فصلنامة علمي  -پژوهشي زبانپژوهی دانشگاه الزهرا

(س)

سال نهم ،شمارة  ،22بهار 1396

غیریتسازی در گفتمان سیاست خارجی
محمدرضا پهلوی
هما اسدی

1

2

فرهاد ساسانی

3

تاریخ دریافت91/9/10:
تاریخ تصویب93/1/23 :

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی یررییتسیای و گویویو باییییای «خیود» و

«دیور » و هیچنرن سیایواار برستی هسیای و حاییرهرایی در فت ییا
ییاا اییرا در فا یل بیرن سیا هیا

سراست خارس محیدرضا پهلیو

 1320تا  1356م پرداید .در این پژوهش ای ابزارها تحلرل واژفیای در

یبا یناس یقشفرا سرت ی برا تعررن هویتها «خود» و «دیور »
در فت یا سراست خارس یاا اس تادا یدا است .پرکیر میورد بررسی

تیام م ن ها مربوط به سخنا یاا دربار سراست خارس ط سا ها

 1320تا  1356اسیت ایه در قالیب ا یاب بیا انیوا «مجیوایه ت لرتیا،
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یطقها پرامها مصاحبهها و برایا ،اال حضر ،هیایو محیدرضا پهلو

آریامهر یاهنشاا ایرا » در یایدا سلد من شر یدا است .ی ایج یشا م دهد

قطییببنیید هییوی در فت یییا محیدرضییا پهلییو دوفایییه یرتییت بلکییه
پروس ار است با قطبها مرای

خود و دیور  :آمریکا سیایما ملیل

م حد و ملتها سها هویتهیا ثابیت خیود در ایین پروسی ارید در

حیال ایه محیید مصیدج سییا ابدالنا یر ایویرتی حیزو تییودا و
اس عیار (بدو ایارا به یام اشور خا

) هوییتهیا ثابیت دیویر بیه

ییار م روید .یورو و اسیرایرل یریز قطیبهیا برنیابرن ایین پروسی ار را
تشییکرل می دهنیید .هیچنییرن ی ییایج یشییا می دهید فعییا سییای واژاهییا و

ابار،ها بیه فوییها

یور ،می فریرد ایه یک یههیا مببیت خیود و

یک هها ِ منت ِ دیور برست ه و یک هها منت ِ خود و یک هها مببیت
دیور به حایره رایدا م یود.

واژههای کلیدی :فت یا محیدرضا پهلو
یرریتسای

 .1مقدمه

خود دیور

سراسیت خیارس اییرا

انشورا ِ فت یا ها سراس هیوارا معرارهای را برا توسعه و فتی ر

روابیخ خیود بیا

سایر انشورا مدیظر قرار م دهند و در گارگوو ساخ ارها ایدیولوژیک خود حرایت
م انند .فت یا ها ا و محور خود را به یور ،ییک مجیوایه و بیر اسیاس باورهیا
تعریفیدا در یک گارگوو ساخ اربند م انند .هرفیاا فت ییای اقیدام بیه تخرییب و
واسای یشایهها فت یای اند و ساخ ارها ایدیولوژیک آ را به گالش بکشد ای داییر
خود طرد و به دایر دیور رایدا م یود .در این هنوام یزاعها برن فت ییا هیا منجیر
به ایجاد بایییای هیا م تیاو ،ای روییدادها یکتیا در سهیا می ییود .در ایین راسی ا
انشییورا متییاهر دلخییواا را برستی ه سلییوا می دهنیید و متییاهر یرردلخییواا را بییه حایییره
م رایند .پس ای خاو واژاها با توسه به اارارد ایدیولوژیکشا در سایواار برست هسیای
و حایرهرای اهیرت بترار دارد .بر این اساس یبیا مجیوایها ای فزینیههیا را بیه یور،
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یک بت پرشنهاد در اخ رار انشیور قیرار می دهید و انشیورا بیا توسیه بیه هیوی

ایه

فت یا ها برا آیها بایتعریف م انند به فزینش واژاها م پردایید.
سلطای ( )112:1384مع قد است قرارفرف ن پدیداها در قالب دوفای «ما» و «ییا» و ییا
«خود» و «دیور » در هر فت یای بهایک سایواارهای

ور ،می پیییرد .یکی ای ایین

سایواارها برست هسای و حایرهرای است .هویت ای طریق یرریتسای و یررییتهیا یریز
بهایک برست هسیای و حاییرهرایی ییکل می فرریید .سیلطای ( )113 :1384می فویید
«برست هسای و حایرهرای سایواار است اه به واسیط آ فت ییا هیا سیع می اننید
یقط قو« ،خود» را برست ه سایید و یقاط ضعف خود را به حایره ببریید و بیراکس یقیاط
قو« ،یرر» یا دیین را به حایره ببرید و یقاط ضعف او را برستی ه اننید» .سیلطای (:1384
 )112مع قد است بهایک هیرن سایواارِ برست هسای و حایرهرای است اه قدر ،پیسِ
یک فت یا با ت ثررفیار بر ذهن سوژاها بااث اسیاع م یود و در واقع میدلو خا ی
را به دا مراز فت یا م گتباید و آ را هژمویرک م اند و ه یما سع می انید بیا
واسای دا مراز فت یا رقرب مدلولش را ای دا سدا اند و هژموی آ را بشکند.
در یمرن سراست خارس محیدرضا پهلو

برش ر مطالعیا ،تیاریخ و ای یر فت ییای

ور ،فرف ه است .روحاهلل رمضیای ( )1975در ا یاو خیود بیا انیوا سراسیت خیارس

ایرا  :بررس سراست خارس در سوامع در حا توسعه به بررسی سراسیت خیارس اییرا

ط سا ها  1941تا  1352-1320[ 1973خ] م پرداید .رمضای اسی راتژ هیا سراسیت
خارس ایرا در این دورا را به گهار دورا تقتر می انید و ای آیهیا بیا انیوا اسی راتژ

یرییرو سییوم 1مواییی منتی

2

یاسرویالرتی مببییت 3و سراسییت متی قل ملی  4یییاد می انیید.

ابدالرضا (هوینگ) مهدو ( )1386در ا او خیود بیا انیوا سراسیت خیارس اییرا در

دورا پهلو به تشریح رویدادها مه ای اودتا سوم استند  1299و بیه قیدر ،رسیرد

رضاخا تا ایقیبو اسیبم  1357می پیرداید .مهیدو سراسیت خیارس اییرا در دورا
پهلو دوم و پس ای سنگ سهای دوم را به این یور ،تقتیر بنید می انید :سیا هیا
1

third-power strategy
negative equilibrium
3
positive nationalism
4
independent national policy
2
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سنییگ سییرد در فا ییل  1324تییا  1330سراسییت مواییی منتی در فا ییل  1330تییا 1332
وابت و به بلوک یرو در فا ل  1332تا  1342سا ها تنشیدایی در فا یل  1342تیا
1351و ژایدارم منطقه در فا ل  1351تا  .1357ای سیله آثار دیور اه با رویکرد تاریخ

به این موضوع پرداخ هایید می تیوا بیه ریچیارد هیرمن )1990( 1میارک فاییوروسیک

2

( )1990و یرک اد  )2003( 3ایارا ارد.

یبا فت یا و سراست خارس دیالک رک بایییای ای یرو در سهیا یییادین ایرایی

یوی مجرد ادیبیادا ( )1387انوا تنها اثر فت یای در بیاو ایین موضیوع اسیت ایه در
حوی مطالعا ،فرهنو و با یواا به یبیا بیهانیوا امیر سراسی

ای طرییق تباریناسی بیه

یرواها بایییای تصویر یرو در سها ییادین م نها و فت یا ها ایرای یر قیر اخریر
م پرداید .در این یوی ار با بررس فت یا پتااس عیار پهلیو و فت ییا هیا اس ییاا
ضدقدر ،در سا ها  1332تا  1356و افق دید این یظ ها فت یای در یور

به ییرو

یشا دادا یدا است اه گوویه ای دیالک رک و ایقبو برن این دو یظی فت ییای

فت ییا

ایقبو اسبم تکوین یاف ه و به ظهور فت یا سراسیت خیارس سیهیور اسیبم منجیر
یدا است .به برا ادیبیادا در این فرایند دیالک رک

فت یا قدر ،پهلو بهمنزلی ییک

تز و فت یا ها اس یاا ضدقدر ،بهمنزل یک آی تز ایل ارداایید و ا یطکاک بیرن
این تز و آی

تز به ایقبو اسبم خ یدا است.

 .2غیریتسازی
یرریتسای متهوم است اه با ایجاد یک فضا دوقطب بیرن «خیود» و «دیویر » تییایز
م فیارد .باخ رن 4ابم را خنب در یظر یی فررد بلکه بر این باور است اه ابم هر فرد

در ارن منحصربهفرد بود و دای ن ویژفی هیا «خیود» ایبایی ه ای آواهیا «دیویر » یریز

هتت .دایو )57 :1991( 5به یقل ای باخ رن م یویتد« :من هنوام ای خودم آفاا می ییوم و

تنها هنوام خودم م یوم اه خودم را برا دیور

به واسط دیور و با ایک دیور

1

Ricahrd Herrmann
Mark Gasiorowski
3
Nikki Keddie
4
Bakhtin
5
Danow
2
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آیکار سایم» .در واقع باخ رن «خود» را یک پدید یاتیام م داید اه افرگه وسود آ الیم

است اما ااف یرتت و برا ااملید یریای بیه وسیاطت «دیویر » دارد .بیاخ رن بیه یبیا

بهانوا پدیداا اس یاا م یویرد و الیوم ایتیای را در ییوع خا ی ای فت ویو خب یه

م اند .بنا بر فت تودوروف )90 :1377( 1باخ رن به حد به خصو رت فت وومند  2و
وسود «دیور » در یبا مع قد است اه ح

بهراح

تکفوی  3را ه دارا ییوا یریت

فت ووی م داید .به یظر او ینویدا هیرشه حاضر و موسیود اسیت و ییا تصیویر مبیال و

خرال است ای یک مخاطب .تودوروف ( )125 :1377در ادامیه می افزایید فت یه 4در تییام
متررهای اه به موضوع آ خ م ییود بیه فت ی «دیویر » برخیورد می انید و ای وارد

ید به اییل م قابیل و یییدا و حیاد بیا آ فرییز ییی یابید .هالکویتیت)130 :1990( 5

م فوید «خود» (درکانندا) و «دیور » (درک یویدا)ای یظرباخ رندو پدید مجزاایهیدیور

یرت ند بلکه بهانوا «روابخ برن دو ه پایه» هر ادام در سهت تیایز دیور ایل م انند.
ادوارد سعرد 6یظریهپردای ادب و یک ای بنرا فیارا یظری پتااس عیار

بر ایین بیاور

است اه یرجیناس دایش مورد یرای یرب ها برا تیداوم و حتیا امیریالرتی و اسی عیار و
ابزار اس رب آیها در اشورها مت عیرایشرن خود بودا است .آیهیا بیه ییرج بیهمبابی ابیژ

دایش م یوریت ند و در آثار خود بهویژا در قر  19یرج و سها اسبم را بهمباب «دیویر»

بایییود م اردید .آیها خود یرب را در محور یرک و خوب قرار م دادید و دیور را در
محور یرار ،و بد  .سعرد ( )24 :1978م فوید یرجیناس گرز سز هیا گریز ایه

دیرس ه  7م یامد یرتت :پندار سیع اه «ما» اروپایرا را در مقابل «آیها» یرراروپیای
باییناسای م اند .در واقع سعرد مع قد است اروپایرا با ایجاد هژموی فرهنوی

خودبرتربرن ِ خود را یتبت به یرراروپایرا فت ر

داریو

دییدفاا

می دهنید .فیابرن )85 :1983( 8یکی ای
Todorov
dialogism

1
2

اریی در ترسی ا او تودوروف ای ابار« ،منطق فت ویوی » اسی تادا ایردا اسیت امیا در اینجیا ا یطبح

فت وومند به پررو ای ساسای ( )1389ترسرح دادا یدا است.

3

monologue
utterance
5
Holquist
6
Edward Said
7
Denis Hay
8
Fabian
4
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ابزارها ایجاد «دیور » در می ن را اسی تادا ای ضییررها و یور ،فعیلهیا در یمیا سیوم

یخص م داید .او مع قد است اس تادا ای این ویژف ها بااث ایجاد دیویر

ایه بریرو ای

فت وو است م یود .با «او» حبت یی یود بلکه فرض م یود (مبنا این اسیت) ایه «او»

در مقابل یخصبودف یراتاننداها فت وو قرار دارد .مرلیز )114 :1997( 1می فویید

ای یظر سعرد فابرن و پر 2،انصر مهی اه ویژف ها دس ور یاهیتا را بیه هی پرویید

م یید این است اه این ویژف ها هیه در خدمت بررو رایید ِ دیویر ای قلییرو ایتیایرت

ایل م انند.

فا دیک 3یظری خود را در قالب مبلث متهوم ارایه م دهید ایه ییناخت فت ییا و

سامعه را به ه پروید م دهد .فا دیک ( )2 :2002بیا ارایی متهیوم سدیید ای اییدیولوژ
م فویداه ایدیولوژ ه انش برن ساخ ارها اس یاا و یناخت اس یاا است .به ایین
ترترب م توا ایدیولوژ را مبنا مش رک بایییای اس یاا ااضا یک فروا تعرییف
ارد .در حقرقت ااضا فروا بهواسط این طرحها مش رک است ایه خیود را در مقابیل
فرواها ِ دیور یناسای و مقولهبند م انند .فا دیک ( )43:2002پرسشها یییر را
دربار هویت فرواها و ایدیولوژ هایشا مطرح م اند:
 اضویت :ما اه هت ر ؟ گه ات م علق به ماست؟ گه ات م تواید در فروا پییرف ه یود؟
 فعالرتها :طرحها و بریامهها ما گرتت؟ گه ای ظارات ای ما وسود دارد؟

 هدفها :برا گه ما این اارها را ایجام م دهر ؟ قصد ما بیه دسیت آورد گیه گریز
است؟

 هنجارها :در رابطه با فعالرتها ما گه گرز خوو و گه گرز بد است؟ اسیای ایجیام
گه اار را داری و اسای ایجام گه اار را یداری ؟

 روابخ :گه اتای دوسیت میا و گیه اتیای دییین میا هتی ند؟ سایویاا میا در سامعیه
اجاست؟

 منابع :ما گه گرزهای داری اه دیورا یدارید؟ ما گه گرزهای یداری اه دیورا دارید؟
1

Mills
Pratt
3
van Dijk
2
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فا دیک ( )2 :2002در ادامه م افزاید آ گرز اه در این پرسیشهیا مشیهود اسیت
تقتر بند ایدیولوژیک به ور ،دو قطب ِ ما و آیها است یعن ااضا فروا در اب دا باید
خود را تشخرص بدهند و خود را به واسط هدفها طرحهیا منیابع و ...ای دیویرا م ییایز
انند .فا دیک ( )267 :1998گهار امکا مطرح م سیاید ایه مربعی متهیوم را تشیکرل
م دهد .او این مربع را «مربع ایدیولوژیک» م یامد:

 برا و ت ارد بر اطباا ،مببت مربوط به ما

 برا و ت ارد بر اطباا ،منت مربوط به آیها
 سرپو فیای ن و ت ارد یکرد بر اطباا ،مببت مربوط به آیها
 سرپو فیای ن و ت ارد یکرد بر اطباا ،منت مربوط به ما
در واقع این مربع ایدیولوژیک با برست هسای یک هها مببت خیود و یک یههیا منتی
دیور و هیچنرن با به حایره برد یک هها منت خود و یک ههیا مببیت دیویر یشیایور
این است اه گوویه فرواها اس یاا ای خودیا و دیویرا ییک تصیویر اییدیولوژیک
م سایید و گوویه در این بایییای ما در محور خوب و یرک

و دیور در محور ییرار،

و بد قرار م فررد.
ای خاو واژاها در بایییای ایدیولوژ یقش بتیزای دارد .ایین ایه فیرد در ییک بافیت
خاص ای یک واژا اس تادا م اند و ای واژ دیور اس تادا یی اند یشیایور ییوع یویاا او
به متایل و سها پررامو است .یامفیار یا فزینش واژا یک ای سنبیههیا اساسی یییود

ایییدیولوژ در یبییا اسییت .هلریید  1و م رتیین )29 :2004( 2م ی فوینیید «یبییا گرزهییا را
یام فیار م اند و بدینفویه آیها را به مقولهها تقتر م اند و آ فاا بهطور خاص پیا را
فراتر یهادا و مقولهها را به ور ،طبقهبند تعبرر و تتترر م اند» .مقولهها در هر یبای بیه
یرو خاص هیا یبا ساخ ه م ییوید و ای ایین رو در ایین یمرنیه بیا هی م تیاو ،هتی ند.
هلرد و م رتن مع قدید هی سنبهها تجربی ایتیا قابلریت تبیدیل یید بیه معنیا را دارد.
بنابراین یبا یظریها برا تجربی ایتیای فیراه می سیاید و مریزا قابیلتیوسه ای منیابعِ
واژدس ور هر یبای به این یقش اخ صاص م یابد .هلرد ای این یقش یبا با انوا فرایقش
Halliday
Matthiessen
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ایدیشوای یاد م اند .در واقع فرایقش ایدیشوای به تتترر تجرب ایتیا ای سهیا بریرو و
درو خود م پرداید و اارارد باییییای دارد .بیهواسیط ایین فیرایقش اسیت ایه فیرد بیه
تجربهها خود ای سها بررو و سها درو خودآفاا خود تجت م بخشد و یناختهیا

فعالرتها احتاسا ،و دریافتها خود را ابرای م دارد .فیاولر )80:1991( 1مع قید اسیت
«در یبا یناس یقشفرا هلرد

واژاها اامل تعررناننداا در ساخت ایدیشوای یبیا

هت ند .واژاها یک یبا ییودار ای گرزهیا متیاهر فراینیدها و پروییدهای هتی ند ایه
فرهنگ دربار آیها ارتباط برقرار م ساید».
واژاها ایام طبقیها ای اسی هیا هتی ند ایه در میری بیرن ایتیجام واژفیای و ایتیجام

دس ور قرار دارید .هلرد و حتن )274 :1976( 2طبق واژاها اام را مجیوا ایوگک

ای اس ها م دایند اه دارا یک مرسع اام در درو طبق اس ها ا ل هت ند .واژاهیای
مایند «مردم مرد ی گرز فعالرت امور مکیا بیاور» ای ایین قبریل اسیت .ایین انا یر بیا
وسود این اه در بترار ای موارد یادیدا فرف ه م یوید یقش مهیی در تعیامب ،ابمی
برقرار م سایید .هلرید و حتین ( )275 :1976می فوینید «ایین فیروا ای واژاهیا ااضیا
فرافرر مجیواهها واژفای ا ل هتی ند .ای ایین رو ایاربرد ایتیجام آیهیا ییوییها ای
یک ا ل ال است اه ای طریق آ انصر فرافرر ای لحاظ ارساا مایند یک ه معنا ایل
م اند» .واژاها اام دارا معنا ال هت ند و در ورت قابیلدرک می باییند ایه بیه
انا ر دیور یرر ای خودیا در م ن ارساع دادا یوید .ای آیجای اه این واژاها در پروید
با سایر انا رید باید انا ر اه واژاها اام به آیها ارسیاع دادا می ییوید پیرشتیر در
م ن قرار بوررید .هلرد و حتن ( )276 :1976ابرای معنا برنافرد و اقرد خاص فوینیدا
را مه ترین اارارد واژاها اام م دایند.
هلرد و حتن ( )278 :1976ایتجام واژفای را یوا معنا ایتجام می داینید ایه ای
طریییق ای خییاو واژاهییا حا ییل می یییود .هلریید و م رتیین ( )57 :2004مع قدییید «ایتییجام
واژفای ای طریق ای خاو موارد

ور ،م فررد اه بهیوا به میوارد ایه پیرشتیر در

م ن آمدا است مربوط بایند» .هلرد و حتن ( )288 :1976ایتجام واژفای را به دو ییوع
Fowler
Hassan
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دوبارافوی  1و باه آی  2تقتر بند م انند .دوبارافوی خود یامل گند ییرطبقه است.
دوبارافوی یوا ایتجام واژفای است اه یامل تکرار یک انصر واژفای است .در این
حالت ای یک واژ اام اه در یک سیت پروس ار قرار فرف ه برا ارساع دوبارا بیه انصیر
واژفای اه در سیت دیور پروس ار قرار دارد اسی تادا می ییود (هلرید و حتین :1976
 .)278انصر دوبارافت هیدا میکن است تکرار ه معنا یبهه معنا واژ ییامل و ییا ییک
واژ اام باید .آیچه در مورد هی موارد یادیدا مش رک است این است ایه دایی ن مرسیع
مش رک برا انا ر دوبارافت هیدا الزام است.
هلرد و حتن ( )286 :1976در تعریف بیاه آیی می فوینید «دو انصیر واژفیای بیا
الووها باه آی مشابه  -بدین معنا اه انا ر تیایل دارید اه در بافت مشابه در انیار هی
قرار بوررید  -در ور ،قرارفرف ن در بندها مجاور یرروی ایتجام تولرد م انند» .در
این مورد یرای یرتت اه الزاماً یک رابط یظاممند معنای برن انا ر واژفای وسود دایی ه
باید .فاه باه آی تداا انند حویا ها معنای خاص اسیت .میببً بیا فتی ن واژاهیا
«ییا -سنوو» واژ سادا به ذهن تداا م یود و در پی آ میکین اسیت ییجریراا ای
دیور واژاها مایند «تصادف» و «مرگ» یریز بیه ذهین م بیادر ییود .هلرید و حتین (:1976
 )288برا تو رف ایتجام واژفای گارگوو پرشنهاد ییر را ارایه م دهند:
انواع انسجام واژگانی

روابط ارجاعی

الف .واژ مشابه (تکرار)

مرسع مشابه

و .ه معنا (یا یبهه معنا)

دربرفرریدا

پ .واژ فرافرر

منحصرانندا

 .،واژ اام

یامرتبخ

 )1دوبارهگویی

 )2باهمآیی

reiteration
collocation
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هلرد و م رتن ( )571-575 :2004ای تکرار ه معنای

ییو  1و سزءواژفی  2یریز ای

سیله روابخ ایتجام واژفای یاد م انند .ییو رابطها است بر مبنا طبقهبنید (سزیی
یا ال )  .واژ او یشا دهند طبقه و واژ دوم یشیا دهنید طبقیه بیاالتر پیایرنتیر و ییا
سطح مشابه است .سزءواژف یرز رابط معنای برن دو واژا است اه یک سزی ای دیویر
است در حال اه در ییو معنای یک واژا یوا ای واژا دیور است (.)574-575 :2004
در واقع دس ور یظاممند یقشفرا هلرید ییک یظریی واژادسی ور اسیت ایه واحید
پییردای

آ بنیید اسییت .در اییین یظریییه ای خییاو اهیرییت دارد ییییرا یبییا مجیواییها ای

فزینهها بهه مرتبخ را در اخ رار فرد قرار م دهد و ای خاو هر فرد به یوا بایییای او
ای سها بررو و درو و هیچنرن یرواها درک او ای تجربههایش را یشا م دهد .یکی
ای سنبههیا یییود تجربی ایتیا در یبیا ای طرییق واژاهاسیت .واژاهیای ایه هیر فیرد در
م نها فت یار و یویی ار خیود ای خیاو می انید دارا بیار اییدیولوژیک و بیهییوا
بایییایند ایدیشهها و است.
 .3غیریتسازی در گفتمان سیاست خارجی محمدرضا پهلوی

فت یا سراس حاا بر اساس ایدیولوژ و هویتها بایتعریفیدا خیود را ای دیویر

م یایز م ساید و سع م اند با اس تادا ای ابزارها برست هسای و حایرهرایی بیه قیدر،
خود مشروارت بدهد و سلواا موسه به آ بخشد .یرریتسیای و مریبنید بیرن خیود و
دیور در فت یا سراست خارس یاا تحتت ثرر روید رویدادها روی قرار دارد .یک ای
رااها برست هسای یک هها مببت خود اس تادا ای تکرار ه معنای و هی حیویا بیود
واژاهاست .باه آی واژاها یرز در بت ر فت یای یکل م فررد و یقش بتزای در بایییای
ساخ ارها ایدیولوژ فت یا دارد .فاه واژاهای انار ه قیرار می فرریید ایه ای یظیر
معنای پروید دور با هیدیور دارید اما ساخ ار فت یا طور این واژاهیا را بیه هی پرویید
م یید اه باه آی آیهیا یورت طبرعی بیه خیود می فریرد .ایین ییرو پروییدسیای بیرن

hyponymy
meronymy
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یشایهها یبای در سهت فت ر

و حتا قدر ،فت یا سراس حاا و مشروارتبخش

به سلو قدر ،یقش مهی ایتا م اند.
قطببند هوی

یاا ای خود و دیور در برخ موارد دوفایه یبیودا بلکیه بیه یور،

پروس ار است اه دربرفررید قطبها یاپایدار و قطبها برنابرن یرز اسیت .فعیا سیای
واژاها دارا بارمعنای مببت برا هویتها خود و بر اکیس فعیا سیای واژاهیا
دارا بار معنای منت برا هویتها دیور بهخیوب ییاییایور گویویو باییییای ایین
هویییتهییا در فت یییا سراسییت خییارس یییاا اسییت .متییاهر دلخییواا و مطلییوو در سهییت
برست ی هسییای یک ییههییا مببییت خییود هییا و متییاهر یرردلخییواا و یییامطلوو در سهییت
برست هسای یک هها منت دیور ها ای سو یاا بیه ایار فرف یه می ییود .خیود هیا بیا
واژاها هیچو « لحدوست پایدار آیاد» و دیور هیا بیا واژاهیای هیچیو «مخیرو
ظاهرسای تجاویاار و درویوو» بایییای م یوید .اس تادا ای تکرار واژاها و به ایارفریر
ابزار ه معنای و ه حویا بود واژاها ای سیله سیایواارها یبیای پرایاربرد در فت ییا
سراست خارس محیدرضا پهلو برا برست هسای یک هها مببیت خیود و یک یه هیا
منت دیور است .این امر بهخوب یشا م دهد اه گوویه برخی ای سیایواارها یبیای
در سهت هدفها ایدیولوژیک و منافع سراس انشیورا بیه ایار فرف یه می ییود .افیر
یرریتسای در فت یا سراست خارس یاا را به ور ،پروس ار در یظر بورری برخی
انشورا هیرشه در قطب دیور سیا داریید و برخی یریز هیرشیه در قطیب خیود  .امیا
انشورای یرز هت ند اه در یقطهها مرای پروس ار قرار م فررید بدین معنا اه یه بهانیوا
خود مدیظرید و یه بیهانیوا دیویر  .هیچنیرن برخی انشیورا یریز در برهیههیا یمیای
مخ لف ای دایر خود به دیور و یا بر اکس ای دیور به خود من قل م یوید.
«آمریکا اشورها متلیا ملتهیا سهیا سیایما ملیل» هوییتهیای هتی ند ایه
هیوارا در سیت خود پروس ار یرریتسای یاا قرار م فررید .سدو  1ییود الی ای
قطبها خود ثابت در فت یا سراست خارس یاا بههیراا سایواارها برست هسیای
و حایرهرای است.
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جدول  :1قطب خود ثابت در فت یا سراست خارس محیدرضا پهلو
برست هسای
آمریکا

ویژف ها مببت

دمواراس

دفاع ای آیاد

احتاسا ،دوس

پرشرفت امور بهبود اوضاع میهب مناات از،یتس
آیاد خواا برابر

تتاو

متااد،

اس عیار امیریالرت

ویژف ها منت
اشورها متلیا

م تق در آرما و اقاید دوس
یجا،بخش

ویژف ها مببت

رفاهرت حرا ،مل

مقام منزلت ترق

سها

ملتها

م حد

برست هسای
ویژف ها مببت
برست هسای
ویژف ها مببت

اتحاد برادر
مت حک متلیا

پرشرفت خبقرت هیبت و

اس وار ف وحا ،ییاد قدر ،یررقابلایکار سهر در
تید یرو برادر

سایما ملل

قطب خودی ثابت در گفتمان سیاست خارجی شاه

حایرهرای

برست هسای

ایک

دوس

لح خررخواه

فییت برتر
حتنتتاه امردوار

اح رام م قابل پررو منشور ملل م حد هیکار
اا بار

حت حتا و تحکر روابخ حتنه اح رام
م قابل

لح تحدید تتلرحا ،دوس

هیا فویه اه مشاهدا م ییود ایین هوییتهیا ایه هییوارا در قطیب خیود فت ییا
سراست خارس یاا قرار دارید با واژاها دارا بار معنیای مببیت تو یرف می ییوید .بیا
یواه اسیال به سدو  1درم یابر اه در برش ر موارد برست هسای ویژفی هیا مببیت
قطب خود مشاهدا م یود تا حایرهرای ویژف ها

منت  .تنها در یک مورد حایرهرای

ویژف ی هییا منت ی ای آمریکییا ییور ،فرف ییه اسییت اییه تعییداد واژاهییا آ در برابییر
برست هسای ویژف ها مببت ایدک است .در م نهیا بررسی ییدا مربیوط بیه سراسیت
خارس یاا برست هسای ها برش ر با اس تادا ای ابزارهیا تکیرار هی معنیای
ه حویا بود واژاها ور ،فرف ه است.

بیاه آیی و
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افزو بر هویتهیا ثابیت قطیب خیود

هوییتهیای یریز وسیود داریید ایه هییوارا

به ور ،ثابت در قطب دیور قرار دارید« .دا ر مصدج سیا ابدالنا ر حیزو تیودا
ایویرت و اس عیار (بدو ایارا به یام یک اشور خاص)» یرز ای سیله هویتهیای هتی ند
اه هیرشه در سیت دیور این پروس ار قیرار می فرریید .سیدو  2یییود الی ای قطیب
دیور ثابت بههیراا سایواار برست هسای و حایرهرای ارایه م دهد.
جدول  :2قطب دیور ثابت در فت یا سراست خارس محیدرضا پهلو
منحرفرن ای ا و یهضت حقرق
محید مصدج

برست هسای

ویژف ها منت

بروایه خارس

ایویرت امیریالرت ایراض یخص

ظاهرسای

ضعرف

وه دروغ

فریب خطر تهدید دیین مصالح مل

دیین اس قب دورا ف ر ،یوم ای شایا ،سراس
ایار ،ق ل یار،

ویژف ها مببت
سیا ابدالنا ر

برست هسای

ویژف ها منت

ایحراف افکار ایوم
پرااندف

حایرهرای

برست هسای

ویژف ها منت

ایویرت

برست هسای

ویژف ها منت

اس عیار

برست هسای

ویژف ها منت

ایتجار

نعت یتت مل فرای
اف را حیله اتهام فزار

درک یکرد یرا ،ما حیب ،تبلرغات

ساخ و

یامعقو اامل

اخ بف تبلرغا ،یرضآلود
اسبم متلیا

ویژف ها مببت
حزو تودا

قطب دیگری ثابت گفتمان سیاست خارجی شاه

حایرهرای

مل ید

خرایت

مخرو اخبلور منحله یامعقو یاپتند یرمتار

خرایت خایهبرایدای آیوو آیت و
فقر ب سواد

دیین آیاد

تهدید دیین مصالح مل

آیوو سنای کار وحش

اصرا خبف خراب

دیین خویبخ

خطر

دیین اس قب خرایت

دیین یرراادالیه بب مداخله

تشنج مقا د یادرست امیریالرت یور یظام
ا اار

ویرای

ییاداخواه

مح اج متلک و مشرو مصربت
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هیییا فویییه اییه در سییدو  2مشییاهدا می یییود واژاهییا دارا بییار معنییای منت ی و
تداا انند حویاها معنای «سنگ» و«آیوو» برا تو رف و برست هسای سنبیههیا
منت هویتها دیور به اار فرف ه یدا است .در دو مورد یرز ویژف ها مببیت ای ایین
هویتها به حایره رایدا یدااید.
در مورد حادث  28مرداد مریبند برن هویتها خود و دیویر ایه بیا اسی تادا ای
واژاها م ضاد ور ،م پییرد در م نها یاا ییود بیاری دارد .اولیرن یررییتسیای
فت یا سراست خیارس ییاا در مقابیل فت ییا سراسیت خیارس دا یر مصیدج یور،
م فررد .با سقوط دولت مصدج در  28مرداد  1332ساخ ار فت یای ِ یاا یشیایه هیا خیود
را با واسای یشایهها ساخ ار فت یا مصدج متلخ م اند .ای این یمیا بیه بعید تیا پاییا
سلطنت یاا مصدج به یور ،ثابیت در قطیب دیویر پروسی ار یررییتسیای ییاا قیرار
م فررد و دورا حکومت و یرز هیوارا با تتها منت تو رف می ییود .خیود هیا
اه ملت ایرا هت ند به ور ،انشور مببت فعا با ای تاو یتتهیا دارا بیار معنیای
مببت بایییای م یوید و دیور ها اه دولیت مصیدج و حیزو تیودا می باییند ای طرییق
ویژف ها اایا و انشها منت بایییای م یوید .سدو  3یشا دهند گویویو ییوع
ای خاو واژاها در تعررن مریها هوی

برن سراست خود و سراست دیور دولیت مصیدج

است.
جدول  :3مریبند برن سراستها مببت و منت
سیاست مثبت شاه

سیاست منفی مصدق

بزرف

حتن سیلوک حربریت اییرا ریید اس ییاا

حتین اخیبج

امنرت اس قب اس وار ادو یررومند
مخیرو ایتجییار اییار ،سنجییا یااارآمید ضییعف هریاهو ستی
دروغ فریب ق ل یار،

افزو بر هویتهای اه سایواهشا در پروس ار یرریتسای فت یا ییاا ثابیت اسیت
هویتهای یرز وسود دارید اه سایواا ثاب

یدارید و فاه در دایر خود قرار م فرریید
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و فاه در دایر دیور  .رخدادها سراسی و ایی رااا ،اییدیولوژیک ای سیلیه اوامیل
سراس ت ثررفیار بر خود یا دیور ید این قطیب هیا اسیت .ایین هوییتهیا هوییتهیا
یاپایدار یام دارید .ای سیله هویتها یاپایدار یرریتسای فت یا سراس یاا می تیوا ای

دولتها «اراج مصر سوریه افغایت ا » یام برد .الب ه باید یادآور ید اه در مریبند برن

خود و دیور در فت یا سراست خارس یاا هیوارا حد فا ل برن دولتهیا و ملیتهیا
وسود دارد و ملتها هیوارا در قطیب خیود پروسی ار حضیور داریید .سیرر تحیوال ،ایین

اشورها و روید حوادث سراس آیها به فویها اسیت ایه ثبیا ،سراسی یکیارگیه یداریید.
دولتها با وقوع اودتاها پ درپ سریوو می ییوید و بیا رو ایار آمید دولیتهیا
سدید خخ مش سراس سدید اتخاذ م یود .ای این رو ب ثبات و یاپایدار فضا سراس
موسب ایجاد خلل در روابخ برنالیلل این دولت ها م یود .با توسه به سایواا یاپایدار ایین
انشورا در پروس ار یرریتسای فت یا سراست خیارس ییاا هنویام ایه خیخ مشی
سراس و ا و ساخ اربند فت یا آیها یاقض ا و اساس فت یا سراس یاا م ییود
به سیت دیور پروس ار رایدا م یوید و در یورت ایه مبنیا اییدیولوژ هیا در پرویید
یزدیکتر با ه قرار فررید این انشورا به دایر خود وارد م یوید.
در رابطه با ایولرس یرز گنرن یرایط حک فرماست .ایولرس هنوام وقوع سنگ سهیای
دوم و تا مدت پس ای آ در قطب خود پروسی ار قیرار می فریرد .پیس ای سیقوط دولیت
مصدج رابطه با ایولرس با ایعقاد قراردادها یت

برش ر ییدا و سایویاا ایولیرس در قطیب

خود ثابتتر م یود .اما با روید مداخب ،ایولرس در متایل خاورمراییه و خلیرج فیارس
ایولرس در ده گهل و پنجاا در سیت دیور پروس ار قرار م فررد و با تتهای ماینید
«اس عیارفر» ای سایب یاا تو رف م یود.
افزو بر مطالب اه تاانو در مورد یرریتسای فت یا سراس ییاا ذایر یید بایید
فتت انشورای یرز وسود دارید اه سایواا آیها را یی توا بیهطیور دقریق در ییک سیو
پروس ار قرار داد .این انشورا را م توا با انوا قطبها برنابرن یامفیار ارد« .اتحیاد
سیاهرر یورو » و «اسرایرل» ییوی باری این انشورا هت ند اه سایواا مشخص در یکی
ای دو سو پروس ار یدارید.
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هنوام وقوع سنگسهای دوم یاا سایب دولتها م تق را م فررد و به آیهیا اییک
م اند اما ح

در هیرن یما یوع بهاارفرر واژاها و یرو فت ار و به فویه ا است

اه یتبت به یورو احتاس یاامن دارد .برا مبا هنوام اه ییاا در مصیاحب خیود بیا
روییامی دیل ی ااتیییرس (یکی آذر  1323ج  )1038 :2م ی فوییید« :ایییرا اابمر ی اخرییر
مولوتف دایر بر این اه روسره قصد اشورفشای یدارد را با خیو حیال تلقی می انید و
مطیئن است اه آخرین یطق ماریا اس الرن یرز تضیرن امردوار انند دیور برا

یلح

و سعاد ،هیه است» در حقرقت خود را در معیرض اشورفشیای ییورو می برنید و بیه
دیبا تضیرن است اه ب واید خود و اشور

را ای این مهلکه یجا ،دهید .افرگیه ییاا در

ط این سا ها ای یورو حیاییت می انید امیا بیهطیور ایل آ را در داییر خیود قیرار
یی دهد .یورو تا حو و حو
احتاس یاامن

سا  1340برا یاا اامل یاامن است .اما با وسیود ایین

یورو هرفز قطب دیور یی ییود .در ییهریور  1341بیا اایبم رسیی

ایرا مبن بر وافیار یکرد هر یوع پایواا مویک به اشورها خارس در خیاک اییرا
روابخ رو به بهبود یهاد .اما با این وسود بای ه یورو به سیت خود پروسی ار حرایت
یکرد .آ گرز اه بااث م ید ییورو بیهطیور اامیل در سییت پروسی ار خیود قیرار
یوررد «ایویرت » بود .یاا هیوارا ایویرت را با ویژف ها منت تو رف م اند و آیهیا
را با واژاها دارا بار معنای منت مایند «دیین خرای کیار اخیب فیر فریبکیار» تیداا
م اند.
در رابطه با اسرایرل یرز یاا به فویها ایل م اند اه فوی یی خواهد مشخص سیاید
اسرایرل در ادام قطب قرار دارد .یاا ای یک سو با ذار واژاهیا میرتبخ بیا حیوی معنیای
سنگ مایند «خو ریز » «خودخواه » و «ایغالور » برخ ویژف ها منتی اسیرایرل را
برست ه م اند و ای سو دیور با تکرار ابار« ،موسودییت اسیرایرل» ت ارید می اندایه
اسرایرل وسود دارد و او رابطها

را با اسرایرل قطیع یخواهید ایرد و یتیت میورد یریای ایین

اشور را ت مرن م اند .یاا در یمرن متئل فلتیطرن و اسیرایرل برشی ر بیا اسی تادا ای تکیرار
واژاها « اسبم» و «متلیا » اامل میهب را برست ه اردا و بیر حقیوج فلتیطرنرا ت ارید
م اند.
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 .4نتیجهگیری

با توسه به ی ایج حا لیدا ای تحلرل داداها و با توسه به قطببند هیا

یور،فرف یه در

م نها م توا اذاا ارد اه مریبند بیرن قطیب خیود و دیویر در فت ییا سراسیت
خییارس یییاا بییه ییور ،دوفایییه یرتییت بلکییه اییین مریبنیید بییه ییور ،پروسی ار اسییت
دربرفررید قطبها برنابرن در یقاط مرای طرف و قطبهای یرز به ور ،یاپاییدار ظیاهر
م یوید .قطبها خود و دیور هیوارا سایواا ثاب
بااث م ییود ایین هوییتهیا هیرشیه سایویاه ثیاب

در دو سو پروس ار دارید .آیچه
دایی ه باییند مربیوط بیه ایی راک

ایدیولوژ ها و تطابق یشایهها این هویتها فت یای است .قطبها برنابرن یریز مخی ص
انشورای است اه یه م علیق بیه خیود هتی ند و ییه م علیق بیه دیویر  .رابطی سراسی بیا
قطبها برنیابرن هییوارا بیرا ییاا گیالش برایوریز اسیت و مح اطاییه یور ،می فریرد.
قطب ها یاپایدار یرز انشورای هت ند اه با توسه به روید سراس و خخ مش سراس آیهیا
فاه در قطب خود قرار م فررید و فاه در قطب دیور  .سایواا این انشورا ثابت
یرتت و آیچه اامل سابهسای این انشورا در دو سو پروس ار اسیت بتی و بیه ا یو
ساخ ار ایدیولوژیک فت یا سراس دو طرف دارد.
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Abstract
This research focuses mainly on how foregrounding and backgrounding
function in the foreign policy discourse of Mohammad Reza Pahlavi between
the years 1320-1356. In this way, "otherization" as well as "self" and "other"
identities have been specified. In this research, "self" and "other" identities
as well as their general criteria are determined according to systemicfunctional linguistic theory via lexical analysis. The corpus examined
includes all the texts of Shah regarding the foreign policy between the years
1320-1356. These texts are incorporated in an eleven-volume book titled A
collection of compilations, speeches, messages,interviews and remarks of his
imperial majesty Mohammad Reza Pahlavi, shahanshah and aryamehra of
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Iran. This research shows that polarity of identities in Mohammad Reza's
discourse is not binary; rather it is a continuum including middle poles as
well. "Self" and "other" poles are formed into the general discourse
framework according to the shared ideological features. United Nation,
United States of America and world nations are stable poles of "self" while
Mohammad Mossaddeq, Jamal Abdul Nasser, communism, Tudeh Party and
colonialism (without referring to any specific country) are stable poles of
"other". The Soviet Union and Israel are also middle poles of this continuum.
The results reveal that selection and activation of the words are in such a way
that positive points of the "self" and negative points of the "other" are
emphasized, whereas negative points of the "self" and positive points of the
"other" are de-emphasized.
Keywords: discourse of Mohammad Reza Pahlavi, foreign policy of
Iran, otherization, self, other

