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 مقدمه
نشین سیاست کهرد و  ساز سده پیشین ب د که دین را همیکی از تح الت دورا  انقم  اسممی

شکنی گفتما  سیستم پول ی، نگرشی ن  نسهبت بهه غهر  و موها  غهر  در پهیش       با شال ده

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

مثابه یک پادگفتما ، شده از دنیای پیرام  ، ایرا  انقمبی بهدر چارچ   تفسیر و قرائتی متح ل

گر تلقی کرده و درصدد ارائه الگه یی  م یانه و سرک  هنجارهای نظام و تمد  غربی را سلطه

 شد ، طرحی ن  دراندازد. بهبخش از ی غ ایدئ ل ژی این سیستم برآمد تا در عصر موانیرهایی

و تمطمات در روابط ممو ری اسممی ایرا  و غر ، دو طهر    هاتدریج و با تشدید نارسایی

شد ، نیازمند تفسیری از ایهن دوره  وری از فضای مدید در عصر موانیدریافتند که برای بوره

ها میا  آنوا منجر ش د. هاالذهانی و تفاهمی هرچند نسبی در بعضی عرصهستند که به درک بین

شد  و روابهط میها  طهرفین در    ن  در قبال تح الت موانیی تأویلرو، سخن از تفسیر و از این

 میا  ب د.

ه بهرای رسهید  بهه تفهاهم و درک     کنهد که  چنین نگرشی این پرسش را به ذهن متبادر مهی 

، ایرا  و غر  چه شی ه و روشی را باید شد االذهانی و تأمین مناف  متقابل در عصر موانیبین

ههای  در این زمینه م مه د اسهت؟ آیها گفتگه  و کهنش     هایی دنبال کنند؟ چه مصادیق یا تجربه

ت اند به تعامل مثبت میا  ممو ری اسممی ایرا  و غر  کمک کند؟ با عنایهت بهه   ارتباطی می

های مرتبط با م ض ع تحقیهق را بررسهی کهرده و در    ای از پژوهشها، ابتدا خمصهاین پرسش

 پردازیم.ادامه به مباحث اصلی مقاله می

های انقهم  اسهممی در   آرما »ای با عن ا  میک و فرهادی درویشی در مقالهمحمدرضا تا

ههای انقهم    به چگه نگی تعامهل و م اموهه آرمها     « هاها و واکنششد : چالشعصر موانی

دههد تها در   کارهایی را پیشنواد میاند. این مقاله راهشد  پرداختهاسممی با ابعاد مختلف موانی

ین منبه آ  است، حامم  انقم  اسممی بت انند به تحکهیم و تهرویج   ترعصری که تح ل موم

گفتما  انقم  اسممی » .(۹۳0۳)تامیک و درویشی،  شا  مبادرت ورزندهای ها و ارزشآرما 

« م فهه  شد  براساس نظریه گفتمها  الکهم و  های آ  در عصر موانیایرا  و الزامات اشاعه ارزش

ای است که محسن رضائی معفهری و همکهارانش منتشهر کهرده و معتقدنهد گفتمها        عن ا  مقاله
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ت انهد نظهام   برد  از دو مبحث امتواد و مصلحت و با رعایت الزاماتی، مهی انقم  اسممی با بوره

 .(۹۳۱0)معفری و دیگرا ،  کنندشد  هژم نیک معنایی خ یش را در عصر موانی

ینهد  آشناختی انقم  اسممی ایهرا  و فر مبانی معرفت»ای با عن ا  در مقالهپ راحمدی  حسین

شد  به ممو ری اسممی ایرا  این امکها   معتقد است که فوم ویژه از مسائل موانی «شد موانی

شد  به . به باور ن یسنده، هرگ نه محدودقدرت تعامل با نظام موانی را ارتقا بخشدکه دهد را می

نقم  اسممی اسهت و تمرکهز بهر    شناختی اهای ملی، نقطه مقابل مبانی معرفتعناصر و شاخص

، پ راحمدی) ساز رشد و شک فایی بیش از پیش آ  استزمینهانداز موانی انقم  اسممی، چشم

سازه مفو می غر  در سیاسهت خهارمی مموه ری    »ای با عن ا  حیدرعلی مسع دی در مقاله .(۹۳0۱

ههای  از دو روش تحلیل استعاری و اسنادی غر  بهرای بررسهی انگهاره   (« ۹۳07-۹۳60اسممی ایرا  )

 مختلف درباره غر  در گفتارهای سیاسهت خهارمی مموه ری اسهممی ایهرا  اسهتفاده کهرده اسهت        

 .(۹۳۱6، مسع دی)

القلهم  محمه د سهری    از عن ا  کتابی اسهت کهه  « کارهاها و راهشد ؛ چالشایرا  و موانی»

مل ایرا  بها تحه الت   کارهایی برای تعان یسنده در این کتا  در پی ارائه راه. شده استمنتشر 

شد  است. به اعتقاد ن یسنده، ایرا  و غر  از زما  انقم  اسممی هم اره بها  در عصر موانی

اند و تا زمانی که این تعارض بین ایرا  و غهر  ادامهه داشهته باشهد،     یکدیگر در تعارض ب ده

   .(۹۳0۳، القلمسری ) مند ش دشد  بورهز مزایای موانیت اند اایرا  نمی

ایرا  با تح الت متهأرر از   عمدتاً بر م اموه دهد کهشده نشا  میهای انجامبررسی پژوهش

هایی مانند تحلیل گفتما ، روابط ایهرا  و غهر    که با کاربرد روشید شده یا اینشد  تأکموانی

این پژوهش با اتخاذ روشی ن  و مبتنی بر  ،است. بنابراین در دورا  بعد از انقم  ارزیابی شده

 از منظر دیگهری  شد ابط ایرا  و غر  را در عصر موانیبخش هابرماس، روهرمن تیک رهایی

 کند.بررسی می
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 الف. چارچوب مفهومی و نظری

 هرمنوتیك. 1
اسهتنتا    2، پسهر زئه س  ۹هرمن تیک، نظریه و فلسفه درک و فوهم اسهت. ایهن واژه از ههرم     

رو، رسا  نبه د. از ایهن  کرد. هرم  تنوا یک پیامهای خدایا  ی نا  را تفسیر میش د که پیاممی

 :Hermeneutics, 2014) کرد، مشخص شه د چندا  آسا  نیست نقشی را که هرم  ایفا می

 ک و یو دی تمد  غربهی های کمسیت ا  تا ریشهرا می تأویل(. هرمن تیک یا علم یا نظریه 75

یکهی از   ۳چند عمقمندی مدر  به آ  از زمانی شروع شهد کهه آرهار شهمیرماخر    پی گرفت، هر

، (. در واقه  ۹04-۹00: ۹۳7۳های آلمانی م رد ت مهه قهرار گرفهت )نی ته  ،     زبدگا  رمانتیک

ههای مدیهدی بهرای    را به فراس ی دیهن و کتها  مقهدس کشهاند و حه زه      شمیرماخر تأویل

های هرمن تیک کمسهیک  نیز در بسط ایده 4ه بر شمیرماخر، دیلتایعمو هرمن تیک ایجاد کرد.

های مطالعه عل م طبیعهی و انسهانی،   یا سنتی سوم قابل ت موی دارد. دیلتای با تمایز میا  روش

عله م   های پ زیت یستی در ایهن در عل م انسانی معتقد ب د و استفاده از روش تأویلبه تفسیر و 

دانست و از کثرت ماخر نیز تفسیر متقن را مطابق با نظر م لف میردانست. شمیرا رهگشا نمی

 در متن شدیداً انتقاد کرد.  تأویلتفسیر و 

خ انند، فوم مته   را بها   کمسیک نیز می هرمن تیک روشی، که آ  را رومانتیک و ،در واق 

و  0ایهدگر نحله دوم هرمن تیک با نام مارتین ه دانست.ت مه به نیت م لف صحیح و منطقی می

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

 ،گرایی تفسیرها باور دارد. در واقه  کثرت و نسبی هشناسی، بنحله هرمن تیکی با تأکید بر هستی

معنهای  ناپهذیری  شه د و پایها   از نظر گادامر، امکا  فوم عینی و همسا  با واقعیت تصدیق نمی

واحد و منطقی را از مفسر سلب  تأویلن ع  داوری، امکا  هرها و پیشفرضمتن و وم د پیش

                                                                                                   
1. Hermès  

2. Zeus 

3. Friedrich Schleiermacher 

4. Wilhelm Dilthey 

5. Martin Heidegger 

6. Hans-Georg Gadamer 



 47  ...   رفت ازبخش؛ راه برونهرمنوتیك رهایی

کند. در اندیشه گادامر، برخم  هرمن تیک کمسیک شمیرماخر و دیلتای، امکا  تعیین فوم می

زیرا هر مفسری متن را از دریچه سنت، تهاریخ و باورههای خهاو خه یش      ؛برتر وم د ندارد

شه د. در اینجها، نیهازی نیسهت بهه      د و مبانی فوم طبق گفتگ ی مفسر و متن حاصل مینگرمی

ههای کثیهر و متعهددی از مهتن     م لف و نیت او رم ع ش د تا معنای متن را دریابیم، زیرا فوهم 

 وم د دارد و برخم  هرمن تیک روشی، تنوا فوم صحیح، فوم مدنظر م لف نیست.

مانند ههر  ی میا  ن یسنده و خ اننده است و گفتگ ی واقعگادامر معتقد است که متن شبیه 

گفتگ ی واقعی، هرمن تیک به هر دو متعود است و متن ابزاری برای دستیابی بهه فوهم نیسهت،    

گ  دخیل است تا به فومی م مه و همسا  دست یهابیم. اگهر   لکه انگیزه تفسیر نیز در این گفتب

گه ی هرمنه تیکی در   نهاگ   ناکهام بماننهد، گفت   های گ تخ اننده یا م لف در فوم معنای روای

شه د و فوهم   شکسهت م امهه مهی    رسید  به پتانسیل کامل بهرای فوهم معنهای کلهی مهتن بها      

ن تیهک را  هرم (. بهه ایهن معنها، گهادامر    Gadamer, 2004: 389مانهد ) شا  رابت مهی تفسیری

تلفهی باشهد و از   ههای مخ کند که باید شامل روایهت گ یی میا  م لف و خ اننده تفسیر میگفت

 بعدی در فوم متن خ دداری ش د.انگاری و تفسیری تکمطلق

 

   بخش هابرماسرهایی هرمنوتیك. 2
نظریات گادامر درباره هرمن تیک با چالشهی مهدی از سه ی نحلهه دیگهر هرمن تیهک م امهه        

بخهش،  مهدر  یها رههایی   مایی که هابرماس در چهارچ   مکتهب هرمن تیهک پسهت     ؛ش دمی

 کنهد. ویهژه هرمن تیهک فلسهفی گهادامر مطهر  مهی      مدی ضد هرمن تیک روشی و بهانتقادات 

گرایهی عله م انسهانی را    شناسی هرمن تیکی گادامر در نقد عینبتهابرماس در وهله اول، روش

مند، بهیش از حهد   کند. به عقیده هابرماس، تقابل بین تجربه هرمن تیکی و شناخت روشنقد می

گهرای عله م   عینهی -که هرمن تیک به درستی فوم خه د ا با وم د آن؛ زیرانتزاعی بیا  شده است

 :Mendelson, 1979) روشی آزاد نیست یهانگرانیبه ط ر کلی از دل ،کندانسانی را نقد می

که اگر هرمن تیک برای عل م م رر نباشد، مطلقاً هچ نقشی نداشهته   وم د دارد( زیرا بیم آ  57

فومهی  -ههای ایهن مشهکل در خه د    ریشه ،نظر هابرماس(. از Habermas, 1982: 281) باشد
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شهناختی م ررسهازی آگهاهی    روش-هایدگری گادامر است که بهه کهار هنجهاری   شناسی هستی

 آید. هرمن تیک در علم نمی

کهه فومهی مهایگزین از روش را    آنفومی این است که گادامر به مای -یک نتیجه این خ د

گرایهی بهر تعریهف روش    اربهات  مشتاق است لگهام فته بسط دهد، بسی که از هرمن تیک یاد گر

های حقیقت نشا  دههد  هایش را با ارماع به دگر تجربهعلمی را مسلم گیرد و آنگاه محدودیت

(Mendelson, 1979: 57         رانیًا، هابرماس بهر ایهن بهاور اسهت کهه گهادامر در بیها  قهدرت .)

داوری و عقهل از یهک سه  و پهیش    ت اند تقابهل میها    نمی ،روبازاندیشی نام فق است و از این

گهری قربهانی   نظر است که تاریخیرا درک کند. هابرماس با گادامر هم ،مرمعیت از س ی دیگر

ب دنش در تاریخ های سویمخ اهد مفسر را از تمام نشانهگرایی است. هنگامی که میت هم عینی

میا  سنت و تفسیر دفاع کهرده  هابرماس، گادامر چنا  از تداوم  ، از نظراین تطویر کند. با وم د

 ,Mendelson) که نت انسته است تأریر خ دآگاهی تاریخی بهر پی نهد مها بها سهنت را دریابهد      

گهری( باشهد،   های سنت )تاریخی. به باور هابرماس، پژوهش نباید تاب  محدودیت(58 :1979

بنیادی خاصهی   هایگیریها با مناف  گ ناگ   و شرایط خاصی م اموند که در موتزیرا انسا 

  (.Habermas, 1971: 176های ویژه ریشه دارد )از بازت لید و خ دساختگی

پهردازد کهه   گری( میاساساً پژوهش به ت همات ایدئ ل ژیک ناشی از مفو م سنت )تاریخی

داند کهه  اعتبار مشروعیت پیشینی را ناشی از سنتی می اسدهد. هابرمقدرت نقادی را تقلیل می

کنهد  دهد و این ادعا که سهنت، قهدرت و دانهش همگهام نیسهتند، رد مهی        میقدرت را بازتا

(Habermas, 1971: 170). معتقد است اگر هرمن تیهک بخ اههد عمیهق باشهد، بایهد بهه        او

زیرسطح فریبنده زبا  و سنت نف ذ کند و عمق را ببیند که عبارت است از سهلطه، سهرک   و   

. ارتبههاز کههج و معهه   و ۹: ه اسههتزور. هابرمههاس دو نهه ع ارتبههاز را از هههم تفکیههک کههرد 

ت بایهد از درو  ارتبهاز صهادقانه و    گفه . ارتباز صهادقانه و غیرمعه  . او مهی   2 ؛شدههایدئ لیز

بر وضعیت ایدئ ل ژیکی غلبه کرد و آگاهی راستین را از رهگذر گسترش  ،راستین و تق یت آ 

 (.۹04:  ۹۳04االذهانی به انسا  بازگرداند )م س ی، ارتباطات بین

ین ترتیب، هرمن تیک هابرماس در پی احیای معانی مست ر در متن نیست، بلکه در پهی  ه اب

ها و ت همات آگاهی است. گادامر که در پی کشف حقیقت در متن ب د، از سه ی  اهش دروغک
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هابرماس م رد انتقاد قرار گرفت که نقش ایدئ ل ژی در رسید  به تفاهم را ندیده اسهت، حهال   

ت ناشهی از سهلطه باشهد و گهادامر     گیرنهد، ممکهن اسه   آ  که حقایقی که م رد تفاهم قرار می

فلسهفه   (.۹76: ۹۳70هها و شهالچی،   بخشد )ممشهیدی به آنوا مشروعیت میای تل یحی گ نهبه

بخش، یک پشت انه عملی برای بهرانگیختن افهراد در   سیاسی هابرماس با مح ریت عمقه رهایی

تأمل و بازنگری در م رد وض  خ یش با هد  نجات و رهایی آگاهانهه از قیهد و بنهد     راستای

بخهش را امهری بهدیوی فهرض     نگاره عمقهه رههایی  سلطه، قدرت و سرک   است. هابرماس ا

خه د مبتنهی    -بر -ملأعلمی که بر مفو م ت ؛گیرد که پروژه علم انتقادی با آ  همخ انی داردمی

شناسهد )هرسهیج و   بخهش مهی  گ ید عمل تأمل خ دش را به منزله حرکت رههایی است. او می

 (.  ۱-۹5: ۹۳۱۹همکارا ، 

 

های هرمنوتیك مؤلفه
بخشرهایی

گفتگ  برای 
مفاهمه و 
رهایی به رسمیت 

شناختن 
م م دیت 
یکدیگر

گرایی رد نسبی
معرفتی

بازاندیشی در 
راستای رهایی

لزوم فوم و 
درک 

االذهانیبین

نقد سنت و 
داوری هاپیش

رف  آگاهی کاذ  
ایدئ ل ژیک

ایجاد ارتباز 
مستقل به دور 
از سلطه ابزاری

عقمنیت و 
کنش ارتباطی
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حهل آ   تر است که راهم یانهدر مستج ی امکا  یک نظم همکاری هابرماس ،به ط ر کلی

آینهد  مهی یکهدیگر بر  ایجاد ن عی زیست موا  است که افراد بر اساس کنش ارتباطی بهه درک 

 ،شه د آنگ نه که در کهنش ابهزاری دیهده مهی     ،او درصدد ایجاد نتایج عینی .(260: ۹۳۱2)نش، 

در  ،ته ا  دیهد  را در کهنش اسهتراتژیک مهی     تأریرگهذاری بهر دیگهرا  کهه آ     ،همچنین .نیست

تقابهل ههد  اصهلی ایجهاد نظهم      بلکهه درک و تفهاهم م   ،گیهرد چارچ   ایهده او مهای نمهی   

تر است که با ایجاد فضایی امتماعی برای نقد و گفتگ ی یکدیگر ت سط افهراد  م یانههمکاری

هاسهت  کش رها و فرهنگ ساختن این فضای عم می در میا زنده ،. البته مومش دآگاه میسر می

  (.267: ۹۳۱2که در آ  امکا  مباحثه عقمنی و انتقادی فراهم ش د )نش، 

در هرمن تیک وابسته به ایهده هابرمهاس، در تعهاممت سیاسهی و امتمهاعی لزومهی نهدارد        

نشاند  ایده یا نظری خاو ختم ش ند و یا اینکه بر سر م ض عی به ت افق ها به کرسیدیال گ

تنوا الزم است م م دیّت یکهدیگر   ؛نظریه خ د را بقب النند ،ا دیگری را مجا  کردهبرسند و ی

ت تفسهیری  یگر گ ش دهند و این واقعیه را به رسمیّت شناخته و در درمه بعد به نظریات یکد

د زمینه اصلی تفهاهیم  معنایی داشته و این خ که هر چیزی در این موا  حالت چند را بپذیرند 

کهه کهاهش معنها در     . در حهالی کنهد ستد فکری و علمی را فراهم مهی  و دادنی و و تکامل تمد

ا تی و تخاصهم به  ههای هه ی  مجال تعامل و گفتگ  و افزایش شکا  کند،نی رشد فرهنگ و تمد

 .(7۳: ۹۳0۱)معینی علمداری، یابد دیگری و دیگرا  افزایش می

 

 شدنجهانی. 4
برانگیز است که بها ت مهه بهه تحه الت فراگیهر در      شد  مزء آ  دسته از مفاهیم مناقشهموانی

 کنهد؛ مدیهد در زنهدگی بشهر حکایهت مهی      های سیاسی، اقتصادی و ارتباطات، از دورهعرصه

ای که انسا  با نگاهی نه  بهه محهیط پیرامه   خه یش، الگ ههایی از روابهط یکپارچهه و         دوره

شهد   متفهاوتی از موهانی   دهد. اندیشمندا  ح زه عل م امتماعی تعاریفهمگرایی را شکل می

 شهد  موهانی معتقد است  ۹گروآنت نی مک ش د.اند که در ادامه به چند م رد اشاره میارائه داده

                                                                                                   
1. Anthony McGraw 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB0YjZuenaAhXGDpoKHUILAKcQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ratemyprofessors.com%2FShowRatings.jsp%3Ftid%3D378556&usg=AOvVaw3mLAj8d374pHoRDBsb1oC7
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ها و مرزهای ملهی  ملت-ها و ارتباطات را نه فقط میا  دولتفرایندی که مریا  زعبارت است ا

 شهد  موانیکند. به عبارتی دیگر، ها و مناطق موانی ایجاد میها، قارهبین تمد  ، بلکهسرزمینی

ههایی از  هها و سیسهتم  فرایندی تاریخی است که باعث تغییر قابل ت مه در دسترسی بهه شهبکه  

شه د  عمهال قهدرت مهی   کپهارچگی در سهازماندهی انسهانی و ا   روابط امتماعی بها الگ ههای ی  

(327 McGrew, 1998:به اعتقاد آنت ن .)ت انهد بهه عنه ا  تشهدید     مهی  شد موانی، ۹ی گیدنز

 ش ندهای دور به نح ی به هم مرتبط میروابط امتماعی در سراسر موا  تعریف ش د و مکا 

پهذیرد  های بسیار دور یها یهالعک ، تهأریر مهی    شده در مکا که اتفاقات محلی از ح ادث ایجاد

(Giddens, 1990: 64.)  

دانهد کهه   را شامل تمام فراینهدهایی مهی   شد موانیبه گیدنز، در تعریفی مشا 2مارتین آلبرو

امان ئل  (.Albrow, 1990: 8) کنددر هم ادغام می مردم دنیا را در یک مامعه موانی یکپارچه

و متأرر از سنت مارکسیستی، بهاور دارد   شد موانیدر چارچ   نگاهی انتقادی به  ۳والراشتاین

داری از طریهق تقسهیم کهار موهانی اسهت      پیهروزی اقتصهادی موها  سهرمایه     شد ،موانیکه 

(1998: 11 ,Holton.)   شههد  موهها  تأکیههد دارد و بههر ویژگههی ک چههک 4رونالههد رابرتسهه

کنهد  قلمهداد مهی   ا و تشدید آگهاهی از آ  بهه عنه ا  یهک کهل     سازی دنیرا فشرده شد موانی

(Rabertson, 1992: 8.)  بیشهتر گیرد،    مکتب انتقادی قرار میکه در چارچ 0رابرت کاک 

شامل  شد موانیهای روند تأکید دارد و معتقد است ویژگی شد موانیبر پیامدهای اقتصادی 

المللی، منبش موامرت ن  از منه   بهه شهمال و    شد  ت لید، تقسیم کار مدید بینالمللیبین

المللهی  بهین  ،دولهت  ؛بخشهد مهی یندها را تسهری   آایجاد محیط رقابتی مدیدی است که این فر

دی ید  .(Scholte, 2011کند )های موانی تبدیل میها را به کارگزار  سازما ش د و دولتمی

منهد  مه قیعتی مکها    شهد  موانینیز باور دارد که  داریاز منتقدا  مشو ر نظام سرمایه 6هاروی

                                                                                                   
1. Anthony Giddens 

2. Martin Albrow 

3. Immanuel Wallerstein 

4. Roland Robertson 

5. Robert W. Cox 

6. David Harvey 
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 :Kelly, 1999هاسهت ) داری و ابزاری ایدئ ل ژیک برای حمله بهه س سیالیسهت  برای سرمایه

85.) 

ههای فراوانهی را در زمینهه    هها، مقهاالت و دیهدگاه   گرو کهه کتها   ی ید هلد و آنت نی مکد

برای تبیین و گسترش نظریات خ د به مباحثه و منهارره بها متفکهرا     اند، ارائه دادهشد  موانی

مه رد   واحهدی در  تعریهف بر ایهن باورنهد کهه    گرو هلد و مکاند. الملل نیز پرداختهروابط بین

گرایا  را به ط ر خمصهه  گرایا  و موا های شکولی دیدگاه ،شد  وم د نداردمفو م موانی

 .اندکردهویژگی ذکر  دچن در

 شدنگرایان درباره جهانیگرایان و جهانهای شك. دیدگاه1جدول 

 گرایا موا  گرایا شک 

 اقتصاد
 ایهای منطقهت سعه بل ک

 ن امپریالیسم 

 داری اطمعاتی موا سرمایه

 ملیاقتصاد فرا

 تقسیم کار ن  موانی

 نابرابری
 من   -افزایش تفاوت شمال

 ناپذیری مناف  ملیآشتی

 داری اطمعاتی موا سرمایه

 اقتصاد فرا ملی

 تقسیم کار ن  موانی

 نظم

 اهالمللی دولتمامعه بین

 دها قطعاً ادامه دارمنازعه سیاسی بین دولت

المللههی و مغرافیههای سیاسههی   حکمرانههی بههین 

 انیسم یا مامعه اشتراکییکم نتار

 مامعه مدنی موانی

 الیهحکمرانی موانی چند

 سیاست موانی

 وطنیموا 

 .۳6-۳0: ۹۳04سلیمی، منب : 

 

 شدنجهانیمواجهه ایران و غرب در عصر ب. 

شهناختی  عمهدتاً بها رویکهرد هرمن تیهک روش     شهد  موهانی ویژه آمریکا به نگرش غر  و به

تفسیری که از سه ی منتقهدا     ؛مطابقت دارد که به یک قرائت و تفسیر از این مق له اعتقاد دارد
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کند. بهه بهاور ایهن    شد  موا  حکایت میآمریکایی ،ترسازی و در ابعاد افراطیبه عن ا  موانی

های لیبهرال دم کراسهی،   ک شند آم زهر میمنتقدا ، غر  و آمریکا در دوره کن نی از حیات بش

مواشم ل کنند و  های غربیها و هنجاریاساس ارزش داری، فرهنگ و ت لید کاال را برسرمایه

ههای فلسهفی، سیاسهی، اقتصهادی و     گسترشد  باورها و آمه زه نیز چیزی مز همه شد موانی

بهه تفسهیر کهم      ،ی اسهت های غربی نیست. این نگاه که مطابق با سنت هرمن تیک روشارزش

کند یا شدت سرک   میها را بهروایتها و خردهگرایی اعتقاد دارد و دیگر روایتروایت غر 

با دیدگاه ممو ری اسممی ایرا   شد موانیچنین نگاهی به  د.برکم آنوا را به حاشیه میدست

 امتماعی و اقتصادی سیاسی، خ دباوری اسممی، انقم  فرهنگ و زیرا ه یت ؛در تضاد است

 دسهتاوردهای  از برداریبوره ،حال عین در و غر  لیبرال فرهنگ و آمیزسلطه عقاید انکار در را

ههای  تکن له ژی  کهارگیری بهه  و انسهانی  حیهات  گ ناگ   ابعاد ت سعه و رشد در بشر ارزشمند

 کند.  می تبلیغ را آ  و است بخشیده عینیت، صنعت پیشرفته

 سهلطه  تحهت  م امه   دیگهر  و اسهممی  م ام  زندگی در مدیدی مدل اسممی، احیاگری

 فرهنهگ  هجه م  برابهر  در مقاومهت  تداوم ساززمینه مدل، این و کندمی مطر  را غر  فرهنگ

 م یانۀستیزهفرهنگ غیر  با گفتگ  و تعامل برای آمادگی و پذیریانعطا  است. اما غر  لیبرال

ی تغییرناپذیر استراتژی ،شد موانی عصر در فرهنگی همزیستی گسترش و تق یت برای غر ،

 ،شههد موههانی خصههایصتههرین موههم از چهه   (.۹00: ۹۳0۱شهه د )پ راحمههدی، مههی تلقههی

 برای نیز مغرافیایی حتی و تاریخی ذهنی، متصلب مرزهای ایجاد و مرزهاست فرورفتگیدرهم

، موهانی  ن ین نظام با تعامل عینی و مفو میهای چارچ   بازتعریف، نیست مقدورها فرهنگ

ههای  که بهه تعبیهر گیهدنز، انسها     اسممی، ضرورت است؛ همچنا  انقم  از برآمده نظام برای

 زاینهدگی  و ارتبهاز  نه عی  بلکه نیستند، مفاهیم وها پیغام واردکنندة و گیرنده تنوادورا  مدید 

  (.600: ۹۳05آمده است )سمتی،  پدید دوطرفه

ینهدهای  آهها و فر برای رسید  به تعاملی دوس یه، نیازمنهد رویهه  ، ایرا  و غر  به این سا 

ههای متقابهل و متضهاد از    استداللی و عقمنیتی هستند تا در بستری مبتنی بهر آگهاهی و سه ژه   

های آنوا درباره مصهادیق ماننهد   پ شی کنند و داعیهها و خ یشتن فردی چشمخ دساالری اراده

االذههانی و تناسهبی   نگهی و تمهدنی بهه ادراک بهین    ههای فره دم کراسی، حق ق بشر و ه یهت 
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هها از سه ی   س یه و تأکید بر صدق گفتار و حقانیت ایهده م اموه یک زیباشناسانه منتوی ش د.

را تأمین کند، زیرا نتیجه آ  آگاهی  شد موانیت اند مناف  دو طر  در زمانه ایرا  و غر  نمی

 شهد  موهانی عن ا  مفسهرا   ایرا  و غر  به پاگیر برایوکاذ  و سلطه و قید و بندهای دست

و تفسیر نه خ دسازی بلکه خ دمح ری و شهرایط امتمهاعی منازعهه را تشهدید      تأویلاست و 

 کند.می

 اخیهر،  سهال  چوارصهد  در زیرا ؛شد منکر را غر  ت ا نمی که است این ،است محرز آنچه

 اگهر  و اسهت  شهده  منتقهل  عهالم  مغرافیهایی  غر  مناطق به علمی و فرهنگی و سیاسی قدرت

انهد  رفتهه  غربهی  کشه رهای  پهی  در واق  در باشند، سویم قدرت این در هم دیگری کش رهای

، ته ا   شهد  موهانی یکی از وم ه موهم قهدرت غهر  در عصهر     . (6: ۹۳76)داوری اردکانی، 

 از تصه یر  اقتصادی و صنعت پ یای آ  است که ایرا  باید عناصر موهم آ  را اخهذ کنهد. ایهن    

 قابهل  الگه یی  عن ا  به آ  پذیرش و آ  وم ه بقیه از صنعتی مداسازی وم ه بر مبتنی غر ،

 خمینهی)ره(  امام کمم این در ت ا می خ بی به را تص یر است. این« خ د»س ژه  برای یادگیری

 شها  صنعت به مرب ز علم ها یاخارمی صنعت با ما که بش د گفته معنا این [اگر به]»که  یافت

 آ  بهه  دامهن  ههم  اینوا و آیندمی غر  از کههایى آزادی این با نیستیم. ما ابداً مخالف مخالفیم،

 (.65: ۹5  ،۹۳70)امام خمینی، « های وارداتی است، با این مخالفیمزنند و آزادیمی

برای ت صیف عدم مخالفتش « ابداً»، از قید «غر »از  تص یر این در رسمی گفتما  سخنگ ی

 امهری  تحقهق  رود که امکا کار میدر م اردی به« ابداً»کند. می استفاده غر  صنعت از یادگیری با

 غهر   از یهادگیری  بها  مخالفتش عدم بر تنوانه تص یر این در دیگر، عبارت به ندارد. وم د هرگز

 ایهن  در«. آید، یاد بگیرنداگر از غر  صنعتی هم می»که  کندمی ت صیه بلکه ،کندتأکید می صنعتی

 رابطههه ،و بنههابراین آم زگههار/ آم زنههده دوگانههه مفههت اسههاس بههر خهه د/ دیگههری رابطههه اسههناد،

 ایهن  بر مبنی غر ، تص یر از گیرد. اینمی شکل آم زنده خ د آم زگار/ دیگری بین مراتبیسلسله

 بهه  حکهم  و کهرد  همدیگر تفکیک از را غر  مختلف وم ه ت ا می که است بنیادین فرضپیش

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

 (.7۳: ۹۳۱6است )مسع دی،  آ  یادگیری از و غر  دیگر وم ه از صنعتی وم ه متمایزکرد 
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بدیوی است که انقم  اسممی و حامم  آ  برای ایفای نقشی فعال و داشتن طرحی بدیل 

های مدید واق  گیری از ابزارهایی هستند که م رد قب ل نسلبوره برای تشنگا  حقیقت نیازمند

ههای مدیهد کمتهر    رسد که نسهل ش د. با ت مه به تغییرات فرهنگی در دنیای مدید، به نظر می

ت اند این شعارها را فراگیر چه می، بلکه آنحاضرند صرفاً در برابر شعارهای مذا  تمکین کنند

می است که در طر  و ارائه آنوا مه رد اسهتفاده قهرار گیهرد.     یزپسند کند، چگ نگی مکانو همه

های ذهنی مزبه عن ا  دو عنصر ارتباطات امتماعی مدید و نتایج مکانی« عقمنیت»و « استدالل»

های انقم  اسهممی در  ت ا  به بسط آرما که از طریق آنوا می استممعی ابزارهای کارآمدی 

(. عنصهر عقمنیهت و   ۹۹: ۹۳0۹نوا امیدوار ب د )عبدالویا ، م ام  مختلف و نوادهای عقمنی آ

بخش هابرماس است، چراغی برای ارتباطات مفاهیم کان نی در هرمن تیک رهاییاستدالل که از 

زیرا در یک گستره عم می فراملی است که خ دآگاهی  افروزد؛میو مفاهمه میا  ایرا  و غر  

بخهش بهرای   ت اند به تعامل رضایت  و غر  میا  ایرامبتنی بر عقمنیت ارتباطی و مفاهمه می

 هر دو قطب منجر ش د. 

ها در مقام م م دات امتماعی با یکدیگر کنش متقابل دارنهد و ایهن کهنش    انسا  در واق ،

شده در قالب زبانی باشد که بت اند اختمفات میا  ایهرا  و غهر  را   اساس تفاهم انجام باید بر

، نیازمنهد  االذهانی هرچند نسهبی برای دستیابی به تفاهم و ادراک بین ایرا  و غر  کاهش دهد.

  ها هستند. در چنین م قعیتی اسهت کهه امکها   داوریها و پیشرمحا  گفتگ  و تأمل در سنت

میهراث   ته ا  شه د و مهی  ها برای هر دو طر  حاصل میها و ایدئ ل ژیسنت نقد هرمن تیکی

هاست کهه راه  خ و ایدئ ل ژیتاریسش از مرمعیت، سنت، گذشتگا  را به چالش طلبید؛ زیرا پر

، در زمها   کنهد. در واقه   مهی  بهاز االذهانی و مفاهمه برای ایرا  و غهر  را  گ  و درک بینگفت

و کند و امکها  قهدرت تفکهر    گری میها میانجیها و ایدئ ل ژیگ ست که زبا  میا  سنتگفت

و  هها با  انتقادآمیز است که در پی کاهش دروغدهد. این زگ  میهای گفتبازاندیشی را به طر 

 کند. زدایی برای ایرا  در تقابل با غر  را فراهم میت همات آگاهی است و ت ا  سلطه

بخهش بهه انقهم  اسهممی و حهامم  آ  در      من تیهک رههایی  زدایی در هراین ت ا  سلطه

ههای  بنشهینند و روایهت   بخشد تا با غهر  بهه گفتگه      را میممو ری اسممی ایرا  این امکا

شهده را بهه فاعلیهت برسهانند و روابهط بها غهر  را از امهر توهی و          شده یها سهرک    فرام ش
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م  س یه، ههد  انقه   د. در این تعامل دونغیردیالکتیک به امری هدفمند و دیالکتیک تبدیل کن

ی سازی با حامم  تمد  غر  نیست، بلکهه بهه فاعلیهت امهر    اسممی و ایرا ، حذ  و غیریت

، مفهاهیمی  بهرای نم نهه   اندیشد تا برخی از نیازهای بنیادی دو طهر  بهرآورده شه د.   معتبر می

ههای  هها و ارزش به آرمها   شد موانیهمچ   صلح، عدالت و حق ق بشر امروزه و در عصر 

هها و ق اعهدی مه رد قبه ل همگها       ها تبدیل شده و برای ارزیابی آنوا شهاخص مشترک انسا 

بینی شده است. انقهم  اسهممی و حهامم  آ  بهرای تثبیهت مایگهاه خه یش در عصهر         پیش

در مقابل این مفاهیم عمده چگ نه م ض   ،ضروری است تا مشخص سازند که اوالً شد موانی

وکارهایی را پیشهنواد  هها و و سهاز  کرد  آنوا چه ق اعد، آمه زش ، برای عملیاتیگیرند و رانیاًمی

 دهند. می

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

و ق اعدی مشخص بهرای   هاویژگیاما در عمل م فق نش ند الگ یی مبتنی بر  ،فلک را کر کنند

سهاالری ارائهه دهنهد، قهادر نخ اهنهد به د در عصهر        چگ نگی تحقق عهدالت، صهلح و مهردم   

انقم  اسممی به م فقیت قابل ت موی دست یابند )تامیهک   هایدر ترویج آرما  شد موانی

 (.۹6۹-۹62: ۹۳0۳و درویشی، 

 

بخاش در رواباا ایاران و    مصادیق کنش ارتباطی و هرمنوتیك رهاایی . ج

 غرب
زدایهی میها  ایهرا  و    گ  و تفاهم میا  ایرا  و غر ، به تهنش دیقی از گفتدر راستای ارائه مصا

، دو شه د. در واقه   ای )برمام( پرداخته میو هشتم و ت افق هستهاتحادیه اروپا در دولت هفتم 

گ  های ارتباطی و گفتبا افزایش کنشت انند دهد که ایرا  و غر  میشده نشا  میمصداق ذکر

سهند. ایهرا  در دولهت هفهتم و هشهتم      به تفاهمی هرچند نسبی و رهایی از تضهاد و تقابهل بر  

عهاملی مثبهت بها موها  پیرامه   و      ها بهه ت گ ی تمد و گفت زداییتنشت انست با طر  مفو م 

 خهارمی  ویژه اروپا به عن ا  کان   تأریرگذار تمد  غر  دست یابد. به ایهن معنها، سیاسهت   به

 در نظریهه  ایهن  کهرد.  شهروع  هاگ ی تمد گفت نظریۀ با باید این دوره را در اروپا قبال در ایرا 
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 الملهل روابهط بهین   در اصلی ایستار به عن ا  یتمدن و فرهنگی هایمدال که شد ارائه شرایطی

 ب د.   گرفته قرار بحث م رد

 اعتقهاد  این بر کرد وتأکید می تمدنی مدال و هاتعارض از نمادهایی هانتینگت   بر سام ئل

 عبه ر  ایهدئ ل ژیک  و ملهی  ههای خانهدانی،  ح زه از یالمللبین نظام در هاسطح تعارض که ب د

 بها  شه د، مهی  بهازیگرا   روابهط  در سهتیز  و مهدال  به منجر اکن   به بعداز  آنچهکرده است و 

 و ادبیهات  تها  برآمهد  درصهدد  خهاتمی  اسهت.  همهراه  فرهنگهی  مهدال  و هایی از تعارضنشانه

 کهرد و اعتقهاد   ارائهه  اسهمم  از آمیزیصلح تفسیر او کند. دگرگ   را هاهای تعارضبندیشکل

و  صهلح  عهدالت،  راستای در ادیا  تمامی و ندارند یکدیگر با ستیزی گ نههیچ ادیا  داشت که

 منجهر  و منازعه مدال به که آنچه ،بنابراین کنند.می نقش ایفای دوستانهانسا  هایآرما  ت سعۀ

رئهی   های ایهدئ ل ژیک دانسهت. از نظهر    برداشت ای ازشدهتحریف ت ا  شکلمی ، راش دمی

 ایهن  است و گرفته قرار ایستاری ابوام شرایط در غر  هفتم و هشتم، موا  هایممو ر دولت

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

 اند. داده قرار ستیز و

ههای  از رهیافهت  مدیهدی  تصه یر  تها  کرد تمش پیشین ایرا  رئی  ممو ر ،رابطه این در

 ههایی از مله ه  و همچنهین گرایی سازنده مشارکت، همکاری، اساس بر امر کند. این ارائه اسمم

 را تودیهدات  رساند  حداقل به الزم برای هایشد و زمینه سازماندهی های فراتمدنیهمبستگی

معاو  وزیر « دریک فاچت»در همین راستا  (.۹06-۹07: ۹۳۱۳آورد )کامرا  و مرادی،  وم دبه

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

بینی و تمایل بررسی کند. سخنگ ی های اروپایی در سطح معاو  وزیر به ایرا  را با خ شمقام

ههای ایهرا  و اتحادیهه اروپهایی در دوره ریاسهت      این که تهمش »وزیر خارمه ایرا  نیز گفت: 

رک دو طهر  از م اضه  یکهدیگر شهده و زمینهه الزم بهرای آغهاز        انگلی  منجر به ارتقهای د 

)سهنایی،  « مانبه میا  ایرا  و اتحادیه اروپا فراهم شده، م مهب خرسهندی اسهت   مذاکرات همه

۹۳0۳ :6۳.)   

با استقبال اتحادیه اروپا از م اض  ایرا ، گفتگ های انتقادی در دوره هاشمی رفسنجانی بهه  

فشهارهای حقه ق    ؛تعاممت اقتصادی میا  طرفین افزایش یافت ؛گفتگ های سازنده تبدیل شد
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ای با سه کش ر دولت اصمحات در م ض ع هسته ؛ وبشری اتحادیه اروپا بر ایرا  کاهش یافت

اروپایی فرانسه، انگلی  و اتحادیه اروپا به ت افهق رسهید. اتخهاذ سیاسهت خهارمی مبتنهی بهر        

انست ایرا  و اتحادیه اروپا را از م اض  متضاد و ها ت گ ی تمد زدایی و طر  نظریه گفتنشت

ای و بشهر، پرونهده هسهته   زا به س ی گفتگ  و مذاکره درباره مسائل مختلف مانند حق قبحرا 

 ۹۳76-۹۳04ههای  ایرا  و اتحادیه اروپا در سهال  ،بنابراین .کندهای اقتصادی رهنم   همکاری

گ  با هم را باز کنند و به روایتی، با  گفتتک ت انستند با گسست از سلطه ابزاری و تفسیرهای

ها ماننهد تعهاممت اقتصهادی و فرهنگهی و گشهایش نسهبی در       نتایجی مطل   در برخی زمینه

 . دست یابندروابط دومانبه 

گام برداشتند که  مدیدیدر مسیر  ،های گذشتهرانی سنت و مرمعیتدو طر  با به حاشیه

شا  فاصله گرفته و با اتخاذ های نوفته درباره باورها و مناف داوریگرایی و تمجید پیشاز نسبی

شهکنی  هایی نسبی دست یافتند. ایرا  و اتحادیهه اروپها در پهی شهال ده    نگرشی نقادانه به ت افق

ه و درک باورها و هنجارهای یکدیگر نب دند، بلکه روشهی در پهیش گرفتنهد کهه زبها  مفاهمه      

ای ت افق را تسویل کرد. در گفتگ  میا  ایرا  و اتحادیه اروپا به د  االذهانی و رهایی در راستبین

م  برتری یافت و تفسیر وقای  و کنش متقابل که عقمنیت ارتباطی بر عقمنیت ابزاری و سلطه

 یگری ب د. مموه ری اسهممی ایهرا  و اتحادیهه اروپها     بر مدار فوم و درک هنجارها و مناف  د

هها  حه زه  یته را تغییر دادند تا بت انند به تفاهم معنها در بعضه  تفسیرشا  از تاریخ و سنت گذش

ولی ت انست دورا  مدیدی را در روابط دو طر  شکل دهد تا  ،تفاهمی که مطلق نب د ؛برسند

و  هها هها، دگرسهازی  هها، شهکا   ، تبهاین هها تضهادها، دوگهانگی   شا  را تهأمین کننهد و از  مناف 

 ناپذیر بکاهند.های پایا واگشت

دیگر از مصادیق بارزی است که ایرا  و غهر  را در دو سه ی    ای ایرا  یکیده هستهپرون

میز نشاند تا در چارچ   مذاکره و گفتگ ی عقمنی بت انند به تفاهمی هرچنهد نسهبی برسهند.    

در  هرچنهد تقابهل ایهرا  و غهر  را وارد مرحلهه مدیهدی کهرد و        2552این پرونده از سهال  

را  و سه کش ر اروپهایی انگلهی ، آلمها  و فرانسهه ت انسهتند بهه       هفتم و هشتم، ای هایدولت

و مخالفهت سرسهختانه دولهت    هها  تعوهد اروپهایی   نیهافتن دلیهل تحقهق  ولی بهه  ،برسند اتیت افق

سازی اورانی م را در پیش گرفت و در دورا  ریاسهت  کار ب ش در آمریکا، ایرا  غنین محافظه
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های سنگینی علیهه  و تحریمرا  به ش رای امنیت رفت ای اینژاد، پرونده هستهممو ری احمدی

، با شروع دورا  ریاست ممو ری حسن روحهانی و م افقهت مقامهات ارشهد     عمال شد.ایرا  ا

ای ویژه آمریکا شروع به مذاکره کردند و هر دو طر  نیهز اراده های ایرا  با غر  و بهدیپلمات

این مذاکرات،  امر در دورا  اوباما محقق شد.ق ی برای رسید  به ت افق داشتند و سرانجام این 

ههر دو طهر     کهه  به این معنها  ط غر  و ممو ری اسممی ایرا  ب د؛در بوب د رواب یموم گام

المللی، فضای گفتگ  را فراهم کنند و به همکاری دومانبهه،  ت انستند با درک شرایط مامعه بین

 تعامل و احترام مقابل دست یابند.  

های یکدیگر ت انند با دیالکتیک و عقمنیت، به استداللبرمام نشا  داد که ایرا  و غر  می

در مانبهه را تثبیهت کننهد. ایهرا  و غهر       گفتما  تعامل سازنده در روابط دوگ ش فرا داده و 

شناختن هنجارها و مناف  یکدیگر، در فضای بهاز و آزاد بها   ای ضمن به رسمیتمذاکرات هسته

فتگ  نشستند و این پروژه ناتمام را به رسمیت شناختند. سنتز یا برآیند مشترک فکهری  هم به گ

ای به ن عی انسجام و قاعده ممعی میا  طرفین منتوی شد کهه  ایرا  و غر  در مذاکرات هسته

ای های غر  دربهاره برنامهه هسهته   سازی ایرا ، نگرانیشد  حق غنیضمن به رسمیت شناخته

ا ، سلطه، تحریف بیگانگی و استیمی طر  مقابهل بهه حاشهیه رفهت تها      برطر  شد. بدین س

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

  یابند و هر دو این ت افق را از مرحله زبانی به عمل تبدیل کردند.

باره بر این نکته است که تفسیر و اما تصمیم دونالد ترامپ برای خرو  از برمام تأییدی دو

م یانه طرفه، سلطههای خاو خ دشا ، یکفومها از رابطه با ایرا  مبتنی بر پیشمریکاییآفوم 

است و اتفاقاً مان  اصلی بر سهر راه تفهاهم و    شناختیروشو مبتنی بر شی ة فوم در هرمن تیک 

روایتی از برمهام  ست. این نگرش تکبین اطرفه و خ دبرترتعامل ایرا  با غر  همین نگاه یک

و چه بسها ره   دهد که گفتگ  و تفاهم با بخشی از موا  غر  بسیار مشکلو نتایج آ  نشا  می

تبل ر گفتمانی از غر  هستند که به یهک قرائهت و    به مایی نخ اهد برد؛ زیرا ترامپ و تیمش

م یانه، هیچ تفسیر ن فوم سلطهتفسیر از برمام اعتقاد دارند تا من یات خ یش را محقق کنند. ای

گه  و تفهاهم بها ایهرا      و  از برمام بیانگر ترک فضای گفتپذیرد و خرنمی متفاوت و دگری را

   است.
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تفسیر واحد از مفاهیم عصر حاضهر اسهت ار    رو، رویکرد هرمن تیک روشی که بر پایهاز این

کند و بر عینی را فراهم میاست و نه رویکرد هرمن تیک فلسفی که عدم امکا  دستیابی به فوم 

ت اند ما را به س ی تفاهم رهنم   سازد بلکهه بها   نت انست و نمی ،پایه تکثر تفسیر است ار است

و  ایرا  و غر  برای رسید  بهه ایهن ت افهق    ت ا  گفتیه هرمن تیک هابرماس میسی از نظرأت

مبنهای حیهات در زنهدگی     گ  میا  یکدیگر را حذ  کردنهد و بهر  فوم ارتباطی، ابتدا م ان  گفت

کهاری و مشهارکت را   شا  قرار دادنهد تها هم  تیکی، عقل تفاهمی را کان   مباحثهدیال گی دیالک

حیاتی که تن ع و گ ناگ نی را در عین تحقهق منهاف  مموه ری اسهممی      ؛خشندحیاتی دوباره ب

هها و  ه فرهنهگ ای ایرا  نشا  داد کهای غر  به دنبال داشت. پرونده هستهایرا  و رف  نگرانی

های گ  و روایتبر برخ ردار باشند و بر مبنای گفتت انند از اعتباری برااندازهای متکثر میچشم

 ای به س ی رهایی و رف  اختمفات دو طر  گش د.  عقمنی دریچه

ت ا  گفت ایرا  و غر  با شهروع  بخش است که میدر چارچ   نظریه هرمن تیک رهایی

مح ریت امرایی از س ی محمد م اد رریف و ما  کری، بهه دنبهال    دور مدید مذاکرات و با

حلهی بهرای   راه ،گه  و تفهاهم   یش نب دند، بلکه ک شهیدند بها گفت  های خنشاند  ایدهبه کرسی

ای پیدا کنند و به ت افقی برسند که دیگری را مجها  کهرده باشهد. در ایهن سهنتز      پرونده هسته

ایرا  ت انسهت سهومش از    ،ای لغ  ش دهای هستهمفکری و عملی، نتایجی حاصل شد تا تحری

سازی اورانی م را ادامه فروش نفت در بازارهای موانی را به دست آورد و به ط ر محدود، غنی

ای ایرا  و دهد. در س ی دیگر، غر  نیز به اهدافش مبنی بر کاهش نگرانی درباره مسئله هسته

ای دست یافت. از ستم کنترل خل  سم  هستهای در خاورمیانه و تثبیت سیشروع رقابت هسته

ههای طهرفین به د کهه بها ومه د       شهناختن م م دیهت  ای بیانگر به رسمیترو، ت افق هستهاین

گ های گاه انتقادی و تنهد، بهه سهرانجامی رسهید کهه      ای ه یتی و مناف  متفاوت و گفتهشکا 

 وا شکل گرفت.طرفین به ت افقی هرچند نسبی راضی باشند و مجال تعامل میا  آن

شهده در برمهام و خهرو  از ایهن ت افهق      ایاالت متحده به تعودات پذیرفتهه  پایبندنب د 

المللی را آشکار کرد، اما از بعدی آمریکا در م اموه با وقای  بینالمللی بار دیگر نگاه تکبین

نگاه موانی به ایرا  را تغییهر داد و روسهیه و چهین و حتهی اتحادیهه اروپها بها         ،س ی دیگر

های انحصاری و خ دمح رانه آمریکا در برمام همراهی نکردند. دع ت اتحادیه اروپا قرائت
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حفظ برمام، مبین این نکتهه   یکارهایی از مانب دو طر  براگ  و ارائه راهاز ایرا  برای گفت

ههای ارتبهاطی و تعهاممت میها      دی بخشی از موها  غهر ، کهنش   است که با وم د بدعو

ت اند به نتایج مثبت و تفاهمی منجر ش د که رضایت نسبی طرفین را بهه همهراه   بازیگرا  می

داشته باشد و حداقل آمریکا را در قضیه برمام در اذها  موانی منهزوی کهرد. البتهه پرونهده     

دو  شهک مصهادیق دیگهری ومه د دارد کهه      ای تنوا مصداقی از این تعامل است و به هسته

در صه رتی کهه کشه رها بهرای یکهدیگر و تفسهیر        ؛ البتهه قرار گیهرد  گ ت اند مبنای گفتمی

 ارزش قائل باشند. ،از مفاهیم« دیگری»

از نگاه غر  با تعریف خان اده از « خان اده»تعریف « 25۳5»در سند م س م به  نم نه،برای 

در کتب درسی ممو ری اسممی ایرا  با نگاه « شوادت»مفو م  .نگاه ایرانی کاممً متفاوت است

اسهت و همچنهین   « خشه نت »طلبی ن عی آم زش شوادت ،از منظر غر  است.غربی متفاوت 

دانسهت و ههم   « سهاالری دینهی  مردم»ت ا  آ  را که می« کراسیدم »مفاهیمی چ    تفاوت فوم

تروریسم که همه این مفهاهیم در پرته     و بشریا مفاهیم دیگری چ   حق ق« لیبرال دم کراسی»

« عقمنیت ارتبهاطی »شناختن یکدیگر و در چارچ   ارتباز و گفتگ  و در یک کمم به رسمیت

 قابل حل خ اهد ب د.

 

 گیرینتیجه
های متعهددی م امهه به ده    کن   با فراز و نشیب ایرا  و غر  از بدو انقم  اسممی تارابطه 

زیرا انقم  اسممی ریشه در باورها و ایدئ ل ژی اسمم شیعی دارد و با غربی که انسها    ؛است

دهد، چندا  قرابت و همس یی نهدارد. ایهن   ها قرار میرا مح ر و کان   همه هنجارها و ارزش

ای از حیات بشر به با انقم  ارتباطات و افزایش وابستگی متقابل اقتصادی در دوره انقم  که

د و سیاست ی، تفسیر غالب غر  از این مفو م را به چالش طلبشده استهمراه  شد موانینام 

ریهزی کهرد. در   سازی با نظام سهلطه طهر   های مکتبی و ارزشی و در غیریتپایه مصداق را بر

های ن  کمهک شهایانی   به زایش بازیگرا  فراملی و غیردولتی و گفتما  شد یموانای که دوره

ها و ایستارهای ایدئ ل ژیکی قرار گرفته ب د که ایرا  کرد، روابط ایرا  و غر  در چنبره تمطم
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ههای  هها و سهنت  و طرد فرهنگ شد موانی روایتی غر  از تح الت عصرانقمبی، تفسیر تک

   حصار در معنا و سلطه عقمنیت ابزاری قلمداد کرد.مثابه اندیگرا  را به

داری به د تها نظهام سهلطه و     در پی بسط باورهای لیبرال سهرمایه  در س ی مقابل، غر  نیز

ف  ت انسهت منها  هژم نی انسا  غربی را تداوم بخشد. چنین نگاه آمیخته به تقابل و تخاصم نمی

از زما ، تفسیر و معنابخشی ایرا  و غر  بهه  هایی در برهه ،رودو طر  را تأمین کند و از این

ههای  بخشهی به د تها ههم از قرائهت     گه ی رههایی  نظر مبتنی بر کنش ارتباطی و گفتدعاوی مد

در  هها بهه حاشهیه بهرود.    ها و مرمعیتپایا  سنتگرایی بیقطبی ممانعت ش د و هم نسبیتک

غهر  ت انسهتند در زمها     بخهش به د کهه ایهرا  و     تطابق با ایده هرمن تیک ارتباطی و رههایی 

، تفسیری استداللی و فارغ از امری توی درباره روابط فهی مهابین   ایرا  های هفتم و هشتمدولت

هها، بهه   گه ی تمهد   زدایی و گفتارائه دهند و ممو ری اسممی ایرا  ت انست با سیاست تنش

د  از آ  گه یی کهه هه   ها دست یابهد؛ گفت   در بعضی ح زهاالذهانی با غرگ  و درک بینگفت

ههای ارتبهاطی   انتوای تفسیر بازیگرا  از دیگهری و برقهراری کهنش   بخشید  به تسلسل بیپایا 

 مبتنی بر تفاهم و تعامل مثبت ب د. 

ای در های هفتم و هشتم و ت افق هستهکاربست عناصر این ن ع هرمن تیک در دورا  دولت

نی بر سنت، تاریخ و ایهدئ ل ژی را  ت همات مبت م نشا  داد که هرگاه ایرا  و غر دولت یازده

ههای  ها و گزارهفرضشناسی انتقادی بطم  پیشند در قلمرو معرفتاهاند، ت انستبه حاشیه برده

های زبا  فومیهای سنت و کجکاذ  را مشخص کنند و به فومی معق النه و به دور از مزمیت

نیازمند بسط و الگ پذیری این نه ع  ، ایرا  و غر  در م اموه با هم، بر این اساسدست یابند. 

ها، مبنای م ن ل گ شا  را نه برهستند تا روابط شد موانیو تفسیر از تح الت در عصر  تأویل

 شهم ل، بلکهه بهر   کاذ  ایدئ ل ژیک و باورهای موا  ها و آگاهیها، نسبیتها، مرمعیتسنت

االذههانی و  هها، ادراکهات بهین   اندیشهی ها، بازها، نقادیمداوم، دیال گهای ارتباطی کنش اساس

ت انهد منهاف    بندی کنند. اتخاذ چنین روش هرمن تیکی است که مهی ها ص رتها و ت افقتفاهم

پایها  تهاریخ   ط ر متقابل و هرچند نسبی تأمین و آنوا را از مریا  میراث بیایرا  و غر  را به

 بخشی رهنم   کند.به س ی تفاهم و رهایی

 



 

 

 منابع
 

 انقابب  مطالعاات  فصالنامه ، شهد  موانی فرآیند و ایرا  اسممی انقم  شناختی معرفت ( مبانی۹۳0۱احمدی، حسین )پ ر

 .25 شماره هفتم، ، سالاسبمی

مجلاه  هها،  ها و واکهنش چالش: شد موانیهای انقم  اسممی در عصر ( آرما ۹۳0۳فرهاد ) ،تامیک، محمدرضا و درویشی

 .۳، دوره پنجم، شماره شناسی ایرانجامعه

، سال یقات فرهنگیفصلنامه تحق( هرمن تیک و مسئله تاریخمندی فوم انسانی، ۹۳70ها، غممرضا و شالچی، وحید )ممشیدی

 .4اول، شماره 

 و تنظیم م سسه، 2۹ملد، هانامه و شرعی اجازات احکام، ها،ها، مصاحبهپیام امام: بیانات، صحیفه( ۹۳70اهلل )خمینی، رو 

 خمینی. امام آرار نشر

  .24، شماره مجله فرهنگ( پرسش از غر ، ۹۳76داوری اردکانی، رضا )

ههای  ( گفتما  انقم  اسممی و الزامات اشاعه ارزش۹۳۱0آقاحسینی، علیرضا و علی حسینی، علی ) رضائی معفری، محسن،

، دوره گاااری عماومی  فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستبر اساس نظریه گفتما  الکم و م فه،  شد موانیآ  در عصر 

 .25هشتم، شماره 

مجم  تشخیص مصلحت  تحقیقات استراتژیک مرکز، ، هاحلها و راهچالش؛ شدنجهانیایران و ( ۹۳0۳القلم، محم د )سری 

 . نظام

 ، سمت. شدنجهانیهای گوناگون درباره نظریه( ۹۳04سلیمی، حسین )

سال ، فصلنامه سیاست خارجیمدر ، اپس عصر در سیاست معمای :المللبین روابط و شد موانی( ۹۳05هادی )سمتی، محمد

 .۳چواردهم، شماره 

، سهه دههه اخیهر    بررسی سیاست خارمی ممو ری اسممی ایرا  با اتحادیهه اروپها در  ( ۹۳۱۳طارمی، کامرا  و مرادی، ایر  )

 . 20شماره  ،7دروه  ،المللبین روابا پژوهشنامه

 . ۹2، سال س م، شماره فصلنامه مطالعات ملیهای مدید، گ  میا  نسلعقمنیت و استدالل: گفت( ۹۳0۹عبدالویا ، حمید )

رهیافت انقبب (، ۹۳07-۹۳60( سازه مفو می غر  در سیاست خارمی ممو ری اسممی ایرا  )۹۳۱6مسع دی، حیدرعلی )

 .۳۱، شماره ۹۹، سال اسبمی

، انتشهارات  گرایای  گرایی و فرااثباات های جدید در سیاست )اثباتشناسی نظریهروش( ۹۳0۱معینی علمداری، موانگیر )

 دانشگاه تورا .

)پیهاپی   2، شماره 7دوره ، های فلسفی و کبمیپژوهشها و تح الت آ ، ( هرمن تیک، پیش زمینه۹۳04د محمد )م س ی، سی

26). 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1135964/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1135964/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1


 79تابستان  08 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   33

 .ک یر نشر، محمدتقی دلفروز ترممه، ، سیاست و قدرتشدنجهانیشناسی سیاسی معاصر: جامعه( ۹۳۱2نش، کیت )

 .4، شماره نونمجله ارغ( هرمن تیک، ترممه ی سف اباذری، ۹۳7۳نی تن، ک.ام )

بررسی و نقهد هرمن تیهک فلسهفی گهادامر از دیهدگاه      ( ۹۳۱۹رهبرقاضی، محم درضا و محم د اوغلی، رضا ) ،هرسیج، حسین

 .۹، سال اول، شماره المللیفصلنامه دانش سیاسی و بین، هرمن تیک انتقادی هابرماس
Albrow, Martin (1990) Introduction, in: M. Albrow and E. King (eds.), Globalization, Knowledge and 

Society, London: Sage. 

Scholte J. A (2011) The Globalization of World Politics, in: J. Baylis and S. Smith (eds.) The 

Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, New York: Oxford 
University Press. 

Gadamer, H. G. (2004) Truth and Method, London: Sheed and Ward Stagbooks. 

Giddens, Anthony (1990) The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity Press. 
 Habermas, Jürgen (1971) Knowledge and Human Interests, Translated by J. Shapiro, Boston: Beacon 

Press. 

Habermas, Jürgen (1982) Zur Logik der Sozialwissenschaften, Suhrkamp Verlag; Auflage.  
Kelly P (1999) The Geographies and Politics of Globalization, Progress in Human Geography, Vol. 23, 

No. 3. 

Hermeneutics (2014) https://education.uw.edu/sites/default/files/u261/Kerdeman-Hermeneutics-
Encyc%20Educational%20Theory%20Philosophy%202014.pd 

McGrew, Anthony G. (1998) Global Legal Interaction and Present-Day Patterns of Globalization, in V. 

Gessner and A. C. Budak (eds.), Emerging Legal Certainty: Empirical Studies on the Globalization 

of Law, Ashgate: Dartmouth Publishing Company.  
Mendelson, Jack (1979) The Habermas-Gadamer Dabate, 

http://www.lchc.ucsd.edu/MCA/Mail/xmcamail.2012_08.dir/pdfTV8qztnV4r.pdf 
Robertson, Ronald (1992) Globalization: Social Theory and Global Culture, London: Sage.  
Holton R. J (1998) Globalization and the Nation-State, London: Macmillan Press. 

 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=J%C3%BCrgen+Habermas&search-alias=books-de&field-author=J%C3%BCrgen+Habermas&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=J%C3%BCrgen+Habermas&search-alias=books-de&field-author=J%C3%BCrgen+Habermas&sort=relevancerank

