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درآمدی بر نقد نگرش فرهنگمحور در سیاست خارجی
نقد کتاب زبان ،گفتمان ،و سیاست خارجی
مقصودرنجبر* 

چكیده
نويسنده در اين كتاب سیاست خارجی جمهوری اسالمیی ايالنا را بنیبنالای گفتمالا هالای
ضدقدرت از دهة  1330ش به بعد با رويکالند فنهنگالی و گفتمالانی تبارشناسالی یالیكنالد
هدف در اين یقاله ارزيابی ديدگاه و نگنش فنهنگی به سیاسالت خالارجی بالهطالور عالا و
نگنش نويسنده به طور خاص است سؤال اساسی اين است كه آيا نگالنش فنهنال یحالور
توا نظنی الز را بنای تبیین سیاست در اينا دركل و سیاسالت خالارجی ايالنا بالهطالور
خاص داراست يا خین فنضیة یقاله اين است كه نگنش فنهن یحور دچالار تق یاللگنايالی
است و بهجای تمنكز بن نقش قدرت و ساختار ،فنهن را بهعنوا یع ول بالهجالای ع الت
یوردتوجه قنار ییدهد از اين نظن ،نقد ك ی نگنش فنهن یحور باله سیاسالت خالارجی و
نقد ديدگاه نويسنده درباب سیاست خارجی جمهوری اسمیی ايالنا از یحورهالای عمالدة
اين یقالاله اسالت بالهلحالا نظالنی و روشالی ،روش و نظنيالة تح یالل گفتمالا باتوجالهباله
نسبیگنايی آ در تح یل سیاست خارجی چندا قاب یالت و كالارآيی نالدارد ديالدگاه ك الی
باتوجهبه نگاه تق یلگنايانه به یقولة فنهن اينانیالا و نقالش آ در شالکلداد

نويسنده نیز
سیاست خارجی اينا  ،نقد شده است یفنوض اساسالی در ايالن پالووهش ايالن اسالت كاله
یشتالنی دارنالد يافتالة
ديدگاههای عینیگنايانه بنای تبیین سیاست خارجی اينا كالارآيی بال 
اساسی در اين پووهش ضنورت بازبینی در كاربست نظنيه ای فنهن گنا در تبیین سیاست
و سیاسالالت خالالارجی اسالالت كالاله در بسالالیاری از یالالوارد كالالارآيی الز را بالالنای تبیالالین كایالالل
واقعیتهای سیاسی ندارند و نقش نهادها و ساختار را انکار ییكنند يا ناديدهییگینند
کلیدواژهها:گفتما  ،گفتما قدرت ،گفتما ضدقدرت ،نگالنش فنهنال یحالور ،سیاسالت
خارجی جمهوری اسمیی اينا
سیاسی ،دانشگاه آزاد اسمیی ،واحد قمmaghsoodranjbar@gmail.com ،

* استاديار گنوه ع و
تاريخ دريافت ،1396/09/11 :تاريخ پذينش1396/12/22 :
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 .1مقدمه
سیاست خارجی يکی از وجوه یهالم فعالیالت يال نظالا سیاسالی اسالت و شالایل یوموعالة
یهالای نظالا درقبالال ديگالن نظالا هالای سیاسالی ،سالازیا هالای
راهبندها ،و خطیش 
اقدایات ،
یگینی اهالداف و ینالافم ی الی و دفالم
یشود هدف سیاست خارجی پ 
ینالم ی ،و ی تها ی 
ب 
یوهها و رويکندهای یتعددی را نظیالن ائالتمف
یشود كشورهای یخت ف ش 
تهديدات عنوا ی 
یگیننالد و جمهالوری
بیطنفی ،و در سیاست خارجی خود پالی یال 
عد تعهد ،انزواط بی ،
اسمیی اينا نیز از ابتالدای انقالمب اسالمیی تالاكنو رويکندهالای یتعالددی را در سیاسالت
یتوا در سیاست «نه شنقی ،نه غنبالی» خمصاله
خارجی اتخاذ كنده است كه اساس آ را ی 
كند تاكنو انديشمندا و یحققا یتعددی به بنرسی و ارزيابی سیاست خارجی جمهالوری
بهعقیدة ازغندی ،رويکند غالب در یطالعات آنا رويکند پوزيتويستی
پنداختهاند ،ایا 

اسمیی
نتوانسالتهانالد شالناخت

پسالتپوزيتیويسالم

يافتهای
است و «نظنات تأوي ی الال گفتمانی و ره 
یس ط در حوزة یطالعات روابط خارجی اينا يعنی پوزيتیويسم را با چالالش جالدی یواجاله
سازند» (ازغندی  )138 :1384ایا نويسندة كتاب زبا  ،گفتما  ،و سیاست خارجی كه در اين
ییپندازيم ،سعی در ارائة تح ی ی یتفالاوت از سیاسالت خالارجی
یقاله به نقد و بنرسی اثن او 
بهويوه در رابطهاش با غنب و آینيکا دارد و با رويکندی فنهنگالی و
جمهوری اسمیی اينا 
بهنهگینی از روش و نظنية تح یل گفتما  ،به اين یهم پنداخته است ازنظن او« ،اين رويکند

در یطالعة سیاست خارجی با انتقادی ضمنی به رويکندهای رئالیسالم و انتخالاب عقمنالی در
يبزاده  )10 :1387رويکند غالالب در
همراه بوده است» (اد 
حوزة یطالعات سیاست خارجی 
يهها با واقالمگنايالی
بهلحا نظن 
بهلحا روش با پوزيتیويسم و 
تح یل سیاست خارجی اينا 
یدهد اگنچه اين كار
است و آثار یخت فی كه در اين زیینه وجود دارد اين یوضوع را نشا ی 
بهويوه سیاست خارجی است كه درصورت تداو اثالنات
قد یناسبی در تح یل یسائل اينا 
یفیدی بنجای خواهد گذاشت ،بايد با دقت و تح یل عمیق صورت گیند تا بهع ت گنيالز از
پستیالدر نیفتالیم و باله

جزییت و تص ب رويکند پوزيتیويستی در دا نسبیت رويکندهای
زیینة فکنی و فنهنگی رويکندها و روشهای تحقیق توجه داشته باشیم

 .2معرفی کتاب زبان ،گفتمان ،و سیاست خارجی
كتاب زبا  ،گفتما  ،و سیاست خارجی بالا عنالوا فنعالی «ديالکتیال بازنمالايی از غالنب در
جها نمادين اينانی» را انتشارات اختنا در  1387ش در  232صفحه ینتشن كند اين كتالاب
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يشههای زبانی و گفتمانی سیاسالت
اثنی در حوزة یطالعات فنهنگی است و درصدد تح یل ر 
اينا یعاصن بهويوه در ارتباط با غنب است در اين كتاب زبا بالهعنالوا يال ایالن سیاسالی
درنظن گنفته شده است و گفتما های سیاسی در ايالنا از دهالة  1330ش باله بعالد و نحالوة
تقابل و تعایل آ ها بحث شده است نويسنده یعتقد اسالت كاله در دورة قبالل از انقالمب دو
«گفتما پسااستعماری په وی» و «گفتما های اجتمالاعی ضالدقدرت» در حیالات سیاسالی الالال
اجتماعی اينانیا حضور داشالتند و از «ديالکتیال » و «انقالمب» بالین ايالن دو نظالم گفتمالانی
گفتما انقمب اسمیی تکوين يافت و به ظهور گفتما سیاست خارجی جمهوری اسالمیی
بهینزلة ي «تز» و «گفتمالا هالای
ینون شد در اين فنايند ديالکتیکی «گفتما قدرت په وی» 
بهینزلة «آنتیتز» عمل كندهاند و تقابل بالین ايالن «تالز» و «آنتالیتالز» باله
اجتماعی ضدقدرت» 
انقمب اسمیی (سنتز) ختم شده است

1.2مقدمه 
نويسنده در یقدیة كتاب در تعنيف گفتما آ را یتنادف و همیعنا با واژگا «سخن»« ،نظالم
بالهسالا
گفتار»« ،یتن»« ،زبا »« ،كنش ال گفتار» ،و «كندار گفتاری» ییداند و آ را كاربند زبا 
ییداند ،كنداری اجتماعی كه رابطة ديالکتیکی با ابعالاد اجتمالاعی ديگالن دارد
كندار اجتماعی 
بهطور عا كاربند زبا  ،یتن ،گفتالار ،تعالایمت ،و ارتباطالات كمیالی ذيالل عنالوا «گفتمالا »

شالیوهای از یالتن و گفتالار
اينجا ینظور اص ی از گفتمالا باله 
ییگینند در 
یوردبنرسی قنار 
یدهد دو فضای اساسی و یتفالاوت
بازییگندد كه از زاوية ديد خاصی به تونبیات یا یعنا ی 

یكنالد يکالالی فنهنالال و ديگالنی ايالالدئولوژی اسالالت
كاله گفتمالالا درو آ هالالا رشالد پیالالدا یالال 
اديبزاده )12 :1387او سپس به تبارشناسی گفتما سیاست خالارجی جمهالوری اسالمیی
( 
یشمارد كاله ريشاله در
اينا پنداخته و آ را يکی از ینظویههای گفتمانی انقمب اسمیی بنی 
نظا های گفتمانی پیشاانقمبی دارد او یعتقد است كاله در دورة  1332تالا  1356ش دو نظالم
یتوا آ ها را گفتما پسااسالتعماری په الوی و گفتمالا
گفتمانی در اينا وجود داشت كه ی 
اجتماعی ضدقدرت نایید كه نظا گفتمانی په وی گفتما یس ط يالا هویونیال در ايالن دوره
بود از ديالکتی و انقمب بین اين دو نظم گفتمانی ،نظم گفتمانی انقالمب اسالمیی تکالوين
يافت و به ظهور گفتما سیاست خارجی جمهوری اسمیی ايالنا ینوالن شالد (همالا )15 :
بهدنبال كالبدشکافی گفتما سیاست خارجی اينا بعد از انقمب اسمیی از ینظالنی
نويسنده 
یگانالهسالتیزی در
یبالند باله عناصالن ب 
نشانهشناسانه ،و روا كاوانه) و پ 
یتفاوت (تبارشناسانه ،
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درو آ است (هما  )9 :او هدف اص ی نگالارش ايالن كتالاب را پیالداكند راههالايی بالنای
یكنالد؛
افزايش عقمنیت در سیاست خارجی و بهبود تعایل اينانیا با جها خارجی بیالا یال 
1
نبههای فنهنگی الالال گفتمالانی پنهالا و ناخودآگالاه
زينا یعتقد است هوشیاری و آگاهی از ج 
يکی از اولین گا های یؤثن بنای ي سیاست خالارجی عقمنالی و سالازنده اسالت سیاسالت
ینكننالدة ینالافم
كنشها و عم کندهايی است كاله تالأی 
بهیعنای 
خارجی عقمنی و سازنده نیز 
ی ی یشتنک دولت و ی ت باشد (هما  )11 :اين نوع نگاه بیالا گالن نگالنش فنهنال گالنای
نويسنده است

2.2فصلاول:بازتولیديکگفتمانشباهتباغربدرگفتمانقدرتپهلوي 
بالهتالدريج يال «گفتمالا هویونیال » در
نويسنده یعتقد است كه بعد از كودتالای  1332ش 
عنصة حیات سیاسی ،فنهنگی ،و اجتماعی اينا شکل گنفالت كاله همالا گفتمالا سیاسالی
په وی يا گفتما قدرت بود كه به طور دائم از باال و توسط قدرت سیاسی بازتولید یی شالد و
ییشد اين گفتما بهدنبالال بنجسالتهكالند شالباهتهالا بالا غالنب
درو جایعة اينا ینتشن 
بنجستهكند ريشة نوادی و زبانی یشتنک و اخذ تمد اينانی توسط تمد غنبالی و

ازطنيق
اخذ تمد غنبی توسط تمد اينانی و تنكیب آ ها بود بهتنين نمونالة یالتن شالباهتنمالا را
یتالالوا در اثالالن یأیوريالالت بالالنای وطالالنم كالاله گفتارهالالای نوشالالتاری یحمدرضالالا شالالاه را
یالال 
ينكاله درو یالتن بالهدنبالال
یگذارد ،يافت (همالا  )21 :ايالن گفتمالا عالموهبالنا 
بهنمايشی 
ذاتپنداری» در خصوصیات رفتالاری و كالندار
هم 
بنجستهكند شباهتهاست ،بهدنبال ي « 

غنبیهاست (هما  )22 :درحقیقت« ،غنب ال آینيکا» در گفتمالا سیاسالی په الوی
اينانیا و 
یآيالد و در يگالانگی بالا
ابوهای كه ديگن بیگانه بهحسابنمال 
همذات» شده بود 
تبديل به «ابوة 
یشود
خويشتن اينانی بازنمايی ی 

3.2فصلدوم:بازتولیديکگفتمانتفاوتباغربدرگفتمانضدقدرت 
در یقابل گفتما سیاسی په وی گفتما های سیاسی ال اجتماعی ديگنی نیز شکل گنفالت كاله
ایکا ورود به عنصة رسمی را پیدا نکندند و توسط گفتما قدرت په وی سالنكوب شالدند
اين گفتما های اجتمالاعی بالا افالزايش سالنكوب از بالاال و توسالط قالدرت سیاسالی یالاهیتی
ضدقدرت پیدا كندند و به حوزههای فنهنگی ،اجتماعی ،و یذهبی كشیده شالدند (همالا )39 :
اين گفتما ها بهدنبال «ینزسازی» و «حصاركشی» باله دور شالهن وجالودی خويشالتن اينانالی
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خالالويش بودنالالد و سالالوژههالالای گفتمالالا ضالالدقدرت ازطنيالالق «بالالازتعنيف ینزهالالای هالالويتی»
(ینزسازی) «یا»ی اينانی دریقابل «آ ها»ی غنبی باله بازتولیالد يال «ديالوار آهنالین هالويتی»
(حصاركشی) پنداختند درواقم ،اين ي واكنش دفاعی دربنابن قدرت و غالنب بیگاناله بالود
چهار دال بزرگ و اساسی در گفتما هالای اجتمالاعی ضالدقدرت بازتولیالد شالده اسالت كاله
ازطنيق بازنمايی افتناقی غنب به بالازتعنيف ینزهالای هالويتی و تولیالد ايالن «ديالوار آهنالین
غالنبزدگالی»« ،خالويش اصالیل»« ،اسالم » ،و

دالها عبارتاند از «
هويتی» كم كندند اين 
یدهنالد يکالی از
یفصلبندی گفتما های اجتماعی ضدقدرت را شکل و یعنا یال 

«حاشیه» كه
دالها بازنمايی یخالفت با وضم یوجود و فنهن رسمی بود هني از ايالن
كاركندهای اين 
دالها بخشی از ي گفتما اجتماعی كم تن بودند كه فضای گفتمانی جایعالة ايالنا بعالد از

غنبزدگی» دال ینكزی در گفتما اجتماعی اسالم گنايالی
 1332ش را شکل داده بود دال « 
بود دال «اسم » دال ینكزی در «گفتما اجتماعی اسم گنايی» بالود دال «خويشالتن اصالیل»
دال ینكزی در «گفتما اجتماعی بازگشت به خويشالتن» بالود دال «حاشالیه» دال ینكالزی در
یهگنايی» بود درواقم ،فضای گفتمانی ضدقدرت در درو اين چهالار
«گفتما اجتماعی حاش 
گفتما اص ی شکل گنفته بود (هما )42 :

4.2فصلسوم:بازتعريفمرزهايهويتيدربرابـرغـربدرزـوزةنمـادين
جامعةايران
از درو گفتما های اجتماعی پسااستعماری در جایعة اينا فنهن تالازهای ظهالور كالند
ییآيالد،
بهشمار 
یگانهستیزی» 
اين فنهن تازه كه بخشی از «ینظویة فنهن های گفتمانی ب 
ینيتسازی یفنط» بود (هما  )55 :هما طوركاله گفتاله شالد ،دغدغالة
فنهن گفتمانی «غ 
سوژههای گفتما ضدقدرت تعیین رابطة «یا»ی اينانی و «آ هالا»ی بیگاناله (غنبالی)

اص ی
بود اين تمايزسازی توسط گفتما های اجتماعی ضالدقدرت اينانالی ايالن ایکالا را بالنای
اينا فناهم كند كه بار ديگن فنهن شنقی را بنجسته كند تا خويشتن خالويش را شالنقی
تفاوتهای «یالا»ی اينانالی دریقابالل دنیالای

بنایند و «ديوار آهنین شنقی» ینزی باشد بنای
ییشود دریقابل شنق و ايالن ديالوار
اينگونه است كه دال «غنب» قطب یتضادی 
غنبی و 
خاکريزی بنای آغاز يال
آهنین در جغنافیای گفتمانی «یا»ی اينانی شنقی سنگن جبهه و 
ییشود ینزهای هويتی تاريخی با تعنيف «ینزهالای هالويتی
تقابل با جها و جبهة غنب 
گونالهای اصالیل و یتمالايز

فنهنگی» ینتبط اسالت بالازتعنيف تالاريخ «تمالد شالنقی» 
باله
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بالهعنالوا فنهنگالی در گذشالتههالای
از«فنهن غنبی» انواییده است و «فنهنال شالنقی» 
یچگونه آلودگی فنهنگالیای
یشود كه ي فنهن خودبنیاد و بدو ه 
تاريخی بازتعنيف ی 
یهالا دچالار تغییالن و
بود و با سیطنة فنهن غنب اين فنهن شالنقی اصالیل توسالط غنبال 
یكنالد كاله
ينگونه است كه سوژة گفتما پسااسالتعماری غالنب را یالتهم یال 
تحنيف شد ا 
فنهن شنقی را به افسانهای از هزاروي شب تبديل كنده است و فنهن شنقی خالود را
یداند كاله بالا هوالو غالنب باله «جهالا
«جها یط ق» در گذشتهای پیش از هوو غنب ی 
یچیالدهتالنين و كهالنتالنين

نسبی» در جها غنب تبالديل شالده اسالت یالذهب يکالی از پ
یهای «یا» و «آ ها» يا «خود» و «ديگنی» پديد آورده اسالت كاله تالا باله ایالنوز
ینيتساز 
غ 
نقش بنجسته و یهمی در پنسش به چیستی و كیستی «یالا»ی یسال ما دربنابالن «آ هالا»ی
یها به ي
یساز 
یها و دوگانگ 
نایس ما داشته است یذهب درعین اهمیتش در تمايزساز 
یدهالد كاله در ايالن نظالا تنشالی یالداو بالین «دارالسالم » و
ینالم الی نیالز یعنالا یال 
نظا ب 
«دارالحنب» وجود دارد (هما )73 :

5.2فصلچهارم:انقالبوديالکتیکدرفضايگفتمانيجامعةايران 
سالالهالای  1356و  1357ش را بايالد یقطالم تالاريخی یهمالی
در تحول گفتما های اينانالی 
يتهای قدرت است گفتما په الوی بالیش
دانست ،چناكه زیانه ي ديالکتی بزرگ در روا 
يتپندازی شباهت با غنب به حیات خالويش در عنصالة فنهنال
از دو دهه درقالب ي روا 
رسمی ادایه داد و بهعنوا «تز» در عنصة حیات فنهن سیاسی جایعاله جايگالاه و یوقعیالت
یس طی پیدا كند دریقابالل ،نینوهالای اجتمالاعی یخالالف وضالم یوجالود باله دور از عنصالة
يتپندازی تفاوت با غنب باله حیالات اسالتعاری و فنهنگالی
سیاست رسمی درقالب ي روا 
اينگونه بود كه گفتما هالای اجتمالاعی
خويش در دهههای  1330تا  1350ش ادایه دادند و 
بهینزلة ي آنتیتز در یقابل گفتما قدرت په وی در عنصة نمادين جایعة ايالنا
ضدقدرت 
بازتولید شدند (هما  )95 :سقوط قدرت په وی فضای یناسبی بنای بازتولیالد يال گفتمالا
قدرت جانشین و تازه را فناهم كند اين گفتمالا قالدرت جانشالین حاصالل ديالکتیال بالین
«گفتما شباهت په وی» و «گفتما تفاوت ضد قدرت» بود و بهینزلة «سنتزی» از ديالکتیال
درواقالم ،گفتمالا انقالمب اسالمیی يال
بین اين دو «نظا فنهنگی الال گفتمانی» یتولد شالد 
روايتپندازی تقابل با غنب بود كه ثمنه و حاصل ديالکتی بین گفتما شباهت با غالنب و

گفتما تفاوت با غنب بود
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6.2فصلپنجم:بازتولیدگفتمانتقابلباغربدرتکوينگفتمانانقالباسالمي 
یالیپالندازد كاله باله
اين فصل به جدال نینوهای سیاسی ال اجتماعی پس از پیالنوزی انقالمب 
تثبیت گفتما انقمب اسمیی ینون شد ازنظن نويسنده ،در ايالن جالدال ساله یالتن گفتمالانی
باقییانده از قدرت زیا په وی بود و بالا انقالمب
حاشیهای كه یتن 

حضور داشتند :اول ،یتن
بسیجكنندگی بااليی داشت و در گنداگند نظالم

بهحاشیه رفته بود دو  ،یتن یحوری كه توا
شکلگینی بود یتن سو  ،یتن سنگندا بالود كاله در آثالار و
آيتاهلل خمینی درحال 
گفتاری 
نظم گفتاری چني های یواهد و فدايی در قطب چپ و و ی یگنايا سکوالر و لیبالنال در
قطب راست وجود داشت (هما  )109 -108 :گفتما پسااستعماری جمهالوری اسالمیی از
صالنفنظالن از جالدال یتنالی الال گفتمالانی ،در

درو همین جدال یتنی الال گفتمانی بینو آید
ایپنيالیسالمسالتیزی»

غنبستیزی» ازي سالو ،و «
فضای بینایتنی و بیناسوژگی بعد از انقمب « 
ويوگیهای اص ی گفتما تقابل بالا غالنب بودنالد و در نظالم گفتالاری و كالندار

ازسویديگن،

گفتمانی اغ ب نینوهای سیاسی ال اجتماعی بعد از انقمب اين ويوگی بینالایتنی قاباللیشالاهده
است اين فضای بینایتنی و بیناسوژگی ،كاله كالنشگالنا انقمبالی آ را بازتولیالد كندنالد ،باله
شکلگینی فنهن سیاسی در نظا قدرت جمهوری اسمیی ینون شد درواقم ،اين ويوگالی

(غالنبسالتیزی)

يالیسمسالتیزی) و غالنب فنهنگالی

یشتنک در تقابل با غنب استعماری (ایپن
گنوهای سیاسی الال اجتمالاعی بنآیالده از انقالمب را فالناهم
ایکا تعایل ،رقابت ،و ستیز بین 
ییكند (هما )111 -110 :


7.2فصلششم:ظهورگفتمانسیاستخارجيجمهورياسالميايران 
گفتما انقمب اسمیی در نظا جمهوری اسمیی اينا تو الی يافالت و فضالای اسالتعاری و
تازهای را در حیات سیاسی و فنهن سیاسی جایعة ايالنا پديالد آورد (همالا )144 :
زبانی 
گفتما سیاست خارجی جمهوری اسمیی اينا در ي فضای انقمبی پديد آیالد كاله زبالا
بیناسوژگی و بینایتنی آ زبا ضدایپنيالیستی ،ضدغنبی ،و ضدبیگانگا بود

یگانهستیزيدرگفتمانسیاسـتخـارجي
فصلهفتم:روانکاوي عنصرب 

8.2
جمهورياسالميايران 
یگانالهسالتیزی در گفتمالا سیاسالت خالارجی
در اين فصل نويسنده باله روا كالاوی عناصالن ب 
یپندازد در روا كاوی گفتما سیاست خارجی جمهوری اسالمیی
جمهوری اسمیی اينا ی 
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یگانالهسالتیزی» يالا «تصالاوين جمعالی نالایط وب از
يشهدار از اين «عناصالن ب 
اينا شش نمود ر 
یوردبازشناسی قنار گنفته است:

بیگانه»
ـ

روا كاوی «اینیت»

با روا كاوی اینیت در گفتما سیاست خارجی جمهوری اسمیی اينا یسئ ة «اینیالت
بهینزلة «ابوة وحشت» یطالن شالد
وجودی شکننده» و تصوين جمعی از «آینيکا الال غنب» 
وضعیت «اینیت وجودی شکننده» و وحشت ناخودآگاهانه از ابوة بیگانه در شکل جمعالی
كالنشسالتیزانه بالا

آ با دال «اینیت» در گفتما سیاست خارجی پیوند خالورد و باله گفتالار
آینيکا الال غنب یعنا داد گفتما سیاست خارجی جمهالوری اسالمیی ايالنا  ،كاله از درو
بالهسالمت
گفتما قدرت انقمبیو ظهور يافته است ،در جسالتوجالوی احسالاس اینیالت 
یرسد ،اين تصمیم یثل ايالن اسالت
بهنظن ی 
غنبستیزی آشکار حنكت كند (هما  )154 :

كه از تنس آتش خود را بسوزانیم
ـ

روا كاوی نماد «شیطا »

نماد شیطا نمادی رايج در نظالم گفتالاری اينانیالا انقمبالی بالود و بازتالاب بسالیاری در
گفتما سیاست خارجی جمهوری اسمیی اينا داشالت روا كالاوی ايالن نمالاد باله تح یالل
یكند بايد گفالت كاله دال «شالیطا » در نظالا یعنالايی
گفتما سیاست خارجی بسیار كم ی 
گفتما انقمب اسمیی و سیاست خارجی داللت بن غنب و دال «شیطا بزرگ» داللالت بالن
آینيکا داشت ،ایا آ چه اهمیت دارد اين اسالت كاله كالاربند گسالتنده و بنجسالتة ايالن نمالاد
تاحدودی ي یکانیسم دفاعی و ناخودآگاه دربنابن فشارهايی بالود كاله اينانیالا در یقاب اله و
زيستن كنار غنب و آینيکا از خود بنوز دادهاند (هما )167 :
ـ

روا كاوی «آگاهی و هويت»

روا كاوی آگاهی از آینيکا ال غنب ك ید فهم هويت در گفتما سیاست خالارجی اسالت
ينكه اين آگاهی از بیگانه در گفتما سیاست خارجی جمهوری اسالمیی ايالنا
و نکتة یهم ا 
ي آگاهی تکوينی بود اين آگاهی از بیگانه حاصل اوضاع و احالوال بنخالورد انقمبیالو بالا
گونالهای تالاريخی بالود آگالاهی از بیگاناله در
باله 
جها خارجی و آگاهی پیشینی از بیگانگا 
اندوهبالار از بیگاناله در شالکل تالاريخی آ اسالت و
گفتما سیاست خارجی نیز هما آگاهی 
یتوا در آگاهی «س طهگونه» از آینيکا ال غنب در نظالم گفتمالانی سیاسالت
نمود بارز آ را ی 
خارجی يافت (هما )168 :
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ـ

یگنايی»
روا كاوی «بوی 

یگنايالی باله رابطالة دال «وابسالتگی» و دال «اسالتقمل تکنولوژيال » در نظالا
عنصن بالوی 
یتنين عناصالن
یگندد دال «استقمل» يکی از یهمتنين و یحور 
گفتمانی سیاست خارجی بنی 
در ینكز گفتمالا سیاسالت خالارجی ايالنا بعالد از انقالمب اسالت دال «اسالتقمل» يال دال
چندوجهی و چندیعنايی است كه در ايالن قسالمت یعنالای «تکنولوژيال » و «اقتصالادی» آ
یوردتوجه بوده است (هما )185 -179 :
ـ

يههای دشمن»
روا كاوی «سا 

یهالا» در ذهنیالت خودآگالاه و ناخودآگالاه
يشهيابی از اين یسئ ه كه چالنا «غالنب» و «غنبال 
ر 
يههای دشمن» هستند ،به فنهن و گفتما هالای اينانالی دورا
یكنندة «سا 
سوژههای اينانی تداع 

یهمتنين واكنشالی بالود
یگندد (هما  )192 :یبارزه با ي «دشمن یفنوض» 
پسااستعماری بنی 
یالیآورد و اينانیالا
كه بنای اينانیا انقمبی احساس رهالايی از وضالعیت سال طه را بالهاریغالا  
سايهای از بیگانه در جها پنداختند
انقمبی ازطنيق دشمنی با «آینيکا ال غنب» به یبارزه با 
ـ

روا كاوی «آریا نهايی»

بهینزلة «جها بیگانه» اسالت
یهای جمعی» از غنب 
نشا دهندة يکی ديگن از «تصوينساز 
همچنین ،با روا كاوی از آ يکی از «احساسالات نالایط وب جمعالی» دریالورد آینيکالا الال
و 
پالیآیالدهای بازتولیالد آ در گفتمالا سیاسالت خالارجی
غنب ،يعنی احساس «بیگالانگی» و 
پیآیدهای یهم اين احسالاس بیگالانگی بالا
ییشود يکی از 
جمهوری اسمیی اينا یشخص 
گفالتوگالوی تفالاهمی» بالا ايالن «ديگالنی» دانسالت

آینيکا ال غنب را بايد در «عالد ایکالا
وضعیتی كه «ایکا یکالمه» را بنای اينانیا انقمبی با اين «ديگنی» دچار اخالتمل كالند و باله
گفتوگو» با «ديگنی» ینون شد (هما  )203 :همالا طوركاله یؤلالف در یقدیاله آورده
«رنج 
است در اين كتاب بهدنبال نگاه یتفاوتتنی به سیاست خارجی اينا است آثار ديگنی كاله
یبالن ادبیالات و نظنيالة
درزیینة سیاست خارجی اينا ینتشالن شالدهانالد بالهطالور عمالده ،یبتنال 
واقمگنايی هستند ،ولی اين كتاب بهدنبال فاص هگنفتن از نگالاه سالختافالزاری باله سیاسالت

یبن قالدرت ،تسال یحات ،ژئوپ یتیال  ،و اقتصالاد اسالت
خارجی است نگاه سختافزاری یبتن 
(هما  )10 :یؤلف اين كتاب بهدنبال نگاه فنهنگی و نن افزاری به سیاسالت خالارجی اسالت
لفههای آ بنرسی ساختارهای یعنايی زبا  ،فنهن  ،و گفتمالا اسالت اگنچاله یؤلالف
كه یؤ 
همراه با انتقاد ضالمنی از رويکندهالای رئالیسالم و انتخالاب
ینويسد كه انتخاب اين رويکند 
ی
عقمنی است ،از اين انتقاد خبنی نیست (هما ) یعنفی و نقد اين اثن از اين حیالث اهمیالت
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يشیهالای جديالد در
یها و كواند 
یتواند به كوفهم 
دارد كه اين نوع نگاه به سیاست خارجی ی 
بالهنالوعی اشالتباهات در سیاسالت خالارجی بناسالاس
سیاست خارجی ايالنا ینوالن شالود و 
بهدنبالال
یكه در سیاست خارجی بايد تا جای یمکن 
تفاوتهای گفتمانی توجیه شود ،درحال 

درک عینی واقعیت باشیم تا ضنيب خطاها پايین بیايد

 .3نقد کتاب
نقد اين كتاب درواقم نقد ي رويکند در سیاست خارجی است و از وجالوه یخت فالی نظیالن
چهارچوب نظنی و روش تحقیق ،نقالد ديالدگاه ك الی نويسالنده ،و نقالد جزئالی يالا بنرسالی
یگیند
ادعاهای یطن شده در فصول كتاب صورت ی 

1.3نقدديدگاهکلينويسنده 
یبالن نظنياله و
ازلحا چهارچوب نظنی و روش تحقیق ،نويسنده یدعی است كه كتاب یبتنال 
روش تح یل گفتما بهرشتة تحنين درآیده اسالت و سالعی در تبارشناسالی گفتمالا سیاسالت
خارجی جمهوری اسمیی اينا داشته است ایا نويسندة یحتن نظنية گفتما  ،رويکندهالا ،و
یشتن از لفظ «گفتما » و یفاهیم آ یاننالد «دال اصال ی»،
یفاهیم آ را تشنيح نکنده است و ب 
یشتالن باله
یرسد كه ب 
«سوژه»« ،ابوه»« ،فضای بیناگفتمانی» ،و استفاده كنده است و بهنظن ی 
ينكاله عناصالن
نظنية گفتما فوكو و تبارشناسی آ و نظنية الكم و یوفه یتکی است ،بدو ا 
لفههای اين دو رويکند را بیا كند و تح یالل خالود را در ايالن چهالارچوب پالیش ببالند
و یؤ 
پسالتیالدر و

يهای
جدای از اين بحث ،كاربند نظنية گفتما  ،كه بهلحا یبانی یعنفتی نظن 
یدانالد ناله ورای گفتمالا  ،دریالورد
یگنا ت قی شده است و حقیقت را ساختة گفتمالا یال 
نسب 
يتگالنا دارد و قائالل باله حقیقالت جالاودانی و حاكمیالت
یبانی انقمب اسمیی ،كه نگاهی غا 
قابلتأیل است تح یالل گفتمالا
ینگند ،
خداوند است و از اين دريچه به سیاست و اجتماع ی 
یپالندازد (هالاركنس و
در زبا شناسی ريشه دارد و به یطالعة دقیق زبا درحین كاربند آ یال 
یهالای یتعالددی از رويکندهالای تح یالل
یمبنالد 
صالاحبنظالنا تقسال 

همکارا )126 :2005
یتالوا تح یالل گفتمالا فوكالو ،تح یالل گفتمالا
گفتما ارائه دادهاند كه یهمتنين آ ها را یال 
انتقادی فنكمف ،تح یل گفتما روا شناختی ،و تح یل گفتما الكم و یوفه بنشمند ایالا در
يههای گفتما فوكو و الكم و یوفاله كالاربند دارنالد نظنيالة
یشتن نظن 
تح یل یسائل سیاسی ب 
گفتما فوكو سنیشق اكثن رويکندهای تح یل گفتما است و ازنظالن او ،حقیقالت یحصالول
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گفتما هاست و نظا هاى یخت ف یعنفت تعیین یىكنند كه چهچیزى درسالت و چالهچیالزى
جست وجوى حقیقت ناب بیالنو از گفتمالا هالا بیهالوده اسالت نظنيالة

غ ط است؛ بنابناين
بهع ت نگنش انتقادی و دارابالود چهالارچوب یشالخص و
تح یل گفتما الكم و یوفه نیز 
كاربندی در سالهای اخین در یطالعات اجتماعی و سیاسی كاربند زيادی پیالدا كالنده اسالت
عموهبن بهنهگینی از ساختارگنايی زبانی و پساسالاختارگنايی ،از یفهالو فوكالويی

اين نظنيه
بهويوه نظنية هویونی گنایشی نیز تأثین زيالادی پذينفتاله اسالت
قدرت و انديشة یاركسیستی 
ارائهشده در كتاب هویونی و اسالتناتوی سوسیالیسالتی در

الكم یعتقد است كه نظنية گفتما
يشهانالد ايالن
سه جنيا عمدة ف سفی قن بیستم ییمدی ريشه دارد كه جنيا های ینجم اند 
سه جنيا بهتنتیب ف سالفة تح ی الی ،پديدارشناسالی ،و سالاختارگنايی هسالتند كاله اولالی در
كارهالالای ويتگنشالالتاين ،دویالالی در تح یالالل وجالالودی هايالالدگن ،و سالالاختارگنايی در نقالالد
یشالالوند كالاله یهالالمتالالنازهمالاله
پساسالالاختارگنای نشالالانه (بالالارتز ،دريالالدا ،و الكالالا ) نمايالالا ی ال 
فنضهايی نظیالن عالد
یش 
پساساختارگنايی است ( )laclau: Essex.ac.ukپسایدرنیسم یبانی و پ 
ایکا دستيابی به حقیقت و ضديت با یعنفتشناسالی« ،يعنالی بالدبینی نسالبت باله بنیادهالای
قطعالالی حقیقیالالت و ارزش» ،نفالالی فناروايالالتهالالا ،بنیادسالالتیزی ،و دارد ( نالالش ) 52 :1380
پستیدرنی تح یل گفتما بنخی یعتقدند كه یهمتنين بنیالا ف سالفی تح یالل

عموهبن یبانی

گنايانهبود آ است بنابناين ،نظنية گفتما بالا بهالنهگیالنی از زبالا شناسالی

گفتما ساخت
یگیند و درصدد ارائة تح ی الی جديالد
ساختارگنا ،پساساختارگنايی ،و پستیدرنیسم شکل ی 
از تحالوالت اجتمالاعی و سیاسالی اسالت باتوجالالهباله یفنوضالات پساسالاختارگنايی ازجم الاله
ضدبنیادگنايی و ضالدجوهنگنايی و عالد دسالتيالابی باله حقیقالت ايالن نظنياله بالهسالمت
یكند در نظنية گفتما حقايق ثابالت بینونالی وجالود نالدارد و فقالط
یگنايی سوق پیدا ی 
نسب 
پسالتیدرنیسالم حقیقالت

ازطنيق گفتما است كه اين حقايق بازنمايی ییشالود در انديشالة
یشود ،بنابناين ،هما چیزی كاله اكنالو
چیزی است كه در قنائتهای یتکثن گفتمانی خ ق ی 
یتواند بالا تغییالن
در قنائت ي گفتما حقیقت است يا در قنائت گفتما ديگن باطل است ،ی 
شنايط قدرت در گفتما اول باطل و در گفتما دو حقیقت ت قی گندد
یلهالای گفتمالانی بالا سالازندهگنايالی اجتمالاعی كالاربند آ را در
ازطنفديگن ،پیوند تح 

یطالعات اسمیی ،كه اين روزها زيالاد هالم شالده اسالت ،بالا چالالش یواجاله سالاخته اسالت،
یكه بهتبم سنت فکنی عق ی ارسطويی ،تفکن اسمیی یبنالاگنا ،جالوهنگنا ،و درنتیواله
درحال 
رهيافالت در تح یالل انديشالة سیاسالی
دارای روايت كم است بنخی از یحققانی كه از ايالن 
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دهاند ،به ناسازگاری یبانی تح یل گفتمانی با سالاختار تفکالن سیاسالی شالیعی
اسم استفاده كن 
يشالههالايی را
یگنايی تح یل گفتمانی اند 
دهاند (بهنوزل  )568 :1388بنابناين ،نسب 
اذعا كن 
ییحابالا دریالورد
یتالوا ايالن روش را بال 
یكند و نمال 
كه به ایور حقیقی قائل هستند یشکل ی 
سالوژههالا و

عموهبناين ،در رويکند گفتمالانی

یقتگنا بهكار گنفت
يشههای بنادين و حق 
اند 
یینكنندة یوقعیالت سالوژه
كارگزارا جايگاهی ندارند و درواقم ،گفتما و ساختار گفتمانی تع 
یكه در انقمب رهبنی از اركا انقمب دركنالار ايالدئولوژی و سالازیا انقمبالی
است؛ درحال 
يالدهگالنفتن یوقعیالت سالوژه
یگنايالی و ناد 
است بنابناين كاربند نظنية گفتما بهع الت نسالب 
یشود
دریورد انقمب اسمیی و سیاست خارجی آ با اشکال یواجه ی 

2.3نقدبرخيازادعاهاينويسندهدرفصولمختلفکتاب 
نويسنده انقمب اسمیی را حاصل ديالکتی بین دو گفتما قدرت په الوی (تالز) و گفتمالا
یداند (اديبزاده  )16 -13 :1387و غنبستیزی گفتما ضالدقدرت را
ضدقدرت (آنتیتز) ی 
یكه سالنتز در ديالکتیال یالاهیتی یتفالاوت از تالز و
یدهد ،درحال 
به انقمب اسمیی تسنی ی 
دالهای گفتمالا انقالمب اسالمیی بايالد بالا دالهالای گفتمالا ضالدقدرت
پس ،
آنتیتز دارد 
بالهدنبالال شالناخت یوانالم
یكه بهزعم نويسنده ،يکی هسالتند نويسالنده 
یتفاوت باشد ،درحال 
گفتوگو بالین ايالنا
نشانهشناختی ،یوانم فنهنگی ،و یوانم روا شناسانة جمعی در بنقناری 

و غنب ال آینيکاست (هما  )16 -15 :شايد بتوا با بیا ضمنی یؤلف همدلالی داشالت كاله
ضعفهای جایعالة

در نیمقن اخین تما اين یوانم را اينانیا ايواد كندند و يکی از یهمتنين
اينا تفاهمنداشتن با غنب است يعنی ايالن زينبناهالای فنهنگالی در سالاخت ايالن سیاسالت
ینويسد كه ايالن نظالا
يبزاده دریورد گفتما شباهت ی 
خارجی یهن دائمی خود را زدهاند اد 
یگذاشالت ،ب کاله
ذاتپنداری با بیگانه بالهنمالايش نمال 
گفتمانی خويشتن اينانی را فقط در هم 
یداد و آ را دركنالالار
خويشالالتن اينانالالی را در جايگالالاه يکالالی از كشالالورهای صالالنعتی قالالنار یالال 
یكالند (همالا  )23 :سالؤال ايالن
همرتبه با آ ها بازنمايی ی 
كشورهای بزرگ صنعتی غنب و 
است كه چنا همین یوضالوع را نشالانة غ بالة ذهنیالت تالوهم نالدانیم كاله عنصالن یشالتنک در
ناخودآگاه تاريخی اينانیا است و اتفاقاً هنكدا از گفتما های ضالدقدرت هالم اسالین همالین
یتها رؤيالاپندازی و
بهجای ديد واقع 
نوع توهمات خودبزرگبینی از انواع یخت ف بودهاند 
یكنند؟ یثمً ،بعد از انقمب اسمیی جمهوری اسمیی اينا نیز ايالن توهمالات
یالپندازی ی 
خ 
را از نوع ديگنی ادایه داد و بارها باله انحالای یخت الف ايالن تالوهم بازتولیالد شالد ازديالدگاه
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هالمچالو گفتمالا ضالدقدرت ،غالنب و
نويسنده ،در گفتمالا پسااسالتعماری په الوی نیالز ،
بالهشالدت نالاقص هسالت ،زيالنا
یشالوند (همالا )؛ ولالی ايالن بیالا 
يکیانگاری ی 
تکنولوژی 
یآورد ،زينا در گفتمالا
بهبار ی 
يکیانگاری در آ گفتما با اين گفتما بهك ی نتايج یتفاوتی 

یكه اشالارات
یانواید ،درحال 
يکیانگاری به ضنورت جذب تکنولوژی و غنب ی 
په وی اين 
زيادی در بنخی از آثار گفتما ضدقدرت دریورد غنب و یاهیت تکنولوژی آ وجالود دارد
كه بیا گن رد كایل غنب بهعنوا تکنی تس ط است  2يکی از اين انديشمندا رضالا داوری
اردكانی است بهزعم داوری ،چیستی و چنايی س طه و استیم در ییناث ف سفی غالنب تنهالا
راه نقد ع م جديد و ازنظن یا دولت یالدر و نهادهالای آ اسالت همالة ايالن یناسالبات و
بهعنالوا
یظاهن روبناهای تفکن غنبی هستند (داوری  )16 :1369در آثار ایا خمینی (ره) 
رهبن انقمب ،هم نفی یط ق غنب قابلیشاهده است و هم ديدگاه تفکی آثار تمد غالنب
یثمً ،ايشا یعتقد بودند كه «یا تمد غنب را قبول داريم ،لکالن یفاسالدش را نمالیپالذينيم»
(خمینی  ،1378ج )276 :6
یرسد ،زيالنا او
بهنظن نم 
بنداشت نويسنده از گفتما پسااستعماری چندا درست يا دقیق 
ینويسد:
در صفحة  36ی 

ینظور از گفتما پسااستعماری قدرت گفتما هايی است كه بعد از جن جهالانی دو در
اينا شکل گنفت و گفتما ی یگنايی یصدق اولین نسل از گفتمالا پسااسالتعماری قالدرت
در اينا است گفتما جها گنايی یحمدرضا شاه دویین نسالل از گفتمالا پسااسالتعماری
قدرت بود كه در جایعة اينا شکل گنفالت و گفتمالا غالنبسالتیزانة آيالتاهلل خمینالی نیالز
سویین گفتما پسااسالتعماری قالدرت در جایعالة ايالنا اسالت ايالن بنداشالت از گفتمالا
پسااستعماری با ادبیات جهانی یوجود در اين زیینه چندا سنخیتی ندارد يالا حالداقل یؤلالف
بايد بهصورت یفصلتن در اين زیینه بحث ییكند و یختصات گفتما پسااستعماری را بیالا
ییكند ،ولی یؤلف هما طوركه درخصوص گفتما و روايتهای یخت ف آ بحثالی نکالنده
است در اين یورد هم بدو تبیین اصطم گفتما پسااستعماری بهطالور دائالم آ را تکالنار
ییكند غافل از اينكه اين یفهو ابتدا نیازیند تبیین است اديالبزاده یالینويسالد :در گفتمالا
قدرت هويت درقالب جها وطنی بازتعنيف ییشود و نگاه یثبتی به تماسهای فنهنگالی بالا
ديگن فنهن ها دارد (هما )24 :؛ كه البته در اين یورد فنهن غالب فنهن غنبالی اسالت و
جالب اين است كه بنخی خندهگفتما های گفتما ضدقدرت در آ یقطم بهدنبالال جايگالاه
فنهن های ديگن ازجم ه فنهن شالنقی بودنالد  3ازسالویديگالن ،او درادایاله در صالفحة 26
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یینويسد كه نزديکی غینیعمول یناسبات ییا اياالت یتحالده و شالاه سالابق یحصالول ويالوة
احساس عد اینیت شاه بود سؤال اين است كه اگن اينگونه بود ،اوالً ،پس گفتما شالباهت
كوا قنار ییگیند و در وه ة دو آيا تأكید بن احساس عد اینیت تق یالل از بحالث گفتمالانی
ورود بالاله روا شناسالالی نیسالالت یؤلالالف در صالالفحة  26یالالینويسالالد« :بالالنخمف گفتمالالا
پسااستعماری ضدقدرت دهههای  30باله بعالد كاله در آ ايالدة وابسالتگی يکالی از دالهالای
ینكزی و رايج آ بود» اين جم ه دو ايالناد دارد :اول ،در يال گفتمالا يال دال ینكالزی
داريم كه ديگن دالها يا نشانهها حول آ یفصلبندی یالیشالوند ،ناله دالهالای ینكالزی؛ دو ،
بنخمف نظن نويسنده ،نهتنها وابستگی به دالهای گفتمالا ضالدقدرت نبالود ،ب کاله در نقطالة
یقابل آ  ،استقمل از دالهای ايالن گفتمالا بالود و وابسالتگی را طالند یالیكالند و بالهاذعالا
نويسنده ،دال استقمل از یحوریتنين عناصن ايالن گفتمالا بالود و در تقابالل یعنالايی بالا دال
وابستگی قنار ییگیند (هما  )178 :البته شايد ینظور اديبزاده نفی وابستگی بهعنالوا يال
دال ینكزی گفتما ضدقدرت است اديبزاده گفتما په الوی را جهالا وطالن یالیدانالد كاله
بهجای واگنايی و دفم عناصن فنهنگی بیگانه بیشتن آیالادة پالذينش عناصالن فنهنگالی اقالوا

ديگالالن و جالالذب و ذوب آ هالالا در فنهنالال خالالودی اسالالت (همالالا  )24 :یوضالالوع ديگالالن
دراينخصوص اين سؤال است كه آيا در گفتما جها وطالن په الوی هالن بیگانالهای یالدنظن
است يا در هما حال با بنخی ديگن از بیگانگا غینيتسالازی یالیكنالد؟ غینيالتسالازی بالا
اعناب در كوای اين تح یل قنار دارد؟ اساساً ،اين بیگانهسازی طالی چاله فناينالدی صالورت
یگیند و یصاديق خود را ییيابد؟ یؤلف به اين یوضوع چندا توجه نمیكند كاله نگالنش
ی
هويتگنا ي نگنش قطبیگناست ،هنچهقدر گنايش هويتگنا در سیاست تشالديد شالود،
غینيتسازیها غ یظتن و یصاديق آ انبوهتن ییشود و یعضالل كنالونی خاورییاناله از همالین
تشديد هويتگنايی نشئت ییگیند كه ظاهناً درحال گستنش به سناسالن دنیاسالت (یقصالود
رنوبن 1392؛ ینصور هاشمی  )1386او يکی از اركالا گفتمالا قالدرت په الوی را بازتولیالد
گفتما شباهت با غنب ییداند و فصل اول را باله آ اختصالاص داده اسالت ،ایالا در همالین
فصل یینويسد كه په وی بهدنبال طند دال لیبنالدیوكناسی بود (همالا  )33 :ايالن درحالالی
است كه لیبنالدیوكناسی دال ینكزی گفتمالا غالنب اسالت و اگالن آ را از گفتمالا غالنب
حذف كنیم ،چیزی از آ باقی نمییاند پالس ،گفتمالا په الوی چگوناله یالیتوانالد بالهیثابالة
گفتمانی كه بهدنبال شباهت با غنب است ت قی شود نويسالنده یعتقالد اسالت كاله چهالار دال
بالالزرگ در گفتمالالا هالالای اجتمالالاعی پسااسالالتعماری بازتولیالالد شالالدند كالاله عبالالارتانالالد از :دال
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غنبزدگی ،اسم  ،خويشالتن اصالیل ،و حاشالیه كاله یفصاللبنالدی گفتمالا هالای اجتمالاعی
ضدقدرت را شکل ییدهند (هما  )41 :نويسنده تمایی گفتما های اسمیی ،چپ ،راسالت،
ضالدقدرتبالود

بهع ت
و را بدو توجه به یاهیت و یبانی فکنی و اعتقادی آ ها و فقط 
یبالند در جالای
ي كاسه ییكند و همه را بهعنوا گفتما های اجتماعی پسااستعماری نا یال 
غنبزدگالی ،و
يتاهلل خمینی ازطنيق كاربند دالهای اسمیی ،
ینويسد :گفتارهای آ 
ديگنی ی 
يالدهآل و بسالتن یناسالبی بالنای بازتولیالد
یهگنايی ،و خويشتن اصیل ي نمونة تنكیبالی ا 
حاش 
ايدئولوژی انقالمب اسالمیی در سالالهالای بعالد از انقالمب را فالناهم كالند (همالا  )43 :يالا
ريشههالای عمیقالی در ادبیالات یاركسیسالتی و چالپ
حاشیهگنايی اگنچه 

ینويسد :گفتما
ی
دالهای سیار آ بخش یهمی از فضالای بالینگفتمالانی بالوده اسالت یاننالد اسالتعمارگن،
دارد ،
گنوینالهای

ایپنيالیست ،س طهگن ،ظالما جها  ،یستضعفین ،و (هما  )83 :و ادبیات چپ
یدلولهای سیاسی ال اقتصادی بود كه با فنارسید شنايط ساختاری انقالمب

از نظا دال و
نشالانههالا از

تبديل به بخشی از ايدئولوژی انقمب اسالمیی شالد (همالا  )85 -84 :و تبالديل
یهالمتالنين ويوگالی گفتمالا
فضای ادبیات چپ و یاركسیستی به فضای حماسی و یالذهبی 
ضدقدرت بود (هما  )85 :و گفتما اسم گنايی كاله در قطالب گفتمالا هالای راسالت قالنار
یخالورد
یهگنايی پیونالد یال 
داشت توسط فضای بیناگفتمانی به قطب گفتما های چپ و حاش 
(هما  )42 :سؤال اساسی اين است كه چنا اين یقوالت را در درو گفتما كالم سالنت و
خالندهگفتمالا هالا درخصالوص

یدهیم تا یوضالم هنكالدا از ايالن
یدرنیته یوردبحث قنار نم 
ینويسالد كاله در
نقلاز جا فالورا یال 
به 
یدرنیته یوردبحث قنار گیند يا یؤلف در صفحة  96
فاص ة بین  15خنداد  1342و انقمب  1357ش چند فنهن سیاسی یخالف شالکل گنفالت
یتالوا نالا
گنوههای چنيکی یاركسیسالتی را یال 
گونههای افناطی اسم یبارز و 
از آ جم ه 
بند اين تحوالت صحنه را بنای انقمب فناهم ساخت (هما  )46 :حال سالؤال ايالن اسالت
یكنالد؟ اگالن
كه یالثمً چالنا یؤلالف از همالین یفهالو يالا واژة فنهنال سیاسالی اسالتفاده نمال 
روششناسالی گفتمالا را از ايالن روی اسالالتفاده یالیكنالد كاله بگويالالد همالة ايالن گفتمالا هالالا

يیهای ذهنی بودند و نه واقعیت ،بايد ايالن گفتمالا هالا را چاله گفتمالا قالدرت و چاله
بازنما 
یداد بالاز در همالا صالفحه در
گفتما های ضدقدرت را از اين حیالث یوردنقالادی قالنار یال 
نقلاز حمید عنايالت
به 
شکلگینی اين گفتما های ضدقدرت در اين بنهة تاريخی 

يشهيايی
ر 
بهتالازگی از چنال سالتم و اسالتثمار
ینويسد« :از یندیی كه پس از نسلها اسارت و زبونی 
ی
یتالوا چشالم داشالت كاله در حالق دژخیمالا
یكنند كه رها شدهاند نم 
رها شدهاند يا گما ی 
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یوهای ع می و از روی سعة صدر داوری كنند» (همالا  )46 :هنچنالد لحالن
پیشین خود بهش 
نقلقول كم یتأثن از اين فضای ضدغنبی و انقمبی نبوده است ،ولی یسالئ ه
عنايت نیز در اين 
اين است كه عبارت به «شیوة ع می» دقیقاً باله چاله یعناسالت؟ همالین تأكیالد عنايالت نشالا
هالیچروی یطالابق بالا
باله 
اشتها 
بنداشتهای شبهع می شديم و اين بند 

ییدهد كه یا گنفتار

گونالهكاله
گونهكه هست ناله آ  
واقم نیستند و نیازیند رجوع دوباره به واقعیت هستیم دقیقاً آ  
یالیشالود؟ درنهايالت ،دریالورد ايالن یوضالوع بايالد پنسالید كاله اساسالاً
درگفتما ها بازنمايی 
یمبندی گفتما های یوجود به گفتما قدرت (گفتما حاكم) و گفتما هالای ضالدقدرت
تقس 
(گفتما یخالف) ناشی از آ نیست كه هنوز دیوكناسی شکل نگنفته است؟ چالو جالدايی
بین دولت و جایعه وجود دارد اجماع ایکا پذين نیست و همین یوضوع بعد از انقمب هالم
یكاله در ايالنا
یدهالد كاله تازیالان 
بهنحو ديگنی خود را نماياند و خود اين یوضوع نشا نمال 

دیوكناسی ايواد نشود تفاوتی بین گفتما شباهت يا تفاوت با غالنب (البتاله از ايالن حیالث)
یكنالد (همالا :
وجود ندارد؟ او گفتما اسم گنايی را در قطب گفتما های راست تعنيف ی 
 )42اول ،تعنيفی از گفتما های راست ارائه نالدادهانالد و دو  ،اگالن ینظالور راسالت سیاسالی
است ،چندا با واقعیت ايالن جنيالا سیاسالی سالازگار نیسالت؛ چناكاله راسالت سیاسالی بالا
یهای سیاسالی و اقتصالادی
يوگیهايی یانند دفاع و پشتیبانی از نهادهای سنتی ،دفاع از آزاد 
و 
یشالود
یحافظالهكالاری ،و تعنيالف یال 

يهداری ،دفاع از نظالا پارلمالانی،
فندی و نظا سنیا 
یحافظهكاربود انقمبالی هالم هسالت و ايالن يکالی از

یكه گفتما اسم گنايی درعین
درحال 
یعضمت بعد از پینوزی انقمب اسمیی شد كه اين جنيا در داخل یحافظهكالار بالود ،ولالی
يالبزاده در
یكند و یؤلف چندا به اين تضاد توجه نکنده اسالت اد 
در خارج انقمبی فکن ی 
یداند كاله باعالث فضالای بالاز
یآیدهای پینوزی كارتن را فشار بن اينا ی 
صفحة  ،98يکی از پ 
یشود ،ب که در صفحة بعد ديدگاه نیکالی كالدی
سیاسی شد ایا بنای اين ادعا سندی ارائه نم 
یچگاه فشار یستقیمی باله شالاه نیاوردنالد تالا او در
يکايیها ه 
یكند كه یعتقد است آین 
را نقل ی 
یهای سیاسی تغیینات وسیم ب هوجود آورد (هما  )99 :كه بهنالوعی یالتن را دچالار
داد آزاد 
بهجای آ كه له آ نقاللقالولی را
عبارتديگن ،یط بی را بیا ییكند و 

یكند به
تناقضگويی ی 

یزنالد در صالفحة
یآورد و اين به انسوا یتن ضنبه ی 
بیاورد ناخواسته ع یه آ نقلقولی را ی 
گنوههای اسمیی حالول یحالور رهبالن
نفیكند بنای 
خندهفنهن گفتمانی 
ینويسد :
 119ی 
گنوههالای یخالالف (چالپ یاركسیسالت و اسالمیی و ییاناله و
انقمب فنصتی فناهم كند تا 
راست لیبنال و سکوالر و ی یگالنا) را از عنصالة قالدرت سیاسالی بیالنو كننالد و «در بالازی
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گنوههای راست اسم گنا در نزديکی با رهبن انقمب در رأس قدرت بالاقی یاندنالد و
قدرت 
گنوههای چپ و لیبنال و ی الیگالنا را از عنصالة قالدرت حالذف كندنالد» (همالا  )128 :در

گالنوههالای

یآید تسخین سفارت آینيکا فضای قالدرت را بالهسالوی
یینويسد :پ 
صفحة  123
راست اسم گنا تغیین جهت داد البته سفارت آینيکا توسط دانشوويانی تسخین شد كه بعالداً
بهنفم جنيا راست انواییالد بالاز
به جنا چپ یوسو شدند ،ولی نتیوة اين اقدا كموبیش 
حالیكه یحالور اصال ی
در 
نمیزند ،
اديبزاده در تبیین چنايی و چگونگی اين یوضوع حنفی 

كتاب سیاست خارجی جمهوری اسمیی اينا اسالت ،نويسالنده در فصالل ششالم بالا عنالوا
خندهگفتما هالای سیاسالت
«ظهور گفتما سیاست خارجی جمهوری اسمیی اينا » فقط به 
خندهگفتما عد تعهدگنايی انقمبی (دولت یوقالت بازرگالا و بنالیصالدر)،
خارجی ،شایل 
عماللگنايالی

خالندهگفتمالا

خندهگفتمالا آریالا گنايالی ارزشیحالور ( 1368 -1360ش)،

توسعهیحور ( 1376 -1368ش) ،خندهگفتما گفتوگوگنايی صال حیحالور (1384 -1376

ارزشیحالور ( 1384ش) باله بعالد اشالاره یالیكنالد كاله اول،

یگنايی
ش) و خندهگفتما بوی 
كنارهگینی آ همین بالود،
سیاست خارجی دولت یوقت چندا انقمبی نبود و يکی از داليل 
خالندهگفتمالا هالا و تفالاوتهالا و

دو  ،جا داشت كه نويسندة یحتن به یبانی و اصالول ايالن
خندهگفتمالا هالا بیالا گالن ايالن اسالت كاله
یپنداخت ،و سو  ،وجود همین 
تشابههای آ ها ی 
یتوا یانند نويسندة یحتن سیاست خارجی جمهوری اسالمیی را بالهعنالوا يال ك یالت
نم 
واحد درنظن گنفت و دربارة آ قضاوت كند ،ب که بايد هن دورهای را با یقتضالیات خالودش
بیگانالهسالتیزی در گفتمالا سیاسالت

سنوید در فصل هفتم كه نويسنده به روا كاوی عناصن
ريشههای روانی تقابل ايالنا و غالنب در
بهدنبال 
ییپندازد ،
خارجی جمهوری اسمیی اينا 
بهدنبال اين است كه اثبالات كنالد تقابالل ايالنا و
ییگندد و درواقم ،
ضمین ناخودآگاه اينانیا 
عقدههای روانی اسالت بايالد در ايالن زییناله
غنب رفتاری ینطقی و عقمنی نیست و حاصل 
بالهدنبالال
نظنيالههالا 

نمالیكنالد كاله بنیبنالای كالدا يال از
اينجا نیز تبیین 
گفت كه یؤلف در 
یهمتن اين كه در ايالن قسالمت
اينجا چیست و 
روا كاوی است و ینظور او از روا كاوی در 
بیشتن یطالالب ايالن قسالمت ،كاله اتفاقالاً بخالش زيالادی از
نیز خبنی از روا كاوی نیست و 
بیشتن به بازی با الفالا و لفالاظی شالبیه هسالت و چنالدا
ییگیند ،
صفحات كتاب را در بن 
دانش یا را در زیینة روا كاوی رفتارهای اينانیا و رفتار دولالت انقمبالی در زیینالة سیاسالت
نمیكند او روا كاوی اینیت را فنافکنی و ینتبط با تنس از غالنب و تصالوين

خارجی افزو
آ بهعنوا ابوة وحشت (هما  ،)153 :روا كاوی نماد شیطا را در جنزدايالی از خويشالتن،
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روا كاوی آگاهی و هويت را بهع ت احسالاس حقالارت و اسالارتزدايالی (همالا  ،)171 :و
يتاهلل اينانیا را كایمً آلوده باله
ییشود كه «آ 
یکانیس مهای دفاعی ناخودآگاه ییداند و یدعی 
یدانست» (همالا  )166 :ادعالايی كاله یسالتندی نالدارد و سالاخته و پنداختالة ذهالن
شیطا ی 
یگنايی یدعی اسالت كاله صالنعت یونتالاژ در ناخودآگالاه
نويسنده است او در روا كاوی بوی 
یگالن ايالن
یآید و فناوری بنای آ ها تالداع 
جمعی اينانیا جسمی نوس و آلوده بهشمار ی 
یزدايالی از
هسالتهای را آلالودگ 

نواست بود (هما  )182 :و هدف از دستيابی به تکنولوژی
یدهالد
یداند (هما  )190 :تصوينی كه ايشا از جایعة اينا ارائه یال 
ي تکنولوژی بیگانه ی 
یكنالد كاله
يههای دشمن نويسالنده چنالین القالا یال 
با واقعیت سازگار نیست در روا كاوی سا 
گويی دشمنی وجود ندارد و دشمنسازی را يکی از ابزارهای حکویت و ناشالی از آشالفتگی
سوژههای انقمبی و بهینظور پنها كاری (هما  ،)193 :تالداو قالدرت (همالا ،)194 :

درونی
ییكند او یدعی است كه عد ایکا شناسالايی تفالاهمی
فنافکنی (هما  ،)195 :و ق مداد 
غنب الال آینيکا باعث تبديل گفتما سیاست خارجی اينا به گفتما صایت و ساكت شالده
یبالند (همالا )204 :
گفتوگوی تفاهمی ندارد و در رنج گفتوگو بهسنی 
است كه توانايی 
یشالود كاله بنحسالب آ
بهنحالو یتفالاوتی تبیالین یال 
ایا اين یوضوع ازسوی نويسندگا ديگن 
یاهیت انقمب اسمیی ازي طنف ،و اقدایات یداخ هجويانه و استکباری غالنب الالال آینيکالا
ازطنفديگن ،در اين فنايند تأثینگذار بوده است:

قدرتهای بزرگ بالود

درواقم ،انقمب اينا واكنشی نسبت به فنايندهای یداخ هگنايانة
یاستهالای
به همین دلیل است كه پس از پینوزی انقمب اسمیی زیینه بنای یقاب ه با س 
قدرتهای بزرگ فناهم شد اين این ینوالن باله تمالايز سیاسالت خالارجی

یداخ هجويانة
بالهعنالوا زينسالاخت
اينا در یقايسه با دورا قبل از انقمب گنديده ،آریا گنايی دينی 
ینچی )228 :1390
فنايندهای جديد سیاست خارجی تعنيف شد (یتقی و پوست 

افسانههالای

بیگانهسازی در تاريخ و

بهطور ك ی ،جوهنة اين روا كاوی اين است كه اين

یالینويسالد :یوريس دوورژه در
حالیكه نويسنده در ابتدای ايالن بحالث 
اينانی ريشه دارد ،در 
كتاب كمسی اصول ع م سیاست «ايواد دشالالالمن» را يکالالالی از روشهای پنها كاری يعنی
یخفیكند اهداف و انگیزههای سیاسی در پشت نقاب انگیزههايی ییداند كه از پشتیبانی

ينباره ییگويد :بسیار اتفاق ییافتد كه اين
یند و افکار عمویی بنخوردار است او درا 
شیوة پنها كاری ،شکل یتنس باله خالالود ییگیند؛ دشمن اختناع ییشود يا در اهمیت ي
بهنفم
دشمن واقعی غ و ییشود و به اسم ج وگینی از خطن اين دشمن تدابینی كه درواقم 
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یگالندد (همالا 202 -199 :؛ یالوريس دوورژه )1384
طبقة حاكم اتخالاذ شده است توجیه ی 
غالنبسالتیزی و

يشهيابی اين
بهدنبال ر 
حال سؤال اين است كه پس چنا نويسنده بیهوده 
بنییآيد كه
یگانهستیزی در ناخودآگاه تالاريخی اينانیالا اسالت بايالد گفالت كاله چنین 
ب 
تحتتأثین نینوهای

ذهنیالت نگالنا از توطئة بیگانگالا بالاله جوایعی اختصاص دارد كه
بهع الالالالالالالت
خارجی و یداخ هگن دچار ضعف و آسیبديدگی شد هاند اينگونه جوایم 
آگالاهی از وجالود قالدرت بالالازيگن توا ینالدی كه ابتکار عمل را در دست دارد و تالوا
تغیین وضعیت و اعمال اراده را بن سننوشت جایعالة تحتسیطنه و س طة خود داراسالت
تصال الور یال الیكننال الد هالالالن ناخوشی و آسیبی كه به آ هالالا وارد ییشود ناشی از قالالدرت
یتوانالد درسالت باشالد
يالدهای هنگالز نمال 
یكه چنالین ا 
س طهگن و تدابین اوسالت؛ درحال 
دشمنهناسی

یگانهستیزی و
یكند :اگن ب 
بهنوعی اين یوضوع را رد ی 
ینحال ،نويسنده 
درع 
غنبستیزی ريشه در ناخودآگاه اينانیا دارد ،گفتما شباهت په وی چگونه قابلدرک

و
بالهجالای
بالهنالوعی 
است؟ اين این يکی از یعضمت تاريخ یعاصن اينا شد كه اينانیالا 
یبنند به راحالتتالنين راه
پذينش یسئولیت خود در پیدايش وضعیتی كه در آ بهسن ی 
يعنی فنافکنی تقصینات به دوش بیگانگا پناه آوردند كه با انقمب اسمیی هالم تالداو
یانديشند و چه عوای ی در
ينگونه ی 
ينكه اينانیا چنا ا 
يافت و هم به اوج خود رسید ا 
شکلگینی اين انديشه یؤثن بوده است ،ازسالوی نويسالندگا یخت الف یوردتوجاله قالنار

4
بهدنبال پاسخداد باله
گنفته است صادق زيباكم در كتاب یا چگونه یا شديم درواقم ،
يالبزاده
یكاله اد 
اين ذهنیت غ ط ،ولی جاافتاده در اينانیا است (زيباكم  )1374درحال 
افسانهها بالهدنبالال توجیاله آ يالا حالداقل

بهنوعی با احالة آ به تقدين تاريخی و تحمیل

یالظاهن بهدنبال توجیه آ است
ع 

 .4نتیجهگیری
در اين كتاب نويسنده سعی كنده است تا از دريچة زبا و فنهنال باله سیاسالت ايالنا در
كشمکشها ،و تقابلهای سیاسالی در دو عنصالة داخ الی و

نیم قن اخین بنگند و تضادها،
خارجی را بهشیوة گفتمانی تح یل كند او گفتما های رايج را در اينا از  1332تالا 1357
ش به دو گفتما قدرت و ضدقدرت تقسیم ییكند كه گفتما قدرت توسط رژيم په وی
ارائهشده است و رژيم شاه ازطنيق اين گفتما بهدنبال یشابهسالازی ايالنا و غالنب بالوده

خالندهگفتمالا هالای

است گفتما ضدقدرت نیز كه در اين دوره سنكوب شده بود دارای
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یهگنايی بود و بهدنبالال تفالاوت بالا
غنبزدگی ،و حاش 

اسم گنايی ،بازگشت به خويشتن،
غنب بود از ديالکتی بین اين دو گفتما  ،گفتما انقمب اسمیی ظهور كند كه بهدنبالال
تقابل با غنب بود و سیاست خالارجی جمهالوری اسالمیی ايالنا نیالز نمالود ايالن گفتمالا
غنبستیز و تقابلگناست ایا نکتة یهم در تح یل نويسنده كاله ازینظالن گفتمالانی صالورت

ارچوبهالای نظالنی گفتمالا اسالت كاله بالهاختصالار

گنفته ،توجهنکند به عناصالن و چهال
یگیند اول اينكه او شاه را سوژة یحوری و درواقم تولیدكننالدة گفتمالا
یورداشاره قنار ی 
درحالالیكاله

ییداند؛
قدرت و تاحدودی ایا را در گفتما ضدقدرت دارای همین جايگاه 
طبالالق نظنيالالة گفتمالالا سالالوژههالالا سالالاختة گفتمالالا هسالالتند و از خالالود اسالالتقملی ندارنالالد و
نظنيهای ساختارگناسالت و

ییكنند نه بالعکس درواقم ،گفتما
تحتسیطنة گفتما عمل 
ییگیند و از اين نظن ضالعف دارد؛ دو  ،طبالق نظنيالة گفتمالا حقیقتالی
كارگزار را ناديده 
یگناسالت و
يهای نسالب 
وجود ندارد و درواقم ،حقیقت بنساختة گفتما است ،بنابناين ،نظن 
یقالتگناسالت ،بالا
یبالن توحیالد و حق 
يدگاههای ایا كه انديشة سیاسی ايشا یبتنال 
تح یل د 
نظنية گفتما درسالت نیسالت؛ سالو  ،بالدو توجاله باله عناصالن نظالنی و یبالانی عقیالدتی
گفتما های یخت ف گفتما های اسمیی و چپ و راسالت را در يال جبهالة واحالد قالنار
یالی دانالد؛
یی دهد و آ ها را وا دار ي ديگن و دارای فضای یشتنک بینایتنی و بیناسوژگی 
كمتن از تضاد آ با گفتما قدرت نیست
حالیكه تضاد گفتما اسمیی با گفتما چپ 
در 
كنشهای انسالانی
ناديدهگنفتن ديگن 

بهع ت تق یل گفتما به زبا و كندار زبانی و
چهار  ،
نويسنده در تح یل تقابل اينانیا با غنب فقط گفتما ضالدغنبی را ،كاله درواقالم واكنشالی
است ،یدنظن قنار یی دهد و اقدایات و اعمال خصمانة غالنب را از  1332ش تالاكنو كاله
ختهشد اين واكنش بوده است ،ناديده یی گیند و درنتیوه ،به ناكایی ايالنا در
عایل بنانگی 
ريشالههالای ايالن ناكالایی در رو و

بهدنبال
یفاهمه و تعایل با غنب حکم یی دهد و حتی 
روا اينانی نیز یی گندد و فصل آخن را باله آ اختصالاص یالی دهالد ای كالاش ،نويسالندة
یرفت و به هما ییالزا كاله جمهالوری اسالمیی و فنهنال
یحتن ي طنف به قاضی نم 
اينانی را به بهكارنگنفتن عقمنیت ،پنها كاری ،فنافکنی ،تنس از غنب ،و یتهم ییكنالد،
یكالند
نگاه غنب و گفتما غنبی را در فنهن اينانی و جمهالوری اسالمیی یالنعکس یال 
كتالابهالا،

رسانههالا،

گفتمانی كه در سخنا یقایات رسمی ،خاطنات سفنا و جها گندا ،
یمیشنها ینعکس شالده اسالت و بالهعنالوا یشالت نمونالة خالنوار

فی مهای هالیوودی ،و ان
كشتیگین ،الکساندر ،پنسپولیس ،و اظهارات بالوش در

یتوا به فی مهای آرگو ،سیصد،
ی
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يالبزاده بالا روش
بهعنوا يکی از اعضای یحالور شالنارت اشالاره كالند اد 
نا گذاری اينا 
یتهای یث الهشالده هنالوز
یتها يا واقع 
يیهای ادعايی و شبهواقع 
نقدنکند بازنما 
گفتما و 
یالتهالای سیاسالی و اجتمالاعی
هم به هما شیوة غینع می درک یا از پینایونما و از واقع 
بالهنظالن
یبخشد 
یالسابق تداو ی 
یدهد و هما روشهای غینع می را كماف 
یوجود ادایه ی 
یرسد كه اين در ع و انسانی در اينا و در هنجای ديگن نیازیند ع مالیديالد قضالايا
ی
گزارههای شبهع می و ذهنی نشالويم كاله یالا را از تصالمیمات درسالت دور

هستیم تا اسین
يالبزاده بالهنالوعی
یحاصالل یالیانالدازد و كتالاب اد 
یگنايالی بال 
ییكند و در دا نوعی نسب 
یگنايی گنفتار شالده اسالت؛ هنچنالد یؤلالف
یتگنايی و نسب 
ناخواسته در درو همین ذهن 
یگنايی یخالف باشد هما طوركه گفته شد ،اين نوع نگالاه باله سیاسالت
احیاناً خود با نسب 
يشیهای جديد در سیاسالت خالارجی ايالنا ینوالن
یها و كواند 
یتواند به كوفهم 
خارجی ی 
بهنوعی اشتباهات در سیاست خارجی بناساس تفاوتهای گفتمالانی توجیاله شالود،
شود و 
بهدنبال درک عینی واقعیت تا جالای یمکالن باشالیم تالا
یكه در سیاست خارجی بايد 
درحال 
ضنيب خطاها پايین بیايد بنابناين ،اگنچه اين كتاب نقصهای نظنی و تح ی الی فناوانالی
دارد ،كه به بخشی از آ ها اشاره شد ،خواند آ خالی از لطف نیست و از تضالارب آرا و
واقمبینانه دست يافت
حنفهای یخت ف ییتوا به تح ی ی 

شنید

پینوشتها
 .1یباحث ینبوط به ناخودآگاه و تأثین آ در رفتارهای انسا ازجم اله رفتارهالای سیاسالی در
آثار یخت فی یوردتوجه قنار گنفته است یثمً ،فنويالد را یالیتالوا پايالهگالذار ايالن رويکالند
دانست پارهتو با ديدگاه یعنوف خود دربارة بازیاندهها نیز در اين عنصاله قاباللذكالن اسالت
بنای بنرسی بیشتن ،بنگنيد به استیوارت هیوز 1369
 2شايد يکی از یؤثنتنين اين ديدگاهها را بتوا در آثار رضا داوری اردكانی يافت كاله در آثالار یخت الف
خود غنب را یظهن س طه ییداند و تکنولوژی را نیز ابزار تس ط (داوری اردكانی )1359
 3آثار اولیة داريوش شايگا در اين راستا قابلتبیین است شايد بتوانیم بگويیم كه در آ یقطم
شالالاك ة اصالال ی انديشالالة شالالايگا ینظویالالهای فنهنگالالی یتشالالکل از فنهنالال هنالالدو و فنهنالال
اينانیالشنقی است هنچند در گذر زیا به سیالیت فنهنگالی گالنايش يافالت (هاشالمی 1389؛
بنای گنايش او به سیالیت فنهنگی ،بنگنيد به شايگا )1385
 .4بنای بنرسی اين ديدگاهها ،بنگنيد به صادقی 1388
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