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  چکیده
 ۀموضـــوع موردعالق، آمریکاو  رانیدر روابط ا یاســـیســـ يتضـــادها

مقاومت  ةها انگاراز آن یاست. برخ یاز پژوهشگران دانشگاه ياریبس
 يکنش راهبرد ياز سازوکارها یعنوان بخشرا به یاسالميدر جمهور

ــ نی. ادانندیم آمریکادر برابر  ــت که س ــع بدان معناس ــتیموض در  اس
ستبا  مقابله ۀشیاند، رانیا  کند؛یم دیرا بازتول آمریکا یتهاجم يهاسیا

. دهدیشکل م رانیا یخارجاستیمقاومت را در س يربنایز کردیرو نیا
س، پژوهش نیا  يهاشهیر، دادمحوریرو يهالیتحل يانتقاد یِضمن برر

نــام غرب بــهنوظهور  يِگرید نِیتکو انِیــمقــاومــت مــذکور را در جر
 ســرهکی، نگتنیواشــ-تهران ۀمنازع که دهدیوجو کند و نشــان مجســت

 انیم یِخیتار يدادهایصــرفاً حاصــلِ رو ای رانیا.ا.ج ۀپرداخت و ســاخته
در برابر  یاســـالميمقاومت جمهور، گرید انیبه ب ســـت؛یدو کشـــور ن

صل ، شودیم دهینام، ینکوهآمریکا، پژوهش نیچه در اآن ای آمریکا حا
ــار يابردنِ توشـــــهارثبــه  نیاز مؤثرتر یبرخ یِنکوهغرب زا یخیت

سد یرانیا گرانشهیکارگزاران و اند صل ریاخ ةدر دو  سش ا ست. پر  یا
و جهان غرب  آمریکانسبت به  رانیا يتفکر انتقاد يهاشهیآن است که ر

ـــت. ا ـــان خواهد داد که گرچه نم نیکدام اس  تأثیراز  توانیپژوهش نش
از  ياریبســ ۀافتیبرخالف  اام، غفلت کرد آمریکاو  رانیروابط ا ۀنیشــیپ

 يدادهایرو لیدلصـرفاً به آمریکادر برابر  رانیا .ا.مقاومت ج، هاپژوهش
شکل نگرفته انیم یخیتار شور  ست و ادو ک ضع نیا در  شهیر يریگمو

  غرب دارد. تیو هو شهیاند یبا مبان شناسانهیو هست یتیهوتقابل 
ـــتآمریکا، آمریکاو  رانیروابط ا :دواژهیکل امام ، ینکوهآمریکا، يزیس

رضا ، یعتیشر یعل، دیاحمد فرد، احمدجالل آل، ياخامنه اهللاتیآ، ینیخم
  .یاردکان يداور

  30/02/1398 تأیید خیتار   19/01/1398 افتیدر خیتار
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  است.استخراج شده نژادیعبدالّلهآقاي این مقاله، از رسالۀ دکتراي 
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  مقدمه

ـــش از چرا ، کایامر ةمتحداالتیو ا رانیا انیم زیآمروابط منازعه يتداوم الگو ییِپرس

فهرست  انجامد؛یدو کشور م انیم یِخیتار يدادهایاز رو ياکردنِ مجموعهغالباً به فهرست

ـــ هیتهران عل ـــت، 1332مرداد  28 يموارد اســــت: کودتا نیشــــامل ا نگتنیواش از  یبانیپش

ــاه ــاش ــان، نوژه يدر کودتا ینیآفرنقش، محمدرض ــدام برادادنِ چراغنش ــبز به ص  ۀحمل يس

سافربر يمایانهدام هواپ، ینظام صاد يهامیاِعمال تحر، رانیا يم سترده يِاقت شت، گ از  یبانیپ

 کایو... . البته امر ياهسته ياز فناور يبرخوردار ریدر مس یتراشمانع، ضدانقالب ونیسیاپوز

ـــت زین عا یفهرس مات اد ها قه رانیا هیعل ییاز ات قان نیا ياو نقش منط ـــور دارد (ده  یکش

 يدادیرو لیتحل نیا ییِروا تواندیم یخیتار یبررس کی). اما 1395، یو اشراق يروزآبادیف

ـــتفن کدادمحوری(رو ـــازد. اس ) و 1953( رانیزمان در اهم يدو کودتا، نزری) را مخدوش س

که جان  کندیم حیتصــر نرایدر ا ودتاک ةاســت. او دربارکرده ســهی) را مقا1954گواتماال (

ستر دالس سرانجام وز يهابنگاه نیقدرتمندتر يچند دهه برا، فا  ۀرخارجیجهان کار کرد و 

ـــتور داد عل کایامر ـــورت گ هیشـــد و دس  تیتا بتواند به فعال ردیدکتر مصـــدق کودتا ص

شد.  تیامن انهیدر خاورم کایامر ینفت يهایکمپان در ن اقدام را یدالس هم، سال بعد کیببخ

را که دفتر  تیفرو تدیونایقدرت ، گواتماال ستیونالیدولت ناس«گواتماال صورت داد؛ چون 

: 1390، نزری(ک بوددهیبه چالش کشـــ» دالس وکالت آن را بر عهده داشـــت نیشـــیپ یِحقوق

از  یکیبه  يگریو د فراموش شــده باًیتقر یکی، مشــابه يدو کودتا انیاز م بیترتنی). بد13

هام نیترمهم ـــت یموارد ات هل یدر دادخواس له علچ ــــا بد هیس حان آن ت  لیآمران و طرا

 55در  1994تا  1945از  متحدهاالتیا دهدینشـــان م زین يگری. پژوهش داســـتدهیگرد

 ینظام میمســـتق يریترور رهبران و درگ، از جمله کودتا انهیجوبه اقدامات مداخله، کشـــور

اکنون روابط ، جز دو اســتثناآن کشــورها به ۀهم حالنیبا ا، )1376، اســت (بلومدســت زده

را  کیدئولوژیو ا یتیاز تقابل هو ییهاجلوه توانیدارند. گرچه م کایبا امر يارخصـــمانهیغ

ـــمال ةکوبا و کر انیم ـــاهده کرد االتیبا ا یش  يادآوریحال الزم به  نیاما در ع، متحده مش

ته از کاهش تنش ـــ نا انیم اســــت که گذش ـــ-هاوا  رغمیعل زین انگیونگیپ، نگتنیواش

خود شد و  یجنوب یۀدوستانه با همسا یسرانجام وارد تعامل، کایامر هیعل یدرپیپ يهایلفاظ

ستهمینظا يهايو کنارگذاشتن توانمند متحدهاالتیوگو با اگفت شنهادیپ، بعد یاندک  ياه

گفت  توانیم رفتههميرو). Sang-Hun and Landler: 2018/03/06خود را ارائه نمود (

ــورها ــ يکش ــالمياز جمهور شیوجود دارند که ب ياریبس  يدر معرض رفتارها، رانیا یاس
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 يالگو نگتنیواشـــها با اما اکنون در روابط آن، اندقرار داشـــته متحدهاالتیا ۀانیگرامداخله

ـــمن ـــودینم دهید یدش  ودنشـــان دهند که چرا با وج توانندینم زین یادراک يهالی. تحلش

ـــور و حت انیمذاکرات متعدد م ـــتان و عراق)  یمقطع يهايهمکار یدو کش (مثالً در افغانس

ــدت رو گاهچیه ــده اســت. ا نگتنیتهران در برابر واشــ یتقابل کردیاز ش ــته نش نوع  نیکاس

ـــرفاًپژوهش ـــور از ن یِنیبر اغراق و بدب دیبا تأک ها ص طرف مقابل  يهاتیرهبران دو کش

 يهاشهیر دیبا، حیتوض نی. با اهستندنگتنیواش-تهران ترقیو عم ترشیب يوگوخواهان گفت

  جست.  يگرید يرا در جا متحدهاالتیدر برابر ا یاسالميمقاومت جمهور

  پژوهش اتیادب

متحده هستند دو رویکرد یابی منازعۀ ایران و ایاالتدر میان آثاري که در تکاپوي ریشه

 چهارچوبی ادراکیریشۀ اختالفات دو کشور در ، . در رویکرد نخستوجود دارد مشخص

ها و رفتارهاي درك نادرست تهران و واشینگتن از نیّتگیرد که شود و نتیجه میتحلیل می

ـــرایط کنونی را ایجاد کرده، یکدیگر ـــت. حامیان این رویکرد ش که با افزایش  معتقدنداس

عامالت و  قامات ایرانی و امریکگفتت یان م به م به ایی و طرفین میوگوهاي دوجان ند  توان

با ، اهداف و الزامات سیاسی طرف مقابل دست یابند. رویکرد دوم، هادریافت بهتري از نیت

شدنیِ منازعۀ دو شود و بر ماهیت عمیق و حلمیجانبۀ طرف مقابل آغاز ساختنِ همهمتهم ن

ــور تأکید دارد. این آثار را می ــت رویدادي (رویدادمحور)توان کش کردنِ نامید که با فهرس

ـــومت، گرایانۀ امریکااي از رویدادهاي مداخلهمجموعه آمیز میان دو کناررفتنِ الگوي خص

  کنند.کشیدن از رفتارهاي گذشته مشروط میکشور را به تغییر ماهیت طرف مقابل و دست

  متحدهیابی منازعۀ ایران و ایاالت. ادبیات موجود دربارة ریشه1جدول  

  

برداشت دو کشور رویکرد ادراکی؛ تأکید بر سوء
  ها و اهداف یکدیگراز نیت

رد رویدادي (رویدادمحور)؛ تأکید بر نقش رویک
  رویدادهاي تاریخی در وخامت روابط دو کشور

1. U.S.-Iran Misperceptions; a 
Dialogue (Maleki and Tirman, 2014) 
2. The “Great Satan” vs. The “Mad 
Mullas”: How the United States and 
Iran Demonize Each Other (Beeman, 
2008) 

  )1386، آرمانشهرگرایان (مظفرپور رویارویی .3

خورده و مسیر ایران و امریکا؛ گذشتۀ شکست .1
 )1394، آشتی (موسویان

متحده در رویارویی با الگوهاي رفتاري ایاالت .2
 )1383، اسالمی ایران (نوزانیجمهوري

خارجی گیري سیاست ارمغان دمکراسی؛ جهت .3
 اسالمیمتحده امریکا در قبال جمهوري ایاالت

 )1385، نبی(سلیمی
  )1390، يمنصوري ایران و امریکا (هاچالش .4
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  ينظر ارچوبچ

  و انواع فیتعر ؛آمریکابه  يتفکر انتقاد -1-1

ـــده 19از قرن  آمریکابه  يانتقاد تفکر ـــآغاز ش ـــتاب ناس ـــت. روند پرش ـــمیونالیاس و  س

کل ـــ لت يریگش ـــترش داد. در ع دهیپد نیا، یمل يهادو مت تعر حالنیرا گس  فیقد

ــتآمریکا ــت. برخ زیبرانگهمچنان بحث يزیس ــتماتیســ يانزجار«را  دهیپد نیا یاس از  کیس

ته »کیواکنش آلرژ ینوع«و  »آمریکا تیکلّ ـــ نددانس تار «آن را  گرانی. دا  يکردار ایگف

صمانه ش«که شرط آنبه، اندکرده یمعرف» خ س ریفراگ ۀحمل کیاز  یبخ ستیبه  ، یخارجا

ها ). آن9و  8: 1394، گرانیو د تسیفی(گر» باشد متحدهاالتیا يهافرهنگ و ارزش، جامعه

ـــترده افتیکه در ـــتآمریکادارند معتقدند  دهیپد نیاز ا يترگس ـــومت ، يزیس اغلب با خص

ـــبت به  ـــت (فتح یتمدن غرب يهاارزش ای آمریکانس ـــدینظر م). به27: 1388، برابر اس  رس

ست شترك از ا یفیبه تعر یابید ضوع نیم شد، مو شوار با ستنیاز هم، د که غالباً تفاوت  رو

ستدل از ا يزیسـتآمریکا« شور نیبا انتقادات معقول و م  هماوقات  یبرخ ای ماندیمبهم م، ک

  ). 9: 1394، گرانیو د تسیفی(گر »شودیم دهیچیآگاهانه در لفافه پ

 متحدهاالتینسبت به ا يصرفاً انتقاد يکردهایرو تواندیاصطالح نم نیا رسدینظر مبه  

و تقابل را به ذهن متبادر  زیســـت، تیضـــد يمعنا شـــتریب Antiجا که را پوشـــش دهد. از آن

ـــازدیم  يرفتار يو انتقاد از الگو آمریکاجامعه  یفرهنگ يهااز جنبه یلذا نکوهشِ برخ، س

ضد لیذ تواندیم یسادگبه، حکومت آن ۀانیگراخلهمدا ست تیعنوان   تِ یّ کل«با  يگرزهیو 

ـــات مل ختنیبرانگ يبرا يو به ابزار ردیقرار بگ »آمریکا ةمتحداالتیا ـــاس نزد  انهیگرایاحس

  شود. لیتبد هاییآمریکا

ستفاده از برگردان غرب نیا شنهادیپ  ست که با ا ستا  نیو در هم ینکوهپژوهش آن ا را

ـــوءبرداشـــت احتمال جادیاز ا، ینکوهآمریکا ـــگیپ یس ـــود. بد يریش  توانیم بیترتنیش

 تهیغرب/مدرن يِو فکر یفنّ يدستاوردها رِینکوهش گسترده و فراگ يمعنارا به ینکوهغرب

 يفرهنگ و الگو، استیدر قبال س انهیگرانکوهش يکردیرا به رو ینکوهآمریکادانست و 

از جامعه و حکومت  یابیارز، آن یکه ط يکردیکشور اطالق کرد؛ رو نیا یِ خارجاستیس

ـــن یمنف يهابر جنبه دیغالباً با تأک، متحدهاالتیا  يشــــدن معناآن همراه اســـت. با روش

کاو  ینکوهغرب قابل کردیرو لیبه دال دیبا، ینکوهآمری ـــالميجمهور یت در برابر  یاس

  پرداخت.  ینکوهآمریکا اختصاربه ای آمریکا
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   يگرید گاهیو جا یرانیا تیهو -1-2

سجامعه افتیره سزمان يرا امر یآگاه، شناخت یشنا (برگر و  کندیم یتلق الیمند و 

ـــو یآگاه نی). ا43: 1387، الکمن ـــورت م یکســــان يعمدتاً از س چماق «که  ردیگیص

ـــان اجتماع«عنوان دارند تا به اریدر اخت يها فرصـــت بهتردارند؛ آن »يتربزرگ ، »یمهندس

 - 150: 1387، برگر و الکمنکنند ( »لیتحم« گرانیرا به د تیخودشـــان از واقع فیتعار

تنها در پرتو کنشـــگر  کی نیتکو، يانگارســـازه افتیو در قالب ره گرید ي). از ســـو162

 ردیگیو در طول صــورت م جیتدراســت که به يگریخود و د انیم ییو حفظ مرزها جادیا

ـــو تیماه نیمنجر به تکو کردیرو نی). ا486: 1386، (ونت  انی. به بگرددمی تیهو یۀدوس

 ییآن مســـتلزم همگرا یِدرون یۀدارد؛ ســـو یرونیو ب یدرون یۀهمواره دو ســـو تیهو گرید

سان شترك از انگاره يابر پاره یاست که مبتن یک سازنده و قوام -ها و ادراکات م بخش که 

 گرید یۀ). اما سو533: 1373، (اشرف ندیزیم گریکدیدر کنار  -است هاآن »یجمع تیهو«

، و ادراك ستیاست که مانند ما ن يگریاز د زیدارد و متضمن تما انهیواگرا یخصلت، تیهو

  دارد. یو رسوم متفاوتمرام و آداب ، زبان، ياو اسطوره یخیتار ۀگذشت

شگران زا یبرخ   صل، پژوه صر ا سالم را عن : 1384، انی(کچوئ دانندیم یرانیا تیهو یا

ـــر هو، گرانی). امــا د276 ــعنــاص ــد تلقرا زمــان تی  ةهــا را در دورو آن کننــدیم یمن

ـــالميجمهور ـــمرندیبرم نیچن نیا یاس و  تیمل، هیفقتیوال یۀدر قالب نظر يدئولوژی: اش

ــر فراگ یکی). 29تا  26: 1383، ي(افتخار تیفرد ــوران از چهار عنص  رانیا تیهو ریاز دانش

تا  169: 1383، ي(احمد یو ادب یفرهنگ راثیو م، ایجغراف، نهیریدولت د، خی: تاربردینام م

»  غرب ســمِیبرالیاســالم و ل، رانیا«ســه منبع  انیم »یهارمون« جادیاز لزوم ا گرید ی). برخ171

ــخن م ــرندیگویس ــگران ا بیترتنی). بد49تا  43: 1383، القلمعی. (س در  یرانیاغلب پژوهش

ـــنت راثیبه م، حوزه نیا ـــطوره و رو، ختاری قالب در چه– یس فرهنگ و تمدن  رفتههمياس

سال راثیو چه در قالب م یرانیا  ينوظهور يِگریها بر داز آن یاما برخ، ستندین اعتنایب میا

اند. دانشوران کرده ادی سمیبرالیل یو گاه دگاه تجد، که از آن گاه با نام غرب کنندیم دیتأک

  »هايخود ایما « ییِ ارویحاصل رو »یو قوم یمل تیهو«که  سازندیخاطرنشان م پژوهتیهو

و توران قوام  رانیدر برابر ان رانیا، يااســت: در عهد اســطوره »گانگانیب ای گرانید«در برابرِ 

ــان گرفت؛یم ــاس ــر س ــفو ةداشــت؛ از دور قراردر برابر روم  رانیا، انیدر عص عجمِ  زین هیص

ـــرف گرفتیدر برابر عرب و هند معنا م یرانیعمدتاً ا روند از زمان  نی). ا23: 1395، (اش

، از دربار به فرنگ یندگانیاعزام محصــلّان و نما نیو همچن يتزار یۀبا روســ انیرانیا ۀمواجه
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 لیتبد رانیا ةتاز يِگریبه د» متمدن«و  »یمترق«، یحیفرنگ/غربِ مســـدگرگون گشـــت و 

 یبه نوع دنیرســ، انیرانیما ا ۀمســأل«از پژوهشــگران معتقدند اســاســاً  یبرخ رونیشــد. از هم

 دیجهان جد يها و ساختارهاو ارزش مانیخیتار ۀگانی تیهو انیم یو فرهنگ یتعادل روح

  ).131: 1393، یرسپاسی(م» است

 یفیط، بنام غرب تا کنون ينوظهور يگریبا د انیرانیا يهاییارویرو نیاز زمان نخســـت  

سا توانیها را ماز واکنش سان انیستاغرب، فیسر ط کیکرد. در  ییشنا  یقرار دارند؛ ک

ـــاره کرده دهیپد نیا »یمنف«تر به جوانب که در آثار خود کم ـــان معطوف اند و تالشاش ش

 ۀانیاست؛ در بخش مغرب بوده یو اجتماع یاسیس، یفنّ يدستاوردها و شناساندنِ ییشناسا

شت رندیگیم يجا انیگراقیتلف، فیط سالم-یرانیا ۀکه هم گذ را مطمح نظر دارند و هم  یا

ستاوردها س یو اجتماع یفن يد سیو  شم رقابلیغرب را غ یا سر ددانندیم یپوشچ  گری. در 

ـــتادهینکوهان اغرب زین فیط ـــانیو عمل يفکر يتکاپو ةدکه عم اندس متوجه نکوهش  ش

 شناسانهیهست یاست و به تقابلغرب بوده یو فرهنگ ياقتصاد، یاسیس، یاجتماع، یمظاهر فنّ

 ۀشیدر سپهر اند ياهمواره حضور پُررنگ و پُردامنه ینکوهاسالم و غرب قائلند. غرب انیم

شته یرانیا  نیترمهم ةدر زمر توانیمرداد را م 28 يصنعت نفت و کودتا شدنیاست؛ ملدا

ـــ آمریکابه غرب و  يدر روند تفکر انتقاد کنندهنیینقاط تع ـــتیدر س ـــت. با  رانیا اس دانس

ــالمانقالب يروزیپ در  یندگانیتوانســت نما یو حت دیگرد دیتشــد جیتدرروند به نیا، یاس

. ردیبگ خودبه ینکوهآمریکا يوبوو سرانجام رنگ ابدیب یاسالميجمهور ۀرتبیسطوح عال

ــور  نیروســت که انکوهانه از آنغرب کردیرو نیدر کانون ا متحدهاالتیقرارگرفتن ا کش

و  ينهادســـاز قیکرد و از طر دایپ المللنیدر نظام ب ینینو گاهیجا، دوم یجهانپس از جنگ

خود را  شیازپشیب، يشورو ياندازدر معرض دست يبه اروپا و کشورها یمال يهاکمک

ـــت 1332مرداد  28 يبا کودتا ژهیوبه رانینمود. در ا تیثبت ـــپس پش همه جانبه از  یبانیو س

ـــ يبرا، يحکومت پهلو ـــهیاز اند ياریبس ـــداق بارز  یرانیا گرانش ، گرايغربِ ماد«به مص

ـــترش ادب نیچننی. ادیــگرد لیــتبــد» گرو مــداخلــه زیگرتیــمعنو ــا گس ــبود کــه ب  اتی

 گرانشــهیاز اند یبرخ يبرا، متحدهاالتیا یعنیآن  یاصــلغرب و رکن ، انهیگراســومجهان

. دیگردیم فیدر نســبت با آن تعر یرانیشــد که خودِ ا یبخشــتیهو يِگریهمان د، یرانیا

 يبوو با رنگ افتی يامتوقف نشــد؛ بلکه صــورت تازه یاســالمانقالب يروزیروند با پ نیا

. دیگرد جیو ترو تیتقو رانیا یۀو کارگزاران بلندپا گرانشــهیاند ياز ســو، شــتریب یِاســالم

کشــور  یاســیســ يفضــا، دولت بازرگان يکه پس از اشــغال ســفارت و اســتعفا بیترتنیبد
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له شــــدیقطب جیتدربه مداخ مات  قدا تداوم ا با  نیگراو  کا ۀا کانون  نیا، آمری ـــور در  کش

گارغرب با ، یقرار گرفت. انقالب فرهنگ رانیرهبران ا يِن ـــلحنبرد  فان مس  اتیعمل، مخال

 لیدال نیترمهماز ، عراق ینظام ۀنوژه و ســرانجام حمل يکودتا، طبس يدر صــحرا یامنظ

سالميو کارگزارانِ جمهور ونیانقالب رود؛یشمار مروند به نیا را  متحدهاالتیا يردّپا، یا

ـــهر ینینمونه امام خم ي. برادندیدیم دادهایرو نیا ۀدر هم اعالم کرد  1359 وری(ره) در ش

: 13ج ، 1378، ینی(خم» اســتبه ما تجاوز کرده آمریکا کیبه واســطه تحر« نیصــدام حســ

 یاسیس يفضا شدنِیدر کنار قطب، دو کشور انیم آمدهشیپ يدادهایرو بیترتنی). بد226

شور ش، ک شد تو دوم که به  یجهانپس از جنگ يهادهه گرانِشهیاند یِنکوهغرب ۀباعث 

ــهیاند ــالماو کارگزاران پس از انقالب گرانش ــبه یس ــورتِ  شیازپشیب، بوددهیارث رس ص

  .ردیخود بگبه ینکوهآمریکا

   ییستاغرب -1-3

در مواجهه با  شــانیاز ا يشــمار دهدینشــان م یرانیاز کنشــگران ا یبر آثار برخ يمرور

از آن دســت  شیبه ســتا ســرهکیاند و ســپس افتاده رتیابتدا به ح، رانینوظهور ا يِگرید

ند. از منظرزده تاغرب، یخیتار يا ـــ ـــت توانیرا م ییس ـــجم برخ نینخس از  یواکنش منس

ندهنییتع ند نیترکن کارگزاران ا گرانشــــهیا مدرن یرانیو  نگ/غرب/ با فر هه   تهیدر مواج

 نیاســـت شـــامل اشـــده دهینام ییســـتاپژوهش غرب نینوع مواجهه که در ا نیدانســـت. ا

بردن بر ) حسرت2، فرنگ/غرب یو اجتماع يماد يهادهیاز پد شی) ستا1ها است: شاخص

نگ هســــت و در اآن ـــ3، ســــتین رانیچه در فر  يبرا انیرانیا به یپدریپ يهاهی) توص

شق سالم یو فرهنگ يفکر راثیبه م ییاعتنای) ب4، گرفتن از فرنگ/غربسرم ) 5، رانیا یِا

 ةکارگرفتن فرآورداردکردن و بهو يو تالش برا هی) توصــ6احســاس حقارت در برابر غرب 

  .یرانیا ۀبدون توجه به مختصات جامع، غرب يو ماد يتحوالت فکر یینها

، آخوندزاده یفتحعل، الدولهناظم خانرزاملکمیم، رانیمعاصــر ا انیســتاغرب نیترمهم  

خانیم قا مان رزاآ ـــ یکر ـــنیو س ناظم زادهیتق دحس ند.  ـــت له در راه هس لدو خذ ترق«ا  اتیا

 يخواهان الگوبردار کسرهیقائل نبود و » اختراع« يبرا یحق یرانیو ا رانیا يبرا، »فرنگستان

شق غ«از  صول حکومت غرب کردی). او فکر م126: 1327، خانرزاملکمی(م بود »ریسرم ، یا

بدون زحمت در طهران «آن را از فرنگ آورد و  توانیاســـت که م »ایتلغراف«مانند  يزیچ

ـــب کرد ـــ). ملکم13: 1327، خانرزاملکمی(م» نص ـــتاغرب ریخان در مس گاه به ، خود ییِ س

اسالم  اءیو اول غمبریقانون است که خدا و پ همانمطلوب ما «: شدیمتوسل م زین ینید میمفاه
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ندمقرر فرموده ایدن شیآســــا يبرا م2535، خان(ملکم» ا نا ). 2ص، 12ش ، قانون ۀ: روز

ستان يحکما«با  يرأهمکه خود را  زیآخوندزاده ن سالکان پروقره  برالیل« یعنی، »فرنگ و از 

اسالم را  ژهیوو به يدارنیاساساً د، )192: 1349، تی(آدم کردیم یمعرف »زهیلیویو طالبان س

ـــوفــانیکــلّ ف«: دیــتــابیبرنم یرانیا تیــهو يدر چهــارچوب بنــا  میاقل نیا مــانیو حک لس

ــتان] متفقند در ا[= ــت دیعقا کهنیفرنگس ، (آخوندزاده» باطله موجب ذلت مُلک و ملت اس

 کیداشــت؛ از  ملمتفاوت و مک یۀدو ســو یکرمان رزاآقاخانی). اما افکار و آراء م3: 1350

ش گریو از طرف د ردیگیم يستا جاغرب فیطرف در ط شت دیکو را  رانیا یخیتار ۀتا گذ

ــانَد؛ آ کتاب ضــمن  نیتالش اســت. او در ا نینمودار هم يســکندر ۀنییبشــناســد و بشــناس

که  رودیم شیجا پاز آن عهد تا آن شیدر ســتا، باســتان رانیا خیاز تار ییهانگاشــتن دوره

ست و تلگراف و الکتر کندیادعا م : 1285، یبود (کرمانباستان اختراع شده رانیدر ا تهیسیپُ

ـــر خود را  انیرانیا، رزاآقاخانی). م112 - 110 .. . روزشـــت، بدخو، گوتماماً دروغ«معاص

 نیا ۀو هم داندیم» دوســت[و] ظلم مروتیو ب یوحشــ، قتیحقیمتقلّب و ب، عتیطبمخنَّث

ـــ »هايدیپل« ناش ـــالم معرف از یرا  از  ینظر برخ ة). زبد150: 2000، ی(کرمان کندیم یاس

در  دیتقل«بود:  نیچن -هایمشـــهور به برلن-ســـاکن آلمان  یرانیا يســـتاغرب گرانشـــهیاند

شناس56: 1396، (بهنام» جز زبان و مذهببه زیچهمه سر ضو ا نیتر).  س نیع سنیحلقه   دح

ـــمــاره یکیدر ، زادهیتق ــاگز رانِیا يرا برا امرســـــه ، کــاوه يهــااز ش  ریزمــان خود ن

و  به اروپا مطلق شــدن میو تســل، دیتمدن اروپا بالشــرط و ق جیقبول و ترو نخســت«:داندیم

 چیبدون ه فرنگســتان اوضــاع و کلّ یو زندگ عیو علوم و صــنا بیورســوم و ترتأخذ آداب

ــتثنا  ــ اتیّو ادب زبان در حفظ غیاهتمام بل، .. دوّم. از زبان) (جزاس ــعه یو ترقّ یفارس و  و توس

ــر علوم فرنگ، آن میتعم ــوّم نش ــماً و روحًا  دیاب رانی... ایو اقبال عموم س ظاهراً و باطناً جس

ـــود و بس مآبیفرنگ ـــهر14، زادهی(تق» ش دوم  ةدر دور زادهی). البته تق2: 1289 ورماهیش

ـــر دیورز مخالفتتمدن فرنگ  يِریناپذکیتفک يبا ادعا اشيفکر اتیح کرد:  حیو تص

خود و زبان خود اقتباس  لیاص تیرا با حفظ مدن ی.. اصول تمدن غرب. هايو هند هایژاپون«

  ).429 - 417: 1339، آذر، زادهی(تق» اندنکرده هایبه ظواهر آداب غرب یو اعتنائ نموده

ست غرب /یبنام فرنگ ينوظهور يِگریبا د یرانیو کارگزاران ا گرانشهیاند ۀمواجه نینخ

 نیبا جهان تازه گشت. ا انیرانیورسوم و نوع مناسبات اآداب، در فرهنگ یشیموجب بازاند

 ياریآثار مکتوب بســ انیســتاســو غرب کیاز  رفت؛یدر دو جهت صــورت پذ یشــیبازاند

بار م رانیا يفکر راثیو م خیتار ةدر نا له  ند؛ از جم ـــت گاش تان ن ـــ ـــروان اثر  ۀباس خس
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 ونیعلما و روحان گرید ي. از سویکرمان رزاآقاخانیباستان از م ۀقاجار و نام رزایمنیالدجالل

ــ که ــروطه یحکمران ةافکار تازه دربار لیدر برابر س ــت، بودندخواهانه قرار گرفتهمش به  دس

شهور م یشیبازاند صر غ ۀمقول ةدربار عهیش يعلما انیدر برداشت م امام  بتیحکومت در ع

 هیاســت که اثر مهم او تنب ینیعالمه نائ، گروه نیا نیتر) زدند. شــاخصالســالمهیمعصــوم (عل

 ياثرگذار، يالدینوزدهم م ةاز سد یدر بخش مهم انیستاالمله نام دارد. غرب هیأالمه و تنز

با  یبه همراه ریناگز، یخواهمشـــروطه ياپوداشـــتند که البته با باالگرفتنِ تک ياکنندهنییتع

ــتبدادگر يعلما ــدند. ناکام زیاس ــروطه در تحقق برخ یش ــروطه و ظهور  یمش از اهداف مش

ـــتاغرب یِابیخود تیتقو يرا برا نهیدوباره زم زادهیهمچون تق »هایبرلن« فراهم کرد.  انهیس

ــان داده م ــودیدر بخش بعد نش ــبات ا نییتع ياز تالش برا يگرید انیکه جر ش و  رانیمناس

ـــات پ ـــکل گرفت که از مختص ـــهیدر مقا يترقیو عم تردهیچیغرب ش ـــتابا غرب س  ییس

  برخوردار بوده و هست.

  ییگراقیتلف -1-4

ــ ــخص ــالم یو فرهنگ يفکر راثیقراردادن م، انیجر نیمهم ا ۀمش ــت رانیا یِاس  ۀدر هس

ست. ا انیرانیا یِستیک ةکنندفیتعر س يفکر انیجر نیا و  انیرانیا یِابیخود ریهمچنان در م

 نیا یاصل يهافعال است. شاخص شیوبکم تهیو غرب و اسالم و مدرن رانیمناسبات ا نییتب

شمرد: توان یم نیچننیرا ا انیجر ستا یدووجه ينگار) باور به غرب1بر ضمن  و  شیکه مت

در  یاسالم میفرهنگ و تعال یِ نیآفربر نقش دی) تأک2، است تهیزمان غرب/مدرننکوهش هم

) 4، در قرون گذشته یراسالمیو غ یاسالم رانِیپرافتخار ا ۀبر گذشت دی) تأک3، یرانیا تیهو

و تالش در  هی) توصـ5 تهیهه با فرنگ/غرب/مدرناسـالم در مواج میتعال يهاتیبر ظرف دیتأک

 يها) باور به وجود برداشــت6 تهیمدرن يو دســتاوردها یرانیا یتیهو يهامؤلفه قیجهت تلف

ـــالم مدرن رانیا، متکثر از اس بارت دبه ای تهیو  کان وجود  گریع به ام قاد  ـــالم«اعت ها و اس

  .»هاتهیمدرن

 ییگراقیتلف ۀشــیاند يبنا يهاســتون نیتریاز اصــل، میمفاه يریرپذیو تفســ بودنِالیســ

، یرانیا تیادعا کند هو دهدیاجازه م گراقیتلف گرشـــهیاســـت که به اند دهیا نیاســـت؛ هم

ضوع  يهاصورت نیاسالم و همچن میو تعال میمفاه، ستیو متصلب ن یقطع، شدهداده یمو

 ورزانشهیاز اند یبرخ، ریمس نیاست که گاه در ا یهستند. البته گفتن نیچن زین تهیمدرن ینیع

ـــالم یِاز مبان یفکر و فرهنگ غرب يِریگحُکم به وام یحت  نیاند. اداده انیرانیا یتیهو یِاس

ـــورت گرفت که تا جا ژهیوامر به ـــروطه و از آن رو ص ـــت از  ییدر عهد مش که ممکن اس
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شگران مذهب شارالدوله توانیشود. م ستهکا یمخالفت علما و کن ست  نیالدجمال دیس، به م

ــدآباد ــادمان نیالدفخر، ياس ــا وشیدار، ش ــروش به میو عبدالکر گانیش  نیترمهمعنوان س

  اشاره کرد. انیگراقیتلف

. او به ابدیمشابهت ب یاسالم يهافرانسه و آموزه یمدن نیقوان انیم دیمستشارالدوله کوش

چه قانون خوب در فرنگستان آن« دیتا به مخاطب خود بگو کندیاستناد م تیو روا هیها آده

و برقرار  نیملت اسالم مع يبرا، نیو هشتاد سال قبل از ا ستیشما هزار و دو غمبری.. پ. هست

بر خالف مستشارالدوله  ياسدآباد نیالدجمالدی). اما س31: 1392، (مستشارالدوله »ودهفرم

سالم است. او علت عقب اشمتیعز ۀنقط سلمان را  یِماندگا سالم ۀاز درون جامعملل م  یا

کوه از اروپا، نیدر موضـــوع انحطاط مســـلم«: دانســـتیم حال  یِخطاســـت و خراب انییشـــِ

با  ي). اسدآباد28: 1304، ي(اسدآباد» است نیخودِ مسلم یِدرون ةمسلمانان از اَخالطِ فاسد

عدها آن دادنتیمحور نده  »ینیمعرفت د«چه ب گاه، شــــدخوا ـــر ین به  يعص و منعطف 

حاجات «آن را با  دیاسالم با» زوال«از  يریجلوگ ياسالم داشت و معتقد بود برا يهاآموزه

قرآن کامالً با  یِقیروح حق«). از نظر او 89: 1304، يتطابق داد (اســـدآباد »یو لوازم هر قرن

ارد که دقت د ي). جا208: 1353، یمطابقت دارد (واثق» تازه دیو عقا خواهانهيافکار آزاد

  آن. اتیآ کِیکایو نه  دیگویسخن م» قرآن یِقیروحِ حق«از  دجمالیس

، دوم یپس از جنگ جهان انهیستاغرب يکردن تکاپوهاو پس از فروکش ستمیقرن ب در

اما  ستیاو اسالم ن متیعز ۀ. گرچه نقطدیکش شیرا پ ياتازه کردیشادمان رو نیدفخرالدیس

ــمول ــادمان دکارانیو تقل رفتیغرب را نپذ يهاآموزه یِ جهانش ــرزنش کرد (ش : 1346، را س

آن گرفته  يبود و معتقد بود اگر جلو »یتمدن فرنگ ۀحمل« ). شــــادمان نگران152ِو  151

ما قرار دارد:  يرو شیدو راه در برابر غرب پ، خواهدرفت. از نظر او نیاز ب رانیملت ا، نشود

 َمشیتسل یکلّبه ایو  ؛»میمسخّرش کن«و  »میریرا بگ یتمدن فرنگ« اطیبا عقل و حزم و احت ای

 ری: تسـخکندیم هیرا توصـ ی). شـادمان اول51تا  45: 1382، (شـادمان »ردیما را بگ«تا  میشـو

به  ســرهکیرا  یرانیا تی). شــادمان تمدن و هو114و  113: 1382، . (شــادمانیتمدن فرنگ

را که  ی) و کســان37: 1382، (شــادمان کندیمحدود نم ازاســالمشیپ يو دســتاوردها خیتار

م« ـــ هایبدبخت ۀه فارس بان  ـــنن خوب مل بو حفظ آدا یرا از خط و ز ندیم »یو س ، دان

  ).30: 1382، (شادمان خواندیم انیرانیا ةکنندو گمراه انگارساده

ما ــــا وشیدکتر دار يبرا ا  ةکرد؛ او در دور نییرا تب يفکر ةدو دور توانیم گانیش

 یِ شرق/یرانیا تیهو انیم يو به مرزگذار شدیاندیو غرب مشرق  ۀدر سپهر دوگان، نخست
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 یکه فقط کس کندیم حیدر برابر غرب تصر ایدر آس گانی. شاپردازدیم یغرب يِگریما و د

ـــد. د افتهیکه خود را در ابدیدر را واقعاً يگرید تواندیم ـــت؛  يِگریباش ما اکنون غرب اس

ـــف دیتنها با زین یطرف غرب افتنِیدر يبرا ، گانیخود او بهره گرفت (شـــا ۀاز روش و فلس

به پشــــت یعنی یزدگ). از نظر او غرب5: 1372 مانو هم »یقوم ةخاطر«کردن   ینوع، ز

سازنده و محرك  ۀشیو غفلت از اند »یکیمظاهر تکن«به  یو فروکاستن تمدن غرب ینیظاهرب

 یبود که تمدن و تفکر غرب نیدر آن برهه ا گانیشا یۀ). توص51: 1372، گانیمظاهر (شا نیا

س« دیرا با شنا ضام«و  »میدر متن خودِ آن فرهنگ ب س »شیخو یِقوم ةخاطر نیم شنا  یرا باز

 1320 ۀشادمان در ده کهاست  يزیهمان چ باًیتقر دهیدو ا نی). ا301: 1372، گانی(شا میکن

بان د هه نیدر ا گانیبود. شــــا کرده انیب يگریبه ز مدرن، بر  تیکل کی«را  تهیغرب و 

ما  یفرهنگ نیکه با مواز دیرا برگز يعناصر، انیاز آن م« توانیکه نم داندیم »ریناپذهیتجز

   .)46: 1372، گانی(شا» همساز باشد

سلمان انِیرانیما ا«معتقد است  ییگراقیسروش در چهارچوب تلف میعبدالکر .. حامل . م

). از نظر او 154و  71: 1392، (ســروش یو غرب یباســتان-یمل، ینید: »میو وراث ســه فرهنگ

). سروش 176: 1392، (سروش ستندین يگریاز د ازینیو ب نقصیب، سه منبع نیاز ا کدامچیه

مخلوق «که  داندیم يمارینوع ب کیدارد و آن را  یزدگغرب اصـــطالحبه  يانتقاد ینگاه

ــت و محصــول تلق ــ، که به غرب یاذهان يالقا نیوهم اس ــخص ــ یتیو کلّ یتیش و  انددهیبخش

). او 235 -234: 1388، (سروش» اندموهوم شده تیگاه خود محصور و مسخّر آن شخصآن

ضم«به  شمان ت يقو ۀها ستانِ گز نیزبیو چ ست  »گرِنشیو د سلمانان اعتماد دارد و معتقد ا م

ــانیا ــتاوردها ترشیکه پچنان ش ــ ونانی ياز دس ــورتِ کمال ، بر نقص آنان«و  دندینهراس ص

، را با تمدن غرب تکرار کنند (سروش یخیتار ۀهمان مواجه توانندیم زیاکنون ن، »پوشاندند

اسـت که  یهمان شیبوکم، »جذب«و » هضـم« ةدیا نیاسـت که ا یکردن). دقت239: 1388

ـــخ«در  شیها ســـال پشـــادمان ده نظر به حالنیبود. با ابه آن پرداخته »یتمدن فرنگ ریتس

 ایگرا و اســالم ونیانقالب یِخودآگاه ۀدر منظوم ییجا، انیگراقیگفتار و پندار تلف، رســدیم

سالميجمهور یۀرهبران بلندپا شته یا ، رانیا یعال هبراو از منظر ر، میدانیکه ماند و چنانندا

 کندیم جیرا ترو» پوپر ةشــدکهنه و منســوخ«آراء  »یفهم فلســف يبا ادعا«اســت که  یکســ

  ).1383ریت17، ياخامنهآیت اهللا (

ـــمن تأک تهیغرب/مدرن یِزمان به وجوه مثبت و منفهم ییگراقیتلف بر  دیتوجه دارد و ض

ـــ ـــالم يهامولفه ینیآفربه نقش، یرانیا تیهو تیالیس و  انیدر آن اذعان دارد. حام یاس
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 یو مبان یاسالم-یرانیا تیهو انیم شناسانهیقائل به تضاد و تقابل هست کردیرو نیمروجان ا

و  »هاتهیمدرن«با باور به وجود  شانیا ستند؛یغرب ن یو فرهنگ يفکر تحوالت يو دستاوردها

. شندیاندیم تهیامروز و غرب/مدرن یاسالم رانِیا انیو تعامل م یستیزبه امکان هم» هااسالم«

 هکنندنییو تع داریپا رانیا یاســـالميجمهور ۀمقابل ةبر نحو انیجر نیا ياثرگذار حالنیبا ا

ست. چنبوده ست  ینکوهغرب کردیرو نیا، شودیم نییدر بخش بعد تب کهنانا بود که توان

  کند. دایپ یاسالميجمهور ۀرتبیدو رهبر عال انیدر م يپرنفوذ گاهیجا

  ینکوهغرب -1-5

ـــار با ـــخ« کتاب انتش ـــ ياتازه افتیره، 1326در  »یتمدن فرنگ ریتس  یابیخود ریدر مس

 يوقوع کودتا، نیدســت متفقبه رانیشــد. اشــغال ا دایدر مواجهه با غرب پ یرانیا گرِشــهیاند

شت.  یباق ییستاغرب يبرا یرمق گرید، انهیگراسومجهان يهادهیمرداد و رواج ا 28 نگذا

ـــنج حالنیبا ا مه ســــتین دهیس تا زیچکه ه ـــود؛ ادب 1332 يبه کود ته ش ـــ  اتیفروکاس

ـــومجهان ـــهیبود و اند شیافزاهدر نقاط مختلف جهان روب انهیگراس متأثر از  زین یرانیا گرش

ص ی. حتدیشیاندیشرق و غرب م يِمانَو ۀدوگان ضا برا لیم، يهنر ۀدر عر توجه به  يو تقا

ـــگرِیکه نما ییهافرآورده ـــند ش ـــندهیکه نوچنان فت؛گر یفزون، خود ما باش  1336در  ياس

ـــتناك واردات ف دیدولت با«هشــــدار داد که   شیبکاهد و نما یخارج لمیاز حجم وحش

راســتا جالل  نی). در هم67: 1387، زادهبی(اد» گرداند يها اجباررا در ســالن یمل يهالمیف

صر، و کارگردان گریو باز سینونامهلمیمقدم ف شت که  حیت  یرانیا بونگار محجونقش«دا

ش سازگار ینیبا قالب ما سرِ  و  اتورینیم يایوحبا حجب ییاروپا سمی.. مدرن. ندارد يفرنگ 

ما ن. دیآیجور درنم یرانیا يکاربیتذه قاش  با طیو مح يمعنو ازی.. ن درك  دیخود را 

»  بشناسد زیشرق و غرب آگاه باشد و تضاد آن دو را ن ۀبه رابط دیبا زی.. او قبل از هر چ. کند

  ).70: 1387، زادهبی(اد

مد در جالل آل یزدگاز غرب ییهاانتشــــار بخش ـــهم تع 1341اح ندهنییس در  ياکن

داشـــت.  ونیو روحان نانیمتد انیدر م ژهیونکوهانه بهغرب یِخودآگاه انیزدن به جردامن

داده و  یدوان یاالسالم علرا به حجت یزدگسه نسخه از کتاب غرب شودیکه گفته مچنان

ه را هم ب یکیو  يرازیمکارم شــ يرا بده به آقا یکی، خودت بخوان را یکی«بود: به او گفته

  ).127: 1392، یی(دانا» بده ینیخم يآقا

ـــد مبا توجه بر آن ـــاخص را برا توانیچه گفته ش ـــه ش ـــمرد:  ینکوهغرب يس ) 1برش

ـــرق یغرب تیهو انیقاطعانه م يمرزبند  يِ نگارغرب ۀ) غلب2، یبه دوم دادنيو برتر یو ش



 15                                  98بهار /46سال سیزدهم/شماره                  

ـــتاو نکوهش نانهیبدب ، تیهو »یِمنف« يهابر جنبه ترشیب دیتأک يمعنابه ز؛یآمشیگرانه بر س

و  شــناســـانهیهســت یفرهنگ و تمدن ما در تقابل کهنی) باور به ا3 یبو فرهنگ غر شــهیاند

ـــت فه ریناپذیآش غرب/مدرن قرار دارد. جالل  یعنی يگرید تِیو هو شــــهیاند يهابا مؤل

  .اندیرانینکوهان اغرب نیترمهماز  يو رضا داور یعتیشر یعل، دیاحمد فرد، احمدآل

 نییبه تب »دیحضـــرت احمد فرد«از زبان  »یزدگغرب«گرفتن اصـــطالح با وام احمدآل

ــت ۀدوگان ــت (آل ریناپذیآش ــرق و عرب برخاس را  یزدگ). او غرب10 - 9: 1385، احمدش

ســاخت  يکه هنوز به تکنولوژ شــودیعارض م یکه بر مردمان داندیم »یعوارضــ ۀمجموع«

 میتسل یکلبه دیبا ای، ینیغربِ ماش نی). در برابر ا26: 1385، احمد(آل اندافتهیدست ن نیماش

را  نیماش وِید نیجانِ ا«: کشدیم شیرا پ یراه سوم، جالل رفت؛یآن را پذ سرهکی ای، شد

ـــ نظر ). به96: 1385، احمد(آل میریبگ »شیخو اریدر اخت«و آن را  میده يجا »شـــهیدر ش

عنوان راه سوم و به تازه يهارا در قالب واژه مانشاد ةدیا يِمرکز ۀاحمد هستکه آل رسدیم

در  ییگرایبود که امروز تحت عنوان بوم يزیهوادار آن چ یاحمد حتاســت. آلارائه کرده

 یانسانرا از غرب فراگرفت اما علوم يتکنولوژ توانیاو معتقد بود م م؛یشناسیم یانسانعلوم

). ناگفته نماَند 201 - 200: 1359، احمد(آل» بلدم وخودم دارم  .. را من. یعلوم انسان«را نه: 

ـــکه آل  تیبه نهاد روحان انهیابزارگرا ینگاه، یزدگمبارزه با غرب و غرب ریاحمد در مس

لذا باور داشــت که ». روشــنفکران«اعتماد دارند نه به  ونیداشــت و معتقد بود مردم به روحان

شود یوحسابدرست يهاامیحامل پ واندو بت ردیبگقرار  یحیصح ریدر مس« تیاگر روحان ، ب

، یی(دانا »میبه لباس و عبا و عمامه ندار يما کار، شــودیما برآورده م ةاهداف رهاماند ۀهم

ته م138و  137: 1392 ـــودی). گف ها د ش مام خم يداریاو در تن با ا ته ینیکه  ـــ ، (ره) داش

ستهیم سخه خوا ست ن سخه  کیامام (ره)  یول، کند میتقد شانیرا به ا یزدگاز غرب ياا ن

 یحاک دارید نیاز ا يگرید تی). روا134 - 132: 1392، ییداشتند. (دانا اریاز آن را در اخت

 دهید شانیرا در کنار ا یزدگکتاب غرب، امام (ره) در قم ۀاحمد در خانآل از آن است که

 دیچه ما باآن«: استپاسخ داده امام. »د؟یخوانیخزعبالتِ مرا م نیشما هم ا«: استدهیو پرس

  ).189: 1390، یی(طباطبا »دیاشما گفته مییبگو

 يمرزگذار یکیمتفاوت و مکمّل داشت؛  یۀعمدتاً دو سو یعتیدکتر شر يفکر يتکاپو

 يدئولوژیا دیتول، . و دومدیانجام شتنیبازگشت به خو يِبندکه به صورت، يگریما و د انیم

: 1393، یرســپاســی(م »یرانیمتناســب با بافت ا«و  یتیو هو ینید يهابر شــالوده یمبتن یانقالب

ب: 1381، یعتی(شــر دانســتیم »یرانیمســلمان ا یشــرق کی«ما را  یعتیشــر). 203 - 202
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ها شــود و آن یها از درون تهملت تیباعث شــده هو، تهیغرب/مدرن یعنیما  يِگری). د223

کنند  یگانگیبا تمدن غرب احســـاس ، که با فرهنگ و تمدن خود آشـــنا باشـــنداز آن شیب

، ما را دارد تیشـــدنِ هوو گم یاختگخودب ۀکه دغدغ یعتی). شـــر85ب: 1381، یعتی(شـــر

ستعمار فرهنگ، را يسازگانهیو عامل ب دیتهد نیترمهم سو یا شر داندیغرب م ياز  ، یعتی(

ـــر» غرب یِهجوم فرهنگ«که از  روســـتنیهم). از 219 - 214تا  213ب: 1381 ، یعتی(ش

 د؛یگوی) سخن م394ب: 1381، یعتی(شر» غرب به فرهنگ ما زدنِخونیشب«، )285: 1382

عد و در ده هاســــال رهبران  يهادغدغه نیترمهماز  یکیبه  لیتبد میمفاه نیا، 1370 ۀب

 دیبا«هجوم روشن است:  نیمقابله با ا يبرا یعتیحل شرشدند. راه یاسالميجمهور یۀبلندپا

ــتنیبه خو ــر »میبازگرد شیخو ش ــود او از خو46ب: 1380، یعتی(ش ــتنی). مقص ــالِم ، ش اس

ــتازیو پ ضو معتر یانقالب ــت و توصــ ش ــالم با کندیم هیدر مبارزه اس  کیصــورت به« دیاس

»  و روشـــنگر دهندهیآگاه يِدئولوژیا کیعنوانِ معترض [و] به یِمترق بخشِیاســالمِ آگاه

ــ ــود تا مس ــت« رِیمطرح ش ــتنیخوبهبازگش ــتبه »شیو آغازکردن از خو ش ــود  یط یدرس ش

شر سوم م، یعتیشر گفت دیبا رفتههمي). رو32الف: 1380، یعتی( سالم را راهِ  ستیا و  دان

فاسِد  مِیحدّ وسط دو رژ«و  »یعمل سمیالیسوس، اسالم يو اقتصاد یاجتماع میرژ«معتقد بود 

سرما مسیتالیکاپ شتراک سمی) و کمونيدارهی( شر» مطلق) تی(ا ست (  نی). ا7د: 1380، یعتیا

 نیتریاز اصل یکیبه  لیتبد »یغربنهیشرقنه«بعد تحت عنوان  هاسالاست که  يادهیهمان ا

ستیس يراهبردها صل توانیرا م یعتیشر بیترتنیشد. بد رانیا یِ خارجا شمارِ ا  نیتریدر 

سالماز انقالب شیپ يهاسالنکوه در غرب گرانشهیاند  ینافذ و زبان یآورد که با کالم یا

ش، فهمهمه ص، میبه مفاه دادنتیبا محور دیکو را به  یرانیا تیهو، عهیش خیو تار هاتیشخ

ـــالح یانقالب يدئولوژیا کی ـــلح بســــازد؛ س که نوك حمالتش متوجه  یو معترض مس

  سوم بود.جهان يآن در کشورها يو اقتصاد یاسیس يهاو دنباله تهیغرب/مدرن

است  یرانیا گرشهیاند نیو احتماالً نخست یزدگواضع اصطالح غرب، دیاحمد فرد دیس

 تهیبا غرب/مدرن شناسانهیهست زیبه نکوهش و ست، دگریها نیمارت يهاکه با استفاده از آموزه

و در مقابل  دی. بخوانیو آلمان یخصــوص عرببه دیزبان بخوان، کنمیم یتیوصــ کی«برآمد: 

ـــت به س یدرآ زیغرب  قاهت«و روش خود را  متیعز ۀ). او نقط260: 1381، دی(فرد »دی ، ف

 یِ خیتار راثِی) و م54: 1396، دی(فرد کندیم یمعرف» فراست و فهم در جهت اسالم، تیدرا

»  سالِ خود را از نو بخوانم 1400 خیاست که تار نیمن ا یسع«: نهدیباستان را کنار م رانِیا

: 1396، دی(فرد یپرســـتمعادلِ خود، یزدگغرب و غرب، دی). از نظر فرد71: 1381، دی(فرد

ـــ يهاو جعل انگاره دگاریآفر تیانکار وحدان، )80 ـــت (فرد یطانیش ) و 391: 1381، دیاس
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 حیالبته تصر ). او21: 1396، دیاست (فرد يانگارستیمعادل ن، یزدگغرب، طور خالصهبه

، دی(فرد» مقدس انتید«در چهارچوب  یول، از غرب گرفته شــود دیکه صــنعت با کندیم

به اســالم و قرآن  »یســتیبرالیصــورتِ ل« کندیکه تالش م یکســ دی). از نظر فرد189: 1396

ماز م نیبزند و در ع ندیحال ن ـــ، خوا ته و اس نداخ طل رو ا با ّار« ریبه  »  زدهغرب ةنفسِ ام

 يفکر يوهاتکاپ نینخســـت ةبود که با مشـــاهد رونی). از هم53: 1381، دیاســـت (فردشـــده

 میانقالب را عبدالکر نیدارم: ا ینیبه امام خم یکوچک امیمن پ«هشدار داد:  ینید شانینواند

ستاوردها دی). فرد168: 1381، دی(فرد »کندیسروش خراب م از جمله  تهیغرب/مدرن يبا د

امامتِ «و » استبداد نیع«را  ینداشت؛ اول يسرِ سازگار یانسانبشر و علومحقوق، یدموکراس

ص» کفر شر حقوق یجهان یۀ) و اعالم196: 1381، دی(فرد کردیم فیتو  نیآخر یۀاعالم«را ب

ـــت ۀمرحل ـــان)؛ او علوم208: 1396، دی(فرد دانســـتیم »یو جمع يفرد یِ خودپرس و  یانس

  ).143: 1396، دی(فرد کردیم یتلق »يادیخودبن«بر  یو مبتن »یغرب«را  یاجتماع

عهد  گرانِشــهیقائل اســت و اند تیاولو، یرانیا تیهو ینید یۀســو يبرا یاردکان يداور

سان يقاجار سالم-یرانیا تیهو«که  کندیم یمعرف یرا ک صحنه به »یا ساختند. او را از  در 

که البته با  داندیم »یســطح ســمیمدرن وعیشــ«را تنها باعث  يروند در دوران پهلو نیا ۀادام

شد تا تود يسازگار یرانیا اتیروح سبب  شت و  صم  ةدیرا به د مآبانیفرنگ، مردم ةندا خ

ـــالمانقالب يدر ابتدا ي). داور11: 1375، یاردکان يخود بنگرند (داور ینید تیهو ، یاس

 یِ زدگغرب یِصــورت ناقص و پراکنده و ســطح«را  یو دموکراســ ســمیبرالیل، یترق، تجدد

ستیم »یفعال غرب ص »یناقص و انفعال یزدگغرب«ها را از آن يرویو پ دان  نمودیم فیتو

ـــتفـاده از علوم113: 1361، یاردکـان ي(داور ــــان). او اس غرب را مخـالف اهـداف  یانس

ـــالمانقالب ـــرزنش  ير). داو192: 1361، یاردکان ي(داور کردیم یابیارز یاس ـــمن س ض

ــت، انیگراقیتلف ــو ختنیو آم یامکان آش ــالم يهاهیس را ناممکن  رببا غ یرانیا تیهو یاس

ستیم سالم م شدنیبه قربان، تالش نیو معتقد بود ا دان التقاط  نیکه در ا میبدان«: انجامدیا

  ).23: 1361، یاردکان ي(داور »شودیم یاسالم قربان

  ياخامنه اهللاتی(ره) و آ ینیامام خم ۀشیدر اند ینکوهغرب -2

ـــهیواکنش اند نیآخر، یخیاز نظر تار ینکوهغرب  يگریدر مواجهه با د یرانیا گرانش

ــت. ابوده تهیبنام غرب/مدرن یابیتازه ها و مؤلفه انیم یقاطع يمرزها، ينگارنوع غرب نیاس

ــ تهیمدرنو اســالم و ، و غرب رانیا، شــرق و غرب تیفرهنگ و هو، مختصــات فکر  میترس

گاه کردیرو نی. حامالن اکندیم نهیبدب ین قابل بن نا به غرب دارند و معتقدند ت و  نیادیو 

بلکه باعث  -یاردکان يداور رتعبیبه–مضــر و ، ناممکن، دهیدو پد نیا انیم شــناســانهیهســت
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سالم شدنیقربان« سالم يجمهور یۀبر آراء دو رهبر بلندپا ي. با مرورشودیم» ا  توانیم یا

ــاخص نیترمهم ــن ینکوهغرب يهاش ــارا ش ــالم در ، (ره) ینیکرد. از نظر امام خم ییاس اس

-یرانیا تیهو تواندیاســـت که م ياگانهیب يِگرید، قرار دارد و غرب رانیا تیمرکز هو

قرار دارد که به استقبال مفهوم  یکسان نینخست ةدر زمر شانیما را دگرگون سازد. ا یاسالم

، در مقابل غرب«خواست که  مگاناز ه 1343 وریدر شهر ینیخم اهللاتیزده رفتهاند؛ آغرب

در مقابل غرب؛  ستندیبا، هاییبودا یدول شرق؛ حت ستندیدر مقابل غرب با، زده نباشندغرب

 ۀدر همان قالب دوگان امام رسدینظر م). به384: 1ج ، 1378، ینی(خم» غرب را عقبش بزنند

س دیشیاندیشرق و غرب م . پرداختندیبه آن م 1350و  1340 ۀده گرانِشهیاز اند ياریکه ب

ـــتگ یحت شــــانیا نداختنِ وابس ندیم یبه غرب معرف یهدف انقالب را برا : دیگویو م ک

سته به غ« ش گفتندیما م يها.. آدم خوب. کردند ریفرهنگ ما را واب سته با .. . .میبه غرب واب

شرق هم ستیاش غرب نهمه ست که خزائنش ب ییجا کی.   نشیاز همه جا و متفکر شتریا

»  تمدن از شـــرق رفته به غرب، .. طب از شـــرق رفته به غرب. شـــتر از همه جا بوده اســـتیب

صورت ، شانیا ۀشیشرق و غرب در اند ۀدوگان جیتدر). به21-20: 12ج ، 1378، ینی(خم

به خود  ـــتکبر  ـــعف و مس ـــتض جدمس با  فت و  بارزه عل تريگر ، يپهلو میرژ هیشــــدن م

که  دیگرد يگربه مصداقِ غرب مستکبر و مداخله لیتبد، شانیا يبرا آمریکا ةمتحداالتیا

دشــمن شــماره  آمریکا«: کندیم یبانیپشــت وقفهیب، يچون محمدرضــا پهلو يااز خودکامه

ملل مستضعف  يهایختتمام بدب آمریکا ۀسلط، مردم محروم و مستعضف جهان است کی

سر  ریما ز بتیهمه مص ، میدار آمریکااز دست  میکه ما دار يگرفتار ۀهم، را به دنبال دارد

ست آمریکا ست ...ا ست، ستآمریکااول عبارت از مجرم د شاه  نیدوم عبارت از امجرم د

شرق  ۀدو کشور باعث شد منازع انیم یخیتار يدادهای). رو67: 2ج ، 1378، ینی(خم» است

. ردیبگ يترشیب یِ نکوهآمریکا یۀما ینیامام خم ۀشــیدر اند، و غرب/مســتضــعف و مســتکبر

خاطرنشان ، و عراق رانیا انیپراکنده م يهايریدرگ نیمحض بروز نخستبه شانینمونه ا يبرا

ست که » مجبور«و  کیتحر رانیبه ا ینظام ۀحمل يعراق را برا، آمریکاساخت که  ساخته ا

ــدی). به نظر م84و  83: 13ج ، 1378، ینی(خم »زدیخون جوانان ما را بر«  یِ نکوهآمریکا رس

و پس  جیتدرداشت که به یرانیا گرانشهیاند یِنکوهها سال غربدوشِ ده رب يپا، امام (ره)

خود به ینکوهریکاآم يوبورنگ، رانیدر ا االتمتحدهیا ۀانیگرااز حضــور پُررنگ و مداخله

  گرفت.

نه اهللاتیاز منظر آ کانون هو، ياخام ـــالم در  خوِد  نیا يِگریقرار دارد؛ د رانیا تیاس

ـــالم که پ، یاس تهیغرب اســــت  ـــ هاجم قرار داده وس حت ت  یاســــت. رهبر کنونما را ت
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ـــالميجمهور قد اســــت ا یاس مت پهلو رانیمعت له«به ، دوم يدر حکو با و » غرب يرُودن

صل شانی. ابودشده لیتبد »تیّبدون هو« ياجامعه سالمانقالب یِهدف ا کردنِ  لیرا تبد یا

). 1396خرداد14، يا(خامنه دینمایم یمعرف» حرف نو يدارا«و  »تیّباهو ياجامعه«به  رانیا

ـــالميجمهور ۀمقابل نییدر تب  ییدادهایرو شـــانیاگرچه از نظر ا، زین متحدهاالتیبا ا یاس

 کیتحر، از او یبانیدر زمان شاه و پشت شورکردن منابع کغارت، مرداد 28 يهمچون کودتا

 تیو... اهم رانیا يمسافربر يمایساختن هواپسرنگون، رانیبه ا ینظام ۀبه حمل نیحسصدام

ـــطح منازعه را تمدن، دارند يادیز  رانِ یا، ياخامنه اهللاتیاز نظر آ ند؛یبیم یتیو هو یاما س

ــالم ــتاوردها تواندیهرگز نم یاس ــ، یفرهنگ يهارا در حوزه تهیغرب/مدرن يدس ، یاســیس

که  کندیم حیتصــر شــانی. گرچه اردیرا بپذ -یانســانعلوم ژهویبه– یعلم یو حت، ياقتصــاد

 يبرا یتمدن واقع« حالنیاما درع، »بهره برد يبشر یِعلم يهاتجربه ۀاز هم دیمعتقدم که با«

 یحلّ بومراه، یقیحق حلّراه«دارد که  دیو تأک داندیم» متعلّق به خود ما« یرا تمدن» مردم ما

که  دینمایرا ســرزنش م» هازدهغرب«و  کندیم ادی یکینبه زیاحمد ناز آل شــانیا». اســت

ـــرفتیپ گفتندیم ـــو فیغرب تعر لیدر ذ دیبرو«منوط به آن اســـت که  رانیا ش - دیبش

ــه» احمــد مطرح کردکــه مرحوم آل یزدگغرب ریهمــان تعب ؛یزدگغرب ، يا(خــامن

سانعلوم« ياخامنه اهللاتی). از نظر آ1396مهر26 ضوع  نیندارند و ا یاله يمبنا »یغرب یان مو

سازگار ن« سالمى    1388بود که در مهر  رونی). از هم1393ریت11، يا(خامنه »ستیبا مبانى ا

 یانقالب فرهنگ یعال ينظر شــورا ریز »یعلوم انســان يتحول و ارتقا یتخصــصــ يشــورا«

ـــک ـــ دیگرد لیتش ـــان يابتنا«خود را  نیتو هدف نخس  يجمهور ينظر یبر مبان یعلوم انس

سالم سان یا سو ان سالم یشنا شت به ، رانیا یرهبر عال .قرار داد »یا  شتنیخوخواهان بازگ

ست؛ خو شک یشتنیا سالم ت س یستیما با«: دهدیم لیکه کانون آن را ا شخصِ ا رِیم  -یرانیم

  ). 1387هشتیبارد14، ياخامنهآیت اهللا ( »میریبگ شیخودمان را در پ یاسالم

  يریگ جهینت

ــت یِپژوهش در پ نیا ــالم اس ــان دهد انقالب اس ــالت « کیبر  یمبتن رانیا یکه نش اص

ـــکل گرفته اســــت (متق »ینید-یفرهنگ« يکردیو رو »انهیمعناگرا  رونیاز ا، )1395، یش

ــهیر يواکاو ــالم يتقابل جمهور يهاش  کنندهنییتع یژگیو نیبا اتکا به ا دیبا کایبا امر یاس

) نشان داده شد 1376، و بلوم 1390، نزری(ک، یخیدو پژوهش تار ه. با استناد بردیصورت گ

 هیعل متحدهاالتیالزم را ندارند؛ چراکه ا یی) کارادادمحوری(رو يدادیرو يهالیکه تحل

ـــ ـــت به رفتارها ياریبس ـــورها دس از  بارترانیمراتب ززده که به ياانهیجومداخله ياز کش

 توانندینم زین یادراک يهالیاســـت. تحلانجام داده رانیا هیکشـــور عل نیبوده که ا یاقدامات
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 یمقطع يهايهمکار یدو کشـــور و حت انینشـــان دهند که چرا با وجود مذاکرات متعدد م

کاسته  نگتنیتهران در برابر واش یتقابل کردیاز شدت رو گاهچیعراق) ه(مثالً در افغانستان و 

ست. در ا شده ا ستا و با اتخاذ رو نین  یبرخ يِنگارغرب، مدارانهتیو هو یخیتار يکردیرا

نشان  یبررس نیا ندیشد. برآ یبررس یکنون ةدر دو سد، یرانیا ورزانشهیاز کارگزاران و اند

شگران مزبور در ابتدا ش، قرن نوزدهم يداد که کن س ، یرانیبودند: ارو معماگونه روبه یبا پر

غرب  يپرسش برا نیا کهیمدرن گردد؟ در حال، مخدوش شود اشتیهو کهآنیچگونه ب

شت:  يگریصورت د شو«دا س نیا ۀجی). نت92: 1389، (معلوف »م؟یچگونه مدرن  به  یبرر

ــه جر یمعرف ــتاغرب انیس ــدینکوه انجامو غرب گراقیتلف، س  یۀآراء دو رهبر بلندپا ی. بررس

سالميجمهور شان داد که ا یا شدوشبا به شانین ش دنیک  وهنکغرب گرانشهیانبوه اند ۀتو

و  رانیا بیترت نیو به هم، و غرب رانیا انیم مدارانهتیو هو شــناســانهیمعتقد به تقابل هســت

ــتنِ ر بیترتنیهســتند. بد کایامر ــهیمنحصــرســاختن و فروکاس با  رانیا ییگرامقابله يهاش

 يابســـتن بر توشـــهجز چشـــم ياجهینت، نگتنیواشـــ ۀانیجوبه اقدامات مداخله متحدهاالتیا

نخواهدداشــت. با توجه  یرانیو کارگزاران ا گرانشــهیاند يِنگاربر غرب اثرگذارو  یخیتار

ـــوع آ نیبه ا به توانیم ایموض که  عا کرد  فتاد ـــرطِ گ مذاکرش -تهران ترِشیب ةوگو و 

ش شد؟ آ زیآممنازعه يالگو، نگتنیوا شته خواهد شور کنار گذا اگر  ایحاکم بر روابط دو ک

 طیشــرا، کردند» ابراز تأســف«خود  ۀانیگرامداخله عملکردنســبت به  متحدهاالتیمقامات ا

با ، دو پرســش نیکه پاســخ به ا دهدیپژوهش نشــان م نیا ۀافتیرقم خواهدخورد؟  ياتازه

ــت و حت یمنف ادیاحتمال ز ــورت گ» ادراكِ متقابل بهتر«از  یناشــ يرییاگر تغ یاس ، ردیص

ـــه امرخواهدبود. به داریناپا ـــالميهورجم یِکانکوهیطور خالص ـــال بر دوشِ ده، یاس ها س

ستستادهیا ینکوهغرب ضاا سخ یدوقطب یاسـیس ي. اگرچه ف شور پس از ت ارت سـف ریک

شدن هر چه بر حاکم رانیا هیعل اشمانانیپو هم نگتنیواش ۀدر کنار اقدامات خصمان کایامر

اما ، اســـتبودهمؤثر  رانیا ۀرتبیدو رهبر عال ينگاربر غرب نانهیو بدب ینگرش منف ترِشیب

متحده چشــم  االتیآنان با غرب و ا ۀشــیاند ۀشــناســانیبر تقابل هســت دیبایو نم توانینم

ـــت. ا ـــات رو ژهیطور وکه به-پژوهش  نیفروبس  ۀمنازع یرانیطرف ا یتقابل کردیبر مختص

ش-تهران شان م -تمرکز کرده بود نگتنیوا شکل دهدین  داریروابط پا يریگکه آرزومندان 

 یاســالميخود برسـند که جمهور ۀبه خواسـت توانندیم یدو کشـور تنها زمان ۀرخصـمانیو غ

ــه ینکوهاز غرب رانیا  یدســـــت بردارد و در چهــارچوب یکــانکوهیتبع آن از امرو ب

 نیا، ترکالن بافت کیبنگرد. البته در  کایو غرب/امر رانیا یتیبه مناســبات هو انهیگراقیتلف

  مواجه گردد. کایهمسان در غرب/ امر یزمان با نگرشهم دیبا کردیرو
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 :و مآخذ منابع
، یخــانی. در عــالرانیدر ا تیــو قوم تیــ) هو1383( دیــحم، ياحمــد -

و  یعلوم انسان ةتهران: پژوهشکد، رانیدر ا تیهو) 1383( اکبریعل

  .یجهاد دانشگاه یاجتماع

ــاد - ـــدآب ــ ــف، ياس ــط ــان (اهللال حــال و آثــار شــــرح) 1304خ

سدآباد نیالدجمالدیس  ۀ: چاپخاننیبرل، یمعروف به افغان يا

  .رانشهریا

) 1373اکبر (، ی. در گنجیرانیا تیــ) هو1373احمــد (، اشــــرف -

ــور انیرانیا ــنت و تجدد) تهران: بولتن ، خارج از کش جلد دوم (سـ

  .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم المللنیمعاونت امور ب یفرهنگ

 انیاز دوران باستان تا پا، یرانیا تیهو) 1395احمد (، شرفا -

  .یتهران: ن، ياحمد دیحم نی. ترجمه و تدويپهلو

خارا - ــغر (، يفت کاف1383اصـ ــ بدشـ بان ت؛یهو ی) کال ها و بحران، یم

عال تهران: ، رانیدر ا تیهو) 1383( اکبریعل، یخانیراهکارها. در 

  .یجهاد دانشگاه یو اجتماع یعلوم انسان ةپژوهشکد

ندزاده - بات) 1350( یفتحعل، آخو بهمکتو م.  قد ــش و م باقر  ۀکوشـ

  .اءی: احزیتبر، یمومن

م - ــآد ــفر، تی د) 1349( دونی ل رزایم يهـاشـــهیاـن ع ح ت  یف

  .یتهران: خوارزم، آخوندزاده

  تهران: رواق.، سه ساله ۀکارنام) 1359جالل (، احمدآل -

  قم: خرّم.، یزدگغرب) 1385جالل (، احمدآل -

 ۀ. ترجمتیواقع ی) ســاخت اجتماع1387توماس (، پتر و الکمن، برگر -

  .یو فرهنگ یتهران: علم، يدیمج برزیفر

 آمریکا ینظام يهادخالت د؛یسرکوب ام) 1376( امیلیو، بلوم -

س سازمان  عبدالرضــا  ۀ. ترجمدوم تا کنون یجهاناز جنگ ایو 

  تهران: البرز.، يهوشنگ مهدو

  تهران: فرزان روز.، هایبرلن) 1396( دیجمش، بهنام -

، 1 ةشمار، کاوه، عنوانی) ب1289 ورماهیشهر14( دحسنیس، زادهیتق -

  .36مسلسل  ةشمار ، سال پنجم

 "اول ۀخطاب ؛یأخذ تمدن خارج") 1339(آذر  دحســـنیســـ، زادهیتق -

  .149مسلسل  ةشمار، زدهمیسال س، غمای

ها. دانشــگاه دیاســات داریدر د اناتیب) 1393ریت11( یدعلیســ، ياخامنه -

ــ ترســ ــ ــابــل دســ -http://farsi.khamenei.ir/speech<در  یق

content?id=26859>  

ــ، ياخامنه - ــتيارد14( یدعلیس ــات داریدر د اناتی) ب1387بهش و  دیاس

ــو ــجــ ــ ــدانشـــ ــ انیــ ــ ـــشـــ ــرازـی ــ ــرســـ ــتــ ــ ــل دســـ ــابــ در  ی. قــ

>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3431>  

ــ، ياخامنه - ســــالگرد  نیدر پانزدهم اناتی) ب1383خرداد14( یدعلیسـ

ــت امـــام خـــمـــ ــیـــرحــــل ــ یـن ــ ــرســ ــــت ــ ــل دسـ ــاـب در  ی(ره) ـق

>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3233>  

 دیو اسات انیدانشگاه داریدر د اناتی) ب1383ریت17( یدعلیس، ياخامنه -

ــاه ــگــ ــ ــادانشـــ ــ يهــ ــ ــرســـ ــتــ ـــ ــل دســ ــابــ ــدان. قــ ــمــ  در یهــ

>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3243>  

نه - ــ، ياخام ناتی) ب1396مهر26( یدعلیسـ گان جوان  داریدر د ا نخب

-http://farsi.khamenei.ir/speechدر  ی. قابل دســـترســـیعلم

content?id=37949>>  

و  12، 2، 1. ج ینیامام خم ۀفیصــح) 1378( اهللادروحیســـ، ینیخم -

  .ینیو نشر آثار امام خم میتهران: مرکز تنظ، 13

 ییدانا نی؛ خاطرات محمدحسدو برادر) 1392( نیمحمدحس، ییدانا -

  تهران: اطالعات.، احمدجالل و شمس آل ۀو زمان یاز زندگ

ــفند5( یاردکان يداور - نا") 1396اسـ حال يتم مار، اعتماد "م ــ  ةشـ

  .14 ۀصفح، 4034

ما؛  یزدگغرب خیاز تار ياشمه) 1363رضــا (، یاردکان يداور -

  تهران: سروش.، رانیتفکر در ا یوضع کنون

ــا (، یاردکان يداور -  رانیدر ا تیغرب و بحران هو) 1375رضــ

  تهران: سروش.، معاصر

کان يداور - ــا (، یارد نگ خرد و آزاد) 1378رضــ تهران: ، يفره

  .یساق

، رانیدر ا دیتجدد و علم جد ریس) 1391رضا (، یاردکان ياورد -

  .گرید ییتهران: فردا

ــراق، يروزآبادیف یدهقان -  یابیارز"، )1395( رضــــایعل، یجالل و اشـ

هداف راهبرد نیدکتر کا يو ا ــالم و جمهور آمری با اسـ بل  قا  يدر ت

  . 37 ةشمار، 10 ةدور، یانقالب اسالم افتیره ۀفصلنام "یاسالم

  تهران: صراط.، تفرج صنع) 1388( میعبدالکر، سروش -

شنفکر یرازدان) 1392( میعبدالکر، سروش - ، ينداریو د يو رو

  تهران: صراط.

 سمیرالی: تقابل لرانیدر ا تی) پارادوکس هو1383محمود (، القلمعیسر -

ـــالم. در عال تهران: ، رانیدر ا تیهو) 1383( اکبریعل، یخانیو اس

  .یجهاد دانشگاه یو اجتماع یعلوم انسان ةپژوهشکد

ــل - ــادق (، ینبیمیسـ  يریگجهت ؛یارمغان دمکراســ) 1385صــ

جاســـتیـســـ تحـدهاالتیـا یخـار یکـا م مر قبـال  آ در 

  تهران: نشر معارف.، )1357-1382( یاسالميجمهور

ــ، شـــادمان -  ۀتهران: کتابخان، فرنگ يتراژد) 1346( نیفخرالد دیسـ

  .يطهور

سخ) 1382( نیفخرالد دیس، شادمان - تهران: گام ، یتمدن فرنگ ریت

  نو.

  .ریرکبیتهران: ام، در برابر غرب ایآس) 1372( وشیدار، گانیشا -

ــمان ری) ز1374( وشیدار، گانیشـــا -  يوگو؛ گفتجهان يهاآس

ــا وشیجهانبگلو با دار نیرام تهران فرزان ، مایعظ يناز ۀ. ترجمگانیشــ

  روز.

ــا - ــون) 1380( وشیدار، گــانیشـــ  تیهو د؛یجد یزدگافس

  فرزان روز.تهران: ، یانیفاطمه ول ۀ. ترجماریّتکه و تفکر سچهل

ــا - ــدنکیدئولوژی) ا1373(خرداد وشیدار، گانیشـ  ۀســـنت. ترجم شـ

-9ص ، 1373خرداد ، 19 ةســـال چهارم شـــمار، انیک، مهرداد مهربان

19.  

  تهران: الهام.، 4آثار ج ؛ مجموعهبازگشتالف) 1380( یعل، یعتیشر -

ــر - با ب)1380( یعل، یعتیشـ عهکرد؟؛  دیچه  ثارمجمو ، 20ج ، آ

  تهران: قلم.

ــر - ج ، آثارمجموعه د؛یقرون جد يهاویژگید) 1380( یعل، یعتیشـ

  تهران: چاپخش.، 31

ــر - ـــ1381( یعل، یعتیشـ ــنــاس ـــالم-یرانیا تیــهو یب) بــازشـ  ؛یاس

  تهران: الهام.، 27ج، آثارمجموعه
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  تهران: آمون.، 26ج ، رآثامجموعه(ع)؛  ی) عل1382( یعل، یعتیشر - 

ــکدتهران: ، خاطرات میاقل) 1390فاطمه (، ییطباطبا -  امام  ةپژوهشـ

  .یاسالمو انقالب ینیخم

ــتآمریکا، )1388( دیگریز، فتح -  ــالم يزیس  ۀ. ترجمدر جهان اس
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