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چکیده

اززمانپیروزیانقالب،گفتمانمسلطغربیتالشخوددرارائهتصویریدشمنانهاز
اسالمودررأسآنجمهوریاسالمیراآغازکرد.امامخمینیکهزعامتفکریوعملی
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دنسیاستهراسافکنیغربعلیهاسالمشیعیوایرانرادردستورکارقراردادوبا

کر
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پسااستعماری به عنوان چارچوب نظری و شیوه تحلیل گفتمان الکال و موفه ،سعی در
شناساییابعادگوناگوناینبازنماییداردوبهدنبالپاسخگوییبهاینپرسشاستکه

غربدرگفتمانسیاسیامامخمینیچگونهبازنماییشده؟وچهتاثیریبرشکلگیری
سیاستخارجیایرانداشتهاست؟امامخمینیبهترسیمیکمرزهویتیمیان«ما»یایرانی
غربیپرداختوبهترسیمتصویریازغرباقدامکردکهواجددالهاییچون
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نگرشغالبدرسیاستخارجیماشده
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مقدمه
دیگریسازی رادرقبال

در دورانجنگسردوهژمونی نظامدوقطبی ،آمریکا سیاست 
اتحادجماهیرشوروی وایدئولوژی کمونیستی آندرپیش گرفت.اماآمریکا پس ازپیروزی
اسالمگرایی در بین کشورهای جهان اسالم و
انقالب اسالمی و تبدیل شدن آن به مرکز  
فروپاشی بلوک کمونیست و پایان نظام دو قطبی ،رفته رفته مجبور به تغییر مصداق دیگر خود
غیریتساز خودرااین باربااسالموکشورهای اسالمی ودررأس آن جمهوری

شدورابطه
همینطوررهبر
نظریهپردازو 
اسالمیایرانآغازکرد.درمقابلامامخمینیبهعنوان اصلیترین 
سیاسی انقالباسالمی در زمانحیاتش تاسال 8931بهعنوانتنهامرجعمعنابخش؛گفتمان
شکلدهنده سیاست داخلی و
نهاییترین مرجع حل اختالفات و  
انقالب اسالمی را به عنوان  
خارجی ایران در اقدام متقابل و برای ناکام گذاشتن این دسیسه مطرح کرد .از مفاهیمی که
گفتمان سیاسی امام خمینی بر آن تأکید دارد ،مفهوم «غرب» است.امام خمینی قبل از پیروزی
استعمارستیزی»خویشرادربرهههایمختلفنشاندادهبود.اماازپیروزی

انقالبهمماهیت«
غربستیزی»-بهمثابهدالیکهدالهایمعناییدیگری
انقالباسالمیایرانبهبعدبودکهدال« 
میگیرد -از دالهای
استعمارستیزی ،امپریالیسمستیزی ،استکبارستیزی و  ...را در بر  

چون 
محوریگفتمانانقالبشد.
میتوان برای تبیین این امر به نظریه گرامشی ،اندیشمند شهیر ایتالیایی اشاره کرد که؛
نمیانگاشت و بر این مسئله تأکید
ساختارهای سلطه موجود در جهان را دائمی و تغییرناپذیر  
میورزید کهمیتوان در مقابل آنها مقاومت کرد و ساختارهای بدیلی راجایگزین ساخت.وی

معتقد بود مقاومت در برابر هژمونی سرمایهداری غرب نیازمند وجود منابع هژمونی جبران کننده
شدهاند
است.مفاهیمیکهبهصورتماهرانهازسوییکرهبریاخالقیوفکریمستقلساخته 
انعطافپذیر با حکمت رایج نظام موجود به مقابله برخیزند .بهاعتقادگرامشی

تابسیار ظریف و
سیطره ایدئولوژیک ،عامل تداوم نظام سرمایهداری بوده و در نتیجه ،صرف وقوع بحرانهای
نمیشودبلکه هرگونه تغییر بنیادینی ابتدا مستلزم یک
اقتصادی به سقوط و زوال این نظام منجر  
تدارک فرهنگی برای درهم شکستن هژمونی طبقه مسلط خواهد بود (وینسنت841 :8929 ،؛
لیپستودیگران.)8898:8929،
امام خمینی برای مقابله با هژمونی آمریکا در نظام جهانی ،گفتمانانقالباسالمی راشکل
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داد.گفتمانی که در برابر دو غیر یا دیگری قرار داشت:دیگریِ داخلی کههمانارژیم پهلوی
بود؛دیگریِخارجیکههماناغربودررأسآنایالتمتحدهآمریکابود.ایندودرگفتمان
انقالب اسالمی دشمنان درجه یک محسوب میشدند که یکی در انقالب  8981از سر راه
برداشته شد و بادشمنی بادیگریِ خارجی کشاکشی بهدرازای چهاردههشکلگرفتهاستو
تاکنونچگونگیشکلگیریسیاستخارجیکشورراتعریفکردهاست.
حاکم هستند ،هویت خود را
مجموعه گفتمانهایی که در حال مبارزه با یک گفتمان  
براساس «دیگریسازی» با گفتمان حاکم شکل میدهند .به عبارت دیگر ،گفتمان پهلویسم
هویتیابی آنها به حساب

گفتمانهای تجددطلب و سنتی بود و منبع 

دیگریِ مشترک همه 
گفتمانهای رقیب امکانهژمونیک

اینکه گفتمانحاکمطردمیشود و 
میآمد.اما به مجرد  

میکنند.
هویتیابیشروعبهغیریتسازیدرمیانخود 

خردهگفتمانهابرای

مییابنداین
شدن 
قویترکهقابلیتدسترسی،مشروعیتواعتباربیشتریبرایمعناسازی
دراینمیان،گفتمانهای 
گفتمانهایضعیفترراحذفوطردمیکنند.ازاینرو،گفتمانانقالباسالمیبعداز

دارند،
دیگریهایخارجیوداخلیمتفاوتیراشکلداد.

فروپاشیگفتمانپهلویسمبهتدریج
میگرفت.
دیگریِ خارجی این گفتماندرابتدابلوکغربوبلوکشرقسابقرادربر 
ولی به تدریج دامنه آنمحدودشد.شوروی سابق ،بعضی از کشورهای اروپایی و تا حدودی
سالهایبعدبر
انگلیسازایندایرهخارج شدندوغیرهای خارجیگفتمانانقالباسالمیدر 
ایاالت متحدهآمریکا و اسرائیل بناشد.باید دانستکهتشکیل غیرِ خارجی ارتباطتنگاتنگی با
دیگریهای خارجی همواره در جهت

غیریتهای داخلی یک گفتمان دارد .برجسته سازی 
میگیرد.امریکهطیسالیاناخیروپسازتحوالت8912
حاشیهرانیغیرهایداخلیصورت 
و 8922بهوضوحآن رادرعرصهسیاست خارجی کشورمشاهده کردیم.به گونهای کهحتی
میگرفتند.
غیرهای داخلی درامتدادغیرهای خارجی بازنمایی وموردشدیدترین حمالتقرار 
انتسابغیرهای داخلی بهغیرهای خارجی نیز ازابزارهای مهمگفتمانها برای حذفوطرد
گفتمانهایرقیباست.
به هرترتیب درگفتمانانقالباسالمی ،امامخمینی بهبازنمایی ودیگریسازی غرب در
گفتار و نوشتار خود مبادرت ورزید.طی این امر ،غرب ازحالتواقعیت خودخارجگشتهو
حاشیهای و استعماری خود که دهههای گذشته در ارتباط با کشورهای

ویژگیهای 

تنها در 

29

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،82بهار(82پیاپی)82

فصلنامه


غیرغربی بهکاربستهبود،تقلیل داده شد.نگارندگان در این پژوهش براساس متونی کهازامام
خمینی دربابغربآوردهمیشود ،سازوکاراین دیگریسازی وبازنمایی را در چارچوب
نظریه پسااستعماری مشخص کرده ومفهوم غرب و مفاهیم مترادف آن در گفتمان سیاسی امام
میکنندودرنهایتاثرگذاریایندیدگاه
خمینیبهمثابهرهبرانقالباسالمیایرانرابررسی 
شکلگیریسیاستخارجیایرانراتشریحمیکنند.
بر 
این مقاله با کاربست نظریه پسااستعماری به بررسی الیههای متعدد گفتمان امام خمینی
میپردازد ونکات به حاشیه راندهشدهاز جمله دیگریسازی غرب درقالب دشمنایران و

رابرجستهودرکانونقرارمیدهد.کاربسترویکرد وروشپسااستعماری میتواندبه

ایرانی 
پژوهشگران به

درکوتبییندقیقتری ازمفهوم«غرب»درگفتمانامام خمینی کمککند.
دنبالپاسخگوییبهاینپرسشهستندکه؛غرببهمثابهدیگریدرگفتمانسیاسیامامخمینی
چگونه بازنمایی شده؟ و این نحوه بازنمایی چه تأثیری بر شکلگیری سیاست خارجی ایران
میدهد که امام خمینی از طریق مکانسیم بازنمایی به ترسیم
داشتهاست؟فرضیه این مقاله نشان  
یکمرزهویتیمیان«ما»یایرانیو«دیگری»غربیپرداختهوازآنطریقبهتولیدتصویریاز
غرب اقدام کرده که واجد دالهایی چون امپریالیست ،استثمارگر ،شیطان ،ظالم ،مستکبر،
طاغوتوظلمتاستوایننحوهبازنماییتاکنوندرعرصهسیاستخارجیجمهوریاسالمی
تداومیافتهاست.
درمطالعاتمربوطبهجنبشهاونهضتهایاسالمی،انقالباسالمیایرانراکهدر8313
میدانند
میالدی (8981ه.ش) رخ داد ،یک انقالب ضدغربی با ماهیت اسالمی-شیعی  
(امیراحمدی وپروین8928،؛ کدی8938 ،؛آکسوورتی8189،؛بوکان 8188،؛دباشی،)8338،
انقالبیکهتالشداشتازمفهومغربواسازیکردهوآنمفهومرابهحاشیهبراند.
چارچوب نظری :بازنمایی و دیگری سازی در مطالعات پسااستعماری
استوارت هال ،فرهنگ را چیزی جز «معناهای مشترک» یا «مجموعه مفاهیم ،تصاویر و
تصورات مشترک» نمیداند(هال)81:8938،؛این دارایی مشترک بنیاد زندگی اجتماعی است.
زیرابرقراریارتباطفقطبهواسطهمعناهایمشترکیاشیوههایبهنسبتهمسانفکرواحساس
برمیخیزد این است که این
امکانپذیر است .اما سوال مهمی که از این تعریف  
درباره جهان  
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«معنا» چگونه تولید و منتشر میشود؟ چکیده پاسخ هال به پرسش از چگونگی تولید و انتشار
معناایناستکهمعناازطریق«بازنمایی»خلقومنتشرمیشود»(هال.)81:8938،معناهاییکه
میکنند.
به واسطه نظام بازنمایی تولید و منتشر میشوند پیوند تنگاتنگی با مناسبات قدرت پیدا  
آنها از طریق مشروعیتبخشی یا مشروعیت زدایی ،در خدمت تحکیم یا تخریب مناسبات
نظریهپردازان متعددی به این امر پرداختند که روالن بارت و میشل فوکو
میگیرند .
قدرت قرار  
پیش قراوالن آنها در این زمینه هستند .همچنین این امر موضوع مطالعات پسااستعماری نیز
غربیها در یک نظام بازنمایی خاص در
هست که طی آن بدین پرداخته میشود.که چگونه  
شرقشناسی » مردمان غیرغربی و غیرخودی را
قالب فعالیتی آکادمیک و شبه علمی به نام « 
دهههای درازدامن
ضعیفتر و فرودستتر محسوب کرده و به استعمار و استثمار آنها در طول  
قطببندیودوانگاریاست،
ویژگیهایگفتمانوایدئولوژی  ،

تاریخیپرداختند.ازمهمترین
ایدئولوژیها،باتفکیکوتمایز«خود»و«دیگری»باغیرسازیو

بهاینصورتکهگفتمانهاو
میکنند.هویت
نسبت دادنویژگیهای(منفی)به«دیگری»«،خود»رابهصورتمثبت تعریف 
و معنای «خود» ،نه امری ذاتی و طبیعی ،بلکه ناشی از تقابلی است که با «دیگری» صورت
میگیرد .چنان که غرب به لحاظ گفتمانی و تاریخی برای اثبات و تعریف خود ،شرق را به

لحاظ فرهنگی و سیاسی ساخت و اختراع کرد«شرق کشف نشد بلکه ساخته شد» (شاهمیری،
.)83:8923
شرقیهاوبهویژهمسلمانانهموارهبهعنوان«دگر»یاغیرخودی
براساسگفتماناستعماری «،
شرقیها
داستانسراییها و متون ادبی غربیان  

سفرنامهها ،

شدهاند .در 
غرب به تصویر کشیده  
سرزمینهای

عقبماندهوموجوداتیشهوانیوخشنونیز

بیبهرهازخرد،
غیرمتمدن ،

وحشی،
شرقیبهعنواننقاط تاریکوناشناختهتعریفشدهاندکهبایدشناسایی ،کشفو کنترلشوند
در مقابل ،غربیها متمدن ،پیشرفته ،مدرن و موجوداتی خردورز معرفی شده و میشوند که
تمدنگستری را بر دوش دارند» (سعید8911 ،؛ میلز8934،؛درودی8939،؛
رسالتِ تاریخیِ  
آریایینیا.)8923،

اسپیواک8323،؛
درمطالعاتفرودستان –بهمثابه بخشیازمطالعاتپسااستعماری-داستانبازنماییازسوی
شرقیها و غیرغربیها روایت میشود.مطالعات پسااستعماری لزوم تأمل بر دانش نوینی را
گوشزد می کند که آفریدهی ایستادگی خالقانه در برابر گفتمانهای استعماری و اعتراض
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بخردانهنسبتبهآنهاستتابدینسانجهانوروایتهایآنرادرسطحیگستردهوازدریچه
ای متفاوت و انتقادی بنگرد و شیوههای خاص تلقی از واقعیت ،فرهنگ ،بازنمایی و دانش را
هدفهای این دسته از مطالعات پسااستعماری «مقاومت ،دگرگونی ،مخالفت،
میکند  .
مطالعه  
سرپیچی و سرانجام پایان دادن به همه شکلهای سلطهبینافرهنگی» است (اشکرافت و دیگران،
.(83:8938
مطالعه و بررسی نحوه بازنمایی غرب در گفتمان امام خمینی نیز در محدوده مطالعات
اینگونه میتوان استدالل کرد
فرودستان است.در این زمینه براساس آموزههای پسااستعماری  
که بازنمایی و «دیگری»سازی در الیههای معناییِ تولید شده در انقالب اسالمی ایران در مورد
کلیشهسازی در فرایند نمایش «دیگری»،

مفهوم غرب صورت گرفته است و در این مسیر 
میکند.
تثبیت 
میسازدودرنهایت 
طبیعی 

میکند،
میدهد،ذاتی 
«تفاوت»راتقلیل 
دریافتهایم ریشه در

معنایی که ما از غرب تا به امروز در جهان پساانقالبی خویش در ایران 
بازنمایی ایدئولوگهای انقالب اسالمی دارد.امامخمینیبا اندیشهورزی و تولید معناهایی در
بابغربشناختورویکردمابهغربراتغییردادهودرمسیرآموزههایایدئولوژیکانقالب
کنشهایحاکمیتی
چارچوبهایشناختیدستزدکه 

اسالمیقراردادوخواهناخواهبهخلق
ودولتینیزدرقالبآنهاشکلگرفتهواجرامیشود.
دقیقتریازمفهوم«غرب»
میتواندبهدرکوتبیین 
کاربسترویکردوروشپسااستعماری 
الیههای متعدد گفتمان وی
میکند تا به بررسی  
در گفتمان امامخمینی یاری رسانده و کمک  
پرداختهونکاتبهحاشیهراندهشده،برجستهشود.

روش پژوهش :تحلیل گفتمان
چارچوبروشیمقالهحاضر،تحلیلگفتمانیارنستوالکالوشانتالموفهاستکهدرکتاب
«هژمونی و راهبرد سوسیالیستی:به سوی سیاست رادیکال دموکراسی»()8328ارائه شد.علت
جهتگیریسیاسیاینرویکردتحلیلیاستکههمخوانیو
انتخابایننوعازتحلیلگفتمان ،
پیوند مهمی در خوانش مطالعات پسااستعماری از گفتمان دارد.گفتمان استعماری که ادوارد
سعید در کتاب شرقشناسی خود آن را تحلیل کرده بود توسط گفتمان پسااستعماری که سعی
داشتبرخیمفهومسازیهاینظریهگفتماناستعماریرابهنقدبکشد،وبهدریافتپیچیدهتری
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از گفتمان برسد.این مدل از تحلیل گفتمانی را میتوان در آثار هومی بابا و گایاتری اسپیواک
فرهنگهایموردتهاجمغرب

مشاهدهکرد.اینافرادتوجهخودشانرابهالیههایعمیقتریاز
دقیقتریازمردمانیداشتندکهبهنوعیغربرادرآثار
معطوفکردندوسعیدرارائهتحلیلی 
خویش مورد بازنمایی قرار داده و از این طریق یک فرآیند مبارزه و مقاومت متنی را در برابر
غربآغازکردند.باکاربستایندریافتِروشی،تحلیلگفتمانبامطالعاتپسااستعماریپیوند
خورده و یک چارچوب روشی بدیع را تحت عنوان «تحلیل گفتمان پسااستعماری» پدید
میآورد که متمرکز بر هویتهای آستانهای و چندپاره از مردمان فراموش شده توسط ساز و

نظریهپردازان کشورهای غیرغربی
کارهای گفتمانی غربی است.این روش در باب سرامدان و  
صورتبندی هویتی«حقیقی» و«اصیل»کردهبودند کاربرد

که دربرابر هویت غربیمبادرتبه
میکند (بروجردی.)88 :8924،
بومیگرایی» یاد  
دارد .چیزی که مهرزاد بروجردی از آن به « 
بومیگراییدرباورهایعمیق چونمقاومتدربرابرفرهنگِغیر،ارجنهادنبههویتاصیلو

راستینقومی خویشوآرزویبازگشتبه سنتفرهنگیآلودهنشدهبومی ریشهدارد(ویلیامز
بومیگراییفهمیده
وکریسمن.)84:8334،گفتمان سیاسیامامخمینینیزدرقالب همینروند 
و تحلیل میشود.بر این اساس با اتخاذ روش تحلیل گفتمان پسااستعماری الیههای عمیق متنی
مفصلبندی وی از غرب

گفتمان امامخمینیدر برابر گفتمان غربی بررسی شده و ساز و کار 
همارزیصورتمیگیرد.
مفصلبندیگفتمانیازطریقمنطق 

تحلیلمیشود.
همارزی
مفصلبندیِگفتمانی،دالهای اصلیبایکدیگردرزنجیره 

برایناساسدرفرآیند
بیمحتواهستند؛یعنیبه
دالهانشانههایی 
میشوند(یورگنسنوفیلیپس)89:8938،؛این 
ترکیب 
همارزی با سایر نشانههایی که آنها را از معنا پُر
بیمعنا بوده واز طریق زنجیره  
خودی خود  
میرسد
میگیرند که به نظر  
میکنند ،ترکیب شده و در مقابل هویتهای منفی دیگری قرار  

همارزی
گفتمانهاازطریقزنجیره 

حسینیزاده)888:8921،؛

تهدیدکنندهآنهاباشند(حقیقتو
میپوشانند.در نظریه گفتمان الکال و موفه ،جامعه بهذات متکثر است و زنجیره
تفاوتها را  
میبخشد.عناصردر
میدهد و به آنها نظم و انسجام  
همارزی این تکثر و تفاوتها را پوشش  
میدهند و در معنایایجادکننده
همارزی ،خصلتهای متفاوت و معناهای رقیب را از دست  
گفتمان منحل میشوند(میلز.)33-32:8934،به همین جهت در بررسی گفتمانی ،گفتمان امام
دیگریسازیغربموردبررسیقرارخواهدگرفت.

خمینی،سازوکارمتنیوگفتمانی
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اصولدیگریکهبدونآنفهمیکگفتمانشدنینیستوبایددراینجابهبررسیآن
پرداخت،مفاهیم"دالمرکزی"و"دالشناور"است.باشناختدالمرکزی،تمامدالهایآن
گفتمان و ارتباط آنها با مدلولهایشان را میتوان درک و فهم کرد .به عنوان مثال :چنانچه
پژوهشیدربابگفتمانانقالباسالمی،جایگاه«ایدئولوژیورهبریامامخمینی»رابهعنوان
دال مرکزی این گفتمان درک نکند ،فهم دیگر نشانههای آن برای وی ناممکن خواهد بود
(حسینیزاده .)821 :8923،دالهای شناور ،نشانههایی هستند که گفتمانهای مختلف تالش

میکنندتابهآنهابهشیوهخاصخودمعناببخشند(حقیقت.)891:8921،وجودفزایندهدالهای

شناوری که فاقد معنای مشخصی هستند به سردرگمی و ابهام میانجامد؛ در این شرایط
گفتمانهایی که بتوانند با جذب این دالها به ابهام و خال معنایی موجود پایان بخشند ،در
قرارمیگیرند؛وامکانهژمونیکشدنآنهافراهممیشود.الکالبه

دسترسعامالناجتماعی 
وسیله مفهوم «قابلیت دسترسی» تبیین میکند که چگونه در طول بحرانها ،بعضی گفتمانها
نسبتبهدیگرانبااستقبالوموفقیتبیشتریروبهرومیشوند.اگربحراناجتماعیبهاندازه
کافیشدیدباشد،بهطوری کهسراسرنظمگفتمانیرامتزلزلسازد،مفهوم«قابلیتدسترس»
کمکمیکندتاپیروزیگفتمانخاصیتضمینپیداکند.بهاعتقادبابیسعید«،امکانپیروزی
یکگفتمان،بهعلتویژگیهایذاتیآننیست؛بلکهصرفاًبهایندلیلاستکهگفتمان،تنها
هنظرمیرسد»(سعید.)21:8913،

ساختمنسجمدردنیاییآشفتهب


پیشینه پژوهش
یتوانبهسهدستهتقسیمکرد-8:آثاریکهبهبررسی
آثارمرتبطباموضوعمقالهحاضررام 
یتوان
یپردازدکهازجملهم 
دهایبهنامغربومواجههجامعهایرانیباآنم 
ابعادگوناگونپدی 
به کتابهای زیر اشاره کرد :کتاب «روشنفکران ایرانی و غرب» ( )8911نوشته مهرزاد
شرقشناسی وارونه به برخورد
بومیگرایی و  
بروجردی ،که رساله دکتری مؤلف است از منظر  
روشنفکران ایرانی با غرب پرداخته و با استفاده از روش تبیینی ،چگونگی و میزان اثرپذیری
یکند .در کتاب « تأملی در
اندیشه سیاسی روشنفکران از میراث و تمدن غرب را واکاوی م 
مدرنیته ایرانی» ( ،)8934علی میرسپاسی ،با روش تحلیلی از طریق واکاوی وقایع تاریخی به
میپردازد ،.مدرنیتهای که در مقایسه با نوع غربی آن از
شکلگیری مدرنیته ایرانی  
بررسی روند  
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تفاوتهای قابل توجهی برخوردار است.فرزین وحدت در کتاب «رویارویی فکری ایرانیان با
فلسفه سیاسی و جامعهشناسی تاریخی است به بحث
آمیزهای از  
مدرنیت» ()8939با روشی که  
میپردازد .این کتاب برای تحلیل فرایند دیالکتیکی
برخورد و رویارویی ایرانیان با غرب  
رویارویی فکری و فرهنگی ایران با مدرنیته ،گفتمانهای اجتماعی-سیاسی گوناگونی را که از
نیمه دوم قرن نوزدهم در آن جا پدیدار شدهاند بررسی کرده و همبستگی آنها را با گفتمان و
یدهد-8.آثاری که در ارتباط با نظریه گفتمان به رشته
شرایط مدرنیت در کانون توجه قرار م 
یتوان از
تحریر در آمده است و عمده آنها ماهیتی نظری و توصیفی دارد که در آن میان م 
مقاالت؛"گفتمانوتحلیلسیاسی"()8939تألیفسیدمحمدعلیحسینزاده،و"نظریهگفتمان
و علوم سیاسی" ( )8923نوشته علی اصغر داوودی و "تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و
روش"( )8929به قلم سید علی اصغر سلطانی نام برد .هدف هر سه این آثار آشناسازی
بهرهگیریازروشتوصیفیاست.
پژوهشگرانودانشجویانبانظریهگفتمانبا 

- 9آثاریکهدررابطهباتبیینابعادگوناگوننظریهپسااستعمارینگارشیافتهاستکهاهم
یتواندسخنبگوید؟»()8328نوشتهگایاتریاسپیواک.دراین
آنهاعبارتنداز«:آیافرودستم 
مقالهکهفاقدروششناسیخاصیاستنویسندهپرسشازشرایطامکانسخنگفتنفرودستان
وبهخصوصزنانفرودستجهانسومیراوجهههمتخودقرارداد.ویدراینمقالهتأکید
یکند که هر چند در متون تولیدی استعماری هیچ یک از فرو دستان ،تاریخی ندارند و
م 
یتوانند صحبت کنند ،اما این زنان فرو دست هستند که بیش از همه در سایه قرار گرفتهاند.
نم 
اسپیواکدراینمقالهبیشازآنکهبهجای زنان جهانسومسخنبگوید،مایلاست تا راهی
برای شنیدنصدای فرودستاناستعمارشده تاریخبیاید.اثربعدی در اینبخش ،کتاب«پوست
سیاه ،صورتک سفید» ( )8338فرانتس فانون فانون است.در این اثر مشهور در حوزه مطالعات
یکند.
اهزدایی را با روش تحلیلی بررسی م 
پسااستعماری؛ نویسنده طرح ایده سیاه بودگی یا سی 
گستره سلطه و

وی تأکید دارد استعمار با تحمیل زبان خود بر مناسبات زندگی انسان بومی ،
تنگترکرد.بدینسانفرهنگو
عرصه حیات فرهنگی اورا 

نظارترابر اووسعتبخشیدهو
دامنه کاربرد زبان خود را در جهان گسترش داد .زبان
ادبیات امپراتوری را رواج داد و  
استعمارگرباگذشتزمانبهبخشیازفرهنگبومیبدلشدودرمقامزبانمعیارقراردادشد.
نحوهبازنماییغربدرگفتارونوشتارامامخمینیبررسینشدهاست.اینمقاله
تابهامروز 
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به دنبال راهی است تا گفتمان امام خمینی را از زاویهای متفاوت کالبد شکافی کند ،و به
گونهای مستند
جنبههای «پنهان» در درون این گفتمان و «عناصر بیگانه– ستیزانه» در آن به  
بپردازد.ایننحوهنگاهازپژوهشهایموجوددراینحوزهازآنجهتمتمایزاستکهدراین
حوزه اغلب آثار بیشتر معطوف به گفتارهای نظریه پردازان انقالب در سطح متنیِ گفتارها و
نرفتهاند (جمشیدی8912 ،؛ کرمی8928،؛
نوشتارهای ایشان است و از توصیف صرف فراتر  
خالقی8912،؛ نصراصفهانی .)...8934،در حالی که این پژوهش با استفاده از روش تحلیل
بهرهگیریازمنطقهمارزیبهتبییناندیشه سیاسی
گفتمانو شیوهبازنماییوبهطورمشخص 
امامخمینیپرداختهاست.دیگروجهتمایزاینمقالهباسایرپژوهشهایانجامشدهبهکارگیری
آموزهها واصولتحلیلیِ مطالعاتپسااستعماری بهعنوانیکی ازشاخههای دانشبین رشته
است .این مطالعات که ریشه در چرخش فرهنگی -زبانیِ فلسفی در اواسط قرن بیستم و در
رویکردپساساختارگراییدارد،سعیدرشناساییمحورهایمقاومتومبارزهبافرهنگمهاجم
دارد.این رویکرد اهتمامبهترسیم افقهای راهگشایی بهمنظورنشاندادن زوایای جدیدی از
گفتمانامامخمینیدارد.


فضای گفتمانی آستانه انقالب
یکی از مفاهیم با اهمیت در گفتمان سیاسی امام خمینی مفهوم غرب است .مفهوم
غربستیزیرابهدلیلدیگریسازیکهازاسالمتوسطگفتمانمسلطغربیوجودداردمیتوان

فصل مشترک تمام گفتمانهای موجود در انقالب دانست .در گفتارها و کنشهای تمامی
هایغربستیزیرامشاهدهکرد.به

اجتماعیحاضردرانقالبمیتوانمولفه

نیروهایسیاسی-
هایراستواسالمگراتامرگبرامپریالیسم

طورنمونهازمرگبرآمریکابینمردموگروه
آمریکا(گرگین)94:8982،دربینگروههایچپومارکسیستیکفضایبیناگفتمانیرا
شکل داده بود که زبان مشترک سوژههای انقالبی بود .عالوه بر این جهتگیریهای
ضدامپریالیستیوضدغربیاینفضایبیناگفتمانیبهتبادلمعانیبازتولیدشدهمیانگروههای
راست و چپ نیز کمک میکرد و هر گروهی از دیگر گروهها یک سری نمادها ،نشانهها
(دالها و مدلولهای آن) و استعارات تازهای را اخذ میکند و به گنجینههای معانی گفتمان

خویشدربارهغربوغربستیزیاضافهمیکند.براینمونهسخنانمعروفمائورهبرانقالب


بازنمایی غرب در گفتمان سیاسی امام خمینی و تداوم اثربخشی آن در سیاست خارجی 111 ...

کمونیستی چین زیرعنوان «امپریالیسم آمریکا ببر کاغذی است» ،بین گروههای چپ رواج
).یکچنینخردهگفتمانهاییازطریقاخذنمادهایاستعارهای

بزاده888:8921،
داشت(ادی 
هاوخردهگفتمانهای


اجتماعیدربینگروه
هایاگفتمانهایسیاسی -

آنتوسطدیگرگروه
ستیزیوامپریالیسمستیزیپیداکردهبود.بهطورمثال


گرایاننیزکاربردغرب

غیرچپواسالم
در بیان اسکندر دُلدُم ،روزنامهنگار ایرانی ،در نقل از شعارها و سخنان دانشجویان انقالبی
اسالمگراکهسفارتآمریکابهمثابهشیطانبزرگرااشغالکردهبودندکاربردیکینمادهای

هایچپمائوئیسترامیتوانبهروشنیمشاهده

استعارهای(ببرکاغذی)رایجدرخردهگفتمان

کرد:
«اگر ما از این ببر کاغذی ،هراسی به دل راه دهیم هیچگاه نباید امیدی به پیروزی علیه
امپریالیسم داشته باشیم .آمریکا فقط یک طبل توی خالی بزرگ است که این را رزمندگان
آمریکامیتواندخنثیشود،اگرایمانمبارزهباامپریالیسم

جهانثابتکردند.هراقدامرذیالنه 

درماتقویتشود»(دلدم.)49-44:8982،
اینفضای گفتمانی ومتعاقب آنآمیزش تخیالتچندگانهدرمقابلهباغرب بهزندگی
روزمره ایرانیاننیزسرایتکردهوهرکسازپیروجوانوخردسالبهدنبالمبارزهباغربو

امپریالیسمبود.بهقولشاعرانقالبیکهدرسال 8982نوشت«:ازکودکپنجسالهگرفتهتا
پیرمرد نود ساله ،پایکوبان و سرودخوانان پیغام ضدغربی و ضدامپریالیستی ما را به گوش
جهانیانرساندهاست»(براهنی.)883:8982،
درعباراتباالسعیشدهتافضایگفتمانیدورانابتدایانقالبوسالهایاولیهآنرادر
فاهیمهمپایهومترادفآنهمانندامپریالیست،غربواستکبارجهانی

رابطهبامفهومغربوم
ترسیم شود .در این فضای گفتمانی بود که گفتمان سیاسی امام خمینی ،به عنوان گفتمان
محوری و مرکزی انقالب اسالمی نقش خود را ایفا میکرد .این گفتمان در نظام معنایی
تعاریوزبانیتازهایدرحیاتسیاسیجامعهایران

جمهوریاسالمیتجلییافتهوفضایاس
پدیدآوردهبودبهگونهایکهدرعرصهسیاستخارجیایرانتاکنونتداومیافتهاست.
انقالبایرانوفضایاستعاریبهوجودآمدهپسازآن،وامداریکمقاومتوتالشمتن

متنگفتاریبسیجگر»بودهاست.ویژگیبسیجکنندهبودنمتندر

محوربودکهبیشتریک«
جدالمتنی– گفتمانیفردایِپیروزیانقالباهمیتبسیاریدارد؛چراکه«انقالباسالمی
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ایران ماحصل شکاف و تعارض بین یک جامعه تودهای و قدرت سیاسی سرکوبگر بود.
ایشکنندهوسستبررویاینجامعهتودهوارسواربود؛اینبدانمعنیاست


قدرتیکهبهگونه
هایبسیجپذیربرخورداراست»

کهجامعهتودهای،ازسطحوسیعیازگروههایانسانیوتوده

(کمالی.)812:8928،بسیجاینتودههادراینجدال،برایگروههایسیاسی–اجتماعیبرآمده
ازفضایانقالبیاهمیتی حیاتی داشت.اینمتن درگرداگردنظمگفتاریامام خمینیشکل
هایفراوانیمیبرد.وفرصتبسیجکنندگی

گرفت؛واززبانغربستیزانهوانقالبیایشانبهره
بیشتریرادربرابردیگرمتنهاازخودبهنمایشگذاشت.گفتمانجمهوریاسالمیازدرون

گفتمانی،گفتمانهایپسازپیروزیانقالببیرونآمد.گفتمانانقالباسالمی

جدالمتنی–
ازطریقتسلطدال«غربزدایی»ودال«امپریالیسمستیزی»درپرتوتعابیرامامخمینیدرتأسیس
نظامجمهوریاسالمیایرانوتثبیتآننقشاساسیداشت.اینگفتمانپایههایزبانقدرت

تازهبعدازانقالبراشکلدادوبهارکانحکومتیودولتیآنجهتداد.غربستیزیو
گیریهاییبود که رفتاروکُنشجمهوریاسالمیایرانرادر

استکبارستیزی از جمله جهت
حرکتهایبینالمللیوداخلیآنتعیینکرد.اینامرماحصلتالشهاییبودکهمفهومغرب

رادرگفتمانخویش«دیگری»سازیکردهوسعیدرواسازیمفهوممسلطشدهآنداشتند.


بازنمایی غرب در گفتمان سیاسی امام خمینی
از مفاهیمی که گفتمان سیاسی امام خمینی بر آن تأکید داشت ،مفهوم «غرب» بود .امام
خمینیدرموضعگیریهایقبلازپیروزیانقالبهمجهتگیری«استعمارستیزی»خویشرا

در برهههای مختلف نشان داده بود .اما از پیروزی انقالب اسالمی ایران به بعد بود که دال
ستیزی،امپریالیسمستیزیو


هایمعناییدیگریچوناستعمار

بهمثابهدالیکهدال
غربستیزی»
« 
استکبارستیزیرادربرمیگیردکهازدالهایمحوریگفتمانایشانشد.گفتمانسیاسیامام

خمینیدرواکنشبهاموراجتماعی(علیالخصوصضدیتباغربوحکومتپهلویبهمثابه

«دیگری») به شدت از گفتمانهای موجود در فضای فکری متأثر بود و معناها ،کلمات و
هارادرآمیزشیایدئولوژیکدرگفتمانخویشبهکارمیبردو

نشانههایگفتمانیآنگفتمان
درهمینآمیزشوجذبتخیالتچندگانهبودکهازسنتگراییبهعملگراییانقالبیرسید

(مهرآئین .)311:8923،امامخمینیدرقالبگفتمانسیاسیخویشرویکردیخاصبهمفهوم

بازنمایی غرب در گفتمان سیاسی امام خمینی و تداوم اثربخشی آن در سیاست خارجی 111 ...

غربداشتهاست.ذهنیتامامخمینیذهنیتیآستانهایاست.یعنیذهنیاستکهدرآستانهو

مرزدوجهانسنتیومدرن(یانظمسنتیومدرن)قراردارد.ایندوگانگیودوشقیبودنرا
میتوان در تمام ابعاد این گفتمان مشاهده کرد .به عنوان مثال شکل نظام سیاسی برآمده از

انقالباسالمیایران،یعنیجمهوریاسالمیخودمویداینذهنیتدوگانهاست.ازسوییواژه
«جمهوری» بر معنای حاکمیت رأی و نظر مردم به عنوان مفهومی مدرن تأکید دارد و واژه
تنایایننظامبرآموزههایاسالمیبهمثابهوجهسنتینظامتأکیددارد.اینامررانیز

«اسالم»براب
میتوانیم در بحث مشروعیت الهی -مردمی و نیز الگوی نوسازی بعد از انقالب که الگویی

تلفیقیبینمولفههایسنتیومدرنبودنیزمشاهدهکنیم.لذاایشاندربرخوردباغرب،استکبار
جهانیوامپریالیسمنیزهمینرویکرددوشقیخویشراداراست.ذهنیتیکهبهمانندیکطیف
درمیاندوجهتیعنیسنتومدرندرنوسانبودوازطرفیدیگرکشاکشبینامرنشانهای

(طبیعت،تن،اسطوره،دینو)...وامرنهادین(فرهنگ،ذهن،عقالنیت،علمو)...بعددیگری
میبخشد.
بهاینبرخوردوتعاملبامفهوم«غرب» 
درگفتمانامامخمینیغرببراساسمنطقهمارزیبامفاهیمواطالقهایمتعددیتوأم

شده است .براساس منطق همارزی در روش گفتمانی الکال و موفه ،در عمل مفصل بندی،
دالهای اصلی با یکدیگر در زنجیره  همارزی ترکیب میشوند .این دالها نشانههایی بی

معناهستندتااینکهازطریقزنجیرههمارزیباسایرنشانههایی


محتوایند؛یعنیبهخودیخودبی
هایمنفیدیگریقرارمیگیرند


شوندودرمقابلهویت

کنندترکیبمی
کهآنهاراازمعناپرمی
کهبهنظرمیرسدتهدیدکنندهآنهاباشند.بهعبارتدیگر دالهایگفتمانیجهتبارمعنایی

توانندقرابتمعناییپیداکردهوزنجیرهای

مشترکیکهدریکگفتمانخاصپیدامیکنند،می

ازمفاهیمهمارزرابهوجودآورند.برطبقهمینروشدراینبخشنیزدالهاییکهدرگفتارو
میپردازند ،بررسی میشود .این
نوشتار امام خمینی به بازنمایی غرب به مثابه یک «دیگری»  
بازنماییرامیتواندرمفاهیمیچونشیطان،دشمنایرانیووابستگیدید.


غرب به مثابه شیطان
در این رابطه امام خمینی بیان میکند« :در این انقالب ،شیطان بزرگ که آمریکاست،
کندوچهبچهشیطانهاییکهدرایرانهستندوچه

شیاطینرابافریاددورخودشجمعمی
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شیطانهاییکهدرخارججمعکردهاستوهیاهوبهراهانداختهاست»(صحیفهامام،ج)849:8
و یا در جای دیگر عنوان میکند« :کدام بت به پایه شیطان بزرگ و بتها و طاغوتهای
مستضعفانجهانرابهسجده خودوستایش خویشفراخوانندو

رسدکههمه 

جهانخوارمی
فرمانبردارخویشدانند؟»(صحیفهامام،ج.)23:81
بندگانآزادخدایتعالیرابنده 

همه
دراینمتونماشاهدترسیمیکفضایگفتمانی«تفاوت»(یاهمان«خود»و«دیگری»)با
غرب(بهخصوصآمریکا،بهمثابهنماداصلیدال«غرب»)هستیم.دراینسهمتنآنچهکهبه
تعددتکرارگشته،بازنماییغربدرهیبتنماد«شیطان»است.خاستگاهاینمفهومرامیتوان
)اینکهدرگفتمانهایمدرنیتهغربی
دردوگفتمان)8:سنتی-مذهبیبهعنواننمادمذهبیو 8
دهههای91و41شمسیفضایفکریاینسالهاجست.

اگرکهدرنظمگفتمانیدهههای 91و«،41غرب»درهیبتموجودیهزارسر،بهقصد
شد،دردهههایبعدییعنیدهههای 81و 31با


مسخوتسخیرایرانیانبهتصویرکشیدهمی
میشود.ابژهبیگانه
ظهوروشکلگیرینهاییگفتمانسیاسیامامخمینی،تبدیلبهنماد«شیطان» 

یعنی«غرب»وبهخصوص«آمریکا»بهموجودیدیوسرشتواهریمنصفتتبدیلشدهبودکه
«روحایرانی»رامسخکردهاست(طاهریوکریمیفرد8938،؛)844ودراصطالحاتیازقبیل
غربزدگی»کهاززبانهرفردیدرفضایانقالبیجاریمیشد،یکیازمدلولهاومعانی
« 
ضمنیآنهمین«مسخشدگی»غربزده،توسط«غرب»بود.نماد«شیطان»کلیداصلیورودبه
جهاننمادینواستعاره »اسطورههایطرد»،درگفتمانامامخمینیبود.شیطانوروحشیطانی

مسخکنندگیانسانوروحانسانیدراغلبفرهنگهایبشریقدمتیبسیاردارد.
مانندابژه 
اسطورهای درگفتمانامامخمینی،ابژه بیگانهیعنی غرب -آمریکارا

این عنصرمذهبی -
جانشینشیطانوروحشیطانیمیکند(موسویحبشیودرودی)88:8938،کهبهقصدمسخ

ریشهدرکهنالگوهای

کردنوتسخیرایرانیوروحآنآمدهاست .هرچندکهنماد«شیطان»
اسطورهایومذهبیفرهنگایرانیداردولیاینمسئلهکه«غرب»درذهنیتدوشقیامامتبدیل

به شیطان شده بود ،ریشه در دهههای  91به بعد دارد .در واقع هراس از غولها ،دیوها ،و
اهریمنهاوشیطاندرگفتمانهایضدغربماقبلازانقالبوتداعیمسخکنندگیایرانیدر

گفتمانضدغربی،درفردایبعدازانقالبوگفتمانانقالباسالمی،درپیکرآمریکا-غرببه
رابهزبانآورد.ویآمریکاراشیطانبزرگواروپارابهترتیبشیطانهای

عنوان«شیطان»

بازنمایی غرب در گفتمان سیاسی امام خمینی و تداوم اثربخشی آن در سیاست خارجی 112 ...

کوچکترازآمریکاتعریفکرد.درواقعدرنظمگفتاریوگفتمانیامامخمینیجهانونظام

بینالمللیدرپرتوهمیننماد«شیطان»استکهبازتعریفمیشود.کاربرددال«شیطان»درزبان

وگفتمانامام،توانایی تولید تصویری از«وضعیت جهان» را بهزبانی سادهبرایافرادایرانی
انقالبیممکنمیسازد.

درفرهنگایرانیازعهدکهن،شیطانیااهریمنبازنماییکننده روحشروبدیومنشأ

اریکیبودهاستوایرانیانبهاقوامدشمنخویشآنرانسبتمیدادند(ادیبزاده:8921،

ت
.)838
در گفتمان سنتی و مذهبی نیز شیطان جایگاه مهمی دارد موجودی رانده شده از سوی
خداونداستکهوظیفهوکارکردتسخیرروحانسانوبردنآنبهسمتشرارتوتاریکیرابه
عهده دارد (طاهری و کریمیفرد .)844 :8938 ،سرمایههای فرهنگی اسطورهای و گفتمان
سنتی -مذهبی در گفتمان امام خمینی هر دو منشأ مهمی در ایجاد یک چنین بازتولیدی از
آمریکا-غرببهعنوانشیطانبودهاست.اماتنهابااینتفاوتکهدال«شیطان»درگفتمانهای
باالبرمدلولهایدیگریداللتکردهاست،اماامامخمینیایندالرادرگفتمانخویشبه

ایمفصلبندیمیکندکهبرمدلولهاییچونغرب،آمریکا،غرب،شوروی،انگستان

گونه
داللتمیپذیرد.

درحقیقتتأکیدوپافشاریامامخمینینیزبرایبازنماییآمریکابهعنوانشیطانبزرگبه
گاهانهازشیطاندرنظاممعناییمذهبیبازمیگردد؛موجودیکهدرروحانسانها

ذهنیتناخودآ
نفوذمیکندوروحآنرامسخوتسخیرمیکند.درتحلیلروانکاوانهنماد«شیطان»رابایدهمان
ابژهمسخکنندگی»درنظرگرفت.ماروینزونیسکاربردنماد«شیطان»رابهعمقبیگانهترسی

«
ایرانیان نسبت میدهد و مینویسد« :بیگانهترسی از طوفان عظیم نفرتی تغذیه میکرد به زبان
کنندهتوسطآیتا...خمینیبیانمیشد.دراینحالت،ایراندرعملتمامیجهان


فصیحوقانع
رادشمنخودمیدانست«.شیطاناصلی»،ایاالتمتحدهآمریکا«،شیطانبزرگ»،اتحادشوروی

شدتتأکیدرژیمآیتا...بربیگانهترسیفلجکننده،نشانه

شیطانهایکوچکتر»...

وهمهی«
درکوجذابیتاینمقولهدرایرانبود(»...زونیس.)928:8911،تعبیرزونیسبهعنوانیک
ا...خمینی،بیانگرهمانذهنیتوتصویراز«آمریکا-غرب»به

روانشناسازتظمگفتاریآیت

عنوان شیطان و روح شیطان بود و امام خمینی این «مسخشدگی» ایرانیان را که در گفتمان
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غربزدگینهفتهبود،درنظمگفتمانیخویشهممعنابا«شیطانزدگی»بازنماییمیکرد.برای

چرامابایداینقدرغربزدهباشیمیاشیطانزده؟...خدایتبارک

نمونهبهاینمتنتوجهکنید«:
وتعالیشراشرارراازسراینکشورکوتاهکند»(صحیفهامام،ج.)838-839:81


غرب به مثابه دشمن خدا و «ما»ی ایرانی
اینمسئلهکه«غرب»و«غربیها»بهدشمنوسایههاییازیکدشمنمفروضدرفرهنگو
گفتمان ایرانی تبدیل شدند ،و متعاقب آن در گفتمان امام خمینی ،به دهههای  91به بعد
بازمیگردد .شکلگیری جنبش ملیگرایی و ملی شدن صنعت نفت و مبارزات سیاسی

کنشگرانه»و«فعال»دربرابرغرب(آمریکا-
ملیگرایانبهرهبریدکترمصدق،اولیناقدام« 

انگلیس)بود.جنبشیکههرچندباکودتای 8998متوقفشد،امادربازسازی«غرب»بهمثابه
«دشمن»بهشدتبرگفتمانهایبعدیخودشتأثیرشگرفیبرجایگذاشت.درواقعازدرون
یکچنینوضعیتیبودکه«غرب»درجایگاهدشمنقرارگرفتودرفضایانقالبیپیروزی
اصلیودرجهییکایرانیانبدلشد.غربیکهدرآمریکا،

انقالباسالمیدرایرانبه«دشمن»
فرانسهوشورویخالصهمیشد.

انگلستان،
احساسسرکوبشدگیکهنیروهایاجتماعیوگفتمانهایدهههای91بهبعدباآنروبرو

شدهبودندوفرهنگمقاومتکهزبانگویایناخودآگاهضدقدرتجامعه ایرانیآنروزگار

ژه قدرت
بود و میل سیاسی سرکوب شده این نیروهای اجتماعی که از یکسو از طرف اب 
(قدرتسیاسیپهلوی)وازسویدیگرازطرفابژه بیگانه(غرب)موردسرکوبقرارگرفته

بود ،به فرهنگ گفتمانی «آمریکا ستیزی» و بازنمایی «آمریکا -غرب» در نقش یک دشمن،
بیگانهدرناخودآگاهضدقدرتجامعه

قدرتوابژه 

دهد.ابژه 


هامی
معناییموجهبرایسوژه
ایرانی هم بازتابکننده «میل سیاسی سرکوب شده» گفتمانهای اجتماعی آن روزگار بوده
است.وفضایانقالبی 83تا 81نیزبهترینزمانوفرصتبرایآشکارشدناینوضعیتبود.
فضاییکهاحساسناخودآگاهومیلسیاسیسرکوبشده اینگفتمانهایاجتماعیازطریق

فرافکنی،ایندوابژهرادرنقش«دشمن» هدفبگیرد.در گفتمانامامخمینی،ایناحساس
ایرانینسبتبهقدرتسرکوبگربه«آمریکا -غرب»وبازتابعینیآنهایعنی

درونیجامعه 
«غرب»فرافکنیشدوازاینطریق«شاه»و«غرب»بهمثابه«دشمن»اصلیظاهرشدند.باسقوط
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دشمنیکهباقیمیماندهمان«غرب»بود،چراکهشاهدرنظاممعنایی

سلطنتونظامپهلویتنها
جامعه ایرانی ،معنا و مفهوم خود را از دست داده بود .در یک چنین شرایطی احساس
شدگیجامعهوخشمونفرتحاصلازایناحساس،نیازجامعهوگفتمانهایانقالبی


سرکوب
رابرایبازتولیدیک«دشمن»ضروریمیساخت.
امامخمینیدرتبیینمفهومغربمیگویند«:ماایالتمتحدهراازایرانبیرونانداختیمتا

حکومتاسالمبرقرارنماییمبیرونانداختندولتآمریکابدینمعنانیستکهشورویجایگزین
آنشود.شعارهایمردممانشاندهندهاینحقیقتاست.آناندرتمامتظاهراتومبارزاتشان
فریادزدندنهشرقی،نهغربیجمهوریاسالمی»(صحیفهامام،ج.)882:88
مشاهدهمیکنیمکهایشانمشکالتایرانوجهاناسالمرابهابرقدرتهابهویژهآمریکا
نسبتمی دهدایشانقدرتاسالمرادرتواناییآندریکپارچهکردنمسلمانانوحفظآناناز

بیعدالتی میداند .رویکرد ایشان با بسیج مستضعف در بیرون راندن ابرقدرتها و سرنگون

کردنرژیمهایکارگزارغربیآغازشد.ایشانامپریالیسمبهویژهامپریالیسمآمریکاواسراییل
رامهمتریندشمنایران،جهاناسالموجهانسوممیداند.


وابستگی به غرب محصول عدم استقالل
امامخمینیبرایتبیینغرببهمثابهدیگریبراستقاللودوریازوابستگیتأکیدمیکند:
«ازهمهاطرافماراوابستهکردند،استقاللدرگروقطعوابستگی فکری وتااین وابستگی
فکریهستدرما،کههمهنظرمانبهایناستکهماهمهچیزمانراازغرببایدبیاوریموهر
یکنیم غربباید این رامعالجهبکند،تااین وابستگی هست،ما
وقتهمکههرعیبی پیدا م 
یتوانیم استقاللپیدا کنیم.بههیچ نحواستقاللی حاصلنمیشودالّااین که ماخودمانرا
نم 
بشناسیمکهماخودمانهمفرهنگداریم؛خودمانهمهمهچیزداریمواحتیاجبهغربدراین
امورنداریم»(صحیفهامام،ج.)882-883:81
دراینمتنامامخمینی«،دالوابستگی»رابرجستهمیکند.وضعیتیکهدرآنفرهنگغربی
درهمه ابعادخودبرکشورضعیف جهانسومی سیطره وهژمونی داردوبهعبارتدیگر «دال

یدهد.در تحلیل گفتماناین متنبه
استقالل»راازبین بردهویا درمعرضخطرنابودی قرارم 
یگرایی درگفتمانامام
ابعادآنومسئله بوم 

رابطه بین دالوابستگی ودالاستقاللدرهمهی 
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یپردازیم .دال «استقالل» یکی از محوریترین عناصر در مرکز گفتمان امام خمینی
خمینی م 
است.دالاستقالل،دالی چندوجهیوچندمعناییاستکهدر اینمتونمعنایتکنولوژیکو
اقتصادی آن مورد توجه است .دال «استقالل ایدئولوژیک» در گفتمان امام خمینی در تقابل
جامعه
یگیرد واین ریشه درفضای متکثرفرهنگی -گفتمانی  
معنایی بادال«وابستگی» قرارم 
ایراندرچنددههاخیروبهخصوصرواجایدههای«وابستگی»دراینفضادارد.
یبافیرابهمثابهصنایعسنتیمیداندکهدرفرآیند
مخملبافیوقال 

امامصنعتهایزربافی،
امربهواسطهاینبهوجودآمدکهفن

غربیشدنروبهاضمحاللونابودیقرارگرفتهاست.این
خردهگفتمانهای ضدغربپیشازانقالب
گفتمانهادرطی فرآیند جذبمفاهیم  

هراسی این 
یگرایی ایدئولوژیک درعرصه
وچهرهای ازبوم 

اسالمی ،بهگفتمانامامخمینی انتقالیافت 
یگرایی ایدئولوژیک درعرصه اقتصادو
اقتصادوصنعترابهنمایش گذاشت .منظورازبوم 
صنعت ،بیتوجهی و یا نادیده گرفتن«عقالنیت اقتصادی» (یعنی مزیت نسبی ومنفعتجویی
اقتصادی) و ارجحیت دادن به «عقالنیت ایدئولوژیک» (منطقی که بر منافع موجود در نظام
معنایی آن ایدئولوژی و گروههای خاص آن تأکید دارد) در سیاست گذاریهای کالن
اقتصادی و صنعتی برای رشد اقتصاد و صنایع داخلی کشور است(منظور کرداری گفتمانی
یگرایی ایدئولوژیک درنظمگفتمانی امامخمینی دوچهرهدارد:یکی
است).درحقیقت بوم 
«برچسب وابستگی» که به دال«وابستگی» معنا ومفهوم بخشیده ودیگری گرایش آرمانی و
دهآلبه«تکنولوژیصددرصدبومی»کهبهدال«استقاللتکنولوژیک»معناومفهومبخشیده
ای 
است .مدلول و معنای دال «وابستگی» در گفتمان سیاسی امام خمینی را بایستی در فرهنگ
گفتمان «برچسب وابستگی» به عنوان جزئی از حیات فرهنگی -گفتمانی دهههای  81و 31
جستوجوکرد.فرهنگ گفتمانی «برچسبوابستگی» یک فرهنگتداومیافته ازگذشتهو
جامعه ایران در چندین دهه
ماحصل تحوالت و تجربههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی  
ده رایج وابستگی نیز دربازتولید وتداوماین
(دهههای  91تا)31ازحیات سیاسی است.وای 

فرهنگگفتمانینقشمهمیداشتهاست.
دهای چند وجهی استو
فرهنگ گفتمانی «برچسبوابستگی» نیز هماننددالوابستگی پدی 
وجهی ازاین فرهنگبهوابستگی سیاسی ووجهی دیگر بهوابستگی اقتصادی وتکنولوژیک
مرتبطاست.بعدازانقالباسالمیاین«فرهنگگفتمانی»بهفرهنگیمسلطدرحیاتفرهنگی-
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گفتمانی جامعه ایران تبدیل شد و پشتوانهای برای نظم گفتار سیاسی سوژههای انقالبی بود.
گفتارهای امامخمینی ،گنجینهای ازاین فرهنگگفتمانی رایج است.درحقیقت ،دروننظم
گفتمانیامامخمینی،دال«وابستگی»یکیازعناصرکلیدیاست.
جامعهای
جامعه وابسته» 
ده فراگیر وابستگی ،کهیک « 
در واقعبعدازانقالباسالمی این ای 
عقیموغیرقابلرشداست،بهگفتمانامامخمینیجهتدادواینگفتمانرابهسمترهاییاز
یگراییایدئولوژیکرهنمونکرد.درپشتاینتأکیدبر
وابستگیوحرکتبهسوییکبوم 
یگرایی ایدئولوژیک» است،گفتمانی کهبه
مسئله مهمهمان«بوم 
دال«استقاللتکنولوژیک»  
شکلیایدئولوژیکسعیدربومیکردنویابومیجلوهدادنتکنولوژیمیکند.درحقیقتبا
یبخشد و بدین ترتیب به
رنگآمیزی تکنولوژی بیگانه ،رنگی از اصالت بومی به آن م 

یپردازد.
حاشیهرانییاطردغرببهمثابهبیگانهم 


تداوم بازنمایی غرب در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
درتجزیهوتحلیلسیاستخارجیجمهوریاسالمیایرانالزماستمنابعهویتیایننظام
راموردتوجهقرارداد.زیراهویتاسالمینظاماستکهمنافعواهدافسیاستخارجیرا
تعیینمیکند.انقالباسالمیهویتجدیدیبهایرانیاندرچارچوبمرزهایایرانیبخشیده،

هویتیکهمبتنیبراسالماست.درواقعگفتمانانقالباسالمیباعثتحولهویتملیوارائه
هویت جدید برپایه ارزشها و باورهای اسالمی برای ایرانیان شده است .رفتار خارجی ایران
براساس هنجارهایی شکل گرفته که مستقیم بر منافع و هویت ایرانی-اسالمی تاکید دارد.
هنجارهایی که نقش محدودکننده برای دولتها بازی کرده و به مثابه معیاری برای رفتار
شود(اکرمینیا.)48:8938،


محسوبمی
در تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسالمی ،میتوان از رویکرد عام کنشگر سیاست
خارجینامبردبهگونهایکهدولتاسالمیبهصورتیککنشگریکپارچهتلقیمیشود
کهسیاستخارجیآنحاصلتصمیمهایکارگزارانیاستکهازطرفآناقداممیکنند.از
اینرو تصمیم گیرندگان خارجی دولتاسالمیبه رغم تفاوتها و تمایزهایشخصیتی،از
ویژگی مشابه و مشترکی برخوردارند در نتیجه اول؛ تصمیمگیرندگان را میتوان به جای
باشد،همینگونهتصمیمگرفته

یکدیگربهکاربردبهطوریکهاگرشخص«الف»بهجای«ب»
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مترادفدولتاسالمیبهکارمیروندزیراازجمله

واقداممیکند.دوم؛اینتصمیمگیرندگان

ویژگیهایروششناختیاساسینظریه«تحلیلسیاستخارجی»مترادفگرفتندولتباتصمیم

گیرندگان رسمی دولت یعنی کسانی است که اقدامات آمرانهاش از هر جهت اقدام دولت
شناختهمیشود.اقدامدولت،اقدامهمانکسانیاستکهبه نامدولتعملمیکنند(دهقانی
فیروزآبادی.)88:8931،پسازوفاتامامخمینیاگرچهدورانهایمختلفیکهنشأتگرفته
ازحوادثگوناگونآنبرههزمانیبودهبرسیاستخارجیایرانسایهافکندهاستامابرخیاز
اصول به عنوان شاخصهایی که ماهیت نظام را تشکیل داده کماکان در بین تمامی
تصمیمگیرندگانتداومیافتهاست.باتوجهبهاینکهقواعدوقوانینگفتمانسیاسیامامخمینیبر

خوانشویژهازاسالمشکلگرفتهکهدرآنامپریالیسمآمریکابزرگتریندشمنایرانوجهان
اسالماست،شاهدتداومروندگفتمانسیاسیایشاندرسیاستخارجیجمهوریاسالمیایران
هستیم.گفتمانیکهدرآنهمچنانغربوایالتمتحدهآمریکابهعنواندیگری،دشمناصلی

نظام جمهوری اسالمی است .این دشمنی معیار اصلی تمایز گفتمان انقالب اسالمی و عامل
اصلیهویتبخشآنازگذشتهتاکنونبودهاست.تقسیمجهانبهداراالسالمودارالکفریکی
ازاصلیتریناصولسیاستخارجیجمهوریاسالمیاست(دهقانیفیروزآبادی)83:8923،
کهتعریفغرببهمثابهدیگریدشمن،درذیلآنقابلتعریفاست.هرجامعهایبراساس
بنیانهای تاریخی خود فعالیت میکند .انقالب اسالمی ایران نیز توانست نشانههایی از تمایز

گفتمانیرابین«خود»و«دیگران»ایجادکند.دراینتمایزگفتمانی«،خود»کشورهایجهان
شود،درحالیکه«دیگری»رابایدانعکاسجهانغربدانست.


اسالمتلقیمی
امامخمینیدرگفتمانسیاسیخودبرارتباطباکشورهایمسلمانبرایتحکیمملتهای
اسالمیو بهحاشیهرانیغرب تأکیدوافر داشتند تاازاینرهگذرقدرتمعنویاسالمیدر
المللیبهمنصهظهوربرسدوذخایرومنابعاسالمیشکوفاشودودرنتیجهملتهای


عرصهبین
مسلمانمجبوربهخضوعدرمقابلبیگانگاننشوند(صحیفهنور،ج.)883:81ایشانمعتقدبودند
المیمیتواندگامیعمدهدرراستایحضورمسلمانان

تفاهموارتباطصحیحمیانکشورهایاس
گیریبینالمللی،مبارزهباظلمواستکبارجهانیتلقیشود(صحیفهنور،

درعرصههایتصمیم

ج.)29:8یکیازبنیادیتریناصولسیاستخارجیایراندرحالحاضر،مقابلهباحضورو
نفوذآمریکادرمحیطپیرامونیجمهوریاسالمیایرانازطریقتأثیرگذاریبرسیاستخارجی
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کشورهایهمسایهوازبینبردنبهانههایموجودبااستفادهازسازوکارهایدویاچندجانبه
است(اکرمینیا.)88:8938،
جهانبینیامامخمینیمبنیبرجنگبینمستضعفانومستکبراناست.ازدیدامامخمینی

جهانصحنهنبردهموارهدوجبههحقوباطلبودهاستدراینرهاوردجبههاستکبارهمواره
میکوشدتاباسستکردنبنیادهایاعتقادیمردمجهانآنانرابهزیرسلطهخوددرآورداما

پیروزیپایانیباجبههمستضعفاناستوخداوندوعدهدادهکهآنانراوارثانخوددرروی
زمینقراردهد(رضاییپناه.)81:8934،
ایشانمیگویند«:خداوندتعالیبرمامنتنهادورژیماستکباررابادستتوانایخودکه

قدرتمستضعفیناستدرهمپیچیدوملتعظیمماراائمهوپیشوایمستضعفانکرد»(صحیفه
امام،ج«.)488:3بایدایننهضتدرتمامعالمگستردهشودتاایرانمبدأونقطهاولوالگوبرای
همه ملتهای مستضعف(است)....امامت حق مستضعفان است ،وراثت از مستضعفان است؛
مستکبرانغاصبندبایدازمیدانخارجشوند»(صحیفهامام،ج.)838:1
ایبههمپیوستهازتعاملها،تقابلها،همگراییهاو


اندیشهامامخمینیاستواربرمجموعه
واگراییها ،بر پایه اصول اسالم انقالبی و ایستارهای انقالب اسالمی بود .ساختارشکنی و
هایرقیبوهمآورددرونیوبیرونیدرشمارعواملجذابوبرتری

شالودهشکنیگفتمان

بخش این گفتمان است .گفتمان سیاست خارجی بنیانگذار انقالب ،استوار به خودآگاهی
مستضعفاندرنبردبامستکبرانجهان بود(Dorraj&Dodson

.)12:8113،اینایدئولوژیکه

رهاوردخوانشویژهایازشریعتاسالمبودبهدگرسازیوخصومتسازیبانظاماستکباربه

رهبریآمریکامنجرشدکهپسازوفاتایشاننیزادامهداشتتاجاییکهمقاممعظمرهبری
نیزازبدومسئولیتبااتکابهتجارباجرایی،بصیرتواشرافنسبتبهحوزهسیاستخارجی،
باارائهتدابیروراهکارهایاساسیمردمومسئوالنرادراتخاذسیاستخارجیپویاواثربخش
راهنماییکردند.ایشانمیگویند«:غرببهویژهپسازسردمداریآمریکا،باستمهایآشکار

ورفتارهایبیمنطقواستکباروغروربیحدوحصر،درجهاناسالمبهیکضدّارزشتبدیل

همچنینبیانمیکنند«:غرببهعنوانیکطرف

شدهاست»(آیتا...خامنهای.)8928/2/81،
برایجمهوریاسالمیمطرحاست؛مشروطبراینکهغرببهمعنایآمریکانباشد» (آیتا...

خامنهای.)8913/8/9،همانگونهکهازمنظرامامخمینیغربمهمچالشفرهنگی،تمدنیو

111

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،82بهار(82پیاپی)82

فصلنامه


سیاسی-اجتماعی دنیای ایران اسالمی بود در زمان رهبری آیت ا ...خامنه ای نیز غرب
نیرومندترینعنصریاستکهحیاتمعاصرایرانیانراتحتتأثیرقراردادهومیتوانادعاکرد
کهکماکانمهمترینمسئلهفکری-فرهنگیدرایرانمعاصراستموضوعیکهسیاستخارجی
جمهوریاسالمیرانیزمتأثرکردهاست.انقالباسالمیازماهیتعقیدتیوفرهنگیبرخوردار
استواینماهیتضمنهویتبخشیبهنظامسیاسیداخلی؛سیاستخارجیکشورراتحت
تأثیرقراردادهاست.سیاستخارجیجمهوریاسالمیتحتتأثیرایدئولوژیوجهانبینیامام
خمینیشکلگرفتهبنابراینغربجایگاهمنافعمادیوغیرمادیرادرآنمشخصمیکند.

ازدیگرمفاهیماصلیکهباذاتسیاستخارجیجمهوریاسالمیایرانپیوندیافته«تئوری
صدور انقالب» است .سیاست صدور انقالب اسالمی یکی از اجزای گفتمان انقالب تلقی
میشود کهازاندیشهامامخمینینشأتگرفتهوتاکنوندرسیاستخارجیتداومیافتهاست.

ماکهمیگوییممیخواهیمانقالبمانراصادر

امامخمینیدررابطهباصدورانقالبمیگوید«:

تبلیغاتگستردهای

خواهیمباتبلیغباشد.مامیخواهیم

کنیم،نمیخواهیمبا شمشیرباشدبلکهمی
میکنند،باتبلیغاتصحیحخنثیکنیم،وبگوییمکه
راکهکمونیستهاودیگرانبرضداسالم 
اسالم همه چیز دارد .اسالم مثل مسیحیت کنونی نیست(».صحیفه امام،ج .)18 :82و در جای
دیگر بیان میکند« :ما از اول گفتیم میخواهیم انقالبمان را صادر کنیم .صدور انقالب به
لشکرکشی نیست ،بلکه میخواهیم حرفمان را به دنیا برسانیم که یکی از آن مراکز ،وزارت
امورخارجهاستکهبایدمسائلایران واسالموگرفتاریهاییکهایرانازشرقوغربداشته
است،به دنیابرساندوبهدنیابگویدکهمیخواهیماینگونهعمل کنیم»(صحیفهامام،ج:83
تواندربرخیازسخنانآیتاهللخامنهایمشاهدهکرد؛«یک

.)484تداومهمینروندرامی
دیگرازنقاطروشنخطامام،جهانیبودننهضتاست.امامنهضتراجهانیمیدانست

نقطه

هایمسلمان،بلکهغیرمسلمانمعرفیمیکرد.امامازاینابائی

واینانقالبرامتعلقبههمه 
ملت

نداشت .این غیر از دخالت در امور کشورهاست ،که ما نمیکنیم؛ این غیر از صادر کردن
انقالب به سبک استعمارگران دیروز است ،که ما این کار را نمیکنیم ،اهلش نیستیم؛ این
معنایشایناستکهبویخوشاینپدیدهرحمانیبایددردنیاپراکندهشود،ملتهابفهمندکه

وظیفهشان چیست ،ملتهای مسلمان بدانند که هویتشان چگونه است و کجاست» (آیت ا...

خامنهای«.)23/9/84،اینتفکّرکهتفکّربسیجىاستوامامبزرگوارمااینرادرایراناسالمى
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خلقکرد،اینصادرشده.بارهاگفتیم،مفاهیمانقالبومفاهیماسالم،مثلعطرگلهاىبهارى

است؛ هیچ کسى نمیتواند جلوى آن را بگیرد؛ پخش میشود  ...و االن شما در کشورهاى
گوناگونىمالحظهکنید؛اینتفکّرداردفعّالیتمیکند(»...آیتا...خامنهای.)8939/3/3،
ازمنظرامامخمینیبراساسهنجارهایموجوددرمتونمذهبیتشیع،واحدتحلیلنهدولت
سرزمینیبلکهامتاسالمیاستکه درفراسویمرزهایایجادشدهتوسطاستعمارقراردارد
مستضعفانومظلومانجهاننیزدراینواحدمعنامییابندکهبایدبهکمکآنهاشتافت.ازهمین

روسیاستخارجیجمهوریاسالمیبایددرخدمتاهدافامتاسالمیبودهومنافعآنهارا
در اولویت قرار دهد (قهرمان پور .)41 :8929 ،عدالت جویی یکی از ارزشهای فرهنگ
اسالمیاستکهبهیکاصلدرسیاستخارجیجمهوریاسالمیایرانتبدیلشدهوبازتاب
آن را میتوان در تأکید حمایت از مسلمانان جهان یا حمایت از جنبشهای عدالت خواه و
آزادیبخشهمانندانتفاضهمردمفلسطینمالحظهکرد.همچنینقاعدهنفیسبیلکههرگونه
سلطهرابهنظاماسالمیردمیکند(اکرمی)48:8938،موضوعیبرگرفتهازاندیشهامامخمینی

استکهدرسیاستخارجیجمهوریاسالمیایرانظهوریافتهاست.مثالحمایتهایایراناز

فلسطینودشمنیبااسرائیلکهازاصلیتریناهدافسیاستخارجیجمهوریاسالمیاست
درقالبقاعدهنفیسبیلقابلتحلیلاستچراکهبهزعمرهبرانقالباگرموضوعفلسطینحل
نشودکشورهایاسالمیبرایهمیشهزیرسلطهنامیمونمستکبرانقرارخواهندگرفت.ایشاندر
همینرابطهبیانمیکنند«:بانابودیرژیمصهیونیستی،امتاسالمیوحدتوعزت خود رابه
دست خواهد آورد .مشکل رژیم صهیونیستی ،عدم مشروعیت است و رژیمی که بر پایه باطل
تشکیل شده باشد ،به توفیق الهی و با همت ملتهای مسلمان ،بهقطع نابود خواهد شد و از بین
خواهدرفت(»..آیتا...خامنهای.)31/19/88،
درطراحیواجرایسیاستخارجیاصولعزت،حکمتومصلحتازجملهآموزههای
سیاستخارجیجمهوریاسالمیاستکههموارهموردتأکیدامامومقاممعظمرهبریبوده
است.رهبریدرمقاطعگوناگونبرایناصولتأکیدداشتهاند.دراینزمینهبیانمیکنند«:این

کهگفتیمعزت،حکمت،مصلحت؛حکمتایناستکهشمابتوانیدمواضعطرفمقابلرا
حکیمانهبهمواضعخودتاننزدیککنید.مصلحت،حکمتوعزتمکملهمهستندبایددر
جهتمصالحملیباشندودردرجهاولبایدباحفظعزتملیوعزتهویتیهمراهباشد»(
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آیتا...خامنهای.)8911/4/82،


نتیجه گیری
درشرایطیکهگفتمانمسلطغربی(آمریکایی)پروژهاسالمهراسیرابرایتداومهژمونی
خوددرنظامبینالمللیطراحیکردگفتمانانقالباسالمیبهرهبریامامخمینیاعتبارزدایی
از دالها ،مفاهیم ،معانی و نشانههای ساخته شده توسط این گفتمان و به چالش کشیدن
مشروعیتآننزدافکارعمومیجهانراازطریقبازنماییایالتمتحدهآمریکادرقالبدیگری
ودشمندردستورکارخودقرارداد.
در این پژوهش تالش شد تا باتمرکز بر متون گفتاری و نوشتاری امام خمینی به عنوان
نظریهپردازورهبرانقالبچگونگیغیریتسازیغرب(کهروندآنبهطورمحسوسازدو

دههپیشازپیروزیانقالبآغازوباتحققآنبهاوجرسید)درقالبنظریهپسااستعماریوبا
روشتحلیلگفتمانتبیینشود.
امامخمینیبهعنوانایدئولوگانقالباسالمی،درجایجایمتونگفتمانیخویش،غرب
سازیکردهاست.ایشاندرفراینددیگریسازیغربازسازوکارهایمتعددیدر


رادیگری
بازنماییخودبهرهبردهوسعیداشتتابابهرهگیریازعناصرسنتی،مذهبی،اسطورهایوحتی
مدرنبهارتقایگفتمانیخودومتعاقبآنگستردهسازیچترگفتمانیانقالباسالمیبپردازد.
گفتمانامامخمینیدرایندیگریسازیباهویتیآستانهایهموارهبینمفاهیمومعناهایسنتی

ومدرندررفتوآمدبودوسعیداشتازاینطریقدرفضایاستعاریبهوجودآمدهدر
فردای انقالب ،خودِ ایرانی را از دیگریِ غربی متمایز سازد .و به جهت این که در جایگاه
راهبریوجهتدهیبهنظامسیاسیبرآمدهازانقالبقرارداشتتأثیراتگستردهایبررفتارو

ماهیتضدغربیحکومتجمهوریاسالمیایرانگذارد.
امامخمینیبارهبرییکانقالباسالمیباماهیتضدغربی،بهتعمیقوگسترشهمهجانبه
فهومسازی بهوسیله امام ،یعنی به کاربردن مفاهیم
این غیریتسازی و بازنمایی کمک کرد .م 
اسالمیبرایتوصیفدشمنیادیگریرامیتواندرچارچوبپیوند میان«نمایشدیگری» و

بازنمایی درگفتمان پسااستعماری تحلیلکرد .از دید این مطالعات ،بازنمایی در فرایند نمایش
میسازدودر نهایتتثبیت میکند.
کند،طبیعی 

دهد،ذاتی 
می

راتقلیل 
می

«دیگری»« ،تفاوتها» 
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امامخمینیدرواقعبااستفادهازمفاهیمقرآنی،ازجملهاستکباروشیطانبزرگبرایتوصیف
آمریکا ،تمامی این مراحل را عملیاتی میسازد .در همین چارچوب ،استفاده امام خمینی از
میدهدکهایشانمفاهیمخاصخودراکهدرچارچوب
مفاهیممحرومانومستضعفاننشان  
میگیرد.
گفتماناوستبهکار 
با ظهور انقالب اسالمی ایران و شکلگیری گفتمان «تسلیم ناپذیری» ،احساس نا امنی
خودآگاهانهوناخودآگاهانهدرخویشتنایرانیانانقالبیومسلمانانجهان،اینابژهناامنیبادال
امنیتدرهستهمرکزیگفتمانسیاسیاماموبهتبعآنانقالباسالمیپیوند خوردوبهدال
امنیتمعناومفهومدادوبههمیندلیل نیزکارکردگفتمانیضدیتبااستکباربه عنوانیک
کردارزبانیوگفتمانی،کارکردی«وحشتزدا»و«امنیت زا»داشت.درهمینراستابودکه
غرب -آمریکا به نماد «سیاهی و تاریکی» در برابر «خود» ایرانی (مسلمان /انقالبی) و «خود»
مسلمانسایرکشورهایجهاناسالمبازنماییشدوهمینرونددرسیاستخارجیجمهوری
اسالمیتداومیافت.باگذشتچهاردههازانقالباسالمی،غربوبهویژهایالتمتحدهبا
توجهبهتحوالتعمدهایکهدرجغرافیایسیاسیجهانومنطقهبهوقوعپیوسته،درگفتمان
خوداسالمهراسیومعرفیایرانبهعنوانمحورشرارت(دیگریدشمن)رابرجستهساختهتادر
سایهآناقداماتسیطرهطلبانهخودرابهبهانهمقابلهبابنیادگراییاسالمیتداومببخشد.واز
سویدیگر،با توجه به این که سیاستخارجیایران بیشاز هرچیزاز گفتمانسیاسیامام
خمینیبهعنوانرهبرفرهمندانقالباسالمیمتأثراستپسازوفاتایشاننیزشاهدتداوم
رونددیگریپنداریآمریکادرعرصهسیاستخارجیهستیم.
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منابع
الف -فارسی
بندیگفتماناسالمیدرروابطبینالملل،تهران:دانشگاهامام


صورت
 آجیلی،هادی،)8923(،صادق.
آریایینیا،مسعود،)8923(،درآمدیبرعلومانسانیانتقادی(مجموعهمقاالت)،تهران:پژوهشکده

مطالعاتفرهنگیواجتماعیوزارتعلوم.
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راهبردهایسیاستخارجیجمهوریاسالمیایراندردستیابی
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شماره.82

حقیقت ،سیدصادق و حسینی زاده سیدمحمدعلی  ،)8931( ،گفتمان در عباس منوچهری ودیگران،رهیافتوروشدرعلومسیاسی،تهران:سمت.
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چشماندازها (با تاکید بر بازشناسی رویکردهای متفاوت)» ،فصلنامه جستارهای سیاسی
وارونهسازی  

معاصر،شماره.88
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-سعید،ادوارد ،)8911(،
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 کمالی،مسعود،)8928(،جامعهمدنی،دولتونوسازیدرایرانمعاصر ،ترجمهکمالپوالدی،تهران:مرکزبازشناسیاسالموایران.
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