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مقدمه
انقم

اسممی یکی از تح الت دورا ساز سده پیشین ب د که دین را همنشین سیاست کهرد و

با شال دهشکنی گفتما سیستم پول ی ،نگرشی ن نسهبت بهه غهر

در پهیش

و موها غهر

گرفت .نگرشی که با قور و خشم انقمبی همراه ب د و به قیام علیه مناسبات پیشهین دسهت زد.
در چارچ

تفسیر و قرائتی متح لشده از دنیای پیرام  ،ایرا انقمبی بهمثابه یک پادگفتما ،

هنجارهای نظام و تمد غربی را سلطهم یانه و سرک

گر تلقی کرده و درصدد ارائه الگه یی

رهاییبخش از ی غ ایدئ ل ژی این سیستم برآمد تا در عصر موانیشد  ،طرحی ن دراندازد .به
تدریج و با تشدید نارساییها و تمطمات در روابط ممو ری اسممی ایرا و غر  ،دو طهر
دریافتند که برای بورهوری از فضای مدید در عصر موانیشد  ،نیازمند تفسیری از ایهن دوره
هستند که به درک بیناالذهانی و تفاهمی هرچند نسبی در بعضی عرصهها میا آنوا منجر ش د.
از اینرو ،سخن از تفسیر و تأویلی ن در قبال تح الت موانیشد و روابهط میها طهرفین در
میا ب د.
چنین نگرشی این پرسش را به ذهن متبادر مهیکنهد کهه بهرای رسهید بهه تفهاهم و درک
بیناالذهانی و تأمین مناف متقابل در عصر موانیشد  ،ایرا و غر

چه شی ه و روشی را باید

دنبال کنند؟ چه مصادیق یا تجربههایی در این زمینه م مه د اسهت؟ آیها گفتگه و کهنشههای
ارتباطی میت اند به تعامل مثبت میا ممو ری اسممی ایرا و غر

کمک کند؟ با عنایهت بهه

این پرسشها ،ابتدا خمصهای از پژوهشهای مرتبط با م ض ع تحقیهق را بررسهی کهرده و در
ادامه به مباحث اصلی مقاله میپردازیم.
محمدرضا تامیک و فرهادی درویشی در مقالهای با عن ا «آرما های انقهم

اسهممی در

عصر موانیشد  :چالشها و واکنشها» به چگه نگی تعامهل و م اموهه آرمها ههای انقهم
اسممی با ابعاد مختلف موانیشد پرداختهاند .این مقاله راهکارهایی را پیشنواد میدههد تها در
عصری که تح ل مومترین منبه آ است ،حامم انقم

اسممی بت انند به تحکهیم و تهرویج

آرما ها و ارزشهای شا مبادرت ورزند (تامیک و درویشی« .)۹۳0۳ ،گفتما انقم

اسممی

ایرا و الزامات اشاعه ارزشهای آ در عصر موانیشد براساس نظریه گفتمها الکهم و م فهه»
عن ا مقالهای است که محسن رضائی معفهری و همکهارانش منتشهر کهرده و معتقدنهد گفتمها
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اسممی با بورهبرد از دو مبحث امتواد و مصلحت و با رعایت الزاماتی ،مهیت انهد نظهام

معنایی خ یش را در عصر موانیشد هژم نیک کنند (معفری و دیگرا .)۹۳۱0 ،
حسین پ راحمدی در مقالهای با عن ا «مبانی معرفتشناختی انقم اسممی ایهرا و فرآینهد
موانیشد » معتقد است که فوم ویژه از مسائل موانیشد به ممو ری اسممی ایرا این امکها
را میدهد که قدرت تعامل با نظام موانی را ارتقا بخشد .به باور ن یسنده ،هرگ نه محدودشد به
عناصر و شاخصهای ملی ،نقطه مقابل مبانی معرفتشناختی انقم
چشمانداز موانی انقم

اسممی اسهت و تمرکهز بهر

اسممی ،زمینهساز رشد و شک فایی بیش از پیش آ است (پ راحمدی،

 .)۹۳0۱حیدرعلی مسع دی در مقالهای با عن ا «سازه مفو می غر در سیاسهت خهارمی مموه ری
اسممی ایرا ( »)۹۳07-۹۳60از دو روش تحلیل استعاری و اسنادی غر بهرای بررسهی انگهارهههای
مختلف درباره غر در گفتارهای سیاسهت خهارمی مموه ری اسهممی ایهرا اسهتفاده کهرده اسهت
(مسع دی.)۹۳۱6 ،
«ایرا و موانیشد ؛ چالشها و راهکارها» عن ا کتابی اسهت کهه از محمه د سهری القلهم
منتشر شده است .ن یسنده در این کتا

در پی ارائه راهکارهایی برای تعامل ایرا بها تحه الت

در عصر موانیشد است .به اعتقاد ن یسنده ،ایرا و غر

از زما انقم

یکدیگر در تعارض ب دهاند و تا زمانی که این تعارض بین ایرا و غهر

اسممی هم اره بها
ادامهه داشهته باشهد،

ایرا نمیت اند از مزایای موانیشد بورهمند ش د (سری القلم.)۹۳0۳ ،
بررسی پژوهشهای انجامشده نشا میدهد که عمدتاً بر م اموه ایرا با تح الت متهأرر از
موانیشد تأکید شده یا اینکه با کاربرد روشهایی مانند تحلیل گفتما  ،روابط ایهرا و غهر
در دورا بعد از انقم

ارزیابی شده است .بنابراین ،این پژوهش با اتخاذ روشی ن و مبتنی بر

هرمن تیک رهاییبخش هابرماس ،روابط ایرا و غر
بررسی میکند.

را در عصر موانیشد از منظر دیگهری
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الف .چارچوب مفهومی و نظری
 .1هرمنوتیك
هرمن تیک ،نظریه و فلسفه درک و فوهم اسهت .ایهن واژه از ههرم  ،۹پسهر زئه س 2اسهتنتا
میش د که پیامهای خدایا ی نا را تفسیر میکرد .هرم
چندا آسا نیست نقشی را که هرم

تنوا یک پیامرسا نبه د .از ایهنرو،

ایفا میکرد ،مشخص شه د ( Hermeneutics, 2014:

 .)75هرمن تیک یا علم یا نظریه تأویل را میت ا تا ریشههای کمسیک و یو دی تمد غربهی
پی گرفت ،هرچند عمقمندی مدر به آ از زمانی شروع شهد کهه آرهار شهمیرماخر ۳یکهی از
زبدگا رمانتیکهای آلمانی م رد ت مهه قهرار گرفهت (نی ته  .)۹04-۹00 :۹۳7۳ ،در واقه ،
شمیرماخر تأویل را به فراس ی دیهن و کتها

مقهدس کشهاند و حه زهههای مدیهدی بهرای

هرمن تیک ایجاد کرد .عموه بر شمیرماخر ،دیلتای 4نیز در بسط ایدههای هرمن تیک کمسهیک
یا سنتی سوم قابل ت موی دارد .دیلتای با تمایز میا روشهای مطالعه عل م طبیعهی و انسهانی،
به تفسیر و تأویل در عل م انسانی معتقد ب د و استفاده از روشهای پ زیت یستی در ایهن عله م
را رهگشا نمیدانست .شمیرماخر نیز تفسیر متقن را مطابق با نظر م لف میدانست و از کثرت
تفسیر و تأویل در متن شدیداً انتقاد کرد.
در واق  ،هرمن تیک روشی ،که آ را رومانتیک و کمسیک نیز میخ انند ،فوم مته

را بها

ت مه به نیت م لف صحیح و منطقی میدانست .نحله دوم هرمن تیک با نام مارتین هایهدگر 0و
هان

گئ رگ گادامر 6گره خ رده است که به هرمن تیک فلسفی یا نسبیگرا شورت دارد .ایهن

نحله هرمن تیکی با تأکید بر هستیشناسی ،به کثرت و نسبیگرایی تفسیرها باور دارد .در واقه ،
از نظر گادامر ،امکا فوم عینی و همسا با واقعیت تصدیق نمیشه د و پایها ناپهذیری معنهای
متن و وم د پیشفرضها و پیشداوری ،امکا هر ن ع تأویل واحد و منطقی را از مفسر سلب

1. Hermès
2. Zeus
3. Friedrich Schleiermacher
4. Wilhelm Dilthey
5. Martin Heidegger
6. Hans-Georg Gadamer
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میکند .در اندیشه گادامر ،برخم
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هرمن تیک کمسیک شمیرماخر و دیلتای ،امکا تعیین فوم

برتر وم د ندارد؛ زیرا هر مفسری متن را از دریچه سنت ،تهاریخ و باورههای خهاو خه یش
مینگرد و مبانی فوم طبق گفتگ ی مفسر و متن حاصل میشه د .در اینجها ،نیهازی نیسهت بهه
م لف و نیت او رم ع ش د تا معنای متن را دریابیم ،زیرا فوهمههای کثیهر و متعهددی از مهتن
وم د دارد و برخم

هرمن تیک روشی ،تنوا فوم صحیح ،فوم مدنظر م لف نیست.

گادامر معتقد است که متن شبیه گفتگ ی واقعی میا ن یسنده و خ اننده است و مانند ههر
گفتگ ی واقعی ،هرمن تیک به هر دو متعود است و متن ابزاری برای دستیابی بهه فوهم نیسهت،
بلکه انگیزه تفسیر نیز در این گفتگ دخیل است تا به فومی م مه و همسا دست یهابیم .اگهر
خ اننده یا م لف در فوم معنای روایتهای گ نهاگ

ناکهام بماننهد ،گفتگه ی هرمنه تیکی در

رسید به پتانسیل کامل بهرای فوهم معنهای کلهی مهتن بها شکسهت م امهه مهیشه د و فوهم
تفسیریشا رابت مهیمانهد ( .)Gadamer, 2004: 389بهه ایهن معنها ،گهادامر هرمن تیهک را
گفتگ یی میا م لف و خ اننده تفسیر میکند که باید شامل روایهتههای مختلفهی باشهد و از
مطلقانگاری و تفسیری تکبعدی در فوم متن خ دداری ش د.

 .2هرمنوتیك رهاییبخش هابرماس
نظریات گادامر درباره هرمن تیک با چالشهی مهدی از سه ی نحلهه دیگهر هرمن تیهک م امهه
میش د؛ مایی که هابرماس در چهارچ

مکتهب هرمن تیهک پسهتمهدر یها رههاییبخهش،

انتقادات مدی ضد هرمن تیک روشی و بهویهژه هرمن تیهک فلسهفی گهادامر مطهر مهیکنهد.
هابرماس در وهله اول ،روششناسی هرمن تیکی گادامر در نقد عینبتگرایهی عله م انسهانی را
نقد میکند .به عقیده هابرماس ،تقابل بین تجربه هرمن تیکی و شناخت روشمند ،بهیش از حهد
انتزاعی بیا شده است؛ زیرا با وم د آنکه هرمن تیک به درستی فوم خه د-عینهیگهرای عله م
انسانی را نقد میکند ،به ط ر کلی از دلنگرانیهای روشی آزاد نیست ( Mendelson, 1979:

 )57زیرا بیم آ وم د دارد که اگر هرمن تیک برای عل م م رر نباشد ،مطلقاً هچ نقشی نداشهته
باشد ( .)Habermas, 1982: 281از نظر هابرماس ،ریشهههای ایهن مشهکل در خه د-فومهی
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هستیشناسی هایدگری گادامر است که بهه کهار هنجهاری-روششهناختی م ررسهازی آگهاهی
هرمن تیک در علم نمیآید.
یک نتیجه این خ د-فومی این است که گادامر به مای آنکهه فومهی مهایگزین از روش را
که از هرمن تیک یاد گرفته بسط دهد ،بسی مشتاق است لگهام اربهاتگرایهی بهر تعریهف روش
علمی را مسلم گیرد و آنگاه محدودیتهایش را با ارماع به دگر تجربههای حقیقت نشا دههد
( .) Mendelson, 1979: 57رانیاً ،هابرماس بهر ایهن بهاور اسهت کهه گهادامر در بیها قهدرت
بازاندیشی نام فق است و از اینرو ،نمیت اند تقابهل میها عقهل از یهک سه و پهیشداوری و
مرمعیت از س ی دیگر ،را درک کند .هابرماس با گادامر همنظر است که تاریخیگهری قربهانی
ت هم عینیگرایی است .هنگامی که میخ اهد مفسر را از تمام نشانههای سویمب دنش در تاریخ
تطویر کند .با وم د این ،از نظر هابرماس ،گادامر چنا از تداوم میا سنت و تفسیر دفاع کهرده
که نت انسته است تأریر خ دآگاهی تاریخی بهر پی نهد مها بها سهنت را دریابهد ( Mendelson,

 .)1979: 58به باور هابرماس ،پژوهش نباید تاب محدودیتهای سنت (تاریخیگهری) باشهد،
زیرا انسا ها با مناف گ ناگ

و شرایط خاصی م اموند که در موتگیریهای بنیادی خاصهی

از بازت لید و خ دساختگیهای ویژه ریشه دارد (.)Habermas, 1971: 176
اساساً پژوهش به ت همات ایدئ ل ژیک ناشی از مفو م سنت (تاریخیگری) میپهردازد کهه
قدرت نقادی را تقلیل میدهد .هابرماس اعتبار مشروعیت پیشینی را ناشی از سنتی میداند کهه
قدرت را بازتا

میدهد و این ادعا که سهنت ،قهدرت و دانهش همگهام نیسهتند ،رد مهیکنهد

( .)Habermas, 1971: 170او معتقد است اگر هرمن تیهک بخ اههد عمیهق باشهد ،بایهد بهه
زیرسطح فریبنده زبا و سنت نف ذ کند و عمق را ببیند که عبارت است از سهلطه ،سهرک

و

زور .هابرمههاس دو ن ه ع ارتبههاز را از هههم تفکیههک کههرده اسههت .۹ :ارتبههاز کههج و مع ه

و

ایدئ لیزهشده؛  .2ارتباز صهادقانه و غیرمعه

 .او مهیگفهت بایهد از درو ارتبهاز صهادقانه و

راستین و تق یت آ  ،بر وضعیت ایدئ ل ژیکی غلبه کرد و آگاهی راستین را از رهگذر گسترش
ارتباطات بیناالذهانی به انسا بازگرداند (م س ی.)۹04 : ۹۳04 ،
به این ترتیب ،هرمن تیک هابرماس در پی احیای معانی مست ر در متن نیست ،بلکه در پهی
کاهش دروغها و ت همات آگاهی است .گادامر که در پی کشف حقیقت در متن ب د ،از سه ی

49
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هابرماس م رد انتقاد قرار گرفت که نقش ایدئ ل ژی در رسید به تفاهم را ندیده اسهت ،حهال
آ که حقایقی که م رد تفاهم قرار میگیرنهد ،ممکهن اسهت ناشهی از سهلطه باشهد و گهادامر
بهگ نهای تل یحی به آنوا مشروعیت میبخشد (ممشهیدیهها و شهالچی .)۹76 :۹۳70 ،فلسهفه
سیاسی هابرماس با مح ریت عمقه رهاییبخش ،یک پشت انه عملی برای بهرانگیختن افهراد در
راستای تأمل و بازنگری در م رد وض خ یش با هد
سلطه ،قدرت و سرک

نجات و رهایی آگاهانهه از قیهد و بنهد

است .هابرماس انگاره عمقهه رههاییبخهش را امهری بهدیوی فهرض

میگیرد که پروژه علم انتقادی با آ همخ انی دارد؛ علمی که بر مفو م تأمل -بر -خه د مبتنهی
است .او میگ ید عمل تأمل خ دش را به منزله حرکت رههاییبخهش مهیشناسهد (هرسهیج و
همکارا .)۱-۹5 :۹۳۱۹ ،
گفتگ برای
مفاهمه و

به رسمیت

رهایی

شناختن
م م دیت

عقمنیت و
کنش ارتباطی

یکدیگر

ایجاد ارتباز

رد نسبیگرایی
معرفتی

مؤلفههای هرمنوتیك

مستقل به دور
از سلطه ابزاری

رهاییبخش

بازاندیشی در

رف آگاهی کاذ

راستای رهایی

ایدئ ل ژیک

لزوم فوم و

درک
بیناالذهانی

نقد سنت و
پیشداوری ها
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به ط ر کلی ،هابرماس در مستج ی امکا یک نظم همکاریم یانهتر است که راهحهل آ
ایجاد ن عی زیست موا است که افراد بر اساس کنش ارتباطی بهه درک یکهدیگر برمهیآینهد
(نش .)260 :۹۳۱2 ،او درصدد ایجاد نتایج عینی ،آنگ نه که در کهنش ابهزاری دیهده مهیشه د،
نیست .همچنین ،تأریرگهذاری بهر دیگهرا کهه آ را در کهنش اسهتراتژیک مهیته ا دیهد ،در
چارچ

ایهده او مهای نمهیگیهرد ،بلکهه درک و تفهاهم متقابهل ههد

اصهلی ایجهاد نظهم

همکاریم یانهتر است که با ایجاد فضایی امتماعی برای نقد و گفتگ ی یکدیگر ت سط افهراد
آگاه میسر میش د .البته موم ،زندهساختن این فضای عم می در میا کش رها و فرهنگهاسهت
که در آ امکا مباحثه عقمنی و انتقادی فراهم ش د (نش.)267 :۹۳۱2 ،
در هرمن تیک وابسته به ایهده هابرمهاس ،در تعهاممت سیاسهی و امتمهاعی لزومهی نهدارد
دیال گها به کرسینشاند ایده یا نظری خاو ختم ش ند و یا اینکه بر سر م ض عی به ت افق
برسند و یا دیگری را مجا

کرده ،نظریه خ د را بقب النند؛ تنوا الزم است م م دیّت یکهدیگر

را به رسمیّت شناخته و در درمه بعد به نظریات یکدیگر گ ش دهند و این واقعیهت تفسهیری
را بپذیرند که هر چیزی در این موا حالت چند معنایی داشته و این خ د زمینه اصلی تفهاهیم
و تکامل تمدنی و داد و ستد فکری و علمی را فراهم مهیکنهد .در حهالی کهه کهاهش معنها در
فرهنگ و تمدنی رشد کند ،مجال تعامل و گفتگ و افزایش شکا ههای هه یتی و تخاصهم بها
دیگری و دیگرا افزایش مییابد (معینی علمداری.)7۳ :۹۳0۱ ،

 .4جهانیشدن
موانیشد مزء آ دسته از مفاهیم مناقشهبرانگیز است که بها ت مهه بهه تحه الت فراگیهر در
عرصههای سیاسی ،اقتصادی و ارتباطات ،از دوره مدیهد در زنهدگی بشهر حکایهت مهیکنهد؛
دوره ای که انسا با نگاهی نه بهه محهیط پیرامه

خه یش ،الگ ههایی از روابهط یکپارچهه و

همگرایی را شکل میدهد .اندیشمندا ح زه عل م امتماعی تعاریف متفهاوتی از موهانیشهد
ارائه دادهاند که در ادامه به چند م رد اشاره میش د .آنت نی مکگرو ۹معتقد است موهانیشهد

1. Anthony McGraw
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عبارت است از فرایندی که مریا ها و ارتباطات را نه فقط میا دولت-ملتها و مرزهای ملهی
سرزمینی ،بلکه بین تمد ها ،قارهها و مناطق موانی ایجاد میکند .به عبارتی دیگر ،موانیشهد
فرایندی تاریخی است که باعث تغییر قابل ت مه در دسترسی بهه شهبکههها و سیسهتمههایی از
روابط امتماعی بها الگ ههای یکپهارچگی در سهازماندهی انسهانی و اعمهال قهدرت مهیشه د
( .)McGrew, 1998: 327به اعتقاد آنت نی گیدنز ،۹موانیشد مهیت انهد بهه عنه ا تشهدید
روابط امتماعی در سراسر موا تعریف ش د و مکا های دور به نح ی به هم مرتبط میش ند
که اتفاقات محلی از ح ادث ایجادشده در مکا های بسیار دور یها یهالعک  ،تهأریر مهیپهذیرد
(.)Giddens, 1990: 64
مارتین آلبرو 2در تعریفی مشابه گیدنز ،موانیشد را شامل تمام فراینهدهایی مهیدانهد کهه
مردم دنیا را در یک مامعه موانی یکپارچه در هم ادغام میکند ( .)Albrow, 1990: 8امان ئل
والراشتاین ۳در چارچ

نگاهی انتقادی به موانیشد و متأرر از سنت مارکسیستی ،بهاور دارد

که موانیشد  ،پیهروزی اقتصهادی موها سهرمایهداری از طریهق تقسهیم کهار موهانی اسهت
( .)Holton, 1998: 11رونالههد رابرتسه  4بههر ویژگههی ک چههکشههد موهها تأکیههد دارد و
موانیشد را فشردهسازی دنیا و تشدید آگهاهی از آ بهه عنه ا یهک کهل قلمهداد مهیکنهد
( .)Rabertson, 1992: 8رابرت کاک  0که در چارچ

مکتب انتقادی قرار میگیرد ،بیشهتر

بر پیامدهای اقتصادی موانیشد تأکید دارد و معتقد است ویژگیهای روند موانیشد شامل
بینالمللیشد ت لید ،تقسیم کار مدید بینالمللی ،منبش موامرت ن از منه

بهه شهمال و

ایجاد محیط رقابتی مدیدی است که این فرآیندها را تسهری مهیبخشهد؛ دولهت ،بهینالمللهی
میش د و دولتها را به کارگزار سازما های موانی تبدیل میکند ( .)Scholte, 2011دی ید
هاروی 6از منتقدا مشو ر نظام سرمایهداری نیز باور دارد که موانیشهد مه قیعتی مکها منهد

1. Anthony Giddens
2. Martin Albrow
3. Immanuel Wallerstein
4. Roland Robertson
5. Robert W. Cox
6. David Harvey
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برای سرمایهداری و ابزاری ایدئ ل ژیک برای حمله بهه س سیالیسهتهاسهت ( Kelly, 1999:

.)85
دی ید هلد و آنت نی مکگرو کهه کتها هها ،مقهاالت و دیهدگاهههای فراوانهی را در زمینهه
موانیشد ارائه دادهاند ،برای تبیین و گسترش نظریات خ د به مباحثه و منهارره بها متفکهرا
روابط بینالملل نیز پرداختهاند .هلد و مکگرو بر ایهن باورنهد کهه تعریهف واحهدی در مه رد
مفو م موانی شد وم د ندارد ،ولی دیدگاههای شکگرایا و موا گرایا را به ط ر خمصهه
در چند ویژگی ذکر کردهاند.
جدول  .1دیدگاههای شكگرایان و جهانگرایان درباره جهانیشدن
شکگرایا

اقتصاد

نابرابری

نظم

ت سعه بل کهای منطقهای
امپریالیسم ن

موا گرایا
سرمایهداری اطمعاتی موا
اقتصاد فراملی
تقسیم کار ن موانی

افزایش تفاوت شمال -من
آشتیناپذیری مناف ملی

سرمایهداری اطمعاتی موا
اقتصاد فرا ملی
تقسیم کار ن موانی

مامعه بینالمللی دولتها

مامعه مدنی موانی

منازعه سیاسی بین دولتها قطعاً ادامه دارد

حکمرانی موانی چندالیه

حکمرانههی بههینالمللههی و مغرافیههای سیاسههی سیاست موانی
کم نتاریانیسم یا مامعه اشتراکی

موا وطنی

منب  :سلیمی.۳6-۳0 :۹۳04 ،

ب .مواجهه ایران و غرب در عصر جهانیشدن
نگرش غر

و بهویژه آمریکا به موهانیشهد عمهدتاً بها رویکهرد هرمن تیهک روششهناختی

مطابقت دارد که به یک قرائت و تفسیر از این مق له اعتقاد دارد؛ تفسیری که از سه ی منتقهدا
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به عن ا موانیسازی و در ابعاد افراطیتر ،آمریکاییشد موا حکایت میکند .بهه بهاور ایهن
منتقدا  ،غر

و آمریکا در دوره کن نی از حیات بشر میک شند آم زههای لیبهرال دم کراسهی،

سرمایهداری ،فرهنگ و ت لید کاال را بر اساس ارزشها و هنجاریهای غربی مواشم ل کنند و
موانیشد نیز چیزی مز همهگسترشد باورها و آمه زهههای فلسهفی ،سیاسهی ،اقتصهادی و
ارزشهای غربی نیست .این نگاه که مطابق با سنت هرمن تیک روشی اسهت ،بهه تفسهیر کهم
روایت غر گرایی اعتقاد دارد و دیگر روایتها و خردهروایتها را بهشدت سرک

میکند یا

دستکم آنوا را به حاشیه میبرد .چنین نگاهی به موانیشد با دیدگاه ممو ری اسممی ایرا
در تضاد است؛ زیرا ه یت و فرهنگ انقم

اسممی ،خ دباوری سیاسی ،اقتصادی و امتماعی

را در انکار عقاید سلطهآمیز و فرهنگ لیبرال غر
ارزشمند بشر در رشد و ت سعه ابعاد گ ناگ

و در عین حال ،بورهبرداری از دسهتاوردهای

حیهات انسهانی و بههکهارگیری تکن له ژیههای

پیشرفته صنعت ،عینیت بخشیده است و آ را تبلیغ میکند.
احیاگری اسممی ،مدل مدیدی در زندگی م ام اسهممی و دیگهر م امه تحهت سهلطه
فرهنگ غر
لیبرال غر

را مطر

میکند و این مدل ،زمینهساز تداوم مقاومهت در برابهر هجه م فرهنهگ

است .اما انعطا پذیری و آمادگی برای تعامل و گفتگ با فرهنگ غیر ستیزهم یانۀ

غر  ،برای تق یت و گسترش همزیستی فرهنگی در عصر موانیشد  ،استراتژی تغییرناپذیری
تلقههی مههیش ه د (پ راحمههدی .)۹00 :۹۳0۱ ،چ ه

از موههمتههرین خصههایص موههانیشههد ،

درهمفرورفتگی مرزهاست و ایجاد مرزهای متصلب ذهنی ،تاریخی و حتی مغرافیایی نیز برای
فرهنگها مقدور نیست ،بازتعریف چارچ
برای نظام برآمده از انقم

های مفو می و عینی تعامل با نظام ن ین موهانی،

اسممی ،ضرورت است؛ همچنا که بهه تعبیهر گیهدنز ،انسها ههای

دورا مدید تنوا گیرنده و واردکنندة پیغامها و مفاهیم نیستند ،بلکه نه عی ارتبهاز و زاینهدگی
دوطرفه پدید آمده است (سمتی.)600 :۹۳05 ،
به این سا  ،ایرا و غر

برای رسید به تعاملی دوس یه ،نیازمنهد رویهههها و فرآینهدهای

استداللی و عقمنیتی هستند تا در بستری مبتنی بهر آگهاهی و سه ژهههای متقابهل و متضهاد از
خ دساالری ارادهها و خ یشتن فردی چشمپ شی کنند و داعیههای آنوا درباره مصهادیق ماننهد
دم کراسی ،حق ق بشر و ه یهتههای فرهنگهی و تمهدنی بهه ادراک بهیناالذههانی و تناسهبی
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زیباشناسانه منتوی ش د .م اموه یکس یه و تأکید بر صدق گفتار و حقانیت ایهدههها از سه ی
ایرا و غر
کاذ

نمیت اند مناف دو طر

در زمانه موانیشد را تأمین کند ،زیرا نتیجه آ آگاهی

و سلطه و قید و بندهای دستوپاگیر برای ایرا و غر

بهعن ا مفسهرا موهانیشهد

است و تأویل و تفسیر نه خ دسازی بلکه خ دمح ری و شهرایط امتمهاعی منازعهه را تشهدید
میکند.
آنچه محرز است ،این است که نمیت ا غر

را منکر شد؛ زیرا در چوارصهد سهال اخیهر،

قدرت سیاسی و فرهنگی و علمی به مناطق غر

مغرافیهایی عهالم منتقهل شهده اسهت و اگهر

کش رهای دیگری هم در این قدرت سویم باشند ،در واق در پهی کشه رهای غربهی رفتههانهد
(داوری اردکانی .)6 :۹۳76 ،یکی از وم ه موهم قهدرت غهر

در عصهر موهانیشهد  ،ته ا

اقتصادی و صنعت پ یای آ است که ایرا باید عناصر موهم آ را اخهذ کنهد .ایهن تصه یر از
غر  ،مبتنی بر مداسازی وم ه صنعتی از بقیه وم ه آ و پذیرش آ به عن ا الگه یی قابهل
یادگیری برای س ژه «خ د» است .این تص یر را به خ بی میت ا در این کمم امام خمینهی(ره)
یافت که «[اگر به] این معنا گفته بش د که ما با صنعت خارمیها یا علم مرب ز به صنعتشها
مخالفیم ،ابداً مخالف نیستیم .ما با این آزادیهایى که از غر

میآیند و اینوا ههم دامهن بهه آ

میزنند و آزادیهای وارداتی است ،با این مخالفیم» (امام خمینی.)65 :۹5 ،۹۳70 ،
سخنگ ی گفتما رسمی در این تص یر از «غر » ،از قید «ابداً» برای ت صیف عدم مخالفتش
با یادگیری از صنعت غر استفاده میکند« .ابداً» در م اردی بهکار میرود که امکا تحقهق امهری
هرگز وم د ندارد .به عبارت دیگر ،در این تص یر نهتنوا بر عدم مخالفتش بها یهادگیری از غهر
صنعتی تأکید میکند ،بلکه ت صیه میکند که «اگر از غر

صنعتی هم میآید ،یاد بگیرند» .در ایهن

اسههناد ،رابطههه خه د /دیگههری بههر اسههاس مفههت دوگانههه آم زگههار /آم زنههده و بنههابراین ،رابطههه
سلسلهمراتبی بین دیگری آم زگار /خ د آم زنده شکل میگیرد .این تص یر از غر  ،مبنی بر ایهن
پیشفرض بنیادین است که میت ا وم ه مختلف غر

را از همدیگر تفکیک کهرد و حکهم بهه

مذ برخی وم ه و طرد برخی دیگر داد .بنابراین ،ت صیه عملی منتج از این اسناد ،ت انمندی در
متمایزکرد وم ه صنعتی از وم ه دیگر غر

و یادگیری از آ است (مسع دی.)7۳ :۹۳۱6 ،
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اسممی و حامم آ برای ایفای نقشی فعال و داشتن طرحی بدیل

برای تشنگا حقیقت نیازمند بورهگیری از ابزارهایی هستند که م رد قب ل نسلهای مدید واق
ش د .با ت مه به تغییرات فرهنگی در دنیای مدید ،به نظر میرسد که نسهلههای مدیهد کمتهر
حاضرند صرفاً در برابر شعارهای مذا

تمکین کنند ،بلکه آنچه میت اند این شعارها را فراگیر

و همهپسند کند ،چگ نگی مکانیزمی است که در طر و ارائه آنوا مه رد اسهتفاده قهرار گیهرد.
«استدالل» و «عقمنیت» به عن ا دو عنصر ارتباطات امتماعی مدید و نتایج مکانیزمهای ذهنی
ممعی ابزارهای کارآمدی است که از طریق آنوا میت ا به بسط آرما های انقم

اسهممی در

م ام مختلف و نوادهای عقمنی آنوا امیدوار ب د (عبدالویا  .)۹۹ :۹۳0۹ ،عنصهر عقمنیهت و
استدالل که از مفاهیم کان نی در هرمن تیک رهاییبخش هابرماس است ،چراغی برای ارتباطات
و مفاهمه میا ایرا و غر

میافروزد؛ زیرا در یک گستره عم می فراملی است که خ دآگاهی

مبتنی بر عقمنیت ارتباطی و مفاهمه میا ایرا و غر

میت اند به تعامل رضایتبخهش بهرای

هر دو قطب منجر ش د.
در واق  ،انسا ها در مقام م م دات امتماعی با یکدیگر کنش متقابل دارنهد و ایهن کهنش
باید بر اساس تفاهم انجامشده در قالب زبانی باشد که بت اند اختمفات میا ایهرا و غهر
کاهش دهد .ایرا و غر

را

برای دستیابی به تفاهم و ادراک بیناالذهانی هرچند نسهبی ،نیازمنهد

رمحا گفتگ و تأمل در سنتها و پیشداوریها هستند .در چنین م قعیتی اسهت کهه امکها
نقد هرمن تیکی سنتها و ایدئ ل ژیها برای هر دو طر

حاصل میشه د و مهیته ا میهراث

گذشتگا را به چالش طلبید؛ زیرا پرسش از مرمعیت ،سنت ،تاریخ و ایدئ ل ژیهاست کهه راه
گفتگ و درک بیناالذهانی و مفاهمه برای ایرا و غهر

را بهاز مهیکنهد .در واقه  ،در زمها

گفتگ ست که زبا میا سنتها و ایدئ ل ژیها میانجیگری میکند و امکها قهدرت تفکهر و
بازاندیشی را به طر های گفتگ میدهد .این زبا انتقادآمیز است که در پی کاهش دروغهها و
ت همات آگاهی است و ت ا سلطهزدایی برای ایرا در تقابل با غر
این ت ا سلطهزدایی در هرمن تیهک رههاییبخهش بهه انقهم
ممو ری اسممی ایرا این امکا را میبخشد تا با غهر
فرام ششده یها سهرک

را فراهم میکند.
اسهممی و حهامم آ در

بهه گفتگه بنشهینند و روایهتههای

شهده را بهه فاعلیهت برسهانند و روابهط بها غهر

را از امهر توهی و
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غیردیالکتیک به امری هدفمند و دیالکتیک تبدیل کنند .در این تعامل دو س یه ،ههد
اسممی و ایرا  ،حذ

و غیریتسازی با حامم تمد غر

معتبر میاندیشد تا برخی از نیازهای بنیادی دو طهر
همچ

انقهم

نیست ،بلکهه بهه فاعلیهت امهری

بهرآورده شه د .بهرای نم نهه ،مفهاهیمی

صلح ،عدالت و حق ق بشر امروزه و در عصر موانیشد به آرمها هها و ارزشههای

مشترک انسا ها تبدیل شده و برای ارزیابی آنوا شهاخصهها و ق اعهدی مه رد قبه ل همگها
پیش بینی شده است .انقهم

اسهممی و حهامم آ بهرای تثبیهت مایگهاه خه یش در عصهر

موانیشد ضروری است تا مشخص سازند که اوالً ،در مقابل این مفاهیم عمده چگ نه م ض
میگیرند و رانیاً ،برای عملیاتیکرد آنوا چه ق اعد ،آمه زشهها و و سهازوکارهایی را پیشهنواد
میدهند.
منادیا انقم

اسممی اگر هم اره فقط در شعار از این مفاهیم داد سخن سر داده و گ ش

فلک را کر کنند ،اما در عمل م فق نش ند الگ یی مبتنی بر ویژگیها و ق اعدی مشخص بهرای
چگ نگی تحقق عهدالت ،صهلح و مهردم سهاالری ارائهه دهنهد ،قهادر نخ اهنهد به د در عصهر
موانیشد در ترویج آرما های انقم

اسممی به م فقیت قابل ت موی دست یابند (تامیهک

و درویشی.)۹6۹-۹62 :۹۳0۳ ،

ج .مصادیق کنش ارتباطی و هرمنوتیك رهااییبخاش در رواباا ایاران و
غرب
در راستای ارائه مصادیقی از گفتگ و تفاهم میا ایرا و غر  ،به تهنشزدایهی میها ایهرا و
اتحادیه اروپا در دولت هفتم و هشتم و ت افق هستهای (برمام) پرداخته میشه د .در واقه  ،دو
مصداق ذکرشده نشا میدهد که ایرا و غر

میت انند با افزایش کنشهای ارتباطی و گفتگ

به تفاهمی هرچند نسبی و رهایی از تضهاد و تقابهل برسهند .ایهرا در دولهت هفهتم و هشهتم
ت انست با طر مفو م تنشزدایی و گفتگ ی تمد ها بهه تعهاملی مثبهت بها موها پیرامه
بهویژه اروپا به عن ا کان

تأریرگذار تمد غر

و

دست یابد .به ایهن معنها ،سیاسهت خهارمی

ایرا در قبال اروپا در این دوره را باید با نظریۀ گفتگ ی تمد ها شهروع کهرد .ایهن نظریهه در
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شرایطی ارائه شد که مدالهای فرهنگی و تمدنی به عن ا ایستار اصلی در روابهط بهینالملهل
م رد بحث قرار گرفته ب د.
سام ئل هانتینگت

بر نمادهایی از تعارضها و مدال تمدنی تأکید میکرد و بر این اعتقهاد

ب د که سطح تعارضها در نظام بینالمللی از ح زهههای خانهدانی ،ملهی و ایهدئ ل ژیک عبه ر
کرده است و آنچه از اکن

به بعد منجر به مهدال و سهتیز در روابهط بهازیگرا مهیشه د ،بها

نشانههایی از تعارض و مهدال فرهنگهی همهراه اسهت .خهاتمی درصهدد برآمهد تها ادبیهات و
شکلبندیهای تعارضها را دگرگ

کند .او تفسیر صلحآمیزی از اسهمم ارائهه کهرد و اعتقهاد

داشت که ادیا هیچگ نه ستیزی با یکدیگر ندارند و تمامی ادیا در راستای عهدالت ،صهلح و
ت سعۀ آرما های انسا دوستانه ایفای نقش میکنند .بنابراین ،آنچه که به مدال و منازعه منجهر
میش د ،را میت ا شکل تحریفشدهای از برداشتهای ایهدئ ل ژیک دانسهت .از نظهر رئهی
ممو ر دولتهای هفتم و هشتم ،موا غر

در شرایط ابوام ایستاری قرار گرفته است و ایهن

در شرایطی ب د که بسیاری از نخبگا افراطی در موا غر  ،اسمم را متراد

با مدالگرایهی

و ستیز قرار دادهاند.
در این رابطه ،رئی

ممو ر پیشین ایرا تمش کرد تها تصه یر مدیهدی از رهیافهتههای

اسمم ارائه کند .این امر بر اساس همکاری ،مشارکت ،سازندهگرایی و همچنهین مله هههایی از
همبستگیهای فراتمدنی سازماندهی شد و زمینههای الزم برای به حداقل رساند تودیهدات را
بهوم د آورد (کامرا و مرادی .)۹06-۹07 :۹۳۱۳ ،در همین راستا «دریک فاچت» معاو وزیر
خارمه وقت انگلی

در ژان یه  ۹۱۱0اعهمم کهرد اتحادیهه اروپها آمهاده اسهت م ضه ع سهفر

مقامهای اروپایی در سطح معاو وزیر به ایرا را با خ شبینی و تمایل بررسی کند .سخنگ ی
وزیر خارمه ایرا نیز گفت« :این که تهمشههای ایهرا و اتحادیهه اروپهایی در دوره ریاسهت
انگلی

منجر به ارتقهای د رک دو طهر

از م اضه یکهدیگر شهده و زمینهه الزم بهرای آغهاز

مذاکرات همهمانبه میا ایرا و اتحادیه اروپا فراهم شده ،م مهب خرسهندی اسهت» (سهنایی،
.)6۳ :۹۳0۳
با استقبال اتحادیه اروپا از م اض ایرا  ،گفتگ های انتقادی در دوره هاشمی رفسنجانی بهه
گفتگ های سازنده تبدیل شد؛ تعاممت اقتصادی میا طرفین افزایش یافت؛ فشهارهای حقه ق
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بشری اتحادیه اروپا بر ایرا کاهش یافت؛ و دولت اصمحات در م ض ع هستهای با سه کش ر
اروپایی فرانسه ،انگلی

و اتحادیه اروپا به ت افهق رسهید .اتخهاذ سیاسهت خهارمی مبتنهی بهر

تنشزدایی و طر نظریه گفتگ ی تمد ها ت انست ایرا و اتحادیه اروپا را از م اض متضاد و
بحرا زا به س ی گفتگ و مذاکره درباره مسائل مختلف مانند حق قبشهر ،پرونهده هسهتهای و
همکاریهای اقتصادی رهنم

کند .بنابراین ،ایرا و اتحادیه اروپا در سهالههای ۹۳76-۹۳04

ت انستند با گسست از سلطه ابزاری و تفسیرهای تکروایتی ،با
نتایجی مطل

گفتگ با هم را باز کنند و به

در برخی زمینهها ماننهد تعهاممت اقتصهادی و فرهنگهی و گشهایش نسهبی در

روابط دومانبه دست یابند.
دو طر

با به حاشیهرانی سنت و مرمعیتهای گذشته ،در مسیر مدیدی گام برداشتند که

از نسبیگرایی و تمجید پیشداوریهای نوفته درباره باورها و مناف شا فاصله گرفته و با اتخاذ
نگرشی نقادانه به ت افقهایی نسبی دست یافتند .ایرا و اتحادیهه اروپها در پهی شهال دهشهکنی
باورها و هنجارهای یکدیگر نب دند ،بلکه روشهی در پهیش گرفتنهد کهه زبها مفاهمهه و درک
بیناالذهانی و رهایی در راستای ت افق را تسویل کرد .در گفتگ میا ایرا و اتحادیه اروپا به د
که عقمنیت ارتباطی بر عقمنیت ابزاری و سلطهم برتری یافت و تفسیر وقای و کنش متقابل
بر مدار فوم و درک هنجارها و مناف دیگری ب د .مموه ری اسهممی ایهرا و اتحادیهه اروپها
تفسیرشا از تاریخ و سنت گذشته را تغییر دادند تا بت انند به تفاهم معنها در بعضهی حه زههها
برسند؛ تفاهمی که مطلق نب د ،ولی ت انست دورا مدیدی را در روابط دو طر

شکل دهد تا

مناف شا را تهأمین کننهد و از تضهادها ،دوگهانگیهها ،تبهاینهها ،شهکا هها ،دگرسهازیهها و
واگشتهای پایا ناپذیر بکاهند.
پرونده هستهای ایرا یکی دیگر از مصادیق بارزی است که ایرا و غهر
میز نشاند تا در چارچ

را در دو سه ی

مذاکره و گفتگ ی عقمنی بت انند به تفاهمی هرچنهد نسهبی برسهند.

این پرونده از سهال  2552تقابهل ایهرا و غهر

را وارد مرحلهه مدیهدی کهرد و هرچنهد در

دولتهای هفتم و هشتم ،ایرا و سه کش ر اروپهایی انگلهی  ،آلمها و فرانسهه ت انسهتند بهه
ت افقاتی برسند ،ولی بههدلیهل تحقهقنیهافتن تعوهد اروپهاییهها و مخالفهت سرسهختانه دولهت
ن محافظهکار ب ش در آمریکا ،ایرا غنیسازی اورانی م را در پیش گرفت و در دورا ریاسهت
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ممو ری احمدینژاد ،پرونده هستهای ایرا به ش رای امنیت رفت و تحریمهای سنگینی علیهه
ایرا اعمال شد .با شروع دورا ریاست ممو ری حسن روحهانی و م افقهت مقامهات ارشهد،
دیپلماتهای ایرا با غر

و بهویژه آمریکا شروع به مذاکره کردند و هر دو طر

نیهز ارادهای

ق ی برای رسید به ت افق داشتند و سرانجام این امر در دورا اوباما محقق شد .این مذاکرات،
گام مومی در بوب د روابط غر

و ممو ری اسممی ایرا ب د؛ به این معنها کهه ههر دو طهر

ت انستند با درک شرایط مامعه بینالمللی ،فضای گفتگ را فراهم کنند و به همکاری دومانبهه،
تعامل و احترام مقابل دست یابند.
برمام نشا داد که ایرا و غر

میت انند با دیالکتیک و عقمنیت ،به استداللهای یکدیگر

گ ش فرا داده و گفتما تعامل سازنده در روابط دومانبهه را تثبیهت کننهد .ایهرا و غهر

در

مذاکرات هستهای ضمن به رسمیتشناختن هنجارها و مناف یکدیگر ،در فضای بهاز و آزاد بها
هم به گ فتگ نشستند و این پروژه ناتمام را به رسمیت شناختند .سنتز یا برآیند مشترک فکهری
ایرا و غر

در مذاکرات هستهای به ن عی انسجام و قاعده ممعی میا طرفین منتوی شد کهه

ضمن به رسمیت شناختهشد حق غنیسازی ایرا  ،نگرانیهای غر
برطر
بازیگرا

شد .بدین سا  ،سلطه ،تحریف بیگانگی و استیمی طر

دربهاره برنامهه هسهتهای

مقابهل بهه حاشهیه رفهت تها

رمبنای روش دیالکتیکی یعنی فوم و تفوم زبانی و کممی متقابل به ت افهق دسهت

یابند و هر دو این ت افق را از مرحله زبانی به عمل تبدیل کردند.
اما تصمیم دونالد ترامپ برای خرو از برمام تأییدی دوباره بر این نکته است که تفسیر و
فوم آمریکاییها از رابطه با ایرا مبتنی بر پیشفومهای خاو خ دشا  ،یکطرفه ،سلطهم یانه
و مبتنی بر شی ة فوم در هرمن تیک روششناختی است و اتفاقاً مان اصلی بر سهر راه تفهاهم و
تعامل ایرا با غر

همین نگاه یکطرفه و خ دبرتربین است .این نگرش تکروایتی از برمهام

و نتایج آ نشا میدهد که گفتگ و تفاهم با بخشی از موا غر

بسیار مشکل و چه بسها ره

به مایی نخ اهد برد؛ زیرا ترامپ و تیمش تبل ر گفتمانی از غر

هستند که به یهک قرائهت و

تفسیر از برمام اعتقاد دارند تا من یات خ یش را محقق کنند .این فوم سلطهم یانه ،هیچ تفسیر
متفاوت و دگری را نمیپذیرد و خرو از برمام بیانگر ترک فضای گفتگه و تفهاهم بها ایهرا
است.
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از اینرو ،رویکرد هرمن تیک روشی که بر پایه تفسیر واحد از مفاهیم عصر حاضهر اسهت ار
است و نه رویکرد هرمن تیک فلسفی که عدم امکا دستیابی به فوم عینی را فراهم میکند و بر
پایه تکثر تفسیر است ار است ،نت انست و نمیت اند ما را به س ی تفاهم رهنم
تأسی از نظریه هرمن تیک هابرماس میت ا گفت ایرا و غر
فوم ارتباطی ،ابتدا م ان گفتگ میا یکدیگر را حذ
دیال گی دیالکتیکی ،عقل تفاهمی را کان

سازد بلکهه بها

برای رسید بهه ایهن ت افهق و

کردنهد و بهر مبنهای حیهات در زنهدگی

مباحثهشا قرار دادنهد تها همکهاری و مشهارکت را

حیاتی دوباره بخشند؛ حیاتی که تن ع و گ ناگ نی را در عین تحقهق منهاف مموه ری اسهممی
ایرا و رف نگرانیهای غر

به دنبال داشت .پرونده هستهای ایرا نشا داد که فرهنهگهها و

چشماندازهای متکثر میت انند از اعتباری برابر برخ ردار باشند و بر مبنای گفتگ و روایتهای
عقمنی دریچهای به س ی رهایی و رف اختمفات دو طر
در چارچ

گش د.

نظریه هرمن تیک رهاییبخش است که میت ا گفت ایرا و غر

با شهروع

دور مدید مذاکرات و با مح ریت امرایی از س ی محمد م اد رریف و ما کری ،بهه دنبهال
به کرسینشاند ایدههای خ یش نب دند ،بلکه ک شهیدند بها گفتگه و تفهاهم ،راهحلهی بهرای
پرونده هستهای پیدا کنند و به ت افقی برسند که دیگری را مجها

کهرده باشهد .در ایهن سهنتز

فکری و عملی ،نتایجی حاصل شد تا تحریمهای هستهای لغ ش د ،ایرا ت انسهت سهومش از
فروش نفت در بازارهای موانی را به دست آورد و به ط ر محدود ،غنیسازی اورانی م را ادامه
دهد .در س ی دیگر ،غر

نیز به اهدافش مبنی بر کاهش نگرانی درباره مسئله هستهای ایرا و

شروع رقابت هستهای در خاورمیانه و تثبیت سیستم کنترل خل سم هستهای دست یافت .از
اینرو ،ت افق هستهای بیانگر به رسمیتشهناختن م م دیهتههای طهرفین به د کهه بها ومه د
شکا های ه یتی و مناف متفاوت و گفتگ های گاه انتقادی و تنهد ،بهه سهرانجامی رسهید کهه
طرفین به ت افقی هرچند نسبی راضی باشند و مجال تعامل میا آنوا شکل گرفت.
پایبندنب د ایاالت متحده به تعودات پذیرفتهه شهده در برمهام و خهرو از ایهن ت افهق
بین المللی بار دیگر نگاه تک بعدی آمریکا در م اموه با وقای بین المللی را آشکار کرد ،اما از
س ی دیگر ،نگاه موانی به ایرا را تغییهر داد و روسهیه و چهین و حتهی اتحادیهه اروپها بها
قرائت های انحصاری و خ دمح رانه آمریکا در برمام همراهی نکردند .دع ت اتحادیه اروپا
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هرمنوتیك رهاییبخش؛ راه برونرفت از ...

از ایرا برای گفتگ و ارائه راه کارهایی از مانب دو طر

برای حفظ برمام ،مبین این نکتهه

است که با وم د بدعو دی بخشی از موها غهر  ،کهنش ههای ارتبهاطی و تعهاممت میها
بازیگرا می ت اند به نتایج مثبت و تفاهمی منجر ش د که رضایت نسبی طرفین را بهه همهراه
داشته باشد و حداقل آمریکا را در قضیه برمام در اذها موانی منهزوی کهرد .البتهه پرونهده
هسته ای تنوا مصداقی از این تعامل است و به دو شهک مصهادیق دیگهری ومه د دارد کهه
میت اند مبنای گفتگ قرار گیهرد؛ البتهه در صه رتی کهه کشه رها بهرای یکهدیگر و تفسهیر
«دیگری» از مفاهیم ،ارزش قائل باشند.
برای نم نه ،در سند م س م به « »25۳5تعریف «خان اده» از نگاه غر

با تعریف خان اده از

نگاه ایرانی کاممً متفاوت است .مفو م «شوادت» در کتب درسی ممو ری اسممی ایرا با نگاه
غربی متفاوت است .از منظر غر  ،شوادتطلبی ن عی آم زش «خشه نت» اسهت و همچنهین
تفاوت فوم مفاهیمی چ

«دم کراسی» که میت ا آ را «مردمسهاالری دینهی» دانسهت و ههم

«لیبرال دم کراسی» یا مفاهیم دیگری چ

حق قبشر و تروریسم که همه این مفهاهیم در پرته

به رسمیتشناختن یکدیگر و در چارچ

ارتباز و گفتگ و در یک کمم «عقمنیت ارتبهاطی»

قابل حل خ اهد ب د.

نتیجهگیری
رابطه ایرا و غر

از بدو انقم

اسممی تا کن

با فراز و نشیبهای متعهددی م امهه به ده

است؛ زیرا انقم

اسممی ریشه در باورها و ایدئ ل ژی اسمم شیعی دارد و با غربی که انسها

را مح ر و کان

همه هنجارها و ارزشها قرار میدهد ،چندا قرابت و همس یی نهدارد .ایهن

انقم

که با انقم

ارتباطات و افزایش وابستگی متقابل اقتصادی در دورهای از حیات بشر به

نام موانیشد همراه شده است ،تفسیر غالب غر

از این مفو م را به چالش طلبید و سیاست

را بر پایه مصداقهای مکتبی و ارزشی و در غیریتسازی با نظام سهلطه طهر ریهزی کهرد .در
دورهای که موانیشد به زایش بازیگرا فراملی و غیردولتی و گفتما های ن کمهک شهایانی
کرد ،روابط ایرا و غر

در چنبره تمطمها و ایستارهای ایدئ ل ژیکی قرار گرفته ب د که ایرا
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انقمبی ،تفسیر تکروایتی غر

از تح الت عصر موانیشد و طرد فرهنگهها و سهنتههای

دیگرا را بهمثابه انحصار در معنا و سلطه عقمنیت ابزاری قلمداد کرد.
در س ی مقابل ،غر

نیز در پی بسط باورهای لیبرال سهرمایهداری به د تها نظهام سهلطه و

هژم نی انسا غربی را تداوم بخشد .چنین نگاه آمیخته به تقابل و تخاصم نمیت انسهت منهاف
دو طر

را تأمین کند و از اینرو ،در برهههایی از زما  ،تفسیر و معنابخشی ایرا و غر

بهه

دعاوی مدنظر مبتنی بر کنش ارتباطی و گفتگه ی رههاییبخشهی به د تها ههم از قرائهتههای
تکقطبی ممانعت ش د و هم نسبیگرایی بیپایا سنتها و مرمعیتهها بهه حاشهیه بهرود .در
تطابق با ایده هرمن تیک ارتباطی و رههاییبخهش به د کهه ایهرا و غهر

ت انسهتند در زمها

دولتهای هفتم و هشتم ایرا  ،تفسیری استداللی و فارغ از امری توی درباره روابط فهی مهابین
ارائه دهند و ممو ری اسممی ایرا ت انست با سیاست تنشزدایی و گفتگه ی تمهد هها ،بهه
گفتگ و درک بیناالذهانی با غر

در بعضی ح زهها دست یابهد؛ گفتگه یی کهه ههد

از آ

پایا بخشید به تسلسل بیانتوای تفسیر بازیگرا از دیگهری و برقهراری کهنشههای ارتبهاطی
مبتنی بر تفاهم و تعامل مثبت ب د.
کاربست عناصر این ن ع هرمن تیک در دورا دولتهای هفتم و هشتم و ت افق هستهای در
دولت یازدهم نشا داد که هرگاه ایرا و غر

ت همات مبتنی بر سنت ،تاریخ و ایهدئ ل ژی را

به حاشیه بردهاند ،ت انستهاند در قلمرو معرفتشناسی انتقادی بطم پیشفرضها و گزارهههای
کاذ

را مشخص کنند و به فومی معق النه و به دور از مزمیتهای سنت و کجفومیهای زبا

دست یابند .بر این اساس ،ایرا و غر

در م اموه با هم ،نیازمند بسط و الگ پذیری این نه ع

تأویل و تفسیر از تح الت در عصر موانیشد هستند تا روابطشا را نه بر مبنای م ن ل گها،
سنتها ،مرمعیتها ،نسبیتها و آگاهی کاذ

ایدئ ل ژیک و باورهای موا شهم ل ،بلکهه بهر

اساس کنشهای ارتباطی مداوم ،دیال گها ،نقادیها ،بازاندیشهیهها ،ادراکهات بهیناالذههانی و
تفاهمها و ت افقها ص رتبندی کنند .اتخاذ چنین روش هرمن تیکی است که مهیت انهد منهاف
ایرا و غر

را بهط ر متقابل و هرچند نسبی تأمین و آنوا را از مریا میراث بیپایها تهاریخ

به س ی تفاهم و رهاییبخشی رهنم

کند.
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