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Abstract
Creating a new way of resistance against the system of domination, the
discourse of Islamic resistance that is a reproduction of the Iranians' culture of
resistance against domestic despotism and global arrogance has made profound
changes in the geopolitics of the Middle East and caused serious challenges for
regional forces balance through threatening the interest of the West and Zionism
in the region. It has practically turned into a powerful mechanism to fight
arrogant politics in the region. Analyzing the theoretical foundations of the
discourse was the main purpose of the present study. Other purposes of this
study were to investigate the theoretical capacities of the discourse in realizing
Islamic internationalism, provide an accurate analysis of Shia geopolitics, and
investigate the role of the Islamic Republic of Iran in leading the Islamic
resistance. According to Laclau and Mouffe's theoretical capacities and
discourse analysis theory in analyzing the political concepts, this theory was
selected as the theoretical framework and data analysis tool in this thesis. Based
on the results, the discourse of Islamic resistance has the capacity to be
hegemonic at the international level especially in West Asia and the Middle
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East, due to its various theoretical and practical capacities. It is expected to
provide the grounds to form an Islamic internationalism and unified nation based
on the principles of original Revolutionary Islam through developing the
intellectual foundations and expanding the geographical area.
Keywords: Islamic Resistance, Islamic Internationalism, Shiite Crescent,
Discourse Theoretical Foundations
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چکیده
گفتمان محور مقاومت اسالمی که بازتولید فرهنگ مقاومت ملت ایران در برابرر اسرتبداد
داخلی و استکبار جهانی است با ابداع شیوه نوینی از مقاومت ،منافع غرر و ههیونیسر
جهانی را در منطقه خاورمیانه مورد تهدید قرار داده و برا ایجراد چرال در تروازن قروای
منطقهای عمالً به مکانیزم قدرتمندی جهت مقابله با سیاسرتهای اسرتکباری در منطقره
تبدیل شده است .تحلیل مبانی نظری حاک بر این گفتمان ،مه ترین هدف این پر وه
است .بررسی قابلیتهای گفتمان در تحقق انترناسیونالیس اسالمی ،ارائه تحلیلی دقیق از
ژئوپلیتیک شیعه و بررسی نق جمهوری اسالمی ایران در هدایت محور مقاومت اسالمی
از دیگر اهدافی است که در پ وه دنبال میشود .نظریه و روش تحلیل گفتمان الکرال و
موفه باتوجه به قابلیتهایی که در تحلیل مفاهی سیاسی دارد ،بهعنوان چارچو نظرری،
روش تحقیق و ابزار تحلیل دادههای مقاله انتخا شده است .بر اسرا نترایج حاهرل از
این پ وه گفتمانمحور ،مقاومت اسالمی از قابلیتهرای الزم جهرت ه مرون شردن در
جهان اسالم برخروردار اسرت و انتظرار مریرود برا توسرعه مبرانی فکرری و بسر حروزه
جغرافیایی ،زمینه تشکیل امت واحده اسالمی و انترناسیونالیس اسالمی را برمبنای اهول
اسالم اهیل انقالبی فراه کند.
واژههای کلیدی :محور مقاومت اسالمی ،انترناسیونالیس اسالمی ،هالل شیعی ،مبانی نظری
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مقدمه
مقاومت یکی از مفاهیم متداول در علومانسانی است که امروزه از جایگااه ویاژهای
در جامعهشناسی سیاسی برخوردار شده اسات جاا فاورا 1مؤلا

کتاا

اااری

احوالت اجتماعی ایرا  :مقاومت شکننده ،از انش بهعنوا هسته مرکایی مقاومات
یاد کرده و اذعاا مایدارد :انشهاا بهصاورت یکرشاته اعتراضهاا ،شاور ها،
انقال ها ،جنبشهای جداییخواهانه و کودااها رخ نماوده و سرچشامه آ هاا در
مقاومتی است که بخشهای گوناگو جامعه در برابر واقعیتهای سلطه خارجی و
خودکامگی دولتی نشا دادهاند (فورا  ,1385 ,ص )19
کاستلی )1380( 2در ابیین مفهوم مقاومت از ظهور پدیدهای به ناام هویتهاای
مقاوم3پرده برداشته و از بنیادگرایی اسالمی بهعنوا یکی از مصاادی مقاومات یااد
میکند مقاومت در اراباط انگاانگ با مفهوم قدرت است؛ ایان ارابااط را میااوا
در سنتیارین اا مدر ارین وجوه قادرت مشااهده کارد در چهاره پسامدرنیساتی
قدرت که در افکار اندیشمندانی چو فوکاو4مشاهود اسات ،اأکیاد بار همییساتی
قدرت و مقاومت است و قدرت بهانهایی مفهومی نادارد و شارط وجاود قادرت،
داشتن رابطه مستمر با مبارزه ،مقاومت و آزادی است؛ هرجاا نافرماانی و مقاومات
پایا یابد ،رابطه قدرت هم ،پایا میپذیرد (دریفوس،هربرت ,1376 ,ص )26
احلیل مبانی نظری حاکم بر مقاومت اساالمی باا نگااهی بار انترناسیونالیسام
1. John Foran
2. Manuel Castells
3. Resistant identities
4. Michel Foucault
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اسالمی مهمارین هدفی است که در این پژوهش دنبال میشود هرچند درکنار این
هدف کلی ،به اهداف فرعیاری ازجمله احلیل اهداف راهبردی جمهوری اساالمی
ایرا در عضویت و رهبری محور مقاومت اسالمی ،ایرا نیای اوجاه شاده اسات
مهمارین سؤالی که در این پژوهش مطرح شده اسات ،پرساش از چیساتی ارابااط
مبانی نظری حاکم بر محور مقاومت اسالمی با هژمو شد گفتما محور مقاومات
اسااالمی در منطقااه خاورمیانااه و یاار

آسیاسات در طراحاای فرهاایه پااژوهش،

اأثیرگذاری مبانی نظری محور مقاومت اسالمی بار هژمو شاد گفتماا مقاومات
اسااالمی و شااکلگیری انترناسیونالیساام اسااالمی مورداوجااه قاارار گرفتااه اساات
مهمارین مشکلی که این پژوهش بهدنبال حل آ است ،ارائه راهحلی مناسب بارای
حل مسئله افرقه و انشقاق در جها اسالم است افرقاه و انشاقاقی کاه ریشاه در
سلطه ااریخی گفتماا لیبارال دموکراسای و مسایحیت صهیونیساتی از یکساو و
گفتما سلفی اکفیری و اسالم سکوالر از سوی دیگر دارد
 .1ادبیات پژوهش
 .1-1پژوهشهای داخلی

آقایا رسولی ثانیآبادی و روستایی ( )1398در مقاله موازنه اهدید و ااحاد اعارا
و اسرائیل دربرابر محور مقاومت ،به بررسای چرایای ااحااد اعارا

و اسارائیل در

مقابل محور مقاومت اسالمی علیریم عدماشتراکات ایدئولوژیک پرداخته و به این
نتیجه رسیدهاند که براساس نظریه اواز اهدید استفا وال

اهدید مشترک محاور

مقاومت اسالمی عامل ائتالف اردوگاه عربی  -عبری در منطقه خاورمیانه است
آقای کریمی ( )1396در مقاله «نقش جمهوری اسالمی ایرا در هویتبخشای
به مجموعه امنیتی محور مقاومت اسالمی» به بررسی نقش جمهوری اسالمی ایارا
در شکلگیری محور مقاومت با بهرهگیاری از مکتاب امنیتای کانهااک1پرداختاه و
نتیجهگیری کرده است که بخش یالبی از هویت مجموعه امنیتای محاور مقاومات
اسالمی احتاأثیر منابع هویتبخشی جمهوری اسالمی ایرا شکلگرفته است
1. Copenhagen Security School
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آقای داوند و همکارا ()1397در مقاله اأثیر انقال
مقاومت اسالمی در یر

اسالمی بر هندسه قدرت

آسیا به این نتیجه رسیدهاند که جمهوری اسالمی ایرا با

بهرهگیری از مبانی مادی ،نهادی و مولاد قادرت خاویش اوانساته اسات هندساه
مقاومت در یر

آسیا را احتاأثیر قرار دهد

 .1-2پژوهشهای خارجی

آقای الحسینی ) 1(2016در مقاله قدرت نارم در خاورمیاناه :انفجاار ناامرئی ،هامن
احصای مؤلفههای قدرت نرم جمهوری اساالمی ایارا در منطقاه ،باه ایان نتیجاه
رسیده است که جمهوری اسالمی ایارا باا بهرهگیاری از قادرت نارم ،موفا باه
سازما دهی شبکهای از متحدا منطقهای در قالب محور مقاومت اسالمی شده و با
طرح شعارهایی چو حمایت از فلسطین جای پایی در بین اعرا

باز کرده است

ارسال )2 (2015در مقاله «از محور مقاومت به هاالل شایعی» هامن بررسای
احوالت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرا درقبال محور مقاومات اساالمی
به این نتیجه رسیده است که جمهوری اسالمی ایرا کاه در آیااز سیاسات ااأمین
امنیت خود در منطقاه را دنباال میکارد؛ اماروزه باهعنوا رهبار منطقاهای ،بادو
نگرانیهای امنیتی ،عمل میکند و از محور مقاومت به سمت اشکیل هاالل شایعی
عبور کرده است
دورا و ییلماز )3(2013در مقاله «اسالم ،مادلها و خاورمیاناه جدیاد» هامن
معرفی جمهوری اسالمی ایرا بهعنوا یکی از مهمارین مدلهای قدرت در منطقه
خاورمیانه به این نتیجه رسیدهاند که جمهوری اساالمی ایارا از نقاش رهباری در
محور مقاومت اسالمی برخوردار است و اگرچه موف به صدور انقاال

خاود باه

کشورهای اسالمی نشده است اماا ساایر جنبشهاای اساالمی احتااأثیر آ قارار
گرفتهاند
علیریم پژوهشهای خو

انجام شده در موهوع محور مقاومات اساالمی،
1. fadi Elhusseini
2. Arslan, MuhteremNaz
3. Burhanettin Duran& Nuh yilmaz
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کمتر با نگاه هستیشناسانه و گفتمانی به موهوع مقاومات پرداختاه شاده اسات و
مفهوم محور مقاومت اسالمی یالباً در چارچو

نظریاات رواباب بینالملال ماورد

بررسی قرار گرفته است و جنبه نو بود این پژوهش همین نگااه هستیشناساانه و
گفتمانی به موهوع است
 .2چارچوب نظری و روش تحقیق
بااوجه به جامعیت نظریه گفتما الکاال و موفاه 1در انجاام احقیقاات کیفای ،ایان
نظریه بهعنوا چارچو

نظری و ابیار احلیل دادههای رساله انتخا

شده است

 .2-1روش تحلیل گفتمان

احلیل گفتما یکی از پرکاربردارین رو های احقی کیفی است که هدف اصالی
آ ارائه اکنیکهایی جهت کش

معانی نهفتاه در متاو اسات اصاطالح احلیال

گفتما برای اولینبار در سال  1952اوساب زبا شاناس انگلیسای ،زلیاک هاری
2استفادهشدهاست (بهراماور،شعبانعلی ,1379 ,ص
به اعتقاد ساعی ( )1386در رو

.)8

احلیل گفتما که درواقع یک رو

احلیل

کیفی است ،احلیلگر در بررسی متو از متن فراار میرود و وارد بافات یاا زمیناه
متن میشود فرایند پژوهش از سطح نظری آیاز میشاود و در مرحلاه گاردآوری
دادهها بهجای پرسش از فرد ،از متن پرسش میشود؛ در این رو  ،واحد مشااهده
متن است و عالوه بر کش

رابطه متن و فرامتن نوعی از نقد اجتمااعی نیای نهفتاه

است که یکی از دالیل آ درهمانیدگی گفتما با «قدرت» و «ایدئولوژی» است
 .2-2نظریه و روش تحلیل گفتمان الکال و موفه

قابلیتهای نظریه گفتما الکال و موفه با بهکارگیری مفااهیمی چاو مفصالبندی
بهدستآمدهاست مفصلبندی کنشی است که میا عناصر مختلا

مانناد مفااهیم،

نمادها ،رفتارها و چنا رابطهای ایجاد میکند که هویت اولیه آنها دگرگو شاده،
هویتی جدید بیابند ازاینرو هویت یک گفتما در اثر رابطهای کاه ازطریا عمال
1. Erenso Laclau& Chantal Mouffe
2. Zellig Harris
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مفصلبندی میا عناصر گوناگو بهوجودمیآید ،شکل میگیارد (ااجیاک,1383 ,
ص  )46آنچه احلیل گفتما الکال و موفه را از سایر نظریههای گفتماانی متماایی
میکند ،اسری گفتماا از حاوزه فرهناگ و فلسافه باه جامعاه و سیاسات اسات
(حسینی زاده ,نظریه گفتما و احلیل سیاسای ,1383 ,ص )194؛ لاذا بااوجاه باه
اهداف و ماهیت موهوع پژوهش ،این نظریه میاواند پاسخگوی نیااز نظاری ایان
پژوهش باشد
نظریه گفتما الکاال و موفاه از مفااهیمی چاو مفصالبندی ،دال و مادلول،
عنصر ،وقته ،حوزه گفتما گاونگی ،هادیت و ییریات ،هژماونی و اثبیات معناا،
قدرت ،امکانیت ،بیقراری ،وجه اسطورهای و استعاری اشکیل شده است ،ویژگای
مفاهیم یادشده آ است که باه شاکلی خااص ،بهصاورت زنجیاروار باا یکادیگر
مرابطند فهم هر مفهوم ما را به شناخت مفااهیم بعادی رهنماو میشاود ،هامن
اینکه برخی مفااهیم اصالی چناد مفهاوم دیگار را دربرمیگیرناد و ایان مفااهیم،

زیرمجموعه مفاهیم اصلی هستند (کسرایی & پوز

شیرازی ,1388 ,ص )343

دالها درواقع اشخاص ،مفاهیم ،عبارات و نمادهایی انتیاعی یا حقیقی هساتند
که در چارچو های گفتمانی خاص ،بار معاانی خااص داللات میکنناد معناا و
مصداقی که یک دال بر آ داللت میکند ،مدلول نامیده میشاود مادلول نشاانهای
است که ما با دید آ  ،دال موردنظر برایما معناا میشاود (نااظمی اردکاانی &

خالدیا  ,1397 ,ص  )63دال مرکیی نشانهای است که دیگر نشانهها در پیوند باا
آ معنااا مییابنااد ،ماننااد لیباارال دموکراساای کااه دالهااایی چااو انتخابااات آزاد،
آزادیبیا و مشارکت سیاسای در پیوناد باا آ باه معناایی ویاژه دسات مییابناد
(حسینی زاده ,اسالم سیاسی در ایرا  ,1386 ,ص )20
ییریت و خصومت در نظریه الکال و موفاه باه امکاانی و ماوقتی و اصاادفی
بود نهایی پدیدهها و گفتما ها اشاره دارد خصومت همواره وجود یاک گفتماا
را اهدید میکند و آ را در معرض فروپاشی قارار میدهاد پا

هماه گفتما هاا

خصلتی امکانی و موقتی دارند و هیچگااه اثبیات نمیشاوند (نااظمی اردکاانی &

خالدیا  ,1397 ,ص  )65از سوی دیگر ،این اضاد بهریم نظریه ماارک

همیشاه
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خصلتی ویرانگر ندارد و میاواند سازنده هم باشد (مقدمی ,1390 ,ص )103
 .3یافتههای پژوهش
یافتههای این پژوهش حول پنج محور بررسی ژئوپلیتیک محور مقاومات اساالمی،
عوامل همگرایی و واگرایی در محور مقاومات اساالمی ،گفتماا محاور مقاومات
اسالمی و مفهوم انترناسیونالیسم اسالمی ،جمهوری اسالمی ایرا و رهباری محاور
مقاومت اسالمی و باالخره احلیل گفتما محور مقاومت اسالمی براساس نظریاه و
رو

احلیل گفتما الکال و موفه ساما دهی شدهاست

 .3-1ژئوپلیتیک محور مقاومت اسالمی

ژئوپلیتیک را میاوا مطالعه روابب متقابل جغرافیا ،قدرت و سیاست اعری

نماود

(حافظ نیا ,1379 ,ص  )85اندیشمندا ژئوپلیتیک را باه دو دساته کلای سانتی و
انتقادی اقسایم نمودهاناد ژئوپلیتیاک در اعریا

سانتی خاود ،باه نقاش عوامال

جغرافیااایی بااهویژه موقعیاات کشااورها در روابااب بینالملاال اوجااه خاااص دارد
(میرحیدر ,1386 ,ص  )37در ژئوپلیتیک انتقاادی عاالوه بار دولتهاا؛ احایا ،
گروهها ،شرکتهای چندملیتی ،گروههای اروریستی ،سازما های بینالمللی و نیی
ایفااای نقااش مینماینااد مهمااارین ویژگاای ژئوپلیتیاک انتقااادی ،گفتمااانیبود و
برخااورداری آ از عنصاار مقاوماات و مبااارزه اساات (قاساامی ,1396 ,ص )143؛
بنابراین ژئوپلیتیک محور مقاومت اسالمی در حوزه ژئوپلیتیک انتقادی قابلبررسای
است بااوجه به عجینبود محور مقاومت اساالمی باا مفهاوم شایعه ،ژئوپلیتیاک
محور مقاومت اسالمی را میااوا ذیال مفهاوم ژئوپلیتیاک شایعه ماورد بررسای
قرارداد شیعیا یکی از پراکندهارین مذاهب حال حاهر جها هساتند پراکنادگی
شایعیا  ،هام از نظار اااریخی و هام ازنظاار داللتهاای فرهنگای و سیاسای ،از
اهمیت بسیارزیادی برخوردار است (هریامی ,شوشتری & ,انصاری زاده ,1393 ,

ص  )200شکل جغرافیایی استقرار شیعیا در جهاا اساالم و منطقاه خاورمیاناه
بیانگر این است که بهریم جمعیت کم شیعیا در خلیجفاارس ،در قیااس باا کال
جمعیت مسلمانا  ،این شیعیا هستند کاه در منااط حسااس ژئاوپلیتیکی جهاا
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اسالم قرار گرفتهاند و کشور ایرا بهمثابه کانو جغرافیاایی و ژئاوپلیتیکی شایعیا
جها  ،هم از لحاظ عینی و هم از لحاظ معنایی محوریت اصلی اشیع را باه عهاده
دارد پراکنش جغرافیایی شیعیا کشاورهای عربای نیای وجاه دیگاری از اهمیات
ژئوپلیتیک محور مقاومت اسالمی است فولر در کتا

«شایعیا عار  ،مسالمانا

فرامو شده» مینویسد :از بعد نظری ،شایعیا عار

باه کماک ایارا میاوانناد

بیشترین منافع نفتی خلیجفاارس را احاتکنترل کامال خاود درآورناد (اقای زاده
داوری ,1383 ,ص  )183بنابراین ژئوپلیتیک محاور مقاومات اساالمی باه لحااظ
اهمیتیافتن ابعاد معنایی به یک ائاتالف ژئاوپلیتیکی  -ژئوکاالچری ابادیل شاده،
مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و کلیه کشاورها ،احایا  ،ساازما ها ،گروههاا و
حتی افرادی را که براساس مبانی فکری محور مقاومت اسالمی عمال میکنناد ،در
برمیگیرد برایناساس کلیه گروههای اسالمی اعم از شایعه یاا سانی کاه باهنوعی
احتاأثیر انقال

اسالمی ایرا قرار گرفته و درراستای اعتالی کلماه ا و احقا

عدالت گام برداشته و سلطه اردوگاه یر

به رهباری آمریکاا و اشاغالگری رژیام

صهیونیستی اسارائیل را برنمیاابناد و علیاه آ مباارزه میکنناد ،جیئای از محاور
مقاومت اسالمی بهحسا

میآیند

 .2-3عوامل همگرایی و واگرایی محور مقاومت اسالمی

محور مقاومت اسالمی بهعنوا یک گفتما فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی ،نظاامی باا
یکسری عوامل همگرا و هویاتبخش و یکساری عوامال واگارا و افرقاهآفرین
مواجه است عوامل همگرا و هویتبخش عمدااً احتاأثیر مؤلفاههای فرهنگای و
اجتماعی انقال

اسالمی ایرا شاکلگرفته و عوامال واگارا ریشاه در هویتهاای

مذهبی ،قومی ،فرهنگی ،جغرافیایی و سیاسی منطقه دارند ازآنجاییکاه بسایاری از
شاخصهای فرهنگ سیاسی حاکم بر انقال

اسالمی و جمهاوری اساالمی ایارا

ماهیت هویاتگرا ،عدالتجویاناه و شالودهشاکن دارناد ،اوانساتهاند جنبشهاای
اسالمی را در سطح منطقه و جها احتاأثیر قرار دهند باهعبارتدیگر ،آرما هاا،
هنجارهااا و ارز هااای هوی اتبخش بااه انقااال

اسااالمی بااا منشااأ اندیشااههای

عاشورایی شیعه بهعنوا یک گفتما فراملی نهانها شیعیا و جهاا اساالم و امات
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مساالما بلکااه کلیااه مظلومااا و مستضااعفا جهااا را شااامل گردیااده و در بااین
ملتهای احتظلم منطقه همانند سوریه ،لبنا  ،فلسطین و عراق به گفتماا یاالبی
احتعنوا گفتما مقاومت ابدیل شدهاند (کریمی ,1396 ,ص )7
درخصوص عوامال واگارا بیشاتر بایاد باه عناصار ماذهبی ،قاومی ،ناژادی،
جغرافیایی ،سیاسی و اشاره کرد هرچند این عناصر بهزعم شاهید مطهاری نقاش
ثانویه در شاکلگیری هویات ملتهاا دارناد لکان نظاام سالطه باا بهرهگیاری از
ظرفیتهای موجود در مفاهیم یادشده فرصت هرگونه همگرایی و ایجاد ااحااد در
ملتهااای احاات سااتم را ازبینمیباارد سااناریوی ساااختگی هااالل شاایعی دقیق ااً
درراستای بهرهگیری از همین عوامل در به انیوا کشاند محاور مقاومات اساالمی
است طراحا این سناریو معتقدند که هالل شیعی ،هاللی است که از جبال عامال
شروع شده و پ

از درنوردید بینالنهرین و سواحل خلیجفارس ،باهویژه منااط

نفتخیی شرق عربستا سعودی و فالت ایرا  ،اا قلاب کوههاای خراساا بایر
ادامه مییابد (جمالی ,1386 ,ص  )14آنا از شکلگیری یک خاورمیاناه جدیاد،
حول محور شکاف شیعه و سنی خبر میدهند به نظر میرسد هدف از طرح هالل
شیعی ایجاد نیاع منطقهای و شکلداد به یک درگیری با ویژگیهای نژادی ،قومی
و دینی است (جمالی ,1386 ,ص  )11علیریم اال هاای دشامنا در اقویات
عوامل واگرایی و ایجاد انشقاق در محور مقاومت اسالمی ،جمهوری اسالمی ایرا
با اأکید بر وحدت شیعه و سنی ،اقریب مذاهب اسالمی و نفی فرقهگرایی مذهبی،
درصدد وحدت ملتهای مسلما برآمده و احقا «پاروژه امتساازی» را اعقیاب

میکند (ناظمی اردکانی & خالدیا  ,1397 ,ص  )82البته بااوجه به نفوذ گسترده
اسالم سلفی و وجود قرائتهای مختل

از مفهوم وحدت اسالمی در بین علماا و

اندیشمندا مسلما و اختالف نگاه حاکما و مردم به مفهوم وحادت در جواماع
اسالمی ،راه بسیار دشواری در پیشروی اعضای محور مقاومت اسالمی است
 .3-3گفتمان مقاومت اسالمی و مفهوم انترناسیونالیسم اسالمی

ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم مفاهیمی هستند که در پاس به نیااز جواماع انساانی
در طول ااری شکلگرفتهاند و هرکدام سهمی در برآورد حوایج بشری داشتهاند
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بررسیهای ااریخی نشا میدهد ناسیونالیسم و ملیگرایی قبال از انترناسیونالیسام
شکلگرفته و انترناسیونالیسم درواقع پاسخی به هع

ناسیونالیسم در اأمین صالح

و امنیت جهانی است؛ انترناسیونالیسم در سادهارین وجهش ،نماینده این طرز افکر
است که میگوید ما جیئی از اجتماعی پهناورار از ملات و کشاور هساتیم و بایاد
باشیم

انترناسیونالیسم را میاوا احت سه عنوا کلی دستهبندی کارد؛ نخسات

انترناسیونالیسم لیبرال که با طرز افکری خو بینانه بر این باور است که جواماع و
افراد مستقل ازطری کنش متقابل و همکاری افیو ار ،به سمت مقصدهای مشترک
کااه از همااه مهمااار صاالح و سااعادت همگااانی اساات ،حرکاات میکننااد

دوم

انترناسیونالیسم سلطهجو ،بر این باور است که یکاارچگی دنیا در حال وقوع اسات
اما احتشرایطی بیاناساب و ناابرابر و هماین روناد انهاا راه ممکان و بهراساتی
مطلو

برای احق چنین وحدای خواهد بود

رادیکال که اأکید بر طبقات زیر ستم دارد

و سوم انترناسیونالیسم انقالبی یاا

(هالیدی ,1367 ,ص )13-11

برخالف ناسیونالیسم که بر معیارهای قاومی ،زباانی ،جغرافیاایی ،ناژادی و
اأکید دارد ،انترناسیونالیسم با اأکید بر معیارهای فوق ملی ،دایره اعلقات انساانی را
اوسعه بخشیده و بر امکا همکاری بین ملتهای همگن و همسو اأکیاد میکناد
به همین دلیل در اسالم باهجای ناسیونالیسام بار انترناسیونالیسام اأکیاد میشاود
انترناسیونالیسم اسالمی یا حکومات جهاانی اساالم بارخالف نحلاههای مختلا
انترناسیونالیسم ،ریشه در پیادایش ادیاا الهای و آسامانی دارد و درواقاع مناادی
وحدت جهانی و امت واحده ادیا الهی اسات (یرویاا & قوامیاا  ,1380 ,ص

 )109گفتما محور مقاومت با اأکید بر مشترکات دین مبین اساالم و باا کمرناگ
جلوهداد افاوتهای قومی ،زبانی و نژادی در جغرافیای اساالم درصادد اساتقرار
انترناسیونالیسم اسالمی با حضور و مشارکت کلیه ملت مسلما احت سلطه است
 .3-4جمهوری اسالمی ایران و رهبری محور مقاومت اسالمی

با پیروزی انقال

اسالمی ایرا احوالت عمیقی در سطح منطقه خاورمیانه ،یار

آسیا و جها اسالم ایجاد شد این احوالت عمی را در سطح کال در چهار بخش
کلی میاوا خالصه کرد :اول ،احیای اعتبار مجدد اسالم بهمثابه مکتبی اجتماعی و
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سیاسی؛ دوم ،الگوشد اسالم سیاسی و اشیع بهعنوا ارائهدهنده نظام حکاومتی و
مطرحشد آ در سطح بینالمللی؛ سوم ،احیا و ظهور مجدد نهضتهای اسالمی و
انقالبی و چهارم ،طرح اندیشه ااحاد جها اسالم (امتگرایی) که نوعی بازبینی در
رابطه جها اسالم و یر
انقال

است (حشامت زاده ,1384 ,ص  )227باهعبارتدیگر

اسالمی ایرا  ،ساختار سیاسای ،نحاوه اوزیاع قادرت و باازیگرا رواباب

بینالملل را احتاأثیر قرار داد و باعث اقویت و ظهور بازیگرا جدیاد ییردولتای
(جنبشها و ملتها) شد (رهاپور ,1393 ,ص  )141شاید مهمارین پیامد انقال
اسالمی ایرا را بتوا چالش دربرابر هژمونیکگرایی و سلطه جها یر

بر مناط

پیرامونی دانست (داوند محماد اساالمی محسان ،داونادحجت ,1397 ,ص )84
بااوجه به اینکه کانو الهامبخش فرهناگ مقاومات اساالمی در خاورمیاناه ،نظاام
مقدس جمهوری اسالمی ایرا و فرهنگ منبعث از آموزههای مبارزاای شیعه است؛
ازاینرو ،اقویت گفتماا مقاومات اساالمی در خاورمیاناه درواقاع ،اقویات نظاام
جمهوری اسالمی و مرزهای اأثیرگذار فرهنگای انقاال

اساالمی اسات (نااظمی

 .3-5تحلیل گفتمان محور مقاومتت استالمی براستا

نظریته و روش تحلیتل

اردکانی & خالدیا  ,1397 ,ص )62

گفتمان الکال و موفه

قبل از احلیل عناصر گفتماا مقاومات اساالمی براسااس نظریاه و رو

احلیال

گفتما الکال و موفاه بایاد باه ابیاین جایگااه گفتماا مقاومات اساالمی در باین
گفتما های اسالمی باردازیم برخی صاحبنظرا معتقدند :اسالم سیاسای عناوانی
کلی برای جریا های سیاسی و فکری متعددی است که در جهاا اساالم حضاور
دارند و احیاناً با عناوینی متفاوت و گاه متضاد از آنا ناام بارده میشاود محققاا
جنبشهای اساالمی در بیاا ایان پدیاده از مفااهیمی چاو بنیاادگرایی ،بیاداری
اسالمی ،رادیکالیسم ،اسالمگرایی و

استفاده کردهاند درکل ،به نظار میرساد در

بااین واژگااا موجااود ،دالهااایی چااو اسااالمگرایی و اسااالم سیاساای ،واژگااا
مناسباری برای اوصی

و نامگذاری کال ِ جریا ِ اسالمی معاصر هستند (بهاروز

لک غ  ,1386 ,ص  )2گفتماا مقاومات اساالمی باهعنوا یاک زیرگفتماا در
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ابرگفتما اسالم سیاسی مبتنی بر اسالم فقاهتی است اسالم سیاسی فقااهتی مبتنای
بر اندیشههای امامخمینی (ره) است و بار والیتفقیاه ،فقاه و روحانیات باهعنوا
مفسرین اصلی شریعت اأکید میکند در اسالم سیاسی فقااهتی ،علام فقاه باهدلیل
نقشی که در شناخت قانو های دینای دارد و همچناین فقهاا باهعنوا کارشناساا
معتبر دینی از جایگاه بلندی برخوردارند روحانیت در ایان گفتماا انهاا مفسارا
معتبر شریعت بهشمار میآیند و اسالم منهای روحانیت ،اسالمی بیمحتوا ،انحرافی
و القی میشود (حسینی زاده ,اسالم سیاسی در ایرا  ,1386 ,ص )232
 .3-5-1مفصلبندی مفاهیم در گفتمان محور مقاومت اسالمی

محور مقاومت اسالمی که احتاأثیر ارز هاا و اصاول بنیاادین انقاال

اساالمی

ایرا شکلگرفته ،حول دال مرکیی «اسالم نا » کاه از مفااهیم اباداعی بنیا گاذار
انقااال

اسااالمی ایاارا اساات بااا مفاااهیمی چااو اوحی ادمحوری ،معاداندیشاای،

عدالتخواهی ،ظلمستییی ،دفااع از مظلاومین عاالم ،مباارزه باا سالطه طواییات،
مردمساالری دینی و مبارزه با صهیونیسم باهعنوا دالهاای پیراماونی مفصالبندی
شده است

شکل  .1مفصلبندی گفتمان محور مقاومت اسالمی

منبع :نگارنده
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 .3-5-2اسالم ناب ،دال مرکزی گفتمان محور مقاومت اسالمی

مفهوم اسالم نا

که اولینبار ازساوی حضارت اماامخمینی (ره) درمقابال مفهاوم

اسالم آمریکایی مطرح شد ،دیادگاه منحصاربهفردی اسات کاه در دساتهبندیهای
متداول اندیشههای سیاسی اسالم نمیگنجاد لکان واجاد برخای از شاخصاههای
نظریه اسالم سیاسای اسات اماامخمینی (ره) در ابیاین ویژگیهاای اساالم ناا
میفرمایند« :اسالمی که یر

و در رأس آ آمریکای جهانخوار و شرق و در رأس

آ شوروی جنایتکار را به خاک مذلّت خواهد نشاند اسالمی کاه پرچمادارا آ ،
پابرهنگااا و مظلااومین و فقاارای جهاننااد و دشاامنا آ  ،ملحاادا و کااافرا و
سرمایهدارا و پولپرستا اند اسالمی کاه طرفادارا واقعای آ همیشاه از ماال و
قدرت ،بیبهره بودهاند و دشامنا حقیقای آ زرانادوزا حیلاهگر و قدرامادارا
بازیگر و مقادسنمایا بیهنرناد» (اماام خمینای ,1379 ,ص ج21ص )59مقاام
معظم رهبری حضارت آیاتا خامناهای در پیاامی باه مناسابت اولاین ساالگرد
اراحال حضرت امامخمینی (ره) ویژگیهای اساالم ناا
آمریکایی را اینگونه بیا فرمودند« :در انقاال

و افااوت آ باا اساالم

اساالمی ،اساالم کتاا

و سانت،

جایگیین اسالم خرافه و بدعت؛ اسالم جهاد و شهادت ،جاایگیین اساالم قعاود و
اسارت و ذلت؛ اسالم اعبد و اعقل ،جایگیین اسالم التقاط و جهالت؛ اسالم دنیاا و
آخرت ،جایگیین اسالم دنیاپرستی یا رهبانیت؛ اساالم علام و معرفات ،جاایگیین
اسالم احجر و یفلت؛ اسالم دیانت و سیاسات ،جاایگیین اساالم بیبنادوباری و
بیافاوای؛ اسالم قیام و عمل ،جایگیین اسالم بیحالی و افسردگی؛ اساالم فارد و
جامعه ،جایگیین اسالم اشاریفاای و بیخاصایت؛ اساالم نجااتبخش محارومین،
جایگیین اسالم بازیچه دست قدرتها؛ خالصاه اساالم ناا

محمّادی جاایگیین

اسالم امریکایی گردید» (امام خامنه ای مدظله العالی)1369 ,
 .3-5-3مفهوم دالهای شناور و تهی در گفتمان محور مقاومت اسالمی

دالهای شناور در احلیل گفتما الکال و موفه مفاهیم و نشاانههایی هساتند کاه از
ثبات معناایی خاصای برخاوردار نیساتند و صاحنه جادال بینگفتماانی هساتند و
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گفتما های مختل

میکوشند به رو

خود به آنهاا معناا دهناد باه اعتقااد ژاک

دریدا ،دالهای شناور در جها اسالم عامل متنوعسازی رفتار استرااژیک در جهاا
یر

میشوند این انوع معنایی از یکسو بیانگر افیایش انعطافپاذیری در جهاا

اساالم و از ساوی دیگار مباین انااوع گفتماانی در جهاا یار
انشعابات استرااژیک در رفتار جها یر

و حداکثرسااازی

نسبت به نیروهای اسالمگراست نتیجاه

این احول معنایی ،ازبینرفتن نقطاه مرکایی در گفتماا اساالمگرایی و جاایگیین

شد دالهای شناور بهجای دالهای مرکایی اسات (قیلسافلی & فرخای,1392 ,
ص  )148بهعبارتدیگر انوع معنایی در اردوگاه اسالم از یکسو ،انعطافپاذیری
و اا آوری اسالم دربرابر گفتما یر

و از سوی دیگر انوع رفتاری یر

نسبت

به اسالم را در پی دارد که البته نتیجه عملی این اعامل دوسویه ،ایجااد انشاقاق در
اردوگاه اسالم و دورشد از وحدت گفتمانی در بین مسلمین جها است
برای مثال جهاد بهعنوا یک دال شناور در گفتما مقاومت اسالمی باهمعنای
دفاع از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی و ارزشی اعبیار میشاود درحالیکاه مفهاوم
جهاد در گفتما های رقیب و متضاد ازجمله گفتما بنیادگرایی و گفتماا سالفی،
بهمعنای مقابله با کفر اعبیر و افسیر میشود
دال خااالی بیاانگر یاک خااد در فضااای اجتماااعی اساات و دالهااای خااالی
دستمایه خل اسطورهها قرار میگیرند و مفصلبندی گفتما های جدید حول دال
خالی موجود در گفتما بیقرارشده ،شکل میگیرد و وجاود دالهاای خاالی کاه
نشانی از بیقراریها ،اقاهاها و بحرا هاا در عرصاه سیاسای  -اجتمااعی اسات،
زمینه را برای شکلگیری گفتما های جدید فراهم میسازد اگر گفتما های مسلب
بتوانند این خدها را پرکنند ،ادامه حیاات خاود را اضامین کردهاناد ،در ییار ایان

صورت جای خاود را باه گفتما هاای رقیاب خواهناد داد (کسارایی & پاوز

شیرازی ,1388 ,ص  )335دال خالی گفتما مقاومت اسالمی که مبتنی بر اساالم
سیاسی فقاهتی است ،رهایی مظلومین عالم از سلطه ستمگرا جهاا باهطورعام و
رهایی قدس شری

و ملت فلسطین از چنگاال صهیونیسام یاصاب باهطورخاص

است حضرت امام خمینی (ره) بهعنوا بنیا گاذار گفتماا مقاومات اساالمی در
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جها معاصر دراینخصوص میفرمایند« :البتاه ماا ایان واقعیات و حقیقات را در
سیاست خارجی و بینالمللی اسالمیما بارها اعالم نمودهایم که درصدد گستر
نفوذ اسالمی در جها و کمکرد سلطه جها خوارا بوده و هستیم
گرفتهایم به لط

ماا اصامیم

و عنایات خداوناد بایر  ،نظامهاایی کاه برپایاه سارمایهداری،

کمونیسم و صهیونیسم استوار گردیدهاند را نابود کنیم و نظام اساالمی رساولا را
در جها استکباری ارویج نماییم و دیر یا زود ملتهای دربند شااهد آ خواهناد
بود» (امام خمینی ,1379 ,ص ،81ج)21
 .3-5-4مفهوم زمان و مکان در گفتمان محور مقاومت اسالمی

زیست اجتماعی گفتما ها صرفاً در ظرف زما و مکا قابلاصاور اسات و هایچ
گفتمانی در خد شکل نمیگیرد نظام معنایی گفتما هاا در ظارف زماا و مکاا
متحول میشود و هیچ گفتمانی در زما متوقا

نمیماناد زیارا گفتما هاا نظاام

معنایی خود را بهگونهای شکل میدهند که بتوانند با نظاام معناایی متغیار گفتماا
رقیب مقابله کنند.در احلیل گفتما از حیث بعد زماا و مکاا باه دو نکتاه بایاد
اوجه کرد؛ نکته اول احلیل دقی پیشاینه یاک دوره اااریخی خااص و نکتاه دوم
زمانی که یک گفتما در یک جغرافیاای خااص فعاال میشاود و باه خاود نظام
میگیرد
بررسیهای ااریخی قائل به یاک سایر اکاوینی ساهمرحلهای بارای گفتماا
مقاومت اسالمی است در این خب سیر اکوینی ساه ماوج اصالی شناساایی شاده
است؛ موج اول که درواقع با اولد اصالحگرانی چو سید جمالالادین اسادآبادی،
اقبال الهوری و عبدالرحمن کواکبی آیاز شده ،همزما با آیاز رکود امد اسالمی
و خروج یر

از قرو وسطی است مبارزات در این مرحله منحصر باه اقادامات

فردی و جییرهای است در موج دوم که یالب کشورهای اسالمی در یر

آسایا و

خاورمیانه را دربرمیگیرد ،اسالم سیاسی جایگیین اسالم فاردی میشاود و اقابال
بین گفتما اسالم سیاسی و یربی ،رنگ و بوی قهرآمیی باه خاود میگیارد ظهاور
رژیم اشغالگر صهیونیستی ،ظهور استعمار نو ،افول ناسیونالیسم عر  ،هژمو شد
سبک زندگی یربی در کشورهای اسالمی و باالخره پیروزی انقال

اسالمی ایارا
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از ویژگیها و رخدادهای مهم این موج اسات در ایان مرحلاه ،گفتماا مقاومات
اسالمی سعی میکند ازطری مبارزه با حکومتهای ییرمردمای و رژیمهاای پیارو
زمینه هژمو شد خود را فراهم کند در موج سوم که مشارکت و جهاد ناام

یر

گرفته ،انقال

اسالمی ایارا در اولاد و احارک سیاسای بسایاری از جنبشهاای

اسالمی سیاسی اعم از شایعه یاا سانی ایفاای نقاش کارده و جنبشهاای اساالمی
احتاأثیر انقال

اسالمی ایرا مفاهیمی چو جهاد ،شاهادت و ایثاار را باهعنوا

اصول اساسی مباارزه و باهعنوا اکلیا

شارعی پذیرفتناد (نااظمی اردکاانی &

خالدیا  ,1397 ,ص  )72-70بنابراین گفتما محور مقاومت اساالمی در احلیال
زمانی و مکانی دربرگیرنده نظام معنایی احولیافتهای اسات کاه طیا

وسایعی از

اقدامات فردی اا اقدامات سازما یافته بینالمللی را در زما ها و مکا های مختل
دربرمیگیرد
 .3-5-5مفهوم قدرت در گفتمان محور مقاومت اسالمی

برای درک مفهوم قادرت در گفتماا محاور مقاومات اساالمی بایاد باه شاناخت
مؤلفههای زبا سیاسی مقاومت پرداخت زبا سیاسی مقاومت اسالمی دربرگیرنده
مجموعه ارز های دینی و نمادهای فرهنگی است که در اولید قدرت در گفتماا
محور مقاومت اسالمی ایفای نقش میکنند براساس آیه  165سوره بقاره «ا القاوه
جمیعاً» خداوند منشأ امام قدرتهاست و هار قادرای باا مشایت الهای شاکل
میگیرد بنابراین اأکید بر بعد الهی مفهوم قدرت ،فصل مشترک نظریه اندیشمندا ،
فقها و فالسفه اسالمی در ابیین مفهوم قدرت است برخالف آنچه در جها یار
وجود دارد و سیاست رسالتی جی حفاظ قادرت نادارد ،اساالم قادرت را امانات
میداند و صاحب قدرت را امانتدار ،وظیفه قدرامدار آ است کاه امانات را ملاک
خود نداند و در نگهداری آ کماال دقات را داشاته باشاد (حقیقات ,1378 ,ص
 )257کاربست قدرت در اندیشه اسالمی وظیفهگرا و متصل است به ایان مفهاوم
که اال

برای کسب و اعمال قدرت اوجیه و ارز

ذاای ندارد ،بلکاه درراساتای

وظیفه مسلمانا برای برپایی حکومت اسالمی و انجام اهداف الهی است (صاالحی

& مشتاقی ,1392 ,ص  )133رهبرا انقال

اسالمی ایارا کاه درواقاع رهباری
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محور مقاومت اسالمی را نیی از ابتادای شاکلگیری برعهاده داشاتهاند ،دیادگاهی
خدامحورانه و اقلیلگرایانه نسبت به مفهوم قدرت دارند امامخمینی (ره) باهعنوا
ائوریسااین اسااالم انقالباای معتقدنااد« :قاادرت خااود

کمااال اساات و خاادای

ابارکواعالی قادر است» (امام خمینی ,1379 ,ص ،155ج )13مقام معظم رهباری
نیی در ااری 1382/5/15در دیدار با کارگیارا نظام فرمودند« :قدرت و ثروت مثل
بقیااه مواهااب زناادگی زیناات زناادگی اساات» (امااام خامنااه ای مدظلااه العااالی)
ائوریسینهای گفتما محور مقاومت اسالمی ،قدرت ملتهاا را مهماارین عنصار
قدرت مقاومت اسالمی عنوا کرده و بر ااحاد ملال مسالما جهاا بارای احقا
آرما های بیر

اسالمی ازجمله آزادی قدس شری  ،ناابودی اسارائیل یاصاب و

رهایی مظلومین عالم اأکید کردهاند اماامخمینی (ره) دراینخصاوص میفرمایناد:
«(مسئولین) این کشاور را بارای دفااع از ارز هاای اساالم ناا

و محارومین و

مستضعفین جها در آمادگی کامل نگه دارند و مباادا اوجاه باه برناماههای دیگار
موجب یفلت از این امر حیاای گاردد کاه مطمئنااً یفلات از اقویات بنیاه دفااعی
کشور ،طمع اهاجم و اجاوز بیگانگا و نهایتااً احمیال جنگهاا و اوطئاهها را باه
دنبال میآورد» (امام خمینی ,1379 ,ص ،358ج)21
با دقت در این بیا حضرت اماام (ره) روشان میشاود کاه نگااه ایشاا باه
قدرت ،نگاهی فرامرزی و فراملی است و ایشا اقویت قوای مسلحه را ناه صارفاً
برای صیانت از ایارا اساالمی بلکاه بارای دفااع از ارز هاای کیاا اساالمی و
مستضعفین عالم میخواهند
 .6-5-3مفهوم غیریت در گفتمان محور مقاومت اسالمی (تحلیل فضای تخاصمی)

نخستین قدم در بهکارگیری احلیل گفتمانی الکال و موفه ،شناسایی فضای اخاصام
و ییریتسازی بین گفتما های مختل

است (بهروز لک غ  ,1385 ,ص )41

گفتما ها در فضای اخاصم و ییریتسازی است که به اثبات هویت خاویش
و نفی هویت گفتما های رقیب و متخاصم میپردازند در گفتما محاور مقاومات
اسالمی که هما گفتما اسالم سیاسی  -انقالبی است با دو نوع فضای اخاصامی
درو گفتمانی و برو گفتمانی مواجهیم منظور از فضای اخاصامی درو گفتماانی
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مقابله یا رقابت با گفتما هایی است که با سابقه اساالمی و ماذهبی شاکلگرفته و
کلیت یا بخشی از جها اسالم را احتاأثیر افکار ،اندیشهها و رفتار خاویش قارار
دادهاند که از آ جمله میاوا از گفتما های اسالمی سلفی و اسالم ساکوالر ناام
برد منظور از فضای اخاصمی برو گفتمانی مقابله با گفتما یربی  -صهیونیساتی
است که درصدد هژمو ساختن افکر لیبرال دموکراسای و سارمایهداری یربای در
سراسر جها است
 .3-5-6-1فضای تخاصمی درونگفتمانی

گفتما اسالم سلفی بهعنوا اولین ییرگفتمانی در فضای اخاصامی درو گفتماانی
مقاومت اساالمی ،باه رد مدرنیتاه و سکوالریسام میپاردازد و هممسالکا فاساد
خویش را آلت دست کافرا مینامد و اشکال دموکراایک و سکوالر دولات را کاه
اوسب یربیها به کار گرفته شدهاند ،مردود دانسته و بر حاکمیت انحصاری قاوانین
الهی بهعنوا انها شاکل مشاروع حکومات اأکیاد کارده و حاکمیات دولتهاا را
نمیپذیرد (کرم زادی ,1395 ,ص  )115این گفتما سیاسی  -مذهبی کاه ریشاه
در قرو اولیه اسالم دارد ،در طول ااری در اشکال مختل

ظاهر گردیده که از آ

جمله میاوا به جریاا اکفیاری وهابیات ،جریاا اخاوانی ،جریاا اکفیاری -
جهادی ،جریا القاعاده ،جریاا طالباا و بااالخره جریاا داعاش اشااره نماود
نصگرایی و مخالفات باا دخالات عقال در فرایناد فهام دیان ،باهعنوا یکای از
ویژگیهای اصلی این گفتما شمرده میشود همین نصگرایی است که آنا را به
قرائاات ظاااهری کنونیشااا از اوحیااد و سااایر باورهااای اسااالمی رسااانده اساات
(هوشاانگی & پاااکتچی ,1390 ,ص  )119بنااابراین در گفتمااا اسااالم ساالفی،

اسالمیکرد جامعه اصل است و مفاهیم مدرنی همچو دموکراسی ،سکوالریسام،
حقوق بشر ،حضور ز در عرصه عمومی ،مشارکت سیاسی مردم و کاه هماه از

مشخصههای مدرنیسم است ،جایی ندارد (علای حساینی & عربیاا  ,1395 ,ص

 )8چنین گفتمانی بهخاطر اعتقاد به حقانیت مطل خود ،فضاایی بارای پرساش و
نقد باقی نمیگذارد و چو دیگرا را مطلقااً باطال دانساته و راه برو رفات را در
جهاد میبیند ،امکا گفتگوی سیاسی و اجتماعی و مردمساالری را منتفی دانساته و
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خود را در جامعه اکصدایی میبیند (هوشانگی & پااکتچی ,1390 ,ص

 )427گفتما سلفی وجه ایجابی ندارد و بیشتر یک افکر سلبی بهحسا

میآید

گفتما اسالم سکوالر که درواقع ازسوی مسلمانا میانهرو و ییرانقالبی دنبال
میشود ،بهشدت احتاأثیر و حمایت لیبرال دموکراسی یربی است ایان گفتماا
که با دالهایی چو نوگرایی و اجدد؛ جدایی دین از سیاسات؛ و اجتهااد اساهیلی
مفصلبندی شده است ،درصدد ایجاد همرنگی باین مباانی اساالمی و ارز هاای
لیبرالیستی است (علی حسینی & عربیا  ,1395 ,ص  )8اردویاا باهعنوا یاک
دولتمرد سکوالر دینی معتقاد اسات :اساالم نمیاواناد مرجعای بارای برناماههای
سیاسی باشد ،بلکه اسالم انها در سطح شخصی و فردی میاواناد باه یاک مرجاع
ابدیل شود ،بنابراین ،این اصول دموکراسای و قاانو اساسای اسات کاه میاواناد

بهعنوا یک مرجع موردپاذیر  ،واقاع شاود (اماام جمعاه زاده ,رهبرقاهای& ,

مرناادی ,1392 ,ص  )59گفتمااا اسااالم سااکوالر برمبنااای مصلحتاندیشاای،
منفعتطلبی و سازشکاری شکل گرفته و فقب ظااهری از اساالم را مادنظر دارد و
نهانها خطری برای یر

حرکت میکند و لیبارال

ندارد بلکه درراستای منافع یر

دموکراسی برای اینکه بتواند الهامبخشی کرده و از فروپاشی گفتمانی خود ممانعت
کند ،گفتما سکوالر دینی ارکیه را بهعنوا الگوی یک کشور مسلما دموکراایاک
و سکوالر که متحد استرااژیک اسرائیل ،امریکا و یر

معرفی میکند (علی حسینی & عربیا  ,1395 ,ص )4

است ،به ملتهاای منطقاه

جدول  .1مبانی معرفتشناسی ،هستیشناسی و انسانشناسی فضای تخاصمی درونگفتمانی
شاخص

ب نی ع ف شن سی

گفتمان محور مقاومت اسالمی
(اسالم سیاسی  -انقالبی)

ع

 ن  -نص  -وحی -ش د  -فط ت

ب نی هستیشن سی

حی

ب نی انس شن سی

انس ک

گفتمان اسالم سکوالر

گفتمان اسالم سلفی

ع  -نسبی  -انت د -
شک کی  ،صل ان یشی

ن گ ایی  -طلقان ری و
جز ی  -ا ک ی ص ف س ق ل و
فع سلف ص لح

جستسس زی دنی در
ع الطبیعس و غیب

روای ان ص رگ ای نس از حی

انس حس

روای ان ص رگ ای نس از کلیف
انس در ا خ ا و خلق خ ا و
طبیع
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هما گونه که مشاهده میشود ،جیماندیشای گفتماا اساالم سالفی و نفیانگااری
گفتما اسالم سکوالر ،راه اعالی و افوق اسالم را ساد کارده و جایگااه اساالم در
هدایت و راهبری بشریت را مورداردید قرار داده است ایان در حاالی اسات کاه
گفتما مبتنی بر مقاومت با ارائه مدل مردمسااالر دینای ،زمیناه اعامال عیامنداناه
ملتهای مسلما با دیگر ملل جها را فراهم ساخته و با رعایت قاعده نفی سبیل،
زمینه هرگونه سلطه ییرمسلمانا بر امت اسالمی را سد کرده و گروههای مختلا
اسالمی در چارچو

گفتما محاور مقاومات اساالمی درصادد آ هساتند ااا از

حاشیه بهسوی مرکی ،اغییار مکاا دهناد باهعبارتدیگر ،مقاوماتگرایی اساالمی
مبنای حرکت بهسوی اغییر وهع موجود را فراهم ساخته و این امر بهمعنای اال
برای بازسازی هویت ازدسترفته است؛ روندی کاه فقاب ازطریا مقاوماتگرایی

حاصل میشود (قیلسفلی & فرخی ,1392 ,ص )155
 .3-5-6-2فضای تخاصمی برونگفتمانی

هما گونه که گفته شد در فضای اخاصمی برو گفتمانی ،محور مقاومت اسالمی با
دو نوع ییریت مواجه است؛ نخست ییریت مبتنی بر افکرات لیبرال  -دموکراسای
که آمریکا آ را رهبری و هادایت میکناد و دوم ییریات مبتنای بار اندیشاههای
عبری و صهیونیستی که اوسب اسرائیل در منطقه دنبال میشود درمجموع میااوا
صورتبندی گفتمانی لیبرال دموکراسی را بر مفاهیمی همچو فردگرایای افراطای،
آزادی به معنای عدموجود محدودیت اجباری در رسید به هدف ،انسا محوری و
حاکمیت سرمایه دانست (رهایی جعفری ,آقا حساینی & ,علای حساینی,1395 ,

ص  )93اگرچااه ممکاان اساات لیباارال  -دموکراساای بااا اسااتفاده از امکانااات و
اوانمندیهای اقتصادی و سیاسی بتواند خود را جها شامول ساازد؛ اماا در درو
ایاان افکاار ،نااوعی نااابرابری وجااود دارد کااه باارای بیشااار جوامااع و فرهنگهااا
ییرقابلاحمل جلوه میکند؛ بنابراین هم به لحااظ نظاری و هام ازنظار اجربای و
عینی ،اعمیم لیبرال دموکراسی به جوامع دیگر با مقاومتهایی روبهرو خواهد شاد
که اشدید گرایشهای قومی و ارویج نظریه منطقهگرایی و شکلگیری جنبشهاای
مذهبی ،فقب بخشی از واکنشها و مقاومتها دربرابر جهانیشد لیبرال دموکراسی
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است افیو بر این ،آ گونه که جیمی روزناا 1بهدرساتی اباراز مایدارد دموکراسای
لیبرال که برمبنای حاکمیت ملی وستفالیایی استوار شاده و در چاارچو
ملی یر

مرزهاای

بارور شده است؛ زمانی که به اسری برو مارزی روی مایآورد ،دچاار

بحرا میگردد (سجادی ,1383 ,ص  )134بناابراین گفتماا لیبارال دموکراسای
همواره نگاهش جهانیسازی است اا جهانیشد  ،همین موهاوع موجاب اقویات
ح

براریجویی و افوقطلبی در آ شاده و در پیگیاری برناماههای جهاانی باا

بحرا جدی مواجه شده است
مسیحیت صهیونیستی بهعنوا دومین ییر در فضای اخاصامی برو گفتماانی
به مقابله با افکار هدیهود میپردازد و در آموز

مسیحیت بر ریشاههای یهاودی

دین مسیح ااکید میکند و مسیحی واقعی را دوست جدی اسرائیل یاصب میدانند
و برای مهاجرت یهودیا به فلسطین بسیار میکوشاند (مظفاری ,1386 ,ص )93
مسیحیت صهیونیستی معتقد باه بازگشات مجادد یهودیاا باه سارزمین موعاود،
برگییدگی قوم یهود ،اأدیب و رستگاری یهودیا در سالهای آوارگی ،ابادیبود
مالکیت اسرائیل برای یهود و میباشاند (مظفاری ,1386 ,ص  )95باههمیندلیل
حضااور اساارائیل در منطقااه و حمایات همهجانبااه یاار

از ایان کشااور یکای از

سرچشمههای مقاومت علیه سلطهطلبی آمریکا درمیا مسلمانا منطقه بوده اسات
(سیونک یو & فرجی سبکبار)1387 ,

 .3-5-7مفهوم برجستهسازی و حاشیهرانی در گفتمان محور مقاومت اسالمی

برجستهسازی و حاشیهرانی ساازوکاری اسات کاه بهواساطه آ گفتما هاا ساعی
میکنند نقاط قوت خود را برجسته سازند و نقاط هع

خود را به حاشیه رانده و

پنها کنند و برعک  ،نقاط قوت دیگری یا دشامن را باه حاشایه برانناد و نقااط
هع

آ را برجسته سازند؛ بنابراین ،برجستهسازی و حاشیهرانی سازوکاری برای

حفظ و استمرار قدرت است که گفتما هاا از آ بارای اقویات خاود و اضاعی
دیگری و بهعبارتدیگر اداوم هژماونی خاود بهاره میگیرناد (عار

عاامری &

1. James N. Rosenau
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جوادی ارجمند ,95 ,ص  )44عدالتمحوری ،مباارزه باا صهیونیسام ،حمایات از
آرما فلساطین ،حمایات از محارومین جهاا  ،مردمسااالری دینای و

ازجملاه

مفاهیمی هستند که در گفتما محور مقاومت اسالمی برجسته شده و با بهرهگیاری
درمقابل مفاهیم گفتمانی گفتما های مخال

از ظرفیتهای اعالیبخش اسالم نا

و رقیب قرار گرفتهاند از ساوی دیگار مفااهیمی چاو بیعادالتی ،سالطهجویی،
مشروعیتبخشی به رژیم صهیونیستی ،افکر دولت یهاود ،افکار سالفی اکفیاری،
افکر ساز

با آمریکا و صهیونیسام ،افکار پایاا اااری  ،اندیشاه برااری ناژادی

و ازجمله مفاهیمی هستند که در گفتما محور مقاومت اساالمی در حاشایه قارار
گرفتهاند
 .3-5-8مفهوم تفاوت و همارزی در گفتمان محور مقاومت اسالمی

در احلیل دو منط افاوت و همارزی ،گفتما محور مقاومات اساالمی در ااال
است اا افاوتهای موجود قومی ،زبانی ،نژادی و جغرافیایی بین اعضا را کمرناگ
جلوه داده و با اأکید بر اشتراکات اعتقادی ،محور مقاومت اساالمی را یکدسات و
همارز معرفی کند علیریم اال

ائتالف عبری  -آمریکایی برای بالکاانییهکرد و

ایجاد هرجومرج ساختاری در منطقه ،محور مقاومت اساالمی در ااال

اسات باا

شاخصکرد آرما مشترک (آزادی قدس شری ) و دشمن مشاترک (صهیونیسام
بینالملل) زمینه وحادت و همادلی آحااد مسالمانا منطقاه را فاراهم کناد ایان
استرااژی در بیانات مقام معظم رهبری بهخوبی مشهود است مقاام معظام رهباری
در ااری  1368/4/4در دیدار با طال

درخصوص هرورت برجستهساختن نقااط

اشتراک بین مسلمین و دوریجستن از زمینههای افرقه فرمودند :ماا باه فرقاههاای
عالم اسالم نمیگوییم از عقاید مخصوص فرقه خود دست بکشاید و عقایاد فرقاه
دیگر را قبول کنید؛ اما به همه مسلمین میگوییم در میا ما موارد مشترک ،بیشتر و
مهمار و اساسیار از موارد اختالف است دشمنا ماا روی ماوارد اخاتالف اکیاه
میکنند؛ ما برعک

باید مواهع مشترک را اقویت کنایم و نگاذاریم دشامن بهاناه

بهدستآورد و با افرق ما ،نقطه فشار روی پیکر امات اساالمی را پیادا کناد (اماام
خامنه ای مدظله العالی) معظمله در ااری 1392/9 /4درخصوص نگاه فراقاومی و
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فرامذهبی جمهوری اسالمی ایرا در حمایت از جنبشهای اساالمی در دیادار باا
شرکتکنندگا در کنگره جهانی جریا های افراطی و اکفیاری از دیادگاه علماای
اسالم فرمودند« :ما اسیر محدودیتهای مذهبی نشدیم؛ ما نگفتیم این شیعه اسات،
این سنّی است

ما اوانستیم مشت بارادرا فلساطینیما را در یایّه و در منااط

دیگر اقویت کنیم و ا شاءا ادامه خواهیم داد» (اماام خامناه ای مدظلاه العاالی)؛
بنابراین اأکید بر اشتراکات اعتقادی و پاذیر

جمهاوری اساالمی ایارا باهعنوا

مرکی محور مقاومت اسالمی ازجمله عناصر همارزی و باه حاشایه راناد مساائل
جغرافیایی ،قاومی ،فرقاهای و ناژادی ازجملاه عناصار افااوت در گفتماا محاور
مقاومت اسالمی بهحسا

میآیند

در جمعبندی و اجییهواحلیل مباحث عنوا شده میااوا اذعاا داشات کاه
گفتما محور مقاومت اساالمی باا برخاورداری از شااخصهایی چاو موقعیات
منحصربهفرد ژئوپلیتیکی و اقتصاادی ،ااوا بااالی بسایج افکاارعمومی در جهاا
اسالم ،بهرهگیری مناسب از شااخصهای همگرایای درو گفتماانی ،الهاامگیری از
مبانی فکری انقال

اسالمی ایرا  ،اوانایی در برجستهسازی هع های سااختاری

و راهبردی گفتما های رقیاب ،از قابلیتهاای الزم باهمنظور ابدیلشاد باه یاک
گفتما یالب در منطقه خاورمیانه و حتی جها اسالم برخوردار است
نتیجهگیری
گفتما محور مقاومت اسالمی که ریشه در گفتما انقال

اساالمی ایارا دارد باا

مفصلبندی مفاهیم خویش که برگرفته از مباانی اعتقاادی و ایماانی اسات ،زمیناه
هژمو ساختن خویش در بین گفتما های مخال

و رقیب را فراهم سااخته اسات

در احلیل بسترهای هژمونیکشد گفتما محور مقاومت اسالمی باه ماوارد ذیال
میاوا اشاره کرد:
 -1بااوجه به اینکه اسالم سلفی بااکیاه بار ظاواهر قارآ و سانت ،هرگوناه
گرایشهااای عقلاای ،فلساافی و کالماای را در حااوزه دیاناات برنمیاابااد و ماادعی
انحصاری اسالمگرایی است و با اکفیر سایر گروههاای اساالمی و ییراساالمی باه

اعمال خشونتآمیی میپردازد (رهاایی جعفاری ,آقاا حساینی & ,علای حساینی,
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 ,1395ص )98؛ لذا مفاهیم گفتمانی آ نمیاواناد ماورد اقباال جواماع جهاانی و
حتی مسلمانا جها قرار گیرد کمااینکه سالفیها باا ایجااد مرزبنادیهای کااذ
اعتقادی زمینه هرگونه اعامل با جوامع ییر همکیش را سد کرده و باا برداشاتهای
سطحی از احکام اسالمی ،بشریت را به مبارزهای بیاساس فراخواندهاناد درمقابال
گفتمااا محااور مقاوماات اسااالمی بااا برخااورداری از اصااول پیشگفتااه ازجملااه
اوحیدمحوری ،معاداندیشای ،عادالتخواهی و بشاریت را باه معنویاتگرایی و
اخالق فراخوانده و با درک عمی از اصول اسالم زمینه اعامال باا جهاا را فاراهم
ساخته است
 -2اسالم سکوالر با نگاه نفیانگاراناه نسابت باه جایگااه دیان در جامعاه و
کوبید بر طبل جدایی دیان از سیاسات و پیاروی از لیبارال دموکراسای یربای و
همکاری با آمریکا و اسرائیل در موقعیتی انفعالی دربرابر سایر گفتما ها قرار گرفته
و از استقالل کافی برای هژمو ساختن مفاهیم گفتمانی خویش برخاوردار نیسات،
این در حالی است که گفتما محور مقاومت اساالمی باا طارح اساالم سیاسای و
اسالم انقالبی و اأکید بر رفع سلطه آمریکا و صهیونیسم و طرح شاعار حمایات از
مظلااومین عااالم بااهعنوا یااک گفتمااا فعااال مسااتقل مطاارح شاده و مورداقبااال
افکارعمومی جهانی قرار گرفته است
 -3گفتما لیبرال دموکراسی یربی در درو خود دارای اضادهایی اسات کاه
آ را با چالشهای جدی در عصار جهانیشاد مواجاه کارده اسات
گفتما محور مقاومت اسالمی احتاأثیر مبانی فکری انقال

درمقابال

اسالمی ایرا با ارائه

مدل مردمساالری دینی پاس گوی بسیاری از چالشهای موجود در گفتما لیبارال
دموکراسی یربی است؛ بنابراین نظام حکومتی مبتنی بر مردمساالری دینی با داشتن
ویژگیهااایی چااو مشااروعیت الهاای و مقبولیاات مردماای ،عاادالتمحوری،
خدمتمداری مصلحتاندیش و آزادی در چارچو

شرع (ولای زاده ,1394 ,ص

 ،)12زمینه هژمو شد درمقابل گفتما لیبرال دموکراسی یربی در عصر حاهار را
دارد
 -4گفتما مسیحیت صهیونیستی نیی بنا به دالیل عقلی و منطقی و باه لحااظ
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ااریخی ازجملاه نگااه نژادپرساتانه نسابت باه ساایر انساا ها و منطا اجااوز و
اشغالگری و برداشتهای انحرافی درخصوص رساالت خاویش در ارسایم آیناده
جها از قابلیتهای الزم جهت هژمو شد برخوردار نیست این در حاالی اسات
کااه گفتمااا محااور مقاوماات اسااالمی بااا برخااورداری از ویژگیهااای فرهنگاای
منحصربهفرد ازجمله اوحیدمحوری ،عدالت ،استکبارستییی ،دفاع از مظلومین عالم
و از ظرفیتهااای الزم جهاات هژمو شااد و اشااکیل انترناسیونالیساام اسااالمی
برخوردار است
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