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 یلیمختلف عبارت حقوق بشر در اسالم و غرب در چارچوب تحل ریتعاب یپژوهش در صدد آن است تا به بررس نیا
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ها از انسان يبرابر"شناورِ،  يهارا دال "تمساوا"و دالِ  "بودن یاکتساب تیقابل"، "خداوند يبودن از سو ییاعطا"

 "یها و طبقات اجتماعحق بودنِ تمام گروه نیمشمول ا"، "بودن همه در برابر حق کسانی"، "نشیخلقت و آفر ثیح

شناور  يهاتوسط دال "یکرامت انسان"شرح است.  نیبد زیدر گفتمان غرب ن هادال نیا بنديمفصل اند.احاطه کرده

 بودنِ يویدن"شناور  يهاتوسط دال "اتیحق ح "؛ دالِ "اراده يو آزاد اریاخت"و  "انسان از عقل و خرد يمندبهره"

گفتمان  نیا اند. دراحاطه شده "حق شدنِ جسم و روح نیمشمول ا"و  "هاحق مشترك تمام انسان"، "اتیحق ح

محفوظ  يحقِ مطالبه"، "ینفسان يهاو خواهش التیبودن در تما دارشهیر"شناورِ  يهادر مرکزِ دال "يدالِ آزاد"

محفوظ بودن حق "، "نیهمه در برابر قوان يتساو"هم در مرکز  "مساوات"و دالِ  "انسان یذات يآزاد"، "همگان يبرا

مشخص  نیقرار دارند. همچن "یو جنس ينژاد ،یمذهب يهاگروه نیب ضیعدم تبع"و  "همگان يرجوع به محاکم برا

 ریمتغ گرید يبه جامعه يااز جامعه دیو نبا باشد و ثابت داریپا يامر دیبشر در گفتمان اسالم با قشد که اساس حقو

قرار دادن  زیو با دستاو داندیرا اساس حقوق بشر م يبشر يهاباشد. گفتمان غرب هم انسان، عرف و آداب و سنت

و مال و جان و ناموس افراد را به  گرید يشورهابر ک ینظام ریو غ یهرگونه دخل و تصرف نظام يحقوق بشر، اجازه

  .دهدیخود م
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  اهداف فصل  -1-1

 هايپرسش آن، انجام ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، يمسئله بیان این بخش به در

 ، پژوهش طول در فتهرکاربه تخصصی و فنی اصطالحات و هاواژه تعریف پژوهش، در شدهمطرح

خواهیم پرداخت پژوهش انجام در موجود مشکالت و هاتمحدودی. 

  مقدمه -1-2

مفهوم  نیمورد وجود ندارد و ا نیدر ا یاز مفهوم حقوق بشر ارائه نشده است و توافق يواحد فیتعر

و چارچوب  ستهیموضوع نگر نیاز منظر خود به ا ينظرشده و در هر دوره، مکتب و صاحب فیبارها بازتعر

 اتیح يبرا که است يریناپذو انتقال نیادیحقوق بن» حقوق بشر« یکل انیکرده است. به ب نییآن را تب

اسناد و سازوکارها است که  م،یها، مفاهاز ارزش يامجموعه یعنی شود؛یدانسته م ینوع بشر، اساس

 را بشر حقوق ).192: 1383 ان،یاست (ذاکر یاز مقام، منزلت و کرامت انسان تیموضوعشان حما

توان نمی آن دونب و انسان است طبیعت ذاتی که کرد تعریف حقوق از دسته آن توانمی کلیطوربه

 و شایگان( گردد مندبهره حقوق این از باید ]ذاتی طوربه[ انسانی هر لذا. کرد زندگی انسان عنوانبه

 از است انسان که حیث آن از کسی هر که هستند حقوقی بشر، حقوق دیگر، عبارتبه). 1: 1382 دیگران،

 ممکن فرد یک که تکالیفی و حقوق از نظرصرف اند؛سهیم آن در هاانسان يهمه است؛ برخوردار هاآن

 یا باشد، داشته عمومی و خصوصی انجمن یا سازمان عضو یا کارگر، خانواده، عضو شهروند، عنوانبه است

 امتیازات يمجموعه از عبارت بشر حقوق سخن؛ دیگر به). 1380،73طرازکوهی، شریفی( باشد نداشته

 با خود روابط در و بودن انسان اعتبار به افراد که است موضوعه دقواع در مقرر و جامعه یک افراد به متعلق

 هاشمی،( باشندمی برخوردار آن از الزم هايحمایت و تضمینات با حاکم، قدرت با و جامعه افراد دیگر

1384 :12.(  
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 تمامی در مختلف هايشیوه به و داشته بشري خلقت در ریشه که است مفاهیمی جملهاز بشر حقوق

 سیاسی هاياندیشه و مذهب فلسفه، تاریخ از بخشی بشر حقوق تاریخ و است شده اشاره آن به الهی ادیان

 جملهاز حقوق این. است داشته وجود مختلف دوران در بشر ياندیشه در همواره. است داده تشکیل را

ر از فرات جهیدر نت و شده محسوب ذاتی حقوق کلی اصول چارچوب در که است طبیعی حقوق قواعد

 و گرددنمی زمان مرور مشمول که است فراگیري و عام ،غیرقابل تغییر و قهري اصولن، حاکما ياراده

 مجموعه به بشر حقوق« دیگر تعریفی در). 124: 1379 موالئی،( است اجتماعی و فردي حیات يالزمه

 يمسئله در. »شودمی تهگف شود، داده دولت مقابل در تبعه و بیگانه از اعم کشور یک سکنه به که حقوقی

 هست، که جا هر انسان که است حقوقی حداقل این زیرا شود؛ داده دخالت نباید »تابعیت امر« بشر حقوق

  .)231: 1363 لنگرودي،جعفري( رودمی کار به هم انسان حقوق معنی همین در. باشد دارا باید

 پیدایش بنابراین است، بشري حیات یختار ياندازه به آن قدمت و دارد طوالنی ايپیشینه بشر حقوق

 نتیجه بشر حقوق گفت توانمی واقعدر. است تاریخی رویداد و وقایع تأثیر تحت آن تحول و بشر حقوق

 در انسان هر طبیعی حق از متفاوت هايگیريشکل با اندتوانسته که است هاییانسان اندیشه تالش هاقرن

 سطوح در بشر حقوق وجود این با. بکند انسانی هاياندیشه و ورهابا وارد مذهبی غیر و مذهبی هايروایت

 موانع و هاانسان دست ساخته اتمشقّ و هارنج مقابل در بشر افراد از حمایت متوجه المللی،بین و ملی

 رفتار سوء اشکال يهمه و اذیت آزار، اختناق، کشی،بهره محرومیت، اعمال با که است پذیرياجتناب

  .)3: 1376 آقایی،(است  آمده وجود به هاانسان از قدرتمندي و یافتهسازمان هايهگرو توسط

 با الهی انبیاي توسط ابتدا همان از بشر حقوق يدرباره بحث يپیشینه که است این واقعیت البته

 بشر، حقوق جهانی ياعالمیه نخستین معتقدند محققان از برخی اما است، شده ابالغ بشر به وحی از الهام

 آن عمر از سال پانصد و هزار دو از بیش که ،)55: 1364 عنایت،( است کوروش بشر حقوق ياعالمیه

 خشونت و نابرابري ها،انسان حقوق نقض بردگی، تیرگی در جهان که شد صادر دورانی در و گذردمی

 سال در شده، حک اينهاستوا ایینوشتهسنگ بر که اعالمیه این. بردمی سر به ضعفا بر قدرتمندان مطلق
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 هايکاوش حین در انگلیسی، شناسیباستان گروه اعضاي از یکی »1رسام هرمزد« دست به 1879

 بزرگ يموزه بخشزینت اکنون و شد کشف ـ عراق غرب جنوب در ـ بابل »اور« شهر در شناسیباستان

  .)همان( است انگلستان 2میوزیوم بریتیش

 که است بشر حقوق از جهانى حمایت الملل،بین نظام هاىمشخصه نتریمهم از یکى امروز جهان در

 مهمى و مستقیم اثر المللىبین بازیگران دیگر نزد هادولت اعتبار و حیثیت بر آن به نبودن و بودن پایبند

 لحاظ مورد را بشر حقوق خود خارجى سیاست در کشورها از بسیارى تا شودمى سبب مسئله، این. دارد

 هادولت و شده ایجاد کشورها از بسیارى خارجه وزارت در بشر حقوق ادارات که اىگونه به د،دهن قرار

 حقوق ىهاکنوانسیون به الحاق به نسبت داده، قرار بررسى مورد را بشر حقوق يمسئله جدىطوربه

 عمل دىجطوربه بشر حقوق از حمایت با رابطه در جدید کنوانسیون یک عقد پیشنهاد حتى یا و بشرى

 جایگاه به المللبین سیاست در 3دوم درجه جایگاه از بشر حقوق شودمى گفته که است رو همین از. کنند

  .است یافته ارتقا 4اول درجه

 خصوصبه هاییوقفه و هانشیب و فراز با انسان کرامت و حرمت پاسداشت براي انسانی جوامع تالش

 اروپا و غرب در گذاريقانون نهضت شروع و رنسانس آغاز با. یافت ادامه همچنان وسطی، قرون اروپاي در

 انقالب با و گرفت تازه نیروي بشر حقوق نهضت) م1776( انگلستان از آمریکا متحده ایاالت استقالل و

 هايپیشرفت به) م1789( فرانسه مؤسسان مجلس توسط »شهروند حقوق اعالمیه« تدوین و فرانسه کبیر

 دهم( متحده ملل سازمان توسط »بشر حقوق جهانی ياعالمیه« تدوین با نجامسرا و رسید مالحظه قابل

). 1381 موسوي،میر و حقیقت( رسید خود اوج به بشر حقوق شدنجهانی فرآیند) م1948 دسامبر

 در بار اولین براي و آمد وجود به فرانسه در سیاسی و اجتماعی نهضت یک متن در »بشر حقوق« اصطالح

 ياعالمیه در عنوان همین سپس. رفت کار به) م1789 اوت 26( فرانسه شهروند و بشر حقوق ياعالمیه

                                                
1. Hormuzd Rassam 
2 . British museum 
3 . Low Profile 
4 . High Profile 
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 و مدنی حقوق المللیبین میثاق و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، حقوق المللیبین هايمیثاق و بشر حقوق

   ).1378 مهرپور،( گرفت قرار استفاده مورد سیاسی

ي حقوق بشر، در این پژوهش و بعضاً متخاصم دربارهو مختلف هاي متعدد وجود دیدگاهبا توجه به 

ي اسالمی و غربی را مورد کنکاش قرار داده و دریابیم که اوالً: که دو دیدگاه مهم و عمده سعی بر آن است

که در صورت وجود آیا در این دو دیدگاه نسبت به حقوق بشر تعارضاتی وجود دارد یا خیر؟ و دوم این

   ن تعارضات در چیست؟ایپیدایش علل  ،تعارض

ممکن  که ناشی از گفتمان اسالمی است، ي ما در خصوص حقوق بشرنظر به دیدگاه حاکم برجامعه

در درك این گفتمان به دلیل وجود تناقضات، دچار  شونداست دانشجویان خارجی که وارد ایران می

(گفتمان اسالمی در خصوص  شوند، آشنا کردن این دانشجویان با این مفاهیمفهمی سردرگمی و حتی کج

یکی از اهداف انقالب  ي دیگر این است کهموثر واقع شود. نکته ،تواند در حل مشکالتحقوق بشر) می

وجود دانشجویان خارجی زبان فارسی  باشد،اسالمی میاسالمی ایران نشر معارف اسالمی و حقوق اساسی 

پس بهتر آن است که با آموزش گفتمان اسالمی ، ها براي نشر گفتمان اسالمی استیکی از بهترین حوزه

    تالش کنیم.در نشر معارف و گفتمان اسالمی  ،حقوق بشر به این دانشجویاندر خصوص 

  مسأله بیان -1-3

 صرف به و فطري ذاتی، طوربه فرد هر که است حقوقی ترینابتدایی و تریناساسی از بشر حقوق

 براي را مهمی سیاسی و اجتماعی بازتاب و عواقب ساده تعریف نای. گرددمی مندبهره آن از بودن انسان

 حقوق این المللی،بین اسناد  سایر و بشر حقوق جهانی ياعالمیه مطابق. دارد دنبال به هاحکومت و مردم

 برابري و تبعیض ناپذیري، عدمتفکیک پذیري،انتقال ناشدنی، سلب بودن، شمولجهان چون هاییویژگی

 تعلق جهان از جایی هر در افراد تمامی به رو ایناز. است دارا را تنیدگیهمدر و پیوستگی مهبه طلبی،

 محروم بشر حقوق از کند،می زندگی آن در که جغرافیایی يمنطقه صرفبه تواننمی را کسهیچ و دارد
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 این از خورداريبر در غیره و جنسیت ملیت، نژاد، چون عواملی از فارغ افراد يهمه کهاین ضمن .کرد

  .نیست برتري دیگري بر را کسی خصوص این در و اندیکسان و برابر هم با حقوق

 موجود هستند المللیبین و ملی قوانین در که قانونی حقوق یا طبیعی حقوق شامل حقوق این

 و جهانی نهادهاي الملل،بین حقوق يزمینه در خود المللیبین هايفعالیت در بشر حقوق فعالین شود.می

 هايسیاست يشالوده و دولتی، اساسغیر هايسازمان هايفعالیت در و دولتی هايسیاست اي،منطقه

 در جهانی جامعه کهصورتیدر گفت توانمی واقع در. است نهاده بنا را زمینه این در اختصاصی و عمومی

 بشر حقوق اخالقی، مشترك نزبا این کنند، مباحثه و گفتگو اخالقی، مشترك زبان یک با صلح، فضاي

 شک با مورد این در را هاهاي آننظرّیه هنوز بشر حقوق نظرانصاحب ،امروزه وجود این با .ودشمی نامیده

 بشر حقوق توجیه چگونگی و تماهی محتوا، يزمینه در بیشتر هاآن يمباحثه کنند؛ ومی بیان و تردید

 و شود شناخته رسمیت به باید که است حقوقی یا حق معناي خود همانا برانگیزبحث پژوهش این .است

  .دارد ادامه همچنان فیلسوفان هايگفتمان در بحث این در

 نقد به را آن محتواي و پردازدمی بشر حقوق مفهوم اساسی مبانی بررسی به بشر حقوق يفلسفه

 حقوق تبدیل چگونگی و چرایی توضیح هاآن قصد که دارد وجود متعددي نظري رویکردهاي .کشدمی

 بشر، حاصل حقوق مورد در غرب هايفلسفه ترینقدیمی از یکی. است جامعه انتظارات از بخشی به بشر

  .است گرفته نشأت دینی یا فلسفی مختلف دالیل از که است طبیعی حقوق ياندیشه

هاي انپژوهش، بر آن هستیم تا ایدئولوژي گفتمبا توجه به چارچوب نظري مورد نظر در این 

شناور موجود در هر هاي مرکزي و متفاوت و متناقض غربی و اسالمی را مورد کنکاش قرار داده و دال

  و تفاوت در این دو گفتمان را بیابیم. و به این وسیله علت تناقض گفتمان را بازشناسی کرده

  االت پژوهش:ؤس -1-4

  اند از:که عبارت استزیر  هايهایی براي پرسشمقصود از انجام این پژوهش یافتن پاسخ
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  دارد؟ هاییویژگی چه اسالم دیدگاه از بشر، حقوق در چارچوب نظري گفتمان الکال و موفه،) 1

 غربی حقوقدانان دیدگاه از بشر حقوق معیارهاي، گفتمان الکال و موفه يدر چارچوب نظر) 2

  ند؟اکدام

  شود؟می هاآن بین هاییتمانگف چه بروز به منجر غرب و اسالم هايدیدگاه در تفاوت) 3

  هاي پژوهشفرضیه -1-5 

  اند از:هاي این پژوهش نیز عبارتفرضیه

 میان عرف و آداب مانند نه باشد ثابت و پایدار امري باید اسالم دیدگاه از بشر حقوق اساس) 1

  .است متفاوت دیگر جامعه به ايجامعه از جوامع که

 بشري هايتسنّ و آداب و عرف را بشر حقوق اساس یغرب دانانحقوق اسالم نظر برخالف) 2

  .دانندمی

 شده غرب در هاییگفتمان ایجاد باعث بشر حقوق به نسبت غربی و اسالمی يهادیدگاه تفاوت) 3

 ویزادست با هاآن علیه نظامی حمله حتی و کشورهاي دیگر درآوردن سلطه زیر به توانمی میان آن از که

  کرد. اشاره موضوع این دادن قرار

  مفهومی تعاریف -1-6

 فهم و اندمرتبط هم به نظرّیهاین  مفاهیم. است تشکیل یافته از مفاهیم متعددي گفتمان تحلیل

 مفاهیم این هرچند .است منوط هاآن فهم مرتبط به مفاهیم سایر نیز و گفتمان ينظرّیهو درك  دقیق

 عمده و مفاهیم دارند. در این بخش هم با یروارو زنج ايشبکه ارتباطی دارند، ییهاپیچیدگی و وجوه

  شده است. اجتناب جانبی مفاهیم سایر ذکر از و طرح 5الکال و موفه ينظرّیه کلی فهم در اساسی

  

                                                
5 . lacla & Mouffe 
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  بنديمفصل -1-6-1

. قرار ندارند هم کنار در طبیعی طوربه که است یکدیگر کنار در هاییپدیده دادن قرار 6بندي مفصل

در  گرفتنبا قرار  که عناصري از تلفیقی از است عبارت بنديمفصل الکال گفتمان ينظرّیه براساس

 بر گفتمان، یک هویت رو، ازاین. )7،256:139یابند (یورگنسن و فیلیپسمی تازه یهویت جدید، يمجموعه

 کل، ش)ارتباطی هویت( آیدمی پدید گوناگون عناصر میان بنديمفصل عمل طریق از که اياثر رابطه

اي خاص، وهکردن معنا به شیهاي خاص از طریق تثبیتبنديمفصل. )46: 1383گیرد (تاجیک،می

امکان چندمعنایی بودن جا که همواره و از آن کشندیا به چالش می بازتولید کردههاي موجود را گفتمان

چند این بیان هر؛ بندي یا نوآوري استنیز تا حدودي یک مفصل وجود دارد، هر بیان شفاهی یا کتبی

ها ها در آنهایی است که این نشانهیعنی متکی بر گفتمان_  متکی بر معناهاي از قبل تثبیت شده است

الکال و  تکرار یک چیز از پیش تثبیت شده نیستوجه هیچاین حال، این بیان بهبا -اندشدهعد تبدیل به ب)

  ).61: 1392موفه به نقل از یورگنسن و فیلیپس، 

  مدلول و دال -1-6-2

هاي گفتمانی چارچوب در که هستند حقیقی یا انتزاعی هایینماد عبارات، و مفاهیم، اشخاص، 8دال

 نامیده 9کند، مدلولمی داللت آن بر دال یک که مصداقی و معنا. کنندمی داللت خاص معانی بر خاص،

  . )344- 343: 1388شود (کسرایی و پوزش شیرازي،می

  مرکزي دال -1-6-3    

و  شوندمی جمع آن اطراف در هادال سایر که است ، دالی»گاهگره« و »بست« ،»10مرکزي دال«

الکال و که  شودمی ناشی جااین از مرکزي دال اهمیت. است هاآن بخش انسجام و هادال يهمه ثقل نقطه

                                                
6 . Articulation 
7 . Jorgensen & Phillips 
8. signifier 
9 . signifing 
10 . Central signifier 
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الکال و نند (داخاص می دال مرکزي حول معنا نسبی تثبیت طریق از را گفتمان یک ظهور ،موفه

  . )112: 2001،موفه

  دال شناور -1-6-4

ي خاص ها به شیوهتا به آن کنندهاي مختلف تالش میاي است که گفتماننشانه 11شناور دال

حساب دال شناور بهمرکزي هم  هايدال). 28: 2002(یورگنسن و فیلیپس، خودشان معنا ببخشند

حالت رکزي به حالتی اشاره دارد که معناي نشانه به که دال مشان در این است آیند، ولی تفاوتمی

ي نشانه در میدان مبارزهکه انجماد و انسداد درآمده است، ولی دال شناور به حالتی اشاره دارد 

  )79: 1394سلطانی،شناور و معلق است ( متفاوت براي تثبیت معنا، ياهگفتمان

  خالی دال -1-6-5 

 دال خالی کارکرد. دارد غایبی امر از نشان عبارتیبه و تاس خالی فضاي یک بیانگر 12خالی دال

. دارند را ممکن بهترین وجه در آن يارائه در سعی هاگفتمان که است مطلوبی و آرمانی وضعیت بازنمایی

 به بنابراین، معنادهی؛ است آن تأمین حاکم در گفتمان قصور و کوتاهی بیانگر وضعیت این دیگر، سوي از

. )49: 1990گردد (الکال،می گفتمان آن نشاط و سبب پویایی مطلوب يجامعه ي تصویرائهار و خالی دال

 که است جدیدي هايعرصه براي تقاضا وجود سیاسی بیانگر فضاي در خالی دال وجود دیگر، سوي از

 رحط حاکم گفتمان جايبه خود سازيبدیل براي مناسبی بستر کردن آن پر با توانندمی هاگفتمان سایر

 را هادوام گفتمان و آینده شرایط بینیپیش امکان خالی دال وجود که است مهم نکته این ذکر. کنند

 تواندمی کند، یابیو پیش بینیپیش را خالی هايدال بتواند که گفتمانی هر که معنا بدین. سازدمی میسر

 جلوه مطلوب و آرمانی ينمونه نعنوارا به خود و توسعه را خود معنایی نظام و بندي مفصل هاآن حول

  .آورد فراهم را حاکم گفتمان شکنی ي شالودهزمینه و شده هژمونیک نسبی اجماعی ایجاد با و دهد

                                                
11 . Floating signifier 
12 . Empty signifier 
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  هژمونی -1-6-6

. است برخوردار ايالعادهفوق اهمیت از الکال و موفه گفتمانی ينظرّیه تبیین در 13هژمونی مفهوم

 منافع راستاي در و حاکم يطبقه توسط محکوم طبقات اقناع رتقد از ناشی 14گرامشی نگاه در یهژمون

 آن با و دارد وجود جامعه سرتاسر در هژمونی الکالیی رویکرد در اما). 82-83: 1394سلطانی،( است هاآن

. برندمی کار به گرامشی با مقایسه در را هژمونی از تريعام بسیار معناي الکال و موفه. است تنیده درهم

 کدام دیگر، عبارت ؛ بهاست برتر کسی چه اجتماع و سیاست ساحت در که است این به ناظر وممفه این

 و مارش( گرفت خواهد تصمیم جامعه در رفتاري مسلط هايشکل يدرباره سیاسی نیروي

 صورت آن در بپذیرند، موقت هرچند دال یک براي را معنایی عمومی افکار اگر). 209: 15،1378استوکر

 و معنایی نظام کل شدن هژمونیک معناي به دیگر هايدال شدن هژمونیک. شودمی ژمونیکه دال آن

 دیگر از. است هژمونی يویژه کار ترینمهم هاهویت موقت تثبیت. شودمی آن هویت و گفتمان نهایتاً

 تحقیق مطابق و قدرت دادن جلوه طبیعی و عادي و زور جاي به سلطه جایگزینی هژمونی کارکردهاي

  .است واقع با آن دادن نشان

  ها لحظه یا هاوقته عناصر، - 1-6-7 

بهتر،  عبارتبه. دهد معنا آن به کوشدمی گفتمان هر که هستند هایینشانه یا هادال ،16عناصر

ي حوزه در یک و طرد آن از بلکه نگرفته جاي گفتمان یک درون در که هستند شناوري هايدال عناصر،

 17گونگیگفتمان يدر حوزه اصطالح به و اندشده واقع حاکم گفتمان بنديمفصل از بریده و ایزوله نسبتاً

 نسبی، و موقت طوربه دال مرکزي حول و گفتمان یک درون در که هستند هاییدال 18هالحظه. دارد قرار

  .)60-59: 2002پس،یلیو ف ورگنسنی( اندشده تثبیت

                                                
13 . Moments 
13 . Hegemony 
14 . Gramsci 
15 .Marsh & syocker 
16 . Elements 
17 . Field of discursivity 
18 . Moments 



 

١١ 
 

  گونگی گفتمان يحوزه -1-6-8

براي  خامی مواد عنوانبه توانندمی و دارند قرار گفتمانی محیط از بیرون در که هاییدال

 یک تثبیت دائم براي نزاع هاگفتمان میان در. دارند قرار حوزه این در روند کاربه جدید هايبنديمفصل

 از که را هانهنشا احتمالی معانی الکال و موفه. دارد وجود لحظه به عنصر از آن تبدیل و نشانه و دال معنا،

 به نشانه یا دال یک معانی سرریز بنابراین، ؛دهندمی قرار گونگی گفتمان يحوزه در اندشده طرد گفتمان

الکال و ود (شمی انجام گفتمان یک در دستی معنایی یک ایجاد هدف با گونگی گفتمان يحوزه

  .)111: 2001،موفه

  توقف و انسداد -1-6-9

 که 19یا توقف انسداد شود،می تبدیل لحظه یا وقته به و شناور خارج حالت از عنصر یک کهوقتی

) موقت( به ثبات هژمونیک ياراده تحت تثبیت این. دهدمی رخ است هانشانه معناي تثبیت همان

 به و طرد و خود نظر معناي مورد سازيبرجسته، توقف و انسداد تثبیت، يالزمه. شودمی منجر گفتمان

 تثبیت معانی تزلزل امکان همواره و موقت است امري معنا تثبیت اساساً. است رقیب يمعنا رانیحاشیه

 حوادثی به مفهوم این. نامدمی قراريبی را امکان این الکال و موفه. دارد وجود گفتمان درون در یافته

 تواندنمی گفتمانی هیچ. دارند را هاگفتمان يهیمنه و کشاندن هژمونی چالش به توان که دارد اشاره

 و است تردد در کامل زوال و قراريبی تا کامل تثبیت از طیفی یک در و همیشه شود تثبیت کامل طور به

است (کسرایی و پوزش شیرازي،  نظرّیه این شناختی هستی گرانیگاه و نهادین يویژگی خصیصه این

1388 :346(.  

 امکان گفتمان حاکم، تضعیف با سو زیکا باشد، داشته هم دوگانه کارکردي تواندمی قراريبی این 

 دیگر سوي از و فراهم سازد را جدید گفتمان درنتیجه و جدید هايبنديمفصل و هاموضوع پیدایش

 ؛کندمی امهی خود هايدال قراريو بی تزلزل از جلوگیري و حاکم گفتمان براي را بازسازي فرصت

 قراريبی و تثبیت میان تردید و تحیر در و همواره است اهقراريبی يبرساخته اجتماعی جهان بنابراین،

                                                
19 . Closure 



 

١٢ 
 

 خصلت به همواره و نبوده هشدتعیین پیش از محتوم امر یک گاهمعنا هیچ این در قراريبی. شودمی معنا

  .دارد اشاره جدید اجتماعی هايبنديصورت تصادفی بودن و امکانی

  هویت -1-6-10 

 گفتمان به که است گفتمانی امري نیز 20هویت شود،می معنا مانگفت درون در چیزهمه که جاآن از 

 ها امرگفتمان میان دائم تخاصم و تنازع علت به البته. کندمی اعطا اجتماعی هايپدیده و افراد

. )85: 1392فیلیپس، و (یورگنسن است ناپایدار گفتمان، هویت و است نسبی و موقت بخشی،هویت

 مارکسیسم طورکههمان الکال و موفه يعقیده به .هستند هژمونیک هايبنديفصلمي برساخته ها،هویت

 در تنها چیز هر هویت. ببخشد هویت و معنا هاپدیده يبقیه که به ندارد وجود بنیادین چیز هیچ گفتمی

 گفتمان روند در هاهویت ؛؛ بنابراین آیدمی پدید اند،شده بندي مفصلهم  با که دیگر هايهویت شبکه

 اعمال» 21تفاوت و ارزي ي همزنجیره«سازوکار  با گفتمان بخشی هویت این اند.ماهیتی ارتباطی داراي

  .شودمی

  تفاوت و ارزي هم زنجیره -1-6-11

نوعی  و به برندمی بین از را عناصر میان در موجود هايارزي، تفاوتهم يزنجیره طریق از هاگفتمان

 رقیب معناهاي متفاوت و هايخصلت عناصر معنا، این در. کنندمی کمک هاآن انمی انسجام و وحدت به

 منطق ارزيهم منطق .شوندمی منحل کند،می ایجاد گفتمان که معنایی در و دهندمی دست از را

بینجامد  هاتفاوت این کامل حذف تواند بهنمی ارزيهم گاههیچ درواقع اما ؛است سیاسی فضاي سازيساده

 کوشدمی و دارد جامعه اشاره در تکّثر ویژگی به تفاوت منطق درمقابل،. )191-192: 1383زاده،سینی(ح

 ؛کند ایجاد بندي مفصل از نوع جدیدي و بریزد درهم را ارزي ي همزنجیره هاتفاوت بر تأکید طریق از

 از تمایزات فرایند این يدرنتیجه چرا که است؛ بندي نوصورت هر وجودي شرط ارزيهم منطق بنابراین،

                                                
20 .Identity 
21 . Chain of equivalence and difference 
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 هاتفاوت همه،این با. کندمی غیرمنسجم برابر در را آنان یابد ومی کاهش هادال میان بندي مفصل طریق

  است. باز همواره سازي غیریت و تکّثر براي راه و روندبین نمی از کامل طوربه گاههیچ

  قدرت -1-6-12

الکال و نظر  از قدرت .است قدرت ،الکال و موفه انگفتم ينظرّیه در کلیدي مفاهیم از دیگر یکی

» کندمی نفی را آن چهآن هر برابر در تعریف این تحمیل و کردن، تعریف قدرت« از است عبارت موفه

و  يفرد تیو موقع تی. دانش، هوکندیم دیاست که اجتماع را تول يزیقدرت چ). 49: 22،1390نش(

 یممکن است چون سراسر زندگ ریاز چنبره قدرت غ ییاست. رها قدرت يما ساخته و پرداخته یاجتماع

 از الکال و موفه تعریف ).36- 37: 2002 پسن،یلیو ف ورگنسنیما را فرا گرفته است( یو اجتماع يفرد

 سراسر در پراکنده هايمویرگ يمثابه به را قدرت فوکو. است قدرت از 23فوکو تعریف وامدار قدرت،

 تحت را اجتماعی حیات کلّ و هاسوژه جامعه، ،قدرت. گرددنمی حزبی یا گروه تدس در که داندمی جامعه

 ؛کرد تصور قدرت از فارغ ايجامعه تواننمی گاههیچ. کندمی معنادار را آن و دهدمی قرار خویش تأثیر

 براي بیشتري قدرت که رسدمی پیروزي به گفتمانی اجتماعی، سیاسی منازعات در بنابراین،

 کردنبرجسته در گفتمان یک توانایی میزان از برخاسته قدرت این البته. باشد داشته خود کردنهژمونیک

 نیست، مخرب تنها نه هاآن نگاه از قدرت. است رقیب معنایی نظام راندنحاشیه به و خود معنایی نظام

  .کند سکونت ابلق ما براي و منظم را جامعه تواندمی قدرت. باشد هم سازنده و مولد تواندمی بلکه

  تخاصم و تنازع -1-6-13

 ؛بیرونی بود امري و اقتصادي زیربناي و غیراقتصادي روبناي میان امري مارکس رویکرد در 24تضاد

 تضاد. خودش است از بیرون با پدیده یک ارتباط در بلکه بیرونی امري نه الکال، نگاه در تخاصم اما

 الکال رویکرد در شود، ولیمی گرفتار بدان ناچاربه جامعه که است ضروري و محتوم امري مارکسی

  .ندارد وجود ايشدهقبل طرح از قانون هیچ و است مطرح احتمال و امکان حد در چیزهمه

                                                
22 . Kate Nash 
23 . Foucault 
24 . Antagonism 



 

١۴ 
 

 و هانهایی پدیده بودن تصادفی و بودن موقتی و امکانی به الکال و موفه ينظرّیه در خصومت

 معرض در را و آن کندمی تهدید را گفتمان یک وجود همواره خصومت اگر. دارد اشاره هاگفتمان

 از. شوندنمی تثبیت گاههیچ دارند و موقتی و امکانی خصلتی هاگفتمان يهمه پس دهد،می قرار فروپاشی

باشد  هم سازنده تواندمی و ندارد خصلتی ویرانگر همیشه مارکس ينظرّیه رغمبه تضاد این دیگر، سوي

 از را آن هم و است گفتمان هویتبه  بخشیانسجام يمایه هم غیر، وجود ،ینبنابرا ). 28: 1990(الکال،

  .گیردمی شکل برون و درون میان از تقابل، هاگفتمان هویت رو،ازاین. کندمی متمایز دیگر رقباي

  25رانی حاشیه و سازيبرجسته -1-6-14

 گفتمان با هر گفتمانی زعاتمنا در. دارد ارتباط سازيغیریت و تخاصم مفهوم با مفهوم دو این

 قوت نقاط و ضعف خود نقاط راندن حاشیه به با و رقیب ضعف نقاط و خود قوت نقاط کردن برجسته

 ،رانیحاشیه و سازيبرجسته. خود است اطراف به نایافتنی دست قدرت از ايهاله کشیدن در سعی رقیب،

رانی داراي دو سازي و حاشیهبرجسته .است هژمونیک گفتمان دوام و قدرت استمرار و حفظ براي ايشیوه

ها و سازياند. برجستهافزارهاي قدرتافزارها و سختگر نرمافزاري است که بیانافزاري و سختنرمي چهره

هاي صورتافزاري بهسخت هايرانیها و حاشیهسازيافزاري در قالب زبان و برجستههاي نرمرانیحاشیه

این دو نوع  کند.خیابانی و مانند آن نمود پیدا می س، اعدام، ترور، تظاهراتمختلفی چون توقیف، حب

ي میان فاصله ،ي هم هستند. در هر صورتکنندهاي تنگاتنگ دارند و تقویتسازي با هم رابطهبرجسته

شود و به اعدام، ترور و جنگ طیفی است که از زبان شروع میافزاري افزاري و سختسازي نرمبرجسته

افزاري در قالب سخترانی رانی نیز حذف کامل است. حذف در حاشیه. حد نهایی حاشیهشودتم میخ

صورت حذف کامل هاي جمعی، بهدر رسانه افزاري، مثالًرانی نرمو در حاشیه آیدجنگ، ترور، اعدام در می

    .)113-112: 1394، (سلطانی گیردیک خبر و عدم انعکاس آن صورت می

                                                
25 . dislocation 
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  ختارشکنیسا -1-6-15

 گرفته وام دریدا از که است توقف و انسداد مقابل یا نقطه یا ساختارشکنی» واسازي« این مفهوم

 معنایی ثبات باید ي یک گفتمانهژمونی و سلطه بردن بین از براي که دارد تأکید امر این بر است و شده

 این در بتوانند رقیب هايگفتمان و آید فراهمشناور  دال به »وقته« تغییر يزمینه تا برد بین از را آن

 معنایی نظام و الصاق نظر مورد مرکزي دال به را خود مدلول خاص آمده پدید ملتهب و ناآرام فضاي

  ).351: 1388(کسرایی و پوزش شیرازي، کنند تثبیت را خویش

  گفتمان اياستعاره وجه و سازياسطوره -1-6-16

 چرا که همیشه شود؛ تبدیل اسطوره به بتواند که برسد بروز و ظهور شرایط به تواندمی گفتمانی

 با و شرایط و فضا از این دارد سعی حاکم گفتمان و اندهمراه اجتماعی مشکالت و هابحران با هاگفتمان

 جهتبدین. ببرد بهره خود هژمونیک کردن براي شرایط، این از رفتبرون در خود دادن نشان توانمند

 دیگر شرایط، آن در که دهندمی ارائه هاسوژه خویش به حضور آینده از روشنی تصویر دیگر هايگفتمان

 دنبال به هاگفتمان درواقع. نهدمی نام 26اسطوره گرایانه راآرمان تصویر این الکال. نیست مشکالت از خبري

  .جدیدندعینیت  یک ایجاد و قراريبی از رهایی

 از فرهنگ عمومی یک قالب در و اجتماعی تصویر یک به اياسطوره وجه این تبدیل براي الکال

 به را هاسوژه ايو استعاره شده بازنمایی فضاي یک ایجاد با هااسطوره آن در که گیردمی کمک استعاره

 میان دیگر عبارتبه یا اجتماعی و تصویر واقعیت میان خأل ترتیب، بدین. کنندمی ترغیب آن سويوسمت

 هاياسطوره و هاگفتمان پیدایش امکان خأل این. کندپر می گفتمان اياستعاره وجه را اسطوره و واقعیت

  ).354: 1388سازد (کسرایی و پوزش شیرازي،می ممکن را جدید

                                                
26 . Myth 
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  مدلول و دال يرابطه بودن اختیاري و غیرثابت -1-6-17

 سوسور دیدگاه اب دارد، پیوند خود مدلول با دالی هر که جهت ایناز الکال و موفه گفتمان ينظرّیه

 داندمی غیرقراردادي و ذاتی را پیوند این سوسور که است این دو آن تمایز وجه اما است، مشترك

 يگرایانهذات ضد شناختی هستی اصل همان این و شماردمی اختیاري و قراردادي راآن الکال کهدرحالی

 و شدن برساخته و »بودن زبانی« اصل به ارجاع واقعدر بودن اختیاري اصل. است گفتمان ينظرّیه

 معنا» ارجاعی ينظرّیه« اصل با تضاد در اصل این. است الکال ينظرّیه در هاپدیده يهمه بودن گفتمانی

  ).164: 27،1377هوارث( کنندمی داللت جهان در خاص اشیاء بر کلمات است معتقد که است

 و ابهام براي را زمینه مدلول، و دال يرابطه هب نسبت دریدا پساساختارگرایانه رویکرد اتخاذ با الکال 

 هاییواژه کاربرد و روزمره زندگی در هابرداشتسوء  وجود. سازندمی فراهم گفتمان در معنایی چندگونگی

 تغییر معرض در از نشان ناقض حتیمت و متفاوت بسیار معانی با.. . و عدالت دموکراسی، آزادي، چون

 گوناگون هايمدلول مختلف ادوار در تواندمی دال یک که ايگونه به دارد؛ مدلول و دال يرابطه بودن

 هرچند: گویندمی تحول، و تغییر این نسبی رفع براي الکال و موفه). 73-83: 1394سلطانی،( باشد داشته

 هژمونیک و بندي مفصل کمک با گفتمان شود،نمی محقق کامل طوربه گاههیچ هاگفتمان در معنا تثبیت

 و منسجم نسبتاً کلیت یک داراي گفتمان آن يسایه در که رسدمی موقت ثبات یک به آن کردن

  ).105: 2001،الکال و موفه( گرددمی مندنظام

  سیاسی سوژگی و ايسوژه موقعیت -1-6-18

 مانند مارکس نه اجتماعی سیاسی ساختارهاي درون در را او عاملیت و سوژه موقعیت الکال و موفه

 نسبی آزادي از الکال و موفه نظر در سوژه. دانندمیمختار خود را آن 28کانت همانند نه و کنندیم نفی

 استفاده سوژه جایگاه تبیین براي 29سیاسی سوژگی و ايسوژه موقعیت مفهوم دو از هاآن. است برخوردار

                                                
27 . Howarth 
28 .Immanuel Kant 
29 . Subject position & Political subjectivity 
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 وارد سوژه باب در را الکان اتنظری ،ادامه در گرفتند، اما قرض 30آلتوسر از را سوژه الکال و موفه. کنندمی

 همان که خارجی چیزیک درون در سوژه موقعیت نوعی شناسایی بر الکان. کردند خود هايتحلیل

 و هاسوژه بر هژمون گفتمان ياحاطه به سوژگی موقعیت. )160: 1383دارد (سلطانی، تأکید باشد گفتمان

 گفتمان که جاآن از رو،ازاین. دارد اشاره گفتمان معنایی نظام در درون ایشان عمل آزادي اضمحالل

 گفتمان درون در نیز سوژه هویت نتیجه در کند،می تعیین را چیزهمه و روابط اجتماعی و هاهویت حاکم،

 گاه متضادي و گوناگون هايهویت داراي مختلف هايگفتمان درون در تواندمی سوژه یک. شودمعین می

  .باشد

 یک موقعیتاجتماعی  هايقراريبی افزایش آن در که است سکه دیگر وير سیاسی سوژگی مفهوم

 عمل به دست کارگزار سیاسی یا عامل عنوان به سوژه دهد،می قرار زوال و تزلزل معرض در را گفتمان

 گفتمان و جامعه بر را خویش نظر نظم مورد طلبیده، چالش به را حاکم گفتمان هژمونی و زندمی سیاسی

، نابهنجار شرایط این در. است برخوردار استقالل و آزادي اراده از سوژه موقعیت این در. سازدمی حاکم

 و هژمونی وراي از هاسوژه سازياسطوره و نوآوري خالقیت، و کنندسازي میتصمیم گفتمان براي هاسوژه

حاکمیت  با. رقم زند جامعه براي را دیگري تاریخ تواندمی که ايلحظه یابد،می گفتمان ظهور يهیمنه

شود می موقعیت سوژگی آغاز در سوژه پنهان شدن و کسوف يلحظه گفتمان یافتن عینیت و اسطوره

 ایجاد و تحول در انسانی عامل براي الکال و موفه ،. بنابراین)358: 1388 (کسرایی و پوزش شیرازي،

اجتماعی  يساختارها اسیر را وي و اندقائل کنندهتعیین نقشی هاگفتمان چارچوب خارج از دگرگونی

 بر ،و جامعه انسان به ساختاري نگاه از پیشروي در هاآن يپساساختارگرایانه رویکرد رو،ازاین. دانندنمی

  .است استوار ساختاري ينظرّیه تعدیل

                                                
30 . Althusser 
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  پژوهش هدف -1-7

 غربی فیلسوفان و اندیشمندان نظر نقطه از بشر حقوق مفهوم انتقادي گفتمان تحلیل به پژوهش این

 با و است مردم از بسیاري يدغدغه کنونی متمدن جامعه در بشر حقوق که جاآن از. پردازدمی اسالمی و

 يارائه دنبال به پژوهش این ينگارنده موضوع، خصوص این در متفاوت هايگفتمان وجود به توجه

و متخاصم اسالمی و غربی در  متفاوت هاينظرات و ایدئولوژي اساس بر حوزه این در جامع تحلیلی

 اساس بر را فیلسوفان افکار و آرا تحلیل، این. است الکال و موفهتحلیل گفتمان انتقادي ي نظرّیه چارچوب

 پوشش را زبان در افکار این ریزيقالب و کندمی کنکاش جامعه هر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بافت

 وجود. چیست پردازاننظرّیه آرا و افکار در هاتفاوت اصلی يریشه که سازدمی مشخص و دهدمی

 ایجاد را مفهوم این از مختلف خوانش براي مساعد يزمینه بشر حقوق يحوزه در متعدد هايگفتمان

 و کلی دیدي و آوردمی فراهم مخاطب براي را ايشده تسهیل و صحیح درکی تحلیل، این. است کرده

  دهد. می دستبه را فصیحی

  ت پژوهشضرور -1-8

داري و با تأکید فراوان بر دفاع از سوسیال ي ضد سرمایهیک نظریهعنوان بهي الکال و موفه نظریه

ي سیاست و ي کاربردي در حوزههنظر داشتن اهمیت جایگاه این نظری دموکراسی معرفی شده است. با در

 از متخاصم بعضاً و متفاوت ایدئولوژي دو ايمقابله مطالعه يکنون پژوهشی در زمینهکه تابا توجه به این

است؛  نگرفته صورت گفتمان الکال و موفه تحلیلی يهانظرّیه بالخص و شناسیزبان هاينظرّیه دیدگاه

بپردازد و از این رهگذر تفاوت مبنایی اسالم و غرب در  گر بر آن شد تا به تحقیق در این زمینهپژوهش

م سازگاري این مفاد با بافت فرهنگی کشورهاي اسالمی را تبیین شان از حقوق بشر و دالیل عدتعریف

  گذار را مشخص گرداند.هاي قانونکند؛ همچنین تناقض میان ادعا و عمل در بین دولت
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1-9- هاي پژوهشتمحدودی  

هاي آنالین، نامهتوان به محدودیت دسترسی به منابع و پایانهاي این پژوهش میمحدودیتاز میان 

ي دانشگاه اشاره کرد. کمبود و به عبارت بهتر نبود کتاب و منابع مرتبط با موضوع در کتابخانه همچنین

ها بدون سوگیري و فیلترینگ و عدم امکان دسترسی به منابعی که نظرات غیر اسالمی را بتوان در آن

گر سپرد  نیز وهشي خود پژگیري را به عهدهداري خاص مطالعه کرد و کار تحلیل و نتیجهفارغ از جانب

  ي این پژوهش بودهاي عمدهمحدودیتیکی دیگر از 

  فصل يخالصه -1-10

 مطرح هايپرسش آن، انجام ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، مسئله بیان به فصل این در

 و هامحدودیت، پژوهش طول فته در کار به تخصصی و فنی اصطالحات و هاواژه تعریف در پژوهش، شده

  .شد پرداخته در انجام پژوهش موجود شکالتم
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  اهداف فصل -2-1

گفتمان و  ابتدا هاي مورد نظر،بررسی در "گفتمان تحلیل" اهمیت خاطر به این پژوهش دوم فصل در

هاي عمده در تحلیل انتقادي و سپس رویکرد گفتمان تحلیل سپس و ي گفتمان، تحلیل گفتماننظرّیه

 این پژوهش رویکرد نظري که چارچوباین دلیل به. است شده داده توضیح مفصل طوربه گفتمان انتقادي

 هايالیه و شده داده توضیح پژوهش نیاز اساس بر رویکرد این بود ممکن که جاآن تا است، موفه و الکال

 درپژوهش  نوع این ادبیات يپیشینه به فصل این دیگر بخش در .است شده بیان صراحت به مختلف

  است. شده اشاره ایران خارج و داخل

   نظري پیشینه - 2-2

 نظري ازمبانی منظور. شودمی ارائه پژوهش نظري مبانی گذشته مطالعات اساس بر بخش این در

 .است گرفته صورت قبلی معتبر مطالعات اساس بر که است پژوهش در رفته کاربه مبانی و تعاریف يارائه

  گفتمان ينظرّیه و گفتمان -2-3

  :شمردبرمی گونهاین را آن کاربردهاي گفتمان، التین و فرانسه يریشه به اشاره ضمن 1آرتور مک تام

  :شمردبرمی

 سخنرانی، ،3همپرسه یا محاوره ،2مکالمه یا گفتگو گپ، صحبت، به که رسمی غالباً و عام ايواژه. 1

 عنوان تحت درایدن جان رساله مثل شود،می اطالق رساله نظیر آن نوشتاري اشکال یا 1موعظه و خطابه

  .هجایی ادبیات تکامل روند و خاستگاه باب در ايرساله

                                                
1 . Tom McArthor 
2. Conversation  
3. Dialogue  
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  .ادبی گفتمان فلسفی، گفتمان سیاسی، گفتمان نظیر عام، کاربرد و زبان براي موردي اصطالح. 2

                                                                                                                                              
1 . Sermon 
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 که است هم با مرتبط متن یا 1گفتار از ايقطعه یا واحد یک بیانگر اصطالح این شناسیزبان در. 3

  .)15: 8013، 2مک دانل( است ترطوالنی معمولی جمالت از معموالً

 دقیق و عالمانه بسیار مباحث به اطالق در را گفتمان ادبی، اصطالحات فرهنگ در 3کادن.اي.جی

 کار به هنري و فرهنگی دینی، اجتماعی، ادبی، سیاسی، فلسفی، موضوع یک پیرامون نوشتاري یا گفتاري

 به حال و گذشته در که است ايواژه گفتمان گفت، توانمی معنایی لحاظ به ترتیب بدین. بردمی

 اجتماعی و انسانی علوم مختلف هايزمینه در که شودمی اطالق ايعالمانه نظرهاي و نقد و مباحثات

  ).16:  1380 مک دانل،( گرفتمی صورت

 در یک معرفتی ساختارمند نظام قالب در معانی و ضوابط قواعد، از ايمجموعه مفهوم به گفتمان

 درك را آن جهان طریق از بازیگران و گذاردمی اثر اجتماعی حیات جوانب تمام بر که است زبانی يزمینه

 اشاجتماعی اهداف آن را شکل که است زبانی مفاهمه یا ارتباط نوعی گفتمان واقع،در. کنندمی فهم و

 و گذاردمی نمایش به را اجتماعی جهان معناي و یافتهسامان سخن آن، از برخاسته لعم کند ومی تعیین

  .)69:1380دانل، مک(سازد می بر

 گفتمان«دو  اعتقاد این به. کنندمی ارائه گفتمان از تريشناختی جامعه تعریف 4کاپالن و یاورسکی

 که زبانی - فرهنگی و سیاسی ی،اجتماع هايبنديصورت با رابطه در زبان کاربرد از است عبارت

جامعه  با افراد متقابل کنش و اجتماعی زبان نظم به حالعین در و است اجتماعی نظم يدهندهبازتاب

 دو درشناسی جامعه اساسی مشکالت از یکی کارکرد اجتماعی، به توجه ضمن تعریف این» دهدمیشکل 

  .)3: 1999است (یاورسکی، کاپالن، داده قرار رنظ مد را کالن و خرد سطوح یعنی پیوند اخیر يدهه

2   

                                                
1 . Speech 
2 .Diane Mcdonell 
3 . J.A. Cuddon 
4 . Adam Jaworski & Nikolas Coupland 
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discourse theory of Laclau and Mouffe is used. To do so the context of discourse and the 

discourses of Islam and the West and articulation of each of the principles of Human 

Rights was clear. "Human dignity" is the central signifier that its floating signifiers are 

"vicegerent of God", "the enjoyment of wisdom", "liberty", "and the enjoyment of the 

divine nature". Central Signifier "right to life" is surrounded by the floating signifiers such 

as "basic human right", "common right of all human beings" and "there are consequences 

for violating it". Central Signifier "freedom" is also in center of floating signifiers which 

are "rooted in the creation ", "being granted by God", "capable of being acquired". Floating 

signifiers, "equality in terms of creation", "equality in terms of all the rights "," subject to 

the right of all social classes and groups " are around central signifier "equality". 

The articulation of signifiers in Western discourse is as follows. "Human dignity" is 

surrounded by floating signifiers "the enjoyment of human wisdom" and "authority and 

freedom". "Right to life" by floating signifiers" the right to life is confined to this world", 

"common right of all human beings" and "subject to the right of body and soul". In this 

discourse, " freedom" is in the center of floating signifiers "rooted in the desires and carnal 

desires," "reserved the right to claim for all", " innate freedom of human "."Equality "is 

located in the center of "equality of all before the law", "reserved the right of recourse to 

the courts for all" and "non-discrimination between religious groups, racial and sexual" 

floating signifiers. It was also noted that human rights in the Islamic discourse must be 

very stable and do not vary from society to society. West introduces customs and traditions 

bases of Human Rights and inserts the human rights pretext of, military and civilian 

invasions on other countries and their people's wealth and lives and honor. 
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