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شناختی موانع تحقق اقتصاد  تحلیل نشانه
   و ارائه راهکارها مقاومتی

  )34 تا 9(صفحات 

  
   1 سروناز تربتی

  
  07/03/96پذیرش:       30/11/95دریافت: 

    چکیده

پردازد و ابعاد فرهنگی آن را  ي اقتصاد مقاومتی می سازي در عرصه تحقیق حاضر به ضرورت گفتمان  

اهداف اقتصاد مقاومتی، اقدام و «هاي فرهنگ مقاومت براي نیل به  تقویت بنیان  عنوان زیرساخت به

شناسی  نظري نشانهگیرد. براي اجراي این طرح نیاز به آشنایی با اصطالحات و مبانی  ، در نظر می»عمل

هاي فرهنگی و اجتماعی  شناسی تمامی پدیده و تعریف و تبیین اصطالح گفتمان است. در علم نشانه

گیري معنا و هدف آن تحلیل، فهم و  شوند و سوال آن چگونگی شکل عنوان نشانه در نظر گرفته می به

اند که به معنا و کردارهاي گفتمانی  هایی شکل گرفته هاي گفتمانی نیز از نشانه هاست. نظام تفسیر نشانه

شناسی ساختارگرا به مشخص  گیري از رویکرد و روش کیفی نشانه دهند. این تحقیق با بهره شکل می

ها در یک نظام گفتمانی، تبیین  ها براي معنادار ساختن نشانه کردن چگونگی پیوند و نظم پایگانی دال

هاي دیگر حول  نشانه و معین نمودن دال مرکزي که ها  محورهاي همنشینی، جانشینی و تفسیر نشانه

                                                                                                                                                

  Sarvenaz.torbati@gmail.com                                ؛آزاد اسالمی تهران شرق استادیار ارتباطات اجتماعی، دانشگاه. 1
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پردازد. با این پرسش که چه موانعِ فرهنگی براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی  میگیرند،  آن نظم می

تواند به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی  سازي می وجود دارد و این فرضیه که رفع این موانع و گفتمان

  شود:  یاري ببخشد، سه هدف اصلی دنبال می

-شناختی گفتمان اسالمی تبیین نشانه -2شناختی موانع فرهنگی اقتصاد مقاومتی،  تحلیل نشانه -1

بازگشت به  -3گرایی،  ي گفتمان مصرف یافته هاي رسوب ایرانی براي عبور از موانع و رفع نشانه

کارها براي  با ارائه راه» سعادت«ها با محوریت دال  ایرانی و بازاحیاي مدلول - گفتمان اسالمی

ها جهت تقویت  سازي در رسانه کارهایی براي گفتمان ها. نتایج حاصل ارائه راه سازي در رسانه گفتمان

  فرهنگ مقاومت است. 

  

  شناسی. سازي، نشانه اقتصاد مقاومتی، رسانه، سعادت، گفتمانواژگان کلیدي: 
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  مقدمه

اي ـ بر فرهنگ  اهللا خامنه آیت به تأکید رهبر معظم انقالب اسالمی ـ حضرت  با توجه

انقالبی و اسالمی که همان اقتصاد مقاومتی و راهی براي فائق آمدن بر مشکالت 

که موضوعی  توان گفت که موضوع اقتصاد مقاومتی بیش از آن اقتصادي است، می

ایران «د فرهنگی ـ اجتماعی است. اي نخست داراي ابعا اقتصادي بشمار آید، در وهله

 اسالمی و انقالبی فرهنگ از برآمده علمی و الگوي اقتصادي بومی از اگراسالمی ... 

 فائق اقتصادي همه مشکالت بر تنها نه کند پیروي است، مقاومتی اقتصاد همان که

عینیت  بخش از نظام اقتصادي اسالم را آید.... بلکه خواهد توانست .... الگویی الهام می

  )1392اي،  (خامنه» ببخشد.

بدین سبب براي تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، پیش از ارائه الگوهاي 

سازي افکار عمومی براي شناخت فرهنگ اقتصاد  اقتصادي از سوي دولت، نیاز به آماده

 مقاومتی است. اگر چه تعابیر گوناگونی از فرهنگ وجود دارد اما با توجه به رویکرد

ي این تحقیق؛ کارکرد فرهنگ، مشخص کردن راه و رسم زندگی،  ساختارگرایانه

ها، باورها و آداب و رسوم گروهی از مردم یا یک جامعه است.  اعمال، فعالیت

  ) 14: 1387(اسمیت،

آن گامی در   هاي فرهنگی، شناسایی موانع پیش رو و رفع بررسی زیرساخت

به عبارت دیگر، براي تحقق بخشیدن به  .جهت تقویت فرهنگ و اخالق اسالمی است

فرهنگ مقاومت است تا اقتصاد را  اهداف اقتصاد مقاومتی، ابتدا نیاز به خلق و گسترش

  هاي تحمیلی غرب و دشمن مقاوم سازد. در برابر تحریم

هاي کالن اقتصاد مقاومتی که تأکید آن بر  سیاست 20و  19با توجه به بندهاي 

اي  هاي علمی، آموزشی و رسانه بویژه در محیط سازي  فتمانتقویت فرهنگ جهادي و گ

و تبدیل آن به گفتمان رایج و فراگیر ملی است؛ این تحقیق در صدد است تا پس از 

ها  سازي در رسانه گفتمان شناسایی موانع فرهنگی اقتصاد مقاومتی، راهکارهایی براي 

  به کنش گفتمانی شود.ارائه بدهد که در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتی منجر 

اي براي بیان جهان  هاست، وسیله در رویکرد ساختارگرا، زبان که نظامی از نشانه

ي آن  خارج نیست. به کالم دیگر، زبان نمایانگر واقعیت بیرونی نیست، بلکه برسازنده
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ي  مفاهیم جنبه«گردد.  ها بیان می گردد. از دیگر سو، زبان در قالب گفتمان محسوب می

» کنند. ها عمل می واسطه زبان، در میان نظامی از نشانه ها، به نی دارند و گفتمانگفتما

) به زعم پل ریکور، گفتمان همواره در مورد چیزي سخن 98: 1380(معینی علمداري،

خواهد چیزي را بیان کند و در واقع  گوید و به کهکشانی از معانی ارجاع دارد و می می

) اعمال یا کنش 98: 1982یابد. (ریکور، ن تحقق میدر گفتمان کارکرد نمادین زبا

هاي  نیز رخدادهاي قابل درکی هستند که در چهارچوب فراگرد داللت 1گفتمانی

شود و آنچه انجام  توان میان آنچه گفته می گیرند. تا آنجا که نمی معنایی شکل می

جه به قواعد شود تفاوت قائل شد. آنچه به عنوان نظام نشانه شناختی زبانی با تو می

کند.  شود، اعمال گفتمانی و نهادینه شده را تولید و بازتولید می گفتمانی ساخته می

» گفتمان همانا یک عمل اجتماعی ـ فرهنگی متمایز و کم و بیش نهادینه شده است.«

) بدین ترتیب، فراگردهاي فرهنگی در چارچوب گفتمان 98: 1380(معینی علمداري،

هاي فرهنگی بر معنایی خاص داللت  ها در این چهارچوب نهگیرند و نشا ساختار می

هاي  ایرانی را با داللت -صورت، چنانچه بتوان گفتمان فرهنگ اسالمی  کنند. بدین می

توان سبک، روش زندگی،  معناییِ متناسب با آن گفتمان تقویت و بازسازي نمود؛ می

  دینه کرد. اعمال و باورهاي همسو با فرهنگ مقاومت را در جامعه نها

به عنوان دال مرکزي در گفتمان اسالمی ـ ایرانی در » سعادت«در این تحقیق دال 

اش شکل  ها در چهارچوب فرهنگی نظر گرفته شده است. این دال به نظامی از نشانه

تواند در جهت نهادینه کردن اعمال گفتمانی عمل کند.  اي می دهدکه این نظام نشانه می

از نظر معنایی با سعادت اخروي قرین » سعادت«ی ـ ایرانی، دال در معیار زندگی اسالم

است. اما ترویج وگسترش فرهنگ مصرفی درون زندگی روزمره، نظام داللتی متفاوتی 

در تعارض با گفتمان اسالمی ـ   را جایگزین کرده که بر اساس آن گفتمان و کردارهایی

ـ  نعی براي فرهنگ اقتصاد مقاومتیاي مصرفی، ما ایرانی برساخته است. این نظام نشانه

شناختی  گیري از روش و تحلیل نشانه آید. از این رو هدف این تحقیق با بهره شمار می به

تواند با  رود و می کار می هاي فرهنگی و اجتماعی به ي پدیده ـ که امروزه براي مطالعه

د ـ بازاحیا، انداز منحصر به فرد خود امور فرهنگی را به روش خاصی تحلیل کن چشم

                                                                                                                                                
1. Discursive practices 
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اي گفتمان اسالمی ـ ایرانی به منظور تقویت اعمال گفتمانی  تقویت و تثبیت نظام نشانه

هایی را شناسایی  در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق بنا دارد تا نشانه

هاي معنایی براي سعادت و خوشبختی در معناي اسالمی شده  کند که جایگزین داللت

سازي اقتصاد مقاومتی و  ي راهکارهاي گفتمان طریق بستر را براي ارائه یناست، تا بد

هاي گفتمان مبنی بر  گیري از نظریه ایجاد اعمال گفتمانی آن مهیا سازد. همچنین، با بهره

تواند به واقعیت بیرونی معنا ببخشد و گفتمان، تالشی براي  که نظام داللتگر زبان می  این

دهم چگونه  می آید؛ نشان  در درون یک قلمرو خاص به شمار می اي از معنا تثبیت شبکه

ها موجب بیرون راندن معانی دیگر  چرخش گفتمانی توسط ساختار بخشیدن به نشانه

  گردد.  می 

منظور اجراي این تحقیق به صورت تخصصی ابتدا نیاز به آشنایی با اصطالحات  به

  الح گفتمان است.شناسی و تعریف و تبیین اصط و مبانی نظري نشانه

  ادبیات پژوهش .1

  ادبیات نظري .1-1

  شناسی     طرحی از نشانه .1-1-1

عنوان مثال وجود  کند. به نشانه به معناي چیزي است که بر چیز دیگري داللت می

هاي قرمز بر روي صورت ممکن است بر بیماري آبله مرغان داللت کند. معنا  جوش

اي و تحت  ها در نظام نشانه که نشانه شرط آنشود؛ به  ها بازتولید و بازنمایی می توسط نشانه

گردد و  اي به تنهایی و در خالء تفسیر نمی شناختی تفسیر شوند. هیچ نشانه قواعد نشانه

ها  تر قرار بگیرد. نشانه براي معنادار شدن، نشانه نیاز دارد که در ساختار و بستري گسترده

تلقی شود؛ مانند پوشاك، خوراك، تواند نشانه  صرفا کلمات نیستند، بلکه هر چیزي می

  گیرند. معماري، خودرو و ابزارهایی که در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می

اي، مجموعه عناصري است که در یک ساختار با یکدیگر و با  منظور از نظام نشانه

ي کلیتی است که  اي، به مثابه کنند. فرهنگ هر جامعه کلِ ساختار مناسباتی برقرار می

هاي هر فرهنگی برگرفته  بخشد. ارزش سازد و به آنها معنا می ها را مشخص می سبت نشانهن

گردند. اما  اي آن فرهنگ است و عناصر معنادار آن فرهنگ محسوب می از نظام نشانه

ها تثبیت شده نیست و در هر دوره از تاریخ با توجه به تحوالت  معناداري نشانه
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شوند.  اجتماعی یا هر تغییرات ساختاري دگرگون میتکنولوژیک، سیاسی، اقتصادي و 

ها از خاصیت سیال بودن برخوردارند و تابع تغییرات معنایی و ارزشی  بدین ترتیب، نشانه

ها قابلیت تولید شدن و از بین رفتن را هم دارند.  اي خود هستند. همچنین، نشانه در زمانه

نها در راستاي معناداریشان، مبانی علم ها در یک ساختار و تفسیر آ ي نشانه تبیین رابطه

  دهد.  شناسی را شکل می نشانه

  نشانه و نشانه شناسی نزد فردینان دو سوسور    .1-1-2

شناسی معاصر متاثر از نگاه  شناس ساختارگراي سوئسی که زبان از نگاه سوسور ـ زبان

دال همان تشکیل شده است.  2و مدلول 1ي اوست ـ نشانه از دو عنصر دال گرایانه ساختار

بخشد. به  شکل صوتی و مدلول تصویر و مفهوم ذهنی آن دال است که به معنا شکل می

ي درخت، شکل صوتی و تصویر ذهنی دالِ درخت، مدلول آن است.  عنوان مثال واژه

ـ اجتماعی،  هاي فرهنگی )  این مفهوم ذهنی یا معنا وابسته به زمینه43-42: 1387(چندلر،

ها   خی است. بدین ترتیب، معناداري زبان به تنهایی به خود واژهسیاسی، آموزشی و تاری

سازد،   اي را می ي آن که نظام نشانه ها وابستگی ندارد بلکه بدون در نظر گرفتن زمینه

  گردد.  فهمِ زبان ناممکن می

ي میان  نامند. نزد سوسور رابطه شناسی می ي روابط بین دال و مدلول را نشانه مطالعه

ي طبیعی یا علت و معلولی نیست (همانند دود که معلول آتش است).  ا دال و مدلول رابطه

گیرد (مانند آنچه در  همچنین این رابطه بر اساس شباهت میان دال و مدلول شکل نمی

ي دال و مدلول  ی تصویر یک چیز و خود آن چیز). بلکه رابطهشود یعن شمایل دیده می

ي ماهوي  ) و هیچ شباهت و رابطه51: 1378اختیاري و بر اساس قرارداد است (چنلدر، 

طور موثري به همان مدلول  تواند به هر دال می«میان دال و مدلول وجود ندارد. همچنین 

تواند حتی به مفاهیم گوناگونی که  میدر زبان معینی متصل بشود. در همان زبان یک دال 

ي  ترتیب، هر دال بازگوکننده ) بدین52: 2003(نوبوس،». پوشانی ندارند، متصل شود هم

کند. اختیاري بودن نشانه، خود به  تولید می هاي منحصر به فردي است که معنا را  مدلول

یت مورد نظرش را تواند واقع این معناست که نظام زبانی یا  فرهنگ حاکم بر جامعه می
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2. Signified 
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  هاي فرهنگی خود معناي ارزشی ببخشد.   برسازد و به نشانه

اي دارند و هر کدام  هر دو عنصر {دال و مدلول} اتحاد صمیمیانه«از دیگر سو 

معنی که هیچ دالی بدون مدلول و   ) بدین66: 1959(سوسور،». آور دیگري هستند یاد

تنها «سازد.  ان دال و مدلول واقعیت را میهیچ مدلولی بدون دال وجود ندارد. اتحاد می

اتحاد و پیوستگی که توسط زبان مشخص براي تطابق با واقعیت و نادیده گرفتن چیز 

)  معنادار 67: 1959(سوسور،» شود. دیگري که ممکن است به تصور در آید، ظاهر می

  گردد.  پذیر می ها تنها در بستر فرهنگی  امکان شدن دال

   ها      ی نشانهویژگی تمایز سلب .1-1-3

ویژگی ـ از نظر سوسور - شدن  ها براي تشخیص و فهمیده هاي نشانه یکی از ویژگی

عبارت دیگر،  )  به1387:50هاست (چندلر، ها از دیگر نشانه یا افتراق سلبی آن 1تمایز

هاي دیگر  زمانی قادر به فهم رنگ قرمز هستیم که با نامیدن آن تمایزش را از رنگ

ها و  گردد. مفاهیم، توسط دال تمایز از طریق سلب دال دیگر معین میبدانیم و این 

شناسی سوسور به این   شوند. تمایز سلبی در نظام نشانه مگذاري مشخص و متمایز می نا

  کنند. ها جهان بیرون را  قابل فهم می معناست که زبان و نشانه

ها، بلکه در  ان دالشناسی نوین این تمایز را نه در می اگرچه ژاك دریدا در زبان

داند و به عبارتی بر این امر معتقد است که مدلول معنایی مستقل  میان دال و مدلول می

تواند دالی باشد براي مدلول دیگر و او این خصلت  از دال دارد ـ چرا که هر مدلولی می

) 62- 63: 1991نامد.ـ (کاموف، می 2نشانه (دال و مدلول) را تأخر معنایی و دیفرانس

تواند دالی براي مدلول دیگر باشد  شناختی هر مدلولی می دین ترتیب، در هر نظام نشانهب

ها همیشه  سازد. مدلول آغازین داللت ناتوان می را از حیث مضمونِ سر 3که داللت پایه

خوش تفسیرهاي  ها دست شوند، تأخر داللتی واژه در جایگاه مدلول تثبیت نمی

، با توجه  هاي موجود است. اما در هر تشکل گفتمانی انگونیِ گفتم آزادکامانه و گونه

هاي دیگر تفسیر کرد  ها را در جایگاه دال توان مدلول سو می به این بازي زبانی، از یک

                                                                                                                                                
1. Difference 

2. Differance  

3. Basic Signification 
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شناختی تثبیت ساخت،  ها را در آن نظام نشانه هاي مورد نظر دال و از سوي دیگر، داللت

  شود، نهادینه گردد.  بیت میچه ث تا اعمال گفتمانی مورد نظر با توجه به آن

  شناختی قواعد نشانه .1-1-4

  اي حاکم    نظام نشانه. 1-1-4-1

کند. یعنی  اي حاکم پیروي می ها از نظام نشانه پذیري و معناداري نشانه تفسیر   

سازد.  را فراهم می  ي از عناصر فرهنگی و ارزشی که قابلیت معناداري نشانه ا مجموعه

گر باورها، اداب و اعمال زندگی مردم  ها در این نظام، معین پیوند و نظم پایگانی نشانه

  است. 

  هاي همنشینی وجانشینی. محور1-1-4-2

از اهمیت برخوردارند.  2و جانشینی 1ها، محورهاي همنشینی منظور تفسیر نشانه به   

ها متداعی کننده و مناسبات آنها در  ) در محور همنشینی، نشانه127-128: 1387(چندلر،

 شود و تابع نظام فرهنگی هستند. براي مثال در نظام  ارتباط با یکدیگر سنجیده می

پایی از قواعد همنشینی پوشاك در نظام  اي پوشاك، همنشینی کت و شلوار با دم نهنشا

هاي ضمنی  ها بر اساس شباهت کند. در محور جانشینی، نشانه فرهنگی پیروي نمی

کنند. براي مثال در نظام  شوند تا معناي جدیدي را بازتولید  جایگزین یکدیگر می

شود و در این حالت معنا و کنش ارزشی  اي پوشاك چادر جایگزین روسري می نشانه

ها در  آورد. این محورها با شکل بخشیدن به نظم پایگانی نشانه جدیدي را بوجود می

ها و نهادینه کردن سبک زندگی ـ  در روش تحلیلی  بازتولید معنا و برساخت کنش

  تحقیق ـ از اهمیت برخوردار است. 

  ها  نههاي صریح و ضمنی نشا خاصیت نشانگی و داللت .1-1-5

اي خود، داراي معنی ضمنی و ثانوي نیز  نامه اي به غیر از معناي اولیه و لغت هر واژه

شناسان بر این نظر  گردد. برخی از زبان ي فرهنگی تفسیر می باشد که بسته به زمینه می

اي  اي به گونه هیچ نشانه«عبارتی  هستند که معناي صریح همان معناي ضمنی است، به

)  روالن بارت در 79: 1387سجودي،».(معانی ضمنی نیست ناب ارجاعی و عاري از

                                                                                                                                                
1. Syntagmatic axis 

2. Paradigmatic axis 
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رسد که بر خالف تصور موجود، حتی معنی صریح نیز  به این نتیجه می  s/zکتاب 

ي  کند و تمام معانی، جبنه اولین معناي یک واژه نیست بلکه وانمود به معنی صریح می

د فقط یک معناي معناي صریح، خو«زعم چنلدر:   ) به7: 1974ضمنی دارند. (بارت،

ضمنی دیگر است. بر اساس این رویکرد معناي صریح دیگر معناي زبان طبیعی نیست، 

ها از  ) بدین ترتیب، دال138: 2007(چندلر،» بلکه فرایند طبیعی جلوه دادن است.

تواند معانی ضمنی گوناگونی داشته باشد،  ي سیالیت برخورداند و هر دال می درجه

ک دال با مدلول نباشد، بلکه خصلت چند معنایی پیدا کند. هر ي یک به ی یعنی رابطه

سازي تثبیت کرد  هاي معنایش را توسط گفتمان ها با داللت ي دال اندازه که بتوان رابطه

کند. این ویژگیِ تثبیت شدگی  ها کاهش پیدا می ي سیال بودن و چند معنایی دال درجه

  نامند.  می 1ها را خاصیت نشانگی معناي نشانه

هاي بیانی در اختیار فرد قرار  ي بسیار وسیع و متنوعی از صورت ها مجموعه نشانه«

هاي  اي وجود دارد که انتخاب ي کم و بیش ثابت نشانه دهند، اما در عین حال محدوده می

گیرد. بدون وجود این نظم نمادین، امکان  بیانی در چارچوب این محدوده صورت می

) چارلز پیرس 93: 1380علمداري، (معینی» د ندارد.گیري و انتقال معنا وجو شکل

گردد.  داند که آغاز و پایانی براي آن تصور نمی پردازي را فرایندي مداوم می نشانه

شود که مفاهیم به صورت  خاصیت نشانگی، زمانی پدیدار می) «149: 1998(پارکر، 

آیند.  ه شکل ثابتی دربندي شده منتقل گردند، یعنی معناهاي اضافی زدوده شوند و ب بسته

 عملداري، (معینی ».شوند می پذیرتر تر و انتقال ها ساده در این صورت، معناي ایده

هاي گفتمان اسالمی باید بازیابی و تثبیت گردد تا  ) با توجه به موارد فوق، داللت1380:94

  خاصیت نشانگی فرهنگ مصرفی زدوده شود.

   

                                                                                                                                                
1. Property of Significality 
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  هاي گفتمانی سازي و کنش گفتمان .1-1-6

کنند.  پذیر می ي ما را از جهان امکان هاي زبانی هستند که فهم و تجربه ها نظام گفتمان

در ادبیات نظريِ فوکو، گفتمان هم با زبان و هم با عملکرد مرتبط است. از نظر او، 

گفتمان نه تنها آنچه را تحت شرایط اجتماعی و فرهنگی معینی باید گفته شود، 

تواند سخن  د چه کسی چه زمانی و کجا میساز کند بلکه حتی مشخص می مشخص می

در عدم تثبیت معنایی در   گفتمان  ). البته  ویژگی37- 38: 1388بگوید. ( بارکر، 

هاي زمانی، این امکان را میسر می سازد  که گفتمان  پیشین طرد و گفتمان جدید  دوره

  تثبیت گردد. 

کنند.  تاري ایفا میاي است که در آن روابط، نقشی ساخ گفتمان کلیت پیچیده«  

» اند. به بیان دیگر، عناصر گفتمانی نه اجزایی از پیش حاضر، بل محصول گفتمان

ي زبان به  ) بسیاري از پساساختارگرایان، علیه مطالعه12: 1388پیما،  (ایزدي، ارض

ها و معنا  کنند که نشانه عنوان یک موجودیت اساساً همزمان می ایستند و استدالل می

ها همواره براي مذاکره کردن  د قاطعانه تثبیت شده باقی بمانند. موقعیت نشانهتوانن نمی

شود.  ي مداوم معنایی، انسجام گفتمانی در نظر گرفته می آزاد است، و در این مذاکره

با توجه به چنین رویکردي، الکالئو و موف، با تاثیرپذیري از ساختارگرایی سوسور، بر 

هاي گفتمانی  ي ساخت توان به مثابه و امور اجتماعی را میاین اعتقاد هستند که سیاست 

ي دیگري نیازمند گفتمانی شدن است تا  فهم کرد و از این جهت سیاست یا هر پدیده

هاي سیاسی وقتی قابل فهم  ها و پدیده قابل فهم و معنادار گردد. بدین معنا که فعالیت

قالب گفتمانی خاص قرار گیرند. اي از عوامل دیگر در  گردند که در کنار  مجموعه می

  ) . 172-173: 1377(هوراث،

اي از کدها، اشیا، افراد و غیره هستند که  ها، صورتبندي مجموعه گفتمان«در واقع 

اي از  پیرامون یک دال کلیدي جایابی شده و هویت خویش را در برابر مجموعه

اقعیت و جهان شکل ها تصور و فهم ما را از و آورند. گفتمان ها به دست می غیریت

دهند. بنابراین معنا و فهم انسان از واقعیت همواره گفتمانی و لذا نسبی است.  می

(الکالئو و موف، » گیرد. همچنین گفتمان از این منظر تمام قلمرو اجتماعی را در بر می

2002 :139 (  

ي  گردند. این نقطه ي مرکزي می ها درون یک گفتمان حول یک نقطه معناي نشانه
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گیرند.  هاي دیگر حول آن نظم می اي است ممتاز و برجسته که نشانه مرکزي، نشانه

شود که   ) در واقع گفتمان، یک عمل اجتماعی ـ فرهنگی تلقی می36: 2002(یورگنسن،

گیرد. حال  هاي گفتمانی معناي نهایی به خود می شده است و در میدان  متمایز و نهادینه

همراه  توان دال مرکزي به سازي می براي گفتمان  ـدر این تحقیق  ـ با توجه به این امر

را در گفتمان متخاصم و مهاجم  شناسایی نمود و با در   اش هاي نسبتا تعریف شده مدلول

 ـهاي متناسب با گفتمان اسالمی  نظر گرفتن ویژگی سیالیت و تغییرپذیري نشانه، داللت

اش  اي معنایی برخوردار بوده، در معناي نهاییایرانی را  که همواره در سنت ما از غن

اي خود معناي مورد نظرِ  ها توسط این چرخش گفتمانی در نظام نشانه تثبیت کرد. نشانه

  کنند.     مطابق با گفتمان فرهنگ و اخالق اسالمی را کسب می

اي ایجاد کرد. این  هاي گفتمانی تازه توان میدان با توجه به مبانی نظري فوق، می

هاي  ساز نظیر نظام سیاسی، مدارس، محیط هاي ارزش هاي گفتمانی شامل نهاد یدانم

هاي مورد نظر را تثبیت و تقویت  ها داللت آموزشی، مساجد، مراکز هنري و رسانه

کنند. بسیاري از مفاهیم ارزشی و اسالمی در فرهنگ ما توسط تخاصم و تهاجم نظام  می

خاصیت نشانگی و تقلیل معنایی قرار گرفته  داري، در معرض تهدید فرهنگی سرمایه

است. ایجاد چرخش گفتمانی بر اساس نظام گفتمانی اسالمی ـ ایرانی قادر به بازاحیایی  

هاي  هاي فرهنگ مقاومت در برابر تحریم هاي فرهنگی مناسب براي ایجاد الگوي داللت

  اقتصادي خواهد بود.  

  ادبیات تجربی:  نقد و نوآوري .1-2

ي  بیشتر تحقیقات انجام شده در رابطه با اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصادي و ارائه

هاي فرهنگی، تحلیل  توجه به زیرساختهاي اقتصادي صورت گرفته است.  الگوي

ها با  سازي در رسانه رو،  ایجاد چرخش گفتمانی و روش گفتمان شناختی موانع پیش نشانه

شمار  هاي تحقیق حاضر به توان از نوآوري ایرانی را میتوجه به معیار زندگی اسالمی ـ 

توان به تعداد معدودي از تحقیقات پیشین اشاره کرد که ضمن توجه  آورد. از این رو می

ي راهکارهاي مناسب براي نهادینه شدن و تبیین، تحلیل و  به عوامل فرهنگی، به ارائه

  اند. ها توجه کافی نداشته تقویت این زیرساخت

ها و  اقتصاد مقاومتی در جمهوري اسالمی ایران: چالش«ی تحت عنوان تحقیق
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) انجام گرفته است. رویکرد غالب 1394(فرزندي اردکانی، یوسفی و غیره، » ها راهبرد

هاي اقتصادي  در این تحقیق رویکردي اقتصادي است و به بررسی موانع و چالش

نگی نیز اشاره کرده است. نتایج پرداخته، اما در سطح مردمی به برخی از الگوهاي فره

ي الگوهاي اسالمی مصرف، اقتصاد قناعتی که شامل ساده  راهبردي این تحقیق به ارائه

کند اما راهکاري  باشد، توصیه می زیستی و دوري از تجمالت و کسب ثروت حالل می

  را براي نهادینه شدن این الگوها ارائه نداده است. 

با گرایش به فرهنگ اقتصاد مقاومتی (در نواحی بررسی عوامل اجتماعی مرتبط «

) تحقیق دیگري است که با 1395(قنبري و همکاران، » شهري و روستایی گیالن غرب)

هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به فرهنگ اقتصاد مقاومتی با بکارگیري 

اقتصاد  روش میدانی و تکنیک پیمایش انجام گرفته است. با توجه به اهمیت فرهنگ

هاي داخلی، اعتماد اجتماعی، دینداري و  مقاومتی به بررسی ارتباط استفاده از رسانه

اقتصادي ـ اجتماعی و گرایش به فرهنگ اقتصاد مقاومتی در ابعاد مدیریت  پایگاه 

شده است.  مصرف، قناعت، تولید ثروت حالل و ترجیح مصرف کاالي داخلی، پرداخته

هاي  ه جز متغیر پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی بین تمام متغیرنتایج نشان داده است که ب

مستقل با متغیر وابسته ارتباط معناداري وجود دارد. این تحقیق که به بررسی ارتباط 

اي به چرایی و چگونگی این روابط نکرده  معنادار میان متغیرها پرداخته است، توجه

  است. 

) 1394(حایک، » شبکه اصفهان اقتصاد مقاومتی در تبلیغات بازرگانی سیماي«

هاي اقتصاد مقاومتی در تبلیغات  ي مولفه تحقیق دیگري است که با هدف مطالعه

مناسب با تقویت فرهنگ مقاومت » مدیریت مصرف«بازرگانی و با توجه به سیاست 

انجام گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتواي کیفی به تحلیل هر یک 

هاي تحقیق بیانگر این است که تبلیغات  ي بازرگانی پرداخته است. یافتهها از پیام

ي رفتارهاي مدیریت  کاالها و خدمات صرفاً ایرانی در ارائه  بازرگانی به غیر از مولفه

اند. این تحقیق  محتواي  مصرف به مخاطبان کمتر با الزامات اقتصاد مقاومتی همسو بوده

ا اقتصاد مقاومتی مورد تحلیل قرار داده و رویکردي عمقی ها و همسو بودن آنها را ب پیام

  نداشته است. » مدیریت مصرف«به زیرساخت الگوهاي فرهنگی 
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  شناسی موانع تحقق اقتصاد مقاومتی: روش، بحث و تحلیل نشانه .2

هاي فرهنگیِ اقتصاد  سازي در جهت تقویت زیرساخت ي راهکارهاي گفتمان براي ارائه

هاي  شود. این موانع، نشانه شناسی شناسایی می موانع توسط روش نشانهمقاومتی، ابتدا 

اي دینی ـ فرهنگی در تعارضند و باید  اي هستند که با نظام ارزشی نشانه رسوب یافته

معیار اصلی براي » سعادت و رستگاري«رسوب زدایی شوند. از آنجایی که دال مرکزي 

 لین مانعی که عبور از آن ضروریست،آید؛ او فرهنگ اسالمی و ایرانی به شمار می

داري با  دال  گراي سرمایه اي هستند که در گفتمان مصرف هاي معنایی ها یا  داللت مدلول

هاي معناییِ دال سعادت  هایی که جانشینِ داللت اند؛ یعنی مدلول همنشین گشته» سعادت«

اي از  ها، زنجیره اي از جانشینی اند و با ایجاد سلسله ایرانی شده ـدر سنت اسالمی 

هاي دال مرکزي را  اند که به صورت امري متناقض، داللت  هایی را بوجود آورده داللت

چیزي را که «ایرانی،  -اند. با مرکزیت بخشدن به دال سعادت در معناي اسالمی  فروکاسته

دهی و  کنیم. بدون شک مرکز یک ساخت با جهت نامیم را محدود می بازي ساخت می

مرکز  ،سازد هیِ انسجام نظام، بازي عناصر را در درون صورت تام آن ممکن مید سازمان

)  560: 1395(دریدا،» کشد. اي را که افتتاح و ممکن کرده است به بند می همان بازي

هاي دال سعادت  هاي مانع که جایگزین داللت طریق، با شناسایی و عبور از نشانه بدین

هاي فرهنگی را  المی ـ ایرانی خود بازگشت و ارزشهاي اس توان به داللت اند می شده

 ـاسالمی   ها را در معناي ملی ـ سنتی تثبیت نمود. برساخت یک گفتمان بازاحیا و نشانه

بندي شده و تقلیل  هاي بسته اي است که از سوي نشانه ایرانی منوط به عبور از موانعی

نگی برخی از اقشار جامعه شده داري القا و موجب از خودبیگا ي مصرفی و سرمایه یافته

که با دال خوشبختی و رستگاري همنشینی معنایی دارد، در فرهنگ » سعادت«است. دال 

هایی است که سعادت انسانی را در گرو سعادت اخروي  اسالمی ـ ایرانی، همنشین مدلول

ید. در آ شمار می داند و بستر مناسبی براي  تقویت  فرهنگ مقاومت در برابر بیگانه به می

، »ثروت«هاي  دیگري همچون  تهاجم فرهنگ مصرفی و غیر مقاومتی، این دال  با داللت

قرین گشته است. البته این بدین معنا نیست که مفاهیمی چون »  سالمت«و «  مصرف«

نفسه در  ثروت، مصرف و سالمت، داراي بار فرهنگی و معنایی منفی است یا این که فی

اسالمی یا گفتمان اقتصاد مقاومتی قرار دارد. بلکه موضوع این تعارض با  مفاهیم فرهنگ 
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کنند که به  هاي نظام مصرفی تبعیت می ها در نظام مصرفی، از داللت است که این دال

هاي معنایی که از گفتمان نظام  رو در نظام فرهنگ اسالمی مورد نظر نیست. داللت  هیچ

دهد،  را در معناي مصرف افزایش می» سعادت«خاصیت نشانگی دال   قوام یافته  مصرفی

کند و موجب تضعیف  دهی می هاي منحصر به فرد خود سازمان اي را در مدلول نظام نشانه

  گردد. در این قسمت، این موانع از طریق روش سنتی می ـهاي ملی  همنشینی داللت

  گردند.  شناسی، شناسایی و مشخص می نشانه

روتمند شدن همنشینی معنایی دارد، غالباً مصرفی که با فرهنگ ث  سبک زندگی

فهمد. با توجه به این که  را در معناي ثروت و مصرف می» سعادت و خوشبختی«دال 

گرا نیست اما در گفتمان مصرفی احساس رضایت، سعادت  انسان ذاتاً موجودي مصرف

 شود. بدین معنا که مصرف داللتی براي و خوشبختی با مصرف هر چه بیشتر حاصل می

شود. سبک زندگی مصرفی، تنها  منوط به مصرف کاال نیست،  سعادت محسوب می

کردارهاي مصرفی زندگی روزمره، شوند.  ها و زمان هم مصرف می ، نشانهمکان بلکه

ها و فضاي مجازي و  زنی در خیابان مصرف بی رویه و غیر ضروري کاال، پرسه

هدف،  اي از تفرج بی را در عرصههاي تصویري و اطالعاتی؛ ما  ي حجمی نشانه استفاده

هاي  ) گروه15: 1395دهد. (تربتی،  سرخوشی کاذب و از خود بیگانگی مفرط قرار می

مختلف مردم از طریق مصرف، به زندگی خود معنا و هویت داده و خود را به 

: 1388کنند. (کاظمی،  هاي فرودست دور می هاي فرادست نزدیک یا از گروه گروه

ویاي مردم در نظام مصرفی به کسب سعادت حاصل از مصرف تبدیل ) عملکرد و ر13

 (کاظمی،» گیرد. گرایی در خدمت افزایش بیگانگی قرار می مصرف«گردد و  می

) بیگانگی از خود، سرخوشی کاذب را جانشین شادمانی در معناي آرامش 1388:12

داري ـ معتقد است  ي سرمایه کند. اسالوي ژیژك ـ  فیلسوف و منتقد معاصر جامعه می

کند و اساساً منطق  مصرفی بیشتر می که انسان با مصرف هرچه بیشتر، احساس بی

اي مصرفی،  ) در نظام نشانه16: 1385،مصرف شدن است. (ژیژك داري منطق بی سرمایه

مصرف است. در حقیقت هویت مصرفی و از خودبیگانه جانشینِ » سعادت«مدلول براي 

  معناي سعادت و خوشبختی شده است. 

ها براي سعادت و  از دیگر سو، فرهنگ مصرفی، ثروت را یکی دیگر از مدلول

پروري  ، بلکه شکلی از تنداند. اما ثروتی که حاصل رنج و زحمت نیست خوشبختی می
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در «است.  دهد. ثروتی یک شبه و باد آورده، آرزوي جوانان امروزي شده  را رواج می

هاي تماما خودکار، فراوانی پاساژها و  دسترس بودن کاالها، غذاهاي آماده، اتومبیل

ي رایگان تنبلی و  آنها را در سایه فضاهاي مجازي براي تفرجی کاذب و بی هدف، 

(تربتی، » دارد. سازد و براي مصرف هر چه بیشتر به رقابت وا می شی سرخوش میتال بی

گرا به کردارهاي مصرفی و حس سعادت حاصل از  گفتمان  مصرف )15: 1995

تغییر رفتارهاي  .رفتارهاي پایدار انسان نتیجه فرهنگ  است« بخشد. مصرف پایداري می

رفتارهاي مصرفی انسان در  پایدار، فقـط در صورت تغییر فرهنگ ممکن است.

شوند. تغییر این رفتارها بدون تغییر فرهنگ  بلندمدت رفتارهـایی پایـدار شمرده می

  )126: 1388(موسایی،.» ممکن نیست

هاي هالیوودي در قالب یک زندگی  ستاره   دار زندگی بازنمایی رنگ و لعاب

سازد که همانا  راحت، بدون تالش و سعادتمندانه، تنها یک چیز را به ذهن متبادر می

تالش که  تالش خالصه شده است. کسب ثروتی بی خوشبختی در مصرف و ثروت بی

روت که در ادبیات و سنت دینی ما گردد. ث شانسی تعبیر و تفسیر می در گرو یک خوش

هایی چون  همواره با زحمت و تالش قرین است، در نظام مصرفی توسط مدلول

  است.   شانسی جایگزین شده پروري و خوش تن

کنند، فرهنگ و  عنوان صنعت فرهنگی یاد می آنچه آدرنو و هورکهامیر از آن به

ها، باور و کردارهاي مصرفی را  اي است که در قالب گفتمان بندي شده هاي بسته نشانه

الِ طبیعی بودن در این  چنین است آرمان و ایده«زعم آنها:  دهند.  به امري طبیعی جلوه می

تر شدن تکنیک و نقصان تنش میان  پاي کامل به صنعت. تاثیر و نفوذ این صنعت پا

 هورکهامیر، (آدرنو و» شود. اي تایید می نحو آمرانه محصول فرهنگی و زندگی روزانه، به

مندي را در  اي در صنعت فرهنگی سعادت  توان گفت که نظام نشانه ) می1384:222

  تالش معنادار کرده است. مصرف و کسب ثروتی بی

آید، در  شمار می دال سالمت و تندرستی که خود سعادت و خوشبختی بشر به

معنایی این دال را هاي  هایی قرین گشته که داللت اي از نشانه فرهنگ مصرفی با زنجیره

اي، سالمتی نه در معناي سالمتی روح و  دچار دگرگونی کرده است. در این نظام نشانه

هاي متفاوتی تعریف شده است. سالمت و تندرستی در گفتمان  جسم، بلکه با داللت

هاي  هایی همچون مصرف محصوالت وارداتی مانند استفاده از قرص مصرفی با کردار
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هاي زیبایی  ورزشی، استفاده از محصوالت آرایشی و انجام عملویتامین، پودرهاي 

کند. در نظام مصرفی دال زیبا  شود، که حس تندرست بودن را ایجاد می تضمین می

شناختی معینی پیدا  هاي زیبایی شود. زیبا بودن داللت بودن با سالمت بودن همنشین می

توان به  سازد. از جمله می ن میهاي بدنی و فیزیکی خود را نمایا کند که در جلوه می

شکل شدن جوانان  هاي باد کرده توسط تزریقات و یک هاي اندام و صورت برجستگی

یابد که حتی علم  جایی گسترش می پردازي این نظام مصرفی تا به آن اشاره نمود. داللت

سوي دهد. از  شناختی پیوند می هاي زیبایی با امر زیبایی پزشکی را از طریق انجام عمل

آید با تبعیت از  دیگر، ورزشکار و قهرمان بودن که داللتی از تندرستی بشمار می

گردد. دال قهرمان بودن، در  هاي معنایی متفاوتی قرین می گفتمان مصرفی با داللت

هاي ورزشی چسبان، بدون توجه به اخالق  مدلول زیبایی اندام و با پوشش لباس

شود. ورزش بعنوان یک مدلول براي  تثبیت میي جوانمردانه،  ورزشکارانه و روحیه

که به  گردد، بی آن  سالمت و سعادت، تبدیل به پرورش اندام و رشد عضالنی می

هاي  داري و مردانگی توجه شود. سالمتی در ذیل نشانه پرورش ذهن و رشد خویشتن

  کند. ، بر  سعادتمندي داللت می ي وارداتی بندي شده بسته

ي  ها را به مثابه اصل از فرهنگ و گفتمان مصرفی، انسانح  این سبک از زندگی

اي مقاوتی بازتولید کرده  هاي غنی معنوي و روحیه هویت و عاري از ارزش کلیتی بی

ي عوامل این صنعت {فرهنگی} از تهیه فیلم   همه«است. به زعم آدرنو و هورکهایمر: 

این وضعیت ذهنی به هیچ وجه ي  اند که بازتولید ساده ها، کامال مراقب گرفته تا کلوپ

  ) 221: 1384(آدرنو و هورکهایمر، ». به رشد و گسترش ذهن منجر نشود

هایی است که به  ، فاقد مدلول شناختی شده در این نظام نشانه  هاي ساخته داللت

ها سعادتمندي را در معناي  ابعاد رشد و پرورش انسان توجه کرده باشد. این نشانه

شود که  هایی  قرین می بعدي و مصرف معنادار کرده است. دال سالمت با داللت تک

شد،  اش شناخته می پهلوانی که با شرافت اخالقیکند.  می قهرمان را جایگزین پهلوان 

اندام امروزي شده است. ثروت در نظام معنایی جدیدش،    تبدیل به قهرمان خوش

تواند سبکی از  ها در این نظم پایگانی می سعادت بدون اخالق است. آیا پیوند این دال

براي عبور از  زندگی را برسازد که در خدمت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باشد؟
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درمعناي اسالمی ـ ایرانی  » سعادت«هاي  موانع فرهنگی ذکر شده، بازسازي داللت

  ضروري است. 

شناسی گفتمان اسالمی ـ ایرانی همچون راهی براي عبور از موانع  نشانه .3

  اقتصاد مقاومتی

یوم یأت ال تکلم نفس اال باذنه فمنهم شقى و سعید و اما الذین سعدوا ففى الجنۀ 

  )108و 105(هود: . لدین فیها ما دامت السموات واالرضخا

را معیار و مقصد زندگی انسان قرار داده » سعادت«ترین دین الهی  عنوان کامل اسالم به   

» سعادت«بر خیري که سبب کمال و لذت است، داللت دارد. دال » سعادت«است. 

هاي دیگري چون رستگاري،  ایرانی با دال ـیی مرکزي در گفتمان اسالمی  عنوان نطقه به

خوشبختی و نیکبختی همنشینی معنایی دارد. در سنت ملی ـ اسالمی سعادت، رستگاري 

ي زندگی تعریف شده است. در سنت ایرانی  و خوشبختی با احساس شادمانی در عرصه

رد. اي از مفاهیم چندساحتی و معنوي ارجاع دا به زنجیره» سعادت«و دین اسالم، دال 

اي از دانش ندارد،  کسی که بهره«امام صادق (ع) سعادت را با دانش یگانه کرده است. 

) پیامبر اسالم (ص)  364: 1382شعبه، ابن» ( معنا ندارد که دیگران او را سعادتمند بدانند.

دانش پیشواي عمل و «نیز در حدیثی خوشبختی را با معناي دانش عجین کرده است: 

(شیخ » شود و بدبختان از آن محرومند. ه خوشبختان دانش الهام میعمل پیرو آن است ب

  )  38، ح:488: 1388طوسی، 

عاقبت «عجین شده است، » سعادت و خوشبختی«از مفاهیم دیگري که با دال 

براستى که حقیقت «فرماید:  است. حضرت علی (ع) می» نیکی کردن«و » خیر شدن به

خوشبختى باشد و حقیقت بدبختى آن است که خوشبختى آن است که پایان کار انسان 

) یا در حدیثی دیگر  1، ج345: 1377(شیخ صدوق، .» کار انسان به بدبختى خاتمه یابد

» توفیق [انجام کار نیک] از خوشبختى و بى توفیقى از بدبختى است«فرماید:  می

) سنّت ادبی ایرانی نیز کار نیک کردن را 70، ح75، ج 12: 1363(مجلسی، 

سعدیا مرد نکو نام نمیرد «گوید:  داند. سعدي در گلستان چنین می مندي می دتسعا

، به این معنا که سعادت با به نیکی یاد »مرده آن است که نامش به نکویی نبرند؛ هرگز

کن و در دجله  نیکی می تو«شود. با توجه به بیت دیگري از سعدي:  کردن همراه می
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صدقه بجا، «یا این حدیث از پیامبر اسالم (ص) که: » از.که ایزد در بیابانت دهد ب  ؛انداز

نیکوکارى، نیکى به پدر و مادر و صله رحم، بدبختى را به خوشبختى تبدیل و عمر را 

هاي سعادت و  )،  دال549: 1382(پاینده،» دکن زیاد و از پیشامدهاى بد جلوگیرى مى

هاي دیگري چون بخشش و فضیلت نیز همراه شده است. همانا در  نیکبختی با مدلول

گردد بخشش و این دسته  ایرانی آنچه موجب به سعادتمندي انسان می ـگفتمان اسالمی 

کالم  از فضایل اخالقی است. یعنی کردار نیک باید جایگزین کردار مصرفی شود. به

هاي همنشینش قائل شد،  توان مدلول دیگري براي دال مرکزي سعادت و دال دیگر می

در معناي بخشش و فضیلت، مدلولی براي  » اخالق نیک«که همان اخالق است. 

ال سازي مصرف بلکه  باید در  سعادت است. احساس سعادت و نیکبختی نه در ایده

  فضایل اخالقی و نیک بودن بازتعریف گردد. 

آید. در اسالم به  شمار می هاي معنایی براي سعادت به دال سالمت از دیگر داللت

سعادت و سالمت تأکید فراوانی شده و سالمتی همانا، سالمتی جسم و روح در نظر 

نماز شب موجب سالمتی « :فرماید می حضرت علی(ع) گرفته شده است. در این زمینه

قرار  چنگ زدن به اخالق پیامبران، و بدن و به دست آوردن خشنودي پروردگار، و

ي   ي مبارکه یا در آیه )64: 1382،(شیخ صدوق.» در معرض رحمت الهی است گرفتن

خداوند، هر که را از خشنودي او پیروي کند، به وسیله آن «که  قرآن مبنی بر این

)، بر اهمیت سالمت و این 16مائده: » ( هاي سالمت، رهنمون می شود (کتاب) به راه

است. دال سالمت چون   که سالمت بودن با معناي اخالق نیز قرین است، اشاره شده

ي رشد ذهن و اخالق که با  مدلولی براي سعادت، به رشد و پرورش جسم به اندازه

کند. با توجه به فرمایش امام  خویشتنداري و مردانگی همنشینی دارد، توجه می

از خداي تبارك و تعالی «گوید:  یخمینی(ره) که در این زمینه به ورزشکاران م

ي ابعاد انسانی ورزش  این کشور هستید در همه  خواهانم که شما جوانان را که ذخیره

هاي دیگري  کنید. یک بعدش آن بعدي است که شما در آن هستید و امید است که بعد

) 6ج ،16: 1376(امام خمینی (ره)،» هم که انسان دارد و انسانیت دارد در شما رشد کند.

ي بدن ورزیده گردد. دال سالمت، در  به این معنا که انسانیت و اخالق هم باید به اندازه

مفهومی گسترده و در تمامی ابعاد در فرهنگ انقالبی با سعادت همنشین شده است. به 

هر «داند:  نقل از امام خمینی (ره) حکیم ابن سینا، سعادت را کمال در ابعاد وجودي می
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(امام » آن شیء است. دارد که کمال آن است و حصول کمال سعادت اي فعلیتی قوه

ترتیب، سعادت در گرو کمال و رشد چند بعدي در  )  بدین109: 1388خمینی (ره)،

هاي   هاي گوناگون معنادار شده است. سالمت و تندرستی که صرفا با داللت زمینه

ار شده باشد و سالمت بعدي و جسمانی نظام مصرفی و در پیوند با زیبایی معناد تک

روح و کمال انسانی را در ابعاد گسترده نادیده بگیرد،  الگوي مناسبی براي تقویت 

  اي سازگار با فرهنگ اقتصاد مقاومتی نخواهد بود.  روحیه

با مدلول ثروت نیز در سنت اسالمی همنشین است. » سعادت و خوشبختی«دال 

ه کار رفته و در مواردي هم با تعبیر ارزشی بار در قرآن کریم ب 86ي مال یا اموال  واژه

)  در 1390) به آن اشاره شده است. (پیشگر، 180ي بقره، آیه  ي مبارکه (سوره» خیر«

این خصوص احادیث و آیاتی وجود دارند که بر تالش و اندوختن مال حالل تأکید 

م ثروت با در اسالکنند که مانع رسیدن به کمال باشد.  کنند و ثروتی را نکوهش می می

عبادت هفتاد بخش «فرماید:  مال حالل و نیکی کردن قرین است. پیامبر اسالم (ص) می

)  یا 1، ح385: 1382(شیخ صدوق، » است و بهترین بخش آن بدست آوردن مال حالل.

کار کردن براي کسب مال حالل بر هر مرد و زن مسلمان «فرماید:  در جاي دیگر می

) امام کاظم (ع) در این خصوص 1079، ح381 :1363(شعیري، » واجب است.

اش باشد، همانند کسی  کسی که در پی روزي حالل براي خود و خانواده«گوید:  می

) بدین ترتیب در اسالم 7،ح103، ج3: 1384(مجلسی، » است که در راه خدا جهاد کند.

 کسب ثروت معطوف به تالش، از ارزش معنوي و کمال و سعادت برخوردار است. از

گوید:  سعدي در بوستان می سوي دیگر در ادبیات ایرانی ثروت بر دانش داللت دارد.

ثروت در سنت » اي. بدست آرد از معرفت توشه ؛اي خنک نیکبختی که در گوشه«

اندوزي عجین شده و از دگر سو به زحمت و  اسالمی ـ ایرانی از یک سو با دانش و علم

نابرده رنج «یا » برو کار کن مگو چیست کار«تالش براي کسب آن اشاره دارد. ابیات 

اشاره کرده، ، و آیاتی از قرآن کریم که به کسب مشروع  ثروت »شود گنج میسر نمی

تواند تنها  کند. ایجاد مشاغل نمی معنادار می» فرهنگ کار و تالش«ثروت را در گرو 

شمار آید. اما این باور که ثروت  با کار و تالش و کسب  راهکار براي اشتغال جوانان به

هاي تعریف شده براي ثروت ـ کردارهاي مناسب  گردد ـ یعنی داللت دانش حاصل می

اندوزي بیش از این که  کند. به عبارت دیگر، اشتغال و ثروت ه تولید میرا در این زمین
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هاي  سازي زیرساخت امري اقتصادي باشد، یک باور فرهنگی  است که با گفتمان

  فرهنگی آن باید تقویت گردد.  

کند.  با توجه به موارد فوق، اقتصاد و کسب ثروت با اخالق پیوند برقرار می

شود که با اخالق نیک، بخشش، تالش و کوشش همنشین   ثروتی سعادت محسوب می

ایرانی را براي  ـتواند کردارها و سبک زندگی اسالمی  اي می شود. چنین نظام گفتمانی 

حصول خوشبختی شکل بدهد. رویکرد اقتصادي نیز بر اساس سبک زندگی و 

 گردد، یعنی اقتصادي که در چارچوب اخالق و زحمت کردارهاي روزمره معین می

اي که اقتصاد در چارچوب اخالق و اخالق نیز  شود. این شکل از نظام نشانه معنادار می

کند، نظم پایگانی مناسب  با سعادت و سالمت روح و جسم همنشینی معنایی پیدا می

هاي دیگري توسط  هاي فرهنگی اقتصاد مقاومتی است. چنانچه مدلول براي زیرساخت

عادت شوند و معناي شادمانی حاصل از سعادت یک تهاجم فرهنگی جایگزین مدلول س

گرایی تقلیل دهند، مانعی بر سر راه سعادت فردي  گذرانی و مصرف را به   تنبلی، خوش

اي فرهنگ   شوند. بازاحیاي سنت نشانه و اجتماعی و فرهنگ مقاومت محسوب می

ستر تواند موجب چرخشی گفتمانی و ب ساز می اسالمی ـ ایرانی توسط نهادهاي ارزش

  مناسبی براي رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و تقویت کردارها در این زمینه گردد.

  ها  سازي در رسانه گفتمان .4

سازي  روند و در امر گفتمان شمار می هاي ارزش ساز به ها یکی از نهاد از آنجا که رسانه

سازي براي ایجاد  توان بخشی از مسئولیت گفتمان کنند می نقش بسیار مهمی ایفا می

رسانه ها اعم از هاي فرهنگی و اقتصاد مقاومتی را به آنها واگذار کرد.  زیرساخت

موسیقی، سینما، تلویزیون، مطبوعات و غیره که از ژانرهاي گوناگون برخوردارند باید 

آفرینی کنند تا مردم را در یک  برساخت و انتقال گفتمانی اسالمی ـ ایرانی نقش در

ساختار اجتماعی که داراي هویتی یکپارچه و متناسب با گفتمان اسالمی و ایرانی باشد، 

برسازند تا بدین طریق کردارهاي گفتمانی و سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی را ترویج 

هاي سنتی  عنوان نهادهاي میانجی براي تقویت گفتمان ها به دهند. اهمیت نقش رسانه

اي از  ها درون مجموعه ي ما باید پررنگ گردد، تا بتوانند به دال فرهنگ و هنر دیرینه

بر اساس هنر، دین، ادبیات و معماري » سعادت«معانی بدون ابهام و با محوریت دال 
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ر هارتلی ـ نظریه پرداز ایرانی، فرهنگ اصیل ما را جستجو و باز احیا کنند. از نظ

شوند.  ها ساخته می هاـ مردم امروزي ضرورتاً مردمی هستند که توسط رسانه رسانه

آوري ارتباطات نقشی حیاتی در برساخت مردم دارند  ) بویژه فن109: 1996(هارتلی،

ي کوچک تري از دولت  ي عمومیِ  فرهنگ مردمی و حوزه ي میان حوزه زیرا واسطه

  )29: 1996ارتلی، رسمی هستند. (ه

ها در قالب یک گفتمان جدید، باید در شکلی جذاب و فراگیر و با تأکید بر  رسانه

ها  ساز رسانه ي فرهنگ ما وجود داشته بازگردند. محوریت گفتمان گفتمانی که در گذشته

در معناي اسالمی ـ ایرانی  و بازاحیاي »  سعادت«ها باید با تأکید بر دال  در تمامی عرصه

بایست نه درشکلی دستوري و آموزشی، بلکه  سازي می هایش باشد. روش گفتمان لولمد

اي طراحی و ساخته  ها باید به گونه تمامی ابعاد پرورشی را در برگیرد. به عبارت دیگر، برنامه

ها و  که برنامه شوند تا انسان را به سوي کمال و ماهیت اصیل انسانی رهنمون سازند. در حالی

کند، اما  ها در نظام جمهوري اسالمی از رویکردي دینی و عرفانی پیروي می نهمحتواي رسا

باید با مفاهیمی معنادار شود که » سعادت و خوشبختی«تم و محوریت مشخصی ندارد. دال 

هایی چون اخالق نیک، فضیلت و  با  فطرت و طبیعت انسانی سازگار باشد و با داللت

بخیر شدن و کار و تالش باز تعریف    ، عاقبتبخشش، احساس شادمانی، دانش اندوزي

ي سرگرمی است. سرگرمی و شاد  ها در حوزه گردد. یکی از وظایف مهم و مردمی رسانه

گردد. اساسا بسیاري از مردم براي رفع خستگی، آرامش و  هاي انسان تلقی می بودن از نیاز

ها باید با تمِ  نهروند. در حالیکه رسا ها می گذران اوقات فراغت به سراغ رسانه

سازي کنند، اما دانستن این نکته از اهمیت باالیی برخوردار است  گفتمان» محوري سعادت«

اي  هاي آموزشی و دستوري ـ در جهانی که رقابت  شدید و یا حتی جنگ رسانه که برنامه

ا ـ به ه سازي برخوردار باشد. برنامه تواند از کارکرد باالیی براي گفتمان وجود دارد ـ نمی

هاي سینمایی ـ باید در عین جذابیت و پیروي از خواست و  و فیلم هاي تلویزیونی ویژه سریال

پردازي براي  نیازهاي وجودي انسان در جهت هدایت او به سوي کمال، قدرت خیال

ها با محوریت خوشبختی و  رسیدن به سعادت مطلوب را نیز در او ایجاد کند. رسانه

ي مردم بازتولید کنند و  هاي متناسب را در بطن زندگی روزمره ولمندي، باید مدل سعادت

هاي زندگی واقعی و  هاي گوناگون زندگی فردي و اجتماعی و تجربه مردم را با موقعیت

هاي ارزشی باید براي مخاطبین  در مواجهه با تنش  هاي داستان  باورپذیر مواجه سازند. قهرمان
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گیري مسئوالنه در  دریافت و توانایی براي تصمیم فهمی همدالنه ایجاد کنند تا  قدرت

توان به بخشی از فیلم  عنوان مثال می ي واقعی زندگی مورد توجه قرار بگیرد. به صحنه

ي اصغر فرهادي ـ اشاره کرد که مخاطب را با تنش  ـ ساخته» جدایی نادر از سیمین«سینمایی 

ي  خواهد براي گرفتن دیه ی که میارزشی ـ اخالقی ساره بیات (پرستار پدر نادر)  زمان

کند. این تنش ارزشی  اش از پیمان معادي ( نادر) قسم بخورد، مواجه می  فرزند سقط شده

کند.  گیري می میان گرفتن پول و حالل بودن مال، ذهن مخاطب را کامالً درگیر این تصمیم

کند،  ایجاد می دهد و حسی همدالنه با او مخاطب خود را در جایگاه ساره بیات قرار می

گیري ارزشی قرار گرفته است. این فیلم سینمایی  گویا که خودش در این جایگاه تصمیم

هاي مختلف فیلم با  بدون اتخاذ رویکرد دستوري و آموزشی، مخاطب را در سکانس

هاي اصیل ارزشی و اگزیستانسی روبه رو  کند و او را با دغدغه هاي درونی مواجه می تنش

  سازد. می

گو بدهد تا  ها خصلتی همچون یک قصه سازي باید به برنامه هاي گفتمان سیاست

اي به تصویر در آورند که تبدیل به رویا و  گونه هاي اصیل را به ها و ارزش تجربه

کند که از طریق  هاي مردم شود. اسالوي ژیژك سینما را نوعی آیین معرفی می دغدغه

سعادت و «)  محوریت بخشیدن به 1389ك،شود. (ژیژ آن احساسات مختلف تجربه می

هاي  تواند در برساخت سوژه هایش می اي از مدلول همراه با بازسازي زنجیره» خوشبختی

پذیر و قابل انتقال  هاي انباشت مند و مسئول براي دستیابی به سعادت یاري کند. تجربه میل

و بدین طریق مخاطبان  ي او هماهنگ باشد هاي دورنی انسان در زمانه که با طبیعت و تنش

هاي جدید قرار بدهد. آشنایی زدایی از  شناسانه و دریافت تجربه هاي هستی را در موقعیت

اي، تقویت قدرت خیال و تفکر،  بستر مناسبی براي  هاي متعارف و کلیشه موقعیت

  سازي فرهنگ مقاومت خواهد بود.   گفتمان

  گیري نتیجه .5

عنوان نشانه در  هاي فرهنگی و اجتماعی را به پدیده شناسی تمامی از آنجا که  علم نشانه

اند که به کردارهاي گفتمانی  هایی شکل گرفته هاي گفتمانی نیز از نشانه نظر گرفته و نظام

دهند؛ طراحی، ارائه و گسترش یک گفتمان  اسالمی ـ ایرانی، براي متحقق  شکل می

قش تاثیرگذاري دارد. برساخت ساختن اهداف اقتصاد مقاومتی در راستاي اقدام و عمل ن
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ها  رو دارد. گفتمان چنین گفتمانی ابتدا نیاز به بررسی و شناخت موانع فرهنگی پیش

سازند و در  پذیر می ي ما را از جهان بیرون امکان هاي زبانی هستند که فهم و تجربه نظام

ها  د. نشانهگردن هایی است که منجر به کردارهاي گفتمانی می این میان اصالت با گفتمان

شوند.  شناسی معنادار می اي خود با پیروي از قواعد نشانه ها و نظام نشانه در درون گفتمان

گرایی و رفع آن از طریق  هاي مانع در گفتمان مصرف  بدین ترتیب، شناسایی نشانه

سازي  حلی است براي گفتمان هاي اصیل گفتمان اسالمی ـ ایرانی، راه  بازگشت به نشانه

  اقتصاد مقاومتی.اهداف 

معیار و مقصد » سعادت و خوشبختی«با توجه به فرهنگ دینی و سنتی ایرانی، دال 

ترین شکل خوشبختی محسوب  هاي دینی عالی رود و تجربه زندگی هر انسانی بشمار می

ها را  شناختی اسالمی ـ ایرانی، دال به عنوان دال مرکزي در نظام نشانه» سعادت«گردند.  می

را » سعادت«گرایی،  داري و مصرف کند. گفتمان متعارض سرمایه معنادار میحول  خود 

هایی قرین کرده که آن را از داللت اصلی و سنتی خود به معناي  با مفاهیم و داللت

گردد، دور ساخته  احساس شادمانی در رسیدن به خیري که موجب کمال و لذت می

پروري،  گرایی، تن هایی چون مصرف در گفتمان متعارض، به مدلول» سعادت«است. دال 

توجه بودن به سعادت همچون امري اخالقی و رشد و بالندگی در تمامی ابعاد  و بی

  وجودي تقلیل یافته است. 

حلی براي عبور از موانع فرهنگیِ  ي راه مثابه بازگشت به گفتمان اسالمی و سنتی به

ساز در اجراي این امر  هاي گفتمان ادعنوان نه ها به آید. رسانه شمار می اقتصاد مقاومتی به

سازي  بایست محوریت گفتمان مسئولیت مهمی بر عهده دارند، با توجه به این که می

هاي معنایی آن در گفتمان  و داللت» سعادت«ها  با تأکید بر دال  ها در تمامی عرصه رسانه

، بل در سازي نه درشکلی دستوري و آموزشی اسالمی ـ ایرانی  باشد، روش گفتمان

ها،  کننده رسانه تمامی ابعاد پرورشی، انجام گیرد. با در نظر گرفتن ماهیت سرگرم

برخاسته  -2هاي طبیعی انسانی همخوان باشد، با ویژگی -1هایی باید تهیه گردد که:  برنامه

پردازي براي رسیدن به  قدرت خیال -3از بطن زندگی روزمره و روابط انسانی باشد، 

هاي ارزشی درونی را  ها و تنش تجربه -4ایجاد و تقویت کند،  سعادت مطلوب را

کند تا میزان فهم  ذات پنداري ـ ایجاد  هم حس همدلی ـ و نه تنها  -5سازد    برجسته

  سازد.   پذیري افزایش و اعمال و گفتمانی را نهادینه ارتباطی و مسئولیت
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