروی آنها به کند که باعث می های مسلمان تشبیه می امت

 صرف یکدیگر شود. 
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 باز کردن جلوی پا (ب

کند که این تفکر درحقیقت، امیال نفسانی را دنبال  ازغدی در توصیف منطق سکوالر اشاره می

زند )و نه بالعکس(. او با  پردازی برای رد یکتاپرستی می کند اما برای توجیه آن دست به نظریه یم

ارجاع به استدالل قرآنی، جهت علی و تقدم زمانی دو عامل تئوریزه کردن رد یکتاپرستی و 

های آن دارای  کند، حال آنکه در ظاهر، سکوالریسم و نظریه جویانه را تعیین می عملکرد لذت

اعتباری حکم  عنوان پیامد و معلول بی قدم زمانی و علی و رواج نفسانیات و اصالت لذت بهت

شوند. درحقیقت، تالش تئوریک سکوالریسم برای توجیه دنیاپرستی به باز  خداوند انگاشته می

طلبی تشبیه شده است، رفتاری که مصداق  کردن جلوی پا برای رفع موانع اخالقی لذت

 روشی در دیدگاه او است.    طانپرستی و شی شیطان

 پرستی شيطان (پ

را نه یک فرقه، بلکه « پرستی شیطان»ازغدی کفر نظری را از کفر عملی تفکیک کرده و 

دهندۀ کفر عملی اهل ایمانی  روشی طبق توضیح او نشان کند. شیطان معنا می« روشی شیطان»

دهد ازجمله  ه این رویه نسبت میهایی که او ب است که از نظریات سکوالر پیروی کند. ویژگی

عدالتی )طبقه(، فسق )صنعت فرهنگ( و مفاهیم مشابه همگی  داری(، بی ظلم )استعمار/برده

داری نسبت داده  صفاتی هستند که در تفکر مسلمانان به دیگریِ تمدن اسالمی یعنی سرمایه

لیبرالیستی قیاس   را با پیروی از نظریۀ« پرستی شیطان»و « شیطان»شود. او غرب را با  می

پرستی که قرآن آن را پیرو میثاق ازلی منع نموده با  کند. ازغدی از طریق یکی گرفتن شیطان می

های لیبرالیستی را بدعهدی در مقابل خداوند  رویه جهان لیبرال، تسلیم مجازوار در برابر ارزش

 کند.  و مصداق کفر تعبیر می

 نمره دادن خ(

داری است که در جهت  عنوان مکمل سرمایه ربوط به بنیادگرایی بهآخرین استعارۀ برانداز، م

کند. ازغدی مخاطب سنی را  ای و فردی را نفی می عکس آن عمل کرده و تکثر در مسایل سلیقه

« کند از یکتاپرستی من پیروی نمی»به بازخوانی رویکردهای افراطی وهابیت در تکفیرکسی که 
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مختلف کتاب محمدابن عبدالوهاب، این دیدگاه طردانگار را  خواند. او با ارجاع به سطور فرامی

های متریک علوم  کند و آن را با مقیاس تشبیه می« نمره دادن به درجه اسالم و کفر دیگران»به 

گرا بوده و در  کند که طبعاً تقلیل پژوه مقایسه می آکادمیک در فرایند نمره دادن به دانش دانش

 شود.  راه میامور مربوط به باور باعث اک

شود. فراوانی استعاره در سخن یک  ها و استعارگی ازغدی در اینجا تمام می مطالعۀ استعاره

معنای نبود دیگر صناعات بالغی در کالم او نیست، بلکه حاکی از آن است که  گویشور به

استعاره صنعت غالب و در تعامل با استعارگی ذهن گویشور و در همخوانی و بازتولیدکننده 

بالغت حسن ازغدی »ساز او است. در پاسخ به پرسش تحقیق که  تفکر استعمارزدا و گفتمان

توان  می« های استعمارزدای گفتمان جمهوری اسالمی قرار دارد؟ چگونه در خدمت بازتولید دال

واسطۀ پروراندن مفاهیم، عمیقاً اسالمی در جهت برساختن  گفت استعارگی در بالغت ازغدی به

گزین غرب، بازتولیدگر استعمارزدایی گفتمان جمهوری اسالمی است. سخنرانی گفتمان جای

هایی چند فهم کرد که ازغدی میان تمدن اسالمی و  مثابه توازی توان به سازی اسالمی را می تمدن

تمدن سکوالر، میان عقالنیت مدرن و الهیاتی، مابین نظام اخالقی مادی و معنوی، و میان تمدن 

ها، هدف جایگزین  کند. در هریک از این قیاس تمدن اسالمی آرمانی ترسیم می اسالمی موجود و

منظور تقویت  ها به جای دال موجود و استعماری است. او به مشابهت کردن دال مطلوب به

ها برای ایجاد الگوهای آرمانی در داخل  وحدت درونی و جاگزینی دال بیرونی، و به تفاوت

  (.Baruchello, 2015)کند  رجی اشاره میسازی دال خا گفتمان و غیریت

 گيری نتيجه

های  بالغت حسن ازغدی چگونه در خدمت بازتولید دال»در این مقاله برای پاسخ به پرسش 

عنوان  گرا را به ، بالغت این متفکر اصول«استعمارزدای گفتمان جمهوری اسالمی قرار دارد؟

ردیم. چهار مفهوم دعوت، استعالء، انعکاسی از استعمارزدایی جمهوری اسالمی بررسی ک

شناختی در  بخشند، مقاومت معرفت های ازغدی را انتظام می سازی استعاره ارگانیسم، و دیگری

نمایند. گفته شد  برند، و استعاره محوری بیداری اسالمی را تقویت می برابر استعمار را پیش می

شناخته شدن در روابط  رسمیت رای بهکه استعمارزدا بودن استراتژی جمهوری اسالمی در تقاضا ب
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رسد  نظر می شود. به داری وارد تعامل می الملل است که در آن با مدرنیته محصور در سرمایه بین

شود تا بتواند مشروعیت الزم  شکل مجازوار با مدرنیته وارد تعامل می که جمهوری اسالمی به

داری حائز شود.  ایگزینی سرمایهبرای چالش هژمونیک بر سر کمال را در وهلۀ استعاری و ج

کنندۀ سیاست کنشگری  قدر تعیین ها با مدرنیته همان پوشانی ها و هم توسل مجازوار به مشابهت

سازی و  یافته. غیریت ها و اعادۀ تمامیت خود در مقابل جهان توسعه ایران است که تأکید بر آرمان

 ساز ایران دانست.  ین تالش گفتمانتوان مقدمه و قر های گفتمان رقیب را می براندازی دال

براندازی گفتمان غالب و بازتعریف نقطۀ آجیدن بیش از هرجا در پلیدانگاری غرب تحت 

های مربوط به  دیگر، برسازی بیشتر ذیل استعاره پرستی مشهود است. ازسوی استعارۀ شیطان

نظم جدید جهانی  عنوان پیامبر، و جایگزینی دعوت مشهود است که در آن جمهوری اسالمی به

  منظور ایجاد حس عنوان پیام بررسی شدند. ازغدی در کنار لحن مجازوار و دوستانه، به به

مذهب، ایران  پنداری و همدردی، برساختن گروه خودی، و ایجاد اتحاد در مخاطبین سنی همذات

ت میان های مصرح بر شباه را خصم اصول لیبرال قرار داده و اصول اسالمی را ازطریق تأکید

بخشد. او با  سیاست و باور و نفی اصل جدایی دین از سیاست، بر اصول لیبرال تقدم می

مندی فردی و اجتماعی و وارد کردن مفهوم معصیت به ساحت  انگاری مسئولیت و وظیفه همسان

اجتماعی و سیاسی، شعارهای انقالب اسالمی را گسترش داده و پروژه تمدن اسالمی را دنبال 

بینی الهیاتی توسط نظام لیبرال  استدالالت منطقی او بر سر نقش فریب در براندازی جهانکند.  می

آفرین  گیری ازغدی از ظرفیت الهام با اتکاء به صنعت بالغی استعاره گره خورده است. بهره

 کند. های استعماری در مخاطب را میسر می استعاره است که گسست از نظام فکری و برساخته

 منابع

 مقایسه اجمالی صور خیال در بالغت فارسی و »(، ۸3۱6ینی، حسین؛ آقازینالی، زهرا )آقاحس

 . دسترسی در7۱-4۹: گوهر گویا، «انگلیسی

 http://jpll.ui.ac.ir/article_16248_1e9f60eae5b2e454f6f737722e8ed0dd.pdf. 

  ،)دسترسی ۸2، شماره سوره، «استعاریت فکری و فکرت استعاری»ابراهیم، امیرحسین )بدون تاریخ ،

 .فکرت-استعاریت-و-استعاری-مقوالت/فکرت /http://www.sooremag.ir  در

http://jpll.ui.ac.ir/article_16248_1e9f60eae5b2e454f6f737722e8ed0dd.pdf
http://jpll.ui.ac.ir/article_16248_1e9f60eae5b2e454f6f737722e8ed0dd.pdf
http://www.sooremag.ir/%20مقولات/فکرت-استعاری-و-استعاریت-فکرت
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 ،سازی جدید اسالمی: ضرورت تقریب مذاهب اسالمی، قابل دسترسی  (، تمدن۸3۹4حسن ) ازغدی

-و-اسالمی-جدید-سازی E2%80%8C%تمدن/details/67976-https://rahimpour.ir/fa/news در

-و-وگوE2%80%8Cگفت%-و-برادری--اول-تقسم---اسالمی-مذاهب-تقریب-ضرورت

 /.-خصومت-بدون-رقابت

 ( ۸3۹7افراشی، آزیتا ،)انسانی و مطالعات فرهنگی. ، تهران: پژوهشگاه علوماستعاره و شناخت 

 ( ردپای امر واقع: نقد ایدئولوژی و مسئله ایران، ژورنال ایران آکادمیا، دانلود 20۸۹بهشتی، اشکان ،)

 .https://agora.iranacademia.com/archives/1733شده از 

 ( ۸3۹4توهیوای اسمیت، لیندا ،)ترجمۀ احمد نادری و الهام اکبری، تهران:استعمارزدایی از روش ،  

 ترجمان. 

 استدالل یا سفسطه: »(، ۸3۹7اصغر و حجازی، محمدجواد ) چهارسوقی امین، تینا؛ سلطانی، سید علی

شناسی  فصلنامه زبان، «های موافق و مخالف نمایندگان مجلس شورای اسالمی مطالعه رتوریکی نطق

 . ۱0-6۱(: 5، دوره دوم، شماره سوم )پیاپی اجتماعی

 رتوریک سیاسی و »(، ۸3۹۱اصغر و حجازی، محمدجواد ) چهارسوقی امین، تینا؛ سلطانی، سید علی

( )پیاپی 3)۸0، جستارهای زبانی، «های عمومی فراکسیون امید و والیت ی در نطقالگویابی پارلمان

52 :)2۸3-23۹ . 

 ( ۸3۹2شادلو، عباس ،)تهران: نشر وزراء. دسترسی به نسخه های سیاسی ایران امروز احزاب و جناح ،

 الکترونیکی اپلیکیشن کتابراه.

 ( ۸37۱ضیمران، محمد ،)«گفتگو با «زبان، واقعیت، ناخودآگاه های ژاک الکان: سیری در اندیشه ،

 .۱۱-۱3: 7و  6محمدرضا ارشاد، بایا، شمارۀ 

 ( ۸3۹۸عبداللهی، منیژه و عمل صالح، احیا ،)«بررسی ساختار استدالل در سه متن دورۀ قاجار» ،

 .۸74-۸5۸(: ۸2، سال چهارم، شماره دوم )پیاپی بوستان ادب )شعرپژوهی(

 ( ۸3۱6محسنی، محمدرضا ،)« 3۱، شمارۀ های خارجی پژوهش زبان، «لکان، زبان و ناخودآگاهژاک :

۱5-۹۱. 

 ( برنامه تلویزیونی در غیر این 20۸۱محمدی، مجید ،)و  5های  صورت، جلد چهارم: چکیده دوره الف

6 .Dan & Mo Publishers. 

 ( 20۸۱محمدی، مجید  ،)طلب،  ولی امر مسلمین جهان: روایت سقوط آقای جاه بDan & Mo 

Publishers . 

https://rahimpour.ir/fa/news-details/67976/تمدن%E2%80%8C
https://agora.iranacademia.com/archives/1733
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