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 1منش ايمان عرفان

 چكيده 

شناسیدرراستایمقاصدامپریالیسم،بهتحکیموسلطۀتمدنغربکمکفراوانیکردهاست.شرق

تنهازداییازشرق)بهمعنایاخصاسالم(بودهاست.ایناغراضنهزداییوتمدنهدفاصلیهویت

سیاسی ابعاد معرفتی-در ابعاد در بلکه نظریه-اقتصادی، از برخی مثال، )برای علومدانشی های

مقالۀپیش ازسویغربدنبالشدهاست. دهدچگونهدرگفتمانسیدحسنرونشانمیاجتماعی(

ساخت نوعی انگارهنصراهلل، و شرقزدایی از توجهزدایی و تمایزاتهویتتمدنیشناسی به دادن

فتماناستعماری(منظور،ازروشتحلیلگفتمان)باتأکیدبرتحلیلگاسالمیپیگیریشدهاست.بدین

روشنمونه و میان در کامل شد.358گیری استفاده نصراهلل بیاناتسیدحسن از الکترونیکی سند

ونتایجدردوازدهمحورصورتیافته ها 1بندیشدند: وجوهسازندۀهویت، عواملتهدیدکنندۀ2. .

 وارونه8هویت، . خنثی4سازیهویتیتوسطاستعمارگران، سازیهویتیت. اسالمی، .5وسطجبهۀ

 فرهنگاسالمی، ابعاد 6ماهیتو انقالباسالمیایران، اهمیتوجایگاه گفتمانآینده7. شناسانۀ.

 3آخرالزمانی، رویاروییتمدنیحقوباطل، ابعادومصادیقپروژه9. . .11هایدشمنچندوجهی،

کنندۀتمدنیوفرهنگیاسالم،ت.عواملومصادیقتقوی11ابعادومصادیقوضعیتواقعیدشمنان،

.گفتمانفقهی.12

سیدحسننصراهلل،های کليدی:  واژه حقوباطل، تمدنوفرهنگ، تحلیلگفتمان، اسالم، استعمار،

شناسی،غرب،هویت.شرق
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 . مقدمه و بيان مسئله0

یوهمدرشناسیوبرآمدنتمدناسالمی،همدرابعادمعرفتزداییازشرقمیانضرورتانگاره

رابطه غیرمعرفتی، یکتمدنابعاد معرفتی ارکان از اجتماعی علوم است. تنگاتنگبرقرار ای

شناسانۀآنتمدناقترانوسازگاریدارد.درشناسانهوانسانرودکهبامبانیهستیشمارمیبه

هم توجه چنینروابطی، شبکهتفسیر مقولۀ چند به قدرت،ایزمان شاملهویت، وشده علم

می پیچیده سطحی به ساده سطحی از را سیری که است اهمیت حائز اینتمدن در سازد.

آید،اینبندیاگرازنقشوارتباطعلوماجتماعیباتمدنمدرنغربسخنبهمیانمیصورت

کنند.ایناتصاالتبهایدۀاندودرراستایاهدافآنعملمیعلومازبطنآنتمدنزاییدهشده

شناسیجامعه-تمدن» می« )عرفانمربوط شوند مقوله1411منش، روابط بعد، سطور در های(.

شناسی)منبعثازعلوماجتماعی(ارائهخواهدشد.مذکورباموضوعتمدنوشرق

ایازخصوصیاتومشخصاتاجتماعی،فرهنگی،روانی،فلسفی،هویتاجتماعیمجموعه

کندوآنرادریکریگانگییاتشابهاعضایآنداللتمیزیستیوتاریخیهمسانیاستکهب

سازدهامتمایزمیقبولوآگاهانهازسایرگروهطورمشخص،قابلظرفزمانیومکانیمعین،به

 1831)جنکینز، همچنینهویتفرهنگیبهمعنایپایبندیبهآدابورسوم،سنت22: و(. ها

شودوهمایکههمبهغرورملیمنجرمیگونهاست؛بههایگذشتۀرایجونوینجامعهارزش

 )اریکسون، است برخوردار استقالل از 1937فرد و11-24: زبانی تاریخی، عوامل .)

هاسببشناختیدرساختنهویتفرهنگینقشدارندونقصیانبودتناسبدرمیانآنروان

(.1861:5شود)آنتادیوپ،بحرانفرهنگیواجتماعیمی

فرهنگبازمی مسئلۀ به بیشتر هویت دربارۀ مهم سؤاالت سطحامروزه در هویت گردد.

هاییاجتماعیاجتماعیمبتنیبرنوعیتمایزمیانماوآناناست.بنایهویتدرونچارچوب

کنند.هویتوضعیتیمیانخودهویتی)تصویرماگیردکهوضعیتعواملرامشخصمیقرارمی

همۀجوامعتوانیکسانیبرایتعیینازخودمان(ودیگ رهویتی)نقشوسهمدیگران(است.

هادرنظامروابطیهویتندارند؛زیراقدرتتعیینهویتبهوضعیتیبستگیداردکهجماعت

آن میکه پیوند یکدیگر به را میها اشغال دهد، )کوش، 1897کنند به141-151: طورکلی(.

هارادرونیگیرد.فردباقرارگرفتندرمتنجامعهارزشمیتمایالتانساندرونجامعهشکل
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ارزشمی و ایستارها جامعه، سازمان در ریشه اجتماعی پسنظم )چلپی،کند. دارد آن های

(.1895:24زماندارند)چلپی،طورهمهادوبعدعینیوذهنیرابه(وارزش1895:11

بهمیانهویتوقدرتپیوندتنگاتنگیوجودد ویژهآنهنگامکهمنشأقدرتوجهیارد؛

معرفت-سیاسی موضع اگر باشد. حقایدئولوژیکداشته اجتماعی-شناسانۀ علوم در که باطل

شودکههویت(مطمحنظرقرارگیرد،آشکارمی1411منش،متعارفغربغایباست)عرفان

مترادفباهویتبرحقنیست.یکیازرسانه هایاجتماعیوتمدنیواقعیتایوغالبالزاماً

حزب گفتمان دو مبارزۀ جهان، بر حزبحاکم و کنونیاهلل تحوالت در که است الشیطان

شود.اینجاشکافیمیانترتیب،جبهۀمقاومتاسالمیوجبهۀاستکبارصهیونیستیراشاملمیبه

رکزبرجوامعاسالمی(جوامعغربی)بهمعنایمصطلح(ونمایندگانشانباجهانغیرغربی)باتم

گونگیدرگیریوپیامدهایاینشکافبرمدارنوعیگفتمانگیری،جهتشود.شکلهویدامی

دهد،بلکهنظاممعرفتیوالشعاعقرارمیتنهانظامسیاسیواقتصادیراتحتحرکتاستکهنه

سازد.دانشیرانیزمتأثرمی

سرمایهبه پیروزمندی نوعی طورکلی، بهداری عمومی، گفتمان در آمریکاعمیق در ویژه

هیچچیزبرایامیدبستنجزبهسرمایه اینباورکهما داریلیبرالنداریم،تحکیمیافتهاست.

جزمبه از یکی صورت )کالینیکوس، است درآمده کنونی 1897های پارتا551: باور به .)

محلیاروپاآنرابهتاریخجهانی،اگریکپویۀبزرگوجودداشتهباشدکهاندیشۀ1چاترجی

بدلکردهباشد،پویۀسرمایهاستکهدردامنۀسرزمینیخود،جهانیوهمگانیاست.روایت

می استکه نسلسرمایه جنگ، خشونتتجارت، داستانتواند به را استعمار و غلبه کشی،

مدرن توسعه، انسازیوآزادیهمگانیوجهانپیشرفت، بدلکند. انهدامگستر باشتسرمایه

پیش را حفظسنتفرضمیجوامع بر تأکیدخاصجوامع مقابل، در هایشانشکلیازگیرد.

(.286و2121:285کند)چاترجی،مقاومتراایجادمی

دانشیمی معرفتیو ژاندروجه اجتماعیبود. توانشاهدتأثیراتثانویوضمنیعلوم

هایاجتماعیانتظارشکلیکدانشانباشتیداشت؛زنظریهتواناگویدنمیمی2کلودپاسرون
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1. P.Chatteerjee 
2. J.C. Passeron 
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نظری که علوم این ثبت-زیرا را معین بستر یک به مربوط تاریخی جریان هستند، تجربی

درحالیمی بیکنند؛ مشکالتجدیدیرا  هاوقفهبرایآنکهجریانپیوستهدرحرکتتمدن،

میبه وجود )کرکوف، 1892آورد پد185: شناخت بهیده(. اجتماعی مکانیهای شدهغایت

دادهشده)کنترل میترین تجربی( زمینههای منابعی چشمتوانند وفق و شده نظرای در انداز

نقشهگرفته در را شده )کرکوف، بیابند 1892هایجهانی نظریه141: پسدر هایاجتماعی(.

:1892طلبمستتراست)کرکوف،شناسیمبتنیبرفهمانسانمنفعترایج،نوعیهژمونیانسان

است.1دانشدراندیشۀمیشلفوکو-(.اینموضوعتقریباًمعادلباسویۀقدرت144

همۀاندیشمنداناجتماعیآمریکاییباوردارندکهانسان وبیشقدرتدارندتاهاکمتقریباً

جامعه 1891اینیکبسازند)سیدمن، بخشعمده156: عی)اروپاییوایازمتفکراناجتما(.

اندتامعلومکنندکدامعواملاجتماعیتأثیرگذارندوشیوۀزندگیانسانیآمریکایی(تالشکرده

کنندکهغربرادرمرکزماجراواجتماعیامروزرادرککنند.درنتیجهداستانیراحکایتمی

می غیرغربیقرار و خردهدهند بازیکنان یا تماشاچیان به را تاها در تقلیلپا بشر ریخجهانی

بهدهند.دراینصورتمی مانده،ابتدایی،ایستاوصورتجوامععقببندی،جوامعغیرغربیرا

برساخته بهابزاریبرایشرقاقتدارگرا شناسییاتقابلمیانآنچهغرباندوعلوماجتماعیرا

(.هموارهما856-1891:854اند)سیدمن،برتروشرقفرودستتلقیشدهاست،تبدیلکرده

ازمنظریادیدگاهیخاصمی شناسیم؛برایمثال،ممکناستیکدیدگاهبههویتجهانرا

بهبازنمایی دانشتنها برایناساس، داشتهباشد. اشاره تمدنی)مانندغربیوشرقی( ملییا

(.861و1891:853سازد)سیدمن،پردازد،بلکهآنرامیواقعیتنمی

معطوفبه2ندیآشیسنا نخست، استعمارگریتمایزقائلاست: میاندوگونۀمتفاوتاز

هویت اذهان، اشغال فتحو به دوم، و بود فرهنگفتحفیزیکیکشورها و مربوطاست.ها ها

آورموعودتمدنبرایدنیایهاییبودندکهادعاداشتندامپریالیسمپیامپیشگامانگونۀدوم،لیبرال

تغییردهند)گاندی،هاتالشکردندتااولویتآننامتمدناست. هایفرهنگیجوامعهدفرا

1833:29.)
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1. M. Foucault 

2. A. Nandy 
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نمی مقاومترا معنایابی اجازۀ امپریالیسم بر حاکم سازوکارهایگفتمان با را آن و دهد

کندتاآنراازمیداندالومدلولمطرودسازد.برگوناگونیدرگیرانسدادمعنایگفتمانیمی

هنریمینهمین نامیبراینظمکهنجهان1اساس، مگر تمدنهیچنیست، معتقداستکه

گسترده تحتانواع را خود پیوسته اما است، منحلشده تأثیرهایآریاییکه و نفوذها ایاز

هایسیاسیفاقدعبارتدیگر،نظام(.به1897:148بخشد)کالینیکوس،کنندهازنوسامانمیحل

مشر معقول مشروعیتاصول از نمایشروشنی داشتن به تظاهر غربی(، نظرگاه )در وعیت

ساموئلهانتینگتونسیاسیمی رژیمآن2کنندکه را هایمحافظمیها :1963نامد)هانتینگتون،

می38-73 آشکار اینجا غیرغربی(. جماعتیاز اگر که ساختنتمدنسخنشود یا احیا از ها

شدگیگفتمانیاست.رانند،نوعیواکنشبهحذفمی

تالش خودتاکنون تفکر با رویارویی برای که-هایی گرفته صورت غربی تمدن مدار

مهدویامامخمینی-هاظهورانقالباسالمیایرانبودهاست.درگفتمانحسینیترینآنعظیم

حق دوگانۀ به نزاع محلتقریر معادالتبراساسدالمرکزیباطلبازمی-)ره(، همۀ تا گردد

پیروزیکاملحزب نشانقرارگرفتنسنتالهیبر اینگفتمان گیرد. سامان دنیا دهندۀاهللدر

شناسیاصالتتمدنمنبعثازتراثانبیایالهیودینخاتماست؛بنابرایناگرغرببرایشرق

کردنتالشیمذبوحانهکردهاست،اکنوننمایندگاناحیایتمدناسالمی)مهدوی(ضمندنبال

بهاهد متعالی، انگارهاف واسازی شرقدنبال مقالههای این مبنا، همین بر هستند. نیز شناسی

)دبیرکلحزب نصراهلل سیدحسن راگفتمان مذکور مسئلۀ استتا انتخابکرده را لبنان( اهلل

براساسمشیتحلیلگفتمانینشاندهد.

 ها . اهداف و پرسش2

تمایز تحلیل و واکاوی پژوهش، این انگارههدف و اسالمی تمدن هویت ازات زدایی

گراندرگفتمانسیدحسننصراهللاست.عنوانپروژۀمستمراستعمارگرانوسلطهشناسیبهشرق

عبارتپرسش مقاله این های از: نصراهلل1اند سیدحسن گفتمان در تمایزاتهویتتمدنی .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. H. Maine 

2. S.P. Huntington 
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فتمانسیدحسننصراهللپروژۀ.درگ2شود؟بندیمیچیست،چراوجودداردوچگونهمفصل

 شود؟زداییمیشناسیچگونهانگارهشرق

 . مرور پيشينۀ پژوهش3

بازخوانیپیام1891طاهری) پژوهشیبه در درجنبشحزب( اهلللبنانپرداخت.هایعاشورا

هایاسالمیبخشیبهمسلمانان،پاسداریازارزشانداز:آگاهیهایمذکورعبارتترینپیاممهم

مداری،احیایهایباطل،عزتمندی،والیتمعروفونهیازمنکر،معرفیگروهبرمبنایامربه

شهادت بهروحیۀ خانواده و جوانان وظیفۀ ادای الهامطلبی، الهی، تکلیف ادای بخشیمنظور

بخشوحرکتانقالبی،همبستگیوانسجاماجتماعی.هایرهایینهضت

بررسیارز1898باقری) به نظریۀشضدامنیتیجریان( بر تأکید با تکفیر سازیافراطو

سهچالشبرایتمدنلیبرالشاملرشدونفوذجنگتمدن دراینپژوهش، مبادرتکرد. ها

یابیگفتمانمقاومتاسالمیمعرفیشدهگراییدرجهان،بیداریاسالمیونفوذوعمقاسالم

ارزشضدامنیتیجریان دراست. تکفیر شدهسازی تحلیل سطح چند غرب1است: جهان .

.جهاناسالم)مانند2سازیجوامعغربی(؛)مانندایجادبحراندرسرمایۀاجتماعیغربوایمن

.8هایجهاناسالم(؛سوزیوتغییرالگوهایدوستیودشمنیواولویتشکنیوتمدنوحدت

سازیدرسرمایۀسنیوبحران-ۀشیعهسلطهبهموازن-منطقه)مانندتغییرموازنۀجبهۀمقاومت

اجتماعیمقاومت(.

( قاسمی و فکری1893مبینی منظومۀ در لبنان مقاومتاسالمی دستاوردهای تحلیل به )

سیدحسننصراهللوتأثیرآنبرامنیتمحورمقاومتاقدامکردند.درنتیجهپنجمضمونفراگیر

 اعتق1شناساییشدند: برتریدرعواملمعنویو . قلبی؛ برتریدرساختارغیررسمیو2اد .

.برتریدرجایگاهحزبیوایفاینقش4امنیتی؛-.برتریاطالعاتیونظامی8تشکیالتتوانمند؛

ای.ای،پشتیبانینظریوعملیمنطقهمنطقه

( مؤلفه1893بهروز به پژوهشی در بر( ایران اسالمی انقالب حداکثری تأثیرگذاری های

موضوعاتپخشپیامانقالباسالمیعبارتاهلللبنحزب اناشارهکردهاست. اسالم1انداز: .
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 2سیاسی، فقیه(، والیت )نظریۀ دینی حکومت اندیشۀ و8. ایثار مقاومت، جهاد، فرهنگ .

عنوانکانونمبارزات..قرارگرفتنمساجدبه5.محوریتروحانیتدینی،4طلبی،شهادت

پژوهشمستقلیدربارۀبندیپیشینۀپژوهشمشتجمع ملبراینمالحظاتاستکهاوالً،

شناسیانجامنشدهاستونسبتگفتمانسیدحسننصراهللباپروژۀجدیدغربدربحثشرق

)حزب حق جبهۀ دو تمدنی نبرد مسئلۀ به هویتی زاویۀ از تمرکز )غرب،ثانیاً، باطل و اهلل(

نپذیرفتهاست.دراینمقاله،دومحورفوقاسرائیل،سعودیوبرخیکشورهایمنطقه(صورت

محلتمرکزخواهندبود.

 مالحظات نظری .0

برد)باتأکیدبرمورددوم(کهشناسیغربیبهرهمیاینمقالهازنظریۀامپراتوریونیزنقدشرق

پردازیم.درادامهبهمعرفیآندومی

 نظریۀ امپراتوری -0-0

سازمهمیبرایآنچیزیاستکهآندو،آمریکازمینه2یونگریوآنتون1ازنظرمایکلهارت

امپراتوریغیرازامپریالیسممربوطبهدورۀمدرنیته)دارایقدرتمرکزیامپراتوریمی نامند.

خواهدمبانیجهاناجتماعیشاملاندیشه،کنشوتنهامیکهامپراتورینهطوریکنترل(است؛به

کندتاازاینقدرتبرایکنترلجمعیتورودوتالشمیبلکهپیشمیهاراکنترلکند،گروه

کلیدقدرت کنترلکند. یعنیهممغزافرادوهمبدنآنانرا سرشتانسانینیزاستفادهکند؛

اموریمانند بر مبتنی نوینی قدرتقضایی بر مبتنی که دارد اینواقعیتقرار امپراتوریدر

ح هنجارها، نظم، توصیهبرقراری و میقایق امپراتوری است. اخالقی آنچههای نام به تواند

پندارد،بپردازد.دوستانهمیدرستاست،درهرجادرجهاندخالتکندتابهآنچهمسائلانسان

برکسانیکهچهبساآنرانخواهندیاحتیآنراصلحتلقینکنند،تحمیل درنتیجه،صلحرا

پسدشمنهرفردیاگروهیاستکههایبهاصطکندوحتیجنگ بیندازد. الحعادالنهراه

هارتو نظر از تلقیکند. جهان اخالقیدر تهدیدیبراینظم را او همینساختقضایی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. M. Hardt 

2. A. Negri 
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پیش بود.نگری، افغانستان عراقو به آمریکا هجوم سویامپراتوری، درآمدنمایشقدرتاز

هاراحذفهاومقاومتپیآناستکهتفاوتکندودرامپراتوریباظاهریلیبرالعملمی

(.432-1839:431کند)ریتزر،

 شناسی آن شناسی و سنخ دار شرق مداری سویهگفتمان -0-2

بهشرق غریبهشناسی و دوستان بخش دو به را جهان ذهنی، عمل یک ومنزلۀ )خودی ها

می تقسیم کشاکشغیرخودی( که پایانکند تعهای دو، آن است.ریفناپذیر سیاسی امر کنندۀ

آمیزجهانمتمدنهایجدالشودکهمعرفمرزهاوکنارهشرقهمچوندیگرانمنفیشناختهمی

 ترنر، و )الیوت 1891است جمیله679: مریم شرق1(. است ومعتقد عینی مطالعۀ شناسی

بلبی سنتعلمینیست، فرهنگاسالمیتوسطدانشمندانصادقدر و اسالم یکطرفانۀ که

شدهبراساسسنتداروینیسماستکهبرایتحریکجوانانشرقبهدهیتوطئهوتبانیسازمان

شورشعلیهایمانواعتقاداسالمیوتحقیرمیراثکهنتاریخوفرهنگاسالمیطراحیشده

(.1999:56است)سردار،

اشاعۀروشنگریوپیشرفتغربیبهسایرانسان2ازنظرفرانتسفانون هاوظیفهوتقدیر،

هایخردوتمدنهستند.اینرسالتغرباستکهبشریتراازاروپاوآمریکااستکهکانون

انهدام و خوارکردن استعماریغرببه سلطۀ شود. رهنمون روشناییتمدن ظلمتسنتبه

ادواردسعیدفرهنگدیگرجوامعمی درهمینراستا، استکهتشکیل8پردازد. وبراینباور

فرهنگیفرایندانقیاد هویتیو طرد با هرچیز تاریخمدرنغرببیشاز بقایامپراتوریدر

دهدکهطبقآن،غربنمادگیرد.سعید،تفسیریفرهنگیازاستعمارارائهمیمذکورشکلمی

عقالنیتوبرتریوشرقنمادعقب نابهنجاریوخطرناکجلوهپیشرفتاجتماعی، افتادگی،

می اینتقسیمداده در شبکهشود. گفتمانبندینمادینجهانی، بازنماییایاز دانشها، وها، ها

شود.پسشرقنیازمندکنترلومهارازشناسینامیدهمیگیردکهشرقباورهایقومیشکلمی

(.اگرغرببهاقتضایمراحلمختلفنوگراییدر843-1891:845سویغرباست)سیدمن،

پروردهشده،شرقغیرتاریخیوایستاهموارهبیرونازتاریخقرارگرفتهاست.گسترۀتاریخی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. M. Jameelah 
2.  F.O.Fanon 
3. E.W. Said 
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آمیزدربرابرقدرتهایاساسیدرمطالعاتپسااستعماریارائۀخوانشیمقاومتازانگیزه

برهم برای آن مادی و گفتمانی پدرساالرانه، نواستعماری، استعماری، اشکال زدندر

دعاشناخت لون،ویحقیقتوراهبردهایبازنماییآناست)سردارووانشناسیاینقدرت،

1833 ارزش117: اینرویکرد، وسنت(. بهها ادبیاتغربرا دلیلهواداریازهایفکریو

قوم مینوعی مقصر سرکوبگر غربیسنتگرایی اندیشۀ الگوهای زیرا صورتداند؛ و هایها

حاشیه به را غیرغربی بیان و زندگی میمیفرهنگی نادیده یا پسااستعماریراند نگاه گیرد.

موظفاستبهتغییرچیزیکهازطریقدستکاریاقتدارواعتبارخطوطروایتغربشکل

بازبینیوازجاکندنادعاهایگفتمان گذاریمداروتصرفدستگاهارزشهایغربگرفتهوبا

(.219و1898:213زاده،راندنشاناست)مهدیها،متعهدبهعقبآن

ترویجمی را اینایده و نهادینه را خود سلطۀ طریقفرهنگ، از انسانامپریالیسم که کند

شرقیحقنداردحتیتاریخخودراروایتکند.امپریالیسمفقطباروابطسلطهسروکارندارد،

اقتدارامپریالیسبلکهنوعیایدئولوژیتوسعهوپیشرفتنیزباخودبه م،عبارتازهمراهدارد.

هاوجودمراتبیدرنژادهاوتمدنایکهبقبوالنندکهسلسلهگونهایستارذهنیوفکریاست؛به

داردومامتعلقبهنژادبرتروتمدنباالتریهستیم.اینبنیانیخواهدبودکهامپریالیسمخودرا

دنبالایناستاسیبهشن(.شرق1832:57داندکهکلبشریترامدیریتکند)سعید،محقمی

عنوانغیریادیگریبرسازدتاتصویریمثبتومتمدنعنوانتصویریمنفیبههارابهکهشرقی

شرقی دهد. غربارائه جامعۀ جنبهاز از فوکوها تبهکاران منحرفانو دیوانگان، هاییهمانند

آن همۀ گفتمانهستند. موضوع روایتها و نهادینهها هستندهای وشده تحلیل شناسایی، که

بنیاد،نمودکالسیکخودرادرمفهوماستبداد-هاینفیشوند.درعلوماجتماعی،تبیینکنترلمی

مارکس کارل آسیایی تولید مبحث در پدر1شرقی تحلیل در ماکسوبر-و موروثی 2شاهی

(.1974یابد)ترنر،می

کلیشهویژگی های از: هستند عبارت شرقی به منتسب عقبای متعصب، مانده،متحجر،

تنبل،احساسی،فاقدعقالنیت،بدوی،فاقدارزشتروریست،شهوت هایاخالقمدنی،پرست،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. K. Marx 

2. M. Weber 
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جنگ تندرو، شرور، و طبقۀخشن فاقد آن، حاشیۀ در یا تاریخ فاقد ایستا، بنیادگرا، طلب،

نتسببهغربیهایممتوسط،دچارفرسودگیشهروندی،فقیر،ساده،خیانتکار.همچنینکلیشه

شناس،قربانیجهلطلب،مسئولیتعبارتهستنداز:خردورز،دموکرات،پیشرفته،مدرن،صلح

شوند.نامیدهمی1انگارانههایشمایلهاکلیشهشرقی،آزاد،پویا،مرکزتاریخ.اینقبیلانگاره

ایببینیمکهماارهداردتاجهاناجتماعیرابهگونۀدوپمفاهیمجفتیمارابهاینفکروامی

(.استداللمیشلفوکوایناستکه1892:15خواند)کرکوف،رابهگزینشیکیازآندوفرامی

تباینبندیصورت محور دوگانگیهایگفتمانیبر و میها مثبتبرساخته شوند.هایمنفیو

اسالشناسیقدرتشرقادواردسعیدنوعینشانه است. پیشنهادکرده دشمنیوشناسیرا با م

شناسیاست.شود،هستۀاصلیگفتمانوایدئولوژیشرقایکهبداننگریستهمیوحشتویژه

غربتالشمی اینراستا، بهدر را اسالم تهدیدیبرایجوامعغربیوکندتا و عنوانخطر

به را جنبشمسلمانان بکشدو تصویر به بنیادگرا تحتعنوعنوان انهایاحیاگریاسالمیرا

هاهایغربنسبتبهاقلیتورزیگذاریکند.اکنونبسیاریازغرضهایتروریستینامسازمان

ایازهابهساختنانگارههابهدیناسالممنتقلشدهاست.رسانهمانندیهودیانیامارکسیست

درنتیجهاسالمیکاسالمکمکمی نسبتبهایندینمشکوکسازند. کنندکهمخاطبانشانرا

شود.باروشیطانیمعرفیمیذاتشرارت

شناسی)مربوطبهخودغربیان(نیزمحصولآنشناسیکهغربشناسیشرقدرمجموع،سنخ

 (:1891:634شود)الیوتوترنر،بندیمیشرحزیرطبقهاست،به

1 شرقشناسی منفی/بيرونی شرق. همان بهیا دیگری نقادانۀ طرد که کالسیک دلیلشناسی

نمایاند؛هایعربتنبلویهودیسرگردانخودرامیگانگیوخطرناکیاستودرقالببی

پذیردکهبیانمثبتیازهویتملتمی-اجتماعاتیرادروندولتشناسی مثبت/درونی غرب.2

وآگاهیهستند؛مثالًدرانگلستاندورانویکتوریادیدگاهرمانتیکمثبتیدربارۀاسکاتلندی

داشت؛بودنوجود

8 خطرناک،شناسی منفی/درونی غرب. فردی را ایرلندی مثالً است؛ قبل مورد مغایر که

کند؛داندکهدردستگاهحکومتیبریتانیارشدمیبرانگیزودشمنمیترحم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Iconographic Stereos 
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مردمبومیآمریکایشمالی)سرخاینشناسی مثبت/بيرونی شرق.4 پوستان(گونهاستکهمثالً

کند.افیبازشناسیمیمنزلۀوحشیاشررابه

کند.هایاول)نگاهغرببهشرق(ودوم)نگاهغرببهغرب(رامطالعهمیاینمقالهسنخ

 . روش تحقيق5

می ازروشتحلیلگفتماناستفاده تحلیلاینمقاله ایننکتهحائزاهمیتاستکه ذکر کند.

برگشتینظری دارایاتصاالترفتو به-گفتمان مالحظاتنظریهمینروشیاست. دلیل،

متن)به تقویتشناسایینشانگان به آشکارسازیدوگانهمقاله نقاطتمرکز، گفتمان(، ها،منزلۀ

هایگفتمانیهاومؤلفههاومدلولسازی،دالرانی،غیریتسازییاحاشیهسازی،برجستههویت

تشخکمکمی سودمند مقاله مسئلۀ برای گفتمانی تحلیل موضع دو کهکند. شدند یصداده

هایروشیآنهامعرفیکهدرادامهتکنیک2وبنیتاپری1عبارتهستندازمواضعجیمزپالگی

شوند.تمرکزموضعاولبیشتربرمالحظاتتکنیکیوتمرکزموضعدومعمدتاًبرمالحظاتمی

روشیاست.-نظری

گیریوفهمدیبرایشکلدردیدگاهجیمزپالگی،زبانیکمفهومومبنایاساسیوبنیا

انسانگفتمان است. پدیدهها میها زبان طریق از را اشیا و جهانها از خود درک و سازند

بازتولیدمی هماجتماعیرا توصیفیزبانو دستوریو تحلیلگفتمانهمشاملوجوه کنند.

در گیچندسؤالاساسیرا ارزشواحساساست. اعتقاد، رابطهباشاملبازنماییحضور،

(:2115کند)گی،تحلیلگفتمانمطرحمی

هاییقسمتیاززبانهایعنیچهفعالیت.فعالیت2.معنایعنیزبانبرایمعناسازیاست؟1

کردننقشهایعنیزبانبرایمشخص.هویت8دهد؟کردنمورداستفادهقرارمیرابرایوضع

.سیاستیعنیزبان5روابطاجتماعیاست؟.روابطیعنیزبانبرایساختن4استیاهویت؟

درست، خوب، حق، بهنجار، چیزی چه که است اجتماعی کاالهای توزیع و هدایت برای

یا من به شبیه پایین، یا باال وضعیت غیرممکن، راه ممکن، راه ارزشمند، متناسب، مناسب،

تباطیاعدماتصالاشیابه.اتصاالتیعنیزبانبرایاتصالوار6شود؟متفاوتبامنتلقیمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. J.P.Gee 

2. B. Parry 
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ایخاصیراارجحیتهاینشانههاودانشنشانهیعنیچگونهزباننظام.نظام7یکدیگراست؟

ازآنسلبرجحانمیمی قومدیگربخشدیا یا دربرابرگروه قومرا یا یکگروه کند)مثالً

دهد(؟برتریمی

مح را نقد که پرشوری و بازاندیشیجدی پری میبنیتا قرار تضعیفور درصدد و دهد

قدرتواقعیت توسط تولیدشده میهای استعماری گفتمان تحلیل است، استعماری نامد.های

نحوۀعملو افشایچگونگیپیدایشایدئولوژیاستعماری، محوراصلیاینتحلیلگفتمان،

ابپردازیم.اینتحلیلهشکنیامتیازهاوتبعیضتأثیراتآناستکهبهکمکآنبتوانیمبهشالوده

امکانمی ما کهغربدرجریانگفتمانبه مقاومترا تردیدهایدرونیومواردیاز دهدتا

دستیکهامپریالیسمسازیسرکوبکردهاست،آشکارکنیموازنمایظاهراًهمگنویکجهانی

سرمایه کوشیدهو دیرباز )مهدداریاز ساختارشکنیکنیم. دهند، ارائه یاند 1898زاده، :219.)

کند.شناسیرافراهممیزداییازشرقعمالًتحلیلگفتماناستعماریزمینۀانگاره

 یعنی مقاومت رسمی تارنمای به مراجعه با بیاناتhttp://moqawama.irپژوهشگر که

منعکسمی آنجا در نصراهلل بیاناتبراساسکلیدواژهسیدحسن واکاوی به هایراهنماشوند،

بازۀشا پرداخت. نخبگان و رسانه استعمار، غرب، شرق، هویت، توسعه، فرهنگ، تمدن، مل

گیریکاملاست.باتوجهبهاهمیتمسئلۀمقاله،نمونه2121تا1995هایزمانیتحقیق،سال

نظریگیوپری،مواضعتکنیکی-هایروشیسندانجامشد.سپسبراساسداللت358شامل

پیگیریشدند.برایتحلیلگفتمان

 های تحقيق . یافته0

انجام گفتمان تحلیل یافتهپساز نصراهلل، بیاناتسیدحسن بر تمایزاتگرفته به مربوط های

شوند.اشارهبهدونکتهشناسیدرمحورهایزیرارائهمیزداییازشرقهویتتمدنیوانگاره

ها،دراینبخشتعدادیازیافتهسببجلوگیریازاطنابرسد:نخستآنکهبهنظرمیالزمبه

ارجاعاتمربوطبهبیاناتآوردهشدهودربخشپیوستمقاله،فهرستکامللینکبیاناتقرار

دادهشدهاست؛دومآنکهدرسراسرمتنمنظورازاسرائیل،رژیمغاصبصهیونیستیاستکه

منظوررعایتاختصار،ناگزیرازاسرائیلاستفادهشدهاست.به
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 . وجوه سازندۀ هویت0-0

هاییمانندتمدنی،دینی،اجتماعی،تاریخی،معنوی،گفتمانسیدحسننصراهللدربرگیرندۀهویت

اهللاست.ویتالشکردهاستارزشی،ایمانی،شهری،عربی،سیاسی،اسالمیمقاومتوحزب

هویتواحداسالمیمعرفیکند؛ 1تاحلقۀاتصالهویتتمدنیرا هادرسایرهویتبنابراین،

عرضهویتتمدناسالمینیستند.

 . وجوه سازندۀ هویت در گفتمان سيدحسن نصراهلل0جدول 

شعائرحسینیبخشیازهویتتمدنی،دینی،اجتماعیوتاریخی/مقاومتبخشیازهویتمعنویوارزشینظیر

نیودینی/ایستادگیوفرزندآوریعنوانبخشیازهویتایمااصحابحسینی/ساختمساجدوبرپایینمازبه

فلسطینیانعاملتقویتهویتشهری/اهمیتمقاومتدرحفظهویتعربی/اهمیتمقاومتبرایداشتنهویت

هایموجوددرمنطقه/ضرورتحمایتازاماکنمقدسهویتعنوانعاملاتحادخردهسیاسی/هویتواحدبه

عنوانیکیازبی/تالشوجهادبرایهدایتمردمواقامۀعدلبهعراقبراساسهویت،کرامتوشجاعتعر

علم حزبآموزیبهارکانهویتدینی/ هویتمقاومتو بخشیاز افتخارکردنحزبعنوان داشتناهلل/ اهللبه

 عنوانمقومایمانودیندراسالمهویتاسالمی/علمومعرفتبه

 . عوامل تهدیدکنندۀ هویت0-2 

2هامستکبرانخارجیشاملآمریکا،غربواسرائیل،بلکهجریاناتدرونیهمچونسعودیتننه

به اسالمی تمدن هویت برای جدی مخاطرات از مینیز تهدیدات،شمار جمله از روند.

 رانیهویتدینیواسالمیاست.وحاشیه8سازیهویتعربیبرجسته

 حسن نصراهلل. عوامل تهدیدکنندۀ هویت در گفتمان سيد2جدول 

کردنهویتعربیازسمتسرسپردگی؛مطرحتالشکشورهایمستکبربرایایجادتغییرمعنادرهویتعربیبه

برجستهعنواننسخهسویغربوسعودیبه ازاسالم؛ سازیهویتعربیتوسطغربوسعودیبرایایسیاه

نشناختنرسمیتدستوسطرژیماسرائیل؛بهسازیبرایتغییرهویتقشستنازحمایتازفلسطین؛یهودیدست

عادتهویتمستقلسایرملت ازسویسعودی؛ کارها نه قهرمانو زعیمو داشتنذائقۀعربیبهداشتنرهبر،

 هاسازمانی؛امکانغلبۀعاطفه،کینه،عالقهوتنفربرمصالحکالندرمیانشرقی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://moqawama.ir/?speech=960819 

2. http://moqawama.ir/?speech=970408 
3. http://moqawama.ir/?speech=970124 
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 سازی هویتی توسط استعمارگران . وارونه0-3

قدرتانهم پروژۀ در که جفتدانششرق-طور برساختن شد، اشاره باشناسی معنایی های

کندتاجریانسلطهواستعماربتواندخودمرکزیتغربومطرودسازیاسالم)شرق(کمکمی

شود)مثالًمعادلسازیومصادرهبهمطلوبنیزاستفادهمیراغالبسازد.دراینراستا،ازاسم

شناسیرا(.سیدحسننصراهللاینپروژۀبرآمدهازشرق1اهللباتروریسمنبشحزبقراردادنج

آشکارسازیکردهاست.

 سازی هویتی توسط استعمارگران در گفتمان سيدحسن نصراهلل . وارونه3جدول 

وانعاملعنایازاسالمبهشدنصحنهها؛ارائهکردنچهرۀاسالمدرمیانخودمسلمانانازطریقرسانهمخدوش

هاوها،فرهنگایعلیهپیامبران،اسالم،تمدنجنگ،ویرانی،کشتاروجنایت؛توهین،جعلودروغگوییرسانه

تروریست عربمقاومت؛ برخی سوی از مقدسعراق اماکن حافظان ارائۀخواندن برای تالشدشمنان / ها

تکفیرکردنحزب اسالم؛ زشتاز وحشتناکو ازاهللالگوییوحشیانه، نه سویبرخینیروهایسیاسیو از

ملت پادشاهیسعودیبه نگاه تالشرسانههایعرببهسویمردم؛ رعیت؛ ایغرببرایالقایاسالممنزلۀ

رسانه محاصرۀ داعش؛ بهانۀ به تندرو تالشرسانهاهللبرایشیطانیمعرفیایحزبتروریستیا ایکردنآن؛

سعلیهمقاومتبرایسبک نشانمغز، قاتلنشانخیفومسخره تکفیریو افراطی، اهللدردادنحزبدادنآن؛

 هارسانه

 

 سازی هویتی توسط جبهۀ اسالمی خنثی -0-0

سازیدرگفتمانسیدحسنایوگفتمانیغربازاسالم،راهبردخنثیدرمقابلبازنماییرسانه

شیوه،رفتارکردنبراساسالگوهایطورکلیویمعتقداستبهترینشود.بهنصراهللمالحظهمی

است اسالمی اسالم2واقعی از آنچه شود. معرفی دیگران به عمالً اسالم صحیح تصویر تا

گفتمانفرهنگوهابیاستعنوانتوحشنمایاندهمیبه بهفرهنگ8شود،صرفاً کهنبایدآنرا

اسالمیتعمیمداد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://moqawama.ir/?speech=980803 
2. http://moqawama.ir/?speech=970727 
3. http://moqawama.ir/?speech=951003 
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 ر گفتمان سيدحسن نصراهللسازی هویتی توسط جبهۀ اسالمی د . خنثی0جدول 

مؤدبومهربان؛عنوانانسانضرورتارائۀالگویمتفاوتازپیرواناسالمبه بااخالق، متمدن، فداکار، هاییمؤمن،

ضرورتتصحیحالگوینادرستدشمنانازطریقالگوهایرفتاریازسویتمامیمسلمانانجهان؛روحیۀغیرت

ها؛برگزاریانتخاباتدرجودعاطفه،دلسوزیومحبتبهخانوادهدرمیانشرقیها؛ونسبتبهناموسدرمیانشرقی

 اهللعنوانفرهنگیوحشی؛وجودموضعضدجنگحزبایازوجودمفهومشهروندی؛فرهنگوهابیبهسوریهنشانه

 . ماهيت و ابعاد فرهنگ اسالمی0-5

سننصراهللماهیتوابعادیداردباتوجهبهمحورهایپیش،فرهنگاسالمیدرگفتمانسیدح

است.این8وفطرت2،موسمعاشورایی1هاتوجهبهاصلمقاومت،زندگیترینآنکهازبرجسته

هاازفرهنگشود.همچنینبرخیعربایسرریزمیفرهنگدرزندگیشخصی،کاریورسانه

4ند.ابودنبخشیاززبانآن،ازآنمحرومماندهدلیلفارسیاسالمیبه

 در گفتمان سيدحسن نصراهلل . ماهيت و ابعاد فرهنگ اسالمی5جدول 

فراهم و مردم خدمتبه فرهنگایمانیاسالم؛ بهشهادتجزئیاز سعادتآنان امنیتو بخشیازکردن عنوان

بیتی،عنوانموسمیفرهنگی،فکری،ترمنزلۀفرهنگزندگی؛عاشورابهفرهنگوایماناسالمی؛فرهنگمقاومتبه

فرهنگ؛ جمله مختلفاز سطوح در اهمیتمسئولیتانسان فرهنگاسالمی؛ از جزئی امید جهانی؛ معنویو

عنوانیکفرهنگبودنبخشیاززبانآن؛مقاومتبهدلیلفارسیهاازفرهنگاسالمیبهبودنبرخیعربمحروم

فرهنگبهریشه زودگذر؛ و احساسی حرکتی نه و جنسگوهدار فرهنگعنوان فطرت؛ از برآمده مقاومتو ر

انتقالفرهنگمثابۀقدرتحقیقیما؛مقاومتبهاسالمیبه هاازدرونعنوانیکفرهنگوروشونهیکگروه؛

امتملت و حرمتها قدسبهها؛ مسیحیان؛ و مسلمانان عقیدۀ فرهنگو دین، در انسان ازداشتن بخشی منزلۀ

 ایبرایمقاومتقت،تعهدواخالصرسانهفرهنگوتمدنما؛اهمیتصدا

 . اهميت و جایگاه انقالب اسالمی ایران0-0

گفتمانسیدحسننصراهللمنبعثازگفتمانانقالباسالمیایراناست.دربیاناتوی،اشاراتی

وشهید5ای]رهبرانقالباسالمی[العظمیخامنهاهللبهاهمیتوجایگاهامامخمینی)ره(،آیت

ترینتعابیرگفتمانی،ارائۀتمدنجایگزینازسویانقالبشدهاست.ازجملهبرجسته6یمانیسل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://moqawama.ir/?speech=980421 
2. http://moqawama.ir/?speech=970628 
3. http://moqawama.ir/?speech=930109 
4. http://moqawama.ir/?speech=930523 
5. http://moqawama.ir/?speech=930503 
6. http://moqawama.ir/?speech=981124 
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اینجریانباید1بخش(است.اسالمیاستکهنهتمدنیفارسی،بلکهتمدنیاسالمی)وحدت

2الگوییبرایسایرکشورهایمنطقهشود.

 يدحسن نصراهللدر گفتمان س . اهميت و جایگاه انقالب اسالمی ایران0جدول 

کردنهویتحکومتاسالمی؛ساختنجایگزینیتمدنیازسویامامخمینیدرتالشامامخمینیبرایمشخص

مقاومتاسالمیلبنانازآثارنفس هایامامقرنبیستم؛روحانقالبیوروحمقاومتازآثارحرکتامامخمینی؛

جمهوریاسالمیایرانبه مردمعنوانکشوریمتمدنخمینی؛ و اراده امنیت، دارایثبات، قدرتمندو ساالری؛و

مقابلعنوانیکنعمتبزرگالهی؛ضرورتجمهوریاسالمیایرانبه داشتنموضعتولیدعلمیمانندایراندر

انقالب پیروزشدن منطقه؛ توسعۀ در نقشایران فارسی؛ تمدن نه و ایران اسالمیدر تمدن وجود تمدنغرب؛

منزلۀنقطۀتمایزانقالباسالمی؛حرکتکردنآمریکاازایرانبهبدونتکیهبهشرقوغرب؛بیروناسالمیایران

گراییوحمایتازمستضعفان؛نشدندربرابرمادهپذیری،استقالل،تسلیمدهندۀفرهنگمسئولیتامامخمینینشان

قومووطنبااحساستعلقبهدینوایمان؛انقالباسالمیایراندارایفرهنگعدمتناقضمیاناحساستعلقبه

روحیۀانقالبیامامخمینیبرآمدهازعاشورایحسینی؛تولدینوبرایمعنویتوفرهنگمقاومتدرپیشهادت

منزلۀنقطۀعطفیدرتاریختشیعوتحوالتفرهنگی؛پیروزیسردارسلیمانیوهمراهانش؛انقالباسالمیایرانبه

 بهانقالباسالمی مستحکمایران و زنده اسالمی؛ برایکشورهایعربیو یکالگو فرهنگجهاد،عنوان کردن

هایمعنوی،اعتمادبهمردموباوربهتمدنازسویامامخمینی؛نقشزندگی،فداکاری،یاریمستضعفان،ارزش

درتمنطقهوتهدیدیبرایعنواناولینقهایمختلفمقاومت؛ایرانبهبخشیبهگروهشهیدسلیمانیدروحدت

 یافتنایدۀوحدتاسالمیپسازانقالباسالمیایران؛ایرانقلبتپندۀاسالمپروژۀسلطهدرمنطقه؛ترقی

 شناسانۀ آخرالزمانی . گفتمان آینده0-0

شود.طرزعریانوبارزیمالحظهمیوجودادبیاتآخرالزمانیدرگفتمانسیدحسننصراهللبه

شناسی)قائمبروفلسفۀتاریخاسالمیمبنیبرپیروزینهاییحق،آینده8سنتالهیباتوجهبه

الشعاعقراردادهاست.سیدحسننصراهللازیکسوبهحتمیت(مندرجدرگفتمانویراتحت

)عج(4مسئولیتتمدنی زمان امام ظهور دربارۀ5برای صهیونیستی باور به دیگر سوی از و

اشارهکردهاست.7آنبادجالونسبت6آرماگدون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://moqawama.ir/?speech=880327 
2. http://moqawama.ir/?speech=910325 
3. http://moqawama.ir/?speech=970119 
4. http://moqawama.ir/?speech=910111 
5 http://moqawama.ir/?speech=970612 
6 http://moqawama.ir/?speech=961013 
7 http://moqawama.ir/?speech=900915 
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 در گفتمان سيدحسن نصراهلل شناسانۀ آخرالزمانی . گفتمان آینده0جدول 

رغمخواستهمۀمستکبران؛مسئولیتمحافظتوتوسعۀماندنهویت،تمدنوتاریخمنطقهبهعربیواسالمیباقی
کردنکشورهاییمانندایرانوبرایمشغولکمیوکیفیجبهۀمقاومتبرایتقدیمآنبهامامزمان؛تالشاسرائیل

کنندگانحتیباوجودهاییهود؛پیروزیمقاومتهابااسرائیلبرطبقآموزهعراقبافتنهبرایجلوگیریازنبردآن
اندازیآرماگدون؛عنوانیکسنتالهی؛نگاهدینیآمریکاواسرائیلبهقدسوتالشبرایراهکثرتطرفمقابلبه

دجالمنافقحامینظامآمری نزدیککا شدنبهزوالپروژۀضدمقاومتووقوعتحوالتهایدیکتاتوریدرمنطقه؛
 عنوانیکامتحانوحجتالهیومسئولیتتاریخیداشتنقدسبهعظیمدرآیندهبرایمنطقه؛زندهنگه

 . رویارویی تمدنی حق و باطل0-8

شناسیدرمحورزداییازشرقزاتهویتتمدنیوانگارهاوجگفتمانسیدحسننصراهللدربارۀتمای

می باطلمتبلور نبرد،رویاروییتمدنیدوجریانحقو تضاد، تعابیرینظیرجنگ، ویاز شود.

1هایزمانویزیدیانزمانسلطه،هژمونی،استعمارواستکباراستفادهکردهاست.اشارهبهحسینی

طورگونگیسیدحسننصراهللاست؛بههایمعانیدرمیدانگفتمانسازیسازیوبرجستهیکیازاسم

بودهاست.2هازدنآگاهیزدنمعادالتتمدنییاداغایبرایبرهممثال،پروژۀداعشپروژه

 در گفتمان سيدحسن نصراهلل . رویارویی تمدنی حق و باطل8جدول 

ق انسانیو اخالقی، تمدنی، یکحقدینی، اسرائیل: با داعشبرایریشهنبرد پروژۀ بهکنانونی؛ منظورکردنتمدن
انزوایکشورهایعربدربرابرحمایتازفلسطینبهآماده عنوانشدنشرایطبرایسلطۀآمریکاواشغالاسرائیل؛

رسانه سیاسی، نبرد تالشقدرت ای،بخشیاز هژمونیفرهنگی،هایسلطهروانیوتمدنیاسرائیل؛ برایایجاد گر
دنیوارزشیدرجهاناسالم؛اسرائیل:خطمقدمونمایندۀپروژۀاستکباریواستعماریقدیمونوینبراینابودیتم

عنوانتضادیفکری،فرهنگی،معنویوتمدنی؛تضادمنطقهنوعیها؛تضادمنطقهبهفرهنگوتمدنمنطقهوملت
دنبالهایشانبهگرانازسویدیگر؛سعودیورسانهتضادمیانعقل،فطرتودینازیکسووخدمتبهاستکبار

عنوانتهدیدیتمدنی؛هایخطرناکتمدنیوفرهنگی؛اسرائیلبهنابودیتاریخوتمدن؛قرارداشتندربرابرچالش
عنوانیزیدانزمانعلیهتمدنومقدساتاسالمیوضرورتمقاومتحسینیما؛نبردپروژۀآمریکاوصهیونیسمبه

تریندشمندرجهان؛جنگمنطقهناشیعنوانبزرگعنوانموضوعیفکریوتمدنی؛اسرائیلبهیبااشغالگرانبهدفاع
ازهمراهیغرب،سعودی،اسرائیلودرمواردیترکیه؛دوبارهقرارگرفتنبرخیکشورهایمنطقهدرمعرضاستعمار

ادرمقاموارثاستعمارگرانسنتی)فرانسهوبریتانیا(؛عنوانهدفآمریکجانبهبهها؛سلطۀهمهمستقیمتوسطغربی
هازدنآگاهیعنوانهدفپروژۀتکفیر؛وجودنبردفرهنگی،معنویوروانییاداغنابودیفرهنگوتاریخمنطقهبه

،شهادتها،مقاومت،امتالمللیبرایبراندازیفرهنگ،تمدن،جهاد،ارزشمیانجبهۀمقاومتبااسرائیل؛تالشبین
 عنواننبردباوکیلعنواننبردبااصلونبردباتکفیریبهونظریۀوالیتفقیهدرایران؛نبردبااسرائیلبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 http://moqawama.ir/?speech=910905 
2 http://moqawama.ir/?speech=941006 
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 های دشمن چندوجهی . ابعاد و مصادیق پروژه0-9

شناسیدرگفتمانسیدحسننصراهلل،چندوجهیوشاملدشمنانبیرونیوداخلیاست.دشمن

نسه،اسرائیلوسعودیازدشمنانهمیشگیوالبتهبرخیکشورهایمنطقهآمریکا،انگلیس،فرا

حربه انواع هستند. اقتضایی دشمنان خدعهاز و رسانهها امنیتی، نظامی، سیاسی، وهای ای

شدۀدهیوفقهوسازماندهندۀتالشبیسایبری،اقتصادی،فرهنگی،جغرافیاییوهنجارینشان

،یکیاز1ویژهسنیوشیعهنماشدۀتفرقهمیانمذاهب،بهت.دسیسۀنخکفارومنافقانزمانهاس

هایدشمناست.مصادیقبارزپروژه

 در گفتمان سيدحسن نصراهلل های دشمن چندوجهی . ابعاد و مصادیق پروژه9جدول 

بازجنگوکردنهدفغرها؛سرسپردهعنوانشرطثباتوتوسعۀآنهدفآمریکاواسرائیلبرایسلبامنیتبه

سوادیوبیماری؛ایجادجنگوفقروبی نهبرقراریدموکراسی،انتخابات،اصالحات،حقوقبشر،توسعهودرمان

هایاسالمی؛جنبۀالمللبرایجلوگیریازنهضتعنواناستعمارگربینتنشداخلیدرمنطقهازسویانگلیسبه

به اجتماعی و خطرناکفرهنگی جعنوان جنبۀ سلطهترین ونگ فتنه پروژۀ نرم(؛ )جنگ اسالم علیه گران

کردنجریانافکنیدشمنانمیانامتاسالمیبهبهانۀفلسطین؛تالشآمریکا،بریتانیاوفرانسهبرایمنحرفاختالف

به منطقه کشورهای برخی دیکتاتوری نظام اسالمی؛ منطقه؛بیداری غربی و آمریکایی ساختار نتیجۀ عنوان

راهسوءاستفا برای یهودیان از صهیونیسم تالشدۀ آمریکا؛ و انگلیس اهداف مسیر در استعمار پروژۀ انداختن

اندازیسعودیوسپساسرائیلبرایدستخودمردمشان؛راهاستعمارگرانبراینابودیارتشکشورهایمنطقهبه

تفرقهوغلبهبه قاعدۀ دنبالهعنوانمصلحتاستعاهدافاستعماریغربدرمنطقه؛ رویوتقلیدتوسطمارگران؛

به اسالمی و عربی بهکشورهای غرب استکبار؛ و استعمار ثابت نقشۀ دیکتهعنوان بردنبال خود منافع کردن

اسرائیلبهدولت بههایمنطقه؛ منطقه؛ در برایهژمونیآمریکا اهرم ازسویغرب؛تاراجمنزلۀ رفتنمنابعمنطقه

اهللبهکردنحزبماندنبرسریرپادشاهی؛متهمازسویبرخیکشورهایعربیبرایباقیهاپرداختپولبهغربی

برخیگروهبرداریبهره از یهودیکردن بههایسیاسی؛ غربدر عنوانهیزمها گذشتهوحضور در استعمار ها

دسیسه راهگریبرخیرسانهشرایطکنونی؛ اسرائیهایعرب؛ خطاندازیداعشتوسطغربو با لبرایمقابله

شکل از برایجلوگیری تالشآمریکا فلسطین؛ و لبنان یمن، عراق، سوریه، هایگیریحکومتمقاومتایران،

کردنآنان؛تالشبرایایجاددشمنیمیانشیعهوقدرتمندمیانکشورهایعربومسلمانبرایآلتدستومطیع

شمنمشترکمیانشیعهواسرائیل؛پروژۀغرببرایتجزیۀنژادی،کردنشیعهازفلسطینوایجاددسنیبرایدور

مشکلغربوبرخیعرب اصلمقاومت؛تالشقبلیغربوبرخیکشورهایقومیومذهبیدرمنطقه؛ با ها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 http://moqawama.ir/?speech=901127 
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کارگیریتمامامکانات،جایپرداختنبهمسئلۀاسرائیل؛بهعرببرایالقایاولویتمقابلهباکمونیسمدرمنطقهبه

هایمنطقهتوسطهایملتکردنخواستههاازسویغرببرایسیطرهبرجهانعرب؛مصادرههاونظریهفناوری

هابهکشورهایمنطقهباپوششاصالحاتها،اسرائیلوبرخیعربغربوبرخیکشورهایعرب؛ورودغربی

رمنطقه؛حمایتغربازبرخیکشورهایهایبرآمدهازمردمدها؛مقابلۀغرببانظاماماباهدفسرنگونیآن

عنواندشمنیفرهنگی؛ادعایحقاسرائیلبرایمدنی؛آمریکابه دیکتاتوریفاقددموکراسی،آزادیبیانوآزادی

قدسبه در تالشقدرتحضور قرآنی؛ تحریفیدینیو فرهنگیو یکخطر برایترویجهایسلطهعنوان گر

عنواننوعیفاجعۀفقهیونوعیسازیروابطبااسرائیلبهعودیدربارۀعادیهاوشهوات؛فتاویشیوخسلذت

بهگمراه بودن خود کشور داخلی امور مشغول صرفاً فکری؛ و علمی فرهنگی، فرهنگسازی از بخشی عنوان

انانندانستنمسلمدانستنخودبرایجنگوتحمیلسبکزندگیوفرهنگومحقاستعماری؛باورآمریکابهمحق

عادی تالشپروژۀ دینی؛ موضع اتخاذ بهبرای مرزها برایدرنوردیدن اسرائیل بهسازیروابطبا رسیدن منظور

عنوانتنهاراهامیداسرائیلوآمریکابرایافکنیدرمیانجهانعربواسالمبهها؛فتنههابلکهملتفقطدولتنه

علیهخطمقاومت؛وجودارتشسایبریاسرائیل،غربوبرخیایبستراهبردی؛وجودقیامترسانهخروجازبن

شبکه عربدر رسانهکشورهای کمربند ایجاد اجتماعی؛ راههای با اسرائیل برای تکفیریای تحریکاندازی ها؛

ایوفتوا؛پروژۀسلطهبراینشرهاازسویسعودی؛برخورداریسعودیازهیمنۀمالی،رسانهایدررسانهفرقه

مبارزه هایمردمی،انتخاباتمردمیآزادوسالم،حقوقبشر،جامعۀمدنیوآزادی خنانآمریکادربارۀدموکراسی،س

بافساد؛استفادهازرسانهتوسطبرخیکشورهایعرببرایدستیابیبهکرسیقدرتدرمنطقه؛ساختنرسانهو

هایفرهنگیورسانهنظریه ایسعودیعلیهایرانازابتدایانقالبجنگرسانهایعلیهمقاومتتوسطاسرائیل؛

اسالمی؛استفادۀآمریکاازسازمانمللوتمامیامکاناتآنبرایمقابلهبامقاومت؛تالشبرایشوراندنبسیاری

 مقابلهبابیداریاسالمیسرتاسرجهاناسالم منظورافرادبه

 

 . ابعاد و مصادیق وضعيت واقعی دشمنان0-07

گفت ازدر جلوگیری برای دشمنان واقعی وضعیت آشکارسازی نصراهلل، سیدحسن مان

سازیگفتمانجریانباطلبسیاراهمیتدارد.عدماتکایاسرائیلوسعودیبهنیرویبرجسته

ملعبه1درونی آزادییا از دفاع و بشر حقوق شامل نولیبرال ادبیات از2بودن نمونه دو

 هایگفتمانیاست.برمالسازی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://moqawama.ir/?speech=980421 
2. http://moqawama.ir/?speech=910825 
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 در گفتمان سيدحسن نصراهلل . ابعاد و مصادیق وضعيت واقعی دشمنان07دول ج

هایدینی،تمدنی،فرهنگی،فکریوارزشیمنطقهبرایاسرائیلوغرب؛عدمدرکآمریکابودنخاستگاهناشناخته

گرفته نادیده درفرهنگهایزنومردشدنویژگیازموضععقیدتیونهسیاسیایراندرحمایتازفلسطین؛

بودناسرائیلبهمعادلۀدوبخشیحمایتغربوفروگذاریغرب؛غلبۀمنطقپراگماتیسمبراستعمارآمریکا؛متکی

متکی بیعربونهنیرویدرونی؛ ونهنیرویدرونی؛ توجهیغرببهمسیحیانمنطقه؛بودنسعودیبهآمریکا

ها،بودنارزشاهمیتمنافعاسرائیلبرایجنگیدنباایران؛بیتقدموغلبۀمنافعآمریکابراینجنگیدنباایرانبر

هایسیاسی،اجتماعیوفرهنگیدربستها؛وجودبنحقوقبشرودفاعازآزادیومظلوماندرمنطقهبرایغربی

 اندازیفرهنگتکفیریدیدنفرهنگمقاومتپسازراهاسرائیل؛تصوراشتباهغربازصدمه

 کنندۀ تمدنی و فرهنگی اسالم و مصادیق تقویت. عوامل 0-00

رسیدنتمدناسالمیوگسترشفرهنگاسالمیبراساسوحدتنتیجهسیدحسننصراهللبرایبه

جنبه شامل عوامل این است. کرده مطرح را مصادیقی و عوامل منطقه، مسلمان هایجوامع

بخشیدنبهایدۀاست.تحقق1ایوسبکزندگیفرهنگی،علمی،نظامی،بینشی،سیاسی،رسانه

8هاوافکاراست.یکیازموارددرشرایطجنگاراده2صدورانقالباسالمیایران

 کنندۀ تمدنی و فرهنگی اسالم در گفتمان سيدحسن نصراهلل . عوامل و مصادیق تقویت00جدول 

عملکردسازمانیحزب اهمیتتالشبرایعنوانرازاهللبهمقاومتدارایمحتوایاخالقیوتمدنی؛ توسعۀآن؛

مقابلاقداماتغربیحفظزبانبه ترکعنوانبخشیازهویتتمدنیدر و تمدناسالمیبهها تأکیددینو ها؛

جنگارادهعلم شرایط در حقیقتاسالم از ضرورتروشنگری قانعآموزی؛ و آگاهی افکار، ارزشها، سازی؛

فرهنگیوتمدنیمراسم آوردنکشورهایاسالمیهایمقاومت؛ضرورتگردهمشتپیروزیهایبزرگداروحی،

حزب املو همکاریبا تمدنی؛ اهمیتازبیناهللبهبراساسعواملدینیو منطقه؛ توسعۀ عاملیدر رفتنعنوان

توانمندیهراس توسعۀ منطقه؛ توسعۀ راه توازن عنواننوعیتوازنهایمقاومتبههایمذهبیدر بازدارندگیو

نگهت زنده برای تاریخی مسئولیت داشتن اسرائیل؛ و مقاومت بین مراسمرس ضرورتداشتن حسینی؛ های

تکفیریصرفچاره تاریکوهابیو برایتفکر ضرورتایمناندیشی داعش؛ پایان از امتاسالمی؛نظر سازی

یلبهکشورهایعربیوکردنخطراتوتهدیداتاسرائایبرایدوبارهگوشزدضرورتتالشفرهنگیورسانه

عرب خوابغفلترفتنمیان به عارضۀ ضرورتجلوگیریاز ضرورتجلوگیریازاسالمی؛ مسلمانان؛ و ها

غرببهاهانت کشورهایشرقو به توجه یکدیگر؛ ضرورتهایمذهبیبه توسعه؛ اسرائیلبرایکمکبه جز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://moqawama.ir/?speech=940724 
2. http://moqawama.ir/?speech=890313 
3. http://moqawama.ir/?speech=970727 
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تالشبرایبرمال لزوم برخیامور؛ عقالنیبا القایاسرائیلبهتقویتمواجهۀ مبنیبر دروغ عنوانجزیرۀکردن

امیدملتدموکراسیدرشرق؛خطامامحسینبه هایشان؛شدنداشتههایمنطقهبرایرهاییازغصبعنوانتنها

دادناسرائیلواهللدرتغییرفرهنگیمنطقهپسازشکستتوجهبهمکتبامامخمینیوشهیدسلیمانی؛نقشحزب

ض جنگروانیبهداعش؛ در داشتندستباالتر ضرورترورتترویجفرهنگقناعت؛ اعتقاداتاسالمی؛ دلیل

تالش فرآوردۀ امنیت: اول؛ درجۀ وهابیتدر با علمی و فرهنگی فکری، تربیتی،مبارزۀ فرهنگی، هایسیاسی،

رسرسانه وظیفۀ خمینی؛ امام نظر مورد اسالمی انقالب صدور اهمیت اقتصادی؛ و برایانهای مقاومت های

ایکشورهایمنطقهازای؛ضرورتپشتیبانیرسانهباشرسانههایحقوباطل؛ضرورتآمادهکردنچهرهروشن

رسانه راهبرد نیازداشتنبه ضرورتدامنمقاومت؛ مسئولیتنزدنرسانهای؛ وجود میانسنیوشیعه؛ فتنۀ ایبه

 ایبرایحمایتازقدسرسانه

 مان فقهی. گفت0-02

به توجه است. بیاناتسیدحسننصراهللبرجسته فقهیدر قواعد فقهیو گفتمان از استفاده

همچنین پویایشیعیازجملهموضوعاتجاریدرگفتمانویاست. واجباتبراساسفقه

،«شعائردینی»،1«اشتراککفارومسلماناندرتکالیف»،«الضرر»توجهبهقواعدفقهیهمچون

«تعاونبراثمحرمت» احصاهستند)بنگریدبه:قابل«احتراممالوعملمردم»و«نفیسبیل»،

(.1897قانع،

 . گفتمان فقهی در گفتمان سيدحسن نصراهلل02جدول 

عدالتبه کرامتو ثبات، امنیت، تأمین در مسیحیان و مسلمانان فقهی؛مشارکتمیان دینیو یکاصل عنوان

قدسبه اوجبواجباترسانهعنواحمایتاز از یکی رشتهن به زنان اهمیتورود سیاسی؛ معنویو هایای،

 عنوانواجبکفایی؛تکلیفواجببرایحمایتمعنویومادیازفلسطینایوعلومانسانیبهرسانه

 گيری . نتيجه0

سدرنظرمیدربازگشتبهسؤالوهدفاصلیمقالهودرپرتومالحظاتنظریوروشی،به

واجدمؤلفهگانهدربخشیافتهبیاناتسیدحسننصراهلل)مندرجدرمحورهایدوازده هایها(

کشففعالیت معناسازی، جمله از هویتگفتمانی مایز وجه اتصاالت، و ساختنها نحوۀ ها،

پیچیدگیهدایتوتوزیعسیاست ونیزشفافروابطاجتماعی، ایدرهاینشانهسازینظامها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 http://moqawama.ir/?speech=901118 
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ا بهجهان غیرمعرفتی، اینگفتماندروجه باطلاست. میاندوجریانحقو جتماعیمنطقه

نحوۀعملوتأثیراتآنبرسرکوبتمدن افشایچگونگیپیدایشایدئولوژیاستعمارگونه،

اینزداییازانگارۀشرقپردازدودروجهمعرفتیبهساختاسالمیمی شناسیمعطوفاست.

الیه درهمگفتمان دربرمیهای را تمدن نسبتهویتو در کالن و میانه خرد، وتنیدۀۀ گیرد

کند.بندیمیمفصل

انگاره1طبقنمودار است.، زداییدرگفتمانسیدحسننصراهللدردوسطحپیگیریشده

متأثراز (وبیانقلبواقعیاتD1کردنواقعیاتتمدناسالمی)(،پسازبرجستهD4سطحاول)

(،پسازاعالممسیرD10&D11&D12شود.سطحدوم)(مطرحمیD2&D3انه)شناسفضایشرق

کردنتمدناسالمیوهایسرکوب(بههمراهپروژهD8(ومواجهۀتمدنی)D5&D6&D7تمدنی)

کند.(نمودپیدامیD9کردنتمدنباطل)غالب


 ها و سطوح گفتمانی در بيانات سيدحسن نصراهلل . شاکله، الیه0نمودار 

سیاسیچارچوبانقالباسالمیاست،-گفتمانسیدحسننصراهللکهبرآمدهازمبانیمعرفتی

می دروناینگفتمان، باطلاست. منازعۀحقو مناسبیبرایگفتماندینیدربارۀ تواننمایندۀ
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قانع و متنوع ساختکنندهاجزای پی درنهایتدر که داد قرار هم کنار یافتو را وای زدایی

شناسیهستندوبهتمایزاتهویتتمدنیمیاننظامسلطهواسالممنتجزداییازپروژۀشرقرهانگا

ای،غربتمامتوانخودرادرمنطقۀغربآسیامعطوفشوند.عالوهبرالقاینظریورسانهمی

مهدویاسالمجلوگیریکند.دراینپروژهابتداپراکسیس-ساختهاستتاازبروزتمدنحسینی

ساخته برای آلالزم سوی از وهابیت ساختهشدن سپس و جانبسعود از اسرائیل شدن

اقتضاییبرایجلوگیریاز-هایتکمیلیاستعمارگرانوقترقمخوردهاست.داعشیکیازپروژه

هاهمگیدرگفتمانسیدحسننصراهللباادبیاتیمتراکمدرسازیاسالمیاست.اینبیداریوتمدن

تقاداتقرآنیوتوحیدیبیانشدهاست.چارچوباع

غیریت مذکور، گفتمان برایدر غرب سوی از اسالم( یعنی اینجا )در شرق سازی

برجسته همچون لوازمی با گفتمانی معنایی عرصۀ از اسالمی تمدن سازی،مطرودسازی

اسمحاشیه هویترانی، و مدلولسازی و دال عرصۀ در اسازی در است. شده پیگیری ینها

کردنتمدنخودطیدانشیبرایغالب-اقتصادیومعرفتی-راستا،غربازتمامیتوانسیاسی

پسمشخصمی استفادهکردهاست. اخیردرمنطقۀغربآسیا شودکهحتیبخشچندسدۀ

دانشفوکوییدرراستای-هایعلوماجتماعیبراساسدستگاهفهمقدرتتوجهیازنظریهقابل

اند.زداییبرایشرق)واسالم(بودهپردازی(برایغربوتمدنمدنسازی)یاتتمدن

 منابع

 (هویتفرهنگی.1861آنتادیوپ،شیخ.)7-149،4،پیامیونسکو.

 (1891الیوت،آنتونیوترنر،برایان.)ترجمۀفرهنگارشاد.هاییدرنظریۀاجتماعیمعاصربرداشت.

شناسان.تهران:جامعه

 سی جریان1898امک)باقری، امنیتی ارزشضد تئوریجنگ(. بر تأکید با تکفیر و افراط سازی

.61-11،29،امنیتی-هایحفاظتیپژوهشها.تمدن

 ( صمد مؤلفه1893بهروز، حزب(. بر ایران اسالمی انقالب حداکثری تأثیرگذاری لبنان.های اهلل
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