
  

  

  

  
  1396 تابستان ،39شماره  ،سال یازدهم

  78 تا 61 صفحه

 یاسلام يجمهور یخارج استیدر س» غرب« یِسازه مفهوم
  )1368-1357( رانیا

    h_masoudi@sbu.ac.ir یبهشت دیدانشگاه شه ياپژوهشکده مطالعات منطقهاستادیار ي/مسعود یدرعلیح

   دهیچک
 یخارج استیس نیدر تکو يدیکل ی، نقش»غرب«سـاخته شدن  یچگونگ
نه تنها  یاسلام يجمهور يریگدارد. اصولاً شکل رانیا یاسلام يجمهور

ـــتبداد داخل یحرکت ـــ یدر مقابل اس  گاهیجا فیبازتعر يبرا یبلکه تلاش
 مختلف يهادگاهید یبود. هدف مقاله بررس یالمللنیدر مناسبات ب رانیا

ـــلاما يجمهور اتیآن در دهه اول ح یمفهوم جیو نتا بدرباره غر  یس
 یرســـم يهادر گفتار» غرب«اســت که  نیاســت. ســؤال مقاله ا رانیا

 یواژگان و صــفات م،یدر قالب چه مقولات، مفاه رانیا یاســلام يجمهور
 يابزارها نیترشــده اســت؟ اســتعاره و اســناد از جمله مهم يبندمفهوم

ـــ يبرا یزبـان ـــازه فیتوص مقاله از دو روش  نی. در ااندیتیهو يهاس
ـــت لیتحل ـــناد لیو تحل يعاراس ـــ يبرا ياس مختلف  يهاانگاره یبررس

استفاده  یاسلام يجمهور یخارج استیس يدر گفتارها» غرب«درباره 
مورد  یشناسو روش یمنظور، ابتدا چارچوب مفهوم نیشـده است. به ا

به عنوان چارچوب  انگفتم لیبخش به تحل نی. در ارندیگیقرار م یبررس
ـــتعـار لیـلتح يهـامقـالـه و روش یمفهوم ـــناد ياس به عنوان  يو اس

ــپس در دو بخشِ تحل یلیتحل يابزارها ــت. س ــده اس ــاره ش  لیمقاله اش
 استیسـ يدر گفتارها» غرب«سـازه  یبه بررسـ يو اِسـناد ياسـتعار

 ســـندهینو یبررســـ تاًی. نهامیپردازیدر دهه اول انقلاب م رانیا یخارج
 استیس یسمر يدر گفتارها» غرب« یکه سـاخت مفهوم دهدیم ننشـا

ـــلام يجمهور یخـارج ـــاس چهار حوزه  رانیا یاس در دهه اول، بر اس
و  یشناسو جرم یمهندس ،یرانسانیجانداران غ ،یبدن/ پزشک ياستعار

ــه الگو ــناد یکلّ يس ــد و غربِ  ،يریادگیغربِ قابل  یعنی ياِس غربِ فاس
  است. لیغارتگر قابل تحل

ــ :دواژهیکل ــتیگفتمان، س ــلا ،یخارج اس غرب،  ران،یا میجمهوري اس
  استعاره.
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  مقدمه

ــلامی ایران، ــت خارجی جمهوري اس ــیاس ــه یهرواي از مجموعه س هاي معطوف به عرص

ـــت کـه مؤلفـهالمللی ابین  یمعج يما« یکپراکنده، متکثر و گاه متعارض را حول  يهـاس

 یزبان هايیهرواین از  ی. بخش مهمآوردیگردهم من به نام انقلاب اســـلامی ایرا »مشـــترك

را  هاي جمهوري اسلامی ایرانالمللی گفتمانوجوه بیناست و  المللیینناظر بر امر ب ی،رسم

ـــکـل  ـــوعات ب ،مندنظام ياگونهبـهالمللی . این وجوه بیندهنـدمیش  يارا بر یالمللینموض

المللی مورد ترین موضوعات بینز عمدهیکی ا .کنندیم یفتعرکنشگران جمهوري اسلامی 

 بوده اسـت. اصولاً بخش مهمی» غرب«توجه کنشـگران انقلابی ایران، نحوه مواجهه با پدیده 

ـــازهاز معـانی و  ـــلامی، بر محوریت هاس ـــده پس از انقلاب اس و » غرب«ي مفهومیِ تولیدش

ــ. بنابراین تاندگرفتهآمریکا و اروپا شــکل  خصــوصبهمصــادیق عینی آن  وژه انقلابی فکر س

المللی ینبدارد و به همین دلیل، براي شناخت جوانب » غرب«ایران از نسبت وثیقی با مفهوم 

هاي در گفتمان» غرب«هاي مختلف از انگاره شـــدنســـاختهانقلاب ایران، لازم اســـت نحوه 

  رسمی سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران مشخص شود.

ل الملینبز موضــوعات مورد توجه محققان روابط هاي ســیاســت خارجی ایران اگفتمان

 یخارج یاستسهاي در ایران بوده اسـت. از جمله محققانی که به بررسـی توصـیفی گفتمان

ـــلـام يجمهور  یدهقان به توانمیاند متفاوت پرداخته هاييبنـددورهدر قـالـب  یرانا یاس

ـــاره کرد کــه  )1384(ي) و ازغنــد1387و  1384(یروزآبــاديف  يهــاگفتمــان یموناز هژاش

گرا در قالب دو ابرگفتمان اصول وگرا محور، فرهنگمحور، منفعتمحور، ارزشمصـلحت

 يرجمهو یخارج یاســـتمختلف ســـ يهادر دوره یانقلاب ییگراو اســـلام یبرالل گرایییمل

ـــلام ـــخن گفته یرانا یاس ـــجادپور ؛ یا محققانی ماننداندس از تناوب که ) 30-25: 1384(س

ـــ ییگرا/ واقعییگراآرمـان ـــتدر س  پوریمانند ول یاند و برخکرده یاد یرانا یخارج یـاس

، محورســه گفتمان بســط یهرا بر پا یاســلام يجمهور یملّ یت) ملاحظات امن1383(یزروم

   اند.کرده یینمحور و رشدمحور تبحفظ

ــته ــی کرده طوربهرا » غرب«اي دیگر از آثار وجود دارند که مفهوم دس . دانخاص بررس

در مناظرات فکري جمهوري اســلامی ایران از تعداد فراوان آثار » غرب«بنیادین بودن مفهوم 

تألیفی در این باره پیداسـت. عمده این آثار بیش از آنکه راهی به زوایاي نامکشوف ذهنیت 

 هارهنمودها و ارائه یدگاهدباز کرده باشـند، در مقام توصـیف صوري » غرب«ایرانی درباره 

 عنوانهبرو، آنچه ینازا. اندبرآمده» یشناسغرب«از » صحیح و درستی«تیابی به نوع براي دس
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ــم  ــهور بندطبقهخورد، یمالگوي تبیینی عمده این آثار به چش ــتغرب، گراغربي مش یز و س

ی انتقادي اسـت. تمرکز اصـلی این دسـته از آثار تألیفی، بررسی جایگاه مفهوم شـناسـغرب

تمان متأثر از گف خصوصبهسیاسی و مذهبی دهه اول انقلاب اسلامی هاي در گفتمان» غرب«

  امام خمینی (ره) است. در ادامه به برخی از این منابع اشاره خواهیم کرد.

ـــ یمهفه امام  یدگاهاز د یزدگغرب و غرباثر خود با عنوان  ) در1377( ينهاوند یفیس

رب غ ینکهکرده اســـت و ااشـــاره  يغرب در عرصـــه فن و تکنولوژ یريگبه قدرت ینیخم

ر تر از آن، رخنه و نفوذ دخود و مهم یکتکنولوژ يکرد با اســـتفاده از اقتدار و برتر یســـع

 ییا جابخشد؛ ت یمکشورها تحک ینجهان سوم، سلطه خود را بر ا انها و نخبگحکومت یانم

». خرندینداشته باشد مردم نم یمارك غرب یفاسـتون یک پارچهاگر « ینیکه به قول امام خم

 یدگزبه موضوع غرب و غرب ینیکرده است نگاه امام خم یسـع نامهیانپا یندر ا یسـندهنو

  .قرار دهد یرا مورد بررس

(ره) و ینیامام خم یدگاهغرب از د یتماهبه بررسی  یز) ن1392(یکرمان یسراج مسـعود

 یقتحق شرو یري ازگبا بهرهپرداخته اســت. او  یشــانا یاســیو رفتار ســ یرهآن بر ســ یرتأث

ــ تحل یفتوص (ره) در ینیبه روش نوآورانه امام خم ي،اکتابخانه يهاداده يآورو جمع یلیـ

 نییمعتقد است که امام خماو اشـاره کرده است.  یزيسـتو غرب ییگراغرب یدگاهرد دو د

در  ینینو فصــل یشــتن،در قالب گفتمان بازگشــت به خو یاســلام یدموکراسـ يبا ارائه الگو

    د.انزدهو اسلام رقم  یرانا یختار

ـــأله چگونگخود بـا عنوان اثر ) در 1378(یخـالق علی برخورد با غرب در گفتمان  یمس

ازجمله  یغرب و نفوذ آن در جوامع شـــرق یدبه ظهور تمدن جد (ره)ینیامام خم یاســـیســـ

 زیبه دانش و تجربه غرب و گر یازمندين یجوامع را در ســـر دو راه ینکه ا پردازدیم یرانا

ول (ره) اصینیدر گفتمان امام خم یسندهقرار داده است. به نظر نو ربغ يسـلطه اسـتعماراز 

ــینواند ــم،غرب ازجمله اومان یدتمدن جد یش ــم،ل یس ــ یبرالیس ــ یدموکراس ــو ناس را  میونالیس

ـــرط يعلم و فنـاور یرفـت؛پــذ ینشبـا نقــد و گز توانمی ـــتگ یبــه ش و  یکـه موجـب وابس

د طرد و غرب مور ياستعمار ییجود و هرگونه سـلطهشـوند قابل اقتباس هسـتن یخودباختگ

 ینیامام خم یدگاهغرب از دخود با عنوان  نامهیان) در پا1380(یباغبان صفرعلی  .اسـت ینف

 هدف ی،اســلام یشــمنداناند یاممانند ورود غرب به ممالک اســلام، ق یموضــوعات یبه بررســ

   پردازد.یل از غرب ماستقلا ياهامام و راه ییغرب از استعمار شرق، غرب زدا
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 یشهآن در اند يفکر یغرب و مبانبا عنوان  يا) در مقاله1383(یديجمشـ محمدحسـین

ــاره ینیبه ارکان تفکر امام خم (س)ینیامام خم ــبت با غرب اش  ظر او. به نکندمی(ره) در نس

ـــ یقـت(ره) غرب را مغرب حقینیامـام خم آثار آن را از دل  یدکه با داندمی ینیو د یقدس

. به نظر ودیمو قداست را پ یناشراق د یعنی یقیحق یشتنبه خو شتبازگ یردم زدود و مسـمر

الت اصــ یی،گراماده یســم،چون اومان ییهاشــاخص ايغرب بر مبن یبا نف یکرديرو یناو چن

ـــلطه ـــرق و ا یايبه طرح اح ي،گرفرد و س ـــتادگیش  یوعنو به پردازدیدر برابر غرب م یس

   ت.خداگونه اس یقیحق یشتنبازگشت به خو

 یو ارزشـــ یو نظام فرهنگ ینیامام خم) با عنوان 1393(یگريدر مقاله د یســـندهنو همین

نســبت به فرهنگ مدرن و  یچه نگرشــ ینیکه امام خم پردازدیمســئله م ینبه طرح ا غرب

امام  ما و شناخت غرب و ی،و فرهنگ یغرب دارند؟ او به سه مسئله تقابل نگرش ینظام ارزش

از  ی(ره) به ســه تلقینیامام خم یدگاهد یلدر تحل یســنده. نوپردازدیهوم غرب مو مف ینیخم

ـــنعت یایی،غرب جغراف یعنیغرب  ـــاره  یینبمکتب و جهان یکمثابه و غرب به یغرب ص اش

ت که معناس ینغرب به ا ی(ره) قائل به وحدت و همسانینیامام خم یسنده،. به نظر نوکندمی

   .یستاست و درون آن اختلاف ن یکپارچه دتییو نگرش عق یمفهوم کل یکغرب 

 یهفق یهنظر یبه بررس و نقد غرب ینیامام خمبا عنوان  يا) در مقاله1384(رهدار احمد

ـــ کلام روش  یان. در بپردازدیم یجاب(ره) درباره غرب از دو منظر ســلب و اینیامام خم یـ

ـــوارزش یدبه تول یجابی،ا ـــلام ووحدت یرها، ارائه تص  یعمل يراهبردها یمعرف بخش از اس

 یارهاياز جمله به هم زدن مع يبه موارد یســلب يهاروش یانبا غرب و در ب یاروییرو يبرا

   پردازد.یغرب م یهروش نقد کلان عل یريکارگو به یجهان

 عهیش يعلما یشناسدرباره غرب یاتیکل) با عنوان 1384(یگريدر مقاله د یسندهنو همین

ـــر ا خیبر تحولات تار یهبا تک ـــه نحوه مواجهه با غرب در م یرانمعاص  یعنی یرانیانا یانبه س

(ره) نیی. به نظر او مواجهه امام خمکندمیو طرد مطلق اشاره  ینشیمحض، اقتباس گز یمتسل

ت که دانس »یغرب یشهتصرف در اند«آن را  یدو با یستسه نوع ن یناز ا کدامیچبا غرب از ه

ر قالب در تعامل با غرب د یعهش يعلما یفقه ی. او به مباناسـت نه اقتباس و نه طرد یمنه تسـل

اشاره » لا ضرر و لا ضرار«و » با کفار یحرمت دوست« ،»یهعل یعلیو  یعلوالاسلام «مانند  یاصول

  .کندمی

ـــیـه ـــایو عل پوريمهـد آس ـــ رض گفتمان امام با عنوان  يا) در مقـالـه1391(ینیآقـاحس

ؤال ســـ ینگرا و اگفتمان غرب یبه بررســـ گراگفتمان غرب یشـــکن) و شـــالودهره(ینیخم
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ــبت به گفتمان غرب ینیکه نگرش امام خم پردازدیم ــت؟گرا چنس ــندگان،یبه نظر نو یس  س

کرده بود،  دیگرا بازتولکه گفتمان غرب یقیعم هايبلتقا یشکنگفتمان امام(ره) با شـالوده

 »یسلاما یشتنزگشــت به خوبا«کرد، بر هم زده و گفتمان  یدرا که غرب تول یتیهو يمرزها

  .یدآن ارائه نما یگزینعنوان جارا به

را در اندیشـه سـیاسی یا » غرب«وجه مشـترك تمامی منابع موجود این اسـت که مفهوم 

فتمان بخشی از گ عنوانبه. در واقع، اندیشه امام خمینی نه اندکردهفقهی امام خمینی بررسـی 

اي مجزا و مستقل، یشـهاند عنوانبهقلاب، بلکه رسـمی جمهوري اسـلامی ایران در دهه اول ان

ی درستبهمورد بررسی قرار گرفته است. این آثار اگرچه در جاي خود مفید خواهند بود، اما 

را  یک ساخت هویتی عنوانبههاي هویتی جمهوري اسـلامی ایران ها/ تقابلند تعاملتوانمین

ــتبه» غرب«ي هویتی رقیب از جمله هاســاختبا  تحلیل کنند. هدف این مقاله، تحلیل ی درس

ي رســمی جمهوري اســلامی ایران در دهه اول هاگفتماندر » غرب« شــدنســاختهچگونگی 

بوده  هاگفتمان(ره)، محور و مدار آن قاعدتاً گفتمان سیاسی امام خمینیحیات آن است که 

اسلامی  لاباسـت. علت تمرکز بر دهه اول انقلاب هم همین نکته اسـت که کلان گفتمان انق

هاي است و ریشه تحولات مفهومی در دهه متأثر از آراء امام خمینی در این دهه شکل گرفته

بعد را نیز باید در دهه اول جســتجو کرد. در ادامه ابتدا چارچوب مفهومی و روش شــناســی 

ازه سنادي به بررسی ستحلیل اسـتعاري و ا گیرند؛ سـپس در دو بخشمورد بررسـی قرار می

یري گهاي سیاست خارجی ایران در دهه اول انقلاب و در نهایت به نتیجهدر گفتمان» غرب«

ـــناختی پردازیم. در ادامـه بـایـد دیـد از چـه چـارچوب مفهومی و روشمی براي  توانمیش

  دستیابی به هدف این مقاله استفاده کرد. 

  چارچوب مفهومی و روشی-1

مجموعه  ی،است. چارچوب مفهوم یرناپذامکان یانجام پژوهش بدون چارچوب مفهوم

قلاب رسمی انفتمان و گ» غرب« است. یمطالعه تجرب يسـودمند برا یماز مفاه يسـاختارمند

این پژوهش در قالب مفاهیم تحلیل گفتمان انجام  .مقاله هســتند یاصــل یدواژهکلاســلامی دو 

به  یتا هوب یقیثخاص سخن گفتن و فهم جهان، ربط و یوهشـ يگفتمان به معناشـده اسـت. 

ـــخن یدارد. بخش مهم» غرب«یگري یعنی فهم مـا از خودمان و د يمعنـا ما  يهاگفتناز س

  . است »دیگري« ما درباره يهاگفتندرباره جهان، متأخر بر سخن

ـــت خارجی، مقوله دیگري و  ـــیاس ـــوعـات جذّاب در تحقیقات س امروزه یکی از موض

ــ ــورهاس ــاخت آن در روابط بین کش بر این  )Iver Neumann(ت. ایور نیومنچگونگی برس
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 کندیمالملل کمک نظر است که مطالعه ساخت هویتی خود/ دیگري به محققان روابط بین

ــان دهند که آنها چگونه تکوین میکنش ــند و نش ــناس خود را  یابند، چگونهگران را بهتر بش

ـــت میکنند و در چحفظ می ـــرایطی به موفقیت دس ). Neumann 1996 a: 167(یابنده ش

 پردازند عمدتاً ناظر به این ســؤال هســتندتحقیقات سـیاســت خارجی که به مقوله دیگري می

که مبناي تمایز خود و دیگري در ســـیاســـت خارجی کشـــورها چیســـت. هدف این بخش 

سـازماندهی ادبیات پیشین درحوزه سیاست خارجی بر مبناي منطق اکتشافی است که امکان 

که  ودشــمی. در این بخش نشــان داده کندمیجربی میســر کشــف دیگري را در تحقیقات ت

(فرهنگی) در سـیاســت خارجی کشــورها سخن از دیگري زمانی، مکانی و مفهومی توانمی

  گفت. 

دیگري مکانی به این معناسـت که تمایز خود و دیگري بر مبناي وابستگی به یک قلمرو 

دهد که دیگرسازي نشان می )Thomas Diez(. مثلاً تامس دییزشودمییا سـرزمین مشخص 

ــده  ــرزمینی متمایل ش ــازي ژئوپلتیک یا س ــمت دیگرس اتحادیه اروپا در چند دهه اخیر به س

ـــت کـه تـاریخ اروپـا را ن ـــاً بر این نظر اس ـــاس ـــت. او اس به انواع  بـدون ارجـاع توانمیاس

ـــازي ـــتعمـارگرانـه دیگرس ـــه در  اس ـــازي مکانی ریش ژئوپلتیـک تعریف کرد. این دیگرس

مدرن دارد که وابســتگی به قلمرو ســرزمینی را مبناي حاکمیت ســیاســی دولت دیگرســازي 

 Diez(دشونمیدهد. جهان اسلام و آمریکا از جمله دیگرهاي ژئوپلیتیک اروپا تلقی قرار می

نیز منازعه هویتی ژاپن و شــوروي  )Alexander Bukh(). الکســاندر باك320-322 :2004

ــرزمینی ر ــازي س ). بنابراین دیگري مکانی عمدتاً Bukh 2009: 334(داندمیا نوعی دیگرس

  بسیار اندك است. » خود مکانی«و امکان نزدیکی آن با  شودمیتهدیدآمیز تلقی 

ـــان می»خود«مبناي تمایز دیگري زمانی از  ـــت. مثلاً باك نش ه دهد ک، تفاوت زمانی اس

ه ژاپن به معنا ک روسـیه پس از فروپاشــی شــوروي، به دیگري زمانی ژاپن تبدیل شــد؛ به این

ــتوانمیداري عنوان یک نظام لیبرال دموکراســی ســرمایه ه ید به کشــورهاي نابالغ مانند روس

ـــت قرار ـــیر درس ـــیه از یک دیگري تهدیدآمیز به کمـک کند که در مس گیرند. یعنی روس

 Bukh(دارد هاي حاکم بر آن فاصـــله زمانیکه با ژاپن و ارزش شـــودمیکشـــوري تبدیل 

ـــیه در گفتمان332-334 :2009 ـــوروي/ روس هاي اروپایی نیز به عنوان دیگري زمانی ). ش

ــودمیتلقی  ــیر  ش ــدن قرار دارداروپاییچراکه در مس ). دیگري زمانی Diez 2004: 329(ش

قرار » خود«ه شدن بمکانی تهدیدآمیز نیست ولی با وجود اینکه در مسیر تبدیل دیگري مانند

  .  دشومیدارد اما همچنان دیگري محسوب 
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ـــاخت (فرهنگی)مبناي تفاوت در تلقی مفهومی هاي از دیگري، نه مکان یا زمان بلکه س

ــازي ــت. دیگرس ــاختمفهومی و فرهنگی جوامع اس ان هاي مفهومی کلهایی که مبتنی بر س

مثلاً زاویه  گنجند.مانند غرب، شــرق، هژمون، شــمال و جنوب هســتند در این چارچوب می

هــاي ) جـایگــاه غرب را بـه عنوان دیگري در گفتمـانXavier Guillaume 2011 ( گیوم

ــازه  ــبت با این س ــان داده که چگونه هویت ملّی ژاپن در نس ــی کرده و نش هویتی ژاپن بررس

  مفهومی تکوین یافته است. 

ـــن ـــازي را موجـد دیگري) نیز امنیتیHansen 2011: 59( هنس هـاي مبتنی بر تمایز س

ـــیطان ـــد مقدس، تحت ظلم و مفهومی و فرهنگی مـانند بربر و ش ـــو، ض ـــعیف و ترس ی، ض

د یک ایده توانمی) بر این نظر اســت که دیگري Hopf 2002: 9( . هافداندمیتحقیرشــده 

که هویت قدرت بزرگ بدون وجود قدرت کوچک  کندمییا تاریخ باشــد. مثلاً او اشـــاره 

ــت. تکینبی ــر را در گTekin 2010: 5( معناس ــازي بش ــاً آگاهی یا معناس ــاس رو وجود ) اس

الملل غربی/ ) از تمایز دانش روابط بینTsygankof 2008: 2-4. سـیگانف (داندمیدیگري 

ـــخن میغیرغربی مبتنی بر دیگري دیگري  )Alex Wendt(گویــد. ونــتهــاي متفــاوت س

 Neumann(به نقل از: داندمیتمی یا نابودي محیط زیســـت مشـــترك بشـــریت را جنگ ا

1996a: 165دونکومب .( )Duncombe 2011: 38-41) ــه ) Hulsse 1999: 291) و هولس

ـــتعاره ـــطورهها، تجارب، حافظهتکوین دیگري را در قـالب اس ـــی میها و اس  کنند.ها بررس

ـــور از واقعی»موجودیــت«بولینــگ دیگري را بر اســــاس  بودن آن تعریف یعنی میزان تص

دارد(به  ه از آن؛ یعنی موجودیت دیگري وابسـته به تصورات ذهنی و معنایی است ککندمی

) به تمایز اتحادیه Rumelili 2004: 36-40( ). بهار روملیلیCastano et al. 2003نقل از: 

ـــرمایه ـــی و س ـــاس تمایز مفهومی دموکراس ـــرقی و مرکزي بر اس داري/ اروپا و اروپاي ش

ی بر گفت دیگري مفهوم توانمی. بنابراین کندمیداري اشاره غیردموکراسـی و غیرسـرمایه

ـــاخته ي جفتمبنا ـــودمیهاي دوگانه مفهومی برس ـــیمش  بندي بالا کمک. در مجموع، تقس

خواهد کرد تا از طریق آشـــنایی با تحقیقات موجود درباره دیگري، ابعاد گوناگون ســـاخته 

در ســیاســت خارجی جمهوري اســلامی ایران در نظر » دیگري«به مثابه » غرب«شــدن مفهوم 

  گرفته شود. 

یفی لیل کدر حوزه سیاست خارجی، نیازمند وجود ابزارهاي تحهرگونه بررسی مفهومی 

ــت که یکی ــت خارجی اس ــیاس ــت. تحلیل گفتمان به س از مفیدترین آنها، تحلیل گفتمان اس

ـــت زبـ ـــت که معناي اي خاص ان در زمینـهمعنـاي تحلیـل کـاربس ـــتلزم این دیدگاه اس مس
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تماعی هاي اجرا براي کشـــمکش ، راهثباتیاند و این بیثباتهاي اجتماعی همواره بیپدیده

ـــلط بر فراینـد تولید و تثبیت ـــگران براي تس گر گفتمان، لیل. وظیفه تحکندمیمعنا باز  کنش

تماعی ا در تمامی سطوح امر اجپایان بر سر تثبیت معنهاي بیدادن جریان این کشمکشنشان

  ). 54-53: 1389(یورگنسن و فیلیپس است

ررسی گر گفتمان باید به بکنند و تحلیلسنادها عمل میو اها ها از طریق اسـتعارهگفتمان

ها نقش مهمی در برساختن ). استعاره227-226: 1385(میلیکن شـکنی آنها بپردازدو شـالوده

ــباهت ــناخت ما دارند و از این جهت با گفتمان که تکوینو تکوین ش بخش ها و در نتیجه ش

بان زکنند. در اینجا فرض بر این اســت که یارتباط پیدا م شــودمیهاي حقیقت دانسـته رژیم

ـــانه یقنـه تنها از طر . کندیم یتواژگان را موقتاً تثب یدوگانه، معان يهاجفت یاها ها، دالنش

 گرید یزبان يو سازوکارها ها، اسـناداتها، اسـتعارهدر قالب اسـطوره ندتوانمیها نشـانه ینا

    باشند.

ــتعاره ــنادات در تکوین تفاوتا ها وبا توجه به نقش محوري اس ــباهتس اي ها، برها و ش

 ســنادي اســتفاده شــده اســت.ژوهش از دو روش تحلیل اســتعاري و اتحلیل گفتمان در این پ

ـــتعـاره )Jan Helmig(و هلمیـگ )Jochen Walter(والتر  هاي زبانیها را یکی از کنشاس

گــذار ر و برونگــذاگیرنــد و راهبردهــاي درونداننــد کــه در درون گفتمــان جــاي میمی

م که ها با این سؤال مواجهیبخشند. به نظر آنها در تحلیل استعارهها را مشـروعیت میگفتمان

ها هروند و این استعارهایی به کار میهایی، چگونه، با چه هدفی، در چه گفتمانچه اسـتعاره

اره به اســتع). Walter and Helmig 2008: 119-126(کننددر طول زمان چگونه تغییر می

لمرو شناخته ق یکاز  یمعن ینکها یعنیاست؛  یگرقلمرو به قلمرو د یکاز  یانتقال  معن یمعن

 Lakoff and Johnson(شــودمیمقصــد بازتابانده  یاقلمرو ناشــناخته  یکمبداء به  یاشــده 

1980: 455.(  

ین ا ها و در نتیجه شناخت ما دارند.ها نقش مهمی در برساختن و تکوین شباهتاسـتعاره

ــت بیش از همه مدیون رویکرد زبان شــناســی ادراکی ـــــ شــناختی نظریه مفهوم  و برداش

لاکوف و جانسون است. لاکوف و جانسون در  )Metaphorical concept theory(استعاري

ــان ــلی خود معتقدند که نظام مفهومی روزمره انس و  ها یعنی نظامی که مبناي تفکرکتاب اص

). Lakoff and Johnsen 2003: 5(ســـاً ماهیت اســـتعاري داردگیرد، اســـامی عمل او قرار

شـناسـانه انتزاعی اسـت که قلمرو مقصد را به مبداء پیوند هسـتی نقشـه هاي مفهومیاسـتعاره

یک اســتعاره مفهومی اســت. اما اظهارات اســتعاري، » ها شــخص هســتنددولت«زند. مثلاً می
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ـــتعاره مفهومیگزاره ـــتند که بر یک اس ـــی هس ـــدهکلّی هاي خاص که اند. در حالیتر بنا ش

ــتعاره ــل اس ــر کندمیهاي مفهومی، دو قلمرو را به یکدیگر متص ــتعاري، عناص ، اظهارات اس

ــل  ــمیم گرفت ب«. مثلاً گزاره کندمیمقوم این قلمروهاي مفهومی را به هم متص ــه تص ه فرانس

ــت«یا » جنگ برود ــتعاره مفهو» آلمان متحد ماس ــتندها دولت«می هر دو بر اس ــخص هس » ش

ـــتوارند ـــف، Drulak 2006: 503-504(اس ـــتعاري به معناي کش ). در این مقاله، تحلیل اس

ي اســتعاري مبدأ براي ســاختن در حوزه مقصــد یعنی بازنمایی هاحوزهبندي و تحلیل دســته

  است. » غرب«

در  یهندالمســ یاو صــفت به ســوژه، نهاد  یفیتنســبت دادن هرگونه ک يبه معنانیز ســناد ا 

ــان دوت یدهاب افعال، ققال ــت. رکس ــفات اس ــناد را پ یو ص به  ینمع هايیفیتزدن ک یونداس

 ).Doty 1993: 306(داندمیو صـــفات  یدهاها، قکاربرد محمول یقاز طر ینمع يهاســـوژه

ـــی و مقوله ـــنـادي به دنبال بررس ـــنادات مختلف به بنـابراین تحلیـل اس در » غرب«بندي اس

متون  سـنادي، به بررسیسـتفاده از روش تحلیل اسـتعاري و اا . در این مقاله باهاسـتگفتمان

ــلامی در دهه اول یعنی رهبري،  ــلی جمهوري اس ــئولان اص ــع و بیانات مس برگزیده از مواض

  پردازیم. یمیر و وزیرخارجه وقت وزنخستجمهور، یسرئ

د. آییمي رسـمی سیاست خارجی از دل متون رسمی جمهوري اسلامی بیرون هاگفتمان

 یاســتســ یمراجع رســم هايیانیهو ب هایآن دســته از اســناد، ســخنران یور از متون رســممنظ

غرب یا شامل  یاخارجه درباره  یر) و وزیروز(نخسـتجمهوریسمثل رهبر، رئ یرانا یخارج

ــتره زمانآن  یقمصــاد ــاس توجه به معیارهایی مانند ارتباط  یدر گس ــت. متون بر اس مقاله اس

لمللی و سـیاسـت خارجی، جنبه اسـتراتژیک داشتن، مخاطب عام اداشـتن با موضـوعات بین

یل . بنابراین در ادامه ابتدا به تحلاندشدهی آن با مناسبات ملّی خاص انتخاب زمانهمداشتن و 

  پردازیم.یماستعاري و سپس اسنادي این متون 

 »غرب« ياستعار تحلیل-2

 یالیســ یمفهوم هايختارســا يبه معناایران، ج.ا.هاي رســمی ســیاســت خارجی گفتمان

. هدف دشونیم یدارپد یرانا.ا.ج یمقامات رسم يو گفتار يمتون نوشتار ياست که از لابلا

چهار  بر اساسکه  ستهاگفتمان یندر ا »غرب«تحلیل استعاري ساخت مفهومی بخش،  ینا

 ی توضیح دادهشــناســو جرم یمهندسـ یرانسـانی،جانداران غ ی،بدن/ پزشـک يحوزه اسـتعار

 هد شد. خوا
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ــک قلمرو ـــتعاره ینا يگفتـارها : دریبدن/ پزش ـــکیبدن يهادوره از اس  يراب ی/ پزش

 ید سرطانرش« یتیاکبر ولا ی. از جمله علشـودمیاسـتفاده  »یگريد«غرب به مثابه  یفتوصـ

 یشهرا ر »غرب یممالک صنعت یمارگونهتوسعه ب«و »  غرب یمصرف و اقتصاد ممالک صنعت

معنا که جهان  ین). به ا23: 1373یتی (ولاداندمیجهان  یاسیو س ياقتصاد يهابحران یاصـل

 ها،ريیماب ینا ی. علت اصــلبردیمختلف رنج م هايیمارياسـت که از ب یهمانند بدن انسـان

ـــرطـان ـــد س ـــت. پس غرب همان اندام » غرب«بدن به نام  ینا يهـااز بخش یکی یرش اس

ــدهیســرطان ــت که با ايش ــ یداس  جهان یگرد يهاکه در بخش یکلاتآن را درمان کرد. مش

. پس غرب در واقع گیردیغرب نشأت م شدهیاندام سـرطان یناز هم یتوجود دارد، در نها

از آن  که بتوان یستن یتکاريانسان جنا یادرنده  یواناست. غرب ح یمعضـلات جهان یشـهر

ـــبکـه در هم تن يدور ـــتاز قدرت و ثروت ن ايیدهکرد. غرب ش ن ل آکه بتوان در مقاب یس

 یزا نبدن انسان ر یگرد يهااسـت که همه بخش ايشـدهیسـرطان ندامکرد بلکه ا یريگجبهه

نها ت ی،حالت ینبدن اســـت. در چن يهابخش یهبق يخود کرده اســـت و در حال نابود یردرگ

ـــم ب یندرمـان ا ياقـدام عـاجـل برا ـــرطان يهاجداکردن بخش یمار،جس ـــدهیس بدن از  ش

ا که خود ر ییدسته از کشورها نآ ي،فهم استعار ینر اساس اسـالم آن اسـت. ب يهاقسـمت

ـــهر یدبا ینکـهاول ا کننـد،یم یفغرب تعر یرهاز دا یرونب ـــکلات پ یش د را در خو یچیدهمش

 یعنی یلمشکل اص کنییشهبدانند که اگر در صـدد ر یدبا ینکهجسـتجو کنند، دوم ا» غرب«

ر از جانب یشتمشکلات ب یردرگ یندهفزابه طور  یایند،غرب ن یو سرطان یختهتوسـعه افسارگس

 .یردقرار گ يممکن است کل جهان در معرض نابود یکهخواهند شد تا جائ» غرب«

رب، به غ ینینگاه امام خم یرانسانی،حوزه جانداران غ : دریرانسـانینداران غاج قلمرو

غرب دارد : «دمعتقدن یشاندارد. ا یگرانبا د ايیانهدرنده است که رفتار وحش یوانیبه مثابه ح

(صحیفه امام » آورد. آن وحشى که آدمخوار است، آدمکش است!انسـان را وحشـى بار مى

 یوانآورد. آن هم نه حبار مى یوانغرب ح«اند: فرموده یگرد يدر جا یا). 81:  8خمینی ج 

). امام در 96-95:  8(صحیفه امام خمینی ج » وحشى! آدمکش! آدمخوار! یوانح یکآرام، 

ـــت، ا ینکه به ا یمچه بکن یمخواهما مى«اند: مودهفر ییجـا  نیتمدنى که از توحش بدتر اس

 ).378:  12ج  1378 (امام خمینی» در رفتارشان از آنها بهتر است یابانب یواناتتمدنى که ح

ـــان يهانه تنها قدرت یزوقت ن جمهوریسرئ ياخامنه اللهآیتنظر  از ها بزرگ بلکه انس

ع از جوام یارىانســان در بســ«دارند. به نظر او  یوانیح یزندگ ی،غرب از جوامع یاريدر بســ
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دگى گرگ زن یکخوك، مثل  یکگوســفند، مثل  یکمثل  یوان،ح یکصــورت غربى به

 ).1: 1365اي الله خامنهآیت( »یکندم

ــمی دهه اول انقلاب،  اگر ــگران رس ــان غرباز نظر کنش  یواناتیمانند حهرا  یغرب و انس

مقابله با  ياخود را بر یریم،فاصــله بگ یواناتح یناز ا یمتوانمیتا  یدبا ،یمتصــور کن یوحشــ

 ما يدرنده به جمع خود يهاگرگ ینکه ا یمو اجازه نده یمآنها آماده کن یانهحملات وحش

ه داشـته باشد؛ چرا ک یخاصـ يمعنا دتوانمین یوانو تعامل با ح اکرهشـوند. طبعاً مذ یکنزد

ما  دنیخود است و قصد در يماد یازهاين ینر کسـب خوراك و تأمتنها و تنها به فک یوانح

ـــدن به ا یکاز نزد یدبـا ینرا دارد. بنـابرا ـــر آنها به حداقل  یواناتح ینش اجتناب کرد تا ش

 .برسد

رب، به غ یوانینگاه ح يجابه ،خارجه دولت موقت یروز یزدي ابراهیم :یمهندس قلمرو

ـــت يها و مدارهاغرب را در قـالب حلقه ـــوکه ثروت و قدرت را به کندمیفهم  ياهبس  يس

ـــورهـا ـــراز یغرب يکش حکمرانان » توجهات، آرزوها و ابتکارات«. به نظر او کننـدیم یرس

 محدود يهاحلقه«و » غرب است وجهمت یبکل«عقب نگه داشـته شـده  يدر کشـورها یدجد

لاصــه خ یصــادرات یزندگ يهابســته فرهنگ و ســبک يدر همان مدارها یهقدرت و ســرما

سته ب يدهنده حلقه و مدارهاکشورها شکل یندر ا یتیچندمل هايی. حضـور کمپانشـوندیم

ـــار م ینا ـــدیاقش دم مر هايیاز بدبخت یاییدر یانقدرت و ثروت را از م هایکمپان ین. اباش

 ).27]: 1358[ 1383یزدي( »رسانندیها و مدارها محلقه ینمحروم به ا

از  يابکهبلکه ش ی،انسـان یرهاز دا یرونو ب یوانیح ايیدهه پدنگاه، غرب نه به مثاب ینا در

پس  .شودمی یشده تلق داشـته نگه عقب يکشـورها یرامونپ یدهتندرهم يها و مدارهاحلقه

و قدرت/  انباشــت ثروت ینبلکه ب یوانی،ح ی/ زندگیانســان یزندگ یندوگانه معناســاز، نه ب

خودش  دتوانمین» خود« یزدي، یمدر فهم ابراه ینا. بنابرگیردیشــکل م ماندگیبفقر و عق

ـــبکه یعنی »یگريد«در درون » خود«فرض کند چرا که  »یگريد«از  يرا جدا  يهاهمان ش

  .به آنهاست یختهو آم یقدرت و ثروت جهان

توجه کرد.  یزمقام ســـخن او ن یابه مخاطب کلام  یدبا یزدي یمفهم بهتر گفتار ابراه براي

ـــورهـ ـــو جنبش غ يااو در جمع کش  یروزيدر هاوانا کوبا چند ماه پس از پ یرمتعهـدهاعض

ــلام ــخن م یانقلاب اس ــع گویدیس ــو کندمی یو طبعاً س  یرانا ياز اهداف و باورها یريتص

تمان عدم گف یعنیجهان سوم در آن دوران،  يکشورها یجرا گفتمانارائه کند که با  یانقلاب

با آن  يبنددر مفصـل یشـود و به نوع یو تلقغرب و شـرق همسـ یالیسـمتعهد در مقابل امپر
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 یرمتعهدغ یاجهان سوم  ياسـت که کشـورها ینا »یگريد«به  ینگاه ینچن یجه. نتیردقرار گ

ـــکل جمع یرويبه ن يبا اتکا یدبا را  یقدرت و ثروت جهان یدهدرهم تن رهايخود، مدا یتش

 همســـو، خودش را از يکشـــورها يبتواند با همکار یدبا» خود« یگر،بگســلند. به عبارت د

ــته قدرت و ثروت جهان یرهدا ــبکه یاآورد  یرونب یبس ــورها ياش هان ج ياز روابط را با کش

 .کند یرا خنث یقدرت جهان يمدارها ینآورد که اثرات ا یدسوم پد

 بکهو نه ش یوانغرب نه ح یی،رجا یمحمدعل یشـناختنگاه جرم : دریشناسجرم قلمرو

 ینغرب به ا یدند یتکاراست. جنا )5: 1359(رجایی »یتکاراجن«بلکه  یقدرت و ثروت جهان

و  را مورد تجاوز یگرانو حقوق د یتاست که موجود یتکاريجنا معناست که غرب، انسان

غرب به خصــوص در برابر ملت  یتکاريجنا یقمحاکمه شــود. مصــاد یدقرار داده و با يتعد

بکه و نه شــ یوانب نه به مثابه حنمونه بارز آن اســت. غر یلیفراوان اســت و جنگ تحم یرانا

 .کرد ياز آن دور یدکه با شودمی یتلق یقدرت و ثروت بلکه انسان خطرناك و جان

ـــیره عملی و نظري امام  ـــلامی که عمدتاً متأثر از س بنـابراین در کلـان گفتمان انقلاب اس

 يردر قالب چهار حوزه استعا» غرب«مقوله خمینی در دهه اول انقلاب شـکل گرفته اسـت، 

 یجهنت و در شودمی يبندو بدن مفهوم یمهندس ی،شناسجرم یرانسـانی،جانداران غ یعنیمبدأ 

درنده  یوانی: غرب به مثابه حگیردیدوره شکل م یناز غرب در گفتمان ا یرآن، چهار تصـو

غرب به مثابه شـــبکه قدرت و ثروت و  ی،مثابه انســـان خطرناك و جان هغرب ب ی،و وحشـــ

غرب  »یتجسمان«فوق، قائل به  یرچهار تصو یاناز م یر. سه تصویسرطان غرب به مثابه عضو

تهاجم به  يبرا یوانجاندار و قصـــدمند اعم از انســـان و ح يغرب را موجود یعنیهســـتند؛ 

 يهالگسترش سلو یوانی،ح ییخود به شکل درندهتوانمیتهاجم  ینحال ا دانند؛یم یگراند

نوع نگاه به غرب، طبعاً مقابله با تهاجم آن،  ینا یعملباشد. لازمه  يبشـر یتجنا یا یسـرطان

ـــت. در حذف علت يتلاش برا یدر مقابل مهاجم و حت یمقاومت داخل ـــکلات اس العلل مش

سان غرب است و آن را ب يبرا »یئیتشـ«قائل شـدن  يبه غرب، به معنا يامقابل، نگاه شـبکه

ــ ــاختار ش ــ که بیندیم یخیتار مندیرنیّتو غ یافتهیئیتس ــؤون س ــی،بر همه ش و  یرهنگف یاس

ــاد ــاختار را به تدر ینا یدتســلط دارد و با ياقتص به دوگانه  انتومی ینداد. بنابرا ییرتغ یجس

ائل قدهه اول انقلاب  یرسم يدر گفتارها» غرب«در نحوه درك مقوله  یئیت/ شـیتجسـمان

   .بود

 اول انقلاب نشانهاي رسمی دهه در گفتمان» غرب«ل اسـتعاري مفهوم در مجموع، تحلی

ر د یگري،خود/ د ینب یزیکیف شـــفاف يوجود مرزبند غرب، یتجســـماندهد که لازمه می
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و مبارزه  »غرب«از  یاجتناب از خطرات ناش يبرا سـازیتمصـون یگرفتن راهبرد تدافع یشپ

در  ي،ریگخود/ د يمرزها یتعدم شــفاف ،»غرب«به  یافتهیئیتاســت. اما لازمه نگاه شــآن با 

و مقابله  »غرب«از اقدامات  یکردن اثرات ناشبرطرف يسـاز براتن راهبرد تشـکلگرف یشپ

ســـنادي مفهوم یل اســـتعاري، در ادامه به تحلیل ابعد از تحل .اســـتآن بر با و زمان یجیتدر

 پردازیم. می »غرب«

 غرب ياسناد تحلیل-3

ابه به مث» بغر«از  یرسه تصو ینی،امام خم يدر دوران رهبر یسـنادات گفتمان رسـما در

هر  یمفسـد و غارتگر وجود دارند. در ادامه به بررس یادگیري،شـامل غرب قابل  ،»یگريد«

 .شودمیسنادات مربوطه پرداخته بر اساس ا یرتصاو یناز ا یک

 يبر جداساز یاز غرب، مبتن یرتصو این یادگیري:قابل  يبه مثابه الگو یصنعت غرب

ـــنعت ـــوژه  يبرا یادگیريقابل  ییآن به عنوان الگو یرشوجوه آن و پذ یـهاز بق یوجوه ص س

] ما ر بهاگ«[که  یافت ینیکلام امام خم یندر ا توانمی یرا به خوب یرتصــو یناســت. ا» خود«

ابداً  یم،مخالف عتشـــانعلم مربوط به صـــن یا هایمعنا گفته بشـــود که ما با صـــنعت خارج ینا

ـــتیممخالف ن  زنند وهم دامن به آن مى ینهاو ا یندآکه از غرب مى هایىيآزاد ین. ما با ایس

 ).6: 10ج  1378 (امام خمینی»یممخالف ینآزادى وارداتى است، با ا

دم ع یفتوصــ يبرا» ابداً« ید، از ق»غرب«از  یرتصــو یندر ا یگفتمان رســم گويســخن

رود می به کار يدر موارد» ابداً. «کندمیاز صــنعت غرب اســتفاده  یادگیرياش با مخالفت

ـــو یندر ا یگر،هرگز وجود نـدارد. بـه عبارت د يه امکـان تحقق امرکـ  ،»یگريد«از  یرتص

ــنعت یادگیريبا  اشفتنه تنها بر عدم مخال» خود« ه به جوانان بلک کندمی یدتأک یاز غرب ص

ــ ــنعت«که  کندمی یهتوص : 12ج  1378 (امام خمینی»یرندبگ یاد آید،یم یاگر از غرب هم ص

بر اســـاس جفت دوگانه آموزگار/ آموزنده و  یگريد، رابطه خود/ داســـنا ین). در ا25-26

 یرتصو ین. ادگیریآموزگار/ خود آموزنده شکل م یگريد ینب یمراتبرابطه سـلسله ینبنابرا

 گریوجوه مختلف غرب را از همد توانمیاست که  یادینبن فرضیشپ ینبر ا یاز غرب، مبن

ـــ ینداد. بنابرا یگرد ید برخوجوه و طر یکرد و حکم به جذب برخ یـکتفک  یعمل یهتوص

 گیريیادغرب و  یگراز وجوه د یکردن وجوه صنعت یزدر متما يسناد، توانمندا ینمنتج از ا

  .از آن است

ــد درون یفرهنگ غرب ـــوژه  ینا : دریبـه مثابه مفس ـ  یغرب فرهنگ» خود«نگاه، س

ـــاد درون«به عنوان عامل  »یگريد«را در مقام  یتمـدن  »یخودباختگ«و  »محتوایییب« ،»یفس
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از  یاريغرب را عامل بســ ینی. امام خمســازدیبر م» ما« یا» شــرق«، »جهان ســوم« يکشــورها

: 19ج 1378 .( امام خمینی»ایمیدهد یهابد یلىخ ما از غرب«و معتقـدنـد:  داننـدیم هـايبـد

از  یارىغرب در شـرق آن طور نفوذ کرد که شـرق خودش را باخت، و محتواى بس) « 413

نظرند که:  ینبر ا یگرد يدر جا یشان). ا86:  8ج 1378 (امام خمینی» هاى ما را گرفتجوان

ـــت دادن  یزىمـا با آن چ« ـــتن جوانان ما و از دس که در خدمت اجانب براى عقب نگه داش

ــ یروىن ــت انىانس ــت، با آن مخالف هس ــان). در واقع ا15:  6ج  1378 (امام خمینییمماس  یش

 .دانندی) م19: 12ج 1378 (امام خمینی »کندمیکه ما را فاسد دارد  یدنتم«تمدن غرب را 

 یل،اص آلایش،یکه ذات ب شودمیبرساخته  ياسـوژه خود به مثابه سوژه یر،تصـو ینا در

از دســت داده اســت. در » مفســد غرب« یعنی »یگريد«بامحتوا و توانمند خود را تحت نفوذ 

ــاخته آلوده، ف یغرب به مثابه ذات ینجاا ــد، نافذ و مهاجم بر س ــودمیاس وابط ر ین. معنا در اش

 یرهنگف . غربگیردیشکل م ی/ ناپاکیپاک یا/ شـر یربر اسـاس جفت دوگانه خ ی،سـوژگ

 ي. مبناگیرندیقرار م یرخ یگاهدر جا» ما« یرضــم یا» شــرق«، »جهان ســوم«شــر و  یگاهدر جا

  .يا اقتصاداست ت ینیو د یدتیسناد، عمدتآً عقا یندر ا يمرزبند

 یفعرت» خود« یگاهدر جا یمجهان اسلام به صورت آشکار و مستق یا یرانسـناد، اا ینا در

ابهام در مرجع  گیرد؛یقرار م» ما« یا» شــرق«، »جهان ســوم«در مقابل » غرب«بلکه  شـوندینم

ــم ــ یتلق یانعطاف گفتمان ینوع توانمیرا » ما« یرض بان را از مخاط تريیعکرد که دامنه وس

ـــنعت ینب یهاول یزبـا توجه به تما ین. بنـابرادهـدمی يدر خود جـا  ی،/ غرب فرهنگیغرب ص

و  یعتصن ياز دستاوردها یادگیريمجاز بودن  ي،برساخت اسناد یناز ا یناشـ یعمل یهتوصـ

 نیغرب اســت. اما ا یو تمدن یفرهنگ يهامخرب آموزه یراتفناورانه غرب و اجتناب از تأث

 .یستدوره ن ینا یرسم نرب در گفتماممکن از غ یرتنها تصو

ــ اقتصاد یاسیسـ غرب  يهااره جنبهدرب یر،تصـو ینا دریرونی: به مثابه غارتگر ب يـ

ــخن یادگیريقابل  ــتعمارگر یرونی. بلکه وجه بآیدینم یانبه م یتمدن غرب س غرب و  ياس

 »ینزمبمردم مغر« یو حت» جهان ســوم« ،»یزخجهان نفت« یآن بر زندگ یمنف ینیع یراتتأث

ـــتـه و طرد م ـــوندیبرجس  »از ما اريبردبهره«هدف غرب  ینینمونه، به نظر امام خم ي. براش

 در صدریغارت منابع جهان سـوم است. بن صـدری) و به نظر بن89:  8ج  1378 (امام خمینی

 ت؟یســـغارت کرد، هنوز بســـش ن یزخنفت یايثروت از دن ینهمهغرب ا: «گویدیم بارهینا

ــلخاکنون غرهم ــت یابانرا مبدل به ب یزجهان نفت خ یزب مزارع حاص ــ »کرده اس در (بنی ص
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ـــوم تاراج  یبخش عمـده ثروت«جملـه او کـه  ینا یـا )5: 1358 را که غرب از ملل جهان س

 یزندگ یاســـت که حت یبیقدرت تخر ین، و اگرددمی یبیتخر يهامبدل به قدرت کندمی

 ).5: 1358(بنی صدر  »کندمی یدتهد یزرا ن ینمردم مغرب زم یندهآ

و  يفکر یفمن یراتکه ناظر بر تأث یشــینپ یربرخلاف تصــو »یگريد«از  یرتصــو ینا در

 یغرب بر جهان سوم و حت يمخرب اقدامات اقتصاد یراتغرب است، عمدتاً به تأث یفرهنگ

ـــودمیتوجــه  یخود جوامع غرب ـــورت، بــه تعب ین. بــه اش  Jennifer 1385( یلیکنم یرص

Milliken» (ــاف ــودمیخلق  یزمتما یمرتبط ول »یاناز اع ییض ــوژه  ش از » خود«که در آن س

 یراتبمرابطه ســلســله یکو متأثر از اقدامات غارتگرانه غرب اســت و در  یطرف قربان یک

 بیندیم يارشاد یگاهیخودش را در جا یگر،از طرف د یول بردیفرودستانه با غرب به سر م

 اساسو نسـبت خودش با غرب را بر  دهدیشـدار متمدن غرب ه یبیکه نسـبت به خودتخر

مقولات  ینر ا. پس معنا دکندمی یفتعر یانهگرافرادستانه و رسالت یمراتبرابطه سلسله یک

ـــنـاد ـــاس جفـت ي،اس گمراه/ خود  یگريظالم/ خود مظلوم و د یگريدوگانه د يهابر اس

 یمورت مستقبه ص یرانا ،یساخت مفهوم یندر ا ینکها یگر. نکته دشودمی یتگرا تثبرسالت

مانند  تریکل ی، در قالب واژگان»غرب« بلکه سوژه مقابل شودمین یفتعر »خود« یگاهدر جا

 میدر ترس یکه جفت دوگانه اصل دهدینشان م ینو ا گیردیجهان سـوم مورد اشـاره قرار م

 عبارتبه  یران؛غرب/ ا یاغرب/ جهان سـوم اسـت نه غرب/ جهان اسـلام  المللی،ینب يفضـا

 .یملّ یا ینیاست تا د ياقتصاد بیشتر ینجا،در ا يمرزبند يمبنا یگر،د

ــو توانمیمجموع،  در ــه تص ــاس  یادگیري،از غربِ قابل  یرس ــد و غارتگر را بر اس مفس

ـــنـادات ا ـــلامی ایران س از غرب که در  هاییکرد. بازنما یزمتمادهه اول حیات جمهوري اس

بر  یگريد و دخو ینب یخاص یروابط سوژگ یابد،یق متحق یاناز اع ییفضا یا ییشـبکه معنا

 ريیگرا بر روابط خود و د یخاص یامدهايو پ الزاماتروابط به نوبه خود،  ینو ا سـازندیم

 یاسیافراد مختلف در ســاختار ســ یتمنطبق بر موقع یی،شـبکه معنا ینا ي. مرزهاکنندیبار م

مفسدانه  ريیصرفاً تصو ینیه امام خمک یستگونه ن ینا یعنی یست؛ن یرانا یاسلام يجمهور

 تنیینامبر اســاس ارجاعات ب ناديســا یاتاز خصــوصــ یاز غرب ارائه کنند بلکه نظام خاصــ

ـــوژگ هايیـتوجود دارنـد کـه هو و به آنها قدرت عملکرد در  کنندیرا خلق م یخاص س

  .  دهندمیرا  یرانیا جهانیستز
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  گیرينتیجه

اي رسمی جمهوري اسلامی ایران در دهه اول، هدر گفتمان »غرب«، سـاخت مجموع در

دن و ب یمهندس ی،شناسجرم یرانسـانی،جانداران غ یعنیمبدأ  يدر قالب چهار حوزه اسـتعار

دوره شـــکل  ینا هااز غرب در گفتمان یرآن، چهار تصـــو یجهو در نت شـــودمی يبندمفهوم

ـــ یوانی: غرب بـه مثابه حگیردیم ـــ هغرب ب ی،درنده و وحش  ،یان خطرناك و جانمثابه انس

چهار  یانم از یر. سه تصویغرب به مثابه شـبکه قدرت و ثروت و غرب به مثابه عضـو سرطان

 جاندار و قصــدمند يغرب را موجود یعنیغرب هســتند؛  »یتجســمان«فوق، قائل به  یرتصــو

ـــان و ح ـــکلتوانمیتهاجم  ینحال ا دانند؛یم یگرانتهاجم به د يبرا یواناعم از انس  د به ش

 ینا یباشــد. لازمه عمل يبشــر یتجنا یا یســرطان يهاگسـترش ســلول یوانی،ح ییخورندهد

لاش ت یدر مقابل مهاجم و حت ینوع نگـاه بـه غرب، طبعـاً مقابله با تهاجم آن، مقاومت داخل

ائل شدن ق يبه غرب، به معنا ياالعلل مشکلات است. در مقابل، نگاه شبکهحذف علت يبرا

 بیندیم یخیتار مندیرنّیتو غ یافتهیئیتسـت و آن را بسـان سـاختار شغرب ا يبرا »یئیتشـ«

 یجدرساختار را به ت ینا یدتسـلط دارد و با يو اقتصـاد یفرهنگ یاسـی،که بر همه شـؤون سـ

ـــمان توانمی ینداد. بنابرا ییرتغ ـــیتبه دوگانه جس در » غرب«در نحوه درك مقوله  یئیت/ ش

 .قائل بودهاي رسمی این دوره گفتمان

ـــو توانمیهمچنین  ـــه تص ـــاس  یادگیري،قابل  از غرب یرس ـــد و غارتگر را بر اس مفس

 ییفضــا ای ییاز غرب که در شــبکه معنا هاییکرد. بازنما یزمتماگفتمانی این دوره سـنادات ا

روابط  نیو ا سازندیبر م یگريخود و د ینب یخاص یروابط سـوژگ یابد،یتحقق م یاناز اع

ـــ یامدهايو پ الزاماتبه نوبه خود،   ي. مرزهاکنندیبار م یگريرا بر روابط خود و د یخاص

 یرانا یسلاما يجمهور یاسیافراد مختلف در ساختار س یتمنطبق بر موقع یی،شبکه معنا ینا

نند مفســدانه از غرب ارائه ک یريصــرفاً تصــو ینیکه امام خم یســتگونه ن ینا یعنی یســت؛ن

وجود دارند که  ینامتنیســـاس ارجاعات ببر ا ناديســا یاتاز خصــوصــ یبلکه نظام خاصــ

 یرانیا جهانیستو به آنها قدرت عملکرد در ز کنندیرا خلق م یخاص سـوژگ هايیتهو

  .دهندمیرا 
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  :مآخذ و منابع

پوزیتیویسـم شـناخت مسـلط بر سیاست ) «1384ازغندي، علیرضـا (  -

، دوره پژوهشـنامه علوم سیاسی». خارجی جمهوري اسـلامی ایران

  . 1اره اول، شم

, مشهد. غرب از دیدگاه امام خمینی) 1380باغبانی, صفرعلی ( -

  .دانشگاه فردوسی مشهد

ــدر، ابوالحســن ( - ) ســخنرانی رئیس جمهور در اجتماع 1358بنی ص

  5:  1358بهمن  17مردم، روزنامه اطلاعات 

ـــین ( - ـــیـدي, محمد حس ): امام خمینی و نظام فرهنگی و 1393جمش

  .)1( 1 شه سیاسی در اسلامفصلنامه اندی در ارزشی غرب.

): غرب و مبانی فکري آن در اندیشه 1383جمشیدي, محمدحسین ( -

 .42-15) صص 6( 3 پژوهشنامه متینامام خمینی (س). 

ــان، ملتقا) 1379، محمد (یخاتم - ــرق جان و مغرب  يانس مش

  .. تهران: وزارت امور خارجهعقل

مســألـه چگونگی برخورد بـا غرب در ) 1378خـالقی, علی ( -

ان. . دانشـکده اقتصادي و سیاسی, تهرتمان سیاسی امام خمینیگف

  .دانشگاه شهید بهشتی

نمازجمعه تهران رهبر معظم هاي ) خطبه1365خامنه اي، ســید علی ( -

، 14/09/1365مورخ: جمعه اي انقلاب اسـلامی حضرت آیت الله خامنه

  http://www.iranseda.ir/FullGanjineقابل دسترس در 

ــحیفـه امـام: بیـانـات، پیـام) 1378للـه (اخمینی، روح - ها، ص

ــاحبه ــرعی و نامهمص جلد. تهران:  21. هاها، احکام، اجازات ش

  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـــیـدجلـال ( - تحول گفتمانی در ) 1384دهقـانی فیروزآبـادي، س

  .. تهران: روزنامه ایرانسیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران

ـــ - ــت خارجی ) 1387یـدجلال (دهقـانی فیروزآبـادي، س ــیاس س

  . تهران: سمت.جمهوري اسلامی ایران

ـــخنرانی در جمع مردم، روزنامه اطلاعات 1359رجایی ( - بهمن  8) س

  .5ص  1359

ــیعه با 1384رهدار, احمد ( - ــی علماي ش ــناس ) کلیاتی درباره غرب ش

-36) صـص 5( 8 رواق اندیشهتکیه بر تحولات تاریخ معاصـر ایران. 

59.  

) 5( 1 رواق اندیشه): امام خمینی و نقد غرب. 1384( رهدار, احمد -

 69-48صص 

است یسـ يچند گفتار برا) 1384سـجادپور، سـید محمدکاظم ( -

  ، تهران: وزارت خارجه.ه و عملیران در نظریا یخارج

ماهیت غرب از دیدگاه امام ): 1392سـراجی کرمانی, مسعود ( -

ــ ــی ایش ــیاس ــیره و رفتار س . ناخمینی (ره) و تأثیر آن بر س

  .کارشناسی ارشد, تهران. پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

غرب و غرب زدگی از دیدگاه ): 1377سیفی نهاوندي, فهیمه ( -

  .. دانشکده علوم اجتماعی, تهران. دانشگاه تهرانامام خمینی

 -) گفتمان امام خمینی 1391پور, آسیه و علیرضا آقاحسینی. (مهدي -

): 14( 1 پژوهشنامه متینن غرب گرا. و شـالوده شـکنی گفتما -س 

117–140.  

الملــل: نقــد مطــالعــه گفتمــان در روابط بین) «1385میلیکن، جنیفر ( -

ـــیرزاده، »پـژوهش و روش پژوهش حقوق و ، ترجمــه حمیرا مش

  ، پاییز و زمستان.21، سال هشتم، شماره سیاست

ــا -  یجهــان يهــادگـاهید] 1361) [1373اکبر ( ی، علیتـیـول

ر امور یوز يهایران : مجموعه سخنرانیا یاسلام يجمهور

ران: . تهیالمللنیران در مجامع بیا یاسلام يخارجه جمهور

  وزارت امور خارجه.

هاي امنیت ملّی در گفتمان) 1383پور زرومی، سیدحسین (ولی -

  . تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.جمهوري اسلامی ایران

ـــن، مــاریــان و لوئیز فیلیپس ( - نظریـه و روش در  )1389یورگنس

  . ترجمه هادي جلیلی. تهران: نی.تحلیل گفتمان

. تهران: یت ملین امنیدکتر] 1358) [1383م (ی، ابراهيزدی -

 .ییسرا
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