تکوین «دیگری» در میان دانشپژوهان روابط بینالملل
در ایران
حمیرا مشیرزاده 1حیدرعلی مسعودی
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چکیده
زیربنای تفکر بین المللی کشورها در حوزه روابط بینالملل ،نحوه نگاه به «دیگری» استت بعاتا
تفکر بینالمللی در ایران نیز رابطه نزدیکی با ادراکات از «دیگری» دارد این مقاله به این موضوع
میپردازد که دانشپژوهان روابط بینالملتل در ایتران وگونته استهااره را بتهعنتوان یتر رویته
تأثیرگذار زبانی ،برای صورتبندی مقوله «دیگری» به کتار متیگیرنتد ایتن مقالته بتا تکیته بتر
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وارووب تحلیلی و روش تحلیل اسهااری به بررسی سازههای اسهااری درباره مقوله «دیگتری»
تالش کرده اند تحقیقات نوینی را با هدف کشت

و بررستی مفتاهی و اراتارات استهااری در

قلمرو مهون دانشگاهی انجام دهند در این مقاله با الاام از روش تحلیل اسهااری جاکل ،مصادیق
مقوله «دیگری» به عنوان قلمرو مقصد از دل مهون برگزیده دانشگاهی روابط بینالملل استهررا
شده و مورد تحلیل قرار گرفهه اند مقاله نشان میدهد که اسهاارههای توزیت کننتدگی ،پزشتکی/
بدن ،بازی و موجودات غیرانسانی بیش از آنکه تالشی بترای اراهته توصتی

«دیگتری» باشتند،

نسعت «خود» را با «دیگری»ها در بستهر سیاستت بتینالملتل مشترم متیکننتد در مقابتل ،از
اسهاارههای نظامی ،دینی و روان شناخهی برای تولید مانای مستهقی دربتاره مصتادیق «دیگتری»
خص یانی آمریکا و اسراهیل اسهفاده میشود
واژگان کلیدی :اسهااره ،روابط بینالملل ،دیگری ،رویه زبانی ،هویت ،ایران

 4دانشیار روابط بینالملل ،دانشگاه تاران
 2اسهادیار پژوهشکده مطالاات منطقهای ،دانشگاه شاید باشهی
نویسده مسئول؛ h_masoudi@sbu.ac.ir
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در مهون دانشگاهی روابط بینالملل ایرانی میپردازد محققان روابط بینالملل در سال های اخیر

مقدمه
امروزه سازه های هویهی خود و دیگتری از اهمیتت روزافزونتی در تحقیقتات اجهمتاعی
برخوردار شدهاند بتر استاآ آمتار ،وکیتدههتای ثعتتشتده در پایگتاههتای ابالعتاتی
جاماهشناخهی و روانشناخهی  ،تاداد اسناد موجود اع از مقاالت ،کهابها ،فصول کهاب
و رسالههای دکهری که در عنوان یا واژگان کلیدی آنها واژه هویت موجود بوده است به
ترتیب به این صورتاند 4333 :سند در دهه  6231 ،4311ستند در دهته 44411 ،4371
سند در دهه  11667 ،4391سند در دهه  39399 ،4331سند در دهته ( 2111
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 )et. al. 2011: 2و  111323ستند از ستال ژانویته  2111تتا ژانویته

Vignoles

ProQuest ( 2147

 )2017بهبور خاص ،در روابط بینالملل نیز با روند فزاینده تحقیقاتی متواجای کته بته

س ی ا س ت ج ها ن ی

مقوله هویهی خود و دیگری از زوایای مرهلفی نگریسههاند ایور نیومن بر این نظر استت
که مطالاه ساخت هویهی خود /دیگری به محققان روابط بینالملتل کمتر متیکنتد کته
کنشگران را باهر بشناسند و نشان دهند که آنها وگونه تکوین مییابند ،وگونه ختود را

تکوین «دیگری» در میان دانشپژوهان روابط بینالملل در ایران

حفظ میکنند و در وه شرایطی به موفقیت دست مییابنتد دیتدگاه تأثیرگتذار ونتت در
مورد نقش عوامل هویهی در سیاست بینالملل ،برداشت دیوید کمعل از سیاست ختارجی
به مثابه تفکیر مرزبندی /سوژه ،نقد دردریان از یکپاروهانگتاری هویتت مل ی از بریتق
بیگانگی از دیگران ،توجه به هویتهتای آمیرهته در اندیشته پسااستهامارگرایی ،بحت
شاپیرو و آلکر پیرامون هویتهای مهحرک و مرزهای در حتال تیییتر ،راتور دیپلماستی
هویت و منطقهگرایی هویهی در بح های جدید منطقتهگرایتی همگتی نشتانگر توجته
روزافزون دانش روابط بینالملل به سازههای هویهی خود و دیگری است
ساخت خود و دیگری به خصوص نحوه نگاه به «دیگری» ،در حوزه اندیشه روابتط بتین
الملل ایرانی از جایگاه ما تاریری برخوردار است واکاوی مهون حماسی کاتن ایرانتی
مانند شاهنامه فردوسی نشان میدهد که تکتوین ستازههتای هتویهی ختود و دیگتری در
تاریخ ایران ،دارای ویژگیهای مهمایزکنندهای از سایر کشورها و جوام است؛ به گونهای
که بنیان تاریری هویت ایرانی اگروه بر اساآ نوعی هسهیشناسی معهنی بر خیتر و شتر
شکل میگیرد ،اما هویت ممدوح «خود» ایرانی آن قدر گشاده و فراخ فرض میشود کته
ناایها این اصول اخالقی و ارزشهای انسانی تاصبگریز هسهند که ماهیت هویت ایرانی

را در تمایز از «دیگری» یا «غیر» شکل میدهند تاریخ نوین ایران نیز بتا شتدت بیشتهری
تحت تأثیر سازههای هویهی خود و دیگری است بر این اساآ ،نحتوه تکتوین تتاریری
ساخت «دیگری» باد از صفویه را می توان به سه دوره کالن تقسی کترد :دوران صتفوی
که «دیگری» بر اساآ رویدادهای داخلی تکتوین متییابتد؛ دوران قاجتار و پالتوی کته
رویدادهای خارجی بر نتوع نگتاه بته «دیگتری» تأثیرگذارنتد و ناایهتا دوران جماتوری
اسالمی که ساخت «دیگری» تحت تأثیر توأمتان رویتدادهای داخلتی و ختارجی شتکل
میگیرد
با توجه به اهمیت مقوله «دیگری» در علوم اجهماعی مااصر و به بعت آن دانتش کنتونی
روابط بینالملل و همچنین با در نظرداشهن جایگاه ما و تأثیرگذار آن در تطور اندیشته
های تاریری ایران نسعت به محیط پیرامون خود  ،شایسهه است این مقوله بتا استهفاده از
ابزارهای تحلیلی نوآورانه و باره گیری از داده های خام جدید در دانش روابط بینالملل
واکاوی و خألهتای احهمتالی شناستایی متیشتوند؛ ستپت تحلیتل استهااری بته عنتوان
وارووب مفاومی مقاله شرح داده خواهد شد؛ پت از آن ،روش پژوهش و معهنی بر آن،
اسهاارههای مفاومی در مهون روابط بینالملل ایرانی شناسایی و تحلیل خواهند شد
 .1پیشینه پژوهش
دامنه بح

خود و دیگری را می توان در سطوح مرهلفتی از جملته تتاریری ،رستانهای،

سیاست خارجی و دانشگاهی پی گرفت در سطح مطالاات تاریری ،ادوارد ساید

( Said

 )1995تالش کرد سازه های کالن شتر و غترب را در بستهر روابتط استهاماری متورد
تحلیل و ارزیابی قرار دهد او نشان داد که شر وگونه در بسهر مطالاات شر شناستان
محققان غربی بهعنوان «دیگری فرودست» غرب برساخهه میشود در همین بسهر فکری،
توکلی برقی در کهاب تجدد بتومی و بازاندیشتی تتاریخ ( )4994ختود و دیگتری را در
روابط اروپاهیان و غیر اروپاهیان در قالب «بازآراییهتای آینتدهنگرانته دربتاره خویشتهن»
بررسی میکند که برخی به همسانسازی خویش با دیگری و برخی دیگر به ناهمستازی
دیگری منجر شد همین نویسنده در کهاب دیگر با عنوان نوسازی ایتران :شتر شناستی،
شر شناسی وارونه و تاریخنگتاری ( )Tavakoli-Targhi 2001بتر ایتن نظتر استت کته
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مورد بررسی بیشهر قرار گیرد در این راسها ،ابهدا آثتار موجتود مترتعط بتا ایتن موضتوع،
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روایت ایرانیان از زنان اروپایی نقش محوری در برستاخهن اروپتا بتهعنتوان یتر «دیگتر
فرهنگی» نزد ایرانیان بازی میکنتد حمیتد نستا ( )4934نیتز بتا رویکترد فرهنگتی در
مقالهای به بررسی ادوار تاریری شناخت دیگری در غرب و شر میپردازد تأکید او بتر
ویژگیهای مشهرک دیگرشناسی در شر و غرب است و از این منظر ،شناخت غترب از
شر را به واار دوره باسهانی ،ایمانی ،دانشبنیان و پسااسهاماری و دورههتای شتناخت
شر از غرب را به واار دوره باسهانی ،ایمانی ،آشفهگی و انفاالی تقسی میکند
در سطح رستانهای ،حمیترا مشتیرزاده و فابمته بارامتیپتور ( )4931بته بررستی نقتش
01

رسانه های آمریکایی در برساخهن ایران بهعنوان «دیگری دشمن» بر اساآ اسناداتی مانند
قانونگریز ،خشونتبلب و بنیادگرا و اسهاارههایی ماننتد محتور شترارت و ختط قرمتز

س ی ا س ت ج ها ن ی

پرداخههاند در سطح سیاست خارجی ،مجید ادیب زاده در کهابی با عنوان زبان ،گفهمان و
سیاست خارجی ( )4997به واکاوی تعارشناسانه شتیوههتای بازنمتایی تصتویر غترب در
البهالی جاان نمادین مهنها و گفهمانهای سیاست خارجی ایتران پرداخهته استت او بتا

تکوین «دیگری» در میان دانشپژوهان روابط بینالملل در ایران

بررسی این پیدایش ،تکوین و راور گفهمان سیاست خارجی جماتوری استالمی ایتران،
نشان داده است که تصاویر نامطلوب از غترب ،از موانت فرهنگتی در گفهگتوی ایتران و
غرب است و شناخهن این بنبستهای فرهنگی ،میتواند افقهای تازهای در نگترش بته
سیاست ختارجی ایتران بگشتاید .هنستن ( )Hansen 2011نیتز امنیهتیستازی را موجتد
دیگریسازی در سیاست خارجی بر معنای تمایزهای مفاتومی و فرهنگتی ماننتد بربتر و
شیطانی ،ضای

و ترسو ،ضد مقدآ ،تحت رل و تحقیرشده میداند تد هتاف (

Hopf

 )2002بر این نظر است که موجودیت هویت قدرت بزرگ بدون وجود هویهی دیگر بته
نام قدرت کوور بیماناست از نظر باار روملیلی ( )Rumelili 2004تمایزگذاری میتان
اتحادیه اروپا و اروپای شرقی و مرکزی بر اساآ تمایز مفاومی بین ختود و دیگتری بتر
اساآ مفاهیمی مانند دموکراسی و سرمایهداری /غیردموکراسی و غیرسرمایهداری ممکتن
است مشیرزاده و صلواتی (  )4932نیز در مقالهای به بررسی دیگری بنیتادگرا در استناد
امنیهی /راهعردی آمریکتا باتد از  44ستپهامعر پرداخهتهانتد آنهتا ضتمن مترور ادبیتات
پساساخهارگرایانه درباره خود و دیگری ،نشان دادهانتد کته ستاخت دیگتری بنیتادگرا در
سیاست خارجی آمریکا کامال منطعق با اسطورههای هتویهی آمریکاستت و متیتوانتد بته

حفتتظ هویتتت آمریکتتایی و تکتتوین رویتتههتتای گفهمتتانی و فراینتتدهای درونگتتذاری و
برونگذاری بر معنای هویت و مناف ملی آمریکا بی انجامتد یکتی از مات تترین وجتوه
سیاست خارجی ،تصاویر مهقابل خود و دیگری در روابتط میتان کشورهاستت بتهبتور
خاص ،در روابط ایران و آمریکا میتوان از نقش پررنگ سازههای هویهی خود و دیگری
سرن گفت در همین رابطه ،رضا سلیمانی ( )4993در رستاله دکهتری ختود ،خصیصته
نفیکنندگی آمریکا را بهعنوان «دیگری اصلی» در گفهمان سیاست خارجی ایتران در سته
دهه پت از انقالب اسالمی بررسی کرده است او نشان میدهد که «دیگتری»ای بته نتام
آمریکا وگونه در روند اناقادیافهگی گفهمان سیاست خارجی ایران وارد شتده و وگونته
در آن تثعیت شده است
در سطح معاح

دانشگاهی ،ساخت خود /دیگری نقش محتوری در تولیتد گتزارههتای

علمی روابط بینالملل بتازی متیکنتد ستیگانک

( )Tsygankof 2008از تمتایز دانتش

گفهمان های نظری کنونی در دانش روابط بینالملل عمدتا با اتکاء به فات غربتی از ایتن
ساخت هویهی و اساسا معهنی بر دوگانه خود فرادست غربی در مقابل دیگتری فرودستت
غیر غربی تکوین یافههاند لین هنسن در بررستی ختود دربتاره بازنمتایی جنتگ بوستنی
( )Hansen 2006( )4336-4332وگونگی تکوین خود غربی در مقابل دیگری بوسنیایی
را در گفهمانهای دانشگاهی روابط بینالملل شامل نوواق گرایی ،واق گرایتی کالستیر،
فمینیس و پساساخهارگرایی نشان داده است از جمله او بتا بررستی کهتابهتای رابترت
کاپالن ،جان مرشایمر و بری پوزن نشان میدهد که اگروته نمتیتتوان گفهمتان انزجتار
تاریری از بالکان را در ارتعاط مسهقی با اندیشه واق گرایی قرار داد ،اما متیتتوان نتوعی
دره تنیدگی مفاومی بین این گفهمان و خوانش آثار این

محققان یافت (Hansen 2006:

) 133همچنین هنسن با بررسی آثار فمینیسهی گوتمن نشان میدهد که جنتگ بوستنی را
میتوان بر اساآ گفهمانهای جنسیهی و تمایزهای بین خود (مترد) و دیگتری (زن) نیتز
تحلیل کرد

)(Hansen 2006: 160

رکسان دوتی نیز با بررسی آثار دانشگاهی رابرت جکسون و کارل رزبترگ دربتاره فات
دولت مداری در جاان سوم ،جفتت هتای دوگانته ختود (کشتورهای شتمال) و دیگتری
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روابط بینالملتل غربتی /غیرغربتی معهنتی بتر دیگتریهتای مهفتاوت سترن متیگویتد

00

(کشورهای جنوب) را به عنوان منطق پیشعرد بح

بیرون کشیده است از نظر جکستون

و رزبرگ دولتمداری در کشورهای جنتوب بتا دولتتمتداری «بانجتار» و «اصتیل» در
کشورهای شمال کامال مهفاوت است بنابراین به نظتر دوتتی ایتن نتوع از گفهمتانهتای
دانشگاهی غربی ،تالش میکنند تااری

و تقسی بندیهایی از مقوالت نظری اراهه کننتد

که رویههای امپریالیسهی غربی را تحکی

برشد )(Doty 2002: 147-151

خالهی که این مقاله در صتدد پتر کتردن آن استت ،بررستی ستاخت «دیگتری» در آثتار
دانشپژوهان روابط بین الملل در ایران است بنابراین سؤال مقاله این استت کته ستاخت
01

«دیگری» وگونه در گفهمانهای دانشگاهی روابط بینالملل در ایران صتورت متیگیترد
دلیل اهمیت گفهمانهای دانشگاهی روابط بینالملل در ایران ،تأثیرگتذاری و تأثیرپتذیری

س ی ا س ت ج ها ن ی

مهقابل گفهمانهای دانشگاهی و گفهمانهتای رستمی سیاستت ختارجی و گفهمتانهتای
رسانهای است مشارکت علمی دانشپژوهان روابط بینالملل در محافل تصتمی گیتری و
تصمی سازی سیاست خارجی و همینبور حضور رسانهای آنها بته ایتن ماناستت کته

تکوین «دیگری» در میان دانشپژوهان روابط بینالملل در ایران

امکان انهقال ادراکات آنها از مقوالت تایینکننده و ما کشور به سطح اجرایی و عملتی
وجود دارد و بنابراین ،جا دارد مورد بررسی قرار گیرند نحوه نگاه بته جاتان بیترون یتا
«دیگری» ،یکی از سرنوشتسازترین مقتوالت در تایتین جاتتگیتری کتالن کشتور در
محیط بینالمللی است دانشپژوهان روابط بتینالملتل بته دلیتل تستلط بته موضتوعات
مفاومی و نظری و نیز آگاهی از جایگاه کشورها در ماادالت قدرت بینالمللی ،میتوانند
نوعی مرجایت فکری در این زمینه داشهه باشند
در این مقاله از وارووب اسهااره برای بررسی فا دانتشپژوهتان روابتط بتینالملتل از
مقوله «دیگری» اسهفاده شده است اسهاارههتا نقتش مامتی در برستاخهن شتعاهتهتا و
تفاوت ها و در نهیجه شناخت ما از جاان پیرامون دارند و با انهقتال مانتا ،بته فات امتور
پیچیده کمر میکنند نقش اسهااره در روابط بینالملل به این علت پر رنگتر متیشتود
که سوژه شناسا ،تجربه ملموسی از موضوع شناسایی خود ندارد مصتادیق «دیگتری» در
روابط بین کشورها و جوام  ،از آن دست موضوعاتی در روابط بینالملل هسهند که جتز
از بریق نمادها و نشانههای اسهااری نمیتوان آنها را درک کرد بنابراین بترای بررستی
ساخت «دیگری» در میان دانشپژوهان روابط بتینالملتل در ایتران متیتتوان بته سترا

اسهاارههایی رفت که این مقوله را صورتبندی میکنند در این مقالته پتت از توضتیح
وارووب مفاومی ،به روش پژوهش اشاره خواهد شد سپت با اسهفاده از روش تحلیتل
اسهااری ،استهاارههتای مفاتومی در مهتون دانشتگاهی روابتط بتینالملتل در ایتران کته
بازنماییکننده مقوله «دیگری» هسهند مورد بررسی قرار خواهند گرفت
 .2چارچوب مفهومی :تحلیل استعاره
ریشه اسهااره یا  metaphorدر انگلیستی از واژه یونتانی  μεταφοράیتا  metaphoráبته
مانی انهقال 4مانی از یر قلمرو به قلمرو دیگر است؛ یانی اینکته مانتی از یتر قلمترو
شناخهه شده یا معداء 2به یر قلمرو ناشناخهه یا مقصد 9بازتابانده میشود و نوعی قیتاآ
پناان و نافهه را بین این دو قلمرو به وجتود متیآورد اولتین و قتدیمیتترین تحلیتل از
اسهااره مهالق به ارسطوست که اسهاارهها را قیاآهای ضمنی 1معهنتی بتر اصتول قیتاآ
میداند الکوف و جانسون ماهیت اسهااره را فا و تجربه یر ویز به زبان ویزی دیگتر
محققان به انواع مرهل

اسهااره اشاره کردهاند راینر هولسه ( )Hulsse 2006به سه نتوع
1

7

9

اسهااره خالقانته 6،مترده و مهاتارف ،ادواردز ( )Edwards 2011بته دو نتوع یتخزده و
خالقانه 3،الکوف و جانسون ( )Lakoff and Johansen 2003به سته نتوع جاتتمنتد،

41

هسهیشناخهی 44و ساخهاری 42و دروالک ( )Drulak 2006به سته نتوع رستوب کترده،

49

مهاارف 41و غیرمهاارف 46اشاره میکنند در یر تقسی بندی بتزرگتتر و در وتارووب
نگاه ادراکی ت شناخهی میتوان بین اسهاارههای مفاومی 41و اراارات اسهااری 47تفکیتر
1 . Transfer
2 . Source Domain
3 . Target Domain
4 . Implicit Comparisons
5 . Creative
6 . Dead
7 . Conventional
8 . Frozen
9. Novel
10. Orientational
11 . Ontological
12. Structural
13. Sedimented
14 . Conventional
15 . Non-Conventional
16 . Conceptual Metaphor
17 . Metaphorical Expressions
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میدانند ()Lakoff and Johnson 1980: 455

01

قایل شد اسهااره مفاومی ،نقشه هسهی شناسانه انهزاعی است که قلمرو مقصد را به معداء
پیوند میزند مثال «دولتها شترم هستهند» یتر استهااره مفاتومی استت در مقابتل،
اراارات اسهااری ،گزاره های خاصی هسهند که بتر یتر استهااره مفاتومی کل یتتر بنتا
شدهاند در حالیکه اسهااره هتای مفاتومی ،دو قلمترو را بته یکتدیگر مهصتل متیکنتد،
اراارات اسهااری ،عناصر مقوم این قلمروهای مفاومی را به هت مهصتل متیکنتد متثال
گزاره «فرانسه تصمی گرفت به جنگ برود» یا «آلمان مهحد ماست» هتر دو بتر استهااره
مفاومی «دولتها شرم هسهند» اسهوارند ( )Drulak 2006: 503-504معنای اصلی این
01

مقاله ،بررسی اسهاارههای مفاتومی ای استت کته قلمترو مقصتد یانتی «دیگتری» را بته
قلمروهای معدأ مهصل میکنند

س ی ا س ت ج ها ن ی

وریفه اسهااره فا پذیرکردن موضوعات انهزاعی از بریق ابزارهتای فیزیکتی و ملمتوآ
است نسعت به سایر حوزههای علوم اجهماعی ،موضوع عل روابط بتینالملتل از درجته
انهزاعی بیشهری برخوردار است وراکه بر خالف سیاست داخلی که نزدیکی بیشتهری بتا
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تجارب و رویههای روزمره مردم دارد ،روابط بینالملل از ابااد غیرملموآ ،تجربتهگریتز
و الیههای تودرتوی بیشهری برخوردار است زمانی که از دولت فراتتر متیرویت  ،نقتش
اسهااره در تکوین شناخت انسان از محیط بین المللی بیشتهر متیشتود؛ وراکته استهااره
بیشهر زمانی به کار میرود که تجارب ملموآ انسان از یر پدیده کمهتر باشتد بنتابراین
فا اولیه انسانها از محیط بینالمللی عمدتا معهنی بر شناخت اسهااری است
اسهاارهها نقش مامی در تکوین ساخت «دیگری» در عرصه روابط بینالملتل دارنتد بته
یر مانا وون انسان بیرون از دولت ،خودش را بیرون از ماانی ملموآ زندگی میبینتد،
پت برای مانادارکردن این جاان بیرون یا «دیگری» ،الجرم به اسهااره مهوسل میشود تتا
با کمر گرفهن از وارووب های جاافهاده و مالوم ذهنیت معهنی بتر دولتت ،پدیتدههتای
غریب و نامالوم بیرون از دولت را قابلفا کند بنابراین ذهنیت فرد /دولتت نستعت بته
دیگری /برون دولت ،ساخهه و پرداخهه رابطتههتای مانتاییای استت کته از حتوزههتای
اسهااری معدأ به شکل خاصی گزینش و به حوزه اسهااری مقصد یانتی دیگتری /بترون
منهقل میشوند برای مثال یکی از پرکاربردترین اسهاارهها برای مفاومبندی محتیطهتای
اجهماعی بدون دولت یانی محیط بین المللی ،اسهااره جنگل و گرگ است بر اساآ این

اسهااره ،سوژه «خود» با بارهگیری از مفاهی زندگی حیوانی ،رابطهای انسانزداییشتده و
خشونتبار با «دیگری» را سامان میدهد که نهیجه قاری آن بقای «خود» به هزینته فنتای
«دیگری» خواهد بود توجه محققان روابط بین الملل به نقش ماناساز اسهااره در ادبیات
سیاسی و بینالمللی سابقه وندانی ندارد و از نظر ریچارد لیهل تا همین وند ستال پتیش
محلی از اعراب نداشهه است (به نقتل از )Marks 2011: 1 :پیشتهر و بیشتهر از محققتان
روابط بینالملل ،نظریهپردازان اسهااره بودند که به کاربرد استهااره در ادبیتات سیاستی و
بین المللی اشاره کرده اند از جمله جور الکوف که معنای مفتاهی سیاستت ختارجی را
اسهااره «دولتها شرم هسهند» میداند ( )Lakoff 1992و همینبور ویلهون و الکوف
که اسهاارههای حاک بر رقابت آمریکا و شتوروی در بتول جنتگ سترد را معتارزه بتین
قارمان و قلدر یا بعابت پژشر برای بیمار و یا جنگ ویهنام را بازی بدون برد متیداننتد
()Chilton and Lakoff 2005: 47-48
اسهااره جلب شده است؛ از بررسی گفهمانهای اتحادیه اروپتا بتر استاآ استهاارههتای
خانه ،خانواده و راه ( )Hulsse 2006و نقتش استهاارههتای آپارتایتد ،دهکتده جاتانی و
امپرابوری آمریکا در جنگ عرا  )Mutimer 2008( 2119گرفهه تا نقتش استهاارههتای
درنده ،قوم بدوی ،بربر ،ماشین بیعقل ،مجرم ،مهاصب ،دشمن خدا ،ستیل ،جتزر و متد،
بادهای سرد ،باعون ،بال ،مار و گرگ در گفهمتان رهعتران آمریکتا در قعتال شتوروی در
بول جنگ سرد ( )Ivie 1997و نقش اسهااره پدر در فرایند دشمنستازی و دیگرستازی
در جریان جنگ سرد و پت از آن و جایگزینی تادید اسالمی به جتای تادیتد شتوروی
( )Steuter and Wills 2008جدای از تحقیقات تجربی که با تمرکز بر تحلیل استهااری
در روابط بینالملل انجام میگیرد ،خود دانش روابط بتینالملتل نیتز متیتوانتد موضتوع
تحلیلهای اسهااری قرار گیرد در سالهای اخیر ،قلمرو جدیدی از تحلیل های اسهااری
با تمرکز بر خود دانش روابط بینالملل گشوده شتده استت از جملته متارکت (

Marks

 )2011: 4در کهاب خود نشان میدهد که زبان مهاارف در دانش روابط بینالملل کنتونی
شدیدا اسهااری است و اسهااره ها نقش مامتی در تولیتد ایتن دانتش دارنتد از نظتر او
پارادای های غالب در روابط بینالملل که گرایشهای نظری محققان را هتدایت متیکنتد
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اما امروزه با ورخش زبانی در روابط بینالملل ،توجه محققان روابط بینالملل بته ستوی

01

معهنی بر تصویرستازیهتای استهااری 4هستهند کته گتزارههتا و احکتام نظتری را بترای
فرضیهسازی و پیشبینی مسایل بینالمللی در اخهیار میگذارند ونسان پولیو 2نیز کتاربرد
مفاهی اسهااری مانند سازه ،هنجار و هویت در رهیافت سازهانگاری را نشانه تسلط فات
اسهااری در روابط بینالملل میداند (بته نقتل از )Marks 2011: 4-5 :فترض وضتایت
بعیای در نظریات واق گرا که بر اساآ آن دولتها همانند حیواناتی در جنگتل زنتدگی
میکنند نیز از جمله این اسهاارههاست شاید اشاره هدلی بول به قیاآ داخلی ،نتارر بتر
همین برداشت اسهااری از جاماه بینالمللی آنارشیر باشد
01

9

 .2-1رابطه استعاره و دیگری
در نهیجه ،محققان روابط بین الملل در سال های اخیر تالش کردند تحقیقات نوینی را بتا

س ی ا س ت ج ها ن ی

هدف کش

و بررسی مفاهی و اراارات استهااری در قلمترو مهتون دانشتگاهی انجتام

دهند این پژوهشها میخواهند فرض عینیبودن گزارههای علمی را زیر ستؤال بعرنتد و
نقش تکوینی سازههای اسهااری در تولید گزارههتای نظتری و در نهیجته درهت تنیتدگی
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گفهمانهای علمی و سیاسی را نشان دهند این مقالته تتالش متیکنتد بترای اولتین بتار
ساخت «دیگری» در مهون روابط بین الملل در ایران را بر اساآ تحلیل اسهااری بررستی
کند بنابراین در ادامه باید دید که روش تحلیل اسهااری ویست و وگونه میتتوان آن را
برای بررسی مهون روابط بینالملل در ایران به کار گرفت
 .3روش پژوهش
در این مقاله از روش تحلیل اسهااری اسهفاده شده است اسهااره ععارت است از انهقال

1

مانی از یر قلمرو شناخهه شده یا معداء 6به یر قلمترو ناشتناخهه یتا مقصتد 1بتر ایتن
اساآ ،به زبان ساده ،تحلیل اسهااری به مانای تایین حوزه /حتوزههتای مقصتد ،یتافهن
حوزههای اسهااری معدأ و تحلیل و تفسیر ماانی منهقتل شتده از حتوزه معتدأ بته حتوزه
مقصد است محققان مرهلت  ،روشهتای مرهلفتی را بترای تحلیتل استهااری پیشتنااد

1 . Metaphorical Imagery
2 . Vincent Pouliot
 9ریچارد اشلی به این دیدگاه انهقادی هدلی بول اشاره کرده است ()Ashley 1995
4 . Transfer
5 . Source Domain
6 . Target Domain

کرده اند در این مقاله از روش ستادهستازیشتده جاکتل استهفاده شتده استت مراحتل
دوازدهگانه روش جاکل ععارتند از :انهراب حوزه گفهمانی مقصد ،جم آوری ابالعتات،
جسهجوی همه اراارات اسهااری مرتعط ،یافهن اراارات اسهااری مهاتارف ،دستههبنتدی
اراارات ،یافهن اسهاارههای مفاومی ،جستهجوی مجتدد اراتارات استهااری بتر استاآ
اسهااره های مفاومی یافهه شده ،تادیل اسهااره های مفاومی ،تحلیل اسهاارههای مفاتومی
بر اساآ اراارات اسهااری ،یافهن پیوند درونی اسهاارههای مفاومی ،یافهن اسهاارههتای
مفاومی رقیب در حوزه مقصد و تحلیل ویژگیهای برجسهه استهاارههتای مفاتومی (بته
نقل از ) Drulak 2008: 106-107
در این مقاله با الاام از روش دوازده مرحلهای جاکل ،مصادیق مقوله «دیگری» بته عنتوان
قلمرو مقصد در نظر گرفهه میشوند؛ سپت اراارات اسهااری دربتاره ایتن مصتادیق ،از
دل مهون برگزیده دانشگاهی روابط بینالملل اسهررا میشوند؛ این اراارات دسههبندی
اراارات بر اساآ اسهاارههای مفاومی اسهررا شده مجددا مورد بررسی و در صتورت
نیاز ،استهاارههتای مفاتومی متورد بتازبینی قترار متیگیرنتد در ناایتت ،پیونتد درونتی
اسهاارههای مفاومی و ویژگیهای مانایی آناا مورد تحلیل قرار میگیرنتد الزم بته ذکتر
است که کیفی بودن تحلیل ایجاب میکند که بدون توجه به تاتداد تکترار استهاارههتای
مفاومی ،تاداد هر وه بیشهری از حوزه هتای استهااری معتدأ استهررا شتوند و معنتای
تحلیل قرار گیرند؛ ورا که ممکتن استت برختی از استهااره هتای مفاتومی کت تکترار،
ماندگاری بیشهری در سپار گفهمانی جاماه روابط بینالملل ایران داشهه باشند
مهونی که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرند ،مهون دانشگاهی روابط بتینالملتل در
ایران هسهند منظور از این مهون ،آثار نوشهاری محققان روابط بینالملل در ایران است با
بررسی اولیه آرشیو مجالت ترصصی در پایگاه های ابالعاتی ،مشرم شد که میتتوان
مهون دانشگاهی روابط بین الملل ایرانی را شامل مقاالت ترصصی و عمومی ،کهتابهتا،
مصاحعهها و میزگردهایی دانست که درباره یا شامل مقوالتی است که بنا به دانش اولیه و
بررسی مقدماتی مؤل  ،به بور بالقوه می توان آناا را مرتعط بتا مقولته دیگتری دانستت
مقاالت ،مصاحعهها و میزگردهای ترصصی در پایگاه ابالعاتی نور و جااد دانشگاهی و
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میشوند و از درون این دسههبندیها ،اسهاارههای مفاومی استهررا متیشتوند؛ ستپت
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کهابها در وبسایت کهابرانه ملی جسهجو شد دامنه بررسی مهون دانشگاهی تتا جتایی
بوده است که بررسی مهون جدید ،در تطابق با وارووبهای اسهااری برگرفهته از مهتون
قعلی باشد و خللی بر آناا وارد نکند در ادامه با استهفاده از وتارووب مفاتومی و روش
پژوهش پیشگفهه ،به بررسی اسهاارههتای مفاتومی در مهتون ایرانتی روابتط بتینالملتل
میپردازی
 .4استعارههای مفهومی در متون ایرانی روابط بینالملل
تسلط زبان شاری و میراث سهرگ ادبی بر برش اعظمی از تکاپوهای فکری ایران باع
08

شده است که کاربرد اسهاارهها در زبان سیاستی و بتینالمللتی ایتران از اهمیتت بتاالیی
برخوردار شود واارراه جاان فرض کردن ایران ،سربانی دیدن اسراهیل ،جنگتل دیتدن

س ی ا س ت ج ها ن ی

خاورمیانه کنونی ،نرمش قارمانانه در مقابل آمریکا ،بازی شتطرن سیاستی بترای نجتات
برجام و دیوانه دانسهن ترامپ از جمله مشتاورترین استهاارههتای کتاربردی در ادبیتات
سیاسی امروز ایران است این نگاه اسهاارهای بته جاتان در میتان دانتشپژوهتان ایرانتی

تکوین «دیگری» در میان دانشپژوهان روابط بینالملل در ایران

روابط بینالملل نیز دیده میشود بررسی نقش اسهااره در نحوه صتورتبنتدی مقتوالت
برای دانشوران روابط بینالملل در ایران از این جات ضتروری استت کته بته متا کمتر
میکند بنیان های اسهااری فا آناا از مواجاه «خود» با «دیگری» در محیط بینالمللتی را
درک کنی در سطحی دیگر ،شاید بهوان گفتت فات نگتاههتای دانشتگاهی از دل مهتون
ایرانی روابط بین الملل ،گویای برش مامی از مؤلفههای فکری زیست بینالمللی انستان
ایرانی خواهد بود
منظور از مهون ایرانی روابط بینالملل ،تولیتدات نوشتهاری یتا گفهتاری استاتید برجستهه
ایرانی روابط بینالملل است که در قالب مقاله ،مصاحعه ،کهتاب یتا هتر نوشتهه دیگتر در
ایران منهشر شده است مطالاه مقدماتی این مهتون بتر استاآ روش استهقرایی ت قیاستی
انجام شد به این صورت که دانش اولیه محقق از مهون روابط بینالملل ،زمینه مراجاه به
بیفی از مهون را میسر کرد و بررسی اجمالی مهون نشتان داد کته کتاربرد استهاارههتا در
مهون ایرانی روابط بین الملل عمدتا نارر بتر وگتونگی تاامتل ستوژ «ختود» بتا محتیط
خارجی است تا توصیفی اسهااری از یر «دیگتری» ختاص دوم اینکته ،متوارد کتاربرد

اسهااره در گفهمان های دانشگاهی را میتوان ذیل مقولههای مترتعط بتا «دیگتری» یانتی
محیط خارجی ،آمریکا ،اسراهیل و اعراب تحلیل کرد که در ادامه به آناا پرداخهه

میشود .

استعارههای ناظر بر محیط خارجی :محیط ختارجی را متیتتوان در قالتب حتوزههتای
اسهااری توزی کنندگی ،پزشکی /بدن ،بازی و حیوانی جای داد در قلمرو توزی کنندگی،
توزی کننده ،رابط میان تولیدکننده و مصرفکننده است سی زاده از این حوزه استهااری
برای توصی

موقایت ایران در نسعت با محیط ختارجی استهفاده متیکنتد او موقایتت

راهعردی ایران را به میازهای خوشجا تشعیه میکند و

میگوید:

«ایران یر موقایت اسهراتژیر دارد و مثل یر میازهای میماند سر واارراه ولی
عصر ،حاال از این میازه سر واارراه ولیاصر اگر شما بهوانید خوب اسهفاده کنید
می توانید ه ورودی خوب داشهه باشید ه خروجی وون ه فروشنده به شما
نیاز دارد که باهرین بازار است و هت خریتدار راهتی باهتر از آنجتا نتدارد و متا
همین دیدگاه در جای دیگر در قالب اسهااره «تقسی بر » بیان میشود سی زاده ماهقد
استت «بنتده مستئله ایتران را هماننتد یتر تقستی بتر تفستیر متیکتن کته ورودی و
خروجی های زیادی دارد یانی ه ورودی از نظام به این سمت زیاد است و خروجی از
نظام» (سی زاده  )29 :4979به نظر سی زاده «کشور ما اسهراتژیر کشوری است کته
همانند تقسی بر و یا دسهگاه رله عمل میکند ونین کشوری ه دارای دریتافهیهتای
زیاد از نظام جاانی است و ه به لحاظ منزلت اسهراتژیر تحتوالتش بتر نظتام جاتانی
تأثیرگذار است» (سی زاده  )224 :4991باوند نیز ونین دیدگاهی دارد و میگویتد «متا
در واارراه برخوردهای مناف و مصتالح قتدرتهتای منطقتهای و جاتانی هستهی و بتا
بسیاری از مناف آناا برخورد پیدا میکنی از نظر سیاست خارجی تناا راه آن استت کته
ما سای کنی فااالنه و آگاهانه همسویی ایجاد کنی » (باوند)13 :4991-94 ،
در وهله اول به نظر می رسد کته در بتازی سته جانعته بتین تولیدکننتده ،توزیت کننتده و
مصرفکننده ،نوعی بازی پر سود برد ت برد بین آناا به وجود آمده است اما در پت ایتن
تاامل سهجانع راهرا سودآور ،یر رابطه سلسلهمراتعی پناان فرادسهی /فرودسهی وجتود
دارد؛ تولیدکننده در جایگاه فرادست ،توزی کننتده در جایگتاه میانته و مصترفکننتده در
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میتوانی از این موقایت شدیدا اسهفاده کنی » (سی زاده )26 :4977
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جایگاه فرودست قرار میگیرند وراکه آنچه در ناایت حاصل میشود ،فروش و مصترف
کاال یا خدمات با برند تولیدکننده است این تولیدکننده استت کته صتاحب فکتر ،ایتده،
قدرت تشریم نیازمندی و توان تولید باینه و با کیفیت است و دو بترف دیگتر ،فقتط
توزی کننده یا مصرفکننده اند آناا از خودشان ایده یا قدرت خالقهای ندارند به همتین
صورت ،در عرصه سیاست بین الملل ،اگر قرار باشد ایران نقتش «میتازه ختوشجتا» یتا
«تقسی بر » را بازی کند ،در جایگاه فرودسهی نسعت به کشورهای قدرتمند تولیدکننتده
و جایگاه فرادسهی نسعت به کشورهای ضتای
11

مصترفکننتده قترار متیگیترد در ایتن

صورتبندی اسهااری ،فرض بر این است که ایران صاحب فکر و ایدهای قابل عرضه در
عرصه بین المللی نیست و ناوار استت نقتش توزیت کننتده تولیتدات فکتری و سیاستی

س ی ا س ت ج ها ن ی

قدرتهای بزرگ مانند آمریکا را بازی کند این ساخهار بیشعاهت بته ستاخهار ستهگانته
مرکز ،شعهپیرامون و پیرامون در اندیشههای مارکسیسهی

نیست .

در حوزه پزشکی /بدن با واژگانی مانند ویروآ ،بدن ،واکسیناسیون ،مولکول و ارگانیس

تکوین «دیگری» در میان دانشپژوهان روابط بینالملل در ایران

زنده سروکار داری «خود» به مثابه بدنی بازنمایی میشود که تحت تأثیر عناصتر ماتاج
خارجی قرار میگیرد بنابراین« ،دیگری» در این بازنمایی ،به مثابه عناصر مررب بیرونتی
هسهند که میتوان از بریق مصونسازی و افزایش توان داخلی ،با آناا مقابله کترد بترای
مثال ،سری القل تأثیر محیط بینالمللی بر محیط داخلی را همانند ویروآهای مااج بته
بدن میداند و واکسیناسیون را توصیه میکند به نظر او «واکسیناسیون فرهنگی و درونتی
نیز دقیقا به همین منظور یانی قوام برشیدن به درون ،افزایش قوای درونی و آمادهسازی
داخلی برای مقابله با هجوم ختارجی توصتیه متیشتود» (ستری القلت  4974الت )29 :
نقیبزاده نیز واکسیناسیون فرهنگی در مقابل هجوم فرهنگی ،توصیه میکنتد :بته نظتر او
«ما فرصتهای خوبی را از دست دادی  ] [ ،یکی از این فرصتتهتا کارهتای فرهنگتی
بود؛ یانی در دورهای میتوانسهی فرهنگ ملی را در اذهتان عمتومی بنشتانی و آن را در
مقابل هجوم فرهنگی واکسیناسیون کنی » (نقیب زاده )4994
بر اساآ این دیدگاه« ،فرهنگ ملی» به مثابته عناصتر ذاتتی فرهنتگ یتر جاماته تلقتی
میشود که مورد «هجوم فرهنگی» از ناحیه بیرون از مرزهای ملی قرار گرفهه است پتت
باید فرهنگ درونی یا همان فرهنگ ملی را در مقابل این عناصر مررب« ،واکسینه» کترد

واکسیناسیون به مانای مصونسازی ارگانیس زنده در مقابتل عناصتر مرترب بیرونتی از
بریق تزریق عناصر ضای شده ترریعی به بدن است در تلقی مشتابه ،عستگرخانی نیتز
نحوه تأثیرگذاری عوامل بیرونی را وابسهه به «مولکولهای داخل کشور» میداند و ماهقد
است «اگر برواهی بگویی که جاانی شدن یر پدیده خوب یتا بتد استت ،بستهگی بته
مولکول های داخل کشور دارد یانی بافت اجهمتاعی متا اثتر مستهقیمی روی وگتونگی
مواجه شدن ما با پدیده جاانی شدن دارد» (عسگرخانی )214-211 :4994
اسهااره بازی به دو مانا به کار میرود 4 :کاربرد نمایشی  2کاربرد ورزشتی در کتاربرد
نمایشی که در نسعت با واژگانی مانند نقش و سناریو اسهفاده میشود ،فرض بر این است
که سیاست بینالملل همانند بازی وند بازیگر در قالب نقشهای از پتیشتایتینشتده در
قالب سناریوهاست در این کاربرد ،خود و دیگری ،بازیگرانی هسهند که باید نقش ختود
را در قالب سناریو اجرا کنند برای مثال سی زاده سیاست بینالمللتی را بته مثابته بتازی
میگوید (سی زاده  ،)467 :4971و «تصویر غلط از محتیط بتازی» را «موجتب خلتق و
اراه مفاهی نامناسب مناف ملی» میداند ( سی زاده  )299-292 :4971فرهنگ رجتایی
سیاست را همچون بازی که همه عوامل باید نقش مناسب خود را داشهه باشتند تاریت
میکند (رجایی )9 :4973
در مانای دوم از «بازی» ،سی زاده سیاست بینالملل را به مثابه مسابقه فوتعتال بازنمتایی
می کند که نهیجه آن بر حسب توان کشورها برای پیگیری مناف ملی رقت متیختورد نته
عدالت و دغدغه های اخالقی کشورها به نظر او «این بعیای است که کشور الت

بترای

منافاش هر تالشی را بکند سابقه است ،مثل اینکه در فوتعال ما بگوهی کته آیتا عادالنته
است ایهالیا هفت گل به ما بزند ،بیانصاف ها آخر ما مامان شما بودی  ،آمتده بتودی بته
شما گل بزنی » (سی زاده  )492 :4977در این اسهااره« ،دیگری» همانند رقیعی بازنمایی
میشود که باید برای بهدست آوردن مناف  ،با آن مسابقه داد و به رقابت پرداخت همتین
بازنمایی را میتوان در این بیان از اخوان زنجانی مشاهده کرد که ماهقد است «مسئله این
است که ما با جاانی شدن وه برخوردی داشهه باشی ؟ هر کسی تندتر پارو بزند و قایقی
باهر داشهه باشد راحهر و باهر زندگی میکند و سری تر پتیش متی رود» (اختوان :4973
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میداند و از «نقشهای مهناقض بازیگران» در بازی بینالمللی با سناریوهای نقشی سترن
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 )97-91در این اسهااره ،جاانی شدن به مثابته مستابقه همگتانی جوامت بترای داشتهن
زندگی باهر بازنمایی میشود «دیگری» در این بیان اسهااری ،همه جوام رقیعتی هستهند
که راهرا رقابت خود را از یر معدأ واحد شروع کردهاند و با تمام توان بته ستمت ختط
پایان در حرکت اند بنابراین مامهترین عنصتر در ایتن بازنمتایی استهااری از «دیگتری»،
مفاوم «رقابت»

است .

در حوزه اسهااری حیوانی (موجودات غیرانسانی) ،گوینده با اسهفاده از واژگان مهالق بته
زندگی حیوانی ،سای میکند تاامل بازیگران سیاست بینالمللی را به گونتهای بازنمتایی
11

کند که نهیجه حاصل از تااملشان ،به سادگی با ارجاع ذهن مرابتب بته منطتق زنتدگی
حیوانی ،قابل پیشبینی باشد برای مثال ،اخوان زنجتانی از دو استهااره فیتل و عنکعتوت

س ی ا س ت ج ها ن ی

برای توصی

جایگاه فرادست کشورهای بزرگ نسعت بته کشتورهای ضتای

استهفاده

میکند به نظر او
با توجه به پایان یافهن جنگ سرد [ ] قدرتاای بزرگ به منظور هدایت و تحتت

تکوین «دیگری» در میان دانشپژوهان روابط بینالملل در ایران

کنهتترل در آوردن سیاستتت بتتینالمللتتی بتتا یکتتدیگر همکتتاری متتینماینتتد یتتر
ضربالمثل آفریقایی میگوید« :زمانی که دو فیل با یکدیگر میجنگند ،آن علت
است که زیر پای آناا له میشود» اگر این امر بیتان کننتده ویژگتی جنتگ سترد
باشد ،میهوان این سؤال را مطرح کرد که در صورت همکاری دو فیل ،آیتا علت
ریشهکن نرواهد شد؟ (اخوان زنجانی )29 : 4913
در این بیان اسهااری ،تاامل قدرت های بزرگ با یکدیگر ،همانند جنگ فیلها با یکدیگر
بازنمایی میشود که دیگران را قربانی خود میکنتد در ایتن بازنمتایی ،رابطته فرادستت/
فرودست در قالب زندگی حیوانی شکل میگیرد اخوان زنجانی در جتای دیگتر ،محتیط
بینالمللی را به مثابه «تار عنکعوتی» بازنمایی میکند که کشورهای ضای

را احابه کرده

است و آناا وارهای جز کنار آمدن با آن ندارند به نظر او «کشورهایی که ضتای

ترنتد

در جریان جاان گرایی در تار عنکعوتی افهادند کته راه فرارشتان بته بریقتی ستازش بتا
عنکعوت است؛ یانی مهأسفانه راه واره دیگری ه ندارند» (اخوان زنجانی )211 :4991
استعارههای ناظر بر آمریکا :بازنمتاییهتای استهااری از آمریکتا را متیتتوان در قالتب
قلمروهای نظامی ،دینی و حیوان (موجودات غیرانسانی) /جنون مورد بررستی قترار داد

در قلمرو نظامی ،از واژگان مهالق به حوزه نظامی برای بازنمایی نسعت با آمریکا اسهفاده
میشود برای نمونه به نظر منتووار محمتدی « تتا زمتانی کته آحتاد جاماته جاتانی بتا
برخورداری از نفرت عمومی نسعت به آمریکا وجود دارند این نعرد بی امتان اولیته ادامته
خواهد داشت؛ حهی اگر یر قرن هت بتول بکشتد» (محمتدی  )416 :4994محمتدی
عرصه مناسعات جاانی را عرصه «معارزه» می داند و آن را بر استاآ واژگتان برگرفهته از
حوزههای جنگی مانند «نعرد بیامان»« ،نتابودی دشتمن مهقابتل» و «پایتان جنتگ» ادراک
میکند در یر برف این معارزه ،دولت آمریکا با ویژگیهایی مانند توساهبلعی و قدرت
نظامی و اقهصادی برتر قرار دارد و در برف دیگر ،آحاد جاماه جاانی کته ویژگتیهتای
ماینی به آناا نسعت داده نمیشود جز اینکه از آمریکا نفرت دارنتد محمتدی پتیشبینتی
میکند که نظام سیاسی آمریکا در پایان این نعرد بیامان ،دوار فروپاشی خواهد

شد.

در قلمرو دینی ،جاان به سه اردوگتاه کفتر محتارب یتا استهکعاری ،کفتر غیرمحتارب و
غیر اسالم در مقابل اسهکعار مینویسد « بتا جاتان کفتر بتی ضترر متی تتوان بتر استاآ
همزیسهی مسالمت آمیز رابطه ای برقرار کرد و حهی در مقابل کفار محارب با آناا پیونتد
دوسهی اسهوار ساخت بعق رهنمود امام خمینی (ره) ،به این مناستعت کته در روزگتاری
که همه جاان اسالم و برشی از جاان غیر اسالم دشمن مشهرکی دارند که همان اسهکعار
جاانی است ،باید با یکدیگر مهحد شده ،جعاه جاانی مسهضافان را در مقابل مستهکعران
به وجود آورند» (نقیب زاده « )49-42 :4974دیگری» در این بازنمایی استهااری ،همتان
اردوگاه اسهکعاری است که باید با اتحاد با اردوگاه کفر بیضرر با آن

مقابله کرد .

در قلمرو حیوانی /جنون ،از واژگان مهالق به دو قلمرو حیوانی و جنون در کنار یکدیگر
برای بازنمایی «دیگری» اسهفاده میشتود از جملته منتووار محمتدی جتور بتوش را
«هیوال و دیوانه» مینامد به نظر او «آقای جور بوش همه مقتررات و قتوانین و حقتو
بین الملل ساخهه و پرداخهه دست خود امریکایی ها را به کنار گذاشهه است و بته عنتوان
یر هیوال و دیوانهای که زنجیرها را پاره کرده است ،فقط و فقط به دنعال ستلطه هروته
بیش تر بر دنیاست» (محمدی 4994ب) محمدرحی عیوضی نیز با اشتاره بته پیتام امتام
خمینی باد از قط رابطه آمریکا با ایران ،آمریکا را «غول دیوانه» متینامنتد بته تاعیتر او
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اسالمی تقسی شده است از جمله نقیب زاده درباره لزوم اتحاد بین جاان اسالم و جاان
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«عصعانیت این غول دیوانه ،قدرت تاقل و محاسعهگری را از او سهاند و او را از سنجش
هزینه و فایده در برنامههایش در قعال ایران عاجز نمود» (عیوضی )96 :4994
استعارههای ناظر بر اسرائیل :اسراهیل در گفهمانهای روابط بینالملل ایرانتی بتر استاآ
دو حوزه اسهااری بازنمایی حوزه جرمشناخهی و بدن /پزشکی میشود باوند بتا کتاربرد
اسهااره جرمشناخهی ،از «واقوکشیهای استراییل» (باونتد  )4994و ختانی و صتادقی از
«جنایات اسراهیل» (خانی و صادقی  )69 :4932سرن متیگوینتد در همتین وتارووب،
برخی دیگر از محققان ایرانی ،یکی از راهعردهای اصلی اسراهیل بر ضد برنامه هستهه ای
11

ایران را «اقدام های خرابکارانه و مرفیانه» برای «ایجاد اخهالل در برنامه هسهه ای ایتران»
می دانند (مجیدی و ثمودی پیله رود  )4939در این تلقی ،اسراهیل نه عضتوی عتادی از

س ی ا س ت ج ها ن ی

نظام بینالملل بلکه عضوی مجرم و بتیصتالحیت بترای پتذیرش تااتدات بتینالمللتی
بازنمایی میشود که باید تحت پیگیرد قتانونی قترار گیترد و نمتیتوانتد زیستت عتادی
بینالمللی داشهه باشد این فا جرم محور از اسراهیل ،نسعت وثیقی با تلقی عدالت محور

تکوین «دیگری» در میان دانشپژوهان روابط بینالملل در ایران

از اسراهیل دارد؛ ورا که بیشهر نرعگان ایرانی ،عدالت را «میزان و محکتی بترای افتزایش
اعهعار نهیجهگیریهای خود در ارتعاط با رژی صاونیسهی» قترار دادهانتد (آهتویی :4999
)21
همچنین نقیبزاده نیز با کاربرد استهااره بتدن /پزشتکی ،استراهیل را بته مثابته «غتده«ای
بازنمایی میکند که باقی خواهد مانتد بته نظتر او «استراهیل مشتکالتش را

فقتط بتا

فلسطینیااست که نمی تواند حل کند؛ این غده باقی خواهد ماند» (نقیبزاده )91 :4979
در این حوزه اسهااری ،تثعیت مانا از بریق جفت دوگانه جست ستال منطقته /غتده بته
عنوان عامل مریضی صورت می گیرد در این تصویر اسهااری« ،خود» یانتی کشتورهای
مسلمان منطقه ،واجد جسمانیهی سال فرض میشتوند کته از زمتان شتکلگیتری رژیت
اسراهیل به باد ،سالمت خود را به خابر پیدایش غتده ستربانی استراهیل از دستت داده
است بر این اساآ ،غده سربانی اسراهیل عامل اصلی مشکالت و نابسامانیهای منطقته
خاورمیانه دانسهه میشود و همانند سلولهای سربانی میتواند در تمام اجزاء این کالعتد
نفوذ کرده و در آناا ریشه بدواند در این تصویر« ،خود» باید سریاا بترای درمتان جست

سربانی اش اقدام کند و نهیجه این اقدام ویزی نیست جز مداخله برای نابودی کنشگرانه
اسراهیل
استعارههای ناظر بر اعراب :اعراب را می تتوان در قالتب قلمروهتای استهااری جنتون،
بعیای ،تاریری و دستنشاندگی متورد بررستی قترار داد :در قلمترو جنتون ،از «جنتگ
جنونآمیز» صدام حسین بر علیه ایران (مقهدر  )219-1 :4911سرن گفهته متیشتود در
این اسهااره ،رژی عرا و در رأآ آن شرم صدام حسین به عنوان افترادی مجنتون و
دیوانه بازنمایی میشوند که بدور از محاسعات دقیق نظامی و سیاسی به جنتگ بتا ایتران
آمدهاند.

بر اساآ بازنمایی در این حوزه اسهااری بعیای ،کشورهای عربی به مثابه «بیایتان»هتایی
تلقی میشوند که هیچ شرمی در آناا اثر نرواهد کرد به نظر نقیبزاده «تجاوز عرا بته
خاک ایران و همکاری اغلتب دولهاتای غربتی [عربتی] بتا عترا از همتان لحظته اول
گندیده بودند نرواهد رویید» (نقیبزاده  )94 :4971در این بازنمایی اسهااری« ،دیگری»
در موقایت فرودست نسعت به «خود» قرار میگیترد؛ وراکته همچتون بیابتانی بازنمتایی
میشود که در هیچ محصولی در آن نمیروید این اسهااره در پیوند با اسهاارههای مشابه
در گفهارهای عامیانه ایرانیان درباره اعراب ،مانند عرب سوسمارخور و بیابانگرد مانتادار
میشود.

در حوزه اسهااری تاریری ،از زمینههای تاریری برای بازنمایی اعراب اسهفاده متیشتود
به این بیان دقت کنید «دشنههای زهرآلودی که از قضا بر گرده یوس

ایران فرو میآمتد،

کینه و خدع دیرین این برادر نمایان را آشکار میکرد [ ] سازش اعراب و اسراهیل نیتز
خنجری بود که به ناجوانمردی بر ایران فرو میآمد» (نقیتبزاده  )94 :4971گوینتده در
این اسهااره مفاومی ،روابط ایران و اعراب را همانند برادران یوس
در حق یوس

بازنمایی میکند کته

خیانت و نابرادری کردند و او را در واه انداخهند داستهان یوست

نمتاد

ناروایی و ناراسهی دوسهان و نزدیکانی است که از پشت به انسان خیانتت متیکننتد بتر
اساآ این اسهااره ،رژی های عربی ،همچون برادارانی بازنمایی میشوند که نمیتوان بته
برادری آناا امید داشت و ممکن است مجددا در حق ایران ناجوانمردی

کنند.
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مشرم ساخت که هیچ شرمی در بیاباناای عرب که ختود نیتز دوتار نفتاقی متزمن و
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در قلمرو دست نشاندگی ،اعراب به خصوص عربسهان نته دارای موجتودیهی مستهقل و
قاه به ذات بلکه وابسهه به غرب و آمریکا به خصوص در نحوه نگاه به ایران تلقتی متی
شود از جمله در پرونده هسهه ای ،گفهه می شود که «عربسهان برش عمده رویکردهتای
خود در خصوص ایران را با نگاه مقامات آمریکایی دنعال متی کنتد» (ملتر محمتدی و
مدنی  )71 :4932همچنین این دیدگاه تأکید دارد که «عربسهان که سیاست هایش بیشتهر
از ایاالت مهحده مهأثر است ،در واق نهوانسهه نگاه مسهقلی به فاالیت هتای اتمتی ایتران
بیندازد و بیشهر از عینر غرب این فاالیت ها را رصد می نماید» (ملر محمدی و مدنی
11

 )71 :4932در این تلقی ،عربسهان به عنوان محور دنیتای عترب ،در وتارووب مفاتوم
کلیتر «غرب» جای میگیرد و به همین دلیل ،با واژگانی مانند «دست نشانده» و «دنعالته»

س ی ا س ت ج ها ن ی

غرب از آن یاد میشود
نتیجهگیری
وگونگی بازنمایی از «دیگری» یا جاان خار از «خود» ،نقش مامتی در ستاخهن تفکتر

تکوین «دیگری» در میان دانشپژوهان روابط بینالملل در ایران

بینالمللی یر کشور دارد اساسا میتوان روابط بینالملل را به مانای شناخت «ختود» از
«دیگری» در عرصه فراملی تاری

کترد در مهتون علمتی روابتط بتینالملتل در ایتران،

میتوان اسهاارههایی یافت که مانا را از حوزههای بیرون از سیاست وام متیگیرنتد و آن
را برای صورتبندی مفاهی در حوزه روابط بینالملل بته کتار متیبرنتد تحلیتل مهتون
دانشگاهی روابط بینالملل ایرانی نشان میدهد که عمده اسهاارههای به کار رفهه در ایتن
مهون ،به دنعال مفاومبندی محیط خارجی هسهند تتا بازنمتایی مستهقی از «دیگتری» بته
ععارت دیگر ،این اسهاارهها ،از ارجاع مسهقی بته مقولتهای ختاص بته مثابته «دیگتری»
میگریزند و تمایلی به تایین دقیق مصادیق «دیگری» ندارنتد در واقت  ،در کنتار کتاربرد
برخی استهاارههتا بترای بازنمتایی «دیگتری ختاص» متثال آمریکتا ،استراهیل و اعتراب،
اسهااره های مهاددی وجود دارند که «محیط خارجی» را بته عنتوان «دیگتری» بازنمتایی
میکننتد استهاارههتای توزیت کننتدگی ،پزشتکی /بتدن ،بتازی و حیتوانی اصتلیتترین
اسهااره هایی که برای توصی

نسعت ایران با محیط خارجی اسهفاده میشوند اشتاره بته

«واارراهی بودن»« ،میازه خوش جا بودن» و «همانند تقسی بر بتودن» بترای توصتی
موقایت ممهاز جیرافیایی ایران در جاان ،مصادیقی از کاربرد اسهاارههای توزی کننتدگی

است که بر اساآ آن ،ایران در موقایت فرادست نستعت بته مصترفکننتده و فرودستت
نسعت به تولیدکننده قدرت در عرصه بینالمللی قرار دارد در اسهاارههای پزشکی /بتدن
از واژگانی مانند ویروآ ،بدن ،واکسیناسیون و مولکول برای توصی

نحوه تأثیرگتذاری

محیط بین المللی بر محیط داخلتی استهفاده شتده استت دانتشپژوهتان ایرانتی روابتط
بین الملل از اسهااره بازی به دو مانای نمایش و ورزش برای بازنمتایی محتیط ختارجی
اسهفاده کرده اند؛ از جمله اینکه ایران دارای نقشتی محتوری در ستناریوهای بتینالمللتی
است یا اینکه سیاست بینالملل به مثابه بازی فوتعال است که هر کت بر اساآ توان ملی
خود میتواند منافاش را تأمین کند همچنین از اسهاارههای حیوانی مانند جنگ فیتلهتا
برای بازنمایی تاامل قدرتهای بزرگ اسهفاده شده است
دانشپژوهان ایرانی روابط بینالملل عالوه بر بازنمایی کالن از محتیط ختارجی بتهمثابته
«دیگتتتری» ،آمریکتتتا ،استتتراهیل و اعتتتراب را نیتتتز بتتتا استتتهفاده از استتتهاارههتتتای
بازنمایی میکنند اشاره به «نعرد بیامان» با آمریکا ،مقابله با «اردوگتاه استهکعاری» غترب،
همانندانگاری آمریکا با «هیوال» و «غول دیوانه» ،سرن از «واقوکشی» استراهیل و «غتده»
دانسهن آن و همینبور توصی

سرزمینهای عربی بهمثابه «بیابانهتای شتر ناپتذیر» از

جمله تاابیر اسهااری درباره «دیگری» در مهون ایرانی روابط بینالملتل هستهند بنتابراین
نقطه کانونی اسهاارههای دانشگاهی ،بازنمایی رابطه «ختود» یانتی ایتران و «دیگتری»هتا
است و نه صرفا بازنمایی «دیگری» به ععارت دیگتر ،بستیاری از دانتشپژوهتان روابتط
بینالملل در ایران ضمن توصی

اسهااری از «دیگری» و مصتادیق آن ،از استهاارههتایی

اسهفاده می کنند که فراتر از بازنمایی صرف «دیگری» ،نارر بتر تایتین جایگتاه ایتران در
عرصه بینالمللی هسهند
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علوم سیاسی ،روابط بینالملل و تاریخ مااصر» ،فصلنامه یاد ،دوره  ،49شماره  ،4صم 49 – 71
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19

دیدگاه انسان باورانه ایرانی در سیاست خارجی روابط خارجی 441–73 :2 9
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نسا  ،ح « 4934ادوار تاریری شناخت «دیگری» در غرب و شتر بتا تاکیتد بتر نگتاه محققتان مااصتر»
فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی ،سال سوم ،شماره دوازده  ،تابسهان ،صم 491-416
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