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 هچكید
 یهالا  گفتمالا   را بنیبنالای  جمهوری اسالمیی ايالنا    یخارج یاستسنويسنده در اين كتاب 

كنالد    تبارشناسالی یالی   یو گفتمالان  یفنهنگال  يکالند رو با به بعد ش 1330 ةقدرت از ده ضد
و  عالا   طالور  باله  خالارجی  سیاسالت  به فنهنگی و نگنش يدگاهد يابییقاله ارز ينادر هدف 
 یحالور  فنهنال   نگالنش  آيا كه است اين اساسی لاؤس  است خاص طور به نويسنده نگنش
طالور   باله  يالنا  ا یخالارج  یاسالت س كل ودر ينا در ا سیاست تبیین بنای را الز  نظنی توا 

 يالی گنا یالل یحور دچالار تق   است كه نگنش فنهن  ينیقاله ا ةیفنض  يا خینخاص داراست 
 ع الت  جالای  هبال  یع ول عنوا  به را ، فنهن ساختار تمنكز بن نقش قدرت و یجا به است و

 و یخالارج  یاسالت یحور باله س  نگنش فنهن  ینقد ك  نظن، يندهد  از ا ییوردتوجه قنار ی
 ةعمالد  یاز یحورهالا  مهوری اسمیی ايالنا  ج یخارج یاستدرباب س يسندهنو يدگاهنقد د

باله   گفتمالا  باتوجاله   یالل تح  ةيال روش و نظن ،یو روشال  یلحالا  نظالن   باله   اسالت یقالاله   ينا
 یك ال  يالدگاه د نالدارد   يیرآكالا  و یالت چندا  قاب  یخارج تیاسس یلدر تح  آ يی گنا ینسب
داد   آ  در شالکل  نقالش و  ينانیالا  فنهن  ا ةیقول به يانهگنا یلبه نگاه تق باتوجه یزن يسندهنو
اسالت كاله    يالن پالووهش ا در ايالن   ی، نقد شده است  یفنوض اساسال اينا  یخارج یاستس
 ةيافتال  دارنالد   تالنی یشبال  يیآاركال  ينا ا یخارج یاستس یینتب یبنا يانهگنا ینیع یها يدگاهد

 سیاست تبیین در گنا فنهن  ای نظنيه كاربست در بازبینی ضنورت پووهشدر اين  اساسی
 كایالالل تبیالالین بالالنای را الز  يیآكالالار یالالوارد از بسالالیاری در كالاله اسالالت خالالارجی و سیاسالالت

  دگینن ییناديده يا كنند ییانکار  و ساختار را ها نهاد و نقش ندارند سیاسی های واقعیت

 یاسالت س ،یحالور فنهنال   نگالنش  گفتما  ضدقدرت، گفتما  قدرت، گفتما ،ها: واژهیدکل
  مهوری اسمیی اينا ج یخارج

                                                                                              

 maghsoodranjbar@gmail.comقم،  واحد اسمیی، آزاد دانشگاه سیاسی، ع و  گنوه استاديار *
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 مقدمه .1

 ةاسالت و شالایل یوموعال    یاسالی نظالا  س  يال   یالت از وجوه یهالم فعال  يکی یخارج یاستس
 یهالا سالازیا   یاسالی، س یهالا نظالا   نگال يدنظالا  درقبالال    یهالا ییش و خط ،بندهاراه اقدایات،

و دفالم   یاهالداف و ینالافم ی ال    گینییپ یخارج یاستهدف س شود یها یو ی ت ،یالم  ینب
 ائالتمف  یالن نظ را ییتعدد يکندهایها و رویوهیخت ف ش یكشورها شود یعنوا  ی يداتتهد

 یجمهالور  و یننالد گییال  یخود پال  یخارج یاستدر س     و ،یطنفبی ی،انزواط ب عد  تعهد،
 یاسالت در سرا  ییتعالدد  يکندهالای تالاكنو  رو  یانقالمب اسالمی   یاز ابتالدا  یزن ينا ا یاسمی
خمصاله  « غنبالی  نه شنقی،نه » یاستتوا  در سیكه اساس آ  را ی است اتخاذ كنده یخارج
 جمهالوری  خارجی سیاست ارزيابی و بنرسی به یتعددی یحققا  و انديشمندا  كنو تا  كند

 پوزيتويستی رويکند آنا  یطالعات در بغال رويکند ازغندی، ةعقیدبه ایا اند،پنداخته اسمیی
انالد شالناخت   نتوانسالته  يتیويسالم پوزپسالت  هایيافتو ره یگفتمانالال  وي یأتنظنات » و است

یواجاله   یرا با چالالش جالد   يتیويسمپوز يعنی ينا ا ییطالعات روابط خارج ةیس ط در حوز
 اين در كه خارجی سیاست و ،گفتما  زبا ، كتاب ةنويسند ایا  (138 :1384 ی)ازغند« سازند
 خالارجی  سیاسالت  از یتفالاوت  تح ی ی ةارائ در سعی پندازيم،یی او اثن بنرسی و نقد به یقاله
 و فنهنگالی  رويکندی با و رددا آینيکا و غنب با اش رابطه در ويوهبه مهوری اسمیی اينا ج

 يکندرو ينا» ،وا نظناز  است پنداخته یهم اين به گفتما ، تح یل ةنظني و روش از گینیبهنه
در  یو انتخالاب عقمنال   یسالم رئال يکندهایبه رو یضمن یبا انتقاد یخارج یاستس ةدر یطالع

غالالب در   يکندرو  (10 :1387 زادهيب)اد« راه بوده استهم یخارج یاستیطالعات س ةحوز
 يالی گناها با واقالم يهلحا  نظنبه و يتیويسمپوز لحا  روش بابه ينا ا یخارج یاستس یلتح 

كار  يندهد  اگنچه اییوضوع را نشا  ی ينوجود دارد ا ینهزی ينكه در ا یآثار یخت ف است و
است كه درصورت تداو  اثالنات   یخارج یاستس يوهوبه ينا یسائل ا یلدر تح  یقد  یناسب

از  يالز گن ع تتا به یندصورت گ یقعم یلبا دقت و تح  يدبا خواهد گذاشت، یبنجا یدییف
و باله   یفتالیم یالدر  ن پست يکندهایرو یتدر دا  نسب يتیويستیوزپ يکندو تص ب رو یتجزی
  یمداشته باش توجه یقتحق یهاو روش يکندهارو یو فنهنگ یفکن ةینزی
 

 یخارج یاستسو  ،زبان، گفتمانکتاب  یمعرف .2

از غالنب در   يیبازنمالا  يالکتیال  د» یعنالوا  فنعال   بالا  یخارج یاستو س ،گفتما  زبا ،كتاب 
كتالاب   ينا د كنصفحه ینتشن  232در  ش 1387 در انتشارات اختنا  را «ينانیا ينجها  نماد
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 یاسالت س یو گفتمان یزبان یهايشهر یلاست و درصدد تح  ییطالعات فنهنگ ةدر حوز یاثن
 یاسالی ایالن س  يال  عنالوا   زبا  باله  كتاب يندر ا در ارتباط با غنب است  يوهویعاصن به ينا ا

 ةباله بعالد و نحالو    ش 1330 ةاز دهال  يالنا  در ا سییاس یهاو گفتما است درنظن گنفته شده 
قبالل از انقالمب دو    ةیعتقد اسالت كاله در دور   يسندهنو ها بحث شده است تقابل و تعایل آ 

الالال   یاسالی س یالات در ح« ضالدقدرت  یاجتمالاع  یهاگفتما »و « یپه و یگفتما  پسااستعمار»
 یدو نظالم گفتمالان   يالن ا ینبال « انقالمب »و « يالکتیال  د»و از  ندحضور داشالت  ينانیا ا یاجتماع

 یاسالمی  یجمهور یخارج یاستو به ظهور گفتما  س يافت ينتکو یگفتما  انقمب اسمی
 یهالا گفتمالا  » و« تز» ي  ةینزلبه «یگفتما  قدرت په و» يالکتیکید يندفنا يندر ا ینون شد 
باله  « تالز  یآنتال »و « تالز » يالن ا ینتقابل بال  اند وعمل كنده« تز یآنت» ةینزلبه «ضدقدرت یاجتماع

 ختم شده است  )سنتز( یانقمب اسمی

 

مقدمه1.2
نظالم  » ،«سخن»یعنا با واژگا   گفتما  آ  را یتنادف و هم يفدر تعن كتاب ةدر یقدی يسندهنو

 سالا  باله  زبا  كاربند را آ  و داند یی «گفتاری كندار» و ،«گفتار ال كنش» ،«زبا »، «یتن» ،«گفتار
  دارد ديگالن  اجتمالاعی  ابعالاد  با ديالکتیکی ةرابط كه عیاجتما كنداری داند،یی اجتماعی كندار

 «گفتمالا  » عنالوا   ذيالل  كمیالی  ارتباطالات  و ،تعالایمت  گفتالار،  یتن، زبا ، كاربند عا  طوربه
 گفتالار  و یالتن  از ایشالیوه  باله  گفتمالا   از اص ی ینظور جاايندر   گینندیی قنار یوردبنرسی

و یتفالاوت   یاساس یدو فضا  دهدییا یعنا ی یاتتونب به خاصی ديد ةزاوي از كه گنددبازیی
 اسالالت يالالدئولوژیا يگالنی فنهنالال  و د يکالالی كنالد ییالال یالالداهالالا رشالد پ كاله گفتمالالا  درو  آ  

مهالوری اسالمیی   ج یخالارج  یاستگفتما  س یو سپس به تبارشناسا(  12 :1387زادهاديب)
در  يشاله كاله ر  شماردیبنی یانقمب اسمی یگفتمان یهااز ینظویه يکیپنداخته و آ  را  اينا 
دو نظالم   ش 1356تالا   1332 ةو یعتقد است كاله در دور ا دارد  یانقمبیشاپ یگفتمان یهانظا 

و گفتمالا    یپه الو  یها را گفتما  پسااسالتعمار توا  آ یوجود داشت كه ی ينا در ا یگفتمان
دوره  يالن در ا یال  هویون يالا گفتما  یس ط  یپه و یكه نظا  گفتمان یدضدقدرت نای یاجتماع
 ينتکالو  یانقالمب اسالمی   ینظم گفتمان ،یدو نظم گفتمان ينا ینو انقمب ب يالکتی از د بود 
 ( 15همالا :  ) ینوالن شالد   مهوری اسمیی ايالنا  ج یخارج یاستو به ظهور گفتما  س يافت
 یاز ینظالن  یبعد از انقمب اسمی ينا ا یخارج یاستگفتما  س یدنبال كالبدشکافبه يسندهنو

در  یزیسالت یگاناله بالند  باله عناصالن ب   یكاوانه( و پو روا  ،شناسانهنشانه یتفاوت )تبارشناسانه،
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 یبالنا  يیهالا كند  راهیالدا كتالاب را پ  يالن نگالارش ا  یو هدف اص ا  (9هما : درو  آ  است )
 ؛كنالد ییال  یالا  ب یبا جها  خارج ينانیا بهبود تعایل ا و یخارج یاستدر س یتعقمن يشافزا
 1پنهالا  و ناخودآگالاه   یگفتمالان الالال   یفنهنگ یهانبهاز ج یآگاه و یارییعتقد است هوش يناز

 یاسالت س  و سالازنده اسالت   یعقمنال  یخالارج  یاستس ي  یثن بناؤی یهاگا  یناز اول يکی
ینالافم   ةكننالد ینیأاست كاله تال   يیعم کندها ها وكنش ییعنابه یزو سازنده ن یعقمن یخارج

 یگالنا نگالنش فنهنال    گالن یالا  نوع نگاه ب ينا  (11هما : ) ی ت باشد یشتنک دولت و یی 
 ست ا يسندهنو

 

يگفتمانشباهتباغربدرگفتمانقدرتپهلويکیدفصلاول:بازتول2.2
 در «یال  گفتمالا  هویون » يال   يجتالدر باله  ش 1332 ییعتقد است كه بعد از كودتالا  يسندهنو

 سیاسالی  گفتمالا   همالا   كاله  گنفالت  شکل اينا  اجتماعی و ،فنهنگی سیاسی، حیات ةعنص
 وشالد   یی بازتولید سیاسی قدرت توسط و باال از دائمطور  به كه بود قدرت  گفتما يا په وی
هالا بالا غالنب    كالند  شالباهت  دنبالال بنجسالته  گفتما  به ينا  شدیی ینتشن اينا  ةجایع درو 
و  یتوسط تمد  غنبال  ينانییشتنک و اخذ تمد  ا یو زبان ینواد ةيشكند  ربنجسته يقازطن

نمالا را   یالتن شالباهت   ةنمونال  ينبهتن ها بود آ  یبو تنك ينانیتوسط تمد  ا یاخذ تمد  غنب
یحمدرضالالا شالالاه را  ینوشالالتار یكالاله گفتارهالالا وطالالنم یبالالنا يالالتیورأیتالالوا  در اثالالن ییالال
دنبالال  كاله درو  یالتن باله   ينبالنا گفتمالا  عالموه   يالن (  ا21همالا :  ) يافت گذارد،ییيشنما به

 كالندار  و رفتالاری  صیاتخصو در «پنداریذاتهم» ي دنبال هاست، بهكند  شباهتبنجسته
 یپه الو  یاسالی گفتمالا  س  در «يکاآینال  غنب» ،یقتدرحق  (22هما : ) هاستغنبی و اينانیا 

بالا   يگالانگی و در  يالد آینمال حساب به یگانهب يگنكه د یاابوه شده بود « ذاتهم ةابو» به يلتبد
 شود یی يیبازنما ينانیا يشتنخو

 

اغربدرگفتمانضدقدرتگفتمانتفاوتبيکیدفصلدوم:بازتول3.2
شکل گنفالت كاله    یزن يگنید یاجتماع ال یاسیس یهاگفتما  یپه و یاسییقابل گفتما  س در

  سالنكوب شالدند   یتوسط گفتما  قدرت په و نکندند و یدارا پ یرسم ةایکا  ورود به عنص
 یتییالاه  یاسالی سالنكوب از بالاال و توسالط قالدرت س     يشبالا افالزا   یاجتمالاع  یهاگفتما  ينا

 ( 39 همالا : شالدند )  یدهكش یو یذهب ،یاجتماع ،یفنهنگ یهاكندند و به حوزه یداپ ضدقدرت
 ينانالی ا يشالتن خو یباله دور شالهن وجالود    «یحصاركش» و «یینزساز»دنبال ها بهگفتما  ينا
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 «يتیهالالو یینزهالالا يفبالالازتعن» يالالقگفتمالالا  ضالالدقدرت ازطن یهالالاو سالالوژه نالالدبود يشخالالو
 «يتیهالو  آهنالین  يالوار د» يال   یالد باله بازتول  ینبغ ی«هاآ »دریقابل  ينانیا ی«یا( »ی)ینزساز

 بالود   یگاناله دربنابن قدرت و غالنب ب  یواكنش دفاع ي  ينا ،درواقم پنداختند  (ی)حصاركش
شالده اسالت كاله     یالد ضالدقدرت بازتول  یاجتمالاع  یهالا در گفتما  یاساس چهار دال بزرگ و

 ینآهنال  واريال د» يالن ا یالد و تول يتیهالو  یینزهالا  يفغنب به بالازتعن  یافتناق يیبازنما يقازطن
 و، «اسالم  » ،«یلاصال  يشخالو » ،«یزدگال غالنب »ند از اها عبارتدال ينا  ندكند كم  «يتیهو
از  يکالی  دهنالد  یضدقدرت را شکل و یعنا یال  یاجتماع یهاگفتما  یبندیفصل كه «یهحاش»

 يالن از ا ي هن بود  ییخالفت با وضم یوجود و فنهن  رسم يیها بازنمادال ينا یكاركندها
بعالد از   يالنا  ا ةجایعال  یگفتمان یتن بودند كه فضاكم  یگفتما  اجتماع ي از  یها بخشدال

 يالی گنااسالم   یدر گفتما  اجتماع یدال ینكز «یزدگغنب»دال  را شکل داده بود ش  1332
 «یلاصال  يشالتن خو»دال  بالود   «يیگنااسم  یگفتما  اجتماع»در  یدال ینكز« اسم »دال  بود 

 در یدال ینكالز  «یهحاشال » دال بالود   «يشالتن بازگشت به خو یماعگفتما  اجت»در  یدال ینكز
چهالار   ينضدقدرت در درو  ا یگفتمان یفضا ،درواقم بود  «يیگنایهحاش یگفتما  اجتماع»

  (42هما : ) بود گنفته شکل یگفتما  اص 
 

يننمـادةدربرابـرغـربدرزـوزيتيهويمرزهايففصلسوم:بازتعر4.2
 يراناةجامع

 ظهالور كالند    یافنهن  تالازه  ينا ا ةدر جایع یپسااستعمار یاجتماع یهاما از درو  گفت
 آيالد، یی شماربه «یزیستیگانهب یگفتمان یهافنهن  ةینظوی»از  یفنهن  تازه كه بخش ينا

 ةدغدغال  ،طوركاله گفتاله شالد   هما   (55هما : ) بود« یفنط یسازینيتغ» گفتمانی فنهن 
 (ی)غنبال  یگاناله ب ی«هالا آ »و  ينانیا ی«یا» ةرابط یینتع گفتما  ضدقدرت یهاسوژه یاص 
 یایکالا  را بالنا   يالن ا ينانالی ضالدقدرت ا  یاجتماع یهاتوسط گفتما  یسازيزتما ينا بود 

 یرا شالنق  يشخالو  يشتنرا بنجسته كند تا خو یفنهن  شنق يگنفناهم كند كه بار د ينا ا
 دنیالای  دریقابالل  ينانالی ا ی«یالا » هایتفاوت بنای باشد ینزی «یشنق آهنین يوارد» بنایند و
 ديالوار  ايالن  و شنق دریقابل شودیی یتضادی قطب «غنب» دال كه است گونهاين و غنبی
 يال   آغاز بنای ريزیخاک و جبهه سنگن شنقی اينانی ی«یا» گفتمانی جغنافیای در آهنین
 يتیهالو  یینزهالا » يفبا تعن يخیتار يتیهو یینزها  شودیی غنب ةجبه و جها  با تقابل
 يزیتمالا  و یلاصال  یاگوناله  باله  «یشالنق  تمالد  » يختالار  يفبالازتعن  اسالت   ینتبط «یفنهنگ
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 یهالا در گذشالته  یعنالوا  فنهنگال  باله  «یفنهنال  شالنق  » است و انواییده «یفنهن  غنب»از
 ای یفنهنگال  یگونه آلودگیچبدو  ه و یادفنهن  خودبن ي شود كه یی يفبازتعن يخیتار

و  ییالن هالا دچالار تغ  یتوسالط غنبال   یلاصال  یفنهن  شالنق  ينا فنهن  غنب ةیطنبود و با س
كنالد كاله   یغالنب را یالتهم یال    یگفتما  پسااسالتعمار  ةگونه است كه سوژينا شد  يفتحن

را خالود   یفنهن  شنق كنده است و يلتبدشب  ي از هزارو یارا به افسانه یفنهن  شنق
جهالا   »داند كاله بالا هوالو  غالنب باله      یاز هوو  غنب ی یشپ یادر گذشته «جها  یط ق»

 ينتالن و كهالن  ينتالن یچیالده از پ يکالی شالده اسالت  یالذهب     يلجها  غنب تبالد  رد «ینسب
آورده اسالت كاله تالا باله ایالنوز       يدپد «يگنید» و« خود» يا« هاآ »و « یا» یهایسازینيتغ

 ی«هالا آ » یسال ما  دربنابالن   ی«یالا » یستیو ك یستیدر پنسش به چ ییهم نقش بنجسته و
 ي به  هایسازیها و دوگانگیسازيزادر تم یتشاهم ینیذهب درع نایس ما  داشته است 

 و« دارالسالم  » ینیالداو  بال   ینظالا  تنشال   يالن دهالد كاله در ا  ییعنالا یال   یالز ن یالم  ال یننظا  ب
 ( 73هما : ) وجود دارد« دارالحنب»

 

يراناةجامعيگفتمانيدرفضايالکتیکفصلچهارم:انقالبود5.2
 ییهمال  يخییقطالم تالار   يالد با را ش 1357 و 1356 یهالا سالال  ينانالی ا یهادر تحول گفتما 

 یشبال  یگفتما  په الو  قدرت است  یهايتبزرگ در روا يالکتی د ي چناكه زیانه  دانست،
فنهنال    ةدر عنصال  يشخالو  یاتشباهت با غنب به ح یپندازيتروا ي از دو دهه درقالب 

 یالت و یوقع يگالاه جایعاله جا  یاسیفنهن  س یاتح ةدر عنص «تز»عنوا  ادایه داد و به یرسم
 ةاز عنصال  دور  یخالالف وضالم یوجالود باله     یاجتمالاع  ینوهالای ن ،دریقابالل  كند  یداپ ییس ط

 یو فنهنگال  یاسالتعار  یالات تفاوت با غنب باله ح  یپندازيتروا ي قالب در یرسم یاستس
 اجتمالاعی  هالای گفتما  كه بود گونهاين و دادندادایه  ش 1350 تا 1330 یهادر دهه يشخو

 ايالنا   ةجایع نمادين ةعنص در په وی قدرت فتما گ یقابل در تز آنتی ي  ةینزلبه ضدقدرت
 گفتمالا   يال   بازتولیالد  بنای یناسبی فضای په وی قدرتسقوط   (95هما : ) شدند بازتولید
 ینبال  يالکتیال  حاصالل د  ینگفتمالا  قالدرت جانشال    ينا  كند فناهم را تازه و جانشین قدرت

 ديالکتیال   از «یسنتز» ةینزلبود و به «گفتما  تفاوت ضد قدرت» و« یگفتما  شباهت په و»
 يال   اسالمیی  انقالمب  گفتمالا   ،واقالم در  شالد  یتولد «گفتمانیالال  فنهنگی نظا » دو اين بین

 و غالنب  با شباهت گفتما  بین ديالکتی  حاصل و ثمنه كه بود غنب با تقابل پندازیروايت
  بود غنب با تفاوت گفتما 
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يگفتمانانقالباسالمنيگفتمانتقابلباغربدرتکویدفصلپنجم:بازتول6.2
 باله  كاله  پالندازد یالی  انقالمب  پیالنوزی  از پس اجتماعی ال یاسیس ینوهایفصل به جدال ن ينا

 گفتمالانی  یالتن  ساله  جالدال  ايالن  در ،نويسنده نظناز  شدینون  اسمیی انقمب گفتما  تثبیت
 قالمب ان بالا  و بود په وی زیا  قدرت از یاندهباقی یتن كه ایحاشیه یتن ،اول :داشتند حضور

 نظالم  گنداگند در و داشت بااليی كنندگیبسیج توا  كه یحورییتن  دو ،  بود رفته حاشیه به
 و آثالار  در كاله  بالود  سنگندا  یتن سو ،یتن   بود گینیشکل درحال خمینی اهللآيت گفتاری

 در لیبالنال  و سکوالر گنايا ی ی و و چپ قطب در فدايی و یواهد هایچني  گفتاری نظم
 از اسالمیی  جمهالوری  پسااستعماریگفتما    (109 -108هما : ) داشت جودو راست قطب
در  ی،گفتمالان الال   ینظالن از جالدال یتنال   صالنف  آید  ینو ب یگفتمانالال  یتنی جدال همین درو 
 «سالتیزی ایپنيالیسالم » و ،سالو ازي  «یزیستغنب»بعد از انقمب  یسوژگیناو ب ییتنیناب یفضا

 كالندار  و گفتالاری  نظالم  در و نالد بود غالنب  بالا  تقابل گفتما  اص ی هایويوگی ديگن،ازسوی
 یشالاهده  قابالل  بینالایتنی  ويوگی اين انقمب از بعد اجتماعی ال سیاسی نینوهای اغ ب گفتمانی
باله   كندنالد،  یالد آ  را بازتول یگالنا  انقمبال  كاله كالنش   ،یسوژگیناو ب ییتنیناب یفضا ينا  است
 يوگالی و ينا ،درواقم شد  ونین یاسمی یدر نظا  قدرت جمهور یاسیفنهن  س ینیگشکل

 (سالتیزی )غالنب  فنهنگالی  غالنب  و( یزیسالت يالیسم)ایپن ییشتنک در تقابل با غنب استعمار
 فالناهم  را انقالمب  از بنآیالده  اجتمالاعی الال   سیاسی هایگنو بین ستیز و ،رقابت تعایل،ایکا  

 ( 111 -110هما : ) كندیی
 
يراناياسالميجمهوريخارجیاستفصلششم:ظهورگفتمانس7.2

و  یاسالتعار  یو فضالا  يافالت  یتو ال  ينا ا یاسمی یدر نظا  جمهور یگفتما  انقمب اسمی
  (144همالا :  آورد ) يالد پد يالنا  ا ةجایع یاسیفنهن  س و یاسیس یاترا در ح یاتازه یزبان

كاله زبالا     آیالد  يدپد یانقمب یفضا ي در  ينا ا یاسمی یجمهور یخارج یاستگفتما  س
  بود یگانگا و ضدب ،یغنبضد يالیستی،زبا  ضدایپن آ  یتنییناو ب یسوژگیناب

 
يخـارجیاسـتدرگفتمانسیزيستیگانهعنصربيکاوفصلهفتم:روان8.2
مهورياسالميايرانج

 یخالارج  یاسالت در گفتمالا  س  یزیسالت یگاناله عناصالن ب  یكالاو باله روا   يسندهفصل نو يندر ا
مهوری اسالمیی  ج یخارج یاستفتما  سگ یكاودر روا  پندازد یی ينا ا یاسمی یجمهور
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 از نالایط وب  جمعالی  تصالاوين » يالا  «یزیسالت یگاناله عناصالن ب » يندار از ايشهشش نمود ر اينا 
 :است گنفته قنار شناسییوردباز «بیگانه

 «یتاین» یكاوروا   ـ

 یالت این» ةیسئ  مهوری اسمیی اينا ج یخارج یاستدر گفتما  س یتاین یكاوبا روا 
 یطالن  شالد    «وحشت ةابو» ةینزلبه «غنبالال  يکاآین» از یجمع ينتصو و «شکننده یوجود
 یدر شکل جمعال  یگانهب ةو وحشت ناخودآگاهانه از ابو« شکننده یوجود یتاین» یتوضع

 بالا  سالتیزانه كالنش  گفتالار  باله  و خالورد  پیوند خارجی سیاست گفتما  در «یتاین»آ  با دال 
درو   كاله از  ،مهالوری اسالمیی ايالنا    ج یخارج یاستگفتما  س  داد یعنا غنبالال  آینيکا

سالمت  باله  یالت احسالاس این  یوجالو در جسالت  است، يافتهظهور  یو گفتما  قدرت انقمب
اسالت   يالن یثل ا یمتصم ينا ،رسدینظن یبه ( 154هما : ) آشکار حنكت كند یزیستغنب

  یمكه از تنس آتش خود را بسوزان

 «یطا ش»نماد  یكاوروا   ـ

در  یاریبالود و بازتالاب بسال    یانقمبال  ينانیالا  ا یظالم گفتالار  در ن يجرا ینماد یطا نماد ش
 یالل نمالاد باله تح    يالن ا یكالاو روا  داشالت   مهوری اسمیی اينا ج یخارج یاستگفتما  س
 يینظالا  یعنالا   در «یطا شال »دال كاله  گفالت   يدبا كند یكم  ی یاربس یخارج یاستگفتما  س

داللالت بالن   « بزرگ طا یش»داللت بن غنب و دال  یخارج یاستس و یگفتما  انقمب اسمی
نمالاد   يالن ا ةاسالت كاله كالاربند گسالتنده و بنجسالت      يندارد ا یتچه اهمایا آ  ،داشت يکاآین

در یقاب اله و   ينانیالا  بالود كاله ا   يیهاو ناخودآگاه دربنابن فشار یدفاع یسمیکان ي  یتاحدود
  (167هما : ) انداز خود بنوز داده يکاكنار غنب و آین يستنز

 «يتهو و یآگاه» یكاوروا   ـ

اسالت   یخالارج  یاستدر گفتما  س يتفهم هو ك ید غنبال  يکااز آین یآگاه یكاوروا 
 مهوری اسالمیی ايالنا   ج یخارج یاستدر گفتما  س یگانهاز ب یآگاه ينكه اينیهم ا ةنکت و

بالا   یالو  بنخالورد انقمب  اوضاع و احالوال  حاصل یگانهاز ب یآگاه ينا بود  ينیتکو یآگاه ي 
در  یگاناله از ب یآگالاه  بالود   يخیتالار  یاگوناله باله  یگانگا از ب یشینیپ یو آگاه یجها  خارج
آ  اسالت و   يخیدر شالکل تالار   یگاناله بالار از ب اندوه یهما  آگاه یزن یخارج یاستگفتما  س

 یاسالت س گفتمالانی  نظالم  در غنبال  يکااز آین «گونهس طه» یتوا  در آگاهینمود بارز آ  را ی
  (168هما : ) يافت یخارج
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 «يیگنایبوی» یكاوروا   ـ

نظالا    در «يال  اسالتقمل تکنولوژ »و دال  «یوابسالتگ »دال  ةباله رابطال   يالی گنایعنصن بالوی 
عناصالن   ينتنییحور و ينتناز یهم يکی «استقمل»دال  گندد یبنی یخارج یاستس یگفتمان

دال  يال   «اسالتقمل »دال    بعالد از انقالمب اسالت    يالنا ا یخالارج  یاسالت در ینكز گفتمالا  س 
آ   «یاقتصالاد » و «يال  تکنولوژ» ییعنالا  قسالمت  يالن است كه در ا يیاو چندیعن یچندوجه

  (185 -179هما : یوردتوجه بوده است )

 «دشمن یهايهسا» یكاوروا   ـ

خودآگالاه و ناخودآگالاه    یالت در ذهن« هالا یغنبال »و « غالنب »یسئ ه كه چالنا   يناز ا يابیيشهر
دورا   ينانالی ا یهالا و گفتما به فنهن   هستند، «دشمن یهايهسا» ةكنندیتداع ينانیا یهاسوژه

 بالود  واكنشالی  تنينیهم «یفنوض دشمن» ي یبارزه با   (192هما : ) گنددیبنی یپسااستعمار
 اينانیالا   و آوردیالی اریغالا   باله  را سال طه  وضالعیت  از رهالايی  احساس انقمبی اينانیا  بنای كه

  پنداختند جها  در انهبیگ از ایسايه با یبارزهبه  «غنبال  يکاینآ» با یندشم ازطنيق انقمبی

 «یيآریا  نها» یكاوروا   ـ

 اسالت  «بیگانه جها » ةینزلبه غنب از «یجمع یهایسازينتصو»از  يگند يکی ةدهندنشا 
الال   آینيکالا  دریالورد  «جمعالی  نالایط وب  احساسالات » از يکی آ  از كاویروا  با ،چنینهم و

 خالارجی  سیاسالت  تمالا  گف در آ  بازتولیالد  یالدهای آپالی  و «بیگالانگی » احساس يعنی غنب،
 بالا  بیگالانگی  احسالاس  اين یهم یدهایآپی از يکی  شودیی یشخص مهوری اسمیی اينا ج

  دانسالت  «ديگالنی » ايالن  بالا  «تفالاهمی  وگالوی گفالت  ایکالا   عالد  » در بايد را غنب ال آینيکا
 باله  و كالند  اخالتمل  دچار «ديگنی» ينبا ا یانقمب ينانیا ا یبنا را «ایکا  یکالمه»كه  یتیوضع

آورده  هلالف در یقدیال  ؤطوركاله ی همالا   ( 203هما : ) شد ینون «ديگنی» با «وگوگفت رنج»
كاله   يگنیآثار د ست ا ينا ا یخارج یاستبه س یتندنبال نگاه یتفاوتكتاب به ينادر است 
 ةيال نظن و یالات بالن ادب ییبتنال  ه،عمالد طالور   باله  انالد  ینتشالن شالده   ينا ا یخارج یاستس ةیندرزی
 یاسالت باله س  یافالزار گنفتن از نگالاه سالخت  دنبال فاص هكتاب به ينا یول ،هستند يیگناواقم
 سالت ااقتصالاد   و ،یتیال  ژئوپ  ،یحاتبن قالدرت، تسال   یتنبی یافزاراست  نگاه سخت یخارج

اسالت   یخالارج  یاسالت به س یافزارنن  و فنهنگیدنبال نگاه كتاب به ينایؤلف   (10هما : )
لالف  ؤاگنچاله ی  سالت  اگفتمالا    و ،هن فن زبا ، يییعنا یساختارها یآ  بنرس یهالفهؤكه ی
انتخالاب   و یسالم رئال يکندهالای از رو یراه با انتقاد ضالمن هم يکندرو ينكه انتخاب ا يسدنویی

 یالت اهم یالث ح يناثن از ا يننقد ا و ی  یعنف)هما ( یستن یانتقاد خبن يناز ا ،است یعقمن
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در  يالد جد یهالا يشیندكوا ها ویتواند به كوفهمیی یخارج یاستنوع نگاه به س يندارد كه ا
بناسالاس   یخالارج  یاسالت اشالتباهات در س  ینالوع باله  ینوالن شالود و   يالنا  ا یخارج یاستس

دنبالال  به تا جای یمکن يدبا یخارج یاستكه در سیدرحال ،شود یهتوج یگفتمان یهاتفاوت
  یايدب يینخطاها پا يبتا ضن یمباش یتواقع ینیدرک ع
 

 نقد کتاب .3
 یالن نظ یاز وجالوه یخت فال   است و یخارج یاستس در يکندور ي كتاب درواقم نقد  ايننقد 
 یبنرسال  يالا  یو نقالد جزئال   ،يسالنده نو یك ال  يالدگاه د یق، نقالد و روش تحق یارچوب نظنهچ

  یندگیصورت ی شده در فصول كتابیطن  یادعاها
 

نقدديدگاهکلينويسنده1.3
و  ياله نظنبالن  یاست كه كتاب یبتنال  ییدع نويسنده یق،و روش تحق یارچوب نظنهازلحا  چ
 یاسالت گفتمالا  س  یدر تبارشناسال  یو سالع  اسالت  درآیده ينتحن ةرشتگفتما  به یلروش تح 

 و ،يکندهالا گفتما ، رو ةيیحتن  نظن ةيسندایا نو داشته است  مهوری اسمیی اينا ج یخارج
 ،«یدال اصال  »آ  یاننالد   یمو یفاه «گفتما »از لفظ  تنیشو ب است  نکنده يحآ  را تشن یمیفاه
باله   تالن یشرسد كه بینظن یو به است     استفاده كنده و ،«یگفتمانیناب یفضا» ،«ابوه» ،«سوژه»

كاله عناصالن   ينبدو  ا است، ییتک الكم و یوفه ةيآ  و نظن یگفتما  فوكو و تبارشناس ةينظن
 ببالند   یشارچوب پال هال چ يالن خالود را در ا  یالل و تح  كند یا را ب يکنددو رو ينا یهالفهؤو ی
یالدر  و  پسالت  یايهنظن ییعنفت یلحا  یبانكه به ،گفتما  ةيكاربند نظن بحث، يناز ا یجدا
گفتمالا ، دریالورد    یدانالد ناله ورا  یگفتمالا  یال   ةرا ساخت یقتو حق است شده یگنا ت قینسب
 یالت و حاكم یجالاودان  یقالت قائالل باله حق   و ردگالنا دا يتغا یكه نگاه ،یانقمب اسمی ییبان

گفتمالا    یالل یل است  تح أتقابل نگند،یاجتماع ی و یاستبه س يچهدر ينو از ا استخداوند 
)هالاركنس و   پالندازد یكاربند آ  یال  ینزبا  درح یقدق ةبه یطالع دارد و يشهر یشناسدر زبا 
 یالل تح  يکندهالای از رو ییتعالدد  یهالا یبنالد یمنظالنا  تقسال  صالاحب   (126: 2005 همکارا 

گفتمالا    یالل تح  گفتمالا  فوكالو،   یالل تالوا  تح  یها را یال آ  ينتناند كه یهمگفتما  ارائه داده
بنشمند  ایالا در   گفتما  الكم و یوفه یلو تح  ،یشناختگفتما  روا  یلتح  فنكمف، یانتقاد
 ةيال نظن گفتما  فوكو و الكم و یوفاله كالاربند دارنالد     یهايهنظن تنیشب یاسییسائل س یلتح 

قیقالت یحصالول   ح و ازنظالن او، است گفتما   یلتح  يکندهایگفتما  فوكو سنیشق اكثن رو
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چیالزى  چیزى درسالت و چاله  كنند كه چه هاى یخت ف یعنفت تعیین یى هاست و نظا  گفتما 
 ةيال هالا بیهالوده اسالت  نظن    جوى حقیقت ناب بیالنو  از گفتمالا   وجست ؛ بنابناينغ ط است

ارچوب یشالخص و  هال دارابالود  چ  و ینگنش انتقاد ع تبه یزگفتما  الكم و یوفه ن یلتح 
 كالنده اسالت    ایالد پ يادیكاربند ز یاسیو س یدر یطالعات اجتماع یناخ یهادر سال یكاربند

 يیاز یفهالو  فوكالو   يی،و پساسالاختارگنا  یزبان يیاز ساختارگنا ینیگبن بهنهعموه يهنظن ينا
اسالت    ينفتاله پذ يالادی ز ینثأت یزن یگنایش یهویون ةينظن يوهوبه یستییاركس ةيشقدرت و اند

در  یالیسالتی سوس یو اسالتناتو  یهویونشده در كتاب ارائه گفتما  ةيالكم یعتقد است كه نظن
 يالن ا انالد  يشهینجم اند هایيا دارد كه جن يشهر ییمدی یستمقن  ب یف سف ةعمد يا سه جن
در  یهسالتند كاله اولال    يیو سالاختارگنا  ،يدارشناسالی پد ،ی الی تح  ةف سالف  یبتنت به يا سه جن
در نقالالد  يیسالالاختارگنا و ،يالالدگنها یوجالالود یالاللدر تح  دویالالی يتگنشالالتاين،و یكارهالالا

همالاله  از تالالنشالالوند كالاله یهالالمییالال يالالا نما و الكالالا ( ،يالالدادر نشالالانه )بالالارتز، یپساسالالاختارگنا
عالد    یالن نظ يیهافنضیشو پ ییبان یسمپسایدرن ( laclau: Essex.ac.uk) است يیپساساختارگنا
 ییادهالا بن باله   نسالبت  ینیبالدب  يعنالی » ،یشناسال با یعنفت يتضد و یقتبه حق يابیایکا  دست

  ( 52: 1380 نالالش ) دارد     و ،یادسالالتیزیبن هالالا،يالالتفناروا ی، نفالال«و ارزش یقیالالتحق یقطعالال
تنين بنیالا  ف سالفی تح یالل     یعتقدند كه یهم یبنخ گفتما  یلتح  ییدرنپست ییبان بنعموه

 یشناسال از زبالا   یالنی گگفتما  بالا بهالنه   ةينظن ،ينبود  آ  است  بنابناگنايانه گفتما  ساخت
 يالد جد ی الی تح  ئةو درصدد ارا یندگیشکل ی یسمیدرنو پست ،يیساساختارگناساختارگنا، پ

ازجم الاله  يیباله یفنوضالات پساسالاختارگنا   باتوجالاله اسالت   یاسالی و س یاز تحالوالت اجتمالاع  
سالمت   باله  ياله نظن ايالن  یقالت باله حق  يالابی و عالد  دسالت   يیو ضالدجوهنگنا  يیگنایادضدبن
 فقالط ثابالت بینونالی وجالود نالدارد و      گفتما  حقايق ةيكند  در نظنیی یداسوق پ يیگناینسب

 قالت یحق سالم ییدرنپسالت  ةشال يشالود  در اند  ازطنيق گفتما  است كه اين حقايق بازنمايی یی
كاله اكنالو     یزیهما  چ ،نيشود، بنابنایخ ق ی ییتکثن گفتمان یهااست كه در قنائت یزیچ

 نییال د بالا تغ توانیباطل است، ی گنيدر قنائت گفتما  ديا  است قتیگفتما  حق  يدر قنائت 
  گندد یت ق قتیقدرت در گفتما  اول باطل و در گفتما  دو  حق طيشنا

كالاربند آ  را در   یاجتمالاع  يالی گنابالا سالازنده   یگفتمالان  هالای یلتح  یوندپ ،يگندازطنف
 ،بالا چالالش یواجاله سالاخته اسالت      هالم شالده اسالت،    يالاد روزها ز ينكه ا ،ییطالعات اسمی

 یواله و درنت ،یبنالاگنا، جالوهنگنا   یتفکن اسمی ،يیوارسط یعق  یتبم سنت فکنكه بهیحالدر
 یاسالی س ةيشال اند یالل در تح  يافالت ره يالن كه از ا یاز یحققان یكم  است  بنخ يتروا یدارا
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 یعیشال  یاسالی با سالاختار تفکالن س   یگفتمان یلتح  ییبان یناسازگار هاند، بدهكناسم  استفاده 
 را يیهالا يشاله اند یگفتمان یلتح  يیگنای، نسبين(  بنابنا568 :1388 )بهنوزل  انددهكناذعا  

یحابالا دریالورد   یروش را بال  يالن تالوا  ا یكند و نمال یهستند یشکل یقائل  یقیكه به ایور حق
هالا و  سالوژه  یگفتمالان  يکنددر رو ،ينبناعموه كار گنفت گنا بهیقتو حق ينبناد یهايشهاند

سالوژه   یالت یوقع ةكنندیینتع یگفتما  و ساختار گفتمان ،ندارند و درواقم يگاهیكارگزارا  جا
 یو سالازیا  انقمبال   يالدئولوژی از اركا  انقمب دركنالار ا  یرهبن كه در انقمبیاست؛ درحال

سالوژه   یالت گالنفتن یوقع يالده و ناد يالی گناینسالب  ع الت گفتما  به ةيكاربند نظن ينبنابنا است 
 شود یآ  با اشکال یواجه ی یخارج یاستو س یدریورد انقمب اسمی

 

درفصولمختلفکتابيسندهنويازادعاهايرخقدبن2.3
و گفتمالا    )تالز(  یدو گفتما  قدرت په الو  ینب يالکتی را حاصل د یانقمب اسمی يسندهنو

گفتما  ضالدقدرت را   یزیست( و غنب16 -13: 1387زاده  اديب) داندیتز( ی ی)آنت ضدقدرت
یتفالاوت از تالز و    یتییالاه  يالکتیال  در دسالنتز  كه یدرحال ،دهدیی یتسن یبه انقمب اسمی

گفتمالا  ضالدقدرت    یهالا بالا دال  يالد با یگفتمالا  انقالمب اسالمی    یهادال، پس  داردتز  یآنت
دنبالال شالناخت یوانالم    باله  يسالنده نو هسالتند   يکی ،يسندهزعم نوكه بهیدرحال ،یتفاوت باشد

 يالنا  ا ینگو بال وگفت یبنقنار در یجمع ةشناسانیوانم روا  و ،یفنهنگ یوانم ی،شناختنشانه
داشالت كاله    یدلال لف همؤی یضمن یا بتوا  با ب يدشا  (16 -15هما : ) يکاستآینال  و غنب

 ةجایعال  یهاضعف ينتناز یهم يکیو  ندكند يوادا ينانیا یوانم را ا ينتما  ا ینقن  اخ یمدر ن
 یاسالت س يالن در سالاخت ا  یفنهنگال  ينبناهالای ز يالن ا يعنی با غنب است  نداشتن تفاهم ينا ا

نظالا    يالن كه ا يسدنویزاده دریورد گفتما  شباهت یيباد اند خود را زده میئایهن د یخارج
ب کاله   گذاشالت، یمال ن يشنمالا  باله  یگانهبا ب یپندارذاتدر هم فقطرا  ينانیا يشتنخو یگفتمان
آ  را دركنالالار  داد ویقالالنار یالال یصالالنعت یاز كشالالورها يکالالی يگالالاهرا در جا ينانالالیا يشالالتنخو

 يالن ال اؤسال   (23همالا :  كالند ) یی يیها بازنماآ  رتبه باهم غنب و یبزرگ صنعت یكشورها
كاله عنصالن یشالتنک در     یمتالوهم نالدان   یالت ذهن ةغ بال  ةیوضالوع را نشالان   یناست كه چنا هم
 ینهمال  ینضالدقدرت هالم اسال    یهاهنكدا  از گفتما  است و اتفاقاً ينانیا ا يخیناخودآگاه تار

 و یپندازيالا ؤر هایتواقع يد د یاجبه اند از انواع یخت ف بوده ینیبنوع توهمات خودبزرگ
توهمالات   يالن ا یزن ينا ا یاسمی یجمهور یانقمب اسمی بعد از ،كنند؟ یثمًیی یپندازیالخ

 يالدگاه شالد  ازد  یالد تالوهم بازتول  يالن یخت الف ا  یبارها باله انحالا   ادایه داد و يگنیرا از نوع د
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غالنب و   ت،چالو  گفتمالا  ضالدقدر   هالم  ،یالز ن یپه الو  یگفتمالا  پسااسالتعمار   در يسنده،نو
 يالنا ز ،شالدت نالاقص هسالت   باله  یالا  ب يالن ا یولال  ؛(همالا  ) شالوند یی یانگاريکی یتکنولوژ
در گفتمالا    يناز ،آوردیبار یبه ییتفاوت يجنتا یك گفتما  به يندر آ  گفتما  با ا یانگاريکی
كه اشالارات  یانواید، درحالیغنب ی و یبه ضنورت جذب تکنولوژ یانگاريکی ينا یپه و
آ  وجالود دارد   یتکنولوژ یتاز آثار گفتما  ضدقدرت دریورد غنب و یاه یبنخدر  يادیز

 یرضالا داور  يشمندا اند يناز ا يکی 2ست اتس ط  ی عنوا  تکنرد كایل غنب به گنیا كه ب
تنهالا    غالنب   یف سف  ناثیدر ی میو است  س طه  يیو چنا  یستیچ ،یزعم داوراست  به یاردكان
و   یناسالبات   نيال ا  ة  همال  اسالت   آ   یو نهادهالا   یالدر    زنظن یا دولتو ا ديجد  نقد ع م  راه

 عنالوا  به)ره(  ینیدر آثار ایا  خم ( 16 :1369 ی)داور هستند  یتفکن غنب  ییظاهن روبناها
  غالنب  تمد  آثار تفکی  ديدگاه هم و ستا یشاهده قابل غنب یط ق نفی هم انقمب، رهبن
 «پالذينيم  یلکالن یفاسالدش را نمال    ،يمتمد  غنب را قبول داریا »یعتقد بودند كه  يشا ا ،یثمً
 ( 276 :6 ج ،1378 ینی)خم

و ا يالنا ز ،رسدینظن نمبه یقدق ياچندا  درست  یاز گفتما  پسااستعمار سندهيبنداشت نو
 :يسدنویی 36 ةدر صفح

دو  در  یاست كه بعد از جن  جهالان  يیها گفتما  قدرت یینظور از گفتما  پسااستعمار
قالدرت   یگفتمالا  پسااسالتعمار   زنسل ا ینیصدق اول يیگنا یا  ی مگفت شکل گنفت و ينا ا

 ینسالل از گفتمالا  پسااسالتعمار    ینیحمدرضا شاه دوی يیگنا گفتما  جها      است اينا در 
 یالز ن ینالی اهلل خم يالت آ ةیزانسالت  گفتمالا  غالنب   شکل گنفالت و  ينا ا ةقدرت بود كه در جایع

گفتمالا    زبنداشالت ا  يالن ا     سالت ا يالنا  ا ةدر جایعال قالدرت   یگفتما  پسااسالتعمار  ینسوی
لالف  ؤحالداقل ی  يالا ندارد  یتیچندا  سنخ ینهزی ينیوجود در ا یت جهانیابا ادب یپسااستعمار

 یالا  را ب ییختصات گفتما  پسااستعمار كند و یبحث ی ینهزی ينتن در ا صورت یفصل به بايد
 نکالنده  ییخت ف آ  بحثال  یاه يتروا طوركه درخصوص گفتما  و لف هما ؤی یول ،كند یی

آ  را تکالنار   مئال داطالور   به یاصطم  گفتما  پسااستعمار یینیورد هم بدو  تب يندر ااست 
در گفتمالا    :يسالد نو یزاده یال  يالب اد ست ا یینتب یازیندیفهو  ابتدا ن ينكه ا ينكند غافل از ا یی

بالا   یفنهنگال  یها به تماس یشود و نگاه یثبت یی يفبازتعن یوطن درقالب جها  يتهو قدرت
 اسالت و  ییورد فنهن  غالب فنهن  غنبال  ينكه البته در ا ؛(24: هما ) ها دارد فنهن  يگند

 يگالاه دنبالال جا  گفتما  ضدقدرت در آ  یقطم به یها گفتما  خنده یاست كه بنخ ينجالب ا
 26 ةو درادایاله در صالفح  ا ،يگالن د یازسالو  3 نالد بود یازجم ه فنهن  شالنق  يگند یها فنهن 
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 ةيالو شالاه سالابق یحصالول و    یتحالده و  ياالتا یا یعمول یناسبات یینغ يکینزد كه يسدنو یی
پس گفتما  شالباهت   ،اوالً ،گونه بود يناست كه اگن ا ينال اؤبود  س شاه یتاحساس عد  این

 یبحالث گفتمالان   از یالل تق  یتبن احساس عد  این یدكأت يادو  آ ةوه  در و یندگ یقنار ی كوا
 گفتمالالا  خمفبالالن» :نويسالالد یالالی 26 فحةصالال درف یؤلالال  یسالالتن یشناسالال ورود بالاله روا 
 هالای  دال از يکالی  وابسالتگی  ةايالد  آ  در كاله  بعالد  باله  30 های دهه ضدقدرت پسااستعماری

 یدال ینكالز  يال  گفتمالا    يال  در  اول، :دارد يالناد جم ه دو ا ينا     «بود آ  رايج و ینكزی
 ،دو  ؛یینكالز  یهالا  لناله دا  ،شالوند  ییال  یبند ها حول آ  یفصل نشانه ياها  دال نگيدكه  يمدار
 ةب کاله در نقطال   ،گفتمالا  ضالدقدرت نبالود    یها دال به یتنها وابستگ نه ،يسندهخمف نظن نوبن

اذعالا    كالند  و باله   یرا طالند یال   یگفتمالا  بالود و وابسالتگ    يالن ا یها استقمل از دال یقابل آ ،
ال بالا د  يیگفتمالا  بالود و در تقابالل یعنالا     يالن عناصن ا ينتن یاستقمل از یحور دال يسنده،نو

 يال   عنالوا   به وابستگی نفی زاده اديب ینظور شايدالبته   (178: هما ) یندگ یقنار ی یوابستگ
 كاله  دانالد  یالی  وطالن  جهالا   را په الوی  گفتما  زاده اديب  ستا ضدقدرت گفتما  ینكزی دال
 اقالوا   فنهنگالی  عناصالن  پالذينش  ةآیالاد  تن بیش بیگانه فنهنگی عناصن دفم و واگنايی جایبه

 يگالالن(  یوضالالوع د24: همالالا ) اسالالت یهالالا در فنهنالال  خالالود وب آ ذ جالالذب و و ديگالالن
یالدنظن   یا یگاناله هالن ب  یوطالن په الو   گفتما  جها  در يااست كه آ الؤس ينخصوص ا يندرا
بالا   یسالاز  ینيالت غ كنالد؟  ییال  یسالاز  ینيتغ یگانگا از ب يگند یبنخ هما  حال با در ياست ا

صالورت   ينالدی چاله فنا  یطال  یساز یگانهب ينا ،اساساً قنار دارد؟ یلتح  ينا یاعناب در كوا
كند كاله نگالنش    ییوضوع چندا  توجه نم ينلف به اؤی يابد؟ یخود را ی يقیصاد و یندگیی

 شالود،  يدتشالد  یاستگنا در س يتهو يشقدر گنا ههنچ ،گناست ینگنش قطب ي گنا  يتهو
 ینهمال  از یاناله خاوری یشود و یعضالل كنالون   یتن ی آ  انبوه يقتن و یصاد یظغ  ها یساز ینيتغ

 یقصالود ) یاسالت درحال گستنش به سناسالن دن  كه ظاهناً یندگ یت یئنش يیگنا يتهو يدتشد
 یالد را بازتول یاز اركالا  گفتمالا  قالدرت په الو     يکیو ا ( 1386 هاشمی ینصور ؛1392 رنوبن

 ینایالا در همال   ،داند و فصل اول را باله آ  اختصالاص داده اسالت    یگفتما  شباهت با غنب ی
 یدرحالال  يالن ا  (33: همالا  ) بود یدیوكناس یبنالال طند دال لدنب به یكه په و يسدنو یفصل ی

گفتمالا  غالنب اسالت و اگالن آ  را از گفتمالا  غالنب        یدال ینكز یدیوكناس یبنالاست كه ل
 ةیثابال  توانالد باله   یچگوناله یال   یگفتمالا  په الو   ،پالس   یاند ینم یاز آ  باق یزیچ ،یمحذف كن
یعتقالد اسالت كاله چهالار دال      ندهيسال نو  شود یست ت قادنبال شباهت با غنب  كه به یگفتمان

دال  نالالد از:ا كالاله عبالالارت ندشالالد یالالدبازتول یپسااسالالتعمار یاجتمالالاع یهالالا بالالزرگ در گفتمالالا 
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 یاجتمالاع  یهالا  گفتمالا   یبنالد  كاله یفصالل   یهو حاشال  ،یلاصال  خويشالتن  اسم ، ی،زدگ غنب
 ،راسالت  چپ، ،یاسمی یها گفتما  یتمای يسندهنو ( 41: هما ) دهند یقدرت را شکل ی ضد
بالود   ضالدقدرت  ع ت به فقط ها و آ  یو اعتقاد یفکن یو یبان یتبدو  توجه به یاه را     و

 یدر جالا  بالند  ینا  یال  یپسااستعمار یاجتماع یهاعنوا  گفتما و همه را به كند ییكاسه  ي 
و  ،یزدگال غنب ی،اسمی یهاكاربند دال يقازطن ینیاهلل خميتآ یگفتارها :يسدنویی يگنید

 یالد بازتول یبالنا  یآل و بسالتن یناسالب  يالده ا یبالی تنك ةنمون ي  یلاص يشتنوو خ ،يیگنایهحاش
 يالا ( 43همالا :  ) بعالد از انقالمب را فالناهم كالند     یهالا در سالال  یانقالمب اسالمی   يدئولوژیا
 چالپ  و یاركسیسالتی  ادبیالات  در عمیقالی  هالای ريشه اگنچه گنايیحاشیهگفتما   :يسدنویی

 اسالتعمارگن،  یاننالد  اسالت  بالوده  گفتمالانی  بالین  فضالای  از یهمی بخش آ  سیار هایدال ،دارد
 ایگنویناله  چپ ادبیات و( 83هما : )     و ،یستضعفین جها ، ظالما  گن،س طه ایپنيالیست،

انقالمب   یساختار يطشنا ید كه با فنارس     بود یاقتصادال  سیاسی هاییدلول و دال نظا  از
هالا از  نشالانه  يل( و تبالد 85 -84همالا :  ) شالد  یانقمب اسالمی  يدئولوژیاز ا یبه بخش يلتبد
گفتمالا    يوگالی و ينتالن یهالم  یو یالذهب  یحماس یبه فضا یستیچپ و یاركس یاتادب یفضا

راسالت قالنار    یهالا كاله در قطالب گفتمالا     يیگناگفتما  اسم  و (85هما : ) ضدقدرت بود
 خالورد ییال  یونالد پ يیگنایهچپ و حاش یهابه قطب گفتما  یگفتمانیناب یداشت توسط فضا

 درو  گفتما  كالم  سالنت و   یقوالت را در يناست كه چنا ا ينا یال اساسؤس  (42هما : )
هالا درخصالوص   گفتمالا  خالنده  يالن یوضالم هنكالدا  از ا   تا یمدهییوردبحث قنار نم یتهیدرن
در  كاله  يسالد نوی  یال اجا  فالور  ازنقلبه 96 ةلف در صفحؤی يا  یندیوردبحث قنار گ یتهیدرن
یخالف شالکل گنفالت    یاسیچند فنهن  س ش 1357انقمب  و 1342خنداد  15 ینب ةفاص 

تالوا  نالا    یرا یال  یسالتی یاركس يکیچن یهاگنوه اسم  یبارز و یافناط یهاگونه از آ  جم ه
اسالت   يالن ال اؤحال سال   (46هما : ) انقمب فناهم ساخت یتحوالت صحنه را بنا ينا بند 
كنالد؟ اگالن   یمال اسالتفاده ن  یاسالی فنهنال  س  ةواژ يالا یفهالو    ینلالف از همال  ؤییالثمً چالنا   كه 

هالالا گفتمالا   يالن ا ةهمال  يالالدكاله بگو  كنالد  یالی اسالالتفاده  یرو يالن گفتمالا  را از ا  یشناسال روش
چاله   هالا را چاله گفتمالا  قالدرت و    گفتمالا   يالن ا يدبا یت،نه واقع بودند و یذهن یهايیبازنما
بالاز در همالا  صالفحه در     داد یقالنار یال   ییوردنقالاد  یالث ح ينضدقدرت را از ا یهاگفتما 

 يالت عنا یداز حمنقلبه يخیتار ةبنه ينضدقدرت در ا یها گفتما  ينا یینگشکل يايیيشهر
اسالتثمار   از چنال  سالتم و   یتالازگ به یزبون ها اسارت وكه پس از نسل یاز یندی» :يسدنویی

 یمالا  چشالم داشالت كاله در حالق دژخ     تالوا  یاند نمكنند كه رها شدهیگما  ی يااند رها شده
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هنچنالد لحالن     (46همالا :  ) «كنند یداور صدر ةسع یاز رو و یع م یایوهشخود به یشینپ
 ه ئیسال  یول ،نبوده است یانقمب و یضدغنب یفضا ينا ثن ازأقول كم یتنقل ينا در یزن يتعنا
 نشالا   عنايالت  كیالد أت همالین  یعناسالت؟  چاله  باله  دقیقاً «یع م ةیوش»است كه عبارت به  ينا

 بالا  یطالابق  رویهالیچ باله  هااشتبند اين و شديم ع می شبه هایبنداشت گنفتار یا كه دهدیی
 كاله گوناله آ  ناله  هست كهگونهآ  دقیقاً هستیم واقعیت به دوباره رجوع نیازیند و نیستند واقم

 كاله اساسالاً   یدپنسال  يالد یوضالوع با  يالن دریالورد ا  ،يالت درنها شالود؟ یالی  بازنمايی هادرگفتما 
 ضالدقدرت  یاهال گفتما  و )گفتما  حاكم( یوجود به گفتما  قدرت یهاگفتما  یبندیمتقس

 يیچالو  جالدا   شکل نگنفته است؟ یكه هنوز دیوكناس یستاز آ  ن ی)گفتما  یخالف( ناش
یوضوع بعد از انقمب هالم   ینهم و یستن ينپذجایعه وجود دارد اجماع ایکا  دولت و ینب
 يالنا  كاله در ا یدهالد كاله تازیالان   ییوضوع نشا  نمال  ينو خود ا ياندخود را نما يگنینحو دبه

 (یالث ح يالن ا تفاوت با غالنب )البتاله از   ياگفتما  شباهت  ینب ینشود تفاوت ديواا یدیوكناس
همالا :  ) كنالد یی يفراست تعن یهارا در قطب گفتما  يیگناو گفتما  اسم ا ندارد؟وجود 

 یاسالی ینظالور راسالت س   اگالن  ،دو انالد و  راست ارائه نالداده  یهااز گفتما  يفیتعن اول،  (42
بالا   یاسالی چناكاله راسالت س   ؛یسالت سالازگار ن  یاسالی س يالا  جن يالن ا یتچندا  با واقع ،است

 یو اقتصالاد  یاسالی س یهایدفاع از آزاد ،یسنت یاز نهادها یبانییانند دفاع و پشت هايیيوگیو
 شالود  ییال  يالف تعن     و ،كالاری یحافظاله  پارلمالانی،  نظالا   از دفاع ،یداريهو نظا  سنیا یفند

از  يکالی  يالن ا هالم هسالت و   ینقمبال كاربود  ایحافظه یندرع يیگناكه گفتما  اسم یدرحال
 یولال  ،كالار بالود  داخل یحافظه در يا جن ينشد كه ا یانقمب اسمی ینوزییعضمت بعد از پ

 زاده دريالب تضاد توجه نکنده اسالت  اد  ينلف چندا  به اؤی كند ویی فکن یخارج انقمب در
بالاز   یعالث فضالا  داند كاله با یی ينا كارتن را فشار بن ا ینوزیپ یدهایآیاز پ يکی ،98فحة ص
 یكالد  یکالی ن يدگاهبعد د ةب که در صفح ،شودیارائه نم یادعا سند ينا یایا بنا شد  یاسیس

در  واتالا   یاوردنالد باله شالاه ن   یمیگاه فشار یستقیچها هيکايیآین كند كه یعتقد استیرا نقل ی
 رایالتن را دچال   ینالوع ( كه به99هما : ) وجود آوردهب یموس ییناتتغ یاسیس هاییداد  آزاد
را  یقالول كه له آ  نقالل آ  یجابه و كند یی یا را ب ییط ب ،يگندعبارتكند  بهیی يیگوتناقض

 ةزنالد  در صالفح  یبه انسوا  یتن ضنبه ی ينا آورد ویرا ی یقولآ  نقل یهناخواسته ع  یاوردب
 رهبالن  یحالور  حالول  اسمیی هایگنوه بنای كند نفی گفتمانی فنهن خنده :يسدنویی 119
 و ییاناله  و اسالمیی  و یاركسیسالت )چالپ   یخالالف  هالای گنوه تا كند فناهم فنصتی مبانق

 بالازی  در» و كننالد  بیالنو   سیاسالی  قالدرت  ةعنصال  ازرا  (گالنا ی ی و سکوالر و لیبنال راست
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 و یاندنالد  بالاقی  قدرت سأر در انقمب رهبن با نزديکی در گنااسم  راست هایگنوه قدرت
در  ( 128همالا :  )« كندنالد  حالذف  قالدرت  ةعنصال  از را گالنا ی الی  و لیبنال و چپ هایگنوه
 یهالا گالنوه  یسالو قالدرت را باله   فضای يکاسفارت آین ینتسخ یدآیپ :نويسدیی 123 ةصفح

 شد كه بعالداً  ینتسخ يانیتوسط دانشوو يکاالبته سفارت آین جهت داد  یینگنا تغراست اسم 
بالاز    یالد راست انوای يا فم جننبه یشوباقدا  كم ينا ةیونت یول، به جنا  چپ یوسو  شدند

 اصال ی  یحالور  كهحالیدر ،زندنمی حنفی یوضوع اين چگونگی و چنايی تبیین در زادهاديب
 عنالوا   بالا  ششالم  فصالل  در نويسالنده  اسالت،  اينا  اسمیی جمهوری خارجی سیاست كتاب

 سیاسالت  هالای گفتما خنده به فقط« اينا  اسمیی جمهوری خارجی سیاست گفتما ظهور »
 (،صالدر  بنالی  و بازرگالا   یوقالت )دولت  انقمبی تعهدگنايی عد  گفتما خنده شایل ،خارجی
 گنايالی عمالل  گفتمالا  خالنده  (،ش 1368 -1360) یحالور  ارزش گنايالی آریالا   گفتمالا  خنده
 1384 -1376) یحالور صال ح  يیگوگناوگفتما  گفت(، خندهش 1376 -1368) یحورتوسعه
 كاله اول،  كنالد  یالی اشالاره   باله بعالد   (ش 1384) یحالور ارزش يیگنایگفتما  بویو خنده (ش
 بالود،  ینآ  هم ینیگكناره يلاز دال يکینبود و  یدولت یوقت چندا  انقمب یخارج یاستس

هالا و  هالا و تفالاوت  گفتمالا  خالنده  يالن و اصالول ا  ییحتن  به یبان ةيسندجا داشت كه نو دو ،
اسالت كاله    يالن ا گالن  یالا هالا ب گفتمالا  خنده ینوجود هم سو ،و  ،پنداختیها یآ  های تشابه
 یالت ك  يال  عنالوا   را باله  یاسالمی  یجمهور یخارج یاستس یحتن  ةيسندتوا  یانند نوینم

خالودش   یاترا با یقتضال  یاهن دوره يدب که با ،آ  قضاوت كند ةواحد درنظن گنفت و دربار
 سیاسالت  گفتمالا   در سالتیزی بیگاناله  عناصن كاویروا  به نويسنده كه هفتم فصلدر   یدسنو

 در غالنب  و ايالنا   تقابل روانی هایريشه دنبالبه پندازد،یی اينا  اسمیی هوریجم خارجی
 و ايالنا   تقابالل  كنالد  اثبالات  كه است اين دنبالبه ،درواقم و گنددیی اينانیا  ناخودآگاه ضمین
 زییناله  ايالن  در بايالد   اسالت  روانی هایعقده حاصل و یستن عقمنی و ینطقی رفتاری غنب
 دنبالال باله  هالا نظنياله  از يال   كالدا   بنیبنالای  كاله  كنالد نمالی  تبیین نیز اجاين در لفؤی كه گفت
 قسالمت  ايالن  در كه اين تنیهم و چیست جااين در كاویروا  از وا ینظور و ستا كاویروا 
 از زيالادی  بخالش  اتفاقالاً  كاله  ،قسالمت  ايالن  یطالالب  تنبیش و نیست كاویروا  از خبنی نیز

 چنالدا   و هسالت  شالبیه  لفالاظی  و الفالا   با بازی به تنبیش ،گیندیی بن در را كتاب صفحات
 سیاسالت  ةزیینال  در انقمبالی  دولالت  رفتار و اينانیا  رفتارهای كاویروا  ةزیین رد را یا دانش

 ينو ینتبط با تنس از غالنب و تصالو   یرا فنافکن یتاین یكاوو روا ا  كندنمی افزو  خارجی
 يشالتن، از خو يالی زدارا در جن طا ینماد ش یكاوروا  (،153هما : وحشت ) ةعنوا  ابوآ  به
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 و ،(171همالا :  ) يالی زدااحسالاس حقالارت و اسالارت    ع ت را به يتو هو یآگاه كاویروا 
آلوده باله   را كایمً ينانیا اهلل ايتآ» كه شودیی یدعی و داند یی ناخودآگاه دفاعی هایمسیکانی
ذهالن   ةو پنداختال نالدارد و سالاخته    یكاله یسالتند   يیادعالا   (166همالا :  )« دانستیی یطا ش
اسالت كاله صالنعت یونتالاژ در ناخودآگالاه       ییدع يیگنایبوی یكاوو در روا ااست   يسندهنو

 يالن گالن ا یها تالداع آ  یبنا یو فناور     آیدیشمار ینوس و آلوده به جسمی ينانیا ا یجمع
از  يالی زدایرا آلالودگ  یاهسالته  یبه تکنولوژ يابیو هدف از دست (182هما : ) نواست بود

دهالد  یارائه یال  ينا ا ةاز جایع يشا كه ا ينیتصو  (190هما : ) داندیی یگانهب یتکنولوژ ي 
كنالد كاله   یالقالا یال   ینچنال  يسالنده نو دشمن یهايهسا یكاودر روا   یستسازگار ن یتبا واقع
 یاز آشالفتگ  یناشال  حکویت و یاز ابزارها يکیرا  یسازوجود ندارد و دشمن یدشمن يیگو
 (،194همالا :  ) قالدرت تالداو    (،193هما : ) یكارینظور پنها و به یانقمب یهاسوژه یدرون
 تفالاهمی  شناسالايی  ایکا  عد  كه است یدعی وا  كندییق مداد      و، (195هما : ) یفنافکن
 به گفتما  صایت و ساكت شالده  ينا ا یخارج یاستگفتما  س يلتبد باعث يکاآینالال  غنب
(  204همالا :  ) بالند ییسن گو بهوو در رنج گفتندارد  یتفاهم یگووگفت يیكه توانا است
شالود كاله بنحسالب آ     ییال  یالین تب ینحالو یتفالاوت  به يگند يسندگا نو ییوضوع ازسو ينایا ا
 يکالا آینالالال   غالنب  یو استکبار يانهجوو اقدایات یداخ ه ،طنفي از یانقمب اسمی یتیاه

 ه است:بود ینگذارثأت يندفنا ينا در يگن،دازطنف

 بزرگ بالود   یهاقدرت ةيانگنایداخ ه يندهایبه فنا  نسبت یواكنش ينا ب اانقم درواقم،
 هالای یاستیقاب ه با س یبنا زیینه یانقمب اسمی ینوزیاست كه پس از پ یلدل ینبه هم
 یخالارج  یاسالت س يزاین ینوالن باله تمالا    ينا بزرگ فناهم شد  یهاقدرت ةيانجویداخ ه

سالاخت  ينعنالوا  ز باله  ينید يیگناآریا  يده،گند با دورا  قبل از انقمب يسهدر یقا ينا ا
 ( 228 :1390 یچینو پوست ی)یتق شد يفتعن یخارج یاستس يدجد يندهایفنا

 هالای افسانه و تاريخ در سازیبیگانه اين كه ستا اين كاویروا  اين ةجوهن ،ك ی طوربه
 دوورژه در يسریو: نويسالد یالی  بحالث  ايالن  ابتدای نويسنده در كهحالیدر ،دارد ريشه اينانی
 يعنی ریكا پنها یهاروش از یالالاليکرا  «منالالالشد ديواا» سیاست ع م لصوا كمسی  بكتا

 پشتیبانیاز  كه نددایی هايیهنگیزا بنقا پشتدر  سیاسی یهاهنگیزو ا افهدا د كنیخفی
 ينا كه فتدایی قتفاا ربسیا :ییگويد رهباينو دراا  ستا رداربنخو عمویی رفکاو ا د ین
 ي  همیتدر ا يا دییشو اعختنا شمند د؛ییگین دوالال خ  هالب  یتنس شکل ری،كا پنها ةشیو
 نفمبه قمدروا كه یبیناتد شمند ينا خطناز  یج وگین سما هبو  دییشو غ و قعیوا شمند
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  (1384دوورژه  يسیالور ؛ 202 -199همالا :  ) گالندد یی یهتوجاست  شده ذاالتخا كمحا طبقة
 و یزیسالت غالنب  ينا یبيايشهدنبال ربه یهودهب هيسندست كه پس چنا نوا ينال اؤحال س

 كه يدآبنیی چنینگفالت كاله    يالد با  سالت ا ينانیالا  ا يخیناخودآگاه تالار  در یزیستیگانهب
 یهاونین تأثینتحت كهدارد  صختصاا یعیاجو هالال ب  االبیگانگ ةاز توطئ ا نالنگ تالهنیذ
 ع الالالالالالالتبه میاجو ينگونها  نداهشد يدگیدسیبآ و ضعف رچاد خ هگناید و جیرخا
تالوا    دارد و سترا در د عمل ربتکاا كه ینالدی   اتو يگنزاالال ب رتدالق دوالجواز  اهیالگآ
 سالت دارا دخو س طةو  هسیطن تحت یعالة جا سننوشتبن  را اعمال اراده و یتوضع یینتغ
از قالالدرت  ناشی دییشووارد  هالالا آ  به كه سیبیو آ ناخوشی الالالنه دالالالیكننالالالی روالالالتص

توانالد درسالت باشالد     یهنگالز نمال   یايالده ا ینكه چنال یالدرح ؛تالساو بیناتدو  گنس طه
 یهناسدشمن و یزیستیگانهاگن ب :كندییوضوع را رد ی ينا ینوعبه يسندهنو ،حالیندرع
درک  چگونه قابل یگفتما  شباهت په و ،دارد ينانیا آگاه اددر ناخو يشهر یزیستغنب و
 یجالا باله  ینالوع باله  ينانیالا  ا شد كه ينا یعاصن ا يخاز یعضمت تار يکیاین  ينا ؟ستا

راه  ينتالن بنند به راحالت یسن ی آ  به كه در یتیوضع یدايشدر پ خود یتیسئول ينشپذ
هالم تالداو     یانقمب اسمی پناه آوردند كه با یگانگا به دوش ب یناتتقص یفنافکن يعنی
 در یچه عوای  و يشنداندیگونه یينچنا ا ينانیا كه اين  ایدهم به اوج خود رس و يافت
یخت الف یوردتوجاله قالنار     يسالندگا  نو ی، ازسالو است بوده ثنؤی يشهاند ينا ینیگشکل

داد  باله  دنبال پاسخبه ،درواقم يمیا چگونه یا شدكتاب  كم  دريباصادق ز 4 گنفته است
زاده يالب كاله اد یدرحال  (1374 كم يبا)ز ستا ينانیا جاافتاده در ا یول ،غ ط یتذهن ينا
حالداقل   يالا آ   یاله دنبالال توج ها باله افسانه یلتحم و يخیتار ينبه تقد آ  ةبا احال ینوعبه
 ست اآ   یهدنبال توجالظاهن بهیع 

 

 یریگ یجهنت .4

در  يالنا  ا یاسالت زبا  و فنهنال  باله س   ةيچتا از در است كنده یسع يسندهكتاب نو يندر ا
و  یاخ ال د ةدر دو عنصال  یاسالی س یهاو تقابل ،هاكشمکش بنگند و تضادها، ینقن  اخ یمن

 1357تالا   1332از  ينا در ارا  يجرا یهاو گفتما ا كند  یلتح  یگفتمان ةیوش را به یخارج
 یپه و يمد كه گفتما  قدرت توسط رژنك یی یمبه دو گفتما  قدرت و ضدقدرت تقس ش
و غالنب بالوده    يالنا  ا یسالاز دنبال یشابهگفتما  به ينا يقشاه ازطن يمو رژ است شدهارائه
 یهالا گفتمالا  خالنده  یدوره سنكوب شده بود دارا ينكه در ا یزضدقدرت ن گفتما  است 
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دنبالال تفالاوت بالا    بود و به يیگنایهو حاش ،یزدگغنب يشتن،به خو بازگشت يی،گنااسم 
دنبالال  ظهور كند كه به یگفتما  انقمب اسمی دو گفتما ، ينا ینب يالکتی از د غنب بود 

گفتمالا    يالن نمالود ا  یالز ن ايالنا   اسالمیی  مهالوری ج یخالارج  یاستتقابل با غنب بود و س
صالورت   یكاله ازینظالن گفتمالان    يسندهنو یلیهم در تح  ةایا نکت  ستگناو تقابل یزستغنب

اختصالار  كاله باله   گفتمالا  اسالت   ینظالن  یهالا ارچوبهال به عناصالن و چ  نکند  گنفته، توجه
 گفتمالا   ةكننالد تولید درواقم و یحوریة سوژ را شاه وا كه اين اول  یندگییورداشاره قنار ی

 كاله درحالالی  ؛داندیی جايگاه همین دارای ضدقدرت گفتما  در را ایا  تاحدودی و قدرت
 و ندارنالالد اسالالتقملی خالالود از و هسالالتند گفتمالالا  ةسالالاخت هالالاسالالوژه گفتمالالا  ةنظنيالال طبالالق
 و ساختارگناسالت  اینظنيه گفتما  ،درواقم  بالعکس نه كنندیی عمل گفتما  ةسیطن تحت

 یقتالی گفتمالا  حق  ةيال نظن طبالق  ،دو  ؛دارد ضالعف  نظن اين از و گیندیی ناديده را كارگزار
گناسالت و  ینسالب  یايهنظن ،ينبنابنا گفتما  است، ةبنساخت یقتحق ،وجود ندارد و درواقم

بالا   گناسالت، یقالت و حق یالد بالن توح ییبتنال  يشا ا یاسیس ةيشایا  كه اند هایيدگاهد یلتح 
 عقیالدتی  یبالانی  و نظالنی  عناصالن  باله  توجاله بالدو    ،سالو   ؛یسالت گفتما  درسالت ن  ةينظن

 قالنار  واحالد  ةجبهال  يال   در را راسالت  و چپ و اسمیی هایگفتما  یخت ف هایگفتما 
 ؛انالد دیالی  بیناسوژگی و بینایتنی یشتنک فضای دارای و ديگني  داروا  را هاآ  ودهد  یی
  یستن تقدر گفتما  با آ  تضاد از تنكم چپ گفتما  با اسمیی گفتما  تضاد كهحالیدر

 انسالانی  هایكنش نگيد گنفتنناديده و زبانی كندار و زبا  به گفتما  تق یل ع تبه چهار ،
 واكنشالی  درواقالم  كاله  ،را ضالدغنبی  گفتما  فقط غنب با اينانیا  تقابل تح یل در نويسنده
 كاله  تالاكنو   ش 1332 ازرا  غالنب  ةخصمان اعمال و اقدایات و دهد یی قنار یدنظن ،است
 در ايالنا   ناكایی به ،درنتیوه و گیند یی ناديده ،است بوده واكنش اين شد ختهبنانگی عایل

 و رو  در ناكالایی  ايالن  هالای ريشاله  دنبالبه حتی و دهد یی حکم غنب با تعایل و یفاهمه
 ةيسالند نو ،كالاش  یا  دهالد  یالی  اختصالاص  آ  باله  را آخن فصل و گندد یی نیز اينانی روا 

و فنهنال    یاسالمی  یكاله جمهالور   یالزا  ه هما  یرفت و بینم یطنف به قاض ي یحتن  
 ،كنالد  یی    یتهم  و ،از غنب تنس ی،فنافکن ،یكارپنها  یت،عقمن فتننگنكاررا به به ينانیا

 كالند  ییالنعکس یال   یاسالمی  یو جمهالور  ينانیفنهن  ا دررا  ینگاه غنب و گفتما  غنب
هالا،  كتالاب  هالا، رسانه گندا ،سفنا و جها  خاطنات ی،كه در سخنا  یقایات رسم یگفتمان

خالنوار   ةعنالوا  یشالت نمونال   و باله  اسالت  ها ینعکس شالده یمیشنو ان ،یوودیهال یهای مف
و اظهارات بالوش در   ،پنسپولیس ،الکساندر ،ینگكشتی ،صد یس ،آرگو هایی متوا  به فیی
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زاده بالا روش  يالب اشالاره كالند  اد   یحالور شالنارت   یاز اعضا يکیعنوا  به ينا ا یگذارنا 
شالده هنالوز    یث اله  یهایتواقع ياها یتواقع شبه و يیادعا یهايینکند  بازنمانقد وگفتما  

 یاجتمالاع  و یاسالی س یهالا یالت از واقع و ینایونما درک یا از پ یع مینغ ةیوهم به هما  ش
نظالن  باله  بخشد یالسابق تداو  ییكماف را یع مینغ یهاهما  روش دهد وییوجود ادایه ی

 ياقضالا  يالد  د یع مال  یازیندن يگند یهنجا در و ينا در ا یانساندر ع و   ين رسد كه ایی
درسالت دور   یماتتصالم  كاله یالا را از   يمنشالو  یذهن و یع م شبه یهاگزاره ینتا اس یمهست
 ینالوع زاده باله يالب كتالاب اد  و نالدازد ا یالی حاصالل  یبال  يالی گناینسب یكند و در دا  نوع یی

لالف  ؤهنچنالد ی  ؛تار شالده اسالت  گنف يیگناینسب و يیگنایتذهن یندرو  هم ناخواسته در
 یاسالت نوع نگالاه باله س   ينا ،طوركه گفته شدهما  یخالف باشد  يیگنایخود با نسب یاناًاح

ینوالن   يالنا  ا یخالارج  یاسالت در س يدجد یهايشیكواند ها ویتواند به كوفهمیی یخارج
 ،شالود  یاله توج یگفتمالان  یهابناساس تفاوت یخارج یاستاشتباهات در س ینوعبه شود و
تالا   یمیمکالن باشال   یتا جالا  یتواقع ینیدنبال درک عبه يدبا یخارج یاستكه در سیلدرحا
 یفناوانال  ی الی و تح  ینظن یهاكتاب نقص يناگنچه ا ،ين  بنابنایايدب يینخطاها پا يبضن
و از تضالارب آرا و   یستاز لطف ن یخواند  آ  خال ،ها اشاره شداز آ  یكه به بخش دارد،
  يافتدست  ینانهبواقم ی یا  به تح تو ییخت ف ی یهاحنف ید شن

 

 ها نوشت پی
 

 رفتارهالای سیاسالی در  های انسا  ازجم اله  تأثین آ  در رفتار خودآگاه ویباحث ینبوط به نا1. 
گالذار ايالن رويکالند     تالوا  پاياله   گنفته است  یثمً، فنويالد را یالی  آثار یخت فی یوردتوجه قنار 

  ذكالن اسالت   اين عنصاله قابالل   رها نیز د ود دربارة بازیاندهتو با ديدگاه یعنوف خ پاره  دانست
  1369 استیوارت هیوزبنگنيد به  ،تنبنرسی بیشبنای 

ها را بتوا  در آثار رضا داوری اردكانی يافت كاله در آثالار یخت الف     اين ديدگاه   شايد يکی از یؤثنتنين2
 ( 1359 اردكانی  داوری) داند و تکنولوژی را نیز ابزار تس ط خود غنب را یظهن س طه یی

تبیین است  شايد بتوانیم بگويیم كه در آ  یقطم    آثار اولیة داريوش شايگا  در اين راستا قابل3
ای فنهنگالالی یتشالالکل از فنهنالال  هنالالدو و فنهنالال   نديشالالة شالالايگا  ینظویالالهشالالاك ة اصالال ی ا

؛ 1389 )هاشالمی  یا  به سیالیت فنهنگالی گالنايش يافالت   زهنچند در گذر  شنقی است الاينانی
 ( 1385 شايگا  بنگنيد به ،به سیالیت فنهنگیو ابنای گنايش 

  1388صادقی  بنگنيد به ،ها ای بنرسی اين ديدگاهبن4. 
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