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 چكيده 

عنوان پیشران مقابله با استبداد داخلی و سلطۀ خارجی  با پیروزی انقالب اسالمی، گفتمان مقاومت به

های مبارز واقع شد. نظر به اهتمام ویژه به  ها و جریان ز گروهمطرح و مورد پذیرش و توجه برخی ا

های  راهبرد مقاومت اسالمی در بیانیۀ گام دوم انقالب، این مقاله درصدد تشریح جایگاه و مؤلفه

متن بیانیۀ -گفتمانی حاکم بر مقاومت اسالمی است. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع تحلیل گفتمان

است. خوانش گفتمانی مقاومت اسالمی در بیانیۀ گام دوم بر این نکته تأکید گام دوم انقالب اسالمی 

مثابۀ  پذیری به گری و سلطه مثابۀ هسته، نفی سلطه های حاکمیت اسالم ناب محمدی به دارد که دال

مثابۀ هدف،  مثابۀ راهبرد، تحقق تمدن نوین اسالمی به سازی ظهور مهدی موعود )ع( به ماهیت، مقدمه

مثابۀ ابعاد، ایمان الهی  افزاری مقاومت به افزاری و نرم مثابۀ برنامه، وجوه سخت بهۀ مقاومت بهتقویت ج

کنند. در این  بندی گفتمان مقاومت اسالمی را ایفا می مثابۀ ابزار، نقش مفصل و مدیریت جهادی به

ی و غربی توانسته های عبری، عرب ها و توطئه ها گفتمان مقاومت اسالمی با پیروزی در مقابل طرح سال

، سعودی،  گرایان صهیونیست ای خود بیفزاید و اهداف سلطه است بر عمق راهبردی و نفوذ منطقه

رو تحقق اهداف انقالب اسالمی منوط به التزام نظری و  آمریکایی و متحدانشان را خنثی کند. از این

 عملی به گفتمان انقالب اسالمی است.

بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی، تمدن نوین اسالمی، مقاومت اسالمی، انقالب اسالمی،  واژهای کليدی:

 پذیری. گری و سلطه نفی سلطه
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 مقدمه و بيان مسئله

شدن فرهنگ  ها و هنجارهای انقالب اسالمی، مرهون نهادینه پیروزی، حفظ و صدور ارزش

ری اسالمی بر اجتماعی جمهو-سالۀ حیات سیاسی مقاومت در میان ملت ایران است. تاریخ چهل

تنها در مواجهه با تهدیدات داخلی  این نکته اذعان دارد که از یک سو گفتمان انقالب اسالمی نه

های  سالۀ تحمیلی، و تحریم های ضد انقالب و معاند، جنگ هشت نظیر اقدامات تروریستی گروه

یدات سالۀ غرب بر مشکالت فائق آمده، بلکه توانسته است با سربلندی و عزت، تهد چهل

ای استکبار جهانی، طرح خاورمیانۀ جدید و  مرزی نظیر گروه تکفیری داعش، نفوذ منطقه برون

های مسلمان بارور  عربی را خنثی و فرهنگ ایستادگی و مقاومت را در میان ملت -سازش عبری

اهلل لبنان،  کند. نمودهای عینی مقاومت اسالمی را در عملکرد انتفاضۀ فلسطین، حزب

توان دید. از  وضوح می عراق، انصاراهلل یمن، شیعیان بحرین، عربستان و نیجریه به حشدالشعبی

آمدن بر تهدیدات، باید اذعان کرد که راهبرد مقاومت اسالمی، پیشران  رغم فائق سوی دیگر، علی

ای  ها برای جمهوری اسالمی بوده است که تصویری سازنده و کارنامه کارآمدی و پیشرفت

خواه است. مقام معظم رهبری در بیانیۀ گام دوم  فکار عمومی و نخبگان آزادیقبول در ا قابل

اند و ریشۀ برخی از  صورت خاص و مصداقی به توفیقات مذکور اشاره کرده انقالب اسالمی، به

دانند.  گری می گرفتن مقطعی برخی از مسئوالن از جریان انقالبی و انقالبی ها را در فاصله ناکامی

ها و هنجارهای مقاومت اسالمی هستۀ اصلی هرگونه کنش انقالبی است.  د به ارزشتردید تعب بی

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 

مسئلۀ مقاومت، پیوند وثیقی با نفی سلطه و استعمارزدایی دارد و جهانی مقاومت، اساساً 

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 

نویسندگان مقاله با هدف تبیین اهمیت و جایگاه راهبردی  رو مقاومت متفاوت است. از این

ها و ابعاد گفتمانی  مقاومت اسالمی در گفتمان انقالب اسالمی و نیز تشریح و شناخت زمینه

های  منظور رسیدن به فهم مشترک نخبگانی و عملیاتی، درصدد واکاوی مؤلفه مقاومت اسالمی به

 هستند.گفتمانی اندیشۀ مقاومت در این بیانیه 
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 های پژوهش اهداف و پرسش

. تبیین اهمیت و جایگاه راهبردی مقاومت اسالمی 1کند:  این مقاله دو هدف اصلی را دنبال می

ها و ابعاد گفتمانی مقاومت اسالمی  . تشریح و شناخت زمینه2در گفتمان انقالب اسالمی؛ 

دن به این اهداف، دو منظور رسیدن به فهم مشترک نخبگانی و عملیاتی. در راستای رسی به

 شود: مطرح می  پرسش

 . مقاومت اسالمی چه جایگاهی در بیانیه گام دوم انقالب دارد؟1

 های گفتمانی مقاومت ناظر بر بیانیۀ گام دوم انقالب چیست؟ . مؤلفه2

 پيشينۀ تحقيق

( 1583صورت عام دربارۀ اندیشۀ مقاومت منتشر شده است. جان فوران ) هایی به ها و مقاله کتاب

موجود و جاری ایرانی با فشارهای خارجی حاصل از  ضمن بررسی تعامل ساختارهای ازپیش

رابطۀ ایران و غرب در الگوی نظام جهانی، به موضوع مقاومت جمعی، مشهود و هدفمند اشاره 

کند و در سازوکارهای مقاومت، مفهوم تنش را محور کار خود قرار داده است. اندی بنت  می

های جهانی و صنایع مصرفی، پیدایش طیف  د است مدرنیته با رشد روزافزون رسانه( معتق1581)

دنبال داشته است. این رویکرد در واکنش به  ها به ای از مقاومت را در قالب پادفرهنگ فزاینده

اتکای فزاینده بر علم و فناوری در جوامع مدرن و مبتنی بر سلیقه و ترجیحات متعارف سبک 

های سبک زندگی، شکلی مقاومتی به  عهد و پایبندی به پذیرش مجموعه فعالیتزندگی در کنار ت

عنوان ابزار   های عقیدتی و سازوکارهای پیشامدرن به افراد از دستگاه»گیرد. به این شکل،  خود می

های بدیهی انگاشتۀ عمل فرهنگی حاکم بر مدرنیتۀ اخیر  بردن شکل کم زیرسؤال براندازی یا دست

رفتن تدریجی کنترل  ( نیز از تقابل شبکه و فرد، و ازدست1581مانوئل کاستلز )« کنند. استفاده می

های دینی، فرهنگی، ملی،  های مقاوم در هیئت جمع افراد بر زندگی خویش، از ظهور هویت

شدن است که کند. این هویت ناشی از انواع احساس طرد و کنارگذاشته قومی و محلی بحث می

شود. با وجود این، تاکنون آثاری دربارۀ  های خاص منجر می یی با گرایشها به ایجاد جمعیت

( 1511مسئلۀ مقاومت اسالمی در بیانیۀ گام دوم منتشر نشده است؛ برای مثال، نادری و پیرانی )

سالگی انقالب اسالمی )تبیین بیانیۀ گام دوم  راهبردهای پیشرو در پساچهل»ای با عنوان  در مقاله
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، به بررسی سناریوها و راهبردهای تحقق بیانیۀ گام دوم انقالب پرداختند. («انقالب اسالمی

تجزیه و تحلیل اصول سیاست خارجی »ای با عنوان  ( در مقاله1011مقدم و بیگی ) گوهری

تالش کردند برای رفتار سیاست خارجی « جمهوری اسالمی ایران در بیانیۀ گام دوم انقالب

ق بیانیۀ گام دوم نقش راهنما ارائه کنند. همچنین افتخاری جمهوری اسالمی در راستای تحق

مبانی، ارکان و ابعاد نظری مقاومت در اسالم  ،مقاومت در اسالم؛ نظریه و الگو( در کتاب 1511)

رو، این مقاله از دو جهت نوآوری دارد: نخست آنکه  عنوان یک نظریه مطرح کرد. از این  را به

ای دربارۀ موضوع پژوهش در بیانیۀ گام دوم منتشر نشده است و  صورت مستقل مقاله تاکنون به

ها با هدف ارائۀ تحلیل  شناختی، به تجزیه و تحلیل داده دوم، این مقاله با رویکردی روش

 شود. انضمامی، به واکاوی ابعاد مسئله پرداخته می

 مالحظات نظری مقاومت اسالمی

 . حق مقاومت0

های حقوق بشر،  دیشۀ سیاسی مدرن است. نخستین بیانیهحق مقاومت یکی از اصول اساسی ان

شمار  (، حق مقاومت را از زمرۀ حقوق بشری به1781( و انقالب فرانسه )1771ویرجینیا )

آورند. حتی ادموند برک، منتقد انقالب فرانسه، نیز قائل به جواز و مشروعیت مقاومت در  می

عنوان یک  ند بیش از هر چیز از آن به(؛ هرچ270: 1513های اضطراری بود )هوفه،  وضعیت

کارکرد هنجاری و نه بنیادین یاد کرد. با وجود این، کارکرد مقاومت با توجه به لوازم قانون 

ندرت  سازد، به های سیاسی امکان مخالفت و انتقاد را فراهم می اساسی مدرن که در بستر آزادی

ی در جوامعی که سازوکار مدرن عنوان یک کارکرد هنجاری فرصت حضور یافته است. حت به

حکمرانی جاری است، کارکرد هنجاری مقاومت چه به شکل زبانی و چه در شکل عملی آن 

رو است؛ بنابراین حق مقاومت در  شود و با محدودیت قانونی روبه یک تهدید محسوب می

مک شده است ) دلیل جایگزینی قانون اساسی مشروطه یک حق منسوخ اندیشۀ سیاسی مدرن، به

عنوان حق طبیعی و اخالقی، در شرایط اضمحالل اصول  (. هرچند مقاومت به33: 2111انرنی، 

بنیادین مورد اجماع همگان است، این حق در دستگاه نظری ایمانوئل کانت با مالحظات جدی 

زعم کانت، وضعیت طبیعی، ناقض وضعیت حقوقی مطلوب عقل است و در  رو است. به روبه
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شود؛ زیرا در این  حقوقی مقاومت، هر نوع قانون اساسی موضوعه زایل می صورت قول به جواز

ای در خود خواهد  گذاری یا همان قانون اساسی، دربردارندۀ مؤلفه صورت باالترین مرجع قانون

حال باالترین مرجع نباشد و این به معنای تناقض درونی است. استدالل  بود؛ دال بر اینکه درعین

پراگماتیک -توان از منظری سیاسی نی را مطرح کرده است: شبهۀ اول را میکانت شبهات گوناگو

های سیاسی را نفی کند یا  رغم قانون اساسی مشروطه آزادی مطرح کرد: چنانچه حکومت علی

حتی مقاومت منفی را که مسامحتاً کانت آن را تأیید کرده است از میان بردارد، اعتبار استدالل 

مدنی که کانت -برد؛ چنانچه این مهم در وضعیت اجتماع اخالق کانت را زیر سؤال خواهد

ردیابی است. شبهۀ دوم نیز به نبود پایداری مناسبات حقوقی مطلوب  ترسیم کرده است، قابل

وجود  ها مرتبط است. این مهم وضعیت طبیعی جنگ و تخاصم بالقوه را به عقل میان دولت

است. طبیعتاً از منظر اخالق کانتی امر نیک یک  حاکم« حق اقویا»آورد؛ وضعیتی که در آن  می

عنوان یک  طور که پیشتر اشاره شد، حق مقاومت به (. همان280: 1581امر اخالقی است )کورنر، 

 آورد. حق طبیعی و اخالقی، امکان شکوفایی کمال غایات آدمی را فراهم می

و رهایی انسان از بند  های گشودگی مثابۀ یکی از راه گرایی نیز به مقاومت به در فضیلت

شود. با عنایت به اینکه  و موانعی که با غایت انسان در تعارض است، توجه می  اسارت

توان گفت عموم تقریرهای اخالق فضیلت، بر  وجود دارد، می« فضیلت»تفسیرهای متعددی از 

یان نظر دارند. در این م تحسین است، اتفاق منشی مطلوب و قابل اینکه فضیلت نوعی خصلت

یابد، ساختار زبانی و شناختی فضایل است که زمینۀ  آنچه با موضوع مقالۀ حاضر ارتباط می

گانه،  مند را فراهم کرده است. حکمای یونانی در پرتو نفوس سه گیری انسان فضیلت شکل

اند، اما تقریر ارسطویی که همچنان معتبر است، تالش مناسبی  ای را مطرح کرده فضایل چهارگانه

ها، چگونگی کاربست  یابی فضایل مورد اشاره است. ارسطو با تلفیق خیر و فضلیت ساخت برای

عنوان یک جوهر کلی وجود ندارد.  ها را در اجتماع تبیین کرد. وی معتقد بود که ذات خیر به آن

هایی  باید خیر را از طریق معرفتی درونی در حاالت زندگی بشر و از طریق بصیرت در قابلیت

(. دیدگاه ارسطو از فضیلت که با 51: 1578دهند، فهم کرد )بکر،  انسان را سامان می که طبیعت

شود، دیدگاهی فیزیکی و طبیعی است. خیر آدمی نیز مانند خیر  گرایی شناخته می عنوان سعادت

های انسانی او نهفته است. ارسطو فضیلت را با سعادت  هر موجود زندۀ دیگر در رشد قابلیت
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داند. آنچه در نظام  د و عمل به فضایل را برای زندگی سعادتمندانه ضروری میده ارتباط می

ترین  اخالقی ارسطو مهم است، نگاهی است که او به انسان و سعادت او دارد. نیکبختی، نهایی

شوند. نیکبختی دو ویژگی دارد:  غایت است که دیگر غایات در برابر آن، غایات میانی شمرده می

ای که چنین  (. مسئله28: 1578. برای خویش بسنده است )ارسطو، 2ایت است؛ ترین غ . نهایی1

کند و  کند، سلطه است. سلطه همواره در کنار فاتح و مغلوب معنا پیدا می سازوکاری را مختل می

گیرد. سلطه برای توفیق در این امر، باید ساختاری داشته باشد که نحوۀ  همه چیز را دربرمی

خاص را ترویج کند و یک استنباط ویژه از واقعیات را در همۀ جامعه و زندگی و طرز تفکر 

ها، اخالقیات، سنن، اصول  گر، بر سلیقه نهادهای اجتماعی و زندگی فردی اشاعه دهد. نظام سلطه

ویژه در تصورات فکری و اخالقی نفوذ  سیاسی و همۀ روابط اجتماعی سایه افکنده است؛ به

یابد؛ بنابراین نظام  ط با دیکتاتوری یک طبقه یا یک جامعه تجلی میکند. این سلطه در ارتبا می

ها  شود و استقالل فکری و روحی ملت های انسان می سلطه مانع شکوفایی استعدادها و فضیلت

(. نظام 272: 1581سازد )دهشیری،  گیرد و آنان را وابستۀ روحی و خودباختۀ خویش می را می

شود و در مقابل فطرت  است که از حجاب غفلت ناشی می «فطرت محجوبه»سلطه برآمده از 

مندی انسان  طلبی( قرار دارد. مقاومت از سلطه حقی است که فضیلت مخموره )مقاومت و کمال

های آدمی نظیر حکمت و  کند؛ چنین مقاومتی در پرتو فضایل و ویژگی و جوامع را ایجاب می

 یابد. شجاعت تحقق می

کشد؛ تقاضا برای شناسایی حق  یر مهم دیگری را به میدان میاثبات حق مقاومت پای متغ 

مقاومت که ارتباط مستقیمی با هویت دارد؛ چرا که هویت ما، با فهمی که از خود داریم شکل 

شود. فرد یا  بندی می نکردن دیگران صورت وسیلۀ شناسایی یا شناسایی گیرد و این هویت به می

رو شود، با مشکالت هویتی  سایی از سوی دیگران روبهنشدن یا کژشنا گروه اگر با شناسایی

 (.51: 1112گذارد )تیلور،  شود که روی رفتارش تأثیر می زیادی مواجه می

 . مقاومت در دیدگاه امام خمينی )ره(8

اجتماعی امام خمینیی )ره( مصیداق   -در دوران معاصر، مقاومت اسالمی در تفکر و رفتار سیاسی

است. بر این اساس، عنصر مقاومت و ایسیتادگی بیشیترین نقیش را در    عینی و نمود عملی یافته 
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مقاومت، ایستادگی؛ آن چیزی  ]اسیت  کیه امیام را در    »معرفی و شناخت مکتب امام )ره( دارد: 

(. 10/5/1518)بیانیات رهبیری،   « هیئت یک مکتب، یک اندیشه، یک تفکر، یک راه، مطرح کیرد 

زی، کانون اصلی گفتمان مقاومت است. امام )ره( در مقام توان گفت انگارۀ استکبارستی درواقعمی

تطبیق نشانۀ استضعاف و استکبار با مصادیق مستضعف و مستکبر، شیواهدی را از تیاریخ ادییان    

تبیع آن قییام بیر     کند. در دیدگاه امام، توجه به مصالح مستضعفان در قبال مستکبران و بیه  بیان می

(، 281: 7، ج 1578بیر ضید فرعیون )امیام خمینیی،      ضد مستکبران، طریقۀ حضرت موسی )ع( 

( و پییامبر اکیرم )ص( بیا    511: 1، ج 1578حضرت ابراهیم )ع( در مقابل نمرود )امیام خمینیی،   

رو یکیی از کارکردهیای اصیلی     ( اسیت. از ایین  11: 0، ج 1578قدرتمندان حجاز )امام خمینی، 

هایی اسیت کیه هرگیز در مقابیل ظلیم       های اجتماعی، تربیت انسان شناسی اسالمی در نظام انسان

کنند و مبارزه با ظلم و ظالم و دفاع از مظلوم را یکی از وظایف انسانی و دینی خود  سکوت نمی

های ارسال پیامبران الهی را برپایی قسط  دانند. این افراد براساس تعالیم دینی که یکی از فلسفه می

محیور   ای عیدالت  را برای تشکیل جامعه کند، همۀ سعی و تالششان و عدل در جامعه معرفی می

 برند. کار می به

ای، این گفتمان وارد مرحلۀ جدییدی   اهلل خامنه با رحلت امام خمینی )ره( و آغاز رهبری آیت

شد. این مسئله در پیگیری اندیشه و راهبرد مقاومت در تشکیل تمدن نوین اسالمی نمایان اسیت  

عنوان چراغ و نقشیۀ   اندیشۀ رهبری از آغاز تاکنون، به(. مقاومت در 1511)نک قربانی و نادری، 

(. مقاومیت  7: 1518پیور،   ای دارد )آسییه مهیدی   راه رسیدن به تمدن نوین اسالمی، جایگاه ویژه

خواهی داللت ندارد، بلکه  پذیری و تمامیت برخالف گذشته، صرفاً بر جنبۀ سلبی مانند نفی سلطه

طلبیی،   طلبیی، اسیتقالل   صیلح طلبیی،   خیواهی، حیق   ر عدالتهای ایجابی نظی فراتر از آن، بر جنبه

گرچه سابقۀ مقاومیت  (. 10: 1518)امید جلوداریان،  گرایی تصریح دارد خواهی و معنویت آزادی

برخی از علما و نخبگان سیاسی در ایران به دوران نهضت مشروطیت در برابیر اسیتعمار غربیی    

ویژه شیعیان از انتظار سلبی و  ر اذهان مسلمانان بهگردد، با وقوع انقالب اسالمی، مقاومت د بازمی

در این تغییر، همچنان بر مرزبندی با جریان سلطۀ  انفعالی به یک انتظار ایجابی تغییر ماهیت داد.

ای عادالنه، پیشیرفته، امین و مقیاوم تنهیا از      شود و متناظر بر آن، ساخت جامعه جهانی تأکید می

های مختلف سیاسیی، اقتصیادی، اجتمیاعی و     اومت در عرصهگرفتن راهبردهای مق طریق درپیش
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دلیل اینکه به  های سلبی آن به های ایجابی مقاومت حتی بر جنبه فرهنگی ممکن خواهد بود. جنبه

(. از 71: 1511یابید )نیادری،    شود، تقیدم میی   استحکام بافت قدرت و اقتدار حکومت منتهی می

افزاری نیز دارد. بر همیین مبنیا، در    ارد، بلکه جنبۀ نرمافزاری ند رو مقاومت صرفاً جنبۀ سخت این

افیزاری   هایی نظیر قدرت نرم، جنگ نرم، سبک زندگی اسالمی، جنبش نیرم  دیدگاه رهبری انگاره

در مقابل تهدیدات نرم استکبار مانند نفوذ، جنگ روانی، تهاجم فرهنگی، سبک زندگی غربیی و  

 پروژۀ تحریف مطرح شده است.

 روش پژوهش

، قرابت و تناسب 5، تحلیل گفتمان الکال و موفه2به تحلیل گفتمان 1ز میان سه رویکرد نظریا

بیشتری با مباحث اندیشۀ سیاسی دارد و چارچوب تحلیلی مناسبی را برای بررسی تحوالت نظری 

(. نظریۀ گفتمان، با نقش 335-332: 1581دهد )بهروز لک،  روی محقق قرار می در جامعه، پیش

کارگیری  های اجتماعی در زندگی سیاسی سروکار دارد و در تالش است با به رفتارها و ایده معنادار

ها و... گام ها، مصاحبهها، نوشتهشناسی، در راستای تحلیل کالم ای از ابزارهای روشمجموعه

(. الکال و موفه ضمن استفاده از مفهوم فوکویی، قدرت و 111-113: 1588بردارد )هوارت، 

ای نظیر رورتی، شناسی سوسور، از مفروضات بنیادستیزی و جوهرستیزی فالسفه زبان نظریات

هر معنا »(. به اعتقاد الکال و موفه 110: 1587زاده،  اند )حقیقت و حسینیدریدا و لیوتار بهره جسته

 درک« ای که در حال وقوع است و هر رفتار در ارتباط با یک گفتمان خاص در ارتباط با رفتار کلی

توانیم یک فرایند اجتماعی را توضیح، تبیین و ارزیابی  رو ما فقط در صورتی می شود. از این می

کنیم که قادر به درک رفتار و گفتمانی باشیم که در درون چنین فرایندی اتفاق افتاده است )هوارت، 

 (. در درک نظریۀ تحلیل گفتمان، اولویت با مفاهیم عمدۀ زیر است:212: 1588

ها  شود. گفتمان بندی حاصل می ای است که از عمل مفصل شده کلیت ساختاردهی :0مان. گفت0

ها با توجه به تمایزی که با یکدیگر دارند،  ها نشانه های معنایی هستند که در آن منظومه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شناسی گفتمانی.ز: تحلیل گفتمان الکال و موفه، تحلیل انتقادی گفتمان و رواناند ا این سه رویکرد عبارت 1.

2. Discurse analysis 
3. Laclau & Mouffe 

4. Discourse 
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ها تصور و درک ما را از جهان واقعیت شکل  یابند. درواقع گفتمانهویت و معنای خاص می

 (.353: 1587دهند )حقیقت، می

ها در یک هویت جدید اشاره  به عمل گردآوری اجزای مختلف و ترکیب آن :0بندی . مفصل8

 (.212: 1588دارد )هوارت، 

یابد  هویت می« غیر»بر اساس این مفهوم، هر چیزی در ارتباط با  :8. ضدیت یا غيریت3

یک رابطۀ خصمانه  (. این امر بر سه نکته تأکید دارد: اول آنکه ایجاد300: 1587)حقیقت، 

گیری روابط خصمانه و تثبیت شود. دوم، شکلوجودآمدن یک دشمن یا دیگری می سبب به

های گفتمان امری ضروری است. سوم، مرزهای سیاسی، برای تثبیت بخشی از هویت

 (.213: 1588بودن هویت تأکید دارد )هوارت،  ضدیت بر حدوثی

کسی برتر خواهد بود؛ اینکه کدام نیروی سیاسی  دنبال این امر است که چه به: 3. هژمونی0

گیرد. این امر  های مسلط رفتار و معنا در یک زمینۀ خاص اجتماعی تصمیم میدربارۀ شکل

نیازمند ترسیم مرزهای سیاسی است که براساس آن نیروهای مخالف در راستای دستیابی به 

 (.213: 1588شوند )هوارت،  رفتارهای استیالجویانه نمایان می

اند و درواقع هستۀ مرکزی  ها دور آن گرد آمده ای است که سایر نشانه نشانه :0. دال مرکزی0

های دیگر را به خود جذب  دهد. نیروی جاذبۀ این هسته، نشانه نظریۀ گفتمانی را شکل می

 (.353: 1587کرده است )حقیقت، 

کارگیری  هرحالبه به نوعی حامل بار معنایی سنت خاص فکری خود است، اگرچه هر روش به

های اخیر در حوزۀ مطالعات سیاسی اسالم افزایش یافته است و  روش تحلیل گفتمان در سال

هایی از این روش وجود داشته  رسد با اندکی جرح و تعدیل امکان استفاده از گونه نظر می به

ا است. (. در یک معنا، سنت تفکر اسالمی، مبناگرا و جوهرگر303: 1581باشد )علیخانی، 

درنتیجه دارای روایت کالن است که در مقام ارزیابی، با مفروضات بنیادستیز و جوهرستیز نظریۀ 

گرای تفکر اسالمی، مبانی های عقلتحلیل گفتمان در تعارض است. اما در معنای دیگر، جریان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Articulation 

2. Antagonism 

3. Hegemony 

4. Nodel Point 
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گیری از  لهاماند که درنتیجۀ آن امکان مقایسه و امعرفتی خاصی را در پرتو اجتهاد و عقل پذیرفته

مثال،  های تحلیل گفتمان را بدون نیاز به پذیرش مبانی آن، محقق ساخته است؛ برای ایده

توان در تفکر  ساز را که از جمله مشخصات نظریۀ تحلیل گفتمان است، می نمودهای غیریت

یز و که صریحاً اعالم تما-اسالمی، در موارد متعددی دنبال کرد. خداوند متعال در سورۀ کافرون 

و همچنین سورۀ توبه، در قالب برائت مفهومی، مشرکان را  -جدایی بین مؤمنان و کافران است

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 

نظیر مستضعفان و مستکبران، عمالً نفی غیر را در کانون تعریف اسالم ناب محمدی  مفاهیمی

(. همچنین در اندیشۀ مقام 371و  318: 1581)ص( و مستضعفان دنبال کرده است )بهروز لک، 

ترتیب دو گفتمان اسالم ناب محمدی و اسالم آمریکایی در تقابل با یکدیگر  معظم رهبری، به

است. این « حاکمیت اهلل»اقع دال مرکزی گفتمان اسالم ناب محمدی، مفهوم شوند. درو مطرح می

ها و معانی نظیر ایمان الهی، والیت اولیای الهی، تقوای الهی، باور به  دال مرکزی از طریق نشانه

های الهی، تقابل حق و باطل، رویارویی دائم جریان استکبار و استضعاف و ضرورت  وعده

شود و درنهایت ضمن شناسایی و تعریف غیریت )اسالم  ندی میب مقاومت اسالمی مفصل

هایی از قبیل شیطان، والیت و اولیای  و نشانه« حاکمیت طاغوت»آمریکایی با دال مرکزی 

شود( به ارائۀ هژمون )وعدۀ پیروزی  بندی میطاغوت، استکبار، فسادگری روی زمین مفصل

 پردازد. مستضعفان بر مستکبران( می

تحلیل گفتمان با توجه به نوع و ماهیت پژوهش، به طرق مختلفی انجام شده  کاربست روش

شده سه مرحلۀ کالن توصیف، تفسیر و  است و رویۀ ثابتی ندارد، اما در همۀ تحقیقات انجام

متنی، معنای نهایی  شود از طریق واکاوی درون شود. در مرحلۀ توصیف تالش می تبیین دیده می

ها  ها، گرایش گیری لۀ تفسیر، محقق با ارتباط بینامتنی و فرامتنی، جهتدست آید. در مرح متن به

گیری اثر  های شکل کند. در مرحلۀ تبیین، درواقع بین متن و زمینه های متن را روشن می و ناگفته

 شود. شود و تأثیرات بافت اجتماعی و سیاسی بر متن و بالعکس آشکار می ارتباط برقرار می
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 های تحقيق یافته

 . توصيف مقاومت در بيانيۀ گام دوم0

در راستای پاسخ به سؤال اول تحقیق یعنی جایگاه مقاومت اسالمی در بیانیۀ گام دوم انقالب، 

مثابۀ متنی درنظر گرفته شد که شبکۀ معانی مقاومت  گام دوم انقالب اسالمی به باید گفت بیانیۀ 

های حاکم بر  گام دوم، داللت ضامین بیانیۀ باید در آن ادراک شود. برای این منظور با رجوع به م

مضمون از بیانیۀ گام دوم  57متن استخراج شد. نتایج خوانش متن بیانگر آن است که درمجموع 

 (.1انقالب اسالمی بر مقاومت اسالمی داللت دارد )جدول 

 0ای از توصيف مقاومت در بيانيۀ گام دوم انقالب اسالمی . نمونه0جدول 

 متن کد
 ریگي جهت

 )داللت(

 گرایش

 )مدلول(

P1 

هایی که  انقالب پرشکوه ملت ایران... در برابر همۀ وسوسه»

رسیدند، از کرامت خود و اصالت  نظر می مقاومت به غیرقابل

 «شعارهایش صیانت کرده...

مقاومت انقالب 

اسالمی در مقابل 

 ها وسوسه

سازی پیامد  تمدن

 مقاومت اسالمی

P2 

ز تظاهر به نشنیدن این صدای چپ و راست مدرنیته، ا»

گون برای  جدید و متفاوت تا تالش گسترده و گونه

تر  کردن آن، هرچه کردند به اجل محتوم خود نزدیک خفه

 «شدند.

ها با فرهنگ  دشمنی

 مقاومت
 شکست دشمنان

P3 

شعارهای جهانی این انقالب دینی از این قاعده مستثنا »

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

 «است.

بودن آرمان  فطری

 مقاومت

ماندگاری شعار 

 مقاومت اسالمی

P4 
های خود با رقیبان و  جمهوری اسالمی... به مرزبندی»

 «شدت حساس است. دشمنان به

پایبندی به مقاومت 

 اسالمی

مقاومت اسالمی 

 مالک مرزبندی

P5 

ای در کنار  منطقه»این دامنۀ عمل ]ایستادگی  جهانی و »

ظلومان جهان، مایۀ سربلندی ایران و ایرانی است و همواره م

 «چنین باد.

ایستادگی انقالب 

اسالمی در مقابل 

 زورگویان

مقاومت اسالمی 

 مایه عزت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل فراتررفتن حجم مقاله از استاندارد دلی مدلول کدگذاری شد. به 57. در این گام، مستند به بیانیۀ گام دوم انقالب 1

 نشریه، مستندات در دفتر نشریه نمایه شده است.
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 0ای از توصيف مقاومت در بيانيۀ گام دوم انقالب اسالمی . نمونه0دول ادامه ج

 متن کد
 گيری جهت

 )داللت(

 گرایش

 )مدلول(

P6 
پدیدۀ برجستۀ جهان « اسالم و استکبار»نۀ جدید تقابل دوگا»

 «معاصر و کانون توجه جهانیان شد.

مقاومت اسالمی 

عامل ایجاد 

بندی جدید  قطب

 جهانی

تقابل گفتمانی 

اسالم و استکبار 

دلیل مقاومت  )به

 اسالمی(

P7 

و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزۀ این ملت و »

آوردن  الشأن ما، تاب ظیمرهبری آسمانی و تأییدشدۀ امام ع

همه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت،  در برابر آن 

 «شد. پذیر نمی امکان

ایمان الهی و ارادۀ 

مردم عامل توفیق در 

 مقاومت

لوازم مقاومت 

 اسالمی

P8 
؛ عامل «توانیم ما می»مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل »

 «ها. عزت و پیشرفت ایران در همۀ عرصه

هادی و مدیریت ج

اعتقاد به اصل ما 

 توانیم می

لوازم مقاومت 

 اسالمی

P9 

ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها را »

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

ساله و شکست رژیم بعثی و  معجزۀ پیروزی در جنگ هشت

 «ید آورد.اش را پد پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و شرقی

امنیت کشور نتیجۀ 

 مقاومت اسالمی

 پیامد

 مقاومت اسالمی

P10 

موتور پیشران کشور در عرصۀ علم و فناوری و ایجاد »

های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که تا اکنون  زیرساخت

 «شود. روز فراگیرتر می ثمرات بالندۀ آن روزبه

های علمی  پیشرفت

 و فناوری

 پیامد

 مقاومت اسالمی

نکتۀ حائز اهمیت در مقام توصیف جایگاه مقاومت اسالمی در بیانیۀ گام دوم این اسیت کیه   

هیا تشیکیل شیده اسیت کیه       گفتمیان  ای از خرده روایت گفتمان انقالب اسالمی از مجموعه کالن

گفتمیانی از گفتمیان    یابند. از یک منظر، مقاومت اسالمی خرده وار در کنار یکدیگر معنا می زنجیر

هیایی نظییر بییداری اسیالمی، تمیدن نیوین        گفتمیان  اسالمی است که در ارتباط با خردهانقالب 

مثابیۀ   یابد و از منظری دیگر، مقاومت اسیالمی بیه   اسالمی، استکبارستیزی و موعودگرایی معنا می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلیل فراتررفتن حجم مقاله از استاندارد  مدلول کدگذاری شد. به 57. در این گام، مستند به بیانیۀ گام دوم انقالب 1

 نشریه، مستندات در دفتر نشریه نمایه شده است.
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های نظری و عملی است کیه مؤیید منطیق رفتیاری گفتمیان انقیالب        گفتمان، دربرگیرندۀ داللت

رو باید در فهم معنای مقاومت در بیانیۀ  المللی است. از این ای و بین ی، منطقهاسالمی در سطح مل

گام دوم، نگاهی پیوسته و مداوم از کل )گفتمان انقالب اسالمی( به جیزء )گفتمیان مقاومیت( و    

 بالعکس داشت.

 . تفسير مقاومت اسالمی در بيانيۀ گام دوم8

های  های گفتمانی مقاومت، براساس داده فهدر راستای پاسخ به سؤال دوم یعنی شناسایی مؤل

های این گفتمان را  توان عناصر و شاخص توصیفی مقاومت اسالمی در بیانیۀ گام دوم، می

 گونه تفسیر کرد: این

عنوان دال مرکزی، هستۀ اصلی این  حاکمیت اسالم ناب محمدی )ص( به هستۀ گفتمان:

های شناور را برعهده دارد. حاکمیت  ر دالبندی شبکۀ معنایی سای گفتمان است و وظیفۀ مفصل

اسالم ناب به معنای این است که اسالم در مقام وضع و اجرای قانون در نظام اجتماعی استعالء 

سازی ظهور مهدی موعود )عج(، تمدن  گری، مقدمه پذیری و سلطه هایی نظیر نفی سلطه یابد. دال

افزاری مقاومت،  افزاری و نرم سخت های نوین اسالمی، ضرورت تقویت جبهۀ مقاومت، جنبه

ها، پیشرفت مادی و معنوی، ایمان دینی و نیروی جهادی ضمن اینکه در  توانمندی ظرفیت

کنند، همگی در خدمت و پیرامون دال  بندی نظام معنایی این گفتمان ایفای نقش می مفصل

 شوند. گیرند و براساس آن تعریف و تفسیر می مرکزی قرار می

ها، بیانگر  ترین دال عنوان یکی از کانونی گری به پذیری و سلطه نفی سلطهن: ماهيت گفتما

ای  چیستی این گفتمان است. اساساً مقاومت و ایستادگی برای نفی سلطۀ استکبار و دارای ریشه

قرآنی و برمبنای رسالت دینی است. مقاومت اسالمی نیز به معنای ایستادگی در مسیر حق با 

 بران است.هدف نفی سلطۀ مستک

سازی برای ظهور مهدی موعود )عج(، راهبردی است که گفتمان  مقدمهراهبرد گفتمان: 

گری و  گرفتن سیاست انقالبی انقالب اسالمی در بیانیهۀ گام دوم بر آن تأکید دارد. درپیش

 بخشیدن به این راهبرد است. منظور عینیت ها و تهدیدها به مقاومت در مواجهه با فرصت
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تحقق تمدن نوین اسالمی هدف گفتمان مقاومت است و به این نکته اشاره ن: هدف گفتما

دارد که برای رهایی از سلطه و رسیدن به عدالت اجتماعی باید عالمی )تمدنی( دیگر طراحی 

توان نفی سلطه را انتظار  نمی -لیبرال دموکراسی-های مسلط کنونی  صرفاً با نفی تمدن کرد.

 های اسالمی پیشگام بود. سازی ناظر بر هنجارها و ارزش داشت، بلکه باید در تمدن

دستورالعمل گفتمان مقاومت تقویت جبهۀ جهانی، مقاومت اسالمی است. برنامۀ گفتمان: 

بخش  های آزادی براساس قانون اساسی، جمهوری اسالمی وظیفۀ حمایت و پشتیبانی از نهضت

های  قاومت درصدد است که هستهو مستضعفان جهانی را دارد. در این راستا، گفتمان م

مقاومت اسالمی در جهان اسالم نظیر فلسطین، عراق، لبنان، یمن، سوریه را علیه استکبار 

 جهانی تقویت کند.

ابزار گفتمان مقاومت برای تحقق اهداف، ایمان الهی و مدیریت جهادی است. ابزار گفتمان: 

تواند موجب  ی در کنار مدیریت جهادی میگام دوم، اتکای الهی و باور انقالب براساس بیانیۀ 

 های متعدد  شود. های بالقوه و ظرفیت شکوفایی پتانسیل

گام دوم بر کارامدی انقالب اسالمی و دستاوردهای  دال پیشرفت در بیانیۀ پيامد گفتمان: 

. ها و موانع داخلی داللت دارد های ابرقدرت ها، تهدیدها، تحریم مقاومت اسالمی ناظر بر دشمنی

ماندگی نشده است، بلکه عاملی مؤثر در  تنها مقاومت سبب عقب در گفتمان انقالب اسالمی، نه

 استحکام بافت قدرت و تعمیق عمق نفوذ راهبردی در جهان اسالم بوده است.

افزاری و  افزاری و نرم مقاومت اسالمی در بیانیۀ گام دوم بر ابعاد سختابعاد گفتمان: 

افزاری، افزایش رشد  گرفتن نهضت نرم و سلبی تأکید دارد. درپیش های ایجابی همچنین جنبه

ها و تقویت  علمی و فناوری، مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و مبارزه با انحرافات و بدعت

های اقتصاد  گرفتن سیاست افزاری است. ابالغ و درپیش های اقتصادی ناظر بر جنبۀ نرم توانمندی

افزاری گفتمان مقاومت و حضور میدانی و نظامی برای  ایجابی و نرم مقاومتی مصداقی بر جنبۀ

 افزاری مقاومت تأکید دارد. مقابل با داعش بر جنبۀ سلبی و سخت

عنوان کانون مقاومت اسالمی  براساس بیانیۀ گام دوم، جمهوری اسالمی بهظرفيت گفتمان: 

کردن هوشمندانۀ   ی دارد. فعالنشدۀ طبیعی و انسانی رتبۀ نخست جهان های استفاده در ظرفیت
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آورد.  های مختلف را فراهم می های مذکور، امکان توانمندسازی حداکثری در عرصه ظرفیت

 تر را فراهم سازد. ها زمینۀ اقتدار افزون کردن این ظرفیت گفتمان مقاومت باید با فعال

 بندی گفتمان مقاومت اسالمی در بيانيۀ گام دوم . مفصل8جدول 

 گفتمان مقاومت اسالمی در بيانيۀ گام دوم بندی مفصل

 مصداقی از مستند بيانيه کد
 بندی مفصل

 گفتمان

 نشانه

 )مدلول(

 نوع

 دال

P3 

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

برد، انقالب اسالمی ایران،  بزرگ دینی را نمی
ها  رچوببا قدرت و شکوه پا به میدان نهاد، چا

ها را به رخ دنیا  را شکست، کهنگی کلیشه
کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و 

 آغاز عصر جدیدی را اعالم کرد.

 

هستۀ 
 گفتمان

 

حاکمیت 

 اسالم

ناب محمدی 
 )ص(

 

 دال مرکزی

P2 
P6 

انقالب ملت ایران، جهان دوقطبی آن روز را 
قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط  به جهان سه

و حذف شوروی و اقمارش و پدیدآمدن 
های جدید قدرت، تقابل دوگانۀ جدید  قطب

پدیدۀ برجستۀ جهان معاصر « اسالم و استکبار»
 و کانون توجه جهانیان شد.

 

ماهیت 

 گفتمان

نفی 
پذیری  سلطه

 گری و سلطه

 

 
 

 
 

 های شناور دال
 
 
 

P37 

شمایید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقالب 
ست کنید و آن را هرچه بیشتر به خود حرا

آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و 
آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظما 

 .فداه( است، نزدیک کنید )ارواحنا

 

راهبرد 
 گفتمان

سازی  مقدمه
ظهور مهدی 

 )عج(

P1 

تنها انقالبی است که یک چلۀ پرافتخار را 
اده و هایش پشت سر نه بدون خیانت به آرمان

هایی که غیرقابل مقاومت  در برابر همۀ وسوسه
رسیدند، از کرامت خود و اصالت  نظر می به

شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین 
پردازی و  مرحلۀ خودسازی و جامعه

 .سازی شده است تمدن

 

هدف 

 گفتمان

 

تمدن نوین 

 اسالمی



 

 

 

 

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

 

 

 بيانيۀ گام دومبندی گفتمان مقاومت اسالمی در  . مفصل8دول ادامه ج

 بندی گفتمان مقاومت اسالمی در بيانيۀ گام دوم مفصل

 مصداقی از مستند بيانيه کد
 بندی مفصل

 گفتمان

 نشانه

 )مدلول(

 نوع

 دال

P2 
P4 
P34 

ریز  رحم و خون این انقالب از آغاز تا امروز نه بی
بوده و نه منفعل و مردد. با صراحت و شجاعت 

ان ایستاده و از در برابر زورگویان و گردنکش

مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. این 
جوانمردی و مروت انقالبی، این صداقت و 
صراحت و اقتدار، این دامنۀ عمل جهانی و 

ای در کنار مظلومان جهان، مایۀ سربلندی  منطقه

 ایران و ایرانی است و همواره چنین باد.

برنامۀ 
 گفتمان

 

تقویت جبهۀ 

جهانی 
مقاومت 
 اسالمی

 

P7, P8 
P31 
P26 

و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزۀ این ملت 
الشأن  و رهبری آسمانی و تأییدشدۀ امام عظیم

همه خصومت و   آوردن در برابر آن ما، تاب
 شد. پذیر نمی شقاوت و توطئه و خباثت امکان

ابزار )لوازم( 

 گفتمان

 

ایمان الهی و 
مدیریت 
 جهادی

P5,P9 
P10,P16 
P33,P1 

P30 

ایران...کشور و ملتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعزت، 
هایی  متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه

بها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در  گران
منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، 

های علمی... و بسی  رکورددار در شتاب پیشرفت
ی محصول های افتخارآمیز دیگر که همگ ویژگی

های انقالبی و  گیری انقالب و نتیجۀ جهت
 جهادی است.

 پیامد گفتمان

 

پیشرفت 
مادی و 
 معنوی

P23,P24 
P25, P3 

P27, P28 
P29 

اینک مطالبۀ عمومی من از شما جوانان آن 
است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر 
و همچون یک جهاد در پیش گیرید. سنگ 

ر کشور گذاشته شده بنای یک انقالب علمی د
و این انقالب، شهیدانی از قبیل شهدای 

پا خیزید و دشمن  ای نیز داده است. به هسته
توز را که از جهاد علمی شما  بدخواه و کینه

 شدت بیمناک است، ناکام سازید. به

ساحت 
)ابعاد( 

 گفتمان

جنبۀ 

افزارانه و  نرم
افزارانه  سخت

 مقاومت
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 فتمان مقاومت اسالمی در بيانيۀ گام دومبندی گ . مفصل8دول ادامه ج

 بندی گفتمان مقاومت اسالمی در بيانيۀ گام دوم مفصل

 مصداقی از مستند بيانيه کد
 بندی مفصل

 گفتمان

 نشانه

 )مدلول(

 نوع

 دال

P21 
P22 

کنند که از نظر  در کشوری زندگی می
نظیر است و  های طبیعی و انسانی، کم ظرفیت

ا با غفلت ه بسیاری از این ظرفیت

استفاده  استفاده یا کم اندرکاران تاکنون بی دست
های جوان  های بلند و انگیزه مانده است. همت

و انقالبی، خواهند توانست آنها را فعال و در 

پیشرفت مادی و معنوی کشور به معنی واقعی 
 جهش ایجاد کنند.

ظرفیت 
 گفتمان

خلق حداکثر 
  توانمندی

 

 سالمی. تبيين گفتمان مقاومت ا3

هیای سیاسیی و    بیا زمینیه   -بیانییۀ گیام دوم  -دادن میتن   تبیین در روش گفتمان به معنای ارتبیاط 

روایت گفتمان انقیالب اسیالمی    اجتماعی خلق اثر است. گفتمان مقاومت اسالمی جزئی از کالن

مانیدگی   ریشیۀ عقیب  -است که واکنش و پاسخ مناسبی به استبداد داخلیی و اسیتعمار خیارجی    

توان گفت سلطه و نفوذ استعمارگران و همراهی  در دو قرن گذشته است؛ بنابراین می -مسلمانان

ماندگی مسلمانان و دورشدن از جایگاه حقیقی، عزت  العلل عقب و همگامی استبداد داخلی علت

ها در دوران شکوفایی تمدن اسالمی بوده است. گرچیه سیابقۀ میوج اول     و سربلندی اسالمی آن

گرفتن مقاومت اسالمی با رویکردی اجتماعی و سیاسی، به دوران سیید   درپیش بیداری اسالمی و

های  گردد، باید توجه کرد که تالش این احیاگران درنهایت به نهضت الدین اسدآبادی بازمی جمال

نقاط جهان اسالم منتهی شید. آنچیه در    های اسالمی در اقصی تبع آن، جنبش بیداری اسالمی و به

ت ذهنی و ساختاری عمیق انجامید، پیروزی انقالب اسالمی بیود. انقیالب   عرصۀ عمل به تحوال

اسالمی مانند موج دوم بیداری اسالمی، موجبیات اسیتقرار و تشیکیل نظیام سیاسیی جمهیوری       

گرفتن سیاست نه شرقی و نیه غربیی، درصیدد ارائیۀ      اسالمی را فراهم آورد. نظامی که با درپیش

های وحیانی و دسیتاوردهای مفیید بشیری بیوده اسیت.       آموزهالگوی بدیلی از حکمرانی بر پایۀ 

ماهیت این امر پیگیری سیاست استقالل در حکمرانی جمهوری اسالمی ایران است؛ طبیعتاً چنین 
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گیری خاصیی پییدا کیرده اسیت. در نگیاه       بینی توحیدی رهبری صبغه و جهت سیاستی در جهان

ست. از این منظر هیچ انسیانی بیر انسیان    توحیدی رهبری، غایت القصوای هستی، کلمۀ توحید ا

دیگری حق والیت ندارد؛ اسالم دین توحید است و توحید یعنیی رهیایی انسیان از عبودییت و     

 جز خدا. اطاعت و تسلیم در برابر هر چیز و هرکس به

توانید پییش رود و    تنهیایی نمیی   های دینی، انسیان بیرای دسیتیابی بیه سیعادت بیه       در آموزه

او از یک سیو و فعالییت گروهیی کیه روحییۀ اسیتکباری دارنید و نقیش         های درونی  کشمکش

شیود کیه حییات بشیری از معیارهیای       کننید از سیوی دیگیر، موجیب میی      گری را ایفا می سلطه

اش به خطر بیفتد؛ بنابراین در دنییایی کیه    خوشبختی و سعادت فاصله بگیرد و شکوفایی معنوی

شکسیتن ایین نظیام اسیتکباری و      (، درهیم 20/11/1511دارد )بیانات رهبیری،  « بنای استکباری»

پذیر است؛ برای مبارزه با استکبار و ستم، خودسازی الزم است  ظالمانه، با تکیه بر مقاومت امکان

توانند در برابر مستکبران بایستند و این معنای حقیقی  و کسانی که مبارزۀ درونی داشته باشند، می

« مجاهدت درون خود، هیم مجاهیدت در محییط بییرون    هم »گیرد:  جهاد هر دو جنبه را دربرمی

 (.27/11/1571)بیانات رهبری، 

پیذیری،   نییازی از غیرخیدا، ضیمن نفیی سیلطه      چنین انسانی در مرتبۀ ارزشی با احساس بی

رسد. استقالل فکری و شخصیتی در این ساحت ارزشیی بیه    نوعی استقالل فکری و نظری می به

هیا اسیت کیه منشیأ      هیا و واکینش   ی و عدم وابستگی به کنشمعنای رهایی کامل از روابط اجبار

ترین سیتم بیه جامعیۀ     زعم رهبری جمهوری اسالمی ایران، بزرگ ها غیرخدا است. به وجودی آن

گیر و   جهانی، سلطۀ قدرتمندان و استیالی نظیام سیلطه و تقسییم کشیورهای جهیان بیه سیلطه       

یران از ابتدا بر مخالفت با نظام سلطه پذیر است. به همین دلیل، سیاست جمهوری اسالمی ا سلطه

داننید؛ اینکیه    ای مشکل اصلی جهان معاصر را در یک جمله می اهلل خامنه استوار شده است. آیت

دنیا نظام سلطه را پذیرفته است. چنین نظامی توانسته است برای خود سیستم اقتصیادی خیاص،   

ای،  اهلل خامنیه  . در دییدگاه آییت  روابط سیاسی و از همیه بیاالتر، فرهنیگ سیلطه را ایجیاد کنید      

ها و مستکبران، وابستگی فکیری و درونیی    های مستضعف به ابرقدرت ترین وابستگی ملت بزرگ

زعم ایشان، تحصیل استقالل فکیری مسیبوق بیه ابعیاد دیگیر اسیتقالل نظییر اسیتقالل          است. به

بخشیی بیه    گر تعییین فرهنگی، علمی، سیاسی و اقتصادی است. به بیان دیگر، استقالل فکری بیان
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کند. آزادی و رهیایی از سیلطۀ    ساخت هویتی جامعه است و شخصیت یک جامعه را معرفی می

گرفتن سرنوشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و  دست بیدادگران استبداد و استعمار از یک سو و به

علمی کشور بدون دخالت قطب سلطه از سوی دیگر، ارکان سیاخت هیویتی دولیت و ملیت را     

 دهند. ل میتشکی

زمینۀ غیریت و  -با اتخاذ راهبرد مقاومت-معنا و پیام استقالل و خوداتکایی انقالب اسالمی 

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 

های داخلی، ماجرای کودتای نوژه، ترغیب و حمایت از جنگ تحمیلی، حمایت از  شوبآ

ساله همگی برای خاموش های چهل اپوزیسیون مخالف و برانداز نظام، تهاجم فرهنگی و تحریم

کردن کانون مقاومت اسالمی بوده است. به موازات تعمیق و نفوذ استراتژی مقاومت اسالمی در 

ها برای حفظ و تداوم سلطه فراتر از مرزهای جمهوری  مخالفت ابرقدرت جهان اسالم، گسترۀ

هایی نظیر نظم نوین جهانی، خاورمیانۀ جدید، طرح  گرفتن سیاست اسالمی تعریف شد. درپیش

عربی و معاملۀ قرن از یک سو و حملۀ نظامی به بهانۀ مبارزه با تروریسم و اشاعۀ -سازش عبری

های داعش و پشتیبانی از حامیان  ق و لیبی، حمایت از تروریستدموکراسی در افغانستان، عرا

ها از سوی دیگر، زمینۀ ایجاد خصومت و در  ای از مانند رژیم صهیونیستی و صعودی منطقه

 مقابل کاربست راهبرد مقاومت اسالمی بوده است.

، بر برآیند خصومت و غیریت نظام سلطۀ جهانی با گفتمان انقالب اسالمی و امواج بیداری

درستی دریافتند که تداوم  پیمانانش به حفظ و تداوم وضعیت هژمونیک تأکید دارد. آمریکا و هم

ها و هنجارهای تمدن لیبرال دموکراسی با  شدن ارزش وضع هژمونی در جهان منوط به نهادینه

ها منجر خواهد  داری است و هر گونه تغییر وضعیتی به افول سیادت آن محوریت نظام سرمایه

رو با هر گونه گفتمانی که داعیۀ تمدنی داشته باشد، در تقابل و ستیز خواهند بود.  د. از اینش

آفرین  های تحول دنبال توانمندی ایران به»کاربردن تعبیر  ( با به2121سند امنیت ملی آمریکا )

سالمی، گام دوم انقالب ا ها تأکید دارد. در بیانیۀ  ، همچنان بر ضرورت و تداوم خصومت«است...

رفت جهان اسالم از سلطه،  با اهتمام به تجربۀ تاریخی و دستاوردهای مقاومت اسالمی برون

ساز و تحقق تمدن نوین اسالمی است؛ امری که در سایۀ ایمان الهی،  منوط به حرکت تمدن
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گری و مدیریت جهادی با مجهزشدن به سالح دانش و فناوری، و  افزایی، انقالبی همگرایی، هم

 تو مقاومت سازنده و هوشمند ممکن خواهد شد.در پر

حالی و انظالم  از ضعف و بی»وجود آورد و ایشان را  تواند خودآیینی ملت را به مقاومت می

تواند نظامی استوار و  نفس برساند و هم می به نجات بدهد و به اوج عزت و شجاعت و اعتماد

های ظالمانه و  بخشد و دست قدرتهای مادی جهان بر آنان ب قادر بر زورآزمایی با قدرت

(. با وجود 11/15/1511)بیانات رهبری، « تحقیرکنندۀ استعمار و استکبار را از سر آنان کوتاه کند

این، مجرای مقاومت در همه جا تابع شرایط است و یکی از مبانی اصلی آن را قاعدۀ مصلحت 

دنبال دارد و  عاتی است که بهدهد؛ زیرا آنچه مالک عمل است، مصلحت و آثار و تب تشکیل می

دایرمدار حفظ عزت اسالمی و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی است که فقط در صالحیت 

ای  در عرصۀ دیپلماسی هسته« نرمش قهرمانانه»رهبری انقالب اسالمی وجود دارد. با این فرض، 

که جمهوری اسالمی در ایران را باید نوع خاصی از مقاومت در این عرصه دانست. با توجه به این

دار حفظ کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و نیز صلح و احسان است و  عرصۀ جهانی داعیه

نیازی ایران به  کردن عزت و بی مؤیدات دینی فراوانی برای این مهم موجود است، پس از ثابت

ش ها، رهبری انقالب اسالمی رویکرد نرم غرب و مقاومت ملت ایران در زمان اوج تحریم

قهرمانانه را مطرح کرد. در این میان توجه به مصلحت عمومی، در پرتو قواعد کلی نظام صورت 

گرفته الجرم در میدان قاعدۀ عزت اسالمی  صورت که نرمش و تسامح صورت پذیرفت؛ بدین

ها  گذاری آن شود. این قاعده، در سیره و رفتار بزرگان دین نیز بوده و مبنای سیاست دهی می وزن

آمیز با غیرمسلمانان و دشمنان، حسن  است؛ برای مثال، امام علی )ع( ضمن برخورد مسالمتنیز 

که  طوری دهد؛ به آمیز را تأمین عزت دینی و سیادت اسالمی پیوند می معاشرت و رفتار مسالمت

نیازی توأم باشد و حسن معاشرت و نرمی گفتارتان، با عزت و  باید رفتارتان با احتیاج و بی»

 (.557: 1571شهری،  )محمدی ری« دینی بپیونددنزهت 

 گيری نتيجه

ها  ها و قوت ای پیشرفته، مستقل، امن و عزتمند، استفادۀ حداکثری از فرصت الزمۀ ساختن جامعه

العلل  ها است. استبداد داخلی و استعمار خارجی علت ها و ضعف کردن چالش و خنثی



 

 

 

 

 
 11مي در یاانا  گام دوم انقال  اسالمي   خوانش گفتماني مقاومت اسال

 

 

رفت از این مسئله راهکارهای  و برای برون ماندگی جهان اسالم در دو قرن گذشته بوده عقب

مختلفی ارائه و عملیاتی شده است. در این میان، راهکار پیشنهادی انقالب اسالمی، تبیین، ترویج 

المللی است. بیانیۀ گام دوم  ای و بین و التزام به گفتمان مقاومت اسالمی در سطح ملی، منطقه

ری به ترسیم وضعیت گذشته، موجود، مقدور و عنوان منشور فکری و رفتا انقالب اسالمی به

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 

ف انقالب اسالمی نقشی راهبردی روایت گفتمان انقالب اسالمی است که در تحقق اهدا کالن

بندی سایر  مثابۀ دال مرکزی، نقش مفصل دارد. در این دیدگاه، حاکمیت اسالم ناب محمدی به

پذیری در مقام ماهیت گفتمان، دال  گری و سلطه ها را برعهده دارد. دال نفی سلطه ها و نشانه دال

مثابۀ هدف گفتمان، ایمان  اسالمی بهمثابۀ راهبرد گفتمان، دال تمدن نوین  سازی ظهور به مقدمه

مثابۀ برنامۀ گفتمان، دال  مثابۀ ابزار گفتمان، دال تقویت جبهۀ مقاومت به الهی و مدیرتی جهادی به

مثابۀ ابعاد گفتمان، دال ضرورت توانمندسازی حداکثری  افزاری به افزاری و نرم وجوه سخت

ند که در مقام تعریف، تبیین و کاربست های شناوری هست مثابۀ ظرفیت گفتمان مجموعه دال به

 پردازند. گفتمان مقاومت اسالمی به ایفای نقش می

دلیل التزام فکری و عملی به گفتمان  براساس بیانیۀ گام دوم، توفیق گذشتۀ انقالب اسالمی، به

ها و هنجارهای انقالب اسیالمی   توجهی مقطعی به ارزش دلیل بی ها به مقاومت اسالمی، و ناکامی

رو، میزان توفیق در تحقق اهداف انقالب اسیالمی   تبع آن، مقاومت اسالمی بوده است. از این به و

 منوط به میزان پایبندی به گفتمان مقاومت اسالمی خواهد بود.
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