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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،32-10 ،)4(01 ،پیاپی ،41پاییز 0231

ادیبی ،مهسا؛ توسلی رکنآبادی ،مجید؛؛ و تقدوی ،سدی؛ممد؛للی( .)7931بازنددایی غدب در گفتددا سیاسدی مبتضدی
مطهدبی بباسدا رویکدبد پسااسدتمداری .فصلنامه هطملعلم هیمنرشله ای در عنلم انسلمنیdoi: .39-17 ،)4(71 ،
شاپا3112-4447 :

 نویسن؛گا  /دستبسی به متن کامل مقاله بباسا قوانین کبیتیو کامانز

آزاد است) .

(

بازنمایی غرب در گفتمان سیاسی مرتضی مطهری
براساس رویکرد پسااستعماری
مهسا ادیبی ،1مجید توسلی رکنآبادی ،2سیدمحمدعلی تقوی

چکیده

دریافت4901/90/41 :

3

پذیرش4901/40/09 :

نموه ببخورد با غب از مهمتبین مؤلفههای مهم فضای ان؛یشهای ایبا است .انقدب اسدبمی یکدی از
ممصوالت هدین دغ؛غهمن؛ی ان؛یشهای میباشد؛ .مطهدبی بدهلنوا یکدی از مهمتدبین اید؛وولو های
انقب کوشی؛ تا در مقابله با پارادایم غز زدگی با ایجاد ساز و ببگدی ندوین بدبای باورهدا و اددوی دیندی
سنتی ،زمینهای فباهم کن؛ که دین اسبم توا رقابت با ای؛وولوژیهای غببی را داشته باش؛ .او میخواسدت
از این راه ایدا جوانا را در مبارزه با سکوالریسم حفظ کن؛ .در این مسدیب ،بدا خلدم ممناهدا و مضدامین
ج؛ی؛ی که ببگبفته از لنادب سنتی ،مذهبی ،اسطورهای و م؛ر بود به بازنددایی غدب پبداخدت .در ایدن
مقاله سمی ش؛ه تا با بهبهگیبی از آموزههدای مطالمدات پسااسدتمداری در بدا غیبیدت و دی بیسدازی
بهلنوا چارچو نظبی و روش تملیل گفتدا الکب و موفه بهمثابه روش ،به این سدؤای پاسد داده شدود
که غب در گفتدا سیاسی مطهبی چ ونه بازندایی میشدود یافتدههای ایدن مقالده مبدین آ اسدت کده
مطهبی از طبیم مکانسیم بازندایی و غیبیتسازی بده تبسدیم یدر مدبز هدویتی میدا «مدا»ی ایباندی و
«دی بی» غببی پبداخته و به تولی؛ تصویبی از غب اق؛ام کدبد کده واجد؛ دایهدایی چدو امیبیالیسدت،
استثدارگب ،شیطا  ،ظالم ،مستکبب ،طاغوت و ظلدت است .این مقاله ،بب اسا منطم هدمارزی ،تفداوت
غب را در رویههای «استمداری» و«ضد؛یت بدا دیدن» در گفتددا مطهدبی ببرسدی کدبده و چ دون ی
ببجستهسازی «خود» و حاشیهرانی بازندایی غب بهمثابه «دی بی» را نشا میده؛.
کلیدواژهها:گفتدا سیاسی مطهبی ،بازندایی،غب  ،پسااستمداری ،غیبیتسازی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 . 1دانشآموخته دوره دکتبی ان؛یشه سیاسی ،گبوه للوم سیاسی ،دانشدک؛ه حقدو  ،الهیدات و للدوم سیاسدی ،واحد؛ للدوم
تمقیقات ،دانش اه آزاد اسبمی ،تهبا  ،ایبا .


 . 2دانشیار للوم سیاسی ،دانشک؛ه حقو  ،الهیات و للوم سیاسی ،واح؛ للوم تمقیقدات ،دانشد اه آزاد اسدبمی ،تهدبا  ،ایدبا
(نویسن؛ه مسئوی).


 . 3دانشیار للوم سیاسی ،دانشک؛ه للوم اداری و اقتصاد ،دانش اه فبدوسی مشه؛ ،مشه؛ ،ایبا .


مقدمه

ً
در مطالمات مببوط به جنبشها و نهضتهای اسبمی ،اساسا انقدب اسدبمی ایدبا را کده در
 7313میبدی (7911ش) رخ داد ،یر انقب ض؛غببی با ماهیت اسبمی دشدیمی مدیدانند؛

(امیباحد؛ی و پبوین7927 ،؛ ک؛ی7933 ،1؛ اکسورتی)3179، 2؛ انقببی که تدبش داشدت از
مفهوم غب واسازی کبده و آ مفهوم را بده حاشدیه بباند؛ .گفتددا ضد؛غببی انقدب اسدبمی
کارببد زبا  ،نشانهها ،ندادها و استمارهها ببای بیا وضمیت سوژههای گفتدا انقدب اسدبمی
در ببابب بی انه و هدچنین بازتا دنیای ناخودآگاهانه نظبیهپبدازا انقدب اسدبمی در ن داه بده
بی انه است .در این ن اه ،گفتدا مطهبی بهلنوا یکی از نظبیهپبدازا انقب اسبمی ،لناددب
زبانی (نشانهها و نظام داللتی ،ندادها و استمارههدا) از طبیدم روش تملیدل گفتددا و در قالد
نظبیه پسااستمداری ،واکاوی میشود و لنادبغب ستیزانه ببجسته و آشکار میگبدد .این مقالده
بهدنبای راهی است تا گفتدا وی را از زاویهای متفاوت کالب؛شکافی کبده و به جنبههای «پنهدا »
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این گفتدا و «لنادب بی انهستیزانه» در آ بهگونهای مستن؛ بیبدازد .ایدن ندو ن داه از آ جهدت
متدایز است که اغل پژوهشهای موجود ممطوف به گفتارهای نظبیهپبدازا انقدب در سدط
متنی گفتارها و نوشتارهای ایشا است و از تودیف دبف فباتب نبفتدهاند؛ (جدشدی؛ی7912 ،؛
کبمی7923،؛ خالقی7912 ،؛ نصبادفهانی.)7934 ،

ب دهکددارگیبی آموزههددا و ادددوی تملیلددی مطالمددات پسااسددتمداری 3بددهلنوا رویکددبدی

میا رشتهای به پ؛ی؛ههای فبهن ی و اجتدالی ،وجه دی ب تدایز این مقاله با سایب پژوهشهای
انجددام شدد؛ه اسددت .ایددن مطالمددات کدده ریشدده در رویکددبد پساسدداختارگبایی و چددبخش
فبهن یدزبانی فلسفی در اواسط قب بیستم دارد ،سمی دارد ممورهدای مقاومدت و مبدارزه بدا
فبهنگ مهاجم را شناسایی کن؛ .این رویکبد دردد؛د اسدت تدا افدمهدای راه شدا بدهمنظدور
ندایان؛ زوایای ج؛ی؛ی از گفتدا نظبیهپبدازا انقب را تبسیم کن؛.
«رویکبد پسااستمداری از سویی ان؛یشی؛ به رابطده میدا واقمیدتمند؛ی جربافیدایی و
تاریخی جها در م؛تزما ببقباری استمدار اروپدایی و در دوره پد از اضددمبی آ را در
اولویت قبار میده؛ و از سوی دی ب ،لزوم تأمل بب دانش نوینی را گوشزد مدیکند؛ کده آفبید؛ه
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ایستادگی خبقانه در ببابب گفتدا های استمداریدغببی و التباض بخبدانه نسبت به آ هاست
تا ب؛ینسا جها و روایتهای آ را در سدطمی گسدتبده و از دریچدهای متفداوت و انتقدادی
بن بد (درودی.)72 ،7939 ،
مطالمات پسااستمداری ضدن پبتوافکنی بب ابهامات و ممانی دوپهلوی واژگدا  ،بدب لدزوم
توجه به بیناذهنیتها بهمنظور نزدیرسازی تلفیم مبدما شب و غب و نیز شدناخت متقابدل
فبهنگها و تد؛ ها تأکی؛ دارد .در این ره ذر ،رویدههای بازنددایی و شدکلهدایی از تفداوت
تکبارشون؛ه از یر متن یا جای اه به متن و جای اه دی ب ترییب میکنن؛ (های.)79 ،3111 ،1

این مقاله درد؛د واکاوی مفهوم «غب » و نمدوه بازنددایی آ در گفتددا سیاسدی مطهدبی
بهلنوا یکی از نظبیهپبدازا انقب اسبمی مدیباشد؛ .اینکده از مطهدبی بدهلنوا نظبیدهپبداز
انقب اسبمی یاد میشود ،به جهت تأثیب مستقیم وی بب فباین؛ متندی 2و اید؛هپدبدازی در بدا

انقب و مفاهیدی هدچو مقاومت و مبارزه با غب بهمثابه یر «دی بی» است .بد؛ینجهدت،
دغ؛غه ادلی مقاله حاضب پاس به این سؤای است که مفهوم غب در گفتدا مبتضدی مطهدبی
چ ونه بازندایی ش؛ه و این بازندایی با تأثیب از چه رویکبدها و گفتدا هایی دورت گبفته است
 .1مطالعات پسااستعماری؛ رویکردی میانرشتهای

مطالمات پسااستمداری تبش متنممورآ های است بدا هد؛ف ترییدب چشدماند؛از غببدی بده
دی بی غیبغببی .این دسته از مطالمات ،دامنه وسیمی از موضولات مختلف از نظبیده و نقد؛
ادبی تا مطالمات اقتصاد سیاسی و پژوهش درباره حکومتهای استمداری و مسدئله هویدت و
مطالمات فبهن ی را درببمیگیبد .هدین امب بالث ش؛ه تدا نظبیده پسااسدتمداری بده یکدی از
ادلیتبین شاخههای مطالمات میا رشتهای تبد؛یل شدود .مطالمدات پسااسدتمداری یکدی از
حوزههای مطالمات فبهن ی است که به ببرسی فبهنگهای جوامع غیبغببی مدیپدبدازد و بدا
ن بش واسازانه سمی در شالودهشکنی از دی؛گاه غببی بده ایدن کشدورها و جوامدع دارد .جلدوه
مق؛ماتی شکلگیبی این دسته از مطالمات موضعگیدبی آ کادمیدر در مقابدل گفتددا للددی
غب در موضو مطالمه شب و نق؛ گفتدا شب شناسی بود(.درودی و انصاری .)3 ،7939 ،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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نظبیه پسااستمداری با درنظب گبفتن ببخی تناقضات ،ریشه در للوم و مباحدث گونداگونی
چو سیاست ،اقتصاد ،فلسفه ،مبدمشناسی ،جربافیا و تاری دارد و با وام گبفتن از نظبیههدا و
مکت هایی نظیب مارکسیسدم ،پسام؛رنیسدم ،پساسداختارگبایی ،روانکداوی ،نظبیده فبهندگ و
فدنیسم به نظبیهای میدا رشدتهای و پویدا بد؛ی شد؛ه اسدت (شداهدیبی .)4 ،7923 ،هد؛ف
مطالمات پسااستمداری این است که در مقابل وجود دریافتی ثابت از جها مقاومت کن؛ و نیز
وجود تفسیبی واح؛ از تاری را رد کن؛ .مطالمات پسااستمداری درببگیبن؛ه حوزه هایی وسدیع
و رشتهها و گونههای متفاوتی است.
گفتدا پسااستمداری انجام تمقیقات پیدایشی و می؛انی از سوی شب شناسا متخصص
در موضولات شبقی و اتخاذ رویکبد تلفیقی از لینیگبایی و ذهنیگبایی با توجده بده اهدیدت
بیناذهنیتها درباره فبهنگها را ضبوری دانسته و با تأکی؛ بب اهدیت پژوهشهای بیندافبهن ی
بب جنبه کارببدی این مطالمات با بهبهگیبی از للوم متم؛د از جدله تاری  ،اقتصاد ،للوم پا یه،
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فناوری ،فبهنگ و تملیم و تببیت ببای تبیدین موضدولات شدبقی تأکید؛ مدیکند؛ (دهشدیبی،
 .)21 ،7931رویکبد پسااستمداری ضدن پبسش بی دربداره هویدت و زیبسدؤای بدبد ن داه
مبتنی بب تقابل خودی و دی بی ،ممتق؛ به نولی نسبیگبایی فبهن ی با تأکی؛ بب هویدت سدیای
چن؛الیه و ترییبپذیب است .در این میا بب فضاهای بیندابینی ،بیندامتنی و بیناذهنیتهدا تأکید؛
میورزد و نولی دانش میا رشتهای را با آمیخت دی ن داههدای سیاسدی ،اقتصدادی ،فبهن دی،
اجتدالی ،فلسفی ،ادبی ،مبدمشناختی ،زبا شناختی و روا کاوی بنیا مینه؛ بهگوندهای کده
رویکبد مزبور با توجه به ببخورداری از ندولی انسدجام و هد دونی دروندی توانسدته اسدت بدا
سازواری و همافزایی رشتههای للدی در مسیبی خب هدباه بدا رهیافدت انتقدادی بده تسدلط
انمصاری بب حقیقت پایا ده؛ (دهشیبی.)24 ،7931،
ن بش پساساختارگبایانه پسااستمدارگبایا نکدات بده حاشدیه راند؛ه شد؛ه در گفتددا سیاسدی
مطهبی را ببجسته و در کانو قبار میده؛ .در ن اهی کلی گفتددا پسااسدتمداری ،ببرسدی نمدوه
گفتدانی بازندایی و دی بیسازی در دورا استمداری و پ از آ و هدچنین چ ون ی واکنشهدای
گفتدانی در ببابب هجده استمدار را بب له؛ه دارد .پسااستمدارگبایا تبش کبدن؛ تا ماهیت و کدارکبد
«غب » را در حوزههای فبهن ی و حتی زبا شناسی و تاری ن اری تد؛ های اسبمی بجو یند؛ .از
این رو ،تبیین ج؛ی؛ی از مفهوم غب در این نو از مطالمات اراوه داده ش؛ه است.

 .2چارچوب نظری

استوارت های ،فبهنگ را چیزی جز «ممناهای مشتبک» یا «مجدوله مفاهیم ،تصاویب و تصورات
مشتبک» ندیدان؛؛ این دارایی مشتبک بنیاد زن؛گی اجتددالی اسدت .زیدبا ببقدباری ارتبداط فقدط
ً
بهواسطه ممناهای مشتبک یا شیوههای نسبتا هدسا فکب و احسا درباره جها امکا پذیب است.
اما سؤای مهدی که از این تمبیف ببمیخیزد این است کده ایدن «ممندا» چ ونده تولید؛ و منتشدب
میشود .چکی؛ه پاس های به چ ون ی تولی؛ و انتشار ممنا این است که ممنا از طبیم «بازندایی»

1

خلم و منتشب میشود (های .)71 ،7937 ،ممناهایی که بهواسطه نظدام بازنددایی تولید؛ و منتشدب
ً
میشود پیون؛ تن اتن ی با مناسبات ق؛رت پی؛ا میکن؛ .آ ها ممدوال از طبیم مشبولیتبخشی یا
مشبولیتزدایی ،در خ؛مت تمکیم یا تخبی مناسبات ق؛رت قدبار مدیگیبند؛ .نظبیدهپدبدازا
متم؛دی به این امب پبداختن؛ که روال بارت و میشل فوکو پیشقباوال آ ها در این زمینه هسدتن؛.
هدچنین این امب موضو مطالمات پسااستمداری نیز هست؛ اینکه چ ونه غببیها در یدر نظدام
بازندایی خاص در قال فمالیتی آکادمیر و شبهللدی به نام «شب شناسی» 2مبدما غیبغببی و

غیبخودی را ضمیفتب و فبودستتب ممسو کبده و به استمدار و استثدار آ ها در طوی دهههای
درازدامن تاریخی پبداختن؛ در مطالمات پسااستمداری ببرسی میشود .از مهمتبین ویژگیهدای
گفتدا و ای؛وولوژی ،قط بن؛ی و دوان اری است .به این دورت که گفتدا ها و اید؛وولوژیها،
با تفکیر و تدایز «خود» و «دی بی» با غیبسازی و نسبتداد ویژگیهای (منفی) به «دی بی»،
«خود» را به دورت مثبت تمبیف میکنن؛ .هویت و ممنای «خود» ،نه امبی ذاتی و طبیمی ،بلکه
ناشی از تقابلی است که با «دی بی» دورت میگیبد .چنا که غب بهلماظ گفتدانی و تاریخی
ببای اثبات و تمبیف خود ،شب را بهلماظ فبهن ی و سیاسی ساخت و اختبا کبد «شب کشف
نش؛ بلکه ساخته ش؛» (شاهدیبی.)33 ،7923 ،
بباسا گفتدا اسدتمداری«،شدبقیها و بدهویدژه مسدلدانا هددواره بدهلنوا «دگدب» یدا
غیبخودی غب به تصویب کشی؛ه ش؛هان؛ .در سفبنامهها ،دآستا سباییها و متو ادبی غببیا ،
شبقیها وحشی ،غیبمتد؛  ،بیبهبه از خبد ،لق مان؛ه و موجوداتی شدهوانی و خشدن و نیدز
سبزمینهای شبقی بهلنوا نقاط تاریر و ناشناخته تمبیف ش؛هان؛ که بای؛ شناسایی ،کشف و
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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کنتبی شون؛ .در مقابل ،غببیها متد؛  ،پیشبفته ،م؛ر و موجوداتی خدبدورز ممبفدی شد؛ه و

میشون؛ که رسالت تاریخی تد؛ گستبی را بب دوش دارن؛» (سدمی؛7911 ،؛ میلدز7934 ،1؛

درودی7939 ،؛ اسییواک7324 2؛ آریایینیا.)7924،

در مطالمات فبودستا دد بهمثابه بخشی از مطالمات پسااسدتمداری ددد دآسدتا بازنددایی از
سوی شبقیها و غیبغببیها روایت میشود .مطالمات پسااستمداری لزوم تأمل بب دانش نوینی
را گوشزد میکن؛ که آفبید؛ه ایسدتادگی خبقانده در ببابدب گفتدا هدای اسدتمداری و التدباض
بخبدانه نسبت به آ هاست تا ب؛ینسدا جهدا و روایدتهدای آ را در سدطمی گسدتبده و از
دریچهای متفاوت و انتقادی بن بد و شیوههای خاص تلقدی از واقمیدت ،فبهندگ ،بازنددایی و
دانش را مطالمه کن؛ .ه؛فهای این دسته از مطالمدات پسااسدتمداری «مقاومدت ،دگبگدونی،
مخالفت ،سدبپیچی و سدبانجام پایدا داد بده هدده شدکلهدای سدلطه بیندافبهن ی» اسدت

(اشکبافت گبیفیث و تیفن.)34 ،7931 ،3
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بهزلم ببخی هدچو سارا میلز ،مطالمات پسااستمداری شامل دو شاخه تملیلدی اسدت:
شاخه نخست را بای؛ مطالمات غب به شب دانست که ناظب به مطالمده انتقدادی نوشدتههدای
ادبی و غیبادبی است که در دورا امیبیالیسم ببیتانیا و در سدبزمینهدای استمدارشد؛ه نوشدته
ش؛ن؛ .شاخه دوم را بای؛ مطالمات شب به غب اطدب نددود کده بده مطالمده انتقدادی تدأثیب
استمدار و متو استمداری بب جوامدع فملدی و گفتدا هدای موجدود در آ مدیپدبدازد (میلدز،
 .)791 ،7924مطالمه و ببرسی نموه بازنددایی غدب در گفتددا مطهدبی نیدز در ممد؛وده
مطالمات دسته دوم یا فبودستا است.

5

6

دو مفهوم «دی بیسازی» 4گایاتبی اسییواک و «هویت آستانهای» یا «ناهدبگهای» هدومی

بابا 7از مفاهیم مورد استفاده در این پژوهش است .ه؛ف از کاربسدت ایدن دو مفهدوم ،شدناخت
هدا سازوکار متنمموری است که غب در قال و بافتار آ مورد بازندایی قبار گبفته است.

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

بمث «دی بی» در تقابل دوتایی خود /دی بی مبتنی بب این فبض است کده در دی تجببده
شخصی ،خودی ذهنی وجود دارد که هدب چیدزی را بهمثابده دی دبی از خدود بی انده میسدازد

(مکاریر .)773 ،7924 ،1اسییواک دی بیسدازی را بدبای نام دذاری فبایند؛ی کده گفتددا

امیبیالیستی از طبیم آ غیبیتهایش را خلم میکن؛ ،وضع کبده است .درحالیکده «دی دبی
بزر » در رابطهای که سوژه در آ تولی؛ میشود در حکم مبکز میل یا ق؛رت اسدت« ،دی دبی
کوچر» سوژهای نادی؛ه ان اشتهش؛ه یا مهارش؛ه است که گفتدا ق؛رت آ را خلدم میکند؛.
دی بیسازی راههای مختلفی را شبح میده؛ که گفتدا استمداری از طبیم آ ها سوژههایش
را تولی؛ میکن؛ .در تمبیف اسییواک ،دی بیسازی فباین؛ی دیالکتیکی اسدت؛ زیدبا «دی دبی
بزر » استمداری ،خود همزما با تولی؛ «دی بیهای کوچر» استمدارزدهاش بهمثابده سدوژه
ساخته میشود (اشکبافت و دی با  .)711 ،7931 ،در تملیل هومی بابا ،ندایش «دی بی» به
ً
دورت یر «خود ناقص» ،دبفا ببای اسدتمدارگب لدلدی سدبکو گبانه یدا مالکیدتخواهانده
نیست ،بلکه شکلی از یر میل پیچی؛ه است .در اینجا استمدارگب هددا قد؛ر دسدتخوش ایدن
ً
شکلهای بازندایی است که استمدارزده دبفا در بازی میل و خیدایان؛یشدی ددد کده ممصدوی
بافت استمداری است دد گبفتار آم؛ه است (میلز.)713 ،7923،
هویت آستانهای متبادف با مفاهیم دورگهبودگی ،پباکن؛گی قومی و مهداجبت مدیباشد؛.

تدام این مفاهیم از ادطبحات مبکزی نظبیه فبهن ی 2ممادب هستن؛ کده وامگبفتده از نظبیده
فبهن ی بوده و ابماد گستبده آ ها بب نظبیه پسااستمداری نیز پبتو افکن؛ه است
دورگهبودگی در کار بابا ،به چالش گبفتن مفاهیم هویت ،فبهنگ و ملیدت را در کدانو توجده
خود قبار میده؛؛ مفاهیدی که بهمثابه هستیهایی منسجم و یکیارچه ،رش؛ تاریخی خطی را بده
ندایش میگذارن؛ .دورگهبودگی ،بیان ب بود در فضایی میانی 3است .مانند؛ فدبدی کده میدا دو
فبهنگ قبار گبفته است .این مفهوم در زن؛گی خود بابا تجسدی لینییافته است؛ هدانند؛ زند؛گی
بسیاری از روشنفکبا با ملیتهای استمداری که در نهادی غببی پبورش یافتهان؛ .بابا در تملیل

رابطه استمدارگب /استمدارزده ،بب وابست ی متقابل و ساختار دو سویه ذهنیتهدای 4آندا تأکید؛
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

.
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میکن؛ .او ممتق؛ است که هده گزارهها و نظامهای فبهن ی در فضایی ساخته ش؛هان؛ کده او آ را
فضای سوم بیا  1مینام؛ .هویت فبهن ی هدواره در ایدن فضدای متنداق

و دوسدویه جلدوهگدب

میشود و در نظب بابا بازشناسی این فضای دوسویه هویت فبهن ی میتوان؛ مدا را در چیبگدی بدب
غبی گبایی تنو فبهن ی یاری رسان؛ .ببای بابا دورگهبدودگی حاشدیهای اسدت کده تفاوتهدای
فبهن ی آنجا با یک؛ی ب ببخورد و رابطه ببقبار میکنن؛ و هویتهای باثبداتی را مرشدوش میکند؛
که گبداگبد تقابلهایی مانن؛ گذشته و اکنو  ،درو و بیبو یا ُمجداز و مطدبود سدازمن؛ شد؛هان؛.
دورگهبودگی امکا خبدی از هویتهای منفبدی را پیشرو میگذارد کده وقتدی طبقده ،ندژاد یدا
جنسیت در حکم طبقهبن؛یهایی اساسی مورد استفاده قبار میگیبند؛ ،سدازمن؛ میشدون؛ .بابدا،
فضاهای میانی خلم و اشرایش؛ه از سوی دورگهها را پدا مدیدارد و بداور دارد کده دی دب هدده
فبهنگها در فباین؛ م؛اوم دورگهسازی مبتب ش؛هان؛ (یانگ.)24-21 ،7937 ،2

بابددا ( )49،7334ممتقدد؛ اسددت «در روابددط اسددتمداری ،هویددت هددی یددر از دو طددبف
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(استمدارگب و استمدارزده) ادیل نیست و هب دو ببای ببساختن هویت خود به یک؛ی ب نیازمن؛
میباشن؛ .».از نظب او ،شناخت یدر کدنش آرام درو ن دب یدا گذشدتهن دب نیسدت بلکده یدر
بازددردیاد است (بابا .)7334،49 ،بابا بهجای آنکه روابط فبهن ی میا غال و فبودست را با
رویکبد سیاسی موردمطالمه قبار ده؛ از رویکبد فبهن دی ببرسدی مدیکند؛ .او ممتقد؛ اسدت
تفاوتهای فبهن ی با گفتدانی را میا مستمدبه و اسدتمدارگب مدیگشدای؛ کده در نتیجده آ
استمدارگب نیز در این روابط بیناالذهدانی در ممدبض ناخودآگداه اسدتمدارزده قدبار مدیگیدبد
(شیبزادی.)37 ،7922 ،
با استفاده از اینگونه آموزههدای پسااسدتمداری ،مدیتدوا اسدت؛الی کدبد کده بازنددایی و
«دی بی»سازی ،در الیههای ممنایی تولی؛ش؛ه در انقب اسبمی ایبا در مورد مفهوم غدب
دورت گبفته است و در این مسیب کلیشهسازی در فباین؛ ندایش «دی بی»« ،تفاوت» را تقلیل
میده؛ ،ذاتیمیکن؛ ،طبیمیمیسازد و درنهایت تثبیت میکن؛.
بب هدین اسا  ،ممنایی که ما از غب تا به امبوز در جها پسداانقببی خدویش در ایدبا
دریافتهایم ریشه در بازندایی ای؛وولو هدای انقدب اسدبمی ،ازجدلده مطهدبی ،دارد .او بدا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

.

ان؛یشهورزی و تولی؛ ممناهایی در با غب  ،شناخت ما و رویکبد ما را به غدب ترییدب داده و
در مسددیب آمددوزههددای ایدد؛وولوژیر انقددب اسددبمی قدبار دادهاندد؛ و خددواهندداخواه بدده خلددم
چارچو های شناختیای دست زدهان؛ که کنشهای حداکدیتی و دولتدی نیدز در قالد آ هدا
شکل میگیبد و اجبا میشود.
کاربست رویکبد و روش پسااسدتمداری در قالد دو مفهدوم «دی بیسدازی» و «هویدت
آستانهای» میتوان؛ به درك و تبیین دقیمتبی از مفهوم «غب » در گفتدا مطهبی یاری رسان؛ه
و کدر میکن؛ تا به ببرسی الیههای متم؛د گفتدا وی پبداخته و نکات بهحاشیه راند؛هشد؛ه،
در کانو توجه قبارگیبد .بههدین منظور ،بهلماظ روش تمقیم از روش تملیل گفتدا الکب و
موفه بهبهگیبی میشود .زیبا این نو تملیل گفتدا  ،دقایم گفتدانی غیبیتساز و بازنددایی را
با رفتن به الیههای لدیمتب ممنایی و بستبهای تاریخی متن بهطور دقیمتبی روشن میسازد.
 .3روش پژوهش

چارچو روشی مقاله حاضب ،روش تملیل گفتدانی ارنستو الکب 1و شانتای موفه 2اسدت کده

در کتا «هژمونی و راهببد سوسیالیستی :بهسوی سیاست رادیکای دموکباسی» )7321( 3اراوه
ً
ش؛ .اساسا گفتدا «بب نقش زبا در بازندایی و ایجاد واقمیت اجتدالی تأکی؛ میکند؛ .طبدم
این نظبیه ،دستبسی به واقمیت تنها از طبیم زبا میسب است؛ اما بازندایی واقمیدت از طبیدم
زبا هبگز بازتا واقمیت از پیش موجود و لینی نیست ،بلکه زبا در ایجاد واقمیت نقش ایفا
میکن؛ .در واقع ،جها ممصوی گفتدا هاست .این نظبیه وجود واقمیت را نفی ندیکن؛ ،امدا
ممتق؛ است که اشیاء و پ؛ی؛هها تنها از طبیدم گفتددا ممندا مدییابند؛ (حسدینیزاده،7929،
 .)723نظبیۀ گفتدا ممتق؛ است که یر کنش یا مفهوم (بهلنوا یر متن) ،تنها میبایست در
چارچو زما و مکا و در ارتباط با کنشها و مفداهیم دی ب (بهلنوا زمینده) ممندا شدود .از
منظب نظبیه گفتددا  ،جهدا اطدباف مدا حاددل گفتدا هاسدت .ایدن بد؛ین ممندا اسدت کده
واقمیتهای لینی بیممنا هستن؛ و تنها از طبیم گفتدا میتوا به آ ها ممنا بخشی؛ .در نتیجه
تدام واقمیتهای جها از جدله رخ؛ادهای سیاسی و اجتدالی بدبای ممندادار شد؛ باید؛ در
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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چارچو گفتدا فهم شود .ببای گفتدا تمداریف متمد؛دی اراوده شد؛ه اسدت امدا در نظبیده
درالکب و موفه اینطور تمبیف ش؛ه است« :مجدولهای از گزارهها ،مفاهیم و مقدوالتی کده در
ارتباط منطقی با یک؛ی ب قبار دارن؛ و درنهایت ،منظومه فکبی مشخصی را شکل میدهن؛ کده
به قوی و فمل پیبوانش ممنا میده؛» (افتخاری.)14 ،7921،
در حقیقت میتوا گفتدا ها را منظومههایی ممنایی دانست که در آ ها مفاهیم و نشانهها بدب
اسا ارتباطشا با یک؛ی ب و نیز تدایزی که با اجزای سایب گفتدا هدا دارند؛ ،هویدت و ممندای
مستقل مییابن؛ و در نهایت موج شکلگیبی تصورات و درک ما از واقمیات جها پیبامو مدا
میشون؛ (آجیلی .)91 ،7923،للت انتخا این نو تملیل گفتدا  ،جهتگیبی سیاسدی ایدن
رویکبد که همخوانی و پیون؛ وثیقی با مطالمات پسااستمداری دارد .گفتدا استمداری کده ادوارد
سمی؛ در کتا شب شناسی خود آ را تملیل کبده بود ،توسط گفتدا پسااستمداری ددد که سدمی
داشت ببخی مفهومسازیهای نظبیه گفتدا استمداری را به نق؛ بکش؛ دد به دریافت پیچید؛هتدبی
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از گفتدا رسی؛ .این م؛ی از تملیل گفتدانی را میتوا در آثدار هدومی بابدا و گایداتبی اسدییواک
مشاه؛ه کبد .اسییواک در مقاله «آیا فبودست سخن میگوی؛ » بدا اسدتفاده از ایدن روش سدمی
دارد .تا راهی ببای شنی؛ د؛ای فبودستا مورداستمدار قبارگبفته تاری بیای؛ .هومی بابدا نیدز در
کتا همقعیت فرهاگ ،با این روش به نقد؛ رویکبدهدای مختلدف در زمینده مطالمدات فبهن دی
پبداخته و موضدولاتی از قبیدل هویدت ،تقلید؛ و دورگدهبدود تمبیدف و بسدیاری از موضدولات
مطالمددات فبهن ددی را بددازتمبیف میکندد؛ .او بددا شددناخت نقدداط تشددابه بددین اسددتمدارگبا و
استمدارش؛گا بهدنبای ایجاد شکل ج؛ی؛ی از گفتدا دو رگه است (کدین و هبیسدو .)7924 ،
این افباد توجه خودشا را به الیههای لدیمتبی از فبهنگهای موردتهاجم غب ممطوف ندودن؛
و سمی در اراوه تملیل دقیمتب از مبدمانی داشدتن؛ کده بدهندولی غدب را در آثدار خدویش مدورد
بازندایی قبار داده و از این طبیم یر فباین؛ مبارزه و مقاومت متندی را در ببابدب غدب آغداز کدبده
بودن؛ .با کاربست این دریافت روشی ،تملیل گفتدا با مطالمات پسااستمداری پیوند؛ خدورده و
یر چارچو روشی ب؛یع را تمت لنوا «تملیدل گفتددا پسااسدتمداری» پ؛ید؛ مدیآورد کده
متدبکز بب هویتهای چن؛پاره از مبدما فباموشش؛ه توسط سازوکارهای گفتدانی غببدی اسدت.
این روش در با سبآم؛ا و نظبیهپبدازا کشورهای غیبغببی ،که در ببابب هویت غببی مبادرت
به دورتبن؛ی هویتی «حقیقی» و «ادیل» کبده بودن؛ ،کارببد دارد .چیزی که مهبزاد ببوجبدی

( )31 ،7924از آ به «بومیگبایی» یاد میکن؛ .بومیگبایی در باورهای لدیقی چدو مقاومدت
در ببابب فبهنگ غیب ،ارج نهاد به هویت ادیل و راسدتین قدومی خدویش و آرزوی بازگشدت بده
سنت فبهن ی آلودهنش؛ه بومی ریشه دارد (ویلیدامز و کبیسددن .)74، 17334،گفتددا سیاسدی
مبتضی مطهبی نیز در قال هدین رون؛ بومیگبایی تملیل میشود .بدب ایدن اسدا  ،بدا اتخداذ
روش تملیل گفتدا پسااستمداری ،الیههای لدیم متنی گفتدا مطهبی در ببابب گفتددا غببدی
مورد ببرسی قبار گبفته و سازوکار مفصلبن؛ی 2او از غب تملیل میشود.

مفصلبن؛ی گفتدانی از طبیم منطم همارزی و تفاوت دورت میگیبد .در فباین؛ مفصلبند؛ی

گفتدانی ،دایهای ادلی با یک؛ی ب در زنجیبه همارزی 3تبکی مدیشدون؛ (یورگنسدن و فیلیدی ،4
)39 ،7931؛ این دایها نشانههایی بیممتوا هستن؛؛ یمنی بهخودیخود بیممنا هستن؛ تدا اینکده از
طبیم زنجیبه همارزی با سایب نشانههایی که آ ها را از ممنا ُپدب مدیکنند؛ ،تبکید شد؛ه و از طبیدم
«تفاوت» در مقابل هویتهای منفی دی بی قبار میگیبن؛ که به نظب میرسد؛ آ هدا را ته؛ید؛ کند؛
(منوچهبی)773 ،7912 ،؛ گفتدا ها از طبیم زنجیبه همارزی ،تفاوتها را میپوشدانن؛ .در نظبیده
ً
گفتدا الکب و موفه ،جاممه ذاتا متکثب است و زنجیبه همارزی این تکثب و تفاوتهدا را پوشدش داده
و به آ ها نظم و انسجام میبخش؛ .در همارزی ،لنادب متندی خصدلتهدای متفداوت و ممناهدای
رقی را از دست میده؛ و در ممناییکه گفتدا ایجاد میکن؛ منمل میشدود (میلدز-43 ،7934 ،
 .)42بههدینجهت در ببرسی گفتدانی گفتدا مطهدبی ،سدازوکار متندی و گفتددا دی بیسدازی
غب مورد ببرسی قبار خواه؛ گبفت .روش جددعآوری دادههدا اسدنادی و کتابخاندهای بدوده و بده
دورت فیشببداری از آثار گفتاری و نوشتاری مطهبی دورت گبفته است.
 .4مروری بر ادبیات پژوهش

آثار مبتبط با موضو مقاله حاضب را میتوا به دو دسته تقسیم کبد:
نخست ،آثاری که به ببرسی ابماد گوناگو پ؛ید؛های بده ندام غدب و مواجهده جاممده ایباندی بدا آ
میپبدازد .از جدله این آثدار ،مدیتدوا بده ایدن کتا هدا اشداره کدبد .کتدا روشلاكرران ایرانلی و
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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غرب( )7911نوشته مهدبزاد ببوجدبدی کده رسداله دکتدبی مؤلدف اسدت .در ایدن کتدار ،از منظدب
بومیگبایی و شب شناسی وارونه به ببخورد روشنفکبا ایبانی با غب پبداخته ش؛ه و بدا اسدتفاده از
روش تبیینی ،چ ون ی و میزا اثبپذیبی ان؛یشه سیاسی روشنفکبا از میباث و تد؛ غب واکاوی
ش؛ه است .در کتا تأهنی در هدرنیه ایرانی ( ،)7934للدی میبسیاسدی از طبیدم واکداوی وقدایع
تاریخی به ببرسی رون؛ شکلگیبی م؛رنیته ایبانی میپبدازد؛ م؛رنیتهای که تفاوتهای قابلتدوجهی
با نو غببی آ دارد .فبزین وح؛ت در کتا رو یمرو یی فرری ایرانیمن بم هدرنیه ( ،)7939با روشدی
که تلفیقی از فلسفه سیاسی و جاممهشناسی تاریخی است ،به موضو ببخورد و رو یدارو یی ایبانیدا
با غب میپبدازد .این کتا ببای تملیل فباین؛ دیدالکتیکی رویدارویی فکدبی و فبهن دی ایدبا بدا
م؛رنیته ،گفتدا های اجتدالیدسیاسی گوناگونی را که از نیدده دوم قدب ندوزدهم در آ جدا پ؛ید؛ار
ش؛هان؛ ببرسی کبده و هدبست ی آ ها را با گفتدا و شبایط م؛رنیته در کانو توجه قبار میده؛.
دوم ،آثاری که مفهوم بازنددایی را در کدانو مطالمدات خدود قدبار دادهاند؛ کده اهدم آ هدا
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لبارتاست از:
الف) مقاله «بازندایی غب در گفتدا اسبم احیا ش؛ه»(فصلنامه راهبرد فرهاگ ،زمستا
)37نوشته حسن کچوویا و قاسم زاوبی .این مقاله به ببرسی تفاوتهای ذاتی غب با شدب و
اسبم با استفاده از ابزار غیبیتسازی و در قال رویکبد نادی؛هان اری مثبت پبداخته اسدت و
سی

به چ ون ی اثبگذاری ان؛یشههای امام خدینی(ره) بب مبتضی مطهدبی و اسدبمشدنا

ممادب پبداخته است.
) مقاله «بازندایی ایبا در مطبولات غدب  :تملیدل انتقدادی گفتددا نیویدورکتدایدز،
گاردین ،لومون؛ ،و دی ولت» (فصلنامه للدوم اجتددالی )7921 ،نوشدته کداظم ممتدد؛نژاد و
سی؛ممد؛ مه؛یزادهتالشی .در این مقاله ،ن ارند؛گا اید؛وولوژی و گفتددا شدب شناسدی را
بهلنوا نظام بازندایی شب در غب ممبفی کبده و بب این اسا به این نتیجه رسی؛ه است کده
رسانههای غببی ایبا را با کلیشدههدای تبوریسدم و بنیدادگبایی بدهلنوا دشددن دموکباسدی و
م؛رنیزاسیو بازندایی کبدهان؛.
ج) مقاله «بازندایی غب در سیندای ایبا » (فصلنامه رادیو و تلویزیدو  ،)7923 ،نوشدته
زهبا سخی و لب؛الله گیویا  .ن ارن؛گا تبش کبدهان؛ تا با استفاده از روش تملیدل گفتددا ،
چ ون ی طبد غب بهلنوا «دی بی» در سیندای ایبا ببرسی شود.

توجه به آثار مذکور نشا میدهد؛ کده تداکنو نمدوه بازنددایی غدب در گفتدار و نوشدتار
ای؛وولو های انقب اسبمی ،و در رأ آ مطهبی ،مورد ببرسی دقیم قدبار ن بفتده اسدت.
ب؛الت این مقاله بهطور خاص در کاربست رویکبد و نظبیه پسااستمداری در قال چارچو
مفهومی و نظبی پژوهش است .مطالمات پسااستمداری بهمثابه یکدی از رویکبدهدای متدأخب
مطالمات فبهن ی–سیاسی تا به امبوز موردتوجه زیادی قبار ن بفتده اسدت .در ایدن حدوزه ،در
فضای آ کادمیر للم سیاست ،توجه بیش از پیش به این موضو ضبورت دارد.
 .5زمینه و زمانه گفتمان سیاسی مطهری

در چشمان؛از تاریخی کب میتوا انقب اسبمی و رخ؛ادهای منتهی بده آ را دارای مداهیتی
فبهن یددینی دانست .به هدین سب است که ببخی با لناوین گونداگونی مانند؛ تج؛ید؛ حیدات
اسبمی ،بنیدادگبایی اسدبمی و بازگشدت اسدبمی آ را وددف کدبدهاند؛؛ ببچسد هدایی کده
شالودهاش یا در تاری غببی است ،یا از نفبت فبهن ی نسبت به جها اسبم ریشه گبفته اسدت،
و یا هب دو .در غب  ،فباین؛ی را که به انقب انجامی؛ یا پ از انقب پیش آم؛ ،بیشتب واکنشدی
از سوی بخش سنتی جاممده ایدبا در ببابدب م؛ر سدازی سدبیع و ان؛یشده پیشدبفت دانسدتهاند؛
(ببوجبدی .)739 ،7924،ظهور خدبدهگفتدا هدای مدذهبی هدچدو گفتددا اید؛وولو هدای
انقب اسبمی بهطور لام و گفتدا مطهبی بهطور خداص در فضدایی شدکل گبفدت کده در آ
«خبده فبهنگ مدذهبی» از هدتدای غیبمدذهبی خدود خدب تدب ،دیبپداتب و مدبدمپسدن؛تب بدود.
خبدهگفتدا هایی که «سیاسیکبد اسدبم» را در ببداشدت ،و آ را بدهسدا یدر رکدن کلید؛ی
فمالیت و رقابت سیاسدی درآورد .اسدبم ایندر در چهدبه یدر اید؛وولوژی ببتدب درمدیآمد؛ کده
میتوانست به تودهها هویت و مشبولیت ب؛ه؛ و آندا را بسدیک کند؛ .ایدن ببداشدت از اسدبم،
بهنوبه خود ،دی بی بود دولت ،غب  ،و نیبوهای غیبمذهبی (سکوالر) را مطبح میساخت.
ادبحات ارضی ،سیبد سازما اوقاف به نخسدتوزیدبی ،ترییدب گداهشددار از هجدبت
پیامبب(ص) به زما تاجگذاری کوروش کبیب در  7911و ...دالیل کافی بهدست روحانیدت داد
تا «دولت» را یر «غیب» یا دشدن ب؛اند؛ .ایدن غیبیدت ،دورهای از تأمدل ،تج؛ید؛ سدازما و
سبانجام پیبوزی را ببای دست اه روحانیت به بار آورد .روحانیت دریافت کده بدبای بده چدالش
کشی؛ دولت و بهبهببد از پشتیبانی مبدم ،نخست به یر خانهتکانی ج؛ی فکبی و سازمانی
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نیاز دارد .آ ها دریافتن؛ که ندیتوا در ببابب موجی از آموزههای فلسفی غببی ددد کده در کالبد؛
ان؛یشههای مارک  ،نیچه ،داروین ،آگوست کنت و غیبه تجسم یافته و به گفتدا فلسفی ایبانی
راه یافته بود ددد ببای هدیشه دستبهسینه نشست .به گدا ایشا  ،میبایست با این آموزههدا کده
در گذشته به کاهش نفوذ مذه در غب کددر کدبده بدود ،دسدتو پنجده ندبم کدبد .پاسد
روحانیت به این چالشها لقبنیکبد دخلوخبجها ،کاوشهای نظدبی ه؛فدند؛ در لبدده
الهیات ،طبقهبن؛یکبد و منسدجمنددود ببنامده درسدی حوزههدای للدیده ،بدهوجدود آورد
شبکههای ارتباطی گستبده در سباسب کشور ،و هدکاری در بهراه ان؛اختن بن اههای انتشداراتی
مذهبی بود .جنبههای لینی این موارد را میتوا در قال ایدن مدوارد مشداه؛ه کدبد :اسدتقبی
مالی روحانیت از دولت از طبیم شکلگیبی شدبکههای ارتبداطی نیبومند؛ و تببیدت والظدا
زببدست ،تم؛د مباکز قانونی اجتدالات مذهبی (مسداج؛ ،حدوزههدای للدیده ،انجددنهدای
اسبمی ،بنیادهای خیبیه ،و اماکن ساختهش؛ه ببای بزرگ؛اشت مناسبتهای متم؛د مدذهبی)،
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بهبهمن؛ی از شخصیتهای تاریخیداسطورهای ،شدمارهای تدودهگدبا ،پشدتیبانی مدالی بدازار،
رهببی متدبکز با ساخت سلسلهمباتبی ،بهبهمن؛ی از ببنامه لدل اجتدالی و کاربست کدکدی
که دولت ببای مقابله با نیبوهای چپ به روحانیا میکبد (ببوجبدی.)734 ،7924،
لقبیی و لدلگباش؛ روحانیت ،پ از فوت مبجع بزر شدیمی ،آیدتاللده ببوجدبدی
متجلی ش؛ .ان؛کی پ از درگذشت آیتاللهببوجبدی ،گبوهی از ادبحگبا اجتددالی ،کده
دو دهه بم؛ شخصیتهای ببجسته انقب  7911ش؛ن؛ ،گدبدهم آم؛ند؛ تدا راهکدار مناسدبی
بجوین؛ .1در دیماه سای  ،7947حادل گفتوگوی این اددبحگبا در کتدابی بده ندام بحثلی

دربمره هرجعیت و روحمنیت منتشب ش؛ .این کتا را بمضی بدهلنوا «مهمتدبین اثدبی کده در
11سای اخیب در ایبا منتشب ش؛ه است» ستودهان؛ (ببوجبدی .)733 ،7924 ،این کتا نشا
داد که ممیط روحانیت میتوان؛ طبم موازین دقیدم للددی و اجتددالی از خدود انتقداد کند؛ و
درد؛د چارهجویی ببآی؛ .تصدیداتی که در این کتا از سوی ت؛وینکنن؛گانش اخذ ش؛ه بود،
نشانه دو دگبگونی مهم در دست اه روحانیت بود :نخست ،تکاپوی ببای بهدست آورد ق؛رت و
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1این گبوه شامل آیتالله سی؛ممد؛ بهشتی ،سی؛مبتضی جزایبی ،آیتالله مبتضی مطهبی ،لبمه ممد؛حسدین طباطبدایی،
آیتالله ممدود طالقانی ،و حاج سی؛ابوالفضل موسوی مجته؛ زنجانی ،و مهن؛ مهد؛ی بازرگدا بودند؛ (بده نقدل از اخدوی،
.)773 ،7321

سیاسیکبد اسبم بود .مطهبی ،بهشتی و بازرگا و دی ب سیاسیان؛یشا  ،لقی؛ه داشدتن؛ کده
نهاد روحانیت ،دردورتیکه روحانیا هدچنا بب لقای؛ قشبی خود پافشاری کنن؛ ،نخواهند؛
توانست دولت و مخالفا غیبمذهبی خود را به مبارزه بخوانن؛ .به باور آنا  ،روحانیا ادبیات یا
سازما سیاسدی ن؛اشدتن؛ و بدیش از اند؛ازه سدبگبم موضدولات غیبسیاسدی ،غیباجتددالی و
غیبامبوزین بودن؛ ،یا از موقمیت خود سوء استفاده میکبدند؛ و هد؛سدت دولدت مدیشد؛ن؛؛
گویی چیزی ببای لبضهکبد به جوانا ایبانی ن؛اشتن؛ .دگبگونی دوم ،این است که روحانیدت
دریافت تنها راه نجات داد اسبم از چیبگی مکت های فکبی رقی  ،دستزد به یر مبارزه
لقی؛تی است.ب؛ینتبتی  ،مبارزه لقی؛تی را در پیش گبفت و رقیبا خود را به مبدارزه خواند؛.
نقش بهسزای مبتضی مطهبی در این مقطع زمانی شدبو شد؛ و تدا زمدا تدبورش بده دسدت
گبوهر «فبقا » در  77اردیبهشت  7912ادامده یافدت .در چندین زمیندهای بدود کده مبتضدی
مطهبی با ان؛یشهورزیهای خود سمی در بازندایی از غب داشت.
 .6بازنمایی غرب در گفتمان مرتضی مطهری

در این بخش بباسا سازوکار روش گفتددانی و مفهدوم «منطدم هدمارزی و تفداوت» مدیتدوا
دایهای متم؛دی را در گفتدا مطهبی یافت که کارویژه یکسانی در بازندایی هب آنچه که مببدوط
به غب است ،میتوان؛ داشته باشن؛ .بباسا منطم همارزی در روش گفتدانی الکب و موفه ،در
لدل مفصلبن؛ی ،دایهای ادلی با یک؛ی ب در زنجیبه همارزی تبکید مدیشدون؛ .ایدن دایهدا
نشانههایی بیممتوا هستن؛؛ یمنی بهخودیخود بیممنا هستن؛ تا اینکه از طبیم زنجیبه هدمارزی
با سایب نشانههایی که آ ها را از ممنا پب میکنن؛ ،تبکی مدیشدون؛ و از طبیدم تفداوت در مقابدل
هویتهای منفی دی بی قبار میگیبن؛ که بهنظب میرس؛ ته؛ید؛ کنند؛ه آ هدا باشدن؛ .بدهلبدارت
دی ب ،دایهای گفتدانی بهدلیل بار ممنایی مشدتبکی کده در یدر گفتددا خداص پید؛ا مدیکنند؛
میتوانن؛ قبابت ممنایی پی؛ا کبده و زنجیبهای از مفاهیم همارز را بده وجدود آورند؛ .طبدم هددین
روش ،در این بخش دایهایی نیز که در گفتار و نوشتار مبتضی مطهبی به بازندایی غدب بهمثابده
یر «دی بی» میپبدازن؛ ،مورد ببرسی قبار خواه؛ گبفت .این بازندایی را میتوا در مفداهیدی
چو رویههای استمداری و دینستیزی در غب دی؛ .در ادامه ،سمی میشدود در قالد مفداهیم
مذکور نموه بازندایی غب در گفتدا مبتضی مطهبی بهطور مبسوطی موردببرسی قبار گیبد.
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 .6-1رویههای استعماری

مطهبی ( )749 ،7912در با استمدار چنین مینویس؛:
کلددده «اسددتمدار» را مددا خیلددی شددنی؛هایددم .اسددتمدار یددر شددکل ندد؛ارد .اسددتمدار
سیاسیداریم ،استمدار اقتصدادی داریدم و اسدتمدار فبهن دی داریدم کده از اسدتمدار
ً
سیاسی و اقتصادی خطبناکتب است و ادب امکا ن؛ارد که استمدار اقتصادی باشد؛
ب؛و استمدار سیاسی و استمدار فبهن ی .پایه استمدار سیاسی و اسدتمدار اقتصدادی
استمدار فبهن ی است .استمدار اقتصادی چه میکن؛ میخواه؛ منابع یر کشور را
بببد و مبدم این کشور را بهدورت کارگبها و مصدبف کنند؛ههدای خدودش دربیداورد.
استمدار سیاسی چه میکن؛ کوشش میکن؛ حکومت را بهدسدت افدبادی ب؛هد؛ کده
لامل او و مجبی منویات او باشن؛؛ به ظاهب مسدتقل باشدن؛ و حتدی در مقابدل آ هدا
غبش هم بکنن؛ ،غبه هم بکشن؛ اما در باطن ،هده دستورها را از آ جا ب یبند؛ .م دب
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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
اقتصادی جور دربیای؛؛ شخصیت فکبی او را از او ب یبن؛ ،او را به آنچه مدای خدودش
است ب؛بین کنن؛ و به آ فکبی که از ناحیه استمدارگب آم؛ه خوشبین کنند؛ ،یمندی در
مبدم حالت تج؛دزدگی ایجاد کنن؛ .بده آدا خودشدا بد؛بین باشدن؛ ،آدا آ هدا را
بهتب ب؛انن؛ .به رسوم خودشا ب؛بین باشدن؛ ،رسدوم آ هدا را از رسدوم خودشدا بهتدب
ب؛انن؛ .به ادبیات خودشا بد؛بین باشدن؛ ،ادبیدات آ هدا را از ادبیدات خودشدا بهتدب
ب؛انن؛ .به فلسفه خودشا ب؛بین باشن؛ ،فلسفه آ ها را از فلسفه خودشا بهتب ب؛انن؛.

ببجستهسازی استمدار از نو فبهن ی بهمثابه پایه و بنیاد اسدتمدار اقتصدادی و سیاسدی در
این متن نشا دهن؛ه هدا ویژگیهایی است که شبیمتی و جبی آیاحد؛ در با غب زدگدی
ببشدبدن؛ .مطهبی در ادامه غیبیتسازی خود که بباسا پایههای هویت فبهن دی بندا شد؛ه
است ،میکوش؛ تا مبزهای هویتی سیاسیداقتصادی را بباسا استمدار فبهن ی دنبدای کند؛؛
ممصوی این استمدار افبادی بی انه از زبدا و فبهندگ و تدد؛ خویشدتن هسدتن؛؛ اسدتمدار
فبهن ی ببچسبی است که به غب اطب میشود تا از مظلومیت و استثدارشد؛گی «خدودی»
سخن ب وی؛ .غب در این متن به منزله یر غیبیت «امیبیالیست» ،سبمایهداری استمدارگب و

نداد ظلم و ظالم در مقابل مظلومین ،استثدارش؛گا و زحددتکشدا بازنددایی شد؛ه اسدت.
درواقع ،این ادبیات ببای نشانهگذاری «خود» بهمثابه حاشیهها و «آ » مبکزهای استثدارگب (از
طبیم تبکی این نشانهها با نشانههای کهن ال ویی بهخصوص کهن ال وی مدذه و ممدانی
رادیکای آ و سبمایههای فبهن ی) نظامی جادویی از دایها و م؛لویهای کارآم؛ و قابلجذ
ببای تودههای مبدم (از هب قشب و گبوه) فباهم کبده بدود کده بدا فبارسدی؛ شدبایط سداختاری
انقب  ،تب؛یل به بخشی از ای؛وولوژی انقب اسبمی ش؛ .تب؛یل نشدانهها از فضدای ادبیدات
چپ و مارکسیستی به فضای حداسی و مذهبی مهمتبین ویژگی گفتدا مبتضی مطهبی است
که نشا از آستانهای بود ان؛یشه او دارد.
در جای دی بی ،مطهبی ( ،7911ج )743 ،7میگوی؛:
در زما ما نیز استمدار هبجا که پا میگذارد ،تکیه روی هدا موضولی مدیکند؛ کده
قبآ دربارهاش هش؛ار داده است؛ یمنی میکوش؛ تا دیها را فاس؛ کن؛ .دی کده فاسد؛
ش؛ ،دی ب نهتنها از لقل کاری ندیآی؛ ،بلکده خدود تبد؛یل بده زنجیدب بدزر تدبی بدب
دستوپای انسا میشود .این است که میبینیم استمدارگبا و استثدارکنن؛گا انسا
از باز کبد م؛رسه و دانش اه بیم ن؛ارن؛ و حتی خود در تأسی آ اق؛ام میکنن؛ ،امدا
از سوی دی ب با تدام قوا میکوشن؛ تا قل و روح دانشجو و دانشآموز را فاسد؛ و تبداه
کنن؛ .آ ها از ایدن حقیقدت بده خدوبی آگاهاند؛ کده قلد و روح بیددار هدی کداری
ندیتوان؛ دورت ده؛ و به هب َپستی و بهبهکشی و استثدار تن میده؛ .قبآ به تمالی
و پاکی روح جاممه اهدیت زیادی میده؛.

در این متن مفهوم استمدار بهلنوا یکدی از تجلیدات و مفداهیم ایدنهددانی غدب (زنجیدبه
همارزی) ،با ایجاد گسستی در میا هویت افباد سمی دارد تا روح و فکدب آ هدا را بدبای پدذیبش
منویات خود آماده کن؛ .این توضی بالث لدیمتب ش؛ تأثیب غب میشود .هشد؛ار مطهدبی در
ببابب غب را بای؛ در بافت گفتدا های ض؛غببی دهههای  41و  11شدسدی دید؛ .در حقیقدت،
گفتدا مطهبی تبش میکن؛ واقمیتهای اجتدالی ایباندی را بده خد؛مت گبفتده و افسدانههای
فباگیب و قابلقبوی از تفاوتهای خویش با غب ببای بازتمبیف مبزهای هویتی خویشتن بسبای؛؛
افسانههایی که کارکبد ادلی آ ایجاد یر دیوار آهنین هویتی در مقابل حضور و نفدوذ بی ان دا
در جاممه ایبانی بود .احسا خودآگاهانه و ناخودآگاهانهای که ایبانیا نسبت به ایدن بی ان دا
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داشتن؛ ،در این تبش با اهدیت و موثب بود .بازندایی در متن باال با اشاره بده قدبآ  ،بهمثابده ندص
ادلی اسبم نیز یکی از سازوکارهای مهم تأثیبگذاری است؛ بهاینممنا که حتی تفسیب و توضدی
وی از غب مستن؛ به قبآ و سخن خ؛اون؛ است که نشدا از آسدتانهای بدود ان؛یشده وی دارد.
بنابباین ،بهطور ضدنی ،ازآنجاکه غب در پی بهاستثدارکشی؛ انسا ها و جوامع غیبغببی است،
به نولی ببض؛ خ؛اون؛ است و این ما هستیم که با مبدارزه و مقاومدت در ببابدب آ در جبهده حدم
ایستادهایم (که تفاوتسازی با غب را نشا میده؛).
در هدین راستا ،مطهبی ( )47 ،7921در فبازی دی ب در با ببنامههای غب میگوی؛:
د؛ها سای بود که فکب این مبدم اسیب این بتهای چوبی و فلدزی بدود کده بده
ً
خانه کمبه آویخته بودن؛ .تدام اینها را در هم ریخت و واقما مبدم را آزاد کدبد.
حای شدا بیایی؛ این را مقایسه کنی؛ [با این که] ملکه یا پادشاه ان لستا در چن؛
سای پیش در سفبی که به هن؛وستا رفته بود وقتی که میخواست به تداشدای
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یر بتخانه ببود ،مبدم وقتی میخواستن؛ داخدل ددمن آ بدتخانده شدون؛
کفشهایشا را میکن؛ن؛ ،او هنوز به دمن نبسی؛ه کفشهایش را به احتدبام
کن؛ و بم؛ ،از هده آ بتپبستها مؤد تب در مقابل بتها ایستاد .یدر لد؛ه
هم گفتن؛ ببینی؛! ملت روشدنفکب چقد؛ر بده لقاید؛ مدبدم احتدبام مدیگدذارد!
ندیدانن؛ که این نیبنگ استمدار است .استمدار میبین؛ کده هددین بدتخانده
است که هن؛ را به زنجیب کشی؛ه و رام اسدتمدارگب کدبده .آ  ،احتدبام بده آزادی
نیست ،خ؛مت به استمدار است .ملت هن؛ اگب از زیب بار این خبافدات بیدبو
بیای؛ باج به ان لی ها ندیده؛ .یا در گذشته میگفتن؛ ببینی؛ کدوروش چقد؛ر
مبد بزر بزرگواری بوده! کده وقتدی بده بابدل رفدت و آنجدا را فدت کدبد تددام
بتخانهها را ممتبم شدبد .این کار از نظب یر فات که سیاسدت اسدتمدارگبی
دارد و میخواه؛ مبدم را بفبیب؛ توجیه میشود ولی از نظب بشبیت چطور آیدا
خود جنا کوروش به آ بتها التقاد داشت نه .کوروش چه فکب مدیکدبد
میگفت این التقاد ،این مبدم را ب؛بخت کبده یا نه بلده .ولدی در لدین حدای
دست به تبکی آ ها نزد ،چبا چو میخواست که آ هدا در زنجیدب بدانند؛.
این خیانت بود نه خ؛مت.

در این فباز مطهبی غدب و رویکدبد اسدتمداری آ را فبیبند؛ه اذهدا مبدمدا غیبغببدی
تودیف میکن؛ .در این لبارات ،مطهبی دو بت را در نظب میگیبد؛ بتهای ذهنی کده بالدث
ش؛ه کشورهای جها سوم چو هن؛ چشمهای خود را بب روی فبی کاریهای استمدار ببن؛ن؛
و در راستای اه؛اف آ ها حبکت نداین؛؛ از سوی دی ب ،مطهبی از بدت دومدی هدم رونددایی
میکن؛ و آ اسطورهای بود رویکبد استمداری در نزد مبدما این کشورهاست .به این تبتی ،
مطهبی میا غب و تبش غببیا در حفظ و تمکیم خبافهگبایی نزد شبقیا زنجیبه هدمارزی
ببقبار میکن؛ .این گونه بازندایی غب در نزد مطهبی با ه؛ف روشنسازی افدبادی اسدت کده
غب را کمبه آمای خود دانسته و سمی در بزر نددایی آ در جاممده خدود داشدتن؛؛ بدافتی کده
غزبزدگی جبی آیاحد؛ و بمزگشت ب خمیشهن شدبیمتی در آ مطدبح شد؛ه بدود« .از دید؛
اینا  ،در این مقطع تاریخی ،جاممه ایبانی مبتب به یر بیداری اجتدالی ش؛ه بود .با تشخیص
این بیداری اجتدالی از طبیم یر «دی؛ اجتدالی بیداریسنک» وجود درد و ضبورت درمدا
مطبح میش؛» (ادی زاده  .)43 ،7921،حتی این بازندایی به اسطورههای خودی نیز هدچو
کوروش میرس؛؛ کوروش و نشانههای دی دبی از تدد؛ باسدتانی ایدبا  ،از مؤلفدههای مهدم
هویتبخشی به گفتدا پهلوی بوده است .به هدین دلیل ،مطهدبی در راسدتای غیبیتسدازی
رژیم پهلوی بهلنوا یر «دی بی» داخلدی از کدوروش بهمثابده مهمتدبین دای باسدتا گبایدی
پهلوی واسازی میکن؛ .این ض؛یتسازی در گفتدا مطهبی از کوروش و باستا گبایی پهلوی
به این ممناست که وی آ را همجهت با منافع غب ببای فبی داد و سو داد اذها ایباندی
به مقوله ناسیونالیسم ایبانی میدان؛ .در گفتدا پهلوی یر ارتباط و مبادله بدین فبهندگ ایدبا
باستا و فبهنگ غببی بازندایی میشود .بخشی از این مبادله در ریشههای نژادی و زبانی قدبار
دارد و بخش دی بی از آ در اخذ تد؛ نهفته است.
ببجستهکبد شباهتها از طبیم ببجستهسازی اخذ تد؛ ایبانی توسط تد؛ غببدی و اخدذ
تد؛ غببی توسط تد؛ ایبانی و تبکی آ ها ،ویژگی ادلی گفتدا پهلوی است .در این گفتدا
است که متن «شباهتندا» میشود .متن شباهتندا در ادبیات پسااستمداری شامل متونی است
که در اولین گام تدام شباهتهای بین «ما»ی ایبانی و «آ ها»ی بی انه را ببجسته میکن؛ .در گام
دوم به دنبای شباهتهایی مدیگدبدد کده پنهدا هسدتن؛ و سدمی در پید؛اکبد ایدن شدباهتها و
آشکارکبد آ ها را دارد .در گام سوم ،دست به شباهتسازی میزند؛ و شدباهتهای ج؛ید؛ی و
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تازهای به وجود میآورد؛ درلینحای ،تفاوتهای این دو را در حاشدیه ن ده مدیدارد .هد؛ف ایدن
شکل و ممتوا از متن گفتدانی ،هد و سازی خویشتن ایبانی با بی انه است .بهتبین ندونده مدتن
شباهتندا را میتوا در اثب «مأموریت ببای وطنم» که گفتارهای نوشدتاری ممد؛رضاشداه را بده
ندایش میگذارد ،یافت .وی در جستجوی شباهت بین «مدا»ی ایباندی و «آندا » غببدی ،تدد؛
ایبانی را بخشی از یر خانواده ق؛یدی میدان؛ که شامل تد؛ غب میشود.
این گفتدا لبوه بب اینکه درو متن هدیشده بدهدنبدای ببجسدتهکدبد شدباهتها اسدت،
هدچنین بهدنبای یر «همذات پن؛اری» در خصودیات رفتاری و کبداری ایبانیا و غببدیهدا
است .متن زیب نشا میده؛ که گفتدا پهلوی چ ونه این شدباهتها را بدین ایباندی و غببدی
بازندایی میکن؛« :هبگاه به تاری باستانی و پبارزش کشور خود مین بم بمضی نکات خداص
توجه مبا به خود جل میکن؛ .بهطور مثای ،ایبانیها هدیشه به داشتن استقبی فبدی ممدبوف
بودهان؛ ...از این جهت ،ما در این ویژگی به فبانسویها شبیه هستیم ...هدچنین ما در این مورد
فصلنامه علمی ـ پژوهشی

10

دوره ،01شماره 4
پاییز 0931
پیاپی 41

با ملت آمبیکا وجه تشابه داریم و به هدین جهت است که ایبانیها و آمبیکاییها با هم سازگار
میشون؛( »...پهلوی.)99-94 ،7994 ،
در اوایل دهه ،11دای «تد؛ بزر » به مفصلبن؛ی گفتدا پهلوی افدزوده شد؛ .درواقدع،
ً
دای تد؛ بزر در این نظام گفتدانی ،خویشتن ایبانی را دبفا در همذاتپن؛اری با بی انده بده
ندایش ندیگذاشت ،بلکه خویشتن ایبانی را در کنار کشورهای بزر دنمتی غب و همرتبه با
آ ها بازندایی میکبد .در این گفتدا  ،غب و تکنولدوژی هدسدا در نظدب گبفتده مدیشدون؛.
گفتدا مطهبی ببض؛ این گفتدا فهدی؛ه میشود .مطهبی بین پهلوی و غب تفاوتی ندیبین؛
و در قال یر زنجیبه همارزی ،آ ها را در راستای یر جهت و ه؛ف میدان؛ .بههدین منظور
است که بازندایی وی به کدوروش نیدز مدیرسد؛ .مطهدبی در نظدب دارد تدا بدهندولی ،ابتد؛ا از
«دی بی» داخلی شبو کن؛ که بستبساز ورود «دی دبی» خدارجی یمندی غدب اسدت .او در
ً
بازندایی خود مهمتبین وجده غدب را در اسدتمدار میببیند؛ .اساسدا وجده اسدتمداری غدب
مهمتبین بخش بازندایی متفکدبا پسااسدتمداری اسدت .مطهدبی نیدز بدهلنوا یدر متفکدب
پسااستمدار بیشتبین تبش خود را ممطوف به بازندایی از غب و بدهویدژه وجده اسدتمداری و
استثداری آ کبده است .زنجیبه همارزی ،این بار میا غب و استمدار ببقدبار میشدود؛ زیدبا
بهزلم مطهبی ،وجه استمداری غب به تدامی وجوه آ جهت داده و بدب تددامی رفتارهدای آ

تسلط دارد .وجه استمداری غب بالدث مدیشدود تددامی رفتارهدای غببدی در بدا مبدمدا
غیبغببی رفتاری توام با فبودستی ،ضمف و ل؛مق؛رت باش؛ .تاری غب نشا داده است کده
رفتار غب توأم با منطم سوءاستفاده و غارت اقتصادی ،تهاجم فبهن ی و ببدگی سیاسی بدوده
ُ
است .به هدین دلیل ،مقاومتهای متندی و کنشدی متفکدبا و مصدلما اجتدالی د سیاسدی
جوامع غیبغببی ببض؛ غب ممطوف به هدا وجه استمداری آ است.
در متونی که آورده ش؛ و بهطور کلی ،متونی که بده مبمدث اسدتمدار و اسدتثدار پبداختده،
مطهبی سمی داشته است تا مخاطبا خود را فباتب از سط فبیبند؛ه غدب بدبده و آ هدا را بدا
پشتدمنه استمداری آ آشنا کن؛ .حای فارغ از تملیل و نتیجهگیبی ارزشدی و اینکده چقد؛ر
بازندایی مطهبی از غب با واقمیت جاری در آ هدمخدوانی داشدته باشد؛ ،باید؛ گفدت تدأثیب
ش بفی در نموه شکلگیبی شناخت و ممبفت از غب داشته است .بهطوریکه ،چن؛ دهه بم؛
ال وی رفتاری جدهوری اسبمی ایبا را در قبای آ تمیین کبد.
مبتضی مطهبی در ببرسی رویههای استمداری و بهبهکشی غببی به بنیادهای فکبی و فلسفی
ُ
آ نیز که بستبساز چنین رویههایی در رفتار و کنش غب ش؛ه است ،توجه مدیکند؛ .از نظدب او،
بهبهکشی غب از جها سوم از دی؛ فلسفی و ن اه ارزشی او به جها و انسا منشأ گبفته اسدت.
ثبوت غب ممصوی منابع اولیه دنمتی و کشاورزی بهدست آم؛ه از جها سوم است و استمدار
ریشه در جها بینی و تفکب استکباری غب دارد« :بهبهکشی و استثدار مبدم از نتایک تد؛ غب و
آ نیز بب اثب کنار گذاشتن دین و مبانی اخب است» (مطهبی .)33 ،7921 ،
در گفتدا سیاسی مطهبی ،فلسفه و ان؛یشه لیببالیسم که مهمتبین وجهه مد؛نیت و تدد؛
غب است ،آزاد بود انسا در پبورش خود ،فکب و لددل اسدت؛ در ایدن تمبیدف ،انسدا از
قی؛وبن؛ تکلیف رهاست و آنچه بب کبدار انسدا نظدارت دارد ،نده تمبد؛ بده دیدن و احتدبام بده
ارزشهای جاوی؛ انسانی ،بلکه تب از تزاحم با منافع دی با دد بهویژه تب از واکنش اکثبیت
رقی دد است که سب خویشتنداری از تجداوز بده حقدو دی دبا خواهد؛ شد؛ .مطهدبی در
بازندایی خود اینگونه بنیا های فلسفی غدب را مبد؛أ کدنش بهبهکشدی و اسدتثدار مدیداند؛؛
بهطوریکه وقتی در نها گاه فکب آدمی تب از خ؛ا نباش؛ و انسا نتوان؛ تمبیف درستی از حم
و باطل اراوه ده؛ و ببای دی با احتبام ذاتی و انسانی قاول نباش؛ ،در وقت ق؛رت و حاکدیدت
به حقو دی با تجاوز خواه؛ کبد« :از نظب فبسفه غب  ،انسدا موجدودی اسدت کده دارای
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سلسلهخواستههایی است و میخواه؛ آزاد زند؛گی کند؛ .هددین تددایبت منشدأ آزادی لددل
خواه؛ بود .آنچه آزادی را مم؛ود میکن؛ آزادی امیای دی با است .هی ضابطه و چدارچو
دی بی ندیتوان؛ آزادی انسا و تدایل او را مم؛ود کن؛» (مطهبی.)711 ،7921 ،
مطهبی در بازندایی خود از غب دریافتی خاص دارد .او سمی دارد ریشههای پنها تد؛
غببی را ببمب سازد .غب جای پای خود را بب بنیانی استوار سداخته کده فقدط بده مندافع خدود
میان؛یش؛ .اگب دیبوز بیممابا سبزمین دی با را اشرای میکبد امبوز با تید آزادی و مد؛نیت
مبدم را سب میببد .غب استمدارگب ،آزادی را ببای خود میخواه؛ نه ببای دی با .
مطهبی با اشاره به جنایتهای م؛لیا حقو بشب فبانسوی در الجزاوب و وحشیگبیهدای
امبیکا در ویتنام نوشته است:
ژرژ بی؛و ،که زمانی خودش رهبب سوسیالیستهای فبانسه بود ،وقتی که خواسدتن؛ بده
الجزاوب استقبی دهن؛ ،آم؛ جزو سازما های آدمکشی قبار گبفدت کده چدبا بده اینهدا
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استقبی میدهی؛ (مطهبی.)12-13 ،7912 ،

او در جای دی ب میگوی؛:
هدا ها که روزی للیه اسبم تبلی میکبدن؛ و انجیل را در دست میگبفتند؛ کده ایدن
کتا ممبت است … ،امبوزه ،هب روز دهها تن ممبت روی ویتندام مدیریزند؛ .ایدن
هدا ممبتی است که انجیل به اینها گفته .این ممبتها بهددورت بدد هدا و حتدی
بد های ناسالم درآم؛ه است .هدین که فدبود آمد؛ بچدههدا و پیبهدا و ز هدا آتدش
میگیبن؛ (مطهبی ،7911،ج.)13 ،7

در واقع مطهبی به مبارزه ادلی با افکار و ان؛یشههای ناشی از تفکب غببی ببخاسدت .او
این وظیفه را وظیفه خطیب و ادلی روحانیت میدان؛ و در هدین راستا کوشی؛ تا لنادب ان؛یشه
غببی را بهلنوا رویههای ادلی استمدار از طبیم سدازوکار دی بیسدازی در قالد مفداهیم
نفیگبایانه و بهمثابه دشدن و با بهبهگیبی از لنادب سنتی ،مذهبی ،اسطورهای و نیدز مد؛ر در
یر فضای آستانهای مورد بازندایی قبار ده؛.
 )6-2ضدیت با دین و اندیشه دینی در غرب

مطهبی مینویس؛:
غب ببخبف آنچه ادلا میکن؛ تنها الویر و مبوج حکومتهدای غیبدیندی نیسدت

بلکه دینستیز است و مبارزه با مذه و نهادهای دینی را در متن تدد؛ کندونی خدود
جای داده است .غب دین را مانع پیشبفت جاممه قلد؛اد میکند؛ و از آغداز رنسدا
تجببی هب جا که حاکدیت پی؛ا کبده دین را از قلدبو حکومت و قد؛رت بیدبو راند؛ه
است .گبچه کارهای کلیسا و خشونتهای کشیشا در بد؛بینی رهبدبا رنسدان بده
مسیمیت بیاثب نبود (مطهبی،7921 ،ج)94 ،7

در این متن مبتضی مطهبی تبش دارد غب را ض؛ دین بازندایی کن؛ .این امدب بده مفهدوم
اسطوره دین و الهیات در جوامع اسبمی و بهطور کلی جای اه دین در شب ببمیگدبدد .در آ
مقطع تاریخی ض؛یت با دین در قالد فلسدفههای مدادیگدبا یکدی از چدالشهدایی بدود کده
ان؛یشدن؛ا دینی هدچو مطهبی به آ میپبداختن؛ .ض؛یت با دین در جوامع غببدی یکدی از
مفاهیم ببسازیش؛های بود که در راستای کاهش تأثیبات امواج غب گبایی در دهههدای  41و
 11شدسی به آ پبداخته میش؛ .بازندایی دینستیزی غب مبین مبارزه با مذه در فبایند؛ی
تاریخی بود که کداکا ببای دی ب جواممی که راه غببیش؛ را میرون؛ ادامه خواهد؛ داشدت.
یمنی اگب رژیم پهلوی با هدین سبر و سیا در کشور حاکم باشد؛ و سیاسدتهدای فبهن دی
غب گبای خود را اجبا ندای؛ ،جاممه دینی ایبانی نیز درنهایت دینستیز میشود .ازسویدی ب،
این ض؛یت با دین ممنای ضدنی دی بی را با خود حدل میکن؛ :دین مسیمیت نتوانسته اسدت
در شئو متم؛د جاممه خودش را نشا ده؛ و در پستوی کلیساها مان؛ه است؛ اما دیدن اسدبم
بهلنوا کاملتبین دین توانسته است در هده شئو اجتدالی ،سیاسی و اقتصادی فمای باشد؛.
پیون؛ ق؛رت و اربا الهیات مسیمیت نیز در این زمینه مقصب بوده است زیبا هدواره بباسدا
منافع شخصی و دنفی خود لدل کبدهاند؛؛ مجددو ایدن دالیدل ضددنی ،بده مرفدویماند؛
مسیمیت و در نهایت ض؛دین ش؛ جوامع غببی انجامی؛ه است.
مطهبی در جایی دی ب در این زمینه اظهار میدارد:
سیاست حاکم بب جها و یا بب نیدی از جها میخواهد؛ کده اسدبم نده بدیدبد و نده زند؛ه
بدان؛؛ به حالت نیممبده و نیمزن؛ه بدان؛ .دنیا به دو بلوک تقسیم ش؛ه :شدب و غدب  .ایدن
دو بلوک… در دو چیز با هم اتفا دارن؛ :یکی مسئله آلدا و یکی مسئله اسبم .اما هدب دو
بلوک در لین این که بهظاهب رویش بمث میکنن؛ در باطن توافدم دارند؛ بده ایدن کده ایدن
ملت نبای؛ زن؛ه بشود… راجع به اسبم هم هدینطور است .منتهای امب ،فدب ایدن اسدت
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که بلوک شب فکب میکن؛ به این که ریشه اسبم را از بی بکن؛ .بلدوک غدب فکدبش ایدن
است که اسبم را به حای نیدهزن؛ه و نیدهمبده ن ه دارد (مطهبی.)911 ،7923،

در ادامه بای؛ گفت در اینجا «دای اسبم» نقطه کانونی متن اسدت .مطهدبی سدمی دارد در
غیبیتسازی خود از غب  ،ض؛یت غب را با اسبم بازندایی کن؛؛ دی بیسازی غب این بار
در یر سط فبهن ی دورت گبفته است .دین اسبم بهمثابده یکدی از نشدانههای «خدود» در
ببابب یر «دی بی» قبار گبفته است .این دشدنی ،شب و غب هم ندیشناسد؛ .در ایدن مدتن
تدامی کشورهای دو بلوک ،در آ مقطع تاریخی ،یر دشدن مشتبک دارن؛ و آ اسبم اسدت؛
ایددن اهدیتسددازی و بدداالببد اسددبم در مناسددبات بددینالدللددی میددا دو بلددوک یددر وجدده
ً
هویتبخشی نیز به هدباه دارد :اسبم مهمتبین دین در جها و کاملتبین دین اسدت؛ اددوال
یکی از ببسازیهای اجتدالی در جها ان؛یشه ایبانی این است کده در کدانو توجهدات قدبار
گیبد؛ نشانههای این ببسازی را میتدوا در بدزر جلدوهداد قومیدت آریدایی ،زبدا فارسدی،
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فبهنگ و تد؛ ایبانی دی؛ .از ممد؛رضا پهلوی تا ای؛وولو های انقب هده و هدده ایدبا و
هبچیزی که مببوط به آ است را در د؛ر جها قبار میدهند؛ .مطهدبی نیدز بباسدا هددین
ببسازی ،اسبم را دشدن مشتبک جها میدان؛ که فباتب از غب است .در این متو مسلدانا
و اسبم در ببابب غیبمسلدانا و ض؛اسبم قبار گبفته و دارای هویت متفاوتی میگبدد.
مطهبی دوری از اخب را ویژگی دی ب تد؛ م؛ر غب میدان؛ و بیا میکن؛:
رهایی بیقی؛ و شبط انسا از حاکدیت خ؛ا و خودفباموشی ،این پیام؛ را داشدت کده
غددب در جنایددت و خباثددت احسددا آزادی کندد؛ و در رسددی؛ بدده هدد؛فهای
توسمهطلبانهاش جز خدود را بده هدی ان دارد .در ایدن خدوا یرددا ،ندهتنهدا احدزا
دموکباتیر و م؛لی آزادی شبکت داشتن؛ ،بلکه سوسیالیستهدا و کدونیسدتهدا نیدز
پیشاپیش سبمایهدارا حبکت میکبدن؛ و هده در چیاوی سبمایههای ملتهای دربن؛
همداستا بودن؛ .اختبف تنها بب سب تقسیم ثبوتهای بادآورده بود .تناز در آ نبدود
که این ثبوتها از کیست؛ بلکه کشدکش بب سب آ بود که رژیم سبمایهداری آ هدا را
در اختیار ب یبد یا رژیم سوسیالیست (مطهبی.)734 ،7921 ،

بب این اسا  ،مطهبی در نق؛ رویکبد ض؛ دینی غب  ،کدونیسدم و کاپیتالیسدم را دو تیرده
یر قیچی مینام؛ و خدیبمایه ادلی تد؛ غب را مادیگبی و تجاوزطلبی میدان؛ کده زیدب

پبچم آزادی و م؛نیت خود را پنها کبده است .مطهبی در بازندایی خود از رویکبد ضد؛ دیدن
جاممه غببی در یر کنش متنی ،ممنای اخب و آزادی از دی؛گاه اسبم را ببجسته میندای؛ و
ممتق؛ است جها بهت؛ریک به این نتیجه میرس؛ که تودیههای اخبقدی کده اسدبم سدبلوحه
ببنامههای اجتدالی خود قدبارداده و هدوادارا تدد؛ غدب آ هدا را تدوحش و خدبف آزادی
میخوانن؛ ،چه نقش پباهدیتی در سبمت جاممه داشته و دارد.
مطهبی ممتق؛ است که بنیا ادیا الهی حقیقت بوده و ابزار رسدی؛ بده آ للدم و داندایی
است .حقیقتی که تدام ادیا بب آ تأکی؛ دارن؛ ،امبی ممنوی ،ببتب و مافو امور مادی و منافع
شخصی انسا است .در فبهنگ دینی در پاس به این پبسش که للم ببتدب اسدت یدا ثدبوت
پاس هدیشه للم بوده است« .اما بیکن که دی؛گاههدای فلسدفی او در حبکدت ددنمتی غدب
بسیار نقشآفبین و کارا بوده ،دانشی را مفی؛ و اساسی میپن؛اشدته کده قلددبو او را در طبیمدت
توسمه بخش؛ و ببای رفاه و آسایش انسا وسیله ببان یزان؛ .در نظام فکبی بیکن ،التبدار للدوم
نظبی ببابب است با توانایی آ ها بب تولی؛ کار و کدر به آسایش دنیوی انسا  .به دی ب سدخن،
دانشی که ببای انسا ق؛رت بیافبین؛ ،اسبار و رموز طبیمت را بندایان؛ و رفاه بهتبی فباهم کند؛
مق؛ است( ».رضوی.)72 ، 7937 ،
مطهبی سمی میکن؛ از روشی فلسفی و منطقی بنیا های ض؛دین جاممه غببی را بدیالتبدار
سازد .در هدین راستا ،وی در ببرسی و تملیل لقای؛ فبانسی بیکن ممتق؛ است که اگبچه بیکن
بشبیت را در راه کشف طبیمت و بهبهمن؛ی انسا از آ قبار داد و خ؛مت بزرگی در این زمینه بده
جها بشبیت کبد ولی با تنزی للم از جای اه مق؛ و واالی خود خسارت جببا ناپدذیبی را بده
ممبفت بشبیت وارد کبد .بیکن ،که للم را ببای ق؛رت و در خ؛مت ق؛رت میخواسدت ،للدم را
به اسارت ق؛رتمن؛ا درآورد و راه خود را به مسیب ماکیاوی و نیچه پیون؛ داد.
مطهبی مینویس؛:
اال چبخ دنیا بب این اسا میگبدد که للم ،بهطور کلی در خ؛مت قد؛رتهاسدت.
هی وقت در دنیا للم بهان؛ازه امبوز اسیب و در خ؛مت زورمن؛ا و ق؛رتمن؛ا نبدوده
است و للدای تباز اوی لالم ،اسیبتبین و زن؛انیتبین مبدم دنیا هستن؛ .لالمتبین فبد
مثب آقای اینشتن است ولی للم اینشتن در خد؛مت کیسدت در خد؛مت روزولدت؛
اینشتن نوکب آقای روزولت است و ندیتوان؛ نباش؛ (مطهبی.)313 ،7933 ،
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 .7نتیجهگیری

نظبیه پسااستمداری ،بهلنوا یر چارچو نظبی میا رشتهای ،الیهها و وجدوه مرفدویماند؛ه
گفتدا سیاسی مبتضی مطهبی را در نموه بازندایی از غب ببای ما آشکار میسدازد .در ایدن
مقاله ،از مفاهیم غیبیتسازی اسییواک و هویت آستانهای هومی بابا دد که دو شاخص مهدم در
چارچو نظبی پسااستمداری به شدار میرون؛ دد ببای واکاوی متو گفتدانی مطهبی استفاده
ش؛ تا چ ون ی بازندایی غب در قال تولی؛ و اشاله نظام گفتدانی از طبیم ساختن ممانی و
تصورات ذهنی تبیین شود .این بازندایی از طبیم زنجیبههای همارزی که مطهبی میا غدب ،
از یر سو ،و استمدار ،خبافهسازی ببای حفظ سلطه ،کاپیتالیسدم و کدونیسدم ،تجداوزطلبی،
خشونت و مادیگبایی ،از سوی دی ب ،ببقبار میکن؛ دورت میگیبد .منطم تفاوتسازی میا
غب با اسبم ،اخب  ،حم و مقاومت نیدز رویده دی دب ایدن بازنددایی اسدت کده بدهددورت
تصویبی از خود و دی بی میا غب و اسبم پ؛ی؛ار میشود .با این حای ،هویت آسدتانهای را
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میتوا در بهبهگیبی مطهبی از مفاهیم م؛ر مشاه؛ه کبد.
غیبیتسازی و دی بیسازی نظبیهپبدازا انقب و از آ جدله مطهبی میتوان؛ پید؛ایش
غب ستیزی در خبی انقب و پ از آ را توضدی دهد؛؛ چدبا کده ظهدور آ در بسدتب ایدن
آموزهها و ممناها دورت گبفت .اگبچه خیلی از پژوهش بانی که در با ریشههای ای؛وولوژی
انقب اسبمی به تمقیم پبداختهان؛ ،مطهبی را بهلنوا یکی از ادلیتدبین اید؛وولو هدای
انقب اسبمی ،ناق؛ ادلی غب ندیدانن؛ ،اما تملیل آ دسته از متو مطهبی که به ببرسدی
جنبههای مختلفی از جاممه و تد؛ غببی پبداخته بود ،نشا میده؛ که بنیادیتبین نقد؛ها و
البته لدیمتبین بازندایی از غب را در گفتدا مطهبی بای؛ سباغ گبفت .نقش فکبی و للددی
وی در بازتولی؛ مفاهیم و آموزههای م؛ر اسبمی چنین انتظاری را مقبوی میندایان؛ .مطهبی
که در پارادایم فکبی غب ستیزی و گفتدا بازگشت به خویشتن به ان؛یشهورزی میپبداخت،
سمی داشت از منظبی درو فبهن ی به مبارزه با غب گبایی روزافزو در جاممه ایباندی بدبود.
غب گبایی دنبایش؛ه توسط دولت پهلوی کده بدهتد؛ریک در الیدههدای دروندی اجتددا ایدبا
گستبش مییافت ،از یر سو ،و رویکبد منفمبنه ب؛نه روحانیت در قبای پ؛ید؛ههدای نوظهدور
غببی و م؛ر  ،از سوی دی ب ،مطهبی و ببخی روشنفکبا مذهبی را به تکاپو ان؛اخت تا از دیو
دلببانه غب  ،تصویب یر «دی بی» ناهدساز با فبهنگ بومی خود را اراوه دهن؛.
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