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سید جواد طاهایی پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک می *
تاریخ دریافت

فصلنامه روابط خارجی،



گرایانه از تحوالت دینی سالیان اخیر در سیاسـت جهـانی،   
الملـل   از طریق ابزارهاي تحلیلی و مفاهیم علم موجود و نهادینۀ روابط بـین 

از سوي دیگر بحـث  
الملل در اسـاس خـود، نتیجـۀ انتزاعـی نادرسـت از      
دنبال آن، بـر دانـش   
بنابراین درکی واقعی از روابط دین و سیاسـت  
 حال ضروري است بـه محـدودیت  

اند واقـف   اند ولی تجربه نشده
حـد مقـوالتی کـه    
اند ولی هنـوز بـه آنهـا اندیشـیده نشـده اسـت، توجـه داشـت و         

. گیرند هاي پژوهشی ما قرار

الملل، فرهنـگ، تمـدن، سیاسـت    

  
گرایانه از تحوالت دینی سالیان اخیر در سیاسـت جهـانی،    درك مفید و واقع

از طریق ابزارهاي تحلیلی و مفاهیم علم موجود و نهادینۀ روابط بـین 
از سوي دیگر بحـث  . دلیل ماهیت امر فرهنگی است ممکن نیست که این به

الملل در اسـاس خـود، نتیجـۀ انتزاعـی نادرسـت از       روابط بینرابطۀ دین و 
دنبال آن، بـر دانـش    اي و جهانی و به تأثیرات انقالب ایران بر شرایط منطقه

بنابراین درکی واقعی از روابط دین و سیاسـت  . الملل است کنونی روابط بین
حال ضروري است بـه محـدودیت   با این. الملل در دورة کنونی الزم است بین

اند ولی تجربه نشده ارزش و برد محدود مقوالتی که اندیشیده شده
حـد مقـوالتی کـه     باشیم و بر عکس، باید به فایده، ضرورت و گستردگی بـی 

اند ولی هنـوز بـه آنهـا اندیشـیده نشـده اسـت، توجـه داشـت و          تجربه شده
هاي پژوهشی ما قرار شایسته است که این مقوالت در اولویت فعالیت
  .جمهوري اسالمی در رأس این مقوالت قرار دارد

الملل، فرهنـگ، تمـدن، سیاسـت     دین، روابط بین :هاي کلیدي واژه
      خارجی
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چکیده
درك مفید و واقع

از طریق ابزارهاي تحلیلی و مفاهیم علم موجود و نهادینۀ روابط بـین 
ممکن نیست که این به

رابطۀ دین و 
تأثیرات انقالب ایران بر شرایط منطقه

کنونی روابط بین
بین

ارزش و برد محدود مقوالتی که اندیشیده شده
باشیم و بر عکس، باید به فایده، ضرورت و گستردگی بـی 

تجربه شده
شایسته است که این مقوالت در اولویت فعالیت
جمهوري اسالمی در رأس این مقوالت قرار دارد
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اسـت؛ اینکـه مسـائل را    
بنـابراین منطقـی و   . انـد 

هاي جدید را با مفـاهیم قـدیم تحلیـل    

گرایانـه از تحـوالت    شود کـه درك مفیـد و واقـع   
دینی سالیان اخیر در سیاست جهـانی، از طریـق ابزارهـاي تحلیلـی و مفـاهیم علـم       
دلیـل ماهیـت امـر فرهنگـی     
الملل در اساس خود، نتیجۀ انتزاعی 

دنبـال آن، بـر    اي و جهـانی و بـه  
ینکه الزمۀ یک درك واقعی از روابط 

ایـران  «یـابی درك مـا از   

احتماالً بسیاري از ما معتقد هستیم کـه  
الملل، از نظر روش، دیـن بیشـتر نقـش متغیـر     
الملـل، در یـک معنـا نقـش     
که تفاسیر جدیدي از 
الملل و الگوهاي تحلیلـی  
نکته دیگري که شاید مورد توافق باشد این است که در تبلـورات  

  
اسـت؛ اینکـه مسـائل را    ) اینشـتین منسوب بـه  (یابی عقلی  بر یک راه این مقاله مبتنی

انـد  توان در همان سطحی حل کرد که از آن سطح برخاسته
هاي جدید را با مفـاهیم قـدیم تحلیـل     ها و ایده عقالیی نیست که تحوالت و پرسش

  .نموده، فهم کنیم
شود کـه درك مفیـد و واقـع    در این مقاله ابتدا استدالل می

دینی سالیان اخیر در سیاست جهـانی، از طریـق ابزارهـاي تحلیلـی و مفـاهیم علـم       
دلیـل ماهیـت امـر فرهنگـی      الملل ممکن نیست و این به هادینۀ روابط بینموجود و ن

الملل در اساس خود، نتیجۀ انتزاعی  سپس اینکه، بحث رابطۀ دین و روابط بین
اي و جهـانی و بـه   نادرست از تأثیرات انقالب ایران بر شـرایط منطقـه  

ینکه الزمۀ یک درك واقعی از روابط الملل است و سرانجام ا دانش کنونی روابط بین
یـابی درك مـا از    الملل در دورة کنونی، ژرفایابی و کیفیت دین و سیاست بین

  .یا تمامیت تاریخی ایران است» 

  توافقات عمومی و فرضیه
احتماالً بسیاري از ما معتقد هستیم کـه  . هاي احتمالی اولیه سخن برانیم ابتدا از توافق

الملل، از نظر روش، دیـن بیشـتر نقـش متغیـر      ابطه کنونی بین دین و روابط بین
الملـل، در یـک معنـا نقـش      کند و نظم کهن و موجود روابط بـین  مستقل را بازي می

که تفاسیر جدیدي از  هرحال هنگامی کند؛ چه اینکه به بستر یا متغیر وابسته را ایفا می
الملل و الگوهاي تحلیلـی   موجود روابط بین نقش دین پدیدار شد، پیش از آن، دانش

نکته دیگري که شاید مورد توافق باشد این است که در تبلـورات  . آن پدید آمده بود

  

  

  

  مقدمه
این مقاله مبتنی

توان در همان سطحی حل کرد که از آن سطح برخاسته نمی
عقالیی نیست که تحوالت و پرسش

نموده، فهم کنیم
در این مقاله ابتدا استدالل می

دینی سالیان اخیر در سیاست جهـانی، از طریـق ابزارهـاي تحلیلـی و مفـاهیم علـم       
موجود و ن

سپس اینکه، بحث رابطۀ دین و روابط بین. است
نادرست از تأثیرات انقالب ایران بر شـرایط منطقـه  

دانش کنونی روابط بین
دین و سیاست بین

» تاریخی

توافقات عمومی و فرضیه. 1
ابتدا از توافق

ابطه کنونی بین دین و روابط بیندر ر
مستقل را بازي می

بستر یا متغیر وابسته را ایفا می
نقش دین پدیدار شد، پیش از آن، دانش

آن پدید آمده بود



اي ماننـد ایمـان افـراد،    
ا هاي ملی، فرهنگ سیاسی، مسئله هویـت، اهمیـت اخالقیـات و امثـال اینهـ     

الملل، تا حد زیادي عبـارت از  
بازیگري یا بازي آزاد عوامل و متغیرهاي فرهنگی است تـا متغیرهـاي اقتصـادي یـا     
الملل قاعـدتاً در زیرمجموعـۀ   

اگـر چنـین باشـد،    . گیرد
مـان را بـا درکـی     عنوان توافق سوم، شاید ضروري اسـت کـه ابتـدا خـود و ذهـن     

تر از امر فرهنگی یا پویش فرهنگی تجهیز کنیم و سپس به بحـث چیسـتی و   
  .الملل بپردازیم

کوشم ابتدا آن را تقویت کنم آن اسـت کـه رسـیدن بـه درکـی      
کننده از تحوالت کنونی در عرصۀ روابط بین دیـن  

خـوبی   هاي عقل سلیم قرار گیرد و به
ایط کنونی که روندها و تحوالت به نهایتی 

انـد،   ساز منجر نشـده 
هر سـخنی هـم   . فرض ممکن شد، مفید خواهد بود
ـ » دربارة ن رابطـه؛ یـا   ای

رو،  ها پیرامون رابطه اسـت نـه خـود رابطـه؛ و از ایـن     
ــابراین   هــاي حاصــل از ایــن ســخنان داراي شــفافیت و قطعیــت نیســتند و بن
معناي امتناع هر نوع رابطۀ معنـادار قابـل   

چرا درك رابطۀ بین دو مقوله، در شرایط فعلی یا شرایط تاریخی کنونی ممکـن  
دلیل ضعف اصـولی درك مـا   

هـاي درك   دار شدن شـیوه 
 40هـاي   هاي کلی در علوم اجتماعی در سراسر دهـه 

میالدي در جوامع علمی غرب و سپس جهان، درك از فرهنـگ نیـز کمـابیش    
متأثر از پارادایم تحصلی در تحقیقـات اجتمـاعی واقـع شـد و در نتیجـه فرهنـگ و       

اگـر   (See f.e.Thayer) .گرایانه قـرار گرفتنـد  

اي ماننـد ایمـان افـراد،     المللی این متغیر مستقل یعنی دیـن، متغیرهـاي فرهنگـی   
هاي ملی، فرهنگ سیاسی، مسئله هویـت، اهمیـت اخالقیـات و امثـال اینهـ     

الملل، تا حد زیادي عبـارت از   پس بحث دین و روابط بین. کنند نقش مهمی ایفا می
بازیگري یا بازي آزاد عوامل و متغیرهاي فرهنگی است تـا متغیرهـاي اقتصـادي یـا     

الملل قاعـدتاً در زیرمجموعـۀ    تر، بحث دین و روابط بین طور اصولی به. حتی سیاسی
گیرد ورد بررسی قرار میالملل م بحث کلی فرهنگ و روابط بین

عنوان توافق سوم، شاید ضروري اسـت کـه ابتـدا خـود و ذهـن     
تر از امر فرهنگی یا پویش فرهنگی تجهیز کنیم و سپس به بحـث چیسـتی و   

الملل بپردازیم در روابط بین الملل هاي بروز دین در روابط بین
کوشم ابتدا آن را تقویت کنم آن اسـت کـه رسـیدن بـه درکـی       اي که می گمانه

کننده از تحوالت کنونی در عرصۀ روابط بین دیـن   کننده و راضی یافته، متقاعد
هاي عقل سلیم قرار گیرد و به الملل که بتواند مبناي تحلیل و دانش روابط بین

ایط کنونی که روندها و تحوالت به نهایتی دهندة تحوالت عینی باشد، در شر
ساز منجر نشـده  کننده و دوران اند، یعنی به ظهور تحوالتی تعیین نرسیده 

فرض ممکن شد، مفید خواهد بود گاه که به نه ممکن است و نه آن
دربارة«این رابطه است نه » پیرامون«باره گفته شود، سخنانی 
ها پیرامون رابطه اسـت نـه خـود رابطـه؛ و از ایـن       بهتر است بگوییم، همۀ بحث

ــابراین   هــاي حاصــل از ایــن ســخنان داراي شــفافیت و قطعیــت نیســتند و بن
معناي امتناع هر نوع رابطۀ معنـادار قابـل    توانند شناخت محسوب شوند و این به

  .در شرایط کنونی است الملل درك بین دین و روابط بین
چرا درك رابطۀ بین دو مقوله، در شرایط فعلی یا شرایط تاریخی کنونی ممکـن  

دلیل ضعف اصـولی درك مـا    که خواهیم گفت، این امر به نیست؟ در یک کالم چنان
دار شدن شـیوه  دلیل ریشه درواقع به. از فرهنگ و از پویش فرهنگی است

هاي کلی در علوم اجتماعی در سراسر دهـه  ز مقولهاگرایانه  اثباترفتاري و 
میالدي در جوامع علمی غرب و سپس جهان، درك از فرهنـگ نیـز کمـابیش    
متأثر از پارادایم تحصلی در تحقیقـات اجتمـاعی واقـع شـد و در نتیجـه فرهنـگ و       

گرایانه قـرار گرفتنـد   هاي تقلیل هاي فرهنگی، موضوع درك
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المللی این متغیر مستقل یعنی دیـن، متغیرهـاي فرهنگـی    بین
هاي ملی، فرهنگ سیاسی، مسئله هویـت، اهمیـت اخالقیـات و امثـال اینهـ      خصلت

نقش مهمی ایفا می
بازیگري یا بازي آزاد عوامل و متغیرهاي فرهنگی است تـا متغیرهـاي اقتصـادي یـا     

حتی سیاسی
بحث کلی فرهنگ و روابط بین

عنوان توافق سوم، شاید ضروري اسـت کـه ابتـدا خـود و ذهـن      به
تر از امر فرهنگی یا پویش فرهنگی تجهیز کنیم و سپس به بحـث چیسـتی و    پیشرفته
هاي بروز دین در روابط بین شیوه

گمانه
یافته، متقاعد تکامل

و دانش روابط بین
دهندة تحوالت عینی باشد، در شر توضیح
 قاطعانه

نه ممکن است و نه آن
باره گفته شود، سخنانی  در این

بهتر است بگوییم، همۀ بحث
ــابراین   درك هــاي حاصــل از ایــن ســخنان داراي شــفافیت و قطعیــت نیســتند و بن
توانند شناخت محسوب شوند و این به نمی

درك بین دین و روابط بین
چرا درك رابطۀ بین دو مقوله، در شرایط فعلی یا شرایط تاریخی کنونی ممکـن  

نیست؟ در یک کالم چنان
از فرهنگ و از پویش فرهنگی است

رفتاري و 
میالدي در جوامع علمی غرب و سپس جهان، درك از فرهنـگ نیـز کمـابیش     70تا 

متأثر از پارادایم تحصلی در تحقیقـات اجتمـاعی واقـع شـد و در نتیجـه فرهنـگ و       
هاي فرهنگی، موضوع درك پویش
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شد  ویژه در ایران ایجاد نمی
الملـل در دوران کنـونی را کـه    
اي در سطح جهان کنونی و عمقـی در تـاریخ نـوع بشـر دارد، موضـوع درك      

هـاي فرهنگـی بـه     تـوانیم از پـویش  

جغـد  . »کنـد  هنگام پرواز مـی 
از نظـر هگـل و   . مینروا در یونان باستان عالمت حکمت و دانـایی و قـوة درك بـود   

کند در همان حال واقـف  
مانند آن است کـه همگـی مـا در درامـی     
کـه مـاجرا را بـه پایـان     

-235: 1382، تیلـور ( .
جغد مینروا، پرندة دانـایی، دیرهنگـام، یعنـی بـا فـرا رسـیدن شـب بـه پـرواز          

کنـد کـه    تی آلمانی دارد، تکرار مـی 
  .آید امر ملموس یا انضمامی نه در آغاز راه بلکه در پایان آن به رؤیت درمی

کنـد کـه آن نیـز     رون این عقیده را در متن نظریه دوراندیشی خود مطـرح مـی  
(Anderson,    در میـان همـۀ
یابی انواع باورها  در اینجا جریان

. انـد  موضوعاتی متعلق به آینـده 
از آنجا که این تحوالت از وجود متغیرهایی عمیق و نیز گسترده در حوزه روحیات، 

کنند کـه فعـالً    هایی حکایت می
ــده،   ــا و  در حــال طــی ســازوکارهاي تکــاملی خــود هســتند و در آین تمامیــت آنه

                                        
1. Minerva 

ویژه در ایران ایجاد نمی شاید این گرایش در بسیاري از دانشوران، به  چنین نبود،
الملـل در دوران کنـونی را کـه     که اراده کنند موضوعات مرتبط دیـن و روابـط بـین   

اي در سطح جهان کنونی و عمقـی در تـاریخ نـوع بشـر دارد، موضـوع درك      
  .نظري خود قرار دهند

تـوانیم از پـویش   ش اساسی این است که چرا نمـی پس پرس
  ؟برسیمدرکی قاطع و شناختی کامل 

  اي فرهنگی است الملل، رابطه رابطه دین و روابط بین

  الف ـ درك پدیده فرهنگی
هنگام پرواز مـی  شب 1جغد مینروا«: گوید در عبارت مشهوري می

مینروا در یونان باستان عالمت حکمت و دانـایی و قـوة درك بـود   
کند در همان حال واقـف   گاه بر آنچه می بسیاري از حکماي آلمانی دیگر، انسان هیچ
مانند آن است کـه همگـی مـا در درامـی     . چرا که کنشگر، فقط انسان نیست

کـه مـاجرا را بـه پایـان      تنها زمـانی . شناسیم درستی آن را نمی کنیم که به نقش ایفا می
.بردیم، به درك آنچه در این میان گذشته است خـواهیم رسـید  

جغد مینروا، پرندة دانـایی، دیرهنگـام، یعنـی بـا فـرا رسـیدن شـب بـه پـرواز          
تی آلمانی دارد، تکرار مـی نیز که ذهن او قوام و تربی ریمون آرون. آید

امر ملموس یا انضمامی نه در آغاز راه بلکه در پایان آن به رؤیت درمی
رون این عقیده را در متن نظریه دوراندیشی خود مطـرح مـی  

(nderson, 1997: 150-160 .شـود  ادامۀ سنت ارسطویی حزم محسـوب مـی  

در اینجا جریان(هاي اجتماعی، تحوالت فرهنگی  شتحوالت و پوی
موضوعاتی متعلق به آینـده ) المللی هاي بین دینی در عرصه و اهداف دینی و شبه

از آنجا که این تحوالت از وجود متغیرهایی عمیق و نیز گسترده در حوزه روحیات، 
هایی حکایت می روند گویند، در واقع از اخالقیات و عقاید، سخن می

ــده،   در حــال طــی ســازوکارهاي تکــاملی خــود هســتند و در آین

                                                                 

  

  

چنین نبود،
که اراده کنند موضوعات مرتبط دیـن و روابـط بـین   

اي در سطح جهان کنونی و عمقـی در تـاریخ نـوع بشـر دارد، موضـوع درك       گستره
نظري خود قرار دهند

پس پرس
درکی قاطع و شناختی کامل 

رابطه دین و روابط بین. 2

الف ـ درك پدیده فرهنگی
در عبارت مشهوري می هگل

مینروا در یونان باستان عالمت حکمت و دانـایی و قـوة درك بـود   
بسیاري از حکماي آلمانی دیگر، انسان هیچ

چرا که کنشگر، فقط انسان نیست. نیست
نقش ایفا می

بردیم، به درك آنچه در این میان گذشته است خـواهیم رسـید  
جغد مینروا، پرندة دانـایی، دیرهنگـام، یعنـی بـا فـرا رسـیدن شـب بـه پـرواز           )224
آید درمی

امر ملموس یا انضمامی نه در آغاز راه بلکه در پایان آن به رؤیت درمی
رون این عقیده را در متن نظریه دوراندیشی خود مطـرح مـی  آ

ادامۀ سنت ارسطویی حزم محسـوب مـی  
تحوالت و پوی

و اهداف دینی و شبه
از آنجا که این تحوالت از وجود متغیرهایی عمیق و نیز گسترده در حوزه روحیات، 

اخالقیات و عقاید، سخن می
ــده،   در حــال طــی ســازوکارهاي تکــاملی خــود هســتند و در آین



شـده   تمدن مصنوعاتی ساخته
ها یا تصرفاتی خالقانه در طبیعت است که نظم موجود و کنونی زندگی 

کننـد،   ها حکایت مـی 
هـاي   ز خالقیـت هـاي موجـود و انضـمامی، ا   

این . گویند طور کلی از سازمان موجود جامعه سخن می
در مقابـل، در کاربردهـاي   

گوید، معموالً  شناسی آکسفورد می
ولـی بـه رغـم کاربردهـاي     
انگلیسی و فرانسوي، این دوگانگی آلمانی مفاهیم فرهنـگ و تمـدن اسـت کـه ایـن      

رو اینـک در سـطح    و ازایـن 
ینی بشـر اسـت   هاي مادي و ع

رو  کلمـه خـاص را از آن  
برجسته کردیم که تمدن بشري در مقام یک مقولـه عـام، بـا وجـود معنـادار بـودن،       
رمق است یعنی راهبـري تحلیلـی و   

ولی فرهنـگ،  ] ة امور خاص و بومی و ملی ندارد
هاي ذهنی، اخالقی یا روحی، باز هم در یک جامعۀ خـاص یـا در ابتـدا در    

امـا  . و به نمادهـا و باورهـا اشـاره دارد   

و فرهنگ این نیست که یکی واقعیتی بیشتر مادي است و دیگـري  
تفاوت اساسی میان این دو آن است کـه در تمـدن،   

آگـاهی   ذهنیت و تجرید مقدم بر تجربه است، یا تئوري مقدم بر پراتیک است یا پیش
ـ   د از پـیش، مسـتلزم   عبارت دیگر، در تمدن، تولید صـناعت جدی

گونه است که ما براي ساختن و تولید اشیاء، متکـی بـه   
کنیم ولو آن طرح و برنامه بسیار بسیط و اولیه باشـد و فقـط   

  .شود گیري نهایی و هویت آنها قابل درك می
تمدن مصنوعاتی ساخته. فرهنگ، تمدن موضوع زمان حال است برخالف
ها یا تصرفاتی خالقانه در طبیعت است که نظم موجود و کنونی زندگی  توسط انسان

ها حکایت مـی  مقوالت فرهنگی بیشتر از پویش و کند ها را مشخص می
هـاي موجـود و انضـمامی، ا    موضوعات تمدنی از سـاختارها، نظـام  

طور کلی از سازمان موجود جامعه سخن می شده و به گرفته و نهایی
در مقابـل، در کاربردهـاي   . تفکیک بین فرهنگ و تمدن رهیافتی اصالتاً آلمانی اسـت 

شناسی آکسفورد می گونه که دیکشنري جامعه انگلیسی و فرانسوي، آن
ولـی بـه رغـم کاربردهـاي     . آیند شمار می جنس و همسان بهفرهنگ و تمدن از یک 

انگلیسی و فرانسوي، این دوگانگی آلمانی مفاهیم فرهنـگ و تمـدن اسـت کـه ایـن      
و ازایـن  (Marshall, 1998: 137-138)زمان رواج بیشتري پیدا کرده است 

هاي مادي و ع ساخته وسیعی این اعتقاد جاري است که تمدن، دست
کلمـه خـاص را از آن  [اشـاره دارد  » خـاص «یک جامعـۀ    که درنهایت به سازمان

برجسته کردیم که تمدن بشري در مقام یک مقولـه عـام، بـا وجـود معنـادار بـودن،       
رمق است یعنی راهبـري تحلیلـی و    دلیل عمومی بودنش، مفهومی نسبتاً رقیق و کم

ة امور خاص و بومی و ملی ندارددهندگی قابل تأکیدي دربار
هاي ذهنی، اخالقی یا روحی، باز هم در یک جامعۀ خـاص یـا در ابتـدا در     برساخته

و به نمادهـا و باورهـا اشـاره دارد    )71-81: 1376آرون(یک جامعه خاص است 
  .این، تفاوتی سطحی و مقدماتی است

  ب ـ تفاوت فرهنگ و تمدن
و فرهنگ این نیست که یکی واقعیتی بیشتر مادي است و دیگـري  تفاوت بین تمدن 

تفاوت اساسی میان این دو آن است کـه در تمـدن،   . واقعیتی بیشتر روحی یا اخالقی
ذهنیت و تجرید مقدم بر تجربه است، یا تئوري مقدم بر پراتیک است یا پیش

ـ   به. شود ورزیده می عبارت دیگر، در تمدن، تولید صـناعت جدی
گونه است که ما براي ساختن و تولید اشیاء، متکـی بـه    فعالیت ذهنی است یعنی این

کنیم ولو آن طرح و برنامه بسیار بسیط و اولیه باشـد و فقـط    طرح و برنامه عمل می
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گیري نهایی و هویت آنها قابل درك می جهت
برخالف
توسط انسان

ها را مشخص می انسان
موضوعات تمدنی از سـاختارها، نظـام  

گرفته و نهایی شکل
تفکیک بین فرهنگ و تمدن رهیافتی اصالتاً آلمانی اسـت 

انگلیسی و فرانسوي، آن
فرهنگ و تمدن از یک 

انگلیسی و فرانسوي، این دوگانگی آلمانی مفاهیم فرهنـگ و تمـدن اسـت کـه ایـن      
زمان رواج بیشتري پیدا کرده است 

وسیعی این اعتقاد جاري است که تمدن، دست
که درنهایت به سازمان

برجسته کردیم که تمدن بشري در مقام یک مقولـه عـام، بـا وجـود معنـادار بـودن،       
دلیل عمومی بودنش، مفهومی نسبتاً رقیق و کم به

دهندگی قابل تأکیدي دربار توضیح
برساخته

یک جامعه خاص است 
این، تفاوتی سطحی و مقدماتی است

ب ـ تفاوت فرهنگ و تمدن
تفاوت بین تمدن 

واقعیتی بیشتر روحی یا اخالقی
ذهنیت و تجرید مقدم بر تجربه است، یا تئوري مقدم بر پراتیک است یا پیش

ورزیده می
فعالیت ذهنی است یعنی این

طرح و برنامه عمل می
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مثالً ساختن یک صندلی پس از طراحی ذهنی صـندلی  
هـاي   ولی بر عکس، در فرهنگ، همۀ زایـش 

هـا،   ها، ظهور ادیان و فرقـه 
کـدام ابتکـارات نظـري    

ت که پیرامون مـا را  هایی اس
در تمـدن  . کننـد  انـد و مـا را وادار بـه واکـنش در مقابـل خودشـان مـی       

طورکلی اولویت ذهن بر عین جاري است، اما در فرهنگ تقدم زمـانی عینیـت بـر    
تفکر و معنابخشی، پس از تحقق 
وجـود دارد کـه تفکـر    
شـوند و حتـی آن را   

. هرحال در فرهنگ و حیات فرهنگی، تقدم زمانی عین بـر ذهـن وجـود دارد   
گویـد فلسـفه، آیینـۀ تحـوالت زمانـه      
است در ذهن، در واقع اشاره به این دارد که مجموعه فرهنـگ، حاصـل تفسـیرها و    
هایی است که در یک ظـرف مکـانی ـ زمـانی     

ها در برابر تحـوالت بـزرگ فرهنگـی    
صـورت   هاي به معاصر، یعنی روندها و تحوالتی که به روح، ذهنیت، اخالق و جهان
که آن تحـوالت   خالص انسانی مربوط است، در ابتداي راه قرار داریم؛ یعنی تا زمانی

بزرگ فرهنگی به پایان تکامل خود نرسند و به یـک تحـول عینـی تقریبـاً برجسـته      
عبـارت دیگـر پدیـده    
کـه بـه پایـان پروسـۀ تکامـل خـود       

تردیـد تحـوالتی در    آن اسـت کـه بـی   
                                        
1. Contemplation 

مثالً ساختن یک صندلی پس از طراحی ذهنی صـندلی  . ما صورت بگیرد  درون ذهن
ولی بر عکس، در فرهنگ، همۀ زایـش ) ی ذهن بر عینتقدم کل(شود  انجام می

ها، ظهور ادیان و فرقـه  فرهنگی مانند ظهور نظریات سیاسی ـ اجتماعی و فلسفه 
کـدام ابتکـارات نظـري     هـاي ارزشـی و غیـره، هـیچ     گیري نمادها، معناها، نظام

هایی اس ها به عینیت مستقلی نیستند، بلکه اینها انواعی از واکنش
انـد و مـا را وادار بـه واکـنش در مقابـل خودشـان مـی        احاطه کرده

طورکلی اولویت ذهن بر عین جاري است، اما در فرهنگ تقدم زمـانی عینیـت بـر    
تفکر و معنابخشی، پس از تحقق   زیرا در فرهنگ، تفسیر، تحلیل،. ذهنیت وجود دارد

وجـود دارد کـه تفکـر     1البتـه چیـزي هـم بـه نـام تأمـل      . دگیر امر عینی صورت می
شـوند و حتـی آن را    واسطه است و فالسفه اگزیستانس براي آن اهمیتی قائل نمی

  )20-22 :1379 آرنت، :ك.ن( .انگارند مخرب می
هرحال در فرهنگ و حیات فرهنگی، تقدم زمانی عین بـر ذهـن وجـود دارد   

گویـد فلسـفه، آیینـۀ تحـوالت زمانـه       بسیار مشهوري میکه هگل در عبارت 
است در ذهن، در واقع اشاره به این دارد که مجموعه فرهنـگ، حاصـل تفسـیرها و    

هایی است که در یک ظـرف مکـانی ـ زمـانی      ها در مقابل عینیت ها و واکنش
  .گیرد یا وجود دارد خاص صورت می

ها در برابر تحـوالت بـزرگ فرهنگـی     خالصه، نتیجۀ مهم آن است که ما انسان
معاصر، یعنی روندها و تحوالتی که به روح، ذهنیت، اخالق و جهان
خالص انسانی مربوط است، در ابتداي راه قرار داریم؛ یعنی تا زمانی

بزرگ فرهنگی به پایان تکامل خود نرسند و به یـک تحـول عینـی تقریبـاً برجسـته      
عبـارت دیگـر پدیـده     بـه . گیـریم  شوند، ما در موضـع درك آنهـا قـرار نمـی    
کـه بـه پایـان پروسـۀ تکامـل خـود        اجتماعی، یعنی معناي پدیده اجتماعی، تا زمانی

  (Bove, 2002). نرسد، قابل درك نیست

  )تأخر امر فرهنگی(ج ـ آغاز دانایی، دانایی نیست 
آن اسـت کـه بـی   الملل، نکتـه   در بحث رابطه دین و روابط بین

                                                                 

  

  

درون ذهن
انجام می

فرهنگی مانند ظهور نظریات سیاسی ـ اجتماعی و فلسفه 
گیري نمادها، معناها، نظام شکل

مستقلی نیستند، بلکه اینها انواعی از واکنش
احاطه کرده

طورکلی اولویت ذهن بر عین جاري است، اما در فرهنگ تقدم زمـانی عینیـت بـر     به
ذهنیت وجود دارد

امر عینی صورت می
واسطه است و فالسفه اگزیستانس براي آن اهمیتی قائل نمی بی

مخرب می
هرحال در فرهنگ و حیات فرهنگی، تقدم زمانی عین بـر ذهـن وجـود دارد    به
که هگل در عبارت  هنگامی

است در ذهن، در واقع اشاره به این دارد که مجموعه فرهنـگ، حاصـل تفسـیرها و    
ها و واکنش اندیشه

خاص صورت می
خالصه، نتیجۀ مهم آن است که ما انسان

معاصر، یعنی روندها و تحوالتی که به روح، ذهنیت، اخالق و جهان
خالص انسانی مربوط است، در ابتداي راه قرار داریم؛ یعنی تا زمانی

بزرگ فرهنگی به پایان تکامل خود نرسند و به یـک تحـول عینـی تقریبـاً برجسـته      
شوند، ما در موضـع درك آنهـا قـرار نمـی    تبدیل ن

اجتماعی، یعنی معناي پدیده اجتماعی، تا زمانی
نرسد، قابل درك نیست

ج ـ آغاز دانایی، دانایی نیست 
در بحث رابطه دین و روابط بین



هـا و   کشورها یعنی در عرصه باورهـا، ترجیحـات فکـري و ارزش   
تکامـل و   اي روبـه  الدولی آنها صورت گرفته است که ما را متوجـه رابطـه  

الملل کـرده   پویشمند بین اعتقادات دینی به اهتزاز گراییده و دانش و عمل روابط بین
ز ما را متوجه این حقیقت کرده است که آیندة احتماالً آبستن نتایج مهمـی  
شده، بـا نظـم فکـري موجـود روابـط      

تفاوت بین این دو، . اما، این بیشتر آغاز دانایی است تا خود دانایی
: گویـد  مـی  کـارل یاسـپرس  

. »، درك نیست، مقدمۀ درك است
وگریختـه دربـارة رابطـه    

ات مناسب) هاي متقن درك
هاي فرهنگی تا بـه خبـري   

مثال آن، آتشفشـانی  . 
که همۀ فرایند تکاملی خود را طی کرد و درنهایت از قلۀ کـوه بیـرون   

دلیل آن اسـت   ناع از موضوع دانایی واقع شدن، به
گیرد یا، عرصـۀ   گاه موضوع دانایی آنها قرار نمی

دانایی آنها نیست و زندگی فرهنگـی، متعلّـق دانـایی آنهـا نیسـت، بلکـه عکـس آن        
یی ماسـت؛  درست است؛ یعنی فرهنگ، مالک دانایی ما، سازنده آن یا محیط بـر دانـا  

فرهنگ جلوتر از دانایی ما، حاکم بر دانایی 
این آخري بدان معناست که ما با هر میزان پیشـرفت و در  
کنیم و آن را به خود و دیگـران نمـایش   
تواند موضوع شناخت مـا قـرار گیـرد،    

اي بـر   در ایـن معنـا مـا هـیچ سـیطره     
112-110(  

 غیـر از . این عدم تسلط از چه روست؟ شناخت، توانایی تعیـین هویـت اسـت   
بنـدي یـا توصـیف، یـا کسـب      
شناخت در اساس خود، نوعی بازشناسی است که بـه تعـین   

را  هیتلـر منظور از این ادعا کـه مـن   

کشورها یعنی در عرصه باورهـا، ترجیحـات فکـري و ارزش   » فرهنگ«
الدولی آنها صورت گرفته است که ما را متوجـه رابطـه   روابط بین

پویشمند بین اعتقادات دینی به اهتزاز گراییده و دانش و عمل روابط بین
ز ما را متوجه این حقیقت کرده است که آیندة احتماالً آبستن نتایج مهمـی  است و نی

شده، بـا نظـم فکـري موجـود روابـط       است که بر محور رابطۀ باورهاي دینی انقالبی
اما، این بیشتر آغاز دانایی است تا خود دانایی. شود الملل می

کـارل یاسـپرس  در ایـن ارتبـاط    .تفاوت بین آغاز راه و پایـان راه اسـت  
، درك نیست، مقدمۀ درك است واره ها براي رسیدن به نظریه یا درك نظام کوشش

وگریختـه دربـارة رابطـه     ها، تفاسیر و تفکرات جسته در این مورد هم اتکاء به تحلیل
درك(الملل، در حکم آغاز پروسۀ درك  جدید دین و روابط بین

هاي فرهنگی تا بـه خبـري    الملل و نه خود درك است؛ زیرا پویش دین و روابط بین
. گیرند بزرگ و اساسی منجر نشوند، موضوع دانایی ما قرار نمی

که همۀ فرایند تکاملی خود را طی کرد و درنهایت از قلۀ کـوه بیـرون    است که زمانی
ناع از موضوع دانایی واقع شدن، بهاین امت. شود آمد، قابل شناخت می

گاه موضوع دانایی آنها قرار نمی که فرهنگ تاریخی یا ملی افراد هیچ
دانایی آنها نیست و زندگی فرهنگـی، متعلّـق دانـایی آنهـا نیسـت، بلکـه عکـس آن        

درست است؛ یعنی فرهنگ، مالک دانایی ما، سازنده آن یا محیط بـر دانـا  
فرهنگ جلوتر از دانایی ما، حاکم بر دانایی . کنندة دانایی ماست کننده یا محدود

این آخري بدان معناست که ما با هر میزان پیشـرفت و در  . ما و نهایت دانایی ماست
کنیم و آن را به خود و دیگـران نمـایش    مان را بازتولید می تاریخ جلو رفتن، فرهنگ

، نمیفرهنگ . دهیم تواند موضوع شناخت مـا قـرار گیـرد،     در تمامیت خود، عقالً
در ایـن معنـا مـا هـیچ سـیطره     . زیرا ما درون آن قرار داریم نه مشرف بـر آن 
112و  75: 1379گري، ( .فرهنگ خود در هیچ زمانی نخواهیم داشت

این عدم تسلط از چه روست؟ شناخت، توانایی تعیـین هویـت اسـت   
بنـدي یـا توصـیف، یـا کسـب       این، هرچه باشد، شناخت نیست بلکه توانـایی طبقـه  

شناخت در اساس خود، نوعی بازشناسی است که بـه تعـین   . اطالعات و غیره است
منظور از این ادعا کـه مـن   «: زند مثالی می برایان فی. انجامد هویت کلی می

  

 

ی 
رج
 خا
بط
روا

مه 
صلنا
ف

® 
وم 
ل د
سا

® 
رم 
چها

ره 
شما

® 
ن 
ستا
زم

13
89

236  

«عرصۀ 
روابط بین

پویشمند بین اعتقادات دینی به اهتزاز گراییده و دانش و عمل روابط بین
است و نی

است که بر محور رابطۀ باورهاي دینی انقالبی
الملل می بین

تفاوت بین آغاز راه و پایـان راه اسـت  
کوشش«

در این مورد هم اتکاء به تحلیل
جدید دین و روابط بین

دین و روابط بین
بزرگ و اساسی منجر نشوند، موضوع دانایی ما قرار نمی

است که زمانی
آمد، قابل شناخت می

که فرهنگ تاریخی یا ملی افراد هیچ
دانایی آنها نیست و زندگی فرهنگـی، متعلّـق دانـایی آنهـا نیسـت، بلکـه عکـس آن        

درست است؛ یعنی فرهنگ، مالک دانایی ما، سازنده آن یا محیط بـر دانـا  
کننده یا محدود تعیین

ما و نهایت دانایی ماست
تاریخ جلو رفتن، فرهنگ

دهیم می
زیرا ما درون آن قرار داریم نه مشرف بـر آن 
فرهنگ خود در هیچ زمانی نخواهیم داشت

این عدم تسلط از چه روست؟ شناخت، توانایی تعیـین هویـت اسـت   
این، هرچه باشد، شناخت نیست بلکه توانـایی طبقـه  

اطالعات و غیره است
هویت کلی می
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توانم هیتلـر را   من این باشد که می
اما ممکن است منظور 
هاي زیادي را دربارة زندگی هیتلر بـازگو کـنم؛ در   

ممکـن اسـت   . معناي داشتن اطالعات فراوان در مورد چیزي اسـت 
توانم مشخص کنم هیتلر چه جور و چه نوع آدمـی بـوده   

ممکـن  . بندي و توصیف کردن اسـت 
سـتیز   دانم چه چیزي هیتلـر را بیگانـه  

معنـاي توانـایی    داشت؛ در اینجا شناختن به
در بسیاري موارد، ادعاي شناختن کسی یا چیزي، شـامل تعیـین   

اما ایـن   )46 :1386 فی،
عنوان یک بازشناسی که بر تعیین هویت و تعیـین کلیـت   

ترین مصداق از ایـن   ترین یا بزرگ

 .یابنـد  ها جهانی نیستند بلکه در حالـت خاصـگی و تمـایز خـود تـداوم مـی      
که پیشتر هم اشاره شد، مقولۀ جهانی فرهنگ نیـز انتزاعـی یـا    

قـدر   یک فرهنگ خاص حتی اگـر آن 
گسترش و جذابیت یابد که جهانی شود، باز هـم در زایـش و تـداوم خـود فرهنگـی      

ی در اکناف حال فرد ممکن است به یاد گسترش فرهنگ امریکای
                                        

یـا شـناخت   (بد نیست که در مقام یک جملۀ معترضه بیان شـود کـه احتمـاالً، شـناخت عمـومی      
شـناخت،  . هاي وسیع ذهنی است

چرا شناخت، ضرورتاً خاص و محدود است؟ زیرا نقطـۀ  
عبـارت دیگـر، ظهـور     بـه 

شـناخت مـؤثر بـر درك هویـت و درك     
حـال شـناخت نظـري بـا     

گیـرد مگـر    امر عمومی یا جهانی، موضوع دانایی قـرار نمـی  

من این باشد که می تواند باشد؟ ممکن است منظور شناسم، چه می
اما ممکن است منظور . معناي تعیین هویت است بازشناسم؛ در اینجا شناختن آري به

هاي زیادي را دربارة زندگی هیتلر بـازگو کـنم؛ در    توانم واقعیت من این باشد که می
معناي داشتن اطالعات فراوان در مورد چیزي اسـت  اینجا شناختن به

توانم مشخص کنم هیتلر چه جور و چه نوع آدمـی بـوده    نظور من این باشد که می
بندي و توصیف کردن اسـت  معناي توانایی طبقه است؛ در اینجا، شناختن به

دانم چه چیزي هیتلـر را بیگانـه   است منظور من تأکید بر این نکته باشد که می
داشت؛ در اینجا شناختن به کرد و انگیزه او چه بود یا چه عالیقی

در بسیاري موارد، ادعاي شناختن کسی یا چیزي، شـامل تعیـین   . توضیح دادن است
فی،( .هاي ذهنی و رفتاري و توانایی درك اهمیت آنهاست

عنوان یک بازشناسی که بر تعیین هویت و تعیـین کلیـت    شناخت به. شناخت نیست
  1.شود بینجامد فقط در انتها میسر می

ترین مصداق از ایـن   ترین یا بزرگ عالی ،مسئلۀ شناخت تحوالت ژرف فرهنگی
  .»کند هنگام پرواز می شب غد مینرواج«: است کهعبارت هگل 

  اند ها بومی د ـ فرهنگ
ها جهانی نیستند بلکه در حالـت خاصـگی و تمـایز خـود تـداوم مـی      

(Herder, 2007 که پیشتر هم اشاره شد، مقولۀ جهانی فرهنگ نیـز انتزاعـی یـا     چنان
یک فرهنگ خاص حتی اگـر آن . تر هستند هاي خاص برداشتی از پویش فرهنگ

گسترش و جذابیت یابد که جهانی شود، باز هـم در زایـش و تـداوم خـود فرهنگـی      
حال فرد ممکن است به یاد گسترش فرهنگ امریکای در این(خاص است 

                                                                 
بد نیست که در مقام یک جملۀ معترضه بیان شـود کـه احتمـاالً، شـناخت عمـومی      

هاي وسیع ذهنی است بندي هم شناخت نیست، بلکه طبقه) قانونمندارانه، یا شناخت نظري
چرا شناخت، ضرورتاً خاص و محدود است؟ زیرا نقطـۀ  . اما عمقی است) محدود(گرایانه  روندي خاص

بـه . ل آن یعنی توجه به گستردگی، ضد هویت و ضد تشکیل کلیت اسـت 
شـناخت مـؤثر بـر درك هویـت و درك     . هویت، مشروط به درك محدودیت، ثغور و مرزینگی اسـت 

حـال شـناخت نظـري بـا      در ایـن . هویت یا تمامیت مؤخر بر ظهور امر خاص، مرزمند یا محدود است
امر عمومی یا جهانی، موضوع دانایی قـرار نمـی  . ضدشناخت استهاي واقع  تحقیر کلیت

 .آنکه خداوند آن را به ما اعطا کند

  

  

شناسم، چه می می
بازشناسم؛ در اینجا شناختن آري به

من این باشد که می
اینجا شناختن به

نظور من این باشد که میم
است؛ در اینجا، شناختن به

است منظور من تأکید بر این نکته باشد که می
کرد و انگیزه او چه بود یا چه عالیقی می

توضیح دادن است
هاي ذهنی و رفتاري و توانایی درك اهمیت آنهاست ویژگی

شناخت نیست
بینجامد فقط در انتها میسر می

مسئلۀ شناخت تحوالت ژرف فرهنگی
عبارت هگل 

د ـ فرهنگ
ها جهانی نیستند بلکه در حالـت خاصـگی و تمـایز خـود تـداوم مـی       فرهنگ

2007: 88-90)

برداشتی از پویش فرهنگ
گسترش و جذابیت یابد که جهانی شود، باز هـم در زایـش و تـداوم خـود فرهنگـی      

خاص است 

بد نیست که در مقام یک جملۀ معترضه بیان شـود کـه احتمـاالً، شـناخت عمـومی      . 1
قانونمندارانه، یا شناخت نظري

روندي خاص
ل آن یعنی توجه به گستردگی، ضد هویت و ضد تشکیل کلیت اسـت مقاب

هویت، مشروط به درك محدودیت، ثغور و مرزینگی اسـت 
هویت یا تمامیت مؤخر بر ظهور امر خاص، مرزمند یا محدود است

تحقیر کلیت
آنکه خداوند آن را به ما اعطا کند



درواقع پویش فرهنگی هر کشور در طول زمـان، بـا وجـود هـر میـزان      
تر، هریک ویژگی خاص خود را دارند و ایـن  

پس ایـده یـا   . کنند ها، با هم ایجاد تاریخ می
هـاي فرهنگـی    کم در ابتدا، انتزاعـی از تجربـه  

کـار   فرهنگ هرچه بیشتر در معناهاي جامع و جهانی بـه 
» تمـدن جهـانی  «حال آنکه مقولۀ 
مفـاهیمی  . نماید تر می

ـاوري   مقولـۀ   هـا،   مانند انقالب ارتباطات، انفجار اطالعات و گسترش جهانی انـواع فنّ
کـه بیـان    با وجود این، چنان

تر باشد به همان میـزان بـه   
از تحـوالت  ) یـا نظـري  

1376: 81-79(  
بر آنکه فقط در انتهـاي  

ند؛ اند، در اصالت خود هم مقـوالتی عمـومی و جهـانی نیسـت    
یعنی حتی با وجود گسترش جهانی، آغازهایی جهانی ندارند بلکـه آغازهـایی ملـی    
حال، این امر رایجی است کـه فرهنـگ، توسـط اشخاصـی کـه      
موضـوع تفکـر نظـري واقـع     
گرایش بـه تحلیـل و   
ها پیرامون آن، بیشتر یک تولیـد یـا   

دلیل ویژگـی گسـترده، تـدریجی، تـاریخی و آکنـده از متغیرهـاي       
هـاي قابـل اتکـایی در    

بـا  ) الملـل  دین و روابـط بـین  
هاي عینـی   تدریج یا ناگهانی به عرصه

مـا قـرار    اي برسد و در آنها جاري شود و سپس متعلّق آگـاهی و درك 
زند ـ البته مثـال او دربـاره آزادي اسـت ـ او      
ها یعنی بیـنش نسـبت   

درواقع پویش فرهنگی هر کشور در طول زمـان، بـا وجـود هـر میـزان      ). جهان بیافتد
تر، هریک ویژگی خاص خود را دارند و ایـن   المللی وسیع هاي بین انفعاالت از جریان

ها، با هم ایجاد تاریخ می هاي مختلف و متنوع فرهنگ ملت
کم در ابتدا، انتزاعـی از تجربـه   تاً یا دستاصال» فرهنگ جهانی

فرهنگ هرچه بیشتر در معناهاي جامع و جهانی بـه . ملی، خاص و محدود است
حال آنکه مقولۀ . رود هاي روشن بیرون می رود، بیشتر از حوزة درك

تر می تر قابل تصور است و واقعی در قیاس با فرهنگ جهانی، راحت
ـاوري   مانند انقالب ارتباطات، انفجار اطالعات و گسترش جهانی انـواع فنّ

با وجود این، چنان. سازد تر می عام تمدن بشري را قابل تصورتر و انضمامی
تر باشد به همان میـزان بـه    هرچه کلی) در اینجا مفهوم تمدن بشري(شد، یک مفهوم 

یـا نظـري  (انجامـد و درك عـام    ز تحوالت خاص مـی تري ا درك کلی
1376 آرون،( .درکی با فایده و ارزش اجرایی محدود است

بر آنکه فقط در انتهـاي   هاي فرهنگی، عالوه گیریم که تحوالت و نشانه نتیجه می
اند، در اصالت خود هم مقـوالتی عمـومی و جهـانی نیسـت     پویش خود قابل درك

یعنی حتی با وجود گسترش جهانی، آغازهایی جهانی ندارند بلکـه آغازهـایی ملـی    
حال، این امر رایجی است کـه فرهنـگ، توسـط اشخاصـی کـه       با این. دارند

موضـوع تفکـر نظـري واقـع     ) یعنی روشنفکران(زندگی نظري و حیات ذهنی دارند 
گرایش بـه تحلیـل و   . گیرد قرار میگرایانه  دنبال آن، موضوع تفکر جهان شود و به

ها پیرامون آن، بیشتر یک تولیـد یـا    درك روندهاي جهانی در فرهنگ و ظهور نظریه
  .کنش روشنفکرانه و متعلق به ارباب فضایل انتزاعی است

دلیل ویژگـی گسـترده، تـدریجی، تـاریخی و آکنـده از متغیرهـاي        هر حال به
هـاي قابـل اتکـایی در     توانیم آگـاهی  ما نمی ناهشیار که امر فرهنگی واجد آن است،

دین و روابـط بـین  (مورد وضع کنونی و نیز آیندة روابط، دو مقولۀ کالن 
تدریج یا ناگهانی به عرصه دست آوریم، مگر اینکه این رابطه به یکدیگر به
اي برسد و در آنها جاري شود و سپس متعلّق آگـاهی و درك  شده و تجربه

زند ـ البته مثـال او دربـاره آزادي اسـت ـ او       مثال خوبی می یاسپرسدر اینجا 
ها یعنی بیـنش نسـبت    در همۀ موارد تاریخی که آزادي ظهور یافت، نظریه«: گوید
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جهان بیافتد
انفعاالت از جریان

هاي مختلف و متنوع فرهنگ ملت پویش
فرهنگ جهانی«تصور 

ملی، خاص و محدود است
رود، بیشتر از حوزة درك

در قیاس با فرهنگ جهانی، راحت
ـاوري   مانند انقالب ارتباطات، انفجار اطالعات و گسترش جهانی انـواع فنّ

عام تمدن بشري را قابل تصورتر و انضمامی
شد، یک مفهوم 

درك کلی
درکی با فایده و ارزش اجرایی محدود است  خاص،

نتیجه می
پویش خود قابل درك

یعنی حتی با وجود گسترش جهانی، آغازهایی جهانی ندارند بلکـه آغازهـایی ملـی    
) بومی(

زندگی نظري و حیات ذهنی دارند 
شود و به می

درك روندهاي جهانی در فرهنگ و ظهور نظریه
کنش روشنفکرانه و متعلق به ارباب فضایل انتزاعی است

هر حال به به
ناهشیار که امر فرهنگی واجد آن است،

مورد وضع کنونی و نیز آیندة روابط، دو مقولۀ کالن 
یکدیگر به
و تجربه

در اینجا . گیرد
گوید می
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پـس از ظهـور آزادي بـود کـه بنیادگـذاران و      
 )80 :1377 یاسپرس،( .

اندیشـیم ولـی    ها هرچند مقـدم بـر تولیـدات تمـدنی خودمـان مـی      
مـا در  . اندیشـیم  برعکس، مؤخر بر حقایق فرهنگی جامعۀ خود و دیگر جوامـع مـی  

هـاي پیشـین    اندیشیم نه مشرف بر آن، زیرا فرهنگ، عرصۀ طراحی
مـل انسـانی و عرصـۀ آزادي و    

فرهنـگ عرصـۀ   «: گویـد 

شـان، یعنـی    دلیل ابعاد فرهنگـی 
شان، پس از تبلوریابی و پس از نیل به کمـال، قابـل   
ترین عرصۀ مباحـث در  
مثال خوبی است، زیرا ابعاد این نظم جهانی نیـز، پـس   
ر دقـت کنـیم، تـوازن    
الملل، ظهور دکترین حاکمیت ملی، ظهور 
بر برابري حقوقی اعضا، تکوین نقشه اروپا، حاکمیـت یـک   
اصالحات مـذهبی، نظـام ملـت ـ دولـت،      

شود  درستی تصور می
تا میانه قرن هفدهم کلیـد  

خود بودنـد   ندگیها درحال تکامل و بال
 Piano)درك شـدند   هاي جنگ اول جهانی در ابتداي قرن بیستم قابل

معنـاي جدیـد روابـط    
هاي نخست قرن بیستم، شکل و آهنگ خاص خودش را پیدا کـرد  

پـردازي پـیش از تجربـه، از    

پـس از ظهـور آزادي بـود کـه بنیادگـذاران و      . هـا راه یافـت   به کل، بعـداً بـه ذهـن   
.خواستند چه بود ی بردند که آنچه میدهندگان امر آزادي پ

ها هرچند مقـدم بـر تولیـدات تمـدنی خودمـان مـی       درواقع، ما انسان
برعکس، مؤخر بر حقایق فرهنگی جامعۀ خود و دیگر جوامـع مـی  

اندیشیم نه مشرف بر آن، زیرا فرهنگ، عرصۀ طراحی داخل فرهنگ می
مـل انسـانی و عرصـۀ آزادي و    ناپذیري ع بینی افراد نیست بلکه برعکس، عرصۀ پیش

گویـد  مـی  متیـو آرنولـد  بر همین اساس است که . فراروي اوست
 (Rapple, 2002). »غایات انسانی است

  ه ـ نظم وستفالیایی، مثال اعلی
دلیل ابعاد فرهنگـی  هاي بزرگ اجتماعی به براي اینکه روشن شود پدیده

شان، پس از تبلوریابی و پس از نیل به کمـال، قابـل    ژرفهاي پیچیده و  دلیل جنبه
ترین عرصۀ مباحـث در   ترین موضوع یا اصیل درکند، نظم وستفالیایی، که شاید فخیم

مثال خوبی است، زیرا ابعاد این نظم جهانی نیـز، پـس     المللی است، دانش روابط بین
ر دقـت کنـیم، تـوازن    اگـ . یابی قابل درك شدند از طی مراحلی از نهادینگی و تکامل

الملل، ظهور دکترین حاکمیت ملی، ظهور  قوا، سکوالریسم، دنیوي شدن سیاست بین
بر برابري حقوقی اعضا، تکوین نقشه اروپا، حاکمیـت یـک    یک جامعۀ حقوقی مبتنی

اصالحات مـذهبی، نظـام ملـت ـ دولـت،       نظم دیپلماتیک خاص بر سیاست جهانی، 
درستی تصور می هایی از این دست که به و نظامالملل و همۀ روندها  حقوق بین

تا میانه قرن هفدهم کلیـد   1618هاي  مولود نظام گستردة وستفالیایی هستند، بین سال
ها درحال تکامل و بال خوردند و آغاز شدند ولی پس از آن تا سده

هاي جنگ اول جهانی در ابتداي قرن بیستم قابل و عمدتاً در سال
and Alton,      معنـاي جدیـد روابـط    . »متبلـور شـدند  «و علتش هم ایـن بـود کـه
هاي نخست قرن بیستم، شکل و آهنگ خاص خودش را پیدا کـرد   الملل در دهه

  .و ما آن را فهمیدیم

  یک باز ـ روایی شتابان: تفکر معاصر ایران
پـردازي پـیش از تجربـه، از     ت کـه مـا از نظریـه   مفیدتر و مطابق با عقل سلیم این اس

  

  

به کل، بعـداً بـه ذهـن   
دهندگان امر آزادي پ ادامه

درواقع، ما انسان
برعکس، مؤخر بر حقایق فرهنگی جامعۀ خود و دیگر جوامـع مـی  

داخل فرهنگ می
افراد نیست بلکه برعکس، عرصۀ پیش

فراروي اوست
غایات انسانی است

ه ـ نظم وستفالیایی، مثال اعلی
براي اینکه روشن شود پدیده

دلیل جنبه به
درکند، نظم وستفالیایی، که شاید فخیم

دانش روابط بین
از طی مراحلی از نهادینگی و تکامل

قوا، سکوالریسم، دنیوي شدن سیاست بین
یک جامعۀ حقوقی مبتنی

نظم دیپلماتیک خاص بر سیاست جهانی، 
حقوق بین

مولود نظام گستردة وستفالیایی هستند، بین سال
خوردند و آغاز شدند ولی پس از آن تا سده

و عمدتاً در سال
and Alton, 1992: 22)

الملل در دهه بین
و ما آن را فهمیدیم

تفکر معاصر ایران. 3
مفیدتر و مطابق با عقل سلیم این اس



کسی از پایـان یـک   : 
بـر   داند؛ از ظهور یک نظام جهانی مبنی

هسـت کـه بانـگ    قـدر  
یا دانستن چیزهـایی  . 

عبـارتی، شـناخت    دربارة امور عمومی جهان، شـناخت عمـومی جهـان نیسـت و بـه     
ها در موقعیت شناخت عمومی یا شناخت جهـان قـرار   
ان نیز دست یابیم، معانی مشخصی که مـا را  
، تنهـا یـک گسـترش مفهـومی     

. »پایـان، هـیچ چیـز وجـود نـدارد     
کـه   ـ  هانا آرنـت  بلکه از زبان

پردازي  مفهوم جهان یا عام
1379: 20-17(  

هـاي امریکـایی و    هاي دانشگاه
شـویم و   مان تمام می

هایـدگر در  . شـویم  شویم و درنهایـت در آن خالصـه مـی   
بیـنم همـۀ    کنم، می هرچه به گذشته نگاه می
ایـن بسـیار مهـم    . »چیزهاي مهم در زندگی بشر زمانی شروع شد که او وطن داشت

چیـز بـه    تر است که همه

آگـاه بـودن   «دهد،  کانت تذکر می
مـان بـا آنهـا     هایی است که ما در پروسـه درك 

اکنـون و در آینـده بـا تغییـرات اساسـی در      
نشده اسـت؛   اي مبهم و نهایی

دسـتانه اسـت و غیرنهـایی    
الیت ذهنی است و چون غیرنهایی است، پس انتزاعی است؛ یعنی عنصر ذهنیت یا فع

البته شاید چنین باوري، یعنی باور به یک آیندة مهم در رابطه بین دین و روابط 

: هنگام خودداري کنیم پیش از هنگام یا تأمالت نابهپردازي 
داند؛ از ظهور یک نظام جهانی مبنی اله چیزي نمیچند سمدار سیصد و  نظم جهان

قـدر   اال اینکه ایـن . [داند متغیرهاي دینی هم، ما و کسی چیزي نمی
. درك چیزهایی دربارة جهان، درك جهان نیست]. آید جرسی می

دربارة امور عمومی جهان، شـناخت عمـومی جهـان نیسـت و بـه     
ها در موقعیت شناخت عمومی یا شناخت جهـان قـرار    ما انسان. یافته نیست عمومیت

ان نیز دست یابیم، معانی مشخصی که مـا را  فرض به مفهوم جه نداریم و حتی اگر به
، تنهـا یـک گسـترش مفهـومی     »جهـان «. آید دست نمی در موقعیت اقدام قرار دهد، به

پایـان، هـیچ چیـز وجـود نـدارد      در جهان، جز وسعت بی«: گوید می هایدگر
بلکه از زبان  خواهد مفهوم جهان را کنار بگذاریم، هایدگر از ما نمی

مفهوم جهان یا عام«: گوید افکارش گسترش سیاسی فلسفه هایدگر است ـ می 
1379 آرنت،( .»ذهن است) و تکامل(جهانی، تمرینی براي توسعه 
هاي دانشگاه پردازي هاي نظري و مفهوم با وجود تمام کوشش

مان تمام می ملی و تاریخیهاي  الملل، ما در فرهنگ غیرامریکایی روابط بین
شویم و درنهایـت در آن خالصـه مـی    بار دیگر از همان آغاز می

هرچه به گذشته نگاه می«: گفت مصاحبۀ مشهورش با اشپیگل می
چیزهاي مهم در زندگی بشر زمانی شروع شد که او وطن داشت

تر است که همه شود، اما این بسیار مهم یز از وطن شروع میچ است که همه
  .شود وطن ختم می

کانت تذکر می امانوئلطور که  درواقع، وظیفۀ بزرگ ما همان
هایی است که ما در پروسـه درك  از محدودیت و از جزئی بودن مفهوم

اکنـون و در آینـده بـا تغییـرات اساسـی در       هم پس، باور به اینکه ما. »سروکار داریم
اي مبهم و نهایی ایم یا مواجه خواهیم شد، آگاهی الملل مواجه روابط بین

دسـتانه اسـت و غیرنهـایی     پردازي در این مورد یک اقدام شتابان و خام ناگزیر نظریه
است و چون غیرنهایی است، پس انتزاعی است؛ یعنی عنصر ذهنیت یا فع

  .در آن غلبه دارد
البته شاید چنین باوري، یعنی باور به یک آیندة مهم در رابطه بین دین و روابط 
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پردازي  هفلسف
نظم جهان

متغیرهاي دینی هم، ما و کسی چیزي نمی
جرسی می

دربارة امور عمومی جهان، شـناخت عمـومی جهـان نیسـت و بـه     
عمومیت

نداریم و حتی اگر به
در موقعیت اقدام قرار دهد، به

هایدگر .است
هایدگر از ما نمی

افکارش گسترش سیاسی فلسفه هایدگر است ـ می 
جهانی، تمرینی براي توسعه 
با وجود تمام کوشش

غیرامریکایی روابط بین
بار دیگر از همان آغاز می

مصاحبۀ مشهورش با اشپیگل می
چیزهاي مهم در زندگی بشر زمانی شروع شد که او وطن داشت

است که همه
وطن ختم می

درواقع، وظیفۀ بزرگ ما همان
از محدودیت و از جزئی بودن مفهوم

سروکار داریم
روابط بین

ناگزیر نظریه
است و چون غیرنهایی است، پس انتزاعی است؛ یعنی عنصر ذهنیت یا فع

در آن غلبه دارد
البته شاید چنین باوري، یعنی باور به یک آیندة مهم در رابطه بین دین و روابط 
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گر به یک آرمان انسانی باشدکه او دوست دارد در 
عبارت دیگر شاید چنین باوري، در اصالت خود، بـاور بـه یـک    
چون کار آرمان به گفتۀ آرنت این اسـت کـه راهـی بـراي نظـم      

آرمـان، یـک راه   . پذیر کردن و مطمئن ساختن آن است
. هـا از آینـده اسـت    هـا و نگرانـی  
یـا عوامـل فرهنگـی    (

هـاي جـامعی بیانجامـد، در ایـن     
پذیري براي چنین درك ناقص و ناکـاملی وجـود دارد کـه نتـایج     
پـذیري در آن اسـت کـه از    

گر است  اي وجود ندارد، زیرا انسان، موجودي قضاوت
رو  از ایـن . انگـارد  گیرند که او آنها را مهـم مـی  

هنگــام ســخن رفــت؛ یعنــی 
هـاي   هـاي عملـی نیسـتند و ریشـه در تجربـه     

امـا متأسـفانه ایـن وضـعیت یعنـی      
پـدران  . زودهنگام در جامعۀ فکري و در سیاست ما وجود نـدارد 

پـرداز،   عناصر تجرید 
سـرعت انتزاعـات فلسـفی خـود را     
خارجی در ایران هـم،  

تـاریخ  . کم حسب یک دیدگاه، امتداد تاریخی و فرزندان فکـري آنـان هسـتیم   
، یک تاریخ فرانسـوي   ، یا بهتر است بگوییم اصالتاً فکر سیاسی مدرن در ایران عمدتاً

) 1789(هاي فلسفی انقالب فرانسـه  
ت ما از نظر سیاسی شعبۀ ایرانی روشـنفکري فرانسـوي و از نظـر    

آسـا   باوري جنون آن را عقل
نامیده بود، هستیم و در عمل سیاسی خود نیز ژاکوبنیسم سیاسـی آنهـا را نماینـدگی    
ژاکوبنیسم، شوق انتقـال  

رود منـتج از   اي است که گمان مـی 

گر به یک آرمان انسانی باشدکه او دوست دارد در  الملل، صورتی از اعتقاد تحلیل
عبارت دیگر شاید چنین باوري، در اصالت خود، بـاور بـه یـک     به. آینده متبلور شود
چون کار آرمان به گفتۀ آرنت این اسـت کـه راهـی بـراي نظـم      . ان انسانی باشد

پذیر کردن و مطمئن ساختن آن است بینی بخشیدن به آینده و پیش
هـا و نگرانـی   رو شدن انسان با دغدغه انسانی خالص، براي روبه
(گرایـی   یر اسالموگریخته، حاکی از تأث هرحال تحوالت جسته

هـاي جـامعی بیانجامـد، در ایـن      الملل، اگر قرار است به آگاهی بر روابط بین
پذیري براي چنین درك ناقص و ناکـاملی وجـود دارد کـه نتـایج      صورت این آسیب

پـذیري در آن اسـت کـه از     آسیب. هاي ما، مبناي داوري و قضاوت قرار گیرد
اي وجود ندارد، زیرا انسان، موجودي قضاوت عمل، چندان فاصلهداوري تا 
گیرند که او آنها را مهـم مـی   هاي او به اموري تعلق می و قضاوت
  .نمودهاي عینی دارد طور ناگزیر قضاوت، به

هنگــام ســخن رفــت؛ یعنــی  یــا تــأمالت نابــه پــردازي فلســفهپیشــتر از خطــر 
هـاي عملـی نیسـتند و ریشـه در تجربـه      ه پاسخی به ضـرورت ک پردازي
امـا متأسـفانه ایـن وضـعیت یعنـی       )17-20: 1379آرنـت،  ( .شده ندارند گذرانیده

زودهنگام در جامعۀ فکري و در سیاست ما وجود نـدارد  پردازي فلسفهدوري از 
  فکري انقالب فرانسه، این بنیادگذاران سنت التینی روشنفکري،

سـرعت انتزاعـات فلسـفی خـود را      پرشور و عجولی بودند و دوست داشتند کـه بـه  
خارجی در ایران هـم،   گر سیاست یعنی جامعۀ علمی تحلیل شده ببینند و ما،  

کم حسب یک دیدگاه، امتداد تاریخی و فرزندان فکـري آنـان هسـتیم   
، یک تاریخ فرانسـوي   ، یا بهتر است بگوییم اصالتاً فکر سیاسی مدرن در ایران عمدتاً

هاي فلسفی انقالب فرانسـه   هاي سیاسی و رهیافت گرفته از ارزش یعنی الهام
ت ما از نظر سیاسی شعبۀ ایرانی روشـنفکري فرانسـوي و از نظـر    در این حال

آن را عقل فردریک هامانفکري نماینده روشنگري فرانسوي، آنچه 
نامیده بود، هستیم و در عمل سیاسی خود نیز ژاکوبنیسم سیاسـی آنهـا را نماینـدگی    

ژاکوبنیسم، شوق انتقـال  ژاکوبنیسم سیاسی چیست؟  )61-75 :1380 طاهایی،( .
اي است که گمان مـی  هاي فلسفی به نتایج سیاسی پردازي سریع از کالن

  

  

الملل، صورتی از اعتقاد تحلیل بین
آینده متبلور شود

ان انسانی باشدآرم
بخشیدن به آینده و پیش
انسانی خالص، براي روبه

هرحال تحوالت جسته به
بر روابط بین) دیگر

صورت این آسیب
هاي ما، مبناي داوري و قضاوت قرار گیرد تحلیل

داوري تا 
و قضاوت
قضاوت، به

پیشــتر از خطــر 
پردازي فلسفه
گذرانیده ازسر

دوري از 
فکري انقالب فرانسه، این بنیادگذاران سنت التینی روشنفکري،

پرشور و عجولی بودند و دوست داشتند کـه بـه  
 عملیاتی
کم حسب یک دیدگاه، امتداد تاریخی و فرزندان فکـري آنـان هسـتیم    دست

، یک تاریخ فرانسـوي   ، یا بهتر است بگوییم اصالتاً فکر سیاسی مدرن در ایران عمدتاً
یعنی الهام

در این حال. است
فکري نماینده روشنگري فرانسوي، آنچه 

نامیده بود، هستیم و در عمل سیاسی خود نیز ژاکوبنیسم سیاسـی آنهـا را نماینـدگی    
.کنیم می

سریع از کالن



انجامـد و موجـب دور زدن پدیـدة    
ــی ــه آن م ــا  گرایان ــی ب شــود؛ یعن

نی، موارد خاص و ملی، ارزشـی جـز ایـن نخواهنـد     
شـده،   هایی براي امرِ عامِ درك

خطر آن اسـت کـه اربـاب ایرانـی فضـایل علـوم اجتمـاعی هرچـه در ایـن          
تـر باشـند، از گذشـته پیشـامدرن کشـور خـود و       
ات کنونی آن غفلت بیشتري کرده و فاصلۀ بیشتري گرفته باشند؛ اگر بخـواهیم  
بیان کنیم، خطر آن است کـه اهـل فضـل ایرانـی هرچـه      

هـاي   مـا، متـأثر از آرمـان   
اندیشـیم و بـه    بر واقعیت و پیش از تجربه مـی 

اندیشـم کـه    من فقط به چیزهایی می
  

پرورانـه در خرقـۀ حقـایق    
نظري لمیدن، به آشناي ناشناخته یعنی جمهوريِ انقالبِ اسالمی پرداخت؛ همانی که 
اما صاحبان فضایل علوم 

الملل، به  ط بینرسم عادت، از جمله در حوزة روابط دین و رواب
الملـل نیـز در    حال دین امر عامی است، روابط بـین 

تـوان   رابطۀ دو امر جهانی و عام را چگونه مـی 
کنـیم و   جمـع طور خاص و روشن فهمید؟ تنها راه آن است که دو مقولـۀ عـام را   

هـاي موجـود و در    الملل را به واقعیت
ها برگردانیم و دین را به انقالب اسالمی یعنی به نخستین عاملی 

اي  ایـن، دوگانـه  . الملل وارد کرد، ارجاع دهیم
شـاید  . تر است تر و بنابراین قابل پژوهش
سـهولت ممکـن    عامی که حتی تصور تمامیت آنهـا نیـز بـه   

آن باشد که به جایگـاه جمهـوري   

انجامـد و موجـب دور زدن پدیـدة     این کار به ارضاي یک ذهن فلسفی می. آن است
ــل  ــی و درنتیجــه باعــث درك تقلی ــه آن مــی خــاص و جزئ گرایان

نی، موارد خاص و ملی، ارزشـی جـز ایـن نخواهنـد     هاي فلسفی ـ جها  پردازي
هایی براي امرِ عامِ درك داشت یا شأنی جز این ندارند که فقط مصادیق یا مثال

خطر آن اسـت کـه اربـاب ایرانـی فضـایل علـوم اجتمـاعی هرچـه در ایـن          
تـر باشـند، از گذشـته پیشـامدرن کشـور خـود و        چهارچوب باسـوادتر و بافضـیلت  

ات کنونی آن غفلت بیشتري کرده و فاصلۀ بیشتري گرفته باشند؛ اگر بخـواهیم  
بیان کنیم، خطر آن است کـه اهـل فضـل ایرانـی هرچـه      ) آکسیوماتیک(تر  واره

مـا، متـأثر از آرمـان   . تر باشند عبارتی، ازخودبیگانه باسوادتر، از ایران دورتر و به
بر واقعیت و پیش از تجربه مـی  فلسفی و کالن انقالب فرانسه، مقدم
من فقط به چیزهایی می«دهیم که  این نصیحت هانا آرنت گوش فرانمی

  .معضل بزرگ، تفکر پیشاتجربه است. »به آنها عمل کرده باشیم

  الملل یا انقالب اسالمی و سیاست خارجی؟ دین و روابط بین
پرورانـه در خرقـۀ حقـایق     تعلقات انتزاعی و تـن  جاي پناه بردن به آسمان توان به

نظري لمیدن، به آشناي ناشناخته یعنی جمهوريِ انقالبِ اسالمی پرداخت؛ همانی که 
اما صاحبان فضایل علوم . به قول آرنت به آن عمل شده و اکنون باید به آن فکر کرد

رسم عادت، از جمله در حوزة روابط دین و رواب اجتماعی در ایران به
حال دین امر عامی است، روابط بـین  کنند؛ در این مقوالت عام فکر می

رابطۀ دو امر جهانی و عام را چگونه مـی . واپسین تحلیل، یک کلیت عام است
طور خاص و روشن فهمید؟ تنها راه آن است که دو مقولـۀ عـام را   

الملل را به واقعیت روابط بین: ولشان برسانیمآنها را به خاستگاه ا
ها برگردانیم و دین را به انقالب اسالمی یعنی به نخستین عاملی  دسترس، یعنی ملت

الملل وارد کرد، ارجاع دهیم که در دورة اخیر دین را در روابط بین
تر و بنابراین قابل پژوهش تر، عملیاتی واسطه تر، بی تر، عینی قابل درك

عامی که حتی تصور تمامیت آنهـا نیـز بـه     به جاي پژوهیدن روابط
آن باشد که به جایگـاه جمهـوري   ) تر نه عقالنی(تر  ییتر و عقال نیست، مفیدتر، آسان
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آن است
ــل  ــی و درنتیجــه باعــث درك تقلی خــاص و جزئ

پردازي کالن
داشت یا شأنی جز این ندارند که فقط مصادیق یا مثال

خطر آن اسـت کـه اربـاب ایرانـی فضـایل علـوم اجتمـاعی هرچـه در ایـن          . باشند
چهارچوب باسـوادتر و بافضـیلت  

ات کنونی آن غفلت بیشتري کرده و فاصلۀ بیشتري گرفته باشند؛ اگر بخـواهیم  امکان
واره قانون

باسوادتر، از ایران دورتر و به
فلسفی و کالن انقالب فرانسه، مقدم
این نصیحت هانا آرنت گوش فرانمی

به آنها عمل کرده باشیم

دین و روابط بین
توان به می

نظري لمیدن، به آشناي ناشناخته یعنی جمهوريِ انقالبِ اسالمی پرداخت؛ همانی که 
به قول آرنت به آن عمل شده و اکنون باید به آن فکر کرد

اجتماعی در ایران به
مقوالت عام فکر می

واپسین تحلیل، یک کلیت عام است
طور خاص و روشن فهمید؟ تنها راه آن است که دو مقولـۀ عـام را    به

آنها را به خاستگاه ا
دسترس، یعنی ملت

که در دورة اخیر دین را در روابط بین
قابل درك

به جاي پژوهیدن روابط
نیست، مفیدتر، آسان
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جمهـوري  گذار نظام 
گـوییم کـه رونـد     صورت ما از چیزي سـخن مـی  

دهـی   تـوانیم بـه سـامان   
و از  اي اهللا خامنـه  آیت

. گیـري کنـیم   ها را مقایسه و سپس تحلیل و نتیجـه 
صورت مشخص بر تحوالت و حیات 
فرهنگی این یا آن جامعۀ اسالمی بررسی کرده و تأثیر آن بر سیاست داخلـی کشـور   

طـور   توانند به میکننده 
  .صورت ملی و بومی پژوهش شوند

هاي اختصاصیِ متعلق بـه سیاسـت خـارجی کـه بگـذریم، نظـام       
صورت غیرمسـتقیم بـه سیاسـت    
ت و ایرانیـت در نظـام جمهـوري    
ما با اغتشاش مفهومی حاصل از ایـن رابطـه   
بریم ناخودآگاه بـه وجـود   
ایم؛ چون اگر احساسـی از تعـارض وجـود    

کـه ایـران،    تـا زمـانی  
دقیقـاً  » مجلـس شـوراي اسـالمی   

هـاي پارلمانتاریسـتی و یـک    
نـی آنکـه در ایـران، همچنـان     

پسـوند  . یک نهاد علمـی ـ آموزشـی مـدرن وجـود دارد     
سو و ارادة  زمان حکایت از امکان وجود بحران از یک

بر پیوند اسالمیت و ایرانیت، پیوند 
توان و ضـروري   می. 

تر بین اسـالمیت و جمهوریـت نظـام جمهـوري     
بــودن نهــاد والیــت فقیــه بــا امکــان 
ید به این امکان بـاور  
هاي سیاست خـارجی نیسـتند   

گذار نظام  هاي بنیان تر، به تأثیر ایده الملل و مشخص اسالمی در روابط بین
صورت ما از چیزي سـخن مـی   در این. اسالمی در جهان بپردازیم

تـوانیم بـه سـامان    ما همچنین می. تکامل آن به پایان رسیده و محقَّق شده است
آیتهاي مختلف، از رهبري امام و  درك مردمان مختلف با فرهنگ
ها را مقایسه و سپس تحلیل و نتیجـه  ركانقالب ایران بپردازیم و این د

صورت مشخص بر تحوالت و حیات  توانیم تأثیر انقالب اسالمی را به عالوه ما می
فرهنگی این یا آن جامعۀ اسالمی بررسی کرده و تأثیر آن بر سیاست داخلـی کشـور   

کننده  اصوالً مسائل و تحوالت مهم و تعیین. مورد نظر را درك کنیم
صورت ملی و بومی پژوهش شوند جهانی اندیشیده شوند ولی بهتر است به

هاي اختصاصیِ متعلق بـه سیاسـت خـارجی کـه بگـذریم، نظـام        از این عرصه
صورت غیرمسـتقیم بـه سیاسـت     هایی داخلی نیز دارد که به جمهوري اسالمی چالش
ت و ایرانیـت در نظـام جمهـوري    مـثالً رابطـه اسـالمی   . یابنـد  خارجی آن ارتباط می

ما با اغتشاش مفهومی حاصل از ایـن رابطـه   . اسالمی کانونی جدي براي تفکر است
بریم ناخودآگاه بـه وجـود    کار می را به» ایرانِ اسالمی«وقتی کلیشۀ مشهور : مواجهیم

ایم؛ چون اگر احساسـی از تعـارض وجـود     تعارضی بالقوه میان آن دو اعتراف کرده
تـا زمـانی  » ایران اسـالمی «کلیشۀ ! آمد وجود نمی ن اصطالح بهنداشت، ای

مجلـس شـوراي اسـالمی   «اصـطالح  ! کامالً اسالمی نشده باشد، کاربرد دارد
هـاي پارلمانتاریسـتی و یـک     عنانی بین روش حکایت از وجود مشکلی نهفته در هم

نـی آنکـه در ایـران، همچنـان     یع» دانشـگاه آزاد اسـالمی  «یا نام . حکومت دینی دارد
یک نهاد علمـی ـ آموزشـی مـدرن وجـود دارد     کردن  مشکالتی در اسالمی

زمان حکایت از امکان وجود بحران از یک هم  اسالمی در همۀ این موارد،
بر پیوند اسالمیت و ایرانیت، پیوند  عالوه. ها براي حل آن از سوي دیگر دارد

. ي نیز در نظام جمهوري اسالمی اهمیت فراوان دارددین و آزاد
تر بین اسـالمیت و جمهوریـت نظـام جمهـوري      تر و سازنده اي مثبت است به رابطه

بــودن نهــاد والیــت فقیــه بــا امکــان  امکــان پیونــد مطلــق. اســالمی پرداختــه شــود
ید به این امکان بـاور  تر نیز شایان بررسی است اما پیش از آن، با هاي مدنی مشارکت
هاي سیاست خـارجی نیسـتند    صورت مستقیم، بحث ها البته به این بحث.... داشت و

  

  

اسالمی در روابط بین
اسالمی در جهان بپردازیم

تکامل آن به پایان رسیده و محقَّق شده است
درك مردمان مختلف با فرهنگ
انقالب ایران بپردازیم و این د

عالوه ما می به
فرهنگی این یا آن جامعۀ اسالمی بررسی کرده و تأثیر آن بر سیاست داخلـی کشـور   

مورد نظر را درك کنیم
جهانی اندیشیده شوند ولی بهتر است به

از این عرصه
جمهوري اسالمی چالش
خارجی آن ارتباط می

اسالمی کانونی جدي براي تفکر است
مواجهیم

تعارضی بالقوه میان آن دو اعتراف کرده
نداشت، ای

کامالً اسالمی نشده باشد، کاربرد دارد
حکایت از وجود مشکلی نهفته در هم

حکومت دینی دارد
مشکالتی در اسالمی

اسالمی در همۀ این موارد،
ها براي حل آن از سوي دیگر دارد کوشش

دین و آزاد
است به رابطه

اســالمی پرداختــه شــود
مشارکت
داشت و



یـک  . دهنـد  هاي ضروري سیاست خارجی جمهوري اسالمی را شکل می
شـود مگـر    درك عملیاتی و پایه از سیاست خارجی جمهوري اسـالمی ممکـن نمـی   

مباحـث اساسـی در سیاسـت داخلـی نظـام      

طور بسیار کلی شایسته اسـت کـه اولویـت تحقیـق و پـژوهش      
الملـل، ابتـدا سیاسـت خـارجی کشـور و سـپس روابـط        

معنـا   اگر این رابطه برعکس شـود، بـی  
هـاي   کم در نظریـه، ابتـدائاً و اصـالتاً نتیجـۀ پـویش     

هاي آن مشخص  چندان با قدرت دولت بلکه با قدرت جامعه و قابلیت
اي ناکامـل   اما نفوذ فرهنگی و روحی یک جامعه هر میزان که باشـد، پـروژه  

است، مگر آنکه آن جامعه و فرهنگ در قالب خلق یـک دولـت سیاسـی بـه هسـتی      
ناقص است، مگر آنکـه بـه خلـق    

لحظـۀ ظهـور   « :گویـد 
دولـت، ارادة  .... دولت، لحظۀ آگاهی انسان به فرهنگ و اجتماع پیرامون خود اسـت 

صـورت   وقت براي فرد او بـه 
بلکـه در اجتمـاعی وجـود دارد کـه از تعـالی و تعاقـب       

نحـوي   هایش دولتی اسـت کـه بـه   
پیونـد امـر قدسـی و امـر     

اي  ایـده   ، ایدة دولت جهـانی، 
شـاید،  . اي انتظـارآلود اسـت  

. ایران یعنی انتظار کشیدن پنهان یک فرهنگ قدرتمند براي داشـتن دولتـی قدرتمنـد   
افکنـد و   روشـنگر بـر گذشـتۀ ایـران مـی     

پس جمهوري اسالمی واقعیتی متعلق به تاریخ نزدیـک  

هاي ضروري سیاست خارجی جمهوري اسالمی را شکل می ولی مقدمه
درك عملیاتی و پایه از سیاست خارجی جمهوري اسـالمی ممکـن نمـی   

مباحـث اساسـی در سیاسـت داخلـی نظـام       هاي تکـاملی و  اینکه پیش از آن، پویش
  . ...جمهوري اسالمی به انجام روشن و قابل درکی برسد

طور بسیار کلی شایسته اسـت کـه اولویـت تحقیـق و پـژوهش       ترتیب، به بدین
الملـل، ابتـدا سیاسـت خـارجی کشـور و سـپس روابـط         دانشورانِ ایرانیِ روابط بین

اگر این رابطه برعکس شـود، بـی  . شدبا) هاي جهانی یا امور و پویش(الملل 
کم در نظریـه، ابتـدائاً و اصـالتاً نتیجـۀ پـویش      سیاست خارجی، دست. 

  (Smouts, 2001: 41-47) .سیاست داخلی است

  جمهوري اسالمی؛ یک بازاندیشی
چندان با قدرت دولت بلکه با قدرت جامعه و قابلیت تاریخ ایران نه

اما نفوذ فرهنگی و روحی یک جامعه هر میزان که باشـد، پـروژه  . 
است، مگر آنکه آن جامعه و فرهنگ در قالب خلق یـک دولـت سیاسـی بـه هسـتی      

ناقص است، مگر آنکـه بـه خلـق    خویشتن آگاه شود؛ تاریخ فرهنگ و هویت ایرانی 
گویـد  مـی  یاسـپرس . بیانجامـد » از جنس خود«یک سازمان سیاسی 

دولت، لحظۀ آگاهی انسان به فرهنگ و اجتماع پیرامون خود اسـت 
وقت براي فرد او بـه  دهی تقدیر خود، چیزي که هیچ انسان است براي شکل

بلکـه در اجتمـاعی وجـود دارد کـه از تعـالی و تعاقـب        محض و ناب وجود ندارد،
 (Jaspers, 1957: 91-100) .»ها پدید آمده و صورت یافته است

هایش دولتی اسـت کـه بـه    جمهوري اسالمی در نحوة ظهور و در داعیه
پیونـد امـر قدسـی و امـر     (کند  قابل درك، تاریخ ایران و محتواي آن را نمایندگی می

، ایدة دولت جهـانی، ارتگایی گاستاز نظر ). الب یک امپراتوريزمینی در ق
اي انتظـارآلود اسـت   این ایده، ایده (Gasset, 1932: 116) .است» پارس«برخاسته از 

ایران یعنی انتظار کشیدن پنهان یک فرهنگ قدرتمند براي داشـتن دولتـی قدرتمنـد   
روشـنگر بـر گذشـتۀ ایـران مـی      اگر چنین باشد، جمهوري اسالمی پرتوي

پس جمهوري اسالمی واقعیتی متعلق به تاریخ نزدیـک  . کند محتواي آن را آشکار می
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ولی مقدمه
درك عملیاتی و پایه از سیاست خارجی جمهوري اسـالمی ممکـن نمـی   

اینکه پیش از آن، پویش
جمهوري اسالمی به انجام روشن و قابل درکی برسد

بدین
دانشورانِ ایرانیِ روابط بین

الملل  بین
. شود می

سیاست داخلی است

جمهوري اسالمی؛ یک بازاندیشی. 5
تاریخ ایران نه

. شود می
است، مگر آنکه آن جامعه و فرهنگ در قالب خلق یـک دولـت سیاسـی بـه هسـتی      

خویشتن آگاه شود؛ تاریخ فرهنگ و هویت ایرانی 
یک سازمان سیاسی 

دولت، لحظۀ آگاهی انسان به فرهنگ و اجتماع پیرامون خود اسـت 
انسان است براي شکل

محض و ناب وجود ندارد،
ها پدید آمده و صورت یافته است نسل

جمهوري اسالمی در نحوة ظهور و در داعیه
قابل درك، تاریخ ایران و محتواي آن را نمایندگی می

زمینی در ق
برخاسته از 

ایران یعنی انتظار کشیدن پنهان یک فرهنگ قدرتمند براي داشـتن دولتـی قدرتمنـد   
اگر چنین باشد، جمهوري اسالمی پرتوي

محتواي آن را آشکار می
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صـورت جمهـوري اسـالمی در ناخودآگـاه ایرانیـان و نـه در       
نـاگزیر جمهـوري اسـالمی فراتـر از دانـایی ماسـت و در       
از ایـن قـرار، جمهـوري    
هاست و شامل گذشـتگان، زنـدگان و   
رو هرگونه استدالل علیه تمامیت دولت جمهـوري اسـالمی،   

ترین امکان دانایی  علیه عالی
عالوه آگاهی؛ جمع بین 

ــه   ــی آن از جمل و مشــتقات ذات
باید بسی بیش از آنکه موضـوع  
هاي ما قرار گیرد، سکوي پرش و نقطۀ آغازي بـراي گسـترش   
جمهوري اسالمی فراتر از آنکه یک دولـت باشـد،   
روح جمعی کهنی است که اینک انضمامی و دنیـوي شـده اسـت؛ گـرایش ظریفـی      

د و فقـط جسـته و   گاه در نهادي یا جنبشی متبلور نشـده بـو  
اي  باره تمامیـت خـود را در قالـب اراده   

عمومی براي تأسیس یک دولت دینی ـ که امام خمینی وقتی با آن مواجـه شـد، نـام     
ایـن روح پدیدارشـونده کـه    
دنبال خـود کشـاند، خـارج از    
ریزي پیشین، سرانجام با رهبري امام خمینی، در قالـب یـک   

معناسـت مگـر    جمهوري اسالمی در ظهور خـود، بـی  
  .آنکه معجزه یا ارادة مستقیم خداوند یا چیزي شبیه آن تلقی شود

جمهوري اسالمی طرحی جسورانه براي استقرار یک دولت ایرانی قـوي اسـت   
ویـژه در   سال، تـاریخ تحقیـر و شکسـت، بـه    

ایران عبـارت از منـافعش، ژئوپـولیتیکش،    
یـران، واقعیتـی فراتـر از    
عـالوه واقعیـت نیسـت؛    

این طرح یـا پـروژه   . 

صـورت جمهـوري اسـالمی در ناخودآگـاه ایرانیـان و نـه در        در ایـن . ایران نیسـت 
نـاگزیر جمهـوري اسـالمی فراتـر از دانـایی ماسـت و در       . خودآگاه آنها ریشه دارد

از ایـن قـرار، جمهـوري    . مـا قـرار دارد    تر از وجدان آگاه و سوژگی نسطوحی زیری
هاست و شامل گذشـتگان، زنـدگان و    اسالمی نه متعلق یک نسل بلکه متعلق به نسل

رو هرگونه استدالل علیه تمامیت دولت جمهـوري اسـالمی،    از این. شود آیندگان می
علیه عالی درنهایت استدالل علیه تمامیت تاریخی ایران و استدالل

عالوه آگاهی؛ جمع بین  ایرانی است؛ چه اینکه جمهوري اسالمی یعنی تاریخ ایران به
  .ناخودآگاه و آگاهی

ــام جمهــوري اســالمی    ــن اســاس، نظ ــر ای ــه  (ب ــی آن از جمل و مشــتقات ذات
باید بسی بیش از آنکه موضـوع  ) اش در سطح سیاست جهان هاي اخالقی گري

هاي ما قرار گیرد، سکوي پرش و نقطۀ آغازي بـراي گسـترش    گذاري و ارزش
جمهوري اسالمی فراتر از آنکه یک دولـت باشـد،   . فحواي جهان ایرانی قلمداد شود

روح جمعی کهنی است که اینک انضمامی و دنیـوي شـده اسـت؛ گـرایش ظریفـی      
گاه در نهادي یا جنبشی متبلور نشـده بـو   جاري در تاریخ که هیچ

باره تمامیـت خـود را در قالـب اراده    گریخته نمودهایی از آن قابل درك بود، یک
عمومی براي تأسیس یک دولت دینی ـ که امام خمینی وقتی با آن مواجـه شـد، نـام     

ایـن روح پدیدارشـونده کـه    . جمهوري اسالمی را براي آن برگزید ـ متجلی ساخت 
دنبال خـود کشـاند، خـارج از     امام خمینی را به  ی،حتی مؤسس نظام جمهوري اسالم

ریزي پیشین، سرانجام با رهبري امام خمینی، در قالـب یـک    هرگونه طراحی و برنامه
جمهوري اسالمی در ظهور خـود، بـی  . سازمان سیاسی واقعیت یافت

آنکه معجزه یا ارادة مستقیم خداوند یا چیزي شبیه آن تلقی شود
جمهوري اسالمی طرحی جسورانه براي استقرار یک دولت ایرانی قـوي اسـت   

سال، تـاریخ تحقیـر و شکسـت، بـه     150رود که بخواهد  که فراتر از آن می
ایران عبـارت از منـافعش، ژئوپـولیتیکش،    . سیاست خارجی ایران را به پایان برساند

یـران، واقعیتـی فراتـر از    ا. نیسـت ... اش، هـاي فرهنگـی   مرزهایش، مذهب و جاذبـه 
عـالوه واقعیـت نیسـت؛     هاست؛ ایران عینیت نیست، ایده است و بـه  گونه تحلیل

. باشد بخش این امکان می امکان است و جمهوري اسالمی تحقق

  

  

ایران نیسـت 
خودآگاه آنها ریشه دارد

سطوحی زیری
اسالمی نه متعلق یک نسل بلکه متعلق به نسل

آیندگان می
درنهایت استدالل علیه تمامیت تاریخی ایران و استدالل

ایرانی است؛ چه اینکه جمهوري اسالمی یعنی تاریخ ایران به
ناخودآگاه و آگاهی

ــام جمهــوري اســالمی    ــن اســاس، نظ ــر ای ب
گري داعیه
و ارزشدرك 

فحواي جهان ایرانی قلمداد شود
روح جمعی کهنی است که اینک انضمامی و دنیـوي شـده اسـت؛ گـرایش ظریفـی      

جاري در تاریخ که هیچ
گریخته نمودهایی از آن قابل درك بود، یک

عمومی براي تأسیس یک دولت دینی ـ که امام خمینی وقتی با آن مواجـه شـد، نـام     
جمهوري اسالمی را براي آن برگزید ـ متجلی ساخت 

حتی مؤسس نظام جمهوري اسالم
هرگونه طراحی و برنامه

سازمان سیاسی واقعیت یافت
آنکه معجزه یا ارادة مستقیم خداوند یا چیزي شبیه آن تلقی شود

جمهوري اسالمی طرحی جسورانه براي استقرار یک دولت ایرانی قـوي اسـت   
که فراتر از آن می

سیاست خارجی ایران را به پایان برساند
مرزهایش، مذهب و جاذبـه 

گونه تحلیل این
امکان است و جمهوري اسالمی تحقق



چه به هدف خود برسد و چه غیر آن، به خـودي خـود شـایان    
هاي آتی  تردید نسل انگیز از قوه به فعل است و بی

هاي ایدئولوژیک قرار خواهنـد  

نه همۀ وظیفه، اما وظیفۀ اولیـه و مقـدم پژوهشـگر ایرانـی سیاسـت خـارجی،       
رش یعنـی جمهـوري اسـالمی اسـت؛ نهـادي کـه       

امـا جمهـوري   . کننـد 
 57دلیل آنکه محصول بالفصل انقالب کبیر 

ایـن نکتـه را هنگـامی بهتـر     
دسـت   بـه » انقـالب «تري از پدیدة 

دلیل ابتناء بر انقالب اسالمی، جمهوري اسالمی حلـول  
تاریخ در سیاست است؛ تحول شگرف به سیاست گراییدن یک فرهنگ است؛ تبلـور  
. رفتاري و شـکلی، مـدرن اسـت   

گـون اسـت؛ یـک     جمهوري اسالمی براي دانشجوي تاریخ ایران، یک ظهور معجـزه 
نشده، نادانسـته و   هاي اندیشیده

ن، همـۀ مـردم   اینکه دولت جمهوري اسالمی به نیروي تقریبـاً همـۀ ملـت ایـرا    
ها، روحیات جمعی و نهادها ظهور کرد، یعنی آنکه 
به همین دلیل، جمهوري اسالمی گذشته ایران را در خود بلعیده و هضم کرده اسـت  
جمهوري اسالمی یا اگر بتوان گفـت، والیـت فقیـه،    
ن حال است؛ حامل تاریخ ایـران و محتویـات آن اسـت و    
این یعنی آنکه اینک، جمهوري اسالمی نسخ تاریخ ایران یـا تـاریخ فرهنگـی ایـران     
کند بلکـه در وجـود خـود    

بـا خـاطره،    اینک ایران بدون جمهوري اسالمی تنها یک خاطره است و زندگی
جمهوري اسالمی همان تمامیـت  
توان فراتر رفت و اندیشید که حتی آگاهی 

چه به هدف خود برسد و چه غیر آن، به خـودي خـود شـایان    ] خلق دولت بزرگ
انگیز از قوه به فعل است و بی تزیرا جهشی شگف. ستایش است

هاي ایدئولوژیک قرار خواهنـد   دانشوران ایرانی که احتماالً کمتر در اسارت جامعیت
  .گري همت خواهند گماشت داشت، به این ستایش

نه همۀ وظیفه، اما وظیفۀ اولیـه و مقـدم پژوهشـگر ایرانـی سیاسـت خـارجی،       
رش یعنـی جمهـوري اسـالمی اسـت؛ نهـادي کـه       شناخت بهتر تاریخ جدیـد کشـو  

کننـد  سادگی، آن را یک رژیم سیاسی و دولت تلقـی مـی   بسیاري، به
دلیل آنکه محصول بالفصل انقالب کبیر  اسالمی پیش از آنکه یک دولت باشد، به

ایـن نکتـه را هنگـامی بهتـر     . است، تبلور تاریخ هزارگی ایران در زمان حـال اسـت  
تري از پدیدة  ان درك کرد که اراده کنیم بینش نظري عمیق

دلیل ابتناء بر انقالب اسالمی، جمهوري اسالمی حلـول   به )1361 آرنت،: ك.ن(
تاریخ در سیاست است؛ تحول شگرف به سیاست گراییدن یک فرهنگ است؛ تبلـور  

رفتاري و شـکلی، مـدرن اسـت    محتویات یک جامعۀ تاریخی در یک دولت از نظر
جمهوري اسالمی براي دانشجوي تاریخ ایران، یک ظهور معجـزه 

هاي اندیشیده گونه از اعماق فرهنگ ایرانی و از الیه ظهور آتشفشان
  .ناخودآگاه زندگی کهن ایرانیان

اینکه دولت جمهوري اسالمی به نیروي تقریبـاً همـۀ ملـت ایـرا    
ها، روحیات جمعی و نهادها ظهور کرد، یعنی آنکه  ترین ارزش عادي و بر بستر کهن

به همین دلیل، جمهوري اسالمی گذشته ایران را در خود بلعیده و هضم کرده اسـت  
جمهوري اسالمی یا اگر بتوان گفـت، والیـت فقیـه،    . کند و اینک آن را نمایندگی می
ن حال است؛ حامل تاریخ ایـران و محتویـات آن اسـت و    سرریز تاریخ ایران در زما

این یعنی آنکه اینک، جمهوري اسالمی نسخ تاریخ ایران یـا تـاریخ فرهنگـی ایـران     
کند بلکـه در وجـود خـود     است؛ همچون قانون جدید که قانون پیشین را نابود نمی

  .کند
اینک ایران بدون جمهوري اسالمی تنها یک خاطره است و زندگی

جمهوري اسالمی همان تمامیـت  . آلوده و بنابراین غیرعقالیی است یک زندگی نشئه
توان فراتر رفت و اندیشید که حتی آگاهی  حتی می. عالوة آگاهی است کهن ایران به

  

 

ی 
رج
 خا
بط
روا

مه 
صلنا
ف

® 
وم 
ل د
سا

® 
رم 
چها

ره 
شما

® 
ن 
ستا
زم

13
89

246  

خلق دولت بزرگ[
ستایش است

دانشوران ایرانی که احتماالً کمتر در اسارت جامعیت
داشت، به این ستایش

نه همۀ وظیفه، اما وظیفۀ اولیـه و مقـدم پژوهشـگر ایرانـی سیاسـت خـارجی،       
شناخت بهتر تاریخ جدیـد کشـو  

بسیاري، به
اسالمی پیش از آنکه یک دولت باشد، به

است، تبلور تاریخ هزارگی ایران در زمان حـال اسـت  
ان درك کرد که اراده کنیم بینش نظري عمیقتو می

( .آوریم
تاریخ در سیاست است؛ تحول شگرف به سیاست گراییدن یک فرهنگ است؛ تبلـور  

محتویات یک جامعۀ تاریخی در یک دولت از نظر
جمهوري اسالمی براي دانشجوي تاریخ ایران، یک ظهور معجـزه 

ظهور آتشفشان
ناخودآگاه زندگی کهن ایرانیان

اینکه دولت جمهوري اسالمی به نیروي تقریبـاً همـۀ ملـت ایـرا    
عادي و بر بستر کهن

به همین دلیل، جمهوري اسالمی گذشته ایران را در خود بلعیده و هضم کرده اسـت  
و اینک آن را نمایندگی می
سرریز تاریخ ایران در زما

این یعنی آنکه اینک، جمهوري اسالمی نسخ تاریخ ایران یـا تـاریخ فرهنگـی ایـران     
است؛ همچون قانون جدید که قانون پیشین را نابود نمی

کند حل می
اینک ایران بدون جمهوري اسالمی تنها یک خاطره است و زندگی

یک زندگی نشئه
کهن ایران به
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و حساسیت طبقۀ متوسط جدید ایـران نسـبت بـه گذشـتۀ کشـورش و نیـز برخـی        
هـا در نظـام جمهـوري اسـالمی، خـودش      
جمهوري اسالمی تنها سیاست جدیـد ایـران   

تـوان گفـت کـه بـا      طورکلی، هایدگروار می
  .جمهوري اسالمی، هستی کهن ایران از حالت اختفا به ظهور رسیده است

به دانشـجویان جـوان   
توانـد   آن بود که فرد هر جا که بخواهد، می

برود ولی به هر جا که بخواهد برود، باید از آنجایی شروع کند که در آنجـا حضـور   
نیز در ابتدا نه در جهـان کـه در وطـن خـود و     

بـا توجـه بـه    . تر از آن، نه در وطن خود که در تاریخ جدید آن حضور داریم
گـر ایرانـی    تحلیل. اینکه ایران بدون جمهوري اسالمی، تنها تصوري از گذشته است

بدون آغاز کردن تحلیل و درك خود براساس مصالح دولـت انقـالب اسـالمی و در    
ت عکس، با مقدم فرض کردن انگارة کلی ایران بر واقعیت جمهـوري اسـالمی،   

درواقـع، جمهـوري   . 
اسالمی درحالی یک واقعیت نظري مسکوت است که واقعیتی نـاگزیر اسـت؛ یعنـی    

مهـوري اسـالمی   رو است که ج
اصـطالح، بـه واقعیتـی    
براي دانشـوران ایرانـی،   

یق، یعنی ایران جدید، حسـب  
منـدي، بـر مطالعـات نظـري ـ      
عالوه، اگر منظور از جایگاه جدید دیـن در  

ها باشـد، ایـن یـک     جز جایگاه انقالب اسالمی در بین ملت
سختی تصورشدنی، به همین دلیـل مـبهم و بـه    

  .مند خواهد بود

و حساسیت طبقۀ متوسط جدید ایـران نسـبت بـه گذشـتۀ کشـورش و نیـز برخـی        
هـا در نظـام جمهـوري اسـالمی، خـودش      ها نسبت به اوضاع و رفتار خوانی

جمهوري اسالمی تنها سیاست جدیـد ایـران   . بخشی از نظام جمهوري اسالمی است
طورکلی، هایدگروار می به. نیست، جامعۀ جدید ایران هم هست

جمهوري اسالمی، هستی کهن ایران از حالت اختفا به ظهور رسیده است
به دانشـجویان جـوان    1919در سال  ماکس وبرنصیحت ظاهراً ساده اما بزرگ 

آن بود که فرد هر جا که بخواهد، می) در کتاب سیاست به مثابۀ پیشه(
برود ولی به هر جا که بخواهد برود، باید از آنجایی شروع کند که در آنجـا حضـور   

نیز در ابتدا نه در جهـان کـه در وطـن خـود و     ما ایرانیان  )58 :1378 فرهادپور،
تر از آن، نه در وطن خود که در تاریخ جدید آن حضور داریم

اینکه ایران بدون جمهوري اسالمی، تنها تصوري از گذشته است
بدون آغاز کردن تحلیل و درك خود براساس مصالح دولـت انقـالب اسـالمی و در    
ت عکس، با مقدم فرض کردن انگارة کلی ایران بر واقعیت جمهـوري اسـالمی،   

. در شرایط جدید کشورش حضور نـدارد؛ پـس، وجـود نـدارد    
اسالمی درحالی یک واقعیت نظري مسکوت است که واقعیتی نـاگزیر اسـت؛ یعنـی    

رو است که ج این از آن. شود طور ناگزیر بر آگاهی ما عرضه می
اصـطالح، بـه واقعیتـی     همان ایران تاریخی است که اینک به خودآگاهی رسیده و به

براي دانشـوران ایرانـی،   . تبدیل شده است و اینک در برابر ما قرار دارد» براي خود
  .جمهوري اسالمی یک ناشناختۀ مشهور است

  گیري
یق، یعنی ایران جدید، حسـب  براي ما، نتایج سیاست خارجی این پدیدة بزرگ و عم

منـدي، بـر مطالعـات نظـري ـ       مندي عملی و عینیت عقل سلیم و حسب میزان فایده
عالوه، اگر منظور از جایگاه جدید دیـن در   به. الملل اولویت دارد روابط بینمند 

جز جایگاه انقالب اسالمی در بین ملت چیزي   الملل، روابط بین
سختی تصورشدنی، به همین دلیـل مـبهم و بـه     ازحد وسیع، به ژوهشی بیشگرایش پ

مند خواهد بود عالوه مسئله همین دلیل داراي نتایج عملی اندك و به

  

  

و حساسیت طبقۀ متوسط جدید ایـران نسـبت بـه گذشـتۀ کشـورش و نیـز برخـی        
خوانی مخالف

بخشی از نظام جمهوري اسالمی است
نیست، جامعۀ جدید ایران هم هست

جمهوري اسالمی، هستی کهن ایران از حالت اختفا به ظهور رسیده است
نصیحت ظاهراً ساده اما بزرگ 

(آلمانی 
برود ولی به هر جا که بخواهد برود، باید از آنجایی شروع کند که در آنجـا حضـور   

فرهادپور،( .دارد
تر از آن، نه در وطن خود که در تاریخ جدید آن حضور داریم درست

اینکه ایران بدون جمهوري اسالمی، تنها تصوري از گذشته است
بدون آغاز کردن تحلیل و درك خود براساس مصالح دولـت انقـالب اسـالمی و در    

ت عکس، با مقدم فرض کردن انگارة کلی ایران بر واقعیت جمهـوري اسـالمی،   حال
در شرایط جدید کشورش حضور نـدارد؛ پـس، وجـود نـدارد    

اسالمی درحالی یک واقعیت نظري مسکوت است که واقعیتی نـاگزیر اسـت؛ یعنـی    
طور ناگزیر بر آگاهی ما عرضه می به

همان ایران تاریخی است که اینک به خودآگاهی رسیده و به
براي خود«

جمهوري اسالمی یک ناشناختۀ مشهور است

گیري نتیجه
براي ما، نتایج سیاست خارجی این پدیدة بزرگ و عم

عقل سلیم و حسب میزان فایده
مند  نظام

روابط بین
گرایش پ

همین دلیل داراي نتایج عملی اندك و به



توانـد بگویـد پـرداختن بـه     
هـاي   یشهـا و پـو   اي کـه بـه اتفـاق   

مدعا فقط آن است که بایـد بـه   
اند  اند، ولی تجربه نشده

حـد مقـوالتی کـه     واقف باشیم و برعکس، باید به فایده، ضرورت و گسـتردگی بـی  
اند توجه داشـت و شایسـته اسـت کـه ایـن      

، در »جمهـوري اسـالمی  
هاي مفید و کارورزانه چـه در سیاسـت خـارجی    
الملـل بایـد متکـی بـر تجربـه و مـا بعـد عمـل         

توانـد بگویـد پـرداختن بـه      کـس نمـی   درنهایت، با وجود آنچه بیان شـد، هـیچ  
اي کـه بـه اتفـاق    عنـوان مقولـه   الملل به موضوع دین و روابط بین

مدعا فقط آن است که بایـد بـه   . فایده است پراهمیتی در حال و آینده توجه دارد، بی
اند، ولی تجربه نشده محدودیت ارزش و به برد محدود مقوالتی که اندیشیده شده

واقف باشیم و برعکس، باید به فایده، ضرورت و گسـتردگی بـی  
اند توجه داشـت و شایسـته اسـت کـه ایـن       ده نشدهاند ولی هنوز اندیشی تجربه شده

جمهـوري اسـالمی  «. هاي پژوهشی مـا قـرار گیرنـد    ها در اولویت فعالیت
هاي مفید و کارورزانه چـه در سیاسـت خـارجی     نظریه. ها قرار دارد رأس این مقوله

الملـل بایـد متکـی بـر تجربـه و مـا بعـد عمـل          کشور ما و چه در دانش روابط بین
ù  
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درنهایت، با وجود آنچه بیان شـد، هـیچ  
موضوع دین و روابط بین

پراهمیتی در حال و آینده توجه دارد، بی
محدودیت ارزش و به برد محدود مقوالتی که اندیشیده شده

واقف باشیم و برعکس، باید به فایده، ضرورت و گسـتردگی بـی  
تجربه شده

ها در اولویت فعالیت مقوله
رأس این مقوله

کشور ما و چه در دانش روابط بین
ù.باشند
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، ترجمه سعید مقـدم،  )

  .باقري، نشر نی
فر، مؤسسه انتشاراتی  ، ترجمه مرتضی ثاقب

  .راد، چاپ دوم، نشر مرکز
 .ح نوطر: ، ترجمه خشایار دیلیمی، تهران

، راهبـرد ، »انقالب اسالمی و پارادیم ژاکوبنی روشنفکري ایرانی

  .، طرح نو
، ترجمـۀ خشـایار بهیمـی، چـاپ سـوم،      

  .، ترجمه محمود عبادیان، نشر پرسش
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