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Abstract 
The discourse of Nasserian nationalism in the fifties and sixties, the manifestation of the 

utopia and the place of realization of the suppressed Arabic human desires during the years of 
the rule of transnational and proxy systems were thought and in the face of other competing 
discourses such as liberalism and Islamic fundamentalism, it became the dominant discourse of 
the region; But over time, the duality in the slogan and action of this discourse became known 
to everyone. Moreover, as an imposed and hegemonic discourse, the emerging dictatorship of 
Arabic nationalism was forced.   

This article, using library data and critical discourse analysis method, first identifies the 
semantic system and components of Nasserian nationalism discourse based on the definitions 
of the two concepts of discourse and hegemony, and then aimed at integrating attitudes and 
behaviors of this discourse Nasserian nationalism is measured in textual and intertextual 
analysis. Data indicate that Nasserian nationalism focused most of its attention on the 
magnification and myth of Abdel Nasser and the hegemony of his intended political movement 
within the country, the region, and even the world. In other words, the point of Nasserian 
nationalism discourse, the integrated Arabic identity in Charisma, and the power of Abdel 
Nasser were summarized. Furthermore, taking advantage of the period of the absence of the 
Arab society from colonialism and corruption of the monarchy and relying on signs such as the 
Arab unity, the Arab nation, and other ideological and epic signals was an opportunity to 
legitimize its political status and authority over other regional discourses. Abdel Nasser used 
any tool for enemy and non-hostility and increased political and ideological conflicts in order to 
attract different strata of people to his discourse. Explaining the factors of formation, authority, 
and ultimately suppressing the discourse of Nasserian nationalism in the geopolitical 
environment of that time is the most important issue.  
Keywords: Discourse of Arabic Nationalism, Nasserian Nationalism, Arab Nationalism, 
Arabic Unity, Hegemonic Discourse. 
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تحلیل گفتمان ناسیونالیسم ناصري و سیر تحول آن از گفتمان 

 امیدبخش به گفتمان هژمونیک

 19/11/1400تاریخ دریافت:  1 نعیم شرافت
 01/05/1401تاریخ پذیرش:  *2 اله برزگر کلیشمی ولی

 3محمدرضا جاللی
 چکیده
 امیـال  تحقـق  محـل  و شـهر  آرمـان  تجلـی  مـیالدي،  شصـت  و پنجـاه  هاي دهه در ناصري ناسیونالیسم گفتمان

در برابـر دیگـر    و شـد  مـی  تصـور  نیابتی و فراملی هاي نظام حکومت ها سال طول در عربی انسان شده سرکوب
 مـرور،  بـه  امـا  شـد؛  بـدیل ت منطقـه  غالب گفتمان هاي رقیب همچون لیبرالیسم و بنیادگرایی اسالمی، به گفتمان

 تحمیلی و هژمونیـک  گفتمان یک عنوان به و شد شناخته همگان براي گفتمان این عمل و شعار در ها دوگانگی
بـا اسـتفاده از    مقالـه  ایـن  در. گرفت قرار اجباري پذیرش مورد عربی ناسیونالیسم نوظهور دیکتاتوري سوي از

هاي گفتمـان   ابتدا به شناسایی نظام معنایی و مؤلفه انتقادي فرکالفاي و روش تحلیل گفتمان  هاي کتابخانه داده
ناسیونالیسم ناصري بر اساس تعاریف موجـود از دو مفهـوم گفتمـان و هژمـونی پرداختـه و سـپس بـا هـدف         

هاي گفتمان ناسیونالیسم ناصري در یـک تحلیـل    ها و رفتارهاي این گفتمان، میزان فراوانی دال فراتحلیل نگرش
 بـه  را خـود  توجـه  بیشـترین  ناصـري  ناسیونالیسـم  که است آن نشانگر ها شود. داده بینامتنی سنجیده می متنی و

 و منطقـه  کشور، داخل در او نظر مورد سیاسی جریان هژمونی و عبدالناصر شخص سازي اسطوره و بزرگنمایی
 یکپارچـه  هویـت  یعنـی  ناصري ناسیونالیسم گفتمان گاهی گره نقطه دیگر بیان به. بود کرده متمرکز جهان حتی
 نگرانـی  دل و فقـدان  دوره از گیـري  بهـره  و شـد  مـی  خالصه عبدالناصر شخص طلبی قدرت و کاریزما در عربی

 هـاي  دال دیگـر  و عربی ملت عربی، اتحاد همچون هایی دال بر تکیه و سلطنت فساد و استعمار از عربی جامعه
 دیگـر  بـر  هژمـونی  و خـود  سیاسـی  اقتدار و جایگاه به بخشی مشروعیت براي فرصتی حماسی، و ایدئولوژیک

 و سیاسی منازعات افزایش و سازي غیریت و تراشی دشمن براي ابزاري هر از عبدالناصر. بود منطقه هاي گفتمان
 گفتمـان  سـمت  به داوطلبانه و مشتاقانه را مردم مختلف اقشار بتواند تا کرد می استفاده خود نفع به ایدئولوژیک

 محـیط  در ناصـري  ناسیونالیسـم  گفتمان سرکوب نهایت در و اقتدار گیري، شکل عوامل تبیین. کند جذب خود
 .است پژوهش این مسأله مهمترین زمانی، برهه آن ژئوپلیتیک

 .گرایی عربی، وحدت عربی، گفتمان هژمونیک گفتمان ناسیونالیسم عربی، ناسیونالیسم ناصري، ملی واژگان کلیدي:

 ........................................................................................................................  
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 مقدمه

تـوان دو رویکـرد ناسیونالیسـتی     هاي صورت گرفته در باب ناسیونالیسم، مـی  با مروري بر پژوهش
متفاوت یا به تعبیر بهتر متقابل مشاهده کرد. رویکرد اول به ناسیونالیسم امیدبخش مشهور اسـت. ایـن   

گردد که در عین حفظ استقالل، وحـدت   راایدئولوژیک معرفی میگونه ناسیونالیسم به عنوان جنبشی ف
هـاي   ها همچـون نازیسـم، فاشیسـم، کمونیسـم و حتـی ایـدئولوژي       و هویت یک ملت، به ایدئولوژي

هـایی بـراي    دهد. انقالب ناسیونالیسـتی یونـان و انقـالب ایرلنـد بـه عنـوان مثـال        گرا جهت می راست
 1ه با تکیه بر شورآفرینی و تحریک احساسات ملی محقق شدند.شوند ک ناسیونالیسم امیدبخش ذکر می

فیلسوفان   رویکرد دوم ناسیونالیسم رمانتیک یا ایدئولوژیک یا هژمونیک نام دارد که متأثر از دیدگاه
رمانتیک آلمانی همچون هردر، شالیر ماخر، فیخته و نوالیس اسـت. ایـن رویکـرد، ناسیونالیسـم را بـا      

داند و با تکیه بر تغییرناپذیري ماهیت ملت، بـر زبـان و فرهنـگ بـه      ژي مرتبط میمتافیزیک و ایدئولو
کنـد.   هـاي دیگـري تأکیـد مـی     هـا و فرهنـگ   عنوان ارکان اصلی اندیشه ناسیونالیسـم در مقابـل زبـان   

هـاي   ی که در اواخر قـرن هجـدهم بـا انقـالب    براي یکپارچگی ملناسیونالیسم رمانتیک، کوششی بود 
و فرانسه شکل گرفت و با شور فراوانی که نسبت به مفهوم ملت آفرید، موجب تطبیـق   نوگراي آمریکا

ساختارهاي امنیتی، نظامی، آموزشی و اداري با چهارچوب زبانی و هویتی واحد و یگانه خود شد. بـر  
هاي ملی و مردمی مملو از روح وحدت و آفرینش هویت یکپارچه بودند تا  این مبنا مطبوعات و رسانه

گیري یک دولت منسجم و قوي را در برابر فشارهاي بیرونی به وجـود آورنـد.    هاي شکل انند زمینهبتو
هاي سیاسی  ناسیونالیسم رمانتیک در سیاست، برخالف ناسیونالیسم امیدبخش که اثرگذار بر ایدئولوژي

راسـت و  هـاي   شود و قابلیت ارتجاع به گرایش است، زیرمجموعه یا شالوده دیگر باورهاي همسو می
بـه  توان به ناسیونال سوسیالیسم یا ناسیونال دموکراسی اشاره کـرد کـه    چپ را دارد که از جمله آن می

منتهی شد. گفتمان ناسیونالیسم رمانتیک به دنبال هژمـونی   همچون نازیسم هاي مطلقه یا توتالیتر دولت
 2هاي رقیب است. بر دیگر گفتمان

چهــارچوب تقســیم دو گانــه ناسیونالیســم امیــدبخش و  تــوان در ناسیونالیســم عربــی را نیــز مــی

 ........................................................................................................................  
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همچـون دیگـر مفـاهیم سیاسـی غربـی ماننـد        ناسیونالیسم هژمونیک تعریف کرد. ناسیونالیسم عربـی 
دموکراسی، لیبرالیسم، سکوالریسم و ... باید از آغاز آشـنایی جهـان عـرب بـا مدرنیتـه بررسـی شـود.        

هـاي ایـدئولوژیک و    یالدي در کشور مصر به دلیـل خـالء  ناسیونالیسم عربی در نیمه اول قرن بیستم م
ها و نخبگان جهان عرب را به خود جذب  هاي فراملی و نیابتی، توده ها سلطه نظام هویتی ناشی از قرن

گـري و پـس از آن    کند. قومیت، نژاد و شعوبیت عربی در دوره عثمانی به دلیل سلطه تفکر عثمـانی  می
المی سرکوب شده بود، اما پس از پیـدایش مدرنیتـه، مفهـوم ملـت بـه      ترکیسم در نظام خالفت اس پان

هاي قـومی و   معناي امروزي یا همان قومیت به زبان عربی، بستر خوبی براي فعلیت بخشیدن به مؤلفه
 نژادي عربی در تعریف کالسیک بود.

و طلـب   هـا و کودتاهـاي اسـتقالل    با ورود عناصـر مدرنیتـه بـه جهـان عـرب و پیـروزي انقـالب       
گرا با ادبیات ناسیونالیستی به قـدرت   ضداستعماري، شاهد تحول اساسی در جهت رسیدن نخبگان ملی

هـاي   ها بـر تمـام حـوزه    در نیمه اول قرن بیستم هستیم و ادبیات ضداستعماري و ضدامپریالیستی چپ
وان سیاسی و اقتصادي و فرهنگ و هنر جهان عرب سیطره پیـدا کـرد و گفتمـان ناسیونالیسـم بـه عنـ      

شـهر و محـل تحقـق امیـال      گفتمان غالب آن دوره شناخته شد. گفتمانی که در ابتداي امر تجلی آرمان
امـا   گردد؛ شد و پس از مدتی تبدیل به گفتمان هژمونیک منطقه می شده انسان عربی تصور می سرکوب

ضـد  بـوم عربـی عملکـردي ضـد خـود و       ناسیونالیسم به عنوان یک پدیده نوظهور غربـی در زیسـت  
هاي مورد نظر خود همچون هویت و ملیـت عربـی پیـدا کـرد و از ناسیونالیسـم امیـدبخش بـه         ارزش

هـا و تضـادهاي شـعار و عمـل ایـن       طلب تبدیل شد. به مـرور، تنـاقض   جو و سلطه ناسیونالیسم ستیزه
گفتمان براي همگان شناخته شد و به عنوان یک گفتمان و امر تحمیلی از سـوي دیکتـاتوري نوظهـور    

هاي نظامی و رسوایی مالی  ناسیونالیسم عربی مورد پذیرش اجباري قرار گرفت و در نهایت با شکست
 و اخالقی مدیران ارشد و فرماندهان این جریان سیاسی، رو به اضمحالل رفت.

مصـري، بـه عنـوان یـک      -در بیان ضرورت پرداختن به این موضوع باید گفت ناسیونالیسم عربی
نکه تنها دو دهه در مصر حکومت کرد؛ اما توانست بیش از یک قـرن از تـاریخ   به رغم آ» کودك ملت«

هاي عربی را از زمان انقالب محمد علی پاشا تا جنگ شش روزه اعراب و حتی بعد از آن، تحت  ملت
تاثیر خود قرار دهد و به بازسازي هویت ملی و عربی با مفاهیم خاص خود بپردازد. به تعبیـري دیگـر   

سازي در دوره معاصر بوده اسـت.   که دوره ناسیونالیسم مصر نمونه بسیار اعالیی از ملت توان گفت می
هاي اسالمی ماقبـل خـود، گفتمـان میـان دولـت و ملـت را        هاي مصري بر خالف دولت ناسیونالیست
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شناختی از هویت شکل گرفته در این مدت که تاکنون نیـز جهـان    بنابراین تحلیل جامعه تسهیل کردند؛
دیگر کشورهاي در حال توسعه مانند ایران را تحت تاثیر خود قرار داده، امري ضروري است.  عرب و

ها موفق به ارائه تعریفـی از عربیـت    الزم به ذکر است که هیچ جریان سیاسی عربی مانند ناسیونالیست
 اعیاي، تاریخی، ایـدئولوژیک، ژنتیـک، سیاسـی و اجتمـ     ابعاد مختلف اسطورهتعریفی که نشده است، 

 اده است.اي برخوردار هستند، در خود جاي د کشور را که از پیچیدگی زیبا و تنوع شاعرانه
ابتـدا بـه    اي و روش تحلیل گفتمـان انتقـادي فـرکالف    هاي کتابخانه با استفاده از داده مقاله این در

از دو مفهـوم  هاي گفتمان ناسیونالیسم ناصري بر اساس تعاریف موجـود   شناسایی نظام معنایی و مؤلفه
ها و رفتارهاي این گفتمان، میزان فراوانی  گفتمان و هژمونی پرداخته و سپس با هدف فراتحلیل نگرش

رو به  شود. در مقاله پیش هاي گفتمان ناسیونالیسم ناصري در یک تحلیل متنی و بیامتنی سنجیده می دال
سـم ناصـري توانسـت بـه عنـوان      دنبال پاسخ به این سوال اساسی هستیم که چگونـه جریـان ناسیونالی  

و سوال مکمل آن که چـرا   گفتمان حاکم دوره خود از سوي اقشار مختلف جامعه عربی پذیرفته شود؛
این گفتمان با این حجم از سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی پـس از دو دهـه اقتـدار، بـه شکسـت      

 منجر شد؟

 چهارچوب نظري تحقیق -الف

ح کلیدي این مقاله هستند که بـر اسـاس تعـاریف ارائـه شـده از      ، دو اصطال»هژمونی«و » گفتمان«
توان به تبیین نظام معنایی ناسیونالیسم ناصري و تحلیل گفتمان انتقادي آن پرداخت. تعـاریف   ها، می آن

اي از احکـام در   متعدد و گاه متضادي براي گفتمان ارائه شده است. میشل فوکـو گفتمـان را مجموعـه   
) و Foucault,1969: 117بنـدي گفتمـانی مشـترکی وابسـته اسـت (      د که به صورتدان شرایط ویژه می

هاي گفتمانی ظهـور و امکـان گفتگـو دربـاره خـود را مهیـا        بندي ماهیت امور نیز توأم با همان صورت
). دیوید هوارث گفتمان را مفهومی فرا ایدئولوژیک دانسته که شـامل همـه   16: 1379کند (تاجیک،  می

). بـه اعتقـاد آلتوسـر،    155: 1377ها است (هـوارث،   جتماعی، سیاسی، نهادها و سازماناشکال حیات ا
هـا   تواند به مثابه ایدئولوژي سیاسی عمل کرده و افراد سوژه شده را به خدمت بگیرد یـا آن  گفتمان می

اع ). ژاك لکان معتقد است سـوژه وقتـی وارد اجتمـ   137: 1386را با زور به سوژه تبدیل کند (آلتوسر، 
یابـد   کند اما به مرور درمـی  ها و نمادهاي مختلف هویت خارجی را درونی می شود از طریق گفتمان می
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هاي دریافتی از سـوي پـدر یـا همـان سـاحت       ها و گفتمان که جهان مادري او و امیال نهاد او با نشانه
 ).  Chiesa, 2007: 15کند ( نمادین (گفتمان) تطابق ندارد و احساس فقدان (جداشدگی از مادر) می

الکال و موف متأثر از تعاریف فوق، با رویکردي پساسـاختارگرایانه، سـاخت جهـان اجتمـاعی در     
دانند. در این نگـاه رابطـه مسـتقیمی     ثبات زبان و به تبع آن گفتمان می قالب معنا را از طریق ماهیت بی

اي خـارج   عیت از پیش تعیین شدهشود و بر این اساس هیچ واق میان زبان و دسترسی به معنا برقرار می
). الکـال و مـوف بـرخالف    183: 1383حسـینی زاده،  ( تـوان متصـور شـد    از حیطه زبان و گفتار نمـی 

). آنهـا  Laclau and Moffe, 1985: 111دوسوسور قائل به تغییر در زبان و به تبع آن گفتمان هسـتند ( 
فرهنگی، سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادي و ...    متنی شامل بافت موقعیتی  گفتمان را مبتنی بر عوامل برون

  هـاي  ). الکال و موف نسبت به تعریف فوکو در تمایز میـان پدیـده  8: 1379کنند (فرکالف،  تعریف می
یا نظریه اجتماعی بـراي معنـادار شـدن      گفتمانی و غیرگفتمانی پا را فراتر گذاشته و معتقدند هر پدیده

 ).16: 1379گیرد (تاجیک، باید در چهارچوب یک گفتمان خاص قرار 
شناسانه به تحلیل گفتمان و تحلیل رفتار رهبران و  ژاك لکان با رویکردي پساساختارگرایانه و روان

پیوند دال و مدلول را به اتصال دکمه به پارچه یا اتصال دکمـه بـه    پردازد. لکان پیروان یک گفتمان می
نامد. لکـان بـر اسـاس ایـن مـدل و       کاپیتون می تشک زیرین پارچه تشبیه کرده و نقطه اتصال را نقطه

کند که اندیشه و آوا در نقاط حساسی، یعنـی همـان نقـاط کـاپیتون، بـه       تجربه روانکاوي خود بیان می
هـاي بـالقوه    کنند و به تعبیري دیگر نقاط کاپیتون نقاطی هسـتند کـه از لغـزش    یکدیگر اتصال پیدا می

دارد  بنـدي دال قـرار داده، ثابـت نگـه مـی      لول را در مفصـل کند و مد مدلول در زیر دال جلوگیري می
)Lacan, 1966: 805.( 

کنـد. در دنیـاي معاصـر هژمـونی      مفهوم هژمونی در تحلیل گفتمان نقـش بسـیار مهمـی ایفـا مـی     
نویسـنده   به ویـژه  بیستمهاي سده  مارکسیستنئوهاي برخی از  در نوشته اولین بار اصطالحی است که

بر خالف دیدگاه ماتریالیسـتی مـارکس کـه    . رفتبه کار ) م 1937-1891( 1»و گرامشیآنتونی« ایتالیایی
براي تمام تحوالت فرهنگی و اجتماعی، زیربنایی اقتصادي متصور بود، گرامشـی هژمـونی را چیرگـی    

دانست. گرامشی معتقد بـود کـه مـارکس تـاثیر رسـانه را       مادي و معنوي یک طبقه بر طبقات دیگر می
اصطالح  هاي مارکس باشیم. گرامشی با تاکید بر بینی ه است و به این دلیل نباید منتظر پیشنادیده گرفت

زیر نظارت  را جامعه اقتصادي و سیاسی نظر از تنها نه مسلطبر آن است که طبقه » بورژوایی هژمونی«

 ........................................................................................................................  
1 . Antonio Gramsci 
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کند  گیر می را نیز چنان همه روابط اجتماعی و انسان و جهان به خویش نگرش خاصدارد، بلکه شیوه 
اي  ی که زیر تسلط هستند این نگرش را همچون پـاره های آید و آن در می» مشتركعقل «که به صورت 

شود آن است که انقالب نه تنهـا قـدرت    آنچه از این بینش نتیجه می .پذیرند جهان می» نظم طبیعی«از 
اي از تجربه و  هاي تازه ارد، بلکه از راه صورتسپ اي دیگر می اي به طبقه سیاسی و اقتصادي را از طبقه

آشناي مارکسیستی فـرق دارد کـه کـار     دید آن د. این نظریه باافریندیگري بی» پیشوایی«باید  آگاهی، می
داند و بر آنست که تغییر روبنا بازتـابی از تغییـر زیربنـا اسـت،      می جامعه اقتصاديیه پااصلی را تغییر 

عاملی اسـت  (رهبري معنوي) نخستین کار مهم است و حتی » پیشوایی«زه براي از این دید، مبار ،بلکه
را » هژمـونی پرولتاریـا  «هاي کمونیستی مفهوم  اساسی براي هر تغییر بنیادي. بر این اساس برخی حزب

 ).87ص : 1378اند (آشوري،  کرده» دیکتاتوري پرولتاریا«جانشین مفهوم 
هـاي حـاکم،    رابطه قدرت اجتماعی است که در آن گـروه  از منظر گرامشی هژمونی نوع خاصی از

کننـد.   حفظ می 1»ابزارهاي اجماعی«موقعیت ممتاز خود را عموما (اگر نه به طور انحصاري) به وسیله 
هـاي تحـت سـلطه را از طریـق تبیـین یـک نگـرش سیاسـی یـا           بدین ترتیب که آنهـا رضـایت تـوده   

ب همگان بوده و منعکس کننده باورهایی باشد کـه ریشـه   دار سخن گفتن از جان اي که دایه ایدئولوژي
آورند. دراین شرایط نیروي سرکوبگر ممکن است بـه پـس    در فرهنگ سیاسیِ عامه دارند به دست می

زندگی سیاسی کشیده شود یعنی همواره به صورت بالقوه حاضر باشد امـا مسـتقیما در زنـدگی      زمینه
 ).Rupert, 2009: 177سیاسیِ روزمره آشکار نگردد (

داند که از طریق آن طبقات مسلط به دلیل دسترسـی   به بیانی دیگر گرامشی هژمونی را فرآیندي می
کننـد کـه سـبب تحکـیم کنتـرل آنهـا بـر         هایی را تبلیغ می به نهادهاي اجتماعی همچون رسانه، ارزش

دهند کـه بـر    کل میها در مجموع ایدئولوژيِ مسلط جامعه را ش گردد. این ارزش سیاست و اقتصاد می
پوشاند. بدین صورت که ساختار قدرت جامعـه را نـاگزیر و    توزیع قدرت موجود جامه مشروعیت می

سـازد تـا منـافع خـاص      هاي حاکم را قادر مـی  دهد. ایدئولوژي مسلط، گروه غیرقابل معارضه جلوه می
ن کـاربرد زور تـداوم   خود را در هیأت منافع عمومی عرضه کرده و از این رهگـذر قدرتشـان را بـدو   

هاي لیبرال، قدرت اغلب اوقات نه به صورت اجبار  ساالري بخشند. براي مثال به نظر گرامشی در مردم
عریان و آشکار (نظیر محبوس نمودن دگراندیشان سیاسی) بلکه از طریق بسط یک ایدئولوژيِ مسـلط  

دهـی بـه سـیطره حاکمـان،      وعیتها و نمادها بـا مشـر   گردد. این مجموعه مشترك از اندیشه اعمال می

 ........................................................................................................................  
1 . Consensual Means 
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تـوان گفـت ایـدئولوژيِ     آورد. می آمیز مردم را براي آنها به ارمغان می رضایت یا الاقل سکوت رضایت
هاي معاصر با امیـال و   آفرین اساساً مانند نوعی ساروج اجتماعی است که شهروندان دموکراسی چیرگی

 ).434-436: صص 1388س، زند (گریفیت باورهاي گوناگون را به یکدیگر پیوند می
ها و مشـکالت اجتمـاعی    ها براي برون رفت از اضطراب و بحران در تحلیلی روانشناختی، گفتمان

سـازي   سـازي و سـمبل   خود و همچنین مهیا کردن شرایط هژمونیک کـردن خـود، دسـت بـه اسـطوره     
آورنـد تـا    وي مـی گرایـی و توسـل بـه امـوري نامتنـاهی ر      ها به آرمـان  زنند. به همین سبب گفتمان می

تصویري روشن از آینده حضور خود به سوژه ها ارائه نکنند و اینگونه بـر مشـکالت خـود سـرپوش     
اي و سـمبلی   ها خأل میان واقعیت و اسطوره را با وجه اسـتعاره  گذارند. به اعتقاد الکال و موف، گفتمان

 ).1388کنند (کسرایی و شیرازي،  پر می

 روش تحقیق -ب

هدف تبیـین و تفسـیر نظـام معنـایی گفتمـان ناسیونالیسـم ناصـري، ابتـدا مـروري           دراین مقاله با
گیري و گسترش هژمونی گفتمان ناسیونالیسم ناصري شـده و سـپس    تاریخی بر دوره شکل -توصیفی

نظام معنایی و عناصر گفتمان ناسیونالیسم ناصري شرح داده شده و مبتنـی بـر آن بـه تحلیـل و تبیـین      
نـورمن   يگفتمـان انتقـاد   لیتحل 2003سال مقاله از نسخه  نیدر ااخته شده است. گفتمان ناصري پرد

است که زبـان بخـش    نیفرکالف ا یفرض اصل شیمتون استفاده خواهد شد. پ يواکاو يفرکالف برا
اسـت کـه بـا عناصـر      هاي اقتصادي، سیاسی، فرهنگـی و ...  ی شامل رویهاجتماعهاي  رویه ناپذیر تقلیل

و  یاجتمـاع  يسـاختارها  ی را میـان انجیـ م ی نقـش اجتمـاع هـاي   یـه دارد. رو یکیالکتیـ رابطـه د  گرید
. فـرکالف همچنـین در تحلیـل     (fairclough, 2003: 18)کنـد  ایفا می ی یک گفتمانجتماعگران ا شکن

هاي مختلف در یک متن مشـترك، بـه روش میـان گفتمانیـت روي      خواست تغییر در بازنمایی گفتمان
هنده میل مؤلف به تغییـرات درون متنـی اسـت. ایـن تحلیـل میـان یـک گفتمـان و         د آورد که نشان می

دهد نویسـنده تـا چـه انـدازه بـه بیـان اصـول و         هاي دیگري به این صورت است که نشان می گفتمان
هاي یه گفتمان مخالف پایبند است و میزان اقتدارگرایی یـا انعطـاف او در سـاخت و پرداخـت      ارزش

 ).fairclough, 2003: 165-167(شود  متون سنجیده می
تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف مبتنی بر سه تکنیک: تحلیل درون متنـی (توصـیف مـتن)، تحلیـل     
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). در 170-248: 1379فـرکالف،  ( ردیگ بینامتنی (تفسیر متن) و تحلیل فرامتنی (تبیین متن) صورت می
شود  این روش تحلیل گفتمان، تکنیک و ابزار فراتحلیل، به صورت توأمان با دو تکنیک دیگر انجام می

). در ذیل تعریف مجملی از سه تکنیک مذکور در روش تحلیل گفتمـان فـرکالف   55: 1382، (فرقانی
 ارائه شده است:

 متنی تحلیل درون -1

اي و  هـاي تجربـی، رابطـه    شود شامل دریافت ارزش توصیف متن نیز خوانده میاین تکنیک که به 
). در تحلیـل  170-248: 1379هـا و قراردادهـاي تعـاملی از کلمـات اسـت (فـرکالف،        بیانی اسـتعاره 

ها، جمـالت و   هاي ضمنی و آشکار درون متن مبتنی بر بسامد و فراوانی آواها، نشانه متنی، به پیام درون
 ).55: 1382، پردازند (فرقانی عبارات می

 تحلیل بینامتنی -2

هـاي   شناخت ردپاي ایـدئولوژیک مؤلـف و آنچـه وي بـه عنـوان داده     گفتمان فرکالف،  لیتحل در
کنـد، چـرا    کند، اهمیت زیادي پیدا مـی  مشترك میان خود و خواننده متن درباره یک موضوع مطرح می

هـاي ذهنیـت    فـرض  شود، جزئی از پـیش  رداشت میکه صداهاي متفاوتی که در یک متن یا چند متن ب
 .(fairclough, 2003: 45)دهنده ارتباط میان متون است  آید که نشان نویسنده به حساب می

شـود و بـا حـذف     در تحلیل بینامتنی به بررسی نحوه حضور یک متن در متن دیگـر پرداختـه مـی   
ولـی وابسـته بـه متـون دیگـر درنظـر       مفاهیمی چون مؤلف، تاریخ و جامعه، متن را به شکلی مسـتقل  

پـردازد و   گیرد. به عبارتی دیگر، بینامتنیت به تأثّر آشکار و پنهان متن بـا مـتن یـا متـون دیگـر مـی       می
 ).277: 1390دهد (نامورمطلق،  روي خواننده قرار می اندازهاي جدید را در خوانش و فهم متون پیش چشم

 تحلیل فرامتنی -3

گر با تکیه بر زمینه یا بستر اجتماعی به  لیل اجتماعی از متن است و تحلیلتحلیل فرامتن، نوعی تح
تحلیل یک متن می پردازد. تحلیل فرامتن بـه بیـان نهـایی شـامل برداشـت، اسـتنباط و تفسـیر نهـایی         

اي، بافـت مـوقعیتی و نیـز روش تحلیـل      تحلیلگر با توجه به همه امکاناتی است که متن، دانش زمینـه 
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به دنبـال   ). روش تحلیل گفتمان فرامتنی55: 1382، اختیار پژوهشگر قرار می دهد (فرقانیگفتمان در 
هاي علوم انسانی و اجتماعی است (مـک   شناسی در عرصه هاي پنهان به مثابه ابزار روش واکاوي ناگفته

 هاي مختلـف گفتمـانی پنهـان    ). در این روش به کشف معانی ظاهري و باطنی جریان16: 1380دانل، 
سازند (بشیر،  هاي زبانی و فرازبانی خود را نمایان می ها و شکل پردازیم که به روش شده درون متن می

1389 :238.( 

 گیري و گسترش هژمونی گفتمان ناسیونالیسم ناصري نگاهی تاریخی بر شکل -پ

ان به دلیل عدم تعهـد سیاسـتمداران و ناکارآمـدي مـدیر    رژیم سلطنتی مصر در دهه پنجاه میالدي 
اعتبار خود را به کلی از دست داده بود و ملک فاروق به یک پادشـاه فاسـد و گماشـته تبـدیل     دولتی، 

. گفتمان پادشاهی در )134: 1353(ناتینگ، که هیچ اقتداري در برابر استعمار انگلیس نداشت  شده بود
گیري از فرصـت   ل بهرهگرایی و ناسیونالیسم به دنبا هاي دیگر همچون اسالم افول قرار داشت و گفتمان

 و جایگزینی آن بودند.
افسران آزاد مصري (الضباط األحرار) که به دنبال پایان نظام پادشاهی فرزندان محمـدعلی پاشـا و   

م از طریق کودتا و به گفته خودشان انقالب، قـدرت را   1952شکست استعمار بریتانیا بودند، در سال 
ري مصر به ریاسـت محمـد نجیـب تأسـیس شـد. جمـال       از ملک فاروق گرفتند و اولین دولت جمهو

عبدالناصر عضو برجسته افسران آزاد مهمترین نقش را در برپایی این کودتا داشت. او پیش از این نیـز  
م به دلیل مقاومـت در برابـر بمبـاران و محاصـره نیروهـاي       1948در جنگ اعراب با اسرائیل در سال 

 ترور ). عبدالناصر پس ازBrightman,2004: 233ه شده بود (صهیونیستی، به عنوان قهرمان ملی شناخت
بـار خـود را    اقـدامات خشـونت   م، 1954در سال  المسلمین به دست یکی از اعضاي اخوان نافرجامش

افسر وابسته به محمـد نجیـب را زنـدانی و     140گرایان آغاز کرد و  ها و اسالم علیه منتقدان، کمونیست
سلمین را اعدام کرد و محمد نجیب را در حبس خانگی قرار داد. پس از الم هشت تن از رهبران اخوان

جمهـوري   پرسی با اکثریت آرا، جمال عبدالناصر به عنوان رئیس تایید قانون اساسی جدید مصر در همه
 ).Aburish, 2004: 54م تعیین شد ( 1957مصر در سال 

دهاي تسلیحاتی با بلوك شـرق و در  اتفاقاتی همچون گسترش توان تسلیحاتی مصر با انعقاد قراردا
تـرین   کردن کانال سوئز منجر به تقویت گفتمان ناصر بـه عنـوان جـذاب    نهایت تصمیم ناصر براي ملی
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کردن کانال سوئز و قطع سـودهاي هنگفـت بریتانیـا از ایـن      گفتمان سیاسی جهان عرب شد. او با ملی
مصر بلکه در جهان سوم محبوبیت مطلـق پیـدا   هاي اسرائیلی، نه تنها در  کانال و ممنوعیت عبور کشتی

هـاي ناصـر را در    ) تا آنجا که عکسHamad, 2008: 96کرد و او تبدیل به رهبري داراي کاریزما شد (
 :Aburish, 2004شد مشـاهده کـرد (   چادرهاي یمن، بازارهاي مغرب و ویالهاي شیک سوریه نیز می

سقط و امارات تا ابوظبی و قطر و کویت بـا شـعار   ). جوانان سرتاسر نوار مرزي خلیج فارس از م108
کردنـد. جوانـان    اخبار مردي به نام ناصـر در ضـلع شـمال شـرقی آفریقـا را دنبـال مـی       » نحن العرب«

دانسـتند   فلسطینی که پیش از این با مبارزات ناصر در نوار غزه آشنا بودنـد، او را منجـی فلسـطین مـی    
 ).11-20: 1345(حیاوي، 

جمهوري خود، براي حفظ قدرت و تضعیف رقیبانش، شـروع بـه    ز تثبیت ریاستعبدالناصر پس ا
سـلطه  «هاي متعددي کرد. هژمونی گفتمان ناسیونالیسـم ناصـري از نـوع     تراشی سازي و دشمن دیگري

هاي گفتمانی در جامعه مصـري   بود که در پی آن هژمونی دال» مبتنی بر اجماع یا هژمونی ایدئولوژیک
من این نبرد را علیه اسـتعمار تـا   «گرفت. ناصر در اولین سخنرانی خود گفت:  می و جامعه عربی شکل

زوال اسرائیل و آزادکردن اراضی غصب شده فلسطین ادامه خواهم داد و در این راه از همـه نیروهـاي   
انسانی دنیاي عرب کمک خواهم گرفت و فقط کسانی در این سنگر همرزم ما خواهند بود که جزئـی  

(همـان). ناصـر بـا اینکـه      »را یاري خواهند کـرد  زاد شده عرب باشند یعنی فقط آزادگان مااز دنیاي آ
هـاي اخـوانی را بـه جـرم انحصـارطلبی فکـري محکـوم         مدعی استقالل و آزادي اندیشه بود و سلفی

و شـعار کهنـه    هـا قـرار داشـت؛    کرد، اما خود به شدت تحت تاثیر ادبیـات و اندیشـه مارکسیسـت    می
نعـادي مـن یعادینـا    «کـرد:   را تکرار مـی » هر کسی در صف ما نیست دشمن ماست«ا که ه مارکسیست

 (همان).» ونسالم من یسالمنا
هـا و   گاهی گفتمان ناسیونالیسم ناصري، هویت گمشده عربی بود کـه بـا همراهـی تـوده     نقطه گره

اصر همـراه شـد.   ها و سلطه و اقتدار رهبران ناسیونالیسم عربی و به خصوص شخص عبدالن بندي جبهه
هشام شرابی متفکر لبنانی، گرایش ملت عربی به گفتمان مدرن ناسیونالیسم و سـلطه ایـدئولوژیک بـر    

نامد. به اعتقاد شرابی، ملت عرب نسبت به مدرنیته و شعارهاي سیاسـی   می» پدرساالري مدرن«آنها را 
هـا و امکانـات عصـر مـدرن در      آن ذهنیتی دوپاره و اسکیزوفرنیک پیدا کرده است که همراه با دستگاه

هاي گذشته و عصر استبدادي پادشاهی، به حیات خـویش   هاي دوران کنار پدرساالري یادگار حکومت
 ).55 1380:،بیاشردهد ( ادامه می
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هـاي عربـی، آنهـا را پدرخوانـده      خـواه همچـون ناسیونالیسـت    هاي آزادي شرابی با اشاره به دولت
هـاي معیـوب، فسـاد،     ه مرور همچون پـدران خـود دچـار سیاسـت    کند که ب هاي خود معرفی می توده

انـد.   اعتمـادي و ناامیـدي مـردم شـده     هاي داخلی و در نهایت گسترش بی خشونت، فرار مغزها، جنگ
 ).58سیاسی است که در جامعه عربی بازیافته است (همان:  -پدرساالري مدرن، اختالل روانی

ز روحی و روانی آن و به خصوص ملت مصري براي ناصر متوجه فقدان هویت جامعه عربی و نیا
احیاي عزت و اقتدار و میراث تحقیر شده خود پس از حکومت عثمانی و سـلطه اسـتعمار بـود و بـه     

بـراي جلـب حمایـت    برداري کـرد. او   همین دلیل از این نیاز روحی به بهترین شکل به نفع خود بهره
بلکه می توانست آنها را با سرودهاي هیجـان   ،نداشت جوانان عرب احتیاج به باالبردن سطح رفاه آنها

 هاهللا اکبـر والعـز  «انگیز علیه استعمار برانگیزد و در پایان هر سخنرانی این جمله معروف را تکرار کند: 
هـاي کـارگري تکـرار     هاي دانشـجویی و بیانیـه   نامه هاي مردم، پایان و این جمله در پایان نامه ؛»للعرب

 ).11-20: 1345قر و بیکاري و فساد جامعه عربی را درنوردیده بود (حیاوي، شد در حالی که ف می
عبدالناصر براي رفع دلهره ناشی از کوران ظلم و ستم تاریخ بر مردم مصر و جهان عرب، دست به 

هاي گفتمان خود را از دلهره و نگرانـی   دهد تا سوژه زند و شعارهاي ایدئولوژیک می عالم نامتناهی می
شهر مبهمی در عالم نامتناهی متصور شـود و اینگونـه    برهاند و براي آنها آرمان» فقدان«ه لکان و به گفت

سازي از خود بزند و خود را ناجی یک ملت معرفی کند. به صورت عامیانـه هرگونـه    دست به اسطوره
دنبـال   گرایی ناصـر نیـز بـه    کند و انقالب ملی ها را ایجاد می تحول و گشایشی، نظام جدیدي از سؤال

پسند گفتمـان خـود    هاي عامه پاسخ به یک سؤال مبهم و بدون محتوا بود. ناصر با شعارها و تکرار دال
ناصر «نویسد:  کرد. تا آنجا که روگان می هاي متعدد، مردم را با ادبیات خود آشنا می در رادیو و روزنامه

از عبدالناصـر توسـط حامیـان و    سازي  ). قدرتRogan, 2011: 305» (جهان عرب را با رادیو فتح کرد
هاي منتسب به او به جایی رسید که او را تئورسین جنبش عدم تعهـد و منـادي آزادگـان عـرب      رسانه

نامیدند و دیگر حکام مقاوم عرب متهم به دفاع از منافع سـرزمین خـود و عامـل اسـرائیل شـناخته       می
ایـل عـرب بـه خصـوص در سـودان      هاي خـونین بـین قب   شدند و بر اثر این تحریکات، برادرکشی می

) ونیز حمایت قاهره از دیکتاتور یمنی علـی عبـداهللا صـالح بـا     11-20: 1345گرفت (حیاوي،  صورت 
ها و گازهاي سمی و شیمیایی به یمن براي  هزار سرباز مصري مجهز به هواپیما، تانک، سالح 60اعزام 

یمی و خنجرهاي سـرکج سـنتی در اختیـار    اي قد هاي فتیله جنگی نابرابر با قبایلی که چیزي جز تفنگ
 ).Peters,2018نداشتند (
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ناصر به جاي پرداختن به مسائل اساسی زندگی مردم مصر، تنهـا بـه تقویـت کاریزمـاي خـود در      
هـاي   هاي بالستیک به نام کارخانه تولید موشک براي ساخت موشک 5اندیشید. احداث  جهان عرب می

هاي تبلیغـاتی ناسیونالیسـم ناصـري بـود کـه       ، از جمله این سیاست»25رائد «و » رائد«، »ظافر«، »قاهر«
امـا ایـن    کردنـد؛  کیلومتر بیـان مـی   650کیلومتر تا  350ها را از  سازي برد این موشک ها با شایعه رسانه

. )Wayback Machine, 2017هاي عبدالناصر در حـد شـعار بـاقی مانـد (     طرح نیز همچون دیگر طرح
اما یک خـود کـامگی    ؛ابی را که مدتها خون مردم را مکیده بودند سر به نیست کردپاشاها و احز ناصر

 .)478: 1353نظامی را جانشین آنها ساخت (ناتینگ، 
شدن در جهان عرب با جدایی سوریه از جمهوري متحد  1با این همه آرزوي ناصر براي بیسمارك

شکسـت  خلی، شکست در جنگ یمن، هاي دا پروژه دموکراسی در لبنان در پرتو جنگ  عربی، شکست
و واردات نفت وش فر ، وابستگی به سیسـتم امپراتـوري آمریکـا در   در دو جنگ پیاپی با رژیم اسرائیل

و  )Anderson, 2011: 2-7مـی ( نظا تمینه خرید تسلیحاص در زصنعتی به خصوو رفی ـمصي کاالها
کارگر و کشاورزان و دهقانان،  جوانان مصري و نیازهاي طبقهعدم توانایی در حل مشکالت اقتصادي 

گـذاري سـلطه سـرکوب و جلـوگیري از آزادي بیـان و       فساد افسران نظامی، موفقیت حکام عرب در بنیان
) و زمینه رشد براي ظهور یک گفتمـان دیگـر و   1364بروجردي، (نقش برآب شد مصادره نهادهاي مدنی 

 ).56: 1377سیونالیسم عربی فراهم گردید (دکمجیان، گرایی در برابر نا یک تالی ایدئولوژیک دیگر به نام سلفی

 بندي و نظام معنایی ناسیونالیسم ناصري شناخت مفصل -ت

هاي زمان خـویش   هاي گفتمان گفتمان ناسیونالیسم ناصري براي اقتدار خود به دنبال سیطره بر دال
هاي رقیـب   و دیگر گفتمان  هایی که در گفتمان پادشاهی بندي خود بود. دال و بازتعریف آنها در مفصل

بنـدي   ها نیز مغفول مانده بودند. در ادامه به توضیح برخی عناصـر مفصـل   گراها و لیبرال همچون اسالم
 گفتمان ناسیونالیسم ناصري پرداخته خواهد شد:

 تاکید بر هویت عربی به عنوان دال مرکزي ناسیونالیسم ناصري -1

خأل ایدئولوژیک و مشکالت اجتماعی، اقتصادي و روانی پیش آمده در جهان عرب پس از سقوط 

 ........................................................................................................................  
 .که اتحاد آلمان مدیون تالش اوست شمالی در اواخر قرن نوزده صدراعظم کنفدراسیون آلمان.  1
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ترکیسـم   عربیسم در برابر پـان  دولت عثمانی، شرایط فرهنگی جهان عرب را براي ظهور ایدئولوژي پان
، ها در کنار نفـوذ اروپـا بـه گسـترش ناسیونالیسـم عـرب       هاي مسلمان با ترك بیگانگی عربمهیا کرد. 

به ویـژه در مصـر در طـول دوران     نخبگان ناسیونالیست عرب). 56ص : 1377دکمجیان، کمک کرد (
دیدند: اول رهایی از کنترل اروپا و کسب استقالل و دوم ارائـه   می، خود را در برابر دو وظیفه استعمار

آمدن عبدالناصر (همان) که این آرزو با روي کار  یک برنامه ایدئولوژیک براي استقرار حکومت قانونی
 ,Jankowskiو طرح میهن عربی و ملت عربی به جاي منطقه عربی یـا کشـور عربـی محقـق گردیـد (     

2001: 32.( 
-209م:  2000گراي عربی بـود (تکریتـی،    عملکرد عبدالناصر تکیه بر گفتمان ناسیونالیسم وحدت

جامعه متحد عربی متشکل از ). بخش مهمی از کتاب عبدالناصر به نام فلسفه انقالب به ایجاد یک 199
). او اندیشه وحدت عربی 50: 1350کشورهاي عربی، آفریقا و جهان اسالم پرداخته است (عبدالناصر، 

 ).194: 1368گرایی مصري کرد (آگاریشف،  را جایگزین قوم
ها کارگردان سینمایی مصري در دهه شصت به  از جمله اقدامات عبدالناصر در این زمینه، انتقال ده

هاي وطنی با تأکید بر وحدت عربی بود که ظرف یک دهه بیش از صـد فـیلم در    بنان براي تولید فیلمل
هـاي   ). سینماي مصر در دهه181م:  1982فیلم به لهجه مصري بود (الکسان،  54بیروت تولید شد که 

عربـی،   هایی همچون وحـدت  اي بر ناسیونالیسم ناصري و کلیدواژه شصت و هفتاد میالدي تأکید ویژه
هاي تاریخی و اسالمی نیز با روح ملـی و   ملیت عربی، هویت عربی و ... داشته است. در این میان فیلم

الدین ایوبی شعار  به کارگردانی یوسف شاهین، صالح» الدین ناصر صالح«شود. در فیلم  عربی تولید می
دهـد کـه همـان شـعار      سر می (دین براي خدا و وطن براي تمام مردم) را» الدین اله و الوطن للجمیع«

م مصر و پس از او شعار جمال عبدالناصر است. در این فـیلم   1919مشهور سعد زغلول رهبر انقالب 
کنـد (النحـاس،    الدین از توان مردم عرب و شرط وحدت عربی براي آزادي قدس صـحبت مـی   صالح
 ).195م:  1986

ه تحمیل اندیشه ناسیونالیسم و سوسیالیسم کم تبدیل ب البته شعارهاي روشنفکرانه افسران نظامی کم
گـرا گردیـد، همـانطور کـه      گرا و حتی ملـی  هاي اسالم غربی و سرکوب آزادي بیان و سانسور دیگري

اندیشه ناسیونالیسـم عربـی یـک گـرایش     «گوید:  شناس اسکاتلندي می دان و شرق همیلتون گیب تاریخ
گرایی، جوانـان عـرب را جـذب خـود      عه و ملیجذاب بود که توانست به سادگی به نام آزادي و توس

 ).131م:  1975؛ محمدحسین، young, 1996: 325» (کند
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 رویکرد ضدامپریالیستی -2

م همچنـان بـه لحـاظ نظـامی و اقتصـادي       1922کشور مصر پس از استقالل رسمی خود در سال 
انال سوئز با تصاحب سـود  تحت نفوذ شدید بریتانیا قرار داشت. نیروهاي نظامی بریتانیایی مستقر در ک

شده مردم مصر بود  کردند، در حالی که به گفته ناصر این حق پایمال هنگفت بر این منطقه حکومت می
)Goldschmidt 2006, p. 16کردن کانال سوئز، اقداماتی همچون پشـتیبانی از اسـتقالل    ). افزون بر ملی

ارداد اسـلحه بـا شـوروي، رویکـرد     الجزایر، به رسمیت شناختن جمهـوري خلـق چـین و انعقـاد قـر     
 ).Dekmejian 1971, p. 45ضدامپریالیستی ناصر را بیش از پیش ثابت کرد (

نگـار مشـهور سـوري، ناسیونالیسـم ناصـري بـا وجـود شـعار          تاریخ کُنستانتین زرِیقالبته به گفته 
دسـت بـه    دوست خـود  هاي سنتی و حتی وطن طلبی، براي سرکوب دیگري ضدامپریالیستی و استقالل

). ناسیونالیسم عربی با تمـام ژسـت ضدامپریالیسـتی خـود، یـک      young, 1996: 335دامن غرب شد (
هـاي   ناسیونالیسم تنها راه حفظ سلطه غرب و جریان«اندیشه کامال غربی بود و به گفته همیلتون گیب: 

 ).9م:  1969(توین بی، » هاي عرب بود ها و توده زده بر حکومت غرب
یت ایـدئولوژي ناسیونالیسـم عربـی، شـخص عبدالناصـر نیـز بـا وجـود پروپاگانـداي          فارغ از ماه

فرسـتاده  » اسـتیو مـد  «داشـت.   ضدامپریالیستی خود، در عمل در مسیر تحقق اهداف غرب قدم بر مـی 
م دولت افسران نظامی مصر را اینچنـین توصـیف    1952وزارت خارجه آمریکا به مصر پس از انقالب 

کنند که یاران باند رابین هود هستند و از بودنشـان خوشـحالند و بـه خـود صـفت       اینان فکر می«کرد: 
اي به  دهند، اما من کسی را پیدا نکردم بتواند اهداف این انقالب را توضیح دهد... آنها عالقه انقالبی می

ج دارنـد  این شانس ما است که عبدالناصر هم با ما همراه است ... آنها به کسی احتیا ...سیاست ندارند 
از » مـایلز کوبالنـد  ). «64م:  2009(کوبالنـد،  » که به آنها بگوید چگونه بیاندیشند و چه کـاري بکننـد  

فرماندهان امنیتی آمریکا نیز گفته است: حتی اگر فردي مانند عبدالناصر به دنیا نیامده بود، بازي مـا بـه   
 ).124م:  2009د، رسید که فرد دیکتاتوري همانند او تربیت کنیم (کوبالن آنجا می

 ضدیت با اسرائیل -3

هاي عرب در برابر اسـرائیل صـورت داد. او همـواره بـه      عبدالناصر تالش زیادي براي اتحاد ملت
بخـش فلسـطین را    شد و بر اساس این نگرش، سازمان آزادي عنوان یک مبارز ضداسرائیلی شناخته می
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 ,Aburishدر جهان عرب را برعهده گرفت (تأسیس کرد و به طور رسمی رهبري مبارزه علیه اسرائیل 

2004: 288–290.( 
البته در عمل مشخص شد که عبدالناصر و پس از او سادات به نام آزادي قدس و دفاع از فلسطین 

هـاي   گیـري زمـین   و جذب حمایت اعراب، مسأله را به منافع ملی خود صیقل زده و به دنبـال بـازپس  
اي  هاي عربی منافع منطقه حکومت«نیز با چنین نگرشی بود:  گیري ساف اشغال شده مصر بودند. شکل

). 33: 1357(نجیـب الـریس،   » دهنـد  خویش را بر رویارویی با دشمن براي آزادي فلسطین ترجیح می
که اردن به منظور جلوگیري از حمالت متقابل انتقامی اسرائیل با جنبش فلسـطین درگیـر شـد و     چنان

هـا   لبنان همین مسأله موجب درگیري خونین حزب کتائب و فلسـطینی م رخ داد و یا در  1971فاجعه 
) و در نهایت انعقاد پیمان کمپ دیویـد، نشـان داد کـه کشـورهاي     185-198و  163-183همان: ( شد

اند (باونـد   همسایه اسرائیل، تلویحاً تفکیک میان مسأله فلسطین و مسائل کشورهاي خود را پذیرا شده
 ).29: 1373داود، 

 تاکید بر ایدئولوژي سیاسی سوسیالیسم عربی -4

خود را دریافت کرد، به تدریج از یک نظام سوسیالیسـت    جمهوري ناصر پس از آنکه حکم ریاست
دموکراتیک مشارکتی سخن گفت و آن را به عنوان ایدئولوژي سیاسی مورد نظر خود در برابر اندیشـه  

هـا، صـنایع،    کردن بانک رد و بر این اساس به ملیالحادي کمونیسم و استعمارگري امپریالیسم مطرح ک
سوسیالیسـم ناصـر   ). البتـه  Mansfield, 1973: 679-681هاي بسیاري اقدام نمـود (  مطبوعات و شرکت

ی نداشـت. از ایـن رو عمـال سوسیالیسـم بـه طـور کلـی        لکبیشتر یک ابزار شفاهی بود و اصالت مسـ 
 .)305: 1353همچون شعاري براي رژیم باقی ماند (ناتینگ، 

 ضدیت با اسالم سیاسی -5

گــرا و میهنــی ســراغ رهبــران  گیــري ائتالفــی ملــی م بــا هــدف شــکل 1948عبدالناصــر در ســال 
المسلمین رفت که منادي تشکیل حکومـت اسـالمی بودنـد و همانجـا متوجـه تضـاد فکـري و         اخوان

به دنبال فاصله گرفتن از ایـن  گرایی و ناسیونالیسم شد. از آن پس ناصر  ایدئولوژیک آنها با مفهوم ملی
طبـق  ). تا آنجا کـه  Aburish, 2004: 25-26جریان و تضعیف آنها و اقداماتی پیشگیرانه علیه آنها بود (

 ).56(همـان:   بـود  شـده ریـزي   طرحها توسط خود او  ترور ناصر توسط اخوانی همکارانش، از برخیگفته 
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المسـلمین   اي به رهبري اخـوان  ات گستردهم، تظاهر 1956پس از حبس خانگی محمد نجیب در سال 
هاي قاهره و دیگر شهرهاي بزرگ مصر به راه افتاد که با سرکوب شـدید توسـط    علیه ناصر در خیایان

 ).Ghandil, 2012: 35المسلمین خاتمه یافت ( ناصر و دستگیري هزاران تن از اعضاي اخوان

 عدم تعهد به بلوك شرق و غرب -6

ست که می توان چهره واقعی را در زیر آن استتار کـرد. عبدالناصـر کـه در    عدم تعهد کلمه گنگی ا
توانست جایی داشته باشد، دست همکاري به سوي نیروي سوم دراز کرد  هاي شرق و غرب نمی بلوك

). ناصر بـا  11-20: 1345(حیاوي،  و تیتو در یوگسالوي که در آن زمان دو قطب داشت: نهرو در هند
همۀ آنچه ما امروز نیاز داریم خلـق شخصـیتی مسـتقل    «اي مستقل خود گفت: ه اعالم رسمی سیاست

ی که آزاد است تا سیاست داخلـی خـود را بـه    یتبراي خودمان است که نیرومند و مستقل باشد، شخص
تـامین کننـده   سیاست خـارجی خـود را بـه طریقـی کـه      نیز خواهد هدایت کند و  طریقی که خود می

 ).Ginat, 2004: 235» (باشد.منافعش 
البته این رویکرد عدم تعهد در حد شعار باقی ماند و نمونه آن حضور متخصصان روسی به جـاي  
متخصصان انگلیسی در کانال سوئز بود تا آنجا که عبدالناصر ارتباط با شوروي را ستون سیاست مصـر  

یکرد ضدامپریالیستی ). براي عبدالناصر فقط این مهم بود که بتواند رو74م:  1997کرد (هیکل، تعبیر می
نگار مشهور عرب، ایستادگی  خود را نمادین به رخ جهان بکشد و به قول محمدحسنین هیکل روزنامه

 ).3: 1367بود (هیکل، » دم شیر«عبدالناصر در برابر امپراتوري بریتانیا در واقع به معناي بریدن 

 تفسیرو تبیین نظام معنایی ناسیونالیسم ناصري -ث

نظام معنایی دال و مدلولی گفتمان ناسیونالیسم ناصري در بندهاي پیشین، در ادامه پس از توصیف 
به تفسیر و تبیین این نظام در گفتمان ناسیونالیسم ناصري مبتنی بر روش تحلیل گفتمان فرکالف و سه 

 شود. متنی، بینامتنی و فرامتنی پرداخته می تکنیک تحلیل درون

 خنان عبدالناصرتحلیل درون متنی و فرامتنی س -1

 1360سخنرانی از میـان حـدود    300دراین بخش به تحلیل نظام معنایی گفتمان ناصري بر اساس 
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 افسـران  انقـالب ( 1953 از: اول سخنرانی جمال عبدالناصر در سه دوره زمانی خواهیم پرداخت: دوره
ملـی کـردن کانـال    ( 1967 تا 1956 از: دوم عبدالناصر)؛ دوره جمال جمهوري (ریاست 1956 تا آزاد)

 (شکسـت  1967 از: سوم عبدالناصر و جنگ اعراب با اسرائیل)؛ دوره سوئز و دوره اصالحات سیاسی
اسـت. انتخـاب    ناصـري  انقـالب  رسـوایی  و افـول  دوران کـه  عبدالناصـر  مرگ تا اسرائیل) از اعراب

متناسـب بـا تعـداد     ها به صورت تصادفی و با توزیع عادالنه در هر سال بـوده و تعـداد آنهـا    سخنرانی
 150سـخنرانی، در دوره دوم   490سـخنرانی از بـین    100سخنرانی در هـر دوره اسـت. در دوره اول   

سخنرانی انتخاب شـده اسـت.    92سخنرانی از بین  50سخنرانی و در دوره سوم  780سخنرانی از بین 
رد و فراوانـی را  هـاي گفتمـان ناصـري کـه بیشـترین کـارب       در اولین جدول بسامد واژگان اساسی دال

شود. در جدول دوم نیز میـزان   اند مورد بررسی قرار گرفته شده و سپس تحلیلی فرامتنی ارائه می داشته
 هاي مختلف مخاطبان خود مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. توجه عبدالناصر به گونه

  
 در سه دوره زمانیهاي عبدالناصر  هاي سخنرانی درصد فراوانی کلیدواژه -1جدول شماره 

 

 هاي مرتبط با موضوع کلیدواژه موضوع ردیف

 درصد فراوانی

 دوره

 اول 

 دوره

 دوم
دوره 
 سوم

 11.8 11.6 12.6 الشعب/ المواطنون/ الوطن/ مصر ملت مصر 1

2 
اتحاد عربی/ 

 ناسیونالیسم عربی

الجمهوریه العربیه المتحده/ الوحده العربیه/ اإلتحاد 
العربیه/ العالم العربی/ العروبه/ القومیه/ العربی/ الدول 

 القومیه العربیه
9.2 11.7 12.8 

 استعمار 3
اإلحتالل/ اإلستعمار/ اإلستعمار البریطانی/ اإلستعمار 

 الفکري/ األجنبی/ األجانب
9.4 7.2 7.5 

 مسأله فلسطین 4
فلسطین/ الفلسطینیه/ إسرائیل/ اإلسرائیلیۀ/ الصهیونیه/ 

 هالفلسطینی هالمقاوم
8.6 10.4 11.3 

 7.9 7.3 7.4 العدوان/ العداء/ العدو دشمن 5

6 
جنگ، مقاومت و 

 نیروي نظامی
المقاومه/ الحرب/ / القتال/ القنابل/ المعرکه العسکریه/ 

 الجیش/ النضال/ الضباط/ العسکر
7.3 7.9 7.6 

 5.4 6.6 6.9 الثوره/ الثوره االجتماعیه انقالب 7
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 هاي عبدالناصر در سه دوره زمانی هاي سخنرانی درصد فراوانی کلیدواژه -1شماره جدول ادامه 
 

 هاي مرتبط با موضوع کلیدواژه موضوع ردیف

 درصد فراوانی

 دوره

 اول 

 دوره

 دوم
دوره 
 سوم

 3.7 4.2 5.7 اإلستبداد/ اإلستبدادي/ الظلم استبداد 8

 6.1 5.8 5.5 اإلستقالل/ الحریۀ/ األحرار آزادي و استقالل 9

 عدالت 10
العداله/ العداله اإلجتماعیه/ العداله السیاسیه/ العدل/ 

 المساواه
5.3 3.7 3.9 

 کشاورزي و کارگري 11
اإلصالح الزراعی/ الفالح/ الزراعیه/ الزراعه/ الزرع/ 

 المزارع/ العمال/
5.3 6.6 6.2 

 2.5 3.8 4.9 الفساد/ الرشوه/ المتاجره/ الخیانه مفاسد اقتصادي 12

 3.1 3.3 2.9 الدستور قانون اساسی 13

 3.9 3.3 2.9 اإلشتراکیه/ إشتراکیه عربیه/ اإلتحاد اإلشتراکی العربی سوسیالیسم عربی 14

 اسالم و دینداري 15
اإلسالم/ اإلخوان المسلمین/ المعنویه/ الدین/ الجامع/ 

 الرسالۀ المحمدیه
2.5 2.1 2.2 

 2.2 2.1 1.7 اإلقتصادي/ النمو اإلقتصاد/ التنمیه االقتصادیهالبناء  توسعه اقتصادي 16

 1.1 1.2 1.4 الثقافۀ/ الجامعه/ العلم/ المعلم علم و فرهنگ 17

 0.8 1.2 0.5 الدیمقراطیه دموکراسی 18

 100 100 100 جمع کل

 نگارندگانمنبع: 

 زیر است:به قرار  1نتایج دریافتی از جدول 
  هاي عبدالناصر مسائل سیاسی است و کمتر بـه توسـعه   مهمترین موضوعات پرداختی در سخنرانی
 فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي پرداخته است.

بسامد کلمات ملت مصر در طول دوره ریاست جمهوري عبدالناصر کاهش نسبی دارد و در مقابل 
دیه کشورهاي عربی با رشد قابل توجهی در طول سـه  توجه به اتحاد عربی و ناسیونالیسم عربی و اتحا

 دوره مواجه بوده است.
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اند، در فضـاي هیجـانی قـرار دارنـد همچـون تحریـک        بیشترین کلماتی که مورد توجه واقع شده
 سازي، استعمارهراسی، اتحاد عربی و ... احساسات ملی، دشمن

جمهـوري   شده اما پس از ریاست جمهوري بیشتر پرداخته به برخی مسائل در دوره پیش از ریاست
شده است. همچون موضـوع اسـتعمار، اسـتبداد حکومـت و دولتمـردان،        کمتر مورد توجه قرار گرفته

 عدالت، مفاسد اقتصادي، اسالم و معنویت.

 اند. هاي مرتبط با مسأله فلسطین با شیب قابل توجهی در هر دوره افزایش پیدا کرده تعداد کلیدواژه

 هاي عبدالناصر در سه دوره زمانی مکان سخنرانی -2جدول شماره 

 مکان سخنرانی ردیف

 درصد فراوانی

 دوره

 اول 

 دوره

 دوم
دوره 
 سوم

 6.8 7.3 16.9 در جمع مردم شهرهاي بزرگ 1

 1.2 1.6 4.4 در جمع مردم شهرهاي کوچک و روستا 2

 8.7 7.3 9.7 در جمع نظامیان 3

 6.4 4 10.1 در جمع نخبگان و دانشگاهیان 4

 2.7 2.4 3.5 هاي سیاسی در جمع احزاب و گروه 5

 6.9 4.2 8 در جمع اصناف 6

 4.6 1.7 22.3 هاي داخلی با رسانه 7

 12.8 14.6 11.6 هاي خارجی با رسانه 8

 46.4 55.2 10.3 المللی در محافل بین 9

 3.5 1.7 3.2 ها ها و بیانیه ها، پیام نامه 10

 100 100 100 جمع کل

 نگارندگانمنبع: 

 به قرار زیر است: 2نتایج دریافتی از جدول 
هـاي پـس از    جمهـوري تـا دوره   هـا در میـان مـردم از دوره اول پـیش از ریاسـت      تعداد سخنرانی

 درصد کاهش داشته است. 7جمهوري در حدود  ریاست
 بسیار ناچیز است.جمهوري  هاي پس از ریاست ها در شهرهاي کوچک و روستا در دوره تعداد سخنرانی
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جمهـوري رشـد چشـمگیري     هاي خارجی پس از ریاسـت  ها با رسانه ها و سخنرانی تعداد مصاحبه
 هاي داخلی بسیار کاهش پیدا کرده است. ها با رسانه داشته در حالی که تعداد مصاحبه

 40جمهـوري نسـبت بـه قبـل آن در حـدود       المللی در دوره پس از ریاسـت  حضور در محافل بین
رصد داشته که بیشتر مربوط به سفرهاي خارجی به خصوص سفر به کشورهاي عـدم تعهـد و    درصد

 حضور طوالنی مدت در سوریه و یمن است.

 ها تحلیل بینامتنی عناصر گفتمان ناسیونالیسم ناصري در متون روزنامه -2

مـیالدي   1960هاي منتسـب بـه ناسیونالیسـم ناصـري در سـال       در ادامه به تحلیل بینامتنی روزنامه
شود که به رابطـه میـان نظـام معنـایی ناسیونالیسـم       پرداخته خواهد شد. از این جهت بینامتنی گفته می

پـس از   1954جمال عبدالناصر در متون روزنامه پرداخته شده است. روزنامه الجمهوریه مصر در سال 
ي انقالب مصر باشد. کودتاي نظامی توسط محمد انور سادات یکی از افسران آزاد تأسیس شد تا صدا

مـیالدي تأُسـیس شـد.     1875هاي مصر است کـه در سـال    ترین روزنامه روزنامه األهرام نیز از قدیمی
جمهوري عبدالناصر به محمد حسنین هیکل واگـذار شـده    سردبیري این روزنامه در کل دوران ریاست

شـد. روزنامـه دیگـر     اخته مـی بود. این روزنامه تریبون ایدئولوژي ناسیونالیسم عربی در آن دوران شـن 
اندازي شـد   میالدي توسط دو برادر مصطفی أمین و علی أمین راه 1944األخبار مصر است که در سال 

و داراي گرایشی سوسیالیستی بود و با رهبران کشورهاي چپ همچون تیتـو رهبـر جمهـوري فـدرال     
 سوسیالیستی یوگسالوي چندین مصاحبه داشته است.

میالدي انتخاب  1960روزنامه فوق در سال  3روزنامه در مجموع از بین  141د در این تحلیل تعدا
باشد. تحلیـل صـورت گرفتـه تنهـا بـر اسـاس مـتن         عدد می 47شده است که تقریبا سهم هر روزنامه 

دهد. نتایج تحلیـل ایـن    ها را نشان می دهی سیاسی روزنامه ها است که جهت صفحات اول این روزنامه
 شرح زیر است:ها به  روزنامه

 هاي منتسب به ناسیونالیسم عربی فراوانی موضوعات در صفحه اول روزنامه -3جدول شماره 

 موضوع
 میانگین الجمهوریه األهرام األخبار

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 55.02 1146 43.80 346 65.01 444 58.10 356 سیاسی

 13.97 291 17.10 135 10.54 72 13.90 84 اقتصادي
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 هاي منتسب به ناسیونالیسم عربی فراوانی موضوعات در صفحه اول روزنامه -3جدول شماره ادامه 

 موضوع
 میانگین الجمهوریه األهرام األخبار

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 7.92 165 11.30 89 6 41 5.73 35 اجتماعی

 8.79 183 9.50 75 8.78 56 8.60 52 نظامی

 0.53 11 0.80 6 0.15 1 0.70 4 فرهنگی

 1.15 24 1 8 0.88 6 1.70 10 ورزشی

 0.48 10 0.80 6 0.43 3 0.20 1 هنري

 3.26 68 5.70 45 1.61 11 2 12 علمی

 5.66 118 7.60 60 3.37 23 5.80 35 سرگرمی

 3.31 69 2.50 20 3.81 26 3.77 23 حوادث

 100 2083 100 790 100 683 100 610 مجموع

 نگارندگانمنبع: 

 به قرار زیر است: 3نتایج دریافتی از جدول 
مسـائل اقتصـادي و    ها به مسائل سیاسی بسیار بیشـتر از دیگـر مسـائل اسـت.     میزان توجه روزنامه

فرهنگی تقریبا  درصد کمتر مورد توجه قرار گرفته و مسائل علمی و 40اجتماعی با اختالفی در حدود 
 نادیده گرفته شده است.

 هاي منتسب به ناسیونالیسم عربی فراوانی نهادها در صفحه اول روزنامه -4جدول شماره 

 نهاد
 میانگین الجمهوریه األهرام األخبار

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 45.80 174 53.80 70 38.60 59 46.40 45 رئیس جمهور

 0 0 0 0 0 0 0 0 شوراي فرماندهی انقالب

 30.50 116 32.30 42 32.70 50 24.70 24 هیأت دولت

 1.10 4 1.50 2 0 0 2.10 2 استانداران

 2.40 9 0 0 1.30 2 7.20 7 شوراي ملی
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 هاي منتسب به ناسیونالیسم عربی فراوانی نهادها در صفحه اول روزنامه -4جدول شماره ادامه 

 نهاد
 میانگین الجمهوریه األهرام األخبار

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 0.30 1 0 0 0 0 1.00 1 مجلس شورا

 16.10 61 9.20 12 21.60 33 16.50 16 ارتش

 1.30 5 1.50 2 2.00 3 0 0 پلیس

 0.30 1 0 0 0.70 1 0 0 قضائیه

 1.10 4 0.80 1 0.70 1 2.10 2 هاي دولتی رؤساي ارگان

 1.30 5 0.80 1 2.60 4 0 0 هاي دولتی رؤساي شرکت

 100 380 100 130 100 153 100 97 مجموع

 نگارندگانمنبع: 
 به قرار زیر است: 4نتایج دریافتی از جدول 

ها دارند که نشـان   مطالب مرتبط با شخص رئیس جمهور بیشترین سهم را از صفحات اول روزنامه
پروتکل تعریف شده و دستوري از مقامات باال و رویکرد انحصارگرایانه و هژمونیک رئیس دهنده یک 

 جمهور است.

مطالب مرتبط با دولت و ارتش در درجه بعـد قـرار دارنـد و توجـه حـداقلی بـه دیگـر نهادهـا و         
 هاي رسمی حکومت شده است.  ارگان

 هاي منتسب به ناسیونالیسم عربی نامهفراوانی منابع دریافت خبر در صفحه اول روز -5 جدول شماره

 منبع
 میانگین الجمهوریه األهرام األخبار

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 78.20 61 83.30 25 77.50 31 62.50 5 هاي سیاسی جریان

 1.30 1 0 0 2.50 1 0 0 هاي کارگري جریان

 0 0 0 0 0 0 0 0 کشاورزان و دامداران

 0 0 0 0 0 0 0 0 هاي اسالمی جریان

 0 0 0 0 0 0 0 0 مسیحیان
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 هاي منتسب به ناسیونالیسم عربی فراوانی منابع دریافت خبر در صفحه اول روزنامه -5 جدول شمارهادامه 

 منبع
 میانگین الجمهوریه األهرام األخبار

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 11.50 9 6.70 2 15 6 12.50 1 اصناف

 2.60 2 6.70 2 0 0 0 0 اساتید دانشگاه

 0 0 0 0 0 0 0 0 زنان

 6.40 5 3.30 1 5 2 25 2 عموم مردم

 100 78 100 30 100 40 100 8 مجموع

 نگارندگانمنبع: 

 به شرح زیر است: 5نتایج دریافتی از جدول 
 هاي منتسب به ناسیونالیسم ناصري داشتند. روزنامههاي سیاسی بیشترین اثرگذاري را بر  جریان

ها به عنوان تریبون رسمی ناسیونالیسم ناصري با نخبگان، دانشگاهیان و عمـوم   رابطه میان روزنامه
 مردم بسیار ناچیز بوده است.

 هاي منتسب به ناسیونالیسم عربی فراوانی مسائل اصلی در صفحه اول روزنامه -6جدول شماره 

 مسأله
 میانگین الجمهوریه األهرام خباراأل

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

منازعات سیاسی و 
 اي منطقه

220 19.40 390 35.55 266 23.50 876 26.03 

 3.80 128 4.20 48 3.37 37 3.80 43 مسائل انسانی

 3.68 124 1.30 15 2.73 30 7.00 79 پذیري مسئولیت

 4.10 138 5.90 67 3.28 36 3.10 35 اجتماعیعدالت 

 9.48 319 11.30 128 9.85 108 7.30 83 اصالح سیاسی

 3.18 107 5.30 60 1.46 16 2.70 31 وحدت ملی

 5.67 191 8.50 96 3.73 41 4.80 54 وحدت عربی

 0.29 10 0.80 9 0.10 1 0 0 تحوالت سوسیالیستی
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 هاي منتسب به ناسیونالیسم عربی مسائل اصلی در صفحه اول روزنامهفراوانی  -6جدول شماره ادامه 

 مسأله
 میانگین الجمهوریه األهرام األخبار

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 4.87 164 1.70 19 2.28 25 10.56 120 تأثیرات اقتصادي

 4.93 166 2.70 31 5.19 57 6.88 78 گشایش اقتصادي

 0.56 19 1.30 15 0.36 4 0 0 ها آزادي

 10.10 340 15.60 177 4.01 44 10.48 119 اصالح اقتصادي

 13.31 448 10.60 120 18.05 198 11.40 130 دخالت بیگانگان

 0.06 2 0.10 1 0 0 0.10 1 دشمنان انقالب و نظام

 8.74 294 4.90 55 9.48 104 11.90 135 صلح

 1.16 39 2.20 25 0.55 6 0.70 8 ایجاد حکومت مدرن

 100 3365 100 1132 100 1097 100 1136 مجموع

 نگارندگانمنبع: 

 به شرح زیر است: 6نکات دریافتی از جدول 
هاي او در قالب دو مسأله منازعات سیاسی  تراشی سازي و دشمن طلبی عبدالناصر و غیریت هژمونی

 ها دارد.  و دخالت بیگانگان، بیشترین سهم را در صفحات اول روزنامه

هاي دیگر گفتمان ناسیونالیسـم همچـون اتحـاد سوسیالیسـتی عربـی، وحـدت ملـی، عـدالت          دال
 اند.   قرار گرفتهاجتماعی و ... کمتر مورد توجه 

 هاي منتسب به ناسیونالیسم عربی هاي خبري در روزنامه فراوانی تکنیک -7جدول شماره

 هاي خبري تکنیک
 میانگین الجمهوریه األهرام األخبار

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 26.58 630 25.44 230 28.02 190 26.64 210 بزرگنمایی

 11.81 280 12.16 110 13.27 90 10.15 80 تعمیم

 2.03 48 1.22 11 2.36 16 2.66 21 تخریب شخصیت

 0.51 12 0.55 5 0.74 5 0.25 2 پند و موعظه
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 هاي منتسب به ناسیونالیسم عربی هاي خبري در روزنامه فراوانی تکنیک -7جدول شمارهادامه 

 هاي خبري تکنیک
 میانگین الجمهوریه األهرام األخبار

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 11.14 264 9.29 84 11.79 80 12.69 100 ادعاهاي غیرواقع

 6.12 145 5.53 50 6.64 45 6.35 50 ایجاد انحراف

فرافکنی هیجانی و 
 احساسی

90 11.42 57 8.41 110 12.17 257 10.84 

 14.22 337 16.59 150 13.13 89 12.43 98 سیاست تدریجی

 14.73 349 15.59 141 14.75 100 13.71 108 برجسته سازي

 2.03 48 1.44 13 0.88 6 3.68 29 تأثیرگذاري ضمنی

 100 2370 100 904 100 678 100 788 مجموع

 نگارندگانمنبع: 

 به قرار زیر است: 7نکات برداشتی از جدول 
هـاي نزدیـک بـه عبدالناصـر بـراي       سازي نشان از تالش روزنامه سهم باالي بزرگنمایی و برجسته

 اسطوره ساختن از وي است.  

سیاست تدریجی و فرافکنی احساسی که شامل مطالب هیجانی و حماسی وغیرتحلیلی براي فـرار  
 است.  از واقعیت است، نشانه سرکوب کردن منتقدان و نخبگان و فریب اذهان عمومی 

 گیري نتیجه

شـود کـه گفتمـان ناسیونالیسـم ناصـري بـا        هاي گفتمانی فوق، مشاهده مـی  بر اساس نتایج تحلیل
سازي شخص عبدالناصر و هژمـونی   رویکرد هژمونیک، بیشترین توجه خود را به بزرگنمایی و اسطوره

گـراي   جریان سیاسی مورد نظر او در داخل کشور، منطقه و حتی جهان متمرکز کرده بود و جریان ملی
دهد. به تعبیري دیگر نقطه  گراي عربی را به سمت ناسیونالیسم هژمونیک سوق می امیدبخش و وحدت

شـد و   طلبی شخص عبدالناصر خالصـه مـی   گاهی گفتمان ناسیونالیسم ناصري در کاریزما و قدرت گره
هـایی   نگرانی جامعه عربی از استعمار و فسـاد سـلطنت و تکیـه بـر دال     گیري از دوره فقدان و دل بهره

هــاي ایــدئولوژیک و حماســی، فرصــتی بــراي  همچــون هویــت عربــی و اتحــاد عربــی و دیگــر دال
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هاي منطقه بود. بـه همـین    بخشی به جایگاه و اقتدار سیاسی خود و هژمونی بر دیگر گفتمان مشروعیت
سـازي و افـزایش منازعـات سیاسـی و      تراشـی و غیریـت   دلیل عبدالناصر از هر ابـزاري بـراي دشـمن   

کرد تا بتواند اقشار مختلف مردم را مشتاقانه و داوطلبانه به سـمت   ولوژیک به نفع خود استفاده میایدئ
هـاي   گفتمان خود جذب کند. اما کمتر از دو دهه از این اقتدار و هژمونی نگذشته بود که بـا شکسـت  

و عـدم بهبـود   هاي نظامی در برابر رژیم اسرائیل و یمـن   دیپلماتیک ناصر در لبنان و سوریه و شکست
رنگ شدن عناصر گفتمان ناصـري در تخاصـم بـا اسـتعمار و      مشکالت اقتصادي جوانان مصري و کم

دیویـد و در مقابـل سـرکوب اعتراضـات داخلـی و       رژیم اسرائیل به خصوص با انعقـاد پیمـان کمـپ   
و هاي سیاسی معارض، مقبولیت این گفتمان روز به روز در داخل کشـور و منطقـه کمتـر شـد      جریان

 .طرفداران آن دچار یأس و ناامیدي شدند

 منابع

 منابع فارسی -الف

، ترجمـه نیکـو سـرخوش و افشـین     آن اندام جنسی کـه یـک انـدام نیسـت    )، 1381ایریگاریف، لوس ( −
 دیده، تهران: نشر نی.  جهان

 ، چاپ پنجم، تهران: مروارید.سیدانشنامه سیا)، 1378( داریوش آشوري، −

 و پخش نشر تهران: شرکت کالم، محمدجواهر ترجمه ،ناصر سیاسی زندگی)، 1368آ ( آگاریشف، −

 ویس.

 آرا،روزبـه صـدر    ترجمـه  ،هـاي ایـدئولوژیک دولـت    ایدئولوژي و سـازوبرگ  )،1386( لویی ،آلتوسر −
 .نشر چشمه :تهران

، ترجمه محمـدعلی قاسـمی، تهـران: نشـر تمـدن      هاي ناسیونالیسم نظریه)، 1383اوموت ( اوزکریملـی، −
 ایرانی (وابسته به موسسه مطالعات ملی).
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، بولتن میزگرد اسـرائیل، تهـران: مرکـز    »پان سامانیسم و استراتژي جدید اسرائیل«)، 1373باوند، داود ( −
 .29 ص، 1373هاي علمی و مطالعات خاورمیانه، مهرماه  پژوهش
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