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With the outbreak of the Islamic Revolution in 1979, Islamic 
ideological discourse as the most important element in the 

discursive field of the discourse of modernism was able to 

articulate with other sub-discourses and according to its 

capabilities, credibility and populism was able to bring the 
transcendence of their discourse to the foreground in comparison 

with the dominant discourse and especially in relation to rival 

discourses. This new discourse with the creation of a new ideal 
space emerged as a discourse of hegemony and created a dominant 

political construction in this period in the history of Iran. What 

further led to the hegemony of this Islamic ideological discourse 
over rival discourses, along with Ayatollah Khomeini's charisma, 

was the adoption of a strategy right under the guise of a policy of 

solidarity between different groups in the sense that Laclau and 

Mouffe envisioned. It signifies the creation of an organic alliance 
between groups, parties, organizations, and the masses with the 

aim of turning social affairs into political ones. This study deals 

with a fundamental approach and using an analytic-descriptive 
method i.e discourse analysis, investigates the dominance of 

Islamic ideological discourse over the political construction of 

space in the first decade of the revolution. The purpose of this 
study is to investigate the relationship between space, power and 

discourse in the Foucaultian sense and its effect on the political 

construction of space. The central signifier of this discourse is the 

Islamic ideology that emerged in opposition to and in the negation 
of the centrality of the previous discourse, Western modernism. 

Also, the space-place notion in which this discourse is manifested 

is the Islamic nation where the element of land is eliminated and 
extended to the realm of the world, instead. 

 Keywords: Discourse analysis, Equality policy, hegemony, 

Charisma, Political construction of space. 
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هم   سیاسی  سیاست  ساخت  و  هژمونی  ارزی، 

ایدئولوژیک    ه)مطالع   فضا  گفتمان  موردی 

 اسالمی( 
 

 * (.Ph.D)  رسول افضلی

 . دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران  

 ( .Ph.D)  عظیم زمانی 

 . دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه تهران

 ( .Ph.D) وحید کیانی 

  بیرجند دانشگاه سیاسی جغرافیای  استادیار
 

 چکیده 
سال در  اسالمی  انقالب  وقوع  گفتمان    1357م/    1979  با  ش 

گونگی   گفتمان عنصر حوزهترین مهمعنوان به  اسالمی ایدئولوژیک
ها و با توجه  گفتمان بندی با دیگر خرده گفتمان مدرنیسم با مفصل

دسترسی، به عام  اعتبار  ها،توانایی قابلیت  توانست    و  گرایی 
به و  حاکم  با گفتمان  مقایسه  در  را  خود  در  استعالی گفتمان  ویژه 

گفتمان با  منارتباط  به  رقیب  ایجاحهای  با  و  رسانده  ظهور  د  صه 
  عنوان گفتمانِ هژمون ظهور کرده و ساخت آرمانی جدید، به  فضای

آن چه   سیاسی مسلط فضا را در این دوره از تاریخ ایران ایجاد کند. 
ایدئولوژیک  اسالمی در مقابل    که بیشتر منجر به هژمونی گفتمان 

اهلل  ]آیت  های رقیب گردید عالوه بر شخصیت کاریزماییگفتمان
تحت عنوان سیاست   از اتخاذ راهبردی درستخمینی [، عبارت بود 

های مختلف به مفهومی که الکالئو و موفه از  ارزی بین گروه  هم
گروه بین  ارگانیک  اتحاد  نوعی  ایجاد  یعنی  دارند.  مدنظر  ها، آن 

امرِ اجتماعی   هاحزاب، تشکالت و تود تبدیل کردن  مردم با هدِف 
از   استفاده  با  و  بنیادی  رویکردی  با  پژوهش  این  سیاسی.  امرِ  به 

تحلیلی تحلیلِ  -روش  به  موسوم  چگونگی   توصیفی  به  گفتمان 
  ه گفتمان ایدئولوژیک اسالمی بر ساخت سیاسی فضا در ده  هسیطر

بین فضا، پردازد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه اول انقالب می
فوک معنای  به  گفتمان  و  تاقدرت  و  ساخت سیاسی  ویی  بر  آن  ثیر 

اسالمی است که در    مرکزی این گفتمان ایدئولوژی  فضا است. دالِ 
غربی ظهور   مرکزی گفتمان قبلی یعنی، مدرنیسم مقابل و نفی دالِ

  مکانی که این گفتمان در آن تجلی   -کرد؛ همچنین ظرف فضایی
می نمود  امتو  میا  یابد،  جائیسالمی  یعنی  عنصر    باشد،  که 

می در آن حذف  بهسرزمین  و  قلمرو، همان گسترگردد  آن  ه  جای 
   .جهانی است

کلیدی: گفتمان،  واژگان  هم  تحلیل   ،هژمونی  ارزی،  سیاست 
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 مقدمه 
انقالب   از  قبل  دهه  یک  ایدئولوژیکی  1979حدود  روند   ،

میان   را  موجود  فکری  فضای  و  شد  پدیدار  جدیدی  انقالبی 
 در دنیایی اسالمی انقالب ظهور  بخشی از روشنفکران تغییر داد.

 نهادینه  آن در  سکوالریزم  و  بود  آن  اصلی عنصر  مدرنیته  که

نمود. برای توضیح این تحول، نخست  بود بسیار عجیب می شده
که در گفتمان    تاریخی  باید نگاهی مجدد به برخی از روندهای

 انداخت. ،وقوع پیوسته بودپیشین به
سرمایه مبادله  نظام  و    گسترش  پیامد  دو  ایران  در  داری 

نخست، منجر به»همگرایی    ههم داشت. در وهلمرتبط به  هنتیج 
سرمایه و  ایران  ساختاراجتماعی  محدود  غرب   داری  ساختاری« 

می را  امر  این  مالکیتِشد.  تحکیم  در  ارضی،    توان  خصوصی 
فورماسیون  آرایشِ حکومت سیاسی  یعنی  جدید،  اجتماعی  های 
سبک    همشروط مشاهده و    غرببه  جدید  روشنفکران  پیدایش 

دوم نیز منجر به »واگرایی محدود«، یعنی واکنش    هکرد. در وهل
علیه این تحول در شکل ناسیونالیسم متجلی در شکل فرهنگ 

اسالم  -مسلط دین  فزایند  -یعنی  رقابت  خارجی،    هشد.  منافع 
کاالهای سنتی متمرکز را در بازارها تضعیف کرد. در  تولید خرده 

به  خردهنتیجه   سنتی  مقاومت  بورژوازی  اجتماعی  پایگاه  عنوان 
و ناسیونالیسم   نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی غرب  در برابر 
و   ایران  اقتصادی  تعامالت  درون همین مجموعه  از  پدیدار شد. 

عنوان  غرب بود که ناسیونالیسم ایرانی اولیه]انقالب مشروطه[ به
هیت همین مجموعه  جنبشی اعتراضی پدیدار گشت. همچنین ما

ویژگی های خاص ناسیونالیسم ایرانی را تعیین  تعامالت بود که 
ناسیونالیسم   زبان  به  اسالم  و  اسالم  زبان  به  ناسیونالیسم  کرد: 

 [.  13بیان شد]
سیاست  دیگر،  سوی  توسعهاز  اثباتهای  موضع  از  ناشی    ای 

پهلوی  و    های سختها)جنبه گرای  مدرنیسم(  پیامدهای افزاری 
سیاست  به  هااین  دوران  که  در  پهلوی ویژه  محمدرضا  سلطنت 

تا بود،  گفتمان  رایج  کامیابی  و  سرشت  بر  مستقیمی  ثیر 
همان درست  داشت.  اسالمی  رخدادهای ایدئولوژیک  که  طور 

داخلی   هایسرد و سیاست  سیاسی پیش آمده در کشاکش جنگِ
به سیاایران،  کودتای  از  پس  آن  1332د  مردا  هساخت  ویژه  بر   ،

رضاشاه)تا سلطنت  دوران  داشت.  شاهد 1304-1320ثیر   )
حساب و  سریع  سو  هشد  تضعیف  از  دین  نهاد  نفوذ  و  ی  قدرت 

مذهبی موقوفات  کاهش  بود.  موارد    حکومت  از  بسیاری  در  و 
آن نهاد  تصاحب  اقتصادی  استقالل  اوقاف،  وزارت  سوی  از  ها 

تاروحانی داد.  قرار  جدی  تهدید  مورد  را  نت  هادهای سیس 
آموزشی و قضایی متمرکز و تحت کنترل دولت، نقشِ مسلطِ و  

ها سلب کرده  های مهم از آنتاریخی روحانیون را در این عرصه
از همه مهم27بود] و  باب کردن خدمت سربازی  آهانت[.  و    تر 
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مسئل سال    هآمیزترین  در  زنان  حجاب  تحمیل    1314کشف  و 
ب مردان  برای  اروپایی  سبک  لباس  امراجباری  نهایت  در    ،ود. 

که دولت مصدق سرنگون گردید، دوره   1332و  1320بین  هدور
گرایان لیبرال   دموکراسی و آشفتگی سیاسی بود که طی آن ملی 

و مارکسیست ها به رهبری حزب توده دست به رهبری مصدق 
با خشونت پایان یافت و   1332باال را داشتند. این دوره در مرداد  

ملیهای  جنبش  و  سنگینی   مارکسیستی  ضربات  متحمل  گرا 
وجود آمد که این وقایع یک خأل ایدئولوژیک به  هشدند. در نتیج 

سیطر و  اسالمی  ایدئولوژیک  گفتمان  هژمونی  بر    هفرایند  آن 
به فضا  سیاسی  فضاییساخت  ظرف  امکان   -عنوان  را    مکانی، 

 پذیرتر کرد.  
 

 و ادبیات پژوهش   مبانی نظری

 گفتمان تحلیل 
این   تحلیلِ  هنظری تئوریک  مبانی  موفه  و  گفتمان الکالئو 

متشکل از »  گفتماندهد. از دیدگاه فوکو،  پژوهش را تشکیل می
محد مى   ودىتعداد  که  است  احکام  آناز  براى  ها  توان 

  هنظری  اساساً[.  47]اى از شرایط وجودى را تعریف کرد«مجموعه
اجتماعی    هایکنش  هباردر  ، ای است در باب معناگفتمان نظریه

رود  از صرفِ معنا در ساحت زبانی فراتر می  کنشگران، از این رو 
سیاسی مورد بحث و    -تر اجتماعیهای کالن و معنا را در زمینه

ثر از دیدگاه فوکو  ادهد. در این معنا، گفتمان متبررسی قرار می
ست که نه تنها بزرگتر از زبان است،  ای ااست که در آن مقوله

را بر    حقیقت   هاىگیرد و نظام ماع را در بر مىبلکه کل حوزه اجت
 کند.  گران اجتماعى تحمیل مى ها یا کنشسوژه 
مهم  تحلیلِ  هنظری نظریگفتمان  حوز  هترین  در    علوم  هگفتمانی 

علوم و  می  سیاسی  تلقی  نظریاجتماعی  موفه  و    هشود؛ الکالئو 
یعنی   عمده  نظری  سنت  دو  اصالح  و  حک  و  تلفیق  با  را  خود 

نقط مارکسیسم  ساختند.  ساختارگرایی  و  شروعی    همارکسیسم 
ها قرار داد و اجتماعی در اختیار آن  برای اندیشیدن راجع به امر

معنا. الکالئو و موفه این دو سنت   های دربارساختارگرایی نظریه
یی با یکدیگر تلفیق کردند.  گراپساساختار  هرا در قالب یک نظری

ای از فرآیندها به  اجتماعی شبکه  هاساس این نظریه کل حوزبر
می آنشمار  درون  معنا  که  میآمدند  خلق  سعی  آن  .شدها  ها 

های هم نِ مفاهیمی همچون »زنجیرهکردند که با عاریت گرفت
گره نقاط  تمایز،  میانارزی«،  دال  هژمونی،  ضدیت،  تهی،    ای، 

گفتمان   هاستعاری، حوز های شناور، فضای زی، دالهای مرکدال
گیری یک گفتمان را  ؛ چگونگی شکل گونگی، ایدئولوژی و غیره

پذیر سازند. در این بخش،  توجیه  بر حسبِ وحدت و محدودیت  
گفتمان و سیاست را خواهیم آورد و در   هها دربارآن  هابتدا نظری

مهم سننهایت  این  در  استفاده  مورد  مفاهیم  ت ترین 
 کنیم. صورت موجز تعریف و تشریح میپساساختارگرا را به

 گفتمان 
ای است که از عمل مفصل  گفتمان کلیّت ساختار دهی شده

می حاصل  گفتمانبندی  منظومهشود.  واقع  در  معانی    هایها 
ها با توجه به تمایزی که با یکدیگر دارند هستند که در آن نشانه

می معنا  و  و  گفتمانیابند.  هویت  واقعیت  از  ما  فهم  و  تصور  ها 
می شکل  را  بنابراین  جهان  همواره  دهند.  انسان  فهم  و  معنا 

های بر مبنای نوشتهها  آن  .[16و    51]و لذا نسبی است  گفتمانی
می  هشناساندیرینه   استدالل  صورت  فوکو،  های بندی کنند 

می که  است  مرتبطی  عناصر  شامل  آنگفتمانی  »در  توان  را  ها 
بودگی   هنزمی برون  از  در نظر گرفت.«  به  معینی  تمامیت  معنای 

ها الکالئو و موفه با فوکو در این است که آن  هاما تفاوت نظری
دربار فوکویی  دوئالیسم  واسازی  امور    هبه  و  گفتمانی  امر 

می آنغیرگفتمانی  دوگانه  پردازند.  این  مبهم  ابقای  نقد  با  ها 
می استدالل  فوکو،  تمامتوسط  که  ابژهکنند  کنشی  و  ها  ها 
و معنای آن مراجعه نظاممعنادار هستند  به  از  ها  های مشخصی 

ها دسترسی  به اعتقاد آن[.  40]شودهای معنادار معین میتفاوت
پدیده به  اجتماعانسان  وساطت  های  با  تنها  فیزیکی(،  ی)و 

شود که  پذیر میهایی امکان  عنایی در قالب گفتمانم  هاینظام
  مختص به خود را برای گفتگو در خصوص جهان هر یک شیوه  

 [.28]دهنداجتماعی و فهم آن در اختیار انسان قرار می

 

   بندی مفصل

در ها  مفصل بندی به گردآوری عناصر مختلف و ترکیب آن 
می نو  میان  [30]پردازدهویتی  که  عملی  هر  دیگر،  بیان  به   .

برقرار کند به نحوی  عناصر پراکنده در درون یک گفتمان ارتباط 
بندی نامیده    که هویت این عناصر اصالح و تعدیل شود، مفصل

 های را »پیشرفت هال به پیروی از چیزی که آن    [.51]می شود
می آلتوسری  پیوستگیخالقانه«  و  وحدت  را    نامد،  اجتماعی 

مفصل   می نوعی  آن  نامد بندی  تعریف و  همچون»پیوندی  را 
داده  می پیش  از  امری  که  موارد  کند  همه  در  معین  و  شده 

نیست« بلکه امکان انحالل یا جایگزینی آن با پیوندهای جدید  
وجود دارد زیرا دارای»شرایط وجودی خاصی« است که نیاز به  

. این واژه به لحاظ مفهومی هم متضمن  [48]می دارددید دائتج 
تعیین  ت »متغیرهای  از  احتمالی  و  کثری  است  کننده مشخص« 

  ست که در درون آن، عناصر گوناگون معین اهم مستلزم وحدتی 
می عمل  هم  کنار  میدر  استدالل  هال  بنابراین  [ 49]کندکنند. 

عرصه در  هژمونیک  کنشگران  فعالیت  که  گوناگون  و  متغیر  ای 
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بهمی آنها  تطابق«،  کنند.  و  »تشابه  با  تنوع  این  تعویض  جای 
مفصل   »نوعی  از  تفاوتوحدتی  از  خاص  تمایزها«  بندی  و  ها 

میا مفصلیجاد  هال،  نظر  از  بخشی    کنند.  کلیت  نوعی  بندی 
مند و گاهی حتی زودگذر است که در آن سطوح چندگانه    زمان

کنند تا ساختاری نژاد، طبقه، قومیت و جنسیت با هم تالقی می
 [. 17]کارآمد را شکل دهند 

 

 دال مرکزی 

برجسته ممتازی   ه مرکزی، نشان  هدال مرکزی یا همان نقط
در سای دیگر  که نشانه های  پیدا می  هاست  به  آن نظم  و  کنند 

این مفهوم را الکالئو و موفه از   [.50]بندی می شوند هم مفصل 
از دیدگاه الکان عبارت  اند. دال برتر،  دال برتر الکان وام گرفته

دانش. دال   هکننداست از جز اصلی نظام متحد کننده و تثبیت  
]گر یا  میه  مرکزی  که  یا  گاه[،  کوچک  گفتمان  هر  در  تواند 

نشان فرض شود،  نشانه  ه بزرگی  که سایر  است  ها حول  ممتازی 
شان با  ها معنای خود را از رابطهشوند. سایر نشانهآن منظم می

 [.41]کننددال مرکزی اخذ می

 

 هژمونی 
جریان کثرت  از  میفرهنگ  ساخته  معنایی  که های  شود 

گیرد. با  فرهنگی را در بر میها و اشکال  یای از ایدئولوژگستره
توان  ای از معانی وجود دارد که میشود رشتهحال گفته میاین  

ساختن، حفظ کردن و بازتولید این   ت. فرایندرا »مسلط« دانسآن
معنمجموعه مقتدرانه  نامیده  های  هژمونی  عملکردی،  و  ایی 

وضعیتی داللت دارد هژمونی بر  از نظر گرامشی،  [.  11]  شودمی
جناح تاریخی«  »بلوک  طبقکه  می  ههای  تالش  تا  حاکم،  کنند 

اجتماعی و رهبری خود را بر طبقات فرودست اعمال کند اقتدار  
واقع [.  42] پتانسیل گروه  در  را  هژمونی  اجتماعی    هایگرامشی 

میان   در  خودجوش«  ایجاد»رضایت  برای  جامعه  در  چیره 
»  هایگروه با  چیره  کل اجتماعی  ایدئولوژیک  یگانگی  حفظ 

و  تحکیم  خدمت  در  مزبور  ایدئولوژی  که  اجتماعی  بلوک 
می تعریف  است«  آن  فرکالف 31]کندیکپارچگی  زعم  به   .]

از سلط است  بر کل   ههژمونی عبارت  اقتصادی  از طبقات  یکی 
عنوان یک جبهه(.  جامعه در اتحاد با نیروهای دیگر اجتماعی )به 

بهاما این سلطه همواره به و  و موقتی  عنوان یک  صورت ناقص 
ناپایدار " می"تعادل  حاصل  امر  [.45و    38]شود،  مانی  ز  این 

گفتمان  یک  که  شد  خواهد  خالل  ممکن  در    بحرانی   خاص 
بتواند شدت بحران  خاص شکل و  را    گرفته  از طریق  اجتماعی 

معنایی نظام  و  نظم  به  ایجاد  و  جدیدی  بازتولید  معنایی  لحاظ 
  [.52]توجیه نماید

 

 تفاوت  هارزی و زنجیر  رابطه هم
ای در گونه های مختلف بهبندی هر گفتمانی دال در صورت

دست هها بگیرند که معنایی خاص از ترکیب آن کنار هم قرار می
ها در یک گفتمان از طریق  آید. تفاوت معنای هر کدام از نشانه

ارزی از    هم  هشود. در واقع زنجیرارزی پوشانده می  هم  هزنجیر
قرار نشانه  دادن  طریق  از  سری  شبکیک  یک  در    ،معنایی  هها 

دال از  کدام  هر  به  متفاوت  و  متمایز  معنایی  و  ها  هویت 
ارز شده   های مختلف هم ارزی، هویت   هم  هبخشد. در زنجیرمی

منطقِ   گیرد. به بیان دیگردیگر قرار میمنفی    و در مقابل هویت
هایشان را  که تفاوتها را بدون اینک سری از هویت یارزی    هم

 [.31]ددهدر کنار هم قرار می فتماندر یک گ حذف کند،

 

 ساخت سیاسی فضا 

نقش زبان در    هسیاسی فضا، مطالعمنظور از تحلیل ساخت  
مکانی است. بر این    -ف فضایی بازتولید مناسبات قدرت در ظر

نقش    اساس ساخت  زبان،  در  قدرت  روابط  ساخت  بر  مهمی 
می ایفا  فضا  و  سیاسی  واژه  سطح  از  فراتر  اینجا  در  زبان  کند. 

رابط به  جمله  ساختارهای  هبافت  و  اشاره    مسلط  متن  اجتماعی 
ساخت   هها و هنجارهای مسلط را بر عرصدارد که قواعد، قانون

زندگی و    اند و این بدین دلیل است کهسیاسی فضا ایجاد کرده
ای در چارچوب گفتمان سیاسی ردارهای سیاسی در هر جامعهک

تع و  می   ینیمسلط  زندگی  از  خاصی  شکل  گفتمانی  هر  یابد. 
های فهمی  سازد و هویت و خودمی  کردارهای سیاسی را ممکن

شیو  به  را  میویژه  هفردی  تعریف  امکانات  ای  از  برخی  و  کند 
نماید. چون  زندگی سیاسی را متحقق و برخی دیگر را حذف می

هر گفتمان سیاسی حاوی اصول و قواعدی است که کردارهای 
تحول در آن    هسازند، تحول گفتمانی الزممی  سیاسی را متعین

سلط14ست]ا  کردارها و  استقرار  دیگر  سوی  گفتمانی    ه[.از  هر 
هایی است که بدان  نیازمند پشتیبانی آن از جانب نیروها و قدرت

مق دانش/قدرت  روابط  طریق  آناز  و  بهبولیت  مقولهرا  ای  مثابه 
شعورِ وفاقِ  مورد  ساحت   که  در  که  برساخته  است  متعارف 

-سیاسییابد. بنابراین، ساخت  مکانی نمود می  -سیاسی فضایی
تا بررسی عناصر  به  بر شکل فضا  فضای سیاسی  ثیرگذار  گیری 

روابط    پردازدمی چارچوب  در  و  است  مدیریتی  بحث  یک  که 
می  دانش/ قرار  میقدرت  را  فرایند  این  اینگیرد.  چنین    توان 

که کرد  آن  تحلیل  عقیداز  به  جهان  که  صرفا  هجا  در   فوکو 
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می معنادار  گفتمان  گفتمان    [47شود]چارچوب  انواع  در  معنا  و 
می سابنابراین    شود.ساخته  از  خت  در  بخشی  فضا،  سیاسی 

اختارهای مسلط زبانی خود را در قالب گفتمان هژمون نشان  س
دهند. گفتمان برای توجیه خود نیاز به دانش دارد. گفتمان و  می

می تولید  قدرت  هم  کنار  در  موجب  دانش  رابطه  این  و  کنند 

رابطتقویت گفتمان مربوطه می این  را می  سه  هشود.  توان  گانه 
دارای   آن  اضالع  که  مثلثی  شکل  هم  به  با  دیالکتیکی  روابط 

سه مقوالت  اینجا  در  داد.  نمایش  به  هستند   فرایند   مثابهگانه 
مثابه فرم موقت یا عرصه  شدن و مقوالت فضا و مکان)دایره( به

 کند. ثیرات فرایندها عمل میتا
 

 فضا هگانه مقوالت گفتمان، دانش و قدرت با مقول روابط سه: 1شکل 

 
 منبع: نویسنده

 

 روش پژوهش 

از نوع بنیادین بوده و روش  این پژوهش بنابه ماهیت خود  
تحلیل  مورد   روش  پژوهش،  این  در  که استفاده  روش    گفتمان 

می  -توصیفی است،  روش،  تحلیلی  این  کیفی،  باشد.  روشی 
چرخه معیارغیرخطی،  گیری  نمونه  با  هدف    -ای،  یا  مند محور 

و  باشد  می که چگونگی سیطره  است  آن سعی شده  در  بسط  و 
مورد   را  فضا  سیاسی  ساخت  بر  اسالمی  ایدئولوژیک  گفتمان 

استفاد منابع مورد  دهد.  قرار  مداقه  و  بنابه ماهیت    هواکاوی  آن 
کتابخانه منابع  به  ارجاع  با  و  اسنادی  نوع  از  ای گردآوری  مقاله، 

 شده است.

 

 های پژوهش یافته

یافتهبه کلی  میطور  را  حاضر  پژوهش  دو  های  به  توان 
هم دارای  که  یک  طیفی  با  باالیی  تقسیم پوشانی    دیگر هستند 

توان عناصری را قرار داد که ذیل بندی کرد. در یک طیف می
جا ما به  گنجند؛ در اینهای تفاوت میارزی و زنجیره  مفهوم هم

و جغرافیایی مشترک انگیزه ها و قول تاجیک حرکتی در تقاطع 
وصلهانگیخته هویتی  و  صورت  که  چهلنهپی  ها  و  و   ای  تیکه 

[. در پس و پشت همین  15کنیم]موزائیکی دارند را مشاهده می
که سوژهبی است  انقالب  ای جمعی بهصورتی  امکان    57نام  از 

دگرگون هدف  با  سیاسی  برخوردار    عمل  آزادسازی  و  سازی 
ها و ایجاد نوعی  تفاوت  هو امکان و استعداد ایجاد زنجیر  شودمی

  کردن فضای   سیاسی، آنتاگونیستی  هیر هندس اتحاد ارگانیک، تغی
امرِ تبدیل  امر  سیاسی،  به  فعال ِاجتماعی  کردن   سیاسی، 

های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قومی، گسل
ظهور   و  بروز  برای  مجرایی  ایجاد   ،... و  نسلی  جنسی، 

خشونتناخشنودی و  »غیرعقالنی«  طغیان  طریق  از  های ها 
اجتماعی، قرار   رهگذر به دست گرفتن فضای بیرونی  گر ازویران

زمین به  هدادن  خود  و  بروز  مشروعیت  و  حقانیت  عامل  مثابه 
از   خود  سیاسی  بدن  بازتولید(  و  ساختن)تولید  خود،  مقبولیت 

به خود  واکنش  و  کنش  هر  تبدیل  سرمایرهگذر  نوعی   همثابه 
وان انقالب  تیابد. در این سویه، میاز آن را می  هاجتماعی و تغذی

را جنبشی مولکولی نامید. جنبشی که در آن هیچ نیازی به   57
بازنمایی سوژه)یا طبقه  وحدت به  یا  از طرف  بخشی،  ای( متحد 

پیش یا  احزاب،  دال   رهبران،  پیدایش  با  یعنی  نیست.  آهنگان 
و    میان الکالئو  قول  به  ندارد(  ایجابیتی  خود  از  که  تهی)دالی 

اجتماع و به قولی رسوب آن،   هبدن  آن به  هموفه و گسترش دامن
واژه از  اگر  یا  خودانگیخته  حالتی  وام    جنبش  فرویدی  گان 

به خود می ناخودآگاه  از  بگیریم  با طیفی  ما  زمینه  این  در  گیرد. 
ارز در ذیل دال   ها و در یک سیاست همجناح  هکنشگران از هم

ها، گرایان، لیبرال تهی)شاه باید برود( مواجه هستیم. اسالم میان
طیفچپ انواع  بومی ها)در  روشنفکران  خود(،  تود  گرا   های   هو 

گیرند. طیف دوم مردم همگی در ذیل این نوع سیاست جای می
با مفصل که  است  دقایقی  و  آن عناصر  دال   شامل  بندی حول 

و هژمونی   ایدئولوژیک اسالمی موجبات سیطره  گفتمانمرکزی  
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آورند. در اینجا نگاه ما میرا بر فضای جغرافیایی ایران به بار  آن
مرکزی   های است که موجب تقویت دالبه آن طیف از مدلول

کننده  اند؛ عناصر مفصلاین گفتمان گردیده  ای همچون،بندی 
اسالمی،   انترناسیونالیسم  شیعه،  فقه  مقررات،  و  قوانین 

ای به نام جنگ و بازسازی گفتمان  گرا، عارضهروشنفکران بومی
می. در این جا به آن دقایقی اشاره داریم که به ایدئولوژیک اسال

می قدرت  از  برخورداری  سبب  به  که  کسانی  فوکو  توانند  قول 
بهشیوه  را  جهان  شناخت  برای  خودشان  گفتمانی  های  طرزی 

انگاره دهند،  معنادار  اشاعه  )یا  جهان  شناخت  برای  غالب  های 
های ظامها موجد »نکنند و همین انگارهساختن آن( را ایجاد می

ها سپس به مرجعی برای [. که این نظام45شوند ]حقیقت« می
می  هنحو تبدیل  ما  رفتار  و  دیگرتفکر  بیان  به  توهم   گردند؛ 

وجود می»جایگاه  به  ما  برای  را  فاعلیت ذهن«  از  های  تا  آورند 
مان را به اجرا در  ها انواع معنا را برسازیم و رفتارهایآن جایگاه

مشهور فوکویی اشاره داریم که    هبه این گزارآوریم. در این جا  
 [. 6آورد]قدرت، دانش را به وجود می

 

 کاریزمای امام 
نظریه میشریعتی  دست  به  کاریزما  رهبر  از  جالب  دهد ای 

نظری با  منطبق  زیادی  حد  تا  وبر]  هکه  از    [36کاریزمای  است. 
آن برای  شریعتی،  جامعنظر  هد  ایده  هکه  به  خود   فآل  متعالی 

  هبری( ضروری است. شریعتی براساس یابد، »امامت« )ر  دست
کند. نوع  این مقدمه، دو نوع اساسی سیاست را از هم متمایز می

نامند؛  تیک« می  را»پلیشود که آنمدرن یافت میاول در غرب  
شود که شود»سیاست« نامیده مینوع دوم که در شرق یافت می

ضمنی و  معنای  تربیت  در»پلیاش  است.  تیک«،    هدایت 
  هو در زمین امور کشور است هاش زمامداری و ادارحکومت وظیفه
اصالح آگاهی   هرگونه  ارتقای  طرز    اجتماعی،  اصالح  عمومی، 

هیچ مردم  اخالقی  وضع  بهبود  و  جوانان  مسئولیتی فکر  گونه 
»سیاست« در  برعکس  مفهوم  ندارد.  با  در    که  شریعتی  سازی 

مت وظیفه دارد که مردم را از  ست، »حکومورد»اُمت« سازگار ا
و اجتماعی  وضع  ای که اکنون دارند به  روحی، اخالقی، فکری، 

اجتماعی و  فکری،  اخالقی،  روحی،  ندارندوضع  که  باید    -ای  و 
باشند ]  -داشته  کند.«  به22منتقل  برای  [.  وی  منظور  همین 

ر دو  از  ترکیبی  ایران  مثل  و    -هبرکشوری  کاریزماتیک  یکی 
کرد. را توصیه می  ها« مردم اما نه پاسخگو به آننتخبیکی»م

برگیرند در  که  امامت،  و  امت  کتابش  در  او  بیش  هاو  افکار  تر 
نظری  هدربار بر  است،  امام   هرهبری  مقام  در  کاریزماتیک  رهبر 

کند که نه»منصوب« است و نه»منتخب« و نه حتی از  تکیه می
می تعیین  پیامبر  شریع22شود]طرف  زعم  به  یک  [.  امامت  تی، 

آن خود امام    ی است، ناشی از ماهیت شخص که منشاحق ذات
خارجی   عامل  نه  نه    ̒انتخاب  ̓است  غیاب  22]  ̒ انتصاب  ̓و  در   .]

ی مردم انتخاب کرد، بلکه کاریزماتیک، رهبر را نباید با را  رهبر
باشد که مورد وثوق مردمند؛ رهبر نیز   ̒ خبرگانی  ̒ منتخب   ̓او بابد 

به »اصول هدایت« است  متعهد  بلکه  نیست،  پاسخگو  به مردم 
می برکه  را  جامعه  بهبایست  اصول  آن  هدفاساس  های سوی 
 [. 23اش حرکت دهد]متعالی

کاریزما    هو پیوند آن با نظری  57انقالب    هدر این جا و دربار
چرا  می کرد؛  مطرح  را  سوالی  بیشتر    57انقالب  توان  که 

لوژیکی ای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود، شکل ایدئومطالبه
گفتمان    کامال هژمونی  موجب  و  گرفت  خود  به  مذهبی 

تعیین  نقش  گرفتن  نظر  در  بدون  گردید؟  اسالمی   ایدئولوژیک 
به این پرسش پاسخ داد. در خمینی[، نمی  اهلل  ]آیت  هکنند  توان 

آیت شخصیتی  خمینی    اهلل  واقع،  همان  اسالمی  انقالب  برای 
است که لنین برای انقالب بلشویکی، مائو برای انقالب چین و  

می عامل  دو  بود.  کوبا  انقالب  برای  تعیینکاسترو  نقش    تواند 
گسترد  محبوبیت  و  نخست،    هکننده  عامل  کند.  روشن  را  امام 

به سادشخصیت،  زندگی  با    هویژه  سازش  از  خودداری  و  وی 
شیط سیاست آن»ظالم  بیشتر  که  کشوری  در  است.   ان صفت« 

به سر می    برند، امام زندگی ریاضتمدارانش در آسایش و رفاه 
مردم رفاه مادی    های همچون صوفیان داشت و مانند تودمنشانه

سیاسی آن هزار چهره،   ای که رهبرانچندانی نداشت. در جامعه
زدو  پرست  اهل  خویشاوند  و  اصالحبند  بودند  های  ،  ناپذیری 

هنگامی حتی  را،  سازش  هرگونه  رد    سرسختانه  بود،  الزم  که 
خواهد  می اعدام  هم  را  خود  فرزندان  حتی  که  بود  معتقد  کرد؛ 

خدا«    کرد اگر مستحق چنان مجازاتی باشند؛ و همچون»مردان 
وجوی قدرت ظاهری بلکه در پی اقتدار معنوی    که نه در جست

می عمل  دهههستند،  در  همچنین،  بکرد.  که  داشتن ای  ه 
و ناسازگار    مدارانی بدگمان، سست  سیاست عنصر، فاسد، بدبین 

قدم و   معروف بود وی همچون فردی درستکار، مبارز، پویا، ثابت 
مهم همه  فساداز  او    تر  خالصه،  گذاشت.  میدان  به  پای  ناپذیر 

فره و  انقالبی  رهبری  که    چونان  آمد  صحنه  به  هنگامی  مند 
 سیار مغتنم و مقتضی بودند. شمار ولی ب چنین رهبرانی اندک

تبیین عامل  برجست  هکنند  دومین   اهلل   ]آیت  هجایگاه 
به او  هوشیاری  گستردهخمینی[،  طیف  رهبری  در  از ویژه  ای 

س شانیروهای  عالی  رهبر  است.  اجتماعی  و  انقالب  یاسی  ن 
ارزی،  مندانه و پیروی از سیاست درست هم اسالمی با دفاع قدرت

هایی که های گوناگون اجتماعی را با خود همراه کرد؛ گروهگروه
سال در انتظارش بودند، قلمداد    هایبخش که سال  او را رهایی 

خردهمی دیدگاه  از  نه  کردند.  وی  قسم   بورژوازی،  دشمن  تنها 
مالکیت  هخورد حافظ  بلکه  ارزش  دیکتاتوری    هایخصوصی، 
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به بازاریان  و  طبق  سنتی  بود.  فشار  تحت  نیز   هشدت  روشنفکر 
می روحانیتصور  وجود  با  وی  که  ناسیونالیست    کرد  بودنش، 

 مبارز و سرسختی است که با رهاکردن کشور از شر امپریالیسم 
مل خواهد کرد. به  داخلی، رسالت مصدق را کا خارجی و فاشیسم
کارگران   عالدیدگاه  مردمی  رهبر  یک  او  به    قهشهری  مند 

انتقال    اجتماعی، توزیع   برقراری عدالت قدرت از  مجدد ثروت و 
روستایی، او مردی بود    هاینظر تودهمندان به فقرا بود. به  ثروت

و  که می راه، مدرسه  برق،  آب،  نعمت زمین،  از  را  آنان  خواست 
چیزهایی  -درمانگاه تا  همان  بود  نتوانسته  انقالب سفید  مین که 

رسید  نظر میمردم نیز به  هکرد. از دیدگاه همبرخوردار می  -کند
می انقالب او  روح  به  و    خواهد  امید  و  بخشد  عینیت  مشروطه 

انقالب که  را  به  آرزوهایی  برآورده نکرده پیشین  اما  آورده  وجود 
 [. 1بود، دوباره زنده کند]

 

 ها ارزی میان خرده گفتمانهم هانقالب و رابط

اساسی  چنان شرط  باشیم،  آموخته  موفه  و  الکالئو  از  که 
میان »دال  و ظهور  بروز  انقالب،  شدن  که    پدیدار  است  تهی« 

انفجار   نشان انباشت  برآورده  گر  مطالبات  جامعه    آمیز  در  نشده 
البته شکننده در  است. در جریان انقالب نیز ائتالفی گسترده و 

رابط با    هم   هقالب  سنتی  و  مدرن  نیروهای  میان  ارزی 
اهداف ایدئولوژی ابتدا  نیروها،  این  گرفت.  شکل  متفاوت  های 

یگانه نفوذ کلی  قطع  استبداد،  برداشتن  میان  از  مانند  ای 
مانند   مدنی  نهادهای  تقویت  قدرت،  محدودسازی  بیگانگان، 

آن امثال  و  میشوراها  دنبال  ترکرا  با  نهایت  در  ولی    کردند 
گزار قالب  در  گفتمان  بههبرداشتن  برود«  باید  محور  »شاه  مثابه 

تردید،  ها نمود یافت. بی ها و ائتالفگفتمان هاصلی مطالبات هم
های ارزی بین گفتمانبه دلیل سیاست هم    توفیق نظام اسالمی

بدیل  وی دیگر کاریزمای امام نقشی بی  مختلف از سویی و از س
سو اسالمی از یک    ایدئولوژیک  مانرا در این مهم ایفا نمود. گفت

ها بود  تمامی عناصر مترقی و انقالبی سایر گفتمان هبازتاب دهند
ها را  و از سوی دیگر، دقایقی فراسوی نظام اندیشگی سایر گروه

به دو،  این  بر  افزون  نیز  و  بود  داده  انعکاس  خود  هم در    علت 
بود  توانسته  جامعه،  بر  مسلط  حقیقت«  »نظام  با  آن  در    خوانی 

 ها منزلتی استعالیی کسب نماید.  میان سایر گفتمان
هم ارزی  هم  سیاست  محصول  انقالب  این  واقع،   ه در 

ت  فتمان مدرنیسم غربی بود که در هیاگ طبقات اجتماعی بر ضد
گذاشت و همچنین در بطن  دولت خودکامه خود را به نمایش می

به همجامعه  توافق  مورد  و  گفتمانی  امری  و    هاگروه  هصورت 
به بود.  گرفته  قرار  طبقات  و  هم  احزاب  دلیل   خرده   ههمین 

و برنامهها، ایدئولوژیگفتمان ر در انقالب  های سیاسی متصوها 
اسالم داشتند:  لیبرال  حضور  مذهبی،  دموکرات   گرایان،  های 

غیردموکرات هم  های  و  اندیشه  همذهبی،  احزاب  ها  انواع  و 
که بین  . در این مقطع، یعنی تا زمانیلنینیستی و ...    -مارکسیت

ارزی برقرار بود، همگان از جمهوری اسالمی    هم  هها رابطگروه
بر  تصوری کم و  داشتند  یکسان  چنین وبیش  آرای مردم  اساس 

سرشت   که  آنجا  از  و  بعدی  مراحل  در  گرفت.  شکل  نظامی 
میا  هاگفتمان اختالف  مرور  به  آنان،  ست،  اهداف  و  نیروها  ان 

سازی    توان فرایند طرد و غیریتمنازعه و رقابت و یا آنچه می
 های مختلف آغاز شد. در میان گرایش

دهند نشان  که  بوردیو  از  قولی  نقل  گفتمان   قدرت  هبا 
ارزی است این بخش را به    نوایی با سیاست هم  مذهبی در هم

م »زبانیپایان  تا  بریم؛  و  به  مذهبی  آن  ایدئولوژیکی  ثیرات 
هم که  دارد  اشاره  آن  گروه  هحقیقتی  با  راحتی  به  افراد  و  ها 

برقرار می زبان همارتباط  با  زیرا مذهب  ها سخن گروه  هنمایند. 
]می شدن[.  44گوید.«  هژمونیک  چگونگی  بحث  ادامه    در 

سیطر و  اسالمی  ایدئولوژیک  کمک   هگفتمان  با  را  فضا  بر  آن 
فصل کنند  عناصر  قرار   هبندی  واکاوی  مورد  گفتمان  این 

دهیم. می
 

 : گفتمان ایدئولوژیک اسالمی و عناصر مفصل بندی کننده آن2شکل

 
منبع: نویسنده
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 دال مرکزی 
 میالدی،  بیستم قرن نیمه تا نوزدهم قرن اواخر از

فعالین متفکرین   تلقی توسعه معیار را غرب ایران، سیاسی و 
 در  عقیده  این  به تدریج  بعد به  بیستم قرن  نیمه  از کردند، امامی

 دنباله  نتیجه ایرانی، جامعه  انحطاط  و  فساد  که  شد  پیدا  ایران
 تمایالت  فکری زمینه که بود اینجا در و  است از غرب روی

این پدیدار اسالمی بر  گفتمان    شد.  مرکزی  دال  اساس، 
در   گفتمان  این  شدن  هژمون  موجب  که  اسالمی  ایدئولوژیک 

گفتمان سایر  حوزمقابل  ایدئولوژی   گفتمان  ههای  شد،  گونگی 
دال مقابل  در  دال  این  بود.  قبلی    اسالمی  گفتمان  مرکزی 

های فضایی کشور غربی( خواهان جهت دادن سیاست   )مدرنیسم
 اسالمی بود.   هگیری امت واحد ر جهت ایجاد شکلد

 

 بندی کننده  عناصر مفصل
دربار که  اسالمی    مفصل   هآنچه  ایدئولوژیک  بندی گفتمان 

می عنوان مطرح  تحت  دورکهایم  امیل  ناب  تحلیل  یادآور  شود 
اجتماع معنوی صادق است و نیز در این   هعنوان هست مذهب به

بعدی دارد«، صرفاعتقاد  وجود  دین  در  ابدی  »عنصر  که    اش 
نماد در  که  تغییراتی  از  شعائ  نظر  میپردازی  صورت    گیردرش 

مراسم جمعی خود را   ها و جوامع نیاز دارند مدام با آیین هزیرا هم
ای معرفتی [. در این معنا، دین صرفا آموزه7یید و تجدید کنند]تا

نیست، بلکه یک »روش بسیج روحی و معنوی، روش استخراج،  
هدایت  فعال و  انرژی  سازی  نهفتکردن  نیز    ههای  سیاسی« 

نمونه ]هست.  سیاسی  اکتیویسم  از  عالی  مهم50ای  ترین  [. 
مرکزی و طرف   این گفتمان که دال  هبندی کنند  عناصر مفصل

آن میفضایی  تقویت  ارا  بودند  عبارت  قانونکردند،  و  ز:  ها 
  گرا، بازسازی گفتمان نظامشیعه، روشنفکران بومی  مقرارت، فقه
 اسالم، اینترناسیونالیسم انقالبی و جنگ.  سیاسی صدر

 

 قوانین و مقررات 
مهم مفصلقوانین  عنصر  کنند  ترین  گفتمان   هبندی 

دال مرکزی و ظرف فضایی   هایدئولوژیک اسالمی و تقویت کنند
نویس   رو، تدوین یک پیشآن، یعنی »امت اسالمی« بود. از این

قانون قانون  از  با  آن  جایگزینی  برای  جدید    ی اساس  اساسی 
بهمهم  ش1906/1285 انقالب  از  پس  وظیفه  شمار  ترین 

گفتمان    هرفت. در دوران جمهوری اسالمی با توجه به سلطمی
اندیش  ایدئولوژیک و    هاسالمی  یافت  قانون بسط  بر  تفوق شرع 

تطبی نیز  و  احکام شریعت  از  قوانین  استخراج  ق قوانین ضرورت 

این اساس، قانون  موضوعه با شریعت مورد تاکید قرار گرفت. بر  
اراد تشریعی خداوند که برای وصول انسان به    هعبارت است از 

احکام شرع بیان شده   کمال و سعادت دنیوی و اخروی در قالب
 اهلل خمینی[ بر این اساس در تعریف الگوی حکومت ]آیت  است.  

»حکومت است:  کرده  معرفی  قانون  حکومت  را  آن    اسالمی 
قانون حکومت  اساسی    اسالمی،  فرق  است.  مردم  بر  الهی 

های مشروطه و جمهوری در همین حکومت اسالمی با حکومت 
این در  ایناست.  در  یا شاه  نمایندگان مردم  به  ها  گونه رژیمکه 

در صورتیگذاری می  قانون اسالم  پردازند،  در  تشریع  اختیار  که 
است  به یافته  اختصاص  متعال  فرمان خداوند  یا  اسالم  قانون   .

   [.«19ام دارد ]، حکومت نافراد و بر دولت اسالمی هخدا بر هم
به    هاندیش اعتقاد  از  موضوعه  قانون  بر  شریعت  برتری 

اسال  جامعیت  و  خداوند  برتری  و  نیازهای سیادت  به  نسبت  م 
ضمیم به  عقل  همختلف  نقصان  به  احتمال    باور  و  بشری 

گیرد. شریعت از این  اثرپذیری آن از هوا و هوس، سرچشمه می
فوق منبع  از  که  نشا  لحاظ  میبشری  متات  و  گیرد،  منافع  از  ثر 

عالوه همزمان به دو بُعد مادی و  هوا و هوس بشری نبوده و به
وی و اخروی او توجه دارد؛ بنابراین،  معنوی انسان و سعادت دنی

بی  قانون  می  تنها  محسوب  نقص  و  قانون  عیب  اعتبار  و  شود 
بر این اساس    بشری در گرو موافقت با آن است. امام  هموضوع

مخالف بی  قانون  یکسره  را  اسالم  میبا  تلقی  و  اعتبار  کند 
با  می انفسهم«  به  الزامو  بما  »الزموهم  طریق  از  »ما  نویسد: 

اساسی]مشروطه[ در نظر    کنیم، نه اینکه قانونایشان بحث می
ما تمام باشد، بلکه اگر علما از طریق قانون صحبت کنند، برای  

قانون متمم  دوم  اصل  در  که  است  خالف    این  قانون  اساسی، 
ماییم و   القانون«  قرآن را از قانونیت انداخته است و اال»مالنا و 

اساسی    قرآن باشد ولو قانونهرچه موافق دین و    م،قانون اسال
 [.« 34المللی باشد، با آن مخالفیم] باشد، ولو الزامات بین
هنگامی سال    بنابراین  در  کشور  اساسی  قانون   1358که 

مدرنیسم بود را    تر اصول مترقی که دارای منشااجرایی شد بیش
شدت  های بهطور کلی بازتاب گرایشکرد، این قانون بهنفی می

باور گفتمان ایدئولوژیک اسالمی است. در این    مگرا و مرد  کلی
قانون حاکمیت از آن خداست و از آن مردم نیست، اگرچه فرض 

و    2ها مسئول سرنوشت خود هستند)اصول  بر این است که آن
مجلسی است که اعضایش    همقننه بر عهد ه(. هرچند اعمال قو6

ق نمایندگان منتخب مردم هستند، اما حق تشریع منحصرا متعل
خدا انگار58و    2ست)اصول  ا  به  اساسی  قانون  واقع،  در    ه(. 

همین قانون،    107کند: بنابر اصل  فقیه« را نهادینه می  »والیت
شود. اما او  اسالمی به رهبری کشور منصوب می  ترین فقیهعالی

خود از سوی مردم   ه»منتخب« مجلس خبرگان است که به نوب
نظام انتخاب می برای رهبر  اساسی  قانون  اساس،  این  بر  شوند. 
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در نظر میاقتدار گسترده را  »تعیین سیاستای  کلی گیرد.  های 
های نظام جمهوری اسالمی«، »نظارت بر حسن اجرای سیاست 

گانه«، بر    و »حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه  کلی نظام«
رئیس  هعهد عزل  محکومین،  بخشش  و  عفو  شد.  گذاشته    او 

ریاست حکم  تنفیذ  مردم  جمهور،  انتخاب  از  پس  از   جمهوری 
دیگر وظایف رهبر بود. رهبر همچنین فرماندهی کل قوا، اختیار 
اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها، تعیین فرماندهان نظامی و  

ملی را برعهده داشت. افزون بر    همچنین تشکیل شورای امنیت
خارج از ساختار رسمی  این، اختیار داشت مقامات ارشد دیگری را 

رئیس   سیما،  و  صدا  سازمان  رئیس  جمله  از  کند؛  تعیین  دولتی 
ائم رو   هدفتر  رئیس  جمعه،  تعیین  روحانی،  جدید  نهادهای  سای 

و همچنین    که جایگزین بنیاد پهلوی شده بود  بنیاد مستضعفان
روزنام دو  در  خود  نمایندگان  کشور  ه تعیین  و    مهم  اطالعات 

نگهبان   شورای  میکیهان.  قانون نیز  با  مغایر  قوانین    توانست 
نامزدهای   صالحیت  همچنین  و  کند  ملغی  را  شرع  یا  اساسی 

عمومی مجلس  -مقامات  نمایندگان  جمله  بررسی    -از  مورد  را 
دهد] قانون2قرار  سایر  اساسی  قانون  از  غیر  و  [.  نهادها  ها، 

تقویتسازمان هم  انقالبی  ظرف    هکنند  های  و  مرکزی  دال 
گف این  قوانین؛  فضایی  این  تصویب  با  بنابراین  بودند.  تمان 

هم در  کشور  جغرافیایی  کالن،  قانون  ه مرزهای  و  خرد  های 
مرزهای عقیدتی اسالمی تعریف شد و حدود و ثغور کشور فراتر  

زمین در  گردید.  اطالق  اسالم  جهان  کل  به  ملی  مرزهای   ه از 
ولی    امبر، امام ، پیخدا  حقوق مالکیت: نفی مالکیت خصوصی،  و 

وجه   در  ندارد.  وجود  خصوصی  مالک  و  هستند  مالک  فقیه 
نیز، دقیقا  هاقتصادی برنام در جهت عکس    انقالبی این گفتمان 

حالی در  بود.  قبلی  سرمایهگفتمان  اقتصاد  از ارد  که  یکی  ی 
مفصل اصلی  گفتمان   عناصر  بود،  مدرنیسم  گفتمان  بندی 

زمین در  اسالمی  مدل  هایدئولوژیک  سیاسی  برنامه اقتصاد  از    ی 
 [.  43ریزی دولتی اسالمی را به اجرا گذاشت]

 

 فقه شیعه 
مفصل  فقه عنصر  دومین  کنند  شیعه  گفتمان   هبندی 

ظرف  تقویت  موجب  که  بود  اسالمی  آن    ایدئولوژیک  فضایی 
واحد امت  فقه  اسالمی  هیعنی؛  به  گردید.  در  شیعه  خاص  طور 

نگارش کتاب حکومت  خمینی متبلور شده که با  های اماماندیشه
گیری نظام اسالمی را در مقابل    [ چارچوب شکل1342اسالمی]

اسالمی را    غربی تعریف کرد و در آن اندیشه امت  مدرن  دولت
در   آن  کانون  که  اسالمی  نظام  شیعه،  فقه  در  داد.  قرار  محور 

دار  و  بود  می  ایران  شناخته  و  االسالم  سیاسی  لحاظ  به  شد، 
تا جهان  العمل دستور  هکنند  میناداری  کل  برای  یکپارچه  های 

ولی  و  بود  هم  اسالم  در  حاکمیت  هفقیه  اسالمی  سیاسی    بالد 
شیعه و چگونگی تاثیر آن    شناسی فقه  داشت. بنابراین در دیرینه

سیاسی فضا باید گفت که فقه شیعه تنها در این دوره  بر ساخت  
ساخت تولید  می  مدعی  فضا  مرحله سیاسی  این  از  قبل  گردد؛ 

ایفای نقش میفقط   دولت  نقد  و  قالب مشروعیت  این  در  کرد. 
 نون چهار مرحله را طی کرده است.فقه از آغاز تاک

دور  همرحل یا  صفویه  دولت  تشکیل  از  قبل  موسوم   هاول؛ 
به»عصر حضور امام معصوم«/ موضوع مهم در این دوره کناره  
گیری از حکومت بود. در این مرحله تالش شیعه برای تأسیس  

غیبتقاعده  چارچوب شروع  از  استنباط پس  و  فهم  برای  -مند 
می  329کبرا) آغاز  به34شود]ه(  فقهای  [.  نظریات  کلی  طور 

شکل است که، داری بدینشیعه در رابطه با امر حکومت  هبرجست
داری حق امام زمان و بنابراین انسانها حق مشارکت و  حکومت

 [. 10تشکیل آن را ندارند ]
فقه شیعه، دوران صفویه   دی در تحول بع هدوم؛ مرحل همرحل

جدیدی شد  هبود. فقه سلطانی شیعه با استقرار صفویه وارد مرحل
دستگاه   با  همکاری  مشروعیت  آنو  شکلی سلطنت،  در  هم 

عنوان محدود، به نهاد سلطنت منتقل شد. در این دوران تشیع به
مشروعیت اصلی    عامل  عنصر  و  حاکمیت  به    هویتبخشی 

این از  شد.  طرح  چهرهایرانی  تشیع  و رو  یافت  ایدئولوژیک  ای 
کرکی  به محقق  درآمد.  صفوی  دولت  رسمی  مذهب  شکل 
مشروعیت    940  -870) طهماسب،  شاه  دعوت  پذیرش  با  ه( 

سلسل برای   هدینی  الزم  نظری  بنیان  و  کرد  تضمین  را  صفوی 
به شیعه  سیاسی  زندگی  در  فقیه  نائحضور  امام  عنوان  ب 

 [. 21و  34ن)عج( را تدارک دید]زما

دور سوم؛  برخالف   همرحله  سیاست:  در  دخالت  قاجاریه/ 
دولت بود، در این دوره نهاد دین و    صفویه که تفوق از آن  هدور

تفوق   هاند. این امر در ساینهاد سیاست دارای توازن نسبی قدرت
گفتمان اجتهاد بر رقیبان اخباری و صوفی موجب گسترش ابعاد 

و  کاشف  الیتسیاسی  جعفر  شیخ  آثار  در    -1156الغطاء)  فقیه 
نراقی)1228 مالاحمد  و  ترتیب  1245ه.ش(  این  به  شد.  ه.ش( 

اجتماعی    هایقاجار، زمینه  ههای ایران با روس در دورکه، جنگ
حکومتتازه کنترل  در  روحانیون  قدرت  افزایش  برای  ها ای 

های شاه برای بسیج مردم علیه لشکرکشی  فراهم آورد. فتحعلی
با   داشت. مجتهدان  نیاز  روحانیون  و حمایت  پشتیبانی  به  روس 
مردم،   و  برخاستند  شاه  حمایت  به  روس  کفار  علیه  جهاد  حکم 

بهبه را  روستاییان  به  خصوص  جنگ  در  او  دعوت    نفع  جهاد 
دور در  به  فتحعلی  هکردند.  که  کسی  نخستین  صورت  شاه، 

و به را  مضبوط  این بحث  اصولی  و  به  طور جدی  و  کرد  مطرح 
پاره و  حدیث  نوزده  صریحااستناد  اخبار،  و  آیات  غیبت   ای  در 
کشور و  حکومت  حق  آن  امام،  از  را  دانست،    داری  عادل  فقیه 
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آیت    مال بود.  نراقی  والیتاحمد  کتاب  در  خمینی  فقیه   اهلل 
تنهااسالمی«    »حکومت مورد    نه  احادیث  و  او  نام  به  چندبار 

 [. 3کند]میاستناد او اشاره و استناد 

های  ترین ویژگیمهم ارم؛ دوران انقالب اسالمی. چه مرحله
این مرحله عبارتند از: تشکیل حکومت: بحث تشکیل حکومت از  

به بعد با نوشتن کتاب حکومت اسالمی امام خمینی آغاز    1342
گردید؛ تئوری والیت فقیه در این دوران به صورت کامل شکل 

تنوار و  فضا    هگرفت  تولید سیاسی  فقیه شیعه متصدی  سیاسی، 
ومت شاهنشاهی  شود؛ امام در کتاب خود ساخت سیاسی حکمی

برد ان سیاسی  با این کتاب پایه تئوریک گفتم  را زیر سوال می 
  گیرد.ایدئولوژی سیاسی شکل می

 

 گراروشنفکران بومی
کودتای   از  پس  واقع  ناکامی  1332مرداد    28در  و 

ایرانی  تح   روشنفکران  آنها  از  بسیاری  دموکراسی،  تحقق  ت  در 
به تا کودتا  از  حاصل  سرخوردگی  و  غرب  روشنگری  جریان  ثیر 

ستیزی در  گیری زبان غرب  گرایی روی آوردند و در شکل بومی
اندیشهتا  50و   40های  دهه تحلیل  بودند.  اصلی ثیرگذار  های 

آن اسامی  که  ایرانی  مهم  میروشنفکران  ادامه  در  نشان  آید  ها 
-غربی می  دهد که چگونه این روشنفکران به اصطالح ضدمی

کامال اندیشه  توانند  مشهورترین   هایپذیرای  باشند:  غرب 
دال تقویت  به  که  انقالب  از  پیش  گفتمان    متفکران  مرکزی 

ایدئولوژیک اسالمی و در ادامه موجب تقویت ظرف فضایی این 
ل آل احمد، علی  گفتمان شدند عبارت بودند از: احمد فردید، جال

تبارشناسی   اردکانی.  و  نراقی  احمد  شایگان،  داریوش  شریعتی، 
این جنبش در اندیشه و فرهنگ سیاسی روشنفکران ایرانی، در  
سنت غربی و نیرومند ضدروشنگری ریشه داشت که از میستر و  

رسد.  هردر به نیچه و هایدگر و نیز اشپنگلر، یونگر و اشمیت می
ع غربی  نویسندگان  نوعی    امه این  دستخوش  را  غرب  پسند، 

اند که سرنوشتی بس تاریک را  بحران معنوی نهایی ترسیم کرده
کشد. این جنبش خود را یک پروژه بازسازی اجتماعی  انتظار می

می تعریف  هدفرادیکال  که  دستکند  مناسبات   اش  به  یابی 
یک   استقرار  طریق  از  موارد(  بسیاری  در  )و  عادالنه  اجتماعی 

وخروش افکار   تر این جوشطبقه است. اما عامل مهم  بی  هجامع
ضد اصالت  تندرو  جنبش  این  شاید  آن  بدون  که  جویانه   غربی 
غربی است که ایران در    هخاص مدرنیت  ه گرفت، تجربریشه نمی

سیاست غرب  قالب  حمایت  مورد  و  سکوالر  مدرنیزاسیون،  های 
کودتای نظامی  یک    شاه از سر گذارنده است. رژیم شاه پس از

  ه به قدرت بازگشت و به یک دهه تجرب  1332قهرآمیز در سال  
امیدودم و  این رژیم، یک    کراتیک  آن پس  از  داد.  پایان  بخش 

آمد که در مقابل آمال ایرانیان  شمار میبه "بیگانه" هنشاند دست
دموکراتیک و مدرن بر مردم تحمیل   ه برای رسیدن به یک جامع

بود. مهم از همشده  نوعی  تر  بروز  باعث  که  بود  ه همین عامل 

بر این    شد و صرفا  "غرب"اعتمادی نسبت به  حس نفرت و بی
فلسفه  پذیرش  برای  صحنه  که  بود  ضدمبنا  تندرو    های  غربی 

شد.   ایدهآنآماده  این  همچون  که  که  تلقی    "حل  راه"ها 
بودند، اما  ای محصول اشدند، خود تا اندازهمی یدئولوژیک غرب 

سیاست  به  نهایتا از  تودهخیزابی  حول    های  که  شدند  بدل  گیر 
پیچید ریشه  اصالت  هفکر  به  بازگشت  و  ایرانیجویی    -ها 

 [.  33اسالمی تحول یافت]

چهرهمهم که  ترین  تاریخ هب  "آلمان  هفلسف"ای   خصوص 
مندی هایدگری را به ایران    های مربوط به اصالتگرایی و ایده

توان  که می  (. کسی1291  -1373)معرفی کرد، احمد فردید بود  
آل نراقی،  جمله  از  بعدی  دگراندیشان  استاد  را  رضا    او  و  احمد 

گوید، هایدگری داوری نامید. هایدگری که فردید از او سخن می
تفسیر می اسالم  با  را  است: »هایدگر  یگانه متفکری ویژه  کنم. 

ا هایدگر  است،  اسالمی  جمهوری  جهت  در  حتی  که  او  ست.« 
آلمانیشبه  اریخی را نیزحوالت ت رنگ و    کم  رغم مبادی فکری 

آموزگار معاصر تفکر را   گوید: »هایدگربیند و میاهمیت می  کم
دانم.« از نظر فردید: »زمان هایدگر  سخن می  خمینی هم  با امام

و  به زمان  کتاب  در  هایدگر  است.  موعود  مهدی  زمان  من  نظر 
وجود تفسیر می هایدگر نظر  به  .کندوجود زمان باقی را به رواق 

برای حقیقت پریروز و   علم و صنعت حجاب اکبر و اصغر است 
به عدم  پس ای کند. در مرحلهتعبیر می  فردا. هایدگر حجاب را 

از نظر    [.26]  .«رودشود، حقیقت از بین میکه وجود حجاب می
دور  2500هایدگر   و  است  قارعه  عصر  غرب  تاریخ    هسال 

از نظری فردید  امام  -سیاسی  هنهیلیسم.  یعنی    حکومتی  خمینی، 
می  والیت دفاع  بهفقیه  هم  را  آن  اما  تفسیر   کند،  خود  سبک 

ِوالیتمی و  واَلیت  کند  از  را  تفکیک می  فقیه  در  فقیه  که  کند 
 اینجا مجالی برای واکاوی این تفسیر نیست. 

  -1348احمد)آل    اندرکاران این پروژه جالل  از دیگر دست
کسی1302 است؛  عمده(  نقش  دریافتکه  انتقال  در  های ای 

پروژه و  اصالتفردید  گفتمان  به  هایدگری  شیع  های    همندی 
آل  -ایرانی داشت.  غرب   اسالمی  کتاب  انتشار  با    احمد 
سایه    1340  هانداز روشنفکر ایرانی در ده  ( بر چشم1341زدگی)

به تالش  در  و  مدرنی افکند  یک  بیان  اسالمی    -محلی  هتمنظور 
عنوان طرحی برای دگرگونی اجتماعی انقالبی در ایران، نقش  به

فاصلعمده در  او  کرد.  ایفا  مهم  های  کتاب  دو  در  نگارش  اش، 
غرب و  روشنفکران  خیانت  و  ریشه  خدمت  غربزدگی،    های 

جنبش تا  را  ایرانزدگی  نوزدهم  قرن  اواسط  روشنفکری    های 
تماعی  اج ای سکوالریسم، پیشرفت  هدنبال کرد. او ترویج اندیشه 
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های  غرب گرا را مورد توجه قرار داد و نشانهسیاسی  های  و نظام
زدگی  ماشین  نامید.  زدگی«  را»ماشین  بیماری  این  جهانی 

جنون   و  نیهیلیسم  از  بهترکیبی  که  است  بومی  فناورانه  صورت 

سراسرِ"غرب"در در  طاعون  مانند  و  کرده  گسترش    رشد  گیتی 
هایدگر است   هاحمد با عباراتی که یادآور این گفت ل  یافته است. آ

هممی ایدئولوژی"هاایسم"این  هنویسد»  راهو  بهها  سوی هایی 
زدگی با    غرب  ،اند«. در آغاز این اثرکردنمتعالی ماشینی    قلمرِو
»مجموععبارت است:  شده  تعریف  زیر  در   ههای  که  عوارضی 

اندیش روش  و  تمدن  و  فرهنگ  و  نقطه  هزندگی  از  مردمان  ای 
گاهی و بی    عنوان تکیهعالم حادث شده است بی هیچ سنتی به

یابنده تحول  مدرج  ]هیچ   » آل4ای.  نظر  از    غرب"احمد    [. 

و   "زدگی بود  کرده  مبتال  را  غرب  که  است  بیماری  نوع  یک 
به آن قرار دارد. ایران  اینک از طریق شاه، ایران در خطر اب تال 

تی مشابه  باید در مقابل گرفتار شدن این بیماری روحی و سرنوش

وجوی جست  "کلی  هل[. کار آل احمد که به مسئ33مقاومت کند]

یافتن روح برای  واژگان  شمربوط می  "انسان مدرن  از  یکی  ود، 
گفتمانِ   بعدا  ایدئولوژیکاساسی  که  زد  سکه  را  در   اسالمی 

 صورت نیروی هژمون درآمد.  ایران بهسیاسی  هآیند هعرص
بود،    1340  هروشنفکری ده  هاحمد با نفوذترین چهر  اگر آل

شریعتی) ده1312-1356علی  بر  و   1350  ه(  داشت  سیطره 
اندیشه و  کامال  هایافکار  قالبی  در  را  خود  و    پیشینیان  ساخته 

اسالم که  بود  شریعتی  این  کرد؛  عرضه  در    پرداخته  را  شیعی 
های ک ایدئولوژی انقالبی مدرن که بعدها یکی از مدلولقالب ی

  گفتمان ایدئولوژیک اسالمی شد را عرضه کرد. شریعتی روایت
در کوران   هاسالمی بود که نیازهای یک جامعگر نوعی گفتمان  

می منعکس  را  جامعهتحول  بهکرد.  که  اوای  مردم    زعم  آن  در 
آن    با  کردند و عمیقانادرست ارزیابی می  جریان تحول را کامال

ارائ ه قرائتی هرمنوتیکی از سنت اسالم بیگانه بودند. شریعتی با 
متقاعدکننده تکلیف  انقالب شیعی،  یک  روی  پیش  را  ای 

داد. وی مروج آن مفهومی از  اجتماعی در بستر اسالمی قرار می
بود    اسالم معاصر  درشیعی  آل  که  تلویحا  آثار  شده   احمد  بیان 

دو  فرایندی  شده  بود.  تشکیل  و  روایت    پاره  و  غالب  روایت  از 
جریان  زیرزمینی نیز  روایتو  نگاه  این  اصالت.  فاقد  گر    های 

متافیزیک انعطاف  نوعی  دیدگاه  این  است.  و    تاریخی  پذیر 
خصوص هایدگر  هنیچه و ب  های کهن که در آراتفسیری از سنت

سخت حکمت روحانی به    هارد، بر آن است که باید پوستریشه د
در عرص هدفمند  جستجوی  به  و  شکست  را  مانده    بی  همیراث 

ها را آشکار ساخت. به  های زیرین آن پرداخت و آنانتهای الیه
ایدئولوژی ترتیب،  و    این  کردن  برجسته  با  شریعتی  اسالمی 

  ابزار مدرن ساختن آن اقتدار سنتی قابل احترام، در خدمت  آشکار
-کید مید. در ایدئولوژی اسالمی شریعتی تاگیرسازی قرار می

نظام  کردن  سرنگون  برای  باید  خوب  مسلمان  یک  که   شود 
و با تندروهای سکوالر و روحانیون    ود مبارزه کنداجتماعی موج

گیرند  های انقالبی او قرار میکاری که در مقابل برنامه  محافظه
اندیشه این  اندیشسال ها  بستیزد.  قالب  در  بعد  روشنفکران   هها 

گرای    بومی   هدیگر نیز بسط یافت. احسان نراقی نیز همان پروژ
اسالم روشنفکران  گفتمان  در  سبک    مندرج  همان  به  را  شیعی 

است  تکرار می رادیکال، غربت غرب  این نگرش  کند. محصول 
نراقی در غربت غرب با نوشته  1353که در سال   -منتشر شد. 

غربت و آشیانه    هایدگری و نوستالژی غم  دآور پژواکهای که یا 
»دور که:  داشت  اظهار  بود  و    اقتباس  ه نداشتن  غرب  تجدد  از 

و دیگر ملل    تشبه به غربیان  سپری شده است و برای ملت ما 
دوره فراشرق  بازگردند.«    ای  خو  فرهنگ  به  که  است  رسیده 

می35] را  اردکانی  داوری  رضا  دکتر  فردیدی[.  این   ترینتوان 
ارد نظر  از  دانست.  دورهمجموعه  در  »ما  هم  زندگی  کانی  ای 

تقلید خود رسیده است و ما هم   هکنیم که تمدن غربی به دورمی
تمدن به  مقلد  و  هستیم  به غربی  معنوی  تفکر  از  جهت  همین 

م ترک عادت و گذشت از تقلید  دوریم، زیرا که این تفکر مستلز
این وضع است در  قلبی  ،.  داوری حوالت    تفکر  نیست.«  ما  قلبی 
هم  الجملفی   که  است  داده  تشخیص  را  مشکلی  او،  ه  گنان 

سودای مدرنیته را در   عادت و تقلید در جوامعی که ظاهرامشکل 
اندیشسر می به  ولی  نبرده انتقا  هپروانند،  راه  آن  نیز  دی  اند. وی 

ریشه راه   به  بازگشت  در  را  بهحل  و  اسالمیها  سنت    -ویژه 
می در 39ت]دانسایرانی  که  را  فکری  آبشخور  همین  تکرار   .]

بهسال انقالب  از  بعد  مدلولهای  از  یکی  اصلی  عنوان  های 
داریوش  کارهای  در  را  درآمد  اسالمی  ایدئولوژیک  گفتمان 

می نیز  این شایگان  در  که  آنبینیم  واگویی  بر  مجالی  ها  جا 
 نیست. 
 

 بازسازی گفتمان نظام سیاسی صدراسالم

از   دیگر  مفصلیکی  کنند  عناصر  ک  هبندی  تقویت  نده نو 
گفتمان   بازسازی  اسالمی  ایدئولوژیک  گفتمان  فضایی  ظرف 

از پیشین  بحث  در  بود.  اسالم  صدر  سیاسی  ثیرات  تا  نظام 
گرا در تقویت دال مرکزی ایدئولوژیک اسالمی روشنفکران بومی

به سخن  آن  فضایی  ظرف  معماران  و  به  بخش  این  آمد.  میان 
بازسازی   چند  اصلی  هر  دارد.  اختصاص  اسالمی  نظام  گفتمان 

مفصل عنصر  این  تقویت  در  زیادی  کنند  افراد  گفتمان   هبندی 
آن میان  از  اما  داشتند  نقش  سهایدئولوژیک  اصلی    ها  معمار 

آیت شریعتی،  اسالمی  خمینی  انقالب  آیت  اهلل  مطهری   و  اهلل 
ثیرات این سه نفر  نقش را داشتند. در این بخش به تا  بیشترین

داریم؛   اشاره  اسالم  صدر  سیاسی  نظام  گفتمان  بازسازی  در 
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 1400، پاییز 4، شماره 3دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

  های از مباحث تئوریکال این سه نفر با همدیگر همهرچند رگه
 پوشانی دارند.  

پیش که  مقولهشریعتی  در  آن  از  به تر  بازگشت  های 
اسالمی سخن به میان رفت،   -خویشتن و رجعت به سنت شیعی

-صورت مستقیم و غیرمستقیم از اندیشهثیراتی که بهتاعالوه بر 
های خود های هایدگر و کربن گرفته بود بخشی دیگر از اندیشه

مقاومت به و  انقالبی  ایدئولوژی  وام  ویژه  را  گفتمان    گری  دار 
اندیشه  چپ و  به  هایغربی  حوزمارکسیستی  در  خود   هویژه   از 

هایش وارگی بود. وی در یک رشته از سخنرانیبیگانگی و شی  
به اسالم  که  دست  نام  شد،  منتشر  نوع   شناسی  پانزده  کم 

خرافی، جادو،    بیگانگی را مشخص کرد و مذهب  مختلف از خود
  طبقاتی، عشق  باوری، ماشینیسم، بوروکراسی، نظام   هدشرک، ز

زدگی، پول، تمدن، هدف، جامعه،    پرستی، علم  مانوایمان، قهر
ایده و  انسان  ماتریالیسم  بیگانگی  علل  را  خود  آلیسم  از  ها 

ها  بیگانگی که در این سخنرانی  اصلیشان دانست. شکلی از خود
آن   از  بسیار  آثارش  در  که  بود  مضمونی  اما  بود  نشده  ذکر 

ر بود که منظو  [آسیمیالسیون]سازی«    شد »همسانصحبت می
شریعتی از آن تالش برای »دور کردن خود از تمام خصوصیات 

به ملی  یا  اجتماعی  و  دیگری  شخصی  با  همسانی  با  ]منظور  و 
بر  فائ  [کار  این آمدن  برخورداری   [احساس]ق  و  حقارت خویش 

برتری و  افتخار  احساس  میاز  حس  دیگری  در  که  شود.« ای 
نتیج  که  است  بود،   سازی»خود  همسان  هبدیهی  باختگی« 
بعدها ]آیت کار  اهلل خمینی[ در سخنانش فراوان به  مفهومی که 

ترین وسایلی  شدن« را یکی از شوم  برد. شریعتی فرایند»متجدد
 دانست که غرب برای اغوای شرقیان به پذیرش مدرنیت به می

می لوای»متجددکار  تحت  استعمار  بعد    برد.  بر  افزون  کردن«، 
بسیاربفرهنگی،   مادی  مدرن   عد  دارد.  نیز  را  سازی    مهمی 

گیرد. از می  را در بر  دو   ها و الگوهای مصرف، هردگرگونی سنت
و خودآن داخلی  اقتصاد  بر  قدیمی مصرف  الگوهای  که  کفا    جا 

می بودند،  بهمبتنی  مصرف،  جدید  الگوهای  همراه   بایست 
و تحمیل می وارد  اروپایی  از    شدند محصوالت ماشینی  بنابراین 

شریعت آلنظر  همچون  نتیج   ی  فرهنگی  استعمار  یک   هاحمد 
»بنیادی است: سرمایه  «تر  ضرورت  المللی،    بین   داری  استعمار 

اضافبه برای  بازار  یافتن  می  همنظور  خود،  از  تولید  بایست 
جهان بهره  کشورهای  می  سوم  اینکشی  برای  و  که  کرد؛ 

کند، میبازارهای قبضه  را  تمام سنتشان  ای  بومی  هایبایست 
 [.37کرد]را که سد راهش بودند نابود می

مهم از  متجددبخشی  مسیر  در  نیروها  نیروی   ترین  شدن 
دلیل، شریعتی بخشی از روشنفکران را    همینروشنفکری بود به

انتقاد قرار   با اکثریت مردم بود مورد  به دلیل آنچه که بیگانگی 
های نیرومند دین گرفتن ریشه   نادیده  به خاطرها را  داد و آنمی

کرد  [. شریعتی فکر می25دهد]ها مورد شماتت قرار میدر توده
مسبب این مسئله هستند، بلکه کلید حل آن   نه تنهاروشنفکران  

می فکر  او  دارند.  اختیار  در  نیز  و را  روشنفکران»ارگانیک«  کرد 
مسئولیت حس  می  دارای  که  هستند  کسانی  بر  اجتماعی  توانند 
بزن پل  شکاف  رسالاین  در  او  به   هند.  کنیم  آغاز  کجا  از 

می متوسل  مذهبی،  گرایش  دارای  آنروشنفکران  از  و  ها  شد 
وظیفمی دست  هخواست  از  »خویشتن«  را    احیای  ایرانیان  رفته 

های [. تردیدی نیست که از نظر شریعتی ریشه 24برعهده گیرند]
گذشت در  »خویش«  به   اسالمی  هاین  بنیان  و  تشیع،  در  ویژه 

 ی داشت.استوار
)  ]آیت خمینی[  در  1281  -1368اهلل  شریعتی،  مانند  نیز   )
هستیبازاندیشی به   های  مادی  عالم  از  حرکت  خود،    شناختی 

داد، حرکتی که هم در فرد سوی قلمرو روحانی را اصل قرار می
که اسالم او، با آن  هگرفت. به گفتو هم در جامعه باید انجام می

انجام  مو برای  را  وسایل  کردثرترین  مهیا  حرکت  آغاز    این  در 
ها شد.  فکری آناسالمی و دسایس    ضد  گرفتار یهود و تبلیغات

را خنثی کنند،  فکری و فرهنگی اسالم کوشیدند نیرویها میآن
اهداف   راه  سد  آنچون  سیاسی  و  آن 19بود]  هااقتصادی  از   .]

غیر  یعنی روشنفکران  «  درونیمعاصر، »عوامل  گذشته، در تاریخ  
را    مذهبی خود  غرب  فرهنگی  هجوم  برابر  در  که  ایران،  در 

فراوانی  باخته کمک  ایران  و  اسالم  خارجی  دشمنان  به  اند، 
منشاکرده  که  اصطالحی  کاربرد  با  خمینی[  ]امام  را آن  اند. 
باختگی« را برای توصیف  »خوداحمد دانست، مفهوم توان آلمی

اصالت   که  دادهایرانیانی  دست  از  را  خود  خود  گفتمان  در  اند، 
اماممی از نظر  این خودگنجاند.  و بی  ، مسبب  اصالتی    باختگی 

اسالم آغاز شد و   ه اولی هجدایی دیانت از سیاست بود که در مرحل
یافت ادامه  ما  زمان  تا  استعمارگران  دسایس  این[19]  با  از  رو  . 

اسالم   هنشد های برآورده  عملی ساختن هدف   هترین وسیلمعقول
 منظور اجرای احکام اسالمی بود. سیس حکومت اسالمی بهتا

عنوان عامل اصلی آگاهی  »بیداری« بههامام همواره از انگار
خود   داشت،  تاکید  وسیلهسیاسی  او  نظر  از  سیاسی  ای آگاهی 

دست بهبرای  تایابی  دفعات  به  او  بود.  میعمل  که  کید  کرد 
ها بوده بیان احکام بلکه عملی ساختن آن   رسالت پیامبر نه صرفا

سیاسی شدن    [. از آن گذشته، امام در موارد متعدد غیر19است]
بهحوزه را  دینی  نهادهای  و  علمیه  دسیسهای  استعمار   هعنوان 

سرزمین و  مردم  بر  تسلط  قرار  برای  انتقاد  مورد  اسالمی  های 
اصرار میمی روحانیون  به  او  در عرصداد.  که  و  اجت  هکرد  ماعی 

سیاسی فعال باشند و زمام قدرت سیاسی را در دست گیرند و از  
این برای  را  خود  تزکیه  پیشنهاد طریق  امام  سازند.  آماده  کار 

زاهدانهمی معیارهای  انقالبیون،  تربیت  موازات  به  ای کرد، 
آنتوده   هبرای»تزکی هدایت  و  بهها«  فاعلیت   سویها  و  ذهنیت 
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به شود.  گرفته  نظر  انگارطور    در  دو  امام،  گفتمان  در    هکلی 
زاهدانه از باال   هزاهدانه برای خواص و تزکی گری  موازی انقالبی 

را »والیت    رسیدند، که او آن هم میبرای عوام در یک نقطه به
 [. 37نامید]فقیه« می
هستی  سنگ مطهری)  بنای  مرتضی  -1299شناختی 

هم1358 درست  ]امام  (،  و  شریعتی  اما    مانند  شاید خمینی[، 
طبیعت، به    فرا  تر و رساتر، حرکت به دور از طبیعت و بهصریح

همان   از  مطهری  است.  به  متافیزیک،  را  خود  فعالیتش  آغاز 
مادی غرب    همارکسیستی و آنچه او اندیش  هایاندیشه  مبارزه با

از می برداشتی  به  وی  مبارزه  این  در  بود.  کرده  متعهد  نامید 
وجود   کرد که در آن قائل به میپرستانه اتکا  شناسی یکتا هستی

وجه    سو،وجه حیوانی، مادی، و جسمانی زندگانی انسانی از یک
او مارکسیسم   هعقیدفرهنگی و روحانی او از سوی دیگر، بود. به

کید بر وجه حیوانی و مادی وجود انسان، انسانیت حقیقی ما  با تا
ه وجه  را انکار کرد. بنابراین، با دوری از وجه مادی و نزدیکی ب

به سفر  که  بود  میروحانی  تحقق  ذهنیت  این سوی  در  و  یافت 
می محقق  کامل  انسان  تکاملی  دربارسیر  هم  اصل  این    هشود. 

جمع. از نظر مطهری، به سبک    هکند و هم دربارفرد صدق می
سارتر، انسان »سازنده و معمار خویش« است و »یگانه موجودی  

ترسیم چهر قلم  خلقت  قانون  که  به دست خودش  او    هاست  را 
می که  طور  هر  که  است  را  داده  تاریخ  او  کند.«  ترسیم  خواهد 

دید که در آن او بر »مسخ« و »از  یابی« انسان می  فرایند»خود
واسطق میبیگانگی« خویش فائ  خود به  تا  آگاهی   هآمد  و  خرد 

به خود اصیل خویش دست یابد. مطهری، پس از توصیف انسان  
می  همثاببه بالفاصله  خویش،  وجود  تصویرگر  و  که معمار  افزود 
انساننها راهنمای  دینی »برای  آیند   دهای  که  این  خودش   هدر 

طور کلی،   [. به32را چگونه بسازد و چگونه شکل بدهد« الزمند]
طور که سه معمار اصلی  ر اسالم، آن بازسازی گفتمان نظامی صد

آیت شریعتی،  آن  آن  مطهری  و  خمینی،  دادند،  اهلل  بسط  را 
و   روند  و  مدرنیسم  گفتمان  به  غیرمستقیم  و  مستقیم  واکنشی 

گرا بود که دودمان پهلوی به  های مدرنیسم غربینتایج سیاست
 اجرا درآورده بود. 

 

 سازی   جنگ و غیریت 
اشمیت   قول  به  اصالح انقالب  طلبی،  اصالح   برعکس 

ای خصومت بار است. رفاقت  ظر طلبی و تکامل مبارزهن  تجدید
تغییر نیازمند  دنیای  ارباب یک  اشتباه   میان  به  دنیای  که همان 

به که  اربابی  یعنی  است،  شده  دردیده  تغییر  از  حمایت    جای 
ایستد، با یک آزادی بخش؛ یعنی خالق یک دنیای  مقابل آن می

متحول   تقریبانوین  بگوییم    شده،  است  بهتر  است.  غیرممکن 

ها مبتنی روابط بین آن  در تعریف دشمنان یکدیگراند، ]کل  هاآن
آنتاگونیسم است[؛ در طی انقالب هرچیزی که متعلق  بر روابط 

غیر باشد  پیشین  رژیم  ]  به  است  گردد  8دوستانه  نفی  باید  و   ]
بآن نفی هگلی  نوع  از  نه  معنای سلبهم  در  نفی  ی خودش لکه 

کم   واقع    وکاست.بدون  به در  خود  ساختن  برای  گفتمان  یک 
[. در جنگ»غیر« به شدیدترین 40»غیر« گفتمانی نیاز دارد]امر

و طرد می واقع، جنگ مهمشکل ممکن منکوب  در  ترین  شود. 
رفیع  در  و  قلهابزار  غیریتترین  دارد.   های  قرار  سازی 

به سازو   1357انقالب در داخل کشور  زود  رقبا   خیلی  کار حذف 
گشت  مب جهات-دل  بسیاری  از  دیگر    -که  با  تفاوتی  چندان 

 [. 29های مردمی در دیگر کشورهای جهان نداشت ]انقالب
داخلی، مهم بر جنگ  از هنگامعالوه  هژمون   هترین جنگ 

بود.   عراق  و  ایران  جنگ  اسالمی،  ایدئولوژیک  گفتمان  شدن 
جنبه آشکار شدن  باعث  از هرچیز  این جنگ، بیش  -مقتضیات 

اسالمی گردید.   های نظامی ایدئولوژیک  در گفتمان  در    گرایانه 
اسپارتی   ه جنگ و انگار ههگلی درباراین انگاره که یادآور دیدگاه 

پیش  هدربار از  بیش  است.  آرمانجنبه   جانبازی   ه گرایان  های 
نویسد:  باره می   اهلل خمینی[ در اینشود. ]آیت  جنگ نمایان می
ها بیرون  ها و سستی شود انسان از آن خستگی»وقتی جنگ می

انسان که باید همیشه متحرک   هکند و جوهرآید و فعالیت میمی
می بروز  باشد  فعال  صورتی]  کند،و  در    [کهدر  و  استراحت  در 

ان میراحتی  خمود  و  کسل  خصوصاسان  به  آن  شود،  که  های 
می کار  در  جنگی  وقتی  لکن  دارند،  عادت  رفاه  و    آید.عیاشی 

. جنگ خیلی خوب  آیدانسان از حال خمودی و سستی بیرون می
جهت که شجاعتی را که در باطن انسان است بروز    است از این

 جاوید« نعمت [.« عالوه بر این انتشار کتاب »شهید  18دهد ]می
قدر ه با ایجاد تردید در مورد خصلت مآبادی ک  اهلل صالحی نجف

در   تشیع  دشمنان  با  به جنگ  او  و تصمیم  امام حسین  شهادت 
نتیج  به  توجه  بدون  هجری  اول  فکری    آن   هقرن  محافل  در 

ده در  کرد]  هحوزه  ایجاد  جدی  هیجانی  نظر  53پنجاه  از   .]
ود، نه از این جهت که جنگ با عراق محصول انقالب ب  ،بازرگان

راهپیمائی و  پیام  و  شعار  در  و  اول  حرکت  آندر  کسی  را    ها 
قبال یا  گفته  و  به    پیش  خواسته  عشق  ولی  باشد  شده  بینی 

جریان در  تاشهادت،  و  گذشتها  دکتر ثیرات  ادبیات  در  و  ه 
انتقام و تخریب، آمادگی    شریعتی، قبال  تدارک شده بوده و روح 

که وقتی اهداف انقالب طوریده است، بهالزم را فراهم کرده بو
در حرکت دوم اوج گرفته صدور انقالب همراه با مستکبرکوبی و  

انداخت. حمل اشتغاالت  بر سایر  نظامی عراق    هکفرستیزی سایه 
را  به  59شهریور    31در   آن  انتظار  که  غرب  از  ارمغانی  عنوان 

سربلندی و  خونسردی  با  شتافت  استقبالش  به  باید  و    داشتند 
 [.12پذیرفته شد ]
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سیاست  به کلی،  انقالب  هده خارجی  طور   منظر  از  اول 

متا حد  تا گفتمانی  ،به عبارتی  بود.   جنگ  فضای  از  ثر زیادی 
بازسازی ساخت  وظیفه جنگ   عهده  بر را  خارجی  سیاست  و 

ای به قول الکالئو که در  داشت. مسئولیت ایجاد فضای اسطوره
به را  آرمانی  فضای   نوعی؛ به نشاند. جنگخود میجای  ادامه 

 کردمی بازنمایی را آرمانی  فضای نوعی که ای بوداسطوره  حوزه

 میان  کرد می سعی ایران  اسالمی جمهوری  ساختار سیاسی که

 از خارجی سیاست گفتمانی فضای و  انقالبی فضای اجتماعی

چگونگی  ترتیب، بدین ببرد. بهره منطقی جایگزینیعنوان به آن
از  ثر متا زیادی  حد تا  دوره این  خارجی سیاست گیری شکل

استعاره بودفضای  جنگ   وجود  با زیادی  حد  تا جنگ   .ای 

هژمونیک  و  خودی  میان  مرز  ،)ره( امام  اسالمی گفتمان 

در غیرخودی  ما معنا اسالم دال قالب را   بحث اگر بخشید. 

بپذیریم، الکالئو  جویانه  آشتی  غیر خارجی  سیاست ظهور  را 

اسالمی   گونهاین  را گفتمانی تحلیل  منظر  از  ایران  جمهوری 
 و  مقاومت و  جنگ گفتمان اینکه کنیم: »دلیل توانیم تبیینمی

 محور مصلحت خارجی سیاست  رقیب انتقادی  سیاست خارجی

  بی قدر آن ایرانی اجتماعی  نظام که است این شودمی  ظاهر
شده  جنگ  ای استعاره فضای  را ثبات  نقطه تنها  که  بود  نظم 

بنابراین،می گرفتند  شکل اسالم  حول  که  هاییگفتمان یابد. 
 دوره  این [. در5درآمدند] دهنده نظم هایگفتمان تنها صورتبه

میان   1368تا    1358های  سال  یعنی دیالوگ مستمر   ما شاهد 

 هایهمگی نشانگان موارد  این   .هستیم خارجی سیاست  و  جنگ 

طول  ایران  اسالمی جمهوری  خارجی سیاست  مهم  دوره  در 

 سیاست  بینی  جهان و  حاکم فکر طرز بعثی، دشمن  .است جنگ 

 داخلی  سازی   غیریت از که  بخشیدمی قوام  را  دوره خارجی آن

و  آمریکا همچون، دیگری  فروعات با  خارجی سازی   به غیریت
مشغول  ایران خارجی سیاست  یابی  هویت به جهانی استکبار 

ساله فرایندهای مهمی از جذب    در داخل نیز، جنگ هشت  .بود
های جنگ،  همراه داشت. طی سالرانی را با خود به  و به حاشیه

تمام نظامی  نیروی  یک  به  شبهنظامی  مبارزان  و    جنگجویان 
شدند.   تبدیل  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  به  موسوم  عیار 

گروگان بحران  همانند  عراق  با  ن  جنگ  حکم  در  وعی  گیری 
وقایع   این  بود.  اسالمی  جمهوری  برای  چشمگیر  قوای  تجدید 
حتی  آن،  در  که  آورد  وجود  به  ملی  اضطراری  وضعیت  نوعی 

پشتیبان از دولت بودند.    هافراد مردد نسبت به حکومت هم آماد
پرستی    به یک نبرد انقالبیِ ملهم از مذهب و میهن   جنگ عمال

های سینمایی متعددی مانند تبدیل شده بود. در این زمینه فیلم
جنگ و  آن  افق  در  که  شد  ساخته  در تحمیلی  شهادت  از  ها 

می  خطوط تجلیل  جنگ  هممقدم  بر  عالوه  موارد،    هشد.  این 

به را  دولت  گسترش  و  رشد  جنگ،  به     وقوع  مختلف   اشکال 
 [. 2همراه داشت]

 

 اینترناسیونالیسم انقالبی
به انقالبی هم  یکیاینترناسیونالیسم  از عناصر   عنوان  دیگر 

کنند   مفصل تقویت   هبندی  و  اسالمی  ایدئولوژیک  گفتمان 
فضایی  اندیشه ساخت  یعنی-گانگی  آن  اسالمی،    مکانی  امت 

شود. مفهوم اینترناسیونالیسم در گفتمان چپ رادیکال مطرح می
گفتمان در  ولی  دارد  اشاره  پرولتاریا  فراگیری حکومت  مثابه    به 

به اسالمی  بین ایدئولوژیک  اندیش  مفهوم  کردن    امت  هالمللی 
پذیر بود.    جهان اسالم تحقق   محوری بود که در بین کشورهای

گرایی طرح شد    ملی  هدر واقع این اندیشه در مقابل و نفی اندیش
جغرافیایی  مرزهای  به  محدود  تنها  را  سیاسی  نظام  که 

 [.9دانست]می
سال   در  انقالب  وقوع  به ش  1979/1357با  تشیع  طور    ، 

شدت سیاسی تغییر شکل داد و از   گیری به یک دکترین بهچشم
محافظه به  مذهبی  پرهیزگار،  و  تندرو  کارانه  ایدئولوژی  نوعی 

آرمان شد.    مبدل به  گذار  مهم  با  عامل   رسمی خروج گرایی، 

گرفت،  صحنه از  بازرگان موقت  دولت شکل  سیاست  رسمی 
 طور به  را قدرت گرا آرمان انقالبیون گذار بود که هپس از مرحل

گرفتند در کامل  و  گرایانه  آرمان هایگیری   جهت و  دست 

 سیاست  آن از گردید، پس حاکم خارجی  سیاست بر رادیکالی
 موازین  و  هاآموزه  براساس صرفا  اسالمی  جمهوری خارجی
 در  .گردید  تعیین اسالمی  هایارزش و  هاتحقق آرمان اسالمی

برای  واقع   تحقق جهت تام   حاکمیت به  یابی  دست تالش 

 برابر در  بیگانگی  خود از  و  باختگی  خود نفی انقالبی و   فرهنگ

اعتقاد  دو  هژمونیک  نظم با  مواجهه  راهبرد  به  غرب، موجبات 

امپریالیستی،  بین  عادالنه نظام  برقراری  برای تالش ابرقدرت 

 به که  آورد فراهم را انقالب فرهنگ صدور به و اهتمام المللی

شدن برهه،  در [.  20]شد منجر  خارجی سیاست  مکتبی   این 

ایدئولوژی بخشی گسترش بر مبتنی محور بسط گفتمان  از 

شعارهایها  پیام  و  افکار بسط انقالب، صدور و  اسالمی  و 

 جای به ایدئولوژیک  مرزهای  کردن  جایگزین  و  انقالبی

جمهوری هویت مصداق عنوانبه جغرافیاییمرزهای  دولت 

هویت  رو،این  از  آمد.می  شمار به  ایران  اسالمی  بخش اصول 

  آرمان توانمقطع می این در  را  ایران اسالمی جمهوری دولت
چالش خواهی،  عدالت گرایی،  ایدئولوژی خواهی،  کشاندن به 

وتو جمله  از  الملل، بین  نظام ناعادالنه قواعد  شورای  در  حق 

فراملی  ارائه  متحد، ملل  سازمان امنیت   امت  بر  کید تا با تفسیر 
فرامرزی مسئولیت  به  اندیشیدن گرایی،  امت  قبال  در  های 
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در منافع  از  پشتیبانی اسالمی،  مستکبران، قبال  مستضعفان 

 و  اسالمی بیداری بخش، گسترش آزادی هاینهضت از حمایت
اسالم،  در  انقالب های ارزش  ترویج  نظام  برقراری  جهان 

 جهانی دانست.   سلطه نظام با  مبارزه و  المللی بین عادالنه
 

 مکانی  -فضایی ظرف 

فضایی اسالمی،    -ظرف  ایدئولوژیک  گفتمان  مکانی 
امت    هاسالمی بود. در اندیش  همچنان که پیشتر مطرح شد، امت

اسالمی، مرزهای جغرافیایی، فراتر از مرزهای ملی هستند و کل 
می شامل  را  اسالم  ساختجهان  پس  در    شوند.  فضا  سیاسی 

اینجا فقط معطوف به کشور نیست، بلکه کل جهان اسالم را نیز 
گونه از    مکانی روایتی اسالم  –شود. این ظرف فضاییشامل می
واحد به   هامت  اسالم  در صدر  آن »امت«  در  که  است   اسالمی 

قبیله  ساختار  از  رفتن  فراتر  اسالم منظور  از  پیش  عربستان  ای 
غالبا و  شد  گفتمان    مطرح  مکانی  ظرف  با  تعارض  در 

دولت می  -»مدرنیسم«  گرفته  نظر  در  سالملت  در  های  شود. 
سیاست  1368تا    1357 گفتمان  در  این  را  کشور  فضایی  های 

اید می  امت  هقالب  تعریف  دستاسالمی  یا  به  کرد  صورت کم 
 ای اتوپیایی در پی ایجاد آن بود. اندیشه

 

 گیرینتیجه 
رابط تبیین  بررسی  به  حاضر  و    هپژوهش  قدرت  فضا،  بین 

ده در  ایران  فضای  سیاسی  ساخت  در  انقالب    هگفتمان  اول 
نشانهپرداخته   درک  به  گفتمان  تا  بندی  مفصل  و  اصلی  های 

و   آنهژمون  تاثیرگذاری  روند  فضایی  همچنین  ظرف    -در 
  57توان گفت که، انقالب  مکانی نائل آید. در یک نگاه کلی می

ساخت   با  مقابله  نخست،  بود؛  هدف  دو  دارای  آغاز  همان  از 
نمایه  همطلق در  را  خود  و  بود  اجماع همگان  که مورد  ای قدرت 

همبه سیاست  اسالمی    نام  دوم،  داد؛  نشان  ساخارزی  ت کردن 
فرهنگی نوسازی  با  ضدیت  و  ا  -دولت  در عصر  اجتماعی  یران 

شد.  دنبال می  طور عمده از سوی نیروهای مذهبیپهلوی که به  
اسالمی که پس از انقالب به گفتمان غالب  گفتمان ایدئولوژیک  

کرد و در مقابل  کید میمسلط بدل شد، بیشتر بر هدف دوم تاو  
المی را محور ایجاد  غربی، ایدئولوژی اسدال مرکزی مدرنیسم  

 گفتمان سیاسی فضای جدید قرار داد. 
توفبی   نخست،  گام  در  و  دلیل تردید  به  اسالمی  نظام  یق 

سوی   های مختلف از سویی و ازارزی بین گفتمانسیاست هم  
بی   نقشی  امام  کاریزمای  نمود.  بدیل  دیگر  ایفا  مهم  این  در  را 

یک   از  اسالمی  ایدئولوژیک  دهنگفتمان  بازتاب  تمامی    هدسو 
گفتمان سایر  انقالبی  و  مترقی  دیگر، عناصر  سوی  از  و  بود  ها 

ها را در خود انعکاس دقایقی فراسوی نظام اندیشگی سایر گروه
خوانی آن با »نظام  علت هم  نیز افزون بر این دو، به  داده بود و 

ها  حقیقت« مسلط بر جامعه، توانسته بود در میان سایر گفتمان
سب نماید. این اجماع خود را با ظهور »دال  منزلتی استعالیی ک

»شاه باید برود«، عرضه، در بطن جامعه   هتهی« و در گزار  میان
ها و  گروه  هصورت امری گفتمانی و مورد توافق همرسوب و به

 احزاب و طبقات درآمد.  
شدن   هژمونیک  و  انقالب  نهایی  پیروزی  با  دوم  سطح  در 

ایدئولوژیک حوز  گفتمان  در   هاسالمی  گفتمان  این  نشانگانی 
زبانی   ساخت  واقع  در  یافت.  نمود  فضا  سیاسی  ساحت 
عناصر   و  مرکزی  دال  تقویت  هدف  با  اسالمی،  ایدئولوژیک 

کنند  مفصل تقویت    هبندی  در جهت  فضاییآن  مکانی    -ظرف 
واحد یعنی)امت  به  هآن  ساحت  اسالمی(  در  نو  گفتمانی  عنوان 

ایرا فضا  مرکسیاسی  دال  یافت.  نمود  ساختن  این  زبانی،    زی 
این   بود.  اسالمی  ساخت  ایدئولوژی  از  غیر  فضا، دال   سیاسی 

حوزه اقتصادیسایر  اجتماعی،  را  های  فرهنگی  بر    و  در  هم 
به بود.  کنش  طوریگرفته  گفتار،  و  نوشتار  سطح  از  فراتر  که 

ثیر قرار داده بود.  ایرانی تحت تا  هسیاسی و اجتماعی را در جامع
انقالب   واقع  ایدئولوژی  57در  گفتمانی  محوریت  اسالمی    با 

هم، بر همین مبنا  سیاسی پس از آن  شکل گرفت و فرایندهای
می ایدئولوژیتنظیم  زبانی،  ساخت  این  در  به    شد.  اسالمی 

مکانی در نظام مدرنیته    -مفهوم نفی عنصر اصلی ظرف فضایی
امت   واقع  در  است.  جغرافیایی  با مرزهای مشخص  دولت  یعنی 

عناصر    همکانی این گفتمان هم  -عنوان ظرف فضاییاسالمی به
جای آن قلمرو، همان  نوردد؛ بهمربوط به تعریف مدرن را در می

حوز  هگستر و  است  قدرت، کل بستر  هجهانی  جغرافیایی   هعمل 
این گفتمان نیز یعنی،    هبندی کنند  عناصر مفصل   هکلیگردد.  می

فقه قانون مقرارت،  و  بومی شیعه،    ها  بازسازی    روشنفکران  گرا، 
نظام صدر  گفتمان  و    سیاسی  انقالبی  اینترناسیونالیسم  اسالم، 

فضایی ظرف  و  مرکزی  دال  تقویت  جهت  در  همه    -جنگ 
« اسالمی عمل کردند و  همکانی این گفتمان یعنی، »امت واحد

از   ایران  فضایی  بر ساحت سیاسی  این گفتمان  هژمونی  موجب 
این هژمونی فضایی تا دوران کنونی    به بعد شدند و  1357سال  

اشکال مختلف آیین   به  با  و نشانههمراه  نمادها  و    های خودها، 
   دار بوده است. ادامه آغازین خود همتفاوت با صبغ بعضا

 

موردی توسط نویسنده گزارش نشده   تشکر و قدردانی:

 .است

موردی توسط   قی، تعارض منافع:الهای اخ تاییدیه
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 .گزارش نشده است نویسنده 

موردی  ها:سهم نویسندگان و منابع مالی/حمایت

 . توسط نویسنده گزارش نشده است
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