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 چکیده

ی ایبا  است. انقدب  اسدبمی یکدی از ا   مهم فضای ان؛یشههای  مؤلفه ینتب مهمببخورد با غب  از  نموه  
های  ین اید؛وولو تدب مهمیکدی از  لنوا  بدهبی باشد؛. مطهد ای می ان؛یشهمن؛ی  ممصوالت هدین دغ؛غه

با ایجاد ساز و ببگدی ندوین بدبای باورهدا و اددوی دیندی   زدگی غز کوشی؛ تا در مقابله با پارادایم  انقب 
خواسدت  می اوغببی را داشته باش؛. های  فباهم کن؛ که دین اسبم توا  رقابت با ای؛وولوژیای  سنتی، زمینه

بدا خلدم ممناهدا و مضدامین  ،نا  را در مبارزه با سکوالریسم حفظ کن؛. در این مسدیباز این راه ایدا  جوا
و م؛ر  بود به بازنددایی غدب  پبداخدت. در ایدن ای  ج؛ی؛ی که ببگبفته از لنادب سنتی، مذهبی، اسطوره

سدازی  مطالمدات پسااسدتمداری در بدا  غیبیدت و دی بیهدای  از آموزه گیبی بهبهمقاله سمی ش؛ه تا با 
پاسد  داده شدود  سدؤایروش، به این  مثابه   بهالکب و موفه  گفتدا چارچو  نظبی و روش تملیل  لنوا  هب

ن آ  اسدت کده مبدی   ایدن مقالدههای  شدود  یافتده می سیاسی مطهبی چ ونه بازندایی گفتدا که غب  در 
ی ایباندی و «مدا»بده تبسدیم یدر مدبز هدویتی میدا  سازی  مطهبی از طبیم مکانسیم بازندایی و غیبیت

هدایی چدو  امیبیالیسدت،  غببی پبداخته و به تولی؛ تصویبی از غب  اق؛ام کدبد کده واجد؛ دای« دی بی»
تفداوت  ،ارزی بب اسا  منطم هدممقاله، استثدارگب، شیطا ، ظالم، مستکبب، طاغوت و ظلدت است. این 

کدبده و چ دون ی  مطهدبی ببرسدی گفتددا در  «ت بدا دیدنضد؛ی  »و« استمداری» های غب  را در رویه
 .ده؛ می را نشا « دی بی» مثابه   بهرانی بازندایی غب   و حاشیه« خود»سازی  ببجسته

 یساز سیاسی مطهبی، بازندایی،غب ، پسااستمداری، غیبیت گفتدا ها: کلیدواژه
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 واحد؛ للدوم ،یاسدیو للدوم س اتیددانشدک؛ه حقدو ، اله ،یاسیگبوه للوم س ،یاسیس شه  یان؛ یدکتب دوره   آموخته   دانش . 1
 .با یتهبا ، ا ،یدانش اه آزاد اسبم قات،یتمق
   

 با یدتهدبا ، ا ،یدانشد اه آزاد اسدبم قدات،یواح؛ للوم تمق ،یاسیو للوم س اتیدانشک؛ه حقو ، اله ،یاسیللوم س اریدانش . 2
 )نویسن؛ه مسئوی(.

 
 .با یامشه؛، مشه؛،  یو اقتصاد، دانش اه فبدوس یدانشک؛ه للوم ادار ،یاسیللوم س اریدانش . 3
 

http://isih.ir/article_287.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

01 
 4،  شماره 01دوره

 0931پاییز 
 41پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه

 های اسبمی، اساسًا انقدب  اسدبمی ایدبا  را کده در   ها و نهضت   در مطالمات مببوط به جنبش
دانند؛    شدیمی مدی د ش( رخ داد، یر انقب  ض؛غببی با ماهیت اسبمی7911میبدی ) 7313

انقببی که تدبش داشدت از  ؛(3179، 2؛ اکسورتی7933، 1؛ ک؛ی7927 )امیباحد؛ی و پبوین،
ضد؛غببی انقدب  اسدبمی  گفتددا مفهوم غب  واسازی کبده و آ  مفهوم را بده حاشدیه بباند؛. 

انقدب  اسدبمی  گفتدا های    ها ببای بیا  وضمیت سوژه   ها، ندادها و استماره   هکارببد زبا ، نشان
پبدازا  انقدب  اسدبمی در ن داه بده    نظبیه ه  آگاهاندر ببابب بی انه و هدچنین بازتا  دنیای ناخود

لناددب بدازا  انقب  اسبمی، پ   یکی از نظبیه لنوا  بهمطهبی  گفتدا  ،بی انه است. در این ن اه
و در قالد   گفتددا هدا( از طبیدم روش تملیدل    ها و نظام داللتی، ندادها و استماره   زبانی )نشانه

گبدد. این مقالده    ستیزانه ببجسته و آشکار می شود و لنادبغب    پسااستمداری، واکاوی می نظبیه  
« پنهدا »های  و به جنبهده کبای متفاوت کالب؛شکافی وی را از زاویه گفتدا دنبای راهی است تا  به

ن داه از آ  جهدت ندو  ای مستن؛ بیبدازد. ایدن    گونه در آ  به« ستیزانه لنادب بی انه»و  گفتدا این 
ا  انقدب  در سدط  پبداز نظبیهممطوف به گفتارهای های موجود  پژوهشاغل  متدایز است که 

؛ 7912اند؛ )جدشدی؛ی،    نبفتدهمتنی  گفتارها و نوشتارهای ایشا  است و از تودیف دبف فباتب 
(. 7934، ؛ نصبادفهانی7912 ؛ خالقی،7923کبمی،
رویکددبدی  لنوا  بدده 3و ادددوی تملیلددی  مطالمددات پسااسددتمداریهددا  کددارگیبی آموزه هبدد

های  تدایز این مقاله با سایب پژوهش، وجه دی ب های فبهن ی و اجتدالی ی به پ؛ی؛ها رشته میا 
چددبخش  و در رویکددبد پساسدداختارگبایی ت کدده ریشدده اسددت. ایددن مطالمدداانجددام شدد؛ه 

ممورهدای مقاومدت و مبدارزه بدا دارد زبانی  فلسفی در اواسط قب  بیستم دارد، سمی  د فبهن ی
منظدور  بده  شداهدای راه   افدمدردد؛د اسدت تدا . این رویکبد کن؛ شناساییرا فبهنگ مهاجم 

. کن؛تبسیم را   پبدازا  انقب   نظبیه گفتدا ندایان؛  زوایای ج؛ی؛ی از 
مند؛ی جربافیدایی و    میدا  واقمیدت پسااستمداری از سویی ان؛یشی؛  به رابطدهرویکبد»

پد  از اضددمبی آ  را در  زما  ببقباری استمدار اروپدایی و در دوره   تاریخی جها  در م؛ت
 کده آفبید؛ه   کند؛   لزوم تأمل بب دانش نوینی را گوشزد مدی ،دی ب ده؛ و از سوی   اولویت قبار می

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ست ها آ غببی و التباض بخبدانه نسبت به  د ی استمداریها گفتدا قانه در ببابب ایستادگی خب  
ای متفداوت و انتقدادی    های آ  را در سدطمی گسدتبده و از دریچده   سا  جها  و روایت   تا ب؛ین

(. 72، 7939بن بد )درودی، 
بدب لدزوم  ،و ممانی دوپهلوی واژگدا  مطالمات پسااستمداری ضدن پبتوافکنی بب ابهامات

مبدما  شب  و غب  و نیز شدناخت متقابدل   تلفیمسازی  منظور نزدیر بهها  توجه به بیناذهنیت
هدایی از تفداوت  شدکل و بازندداییهای  رویده ،دارد. در این ره ذر تأکی؛ها   و تد؛  ها  فبهنگ

 (.79، 3111، 1)های کنن؛ می یباز یر متن یا جای اه به متن و جای اه دی ب تریتکبارشون؛ه 
سیاسدی مطهدبی  گفتددا بازنددایی آ  در  و نمدوه  « غب »درد؛د واکاوی مفهوم مقاله این 

 پبداز نظبیدهلنوا   اینکده از مطهدبی بدهباشد؛.    ا  انقب  اسبمی مدیپبداز نظبیهیکی از  لنوا  به
پدبدازی در بدا     و اید؛ه 2متندی فباین؛مستقیم وی بب  تأثیب، به جهت شود یاد میانقب  اسبمی 

 ،جهدت است. بد؛ین« دی بی»یر  مثابه   بهانقب  و مفاهیدی هدچو  مقاومت و مبارزه با غب  
مبتضدی مطهدبی  گفتدا مفهوم غب  در  است که سؤایحاضب پاس  به این  دغ؛غه ادلی مقاله  

 یی دورت گبفته است ها گفتدا از چه رویکبدها و  تأثیبچ ونه بازندایی ش؛ه و این بازندایی با 
 
 ای رشته رویکردی میان مطالعات پسااستعماری؛ .1

اند؛از غببدی بده  بدا هد؛ف ترییدب چشدمی است ها آ ممور مطالمات پسااستمداری تبش متن
وسیمی از موضولات مختلف از نظبیده و نقد؛  دامنه   ،دی بی غیبغببی. این دسته از مطالمات

هویدت و  های استمداری و مسدئله     حکومت ژوهش درباره  و پ ادبی تا مطالمات اقتصاد سیاسی
پسااسدتمداری بده یکدی از  گیبد. هدین امب بالث ش؛ه تدا نظبیده     مطالمات فبهن ی را درببمی

از  ای تبد؛یل شدود. مطالمدات پسااسدتمداری یکدی رشته های مطالمات میا    شاخه تبین   ادلی
پدبدازد و بدا    های جوامع غیبغببی مدی   فبهنگ های مطالمات فبهن ی است که به ببرسی   حوزه

شکنی از دی؛گاه غببی بده ایدن کشدورها و جوامدع دارد. جلدوه  سمی در شالودهن بش واسازانه 
کادمیدر در مقابدل  گیبی این دسته از مطالمات موضع   شکل مق؛ماتی للددی  گفتددا گیدبی آ

 (.3، 7939انصاری ، رودی و دی بود.)شناس شب  گفتدا غب  در موضو  مطالمه شب  و نق؛ 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ریشه در للوم و مباحدث گونداگونی  ،نظبیه پسااستمداری با درنظب گبفتن ببخی تناقضات
هدا و    شناسی، جربافیا و تاری  دارد و با وام گبفتن از نظبیه چو  سیاست، اقتصاد، فلسفه، مبدم

، نظبیده فبهندگ و هایی نظیب مارکسیسدم، پسام؛رنیسدم، پساسداختارگبایی، روانکداوی   مکت 
هد؛ف  (.4، 7923ای و پویدا بد؛ی شد؛ه اسدت )شداهدیبی،    رشدته ای میدا    فدنیسم به نظبیه

مطالمات پسااستمداری این است که در مقابل وجود دریافتی ثابت از جها  مقاومت کن؛ و نیز 
 وسدیع حوزه هایی ببگیبن؛ه  ی دروجود تفسیبی واح؛ از تاری  را رد کن؛. مطالمات پسااستمدار

 . استهای متفاوتی    و گونهها  و رشته
ا  متخصص شناس شب پسااستمداری انجام تمقیقات پیدایشی و می؛انی از سوی  گفتدا 

گبایی با توجده بده اهدیدت    گبایی و ذهنی   در موضولات شبقی و اتخاذ رویکبد تلفیقی از لینی
ی بیندافبهن ی ها پژوهش بب اهدیت تأکی؛ا و برا ضبوری دانسته ها    فبهنگ ها درباره     ذهنیتبینا

یه، پا  للوماز للوم متم؛د از جدله تاری ، اقتصاد،  گیبی بهبهکارببدی این مطالمات با  بب جنبه  
کید؛فناوری، فبهنگ و تملیم و تببیت ببای تبیدین موضدولات شدبقی  کند؛ )دهشدیبی،    مدی تأ

بدبد  ن داه  سدؤایهویدت و زیب(. رویکبد پسااستمداری ضدن پبسش بی دربداره 21، 7931
ای بب هویدت سدی   تأکی؛گبایی فبهن ی با    ممتق؛ به نولی نسبی ،خودی و دی بی مبتنی بب تقابل

 تأکید؛هدا  در این میا  بب فضاهای بیندابینی، بیندامتنی و بیناذهنیت .چن؛الیه و ترییبپذیب است
ی سیاسدی، اقتصدادی، فبهن دی، هدا   ن داه ای را با آمیخت دی   رشته ورزد و نولی دانش میا  می

ای کده    گونده نه؛ به   می بنیا کاوی  شناختی و روا  شناختی، زبا  اجتدالی، فلسفی، ادبی، مبدم
رویکبد مزبور با توجه به ببخورداری از ندولی انسدجام و هد دونی دروندی توانسدته اسدت بدا 

رهیافدت انتقدادی بده تسدلط    هدباه بداهای للدی در مسیبی خب     رشته افزایی   و هم سازواری
 (.24، 7931انمصاری بب حقیقت پایا  ده؛ )دهشیبی،

سیاسدی  گفتددا ه راند؛ه شد؛ه در یا  نکدات بده حاشدیپسااستمدارگبا ه  انین بش پساساختارگبا
 پسااسدتمداری، ببرسدی نمدوه   گفتددا ده؛. در ن اهی کلی    یمطهبی را ببجسته و در کانو  قبار م

هدای    در دورا  استمداری و پ  از آ  و هدچنین چ ون ی واکنشسازی  دی بیی بازندایی و گفتدان
ت و کدارکبد یا  تبش کبدن؛ تا ماهیاستمدار را بب له؛ه دارد. پسااستمدارگبا ی در ببابب هجده  گفتدان

ند؛. از یبجو یاسبم یها تد؛  ین ار  یشناسی و تار زبا  یو حت یفبهن  یها   را در حوزه« غب »
 از مفهوم غب  در این نو  از مطالمات اراوه داده ش؛ه است. ی؛ین ج؛یی، تبن رویا
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 چارچوب نظری .2
مفاهیم، تصاویب و تصورات  مجدوله  »یا « ممناهای مشتبک»استوارت های، فبهنگ را چیزی جز 

دان؛؛ این دارایی مشتبک بنیاد زن؛گی اجتددالی اسدت. زیدبا ببقدباری ارتبداط فقدط    ندی« مشتبک
پذیب است.    جها  امکا  های نسبتًا هدسا  فکب و احسا  درباره     ممناهای مشتبک یا شیوه سطه  وا به

چ ونده تولید؛ و منتشدب « ممندا»خیزد این است کده ایدن    مهدی که از این تمبیف ببمی سؤایاما 
 1«زنداییبا»پاس  های به چ ون ی تولی؛ و انتشار ممنا این است که ممنا از طبیم  شود. چکی؛ه     می

نظدام بازنددایی تولید؛ و منتشدب  واسطه   (. ممناهایی که به71، 7937 شود )های،   خلم و منتشب می
بخشی یا    ممدواًل از طبیم مشبولیت ها آ کن؛.    د پیون؛ تن اتن ی با مناسبات ق؛رت پی؛ا میشو   می

پدبدازا     ند؛. نظبیدهگیب   زدایی، در خ؛مت تمکیم یا تخبی  مناسبات ق؛رت قدبار مدی مشبولیت
در این زمینه هسدتن؛.  ها آ قباوال   متم؛دی به این امب پبداختن؛ که روال  بارت و میشل فوکو پیش

ها در یدر نظدام    چ ونه غببی؛ اینکه هدچنین این امب موضو  مطالمات پسااستمداری نیز هست
کادمیر و شبه مبدما  غیبغببی و  2«یاسشن شب »للدی به نام  بازندایی خاص در قال  فمالیتی آ

های    در طوی دهه ها آ تب ممسو  کبده و به استمدار و استثدار    تب و فبودست   غیبخودی را ضمیف
هدای  ین ویژگیتب مهم. از شود در مطالمات پسااستمداری ببرسی می درازدامن تاریخی پبداختن؛

ها،  و اید؛وولوژی ها گفتدا که به این دورت  .بن؛ی و دوان اری است و ای؛وولوژی، قط  گفتدا 
، «دی بی»های )منفی( به  داد  ویژگی با غیبسازی و نسبت« دی بی»و « خود»با تفکیر و تدایز 

، نه امبی ذاتی و طبیمی، بلکه «خود»کنن؛. هویت و ممنای  را به دورت مثبت تمبیف می« خود»
ی و تاریخی گفتدانلماظ  به گیبد. چنا  که غب  دورت می« دی بی»ناشی از تقابلی است که با 

شب  کشف » لماظ فبهن ی و سیاسی ساخت و اختبا  کبد ببای اثبات و تمبیف خود، شب  را به
 (.33، 7923 )شاهدیبی،« ش؛ بلکه ساخته ش؛ن

یدا « دگدب» لنوا  بدهویدژه مسدلدانا  هددواره  ها و بده شدبقی»اسدتمداری، گفتدا بباسا  
 ،غببیا  ها و متو  ادبی   سبایی آستا ها، د ؛. در سفبنامهان غیبخودی غب  به تصویب کشی؛ه ش؛ه

مان؛ه و موجوداتی شدهوانی و خشدن و نیدز  بهبه از خبد، لق  ، بی ها وحشی، غیبمتد؛  شبقی
ان؛ که بای؛ شناسایی، کشف و  نقاط تاریر و ناشناخته تمبیف ش؛ه لنوا  بههای شبقی  سبزمین

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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پیشبفته، م؛ر  و موجوداتی خدبدورز ممبفدی شد؛ه و  ها متد؛ ، کنتبی شون؛. در مقابل، غببی
؛ 7934، 1یلدز؛ م7911)سدمی؛، « گستبی را بب دوش دارن؛ شون؛ که رسالت  تاریخی  تد؛  می

 (.7924نیا، ؛ آریایی7324 2اک؛ اسییو7939درودی، 
بازنددایی از  آسدتا دددد  بخشی از مطالمات پسااسدتمداری مثابه   بهدد  در مطالمات فبودستا 

شود. مطالمات پسااستمداری لزوم تأمل بب دانش نوینی    ها روایت می   ها و غیبغببی   ی شبقیسو
ی اسدتمداری و التدباض هدا گفتدا قانده در ببابدب ایسدتادگی خب   کن؛ که آفبید؛ه     را گوشزد می

هدای آ  را در سدطمی گسدتبده و از    سدا  جهدا  و روایدت ست تا ب؛ینها آ بخبدانه نسبت به 
های خاص تلقدی از واقمیدت، فبهندگ، بازنددایی و    ای متفاوت و انتقادی بن بد و شیوه   چهدری

مقاومدت، دگبگدونی، »ی این دسته از مطالمدات پسااسدتمداری ها ه؛فکن؛.   دانش را مطالمه 
اسدت « بیندافبهن ی هدای سدلطه     شدکل داد  بده هدده   مخالفت، سدبپیچی و سدبانجام پایدا 

 (. 34، 7931 ،3تیفنگبیفیث و )اشکبافت 
: شامل دو شاخه تملیلدی اسدتمطالمات پسااستمداری ، زلم ببخی هدچو  سارا میلز به

هدای  انتقدادی نوشدته را بای؛ مطالمات غب  به شب  دانست که ناظب به مطالمده  نخست شاخه 
ته شد؛ه نوشدهدای استمدار   که در دورا  امیبیالیسم ببیتانیا و در سدبزمیناست ادبی و غیبادبی 

 تدأثیبانتقدادی  را بای؛ مطالمات شب  به غب  اطدب  نددود کده بده مطالمده  دوم ش؛ن؛. شاخه 
 پدبدازد )میلدز،   ی موجدود در آ  مدیهدا گفتدا استمدار و متو  استمداری بب جوامدع فملدی و 

مطهدبی نیدز در ممد؛وده  گفتددا بازنددایی غدب  در  (. مطالمه و ببرسی نموه  791، 7924
 وم یا فبودستا  است.  مطالمات دسته د

هدومی « ای   ناهدبگه»یا  6«ای آستانههویت »و 5گایاتبی اسییواک  4«سازی دی بی»دو مفهوم 
از مفاهیم مورد استفاده در این پژوهش است. ه؛ف از کاربسدت ایدن دو مفهدوم، شدناخت  7بابا

 ار گبفته است. مموری است که غب  در قال  و بافتار آ  مورد بازندایی قب سازوکار متن هدا 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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  در تقابل دوتایی خود/ دی بی مبتنی بب این فبض است کده در دی  تجببده  « دی بی»بمث 
سدازد  دی دبی از خدود بی انده می مثابده   بهشخصی، خودی ذهنی وجود دارد که هدب چیدزی را 

 گفتددا ی کده فبایند؛سدازی را بدبای نام دذاری  اسییواک دی بی .(773، 7924، 1)مکاریر
دی دبی »کده  حالیکن؛، وضع کبده است. در را خلم میهایش  تی از طبیم آ  غیبیتامیبیالیس

دی دبی »شود در حکم مبکز میل یا ق؛رت اسدت،  ای که سوژه در آ  تولی؛ می در رابطه« بزر 
کند؛.  ق؛رت آ  را خلدم می گفتدا ش؛ه یا مهارش؛ه است که  ای نادی؛ه ان اشته سوژه« کوچر
هایش  سوژه ها آ استمداری از طبیم  گفتدا که  ده؛ فی را شبح میهای مختل سازی راه دی بی

دی دبی »زیدبا  ؛ی دیالکتیکی اسدتفباین؛سازی  دی بی ،. در تمبیف اسییواککن؛ را تولی؛ می
 سدوژه مثابده   بهاش  استمدارزده  «های کوچر دی بی»زما  با تولی؛  خود هم ،استمداری« بزر 

به « دی بی»(. در تملیل هومی بابا، ندایش  711، 7931 )اشکبافت و دی با ، شود ساخته می
خواهانده  گبانه یدا مالکیدت ، دبفًا ببای اسدتمدارگب لدلدی سدبکو «خود ناقص»دورت یر 

قد؛ر دسدتخوش ایدن  هددا نیست، بلکه شکلی از یر میل پیچی؛ه است. در اینجا استمدارگب 
کده ممصدوی  ددد ؛یشدیان ایو خید دبفًا در بازی میل های بازندایی است که استمدارزده شکل

 (.713، 7923گبفتار آم؛ه است )میلز، دد بافت استمداری است
. باشد؛ مدی بودگی، پباکن؛گی قومی و مهداجبت   متبادف با مفاهیم دورگه ای آستانههویت    

 گبفتده از نظبیده   وامکده  هستن؛ ممادب 2فبهن ی حات مبکزی نظبیه  از ادطبتدام این مفاهیم 
  ستمداری نیز پبتو افکن؛ه استپساا بب نظبیه   ها آ ه  ابماد گستبدوده و ب فبهن ی

د   دورگه ت را در کدانو  توجده بودگی در کار بابا، به چالش گبفتن مفاهیم هویت، فبهنگ و ملی 
هایی منسجم و یکیارچه، رش؛ تاریخی خطی را بده  هستی مثابه   بهده؛؛ مفاهیدی که  خود قبار می

است. مانند؛ فدبدی کده میدا  دو  3گی، بیان ب  بود  در فضایی میانیبود . دورگهگذارن؛ ندایش می
زند؛گی ند؛ هدان؛ یافته است در زن؛گی خود بابا تجسدی لینیفبهنگ قبار گبفته است. این مفهوم 

بابا در تملیل  .ان؛ های استمداری که در نهادی غببی پبورش یافته روشنفکبا  با ملیتاز بسیاری 
 تأکید؛آندا    4هدای ذهنیت دارگب/ استمدارزده، بب وابست ی متقابل و ساختار دو سویه  استم رابطه  
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ان؛ کده او آ  را  های فبهن ی در فضایی ساخته ش؛ه ها و نظام گزاره کن؛. او ممتق؛ است که هده   می
گدب  نام؛. هویت فبهن ی هدواره در ایدن فضدای متنداق  و دوسدویه جلدوه می 1فضای سوم بیا 

توان؛ مدا را در چیبگدی بدب  هویت فبهن ی می در نظب بابا بازشناسی این فضای دوسویه   شود و می
هدای  ای اسدت کده تفاوت بدودگی حاشدیه گبایی تنو  فبهن ی یاری رسان؛. ببای بابا دورگه غبی 

کند؛  مرشدوش میهای باثبداتی را  کنن؛ و هویت فبهن ی آنجا با یک؛ی ب ببخورد و رابطه ببقبار می
ان؛.  هایی مانن؛ گذشته و اکنو ، درو  و بیبو  یا ُمجداز و مطدبود سدازمن؛ شد؛ه بد تقابلکه گبداگ

گذارد کده وقتدی طبقده، ندژاد یدا  رو می های منفبدی را پیش بودگی امکا  خبدی از هویت دورگه
 ،شدون؛. بابدا گیبند؛، سدازمن؛ می هایی اساسی مورد استفاده قبار می بن؛ی جنسیت در حکم طبقه

 دارد و بداور دارد کده دی دب هدده   مدی ها را پدا  ش؛ه از سوی دورگه میانی خلم و اشرایفضاهای 
 (. 24-21، 7937، 2)یانگ ان؛ مبتب ش؛هسازی  م؛اوم دورگه فباین؛ها در  فبهنگ

 یددر از دو طددبف هویددت هددی  ،در روابددط اسددتمداری»ممتقدد؛ اسددت  (7334،49)بابددا 
 ب دو ببای ببساختن هویت خود به یک؛ی ب نیازمن؛)استمدارگب و استمدارزده( ادیل نیست و ه

ن دب نیسدت بلکده یدر  ن دب یدا گذشدته یدر کدنش آرام درو  شناخت  از نظب او، «. باشن؛. می
روابط فبهن ی میا  غال  و فبودست را با جای آنکه  هبابا ب .(7334،49یاد است )بابا،  ددر دباز

کند؛. او ممتقد؛ اسدت  مدی هن دی ببرسدیمطالمه قبار ده؛ از رویکبد فبرویکبد سیاسی مورد
گشدای؛ کده در نتیجده آ   مدی ی را میا  مستمدبه و اسدتمدارگبگفتدانفبهن ی با  های  تفاوت

گداه اسدتمدارزده قدبار استمدارگب نیز در این روابط بین  گیدبد مدی االذهدانی در ممدبض ناخودآ
 (. 37 ،7922)شیبزادی، 

تدوا  اسدت؛الی کدبد کده بازنددایی و    مدی ،سدتمداریهدای پساا   آموزهگونه  با استفاده از این
ش؛ه در انقب  اسبمی ایبا  در مورد مفهوم غدب  های ممنایی  تولی؛   در الیه ،سازی«دی بی»

 را تقلیل« تفاوت»، «دی بی» ندایش   فباین؛سازی در  دورت گبفته است و در این مسیب کلیشه
 کن؛. می  یت تثبیتسازد و درنها می کن؛، طبیمی می ده؛، ذاتی می 

ممنایی که ما از غب  تا به امبوز در جها  پسداانقببی خدویش در ایدبا   ،بب هدین اسا 
بدا او دارد.  ،جدلده مطهدبیاز ،هدای انقدب  اسدبمی   ایم ریشه در بازندایی ای؛وولو    دریافته
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  ترییدب داده و شناخت ما و رویکبد ما را به غدب ،ورزی و تولی؛ ممناهایی در با  غب    ان؛یشه
ندداخواه بدده خلددم  اندد؛ و خددواه   هددای ایدد؛وولوژیر انقددب  اسددبمی قددبار داده   در مسددیب آمددوزه

 هدا آ های حداکدیتی و دولتدی نیدز در قالد     ان؛ که کنش   ای دست زده   های شناختی   چارچو 
 شود.   گیبد و اجبا می   شکل می

هویدت »و  «سدازی دی بی»مفهدوم  کاربست رویکبد و روش پسااسدتمداری در قالد  دو
مطهبی یاری رسان؛ه  گفتدا در « غب »تبی از مفهوم    ن دقیمییتوان؛ به درك و تب   یم «ای آستانه

شد؛ه،   ه راند؛هیحاش وی پبداخته و نکات به گفتدا های متم؛د    کن؛ تا به ببرسی الیه   و کدر می
الکب و  گفتدا روش تمقیم از روش تملیل لماظ  به ،هدین منظور قبارگیبد. بهتوجه در کانو  
ساز و  بازنددایی را  ی غیبیتگفتداندقایم  ،گفتدا شود. زیبا این نو  تملیل    گیبی می   موفه بهبه

 سازد.   تبی روشن می طور دقیم تب ممنایی و بستبهای تاریخی متن به   های لدیم   با رفتن به الیه
 
 روش پژوهش  .3

کده  اسدت 2و شانتای موفه  1ی ارنستو الکبگفتدانحاضب، روش تملیل  چارچو  روشی مقاله  
( اراوه 7321) 3«سوی سیاست رادیکای دموکباسی هژمونی و راهببد سوسیالیستی: به»در کتا  

طبدم کند؛.  ؛ مییت اجتدالی تأکیجاد واقمیی و ایبب نقش زبا  در بازندا» گفتدا ش؛. اساسًا 
م یدت از طبیدی واقمیسب است؛ اما بازندایم زبا  میتنها از طبت یه، دستبسی به واقمینظب این

فا یت نقش ایجاد واقمیست، بلکه زبا  در اینی نیش موجود و لیت از پیزبا  هبگز بازتا  واقم
کن؛، امدا  ت را نفی ندییه وجود واقمین نظبیست. اها گفتدا جها  ممصوی ، کن؛. در واقع می

، 7929زاده، ابند؛ )حسدینیی ممندا مدی گفتددا م یدها از طبها تن ؛هیاء و پ؛یممتق؛ است که اش
بایست در  یر متن(، تنها می لنوا  بهممتق؛ است که یر کنش یا مفهوم ) گفتدا (. نظبیۀ 723

زمینده( ممندا شدود. از  لنوا  بهو مفداهیم دی ب )ها  چارچو  زما  و مکا  و در ارتباط با کنش
کده اسدت  سدت. ایدن بد؛ین ممنداها گفتدا ددل ، جهدا  اطدباف مدا حاگفتددا  منظب نظبیه  

ممنا بخشی؛. در نتیجه  ها آ توا  به  می گفتدا ممنا هستن؛ و تنها از طبیم  لینی بیهای  واقمیت
جها  از جدله رخ؛ادهای سیاسی و اجتدالی بدبای ممندادار شد؛  باید؛ در های  تدام واقمیت
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 راوده شد؛ه اسدت امدا در نظبیده  تمداریف متمد؛دی ا گفتدا فهم شود. ببای  گفتدا چارچو  
ها، مفاهیم و مقدوالتی کده در  ای از گزاره   مجدوله: »طور تمبیف ش؛ه است اینکب و موفه درال

دهن؛ کده    منظومه فکبی مشخصی را شکل می ،نهایتمنطقی با یک؛ی ب قبار دارن؛ و درارتباط 
  (.14، 7921)افتخاری،« ده؛ می به قوی و فمل پیبوانش ممنا

ها بدب    و نشانه مفاهیم ها آ هایی ممنایی دانست که در    را منظومه ها گفتدا توا     قیقت میدر ح
دارند؛، هویدت و ممندای  هدا گفتدا  شا  با یک؛ی ب و نیز تدایزی که با اجزای سایب اسا  ارتباط

مدا    گیبی تصورات و درک ما از واقمیات جها  پیبامو یابن؛ و در نهایت موج  شکل   مستقل می
گیبی سیاسدی ایدن    ، جهتگفتدا (. للت انتخا  این نو  تملیل 91 ،7923شون؛ )آجیلی،   می

استمداری کده ادوارد  گفتدا خوانی و پیون؛ وثیقی با مطالمات پسااستمداری دارد.  رویکبد که هم
می که سدددد  پسااستمداری گفتدا ی خود آ  را تملیل کبده بود، توسط شناس شب سمی؛ در کتا  

تدبی    به دریافت پیچید؛هدد  استمداری را به نق؛ بکش؛ گفتدا  های نظبیه     سازی داشت ببخی مفهوم
توا  در آثدار هدومی بابدا و گایداتبی اسدییواک  ی را میگفتدانرسی؛. این م؛ی از تملیل  گفتدا از 

ن روش سدمی بدا اسدتفاده از اید « گوی؛   آیا فبودست سخن می» مشاه؛ه کبد. اسییواک در مقاله  
تاری  بیای؛. هومی بابدا نیدز در مورداستمدار قبارگبفته  تا راهی ببای شنی؛  د؛ای فبودستا  . اردد

مطالمدات فبهن دی  با این روش به نقد؛ رویکبدهدای مختلدف در زمینده   ،همقعیت فرهاگکتا  
ت بدود  تمبیدف و بسدیاری از موضدولا پبداخته و موضدولاتی از قبیدل هویدت، تقلید؛ و دورگده

ن اسددتمدارگبا  و بددا شددناخت نقدداط تشددابه بددی اوکندد؛.  مطالمددات فبهن ددی را بددازتمبیف می
(. 7924دو رگه است )کدین و هبیسدو ،  گفتدا دنبای ایجاد شکل ج؛ی؛ی از  استمدارش؛گا  به

های موردتهاجم غب  ممطوف ندودن؛    تبی از فبهنگ   های لدیم   این افباد توجه خودشا  را به الیه
ندولی غدب  را در آثدار خدویش مدورد  تب از مبدمانی داشدتن؛ کده بده در اراوه تملیل دقیم و سمی

 کدبدهمبارزه و مقاومت متندی را در ببابدب غدب  آغداز  فباین؛بازندایی قبار داده و از این طبیم یر 
با مطالمات پسااستمداری پیوند؛ خدورده و  گفتدا بودن؛. با کاربست این دریافت  روشی، تملیل 

آورد کده    پ؛ید؛ مدی« پسااسدتمداری گفتددا تملیدل »چارچو  روشی ب؛یع را تمت لنوا  یر 
ی غببدی اسدت. گفتدانوکارهای ش؛ه توسط ساز های چن؛پاره از مبدما  فباموش   متدبکز بب هویت

که در ببابب هویت غببی مبادرت ، ا  کشورهای غیبغببیپبداز نظبیهاین روش در با  سبآم؛ا  و 
 کبده بودن؛، کارببد دارد. چیزی که مهبزاد ببوجبدی« ادیل»و « حقیقی»هویتی  بن؛ی به دورت
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چدو  مقاومدت  یگبایی در باورهای لدیق   کن؛. بومی   یاد می« گبایی   بومی»از آ  به  (31، 7924)
خدویش و آرزوی بازگشدت بده  در ببابب فبهنگ  غیب، ارج نهاد  به هویت ادیل و راسدتین قدومی  

سیاسدی  گفتددا (. 74، 73341بومی ریشه دارد )ویلیدامز و کبیسددن، نش؛ه   لودهسنت فبهن ی آ
بدا اتخداذ  ،شود. بدب ایدن اسدا    گبایی تملیل می      مبتضی مطهبی نیز در قال  هدین رون؛ بومی

ببدی غ گفتددا مطهبی در ببابب  گفتدا های لدیم متنی    الیه ،پسااستمداری گفتدا روش تملیل 
 شود.    از غب  تملیل میاو   2بن؛ی کار مفصلر گبفته و سازومورد ببرسی قبا

بند؛ی     مفصل فباین؛گیبد. در    ارزی و تفاوت دورت می   ی از طبیم منطم همگفتدانبن؛ی    مفصل
 ،4شدون؛ )یورگنسدن و فیلیدی    تبکی  مدی  3ارزی   هم    های ادلی با یک؛ی ب در زنجیبه     ی، دایگفتدان
تدا اینکده از  هستن؛ ممنا خود بی خودی ؛ یمنی بههستن؛ ممتوا هایی بی   ها نشانه   ن دای(؛ ای39، 7931

کنند؛، تبکید  شد؛ه و از طبیدم  را از ممنا ُپدب مدی ها آ هایی که    نشانه ارزی با سایب   هم طبیم زنجیبه  
را ته؛ید؛ کند؛  هدا آ رسد؛    گیبن؛ که به نظب می   های منفی دی بی قبار می   در مقابل هویت« تفاوت»
پوشدانن؛. در نظبیده    ها را می   تفاوت ،ارزی   هم از طبیم زنجیبه   ها گفتدا (؛ 773، 7912، منوچهبی)

داده هدا را پوشدش    ب و تفاوتارزی این تکث     هم الکب و موفه، جاممه ذاتًا متکثب است و زنجیبه   گفتدا 
هدای متفداوت و ممناهدای    خصدلتمتندی ی، لنادب ارز بخش؛. در هم   نظم و انسجام می ها آ و به 

-43 ،7934 د )میلدز،شدو کن؛ منمل می   ایجاد می گفتدا که  ؛ و در ممناییده   رقی  را از دست می
سدازی  دی بی گفتددا کار متندی و مطهدبی، سدازو گفتدا ی گفتدانجهت در ببرسی  هدین (. به42

و بده بدوده ی ا هکتابخانداسدنادی و  هدا داده آوری روش جددع غب  مورد ببرسی قبار خواه؛ گبفت.
 .گبفته استببداری از آثار گفتاری و نوشتاری مطهبی دورت  دورت فیش

 
 مروری بر ادبیات پژوهش .4

  توا  به دو دسته تقسیم کبد: می آثار مبتبط با موضو  مقاله حاضب را
جاممده ایباندی بدا آ   مواجهده  ای بده ندام غدب  و    آثاری که به ببرسی ابماد گوناگو  پ؛ید؛هنخست، 

و  یرانلیروشلاكرران ااشداره کدبد. کتدا   هدا کتا ایدن تدوا  بده  مدیاین آثدار،  از جدله .پبدازد   می
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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از منظدب  . در ایدن کتدار،مؤلدف اسدت یدکتدب کده رسداله   ی( نوشته مهدبزاد ببوجدبد7911)غرب
و بدا اسدتفاده از ش؛ه غب  پبداخته با  یبانیوارونه به ببخورد روشنفکبا  ا یشناس شب و  ییگبا   یبوم

سیاسی روشنفکبا  از میباث و تد؛  غب  واکاوی  روش تبیینی، چ ون ی و میزا  اثبپذیبی ان؛یشه  
از طبیدم واکداوی وقدایع  یبسیاسدیم ی(، للد7934) تأهنی در هدرنیه  ایرانی. در کتا  ش؛ه است

تدوجهی  قابلهای  که تفاوتای  م؛رنیته ؛بدازدپ   یایبانی م ته  یم؛رن یبیگ   تاریخی به ببرسی رون؛ شکل
با روشدی  ،(7939)  هیمن بم هدرنیرانیا یفرر ییمرویرو. فبزین وح؛ت در کتا  داردبا نو  غببی آ  

ا  یدبانیا ییارویدببخورد و روموضو  به  ،است یخیتار یشناس   و جاممه یاسیس از فلسفه  تلفیقی که 
دیدالکتیکی رویدارویی فکدبی و فبهن دی ایدبا  بدا  فباین؛تملیل پبدازد. این کتا  ببای    یبا غب  م
 جدا پ؛ید؛ار که از نیدده دوم قدب  ندوزدهم در آ سیاسی گوناگونی را    د اجتدالیی ها گفتدا م؛رنیته، 

 ده؛.    در کانو  توجه قبار می هو شبایط م؛رنیت گفتدا را با  ها آ ان؛ ببرسی کبده و هدبست ی    ش؛ه
 هدا آ اند؛ کده اهدم    در کدانو  مطالمدات خدود قدبار داده مفهوم بازنددایی را آثاری کهدوم، 

 است از:  لبارت
، زمستا  راهبرد فرهاگفصلنامه «)ش؛ه ایغب  در گفتدا  اسبم اح ییبازندا» الف( مقاله  

ذاتی غب  با شدب  و های  این مقاله به ببرسی تفاوت. یا  و قاسم زاوبیوحسن کچو نوشته  (37
ان اری مثبت پبداخته اسدت و  سازی و در قال  رویکبد نادی؛ه   ا استفاده از ابزار غیبیتاسبم ب

شدنا   سدبمابب مبتضی مطهدبی و  )ره(های امام خدینی   سی  به چ ون ی اثبگذاری ان؛یشه
 ممادب پبداخته است. 

 ،یدزتدا   نیویدورک گفتددا بازندایی ایبا  در مطبولات غدب : تملیدل انتقدادی » ( مقاله  
نژاد و کداظم ممتدد؛ ( نوشدته  7921 نامه للدوم اجتددالی،فصل) «ولت دیو گاردین، لومون؛، 

شناسدی را    شدب  گفتددا ن ارند؛گا  اید؛وولوژی و مقاله، در این  .تالشی زاده   ممد؛ مه؛یسی؛
کده است    نظام بازندایی شب  در غب  ممبفی کبده و بب این اسا  به این نتیجه رسی؛ه لنوا  به

سدی و ادشددن دموکب لنوا  بدههدای تبوریسدم و بنیدادگبایی    غببی ایبا  را با کلیشدههای  رسانه
 ان؛.    کبده م؛رنیزاسیو  بازندایی

 نوشدته   ،(7923نامه رادیو و تلویزیدو ، )فصل« ندایی غب  در سیندای ایبا باز»ج( مقاله  
 ،گفتددا با استفاده از روش تملیدل  ان؛ تا   ن ارن؛گا  تبش کبده .زهبا سخی و لب؛الله گیویا 

  در سیندای ایبا  ببرسی شود. «دی بی» لنوا  بهچ ون ی طبد غب  
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بازنددایی غدب  در گفتدار و نوشدتار  نمدوه  کنو  دهد؛ کده تدا   آثار مذکور نشا  میتوجه به 
مورد ببرسی دقیم قدبار ن بفتده اسدت.  ،  آ  مطهبیأو در ر ،های انقب  اسبمی ای؛وولو 

طور خاص در کاربست رویکبد و نظبیه پسااستمداری در قال  چارچو   بهقاله ملت این ب؛ا
خب أیکدی از رویکبدهدای متد مثابه   بهمفهومی و نظبی پژوهش است. مطالمات پسااستمداری 

در  ،توجه زیادی قبار ن بفتده اسدت. در ایدن حدوزهسیاسی تا به امبوز مورد – مطالمات فبهن ی
کادمیر للم سی  توجه بیش از پیش به این موضو  ضبورت دارد. ،استفضای آ

 
 سیاسی مطهری گفتمانزمینه و زمانه  .5

توا  انقب  اسبمی و رخ؛ادهای منتهی بده آ  را دارای مداهیتی    ان؛از تاریخی کب  می در چشم
دینی دانست. به هدین سب  است که ببخی با لناوین گونداگونی مانند؛ تج؛ید؛ حیدات  د فبهن ی

هدایی کده    اند؛؛ ببچسد    می، بنیدادگبایی اسدبمی و بازگشدت اسدبمی آ  را وددف کدبدهاسب
ریشه گبفته اسدت، اسبم یا از نفبت فبهن ی نسبت به جها   ،در تاری  غببی استیا اش    شالوده

نشدی ی را که به انقب  انجامی؛ یا پ  از انقب  پیش آم؛، بیشتب واکفباین؛یا هب دو. در غب ، و 
اند؛    پیشدبفت دانسدتهه  سدبیع و ان؛یشدسدازی  ایدبا  در ببابدب م؛ر  سنتی جاممده   سوی بخشاز 

هدای    اید؛وولو  گفتددا ی مدذهبی هدچدو  هدا گفتدا  ظهور خدبده (.739، 7924)ببوجبدی،
اص در فضدایی شدکل گبفدت کده در آ  طور خد مطهبی به گفتدا طور لام و  انقب  اسبمی به

 .پسدن؛تب بدود تدب، دیبپداتب و مدبدم    هدتدای غیبمدذهبی خدود خدب  از « خبده فبهنگ مدذهبی»
سدا  یدر رکدن کلید؛ی  را در ببداشدت، و آ  را بده« کبد  اسدبم سیاسی»یی که ها گفتدا  خبده

آمد؛ کده    یدر اید؛وولوژی ببتدب درمدی فمالیت و رقابت سیاسدی درآورد. اسدبم ایندر در چهدبه  
ت ب؛ه؛ و آندا  را بسدیک کند؛. ایدن ببداشدت از اسدبم، هویت و مشبولیها  توانست به توده   می

 ساخت. خود، دی بی  بود   دولت، غب ، و نیبوهای غیبمذهبی )سکوالر( را مطبح می نوبه   به
شددار از هجدبت  وزیدبی، ترییدب گداه ادبحات ارضی، سیبد  سازما  اوقاف به نخسدت

دست روحانیدت داد  یل کافی به... دالو 7911در کبیب گذاری کوروش  به زما  تاج )ص(پیامبب
از تأمدل، تج؛ید؛ سدازما  و ای  دوره ،یا دشدن ب؛اند؛. ایدن غیبیدت« غیب»را یر « دولت»تا 

سبانجام پیبوزی را ببای دست اه روحانیت به بار آورد. روحانیت دریافت کده بدبای بده چدالش 
فکبی و سازمانی  تکانی ج؛ی ببد  از پشتیبانی مبدم، نخست به یر خانه کشی؛  دولت و بهبه
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کده در کالبد؛  ددد فلسفی غببیهای  توا  در ببابب موجی از آموزه دریافتن؛ که ندیها  آ نیاز دارد. 
فلسفی ایبانی  گفتدا های مارک ، نیچه، داروین، آگوست کنت و غیبه تجسم یافته و به    ان؛یشه

هدا کده  بایست با این آموزه   یم ،سینه نشست. به گدا  ایشا  به ببای هدیشه دست ددد راه یافته بود
پنجده ندبم کدبد. پاسد  و ذ مذه  در غب  کددر کدبده بدود، دسدتدر گذشته به کاهش نفو
 های نظدبی ه؛فدند؛ در لبدده   ها، کاوش   خبج و کبد  دخل ها لقبنی   روحانیت به این چالش

آورد   دوجدو للدیده، بدههدای  درسدی حوزه نددود  ببنامده   کبد  و منسدجم بن؛ی الهیات، طبقه
های انتشداراتی    راه ان؛اختن بن اه بههای ارتباطی گستبده در سباسب کشور، و هدکاری در    شبکه

اسدتقبی قال  ایدن مدوارد مشداه؛ه کدبد: توا  در  می لینی این موارد راهای  مذهبی بود. جنبه
ظدا  ارتبداطی نیبومند؛ و تببیدت والهای  گیبی شدبکه از دولت از طبیم شکلروحانیت مالی 

هدای  هدای للدیده، انجددن   زببدست، تم؛د مباکز قانونی اجتدالات مذهبی )مسداج؛، حدوزه
های متم؛د مدذهبی(،  ش؛ه ببای بزرگ؛اشت مناسبت اسبمی، بنیادهای خیبیه، و اماکن ساخته

گدبا، پشدتیبانی مدالی بدازار،  ای، شدمارهای تدوده اسطوره د های تاریخی   از شخصیتمن؛ی  بهبه
لدل اجتدالی و کاربست کدکدی  از ببنامه  من؛ی  مباتبی، بهبه کز با ساخت سلسلهرهببی متدب

 (.734، 7924کبد )ببوجبدی،   که دولت ببای مقابله با نیبوهای چپ به روحانیا  می
 اللده ببوجدبدی پ  از فوت مبجع بزر  شدیمی، آیدت ،ش؛  روحانیتگبا لقبیی و لدل

ی ش؛. گبا  اجتددالی، کده    گبوهی از ادبح ،ببوجبدی لهال آیتان؛کی پ  از درگذشت  متجل 
ش؛ن؛، گدبدهم آم؛ند؛ تدا راهکدار مناسدبی  7911های ببجسته انقب     بم؛ شخصیت دو دهه  
بحثلی در کتدابی بده ندام  گبا  این اددبحگوی و حادل گفت ،7947سای ماه  . در دی1بجوین؛

ین اثدبی کده در تدب مهم» لنوا  هبدمنتشب ش؛. این کتا  را بمضی  هرجعیت و روحمنیت دربمره  
(. این کتا  نشا  733، 7924 ببوجبدی،) ان؛   ستوده« سای اخیب در ایبا  منتشب ش؛ه است11

طبم موازین دقیدم للددی و اجتددالی از خدود انتقداد کند؛ و توان؛  میداد که ممیط روحانیت 
گانش اخذ ش؛ه بود، کنن؛ کتا  از سوی ت؛ویناین تصدیداتی که در  جویی ببآی؛. درد؛د چاره

دست آورد  ق؛رت و  ببای به تکاپوینخست،  :نشانه دو دگبگونی مهم در دست اه روحانیت بود
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 ،ییطباطبدا نیممد؛حسد لبمه ،یمطهب یمبتض الله تیآ ،یبیجزا ی؛مبتضیس ،یبهشت ؛ممد؛یس الله تیآ شامل گبوه نیا .1
 ،یاخدو از نقدل )بده بودند؛ بازرگدا  یمهد؛ مهن؛  و ،یزنجان مجته؛ یموسو ابوالفضل؛یس حاج و ،یطالقان ممدود الله تیآ

7321، 773.)
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قی؛ه داشدتن؛ کده ل ،ان؛یشا  کبد  اسبم بود. مطهبی، بهشتی و بازرگا  و دی ب سیاسی سیاسی
نخواهند؛ که روحانیا  هدچنا  بب لقای؛ قشبی خود پافشاری کنن؛،  دورتینهاد روحانیت، در

روحانیا  ادبیات یا  ،؛. به باور آنا نتوانست دولت و مخالفا  غیبمذهبی خود را به مبارزه بخوان
ولات غیبسیاسدی، غیباجتددالی و اند؛ازه سدبگبم موضد از  سازما  سیاسدی ن؛اشدتن؛ و بدیش

شد؛ن؛؛    هد؛سدت دولدت مدیو  کبدند؛   استفاده می ءاز موقمیت خود سو ، یاامبوزین بودن؛غیب
م،  .کبد  به جوانا  ایبانی ن؛اشتن؛ ویی چیزی ببای لبضهگ این است که روحانیدت دگبگونی دو 

زد  به یر مبارزه  دست ،های فکبی رقی    دریافت تنها راه نجات داد  اسبم از چیبگی مکت 
لقی؛تی را در پیش گبفت و رقیبا  خود را به مبدارزه خواند؛.  ه  مبارزتبتی ،  لقی؛تی است.ب؛ین

و تدا زمدا  تدبورش بده دسدت شد؛ سزای مبتضی مطهبی در این مقطع زمانی شدبو   هب نقش
بدود کده مبتضدی ای  ادامده یافدت. در چندین زمینده 7912اردیبهشت  77در « فبقا »گبوهر 

 های خود سمی در بازندایی از غب  داشت.   یورز مطهبی با ان؛یشه
  

 مرتضی مطهری گفتمانبازنمایی غرب در  .6
تدوا     مدی« و تفداوت ارزی منطدم هدم»ی و مفهدوم گفتددانکار روش بباسا  سازو در این بخش

یکسانی در بازندایی هب آنچه که مببدوط  مطهبی یافت که کارویژه   گفتدا های متم؛دی را در    دای
ی الکب و موفه، در گفتداندر روش  ارزی همتوان؛ داشته باشن؛. بباسا  منطم    به غب  است، می

هدا  شدون؛. ایدن دای   تبکید  مدی ارزی هم های ادلی با یک؛ی ب در زنجیبه   ن؛ی، دایب لدل مفصل
 ارزی هدمتا اینکه از طبیم زنجیبه  هستن؛ ممنا خود  بی خودی ؛ یمنی بههستن؛ ممتوا هایی بی   نشانه

ر مقابدل شدون؛ و از طبیدم تفداوت د   کنن؛، تبکی  مدی   را از ممنا پب می ها آ هایی که    با سایب نشانه
لبدارت  باشدن؛. بده هدا آ  رس؛ ته؛ید؛ کنند؛ه     نظب می گیبن؛ که به   های منفی دی بی قبار می   هویت

کنند؛    خداص پید؛ا مدی گفتددا بار ممنایی مشدتبکی کده در یدر  دلیل بهی گفتدانهای  دای ،دی ب
د آورند؛. طبدم هددین ارز را بده وجدو از مفاهیم همای  توانن؛ قبابت ممنایی پی؛ا کبده و زنجیبه   می

 مثابده بهنیز که در گفتار و نوشتار مبتضی مطهبی به بازندایی غدب  هایی  دایدر این بخش  ،روش
توا  در مفداهیدی    ؛ گبفت. این بازندایی را میپبدازن؛، مورد ببرسی قبار خواه یم« دی بی»یر 

شدود در قالد  مفداهیم    یسمی م ،ستیزی در غب  دی؛. در ادامه های استمداری و دین   چو  رویه
 ببرسی قبار گیبد. طور مبسوطی مورد مبتضی مطهبی به گفتدا بازندایی غب  در  مذکور نموه  
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 استعماری های  رویه .1-6
 نویس؛:  در با  استمدار چنین می (749، 7912)مطهبی 

ایددم. اسددتمدار یددر شددکل ندد؛ارد. اسددتمدار  را مددا خیلددی شددنی؛ه« اسددتمدار»کلددده 
فبهن دی داریدم کده از اسدتمدار  م، استمدار اقتصدادی داریدم و اسدتمدارداری سیاسی

امکا  ن؛ارد که استمدار اقتصادی باشد؛  تب است و ادبً  سیاسی و اقتصادی خطبناک
استمدار سیاسی و اسدتمدار اقتصدادی  ب؛و  استمدار سیاسی و استمدار فبهن ی. پایه  

خواه؛ منابع یر کشور را    میکن؛ استمدار فبهن ی است. استمدار اقتصادی چه می
هدای خدودش دربیداورد.  دورت کارگبها و مصدبف کنند؛ه بببد و مبدم این کشور را به

دسدت افدبادی ب؛هد؛ کده  کن؛ حکومت را به کن؛  کوشش می استمدار سیاسی چه می
 هدا آ لامل او و مجبی منویات او باشن؛؛ به ظاهب مسدتقل باشدن؛ و حتدی در مقابدل 

ش هم بکنن؛،  ه هم بکشن؛ اما در باطن، هده دستورها را از آ  جا ب یبند؛. م دب غب  غب 
مدکن است ملتی را استمدار اقتصادی و استمدار سیاسی بکنن؛ ب؛و  آ  که اسدتمدار 
فکبی بکنن؛ یمنی ب؛و  آ  که فکبش را هم طوری بسازن؛ که بدا اسدتمدار سیاسدی و 

بن؛، او را به آنچه مدای خدودش اقتصادی جور دربیای؛؛ شخصیت فکبی او را از او ب ی
بین کنند؛، یمندی در  است ب؛بین کنن؛ و به آ  فکبی که از ناحیه استمدارگب آم؛ه خوش

را  هدا آ مبدم حالت تج؛دزدگی ایجاد کنن؛. بده آدا  خودشدا  بد؛بین باشدن؛، آدا  
را از رسدوم خودشدا  بهتدب  هدا آ بهتب ب؛انن؛. به رسوم خودشا  ب؛بین باشدن؛، رسدوم 

را از ادبیدات خودشدا  بهتدب  هدا آ نن؛. به ادبیات خودشا  بد؛بین باشدن؛، ادبیدات ب؛ا
 را از فلسفه خودشا  بهتب ب؛انن؛. ها آ ب؛انن؛. به فلسفه خودشا  ب؛بین باشن؛، فلسفه 

اقتصدادی و سیاسدی در پایه و بنیاد اسدتمدار  مثابه بهسازی استمدار از نو  فبهن ی    ببجسته
 زدگدی  بغاحد؛ در با   است که شبیمتی و جبی آی یهای   ویژگی هدا ه دهن؛ این متن نشا 

هویت فبهن دی بندا شد؛ه های  خود که بباسا  پایهسازی  ببشدبدن؛. مطهبی در ادامه غیبیت
اقتصادی را بباسا  استمدار فبهن ی دنبدای کند؛؛   د کوش؛ تا مبزهای هویتی سیاسی است، می

ه از  زبدا  و فبهندگ و تدد؛  خویشدتن هسدتن؛؛ اسدتمدار ممصوی این استمدار افبادی بی ان
« خدودی»شود تا از مظلومیت و استثدارشد؛گی    فبهن ی ببچسبی است که به غب  اطب  می

داری استمدارگب و    ، سبمایه«امیبیالیست»سخن ب وی؛. غب  در این متن به منزله یر غیبیت 
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کشدا  بازنددایی شد؛ه اسدت.  و زحددت نداد ظلم و ظالم در مقابل مظلومین، استثدارش؛گا 
مبکزهای استثدارگب )از « آ »ها و    حاشیه مثابه   به« خود»گذاری  این ادبیات ببای نشانه ،واقعدر

خصوص کهن ال وی مدذه  و ممدانی  های کهن ال ویی به   با نشانهها  نشانه طبیم تبکی  این
جذ   های کارآم؛ و قابل   ها و م؛لوی   فبهن ی( نظامی جادویی از دایهای  رادیکای آ  و سبمایه

مبدم )از هب قشب و گبوه( فباهم کبده بدود کده بدا فبارسدی؛  شدبایط سداختاری های  ببای توده
از فضدای ادبیدات ها  ای؛وولوژی انقب  اسبمی ش؛. تب؛یل نشدانه تب؛یل به بخشی از ،انقب 

مبتضی مطهبی است  تدا گفین ویژگی تب مهمچپ و مارکسیستی به فضای حداسی و مذهبی 
 دارد. او بود  ان؛یشه ای آستانهکه نشا  از 

 گوی؛:  می( 743، 7ج، 7911)مطهبی  ،در جای دی بی
کند؛ کده  موضولی مدی هدا گذارد، تکیه روی  در زما  ما نیز استمدار هبجا که پا می

فاسد؛ ها را فاس؛ کن؛. دی کده  کوش؛ تا دی اش هش؛ار داده است؛ یمنی می قبآ  درباره
تدبی بدب  آی؛، بلکده خدود تبد؛یل بده زنجیدب بدزر  تنها از لقل کاری ندی ش؛، دی ب نه

 انسا بینیم استمدارگبا  و استثدارکنن؛گا   شود. این است که می می انسا پای  و دست
کنن؛، امدا  از باز کبد  م؛رسه و دانش اه بیم ن؛ارن؛ و حتی خود در تأسی  آ  اق؛ام می

آموز را فاسد؛ و تبداه  کوشن؛ تا قل  و روح دانشجو و دانش از سوی دی ب با تدام قوا می
گاهانداز ایدن حقیقدت بده خدوبی  ها آ  کنن؛. کداری  ؛ کده قلد  و روح بیددار هدی آ
ده؛. قبآ  به تمالی  کشی و استثدار تن می َپستی و بهبه توان؛ دورت ده؛ و به هب ندی

 ده؛. و پاکی روح جاممه اهدیت زیادی می
د لنوا  بهدر این متن مفهوم استمدار  ی  غدب  )زنجیدبه هددان ات و مفداهیم  ایدنیکدی از تجلی 

ش را بدبای پدذیب هدا آ (، با ایجاد گسستی در میا  هویت افباد سمی دارد تا روح و فکدب ارزی هم
ی در . هشد؛ار مطهدبشود میغب   تأثیبتب ش؛   لدیماین توضی  بالث  .منویات خود آماده کن؛

 ،شدسدی دید؛. در حقیقدت 11و  41های    ی ض؛غببی دههها گفتدا  ببابب غب  را بای؛ در بافت
ی ها افسدانهو  گبفتده های اجتدالی ایباندی را بده خد؛مت  واقمیتکن؛  میمطهبی تبش  گفتدا 
 ؛های خویش با غب  ببای بازتمبیف مبزهای هویتی خویشتن بسبای؛   قبوی از تفاوت قابل فباگیب و

ی که کارکبد ادلی آ  ایجاد یر دیوار آهنین هویتی در مقابل حضور و نفدوذ بی ان دا  یها افسانه
ی که ایبانیا  نسبت به ایدن بی ان دا  ا هآگاهانه و ناخودآگاهاندر جاممه ایبانی بود. احسا  خود
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 ندص   مثابده   به ،ت و موثب بود. بازندایی در متن باال با اشاره بده قدبآ داشتن؛، در این تبش با اهدی  
حتی تفسیب و توضدی  ممنا که  این بهگذاری است؛ تأثیبکارهای مهم ادلی اسبم نیز یکی از سازو

وی دارد.  بدود  ان؛یشده  ای  آسدتانهن خ؛اون؛ است که نشدا  از وی از غب  مستن؛ به قبآ  و سخ
و جوامع غیبغببی است،  ها انسا استثدارکشی؛   غب  در پی بهازآنجاکه  ،طور ضدنی بهبنابباین، 

حدم  که با مبدارزه و مقاومدت در ببابدب آ  در جبهده   ما هستیمبه نولی ببض؛  خ؛اون؛ است و این 
 ده؛(.  با غب  را نشا  میسازی  ایم )که تفاوت   ایستاده

 گوی؛:    های غب  می   در فبازی دی ب در با  ببنامه (47، 7921) ی، مطهبدر هدین راستا
های چوبی و فلدزی بدود کده بده    سای بود که فکب این مبدم اسیب این بت د؛ها
مبدم را آزاد کدبد.  ها را در هم ریخت و واقماً  کمبه آویخته بودن؛. تدام این خانه  

ملکه یا پادشاه ان لستا  در چن؛  [ حای شدا بیایی؛ این را مقایسه کنی؛ ]با این که
خواست به تداشدای  سای پیش در سفبی که به هن؛وستا  رفته بود وقتی که می

خانده شدون؛  خواستن؛ داخدل ددمن آ  بدت خانه ببود، مبدم وقتی می یر بت
هایش را به احتدبام  کن؛ن؛، او هنوز به دمن نبسی؛ه کفش شا  را می های کفش

ها ایستاد. یدر لد؛ه  تب در مقابل بت ها مؤد  بستپ کن؛ و بم؛، از هده آ  بت
ارد! ذگد هم گفتن؛ ببینی؛! ملت روشدنفکب چقد؛ر بده لقاید؛ مدبدم احتدبام مدی

خانده  کده هددین بدت بین؛ دانن؛ که این نیبنگ استمدار است. استمدار می ندی
آ ، احتدبام بده آزادی  است که هن؛ را به زنجیب کشی؛ه و رام اسدتمدارگب کدبده.

؛مت به استمدار است. ملت هن؛ اگب از زیب بار این خبافدات بیدبو  نیست، خ
گفتن؛ ببینی؛ کدوروش چقد؛ر  ده؛. یا در گذشته می ها ندی بیای؛ باج به ان لی 

دل رفدت و آنجدا را فدت  کدبد تددام  مبد بزر   بزرگواری بوده! کده وقتدی بده باب 
ت اسدتمدارگبی ها را ممتبم شدبد. این کار از نظب یر فات  که سیاسد خانه بت

شود ولی از نظب بشبیت چطور  آیدا  خواه؛ مبدم را بفبیب؛ توجیه می دارد و می
کدبد   ها التقاد داشت  نه. کوروش چه فکب مدی خود جنا  کوروش به آ  بت

گفت این التقاد، این مبدم را ب؛بخت کبده یا نه  بلده. ولدی در لدین حدای  می
در زنجیدب بدانند؛.  هدا آ است که خو نزد، چبا  چو  می ها آ دست به تبکی  

  .این خیانت بود نه خ؛مت
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اذهدا  مبدمدا  غیبغببدی  در این فباز مطهبی غدب  و رویکدبد اسدتمداری آ  را فبیبند؛ه  
های ذهنی کده بالدث  گیبد؛ بت   مطهبی دو بت را در نظب می ،در این لبارات .کن؛   تودیف می

های استمدار ببن؛ن؛  کاری ا بب روی فبی های خود ر جها  سوم چو  هن؛ چشمش؛ه کشورهای 
مطهبی از بدت دومدی هدم رونددایی  ،حبکت نداین؛؛ از سوی دی ب ها آ و در راستای اه؛اف 

 ،به این تبتی ای بود  رویکبد استمداری در نزد مبدما  این کشورهاست.    کن؛ و آ  اسطوره   می
ارزی  بایی نزد شبقیا  زنجیبه هدمگ مطهبی میا  غب  و تبش غببیا  در حفظ و تمکیم خبافه

افدبادی اسدت کده سازی  گونه بازندایی غب  در نزد مطهبی با ه؛ف روشن  کن؛. این ببقبار می
کده  یخدود داشدتن؛؛ بدافت نددایی آ  در جاممده   غب  را کمبه آمای خود دانسته و سمی در بزر 

از دید؛ »ه بدود. شدبیمتی در آ  مطدبح شد؛ بمزگشت ب  خمیشهناحد؛ و  جبی آی زدگی غزب
ایبانی مبتب به یر بیداری اجتدالی ش؛ه بود. با تشخیص  جاممه   ،در این مقطع تاریخی، اینا 

وجود درد و ضبورت درمدا  « سنک دی؛ اجتدالی بیداری»این بیداری اجتدالی از طبیم یر 
نیز هدچو  های خودی    (. حتی این بازندایی به اسطوره43، 7921زاده ،   )ادی « ش؛   مطبح می

مهدم های  مؤلفدهی ایدبا ، از باسدتانهای دی دبی از تدد؛     رس؛؛ کوروش و نشانه   کوروش می
سدازی  مطهدبی در راسدتای غیبیتدلیل، پهلوی بوده است. به هدین  گفتدا بخشی به  هویت

گبایدی  باسدتا ین دای تدب مهم مثابده بهداخلدی از کدوروش « دی بی»یر  لنوا  بهرژیم پهلوی 
گبایی پهلوی  باستا مطهبی از کوروش و  گفتدا در سازی  کن؛. این ض؛یت   واسازی میپهلوی 

داد  اذها  ایباندی  داد  و سو  جهت با منافع غب  ببای فبی  به این ممناست که وی آ  را هم
پهلوی یر ارتباط و مبادله بدین فبهندگ ایدبا   گفتدا دان؛. در    ناسیونالیسم ایبانی می به مقوله  

قدبار  یهای نژادی و زبان   شود. بخشی از این مبادله در ریشه می و فبهنگ غببی بازندایی تا باس
 دارد و بخش دی بی از آ  در اخذ تد؛  نهفته است.

اخذ تد؛  ایبانی توسط تد؛  غببدی و اخدذ سازی  از طبیم ببجسته ها شباهتکبد   ببجسته
 گفتدا پهلوی است. در این  گفتدا ی ادلی ، ویژگها آ تد؛  غببی توسط تد؛  ایبانی و تبکی  

ندا در ادبیات پسااستمداری شامل متونی است    شود. متن شباهت   می« ندا شباهت»است که متن 
در گام  .کن؛   ی بی انه را ببجسته می«ها آ »ی ایبانی و «ما»ی بین ها شباهتکه در اولین گام تدام 

و  ها شدباهتنهدا  هسدتن؛ و سدمی در پید؛اکبد  ایدن گدبدد کده پ   یی مدیها شباهتدوم به دنبای 
ی ج؛ید؛ی و ها شدباهتزند؛ و    میسازی  را دارد. در گام سوم، دست به شباهت ها آ آشکارکبد  
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دارد. هد؛ف ایدن  مدی های این دو را در حاشدیه ن ده حای، تفاوت درلین ؛آورد   به وجود میای  تازه
ویشتن ایبانی با بی انه است. بهتبین ندونده مدتن خسازی  ی، هد و گفتدانشکل و ممتوا از متن 

که گفتارهای نوشدتاری ممد؛رضاشداه را بده « موریت ببای وطنمأم»توا  در اثب    ندا را می شباهت
غببدی، تدد؛   «آندا »ی ایباندی و «مدا»گذارد، یافت. وی در جستجوی شباهت بین    ندایش می

 شود. که شامل تد؛  غب  میدان؛  می ق؛یدی ایبانی را بخشی از یر خانواده  
اسدت،  ها شدباهتکدبد   دنبدای ببجسدته لبوه بب اینکه درو  متن هدیشده بده گفتدا این 

 هدا   در خصودیات رفتاری و کبداری ایبانیا  و غببدی« ذات پن؛اری هم»دنبای یر  هدچنین به
ی و غببدی را بدین ایباند ها شدباهتپهلوی چ ونه این  گفتدا ده؛ که  است. متن زیب نشا  می

ن بم بمضی نکات خداص    ارزش کشور خود میی و پبباستانهبگاه به تاری  »کن؛:    بازندایی می
ها هدیشه به داشتن استقبی فبدی ممدبوف  ایبانیطور مثای،  بهکن؛.    توجه مبا به خود جل  می

نین ما در این مورد ها شبیه هستیم... هدچ   به فبانسویویژگی ما در این  ،ان؛... از این جهتبوده
ها با هم سازگار ها و آمبیکاییبا ملت آمبیکا وجه تشابه داریم و به هدین جهت است که ایبانی

 (. 99-94 ،7994)پهلوی، « شون؛...   می
 ،پهلوی افدزوده شد؛. درواقدع گفتدا بن؛ی  به مفصل« تد؛  بزر »دای  ،11در اوایل دهه  

پن؛اری با بی انده بده  ذات در هم خویشتن ایبانی را دبفاً  ،یانگفتددای تد؛  بزر  در این نظام 
رتبه با  نار کشورهای بزر  دنمتی غب  و همگذاشت، بلکه خویشتن ایبانی را در ک   ندایش ندی

شدون؛.    مدیهدسدا  در نظدب گبفتده غب  و تکنولدوژی  ،گفتدا کبد. در این    بازندایی می ها آ 
بین؛    مطهبی بین پهلوی و غب  تفاوتی ندی .شود   فهدی؛ه می  گفتدااین  مطهبی ببض؛   گفتدا 

منظور   هدین دان؛. به می را در راستای یر جهت و ه؛ف ها آ ارزی،  هم و در قال  یر زنجیبه  
ابتد؛ا از  ،ندولی رسد؛. مطهدبی در نظدب دارد تدا بده   است که بازندایی وی به کدوروش نیدز مدی

خدارجی یمندی غدب  اسدت. او در « دی دبی»ساز ورود داخلی شبو  کن؛ که بستب« دی بی»
ببیند؛. اساسدًا وجده اسدتمداری غدب   ین وجده غدب  را در اسدتمدار میتب مهمبازندایی خود 

یدر متفکدب  لنوا  بدهین بخش بازندایی متفکدبا  پسااسدتمداری اسدت. مطهدبی نیدز تب مهم
ویدژه وجده اسدتمداری و  را ممطوف به بازندایی از غب  و بدهخود  پسااستمدار بیشتبین تبش

زیدبا  ؛شدود این بار میا  غب  و استمدار ببقدبار می ،ارزی استثداری آ  کبده است. زنجیبه هم
زلم مطهبی، وجه استمداری غب  به تدامی وجوه آ  جهت داده و بدب تددامی رفتارهدای آ   به
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بدمدا  شدود تددامی رفتارهدای غببدی در بدا  م   تسلط دارد. وجه استمداری غب  بالدث مدی
تاری  غب  نشا  داده است کده  .ق؛رت باش؛ غیبغببی رفتاری توام با فبودستی، ضمف و ل؛م

استفاده و غارت اقتصادی، تهاجم فبهن ی و ببدگی سیاسی بدوده  ءم با منطم سوأتورفتار غب  
سیاسدی   د های متندی و ُکنشدی متفکدبا  و مصدلما  اجتدالی   مقاومتبه هدین دلیل، است. 

 وجه استمداری آ  است.  هدا بغببی ببض؛  غب  ممطوف به جوامع غی
متونی که بده مبمدث اسدتمدار و اسدتثدار پبداختده،  ،طور کلی در متونی که آورده ش؛ و به

را بدا  هدا آ سمی داشته است تا مخاطبا  خود را فباتب از سط  فبیبند؛ه غدب  بدبده و مطهبی 
گیبی ارزشدی و اینکده چقد؛ر  تملیل و نتیجه کن؛. حای فارغ از استمداری آ  آشنا دمنه   پشت

 تدأثیبخدوانی داشدته باشد؛، باید؛ گفدت  بازندایی مطهبی از غب  با واقمیت جاری در آ  هدم
بم؛ که، چن؛ دهه   طوری . بهداشته استگیبی شناخت و ممبفت از غب   شکل ش بفی در نموه  

  ال وی رفتاری جدهوری اسبمی ایبا  را در قبای آ  تمیین کبد.
کشی غببی به بنیادهای فکبی و فلسفی  استمداری و بهبههای  مبتضی مطهبی در ببرسی رویه

او، کند؛. از نظدب    هایی در رفتار و ُکنش غب  ش؛ه است، توجه مدی آ  نیز که بستبساز چنین رویه
منشأ گبفته اسدت.  انسا غب  از جها  سوم از دی؛ فلسفی و ن اه ارزشی او به جها  و  کشی بهبه

سوم است و استمدار  دست آم؛ه از جها  دنمتی و کشاورزی به ثبوت غب  ممصوی منابع اولیه  
ب استکباری غب  دارد:  ریشه در جها  و استثدار مبدم از نتایک تد؛   غب  و  کشی بهبه»بینی و تفک 

 .(33، 7921)مطهبی ،  «اخب  است آ  نیز بب اثب کنار گذاشتن دین و مبانی
ت و تدد؛   لیببالیسم که مهم فلسفه و ان؛یشه   ،ی مطهبیسیاس گفتدا در  تبین وجهه مد؛نی 

از  انسدا  ،؛ در ایدن تمبیدفاسدت فکب و لددل د،آزاد بود  انسا  در پبورش خو ،غب  است
د؛ بده دیدن و احتدبام بده  انسدا قی؛وبن؛ تکلیف رهاست و آنچه بب کبدار  نظدارت دارد، نده تمب 

ویژه تب  از واکنش اکثبیت  هبدد  از تزاحم با منافع دی با  تب بلکه  ،یانسانجاوی؛ های  ارزش
داری از تجداوز بده حقدو  دی دبا  خواهد؛ شد؛. مطهدبی در    سب  خویشتناست که دد  رقی 

؛ داند؛   و اسدتثدار مدی کشدی بهبهکدنش  أی فلسفی غدب  را مبد؛ها بنیا گونه  بازندایی خود این
نتوان؛ تمبیف درستی از حم  انسا   از خ؛ا نباش؛ و گاه فکب آدمی تب که وقتی در نها  طوری به

در وقت ق؛رت و حاکدیدت  ،ی قاول نباش؛انسانو باطل اراوه ده؛ و ببای دی با  احتبام ذاتی و 
دارای کده موجدودی اسدت  انسدا  ،غب  از نظب فبسفه  »به حقو  دی با  تجاوز خواه؛ کبد: 
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کند؛. هددین تددایبت منشدأ آزادی لددل زند؛گی آزاد خواه؛  می و یی استها خواسته سلسله
ارچو  امیای دی با  است. هی  ضابطه و چدکن؛ آزادی  می خواه؛ بود. آنچه آزادی را مم؛ود

 (.711، 7921 )مطهبی،« و تدایل او را مم؛ود کن؛ انسا توان؛ آزادی  دی بی ندی
پنها  تد؛   های   او سمی دارد ریشه .خاص دارد یمطهبی در بازندایی خود از غب  دریافت

بده مندافع خدود فقدط استوار سداخته کده بب بنیانی غب  جای پای خود را  .غببی را ببمب سازد
ت  می ممابا سبزمین دی با  را اشرای ان؛یش؛. اگب دیبوز بی   می کبد امبوز با تید  آزادی و مد؛نی 

 با . خواه؛ نه ببای دی  می آزادی را ببای خود ،ببد. غب  استمدارگب می مبدم را سب
هدای  گبی ی م؛لیا  حقو  بشب فبانسوی در الجزاوب و وحشیها جنایتمطهبی با اشاره به 

 امبیکا در ویتنام نوشته است: 
وقتی که خواسدتن؛ بده  ،های فبانسه بود که زمانی خودش رهبب سوسیالیست ،ژرژ بی؛و

اینهدا کشی قبار گبفدت کده چدبا بده  های آدم آم؛ جزو سازما  ،الجزاوب استقبی دهن؛
 (. 12-13 ،7912دهی؛ )مطهبی،  می استقبی

 گوی؛:  می در جای دی ب او
گبفتند؛ کده ایدن  می کبدن؛ و انجیل را در دست می که روزی للیه اسبم تبلی  ها هدا 

ریزند؛. ایدن  مدی ها تن ممبت روی ویتندام هب روز دهامبوزه، …  ،کتا  ممبت است
هدا و حتدی  ددورت بدد  ها به این ممبت ممبتی است که انجیل به اینها گفته. هدا 
 هدا آتدش هدا و پیبهدا و ز  هدین که فدبود آمد؛ بچدهاست.  های ناسالم درآم؛ه  بد 

 .(13، 7ج ،7911گیبن؛ )مطهبی، می
ناشی از تفکب غببی ببخاسدت. او های  در واقع مطهبی به مبارزه ادلی با افکار و ان؛یشه   

 دان؛ و در هدین راستا کوشی؛ تا لنادب ان؛یشه   می نیتخطیب و ادلی روحا این وظیفه را وظیفه  
در قالد  مفداهیم سدازی  ادلی استمدار از طبیم سدازوکار دی بیهای  رویه لنوا  بهغببی را 

و نیدز مد؛ر  در ای  از لنادب سنتی، مذهبی، اسطوره گیبی بهبهدشدن و با  مثابه   بهگبایانه و  نفی
 ار ده؛.مورد بازندایی قبی ا هآستانیر فضای 

 ( ضدیت با دین و اندیشه دینی در غرب 2-6
 نویس؛:  مطهبی می

هدای غیبدیندی نیسدت    کن؛ تنها الویر و مبوج حکومت   غب  ببخبف آنچه ادلا می
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ستیز است و مبارزه با مذه  و نهادهای دینی را در متن تدد؛   کندونی خدود  بلکه دین
کند؛ و از آغداز رنسدا   می قلد؛ادجای داده است. غب  دین را مانع پیشبفت جاممه 

تجببی هب جا که حاکدیت پی؛ا کبده دین را از قلدبو حکومت و قد؛رت بیدبو  راند؛ه 
های کشیشا  در بد؛بینی رهبدبا  رنسدان  بده    است. گبچه کارهای کلیسا و خشونت

 ( 94، 7،ج7921اثب نبود )مطهبی،  مسیمیت بی
دین بازندایی کن؛. این امدب بده مفهدوم  ؛  در این متن مبتضی مطهبی تبش دارد غب  را ض

. در آ  گدبدد   طور کلی جای اه دین در شب  ببمی ن و الهیات در جوامع اسبمی و بهدی اسطوره  
هدایی بدود کده    گدبا یکدی از چدالش   مدادیهای  یت با دین در قالد  فلسدفهمقطع تاریخی ض؛  

یت با دین در جوامع غببدی یکدی از پبداختن؛. ض؛     ان؛یشدن؛ا  دینی هدچو  مطهبی به آ  می
و  41هدای    گبایی در دهه ات امواج غب تأثیببود که در راستای کاهش ای  ش؛ه مفاهیم ببسازی

ن مبارزه با مذه  در  ش؛. بازندایی دین   شدسی به آ  پبداخته می 11 ی فبایند؛ستیزی غب  مبی 
رون؛ ادامه خواهد؛ داشدت.    را می ش؛  تاریخی بود که کداکا  ببای دی ب جواممی که راه غببی

هدای فبهن دی    یمنی اگب رژیم پهلوی با هدین سبر و سیا  در کشور حاکم باشد؛ و سیاسدت
 ،دی ب سویشود. از   ستیز می نهایت دینایبانی نیز در دینی   گبای خود را اجبا ندای؛، جاممه   غب 

دین مسیمیت نتوانسته اسدت  کن؛: مییت با دین ممنای ضدنی دی بی را با خود حدل این ض؛  
در شئو  متم؛د جاممه خودش را نشا  ده؛ و در پستوی کلیساها مان؛ه است؛ اما دیدن اسدبم 

سیاسی و اقتصادی فمای باشد؛.  ،ین دین توانسته است در هده شئو  اجتدالیتب کامل لنوا  به
ا هدواره بباسدا  پیون؛ ق؛رت و اربا  الهیات مسیمیت نیز در این زمینه مقصب بوده است زیب

ماند؛   بده مرفدوی ،اند؛؛ مجددو  ایدن دالیدل ضددنی منافع شخصی و دنفی خود لدل کبده
 مسیمیت و در نهایت ض؛دین ش؛  جوامع غببی انجامی؛ه است. 

 دارد: مطهبی در جایی دی ب در این زمینه اظهار می
و نده زند؛ه  خواهد؛ کده اسدبم نده بدیدبد می سیاست حاکم بب جها  و یا بب نیدی از جها 

زن؛ه بدان؛. دنیا به دو بلوک تقسیم ش؛ه: شدب  و غدب . ایدن  مبده و نیم به حالت نیم ؛بدان؛
ا  مسئلهآلدا  و یکی  مسئله  در دو چیز با هم اتفا  دارن؛: یکی … دو بلوک ب دو هداسبم. ام 

ن توافدم دارند؛ بده ایدن کده ایددر باطن کنن؛  می ظاهب رویش بمث بلوک در لین این که به
ت نبای؛ زن؛ه بشود فدب  ایدن اسدت  ،. منتهای امباست طور راجع به اسبم هم هدین… مل 
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بلدوک غدب  فکدبش ایدن  .کن؛ به این که ریشه اسبم را از بی  بکن؛ می که بلوک شب  فکب
 (.911، 7923دارد )مطهبی، مبده ن ه زن؛ه و نیده است که اسبم را به حای نیده

نقطه کانونی متن اسدت. مطهدبی سدمی دارد در « دای اسبم» در ادامه بای؛ گفت در اینجا
غب  این بار سازی  یت غب  را با اسبم بازندایی کن؛؛ دی بیسازی خود از غب ، ض؛     غیبیت

در « خدود»های  یکدی از نشدانه مثابده   بهدین اسبم  .در یر سط  فبهن ی دورت گبفته است
در ایدن مدتن  .شناسد؛   هم ندیو غب  شب   ،یاین دشدن .قبار گبفته است« دی بی»ببابب یر 

آ  اسبم اسدت؛ و یر دشدن مشتبک دارن؛  ،آ  مقطع تاریخیر ک، دبلو تدامی کشورهای دو
الدللددی میددا  دو بلددوک یددر وجدده  و بدداالببد  اسددبم در مناسددبات بددینسددازی  ایددن اهدیت

 اددوالً  ین دین اسدت؛بت کاملین دین در جها  و تب مهمبخشی نیز به هدباه دارد: اسبم  هویت
ایبانی این است کده در کدانو  توجهدات قدبار  های اجتدالی در جها  ان؛یشه     یکی از ببسازی

داد  قومیدت آریدایی، زبدا  فارسدی،  تدوا  در بدزر  جلدوه   این ببسازی را میهای  گیبد؛ نشانه
ه و هدده ایدبا  و های انقب  هد   فبهنگ و تد؛  ایبانی دی؛. از ممد؛رضا پهلوی تا ای؛وولو 

مطهدبی نیدز بباسدا  هددین  .دهند؛   چیزی که مببوط به آ  است را در د؛ر جها  قبار میهب
دان؛ که فباتب از غب  است. در این متو  مسلدانا     اسبم را دشدن مشتبک جها  می ،ببسازی

 دد.گب می و اسبم در ببابب غیبمسلدانا  و ض؛اسبم قبار گبفته و دارای هویت متفاوتی
 کن؛:    دان؛ و بیا  می   مطهبی دوری از اخب  را ویژگی دی ب تد؛  م؛ر  غب  می

این پیام؛ را داشدت کده  ،فباموشیاز حاکدیت خ؛ا و خود انسا قی؛ و شبط  رهایی بی
ی ها هدد؛فغددب  در جنایددت و خباثددت احسددا  آزادی کندد؛ و در رسددی؛  بدده 

تنهدا احدزا   نده ،ایدن خدوا  یرددا اش جز خدود را بده هدی  ان دارد. در طلبانه توسمه
لی آزادی شبکت داشتن؛دموک هدا نیدز  هدا و کدونیسدت سوسیالیست، بلکه باتیر و م؛ 

ت   کبدن؛ و هده در چیاوی سبمایه   دارا  حبکت می پیشاپیش سبمایه های دربن؛    های مل 
در آ  نبدود های بادآورده بود. تناز     بب سب تقسیم ثبوتتنها بودن؛. اختبف  ستا اد هم

را  هدا آ داری    ها از کیست؛ بلکه کشدکش بب سب آ  بود که رژیم سبمایه   که این ثبوت
   (.734، 7921 در اختیار ب یبد یا رژیم سوسیالیست )مطهبی،

 دینی غب ، کدونیسدم و کاپیتالیسدم را دو تیرده   مطهبی در نق؛ رویکبد ض؛   ،بب این اسا 
 دان؛ کده زیدب می طلبیگبی و تجاوز   دلی تد؛   غب  را مادیا نام؛ و خدیبمایه   می یر قیچی
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ت خود را پنها  کبده است. مطهبی در بازندایی خود از رویکبد ضد؛   دیدن  پبچم آزادی و م؛نی 
ندای؛ و    غببی در یر کنش متنی، ممنای اخب  و آزادی از دی؛گاه اسبم را ببجسته می  جاممه  

 های اخبقدی کده اسدبم سدبلوحه     که تودیهرس؛  نتیجه می ت؛ریک به این هممتق؛ است جها  ب
ش و خدبف آزادی را تدوح   هدا آ های اجتدالی خود قدبارداده و هدوادارا  تدد؛   غدب     ببنامه

تی در سبمت جاممه داشته و دارد.  ،خوانن؛   می  چه نقش پباهدی 
بده آ  للدم و داندایی  ادیا  الهی حقیقت بوده و ابزار رسدی؛  بنیا مطهبی ممتق؛ است که 

فو  امور مادی و منافع ببتب و ما ،امبی ممنویتأکی؛ دارن؛، ادیا  بب آ  تدام است. حقیقتی که 
  ثدبوتاین پبسش که للم ببتدب اسدت یدا به است. در فبهنگ دینی در پاس   انسا شخصی 

ا بیکن که دی؛گاه»هدیشه للم بوده است. پاس   غدب  هدای فلسدفی او در حبکدت ددنمتی  ام 
پن؛اشدته کده قلددبو او را در طبیمدت  می دانشی را مفی؛ و اساسی ،آفبین و کارا بوده بسیار نقش

التبدار للدوم   ،در نظام فکبی بیکن .وسیله ببان یزان؛ انسا توسمه بخش؛ و ببای رفاه و آسایش 
 ،ب سدخن. به دی انسا بب تولی؛ کار و کدر به آسایش دنیوی  ها آ نظبی ببابب است با توانایی 

فباهم کند؛  یاسبار و رموز طبیمت را بندایان؛ و رفاه بهتب ،ق؛رت بیافبین؛ انسا دانشی که ببای 
 (.72،  7937)رضوی، « .مق؛  است

التبدار  غببی را بدی دین جاممه  ض؛  ی ها بنیا کن؛ از روشی فلسفی و منطقی  می مطهبی سمی
انسی  بیکن ممتق؛ است که اگبچه بیکن وی در ببرسی و تملیل لقای؛ فب ،سازد. در هدین راستا

از آ  قبار داد و خ؛مت بزرگی در این زمینه بده  انسا من؛ی  بشبیت را در راه کشف طبیمت و بهبه
ناپدذیبی را بده  جها  بشبیت کبد ولی با تنزی للم از جای اه مق؛  و واالی خود خسارت جببا 

خواسدت، للدم را    در خ؛مت ق؛رت می که للم را ببای ق؛رت و ،. بیکنکبدممبفت بشبیت وارد 
 من؛ا  درآورد و راه خود را به مسیب ماکیاوی و نیچه پیون؛ داد.  به اسارت ق؛رت
 نویس؛:  مطهبی می

هاسدت.  طور کلی در خ؛مت قد؛رت به ،گبدد که للم می چبخ دنیا بب این اسا  اال 
من؛ا  نبدوده    و ق؛رتامبوز اسیب و در خ؛مت زورمن؛ا ان؛ازه   وقت در دنیا للم به هی 

تبین فبد  تبین مبدم دنیا هستن؛. لالم اسیبتبین و زن؛انی ،است و للدای تباز اوی لالم
مثب آقای اینشتن است ولی للم اینشتن در خد؛مت کیسدت  در خد؛مت روزولدت؛ 

 (.313، 7933توان؛ نباش؛ )مطهبی،  اینشتن نوکب آقای روزولت است و ندی
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 گیری نتیجه .7
 ه  ماند؛ ها و وجدوه مرفدوی   ای، الیه رشته میا نظبی یر چارچو   لنوا  به ،سااستمداریپ نظبیه  

سدازد. در ایدن  بازندایی از غب  ببای ما آشکار می در نموه  را سیاسی مبتضی مطهبی  گفتدا 
مهدم در  که دو شاخصدد  هومی بابا ای هآستاناسییواک و هویت  سازی مقاله، از مفاهیم غیبیت

ی مطهبی استفاده گفتدانببای واکاوی متو  دد رون؛  بی پسااستمداری به شدار میچارچو  نظ
ی از طبیم ساختن ممانی و گفتدانش؛ تا چ ون ی بازندایی غب  در قال  تولی؛ و اشاله نظام 

ارزی که مطهبی میا  غدب ،  های هم تصورات ذهنی تبیین شود. این بازندایی از طبیم زنجیبه
حفظ سلطه، کاپیتالیسدم و کدونیسدم، تجداوزطلبی، ببای سازی  ر، خبافهاز یر سو، و استمدا

میا  سازی  گیبد. منطم تفاوت کن؛ دورت می گبایی، از سوی دی ب، ببقبار می خشونت و مادی
ددورت  دی دب ایدن بازنددایی اسدت کده بده غب  با اسبم، اخب ، حم و مقاومت نیدز رویده  

را  ای آسدتانهشود. با این حای، هویت  م پ؛ی؛ار میتصویبی از خود و دی بی میا  غب  و اسب
 گیبی مطهبی از مفاهیم م؛ر  مشاه؛ه کبد. توا  در بهبه می

پید؛ایش توان؛  یمبدازا  انقب  و از آ  جدله مطهبی پ   سازی نظبیه   و دی بیسازی  غیبیت
تب ایدن چدبا کده ظهدور آ  در بسد ؛ستیزی در خبی انقب  و پ  از آ  را توضدی  دهد؛ غب 
های ای؛وولوژی    ها و ممناها دورت گبفت. اگبچه خیلی از پژوهش بانی که در با  ریشه   آموزه

هدای    تدبین اید؛وولو  یکی از ادلی لنوا  بهان؛، مطهبی را    انقب  اسبمی به تمقیم پبداخته
که به ببرسدی دسته از متو  مطهبی  اما تملیل آ  ،دانن؛   انقب  اسبمی، ناق؛ ادلی غب  ندی

تبین نقد؛ها و  ده؛ که بنیادی   های مختلفی از جاممه و تد؛  غببی پبداخته بود، نشا  می   جنبه
مطهبی بای؛ سباغ گبفت. نقش فکبی و للددی  گفتدا تبین بازندایی از غب  را در    البته لدیم

ندایان؛. مطهبی    میهای م؛ر  اسبمی چنین انتظاری را مقبوی    وی در بازتولی؛ مفاهیم و آموزه
پبداخت،    ورزی می بازگشت به خویشتن به ان؛یشه گفتدا که در پارادایم فکبی غب  ستیزی و 

ایباندی بدبود.  افزو  در جاممه  گبایی روز   فبهن ی به مبارزه با غب  سمی داشت از منظبی درو 
ندی اجتددا  ایدبا  هدای درو   تد؛ریک در الیده ش؛ه توسط دولت پهلوی کده بده گبایی دنبای غب 

هدای نوظهدور    روحانیت در قبای پ؛ید؛ه ب؛نه   یافت، از یر سو، و رویکبد منفمبنه     گستبش می
ه تکاپو ان؛اخت تا از دیو غببی و م؛ر ، از سوی دی ب، مطهبی و ببخی روشنفکبا  مذهبی را ب

 ؛.  ناهدساز با فبهنگ بومی خود را اراوه دهن« دی بی»تصویب یر  ،غب  ه  دلببان
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 سیاسی...

 نابعم
.) (. تهبا : نشب دانش اه امام داد المنل اسالهی در روابط بین گكهممنبادی  صمر (. 7923آجیلی، هادی )

)مجدوله مقاالت(. تهبا : پژوهشک؛ه مطالمدات  ی انهقمدیانسمندرآهدی بر عنم  (. 7923نیا، مسمود )   آریایی
فبهن ی و اجتدالی وزارت للوم.

 : نشب اختبا .. تهبا و سیمست خمرجی گكهممنزبمن، (. 7921زاده، مجی؛ ) ادی 

)متدبجم:  فرهالگ اصلطالحم  اسماسلهعممری (.7931) هلدن تدیفن،و گاریدث؛  گبیفیدث، بیل؛ اشکبافت،
.رللی سیهون؛(. تهبا : نشب آریاتبا   حاجی

زاد(. تهبا : مبکز  )متبجم: للی مبش؛ی ایران اس از انقالب(. 7927پبوین،منوچهب )و هوشنگ؛  امیباحد؛ی،
م و ایبا .بازشناسی اسب

. سیمسلت  المرامب هعرفهلی بلرای تحقله ایلده سیمسلت اسلالهیسمزی  شرعی(. 7921افتخاری، ادرب )
.43-713 (،3)4، سیمسی دوفصنامه  دانش

روز. بازی(. تهبا : نشب فبزا )متبجم: جدشی؛ شی روشاكرران ایرانی و غرب(. 7924) مهبزاد ببوجبدی،

 و نشب کتا . بجدهت. تهبا : بن اه سمی تمدن بزرگ ب (. 7994) ممد؛رضا پهلوی،

.99-41، 71و3، فصنامه  دانشگمه اسالهی. )ره(. غب  از دی؛گاه امام خدینی(7912ممد؛حسین ) جدشی؛ی،

. قم: نشب دانش اه مفی؛ قم.اسال  سیمسی در ایران(. 7924زاده، سی؛ممد؛للی )   حسینی

.911-993(، 3)1 ،فصنامه  عنم  سیمسی(. امام خدینی و غب . 7912خالقی افکن؛، للی )

ممددور در جهددت  ، تددبش مددتنی(. مطالمددات پسااسددتمدار7939منصددور ) مسددمود؛ و انصدداری، درودی،
فصلنامه  جسلهمرهمی سیمسلی متفداوت.  یکبدهدایرو یازشناسد؛ بدب بیکأبا ت ،ان؛ازها   چشم یساز   وارونه

.7-34، (3)1، هعمصر

ی. انسداندر للوم ای  رشته ی تا مطالمات پسااستمداری: با رویکبدی میا شناس شب (. از 7931دهشیبی، ممد؛رضا )
 .47-23(، 4)9، در عنم  انسمنی یا رشه  امه  هطملعم  هیمنفصن

 .944-941 ،714و  711، فصنامه  حمزه(. شهی؛ مطهبی و رویه دی ب تد؛   غب . 7921لبا  )سی؛ رضوی،
 ها و موسی لنببی(. تهبا : نشب دانش اه تهبا .   غبمبضا جدشی؛ی )متبجم:هراس بایمدین (. 7913سمی؛، بابی )

 )متبجم: لب؛البحیم گواهی(. تهبا : دفتب نشب فبهنگ اسبمی. یشامس شرق(. 7911سمی؛، ادوارد )
 (. نق؛ و نظبیه پسااستمداری. تهبا : نشب للدی.7923شاهدیبی، آزاده )

فدبانت  فدانو ، ادوارد سدمی؛ و های  (. مطالمات پسااستمداری؛ نق؛ و ارزیابی دید؛گاه7922) ی، رضاشیبزاد
 .743-714 (،1)3، امه  هطملعم  سیمسیفصن .هومی بابا

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2191770
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1705546&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1705546&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1145491&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_tit
https://shahreketabonline.com/products/19/168188/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://shahreketabonline.com/products/19/168188/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=641592&pageStatus=1&sortKeyValue1=&sortKeyValue2=
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=641592&pageStatus=1&sortKeyValue1=&sortKeyValue2=
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/357176/شرعی-سازی-سیاست؛-چارچوبی-معرفتی-برای-تحقق-ایده-سیاست-اسلامی?q=شرعی%20سازی%20سیاس
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/357176/شرعی-سازی-سیاست؛-چارچوبی-معرفتی-برای-تحقق-ایده-سیاست-اسلامی?q=شرعی%20سازی%20سیاس
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=941762&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1882565&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/447543/%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C?q=%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C&score=189.46759&rownumber=1
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1158176&pageStatus=1&sortKeyValue1=&sortKeyValue2=
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/92033/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1071382/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-(%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85?q=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87%C2%AC%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%DA%86%D8%B4%D9%85%C2%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7&score=81.28212&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1071382/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-(%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85?q=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87%C2%AC%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%DA%86%D8%B4%D9%85%C2%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7&score=81.28212&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1071382/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-(%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85?q=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87%C2%AC%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%DA%86%D8%B4%D9%85%C2%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7&score=81.28212&rownumber=1
http://dx.doi.org/10.7508/isih.2011.12.004
http://dx.doi.org/10.7508/isih.2011.12.004
http://www.mortezamotahari.com/fa/ArticleView.html?ArticleID=78449
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2229241&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://shahreketabonline.com/products/19/49048/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1909708&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121125
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121125


 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

29 
 4،  شماره 01دوره

 0931پاییز 
 41پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خواه(. تهبا : نشب ققنو . (. نتایک انقب  ایبا  )متبجم: مه؛ی حقیقت7933) نیکیآر ک؛ی،

)متدبجم: رضاشدیبزادی(.  ی دربدا  امیبیالیسدمازپبد نظبیده(. د؛سای 7924) ، مارککین، پیتب؛ و هبیسو 
 .747-724 ،(1)4، امه  تخصصی عنم  سیمسی دانشگمه آزاد اسالهی واحد کرجفصن

باش اه ان؛یشه.تهبا : . غرب گكهممناهم  خمیای و (. 7923سمی؛ ) کبمی،

: نشب د؛را.. تهبا همی اسالهی در صدسمل اخیر   نهضت(. 7912) مبتضی مطهبی،

جل؛(. تهبا : نشب د؛را. 74) آشامیی بم قرآن(. 7911) مبتضی مطهبی،

: نشب د؛را.. تهبا نظم  حقمق زن در اسال (. 7914) مبتضی مطهبی،

: نشب د؛را.. تهبا آزادی هعامی(. 7921) مبتضی مطهبی،

: نشب د؛را.. تهبا هطهریشهید همی    هم و هصمحب    هم، سخارانی   هجممع  یمدداشت(.7923) مبتضی مطهبی،

. تهبا : نشب د؛را.کمهل انسمن(. 7933مبتضی ) مطهبی،

ه انش(. د7929ایبناریدا ) مکاریر، ؛ نبوی(. تهبا :  )متبجم: ممادب های ادبی نامه نظبی  مهبا  مهاجب و ممد 
نشب ن اه.

. تهبا : نشب سدت.رهیمفت و روش در عنم  سیمسی(. 7921) منوچهبی، لبا 

ری و سیمسللت ی روشللاكرهللم گكهممنهلل  ایرانللیث بحثللی دربللمره تللأهنی در هدرنی(. 7921للددی ) میبسیاسددی،
: طبح نو.تهبا  .)متبجم: جبی توکلیا ( هدرنیزاسیمن در ایران

)متبجم: فتاح ممد؛ی(. زنجا : نشب هزاره سوم. گفتدا (. 7934سارا ) میلز،

(. مقایسه فبهندگ اسدتمداری و فبهندگ اسدتقبلی در 7934نصبادفهانی، مه؛ی؛ و نصبادفهانی،ممسن )
.23-713، 74، ی سیمسیهم اژوهشفصنامه  ان؛یشه امام خدینی. 

: نشب نی.ممد؛ی(. تهبا  گل )متبجم: احد؛ هعام، فرهاگ و زندگی اجهممعی(. 7937) های، استوارت

)متبجم: فاطده م؛رسی، و فبح قدادری(.  تهدبا :  درآهدی اجمملی بر اسماسهعممرگری(. 7937راببت ) یانگ،
مطالمات فبهن ی. ی وانسانپژوهش اه للوم 

)متبجم: هادی جلیلی(. تهدبا :  نگكهممنظری  و روش در تحنیل (. 7931) لوویز ماریا ؛ و فیلیی ، یورگنسن،
نشب نی.
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