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چكيده
با پیروزی انقالب اسالمی ،گفتمان مقاومت بهعنوان پیشران مقابله با استبداد داخلی و سلطۀ خارجی
مطرح و مورد پذیرش و توجه برخی از گروهها و جریانهای مبارز واقع شد .نظر به اهتمام ویژه به
راهبرد مقاومت اسالمی در بیانیۀ گام دوم انقالب ،این مقاله درصدد تشریح جایگاه و مؤلفههای
گفتمانی حاکم بر مقاومت اسالمی است .روش پژوهش حاضر ،کیفی از نوع تحلیل گفتمان-متن بیانیۀ
گام دوم انقالب اسالمی است .خوانش گفتمانی مقاومت اسالمی در بیانیۀ گام دوم بر این نکته تأکید
دارد که دالهای حاکمیت اسالم ناب محمدی بهمثابۀ هسته ،نفی سلطهگری و سلطهپذیری بهمثابۀ
ماهیت ،مقدمهسازی ظهور مهدی موعود (ع) بهمثابۀ راهبرد ،تحقق تمدن نوین اسالمی بهمثابۀ هدف،
تقویت جبهۀ مقاومت بهمثابۀ برنامه ،وجوه سختافزاری و نرمافزاری مقاومت بهمثابۀ ابعاد ،ایمان الهی
و مدیریت جهادی بهمثابۀ ابزار ،نقش مفصلبندی گفتمان مقاومت اسالمی را ایفا میکنند .در این
سالها گفتمان مقاومت اسالمی با پیروزی در مقابل طرحها و توطئههای عبری ،عربی و غربی توانسته
است بر عمق راهبردی و نفوذ منطقهای خود بیفزاید و اهداف سلطهگرایان صهیونیست ،سعودی،
آمریکایی و متحدانشان را خنثی کند .از اینرو تحقق اهداف انقالب اسالمی منوط به التزام نظری و
عملی به گفتمان انقالب اسالمی است.
واژهای کليدی :انقالب اسالمی ،بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی ،تمدن نوین اسالمی ،مقاومت اسالمی،
نفی سلطهگری و سلطهپذیری.
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 .1استادیارعلوم سیاسی ،دانشگاه شاهد(نویسنده مسئول)؛ M.naderi@shahed.ac.ir

 .2استادیار و عضو هیات علمی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی؛
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مقدمه و بيان مسئله
پیروزی ،حفظ و صدور ارزشها و هنجارهای انقالب اسالمی ،مرهون نهادینهشدن فرهنگ
مقاومت در میان ملت ایران است .تاریخ چهلسالۀ حیات سیاسی-اجتماعی جمهوری اسالمی بر
این نکته اذعان دارد که از یک سو گفتمان انقالب اسالمی نهتنها در مواجهه با تهدیدات داخلی
نظیر اقدامات تروریستی گروههای ضد انقالب و معاند ،جنگ هشتسالۀ تحمیلی ،و تحریمهای
چهلسالۀ غرب بر مشکالت فائق آمده ،بلکه توانسته است با سربلندی و عزت ،تهدیدات
برونمرزی نظیر گروه تکفیری داعش ،نفوذ منطقهای استکبار جهانی ،طرح خاورمیانۀ جدید و
سازش عبری-عربی را خنثی و فرهنگ ایستادگی و مقاومت را در میان ملتهای مسلمان بارور
کند .نمودهای عینی مقاومت اسالمی را در عملکرد انتفاضۀ فلسطین ،حزباهلل لبنان،
حشدالشعبی عراق ،انصاراهلل یمن ،شیعیان بحرین ،عربستان و نیجریه بهوضوح میتوان دید .از
سوی دیگر ،علیرغم فائقآمدن بر تهدیدات ،باید اذعان کرد که راهبرد مقاومت اسالمی ،پیشران
کارآمدی و پیشرفتها برای جمهوری اسالمی بوده است که تصویری سازنده و کارنامهای
قابلقبول در افکار عمومی و نخبگان آزادیخواه است .مقام معظم رهبری در بیانیۀ گام دوم
انقالب اسالمی ،بهصورت خاص و مصداقی به توفیقات مذکور اشاره کردهاند و ریشۀ برخی از
ناکامیها را در فاصلهگرفتن مقطعی برخی از مسئوالن از جریان انقالبی و انقالبیگری میدانند.
بیتردید تعبد به ارزشها و هنجارهای مقاومت اسالمی هستۀ اصلی هرگونه کنش انقالبی است.
باید توجه کرد مسئلۀ مقاومت یک مسئلۀ فطری و بشری است که در فلسفۀ سیاسی ذیل حق
مقاومت با تعابیر مختلفی نظیر قیام یا انقالب در آرای متفکران نمود یافته است .در ادبیات
جهانی مقاومت ،اساساً مسئلۀ مقاومت ،پیوند وثیقی با نفی سلطه و استعمارزدایی دارد و
مطالعات شناختی دربارۀ ماهیت و عملکرد امپریالیسم بر این مهم تأکید دارد .اگرچه مبارزه و
نفی سلطه قدر متیقن حامیان جهانی گفتمان مقاومت است ،تفسیر و قرائت گفتمان اسالمی از
مقاومت متفاوت است .از اینرو نویسندگان مقاله با هدف تبیین اهمیت و جایگاه راهبردی
مقاومت اسالمی در گفتمان انقالب اسالمی و نیز تشریح و شناخت زمینهها و ابعاد گفتمانی
مقاومت اسالمی بهمنظور رسیدن به فهم مشترک نخبگانی و عملیاتی ،درصدد واکاوی مؤلفههای
گفتمانی اندیشۀ مقاومت در این بیانیه هستند.
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اهداف و پرسشهای پژوهش
این مقاله دو هدف اصلی را دنبال میکند .1 :تبیین اهمیت و جایگاه راهبردی مقاومت اسالمی
در گفتمان انقالب اسالمی؛  .2تشریح و شناخت زمینهها و ابعاد گفتمانی مقاومت اسالمی
بهمنظور رسیدن به فهم مشترک نخبگانی و عملیاتی .در راستای رسیدن به این اهداف ،دو
پرسش مطرح میشود:
 .1مقاومت اسالمی چه جایگاهی در بیانیه گام دوم انقالب دارد؟
 .2مؤلفههای گفتمانی مقاومت ناظر بر بیانیۀ گام دوم انقالب چیست؟

پيشينۀ تحقيق
کتابها و مقالههایی بهصورت عام دربارۀ اندیشۀ مقاومت منتشر شده است .جان فوران ()1583
ضمن بررسی تعامل ساختارهای ازپیشموجود و جاری ایرانی با فشارهای خارجی حاصل از
رابطۀ ایران و غرب در الگوی نظام جهانی ،به موضوع مقاومت جمعی ،مشهود و هدفمند اشاره
میکند و در سازوکارهای مقاومت ،مفهوم تنش را محور کار خود قرار داده است .اندی بنت
( )1581معتقد است مدرنیته با رشد روزافزون رسانههای جهانی و صنایع مصرفی ،پیدایش طیف
فزایندهای از مقاومت را در قالب پادفرهنگها بهدنبال داشته است .این رویکرد در واکنش به
اتکای فزاینده بر علم و فناوری در جوامع مدرن و مبتنی بر سلیقه و ترجیحات متعارف سبک
زندگی در کنار تعهد و پایبندی به پذیرش مجموعه فعالیتهای سبک زندگی ،شکلی مقاومتی به
خود میگیرد .به این شکل« ،افراد از دستگاههای عقیدتی و سازوکارهای پیشامدرن بهعنوان ابزار
براندازی یا دستکم زیرسؤالبردن شکلهای بدیهی انگاشتۀ عمل فرهنگی حاکم بر مدرنیتۀ اخیر
استفاده میکنند ».مانوئل کاستلز ( )1581نیز از تقابل شبکه و فرد ،و ازدسترفتن تدریجی کنترل
افراد بر زندگی خویش ،از ظهور هویتهای مقاوم در هیئت جمعهای دینی ،فرهنگی ،ملی،
قومی و محلی بحث میکند .این هویت ناشی از انواع احساس طرد و کنارگذاشتهشدن است که
به ایجاد جمعیتهایی با گرایشهای خاص منجر میشود .با وجود این ،تاکنون آثاری دربارۀ
مسئلۀ مقاومت اسالمی در بیانیۀ گام دوم منتشر نشده است؛ برای مثال ،نادری و پیرانی ()1511
در مقالهای با عنوان «راهبردهای پیشرو در پساچهلسالگی انقالب اسالمی (تبیین بیانیۀ گام دوم
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انقالب اسالمی)» ،به بررسی سناریوها و راهبردهای تحقق بیانیۀ گام دوم انقالب پرداختند.
گوهریمقدم و بیگی ( )1011در مقالهای با عنوان «تجزیه و تحلیل اصول سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران در بیانیۀ گام دوم انقالب» تالش کردند برای رفتار سیاست خارجی
جمهوری اسالمی در راستای تحقق بیانیۀ گام دوم نقش راهنما ارائه کنند .همچنین افتخاری
( )1511در کتاب مقاومت در اسالم؛ نظریه و الگو ،مبانی ،ارکان و ابعاد نظری مقاومت در اسالم
را بهعنوان یک نظریه مطرح کرد .از اینرو ،این مقاله از دو جهت نوآوری دارد :نخست آنکه
تاکنون بهصورت مستقل مقالهای دربارۀ موضوع پژوهش در بیانیۀ گام دوم منتشر نشده است و
دوم ،این مقاله با رویکردی روششناختی ،به تجزیه و تحلیل دادهها با هدف ارائۀ تحلیل
انضمامی ،به واکاوی ابعاد مسئله پرداخته میشود.

مالحظات نظری مقاومت اسالمی
 .0حق مقاومت
حق مقاومت یکی از اصول اساسی اندیشۀ سیاسی مدرن است .نخستین بیانیههای حقوق بشر،
ویرجینیا ( )1771و انقالب فرانسه ( ،)1781حق مقاومت را از زمرۀ حقوق بشری بهشمار
میآورند .حتی ادموند برک ،منتقد انقالب فرانسه ،نیز قائل به جواز و مشروعیت مقاومت در
وضعیتهای اضطراری بود (هوفه)270 :1513 ،؛ هرچند بیش از هر چیز از آن بهعنوان یک
کارکرد هنجاری و نه بنیادین یاد کرد .با وجود این ،کارکرد مقاومت با توجه به لوازم قانون
اساسی مدرن که در بستر آزادیهای سیاسی امکان مخالفت و انتقاد را فراهم میسازد ،بهندرت
بهعنوان یک کارکرد هنجاری فرصت حضور یافته است .حتی در جوامعی که سازوکار مدرن
حکمرانی جاری است ،کارکرد هنجاری مقاومت چه به شکل زبانی و چه در شکل عملی آن
یک تهدید محسوب میشود و با محدودیت قانونی روبهرو است؛ بنابراین حق مقاومت در
اندیشۀ سیاسی مدرن ،بهدلیل جایگزینی قانون اساسی مشروطه یک حق منسوخشده است (مک
انرنی .)33 :2111 ،هرچند مقاومت بهعنوان حق طبیعی و اخالقی ،در شرایط اضمحالل اصول
بنیادین مورد اجماع همگان است ،این حق در دستگاه نظری ایمانوئل کانت با مالحظات جدی
روبهرو است .بهزعم کانت ،وضعیت طبیعی ،ناقض وضعیت حقوقی مطلوب عقل است و در
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صورت قول به جواز حقوقی مقاومت ،هر نوع قانون اساسی موضوعه زایل میشود؛ زیرا در این
صورت باالترین مرجع قانونگذاری یا همان قانون اساسی ،دربردارندۀ مؤلفهای در خود خواهد
بود؛ دال بر اینکه درعینحال باالترین مرجع نباشد و این به معنای تناقض درونی است .استدالل
کانت شبهات گوناگونی را مطرح کرده است :شبهۀ اول را میتوان از منظری سیاسی-پراگماتیک
مطرح کرد :چنانچه حکومت علیرغم قانون اساسی مشروطه آزادیهای سیاسی را نفی کند یا
حتی مقاومت منفی را که مسامحتاً کانت آن را تأیید کرده است از میان بردارد ،اعتبار استدالل
کانت را زیر سؤال خواهد برد؛ چنانچه این مهم در وضعیت اجتماع اخالق-مدنی که کانت
ترسیم کرده است ،قابلردیابی است .شبهۀ دوم نیز به نبود پایداری مناسبات حقوقی مطلوب
عقل میان دولتها مرتبط است .این مهم وضعیت طبیعی جنگ و تخاصم بالقوه را بهوجود
میآورد؛ وضعیتی که در آن «حق اقویا» حاکم است .طبیعتاً از منظر اخالق کانتی امر نیک یک
امر اخالقی است (کورنر .)280 :1581 ،همانطور که پیشتر اشاره شد ،حق مقاومت بهعنوان یک
حق طبیعی و اخالقی ،امکان شکوفایی کمال غایات آدمی را فراهم میآورد.
در فضیلتگرایی نیز به مقاومت بهمثابۀ یکی از راههای گشودگی و رهایی انسان از بند
اسارت و موانعی که با غایت انسان در تعارض است ،توجه میشود .با عنایت به اینکه
تفسیرهای متعددی از «فضیلت» وجود دارد ،میتوان گفت عموم تقریرهای اخالق فضیلت ،بر
اینکه فضیلت نوعی خصلتمنشی مطلوب و قابلتحسین است ،اتفاقنظر دارند .در این میان
آنچه با موضوع مقالۀ حاضر ارتباط مییابد ،ساختار زبانی و شناختی فضایل است که زمینۀ
شکلگیری انسان فضیلتمند را فراهم کرده است .حکمای یونانی در پرتو نفوس سهگانه،
فضایل چهارگانهای را مطرح کردهاند ،اما تقریر ارسطویی که همچنان معتبر است ،تالش مناسبی
برای ساختیابی فضایل مورد اشاره است .ارسطو با تلفیق خیر و فضلیتها ،چگونگی کاربست
آنها را در اجتماع تبیین کرد .وی معتقد بود که ذات خیر بهعنوان یک جوهر کلی وجود ندارد.
باید خیر را از طریق معرفتی درونی در حاالت زندگی بشر و از طریق بصیرت در قابلیتهایی
که طبیعت انسان را سامان میدهند ،فهم کرد (بکر .)51 :1578 ،دیدگاه ارسطو از فضیلت که با
عنوان سعادتگرایی شناخته میشود ،دیدگاهی فیزیکی و طبیعی است .خیر آدمی نیز مانند خیر
هر موجود زندۀ دیگر در رشد قابلیتهای انسانی او نهفته است .ارسطو فضیلت را با سعادت
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ارتباط میدهد و عمل به فضایل را برای زندگی سعادتمندانه ضروری میداند .آنچه در نظام
اخالقی ارسطو مهم است ،نگاهی است که او به انسان و سعادت او دارد .نیکبختی ،نهاییترین
غایت است که دیگر غایات در برابر آن ،غایات میانی شمرده میشوند .نیکبختی دو ویژگی دارد:
 .1نهاییترین غایت است؛  .2برای خویش بسنده است (ارسطو .)28 :1578 ،مسئلهای که چنین
سازوکاری را مختل میکند ،سلطه است .سلطه همواره در کنار فاتح و مغلوب معنا پیدا میکند و
همه چیز را دربرمیگیرد .سلطه برای توفیق در این امر ،باید ساختاری داشته باشد که نحوۀ
زندگی و طرز تفکر خاص را ترویج کند و یک استنباط ویژه از واقعیات را در همۀ جامعه و
نهادهای اجتماعی و زندگی فردی اشاعه دهد .نظام سلطهگر ،بر سلیقهها ،اخالقیات ،سنن ،اصول
سیاسی و همۀ روابط اجتماعی سایه افکنده است؛ بهویژه در تصورات فکری و اخالقی نفوذ
میکند .این سلطه در ارتباط با دیکتاتوری یک طبقه یا یک جامعه تجلی مییابد؛ بنابراین نظام
سلطه مانع شکوفایی استعدادها و فضیلتهای انسان میشود و استقالل فکری و روحی ملتها
را میگیرد و آنان را وابستۀ روحی و خودباختۀ خویش میسازد (دهشیری .)272 :1581 ،نظام
سلطه برآمده از «فطرت محجوبه» است که از حجاب غفلت ناشی میشود و در مقابل فطرت
مخموره (مقاومت و کمالطلبی) قرار دارد .مقاومت از سلطه حقی است که فضیلتمندی انسان
و جوامع را ایجاب میکند؛ چنین مقاومتی در پرتو فضایل و ویژگیهای آدمی نظیر حکمت و
شجاعت تحقق مییابد.
اثبات حق مقاومت پای متغیر مهم دیگری را به میدان میکشد؛ تقاضا برای شناسایی حق
مقاومت که ارتباط مستقیمی با هویت دارد؛ چرا که هویت ما ،با فهمی که از خود داریم شکل
میگیرد و این هویت بهوسیلۀ شناسایی یا شناسایینکردن دیگران صورتبندی میشود .فرد یا
گروه اگر با شناسایینشدن یا کژشناسایی از سوی دیگران روبهرو شود ،با مشکالت هویتی
زیادی مواجه میشود که روی رفتارش تأثیر میگذارد (تیلور.)51 :1112 ،
 .8مقاومت در دیدگاه امام خمينی (ره)
در دوران معاصر ،مقاومت اسالمی در تفکر و رفتار سیاسی-اجتماعی امام خمینیی (ره) مصیداق
عینی و نمود عملی یافته است .بر این اساس ،عنصر مقاومت و ایسیتادگی بیشیترین نقیش را در
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معرفی و شناخت مکتب امام (ره) دارد« :مقاومت ،ایستادگی؛ آن چیزی [اسیت کیه امیام را در
هیئت یک مکتب ،یک اندیشه ،یک تفکر ،یک راه ،مطرح کیرد» (بیانیات رهبیری.)1518/5/10 ،
درواقعمیتوان گفت انگارۀ استکبارستیزی ،کانون اصلی گفتمان مقاومت است .امام (ره) در مقام
تطبیق نشانۀ استضعاف و استکبار با مصادیق مستضعف و مستکبر ،شیواهدی را از تیاریخ ادییان
بیان میکند .در دیدگاه امام ،توجه به مصالح مستضعفان در قبال مستکبران و بیهتبیع آن قییام بیر
ضد مستکبران ،طریقۀ حضرت موسی (ع) بیر ضید فرعیون (امیام خمینیی ،1578 ،ج ،)281 :7
حضرت ابراهیم (ع) در مقابل نمرود (امیام خمینیی ،1578 ،ج  )511 :1و پییامبر اکیرم (ص) بیا
قدرتمندان حجاز (امام خمینی ،1578 ،ج  )11 :0اسیت .از ایینرو یکیی از کارکردهیای اصیلی
انسانشناسی اسالمی در نظامهای اجتماعی ،تربیت انسانهایی اسیت کیه هرگیز در مقابیل ظلیم
سکوت نمی کنند و مبارزه با ظلم و ظالم و دفاع از مظلوم را یکی از وظایف انسانی و دینی خود
میدانند .این افراد براساس تعالیم دینی که یکی از فلسفههای ارسال پیامبران الهی را برپایی قسط
و عدل در جامعه معرفی میکند ،همۀ سعی و تالششان را برای تشکیل جامعهای عیدالتمحیور
بهکار میبرند.
با رحلت امام خمینی (ره) و آغاز رهبری آیتاهلل خامنهای ،این گفتمان وارد مرحلۀ جدییدی
شد .این مسئله در پیگیری اندیشه و راهبرد مقاومت در تشکیل تمدن نوین اسالمی نمایان اسیت
(نک قربانی و نادری .)1511 ،مقاومت در اندیشۀ رهبری از آغاز تاکنون ،بهعنوان چراغ و نقشیۀ
راه رسیدن به تمدن نوین اسالمی ،جایگاه ویژهای دارد (آسییه مهیدیپیور .)7 :1518 ،مقاومیت
برخالف گذشته ،صرفاً بر جنبۀ سلبی مانند نفی سلطهپذیری و تمامیتخواهی داللت ندارد ،بلکه
فراتر از آن ،بر جنبههای ایجابی نظیر عدالتخیواهی ،حیقطلبیی ،صیلحطلبیی ،اسیتقاللطلبیی،
آزادیخواهی و معنویتگرایی تصریح دارد (امید جلوداریان .)10 :1518 ،گرچه سابقۀ مقاومیت
برخی از علما و نخبگان سیاسی در ایران به دوران نهضت مشروطیت در برابیر اسیتعمار غربیی
بازمیگردد ،با وقوع انقالب اسالمی ،مقاومت در اذهان مسلمانان بهویژه شیعیان از انتظار سلبی و
انفعالی به یک انتظار ایجابی تغییر ماهیت داد .در این تغییر ،همچنان بر مرزبندی با جریان سلطۀ
جهانی تأکید می شود و متناظر بر آن ،ساخت جامعهای عادالنه ،پیشیرفته ،امین و مقیاوم تنهیا از
طریق درپیشگرفتن راهبردهای مقاومت در عرصههای مختلف سیاسیی ،اقتصیادی ،اجتمیاعی و
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فرهنگی ممکن خواهد بود .جنبههای ایجابی مقاومت حتی بر جنبههای سلبی آن بهدلیل اینکه به
استحکام بافت قدرت و اقتدار حکومت منتهی میشود ،تقیدم میییابید (نیادری .)71 :1511 ،از
اینرو مقاومت صرفاً جنبۀ سختافزاری ندارد ،بلکه جنبۀ نرمافزاری نیز دارد .بر همیین مبنیا ،در
دیدگاه رهبری انگارههایی نظیر قدرت نرم ،جنگ نرم ،سبک زندگی اسالمی ،جنبش نیرمافیزاری
در مقابل تهدیدات نرم استکبار مانند نفوذ ،جنگ روانی ،تهاجم فرهنگی ،سبک زندگی غربیی و
پروژۀ تحریف مطرح شده است.

روش پژوهش
از میان سه رویکرد نظری 1به تحلیل گفتمان ،2تحلیل گفتمان الکال و موفه ،5قرابت و تناسب
بیشتری با مباحث اندیشۀ سیاسی دارد و چارچوب تحلیلی مناسبی را برای بررسی تحوالت نظری
در جامعه ،پیشروی محقق قرار میدهد (بهروز لک .)335-332 :1581 ،نظریۀ گفتمان ،با نقش
معنادار رفتارها و ایدههای اجتماعی در زندگی سیاسی سروکار دارد و در تالش است با بهکارگیری
مجموعهای از ابزارهای روششناسی ،در راستای تحلیل کالمها ،نوشتهها ،مصاحبهها و ...گام
بردارد (هوارت .)111-113 :1588 ،الکال و موفه ضمن استفاده از مفهوم فوکویی ،قدرت و
نظریات زبانشناسی سوسور ،از مفروضات بنیادستیزی و جوهرستیزی فالسفهای نظیر رورتی،
دریدا و لیوتار بهره جستهاند (حقیقت و حسینیزاده .)110 :1587 ،به اعتقاد الکال و موفه «هر معنا
در ارتباط با رفتار کلیای که در حال وقوع است و هر رفتار در ارتباط با یک گفتمان خاص» درک
میشود .از اینرو ما فقط در صورتی میتوانیم یک فرایند اجتماعی را توضیح ،تبیین و ارزیابی
کنیم که قادر به درک رفتار و گفتمانی باشیم که در درون چنین فرایندی اتفاق افتاده است (هوارت،
 .)212 :1588در درک نظریۀ تحلیل گفتمان ،اولویت با مفاهیم عمدۀ زیر است:
 .0گفتمان :0کلیت ساختاردهیشدهای است که از عمل مفصلبندی حاصل میشود .گفتمانها
منظومههای معنایی هستند که در آنها نشانهها با توجه به تمایزی که با یکدیگر دارند،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این سه رویکرد عبارتاند از :تحلیل گفتمان الکال و موفه ،تحلیل انتقادی گفتمان و روانشناسی گفتمانی.
2. Discurse analysis
3. Laclau & Mouffe
4. Discourse
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هویت و معنای خاص مییابند .درواقع گفتمانها تصور و درک ما را از جهان واقعیت شکل
میدهند (حقیقت.)353 :1587 ،
 .8مفصلبندی :0به عمل گردآوری اجزای مختلف و ترکیب آنها در یک هویت جدید اشاره
دارد (هوارت.)212 :1588 ،
 .3ضدیت یا غيریت :8بر اساس این مفهوم ،هر چیزی در ارتباط با «غیر» هویت مییابد
(حقیقت .)300 :1587 ،این امر بر سه نکته تأکید دارد :اول آنکه ایجاد یک رابطۀ خصمانه
سبب بهوجودآمدن یک دشمن یا دیگری میشود .دوم ،شکلگیری روابط خصمانه و تثبیت
مرزهای سیاسی ،برای تثبیت بخشی از هویتهای گفتمان امری ضروری است .سوم،
ضدیت بر حدوثیبودن هویت تأکید دارد (هوارت.)213 :1588 ،
 .0هژمونی :3بهدنبال این امر است که چه کسی برتر خواهد بود؛ اینکه کدام نیروی سیاسی
دربارۀ شکلهای مسلط رفتار و معنا در یک زمینۀ خاص اجتماعی تصمیم میگیرد .این امر
نیازمند ترسیم مرزهای سیاسی است که براساس آن نیروهای مخالف در راستای دستیابی به
رفتارهای استیالجویانه نمایان میشوند (هوارت.)213 :1588 ،
 .0دال مرکزی :0نشانهای است که سایر نشانهها دور آن گرد آمدهاند و درواقع هستۀ مرکزی
نظریۀ گفتمانی را شکل میدهد .نیروی جاذبۀ این هسته ،نشانههای دیگر را به خود جذب
کرده است (حقیقت.)353 :1587 ،
اگرچه هر روش بهنوعی حامل بار معنایی سنت خاص فکری خود است ،بههرحالبهکارگیری
روش تحلیل گفتمان در سالهای اخیر در حوزۀ مطالعات سیاسی اسالم افزایش یافته است و
بهنظر میرسد با اندکی جرح و تعدیل امکان استفاده از گونههایی از این روش وجود داشته
باشد (علیخانی .)303 :1581 ،در یک معنا ،سنت تفکر اسالمی ،مبناگرا و جوهرگرا است.
درنتیجه دارای روایت کالن است که در مقام ارزیابی ،با مفروضات بنیادستیز و جوهرستیز نظریۀ
تحلیل گفتمان در تعارض است .اما در معنای دیگر ،جریانهای عقلگرای تفکر اسالمی ،مبانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Articulation
2. Antagonism
3. Hegemony
4. Nodel Point
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معرفتی خاصی را در پرتو اجتهاد و عقل پذیرفتهاند که درنتیجۀ آن امکان مقایسه و الهامگیری از
ایدههای تحلیل گفتمان را بدون نیاز به پذیرش مبانی آن ،محقق ساخته است؛ برایمثال،
نمودهای غیریتساز را که از جمله مشخصات نظریۀ تحلیل گفتمان است ،میتوان در تفکر
اسالمی ،در موارد متعددی دنبال کرد .خداوند متعال در سورۀ کافرون -که صریحاً اعالم تمایز و
جدایی بین مؤمنان و کافران است -و همچنین سورۀ توبه ،در قالب برائت مفهومی ،مشرکان را
نفی کرده است .مبتنی بر این قاعده ،شناخت اشیاء منوط به تعریف اضداد خود هستند .بر همین
اساس ،امام خمینی با طرح اسالم ناب محمدی (ص) و اسالم آمریکایی و همچنین تعریف
مفاهیمی نظیر مستضعفان و مستکبران ،عمالً نفی غیر را در کانون تعریف اسالم ناب محمدی
(ص) و مستضعفان دنبال کرده است (بهروز لک 318 :1581 ،و  .)371همچنین در اندیشۀ مقام
معظم رهبری ،بهترتیب دو گفتمان اسالم ناب محمدی و اسالم آمریکایی در تقابل با یکدیگر
مطرح میشوند .درواقع دال مرکزی گفتمان اسالم ناب محمدی ،مفهوم «حاکمیت اهلل» است .این
دال مرکزی از طریق نشانهها و معانی نظیر ایمان الهی ،والیت اولیای الهی ،تقوای الهی ،باور به
وعدههای الهی ،تقابل حق و باطل ،رویارویی دائم جریان استکبار و استضعاف و ضرورت
مقاومت اسالمی مفصلبندی میشود و درنهایت ضمن شناسایی و تعریف غیریت (اسالم
آمریکایی با دال مرکزی «حاکمیت طاغوت» و نشانههایی از قبیل شیطان ،والیت و اولیای
طاغوت ،استکبار ،فسادگری روی زمین مفصلبندی میشود) به ارائۀ هژمون (وعدۀ پیروزی
مستضعفان بر مستکبران) میپردازد.
کاربست روش تحلیل گفتمان با توجه به نوع و ماهیت پژوهش ،به طرق مختلفی انجام شده
است و رویۀ ثابتی ندارد ،اما در همۀ تحقیقات انجامشده سه مرحلۀ کالن توصیف ،تفسیر و
تبیین دیده میشود .در مرحلۀ توصیف تالش میشود از طریق واکاوی درونمتنی ،معنای نهایی
متن بهدست آید .در مرحلۀ تفسیر ،محقق با ارتباط بینامتنی و فرامتنی ،جهتگیریها ،گرایشها
و ناگفتههای متن را روشن میکند .در مرحلۀ تبیین ،درواقع بین متن و زمینههای شکلگیری اثر
ارتباط برقرار میشود و تأثیرات بافت اجتماعی و سیاسی بر متن و بالعکس آشکار میشود.

خوانش گفتماني مقاومت اسالمي در یاانا گام دوم انقال اسالمي 01



یافتههای تحقيق
 .0توصيف مقاومت در بيانيۀ گام دوم
در راستای پاسخ به سؤال اول تحقیق یعنی جایگاه مقاومت اسالمی در بیانیۀ گام دوم انقالب،
باید گفت بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی بهمثابۀ متنی درنظر گرفته شد که شبکۀ معانی مقاومت
باید در آن ادراک شود .برای این منظور با رجوع به مضامین بیانیۀ گام دوم ،داللتهای حاکم بر
متن استخراج شد .نتایج خوانش متن بیانگر آن است که درمجموع  57مضمون از بیانیۀ گام دوم
انقالب اسالمی بر مقاومت اسالمی داللت دارد (جدول .)1
جدول  .0نمونهای از توصيف مقاومت در بيانيۀ گام دوم انقالب اسالمی
کد

P1

متن

جهتگيری

گرایش

(داللت)

(مدلول)

«انقالب پرشکوه ملت ایران ...در برابر همۀ وسوسههایی که

مقاومت انقالب

غیرقابلمقاومت بهنظر میرسیدند ،از کرامت خود و اصالت

اسالمی در مقابل

شعارهایش صیانت کرده»...

0

وسوسهها

تمدنسازی پیامد
مقاومت اسالمی

«چپ و راست مدرنیته ،از تظاهر به نشنیدن این صدای
P2

جدید و متفاوت تا تالش گسترده و گونهگون برای

دشمنیها با فرهنگ

خفهکردن آن ،هرچه کردند به اجل محتوم خود نزدیکتر

مقاومت

شکست دشمنان

شدند».
«شعارهای جهانی این انقالب دینی از این قاعده مستثنا
P3

است...؛ زیرا فطرت بشر در همۀ عصرها با آن سرشته
است».

P4

P5

«جمهوری اسالمی ...به مرزبندیهای خود با رقیبان و
دشمنان بهشدت حساس است».

فطریبودن آرمان

ماندگاری شعار

مقاومت

مقاومت اسالمی

پایبندی به مقاومت

مقاومت اسالمی

اسالمی

مالک مرزبندی

«این دامنۀ عمل [ایستادگی جهانی و «منطقهای در کنار

ایستادگی انقالب

مظلومان جهان ،مایۀ سربلندی ایران و ایرانی است و همواره

اسالمی در مقابل

چنین باد».

زورگویان

مقاومت اسالمی
مایه عزت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در این گام ،مستند به بیانیۀ گام دوم انقالب  57مدلول کدگذاری شد .بهدلیل فراتررفتن حجم مقاله از استاندارد
نشریه ،مستندات در دفتر نشریه نمایه شده است.
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ادامه جدول  .0نمونهای از توصيف مقاومت در بيانيۀ گام دوم انقالب اسالمی
کد

P6

متن

«تقابل دوگانۀ جدید «اسالم و استکبار» پدیدۀ برجستۀ جهان
معاصر و کانون توجه جهانیان شد».
« و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزۀ این ملت و

P7

رهبری آسمانی و تأییدشدۀ امام عظیم الشأن ما ،تابآوردن
در برابر آن همه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت،
امکان پذیر نمیشد».

P8

«مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل «ما میتوانیم»؛ عامل
عزت و پیشرفت ایران در همۀ عرصهها».

0

جهتگيری

گرایش

(داللت)

(مدلول)

مقاومت اسالمی

تقابل گفتمانی

عامل ایجاد

اسالم و استکبار

قطببندی جدید

(بهدلیل مقاومت

جهانی

اسالمی)

ایمان الهی و ارادۀ
مردم عامل توفیق در
مقاومت
مدیریت جهادی و
اعتقاد به اصل ما
میتوانیم

لوازم مقاومت
اسالمی

لوازم مقاومت
اسالمی

«ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها را
P9

که آماج تهدید جدی دشمنان قرار گرفته بود ،ضمانت کرد و

امنیت کشور نتیجۀ

پیامد

معجزۀ پیروزی در جنگ هشتساله و شکست رژیم بعثی و

مقاومت اسالمی

مقاومت اسالمی

پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و شرقیاش را پدید آورد».
«موتور پیشران کشور در عرصۀ علم و فناوری و ایجاد
P10

زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که تا اکنون
ثمرات بالندۀ آن روزبهروز فراگیرتر میشود».

پیشرفتهای علمی

پیامد

و فناوری

مقاومت اسالمی

نکتۀ حائز اهمیت در مقام توصیف جایگاه مقاومت اسالمی در بیانیۀ گام دوم این اسیت کیه
کالنروایت گفتمان انقالب اسالمی از مجموعهای از خردهگفتمیانهیا تشیکیل شیده اسیت کیه
زنجیروار در کنار یکدیگر معنا مییابند .از یک منظر ،مقاومت اسالمی خردهگفتمیانی از گفتمیان
انقالب اسالمی است که در ارتباط با خردهگفتمیانهیایی نظییر بییداری اسیالمی ،تمیدن نیوین
اسالمی ،استکبارستیزی و موعودگرایی معنا مییابد و از منظری دیگر ،مقاومت اسیالمی بیهمثابیۀ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در این گام ،مستند به بیانیۀ گام دوم انقالب  57مدلول کدگذاری شد .بهدلیل فراتررفتن حجم مقاله از استاندارد
نشریه ،مستندات در دفتر نشریه نمایه شده است.
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گفتمان ،دربرگیرندۀ داللتهای نظری و عملی است کیه مؤیید منطیق رفتیاری گفتمیان انقیالب
اسالمی در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی است .از اینرو باید در فهم معنای مقاومت در بیانیۀ
گام دوم ،نگاهی پیوسته و مداوم از کل (گفتمان انقالب اسالمی) به جیزء (گفتمیان مقاومیت) و
بالعکس داشت.
 .8تفسير مقاومت اسالمی در بيانيۀ گام دوم
در راستای پاسخ به سؤال دوم یعنی شناسایی مؤلفههای گفتمانی مقاومت ،براساس دادههای
توصیفی مقاومت اسالمی در بیانیۀ گام دوم ،میتوان عناصر و شاخصهای این گفتمان را
اینگونه تفسیر کرد:
هستۀ گفتمان :حاکمیت اسالم ناب محمدی (ص) بهعنوان دال مرکزی ،هستۀ اصلی این
گفتمان است و وظیفۀ مفصلبندی شبکۀ معنایی سایر دالهای شناور را برعهده دارد .حاکمیت
اسالم ناب به معنای این است که اسالم در مقام وضع و اجرای قانون در نظام اجتماعی استعالء
یابد .دالهایی نظیر نفی سلطهپذیری و سلطهگری ،مقدمهسازی ظهور مهدی موعود (عج) ،تمدن
نوین اسالمی ،ضرورت تقویت جبهۀ مقاومت ،جنبههای سختافزاری و نرمافزاری مقاومت،
توانمندی ظرفیتها ،پیشرفت مادی و معنوی ،ایمان دینی و نیروی جهادی ضمن اینکه در
مفصلبندی نظام معنایی این گفتمان ایفای نقش میکنند ،همگی در خدمت و پیرامون دال
مرکزی قرار میگیرند و براساس آن تعریف و تفسیر میشوند.
ماهيت گفتمان :نفی سلطهپذیری و سلطهگری بهعنوان یکی از کانونیترین دالها ،بیانگر
چیستی این گفتمان است .اساساً مقاومت و ایستادگی برای نفی سلطۀ استکبار و دارای ریشهای
قرآنی و برمبنای رسالت دینی است .مقاومت اسالمی نیز به معنای ایستادگی در مسیر حق با
هدف نفی سلطۀ مستکبران است.
راهبرد گفتمان :مقدمهسازی برای ظهور مهدی موعود (عج) ،راهبردی است که گفتمان
انقالب اسالمی در بیانیهۀ گام دوم بر آن تأکید دارد .درپیشگرفتن سیاست انقالبیگری و
مقاومت در مواجهه با فرصتها و تهدیدها بهمنظور عینیتبخشیدن به این راهبرد است.
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هدف گفتمان :تحقق تمدن نوین اسالمی هدف گفتمان مقاومت است و به این نکته اشاره
دارد که برای رهایی از سلطه و رسیدن به عدالت اجتماعی باید عالمی (تمدنی) دیگر طراحی
کرد .صرفاً با نفی تمدنهای مسلط کنونی -لیبرال دموکراسی -نمیتوان نفی سلطه را انتظار
داشت ،بلکه باید در تمدنسازی ناظر بر هنجارها و ارزشهای اسالمی پیشگام بود.
برنامۀ گفتمان :دستورالعمل گفتمان مقاومت تقویت جبهۀ جهانی ،مقاومت اسالمی است.
براساس قانون اساسی ،جمهوری اسالمی وظیفۀ حمایت و پشتیبانی از نهضتهای آزادیبخش
و مستضعفان جهانی را دارد .در این راستا ،گفتمان مقاومت درصدد است که هستههای
مقاومت اسالمی در جهان اسالم نظیر فلسطین ،عراق ،لبنان ،یمن ،سوریه را علیه استکبار
جهانی تقویت کند.
ابزار گفتمان :ابزار گفتمان مقاومت برای تحقق اهداف ،ایمان الهی و مدیریت جهادی است.
براساس بیانیۀ گام دوم ،اتکای الهی و باور انقالبی در کنار مدیریت جهادی میتواند موجب
شکوفایی پتانسیلهای بالقوه و ظرفیتهای متعدد شود.
پيامد گفتمان :دال پیشرفت در بیانیۀ گام دوم بر کارامدی انقالب اسالمی و دستاوردهای
مقاومت اسالمی ناظر بر دشمنیها ،تهدیدها ،تحریمهای ابرقدرتها و موانع داخلی داللت دارد.
در گفتمان انقالب اسالمی ،نهتنها مقاومت سبب عقبماندگی نشده است ،بلکه عاملی مؤثر در
استحکام بافت قدرت و تعمیق عمق نفوذ راهبردی در جهان اسالم بوده است.
ابعاد گفتمان :مقاومت اسالمی در بیانیۀ گام دوم بر ابعاد سختافزاری و نرمافزاری و
همچنین جنبههای ایجابی و سلبی تأکید دارد .درپیشگرفتن نهضت نرمافزاری ،افزایش رشد
علمی و فناوری ،مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و مبارزه با انحرافات و بدعتها و تقویت
توانمندیهای اقتصادی ناظر بر جنبۀ نرمافزاری است .ابالغ و درپیشگرفتن سیاستهای اقتصاد
مقاومتی مصداقی بر جنبۀ ایجابی و نرمافزاری گفتمان مقاومت و حضور میدانی و نظامی برای
مقابل با داعش بر جنبۀ سلبی و سختافزاری مقاومت تأکید دارد.
ظرفيت گفتمان :براساس بیانیۀ گام دوم ،جمهوری اسالمی بهعنوان کانون مقاومت اسالمی
در ظرفیتهای استفادهنشدۀ طبیعی و انسانی رتبۀ نخست جهانی دارد .فعالکردن هوشمندانۀ
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ظرفیتهای مذکور ،امکان توانمندسازی حداکثری در عرصههای مختلف را فراهم میآورد.
گفتمان مقاومت باید با فعالکردن این ظرفیتها زمینۀ اقتدار افزونتر را فراهم سازد.
جدول  .8مفصلبندی گفتمان مقاومت اسالمی در بيانيۀ گام دوم
مفصلبندی گفتمان مقاومت اسالمی در بيانيۀ گام دوم
نوع

نشانه

مفصلبندی

دال

(مدلول)

گفتمان

کد

مصداقی از مستند بيانيه
آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی
تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت

حاکمیت
دال مرکزی

اسالم

هستۀ

ناب محمدی

گفتمان

(ص)

بزرگ دینی را نمیبرد ،انقالب اسالمی ایران،
با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد ،چارچوبها

P3

را شکست ،کهنگی کلیشهها را به رخ دنیا
کشید ،دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و
آغاز عصر جدیدی را اعالم کرد.
انقالب ملت ایران ،جهان دوقطبی آن روز را
به جهان سهقطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط

نفی
سلطهپذیری

ماهیت

و سلطهگری

گفتمان

و حذف شوروی و اقمارش و پدیدآمدن
قطبهای جدید قدرت ،تقابل دوگانۀ جدید

P2
P6

«اسالم و استکبار» پدیدۀ برجستۀ جهان معاصر
و کانون توجه جهانیان شد.
شمایید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقالب
خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به

مقدمهسازی
ظهور مهدی

راهبرد

آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و

(عج)

گفتمان

آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظما

دالهای شناور

(ارواحنا فداه) است ،نزدیک

P37

کنید.

تنها انقالبی است که یک چلۀ پرافتخار را
بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و
در برابر همۀ وسوسههایی که غیرقابل مقاومت
تمدن نوین

هدف

بهنظر میرسیدند ،از کرامت خود و اصالت

اسالمی

گفتمان

شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین
مرحلۀ

خودسازی

تمدنسازی شده

است.

و

جامعهپردازی

و

P1

 1۰فصلنامه نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال يازدهم ،شماره چهارم ،زمستان 0۰11



ادامه جدول  .8مفصلبندی گفتمان مقاومت اسالمی در بيانيۀ گام دوم
مفصلبندی گفتمان مقاومت اسالمی در بيانيۀ گام دوم
نوع

نشانه

مفصلبندی

دال

(مدلول)

گفتمان

مصداقی از مستند بيانيه

کد

این انقالب از آغاز تا امروز نه بیرحم و خونریز
بوده و نه منفعل و مردد .با صراحت و شجاعت
تقویت جبهۀ
جهانی
مقاومت

برنامۀ
گفتمان

اسالمی

در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از
مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است .این
جوانمردی و مروت انقالبی ،این صداقت و

P2
P4
P34

صراحت و اقتدار ،این دامنۀ عمل جهانی و
منطقهای در کنار مظلومان جهان ،مایۀ سربلندی
ایران و ایرانی است و همواره چنین باد.

ایمان الهی و

ابزار (لوازم)

مدیریت

گفتمان

جهادی

و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزۀ این ملت
و رهبری آسمانی و تأییدشدۀ امام عظیمالشأن
ما ،تابآوردن در برابر آن همه خصومت و

P7, P8
P31
P26

شقاوت و توطئه و خباثت امکانپذیر نمیشد.
ایران...کشور و ملتی مستقل ،آزاد ،مقتدر ،باعزت،
متدین ،پیشرفته در علم ،انباشته از تجربههایی

پیشرفت
مادی و

گرانبها ،مطمئن و امیدوار ،دارای تأثیر اساسی در
پیامد گفتمان

منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی،
رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی ...و بسی

معنوی

P5,P9
P10,P16
P33,P1
P30

ویژگیهای افتخارآمیز دیگر که همگی محصول
انقالب و نتیجۀ جهتگیریهای انقالبی و
جهادی است.
اینک مطالبۀ عمومی من از شما جوانان آن
است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر

جنبۀ
نرمافزارانه و
سختافزارانه
مقاومت

ساحت
(ابعاد)
گفتمان

و همچون یک جهاد در پیش گیرید .سنگ
بنای یک انقالب علمی در کشور گذاشته شده
و این انقالب ،شهیدانی از قبیل شهدای
هستهای نیز داده است .بهپا خیزید و دشمن
بدخواه و کینهتوز را که از جهاد علمی شما
بهشدت بیمناک است ،ناکام سازید.

P23,P24
P25, P3
P27, P28
P29

خوانش گفتماني مقاومت اسالمي در یاانا گام دوم انقال اسالمي 11


ادامه جدول  .8مفصلبندی گفتمان مقاومت اسالمی در بيانيۀ گام دوم
مفصلبندی گفتمان مقاومت اسالمی در بيانيۀ گام دوم
نوع

نشانه

مفصلبندی

دال

(مدلول)

گفتمان

خلق حداکثر

ظرفیت

دستاندرکاران تاکنون بیاستفاده یا کماستفاده

توانمندی

گفتمان

مانده است .همتهای بلند و انگیزههای جوان

کد

مصداقی از مستند بيانيه
در کشوری زندگی میکنند که از نظر
ظرفیتهای طبیعی و انسانی ،کمنظیر است و
بسیاری

از

این

ظرفیتها

با

غفلت
P21
P22

و انقالبی ،خواهند توانست آنها را فعال و در
پیشرفت مادی و معنوی کشور به معنی واقعی
جهش ایجاد کنند.

 .3تبيين گفتمان مقاومت اسالمی
تبیین در روش گفتمان به معنای ارتبیاطدادن میتن -بیانییۀ گیام دوم -بیا زمینیههیای سیاسیی و
اجتماعی خلق اثر است .گفتمان مقاومت اسالمی جزئی از کالنروایت گفتمان انقیالب اسیالمی
است که واکنش و پاسخ مناسبی به استبداد داخلیی و اسیتعمار خیارجی -ریشیۀ عقیبمانیدگی
مسلمانان -در دو قرن گذشته است؛ بنابراین میتوان گفت سلطه و نفوذ استعمارگران و همراهی
و همگامی استبداد داخلی علتالعلل عقبماندگی مسلمانان و دورشدن از جایگاه حقیقی ،عزت
و سربلندی اسالمی آن ها در دوران شکوفایی تمدن اسالمی بوده است .گرچیه سیابقۀ میوج اول
بیداری اسالمی و درپیشگرفتن مقاومت اسالمی با رویکردی اجتماعی و سیاسی ،به دوران سیید
جمالالدین اسدآبادی بازمیگردد ،باید توجه کرد که تالش این احیاگران درنهایت به نهضتهای
بیداری اسالمی و بهتبع آن ،جنبشهای اسالمی در اقصینقاط جهان اسالم منتهی شید .آنچیه در
عرصۀ عمل به تحوالت ذهنی و ساختاری عمیق انجامید ،پیروزی انقالب اسالمی بیود .انقیالب
اسالمی مانند موج دوم بیداری اسالمی ،موجبیات اسیتقرار و تشیکیل نظیام سیاسیی جمهیوری
اسالمی را فراهم آورد .نظامی که با درپیشگرفتن سیاست نه شرقی و نیه غربیی ،درصیدد ارائیۀ
الگوی بدیلی از حکمرانی بر پایۀ آموزههای وحیانی و دسیتاوردهای مفیید بشیری بیوده اسیت.
ماهیت این امر پیگیری سیاست استقالل در حکمرانی جمهوری اسالمی ایران است؛ طبیعتاً چنین
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سیاستی در جهانبینی توحیدی رهبری صبغه و جهتگیری خاصیی پییدا کیرده اسیت .در نگیاه
توحیدی رهبری ،غایت القصوای هستی ،کلمۀ توحید است .از این منظر هیچ انسیانی بیر انسیان
دیگری حق والیت ندارد؛ اسالم دین توحید است و توحید یعنیی رهیایی انسیان از عبودییت و
اطاعت و تسلیم در برابر هر چیز و هرکس بهجز خدا.
در آموزههای دینی ،انسیان بیرای دسیتیابی بیه سیعادت بیهتنهیایی نمییتوانید پییش رود و
کشمکشهای درونی او از یک سیو و فعالییت گروهیی کیه روحییۀ اسیتکباری دارنید و نقیش
سلطهگری را ایفا میکننید از سیوی دیگیر ،موجیب مییشیود کیه حییات بشیری از معیارهیای
خوشبختی و سعادت فاصله بگیرد و شکوفایی معنویاش به خطر بیفتد؛ بنابراین در دنییایی کیه
«بنای استکباری» دارد (بیانات رهبیری ،)1511/11/20 ،درهیمشکسیتن ایین نظیام اسیتکباری و
ظالمانه ،با تکیه بر مقاومت امکانپذیر است؛ برای مبارزه با استکبار و ستم ،خودسازی الزم است
و کسانی که مبارزۀ درونی داشته باشند ،میتوانند در برابر مستکبران بایستند و این معنای حقیقی
جهاد هر دو جنبه را دربرمیگیرد« :هم مجاهدت درون خود ،هیم مجاهیدت در محییط بییرون»
(بیانات رهبری.)1571/11/27 ،
چنین انسانی در مرتبۀ ارزشی با احساس بینییازی از غیرخیدا ،ضیمن نفیی سیلطهپیذیری،
بهنوعی استقالل فکری و نظری می رسد .استقالل فکری و شخصیتی در این ساحت ارزشیی بیه
معنای رهایی کامل از روابط اجباری و عدم وابستگی به کنشهیا و واکینشهیا اسیت کیه منشیأ
وجودی آنها غیرخدا است .بهزعم رهبری جمهوری اسالمی ایران ،بزرگترین سیتم بیه جامعیۀ
جهانی ،سلطۀ قدرتمندان و استیالی نظیام سیلطه و تقسییم کشیورهای جهیان بیه سیلطهگیر و
سلطهپذیر است .به همین دلیل ،سیاست جمهوری اسالمی ایران از ابتدا بر مخالفت با نظام سلطه
استوار شده است .آیتاهلل خامنهای مشکل اصلی جهان معاصر را در یک جمله میداننید؛ اینکیه
دنیا نظام سلطه را پذیرفته است .چنین نظامی توانسته است برای خود سیستم اقتصیادی خیاص،
روابط سیاسی و از همیه بیاالتر ،فرهنیگ سیلطه را ایجیاد کنید .در دییدگاه آییتاهلل خامنیهای،
بزرگترین وابستگی ملتهای مستضعف به ابرقدرتها و مستکبران ،وابستگی فکیری و درونیی
است .به زعم ایشان ،تحصیل استقالل فکیری مسیبوق بیه ابعیاد دیگیر اسیتقالل نظییر اسیتقالل
فرهنگی ،علمی ،سیاسی و اقتصادی است .به بیان دیگر ،استقالل فکری بیانگر تعییینبخشیی بیه
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ساخت هویتی جامعه است و شخصیت یک جامعه را معرفی میکند .آزادی و رهیایی از سیلطۀ
بیدادگران استبداد و استعمار از یک سو و بهدستگرفتن سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و
علمی کشور بدون دخالت قطب سلطه از سوی دیگر ،ارکان سیاخت هیویتی دولیت و ملیت را
تشکیل میدهند.
معنا و پیام استقالل و خوداتکایی انقالب اسالمی -با اتخاذ راهبرد مقاومت -زمینۀ غیریت و
خصومت را برای دو ابرقدرت بلوک شرق و غرب ایجاد کرد .خصومتی که صرفاً جنبۀ رقابت
گفتمانی نداشت ،بلکه به تالش رفتاری برای طرد و حذف رقیب منتهی شد .ایجاد ناآرامی و
آشوبهای داخلی ،ماجرای کودتای نوژه ،ترغیب و حمایت از جنگ تحمیلی ،حمایت از
اپوزیسیون مخالف و برانداز نظام ،تهاجم فرهنگی و تحریمهای چهلساله همگی برای خاموش
کردن کانون مقاومت اسالمی بوده است .به موازات تعمیق و نفوذ استراتژی مقاومت اسالمی در
جهان اسالم ،گسترۀ مخالفت ابرقدرتها برای حفظ و تداوم سلطه فراتر از مرزهای جمهوری
اسالمی تعریف شد .درپیشگرفتن سیاستهایی نظیر نظم نوین جهانی ،خاورمیانۀ جدید ،طرح
سازش عبری-عربی و معاملۀ قرن از یک سو و حملۀ نظامی به بهانۀ مبارزه با تروریسم و اشاعۀ
دموکراسی در افغانستان ،عراق و لیبی ،حمایت از تروریستهای داعش و پشتیبانی از حامیان
منطقهای از مانند رژیم صهیونیستی و صعودیها از سوی دیگر ،زمینۀ ایجاد خصومت و در
مقابل کاربست راهبرد مقاومت اسالمی بوده است.
برآیند خصومت و غیریت نظام سلطۀ جهانی با گفتمان انقالب اسالمی و امواج بیداری ،بر
حفظ و تداوم وضعیت هژمونیک تأکید دارد .آمریکا و همپیمانانش بهدرستی دریافتند که تداوم
وضع هژمونی در جهان منوط به نهادینهشدن ارزشها و هنجارهای تمدن لیبرال دموکراسی با
محوریت نظام سرمایهداری است و هر گونه تغییر وضعیتی به افول سیادت آنها منجر خواهد
شد .از اینرو با هر گونه گفتمانی که داعیۀ تمدنی داشته باشد ،در تقابل و ستیز خواهند بود.
سند امنیت ملی آمریکا ( )2121با بهکاربردن تعبیر «ایران بهدنبال توانمندیهای تحولآفرین
است ،»...همچنان بر ضرورت و تداوم خصومتها تأکید دارد .در بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی،
با اهتمام به تجربۀ تاریخی و دستاوردهای مقاومت اسالمی برونرفت جهان اسالم از سلطه،
منوط به حرکت تمدنساز و تحقق تمدن نوین اسالمی است؛ امری که در سایۀ ایمان الهی،
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همگرایی ،همافزایی ،انقالبیگری و مدیریت جهادی با مجهزشدن به سالح دانش و فناوری ،و
در پرتو مقاومت سازنده و هوشمند ممکن خواهد شد.
مقاومت میتواند خودآیینی ملت را بهوجود آورد و ایشان را «از ضعف و بیحالی و انظالم
نجات بدهد و به اوج عزت و شجاعت و اعتمادبهنفس برساند و هم میتواند نظامی استوار و
قادر بر زورآزمایی با قدرتهای مادی جهان بر آنان ببخشد و دست قدرتهای ظالمانه و
تحقیرکنندۀ استعمار و استکبار را از سر آنان کوتاه کند» (بیانات رهبری .)1511/15/11 ،با وجود
این ،مجرای مقاومت در همه جا تابع شرایط است و یکی از مبانی اصلی آن را قاعدۀ مصلحت
تشکیل میدهد؛ زیرا آنچه مالک عمل است ،مصلحت و آثار و تبعاتی است که بهدنبال دارد و
دایرمدار حفظ عزت اسالمی و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی است که فقط در صالحیت
رهبری انقالب اسالمی وجود دارد .با این فرض« ،نرمش قهرمانانه» در عرصۀ دیپلماسی هستهای
ایران را باید نوع خاصی از مقاومت در این عرصه دانست .با توجه به اینکه جمهوری اسالمی در
عرصۀ جهانی داعیهدار حفظ کرامت انسانی ،عدالت اجتماعی و نیز صلح و احسان است و
مؤیدات دینی فراوانی برای این مهم موجود است ،پس از ثابتکردن عزت و بینیازی ایران به
غرب و مقاومت ملت ایران در زمان اوج تحریمها ،رهبری انقالب اسالمی رویکرد نرمش
قهرمانانه را مطرح کرد .در این میان توجه به مصلحت عمومی ،در پرتو قواعد کلی نظام صورت
پذیرفت؛ بدینصورت که نرمش و تسامح صورتگرفته الجرم در میدان قاعدۀ عزت اسالمی
وزندهی میشود .این قاعده ،در سیره و رفتار بزرگان دین نیز بوده و مبنای سیاستگذاری آنها
نیز است؛ برای مثال ،امام علی (ع) ضمن برخورد مسالمتآمیز با غیرمسلمانان و دشمنان ،حسن
معاشرت و رفتار مسالمتآمیز را تأمین عزت دینی و سیادت اسالمی پیوند میدهد؛ بهطوریکه
«باید رفتارتان با احتیاج و بینیازی توأم باشد و حسن معاشرت و نرمی گفتارتان ،با عزت و
نزهت دینی بپیوندد» (محمدی ریشهری.)557 :1571 ،

نتيجهگيری
الزمۀ ساختن جامعهای پیشرفته ،مستقل ،امن و عزتمند ،استفادۀ حداکثری از فرصتها و قوتها
و خنثیکردن چالشها و ضعفها است .استبداد داخلی و استعمار خارجی علتالعلل
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عقبماندگی جهان اسالم در دو قرن گذشته بوده و برای برونرفت از این مسئله راهکارهای
مختلفی ارائه و عملیاتی شده است .در این میان ،راهکار پیشنهادی انقالب اسالمی ،تبیین ،ترویج
و التزام به گفتمان مقاومت اسالمی در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی است .بیانیۀ گام دوم
انقالب اسالمی بهعنوان منشور فکری و رفتاری به ترسیم وضعیت گذشته ،موجود ،مقدور و
مطلوب گفتمان انقالب اسالمی پرداخته و نقش گفتمانی مقاومت اسالمی در سیر تحوالت
گذشته و آینده را تبیین کرده است .براساس بیانیۀ گام دوم ،مقاومت اسالمی گفتمانی برآمده از
کالنروایت گفتمان انقالب اسالمی است که در تحقق اهداف انقالب اسالمی نقشی راهبردی
دارد .در این دیدگاه ،حاکمیت اسالم ناب محمدی بهمثابۀ دال مرکزی ،نقش مفصلبندی سایر
دالها و نشانهها را برعهده دارد .دال نفی سلطهگری و سلطهپذیری در مقام ماهیت گفتمان ،دال
مقدمهسازی ظهور بهمثابۀ راهبرد گفتمان ،دال تمدن نوین اسالمی بهمثابۀ هدف گفتمان ،ایمان
الهی و مدیرتی جهادی بهمثابۀ ابزار گفتمان ،دال تقویت جبهۀ مقاومت بهمثابۀ برنامۀ گفتمان ،دال
وجوه سختافزاری و نرمافزاری بهمثابۀ ابعاد گفتمان ،دال ضرورت توانمندسازی حداکثری
بهمثابۀ ظرفیت گفتمان مجموعه دالهای شناوری هستند که در مقام تعریف ،تبیین و کاربست
گفتمان مقاومت اسالمی به ایفای نقش میپردازند.
براساس بیانیۀ گام دوم ،توفیق گذشتۀ انقالب اسالمی ،بهدلیل التزام فکری و عملی به گفتمان
مقاومت اسالمی ،و ناکامیها بهدلیل بیتوجهی مقطعی به ارزشها و هنجارهای انقالب اسیالمی
و بهتبع آن ،مقاومت اسالمی بوده است .از اینرو ،میزان توفیق در تحقق اهداف انقالب اسیالمی
منوط به میزان پایبندی به گفتمان مقاومت اسالمی خواهد بود.
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 کیانی ،احسان ( .)1517نفوذ فرهنگی علیه امنیت نرم جمهیوری اسیالمی مطالعیۀ میوردی :بازنمیایی
جبهۀ مقاومت در بازیهای رایانهای «جنگ مدرن» و «آییین قاتیل» .فصیلنامۀ آفیاق امنییت،)53(11 ،
.180-137


مهدیپور ،آسیه ( .)1518تبیین مدل مفهومی مقاومت در اندیشیۀ آییتاهللالعظمیی خامنیهای .نشیریۀ
علمی-پژوهشی دانش سیاسی،)2(13 ،
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پژوهشنامۀ انقالب اسالمی:)22(7 ،

.18-71

 گوهریمقدم ،ابوذر و بیگی ،علیرضا ( .)1011تجزیه و تحلییل اصیول سیاسیت خیارجی جمهیوری
اسالمی ایران در بیانیۀ گام دوم انقالب .نشریۀ علمی-پژوهشی دانش سیاسی،)1(17 ،

.521-211
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بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی) .نشریۀ علمی-پژوهشی دانش سیاسی،)1(11 ،
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بهروزلک ،غالمرضا (« .)1581کاربرد تحلیل گفتمانی در مطالعات سیاسی اسالمی» ،در :روششناسیی
در مطالعات سیاسی اسالم .علیاکبر علیخانی و همکاران .تهران :دانشگاه امام صادق (ع).
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سیاسی .به اهتمام عباس منوچهری .تهران:

سمت.

 حقیقت ،سید صادق ( .)1587روششناسی علوم سیاسی .قم :دانشگاه


مفید.

هوارت ،دیوید (« .)1588نظریۀ گفتمان» ،در :دیوید مارش و جری استوکر ،روش و نظرییه در علیوم
سیاسی .ترجمۀ امیرمحمد حاجی یوسفی .تهران :پژوهشکدۀ مطالعات
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 نصیری ،علی اصفر ( .)1517تسلیم یا مقاومت در مقابل دشمن (آمریکا)؛ نتایج و پیامدها .نشریۀ پیام،
،151
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میرقادری ،سید فضلاهلل و کیانی ،حسین ( .)1511بنماییههیای ادبییات مقاومیت در قیرآن .فصیلنامۀ
مطالعات ادبی متون اسالمی.17-11 ،)1(11 ،
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