فصلنامه علمي – پژوهشي نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان  /سال يازدهم /شماره چهارم /زمستان  /0011ص 218 -081

تمايزات هويت تمدني و انگارهزدايي از شرقشناسي در گفتمان
سيدحسن نصراهلل
تاریخ دریافت0077/70/70 :

تاریخ پذیرش0077/07/70 :
ايمان عرفانمنش

چكيده
شرقشناسیدرراستایمقاصدامپریالیسم،بهتحکیموسلطۀتمدنغربکمکفراوانیکردهاست.

زداییازشرق(بهمعنایاخصاسالم)بودهاست.ایناغراضنهتنها


زداییوتمدن

هدفاصلیهویت
در ابعاد سیاسی-اقتصادی ،بلکه در ابعاد معرفتی-دانشی (برای مثال ،برخی از نظریههای علوم
رونشانمیدهدچگونهدرگفتمانسیدحسن


اجتماعی)ازسویغربدنبالشدهاست.مقالۀپیش
نصراهلل ،نوعی ساختزدایی و انگارهزدایی از شرقشناسی و توجهدادن به تمایزات هویت تمدنی
اسالمیپیگیریشدهاست.بدینمنظور،ازروشتحلیلگفتمان(باتأکیدبرتحلیلگفتماناستعماری)

و روش نمونهگیری کامل در میان  358سند الکترونیکی از بیانات سیدحسن نصراهلل استفاده شد.
هاونتایجدردوازدهمحورصورتبندیشدند.1:وجوهسازندۀهویت.2،عواملتهدیدکنندۀ


یافته
هویت .8 ،وارونهسازی هویتی توسط استعمارگران .4 ،خنثیسازی هویتی توسط جبهۀ اسالمی.5 ،
ماهیت و ابعاد فرهنگ اسالمی .6 ،اهمیت و جایگاه انقالب اسالمی ایران .7 ،گفتمان آیندهشناسانۀ
.ابعادومصادیقپروژههایدشمنچندوجهی.11،

آخرالزمانی.3،رویاروییتمدنیحقوباطل9،
تکنندۀتمدنیوفرهنگیاسالم،
ابعادومصادیقوضعیتواقعیدشمنان.11،عواملومصادیقتقوی 
.12گفتمانفقهی .
واژههای کليدی :استعمار،اسالم،تحلیلگفتمان،تمدنوفرهنگ،حقوباطل،سیدحسننصراهلل،
شرقشناسی،غرب،هویت .


ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شناسیفرهنگیوعضوهیئتعلمیدانشگاهامامصادق(ع)؛i.erfan@isu.ac.ir


دکتریجامعه
.1

1
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 .0مقدمه و بيان مسئله
زداییازشرقشناسیوبرآمدنتمدناسالمی،همدرابعادمعرفتیوهمدر


میانضرورتانگاره
ابعاد غیرمعرفتی ،رابطهای تنگاتنگ برقرار است .علوم اجتماعی از ارکان معرفتی یک تمدن
شناسانهوانسانشناسانۀآنتمدناقترانوسازگاریدارد.در


رودکهبامبانیهستی

شمارمی

به
ایشده شامل هویت ،قدرت ،علم و
تفسیر چنین روابطی ،توجه همزمان به چند مقولۀ شبکه 
تمدن حائز اهمیت است که سیری را از سطحی ساده به سطحی پیچیده میسازد .در این
بندیاگرازنقشوارتباطعلوماجتماعیباتمدنمدرنغربسخنبهمیانمیآید،این


صورت
اندودرراستایاهدافآنعملمیکنند.ایناتصاالتبهایدۀ


علومازبطنآنتمدنزاییدهشده
جامعهشناسی» مربوط میشوند (عرفانمنش .)1411 ،در سطور بعد ،روابط مقولههای

«تمدن-
مذکورباموضوعتمدنوشرقشناسی(منبعثازعلوماجتماعی)ارائهخواهدشد .

هویتاجتماعیمجموعهایازخصوصیاتومشخصاتاجتماعی،فرهنگی،روانی،فلسفی،

ریگانگییاتشابهاعضایآنداللتمیکندوآنرادریک

زیستیوتاریخیهمسانیاستکهب
هامتمایزمیسازد


قبولوآگاهانهازسایرگروه

طورمشخص،قابل

ظرفزمانیومکانیمعین،به
).همچنینهویتفرهنگیبهمعنایپایبندیبهآدابورسوم،سنتهاو

(جنکینز22:1831،
ایکههمبهغرورملیمنجرمیشودوهم

است؛به 
گونه

ارزشهایگذشتۀرایجونوینجامعه

فرد از استقالل برخوردار است (اریکسون .)24-11 :1937 ،عوامل تاریخی ،زبانی و
شناختیدرساختنهویتفرهنگینقشدارندونقصیانبودتناسبدرمیانآنهاسبب


روان
بحرانفرهنگیواجتماعیمیشود(آنتادیوپ .)5:1861،

امروزه سؤاالت مهم دربارۀ هویت بیشتر به مسئلۀ فرهنگ بازمیگردد .هویت در سطح
اجتماعیمبتنیبرنوعیتمایزمیانماوآناناست.بنایهویتدرونچارچوبهاییاجتماعی

گیردکهوضعیتعواملرامشخصمیکنند.هویتوضعیتیمیانخودهویتی(تصویرما


قرارمی
ازخودمان)ودیگرهویتی(نقشوسهمدیگران)است.همۀجوامعتوانیکسانیبرایتعیین
هویتندارند؛زیراقدرتتعیینهویتبهوضعیتیبستگیداردکهجماعتهادرنظامروابطی

که آنها را به یکدیگر پیوند میدهد ،اشغال میکنند (کوش .)151-141 :1897 ،بهطورکلی
گیرد.فردباقرارگرفتندرمتنجامعهارزشهارادرونی

تمایالتانساندرونجامعهشکل  
می
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میکند .پس نظم اجتماعی ریشه در سازمان جامعه ،ایستارها و ارزشهای آن دارد (چلپی،

طورهمزماندارند(چلپی .)24:1895،


هادوبعدعینیوذهنیرابه

)وارزش
11:1895
ارد؛بهویژهآنهنگامکهمنشأقدرتوجهی

میانهویتوقدرتپیوندتنگاتنگیوجودد
سیاسی-ایدئولوژیک داشته باشد .اگر موضع معرفتشناسانۀ حق-باطل که در علوم اجتماعی
)مطمحنظرقرارگیرد،آشکارمیشودکههویت

متعارفغربغایباست(عرفانمنش1411،

واقعیتهایاجتماعیوتمدنی

رسانهایوغالبالزاماًمترادفباهویتبرحقنیست.یکیاز

حاکم بر جهان ،مبارزۀ دو گفتمان حزباهلل و حزبالشیطان است که در تحوالت کنونی
ترتیب،جبهۀمقاومتاسالمیوجبهۀاستکبارصهیونیستیراشاملمیشود.اینجاشکافیمیان


به
جوامعغربی(بهمعنایمصطلح)ونمایندگانشانباجهانغیرغربی(باتمرکزبرجوامعاسالمی)
گیریوپیامدهایاینشکافبرمدارنوعیگفتمانگونگیدر


گیری،جهت

شود.شکل

هویدامی
الشعاعقرارمیدهد،بلکهنظاممعرفتیو


تنهانظامسیاسیواقتصادیراتحت

حرکتاستکهنه
دانشیرانیزمتأثرمیسازد .

بهطورکلی ،نوعی پیروزمندی سرمایهداری عمیق در گفتمان عمومی ،بهویژه در آمریکا

تحکیمیافتهاست.اینباورکهماهیچچیزبرایامیدبستنجزبهسرمایهداریلیبرالنداریم،

بهصورت یکی از جزمهای کنونی درآمده است (کالینیکوس .)551 :1897 ،به باور پارتا

چاترجی،1اگریکپویۀبزرگوجودداشتهباشدکهاندیشۀ محلیاروپاآنرابهتاریخجهانی
بدلکردهباشد،پویۀسرمایهاستکهدردامنۀسرزمینیخود،جهانیوهمگانیاست.روایت
سرمایه است که میتواند خشونت تجارت ،جنگ ،نسلکشی ،غلبه و استعمار را به داستان
پیشرفت ،توسعه ،مدرنسازی وآزادی همگانی و جهانگستر بدل کند .انباشت سرمایه انهدام
جوامع را پیشفرض میگیرد .در مقابل ،تأکید خاص جوامع بر حفظ سنتهایشان شکلی از
مقاومتراایجادمیکند(چاترجی285:2121،و .)286

در وجه معرفتی و دانشی میتوان شاهد تأثیرات ثانوی و ضمنی علوم اجتماعی بود .ژان
زنظریههایاجتماعیانتظارشکلیکدانشانباشتیداشت؛

گویدنمیتوانا

کلودپاسرون  2
می
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. P.Chatteerjee
2. J.C. Passeron
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زیرا این علوم که نظری-تجربی هستند ،جریان تاریخی مربوط به یک بستر معین را ثبت
وقفهبرایآنها


کهجریانپیوستهدرحرکتتمدن،مشکالتجدیدیرابی
میکنند؛درحالی

یدههای اجتماعی به غایت مکانیشده
بهوجود میآورد (کرکوف .)185 :1892 ،شناخت پد 

شدهترین دادههای تجربی) میتوانند منابعی زمینهای شده و وفق چشمانداز در نظر
(کنترل 

گرفتهشده را در نقشههای جهانی بیابند (کرکوف .)141 :1892 ،پس در نظریههای اجتماعی

شناسیمبتنیبرفهمانسانمنفعتطلبمستتراست(کرکوف:1892،


رایج،نوعیهژمونیانسان
.)144اینموضوعتقریباًمعادلباسویۀقدرت-دانشدراندیشۀمیشلفوکو1است .
هاکموبیشقدرتدارندتا

تقریباًهمۀاندیشمنداناجتماعیآمریکاییباوردارندکهانسان
).بخشعمدهایازمتفکراناجتماعی(اروپاییو

جامعهاینیکبسازند(سیدمن156:1891،

آمریکایی)تالشکردهاندتامعلومکنندکدامعواملاجتماعیتأثیرگذارندوشیوۀزندگیانسانی

واجتماعیامروزرادرککنند.درنتیجهداستانیراحکایتمیکنندکهغربرادرمرکزماجرا

قرار میدهند و غیرغربیها را به تماشاچیان یا بازیکنان خردهپا در تاریخ جهانی بشر تقلیل
صورتجوامععقبمانده،ابتدایی،ایستاو


بندی،جوامعغیرغربیرابه

دهند.دراینصورت

می
اندوعلوماجتماعیرابهابزاریبرایشرقشناسییاتقابلمیانآنچهغرب


اقتدارگرابرساخته
برتروشرقفرودستتلقیشدهاست،تبدیلکردهاند(سیدمن.)856-854:1891،هموارهما

جهانراازمنظریادیدگاهیخاصمیشناسیم؛برایمثال،ممکناستیکدیدگاهبههویت

ملییاتمدنی(مانندغربیوشرقی)اشارهداشتهباشد.برایناساس،دانشتنهابهبازنمایی
پردازد،بلکهآنرامیسازد(سیدمن853:1891،و .)861


واقعیتنمی
آشیسناندی 2میاندوگونۀمتفاوتازاستعمارگریتمایزقائلاست:نخست،معطوفبه
فتح فیزیکی کشورها بود و دوم ،به فتح و اشغال اذهان ،هویتها و فرهنگها مربوط است.
هاییبودندکهادعاداشتندامپریالیسمپیامآورموعودتمدنبرایدنیای


پیشگامانگونۀدوم،لیبرال
هاتالشکردندتااولویتهایفرهنگیجوامعهدفراتغییردهند(گاندی،

نامتمدناست  .
آن
 .)29:1833
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. M. Foucault
2. A. Nandy
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گفتمان حاکم بر امپریالیسم اجازۀ معنایابی مقاومت را نمیدهد و آن را با سازوکارهای
گوناگونیدرگیرانسدادمعنایگفتمانیمیکندتاآنراازمیداندالومدلولمطرودسازد.بر

همین اساس ،هنری مین 1معتقد است که تمدن هیچ نیست ،مگر نامی برای نظم کهن جهان
آریایی که منحل شده است ،اما پیوسته خود را تحت انواع گستردهای از نفوذها و تأثیرهای
عبارتدیگر،نظامهایسیاسیفاقد

کنندهازنوسامانمیبخشد(کالینیکوس 148:1897،
).به


حل
اصول معقول مشروعیت (در نظرگاه غربی) ،تظاهر به داشتن نمایش روشنی از مشروعیت
آنها را رژیمهای محافظ مینامد (هانتینگتون:1963 ،
سیاسی میکنند که ساموئل هانتینگتون  2
 .)73-38اینجا آشکار میشود که اگر جماعتی از غیرغربیها از احیا یا ساختن تمدن سخن
رانند،نوعیواکنشبهحذفشدگیگفتمانیاست .


می
تاکنون تالشهایی برای رویارویی با تفکر خود-مدار تمدن غربی صورت گرفته که
ترینآنهاظهورانقالباسالمیایرانبودهاست.درگفتمانحسینی-مهدویامامخمینی


عظیم
(ره) ،محل تقریر نزاع به دوگانۀ حق-باطل بازمیگردد تا همۀ معادالت براساس دال مرکزی
قرارگرفتن سنت الهی بر پیروزی کامل حزباهلل در دنیا سامان گیرد .این گفتمان نشاندهندۀ
اصالتتمدنمنبعثازتراثانبیایالهیودینخاتماست؛بنابرایناگرغرببرایشرقشناسی

تالشیمذبوحانهکردهاست،اکنوننمایندگاناحیایتمدناسالمی(مهدوی)ضمندنبالکردن

اهداف متعالی ،بهدنبال واسازی انگارههای شرقشناسی نیز هستند .بر همین مبنا ،این مقاله
گفتمان سیدحسن نصراهلل (دبیرکل حزباهلل لبنان) را انتخاب کرده است تا مسئلۀ مذکور را
براساسمشیتحلیلگفتمانینشاندهد .

 .2اهداف و پرسشها
هدف این پژوهش ،واکاوی و تحلیل تمایزات هویت تمدن اسالمی و انگارهزدایی از
عنوانپروژۀمستمراستعمارگرانوسلطهگراندرگفتمانسیدحسننصراهللاست.


شناسیبه

شرق
پرسشهای این مقاله عبارتاند از .1 :تمایزات هویت تمدنی در گفتمان سیدحسن نصراهلل

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. H. Maine
2. S.P. Huntington
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بندیمیشود؟.2درگفتمانسیدحسننصراهللپروژۀ


چیست،چراوجودداردوچگونهمفصل
زداییمیشود؟


شناسیچگونهانگاره

شرق

 .3مرور پيشينۀ پژوهش
طاهری ( )1891درپژوهشی به بازخوانی پیامهای عاشورا درجنبش حزباهلل لبنان پرداخت.
بخشیبهمسلمانان،پاسداریازارزشهایاسالمی


انداز:آگاهی
ترینپیامهایمذکورعبارت


مهم
معروفونهیازمنکر،معرفیگروههایباطل،عزتمندی،والیتمداری،احیای


برمبنایامربه
روحیۀ شهادتطلبی ،ادای وظیفۀ جوانان و خانواده بهمنظور ادای تکلیف الهی ،الهامبخشی
هایرهاییبخشوحرکتانقالبی،همبستگیوانسجاماجتماعی .


نهضت
باقری ( )1898به بررسی ارزش ضدامنیتی جریانسازی افراط و تکفیر با تأکید بر نظریۀ
جنگتمدنهامبادرتکرد.دراینپژوهش،سهچالشبرایتمدنلیبرالشاملرشدونفوذ

یابیگفتمانمقاومتاسالمیمعرفیشده


گراییدرجهان،بیداریاسالمیونفوذوعمق

اسالم
است .ارزش ضدامنیتی جریانسازی تکفیر در چند سطح تحلیل شده است .1 :جهان غرب
(مانندایجادبحراندرسرمایۀاجتماعیغربوایمنسازیجوامعغربی)؛.2جهاناسالم(مانند

سوزیوتغییرالگوهایدوستیودشمنیواولویتهایجهاناسالم)؛.8


شکنیوتمدن

وحدت
سنیوبحرانسازیدرسرمایۀ

منطقه(مانندتغییرموازنۀجبهۀمقاومت-سلطهبهموازنۀشیعه-
اجتماعیمقاومت) .
مبینی و قاسمی ( )1893به تحلیل دستاوردهای مقاومت اسالمی لبنان در منظومۀ فکری
سیدحسننصراهللوتأثیرآنبرامنیتمحورمقاومتاقدامکردند.درنتیجهپنجمضمونفراگیر
شناسایی شدند.1:برتریدرعواملمعنوی واعتقاد قلبی؛.2برتریدرساختارغیررسمیو
تشکیالتتوانمند؛.8برتریاطالعاتیونظامی-امنیتی؛.4برتریدرجایگاهحزبیوایفاینقش
ای،پشتیبانینظریوعملیمنطقهای .


منطقه
بهروز ( )1893در پژوهشی به مؤلفههای تأثیرگذاری حداکثری انقالب اسالمی ایران بر
اناشارهکردهاست.موضوعاتپخشپیامانقالباسالمیعبارتانداز.1:اسالم

حزباهلللبن
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سیاسی .2 ،اندیشۀ حکومت دینی (نظریۀ والیت فقیه) .8 ،فرهنگ جهاد ،مقاومت ،ایثار و
.قرارگرفتنمساجدبهعنوانکانونمبارزات .

شهادتطلبی.4،محوریتروحانیتدینی5،

جمعبندیپیشینۀپژوهشمشتملبراینمالحظاتاستکهاوالً،پژوهشمستقلیدربارۀ

نسبتگفتمانسیدحسننصراهللباپروژۀجدیدغربدربحثشرقشناسیانجامنشدهاستو

ثانیاً ،تمرکز از زاویۀ هویتی به مسئلۀ نبرد تمدنی دو جبهۀ حق (حزباهلل) و باطل (غرب،
اسرائیل،سعودیوبرخیکشورهایمنطقه)صورتنپذیرفتهاست.دراینمقاله،دومحورفوق
محلتمرکزخواهندبود .

 .0مالحظات نظری
شناسیغربیبهرهمیبرد(باتأکیدبرمورددوم)که


اینمقالهازنظریۀامپراتوریونیزنقدشرق
درادامهبهمعرفیآندومیپردازیم .

 -0-0نظریۀ امپراتوری
2
،آمریکازمینهسازمهمیبرایآنچیزیاستکهآندو

ازنظرمایکلهارت 1وآنتونیونگری

امپراتوریمینامند.امپراتوریغیرازامپریالیسممربوطبهدورۀمدرنیته(دارایقدرتمرکزی

تنهامیخواهدمبانیجهاناجتماعیشاملاندیشه،کنشو


کهامپراتورینه

طوری

کنترل)است؛به
رودوتالشمیکندتاازاینقدرتبرایکنترلجمعیتو


بلکهپیشمی
گروههاراکنترلکند،

سرشتانسانینیزاستفادهکند؛یعنیهممغزافرادوهمبدنآنانراکنترلکند.کلیدقدرت
امپراتوری در این واقعیت قرار دارد که مبتنی بر قدرت قضایی نوینی مبتنی بر اموری مانند
برقراری نظم ،هنجارها ،حقایق و توصیههای اخالقی است .امپراتوری میتواند به نام آنچه
دوستانهمیپندارد،بپردازد.


درستاست،درهرجادرجهاندخالتکندتابهآنچهمسائلانسان
درنتیجه،صلحرابرکسانیکهچهبساآنرانخواهندیاحتیآنراصلحتلقینکنند،تحمیل
کندوحتیجنگهایبهاصطالحعادالنهراهبیندازد.پسدشمنهرفردیاگروهیاستکه

همین ساخت قضایی او را تهدیدی برای نظم اخالقی در جهان تلقی کند .از نظر هارت و
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. M. Hardt
2. A. Negri
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نگری ،پیشدرآمد نمایش قدرت از سوی امپراتوری ،هجوم آمریکا به عراق و افغانستان بود.
هاومقاومتهاراحذف


پیآناستکهتفاوت
امپراتوریباظاهریلیبرالعملمیکندودر 

کند(ریتزر .)432-431:1839،
 -2-0گفتمانمداری سویهدار شرقشناسی و سنخشناسی آن
شرقشناسی بهمنزلۀ یک عمل ذهنی ،جهان را به دو بخش دوستان و غریبهها (خودی و

ریفکنندۀ امر سیاسی است.
غیرخودی) تقسیم میکند که کشاکشهای پایانناپذیر آن دو ،تع 
هایجدالآمیزجهانمتمدن


شودکهمعرفمرزهاوکناره

شرقهمچوندیگرانمنفیشناختهمی
است (الیوت و ترنر .)679 :1891 ،مریم جمیله 1معتقد است شرقشناسی مطالعۀ عینی و
بیطرفانۀ اسالم و فرهنگ اسالمی توسط دانشمندان صادق در سنت علمی نیست ،بلکه یک

دهیشدهبراساسسنتداروینیسماستکهبرایتحریکجوانانشرقبه
توطئهوتبانیسازمان 

شورشعلیهایمانواعتقاداسالمیوتحقیرمیراثکهنتاریخوفرهنگاسالمیطراحیشده
است(سردار .)56:1999،
2
،اشاعۀروشنگریوپیشرفتغربیبهسایرانسانهاوظیفهوتقدیر

ازنظرفرانتسفانون

اروپاوآمریکااستکهکانونهایخردوتمدنهستند.اینرسالتغرباستکهبشریترااز

ظلمت سنت به روشنایی تمدن رهنمون شود .سلطۀ استعماری غرب به خوارکردن و انهدام
فرهنگدیگرجوامعمیپردازد.درهمینراستا،ادوارد سعید 8براینباوراستکه تشکیل و

بقای امپراتوری در تاریخ مدرنغرب بیش از هر چیز با طرد هویتی و فرهنگی فرایند انقیاد
گیرد.سعید،تفسیریفرهنگیازاستعمارارائهمیدهدکهطبقآن،غربنماد


مذکورشکلمی
پیشرفتاجتماعی،عقالنیت وبرتری وشرقنمادعقبافتادگی،نابهنجاریوخطرناکجلوه
داده میشود .در این تقسیمبندی نمادین جهانی ،شبکهای از گفتمانها ،بازنماییها ،دانشها و
شناسینامیدهمیشود.پسشرقنیازمندکنترلومهاراز


گیردکهشرق

باورهایقومیشکلمی
سویغرباست(سیدمن.)843-845:1891،اگرغرببهاقتضایمراحلمختلفنوگراییدر
گسترۀتاریخیپروردهشده،شرقغیرتاریخیوایستاهموارهبیرونازتاریخقرارگرفتهاست .
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. M. Jameelah
2. F.O.Fanon
3. E.W. Said
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هایاساسیدرمطالعاتپسااستعماریارائۀخوانشیمقاومتآمیزدربرابرقدرت


ازانگیزه
در اشکال استعماری ،نواستعماری ،پدرساالرانه ،گفتمانی و مادی آن برای برهمزدن
ویحقیقتوراهبردهایبازنماییآناست(سردارووانلون،

شناختشناسیاینقدرت،دعا

.)117:1833این رویکرد،ارزشها وسنتهایفکری وادبیاتغربرا بهدلیلهواداریاز
نوعی قومگرایی سرکوبگر مقصر میداند؛ زیرا الگوهای اندیشۀ غربی سنتها و صورتهای
میراند یا نادیده میگیرد .نگاه پسااستعماری
فرهنگی زندگی و بیان غیرغربی را به حاشیه  
موظفاستبهتغییرچیزیکهازطریقدستکاریاقتدارواعتبارخطوطروایتغربشکل
مداروتصرفدستگاهارزشگذاری


هایغرب

گرفتهوبابازبینیوازجاکندنادعاهایگفتمان
راندنشاناست(مهدیزاده213:1898،و .)219

آنها،متعهدبهعقب

امپریالیسم از طریق فرهنگ ،سلطۀ خود را نهادینه و این ایده را ترویج میکند که انسان
شرقیحقنداردحتیتاریخخودراروایتکند.امپریالیسمفقطباروابطسلطهسروکارندارد،
بلکهنوعیایدئولوژیتوسعهوپیشرفتنیزباخودبههمراهدارد.اقتدارامپریالیسم،عبارتاز

مراتبیدرنژادهاوتمدنهاوجود


ایکهبقبوالنندکهسلسله
ایستارذهنیوفکریاست؛به 
گونه

داردومامتعلقبهنژادبرتروتمدنباالتریهستیم.اینبنیانیخواهدبودکهامپریالیسمخودرا
اسیبهدنبالایناست

).شرقشن

محقمیداندکهکلبشریترامدیریتکند(سعید57:1832،

عنوانتصویریمنفیبهعنوانغیریادیگریبرسازدتاتصویریمثبتومتمدن


هارابه

کهشرقی
از جامعۀ غرب ارائه دهد .شرقیها از جنبههایی همانند دیوانگان ،منحرفان و تبهکاران فوکو
هستند .همۀ آنها موضوع گفتمانها و روایتهای نهادینهشده هستند که شناسایی ،تحلیل و
شوند.درعلوماجتماعی،تبیینهاینفی-بنیاد،نمودکالسیکخودرادرمفهوماستبداد


کنترلمی
شرقی در مبحث تولید آسیایی کارل مارکس 1و در تحلیل پدر-شاهی موروثی ماکس وبر2
مییابد(ترنر .)1974،

ویژگیهای کلیشهای منتسب به شرقی عبارت هستند از :متحجر ،متعصب ،عقبمانده،

پرست،تنبل،احساسی،فاقدعقالنیت،بدوی،فاقدارزشهایاخالقمدنی،


تروریست،شهوت
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. K. Marx
2. M. Weber
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خشن و شرور ،تندرو ،جنگطلب ،بنیادگرا ،ایستا ،فاقد تاریخ یا در حاشیۀ آن ،فاقد طبقۀ
متوسط،دچارفرسودگیشهروندی،فقیر،ساده،خیانتکار.همچنینکلیشههایمنتسببهغربی

طلب،مسئولیتشناس،قربانیجهل


عبارتهستنداز:خردورز،دموکرات،پیشرفته،مدرن،صلح
نامیدهمیشوند .

هایشمایلانگارانه1


هاکلیشه

شرقی،آزاد،پویا،مرکزتاریخ.اینقبیلانگاره
ارهایببینیمکهما
مفاهیمجفتیمارابهاینفکروامیداردتاجهاناجتماعیرابهگونۀدوپ 

رابهگزینشیکیازآندوفرامیخواند(کرکوف.)15:1892،استداللمیشلفوکوایناستکه

بندیهای گفتمانی بر محور تباینها و دوگانگیهای منفی و مثبت برساخته میشوند.
صورت 

شناسیقدرتشرقشناسیراپیشنهادکردهاست.اسالمبادشمنیو


ادواردسعیدنوعینشانه
ایکهبداننگریستهمیشود،هستۀاصلیگفتمانوایدئولوژیشرقشناسیاست.


وحشتویژه
در این راستا ،غرب تالش میکند تا اسالم را بهعنوان خطر و تهدیدی برای جوامع غربی و
مسلمانان را بهعنوان بنیادگرا به تصویر بکشد و جنبشهای احیاگری اسالمی را تحت عنوان
هایغربنسبتبهاقلیتها


ورزی

گذاریکند.اکنونبسیاریازغرض

هایتروریستینام

سازمان
هابهساختنانگارهایاز


هابهدیناسالممنتقلشدهاست.رسانه

مانندیهودیانیامارکسیست
اسالمکمکمیکنندکهمخاطبانشانرانسبتبهایندینمشکوکسازند.درنتیجهاسالمیک
باروشیطانیمعرفیمیشود .


ذاتشرارت
شناسیکهغربشناسی(مربوطبهخودغربیان)نیزمحصولآن


شناسیشرق

درمجموع،سنخ
شرحزیرطبقهبندیمیشود(الیوتوترنر:)634:1891،


است،به
 .1شرقشناسی منفی/بيرونی یا همان شرقشناسی کالسیک که طرد نقادانۀ دیگری بهدلیل
هایعربتنبلویهودیسرگردانخودرامینمایاند؛ 


گانگیوخطرناکیاستودرقالب
بی
ملتمیپذیردکهبیانمثبتیازهویت

.2غربشناسی مثبت/درونی اجتماعاتیرادروندولت-
وآگاهیهستند؛مثالًدرانگلستاندورانویکتوریادیدگاهرمانتیکمثبتیدربارۀاسکاتلندی
بودنوجودداشت؛ 
 .8غربشناسی منفی/درونی که مغایر مورد قبل است؛ مثالً ایرلندی را فردی خطرناک،
داندکهدردستگاهحکومتیبریتانیارشدمیکند؛ 


برانگیزودشمنمی

ترحم
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Iconographic Stereos
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اینگونهاستکهمثالًمردمبومیآمریکایشمالی(سرخپوستان)
.4شرقشناسی مثبت/بيرونی  
افیبازشناسیمیکند .

رابهمنزلۀوحشیاشر

هایاول(نگاهغرببهشرق)ودوم(نگاهغرببهغرب)رامطالعهمیکند .


اینمقالهسنخ

 .5روش تحقيق
این مقاله از روش تحلیلگفتمان استفاده میکند .ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل
گفتمان دارای اتصاالت رفت و برگشتی نظری-روشی است .بههمین دلیل ،مالحظات نظری
مقاله به تقویت شناسایی نشانگان متن (بهمنزلۀ گفتمان) ،نقاط تمرکز ،آشکارسازی دوگانهها،
هاومؤلفههایگفتمانی


هاومدلول

سازی،دال

رانی،غیریت

سازییاحاشیه

سازی،برجسته

هویت
کمک میکند .دو موضع تحلیل گفتمانی برای مسئلۀ مقاله سودمند تشخیص داده شدند که
کهدرادامهتکنیکهایروشیآنهامعرفی

عبارتهستندازمواضعجیمزپالگی 1وبنیتاپری 2
میشوند.تمرکزموضعاولبیشتربرمالحظاتتکنیکیوتمرکزموضعدومعمدتاًبرمالحظات

نظری-روشیاست .
دیبرایشکلگیریوفهم

دردیدگاهجیمزپالگی،زبانیکمفهومومبنایاساسیوبنیا
گفتمانها است .انسانها پدیدهها و اشیا را از طریق زبان میسازند و درک خود از جهان

اجتماعی را بازتولید میکنند .تحلیل گفتمان هم شامل وجوه دستوری و توصیفی زبان و هم
شاملبازنماییحضور،اعتقاد،ارزش و احساساست.گیچندسؤالاساسیرا در رابطهبا
تحلیلگفتمانمطرحمیکند(گی :)2115،

هایعنیچهفعالیتهاییقسمتیاززبان


.فعالیت
.1معنایعنیزبانبرایمعناسازیاست؟2
هایعنیزبانبرایمشخصکردننقش


.هویت
کردنمورداستفادهقرارمیدهد؟8


رابرایوضع
استیاهویت؟.4روابطیعنیزبانبرایساختن روابطاجتماعیاست؟.5سیاستیعنیزبان
برای هدایت و توزیع کاالهای اجتماعی است که چه چیزی بهنجار ،حق ،خوب ،درست،
مناسب ،متناسب ،ارزشمند ،راه ممکن ،راه غیرممکن ،وضعیت باال یا پایین ،شبیه به من یا
متفاوتبامنتلقیمیشود؟.6اتصاالتیعنیزبانبرایاتصالوارتباطیاعدماتصالاشیابه

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. J.P.Gee
2. B. Parry
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هاینشانهایخاصیراارجحیت


هاودانشنشانهیعنیچگونهزباننظام
یکدیگراست؟ 7
.نظام
بخشدیاازآنسلبرجحانمیکند(مثالًیکگروهیاقومرادربرابرگروهیاقومدیگر


می
برتریمیدهد)؟ 

بنیتا پری بازاندیشی جدی و پرشوری که نقد را محور قرار میدهد و درصدد تضعیف
واقعیتهای تولیدشده توسط قدرتهای استعماری است ،تحلیل گفتمان استعماری مینامد.

محوراصلیاینتحلیلگفتمان،افشایچگونگیپیدایشایدئولوژیاستعماری،نحوۀعملو
شکنیامتیازهاوتبعیضهابپردازیم.اینتحلیل


تأثیراتآناستکهبهکمکآنبتوانیمبهشالوده
گفتمان بهماامکانمیدهدتاتردیدهایدرونی ومواردیازمقاومتراکهغرب درجریان
جهانیسازیسرکوبکردهاست،آشکارکنیموازنمایظاهراًهمگنویکدستیکهامپریالیسم

یزاده.)219 :1898 ،
و سرمایهداری از دیرباز کوشیدهاند ارائه دهند ،ساختارشکنی کنیم( .مهد 
شناسیرافراهممیکند .


زداییازشرق
عمالًتحلیلگفتماناستعماریزمینۀانگاره
پژوهشگر با مراجعه به تارنمای رسمی مقاومت یعنی  http://moqawama.irکه بیانات
سیدحسن نصراهلل در آنجا منعکس میشوند ،به واکاوی بیانات براساس کلیدواژههای راهنما
شامل تمدن ،فرهنگ ،توسعه ،هویت ،شرق ،غرب ،استعمار ،رسانه و نخبگان پرداخت .بازۀ
است.باتوجهبهاهمیتمسئلۀمقاله،نمونهگیریکامل

زمانیتحقیق،سالهای 1995تا 2121

شامل 358سندانجامشد.سپسبراساسداللتهایروشی-نظریگیوپری،مواضعتکنیکی
برایتحلیلگفتمانپیگیریشدند .

 .0یافتههای تحقيق
پس از تحلیل گفتمان انجامگرفته بر بیانات سیدحسن نصراهلل ،یافتههای مربوط به تمایزات
شناسیدرمحورهایزیرارائهمیشوند.اشارهبهدونکته


زداییازشرق

هویتتمدنیوانگاره
یافتهها،دراینبخشتعدادیاز
رسد:نخستآنکهبهسببجلوگیریازاطناب  


نظرمی

الزمبه
ارجاعاتمربوطبهبیاناتآوردهشدهودربخشپیوستمقاله،فهرستکامللینکبیاناتقرار
دادهشدهاست؛دومآنکهدرسراسرمتنمنظورازاسرائیل،رژیمغاصبصهیونیستیاستکه
بهمنظوررعایتاختصار،ناگزیرازاسرائیلاستفادهشدهاست .


تمايزات هويت تمدني و انگارهزدايي از شرقشناسي در گفتمان سيدحسن نصراهلل 411

 .0-0وجوه سازندۀ هویت
گفتمانسیدحسننصراهللدربرگیرندۀهویتهاییمانندتمدنی،دینی،اجتماعی،تاریخی،معنوی،

ارزشی،ایمانی،شهری،عربی،سیاسی،اسالمیمقاومتوحزباهللاست.ویتالشکردهاست

سایرهویتهادر

تاحلقۀاتصالهویتتمدنیراهویتواحداسالمیمعرفیکند؛ 1بنابراین،
عرضهویتتمدناسالمینیستند .
جدول  .0وجوه سازندۀ هویت در گفتمان سيدحسن نصراهلل
شعائرحسینیبخشیازهویتتمدنی،دینی،اجتماعیوتاریخی/مقاومتبخشیازهویتمعنویوارزشینظیر
اصحابحسینی/ساختمساجدوبرپایینمازبهعنوانبخشیازهویتایمانیودینی/ایستادگیوفرزندآوری

فلسطینیانعاملتقویتهویتشهری/اهمیتمقاومتدرحفظهویتعربی/اهمیتمقاومتبرایداشتنهویت
هویتهایموجوددرمنطقه/ضرورتحمایتازاماکنمقدس


عنوانعاملاتحادخرده

سیاسی/هویتواحدبه
بی/تالشوجهادبرایهدایتمردمواقامۀعدلبهعنوانیکیاز

عراقبراساسهویت،کرامتوشجاعتعر
ارکان هویت دینی  /علمآموزی بهعنوان بخشی از هویت مقاومت و حزباهلل  /افتخارکردن حزباهلل به داشتن
هویتاسالمی/علمومعرفتبهعنوانمقومایمانودیندراسالم


 .2-0عوامل تهدیدکنندۀ هویت
نهتنهامستکبرانخارجیشاملآمریکا،غربواسرائیل،بلکهجریاناتدرونیهمچونسعودی2

نیز از مخاطرات جدی برای هویت تمدن اسالمی بهشمار میروند .از جمله تهدیدات،
وحاشیهرانیهویتدینیواسالمیاست.

برجستهسازیهویتعربی8

جدول  .2عوامل تهدیدکنندۀ هویت در گفتمان سيدحسن نصراهلل
سمتسرسپردگی؛مطرحکردنهویتعربیاز


تالشکشورهایمستکبربرایایجادتغییرمعنادرهویتعربیبه
ایسیاهازاسالم؛برجستهسازیهویتعربیتوسطغربوسعودیبرای


عنواننسخه

سویغربوسعودیبه
رسمیتنشناختن


دستوسطرژیماسرائیل؛به
شستنازحمایتازفلسطین؛یهودیسازیبرایتغییرهویتق


دست
هویت مستقل سایر ملتها از سوی سعودی؛ عادتداشتن ذائقۀ عربی به داشتن رهبر ،زعیم و قهرمان و نه کار
سازمانی؛امکانغلبۀعاطفه،کینه،عالقهوتنفربرمصالحکالندرمیانشرقیها


ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://moqawama.ir/?speech=960819
2. http://moqawama.ir/?speech=970408
3. http://moqawama.ir/?speech=970124
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 .3-0وارونهسازی هویتی توسط استعمارگران
انطور که در پروژۀ قدرت-دانش شرقشناسی اشاره شد ،برساختن جفتهای معنایی با
هم 
مرکزیتغربومطرودسازیاسالم(شرق)کمکمیکندتاجریانسلطهواستعماربتواندخود

سازیومصادرهبهمطلوبنیزاستفادهمیشود(مثالًمعادل


راغالبسازد.دراینراستا،ازاسم
1
).سیدحسننصراهللاینپروژۀبرآمدهازشرقشناسیرا

نبشحزباهللباتروریسم

قراردادنج

آشکارسازیکردهاست .
جدول  .3وارونهسازی هویتی توسط استعمارگران در گفتمان سيدحسن نصراهلل
مخدوش کردنچهرۀاسالمدرمیانخودمسلمانانازطریقرسانهها؛ارائهشدنصحنهایازاسالمبهعنوانعامل
جنگ،ویرانی،کشتاروجنایت؛توهین،جعلودروغگوییرسانه ایعلیهپیامبران،اسالم،تمدنها،فرهنگهاو
مقاومت؛ تروریست خواندن حافظان اماکن مقدس عراق از سوی برخی عرب ها  /تالش دشمنان برای ارائۀ
الگویی وحشیانه ،وحشتناک و زشت از اسالم؛ تکفیرکردن حزباهلل از سوی برخی نیروهای سیاسی و نه از
سوی مردم؛ نگاه پادشاهی سعودی به ملتهای عرب به منزلۀ رعیت؛ تالش رسانه ای غرب برای القای اسالم
تروریست یا تندرو به بهانۀ داعش؛ محاصرۀ رسانهای حزباهلل برای شیطانی معرفیکردن آن؛ تالش رسانهای
علیهمقاومت برای سبکمغز ،سخیف ومسخرهنشان دادن آن؛افراطی ،تکفیریو قاتلنشاندادن حزباهلل در
رسانهها

 -0-0خنثیسازی هویتی توسط جبهۀ اسالمی
ایوگفتمانیغربازاسالم،راهبردخنثیسازیدرگفتمانسیدحسن


درمقابلبازنماییرسانه
شود.بهطورکلیویمعتقداستبهترین شیوه،رفتارکردنبراساسالگوهای


نصراهللمالحظهمی
واقعی اسالمی است 2تا تصویر صحیح اسالم عمالً به دیگران معرفی شود .آنچه از اسالم
عنوانتوحشنمایاندهمیشود،صرفاًگفتمانفرهنگوهابیاست 8کهنبایدآنرابهفرهنگ


به
اسالمیتعمیمداد .

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://moqawama.ir/?speech=980803
2. http://moqawama.ir/?speech=970727
3. http://moqawama.ir/?speech=951003

تمايزات هويت تمدني و انگارهزدايي از شرقشناسي در گفتمان سيدحسن نصراهلل 411

جدول  .0خنثیسازی هویتی توسط جبهۀ اسالمی در گفتمان سيدحسن نصراهلل
عنوانانسانهاییمؤمن،فداکار،متمدن،بااخالق،مؤدبومهربان؛


ضرورتارائۀالگویمتفاوتازپیرواناسالمبه
ضرورتتصحیحالگوینادرستدشمنانازطریقالگوهایرفتاریازسویتمامیمسلمانانجهان؛روحیۀغیرت
جودعاطفه،دلسوزیومحبتبهخانوادهدرمیانشرقیها؛برگزاریانتخاباتدر

نسبتبهناموسدرمیانشرقیها؛و

عنوانفرهنگیوحشی؛وجودموضعضدجنگحزباهلل

سوریهنشانهایازوجودمفهومشهروندی؛فرهنگوهابیبه

 .5-0ماهيت و ابعاد فرهنگ اسالمی
باتوجهبهمحورهایپیش،فرهنگاسالمیدرگفتمانسیدحسننصراهللماهیتوابعادیدارد
کهازبرجستهترینآنهاتوجهبهاصلمقاومت،زندگی،1موسمعاشورایی2وفطرت8است.این

شود.همچنینبرخیعربهاازفرهنگ


ایسرریزمی

فرهنگدرزندگیشخصی،کاریورسانه
بودنبخشیاززبانآن،ازآنمحرومماندهاند 4.

اسالمیبهدلیلفارسی

جدول  .5ماهيت و ابعاد فرهنگ اسالمی در گفتمان سيدحسن نصراهلل
شهادت جزئی از فرهنگ ایمانی اسالم؛ خدمت به مردم و فراهمکردن امنیت و سعادت آنان بهعنوان بخشی از
منزلۀفرهنگزندگی؛عاشورابهعنوانموسمیفرهنگی،فکری،تربیتی،


فرهنگوایماناسالمی؛فرهنگمقاومتبه
معنوی و جهانی؛ امید جزئی از فرهنگ اسالمی؛ اهمیت مسئولیت انسان در سطوح مختلف از جمله فرهنگ؛
بودنبخشیاززبانآن؛مقاومتبهعنوانیکفرهنگ


دلیلفارسی

هاازفرهنگاسالمیبه

بودنبرخیعرب

محروم
ریشهدار و نه حرکتی احساسی و زودگذر؛ فرهنگ بهعنوان جنس گوهر مقاومت و برآمده از فطرت؛ فرهنگ

عنوانیکفرهنگوروشونهیکگروه؛انتقالفرهنگهاازدرون


مثابۀقدرتحقیقیما؛مقاومتبه

اسالمیبه
ملتها و امتها؛ حرمتداشتن انسان در دین ،فرهنگ و عقیدۀ مسلمانان و مسیحیان؛ قدس بهمنزلۀ بخشی از

قت،تعهدواخالصرسانهایبرایمقاومت

فرهنگوتمدنما؛اهمیتصدا

 .0-0اهميت و جایگاه انقالب اسالمی ایران
گفتمانسیدحسننصراهللمنبعثازگفتمانانقالباسالمیایراناست.دربیاناتوی،اشاراتی
العظمیخامنهای[رهبرانقالباسالمی] 5وشهید

بهاهمیتوجایگاهامامخمینی(ره)،آیت 
اهلل

شدهاست.ازجملهبرجستهترینتعابیرگفتمانی،ارائۀتمدنجایگزینازسویانقالب

سلیمانی6
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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اسالمیاستکهنهتمدنیفارسی،بلکهتمدنیاسالمی(وحدتبخش)است 1.اینجریانباید

الگوییبرایسایرکشورهایمنطقهشود 2.
جدول  .0اهميت و جایگاه انقالب اسالمی ایران در گفتمان سيدحسن نصراهلل
تالشامامخمینیبرایمشخصکردنهویتحکومتاسالمی؛ساختنجایگزینیتمدنیازسویامامخمینیدر

قرنبیستم؛روحانقالبیوروحمقاومتازآثارحرکتامامخمینی؛مقاومتاسالمیلبنانازآثارنفسهایامام

خمینی؛ جمهوری اسالمی ایران بهعنوان کشوری متمدن و قدرتمند و دارای ثبات ،امنیت ،اراده و مردمساالری؛
عنوانیکنعمتبزرگالهی؛ضرورتداشتنموضعتولیدعلمیمانندایراندرمقابل


جمهوریاسالمیایرانبه
تمدن غرب؛ وجود تمدن اسالمی در ایران و نه تمدن فارسی؛ نقش ایران در توسعۀ منطقه؛ پیروزشدن انقالب
کردنآمریکاازایرانبهمنزلۀنقطۀتمایزانقالباسالمی؛حرکت


بدونتکیهبهشرقوغرب؛بیرون
اسالمیایران 
نشدندربرابرمادهگراییوحمایتازمستضعفان؛


پذیری،استقالل،تسلیم

دهندۀفرهنگمسئولیت

امامخمینینشان
انقالباسالمیایراندارایفرهنگعدمتناقضمیاناحساستعلقبهقومووطنبااحساستعلقبهدینوایمان؛
روحیۀانقالبیامامخمینیبرآمدهازعاشورایحسینی؛تولدینوبرایمعنویتوفرهنگمقاومتدرپیشهادت
سردارسلیمانیوهمراهانش؛انقالباسالمیایرانبهمنزلۀنقطۀعطفیدرتاریختشیعوتحوالتفرهنگی؛پیروزی

انقالب اسالمی ایران بهعنوان یک الگو برای کشورهای عربی و اسالمی؛ زنده و مستحکمکردن فرهنگ جهاد،
زندگی،فداکاری،یاریمستضعفان،ارزشهایمعنوی،اعتمادبهمردموباوربهتمدنازسویامامخمینی؛نقش

هایمختلفمقاومت؛ایرانبهعنواناولینقدرتمنطقهوتهدیدیبرای


بخشیبهگروه

شهیدسلیمانیدروحدت
پروژۀسلطهدرمنطقه؛ترقییافتنایدۀوحدتاسالمیپسازانقالباسالمیایران؛ایرانقلبتپندۀاسالم


 .0-0گفتمان آیندهشناسانۀ آخرالزمانی
طرزعریانوبارزیمالحظهمیشود.


وجودادبیاتآخرالزمانیدرگفتمانسیدحسننصراهللبه
وفلسفۀتاریخاسالمیمبنیبرپیروزینهاییحق،آیندهشناسی(قائمبر

باتوجهبهسنتالهی8
حتمیت)مندرجدرگفتمانویراتحتالشعاعقراردادهاست.سیدحسننصراهللازیکسوبه

مسئولیت تمدنی 4برای ظهور امام زمان (عج) 5و از سوی دیگر به باور صهیونیستی دربارۀ
آرماگدون6ونسبتآنبادجال7اشارهکردهاست .
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

تمايزات هويت تمدني و انگارهزدايي از شرقشناسي در گفتمان سيدحسن نصراهلل 411

جدول  .0گفتمان آیندهشناسانۀ آخرالزمانی در گفتمان سيدحسن نصراهلل
عربیواسالمیباقیماندنهویت،تمدنوتاریخمنطقهبهرغمخواستهمۀمستکبران؛مسئولیتمحافظتوتوسعۀ

برایمشغولکردنکشورهاییمانندایرانو

کمیوکیفیجبهۀمقاومتبرایتقدیمآنبهامامزمان؛تالشاسرائیل 
هاییهود؛پیروزیمقاومتکنندگانحتیباوجود

عراقبافتنهبرایجلوگیریازنبردآنهابااسرائیلبرطبقآموزه

عنوانیکسنتالهی؛نگاهدینیآمریکاواسرائیلبهقدسوتالشبرایراهاندازیآرماگدون؛


کثرتطرفمقابلبه
کادجالمنافقحامینظامهایدیکتاتوریدرمنطقه؛نزدیکشدنبهزوالپروژۀضدمقاومتووقوعتحوالت

آمری
داشتنقدسبهعنوانیکامتحانوحجتالهیومسئولیتتاریخی

عظیمدرآیندهبرایمنطقه؛زندهنگه

 .8-0رویارویی تمدنی حق و باطل
زداییازشرقشناسیدرمحور


زاتهویتتمدنیوانگاره
اوجگفتمانسیدحسننصراهللدربارۀتمای
رویارویی تمدنی دو جریان حق و باطل متبلور میشود .وی از تعابیری نظیر جنگ ،تضاد ،نبرد،
سلطه،هژمونی،استعمارواستکباراستفادهکردهاست.اشارهبهحسینیهایزمانویزیدیانزمان1

گونگیسیدحسننصراهللاست؛بهطور


هایمعانیدرمیدانگفتمان
سازیوبرجسته 
سازی


یکیازاسم
زدنآگاهیها2بودهاست .


زدنمعادالتتمدنییاداغ

ایبرایبرهم

مثال،پروژۀداعشپروژه
جدول  .8رویارویی تمدنی حق و باطل در گفتمان سيدحسن نصراهلل
کنکردن تمدن بهمنظور
نبرد با اسرائیل :یک حق دینی ،تمدنی ،اخالقی ،انسانی و قانونی؛ پروژۀ داعش برای ریشه 
شدنشرایطبرایسلطۀآمریکاواشغالاسرائیل؛انزوایکشورهایعربدربرابرحمایتازفلسطینبهعنوان

آماده
بخشی از نبرد سیاسی ،رسانهای ،روانی و تمدنی اسرائیل؛ تالش قدرتهای سلطهگر برای ایجاد هژمونی فرهنگی،
تمدنیوارزشیدرجهاناسالم؛اسرائیل:خطمقدمونمایندۀپروژۀاستکباریواستعماریقدیمونوینبراینابودی
ها؛تضادمنطقهبهعنوانتضادیفکری،فرهنگی،معنویوتمدنی؛تضادمنطقهنوعی


فرهنگوتمدنمنطقهوملت
گرانازسویدیگر؛سعودیورسانههایشانبهدنبال

تضادمیانعقل،فطرتودینازیکسووخدمتبهاستکبار
هایخطرناکتمدنیوفرهنگی؛اسرائیلبهعنوانتهدیدیتمدنی؛


نابودیتاریخوتمدن؛قرارداشتندربرابرچالش
پروژۀآمریکاوصهیونیسمبهعنوانیزیدانزمانعلیهتمدنومقدساتاسالمیوضرورتمقاومتحسینیما؛نبرد

عنوانبزرگتریندشمندرجهان؛جنگمنطقهناشی

یبااشغالگرانبهعنوانموضوعیفکریوتمدنی؛اسرائیلبه

دفاع
ازهمراهیغرب،سعودی،اسرائیلودرمواردیترکیه؛دوبارهقرارگرفتنبرخیکشورهایمنطقهدرمعرضاستعمار
جانبهبهعنوانهدفآمریکادرمقاموارثاستعمارگرانسنتی(فرانسهوبریتانیا)؛


ها؛سلطۀهمه
مستقیمتوسطغربی
زدنآگاهیها


عنوانهدفپروژۀتکفیر؛وجودنبردفرهنگی،معنویوروانییاداغ
نابودیفرهنگوتاریخمنطقهبه
المللیبرایبراندازیفرهنگ،تمدن،جهاد،ارزشها،مقاومت،امت،شهادت

میانجبهۀمقاومتبااسرائیل؛تالشبین
عنواننبردبااصلونبردباتکفیریبهعنواننبردباوکیل


ونظریۀوالیتفقیهدرایران؛نبردبااسرائیلبه

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 http://moqawama.ir/?speech=910905
2 http://moqawama.ir/?speech=941006
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 .9-0ابعاد و مصادیق پروژههای دشمن چندوجهی
دشمنشناسیدرگفتمانسیدحسننصراهلل،چندوجهیوشاملدشمنانبیرونیوداخلیاست.

آمریکا،انگلیس،فرانسه،اسرائیلوسعودیازدشمنانهمیشگیوالبتهبرخیکشورهایمنطقه
از دشمنان اقتضایی هستند .انواع حربهها و خدعههای سیاسی ،نظامی ،امنیتی ،رسانهای و
دهیشدۀ
وفقهوسازمان 


دهندۀتالشبی

سایبری،اقتصادی،فرهنگی،جغرافیاییوهنجارینشان
نماشدۀتفرقهمیانمذاهب،بهویژهسنیوشیعه،1یکیاز


ت.دسیسۀنخ
کفارومنافقانزمانهاس
مصادیقبارزپروژههایدشمناست .

جدول  .9ابعاد و مصادیق پروژههای دشمن چندوجهی در گفتمان سيدحسن نصراهلل
ها؛سرسپردهکردنهدفغربازجنگو


عنوانشرطثباتوتوسعۀآن

هدفآمریکاواسرائیلبرایسلبامنیتبه
فقروبیسوادیوبیماری؛ایجادجنگو

نهبرقراریدموکراسی،انتخابات،اصالحات،حقوقبشر،توسعهودرمان
المللبرایجلوگیریازنهضتهایاسالمی؛جنبۀ


عنواناستعمارگربین

تنشداخلیدرمنطقهازسویانگلیسبه
فرهنگی و اجتماعی بهعنوان خطرناکترین جنبۀ جنگ سلطهگران علیه اسالم (جنگ نرم)؛ پروژۀ فتنه و
افکنیدشمنانمیانامتاسالمیبهبهانۀفلسطین؛تالشآمریکا،بریتانیاوفرانسهبرایمنحرفکردنجریان


اختالف
بیداری اسالمی؛ نظام دیکتاتوری برخی کشورهای منطقه بهعنوان نتیجۀ ساختار آمریکایی و غربی منطقه؛
سوءاستفادۀ صهیونیسم از یهودیان برای راهانداختن پروژۀ استعمار در مسیر اهداف انگلیس و آمریکا؛ تالش
دستخودمردمشان؛راهاندازیسعودیوسپساسرائیلبرای


استعمارگرانبراینابودیارتشکشورهایمنطقهبه
مارگران؛دنبالهرویوتقلیدتوسط

اهدافاستعماریغربدرمنطقه؛قاعدۀتفرقهوغلبهبهعنوانمصلحتاستع

کشورهای عربی و اسالمی بهعنوان نقشۀ ثابت استعمار و استکبار؛ غرب بهدنبال دیکتهکردن منافع خود بر
تاراجرفتن منابع منطقه از سوی غرب؛
دولتهای منطقه؛ اسرائیل بهمنزلۀ اهرم برای هژمونی آمریکا در منطقه؛ به 

کردنحزباهللبه


ماندنبرسریرپادشاهی؛متهم

ازسویبرخیکشورهایعربیبرایباقی
پرداختپولبهغربیها 

برداریکردن از برخی گروههای سیاسی؛ یهودیها بهعنوان هیزم ها استعمار در گذشته و حضور غرب در


بهره
شرایط کنونی؛ دسیسهگری برخی رسانههای عرب؛ راهاندازی داعش توسط غرب و اسرائیل برای مقابله با خط
مقاومت ایران ،سوریه ،عراق ،یمن ،لبنان و فلسطین؛ تالش آمریکا برای جلوگیری از شکلگیری حکومتهای
قدرتمندمیانکشورهایعربومسلمانبرایآلتدستومطیعکردنآنان؛تالشبرایایجاددشمنیمیانشیعهو

سنیبرایدورکردنشیعهازفلسطینوایجاددشمنمشترکمیانشیعهواسرائیل؛پروژۀغرببرایتجزیۀنژادی،

قومیومذهبیدرمنطقه؛مشکلغربوبرخیعربهابااصلمقاومت؛تالشقبلیغربوبرخیکشورهای


ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 http://moqawama.ir/?speech=901127

تمايزات هويت تمدني و انگارهزدايي از شرقشناسي در گفتمان سيدحسن نصراهلل 1۱4
جایپرداختنبهمسئلۀاسرائیل؛بهکارگیریتمامامکانات،


عرببرایالقایاولویتمقابلهباکمونیسمدرمنطقهبه
هایملتهایمنطقهتوسط


کردنخواسته

هاازسویغرببرایسیطرهبرجهانعرب؛مصادره

هاونظریه

فناوری
ها،اسرائیلوبرخیعربهابهکشورهایمنطقهباپوششاصالحات


غربوبرخیکشورهایعرب؛ورودغربی
ها؛مقابلۀغرببانظامهایبرآمدهازمردمدرمنطقه؛حمایتغربازبرخیکشورهای


اماباهدفسرنگونیآن
مدنی؛آمریکابهعنواندشمنیفرهنگی؛ادعایحقاسرائیلبرای

دیکتاتوریفاقددموکراسی،آزادیبیانوآزادی
حضور در قدس بهعنوان یک خطر فرهنگی و تحریفی دینی و قرآنی؛ تالش قدرتهای سلطهگر برای ترویج
سازیروابطبااسرائیلبهعنواننوعیفاجعۀفقهیونوعی


عودیدربارۀعادی
لذتهاوشهوات؛فتاویشیوخس

گمراهسازی فرهنگی ،علمی و فکری؛ صرفاً مشغول امور داخلی کشور خود بودن بهعنوان بخشی از فرهنگ

دانستنخودبرایجنگوتحمیلسبکزندگیوفرهنگومحقندانستنمسلمانان


استعماری؛باورآمریکابهمحق
برای اتخاذ موضع دینی؛ تالش پروژۀ عادیسازی روابط با اسرائیل برای درنوردیدن مرزها بهمنظور رسیدن به
افکنیدرمیانجهانعربواسالمبهعنوانتنهاراهامیداسرائیلوآمریکابرای


ها؛فتنه

هابلکهملت

فقطدولت

نه
بستراهبردی؛وجودقیامترسانهایعلیهخطمقاومت؛وجودارتشسایبریاسرائیل،غربوبرخی


خروجازبن
کشورهای عرب در شبکههای اجتماعی؛ ایجاد کمربند رسانهای برای اسرائیل با راهاندازی تکفیریها؛ تحریک
هاازسویسعودی؛برخورداریسعودیازهیمنۀمالی،رسانهایوفتوا؛پروژۀسلطهبراینشر


ایدررسانه

فرقه
آزادیهایمردمی،انتخاباتمردمیآزادوسالم،حقوقبشر،جامعۀمدنیو مبارزه

سخنانآمریکادربارۀدموکراسی،
بافساد؛استفادهازرسانهتوسطبرخیکشورهایعرببرایدستیابیبهکرسیقدرتدرمنطقه؛ساختنرسانهو
جنگرسانهایسعودیعلیهایرانازابتدایانقالب

هایفرهنگیورسانهایعلیهمقاومتتوسطاسرائیل؛


نظریه
اسالمی؛استفادۀآمریکاازسازمانمللوتمامیامکاناتآنبرایمقابلهبامقاومت؛تالشبرایشوراندنبسیاری
افرادبهمنظور مقابلهبابیداریاسالمیسرتاسرجهاناسالم


 .07-0ابعاد و مصادیق وضعيت واقعی دشمنان
در گفتمان سیدحسن نصراهلل ،آشکارسازی وضعیت واقعی دشمنان برای جلوگیری از
برجستهسازیگفتمانجریانباطلبسیاراهمیتدارد.عدماتکایاسرائیلوسعودیبهنیروی

درونی 1یا ملعبهبودن ادبیات نولیبرال شامل حقوق بشر و دفاع از آزادی 2دو نمونه از
برمالسازیهایگفتمانیاست.


ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://moqawama.ir/?speech=980421
2. http://moqawama.ir/?speech=910825
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جدول  .07ابعاد و مصادیق وضعيت واقعی دشمنان در گفتمان سيدحسن نصراهلل
بودنخاستگاههایدینی،تمدنی،فرهنگی،فکریوارزشیمنطقهبرایاسرائیلوغرب؛عدمدرکآمریکا


ناشناخته
شدنویژگیهایزنومرددرفرهنگ


ازموضععقیدتیونهسیاسیایراندرحمایتازفلسطین؛نادیدهگرفته
غرب؛غلبۀمنطقپراگماتیسمبراستعمارآمریکا؛متکیبودناسرائیلبهمعادلۀدوبخشیحمایتغربوفروگذاری

بودنسعودیبهآمریکاونهنیرویدرونی؛بیتوجهیغرببهمسیحیانمنطقه؛


عربونهنیرویدرونی؛متکی
بودنارزشها،


اهمیت

منافعاسرائیلبرایجنگیدنباایران؛بی
تقدموغلبۀمنافعآمریکابراینجنگیدنباایرانبر 
بستهایسیاسی،اجتماعیوفرهنگیدر
ها؛وجودبن 


حقوقبشرودفاعازآزادیومظلوماندرمنطقهبرایغربی
دیدنفرهنگمقاومتپسازراهاندازیفرهنگتکفیری


اسرائیل؛تصوراشتباهغربازصدمه

 .00-0عوامل و مصادیق تقویتکنندۀ تمدنی و فرهنگی اسالم
نتیجهرسیدنتمدناسالمیوگسترشفرهنگاسالمیبراساسوحدت
سیدحسننصراهللبرایبه 

جوامع مسلمان منطقه ،عوامل و مصادیقی را مطرح کرده است .این عوامل شامل جنبههای
است.تحققبخشیدنبهایدۀ

فرهنگی،علمی،نظامی،بینشی،سیاسی،رسانهایوسبکزندگی 1

یکیازموارددرشرایطجنگارادههاوافکاراست 8.

صدورانقالباسالمیایران2
جدول  .00عوامل و مصادیق تقویتکنندۀ تمدنی و فرهنگی اسالم در گفتمان سيدحسن نصراهلل
اهللبهعنوانرازتوسعۀآن؛اهمیتتالشبرای
مقاومتدارایمحتوایاخالقیوتمدنی؛عملکردسازمانیحزب 

حفظ زبان بهعنوان بخشی از هویت تمدنی در مقابل اقدامات غربیها و ترکها؛ تأکید دین و تمدن اسالمی به
علمآموزی؛ ضرورت روشنگری از حقیقت اسالم در شرایط جنگ ارادهها ،افکار ،آگاهی و قانعسازی؛ ارزش

هایمقاومت؛ضرورتگردهمآوردنکشورهایاسالمی


شتپیروزی
روحی،فرهنگیوتمدنیمراسمهایبزرگدا

براساس عوامل دینی و تمدنی؛ همکاری با امل و حزباهلل بهعنوان عاملی در توسعۀ منطقه؛ اهمیت ازبینرفتن
هراسهای مذهبیدر راه توسعۀ منطقه؛ توسعۀ توانمندیهای مقاومت بهعنوان نوعی توازن بازدارندگی و توازن

ترس بین مقاومت و اسرائیل؛ داشتن مسئولیت تاریخی برای زنده نگهداشتن مراسمهای حسینی؛ ضرورت
چارهاندیشی برای تفکر تاریک وهابی و تکفیری صرفنظر از پایان داعش؛ ضرورت ایمنسازی امت اسالمی؛

ایبرایدوبارهگوشزدکردنخطراتوتهدیداتاسرائیلبهکشورهایعربیو


ضرورتتالشفرهنگیورسانه
اسالمی؛ ضرورت جلوگیری از عارضۀ به خواب غفلت رفتن میان عربها و مسلمانان؛ ضرورت جلوگیری از
اهانتهای مذهبی به یکدیگر؛ توجه به کشورهای شرق و غرب بهجز اسرائیل برای کمک به توسعه؛ ضرورت
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1. http://moqawama.ir/?speech=940724
2. http://moqawama.ir/?speech=890313
3. http://moqawama.ir/?speech=970727
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تقویت مواجهۀ عقالنی با برخی امور؛ لزوم تالش برای برمالکردن دروغ مبنی بر القای اسرائیل بهعنوان جزیرۀ
شدنداشتههایشان؛


هایمنطقهبرایرهاییازغصب

عنوانتنهاامیدملت

دموکراسیدرشرق؛خطامامحسینبه
اهللدرتغییرفرهنگیمنطقهپسازشکستدادناسرائیلو


توجهبهمکتبامامخمینیوشهیدسلیمانی؛نقشحزب
داعش؛ ضرورت ترویج فرهنگ قناعت؛ داشتن دست باالتر در جنگ روانی بهدلیل اعتقادات اسالمی؛ ضرورت
مبارزۀ فکری ،فرهنگی و علمی با وهابیت در درجۀ اول؛ امنیت :فرآوردۀ تالشهای سیاسی ،فرهنگی ،تربیتی،
انههای مقاومت برای
رسانهای و اقتصادی؛ اهمیت صدور انقالب اسالمی مورد نظر امام خمینی؛ وظیفۀ رس 

ای؛ضرورتپشتیبانیرسانهایکشورهایمنطقهاز


باشرسانه

هایحقوباطل؛ضرورتآماده

کردنچهره

روشن
مقاومت؛ نیازداشتن به راهبرد رسانهای؛ ضرورت دامننزدن رسانهای به فتنۀ میان سنی و شیعه؛وجود مسئولیت
رسانهایبرایحمایتازقدس


 .02-0گفتمان فقهی
استفاده از گفتمان فقهی و قواعد فقهی در بیانات سیدحسن نصراهلل برجسته است .توجه به
واجباتبراساسفقهپویایشیعیاز جملهموضوعاتجاریدرگفتمانویاست .همچنین
توجهبهقواعدفقهیهمچون«الضرر»«،اشتراککفارومسلماناندرتکالیف»«،1شعائردینی»،
قابلاحصاهستند(بنگریدبه:
«حرمت تعاونبراثم»«،نفیسبیل»و«احتراممالوعملمردم» 
قانع .)1897،
جدول  .02گفتمان فقهی در گفتمان سيدحسن نصراهلل
مشارکت میان مسلمانان و مسیحیان در تأمین امنیت ،ثبات ،کرامت و عدالت بهعنوان یک اصل دینی و فقهی؛
حمایت از قدس بهعنوان یکی از اوجب واجبات رسانهای ،معنوی و سیاسی؛ اهمیت ورود زنان به رشتههای
ایوعلومانسانیبهعنوانواجبکفایی؛تکلیفواجببرایحمایتمعنویومادیازفلسطین


رسانه

 .0نتيجهگيری
نظرمیرسد


دربازگشتبهسؤالوهدفاصلیمقالهودرپرتومالحظاتنظریوروشی،به
ها)واجدمؤلفههای

بیاناتسیدحسن نصراهلل(مندرج درمحورهایدوازدهگانه دربخشیافته
گفتمانی از جمله معناسازی ،کشف فعالیتها و اتصاالت ،وجه مایز هویتها ،نحوۀ ساختن
هاینشانهایدر


سازینظام

هاونیزشفاف

روابطاجتماعی،پیچیدگیهدایتوتوزیعسیاست
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1 http://moqawama.ir/?speech=901118
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جهان اجتماعی منطقه میان دو جریان حق و باطل است .این گفتمان در وجه غیرمعرفتی ،به
افشایچگونگیپیدایشایدئولوژیاستعمارگونه،نحوۀعملوتأثیراتآنبرسرکوبتمدن
زداییازانگارۀشرقشناسیمعطوفاست.این


پردازدودروجهمعرفتیبهساخت

اسالمیمی
گفتمان الیههای درهمتنیدۀۀ خرد ،میانه و کالن در نسبت هویت و تمدن را دربرمیگیرد و
بندیمیکند .


مفصل
،انگارهزداییدرگفتمانسیدحسننصراهللدردوسطحپیگیریشدهاست.

طبقنمودار1
)،پسازبرجستهکردنواقعیاتتمدناسالمی()D1وبیانقلبواقعیات متأثراز

سطحاول(D4
)مطرحمیشود.سطحدوم(،)D10&D11&D12پسازاعالممسیر

فضایشرقشناسانه(D2&D3

هایسرکوبکردنتمدناسالمیو


)بههمراهپروژه
تمدنی()D5&D6&D7ومواجهۀتمدنی(D8
)نمودپیدامیکند .

غالبکردنتمدنباطل(D9


نمودار  .0شاکله ،الیهها و سطوح گفتمانی در بيانات سيدحسن نصراهلل



گفتمانسیدحسننصراهللکهبرآمدهازمبانیمعرفتی-سیاسیچارچوبانقالباسالمیاست،
نمایندۀ مناسبی برای گفتمان دینی دربارۀ منازعۀ حق و باطل است .درون این گفتمان ،میتوان
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کنندهای را یافت و کنار هم قرار داد که درنهایت در پی ساختزدایی و
اجزای متنوع و قانع 
زداییازپروژۀشرقشناسیهستندوبهتمایزاتهویتتمدنیمیاننظامسلطهواسالممنتج

انگا 
ره
شوند.عالوهبرالقاینظریورسانهای،غربتمامتوانخودرادرمنطقۀغربآسیامعطوف


می
ساختهاستتاازبروزتمدنحسینی-مهدویاسالمجلوگیریکند.دراینپروژهابتداپراکسیس
الزم برای ساختهشدن وهابیت از سوی آلسعود و سپس ساختهشدن اسرائیل از جانب
استعمارگرانوقترقمخوردهاست.داعشیکیازپروژههایتکمیلی-اقتضاییبرایجلوگیریاز

سازیاسالمیاست.اینهاهمگیدرگفتمانسیدحسننصراهللباادبیاتیمتراکمدر


بیداریوتمدن
چارچوباعتقاداتقرآنیوتوحیدیبیانشدهاست .
در گفتمان مذکور ،غیریتسازی شرق (در اینجا یعنی اسالم) از سوی غرب برای
مطرودسازی تمدن اسالمی از عرصۀ معنایی گفتمانی با لوازمی همچون برجستهسازی،
حاشیهرانی ،اسمسازی و هویتسازی در عرصۀ دال و مدلولها پیگیری شده است .در این

دانشیبرایغالبکردنتمدنخودطی

راستا،غربازتمامیتوانسیاسی-اقتصادیومعرفتی-
چندسدۀاخیردرمنطقۀغربآسیااستفادهکردهاست.پسمشخصمیشودکهحتیبخش

توجهیازنظریههایعلوماجتماعیبراساسدستگاهفهمقدرت-دانشفوکوییدرراستای


قابل
زداییبرایشرق(واسالم)بودهاند .


پردازی)برایغربوتمدن
تمدنسازی(یات 
مدن
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