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   چکیده
ي فراملــی و هــابعــد ملــی و ســرزمینی داراي بازتابها عالوه بر انقالب

طور عــام ها بــهپردازي در  مورد این بعد از انقالبجهانی هستند. نظریه
طور خاص کمتر مــورد توجــه بــوده و در مورد انقالب اسالمی ایران به

در پــی  الکالئو وموفاست. این مقاله با استفاده از نظریه تحلیل گفتمان 
توجه به این بعد بوده و در صدد است به این سؤال پاســخ دهــد کــه از 

، قابلیــت و نحــوه بازتــاب یــافتن یــک الکالئو وموفمنظر تحلیل گفتمان 
گفتمان انقالبی همچون انقالب اســالمی ایــران بــه چــه عــواملی وابســته 

 توان گفت که براي فهم قابلیــت وهاي این مقاله میاست؟ بر اساس یافته
بایست به عواملی چون: نظــام نحوه بازتاب یافتن یک گفتمان انقالبی می

معنایی گفتمان انقالبی، قابلیت اعتبار و قابلیت دسترسی گفتمان انقالبی، 
ارزي فراگیر، سطح استعاري و فراگیر توانایی آن در تشکیل زنجیره هم

ی و هــاي جهــانهــا و رقابتبــودن اســطوره گفتمــان انقالبــی، پادگفتمان
   .شرایط گفتمانی جوامع مخاطب توجه نمود

 .الکالئو وموفگفتمان، انقالب، بازتاب، تحلیل :واژه کلید

   2/11/1394 تأیید خیتار                                  27/9/1394 افتیدر خیتار
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  مقدمه

کننــد داراي ها عالوه بر تغییراتی که در عرصه سرزمینی و یا ملی خود ایجــاد مــیانقالب

المللــی هســتند، نــه هایی بــینها پدیدههایی فراملی نیز هستند. اساساً انقالبتأثیرات و بازتاب

تــر از شوند، بلکــه حتــی مهــمفقط به این دلیل که غالباً باعث منازعه نظامی میان کشورها می

هــاي ی ایــدهیابنــد. وقتــها و اهدافشــان بــه سراســر جهــان انتشــار مــیآن، به این دلیل که ایده

-هــا مــیشــوند، ایــن ایــدهها جذبشان مــیکنند و ملتانقالبی به کشورهاي دیگر سرایت می

ها را، بــا اهــدافی مشــابه، ها کمک نمایند و امواج جدیدي از انقالبتوانند به پیشبرد انقالب

و  توان در گستره دامنــه انتشارشــان،هاي انقالبی را میخلق کنند. از سویی دیگر قدرت ایده

» پــلاســکاچ). «221: 1392در تأثیرشان بر منازعات انقالبی چند جانبه مشاهده نمــود (کــاتز،

هاي اجتماعی تنهــا بــه لحــاظ ملــی داراي اهمیــت نیســتند، در برخــی معتقد است که  انقالب

 شــوندالمللــی میهاي بزرگ بینها و خواستها باعث رشد الگوها، اندیشهموارد این انقالب

هــا نــه تنهــا بــر افکــار ســایر نیــز معتقــد اســت کــه انقالب» هرماســی). «20: 1389پل،(اسکاچ

گذارند بلکــه بــر کشــورهایی یر باشند، اثر میالگوپذها خواهند از انقالبکشورهایی که می

هــاي اجتمــاعی، هاي انقالبی مخالفند نیز تأثیر دارند. ویژگی شــناخته شــده انقالبکه با ایده

نیــز معتقــد » فــرد هالیــدي). «20: 1389ر ماوراء مرزها است(اســکاچپل،حاکی از تأثیر آنها د

المللی هستند، چه از حیث علــت و چــه از نظــر ها قبل از هر چیز وقایعی بیناست که: انقالب

المللــی آن ها و آثار و نتــایج بــینوسیله پیروزي انقالبمعلول،... دنیاي امروز تا حد زیادي به

). عبــارات فــوق بــه خــوبی مبــیّن اهمیــت بازتــاب 13: 1378شــکل گرفتــه اســت (هالیــدي،

ها و تأثیرات آنها در عرصه جهانی هستند بــا ایــن وجــود ایــن بعــد از ابعــاد المللی انقالببین

پردازي کمتــري در عرصــه فهــم و تبیــین آن صــورت انقالب کمتر مورد توجه بوده و نظریه

الملل؛ فــراز و فــرود شــش قــدرت ینانقالب و سیاست ب«گرفته است. فرد هالیدي در کتاب 

بــه » انتشار امواج انقالبی«و مارك کاتز در مقاله » المللانقالب و روابط بین«و مقاله  »بزرگ

هــاي بازتــاب نظریــه«اند. در ایران نیز دکتر ابراهیم برزگر در کتاب این موضوع توجه نموده

زمینــه مبــادرت ورزیــده و دکتــر بــه ارائــه چنــد نظریــه در ایــن » جهانی انقالب اسالمی ایران

ســعی » هــاي انقــالب اســالمی ایــران در رویکــرد نظــريبازتاب«باقر خرمشاد در مقاله محمد

هــا بپــردازد. در ایــن راســتا ایــن مقالــه نموده است به ارائه یک نظریه پیرامون بازتاب انقالب

موضوع توجه  مندي از کارهاي انجام شده، در صدد است از منظري دیگر به اینضمن بهره

ارائــه نمایــد. در ایــن گــام » هاتحلیل گفتمانی بازتاب انقالب«کند و مقدماتی نظري را براي 
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شــود تمرکز بر کارآیی روش تحلیل گفتمان در تبیین نظري بازتاب انقالب است و سعی می

هــایی همچــون انقــالب اســالمی ایــران را مبانی نظري و روشی براي تحلیل بازتــاب انقــالب

وان یک گفتمان فراهم آورد. تحلیــل بازتــاب انقــالب اســالمی ایــران از منظــر کالمــی، عنبه

گــران انقــالب فــراهم هاي خاصی را براي تحلیــلها و زمینهفقهی، سیاسی و یا اقتصادي، افق

هــاي کند و به همین ترتیب تحلیل آن به مثابه یک گفتمان نیز اقتضــائات روشــی و زمینــهمی

عنوان یک گفتمان انقالبــی از راهم خواهد نمود. انقالب اسالمی ایران بهاي را فتحلیلی ویژه

المللــی بــوده هــا و پیامــدهاي تأثیرگــذاري در عرصــه بــینبدو پیروزي تاکنون داراي بازتاب

انــداز مطلــوب رســیدن ایــن است. در ایــن میــان نکتــه مهــم آن اســت کــه تــداوم و بــه چشــم

ورد بررســی قــرار گیــرد تــا بــا نگــاهی جــامع و چنــد ها از منظرهاي متعدد و متنوع مــبازتاب

وجهی بتوان آن را به جایگاه مطلوب رساند. از این منظر ایــن مقالــه از منظــري گفتمــانی بــه 

طور خــاص پرداختــه و زمینــه را بــراي تحلیــل بازتــاب انقــالب ها بــهموضوع بازتاب انقالب

  نماید.اسالمی ایران از منظر تحلیل گفتمان فراهم می

تــوان از نظریــه تحلیــل گفتمــان این اساس سؤال اصلی این مقاله آن است که: آیا مــیبر 

هــا بهــره بــرد؟ و بــه عبــارتی براي فهم قابلیت و نحــوه بازتــاب یــافتن انقالب الکالئو وموف

دیگر: قابلیت یک گفتمان انقالبی براي بازتاب یافتن به چه عواملی وابسته است؟ بــه منظــور 

این مقاله ابتدا به اختصار به توضــیح نظریــه گفتمــان و تحلیــل گفتمــان  پاسخ به سؤال اصلی،

پرداخته و سپس مفهوم انقالب را در اندیشه آنان بررســی نمــوده و در ادامــه  الکالئو وموف

عنوان یک روش براي فهم نحوه و را به الکالئو وموفنحوه کاربست نظریه تحلیل گفتمان 

  هد. دها شرح میقابلیت بازتاب انقالب

  نظریه تحلیل گفتمان-1

یک پدیده تنها از طریق گفتمان قابل فهــم اســت و هــر گفتمــان تحلیل گفتمان، از منظر 

ها بــه آورد. بنابراین گفتمانپیامدهاى خاص اجتماعى را نیز به دنبال می ،عالوه بر فهم پدیده

شــود و ســاخته مــىبخشــى یند معناآدهند و جهان اجتماعى در نتیجه همین فرواقعیت معنا مى

زبان صرفاً گذرگاه انتقال اطالعات و بازنمــایى  ،به عبارت دیگر، در این نظریه .کندتغییر مى

کنــد. سازد و معنــادار مــىصرف واقعیت نیست، بلکه ماشینى است که جهان اجتماعى را مى

تغییــر  ،ها هســتند و تغییــر در گفتمــانها و روابط اجتماعى نیز محصول زبان و گفتمانهویت

در جهان اجتماعى را به همراه خواهد داشت و نزاع گفتمانى بــه تغییــر و بــاز تولیــد واقعیــت 

شود. همچنین ایــن نظریــه بــر تــاریخى و فرهنگــى بــودن هویــت و دانــش اجتماعى منجر مى
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ایــده کلــی نظریــه گفتمــان ایــن اســت کــه  ).182: 1383زاده،(حســینی کندانسانى تأکید مى

تواننــد بــراي همیشــه تثبیــت گاه نمیهرگز تام و تمام نیستند. معانی هیچ هاي اجتماعیپدیده

هاي همیشــگی اجتمــاعی بــر ســر تعــاریف جامعــه و راه را بــراي کشــمکش ،شوند و این امر

 ،گران گفتمــانگذارد که خود تأثیرات اجتماعی به همراه دارد. وظیفــه تحلیــلهویت باز می

تثبیــت معنــا در تمــامی ســطوح امــر اجتمــاعی  هــا بــر ســرنشان دادن جریــان ایــن کشــمکش

ــپس،است ــا رویکردهــاي مختلــف توســط ). 54: 1389(یورگنســن و فیلی ــل گفتمــان ب تحلی

 الکالئــو ومــوفدر ایــن بــین در حــوزه علــوم سیاســی متفکران گوناگون مطرح شده است. 

اســاس ایــن  ). این مقاله بر182: 1383زاده،اند(حسینیترین نظریه گفتمانی را ارائه کردهمهم

  شود.پردازد لذا در ادامه به اختصار به تشریح آن پرداخته مینظریه به تبیین موضوع می

  الکالئو وموفنظریه تحلیل گفتمان -1-1

 ،کنــدگفتمــانى متمــایز مــى هــاينظریــهرا از ســایر  موفو  ئوگفتمانى الکال نظریهآنچه 

اســت. آنهــا بنــا بــر مبــانى  ى گفتمــان از حــوزه فرهنــگ و فلســفه بــه جامعــه و سیاســتتســرّ

گرایانه و زبان شناسانه خود نگرشى جدید و بحث برانگیــز را در علــوم اجتمــاعى پساساختار

 دهنــدهاى اجتماعى سرایت مىهاى زبانى و گفتمانى را به همه حوزهکنند و مقولهمطرح مى

هاي ر از اندیشهمتأث پردازي خود عمدتاًدر نظریه موفو  ئوالکال ).194: 1383زاده،(حسینی

ســاختارگرایى شناسی متأثر از ســاختارگرایى آلتوســر و پســاآنتونیو گرامشی  و در بعد روش

براي  بیان نظریــه خــود از آنهــا  موفو  ئوترین مفاهیمی که الکالمهم هستند.دریدا و فوکو 

هــم  مرکــزى، زنجیــره نشــانهبنــدى، گفتمــان ، مفصــل هژمــونی، اند عبارتند از:استفاده کرده

 اســطوره، ،هاى خالى، قابلیت اعتباردال قرارى و تزلزل، قابلیت دسترسى،ارزى و تفاوت، بى

  .آنتاگونیسم و آگونیسم

مــا « انــد:چهار مفهوم مهــم نظریــه گفتمــان را ایــن گونــه تعریــف کــرده موف و ئوالکال

-ا تثبیت مــیهاي را میان مؤلفهآورد که رابطه یمبندي را هرگونه عملی به شمار خواهمفصل

 بندي دســتخوش تغییــر شــود. آن کلیــتِشان در نتیجه عمــل مفصــلهویت کهينحوکند، به

ــه ناشــی از عمــل مفصــل ــدي را ســاختار یافت ــد. »گفتمــان«بن (یورگنســن و  »خــواهیم خوان

، البتــه ایــن نظریــه وجــود هاســتگفتمان) از منظــر آنــان جهــان محصــول 56: 1389فیلیپس،

یابنــد؛ ها تنها از طریق گفتمان معنا مــیاما معتقد است اشیاء و پدیده کند؛واقعیت را نفی نمی

اي است کــه مســتقل از تفکــر و ذهنیــت براي مثال طغیان رودخانه و جاري شدن سیل حادثه

کننــد تبــدیل بــه دهد، اما از همان زمان که مردم شروع به معنادهی بــه آن مــیمردم روي می
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هاي مختلف، آن را به خشم خــدا، ســوء راساس گفتمانشود و افراد بموضوعی گفتمانی می

دهند و به این ترتیب واقعه براساس هر گفتمان، معنــاي مدیریت دولتی، ال نینو و...نسبت می

). بر اســاس ایــن نظریــه، گفتمــان بــه معنــادهی 194: 1383زاده،کند (حسینیمتفاوتی پیدا می

ي متفــاوتی نیــز و عملکردهاها ، واکنششود بلکه به تناسب هر معنادهیمتفاوت محدود نمی

  سازند.ها در مجموع، جهان اجتماعی را میآید و این کنشبه وجود می

  انقالب و  نظریه گفتمان -2

الکالئو بایست به اختصار به تبیین آن پرداخت، نگاهی است که اي که در اینجا مینکته

برداشت کالسیک از انقالب را اگر به معناي  الکالئو وموفبه پدیده انقالب دارند.  وموف

که از لحظه وقوع » اي از مبارزات در نقطه گسست سیاسی بگیریمتعیّن چند جانبه مجموعه«

کنــار «و در بسیاري از مواقــع، » شودتأثیرات متنوعی در ساختار سیاسی جامعه منتشر می«آن 

ــتن ــونت گذاش ــرکوبگرآمخش ــم س ــی» یز رژی ــامل م ــز ش ــود،را نی ــی ش ــد(م الکالئو پذیرن

). با این وجود از منظــر آنــان تعــاریف کالســیک انقــالب متضــمن بنیــاد 273: 1393،وموف

است که جامعه از آن نقطه بــه نحــوي عقالنــی » تمرکز قدرت«اي جدید براي گذاشتن نقطه

دموکراســی » کثــرت و گشــایش«انــدازي کــه شود و این امــر بــا چشــماز نو سازمان داده می

پذیرنــد. انتقــاد دیگــري کــه از منظــر کند ناهمخوان است، لذا آن را نمییجاب میرادیکال ا

کوشــند گردد ایــن اســت کــه ایــن تعــاریف میآنان بر تعاریف کالسیک انقالب مطرح می

هاي ممتــاز گسســت را بــه عامالن تغییر، سطوح تأثیرگذاري در امر اجتماعی و نقاط و برهه«

توان به ). در حالی که به نظر آنان نمی275: 1393،ئو وموفالکال(» نحو پیشینی تعیین کنند.

نحوي پیشینی سطوح ظهور تخاصمات را مشخص ساخت؛ چون هیچ سطحی وجــود نــدارد 

الکالئــو (» تغییــر نکنــد. ســطوح یرســا کننــدگی همــه جانبــهکــه دائمــاً تحــت تــأثیر تعیــین

  ). 278: 1393،وموف

بــه مفــاهیم گرامشــی » ابعــاد عمــل انقالبــی«براي تعیین ابزارهــاي نظــري  الکالئو وموف

کننــد. بــه نظــر آنــان جنــگ استفاده می »جنگ موقعیت«ویژه از مفهوم نگاهی نو انداخته و به

موقعیت، ویژگی همه تغییرات رادیکال است. مفهوم دیگري که در تبیــین پدیــده انقــالب از 

 »ايمطالبــه اجتمــاعی پایــه«آن را  ئــوچیزي است که الکال بایست مطرح کرد،می منظر آنان

بنــدي چیــزي اســت کــه تالش براي مفصل ،کند که این مطالبهاستدالل می ئونامد. الکالمی

اگــر بــه ایــن مطالبــه  (دال خــالی).شود در یک نظم اجتمــاعی خــاص غایــب اســتفرض می

امــا  ؛نتیجه در سطح یک درخواست باقی بماند، موضوع تمام شده است رسیدگی شود و در




