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  شدن قدرت دانش و هژمونی در فرایند جهانی 
  

  * عبدالرضا باي

  

  چكيده
کند، در واقع قدرت مولد دانش و اي دیالکتیکی تلقی میمیشل فوکو رابطه بین قدرت و دانش را رابطه

مویرگی «دانش مولد قدرت است، قدرت فوکویی قدرتی شناور و افقی است که مولفه بنیادین آن 
  . شودباشد، قدرت و دانش نیز در درون گفتمان تولید میآن می »بودن

عیت کند، قدرت فوکویی در وضگفتمان جهانی شدن، قدرت و دانش را در درون خود بازتولید می
 و» ايقدرت شبکه «عبارتی باشد، بهامانوئل کاستلز می »ايجامعه شبکه«جهانی شدن منطبق با 

شدن تمایز نگارنده بین وضعیت جهانی شدن و گفتمان جهانی. پوشی دارندنوعی هم »ايجامعه شبکه«
سئوال خواهد  قائل است و در رویکرد گفتمانی به تحلیل جهانی شدن خواهد پرداخت، نگارنده به این

گرایی را در پرداخت که، آیا از تعامل قدرت و دانش در گفتمان جهانی شدن این گفتمان هژمونیک
الملل را مورد توجه نگارنده وضعیت پست مدرنیستی حاکم بر روابط بین دستور کار قرار داده است؟

قدرت و دانشی را تولید قرار داده اما بر این نظر است که در تنازع گفتمانی، گفتمان جهانی شدن 
سازي و عملیاتی نمودن هژمونی این گفتمان است از سوي دیگر در قالب برجسته کند که در خدمت می

باشد و با توجه به قدرت راندن گفتمان رقیب میدنبال به حاشیهرانی گفتمانی هر گفتمان بهحاشیه
از سوي دیگر . شودنی عملیاتی میراسازي و حاشیهاي گفتمان جهانی شدن راهبرد برجستهرسانه

باشد که ایدئولوژي نولیبرالیسم را در سطح شدن میهاي ایدئولوژیک در خدمت گفتمان جهانیدستگاه
باشد که  شدن میگفتمان جهانی» دال مرکزي«عنوانسازد در واقع نولیبرالیسم بهجهانی عملیاتی می

دنبال غیریت سازي است بنابراین اسالم گفتمان بهجا که هر نآاز . بخشد به عناصر شناور معنا می
سازي و تخاصم رابطه و پیوند نزدیکی باشد بین غیریتشدن میبراي جهانی» غیر« عنوانسیاسی به
  . الملل مطرح نمودرا در روابط بین »تحلیل گفتمانی«توان در شرایط نوین می. وجود دارد

  
  ها كليد واژه

  .بندي، هژمونیسازي، مفصلغیریت اسالم سیاسی، قدرت، دانش،گفتمان جهانی شدن،گفتمان 
                                                             

  .ار دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهرتحقيقات و استاديالملل در واحد علوم و ندانش آموخته روابط بي*. 
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  مقدمه
باشد که نگارنده از منظر گفتمانی به شدن مییکی از مباحث مهم در شرایط جدید بحث جهانی

شدن این مفهوم پرداخته است و براساس رابطه قدرت دانش و مدل تحلیلی الکالو موف جهانی
 عنوان غیر براي آن مدگفتمان اسالم سیاسی به نولیبرالیزم وعنوان گفتمان با دال مرکزي به

شدن و اسالم سیاسی بر سر نظر قرار گرفته است در این نوشتار منازعه گفتمانی بین جهانی
معنا بخشی عناصر شناور مورد پردازش قرار گرفته است در واقع نگارنده براساس مدل گفتمان 

کند و مورد بحث قرار داده است، فوکو به قدرت توجه می الملل راروندهاي حاکم بر روابط بین
گرامشی به هژمونی و نگارنده این دو مفهوم را با تاکید بر دال فرهنگ مورد توجه قرار داده 

شدن را از گفتمان جهانی شدن تفکیک نمود و در رویکرد گفتمانی باید وضعیت جهانی. است
دنبال معنا نی گفتمانی اشاره نمود هر گفتمان بهگیري هژموها و شکلبه بحث منازعه گفتمان

باشد البته باید اشاره بندي و در نهایت تثبیت هژمونی خود میبخشی عناصر شناور و مفصل
که شود و احتمال آن کرد که هر گفتمان هژمونیک نیز از سوي ضد هژمون به چالش کشیده می

  .گفتمان هژمونیک به حاشیه رود وجود دارد
  

  :دانش –قدرت : شدن جهانی
 )1(.میشل فوکو دستور کاري براي تحلیل گفتمان ایجاد نموده و آن را توسعه بخشیده است

طور کلی قدر براي فوکو مهم بود که احساس کرد مجبور است بهگفتمان آن نقش قدرت در
 )2(.اتخاذ کند اي تبارشناسی رااصطالح نیچه که وضع کرده بود را رها کرده و اصطالحاتی را

اي مولد محسوب آورنده گفتمان است؛ قدرت شبکهدهد و پدیدقدرت، به دانش شکل می
فوکو بر آن است که قدرت و دانش  )3(؛کندکه به درون کل پیکره اجتماعی رسوخ می شود می

گونه رابطه قدرتی وجود ندارد که فاقد ساختمان متناظر هیچ دیگرند، مستقیما متضمن یک
   )4(.باشداي دانش  حوزه

عنوان یک مجمعوعه یابد تا ازدیاد معنی را بهدر تبارشناسی فوکو تحلیل زبان گسترش می
یابد  شود جهان در نظر ما معنی میهایی در بر بگیرد که باعث میتشکیل یافته تاریخی از مقوله

فرا این افق تعبیري وسعت یافته گفتمان نام دارد و تمامیت زندگی اجتماعی را تا حدي 
 »هاي حقیقترژیم« ها از طریق تأسیسدهد که چگونه انسانتبارشناسی نشان می )5(؛گیرد می

  )6(.راننددیگران حکم می برخود و
قدرت در سرتاسر روابط اجتماعی بخش  .پایان از روابط قدرت استي بیفوکو معتقد به شبکه

 )7(.کند ممکن رفتار را تولید میهاي یعنی قدرت در کنار محدود کردن رفتارها شکل. شده است
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هر  )8(.شوندها و اجزایی که همه جا گسترده میقدرت خصوصیت یک شبکه را دارد، شاخه
قدرتی ظرفیت تولید دانش مورد نظر را دارد و از این طریق امکان ایجاد سلطه و تنظیم رفتار و 

نوعی رابطه قدرت در جامعه ، بدین ترتیب هر معرفتی مبین و مولود گردد اندیشه فرد فراهم می
 هر )10(آیند،هاي انضباطی در نتیجۀ تز اوج دانش و قدرت پدید میتکنولوژي روياز این )9(.است

  )11(.درآن گرفتارند هاي است که همقدرت است مقاومت هم هست، قدرت شبکه جا
شناور در بستر جهانی شدن رابطه قدرت و دانش دگرگون شده است و قدرت در شرایط نوین 

 عرصه دانش در )12(.دانش داشته باشند گیر برتحوالت تکنولوژیک تأثیري چشم شده است،
  ) 13(.هاي دقیق و عظیم کامپیوتري استنظارت و اجراي ماشین حیطۀ کنترل و

تأسیسات  اي اشاره به فرآیندي دارد که موجب آن، قدرت درصورت گستردهجهانی شدن؛ به
شود تا از طریق هاي جهانی عرصه میطریق شبکه از بیشتر وجامعه جهانی قرار گرفته 

توان به عصر جهانی شدن را می خصوصیات قدرت در ماهیت و )14(سرزمین هاي مبتنی بر دولت
  .برشمرد شکل زیر

  .شودبه حاکمیت و حکومت محدود نمی قدرت دیگر -
 .قدرت از محدوده محدودیت خشونت رهایی یافته است -

 .روابط استقدرت ناشی از  -

 .باشداي قابل بررسی میشبکه قدرت به شکل سایبرنتیکی و -

  )15(.قدرت نیازمند ارتباطات آزاد است -

دهی دانند که قدرت براساس آن سازمانجهانی شدن را حاکی از مقیاس در حال گسترشی می
ن و در از این نظر جهانی شدن متضمن تجدید سازمان دهی روابط قدرت در میا. شودو اجرا می

هاي اصلی قدرت و کسانی که قدرت برآنان اي است که جایگاهسرتاسر مناطق دنیا به گونه
   )16(.اند دیگر جدا شدهها از یکاغلب با اقیانوس. شوداعمال می

  
  گونه شناسی عناصر گفتمانی

را نیز چنین مفهوم قدرت فوکو اند، و همالکالوموفه مفهوم گفتمان خود را از فوکو وام گرفته
وارد نظریه گفتمان خود کردند و به این ترتیب به گفتمان نیرویی پیش راننده بخشیدند اما 

ها به جاي حکم فوکو از نشانه سوسور براي توضیح ساختار گفتمان استفاده نظر میرسد آن به
اي از اي از احکام بلکه مجموعهکردند، بنابراین گفتمان از نظر الکالوموفه نه مجموعه

  )17(.هاست انهنش
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عمل گردآوري اجزاء مختلف و نمایند این مفهوم بهبندي را معرفی میالکالوموفه مفهوم مفصل
گونه که الکالو موفه درستی استدالل همان )18(.یک هویت جدید اشاره دارد ها درترکیب آن

براي تحقق ، شرط الزم الزم و ملزوم یکدیگرند همان نحو که هویت و تفاوتکند، درست بهمی
ها  یک از این هویت ؛ چرا که هرهاي دیگر استهاي ویژه تحقق همه هویتیک از هویت هر

چنان که هاي دیگر فرق بگذارد همآن هویت براي اثبات موجودیت خویش نیاز دارد بین خود و
 )19(.ها را از آن حیث که تفاوت هستند قوام بخشدنیاز دارد به یک زمینه تامی که تفاوت

اي سازنده هستند، و دو جانبه طور تفکیک ناپذیرکه دو مفهوم قدرت و هژمونی بهر حالید
ز گرامشی هرگ. دو مفهوم بحث کرده باشد که ادبیات اندکی وجود دارد که درباره هرنآجالب 

گونه ، از سوي دیگر الکالوموفه درباره هژمونی، بدون هیچدرباره قدرت نظریه پردازي نکرد
   )20(.کنندسازي میقدرت مساله ةباراساسی درتحلیل 

به کلیت ساخت یافته «باشد در مدل تحلیلی الکالوموفه عناصر گفتمانی قابل شناسایی می
وسیلۀ تثبیت نسبی معنا هیک گفتمان ب )21(.گوییممی »گفتمان« »بندي ناشی از عمل مفصل

یک عالمت ممتاز است که حول آن  »دال مرکزي« .شود می حول دال مرکزي معینی ایجاد
اي حاصل عالئم معنایشان را از رابطه با نقطه گره واقع سایر شوند درسایر عالئم مرتب می

اي از معانی که تحت پوشش دال مرکزي شان را در مجموعههاي شناور هویتدال )22(.کنند می
به لحاظ تاریخی میدان  آورند این نقطه با هماهنگ ساختن معانی عناصردست میهستند به

گوید که در اصطالح نظري الکان از دال برتر سخن می )23(.بخشدگفتمانی را سازمان می
هم متصل این امر به کمک به . هویت نامید توان آن را دال مرکزيگفتمان الکالوموفه می

د صورت کنناي تأسی میصورت رابطههکه هویت را ب »ارزيهاي همزنجیزه«ها در کردن دال
   .توان در مدل الکالوموفه شناسایی نموداز دیگر مفاهیمی که می )24(.گیردمی

ها که ماهیت آنطوري قرار سازد به اي میان عناصر برعملی که رابطه را به هر »بنديمفصل«
  )25(.بندي تغییر و تعدیل یابددر نتیجه عمل مفصل

الکال مفهوم بیرون  ،این مدل گفتمانی پردازش شده است سازي و تخاصم نیز درمفهوم غیریت
سو خصومت از یک«و معتقد است  بردکار میهاي غیریت بهبراي توضیح ویژگی سازنده را) غیر(

نقش  شود و ازسوي دیگریا گفتمان می تثبیت هویت یک پدیده و ي گیري کامل ومانع شکل
سو مانع از یک. ي دو سویه داردبنابراین خصومت عملکرد ؛کندگیري آن ایفا میشکل اساسی در

سوي دیگر سازنده هویت و عامل انسجام  از ها ست وها و هویتعینیت و تثبیت گفتمان
  )26(».گفتمانی است
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کند، در واقع بندي را بر اساس تمایز و تشابه عملیاتی میزنجیره هم ارزي صف آرایی و شکل
هاي مخالف گرایانه و درونی نسبت به اجماع، از رهگذر منطقعملشکلی از قدرت به طریقی  هر
   )27(.یابدارزي و تفاوت ساخت میهم

عالئمی که  اند،شان هنوز تثبیت نشدهعناصر شناور در این مدل عبارتند از عالئمی که معانی
از این مفهوم با استفاده  ).ها پرمعنا هستندیعنی آن( اي هستندبالقوه گانه و داراي معناي چند

به  را یک گفتمان تالش دارد تا عناصر :بندي کنیم گفتمان را صورت توانیم مفهومما حال می
البته در  )28(.شان به یک معناي کامالً تثبیت شده تغییر دهندییمعنا وسیلۀ کاهش پرهلحظات ب

  .باشدمدل تحلیل گفتمانی الکال عناصر دیگري نیز مطرح می
  

  سازي و هژمونیغیریت ،گفتمان؛ هویت
اي است که از مردم وسیله» دیگري«دو مدعی شدند که مفهوم  میشل فوکو هر ادوارد سعید و

هایی طبیعی و فرا اگر مرز ، تفاوت و هویت پدیده )29(.شوددر راه مقاصد قدرت استفاده می
ویژه مهمی بدون  نجا چنین کارآگمان ، بیشوندباز تولید می تاریخی نیستند و همواره تولید و

هویت پیوندي ناگستنی با تفاوت دارد و . حضور قدرت و روابط قدرت محور ناممکن است
   )30(.برگیرندة قدرت هستند ها نیز همیشه درتفاوت

والت اجتماعی هم ساخته و ها هستند، مقها محصول گفتماناز منظر رویکرد گفتمانی هویت
توانند سیال، متغیر و ها میها سیال هستند، هویتهایند و چون گفتمان گفتمان يپرداخته

   )31(.دگرگون باشد
هایی است که در پرتو جهانی شدن در یک شبکه ارتباطی جهانی قرار هویت از زمره پدیده

در واقع تحت تاثیر گسترش از ارتباطات مقوله هویت نیز گستره ارتباطات خود را . گیرد می
پارادوکس جهانی شدن این است که  )32(.پذیرددور دست اثر میهاي کند و از پدیدهجهانی می

، مشکل غیریت تشدید ي خلق جهانی در مکانی واحدواسطهبه  دلیل فشردگی زمان و فضابه
 باشدمقاومت می –ها در برگیرنده رابطه قدرت سازي در بین گفتمانفرآیند هویت )33(.شود می

هم تاثیر  ها برگفتمان )34(.گیرندها با دیگران شکل میغیریتها در مقابل ها و خود فهمیهویت
گذارد تا هویت را خلق نمایند و موضوعی براي عملکردهاي بعدي هویت فراهم کنند، متقابل می

کند و ها است که هژمونی عمل میها و گفتماناز طریق عملکرد متقابل میان مواضع، هویت
  )35(.آیند در میها در تمام جامعه به گردش گفتمان

  
  

Archive of SID

www.SID.ir



  شدن ند جهانیيقدرت دانش و هژمونی در فرا 

 

  

  

  

  

  

48  

دانشنامه حقوق و سیاست
  

شماره
15

 ،
بهار و تابستان

1390
  

 

  هژمونی گفتمانی
آن  باشد نگارنده در رویکرد و تحلیل گفتمانی قائل بریکی از انواع هژمونی، هژمونی گفتمانی می

تواند به بندي را عملیاتی نماید میاست که در منازعه بین گفتمانی که بتواند مقوله مفصل
  .هژمونی گفتمانی دست یابد
ها خلق کند بلکه توسط گفتمانهاي تحت کنترل نخبگان عمل نمیهژمونی از طریق ایدئولوژي
شاهد جهانی شدن  ؛در وضعیت جهانی شدن در سطح کالن و )36(.و تداوم بخشیده شده است

ترین گفتمان قلمداد نمود که عنوان مهمتوان گفتمان جهانی شدن را بهها هستیم، میگفتمان
، یک گفتمان ژمونی گفتمانیه در. شدن برخوردار استاز پتانسیل کافی و وافی براي هژمونیک 

در این نوع از هژمونی بر خالف انواع دیگر  .خاص توانایی و استعداد هژمونیک شدن دارد
تکیه بردال مرکزي؛ معنا  شود بلکه یک گفتمان باعنوان هژمون تلقی نمیهژمونی یک دولت به

نظام  در هژمونی گفتمانی؛. سازدمیرا محقق  بندي خودپردازد و مفصلبخشی مدلول می
 جهانی شدن، عصر در .شودمعنایی و نظام فکري یک گفتمان در سطح کالن عملیاتی می

چنین شرایط نزاع گفتمانی و اند و همها استعداد و توانایی جهانی شدن را پیدا نمودهگفتمان
سازي قالب برجسته گفتمان در تالش است در هر. ها فراهم شده استهژمونیک شدن گفتمان

مفهوم استیال حول و حوش . در متن ماندن خود را عملی کند رانی هژمونیک شدن وو حاشیه
این باره است که کدام  یعنی این که استیال در. این مطلب است که چه کسی برتر خواهد بود

اهد هاي مسلط رفتار و معنا دریک زمینه خاص اجتماعی تصمیم خونیروي سیاسی درباره شکل
ها اي از رفتار مفصل بندانه هستند، بدین معنا که آنگرفت رفتارهاي استیالجویانه نوع ویژه

هاي اجتماعی را بنديهاي گفتمان و صورتتعین کنند قواعد مسلطی هستندکه هویت
اول این که الزمه . پندارداین نمونه از رفتار سیاسی دو شرط دیگر را مفروض می. سازند می

عبارت دیگر باید کشمکشی میان ، بهستاستیال جویانه ترسیم مرزهاي سیاسی ارفتارهاي 
از این رو  سازي برخی از احتماالت در تأسیس استیال وجود داشته باشدنیروهاي مخالف و جدا

کارگیري قدرت است زیرا طی آن یک پروژه سیاسی  هرفتار استیال جویانه اغلب شامل ب
دیگران تحمیل نماید دوم این که الزمه رفتارهاي استیال جویانه کوشد تا خواسته خود را بر می

اند، هاي موجود تثبیت نشدهکه توسط گفتمان. هاي شناور استدردسترس بودن داللت کننده
بندي ، هدف رفتارهاي استیال جویانه، مفصلدسترس بودن عناصر حدوثی واقتضائی سبب دربه

 )37(.ها استدر نتیجه معنا بخشیدن به آن وسعه وحال ت آن عناصر در یک پروژه سیاسی در
  )38(.سرکردگی مؤثر و کارآمد به وجود ابزارهاي ایدئولوژیک و استراتژیک مناسب بستگی دارد
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  چیستی و تبیین گفتمان جهانی شدن
مزایاي  آورد،وجود میتقریر گفتمانی از جهانی شدن شرایط نوینی از تحلیل جهانی شدن را به

  :جهانی شدن به مثابه گفتمان واحدتلقی 
  بندي و دقایق گفتمانی جهانی شدنامکان ترسیم دقیق فصل -1
  براي آن سازي تخاصم بین گفتمان جهانی شدن و تعیین غیرامکان ترسیم فضاي غیریت -2
  )39(گونه فرگفتمانی در نظریه الکالوموفه نفی هر -3

باشد و این دو رابطه در خدمت گفتمان می در رویکرد فرکالف در تحلیل گفتمان ایدئولوژي
عنوان گفتمان و وضعیت جهانی تعارضی با یکدیگر ندارند، وي تمایزي بین جهانی شدن به

استدالل وي آن است که  کند؛می فرکالف ازگفتمان جهانی شدن یاد«. شدن قائل است
بدان معنا نیست که  این امر کند، را با جهانی شدن گفتمان روبرو می ست جدید قدرت مایکار

چه بلکه بدین معنا است که آن رسد،سازي میمقیاس جهانی به همگون گفتمان به سادگی در
جهانی شدن  یابد، فرکالف معتقد است اگر افق جهانی انعکاس می افتد دردریک مکان اتفاق می

  )40(».گفتمان وجود دارد گفتمان جهانی شدن نیز مطرح خواهد بود
بندي او میان دو  کند، مرزجهانی شدن را از وضعیت جهانی شدن تفکیک می فرکالف گفتمان

من به گفتمان جهانی : گویدرسد؛ او میگونه مزبور هژمونی گفتمان لیبرالیسم به سامان می
میان شقوق  اي از جهانی شدن درچه واقعاً جریان دارد، گفتمان ویژهشدن اشاره کردم، اما آن

عنوان یک گفتمان ممکن و به چند تلقی جهانی شدن را فرکالف هر د،باشمختلف و متحمل می
به  که گفتمان جهانی شدن عمدتاً ناظر این نکته وقوف دارد ، اما برداندقابل استدالل می

عین متحمل بودن جهانی شدن دیگر  این رو در از گفتمان برتر و مسلط جهانی است و
دار از قابلیت استناد در دسترس است تصویر خاصی از چه به مثابه گفتمان برخورها، آنگفتمان

  )41(.کندجهانی شدن است که گفتمان نئو لیبرال مطرح می
بندي جدیدي از سیاست هویت و سیاست زندگی صورت عنوان گفتمان بهجهانی شدن به

بندي با ارجاع به نشانه مرکزي نئولبرالیسم گفتمان مسلط جهانی است  انجامد، این صورت می
چند همواره در  که موقتاً دال هاي سیاسی را در معناي لیبرا لیستی به تثبیت رسانده، هر

هاي اصلی است که گفتمان جهانی شدن یکی از گفتمان )42(.قراري و تزلزل قرار داردمعرض بی
اصل بنیادین و دال مرکزي در  )43(.کنیمدر حال حاضر به واسطه آن محیط خود را درك می

هاي دیگر معناي خود را از دال مرکزي تمامی دال. باشدنی شدن نولیبرالیسم میگفتمان جها
نولیبرالیسم در کانون جهانی شدن قرار گرفته است که اصول و مبانی خود را . کنندکسب می
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بندي قواعد گفتمانی ترین خصلت جهانی شدن شکلمهم« .دهددر عرصه جهانی گسترش می
   )44(»آن است

جهانی : گویددهد، وي میساختار ایدئولوژیکی جهانی شدن را مورد توجه قرار میجیمسون 
طور متناوب معانی فرهنگی یا اقتصادي را پنهان کرده و انتقال شدن مفهوم ارتباطی است که به

باشد، گفتمان جهانی شدن با ماهیت ایدئولوژیک خود که متاثر از نولیبرالیزم می )45(.دهدمی
هایی را که در برابر نولیبرالیزم و دهد و از سوي دیگر ایدئولوژيژي را گسترش میاین ایدئولو

 -نوعی رابطه قدرت .راند کنند را به حاشیه میطور کل گفتمان جهانی شدن مقاومت میبه
توان در رابطه فوق مشاهده نمود، بنابراین منازعه گفتمانی به حاشیه را می –مقاومت و متن 
نولیبرالیسم خط «باید مدعی شد که  .ها نیز استها و منازعه هویتدئولوژينوعی منازعه ای

توان نئولیبرالیسم را می )46(».دباشمشی پذیرفته شده در رابطه با جهانی شدن تلقی می 
عنوان یک گفتمان هژمونیک در نظر گرفت زیرا که توانسته است شرایط بحث سیاسی را  هب

   )47(.را مطرح سازد تعریف کرده و دستور کار جدیدي
  

  چیستی و تبیین گفتمان اسالم سیاسی
این . هاي عصر جهانی شدن استترین گفتمانعنوان یکی از مهمگفتمان اسالم سیاسی به

هاي خود در دنبال عملیاتی کردن دالگفتمان داعیه جهان شمولی و جهان وطنی را دارد و به
ت و ، اقتصاد، امنی، سیاست، عدالتحقوق بشر مان اسالم سیاسی دربارهگفت. عرصه جهانی است

باشد که معنا بخشی می »اسالم« دال مرکزي در این گفتمان. فرهنگ تعریف خاص خود را دارد
گرایی را در این گفتمان هر چند که نوعی تکثر و کثرت. اردها را بر عهده ددیگر دال و نشانه

توان آن را به مثابه یک گفتمان می »اسالم« توان مشاهده نمود اما با تاکید بر دال مرکزي می
، هر دو باشدبراي گفتمان جهانی شدن می »غیر« عنوانگفتمان اسالم سیاسی به. قلمداد نمود

بندي را هاي شناور را معنا ببخشند و فرآیند مفصلکنند تا عناصر و نشانهگفتمان تالش می
دنبال آن است تا هژمونی گفتمان بهمحقق سازند و این مقدمه هژمونی گفتمانی است و هر 

هر گفتمان؛ در واقع  »هویت«گیري اي است براي شکلبندي مقدمهمفصل. خود را محقق سازد
بندي هویت واحد در عناصر و نشانه بر خاسته از ساخت هویت متکثر است که با عمل مفصل

  .گیرددرون گفتمان شکل می
عنوان یک اقدام و به -1: توان شناسایی نمود رویکرد را میشناسی انواع مقاومت سه باره گونهدر

عنوان یک موجودیت یا فرایند که به -2ها، عمل مخالف صورت گرفته توسط افراد و جنبش
عنوان یک موجودیت و فرایندي که که از لحاظ به -3 ،باشدبخش سازنده یک جنبش می
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اما در نوع  باشدتر از آن میسعه نیافتهپذیر از یک جنبش و از نظر سیاسی توتحلیلی تفکیک
گرایی جنبشی است علیه جهانی اسالم )48(.باشدعنوان شکلی از سیاست میچهارم، مقاومت به

برابر سلطه گسترش سیستم جهانی  اسالم گرایی واکنشی بومی در« شدن و یا به عبارتی دیگر
هاي فرهنگی د فرسایش هویتدو مؤکداً به رون تحت رهبري غرب است گیل سنان و عجمی هر

  )49(».برندگرایی نام میوجود آورندة اسالمعنوان شرایط بهاز آن به کنند واشاره می
مرکز نظام سیاسی قرار دهد،  کند اسالم را درگرایی گفتمانی است که تالش میاسالم
تمام عیار براي گرایی طیفی از رویدادها از پیدایش یک ذهنیت اسالمی گرفته تا تالشی  اسالم

گیرد این تعریف مشابه به تعریف اولیورري بر می باز سازي جامعه مطابق با اصول اسالمی را در
  )50(.گرایی استاز اسالم

هاي پراکنده و متفرق، تنها مفهوم اسالم مانند دال یک چنین گفتمان چرا در اما چرا اسالم؟
رة آن نسبت داد زیرا دال برتر، هویت جوهري توان به ذات و جوهعلت را نمی کند،برتر عمل می

 با خود به همراه دارد، کند، برخی چیزها راندارد اما واجد حضایصی است که به افراد تلقین می
 نامد،که معنا را از قید هرزي زك این چیزها را هسته واقعی می ،هستی آن است ،برخی چیزها

شود و اجتماع را به هم پیوند مانند این چیز میسازد دال برتر نیز گونه شی مصنوع رها می
  )51(.دهد می

و  عنوان یک موقعیت امري، تغییر ناپذیرکنندگان گفتمان بنیادگرایی اسالمی، اسالم را به تقریر
از این روي  )52(.کنندعنوان یک کل دفاع میاز مرکزیت اسالم به کنند وتصور می گراجوهر

گرایی مشترك به نام اسالم دارندکه بی هستند که یک فعالمسلمانان اصوال موجوداتی مذه
اي دنیاي غرب از یک جاست که تصور رسانهنماید و اینها را تقویت میمساله نفی سایر فرهنگ

  )53(.کندانتفاضه جهانی مصداق پیدا می
هد و نقطه داسالم به تامیت وحدت می .اسالم، دال برتر در اجتماعات مسلمین شده است

دهد و تامیت دهد، اسالم وحدت میرا با یکدیگر پیوند می مرکزي است که اجتماعات
 ،گراییاولین وظیفه اسالم )54(.کندمی  عین حال مرزهاي اجتماع را ترسی بخشد، در می

   )55(.یعنی برقراري نظم :عنوان گفتمان ضد هژمونیک استبه بندي خود طبقه
یکی  دو تمایز عمده دارد؛ گرایی در شرایط کنونی با گذشتهاسالم :رضوان السید معتقد است

که به مدد سیاسی شدن شدید اسالم؛ این دین از دیگري این و اسی شدن شدید اسالم استسی
گرایی را باید اسالم )56(.حالت ایدئولوژي مبارزه به ایدئولوژي براي رسیدن به قدرت تبدیل شد

   )57(.ودعنوان ایدئولوژي اعتراض تعریف نمبه
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عنوان گفتمانی متعالی به تعبیر رابرت یانگ، خود یک سو باروند جهانی شدن جهان اسالم به از
 ،چون امۀ واحدهخلق گزلشافت جهانی هم در کند و با ابزارهاي جهانی شدن؛را باز تعریف می

اسالم رسد در سایه جهانی شدن فرهنگی جوامع کند، اما از سوي دیگر به نظر میتالش می
گفتمان جهان اسالم در مواجهه به دنیاي  )58(.بینددوباره هیمنه، سیطره و قدرت غرب را می

که جهانی شدن کلیت گفتمانی جهانی اسالم را ست، نخست آناخطر عمده روبرو  دو جدید با
آن فرو  زمان باکند، اما همآن تحمیل می بر پراکندگی و گسست را ،ریزد و تفارقدر هم می

هاي الهی و خدایی از واقعیت و حقیقت را پاشیدن کلیت ساختاري آن، هم محاسبات و برداشت
  )59(.دهدمورد تهدید قرار می

ضد ایدئولوژي  )60(.کنددر برخی موارد، دفاع علیه جهانی شدن نئولیبرال مقاومت را تولید می
ها، توزیع دید ارزشکند، با آفرینش یک نظام جکه تهاجم علیه نظم مستقر را هدایت می

     )61(.سازدجدیدي از عواطف را برقرار می
را آمیز اجتماعی و سیاسی در مخالفت با جهانی شدن هاي اعتراضجهانی شدن ظهور جنبش

گرایی را به مثابه جنبش ضد جهانی شدن قلمداد رابرتسون، رشد اسالم. سازدفراهم می
عمیق در ارتباط با نظام سیاسی غربی ایفاي  عنوان یک چالش فرهنگیاسالم به )62(.کند می

  )64(.ترین انکارکنندة فرهنگ امریکایی، اسالم استآشکارترین و صحیح )63(.نمایدنقش می
هاي زمانه که در دگرگونی برابر تحوالت و هاي اسالمی دریدهاگرایی به مفهوم تاکید براسالم

یابد قبل از هر مسلط لیبرال نمود، میبا مقاومت در برابر فرهنگ ) جهانی شدن(بحث خاص 
عنوان یک حنفی معتقد است، غرب، اسالم را به )65(.هاي ذاتی اسالم داردامري ریشه در ویژگی

به نظر حنفی غرب نیازمند تهدید و  )66(.کندیابد و تهدید تلقی میفرهنگ و دین مانع می
همین منظور آن اسالم و جهان اسالم را دشمن است تا استفاده خود را از قدرت توجیه کند، به

دانیل لرنر گفت اسالم در برابر تجددگرایی یا مدرنیزسیون  )67(.کندعنوان دشمن معرفی میبه
   )68(.، این ارزیابی مورد سئوال قرار گرفت، طی یک دههدفاع استکامال بی

  
  بندي گفتمان جهانی شدن و گفتمان اسالم سیاسیمفصل

  دال فرهنگ
شود و هر گفتمان به دنبال معنا بخشی ترین عرصه تنازع محسوب میعنوان مهمبهفرهنگ 

ها بحث بسیاري از اصول فرهنگ جهانی که ما درباره آن«.عناصر شناور در این عرصه است
فرهنگ در  )69(».کننداي را تولید میکنیم، مورد نزاع هستند و تقابل و برخورد قابل مالحظه می
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ها و داري، دولتساالري، نهاد سرمایهپیشرفت فنی، دیوان. جهانی باقی مانده استمرکز توسعه 
  )70(.اندهاي فرهنگی قرار گرفتهبازار، در مدل

  : الگوي سیبر نتیکی مبتنی بر سه فرضیه است که عبارتند ازدر فضاي جهانی شدن 
  .دست آوردبراي دستیابی قدرت سیاسی نخست باید قدرت فرهنگی به -1
 .کارهاي بزرگ تاریخی نیازمند در دست گرفتن قدرت فرهنگی هستند -2

 .تر استاکثریت ایدئولوژیکی از اکثریت پارلمانی مهم -3

اي است که جامعه سیاسی شود و قدرت فرهنگی شیوهفرهنگ با قدرت و مشروعیت عجین می
   )71(.گیردکار میبراي تسلط بر جامعه مدنی به

نقش هژمونی  آلتوسر بر .شودداري پرداخته میلید اقتصاد سرمایهتو که به مسأله بازهنگامی
هاي ایدئولوژیک دولتی دستگاه ایدئولوژیک که طبقه حاکم از رهگذر کنترل خود بر

   )72(.نمایدتاکید می شود؛می اعمال) کلیسا،آموزش، رسانه وغیره(
فرهنگی است، این گفتمان بر هاي غالب در مطالعه جهانی شدن گفتمان سلطه یکی از گفتمان

ي و اطالعاتی نوین شکل اهاي رسانهواسطه فن آوريهآن است که روندهاي جهانی تغییر که ب
  )73(.گیري یک فرهنگ جهانی هژمونیک خواهد شد، منجر به شکلگرفته است

هاي بنديعنوان مفصلهگیرند ببر می هایی که تولید مرزهاي سیاسی را درمفصل بندي
منظور تأسیس یک رهبري سیاسی هبندي بشوند هژمونی یک عمل مفصلنیک تعریف میهژمو
از نظر گرامشی یک نیروي سیاسی زمانی هژمونیک  .باشداخالقی می -چنین فکريو هم

عنوان مظهر یک اراده جمعی با هشود که موفق گردد پا فراتر از منافع خود گذارده و خود را ب می
  )74(.پسند معرفی کندویژگی ملی و عامه 

یکی همگن شدن : زمان در حال رخ دادن استحوزه فرهنگ به نظر فوکویاما دو اتفاق هم در
هاي ها که به لحاظ تأثیر اتشان از مدرنیته است و دیگري تثبیت و تقویت هویتفرهنگ

   )75(.فرهنگی مجزا و خاص
آوري ارتباطات راه دور و فنوسیله کند یک فرهنگ نوین جهانی بهاستدالل می آپادورایی

به نظر جیمسون  )76(.گیري استلمللی در حال شکلاحجم مبادالت بین افزایش عمومی در
د بلکه آن را کنداري متأخر را باز تولید میفرهنگ عصر پست مدرن، نه تنها منطق سرمایه

دینه شده اارهاي نهپی بیان این نکته است که ساخت دریدا در )77(.نمایدمیتقویت و تحکیم نیز 
ساختارگرایان  ین جهت برا از اند اوکننده معناهاي رسمی بوده و فرهنگ هژمونیک غرب تولید

گوید که هیچ مرکز و اصل بنیادي وجود ندارد واز این طریق جهانی نیز خارج از تازد و میمی
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است که جهان هاي امکان دانش چون فوکو معتقد است که محدودیتگفتمان وجود ندارد او هم
   )78(.آفریندرا می

نامد، آن چیزي است که ریچارد نویل آن را قدرت بازي می گرنشان سو،فرهنگ از یک ضد
نظر به. گیردها که در تقابل با فرهنگ مسلط قرار میارزش از آراء عقاید و يایعنی مجموعه

گ اسالمی تعارض و فرهنگی جهانی شدن با فرهن - نه تنها میان باورهاي فکري ،چامسکی
دو حوزه  ناسازگاري وجود دارد، بلکه یک رابطه متعارض و تضاد کامل میان این دو تفکر و

پی امحاي یکی به سود استیالي دیگري  تمدنی وجود داردکه فرآیند جهانی شدن در
گوید که وجه بارز آن به حاشیه می ، ازسیطرة استعمار جهانیارتورو اسکوبار )79(.باشد می

  )80(.باشدهاي زیر دست میچه بیشتر فرهنگ و دانش گروه کشاندن و منکوب کردن هر
 
  ل سیاستدا

هاي جهانی شدن و اسالم سیاسی گونگی بین گفتمانتوان در حوزه گفتماندال سیاست را می
بندي هر گفتمان در تالش است تا معنا بخشی دال سیاست را تحقق سازد و مفصل. قرار داد
گفتمان جهانی شدن با دال مرکزي نولیبرالیسم به دنبال معنا بخشی . عملیاتی نمایدخود را 

از منظر این گفتمان بین امر سیاسی و . باشدژي لیبرالیسم می دال سیاست در قالب ایدئولو
جدایی دین از سیاست و مقوله گفتمان جهانی شدن قائل به. دینی تمایز و تفاوت وجود دارد

عنوان در واقع ایدئولوژي لیبرالیسم در درون گفتمان جهانی شدن به. شدباسکوالرسیم می
پایان تاریخ و «در نظریه »فوکویاما« نظریه پردازانی چون. شودآخرین ایدئولوژي تلقی می

باشند و سرنوشت نهایی بشریت را قائل عمومیت و فراگیري لیبرالیزم می »آخرین انسان
اي متقابل در این رویکرد فوق گفتمان و ایدئولوژي در رابطه. کندایدئولوژي لیبرالیزم قلمداد می

  .باشدقرار گرفته است و ایدئولوژي در خدمت گفتمان می
دنبال ژي لیبرالیسم هستند؛ این ایدئولوژي به از منظر نظریه پردازانی که قائل به پیروزي ایدئولو

ن از سیاست و عرفی شدن دین عملیاتی نمودن هژمونی خود در عرصه جهانی است و تمیز دی
  . از دستاوردهاي گفتمان جهانی شدن است

در مقابل گفتمان جهانی شدن؛ گفتمان اسالم سیاسی قرار گرفته است که در منازعه گفتمانی 
بین این دو گفتمان؛ گفتمان اسالم سیاسی تمایزي بین امر دینی و امر سیاسی قائل نیست 

دهد و تعامل این دو مفهوم را به تصویر کدیگر پیوند میمقوله دین و سیاست را به ی. بلکه
از منظر گفتمان اسالم سیاسی؛ سکوالریسم و در این گفتمان زیر بنا دین قلمداد شده . کشد می

  .شودعنوان رو بنا و تابع دین محسوب میو سیاست به

Archive of SID

www.SID.ir



 عبدالرضا بای 

 

  

  

  

  

  

55 

ست
سیا

 و 
وق

 حق
امه

نشن
دا

  
ره 

شما
15 ،

تان
ابس

و ت
ار 

به
 

13
90

  

 

م سیاسی و رانی گفتمان اسالکند تا در قالب استراتژي حاشیهگفتمان جهانی شدن تالش می
 اصل بنیادین در گفتمان جهانی شدن. رنگ و آن را به حاشیه ببردقرائت دینی از سیاست را کم
در رابطه . شودنماي گفتمان جهانی شدن محسوب میقطب عنوانسکوالریزه کردن است که به

 عنوان قدرت و گفتمان اسالم سیاسیتوان گفتمان جهانی شدن را بهمقاومت می –بین قدرت 
خیزش بنیادگرایی دینی و اسالم در درون جوامع دینی . عنوان مقاومت قلمداد نمودرا به

  .حکایت از مقاومت هویتی بین دو گفتمان فوق است
جهانی شدن وضعیت پست مدرنیستی از جهانی شدن؛ قرائت لیبرالیستی از گفتمان در بستر و 

. باشدت غالب و مسلط روایت مذکور میاز شعاع عملیاتی بیشتري برخوردار است و به نوعی روای
به هر روي سکوالریسم در متن و کانون گفتمان جهانی شدن است تا دال سیاست را معنا دهد 

  .و گفتمان اسالم سیاسی را به حاشیه برده و آن را تضعیف نماید
حرکت  )81(اسالم بخشی از چشم انداز عرصه سیاست خواهد بود،: گویدجان اسپوزیتو می

که به مسلمانان هویت و معنا می بخشد با  دینی است، -اي سیاسیی اسالمی پدیدهسیاس
   )82(.یابد، قدرت آن بسیار افزایش میافزودن این خصوصیت به حرکت سیاسی

گفتمان . ترین اصل تقابل گفتمان جهانی شدن و گفتمان اسالم سیاسی استمعماي هویت مهم
وله هویت و تعریف نوین از این مفهوم است که یکی از جهانی شدن به دنبال نهادینه نمودن مق

اي با سکوالرسیم هاي آن انسان لیبرال سکوالر است؛ اما گفتمان اسالم سیاسی میانهشاخه
  .پذیردندارد و اساسا جدایی دین از سیاست را نمی

 ها و هنجارهايچارچوب ارزش نظر اسالم در جمع از و رستگاري فرد حالی که سعادت و در
این مقوله  ،زشی خاص به خودگیرد، جهانی شدن با ترویج نظام اردینی مورد توجه قرارمی

دارد زیرا محتواي جهانی شدن مبناي متعارض با رستگاري می اساس اسالم را به چالش وا
داد اجتماعی  با مفهوم قرار جهانی شدن رستگاري و سعادت بشري را. کنداسالمی را مطرح می

، نوعی تعارض و ناسازگاري جدي میان لیبرالیسم پیوندمی زند بنابراین ي اساسیعنوان مبنابه
   )83(.گردددو مقوله مزبور مشاهده می

داند و دین را اساسا سیاسی تلقی گفتمان اسالم سیاسی دال سیاست را متاثر از دین می
ترین که مهمباشد کند و خیزش گفتمان اسالم سیاسی تحت تاثیر مبانی و اصول دینی می می

فتمان جهانی شدن با در مقابل گ. هاي سیاسی و مقاومت را تولید نموده استخوراك جنبش
مرکزي یعنی لیبرالیسم براي امر دینی جایگاهی در عرصه سیاست قائل نیست، تاکید بردال 

بري . توان یکی از دالیل منازعه و ستیزش این دو گفتمان را در همین عرصه مشاهده نمودمی
شدت مورد تهاجم لیبرالیسم قرار گرفته است و وي زان قائل به آن است که اسالم سیاسی بهبو
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در واقع گفتمان جهانی شدن در برابر اسالم . کندیاد می »امپیریالیسم«عنوان لیبرال از آن به
  .سیاسی از موضعی تهاجمی برخوردار است

رار مسلمانان بارها این تمایل را نشان موارد اضط که جهان اسالم در برنارد لوئیس معتقد است؛
نه با  اند که در قالب یک وحدت دینی بنیادین و ایمان خود را باز یابند؛ یعنی هویتی کهداده

   )84(.، بلکه به وسیله اسالم تعریف شده باشدمعیارهاي قومی یا سرزمینی
ترین منبع مهم »امر دیگر«ادعاي من این است که این گرایی دینی امر دیگري است وبنیاد

  )85(.اي استهویت ساز در جامعه شبکه
گویند اسالم دین و دولت ؛ آنان میاسالم حکومتی دینی است: ند کهاین اعتقاد شرق شناسان بر

هاي ذاتی اسالم عاملی متأثر از ویژگی گرایی را بیش از هرشرق شناسان جدید اسالم )86(.است
اقتصادي، سیاسی و فرهنگی، به باور اینان  اجتماعی،هاي دانند، نه نتیجۀ دگرگونیمی

گرایی در نتیجه غرب عدم تطبیق آن با مدرنیزم و هاي اسالم وگرایی پیامد ویژگی اسالم
  )87(.است

اي اسالم را رسانه هايدهد که چگونه باز نماییپوشش دادن اسالم نشان می ادوارد سعید در
مناقشه . اندبنیادگرایان ضد امریکایی تقلیل داده عصبان وتولید کرده هواداران آن را به حد مت

هاي گرا و دنیاي اسالمی بنیادگرا و یا با سنتفرهنگی در حال ظهور بین غرب اساسا عرفی
گوید؛ اسالم دینی است که گرد ارنست گلنر می )88(.اند، هم نوعی چالشدور جامعه محور شرق

ممتاز  )89(.بزرگ دین اسالم است این همانا راز نشسته ونو غبار سکوالریسم هنوز بر رخسار آن 
گرایان بر این باورند که مردم حق حاکمیت ندارند و فقط اراده خداوند احمد معتقد است؛ اسالم

توان مبناي استفاده مشروع از اقتدار سیاسی ها معتقدند که نظر اکثریت را میآن. حاکم است
ن که به رسمیت شناخته شود و محدود به موازین شریعت دولتی اسالم قرار داد، مشروط به آ

  )90(.باشد
  

  دال دموکراسی
یکی دیگر از متغیرهاي منازعه بین گفتمان جهانی شدن و گفتمان اسالم سیاسی مقوله 

دموکراسی را دنبال  بنديهاي فوق راهبرد معنا بخشی و مفصلباشد گفتماندموکراسی می
الملل را دستور کار خود دموکراتیزه نمودن جوامع و نظام بینگفتمان جهانی شدن  کنندمی

پیوند وثیقی بین دال دموکراسی با مدلول خود یعنی لیبرالیسم  در واقع رابطه و .قرار داده است
باشد جهانی شدن می نعنوان دال مرکزي در گفتماجا که نو لیبرالیسم بهنآوجود داد و از 

  .دال کانونی فوق است مفهوم دموکراسی نیز تحت تاثیر
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سازد و گفتمان دیگر سخن از دموکراسی در بدو امر معناي لیبرالی را در ذهن متبادر می
از منظر گفتمان . کنددهد و مقاومت مین واکنش نشان میآخصوص اسالم سیاسی در مقابل  هب

اجتماعی هاي باشد و ریشه، جهان اسالم فاقد عناصر و بنیادهاي دموکراتیک میجهانی شدن
ضد دموکراتیک  باشد، در واقع گقتمان جهانی شدنجهان اسالم فاقد مبانی دموکراتیک می

برجسته  رانی،سازي و حاشیهن را در قالب برجستهآ کند وشدن جهان اسالم را عملیاتی می
  .کند تا گفتمان رغیب را به انزوا و حاشیه ببردمی

 .شودسیاسی از منظر متفاوتی تعریف و تبیین میاما مفهوم دموکراسی در گفتمان اسالم 
گفتمان اسالم سیاسی متغیر دموکراسی را از منظر مبانی و مفاهیم دینی و اسالم مورد توجه 

یعنی باشد میی به دموکراسی از باال به پایین دهد رویکرد گفتمان اسالم سیاسقرار می
ساالري محض را مان جهانی شدن مردمگفت. دموکراسی باید خود را با نظام دینی انطباق دهد

نوعی قائل به تئوکراسی کند اما گفتمان رقیب اصالت را به حاکمیت خداوند و بهدنبال می
کند تا معنا بخشی دال است و مفهوم مردم ساالري دینی را پردازش می) خدامحوري(

  .بندي کند و ان را عمومیت دهددموکراسی را در درون گفتمان خود مفصل
مفهوم دموکراسی را در قالب لیبرالی را تولید و  نش سیاسی برامده از گفتمان جهانی شدن،دا

شک هژمونی گفتمانی کند و این خود به منزله تولید قدرت سیاسی است که بیتجویز می
دهی و مفهوم دموکراسی در طور کلی مبناي معناهب. کندجهانی شدن را در این بخش دنبال می

اساس شورا و باشد گفتمان اسالم سیاسی این مفهوم را برمتمایز و متفاوت می دو گفتمان فوق
دیگر کند چرا که در گفتمان سیاسی امر دینی و امر سیاسی منفک از یکامر دینی تبیین می

اگر چه . وقت سنت دمکراسی و حقوق بشر لیبرال را نداشته استجهان اسالم هیچ .باشدنمی
کار را منهاي ها اینرا در قرن بیستم پذیرفتند آن) نوگرایی(یته بعضی از مسلمانان مدرن

شد، اما اسالم حکومت را شامل می. نددلیبرالیسمی که بخشی از مدرنیته غربی بود انجام دا
  )91(.وقت در تاریخ خودش لیبرال یا دموکراتیک نبوده استهیچ

ها گسترش یافته دیگر در کشورپس از پایان جنگ سرد دموکراسی لیبرالی بیش از هر زمان 
گیري حقوق بشر و طور چشماست، مؤسسات حکومت جهانی، و جامعه مدنی جهانی به

  )92(.اندسطح وسیعی ترویج کرده در هنجارهاي به اصطالح حکومت مطلوب را
دموکراسی «ها و ارتباطات به نوعی مروج بر رسانهواسطه حاکمیت گفتمان جهانی شدن به

هاست که گفتمان رقیب از انهن اسالم سیاسی فاقد حاکمیت بر رسباشد که گفتمامی» ايرسانه
ها ؛ در واقع رسانهکندبرداري مین بهرهآرانی گفتمان اسالم از این ابزار در جهت سلطه و حاشیه

هاي مالزم آن در جهانی شدن و دگردیسی به واقع شودعنوان قدرت پس گفتمان تلقی میبه
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 )93(.سازدسوي استقرار دموکراسی را جهان امروز فراهم میه است که زمینه فشار بهزندگی روزان
امروزه دموکراسی  )94(.کندطور مستقیم و غیر مستقیم دموکراسی را ترویج میجهانی شدن به

  )96(.جهانی شدن شکل نوین دموکراس اجتماعی است )95(.مرجع سیاسی جهانی است
هاي آن روز مشترك جهانی بدل شده است که ایمان به ارزشدموکراسی به بخشی از فرهنگ 

هاي اي مهم از این که مفهوم و آرمانیابد و این به خودي خود نشانهبه روز افزایش می
  )97(.انددموکراسی تا چه اندازه جهانی شده

 ،برخی دیگر مانند لئونارد بایندر بیند واسالم را در مقابل دموکراسی می بسام تیبی،
هار ظگونه ااي نیز اینعده. دانندهاي دموکراتیکی را در تاریخ جهان اسالم قابل توجه می موفقیت
هایی وجود دارد یعنی تسلیم محض فرد در برابر کنند که بین اسالم و دموکراسی تنشنظر می

و دستورات قادر متعال براي  اراده خواست خدا و قوانین شریعت بیشتر به معناي پیروي از
  )98(.ها یعنی امت استمیع انسانج

دنبال برپایی نظم اجتماعی در کل جهان و بازسازي باشد که بهاسالم یک ایدئولوژي انقالبی می
راه رسیدن به دموکراسی در  :گویدراتستاین می. هاي خود استي اصول و ایده آلآن برپایه

احتماال در این دوره موقت خواهیم دید چه نآدشوار، ناهموار خواهد بود و  خاورمیانه طوالنی،
 هاي دموکراتیک نسبتاًمیزه عجیبی از نهادها و شیوهآهاي ترکیبی با اي است از رژیممجموعه

  )99(.برخی الگوهاي پایدار خودکامگی و تلفیقاتی از این دو جدید،
  

  دال حقوق بشر
کنند تا نشانه تالش میگفتمان جهانی شدن و گفتمان اسالم سیاسی در منازعه گفتمانی 

دلیل تفاوت هاي فوق بهگفتمان. بندي نمایندحقوق بشر را بر اساس دال مرکزي خود مفصل
بنیادین و اساسی که در اصول و مبانی خود دارند، هر یک از منظر خود مفهوم حقوق بشر را 

  .کنندپردازش و تعریف می
شود، اساسی گفتمان جهانی شدن محسوب میهاي مهم و جا که دال حقوق بشر از نشانهاز آن

هاي جهانی شدن و مبانی فلسفی گفتمان. بنابراین این مفهوم در دستور کار گفتمان فوق است
جا که از آن. دیگر متمایز و متفاوت استهاي اسالم سیاسی درباره حقوق بشر از یکگفتمان

باشد، بنابراین حقوق بشر مبتنی دال مرکزي در گفتمان جهانی شدن ایدئولوژي لیبرالیسم می
گرایی مورد توجه است و در گفتمان جهانی شدن اومانیسم و انسان. بر این ایدئولوژي است

  . باشددر زمینه حقوق بشر می عنوان اصول و مبانی گفتمان فوق به
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از  دیگر متمایز است، بنابراین حقوق بشر نیزجا که مبانی و دال مرکزي دو گفتمان از یکاز آن
در گفتمان جهانی شدن  .منظر این دو گفتمان در راهبرد معنابخشی متفاوتی قرار گرفته است

تحت تاثیر  1948حقوق فردي مورد توجه است و اولین اعالمیۀ جهانی حقوق بشر نیز در سال 
اما در گفتمان اسالم سیاسی مفهوم تکلیف اولویت بر حقوق فردي . شودمبانی لیبرالی ارائه می

حقوق بشر در معناي . شودد و این نیز ناشی از آن است که امر دینی زیر بنا محسوب میدار
چرا که اساساً در گفتمان مذکور . سکوالر و غربی در گفتمان اسالم سیاسی جایگاهی ندارد

  .عرفی شدن مفهومی ندارد
و توحید . تدر اندیشه غرب اصالت با فرد است اما در اندیشه اسالمی رویکرد توحیدي غالب اس

و در ؛ شودخداوند بر روي زمین معرفی میعنوان جانشین در کانون این اندیشه است و انسان به
از جمله تمایزات دیگر . گیرداین شرایط است که مفهوم حق و تکلیف در کنار یکدیگر قرار می

فاهیمی بین اندیشه اسالمی و غربی در آن است که اساساً اندیشه اسالمی اجتماع گراست و م
باشد و این در حالی است که اندیشه غربی فردگرایی را اصل قرار چون امت از مصادیق آن می

جا که دانش سیاسی در گفتمان اسالم سیاسی و جهانی شدن متمایز دهد و بنابراین از آنمی
  .باشدیابی این دو گفتمان نیز از یکدیگر متفاوت میاست، معنا بخشی و جنس قدرتی

عنوان یکی از بنیادهاي مورد نظر جهانی شدن در روابط هانی شدن، حقوق بشر بهدر عصر ج
بین الملل با توجه به تقویت رهیافت لیبرالی نظم نو جهانی در سطح کالن از قدرت نرم به 

   )100(.یابدقدرت سخت انتقال می
وله حقوق چه در نظام معاصر بین الملل اهمیت زیادي دارد و مورد توجه کشورهاست، مقآن

هرگاه مذاهب،  )101(.گرایانه نسبت به نظم نو جهانی استبشر از دیدگاه لیبرالی و جهان
شان، هاي برخوردار از جاذبه جهانی بنگریم خواهیم دید که مبناي گفتمانها یا گفتمانفرهنگ

لیبرال مدل سیا سی  و حقوق بشر فرهنگ مبتنی بر )102(.هایشان فرد استانسان و محور ارزش
سیا سی آن فراگیر وجهان شمول  –و مدرنیته و نتایج فرهنگی  یابددموکراسی جنبه جهانی می

دیده شده  گیر مادي و معنوي غرب در نوروسیله ي قدرت جهانجهانی که به )103(.شودمی
ي زندگی بشر و جهت و معنا دهنده به آن همان اصالت بشر ادي تفسیر کنندهیاست، مفهوم بن

منظور اعمال دیپلماسی حقوق بشر به یک پسا استعمار عقالیی به )104(؛است) اومانیسم(
   )105(.گري تمدن غرب و تصدیق برتري این تمدن تبدیل شده استمداخله

گرایی را مورد شناسایی قرار داده است، اما اسالم به نحوي آگاهانه شکلی از اشکال انسان
گرایی و ممتاز احمد رابطه اسالم )106(.اراده و طرح الهی استگرایی تابع محوریت این انسان

حق و تکلیف در تعالیم اسالمی متقابل : گویددهد وي میحقوق بشر را مورد مطالعه قرار می
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است از حقوق معینی در اسالم به منزله وظایف و تکالیف افراد یاد شده است که با مفهوم 
گرا گرایان اجتماعکه اسالممتفاوت است و دیگر آنحقوق افراد در معناي مرسوم غربی آن 

ممتاز احمد  ؛کنند تا حقوق افرادآنان بیشتر بر حقوق اجتماع تاکید می ...گرا هستند و نه فرد
برتر  )غربی(گرایان معتقدند منشور حقوق بشر اسالمی از حقوق بشر سکوالراسالم: گویدمی

توانند حقوق بشر را در ارتباط با افراد می )107(.یستساخته بشر ن. است؛ چون منشاء الهی دارد
اسالم به  )108(.و شریعت براي مسلمانان منشاء و منبع حقوق بشر است دست آورندپروردگار به

نسبت به سایر موجودات را بخشیده و به او توانایی و شایستگی ویژهاي ... انسان مقام خلیفته ا
  )109(.بخشیده است

  
  دال اقتصادي

باشد؛ ملموسترین وجه هاي گفتمان جهانی شدن میترین مولفهلیبرالیسم اقتصادي از مهم
در این حوزه مرزهاي ملی به چالش کشیده . باشدگفتمان جهانی شدن در حوزه اقتصادي می

  .باشیمها میشده است و به نوعی شاهد فرسایش حاکمیت اقتصادي دولت
دستور این گفتمان تجویز مرز . شدت متحول نموده استگفتمان جهانی شدن؛ دال اقتصاد را به

گشایی است در واقع مرز گشایی این گفتمان را در عرصه اقصادي در شرایط متفاوتی قرار داده 
ترین تحوالت اقتصادي است و نقش آفرینی شناور شدن سرمایه و جابجایی آن از مهم. است

هاي چند ملیتی که از ، بانک جهانی و شرکتالمللی پولالمللی چون صندوق بینبازیگران بین
هاي اقتصادي باشد به شدت سیاستترین بازیگران اقتصادي گفتمان جهانی شدن میمهم

واسطه گفتمان هاي اقتصاد نولیبرال بهشاخصه. دهدنولیبرالی را در عرصه جهانی گسترش می
هاي فوق در فتگی با مولفهجهانی شدن در عرصه جهانی فراگیر شده است و در واقع توسعه یا

  .متن جهانی شدن عجین شده است
طور روزافزونی در حال اتصال است به لحاظ طور که دنیا بهکند که همانفرد هالیدي عنوان می

توان بررسی کرد که جهانی زمان میطور همبه. باشدسیاسی و فرهنگی از درون در تغییر می
تصادجهانی منظور کارکرد از لحاظ تولیدي در یک اقتا بهکند هاي ملی را وادار میشدن فرهنگ

  )110(.از بیرون تغییر کنند
دانش اقتصادي برآمده از نولیبرالیزم مبدل به دانش اقتصادي گفتمان جهانی شدن شده است 

بندي گفتمان جهانی شد ن در که امروزه از شمولیت و عمومیت برخوردار شده است و مفصل
توان گفت منطق اقتصادي نولیبرالی گفتمان به صراحت می. تی شده استحوزه اقتصادي عملیا

هاي دیگر تحت عنوان منطق مسلط و هژمونیک در عرصه جهانی است و گفتمانجهانی شدن به
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گفتمان جهانی شدن ممکن است بیشتر در خدمت منافع نیروهاي  .باشندتاثیر این گفتمان می
  )111(.باشداقتصادي و اجتماعی قدرتمند در غرب 

داري است را جهانی شدن بازار جهانی که افق نهایی نظام سرمایه: جیمسون معتقد است
گذاري سابقه در سرمایهترین معنی خود به افزایش بیجهانی شدن در عام.)112(.کندتصدیق می

آوري و خدمات و سازي و حذف نظارت دولت در جریانات مرزي سرمایه، فنمستقیم و آسان
اقتصاد  .کندیک اقتصاد جدید جهانی اشاره می –طور ایجاد یک نظام تولید جهانی همین

باشد که تجارت اي از دستآوردهاي مهم گفتمان جهانی شدن میالکترونیکی در جامعه شبکه
  .مجازي را رسمیت بخشیده است

هژمونیک گر و ضد عنوان نیرویی چالشگفتمان اسالم سیاسی در برابر گفتمان جهانی شدن به
اي در سطح جهانی کشد اما خود طرح و ایدهکند و مبانی این گفتمان را به چالش میعمل می

. باشدبندي نماید و چه بسا تحت تاثیر روندهاي اقتصادي جهانی میندارد که آن را مفصل
تجارت الکترونیک و تهدید امنیت اقتصادي کشورهاي جنوب از دستاوردهاي گفتمان جهانی 

مان اسالم سیاسی است که در حوزه مفاهیمی چون ربا، احتکار از مفاهیمی گفت. باشدشدن می
رویکرد گفتمان اسالم سیاسی در قبال دال اقتصاد گفتمان جهانی شدن . شوداقتصاد مطرح می

  .بیشتر تهدید محور تا فرصت محور
بر عدالت تلقی  نظام اقتصادي را جهت تنظیم حیات اقتصادي با تکیه  گفتمان اسالم سیاسی،

باشد و این در حالی است عبارتی در گفتمان اسالم سیاسی اولویت با عدالت میبه )113(.کندمی
  .عدالتی شده استکه گفتمان جهانی شدن در موارد بسیاري منجر به گسترش بی

طرح جهانی نو لیبرا لی یعنی مشروعیت بخشیدن به موجه جلوه دادن وگفتمان جهانی شدن به
آمریکایی در مناطق اقتصادي عمدة دنیا  -داري انگلیسیاد یک بازار جهانی و تحکیم سرمایهایج

عمل » اسطوره ضروري«این نظر، ایدئولوژي جهانی شدن مانند نوعی کند، ازکمک می
شود در نولیبرالیسم خط مشی پذیرفته شده در رابطه با جهانی شدن تلقی می )114(کند، می

عنوان عقل سلیم پذیرش گسترده بدون چون هاي نولیبرالی بهبیستم اندیشهواقع در اواخر قرن 
  )115(.چرایی پیدا کرده است

داري، سرمایه )116(.چرخندداري میمحور جهانی شدن سرمایه جوانب مختلف جهانی شدن بر
اي العادهبا موفقیت خارق خود را. اي که پیشتاز جهانی شدن بوده استیعنی شکل اجتماعی

زمان به یعنی این که دسترسی خود را به تمام پهنۀ جهان وسعت داده و هم: ثبات کرده استا
  )117(.عمق قلمروهاي محرمانه زندگی نیز نفوذ کرده است
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اقتصاد جهانی  بر اي از نهادها هاي چند سویه که از طریق شبکه به هم متصلند،مجموعه
المللی و نهادهاي مشابه مقدار اقتصادي بینساالران این نهادهاي فن. حکومت خواهد کرد

معینی از ایدئولوژي نولیبرالی و دانش تخصصی خودرا براي اجراي اختیارات گسترده خود به آن 
داري توسعه یافته یا کشورهاي سرمایه جهانی را اهنگ اقتصاد ضرب )118(.خواهند افزود

  )119(.کردندتعیین می د،چنین کشورهایی بودنهایی که در حال تبدیل شدن به کشور
از قبیل بانک لمللی اهاي بینهاي چند ملیتی و آژانسداري ،که همراه با شرکتتوسعه سرمایه

سازمان تجارت جهانی ابزارهاي قدرتمندي از هژمونی جهانی را  ،المللی پولجهانی، صندوق بین
این  در تلقی شده و شناورداري عمیقا نظام جهانی سرمایه )120(.اندبه خود اختصاص داده

  )121(.وضعیت هژمونی اصل سیاسی عمده براي باز آرایی اجتماعی می گردد
  

  دال امنیت
الملل است که مورد توجه گفتمان هاي بینهاي روابطترین دالامنیت و صلح از جمله مهم

را در  هر دو گفتمان در تالش هستند که این نشانه. جهانی شدن و گفتمان اسالم سیاسی است
کند؛ جهانی شولت درباره امنیت این سئوال را مطرح می. بندي خود وارد نمایندفرآیند فصل

  )122(.تواند امنیت را تقویت و یا تضعیف کندهایی میشدن از چه راه
سازي را دستور کار قرار داده است و هم پروسه گفتمان جهانی شدن؛ هم پروسه امنیت

؛ نئولیبرالیسم. زداستزا و هم امنیتگفتمان جهانی شدن هم امنیتعبارتی زدایی را؛ به امنیت
عنوان دال مرکزي گفتمان جهانی شدن؛ رویکردي ایجابی و مثبت به جهانی شدن در فرآیند به

کند صلح را به عرصه جهانی گسترش سازي دارد و جهانی شدن را روندي تلقی میامنیت
کند و در چارچوب نولیبرالیسم تعریف و تبیین می گفتمان جهانی شدن؛ امنیت را .خواهد داد

آن است که نولیبرالیزم امنیت را در عرصه جهانی گسترش داده است و آن را عملیاتی  قائل بر
  .کندبندي میگفتمان جهانی شدن امنیت نولیبرالی در عرصه جهانی مفصل. کندمی

هاي دهد و روندسیاسی نسبت می ؛ ناامنی را به گفتمان رقیب یعنی اسالمگفتمان جهانی شدن
عبارتی گفتمان جهانی شدن کند و بهزدا را در درون گفتمان اسالم سیاسی جستجو میامنیت

گفتمان جهانی  .باشدزدا میبا دال مرکزي نولیبرالیزم امنیت زا و گفتمان اسالم سیاسی امنیت
پندارد و سعی یاسی میخود یعنی گفتمان اسالم س »غیر« شدن؛ عامل ناامنی و بحران را

  .کند تا نشانه امنیت و صلح را در قالب نولیبرال عملیاتی نماید می
عنوان قطب نماي خود قرار داده است؛ را به »صلح دموکراتیک«گفتمان جهانی؛ مفهوم 

هاي دولت. شونددیگر وارد جنگ و ستیز نمی-با یک »هالیبرال دموکراسی«اي که  گونه به
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وجود اي را بهها یک نوع صلح جداگانهشوند و آندیگر وارد جنگ نمیعلیه یکگاه لیبرال هیچ
را  »دو جهان« ،»کوهن و ناي« )123(.سازدها را از سایرین متمایز میآورند که این گونه دولتمی

؛ که مربوط به با جامعه امنیتی پست مدرن یک جهان منطقه صلح. نمایندمطرح می
دیگر ها انتظار جنگ علیه یک، در این منطقه کشورباشدرفته میهاي صنعتی پیشدموکراسی

نام دارد که شامل ترکیبی از کشورهاي مدرن و پیش مدرن  »منطقه جنگ«ندارند؛ جهان دیگر 
  )124(.است

هاي پسامدرن آن است که دولت گفتمان جهانی شدن؛ امنیت را به نولیبرالیزم پیوند داده و بر
هاي لیبرال در منطقه صلح و در اي ستیز و جنگ ندارند؛ دولتو میانهلیبرال صلح طلب هستند 

هاي پیشامدرن و مدرن عمدتا منطبق با گیرند؛ و دولتدرون گفتمان جهانی شدن جاي می
از امنیت در تمامی ابعاد از طور کل گفتمان جهانی شدن؛ به. باشندگفتمان اسالم سیاسی می

کند و بنابراین جهانی شدن را سیري نولبیرالیستی ارائه می؛ فرهنگ، سیاسی، اقتصادي تفجمله
ها را باعث گسترش جهانی شدن و استقرار یک نظام جهانی ها رژیمداند ، لیبرال-ساز میامنیت

  )125(.شوندمی
باشد پردازش امنیت از اما گفتمان اسالم سیاسی؛ که مصادیق رویکرد انتقادي جهانی شدن می

بندي آن را به چالش کشد؛ این کند تا مفصلکشد و تالش میبه نقد میسوي این گفتمان را 
اند؛ از منظر ساختارگرایان؛ چون ساختارگرایان؛ رویکردي سلبی را اختیار نمودهگفتمان نیز هم

اي اقتصاد جهانی نتایج بسیار وخیمی هاي حاشیهجهانی شدن براي کشورهاي فقیرتر و گروه
شولت معتقد است که جهانی شدن با ماهیت نولیبرالی امنیت  )126(.دنبال خواهد داشتبه

گوید ؛ جهانی شدن از طریق تخریب ؛ وي میامع را با تهدید روبرو نموده استاجتماعی جو
  )127(.فرهنگی موجب تضعیف هویت شده است

بنابراین در داند عنوان اساس و بنیاد تداوم و پایایی خود می؛ هویت را بهگفتمان اسالم سیاسی
کند و دانش نولیبرالی از هویت را مورد پذیرش قرار برابر استحاله هویتی خود مقاومت می

دنبال ؛ برآن است که جهانی شدن در رویکردي تهاجمی بهگفتمان اسالم سیاسی. دهد نمی
کند تا بندي میسلطه و حاکمیت بر دیگر جوامع است و عناصر مربوط به دال امنیت را مفصل

گفتمان اسالم سیاسی سیاست مقاومت را دنبال . مونی گفتمانی خود را عملیاتی سازدهژ
رهیافت انقالبی؛ که گفتمان اسالم سیاسی در آن . کشدکند و گفتمان رقیب را به چالش می می

اي نوین از و آن را مرحله. نتقادي به گفتمان جهانی شدن داردگیرد رویکردي اجاي می
  .کند که در شالکه نوین ظهور نموده استتلقی می »امپریالیسم«
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  رانی گفتمانیسازي و حاشیهرجستهب :فتمانی جهانی شدن و اسالم سیاسیتنازع گ

. باشدتحوالت جهانی رسانه و ارتباطات می ترین ابزارها درجهانی شدن یکی ازمهم بستر در
 ها نقش اصلی را درو رسانهشود، ارتباطات شرایط نوین محسوب می رسانه عامل قدرت در

نظام  واقع رسانه و ارتباطات در در .عهده دارند رانی برسازي گفتمانی و حاشیه-برجسته
  . دگرگون شونده جهانی عامل اصلی قدرت است

روند، هاي جغرافیایی میهایی که فراسوي محدودیتهاي دیجتالی و سیستمآوريآمدن فن
، اي و ارتباط از راه دورهاي رسانهدودیت شرکتهمراه با گسترش جهانی و بدون مح

ت کشورها براي حکومت یعنی قابلی -باشدها به استقالل کشورها میدهنده آخرین یورش نشان
فرضیه استقالل این است که کشورها . خاصی بدون مزاحمت از جانب سایر کشورهادرون قلمرو 

خود بدون مداخله از سوي سایر کشورها  داراي قدرت کاملی باشند تا تصمیماتی را درون مرزها
جریانات عقاید و  استقالل ارتباط به اعمال حاکمیت کشورها بر. ها اتخاذ کنندیا سازمان

   )128(.نمایدهایشان اشاره میاطالعات در داخل سرزمین
نوین فرهنگی و  ساختار عرصه ارتباطات و اطالعات، واسطه تحول درگفتمان جهانی شدن به

شرایط  اي دراي با قدرت شبکهعبارتی انطباق جامعۀ شبکهبه. اجتماعی را به ارمغان آورده است
ترین ابزار باشد و ارتباطات مهماي شناور میجامعۀ شبکه قدرت در. جدید محقق شده است

منازعه گفتمان جهانی شدن براي علمیاتی نمودن سلطه و هژمونی خود از ابزارهاي رسانه اي و 
باطاتی بهره داري می کند، گفتمان جهانی شدن رویکردي تهاجمی دارد اما گفتمان اسالم ارت

  .سیاسی در جایگاهی انفعالی و تدافعی قرار گرفته است
مطرح شد  1972در سال » دونالد شاو«و  »ماکسول مک کامبز« سازي توسطاصطالح برجسته

هاي جمعی رسیدند که این رسانهتجزیه و تحلیل خود به این نتیجه  شاو در مک کامبز و
هاي دانش، در گذر از انواع گفتمان و صورت )129(.کنندهستندکه اولویت رابراي عموم تعین می

ي قدرت مسلط حول هاي استیالیی برداشته شود که یک نظام پیچیدهحال باید پرده از فناوري
رانی ساز وکاري است وحاشیهسازي برجسته )130(.و به سلطه دست می یابد گیردها شکل میآن

 را نقاط ضعف خود برجسته سازند و کنند نقاط قوت خود راها سعی میي گفتمانسلطهکه به
و نقاط  به حاشیه برانند و بالعکس، نقاط قوت غیر یا دشمن را و پنهان کنند به حاشیه برانند

حفظ و استراحت قدرت اي براي رانی شیوهسازي و حاشیهبرجسته .برجسته سازند را ضعف او
رگیري ابزارهاي انضباط و انقیاد کاهم با به پردازد وبدین طریق، قدرت هم تولید معنا می. است

کند به کمک همین سازوکار است که قدرت پس یک گفتمان طرد می حدف و دشمن و غیر را

Archive of SID

www.SID.ir



 عبدالرضا بای 

 

  

  

  

  

  

65 

ست
سیا

 و 
وق

 حق
امه

نشن
دا

  
ره 

شما
15 ،

تان
ابس

و ت
ار 

به
 

13
90

  

 

کند هاي خاص میشیوهها به ها اقدام به تولید اجماع و تعریف نشانهذهن سوژه گذاري بربا تأثیر
-هم کند وهژمونیک می و آن را چسبانددر واقع مدلول خاصی را به دال مرکزي گفتمانی می و

کند با ساختار شکنی دال مرکزي گفتمان رقیب مدلولش را از دالش جدا کند زمان سعی می
یعی و ي قدرت را طبسازي با تولید اجماع چهرهدر حقیقت برجسته. اش را بشکندوهژمونی

   )131(.کنددهد و آن را از نظرها پنهان میبدیهی جلوه می

ترین ابزار امروزي هم مهم و دست دارند ترین منبع امروزي قدرت را درها بزرگرسانه
در جامعه . قدرت در شرایط نوین قلمداد نمود عنوان یک عاملها را باید بهرسانه )132(.قدرت
کنند و نظام ارزشی خاصی را ترویج و ها نوین را تعریف میمرزبنديها اي امروزي رسانهشبکه

عنوان یک متغییر نقش گوید که بهکنند، مارك پاستر از عصر دوم رسانه سخن میتجویز می
  )133(.دهندآفرین تحوالت نوین را شکل می

ارسال واسطه آن انتقال و اي کردن فرهنگ نوین فرآیندي کلی است که بهمنظور از رسانه
اي اي رسانهطور فزایندهاي بهاشکال نمادین با اسباب و افزارهاي فنی و نهادي صنایع رسانه

کنند، که اصول فرهنگی جدیدي ابداع میآن ها عالوه بررسانه بودریار، نظر از )134(.شودمی
فرآیند ها به رسانه )135(.گر دارندمفاهیم مدرن سیاسی نیز نقشی ویران ازلحاظ تجربیات و

   )136(.کنندساختن هویت و به فرآیند معنایابی کمک می
سازنند و ذهنیت افراد را در ترین ابزار گفتمان جهانی شدن حقیقت را میعنوان مهمها بهرسانه

هاي حقیقت را تولید ، فرهنگ و رژیمعنوان عامل قدرتدهند رسانه بهجامعه بشري شکل می 
هاي حقیقت تحت تاثیر شک رژیمبی. دهندا را گسترش میهکنند و در سطح جهانی آنمی

دانش برآمده از گفتمان جهانی شدن . باشدگفتمان جهانی شدن با دال مرکزي نولیبرالیسم می
منجر به تولید قدرت شده و گفتمان جهانی شدن در متن نگه داشته و سلطه آن را مستمر 

 )137(.دهداطالعات و ارتباطات را تشکیل میجهانی شدن هسته اصلی کاالیی شدن . سازدمی

شک گفتمان جهانی شدن ، بیانی بین جهانی شدن و اسالم سیاسیدر کشمکش و منازعه گفتم
ها در خصوص ارتباطات و رسانههاز ابزارهاي بالفعل جهت هژمونیک شدن برخوردار است ب

کشمکش بین . ردخدمت گفتمان جهانی شدن است که وظیفه معنا بخشی را بر عهده دا
دنیا : گویدجان اسپوزیتو می. باشدناپذیر میگفتمان جهانی شدن و اسالم سیاسی اجتناب

به اعتقاد  )138(.در رقابت با یکدیگر قرار داده است هاي تاریخی غالباً این دو مجموعه رامیسم
نیک  اند وبردهپیها حکمرانان مستبد اینک به تاثیر رسانه مردم و تاییبد بودریار، مک لوهان و

   )139(.ها به مثابه در دست گرفتن زمام اموراستدانندکه کنترل رسانهمی
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عنوان غیر براي گفتمان گفتمان اسالم سیاسی فاقد راهبرد مشخص در این منازعه است و به
در . باشدانفعال بر گفتمان اسالم سیاسی حاکم و غالب می. جهانی شدن در موضع تدافعی است

عنوان مقاومت در برابر گفتمان جهانی شدن مقاومت گفتمان اسالم سیاسی به –قدرت رابطه 
  . شودمحسوب می

هاي جهانی از واسطه ظهور رسانهرانی گفتمانی در شرایط نوین جهانی بهسازي و حاشیهبرجسته
گفتمان در تالش است تا جهانی شدن خود را محقق  هر. شکل و ماهیت نوینی برخوردار است

گفتمان جهانی شدن از . اي متناسب با گفتمان خود را تعریف و تبیین نمایدازد و نظام شبکهس
در واقع فرآیند . هاي رقیب داردراندن گفتمانپتانسیل و توانمندي مضاعف براي به حاشیه

. المللی شکل گرفته استهاي بینواسطه رسانهبندي از سوي گفتمان جهانی شدن بهمفصل
گر گفتمان جهانی شدن را به چالش کشیده و عنوان نیروي چالشاسالم سیاسی بهگفتمان 

گفتمان اسالم سیاسی از ابزارهاي الزم در . بندي آن جلوگیري نمایداز مفصل تا. کندتالش می
  .باشدزدایی از گفتمان رقیب برخوردار نمیجهت مشروعیت

  
  گیري نتیجه

اي دو سویه است ، رابطه قدرت و دانش رابطهشودانش در درون گفتمان تولید میقدرت و د
دانش نیز تولید کننده قدرت است، گفتمان  کند و، دانش را تولید میاي که قدرتگونه به

دنبال کند و بهجهانی شدن قدرت و دانش را بر اساس دال مرکزي نولیبرالیسم تولید می
گرایی گفتمان جهانی شدن هژمونیک، یت هژمونی خود در عرصه جهانی استبندي و تثبمفصل

ها را به حاشیه را در دستور کار قرار داده است و در تالش است در تنازع گفتمانی دیگر گفتمان
دنبال آن است تا هبرده و خود را در متن قرار دهد، گفتمان جهانی شدن با دال مرکزي خود ب

قراري و ها در معرض بیکه این دال چند هاي دیگر را معنا بخشی نموده و تثبیت نماید، هردال
اساس اصل باشد بنابراین برسازي میدنبال غیریتجا که هر گفتمان بهاز آن.باشند  تزلزل می

کند، زند و براي خود یک غیر و دشمن تعریف میسازي میتخاصم هر گفتمان دست به دشمن
یک از این  شده است و هرغیریت گفتمان جهانی شدن تعریف  عنوانهگفتمان اسالم سیاسی ب

بخشی به عناصر شناور و نهایت  دو گفتمان بر اساس دال مرکزي خود به دنبال معنا
توان باشد و در واقع میباشند که نتیجه آن هژمونیک شدن یک گفتمان میبندي می مفصل

  .سخن از هژمونی گفتمانی به میان آورد
یک چارچوب گفتمانی ضاي پست مدرنیستی با استفاده از در ف لالملدر تحلیل روابط بین

المللی را مورد تحلیل قرار داد، نگارنده بر آن است که زیر توان از منظر نوینی روندهاي بین می
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دال فرهنگ . سازدها آن را مشخص میگیريهاي و بنیادهاي حاکم بر هر گفتمان جهتساخت
باشد و در واقع منازعه بر سر معنا بخشی دال میترین دال براي معنا بخشی عنوان مهمبه

هژمونی ترین دال عنوان مهمفرهنگ از شدت بیشتري برخوردار است چرا که فرهنگ به
  . شودگوید اساس هژمونی محسوب میگونه که گرامشی میباشد و آن می

گفتمان  ،با توجه به رابطه بین قدرت و مقاومت که در رویکرد فوکویی نیز مورد توجه است 
و این گفتمان . شودعنوان مقاومت در برابر گفتمان جهانی شدن محسوب میاسالم سیاسی به

عبارتی کند تا شاکله هویتی خود را از دست ندهد و بهبخشی نولیبرالی مقاومت می در برابر معنا
حاکم در شرایط پست مدریستی . باشدترین دغدغه هر گفتمان میعنوان مهممعماي هویت به

، گفتمان جهانی شدن ها فراهم شده استبر جهانی شدن که زمینه براي جهانی شدن گفتمان
سازي و حاشیه گفتمانی، نقاط ضعف گفتمان رقیب یعنی با استفاده از رسانه و در قالب برجسته

  . سازد تا گفتمان رقیب را به حاشیه رانداسالم سیاسی و نقاط قوت خود را برجسته می
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