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چکیده:
رهبر انقالب بیشک بیانیه گام دوم انقالب اسالمی انعکاس منظومه فکری بزرگترین انقالب قرن بوود و
تحلیل و تبیین آن نیازمند رویکردهای گوناگونی است .اسوفااد از ایود های زبانشناسوی سواافارگراب بوهویژ
تقابلهای دوگانه به منظور تحلیل ساافار شکلگیری معنا میتوانود یکوی از ایون رویکردهوا باشودج از

لوه

بر سفهترین این نظریههاب نظریة ساافارگرایی است که در پی پیدایش دانش زبانشناسی نووین پدیود آمود و
به علوم دیگر به ویژ علوم ا ف اعی را یافت .در ساافارگرایی اصول ژرف ساافار تقابلهای دوگانوه بسویار
حائز اه یت است .کشف تقابلهای دوگانه یک مفنب یکی از اوانشها و اسفراتژیهای ع ومی تاسویر موفن
و یکی از اصلیترین روشهای را یابی به مفن و معناست که با هدف تحلیل و تبیین عوامل سواافاری موو ر
بر گاف ان صورت میپذیرد زیرا واحدهای مفن بر مبنای روابط مفقابلی که با یکدیگر دارندب هویوت مییابنود.
از این منظرب باید بنمایههای معنایی مفن را در تقابل با یکدیگر تعیینکرد تا اید های کلوی کوه مو وو تو یود
معنا در مفن شد اندب مشخص شوند .بنابراین بررسی تقابلهای دوگانه صرفا یک رویکورد ادبوی نیسوت بلکوه
میکوشد تا در تاسیر و تبیوین ماواهیخ اواننودگان موفن را یواری دهود .در فراینود اووانش و تحلیول موفن
تقابلهای دوگانة اساسی اسفخراج و در یک چارچوب گنجاند شود و معنوای موفن از قریوی چنوین نظوام
ساافاری کشف و رمزگشایی میشود .هدف از این پژوهش تبیین بیانیوه گوام دوم انقوالب اسوالمی از منظور
تقابلهای دوگانه با روش توصیای-تحلیلی و تطبیقی است .در مقدمه به ااسوفگا و سویر تطوور ایون نظریوه
پرداافهشد سپس با اسفخراج و تحلیل این تقابلهای معنایی در بیانیه گام دوم توالش شود ب منطوی حواکخ
بر بیانیه کشف و تاسیری مفااوت از گاف ان حاکخ بر بیانیه ارایه شودج که در نفیجه عالو بر دسوت یواففن بوه
معنای برای مااهیخ به واسطه قطو مقابلشانب با اسفخراج شبکه هخ قراز مثبت و مناوی زنجیر هوای معنوایی
و ساافار حاکخ بر آن در بیانیه تحلیل شد است.
واژگان اصلی :بیانیه گام دومب زبانشناسیب ساافارگراییب تقابل دوگانه

 .1اسفادیارگرو زبان و ادبیات فارسی دانشگا پیام نورب تهرانب ایران.
 .2اسفادیار گرو علوم ا ف اعی دانشگا پیام نورب تهرانب ایران.
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مقدمه

هدف اصلی دو تهای اسفکباری در نیخ قرن اایر عالو بر هانیسازی و بووه تعبیوور بهفوور ربووی-
سازی هووانب حاک یووت یبوورال دموکراسووی و وووازم فرهنگووی آن و در  22به وون  1397چهل ووین
سا گرد پیروزی انقالب اسالمی رهبر معظخ انقالب حضرت آیتاهلل اامنهای بیانیهای صادر کردنوود
که به «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی» موسوم شد ایوون بیانیووه بووه مهختوورین مباحووم و موتوووعات
معفنابه انقالب اسالمی و تعیین اهداف پیش روی انقالب پرداافهاند کووه مووورد تو ووه تحلیوولگران
داالی و اار ی قرار گرففهاست .از مااد ایوون بیانیووه میتوووان بووه سرف وولهای زیوور اشووار کوورد
سرگذشت چهل سا ه انقالب اسالمیب تااوت چا شهووای دیووروز و امووروز انقووالب بووا مسووفکبرانب
ظرفیتهای مهخ کشور برای گام دوم انقووالبب توصوویههایی بوورای ایجوواد ت وودن نوووین اسووالمی و
آمادگی برای قلوع اورشید والیت عظ ووی زاز

لووه پوورداافن بووه علووخ و پووژوهشب معنویووت و

ااالقب اقف ادب عدا ت و مبارز با فسادب اسفقالل و آزادیاواهیب عزت ملووی و روابووط اووار ی و
مرزبندی با دش نب سبک زندگی)زدففر حاظ و نشر آ ار حضرت آیتاهلل اامنهایب .)1397
میتوان گات بیانیه گام دوم دکفرین و مانیاست انقالب اسالمی است که در نگاهی کالن مهختوورین
و سرنوشتسازترین حوادث و رادادهای پیش از انقالب و بعوود از آن و را کارهووای پوویش رو در
مسیر پیشرفت ه ه انبه در آن مدون است .مااد این بیانیه تشکیل دهند یک نظام فکری است کووه
تبیین آن نگاهی منظومهای و چند ساحفی میقلبد و بر پژوهشگران و نخبگووان اسووت کووه از منظوور
علوم و نظریههای مخفلف گاف ان حاکخ بوور بیانیووه را تشووریاب ابعوواد و الیووههای مفرتووو بوور آن را
فرادست آورند.
این مقا ه برآن است تا مفن بیانیه گام دوم را از منظر زبانشناسی بررسی و تحلیل کنوود .زبانشناسووی
یکی از آن علومی است که به منظور رهیافت به تاسوویرهای پیدیوود زبووان و اندیشووه مووورد تو ووه
اندیش ندان و پژوهشگران بود و میتواند ما را در تحلیل مفونی که دارای ساافار موونظخ و ایجوواز و
فشردگی است یاری دهد.
هر چند مطا عات تخ

ی دربار زبان به چند قرن پیش از میالد بووازمیگردد امووا زبانشناسووی بووه

ماهوم دید آنب عل ی نسبف ًا نوپا بود که قدمفی تقریب ًا یکصد سووا ه دارد و در ایوون موودت نظریووه
پردازان فراوانی چون فردینان دوسوسورب نوام چامسکیب ویلیووام ووونزب مایکوول ها یوودی  ...و د هووا
زبانشناس دیگر به گسفرش زبانشناسی و کارکرد این نظریه پرداافه و نظریهها و مکاتو مفعوودد و
مخفلای را به و ود آورد اند .زبانشناسی با ورود به سایر علوم ا ف اعی و انسووانیب پایووهریز علوووم
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امعهشناسی آن دسفه از کنشهای ا ف اعی را بررسی میکند که بنیاد آنها بر انفقال معنی بووا زبووان
اسفوار است .ازاینروب ق د تحلیلگر نقشگرا از بررسی عناصر دسفوریب نقشووی و معنوواییب بیشووفر
توتیا «نقش معنایی» آنهاست و صورتهای زبانی و ساات آنها را نیز بهمنظور توتویا نقووش
معنایی بررسی میکند زففوحیب .)147 1390
به عبارتی میتوانگات زبانشناسی معاصوورب حوز هووای مطا عوواتی گسووفرد ای را شووامل میشووود و
نظریهها و زیرمج وعههای فراوانی دارد که تو ه دانشپژوهان و دانش ندان گوناگون بووا ئائقووههای
عل ی مفنوع را به اود لو ن ود است.
با این توتیحات میتوانپذیرفت یکی از منظرهایی که میتواند ما را در تبیین و تحلیوول بیانیووه گووام
دوم انقالب یاری دهد نگا زبانشناسانه است .زبان مهخترین ابووزار انفقووال معنووا و بخشووی از نظووام
ا ف اعی است که پرداافن به آن میتواند ما را در پرداافن به انواع مفون یاری دهد تحلیل مکا ووهب
تحلیل گاف انب نظریه انفقادیب مطا عات فرهنگیب بال تب نقوود فوویلخب روزنامووهنگاری ه گووی از
زبانشناسی به عنوان یک ابزار کارآمد مدد میگیرند.
زبووانشناسووی نیووز ماننوود دیگوور سوواحتهای کووالن عل وویب دربرگیرنوود نظریووهها و اصووالحات و
رهیافتهای گوناگونی است .از

له بر سفهترین این نظریههاب نظریة ساافارگرایی اسووت کووه در

پی پیدایش دانش زبانشناسی نوووین پدیوود آموود و بووه علوووم دیگوور زادبیوواتب روانشناسوویب علوووم
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بینارشووفهای و کوواربردی مفعوودد نیووز بووود اسووت .بوورای مثووال زبانشناسووی ه دووون شووااهای از

ا ف اعیب علوم سیاسی و )...را یافت.
ترورت تبیین مفن از منظرهای گونوواگون ایوون پووژوهش را بوور آن داشووت مووفن بیانیووه گووام دوم را
براساس ایوون نظریووات زبانشناسیزسوواافارگرایی) مووورد مطا عووه و تحلیوول قوورار دهوود .و از میووان
اصطالحات و رهیافتهای مخفلف ساافارشناسی نیزب «تقابل معنایی» که یکی از مؤ اههای اساسووی
در تاسیر مفون در دور معاصر است را برگزید تا این بیانیه زبه مثابه مفن) از منظر سوواافارگرایی بووا
تکیه بر تقابل معنایی مورد تحلیل واقع شود.
در سفجوی پیشینه این پژوهشب مقاالتی در موتوع ساافارگرایی و تقابلهووای دوگانووه یافتشوود
که م ادیقی یر از بیانیه از

له قرآنکریخ و مفون ادبی را مورد تجزیه و تحلیوول قوورار داد بودنوود

مانند تقابلهای معنایی «حی» در قرآن براساس معناشناسی سوواافگرا از علووی ففحووی و دیگووران در
مجله پژوهشهای زبانشناافی قرآنج هنرساز ها در آیات تربیفی قرآن کووریخ زبووا ت کیوود بوور نظریووه
217
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تقابلهای دوگانه) از سید ش سا دین هاش یمقدم و محسن ئوا اقاری در ف وولنامه پژوهشهووای
ادبی–قرآنیج بازکاوی ماهوم واژ های «عُسر» و «یُسر» در قرآن با رویکرد منطووی «تقابوول» دوگانووه از
مهین حا ی زاد و رعنا فرهادی در مجله مشکو ج ساافار شکلگیری معنا در سورة کافرون بهمثابووة
ا ری ادبی از دیدگا نظریة ساافارگرایی از صادق اورشا و دیگران در مجله پژوهشهووای تر ووه
در زبان و ادبیات عربیج تقابل دوگانه و کارکرد آنها در مفن با ت کید بر تقابل نووور و ظل ووت در آ ووار
فارسی شیخ اشراق از مریخ رامیننیا در مجله پژوهش زبان و ادب فارسوویج نقوودی سوواافگرایانه بوور
تقابلهای معنایی رمان گالب اانخ ا ر قاس علی فراست از پوران علیپور در نشریه ادبیووات پایووداری
و ن ونه های دیگری از این دست.
از دیگر سو تحلیل و بازاوانیهووای مفعوودد از بیانیووه گووام دوم انقووالب در قا ووو مقا ووه و کفوواب و
سخنرانی و  ...انجام گرففه اما از تلایووی ایوون دو یعنووی تحلیوول بیانیووه از منظوور تقابلهووای دوگانووه
پژوهش و یا تحلیلی یافت نشد.
روش پژوهشی در ایوون مقا ووه توصوویای-تطبیقووی -تحلیلووی اسووت در بخووش توصوویای بووه نظریووه
ساافارگرایی و تقابلهای دوگانه با رویکرد کاربردی تو ه میشود و سپس روش تقابل دوگانه بوور
بیانیه انطباق داد شد و تقابلها بررسی و تحلیل میشووود .بررسووی تقابلهووای دوگانووه صوورفا یووک
رویکرد ادبی نیست بلکه میکوشد تا در تاسیر و تبیین ماوواهیخب اواننوودگان مووفن را یوواری دهوود و
برای اسفناد تقابلها قس فی از مفن بیانیه مرتبط با موتوع به صورت پاورقی درج شوود اسووت و بووه
منظور انسجام این ار اعب از هر نوع توتیحی دیگری در پاورقی اودداری شد است.
زبانشناسی و ساختارگرایی
هلیدیب زبان را بهویژ بر پایة نقشهای ا ف اعی آن مدّنظر قرار میدهوود .بووه بوواور او صووورت یووا
ساات زبان از را کاربردهای نقشی آن بوورای هوودفهای ا ف وواعی گونوواگون شووکل گرففهاسووتج
بنابراین زبان ابزاری است برای انفقال معنی و برقراری ارتباط میان افراد یک امعه .در نفیجووهب زبووان
نهادی ا ف اعی و بخشی از نظام ا ف اعی است زففوحیب .)147 1390
درواقعب بنیاد نظریة نقشگرای نظاممند هلیدی بر اساس «بررسی زبان در کوواربرد» اسووفوار شوود کووه
قبی این دیدگا هرنوع گزینش زبووانی در صووورتی نقشمنوود و معنووادار اسووت کووه در یووک بافووتب
موقعیت ا ف اعی یا در دل یک فرهنگ به کار رففه باشد زع اشب  7 1432به نقل از راسفگوب کبوورا
و دیگرانب .)211 1396
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درنفیجه دریدهای برای دسووتیابی بووه نبووههایی از ویژگیهووای ئاتووی ئهوون آدمووی اسوت .پووس
زبانشناسیب مطا عة عل ی زبان برای فهخ ویژگیهای ئهن انسووان اسووت زمهووا ر و دیگوورانب1376
.)68
ساافارگرایی بهعنوان نظریهای نوین در مطا عووات انسووانیب میانووة سوودة بیسووفخ موویالدی در فرانسووه
شکوفا شد زاح دیب  .)14 1381این نظریه که پدید های انسانی را در قا ووو نظامهووای مفشووکل از
مج وعة روابط میان ا زاء بررسی میکندب در آرای فردینان دوسوسووور ز1857و1913م).ب بنیانگووذار
زبانشناسی ساافاریب ریشه دارد .او زبان را نظامی انفزاعی میدانست که از مج وعووة روابووط میووان
عناصر زبانی ساافه شد است و کنشهای زبانی را گافارهایی میدانست که مطابی با قواعوود حوواکخ
بر نظام زبان تو ید میشوند .بر اساس این ت ایزب دوسوسور وظیاووة زبانشووناس را گووذر از بررسووی
گافارها به سوی کشف قواعد حاکخ بوور نظووام زبووان میدانسووت زدوسوسووورب  .)1392بعوود از ویب
پژوهشگران در دیگر حوز های علوم انسانی مباحم ساافارگرایی و  ...را پیگرففنوود .در ر س ایوون
پژوهشگرانب کلود ویاسفروسب مردمشناس فرانسوی در دهة  1950میالدیب اصطالح «سوواافار» را
مفنوواظر بووا اصووطالح «نظووام» در تاکوور دوسوسووور پیشوونهاد و ایوون روش مطا عووه را بووا اصووطالح
«ساافارگرایی» معرفی کرد زعلوی مقدمب .)187 1377
گرچه رویکرد زبانشناافی به مطا عة ادبیات پیش از آن در دهة  1920میالدی در روسیه بووا نظریووة

مقالۀ پژوهشی :مطالعه ساختاری بیانیه گام دوم بیانیه گام  /...فاطمه شکردست و محمدعلی حسینی

به باور چامسکیب زبان نه وسیلهای برای ارتباطب بلکووه ابووزاری بوورای تاکوور و آیینووة ئهوون آدمووی و

فرما یسخ و در دهة  1930در چووک بووا مکفووو زبانشناسووی پووراگ دنبووال شوود بووودب امووا رویکوورد
ساافارگرا در مطا عة ادبیات بهمعنای دقیی اود در دهة  1960در فرانسه به اوج رسوویدج آن هووخ بووا
پژوهشهای زبانشناسان و منفقدان ادبی ه دون روالن بارتب کلووود برمووونب ژرار ژنووت و تزوتووان
تودوروف زمورانب  .)217 1389ساافارگرایان از پژوهشهای فرما یسووخ روسووی و مکفووو پووراگب
بهویژ از آرای رومن یاکوبسنب بسیار بهر بردندب امووا چووارچوب نظووری اووود را اساسو ًا بوور مبنووای
زبانشناسی ساافاری دوسوسور بنا کردند زبرسلرب .)131 1389
ه دنانکه در زبانشناسی ساافاریب عناصوور سووازندة یووک گافووار در ارتبوواط بووا یکوودیگر کووارکرد
مییابندب در این سطا از تحلیل نیز ا ر ادبی به مثابة نظامی در نظر گرففه میشووود کووه عناصوور آن در
ارتباط با یکدیگر امکان تعریف مییابند زکا رب  .)141 1388بنابراینب تحلیوولگر سوواافارگرا در ایوون
نوع مطا عه میکوشد عناصر یک ا ر ادبی را تعیین کند و آنگا نشان دهد که این عناصوور بوور اسوواس
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چه ا گوهایی با هخ ترکیو شد اند تا این ا ر ااص شکل بگیرد زاورشا و دیگرانب .)116 1395
در نگا ساافارگراب مفن ادبی به مثابة گافاری است که بر مبنای قواعد و ا گوهای نظام ادبیات تو یوود
شد است .بنابراینب هر ا ر ادبی مفشکل از نظامی زئی اسووت کووه مطووابی بووا نظووامی کلووی شووکل
گرففهاست .روالن بارت مینویسد «ا ر ادبی ت ویری از ساافار را به نقد سوواافارگرا ارائووه میکنوود
ال ه انند با ساات زبان دارد» زهار ندب  .)273 1386به ه ین د یلب سوواافارگرایی در
که منطقی کام ً
موا هه با مفن ادبیب تو ه اود را معطوف به واحدهای سازندة مفن و مناسبات میان آنهووا میکنوود
و نشان میدهد چگونه مج وعهای از روابووط میووان واحوودهای مووفنب شووکلگیری معنووا در مووفن را
امکانپذیر ساافهاند .کشف ساافار مفنب او ًال به کشف واحدهای سازندة آن و انی ًا به کشف روابووط
میان این واحدها در نظامی منسجخ منوط است زاورشاب .)117 1395
با و ود تااوت دیدگا پساسااتگرایان زامثال باافین) و ساافارگرایان در براووورد بووا مووفن ادبووی
شاید بفوان یک و ه مشفرک میان آنها سفجو کوورد و آن ایوود نظووام اسووت .اعفقوواد بووه نظووام در
ساافارگراییب مبین این نکفه است که در مفنب کلیه عناصر رابطه تقابل دارند و بنابراین از هر ن ونووة
معناداری میشود آنها را اسفنباط کردزاسکو زب .)28 1383
س روابط عینی باید ساافارهای زیوورین و
او ین اصل ساافارگرایی وییاسفروس این است که در پ ِ
نااودآگا را ستو و کرد .ساافارهایی که تنها در شکلگیری اسفقرایی ا گوهووای انفزاعووی قابوول
کشف هسفند زپیاژ ب .)130 1384
تقابل معنایی
در مکفو سااتگراییب سه نظریه یا نگرش اصلی برای دستیابی به معنای دقیی واژ ها و ماوواهیخ
یک زبان مطرح شد اندج نظریة حوزٔە واژگانیب تحلیل مؤ اهای و تحلیل رابطهای .تقابوول معنووایی در
ئیل تحلیل رابطهای قرار میگیرد .تحلیل رابطهای روابووط ماهووومی را بررسووی میکنوود .ع وود ترین
روابط ماهومی عبارتاند از ش ول معناییب هخمعناییب تقابلمعناییب زءواژگووی )گیووررتسب 1393
.)197-185
در ساافارگرایی چند اصالح بسیار کاربرد دارد یکووی از آنهووا منطووی دوگانووه ز (binary logicیووا
تقابلهووای دوگانووه )opposition

 (binaryاسووت .تقابوول دوگانووه اساسوویترین ماهوووم در

ساافارگرایی است زیرا اساسا تاکر انسانی بوور ایوون بنیوواد اسووت بوودزاوبب زشووتززیباب و ...و در
قبیعت هخ چنین است شوزروزب سیا زساید ...زش یسا )214 1383
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 )14و نخسفین بار نیکالی تروبفسکوی واج شناسز )1938-1890از این اصطالح اسفااد کرد.
کشف تقابلهای دوگانه در یک مفنب یکی از اوانشها و اسفراتژیهای ع ومی تاسیر مفن و یکووی
از اصلیترین روشهای را یابی به مفن و معناست که با هدف تحلیوول و تبیووین عواموول سوواافاری
مو ر بر گاف ان صورت میپذیرد.
فرایندهای حاکخ بر تاکر انسانب مح و ی از امعه هسووفند و کنشهووای مووردم را تبیووین و تعیووین
میکنند .در این چشخانداز کش کش تقابلها از شرایط مفااوت ا ف اعی تو یر میپووذیرد و م کوون
است در هر بافت و گاف انیب بر اساس نحو کش کش تقابلهاب تاسیر مفااوتی از ع لکرد تقابلهووا
به دست آیدز  rubie & rosame, 1996: 1270به نقل از رامین نیاب )100 1393
برای کشف واحدهای سازندة مفن از ایدة تقابلهای دوگانه اسفااد میشودج زیرا واحدهای مفن بوور
مبنای روابط مفقابلی که با یکدیگر دارندب هویت مییابند .از این منظرب بایوود بنمایووههای معنووایی در
مفن را در تقابل با یکدیگر تعیین کرد تا ایوود های کلووی کووه مو ووو تو یوود معنووا در مووفن شود اندب
مشخص شوند .ایدة تقابلهای دوگانه نشان میدهد نظام دال فی مفن برساافة مج وعهای از روابووط
مفقابل میان اید های مفن است که به هر یک در تقابل با دیگری ارزش میدهنوود زبووارتب 3 1370ج
سلدنب  96 1375و ش یساب  )1383در واقعب عناصر زبانی مفن واحدهایی هسووفند کووه بوورای انفقووال
اید های معنایی مفقابل انفخاب شد اند و در نفیجهب تقابل مو ود میان اید ها در تقابل میووان عناصوور
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در ساافارگرایی اصول ژرف ساافار تقابلهای دوگانووه بسوویار حووائز اه یووت استزسوولدنب 1375

زبانی مفن ن ود مییابد.
تقابل معناییب یکی از انواع روابط ماهومی در سطا واژ است که بووا اسووفااد از آن و سووایر روابووط
ماهومیب میدان معنایی واژگان به دست میآید .شناات مقابلهای هوور واژ در روشنشوودن معنووای
دقیی آن بسیار مؤ ر است .کشف میدان معنایی براساس تقابوولب یکووی از روشهووای پذیرففهشوود و
کاربردی معناشناسی است .به تعبیر ایزوتسوب حوزة معناشووناافیب زمووانی بووه و ووود میآیوود کووه دو
ال در مقابل یکدیگر قورار گیرنوود .شووناات مقابلهووای هوور واژ در روشنشوودن
ماهوم کلیدیب کام ً
معنای آن مؤ ر استج زیرا مااهیخ مفضادب هر کدام با واژگان دیگوور توورادف دارنوود و نظووام واژگووانی
میسازند زایزوتسوب1393ب .)298
به عقید اناتان کا رب در مفنهایی با ساافارهای از پیش تعیین شوود تقابلهووا و تضووادهای معینووی
و ود داردب آنچنان که دیگوور تقابلهووا و تضووادها را نیووز دربرمیگیوورد و بووراین اسوواس بوور تو یوود
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موتوعات مهخ و معنادارکل مفن توانا هسفندب در فرایند اوانش برای اوانند بسیار مع ووول اسووت
که به واژ های مفقابل بیندیشد تقابلهای دوگانه اساسی را در نظر بگیرد و تبیین کنوود و آنهووا را در
یک چهارچوب بگنجاند و معنای مفن را که از قریی چنین نظام ساافاری ارائه شد است کشووف و
رمز گشایی کندزرامین نیاب .)9 1393
مطا عاتی که بر روی مفن قرآنکریخ انجام گرففه نیووز گویووای ایوون اسووت کووه اداونوود بوورای تبیووین
بسیاری از مااهیخ دینیب از تقابل دوگانه بهر سفه و از این قریوویب تو ن مل وووس سوواافن ایوون
مااهیخب درک و پذیرش آنها را برای مخاقو آسانتر ن ود استزحا ی زاد ب .)96 1398
تقابل معناییب یکی از روابط ماهومی در معنیشناسی زبانی است .اصطالح تقابل معنووایی بووه هنگووام
بحم دربارة ماوواهیخ مفقابوول یووا در اصووطالح سوونفیب معنووای مفضوواد واژ هووا بووه کووار موویرود .در
معنیشناسی ع دت ًا از اصطالح تقابل به ای تضاد اسفااد میشودج زیوورا تضوواد صوورف ًا گونووهای از
تقابل است زصاویب  )117 1379و تضاد میان دو امر و ودی واقع میشود که بین آنها نهایت بُعوود
باشد زففحیب  153 1398به نقل از حلیب  .)32 1371به عبارت دیگرب هیچگونه و ووه اشووفراکی بووا
هخ ندارندج ازاینروب تضاد یکی از انواع تقابل به ش ار میآید و مساوی با آن نیست.
هر کدام از نظریههای سااتگراییب پساساافگراییب شا ود شکنیب منطی مکا هب چنوود آوایووی و ...
اوانش مفااوتی از تقابلها در مفن ارائه میدهد که شناات سازوکار تقابلها و نحو اوانش آنهووا
در تحلیل مفون ادبی و اسفنباط روابط روساافی و ژرف ساافی تقابلهووا تووروری مین ایوودزرامین
نیا ب .)10 1393
رابطة تقابل و انواع آن بر حسو نگوورش معناشناسووانب بووا اصووطالحات و دسووفهبندیهای مخفلاووی
معرفی شد است .با بررسی تقابل معنایی واژ ها در کنار دیگر روابووط ماهووومیب میتوووان بووه حوووزة
معنایی آنها دستیافت .روابط ماهومی از قرییهای مفااوت به دست میآیند .یکووی از آنهووا تحلیوول
مؤ اهای است .تحلیل مؤ اهای نقش مؤ ری در تعیین روابط ماهووومی از لووه تقابوول معنووایی میووان
واحدهای زبانی داردج بنووابراینب میتوووان بوورای بررسووی تقابوول معنووایی از مؤ اووههای معنووایی بهوور
گرفت .مؤ اة معنایی و رابطة ه نشینی و انشووینیب در شناسووایی روابووط ماهووومی واژ هووا از لووه
تقابل معنایی بسیار ت یرگذارند.
بحم مطا عه ساافاری بیانیه گام دوم با نظر بر تقابلهای دوگانووه و تحلیوول آنهووا نیازمنوود اسووفخراج
ساافارهای کالن و زئی تقابلهاست .توتیا آن که تقابلهای کلووی قابوول تقسوویخ بووه تقابلهووای
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ساافار کالن بیانیه را از هت تقابلهای کلی و زئی میتوان در ن ودار زیر تقسیخبندی کرد

-1تقابلها در حوز هانی
 1-1اسالمز اسفکبار
در بیانیه گام دومب «ساافا ِر کالن» تقابلهای مو ود در هان به صووراحت تقابوول دوگانووه «اسووالم و
اسفکبار» ئکر شد است .1درست است که این تقابل در تقابل های هانی رتبهبندی شد و ی ایوون
تقابل را می توان به ه ه بیانیه نیز سری داد .به نوعی هانبینی اسالمی در ه ووه شووتون تقابوول بووین
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زئیتر و آن تقابلهای زئی نیز در ژرفساات اود میتوانند حامل تقابلهای نهووانیتری باشوود

حی و باقل و از م ادیی اصلی حی و باقل اسالم و اسفکبار است.

ساختار کالن تقابلها(ساختار
ساختارها)

در دل این تقابلب تقابلهای زئیتری شکل میگیرد .تقابل شوورق و وورب بووا اسووالمب تقابوول«دینز

 -1پس از آن که انقالب ملت ایران هان دو قطبی آن روز را به هان سه قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی و
اق ارش و پدید آمدن قطوهای دید قدرت تقابل دوگانه دید اسالم و اسفکبار پدید بر سفه هان معاصر و کانون تو ه هانیان
شد.
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دنیا»ب تقابل «ماد زمعنا» از تقابلهای درونی این تقابل کالن است 1.تقابوول «ایرانزآمریکووا» نیووز نفیجووه
ه ین تقابل کالن است و این تقابلز ایوورانز آمریکووا) حاموول تقابوول «عووزتز ئ ووت»ب «مسفضووعاانز
مسفکبران»ب «دوسفانز دش نان» گردید است.

در توتیا این تقابلها نکات زیر مورد تو ه است
-1ا ف دینز دنیا ه وار تالش شد است الزمه و زیرساات تقابل اسالم و اسفکبار تقابوول دیوون و
ل تنها «کلیشهای» دانسفه میشووود کووه ه وووار توسووط
دنیا فرض شود .در حا ی که در بیانیه این تقاب ُ
تتوریپردازان انقالب اسالمی ایران نای شد است .2انقالب اسووالمی بووا شکسووفن چارچوبهووای
شرق و رب و قرح ه راهووی دیوون و دنیوواب ایوون کلیشووه را شکسووت و دوگانووه دیوون و دنیووا کووه
ژرفساات ت دن امروز رب و رویارویی بزرگ در اندیشههای بشری در ع ر دیوود بود اسووت
را درون اود حل کرد .ارائه ا گوی عینی و ع لی در تعامل دین و دنیا و امعیت نگا دین به ه ووه
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 1آن روز که جهان میان شرق و غرب مادّی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمیبُرد،
انقالب اسالمی ایران ،با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوبها را شکست؛ کهنگی کلیشهها را به رخ دنیا
کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعالم نمود .طبیعی بود که سردمداران
گمراهی و ستم واکنش نشان دهند ،امّ ا این واکنش ناکام ماند .چپ و راستِ مدرنیته ،از تظاهر به نشنیدن این
صدای جدید و متفاوت ،تا تالش گسترده و گونهگون برای خفه کردن آن ،هرچه کردند به اجلِ محتوم خود
نزدیکتر شدند .اکنون با گذشت چهل جشن ساالنه انقالب و چهل دهه فجر ،یکی از آن دو کانون دشمنی نابود
شده و دیگری با مشکالتی که خبر از نزدیکی احتضار میدهند ،دستوپنجه نرم میکند! و انقالب اسالمی با حفظ
و پایبندی به شعارهای خود همچنان به پیش میرود.
 2انقالب اسالمی ایران ،با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوبها را شکست؛ کهنگی کلیشهها را به رخ دنیا
کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعالم نمود.

تاسیری امع از دینب عا ز بودندج رب هخ در تاسیر لط دیگری پیش رفت و بووه سکوالریسووخ
رسید.
تقابل شرق و رب مادیز نهضت دینی با و ودی که مسیر هان در تقابل شرق و رب تعریووفشد بود1در این بیانیه شرق رب در یک کاهب و نهضت دینی در کاه دیگر قوورار داد شوود ب و الیووة
زیرین این دو زمادی و دینی زمعنوی)) مهخترین و ه تقابل شرق و رب با انقالب اسووالمی دانسووفه
شد است.
ئیل این تقابل میتوان تقابل زئیتری نیز در بیانیه یافت که به قور گووذرا و ار وواعی اشووار شوود
است تقابل میان «سبک زندگی اسالمیز سبک زندگی ربی»2.
ماد و معنا دو رویکرد مادی و معنوی را میتوان از مهخترین ژرفساات تقابل مدرنیفه و اسووالمل مف وول بووه وحووی و مووادی و دنیوووی
دانست .از اصول مدرنیفه نای مفافیزیکب انقطاع بشوور از عقو ِ
دانسفن ه ه ا زامات و ترورات بشری است .است بعد از رنسانس تالش شد راسیونا یسخ دکووارتی
بر ه ه ابعاد اندیشگی هان سایه افکند و واژ «سنت» مابه ازاء مااهیخ دینی و معنوووی قوورار گرففووه
ائهان را باریبدب سیطر نگا ماتریا یسفی مدرنیفه به هانب مو ّد تقابل کائب دین و دنیووا شوود و ایوون
در حا ی بود شعار انقالب اسالمی در ایرانب پیشرفت مادی و معنوووی تو مووان بووود و هسووت .3بووه
ت مبنایی است که تالش چپ و راست مدرنیفه برای ااه کردن ایوون انقووالب کووه منووادی
ه ین عل ِ
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زوایای زندگی بشر یک سخن نو بووودب نهضووتهای پیشووین در ایووران و هووان از

ووع ایوون دو و

زندگی معنوی در قرن بیسفخ است پایان ن یپذیرد.4
-1ب ایرانز آمریکا تقابل ایران و آمریکا تقابلی معلو ی است نه علفووی .زیرسووااتهای فکووری و

 1جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود.
 2سخن الزم دراین باره بسیار است .آن را به فرصتی دیگر وامیگذارم و به همین جمله اکتفا میکنم که تالش
غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران ،زیانهای بیجبران اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و
ملّت ما زده است؛ مقابله با آن ،جهادی همهجانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانها
است.
 3همّتهای بلند و انگیزه های جوان و انقالبی ،خواهند توانست آنها را فعّال و در پیشرفت مادّی و معنوی کشور به
معنی واقعی جهش ایجاد کنند.
 ... 4امّا این واکنش ناکام ماند .چپ و راستِ مدرنیته ،از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت ،تا تالش
گسترده و گونهگون برای خفه کردن آن ،هرچه کردند به اجلِ محتوم خود نزدیکتر شدند.
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فلسای آمریکا و رب آنها را تبدیل به م داق ات ّخ و ن وواد اسووفکبار کوورد اسووت 1انح ووار قلبوویب
دستاندازی به اسفقالل دیگر کشورها و پای ال کردن منافع حیاتی آنهاب نووگ افووروزی مسووفقیخ و
یرمسفقیخ در هان برای مقاصد شوم اودب از دیگوور علتهووای تقابوول ایووران و آمریکووا اسووت 2و
انقالب اسالمی صدای مخا ف این نظخ نوین هانی است که باید برید شود.
در این بیانیه چا ش های ایران آمریکا-در ایوون دور زمووانی -در ن ودهووای زیوور موتوووعیت یاففووه
است
چا ش بر سر برچیدن ناوئ آمریکا در منطقه رب آسیاب چا ش امروز با آمریکا بر سر حضووور ایووران
در مرز های صهیونیسفیب چا ش با آمریکا بر سر رسوا کردن دست ع ال بیگانه در آ از انقالب.
و تقابل ایران و آمریکا نه تنها به شکلگیری تقابلی عزت و ئ ت انجامید بلکه منجر بووه صووفبندی
دوسفان و دش نانی نیز شد.
عزتز ئ ت افزایش ایسفادگی در برابر آمریکا و مسفکبران به برکت انقووالب اسووت کووه مح ووو ش
عزتمندی ایران در چشخ هان است و این عزت به علت شکسفن سیاستهای آمریکووا در وورب
آسیاب زمینگیوور شوودن ه کوواران اووائن آمریکووا در منطقووهب بیووداری اسووالمی و مقاومووت در برابوور
آمریکاست.
مسفضعاانز مسفکبران دوسفان انقالب ع وما ملتهای مسفضعای هسفند که از سوی آمریکا -ایوون
مظهر اسفکبار -مورد تجاوز و تعدی قرار گرففهاند .و ایران ن اد مقابلووه بووا ایوون زورگووویی و مظهوور
مقاومت در برابر این اسفکبار شد است

.3

ی انقالب اسالمیب هووخ دشو ن دارد هووخ دوسووت .اگرچووه
دوسفانز دش نان این مقاومت و ایسفادگ ِ
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 1نماد پُرابّهت و باشکوه و ا فتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان
آمریکای جهانخوار و جنایتکار ،روزبهروز برجستهتر شد .در تمام این چهل سال ،تسلیمناپذیری و صیانت و
پاسداری از انقالب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشتهی آن در مقابل دولتهای متکبّر و مستکبر،
خصوصیّت شناختهشدهی ایران و ایرانی بویژه جوانان این مرز و بوم بهشمار میرفته است .قدرتهای انحصارگر
جهان که همواره حیات خود را در دست اندازی به استقالل دیگر کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آنها برای
مقاصد شوم خود دانستهاند
 2به همین علت د ر مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی محصولی
نخواهد داشت.
 3نماد پُرابّهت و باشکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان
آمریکای جهانخوار و جنایتکار ،روزبهروز برجستهتر شد

چا شها و به دست آوردن پیشرفتهای ایر کنند ب سربلند دید اند و نگا دوسفان ه وار امیوودوار
کنند و نگا دش نان ه وار بداوانه بود است

.1

 :1-2انقالب اسالمی /دیگر انقالب ها
این «دیگوور انقالبهووا» در ووای دیگووری از بیانیووه «انقووالب فرانسهزهندزشوووروی» ئکوور

میشووود2

پژوهشهایی که مبنی بر مقایسه این انقالب ها صورت گرففه نشان میدهد تااوتهووای اساسووی در
تتوری پیش از انقالب و ر یافت فرهنگی و گاف ان حاکخ بر این انقالبها با انقالب اسالمی ایووران
و ود دارد ززاهدی و دیگران ب  206 1393ز مح دیب  .)87 1382در بیانیه این تااوتها ع یوویتر
کاوید شد و تقابل انقالب ایران و دیگر انقالبها را به سطا زئیتر کشاند است کووه منجوور بووه
ایجاد چهار تقابل شد یکخ مبانی و اهداف حاکخ بر آن انقالبها که مبفنی بر تاکوور مارکسیسووفی و
یبرا یسفی یا اصطالحا چپ و راست مدرنیفه بود اند و ی انقالب اسالمی بدون هیچ تجربه پیشووینی
راهی دید گشود و آن تز اسالم به اتافه

هوریت بود3و هدفش تنها تغییر حکومت نبود بلکووه

اود سازی و امعه پردازی و ت دن سازی بود است.
دوم ماهیت مردمی یا کودتایی بودن این انقالبهاست .در مقابل دیگر انقالبهووا انقووالب اسووالمی
بزرگترین و مردمیترین انقالب ع ر دید است .4در شعارها نیز فرق اساسی با دیگوور انقالبهووا
دارد در حا ی که شعار دیگر انقالب ها تاریخ م رف دارند 5شعارهای انقووالب اسووالمی مبفنووی بوور
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دش نان مسفکبرش گ انهای باقلی در سر داشفند اما دوسفانش در سراسر هانب آن را در گووذر از

 1از سویی نگاه امیدوارانه ملّتهای زیر ستم و جریانهای آزادیخواه جهان و برخی دولتهای مایل به استقالل ،و
از سویی نگاه کینهورزانه و بدخواهانهی رژیمهای زورگو و قلدرهای باجطلب عالم ،بدان دوخته شد.
 2عظمت پیشرفتهای چهلسالهی ملّت ایران آنگاه بدرستی دیده میشود که این مدّت ،با مدّتهای مشابه در
انقالبهای بزرگی همچون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و انقالب هند مقایسه شود .مدیریّتهای جهادی
الهام گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل «ما میتوانیم» که امام بزرگوار به همهی ما آموخت ،ایران را به عزّت
و پیشرفت در همه عرصهها رسانید.
 3هیچ تجربه پیشینی و راه طیشدهای در برابر ما وجود نداشت .بدیهی است که قیامهای مارکسیستی و امثال آن
نمی توانست برای انقالبی که از متن ایمان و معرفت اسالمی پدید آمدهاست ،الگو محسوب شود .انقالبیون اسالمی
بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند و ترکیب جمهوریّت و اسالمیّت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن ،جز با هدایت
الهی و قلب نورانی و اندیشه بزرگ امام خمینی ،به دست نیامد .و این نخستین درخشش انقالب بود.
 4انقالب پُرشکوه ملّت ایران که بزرگترین و مردمیترین انقالب عصر جدید است.
 5انقالب اسالمی با حفظ و پایبندی به شعارهای خود همچنان به پیش میرود.
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فطرت بشری است 1که کهنه ن یشود .انقالب اسالمی در سرنوشت نیز تاوواوت اساسووی بووا دیگوور
انقالبها دارد کار را به نهایت رساند ب یک چله بدون ایانت پشت سوور گذاشووفهب بووه آرمانهووایش
وفادار ماند 2ب در مقابل وسوسهها مقاومت کرد و بعد از چهل سووال آرمانهووای انقووالب را حاووظ
کرد 3است .الزم است انقالب ایران شناافه شود و با دیگر انقالب ها مقایسه شود.

ه دنووین در بیانیووه نقطووه مقابوول انقووالب دو عبووارت قوورار گرففهاسووت «انقالبزکهنگی کلیشووهها»ب
«انقالبزرکود و ااموشی» .که سرنوشت انقالبهای دیگر بود است در حا ی که انقووالب اسووالمی
دچار هیچیک از این سرنوشتها نشد.
- 2در حوز داالی
2-1ایران قبل و بعد از انقالب
تا قبل از انقالب اسالمی حکومتهای ایران پادشاهی و اسفبدادی بودند و از دور قا ار بووه شوودت
تحت ناوئ بیگانه قرارداشفند حکومت قا ار دستنشاند انگلیس و پهلوی دستنشاند آمریکا بووود
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 1برای همهچیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرضکرد ،امّا شعارهای جهانی این انقالب دینی از این
قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بیمصرف و بی فایده نخواهند شد ،زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته
است .آ زادی ،اخالق ،معنویّت ،عدالت ،استقالل ،عزّت ،عقالنیّت ،برادری ،هیچ یک به یک نسل و یک جامعه
مربوط نیست تا در دورهای بدرخشد و در دورهای دیگر افول کند .هرگز نمیتوان مردمی را تصوّر کرد که از این
چشماندازهای مبارک دلزده شوند.
 2تنها انقالبی است که یک چلّه پُرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشتسر نهاده و در برابر همه
وسوسههایی که غیرقابل مقاومت به نظر میرسیدند ،از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد
دوّمین مرحله خودسازی و جامعهپردازی و تمدّنسازی شدهاست.
 3و در میان ملّتهایی که بهپاخاسته و انقالب کرده اند ،کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده
و بهجز تغییر حکومتها ،آرمانهای انقالبی را حفظ کردهباشند.

شرایطی دید در حوز های مخفلف داالی و اار ی شد .1در بیانیهب وانان به مطا عه گذشووفه 2و
مقایسه دور پهلوی و قا ار با دور پس از انقالب توصیه شوود اند ایوورا ِن قبوول از انقووالب موونحطب
تحقیرشد ب وابسفه و مسفبدب کودتاییب عقو اففاد در علخ و صنعت و تو ید 3و سیاسووت و معنویووت
بود و انقالب اسالمی مو و تغییر هت این سیر نزو ی 4و تعیین مسیر دید به سوی پیشوورفت و
تعا ی شد .5عدا ت در توزیع امکاناتزرا سازی و اانهسازی و ایجاد مراکز صنعفی و اصووالح امووور
کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگا و امثووال آن

 1انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن ،از نقطهی صفر آغاز شد؛ اوّالً :همهچیز علیه ما بود ،چه رژیم فاسد طاغوت
که عالوه بر وابستگی و فساد و استبداد و کودتایی بودن ،اوّلین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه -و
نه به زور شمشیر خود -بر سرِ کار آمده بود ،و چه دولت آمریکا و برخی دیگر از دولتهای غربی ،و چه وضع بشدّت
نابسامان داخلی و عقبافتادگی شرمآور در علم و فنّاوری و سیاست و معنویّت و هر فضیلت دیگر.
 2برای برداشتن گامهای استوار در آینده ،باید گذشته را درست شناخت و از تجربهها درس گرفت.
 . 3ایرانِ پیش از انقالب ،در تولید علم و فنّاوری صفر بود ،در صنعت بهجز مونتاژ و در علم بهجز ترجمه هنری
نداشت.
 4انقالب به یک انح طاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی و قاجار بشدّت تحقیر شده و
بشدّت عقب مانده بود ،در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت؛ در گام نخست ،رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به
حکومت مردمی و مردمساالری تبدیل کرد و عنصر ارادهی ملّی را که جانمایهی پیشرفت همهجانبه و حقیقی
است در کانون مدیریّت کشور وارد کرد؛ آنگاه جوانان را میداندار اصلی حوادث و وارد عرصهی مدیریّت کرد؛
روحیه و باور «ما میتوانیم» را به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحریم دشمنان ،اتّکاء به توانایی داخلی را به همه
آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد.
 5موتور پیشران کشور در عرصه علم و فنّاوری و ایجاد زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که تا اکنون
ثمرات بالنده آن روزبهروز فراگیرتر میشود .هزاران شرکت دانش بنیان ،هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای
کشور در حوزههای عمران و حملونقل و صنعت و نیرو و معدن و سالمت و کشاورزی و آب و غیره ،میلیونها
تحصیلکرده دانشگاهی یا در حال تحصیل ،هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور ،دهها طرح بزرگ از قبیل
چرخه سوخت هستهای ،سلّولهای بنیادی ،فنّاوری نانو ،زیستفنّاوری و غیره با رتبههای نخستین در کلّ جهان،
شصت برابر شدن صادرات غیرنفتی ،نزدیک به ده برابر شدن واحدهای صنعتی ،دهها برابر شدن صنایع از نظر
کیفی ،تبدیل صنعت مونتاژ به فنّاوری بومی ،برجستگی محسوس در رشتههای گوناگون مهندسی از جمله در
صنایع دفاعی ،درخشش در رشته های مهم و حسّاس پزشکی و جایگاه مرجعیّت در آن و دهها نمونه دیگر...
مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند انتخابات ،مقابله با فتنههای داخلی ،حضور در صحنههای ملّی و
استکبارستیزی به اوج رسانید و در موضوعات اجتماعی مانند کمکرسانیها و فعّالیّتهای نیکوکاری که از پیش از
انقالب آغاز شده بود ،افزایش چشمگیر داد .پس از انقالب ،مردم در مسابقه خدمترسانی در حوادث طبیعی و
کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت میکنند.
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اسفبداد و سرسپردگی دو عن ری است کووه ایووران پووس از انقووالب از آن رهووا و مو ووو رقووخزدن
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به دورترین مناقی کشور) بعد از انقالب قابل مقایسه با قبل از انقالب نیست .1ه دنووین در هووانی
که به سوی فساد2روزافزون پیش موویرود انقووالب اسووالمی توانسووت فسوواد رو بووه گسووفرش دورة
پهلوی 3را به معنویت 4رو به گسفرش تغییر دهد در توصیف مؤ اههای قبل و بعوود ایوون تقابلهووا در
منطی بیانیه به چشخ میاورد

برای شناات درست دور پهلوی دو تقابل به یاری گرففه شد انوود «آینوود ز گذشووفه» و «حقیقووتز

 1واقعیّت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی عدالتی در این چهار دهه ،با هیچ دورة دیگر گذشته قابل مقایسه
نیست .در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهای کشور در اختیار گروه کوچکی از پایتختنشینان یا
همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بود .مردم بیشتر شهرها بویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر
فهرست و غالباً محروم از نیازهای اوّلیّة زیرساختی و خدمترسانی بودند .جمهوری اسالمی در شمار موفّقترین
حاکمیّتهای جهان در جابهجایی خدمت و ثروت از مرکز به همهجای کشور ،و از مناطق مرفّهنشین شهرها به
مناطق پاییندست آن بوده است.
 2ابزارهای رسانه ای پیشرفته و فراگیر ،امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانونهای ضدّ معنویّت و ضدّ اخالق نهاده
است و هماکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن با بهرهگیری از این
ابزارها را به چشم خود میبینیم
... 3و اینها همه در دورانی اتّفاق افتاده که سقوط اخالقی روزافزون غرب و پیروانش و تبلیغات پُرحجم آنان برای
کشاندن مرد و زن به لجنزارهای فساد ،اخالق و معنویّت را در بخشهای عمده عالم منزوی کرده است؛ و این
معجزهای دیگر از انقالب و نظام اسالمی فعّال و پیشرو است.
 4عیار معنویّت و اخالق را در فضای عمومی جامعه بگونهای چشمگیر افزایش داد /..معنویّت و اخالق ،جهتدهنده
همه حرکتها و فعّالیّتهای فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است؛ بودن آنها ،محیط زندگی را حتّی با
کمبودهای مادّی ،بهشت میسازد و نبودن آن حتّی با برخورداری مادّی ،جهنّم میآفریند.

گذشفه رخ داد ب دروغ را ایگزین حقیقت اواهد کرد2ج و نیز قبوول از انقووالب مسووائل سرنوشووت
ساز کشور در انح ار حکومت و گروهی از روشناکران بود حال آنکه پووس از انقووالب مووردم بووه
چنان رشدی رسیدند که این انح ار از دست عد ای قلیل اارج

شد.3

 2-2ایران پس از انقالب
تقابل هایی که در حوز داالی ایووران پووس از انقووالب قابوول اسووفخراج اسووت بوودین شوورح اسووت
«انعطافز تجدید ناپذیری»ب «گام اولز گووام دوم»ب «مووردمز مسووتوالن»ب «عوودا تز فسوواد»ب «آرمانهوواز
واقعیتها».
برای از این تقابلها ماهومی استزنظامز انقووالبب انعطافپذیریزتجدیدناپووذیری)ب براووی
ی سیر صعودی و سیرورت انقالب زگام اولزگام دوم) و براووی بوور ا وور کختووو هی مسووتو ین و
ئات ِ
نیازمند ترمیخ زعدا تزفسادب آرمانهازواقعیتها).
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دورغ» .ساافن آیند در گرو شناات گذشفه 1قرار گرففه است و عدم شناات واقعیتهایی کووه در

 1برای برداشتن گام های استوار در آینده ،باید گذشته را درست شناخت ( این جمله دوبار در بیانیه تکرار
شدهاست)و از تجربهها درس گرفت.
 2اگر از این راهبرد غفلت شود ،دروغ ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار
خواهد گرفت .دشمنان انقالب با انگیزهای قوی ،تحریف و دروغپردازی درباره گذشته و حتّی زمان حال را دنبال
میکنند و از پول و همه ابزارها برای آن بهره می گیرند .رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از
دشمن و پیادهنظامش نمیتوان شنید.
 3بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بینالمللی را به گونه شگفتآوری ارتقاء داد .تحلیل سیاسی و
فهم مسائل بینالمللی در موضوعاتی همچون جنایات غرب بخصوص آمریکا ،مسئله فلسطین و ظلم تاریخی به
ملّت آن ،مسئله جنگافروزیها و رذالتها و دخالتهای قدرتهای قلدر در امور ملّتها و امثال آن را از انحصار
طبقه محدود و عزلتگزیدهای به نام روشنفکر ،بیرون آورد؛ اینگونه ،روشنفکری میان عموم مردم در همه کشور
و همه ساحتها ی زندگی جاری شد و مسائلی از این دست حتّی برای نوجوانان و نونهاالن ،روشن و قابل فهم
گشت.
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تقابلهای مفهومی:
• نظامز انقالب نظام با ماهوم سووامانب بووات و سوواافارمندیب و انقووالب بووا ماهوووم
دگرگونیب ا فشوواشب تحووولب شووورشب نوواآرامیب در واژ و ماهوووم مفقابلنوودب امووا
انقووالب اسووالمی توانسووت بووین آنهووا پیونوودی قوورار دهوود و از دل ایوون
ی نوینی پیریزی کند که حاصل آن نظریووه
پارادوکسزمفناقضن ا) ساافاری سیاس ِ
«نظام انقالبی» است.1
• انعطافپذیریزتجدیدنظرناپووذیری انعطوواف بوورای ت ووحیا اطاهووا الزمووة سوویر
صعودی است اما ح ّد یقف این انعطاف کجاسووتت تووا چووه مقوودار بایوود از نظووام
ل تقابل فرض شد ب مرزهووای
اسالمی ایران توقع انعطاف داشتت ح ّد آن در تحلی ِ
«تجدیدنظر» است .تجدیدنظر در ارزشها و مبانی نظریب انقالب را بووه انحووراف
میکشاند بهویژ اینکه ارزشهای بنیادین انقالب برگرففه از اسالم و مکفووو ا هووی
است و با ارزشهای نسبی هان مدرن فاصووله معنووادار دارد .2انقووالب اسووالمی
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 1انقالب اسالمی پس از نظامسازی ،به رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقالبی و نظم
سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند ،بلکه از نظریّة نظام انقالبی تا ابد دفاع میکند.
 2انقالب اسالمی همچون پدیده ای زنده و بااراده ،همواره دارای انعطاف و آمادة تصحیح خطاهای خویش است ،امّا
تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست .به نقدها حسّاسیّت مثبت نشان میدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به
صاحبان حرفهای بیعمل میشمارد ،امّا به هیچ بهانهای از ارزشهایش که بحمداهلل با ایمان دینی مردم آمیخته
است ،فاصله نمیگیرد.

تقابلهایی که میان نقطه شروع و میانة را است الزمة سیرورت و حرکت به لووو هسووفند در واقووع
تقابل دیروز و امروز و فردا در ئات حرکت نهافه است .از ه ین روسووت کووه گووام اول و دوم ایوون
انقالب تااوتی گا تقابلی دارد .منظور از گام اول در بیانیهب دهههای آ ووازین انقووالب اسووت و گووام
دوم به سالهای منفهی به آ از چهلووه دوم انقووالب و پووس از آن اقووالق شوود ج یکووی از مهختوورین
چا شهای گام اولب هشت سال دفاع مقدس بود است که در بیانیه تقابل نگز دفوواع 2را رقووخ زد
است .تقابل «بیرح ی و اونریزی زاناعال و دود ی» نیز در این حوز معنادار شد است.
ه دنین گام اول و دوم در چا ش با اسفکبار دارای تقابل های فرض شد است در گام اول چووا ش
درونمرزی بود و در گام دوم برونمرزی .3در گذشفه چا ش بر سر ارید تسلیحات بود امووروز بوور
سر انفقال تسلیحات به بهه مقاومت .4در گذشفه به کودتا و ترورهای کور مبادرت میکوورد امووروز
به دنبال ائفالف هانی و نگ نرم پیشرففه است.5
تقابل در چالشهای ایران و
نظام سلطه در گام اول و دوم
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مفحجر نیست اما به اصول پایبند

است.1

 1جمهوری اسالمی ،متحجّر و در برابر پدیدهها و موقعیّتهای نوبهنو ،فاقد احساس و ادراک نیست ،امّا به اصول
خود بهشدّت پایبند و به مرزبندیهای خود با رقیبان و دشمنان بهشدّت حسّاس است .با خطوط اصلی خود
هرگز بیمباالتی نمیکند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند.
 . 2در هیچ معرکهای حتّی با آمریکا و صدّام ،گلولهی اوّل را شلّیک نکرده و در همه موارد ،پس از حمله دشمن از
خود دفاع کرده و البتّه ضربت متقابل را محکم فرود آوردهاست .این انقالب از آغاز تا امروز نه بیرحم و خونریز
بوده و نه منفعل و مردّد.
 3اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمّال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران
یا رسوا کردن النه جاسوسی بود ،امروز چالش بر سرِ حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن
بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا و حمایت جمهوری اسالمی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در
قلب سرزمینهای اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزباهلل و مقاومت در سراسر این منطقه است.
 4اگر آن روز ،مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود ،امروز مشکل او جلوگیری از
انتقال سالحهای پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت است.
 5اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانست بر نظام
اسالمی و ملّت ایران فائق آید ،امرو ز برای مقابله سیاسی و امنیّتی با جمهوری اسالمی ،خود را محتاج به یک
ائتالف بزرگ از دهها دولت معاند یا مرعوب میبیند و البتّه باز هم در رویارویی ،شکست میخورد.
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از دیگر تقابلهایی که در حوز ایران بعد از انقالب قابل اسفخراج است میتوان به موارد زیر اشووار
کرد
عدا تزفساد در بین مااهیخ مخفلف و مناقشه برانگیز عدا تب ماهوم مقابل آن میتواند روشوونکنند
و ه منظور گویند باشد .در بیانیهب دو ماهوم از عدا ت به کار رففه که یک بار نقطه مقابوول آن عوودم
تساوی امکانات1ب و بار دوم فسادب به ویژ فساد مستو ین و فساد درون دسفگا حکومفی ئکوور شوود
است .2عدا ت مقابل فساد روشنکنندة مهخترین و ه عدا ت برای حکومت اسالمی است .تا ووایی
که یکی از شااصهای مشروعیت نظام اسالمی این عدا ت دانسفه شد کوون بووه تاوواوت و تقابوول

 -1عدالت در صدر هدفهای اوّلیّه همه بعثت های الهی است و در جمهوری اسالمی نیز دارای همان شأن و
جایگاه است؛ این ،کلمهای مقدّس در همه زمانها و سرزمینها است و بهصورت کامل ،جز در حکومت حضرت
ولیّعصر (ارواحنافداه) میسّر نخواهد شد ولی بهصورت نسبی ،همه جا و همه وقت ممکن و فریضهای بر عهده همه
به ویژه حاکمان و قدرتمندان است .جمهوری اسالمی ایران در این راه گامهای بلندی برداشته است که قبالً بدان
اشاره ای کوتاه رفت؛ و البتّه در توضیح و تشریح آن باید کارهای بیشتری صورت گیرد و توطئه واژگونهنمایی و
الاقل سکوت و پنهانسازی که اکنون برنامه جدّی دشمنان انقالب است ،خنثی گردد-.
 2فساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی ،توده چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه حکومتها عارض شود ،زلزله
ویرانگر و ضربهزننده به مشروعیّت آن ها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسالمی که نیازمند مشروعیّتی
فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائیتر از مقبولیّت اجتماعی است ،بسیار جدّیتر و بنیانیتر از دیگر نظامها
است .وسوسهی مال و مقام و ریاست ،حتّی در عَلَویترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین
(علیه السّالم) کسانی را لغزاند ،پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسالمی هم که روزی مدیران و مسئوالنش
مسابقهی زهد انقالبی و سادهزیست ی میدادند ،هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد
با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سهگانه حضور دائم داشته باشد و بهمعنای واقعی با فساد مبارزه کند،
بویژه در درون دستگاههای حکومتی.

ناامیدی از دسفگا حاکخ و مستوالن تلقی شود چرا که در مقابوول ایوون ریزشهووا زمسووتو ین فاسوود)
رویشهازمدیران ادوم) به مراتو

فراوانترند.2

اقف اد مقاومفیز اقف اد تعیف در حوز اقف ادی نیز تقابلهای مفعددی بووه چشووخ میاووورد کووه
مانیاست اقف ادی

هوری اسالمی را شکل میدهد از

له تقابلهای «هدفز وسیله»3ب «چووا ش

بیرونیز درونی» 4ب«اقف اد وابسفهز اقف اد مقاومفی» 5است.

تقابل «فقرز نا» 6به عنوان دو مؤ اة ت یرگذارب در حوز اقف ادی قابل قرح است.
ه دنین تقابل کائب «مشکالتز مقاومت» 1نیز در حوز اقف اد تبیین شد ب دربیانیه بووا ت ووریا بووه

 1در جمهوری اسالمی کسب ثروت نهتنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست ،امّا تبعیض در توزیع منابع
عمومی و میدان دادن به ویژهخواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بیعدالتی میانجامد ،بشدّت ممنوع
است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت ،بههیچرو مورد قبول نیست.
 2رویشهای انقالب بسی فراتر از ریزشها است و دستودلهای امین و خدمتگزار ،بهمراتب بیشتر از مفسدان و
خائنان و کیسهدوختگان است.
 3اقتصاد البتّه هدف جامعه اسالمی نیست ،امّا وسیلهای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید.
 4انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد ،ولی عملکردهای
ضعیف ،اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است .چالش بیرونی تحریم و وسوسههای دشمن
است که در صورت اصالح مشکل درونی ،کماثر و حتّی بیاثر خواهد شد .چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری
و ضعفهای مدیریّتی است
 5راهحلّ این مشکالت ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که باید برنامههای اجرائی برای همه بخشهای آن
تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت ،در دولتها پیگیری و اقدام شود .درونزایی اقتصاد کشور،
مولّد شدن و دانش بنیان شدن آن ،مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دولت ،برونگرایی با استفاده از
ظرفیّت هایی که قبالً به آن اشاره شد ،بخشهای مهمّ این راهحلها است .بیگمان یک مجموعه جوان و دانا و
مؤمن و مسلّط بر دانسته های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند .دوران پیشِ رو باید
میدان فعّالیّت چنین مجموعهای باشد.
 6فقر و غنا در مادّیّات و معنویّات بشر ،اثر میگذارد.
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فسادزالی روت نیز تو ه شد است .1ائعان به و ود فساد و تاکید بر مبارز با آن نباید بووه معنووای
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نای این تقابلب مشکالت ناشی از ع لکرد تعیف مستو ین را بووه پووای مقاومووت گذاشووفن اطووایی
نابخشودنیب و منش مشکالت کخکاری مستو ین دانسفه شد است.2
تحریخ م کن است در نظامهای وابسفهب سخفی و گا فالکت به ه را داشفهباشد اما در این انقووالب
تحریخ مو و حرمان نشد بلکه تو م با برکات بود اسووت .ایوون برکووتب «تکیووه بوور توووان داالووی»
است.3تکیه بر توان داالی نیز اود مو د بات و امنیتب گیشرفتب مشارکت مردمیب ارتقوواء بیوونش
سیاسی مردم و  ...شد .در واقع «برکتز تحریخ» یکی از تقابلهای مو ود در این بیانیه است.

آرمانهازواقعیتها آنده هست و آنده باید باشد میتواند در دو نقطووه مقابوول هووخ قوورار گیرنوود .در
بیانیه این دو ماهوم نقش تعیینکنند دارد .این تقابل هخ واقعی است4ب هخ آزار دهند  5و هووخ قابوول
رفع .6تعیین تکلیف مجدد چا ش آرمانگرایی و واقعبینی بهعالو ارائووه یووک موودل ع لووی از ایوون
رویکرد را میتوان از

لووه مهختوورین شووااصهای بیانیووه دانسووت .تقابوول «تو هزعدمتو ووه» بووه

 1اینکه کسی گمان کند که «مشکالت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ
استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه حل ،زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ
ا ست» خطایی نابخشودنی است .این تحلیل سراپا غلط ،هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلتزدگان داخلی صادر
میشود ،امّا منشأ آن ،کانونهای فکر و توطئه خارجی است که با صد زبان به تصمیمسازان و تصمیمگیران و افکار
عمومی داخلی القاء میشود.
 1این برای نظامی چون جمهوری اسالمی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائیتر از
مقبولیّت اجتماعی است بسیار جدّیتر و بنیانیتر از دیگر نظامها است.
 2انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد ،ولی عملکردهای
ضعیف ،اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است.
 3به برکت تحریم دشمنان ،اتّکاء به توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد.
 4آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشده و بشود ،دارای فاصلهای ژرف است.
 5بیشک فاصله میان بایدها و واقعیّتها ،همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و میدهد ،امّا این ،فاصلهای
طیشدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیشک در آینده ،با حضور نسل جوان
مؤمن و دانا و پُرانگیزه ،با قدرت بیشتر طی خواهد شد.
 6امّا این ،فاصلهای طیشدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیشک در آینده ،با
حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پُرانگیزه ،با قدرت بیشتر طی خواهد شد.

مسفقیخ با این تقابل دارد.2
در دل واقعیتها نیز دو تقابل امید و ناامیدی 3شکل گرففهاست .امید در مقابل ناامیدیب امید بی ووا
و ترس کائب.4

در بیانیه ت ن اشار به فاصله آزاردهند میان بایدها و واقعیتهاب ظرفیتهای کخنظیر کشووور در دو
حوز نیروی انسانی و مواهو قبیعی را در کنار برکات انقووالبب بووهعنوان نشووانههایی امیوودبخش و
قابل اتکا در کنار چا شهای پیش رو دانسفه و اوشبینی و امید به آیند ب امیدی صادق و مفکی بووه
واقعیتهای عینی ئکر شد است.
تقابل های کاذب
برای تقابلهای دوگانه در بیانیه با هدف رد و نقوود ئکوور شوود اند کووه تقابوول «دینزدنیووا»ب «نظووام ز
انقالب»ب «مقاومتز پیشرفت» در اووالل مقا ووه تشووریا شوودندب «آزادیزااووالق»ب «اسفقاللزح وور
اقف اد و سیاست» .نیز دو تقابل کائب دیگر هسفند که ماه ومشان در این بیانیووه بووه واسووطه ه ووین

مقالۀ پژوهشی :مطالعه ساختاری بیانیه گام دوم بیانیه گام  /...فاطمه شکردست و محمدعلی حسینی

شعارهای انقالبب ارد تقابلزآرمانزواقعیت) است .1و دلزدگی یا امیوودواری بووه انقووالب نسووبت

 1بدانید که اگر بیتوجّهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهههایی از تاریخ چهلساله نمیبود
که متأسّفانه بود و خسارتبار هم بود -بی شک دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدنبه آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکالت کنونی وجود نمیداشت.
 . 2هرگاه دلزدگی پیش آمده ،از رویگردانی مسئوالن از این ارزشهای دینی بودهاست و نه از پایبندی به آنها
و کوشش برای تحقّق آنها.
 3امّا پیش از همهچیز ،نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است .بدون این کلید اساسیِ همه
قفلها ،هیچ گامی نمیتوان برداشت .آنچه میگویم یک امید صادق و متّکی به واقعیّتهای عینی است .اینجانب
همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستهام ،امّا خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر
داشتهام و برحذر میدارم.
 4در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید .ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید .این نخستین
و ریشهایترین جهاد شما است.
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نقاط مفقابل هست که تبیین

میشود.1

نتیجه گیری
بنابر آنده گذشت واحدهای مفن بر مبنای روابط مفقابلی که با یکدیگر دارنوود هویووت مییابنوود ووذا
ترورت دارد واحدهای معنایی مفقابل در مفن را اسفخراج کرد و به اید های کلی تو ید معنا دسووت
یافت .اگر بپذیریخ که عناصر سازند یک گافار در فرایند ارتباط مااهیخ مفقابل معنا مییابند و بوودون
این تو هب ن ی توان مدعی دریافت معنا شد آنگا تاسیر مفن بدون این تحلیل ناقص اواهد ماند.
در بیانیه گام دوم نیز تو ه به زوجهای تقابلی ما را بووه گاف ووان مسوولط بوور بیانیووه هوودایت میکنوود.
چنانکه شبکههای مثبت و منای ه طراز در یک گرو

ای گیرند منظومهای میسازند کووه شوواکله

اصلی بیانیه گام دوم بر آن بنا شد است.
یاففن این تقابل ها عالو بر ک ک به دریافت منظور اصوولی گوینوود مووا را بووه تاسوویری مفاوواوت از
گاف ان حاکخ بر بیانیه آشنا میکند.
برای مثال منظور از اسالم در بیانیه زبا تو ه به گسفردگی ابعاد فردی و ا ف اعی و سیاسووی اسووالم)
با مفقابل قرار گرففنش با اسفکبار نشان دهند تاکید برآن بعدی از اسالم است که انسووانهای تحقیوور
شد و به اسفضعاف کشید شد از سوی اسفکبار نجات می دهد.
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 1استقالل ملّی به معنی آزادی ملّت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرتهای سلطهگر جهان است .و آزادی
اجتماعی بهمعنای حقّ تصمیمگیری و عملکردن و اندیشیدن برای همه افراد جامعه است؛ و این هر دو از جمله
ارزشهای اسالمیاند و این هر دو عطیّه الهی به انسانهایند و هیچ کدام تفضّل حکومتها به مردم نیستند.
حکومت ها موظّف به تأمین این دو اند ... .بدیهی است که «استقالل» نباید به معنی زندانی کردن سیاست و
اقتصاد کشور در میان مرزهای خود ،و «آزادی» نباید در تقابل با اخالق و قانون و ارزشهای الهی و حقوق عمومی
تعریف شود.

و صلاها معلول این تقابل استب به رس یت شناات افکار و ادیووان و ناسووازگاری بووا ظلووخ در هوور
سطحش از این تقابل ریشه میگیرد .اگر به این تقابل کالن تو ه شود آن گا تقابل ایووران و آمریکووا
به راحفی قابل درک است و این

له بیانیه که « در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی مف ووور نیسووت

و مذاکر با آن ز زیان مادی و معنوی مح ووو ی نخواهوود داشووت» ح وول بوور راهبردهووای صوورفا
سیاسی ن یشود .اشار به تااوت شرق و رب با اسالم با مضاف ا یه قوورار دادن مووادی و معنووویب
نیز هتگیری آشکار به مدد بنیادیترین ماهوم مورد مناقشه مفاکرین -که «ایسخ» هووای مفعوودد را
پیریزی کرد  -در سد های مف ار است.
مثا ی دیگر در تبیین ماهوم عدا ت در بیانیه زباتو ه به معنای گسفردة غوی و اصووطالحی و عرفووی
آن) است که با تو ه به قطو مقابل آن در این بیانیه زفساد آن هخ فساد مستو ین و ه دنین تقابوول
با توزیع امکانات در سراسر کشور) معنای مشووخص مییابوود .ماهوووم اسووفقالل در تقابوول بووا عوودم
وابسفگی اقف ادی و ماهوم اقف ادمقاومفی در تقابل با اقف اد تووعیف و وابسووفهب بووه اوووبی گوور
گشایی می شود .اقف اد مقاومفی یعنووی اقف ووادی کووه وابسووفه نیسووت .ایوون گووذار روشوونترین و
مو زترین معنای مقف اد مقاومفی است.
دیگر تقابل ها نیز به ه ین شیو ما را در رسیدن به مااهیخ مورد نظر نویسند و گووذر از الیووه هووای
عینی و غوی یاری میدهد .در واقع با یاففن تقابلها گوییب گویند یوا نویسووند اووود معنووای موود
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این تعریف از اسالم ز با تو ه به تقابلش با اسفکبار) در تعارض ئاتی با سکوالریسخ است و نووگ

نظرش را به اوانند منفقل و از تااسیر اارج از منظورش لوگیری میکند.
کارکرد دیگر اسفخراج این تقابلهاب آشکار کردن شووبکههای ه طووراز بووه منظووور دسووت یوواففن بووه
زنجیر های معنایی است .با تو ه به اینکه در هر تقابلی با دو قطو سر و کار داریخ که بووار ارزشووی
یکی مثبت و بار ارزشی دیگری منای است زمحل دایی ساافارگرایان و پساسوواافارگرایان ه ووین
است!) با اسفخراج شبکههای ه طراز از مج وع این تقابلها میتوان به زنجیر اصوولی حوواکخ بوور
گاف ان بیانیه دست یافت
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این شووبکههای ه طوورازب مبویّن مانیاسووت و نظریووه انقووالب اسووالمی در کووالم یکووی از مهختوورین
نظریهپردازان آن زآیتاهلل ا عظ ی سید علووی اامنووهای) اسووتج و نشووان میدهوود ااووفالل در کوودام
مااهیخ میتواند مخل منطی حاکخ بر انقالب اسالمی باشوود .ایوون دو شووبکه سوواافار و سیسووف ی و
نظامی هسفند که قبی نظریة ساافارشناسیزاز

له نظریات فردیناندوسوسور که در ابفوودای مقا ووه

اشار شد) اتافه کردن یا کخ کردن هر عن ر در هر یک از این شبکهها میتوانوود مو وود تغییوورات
اساسی و ماهوی در کل ساافار شود.
برای مثال ن یتوان اقف اد مقاومفی را از زنجیر اول حذف کرد چرا کووه در کوول سوواافار تغییوور بووه
و ود میآورد یعنی حذف اقف اد مقاومفی معنای اسفکبارب دیوونب عووزتب پیشوورفتب مووردم و  ...را
دستاوش تغییر میکند و یا ن یتوان یکی از حلقههای شبکه دوم زمثال آمریکا) را دا کوورد و در
زنجیر اول ا داد باز مو و از هخ پاشیدگی ساافار میشود.
حفی توسط قطوهای تقابلی و شبکههای ه طراز میتوان وتعیت کنووونی ایووران را در حوز هووای
اقف ادی و سیاسی و فرهنگی آسیوشناسی کرد و اشکاالت نظری-ساافاری را در افکووار و اع ووال
مدیران نظام بررسی و تحلیل کرد.
در پایان یادآور میشود تقابلهای بیشفری از این بیانیه قابوول اسووفخراج اسووت و تحلیوول دقیووی ایوون
تقابلها زکه مجا ی فراخ میاواهد) میتواند بازاوانی و کووارکرد مفاوواوتی از بیانیووه را در دسووفرس
قرار دهد.
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 .1اسکو زب رابرتبز)1383ب درآمدی بوور سوواافارگرایی در ادبیوواتب تر ووه فرزانووه قوواهریب
تهرانب آگه.
 .2ایزوتسوب توشی هیکوب ز)1363ب ادا و انسان در قرآنب تر ه اح د آرامب تهرانب به ن.
 .3برسلرب چار زب ز)1386ب درآمدی بر نظریهها و روشهایهای نقوود ادبوویب تر ووه م ووطای
عابدینیب تهرانب نیلوفر.
 .4پیاژ ب ژانبز)1384ب ساافارگراییب تر ه رتا علی اکبر پورب تهوورانب مرکووز اسووناد مجلووس
شورای اسالمی.
 .5حا ی زاد ب مهینب فرهادیب رعناب ز)1398ب بازکاوی ماهوووم واژ هووای «عُسوور» و «یُسوور» در
قرآن با رویکرد منطی «تقابل» دوگانهب مشکاتب 3ب 38ب .96-121
 .6دوسوسوربفردینانبز)1392ب دور زبان شناسی ع ومیب تر ووه کوووروش صوواویب تهوورانب
هرمس.
 .7اورشابصادقب مرادیب مح د هادیب حاج مؤمنب حسامبز)1395ب ساافار شووکلگیری معنووا
در سورة کافرون بهمثابة ا ری ادبی از دیدگا نظریة سوواافارگرایی .پژوهشهووای تر ووه
در زبان و ادبیات عربی6 ,ز.111-134 ,)15
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کتابنامه

 .8راسفگوبکبریبنخعیب مریخب ز)1396ب نظخ تقابلی « رض و س اء» در گاف ان قرآنی بوور پایووة
نظریة انسجامب پژوهش های زبانشناافی قرآن6 ,ز.226-207 ,)1
 .9زاهدیب سعیدب فاق یب مهدیز )1393در میدان انقووالبب روایفووی مخف وور از سووه انقووالب
بزرگ تاریخزفرانسهبروسیهبایران)ب تهرانب نشر معارف.
 .10سلدنب رامانبز)1375ب نظریه ادبی و نقد ع لیب تر ووه ووالل سووخنور و سووی ا زمووانیب
تهرانب پویندگان نور.
 .11ش یابسیروسبز )1383ب نقد ادبیب تهرانب فردوس.
 .12صاویبکورشبز)1391ب آشنایی با زبانشناسی در مطا عات ادب فارسیب تهرانب عل ی.
 .13علوی مقدمب مهیاربز)1377ب نظریههایی نقد ادبووی معاصرزصووورتگرایی و سوواافارگرایی)ب
تهرانبس ت
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 .14علیپورب پورانب1396بنقدی ساافگرایانه بر تقابوول هووای معنووایی رمووان گووالب اووانخ ا وور
قاس علی فراست نشریه ادبیات پایداریب پیاپی  17زپاییز و زمسفان .)1396
 .15ع اشب مح دکاظخبز )1432هود ها یدی فی ا فجا ا وظیایب ا عراقب امعه ا بابل .
 .16ففحیب علیب قاسخ پوربمحسنب سید اراسانیب راتیه ساداتب ز)1398ب تقابلهای معنووایی
حی در قرآن براساس معناشناسی ساافگراب پژوهش های زبانشناافی قوورآنب8ز-175 ,)2
.190
 .17ففوحی رود معجنی ب مح ودب ز)1390ب سبک شناسی نظریه ها ب رویکردهاب و روش هوواب
تهرانب نشر سخن
 .18کا رب اناتانبز)1388ب بوقیقای ساات گراب تر ه کوروش صاویب تهرانب مینوی ارد
 .19گیررتسبدیرکبز)1393بنظریه های معنی شناسووی واژگووانیب تر ووه کوووروش صوواویب
تهران عل ی
 .20مح دیب منوچهربز )1382انقالب های فرانسووه و روسوویه در مقایسووه بووا انقووالب ایوورانب
تهرانب معارف
 .21مورانب برنابز)1389ب نظریه های ادبیات و نقد ب ترمه ناصر داورانب تهرانب آگا .
 .22مها رب مهرانب نبویب مح دبز)1376ب به سوی زبان شناسووی شووعر ر یوواففی نقووش گووراب
تهرانب نشر مرکز.
 .23هار ندبریداردبز)1386ب دیباچهای تاریخی بر نظریه ادبیب تر ووه بهووزاد برکووتب گوویالنب
دانشگا گیالن
 .24هاش ی مقدمب سید ش س ا دینب ئوا اقاریبمحسنب ز)1396ب هنرساز ها در آیات تربیفی
قرآن کریخ زبا ت کید بر نظریه تقابلهای دوگانووه)ب ف وولنامه پژوهشهووای ادبووی – قرآنوویب
5ز.171-155 ,)4
 .25پایگا اقالع رسانی دففر حاظ و نشر آ ار آیت اهلل ا عظ ی سید علی اامنه ای به نشانی
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673 .26
 .27دسفرسی  10فروردین )1399
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