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مهمقد  
 .)60: 1385 ،محمدي( هاست انقالبي همه مرزي برون رسالت از بخشي انقالب، صدور

 و آن هايايدهي گرايانه شمول ديدگاه ها،زمينه اهداف، ها،آرمان شعاع به انقالبي هر صدور شعاع
 :مراد از صدور و بازتاب انقالب عبارت است از .)73: 1393 فتحي،( دارد بستگي انقالبيون قدرت
: 1381، خرّمشاد( قلمروي كه در آن صورت گرفته است مرزهايات هر انقالب در خارج از تأثير
توان داراي ي با سه خصوصيت زير را مييهاي جهان، انقالب هادر ميان مجموعه انقالب .)58

  :بازتاب دانست
الت هاي بزرگ در تغييرات بنيادين و تحوچرايي بازتاب دار بودن انقالب: هاي بزرگانقالب .1

يي همين كار بزرگ است كه آنها را الگو .ي آنها در جوامع خود نهفته استدهاساسي، عميق و گستر
اي تاريخي پديده انقالب اسالمي ايران نيز صرفاً. سازدمي اشو آنان را شيفته براي سايرين قرار داده

افتاده باشد بلكه آغازگر يك گفتمان جهان شمول و رهايي بخش و  اتّفاق 1357نبود كه در بهمن 
   .)68: 1385ملكي، ( ي و مبارزه عليه ظلم در جهان بودنويدبخش آزاد

يعني عالوه بر بهره مندي از قدرت تبيين وضع : ملّيهاي مبتني بر يك ايدئولوژي فراانقالب. 2
باشد ها نيز ميين وضع موجود در ساير سرزمينموجود سرزمين انقالب، داراي قابليت الزم براي تبي

 ضمناً. داراي مقبوليت بشري و جهاني است ،ط آنتر از آن وضع مطلوب ترسيم شده توسو مهم
هاي فاقد موقعيت بيشتر از سرزمين ،هاي داراي موقعيت استراتژيكبازتاب انقالب در سرزمين

اسالم براي يك كشور، براي چند كشور «: فرمايدمي امام خميني در اين خصوص. استراتژيك است
خواهد زير پوشش حتي براي مسلمين نيست، اسالم براي بشر آمده است، همه بشر را اسالم مي

امام  .)65- 64: 1385نژاد، فالح(» واريم اين امر به تدريج مهيا شودعدل خودش قرار دهد، ما اميد
في كرده و از طرفي آن را نقالب اسالمي معرّخميني صدور را خصلت ذاتي و اجتناب ناپذير ا

ايشان بر وجه فرهنگي انقالب . دانندفي در راستاي حاكميت اسالم و احكام تعالي بخش آن مييكلت
هم چنين صدور انقالب را براي مقابله با  .دد الگوسازي براي ديگر ملل هستنددارند و درص تأكيد

ضروري  ،ساختار نظام جهاني موجود و صيانت از انقالب و دفع خطر دشمن و نيز پويايي انقالب
سرمشقي از ايدئولوژي  يگفتمان صدور انقالب امام خميني به دنبال ارائه :توان گفتمي. دانستمي

ي اسالم و انقالب در داخل و خارج كشور الگويي هاها و آرمانبر ارزش تأكيداسالم است كه با 
: 1392 زماني، و اطهري( هژمون را در نظام جهاني پيدا كندبراي تمامي ملل باشد و بتواند جايگاه 

196-198(.  
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، شهادت كند مشخّصتواند بازتاب دار بودن يك انقالب را هايي كه مييكي ديگر از شاخص. 3
 .)68-64: 1381 ،خرّمشاد( رجال سياسي جهان در مورد آن است انقالب و ياي ن حوزهمتخصصا

باشد، انقالب هاي انقالب مينظريهي دي در زمينهجان فوران كه داراي آثار متعد ،براي نمونه
در ايران و طوفاني كه در نتيجه آن برخاست،  1979حوادث سال هاي « :بينداسالمي را چنين مي
حده آمريكا، سياست سازان بين الملل و نيز محافل اياالت متّ توجهاي را مامواج تكان دهنده

آنچه كه به طور مستقيم يا غير مستقيم . آكادميك و دانشگاهي نمود كه تا امروز نيز ادامه دارد
  .)44: 1385، محمدي(» قرار داد تأثيرها انسان را در سراسر جهان تحت زندگي ميليون

باشد و داراي انقالب بزرگ ميبارز يك الب اسالمي مصداق انق ،به توضيحات فوق توجهبا
ق يافته و آنكه در سرزميني با موقعيت استراتژيك نيز تحقّ اسالمي است، خصوصاً ملّيايدئولوژي فرا

ها و هم اينكه انديشمندان مختلف در كنار رجال سياسي و مذهبي عصر وقوع اين انقالب در نوشته
با  .)76: 1381 ،خرّمشاد( اندم انگاشتهقطعي و مسلّ ودن آن را امريهاي خود بازتاب دار بگفته
  ي كه مطرح سؤالباشد، كه نشان از جهاني بودن بازتاب انقالب اسالمي ميبه اين سخنان  توجه
شود اين است كه چرا صدور انقالب از سوي ايران، نتوانسته نتايج مورد انتظار را در كشورهاي مي

همراه داشته باشد؟ براي اين منظور از رويكرد گفتماني الكال و موفه استفاده شده اروپاي غربي به 
  .است

 اروپاي بر اسالمي انقالب هايبازتاب در مورد كه مطالعاتي كلّي بررسي در: تحقيقي پيشينه
 ،پرداخته مسألهگرديد به جز يك مورد، كه به طور خاص به اين  مشخّص گرفت، صورت غربي

ي مقاله. است غرب و اسالم يا مناسبات و ايران و اروپا خارجي روابط يهحوز در ساير مطالعات
اي است تنها مقاله) 1390( خاني آراني و برزگراثر » غربي اروپاي بر ايران اسالمي انقالب بازتاب«

 .پرداخته استپخش ي بر اساس نظريه ،هاي انقالب اسالمي بر اروپاي غربيبه تبيين بازتابكه 
. محسوس نيست ظاهراًو هاي فرهنگي محصور مانده اين بازتاب به بازتاب ،طبق نظر نويسندگان

چشمگير نبوده  نيز چندان هاي اسالم گراجنبشي انقالب اسالمي در فرصت تجلّ ي به اعتقاد آنهاحتّ
 و اجتماعي عرصه به  دين و اخالق بازگشت جوامع، اين ديني هويت احياي ،اين وجود با .است

 هاي پيام بارزترين از ،ها ابرقدرت طلبي سلطه با مبارزه و استكبارستيزيي روحيه تقويت سياست،
شروع بحث خود را در جايي ي نقطه  ،پژوهش حاضر. است بوده غربي اروپاي در اسالمي انقالب

چرايي بازتاب به درحقيقت اين مقاله قصد دارد . قبلي پايان يافته استي قرار مي دهد كه مقاله 
  . خصوص را پر نمايد در اين علمي حاصل و خأل بپردازداندك انقالب ايران بر اروپا 
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  گفتماني ؛ نظريهچارچوب نظري. 1
 در معرفتي ساختارمند نظام قالب در معاني و ضوابط قواعد، از ايمجموعه مفهوم به گفتمان

آن  طريق از بازيگران و گذاردمي اثر اجتماعي حيات جوانب تمام بر كه است زباني يزمينه يك
اي مجموعه ،گفتمان :الكال و موفه معتقدند .)52: 1389داوودي، (كنند مي فهم و درك را جهان

آن را  ي اجتماع نشسته وهاي زبان شناختي و فرازبان شناختي است كه جامعنادار از عالئم و نشانه
  .)82: 1378تاجيك، ( كندمتن، تصوير و تحليل مي يبه مثابه

ها به وفه يكي از آنو م الكالي شود كه نظريهرويكرد گفتماني، نظريات گوناگوني را شامل مي
اي سياسي و اجتماعي برخوردار هاين نظريه از قابليت فوق العاده در تبيين پديده .آيدشمار مي

لذا از اين نظريه براي پرداختن به موضوع خود  .)341: 1388شيرازي،  كسرايي و پوزش( است
  .ايمبهره برده
 ساختارگراي شناسي زبان در ريشه ،معنايي ينظريه بعد درو موفه  الكال گفتمان تحليل
 افرادي هايانديشه در ريشه و است تركيبي اي نظريه اجتماعي،ي نظريه جهت در و سوسوري

ت را در و موفه اين دو سنّ الكال .)91: 1390، مقدمي(دارد  گرامشي و ماركس فوكو، دريدا، :مانند
لذا  .)54: 1389يورگنسن و فيليپس، ( ساختارگرا با يكديگر تلفيق كردندپساي قالب يك نظريه 

 :Devos, 2003) ختي مبتني بر پساساختارگرايي استاين نظريه به لحاظ معرفت شنا توان گفتمي

 كه دانندمي... و افراد اشيا، كدها، از اي مجموعه بندي صورت را هاگفتمان موفه و الكال .(164
 دست به هاغيريت از ايمجموعه برابر در را خويش هويت و شده جايابي دييكل دالّ يك پيرامون

  .)Laclau and Muffe,2002: 139( آورندمي
 طريق از ساختن اين. سازدمي معنا قالب در را اجتماعي جهان ،گفتمان ،هموف و الكال ديدگاه از
 نقش آن دربازنمايي هم و واقعيت ايجاد در هم زبان. شودمي انجام ،دارد ثباتبي ماهيتي كه زبان

 قبل از و پيشيني واقعيت هيچ و است ممكن زبان طريق از تنها واقعيت به دسترسي. دارد اساسي
 اين از. شودمي اجتماعي نظام كلّ در تغيير سبب هاگفتمان در تغيير. ندارد وجود ايشده تعيين
 .)93: 1390، مقدمي(شود مي منجر واقعيت اجتماعي بازتوليد و تغيير ايجاد، به گفتماني نزاع ،روي

هاي پديده ،و موفه الكالدر رويكرد  .نستن به معناي انكار واقعيت نيستهمه چيز را گفتماني دا
عنايي هاي مها همواره با وساطت نظاما دسترسي ما به آندارند ام اجتماعي و فيزيكي هر دو وجود

 و گفتماني تمايز هموف و الكال .)70: 1389 فيليپس، و يورگنسن( در قالب گفتمان هاست
 دنشمار مي مردود دارد، وجود ديگر ورانه انديش از بسياري و فوكوي نظريه در كه را غيرگفتماني

  .)94: 1390، مقدمي( دنكنمي تأكيد اجتماعي هايحوزه تمام بودن گفتماني بر و
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هاي اجتماعي هرگز تام و تمام نيستند، معاني گفتمان اين است كه پديدهي نظريه  كلّيي ايده
هاي هميشگي اجتماعي توانند براي هميشه تثبيت شوند و اين امر راه را براي كشمكشهيچ گاه نمي

ي وظيفه. ات اجتماعي به همراه داردتأثيرگذارد كه خود بر سر تعاريف جامعه و هويت بازمي
ا در تمامي سطوح امر بر سر تثبيت معن هانشان دادن جريان اين كشمكش ،تحليلگران گفتمان

   .)54- 53: 1389يورگنسن و فيليپس، ( اجتماعي است
  هاي گفتمانفهلّمؤ .1.1

اند كه فهم گاه پيچيده را به كار گرفتهد و خود مفاهيم متعدي و موفه براي تبيين نظريه الكال
يژگي اين مفاهيم آن است كه و .تكاربست آن نيازمند شناخت اين مفاهيم اسطبعاً آنان و ي نظريه
  .)343: 1388كسرايي و پوزش شيرازي، ساالر ( اندرت زنجيروار با يكديگر مرتبطبه صو

 مفاهيم، اشخاص، ،هادال. ي دارندكليديگفتمان نقش ي اين دو مفهوم در نظريه :مدلول و دال -
 خاص معاني بر خاص، گفتماني هايچارچوب در كه هستند حقيقي يا انتزاعي نمادهايي و عبارات،
، مقدمي( شودمي ناميده كند، مدلولمي داللت آن بر دال يك كه مصداقي و معنا. كنندمي داللت
1390 :98(.  

    مها حول آن منظّممتازي است كه ساير نشانهي نشانه ،گره گاه مركزي يا دالّ :1مركزي دالّ -
ر مركزي مانند يك عمود براي چادر است كه اگ دالّ .)57: 1389يورگنسن و فيليپس، (شوند مي

ي منظومهي هسته .(Dabirimehr and Tabatabai, 2014: 1284) ريزدبرداشته شود، چادر فرو مي
    و به كندها را جذب ميساير نشانه ،اين هستهي دهد و جاذبهمركزي تشكيل مي گفتماني را دالّ

حول گره  ،يك گفتمان از طريق تثبيت نسبي معنا .(Laclau,1990: 13) بخشدها معنا و هويت ميآن
 .(Laclau and Muffe, 1985: 112) گيردي شكل ميهاي خاصگاه

دال  ،اب معاني گوناگون باز استه روي انتسآن عنصرهايي را كه ب ،گفتماني نظريه  :2شناور دالّ -
دنامال ميهاي شناور يا سي (laclau,1990: 28). ّو شناور آن مدلول كه است دالي شناور دال 

 هاگفتمان و دارد دمتعد هاي مدلول كه است دالي شناور دالّ ديگر، عبارت به. است غيرثابت
    و كنند الحاق آن به را خويش مدلول دارند سعي آن با متناسب و خود معنايي نظام براساس
   .)99: 1390 ،مقدمي( برانند حاشيه به را) رقيب( ديگر هايمدلول

                                                            
1. nodal point 

2. floating signifiers 
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 ،بهتر عبارت به. دهد معنا آن به كوشدمي گفتمان هر كه هستند هايينشانه يا هادال :1عناصر -
 در يك و طرد آن از بلكه نگرفته جاي گفتمان يك درون در كه هستند شناوري هايدال عناصر،
ي درحوزه اصطالح به و اندشده واقع حاكم گفتمان بندي مفصل از بريده و ايزوله نسبتاًي حوزه

 كه معنايشان هنوز تثبيت نشده استهايي نشانه .)101: 1390، مقدمي( دندار قرار گونگيگفتمان
  .)59: 1389 فيليپس، و يورگنسن(
ت هويت و اند و به تثبيتمان مفصل بندي شدههايي كه درون يك گفدال :)ها وقته( 2هالحظه -

كند عنصرها گفتمان تالش مي .)148: 1394صفوي و ابراهيمي كيايي، ( اندت دست يافتهمعنايي موقّ
 ، به وقته بدل كندي داشته باشندرا با كاستن از حالت چند معنايي شان به وضعيتي كه معناي ثابت

  .)59: 1389 فيليپس، و يورگنسن(
 در طبيعي طور به كه است يكديگر كنار در هاييپديده دادن قرار ،بندي مفصل :3بندي مفصل -

 از تلفيقي :از است عبارت بندي مفصل ،الكال گفتماني نظريه اساس بر. ندارند قرار هم كنار
 تكلّي .)98: 1390 ،مقدمي(يابندمي تازه هويتي جديد،ي مجموعه در گرفتن قرار با كه عناصري

 فيليپس، و يورگنسن( دارد نام گفتمان ،شودمي حاصل بندي مفصل عمل از كه اي شده ساختاردهي
1389 :56(.  

گفتماني خاص كه ي ه در بيرون از منظومهاي از معاني و بالقومحفظه :4گونگي گفتمان يحوزه -
اشده دط آن طرتوسشوندمي      هاي جديد محسوببنديفصلخامي براي م ند و مواد 

(Laclau,1990: 14).  ،تمامي  دارند؛آن چيزهايي كه خارج از گفتمان قرار ي همهبه عبارت ديگر
  .)58: 1389يورگنسن و فيليپس، ( آنچه گفتمان طرد كرده است

توانستند متفاوت ها ميهاي اجتماعي در تمامي زماناين واقعيت كه تمامي فرماسيون :استمرار -
امر اجتماعي تا حدودي به شكل  .همه چيز پيوسته در حال تغيير استباشند به اين معنا نيست كه 

ر خارج از عينيت وجود دارد كه تفكّاي از گستردهي همواره حوزه .ي ساختاربندي شده استخاص
اند، تمامي ساختارها تصادفيعزيمت فلسفي ما اين باشد كه ي ر نقطهي اگحتّ. آن دشوار خواهد بود

برود، چون معنا بخشيدن به جهان  تواند از تمامي ساختارهاي موجود فراترر ما هرگز نميتفكّ
 ا در عين حال هيچ وقت كامالًشوند امهرگز تثبيت نمي ،معاني. مواره مستلزم نوعي ساختار استه
از نيستندال و بسي .(Laclau and Muffe, 1985: 113)  

                                                            
1. Elemen 

2. moment 
3. articulation  
4. field of discursivity   
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اين تصادفي بودن را مخفي  ،ا عينيتام .اندها تصادفيال و تمامي گفتمانتمامي معناها سي :عينيت -
 ،توانستند خود را نشان دهندهاي ممكن را كه در غير اين صورت ميكند و با اين كار گزينهمي

: 1389 يليپس،ف و يورگنسن( ، ايدئولوژيك استتوان گفت كه عينيتبنابراين مي. داردپنهان نگه مي
73(.  
 
  اصول اشاعه و جايگزيني گفتماني. 2

ي گفتمان تسرّ ،كندهاي گفتماني متمايز ميآنچه تحليل گفتماني الكال و موفه را از ساير نظريه
ها و هاي ظهور و سقوط گفتمانفرهنگ و فلسفه به جامعه و سياست و سپس بيان زمينه ياز حوزه

در زير  .)150: 1394صفوي و ابراهيمي كيايي، ( جايگزيني گفتماني استمل اشاعه و هم چنين عوا
  :شودي گفتماني اشاره ميها و اصول تسرّبه برخي از ويژگي

نفي ضرورت و قطعيت  هاي گفتماني به معنايامكاني بودن صورت بندي :1و تصادف امكانيت -
 تواند برتري هژمونيك خود را كامالًشدگي ساختارهاست و هيچ نيروي اجتماعي نيز نمي و تعيين

 ل استتي و در حال تحوهاي اجتماعي موقّتثبيت كند و لذا همواره شكل گيري صورت بندي
ي پديده هر نتيجه در و هابنديمفصل تمامي تصادف يعني .)150: 1394 كيايي، ابراهيمي و صفوي(

ي نظريه در .)74: 1389 فيليپس، و يورگنسن( است) ضروري نه و ممكن( محتمل امري ،اجتماعي
 ديگريي گونه به توانستندمي هابندي مفصل و هاگفتمان تمامي است، تصادفي چيز همه گفتمان
  . باشند

ات و مفاهيم آن گفتمان ساده و همه ل اينكه ادبياو :اين مفهوم دو جنبه دارد :2قابليت دسترسي -
دوم اينكه آن گفتمان در زمينه و موقعيتي در . بيان شود فهم باشد يا دست كم با زبان ساده و عاميانه

 شكليايگزين به دسترس افكار عمومي قرار گيرد كه هيچ گفتمان ديگري به عنوان رقيب و ج
به عبارت ديگر گفتمان مورد نظر در اذهان . رقابت حضور نداشته باشدي هژمونيك در عرصه

رهايي از مشكالت و شرايط  ي گفتمان موجود وترين جايگزين براها به عنوان در دسترسسوژه
از مفهوم قابليت دسترسي  الكال .)150: 1394 كيايي، ابراهيمي و صفوي( كنوني شناخته شودبحران 

ها به نسبت ديگران با استقبال و ها بعضي گفتمانين كند چگونه در طول بحرانيكند تا تباستفاده مي
كافي شديد ي كند كه اگر بحران اجتماعي به اندازهاو چنين القا مي .شوندقيت بيشتري روبرو ميموفّ

                                                            
1. contingency  
2. Availability   
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باشد، به طوري كه سراسر نظم گفتماني را متزلزل سازد، تنها قابليت دسترسي كافي است تا پيروزي 
  .)180: 1389ابراهيمي، ( ص را تضمين كنداگفتماني خ

 با اصول بنيادين جامعه است فتمانبه معناي سازگاري اصول پيشنهادي گ :1قابليت اعتبار -
  .)150: 1394 كيايي، ابراهيمي و صفوي(
 آن طي كه يفرآيند. رضايت سازماندهي از است عبارت هژموني از تعبير بهترين: 2هژموني -

 عنوان به تواندمي هژموني. شوندمي ساخته اجبار يا خشونت به لتوس بدون فرمانبردار هايآگاهي
 يا است، قدرت مناسبات تثبيت براي يكليد ايوسيله معنا توليد شود؛ تعريف معنا توليد فرآيند
 آنها نتوان كه نحوي به نماياند سليم عقل از يئجز و طبيعي توانمي را قدرت مناسبات يمعنا توليد

 فرآيند عنوان به تواندمي هژموني ،ترتيب اين به .)65: 1389 فيليپس، و يورگنسن( برد سؤال زير را
 از .شود گرفته نظر در قدرت روابط تثبيت براي مهم ابزار يك عنوان به و شود تعريف معنا توليد
 .) Dabirimehr and Tabatabai, 2014: 1285( رسدمي نظر به طبيعي ،قدرت روابط معنا، توليد طريق

 ؛معناي  تازه تثبيت آن محصول و شود ها تخاصم شدن محو باعث تواندمي هژمونيك مداخالت
 كه است آن هژموني مهم كاركردهاي از .)91-90: 1389 فيليپس، و يورگنسن( است گفتمان يعني
 امري را آن و نمايدمي تبديل حقيقت به عمومي افكار نزد را قدرت كند،مي زور جايگزين را سلطه
 و كسرايي ساالر( بود خواهد نيز همواره و است بوده هميشه گويا دهد؛مي جلوه عادي و طبيعي
  .)351: 1388 شيرازي، پوزش

 مقابلي نقطه مفهوم اين. است شده گرفته عاريت به دريدا از كه است مفهومي :3ساختارشكني -
 گفتمان يك يسلطه و هژموني بردن بين از براي كه دارد تأكيد امر اين بر و است فتوقّ و انسداد
 اين در بتوانند رقيب هايگفتمان و آيد فراهم تغيير يزمينه تا برد بين از را آن معنايي ثبات بايد

 نظام و الحاق نظر مورد مركزي دالّ به را خود خاص مدلول آمده پديد ملتهب و ناآرام فضاي
گردند و ها بازتعريف ميدال ،در ساختارشكني .)104: 1390 ،مقدمي( كنند تثبيت را خويش معنايي
اين كار با جداسازي مدلول از دال و در صورت امكان  .شودها نسبت داده ميجديد به آن معنايي

 .)150: 1394 كيايي، ابراهيمي و صفوي( گيردصورت ميمورد نظر  انتساب مدلول ديگري به دالّ
يعني ممكن  اند؛دهد مداخالت هژمونيك تصادفياست كه نشان مي يملواسازي ع ،به اين ترتيب

هژموني . )91: 1389 فيليپس، و يورگنسن( يكديگر تركيب شوندكل متفاوتي با بود اين عناصر به ش

                                                            
1. credibility  
2. Hegemony  
3. Deconstruction  



  71                            ي گفتماناروپا بر اساس نظريه به ايران اسالمي آسيب شناسي صدور انقالب
 

 
 

ا هدف از ام. شودلولي خاص و در نتيجه ثبات معناي آن نشانه ميباعث نزديكي يك دال به مد
 پوزش و كسرايي ساالر( معنا و شكستن هژموني گفتمان است ساختارشكني از ميان بردن اين ثبات

  .)351: 1388 شيرازي،
يك وقته متزلزل ي همواره اين امكان وجود دارد كه معناي تثبيت شده :هادر گفتمان 1بي قراري -

شود و تا آغاز مينامند كه از سطح خرد يعني معناي يك نشانه تزلزل را بي قراري مي نشود، اي
 الكالي مفهوم بي قراري در نظريه. يابدهاي حاكم بر جهان ادامه ميترين سطوح يعني گفتمانكالن

بي قراري از  .كشدها را به چالش ميها و حوادثي دارد كه هژموني گفتمانو موفه اشاره به بحران
هاي هاي رقيب و مفصل بنديسوژه  امكان پيدايش  ،طيكسو با تصعيف هژموني گفتمان مسلّ

 ،ردهنمايد تا خود را بازسازي كسازد و از سوي ديگر گفتمان حاكم را ترغيب ميجديد را فراهم مي
 .)346: 1388 شيرازي، پوزش و كسرايي ساالر( ها جلوگيري نمايدو بي قراري دالاز تزلزل معاني 

بي . اندر در جامعهحوادثي هستند كه حاصل رشد خصومت و ظهور غيريت و تكثّ ،هابي قراري
هدايت قراري، تمايل به فروپاشي نظم و به هم ريختن گفتمان موجود دارد و جامعه را به بحران 

هاي موجود را تهديد از يكسو هويت: ي دوسويه دارندتأثيرها در دنياي جديد بي قراري. كندمي
 صفوي( گيرندها شكل ميجديد بر اساس آنهاي كنند و از سوي ديگر مبنايي هستند كه هويتمي
  .)150: 1394 كيايي، ابراهيمي و
 نهايي بودن تصادفي و تيموقّ ،امكاني به هموف و الكال ينظريه در خصومت :تخاصم و تنازع -

 را آن و كندمي تهديد را گفتمان يك وجود همواره خصومت اگر. دارد اشاره هاگفتمان و هاپديده
 هيچگاه و دارند تيموقّ و امكاني خصلتي هاگفتمان يهمه پس دهد،مي قرار فروپاشي معرض در

 و ندارد ويرانگر خصلتي هميشه ماركسي نظريه رغم به تضاد اين ديگر، سوي از. شوندنمي تثبيت
 و است گفتمان هويت به بخشي انسجام يمايه هم غير وجود بنابراين،. باشد هم سازنده تواندمي
  .)104-103: 1390 ،مقدمي( كندمي متمايز ديگر رقباي از را آن هم
 حالت يك در .نمايندمي برجسته را خود و رانندمي حاشيه به را غير همواره هاگفتمان :رقابت -

 ،باشد بيشتر رقابت به خصومت تبديل براي ها گفتمان ظرفيت چه هر كه گفت توانمي كلّي
  .)151: 1394 كيايي، ابراهيمي و صفوي( شد خواهد تثبيت بيشتر هاآن موقعيت

  

                                                            
1. dislocation 
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يابي هويت .گيرنديت و تفاوت با يكديگر شكل ميدر ضد ها اساساًگفتمان :2يتو ضد 1غيريت -
ها همواره در رو گفتمان از اين. هاي ديگر امكان پذير استدر تعارض با گفتمان صرفاً ،يك گفتمان

اند تا معنايي در تالش گفتمان هاي غير به حاشيه رانده شده دائماًكنند؛برابر خود غيريت سازي مي
. ط ايجاد كرده است، بر هم بزنندمسلّت معنايي را كه گفتمان ها ارائه كنند و ثبات موقّجديد از وقته

هاي يك گفتمان از اگر ثبات معنايي دال .هستند قراري معناييبنابراين دال ها همواره در معرض بي
. ثبات آن گفتمان از ميان خواهد رفت و دچار بي قراري و بحران هويت خواهد شد ،بين برود

رود و زمينه هژموني گفتمان حاكم از ميان مي ،ق به اين كار شوندموفّ ،هاي طرد شدهچنانچه گفتمان
  .)347: 1388 شيرازي، پوزش و كسرايي ساالر( گرددهاي رقيب فراهم ميط گفتمانبراي تسلّ

اين دو  .ذات خود با اين مفاهيم همراه استمفهوم غيريت در  :سازي و حاشيه رانيبرجسته -
ت برجسته سازي نقاط قو .شوندظاهر ميي منازعات گفتماني مفهوم به اشكال مختلف در عرصه

در . اندت خود و نقاط ضعف رقيب از آن جملهو حاشيه راني نقاط قو خود و نقاط ضعف رقيب
رت و تداوم هژموني يك اي براي حفظ و استمرار قدشيوه ،واقع برجسته سازي و حاشيه راني

  .)347: 1388 شيرازي، پوزش و كسرايي ساالر( گفتمان است
 كه برسد بروز و ظهور شرايط به تواندمي گفتماني :گفتمان اياستعاره وجه و سازي اسطوره -

ط هميشه با هاي مسلّگفتمان .بي قرار استشرايط اجتماعي همواره  .شود تبديل اسطوره به بتواند
مفصل شوند و هايي كه سبب بي قراري ميبحران. اندها و مشكالت اجتماعي دست به گريبانبحران
زيرا در  .ها هستندآشيل گفتماني ، پاشنهدهندهاي هژمونيك را ناتوان و ضعيف جلوه ميبندي

    مشكالت موجود را برطرف سازد، پديد  ها نياز به يك گفتمان جايگزين كه بتوانداذهان سوژه
به دنبال ، هاي گفتمان حاكم بر نظام اجتماعي هستندمحصول بي قراريكه ها اسطوره. آورندمي

 الكال .)353: 1388 شيرازي، پوزش و كسرايي( قراري و خلق يك عينيت جديدندبي رهايي از اين
 استعاره از ،عمومي فرهنگ يك قالب در و اجتماعي تصوير يك به اياسطوره وجه اين تبديل براي
 به را هاسوژه ،اي استعاره و شده بازنمايي فضاي يك ايجاد با هااسطوره آن در كه گيردمي كمك
 عبارت به يا اجتماعي تصوير و واقعيت ميان خأل ترتيب، بدين. كنندمي ترغيب آن سوي و سمت
 هاگفتمان پيدايش امكان خأل اين. كندمي پر گفتمان اياستعاره وجه را اسطوره و واقعيت ميان ديگر

  .)105: 1390 ،مقدمي( سازدمي ممكن را جديد هاياسطوره و

                                                            
1. otherness  
2. antagonism  
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هاي خالي بهره هوم دالاز مف ،براي توضيح روند استعاري شدن يك اسطوره الكال :خالي دالّ -
خلق ي هاي خالي دست مايهدال .در فضاي اجتماعي است دال خالي بيانگر يك خأل. گرفته است

خالي موجود در گفتمان بي قرار  مفصل بندي گفتمان هاي جديد حول دالّ .هاي جديدندورهاسط
ي ها در عرصهها، تقاضاها و بحرانهاي خالي كه نشاني از بي قراريوجود دال. گيردشكل مي ،شده

   اگر. سازدهاي جديد فراهم ميگفتمان  گيري اجتماعي است، زمينه را براي شكل -سياسي
حيات خود را تضمين كرده اند، در غير اين ي ادامه  ،ها را پركننداين خألط بتوانند هاي مسلّگفتمان

  .)355: 1388 شيرازي، پوزش و كسرايي( هاي رقيب خواهند دادا به گفتمانجاي خود رصورت 
  
  در اروپاي غربيانقالب اسالمي  تأثير. 3

در قرن بيستم و در . مي بودن و جهاني بودن انقالباسال: داشتند تأكيدامام خميني بر دو امر 
، دين و آمدنمي ت غلبه داشت و چيزي كه به حسابماديروح  ،بر جهانانقالب ايران، ي ستانهآ

انقالب اسالمي هم معنويت را به  .ت هاي جهان رنگ ديني را باخته بودندحكوم .معنويات بود
امام صريحا اعالم كرد كه انقالب اسالمي، انقالب  .بازگرداند و هم دين را به سياست جهان

مستضعفين در مقابل مستكبرين است، بسياري از شعارهاي ايشان مانند مستكبران و مستضعفان 
واعظ زاده ( جهاني است...جهان، جهان خواران، جهان شمولي، كفر جهاني، استكبار جهاني و

ما اين واقعيت و حقيقت را در سياست خارجي  هالبتّ«: داردايشان بيان مي) 11-7: 1381خراساني، 
كم ايم كه درصدد گسترش نفوذ اسالمي در جهان و مان بارها اعالم نموده و بين المللي اسالمي

 ،ما تصميم گرفته ايم به لطف و عنايت خداوند بزرگ... كردن سلطه جهان خواران بوده و هستيم
م اند نابود كنيم و نظاتوار گرديدهو صهيونيسم اسهايي كه بر پايه سرمايه داري، كمونيسم نظام

هاي دربند شاهد آن  ملّتاسالمي رسول اهللا را در جهان استكباري ترويج نماييم و دير يا زود 
و حال آنكه اين وظيفه اوليه ما و انقالب اسالمي ما است «: فرمايددر جاي ديگر مي» .خواهند بود

واب رفتگان، اي غفلت زدگان بيدار شويد و به اطراف نگاه كه در سراسر جهان صدا زنيم كه اي خ
 زاده واعظ( »برخيزيد كه اينجا جاي خواب نيست ايد،كنيد كه در كنار النه هاي گرگ منزل گرفته

كنيم چرا ما انقالبمان را به جهان صادر مي« فرمايندو در جاي ديگر مي .)15-14: 1381 خراساني،
و محمد رسول اهللا بر تمام جهان طنين نيفكند،  تا بانگ ال اله اال اهللا كه انقالب ما اسالمي است و

، 1368امام خميني، (» ما هستيم ،مبارزه هست و تا مبارزه در هر كجاي جهان عليه مستكبرين هست
عمومي بودن و خاتميت ي جهاني بودن انقالب در حقيقت تعبير ديگري از خصيصه .)266: 11ج 

. تواند اين بخش از اسالم را ناديده بگيرديك داعي و مصلح اسالمي است، نميامام كه . اسالم است
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خود كه از مكتب اسالم  انقالب اسالمي به عنوان يك انقالب ايدئولوژيك و با جهان بيني خاص
نظام جهاني ي ، در بعد جهاني داراي افكار و نظريات خاص بوده و ارائه دهندهسرچشمه گرفته بود

  .)59-57: 1385 ،محمدي( باشديي خود مويژه
 در يكي كه است شـده تعريف انقالب بر اساس دو ديگري گفتمان :است معتقد فوكو ميشل

 كشور از خارج يـك ديگري در و دارد نـام پهلويسـم يـا نظـام شاهنشـاهي كه است كشور داخل
 استقرار با .)70: 1385خوشروزاده، ( اسـت سياســــي غــــرب آن است و بين المللي عرصه كه

 ايران به را جهان در آن رهبري و »سياسي اسالم« عنوان ،غرب كه است ايران در سياسي نظام چنين
 بيمناكند سياسي اسالم از «ت توضيح مي دهد به شد فولر گراهامآنها همانگونه كه . دهدمي نسبت

: 1390 برزگر، و آراني خاني( »نرسد قدرت به سياسي اسالم كه دهندمي ترجيح كلّي طور به و
 :گفت نظري اظهار طي بريتانيا سابق وزير نخست تاچر مارگارتبه همين خاطر نيز بود كه  .)120

 حضور از ليكن نداريم واهمه شوروي جنگي ابزار و نظامي وسايل از 1980 دهه در ها غربي ما«
   .)72: 1381،خرّمشاد(» نگرانيم ايران انقالب اسالمي فرهنگ

 گفتمان كرده، احيا را سياسي اسالم اسالمي، انقالبكه  معتقدند اروپايي انديشمندان از بسياري
 و غرب هژموني ضد فرهنگ و نتمد يك عنوان به و بخشيده دوباره حيات را مذهب و معنويت

انديشمندان است اين ي ازجمله  شولز راينهارد. است شده نمودار سكوالر سازي جهاني فرآيند ضد
 آغازي اسالمي، انقالب كه كند مي بيان »اسالم جهان مدرن تاريخ« عنوان با خود كتاب در كه

 :است معتقد او. رودمي شمار به اسالم جهان در نفس به اعتماد از جديدي دوران براي سمبليك
 چهاردهم قرن پاياني سال يا 1399 سال با مصادف كهرا . م1979 سال در ايران انقالب پيروزي
 و احيا قرن پانزدهم قرن كه دانست واقعيت اين از سمبليك اي نشانه توان مي ،بود قمري هجري
  .)133: 1390، به نقل از خاني اراني و برزگر (بود خواهد اسالم آفريني نقش

 ازجمله - جا همه در دوباره را اسالم گرفت، صورت خدا نام به كه انقالبي در اسالمي انقالب
 مردم گرايش. بخشيد تازه روحي را مذهب و معنويت گفتمان و آورد متن به حاشيه از - اروپا در

 بشر، نياز مورد معنويتي در عرضه ايران اسالمي نهضت نواز گوش ي نغمه با معنويت به غرب
 مدرن نتمد آنچه با معنويت نوع اين وليكرد، مي توجهم ديني معنويت به را جهانيان دل و ذهن
 كه درحالي .بود دنياگرا و محور انسان مدرنيسم، .نمودمي ناسازگار بود، شده ريزي پي آن بر غرب

از . نبود شدني جدا آن از و بود آميخته هم در دين قوانين شريعت و با و خدامحور ديني، معنويت
شمار  به غرب در ليبرال دموكراسي حاكميت براي يجد تهديدي اسالمي، –گرايشهاي ديني اين رو

  .)32: 1390 زاده، شريف( رفت مي
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 دين، يك عنوان به اسالم كه شد سبب اسالمي انقالب اروپا، در اسالم غربت تمام برخالف
 ايپراكنده گرايشهاي. كند ايجاد منطقه اين مسلمانان بين يتوجه قابل همبستگي و قرابت احساس

 و بيداري نوعي از اميدواركننده اي طليعه است، گيري شكل و ظهور شرف در امروزه كه
توانست شكل پراكنده مي هايا اين گرايشام .)168: 1377 كاظمي،( آنهاست هايملّت خودآگاهي

گوياي وجود ضعف و نقصي در صدور انقالب ايران  ،تري داشته باشد و پراكندگي آنمنسجم
آنگاه  انقالب اسالمي شناخته شود؛گفتمان براي پي بردن به اين ضعف ابتدا بايد مفصل بندي . است

  .گرددها تشريح در قالب گفتمان انقالب اسالمي اين ضعف
  

   در برابر گفتمان مدرنيسم اروپاييگفتمان انقالب اسالمي . 4
حكومت مردم گرايي ديني، استقالل، مبارزه با استكبار جهاني، دفاع از محرومين و مستضعفين، 

به هم ي ، برابري و مساوات، مجموعهها، مقابله با كوخ نشينيپابرهنهت اسالمي، دفاع از ام   
ات سياسي شد كه اين دهند كه در جريان انقالب اسالمي وارد ادبياي از مفاهيم را تشكيل ميپيوسته

 ن را پارادايم اسالم سياسي ناميد؛توان آگفتمان جديد در پارادايم خاصي قابل فهم است كه مي
گفتمان  .)25-24: 1380، ايوبي( قرن بيستم را به چالش طلبيد طهاي مسلّدايمپارا ي كهپارادايم
 :اسالم گرايي مانند انديشـمندان از رمـؤثّ پـذيريتأثير علي رغـم ،سياسي انقالب اسالمي اسالم

از امام  را اثـر ري بيشترينمطهـّ مرتضـي و شـريعتي علـي ابـوالعال مودودي، البنــا، حســن
 بداعتش تمامي با گفتماني از اسالم بود كهي خميني پديدآورنده امام واقـع در. گرفته استخميني 

گفتمـان امام كه تمامي زواياي زندگي آدمي را  مركـز در .داشت اسـالم ريشهي ديرينه تسنّ در
 هرسه و ساخته نمزي عرفاني سيماي با را هر دو امام. بود ديانـت همنشين سياست گرفت،دربرمي

مهمترين  بنابراين. بــود نشــانده عمــل راهنمــايي نظريـه منزلـت در اجتمـاعي كنش در را
ي از اسالم به عنوان تلقّ ،دهدمركزي آن را تشكيل مي گفتمان انقالب اسالمي كه دالّي شاخصه
برجسته ، در آن نكه تشكيل حكومت و نظام مبتني بر دي ه قوي اجتماعي استهاي با وجمجموعه

ترين اصل از توان يكي از مهمترين و شايد محوريلذا مي .)116-115: 1391 اشلقي، عباسي( است
مباني گفتمان انقالب اسالمي را پيوند دين و دنيا دانست كه احياگر مفاهيم اسالمي مانند طاغوت، 

 كلّي طوره ب .)27: 1380، ايوبي( مسائل سياسي و اجتماعي بوده است در جايگاه شارح... جهاد و
 ديني، دولت دنيا، و دين پيوند: از عبارتند اسالمي انقالب سياسي گفتمان هايفهلّمؤ و مباني

  .)30-26: 1380 ،ايوبي( خواهي معنويت همچنين و محوري تام خدامحوري،
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 گفتمان انقالب اسالمي .1شكل 

  
 هاييپايه بر گفتماني كه. سر برآوردگفتمان انقالب اسالمي در برابر گفتمان مدرنيسم در اروپا 

 داده جامعهي اداره در نقشي ديني، شرايع و دين به و است استوار دموكراسي - ليبرال همچون
 آحاد فردي انزواي و خلوت به و رانده بيرون اجتماعي صحنه از را دين سكوالريسم،. شودنمي

 و ضوابط از خالي سكوالر، دنياي در حقوقي و اقتصادي سياسي، هايعرصه. كشاندمي جامعه
 زندگي موازين در سهمي و است فردي كامال امري غرب، دنياي در دين. است ديني قوانين

 بشري،ي جامعه گردش براي و است اجتماعي كامالً ديني اسالم، كه حالي در .ندارد اجتماعي
 مدرنيسم سياسي گفتمان هايمؤلّفه و مباني كلّي، طوره ب .)33: 1390 زاده،شريف( دارد قوانيني
 دولت دنيا، و دين جدايي: از عبارتند ،كه در تقابل با گفتمان انقالب اسالمي قرار دارند اروپايي
  .)34-30: 1380 ،ايوبي( گرايي مادي چنين هم و محوري ملّت سكوالر،

   
  گفتمان مدرنيسم. 2شكل 

جدايي دين و 
سياست

دولت 
سكوالر

انسان 
محوري

-دولت
ملت

مادي 
گرايي
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براي اينكه يك گفتمان انقالبي در  كنندبه مباني نظري كه الكال و موفه مطرح مي توجهبا 
اي و يا جهاني توفيق يافته و بتواند بازتاب يابد و در رقابتهاي گفتماني منطقه ملّيفراي عرصه

 :بايستمي ،هژمونيك شود

 استعارى  شكلى و رود فراتر ملّي تقاضاهاى و ها قرارى بى سطح آن ازي  اسطوره نظام معنايي و
 .بگيرد خود شمول بهعام وجهان

 دسترسي  خود مستلزم آن است كه نظام معنايي گفتمان انقالبي داراي قابليتي به نوبه اين امر
 .باشد ملّياعتبار در سطح فرا قابليت و

  و يا  ملّيهاي خالي فرابندي دالفراگير و مفصل ارزيهم هاينظامي از زنجيره تشكيل در
 .شمول توانا باشدجهان

 هاي سياسي داراي سوژهباشد ملّيفراي ال و توانا در عرصهفع. 

  قابت با سايرگفتمانها بر موانع ايجاد شده از سوي پادگفتمانهاربتواند در )گفتمانهاي ضد 
 . ط جهاني غلبه نمايدو گفتمانهاي مسلّ) انقالب

 قراري مخاطب را داشته باشد و يا بتواند از شرايط بيي توانايي تغيير در فضاي گفتماني جامعه
 .مخاطب جهت هژمونيك شدن خود استفاده كندي موجود در جامعه

  :پردازيممي آن در مورد گفتمان انقالب اسالميق تحقّي اينك به ارزيابي شرايط فوق و نحوه
  
  دو گفتمان ، رقابت و غيريتنمايش تخاصم گفتماني. 5

لمانان و غير مسلمانان مسي در اروپاي غربي با دو جامعهانقالب اسالمي به عنوان يك گفتمان 
تمان با گف ،شودغيرمسلمانان اروپا كه اكثريت مطلق را شامل ميي در برابر جامعه  ه است ومواج

غرب، انقالب اسالمي را كه مبتني بر اسالم است به عنوان مهمترين . مدرنيسم رقابت داشته و دارد
طور ه ب .كندغرب محسوب ميژموني فرهنگي دموكراسي و در نتيجه ه -چالش عليه نظام ليبرال

، الگو ليبرال دموكراسيهاي الگوها و ارزشي ارائه  توان گفت كه انقالب اسالمي ايران با مي كلّي
امام در برابر مفهوم انسان ساالري  .)103: 1393سيمبر، ( هاي آن را به چالش كشيده استرزشو ا

ختار مفاهيم و ساي تا آن را در همه و اومانيسم از مفهوم اهللا ساالري سخن گفت و تالش كرد
مركز گفتمان انقالبي امام،  .)69: 1387علوي سيستاني، ( ي سياسي خود اشراب كندانديشه

 .)74: 1393فتحي، ( كه در برابر انسان محوري غرب قرار داشت ها بودانساني خداگرايي همه
 - ليبرال دموكراسي ديگر عنوان به -از انقالب اسالمي و متأثّر گرايي اسالمت گرفتن شد ،درواقع

 گرايانه، اسالم مشي با و اسالمي هويت با مسلمانان .هژموني غرب را در معرض تهديد قرار داد
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ادامه  جايي تا اين و آمدند حساب به غرب استيالي براي تهديد مهمترين ،شوروي فروپاشي از پس
 اسيعب( شد ياد آينده جهاني  مناقشه عنوان به مدرنيته با اسالم جهاني  مناقشه از كه پيدا كرد
 ميان در اسالم جهان سوي از عمده جريان سهاين تخاصم خود را در قالب  .)139: 1391: اشقلي

 دولتي اسالم و المسلمين اخوان با قرائت اسالم ابي،وه اسالم :به نمايش گذاشت اروپا مسلمانان
  .)440-439: 1388 شيرغالمي،( تركيه
  

  در گفتمان مدرنيسم كاملبي قراري ناكامي در ايجاد . 6
مورد نظر براي صدور انقالب داراي ثبات بوده و داراي ي طبق منطق الكال و موفه اگر جامعه

     يكمتري براي ورود يك گفتمان در عرصهي ط باشد، زمينهيافته و مسلّيك گفتمان رسوب
و به همين ترتيب صدور و يا بازتاب يك انقالب  گفتماني در جامعه وجود خواهد داشتي منازعه

لذا در چنين . بسيار مشكل خواهد بود ،اي كه داراي يك گفتمان رسوب يافته استدر جامعه
قراري گفتماني باشيم تا فرصت بازتاب يافتن گفتمان اي نخست بايد شاهد رخداد يك بيجامعه

قراري در نقالبي يا خود اقداماتي جهت ايجاد بيبدين منظور گفتمانهاي ا. انقالبي در آن فراهم آيد
ان مانند تا از آن به عنومورد نظر ميي قراري در جامعهد بينمايند و يا مترصمخاطب ميي جامعه 

 .دفرصتي براي نفوذ استفاده كنن

در يك جامعه به طور عام  ،گفتمان انقالبيي زماني خاص، اسطورهي ممكن است در يك بازه
در اين حالت  .در آن جامعه باشد) خرده گفتمانها(هايي خاصا مقبول گروهمقبوليت نداشته باشد؛ ام

با اين وجود . خود فراهم كندي هاي گسترش گفتمان انقالبي را در جامعهتواند زمينهاين گروه مي
هاي مقبوليت عي گسترش يابد، زمينههرچه ميزان مقبوليت از سطح گروه به سطوح بزرگتر اجتما

  . كندگفتمان انقالبي و بازتاب بيشتر آن را فراهم مي وسيع تر
هاي ديگر را تحت ، گفتمانليبرال دموكراسيگفتمان مدرن اگرچه در شرايط امروز جهاني، 

اي گفتمان مدرنيسم قرار دارند ساير گفتمان ها در شرايط حاشيهو عاع خود قرار داده الشّ
   هايي هستيم كه به تضعيفها و بي قراريما شاهد بحران اام .)162- 161: 1385بهروزلك، (

ليبرال ط مدرنيسم و به تبع آن آن انجاميده است، عوامل بي قراري و بحران در گفتمان مسلّي سيطره
مركز بر دليل ته ب(از يكسو بحران معنا در دنياي مدرن  :در دو چيز دانست را مي بايست دموكراسي

از سوي ديگر چنين بحراني و ) دنيوي و كمرنگ ساختن ابعاد معنوي حيات بشري ماديزندگي 
دارد كه با نفي سوژه محوري مدرنيسم، مباني آن را زير پردازان پسامدرن نقدهاي نظريه ريشه در

ك به و با تمس قراري كامل نگشتهدچار بي ليبرال دموكراسيهنوز گفتمان مدرن  البتّه،. برندمي سؤال
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اگرچه گفتمان  .)162: 1385بهروزلك، ( باشددرصدد حفظ و تداوم سيطره ميقدرت برتر خود 
بي  يا نتوانست آن را به مرحلهام ،هايي در گفتمان مدرنيسم شدانقالب اسالمي منجر به بي قراري

 توانسته هژمونيك مداخالت طريق از مدرنيسم گفتمانت اصلي آن بود كه علّ. قراري كامل برساند
 به را واحد ديدگاه يك و سركوب را جهان از جايگزين برداشتهاي ،رسانده عينيت به بود خود را

اي از نمونه ،ايشبكه واي ات رسانهردن از ابزارهاي مختلفي چون تبليغبهره ب .كند بدل طبيعي امري
  .بوداين مداخالت هژمونيك 

  
  سازي اسطورهناكامي گفتمان انقالب اسالمي در . 7

 نظام معنايي و كه برسد بروز و ظهور شرايط به تواندمي گفتماني ،همان طور كه پيشتر بيان شد
شمول استعارى عام و جهان شكلى و رود فراتر ملّي تقاضاهاى و ها قرارى بى سطح آن ازي  اسطوره

انقالب اسالمي  گفتمان غربي،ي ميان انقالب اسالمي و مدرنيته يگفتمان رقابت در .بگيرد خود به
نظام معنايي آن،  معنويت هاي خاليپركردن دال با كه شود طمسلّ توانست گفتماندر شرايطي مي

غرب براي جبران اين ضعف ي كه رخ داد اين بود كه اتّفاقا ام. خويش را تثبيت و جهاني مي كرد
 پست. نقالب اسالمي بستهاي معنايي اراه را بر نظام خود رو به پست مدرنيسم آورد و عمالً

 فقط مدرنيسم، مباني حذف بدون و گرفت شكل مدرنيسم كاستيهاي رفع منظور به غربي مدرنيسم
 .)33-32: 1390 زاده، شريف( افزود مدرنيسم مباني به برد، مي رنج فقدانش از غرب دنياي را آنچه
 مباني با ديني معنويت ناسازگاري و سو يك از غرب دنياي در خواهي معنويت بزرگ موج

 حاكميت حفظ براي جويي چاره به را قدرت صاحبان ديگر، سوي از زمين مغرب در حاكميت
 گام خويش، پژوهشي و العاتياطّ هايآژانس براي جديد ايوظيفه تعريف با آنها. واداشت خويش
 استخدام به زمينه اين در نيز روشنفكران دانش و انديشه نيروي و برداشتند مسير اين در را نخست
 غربي روشنفكران فكري مباني با قدرت، صاحبان منافع با تضاد بر افزون ديني، معنويت زيرا .درآمد

 و نيست مهاركردني مردم، گرايي معنويت كه شد اين درست و منطقيي نتيجه. بود ناسازگار نيز
 سكوالر دنياي براي يجد خطري ديني، معنويت سويي از .بازداشت گرايش اين از را آنها شود نمي
 بيشتر گرايش اي،مقابله چنين ي نتيجه زيرا .درافتاد آشكار صورتي به آن با شدنمي كه بود غرب
ي اشاعه و نفوذ از جلوگيري براي ديگري هاي راه بايد پس بود، ديني معنويت و دين به مردم

 جلوگيري كه دريافتند نيك قدرت، مديران. يافتندمي   خويش منافع حفظ نتيجه در و ديني معنويت
 به را آن و پرداخت موج اين مديريت به بايد پس نيست پذير امكان معنويت به مردم گرايش از



  1396پاييز و زمستان ، دومي  الملل، سال اول، شمارهدوفصلنامه سياست و روابط بين                   80

 

 از برخي .)34: 1390 زاده، شريف( كرد هدايت نباشد، تضاد در ايشان منافع با كه سويي و سمت
  :كرد تعريف ذيل عناوين با توانمي را مديريت اين هايشكل

 كتمس با كه هاييشيوه بهترين از يكي: دمتعد هاي فرقه قالب در جديد معنويت اشاعه و ايجاد
 آيا ولي .بود مدرنيسم مباني با سازگار معنويتي ترويج شد،مي ممكن گرايش اين مديريت آن، به

 به را حاكمان و روشنفكران اذهان غربي، شناسان دين پژوهشهاي شد؟مي يافت معنويتي چنين
 گرايي درون به را انسان و نيست خدا از سخن آن، در كه هايي دين كرد؛ توجهم شرق اديان برخي

 آن در كه ديني. است سازگار سكوالريسم و اومانيسم با كه است يمهم مقوله اين،. كندمي سفارش
 مكتبي و بود خواهد سازگار) اومانيسم( انسان محوريت با باشد نداشته وجود خداباورانه هايآموزه

 سكوالريسم با باشد نداشته انسان بيروني دنياي براي يتوجه قابل دستورهاي و باشد گرا درون كه
 معنوي مكاتب. بود خواهد همسو ،است آن ماندن انزوا در خواهان و كشاندمي انزوا به را دين كه
 توجه مورد رو، اين از بود، مهم اين براي گزينه بهترين بوديسم، ويژه به و هند و دور خاور در
مغرب در گرا معنويت هايفرقهي فزاينده رشد .)39-34: 1390 زاده،شريف( گرفت قرار يجد 

 معنويت خواهان مردم، كه آنگاه .است بوده گرايي معنويت مديريت براي هاشيوه ترينمهم از زمين،
 مباني با كه كرد عرضه آنها به معنويتي كوشيد بايد بازداشت، خواسته اين از را آنها نتوان و باشند

 به كه هايي فيلم براي غربي فيلمسازي هايكمپاني روزافزون تمايل. نباشد تعارض در مدرنيسم
 به سينما از غرب حاكمان كه داردبرمي واقعيت اين از پرده دارند، توجه متافيزيكي و معنوي مسائل
- مي نمونه، براي. كنندمي استفاده نوپديد معنويتي توسعه براي ابزار ترين راهبردي از يكي عنوان

 وينسنتي ساخته »آيندمي كه آرزوهايي چه« ويد، پيتري ساخته »ترومن نمايش« فيلمهاي به توان
 كه كرد اشارهدارابونت  فرانكي ساخته »سبز مسير« و »آمنابار آلخاندرو«ي  ساخته »ديگران« وارد،
 توانايي حول داستان، فيلم آخرين در. ندنكمي القا را نوپديد معنويت باورهاي اي گونه به كدام هر
 و پردازدمي خوب هايانسان برخي درمان به زندان در كه خوردمي رقم پوستي سياه ماديفرا

 كه سياهپوست اين ،ماديفرا نيروي كنار در. بردمي بين از توانايي اين با را زشتي سمبل سرانجام
 ديني معنويتي نماينده كه شودمي داده نشان كشيشي ،كندمي نابود را بدي و زند مي رقم را خوبي
 امر، اين و شود، مشاهده او در تواني و باشد داشته نقشي بدي، با خوبي مقابله در آنكه بدون است،

 دين از نامي فيلم، سراسر در پوست سياه. كندمي القا ديني معنويت بر را جديد معنويت ارجحيت
 دينداري و خدا به انتساب بدون و خود به مربوط امري را خود توانايي و خوبي و آوردنمي زبان بر

  . دارد دين با ارتباط بي معنويت از حكايت همه، كه كند مي فيمعرّ
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 مبناي با كاتوليك كليساي مسيحيت اصالح: )پروتستانتيسم( شده اصالح مسيحيت ترويج
 موج با اكنون. گرفت انجام روشنگري نهضت با همگام كه بود هايياقدام نخستين از اومانيسمي

 با كه شده اصالح ديانت اين ترويج براي را راه قدرت، ارباب مديريت معنويت، به غرب گرايش
 جلب اسالمي عرفان و معنويت به مردم توجه تا كرد باز ،است سازگار غرب مدرن تمدن مباني
  .)41-40: 1390 زاده،شريف( شد انجام ايگسترده بسيار شكل به مسيحيت تبليغ همچنين. نشود

 ناسازگار غرب دنياي در حاكميت مباني با آغاز در دين اين از آنچه: اسالم سكوالريزاسيون
 صاحبان. شودمي شناخته دين شرايع عنوان با كه است نبايدهايي و بايد همان يا ايدئولوژي است،
 دين، از بخش اين زيرا ديدند،مي خويش منافع با تضاد در را دين مهم بخش اين هميشه قدرت
- مي رو اين از كرد، خواهد مخالفت نامشروع، قوانين با و تابدبرنمي را ليبراليسم گري اباحي

 دين نام با مخالفت بدون شريعت، با مقابله گاه. شوند آن قتحقّ از مانع افتاده، در آن با كوشيدند
 كوچك را دين آن، با مخالفت ابراز بدون و دين نام حفظ با آنان كه شكل اين به گيرد؛مي صورت

 دين كردن سكوالريزه به شيوه اين از .كنندمي محدود معنويت و بيني جهان بخش به و سازندمي
 و شودمي زوال و انحطاط دچار و منتقل جامعهي حاشيه به دين آن، طي در كه جرياني. شودمي ياد

 جريان غربي، معاصر شناسان جامعه برخي تعبير به. يابد مي كاهش نفوذش و سيطره قدرت،
 سكوالريزه آن، به كه است اي پديده زندگي،ي صحنه از دين راندن بيرون و دين شدن خصوصي

 دخالت زندگيي شيوه و حكومت سياست، اقتصاد، در دين كه معنا اين به گويند؛مي دين شدن
 زندگي، متن و جنگ صلح، طالق، تحصيل، ازدواج، ارزشگذاريها، اجتماعي، روابط در و كندنمي

 در خويش، دنياي در را اسالم كوشيدند يجد تالشي در غرب حاكمان. ندارد نفوذي و حضور
  .)43-42: 1390 زاده، شريف( باشد نداشته ايشان منافع با منافاتي كه سازند محدود قالبي و اندازه
  

  گفتمان انقالب اسالمي بودنندر دسترس و معتبر . 8
 دو وجود ،استعاري فضاي خلق به نياز بر عالوه ،اجتماعي رتصو به اسطوره يك تبديل براي

در  الكال .)356: 1388 شيرازي، پوزش و كسرايي( است الزم بودن معتبر و بودن دسترس در شرط
حفظ و بازتوليد خود تواند به گفتماني در شرايط بحراني مي :ها معتقد استتقابل بين گفتمان

 ،در دسترس بودن بدان معناست كه در فضاي بحراني .برخوردار باشد بپردازد كه از اين دو ويژگي
ها چنين ويژگي مستلزم وجود زمينه .ك جويندتوانند آن را بيابند و بدان تمسكنشگران اجتماعي مي

كنشگران در صورتي . ستكنشگران اي هايي از گفتمان در دسترس با هويت رسوب شدهو ريشه
هاي كنند كه آن را معتبر نيز بدانند يعني از بين وضعيتك ميتمس ،هاي در دسترسبه گفتمان
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 .)164- 163: 1385 لك، بهروز( بحران بيابند موجود فقط آن گفتمان را پاسخگوي نياز خود و حلّ
ط در هژموني گفتمان مسلّ گفتمان انقالب اسالمي نتوانست:توان گفت به اين مطالب مي توجهبا 

به ويژه اروپاي  -	اروپاي چرا كه اين گفتمان در جامعه  ن شود؛اروپا را بشكند و خود جايگزين آ
 گفتمان آن مفاهيم و اتادبي يعني نه ؛بودبرخوردار ن در دسترس و معتبر بودناز دو شرط  -غربي

 تريندسترس در عنوان به هاسوژه اذهان در غيراسالمي قابل فهم است و نهي براي اين جامعه
از سوي  .مي شود شناخته بحران شرايط و مشكالت از رهايي و موجود گفتمان براي جايگزين

لذا  .اروپا سازگاري نداردي جامعه بنيادين اصول گفتمان انقالب اسالمي با پيشنهادي اصول ديگر
تلخ پيوند دين و سياست را داشته ي ها تجربهقرن ،اروپاي جامعه  .فاقد ويژگي معتبر بودن است

 عالوه بر اين .رو سكوالريسم جزو بنيادين اين جامعه شده و رهايي از آن آسان نيست ، از ايناست
 فرهنگي، و فكري مذهبي، عميق شكافهاي داراي و ناپذيرا محيطي جوامع، اين آحاد بيشتر ميان در

با  .)124: 1390و برزگر،  آراني خاني( دارد وجود اسالمي انقالب با...  و نژادي اقتصادي، زباني،
گفتمان انقالب اسالمي در رقابت خود با گفتمان مدرنيسم  :توان گفتبه اين دو ويژگي مي توجه

ي شانس بيشتري براي بازتاب دارد تا يك جامعه ،صرتركيه يا م :اسالمي نظيري در يك جامعه
  .غيراسالمي نظير اروپا

  
  از سوي گفتمان مخالف حاشيه راني برجسته سازي و. 9

انقالب  گفتمانهاي ضدي رقابتهاي گفتماني و مواجهه تأثيرعامل ديگري كه نياز به تشريح دارد 
الكال و  ضيح اين مسايل نخست بايد به نگاهدر تو. جهاني در بازتاب انقالب است يدر عرصه

خواهند به بعد از جهان را كه نمي 1»پسا سياسي«موفه برداشت  ي جهاني پرداخت؛موفه به عرصه
به چالش كشيده و معتقد  ،اذعان كنند »امر سياسي«ي سازندهسياست به عنوان جزء بري خصمانه

نه تنها  ،توان سياست را بر حسب مفاهيمي مانند اجماع و آشتي تعريف كردر كه مياين تصو :است
به نظر او اشتياق به جهاني كه . باشدك مياشتباه است، بلكه از لحاظ سياسي خطرنا به لحاظ نظري

 .)10: 1391موفه،( معيوبي است مبتني بر مقدمات و مفروضات ،پيروز شده باشد» آنها/ما«بر تمايز
يابي گفتمان انقالبي در هويت» غيرِ سازنده«توان گفت كه گفتمانهاي رقيب به عنوان در اينجا مي
آنها ضرورتاً /ماي رابطه البتّه. است» آنها«مستلزم وجود» ما«گيري كه شكلكنند؛ چرانقش ايفا مي

    لدشمن مبد/دوست ياين رابطه زماني به رابطه. مبتني بر تخاصم و آنتاگونيسم نيستي رابطه

                                                            
1. post-political 
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كنند و به را تهديد مي» ما«اي به تصوير كشيده شوند كه گويي هويت به گونه» آنها«شود كه مي
موفه معتقد است كه به جاي تالش  .)23- 22: 1391موفه،( ديده شوند» ما«ي هستيمثابه تهديدكننده

هاي بايست حوزهي آشتي ميان منافع و ارزشهاي متعارض، ميبراي ايجاد نهادهاي ايجاد كننده
مختلف  هاي سياسي هژمونيكعمومي پيكارگرايانه و آگونيسمي را ايجاد كرد تا در آن انواع پروژه

به نظر موفه هنگامي كه كانالهايي وجود ندارند تا  .)11: 1391موفه،(بتوانند با هم پيكار كنند
ل كنند تا در شكبگيرند، اين منازعات تمايل پيدا مي) آگونيسمي(منازعات گفتمانها شكل پيكار

چ انقالبي توان گفت كه هيبر اين اساس مي .)13: 1391موفه،(ظاهر شوند) آنتاگونيسمي(خصمانه
لذا هر انقالبي پس از وقوع در مواجهه با  .استعاري كامالً جهاني ايجاد كند تواند يك فضاينيز نمي

كند و در رقابت، پيكار و بعضاً آنها را بر قرار مي/ماي رابطه  ،محيط پيراموني و گفتمانهاي رقيب
  . گيردتخاصم با آنها قرار مي

دشمن، /آنتاگونيسميِ دوستي ساير گفتمانها رابطه گفتمان انقالبي باي اين كه رابطه
اي آگونيسمي، وابسته پادگفتمان باشد يا رابطه/گفتماني انقالبي و به عبارتي ديگر رابطه ضد/انقالبي

به اهداف گفتمان انقالبي و ميزان احساس خطري دارد كه گفتمانهاي رقيب از گفتمان انقالبي پيدا 
به  ،قراري باشنداي و جهاني به خصوص هنگامي كه خود دچار بيمنطقه طگفتمانهاي مسلّ. كنندمي

ي ات آن را در حيطه تأثيرپردازند تا منظور حفظ هژموني خود به مخالفت با گفتمان انقالبي مي
ي لذا اين گفتمانها براي اينكه مانع از نفوذ و گسترش گفتمان انقالبي در حوزه. خود محدود سازند
كنند تصويري دشمنانه و شرور از گفتمان انقالبي بسازند تا مانع از سعي مي ،نفوذ خود شوند

گفتمانهاي انقالبي عمدتاً يا  ،در مقابل. نفوذ خود شوندي بازتاب يافتن گفتمان انقالبي در حوزه
اي و يا قائلند و يا براي حفظ خود در مقابل گفتمانهاي رقيب منطقه ملّيبراي خود رسالتي فرا

اي آنتاگونيستي با آنها بسازند تا با ايجاد يك دشمن خارجي در حفظ كنند رابطهعي ميجهاني س
م اخير با قدرت گيري اسالي در چند دهه .ق شوندموفّ ،شكل گرفتهي نظام معنايي گفتمان تازه

ف جهان اسالم و به ش كرده با برجسته سازي نقاط ضعر از انقالب اسالمي، غرب تالثّسياسي متأ
   .ت آن، هژموني خويش را تداوم ببخشداط قوراندن نق حاشيه

ترش اسالم به گس يملتاريخي دارد و عكس العي هاسالم هراسي در جهان غرب ريشي سابقه
ا از اواخر قرن بيستم و به ويژه اسالم دچار انفعال و ركود شد ام ،هر چند در دوران جديد .باشدمي

ن در غرب در ابعاد احساس ترس از اسالم و مقابله با آ داًمجد ،با پيروزي انقالب اسالمي ايران
 و استكبارستيزي يكسو، از اسالمي انقالب اساسي اصول .)106: 1387امينيان، ( جديدي آغاز شد

سوي از اسرائيل رژيم با آشكاري مبارزه و اجتماعي و سياسي مكتب عنوان به اسالم يافتن يتاهم 
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 عالوه. كرد تبديل يجد تهديد و بالفعل خطر نوعيبه  غربي دول طرف از را اسالمي انقالب ،ديگر
 عامل منطقه، اين در فزاينده خواهي اسالم و جويي هويت مسلمانان، جمعيت سريع رشد آن، بر

 و منتخب هويت براي جانشيني را مسلمانان آنان چراكه شد؛ غربي اروپاي براي مضاعفي وحشت
    و اسالمي انقالب با مقابله ،بدين ترتيب .كردند محسوب خودي جامعه عمومي سياستهاي

 قرار كار دستور در بيشتري تشد با غربي اروپاي ازجمله سكوالر، جهان سراسر در آن هايبازتاب
 با - آن از پس چه و تحميلي جنگ در چه -نظام اين براندازي يحتّ و فشار مهار، تهديد،. گرفت
 ايران هراسي، اسالم هايپروژه اروپا خاك داخل در و شد اتييملع كشورها اين از برخي حمايت
نچه آ .)136: 1390 برزگر، و اراني خاني( خورد ديكل مسلمانان) ادغام( همانندسازي و هراسي

ايران اسالمي از يك . ايدئولوژي انقالب ايران بود ،ساختتر مييغرب را در اين كار جد
بي ي بود كه مي توانست خيلي زود جاي خود را در جامعهايدئولوژي گسترش يابنده برخوردار 

بنابراين در  .)196: 1389شريعتي نيا، ( يژه مهاجران و پناهندگان باز كندبو ،غربي روح و خسته
هاي مشابه اسالم ايراني در حركتي جديد و در كنار معنويت جديد و مسحيت اصالح شده نسخه

 سازي مسلمانان اروپايي انجام شد هايي در جهت ليبرالبرنامهدر اين نسخه . اروپا ساخته شد
اجتماع و ي ناخوشايند قلمداد كردن حضور اسالم در عرصه .)304-303: 1390مجيدي و صادقي، (

 .)139: 1391مجيدي و صادقي، ( زي جريان اسالم هراسي ليبرال استمفروض مرك ،سياست البتّه
به هدفي  ،هدف هژمونيك سازي الگوي سياسي ليبرالبه اين ترتيب عادي سازي اسالم هراسي با 

در اين راستا  .)113: 1386مرشدي زاده و هشجين، ( گرديدغربي تبديل ي راهبردي براي جامعه
ناكارآمدي اقتصادي، تروريسم اسالمي و نقض حقوق بشر  :توان به برجسته كردن مقوالتي چونمي

ط كشورهاي اروپاي غربي اشاره كرد كه تالي آن به در كشورهاي اسالمي به ويژه ايران اسالمي توس
  .باشدحاشيه راندن گفتمان انقالب اسالمي مي

  
  فراگير ارزيهاي همو تشكيل زنجيره ملّيهاي خالي فرابندي نشانهمفصلناكامي در . 10

گيرد؛ هرچه هاي خالي شكل ميهر گفتمان انقالبي بر اساس مطالبات اجتماعي پايه و نشانه
    اند با مطالبات اجتماعي و گيري گفتمان انقالبي شدهاجتماعي پايه كه موجب شكلي مطالبه
هاي خالي آن داراي خصلت هاي خالي در ساير مناطق يكسان باشد و به عبارتي ديگر نشانهنشانه
اجتماعي ي مطالبهالمثل اگر في ن انقالبي بيشتر خواهد بود؛يابي گفتماباشد، قابليت بازتاب ملّيفرا

از آنجا كه اين مطالبات و  ،هاي خاليِ موجد انقالب فرانسه را آزادي و برابري بدانيمپايه و نشانه
لذا گفتمان انقالب فرانسه قابليت  اند،هاي خالي در ساير نقاط جهان نيز بعضاً وجود داشتهنشانه
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مقابله با استبداد داخلي و مداخالت  ،اجتماعي انقالب ايراني مطالبه . بازتاب بسياري يافته است
اين مطالبه در اروپا كه نظام هاي سياسي دموكراتيك را تجربه مي كرد . ويژه آمريكا بوده خارجي ب

لذا قابليت گفتماني انقالب . وجود نداشت ،خارجي در امور خود رها بودي و از هرگونه مداخله
  . نظر ضعيف بودايران براي بازتاب پيدا كردن در اروپا از اين م

ارزي همانگونه كه الكال در تشكيل مطالبات مردمي و انقالبي، تبديل منطق تفاوت به منطق هم
اي توان گفت كه براي آنكه يك گفتمان انقالبي بازتاب گستردهدر اينجا نيز مي دانست،را الزم مي

از طريق اعمال هژمونيك و  ارزي را در دستور كار خود قرار دهد و بتواندبايست منطق هممي ،يابد
عي از متنوي ارزي فراگير و يك ذهنيت انقالبي عمومي، مجموعههاي همبا ايجاد نظامي از زنجيره
تقويت مبارزات دموكراتيك، مستلزم گسترش : الكال و موفه معتقدند كه .مطالبات را شامل شود

هاي هم ارز ميان مبارزات ضد ديبنمفصل ،براي نمونه. ارزي به ديگر مبارزات استزنجيرهاي هم
گرايي و ضد نژادگرايي، نيازمند نوعي ساختمان هژمونيك است كه در داري، ضد جنسسرمايه

انسجام هريك از مبارزات باشد چه بسا شرط ادغام و ،نشرايط معي. ... لذا منطق هم ارزي، درحد 
آنها هريك از اين مبارزات شكل  اعالي پيامدهايش، به محو استقالل فضاهايي اشاره دارد كه در

آنها  يشود بلكه به اين دليل كه همهاي منقاد ديگري ميگيرند؛ نه ضرورتاً به اين دليل كه مبارزهمي
الكال و ( شونداي يگانه و غير قابل تفكيك ميارزي از مبارزهبه بيان دقيق كلمه، نهادهاي هم

رف نظر از مبارزه با استبداد و استكبار، مطالبات در گفتمان انقالب اسالمي ص .)280: 1393موفه،
ديگري ازجمله مخالفت با نژادگرايي، مخالفت با سرمايه داري و مخالفت با جنسيت گرايي بود كه 

 اتّفاقفانه اين سا متأتوانست خريداراني در اروپا بيابد؛ امهم ارزي ميي در صورت تشكيل زنجيره
  .نيز نيفتاد

  
  گفتماني انقالب اسالمي در اروپارقباي . 11

گذاري اصلي را در ميان تأثيرسه جريان عمده از سوي جهان اسالم، بازيگري و  كلّيبه طور 
ابيت كه از سوي دولت سعودي تبليغ و حمايت مي شود و توانسته ل، وهاو: مسلمانان اروپا دارند

كمتر شهر مسلمان نشين در اروپا را  .داي در مساجد و مراكز اسالمي اروپا كسب نماينفوذ گسترده
شود كه از تخمين زده مي .ال نباشدتوان يافت كه در آن مسجد يا مركزي وابسته به سعودي فعمي

ابيت در نقاط وهي ميليارد دالر جهت پيشبرد و توسعه 87تاكنون، دولت سعودي  1973سال 
 تأسيس ،»االسالمي العالم رابطة« وسيع تشكيالت. هزينه كرده استمختلف دنيا از جمله اروپا 
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انقالب  اصيل مفهوم ماهيت ،اسالم اصيل ينسخه يمنزله به ابيتوه ترويج تسنن، اهل مساجد
  .)36: 1382 برزگر،( نعي بر سر راه آن ايجاد كرده استوارونگي و ما نوعي دچار را ايران

ا در گذر وارد اروپا شد ام ،ميالدي 50 ي تي از دههدوم، جريان اخوان المسلمين كه به طور سنّ
شود و به مالي ميي هاي خود فاصله گرفت و اكنون از سوي كويت و عربستان تغذيهزمان از آموزه

اين جريان با داشتن امتيازاتي چون جذب اعتبارات  .ها قرار گرفته استعي در خدمت آننو
اين جريان با . روپا كسب كرده استي را در سراسر اخارجي و سازماندهي قوي، موقعيت خاص

و بعدها اقدامات تروريستي عمالً راه نفوذ انقالب ايران در ميان  سنّي - دامن زدن به شكاف شيعه
 .)45 ـ 52: 1387 ،خرّمشاد( ي بدي از اسالم در اروپا ترسيم كردمسلمانان را مسدود كرد و چهره

ي در چارچوب نهادهاي رسمي با هدف تغذيهسوم، اسالم دولتي تركيه كه از سوي دولت تركيه و 
ن است كه مذهب به قلمرو زندگي شخصي هدف اي. شودمي ديني مسلمانان ترك در اروپا حمايت

اين الگو نيز به  .محدود گردد و الگويي احتمالي براي مسلمانان داخل تركيه ايجاد نشود مسلمانان
سايكلي براي انقالب اسالمي ايران تبديل شد و براي اروپاي خسته از عصر حاكميت بديلي جد، 

روشن است كه الگوها و جريانات مزبور تهديدي . في كردمعرّ ،الگوي ايران را تكرار يك تجربه
اگر در بر اين اساس بايد گفت . روندبراي الگوسازي و الهام بخشي جمهوري اسالمي به شمار مي

 جمهوري اسالمي يك چالش خواهد بودبراي  ،ب حاكم شودالم منفعل يا متعصاروپا، اس
    .)445-439: 1388شيرغالمي، (

  
  نارسايي در نقش سوژه هاي انقالبي در صدور انقالب. 12

هاي تبليغ، برجسته و شيوه) هاي سياسيسوژه(نقش رهبران و سياستمداران ،در شرايط انقالبي
ن رهبران و نمايندگان يمادآفرين و نهاي شورمردم از راه سخنان و بيانيه ،در بسياري از مواقع. است

  .پردازندها آشنا شده و به طرفداري يا مخالفت با گفتمان انقالبي ميو حامالن گفتمانها با انقالب
نده نيز اق و آفرينهاي خلّاند، سوژهگيريها در حال شكلزماني كه در شرايط بحراني، اسطوره

كسوف سوژه و انحالل ي تبلور اسطوره و عينيت يافتن گفتمان، لحظهي شوند؛ ولي لحظه ميپيدا 
داشت كه  توجهبايد . يابداي كاهش ميدر اين صورت سوژه به موقعيت سوژه. آن در ساختار است

 بيند و هر فرد در شرايط عادي درهايي را براي افراد تدارك ميهر گفتمان موقعيت ،در اين نظريه
اين موقعيتها ناپايدارند و فرد از راه  ،شود؛ ولي در شرايط بحرانيمي» گذاريموقعيت«اين موقعيتها 

در واقع در . كندتغيير در گفتمانها امكان فرار از جبر ساختاري و بازسازي موقعيت را پيدا مي
گيرد و از يم مياحي گفتماني ويژه تصمي طرّشرايط بحراني، اين فرد است كه براي گزينش و يا حتّ



  87                            ي گفتماناروپا بر اساس نظريه به ايران اسالمي آسيب شناسي صدور انقالب
 

 
 

ها به عنوان يك قراريرهبران و انديشمندان بزرگ در بي. كنداين راه در بازسازي جامعه دخالت مي
        رساننداي جديد ياري ميكنند و به آفرينش جهان و جامعهظهور مي» كارگزار مستقل«
هاي سوژه بازتاب يافتن گفتمان انقالبي نيز فرآيندبه همين ترتيب در  .)33: 1389زاده،حسيني(

. كنندي ايفا مينقش مهم ،در نقش رهبران و كارگزاران انقالبي) كنندهلمفص هايسوژه( سياسي
هاي سياسي آن با زبان و شرايط جهاني آشنايند و قادرند با زباني ساده هاي انقالبي كه سوژهگفتمان

  جهاني بپردازند و  اي ومنطقه ارزشهاي انقالب به مخاطبان و بدون واسطه به انتقال آرمانها و
در بازتاب دادن به  ،مخاطب به سمت خود جلب نمايندي هاي سياسي و مردم را در جامعهسوژه

ط در در اين حالت رهبران انقالب بايد بتوانند گفتمان مسلّ. انقالب، توفيق بيشتري خواهند داشت
مخاطب يافته و ي ها و رهبراني همسو در جامعه بكشانند و سوژهمخاطب را به چالش ي جامعه 

ي كه انقالب ايران در يكي از مشكالت جد. آرمانهاي انقالبي را از طريق آنها در جامعه تبليغ نمايند
ماجراي قتل سلمان رشدي و فتواي معروف امام  ،مسير صدور خود به اروپا با آن مواجه شد

روپايي با مانور دادن بر فتواي صادر شده و مخالف دانستن آن با كشورهاي ا. بود) ره(خميني
تالش نمودند تا آفرينش هاي معنايي انقالب اسالمي در اروپا را تحليل  ،ليبراليي هاي جامعهارزش
اي سنگين ايجاد شده در اين باره عمالً مانع از آن گرديد تا رهبران انقالب تا فضاي رسانه. برند

لذا . في كنندها و ارزش هاي انقالب خود را به مخاطب معرّآرمانكه ت بيابند سال ها بعد فرص
لم عدالت، برابري، برادري، آزادگي، مبارزه با ظ :انقالب اسالمي همچون شناور هاي دال بسياري از 

   .معناي خود را از دست دادند ،ر از اين فضاثّمتأ... و ظالم، استكبارستيزي و
  

   گيرينتيجه
 نيازهاي و هاخواسته از بسياري نيست، اسالم جهان به محدود اسالمي انقالب بازتاب و صدور

 طلبي، آزادي خواهي، عدالت :نظير هايي خواسته .است مشترك اسالم جهان با مستضعفان جهان
آنگونه  با اين حال انقالب اسالمي نتوانست . ...و خواران جهاني سلطه از رهايي و جويي استقالل

گفتمان انقالب اسالمي در ميان مسلمانان اروپا با  در اروپاي غربي بازتاب يابد؛ رفتانتظار ميكه 
ه موضع ست و نتوانستخواني مواجه ااسالم وهابي، اسالم تركي، اسالم ا :جريانات بديلي نظير

اين وضع درخصوص غيرمسلمانان بدتر است و گفتمان انقالب اسالمي  .برتري نسبت به آنها بيابد
با اين حال انقالب . تثبيت برساندي خود را به مرحلهم اعتبار و عدم دسترسي نتوانسته دداليل عه ب

به اين معنا كه اين دولتها جهت مهار  گذار باشد؛تأثيراسالمي توانست بر سياست دولتهاي اروپايي 
ته اسالم هراسي و ايران هراسي پرداخته و تالش كردند با برجس :به سياستهايي نظيرانقالب اسالمي 
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 ز اسالم به نمايش گذارند و به اينميزي اي خشونت آجهاد در اسالم سياسي، چهره سازي دالّ
  سركوب و به حاشيه رفتن به معناي پايان رقابت و جايگزيني . ترتيب آن را به حاشيه ببرند

و به چالش كشيدن ، گفتمان انقالب اسالمي هم چنان از فرصت اسطوره سازي نيستها گفتمان
توان به پتانسيل مي هااين فرصتي از جمله  .هژموني مدرنيسم در اروپاي غربي برخوردار است

در اين ميان  البتّه. گرايش غرب به معنويت اشاره نمودرشد اسالم خردگرا در اروپا و  يگسترده
، اسالم ط غربوجود جريانات بديل اسالمي، مديريت معنويت توسهايي نيز وجود دارد كه چالش

  .آنهاستي ازجمله انديشه هاي پست مدرنبرخي هراسي، ايران هراسي و 
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