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اعضاي شوراي علمي )به ترتيب حروف الفبا(





راهنماي تدوين مقاله

و  سياسي  رهيافت هاي  فصلنامه  تحريريه  هيأت  سوي  از  مقاله  اوليه  پذيرش  شرايط 
بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي، رعايت دقيق موارد زير بوده و در صورت برخورداري 

از اين موارد، امکان بررسي مقاله شما از سوي داوران ميسر مي شود:
الف( از لحاظ محتوايي

1. جنبه علمي و پژهشي داشته باشد:
• رعايت مراحل اساسي روش تحقيق) مقدمه، متن و نتيجه گيري(

• تناسب با نيازهاي علمي - فکري جامعه اسالمي )کاربردي بودن(
• خالقيت و نوآوري در خصوص موضوع

• به کارگيري مفاهيم، اصطالحات علمي و تخصصي
• تجزيه و تحليل يافته ها

• ارتباط منطقي، انسجام و هماهنگي مطالب
• چارچوب نظري

• استفاده از منابع معتبر و اصلي
2. حاصل مطالعات، تجربه ها و پژوهش هاي نويسنده باشد.

3. فصلنامه از مقاله هاي نظري که به ابداع يا ارائه نظريه هاي علمي و نيز نقد و بررسي عالمانه نظريه هاي 
موجود  به وسيله اساتيد و صاحبنظران  برجسته مي پردازند، استقبال مي نمايد.

ب(  از لحاظ شکل ظاهري
1. صفحه نخست مقاله:

• عنوان مقاله، مشخصات علمي نويسنده يا نويسندگان به ترتيب رتبه علمي دانشگاهي، 
رشته تحصيلي و محل کار يا تحصيل ) به دو زبان فارسي و انگليسي(، نشاني پستي و 

الکترونيکي و شماره تماس ثابت و همراه 
• چکيده فارسي و انگليسي )بين 100 تا 150 کلمه(

• واژه گان کليدي ) بين 5 تا 7 کلمه(
2. نگارش مقاله:

• مقاله روي کاغذ A4 و با استفاده از واژه پرداز Word 2007  و فونتBnazanin اندازه 13 و 
حاشيه 3، تايپ و تعداد صفحات از 20 صفحه بيشتر نباشد)ساير نکات ويرايشي نيز رعايت شود(.

• معادل التين واژگان تخصصي و اسامي خاص در داخل پرانتز مقابل عبارت يا در زير هر 
صفحه قرار گيرد.

3.  نحوه ارجاعات و ذکر منابع:
• به صورت درون متني فقط با آوردن نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار منبع و شماره 

صفحه مورد استفاده از منبع و در صورت تعدد نوشته هاي يک نويسنده در يک سال، با 



افزودن الف و ب، با ذکر سال انتشار، همه در داخل پرانتز، و هر جا نقل قول مستقيم و 
غير مستقيم پايان مي پذيرد.

• در پايان مقاله:
)کتاب ها( همه کتاب هاي منبع به طور کامل به ترتيب الفبايي، با ذکر نام خانوادگي، نام 
نويسنده، سال انتشار کتاب، عنوان کتاب، نام مترجم، تعداد جلد ها، شماره چاپ، محل 

نشر، نام نشر.
)مقاالت( همه مقاله هاي منبع به طور کامل به ترتيب نام خانوادگي نويسنده، عنوان مقاله 
در داخل گيومه، نام مترجم، نام مجله، دوره، شماره مجله، تاريخ مجله در داخل پرانتز، 

صفحات اول تا آخر مقاله در مجله مورد استفاده.
)منابع الکترونيکي( نام و نام خانوادگي نويسنده، عنوان موضوع، تاريخ مراجعه به سايت، 

نشاني دقيق اينترنتي.

نحوه ارسال مقاالت:
 )Pdf و Word  آن )با فرمت CD 1. دو نسخه از مقاله تايپ شده خود را به همراه
تحصيالت،  ميزان  خانوادگي،  نام  نام،  ذکر  با  اي  نامه  با  همراه  فوق  نکات  رعايت  با 
مرتبه علمي، محل اشتغال، آدرس و نشاني پستي و الکترونيکي، شماره تماس) ثابت و 
همراه( و دورنگار به نشاني فصلنامه: تهران، بزرگراه چمران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، 
دانشکده علوم اقتصادي و سياسي، اتاق فصلنامه رهيافت هاي سياسي و بين المللي، تلفن: 

29903019،  ارسال فرماييد.
2. ارسال فايل Word مقاله تايپ شده به همراه نامه اي با ذکر نام، نام خانوادگي، ميزان 
تحصيالت، مرتبه علمي، محل اشتغال، آدرس و نشاني پستي و الکترونيکي، شماره تماس)ثابت 
ارسال   rahyaft.siasi@yahoo.com :و همراه( و دورنگار به آدرس الکترونيکي مجله

فرماييد.
3. ارسال از طريق سامانه نشر مجالت علمي - پژوهشي کشور )سنم( به آدرس اينترنتي: 

http://ISJ.iup.ir
مقاالت ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالت و يا مجموعه ها ارسال شود و قبال در   •

هيچ يک از نشريات داخلي و خارجي به چاپ نرسيده باشد.
اقتصادي و سياسي  بيانگر ديدگاه هاي دانشکده علوم  اين فصلنامه  مطالب مندرج در   •
نيست و مقاالت دريافتي توسط استادان صاحب نظر در زمينه موضوع مقاله ارزيابي مي شود 
و در جلسه هيات تحريريه تصميم گيري نهايي در مورد چاپ آن ها صورت مي گيرد. در 

ضمن مقاالت ارسالي برگردانده نمي شود. 
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بررسی و نقد الگوهای کالن سياستگذاری عمومی و قابليت های کاربست آن در ايران
مجيد وحيد، حسين قلجی  

واکاوی ريشه های رمانتيسم در روشنفکری دوره پهلوی دوم؛
مشکله ی اليناسيون، نوستالژی و عقل روشنگرانه

سيدحسين اطهری، محمدخطيبی قوژدی  

دولت جديد و اقتضائات تفکر سياسي مسلمانان؛ تحليلي تطبيقي
علي علي حسيني  

نقش محاسبات اشتباه در آغاز جنگ ها
سيد عبدالعلي قوام، بيژن پيروز، مصطفي ذاکري  

واقع گرايی و نقش منابع انرژی در سياست خارجی
محمدعلی شيرخانی، حامد مهاجرپور  

دموکراسی جهان شهری :گذار از دموکراسی های دولت محور به نظام دموکراتيک جهانی 
محمد توحيد فام  

دموکراسی و تفکر پست متافيزيکال؛ 
بررسی موردی جايگاه تفکر دموکراتيک در انديشه ميشل فوکو

محمد جواد غالمرضا کاشی، احمد عزيزخانی  

فهرست مطالب
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چکيده
ساحت سياست گذاری عمومی، خصوصاً از 1950 ميالدی بدين سو، عرصه ای 
مطالعات  حال،  اين  با  است.  گشته  توسعه يافته  جهان  در  پرحاصل  و  پرتوليد 
سياست گذاری عمومی در ايران نوپاست و شمار رشته های دانشگاهی ايجاد شده در 
اين ارتباط و نيز توليدات اين عرصه، در مقايسه با کشورهای پيشرو، پُراندک است. 
نويسندگان، از اين رو، در اين مقاله برآنند تا با بحث پيرامون اساسی ترين الگوهای 
سياست گذاری عمومی در جهان، نخست، به توسعه ادبيات اين رشته در ايران ياری 
رسانند و سپس، امکانات و قابليت های اين الگوها در پرتوافکندن بر سياست های 

عمومی در ايران را در مرکز توجه قرار دهند.
عمومی،  سياست گذاری  الگوهای  عمومی،  سياست گذاری  کليدی:  واژگان 

سياست گذاری عمومی در ايران.

و  عمومی  سیاست گذاری  کالن  الگوهای  نقد  و  بررسی 
قابلیت های کاربست آن در ایران

تاريخ دريافت: 1391/9/23 
تاريخ تأييدنهايي: 1392/3/14
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دکتر مجيد وحيد *
حسين قلجی **

* عضو هيات علمی دانشکده حقوق 
و علوم سياسی دانشگاه تهران

 mvahid@ut.ac.ir 
** دانشجوی دکترای سياستگذاری 

عمومی دانشگاه تهران
gheleji@ut.ac.ir 



مقدمه:
مطالعات سياستگذاری عمومی امروزه بسيار گسترش يافته است و تحليل سياست ها 
يک رشته دانشگاهی پرطرفدار و نيز موضوع فعاليت مراکز مطالعاتی بسياری شده 
است. مدرسه حکومت کندی در دانشگاه هاروارد و موسسه راند در شمار پر آوازه ترين 

دانشگاه ها و مؤسساتی هستند که به اين مطالعات و تحليل ها اشتغال دارند. 
مطالعات سياست گذاری عمومی نيز همچون ديگر مطالعات علوم اجتماعی بر 
بنيان های اپيستمولوژيک، نظری و مفهومی معينی استوار است. اين بنيان ها، به دليل 
طبيعت رشته سياست گذاری عمومی که ميان رشته ای ست، از رشته های گوناگون علوم 
انسانی و اجتماعی تأثير پذيرفته اند؛ رشته هايی نظير فلسفه سياسی، علوم سياسی، 

جامعه شناسی، اقتصاد، مديريت.
سهم جامعه شناسی در علوم سياست گذاری، سهمی برجسته است. اين رشته با 
روش شناسی خود راه را بر پيشرفت سياست های عمومی بسيار هموار ساخته است. 
در اين مقاله از روش شناسی جامعه شناسی وبری معطوف به ابزار مفهومی نوع آرمانی 

بهره برداری می شود.
مدل های سياست گذاری عمومی که به شرح و نقد آن در قالب محدود يک مقاله 
علمی1 پرداخته می شود، نوع های آرمانی هستند. اين مدل ها تمام واقعيت پيچيده 
سياست های عمومی را آشکار نمی سازند، آن ها امکاناتی هستند برای شناخت بيشتر 

و به دست آوردن طرحی کم و بيش مرتبط با واقعيت.
نگارندگان در ميان اين مدل ها، هفت مدل را برگزيده اند و بحث از شش مدل را 
در قالب بخش اول مقاله آورده اند و به مدل هفتم به جهت امکان به کار گيری برای 
تحليل شمار قابل توجهی از سياست های عمومی در ايران، در بخش دوم مقاله 

پرداخته اند. 
اين مدل ها نقش عقالنيت مطلق يا محدود در شکل گيری سياست های عمومی را 
پيش رو می گذارند و در پی آن بر جايگاه تغييرات تدريجی در عرصه سياست گذاری 
عمومی و اهميت تحليل در اين قالب پا می فشارند؛ هم چنان که، با اين مدل ها 
می توان پرده از اهميت نقش نخبگان، سازمان ها و بروکرات ها، سيستم ها، نگرش 
مرحله ای برداشت و بر جايگاه خودانگيختگی و تصادف در شکل گيری سياست های 
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1. محدوديت ميزان نوشتن در مقاله ای که بايد در کنار ديگر مقاالت در مجله علمی به زيور طبع آراسته شود، ما را به ناگزير بر آن 
داشت تا از جامع و مانع بودن بحث صرف نظر کنيم و مهمترين مدل ها را با رعايت اختصار مورد بحث و بررسی قرار دهيم.



عمومی تأکيد ورزيد.
ما در بخش اول اين مقاله، خواننده را به تأمل در ايران به تلويح دعوت می کنيم و 
در بخش دوم البته به تصريح از قابليت های اين مدل ها در ايران سخن به ميان خواهيم 

آورد. مدل های سياست گذاری عمومی
1. الگوی سياستگذاری خردگرا يا عقالنی

عقالنيت، خردگرايی انسان اقتصادی1 است که در تقابل با انسان اجتماعی قرار 
دارد. انسان اقتصادی در هر لحظه ترجيحات خود را تشخيص می دهد و اهداف 
مشخص و منسجم را دنبال می کند. اين مدل سياستگذاری در شکل تحليل سيستم، 
تحقيق در عمليات، نظريه بازی ها، تحليل تصميم و تحليل سری های زمانی ظاهر 
گرديد و در علوم نظامی و سپس در علوم اقتصادی کاربرد فراوانی يافت. الگوی 
خردگرا بر سه فرض اساسی استوار است: اول، دسترسی تصميم گير به تمام اطالعات 
مورد نياز؛ دوم، شناخت روشن ترجيحات و خواسته ها؛ و سرانجام، برخورداری 
تصميم گير از استداللی کلی نگر که امکان بررسی جامع همه راه حل ها و مقايسه آن ها 

را به وی می دهد )وحيد، 1383(. 
اين مدل سياستگذاران را به رعايت آن فرا می خواند  مراحل سياستگذاری که 
عبارتند از: تعريف اهداف، درجه بندی ارزش ها، مشخص کردن ترجيحات، شناسايی 
کليه گزينه های مناسب، محاسبه همه نتايج گزينه ها و مقايسه آن ها و انتخاب گزينه يا 
ترکيبی از گزينه ها که می تواند بيشترين ارزش را به بار آورد )ن. ک. به بخش هشتم 

 .)Tansey,2000 :کتاب
پروژه ای که توسط ناسا2 برای فرستادن انسان به کره ماه طراحی شد کاربردی 
موفق از مدل خردگرا در اياالت متحده را نشان داد. رئيس جمهور کندی هدف 
را بيان کرد، دانشمندان بر پايه تئوری های رياضياتی و تحقيق در عمليات برنامه ای 
در مورد چگونگی دستيابی به اين هدف ارائه کردند، تمام گزينه ها مورد ارزيابی 
از  بعد  و  شدند  انتخاب  مقتضی  ابزارهای  و  راه  بهترين  گرفتند،  قرار  بازبينی  و 
جمع آوری منابع و سرمايه در سال 1969 پرتاب انجام شد و تئوری ها موفق از 
آب درآمدند )Palumbo, 2004(. اما تالش جيمی کارتر برای حرکت به سمت 
ايده »بودجه بندی با مجموع صفر« نمونه ای از دشوار بودن کاربرد مدل عقالنيت مطلق 

1. Economical Man
2. NASA
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در سياست های اجتماعِی پيچيده است. در اين مدِل بودجه بندی هدف هايی که بايد 
به آن ها دست يافت مشخص شدند، همه برنامه ها برای دستيابی به آن ها و ترجيحات 
مورد بررسی قرار گرفتند و هزينه ها و منابع به گزينه های مؤثر اختصاص داده شد؛ 
اما، در نهايت، تالش فوق در حکومت کارتر بسيار وقت گير و جنجال برانگيز شد و 

 .)Palumbo, 2004( اقدام متوقف گرديد
به رغم استفاده فراوان از اين مدل در سازمان ها و سطوح مختلف سياستگذاری دولت 
کندی از بحران موشکی کوبا گرفته تا حل مسائل شهری در داالس، سان فرانسيسکو 
و پيتسبورگ )Morgan, 1986:116-127( اين مدل از اواخر دهه 1950 مورد 

انتقاداتی واقع شده است که در زير به پاره ای از آن اشاره می گردد: 
1. ارزش ها و اهداف اجتماعی مشخص که بر سر آن ها اجماع باشد وجود ندارد و 

برعکس ارزش های متفاوت و متناقض در عرصه سياستگذاری حاکم است. 
2. بسياری از ارزش ها و اهداف قابل مقايسه و ارزش گذاری نيستند تا بتوان آن ها 

را رتبه بندی کرد. 
3. محيط و شرايط و به طور خاص روابط قدرت و تأثيرات سيستم بر سياستگذاران 

تعريف و دسته بندی روشن اهداف را غيرممکن می سازد. 
4. سياستگذاران انگيزه  چندانی ندارند تا سياست هايی بر مبنای اهداف اجتماعی 
اتخاذ کنند؛ آن ها برای حداکثر سازی قدرت، وضعيت، پول و انتخاب مجدد خود 

تالش می کنند. 
5. سرمايه گذاری های فراوان در روند جاری برنامه ها و سياست ها، سياستگذاران 

را از بازشناسی و توجه به ساير گزينه های ممکن باز می دارد. 
همه  ارزيابی  برای  کافی  اطالعات  جمع آوری  راه  سر  بر  بی شماری  موانع   .6
گزينه های ممکن و نتايج آن ها وجود دارد که شامل هزينه جمع آوری اطالعات، 

زمان و... می باشد. 
7. هنوز قابليت های پيش بينی علوم به اندازه کافی توسعه نيافته است تا سياستگذاران 

 .)Dye,2002(را برای درک دامنه نتايج و پيامدهای تک تک گزينه ها توانا کند
8. عدم اطمينان درباره نتايج سياست های آينده سياستگذاران را مجبور می کند تا 
آنجا که می توانند به سياست های پيشين معطوف باشند و بدين وسيله احتمال بروز 

نتايج ناخواسته و غيرمنتظره را کاهش دهند. 
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9. مدل خردگرايی کامل رهيافتی عقالنی-علمی را برای تحليل سياست در پيش 
می گيرد و ذاتاً دربردارنده تحليلی همه جانبه از فاکتورها و گزينه های ممکن برای حل 
مشکل است. چنين وضعی سبب می گردد که عينی گرايی شديد و پيچيدگی و کندی 

 .)Guseh,2003( از ويژگی های مدل گردد و بر کاربرد آن تأثير گذارد
10. از نظر آن ها که به سياستگذاری با رويکردی دموکراتيک می نگرند شديدترين 
انتقاد وارده به اين مدل اين است که اين مدل نيازمند يک اقتدار مرکزی است که 
تعيين می کند کدام ارزش ها و اهداف بايستی انتخاب و حداکثر سازی شوند. اين 
نيازمندی تمايل به سياستگذاری تمرکزگرا1 و تکنوکراتيک را به همراه خواهد آورد 
)برای رابطه اين مدل ها و طبيعت حکومت ن. ک. : وحيد، 1385(. در عمل هم 
اين گونه است که مدل سياستگذاری عقالنيت مطلق باور زيادی به تصميم گيران 
مجرب و تصميم گيری متمرکز دارد و اين مسئله نقش شهروندان در سياستگذاری 

 .)Palumbo, 2004( را به شدت کاهش می دهد
با وجود چنين نگرانی هايی درباره محدوديت های عقالنيت انسان و الزامات جهان 
عينی در تحليل سياست ها همواره تالش هايی برای افزايش عقالنيت تصميمات 
بوروکرات ها و مديران صورت پذيرفته است شماری از آن ها عبارتند از:کاربرد هوش 
پژوهش عملياتی، جداول  تحليل رگرسيون،  آمار،  و  رياضيات  کاربرد  مصنوعی، 
تصميم گيری و جداول ارزيابی )Palumbo,2004(. بايد افزود که شايد مدل عقالنی 
در سطوح کالن اجتماعی دارای کارکرد قابل مالحظه ای نباشد اما اين مدل در ارزيابی 
تصميم گيری های سازمانی و ُخرد، که دارای شرايط نسبتاً ثابت، امکان دسترسی به 
اطالعات مورد نياز و معيارهای کمی هستند، قابليت بااليی دارد. در حوزه های 

تکنيکی و فنی هم می توان از اين مدل استفاده فراوانی برد. 
ارائه يک  برای  مدل عقالنی تالش  در  موجود  افراطی  نگرش  درباره  انتقادات 
جايگزين را به وجود آورد و در نهايت با پذيرش اصالحاتی در اين الگو، مدل 
عقالنيت   .)Simon,1957( شد  ارائه  سايمون  هربرت  توسط  محدود  عقالنيت 
محدود، خردگرايی انسان اداری2 است که در مقابل انسان اقتصادی در مدل عقالنيت 
مطلق قرار گرفته است. انسان اداری فردی است که اهداف خود را در قالب سازمان ها 
و سيستم های اجتماعی دنبال می کند و آزادی خويش را محدود به منطق سازمان ها و 
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سيستم های مذکور می بيند. 
سايمون اين ايده را که اهداف و ترجيحات را می توان به صورت سيستماتيک 
مشخص کرد و به نحو مطلق بدست آورد، رد کرد. از نظر وی انتخاب ها مقيد به 
قيود و محدود به حدود هستند، خرد انسانی هميشه با دو قيد اساسی و اجتناب 
ناپذير مقيد است: اول نقص دائمی اطالعات؛ شناخت نتايج سياست های مختلف 
و ارزش هايی که توسط آن ها به دست خواهد آمد فقط به صورت نسبی، جزئی 
پيچيدگی  انتخاب؛  کامل  بهينه سازی  امکان  عدم  دوم،  است.  ممکن  و حدسی 
فرايندهای عقلی و فکری مورد نياز جهت بهينه سازی در حد کمال مطلوب برای 
هر انتخاب با قابليت های واقعی انسان در تحليل اطالعات و استدالل بر اساس 
آن تناسبی ندارد و  از اين رو به جای يک استدالل و تحليل جامع و کلی گرا 
مانند آنچه که در مدل کالسيک توصيه می شود، سياستگذار صرفًا می تواند به 
 .)Simon, 1991:24-125( استدالل و تحليل مرحله ای و جزئی مبادرت ورزد
با  اما  کند  بررسی  را  ممکن  راه حل های  بايد  گير  تصميم  مدل  اين  اساس  بر 
يافتن اولين راه حلی که با معيارهای تعريف شده انطباق دارد و يا حتی مخالفت 
ندارد مبادرت به انتخاب کند و ديگر تا يافتن بهترين راه حل ادامه ندهد. راه حل 
انتخاب شده نه بهترين راه حل ممکن اما بهترين راه حل از ميان راه حل های بررسی 

.)Augier and March,2004:572( شده  خواهد بود
شکل 1: مدل خردگرايی محدود

     
مدل سايمون بيانگر رفتار تصميم گيری است که بايستی ميان حل يک مشکل و قيد 
و بندهای محيط و سيستم سازش ايجاد کند لذا حصول رضايت مبنای انتخاب در اين 
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مدل خواهد بود )Guseh, 2003(. بر اين اساس، انسان اداری به دنبال يافتن راه حلی 
“بسنده”1 است نه “بهينه”2. سايمون در کتاب خود »رفتار سازمانی« دو ويژگی مثبت 
را برای انسان اداری خود بر می شمارد: نخست، او، از آنجا که به دنبال رضايتمندی3  
است می تواند بدون بررسی همه گزينه ها و احتماالت که بسيار وقت گير و غيرمفيد 
است تصميم گيری نمايد. دوم، وی جهان اطراف را خالء نمی پندارد و ارتباط متقابل 
محيط و سيستم را در نظر می گيرد، بدين صورت وی حد بااليی از پذيرش، انطباق 

 .)Simon, 1957( و کارايی را به همراه خواهند داشت
مراحل تحليل سياستگذاری بر مبنای مدل عقالنيت محدود را می توان بدين گونه 
بيان کرد: تحليل شناسايی مشکل، تعيين سطح حداقل ها يا استانداردهايی که گزينه های 
سياستی بايد با آن منطبق باشند، مرحله تحليل انتخاب گزينه عملی که مسئله را حل 
با حداقل  انتخاب  می کند، بررسی توان آن در حل مسئله، تعيين اين که آيا اين 
استانداردها انطباق دارد و تحليل اجرا که برآيند آن اصالح، استمرار يا تغيير سياست 

 .)Guseh, 2003:318( است
با وجود همه اين مباحث، بر اساس انتقاد ميشل کروزيه4 مفهوم خردگرايی محدود 
به رغم چشم اندازهای جديدی که در زمينه های تئوريک و متديک ايجاد کرده است به 
اندازه کافی - نه از سوی ابداع کنندگان آن و نه از سوی دانشمندان ديگر حوزه های علوم 
اجتماعی- به کار گرفته نشد. سايمون اگرچه به صورت دقيق و علمی اين مدل را ارائه 
کرد، اما تحقيقات بعدی خود را به موضوعات ديگری همچون کاربرد رايانه در تحليل 
تصميم گيری اختصاص داد و پيروان وی نيز کار وی را ادامه ندادند. لذا مدل سايمون تنها 
به عنوان شکل جديدتر و متعادل تر مدل عقالنيت مطلق محسوب گشت )وحيد، 1388: 
138( از اين روست که علی رغم طرح اين مدل باز هم شاهد بازگشت هايی به مدل 
کالسيک در عرصه سياستگذاری هستيم همانند طراحی و برنامه ريزی سيستم بودجه در 

حکومت جانسون که بر اساس مدل عقالنيت مطلق طراحی و اجرا شد. 
همان گونه که بزرگانی همچون سايمون و ليندبلوم به نقد مطلق بودن عقالنيت 
و خردگرايی در سياستگذاری عمومی پرداختند، عده ای هم پيدا شدند که حتی 
عقالنيت يا خردگرايی محدود و به طور کلی هرگونه رهيافت مبتنی بر خردگرايی 
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خودِ  ميان  از  گروه  اولين  دادند.  قرار  جدی  نقدهای  مورد  سياستگذاری  در  را 
پيروان رهيافت عقالنيت در سياستگذاری بودند. سردمداران اين منتقدان عقل گرا، 
 Garro,1998:55-341;Augier and(بودند اولسن  و  مارچ  درور،  اتزيونی، 
March,2004:572(. اما گروه منتقد قدرتمند ديگر که می توان آن ها را واقع گرايان 
سياسی ناميد از آراء ويلداوسکی و ليندبلوم تأثير پذيرفته بودند. اين افراد با تأکيد بر 
واقعيت های دنيای سياست و نيز فشارها و نااطمينانی های جهان سياست، عقالنيت 
را در سياستگذاری کم فروغ و کم اثر دانستند )Forester,1984: 23-31(. تأثير 
انتقادات اين افراد به اينجا محدود نشد و اثرات مثبت زيادی بر مطالعات سياستگذاری 
برجای نهاد که مهمترين آن غالب شدن وجه سياسی بر سياستگذاری عمومی است. 
در زمان غلبه رويکرد های عقالنی بر سياستگذاری، اين علم رنگ و بوی مديريتی 
و اقتصادی داشت اما با ورود دانشمندان علوم سياسی به اين حوزه و ارائه نقدهای 
جدی به عقالنيت در سياستگذاری، مطالعات سياستگذاری عمومی جای خود را در 

دانشکده های علوم سياسی و حکومت باز کرد. 
1. الگوی سياستگذاری از طريق تغييرات تدريجی

در نگاه چارلز ليندبلوم، رويکرد های عقالنی به سياستگذاری از نواقص بسياری 
رنج می برد که يکی از آن ها تصور ايجاد تغييرات سريع، انقالبی و شتابدار در جريان 
سياستگذاری است. )درباره انتقادات ليندبلوم ن.ک:Lindblom,1965(. ليندبلوم 
مدل ديگری برای سياستگذاری معرفی می کند که به اينکرمانتاليسم معروف گشته 
است. در اين مدل فرض بر اين است که سياستگذاری بر مجموعه محدود و کم 
دامنه ای از گزينه ها استوار است. اين مدل به تغييرات اندک و تدريجی با در نظر گرفتن 
شرايط موجود باور دارد، نه به اتخاذ اهداف انتزاعی بلندپروازانه و تغييرات شديد. اين 
مدل، از يک سو، تأکيد زيادی بر تأثيرات و پيامدهای اتخاذ يک سياست دارد و از 
سوی ديگر، توجه چندانی به روش های عقالنی در سياستگذاری مانند تحليل کمی 
و محاسبه هزينه و فايده ندارد )Milkovich and Gordon,2001(. مفروض های 
اصلی اين مدل از اين قرارند: اهداف منفک شده و تعيين شده نيستند. تعريف اهداف و 
تحليل اوضاع شديداً به يکديگر وابسته اند. به عبارت ديگر، تعريف اهداف وابسته به 
تحليل شرايط کنونی است و در خالء صورت نمی گيرد. سياستگذاران و تصميم گيران 
تنها تعداد محدودی از گزينه ها را در نظر می گيرند- طبيعتاً آن هايی که با سياست های 
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جاری تفاوت اندکی دارند- و همه نتايج سياست ها حتی در مورد گزينه های مهم 
در نظر گرفته نمی شوند؛ زيرا توان پيش بينی همه نتايج، زمان و منابع مورد نياز برای 

بررسی کلی گرايانه وجود ندارد. 
در خصوص پيوستگی سياستگذاری که اين الگو به درستی بر آن تأکيد دارد، اين 
ديدگاه مطرح می گردد که در جامعه هيچ گاه مشکالت به طور کامل حل نمی شوند و 
از شکلی به شکل ديگری در می آيند. بدين ترتيب، تعريف مشکل و اتخاذ راه حل برای 
آن تداوم خواهد داشت. اين بدين معنی است که سياستگذاری هرگز به پايان نمی رسد و 
سياست تنها برای يک بار تدوين نمی شود بلکه بارها و بارها بازسازی و تعريف می شود. 
به عنوان مثال، يک سياست آموزشی هرگز برای يک بار تدوين نشده و با يک دوره اجرا 
به پايان نمی رسد بلکه هميشه تداوم دارد و با تغييرات اندکی با اقتضائات زمان منطبق 
می گردد )Lindblom,1979:26-517(. بر اساس اين الگو، سياستگذاران هر ساله 
به بازنگری کلی سياست های موجود، تعيين اهداف اجتماعی جديد و محاسبه هزينه- 
منفعت گزينه ها، رتبه بندی ترجيحات و سپس انتخاب بر حسب اطالعات کامل 
اقدام نمی کنند. بلکه برعکس، محدوديت های مختلف سبب می شود سياستگذاران 
سياست های سابق را با اندکی تغيير اتخاذ کرده و ادامه دهند. اين مدل سياستگذاری 
به شدت تأکيد بر محافظه  کاری در سياستگذاری دارد و بر اصالح سياست ها متمرکز 
می باشد يعنی بر مبنای اين مدل سياستگذاران تلويحًا با سياست های سابق موافقت 
و آن را دنبال می کنند علت اين امر را به طور خالصه می توان اين چنين شرح داد 
که اوالً، هزينه و زمان کافی برای محاسبه همه گزاره ها و بديل ها وجود ندارند و نيز 
حتی با ياری فناوری، توانايی پيش بينی همه نتايج احتمالی و يا توانايی سنجش نسبت 
هزينه- فايده در هنگام تضاد چند ارزش سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
وجود ندارد. ثانياً، چون درباره آثار و نتايج سياست های جديد بی اعتمادی وجود 
دارد اطمينان بخش تر اين است که سياست های سابق را-حداکثر با کمی تغيير- ادامه 
دهيم. ثالثاً، ممکن است سرمايه گذاری های سنگينی که در برنامه های جاری صورت 
گرفته است مانع تغييرات کلی در اين برنامه ها شود. رابعاً، اين نوع تصميم گيری از 
نظر سياسی مصلحت آميز است چون مجادالتی که طی آن به وجود می آيد بسيار 
کمتر از زمانی است که فرايندی همه/ هيچ، آری/ نه در سياستگذاری وجود داشته باشد. 
اين شيوه، بنابراين، به حفظ ثبات در سيستم ياری جدی می رساند. خامساً، سياستگذاران به 
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محض دستيابی به راه حل قابل اجرا به جستجو پايان می دهند و معموالً از آن جا که اين 
جستجو با سياست های بسيار نزديک با سياست های جاری آغاز می شود، راه حلی که 
يافته می شود تفاوت فاحشی با سياست های جاری نخواهد داشت و تنها هنگامی 
ابداع  برای  به نظر نرسند سياستگذار  اساسًا رضايت بخش  گزينه های جاری  که 
سياست های جديد خطر خواهد کرد. نهايتاً، در نبود ارزش ها و اهداف اجتماعی مورد 
توافق همگانی در جوامع تکثرگرا ادامه دادن و اصالحات جزئی سياست های موجود 
بسيار بهتر از درگير شدن در طراحی سياست جديد و متعاقباً درگير شدن در منازعات 

 .)Dye, 2002( مخالفين/ موافقين است
ليندبلوم بعدها در کتاب استراتژی تصميم به پااليش مدل خود گرفت و مدلی برای 
سياستگذاری ارائه کرد که دارای دو بُعد است. بُعد اول عبارت است از ميزان تغيير 
در روند سياستگذاری و بُعد دوم ميزان فهم سياست را شامل می گردد. بر اين اساس، 
ماتريسی ترسيم می شود که فهم باال / پايين يک محور آن و تغيير بزرگ / کوچک 
محور ديگر آن را تشکيل می دهد و از اين طريق چهار منطقه حاصل می شود که 

.)Good, 2011:41-51( می توان انواع سياست ها را در آن جای داد و دسته بندی کرد
در منطقه اول، يعنی زمانی که فهم سياستگذار باال و تغييرات اندک است، سياست ها 
به نحوی بسيار فني اتخاذ می شود و روش تحليل آن ها کمی و فنی است. در منطقه دوم، 
يعنی وقتی فهم سياستگذار باالست ولی تغييرات مورد نظر بزرگ است، سياستگذاری 
آرمانی و انقالبی خواهد بود و برای اين سياست نمی توان روش تحليل خاصی ارائه 
کرد. در منطقه سوم، يعنی شرايط فهم و تغيير اندک، سياست ها تدريجی گرايانه بوده و 
روش تحليل آن ها افزايش گرايی ناپيوسته می باشد. در منطقه چهارم، يعنی در وضعيت 
تغيير باال و فهم اندک، سياست های مربوط به جنگ، بحران ها و انقالب ها قرار داد که 

هر يک روش تحليل قالب بندی شده خود را دارد )پارسونز، 1385(. 
شکل 2: مدل تحليلي ليندبلوم
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مدل تغييرات تدريجی هم دور از انتقاد نمانده است و افرادی هم چون درور اين 
مدل را به طور جدی مورد نقد قرار داده اند. يکی از اين نقدها به ناتوانی اين مدل 
در ارائه توضيحی کامل از سياستگذاری ها و تصميم گيری ها معطوف است. ديگر 
آن که، اين مدل توضيح روشنی از رقابت  گروه های ذينفع در جريان سياستگذاری، 
که در عالم واقع جزء الينفک فرايند سياستگذاری به شمار می روند، ارائه نمی دهد. 
به عالوه در اين مدل، بين تغييرات تدريجی و تغييرات سريع مرز روشنی ترسيم 
نمی شود، يعنی به روشنی مشخص نيست مالک های تغيير تدريجی و يا معيارهای 
تغييرات سريع کدامند. همچنين اين مدل درک مناسبی از تقابل ارزش ها و اهداف 
و غلبه ترجيحات نخبگان خاص هنگام گردش نخبگان، به دست نمی دهد و صرفًا 
توضيحی مختصر از آنچه در شرايط عادی و سياستگذاری های غير حساس روی 
می دهد عرضه می نمايد )Guseh, 2003(. اين مدل به اين علت که توصيه و تأکيد 
بر تغييرات جزئی دارد و وضع موجود را حتی اگر غلط باشد به چالش نمی کشد 
مورد انتقاد واقع شده است. به قول اتزيونی اين مدل سياستگذاری نمی تواند پايه ای 
برای ترقی جامعه به سوی يک جامعه فعال باشد. از سوی ديگر، با توجه به ايستايی 
و عدم پويايی در طرح سياست های نو، اين مدل در درازمدت باعث خلق »باتالق 
سياست ها« می گردد. در اين حالت انباشت فراوانی از قوانين و سياست ها را شاهد 
هستيم که هيچ يک قابليت اجرا ندارند و اين مدل به دليل ذات اصالحی و تغيير 

 .)Mucciaroni, 1995( جزئی توان بازسازی های کلی را ندارد
با وجود انتقادات فوق ليندبلوم استدالل می کند که گرچه مدل تغييرات تدريجی 
به طور خاص به يکسری از تغييرات و اصالحات خاص و جزئی اشاره دارد اما اين 
مسئله لزوماً به اين معنا نيست که اين مدل حافظ نظم موجود است. وی مخصوصًا 
در کتاب »سياست و بازار« استدالل می کند که تغييرات بزرگ در سياست ها، ايده ها و 
خواسته های عمومی می تواند حاصل تغييرات کوچک در مکانيزم های اساسی سياسی 
و اقتصادی باشد، لذا محافظه کار بودن يا راديکال بودن اين مدل بستگی به اين دارد 
که چه چيزی و با چه کيفيتی تغيير می کند. به هر حال، با وجود انتقادات فوق مدل 
تغييرات تدريجی يا فزاينده از زمان ارائه شدنش يعنی اواسط دهه 1960 ميالدی به 
صورت يکی از مدل های غالب برای درک سياستگذاری عمومی باقی مانده است 

.)Guseh, 2003(
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1. الگوی سياستگذاری نخبه گرا
که  است  استوار  فرض  اين  بر  عمومی  سياستگذاری  نخبه گرای  الگوی 
و  می باشد  حاکم  نخبگان  ارزش های  و  اولويت ها  نتيجه  عمومی  سياست 
اين  اساس  بر  اجتماعی.  مسائل  با  مواجهه  در  آنها  خردگرايی  حاصل  نه 
دستور کار  اولويت های  تعيين کننده  سياسی  نخبگان  از  معدودي  تعداد  مدل، 
شکل  به  و  نمي باشند  مردم  عموم  نماينده  که  افرادی  هستند.  سياستگذاری 
اين  بر  دارند.  نظامي  و  اقتصادي  اجتماعي،  باالي  طبقات  در  ريشه  نامتناسبي 
که  حاکم  نخبگان  ميان  ارتباطات  و  منافع  اهداف،  ارزش ها،  بر  تمرکز  اساس، 
در اتخاذ سياست ها دخيلند، فعاليت اساسي در مطالعه سياستگذاری عمومی به 
شمار مي رود )Dye, 2002(. در فرآيندهاي سطح پايين سياستگذاری نيز فقط 
نخبگاني که نظر نخبگان باالدستی را پذيرفته اند مي توانند براي تصدي مناصب 
کارکردي  نيازهاي  عمومي  سياست  شوند.  پذيرفته  اجرا  و  سياستگذاری 
جامعه را منعکس نمي کند بلکه تنها نشأت گرفته از ارزش های نخبگان و دارای 
روندی تدريجي و تکاملي است. بنابراين، تحليلگر سياست های عمومي نبايد بر 
فرآيندهاي عقالني و نيز رويه  هاي ظاهري سياستگذاري، مانند تالش مردم براي 
قرار دادن نيازها و ترجيحات خود در درون دستور کار سياستگذاري، متمرکز شود 

 .)Ascher, 2004: 23-26(
هارولد السول پدر سياستگذاري عمومي نيز گروه های مهارتي شامل نخبگان 
را  ديوان ساالران  و  فن ساالران  تجار،  تبليغات،  و  ارتباطات  نخبگان  نظامي، 
تحليل  وي  نظر  از  مي دانست.  عمومي  سياستگذاري  عرصه  اصلي  کنشگران 
ترکيب اين نخبگان در مطالعه سياستگذاري عمومي جايگاه اساسي را داراست. 
نخبگان مي-توانند صنعتي، نظامي، ديواني، حرفه اي، سياسي، سرمايه داري بوده 
 .)Marvick,1980:29-219(و در اغلب اوقات ترکيبي چند گونه داشته باشند
يکي از مدل های بسط يافته در درون اين مکتب که در مطالعه سياستگذاري و 
اداره جامعه پرکاربرد شده است، مدل مثلث آهنين است. فرض اين مدل اينست 
اول،  است:  بازيگران  از  گروه  سه  تعاملي  کنش  از  نتيجه اي  سياستگذاری  که 
نمايندگان سياسي، دوم، متخصصين فنی و ديواني و سوم، گروه های ذينفع شامل 

 .)Jordan, 1981: 95-123(گروه های صنفي
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شکل 3: مدل تحليلی السول

پادگان السول در تحليل سياستگذاري عمومي و تمرکز وي بر  مدل دولت – 
رهيافت روانشناسي نخبگان سياستگذار هنوز کاربرد بسيار دارد. به اعتقاد وی، در 
فرآيند سياستگذاری عمومی نوعی نزاع طبقاتی نخبگان در جريان است و ترکيب 
دانشمند  تحليل،  اين  با  همراستا  می دهد.  تشکيل  را  دولت-پادگان  يک  نخبگان 
علوم اداري جيمز برنهام نيز در کتاب انقالب مديريتي بر اين اعتقاد است که عصر 
حاکميت نخبگان سرمايه داري به پايان رسيده و عصر حاکميت نخبگان اداري در 

روند سياستگذاري فرا رسيده است )ملک محمدي و قلجي، 1387(. 
دانيل بل نظريه پرداز جامعه پساصنعتي هم معتقد است تصميم گيري در جامعه پساصنعتي 
در دست کساني است که دانش فني الزم را دارند. اما هيچ يک مانند گالبرايت1 که مدل 
فن - ساختار2  را مطرح کرده است نتوانسته مدل سياستگذاری را در قالب گروهي و 
فن ساالرانه به تصوير بکشد. شات اشنايدر3 در کتاب مردم نيمه حاکم4 نفوذ مردم را به 
اليه هاي زيرين و اصلي سياستگذاري رد مي کند و معتقد است گستره منازعات بر سر 
تعيين ترجيحات و قراردادن آن ها در دستور کار سياستي توسط بازيگران فرادست در 
بازي سياسي محدود و چارچوب بندي مي شود. به اعتقاد وي کسي که تعيين مي کند 
سياست عمومي چيست و کدام بايد باشد همو اداره کننده اصلي کشور است. کاب و 
الدر5 نيز نقطه تمرکز خود را بر روي مشارکت محدود شهروندان در سياستگذاري و 

انحصار دستور کار توسط نخبگان قرار داده اند)پارسونز، 1385:  192-201(.

21

1. Gallbrite
2. Techno-Stracture
3. Schnider
4. Semi-Sovereign People 
5. Cobb and Elder

ران
راي

ند
تآ

ربس
كا
ی
تها

ابلي
وق
ی
وم
عم
ی
ذار

تگ
ياس
نس

كال
ی
وها

الگ
قد

ون
ی
رس
بر



کينز اين مدل را براي تحليل سياستگذاري آمريکا درباره واردات شکر به کار برد. 
او کشف کرد يک شبکه ای به  هم پيوسته از کميته هاي پارلماني، ادارات و گروه ها 
مي کوشد سياستگذاري دولت در اين زمينه را جهت دهي کند )لستر و استوارت، 
1381: 99(. تحقيقات روبروت و ليند و تحليل هانتر1 از سياستگذاري ايالتي در 
آمريکا يک مدل به روز شده از نخبه گرايي در سياستگذاري را با کمک يافته هاي تجربي 
پيش رو می گذارند. پل ساباتيه نيز معتقد است سيستم های سياستگذاری، نخبه مدار بوده و 

.)Weible and Sabatier, 2009: 195-212(چهره ای سلسله مراتبی دارند
در نقد اين مدل، بسياری از دانشمندان سياستگذاری انگشت بر آمريکايی بودن اين 
نگاه گذارده و معتقدند اين مدل خاص نظام سياستگذاری در آمريکا است و کاربست 
آن در آمريکا جريان دارد. اما گروهی ديگر معتقدند اين مدل همه حوزه ها را تبيين 
نمی کند زيرا حوزه هايی هستند که سياستگذاری در آنها فقط تحت تأثير سياستمداران 
و نظاميان اتفاق می افتد. به عنوان مثال، در حوزه نظامی يا امنيتی نمی توان سخن از 
حضور سرمايه داران يا ساير گروه های تأثيرگذار در سياستگذاری به عنوان ضلع سوم 
مثلث آهنين راند. منتقدان از ديد روش شناسی هم اين مدل را نقد کرده و معتقدند 
اين مدل حاوی قضاوت ها و مفروضات هنجاری است و با رويکردی بدبينانه صرفًا 
در تالش برای تبيين آنچه در عمل ممکن است روی دهد، به پيش می رود )ن. ک: 

.)Farr, Hacker et al.,2008:21-32(
2. الگوی سياستگذاری سازمانی و بوروکراتيک

اين رويکرد و الگو در نسخه های اوليه با رويکردی تجويزی سياستگذاری توسط 
سازمان ها و بوروکرات ها را مطلوب می دانست و ترويج می نمود اما در نسخه های 
بعدی با رويکردی تبيينی سياستگذاری را در عمل محصول کار سازمان های تحميلی 
و خودخواه می دانست. بر اساس اين الگو سياستگذاری در چنبره سازمان های رسمی 

و ديوانساالران گرفتار آمده است.
محکی  ابزار  ارائه  با  و  ها  بوروکرات  روانشناسی  بر  تأکيد  با  سايمون  هربرت 
برای ارزيابی درک وبر از بوروکراسی را با چالشی عميق مواجه نمود. سايمون و 
رفتارگرايان ديگر تأکيد داشتند که اَعمال در بوروکراسی ها از هنجارهای خردگرايی 

و کارآمدی به دورند. 
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بر مبنای مدل آليسون سازمان ها “تحميلی” هستند بر افرادی که عضو گروه ها، 
کميته ها، زير کميته ها، ديوان ها و بخش ها می شوند. بر اساس مدل سياستگذاری 
بوروکراتيک، اين افراد و گروه ها دارای منافع سازمانی هستند و برآورده کردن اين 
منافع، بر اهداف سياست های خاص و تأمين  منافع عمومی اولويت دارد. آن ها 
اهداف چندگانه ای دنبال می کنند و تصميمات حکومتی نه در چارچوب يک انتخاب 
عقالنی ساده در بستر به اين سو و آن سو کشيدن سياست از سوی سازمان ها صورت 
می پذيرد. به اين ترتيب مدل سياستگذاری بوروکراتيک بيش از ديگر مدل ها بر 
ويژگی های منفی سازمان ها در فرايند سياستگذاری تأکيد دارد. از اين منظر، برای 
توضيح اين که چرا يک تصميم خاص گرفته می شود و يا اين که چرا يک نوع رفتار 
خاص از دولت سر می زند، شناخت نوع بازی و بازيگران، اتحادها، مذاکرات و 

 .)Alison,1971( توافقات سازمانی و نهادی، ضروری می گردد
بازيگران در بازی سياسی لزومًا عالقه مند به حمايت از سياست ها بر مبنای 
حقايق يا مباحث عقالنی نيستند بلکه بر عکس، “ترغيب” يک استراتژی کليدی 
خود  اهداف  دنبال  به  “نفوذ”  از  استفاده  با  بوروکرات ها  يا  سازمان ها  و  است 

 .)Palumbo, 2004( هستند
کنشگران  سياستگذاری،  جريان  در  بوروکراتيک،  سياستگذاری  مدل  اساس  بر 
ايدئولوژی خود را بر جهان عينی تحميل می کنند، واقعيت ها را ناديده می گيرند 
يا تحريف می کنند و محيط را به سوی داده هايی که گرايشات آن ها را حمايت 
کند، می کشانند. تالش آن ها برای اجرای سياست ها هم بر مبنای فرآيندهای عملياتی 
ايستا و ثابت است که ممکن است برای اجرای سياست های خاص نامناسب باشد. 
وجود عنصر چانه زنی نشانگر اينست که سازمان ها سيستم های کاماًل هدايت شده ای 
نيستند. سازمان ها شامل بخش های چندگانه و رقيب با سطوح جداگانه و نابرابر 
قدرت و اقتدار هستند و وجود تعارض در آن ها غيرقابل پيشگيری است. در اين 
شرايط، سازمان های ضعيف تر برای ارتقای موقعيت خود تالش دارند سياست هايی را 
پيشنهاد کنند که برای آن ها سودمند است اما مطمئناً به ندرت موفق خواهند بود و همچنان 

سياست ها بازتاب منافع بوروکرات ها يا سازمان های مسلط باقی خواهند ماند. 
3. الگوی سيستمی سياستگذاری 

در نگاه عرضه کنندگان اين الگو، در تحليل های سياستگذاري نسبت به اهميت 
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نقش نخبگان و نيز عقالنيت بيش از حد اغراق شده و در آن ها تأثيرات مستقيم و غير 
مستقيم مؤلفه های اقتصادي و اجتماعي ناديده گرفته شده است. در حالی که در دنياي 
واقع  آنچه مشاهده می شود اين است که روندهاي کالن، تعيين کننده سياست ها هستند 
و در تحليل سياست ها بايد به تحليل روندهاي کالن اجتماعي و اقتصادي توجه نمود. 
بر اين اساس، فرآيند سياستگذاري بيش از آنکه حاصل چينش سازمان ها، گروه های 
نخبه يا خردگرايی سياستگذاران باشد، نتيجه فشار محيطي است. به بيان ديگر، دستور کار 
 .)Hofferbert,1966:73-82( سياستگذاري را واقعيت های يک کشور تعيين مي کند
و  فقر(  کاهش  )مانند  دارند  اساسی  و  مشخص  ترجيحات  مختلف  جوامع 
سياستگذاری در نظام های نخبه گرا، سازمانی، عقالنی و غيره يک برآيند خواهد 
داشت )همه آن ها در پی کاهش فقر خواهند بود(. پس اين فشار ها و محدوديت های 
نظام  اين که  از  فارغ  مثال،  برای  سياست هاست.  انتخاب  که مالک  است  محيطی 
سياستگذاری خردگرا يا سازمانی يا نخبه گرا باشد، آن چه، به دنبال فشار محيطی 
بعد  مرحله  در  و  بود  خواهد  فقر  کاهش  برای  سياست هايی  تنظيم  می دهد،  رو 
است که ايدئولوژی حاکمان تعيين می کند اين سياست با مکانيزم های نئوليبرالی 
Kelleher and Yackee,2009:579-(انجام شود يا با مکانيزم های سوسياليستی
Shwom,2009:271-92;602(. حتی در مورد ايدئولوژی نيز برخی فشار محيطی 
را دخيل دانسته و معتقدند هنگامی که دولت مانند هر سيستم ديگری با “اضافه بار” 
مواجه می شود در پي کاهش پرداخت برمي آيد و اينجاست که سياستي نئوليبرال و 
مبتني بر کاهش پرداخت ها مانند خصوصي سازي، آزادسازي و واگذاري را انتخاب 
مي کند و هنگامي که در پي بسيج اجتماعي است و يا شرايط اقتصادی در بعد افزايش 
هزينه ها محياست رو به سياست هاي سوسياليستي مي آورد و لذا در تحليل اين پديده 
ساير مدل ها کارکرد چندانی ندارند و تنها شرايط اقتصادي و اجتماعي تعيين کننده 

سياستگذاري های عمومي دولت خواهد بود. 
اگرچه مدل سيستمی نخستين بار به وسيله ديويد ايستون ارائه گشته است ليکن 
متخصصی که اين مدل را در علوم سياستگذاری عمومی به  کار  بسته، هافربرت 
است. در مدل هافربرت شکل گيری سياست ها محصول سه عامل محيطی سيستم 
سياستگذاری است: اول، شرايط تاريخي و جغرافيايي؛ دوم، ترکيب اجتماعي و 
اقتصادي و سوم، رفتار سياسي توده مردم. اين عوامل از طريق دو عامل واسطه گري 
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Sharkansky and Hoffer- )يي شوند: اول، مؤسسات دولتي و دوم، رفتار نخبگان 
bert,1969:79-867(. اين نويسنده مفهوم قيف را در مورد فرآيند سياستگذاري 
به اين صورت که بخش بزرگ تر قيف ورودی سيستم و محل  به کار مي گيرد، 
ورود عوامل تعيين کننده کليدي و انتهاي قيف، خروجی سيستم بوده و مؤسسات 
و نخبگان کار تصفيه و صورت بندی نهاده  هاي اين نيروها را با هدف شکل دادن 
به خروجي سيستم سياستگذاري برعهده دارند. در اين مدل، فرآيند و شيوه اي که 
يک نظام سياسي به تعريف مسائل پرداخته و سياست را قالب بندي مي کند، محصول 
فشار عوامل کالن اجتماعي و شرايطي است که خارج از توان سياستگذاران مي باشد 
و بايد توجه داشت که آنچه به عنوان سياست از اين فرآيند خارج می شود بستگي 
Hofferbert,1970:316-(مي شود سياستگذاری  قيف  وارد  که  دارد  چيزي  به 
44;Hofferbert,1982:279-92; Hofferbert, 1986: 511-19; Hoffer-

)bert, 1986: 233-35
شکل 4: مدل هافربرت

 

25

ران
راي

ند
تآ

ربس
كا
ی
تها

ابلي
وق
ی
وم
عم
ی
ذار

تگ
ياس
نس

كال
ی
وها

الگ
قد

ون
ی
رس
بر



مدل هافربرت تا حدود زيادي شباهت به مدل جعبه سياه ديويد ايستون1 دارد که 
ورودی های آن عوامل تاريخي، اقتصادي و اجتماعي و رفتار سياسي توده  و مؤسسات 
و نخبگان و خروجي آن سياست عمومي است. مدل هافربرت نيز بر فرآيند تبديل 
ورودی ها به خروجی ها تأکيد دارد و مطابق آن ورودی ها حالتي يک طرفه دارند 
که قباًل در محيط مدل به وجود آمده اند و قيف سياستگذاري فقط عاملی برای 
Burstein,1991:50-327;Stewart, 2001:79-94;Cro- آن هاست  )رردازش 

.)zier,2010:25-504
اصوالً  اينکه،  نقدهايی جدی روبه رو شده است. نخست  با  نيز  مدل سيستمی 
مدل های سيستمی، نقش بازيگران دارای منطق و هوش مانند سازمان ها و نخبگان 
سيستم  به  ورودی ها  مدل،  اين  در  اينکه،  ديگر  است.  گرفته  نظر  در  کمرنگ  را 
سياستگذاری حالتي يک طرفه دارند و گويي نيروهايي هستند که در جايي ديگر 
به وجود آمده اند، حال آن که به بيان منتقداني مانند کاب و الدر، دولت و نخبگان 
 Elder( نه تنها به پردازش ورودی ها دست مي زنند که به توليد آن نيز اشتغال دارند
افزون   .)and Cobb,1984:29-115;Eger and Marlowe,2006:31-413
اين که، دانشمندانی همچون فرانسيس کاستلز به اين نتيجه رسيده اند که فرآيندهاي 
انتخاب گزينه های سياستی توسط سياستگذاران، نقش و جايگاه بسيار مهمی در 
فرآيند سياستگذاري دارند )Castles and Merrill,1989:177-212(. از سوی 
ديگر، باج و کمان2 در تحليل سياستگذاري 20 کشور به اين نتيجه رسيدند که احزاب 
بر روي سياست ها تأثير زيادي دارند و مطالعات هايدنهايم و هکلو3 نشان داده است 
که در کشورهايي مانند آمريکا و انگلستان به رغم شباهت هاي ساختاري و اقتصادي 
و همگون بودن فشارهای اقتصادی-اجتماعی محيطی، انتخاب هاي بسيار متفاوتي 
زمينه سياست های نظامي، رفاهي و محيط زيست صورت پذيرفته است )پارسونز، 

.)222-228 ،1385
4. مدل مرحله ای يا چرخه ای سياستگذاری 

مدل مرحله ای معروفترين مدل سياست گذاری عمومی است که به رغم نقدهای 
جدی، به دليل ارزش های توصيفی و تحليلی اش، هم چنان در سطح وسيعی از سوی 
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متخصصان اين رشته مورد بهره برداری واقع می شود. چارلز جونز کتاب خود را به 
شرح مفصل اين مدل اختصاص داده است. به باور او، در صورت شناخت “چگونه 
بودن” سياستگذاری دولت است که می توان درباره “چگونه بايد بودن” آن نظر داد 
)Jones, 1970(. مدل مرحله ای، سياستگذاری را شامل مراحلی به هم پيوسته می داند 
که از شناخت مشکل و قرارگرفتن آن در دستورکار آغاز می گردد و به ارزيابی و در 

صورت امکان پايان سياست ختم می گردد.
تنظيم  دستور کار فرايندی را شامل می گردد که طی آن موضوعات وارد تقويم 
سياستگذاری می شوند. اين مرحله، هم چون مرحله ای حياتی در نظر گرفته می شود. 
اگر يک مسئله وارد دستور کار سياستگذاری نشود هيچ اقدامی در رابطه با آن انجام 
نخواهد شد. حتی برخی از محققان سياستگذاری و قدرت، معتقدند نخبگان حاکم با 
دور نگه داشتن موضوعاتی که موقعيت و قدرت آنها را به چالش می کشد از دستورکار 
سياستگذاری، قدرت را حفظ می کنند. دستورکار در اساس محل پاسخ به مشکالت 

عمومی است.
يک مشکل عمومی عبارت از يک نياز انسانی، محدوديت يا نارضايتی که به وسيله 
فرد يا ديگران شناسايی می شود و مسئوليت حل آن به اقتدارهای عمومی نسبت داده 
می شود. چگونگی تعريف يک مشکل تعيين کننده نوع راه حل است. برای مثال اگر 
سقط جنين به عنوان يک مشکل اخالقی تعريف شود،  به احتمال قوی سياست ها 
و برنامه هايی برای منع زنان از سقط جنين طراحی خواهد شد. از سوی ديگر، اگر 
همين موضوع به مثابه حقی قانونی و انتخابی شخصی تعريف گردد، ممکن است 
مجاز دانسته شود. يک مشکل عمومی طی اين فرايندی چهار مرحله ای دستورکار 
عمومی می شود: الف( ادراک ب( تعريف ج( تجمع منافع يعنی گذار از فرد به گروه 
و سازماندهی منابع د( ايجاد ارتباط ميان گروه ها و تصميم گيران حکومتی از طريق 

نمايندگی. 
پس از قرارگرفتن مشکل در دستورکار و اجماع نظر در خصوص طبيعت آن زمان 
ارائه راه حل ها و انتخاب يک راه حل فرا می رسد. پس از شناخت مشکل، کارگزاران 
حکومتی به بررسی آن پرداخته و سعی در ارائه پيشنهادهايی برای حل مشکل می 
کنند. آن ها در اين ارتباط به رايزنی با بازيگران اجتماعی می پردازند و به دنبال جلب 
حمايت آن ها در خصوص راه حل های مورد نظرشان می باشند. پس از ارائه راه حل ها،  
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فرآيند مشروعيت دادن به يک راه حل آغاز می گردد. اين مرحله بسيار مهم و حياتی 
است زيرا با تصميم گيری همراه است. تصميم گيری عبارت است از طراحی سياست 
خاص که سياستگذاران می خواهند از طريق آن يک مشکل را حل نمايند. کنش 
متقابل مجموعه های قانونگذاری و اجرايی با گروه های فشار در اين مرحله روی 
می دهد و اينجاست که توافق در مورد چگونگی برخورد با مشکل حاصل می شود 

.)Palumbo, 2004(
 مرحله اجرا، مرحله بعد از تصميم گيری است و معطوف به فرايندهای چند جانبه و 
چند بعدی است که از طريق آنها نهادهای حکومتی سياست ها را با برنامه های عملی 
مرتبط می گردانند. مرحله اجرا در سياست گذاری عمومی واجد اهميتی جديست، زيرا 
بسيارند تصميماتی که اجرا نمی شوند و يا با اجرای مناسب همراه نمی گردند. ارزيابی 
سياست، که در ارتباط با تقريباً تمام سياست های عمومی در دنيای پيچيده کنونی، به 
منزله آخرين مرحله در نظر گرفته می شود، دربرگيرنده تالش هايی است به منظور 
محاسبه و بررسی اين که آيا سياست ها منجر به دسترسی به اهداف سياستگذاران 
شده اند يا خير؟ به عبارت ديگر، محاسبه نسبت هزينه- فايده دستيابی به اهداف 
اساسی ترين هدف مرحله ارزيابی است. در برخی حوزه ها چگونگی انجام اين تحليل 
با ساختاری معين )قانون و مقررات و نهادهای دولتی( مشخص شده است. مثاًل در 
امريکا کنگره مسئول ارزيابی است و در فرانسه کميته ميان وزارتی به رياست نخست 
وزير مسئوليت ارزيابی را به عهده دارد. امروزه دانش گسترده ای توسط تحليل گران 
سياست ها به منظور تالش برای توضيح اهداف و هزينه های سياست های عمومی به 

وجود آمده است. 
مدل مرحله ای يا چرخه ای سياستگذاری فرايندی منظم و خطی از سياستگذاری 
را ترسيم می کند، در حالی که در حقيقت سياستگذاری يک فرايند پيچيده و تعاملی 
است. اين مدل، دولت محور است و در آن نقش شبکه های سياست گذاری مورد 
توجه قرار نگرفته است. هم چنين، همان گونه که در باال ذکر شد، کارآيی اين مدل در 

توصيف و تحليل است و از آن برای تبيين نمی توان بهره چندانی برد.
با اين حال مدل جونز دارای دو ويژگی مثبت است: اول اين که، الهام بخش مطالعات 
تحليلی و سنتزی در ارتباط با فرايند سياستگذاری است و دوم اين که، زمينه ساز 
مطالعات عينی تر و تجربی تر پيرامون عملکرد مسئوالن حکومتی است. اين ويژگی 
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سبب ترکيب عمل و تئوری و انتظام در سياستگذاری می شود )وحيد، 1388(.

کاربست مدل ها در ايران
به باور نگارندگان الگو هايی که در باال معرفی گشتند جملگی از قابليت ايضاح 

وضع شمار قابل توجهی از سياست های عمومی در ايران برخوردارند. 
الگوی عقالنيت، به عنوان مثال، برای تحليل سياست های حمل و نقل در کشور 
در سطوح ملی و محلی قابل بهره برداری جدی است. سياست های توسعه خطوط 
حمل و نقل در پايتخت ايران در صورتی که با استفاده از اين مدل مورد تحليل قرار 
گيرند، ابعاد مثبت و منفی تصميمات اقتدارهای محلی در اين عرصه را تا حدود 
زيادی روشن خواهند ساخت. هم چنين، در خصوص سياست های دولت در پاسخ 
به مشکل آلودگی هوا و حفاظت از محيط زيست به خوبی می توان از امکانات اين 

مدل بهره جست. 
الگوی تغييرات تدريجی، مدلی برجسته برای نقد سياست های عمومی در ايران است. 
مدل تغييرات تدريجی سياست گذاران را به تغيير محدود در کوتاه مدت فرامی خواند 
ولی در بلند مدت اين تغييرات ممکن است بسيار بزرگ جلوه نمايند. سياست های 
کشورهای اروپايی در شکل دادن به اتحاديه اروپا در کوتاه مدت، سياست هايی قدم به 
قدم بوده است ولی اگر به مجموع اين گام ها از سال 1957 تا کنون نظر اندازيم، شاهد 
تغييراتی بزرگ خواهيم بود. از آن جا که عمر سياست و سياست گذاری در ايران 
کوتاه است، مسئوالن سياسی و سياست گذاری ايران کمتر از امکانات اقدام بر اساس 
اين مدل بهره برده اند و شايد در ايران به سبب تحوالت راديکال سياست گذاری ها 
که حداقل هر هشت سال يکبار به مناسبت انتخابات رياست جمهوری به وقوع 

می پيوندد، نتوان نمونه قابل مقاسيه ای با مثال باال را پيدا کرد. 
الگوی نخبه گرا، بی شک مدلی است که در تحليل سياست هايی نظير سياست های 
هسته ای ايران يا سياست های امنيتی و نظامی ايران قابل کاربرد است. طبيعت سياست 
و سياست گذاری در چنين عرصه هايی، ايجاب کننده تحليل بر اساس جايگاه و نقش 

نخبگان است. 
ايران  در  سياست هايی  تحليل  زمينه  فراهم ساز  بوروکراتيک  و  سازمانی  الگوی 
است که به دليل بار سنگين سازمان و بوروکراسی درگير روزمرگی گشته اند. شايد 
مناسب ترين عرصه ای که با اين مدل قابل بررسی است عرصه آموزش در کشور 
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باشد. حوزه آموزش در ايران چه در دوره های پيش از دانشگاه و چه در دوره های 
پس از آن، حوزه ای است سخت متأثر از سازمانی متصلب و کارگزارانی که به داليل 
گوناگون بر حفظ وضع موجود پا می فشارند. به باور نگارندگان، اگر چه برای اين 
حوزه از سوی نهادهای دولتی يا شماری وزرای اراده گرا برنامه هايی در جهت تغيير 
تدوين می گردد، ولی منطق انتقال شناخت علمی و توليد علمی در آن در طول 

سال های بلند بی تغيير مانده است. 
الگوی سيستمی با تأکيد بر نقش عوامل بيرونی نظير وضعيت اقتصادی، فهم منطق 
سياست گذاری در خصوص دسته مهمی از سياست های عمومی را ممکن می سازد. 
سياست های اقتصادی ايران در زمينه آزادسازی تدريجی قيمت حامل های انرژی و 
کاالهای اساسی، از يک سو و رهاسازی نرخ ارز در ما ه های اخير را به خوبی می توان 

با امکانات اين الگو مورد مطالعه قرار داد. 
و اما مدل مرحله ای سياست های عمومی تقريباً برای تمام سياست های عمومی در 
ايران به گونه ايجابی و سلبی قابل بهره برداری است. سياست های کشور در زمينه های 
مهمی نظير سالمت، امنيت عمومی، مسکن و اشتغال و مبارزه با فساد را می توان 
با استفاده از اين الگو مورد مطالعه قرار داد. از سوی ديگر نبود امکان به کار گيری 
مدل مرحله ای ما را به پرسش در چگونگی شکل گيری سياست بر مبنايی ديگر فرا 
می خواند و در اينجاست که قابليت های مدل ديگری که نويسندگان به دليل اهميت 

آن، معرفی آن را در اين بخش مقاله قرار داده اند، آشکار می گردد. 
اين مدل، مدل سياستگذاری کشکولی يا سطل زباله1 است و با آن امکان تحليل 

شمار گسترده ای از سياست های عمومی در ايران فراهم  می گردد. 
چگونگی  خصوص  در  السن  و  مارچ  کوهن،  مطالعات  حاصل  که  مدل  اين 
سياستگذاری در برخی سازمان ها در اياالت متحده آمريکاست، به سرعت مورد توجه 
بسياری از تحليل گران قرار گرفت. آنها فضای سياستگذاری را فضايی نظير ظرف زباله 
يا کشکول ديده اند که ويژگی اساسی آن همگرايی و جفت شدِن تصادفی مشکالت 
 .)Cohen,March and Olsen,1972( است )عمومی با راه حل ها )يعنی سياست ها
آنها معتقدند هرگاه در يک نظام سياستگذاری، ترجيحات و اولويت ها مبهم و نامعين 
باشد و نتوان تصميم گيری را مبتنی بر طبقه بندی ترجيحات و سپس انتخاب از ميان 
آنها قرار داد و همچنين اگر ترجيحات متعدد بوده و به روشنی تعريف نشده باشند، 
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نظام سياستگذاری با خودانگيختگی و تصادف شکل پذير می گردد. همچنين در اين 
نظام، در خصوص مکانيزم ها ديد روشنی وجود ندارد و مشارکت در تصميم گيری 
گاه باز و گاه  بسته يا سيال است؛ مشارکت کنندگان در تصميم گيری به راحتی وارد 
سازمان شده و بر سلسله مراتب ترجيحات سياستگذاری تاثير می گذارند و به سرعت 

هم تغيير می يابند )وحيد، 1388(. 
اين که  به جای  اين است که تصميمات و سياست ها  اين مدل،  اساسی  فرض 
پيش بينی شده و برنامه ريزی شده و عقالنی باشند، حاصل تالقی تصادفی چهار موج 
هستند که در درون اين ظرف يا کشکول به اين طرف و آن طرف می روند. اين چهار 
موج يا جريان عبارتند از: موج مشکالت، موج راه حل ها، موج بازيگران متغير و موج 

 .)Cohen,March and Olsen,1972( فرصت های گذرا
بر اساس اين الگو، اين چهار جريان در ظرف زباله ای که نمونه تمام عيار يک 
محيط سياسی اجتماعی مبتنی بر بی نظمی  سازمان يافته  است ريخته می شوند و به 
تصادف با هم برخورد  می کنند. راه حل ها برای حل مشکالت نيست که ساخته و اتخاذ 
می شوند، بلکه راه حل ها ساخته شده و در دست گروه های مختلف آماده است و تنها 
دنبال مشکلی می گردند تا وجود خود را توجيه کنند و اگر چنين مشکلی به صورت 
تصادفی در محيط وجود داشته باشد فرصتی خواهد بود تا يک راه حل پيش ساخته به 
عنوان يک سياست از اين خم رنگرزی به بيرون آيد و به عنوان سياست غالب مطرح 
گردد. به همين دليل سياست های پايداری در چنين محيطی ايجاد نمی گردد. که اين 
عدم پايداری نه فقط به  دليل تغيير و تالطم محيط که  برخاسته از ضعف ساختاری 

خود سياست هم می باشد. 
در وضعيت بی نظمی سازمان يافته به جای ابزار، تکنولوژی و روش های مشخص 
دستيابی به اهداف، فرآيند ساده ای از آزمون و خطا را در سيستم شاهد هستيم. از اين 
رو، ويژگی اصلی چنين سيستمی تا حد زيادی معطوف به انطباق است تا برنامه ريزی 
راهبردی و به همين ترتيب ابزارهای دستيابی به اهداف هم به جای اينکه برنامه ريزی 
شده و تعيين شده باشند، ابداعی و اکتشافی هستند )Peters,2002(. مشارکت سيال 
هم به اين معنی است که تصميم گيران در هر انتخاب و تصميم گيری خاص به 
سرعت تغيير می يابند. از سوی ديگر گروه های ذی نفع بسياری فرصت دارند تا بر 
فرآيند تصميم گيری تأثير بگذارند. در اين حالت سياستی که اتخاذ می شود با ترکيب  
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 March(بازيگران و مشارکت کنندگان در تصميم در پيوند است نه با انتخابی عقالنی
and Olsen,1986(. مشارکت کنندگان در تصميم در اين وضعيت، بر مبنای زمان 
)ميزان پايداری( و تالش)ميزان فشار( متفاوت و مختلفند و به عالوه نفس مشارکت 

.)Peters,2002:11( به خودی خود مشکل ساز است
از  بر تحليل شمار گسترده ای  اين مقاله، مدل اخير، راه را  به زعم نويسندگان 
سياست های عمومی در ايران هموار می سازد. سياست های عمومی در ايران با قوه 
مجريه در پيوندی عميق هستند چه آن جا که قوه مجريه خود بنيان آن ها را می گذارد 

و چه آن جا که قوه مجريه در مقام مجری با آن ها مرتبط می گردد. 
نکته اساسی در خصوص قوه مجريه در ايران ويژگی کوتاه مدت بودن سياست های 
آن است. زمان سياست در ايران، آن گاه که با قوه مجريه مرتبط می گردد، زمانيست 
کوتاه. نگاهی به وضعيت قوه مجريه در بيست و چهار سال گذشته نشان می دهد 
که هر هشت سال قوه مجريه در مسيری متفاوت بوده است و در خصوص آينده 
نيز قاعدتاً وضع بر همين منوال خواهد بود. چنين وضعی، فضا را بر سياست گذاری 
خودانگيخته، ناپايدار و متکی بر ورود و خروج کنشگران گوناگون با منطق های 
متفاوت هموار می سازد و بر چنين فضايی با الگويی مبتنی بر آنارشی سازمان يافته 

می توان پرتو افکند. 
به عنوان مثال، سياست های دو و نيم دهه گذشته ايران در حوزه های کلی فرهنگ 
و اقتصاد و بخش های آموزش دانشگاهی، خصوصاً در زمينه جذب دانشگاهيان 
و محتوای رشته های علمی و انرژی، خصوصاً انرژی هسته ای، را تا حدود زيادی 

می توان با به کار گيری اين مدل مورد تحليل قرار داد.
در صورتی که در کشور گردشی به سوی زمان بلند سياست صورت پذيرد، که بحث 
آن را به نوشته  ديگری بايد سپرد، آن گاه عرصه بر غلبه اين مدل در سياست گذاری 
عمومی ايران محدود می گردد و جا برای سياست گذاری بر اساس الگوهای نوين 

عقالنی، سازمانی، نخبه گرا... و يا ترکيبی از آن ها، فراخ می گردد. 
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چکيده
در پاسخ به شرايط ناگوار تاريخي ناشي از استبداد سياسي در ايران، روشنفکران 
پهلوي دوم از گزاره هاي گفتمان رمانتيسم جديد براي مخالفت با وضعيت موجود 
سود جستند؛ اما از آنجا که رمانتيسم به انديشه انقالب هاي ذهني در برابر واقعيت 
جامعه اروپايي گرايش پيدا کرده بود، روشنفکران ايراني نيز مسيري از ذهني گرايي 
اجتماعي را پيمودند و براساس آن به مخالفت با مدرنيته و دستاورد هايش پرداختند. 
اين مقاله با بازخواني ريشه هاي برخي از اصول رمانتيسم در آثار بعضي از روشنفکران 
ايراني اين ايده را تقويت کرده است که مخالفت با مدرنيته و کارگزار آن در ايران تا 
حدود زيادي متأثر از امواج چپ جديد بوده و فراخوان دعوت به خويشتن، مخالفت 
با از خودبيگانگي مدرن و ضديت با عقالنيت؛ ملهم از گزاره هاي اصلي گفتمان 
رمانتيسم در غرب است. در اصل روشنفکران اين دوره از چشم رمانتيست هاي 
غرب به موضوع از خودبيگانگي و بازگشت به خويشتن نگريسته اند. در نهايت پاسخ 
روشنفکران ايرانی به ستيز بين رمانتيسم و مدرنيته جانبداری واحساس نوستالژيک 

نسبت به سنت و تمدن ايرانی- اسالمی بوده است.
واژگان کليدی: رمانتيسم، اليناسيون، نوستالژی، روشنفکری، شريعتي، بازرگان، 

براهنی و فرديد .

دکتر سيد حسين اطهري *
محمدخطيبی قوژدی **



مقدمه
روشنفکري در ايران با گرايش به غرب و مدرنيته زاده شد، با اين وجود پاسخ هايي 
که روشنفکران ايراني به مسئله غرب داده اند در دوره هاي مختلف تاريخي متفاوت 
و گاهی اوقات متضاد بوده است. از همين رو پاسخي که روشنفکران دوره پهلوي 
دوم به مواجهه با غرب داده اند به کلي متفاوت از پيشينيانشان بوده است. در حالي 
که داّل متعالي روشنفکران اوليه را قانون شکل می داد، روشنفکران نسل بعدي در 
دوره رضا شاه آن را به امنيت تغيير دادند و با ظهور نشانه هاي دنياي مدرن در ايران 
در دوره پهلوي دوم، غرب به مثابه داّل متعالي روشنفکران ايراني درآمد. در دوره 
جديد مفاهيمي همچون اسالم، توده ای شدن، رمان و شعر درگفتمان اصلي نشست 

و با مخالفت با رژيم پهلوی و جهان غرب عجين شد.
اين فراگشت تاريخي و معرفت شناختي، موضوع اساسي ديگري را پيش مي کشد. 
به نظرمي رسد درتمام دوره هاي تاريخي بعد ازمشروطه، فضاي روشنفکري درايران به 
شدت متأثراز دايره فراخ تري به نام غرب بوده است. اين مسئله سبب شده تا هرگونه 
مطالعه درباره فضاي فکري در ايران بدون توجه به تغييرات فکري در غرب ميسر 
نباشد. به عنوان مثال وقتي روشنفکران ايراني تالش کردند تا درکي از خويشتن پديد 
آورند، دقيقاً زماني بود که متفکران چپ در غرب انديشه بازگشت به خويشتن را 
توسعه داده بودند. بنابراين درک ايرانيان از خود در دوره پهلوي دوم به شدت متأثر 

از تحوالت فکري غرب بوده است.   
بر همين اساس بخشي از پاسخ روشنفکران ايراني به مسئله مدرنيته و دولت 
کارگزار آن در ايران، متأثر از انديشه رومانتيسم بازگشته اي است که اگر چه نقطه آغاز 
در قرن هجدهم در آلمان است اما در قرن بيستم از طريق بازخواني هگل در انديشه 
چپ جديد سربرآورده است. با فرض اين که مدارهاي روشنفکري در ايران متأثر از 
مدار هاي اصلي روشنفکري در غرب است اين پژوهش نقطه عزيمت خود را بر اين 
سؤال قرار داه است که روشنفکران پهلوي متأثر از منظرکدام زيست جهان به رمانتيسم 
اقبال نشان دادند و چگونه می توان تأثير اين چپ گرايی رمانتيست را بر روشنفکران 

دوره ی پهلوی دوم نشان داد؟ 
توجه  با  اين دوره،  دارد که »روشنفکران  اين فرضيه وجود  به سؤال  پاسخ  در 
به عواملی چون زمينه های سياسی- اجتماعی از قبيل همساني استبداد وکارگزاري 
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مدرنيته در دوره پهلوی دوم، ناکامی پروژه ی ايرانشهری و پديدآمدن احساس حقارت 
مّلی نسبت به دولت های مدرن غربی، به روحيات رمانتيستی اقبال نشان مي دهند و 
با تأثيرپذيری وکسب مفاهيم اساسي گفتمان خود از انديشه های چپ جديد که 
رگه هايی از مکتب رمانتيسم در خود دارند، به شرح و توضيح تفکرات ذهنی شده ی 
خود در جامعه می پردازند. تفکراتی که با توجه به رمانتيسم گونگی خود، به تضاد و 

مخالفت با مدرنيته و در نهايت مخالفت با غرب منجر می شود.
بر اين اساس در پژوهش حاضر ابتدا رمانتيسم اوليه و اصول آن معرفی و سپس 
گذار آن به انديشه های چپ جديد قرن بيستم بازنمايی شده و با معرفی سه مشکله ی 
اليناسيون، از خودبيگانگی و بيگانگی با عقل روشنگری ونفی مدرنيته ی ناشی از آن، 
برخي از مهمترين مفاهيم رمانتيسم در آثار روشنفکران اين دوره با تأکيد بر آرای 

شريعتي، فرديد، بازرگان و براهنی بررسي خواهد شد.
تشريح نظريه رمانتيسم

در تاريخ انديشه ها، عقايد و مکاتب فکری اروپا، هنگامی که بخصوص صحبت از 
ادبيات و هنر، و به تبع احساسات ناب انسانی می شود، ناخودآگاه واژه ی “رمانتيسم”  
در ذهن تداعی می شود. »اصطالح “رمانتيسم” در نيمه ی دوم قرن هفدهم در انگلستان 
و فرانسه به وجود آمد و بعد اصطالحی شد برای هر چيز جالب و بديع که يا گويای 
صفا و سادگی روستايی بود يا بر عکس به طبيعتی وحشی و بی نظم اشاره داشت.« 

)لوکاچ و ديگران،1386: 19(
آن چه که اکنون رمانتيسم ناميده می شود »در تئوری زيبايی شناسانه ی ابراز شده در 
نيمه ی قرن هجدهم ريشه دارد. چيزی که تا حدی، عکس العملی است عليه خردگرايی 
و کالسيسم، يا نوکالسيسم، آن چه که روشنگری از عصر خرد قرن هفدهم به ارث 
برده است. )Cranston,1993:19-30( در واقع »رمانتيسم به عنوان عکس العملی 
واپس گرايانه به جريان مدرن سازی محسوب شده و در مقام ضد خردگرايی به شمار 

 )Brunkhorst,1989:831-839( .آمده است
به اين ترتيب، با پديد آمدن رمانتيسم در انديشه ی اروپايی، قرن نوزدهم اغلب 
»عصر رمانتيسم« ناميده شده و اين مفهوم بيانگر جنبشی عليه سنت جاری و اقتدار 
و جستجويی برای آزادی در زندگی شخصی، سياسی و هنری شده است. به همين 

.)Romanticism (و رمانتيسيسم به انگليسی )Romantisme (1. رمانتيسم به فرانسوی
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فرهنگ  خردگرايی  عليه  که  گرفتند  قرار  افرادی  زمره ی  در  رمانتيست ها  جهت 
روشنگری و غير انسانی بودن نظام صنعتی در حال رشد واکنش نشان داده اند. به 
هر صورت »شروع واقعی رمانتيسم را می توان در نيمه ی دوم قرن هجدهم نشان داد 
که هم واکنشی بر ضد روشنگری بود و هم به شيوه ای پيچيده با آن در آميخته بود.« 

)لوکاچ و ديگران،1386: 129(
اما آن چه که در رابطه با رمانتيسم به عنوان نوعی انديشگی با اصول و قواعدی 
خاص می توان گفت اين است که گرچه رمانتيسم در عرصه ی ادبيات در فرانسه 
در پايان قرن هفدهم نمود يافت و در انگلستان نيز در رمان شناخته شد، در آلمان 
پايان قرن هجدهم بود که به عنوان مجموعه ی روشنی از عقايد به عنوان نقدی 
ظاهر  است،  روشنگری  انديشه ی  از  ای  جنبه  که  نئوکالسيک  زيبايی شناسی  بر 
ظهور  هجدهم،  قرن  پايان  »در  گفت  بايد  واقع  در   )Mclean,1377:436(.شد
قدرتمند خالقيت بديع فکری در مناطق آلمانی زبان اروپا بود که به عصر رمانتيسم 

)Pribic,2008: 1-7( »در تمدن غربی رهنمون شد
پيشروان رمانتيسم در آلمان، تحت نام مکتب رمانتيسم آلمانی شناخته می شوند. 
افرادی چون فريدريش شلگل، آگوست ويلهلم شلگل، تييک، نواليس و شاليرماخر، 
که با وجود آراء حتی متفاوت با يکديگر، تحت نام مکتب رمانتيسم قرار می گيرند. 
از فريدريش شلگل به عنوان طراح تئوری رمانتيسم ياد می شود.  در ميان اين ها 
)Warner,1910:55-56( اين رمانتيست های آلمانی »به دو نسل جداگانه تقسيم 
می شوند که به نام »رمانتيست های اّوليه« و »رمانتيست های بزرگ« شناخته می شوند 
که دسته ی اخير را گاه »رمانتيست های جوان« هم ناميده اند.« رمانتيست های اّوليه 
آلمان نخستين گروه رمانتيست اروپايی به شمار می روند که از سال 1797 تا سال های 
آغازين قرن نوزدهم، در شهر دانشگاهی ينا فعال بودند. گروهی که هسته ی اصلی 
آن ها را برادران شلگل تشکيل می دادند. )فورست،1385: 67-66( اينان نخستين گروه های 
انديشمندانی بودند که به صورت جدی مدل فلسفی شکل گرفته بر علوم رياضی يا طبيعی، 

)Millan-Zaibert,2007 (.مربوط به عصرروشنگری را به چالش کشيدند
پديدآمدن رمانتيست های آلمانی به شرايط زمانی و تحوالت سياسی و اجتماعی 
است  کشوری  هجدهم،  و  هفدهم  قرن  آلمان  گردد؛  می  باز  هفدهم  قرن  آلمان 
عقب افتاده نسبت به کشورهايی چون انگلستان و فرانسه، کشوری که دولت مرکزی 
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در آن محقق نشده و ازسويی تحقير شده ی جنگ سی ساله با فرانسه است. بر چنين 
زمينه ای جنبش زهدورزی، که در واقع ريشه ی رمانتيسم بود، در آلمان ريشه می دواند. 
زهدورزی شاخه ای از آئين لوتری بود و درونمايه ی آن مطالعه ی دقيق کتاب مقدس 
و احترام نهادن به روابط شخصی انسان با خدا که بر حيات معنوی تأکيد می نمود و 
اهميت بسيار برای رابطه ی جان دردمند آدمی با آفريدگارش قائل بود. اين ها توانستند 
آرامش و رستگاری را به خيل عظيمی از آدميان اهداءکنند که از حيث اجتماعی مقهور 
و در هم شکسته بودند و در عرصه ی سياسی درمانده و ناتوان. بر اين اساس نوعی 

عقب نشستن به ژرفای درون روی داد. )برلين،1388: 68-72(
در اين وضعيت »آلمان برای رسيدن به پيشرفت يک راه بيشتر نداشت: راه درونی، 
راه انقالب معنوی؛ چرا که هيچ کس نمی توانست به طور جدی به انقالبی واقعی 
بينديشد.« و »از آن جا که پيشرفت عينی و بيرونی تصور ناپذير بود، همه ی نيروها 
متوجه زندگی درونی شد و »ديار شاعران و متفکران« از لحاظ عمق و ظرافت و قدرت 
حيات درونی اش، همه ی سرزمين های ديگر را به سرعت پشت سر گذاشت.«)لوکاچ 
و ديگران،1386: 2( و »حاصل اين تغيير، نگرشی يکسره متفاوت به زندگی و کنش 

انسانی بوده است.« )برلين،1388: 38(
نتيجه اين امر چرخشی سريع به سوی احساسات، توجهی ناگهانی به هر چيز 
بدوی و پرت افتاده در زمان و مکان و اشتياقی ناگهانی برای نامتناهی بوده است. 
بايد توجه داشت که »کل اين وضعيت پيامد غرور مّلی زخم خورده و حس هولناک 
حقارت مّلی بود که ريشه ی جنبش رمانتيست در ميان آلمانی هاست. به اين ترتيب در 
آلمان جهان بينی خاصی پديد می آيد که در چهارچوب آن، وضعيت ذهنی و انگيزه ها، 
اهميتی بيشتر از پيامد می يابد و نيّت اهميتش بيشتر از نتيجه است.« )همان، 1388: 

38-30 و 74(
مقاله، قصه های کوتاه -  نمايش نامه،  ادبيات - رمان، شعر،  از  آلمانی  رمانتيسم 
برای بيان جهان درونی احساسات انسانی و برای ارائه ی اعتراض های نيرومند عليه 
فلسفه هايی که آن ها را ناديده می گرفتند سود جسته )الوين،1387: 265( و به تمامی 
قلمروی زندگی گسترش يافته و غايت رمانتيست ها جهانی شد که در آن مردمان 

بتوانند به معنای واقعی کلمه زندگی کنند. )لوکاچ و ديگران،1386: 9(
رمانتيست ها برخالف ترجمان روشنگری از طبيعت به مثابه ی روح و جسم خارجی، 
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می خواهند نوعی معنويت بدان بازگردانند. تا بدين شيوه قادر به بازيابی احساس 
تماميت و وحدت با جهانی معنوی باشند. اما همزمان، با روشنگری در عقايدشان در 
باب خودمختاری کامل شخص، توانايی نامحدود فاعل در ابراز قدرت های درونيش 
در مقابل موانع بيرونی، يکسان بودند. )Mah,1986:489-507( اين ها بر خالف 
متفکران فرانسوی، از اقشار بسيار متفاوت اجتماعی برخاسته بودند و بر خالف سنت 

رايج غرب، نه بر»بودن«، که بر»شدن« تأکيد می کردند. )برلين، 1388: 74 و 193( 
بازخوانی و بازآفرينی رمانتيسم در چپ جديد

بارزترين رگه های اثرگذاری رمانتيسم را می توان در خطی مشاهده کرد که از هگل 
آغاز می شود و با گذر از مارکس و مارکسيسم، بخصوص مارکسيسم فلسفی، در 
اگزيستانسياليسم1 سارتر نمودار می شود؛ مسيری که از کانال مفهوم »ازخودبيگانگی«2 
جريان می يابد. هگل به عنوان فيلسوفی آلمانی، متأثر از رمانتيسم آلمانی است. وی 
بسان رمانتيست ها بر کامل بودن علوم به عنوان عرصه های کامل واقعيت، اعتقادی 

نداشته و آن ها را به عنوان جزئی از واقعيت به شمار می آورد. )الوين،1387: 263-274(
هگل با قائل شدن به مفاهيمی چون روح، به شرح و بسط نظريه ی ديالکتيکی خود 
می پردازد. )ر.ک هگل،1382: 597-389( او در توضيح نظريات خود به طرح و 
شرح مفهوم »ازخودبيگانگی« می پردازد. مفهومی که گرچه نخستين بار در نوشته های 
فريدريش شيلر به کار رفته بود، اّما اين هگل بود که درکتاب »پديدارشناسی روح« 
نخستين برداشت جامع و اصولی از آن را عرضه داشت و زمينه را برای مارکس و 

)Pribic,2008:1-7( .اگزيستانسياليسم قرن بيستم مهيا نمود
مفهوم ازخودبيگانگی در شرح هگل از سير تکاملی روح و به دنبال آن در مراحل 
خودتکاملی انسان، مرکزيت می يابد. روح برای هگل تاريخی و اجتماعی است و 
از طريق پروسه ای از چندپارگی شخصيت، از خودبيگانگی و غلبه ی بر آن، تکامل 
می يابد. در نظر او فاعليت، فرديت وجودی و آزادی از طريق پروسه ای ايجاد می شود 
که خود از خود بيگانه شده، به شناختی از خويش در ازخودبيگانگی می رسد. 
)Sayers,2011:4( بر اين اساس مفهومِ شدن به جای تأکيد بر مفهومِ بودن در 
انديشه ی هگل اساس است، مفهومی که از مفاهيم بنيادی اوست و در تحليلش از تاريخ، 
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  Existentialism .1
2. ازخودبيگانگی يا اليناسيون ) Alienation(  واژه ای است که در لغت به معنای از دست دادن، يا قطع ارتباط با چيزی است. اين واژه 

به طورخاص در دست  نوشته های اقتصادی-فلسفی 1844 مارکس بيان شد و از اين طريق شهرت يافت.



سياست، فرهنگ، هنر، دين و خود تاريخ فلسفه ی او ديده می شود. )راوچ،1382 
:78( بدين سان با طرح و پرورانيدن مفهوم ازخودبيگانگی، هگل ازخودبيگانگی را 
»ناتوانی فرد در همسانی با اراده ی اکثريت جامعه« می داند. وضعی که فرد با اخالق 
و نهادهای عمومی جامعه همسان نيست و منجر به تبديل وحدت اندام وار جامعه به 

ذرات پراکنده می شود. )الوين،1387: 324(
به اين ترتيب با پرورش و بسط مفهوم »ازخودبيگانگی« در طی زمان، سرتاسر 
جهان غرب اين نظريه را از هگل و مارکس گرفته و زير عنوان ازخودبيگانگی 
بيستم سارتر مضمون و پديده ی  به رسميت شناختند، به صورتی که در سده ی 
ازخودبيگانگی را در همه جای جهان، در فرهنگ معاصر جای می اندازد. )همان:323( 
در اين ميان »مارکسيست های فلسفی قرن بيستم به سياق تعبير مارکس از فلسفه ی 
هگل، انديشه های مارکس را به شيوه ای هگلی تعبير کردند و با نفی مارکسيسم 
ارتدکس مبادی مارکسيسم فلسفی غرب را به وجود آوردند.« )بشيريه،1389: 125(

پس از شکست جنبش های انقالبی در دوران پس از جنگ جهانی اّول در اروپا، 
به  و  قرن  سياسی  فلسفه های  ديگر  با  رقابت  منظور  به  فلسفی  مارکسيست های 
ويژه جهت جلب عالقه ی روشنفکرانی که از مارکسيسم روسی و برداشت صرفًا 
ماترياليستی بيزاری می جستند، جهت نماياندن مبادی فلسفی مارکسيسم، در مخالفت 
با مظاهر جامعه ی صنعتی و علمی مدرن وجوه مختلف جامعه ی صنعتی جديد و 
شيوه های همسان سازی فرهنگی و اجتماعی آن را به باد انتقاد گرفتند و کوشيدند 
از طريق به کارگيری مقوالت هگلی نظريه ی انتقادی و انقالبی مارکس را احياکنند. 

)همان:125-131(
بدين ترتيب مفهوم ازخودبيگانگی نيز دوباره نزد اينان از ناهماهنگی ميان نيروها و 
روابط توليد مارکس بازگشته و سمت و سويی هگلی می يابد. به صورتی که شخصی 
چون لوکاچ مفهوم بيگانگی را به معنای هگلی عينيت يافتگی می گيرد. به اين ترتيب 
هگل گرايانی چون لوکاچ، به نام مارکسيسم به جامعه ی مدرن و مظاهر آن تاختند و 
آن را مظهر شیء گونگی، عينيت يافتگی، ازخودبيگانگی و عقالنيت ابزاری دانستند. 

)همان:148-150(
پس از جنگ جهانی دوم نيز سرخوردگی نسل جوان از ميراث گذشته و ظهور موج 
جديدی از نارضايی روشنفکری زمينه ی آميزش مارکسيسم با برخی فلسفه های ديگر 
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نظير اگزيستانسياليسم را آماده می کند. )همان: 239( »اگزيستانسياليسم در شورش 
عليه ساختارهای سياسی و فکری موجود، ]که در حال از دست دادن مشروعيت خود 
با توجه به وقوع جنگ های جهانی و بی ثباتی نظام های سياسی و بحران های اقتصادی 
نظير دهه های بيست و سی بودند[ مسيری را که رمانتيسم آلمانی سده ی نوزدهم بيش 
از يکصدسال پيش در تمرکز فلسفه بر روح انسانی، فاعل آگاه چونان يگانه مرجع 

مشروع طی کرده بود، پيش گرفت.« )الوين،1387: 416(
در نتيجه اگزيستانسياليست ها نيز مفهوم »ازخودبيگانگی« را که هگل پرورانده بود، 
اخذ می کنند و به شيوه هايی متفاوت بدان می پردازند. )Sayers,2011:5(. در پاسخ 
به سؤال کليدي مارکسيستي که چرا انقالب هاي اجتماعي آنطور که مارکس پيش بيني 
کرده بود رخ نداد اگزيستانسياليست هاي چپ به ايده انقالب در اذهان روي آوردند 
و با تفسيري روانشناختي از انسان تالش کردند ازخودبيگانگي بشر جديد را در پرتو 
ناتواني واقعي از تغيير شرايط واقعي تبيين کنند. از همين رو جنبشي که با رومانتيسم 
چپ شناخته مي شد به جاي تأکيد بر واقعيات اجتماعي به عرصه ذهن روي آورده 
و آثار فرهنگي و هنري منزلگاه انقالب هاي فکري مد نظر آنان شد. درک نااميدانه از 
آينده مدرنيته، تنهايي و سرگشتگي بشر و ناتواني خرد بشري از حل مسائل بزرگ 

انساني از جمله مهمترين دلمشغولي هاي اگزيستانساليست ها شد.  
تعريف مفاهيم

الف( عقل روشنگری 
 همانطور که گفته شد رمانتيسم ريشه در مخالفت با روشنگری دارد، مخالفتی که 
بايد آن را چنين بيان نمود که »بنيان جهان بينی رمانتيست خصومت با واقعيت حال 
حاضر است« و »از عصيان بر ضد حال حاضر تاريخی و انضمامی سرچشمه گرفته 
است.« در واقع »آن چه رد می شود حال حاضر به شکل مجرد نيست بلکه حال حاضر 
خاص سرمايه داری است، سرمايه داری که با توجه به مهمترين خصوصياتش مورد 

توجه رمانتيسم است.« )لوکاچ و ديگران،1386: 130-131(
مخالفت با عقل ابزاری از ويژگی های بارز انديشه رمانتيسم است که بر ضد 
داعيه عقل روشنگری شکل گرفته است. همچنين بايد گفت »تمامی جريان های 
متفاوت ضد سرمايه داری رمانتيسم به نحوی از انحاء نشان عصيانی هستند بر ضد 
آن خصائص سرمايه داری که طبقات اجتماعی جملگی آثار منفی آن را به تمامی 
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احساس می کنند و نکبت آن در همه جای جامعه ی سرمايه داری احساس می شود. 
آن چه اهميت دارد فتور و ضعف مطلقی است که گريبان همه را در جامعه ی مبتنی 
 .)Reification(بر ارزش مبادله و پول و بازار گرفته است يعنی پديده ی شئ واره گی
به موازات شئ واره گی عام، گسستگی اجتماعی و انزوای افراطی فرد در جامعه نيز 

پيش می رود.« )همان: 131(
ب( اليناسيون

است.  ازخودبيگانگی  مفهوم  آلمانی،  رمانتيسم  جالب  خصوصيات  از  يکی   
مفهوم  که  بودند  نويسندگانی  و  شاعران  گروه  نخستين  آلمانی  رمانتيست های 
ازخودبيگانگی را بر اساس اصول منظمی به کار بردند. آن ها به نوعی پاره پاره شدن 
جامعه پی بردند و از خودبيگانگی را در اين وضعيت، بر خالف نظم يا وحدت 
جامعه دانستند که ريشه های درونی و بيرونی داشته و به شيوه های گوناگون بروز 
می کند. در واقع از خودبيگانگی از آگاهی انسان از متفاوت بودن پديدار گرديده و 
به نوعی جدايی آگاهانه از شخص يا شئ با کسانی يا چيزهايی که شخص بايد با 
آن ها يکسان باشد، منجر می شود. )Pribic,2008:1-7( بايد گفت »مشخصه ی بينش 
رمانتيست اين باور درد آلود است که واقعيت حاضر فاقد برخی ارزش های اساسی 
انسانی است، ارزش هايی که “بيگانه” شده اند.« و در نظر رمانتيست ها چنين است که 
آدميان تحت تأثير بيگانگی شديد، دچار نوعی احساس تبعيد می شوند. )لوکاچ و 

ديگران،1386: 131(
ج( نوستالژی

 سومين ويژگی رمانتيسم را در نوستالژی زدگی فرد يا جامعه می توان مشاهده نمود. 
)nostos(  واژه اي فرانسوی است برگرفته از دو سازة يونانی  )nostaligia(نوستالژی

به معني بازگشت و )algos( به معنی درد و رنج  يوناني.اين واژه در فرهنگها اينگونه 
معني و تعريف شده است: اندوهگيني و گرفتگي روحي به علت دوري از سرزمين 
مادري و درد وطن. حزني که به واسطة ميل به ديدار ديار خود ايجاد شود، حسرت 
گذشته، ميل به بازگشت به خانه و کاشانه و احساس غربت. آرزوي چيزي که کسي 
از گذشته به ياد داشته است. دلتنگي به سبب دوري از وطن يا دلتنگي حاصل از 
يادآوري گذشته هاي درخشان و شيرين. در زبان فارسي اين واژه را غالباً به غم 

غربت و احساس غربت)Homesickness( و حسرت گذشته ترجمه کرده اند.
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هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع کند و با مرور آن دچار نوعی حالت 
غم و اندوه، توأم با نوعی حالت لذت سکرآور شود، دچار نوستالژی شده است. 
)شريفيان و تيموری، 1385: 62-33( اين حالت درپی ازخودبيگانگی پديدار می شود 
که در اثر آن احساس تبعيد به آدميان دست می دهد. در نتيجه ی ازخودبيگانگی 
احساس بی خانمانی و انزوا به احساس اصلی تبديل می شود و فرد خود را گسسته از 
گذشته می يابد. گذشته ای که مشخصات تعيين کننده ی آن تفاوت با حال حاضر است. 
گذشته ای که در آن هنوز بيگانگی های حال حاضر به وجود نيامده بودند. به اين ترتيب 
شرايطی پديد می آيد که »روح رمانتيسم در آرزوی بازگشت به خانه می سوزد« و 
همين نوستالژيا برای آن چه از کف رفته است جوهر بينش ضد سرمايه داری رمانتيسم 
را تشکيل می دهد.)همان:132-131( همانطور که سه ير و لووی بيان می کنند:» بينش 
رمانتيسم برهه ای از گذشته ی واقعی که در آن نشانه های مضر مدرنيته هنوز وجود 
ندارند و ارزش های انسانی که توسط مدرنيته کم رنگ شده اند ولی هنوز مؤثرند را 
انتخاب می کند؛ برهه ای که مبدل به يوتوپيا شده به عنوان تجسم آرزوهای رمانتيسم 

)Lowy & Sayre,2001:22( ».شکل می يابد
به اين ترتيب شاهد نگاهی سه گانه در نگرش نوستالژيک رمانتيست ها می شويم؛ 
زمان حالی که در هجمه ی مدرنيته تهی از ارزش های انسانی شده، زمان گذشته ای 
را برمی انگيزد که با انتخاب دقايقی از آن اعتقاد بر ارزشمند بودن آن وجود دارد 
و منجربه نگاه به آينده ای می شود که بايد براساس آن گذشته، تأسيس و برقرار 
شود. منظومه ای سه گانه که فرد رمانتيست درمرکز آن با ازخودبيگانگی، شئ واره گی 

وحسرت گذشته، دست و پنجه نرم می کند.
رديابي گزاره هاي گفتمان رمانتيسم در آثار برخي از روشنفکران ايراني

روشنفکران دوره ی پهلوی دوم در عرصه ی کشاکش نظريات وآرای متعدد، نظير 
در  در جامعه ی  گرايی؛  واسالم  ليبراليسم غربی  مارکسيستی،  انقالبی  انديشه های 
حال گذار به مدرنيته و مدرنيزاسيون، تحت تأثير مکتب رمانتيسم قرار می گيرند که 
برای بيان اين حاالت از انديشه های چپ نو نظير آن چه مارکسيست های فلسفی و 

اگزيستانسياليسم بخصوص ژان پل سارتر بيان نموده اند، مدد می جويند.
در اقبال روشنفکران ايراني به رمانتيسم عوامل متعددي دخيل بوده اند. از يک 
سو شرايط داخلی جامعه ی ايران در دوره ی پهلوی دوم به تدريج عواملی را بوجود 
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آورد که روشنفکران ايراني را همچون چپ هاي جديد در غرب، به سوی رمانتيسم 
سوق داد. به عبارت ديگر با درک ناتواني در تغيير شرايط واقعي جامعه، روشنفکران 
ايراني نيز به تدريج به تغيير در عرصه ذهن و خصوصا انديشه هاي رمانتيسم گرايش 
پيداکردند. از سوي ديگر گسترش فضاي استبداد به ويژه بعد از کودتاي بيست و 
هشت مرداد بيش از پيش روشنفکران ايراني را با معضل تغيير در جهان واقعي روبه 
رو ساخت که موجب شد بخش عمده اي از تفکر در ايران به عرضه ذهن کشانده 
شود. در اين ميان تالش هاي شکست خورده روشنفکران نسل دوم مشروطه در پر 
کردن شکاف هاي تاريخي ميان انديشه ايرانشهري و دنياي جديد، نسل جديد را 
به مخالفت با مهندسي تدريجي در ايران کشاند. در اين ميان شکست نهضت مّلی 
موجب شد تا عقل روشنگري و مدرنيته به مثابه پديده اي غربي در فضايي از احساس 

حقارت در برابر کشورهاي غربي سربرآورد. 
در اتمسفر بين المللي نيز روشنفکران دوره ی دوم پهلوی در عصری پا به عرصه 
می نهند که انديشه های چپ همزمان با نقد سرمايه داری به بازخوانی انديشه های 
مارکسيستی می پردازند. بدين ترتيب با ناکامی جنبش های هوادار انقالبات اجتماعی، 
شرايطی  چنين  در  می گردند.  برخوردار  ويژه ای  جايگاه  از  ذهنی  انقالبات  بحث 
رمانتيست های ايرانی، سرخورده از مدرنيته و مدرنيزاسيون، شرايط روحی ايجادشده 
در خود را هماهنگ با نظرياتی می يابند که ضمن تأثيرپذيری از رمانتيسم آلمانی، با 

تکيه بر انقالبات ذهنی در طيف چپ تفکر سياسی قرار می گيرند. 
برطبق آن چه از رمانتيسم و ويژگی های آن گفته شد، نشانه های رمانتيسم روشنفکران 
دوره ی پهلوی دوم را با توجه به سه ويژگی، که در آرای آنها ديده می شود و حاکی 

از بروز نوعی رمانتيسم خاص ايرانی است، می توان مشاهده کرد:
الف( نگاه به غرب به عنوان »ديگرِی« از خودبيگانه کننده

اين دوره در حالی که خود مبتالی ازخودبيگانگی هستند، جامعه  روشنفکران 
را دربند ازخودبيگانگی معرفی می نمايند. آنها در حالی که سرخورده از مدرنيته، 
زبان به نقد و ذّم آن گشوده اند، چارچوب نظری خود را از انديشه های غرب اخذ 
می کنندو با اخذ مفهوم »ازخودبيگانگی«؛ جامعه ی ايرانی و جامعه ی اسالم را در بند 
ازخودبيگانگی ناشی از مدرنيته می دانند. اينها از خود بيگانگی خود را  ناشی از مدرنيته 
و ماشينيسم تعريف می کنند، آن نوع ازخودبيگانگی که بيش از آن که ازخودبيگانگی 
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»هگلی« يا »مارکسی« باشد، ازخودبيگانگِی »سارتری« است؛ يعنی ازخودبيگانگی در 
برابر »ديگری«! اين روشنفکران به خود از نگاهِ شناساگرِ»ديگرِی« غربی می نگرند و 
امکاناتشان را بدين گونه دورگشته از خود می بينند و اين سبب احساس ازخودبيگانگی 

آن ها می شود.
علی شريعتی بهترين نمونه ی رمانتيست ايرانی در بين روشنفکران اين دوره است. 
او در آثار متعددش منظومه ای فکری را رواج می دهد که عناصر آن ازخودبيگانگی، 
اسالم خواهی و مخالفت با غرب و مدرنيته است. دکتر شريعتی روشنفکری است 
که مانند بسياری ازروشنفکران ايرانی، در غرب تحصيل نموده و با مبانی فکری آن 
آشناست. به همين جهت با آشنايی کامل با غرب و دست آوردهای آن، اين توانايی 
را می يابد که از نگاهِ »ديگرِی« غرب به جامعه ی خود بنگرد. اين گونه است که با 
نگريستن از اين دريچه در عين اين که خود ازخودبيگانه می شود، جامعه ی خود را 
نيز در برابر با مدرنيته، گرفتار ازخودبيگانگی می يابد و به تبع آن با پديد آمدن حس 
نوستالژی زدگی در خود به کاوش در تاريخ و جستجوی فرهنگ خودی می پردازد 
و عامل اين ازخودبيگانگی و گسست فرهنگی را ماشينيسم ناشی از مدرنيته معرفی 

می نمايد.
به باور شريعتی جامعه ی ايران و شرق دچار ازخودبيگانگی در برابر غرب شده و 
وی اين ازخودبيگانگی را با مسخ شدن همراه  دانسته و »ازخودبيگانگی« را مترادف 
جن زدگی و به تبع آن جنون و ديوانگی معنی می کند )شريعتی،1361: 189-190( 
که ناشی »از حلول يک طرز تفکر، يک فرهنگ، يک بينش و يا يک ذوق خاص« 
که مربوط به جامعه ای خاص است، در جامعه ای ديگر می باشد. حلول و رسوخی 
که تحميل يا تزريق می شود و نتيجه ی آن »مسخ شدن« افراد است، افرادی که با 
وجودِ داشتن تاريخ خاص، مذهب خاص، خصوصيات خاص و روابط اجتماعی و 
اقتصادی خاص، طرز تفکرشان مال جامعه ی خودشان نيست و در اثر تماس يا تبليغ، 
از يک جامعه ی ديگر گرفته شده است. و نتيجه ی اين، الينه شدن يا ازخودبيگانه شدن 
افراد آن جامعه است. )شريعتی،1376: 369-368( اين ازخودبيگانگی که شريعتی 
بيان می کند، نه آن ازخودبيگانگی مسّلم غربی،که نوعی بازتعريف ازخودبيگانگی 
ايرانی يا اسالمی است. گرچه ازخودبيگانگی/ الينه شدن شريعتی نيز در مقابل با 
مدرنيته تعريف می شود، اّما بر خالف تعريف ازخودبيگانگی در غرب که در درون 
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انديشه ی غربی بيان می شود، ازخودبيگانگی شريعتی در مقابل و بيرون از انديشه ی 
غرب تعريف می شود.

وی در تعريف ازخودبيگانگی می گويد: »اليناسيون حالتی است که در آن شخصيت 
واقعی انسان زائل می گردد شخصيت بيگانه ای )انسان يا شئ( در آن حلول می کند 
و انسان غير را خود احساس می کند.« و اين اليناسيون را دارای انواع می داند، اّما آن 
نوع اليناسيونی را که در نظرش ما درگير آن هستيم و از همه ی انواع نيز خشن تر و 
خطرناک تر است، »اليناسيون فرهنگی« می نامد. يعنی ازخودبيگانگی از آن فرهنگی 
ادبی، مذهبی واحساسی ماست  تاريخی،  معنوی، هنری،  تجليات  که مجموعه ی 
که درطول تاريخ ما فراهم آمده وشکل مشخصی گرفته است. ازخودبيگانگی از 
تجليات، دردها، نيازها، کيفيت جنس روح و فطرت، خصوصيات اجتماعی و زيست 
مادی و روابط اجتماعی و ساختمان اقتصادی که قوم ما را توجيه می نموده است. 
)شريعتی،1361: 201-200( او در مقابل آن چه اليناسيون به معنی ترسو و طماعی که 
هيچ وقت خود نيست و ديگری شده و از انسانيت تهی گشته است، »توحيد« را علم 
می کند و آن را يگانه عاملی می داند که جلوی عوامل الينه شدن از قبيل قدرت زدگی و 

پول زدگی و شهرت زدگی را می گيرد. )شريعتی، 1383: 83-88(
روشنفکر ديگر جالل آل احمد است. روشنفکری که گزنده ترين زبان را در بيان 
از غرب و مدرنيته به کار می بندد. در آثار او ازخودبيگانگی اخذ شده از انديشه های 
چپ را تحت عنوان »غرب زدگی« شاهد هستيم؛ آن چه وی ازآن همانند بيماری 
مهلک وبا ياد می کند و معتقد است: »ما نتوانسته ايم شخصيت اصيل فرهنگی خودمان 
را در قبال ماشين و در قبال هجوم جبری اش حفظ کنيم.« )آل احمد،1341: 8-5( به 
بيان آل احمد در لوای پرچم غرب زدگی »ما شبيه به قومی ازخودبيگانه ايم. در لباس 
و خانه يمان- در خوراک مان و در ادب مان- در مطبوعاتمان و خطرناک تر از همه در 
فرهنگ مان: فرنگی مآبی می پروريم و فرنگی مآب فکر می کنيم و راه حل هر مشکلی 
را فرنگی مآبانه می جوييم.« )همان: 36( به عنوان نمونه در داستان مديرمدرسه؛ مدير 
مدرسه آل احمد است؛ نويسنده و نمونه اي از روشنفکراِن به ظاهرآشنا و درعمل 
ناآشنا با جامعة مّدعي شناخت آن. مضمون داستان، جستجو وريشه يابي علل شکست 
هاست ازاين جهت، نخستين داستان جالل است که به جاي معلول ها به علت مي 

پردازد.)آل احمد،1358(
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رضا براهنی نيز از جمله روشنفکران اين دوره است، که هم دستی در عرصه ی 
تفکر دارد و هم قلمی در نگارش رمان و هم طبعی شاعرانه. براهنی نيز به عنوان 
رمانتيستی ايرانی، عناصر ازخودبيگانگی، اسالم خواهی و مخالفت با غرب را در 
تفکرات خود می پرورد. براهنی از نفوذ مدرنيته و وقوع ازخودبيگانگی چنين ادای 
سخن می گند: »غرب ميخی در ذهن ما فروکوبيده است که نسوج و رشته های نسوج 
ما را از هم باز می کند. همه چيز از هم فروگسيخته می شود و کاخ هويت های پيشين 
ما در حال فروريختن است. چه بايد بکنيم؟« )براهنی،1363: 265( و چنين ادامه 
می دهد که: »آيا وقت آن نرسيده است که با تجديد نظر کلی در روابط موجود جهان 
امروز، با دقت در گذشته و نگريستنی عميق به امکانات آينده، به دنبال آفريدن ايمانی 
جديد و موقعيت و هويتی جديد باشيم؟ اگر اين ايمان جديد را به دست نياوريم، 

فاتحه ی ما خوانده است.« )براهنی، 1363: 265-266(
او فيلم سينمايی و تلويزيونی غربی را سبب بيگانگی با خود و بيگانگی با تمام 
اصالت های شرقی و الگوهای شرقی می داند و برای رهايی از اين بند بر آن می شود 
که بايد بزرگان دين، فلسفه، روشنفکری و نمايندگان وسائل جمعی با بررسی روابط 
شرق و غرب، برای شرقی ايرانی خط مشی فرهنگی تعيين کنند تا اصيل و کامل و 

پر تحرک بماند.« )همان: 284(
عالوه بر اين ها فيلسوفی را شاهديم که او نيز ضمن اين که خود را شناسگر هستی 
می داند، خود در بند رمانتيسم ايرانی گرفتار می آيد. در نظريات اين فيلسوف يعنی 
احمد فرديد نيز وقتی ادای سخن می کند، عناصر رمانتيسم ايرانی مشهود می شوند: 
وی با اشاره به غرب زدگی جامعه ی ايرانی بر آن است که »يکی از جهات غرب زدگی 
ما و همه اجازه دهيد بگويم اليناسيون به معنی حقيقی لفظ، بيگانه شدن از انسانيت 

انسانی خود ما است. زبان ما آلينه و منحرف است.« )ديباج،1386: 84(
از ديگرسو مهندس مهدی بازرگان اليناسيون حاکم بر جامعه را در ارتباط با دوری 
از خدا به توضيح می نشيند. او که غرب را دورگشته از خدا معرفی می نمايد، با 
استناد به آياتی از قرآن چون: آيات 29 و 30 سوره ی نجم، 36 زخرف، 19 مجادله، 
19 حشر و 152 بقره، فراموش کردن خدا را مترادف با فراموش شدن خود شخص 
دانسته و معتقد است بر طبق اين آيات ازخدابيگانگی موجب ازخودبيگانگی و کفر 
است. او آفات توحيد و علل آلينه شدن را در وجوهی چون مذاهب خرافی، جادو، 
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اشرافی گری، صوفی گری، شخص پرستی و ماترياليسم ديالکتيک، مشترک می بيند. 
وی از اليناسيون به بيماری عمومی قرن ياد می کند و عّلت آن را برای آن می داند که 
انسان متمدن يا به بندگی طاغوت ها درآمده، هستی اش را به آن ها فروخته است، يا 
خود را بی نياز از خدا و رحمت و سنت های او تصور کرده است. )بازرگان،1385: 

)406-409
ب( نوستالژی زدگی:

احساس بيگانگی در برابر زيست جهان معاصرشان، نگاه به گذشته ای که از فرهنگ 
خودی گسسته نباشد و توسل به آن برای رسيدن به خانه ويژگی اين روشنفکران 
مستبد،  »ديگرِی« غرب در جريان مدرن سازی شاهِ  نگاه  مقابل  آنها که در  است. 
گرفتار  خود،  ازخودبيگانگِی  جريان  در  می يابند،  گم گشته  را  خويش  خويشتِن 
نوستالژی می شوند؛ حسرت نسبت به آن چه که فکر می کنند از کف داده اند. نگاهی 
به گذشته می افکنند، تاريخ را بر می رسند و فرهنگ خودی را در اسالم می يابند و آن 
را توانمند بر ايجاد مکتب و ايمان جديدی برای گسيختن از ازخودبيگانگی ای که 

بدان دچارند می دانند.
شريعتی برای رهايی از اين گسستگی و گم گشتگی، متأثر از انقالبات وقوع يافته در 
غرب، انقالب اجتماعی را وسيله ی مناسبی می داند و الزمه ی يک انقالب اجتماعی 
را در تحول فکری يا همان انقالب ذهنی جستجو می کند:»اين تحول اجتماعی بزرگ 
]جمع شدن تمامی مسلمانان زير پرچم توحيد[ هنگامی ميسر است که يک تحول 
فکری عظيمی به وجود آيد و تمام مسلمانان از يک مکتب فلسفی و اجتماعی و 

سياسی روشنی پيروی کنند.« )شريعتی،1376: 4(
در ادامه چنين می انديشد که »نهضت های استقالل طلبانه ی مّلت های مسلمان نيز 
هنگامی به پيروزی خواهد انجاميد که از اصول فکری معينی پيروی کرده و دارای 
يک مکتب اعتقادی باشند که در آن مسائل فلسفی، اقتصادی، اخالقی، مّلی، اجتماعی، 
سياسی و غيره با روشنی بيان شده باشد.« و چنين تأکيد می کند که »نکته ی اساسی اين 
است که کاخ اين مکتب اعتقادی از مصالحی که اسالم در اختيار ما قرار داده است 
بايد عمارت گردد و از تعاليم نجات بخش و مقدس قرآن مستقيماً برای طرح آن الهام 

گرفته شود.« )همان: 5(
شريعتی با تفکيک قائل شدن ميان دو نوع وجود آدمی با استناد به قرآن، معتقد به 
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اختالف بين کلمه ی »بشر« و کلمه ی »انسان« است. بشر را نوع تکاملی حيات آدمی 
زادگان و انسان را نوع متعالی آن می داند؛ »همه ی افراد اين نوع بشر هستند، به طور 
مشترک، اّما همه ی آن ها انسان نيستند.« و بدين ترتيب معتقد است که »بشر يک 
“بودن” است، در صورتی که انسان يک “شدن” است.« )شريعتی،1361: 123-124( 
وی برای نياز امروز وجدان بشری که آزادی، آگاهی و آفرينندگی است، معتقد به 
جستجوی اين ارزش ها در اسالم و کاوش در فرهنگ و مذهب اسالم و فرهنگ 

شرقی خودمان است. )همان: 318-319(
او در بيان اين امر می گويد: »تکيه ی ما به همين خويشتن فرهنگی اسالمی مان 
است و بازگشت به همين خويشتن را بايد شعار خود کنيم، به خاطر اين که اين 
تنها خويشتنی است که از همه به ما نزديک تر است و تنها فرهنگ و تمدنی است 
که االن زنده است...در عين حال با يک تبديل، اسالم به صورت يک ايدئولوژی، 
ايمانی خودآگاهانه و به صورت بزرگ ترين نيرويی درآيد که به انسان پيش از مرگ 
مسئوليت و حرکت و ميل به فداکاری  بخشد و آگاهی و عشق به جامعه ی روشنفکر 
ببخشد و انحطاط چندين قرنه، ناگهان تبديل به يک رستاخيز و خيزش قيامت زايی 

گردد.« )شريعتی،1386: 39-40(
نمونه ی ديگری از روشنفکران اين دوره مهدی بازرگان است، از معدود روشنفکران 
عمل گرای برجای مانده، هرچند عمل گرايی وی نفی کننده ی ذهنی شدن وی نيست. 
بازرگان نه به تندی ديگران به مخالفت با غرب بر می خيزد، بلکه غرب را دارای 
دو بعد خوب و بد فرض کرده، کسب بدی های آن را منجر به غربی شدن و از 
دست رفتن هويت خودمان دانسته، در مقابل دريافت خصال خوب غرب را مفيد 
برمی شمارد. گذشته نگری و عالقه به ريشه های فرهنگی گذشته ی شيرين وطن نزد 
بازرگان را در اين جمله ی او به خوبی می توان دريافت: »به نظر بنده آن جوان ايرانی 
که ازطفوليت به اروپا آمده، دکتر درعلوم هم شده، ولی از لطف اشعار سعدی و قبح 
مدايح قاآنی بی خبر است، به درد ايران نمی خورد، او ايرانی را نمی شناسد، پس ايرانی 

را دوست نخواهد داشت.« )بازرگان،1380: 21-45(
اّما اين احساس نوستالژی بازرگان با اسالم و مذهب تشيع پيوند می خورد. وی در 
بسياری از مقاالت و سخنرانی های خود، ناخشنودی از وضعيت موجود و حسرت 
نسبت به آن چه از صدر اسالم بيان می کند، را نشان می دهد. به عنوان مثال در مقاله ای 
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تحت عنوان »سّر عقب افتادگی ملل مسلمان«، تحول اجتماعی اّمت اسالم را بيان 
می نمايد. او دورشدن از صدر اسالم را، که خدا در آن نصب العين داشته می شد و دين 
و دنيا توأم بود را عامل عقب ماندگی تلقی می کند. وی در اين مقاله نگاه اندوهبار 

خود به چنان وضعيتی را نشان می دهد. )بازرگان، 1378: 249-275(
از  تا خودپرستی« در بحث  »از خداپرستی  با عنوان  بازرگان درمبحث ديگری 
آخرالزمان، راه حل نهايی نجات بشری را در ميان مذاهب توحيدی می داند که بشر 
بايد ميان مذاهب توحيدی يکی را انتخاب کند. او با بيان داليلی هر يک از مذاهب 
زرتشتی، يهوديت و مسيحيت را ناتوان از نجات بشر دانسته و بازگشت به اسالم را 
يگانه راه نجات معرفی می نمايد، چراکه اسالم هنوز نقش جهانی کامل خود را بازی 
نکرده است. اسالمی که جامع جميع مزايا و فضائل بوده و عماًل عالی ترين درجات 
آزادی و مساوات و عدالت اجتماعی را، در صدر تاريخ خود تأمين نموده است. 

)بازرگان، 1378: 201-209(
آل احمد که در برخورد با جهان ماشينی غرب جامعه ی خود را دچار بيماری 
غربزدگی يافته، روحيات نوستالژيک را در بيان کشاکش اين دو عرصه و تالش برای 
آگاهاندن مردمش به نمايش می گذارد. آن جا که با حسرت نسبت به وضعيت جامعه 
می گويد: »اکنون ماييم و تشبه به قومی بيگانه و به سنتی ناشناس و به فرهنگی که نه 
در آب وهوای زمين ما ريشه دارد و نه به طريق اولی شاخ و برگی می کند.« )آل احمد، 
1341: 91( و از همين حسرت کنونی است که نگاه حسرت بار به گذشته ای از شکوه 
و جالل افَکند که از نقطه ای در تاريخ، به اين سو، به گنديدگی و زوال دچار شد. 

)همان: 19-88(.
 کتاب داستانی نفرين زمين نيز در بيان نظرات آل احمد در موضوع نزاع سنت 
و مدرنيزم که تجلی نوستالژيک پيدا می کند اهميت زيادی دارد. روستايی محروم 
و فقرزده، با مناسبات ارباب ورعيّتی، با ورود آسياب موتوری به جای آسياِب آبی 
و در سطحی وسيع تر، باورود مظاهر شهری وتکنولوژی، تالش می کند مناسبات 
گذشته وسنّتهايش راحفظ کند؛ امادرکشمکش سنّت ومدرنيسم، باهجوم قدرتمند 
ماشين وسرمايه، محکوم به شکست است. ازاين رو، چهرةروستابه تدريج استحاله 
می يابد . نفرين زمين در دوره ای نوشته می شود که بساط ارباب و رعيّتی بابحث 
اصالحات ارضی وتقسيم اراضی برچيده می شود و نظام سرمايه داری،گام به گام 
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با ابزار کمپانی های داخلی وخارجی، مناسبات خود را گسترش می دهد اما نويسنده 
نيزبه همراه مردم روستا، که ازرفتن جوان هايشان به شهر و از دست رفتن دين و 
اعتقاد، باورها و سنت هايشان بيمناکند، سوگواری می کند و داستان به نوعی به 
عرصة اشک ريختن برای ازدست رفتن نظم ونظام گذشته و وحشت وپريشانی از 
تغيير و ورود نظام تازه ای پراز ابهام بدل می شود. آل احمد در اين داستان در مذّمت 
شهری گری ومدرنيسم تحميلی سخن می گويد. به همين دليل داستان را عرصة بيان 
انديشه های خود در باب نفی تکنولوژی جديد و حفظ ارزش های گذشته قرار می 
دهد و از موضع يک مصلح اجتماعی، به بحث های اقتصادی، سياسی وفرهنگی و 
بيان انديشه های غرب ستيزانة خود می پردازد. به اين ترتيب نوستالژی آل احمد با 
ناله بر از دست رفتن صفاي روستا و بيهودگي زندگي شهري ومعايب آن، باانعکاس 
يک صدا، يک انديشه ويک تفّکر، تمام صحنه هاي داستان رادرمي نوردد. )جالل آل 

احمد، 1346(
 احساسات نوستالژيک رضا براهنی نيز از حسرت نسبت به وضعيت موجود 
جامعه مشاهده می شود . او که جامعه ی ايرانی را گرفتار تشتّت فرهنگی ناشی از 
برخورد ناشيانه، بی شعورانه و کورکورانه با دنيای غرب می داند، نگاه به سوی دوران 
اعتال و دوران افول در گذشته، می افکند. براهنی نگاهی حسرت بار به دورانی از 
اعتال می اندازد که در نقطه ای از تاريخ پايان يافته است. اين نگاه دنيای عدالت محور 
از  قهری شدن حکومت  و  موروثی شدن  نتيجه ی  در  را  اسالم  امت محور صدر  و 

دست رفته می ديد و با حسرت از آن ياد می نمود. )براهنی، 1363: 51 و 77(
فرديد نيز با زبان و ادبيات سخت خويش چون ديگر انديشمندان عصر خود در 
توجه به اسالم رگه هايی از وجود نوستالژی رادر عالم درون خود به نمايش می گذارد. 
او گريزان از طاغوت غرب و غربزدگی رايج، به اسالم پناه برده است، اسالمی که 
ظهورش به منزله ی نفی طاغوت و تجلی حق و حقيقت بوده است. آن چه که در پس 
بيان خاص او نهفته است اين است: »ابتدا بايد تزکيه کرد. اّول بايد اين بار سنگين را 
برداشت. مشکل است. در آخرالزمان جور و ستم مانع بزرگی است و بايد نه گفت و 
بندگی خدای بورژوازی را رد کرد و مارکس هم درست می گويد ولی من از خدای 
پس فردا می گويم. آن خدايی که انسان را ببرد به سوی امپرياليسم خدا نيست. قهر و 
غضب خداست. امام زمان به خدای پس فردا تعهد دارد. اين خدايی که وسيله قرار 
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بگيرد خدای قالبی است.« )فرديد،1381: 36(
ج( مخالفت با غرب به عنوان نماد مدرنيته:

در نهايت سرخوردگی از مدرنيته، نگاه به خود از ديِد »ديگرِی« غربی، احساس 
گسست از امکانات و فرهنگ خودی، بازنگری به تاريخ و بنا نمودن آگاهی از عصر 
طاليی اسالم، معرفی آن به عنوان فرهنگ خودی و پرداخت آن به عنوان کليد حل 
مشکالت جامعه؛ روشنفکران اين دوره به نقد مدرنيته می پردازند، مدرنيته ای که 
خواه ناخواه با نام جهان غرب درآميخته است و مخالفت با آن رهنمون به مخالفت 
با غرب و شاهِ مستبدی می شود که مجری مدرنيته و کارگزار مدرنيزاسيون غربی در 

ايران است.
شريعتی که ازخودبيگانگی را ناشی از مدرنيته می داند در مخالفت با سرمايه داری، 
از پديده ای به نام »ماشينيسم« ياد می کند يعنی آن چه که تفوق ماشين بر انسان است؛ 
و نتيجه ی آن را نيز از ميان رفتن ارزش های انسانی و رسيدن به پوچی زدگی غربی 
می داند)شريعتی،1376: 358-303(: »جهان پوچ نيست، جهان عبث نيست، جهان 
احمق نيست، اين نظام ماشينيسم تحميلی بر انسان امروز است که پوچی زندگی و 
پوچی انسان را به وجود می آورد. انسان پوچ، جهان را پوچ می بيند. تئاتر پوچ زائيده ی 
نظام پوچ است. زيستن برای مصرف، مصرف برای زيستن.« )همان: 351( »ماشين 
ساعت کار را برای آدم آزاد می کند، ماشينيسم ساعت کار آزادشده به وسيله ی ماشين 
را- که انسان در آن ساعت می تواند به تأمل، کار هنری، روحی و به تعالی معنوی 
بپردازد- باز دومرتبه می بلعد، برای کار مصرفی.« )همان: 357-356( وی عصاره ی 
تفکرات خود را به نقل از فرانتس فانون چنين بيان می کند: »به جای اين که بکوشيم 
با تقليد از اروپا و با ورود در حيطه و نظام ماشينيسم انسانيت را نفی کنيم و به جای 
اين که پشت سر هم با ريتم جنون آميز مصرف باز فقط و فقط ]به طرف[ مصرف 
بتازيم و انسان انسانيت خودش را تلف کند، بکوشيم در کنار هم حرکت کنيم تا: 
»انسان نو«، »انديشه ی نو« و يک »نژاد نو« در شرق بسازيم.« )شريعتی،1376: 358(. 
شريعتی تحت تأثير انديشه های پسااستعماری و اسالم خواهانه به نفی غرب پرداخته 

است و در اکثر آثار شريعتی اين مسئله را می توان مشاهده کرد.
فيلسوف مورد نظر ما در اين مقاله يعنی احمد فرديد با قرائت خاصی که از مارتين 
هايدگر داشت به نقد غرب پرداخت. »زبان و زمان دو مفهوم اساسی هايدگر است 
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که اساس فهم انسانی را شکل داده اند و زبان و زمان دنيای مدرن غرب دربردارنده ی 
حجاب هايی هستند که انسان بايد بکوشد به آن ها آگاه شود و با آگاهی و پس زدن 
آن ها به روشنايی وجود برسد. متافيزيک،کِل نظام فلسفی غرب و علم و تکنولوژی 
جديد از جمله ی همين حجاب هايی است که انسان مدرن را دربرگرفته اند و راه حل 
هايدگر برای رهايی از اين حجاب ها فرار از تفکر فلسفی و روی آوردن به هنر و شعر 
است.« اين نگاه وجودگرای هايدگر يک پايه ی آراء فرديد گشته است. )قائمی نيک، 
1387: 251-231( او در بيان ازخودبيگانگی به نقد غرب و توصيف غرب با مفاهيم 
مذهبی می نمايد: »غربی مظهر اسم طاغوت آخرالزمان، شيطان است که متحد با 

اوست و خدای او مائی و منی اوست.« )ديباج، 1386: 32(
آل احمد نيز که متأثر از فرديد واژه ی غرب زدگی را در نقد غرب و عقل روشنگرانه 
به کار می برد، به تأسی از فرديد تحت تأثير عقايد هايدگر در مورد سرشت تکنولوژی 
و ماترياليسم غرب قرار گرفته است و انتقادات او را به ويژه در رابطه با ماشينيسم 
تکرار می کند و برای بيان نقد خود نسبت به غرب نگاهی به اگزيستانسياليسم، به 
عنوان جنبشی فکری که در صدد مورد سؤال قراردادن شالوده ی انديشه ی غرب بود، 
داشت. )جمشيدی و ايران نژاد، 1390: 82-57( آل احمد غول غرب و مبانی فکری 
عقل روشنگرانه ی آن را در شيشه ی تنِگ مفهوم ماشينيسم محدود نمود و نقد غرب 

را به نقد ماشين فرو کاست. )آل احمد، 1341(
در رمان سرگذشت کندوها آل احمد به منظورافشای تراژدی استعمار و تحّرکات 
کمپانی های نفتی و تزريق مدرنيسم در زمان حکومت پهلوی، شيوه ای سمبوليک 
برای بيان انديشه خود انتخاب می کند. زنبورها به مثابة نمادی از جامعة زخم خوردة 
تحت استعمارو مدرنيزاسيون، در مقابل طمع کاری هاي فزايندة کندودار، تحّمل 
ازکف مي دهند و تصميم به مهاجرت مي گيرند. اين موضوع در راستای اتفاقی 
است که برای بسياری از روشنفکران همان دوره رخ می دهد؛ عده ای جالی وطن 
می کنند، گروهی به پيلةتنهايی وتخديرپناه مي برند، دسته اي خودکشي مي کنند و... 
)جالل آل احمد، 1350(. آل احمد در داستان هايش در حقيقت انديشه خود را به 
شکلی نمادين بازسازی می نمايد و نقد خود را از تمدن غرب و استعمار و مدرنيسم 

غربی آشکار می سازد.
براهنی نيز نقد و نفی غرب را با ارجاع به خود غرب دليل می آورد، آن جا که ايده آل 
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غربی شدن را نقد می کند و انسانيت غربی را توانا بر نمونه و سرمشق شدن برای 
جوامع شرقی نمی داند: »هر چيز و يا چيزهايی که سبب پيدايش اين وضع شده باشد، 
در منحوس بودن خود اين معلول، ترديدی نمی توان داشت؛ چرا که تمام نوشته های 
نيچه، اشپنگلر، هايدگر، مارکوزه، سلين، کامو، سارتر، کافکا، بکت، فالکنر، سال بلو، 
يونسکو، لورکا، سولژنيتسين، هنری ميلر و ده ها نويسنده و شاعر و فيلسوف غربی 
نشان می دهد که فرهنگ غرب دچار زوالی عظيم شده است و ديگر انسانيت غربی 
نمی تواند نمونه و سرمشق برای مردمان قاره های ديگر، آسيا و آفريقا قرار بگيرد.« 

)براهنی، 1363: 78(
بازرگان نيز که درحسرت، نسبت به گسستن از ريشه های فرهنگی خودی قرار 
دارد، در نقد غرب می گويد: »به طور کلی بايد گفت اروپا با وجود تمدن مشعشع و 
برتری که نسبت به خودمان در آن سراغ داريم، کامل نيست؛ هنوز به سرمنزل مقصود 
نرسيده، خيلی هم از آن دور است.« و در ادامه برای جلوگيری از گسست و بازگشت 
به ريشه های فرهنگی معتقد است: »ما هم مثل ديگران عوض سؤال کردن، قدری 
به خود نگاه کرده، به حسب ساختمان و احتياج خودمان طريقه ای انتخاب کنيم.« 

)بازرگان، 1380: 27 و 44(
او در مبحثی با عنوان »آفات توحيد«، با قراردادن مکاتب مادی گرايانه ی غربی 
در قالب بحثی چون طبيعت پرستی، آن ها را در مقابل خداپرستی دانسته و عنوان 
می دارد مکاتب بشری بساِن خداهای تصريحی يا تلويحی انتخاب شده از طرف 
انسان ها، آفريننده ی چيزی نبوده، خود آفريده بوده و صاحب اختيار مرگ و زندگی 
نيستند و درنتيجه نمی توانند مفيد فايده و راهنمای بشر باشند. در نظر او اين آيين ها 
يا ايدئولوژی و قوانينی که به نام بت های طبيعت عرضه می شوند مبتنی بر جهل و 
خرافه بوده و بنا به خاصيت نسبی و ناقص خود فقط بشر را سرگردان می کنند. در 
حالی که دعوت به حق بنا به قرآن، فقط از ناحيه ی خدا می تواند باشد. او از مکاتب 
غربی نظير ناسيوناليسم و ليبراليسم و پيامدهای آن چون کاپيتاليسم و امپرياليسم به 

طاغوت ياد می کند. )بازرگان، 1385: 363-375(
جمع بندی

نظام  است.  آن  دربرابر  واکنشي  رمانتيسم هم محصول عصر روشنگري و هم 
روشنگري در حال به وجود آوردن نظام صنعتی انسان را دروضعيت بغرنج دور شدن 
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ازاصالت انساني قرار داده بود. درپاسخ به اين وضعيت رمانتيسست ها از بازگشت به 
خويشتن دفاع مي کردند و پيوند ميان طبيعت و صنعت را راه حل دنياي رو به صنعتي 

شده مي دانستند. 
بعد ها در دوره اي جديد در واکنش به تحقق نيافتن ايده انقالب هاي اجتماعي 
مارکس، رمانتيست های چپ  موضوع انقالب هاي ذهني را پيش کشيدند. بر اساس 
اين تفکر اکنون که انقالب هاي اجتماعي در دنياي واقعي رخ نمي دهند تنها از امکان 
انقالب  در عرصه ذهن مي توان سخن گفت. رمانتيسم بازگشته در اصل گفتماني بود 
که بر خالف آموزه هاي مارکسيسم در نزد روشنفکران اگزيستانسياليستی ساخته و 
پرداخته شد. همچون سلف خود، رمانتيست هاي جديد نيز به ضّديت با روشنگري 
و دستاوردهايش برخاستند و خواستار بازگشت به خويشتن شدند. احساس بيگانه با 
دنياي جديد، نگاه حقارت آميز به بنيان هاي مدرنيته، حسرت روزگارگذشته وتأکيد بر 

پويايي و تغيير ازجمله دستاوردهاي چپ جديد در برابر دنياي مدرن بود.
پذيري  تأثير  است،  گرفته  قرار  غرب  معنايي  دايره  در  ايران  که  آن  واسطه  به 
گفتمان هاي روشنفکري از امواج غربي بسيار زياد است. به همين دليل زماني که 
پهلوي دوم خود را کارگزار مدرنيته در ايران مي ناميد، روشنفکران متأثر از گرايش هاي 
چپ جديد به مخالفت با آن برخاستند و از آنجا که خط فاصلي ميان مدرنيته و 
دولت کارگزار آن در ايران نديدند همزمان به نزاع با پهلوي ها و مدرنيته پرداختند. 
روشنفکران ايرانی با تأثير پذيری از انديشه های رمانتيسم جديد به دنبال سه گانه ی 
نقد و تا حدودی نفی مدرنيته و غرب، آرزوی بازگشت به گذشته و نيزحسرت و 
اندوه به گذشته  متعالی و نيز جستجو برای پيدا کردن راهی برای رهايی از اليناسيون 
بودند. بايد اذعان کرد که بخشي از مخالفت روشنفکران ايراني با رژيم پهلوی متأثر 
از گرايشات رمانتيکي برخاسته از گفتمان چپ جديد بود و بخشي ديگر نيز ناشي 
از فضاي استبداد و اختناقی بود که پهلوي  دوم در آن به ترسيم گفتمان  ناشی از 

مدرنيزاسيون خود پرداخته بود. 
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چکيده
دولت  در معنای جديد آن، يکي از مظاهر تجدد است. دولت مدرن بر چهار عنصر 
)حکومت، حاکميت، جمعيت و سرزمين( استوار است. از آن جايی که بنياد تجدد 
بر بنيان سنت گذاشته شده است، اکنون پرسش اين است که آيا در حاشيه ی سنت 
فکري قدما مؤلفه هاي اصلي دولت جديد وجود داشته است و متفکران مدرن با 
رجوع به ميراث سنت و برجسته کردن اين مؤلفه ها توانسته اند راهي به سوي دولت 

جديد بگشايند؟
بررسي تطبيقي اين پرسش در دو انديشه يوناني و اسالمي- با تکيه بر آراء افالطون 
و فارابی- نشان مي دهد که سنت فکري غرب واجد اين مفاهيم و سنت فکري 
مسلمانان فاقد اين مؤلفه ها در خصوص »دولت« در معنای جديد آن است. از اين رو 
»دولت جديد« براي مسلمانان در گسست از ميراث فکری قديم قابل پيگيري است. 
در واقع به عنوان مثال نمی توان با ارجاع به انديشه ی فارابی اقدام به تهيه ی طرح 
تئوری دولت در مفهوم جديد آن کرد. اين نکته به طور ضمنی نشان می دهد که راه 
ما از مسير غرب نميگذرد و با تکيه بر ميراث تمدن اسالمی و با توجه به اقتضائات 
تاريخ، فرهنگ و نصوص اسالمی علی القاعده بايد راهی متفاوت از مسير غرب در 
پيش گرفت و طرحی ديگرگون درانداخت. بنابراين اگرچه بنياد تجدد اسالمي بايد بر 
بنيان سنت فکري مسلمانان قرار داده شود اما در موارد خاصی که اين ظرفيت و امکان 

وجود نداشته باشد، الجرم بايد با رويکرد تأسيسی، طرحی نو درانداخت.
در اين مقاله ابتدا چارچوب مفهومي مقاله بيان مي شود. سپس عناصر دولت جديد 

معرفي و آنگاه در دو گسترة يوناني و اسالمي پيگيري مي شوند.
واژگان کليدي: دولت، تجدد اسالمي، ملت، امت، سرزمين، مرز، عقيده.



مقدمه 
و  کارويژ ه ها  شاخص ها،  می آيد  ميان  به  “دولت”  از  صحبت  که  وقتی  امروزه 
مؤلفه هايی معين، از آن مورد نظر است. بار معنايي اي، که واژه “دولت“ در عصر 
جديد با خود حمل می کند، ما را به سمت تعريفی مشخص از آن هدايت می کند. اين 
تعريف، مفاهيمی همچون حکومت، حاکميت، سرزمين ) با مرز جغرافيايی مشخص( 

و جمعيت )در قالب ملت ( را با خود دارد. 
برخي از نويسندگان از »دولت«، در انديشه اسالمی يا آراء متفکران مسلمان صحبت 
به ميان آورده و مقاله ها، کتابها و رساله هايی در اين زمينه به رشته تحرير در آورده اند. 
با توجه به تعريف خاصی که اين مفهوم امروزه دارد، بحث از » دولت « در تفکر 

اسالمی يا تأمالت فلسفی - سياسی متفکران مسلمان چه جايگاهی می تواند پيدا کند ؟
آيا می توان نشانی از اين مفهوم ـ  با تعريف امروزين آنـ  در »مرکز« ميراث فکری 
مسلمانان گرفت؟ به طور قطع پاسخ منفی است، همانطور که اين »مفهوم جديد« 
را در »مرکز« ميراث فکری غرب نيز نمی توان يافت. اما به نظر می رسد که غرب با 
تکيه بر ميراث فکری گذشته اش توانسته در دوره جديد مؤلفة های دولت مدرن را در 
منظومه فکری خود مطرح و در عمل به تحّقق آن بپردازد؛ به عبارت ديگر، تجّدد در 
غرب، مولود سنّت غرب است در حالی که تفکر سياسی مسلمانان عناصر و مؤلفه 
های متفاوتی در درون خود پرورده است. پس می توان پرسش را اين گونه طرح نمود 
که آيا ميراث فکری مسلمانان ظرفيت و قابليت طرح مؤلفه های مورد نياز دولت 
جديد را داشته يا به عکس، به گونه ای مقدمات و نتايج خود را مطرح نموده که امکان 

گام نهادن به سمت دولت مدرن را از خود سلب نموده است؟
 به نظر می رسد انديشمندان مسلمان به ويژه مؤسس فلسفه اسالمی - فارابی - نه 
تنها در حاشيه تأمالت خود فاکتورهای مورد نياز دولت جديد را ندارند بلکه به 
گونه ای به اين بحث پرداخته اند که امکان طرح اين مؤلفه ها در انديشه اسالمی در 
گسست از ميراث فکری مسلمانان امکان پذير خواهد بود. اين در حالی است که 
ميراث فکری غرب به طور خاص در يونان و به ويژه در آراء افالطون، ظرفيت 
پرداختن به دولت جديد را دارد و در »حاشيه«- نه مرکز اين فکر- مباحثی مطرح شده 
که آيندگان با بسط اين مباحث توانستند اين فکر را توسعه داده و در مرکز انديشة 
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جديد قرار دهند. پرداختن به مباحث فوق، دغدغة  اصلی اين مقاله است.
چارچوب مفهومی :

يکی از مهمترين مباحث در حوزه فکر و عمل سياسی، بحث » دولت« است. موضوع 
 )Polis( علم سياست، دولت است و سياست در زبان های اروپايی از کلمه شهر
گرفته شده و از نظر ارسطو، شهر، موضوع علم سياست بود)وينسنت،1371: 20(. 
مفهوم دولت در دوره های مختلف انديشه و عمل سياسی، بنا به الزامات زبانی، مکانی 
و ظرفيت های انديشگی، بازتاب های متفاوتی داشته و مؤلفه های مختلفی را پوشش 
می داده است. پيچيدگی قابل مالحظه ای در پيرامون انديشه دولت و به ويژه در 
ارتباط آن با مفاهيم ديگر مانند جامعه، جماعت، ملت، حکومت، سلطنت و حاکميت 
وجود دارد. اغلب، اين مفاهيم با مفهوم دولت خلط می شوند)همان(. دولت، در دوره 
جديد، حامل مؤلفه هايی متفاوت از دوران سنت است و از آن جايی که گفت و گو 
بين گذشته، حال- اکنون- و آينده، الزمه ي انديشه و زندگی سياسی است،)فيرحي، 
1378/ ج:2( و »متفکرين معموالً به نظريات پيشين نيز مراجعه می کنند)وينسنت:25( 
و در اين ميان دولت، دارای برخی خصوصيات قديمی و سنتی است که به تدريج 
در طي زمان رشد کرده اند«،)همان:17( ضروری است تا ضمن بازکاوی ميراث فکری 
مسلمانان و غرب، امکان يا امتناع طرح مؤلفه های دولت جديد با تکيه بر آن ميراث، 
مورد جستجو قرار گيرد. از آن جايي که انديشه غرب همواره مديون تأمالت افالطون 
بوده و خواهد بود و در جهان اسالم نيز ابونصر فارابی، بزرگترين فيلسوف دوره 
ميانه است که انديشه هايش از ديدگاه » فلسفه مدنی«، نخستين، مهمترين و واپسين 
تالش ها در جهت تأسيس و تدوين نظامی از انديشه عقلی در سياست دوره اسالمی است 

)فيرحي، 1378: 41(، بر آراء اين دو متفکر از دو تمدن، تأکيد بيشتری خواهد شد. 
کانون تحليل سياسی در آراء فارابی، ]همچون افالطون[، در رأس هرم قدرت قرار 
دارد. وی در پاسخ به اين پرسش قديمي که، چه کسی بايد حکومت کند؟ ]چونان 
سلف يونانی خود[ تصريح نمود که اگر قدرت، خير است و اگر منشاء فساد در 
حکومت و مدينه، اشخاص جاهل هستند، تنها راه حل، آن است که شخص حکيم 
و دانشمند در رأس حکومت قرار گيرد.)همان: 49( فراز فوق، محوری ترين بحث در 
حوزه فکر سياسی قديم را که افالطون و فارابی، هر دو به آن تعلق دارند)طباطبايي، 
1372: 10( نشان می دهد. همچنين يکسان بودن ديدگاه اين دو متفکر را که- هر دو 
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از مؤسسين تمدن های مربوط به خود هستند)داوري، 1354: ي( - بازتاب می دهد. 
اما پرسش اساسي اين است که چرا تمدن جديد غرب با تکيه بر ميراث خود، امکان 
پرداختن به دولت به مفهوم جديد آن را پيدا می کند و به اين طريق از مفاهيم غالب در 
سنت خود جدا شده و با مفاهيم جديد، تمدنی نو را پايه گذاری می کند اما در تمدن 
اسالمی، تفکر سنتی، مدام به باز توليد خود می پردازد و انديشمند و سياستمدار امروز 

را در شعاع خود گرفتار می کند و جهت می دهد؟)فيرحي، ج:3(
مدعای اين مقاله آن است که در حاشية سنت غرب، مفاهيمی وجود داشته که 
در دوره جديد در مرکز قرار گرفته و امکان برجسته شدن مؤلفه های دولت مدرن 
را فراهم نموده اند در حالی که اين مفاهيم در حاشية سنت فکری مسلمانان حضور 
نداشته اند؛ در نتيجه، پرداختن به دولت با مؤلفه های جديد آن، با ارجاع به ميراث فکري 
مسلمانان، ممتنع است. ناگفته پيداست که دولت به مفهوم جديد آن، محصول دوران 
مدرن است و پی جويی مفهومي مدرن در» مرکز« انديشة دوران سنت خطاست. از 
اين رو آنچه که اين مقاله در صدد بررسی آن است، امکاِن يافتِن مؤلفه های مورد نياز 

تمدن جديد در»حاشيه« تفکر قديم است نه در»مرکز« آن. 
به طور کلي در تاريخ انديشه در غرب، دو نظريه درباره نسبت انديشه تجدد با 
سنت، تدوين شده است. نظريه نخست معتقد است که »دوران جديد در تداوم دوران 
قديم پيدا شده و انديشه تجدد ادامه انديشه سنتي است. کساني چون کارل اشميت 
حقوقدان آلماني و کار لويت فيلسوف، از مهمترين مدافعان اين نظريه هستند.« 
انديشه جديد بوده  اروپايي، آبستن دستگاه مفاهيم  انديشه سنتي  به نظر اشميت 
است)طباطبايي، 1383: 43(. نظريه پردازان نظريه دوم علي رغم تأکيد بر گسست، 
معتقدند انديشه جديد با سودجستن از مفاهيم انديشه قديم، توانست طرحي نو 
در اندازد. به اعتقاد بلومنبرگ » کوشش اهل فکر دوره نوزايش- و البته سده هايي 
پيش از آن- ناظر بر اين بود که با سود جستن از دستگاه مفاهيم انديشه قديم، جا 
به جايي هايي در مضمون آنها ايجاد کنند و بدين سان، نخست، در مضمون مفاهيم 
قديم دگرگوني هايي بنيادين ايجاد و از آن پس نيز دستگاه مفاهيم جديدي تدوين 

شد«)همان: 45(
شايد بتوان نسبت انديشة جديد با سنت را با تصويري که برخی نشانه شناسان از 
الئو تسه تونگـ  از رهبران مذهبی هم عصر کنفوسيوسـ  استخراج کرده و بر اساس 
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آن تفسيری نشانه شناختی ارائه کرد ه اند بهتر توضيح داد:

در واقع قسمت هاشور خوردة پايين دايره، وضعيت غالب و مفاهيم مرکزي در 
دوره سنّت است. يک دايره کوچک )که هاشور نخورده( در دل سنت وجود دارد 
که نشانه ي مفاهيم حاشيه اي است که سنّت به آنها نمی پردازد- اما آنها را در درون 
خود دارد. اين مفاهيم، حداقِل فضا را در سنت به خود اختصاص مي دهند. اما وقتی 
که شبکه معنايی سنت شکسته می شود، آنچه در دوره سنت کمتر اهميت داشت و 
در حاشيه بود ) يعنی همان دايره کوچکی که در بين قسمت هاشور خورده است(، 
نقش برجسته را در دوره جديد به خود اختصاص می دهد و در مرکز قرار می گيرد؛ 
در عين حال قسمت مرکزِی دوره سنّت، به صورت حاشيه ای در دوره جديد خود 

را نشان خواهد داد1.
بر اساس اين مدل درصدديم تا ظرفيت سنت دوره ميانه اسالمي و سنت يوناني 
را کاويده و ردپاي مفاهيم جديد را در حاشيه ي آنها جستجو کنيم. در واقع، تالش 
ما بازکاوي حاشيه هاي سنت و رديابي مفاهيم مورد نياز دولت در معناي جديد 
آن در حاشيه ي سنت است.  برای پرداختن به بحث اصلی اين مقاله، پس از اين 
مقدمة مفّصل ـ ولی الزم ـ ابتدا، مؤلفه های اصلی دولت جديد تشريح شده و آنگاه 
اين مؤلفه ها در آراء فارابی و نيز افالطون ارزيابي می شوند تا در دو تفکر يوناني و 

اسالمي ظرفيت سنجي صورت گيرد. 
» دولت « و عناصر آن: 

دولت )State ( از »ريشه التينی Stare به معنای ايستادن و به صورت دقيق تر 

65

1. گونه ای ديگر از همين تحليل را دکتر داود فيرحی در مقاله ی »اسالم و حقوق بشر؛ گزارشي نشانه شناختي« در مجموعه مقاالت 
 www.feirahi.ir:همايش بين المللی اسالم و حقوق بشر در دانشگاه مفيد قم به کار برده است.ر.ک

 برای ديدن شکل کامل اين الگو ر.ک: وينبرگ چای،چوجای، تاريخ فلسفه چين، ترجمه ع.پاشايی، تهران: نگاه معاصر، 1386،ص 22.

قي
طبي
يت

حليل
ن؛ت

مانا
سل
يم

ياس
رس

فك
تت

ضائا
اقت
دو

جدي
ت

دول



از واژة Status به معنای وضع مستقر و پا بر جا گرفته شده است. امروزه در زبان 
انگليسی معموالً به چيزی اطالق می شود که مستقر، پا برجا و در وضع خاصی ثابت 

يا پايدار باشد)وينسنت:36(. 
در اصطالح سياسی، دولت، آن ساخت قدرتی است که در سرزمينی معيّن بر 
مردمانی معين تسلط پايدار دارد و از نظر داخلی نگهبان نظم و ) عدالت ( به شمار 
می آيد و از نظر خارجی حافظ تماميت سرزمين و منافع ملت و يکايک شهروندان 
خويش به شمار می آيد. اين ساخت قدرت به صورت نهادها و سازمان های اداری، 

سياسی، قضايی و نظامی فعليت می يابد)آشوري، 1366: 163 – 162(«.
هر چند تعريف های لغوی و اصطالحی فوق تا اندازه ای بيانگر ماهيت دولت هستند 
اما متفکران و پژوهشگران سياسی در مورد تعريف دولت توافق نظر ندارند. اختالف 
نظر آنها، بازتاب عقايد مختلف ايشان راجع به سرشت دولت است و تنها راه نجات 
از اين چند گانگی نظريات، آن است که صرفاً به تعريف های مبتنی بر عوامل عينی 
يا عناصر بنيادی دولت توجه کنيم)عالم، 1375: 136(. تحليل و بررسی تعريف ها 
و واقعيت دولت، کاماًل نشان می دهد، عناصری وجود دارند که برای موجوديت و 
حفظ دولت بنيادی هستند. در صورت وجود نداشتن هر يک از اين عناصر، دولت 
نيز وجود نخواهد داشت. عنصرهای بنيادی دولت عبارتند از »مردم«، »سرزمين«، 

»حکومت يا سازمان« و »حاکميت«.)همان: 139(
توضيح و تعريف هر يک از اين عناصر چهارگانه، حدود و شاخص هايی را در 
اختيار ما قرار می دهد که براساس آن بهتر می توان ظرفيت های تفکر قديم مسلمانان 

و غرب را راجع به اين مفاهيم تشخيص و توضيح داد.
حکومت:

حکومت، هم به معنی عمل حکم راندن و هم به معنی مجموعه نهادهای مجری احکام 
به کار می رود و از اين رو نسبت به مفهوم انتزاعی تر دولت، مفهومی عينی تر است)بشيريه، 
1381: 27(. حکومت که يکی از عناصر بنيادی دولت است، وسيله ای در خدمت اهداف 
يکی ديگر از عناصر دولت يعنی »مردم« است)عالم: 146( چرا که »مردم نمی توانند به 
هدف های مشترک دست يابند، مگر آن که به درستی سازمان بيابند و قواعد معين طرز عمل 
را بپذيرند؛ کارگزاری که در سطح جامعه، مسئول اجرای اين قواعد رفتار است و اطاعت 

را تأمين می کند، حکومت ناميده می شود )همان: 143(«. 
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حاکميت: 
در دولت های نو، حاکميت، مهمترين عنصر است. حاکميت چيزی است که دولت 
را از ديگر گروه ها و مجتمع های انسانی، مشخص و متفاوت می کند)عالم: 144(. 
مهمترين وجه حاکميت دولت، وضع و اجرای قوانين در جامعه است)بشيريه: 24(. 
بر همين اساس، حاکميت، عالی ترين اقتدار در دولت است و قانون، حکم شخص 
يا نهاد واجد حاکميت است. امروزه، حاکميت در قانون اساسی نهفته است و در 

دمکراسی ها، حاکميت از آن پارلمان است)همان: 25(.
جمعيت يا مردم:

امروزه منظور از جمعيت و مردم، »مّلت« است. از اين رو گفته می شود، » هنگامی 
که گروه های گوناگون جامعه متشکل می شوند و مّلت به وجود می آيد، بزرگترين 
عامل تشکيل دولت پديد  آمده است )علومي، 1348: 37(.« البته »مّلت« با »سرزمين« 
پيوندی ناگسستنی دارد)هابزبام،1381 :31( و اين اجماع و توافق عمدی هم وجود 
دارد که ملت جماعتی وابسته به سرزمين، جدا از گروه نژادی، قبيله ای يا دينی مردم 
است)عالم: 154و ابوالحمد، 1370: 140-111(. بر همين اساس »در تعريف دقيق، 
ملت، شامل و در برگيرندة همة  انسانهايی است که با هر سرمايه، ايمان دينی يا کفر 
در يک سرزمين اقامت دارند)عالم:155(«. اين درحالی است که پس از اين خواهيم 
ديد » انديشه ملت، به مفهوم اروپايی و مدرن آن در انديشه های ايرانی و اسالمی 
مصداق ندارد، زيرا اقوام گوناگون به شرط اطاعت از پادشاه ايران، جزو رعايای ايران 
محسوب می شوندو در اسالم نيز، صرف پذيرش اسالم جزو شهروندان مسلمان به 

شمار می آيند )نقيب زاده: 130(«. 
سرزمين:

امروزه تقريباً همه پذيرفته اند که دولت بايد سرزمين معينی داشته باشد. سرزمين 
دولت، شامل خاک، آب و فضاست)عالم: 142( و خاک مهمترين عامل تشکيل دهنده 
قلمرو دولت است. زيرا جمعيت کشور بر خاک مملکت مستقر می شود و قدرت 
سياسی خود را اجرا می نمايد)علومي:40( خاک قلمرو ارضی دولت،  بايد دارای دو 
ويژگی اساسی باشد. اوالً بايد ثبات داشته باشد؛ ثانياً قلمرو ارضی دولت بايد حدود 

معينی داشته باشد. تعيين حدود به وسيله مرزها صورت می گيرد)همان:41(. 
دولت به مفهوم جديد آن در صورتی تحقق پذير است که ويژگی های چهارگانه 
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پيش گفته، با هم و در يک زمان وجود داشته باشند. چنان که ليکاک می گويد: » برای 
اين که حاکميت وجود داشته باشد، سرزمين و مردم نبايد بخشی از واحد سياسی ديگر 
باشند. سرزمين هم نبايد بخش يا بخش هايی داشته باشد که اگر از لحاظ جغرافيايی 

.»)Leacock,1924:18(بخشی از آن باشند از لحاظ سياسی، بخشی از آن نباشند
آنچه در مرکز انديشه هاي قديم-يونان و دوره ميانه اسالمی- مطرح است نه بحث 
 Polis از »دولت« بلکه بحث از »مدينه« است. مدينة مورد تأکيد متفکران مسلمان و
يونانيان، در واقع همان جايگاهی را برای آنان دارد که دولت، برای متفکران دوران 
جديد. پس از اين تالش خواهد شد تا عناصر چهارگانه دولت در دو تمدن يوناني و 

اسالمي پيگيري شود.
حاکم، مرجع حکومت و حاکميت:

در انديشة  قديم، حکومت و حاکميت را بايد صرفاً در » حاکم « سراغ گرفت و اين 
هر »دو« در آن »يک« خالصه مي  شوند. اوست که به جای همة  نهادها و سازمان ها، 
مجری احکام است. ارادة دولت در او متبلور می شود، بيان می گردد و جامة عمل 
می پوشد. در تفکر اسالمی دوره ميانه نيز حاکم، علت موّجده و مبقية مدينه است؛ 
قوام مدينه به اوست و همه مفاهيم به او ارجاع داده می شود و اساساً » حقوق عمومی 
اسالم با تعريف دولت آغاز نمی شود بلکه مبدأ حرکت آن، تعريف امامت يعنی 
رهبری جامعه است)لمبتون، 1379: 22(«. حاکميت نيز که عالی ترين اقتدار در دولت 
و مهمترين وجه آن، وضع و اجرای قوانين در جامعه است، در تفکر کالسيک، به 
حاکم واگذار شده و در او تجلی می يابد. قانون امري پيشيني است و مبتنی بر دانش 
و آگاهی ويژه ای که حاکم از آن برخوردار است؛ گفته می شود در اسالم، وجود قانون 
پيش از شکل گيری دولت است)همو، 1380: 22( و در تفکر افالطون نيز قانون بر 

گرفته از نظم مکشوف از طبيعت است.
 به هر حال، حکومت و حاکميت در تفکر افالطون و فارابی در شخص حاکم 
خالصه می شوند و در جای خود قابل بسط و تفصيل هستند. اما دو عنصر ديگر 
دولت جديد، يعنی سرزمين در قالب مرزهای جغرافيايی و جمعيت در قالب مّلت، 
موضوعاتی اند که امروزه وجه مشخصه اصلی دولت های جديد هستند. دولت بايد 
دارای جغرافيايی معين، محدود در مرزهای تعيين شده و مردمی که در آن جغرافيا 
دارای اشتراکاتی هستند و به اصطالح ملت ناميده می شوند، به اعمال حاکميت در 
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قالب مجموعه ای از نهادها و سازمان های حکومتی بپردازد. در ادامه، اين مباحث را 
در آراء افالطون و فارابي مورد بررسی قرار می دهيم.

مدني،  حقوق  شهروندان،  »مجموعه  معناي  به  پوليتيا  بورمان،  کارل  ديدگاه  از 
فعاليت سياسي، دولت، نظام سياسي، حقوق اساسي و دولت به معناي جغرافيايي 

است)بورمان،1376: 176(«.
افالطون بر جغرافيا، جمعيت )شهروندان(، قانون )حقوق مدني و حقوق اساسي( و 
هيأت حاکمه )دولت و نظام سياسي( به صورت پراکنده تأکيد نموده و آنها را عناصر 
اصلي مدينه خود تلقي مي نمايد. گرچه عناصر فوق، عناصري هستند که در دوران 
مدرن براي دولت طرح مي شوند اما با مراجعه به آثار افالطون ـ چنان که مستندات 
آن پس از اين خواهد آمدـ  اين عناصر را در آراء او مي يابيم هرچند که او به صورت 

يک جا آن ها را ذکر نکرده است.
فارابي نيز در تعريف مدينه بر عناصري از جمله رياست مدينه، سياست، اهالي، 

قانون و غايت مدينه تأکيد مي کند)ناظرزاده کرماني، 1376: 148(.
مدينه و مسئله مرز در يونان و اسالم :

سؤالي که در بحث از حدود شهر مطرح مي شود اين است که آيا اساساً شهر بايد شامل 
جغرافيا و قلمروي معين باشد يا اين که مقيد به محدوده جغرافيايي خاصي نيست؟

يکي از نقاط افتراق دو تمدن يوناني و اسالمي در پاسخ به همين پرسش است. نوع 
نگاه غربي ها به مدينه به عنوان يک محدوده جغرافيايي با ديدگاه شرقي ها، به ويژه 
مسلمانان کاماًل متفاوت است. در تفکر غربي، مدينه در قالب يک شهر با مرز نشان 
داده مي شود، در حالي که در تفکر اسالمي مدينه در قالب جمعيت)امت( و بدون مرز 

مّدنظر قرار مي گيرد.
رابطه انسان و زمين براي غربي ها، رابطه ايجابي است، ولي براي مشرق زمينيان 
رابطه اي بين انسان و زمين برقرار نيست. ميشل فوکو در مقاله اي با نام سياست 
و عقل به طور مفصل به اين مطلب پرداخته و معتقد است در مشرق زمين حاکم 
به عنوان شبان است و بر رمه خود که مردم هستند فرمان مي راند نه بر محدوده 
جغرافيايي خاصي. رمة اين حاکم در هر کجا و در قالب هر سرزميني که باشند فرق 
نمي کند؛ چرا که به هر حال او بر آنها فرمان مي راند، اما در بين يونانيان، حاکم بر 
مردمِ يک سرزمين خاص فرمان مي راند. اولويت اول براي او سرزمين است و سپس 
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مردماني که در آن سرزمين زندگي مي کنند. البته کلبيون از اين قاعده مستثنی هستند. 
اين مکتب منکر ميهن پرستي بود زيرا پيروان آن معتقد به جهان ميهني بودند و خود را 
اتباع دنيا يا کره زمين مي دانستند. تمام کوشش آنها رسيدن به خوشبختي بود)موسکا 

و بوتو، 1370: 64(.
فوکو تصريح مي کند:

»شبان بر رمه قدرت مي راند نه بر زمين... رابطه ميان خداوند و زمين و آدميان غير 
از روابط در ميان يونان است. خدايان يوناني صاحب زمين بودند، و اين مالکيت 
اوليه مناسبات آدميان و ايزدان را تعيين مي کرد. بعکس، در اينجا [مشرق زمين] رابطه 
خداونِد شبان با رمه داراي جنبه اولي و اساسي است. خدا به رمه اش زمين مي بخشد 

يا وعده آن را مي دهد)فوکو، 1376: 78(«.
به نظر فوکو، مدينه مشرق زمين توسط حاکم و با گردهم آوردن افراد به وجود 
مي آيد؛ »شبان افراد پراکنده را گردهم مي آورد... و به محض ناپديد شدن شبان، رمه 
متفرق مي شود«، در حالي که مدينه يوناني در محدوده اي خاص وجود دارد و رهبر 
سياسي آن »صلح و صفا را جانشين دشمني ها و يگانگي را بر تعارض حاکم مي کند... 
و پس از خود شهري نيرومند با قوانيني که آن را قادر مي سازد بدون او نيز پايدار 

بماند« بر جاي مي گذارد)همان(.
فوکو در ادامه به تفاوت ديگري اشاره مي کند و مي گويد:

»شبان غذاي رمه را تأمين مي کند و هر روز مواظب است که رمه گرسنه و تشنه 
نماند« در حالي که »از خداي يوناني خواسته مي شد که زمين حاصلخيز و محصول 

فراوان برساند، نه اين که روزانه رمه را بپروراند)همان(«.
چنان که از تحليل فوکو به دست مي آيد، جغرافيا، زمين و قلمرو براي يونانيان 
اولويت دارد و براي تمدن هاي مشرق زمين اولويت با جمعيت و افراد است نه 

سرزمين و مرز.
آنچه که فوکو به يونان نسبت مي دهد، از ديدگاه افالطون مربوط است به دوراني 
که جهان به فرمان خدا مي گرديد. از نظر افالطون در يک دوران امور جهان به دست 
خدا بود و انسان از زمين متولد مي شد و بعد هم به خاک تبديل مي شد. در واقع در 
تفکر يوناني رابطه توتولوژيک بين انسان و زمين وجود دارد؛ يعني اين هماني زمين 
و انسان. انسان ها در اسطوره هاي يوناني از زمين مي رويند؛ بنابراين رابطه انسان و 
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زمين بسيار گسترده است. به طوري که افالطون مي گويد:
»زمين مادر آنان [مردم] است... اکنون بر آنهاست که اين سرزمين و مسکن خود را 
در حکم مادر و دايه بدانند و آن را از حمالت دشمن حفظ کنند و ساير مردم شهر 
را مانند برادر تلقي نمايند زيرا آنان نيز از شکم همين زمين بيرون آمده اند)افالطون، 

.)202 :1342
پس از اين که خدا امور جهان را رها کرد و اداره آن به دست انسان ها افتاد و 
انسان از انسان متولد شد )نه از خاک( باز هم رابطه بين انسان و زمين برقرار ماند و 
از بين نرفت. شاهد اين مدعا اين است که افالطون پس از نقِل حکايِت رويش انسان 
ها از زمين، قصد خود را از بيان اين حکايت، ترويج عالقه به وطن و هم ميهنان بر 

مي شمارد)همان: 203(.
فوکو، خود نيز در همين مقاله به مسأله فوق اشاره مي کند و معتقد است: در دوراني 
که خدا اداره امور جهان را به دست داشت در واقع، کار شباني را نيز انجام مي داد، 
اما زماني که امور به دست بشر افتاد ديگر الزم نيست که سياستمدار نيز به جاي خدا 
بنشيند و شباني کند، بلکه »کار او اين بود که تار و پودي محکم براي شهر ايجاد کند. 
سياستمداري به معناي تغذيه و پرستاري و پرورش فرزند نبود، به معناي در هم بافتن 
بود؛ در هم بافتن فضايل مختلف و خلق هاي متضاد )اعم از تند يا معتدل( با استفاده 

از »قرقره« افکار عمومي«)فوکو: 84(.
وي در ادامه، ضمن تأکيد بر مطلب فوق مجدداً تصريح مي نمايد:

»آنان که زمام قدرت سياسي به دست شان است... بنا نيست شبان باشند. کارشان 
پروراندن گروهي از افراد نيست؛ ايجاد و تضمين يگانگي در شهر [يا کشور] است. 
به طور خالصه، مشکل سياست، مشکل رابطه يک تن با جماعتي کثيردر چارچوب 

شهر[يا کشور ]و شهروندان آن است«)همان: 85(.
از اين رو، »چارچوب شهر« براي يونانيان در کنار »شهروندان« اهميت دارد.

2-1( مباني و مالک مرزبندي مدينه در يونان و اسالم
1-2-1( جغرافيا و مدينه:

افالطون در کتاب جمهور، در مورد حدود شهر بر حدود عادالنه تأکيد مي کند و 
ضمن قبول مرز و محدوده جغرافيايي براي شهر مي گويد:

»ما... حّدعادالنه اي مي توانيم پيدا کنيم که حکمرانان ما در بسط و توسعه شهر بايد 
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آن را رعايت کنند«.)افالطون،1342: 218( از نظر او »توسعه شهر مادام که وحدِت آن 
را به خطر نيندازد مجاز است)همان(«.

هرچند که افالطون بر اساس مالک »وحدت شهر« ادعا مي کند که بايد توسعه 
مرزهاي شهر در حّد عادالنه اي باشد، اما به عقيده اشتراوس »وسعت قلمرو سرزمين مدينه 

فاضله را نيازهاي معتدل آن مدينه تعيين مي کند و نه چيز ديگر«)اشتراوس،1373: 187(.
با توجه به مباحثي که افالطون در کتاب جمهور بيان مي کند، مي توان ديدگاه 
اشتراوس را تأييد کرد. افالطون معتقد است که شهر سالم نيازهاي اوليه بشر؛ يعني 
احتياجات جسمي او را به طور مناسب برآورده مي کند. به عبارت ديگر، اعتقادي 
به بهره وري از خاک ندارد، بلکه مي گويد زمين به اندازه ساکنين خودش محصول 
مي دهد، اما اگر مدينه از حالت ساده به حالت تجملي تبديل شد و مردم به نيازهاي 
ساده اکتفا نکردند و نيازهاي آنها افزايش يافت مي توانند مرزهاي خود را توسعه 
دهند. در نتيجه همان طوري که اشتراوس اشاره مي کند، وسعت قلمرو سرزمين مدينه 
فاضله را نيازهاي آن تعيين مي نمايد نه چيزي ديگر. البته گسترش قلمرو براي تأمين 

نيازهاي مدينه تا جايي مجاز است که به وحدت شهر لطمه اي وارد نکند.
نکته اي که به طور ضمني در مباحث فوق مطرح است، پذيرش اصِل قلمرو و 
حدود جغرافيايي براي مدينه است و افالطون حدودي را براي مدينه در نظر دارد. 

وي در قوانين مي گويد:
»شهر بايد در ميان دشت، در نقطه اي که از هر حيث مزاياي ضروري را دربردارد، 

ساخته شود«)افالطون، 1354: 164(.
اما همان طوري که در ابتدا نيز اشاره شد، قلمرو جغرافيايي و خاک و سرزمين در 

ممالک مشرق زمين و به ويژه در بين مسلمانان، متفاوت از فضاي يونان است.
اگرچه ميشل فوکو در تحليل خود، يونان را با مشرق زمين مقايسه کرده و بحث 
وي درباره انديشمندان مسلمان نيست، اما با نگاهي به آثار فارابي در مي يابيم که 

فارابي نيز به عنوان يک متفکر شرقي و مسلمان از اين قاعده مستثنی نيست.
فارابي حدود و جغرافياي خاصي براي مدينه قائل نيست. به گفته ناظرزاده کرماني، 
»مدينه فاضله فارابي، برخالف شهر آرماني افالطون که تعمداً کوچک نگاه داشته 
شده، حدود مشخص ندارد و مي تواند از شهر تا کره ارض بزرگ شود؛ اين امر را 
مي توان از قلمرو رياست مدينه فاضله، دريافت«)ناظرزاده کرماني: 118(. رضا داوري 
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اردکاني نيز مسأله حدود و قلمرو مدينه را يکي از موارد اختالف فارابي با يونانيان 
مي داند و مي گويد: »حدود قلمرو واضع النواميس فارابي، از حدود مدينه درمي گذرد 
و به امت و حتي به معموره ارض مي رسد و شايد به همين جهت فارابي نمي توانسته 
است به مسائل جغرافيايي و وضع مدينه و مساکن اهل آن بپردازد و به شرح مقام 
علم و عمل رئيس و فضايل و آراء اهل مدينه اکتفا کرده است«)داوري، 1374: 162(.
فارابي، اجتماعات را به کامل و غير کامل تقسيم کرده و سپس اجتماعات کامل را 

به عظمي، وسطي و صغري. وي در توصيف اين اجتماعات مي گويد:
»اجتماع عظمي عبارت از اجتماعات همه جماعات بود که در قسمت معموره زمين 
بودند و اجتماع وسطي عبارت از اجتماع امتي بود که در جزئي از قسمت معموره 
زمين است و اجتماع صغري عبارت از اجتماع مردم يک مدينه بود که واقع در جزئي 

از محل سکونت يک امت است«)فارابي، 1379: 6 و نيز ر.ک همو، 1358: 136(.
روشن است که فارابي هر سه نوع اجتماع کامل را به عنوان »فاضله« قبول دارد و 
»مدينه«، حداقّل اجتماعي است که مي تواند فاضله باشد و مطلوب او را حاصل نمايد 
اما محدود به مدينه نيست، بلکه در اجتماع وسطي و يا عظمي نيز فارابي مي تواند 
به مطلوب خود برسد. بر اين اساس، فارابي خود را محدود به چارچوب مدينه 
نمي نمايد و حدود مشخصي براي آن تعيين نمي کند؛ چرا که اگر امکاِن تحقق اجتماع 
فاضله عظمي نيز وجود داشته باشد که شامل تمامي مناطق آباد کره زمين مي شود، 
رئيس فاضل، رياست آن را بر عهده خواهد داشت و سعادِت مورد نظر فارابي در اين 
گستره وسيع تحقق مي يابد و قلمرو رياست فاضله محدود به چارچوب مشخص 

يک شهر باقي نمي ماند.
2-2-1( عقيده و مدينه:

در يونان، انسان با زمين و مرز جغرافيايي، معنا و هويت پيدا مي کرد، در شرق چه 
عاملي سبب هويت يابي افراد مي شود و در مدينه هاي اسالمي افراد با چه چيزي خود 

را تعريف مي کنند و هويت خود را نشان مي دهند؟
به نظر مي رسد که در شرق عوامل متعددي را بتوان براي هويت يافتن انسان ها ذکر 
کرد؛ خون يکي از اين عوامل است. در بسياري از مقاطع تاريخ در شرق، انسان ها 
با »خون« هويت مي يافتند و نََسب از اهميت زيادي برخوردار بود. به عنوان مثال در 
شهر ايراني هويت فرد از دريچه عضويت او در خانواده، کالن، عشيره، قبيله و ايل 
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بامعناست )پيران، 1376 :49(.
اما فارابي در کتاب المله، بردين مشترک و آراء و اعتقادات يکسان تأکيد مي کند و 
آن را عامل ائتالف و ارتباط و انتظام مي داند و معتقد است که با اين ائتالف و انتظام 
به همراه تعاون و تعامل، افعاِل افراد معاضد و مکمل يکديگر مي شود و به غرض 
نهايي که همانا سعادت قصوي است مي رسند)فارابي،1378: 316(. در اين عبارات 
هيچ صحبتي از مرز معين يا محدوده جغرافيايي خاصي نيست. آنچه که اهميت 
دارد، گردهم آمدن جمعيتي با اعتقادات واحد، تحت رياست رئيسي فاضل و براي 
رسيدن به هدفي مشترک است و اين مسأله به هيچ وجه مرز نمي شناسد و محدود به 
چارچوب يک شهر خاص نيست. در شهر ايراني نيز گفته شده است که هويت افراد 
از طريق تعلق آنان به شهر معنا نمي شده است. در شهر ايراني بخش اعظم محل هاي 
تجمع افراد جنبه مذهبي داشته و جالب آن که قريب به اتفاق آنها مسقف بوده و 

برخالف يونانيان محل هاي تجمع در فضاي باز نادر بود)پيران: 51(.
 چرايي تعلق يونانيان به سرزمين و عدم تعلق مسلمانان به جغرافياي خاص:

اين که چرا يونانيان بر حدود مدينه و قلمرو جغرافيايي توجه و تأکيد دارند اما 
مسلمانان، اصراري بر سرزمين و حدود مدينه ندارند، داليل متعددي مي توان ذکر 
ميان جنگ،  ارتباط  يونان يک  نکته ضروري است که در  اين  ابتدا ذکر  کرد. در 
شهروندي و جنس مذکر برقرار شد که به طور مکرر در تاريخ بعدي شهروندي ظهور 
دوباره يافت)فالکس،1381: 28(؛ رابطه اي که بين شهر، شهروندي و جنگ برقرار 
است با مسئله مرز در يونان مرتبط است. مرزکشي و داشتن قلمرو جغرافيايي براي 
مقابله با بيگانگان و دشمناني بوده است که آن سوي اين مرز قرار مي گرفتند. داشتن 
قلمرو جغرافيايي و مرز مشخص براي جدا کردن شهروندان از دشمنان و حفاظت 
از خود در مقابل تهاجم آنان بوده است )ممفورد،1381: 90(؛ اما در جهان اسالم، 
بيگانه به کسي اطالق مي شود که از نظر عقيدتي با يک مسلمان متفاوت است و مرز 
بين دوست و دشمن، مسلمان يا کافر بودن است نه مرز جغرافيايي و قلمرو مدينه اي 

خاص.
 صرفنظر از نکته فوق، اسالم در ميان اعراب ظهور کرد و برخي از سنت هاي 
عربي بر طرز تلقي هاي مسلمانان تأثير گذاشت و در برخي از موارد، فضايي عربي 
بر تفکر اسالمي تحميل کرد. اجتماع اعراب در بسياري از موارد شکل قبيله اي 
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داشت. قبيله هاي کوچ نشين عرب عمدتاً تعلق سرزميني نداشتند. قوم اصالتاً مهاجري 
بود که در جستجوي آب و غذا مسافت طوالني مي پيمود. اعراب مسلمان اعتقاد 
داشتند که »زمين از آن خداست و هر کسي به اندازه تالشش از آن بهره مي برد...؛ 
بنابراين در تمدن اسالمي، تفکر سياسي هرگز از فضاي هندسي شهر يا سرزمين 
شروع نمي شود«)فيرحي، 1378/الف: 80-79(. به گفته موسکا و بوتو، »دين اسالم 
خصوصيت اديان ملي قبلي را که محدود به محيط و ملت معيني بود، نداشت، بلکه 
»اهلل« خداي واحد جهاني بود و اعضاي دولت اسالمي معتقدين به خدا، قرآن و 
پيامبري محمد)صلي اهلل عليه وآله( بودند)موسکا و بوتو: 24(. اين در حالي است که 
به گفته ژان ژاک شواليه، تمدن يوناني در فضاي هندسي شهر سامان يافته بود و با 
مختصات جغرافيايي مرکب از سرزمين و ساکنان آن تعريف مي شد)شواليه، 1993: 

.)15 – 18
عالوه بر اين در تفکر اسالمي، اعضاي مدينه، کساني هستند که دين مشترک و 
اعتقادات يکساني دارند. مسلمان در مقابل کافر و مؤمن به دين اسالم در مقابل بي 
ايمان قرار مي گيرد؛ بنابراين »از آنجا که دين اسالم محدود به يک ملت يا سرزمين 
خاص نيست، گسترش ابعاد شهر آرماني تا سراسر کره مسکون مي تواند معني دار 
تلقي شود«)ناظرزاده کرماني: 119( و اعضاي دولت اسالمي را معتقدين به خدا، قرآن 
و رسالت پيامبر اکرم)صلي اهلل عليه وآله( تشکيل دهند؛ بنابراين مرز براي فارابي مرز 

مادي و جغرافيايي نيست، بلکه مرز عقيدتي است.
 از سوي ديگر اگر در تفکر يوناني، عمده ترين وظيفه حاکم، امنيت، نجات و 
رهايي سرزمين و شهر است و حاکِم خوب، حاکمي است که زمين را نگهدارد، 
عمده ترين وظيفه حاکم در تفکر مشرق زمين، حفظ و تدبير رعيّت است)فيرحي، 
الف: 79 – 78(. نتيجه اين که، آنچه براي حاکم در انديشه شرقي و همچنين انديشه 
اسالمي اهميت و اصالت دارد، حفظ و رهايي و به منزل سعادت رساندن مردم است. 
چرا که »به اعتقاد اسالم، راه کلي ايجاب مي کند که خليفه يا امام از رستگاري دنيوي 
و اخروي پيروانش مراقبت کند«)غراياق زندي، 1379: 311(. به عبارت ديگر، اهميتي 
ندارد که اين پيروان در چه چارچوب سرزميني باشند در حالي که براي يونانيان، 

آزادي و محفوظ ماندن شهروندان در گرو حفظ و حراست از سرزمين آنها بود.
  نکته پاياني در اين زمينه اين است که به دليل موقعيت جغرافيايي شهرهاي يونان 
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که عمدتاً بين کوه ها محصور بودند و به طور طبيعي مرزهاي مشخصي داشتند، هر 
شهر هويت و ماهيت مستقل از ساير شهرها به خود مي گرفت و از شهرهاي ديگر 
جدا مي شد و به همين دليل دولتـ  شهرهاي متعددي با حکومت هاي مستقل شکل 
مي گرفت و هر حاکم درصدد بود تا سرزمين و قلمرو جغرافيايي خويش و ساکنان 
آن را حفظ، تدبير و اداره کند)موسکا و بوتو: 18(، در حالي که در مشرق زمين شرايط 
طبيعي بسيار مناسبي براي تشکيل امپراتوري هاي بزرگ فراهم شده بود. در مناطق 
شرقي، دشت هاي بزرگي وجود دارد که بين قسمت هاي مختلف آن موانع طبيعي 
وجود ندارد)همان: 36( و امپراطوري اسالمي نيز از روي الگوي امپراطوري هاي 
قديمي شرقي تشکيل گرديد)همان: 23(. از سوي ديگر از لحاظ تاريخي نيز شرايط و 
مقدمات استقرار شهر به عنوان polis در يونان به گونه اي بود که حد و مرز خاصي 
براي شهر تعيين مي شد. به گفته جواد طباطبايي، در آتن پس از گسست با دنياي 
موکناي و شکل گيري يک سري تحوالت، شهر داراي حصاري است که کليّت گروه 
انساني خود را از گزند خارج شهر مصون مي دارد. از زماني که شهر بر گرد فضاي 
عمومي و ميدان agora سازمان مي يابد به يک polis تبديل مي شود«)طباطبايي، 

1373: 19 و نيز ر.ک: ممفورد: 90(.
اما وضعيت در جهان اسالم کاماًل متفاوت است؛ در جهان اسالم شاهد جابجايي 
مرکز خالفت از يک موقعيت جغرافيايي به سرزمين ديگر هستيم و اين انتقال به 
راحتي و بدون ايجاد هر گونه حساسيتي صورت گرفته است به طوري که حتي در 
زمان حيات پيامبر گرامي اسالم)صلي اهلل عليه وآله( نيز شاهد هجرت از مکه به مدينه 
هستيم و حتي فراتر از آن، پيامبر)صلي اهلل عليه وآله( با ارسال نامه هايي به قدرت 
ها و کشورهاي ديگر آنها را به اسالم دعوت کرد که اين نشانگر اهميت گسترش 
مرزهاي عقيدتي براي آن حضرت)صلي اهلل عليه وآله( است؛ يعني آنچه اهميت دارد 
سعادت انسان ها در پرتو تعاليم اسالم است و هيچ فرقي نمي کند که آنها در چه 
سرزميني حضور داشته باشند. پس از آن نيز بارها مرکز خالفت اسالمي تغيير کرد و 
فرمان و خواست خليفه شامل تمام مسلمانان روي کره زمين مي شد. خليفه، خليفه 
مسلمين بود نه خليفه مردم فالن شهر. همان طوري که در عقيده شيعه نيز حضرت 
علي)عليه السالم( اميرالمؤمنين است نه امير و امامِ عده معيني که در يک شهر خاص 
زندگي مي کنند. بنابراين پذيرش ظاهري و باطني شريعت و همة لوازم آن است که 
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فرد مسلمان را به صورت عضوي از امت در مي آورد)لمبتون، 1380: 53(. موسکا و 
بوتو در اين رابطه مي گويند:

»خليفه که رئيس حکومت و جانشين پيغمبر بود، اميرالمؤمنين لقب داشت... و علي 
القاعده تنها يک خليفه مي بايست بر تمام مسلمانان حکومت کند«)موسکا و بوتو:24(. 
از اين رو حکومت ها و خالفت هاي اسالمي هيچ گاه در بند مرز و جغرافيا نبوده 

اند و حدود معيني براي خود در نظر نگرفته اند. 
افالطون و فارابی؛ ملت يا اّمت:

از آن جايی که »سرزمين« و »ساکنان آن« پيوندی ناگسستنی دارند، می توان دريافت 
در صورتی می توان صحبت از ملت نمود که در ابتدا مرز و قلمرو جغرافيايی پذيرفته 
شده باشد؛ در غير اين صورت، صحبت کردن از مّلت، صرفاً به صورت انتزاعی و 
خارج از واقعيت عينی امکان پذير خواهد بود. به همين دليل، پيش از اين به اقتضای 

مباحث مربوط به سرزمين، از جمعيت نيز صحبت به ميان آمد. 
يونانيان که مرز سرزمينی و قلمرو جغرافيايی را برای واحد سياسی پذيرفته اند، به 
طور قطع می توانند از مردمانی که محدود در اين قلمرو هستند صحبت کنند. به همين 
دليل افالطون ضمن تأکيد بر محدود بودن جمعيت، حتی گاهی تعداد آنها را نيز 
تعيين کرده و پيشنهاد می کند جمعيت بيشتر از 5040 خانواده نباشد)افالطون، 1354: 
156 – 155(. اين عدد، عددی است که از ضرب اعداد 1 تا 7 در يکديگر به دست 
آمده و خصوصيت آن اين است که بر اعداد 1 تا 10 و نيز بر عدد 12 قابل تقسيم 
است؛ در نتيجه برای تقسيمات حکومتی، اين تقسيم بسيار خوب است)گاتري، 
1377: 1062(. تئودور گمپرتس، تاکيد بر جمعيت محدود و مشخص را بين افالطون 
و ارسطو مشترک می داند و می گويد: »هر دو معتقد بودند که دولت بايد بر افزايش 
جمعيت چه از نظر کيفی و چه از لحاظ کّمی نظارت کامل و دقيق داشته باشد. 
افزايش بيش از اندازة جمعيت برای جمهوری های کوچک يونانی منبع فقر بود و فقر 
علت بی نظمی سياسی«)گمپرتس، 1357: 1062(. از سوی ديگر به اعتقاد افالطون، » 
بزرگترين نعمتی که برای هر شهر می توان تصور کرد اين است که همه ساکنان آن، 
يکديگر را بشناسند ]زيرا [ آنجا که مردمان با يکديگر بيگانه اند هيچ کس نمی تواند 
حرمت و مقامی را که در خور اوست به دست آورد و هيچ کس به حق خود 

نمی رسد«)افالطون، 1354: 157(. 
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جملگی موارد فوق نشانگر تأکيد افالطون بر جمعيت معيّن و محدود در قلمرو 
جغرافيايی مدينه است. وی پس از تأکيد بر اين نکته که شهر بايد داراي 5040 خانوار 
باشد، براي هر خانوار قطعه زمينی در نظر می گيرد و می گويد: »زمين موجود نيز بايد 
به همين تعداد ]5040 قطعه[ تقسيم شود تا هر مرد دارای قطعه زمينی شود و آن را 
آباد سازد و از آن دفاع کند و بدين سان مرد و زمين، واحدی تجزيه ناپذير تشکيل 

دهند«)همان(. 
اما آنچه که از »مرز عقيدتِی« مورد تأکيد متفکران مسلمان به دست می آيد، اّمت 
است نه مّلت. چرا که مّلت مربوط به محدوده جغرافيايی خاص و محصور در 
مرزهای معيّنی است در حالی که اّمت ممکن است در مکان های مختلف پراکنده 
باشند و آنچه که ايشان را با هم پيوند می دهد و احساس مشترکی برای آنها ايجاد 
می نمايد، عقيده مشترک آنهاست نه مرزهای جغرافيايی و محدوده های معين يک 
شهر. در اين باره لمبتون می گويد:  » مبنای دولت اسالمی، اعتقادی بود نه سياسی، 
اقليمی و يا قومی«)همان: 53(. به همين دليل، فارابی ضمن نفی همبستگی های نژادی 
و پيمانی و نيز همبستگی های مبتنی بر اشتراک زبان، رسوم و عادات و نيز پيوندهاي 
زناشويی و تناسل برای شکل گيری مليت واحد، مليّت بر اساس سرزمين و اشتراک 
در منطقه و قرب مکانی را نيز نفی می کند و صرفاً بر يک هدف مشترک نهايی تأکيد 

می کند)مشکوة الديني، 1353: 27 – 25(. 
فارابی، بُعد مکانی را موجب تعّدد حکومت ها نمی شمارد و » اگر در سازمان 
حکومتی در دو نقطه از زمين موجود باشند و هر دو برای يک هدف کلی همکاری 
کنند، در حقيقت هر دو يک سازمان حکومتی را تشکيل می دهند. فارابی در اين زمينه 
می گويد:  همچنان اگر گروهی از پادشاهان در يک زمان وجود داشته باشند، چه در 
يک شهر يا در شهرهای زياد، همه شان مانند يک پادشاهند و روان های ايشان يکی 
است و چنان مردمی که در هر مرتبه باشند، هر گاه در زمان های گوناگون پی درپی 
بيايند، همگی شان مانند يک نفرند که در همة طول زمان به جای مانده اند و همچنين 
اگر در يک زمان گروهی از مردم در هر مرتبه در يک شهر باشند يا در شهرهای 
زياد، روان شان گويی يک روان است«)همان(. در واقع مرزهای سياسی، جز آنهايی 
که داراالسالم را از دارالحرب جدا می کرد، در اسالم اعتباری نداشت)لمبتون، 1380: 
53(. چرا که در قلب دکترين اسالم، اّمت و جامعه اسالمی جای دارد که رشته های 
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ايمان آنها را به هم پيوند می دهد)همان(. از اين رو فارابی نيز که يک متفکر مسلمان 
است صرفاً بر عقيده مشترک تأکيد دارد و برای او زمان، مکان، نژاد، زبان، پيمان و 
ساير عوامل همبستگی، برای ايجاد مليت واحد، اهميتی ندارند و با اين طرز تلقی 
نمی توان ملت به مفهوم جديد آن و مهمتر از آن، دولت را بر بنياد ميراث فکري به 

جا مانده از فارابي شکل داد.
در واقع، چنان که برتران بديع می گويد، »در انديشه اسالمی، از چهار عنصر ترکيبی 
دولت ملی، سه عنصر حاکميت ملی، مردم )به عنوان منبع مشروعيت و تصميم گيری( 
و سرزمين جايی ندارند)بديع، 1379: 117(؛ شايد فقدان اين عناصر از آن جهت 
باشد که اهميت دولت و سازمان آن برای فالسفه اسالمی درجه دوم بود چرا که 
مسئله نخست مورد عالقه آنان، خود فرد و کمال آن بود تا دولت و سازمان آن. 
اما از آن جايی که عالی ترين کمال فرد در ساية دولت ايده آل ميسر است، توجه 
داشتند«)لمبتون،  معطوف  نيز  بايستة دولت و حاکم شايستة آن  به شکل  را  خود 

.)495 :1380
نتيجه گيری: 

اگر چهار عنصر، حکومت، حاکميت، سرزمين )در قالب مرز( و جمعيت )در قالب 
ملت( را عناصر کليدی »دولت« به مفهوم جديد آن لحاظ کنيم، عمدة اين مفاهيم در 
مرکز و نيز حاشيه انديشه ي متفکران قديم جهان اسالم غايب هستند. شايد به همين 
دليل است که هيچ تئوری سياسی اسالمی در پی يافتن پاسخی بر علت وجودی 
دولت نيست)همان: 21( چرا که مسلمانان، جزئيات زندگی سياسی را که حوزه 
فلسفه عملی به ويژه حکمت مدنی است به دانش فقه- فقه سياسی-واگذار کرده 
و بر ناتوانی عقل در ادراک اين جزئيات حکم نموده اند)فيرحي، 1378/ب: 38(. بر 
همين اساس، متفکران مسلمان مؤلفه های اصلی دولت جديد را که با سياست عملی 
در ارتباط است، نه تنها در مرکز تفکر خويش بلکه حتی در حاشية انديشه خود هم 
راه ندادند. در واقع اين نگرش که حاکم بر نظام عام فلسفه اسالمی است، فلسفه 
مدنی را فاقد »شرايط امکان« الزم برای ورود به زندگی سياسی می نمود)همان(. در 
نتيجه، دولت جديد برای ما، محصول گسست از سنت فلسفی اسالمی خواهد بود. 
اين در حالی است که در تفکر سياسی غرب از آغاز تا به امروز همواره پتانسيل 
شکل گيری و طرح مؤلفه های دولت جديد وجود داشته است؛ به طوری که به گفته 
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اندرو وينسنت، دولت شهر يونانی و دولت مدرن هر دو دارای قلمروی مشخص و 
جمعيتی معين هستند و انديشة شهروندی و مفهوم حکومت قانون در هر دو مورد 
يافت می شود)وينسنت: 31-30(. البته چنان که وينسنت نيز اشاره می کند اين به 
معنای يکسان بودن دولت شهر يونانی و دولت مدرن نيست اما به هر حال تفکر 
يونانی، در حاشيه خود، مؤلفه های مورد نياز دولت مدرن را دارد و تفکر سياسی غرب 
در دوران جديد امکان بهره وری از اين ميراث را در خود دارد و از آن نيز در نظر و 
عمل استفاده کرد. براين اساس شايد بتوان گفت که راه ما از مسير غرب نمی گذرد 
و با تکيه بر ميراث تمدن اسالمی و با توجه به اقتضائات نصوص، تاريخ و فرهنگ 
اسالمی علی القاعده بايد راهی ديگر در پيش گرفت و طرحی ديگرگون درانداخت. 

بررسی اين »راه« و اين »طرح« نيازمند مطالعه ای مجزاست.
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چکيده
در خصوص شناسايي دقيق عوامل اصلِي بروز پديدة جنگ در روابط ميان انسان ها 
در ميان صاحبنظران توافق چنداني وجود ندارد اما بررسي هاي آماري انجام شده 
در اين پژوهش حکايت از آن دارند که در طول قرن بيستم آغازگران جنگ هاي 
بسيار بزرگ، برندة جنگ هايي که آغاز کرده اند نبوده و با نزديک شدن به سال هاي 
پاياني اين قرن آغازگر هيچ يک از جنگ ها در جنگي که آغاز نموده  به پيروزي 
نرسيده است. با اين بررسي هاي آماري نشان داده مي شود که درصد قابل توجهي از 
جنگ هاي به وقوع پيوسته در ميان کشورهاي مختلف جهان از سال 1900 ميالدي به 
بعد، نه در نتيجة رفتار هاي محاسبه شدة دولت ها در تداوم اهداف سياست خارجی 

خود، که در پي محاسباِت اشتباهِ تصميم گيرند گان سياسي به وقوع پيوسته است.
جنگ،   بزدلي،  بازي  بازي ها،  تئوري  جنگ،  آغاز  تئوري هاي  کليدی:  واژگان 

محاسبات اشتباه، معماي زنداني 
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مقدمه
جامعه شناسي،  فرهنگي،  روانشناسي،  مطالعات  قالب  در  بسياري  پژوهشگران 
اجتماعي، اقتصادي، تاريخي و ... به بررسي عوامل بروز پديدة جنگ در ميان انسان ها 
پرداخته اند. علی رغم تمام تالش ها انجام شده، متأسفانه بايد اذعان داشت که شناسايي 
دقيق کلية داليل بروز پديدة جنگ در روابط ميان انسانها عماًل امکان پذير نبوده و 
روي آنچه به عنوان عوامل اصلِي بروز جنگ مورد شناسايي قرار گرفته است نيز در 
ميان صاحبنظران توافق چنداني وجود ندارد. در حقيقت حتي هيچ تئوري واحدي 
در خصوص داليل بروز جنگ وجود ندارد که مورد توافق تعداد قابل مالحظه اي 
از صاحبنظران بوده باشد چرا که اساساً ارائه هر نوع تئوري جامع در ارتباط با داليل 
بروز جنگ مستلزم به هم آميختن نهاده هاي فراواني از زيست شناسي، روانشناسي، 
روانشناسي اجتماعي، انسان شناسي، تاريخ، علوم سياسي، علوم اقتصادي، جغرافيا، 
تئوري هاي  بازي ها،  تئوري هاي  تئوري هاي رفتار سازماني،  ارتباطات،  تئوري  هاي 
تئوري هاي  تئوري سيستم ها،  نظامي،  استراتژي  تدوين  تئوري هاي  تصميم سازي، 
همگرايي کارکرد محور، فلسفه، الهيات و مذهب و ... با يکديگر خواهد بود و اين 
در حالي است که حتي ممکن تلقي نمودِن امکاِن رسيدن به سنتزي معني دار از تمامي 
اين رشته هاي گوناگوِن دانش بشري،  عالوه بر پيچيدگي فوق العاده، مي تواند با 
توجه به مناظرات اپيستمولوژيک موجود، خود يک اعتقاد مسئله آفرين ارزيابي گردد 

.)Dougherty and Robert,2001:189(
تالش اين پژوهش به هيچ وجه آزمودِن يک آزمودة غير ممکن ارزيابي شده نيست 
بلکه هدف از آن نگريستن به مسئله از منظري متفاوت است. وجه اشتراک تمام 
تئوري هاي مطرح در ارتباط با داليل بروز پديدة جنگ تأکيد آنها بر تشريح علت 
بروز جنگ ها با استفاده از “داليل منطقي” است. برخي از اين تئوري ها جنگ را يکي 
از اجزاي به طور منطقي در حال کار در نظام بين الملل و برخي نتيجة توطئه هاي 
سودجويانة گروه هاي دارندة منافع خاص در دنيا معرفي نموده اند، اما پرسشي که 
در انجام اين پژوهش در پي يافتن پاسخي قابل قبول براي آن بوده ايم اين است که 
آيا جنگ را مي توان نوعي استفادة اشتباهي از قابليت ها موجود در نظام هاي ساخته 
شده توسط بشر هم در نظر گرفت؟ به ديگر سخن هدف اين پژوهش بررسي اين 
پرسش است که آيا بروز همة جنگ هاي به وقوع پيوسته ميان کشورهاي مختلف 

84



جهان نتيجة رفتار هاي دقيقاً محاسبه شده اي بوده است که دولت ها آنها را در تداوم 
اهداف سياست خارجة خود تعقيب نموده اند و يا اين که بسياري از اين جنگ ها را 
مي توان رويدادهايي تلقي نمود که در پي محاسبات اشتباه تصميم گيرند گان سياسي 

در کشورها به وقوع پيوسته  است؟
فرضية پژوهش:

فرضيه اصلي در پژوهش حاضر به شرح زير قابل بيان مي باشد: 
 از سال 1900 ميالدي به بعد، محاسبات اشتباه مهمترين علت بروز پديدة جنگ 

در ميان کشورها بوده است. 
شيوة آزمون فرضية اصلي

در اين پژوهش ضمن تأکيد بر شايسته توجه بودن تمامي آنچه که در مورد علل 
وقوع پديدة جنگ توسط صاحب نظران مختلف بيان گرديده است، نوعي استنتاج 
آماري مورد توجه خواهد بود که در آن بسياري از “علت ها” معرفي شده توسط ساير 
صاحب نظران به عنوان علت هايي که در کوتاه مدت عماًل غير قابل تغيير و غير قابل 
کنترل مي باشند، علل مهم اما عماًل غيرمتغير ارزيابي گرديده است )درست همانطور 
که در بررسي علل پديده هايي مثل بروز آتش سوزي در جنگل ها، وجود اکسيژن و 
نيز مواد قابل ترکيب با اکسيژن در جنگل به عنوان علل عماًل غير قابل کنترل و يا غير 

قابل تغيير کنار گذاشته مي شود(. 
حدود و تمرکز پژوهش

در بانک اطالعاتي مربوط به اين پژوهش فهرست کاملي از کلية جنگ هاي به 
وقوع پيوسته ميان دولت  ها در فاصلة سال هاي 1900 تا 2000 ميالدي که جمع تلفات 
انساني حاصل از وقوع آنها از 900 نفر بيشتر بوده به عنوان “جنگ هاي به وقوع 

پيوسته در طول قرن بيستم” جمع آوري گرديده است1. 
اطالعات اين بانک شامل نام جنگ هاي  بين دولتي با تلفات بيشتر از 900 نفر، سال 
شروع، سال پايان و مدت درگيري، نام کشور )يا کشورهاي( آغازگر و نام طرف )يا 
طرف هاي( مقابل و نيز کل تلفات نظامي جنگ بر اساس اطالعات جمع آوري شده 
از منابعي که شرح آنها در ذيل هر جدول درج گرديده است قابل مشاهده مي باشد. 

1. به طور معمول، درگيري هاي بين کشوري که تلفات شان از 1000 نفر بيشتر باشد جنگ تلقي مي گردد  اما در جريان اين پژوهش کاهش شمار تلفات به 900 
به لحاظ تاريخي معياري منطقي تر ارزيابي گرديد چرا که نبردهاي هوايي و دريايي ميان آرژانتين و انگليس در سال 1982 بر سر جزاير فالکلند که کل تلفات آن 

910 تن بوده در اغلب کتاب هاي تاريخ معاصر به عنوان “جنگ فالکلند” ثبت گرديده است.
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در گردآوري اين اطالعات تالش توأم با وسواس پژوهشگران، احراز اطمينان از اين 
امر بوده که هيچ يک از جنگ هاي بين المللي داراي تلفات بيش از 900 نفر، از قلم 
نيافتاده باشد، اما همانطور که خواهيم ديد، حتي به فرض مورد مناقشه بودن شمار 
دقيق تلفات،  اضافه يا کم شدن دو يا چند جنگ در اين فهرست، نه فقط به هيچ 
وجه باعث ايجاد تغيير معنادار در نتيجه گيري هاي آماري نخواهد بود بلکه حتي اضافه 
شدن جنگ هاي هزارة جديد ميالدي به اين فهرست هم )دست کم تا زمان تنظيم اين 

گزارش( مؤيد نتايج آماري به دست آمده بوده است.  
شناخت آغازگر جنگ ها:

دشوارترين بخش در تکميل بانک اطالعاتي اين پژوهش جمع آوري داده هاي 
مربوط به شناسايي آغازگر بوده است. واقعيت اين است که به داليل مختلف سياسي 
و تاريخي تعيين دقيق اينکه کدام  يک از طرف هاي يک درگيري به طور مطلق آغازگر 
جنگ بوده به هيچ وجه آسان نيست.  به عنوان يک نمونة مشخص همانطور که 
مي دانيم جنگ ايران و عراق در حالي هشت سال ادامه داشت که معرفي طرف عراقي 
به عنوان “آغازگر” توسط خاوير پرز دکوئيار دبيرکل وقت سازمان ملل در 9 دسامبر 
سال 1991 يعني بيش از دو سال پس از پايان جنگ و در فضاي سياسي پس از اشغال 
کويت توسط عراق بود که از نظر سياسي امکانپذير گرديد و تا پيش از آن شوراي 
امنيت سازمان ملل نه تنها تمايلي به صحبت از آغازگر اين جنگ نداشت بلکه اساسًا 
تا دو سال پس از آغاز تهاجم همه جانبة عراق عليه ايران از زمين، هوا و دريا و اشغال 
شهرهاي ايران توسط عراق مصرانه از “جنگ” ناميدن آنچه توسط صدام حسين آغاز 
گرديده بود امتناع نموده و در قطعنامه ها خود ضمن جانبداري ضمني از طرف آغازگر 

آنچه در حال وقوع بود را صرفاً يک “وضعيت” مي ناميد.
اغلب جنگ ها معموالً  بروز  از  پيش  تاريخي  واضح است که در مطالعة دقيق 
مجموعه اي از ايرادگيري ها سياسي -  حقوقي و برخوردهاي محدود مرزي وجود 
دارد که در همة جنگ ها آغاز تمامي آنها را نمي توان صرفاً به يکي از طرفين درگيري 
نسبت داد. اما در هر جنگ باالخره رهبران يکي از دو طرف آغاز اولين حملة گستردة 
نظامي عليه طرف مقابل را طبق محاسبات درست يا نادرست خود در جهت منافع 
ملي خويش ارزيابي کرده و مبادرت به آغاز حمله نموده است و در مورد آغاز 
کنندة اين نخستين حملة گسترده هم معموالً ترديد چنداني وجود ندارد. به عنوان 
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مثال آغازگر جنگ کره )با بيش از 900000 نفر کشته( در اين پژوهش کرة شمالي 
فرض شده که نخستين حملة بزرگ را در 1950 عليه جنوب انجام داده است اگر 
چه نويسندگان بزرگي مثل نوام چامسکي با تأکيد بر اين واقعيت که پيش از اين 
نخستين حملة بزرگ يعني از 1945 تا 1950 هم حدود 100000نفر از دو طرف در 
شبه جزيرة کره کشته شده بودند، وجود ترديد هاي جدي در خصوص مقصر بودن 
کرة شمالي در آغاز اين جنگ را شايسته توجه دانسته اند )ميشل، پيتر و جان شوفل، 

1382: 504 و 505(.
 در بانک اطالعاتي اين پژوهش عالوه بر در نظر گرفته شدن آغاز کنندة اولين حملة 
نظامي بزرگ به عنوان “آغازگر جنگ”، “آغازگر ايرادها” و “آغازگر برخوردها” هم 
مورد شناسايي قرارگرفته است تا مشخص شود جايگزين نمودن “آغازگر ايرادها” يا 
“آغازگر برخوردها” به جاي “آغاز کنندة اولين حملة نظامي بزرگ” هم تغيير چنداني 

را در نتايج تجزيه و تحليل هاي آماري باعث نخواهد گرديد.
نتيجة جنگ ها

در مورد نتايج جنگ ها هم درست مثل آغازگر اختالف نظرهاي تاريخي همواره 
وجود داشته و خواهد داشت. همانطور که مي دانيم يک سال پس از اعالم آتش بس 
در جنگ ايران و عراق، طرف عراقي که هم آغازگر اين جنگ بود و هم به هيچيک از 
اهداف اعالم شده در آغاز اين جنگ نرسيده بود در بغداد دروازة پيروزي احداث کرد 
و نيروهاي عراقي به عنوان ارتش پيروز با عبور از اين دروازه در بغداد رژة پيروزي 

برگزار کردند.
در  بانک اطالعاتي اين پژوهش اين نوع پيروزي ها که در آن هيچ يک از دو طرف 
به تسليم و يا پرداخت غرامت گردن ننهاده اند وضعيت “نه برد و نه باخت” ارزيابي 

گرديده است. 
معرفي شاخص

چنانچه آغازگر يک جنگ بازندة مشخص جنگي که آغاز نموده بوده باشد بدون 
هر گونه شک و ترديد مي توان پذيرفت که اشتباهات محاسباتي رهبران در کشور 
آغازگر نقشي محوري در آغاز جنگ داشته چرا که عدم آغاز جنگ توسط آنها هم 

هرگز نمي توانست برايشان نتيجه اي فاجعه بارتر از شکست به همراه داشته باشد. 
در مورد رهبران آغاز کنندة جنگ هايي که نتيجة آنها “نه برد و نه باخت” براي 
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کشور آغاز کننده  بوده هم اين قضاوت مي تواند تا حد زيادي صحيح باشد چرا که 
وقتي آغازگر جنگ برندة جنگي که آغاز کرده نبوده باشد هم نتيجة جنگي که آغاز 
کرده براي او چيزي به غير از خسارت هاي بي غرامت مالي و زيان هاي جبران نشدني 

جاني نبوده است.
مسلماً بررسي نقش محاسبات اشتباه از طريق مطالعة مکاتبات، رفتارها و گفتارهاي 
رهبران در هر دو طرف درگير هم امکان پذير و مکملي تاريخي براي اين پژوهش 
کردن  پاره  ضمن  عراق  وقت  رهبر  حسين  صدام  بيانات  که  گواين  بود  خواهد 
موافقتنامة 1975 الجزاير يا پس از اشغال کويت توسط عراق را مي توان مصاديق 
بارزي از محاسبات اشتباه منجر به آغاز جنگ ارزيابي نمود، اما در بررسي هاي آماري 
اين پژوهش تعريف شاخصي کمي براي تعيين نقش برداشت هاي اشتباه در بروز 
جنگ ها ضروري بود که اين شاخص، براي هر مقطع زماني، نسبت جنگ هاي که در 
آنها آغازگر جنگ برندة جنگي که آغاز کرده نبوده به کل جنگ هاي به وقوع پيوسته 
تعيين گرديده است:                                                                                                                      

به ديگر سخن در پژوهش حاضر، در هر مقطع زماني نسبت تعداد جنگهايي که 
در آنها محاسبات رهبران آغازگر، باعث آغاز يک جنگ مغلوبه شده به کل تعداد 
جنگ هاي به وقوع پيوسته در آن مقطع، شاخصي براي تعيين نقش محاسبات اشتباه 

رهبران در وقوع جنگ ها ارزيابي گرديده است.        
فرض ضمني موجود در شاخص تعريف شده

واضح است که فرض ضمني موجود در شاخص تعريف شده براي اين پژوهش 
صرفاً “منطقي1“ عمل کردن رهبران در صورت عدم وجود محاسبات و يا برداشت هاي 
اشتباه مي باشد2. اين فرض، مثاًل در مورد اشغال کويت توسط عراق در 1990 بدان 
معنا خواهد بود که نظر نويسندگان اين است که حتي رهبري مثل صدام حسين که 

1. منطقي يا)Rational(فرض کردن تصميم گيرنده در اين پژوهش بدان معناست که ما فرض مي کنيم تصميم گيرنده با در نظر گرفتن کليه اطالعاتي که از 
گزينه هاي مختلف پيش روي خود به دست آورده از ميان آنها گزينه اي را انتخاب مي کند که با توجه به اطالعات موجود متضمن رسيدن به بيشترين ميزان منافع 

در ميان منافع قابل حصول يا کمترين ميزان زيان در ميان زيان هاي غير قابل اجتناب خواهد بود
2. محاسبة اشتباه)Miscalculation(در اين پژوهش به وضعيتي گفته مي شود که در آن تصميم گيرنده در نتيجة فشردن دکمه A در حالي شاهد وقوع رويداد 
مثل Y گرديده که با فشردن اين دکمه انتظار به وقوع پيوستن رويدادي مثل X را داشته و به ديگر سخن نتيجه انتظارات، برآوردها و محاسباتش با نتيجة عملي 

حاصل از اقدامات متفاوت بوده است
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هم در زمان حيات و هم پس از مرگ در هجمه هاي تبليغاتي “ديوانه” قلمداد  گرديده 
است، چنانچه در محاسبات و برداشت هاي خود مرتکب اين اشتباه نشده باشد که 
تصور کند ارتش و دولت عراق قادر به رويارويي با کلية عواقب نظامي و سياسي 
ناشي از حمله به کويت خواهد بود، در تصميم گيري هاي خود آنقدر “منطقي” 
خواهد بود که دستور اين حمله را صادر نکند. فرض “منطقي” بودن رهبران باعث 
مي شود قبول کنيم که آغاز جنگ يک پديدة هادف1 در رفتار دولتمردان بوده و نيز 
اينکه بپذيريم اگر چه هر جنگي مي تواند به دليل محاسبات اشتباه آغاز شده باشد، اما 
جنگي که آغازگر آن برنده نبوده به احتمال بسيار زياد و جنگي که آغازگر آن بازنده 

بوده به طور قطع به دليل محاسبات اشتباه آغاز گرديده است. 
آزمون فرضية اصلي 

جدول زير بر اساس کلية اطالعات جمع آوري شده در اين پژوهش روي تمامي 
جنگ هاي با تلفات بيش از 900 نفر به وقوع پيوسته از 1900 ميالدي به بعد )بانک 

اطالعات پيوست مقاله( تنظيم گرديده است:

همانطور که در جدول فوق مشاهده مي شود در مجموع 52% جنگ هاي داراي 
تلفات بيش از 900 نفر در قرن بيستم را جنگ هاي ناکامي تشکيل داده اند که آغازگر 
در آنها جنگي را آغاز نموده که در آن به پيروزي نرسيده و در ميان اين جنگ هاي 
ناکام هم 64% آنها با باخت کامل آغازگر به پايان رسيده است. بنابراين مي توان علت 
52% جنگ هاي داراي تلفات بيش از 900 نفر در قرن بيستم را به احتمال بسيار زياد 
محاسبات و برداشت هاي اشتباه رهبران تلقي نمود و علت آغاز 64% از اين جنگ هاي 
ناکام را هم بايد به طور قطع محاسبات و برداشت هاي اشتباه رهبران دانست چرا که 
محاسبات و برداشت هايي که منجر به آغاز جنگ هايي گرديده که نتيجة آن شکست 

1. Purposive
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کامل آغازگر بوده، در هيچ تعريف و يا هيچ توجيهي نمي تواند محاسبات صحيح 
ارزيابي گردد.

از سوي ديگر اگر جنگ هاي به وقوع پيوسته در قرن بيستم را نمونه اي از مجموعه 
جنگ هايي که در طول تاريخ به وقوع پيوسته )يا به وقوع خواهد پيوست( فرض 
کنيم، تست اين فرضية آماري که آيا دو شيوة “آغاز کردن جنگ” و “حفظ آمادگي تا آغاز 
جنگ” تفاوتي معنادار را در تجربة شکست يا رسيدن به تساوي در جنگ باعث مي گردد 
يا خير با استفاده از آزمون آماري غير پارامتري )Nonparametric Test( به سادگي 
ممکن خواهد بود. کافيست ابتدا اطالعات مورد نياز در خصوص شکست ها و عدم 

شکست هاي قرن بيستم را از بانک اطالعاتي پيوست به شرح زير  استخراج نموده:

و سپس  مقدار χ2 را براي مشاهدات فوق به شرح زير محاسبه نماييم: 

مشاهدة مقدار  15/2  براي  χ2 با درجة آزادي 1 حکايت از آن دارد که دست 
کم بر اساس مشاهدات انجام شده بر روي جنگ هاي داراي تلفات بيشتر از 900 
نفري که در قرن بيستم به وقوع پيوسته است، شکست يا عدم شکست در جنگ  
متغيري نبوده که با پيش دستي در آغاز نخستين حملة جنگ داراي ارتباط آماري معنا 
داري ولو در سطح 1/0 بوده باشد1. به عبارت ديگر به طور تاريخي اگر هم پيش 
از آغاز قرن بيستم چنين ارتباطي واقعاً وجود داشته از سال 1900 تا 2000 ميالدي 
اين ارتباط)احتماالً  به دليل پيشرفت هاي به وقوع پيوسته در تکنولوژي هاي ارتباطي، 
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دفاعي و جاسوسي( عماًل قطع گرديده است. بنابراين آغاز کردن جنگي که شايد 
هرگز آغاز نمي شد با هدف تبديل احتمالي شکست به عدم شکست )يا تساوي( 
نمي تواند تصميمي منطقي مبتني براي يک محاسبة صحيح ارزيابي گردد1. بنابراين 
مگر در مواردي که آغازگر، برندة جنگي که آغاز نموده بوده باشد، در ساير موارد با 

اطميناني قابل قبول مي توان دليل آغاز جنگ را محاسبات اشتباه دانست.
ساير نکات آماري شايستة توجه  

اگر به جاي جنگ هايي که جمع تلفات انساني حاصل از وقوع آنها از 900 
نفر بيشتر بوده جنگ هاي با تلفات بسيار بيشتر )مثاًل بيشتر از  900000 نفر( را 
در فاصلة سال هاي 1900 تا 2000 ميالدي را مورد بررسي قرار دهيم خواهيم 
برندة جنگي  بزرگي،  آغاز کنندة هيچ جنگ  بعد  به  از 1940 ميالدي  ديد که  
تا   1900 )از  بيستم  قرن  نخست  سال  چهل  ويژگي  است.  نبوده  آغازکرده  که 
1940 ميالدي(  اين بوده که در بيش از60% موارد، آغازکنندگان جنگ ها برندة 
جنگ هايي که آغاز کرده بودند شده اند اما در چهل سال دوم )از 1940 تا 1980( 
آغاز کنندگان تنها در 45% موارد برندة جنگ هايي که آغاز کرده بودند شدند و 
از 1980 به بعد اين درصد به صفر رسيده يعني از 1980 به بعد آغاز کنندة هيچ 
به  آغاز کرده  که  نفر، در جنگي  از 900  بيش  تلفات  داراي  از جنگ هاي  يک 
پيروزي نرسيده است. به ديگر سخن اگر بپذيريم که آغاز جنگي که به پيروزي 
آغازگر نيانجاميده نتيجة محاسبات اشتباه بوده است، بايد قبول کنيم که 40% از 
جنگ هاي داراي تلفات بيش از 900 نفر در 40 سال اول از قرن بيستم، 55% از 
جنگ هاي داراي تلفات بيش از 900 نفر در 40 سال دوم از قرن بيستم  و 1%00 
از جنگ هاي داراي تلفات بيش از 900 نفر از بيست سال پاياني قرن بيستم به 
بعد ميان کشورهاي مختلف نتيجة محاسبات اشتباه رهبران و تصميم گيرندگان 

بوده است:
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استفاده از تئوري بازي ها براي مدلسازي يافته ها
تئوري بازي ها در رشتة روابط بين الملل در قالب مدل هايي مثل بازي بزدلي1 و 
معماي زنداني2 اغلب شناخته شده مي باشد اما پيش فرض هاي حاکم بر اين نوع 
مدل هاي براي شبيه سازي يافته هاي پژوهش حاضر نيازمند برخي مالحظات مي باشد.  
طرفين  در مدل “بازي بزدلي” رانندگان دو خودرو فرض مي شوند که از دو جهت 
مختلف در حال رانندگي به سمت پلي هستند که عرض آن تنها براي عبور يک 
خودرو کفايت مي کند، راننده اي که بتواند قبل از ديگري از پل عبور کند “برنده” تلقي 
شده و طرف مقابل که قبل از رسيدن به پل با کاهش سرعت و يا خروج از مسير 
اجازة عبور از پل را به ديگري داده “بازنده” مي باشد. واضح است چنانچه هيچ يک 
از دو خودرو مسير خود را تغيير ندهند نتيجة بازي باخت هر دو طرف بر اثر برخورد 

       .)Miller,2003:69-72( با هم در روي پل خواهد بود
يکي از پيش فرض هاي اساسي در مدل بازي بزدلي اين نکتة بديهي انگاشته شده 
مي باشد که هر بازيگر، نه نسبت به وضعيت و انتخاب هاي پيش روي خود و نه 
نسبت به وضعيت يا انتخاب هاي بازيکن مقابل داراي محاسبات اشتباه نيست و صرفًا 
ممکن است در حدس رفتار طرف مقابل اشتباه کند. در اين مدل پيش فرض اساسي 
تحليل از اين قرار است که هر دو بازيکن تصور مي کنند که يک بازي با انتخاب ها و 

نتايج زير پيش روي خود دارند:

يعني در اين بازي در حقيقت هر بازيکن به اين اميد که بازيکن مقابل زودتر يا 
حداکثر هم زمان با خود او تغيير مسير خواهد داد وارد بازي مي شود اما براي اين 
که متوجه تأثير به طور بالقوه تعيين کنندة برداشت ها و محاسبات اشتباه در مدل 
“بازي بزدلي” شويم کافيست وضعيتي را تجسم کنيم که در آن يکي از رانندگان به 
اشتباه به اين اطمينان رسيده باشد که خودروي او بسيار مقاوم تر از خودروي مقابل 
بوده و حتي در صورت برخورد از روبه رو با خودروي مقابل هم فقط سرنشين 
خودروي مقابل دچار مشکل خواهد شد. واضح است که در اين شرايط تالش براي 
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ممانعت از برخورد به وسيلة “تغيير مسير”، اساساً توسط رانندة فوق به عنوان يکي 
از استراتژي هاي شايستة اعتنا مورد توجه قرار نخواهد گرفت و به اين ترتيب تنها 
نتايج قابل تصور براي اين بازي يا برد اين راننده و يا مرگ هر دو راننده خواهد بود. 
از اواسط قرن سيزدهم ميالدي شواهد غير  در ميان متفکران شرقي دست کم 
قابل انکاري در خصوص ضرورت توجه به نقش برداشت ها و محاسبات بازيگران 
در وضعيت هايي مشابه با “بازي بزدلي” قابل مشاهده مي باشد گو اين که در پاياِن 
دفترِ ششم از مثنوي، جالل الدين محمد بلخي از ماجراي مادري مي گويد که وقتي 
به کودک خردسالش مي آموزد که چنانچه شب هنگام در گورستان و يا هر مکان 
ترسناک ديگري به موجود وحشتناکي برخورد کرد کافيست با شجاعت به سمتش 
حمله ور شده، مطمئن باشد که او فرار خواهد کرد، اما کودک به مادر جواب مي دهد 
که آن موجود هم هر چه باشد قطعاً مادري دارد و در صورتي که از حمله ور شدن 
من واقعاً بترسد ممکن است او هم به جاي فرار، به توصية مشابهي که از مادرش 
فراگرفته عمل نموده و نتيجة نهايي ورود ناخواسته به يک درگيري قطعاً قابل اجتناب 

باشد )مولوي،1380: 1138-1139(: 
آنچنان کــــــــــه گفت مادر بچه را        گــــــــــر خيالي آيدت در شب فرا
يا به گـــــــورستان و جاي سهمگين        تو خيالي بيني اســـــــود پر ز کين
دل قوي دار و بکــــــــن حمله بـرو       او بگرداند ز تو در حــــــــــــال رو
گفت کــــــــودک آن خيال ديووش        گر بدو اين گفته بـــــــاشد مادرش
حمــــــــــــله آرم افتد اندر گردنم        ز امر مادر پس مـــن آنگه چون کنم
تـــــــو همي آموزيم که چست ايست        آن خيـــــال زشت را هم مادريست

اما بايد به خاطر داشت که  در رشتة روابط بين الملل مدل “بازي بزدلي” با فرض 
مشابه بودن رفتارها و پيش فرض هاي هر دو طرف، سالهاي سال است که در تشريح 
وضعيت هاي مختلِف “صلِح مسّلح” از وضعيت امريکا و شوروي در بحران موشکي 
سال 1962 کوبا تا وضعيت هند و پاکستان در حال حاضر، مورد استفاده قرار دارد. 

“معماي زنداني” مدل ديگري در تئوري بازي ها مي باشد که در آن تالش شده تا 
حدودي اين کاستي مورد توجه قرار گيرد. در اين مدل دو فرد مظنون به مشارکت 
با پروندة بزه اي به مراتب کم  در ارتکاب يک جرم سنگين در تحقيقات مرتبط 
اهميت تر دستگير شده و در سلولهاي مجزا بدون امکان ارتباط با يکديگر تحت نظر 
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هستند. شواهد و مدارک کافي براي محکوم شدن هر دو مظنون در پروندة مربوط 
به مشارکت در بزه کم اهميت تر وجود دارد، اما اين شواهد براي اثبات نقش داشتن هيچ 
يک از آنها در جرم سنگين ترکافي نيست مگر اين که يکي از دو مظنون به عنوان خبرچين 
پليس حاضر به اداي شهادت در دادگاه باشد. اگر هر دو مظنون در تمام مراحل رسيدگي به 
پرونده مدعي بي اطالعي کامل از چند و چون وقوع جرم سنگين تر باشند، هر يک به خاطر 
قابل اثبات بودن ارتکاب بزه کم اهميت تر به يک سال زندان محکوم خواهند شد. اگر فقط  
يکي از دو مظنون، شواهد، مدارک و اطالعات الزم را در ارتباط با جرم سنگين تر در اختيار 
پليس قرار دهد، بزه کم اهميت اين مظنون به دليل همکاري با پليس مورد بخشودگي قرار 
گرفته اما همدستش به اتهام ارتکاب جرم سنگين تر محاکمه و به 10 سال زندان محکوم 
خواهد گرديد و اگر هر دو مظنون به دست داشتن در جرم سنگين تر اعتراف کنند پنج سال 
زندان در انتظار هر يک از آنان خواهد بود )Kuhn, 2007(.  در اين مدل دو مظنون )الف 

و ب( با انتخاب هاي زير مواجه  هستند:

واضح است که در اين شرايط اگر اعتقاد يا ظّن قوي هر مظنون اين باشد که 
همدستش از وسوسة آزاد شدن ولو به قيمت حبس 10 سالة وي چشم پوشي نخواهد 
نمود، انتخاب وي “همکاري با پليس” و شهادت عليه مظنون ديگر خواهد بود. اما 
در اين جا هم باز اين پيش فرض بديهي انگاشته شدة مدل از اين قرار است که هر 
مظنون نه نسبت به وضعيت و انتخاب هاي پيش روي خود و نه نسبت به وضعيت 
يا انتخاب هاي بازيکن مقابل داراي اشتباه محاسبه اي بلکه ممکن است در حدس 
استراتژي طرف مقابل اشتباه کرده باشد. اگر از مدل معماي زنداني براي تشريح 
وضعيت ميان دو کشور رقيب استفاده کنيم توجه به جدول زير  سودمند خواهد بود:
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همانطور که اين جدول هم نشان مي دهد حتي اگر به طور بالقوه اين امکان قابل 
تصور تلقي گردد که دو کشور رقيب، به جاي صرف هزينه هاي نظامي و آماده شدن 
براي جنگ روي پروژه هاي غير نظامي )آموزش، بهداشت و ...( سرمايه گذاري کرده 
و به خوبي و خوشي در صلح و صفا زندگي کنند اما اتفاقي که در عمل شاهد وقوع 
و تکرار وقوع آن در ميان کشورهاي مختلف جهان بوده و هستيم در بهترين حالت، 
ارتقاء مستمر آمادگي هاي الزم براي جنگ به منظور تضمين امکان تداوم همزيستي 

مسالمت آميز در صلح مي باشد. 
تحت چنين شرايط طي هر مقطعي که تصور درست يا نادرست يک کشور اين 
بوده باشد که دستاوردهاي آغاز جنگ عليه کشور رقيب توجيه کنندة هزينه هاي 
درگير شدن در چنين جنگي خواهد بود و يا به دليل امکان تغيير شرايط بر اثر فوت 
وقت زمان، هزينه هاي آغاز درگيري تحت شرايط موجود از هزينه هاي عدم آغاز 

درگيري کمتر مي باشد، بروز جنگ و درگيري اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. 
در ارتباط با کار بست اين مدل در تشريح نتايج حاصل از اين پژوهش يکي از 
نکات شايستة توجه اين است که همانطور که ديديم در اين پژوهش، آغاز جنگ هايي 
که نتيجة آنها نه برد و نه باخِت آغازگر بوده “جنگ هاي به احتمال بسيار زياد آغاز 
شده بر اساس محاسبات و برداشت هاي اشتباه” قلمداد گرديده است هر چند که 
ممکن است اين ادعا مطرح شود که آغاز جنگ ها بر اساس “محاسباِت درسِت 
آغازگر” می توانند باعث شده باشند “شکست” در جنگي که به هر حال توسط طرف 

مقابل آغاز مي شد به يک “تساوي” تبديل گرديده.
اگر چه ماهيت اشتباهاتي که مي تواند باعث شود طرفين يک جنگ آغاز نشده، از 
بيم آغاز جنگي که فکر مي کنند “به زودي توسط طرف مقابل آغاز خواهد گرديد”، 
آغازگر جنگي شوند که هيچ يک آغاز آن را به نفع خود نمي بينند، اما واقعيت اين 
است که در قرن بيستم و با توجه به تغييرات به وقوع پيوسته در ارتش ها، سرويس هاي 
اطالعاتي و تکنولوژي هاي تسليحاتي، و نيز با توجه به ضرورت هاي آشکار لجستيک 
اوالً امتيازي به شکل “امکان غافلگيري مطلِق يکي از طرفين” عماًل وجود نداشته و 
ثانياً انجام حملة اول هميشه براي آغازگر هم آنقدر پرتلفات و پر هزينه بوده است 
که براي افکار عمومي در کشور آغازگر، پذيرش هزينه هاي آغاز حملة اول تنها با 
اميد به پيروزي کامل در جنگي که با اين حمله آغاز خواهد شد داراي توجيه منطقي 
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تلقي گردد و نه با خاتمة جنگ در همان  وضعيتي که آغاز گرديده است. مضافاً اين 
که حتي در دورة جنگ هاي پلوپونزي1 هم اغلب پيش از آغاز هر نبرد، فرصت کافي 
براي ايجاد ارتباط وجود داشته است گو اينکه آنطور که توسيِدديز2 به عنوان يک 
تاريخنويس و فردوسي به عنوان يک اسطوره پرداز ثبت نموده اند از عهد باستان 
گفتگوهاي مفصل و مبسوطي ميان نمايندگان طرفين درگير پيش از آغاز هر جنگ 
صورت مي پذيرفته است و برخالف مدل معماي زنداني طرفين در “انزواي کامل” 
ناگزير به اخذ تصميم در خصوص انتخاب استراتژي نبودند. البته توجه به اين نکته 
نيز ضروري مي باشد که اگر چه يکي از محاسبات اشتباهات رهبران در آغاز جنگ ها، 
مي تواند غير قابل اجتناب فرض کردن بروز جنگي باشد که بروز آن )همانطور که 
آتن و اسپارتا بعد از 30 سال جنگيدن متوجه شدند( حقيقتاً غير قابل اجتناب نبود، اما 
سياستمداران با يا بدون محاسبات اشتباه، معموالً از طريق “غير قابل اجتناب” توصيف 
کردن جنگ  )يا “غير قابل تحمل” معرفي نمودن هزينه هاي عدم ورود به جنگ( 

تصميمات خود براي آغاز جنگ ها را “توجيه” کرده و مي کنند.
طرح و رد فرضيه هاي رقيب

توضيح متدولوژيک در خصوص شناسايي و رد فرضيه هاي رقيب:  
ارسطو حدود 350 سال قبل از ميالد مسيح روش ويژه اي را در خصوص طبقه 
بندي موازي علت هايي که همة آنها در شکل گيري يک پديدة هادف3 ايفاي نقش 
مي کنند پيشنهاد نموده که اقتباس از آن در شناسايي فرضيه هاي رقيب فرضية اصلي 

اين نوشته بسيار سودمند است.
طبق پيشنهاد ارسطو علت ها براي  پديده هاي هادفي نظير مصنوعات انساني در 
چهار دستة علل  مادي4، علل شکلي45، علل مؤثر6، و علل غايي7 قابل طبقه بندي 
مي باشند8. طبق پيشنهاد ارسطو در تشريح علِت قدم به عرصة وجود گذاشتن يک 
پديدة هادف مثاًل يک مجسمة مرمري از يک مرد مشخص مي توان گفت که سنگ 
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1. The Peloponnesian War
2. Thucydides (460BC –395BC): Greek historian and Athenian general.
3. Purposive
4. The Material or Permissive Causes (= the elements out of which an object is created)
5. The Formal Causes (= the expression of what it is or the pattern or essence in con-
formity with which the object is assembled)
6. The Efficient Causes  (= the means, agent or force by which the object is created)
7. The Final Causes (= the end or purpose for which it is)  
8. ارسطو در  Metaphysics و نيز Posterior Analytics  خود بحث هاي  بسيار مبسوطي در خصوص انواع عليت دارد 

که اغلب اين بحث ها در اديان مختلف رنگ و بوي به شدت مذهبي هم گرفته اند.  



مرمر “علت مادي”، مجسمه ساز “علت مؤثر”، شخص يا ايده اي1 که مجسمه ساز 
سعي کرده اين مجسمه را شبيه به آن بسازد “علت شکلي” و پول،  شهرت  و يا هر 
آنچه که رسيدن به آن فراهم آورندة انگيزة مجسمه ساز براي ساختن اين مجسمه بوده 

 .)Falcon, 2012(2علت غايي” براي وجود مجسمه مي باشد“
ارسطو دقت کرده بود که عدم وجود و يا تغيير در وجود هر يک از اين علت هاي 
چهارگانه باعث تغيير در وجود و يا عدم وجود پديدة هادف خواهد گرديد. براي مثال 
تغيير علت )يا علت هاي( شکلي مي تواند مجسمة من را به مجسمة شما تبديل نموده، 
تغيير در علت )يا علت هاي( مادي مي تواند يک مجسمة مرمري را به يک مجسمة 
گچي بدل کند، تغيير در علت )يا علت هاي( مؤثر، اثري شبيه به کارهاي ميکل آنژ را 
به چيزي شبيه به آثار پيکاسو تبديل خواهد نمود و  تغيير در علت )يا علت هاي( غايي 

هم مي تواند کاًل باعث آغاز نشدن يا ناتمام رها شدن کار مجسمه گردد.
هر چند در اين مثال خاص شما مي توانيد مجسمه ساز، يعني عاملي که از نظر 
ارسطو صرفاً “علت مؤثر” براي وجود مجسمه است را “علت اصلي” براي موجود 
شدن مجسمه معرفي نماييد اما هرگز قادر نخواهيد بود ادارة راهنمايي و رانندگي که 
تصويري از خودروي شما هنگام سبقت غير مجاز در اختيار دارد را متقاعد نماييد 
پليس )يا دوربين اتوماتيک پليسي( که عکس خودروي شما را برداشته “علت اصلي” 
عکس بوده و مستحق پرداخت جريمه مي باشد چرا که از نظر ادارة راهنمايي و 
رانندگي، “علت اصلي” عکس همانا “علت شکلي” آن است هر چند که ترديدي 
نيست “علت مؤثر” براي موجود بودن عکس خودروي در حال تخلف در ادارة 
راهنمايي و رانندگي، عکسبرداري به موقع )يا بي موقع(  پليس )يا دوربين اتوماتيک 
پليس( بوده است. زرگرها دست کم هنگام خريد طال معموالً فقط وزن و عيار يعني 
“علت مادي” آن را اصل مي دانند و در ميان صاحبان حرفه هاي مختلف هم گورکن ها 
مشهور به اين هستند که تنها علت اصلي براي کاري که انجام مي دهند را “علت 

غايي” آن يعني دست مزد کندن قبر مي دانند و چيز ديگري برايشان مهم نيست.    
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1. علت شکلي مجسمة اسب بالدار يا اژدها يک ايده است. فرهنگ ها چيني ايراني و اروپا مي توانند ايدة افسانه اي وجود حيواني با 
نفس  هاي آتشين را از هم گرفته باشند اما اين که در نقش هاي باستاني مکزيکي که به طور تاريخي با اين فرهنگ ها ارتباطي نداشته هم 
اژدها با نفس هاي آتشين تصوير شده اين احتمال را قابل طرح مي نماياند که خود اين ايدة اژدها به عنوان يک پديدة هادف داراي  يک 

»علت شکلي« غير افسانه اي هم بوده است. 
 the purposive  2. توجه به اين نکته ضروريست که اگر چه  ارسطو استفاده از دسته بندي چهارگانه پيشنهادي خود در تشريح
character of nature هم قابل استفاده مي داند اما اين دسته بندي را در مورد پديدهاي غير هادف طبيعت قابل استفاده نمي داند 
به ديگر سخن، ارسطو هيچ خرگوش سفيدي را »علت شکلي« براي وجود تکه ابري که در آسمان بسيار شبيه به مجسمه اي از يک 

خرگوش سفيد به نظر مي رسد معرفي نمي کند. 
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شناسايي فرضيه هاي رقيب و رد آنها
همانطور که پيشتر گفته شد فرض ضمني پژوهش حاضر “منطقي” پنداشتن رفتار 
رهبران و دولتمردان بوده و اين منطقي بودن بدان معناست که ما چنين پنداشته ايم که 
تصميم گيرنده با در نظر گرفتن کلية اطالعاتي که از گزينه هاي مختلف پيش روي 
خود به دست آورده از ميان آنها گزينه اي را انتخاب مي کند که با توجه به اطالعات 
موجود متضمن رسيدن به بيشترين ميزان منافع در ميان منافع قابل حصول يا کمترين 

ميزان  زيان در ميان زيان هاي غير قابل اجتناب خواهد بود. 
پذيرش اين فرض باعث مي شود تا بپذيريم که آغاز جنگ )چه جنگ هاي مبتني بر 
محاسبات درست و چه نادرست( يک پديدة غير هادف نيست، لذا ايدة اقتباس شده 
از ارسطو در خصوص طبقه بندي علت  پديده هاي هادف مي تواند در تشريح وضعيت 
فرضية اصلي اين پژوهش نسبت به فرضيه هاي اصلي در ساير تئوري هاي مرتبط با 
جنگ از اين نظر مفيد باشد که تعيين نمايد کدام فرضيه ها فرضية رقيب براي فرضية 

اصلي اين پژوهش بوده و کدام ها رقيب تلقي نمي شوند.
همانطور که پيشتر اشاره شد، در تئوريهاي مختلف عوامل گوناگون و متعددي 
به عنوان علل پديدة جنگ شناسايي گرديده اند. از آنجايي که شاخصي که در اين 
پژوهش براي سنجش “نقش محاسبات اشتباه در آغاز جنگ هاي قرن بيستم” ارائه 
گرديده است هدف منطقي از آغاز جنگ را پارامتر )و نه متغير( “رسيدن به پيروزي” 
دانسته، فرضية اصلي در اين پژوهش به موازات و نه در رقابت با فرضيه هايي اصلي 
در تئوري هاي مثل “نابرابري ها در قدرت1“، “جابجايي ها در قدرت2“، “حل و فصل 
اختالفات با استفاده از زور3“، “فضاي زندگي” و “داليل نظامي”  قابل بررسي خواهد 
بود چرا که پذيرش فرضيه هاي اصلي در هيچ يک از اين تئوري ها به معني رد 
فرضية اصلي اين پژوهش نبوده و اساساً هيچ يک از اين تئوري ها ترديدي روي 
اين موضوع ايجاد نمي کنند که رهبران در کشورهاي آغاز کنندة جنگ ها مي توانند 
بر اساس محاسبات درست يا نادرست تصور کرده باشند که اختالفات کشورشان با 
کشوري ديگر با استفاده زور به نحوي رضايت بخش قابل حل بوده يا جابجايي هاي 
نهايي قدرت در صورت وقوع جنگ در جهت منافع آنها خواهد بود و يا رسيدن به 
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فضاي زندگي مطلوب از طريق آغاز جنگ امکان پذير خواهد بود و يا نيل به اهداف 
نظامي مورد نظر از طريق آغاز جنگ عملي مي باشد.

همانطور که مي دانيم تئوري هايي هم وجود دارند که علت بروز جنگ ها در آنها 
وجود نوعي شرارت در ذات يا تربيت انسان ها معرفي گرديده است. از آنجايي که 
هدف اين نوع تئوري ها شناسايي و معرفي “علتي مادي” براي آغاز جنگ هاست، 
فرضيه اصلي در اين تئوري ها نيز در تضاد با فرضية اصلي اين پژوهش که روي “علت 
غايي” جنگ متمرکز گرديده است قرار نمي گيرند. در حقيقت براي پژوهشگران رشتة 
روابط بين الملل علت هاي شناسايي شده در تئوري هاي مطرح شده توسط اين دسته 
اندازة  شناسايي “اکسيژن” به عنوان يکي از  به  انديشمندان در بهترين حالت  از 

علت هاي بروز آتش سوزي در جنگل ها قابل استفاده خواهد بود. 
واقعيت اين است هدف اصلي تمام پژوهش هاي مرتبط با پديدة جنگ در رشتة 
روابط بين الملل هر چه محدودتر نمودن دفعات تکرار و نيز دامنة تخريب جنگ ها 
مي باشد لذا پذيرفتن اين که نوعي شرارت قابل تبديل به جنگ در ذات تمام انسان ها 
و يا تربيت برخي از آنها وجود داشته و دارد، همان قدر براي پژوهشگران در رشتة 
روابط بين الملل سودمند است که اطالع داشتن از وجود نوعي سوخت قابل اشتعال 
در تمام درختان جنگلي براي محدودتر نمودن دفعات تکرار و نيز دامنة تخريب آتش 

سوزي در جنگل ها مفيد مي باشد. 
در ميان تئوري هاي مرتبط با جنگ “تئوري    تاثيرگذار بودن عامل جنسيت1“ و 
“تئوري شبکة وابستگان و مقاطعه کاران صنايع نظامي2“ که اولي به طيف تئوري هاي 
فمنيستي تعلق داشته و دومي به نوعي در زمرة تئوري هاي انتقادي قرار مي گيرد را 
بايد به عنوان تئوري ها داراي اپيستمولوژي و اونتولوژي متفاوت، داراي فرضيه هايي 

دانست که به طور بنيادي با فرضية اصلي اين پژوهش غير قابل مقايسه مي باشند.
“تئوري    تاثيرگذار بودن عامل جنسيت” در حقيقت تمام نبردهاي تاريخ را نبرد 
مردان براي تحکيم سلطة اجتماعي خود به ويژه بر زنان معرفي مي کند. واضح است 
که با نگريستن از اين منظر، بازندة تمام جنگ ها زنان و برندة تمام جنگ ها مردان 
خواهند بود چرا که در صورتي که نتيجة آغاز جنگ باخت باشد جنگ باعث خواهد 
شد تا زنان در معرض سلطة توأم با سوء استفاده هاي مردان کشور دشمن قرار بگيرند 
1. Gender As The Cause of Wars
2. The Military-Industrial Complex
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و در صورتي هم که نتيجة جنگ برد يا عدم باخت باشد باز جنگ باعث مي شود تا 
زنان در معرض سلطة توأم با سوء استفادة مردان هم ميهن خود )که البد دست کمي 
از مردان دشمن ندارند( باشند. اگر اطالعات جمع آوري شده در اين پژوهش با 
اونتولوژي فمنيستي مورد بازبيني قرار بگيرد مي توان از آنها اين طور نتيجه گيري نمود 
که از آنجايي که با استناد به اين اطالعات در 25/81% موارد آغاز کننده، بازندة کامل 
در جنگي که آغاز کرده نبوده لذا آغاز جنگ در بيش از 81% موارد نتيجة محاسبات 
کاماًل صحيح مرداني بوده که هدف آنها از آغاز جنگ تحکيم و تقويت پايه هاي سلطة 
خود در کشور خودشان بوده و اين مردان تنها در 75/18% موارد در محاسبات خود 
مرتکب اشتباه شده اند! اما واقعيت اين است که اگر چه آغاز يا تداوم جنگ مي تواند 
تا حدي تأمين کنندة منافعي باشد که فمنيست ها براي رهبران کشورها ترسيم مي کنند، 
اما اوالً اغلب اين تأثيرها به ويژه پس از به بن بست رسيدن جنگي که با وعدة پيروزي 
آغاز شده، جهت عکس به خود خواهند گرفت و ثانياً اين تاکتيک سلطه هم براي 
رهبران مرد و هم رهبران زن قابل استفاده تلقي خواهد شد به ويژه اين که با توجه به 
پيشرفت ها به وقوع پيوسته در تکنولوژي هاي نظامي اينک سال هاست که در بسياري 
از ارتش هاي دنيا زنان هم قادرند عماًل در بسياري از سمت هاي نظامي که تا پيش از 

اين سمت هاي “مردانه” تصور مي شدند، ايفاي نقش نمايند.
در اونتولوژي “تئوري شبکة وابستگان و مقاطعه کاران صنايع نظامي” طرفين هر 
جنگ به دو دستة کساني که در جنگ مي ميرند و کساني که در جنگ ثروتمند 
مي شوند )و نه دو کشور متخاصم( تفکيک مي گردد. در اپيستمولوژي اين تئوري 
رهبران و دولتمردان در کشور آغاز کننده يک جنگ اساساً يا تصميم گيرنده تلقي 
نمي شوند و يا مسئول اتخاذ تصميم در جهت منافع خود يا مردم کشور خود نبوده 
بلکه دانسته يا ندانسته ملزم به تصميم گيري در جهت منافع صاحبان صنايع نظامي 
هستند. اگر اطالعات گردآوري شده در اين پژوهش با اين نوع اونتولوژي که بايد 
آن را نگرشي منبعث از مکتب انتقادي )و شکل خاصي از تئوري توطئه( تلقي نمود 
مورد بازبيني قرار گيرد مي توان از آنها اين طور نتيجه گيري نمود که آغاز جنگ در 
بيش از 81% موارد نتيجة محاسبات کاماًل صحيح سودجوياني بوده که هدف آنها از 
آغاز جنگ نه برد يا باخت که فروش تسليحات و کسب سود بيشتر مي باشد. اما 
واقعيت اين است اکثر جنگ هاي به وقوع پيوسته در فاصلة زماني 1900 تا 2000 
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ميالدي توسط کشورهايي آغاز گرديده که در آنها چيزي به نام “شبکة وابستگان و 
مقاطعه کاران صنايع نظامي” قابل شناسايي نبوده و به جز احتماالً توليدکنندگان دست 
و پاي مصنوعي و ارائه دهندگان خدمات کفن و دفن کسي در اين کشورها از وقوع 
جنگ مستقيماً به سودي نرسيده است. مضافاً اين که در بسياري از اين جنگ ها 
آغازگر جنگ وارد کننده و نه توليد کنندة تسليحات بوده است. البته در اين که آغاز 
و تداوم درگيري هاي به نفع دالالن و توليد کنندگان تسليحات اعم از امريکايي و غير 

امريکايي بوده و خواهد بود ترديدي وجود نخواهد داشت. 
“تئوري    تأثير عامل اختالالت شخصيتي دولتمردان” نمونه اي از تئوري هايي خواهد 
بود که فرضية اصلي در آن مي تواند رقيب فرضية اصلي در پژوهش حاضر تلقي 
گردد. در اين تئوري که تا حدودي جنبة اتهامي هم دارد، “خودبيني” شديد، “خود 
بزرگ پنداري” و “اجتماع ستيزي” يا “جنون جنايت” در شخصيت رهبران دليل آغاز 

جنگ ها معرفي مي شود. 
طرفداران “تئوري    تأثيرگذار بودن عامل اختالالت شخصيتي دولتمردان” هم آدولف 
هيتلر و هم صدام حسين را به عنوان نمونه هاي شاخص از رهبراني معرفي مي کنند 
که به دليل اختالالت شخصيتي باعث آغاز جنگ گرديده اند. اين که هم صدام و هم 
هيتلر حتي اگر حقيقتاً “اجتماع ستيز” نبوده و “جنون جنايت” نداشتند، به هر حال 
از مشکل “خود بيني” و “خود بزرگ پنداري” شديد رنج مي بردند، کم و بيش قابل 
پذيرش مي باشد و چندان نياز به اثبات ندارد. اما اين واقعيت که هيتلر با آنکه ظاهراً 
خود از مجروحين شيميايي در جنگ جهاني اول بود از سالح هاي شيميايي در جنگ 
جهاني دوم استفاده نکرد و صدام هم با وجود اينکه هم در جنگ عليه ايران و هم در 
سرکوب کردهاي عراقي هرگز در استفادة گسترده از سالح هاي شيميايي ترديدي به 
خود راه نداده بود، در جريان جنگ خليج فارس به رغم تمام تهديدها حتي يک گلولة 
شيميايي شليک نکرد، نشان مي دهد که حتي رهبران و دولتمردان مشهور به دارا بودن 
اختالالت شخصيتي هم جايي که بدون هر گونه ابهامي از عواقب وخيم  تصميمات 
خود آگاه بوده اند در تصميم گيري هاي خود منطقي عمل نموده  و از اجراي تصميمات 
داراي هزينه هاي گزاف استقبال نکرده اند. لذا مي توان پذيرفت که وجود اختالالت 
شخصيتي در ميان رهبران و دولتمردان در حقيقت از طريق تأثير گذاردن بر ميزان 
محاسبات اشتباه توسط آنها يعني افزايش متغير مستقل در فرضية اصلي اين پژوهش 
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است که مي تواند علت آغاز جنگ تصور گردد. به ويژه اين که ناگفته پيداست وجود 
اختالالت فوق، هم توان تصميم   گيرنده براي انجام صحيح محاسبات، هم توانايي او 
در پذيرش نتيجة محاسبات صحيح و هم فرصت مشاوران و اطرافيان براي اصالح 

اشتباهات محاسباتي وي را به شدت تحت الشعاع قرار خواهد داد.   
پيامدهاي اثبات فرضيه اصلي

همانطور که مي دانيم در مباحث مبتني بر”بازدارندگي” از انباشت سالح ها، ورود به 
اتحاد ها و تغيير آرايش و محل استقرار نيرو هاي نظامي براي ايجاد تغيير در محاسبات 
هزينه ها و فايدة يک جنگ احتمالي استفاده مي شود. بنابراين پيش فرض مستتر در 
نظرات معتقدين به قابل استفاده بودن مفهوم باز دارندگي در عرصة روابط بين الملل 
اين است که تصميم گيري در خصوص آغاز يک جنگ، الزاماً يک تصميم عقالني 
مبتني بر محاسبات هزينه و فايده صحيح با در نظر گرفتن تمام ريسک هاي احتمالي 
مي باشد. اما همانطور که در پژوهش حاضر مالحظه گرديد 40% از جنگ هاي داراي 
تلفات بيش از 900 نفر در 40 سال اول از قرن بيستم، 55% از جنگ هاي داراي تلفات 
بيش از 900 نفر در 40 سال دوم از قرن بيستم  و 100% از جنگ هاي داراي تلفات 
بيش از 900 نفر در بيست سال پاياني قرن بيستم ميان کشورهاي مختلف نتيجة 

محاسبات و برداشت هاي اشتباه رهبران و تصميم گيرندگان بوده است. 
بنابراين حاکم تلقي کردن “عقالنيت بي  خطا” بر تصميم گيري هاي منتهي به جنگ 
را نمي توان تصوري قابل اعتماد ارزيابي نمود و براي زندگي کردن در صلح، بويژه 
در مناطق مستعد جنگ، جستجوي راه حل هايي فراتر از صرِف آماده زيستن براي 

جنگ، ضروري خواهد بود.
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چکيده
اين مقاله به دنبال فهم جايگاه منابع انرژی در تحليل سياست خارجی در نظريه های 
مختلف واقع گرايی است. يافته های تحقيق موجود نشان می دهد که نظريه های 
مختلف واقع گرايی نقطه شروع تحليلی مناسبی برای مطالعه اهميت منابع انرژی در 
سياست خارجی به حساب می آيد زيرا اين نظريه اهميت استراتژيک منابع انرژی را 
ناچيز نشمرده و تنها به دولت مردان به عنوان بازيگران دارای اهداف اقتصادی صرف 
نمی نگرد. به بيان صريح تر، واقع گرايی به منابع انرژی به عنوان يکی از عناصر 
قدرت می نگرد و به همين علت جايگاه ويژه ای را برای آن در شکل دهی به رفتار 
دولت ها قائل است. يافته های پژوهش حاضر البته نشان می دهد که در بين شاخه های 
مختلف واقع گرايی، واقع گرايی نئوکالسيک به دليل توجه همزمان به متغيرهای سطح 
سيستم و سطح داخلی، تبيين دقيق تری از چگونگی اثرگذاری منابع انرژی بر رفتار 

سياست خارجی ارائه می دهد. 
واژگان کليدی: منابع انرژی، واقع گرايی کالسيک، واقع گرايی تدافعی، واقع گرايی 

تهاجمی، واقع گرايی نئوکالسيک. 



1. موضوع امنيت انرژی هنوز به عنوان يک موضوع درسی در بسياری از دوره های آموزشی روابط بين الملل گنجانده نشده است و 
تنها طی سال های اخير تحول اندکی در اين زمينه صورت گرفته است. از سوی ديگر، با بسط مطالعات امنيتی، موضوع امنيت انرژی 

به عنوان يک موضوع مستقل مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال نگاه کنيد: 
Alan Collins, Contemporary Security Studies, second edition, Oxford, Oxford University Press, 2010
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مقدمه
طی چند سال گذشته عالقه فراوانی به موضوع امنيت انرژی و تأثير منابع انرژی 
بر سياست خارجی و روابط بين الملل به وجود آمده است. اما جدای از اين عالقه، 
ادبيات نظری چندانی در اين باره توليد نشده که خود سبب شده که مطالعات مربوط 
به امنيت انرژی و ديپلماسی انرژی ناقص به نظر برسد. فقدان بستر و زمينه نظری در 
اين حوزه، می تواند از اين واقعيت نشأت بگيرد که مطالعه موضوع امنيت انرژی و يا 
ديپلماسی انرژی برای مدت های طوالنی در رشته روابط بين الملل مورد توجه نبوده 
است. معموالً موضوعات انرژی عمدتاً در سايه عناصر ديگر امنيت ملی و بين المللی، 

و امنيت نظامی قرار می گرفته است.1  
فقدان زمينه های نظری در موضوع امنيت انرژی باعث شده که شيوه توصيفی 
و يا تحليل تاريخی در تبيين نقش منابع انرژی در سياست خارجی غلبه پيدا کند. 
بارزترين نمونه استفاده از شيوه توصيفی در کتاب “غنيمت: جستجو برای نفت، پول، 
و قدرت” ) Yergin, 1993 ( قابل مشاهده است. اين کتاب اگر چه برای فهم دقيقتر 
از امنيت انرژی و موضوعات ديپلماسی انرژی جالب توجه می نمايد، اما مشکل 
اساسی آن فقدان جنبه های نظری در بيان مطالب است. بنابراين می توان گفت اين 
نوع از نوشته ها هيچ گونه چشم انداز يا معياری برای تعيين متغيرها، همبستگی ميان 
آنها و تبيين عميق جايگاه منابع انرژی در روابط ميان کشورها ارائه نمی دهند و تنها 
به مطالعات موردی می پردازند که برای درک موقعيت های خاص و يا پرداختن به 
جنبه های سياستگذاری مفيد خواهند بود. همچنين، چشم انداز ژئوپليتيک در حوزه 
امنيت انرژی و ديپلماسی انرژی نيز به دليل داشتن جنبه های تخمينی فراوان و ابتنای 
تحليل های خود بر مفروضات و تفاسير خاص، فاقد رهيافت سيستماتيک و ارائه 
 )Verastro and others, 2010 ( شواهد برای تأييد گزاره های تبيينی خود است
از آنجا که اين خالء نظری در ادبيات مطالعات انرژی به چشم می خورد اين پرسش 
پيش می آيد که آيا نظريه های روابط بين الملل چشم اندازی برای اين مسأله در تبيين 
های خود تعبيه کرده اند يا خير. برای پاسخ به اين پرسش در اين مقاله تالش می شود 
که از نظريه واقع گرايی به عنوان نقطه عزيمت از روش های توصيفی به تبيين های 
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واق سيستماتيک برای مطالعه منابع انرژی در سياست خارجی استفاده گردد. از آنجا که 
منابع انرژی به عنوان واقعياتی مادی دسته بندی می شوند بنابراين تبيين جايگاه آنها 
نيازمند هستی شناسی مادی و شناخت شناسی اثبات گرايانه خواهد بود و در نتيجه 
پارادايم واقع گرايی برای تحليل اين موضوع مناسب به نظر می رسد. اما قبل از اين 
بررسی، نگاهی گذرا به تلقی مکتب واقع گرايی و آرمان گرايی درک مناسب تری برای 

شروع پژوهش فراهم می سازد. 
در نگاهی ابتدايی، می توان گفت منابع انرژی عناصر مهم برای قدرت دولت 
به حساب می آيند به گونه ای که هر اندازه يک دولت دارای منابع بيشتری باشد 
از قدرت بيشتری برخوردار خواهد بود. البته منابع انرژی ظرفيت هايی هستند که 
چنانچه يک دولت بتواند به نحو شايسته آنها را استخراج کرده و به نحو شايسته از 
آنها استفاده کند، قدرت دولت افزون تر خواهد شد. نگاه به منابع انرژی به عنوان 
عناصر مادی قدرت همانگونه که برخی صاحب نظران گفته اند باعث شکل گيری 
اين گمانه خواهد شد که بايد منابع انرژی در حوزه روابط خارجی را با استفاده از دو 
نظريه واقع گرايی و آرمان گرايی مورد تحليل قرار داد. الفت و کرين در اين باره می 
گويند: “ واقع گرايان بر اين نکته تأکيد می کنند که با نگاهی تاريخی روشن می شود 
که برخی کاالها و به ويژه منابع انرژی، منابع معدنی، آب، و غذا ارزشی استراتژيک 
و فراتر از قيمت بازاری آنها دارند و در نتيجه اين دسته از منابع به طور پياپی به 
عنوان ابزارهای سياست خارجی توسط صادرکنندگان مورد استفاده قرار گرفته و 
 Luft and Korin, 2009a:( ”.به عنوان منبعی برای منازعات مسلحانه بوده اند
340( به عبارت ديگر می توان گفت همانگونه که برخی کاالهای مورد نياز برای 
حيات و افزايش توان جوامع و کشورها جنبه کمياب تری پيدا می کنند، ارزش آنها 
و بالتبع رقابت بر سر دستيابی و کنترل بر آنها بيشتر خواهد شد. اين وضعيت پيشتر 
مورد توجه نظريه پردازان علم اقتصاد قرار گرفته بود؛ به طوری که معمای آب و 
الماس برای شناخت وضعيت بغرنج بشر برای دستيابی به منابع ارزشمند مورد توجه 

اقتصاد دانان نئوکالسيک قرار گرفت. 
در سوی ديگر آرمان گرايان به بازارهای انرژی باور دارند از آنجا که “بازارهای 
انرژی به صورت عقالنی عمل کرده و بازيگران آن با انگيزه حداکثر کردن سود 
رفتار می کنند.” )Raphael and Stokes,2010: 382( آرمان گرايان تمايل دارند 
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که نقش محرک های ايدئولوژيک، عوامل فرهنگی و ژئوپليتيک را کمرنگ نشان 
دهند. )Ibid( همچنين مفروض ديگر آرمان گرايان اين است که سياستمدارانی که 
سياست ها را اعمال می کنند، کارگزارانی عقاليی هستند که رفتار خردمندانه آنها 
به وسيله اصول اقتصاد بازار و حداکثر کردن سود شکل می گيرد. اما از آنجا که 
واقعيات عينی نشان می دهد منابع انرژی، صرفاً کاالهايی نيستند که با قوانين بازار 
قابل بررسی باشند بنابراين با نظريات اقتصادی محض نمی توان جايگاه و نقش آنها 
را در روابط بين کشورها توضيح داد. )Luft and Korin, 2009b: 2-3( به اين 
ترتيب، آرمان گرايان با مفروض گرفتن اصول اقتصاد بازار، بر اين باورند انرژی به 
عنوان زيرمجموعه ای از اقتصاد و به عنوان يک کاالی بازاری با سازوکارهای عرضه 
و تقاضا قابل بررسی است. مطابق نگاه آنها، هرگونه دستکاری از سوی بازيگران 
خارج از بازار) شامل دولت ها( می تواند در بازار اختالل ايجاد کرده و ثبات و امنيت 
جوامع و کشورها را به مخاطره بياندازد. حال که نگاه کلی دو پارادايم آرمان گرايی 
و واقع گرايی گفته شد زمينه برای بررسی عميق تر موضوع نقش منابع انرژی در  
پارادايم واقع گرايی که در اين پژوهش به عنوان نظريه مناسب تر برای تبيين اين 

موضوع مورد ادعا قرار گرفته فراهم می شود.
منابع انرژی در پارادايم واقع گرايی

لگرو و موراوچيک بر اين باورند که “واقع گرايی قديمی ترين و مهم ترين پاردايم 
نظری روابط بين الملل به حساب می آيد” و در عين حال “ واقع گرايی يک نظريه واحد 
 .)Legro and Moravcsik,1999:5,9( ”نيست بلکه مجموعه ای از نظريه هاست
همه نظريه های واقع گرايی در چارچوب اين پارادايم از سه مفروض اصلی پيروی 
می کنند. اول اينکه، بازيگران در روابط بين الملل ماهيت عقالنی، يکپارچه دارند که 
در محيطی آنارشيک فعاليت می کنند. دوم اينکه، ترجيحات دولت ها مشخص و 
معلوم است و غالباً در تضاد با ترجيحات ديگر دولت ها قرار دارد. مفروض سوم 
در پارادايم واقع گرايی مربوط به ساختار نظام بين الملل می شود به اين ترتيب که 
در چارچوب يک نظام بين الملل آنارشيک، توزيع قابليت های مادی بين دولت ها 
اهميت اساسی دارد. بنابراين هسته پارادايم واقع گرايی ماهيت مادی و عينی دارد. 
از نظر واقع گرايی، کنترل منابع مادی در سياست بين الملل هسته مرکزی را تشکيل 
می دهد. )Ibid,12-18( از سوی ديگر اگر چه برای مدت های طوالنی پارادايم 
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واقع گرايی با قدرت نظامی يا قدرت سخت گره خورده بود، هانس مورگنتا بنيانگذار 
واقع گرايی مدرن تأکيد دارد که در روابط بين الملل، نيروی مسلح به عنوان تهديد 
يا تهديد بالقوه به عنوان مهمترين عامل تشکيل دهنده قدرت يک دولت به حساب 
می آيد. اين موضوع منجر به شکل گيری اين ايده می شود که در واقع گرايی مدرن، 
نيروی نظامی تنها عامل قدرت مادی دولت محسوب نمی شود و فقط به عنوان 
مهمترين عنصر در تشکيل قدرت است. مورگنتا به ساير عناصر قدرت توجه می 
کند و آنها را شامل موارد زير عنوان می کند: “جغرافيا، منابع طبيعی، ظرفيت صنعتی، 
 Sutch( .”آمادگی نظامی، جمعيت، روحيه ملی، و کيفيت ديپلماسی و حکومت
and Elinas,2007:49( بنابراين، منابع انرژی به عنوان واقعيات فيزيکی موجود در 
سرزمين و تحت کنترل دولت که دارای اثرات عميق بر ظرفيت صنعتی کشور است 
تقسيم بندی می شود. اما به هر حال مطابق ديدگاه واقع گرايی مدرن، همه عناصر 
قدرت در سايه قدرت نظامی کشور قرار می گيرند و تحليل آنها با توجه به نقش آنها 

در تقويت يا تضعيف توان نظامی صورت می گيرد. 
البته تأکيد بر قابليت نظامی در روابط بين الملل نمی تواند شرايط فعلی سياست 
جهان را انعکاس دهد. گسترش پديده جهانی شدن و افزايش وابستگی متقابل منجر 
به پيدايش شرايطی شده که در آن کسب منافع از طريق  اقدام نظامی هزينه زيادی 
دارد و به جای آن ابزارهای مناسب تری برای دستيابی به گسترش نفوذ و منافع وجود 
دارد. به عبارت ديگر، چنانچه استفاده از نيروی نظامی و جنگ برای دستيابی به منابع 
مادی نسبت  به گذشته کارآيی خود را از دست داده باشد آنگاه استفاده از ابزارهای 
)Keohane and Nye,1977:24-27( .ديگر جای استفاده از قدرت نظامی را می گيرد
منابع انرژی يا به عبارت دقيق تر ديپلماسی انرژی در نظام بين الملل فعلی به ابزار 
کارآمدی تبديل شده و “ عرضه انرژی به عنوان بخشی از زرادخانه سياستگذاری 
دولت ها مانند ساير ابزارهای اقتصادی، قدرت نظامی و تاکتيک های ديپلماتيک به 
شمار می آيند.” )Shaffer,2009:1( مطابق اين ديدگاه آنطور که در گذشته قدرت 
نظامی جايگاه کشورها را در نظام بين الملل تعيين می کرد اکنون عوامل ديگری در 
تعيين رتبه کشورها در سلسله مراتب بين المللی قدرت اهميت يافته اند. به عالوه، 
در حال حاضر شرايطی به وجود آمده که امنيت اقتصادی کشورها بر امنيت نظامی 
تفوق يافته و از آنجا که امنيت انرژی به عنوان بخشی از امنيت اقتصادی کشورها 
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تعريف می شود، بالتبع دستيابی کشورها به امنيت انرژی به امری مهم تر از امنيت 
نظامی تبديل شده است. )Orban,2008:8( ميشائيل کلر حتی جلوتر رفته و می 
گويد وقوع جنگ بين قدرت های بزرگ بر سر کنترل منابع انرژی امری محتمل 
است. در اين ديدگاه، منابع انرژی نه فقط جای عناصر نظامی قدرت را گرفته است 
بلکه به عنوان هدف اقدام نظامی تلقی می شود. اين نوع نگاه حاکی از تغيير ماهيت 
قدرت دارد و نشان می دهد دولت ها برای دستيابی به منابع انرژی ممکن است از 
نيروی نظامی خود استفاده کنند. )Klare,2012:30( از سوی ديگر، در برخی موارد 
قدرت های بزرگ برای تضعيف کشورهای صاحب انرژی آنها را با تحريم ها و 
اعمال محدوديت های اقتصادی تحت فشار قرار داده اند که نمونه اعمال تحريم عليه 

بخش انرژی کشورهای ليبی، عراق و ايران از آن جمله است.
همچنين پارادايم واقع گرايی بر مبنای وجود بازيگران دولتی يکپارچه يعنی دولت های 
ملی قرار دارد. بر اساس اين پارادايم، دولت ها بازيگران اصلی و تعيين کننده روابط 
انرژی در سطح بين المللی تعريف می شود. به عبارت ديگر، دولت ها تمايلی جهت 
واگذاری کنترل منابع انرژی به شرکت های بين المللی نفتی، سازوکارهای بازار آزاد 
يا سازمان های بين المللی ندارند. به عنوان مثال، شرکت های نفتی تحت مالکيت 
دولت ها، 85 درصد ذخاير جهانی نفت و 70 تا 80 درصد ذخاير گاز را در کنترل 
خود دارند. )Umbach,2011:4( در شرايط فعلی جهانی، دولت های صادرکننده 
نفت و گاز کنترل خود بر منابع انرژی را افزايش داده و خارج از بازار جهانی انرژی 
به فعاليت می پردازند. در حال حاضر، صادرکنندگان، صنايع انرژی خود را ملی اعالم 
کرده و فضای کمتری برای بخش خصوصی و سرمايه گذاران خارجی فراهم می کنند 
و همچنين از انرژی به عنوان ابزاری برای پيشبرد دستورکار سياست خارجی استفاده 
می نمايند. )Ibid( در چنين شرايطی، دولت ها به عنوان مهمترين بازيگران، سياست 
انرژی را تعريف کرده و قوانين و مقررات الزم برای جهت دهی به فعاليت در حوزه 

انرژی را تعيين می کنند. 
عالوه بر اين، چون پارادايم واقع گرايی به دولت ها به عنوان بازيگران عقاليی 
در نظام بين الملل می نگرد رفتار عقاليی به عنوان رفتاری که منافع ملی دولت ها را 
تأمين می نمايد تعريف می شود. منافع ملی دولت ها به صورت کسب ثروت، قدرت 
و تأمين بقا تعريف می شود. در اين چارچوب، منابع انرژی هم به عنوان ثروت و 



هم به عنوان عنصری در جهت حداکثرسازی قدرت دولت ديده می شود. البته رفتار 
عقاليی هر دولت در ارتباط با منابع انرژی با توجه به نيازی که به اين منابع دارد 
تعريف و تعيين می شود؛ به اين ترتيب که ميزان توليد و مصرف انرژی توسط هر 
يک از دولت ها نقش تعيين کننده ای بر رفتار سياست خارجی آن بر جای می گذارد. 
در ساختار جهانی انرژی سه نوع متفاوت از دولت ها قرار دارند: توليد کنندگان 
انرژی، دولت های انتقال دهنده، و کشورهای مصرف کننده. به طور کلی، رفتار 
عقاليی برای کشورهای مصرف کننده و انتقال دهنده، به عنوان رفتاری که تأمين کننده 
دستيابی کافی به منابع انرژی در قيمت های قابل تحمل باشد، تعريف می شود. 
)Winzer,2012:36( برعکس، توليد کنندگان انرژی به دنبال امنيت تقاضا هستند 
يعنی مطمئن شدن از اينکه منابع انرژی آنها به قيمت عادالنه برای بلند مدت از 
سوی مصرف کنندگان خريداری گردد تا  در نتيجه آن، جريان درآمدهای حاصله به 
 Cherp( .صورت مداوم صورت گرفته و بودجه کشور به نحو مناسبی تنظيم گردد
and Jewell,2011:204( اما به هر حال، عقالنيت دولت ها در روابط بين الملل 
هميشه به عقالنيت اقتصادی محدود نمی شود. به عبارت ديگر، اگر چه اهداف 
دراز مدت کشورها در صحنه بين الملل عموماً به معنای کسب منافع مالی بيشتر 
تعريف می شود اما منافع اقتصادی کوتاه مدت دولت ها ممکن است به منظور افزايش 
قدرت سياسی و ژئوپليتيکی کشور فدا شود. فقدان عقالنيت اقتصادی در رفتار برخی 
کشورهای توليد کننده انرژی قابل مشاهده است. برخی دولت ها در تالش جهت 
کسب اهداف سياسی داخلی يا خارجی منابع انرژی خود را زير قيمت بازار به فروش 
می رسانند. اگر چه رفتار آنها از نقطه نظر اقتصادی غير عقاليی است، اين به معنای 

عدم عقالنيت آنها نيست. 1 
مطابق پارادايم واقع گرايی، هيچ يک از نهادهای فوق ملی دارای توان تسلط بر 
نظام بين الملل در حال حاضر را ندارد و بنابراين، دولت ها در نظام بين الملل بر 
توان خود اتکا می کنند. )Krasner,1981:3( به عنوان مثال، سازمان های فوق ملی 
منطقه ای مانند اتحاديه اروپا، زمانی می توانند موفق گردند که منافع اکثر دولت های 
عضو با يکديگر همسو باشد. به اين ترتيب شاهد هستيم در ارتباط با سياست انرژی، 
به دليل منافع و اهداف متفاوت اعضای اتحاديه اروپا، خط مشی واحدی وجود ندارد 
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1. به عنوان مثال می توان به رفتار عربستان در مقطع زمانی سال 1986 که با هدف فشار بر ايران به عرضه بيش از سقف تعيين شده 
در اوپک دست زد، اشاره کرد
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و تالش ها به منظور هماهنگ ساختن سياست کشورهای عضو در خصوص استفاده 
از منابع مختلف انرژی و همکاری با عرضه کنندگان انرژی خارج از منطقه با موفقيت 
چندانی روبه رو نشده است و در نتيجه تصميم گيری در حوزه انرژی هنوز در سطح 
ملی کشورها انجام می پذيرد. همچنين، نهادهای فراملی فعال در حوزه انرژی مانند 
آژانس بين المللی انرژی يا اوپک آنگاه فعال می شوند که اعضاء احساس وجود منافع 
مشترک يا تهديد مشترک داشته باشند. در خصوص اوپک اين مطلب الزم به ذکر 
است که حتی در مقاطعی که تصور می شد منافع مشترکی بين اعضاء وجود دارد 
هماهنگی صورت نگرفت و يا در بين کشورهای عضو آژانس بين المللی انرژی نيز 

چنين امری اتفاق نيفتاد.2
مفروضات دوم و سوم پارادايم واقع گرايی کاماًل به يکديگر مرتبط هستند. دولت ها 
دارای اهداف مشخص هستند. دولت ها در سطح حداقلی به دنبال محافظت از خود 
و در سطح حداکثری به دنبال سلطه جهانی هستند. مطابق اين ديدگاه، دولت ها در 
همه حال برای تأمين بقای خود يا ايجاد سلطه با ساير دولت ها مبارزه می کنند. 
سياست بين دولت ها به عبارت ديگر، يک بازی چانه زنی مداوم بر سر توزيع و 
بازتوزيع منابع کمياب است. )Legro and Moravcsik,Opcit:13-14( اين نوع 
بازی شامل گونه های مختلف از توافقات گرفته تا تهديدات، تحريم ها، ايجاد توازن 
و يا جنگ می شود. استفاده از تاکتيک های باال از سوی دولت ها بسته به اهدافی که 
در روابط با کشورهای ديگر تعقيب می نمايند و همچنين به ابزارهايی که در اختيار 

دارند بستگی دارد.
واقع گرايی کالسيک و منابع انرژی 

واقع گرايی کالسيک مفروضات پارادايم واقع گرايی را می پذيرد. واقع گرايی 
کالسيک به ديدگاهی دولت محور از روابط بين الملل باور دارد که در آن دولت ها 
بازيگران اصلی به حساب آمده و مراکز قدرت در امور جهان را تشکيل می دهند. 
)Sutch and Elias,Opcit:43( در اين نظريه، نقش سازمان های بين المللی و 
منطقه ای در اهميت ثانويه بعد از دولت ها قرار دارد و موضوعات حقوقی و اقتصادی 
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1. به عنوان مثال کشورهای عضو اوپک حتی در مقطعی چون سال 1974 سياست يکسانی را در ارتباط با تحريم کشورهای غربی حامی 
اسرائيل در پيش نگرفتند. به اين ترتيب شاهد هستيم از اوپک به عنوان سازمانی متشکل از دو گروه بازها و کبوترها نام می برند. در 
ارتباط با آژانس بين المللی انرژی نيز بايد گفت جدای از فعاليت دبيرخانه آن در تهيه آمار و انتشار اطالعات درباره روندهای انرژی 
در سطح جهان، اين سازمان تنها در مقاطعی چون جنگ خليج فارس در سال 1991، طوفان کاترينا و جنگ ليبی در سال 2011، به 
آزادسازی ذخاير استراتژيک اقدام نموده است و به اين ترتيب می توان از اين سازمان به عنوان تابعی از سياست های آمريکا نام برد.



از اولويت بااليی در روابط ميان دولت ها برخوردار نيستند. انگيزه اصلی دولت ها در 
پی گيری فعاليت ها و مناسبات با کشورهای ديگر، مفهوم قدرت است به گونه ای 
که کسب، حفظ يا نمايش قدرت هدف اصلی سياست خارجی را تشکيل می دهد. 

)Donnelly, 2000:132(
نظريه واقع گرايی کالسيک، نظام بين الملل را فاقد اقتدار مرکزی و دارای نظمی 
آنارشيک تصور می کند که در آن دولت ها در جهانی هابزی- جهان يا نظم هابزی، 
وضعيتی است که جنگ همه عليه هم در جريان است و هيچ گونه اقتدار مرکزی 
وجود ندارد- در حال رقابت با يکديگر بر سر قدرت هستند. رقابت بر سر قدرت 
در اين ديدگاه از ماهيت خودخواهانه بشر سرچشمه می گيرد که در نتيجه پيگيری 
خواست های فردی، منازعه به امری اجتناب ناپذير در روابط بين دولت ها تبديل 
می شود. به اين ترتيب از آنجا که در واقع گرايی کالسيک عمده تمرکز بر روی 
دستيابی دولت ها به منافع خود صورت می گيرد، توجه به ابزارهای دستيابی به آن 
اهداف مورد توجه واقع می شود. همچنين، به دليل وجود تضاد منافع بين دولت ها، 
امکان شکل گيری شرايطی که در آن خواست و منافع همه دولت ها تأمين گردد 
غير ممکن خواهد بود.)Ibid,62( بنابراين، دولت ها در اين شرايط از انواع ابزارهای 
موجود که شامل منابع انرژی می شود برای تأمين منافع خود استفاده می کنند و در 
اين مسير می توانند از تاکتيک های مختلف در روابط با کشورهای ديگر استفاده نمايند. 
کشورهای صادرکننده و انتقال دهنده انرژی می کوشند تا بيشترين منفعت را از منابع 
انرژی به دست آورند و کشورهای وارد کننده، تالش می کنند استفاده کشورهای 

دسته نخست از منابع انرژی را به حداقل برسانند.
در واقع گرايی کالسيک هدف دولت ها حداکثر رساندن قدرت تعريف می شود. 
اگر چه قدرت ضرورتاً به منابع مادی ترجمه نمی شود اما قدرت سخت به عنوان 
جزء کليدی قدرت دولت محسوب می شود. به اين ترتيب اهدف دولت ها برای 
کنترل بر منابع کمياب توجيه می شود و دولت ها از منابع مادی و جلوتر از همه 
از قدرت نظامی به عنوان ابزار جهت دستيابی به منابع مادی استفاده می کنند. البته 
برخی بر اين نظرند که واقع گرايی کالسيک درباره مفهوم حداکثرسازی قدرت دارای 
ابهام است زيرا معلوم نيست که دولت ها به دنبال حضور در سرزمينی برای کنترل 
بر منابع انرژی خواهند بود يا اينکه توسعه قدرت آنها در نتيجه کسب منابع مادی 
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صورت می پذيرد. )Zakaria,1998:19( اما به هر حال با توجه به مفروضات قبلی 
نظريه واقع گرايی کالسيک اين نکته روشن می شود که منابع مادی هم ابزار و هم 
هدف دولت ها در پيگيری سياست خارجی آنها به حساب می آيد. به عبارت ديگر، 
افزايش قدرت مادی دولت بهانه ای برای توسعه قدرت و نفوذ يک کشور در خارج 
محسوب می شود و در عين حال افزايش قدرت و نفوذ در خارج، منجر به رهيافت 
توسعه طلبانه تری نسبت به منابع مادی می گردد. اين نوع نگاه، به منابع مادی شامل 
منابع انرژی و قدرت دولت و نفوذ خارجی آن به عنوان پديده های مکمل يکديگر 

می نگرد. 
مورگنتا به موضوع نقش منابع انرژی در سياست خارجی کشورها به طور ويژه 
توجه دارد. از نظر وی يکی از عناصر باثبات تشکيل دهنده قدرت، منابع طبيعی است 
که به مواد غذايی و مواد خام تقسيم بندی می شود. مورگنتا می گويد: “آن دسته از 
منابع طبيعی که برای توليد صنعتی و بويژه برای مبادرت به جنگ به کار می روند 

)Morgenthau, 1973:110( ”.حائز اهميت هستند
وی به نقش مهم نفت طی قرن گذشته پرداخته و بر اين باور است که از زمان 
جنگ جهانی اول به بعد، نفت به عنوان منبع انرژی از نظر صنعتی و جنگی اهميت 
پيدا کرده است و کشورهايی که دارای ذخاير عظيم نفتند صاحب نفوذی شده اند که 
از اين منابع برمی خيزد. مورگنتا بر اين نظر است که نياز به نفت دگرگونی هايی در 
ميزان قدرت دولت های بزرگ ايجاد کرده است و به عنوان مثال شوروی به علت 
خودکفايی در نفت قدرتمندتر شده و ژاپن به علت محروميت از آن ضعيف تر شده 
است. قدرت های بزرگ سعی در کنترل اين ذخاير )به ويژه در خاورميانه( و محروم 
کردن رقبا از دسترسی به آنها دارند تا در نتيجه آن، توزيع قدرت را به نفع خود تغيير 
دهند و با استفاده از ديپلماسی نفتی يعنی ايجاد مناطق نفوذی که امکان دسترسی 

)Ibid, 111( .انحصاری به ذخاير نفتی برخی مناطق را به آنها می دهد
به اين ترتيب مورگنتا سياست خارجی قدرت های بزرگ را با هدف کنترل منابع 
انرژی می داند و محروم کردن ديگران از دسترسی به آنها. اين سياست يعنی همان 
سياست حداکثر کردن قدرت در نظريه واقع گرايی کالسيک. در اين نظريه قدرت 
يک هدف غايی محسوب می شود. همچنين از نظر وی برجسته شدن اهميت نفت 
باعث شده که برخی کشورها که تنها نقاط کوچکی روی نقشه بودند يک شبه به 
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مناطق مهم و قدرتمندی در سياست بين الملل تبديل شوند. به عبارت ديگر، دولتی 
که برای حصول قدرت چيزی ندارد و فاقد عوامل سنتی قدرت ملی است ناگهان به 

)Ibid( .بازيگر قدرتمندی در سياست جهانی می شود
اين برداشت مورگنتا به اين معنی است که اشکال مختلف قدرت قابليت تبديل 
به يکديگر را دارد. همچنين با اين جمله مورگنتا که يک شبه يک کشور به دليل 
داشتن منابع انرژی اهميت پيدا می کند به معنای آن است که چندان به چگونگی 
برداشت های رهبران دولت ها از داشتن يا نداشتن منابع انرژی در داخل جغرافيای 
خود اهميت ندارد. به عبارت ديگر در اين نظريه جغرافيای انرژی جهان مهم است اما 
ژئوپليتيک انرژی جهان چندان پرداخته نمی شود يا از نظر مورگنتا با توجه به اينکه 
کشورها همگی به دنبال قدرت هستند، نقش منابع انرژی مفروض گرفته می شود. 

از نظر مورگنتا به دو دليل نفت باعث جهش قدرت می شود. اول اينکه، کشورهای 
صادر کننده نفت بر تجارت و قيمت نفت کنترل پيدا کرده اند. اين يعنی تجارت 
کنترل شده به جای تجارت آزاد يا الگوی تجاری استعماری زمان استعمار کشورهای 
مصرف کننده نفت. دوم، به دليل کميابی منابع و نيز افزايش تقاضا، بازار خريدار به 
بازار فروشنده تبديل شده. دولتی که در همه ابعاد ديگر، فاقد قدرت است و از نظر 
مفهوم سنتی قدرت، نيروی اصلی محسوب نمی شود می تواند قدرت عظيمی پيدا 
کند و حتی در برخی شرايط نقش تعيين کننده ای ايفا کند در ارتباط با کشورهايی که 

)Ibid, 110-112( .همه ابعاد قدرت به غير از ذخاير نفت را در اختيار دارند
به اين ترتيب در نظريه واقع گرايی کالسيک، دولت ها در کشورهای صادر کننده، 
می توانند با افزايش يا کاهش استخراج و يا افزايش يا کاهش صادرات منابع انرژی، 
قدرت و نفوذ خارجی خود را افزايش داده و بر بازارهای بين المللی اثر بگذارند. 
بهترين نمونه استفاده از منابع انرژی برای افزايش نفوذ خارجی در رفتار دولت های 
منطقه خليج فارس و به ويژه عربستان سعودی قابل مشاهده است. عربستان و رژيم 
حاکم بر آن از ارزش استراتژيک برای اياالت متحده آمريکا برخوردار است و تحريم 
نفتی اعمال شده از سوی کشورهای عربی عضو اوپک در سال 1973 به رهبری 
 )Yergin,Opcit:588-590( داد.  افزايش  را  کشور  اين  خارجی  نفوذ  عربستان، 
همچنين تصميم دولت روسيه برای تعليق صدور گاز به بالروس و اوکراين در 
مقاطعی در فاصله سال های 2004 تا 2009، نفوذ روسيه در بين کشورهای اروپايی 
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)Segen,2011:6506-6507( .به ويژه اوکراين و بالروس را افزايش داد
از نظر واقع گرايی، همچنين کشف ذخاير جديد انرژی می تواند باعث افزايش 
نفوذ خارجی کشورها گردد زيرا در چنين شرايطی کشورهای وارد کننده خواهان 
روابط بهتری با هدف دستيابی به اين منابع خواهند شد. )Klare,2005: 44( به اين 
ترتيب رقابتی که بين وارد کنندگان بر سر دستيابی به منابع انرژی صورت می گيرد 
قدرت مانور صادر کنندگان انرژی را افزايش می دهد. اين نوع از مناسبات در فضای 
بين المللی کنونی در منطقه آسيای مرکزی قابل رؤيت است. آسيای مرکزی پس از 
پايان جنگ سرد به کانون مورد عالقه برای کشورهای مختلف به دليل داشتن ذخاير 
انرژی تبديل گرديده است. رقابت کشورهای وارد کننده برای دستيابی به منابع فراوان 
انرژی اين منطقه، قدرت و جايگاه نسبی اين کشورها در صحنه بين الملل را ارتقا 

داده است.1 
همانطور که گفته شد اهميت منابع انرژِی به قدری است که کشورها برای دستيابی 
 )Klare, www.tomdispatch.com( .به آنها به اقدامات نظامی روی آورده اند
نمونه های اين مورد شامل جنگ فرانسه و آلمان بر سر منطقه روهر در سال 1870، 
حمله آلمان نازی به نروژ و شوروی در جنگ جهانی دوم، و حمله ژاپن به فيليپين و 
حمله پرل هاربر در طول همين جنگ، حضور اياالت متحده تا سال 1979 در ايران، 
حمله عراق به کويت در سال 1990 و در ادامه حمله آمريکا به عراق در سال 1991 
و يا استمرار دکترين کارتر مبنی بر حفظ جريان آزاد انرژی از خاورميانه می شود. 
)Yergin,Opcit:683-684( استفاده از قدرت نظامی و سياسی برای کنترل بر منابع 
انرژی البته رابطه ای متقابل با يکديگر دارد. به عبارت ديگر، بنا بر اصل واقع گرايی که 
به رشد و توزيع نابرابر قدرت در نظام بين الملل اعتقاد دارد، همانطور که قدرت يک 
يا گروهی از دولت ها افزايش پيدا می کند، انگيزه آنها برای کنترل محيط فعاليت شان 
بيشتر می شود. بنابراين، دولت ها برای افزايش امنيت خود سعی در کنترل سياسی، 
اقتصادی، و سرزمينی و نيز تغيير نظام بين الملل مطابق اميال و منافع خود خواهند 

)Gilpin,1981:94-95( .داشت
واقع گرايی کالسيک عليرغم داشتن نقاط قوت در تبيين جايگاه منابع انرژی 
در سياست خارجی، قادر به توضيح اين مطلب نيست که چرا همه دولت ها از 
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World, US, Penguin books,2011 



منابع انرژی موجود خود برای افزايش قدرت و نفوذ خارجی استفاده نمی کنند. 
را در  انرژی  دارای ذخاير عظيم  برخی کشورهای  رفتار  تواند  نمی  نظريه  اين 
رابطه با محيط بين المللی توضيح دهد. به عنوان مثال اگر چه اين نظريه دارای 
ايده هايی برای توضيح رفتار کشورهای ايران و ونزوئالست اما نمی تواند رفتار 
کشورهايی مانند کانادا، مکزيک، نروژ، و هلند را که دارای منابع انرژی فراوانی 
اما از آنها به صورت برجسته در روابط خارجی خود استفاده نمی کنند، تبيين 
کند. نکته ای که می تواند به عنوان ابزاری برای کمک به واقع گرايی کالسيک 
جهت خالصی از اين معما مورد استفاده قرار گيرد، اعمال انگيزه های اخالقی در 
شکل دهی به رفتارهای دولت هاست. اين عامل توسط مورگنتا اگر چه در زمره 
مجموعه اصول واقع گرايی کالسيک قرار نگرفته، اما در نوشته های خود به آن 
پرداخته است. )Morgenthau, Opcit: ( اما به هر حال، استفاده از گزاره های 
اخالقی برای توجيه رفتار کشورهايی که از انرژی به عنوان ابزار سياست خارجی 
استفاده نمی کنند، با مفروضات مرکزی پارادايم واقع گرايی مغايرت دارد و با 
نگاه آن به جهان به صورت نظم هابزی در تضاد است. مطابق نظريه واقع گرايی، 
دولت ها در روابط فيمابين، خود را ملزم به محدويت های اخالقی نمی دانند 
بلکه برای کسب قدرت بيشتر، خردگرايی ابزاری را به عنوان شيوه رسيدن به اهداف 
دنبال می کنند. بنابراين، برای تبيين بهتر جايگاه منابع انرژی در سياست کشورها، 
متغيرهای مختلفی مورد نياز است. اين متغيرها بايد مشخص سازند که چه مواقعی و 
به چه نحو منابع انرژی به عنوان ابزار سياست خارجی مورد استفاده قرار می گيرد و 
چرا از اين حيث تفاوت هايی بين دولت ها به چشم می خورد. همچنين واقع گرايی 
نمی تواند تفاوت رفتار کشورهای مصرف کننده در ارتباط با نحوه برخورد با عرضه 
کنندگان انرژی را تبيين نمايد. از اين لحاظ، می توان نظريه واقع گرايی کالسيک را 
نيز مانند نظريه ليبراليسم تلقی کرد که بازيگران جهانی انرژی را به عرضه کنندگان و 
وارد کنندگان تقسيم بندی می کند و با اين تقسيم بندی، الگوی رفتاری يکسانی را 
برای آنان در نظر می گيرد. به عنوان مثال، نظريه واقع گرايی کالسيک نمی تواند 
با لحاظ انرژی به عنوان عامل تعيين کننده در تحليل، توضيح دهد چرا دولت 
نيروهای  اوباما  اما در دولت  به اشغال عراق روی آورد  آمريکا در زمان بوش 

نظامی خود را از اين کشور خارج کرد. 
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نوواقع گرايی و منابع انرژی 
نوواقع گرايی به عنوان يکی از شاخه های پارادايم واقع گرايی در دهه 1970 
متولد شد و در تبيين مبانی و فرضيه های آن، کنت والتز نقش بسزايی داشت. نوواقع 
گرايی نيز مانند واقع گرايی کالسيک به ماهيت آنارشيک نظام بين الملل باور دارد. 
همچنين، نوواقع گرايی نظام بين الملل را متشکل از واحدهايی می داند که بازيگران 
اصلی آن، دولت های دارای حاکميت ملی هستند. آنچه که نوواقع گرايی را از واقع 
گرايی کالسيک جدا می کند تأکيد آن بر ماهيت و ساختار نظام بين الملل به عنوان 
نقطه شروع تحليلی است. برمبنای اين نظريه، به دليل ذات آنارشيک نظام بين الملل، 
همه دولت ها برای تأمين بقا و امنيت، بر قابليت های داخلی خود تکيه می کنند و از 
آنجا که قابليت ها در ساختار نظام بين الملل به طور يکسان توزيع نشده، دولت ها 
با فرصت ها و تهديداتی متفاوتی روبرو خواهند بود.)Donnelly,Opcit:17( والتز 
برعکس واقع گرايی کالسيک، به اصل ماهيت بشر به عنوان انگيزه اصلی در تشکيل 
رفتار دولت ها توجهی ندارد و فشارها و محدوديت های اعمال شده از سوی ساختار 
نظام بين الملل را به عنوان نيروی محرک اصلی در تعيين جهت گيری کشورها معرفی 
می کند. از نظر والتز، تفاوتی بين رفتار دولت هايی که دارای گونه ها و مدل های 
متفاوت حکومتی هستند، وجود ندارد و تنها نحوه توزيع قابليت های مادی و تالش 
کشورها برای بقا، هدايت کننده رفتار آنهاست.)Waltz, 1979: 99( نوواقع گرايی 
به نظريه واقع گرايی کالسيک به عنوان نظريه ای تقليل گرا می نگرد که قادر به تبيين 
سياست بين الملل نيست به اين ترتيب که در نظريه اخير رفتار کشورها با توجه به 
ماهيت بشر و بازيگری دولت توضيح داده می شود در حالی که در نوواقع گرايی با 
ارائه تحليل های کالن از روابط بين کشورها، ساختار نظام بين الملل و تعداد قدرت 

های بزرگ به عنوان مبنای تحليل قرار می گيرد. 
بر مبنای تحليل والتز، واحدهای تشکيل دهنده نظام بين الملل يعنی دولت ها، همانا 
کارکردهای مشابهی دارند که البته از ماهيت آنارشيک نظام بين الملل سرچشمه می 
گيرد. دولت ها فارغ از نحوه تنظيم سياست داخلی، ايدئولوژی، ارزش های اخالقی 
و جهان بينی خود، به صورت خردمندانه در محيط بين الملل حاضر می شوند و 
رفتار آنها با انگيزه تأمين بقا هدايت می شود.)Ibid, 96-97( دولت ها برای تأمين 
بقا و امنيت، مجبور به کسب قدرت هستند و در نتيجه رقابت بر سر کسب قدرت 
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به امری دائمی در روابط بين دولت ها تبديل می شود. بنابراين سياست بين الملل به 
عنوان عرصه دائمی رقابت بر سر کسب قدرت تعريف می شود. اما از آنجا که هدف 
والتز به گفته خويش تبيين سياست بين الملل و نه سياست خارجی دولت هاست، 
چگونگی تنظيم سياست خارجی و چگونگی استفاده از ابزارهای موجود، به عنوان 
فعاليتی خارج از حيطه نظريه پردازی نوواقع گرايی تعريف می شود. به عبارت ديگر، 
تبيين نقش منابع انرژی در سياست خارجی، نيازمند اتخاذ سطح تحليل خرد خواهد 
بود، در حالی که در نظريه نوواقع گرايی دولت ها به عنوان بازيگران يکسان و دارای 
کارکرد واحد نگريسته می شود و تالشی برای تبيين رفتار يک دولت خاص انجام 

)Donnelly, Opcit: 16-18( .نمی پذيرد
والتز در نظريه نوواقع گرايی به توزيع قابليتها در ساختار نظام بين الملل می پردازد. 
منظور از قابليت ها، همانا منابع مادی قدرت است که از نظر والتز جايگاه دولت ها را 
در توزيع قدرت در سطح نظام بين الملل مشخص می سازد. در بين عناصر تشکيل 
دهنده قدرت، از نظر والتز مهم ترين عامل قدرت نظامی يک کشور است که نحوه 
رابطه با کشورهای ديگر را تعيين می کند.)Waltz,1990:33( بنابراين از نظر وی، 
ديگر عناصر قدرت که شامل توانايی اقتصادی و کنترل بر منابع انرژی می شود در 
رتبه بندی کشورها اهميت چندانی ندارد. از سوی ديگر، انگيزه کشورها برای کسب 
قدرت سياسی و دستيابی به اهداف سياست خارجی باعث پيدايش گرايش هايی در 
نظريه واقع گرايی گرديد به نحوی که واقع گرايی با معيار کسب حداکثر يا حداقل 
قدرت به وسيله دولت ها به دو شاخه واقع گرايی تدافعی و واقع گرايی تهاجمی 

تقسيم بندی شد.
واقع گرايی تدافعی و منابع انرژی 

واقع گرايی تدافعی از دل نوواقع گرايی بيرون آمده است. جک اسنايدر و استفن 
والت بيشترين نقش را در پرورش اين نظريه داشته اند. از آنجا که واقع گرايی تدافعی 
به نوواقع گرايی بسيار نزديک است، ايجاد تمايز بين اين دو بسيار دشوار است.واقع 
گرايی تدافعی توجه کمتری به نظام بين الملل و اثر آن بر سياست خارجی دولت ها 
دارد و در مقابل به سياست داخلی کشورها تمرکز بيشتری نشان می دهد. واقع گرايی 
تدافعی مانند نوواقع گرايی بر اين فرض قرار دارد که دولت ها نه به دنبال قدرت بلکه 
به دنبال تأمين امنيت هستند و تمايل آنها به توسعه نفوذشان، نه از قدرت طلبی بلکه از 
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احساس ناامنی سرچشمه می گيرد. به عبارت ديگر، دولت ها زمانی که احساس ناامنی 
 )Zakaria,Opcit: 21( .فزاينده ای می کنند به توسعه منافع سياسی خود می پردازند
توسعه قدرت به معنای توسعه امنيت تعريف می شود و قدرت بيشتر به معنای امنيت 
بيشتر است. به بيان ديگر، زمانی که توسعه منافع به توسعه امنيت منجر گردد دولت ها 
تمايل به افرايش قدرت خواهند داشت. )Lynn-Jones,1998:170( در نظريه واقع 
گرايی تدافعی، دولت ها هنگامی که از نظر امنيت در موضع ضعيف قرار داشته باشند 
به سمت افزايش قدرت خواهند رفت و بالعکس نظريه واقع گرايی کالسيک، کسب 
قدرت هدف غايی محسوب نمی شود.)Zakaria,Opcit:22( اما از نظر منتقدان، در 
نظريه واقع گرايی تدافعی دارای نقائصی است. در اين نظريه، امنيت يک مفهوم قابل 
انعطاف و از نظر تعريف عملياتی دشوار به نظر می رسد و هرگونه اقدام سياست 
خارجی دولت ها از تالش برای تأمين بقا تا برداشتن گام ها برای ايجاد امپراطوری 
جهانی می تواند به عنوان جستجو برای تأمين امنيت تعريف گردد. )Ibid,26(به 
گفته منتقدان، برخالف ادعای واقع گرايی تدافعی که هدف دولت ها را تأمين امنيت 
می داند، دولت ها در سياست خارجی کسب قدرت بيشتر را سرلوحه فعاليت های 

)Orban,Opcit:18( .خود قرار می دهند
در نظريه واقع گرايی تدافعی، عناصر غير نظامی قدرت وارد تحليل رفتار سياست 
خارجی می شود. در اين نظريه، رفتار دولت هايی که تقويت  توان اقتصادی خود 
را دنبال می کنند به اين شکل معنا پيدا می کند که افزايش توان اقصادی به منزله 
تقويت بنيان های الزم برای افزايش قدرت نظامی و در نتيجه قدرت ملی خود 
تعريف می گردد)Brooks,1997:24( با وجود اين مفروضات درباره اهميت قدرت 
اقتصادی، امکان ورود منابع انرژی به تحليل سياست خارجی به وجود می آيد، و 
بر اين اساس  منابع انرژی به عنوان مهمترين محرک در ايجاد قدرت اقتصادی و 
قدرت دولت شناخته می شود زيرا چنانچه دولت ها در جستجوی امنيت خود، 
توسل به قدرت و تسلط نظامی را پرهزينه ارزيابی نمايند، شيوه های ديگری را دنبال 
می کنند. )Orban,Opcit :18( استفاده از منابع انرژی و دستکاری در عرضه انرژی، 
يا وابستگی به منابع خاص انرژی يا عرضه کنندگان خاص، فرصت هايی را برای 
عرضه کنندگان جهت اعمال نفوذ بر ديگر دولت ها و پيگيری دستور کارهای خود در 
روابط بين المللی ايجاد می نمايد. استفاده از ابزار انرژی در سياست خارجی توسط 
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عرضه کنندگان، هزينه کمتری داشته و حمايت داخلی بيشتری برای اقدامات سياست 
خارجی دولت فراهم می سازد.

در نظريه واقع گرايی تدافعی جنبه مهم ديگری از نقش منابع انرژی مورد توجه 
قرار می گيرد؛ به اين ترتيب که منابع انرژی تنها عامل ايجاد تصوير از يک کشور در 
سطح بين الملل محسوب نمی شود بلکه مطابق آنچه که والت می گويد شاخص های 
ديگری مانند نيات تهاجمی رهبران و فاصله جغرافيايی با ساير کشورها نوع برخورد 
با آن کشور را تعيين می کند.)Walt,1987:3-5( به اين ترتيب، منابع انرژی زمانی 
می تواند به عنوان منبعی در سياست خارجی يک کشور مورد استفاده قرار گيرد که 

از آن در جهت نيات تهاجمی دولت دارنده آن استفاده گردد. 
اما هنگام تحليل نقش منابع انرژی در سياست خارجی، نظريه واقع گرايی تدافعی 
از تبيين برخی موضوعات ناتوان است. اين نظريه، تالش دولت ها برای توسعه 
امنيت انرژی را به عنوان احساس ضعف آنها در چارچوب امنيت انرژی خود تعريف 
می کند. اين گونه تحليل از سوی واقع گرايی تدافعی، تنها رفتار دولت های وارد کننده 
و انتقال دهنده انرژی را می تواند تبيين کند و از تبيين چرايی اقدامات دولت های 
صادرکننده در حوزه بسط منافع انرژی و قدرت ملی در رابطه با ديگر دولت ها عاجز 
است. به عنوان مثال، تالش برای تبيين رفتار خارجی روسيه تنها برپايه ايده امنيت 
انرژی ساده کردن موضوع و ناديده گرفتن انگيزه ها و منافع اين کشور در حوزه 
مناسبات انرژی با کشورهای ديگر است. همچنين، تبيين تحريم نفتی سال 1973 
برپايه منافع امنيتی صادرکنندگان تنها ساده کردن موضوع و بی توجهی به داليل ديگر 

کشورهای تحريم کننده در قطع صدور نفت به کشورهای حامی اسرائيل است.
واقع گرايی تدافعی با ارائه اين تبيين که آمال رهبران دولت ها در توسعه منافع خود 
تنها در چارچوب تأمين امنيت تعريف می شود بررسی ساير انگيزه ها در سياست 
خارجی را ناديده می گيرد. اين نظريه قادر به تبيين اين موضوع نيست که چرا دو 
دولت با داشتن رتبه قدرت کمابيش مشابه از سطوح امنيتی متفاوتی برخوردار هستند. 
برای توضيح وجود اين تفاوت ها، وارد کردن متغيرهای داخلی مانند ارزيابی و ادراک 

رهبران و شهروندان يک دولت از ضريب امنيت ملی شان اهميت اساسی دارد.
هنگامی که واقع گرايی تدافعی با اين تناقض ها مواجه می شود و يا هنگامی که 
سعی در تقويت توان تبيينی خود دارد، اين نظريه از فرضيه های کمکی استفاده 
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 )Zakaria,Opcit:28( .می کند که با مفروضات اصلی اين نظريه در تضاد قرار دارد
به عبارت ديگر، به منظور تحليل نقش منابع انرژی در سياست خارجی، الزم است 
که جايگاه سياست داخلی و برداشت های رهبران کشورها از نقش انرژی در سياست 

و روابط بين الملل مورد توجه قرار گيرد.
واقع گرايی تهاجمی و منابع انرژی  

نظريه واقع گرايی تهاجمی مانند واقع گرايی تدافعی شاخه ای از نوواقع گرايی 
محسوب می شود. اين نظريه توسط مرشايمر توسعه پيدا کرده است. نقطه تمايز 
بين واقع گرايی تهاجمی و تدافعی، ازتفاوت ديدگاه آنها نسبت به سطح امنيت مورد 
تقاضای دولت ها سرچشمه می گيرد. در نظريه واقع گرايی تهاجمی، امنيت در نظام 
بين الملل امری کمياب است زيرا کسب امنيت نيازمند تصاحب هرچه بيشتر قدرت 
در مقايسه با ديگر دولت هاست. )Rose,1998:149( اين به معنای آن است که 
قدرت بيشتر به معنای تأمين امنيت بيشتر خواهد بود. نظريه واقع گرايی تهاجمی بر 

5 مفروض قرار دارد:
- نظام بين الملل ماهيت آنارشيک دارد؛

- قدرت های بزرگ دارای قابليت های تهاجمی هستند و با اين قابليت ها توان 
آسيب رساندن به يکديگر را دارند؛

- دولت ها هيچ گاه نمی توانند نسبت به نيات يکديگر مطمئن باشند؛
- تأمين بقا، انگيزه اصلی قدرت های بزرگ است؛ 

- قدرت های بزرگ، بازيگران عقاليی هستند. )مرشايمر، 1388: 34-36(
در نظريه مرشايمر، دولت ها و به ويژه قدرت های بزرگ نسبت به يکديگر ترس 
و واهمه دارند و برای تأمين بقای خود، تنها بر توانايی خود می توانند اتکا کنند و 
بهترين شيوه ای که برای اين کار می توانند انجام دهند حداکثر کردن قدرت خود 
نسبت به ساير دولت هاست. از اين رو، کسب قدرت در نظريه واقع گرايی تهاجمی 
در مقايسه با نظريه واقع گرايی تدافعی جنبه حداکثری دارد. )همان، 38( در واقع 
گرايی تهاجمی امنيت در وهله اول به معنای قدرت نظامی است. البته اين گزاره به 
معنای آن نيست که دولت ها تمايل بسياری جهت انجام جنگ با هدف کسب قدرت 
دارند، بلکه در اين نظريه دولت ها بازيگرانی خردمندند که از جنگيدن در مواقعی که 

هزينه های باال يا پيامدهای ناگواری داشته باشد پرهيز می کنند. 
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منطق  با  اقتصادی  پيشرفت  مانند  غيرامنيتی  اهدافی  که  مواقعی  در  همچنين 
توازن قدرت در تناقض نباشد، دولت ها از دستيابی به آنها چشم پوشی نمی کنند. 
اين فرضيه می تواند به تالش کشورها برای کنترل منابع انرژی تسری پيدا کند. 
کنترل منابع انرژی برای بهبود توان اقتصادی يا قوت نظامی اهميت دارد زيرا 
تقويت اقتصادی به افرايش ثروت و در نتيجه تقويت توان نظامی منجر می گردد. 
)Orban,Opcit :15( در نظريه مرشايمر، بر وجوه مختلف قدرت مادی تأکيد 
می شود و گفته می شود دولت ها برای داشتن توانايی جنگ زمينی، خواهان 
اما   )70 پيشين:  )مرشايمر،  هستند  نظامی  های  قابليت  و  ثروت  کردن  حداکثر 
او اهميت ثروت را نسبت به امنيت ناچيز شمرده و قدرت نظامی را به عنوان 
مهمترين عنصر ايجاد قدرت ملی می داند. بنابراين، منابع انرژی اهميت کمتری 
نظام  در  را  کشورها  جايگاه  اخير  عامل  اين  زيرا  دارند  نظامی  توان  به  نسبت 

)Orban,Opcit :16( .بين الملل تعيين می کند
واقع گرايی تهاجمی قادر به تبيين نقش منابع انرژی در سياست خارجی صادر 
کنندگان منابع انرژی تا جايی است که از اين منابع برای افزايش آمادگی نظامی 
و قدرت دفاعی استفاده گردد. اين نظريه نمی تواند فوايد ديپلماسی انرژی را 
چنانچه به افزايش قدرت نظامی يک کشور نيانجامد توضيح دهد. در نتيجه از 
آنجا که از منابع انرژی بيشتر در جهت افزايش توانايی های اقتصادی بهره برداری 
می شود، اين نظريه با ضعف تحليلی زيادی مواجه می شود. به عبارت ديگر، 
بر اساس اين نظريه هيچ گونه وابستگی مستقيمی بين ميزان ذخاير انرژی تحت 
کنترل يک کشور يا ميزان تجارت انرژی و قدرت نظامی وجود ندارد. همچنين، 
به عنوان  آن  از  مواقعی که  انرژی در  منابع  نقش  تبيين  از  تهاجمی  واقع گرايی 
ابزاری جهت تقويت نفوذ سياسی و ديپلماتيک استفاده می شود، ناتوان است. 
انرژی در سياست خارجی  منابع  تبيين نقش  به  قادر  اين نظريه  اين،  بر  عالوه 
کشورهای وارد کننده يا انتقال دهنده انرژی نيست و به علت آنکه، اين دسته از 
کشورها قادر به استفاده از منابع انرژی در سياست خارجی خود نيستند، تبيين 
جايگاه اين منابع نيازمند استفاده از نظريه واقع گرايی تدافعی دارد. نقش منابع 
انرژی در سياست خارجی از ديدگاه شاخه های مختلف پاردايم واقع گرايی در 

جدول شماره 1 به طور خالصه تشريح شده است.
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جدول شماره -1 نظريه های واقع گرايی و نقش منابع انرژی 

واقع گرايی نئوکالسيک و نقش منابع انرژی 
واقع گرايی نئوکالسيک از ترکيب واقع گرايی کالسيک و نوواقع گرايی تشکيل 
شده به اين ترتيب که متغيرهای داخلی را به عنوان يکی از مهمترين عوامل تشکيل 
دهنده سياست خارجی دولت ها معرفی می نمايد و به عنوان نظريه ای که امروزه 
Elman and E - )زز سوی طرفداران واقع گرايی دنبال می شود ديده می شود. 
man, 2003: 345-346( در اين نظريه به نهادهای داخلی، ايدئولوژی و برداشت 
های نخبگان از تهديدات به عنوان عامل تبيين کننده رفتار بين المللی دولت ها 
توجه می شود. )Lobell and Others,2009: 316-317( البته پذيرش اين ديدگاه 
توسط اين نظريه، از سوی برخی از منتقدان به عنوان ورود عناصر تبيينی نظريه سازه 
انگاری و در نتيجه انکار مفروضات دوم و سوم پارادايم واقع گرايی ارزيابی گرديده 
است.  )Philliphs,2007:68( در نظريه واقع گرايی نئوکالسيک، نظام بين الملل 
همپای ساختار داخلی کشورها، بر سياست خارجی تأثير دارد. بنابراين، با اين توضيح 
سياست خارجی به عنوان يک متغير وابسته تحت تأثير قابليت های نسبی قدرت 
يک کشور در سطح بين الملل و برداشت رهبران از اين نسبت قدرت قرار دارد. در 
اين راستا، رهبران از آزادی عمل الزم برای استفاده از منابع قدرت در جهت های 

)Orban,Opcit: 20-21( .ضروری برخوردارند
در اين نظريه، مهمترين بازيگران در نظام بين الملل نه دولت ها بلکه رهبران 
دولت ها يا دولتمداران هستند زيرا آنها هستند که در معرض تحوالت نظام بين الملل 
قرار دارند. )Zakaria,Opcit: 35( رهبران از منابع قدرت بدون توجه به ماهيت 
آن ها استفاده نمی کنند. دولت مداران تنها از آن بخش از منابع قدرت ملی استفاده 

124

1. قدرت پنهان) Latent Power( از نظر مرشايمر قدرت شامل قدرت صنعتی و اقتصادی است که در بلند مدت زمينه را برای افزايش 
قدرت و توان نظامی کشورخا فراهم می سازد و از اين رو در نگاه اول، مانند قدرت نظامی به عنوان عامل تهديد ساز محسوب نمی شود.



می کنند که تشکيالت دولت، قادر به بهره گيری از آن برای رسيدن به مقاصد باشد. 
فريد ذکريا واقع گرايی نئوکالسيک را بر اساس اين فرضيه می داند که: “ دولت ها 
زمانی به بسط منافع ملی در خارج از کشور می پردازند که تصميم گيرندگان کليدی 
آن احساس کنند قدرت نسبی آنها افزايش پيدا می کند.” )Ibid, 38( از سوی ديگر، 
قدرت دولت زمانی افزايش پيدا می کند که دولت مداران قادر به ارتقای توانايی 

بهره گيری از ظرفيت های قدرت ملی را داشته باشند. 
واقع گرايی نئوکالسيک دو نوع قدرت را مورد شناسايی قرار می دهد: قدرت 
ملی1 و قدرت دولت2. اندازه گيری قدرت ملی گاهی اوقات محدود به اندازه گيری 
توان نظامی می شود اما اغلب اوقات شاخص های ديگر قدرت مانند توليد ناخالص 
 Ibid,( .داخلی، سهم کشور از تجارت جهانی، و جمعيت مورد توجه قرار می گيرد
27( به اين ترتيب اگر چه تمرکز اين نظريه بر روی قدرت نظامی قرار دارد اما از آنجا 
که قدرت قابل تبديل به انواع ديگر قدرت است، قدرت اقتصادی و قدرت نظامی 
قابل تبديل به يکديگر خواهد بود. )Rose,Opcit: 151( اما قدرت دولت به عنوان 
تابعی از قدرت ملی و توان دولت و توانايی تشکيالت دولت برای بهره برداری از 
 )Zakaria,Opcit: 35 (.قدرت ملی برای رسيدن به مقاصد دولت تعريف می شود
در اين نظريه، البته دولت به معنای سازمانی متشکل از آژانس های مختلف که توسط 
رهبر کشور هدايت و هماهنگ می شود تعريف می شود. سازمان دولت توانايی و 
مشروعيت الزم برای وضع و اعمال قوانين در کل کشور را داراست و چنانچه الزم 

)Migdal, 1988: 19(.باشد از ابزار قهريه برای اجرای قوانين استفاده می کند
توضيح باال به معنای آن است که براساس نظريه واقع گرايی نئوکالسيک، دولت ها 
قابليت های متفاوتی در صحنه بين الملل دارند. قابليت دولت بستگی به چگونگی 
بهره گيری دولت مداران از عناصر قدرت ملی دارد. در اين نظريه، قدرت دولت جنبه 
عينی دارد و حکومت ها به کار شکل دهی و اجرای سياست خارجی می پردازند. از 
آنجا که کل قدرت اقتصادی کشورها قابل استفاده برای تقويت توان نظامی نيست، 
بنابراين بالتبع توان يک کشور در کنترل منابع انرژی، به قدرت نظامی آن کشور قابل 
ترجمه نخواهد بود. بنابراين تا زمانی که منابع انرژی به عنوان بخشی از سياست 
خارجی يک کشور درنيايد، نمی توان از آن برای تحقق اهداف سياست خارجی  و 
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 )Stegen, 2011: 6607-6609(.تقويت قدرت دولت استفاده نمود
همچنين، از نظر واقع گرايی نئوکالسيک دولت ها نه تنها از نظر قدرت تفاوت هايی 
دارند بلکه تعريف متفاوتی از منافع دارند. از نظر واقع گرايی کالسيک، منافع در 
در  منافع  ساختاری،  گرايان  واقع  نظر  از  و  شود  می  تعريف  قدرت  چارچوب 
چارچوب امنيت و بقا تعريف می شود. نئوکالسيک ها با دسته بندی دولت ها به 
خواهان وضع موجود و تجديد نظر طلب، قائل به متفاوت بودن تعريف از منافع 
هستند. بر اين اساس کشورها به قدرت به عنوان هدف صرف نگاه نمی کنند بلکه آن 
را به عنوان يکی از ابزارهايی تعريف می کنند که دولت ها سعی می کنند به دست 
آورده و کنترل کنند و به وسيله آن فضايی که در آن زندگی می کنند شکل دهند. 

)Schmidt,2005: 545(
در  انرژی  منابع  نقش  تحليل  برای  دليل  اين  به  نئوکالسيک  گرايی  واقع 
سياست خارجی مفيد است که اين نظريه بر روی قدرت مادی کشور، اهميت 
ساختارهای داخلی در شکل گيری اهداف و جهت گيری های سياست خارجی 
و نيز  برداشت های رهبران از نظام بين الملل تأکيد دارد. اين ابعاد تحليلی، فضای 
الزم جهت تبيين نقش های متفاوت منابع انرژی در سياست خارجی دولت های 
در  منابع  اين  جايگاه  تغيير  نظريه،  اين  همچنين  نمايد.  می  ايجاد  را  مختلف 
سياست خارجی در دوره های زمانی مختلف را بدون توجه به اينکه آيا از ميزان 
اين منابع کاسته شده يا خير، می تواند توضيح دهد. به عنوان مثال، می توان به 
ارتقای جايگاه انرژی در سياست خارجی کشورهای روسيه و ونزوئال پس از به 
قدرت رسيدن والديمير پوتين در روسيه و هوگو چاوز در ونزوئال اشاره کرد. 
عالوه بر اين، نظريه واقع گرايی نئوکالسيک قادر به تبيين جايگاه منابع انرژی 

در کشورهای وارد کننده و مصرف کننده انرژی است. 
سياست  توضيح  برای  آسانی  کاماًل  رهيافت  تواند  می  نظريه  اين  همچنين 
خارجی، بدون آنکه وارد جزئيات سياست داخلی گردد، ارائه نمايد. هنگامی که 
تغييری در گروه تصميم گيری يا تغييراتی در برداشت های تصميم گيرندگان رخ 
دهد، می تواند به عنوان عوامل تبيين کننده تغييرات در منافع دولت در عرصه 
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بين الملل و تغييرات در سياست خارجی مورد استفاده قرار گيرد. توجه به اين 
عوامل البته باعث دور شدن نظريه از تمرکز تحليلی بر سياست خارجی نشده 
و از پرداختن به جزئيات داخلی که مانع پرداختن به ساير ابعاد تبيينی می شود، 
خودداری می شود. بنابراين برخالف واقع گرايی کالسيک و يا نوواقع گرايی، 
الملل  بين  از نظام  با توجه همزمان به سطوح کالن و خرد تحليل،  اين نظريه 
گرفته تا سياست داخلی کشورها، توضيح جامع تر و تبيين عينی تری از سياست 
خارجی ارائه می دهد. همچنين در اين نظريه، با تفکيک قدرت ملی از قدرت 
دولت، تبيين بهتری از جايگاه عناصر مختلف قدرت و نوسان در ميزان اهميت 
در  کشور  يک  در  مختلف  دولتمداران  نقش  از  بهتری  تبيين  نيز  و  آنها  نسبی 
ارتقای قدرت دولت ارائه می گردد. در نتيجه تفکيک بين قدرت ملی و قدرت 
دولت، تفاوت بين جايگاه منابع انرژی در بين دولت های مختلفی که در يک 
گروه قرار دارند)شامل صادر کنندگان، انتقال دهندگان، و وارد کنندگان انرژی( 

روشن می شود.
حکومت  با  تری  نزديک  روابط  از  انرژی  بخش  که  هايی  دولت  در 
دارد  هايی  دولت  به  نسبت  باالتری  جايگاه  انرژی  منابع  است،  برخوردار 
انرژی فضای  آزاد سازی صورت گرفته و بخش  نفت و گاز  که در صنعت 
از  عنصری  عنوان  به  انرژی  منابع  از  گيری  بهره  دارد.  فعاليت  برای  بازتری 
بخش  که  درکشورهايی  دولت،  قدرت  به  آن  تبديل  و  ملی  قدرت  عناصر 
انرژی از دستگاه حکومتی انفکاک بيشتری دارد دشوارتر خواهد بود. به اين 
دور  به  ساالری  مردم  از  که  هايی  دولت  چرا  که  شود  می  مشخص  ترتيب 
 Balys( کنند.  استفاده می  بيشتر  انرژی در سياست خارجی  منابع  از  هستند 
دارای  که  کننده ای  مصرف  کشورهای  همچنين   )and Smith,2005:171
خارجی  سياست  به  دهی  شکل  در  انرژی  از  هستند  اقتدارگرا  های  دولت 
بيشتر استفاده می کنند. به اين ترتيب مشخص می شود که استفاده از انرژی 
در  خارجی،  سياست  در  دولت  اهداف  پيشبرد  و  دولت  قدرت  تقويت  در 
کشورهای دارای دولت های غير مردم ساالر به صورت آسانتر و کارآمدتری 
انجام می پذيرد. مدل بهره برداری از منابع انرژی در سياست خارجی نظريه 

واقع گرايی نئوکالسيک در نمودار شماره 1 ترسيم شده است.
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نمودار شماره -1 انرژی در مدل سياست خارجی واقع گرايی نئوکالسيک
 

به طور خالصه، می توان گفت واقع گرايی نئوکالسيک با ورود عناصر داخلی به 
تحليل، ضمن حفظ عوامل سيستميک، برای تبيين جايگاه منابع انرژی و پيش بينی 
رفتار دولت ها در اين حوزه، از توان بيشتری نسبت به ساير نظريه ها برخوردار 
است و از آنجا که دقت در تحليل سياست خارجی را فدای مفيديت در جنبه پيش 
بينی تحليل نمی کند، قادر به تبيين بهتری از رفتار کشورهای مختلف در بازار جهانی 

انرژی است. 
مدل سياست خارجی واقع گرايان نئوکالسيک به خوبی می تواند تفاوت در رفتار 
سياست خارجی يک دولت طی دوره های مختلف را توضيح دهد. به عنوان مثال 
در مورد نقش انرژی در سياست روسيه طی دوره زمانی رياست جمهوری پوتين 
و مدودف می توان به قضاوت نشست.1 در زمان پوتين و در دو مقطع ژانويه سال 
2006 و 2009، روسيه با قطع صادرات گاز به اوکراين به بهانه اختالف بر سر 
سطح قيمت ها، از انرژی به عنوان ابزاری برای امتيازگيری از کشورهای اروپايی 
و اثرگذاری بر روند سياسی در اوکراين بهره برداری کرد. اما در دوره مدودف 
با تلقی وی از توزيع قدرت در سطح بين الملل در قالب امکان برای تشکيل 
جامعه امنيت يوروآتالنتيک با همکاری آمريکا و کشورهای اروپايی، انرژی به 
عنوان ابزاری برای نوسازی اقتصاد روسيه و ايجاد وابستگی متقابل با غرب مورد 
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1. برای درک نگاه متفاوت پوتين و مدودف نسبت به نظام بين الملل بنگريد به:
 Fyodor Lukyanov, “Putin the Realist, Medvedov the Liberal”, Russia in Global Affairs, 12

July 2012, www.globalaffairs.ru/redcol
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استفاده قرار گرفت.1  

همچنين با اين مدل می توان رفتار سياست خارجی دولت های صادر کننده نفت و 
گاز را با يکديگر مقايسه کرد. کشوری مانند ونزوئال با داشتن شرکت ملی نفت تحت 
مالکيت و دخالت وسيع دولت از انرژی برای اهداف سياسی با گستره و شدت بيشتر 
نسبت به عربستان - با وجود شرکت ملی آرامکو و اما مستقل از حکومت و با ادراک 
متفاوت نسبت به سياست قدرت های بزرگ در نظام بين الملل- استفاده می کند.2 

واقع گرايی نئوکالسيک همچنين می تواند سياست کشورهای ترانزيت کننده را با 
تبيين آن در چارچوب تأمين ثبات و استقالل سياسی توضيح دهد. به عنوان مثال، کشوری 
 )Ustun,2010:3( مانند ترکيه از ترانزيت گاز به دنبال افزايش نفوذ در منطقه اروپاست
اما کشوری مانند اوکراين به دنبال حفظ ثبات سياسی خود در برابر نفوذ کشور روسيه 

)Goldthau,2008:3(.با استفاده از حمايت کشورهای اروپايی است
همچنين نئوکالسيک ها می توانند تفاوت سياست خارجی کشورهای وارد کننده 
نفت و گاز را توضيح دهند. به عنوان مثال، رفتار آمريکا در چارچوب استقالل انرژی 
و حفظ برتری در نظام بين الملل با رويکردهای بهره برداری از ذخاير متعارف و 
نامتعارف و نيز اشغال و کنترل سرزمين کشورهای صاحب ذخاير و تسلط سياسی بر 
کشورهای صادر کننده دوست قابل تبيين است.3 يک نمونه از اين رفتار را می توان 
در سياست دولت اوباما برای بهره برداری بيشتر از منابع نامتعارف نفت و گاز در سال 
های اخير با هدف افزايش استقالل انرژی آمريکا مشاهده نمود. در اين مورد، دولت 
اوباما با حمايت از شرکت های فعال در زمينه پيشرفت های تکنولوژيک در زمينه 
حفاری افقی و شکاف هيدروليک امکان بهره برداری اقتصادی از اين منابع نامتعارف 
را بوجود آورده است و همچنين در عرصه بين الملل، با فعال نمودن دستگاه های 
ذيربط بويژه وزارت خارجه، طرحی را برای برخورداری ساير کشورها از اين امکان 
فراهم ساخته است. به اين ترتيب، دولت اوباما با اين اقدام در عرصه داخلی و 
خارجی می تواند امنيت انرژی را به نفع خود و متحدان و به ضرر کشورهای عرضه 
1. تفاوت بين رويکرد دولت پوتين و مدودف را می توان از تفاوت رويکرد سند استراتژی انرژی روسيه در سال 2003 و 2009 درک 
نمود به اين ترتيب که در حالی که در سند سال 2003 بر استفاده از انرژی به عنوان ابزار افزايش نفوذ روسيه تأکيد شده بود در سند 

سال 2009 به انرژی به عنوان ابزاری برای توسعه و جلب همکاری ساير کشورها نام برده شده است. بنگريد به:
John Lough, “Russia Energy Diplomacy”, Briefing Paper, Chatham House, May 2011, pp.2-4

2. برای مطالعه بيشتر بنگريد به:
Congressional Research Service, “the Role of National Oil Companies in the Interna-
tional Oil Market”, Washington, CRS Report for Congress, August 21, 2007

3. بنگريد به سخنرانی هيالری کلينتون وزير سابق خارجه آمريکا درباره ديپلماسی انرژی آمريکا در:
Hillarry Clinton, “U.S. Energy Diplomacy at Twenty First Century”, www.state.gov, October 2011
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کننده سنتی که موافق سياست های آمريکا در نظالم بين الملل نيستند، تقويت کند. 
 )Medlock,Myers Jaffe,and Hartley, 2011: 62-65(

با دارا بودن نگرش حفظ وضع   همچنين تفاوت رفتار کشوری مانند ژاپن – 
موجود در نظام بين الملل- با رفتار دولت چين- که در عين حال که مانند ژاپن با 
محدوديت منابع روبروست اما دارای نگرش متفاوت نسبت به ساختار قدرت در 
نظام بين الملل است- با نظريه واقع گرايی نئوکالسيک قابل توضيح خواهد بود.1 به 
عبارت ديگر، چنانچه به رفتار چين در تأمين امنيت انرژی خود نگاه بيافکنيم مشاهده 
می کنيم که از يک سو حزب کمونيست چين با مالکيتی که بر شرکت های بزرگ 
نفتی چين دارد سياست گذاری و خط مشی فعاليت اين شرکت ها را تعيين می کند. 
همچنين دولت چين با حمايت از اين شرکت ها برای کسب دارايی و منابع انرژی 
در کشورهای عرضه کننده که به سياست “بيرون روی”2 شهرت دارد، سعی کرده 
دستور کار پيشتازی چين در کنترل بر منابع انرژی خارجی را دنبال نمايد. عالوه 
براين، به دليل محدوديت هايی که اين کشور در تأمين تقاضای خود از منابع داخلی 
دارد، سياست تنوع بخشی به منابع انرژی را دنبال نموده که همين عامل سبب شده نه 
تنها در موضوعاتی مانند بحث هسته ای ايران و حقوق بشر در کشورهای آفريقايی 
با سياست آمريکا به مخالفت برخيزد، حتی با کشور روسيه بر سر کنترل منابع انرژی 
در منطقه آسيای مرکزی وارد رقابت جدی گردد.)Lee,2012:75-76,90( حال با 
اين توضيح چنانچه تنها نظريه واقع گرايی کالسيک و نوواقع گرايی را مورد استفاده 
قرار دهيم از درک پيچيدگی های رفتار چين برای تأمين امنيت انرژی خود ناتوان 
می مانيم، در حالی که واقع گرايی نوکالسيک می تواند ضمن توجه به نوع تعامالت 
دولت و شرکت های نفتی چينی، رفتار توازن جوی چين در برابر آمريکا و در عين 
حال رفتار رقابت آميز با روسيه را تبيين نمايد. نوع رفتار چين و تفاوت آن با رهيافت 

کشور هند نيز از منظر واقع گرايی نوکالسيک جالب توجه است.
در حالی که هر دو کشور با تقاضای باال و فزاينده انرژی روبه رو هستند، در حالی 
که هر دو کشور از اقتصادهای نوظهور و عضو گروه بريکس هستند و در حالی که 
هر دو قدرت درجه دو به شمار می آيند، اما اين دو کشور راهبردهای متفاوتی برای 

1. بنگريد به: 
Sam Raphael and Doug Stokes, “Energy Security”, in Alan Collins, Contemporary Security 
Studies, second edition, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 383
2. Go Out Strategy
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امنيت انرژی نشان داده اند؛ به اين ترتيب که کشور هند همکاری های هسته ای را 
با آمريکا بنا گذاشته ولی در عين حال علی رغم تالش برای کسب مالکيت منابع 
انرژی در کشورهای عرضه کننده و نيز تالش برای برقراری همکاری با چين در اين 
زمينه، در نهايت از موفقيت کمتری برخوردار بوده است. در سوی ديگر، همانطور 
که در پاراگراف قبلی توضيح داده شد، کشور چين با اعمال ديپلماسی انرژی فعال و 
پشتيبانی آن با تقويت حضور نظامی در آبراهه های مهم، موفقيت بيشتری در تأمين 
امنيت انرژی خود کسب نموده است. اين تفاوت را هم می توان با متغيرهای سطح 
سيستم يعنی جايگاه آنها در ارتباط با اياالت متحده و هم در متغيرهای سطح داخلی 
يعنی نوع تلقی رهبران آنها از جايگاهشان در نظام بين الملل و نيز سيستم حکومتی 
آنها جستجو کرد. توضيح اين نکته اخير به اين ترتيب است که به واسطه بروکراسی 
دموکراتيک و البته در عين حال پراکندگی نظام تصميم گيری در دولت هند، انسجام 
سياست گذاری در بخش انرژی با مشکالت جدی روبرو است اما در کشور چين با 
نظام تصميم گيری باال به پايين و کنترل حزب کمونيست بر بخش انرژی، سياست ها 
 Bhattacharjee, (.و اقدامات با رويکرد مشخص و مستمری به پيش می رود

)2011: 2
نمونه ديگر مربوط به رفتار کشورهای اروپايی در قبال واردات گاز طبيعی از روسيه 
است. چنانچه به اين موضوع دقيق بنگريم شاهد تفاوت رهيافت های کشوری مانند 
آلمان و کشوری مانند لهستان که هر دو وابسته به واردات گاز طبيعی هستند، خواهيم 
شد. اگر از نظريه های نهادگرايی و يا شاخه های کالسيک و جديد واقع گرايی 
استفاده کنيم قاعدتاً نمی توان تبيينی برای اين تفاوت ارائه داد، در حالی که مطابق 
نظريه واقع گرايی نوکالسيک، رفتار آلمان در همکاری تنگاتنگ با روسيه و واردات 
بيشتر گاز طبيعی از روسيه از طريق احداث خط لوله نورد استريم و سياست لهستان 
در دوری گزينی از روسيه و سياست تنوع بخشی به منابع عرضه گاز طبيعی را 
می توان به تفاوت اداراکات مقامات اين دو دولت نسبت به روسيه و جايگاه اين دو 

)Kaca and Lada ,2010:1-3 (.کشور در نظام بين الملل نسبت داد
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نتيجه گيری 
توجه به منابع انرژی اگر چه در اقتصاد جهانی و سياست بين الملل از ديرباز مورد 
توجه بوده، اما بررسی تحليلی آن در رشته روابط بين الملل قدمت چندانی ندارد. از 
ميان پارادايم های موجود در روابط بين الملل، واقع گرايی به دليل تأکيدی که بر منابع 
و عناصر مادی در نظريه پردازی و تحليل سياست بين الملل دارد، از شانس بيشتری 
برای بررسی نقش و جايگاه منابع انرژی برخوردار است. از سوی ديگر، يافته های 
اين پژوهش نشان می دهد در بين نظريه های مختلف واقع گرايی، اگر چه واقع گرايی 
کالسيک و به ويژه مورگنتا بيشترين حجم تحليلی را به موضوع نقش منابع انرژی 
اختصاص داده است اما به منظور يافتن جايگاه انرژی در سياست خارجی کشورها، 
از نقائصی برخوردار است که از عهده تحليل دقيق اين رابطه برنمی آيد. نظريه های 
واقع گرايی تدافعی و واقع گرايی تهاجمی نيز هر يک با نگاهی ابزارگرايانه به ساخت 
نظريه، ضعف های مشابهی مانند واقع گرايی کالسيک دارند. البته از آنجا که در واقع 
گرايی کالسيک، به سطح خرد اهميت بيشتری نسبت به واقع گرايان ساختاری داده 
می شود، و از آنجا که تعريف مبسوط تری از عناصر قدرت ملی ارائه می شود، امکان 
بيشتری برای واکاوی جايگاه منابع انرژی در سياست خارجی فراهم می گردد. اما، از 
بين نظريه های موجود، واقع گرايی نئوکالسيک به دليل توجه همزمان به متغيرهای 
سطح نظام بين الملل و سطح داخلی، فضای بيشتری برای بحث به وجود می آورد. 
واقع گرايی نئوکالسيک با تأکيد بر نقش برداشت رهبران، روابط بين دولت و اجتماع 
و تعاريف متفاوت منافع ملی، ضمن اذعان به جايگاه منابع انرژی به عنوان بخشی 
از قدرت ملی کشور، نقش رهبران و نخبگان دولت ها و نيز نوع رابطه بين دولت و 
بازار در بخش انرژی را به عنوان متغيرهای مهم در نظريه پردازی لحاظ می کند. به 
اين ترتيب واقع گرايی نئوکالسيک قادر است عالوه بر تبيين سياست خارجی وارد 
کنندگان، انتقال دهندگان و صادر کنندگان انرژی، تفاوت جهت گيری در بين هريک 
از اين سه دسته را نيز توضيح دهد. همچنين اين نظريه قادر است تفاوت رفتار 
سياست خارجی يک دولت را در مقاطع زمانی مختلف در بخش انرژی را توضيح 
دهد و به اين ترتيب در عين توجه به وجه مفيديت در نظريه پردازی، دقت تحليلی 
را فدای توجه به صرفه جويی در ارائه متغيرها در نظريه پردازی نسازد. به طور 
خالصه  اين پژوهش روشن می سازد که اگر چه موضوع تبيين نقش منابع انرژی به 
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طور صريح و مستقيم در نظريه های روابط بين الملل مورد توجه قرار نگرفته است، 
اما نظريه واقع گرايی با ادارکی که از عناصر تشکيل دهنده قدرت ملی ارائه می دهد 
می تواند جايگاهی را برای منابع انرژی در نظريه پردازی خود باز کند. اما جدای از اين 
اشتراک در نظريه پردازی، تفاوت هايی را می توان ميان شاخه های مختلف واقع گرايی 
در تلقی از نقش منابع انرژی در سياست خارجی مشاهده کرد که همين تفاوت ها راه 
را برای درک عميق تر از اين موضوع فراهم می سازد که مدعای پژوهش حاضر اين 
است که نظريه واقع گرايی نئوکالسيک نظريه ای مفيدتر و دقيقتر در اين خصوص 

جیارائه می دهد. 
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چکيده
بی شک امروزه دموکراسی يکی از مقبول ترين اشکال نظام های سياسی به شمار 
می رود و از دير باز تاکنون اشکال مختلفی از آن توسط انديشمندان ارائه شده است 
ولی اغلب اين الگوها دارای سمت و سويی ايدئولوژيک بوده اند. ديويد هلد از جمله  
نظريه پردازان  مطرح  در حوزه  مطالعات  دموکراسي است که تالش نموده با ارائه 
الگوی انتقادی دموکراسی جهان شهری گام مؤثری را در جهت تحقق واقعگرايی 
دموکراتيک فراسوی ايدئولوژی های راست و چپ بردارد و با ديدی فرآيندی گامی 
در جهت تحقق حقوق عمومی دموکراتيک، حقوق عمومی انسانی و مشارکت جهانی 
او به جهت تکثّر هويت انسانی در قالب های ملی ، منطقه ای  و جهانی اش بردارد. او 
عمدتاً نگاهی فرآيندی و تکامل گرا به دموکراسی داشته و به اعتقاد وی دموکراسی به 
عنوان يکی از موفق ترين نظام های بشری روند تکامل گرايانه خود را همواره در گذار 
از الگوهای وستفاليايی دولت محور به سوی جنبش های نوين اجتماعی و جامعه 
مدنی جهانی ادامه خواهد داد. او با پيوند اصل  خودمختاري  و اصل  مشارکت  ترکيب  
جديدي  به  نام  “دموکراسي  جهان شهری “، که  برداشتي  از روابط  قانوني  دموکراتيک  
می باشد  را ارائه  داده  است . در اين مقاله عمده ترين آموزه ها ، مفروضات اصلی و 
ساختارهای دموکراسی جهان شهری از سطوح ملی تا منطقه ای و جهانی و گذار 
از دموکراسی های دولت محور به دموکراسی جهانی به تصوير کشيده شده است. 
آرزوي  نهايي  هلد، تحقق  آرمان هاي  الگوي  دموکراسي  جهان شهری  در عرصه  جهاني  
است  و تالش برای يافتن اشکال جديدتری از جامعه سياسی جهان شهری که در آن 
اعضای متعلق به جوامع گوناگون به عنوان شهروندان جهانی گردهم می آيند تا بر 

تصميماتی که بر کل جهان تأثير می گذارد، اثرگذار باشند.
واژگان  کليدی : ديويد هلد، دموکراسي ، مشارکت جهانی ، دموکراسی دولت محور، 

دموکراسي  جهاني ، دموکراسي  جهان شهری.
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مقدمه 
فروپاشی اتحاد شوروی و پيروزی انديشه جامعه باز موجب گرديد تا بسياری از 
خوش بينان، معتقد به گشوده شدن درهای دموکراسی و تسلط آن به عنوان شکل برتر 
حکومت جهانی باشند. در واقع تحت فشار جنبش های مردمی بسياری از کشورهای 
شرقی و جنوبی نهادهای دموکراتيک را پذيرا شدند. علی رغم وجود نقايص و 
تناقضاتی در اين دموکراسی ها، خود حکمرانی به تدريج گسترش يافته و تحکيم 
گرديد. ليکن تحول مّهم عمده که در اثر پيروزی دولت های ليبرال حادث گرديد، 

گسترش دموکراسی به عنوان مدل جهانی حکمرانی می باشد.
اين امر طبيعی است که فرآيند جهانی شدن فقط توليدات، امور مالی، فناوری رسانه 
و مد را تحت تأثير قرار نداده بلکه موجب تحول در نظام سياسی بين المللی شده 
است. ايده “دموکراسی جهانی شده “بايد به عنوان پديده ای که رژيم های مختلف 
داخلی را متأثر ساخته است، نگريسته شود. همچنين اين امر می تواند به عنوان راه و 
روشی جديد در فهم و تنظيم روابط سياسی جهانی مورد اعمال قرار گيرد. با از ميان 
رفتن تهديد سالح های هسته ای برای اولين بار، بسياری از متفکرين دولت های 
غربی را ترغيب به اعمال و به کار گيری اصول حکومت قانون و مشارکت مشترک در 
امور بين المللی کردند. اين امر مهمترين و اساسی ترين ايده دموکراسی جهان شهری 
می باشد، يعنی جهانی کردن دموکراسی به همراه دموکراتيک تر نمودن جهانی شدن .

حکومت هايی که دولت های غربی ليبرال را رهبری می کنند، به اين درخواست 
جواب مثبت ندادند. به استثنای مورد ديوان بين المللی کيفری هيچ اصالح بين المللی 
عمده ای پس از پايان جنگ سرد روی نداده است. عالوه بر اين، جنگ همچنان به 
عنوان مکانيسمی برای مواجهه با منازعات دنبال گرديده است و حقوق بين الملل 
در حد زيادی مورد تخطی قرار گرفته و کمک های اقتصادی به کشورهای در حال 
توسعه به جای افزايش، کاهش يافته است. بخش های عمده ای از افکار عمومی 
درکشورهای شمال بر سياست خارجی دولت های متبوعشان اعتراض نموده اند، 
اما رفتار آنها در فراسوی مرزها مورد سانسور قرار گرفته است. همچنين دولت های 
غربی با توسل به يک سری از مفروضات خطرناک اعمال خويش را توجيه کرده 
اند)Anderson,2002:5-25(. به عنوان مثال آنها ابراز می کنند که به علت اينکه 
ما از طريق دموکراتيک انتخاب می شويم نمی توانيم مرتکب جرم قلمداد شويم. اين 
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حکومت ها ممکن است به صورت دموکراتيک برگزيده شده و به حکومت قانون 
در خانه پايبند باشند، اما می توان اين سؤال را پيش کشيد که آيا رفتار آنها در رابطه 

با موضوعات خارجی يکسان است؟  
معيارهای  با دموکراسی،  ارتباط  در    علی رغم بحث های جدی روشنفکران 
خطرناک دوگانه ای به کار رفته است. طرفداران سرسخت دموکراسی در داخل 
کشورها، هنگامی که با فرضيات دموکراسی جهان شهری روبه رو می شوند؛ به 
شکاکان و بدبينان اصلی آن مبّدل می گردند. خصومت به روش حل و فصل منازعات 
تبديل شده است و دموکراسی جهانی به حاشيه رانده شده است. درنتيجه نظام 
Archibu- )يين الملل خارج از هر گونه سرحد معقولی از دموکراسی قرارگرفته است 

.)gi,1993:31-301
»دارندورف« به صورت خصومت آميزی اعالم می کند که هدف دموکراسی جهانی 
مساوی با فرياد در ماه است.  در حالی که رابرت دال چنين نتيجه گيری می کند، که 
نظام بين الملل به اين دموکراسی نيازمند است. با اين وجود دموکراسی جهان شهری 
خودش را از خطر پيشنهاد اجرای جامعه دموکراتيک در داخل، ميان و فراسوی 
دولت ها می رهاند. اين مقاله درصدد است تا در ابتدا به آموزه ها و مفروضات اصلی 
دموکراسی جهان شهری پرداخته و سپس ساختارهای آن را از سطوح ملی گرفته تا 

دولتی ، بين دولتی ، منطقه ای و بين المللی مورد توجه و بررسی قرار دهد.
1. مفروضات  دموکراسی جهان شهری 

1-1. مفهوم سازی دموکراسی به عنوان يک فرآيند نه به عنوان مجموعه ای از 
نرم ها و رويه ها

راحتی  به  ما  شود.  فهميده  ايستا  اصطالح  يک  عنوان  به  نمی تواند  دموکراسی 
شاهد هستيم که بسياری از کشورهايی که سابقه طويلی در سنت دموکراسی دارند، 
دموکراسی را همچنان مورد بررسی و آزمايش قرار می دهند. به عنوان مثال تعداد 
صاحبان حق در بسياری از دموکراسی های توسعه يافته روبه افزايش است، که اين 
امر از طريق افزايش اقليت ها و مهاجرين نسل های آينده انجام می گيرد. رويه ها 
برای تصميم گيری يک بار ديگر مورد بحث و مجادله قرار گرفته اند، همچنان که 
مناظره بر روی دموکراسی تعمدی  و مشکل جمع آوری ترجيهات سياسی نشانگر 

.)Archibugi ,1995( آن است
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بحث هايی که در ارتباط با نظريه دموکراتيک در طی آخرين دهه از قرن بيستم 
انجام گرفت، بی سابقه بود. دهه ای که شاهد پيروزی دموکراسی بود. نتيجه مهمی 
که می توان از اين مباحث گرفت آن است که فرآيند و پروسه دموکراسی ناتمام 
هست و از نتيجه دلخواه خود فاصله زيادی دارد. با عموميت بخشيدن به اين گفته، 
به دموکراسی بايد به عنوان پروسه  و فرآيندی بی پايان نگريسته شود. چنانچه ما فاقد 
توانايی پيش بينی اشکال و الگو های دموکراسی برای نسل های آينده هستيم. چنين 
مفروضاتی نه تنها دموکراسی را در متن تاريخی قرار می دهد، بلکه در داخل تحول 

.)Archibugi,1997:309-310 (تاريخی خاص هر جامعه سياسی می نشاند
نظريات هانتينگتون و اشميتر نيز، در ارتباط با فراگير شدن روند دموکراسی بر اين 
نکته تأکيد دارند که بايد به دموکراسی به عنوان يک فرآيند نگاه کرد. از منظر اين 
محققان، امواج دموکراسی همگام با تحوالت بنيادين بشری به تدريج مناطق وسيع 
تری از جهان را در اختيار خويش قرار داده اند. بدين ترتيب گسترش کمی و کيفی 
دموکراسی، امروزه به حدی رسيده است که می تواند از نرم ها و معيارهای پيشين 
خود فراتر رود. اين روند همانا گام نهادن به عرصه جهانی دموکراسی و شکستن 
Axtmann,2002; Archibu- )صصار ملی از مفهوم دموکراسی را شامل می شود 

. ) gi,1998
2-1. اختالل دردموکراسی داخل کشورها توسط نظام وستفاليايی دولت ها 

فقدان وجود يک جّو بين المللی مطلوب و اجماع بين المللی، برقراری آزادی را در 
داخل دولت ها با مشکل روبه رو ساخته است. حقوق شهروندان محدود شده است 
و نياز آنها برای برخورداری از امنيت و آزادی های مدنی و سياسی برآورده نشده اند. 
بنابراين سيستم فئودالی و وستفاليايی نظام بين الملل، نه تنها مشوق ترويج و 
گسترش دموکراسی در داخل دولتها نيست، بلکه محدوديت های زيادی را بر آن 
تحميل می نمايد. علی رغم شکل گيری سازمان ها و تجمعات بين المللی فراگير و 
گسترش جامعه مدنی بين المللی، که از آن به عنوان نظم نوين جهانی ياد می شود؛ 
وجود حصاری به نام حاکميت ملی در اطراف دولت-ملت ها، مانع از ارتباطات 
مستقيم ميان فرآيندهای دموکراتيک ملی و جهانی می شود. ما در عصری زندگی 
می کنيم که حوزه اقتدار دولت-ملت ها تقليل يافته است، اما اين امر به معنای پايان 
عصر دولت-ملت ها نيست. بلکه چالشی عليه عصر دولت های هژمونيک به شمار 
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می رود.  دولت-ملت ها با گسست های داخلی و خارجی در اقتدار و حاکميت ملی 
خويش مواجه شده اند که می تواند دموکراسی ملی آنها را نيز تحت تأثير خود قرار 

. ) Bobbio,1995 ( دهد
3-1.سوگيری صلح آميز دموکراسی در داخل دولت ها ضرورتاً منجر به سياست 

خارجی مطلوب نمی شود 
حضور و وجود نهادهای دموکراتيک مانع از اين امر می شود که دولت ها با وارد 
شدن در جنگ های غير ضروری زندگی، رفاه شهروندان شان را به خطر بياندازند. اما 
تجربه ثابت کرده است که دولت ها عالقه مند به وارد شدن در جنگ هستند.  جرمی 
بنتهام ابراز می کند که برای از ميان بردن شانس وقوع جنگ بايد در عمل پنهان کاری را 
در امور خارجی کنار گذاشت و به شهروندان اجازه داد که تا در سياست های خارجی 
بر طبق منافع خويش مشارکت کنند. »جيمز مديسون« معتقد بود که برای جلوگيری 
از وقوع جنگ، دولت بايد به اراده مردم تسليم شود . امانوئل کانت بيان می دارد که 
اگر دولتی به نهادهای جمهوری خواهی تن دهد، شانس رفتن به سمت جنگ کمتر 
شده و جنگ بين آنها از آنجا که نياز به تأييد و تصويب شهروندان دارد، به مقدار 
قابل توجهی کاهش می يابد. به گونه ای که آگاهی به مسئوليت خويش برای ورود به 
جنگ آنها را مجبور خواهد کرد تا قبل از شروع آن به نتايجش بيانديشند. نتيجه همه 
اين مباحث به اين نکته ختم می شود که دموکراسی ها با يکديگر نمی جنگند. اين امر 
ارتباطی را بين وجوه داخلی سياست و امور خارجی برقرار می کند. طبق اين مفروض 
نه چندان واضح، وجود جنگ به علت وجود دولت های غير دموکراتيک می باشد. 
بنابراين تنها يک چيز می تواند صلح بين المللی را تضمين کند و آن به نظام سياسی 
داخلی دولت ها بستگی دارد. اما کشورهای دموکراتيک سياست خارجی خودشان را 
بر طبق اصول و ارزش هايی که سياست داخلی خودشان را ايجاد کرده اند، طراحی 

 . )Brennan,2001:71-75( و اجرا نمی کنند
4-1. دموکراسی جهانی تنها دستاورد دموکراسی در داخل دولت ها نيست

امروزه بيش از 120 کشور در جهان دولت های خويش را انتخاب می کنند. مقايسه 
اين آمار با تعداد 41 مورد در سال 1974 و 76 مورد در سال 1990 نشانگر اين امر 
است که چقدر دموکراسی - هر چند به صورت ناکامی- در سطح جهانی گسترش 
آينده  نسل  که  می کنند  پيش بينی  دياموند«  »لری  همچون  متفکرينی  است.  يافته 
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حکومت های دموکراتيک می تواند بر تمام دولت های جهان حکفرما شود. دياموند 
و گروهی از دانشمندان در مجله دموکراسی، شرايطی را که در جهت و همچنين 
مانع توسعه دموکراسی هستند، کشف کرده اند. با اين حال آنها دستور کار پيشنهادی 
دموکراسی جهان شهری را که مبتنی بر دموکراتيزه کردن روابط بين الملل و همچنين 

. )Brown,2002( دولت های عضو آن می باشد، ناديده می انگارند
گرچه گسترش دموکراسی در دولت ها بيشتر موجب تقويت حکومت قانون در 
نظام بين الملل خواهد شد، ليکن نمی توان گفت که اين امر شرايط مساعدی را برای 
اصالحات دموکراتيک در نظام بين المللی تضمين می کند. در مقايسه دموکراسی 
جهان شهری با نظريه صلح دموکراتيک، افزايش تعداد کشورهای دموکراتيک هر 
چند شرايط را برای استقرار دموکراسی جهانی آسان تر می کند اما نبايد اين مفهوم به 
عنوان نبود جنگ تلقی شود، بلکه دستيابی به صلح جهانی نيازمند طرح دموکراسی 

در سطح جهانی است. 
افزايش کشورهای دموکراتيک با حفظ ساختار نظام وستفاليايی فعلی، که به اصل 
قدرت مؤثر در جهان متعهد است؛ مغاير استلزامات مذاکرات ديپلماتيک در ميان 
اعضای اجتماع است و با نظم دموکراتيک امور جهانی فاصله زيادی دارد. اين امر 

همچنين با واقعيت های ناشی از جهانی شدن، همخوانی ندارد .
5-1. فرسايش دولت ها و خودمختاری سياسی آنها به جهت جهانی شدن و به 

مخاطره افتادن کارايی دموکراسی دولت محور 
امروزه به علت خودمختاری و استقالل عمل دولت های مختلف، بسيار سخت 
است که بتوان تصور يک جامعه سياسی بين المللی را نمود. در مقابل هر يک از 
کشورها دارای برخی از تعهدات بين المللی هستند که مهمترين آنها الزام به شناسايی 
دوفاکتو می باشد که تقريباً در اکثر مواقع به مرحله اجرا در می آيد. علی رغم اينکه 
قائل شدن به وجود مرز ميان حوزه های داخلی و خارجی دارای سابقه طوالنی است، 
اما اين دو حوزه همانطور که در نوشته ها و ادبيات نويسندگان بسياری اشاره شده 
است، به همديگر نزديک می شوند. حوزه هايی که بر طبق آنها جامعه سياسی متشکل 
از دولت ها می تواند به صورت خودمختار تصميم گيری نمايد، در حال افزايش 
است. حال اين سؤال پيش می آيد که چه ساختاری می تواند بر جامعه سياسی دولت 
ها حاکم شود تا همراه با برخورداری از شکل دموکراتيک، به کشورهای عضو توانايی 
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بهره گيری از منافع مشترک را بدهد.

بنابراين، جهانی شدن ماهيت دولت ملی سرزمينی و همچنين ارزش ها و مؤسسات 
سياسی را از خود متأثر ساخته است. نظم قديم سياسی در خصوص دولت ها در حال 
از بين رفتن است و روند تجديد ساختارها، اقتدارهای سياسی متفاوتی را به وجود 
خواهد آورد. يکی از جنبه های اين تحوالت، به هم پيوستگی سياست بين المللی، 
ملی، و اقتصاد و فرهنگ است. نه تنها بازيگران، ساختارها و نيروها بيش از پيش به 
هم متصل شده اند بلکه در تمامی سطوح از يک بخش به بخش های ديگر تداخل 
و همپوشانی ايجاد شده است )Calhoun,2003:927 (. همه اين تحوالت موجب 
شده است که نياز به بازتعريف دموکراسی در داخل مرزهای ملی عميقاً احساس 

شود.
6-1.عدم انطباق اجتماعات سهامداران با مرزهای ملی 

ما می توانيم دو مجموعه از منافع که جانشين مرزهای کشورها شده اند، را شناسايی 
کنيم. از يک سو، منافعی وجود دارند که شامل تمام ساکنان کره خاکی می شوند. 
بسياری از مشکالت زيست محيطی جهانی هستند و سرنوشت تمام افراد را فارغ 
از مليت آنها تحت تأثير قرار می دهند. اما موضوعاتی نيز وجود دارند که مرز محور 
می باشند و به جوامع محدود شده مربوط می شوند. مديريت درياچه ای که ميان 
چندين کشور واقع شده است، وجود جوامع زبانی و مذهبی که در مکان های دور 
دست از همديگر پراکنده اند، وابستگی کارگران به بيش از يک دولت در انتخابات 
استراتژيک بين المللی، انتخاب قومی در جوامع تخصصی شده، همه آنها موضوعاتی 
هستند که نمی توان در داخل يک جامعه سياسی به صورت دموکراتيک مورد خطاب 
قرار داد. در بسياری از موارد علی رغم همسانی سرنوشت مشترک اين موجوديت ها، 
از ابزار های مناسب جهت تأثير گذاری بر انتخابات و تصميمات سياسی برخوردار 
نيستند. دولت ها برخی از سازمان های بين المللی دولتی را در اين رابطه ايجاد نموده 
اند اما اين سازمان ها توسط دولت ها اداره شده و تحت تأثير منافع مقامات رسمی 
دولتی هستند و نه سهامداران. حتی در مواردی که تمام دولت ها انتخاب می شوند، 
فرايند سياسی از معيارهای دموکراتيک تبعيت نمی کنند. يکی از مثال های برجسته در 
اين رابطه که سرنوشت تمام انسان ها را متأثر نموده است، آزمايش هسته ای دولت 
فرانسه در جزيره »مورارا« در اقيانوس آرام جنوبی بود. اين تصميم توسط کشوری 
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گرفته شد که دارای سابقه طوالنی سنت دموکراتيک می باشد. مورد مورارا يقينًا 
يکی از موارد برجسته ای است که منافع اجتماعات سياسی از منافع آنهايی که متأثر 

.)Cerny,1999: 1-5 ( می شوند، فاصله می گيرد
از اين رو، دولت جديد بايد بتواند خود را با تغييرات به وجود آمده در سطوح 
درونی و بيرونی و نيز تغييرات جهانی تطبيق دهد. اين عوامل دولت- ملت را مجبور 
خواهند کرد تا درباره نقش و ساختارهای خود بازنگری کند .دولت جديد بايد بتواند 
بين مصرف کنندگان ملی با توليد کنندگان خارجی يا بالعکس رابطه مناسبی برقرار 
کند. بنابراين ترکيب جديد توليد و مصرف جهانی به شکلی است که با مرزهای سنتی 

پيشين، سازگار نيست.   
7-1. ايجاد جنبش های نوين اجتماعی متأثر از جهانی شدن و تحت تأثير قرار 
دادن انسان های مختلف که به لحاظ جغرافيايی و فرهنگی از جوامع سياسی خودشان 

بسيار دور می باشند.
يکی از تأثيرات بارز جهانی شدن بر جوامع سياسی، تمرکززدايی و سازمان شکنی 
از ساختارهای موجود بوده است. اين امر امکان ظهور جامعه مدنی نو و جنبش های 
نوين اجتماعی را فراهم نموده است. اين جنبش های اجتماعی خارج از چارچوب 
احزاب سياسی مستقر بوده و تحولی کامأل جديد را شامل می شود. امکان تفرد و 
فردگرايی بيشتر شد و فرد توانست در تعيين سرشت خود فعاالنه مشارکت جويد .

مفهوم جامعه مدنی بين المللی حاکی از افول يا فرسايش مدل وستفاليايی دولت 
و جانشين شدن نظامی مرکب از اجتماعات، صالحيت ها و وفاداری های همپوش 
است که بر اساس وابستگی متقابل جهانی ايجاد شده اند. اين جامعه مدنی نوظهور، 
به صورت شبکه پيچيده ای از سازمان ها و نهادهای مستقلی که فراسوی دولت ها و 
انحصار حاکميت ارضی قرار دارند، می باشد. براين اساس به دموکراتيزه کردن عليه 
اقتدارگرايی و سياست قدرت بهای زيادی می دهد. تحت اين شرايط ساختارهای 
موجود قدرت مقبول نبوده و بر استقرار رژيم های نوين بين المللی همراه با حفاظت 

از محيط زيست تأکيد می شود. 
کارگزاران متشکل جامعه مدنی بين المللی معموأل تهديدی برای حاکميت دولت ها 
هستند. زيرا بر حسب تعريف ورای مرزهای موجود ملی، قومی و مذهبی قدم 
می گذارند. در اين مورد جنبش های اجتماعی که در درون جامعه مدنی بين المللی 
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قرار گرفته اند، مرزهای موجود دولت های مستقل را همزمان تضعيف و تقويت 
می کنند. به طور کلی تجربه چنين جنبش های فراملی نشان دهنده اين واقعيت 
است که چطور اين موجوديت های نوين می توانند موجب تضعيف حاکميت ملی 

.)Chandler,2003:322( دولت ها بشوند
2. مشارکت جهانی 

اين تنها مورد مشترکی نيست که تمام جمعيت ها را به يکديگر نزديک می سازد. 
حتی کانت ابراز می دارد که در ارجاع به وابستگی جمعيت جهانی چيزی که اهميت 
می يابد اين است که تخطی از حقوق حتی يک نفر می تواند به خسران و فجايع 
عمومی بيانجامد. بنابراين تخطی از حقوق بشر می تواند به فجايع بين المللی نظير 
خطرات زيست محيطی و فقر جهانی منجر شود. نسل بشر قابليت همبستگی ميان 
خويش را فراتر از محيط محدود دولت هايشان داراست. نظر سنجی که در مورد 
هويت سياسی ساکنان زمين انجام گرفته است نشان می دهد که هويت اساسی 15 
درصد از آنها را هويت منطقه ای و جهانی، 38 در صد آنها ادعای هويت ملی و 47 
در صد از آنها دارای هويت محلی می باشند )Clark,1966( . بنابراين اگر ما اين 
نظرسنجی را مبنای خود قرار دهيم تنها اقليتی از ساکنان زمين بر هويت وبری ) ملی( 
انحصار مشروع زور متکی هستند. ظهور موجوديت های چند بعدی می تواند به اليه 
های چند گانه حکمرانی نيز منجر شود. اگر ما افزايش هويت جهانی را در ميان افراد 
جوان با موقعيت فرهنگی باال مّدنظر قرار دهيم پرسيدن اين سؤال مشروع می نمايد که 

اين نظرسنجی در 10 ، 50 و يا 100 سال آينده چه نتيجه ای خواهد داشت؟
اين احساس تعلق به سياره خاکی همچنين همراه با افزايش شمار سازمان های 
غير دولتی و جنبش های جهانی می باشد. همانطور که فالک و هابرماس اشاره می 
کنند، ما با يک حوزه عمومی بين المللی در حال ظهور رو به رو هستيم. اگر چه 
گرايشی وجود دارد که اندازه مشارکت شهروندان را گسترده تر نمايان می سازد و 
به عرصه هايی که به طور مستقيم اجتماع سياسی آنها را  متأثر نمی سازد، می کشاند؛ 
احساس تعلق به اجتماع جهانی و انجام اعمال عمومی برای رفاه عمومی جهانی در 
حال رشد می باشد. اين امر بايد به عنوان ضرورت فهم انجمن سياسی ميان اجتماعات 
مختلف نگريسته نشود و فقط به عنوان ابزاری جهت خالصی از فشار جهانی شدن 
تلقی نشود. اين يک واقعيت است که جهانی شدن نياز به هماهنگی بين دولت ها را 
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تقويت نموده است، اما  بايد  امکان بازسازی شرايط خود مختاری هر دولت و يکدلی 
.) clark,1999 ( افراد برای  نمايان شدن موضوعات جهانی مورد توجه قرار گيرد

3. ساختارهای دموکراسی جهان شهری
دموکراسی همواره در طول تاريخ حامل ارزش هايی چون برابری ، آزادی، مشارکت 
و....بوده است. ليکن در اينجا اين سؤال مطرح می شود که در عصر جهانی شدن 
دموکراسی چطور می تواند با حفظ ارزش های اصلی خود، با شرايط و موضوعات 

جديد منطبق باشد.
بهترين روش برای مفهوم سازی دموکراسی جهان شهری، نگريستن به آن بر 
مبنای سطوح متفاوت حکمرانی است. اين سطوح ديگر به روابط سلسله مراتبی و 
همچنين به يک سری از روابط کارکردی محدود نمی شوند. اين سطوح با آن چيزی 
که »مايکل من« به عنوان شبکه ای از تعامالت اجتماعی و سياسی تعريف می کند، 
منطبق می باشد. فرض ارزش جهانی دموکراسی اين است که هر يک از اين هنجارها 
بر هر يک از اين سطوح قابل اعمال است. در پايان اين تمرين ممکن خواهد بود ما 
تشابهات و تفاوت های ما بين دموکراسی دولت محور فعلی را با نظام دموکراتيک 

. )coleman,2000:377(جهانی بالقوه از همديگر تفکيک کنيم
1-3. سطح ملی 

تصور دموکراسی ملی بدون شبکه ای محلی از نهادها، انجمن ها و جنبش های 
دموکراتيک، بسيار مشکل است. امروزه ابعاد محلی برای بعد جهانی بيگانه نيستند. از 
آنجا که دولت ها به ندرت ميل به تفويض صالحيت هايشان در موضوعات محلی 
به نهادهای فراملی دارند، بازيگران ديگر غالباً مجبور به افزايش حوزه فعاليت های 
خويش فراتر از قلمرو تعيين شده می باشند. بنابراين سازمان های بين دولتی و غير 
دولتی ای که جهت نزديکی اجتماعات محلی طراحی شده اند، به طور فزاينده ای در 
حال رشدند. دموکراسی جهان شهری از چنين تقويت و رشدی در جايی که الزم و 
ممکن باشد، حمايت می کند حتی در مواقعی که اين خواسته ها از حوزه های يک 

. ) Dahl,1999 ( دولت فراتر می روند
2-3. سطح دولتی 

هنوز کمتر ازنيمی از دولت های موجود در جهان امروزی، نظام سياسی ای که 
با فهم معاصر از دموکراسی سازگار باشد؛ اتخاذ ننموده اند، علی رغم اينکه ايده 
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دموکراسی از سوی مخالفان ديروزش مورد قبول واقع شده است، تثبيت نهايی و 
جهانی آن هنوز دور از دسترس می باشد. دموکراسی های جديد هنوز با تهديدهای 
دائمی در مواجهه با کشمکش های روزمره روبه رو هستند و حتی شهروندان بسياری 
از نظام های پيشرفته دموکراتيک به طور کامل از رژيم های خود راضی نيستند. برای 
پرداختن به موضوع گسترش دموکراسی از سطح ملی به يک سطح جهانی بايد به هر 
يک از دولت های دموکراتيک موجود به عنوان آزمايشگاه دموکراسی جهان شهری 
نگريست. به عنوان مثال، دولت ها امروزه حقوق فردی همچون پناهندگی و مهاجرت 
را به شهروندان شان اعطاء می نمايند، امری که قبأل از اعطای آن خودداری می کردند.  
برای واگذاری حق برابر به خارجيان با افرادی که در داخل مرزهای ملی زندگی 
می کنند، راه دور و درازی در پيش است ) Dahl,2001(. اما اين موضوع با توجه به 
اينکه دولت های دموکراتيک اخيراً با تنگناهای زيادی روبه رو شده اند، برجسته تر 
می شود. به عنوان مثال اين سؤاالت مطرح هستند که آيا آنهايی که در يک اجتماع 
خاص به دنيا آمده اند، شهروند محسوب می شوند يا آنهايی که در آن مکان زندگی 
کرده و ماليات می پردازند و حتی آنهايی که به صورت ساده ای خواهان برخورداری 
از شهروندی در يک اجتماع دموکراتيک خارجی هستند. حتی در داخل جوامع 

خاص، حقوق افراد و شهروندان متفاوت از همديگر متمايز می شود. 
يکی از مهمترين تحوالت نظريه شهروندی تصديق حقوق اجتماعی با هويت 
های مذهبی، قومی و فرهنگی مختلف می باشد. دولت دموکراتيکی که ما از آن 
صحبت می کنيم منحصراً بر پايه عقيده تساوی استوار نشده است اما حق تنوع را 
به رسميت می شناسد. اين تصديق تنوع در داخل اجتماع سياسی موجب تضعيف 
مرزهای آن می شود. چرا افرادی که به زبان متفاوتی تکلم می کنند و دارای مذهب 
و پيش زمينه فرهنگی متفاوتی هستند با ما پاسپورت يکسانی دارند؟ اما در مقابل 
کسانی که وابستگی و تشابهات بيشتری با ما دارند، از مليت ديگری برخوردارند 
و خارجی محسوب می شوند؟ برای يافتن داليل مناسب جهت جهان شهر بودن، 
ضروری نيست که از مرزها عبور کنيم بلکه کافی است فقط به دانشگاه ها، مدارس 
و بيمارستان های خود بنگريم. در کنار اين، ابعاد داخلی يک دولت، با عضويت 
در جامعه بين المللی مشخص می شود. پس چه تفاوتی ميان اعضای دموکراتيک 
و غير دموکراتيک وجود دارد؟ »جان رالز« تالش نموده است که سياست خارجی 
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دولت های ليبرال را از طريق فرمول بندی مجموعه ای از مفاهيم مشخص نمايد. در 
صورتی که همه اين مفاهيم راهنمايی برای سياست خارجی دولت های دموکراتيک 
هستند نيازمند پذيرش توافق های بين دولتی نيستند. نگرش رالز به دولت همانند 
نگرش قبل از تشکيل سازمان ملل متحد به حقوق بين الملل می باشد. يعنی حق 
خودمختاری برای همه کشورها جهت اعمال هنجارها و قوانين خودی قائل می باشد. 
اما دولت ليبرال بايد خود را از بين ببرد نه فقط به علت سياست خارجی خود بلکه 
با تمايل به دنبال نمودن رويه های مشترک. در اين راستا شهروند خوب جامعه 
جهانی برای انجام فعاليت هايی در ارتباط با هنجارهای مشترک و همچنين توليد اين 

. )Diamond,2002( هنجارها مشخص می شود
 3-3. سطح بين دولتی 

اراده نسبت به گسترش برخی  المللی نشان دهنده ميل و  بين  نهادهای  وجود 
از اصول دموکراتيک در سطح ميان دولتی است )برابری رسمی ميان دولت های 
عضو، پاسخگويی عمومی و حکومت قانون (. اما از سوی ديگر، اين امر نمودی از 
مشکالتی است که جهت رسيدن به اين اهداف، وجود دارند. ضروری نيست که 
طرفدار دموکراسی حتی نوع جهان شهری آن باشيم، تا از کارکردهای نهادهای بين 
المللی حمايت کنيم. تسهيل کار دولت ها وظيفه آنهاست-خواه دموکراتيک يا غير 
دموکراتيک - حداقل به آن مقداری که حاکميت آنها را محدود می سازد. اگرچه 
دولت گراها، کارکرد گرايان و يا فدراليست ها، ممکن است نظرات متفاوتی در 
مورد کارکرد آتی سازمان های بين المللی داشته باشند، اما همه آنها موافق وجود 
آنها هستند. آيا ما می توانيم نهادهای بين المللی را دموکراتيک فرض کنيم؟ و اگر 
دموکراتيک نباشند می توانيم آنها را دموکراتيک کنيم؟ اتهام کمبود دموکراسی در 
نهادهای بين المللی نه تنها در مورد اتحاديه اروپا مطرح می شود، بلکه در رابطه با 
سازمان هايی نظير سازمان ملل نيز مطرح می باشد )Dower,2002(. به عنوان مثال 
در پنجاهمين سالگرد تأسيس اين سازمان و در آغاز هزاره جديد، توصيه می شود 
که شفافيت، قدرت و مشروعيت و جوابگويی آن افزايش يابد. اما اجازه بدهيد تا 
کاربرد و اعمال يکی از مهمترين اصول اساسی دموکراسی را در سطح بين المللی، 
مورد مالحظه قرار دهيم، که آن عبارت است از اصل اکثريت. اين امر واضح نيست 
که معرفی اصل اکثريت بتواند موجب افزايش دموکراسی شود، از آنجا که عضويت 
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در سازمان ملل، ربطی به دموکراتيک بودن دولت ها ندارد. دولت های دموکراتيک 
به طور کلی، ممکن است که از پذيرش اصل اکثريت سر باز زنند، چرا که بسياری 
اگر  از نمايندگان در اين سازمان های بين المللی، انتخاب نمی شوند مخصوصاً 
حوزه صالحيت اين سازمان ها به امور داخلی کشورها نيز کشيده شود. حتی اگر 
در مورد سازمان ملل، همه کشورهای دموکرتيک در تصميم گيری مشارکت کنند، 
تضمينی وجود ندارد که به منافع بانکداران و سهامداران توجهی بشود. بسياری از 
نهادها بر اساس تساوی اعضاء اداره می شوند و بنابراين هر يک از کشورها، بدون 
توجه به جمعيت شان، قدرت سياسی و نظامی آنها و مشارکت در تصميم گيری، 
يک رأی دارند. در مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهايی که مجموع جمعيت آنها 
تنها 5 درصد از جمعيت جهان را تشکيل می دهد، اکثريت آراء را در اختيار دارند. 
آيا اگر ميزان رأی کشورها با جمعيت شان متناسب می گرديد، دموکراتيک تر نبود؟ 
در چنين موقعی، کشورهايی نظير چين، هند، آمريکا، اندونزی ، برزيل و روسيه که 
بيش از نصف جمعيت جهان را دارا می باشند، از اکثريت ثابت برخوردار می گردند. 
بنابراين نهادهای بين المللی نشان می دهند که چقدر اعمال اصل اکثريت در روابط 
ميان دولت ها مشکل است. با اين وجود، نمی توان به طور کلی اصل اکثريت را 
ناديده گرفت، به عبارت روشن تر، قدرت رأيی که در اختيار اعضای دائم شورای 
امنيت قرار دارد، مغاير با تمام اصول سنتی دموکراسی است. در صندوق بين المللی 
پول و بانک جهانی، قدرت رأی کشورها به صورت غير دموکراتيک و بر پايه ميزان 
کمک های مالی آنهاست. در کنفرانس های گروه 7 يا گروه 8 ، تعدادی از کشورها 
برای کل سياره زمين، تصميم گيری می کنند. مهمترين سازمان نظامی فعلی يعنی 
ناتو، علی رغم اينکه اکثر اعضای آن از کشورهای دموکراتيک تشکيل شده اند، درگير 
مسائلی هستند که روابط ميان دولت ها را به جای تسهيل، تخريب می نمايد. عالوه بر 
اين، مشارکت افراد ساختگی در فرآيندهای تصميم گيری نهادهای بين المللی معموالً 
به وسيله عوامل شکلی محدود شده اند. به استثنای سازمان ملل، ساير نهادهای بين 
المللی، شهروندان دولت های عضو خود را در فرآيند تصميم گيری داخل آن نهاد 

مشارکت نمی دهند.
 رابرت دال به بسياری از مشکالتی که نهادهای بين المللی در رابطه با دخيل کردن 
معيارهای دموکراتيک در فرآيندهای تصميم گيری، روبه رو هستند، اشاره می کند. با 
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اين حال، اين امر نبايد مانعی در برابر نهادهای بين المللی جهت جستجوی راه حل 
باشد، بلکه بايد مشّوق آنها جهت قرار دادن اين موضوع به عنوان دستور العمل اصلی 
آنها گردد. بسياری از پروژه ها و مبارزاتی که برای ايجاد اصالحات در سازمان ملل، 
به وجود آمده اند، بی شمار هستند. آنها نيازمند اتخاذ موضعی سياسی و نه تئوريک 
می باشند. آنجايی که طرفداران دموکراسی بايد خواستار الغای حق وتو در شورای 
امنيت سازمان ملل شوند و حتی کمک رسان کشورهای ضعيف در صندوق بين 

المللی پول گردند و ميزان شفافيت را در سازمان تجارت جهانی باال ببرند. 
4-3. سطح منطقه ای

موضوعات مشکل زايی که در سطح ملی قابل حل، نمی باشند، می توانند در سطح 
ملی مطرح شوند. در بسياری از موارد، سطح منطقه ای به عنوان مناسب ترين سطح 
حکمرانی ظاهر می شود. بهترين نمونه برای اين امر، اتحاديه اروپاست. چيزی که 
با شش کشور شروع گرديده و به تدريج عمق پيداکرد. نهادی که رشد آن موجب 
تقويت دموکراسی در داخل اعضايش گرديد. وجود انتخابات پارلمانی علی رغم 
تمام دشواری هايش توانست تعداد اعضای اين سازمان را از 6 به 15 و نهايتاً 27 
دولت برساند که خود موجب ايجاد تمايز ميان اروپا و ساير مناطق جهان شد. اما 
اروپا تنها مورد نيست، در دهه های اخير رشد منطقه گرايی در اقصی نقاط جهان 
روی داده است که با تأکيد خاص بر مسائل تجاری همراه بوده است. عالوه براين، 
نهادها و شبکه های منطقه ای، در بهبود ثبات در مناطقی که دولت های تشکيل 
دهنده آن کم و بيش با دموکراسی آشنا هستند، اهميت می يابند. از يک سو، به حفظ 
قدرت انحصاری مشروع در داخل مرزها و از سوی ديگر به حفظ روابط صلح 
آميز با همسايگان توجه می شود. به عنوان مثال در مورد » منطقه درياچه بزرگ« در 
آفريقای مرکزی، تشکيل دولت ها به علت اجتماعات سنتی نظير روستاها و گروه 
های قومی محدود شده است. به خاطر تداوم اين اقوام و خانواده ها، بسياری از 
منازعات در داخل اين منطقه، از طريق نهاد های منطقه ای که شامل هم دولت ها و 
هم اجتماعات گوناگون محلی هستند، بهتر مديريت می شوند. اين بدين معنی نيست 
که ما از نهادهای منطقه ای آفريقايی انتظار رويه های دموکراتيک پيچيده ای نظير 
اتحاديه اروپا داشته باشيم. اما چنين نهادهايی می توانند در حل و فصل منازعات ميان 
گروه های مخالف قومی، سودمند باشند. در اين رابطه می توان به سازمان »مرکوسور« 
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اشاره نمود که به عنوان مدلی از دموکراسی جهان شهری در سطح منطقه ای می باشد 

. )Doyle,1983:323(
 5-3. سطح جهانی

 با توجه به موضوعاتی نظير خلع سالح جهانی، جريانات مالی و تجاری، بسيار 
واضح است که حکومت داری جهانی بايد از طريق روندهای دموکراتيک انجام گيرد. 
اما در عمل، آماده سازی عملی جهت حکمرانی دموکراتيک جهانی دشوارتر از آن 
چيزی است که در ابتدا به نظر می رسد. در دهه گذشته بازيگران غير دولتی از اين 
مزيت برخوردار گشتند تا صدای خويش را در اجالس های سازمان ملل، صندوق 
بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی به گوش همه برسانند. اين امر ممکن است 
ما را به اين نتيجه برساند که سازمان های غير دولتی بين المللی هر چه بيشتر پاسخگو 
و نماينده باشند. هنوز اين سازمان ها به داشتن نقش حمايتی محدود شده از قدرت 

تصميم گيری محروم می شوند.
اما سطح حکمرانی جهانی که فراتر از حوزه دولت ها قدم می گذارد، خود را به 
تدريج و به صورت سياسی تحميل می نمايد. سازمان ملل و بسياری از سازمان های 
بين المللی ديگر علی رغم ماهيت بين دولتی خود، فضای مناسبی را برای بازيگران غير 
دولتی فراهم کرده اند. در بسياری از حوزه ها، تمايل به حکومت جهانی بسيار قوی 
است. به عنوان مثال در مواردی همچون، جريانات مالی، مهاجرت، مشکالت زيست 
محيطی، حقوق بشر و کمک های توسعه ای. هر يک از اين رژيم ها، قوانين، البی ها 
و لوازم کنترلی خود را دارا می باشند. در نتيجه در هر يک از اين عرصه ها می توان 
شاهد ابتکارات و مبارزات نوينی بود که موجب پاسخ گويی و دموکراتيزاسيون بيشتر 
می شوند. اين ابتکارات با رهيافت »از پايين به باالی کاچران« منطبق می باشند. هر 
روز اين امکان که شفافيت، کنترل و پاسخگويی در روابط بين الملل افزايش يابد، 
محکم تر می گردد. دموکراسی جهان شهری چارچوبی را پيشنهاد می کند که بر مبنای 
آن حوزه های متنوعی که شهروندان و جنبش های جهانی بر روی آن کار می کنند، 

. )Dryzek,1999:30( به همديگر متصل شوند
6-3. ارتباط ميان سطوح مختلف حکمرانی

همانطور که سطوح و نهادهای حکمرانی در حال افزايش می باشند، اين سؤال 
پيش می آيد که چگونه می توان آنها را به يکديگر مرتبط ساخت؟ آيا به علت ادعای 
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حاکميت، احتمال ايجاد منازعه ميان سازمان های هم نوع، وجود ندارد؟
موضوع کليدی در اينجا حاکميت، به عنوان بنياد اساسی حقوق بين الملل از زمان 
ايجاد آن می باشد. حاکميت موجب تعريف وظايف و صالحيت های دولت ها 
گرديده و با ايجاد مرزهای دولتی آن را واضح ساخته است. مفهوم دموکراسی جهان 
شهری از مکتب فکری »کلسن« نشأت گرفته است. مکتبی که حاکميت دولت ها را به 
عنوان مانعی در برابر موفقيت می انگارد. توجيه اعمال دولت ها به وسيله حاکميت با 
ذات دموکراسی ناسازگار است. هر بازيگر سياسی خواه ستمگرانه و خواه با حاکميت 
مردم، بايد با بازيگران ديگر يکی شوند، هنگامی که صالحيت ها بر يکديگر منطبق 
می شوند. از يک منظر تاريخی، حاکميت دولت ها يک مفهوم ساختگی سازمان يافته 
می باشد، که در موارد اندکی با محدود ساختن منافع فرا سرزمينی دولت ها موافق 
بوده است. با اين وجود ما بايد با دنبال پيدا کردن مفهوم مؤثری برای جای گزين 
کردن آن با حاکميت باشيم. چرا که مفهوم حاکميت برای جلوگيری از تسلط اقويا بر 

ضعفا، هنوز ضروری است.
منازعاتی که در ارتباط با موضوع صالحيت، در نتيجه سطوح متفاوت حکمرانی 
ايجاد می شوند بايد از طريق تسلط حکومت جهانی حل شوند و در مسائل قضايی، 
بايد به صورت واضح طبق اصول و اختيارات قانونی عمل شود. تفکر حل و فصل 
منازعات صرفاً از طريق رويه های قانونی، نه به وسيله زور، بسيار آرمانی است. اما 
بر اين فرض استوار است که هنجارها می توانند مورد احترام قرار گيرند حتی در 

. )Falk,1995( صورت نبود قدرت اجباری که در گذشته جود داشت
بنابراين شايد بسيار جاه طلبانه باشد تا پروژه دموکراسی جهان شهری، سياست 
بين الملل را به سوی حکمرانی و همبستگی جهانی بکشاند. اين فرآيند خود را به 
تدريج با دولت های دموکراتيک تصديق می نمايد و اين تمرين عمومی است که در 
آن سازمان های متفاوت در مباحث مختلف در ارتباط با صالحيت درگير می شوند 
تا به يک نتيجه يکسان در سطح جهانی برسند. که به معنی برداشتن يک قدم به سوی 

مدنيت پيشرفته است.
نتيجه گيری 

 اين نوشتار تنها بخشی از مباحث مربوط به دموکراسی جهان شهری را پوشش 
داد. هر چند که موضوعاتی نظير شهروندی جهانی، ظهور جامعه مدنی جهانی و 
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حاکميت به صورت مختصر مورد توجه قرار گرفتند، در حالی که شايسته مباحث 
جامع تری بودند. اين امر شايد مورد تعجب باشد که مهمترين مخالفان دموکراسی 
جهان شهری همان اروپائيان هستند با توجه به اين نکته که اروپا تنها منطقه ای از 
جهان است که تجربه همگرايی بين دولت هايش را بدون تهديد و اجبار خارجی 
داشته است. در واقع، دموکراسی جهان شهری تفاوت های عمده ای با مورد اتحاديه 
اروپا دارد و نمی توان آن را به عنوان يک مدل جهانی مطرح ساخت. کاماًل واضح 
است که همسانی ميان کشورهای عضو اتحاديه اروپا بسيار بيشتر از کشورهای عضو 
سازمان ملل است. عالوه بر اين پروژه دموکراسی جهان شهری خواهان اضافه کردن 
کشورهای غير دموکراتيک در حال گذار نيز به اين ليست می باشد و بر اين اعتقاد 
است که اين همگرايی جهانی بر تحوالت داخلی آنها تأثير گذار بوده و آنها  را به 

سمت دموکراسی بيشتر سوق خواهد داد. 
اند،  نموده  ايده دموکراسی جهان شهری کمک  به  انديشمندانی که  از  بسياری 
خودشان شهروندان آن دسته از کشورهايی هستند که مثال های مناسبی برای جهان 
شهرگرايی اند. به عنوان مثال، کشورهای نورديک، کانادا و استراليا. در اين ميان تا 
به امروز متفکرين آمريکايی بيشتر بر روی حکمرانی جهانی کار کرده اند تا بر روی 

موضوع اصالحات نهادی به شکل دموکراتيک.
کاری که در اين مقاله صورت گرفت در مرحله نخست باز انديشی مفهوم دموکراسی 
در همه سطوح بود. از سطح محلی تا جهانی. بسياری از معيارهايی که در تئوری 
دموکراسی در داخل واحدهای سياسی خودمختار به کار برده می شدند، ديگر کارايی 
خود را در جهان امروزی از دست داده اند. در نتيجه معيارهای جديد را بايد با توجه 
به ارزش ها، اصول و رويه های امروزين دموکراسی اتخاذ نمود. همچنين اين مفهوم 
بايد منعطف تر از گذشته باشد تا بتواند حقوق تمام شهروندان را همراه با سهامداران 
و بانکداران برآورده سازد. يک بار ديگر اين امر مورد پذيرش قرار گرفته است که 
مرزهای جوامع سياسی ديگر با دولت های سرزمينی تطابق ندارند. دوم اينکه اهميت 
هنجارها و قواعد در امور بين المللی به تحقيق بيشتری نيازمند است. همچنين واضح 
است که سيستم آنارشيک آن قدرها هم آنارشيک نيست و آن از قواعد و هنجارهای 
خاص خود پيروی می کند. سياست چماق و هويچ همچنان در حال تداوم می باشد 
و توضيح رفتار دولت با داخل کردن فاکتور آبرو در آن غيرممکن می نمايد. در اين 
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جا بايد به دنبال هنجارها و قدرت های نرمی بود که رفتار دولت ها و سازمان های 
بين المللی را متأثر می سازند.

سوم اينکه دورنمای تئوريک دموکراسی جهان شهری بايد بيشتر با تحوالت واقعی 
جوامع، درآميخته شود. ما شاهد افزايش تعداد شرکت های خاص، حول محور 
موضوعات خاص هستيم. همچنين ما شاهد افزايش جنبش های مردمی هستيم به 
عنوان مثال در 15 فوريه 2003، ميليون ها نفر در تظاهراتی مخالفت خودشان را با 
جنگ عراق نشان دادند. در روزهای بعدی نشريه نيويورک تايمز، با اشاره به اين 
اعتراضات مردمی، آنها را ابرقدرت نوظهور در برابر اياالت متحده امريکا خواند. 
عالوه بر اين، ما شاهد تصديق نقش افکار عمومی جهانی به عنوان يک عنصر 
تأثير گذار هستيم. همانطور که متفکر صلح طلب امريکايی » ويليام لد« از آن به عنوان 
ملکه جهان نام برده است و اين امر نيازمند پيش زمينه تئوريک محکم است. می توان 
اميدوار بود که نسل های آينده متفکرين دموکراسی جهان شهری، بيشتر در جهت 
ترکيب جنبه های تئوريک و عملی اين فرآيند فعاليت نمايند. لذا ما بايد يک مسير 
واقع گرا و محدود را دنبال کنيم که هدف نهايی آن رسيدن به نظم جهانی مطلوب 

باشد.
بنابراين، نمی توان منتظر خلق يکباره جامعه و حکومت دموکراتيک جهانی بود، 
بلکه اين فرآيند به صورت تدريجی ميّسر خواهد گرديد و هر قدمی که در اين مسير 
جهت نزديک کردن بشر به مقصد نهايی خويش برداشته می شود، مفيد و مؤثر 

می باشد.
برای اولين بار در تاريخ بشر، کشورهای دموکراتيک، دارای مقاديری از قدرت 
اقتصادی-تکنولوژيک، نظامی و سياسی هستند که برای کنترل جهان، کافی است. 
با اين وجود، قدرت نظامی يک بار ديگر بر سياست بين الملل حکمرانی می کند. 
دموکراسی جهان شهری تسليت اندوهناکی بيش نخواهد بود اگر ثابت شود که 

نمی تواند قدرت هژمونيک فزآينده را محدود سازد.
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چکيده
بيستم است. پست  افالطونی، شاخصه قرن  الگوی  با  متافيزيکی  از تفکر  گذر 
مدرنيسم يکی از مهمترين نمايندگان اين گذار فلسفی محسوب می شود. برخی 
انديشمندان گذار از انديشه متافيزيکی مدرن و به خصوص پست مدرنيسم را يک 
مخاطره جدی برای نظم دموکراتيک مدرن قلمداد کرده اند اين در حالی است که 
متفکران پست مدرنيسم خود به تعميق نظم دموکراتيک می انديشند. آنچه در اين 
زمينه حائز اهميت می نمايد، تحولی است که در تعريف و فهم دموکراسی حاصل 
شده است به طوری که می توان منازعه ميان پست مدرن ها و منتقدان آن را انعکاس 
تنازعی دانست که در زمينه تعريف و فهم نظم دموکراتيک حاصل شده است. دراين 
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مقدمه
قرن بيستم با يک تحول شگرف در حوزه انديشه فلسفی مواجه شد. هابرماس 
از آن تحت عنوان گذار به الگوی تفکر پست متافيزيکی ياد کرد. اين تحول که 
نيز  سياسی  فلسفه  بر  قرارداد،  تأثير  تحت  را  بيستم  قرن  فلسفه  تمامی شاخه های 
پيامدهای شگرفی از خود به جا نهاد. با ظهور و گسترش الگوی تفکر پسامتافيزيکی 
در اوايل قرن بيستم، چندين دهه، فلسفه سياسی به محاق رفت چنانکه از مرگ فلسفه 
سياسی نيز سخن گفته شد. اما اين جريان فلسفی، به تدريج مّولد الگوهای تازه ای 
از تفکر ازجمله در حوزه انديشه سياسی شد. الگوهای تازه ای که با تکيه بر مبادی 

پسامتافيزيکی، به طرح پرسش و پاسخ درحوزه سياست می پردازند. 
به  است.  پسامتافيزيکی  فلسفه  انگيز  بحث  جلوه های  از  يکی  مدرنيسم  پست 
متفکرانی نظير ليوتار، بودريار، ميشل فوکو، دلوز و دريدا، با بدگمانی بسياری حمله 
شده است. حتی به منزله کسانی که ميراث تمدن غربی را با شک انگاری افراطی 
خود به باد فنا سپرده اند. از جمله آنکه دموکراسی به منزله ميراث مهم سياسی تمدن 
غربی در معرض تضعيف قرار گرفته است. اين قبيل منتقدان، عموماً از دموکراسی 
فهمی ليبرال عرضه می کنند و بر اين باورند که نقدهای راديکال پست مدرن ها عماًل 

به تضعيف مبادی نظری دموکراسی به منزله ميراث تمدن غربی انجاميده است. 
اين در حالی است که متفکران پست مدرن خود نقد دموکراسی را از اين منظر 
مّوجه می دانند که به اندازه کافی دموکراتيک نيست. آنان جهت گيری فکری خود 
را گشودگی بيشتر نظم دموکراتيک قلمداد می کنند. بنای اين مقاله بر آن است که به 
جای پرسش از نسبت ميان تفکر پست متافيزيکی و پست مدرن با دموکراسی، بايد 
پرسيد کدام روايت از دموکراسی در معرض نقد و کدام روايت در حال قوت گيری 
است. اين مقاله ميشل فوکو را به منزله يکی از شاخصه های پست مدرنيسم فلسفی و 
سياسی مورد نظر قرار خواهد داد و حول و حوش اين پرسش اساسی سامان خواهد 
يافت که: فلسفه فوکويی به چه معنا منتقد دموکراسی سياسی و به کدام معنا مؤيد و 
جانبدار آن است. پاسخ اجمالی آن نيز عبارت از آن است که فوکو به منزله يکی از 
نمايندگان گذار از متافيزيک مدرن غربی، مبانی متافيزيکال انديشه سياسی مدرن و از 
جمله آنها دموکراسی را موضوع نقد قرار می دهد. در عين حال وی خود بنيادگذار 
روايتی از دموکراسی است که تحت عنوان دموکراسی مجادله ای از محدوده های 
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دموکراسی متافيزيک بنياد ليبرال فراتر می رود. به اين ترتيب اين مقاله حول محورهای 

زير سامان خواهد يافت: 
• مقدمه ای تاريخی پيرامون نسبت ميان تفکر متافيزيکی و انديشه دمکراسی غربی

• فوکو و نقد انديشه متافيزيکی در قرن بيستم و پيامدهای آن برای فهم دمکراتيک 
از نظم سياسی 

• مدل های همساز و ناهمساز با روايت فوکو 
نسبت ميان متافيزيک و ليبرال دمکراسی غربی

تفکر متافيزيکال غربی که ريشه در بنيادهای فلسفی غرب و بخصوص الگوی 
اين که عالم را  بر دو وجه اساسی استوار است: نخست  انديشه دارد،  افالطونی 
واجد يک عقالنيت عينی و مستقل از ذهن بشر می داند دوم آن که عقل بشری را 
قادر به دريافت اين ساختار عقالنی می شمارد. اين الگوی تفکر، در اساس روياروی 
دموکراسی و در مقام دشمنی با دموکراسی موضوعيت پيدا کرد. متفکران پشتيبان 
دموکراسی يونانی علی االصول سوفسطائيانی بودند که نه به وجود حقيقتی عينی 
در عالم باور داشتند و نه ذهن بشری را قادر به دريافت آن می دانستند. افالطونی 
افالطون، جهت  متفکرانی چون  و  است  يونان  دموکراسی  زوال  انديشی حاصل 
توليد نظمی که اتفاقاً دموکراتيک نيست و به دليل دموکراتيک نبودنش ايده آلی است، 
دست به ساماندهی به الگوی تفکر متافيزيکی زدند. به اين ترتيب، چگونه است که 
امروز جريان تفکر پست متافيزيکی و فيلسوفان پست مدرن، منتقدان راديکال نظم 
دموکراتيک قلمداد می شوند. فهم نکته فوق، مستلزم مرور جريان تاريخی است که به 

پيوند ميان متافيزيک و دموکراسی خواهی می انجامد. 
تفکر  الگوی  و  گرايی  افالطون  با  که  است  مدرن  دوران  در  دموکراسی  ليبرال 
متافيزيکی پيوند برقرار می کند. دموکراسی های مدرن، برای کسب مشروعيت خود، 
نيازمند برون رفت از الگوی تفکر متافيزيکالی بودند که در دامان مسيحيت قرون 
وسطايی پرورده شده بود. رويارويی با الهيات مسيحی، متفکران دوران آغازين مدرنيته 
را به ساماندهی يک الگوی بديل متافيزيکی ترغيب کرد. آموزه های اين الگوی بديل با 
آموزه های الهيات مسيحی سازگار نبود اما به قوت از حيث فرم انديشه با آن همساز 
بود. متافيزيک انديشی قطع نظر از الگوی دينی يا فلسفی اش، بر دو انگاره دوگانه 

ساز متکی است: 
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• بر دوگانگی درون و بيرون اتکاء دارد به اين معنا که عالم را واجد يک درونگی 
می انگارد که مفهوم بنيادی هستی است. همان که از آن تحت عنوان ذات سخن 
می گوئيم. اين درون جلوه های مرئی و رؤيت پذيری دارد که ماهيتی عارضی دارند 
به  بيرونی و رؤيت  پذير آن تقدم دارد.  نه جوهری. صورت ذاتی عالم بر صور 
عبارتی فهم متافيزيکی از عالم با يک ثنويت بنيادی تأسيس می شود، ثنويتی که بر 
اساس سرشت رؤيت ناپذير موضوع تفسير قرار می گيرد)کاشی،1382: 113(. الهيات 
مسيحی، سرشت رؤيت ناپذير عالم را خدا می ناميد و جهان مرئی را همان عوارض 
رؤيت پذير. انديشه مدرن غربی هم کم و بيش با همين فرم می انديشد با اين تفاوت 
که سرشت رؤيت ناپذير را نه به خداوند بلکه به ساختار رياضی گونه عالم نسبت 
می دهد. ساختار رياضی گونه عالم پشتيبان نشانيدن اراده و عقالنيت جمعی به جای 

اراده خواست الهی است. 
• بر يک دوگانه انگاری ديگر نيز متکی است که برگرفته از ثنويت پيشين است. 
دوگانه درون و بيرون عالم به دوگانه سازی درون و بيرون انسان پيوند می خورد. 
مفاهيمی چون عقل و روح در مقابل جسم و بدن ناظر بر همين ثنويت در شخصيت 
انسان است. انديشه متافيزيکی قديم، نظم سياسی را در خدمت درون آدمی تعبير و 
تفسير می کند، در حالی که انديشه متافيزيکی جديد، نظم سياسی را صرفاً خدمتکار 
بيرونگی انسان و فارغ از جوانب درونی می انگارد. نظم سياسی در الگوی متافيزيکال 
قديم، حاصل اعمال اراده واالی الهی در عرصه انسانی می انگارد و به اين جهت 
درونگی انسان و البته درونه پاپ و مفّسر متن دينی را اولويت می بخشد، در حاليکه 
دموکراسی جديد درونگی را در عرصه خصوصی به حوزه فردی منحصر می کند و 

نظم سياسی را متکفل بيرونی و موازنه ميان بيرونگی ها قرار می دهد. 
در جريان فلسفه سياسی مدرن، هر چه از هابز به سمت قرن هجده و نوزده حرکت 
می کنيم، انديشه ليبرال دموکراسی با نوعی اومانيسم فلسفی پيوند حاصل می کند و با 
تکيه بر بنيادهای هستی شناختی ويژه خود بنيادگذار آئينی تازه برای رستگاری بشر 

می گردد. بنيادهای اين آئين تازه را می توان در چند محور موضوع مطالعه قرار داد:
• باور به وجود يک ساختار رياضی گونه و منطقی بر عالم

• اعتقاد به توانايی عقل بشر در فهم دقيق اين ساختار
• باور به فرديت به منزله واحد خود بنياد و تحويل ناپذير
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• ايمان به توانايی شگرف عقالنيت فردی در درک سود و زيان و مصالح خود

اعتقاد مکانيکی به جامعه به منزله صورت برساخته شده و ناشی از تجميع   •
عقالنيت های فردی

• اعتقاد به دولت و نظم سياسی به منزله محصول اراده های آگاهانه فردی 
• امکان توليد آگاهانه نظم آرمانی با هدف تأمين کمال فردی و فضائل جمعی

مبادی فوق برسازنده يک آئين تازه بود که پشتوانه دموکراسی مدرن يا ليبرال 
دموکراسی قرار گرفت. اين آئين، به سهم خود و همانند روايت های دينی، تصويری 
تاريخی از نحوه برآمدن خود از تاريکی جهل بشر- قرون وسطی- عرضه کرد و به 

منزله الگوهای هزاره گرايانه از تحقق آرمان های نهايی بشر سخن گفت. 
فجايع شکل گرفته در قرن بيستم که منجر به کشته شدن ميليون ها انسان بی گناه 
شد مبادی ليبرال دموکراسی مدرن را در معرض اتهام قرار داد. منتقدان مدعی شدند 
که محصول شکل گرفته از اين آئين که همان سوژه پر نخوت مدعی است چگونه 
می تواند خطرناک باشد. استعالی سوژه غربی از عالم فيزيک و تبديل آن به عنصری 
متافيزيکی، بهره ای جز افول طبيعيات و اجتماعات در قالب “ رمه “ و صعود سوژه 
به مثابه “ چوپان “ نداشت. چوپان فربه شده با عقالنيت فلسفی، گمان می کرد که 
فرامينش وحی منزلند و اطاعت رمه ها از اين فرامين ره آوردی جز سعادت برای آنها 
نخواهد داشت. در اين ميان دموکراسی های غربی پلکان ترقی سوژه برساخته مدرن 
شده بودند. نظام هايی که گمان می شد فلسفه وجودی آنها فروپاشی توتاليتاريسم 
و ايجاد امکان برابری و آزادی در سايه عقالنيت مدرن باشد، اکنون تسهيل کننده 
نظام های تماميت خواه شده بودند. تفکر”پست متافيزيکی” در اعتراض به چنين 
روندی شکل گرفت و مرکز ثقل خود را دوری از تفکر متافيزيکی و الزامات خاص 
آن قرار داد؛ الزاماتی چون اعتقاد به ثنويت درون/ بيرون، استعالی سوژه از طريق 
اتصال به درونگی ها، تأسيس حقيقتی متصّلب و غير قابل نفوذ و در نهايت باور به 
بنيادها. به همين جهت تفکر پست متافيزيکی با مبانی چون انحالل سوژه استعاليی، 
صورت بندی گفتمانی حقيقت، بنياد گريزی و ... چارچوبی را برای تفکر سياسی 
فراهم کرد که از درون آن مدل ها و الگوهايی استخراج شود که مشکالت مدل های 
پيشين را با خود به همراه نداشته باشد. مدل های سياسی شکل گرفته در قرن بيستم 
که عمدتاً دموکراتيک هم بوده اند متأثر از چنين روندی ايجاد شدند. در اين ميان 
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انديشه های “ ميشل فوکو “ به عنوان يکی از متفکران پست متافيزيکی قرن بيستم، 
خارج از اين قاعده نيست.

2.  فوکو و گذر از متافيزيک
گذار از متافيزيک مدرن در قرن بيستم، در وهله نخست ناشی از عوامل و رخدادهای 
عينی است. بحران های اقتصادی، شکاف طبقاتی، جنگ های خانمانسوز جهانی و 
توليد و تکثير سالح های کشتار جمعی خوش بينی های اوليه به اومانيسم و مدرنيته را 
کاهش داد. پيامد کاهش اين خوش بينی ها در عرصه نظر، نقد مبانی فلسفی مدرنيسم 

بود. اين گذار پيش از هر چيز از نهضت فلسفه زبان در قرن بيستم نشأت گرفت. 
قرن بيستم با روايتی فلسفی از زبان سرمنشاء يک نهضت راديکال فلسفی بود. اگر 
ويتگنشتاين را عالی ترين راوی اين نهضت فلسفی بيانگاريم، در روايت ويتگنشتاينی، 
به ويژه ويتگنشتاين منعکس شده در کتاب پژوهش های فلسفی، فيلسوفان به عبث 
می پنداشته اند که جهان و چند و چون آن را گزارش می کنند. آنچه اتفاق می افتد، 
صوری از بازی های زبانی است. جهان در صورت های زبانی برساخته می شود و 
همه هّمت فلسفه و فيلسوفان درمان انسان مبتال شده به اسطوره های شکل يافته در 
بازی های زبانی است. گذار به فلسفه های زبانی، متافيزيک مدرن با مبانی پيش گفته 

را موضوع ترديد جدی قرار داد از جمله اين که: 
• روايت رياضی گونه از عالم، مانند هر روايت بديل ديگر بيش از آن که از چند و 

چون عالم حکايت کند، يک بازی زبانی تازه است. 
• بشر به جای آن که سوژه توانای ادراک ساختار عالم باشد، سوژه برآمده از يک 

بازی زبانی است که به سوژگی به نحو مدرن امکان حيات بخشيده است. 
• فرديت، خود محصول يک ساختار زبانی است.

• بازی های زبانی درک مکانيکی از حيات اجتماعی را متزلزل ساخت.
• آرمان های اجتماعی و سياسی، بيشتر به تخيالت سامان يافته در صور زبانی نسبت 

داده شد نه به واقعيت تاريخی.
در اين مقاله به گذار از متافيزيک از منظر فوکو خواهيم پرداخت. بررسی و تشريح 
اين گذار از منظر  ميشل فوکو از اين جهت حائز اهميت است که اين مقاله عمدتاً از 
منظر انديشه و تئوری سياسی به گذار از متافيزيک می انديشد. آنچه درگذار فوکويی 
از متافيزيک حائز اهميت است، توجه به اين نکته است که فوکو، ظهور نظم های 
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فاشيستی و توتاليتر را جلوه های بارز مدرنيته خام می داند و در عين حال معتقد است 
آنچه در اين نظام ها بارز است، در ساير صور نظم های دموکراتيک نيز به نحو پوشيده 

وجود دارد. 
از منظر فوکو، تفکر متافيزيکی برای انديشه سياسی و ليبرال دمکراسی مدرن، سه 
رهاورد اساسی داشته که به شدت به يکديگر مرتبط و وابسته اند: نخست باور به 
سوژه استعاليی، دوم باور به بنياد و حقيقت به منزله امری عينی و سوم انگاره ای 
انباشی و کميت پذير از قدرت. سه انگاره ای که می توان بر اساس آن لوياتان هابزی 
را موردنظر و تحليل قرار داد. فوکو برای گريز از لوياتان هابزی، سه انگاره مذکور 
را موضوع نقد و ارزيابی قرار می دهد: در اين بخش به نحو همدالنه با فوکو وارد 
بحث خواهيم شد. با فرض اين سخن که فوکو و آراء او می تواند به عمق و تثبيت 
نظم دمکراتيک کمک کند. بحث انتقادی نسبت به اين نحو روايت پسامتافيزيکی از 

دمکراسی را به بعد موکول می کنيم.
1-2. انحالل سوژة استعاليی 

از نظر فوکو، سوژه استعاليی سنگ بنای نظم های جاری دمکراتيک است. نقد 
ساختار سوژه استعاليی مدرن می تواند راهگشای تعميق دموکراسی قلمداد شود. 
ظهور رنسانس، رفورماسيون، انقالب صنعتی و امپراتوری های استعمارگر غربی، 
مفاهيم قدرت، سلطه و در يک کالم، مسائل مربوط به مفاهيم ابژکتيو را وارد فرهنگ 
واژگان فلسفة نو کرد. به تعبير ديگر فلسفة مدرن از بلندای آسمان به دامان طبيعت 
 )Bacon,2006: 29(بازگشت. تأکيد بيکن بر استيالی انسان بر طبيعت و کسب قدرت
استواری مقوالت  آدمی)Descartes,1985:194( و  از تن  آغاز حرکت دکارت 
پيشينی کانت بر محسوسات1 )کانت، 1362: 400-399( را در اين مسير بايد تفسير 
کرد. اين گونه مسير فلسفه دگرگون شد و اين بار فلسفه مدعی ساختن انسانی جديد 

شد؛ انسانی ايستاده در اعيان؛ 
گرچه فلسفة مدرن در واکنش به برکشيدگی سوژه از اعيان و ايجاد هويتی ماوراءی 
شکل گرفت، همان گونه که»بودريار« تأکيد می کند:”مدرنيته اکنون بيش از پيش به 
عنوان تعالی تجريدی همة قدرت ها شناخته می شود.”)بودريار، 1378: 23(. مدرنيسم 
که روزی مدعی انحالل سوژة استعاليی بود، اکنون خود را نه ايستاده »در« اعيان، 

1. بدين معنا که مقوالت پيشينی گرچه در اصل مستقل از تجربه است، در پرتو وتعامل تأثرات حسی و در مقابل فراورده های تجربی 
فعليت می يابد و معنا پيدا می کند

كو
فو
شل

همي
ديش

ران
کد

راتي
وك
دم
كر

تف
گاه

جاي
ی
رد
مو
ی
رس
بر
ل؛
كا
يزي
متاف

ت
پس
كر

تف
یو

راس
وك
دم



166

بلکه ايستاده »بر« اعيان می ديد و تنها توانسته بود که ماهيت ماورائی سوژه را منحل 
کند، ولی همچنان داعيه های توتاليترو به قول بودريار »تعالی تجريدی« از دامان وی 
زدوده نشده بود. تفکر پسامتافيزيکال و از جمله انديشة ميشل فوکو در اعتراض به 

چنين مسيری شکل گرفت.
 از نگاه فوکو سوژه نه آفريننده، بلکه آفريده است. بنابراين بايد از سوژه سازنده 
چشم پوشيد و به تحليلی دست يافت که بتواند ساخته شدن سوژه را در چارچوبی 
تاريخی توجيه کند.)فوکو، 1388: 373( وی چنين تحليلی را در چارچوب ديرينه 

شناسی دانش پی می گيريد. به نظر فوکو:
کار  قواعد  و  گونه ها  تشخيص  و  نهادن  انگشت  پی  در  دانش  »ديرينه شناسی 
بست های گفتمانی است که گاه به گونه ای فراگير بر آثار فردی سيطره دارند؛ به 
گونه ای که هيچ چيز از چتر سلطة آن بيرون نمی تواند برود. بنابراين اصرار بر نقش 
فاعل آفرينشگر و تأکيد بر آن به عنوان علت وجودی واصل وحدت بخش اثر، 
مسئله ای است که ديرينه شناسی دانش سر پذيرش آن را ندارد.«)فوکو،1388 :204(

بنابراين ايدة اتصال درونگی )عقل( انسان با درونگی عالم و در نتيجه تأسيس سوژه 
مستعلی به کناری زده می شود. بر اين اساس فوکو هويت مندی سوژه ها، فراسوی 
عوامل سياسی- اجتماعی را خطرناک می داند، زيرا منجر به پايه ريزی توتاليتاريسم 
می شود.)فوکو،1389 :320(. در اين نقطه وی از سوژه مندی روان شناختی که متکی 
بر خود آفريننده است خالصی يافته و بر سوژه مندی اجتماعی- سياسی که متکی 
بر سوژة جمعی آفريده شده است، اتکاء می کند. به همين جهت است که وی ميان 
گزاره های ابداعی و گزاره های تقليدگر تفاوت ماهوی قائل نمی شود)فوکو،ديرينه 
شناسی دانش،1388 :212( زيرا هر دو به نحوی مخلوق گزاره های از پيش موجودند.
در نگاه متافيزيکی چنانچه بيان شد ما با سوژه ای مفارق مواجهيم که دارای مرزبندی 
هويتی مشخص و متمايز از ديگر سوژه هاست. چنين سوژه ای ضمن درک حقيقت 
برين مبدع و مؤلف است و خداوندگاری است که خالقيت وجه مميزة آن است اما 
در نگاه پسامتافيزيکی فوکو، سوژة مفارق به سوژه  رابطی مبدل می شود که هويت 
خود را در رابطة با ديگران کسب می کند. در اين نگاه، ديگری هويتی اصيل می يابد 
و خود تنها در رابطة با ديگری معنا می يابد. بنابراين مفهوم »خود مستعلی متافيزيکی« 
به ناگاه فرو می ريزد و سوژة فربه مدرن به سوژه ای نحيف و بی ادعا مبدل می شود. 



167
از اين منظر است که فوکو بيان می دارد» انسانی که از او برای ما سخن می گويند و ما 
رابه آزادی اش فرا می خوانند، پيشاپيش درخودش معلول انقيادی به مراقبت عميقتر 

از خويش است« )فوکو، 42:1378(
مفهوم سوژة رابطی فوکو را با نگاه وی به مقولة تأويل بهتر می توان معنا کرد. 
به نظر وی هيچ امر مورد تأويلی نيست که قباًل تأويل گر نبوده باشد، چرا که اين 
رابطه ای است خشن و به همان اندازه روشنگر که در تأويل برقرار می شود. در واقع 
هيچ موضوعی به صورت منفصل مورد تأويل قرار نمی گيرد بلکه تأويل تنها می تواند 

تأويلی از پيش موجود را با خشونت تسخير کند.)فوکو، 10:1381(
محو درونگی )چه در مفهوم هستی و چه در مفهوم انسان( و به مرکز کشانيدن 
از تفکر  ثقل تفکر فلسفی فوکو است. جايی که تفکر وی را  نقطة  بيرونگی ها 
متافيزيکی متمايز می کند. از نگاه وی »نوشتار امروز از درون ماية بيان رهايی يافته و 
صرفاً به خود ارجاع می دهد؛ با اين وصف به شکل درونگی اش محدود نيست و با 
بيرونگی از تا بازشده اش اين همان است«)فوکو،68:1389( از اين منظر»در نوشتار نه 
آشکار ساختن يا ستايش از عمل نگارش مورد نظر است، نه زندانی کردن يک سوژه 
درون يک زبان، بلکه مسئله گشودِن فضايی است که در آن سوژة نويسا بی وقفه محو 

می شود.«)همان،69(
پارادايم علمی معاصر، ايدة فرد به منزلة مؤلف نهايی يک متن را رد می کند. بنابراين 
معانی متون در درون مجموعه ای ساختمند از معانی و آثار جمعی از منظری سياسی- 
اجتماعی قابل فهم است. بنابراين انتزاع معانی خاص از سوژه ای  منحصر، قابل دفاع 
نيست. متون و مؤلفان هر دو در بستری رابطی معنا می يابند و بيش از اين پرداختن به 
سوژه امری ناثواب است. البته اين موضوع به معنای انکار سوژه به طور کامل نيست؛ 
بلکه حرکت از سوژة فردی به سمت سوژة جمعی و همچنين معنای انتزاعی به سمت 

معنای انضمامی است. فوکو در اين رابطه چنين می گويد:
»مؤلف در دوران جديد نه مانند مؤلفانی جون هومر، ارسطو و... فراگفتمانی اند، 
بلکه در واقع بايد آنها را پايه گذاران گفتمان مندی ناميد. ويژگی اين مؤلف ها در اين 
است که فقط مؤلف آثار و کتاب های خود نيستند. آنان چيزی بيشتر توليد کرده اند؛ 

امکان و قاعدة شکل گيری متن ديگر ...«)فوکو،83:1389(
 فوکو به روندی اشاره  می کند که در تالش است سوژه ها را به ابژه هايی جهت 
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يا  و  قدرت«  عنوان»تکنولوژی  با  روند  اين  از  وی  کند.  تبديل  آنها  بر  استيالی 
»تکنولوژی های سياسی« ياد می کند. بر اين اساس جريان استيال در ابتدا فرد را هدف 
قرار داد و در چارچوب” کالبد- سياست” به منضبط ساختن افراد در چارچوب های 
از پيش معلوم پرداخت. اما در نيمه دوم قرن هجدهم خانواده ای ديگر از تکنولوژی 
قدرت شکل گرفت که به جای افراد، جمعيت را هدف قرار داده بود. به ديگر سخن 
اين تکنولوژی کشف کرد که قدرت صرفاً بر اتباع]سوژه ها[ اعمال نمی شود. آنچه 
قدرت بر آن اعمال می شود جمعيت است. زين پس جمعيت به عنوان ماشينی 
برای توليد ثروت و دارايی در نظر گرفته شد. در اين چارچوب است که ما شاهد 
ظهور مسائلی چون، مسکن، بهداشت، رفاه، مواليد و ... هستيم. تمامی اين امور هم 
نيازمند »تنظيم« است. بنابراين پس از انضباط در کالبد- سياست، تنظيم در” زيست- 
سياست” کار را تکميل کرد. بنابراين سوژه ها  و در يک کالم زندگی به ابژه ای برای 

قدرت تبديل شد و همچنان سوژه در مسير اضمحالل گام نهاد.)همان(
مجموعة عوامل فوق باعث صورتبندی سوژه ای نحيف شد که ديگر داعيه های 
استعالجويانه ندارد و خود را بر سرير معرفت و ايستاده بر اعيان نمی داند. ناگفته نماند 
که فوکو در صورتبندی چنين سوژه ای به شدت وامدار نيچه وهايدگر است. نيچه 
ضمن رد دنيای معقول)نيچه،122:1378( بر آن است که “ آدمی سراسر تن است و 
بس و روح و عقل واژه هايی است برای بخشی از اين تن”)نيچه،61:1377(. هايدگر 
هم بر نخوت عقل مدرن می تازد و هدف آن را متروک گذاشتن هستی، در جهت 
حفاظت از خودمختاری انديشه می داند. از نگاه وی هر منشأ اثری در هستی نهفته 
است و کار ويژة انديشه تنها به اين امر محدود می شود تا بگذارد به وسيلة هستی 
فراخوانده شود )هايدگر،92:1380-85( از اين پس در چارچوب تفکر پسامتافيزيکال 
ديگر خبری از سوژة مستعلی نيست و ثنويت سوژه/ابژه به درهم تنيدگی آنها مبدل 

می شود تا از اين رهگذر تعادل، عرصه هستی را فراگيرد نه تفاخر!!
انحالل سوژه مستعلی بستری مناسب جهت اضمحالل حکومت های توتاليتر فراهم 
می کند؛ حکومت هايی که عمدتاً متکی به ابرمردها هستند. از طرفی زمانی که هويت 
سوژه ها  از رهگذر تعامل آنها حاصل شود، مفهوم حکومت دموکراتيک معنا می يابد. 
در يک نظام دموکراتيک افراد به صورت مستمر در تعامل با يکديگرند. زندگی 
اجتماعی در چنين فضايی تنها در رابطه معنا می يابد. آنگاه که فرد در شرايطی برابر و 
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همسان با ديگران رای می دهد، از روند جاری انتقاد می کند، در اجتماعات اعتراضی و 
يا حمايتی شرکت می کند و... در حقيقت هويت خود را در ارتباط با ديگران تعريف 
می کند. اين در حالی است که در يک نظام توتاليتر هر فرد بدون ارتباط با ديگری 
تعريف می شود. زيرا ارتباط با ديگران می تواند خطراتی را برای نظام حاکم ايجاد 
کند و اين نکته ای است که در مباحث فوکو پيرامون سوژه رابطی به روشنی قابل 
فهم است و در نهايت اين که انحالل سوژه استعاليی کمک فراوانی به مفهوم برابری 
می کند که از ارکان دموکراسی است، زيرا برابری، صدر و ذيل را بر نمی تابد. بنابراين 

انحالل سوژه استعاليی در انديشه فوکو بسترساز نظامی  دموکراتيک است. 
 2-2. جوهرستيزی و صورتبندی گفتمانی حقيقت 

جوهرگرايی و مبناگروی يکی از شاخصه های بارز تفکر متافيزيکال و از ارکان 
اصلی شکل گيری نظام های توتاليتر است. به نحوی که اکثر نظام های تماميت خواه 
به نحوی برای خود بنيادهايی را ترسيم کرده و خود را به آنها متصل نموده اند، 
بنيادهايی چون نژاد، خون، امر قدسی، تاريخ و... که می توانند دستاويزهايی جهت 
با  اما فوکو در مقالة»نيچه، تبار شناسی، تاريخ« به شدت  تماميت خواهی باشند. 
هرگونه بنيادی می ستيزد و اين گونه بار ديگر مسير خود را از تفکر متافيزيکی و در 
نتيجه غير دموکراتيک متمايز می سازد. ذکر اين نکته ضروری است که تفکر وی در 
اين باره)چنانچه از نام مقاله پيداست( مرهون انديشة نيچه است. نيچه مبناگروی را 
نشانة انحطاط و تباهی می دانست. وی در مسير مبناگريزی خود، گاه با خدا ضديت 
با دولت درمی افتد)همان،78( گاهی  اراده قدرت، 118:1377( گاه  می ورزد)نيچه، 
به خرد می تازد)نيچه،61:1377( و گاهی اعتقاد به مسير تکاملی تاريخ را موجب 
انحطاط و فراموشی تاريخی را الزمة انسان بر ساختة خود می داند.)نيچه،31:1378( 
وی شاد زيستن را در جهان زيستن می داند، به گونه ای که به مانند جانوران خصيصة 
فراموشی تاريخی را با خود همراه داشته باشد)اسميث،176:1379( فوکو به سه دليل 
نيچه را مخالف خاستگاه و بنياد دانسته و آن را نقد می کند. ابتدا اين که جست و 
جوی خاستگاه، تالشی است برای اين که»جوهر دقيق چيزها، ناب ترين امکانشان، 
هويت به دقت محصور شده شان و شکل بی حرکت و مقدمشان بر هر آنچه بيرونی 
و غير ذاتی و پی آميز است، به دست آيد.«)فوکو، 376:1388( دوم اين که»خاستگاهِ 
رفيع، مصداقی متافيزيکی است که از نو در اين باور آشکار می شود که در آغاز همة 
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چيزها، آنچه گران بهاترين و اساسی ترين است، يافت می شود.« )همان( و سرانجام 
اين که »خاستگاه مکان حقيقت است« )همان(. اين در حالی است که »در پس 
حقيقت همواره تازه، خسيس و سنجيده، تکثير هزار سالة خطاها وجود دارد. ديگر 
باور نداشته باشيم که حقيقت وقتی حجابش برداشته می شود، حقيقت می ماند؛ ما آن 
قدر زيسته ايم که در اين مورد قانع شده باشيم«)همان،377(. فوکو تأکيد می کند که 
علوم انسانی جديد آشکار می سازد که به جای شناسايی خاستگاه، بايد در پی تبار 
شناسی باشيم. البته در تبار شناسی هم تعقيب خاستگاه وجود دارد، اما نه به معنای 
مألوف آن که همان کشف مبدأ و غايت امور است. هدف تبار شناسی از تعقيب 
خاستگاه ها اثبات اين امر است که»هيچ ماهيت و وحدت اصيلی برای کشف کردن 
وجود ندارد.«)ديويدسون، 66:1380( بنابراين در تبار شناسی آنچه که ثابت و راکد 
پنداشته شده بر هم زده، آنچه را که متحد دانسته شده پاره پاره کرده و ناهمگون بودن 

آنچه را که همگون در نظر گرفته شده، نشان می دهد.«)همان،68(
جستجوی خاستگاه، در واقع همان جستجوی حقيقت به منزله يک امر عينی و 
برون ذهنی است. در حالی که به باور فوکو حقايق در گفتمان ها شکل می گيرند. 
منظور از گفتمان ها سيستم های معانی است که فهم مردم از نقش خود در جامعه بر 
مبنای آنها شکل می گيرند. بنابراين گفتمان به روشی اطالق می گردد که طی آن ابژه 

معنا می يابد و تفسير می شود.)مارش و استوگر،195-196:195( 
معرفت شناسی کالسيک و مدرن قائل به يک سری معانی مرکزی است که نمادها 
و نشان ها تنها با تعيين موضع خود نسبت به اين معانی مرکزی هويت و معنا می يابند 
و از آنجا که اين معانی واجد نظم، وضوح، کليت و اطالق تام هستند، معانی شکل 
گرفته پيرامون آنها نيز صفت مطلق و کلی به خود می گيرند؛ ولی در نظرية گفتمان 
جهان زيست با معانی شناوری مواجه است که تنها با مفصل بندی در يک گفتمان 
خاص، معنای خاص می يابند و در ضمن همين معانی شناور، درگفتمان ديگر و مفصل 
بندی ديگری، می توانند معانی ديگری به خود بگيرند. در نظر فوکو روشنفکران اکنون 
بايد اذعان کنند که عصر روشنگری يک مقطع تاريخی قديمی و گفتمان فرهنگی 
خاص بود که اظهارات حقيقت گونه را در خود جمع کرده بود. اما اين ادعاهای 
حقيقت مدارانه در واقع محصوالت ارادة معطوف به قدرت بود که خود را در قالب 
يک گفتمان خاص بروز می داد.)ساراپ، 106:1382( حتی وی متون دوران مدرن 
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را نيز با چنين رويکردی تفسير می کند؛ رويکردی که در آن حقيقت محوری از متن 
مذکور رخت بر می بندد و چارچوب گفتمان است که به آن معنا می دهد. وی در اين 

رابطه چنين می گويد:
»کارکرد مؤلف با نظم حقوقی و نهادی ای مرتبط است که جهان سخن ها را احاطه 
می کند. اين کارکرد نه با نسبت دادن خود انگيختة سخن به آفريننده آن، بلکه با 

رشته ای از اعمال خاص و پيچيده تعريف می شود«)فوکو،204:1378( 
از نگاه فوکو»در فرهنگ و مقطع زمانی مشخصی تنها يک ساختار معرفتی وجود 
دارد که شرايط امکان شکل گيری دانش را ترسيم می کند«)فوکو،16:1381( و اين 
ساختار معرفتی با ساختار قدرت رابطة تعاملی دارد. »حقيقت بيرون از قدرت يا فاقد 
قدرت نيست ... حقيقت به يمن شکل های مختلف اجبار توليد می شود و تأثيرهای 
قاعده مند قدرت را حفظ می کند. هر جامعه ای سياست کلی خود را در مورد حقيقت 
دارد«)فوکو،393:1378( به همين دليل او تأکيد می کند که بايد از اين باور دست کشيد 
که قدرت ديوانه می کند و دست کشيدن از قدرت يکی از شرايط دانايی است، بلکه 
بايد پذيرفت که قدرت دانش را توليد می کند و البته از آن تأثير هم می پذيرد. پس در 
درون يک گفتمان خاص مناسبات قدرت در ساية ايجاد حوزه  ای از دانش همبسته 
شکل می گيرد و توليد دانش نيز مستلزم مناسبات قدرت است.)فوکو،40:1378( فوکو 
در اينجا به مجموعه ای از پيش فرض ها اشاره می کند که ادراک را به سطح دانش 
عينی ارتقاء می دهد. اين پيش فرض ها که وی نام صورت بندی های دانايی را بر آن 
می گذارد تاريخی بوده و طی زمان به طور ناگهانی تغيير می يابند. اين امور پيشينی 

تاريخی قابل تغيير، همان نظام گفتمانی است.)سايمونز،56:1390(
 تأکيد فوکو بر وجه تاريخی و همچنين قابل تغيير گفتمان ها نشان از تأکيد وی بر 
عدم وجود حقيقت مطلق دارد. از اين منظر فوکو از باور به درونگی حقيقت هستی 
تبری جسته و در عوض حقيقت هستی را با بيرونگی آن پيوند می دهد. بنابراين هدف 
برنامه پژوهشی فوکو دستيابی به حقيقت نيست بلکه »کشف اين مطلب است که 
بر چه اساس شناخت و نظريه ممکن شده، در چه فضايی از نظم دانش بنياد يافته، 
براساس چه مقوالت پيشينی تاريخی انديشه ها  پديد آمدند، علوم تأسيس شدند ... و 

عقالنيت ها شکل گرفتند«)دريفوس و رابينو،83:1373(
نکتة مهم در مفهوم گفتمان از نگاه فوکو، توجه همزمان به تمايزات و همسانی های 
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برابر  در  همواره  ما  که  می کند  تأکيد  نکته  اين  بر  وی  است.  گفتمان  يک  درون 
رويدادهايی هستيم که برخاسته از شيوه ها و سطوح متفاوتند و ترکيبات تاريخی 
متمايزی آنها در برگرفته اند، اما همزمان با گزاره های متجانس و همسانی مواجهيم که 
در درون يک گفتمان حضور دارند. بنابراين به اعتقاد فوکو باور به وجود يک گفتمان 
در يک زمان مشخص به معنای وجود يک سری اصول و بنيادهايی نيست که به 
صورت ضمنی يا روشن از حق انحصاری برخوردارند و ديگر گزاره ها جداگشته و 
مطرودند.)فوکو،214:1388( حتی به باور وی وحدت گزاره ای در درون يک گفتمان 
وحدتی همبسته و قابل مشاهده نيست بلکه»وحدتی است که در آن سوی آن نهفته 
است؛ در سامانه ای که بر شکل گيری آن عناصر کنترل دارد و اجازة آن شکل گيری را 

می دهد«)همان،112(.
عالوه بر گزاره های متجانس در درون يک گفتمان، فوکو از مفهوم گسست صورت 
بندی های دانايی و عدم ارتباط آن ها با يکديگر سخن می گويد. صورت بندی هايی 
که به طور کلی با پيش و پس خود متفاوت اند. به همين دليل فوکو اظهار می دارد 
که حقيقت در هر دوره تاريخی بر مبنای نظام قدرت آن دوره سامان می يابد و در 
نتيجه با تغيير مناسبت قدرت، صورت بندی های دانايی جديدی شکل می گيرد.

)خالقی،265:1385(
و  دانايی  بندی های  صورت  گسست  گفتمانی،  درون  تمايزات  بر  فوکو  تأکيد 
چگونگی شکل گيری معرفت در درون گفتمان ها در واقع نوعی بستر سازی جهت 
يک نظام دموکراتيک است. هنگامی که فوکو بر تمايزات دست می نهد و آنها را به 
مرکز می کشاند، در واقع شرايط الزم را جهت دفاع از اقليت ها در درون يک جامعه 
فراهم می کند؛ اقليت  هايی که معموال واپس زده بوده اند و حتی نظام های دموکراتيک 
هم توانايی ايجاد شرايط برابر برای آنها را نداشته اند. بنابراين تأکيد بر وجوه متمايز 
درون يک گفتمان به واقع تالش در جهت تحقق يکی از شعارهای اصلی دموکراسی 

است. 
نکته ديگر اين که تأکيد بر شکل گيری حقيقت در درون نظام گفتمانی، به نوعی 
باعث خودآگاهی سوژه خواهد شد. از طرفی حدوث و بقای يک نظام دموکراتيک به 
وجود سوژه های آزاد و در عين حال آگاه بستگی دارد. اصوالً  آزادی با امکان گزينش 
بين چندين امکان، پيوندی نزديک دارد و آگاهی نيز شرط الزم گزينش ممکنات 
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است . بنابراين آگاهی و آزادی دو مفهوم مکمل يکديگرند. اما در مورد فوکو نکته 
اينجاست که در نگاه اول مفهوم گفتمان با آزادی انتخاب منافات دارد زيرا حقايق در 
پيوستگی خود با قدرت و در درون يک گفتمان شکل می گيرند و در نهايت منجر 
به يک نظام معرفتی واحد می شوند که سوژه ها را منتقد خود می سازند. اما چنانچه 
دلوز نيز تأکيد می کند تحليل آثار فوکو تنها با توجه به دو عامل قدرت/دانش کاری 
خطاست. بنابراين تحقيق پيش رو به داليل زير بر آن است که مفهوم گفتمان با آزادی 
سوژه منافاتی ندارد و در ضمن موجب آگاهی آن ها  و در نهايت بستر سازی جهت 

يک نظام دموکراتيک می شود.
1-2-2. دانش، قدرت و سوژه استعال نيافته 

فوکو در مفهوم گفتمان همواره از دو عامل صحبت به ميان می آورد که در رابطة 
تعاملی با يکديگرند و ضمناً سازندة حقيقت نيز هستند. اين دو عامل يکی قدرت و 
ديگری دانش است که منجر به توليد حقيقت می شوند، به همين جهت وی تأکيد 
می کند که »در بازی حقيقت آن چيزی که بازی بر سر آن است، ميل به قدرت است« 
)فوکو،1378: 22( اما سؤالی که در اينجا مطرح می شود اين است که اگر رابطة 
قدرت/ دانش سازنده حقيقت است و سوژه در اين ميان بی تأثير است، انتقادات 

فوکو به عنوان سوژه ای آزاد چه جايگاهی دارد. جواب اين پرسش را دلوز می دهد.
دلوز بر اين نکته تأکيد می کند که ما در آثار فوکو با سه بعد مواجهيم »روابط شکل 
گرفته و صوری شده روی چينه ها )دانش( مناسبات نيروها در سطح نمودار )قدرت( 
و نسبت با خارج )انديشه(« )دلوز، 1389 : 144(. اين رابطه به واقع »درونی سازی 
امر خارج« است. )همان، 146( بنابراين دانش، بخش نهادينه شدة انديشه است. به 
بيان ديگر دانش، درونه سازی امر بيرونه است. اما اين درونه سازی، امری بی پايان و 
نامتناهی نيست. در اينجا رابطة عموم و خصوص مطلق جاری است . به اين معنا که 
هر دانشی بخش نهادی شدة انديشه است. اما برخی انديشه ها نهادينه شده  و برخی 
نشده اند. از اين منظر وجه درونه سازی شدة امر بيرونه )دانش( واجد موجبيت است 
اما خود امر بيرونه )انديشه( در فضايی از امکان ها و فرا سوی موجبيت ها زيست 
می کند. آثار فوکو به ويژه در مواردی چون مراقبت و تنبيه، در مقام انديشه به نقد 
رابطة قدرت/ دانش و به قول خود فوکو چگونگی ابژه سازی سوژه ها می پردازد. 
)نش،1378: 40( اين آثار به لحظه های خاصی از تاريخ تأکيد می کند که رابطه ای 
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شکل می گيرد اما به مرور به امری بديهی و حقيقی تبديل می شود. فوکو در اين زمينه 
چنين می گويد :

»نقش من اين است که نشان دهم آدم ها به مراتب بيشتر از آن که فکر می کنند 
آزادند، اين که برخی در درون مايه هايی که درست و بديهی قلمداد می کنند، در 
لحظه ای خاص از تاريخ ساخته شده اند و اين که می توان بداهت فرضی را به نقد 

کشيد و ويران کرد.« )فوکو، 1389: 335(
بنابراين از منظر فوکو، »ما می توانيم به آزادی از نظام نظارتی برسيم که به صورت 
گسترده از طريق نقاب ها، لفافه ها و نمودهای کاذب در ما عمل می کند... ما می توانيم 
با نقاب افکنی از چهرة اين هويت و طرز برقراری آن تا حدودی به عزل آن نظام 
مساعدت کرده و به اين ترتيب ديگر در نظارت و شکل گيری خويش در قالب آن 
شراکتی نداشته باشيم« )تيلور،1380: 144( از اين منظر تحليل فوکو منجر به خود 

آگاهی سوژه و در نهايت امکان عمل سياسی در يک نظام دموکراتيک می شود.
2-2-2. فروريزی فرا روايت ها: 

يکی از سوء تعبيرها پيرامون موضوع گفتمان، حالت تصلب و انجماد آن است. اين 
مسئله باعث برداشتی غيردموکراتيک از گفتمان شده و در نهايت مفهوم گفتمان را با 
توتاليتاريسم برابر کرده است. از طرفی مطالعات فوکو در قالب اين مفهوم انجام گرفته 
است. نتيجه ای که از اين مبحث حاصل می شود، تمايالت  توتاليتريستی فوکوست. 
اما اين مسئله کاماًل با افکار و آثار وی مغايرت دارد. به باور فوکو گفتمان ها آنگاه که 
به عنوان يک فراروايت ظهور می کنند، کماکان پويا و يا حتی متزلزلند، به گونه ای که 

رويدادها می توانند ماهيت گفتمان ها را دگرگون سازند:
»ديرينه شناسی، چشم بر پويايی گفتمان که سبب حرکت و جنبيدن يک گفتمان 
هم آهنگ با رويدادهاست نمی بندد و حتی می کوشد آن سطحی را به ما بنماياند که 
اين پويايی در آن جريان دارد، سطحی که می توان آن را سطح پويش رويدادها ناميد.« 

)فوکو، 1388: 243(
اين ماهيت زمانمند گفتمان ها، باعث کرانمندی آن ها از يک سو و تضعيف 
موجبيت آن ها از سوی ديگر می شود. بنابراين درگفتمان ما با منظومه هايی از 
آمادة  و  دارند  در خود  را  تازه  معانی  با  همبستگی  قابليت  که  مواجهيم  معانی 
پيوستن به گفتمان های رقيبی اند که با شرايط سيال زمانه عجين ترند. البته زمانی 
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که گفتمانی معانی مورد نظر خود را به استخدام گرفته و گفتمان قوی ديگر نيز 
وجود نداشته باشد، يک حالت انسداد در گفتمان حاکم ايجاد می شود، اما اين 
حالت کاماًل موقتی است و امکان نزول آن توسط گفتمانی رقيب وجود دارد. 
در همين رابطه فوکو، کار ديرينه شناسی را ذکر تسلط و پی آيندگی تاريخی 
رويدادها بيان می کند و بالفاصله تأکيد می کند که ديرينه شناس اين کار را بدان 
 ، متفاوت  موجبيت های  مرزهای  در  را  ربط  نقطة  »دو  که  می دهد  انجام  سبب 
يعنی آنجا که موجبيت هايی زاده می شوند و موجبيت هايی می ميرند، مشخص 
کند« )همان،241( در اين نقطه زمان به عنوان »حد بيرونی علوم انسانی« ظهور 

انديشه های نو را به ما می نماياند. )فوکو،1381: 26(
3-2-2.  گسترش امکان های مقاومت 

مولفة ديگری که در رابطة با سياليت گفتمان می توان به آن اشاره کرد، حضور 
قدرت به عنوان عنصری مّولد و متکثّر در آن است و اين نکته ای است که دايره 

مقاومت را در منظر فوکو گسترش می  بخشد. به باور فوکو : 
»مناسبات قدرت نقطه های بی شمار رويارويی و کانون های بی ثباتی را که هر يک 
خطرهای خود را دارد، تبيين می کنند، خطرهای درگيری، مبارزه و واژگونی دست 
کم موقتی مناسبات نيروها؛ پس واژگونی اين خرده قدرت ها از قانون همه يا هيچ 
پيروی نمی کند؛ اين واژگونی يکبار برای هميشه با کنترل و نظارت نوين دستگاه ها 
يا با عملکردی نوين يا با تخريب نهادها به دست نمی آيد .« )فوکو، مراقبت و تنبيه، 

)39 ، 1378
از اين منظر هيچ گفتمان مسلطی نمی تواند داعيه ازلی و ابدی داشته باشد. تحليل 
فوکو در اين بخش ظرفيت واکنشی خرده قدرت های مقاومت کننده را افزايش داده و 
اعمال را در حوزه ای از امکان ها قرار می دهد که در اين حوزه، رفتار سوژه های آزاد 
قرار دارد. در واقع اعمال قدرت مجموعه ای از کنش ها بر کنش های ممکن است. 
به همين دليل است که فوکو تأکيد می کند: »هر جايی که از قطعيت ها تعين ها اشباع 

باشد، رابطة قدرت وجود ندارد ...« )فوکو،1398: 427(
نگاه فوکو به قدرت بار ديگر امکان فروريزی فراروايت های گفتمانی را تقويت 
کرده و از اين منظر موانع پيش روی توسعة دموکراسی را برطرف می کند. آنجايی که 

آزادی آگاهانة سوژه ها  تقويت شود، امکان بسط دموکراسی افزايش می يابد.
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3-2. مفهوم قدرت در سياست پسا متافيزيکال
يکی از تمايزات اصلی تفکر فوکو با متفکران پيش از خود نوع نگاه وی به مقولة 
قدرت است. فوکو برای قدرت ويژگی هايی را بر می شمرد که نقطة مقابل برداشت 
سنتی از اين مفهوم است. برداشت سنتی از مفهوم قدرت با مفاهيمی چون تمرکز، منع، 
قانون، استيال و ... عجين بود که در مجموع قدرت را به عنصری منفی بدل کرده بود، 
اما فوکو، ارتباط مفهوم قدرت را با مفاهيم فوق به طور کلی رد کرده و برای قدرت 

ويژگی های ذيل را بر می شمرد:
1-3-2. ماهيت سياسی قدرت:

فوکو در تحليل خود از مفهوم قدرت، بر ماهيت سياسی آن در مقابل ماهيت 
حقوقی تأکيد می کند. به باور وی نزد متفکران کالسيک قدرت اساساً با ممنوعيت 
همزاد است. به معنای ديگر قدرت مرز ميان امر مجاز و امر ممنوع را مشخص 
می کند. چنين برداشتی از قدرت کاماًل حقوقی و منفی است. علت چنين برداشتی هم 
ريشه در منازعات سلطنتی و فئودالی دارد؛ جايی که قدرت های سلطنتی از حقوق به 
عنوان ابزاری عليه نهادها، آداب و رسوم، مقررات وشکل های رابطه ی جامعة فئودالی 
بهره می برند. از اين طريق قدرت سلطنتی و قدرت دولت اساساً در حقوق بازنمايی 
شد)فوکو،181:1389-180( زين پس قدرت با تن پوش به ظاهر آراستة حقوق به 
کنترل افراد می پردازد، گاهی با سيستم تعذيب، گاه تنبيه، گاهی انضباط و گاهی هم 
تنظيم؛)ر.ک. فوکو، مراقبت و تنبيه،1378( به هر حال قدرت ماهيتی حقوقی می يابد 
که با منع و مراقبت همراه است. اما به واقع اين يک وضعيت ثانويه برای قدرت 
است. در اساس قدرت در تمامی ارکان زندگی ساری و جاری است و ماهيت سياسی 

قدرت، ويژگی ديگری را به همراه خود می آورد که همان مّولد بودن آن است.
2-3-2. ماهيت مولد قدرت

به خالف ديدگاه حقوقی که قدرت را ماهيتاً مانع می دانست، از نگاه فوکو ماهيت 
قدرت، مّولد است، به عبارت ديگر»کارکرد اصلی قدرت ... منع کردن و مانع شدن 
نيست؛ کارکرد اوليه و اساسی قدرت دراين است که مّولد يک کارايی و قابليت 
از نظر  مّولد يک محصول«)فوکو،185:1389-182(عمومی ترين مفهومی که  باشد، 
فوکو، قدرت به واسطة آن مّولد می شود، دانش است. دانش شيوه های درک متفاوت 
از جهان را مهيا می سازد که به وسيلة کردارهای قدرت مورد حمايت قرار می گيرد. 
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حقيقت، يک رابطة دوری با نظام معانی قدرت دارد، به طوری که نظام های قدرت، 
حقيقت را ايجاد و تقويت می کنند و حقيقت نيز تأثيرات قدرت را القاء و گسترش 
می دهد)نش،40-1387:39(. قدرت از منظر ديگری نيز مّولد است. تحليل فوکو 
از چنگ اندازی قدرت بر بدن و جمعيت در سايه ويژگی مّولد اين دو قابل درک 
است. به باور وی»محاصرة سياسی بدن مطابق مناسباتی پيچيده و دوجانبه با استفادة 
اقتصادی از بدن پيوند دارد”. تا حدودی بدن به واسطة نيروی مولد است که به 
محاصرة قدرت و استيال در می آيد.«)فوکو، 39:1378( در اينجا قدرت در ابتدا با 
کنترل و سپس با توسعه خدمات رفاهی نيروی توليدگر بدن و جمعيت را تسهيل 

کرده و به خدمت می گيرد و اينچنين قدرت و توليد با يکديگر عجينند.
3-3-2.  ماهيت متکثر قدرت

طبق برداشت سنتی، قدرت به تمرکز ختم می شود. به اين معنی که قدرت در دست 
عده ای خاص انباشته شده و ديگران فاقد آنند، اما به زعم فوکو:

»يک قدرت وجود ندارد، بلکه چندين قدرت وجود دارد. جامعه بدنی يکپارچه 
نيست که در آن يک قدرت اعمال شود، بلکه در واقع کنار هم قرار گرفتن، پيوند، 
هماهنگی و نيز پايگان بندی قدرت های متفاوت است که با اين حال خاص بودگی 

شان را حفظ می کنند. ... پس مناطق قدرت وجود دارد.«)فوکو،182-185:1389( 
بنابراين »قدرت نه به منزلة امتيازی است که می توان از آن برخوردار شد، بلکه به 
منزلة شبکه ای از مناسبات همواره در حال گسترش و فعاليت است که مستلزم آن 
است که نيروی دائمی الگوی اين قدرت دانسته شود.«)فوکو،39:1378( اين مناسبات 
در حال گسترش، خرده مناطق قدرت را ايجاد می کنند که باعث عدم تمرکز و 

گسترش نقاط مقاومت در سطح اجتماع می شود.
4-3-2. همزيستی قدرت و آزادی

منازعه دو مقولة قدرت و آزادی چالشی پايان ناپذير را در فلسفة سياسی از زمان 
پيدايش تا هم اکنون دربرداشته است. منازعه ای که بر پيش فرض همه يا هيچ استوار 
بوده است. به اين معنا که در صورت وجود قدرت، آزادی بی معنا می شود و زمانی 
که آزادی پا به عرصة وجود می گذارد، قدرت عرصه را رها می کند. اما فوکو تحليلی 

متفاوت از اين دو به دست می دهد. به باور وی:
»اعمال قدرت در حوزه ای از امکان ها عمل می کند که در اين حوزه، رفتار سوژه های 
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کنش گر قرار دارد. اعمال قدرت مجموعه ای از کنش ها برکنش های ممکن است 
... بنابراين اگر اعمال قدرت را شيوه ای از کنش برکنش های ديگران تعريف کنيم ... 
آنگاه عنصری مهم يعنی آزادی را وارد کرده ايم. قدرت تنها بر سوژه های آزاد و از آن 

حيث که آزادانه اعمال می شود.«)فوکو،427:1389(
تحليل کاماًل متفاوت فوکو از قدرت گام ديگری در جهت خروج از تفکر متافيزيکی 
و در نهايت استقرار نظام دموکراتيک مطلوب بوده است. آنگاه که متفکران متافيزيکال 
با تأکيد بر جوهر و بنياد هستی)در قالب مفاهيمی چون واجب الوجود، تاريخ، عقل 
و...( در پی تمرکز قدرت در دست عقل متصل با حقيقت برين هستی برآيند، تأکيد 
بر قدرت مّولد، متکثر و در بردارندة آزادی می تواند بنيادهای پيشين را فرو ريزد و 
امر سياسی را به شيوه ای ديگر بنيان نهد. شيوه ای فراسوی تفکر متافيزيکی و تماميت 
خواه؛ عنصر اساسی در نظام های غيردموکراتيک استفاده نامطلوب از قدرت بوده 
است. در يک نظام سياسی توتاليترکارويژه قدرت تنها درمنع تابعين از انجام امور و 
استفاده از قدرت در جهت استيالی بر زيردستان است. به عالوه در چنين نظام هايی 
قدرت نقطه مقابل آزادی است، بدين معنا که جايی که قدرت حاضر است، آزادی 
جايگاهی ندارد. در چنين شرايطی نگاه متمايز فوکو به مقوله قدرت، کمک فراوانی 

به رشد انديشه های
نسبت انديشه فوکو با نظم دمکراتيک

ليبرال  اگرجه  غربی،  انديشه  متافيزيکی  مبانی  بر  فوکو  نقد  که  کرديم  مالحظه 
دمکراسی را بی بنياد می کند، اما در عين حال خود آبستن توليد نظريه ای تازه در 
باب دموکراسی است. اما اين روايت نوبنياد کدام است؟ در اين بخش تالش داريم با 

عرضه تعاريفی از دموکراسی به بررسی مجدد انديشه ميشل فوکو بپردازيم. 
نسبت ميان انديشه فلسفی و سياسی فوکو با دموکراسی، پيش از تعريف آنچه 
دموکراسی می خوانيم ناممکن است. هر نويسنده ای در بررسی مدل های دموکراسی)هر 
چند در محدودة قرن بيستم( با مشکالت بنيادين روبه رو خواهد شد، زيرا همانگونه 
که »سی. بی. مکفرسون« بيان می کند: »دموکراسی مفهومی است آشفته«)مکفرسون، 
19:1379( اما به هر تقدير استقرار دموکراسی با مبانی مختلف موجب بروز مدل های 
گوناگونی از آن شده است که احصاء آن ها کمک فراوانی در جهت بررسی الگوی 
فوکويی دموکراسی خواهد کرد. ابتدا روايت های متعارف از دموکراسی که عمومًا 
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در همان سپهر متافيزيکی برساخته شده اند را بررسی خواهيم کرد. آنگاه پس از 
بررسی روايت های پست متافيزيکی از دموکراسی، نشان خواهيم داد که در منظومه 

روايت های پست متافيزيکی از نظم دموکراتيک فوکو جايگاهی درخور دارد. 
اول: فوکو و دمکراسی های متکی بر مبادی متافيزيکی

در اين بخش مدل های دموکراسی که مسبوق به مبادی متافيزيکال به شمار می روند 
مورد توجه قرار می گيرند. مدل های مذکور چنانکه نشان خواهيم داد يا به سنت 
متافيزيکی قديم يا به سنت متافيزيک مدرن وابسته  اند. پرسش اساسی ما عبارت از آن 

است که فاصله روايت فوکويی از اين مدل ها به يک اندازه دور است؟
کالسيک،  دموکراسی  می کند:  اشاره  دموکراتيک  الگوی  چهار  به  مکفرسون 
دموکراسی حمايتی، دموکراسی تکاملی و دموکراسی تعادلی نخبه گرا. به اختصار 
به تعاريف عرضه شده از اين مدل ها توجه می کنيم: در دموکراسی کالسيک، فرض 
براين است که مردم نه به حکم ترس و اجبار، بلکه از روی رضايت و در جهت 
تأمين يک خير برين از حکومت پيروی می کنند و سازوکارهايی برای تضمين اين 
رضايت وجود دارد.) بشيريه،1380(. مدل کالسيک که بيشتر معرف جمهوری است 
تا دموکراسی به معنای مدرن آن، برسازنده يک هويت جمعی است که علی االصول 
از تشّخص فردی فراتر می رود. همين هويت جمع بنياد يونانی است که بعدها در 
روايت فيلسوفان منتقد دموکراسی، به منزله کل نامشروط و ناوابسته به موقعيت های 
فردی صورت بندی شد. فهم فوکويی از قدرت، چنين صورت بندی از رضايت 
جمعی را ناممکن تلقی می کند. در واقع اين مدل از دموکراسی به نحو پوشيده بر 
انگاره وجود يک حقيقت استعاليی استوار است که نه در عرصه خصوصی بلکه 
در عرصه عمومی و عرصه سياست ظهور و بروز دارد. چنين روايتی بر بنيادهای 

متافيزيکی سنتی از حقيقت استوار است.. 
ليبرال دموکراسی با به ميدان آورن دموکراسی حمايتی، روايت مدرن از دموکراسی 
را صورت بندی کرد. فرض بنيادين آن به جای رضايت جمعی در تبعيت از حکومت 
و قانون، حراست از موقعيت و آزادی فردی است. دموکراسی حمايتی يا ليبرال اصوالً 
بر فردگرايی، اصالت عقل و آزادی استوار بود. در اين روايت ترس از قوای حکومتی 

سرمنشأ شکل گيری دموکراسی حمايتی بوده است. ) انصاری، 1384: 58( 
فاصله گيری فوکو از اين روايت را در ضمن مقاله بررسی خواهيم کرد. اوالً اين 
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روايت به نحو پوشيده بر همان متافيزيک جهان رياضی وار متکی است و از آن سپهر 
متافيزيکی مفاهيمی مانند فرديت و تمايز حريم خصوصی از حريم عمومی را نتيجه 
می گيرد. به عالوه فهم اين روايت از قدرت، با فهم فوکويی در تقابل است. قدرت 
از منظر فيلسوفان ليبرال، کميت پذير، انباشتی و قابل تملک به شمار می آورد. همين 
فهم است که ساختار دموکراسی حمايتی را به قول هلد دستخوش يک ناسازه درونی 
کرده است. از طرفی بر ايجاد دولتی برکنار از مداخله بيش از حد تأکيد می کند و از 
طرف ديگر برپايی حکومتی نيرومند برای اعمال قانون و نظم تأکيد می کند.) هلد، 
1384: 369( نتيجة اصل دوم )حکومت نيرومند( تحديد اصل اول)دولت بيطرف( 
خواهد بود. فوکو راه برون رفت از اين ناسازه را بازسازی فهم از مقوله قدرت به 

شمار می آورد. 
اگر دموکراسی حمايتی صرفاً بر آزادی های منفی تکيه دارد، دموکراسی تکاملی به 
وجه مثبت آزادی متکی است. بنابراين دموکراسی تکاملی با برداشتی از آزادی مثبت 
همراه شد که جنبه های اخالقی زندگی سياسی و اجتماعی را در بر می گرفت. به 
باور» جان استوارت ميل« وظيفة حکومت تنها تأمين و پاسداری از مالکيت خصوصی 
نيست، بلکه در اين ميان بايد نقش اساسی در پرورش شهروندان آگاه و متعهد ايفا 
کند.)انصاری، 1384: 6( دموکراسی تکاملی کارکرد حمايتی محض مدل پيشين را 
ناديده گرفت و ديدگاه های جيمز ميل و » جرمی بنتام« در زمينة مهم جلوه دادن حق 
رأی را رد کرد. از نگاه جان استوارت ميل، تأمين امکانات ارتقاء اخالقی بشريت، 
همواره مهمتر از کار ويژه های حمايتی است. بنابراين وی بر صرف عمل رأی دادن 
تأکيد نداشت، بلکه تأکيدش بر وجهی بود که دموکراسی می توانست در پيشرفت 
انسانی داشته باشد. برمبنای اين مدل» جامعة خوب جامعه ای است که هر کس را 
به عنوان اعمال کننده، پرورش دهنده و برخوردار از حق به کارگيری و توسعه توان 

مندی های خود مجاز شمارد و تشويق کند.«) مکفرسون، 1376: 85-86(
بديهی است که اين مدل از دموکراسی نيز با مدل پست متافيزيکال فوکويی سازگار 
نيست. مهمترين ناسازه اين روايت با مدل فوکويی، تمايزگذاری ميان هنجارهای 
اخالقی و فضائل جمعی با حوزه و قلمرو قدرت است. در باور استوارت ميل، 
قدرت در خدمت اخالق قرار می گيرد. امری که در فهم متافيزيکی سنتی جايگاهی 
رفيع دارد. در هم تافتگی مقوله قدرت با دانش و هنجار محور مهمی است که اصوالً 
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دموکراسی فضيلت مدار استوارت ميلی را از دستور کار خارج می کند. 

در مدل تعادلی- نخبه گرا، مشارکت دموکراتيک و فردی و يا تکامل دسته جمعی 
در دموکراسی های موجود جايی ندارد و به جای آن تمامی عرصه ها در معرض تهديد 
مداوم و تخريب نيروهای اجتماعی قدرتمند فرض می شوند.) هلد، 1384: 222( 
اين مدل يکی از مفروضات اساسی دموکراسی های پيشين را که همان عقالنيت 
سوژة دموکراتيک است، زير سؤال می برد. بر اين اساس رأی دهندگان آن گونه که 
دموکراسی ها ادعا می کنند، شهروندانی عقاليی نيستند و مؤلفه های ديگری چون 
قدرت، منافع و ... در امر تصميم گيری دخيل است.)اسپرينگنز، 1377: 181( واقع 
نگری در امر سياست، مهمترين وجه مدل تعادلی- نخبه گراست. براين اساس نظريه 
پرداز سياسی تمايل ندارد تا از مالحظات مربوط به مطلوبترين شکل سازمان سياسی، 
به تعيين خصوصيات سازمان های سياسی موجود برسد، بلکه استداللی معکوس 
را دنبال می کند به اين معنا که از گزارش های توصيفی-تبيينی پديده های واقعی، 
به ارزيابی امکان پذيری شقوق سياسی گوناگون نايل می آيد.)هلد، 1384: 222( به 
عنوان نمونه »رابرت ميشلز« بر مبنای مسير استداللی فوق مدعی شد که رشد طبقة 
برگزيدة حاکم در جوامع اجتناب ناپذير است. وی نام اين قاعدة خود را » قانون 
آهنين اليگارشی« نهاد.)اسپريگنز، 1377: 181(. در مجموع پيش فرض های مدل 

دموکراسی تعادلی- نخبه گرا را در موارد ذيل می توان احصاء کرد:
• دموکراسی تنها سازوکاری است برای انتخاب و اختيار دادن حکومت و در اين 

مسير اهداف اخالقی و يا شيوة سامان دموکراتيک زندگی، معنايی ندارد.
• سازوکارهای سياسی متشکل است از رقابتی ميان دو دسته و يا بيش از دو دسته 

از سياستمداران) حکومت نخبگان(؛
• روند دموکراتيک همواره، تعادلی را ميان تقاضا و عرضة کاالهای سياسی حفظ 

می کند.)مکفرسون، 1376: 126(
چنانچه مالحظه می شود مدلی تعادلی- نخبه گرا تنها به روند جاری سياسی خارج 
از مالحظات هنجاری و يا حتی انتقادی می پردازد. البته مطالعات اين دسته از نظريه 
پردازان دست مايه های خوبی را جهت مطالعات انتقادی در اختيار نويسندگانی چون» 
اما اين مدل در ماهيت اصلی خود، نه  سی. رايت ميلز« نهاد )ر.ک. ميلز،1383( 

هنجاری و نه انتقادی است. 
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به نظر می رسد که اين مدل از فهم نظم دموکراتيک، نسبت به سه مدل که پيشترگفته 
شد کمتر سنگين بار از مبادی متافيزيکال است. به طوری که می توان از آن در مدل های 
دموکراتيک پست متافيزيکی نيز ياد کرد. به باور فوکو، دموکراسی های غربی به تدريج 
در فرايند تّطور خود از حاکميت به الگوهای مديريت به اين مدل های فهم دموکراسی 
نزديک شدند. ميشل فوکو در اواخر عمر و در درس گفتارهای کلژودوفرانس و زير 
مفهوم زيست سياست، به اين الگوهای مديريت سياسی می پردازد. اگر فاصله گزينی 
فوکو از مدل های سه گانه پيشين بر اساس مبادی فلسفی است، اين چهارمين را به 
منزله آنچه در غرب فی الواقع رخ نموده موضوع تحليل انتقادی قرار می دهد و بر 
اين باور است که اين مدل از برقراری نظم دموکراتيک، در واقع اعمال قدرت در 

عميق ترين زوايای زيست شناختی حيات اجتماعی و فردی است. 
دوم: فوکو و دموکراسی های متکی بر مبادی پست متافيزيکی

فيلسوفان منتقد متافيزيک مدرن، خود مدافع روايت های ديگری از نظم دموکراتيک 
بوده اند. در اين ميان به دو سنخ از دموکراسی های پست متافيزيکی می توان اشاره 
کرد: دموکراسی مشورتی يا گفت وگويی که هابرماس مدافع آن است و دموکراسی 
مجادله ای که الکالو و شنتال موفه از آن سخن می گويند. از مبادی فوکو، قرابت با 

کداميک از اين دو مدل بيشتر انتظار می رود؟  
دموکراسی گفت وگويی فهمی غير متافيزيکال از نظم سياسی است. هابرماس 
خود با طرح چرخش زبانی در حوزه علوم انسانی از بنيادگذاران گذر از انديشه 
متافيزيکی است. هابرماس نيز همانند فوکو، دست کم در گذر از سوژه استعاليی 
و شالوده شکنی ايده حقيقت مدرن با فوکو اگرچه از نقطه نظری متفاوت همراه 
است. هابرماس برای گذر از سوژه بنيادی فلسفه مدرن و ايده حقيقت ناشی از آن، 
مبدع ايده عقالنيت ارتباطی است که به نحوی تازه، از بنيادهای متافيزيکی مدرن 
گذر می کند و حقيقت را در عرصه ارتباطی و گفتگويی بنا می کند. به همين سياق، 
هابرماس در انديشه سياسی نيز مبدع دموکراسی گفت وگويی است. هابرماس در 
طراحی مدل دموکراسی گفتگويی بر آن است تا ضمن طرح مفاهيمی چون» حوزة 
عمومی«)1( نظم دموکراتيک را حاصل اجماع هنجاری ناشی از گفت وگوی جمعی 
بداند.)انصاری،1384: 201( هابر ماس ضمن باز تعريف فلسفة وجودی دولت، ارکان 

مدل پيشنهادی خود را تبيين می کند. به باور وی:
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“ ماهيت وجودی دولت در حفظ حقوق فردی برابر قرار ندارد، بلکه ماهيت 
اراده و عقيده است که در آن  فرايند دربرگيرنده شکل گيری  وجودی آن حفظ 
شهروندان آزاد و برابر به فهمی می رسند که بر مبنای آن اهداف و هنجارها به نفع همة 

)Habermas,1996:7( ”.افراد برابر است
به همين جهت وی دموکراسی را : “اجتماع شهروندان خود آيين و برابر” می داند.

)هابرماس، 1382: 96( از نگاه  هابرماس قدرت محصولی ارتباطی است و بنابراين 
ابزاری نيست که تنها زمامداران آن را در اختيار داشته باشند. موقعی که مردم گرد هم 
جمع می شوند و به گفتگو می پردازند، محصولی زاده می شود که می توان نام آن را 
قدرت نهاد و تمامی تصميمات الزام آور از آن سرچشمه می گيرند.) انصاری، 1384: 

)200-202
بر  مبتنی  دموکراسی،  پيشنهادی  مدل  هابرماس جهت صورتبندی  فرض  پيش 
گفت وگو است. به باور وی » يک قانون زمانی می تواند مّدعی مشروعيت باشد که 
تمام کسانی که از آن تأثير خواهند پذيرفت، ضمن مشارکت در يک گفتگوی عقالنی، 

با آن موافقت کرده باشند.«) هابرماس، 1382: 169(
و  احزاب  رقابت  يا  و  اساس دموکراسی صرف يک سيستم رأی گيری  براين 
گروه ها و نهايتاً جابجايی قدرت نيست بلکه پروسه ای است که طی آن تصميمات 
الزام آور از دل گفت وگوهای متداول در حوزة عمومی استخراج می شود. بنابراين 
دموکراسی مدلی پويا و مولد است و زايش دائمی آن مانع از شکل گيری توتاليتريسم 
می شود و ضمناً ماهيت مّولد آن باعث توسعه توانمندی و پرورش دهندة استعدادهای 
آدمی است. بر اساس مطالب فوق دموکراسی گفت وگويی را می توان مدلی هنجاری- 
تجويزی اما نه چندان انتقادی دانست. پيش فرض های خوش بينانه اين مدل نسبت 
به قدرت و تأکيد فراوان آن بر وجوه عقالنی سوژه دموکرات از يک طرف و ناديده 
گرفتن آثار سوء قدرت و عدم نگاه جامع به شرايط شکل گيری و سامان يابی 
عقالنيت مدرن، مدل مذکور را غيرواقعی جلوه داده و بيشتر به آرمان شهری دست 

نيافتنی شبيه ساخته است. 
به همين جهت آخرين مدل دموکراسی ارائه شده در اين بخش نيز ايراداتی را 
داراست که ضرورت تدوين مدلی ديگر را گوشزد می کند. مدلی که ضمن نگاه 
واقع نگر به امور، بستر الزم را جهت نقد مداوم قدرت فراهم سازد و ضمناً سوژه 
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را به سطحی از خود آگاهی برساند تا ضمن مصونيت از تبعيات سوء اعمال قدرت، 
مشارکتی آگاهانه در امور سياسی داشته باشد. به همين جهت » آنتونی گيدنز« بر آن 
است که نظريه دموکراسی بايد به سمت  و سوی » سياست رهايی بخش« حرکت 
کند که متضمن دو عنصر عمده است: “ تالش برای گسيختن غل و زنجيرهای 
برجای مانده از گذشته به قصد تغيير و تبديل رفتارها در جهت آينده” و همچنين “ 
تالش برای درهم شکستن سلطه نامشروع برخی افراد يا گروه ها  بر ديگران؛”)گيدنز، 

)295: 1378
از فوکو  به تأسی  از دموکراسی، الکالو و موفه  اين روايت هنجاری  در مقابل 
به ساماندهی روايتی ديگر از دموکراسی پسامتافيزيکی پرداخته اند که می تواند مدل 
برآمده از بنيادهای فوکويی تلقی شود. اين متفکران خود از آن تحت عنوان دموکراسی 
مجادله ای ياد می کنند. به باور اين متفکران روايت هابرماسی قادر نيست آنتاگونيسم 
غيرقابل اجتناب در عرصه اجتماعی را درک کند. در حالی که مدل مجادله ای بر وجود 
چنين انتاگونيسمی استوار است. وی در توصيف اين روايت از دموکراسی می نويسد:
هدف سياست خلق وحدت در بافتی از منازعه و تنوع است. سياست هميشه 
مربوط به خلق يک ما از طريق تعيين يک آنهاست. منحصر به فرد بودن سياست 
دموکراتيک منوط به غلبه بر اين تضاد نيست بلکه منوط به روش متفاوتی است 
که از طريق  آن اين تضاد را ساماندهی می کند ...با توجه به چشم انداز تکثرگرايی 
مجادله ای هدف سياست دموکراتيک ساخت گروه آنها به طريقی است که ديگر به 
عنوان دشمنی که بايد نابود شود نگريسته نشود بلکه به عنوان يک مخالف نگريسته 
شود: يعنی کسی که می توان با ايده هايش مبارزه کرد اما نمی توان حق دفاع از اين 

ايده ها را زير سؤال برد. )موفه، 207(
روايت مجادله ای دموکراسی با تصديق سرشت تنازع آميز حوزه سياسی، نظم 
دموکراتيک را به يک تعادل ناپايدار و در معرض دگرگونی مدام ميان مؤلفه های تکثير 
شونده قدرت می يابد. به نظر می رسد که اين روايت بيش از همه از بنيادهای نظری 

فوکو قابل استخراج است. 
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نتيجه گيری

مالحظه کرديم که انديشه فلسفی و سياسی پست متافيزيکی و پست مدرنيستی، نه 
يک انديشه ضد دموکراتيک، بلکه واضع يک روايت تازه از نظم دموکراتيک است. 
اما بازتعريف دموکراسی بر مبادی پست متافيزيکی چه دستاوردهايی به بار آورده 
است و چه مواريث ارزشمندی را فروگذاشته است؟ گذر از متافيزيک مدرن غربی، 
اين دستاورد مّهم را برای انديشه سياسی مدرن در پی داشته است که برای دموکراسی 
ظرفيت هايی بيش از ليبرال دموکراسی فراهم ساخته است. ليبرال دموکراسی از همان 
نخست در حوزه های متفاوت با انگليس و آمريکا با مشکالتی مواجه بوده است. 
اما در دهه های اخير، با گسترش مهاجرت به اروپا و افت همگنی فرهنگی در اين 
کشورها و رشد پديده چند فرهنگی ليبرال دمکراسی فرد بنياد غربی، در معرض 
بحران نظری جدی قرار گرفته است. گذر از بنيادهای متافيزيکی غرب اين ظرفيت را 

پديد آورده است که از محدوديت های  پيشين امکان فراروی فراهم شود. 
اما در اين گذار نظری، آنچه از دست رفته است وجه هنجاری و ارزشمندی 
دموکراسی است. منحصر کردن دموکراسی به مدنی کردن مجادالت در عرصه مدنی، 
به منزله الگويی از مديريت سياسی قابل توجه است، اما نمی تواند از دموکراسی به 
منزله يک نظم مطلوب دفاع هنجارين کند. دقيقاً به همين معناست که گذار هابرماسی 
از بنيادهای متافيزيکی دموکراسی و بديل مورد نظر او از منظر بسياری از منتقدان، بر 

گذار فوکويی ترجيح دارد. 
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Democracy and Post Metaphysical Thinking
Specific Study of the Place of Democratic Thinking in 

Michel Foucault’s Thought
Mohammad Javad Gholam Reza Kashi (PhD)
Ahmad Azizkhani  (PhD Candidate)

Abstract
In 20th century, what has been mainly concerned was to 

pass from metaphysic while considering Platonic model. In 
this regard, it is post modernism which has been known as 
one of the most important cases in this philosophical passing. 
Amongst the philosophers, there are some who believe that 
passing from modern metaphysic, especially post modernism, 
is so problematic for modern democratic order; however, post 
modernism philosophers, themselves, think about the way of 
developing the democratic order. How democracy has been 
defined and understood is so significant; so that the argument 
between post modern philosophers and the critics, as being 
said, is due to nothing but their different way of defining and 
understanding the democratic order. In this paper, Foucault’s 
thoughts are to be taken into consideration as one of the most 
important ones in the post modernism filed and his thinking 
method, based on philosophical principles of democratic order, 
is going to be studied as well as being criticized. 

Keywords: Metaphysical Thinking, Post Metaphysical Thinking, 
Post Modernism, Discourse, Michel Foucault, Democracy.
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Cosmopolitan Democracy: Passage from State Oriented 
Democracies toward Global Democratic Systems

Mohammad TohidFam (PhD)

 Abstract
Democracy as the best form of humane government and the 

participation rights of people in their self-determination is an old 
concept in human history. Nowadays, democracy through different 
models, is one of the main alternatives for limiting the states. But 
the most of models of democracy had ideological orientations.

Democracy is a legitimate form and method of government that all 
thinkers try to present a new and the most functional form of democracy 
for a new world; and today we observe a new attempt from ideological 
models toward realistic models of democracy in practice.

Cosmopolitan democracy is one of the realistic patterns, which is 
presented by David Held and has a global impact. According to his 
viewpoint, democracy receives its power and importance from principle 
of participation and self-determination right idea. He believes that 
democracy is a process toward democratic public law, human public 
law and human global participation in the case of plurality of human 
identity in the forms of its national, regional and global.

Held try to show us that democracy as a successful regime, goes 
on its way through a process from Westphalian state oriented 
models toward new social movements and global civil society.

This article illustrates the most principles and structures of 
cosmopolitan democracy from national levels toward global levels 
and from the state oriented democracy to the global democracy. The 
last dream of Held is to reach to cosmopolitan democracy. He takes 
an attempt to find new forms of cosmopolitan political society that all 
members of that participate and force on global decisions. 

Keywords: David Held, Democracy, Global Participation, State 
Oriented Democracy Global Democracy, Cosmopolitan Democracy. 
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Realism and the Role of Energy Resources in Foreign 
Policy

Mohammad Ali Shirkhani   (PhD)
Hamed Mohajerpour (PhD Candidate)

Abstract
Energy Security is a concept that has been used repeatedly 

but yet is an ambiguous. There are three approaches to define 
energy security. Military approach, with geopolitical and geostrategic 
view, concentrates on national security and state-national 
level to define energy security. Economic-technologic approach 
analyses this concept by injecting it in the market mechanism; 
and environmental approach looks at the consequences of 
consumption of various energies and defines energy security 
at global level. Beyond and related to these approaches, we 
can show indicators for energy security concept. In short, 
energy security has been changed since 1970s. In that decade, 
energy security was a simple concept and policy makers 
used to make desirable decisions. Nowadays, energy security 
is an umbrella concept and has become as an analytical tool 
in hands of researchers in different disciplines.

Keywords: Energy Resources, Classical Realism, Defensive 
Realism, Offensive Realism, Neoclassical Realism.
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The Role of Miscalculations in the Start of Wars 
Seyed  Abdolali  Ghavam  (PhD)
 Bijan  Pirouz (PhD) 
 Mostafa  Zakeri (PhD Candidate)

Abstract
War as a recurring phenomenon, even as some sort of deadly epidemic 

disease that breaks out among nations every once in a while, has 
long been recognized as a central problem by almost every international 
relations theorist and the stability of different regions of the world 
has long been defined in terms of the proximity to or remoteness 
from the occurrence or likelihood of war. It’s probably for this reason 
that so many scholars have devoted their most important works to 
probing the causes of war and the way to prevent it and one of the 
measures to assess the intellectual depth of different theories, is to 
study their explanatory power with regards to the occurrence (or 
ending) of different wars.

As this study will suggests, instead of considering wars as 
some sort of deadly epidemic disease or mass-foolishness, the 
occurrence of wars can reasonably be regarded as some sort of 
mishandling of certain capabilities that quite logically exist in 
the man made international system. 

In this article using the collected data from all important wars 
(wars with 900 fatalities and more), the authors statistically 
show that most wars from 1900 to 2000 interval must in fact be 
considered as the result of miscalculations and not well calculated 
logical decisions that states have intentionally made in the pursue 
of their foreign policy objectives.

Keywords: Conflict Theories, The Game of Chicken, The Prisoner’s 
Dilemma, Game Theory, Miscalculation, War. 
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Modern State and Implications of Muslim Political 
Thought;  Comparative Analysis

 Ali Alihosseini (PhD)

Abstract
Government in its new sense is one of the modernity manifestations. 

Modern state relies on four elements (government, authority, 
population and territory). Since the modernity base has been 
founded on tradition, the question is whether the main components 
of the new state in margin of ancient intellectual tradition and 
modern scholars could open up a new way towards a new state 
by referring to heritage of tradition and highlighting these 
components?

Comparative examination of this question in both Greek and 
Islamic thought -based on Plato and Al farabi’s views - shows 
that the West intellectual traditions possesses these concepts, but 
Muslim intellectual tradition lacks the components of the “state” 
in its new meaning. Hence, the “new state” for Muslims is detectable 
by segregation from the ancient intellectual heritage. For example, 
you can not prepare state theory plan in its new concept by referring to 
the ideas of Al farabi. This shows implicitly that our way is away 
from western thought and there should be a different way according 
to Islamic civilization heritage and its historic implications, culture 
and context. Therefore, although the Islamic modernity foundation 
should be placed on Muslim intellectual tradition, in certain cases 
which there is not this capacity and possibility, a new approach 
should be established.

In this paper, conceptual framework is expressed at first. 
Then new state’s elements are introduced and detected in both 
Greek and Islamic ranges.

Keywords: State, Islamic Modernity, Nation, People, Territory, 
Boundary, Opinion
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Romanticism and Encounter of Iranian Intellectual 
with Alienation, Nostalgia and Enlightenment Rationality 
Dilemma in Pahlavi II Era

Seyed Hossein Athari (PhD)
Mohammad Khatibi Qozhdi (M.A

Abstract 
In response to the bad condition due to the political despotism, 

Pahlavi II intellectuals applied some statements of New Romanticism 
against current socio-political situation in their work, but since 
romanticism in new trend was shifted to the subjective and mental 
revolution versus European life reality, they couched to the imaginary 
world and so opposed to the modernity and its accomplishments.

In readout of the roots of some of the principles of romanticism 
discourse  in some intellectuals’ works, authors at this article 
emphasis on this idea that opposition to modernity and its agents 
in Iran, was largely influenced by the new left wave  and  so the 
slogans such as return to self, west antagonism and anti rationalism, 
comes from romantic discourse. In final analysis, these intellectual 
slogans in that historical period have no roots in Iranian everyday 
life.   

Keywords: Alienation, Nostalgia, Enlightenment, Iranian 
Intellectuals, Shariati, Bazargan
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Analysis of the Public Policy Grand Models and Their 
Usage Capacity on Iran

Majid Vahid (PhD)
Hossein Gheleji (PhD Candidate)

Abstract
The arena of public policy, especially since 1950s, has turned to 

a productive and fertile arena in developed world. However, public 
policy studies are immature in Iran and the number of academic 
disciplines as well as related works in the field, compared with leading 
countries, is so little. Thus, the authors of this article are going to assist 
in the development of the public policy literature and also to put at 
the center of attention the capacity of the public policy models in 
explaining the public policy process in Iran through the analysis of 
these models in world. 

Keywords: Public Policy; Public Policy Models;  Policymaking 
in Iran.
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