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Abstract  
The purpose of the present study was to examine the main nature and true nature of the 
concept of progress and development in the discourse of the Islamic Revolution in order to 
introduce the conceptual coordinates of progress in the Islamic-Iranian model so that while 
refining the process of completing and deepening the existing model, the measures needed 
to move towards the horizon of the projected model, can be predicted in a more realistic 
way and consistent with original cultural nature of the Islamic Revolution. Therefore, the 
present study attempts to answer the question of what relation exists between culture and 
Islamic revolution in general and between culture and Islamic-Iranian model of progress in 
particular and on what is the basis for true nature of the concept of progress in Islamic-
Iranian model? Also the research has been based on the hypothesis that, given the 
underlying concept of culture and its origin in the discourse of the Islamic Revolution, the 
nature of the Islamic-Iranian model of progress is cultural, so that the Islamic-Iranian model 
of progress can be considered a culture-based model. In this descriptive-analytical study, a 
model of appropriate method for studying the subject of the present study, which is a study 
of political Islam, was introduced to study the topics with a model consistent with this 
research, namely “discourse analysis” The results of this study emphasize that determining 
the approach and movement from the fundamental model to the Islamic-Iranian model of 
progress has been emphasized, and culture in the Islamic-Iranian model of progress is of 
such fundamental and central importance that it should be described as the fundamental 
cultural development model.  
 
Keywords: Islamic revolution of Iran, Political Islam, Culture, Islamic-Iranian Model of 
Progress.   
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 چكيده
، هدف پژوهش حاضر بررسي ماهيت اصلي و سرشت واقعي مفهوم پيشرفت و توسعه در گفتمان انقالب اسالمي بود تا از رهگذر آن

تدابير مورد نياز ، ح فرايند تكميل و تعميق الگوي موجودايراني معرفي شده تا ضمن اصال -مختصات مفهومي پيشرفت در الگوي اسالمي
مقاله ، بيني شود. بنابراين  تر و سازگارتر با ماهيت اصيل فرهنگي انقالب اسالمي پيش واقعي، الگو براي حركت به سمت افق تعيين شده

 -و فرهنگ و الگوي اسالمي، بطور عام حاضر در تالش براي پاسخگويي به اين سوال بود كه چه نسبتي بين فرهنگ و انقالب اسالمي
اي استوار است؟.  ايراني بر چه پايه-ايراني پيشرفت بطور خاص برقرار بوده و ماهيت و سرشت واقعي مفهوم پيشرفت در الگوي اسالمي 

، قالب اسالميهمچنين پژوهش بر اين فرضيه استوار بوده است كه به تبع زيربنايي بودن مفهوم فرهنگ و اصالت آن در گفتمان ان
ايراني پيشرفت را الگويي  -توان الگوي اسالمي اي كه مي بگونه، فرهنگي است، ايراني پيشرفت -ماهيت و سرشت الگوي اسالمي

الگوي روشي مناسب جهت مطالعه موضوع مقاله حاضر ، تحليلي انجام شد-برمبناي فرهنگ دانست. در اين مطالعه كه به روش توصيفي
به مطالعه و بررسي » تحليل گفتمان«يعني ، معرفي شد تا با الگوي روشي سازگار با اين تحقيق، اسالم سياسي است كه در ذيل مطالعات

موضوعات مورد نظر و تبيين و اثبات فرضيه مورد ادعا پرداخته شود. نتايج اين پژوهش بر اين نكته تاكيد دارد كه فرهنگ در گفتمان 
اي كه الزم است در  بگونه، آيد  ي قوت آن به شمار مي  يربنايي برخوردار بوده و وجه امتياز و نقطهانقالب اسالمي از اصالت و جايگاه ز

به جايگاه و اهميت زيربنايي فرهنگ بيش از پيش توجه ، ايراني پيشرفت و ترسيم مختصات هويتي آن -تعيين رويكرد الگوي اسالمي
 ي كرد.داشت و بدرستي آن را الگوي پيشرفت فرهنگ پايه معرف

 
 ايراني پيشرفت.-الگوي اسالمي، فرهنگ، اسالم سياسي، انقالب اسالمي ايران هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
 شاهد خواهيم بود كه، اگر نگرشي گفتماني به مفهوم پيشرفت و توسعه داشته باشيم

يت بندي شده و براساس هو هر گفتماني متناظر با دال مركزي و متناسب با مفاهيم اصلي مفصل
اي كه با تعاريف ارائه  به گونه، پردازد به تعريف مفهوم پيشرفت و توسعه مي، حاكم بر آن گفتمان

از نظر مختصات معنايي متفاوت است. رخداد انقالب اسالمي ، هاي رقيب گفتمان شده از سوي
رديد الملل گ موجب پيدايش گفتماني جديد و تاثيرگذار در نظام بين، ميالدي 1979ايران در سال 

 مختصات جديدي را از مفهوم پيشرفت ارائه كرد كه، اش  كه به تبع ماهيت متفاوت گفتماني

 الملل داراي تفاوت ماهوي و هاي هژمون نظام بين با مفاهيم رايج ارائه شده از سوي گفتمان

 ي  دو گفتمان ليبراليسم و كمونيسم هركدام دامنه، اساسي بود. در مقطع پيدايش انقالب اسالمي
فضاي رقابت ، هاي قابل توجهي از جهان گسترده بودند و از تقابل آن دو هژموني خود را بر بخش

40Fعنصر، الملل حاكم شده بود. آنچه در اين دو گفتمانِ هژمون اصالت داشت اي بر نظام بين دوگانه

1 
گفتمان به ساير مفاهيم و عناصر اين دو ، اش و دال اقتصاد بود كه از منظر و جايگاه زيربنايي

هاي هژمون ليبراليسم و كمونيسم  بخشيد. اقتصاد در گفتمان ازجمله مفهوم فرهنگ معنا و هويت مي
 آمد. برخالف به شمار مي عنصري غير اصيل و تبعي، امري زيربنايي و اصيل بوده و فرهنگ

يعني ، مللال ي نظام بين  در گفتمان تازه متولد شده، نظام معنايي حاكم بر اين دو گفتمانِ هژمون
فرهنگ عنصري زيربنايي و امري اصيل بوده و ساير مفاهيم ازجمله ، گفتمان انقالب اسالمي

آيند. فرهنگ محوري و فرهنگ پايه بودن گفتمان  غير اصيل و روبنايي به حساب مي ،اقتصاد
است  ي قوت و مزيت آن بشمار آورد كه با ابتناء بر آن توانسته  توان نقطه انقالب اسالمي را مي

به ، الملل پرآشوب  در نظام بين مهيا نمودن امكان زيست گفتماني و استمرار زيست خود ضمن
خود را به عنوان ، ي هژموني خود را افزايش داده و پس از افول گفتمان كمونيسم  مرور دامنه

 ي انقالب اسالمي  ترين رقيب گفتمان ليبراليسم مطرح كند. حضور گفتمان فرهنگ پايه جدي

                                                           
1. Element. 
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المللي از درون  موجب تغيير سطح و جهت منازعات بين، المللي ي منازعات بين  عرصه در
 -الملل از سخت افزاري نظامي پارادايمي به بين پارادايمي و به تبع آن تغيير ماهيت منازعات بين

 اقتصادي به نرم افزاري فرهنگي گرديده است. بر اين اساس روشن است كه مفهوم پيشرفت

بايست فرهنگ  گفتمان انقالب اسالمي مبتني بر فرهنگ بوده و الگوي پيشرفت آن ميو توسعه در 
هاي ليبراليسم و كمونيسم اقتصاد پايه  همانطور كه الگوي پيشرفت و توسعه در گفتمان، پايه باشد

 بوده است. 
در اين نوشتار تالش خواهد شد ماهيت اصلي و سرشت واقعي مفهوم پيشرفت و توسعه در 

هاي برآمده از   انقالب اسالمي در قياس با دو گفتمان ليبراليسم و كمونيسم به عنوان گفتمان گفتمان
مختصات مفهومي پيشرفت در ، هاي بزرگ فرانسه و روسيه تبيين گردد تا از رهگذر آن  انقالب

الگوي اسالمي ايراني بيش از پيش معرفي و شناسانده شود تا ضمن اصالح فرايند تكميل و تعميق 
تر و سازگارتر   واقعي، ي الگو  تدابير مورد نياز براي حركت به سمت افق تعيين شده، الگوي موجود

مقاله حاضر در پاسخ ، بيني و تدارك گردد. از اين رو با ماهيت اصيل فرهنگي انقالب اسالمي پيش
فرهنگ و ، چه نسبتي بين فرهنگ و انقالب اسالمي بطور عام: به اين سوال نگارش شده است كه

ايراني پيشرفت بطور خاص برقرار است و ماهيت و سرشت واقعي مفهوم -و الگوي اسالمي 
 اي استوار است؟ ايراني بر چه پايه -پيشرفت در الگوي اسالمي

شود كه به تبع زيربنايي بودن مفهوم فرهنگ و  ي مقاله به اين شرح مطرح مي فرضيه، در پاسخ
ماهيت و ، هاي ليبراليسم و كمونيسم)  (برخالف گفتمان اصالت آن در گفتمان انقالب اسالمي

اي كه در قياس با الگوهاي اقتصاد  بگونه، فرهنگي است، ايراني پيشرفت -سرشت الگوي اسالمي
  دانست.» فرهنگ پايه«ايراني پيشرفت را الگويي  -توان الگوي اسالمي پايه مي

ي روشي مناسب جهت مطالعه موضوع ابتدا الگو، ي مذكور در راستاي تبيين و تنقيح فرضيه
معرفي خواهد شد تا با الگوي روشي سازگار ، مقاله حاضر كه در ذيل مطالعات اسالم سياسي است

به مطالعه و بررسي موضوعات مورد نظر و تبيين و اثبات » تحليل گفتمان«يعني ، با اين تحقيق
يكي از ، ب اسالمي ايرانفرضيه مورد ادعا پرداخته شود. بررسي نسبت بين فرهنگ و انقال
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جايگاه فرهنگ در ، الملل) باشد كه از منظر سطح تحليل كالن (بين ملزومات پيشيني اين تحقيق مي
هاي ليبراليسم و كمونيسم تبيين  يعني گفتمان، گفتمان انقالب اسالمي در قياس با دو رقيب آن

اش   اتكاء به ماهيت فرهنگي خواهد شد و توفيقات گفتمان انقالب اسالمي در اين سطح بر اساس
اي و زيربنايي فرهنگ در گفتمان اسالم  مورد بحث قرار خواهد گرفت. پس از تبيين جايگاه پايه

ي مركزي اين   سياسي به عنوان گفتمان قدرت انقالب اسالمي و معرفي ماهيت فرهنگي هسته
م پرداخت و الگوي ايراني خواهي -به سرشت اصلي مفهوم پيشرفت در الگوي اسالمي، گفتمان

معرفي خواهيم كرد. در پايان براساس » فرهنگ پايه«ايراني پيشرفت را به عنوان الگوي -اسالمي 
ترين رويكرد الگوي  پيشنهاداتي ناظر بر رويكرد فرهنگي به عنوان اصيل، نتايج حاصله از تحقيق

 ايراني پيشرفت ارائه خواهد شد.  -اسالمي

 م سياسيتحليل گفتمان و مطالعات اسال
 -هاي فرهنگي توصيف و تحليل پديده، توانايي باال و ظرفيت فراوان تحليل گفتمان در تبيين

 اين نظريه را در قياس و نسبت به ساير رويكردهاي موجود، اجتماعي -هويتي و سياسي

هاي رفتارگرا و    انگاري رهيافت ي گفتمان در عين اينكه ساده مجزا و ممتاز كرده است. نظريه
سعي دارد با نگاهي انتقادي از رويكردهاي ، كند  عقالني و پوزيتيويستي را رد مي، شناختي وانر

41Fگرايي اجتماعي سازه، ماركسيستي

 و تفسيري (هرمنوتيكي) در تحقيق اجتماعي بهره گيرد 1

ي روابط بين ساخت  هاي جديدي نيز براي تفكر درباره راه، ي گفتمان نظريه، عالوه بر اين
به هم تنيدگي معاني ، ها در تبيين كنش اجتماعي نقش منافع و هويت، و كارگزار سياسياجتماعي 

 : 1387، دهد (شجاعي زند و قجري و كردارها و خصايص تغيير اجتماعي و تاريخي ارائه مي

 ). 80ص
جريان معرفتي و روشي را وارد فضاي جديدي كرد و ، ي علم هاي اخير در فلسفه تحوالت دهه

                                                           
1. Social Constructionism. 
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عي و فرهنگي بودن دانش را متبلور ساخت. در فضاي جديد و به دنبال چرخش هويت اجتما
فرهنگ ، پردازد. در پارادايم معرفتي جديد شناسي بيشتر به فرهنگ و تفسير مي جامعه، پسامدرن

هاي اجتماع حضور دارد. در  ي ابعاد و اليه بلكه در همه، ي خاصي از جامعه نبوده محدود به حوزه
طبيعي است كه ، هاي اجتماعي به نوعي هويت فرهنگي دارند ي پديده همهدوران جديد كه 

هاي اجتماعي از قابليت و رجحان بيشتري نسبت به ساير  نظريات گفتماني در تحليل پديده
رويكردها برخوردارند. تحليل گفتمان به دليل اينكه چهارچوب نظري و روشي منسجم و مناسبي 

دهد و به دليل اينكه بدون  اي و فرهنگي ارائه مي هاي انديشه نظامرا براي توصيف و تحليل ساختار 
براي بررسي ، داند آنها را خارج از گفتمان قابل درك نمي، هاي اجتماعي عيني پديده  ي انكار جنبه

هاي  قابليت بيشتري دارد. اما رهيافت، اي دارند هويتي و انديشه -ي فرهنگي هايي كه صبغه پديده
تحليل گفتمان ، يكردهاي مختلف و توسط انديشمندان گوناگوني مطرح شده استبا رو، گفتماني

42Fانتقادي توسط نورمن فركالف

شناسي و تبارشناسي) توسط  رويكرد پساساختارگرايانه (ديرينه، 1
43Fميشل فوكو

44Fروانشناسي گفتماني توسط پاتر و وترل، 2

 و نظريه گفتماني ارنستو الكال و شنتال 3
45Fموف

4. 
ي الكال و موف قابليت بيشتري براي تحليل مسائل  نظريه، دهاي گفتماني مذكوراز ميان رويكر

درصدد ، نظري -هاي علّي تحوالت اجتماعي تبيين  ي  علوم سياسي دارد. اين نظريه به جاي ارائه
ي گفتمان الكال و  فهم و توصيف معاني شكل گرفته در فرايند اجتماعي است. همچنين نظريه

گرايانه  زيرا اين نظريه خصلتي ضد ذات، آورد كذب را به حال تعليق در ميدعاوي صدق و ، موف
). رهيافت گفتماني الكال 60ص: 1386، داند (بهروزلك داشته و تمامي امور اجتماعي را محتمل مي

ي سياسي مطرح شده و رشد يافته است كه  ي گفتماني فوكو در بستر فلسفه و موف همانند نظريه

                                                           
1. Norman Fairclough. 
2. Michel Focault. 
3. Potter. J & Wetherell.M. 
4. Ernesto Laclau & Chantal Mouffe. 
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تناسب و ، ي فركالف هاي گفتماني بسط يافته در بستر زبانشناسي مانند نظريه در قياس با رهيافت
ي الكال و  ضمن اينكه نظريه، الملل دارند سازگاري بيشتري را با مسائل علوم سياسي و روابط بين

شناختي به مراتب بيشتري  تر بوده و از قابليت روش تكامل يافته، ي فوكو موف در قياس با نظريه
ي گفتمان الكال و موف موجب شده است تا در ميان  ها و مختصات نظريه است. ويژگي برخوردار

، شناسانه برخوردار باشد و بهتر از بقيه هاي مختلف گفتماني بيش از همه از قابليت روش نظريه
 ).1امكان كاربست روشي در مسائل سياسي را فراهم نمايد (نمودار 

 

ي گفتمان الكال و موف كه به  بخصوص نظريه، ات گفتمانيهاي فراوان نظري ها و قابليت مزيت
ي اخير كاربرد وسيعي در  موجب شده است اين رويكرد در دو دهه، برخي از آنها اشاره گرديد

هاي هرمنوتيكي در حال تبديل شدن به  مطالعات سياسي يافته و به تدريج همراه با روش
در ، هاي گفتماني به مطالعات سياسي رود تحليلنظري غالب شوند. به تبع و -هاي تحليلي  رهيافت

هاي گفتماني رو به تزايد  مباحث انديشه سياسي اسالم و اسالم سياسي نيز استفاده از تحليل
هاي فراوان روشي رويكرد گفتمان در كنار ماهيت فرهنگي آن كه قائل به فراگيري  باشد. قابليت مي
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رهيافت ، موجب گرديد تا تحقيق حاضر نيز، باشد ي ابعاد جامعه مي و پراكندگي فرهنگ در همه
هاي موجود ترجيح داده و آن را با موضوع خود كه از جنس  تحليل گفتمان را به ديگر روش

هاي گفتماني در قياس با   تر تشخيص دهد. البته تحليل مناسب، مطالعات اسالم سياسي است
جه است. در بررسي ابعاد ناسازگاري هايي موا  ها و ناسازگاري  مطالعات اسالمي با سازگاري

46Fتوان به توضيح هوارث مي، ي گفتمان با مباني معرفتي اسالم  جوهري و بنيادين نظريه

از سه  1
ها از  انتقاد پسامدرن، ي مهم و سه مبناي كالن حاكم بر رهيافت گفتماني اشاره كرد. نخست  آموزه

47Fآن چيزي است كه ليوتار

بخشي در   هاي بزرگ رهايي ت ديگر روايتآن را فراروايت يا به عبار 2
بخصوص ، گراي آمريكايي ي عمل موضع ضدمبناگرايي برآمده از فلسفه، مدرنيته ناميده است. دوم

48Fتفكرات رورتي

دهد هيچ ديدگاه عيني وجود ندارد كه حقيقت يا دانش مربوط  است كه نشان مي 3
49Fدريدا، مورد جوهرستيزي آن است. در اين، به جهان را تضمين كند. سوم

شكن  انديشمند شالوده، 4
 تالش -هاي فلسفي هرگونه تالش براي بستن يا محدود كردن متون و استدالل، فرانسوي

چراكه ابهامات و مسائل غيرقابل ، داند را همواره با شكست مواجه مي -براي تعيين جوهر چيزي
: سازند (رك عي را مبهم ميتمايزات قط، انتخابي وجود دارند كه از تثبيت نهايي ممانعت كرده

در تعارض ذاتي با نظام معرفتي اسالم ، ). اين سه مبناي اساسي نظريات گفتمان1377، هوارث
بخشي  هاي ثابت و تغييرناپذير با سرشت و ماهيت رهايي چراكه اسالم دربردارنده آموزه، باشند مي

براي شناخت و نيز بر امكان  است. همچنين اسالم مبناگرا بوده و بر وجود مباني ثابت و مشخصي
 ها با ابتناء بر عقالنيت وحياني باور تعيين حدود جوهر اشياء و ممكن بودن تثبيت هويت پديده

هاي گفتماني با  وجوه سازگاري نيز بين تحليل، هاي مذكور رغم تعارضات و ناسازگاري دارد. علي
ها  را بر سيال و متحول بودن گفتمانهاي گفتماني   مطالعات اسالمي وجود دارد. اگر كانون تحليل

                                                           
1. David Armine Howarth. 
2. Jean-François Lyotard. 
3. Richard McKay Rorty. 
4. Jacques Derrida. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enIR751IR751&q=David+Armine+Howarth+Writer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKTSsoSIpX4tTP1TdIzy0wM9KSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnILwIAd26dfTkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwinic6r87bZAhVSsaQKHZA4DmYQmxMIigEoATAP
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گرايي پذيرفته است كه امكان  مباني معرفتي خاصي را در پرتو اجتهاد و عقل، تفكر اسالمي، بدانيم
گيري از  امكان مقايسه و الهام، سازند و از اين حيث تغيير و دگرگوني در تفكر سياسي را نهادينه مي

هاي  سازد. از جمله زمينه پذيرش مباني آن فراهم ميهاي تحليل گفتمان را بدون نياز به   ايده
پذيرند و امكان  هايي را براي تغيير و تحول مي كه ظرفيت، گرايي در نظام معرفتي اسالم شيعي عقل

حجيت تفكر عقالني و «توان به مواردي مانند  مي، نمايند جذب مفاهيم و عناصر جديد را فراهم مي
باز «، »وجود عناصر ثابت و متغير در شريعت«، »هاي ديني موزهامكان بازنگري در فهم و تفسير آ

و » خطاپذيري اجتهاد و امكان جذب مفاهيم جديد«، »بودن باب اجتهاد و نقش زمان و مكان در آن
كه به نحوي بر ، )568-573ص: 1388، اشاره كرد (بهروزلك» احكام ضروري و رعايت مصالح«

 اسالمي با رهيافت تحليل گفتمان اشعار دارند.  نقاط اشتراك و ابعاد سازگارانه تفكر
كه موجب ، همچنين از ابعاد سازگاري رهيافت تحليل گفتمان با مطالعات اسالم سياسي

فرهنگ ، هاي مدرن شده است بخصوص رهيافت، شناسانه هاي روش رجحان آن بر ساير نظريه
ات اسالمي و در گفتمان اسالم باشد. با توجه به اينكه در مطالع محور بودن رهيافت گفتمان مي

و از سوي ديگر رهيافت تحليل گفتمان فرهنگ را ، فرهنگ امري اصيل و زيربنايي است، سياسي
استخدام آن در مطالعات اسالم سياسي رجحان بيشتري داشته ، لذا، داند ي جامعه مي مشتمل بر همه

مدرن (كه فرهنگ در آن هاي  دهندگي باالتري نسبت به رهيافت و از قدرت تبيين و توضيح
 اي دارد) برخوردار است. جايگاهي حاشيه

در مجموع با بررسي هر دو بعد ناسازگار و وجوه مشابهت رهيافت تحليل گفتمان با مطالعات 
ي تحليل گفتمان و مطالعات  شناسي بين نظريه اگرچه در سطح معرفت، توان گفت اسالمي مي

با درنظر گرفتن وجوه مشابهت و ، شناسي در سطح روش اما، اسالمي تعارضات مبنايي وجود دارد
 توان از ظرفيت روشي تحليل گفتمان براي مطالعات اسالم مي، هاي مورد اشاره سازگاري

 سياسي بهره برد و از ظرفيت فرهنگي آن براي مطالعه و تبيين موضوع پژوهش حاضر استفاده

 كرد.
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 اسالم سياسي انقالب كبير اسالمي ايران و صورتبندي گفتمان
اجتماعي  -هاي سياسي جهان شاهد انقالب، طي چند صد سال اخير بخصوص در قرن بيستم

ها از نظر بزرگي و  متعددي در كشورهاي مختلف بوده است. آنچه روشن است همه آن انقالب
اي كه تنها تعداد محدودي از آنها با وصف  به گونه، ميزان تاثيرگذاري در يك سطح قرار نداشتند

بر انقالب فرانسه به خاطر نتايج عظيم و گسترده آن در » كبير«شوند. اطالق وصف  ياد مي» كبير«
بندي   دهي و مفصل ي اجتماعات بشري است كه به دنبال موفقيت اين انقالب در شكل عرصه

نسه المللي حاصل گرديد. از مقطع زماني وقوع انقالب فرا  بين ي  گفتماني با نام ليبراليسم در عرصه
ها و تحوالت تاريخي   اوضاع و شرايط اجتماعي غرب به تدريج درگير دگرگوني، م.) به بعد1789(
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كل اجتماعات بشري درگير و ، شد كه انقالب فرانسه محور آن بود. متعاقباً پس از اين انقالب
 ،اجتماعي خاصي گرديدند كه انقالب كبير فرانسه آن را در نهايت -مشروط به شرايط تاريخي

ي غرب و ايجاد شرايط  كرد. اين انقالب با تغيير كامل شرايط اجتماعي گذشته تعيين و مشخص مي
نيرويي وارد جهان ، ي چارچوب زندگي بورژوازي در كشورهاي اروپايي   بر پايه، تاريخي تازه

، اجتماعي منجر شد (كچوئيان -بشري كرد كه به ايجاد صورتي تازه از زندگي و نظم سياسي
50F). هانا آرنت58ص :1391

به اين موضوع » انقالب«در اثر معروف خود با نام ، فيلسوف سياسي، 1
 -مدل و الگويي براي تحوالت اجتماعي، ي جهات كند كه انقالب فرانسه از همه تصريح مي

هاي  هاي فراگير و انقالب تمامي جنبش، ي نوعي ساختاري بعدي بوجود آورد كه به عنوان نمونه
: 1361، تحت تاثير قرار داده و آنها را ملزم به تبعيت از خود كرده است (آرنتپس از خود را 

باشد. اگر  دومين انقالب كبير دوران مدرن مي، ميالدي 1917انقالب اكتبر روسيه در ا). 37ص
المللي ايجاد  ي بين اطالق وصف كبير بر انقالب فرانسه به خاطر قدرت گفتماني بود كه در عرصه

، با در نظر گرفتن اين معيار، اي از جوامع بشري اعتبار و هژموني يافت هاي عمده كرد و در بخش
چراكه اين انقالب بزرگ ، توان وصف كبير بودن را در مورد انقالب روسيه نيز بكار برد مي

، بندي نموده و در تقابل با ليبراليسم توانست هويت خود را در قالب گفتمان كمونيسم مفصل
 هاي وسيعي از جهان و در قالب بلوك شرق گسترش دهد. ر بخشهژموني خود را د

نقش و كاركردي مشابه آن در تغيير شرايط ، انقالب كبير روسيه نيز همانند انقالب كبير فرانسه
با اين ، هاي بعدي به خود داشته است سازي انقالب اجتماعي جهان و مشروط -كالن تاريخي

ريزي شده به صدور انقالب خويش دست  عامدانه و برنامه تفاوت كه انقالب روسيه به شكل كامالً
در تمامي ، هاي مستقيم همه جانبه به نيروهاي انقالبي در سراسر جهان زده و با مداخله و كمك

). بدين ترتيب 62ص: 1391، آفريني كرده است (كچوئيان هاي پس از خود نقش ها و انقالب جنبش
 ،ها هاي اجتماعي و انقالب تمامي جنبش، تم ميالديي دوم قرن بيس توان گفت كه از دهه مي

                                                           
1. Hannah Arendt. 
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 تاثيرپذيري از انقالب كبير ماركسيستي، ي آن پيوندند كه نتيجه تحت شرايط تاريخي به وقوع مي

 تا زمان، هاي اجتماعي ها و انقالب است. حاكميت تدريجي انقالب كمونيستي بر روند جنبش

ي هشتاد قرن بيستم  اما از اواخر دهه، يابد ادامه ميوقوع آخرين انقالب كبير دوران تاريخي اخير 
آفريني كمونيسم متوقف و پس از عمر كوتاه هفت  نقش، ميالدي و با پيروزي انقالب اسالمي ايران

ميالدي از جريان رقابت با دو ديگر انقالب كبير ليبراليستي و اسالمي خارج 1991در سال ، اي دهه
 گرديد. 

سومين انقالب كبير دوران تاريخ معاصر را به ، ميالدي 1979ان در سال وقوع انقالب اسالمي اير
به وضوح بر اين داللت دارد كه توان ، ي گذشته ارمغان آورد. ارزيابي شرايط جهاني از چند دهه

ي مدل  هاي كبير فرانسه و روسيه در ايجاد تغييرات اجتماعي از طريق تبديل و عرضه تاريخي انقالب
هاي اجتماعي در سراسر كشورها به پايان رسيده است. بعد از وقوع انقالب  انقالب ها و براي جنبش

ي  هايي بر پايه ها و انقالب گيري جنبش شاهد شكل، اي از جهان در هيچ نقطه، كبير اسالمي در ايران
اعي تمامي تحوالت اجتم، ايم. پس از انقالب اسالمي ايران هاي فرانسه و روسيه نبوده ي انقالب نمونه

، حتي در كشورهاي غيراسالمي به وقوع پيوسته است، و تحركاتي كه طي سي سال اخير در جهان
تحت ، اجتماعي ناشي از انقالب اسالمي قرار داشته و به شكلي از اشكال -تحت شرايط تاريخي

ه به البته با توج، )67-68ص : باشد (همان ي تازه حاصل از آخرين انقالب كبير جهان مي تاثير نمونه
اسالم « تر است. تر و ملموس تاثيرات كوتاه مدت آن در جوامع اسالمي گسترده، ماهيت اسالمي آن

هاي  ي جهاني دانست. اگر انقالب توان گفتمانِ قدرت انقالب اسالمي ايران در عرصه را مي» سياسي
، ا عينيت بخشيدندالمللي خود ر حضور بين» كمونيسم«و » ليبراليسم«هاي  فرانسه و روسيه با گفتمان
المللي  اي و بين گفتمان قدرت خود را در معادالت منطقه» اسالم سياسي«انقالب اسالمي ايران با 

هژموني ، الملل ايجاد نموده جريان سوم قدرت را در نظام بين» اسالم سياسي«هويت بخشيد. 
به واسازي ، و هم تخريبيهاي قدرت كمونيسم و ليبراليسم را تهديد كرد و از دو بعد تبييني  گفتمان

 ). Dehghani Firoozabadi, 2008: p. 17( الملل دوقطبي پرداخت نظام بين
ي  الملل و ورود آن به عرصه آفريني گفتمان اسالم سياسي در نظام بين تاثيرگذاري و نقش
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، بود هاي كمونيسم و ليبراليسم با يكديگر داراي تفاوت ماهوي با تنازع گفتمان، المللي رقابت بين
 درون پارادايمي بود كه در چارچوب و در درون پارادايم مدرنيسم، چراكه رقابت آن دو

ي اين دو گفتمان   شناختي جريان داشت. منازعه شناختي و معرفت و با اشتراكات فراوان هستي
ي مركزي   شكلي و ظاهري بود. جوهر و هسته، بيشتر از آنكه ماهيتاً اتفاق بيافتد و جوهري باشد

 داراي اصالت بوده، صورت فردي انسان، اومانيسم است كه در ليبراليسم، اين دو گفتمانِ مسلط

51Fاين صورت جمعي، و در كمونيسم

 باشد. تنها نفس انساني است كه امري اصيل و معتبر مي 1

 همين تغاير و نفي تفسيري آنها، هاي ليبراليسم و كمونيسم بعد و مبناي اصلي تقابل و تنازع گفتمان
محور » جامعه«، محور و ديگري» فرد«، باشد كه يكي يعني اومانيسم مي، شان از جوهر مشترك

 است. 
عالوه بر استمرار خصومت درون ، ي رقابت پس از حضور گفتمان اسالم سياسي در عرصه

اي جديد هستيم كه طي آن گفتمان  گيري منازعه شاهد شكل، پاردايمي بين ليبراليسم و كمونيسم
ضمن به چالش طلبدين مباني ، اسالم سياسي از فضاي خارج از پاردايم فكري غالبنوظهور 

يعني كمونيسم و ليبراليسم پرداخت. ، هاي هژمون درون آن  به رقابت با گفتمان، پارادايم حاكم
در حالي كه ، باشد هاي ليبراليسم و كمونيسم مي قدرت پشت گفتمان، عقالنيت مدرن و خودبنياد

عقل خدا بنياد و عقالنيت وحياني است. قدرت مستتر در پشت ، گفتمان اسالم سياسيي  پشتوانه
52Fها گفتمان

، گويد ي بين پارادايمي است. در اين خصوص دريك مي ترين وجه اين منازعه مبنايي، 2
هاي روشنگري در  پيوند بين انقالب سياسي مدرن و روايت، ميالدي1979انقالب ايران در سال 

قل را از بين برد و نشان داد كه وقوع انقالب سياسي مدرن لزوماً به معناي خصوص پيشرفت ع
گفتمان اسالم سياسي براساس ، ). بنابراين292ص: 1388، گسترش عقل روشنگري نيست (دريك

در تقابل با پارادايم روشنگري قرار گرفت و هر دو ، (عقالنيت وحياني)، قدرت پشت گفتمانش

                                                           
1. Collectivism. 
2. power behind discourse. 
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ي  كمونيسم را به چالش كشيد و جريان سوم قدرت را در عرصهوجه آن يعني ليبراليسم و 
 المللي رقم زد. بين

53Fي مركزي ي گفتماني اسالم سياسي حضور ميداني خود را حول هسته منظومه

يعني  خود 1
هويت  كه بندي كرد. بابي سعيد در اين باره معتقد است اسالم سياسي گفتماني است مفصل» اسالم«

اسالم به ، در گفتمان اسالم سياسي، دهد. به عبارت ديگر ل سياسي قرار مياسالمي را در كانون عم
در  ي اتكاي گفتمان اسالم سياسي نقطه، ). اسالم20ص: 1379، شود (سعيد يك دال برتر تبديل مي

هاي ليبراليسم و  و به تبع آن هژموني گفتمان، به چالش كشيدن جايگاه فراروايتي مدرنيسم
فردي  در صورت چه، انگاري نفساني بشر مان اسالم سياسي در مقابل سوژهباشد. گفت كمونيسم مي

محوريت قرار » جامعه«و » فرد«را در تقابل با » اهللا«، ليبراليسم و چه در صورت جمعي كمونيسم
رساند. از  معنايي مي همه عناصر را با صبغت اهللا هويت بخشيده و به انجماد، دهد و به تبع آن مي

بلكه ، ها نيست افيون ملت نه تنها» اسالم ناب«، هاي ليبراليسم و كمونيسم گفتمان برخالف، اين رو
روح اسالم ناب بر  ).61ص: 1392، باشد (فوكو روح مي به تعبير فوكو روحي براي يك جهان بي

روح دنياي مدرن سايه افكند و جريان شتابان سكوالريزاسيون را متوقف كرد. در اين  فضاي بي
54Fگيدنزخصوص آنتوني 

بلكه معتقد است ، گذارد نه تنها بر توقف جريان سكوالريزاسيون صحه مي 2
و به دنبال انقالب اسالمي ايران فرايند عمومي جهان روند معكوسي را آغاز و به  80ي  از دهه

با توجه به ماهيت ديني گفتمان ، ). از اين رو75ص : 1374، رود (گيدنز سمت ديني شدن پيش مي
هويت ، شاهد آن هستيم كه در اين مقطع زماني، مركزيت دال برتر اسالم ناب اسالم سياسي و

هاي  و گفتمان، سو مهمترين وجه منازعه بين گفتمان اسالم سياسي از يك، ديني و هويت ضد ديني
باشد. عقل خودبنياد مدرن بر اين باور بود كه انسان (چه  ليبراليسم و كمونيسم از سوي ديگر مي

وجه جمعي) بايد مسئول سرنوشت خويش باشد و خود زمام امور را بدست  وجه فردي و چه

                                                           
1. Nodal point. 
2. Anthony Giddens. 



 165 ايراني پيشرفت) -(ناظر بر رويكرد فرهنگي الگوي اسالمي انقالب اسالمي و الگوي پيشرفت فرهنگ پايه

را از انسان و مسير حركت  اما براي اين كار بايد مسير از پيش تعيين شده و غايات متصور، بگيرد
سرشت انسان در پيش نيست و براي  زدايي از بشر نيز راهي جز انكار ذات و او زدود. براي غايات

باشد. خدا را بايد  زدايي و خدازدايي از انسان متصور نمي نيز هيچ مفري جز اصلزدايي از بشر  ذات
ي خود آزاد و مسئول  حذف كرد تا انسان از ذات و غايت از پيش تعيين شده و طراحي شده

گفتمان اسالم سياسي اين تفكر برآمده ، مقابل ). در131ص: 1391، سرنوشت خويش گردد (افروغ
مرگ ، زدايي و خداكشي يادآور شد كه اين اصل گونه قد جدي نمود و ايناز عقل خودبنياد را ن

، گرايي توحيدي (محوريت اهللا)  با طرح اصل، انسان را بدنبال خواهد داشت. گفتمان اسالم سياسي
احياگر و ، را به مسير اصلي خود بازگرداند و با اين كار به مفهوم انسان روحي تازه دميد و آن

گرايي در ساحت روابط انساني و  ورزي و معنويت و علم در ساحت خردورزيمجدد خداگرايي 
هاي ليبراليسم و  هويت معرفتي و قدرت پشت گفتمان، گونه اجتماعي گرديد (همان) و بدين

 ).3كمونيسم را به چالش كشاند (نمودار شماره 
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 المللي انقالب فرهنگ پايه و تغيير ماهيت منازعات بين
معتقد است ماهيت نظام ، »قدرت و دموكراسي، فرهنگ«اي با عنوان  در مقاله هانتينگتون

الملل پس از دوران جنگ سرد به داليل قاطعي متفاوت از نظام دوقطبي است كه مهمترين آن  بين
: 1383، است (هانتينگتون» فرهنگ«به » ايدئولوژي«ها از  تغيير محوريت منازعات و دشمني، داليل

المللي پس از جنگ  نيز به اين تغيير ماهيت منازعات بين» ها  برخورد تمدن«اب ). وي در كت39ص
به عنوان نقاط بروز بحران و ، ها خطوط گسل ميان تمدن، هاي اخير در سال، كند سرد اشاره مي

: 1374، جانشين مرزهاي سياسي و ايدئولوژيك دوران جنگ سرد خواهد شد (هانتينگتون، جنگ
ت دوران پس از جنگ سرد با محوريت فرهنگ از حالت سخت افزاري به ). اينكه منازعا55ص

مطلب درستي است كه مورد تاييد بسياري از انديشمندان ، نرم افزاري تغيير ماهيت داده است
قدري ، اما تغيير ماهيت منازعات از ايدئولوژي به فرهنگ (مورد ادعاي هانتينگتون)، باشد مي

هر دو از يك جنس بوده و ماهيتي نرم » فرهنگ«و » ايدئولوژي« چراكه، رسد نامأنوس به نظر مي
 توان به وضوح اين دو را از هم تفكيك كرد. افزارانه دارند و نمي

، باشد  الملل پس از جنگ سرد مي  محور تقابل و تنازع نظام بين» فرهنگ«در اينكه ، بنابراين
اما اينكه محوريت منازعات از ، موافقندالملل با هانتينگتون   بسياري از انديشمندان روابط بين

تر آن است كه بگوييم   درست، جاي بحث دارد. به نظر، ايدئولوژي به فرهنگ منتقل گرديده 
تغيير ماهيت » فرهنگي«به بين پارادايمي » اقتصادي«المللي از محوريت درون پارادايميِ منازعات بين

و سياست و فرهنگ تابعي از آن ، اد زيربنا بودهاقتص، داده است. در كمونيسم و همچنين ليبراليسم
باشد و  ي اساسي ماركس و كمونيسم مي يك آموزه، »اقتصاد زيربناست«آيند. اينكه  به شمار مي

ها را به زبان  ها شعار كمونيست اگرچه ليبرال، اما در مورد ليبراليسم، جاي ترديدي در آن نيست
تصور نظام ، چه آنكه، باشد ليبراليستي نيز اقتصاد ميزيربناي نظام ، اما در واقعِ، آورند نمي

ممكن نيست. ، »بورژوا«يعني ، ليبراليستي بدون دال كاپيتاليسم و بدون دموس و صورت مثالي آن
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55Fي جمع محور پرولتاريا ي فردمحور بورژوا و سوژه از طريق اقتصاد است كه سوژه

به اهداف و  1
و براساس زيربناي اقتصاد است كه آرمان شهرهاي ، يابند غايات ماترياليستي خود دست مي
، هاي اقتصادي تفاوت در رويكردها و مدل، شوند. از اين رو كمونيستي و ليبراليستي محقق مي

ي  باشد. كارويژه سازي كمونيسم از ليبراليسم و ليبراليسم از كمونيسم مي محور اصلي غيريت
هاي اقتصادي است. از اين  يت بخشي به سياستمشروع، به عنوان يك امر روبنايي، ايدئولوژي هم

در خدمت ، آيد ايدئولوژي كه از جنس فرهنگ و از امور روبنايي و اعتباري به حساب مي، رو
 اقتصادي است كه امري اصيل و زيربنايي فرض شده است.

با تغيير محوريت منازعات از ، لذا، اقتصاد نسبت به فرهنگ داراي ماهيتي سخت افزارانه است
ماهيت منازعات نيز از سخت افزاري به نرم افزاري تغيير يافت. اين تغيير ، اقتصاد به فرهنگ

تواند داليل متعددي داشته باشد كه  المللي از سخت افزاري به نرم افزاري مي ماهيت منازعات بين
ر كه تغيير سطح و جهت منازعات از درون پارادايمي به بين پارادايمي است. همانطو، مهمترين آن

و بين ، ها در درون پارادايم مدرنيته ها و خصومت دشمني، در دوران نظام دوقطبي، ذكر شد
اما در دوران پس از جنگ سرد جهت و سطح ، هاي ليبراليسم و كمونيسم جريان داشت گفتمان

از و پارادايم رقيب اسالم ، سو به بينِ پارادايم مسلط مدرنيته از يك، منازعات از درون پارادايمي
پارادايم ، گفتمان ليبراليسم، ي بين پارادايمي سوي ديگر تغيير و ارتقاء يافت كه در اين منازعه

نمايندگي پارادايم رقيب را بر عهده ، كند و گفتمان اسالم سياسي مسلط مدرنيته را نمايندگي مي
ادي موجب تغيير جنس و جهت منازعات از اقتص، دارد. ماهيت فرهنگي گفتمان اسالم سياسي

هاي ليبراليسم و كمونيسم  چراكه برخالف گفتمان، افزاري) گرديد (سخت افزاري) به فرهنگي (نرم
اسالم سياسي ماهيتي فرهنگي داشت. سرشت فرهنگي گفتمان ، كه داراي ماهيتي اقتصادي بودند

نم نشأت گرفته است. خا، اسالم سياسي از انقالب اسالمي ايران كه ماهيتي كامالً فرهنگي داشت
دارد  مرا وا مي، اين انقالب قابل توجه«: نويسد شناس آمريكايي در اين باره مي اسكاچپول انقالب

                                                           
1. Proletariat. 
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هاي عقايد و ادراك فرهنگي در شكل  تا به درك خود در قبال نقش بالقوه و محتمل سيستم
عمق بيشتري بخشم. وقوع اين انقالب انتظارات مربوط به علل ، هاي سياسي بخشيدن به كنش

روسيه و چين ، ام در مورد انقالب فرانسه تاريخي -ها را كه من قبالً در تحقيق تطبيقي بانقال
داراي «و » آگاهانه بودن«). ويژگي Skocpol, 1982: p.267-268» (زير سوال برد، مطرح كرده بودم

 برد و ساير كه خانم اسكاچپول آن را تنها در مورد انقالب اسالمي ايران بكار مي» شعور بودن
براساس ماهيت و سرشت فرهنگي انقالب اسالمي ايران ، داند هاي بزرگ را فاقد آن مي انقالب

حقيقت روشني كه مورد تاييد سياستمداران غربي نيز قرار دارد. خانم مارگارت ، باشد (همان) مي
ما «: گويد ميالدي چنين مي1980نخست وزير اسبق انگلستان طي اظهارنظري در اوايل دهه ، تاچر
زيرا اگر بلوك شرق و ، ها از وسايل نظامي و ابزار جنگي شوروي و اقمارش واهمه نداريم غربي

، باشند هاي نظامي بوده و به ادوات مخرب و ويرانگر مسلح مي اعضاي پيمان ورشو مجهز به سالح
هاي مدرن و پيشرفته مجهزيم؛ ليكن از حضور فرهنگ اسالمي انقالب ايران  ما نيز به سالح

، نخستين رئيس جمهور الجزاير نيز همچون تاچر، ). احمد بن بال436ص: 1378، (استمپل» نيمنگرا
آنچه براي من در «: كند انقالب اسالمي ايران را انقالبي با سرشت و قدرت فرهنگي ارزيابي مي

 اين است كه براي نخستين بار انقالبي با طرح فرهنگي تولد يافته و، مورد انقالب ايران مهم است
يك انقالب فرهنگي بوده و بازتاب اين انقالب در خارج از ايران نيز از اين نقطه ، قبل از هر چيز

 ).98-99ص: (همان» نظر قابل مطالعه است
ي  گفتمان اسالم سياسي را در عرصه، انقالب اسالمي ايران با سرشتي كامالً فرهنگي، بنابراين

ور كه با سقوط كمونيسم و جايگزين شدن آن در گفتماني فرهنگ مح، بندي كرد المللي صورت بين
و محوريت ، سطح منازعات جهاني را از درون پارادايمي به بين پارادايمي، تقابل با ليبراليسم

اقتصادي به فرهنگي و از سخت افزاري به نرم افزاري تغيير داد. به تبع  -ها را از نظامي خصومت
هاي جريان اصلي   ار تغيير ماهيت گرديد و نظريهي نظري منازعه نيز دچ حوزه، اين تحول عيني

ماهيتي نرم افزاري يافت (دهقاني ، الملل به حاشيه رانده شده ... و منازعه و جنگ  روابط بين
 ).113-114ص: 1382، فيروزآبادي
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هاي كمونيسم  هاي اسالم سياسي و ليبراليسم در قياس با رقابت از اين رو منازعات بين گفتمان
ي بين  هاي زيرين معرفتي جريان دارد. در اين منازعه تر و در اليه عميق، تر جدي، سمو ليبرالي

هاي مركزي  و ساير امور ماهيتي اعتباري و تبعي دارند. دال، فرهنگ زيربنا و اصيل بوده، پارادايمي
، دهند و ايدئولوژي ي فرهنگي را تشكيل مي محوريت اين منازعه، دو گفتمان و عقالنيت پشت آنها

بخش هويت فرهنگي هر  مشروعيت، بيني فرهنگي به عنوان بايد و نبايدهاي برآمده از دو جهان
» دين«با مفهوم ، »فرد محوري«و » خدا محوري«هاي مركزي  باشد. دال كدام از اين دو گفتمان مي

ايدئولوژي را به خدمت ، پردازند و با محوريت دين سازي فرهنگي از يكديگر مي به غيريت
دين «آورند؛ بايدهايي از جنس دين در تقابل با نبايدهايي از جنس نفي دين. بايدي با دال   درمي

در برابر نبايدي با » آزادگي«بايدي با مفهوم ، »سكوالريسم«در تقابلِ نبايدي با عنصر » حداكثري
بايدي با ، »حقوق منهاي تكليف«در برابر نبايدي با » حقوق همراه با تكليف«بايدي با ، »آزادي«دال 
 وغيره. » قوانين طبيعي«در مقابل نبايدي با مفهوم » قوانين شرعي«دال 

ي ابعاد و  به عنوان عنصري فرهنگي كه ظرفيت حضور مويرگي در همه» دين«اينگونه است كه 
شود؛  ها مي ها و تشكيل هويت سازي براي غيريت محور و معياري، هاي اجتماع را داراست اليه

، و نفي حداكثري آن. و از اين رهگذر» نبايد«و ديگري با ، و قبول حداكثري آن» بايد«يكي با 
 كند.  المللي ماهيت و سرشتي فرهنگي پيدا مي هاي بين فضاي حاكم بر منازعات و خصومت

 ي گفتمان اسالم سياسي  ي مركزي منظومه هسته، فرهنگ
بخش براي نظام ارزشي  قوامفرهنگ در گفتمان اسالم سياسي زيربنا بوده و نقش معنابخش و 

هاي سياسي و همچنين اقتصادي گفتمان اسالم سياسي  ها و مطلوبيت ارزش، از اين رو، آن داراست
باشند و هر دو  باشند. هرچند فرهنگ و تمدن از يك جنس مي نيز به نوعي منبعث از اين بعد مي

اما اين به معناي يكي انگاشته شدن آنها نيست. همچنين فرهنگ و عقالنيت را ، ماهيتي نرم دارند
آيد  نبايد يكي انگاشت. فرهنگ روح و جان تمدن به حساب مي، شان رغم اشتراك معنوي علي، نيز

جز ظاهر فرهنگ نيست. تمدن مجالي براي تبلور فرهنگ و عينيت يافتگي آن است. اما ، و تمدن
بدون تفكر و عقالنيت قوام و وجود نخواهد داشت. فرهنگ ، روح تمدن خود فرهنگ به عنوان
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، محصول بسط عقالنيت است و هر فرهنگي برمبناي صورتي از عقالنيت قرار دارد. فرهنگ ديني
محصول بسط عقالنيت فلسفي است. از اين ، روح برآمده از عقالنيت ديني بوده و فرهنگ فلسفي

سياستي كه عين فلسفه است. ، آورد و فرهنگ فلسفي د ميسياست ديني پدي، رو فرهنگ ديني
اي  جز پوسته، همچنان كه تمدن بدون فرهنگ و عقالنيت، اساساً سياست بدون تمدن معنايي ندارد

 ). 9ص: 1371، خشك و ظاهري متحجر هيچ نيست (زرشناس
قوام و ابرام ناظر به جايگاه و اهميت عقالنيت در ، »گفتمان  قدرت پشت«عقالنيت به عنوان 

عقالنيت «يافتگي آن است.  و متعاقب آن بروز و ظهور در قالب چهره تمدني و عينيت، فرهنگ
همان قدرت مستتر در گفتمان اسالم سياسي است كه مولد فرهنگ و نظام ارزشي آن ، »وحياني

كند.  د ميگفتمان مدرن بازتولي» عقالنيت ابزاري«بوده و هويت خويش را در نفي و تغاير مستمر از 
ترين محصول عقالنيت هر گفتماني دانست كه  توان فرهنگي دال مركزي را مي، ها در گفتمان

ي معنايي  بندي شده در منظومه بخش و معنابخش ساير عناصر مفصل همچون خورشيدي هويت
و ، را محور گفتمان خويش برگزيده است» اسالم«و » اهللا«، گفتمان است. عقالنيت وحياني

فارغ از متافيزيك را به عنوان مركز جهان خويش اختيار كرده » انسان خودبنياد«، ابزاريعقالنيت 
، ترين عنصر گفتمان ليبراليسم از سرشتي فيزيكي و مادي برخوردار بوده فرهنگي، است. از اين رو

ارد. سرشتي نرم و ماهيتي فرامادي د، ماهيت متافيزيكي دال مركزي گفتمان اسالم سياسي، و متقابالً
در گفتمان اسالم سياسي امري اصيل تلقي شده ، افزارانه از همين رو است كه فرهنگ با ماهيتي نرم

ماهيت ، آيد. متقابالً بخشي و توليد قدرت نرم به حساب مي ي قوت و مهمترين منبع الهام و نقطه
ي  نقطه فرهنگي غير اصيل گفتمان ليبراليسم موجب شده است تا فرهنگ به خودي خود نه تنها

المللي از سخت افزاري به نرم  بلكه نقطه ضعف آن قلمداد شود. تغيير ماهيت منازعات بين، قوت
گفتمان ليبراليسم را مجبور به بازنگري در راهبرد منازعات خود و توسل به قدرت نرم ، افزاري

ر بخشد. تا همچنان هژموني خود را استمرا، )see: Nye, 1991, 2004, 2008 & 2011كرده است (
، تعارض ذاتي موجود در سرشت سخت افزاري گفتمان ليبراليسم با راهبرد جديد اتخاذ شده

به ، از سياست اغوا و فريب، ي خشن و سخت افزاري آن موجب شده است تا براي پوشاندن چهره
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 ترين ابزار براي مطلوب نشان دادن قدرت به ظاهر نرم آن بهره گرفته شود.  عنوان اصلي 
عقالنيت وحياني به عنوان قدرت مستتر در پشت گفتمان اسالم سياسي موجب شده ، ينبنابرا

عناصر برخوردار از اصالت فرهنگي توليد شوند كه ، است تا در فضاي كامالً فرهنگي حاكم بر آن
بخشي و توليد قدرت نرم مورد توجه قرار گيرند. از  توانند منبعي جذاب براي الهام يكايك آنها مي

حريت و «، »تعالي انساني«، »پيشرفت همراه با عدالت«، »خدا محوري«توان به  ين عناصر ميجمله ا
انتظار «، »ايثار و شهادت«، »ها حقوق به همراه تكليف انسان«، »مداري فطري اخالق«، »آزادگي
ي سياسي و اقتصادي  وغيره اشاره كرد. همچنين محصوالت حوزه» مقاومت و پايداري«، »منجي

تغييرات ايجاد  باشند. بخشي برخوردار مي مان فرهنگ پايه نيز از پتانسيل بااليي براي الهاماين گفت
متاثر از انقالب اسالمي ايران و حضور ، المللي دامنه و ماهيت منازعات بين، جهت، شده در سطح

معرفتي  -المللي بوده كه با ابتناء بر هويت فرهنگي ي منازعات بين  گفتماني اسالم سياسي در عرصه
اين گفتمان فرهنگ پايه از توانمندي بيشتري ، ي نرم  خويش موجب شده است در فضاي منازعه

رغم هم سطح نبودن امكانات مادي اين دو  نسبت به رقيب ليبراليستي آن برخوردار باشد و علي
قات شاهد توفي، به خاطر امتيازات فرهنگي گفتمان اسالم سياسي و فرهنگ پايه بودن آن، گفتمان

  المللي باشيم. ي بين  ي هژموني آن در عرصه  روبه تزايد گفتمان اسالم سياسي و افزايش مستمر دامنه

 گيري نتيجه
ي مدل و الگوي پيشرفت و پيگيري   تدوين و ارائه، ي چهارم عمر انقالب اسالمي ايران  در دهه
ان و انديشمندان انقالب فرهيختگ، نخبگان، هاي اصلي مقام معظم رهبري   از دغدغه، تحقق آن

ايراني پيشرفت و تدوين الگوي  -اسالمي بوده است. برگزاري هفت دوره كنفرانس الگوي اسالمي
بيانگر ، هم انديشي وغيره، كارشناسي، پژوهشي، ها هزار صفحه كار علمي پايه با پشتيباني ده

شرفت و توسعه به جوامع ي مدل و الگوي پي  ظرفيت و توانمندي گفتمان انقالب اسالمي در ارائه
بشري متفاوت از الگوهاي ليبرالي و كمونيستي است. با دقت و توجه در ادبيات توسعه در دوران 

باشند كه متاثر از  معاصر درخواهيم يافت كه در سطح كالن تنها دو الگوي پيشرفت قابل اعتناء مي
اند و ساير الگوهاي  يستي ارائه شدههاي ليبرالي و كمون هاي كبير فرانسه و روسيه و در قالب انقالب
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بندي هستند. اين بدان معناست كه در دوران  پيشرفت در ذيل اين دو الگو قابل تعريف و طبقه
هدايت و راهبري ، هاي بزرگ هستند كه با توجه به نقش آنها در ايجاد تنها انقالب، معاصر
 ي الگوي جامع پيشرفت و توسعه    از امكان و توان الزم جهت ارائه، هاي اجتماعي بشري جنبش

 برخوردارند.
باشد كه پس  سومين انقالب كبير دوران معاصر و آخرين نمونه از آن مي، انقالب اسالمي ايران

موجب گرديد تا عمده تحوالت ، المللي ي بين  بندي گفتمان قدرت خود در عرصه از صورت
اجتماعي آن قرار  -ايط تاريخيالشعاع شر بخصوص جوامع اسالمي تحت، اجتماعي جوامع بشري

داشته باشند. گفتمان اسالم سياسي به عنوان گفتمان قدرت انقالب اسالمي با حضور قدرتمند خود 
المللي توانست جريان سوم قدرت را شكل داده و سطح و جهت  ي منازعات بين  در عرصه

هاي  ي گفتمان  . منازعهالمللي را از درون پارادايمي به بين پاردايمي تغيير دهد منازعات بين
ليبراليسم و كمونيسم با يكديگر در درون پارادايم مدرنيته بوده و بيشتر از آنكه ماهيتاً اتفاق بيافتد و 

چراكه هر دو به مباني مدرنيته پايبند بوده و از نظر جوهري ، شكلي و ظاهري بود، جوهري باشد
، الملل  ي نظام بين  ب اسالمي در عرصهشدند. با صورتبندي گفتمان قدرت انقال مدرن محسوب مي

ي جديدي   مواجهه، هاي ليبراليسم و كمونيسم ي درون پارادايمي بين گفتمان  ضمن استمرار منازعه
هاي ليبراليسم و كمونيسم  سو و گفتمان از بيرون از پارادايم مدرن ميان گفتمان اسالم سياسي از يك

المللي را از درون  سطح و جهت منازعات بين، ديدي ج  از سوي ديگر شكل گرفت. اين مواجهه
گفتمان ، پارادايمي به بين پارادايمي تغيير داد. پس از فروپاشي شوروي و افول گفتمان كمونيسم

الملل يعني ليبراليسم تبديل شد. با  ترين رقيبِ تنها گفتمان هژمون نظام بين اسالم سياسي به جدي
سرشت و ماهيت ، گفتمان اسالم سياسي در تقابل با ليبراليسمپايان نظام دوقطبي و جايگزين شدن 

اقتصادي به نرم افزاري فرهنگي تغيير يافت.  -المللي نيز از سخت افزاري نظامي منازعات بين
يكي از عوامل اصلي و ، انقالب اسالمي با سرشتي كامالً فرهنگي (برخالف دو انقالب بزرگ قبلي)

هاي ليبراليسم و  المللي بود. برخالف گفتمان يت منازعات بينترين عامل تغيير ماه شايد اصلي
در گفتمان ، كه اقتصاد در آنها مفهومي اصيل بوده و در جايگاه زيربنايي واقع شده است، كمونيسم
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باشد.  اصالت داشته و از موقعيت زيربنايي و معنابخشي برخوردار مي» فرهنگ«، اسالم سياسي
لذا با تغيير محوريت منازعات از اقتصادي ، افزارانه است ماهيتي نرمفرهنگ نسبت به اقتصاد داراي 

 ماهيت منازعات نيز از سخت افزاري به نرم افزاري تغيير يافته است.، به فرهنگي
حال اگر وقوع پرقدرت تنها انقالب فرهنگي دوران معاصر و حضور ميداني گفتمان قدرت آن 

اء بر هويت فرهنگي آن ميسر گرديده و منجر به تغيير سطح با ابتن، المللي ي منازعات بين  در عرصه
و جهت منازعات از درون پارادايمي به بين پارادايمي و تغيير ماهيت و سرشت منازعات از سخت 

توجه و تمركز بر بعد فرهنگي آن به ، اقتصادي به نرم افزاري فرهنگي شده است -افزاري نظامي
هاي راهبردي جمهوري اسالمي  ريزي ب اسالمي در برنامهعنوان نقطه قوت و مزيت گفتمان انقال

، ايراني پيشرفت -ايران يك ضرورت جدي و يك واجب موكد است. الگوي اسالمي
ترين نقشه راه حركت روبه رشد و تعالي  اي كشور و جامع ترين سند راهبردي و توسعه باالدستي

از اين رو توجه ، ب اسالمي خواهد بودجمهوري اسالمي ايران و حتي جوامع متاثر از گفتمان انقال
ضرورتي ، و تمركز بر بعد فرهنگي گفتمان انقالب اسالمي در تدوين اين سند جامع پيشرفت

دوچندان خواهد داشت. توجه معرفتي مستمر به قدرت فرهنگي و نرم افزاري مستتر گفتمان 
پايه به سمت الگوي  هم در تعيين رويكرد و هم در جريان حركت از الگوي، انقالب اسالمي

باشد. فرهنگ در الگوي  ي اين نوشتار مي  مورد پيشنهاد و توصيه، ايراني پيشرفت -اسالمي
باشد كه شايسته است  اي داراي اهميت زيربنايي و محوري مي  ايراني پيشرفت به اندازه -اسالمي

 معرفي كرد. » فرهنگ پايه«آن را الگوي پيشرفت 
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