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بسم اهلل الرحـمن الرحیم

کاغذ سیاست

فصلنامه علمی تخصصی کاغذ سیاست - سال دوم - شماره سوم - تابستان ۹۹
صاحب امتیاز:

 انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیرمسئول و سردبیر: 
زهرا تابع بردبار

گرافیست:
@moslem_khalkhal   مسلم خلخال 

ویراستار:
زهرا تابع بردبار

هیئت تحریریه:
 زهــرا تابــع بردبــار- یاســمین خلفــی - مصطفــی کاکا - حامــد اصالنــی - فرهــاد نبگانــی 

- شــیرین حــداد زنــد - پرهــام پوررمضــان

همکاراِن این شماره :
جــواد شــیخی - فاطمــه بخشــنده - ولــی ا... اســفندیاری - احســان ایوبــی - مهتــاب 
عبــدی زاد - محمــد پریــن - ســعید واشــقانی فراهانــی - ســعید مرادپــور گلیــده 
ــان  ــین فدایی ــر حس ــه زارع - امی ــی - اله ــی دیلم ــی - عل ــان ابراهیم - عرف
شــیرازی - الهــه اســدپور- عاطفــه احمــدی - بهنــاز مــرادی فــرد. - ســارا 

اکبــری - احمدســعیدیان

فهرســت
مطالب

بخش مسائل ایران

بخش علوم سیاسی

بخش اندیشه های سیاسی

بخش مسائل منطقه

بخش روابط بین الملل
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بخش معرفی کتاب
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زهرا تابع بردبار

ــردبیر ــخن س س
ــوم عل

ــی سیاس

حقوق شهروندی

بررسی مبانی پلورالیسم

فرهنگ سیاسی در جوامع مدنی

بررسی تطبیقی مفهوم شهروندی
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دنیــای سیاســت، دنیــای مملــو از فــراز و نشــیب هایــی کــه همــواره تمــام ابعــاد زندگــی 
بشــری را تحــت ســیطره خویــش در آورده اســت .

ــدرت  ــی ق ــل و زور آزمای ــه تقاب ــای سیاســت صحن ــوان گفــت ؛ دنی ــت مــی ت ــه جرئ ب
ــن ضــرب المثــل  ــول معــروف هرکــس بامــش بیــش برفــش بیشــتر ای ــه ق هاســت .ب
حکایــت ایــن روز هــای سیاســت اســت .هرکــس قدرتــش بیشــتر زورش هــم بیشــتر.

ــواره  ــداف خــود هم ــه اه ــی توجی ــی کوشــند در پ ــه سیاســت م ــا در صحن ــدرت ه ق
جملــه معــروف اندیشــمند بــزرگ قــرن ۱۵ میــادی نیکــو ماکیــاول ؛هــدف وســیله را 
توجیــه میکنــد و...را ســر لوحــه اهدافشــان قــرار داده انــد ودر ایــن مســیر گام بــر مــی 
دارنــد . در پیــرو ایــن گفتــار آنچــه کــه در ایــن ســال هــا بــه طــور وضــوح در میــان 
اقشــار مــردم جامعــه رواج پیــدا کــرده ایــن اســت کــه مــی گوینــد ؛ سیاســت پــدر و 
ــا تمــام راز رمــز هایــش  مــادر نمــی شناســد . امــا بــه عقیــده مــن دنیــای سیاســت ب
ــاز بــه ســوی اهــداف ،آمــال و آرزو هــای هــر فــرد .  ،دنیاییســت هدفمنــد و دریچــه ب
بــدون سیاســت زندگــی معنــا نــدارد .سیاســت بخشــی از زندگــی نیســت بلکــه تمــام 
ــاب  ــه بحــث در ب ــی رســانم چــرا ک ــان م ــه پای ــی اســت .ســخنم را در اینجــا ب زندگ
موضــوع سیاســت ســاعت هــا و روز هــا وقــت مــی طلبــد کــه دربــاره آن بــه  بحــث و 

گفــت گــو بپردازیــم .
اینــک بــه یــاری خداونــد متعــال و بــه همــت جمعــی از نویســندگان در تیــم هیئــت 
ــط  ــی و رواب ــوم سیاس ــگران عل ــجویان و پژوهش ــی دانش ــن همراه ــه و همچنی تحریری
بیــن الملــل، ســومین شــماره از فصلنامــه علمــی _تخصصــی کاغــذ سیاســت بــه صاحب 
امتیــازی انجمــن علمــی _دلنشــجویی علــوم سیاســی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز 

انتشــار مــی یابــد .
در ایــن شــماره از نشــریه علمــی _تخصصــی در کنــار مقالــه هایــی در حــوزه مختلــف 
اندیشــه هــای سیاســی، روابــط بیــن الملل،مســائل ایــران و معرفــی کتــاب گــرد آوری 

شــده اســت . امیــد اســت مــورد توجــه شــما فرهیختــگان گرامــی قــرار گیــرد .
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ــه  ــا توج ــم، ب ــی پلورالیس ــی مبان بررس
ــن ــا برلی ــی آیزای ــفه ی سیاس ــه فلس ب

چکیده
ــا  ــی گروه ه ــه گوناگون ــراد ب ــی اف ــد از گوناگون ــه تاکی ــم نقط در پلورالیس
منتقــل می شــود. آیزایــا برلیــن از شــاخص ترین اندیشــمندانی اســت 
کــه دربــاره کثرت بــاوری بحــث همه جانبــه و روش منــدی دارد و در 
ــار  ــزی آث ــت. هســته مرک ــده اس ــری آفری ــتگاه نظ ــک دس ــه ی ــن زمین ای
ــی مونیســتی)یگانه انگاری( در  ــکار مبان ــد و ان ــا نق ــن ب و اندیشــه های برلی

ــت. ــت اس ــاق و سیاس اخ
ــدار در  ــای پای ــی مقوله ه ــه بررس ــی ب ــفه سیاس ــن، فلس ــاد برلی  به اعتق
حــوزه سیاســت می پــردازد؛ بنابرایــن در ایــن مقالــه، مبانــی پلورالیســم یــا 
ــم. ــی می کنی ــن بررس ــی برلی ــفه ی سیاس ــه و فلس ــی را در اندیش کثرت گرای

واژگان کلیدی:
فلسفه، آزادی مثبت، آزادی منفی، پلورالیسم، مونیسم

 
مقدمه

آیزایــا برلیــن)۱۹۹۷-۱۹۰۹( فیلســوف، مــورخ فلســفه و منتقــد انگلیســی 
است)بشــیریه، ۱۳۹۵،ص۹۶(.

 برلیــن معتقــد اســت وقتــی بــه ســراغ فــرد در جامعــه می رویــم، مفهــوم 
بــه رســمیت شــناختن اهمیــت می یابــد. مــردم بایــد احســاس کنــد کــه 
ــذا  ــرد. ل ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــان م ــد و نظرات ش ــاب می آین ــه حس ب
آن هــا گاهــی مقــدار زیــادی از ســرکوب را کــه از جانــب طبقــه خودشــان 
ــد.  ــال می شــود، تحمــل می کنن ــک اعم ــک ســاختار دموکراتی ــا درون ی ی
ــرکوب  ــری دارد، س ــه برت ــه داعی ــی ک ــردی و گروه ــب ف ــر از جان ــا اگ ام
ــاس  ــت کم احس ــا دس ــد ی ــورش می کنن ــاد ش ــال زی ــه احتم ــوند، ب ش

بدبختــی می کنند)تامپســون، ۱۳۹۸، ص۱۹۸(.
برلیــن بــا نقــد و انــکار مبانــی مونیســتی در اخــاق و سیاســت بــه نظریــه 
اصالــت کثــرت می رســد. بنابه ایــن نظریــه ارزش هــا نه تنهــا کثیــر و 
ــارض.  ــر متع ــا یکدیگ ــود ب ــت خ ــب سرش ــه حس ــه ب ــد بلک گوناگون ان
ــه از  ــد ک ــن ندارن ــز ای ــاره ای ج ــان چ ــد. آدمی ــق ناپذیرن ــوازن و تلفی نامت
میــان ایــن ارزش هــا و خیرهــای رقیــب دســت بــه گزینــش بزننــد و انتخاب 
هــر خیــر و ارزش بــه معنــای از دســت دادن خیــر یــا ارزش هــای دیگــری 
ــان  ــن انس ــاد برلی ــه اعتق ــتند. ب ــع نیس ــل جم ــا قاب ــا این ه ــه ب ــت ک اس
موجودی ســت کــه دائــم در حــال دگرگــون شــدن اســت و هیــچ گاه شــکل 
ــان در  ــرای انس ــوان ب ــی نمی ت ــام و ثابت ــت ع ــچ سرش ــدارد. هی ــن ن متعی
ــان را  ــی انس ــنگری زندگ ــر روش ــج عص ــر رای ــاف تفک ــت. برخ ــر گرف نظ

ــرد. ــی ک ــی عام ــی و قانون ــم کل ــچ نظ ــع هی ــوان تاب نمی ت
ــخ، توهمــی بیــش  ــودن ســیر تاری ــد ب تصــور موجبیــت علمــی و قانون من

نیســت. هیــچ چیــز در بشــر ثابــت و ذاتــی نیســت.
ــل،  ــن دلی ــازد. به همی ــو می س ــود را از ن ــم خ ــش دائ ــا انتخاب های ــر ب بش
ــر در  ــل راهب ــد اص ــت و بای ــری اس ــات بش ــی حی ــاب اساس آزادی انتخ

ــد.)پوالدی، ۱۳۹۶، ص۱۸۹(. ــی باش ــی عموم ــامان زندگ س

یکــی از مبانــی فلســفی سیاســی برلیــن تکثرگرایــی ارزشــی اســت؛ 
ــراغ  ــه س ــه ها ب ــخ اندیش ــه تاری ــه در مطالع ــت ک ــل اس ــن دلی و به همی
اندیشــمندانی رفتــه اســت کــه در تخریــب وحدت گرایــی ارزشــی در ســنت 
ــورخ  ــام م ــن در مق ــی برلی ــته اند . به طورکل ــش داش ــرب نق ــنگری غ روش
ــی،  ــی، علم گرای ــه داشــت کــه از عقل گرای ــه اندیشــمندانی عاق اندیشــه ب
ــنگری  ــنت روش ــی س ــان، یعن ــی جه ــازمان دهی عقان ــی و س ترقی خواه
غــرب انتقــاد کرده انــد؛ و در مقابــل، مدافــع اصولــی ماننــد تفــاوت، تکثــر، 
ــت  ــش جه ــه گزین ــخ اندیش ــن تاری ــد. همی ــار بوده ان ــل آزاد، و اختی عم
ــص۹۸-۹۷(. ــیریه، ۱۳۹۵، ص ــاز می نماید)بش ــود او را ب ــه خ ــی اندیش اصل

مبانی فلسفه سیاسی 
ــی  ــوفان زبان ــی از فیلس ــار برخ ــوی آث ــژه در پرت ــتم به وی ــرن بیس در ق
ــن در  ــت. برلی ــد یاف ــی رش ــفه سیاس ــرگ فلس ــه م ــاد ب ــی(، اعتق )تحلیل
ــرد و  ــتیبانی ک ــی پش ــفه سیاس ــات فلس ــث از حی ــن بح ــه ای ــش ب واکن
ــاط  ــفی در ارتب ــاجرات فلس ــن مش ــه ای ــت ک ــار داش ــا اظه ــاف آن ه برخ
ــدگی  ــر او حل ناش ــود. از نظ ــل نمی ش ــی ح ــل زبان ــا تحلی ــت، ب ــا سیاس ب
ــه  ــت دارد. ب ــی داش ــم ارزش ــه در پلورالیس ــی ریش ــفه سیاس ــائل فلس مس
ــدار در حــوزه  ــه بررســی مقوله هــای پای اعتقــاد برلیــن فلســفه سیاســی ب

سیاســت می پــردازد.
ــه اعتقــاد برلیــن، تکلیــف فلســفه سیاســی، بررســی هدف هــای زندگــی  ب
ــاع  ــه اوض ــه ب ــت ک ــی اس ــفه اخاق ــا فلس ــی ماهیت ــفه سیاس ــت. فلس اس
ــا  ــط ی ــی، رواب ــکیات سیاس ــامل تش ــه ش ــردازد و البت ــی می پ اجتماع
اجتمــاع و حکومــت و روابــط جوامــع و حکومــت بــا یکدیگــر نیــز می شــود. 
برلیــن موافــق ایــن نیســت کــه موضــوع فلســفه سیاســی قــدرت اســت؛ 
زیــرا مسئله ای ســت صرفــاً تجربــی، بــر پایــه مشــاهده، تحلیــل تاریخــی و 

جامعه شــناختی. کاوش 
ــای  ــار ادعاه ــه اعتب ــت ک ــن اس ــی ای ــفه سیاس ــن کار فلس ــر برلی  به نظ
ــی را  ــد، و روش های ــف را بیازمای ــی مختل ــداف اجتماع ــرای اه ــون ب گوناگ
کــه بایــد بــه آن هــا دســت یافــت ارزیابــی کنــد. فلســفه سیاســی هماننــد 
ــی روشــن ســاختن واژگان و مفاهیمــی  دیگــر پژوهش هــای فلســفی در پ
ــی  ــردم پ ــا م ــا جــای داده شــده اند، ت ــا در آن ه ــن دیدگاه ه ــه ای اســت ک
ــت.  ــن چیس ــا مبی ــال آن ه ــد و اعم ــده دارن ــزی عقی ــه به چه چی ــد ک ببرن
همچنیــن فلســفه سیاســی بایــد بــه ارزیابــی مباحثــی لــه و علیــه اهــداف 
گوناگونــی کــه آدمــی دنبــال می کنــد بپــردازد، و جلوگیــری از حرف هــای 

ــن، ۱۳۷۱، صــص۶۸-۶۷(. ــا کند.)برلی بی معن
ــت  ــوزه سیاس ــفه در ح ــژه فلس ــری کار وی ــی مج ــفه سیاس ــن فلس بنابرای
اســت. مســائل فلســفه سیاســی نیــز خــارج از عرصــه تحقیــق تجربــی قــرار 
ــروض  ــت مف ــم سیاس ــه عل ــی را ک ــی مفاهیم ــفه سیاس ــی فلس دارد؛ یعن
ــل در  ــاس تأم ــه اس ــی را ک ــد و الگوهای ــد می کن ــی و نق ــرد بررس می گی
زندگــی سیاســی اســت بررســی و آشــکار می کنــد. کار فلســفه سیاســی بــا 
ــر  ــن تصوی ــاز می شــود. در ای ــاد انســان آغ ــری از سرشــت و نه عرضــه تصوی

ــه  ــدگاه فیلســوف سیاســی، ارائ ــت انســان از دی ویژگی هــای مســتمر و ثاب
ــان فلســفه های سیاســی ــاف می ــن، ریشــه اخت ــاد برلی ــه اعتق ــود. ب می ش

ــدار  ــی پای ــن ویژگ ــت. مهم تری ــر جس ــع بش ــا از طب ــد در درک آن ه را بای
ــاره زندگــی خویــش  انســان خودمختــاری و توانایــی در تصمیم گیــری درب
اســت. انســان می توانــد اهدافــی انتخــاب کننــد و در نیــل بــه آن هــا تنهــا 
ــر،  ــن نظ ــت، و از ای ــان اس ــی انس ــت اصل ــن آزادی خصل ــد. بنابرای بکوش

ــص۱۰۴-۱۰۱(. ــیریه، ۱۳۹۵، ص ــودی بی همتاست.)بش ــی موج آدم

آزادی مثبت و آزادی منفی
ــرح  ــرد مط ــگ س ــی دوران جن ــه سیاس ــث آزادی را در زمین ــن بح  برلی
ــردازد. در  ــم می پ ــل بلشویس ــم در مقاب ــاع از لیبرالیس ــه دف ــد و ب می کن
ایــن نوشــته تضــاد میــان مونیســم و پلورالیســم کامــًا آشــکار می شــود و 
ــناف، ۱۳۸۵، ص۱۹۴(. ــاع می کند.)لس ــم دف ــر مونیس ــم در براب از پلورالیس

ــی از  ــت و منف ــم مثب ــه آزادی، مفاهی ــم دوگان ــن از مفاهی ــور برلی  منظ
ــر« و از  ــام »آزادی ب ــت به ن ــات از آزادی مثب ــی اوق ــه گاه ــت ک آزادی اس
ــن از آزادی  ــاد می شــود. منظــور برلی آزادی منفــی همچــون »آزادی از« ی
ــور آزاد و  ــخاص به ط ــه اش ــت ک ــی اس ــی قلمروی ــتی و کجای ــی، کیس منف
ــت دیگــران آن چــه را می خواهنــد انجــام می دهنــد و منظــور  ــدون دخال ب
ــه  ــی اســت ک ــا نظارت ــرل ی ــت پاســخ از پرســش منشــا کنت از آزادی مثب
ــه کمــال خــاص وادار می شــود. ــه انجــام دادن ی ــر اســاس آن ب شــخص ب

)قــادری، ۱۳۹۱، ص۳۵(.
آزادی مثبــت اوال به معنــای خودمختــاری فــردی و ثانیــاً بــه مفهــوم عمــل 
بــر حســب مقتضیــات عقــل و ثالثــاً بــه معنــای حــق مشــارکت در قــدرت 

عمومــی بــه کار رفتــه اســت.
 برلین درباره آزادی مثبت به طورکلی چنین می گوید:

 »معنــای مثبــت آزادی از خواســته فــرد بــرای خودمختــاری برمی خیــزد. 
آرزوی مــن در مقــام فــرد ایــن اســت کــه زندگــی و تصمیمــات مــن متکــی 
ــزار اراده  ــم اب ــن. می خواه ــارج از م ــای خ ــه نیروه ــه ب ــد ن ــود باش ــر خ ب
خــودم باشــم نــه اراده دیگــران. می خواهــم کارگــزار باشــم نــه کارپذیــر، و 
به موجــب دالیــل و اهــداف آگاهانــه عمــل کنــم کــه از آن خــود مــن اســت 
ــم  ــذارد. می خواه ــر می گ ــن اث ــر م ــه از خــارج ب ــی ک ــه به موجــب عوامل ن
ــه این کــه  ــده باشــم ن ــزار و تصمیم گیرن ــه هیچ کــس، کارگ کســی باشــم ن
ــن  ــا م ــران ب ــه دیگ ــه این ک ــم ن ــردان باش ــد، خودگ ــم بگیرن ــم تصمی برای
ــرده ای عاجــز از  ــا ب ــم ی ــا حیوان ــی شــی ء ی ــه گوی ــد ک ــار کنن ــان رفت چن
ــیوه های  ــداف و ش ــم اه ــه بتوان ــی این ک ــود؛ یعن ــانی خ ــش انس ــای نق ایف
رســیدن بــه آن هــا را در ذهــن خــود تصویــر کنــم. ایــن دســت کم بخشــی 

از معنــای عقانــی بــودن انســان اســت.«
ــت در  ــی آزادی مثب ــای اصل ــن معن ــه ای ــد ک ــن اســتدالل می کن ــا برلی ام
ــای دوم،  ــه معن ــرا مســخ شــده و ب ــفه ایده آلیســت و عقل گ اندیشــه فاس
یعنــی عمــل بــر حســب مقتضیــات عقلــی، مبــدل گردیــده اســت. در آزادی 
ــازل و  ــودی ن ــی و خ ــودی واال و عقان ــاری خودبه خ ــوم خودمخت ــه مفه ب
ــا  ــه تنه ــی، ک ــود واال و عقان ــپس خ ــود؛ و س ــش می ش ــی بخ غیرعقان
ــت  ــر کلی ــه مظه ــه منزل ــن ب ــد، م ــد دریابن ــگان می توانن ــفه و فرزان فاس

ــود. ــاک آزادی می ش م
ــود.  ــی ضــرورت نخواهــد ب ــزی جــز بازشناســی عقان درنتیجــه آزادی چی
ــوی  ــه س ــت ب ــد؛ و او از حرک ــاه کرده ان ــی تب ــای اجتماع ــان را نهاده انس
از عقــل و آزادی بازمانــده اســت. بنابرایــن بهتــر اســت گروهــی از دانایــان 
راهنمایــی او را بــه ســوی عقــل و آزادی برعهــده بگیرنــد. بدین ســان 
ــکل  ــه در ش ــرب چ ــنگری غ ــی و روش ــفه عقل گرای ــت در فلس آزادی مثب
ایده آلیســتی و چــه در شــکل ماتریالیســتی آن، بــه نفــی کل آزادی 

می انجامــد. 
ــب  ــر حس ــل ب ــوم عم ــه مفه ــت، ب ــاس آزادی مثب ــن اس ــر برلی ــه نظ ب
ــک کل یکــی  ــا در ی ــه به موجــب آن ارزش ه ــی از قدیمــی ک ــل، خطای عق
می شــوند. ســنت روشــنگری غــرب ایــن خطــا را تجدیــد کــرد؛ و به صــورت 
ــاً  ــت نهایت ــوم آزادی مثب ــدرن درآورد. مفه ــی م ــول عقل گرای ــی از اص یک
ــا  ــتعایی ی ــزء اس ــه دو ج ــان ب ــخصیت انس ــه ش ــی و تجزی ــب پارگ موج
ــص۱۰۷-۱۰۵(. ــیریه، ۱۳۹۵، ص ــادث می شود .)بش ــا ح ــی ی ــی و تجرب عقان

برلیــن در درس گفتــارش، »دو مفهــوم آزادی«، از کانــت نقــل قــول 
اســت.  قابل تصــور  اســتبداد  بزرگ تریــن  پدرســاالری،  کــه  می کنــد 
ــردم  ــا م ــواه ب ــح خیرخ ــک مصل ــه ی ــود دارد ک ــر وج ــن خط ــواره ای هم

همچــون مــاده ای رفتــار کنــد کــه شــکل اصاحــات منتخبــش رو بگیــرد؛ 
خــواه آن هــا چنیــن کمکــی را انتخــاب کــرده باشــند یــا خیــر. و آن اهــداف 
ــع  ــداف، درواق ــه آن اه ــرای رســیدن ب ــی ب ــه آن آزادی تحمیل ــی ب تحمیل
صرفــاً شــکل دیگــری از کنتــرل اســت. برلیــن اســتدالل می کنــد کــه بــرای 
این کــه یــک جامعــه آزاد باشــد، ضــروری اســت کــه هیــچ قانــون مطلقــی 
ــرد و زن(  ــم از م ــرد )اع ــق ف ــواره ح ــر، هم ــود. به عبارت دیگ ــی نش تلق
ــرد دارد، تفســیر و  ــش کارب ــه برای ــون رو همانطــور ک ــک قان ــه ی اســت ک
فهــم کنــد، و هیچ کــس را نبایــد مجبــور کــرد کــه بــه طریقــی غیرانســانی 

عمــل کنــد.
همچنیــن مهــم اســت کــه ایــن آزادی بــر اســاس تعریفــی باشــد از این کــه 
ــا  یــک انســان چــه بایــد باشــد. مــردم بایــد بتواننــد یــک ایــده، هــدف ی
مقصــود زندگــی بشــر را شــکل دهنــد؛ آن هــا بایــد بــرای بررســی و بحــث 
در ایــن مــورد آزاد باشــند و آن را به نحــو مقتضــی تعدیــل کننــد. درنهایــت، 
ــزی  ــن چی ــرد، ای ــل ک ــردم تحمی ــر م ــوان ب ــه بت ــت ک ــزی نیس ــن چی ای
ــون،  ــته باشند.)تامپس ــاد داش ــه آن اعتق ــد ب ــود بای ــا خ ــه آن ه ــت ک اس

صص۱۷۵-۱۷۴(.  ،۱۳۹۸
برلیــن در مقابــل آزادی مثبــت، کــه بــه نظــر او بــا ســنت  جامعــه بســته و 
توتالیتاریســم همــراه بــوده اســت، از مفهــوم آزادی منفــی به مثابــه اســاس 

ــاع می کند)بشــیریه، ۱۳۹۵، ص۱۰۸(. لیبرالیســم دف
بــه گفتــه برلین،»معنــای راســتین آزادی، آزادی از بنــد و حبــس و بردگــی 

اســت؛ بقیــه معانــی آزادی مجازی اند.«)بشــیریه، ۱۳۹۸، ص۹۲(.
 بدین ســان آزادی انتخــاب ضرورتــی اخاقــی اســت کــه از سرشــت 
انســان و وضــع او در جهــان بــر می خیــزد. بنابرایــن آزادی منفــی عبــارت 
ــل  ــه عوام ــدون مداخل ــی انتخــاب ب ــاری و توانای اســت از اِعمــال خودمخت

بیرونی )بشــیریه، ۱۳۹۵، صــص۱۰۹-۱۰۸(

اهداف زندگی
ــد  ــد بگوی ــی بای ــه کس ــد. چ ــاره می کن ــری اش ــئله دیگ ــه مس ــن ب  برلی
ــرا  ــای اقتدارگ ــد؟ رژیم ه ــه باش ــت« چ ــب آزادی »مثب ــدف مناس ــه ه ک
ــی انســان  ــه هــدف زندگ ــری ب ــگاه انعطاف ناپذی ــاً ن ــب غالب ــا تمامیت طل ی
دارنــد. آن هــا بــه همیــن دلیــل آزادی هــای »منفــی« را محــدود می کننــد 
ــع  ــر برســانند. در واق ــه حداکث ــورد ســعادت انســان را ب ــا ایده شــان درم ت
ــوب  ــی خ ــه زندگ ــی از این ک ــده ای انتزاع ــاً از ای ــی غالب ــرکوب سیاس س
ــه  ــرای ب ــت حکومــت ب ــال آن هــم، دخال چیســت، ناشــی می شــود. به دنب

ــد. ــده رخ می ده ــن ای ــت درآوردن ای واقعی
ــخیص  ــه تش ــه دارد. اول این ک ــوع، دو وج ــن موض ــه ای ــن ب ــخ برلی پاس
ــت  ــن اس ــه ممک ــی ک ــای مختلف ــه آزادی ه ــت دارد ک ــه اهمی ــن نکت ای
ــه  ــد. چــون چیــزی ب ــا یکدیگرن خواســتمان باشــد، همیشــه در تعــارض ب
نــام »هــدف زندگــی« وجــود نــدارد. فقــط هدف هــای افــراد وجــود دارد. او 
ادعــا می کنــد کــه ایــن واقعیــت را فیلســوفانی کــه دنبــال مبنایــی کلــی 
ــا هــدف  ــا »عمــل درســت« را ب ــرای اخــاق هســتند ام و جهان شــمول ب
ــا  ــه، م ــد. دوم این ک ــام می اندازن ــه ابه ــد، ب ــط می کنن ــی خل ــود زندگ خ
ــاب و  ــود »ارع ــای نب ــه معن ــان از آزادی را ب ــس بنیادی م ــم ح ــاز داری نی
ــی  ــه زنجیرهای ــل ب ــان تبدی ــا ایده  آل هایم ــم، ت ــه داری ــده نگ ــلطه« زن س
ــران، ۱۳۹۸، ص۲۸۱(. ــود.)باکینگام و دیگ ــران نش ــان و دیگ ــرای خودم ب

پلورالیسم و لیبرالیسم 
کثرت گرایــی بــا تکیــه بــر نســبیت ارزشــی و نســبیت فرهنگی از لیبرالیســم 
ــام اســت. برلیــن  ــه اصــول ع ــرا لیبرالیســم متکــی ب ــرد، زی ــه می گی فاصل
ــدارک  ــد لیبرالیســم ت ــرای تأیی ــه ای ب ــاز کار می خواســت نظری ــه در آغ ک
ــاوری  ــی جامعه ب ــکل افراط ــه ش ــید ک ــردی رس ــه رویک ــا ب ــد در انته کن

ــوالدی، ۱۳۹۶، ص۱۹۳(. ــود )پ ــده می ش نامی
ــان  ــیاری از حامی ــه بس ــود آورد ک ــتی ای را به وج ــه پلورالیس ــن نظری  برلی
چندگانگی فرهنگــی بــرای توجیــه اختافــات سیاســی از آن اســتفاده 
ــی  ــه ای از زندگ ــده یگان ــوم قانع کنن ــچ مفه ــن، هی ــر برلی ــد. به نظ کردن

ــد. ــود دارن ــب وج ــوم رقی ــن مفه ــه چندی ــدارد، بلک ــود ن خــوب وج
ــت خوش  ــی دس ــی زندگ ــای نهای ــاره هدف ه ــردم درب ــه، م ــه این ک خاص
ــر  ــاری بش ــد، گرفت ــاد می یابن ــا تض ــه ارزش ه ــد. همین ک ــاف نظرن اخت
ــراد  ــه اف ــه ب ــرد. تاآنجاک ــه خــود می گی ــی ب ــت تضــاد اخاق ــر خصل ناگزی
ــورت  ــازش ص ــا س ــا و هدف ه ــن ارزش ه ــرای بی ــد ب ــت، بای ــوط اس مرب

جواد شیخی 
   کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی
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گیــرد؛ و تــا آن جــا کــه بــه جامعــه مربــوط اســت، راه هایــی را بایــد یافــت 
ــی،  ــی و فرهنگ ــاوت اخاق ــای متف ــا باوره ــد ب ــازه ده ــردم اج ــه م ــه ب ک
ــکان و فضــای سیاســی  ــک م ــل در ی ــرام متقاب ــح و احت ــظ صل ضمــن حف
ــا در نظــر داشــتن جامعه  هــای  زندگــی کننــد. اگرچــه پلورالیســم برلیــن ب
چندفرهنگــی مطــرح نشــده بــود، امــا دســت کم زیرســاختی بــرای »تفکــر 
ــن  ــی آورد. بااین حــال، بی ــم م ــد« فراه ــی کنن ــذار زندگ ــن و بگ ــی ک زندگ
برلیــن و چندگانگــی فرهنگــی تنش هایــی وجــود دارد.  اندیشــه های 
برلیــن آن قــدر لیبــرال بــود کــه می گفــت او فقــط درون جامعــه ای کــه بــه 
آزادی فــردی احتــرام گــذارد، می تــوان پلورالیســم اخاقــی را حفــظ کــرد، 
ــه باورهــای  ــود کــه او نتوانســت نشــان دهــد کــه چگون به همیــن دلیــل ب
ــور  ــه به ط ــک جامع ــد درون ی ــی می توانن ــی و غیرلیبرال ــی لیبرال فرهنگ

ــص۱۷۸-۱۷۷(. ــوود، ۱۳۹۱، ص ــتی کنندهی ــگ هم زیس هماهن
برلیــن گرچــه از یک ســو آزادی را از ارزش هــای بنیادیــن به شــمار مــی آورد 
ــورد  ــه ای در م ــوان نظری ــه بت ــود ک ــر آن می ش ــر منک ــویی دیگ ــا از س ام
ــا  ــن ب ــی برلی ــرد. کثرت گرای ــن ک ــر آزادی تدوی ــر ب ــن بش ــق بنیادی ح
ــاوری  ــاوری بنتــام و میــل نیــز ناســازگار اســت، زیــرا مکتــب فایده ب فایده ب
محاســبه و مقایســه لذت هــا بــرای رســیدن بــه یــک ســرجمع بــه عنــوان 
ــن اســت  ــا اســاس اندیشــه برلیــن ای ــد. ام ــی را میســر می دان خیــر همگان
ــی  ــد و ســنجش عقان ــوازن )رقیــب هم( ان ــر و نامت کــه خیرهــا قیاس ناپذی

ــا میســر نیســت)پوالدی، ۱۳۹۶، ص۱۹۴(. آن ه
ــن نشــانه  ــد و ای ــم رد می کن ــی را ه ــخ علم ــن تاری ــن اســاس، برلی برهمی
ــل  ــه مکم ــت ک ــک اس ــم متدولوژی ــه پلورالیس ــتگی او ب ــاد و دل بس اعتق
ــز محــوری پلورالیســم  ــرا ت اندیشــه عمیــق پلورالیســم ارزشــی اوســت. زی
متدولوژیــک او ایــن اســت کــه ســخن ها و گفتمان هــای رشــته های 
پژوهشــی متفــاوت فکــری بــه گونــه ای فــرو ناکاســتنی متنوع انــد. ایــن نظــر 
ــن  ــار برلی ــو در آث ــرراً و نو به ن ــه مک ضــد فروکاســت گرایی نظــری اســت ک
ــان پوزیتیویســتی  ــرش آرم ــدم پذی ــد و پشــتیبان ع ظاهــر می شــود و مؤی
ــی  ــری، ۱۳۸۹، ص۱۰۰(. لیبرالیســم برلین ــم واحــد و متحــد اســت )گ عل
ــر  ــه ب ــر ک ــواع دیگ ــر ان ــه در براب ــت ک ــم اس ــژه ای از لیبرالیس ــکل وی ش
نظریه هــای عدالــت یــا حقــوق بنیادیــن اســتوارند، قــرار دارد و تفــاوت آن 
در ایــن اســت کــه برخــاف آن هــا بــر درکــی از انتخــاب عقانــی کــه بتوانــد 

همــه معضــات را حــل کنــد، اســتوار نیســت.

نتیجه گیری 
برلیــن نگــرش غایــت شناســانه و موجبیــت تاریخــی را کــه در عالی تریــن 
شــکل خــود در فلســفه سیاســی روشــنگری صورت بنــدی شــد و در زمــان او 
سرچشــمه حــوادث و اندیشــه های سیاســی پرنفــوذی بــود به شــدت مــورد 
ــته باشــد محــور  ــر شــکلی داش ــرش غایت شناســی ه ــرار داد. نگ ــه ق حمل
آن اعتقــاد بــه یــک پــروژه واحــد و سراســری بــرای تاریــخ و حیــات بشــری 
اســت. بــه بیــان دیگــر، چنیــن نگرشــی متضمــن اعتقــاد بــه مقصــدی واحد 
ــخ به عنــوان یــک کلیــت اســت. برلیــن چنیــن  ــرای همــه جوامــع و تاری ب
ــه  ــه آن حمل ــد و ب ــی می کن ــی تلق ــاد ماوراءالطبیع ــی اعتق نگرشــی را نوع

می بــرد.
آزادی منفــی رهایــی فــرد از دخالــت و اجبــار خارجــی اســت یعنــی این کــه 
فــرد آن چــه خــود می خواهــد فــارغ از دخالــت دیگــران انجــام دهــد؛ ولــی 
ــد انجــام  آزادی مثبــت در ایــن اســت کــه فــرد آنچــه را واقعــاً و عقــًا بای
دهــد، انجــام دهــد. گرچــه بــه نظــر برلیــن ایــن دو مفهــوم از نظــر منطقــی 
چنــدان از هــم دور نیســتند، لیکــن از لحــاظ تاریخــی نظریــه آزادی 
ــر  ــی ب ــه مبتن ــت ک ــده اس ــب انجامی ــت اقتدارطل ــش دول ــت و پیدای مثب
چیــزی شــبیه اراده عمومــی روســو یــا فیلســوف شــهریار افاطونــی اســت. 
بنابرایــن نظریــه ای در بــاب آزادی در حقیقــت بــه نظریــه ای در بــاب قــدرت 
ــان  ــاد حامی ــه نظــر برلیــن اعتق ــن تحــول ب ــت ای ــه اســت. عل تحــول یافت
آن بــه امــکان حــل همــه مســائل سیاســی و اخاقــی بــوده اســت. چنیــن 

ــل  ــع عق ــان تاب ــه جه ــت ک ــفی اس ــل فلس ــن اص ــر ای ــی ب ــادی مبتن اعتق
ــی  ــا حــل عقان ــئله تعارضــی ب ــک مس ــی ی ــن حــل عقان اســت و بنابرای

مســئله دیگــر نــدارد.
وقتــی چنیــن راه حــل عقانــی یافتــه شــود همــه موجــودات عقانــی آن را 
درخواهنــد یافــت. درنتیجــه ایــن ســلطه عقانیــت مشــکل اجبــار در جامعه 
سیاســی از میــان خواهــد رفــت. امــا برلیــن اســتدالل می کنــد کــه همــه 
ــانی  ــات انس ــرد؛ غای ــگ ک ــوان هماهن ــری را نمی ت ــات بش ــا و غای ارزش ه
ــل  ــان ها در مقاب ــس انس ــازش ناپذیراند. برعک ــوالً س ــر و اص ــر، متناف متکث
ــرد  ــرض ک ــوان ف ــون نمی ت ــد و چ ــرار گرفته ان ــون ق ــای گوناگ انتخاب ه
کــه همــه غایــات مشــابهی را برگزیننــد، بنابرایــن منازعــه هیــچ گاه از میــان 
نخواهــد رفــت. براســاس ایــن تکثــر و ارزش هــا، مفهــوم منفــی آزادی کــه 
ــت،  ــر اس ــی و نقض ناپذی ــت یافتن ــی از آزادی دس ــود حداقل ــتار وج خواس

واقعی تــر و انســانی تر اســت.
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ــای  ــهروندی بن ــوق ش حق
اصلــی توســعه پایــدار 

فاطمه بخشنده
کارشناسی ارشد روابط بین الملل

ــه شــمار مــی رود .  ــی فکــری دموکراســی ب حقــوق شــهروندی یکــی از مبان
ــای  ــوق شــهروندی و درک درســت آن ســنگ بن ــه حق ــت  آن  اســت ک واقعی
اصلــی توســعه پایــدار مــی باشــد. ایــن امــر زمانــی تحقــق پیــدا مــی کنــد کــه 
همــه ی افــراد جامعــه از کلیــه حقــوق مدنــی و سیاســی برخــوردار باشــند.

ــای  ــه در حــوزه ه ــک جامع ــوان اعضــای ی ــه عن ــه شــهروندان ب ضمــن اینک
مختلــف مشــارکت داشــته و در برابــر حقوقــی کــه دارنــد مســئولیت هایــی را 
نیــز دراداره ی بهتــر جامعــه و ایجــاد نظــم برعهــده مــی گیرنــد. شــناخت ایــن 
حقــوق و تکالیــف مــی توانــد نقــش موثــری در ارتقــای جایــگاه  شــهروندی و 
ایجــاد جامعــه ای بــر اســاس نظــم و عدالــت کــه بنیــان توســعه پایــدار اســت 

داشــته باشــد.) ســهراب زاده ۱۳۹۷(

شــهروند کســی اســت کــه بــه واســطه ی تولــد یــا اعطــای قانونــی شــهروندی 
بــه وی،عضــو یــک کشــورو جامعــه مدنــی اســت و دارای عاقــه و وفــاداری بــه 
آن جامعــه سیاســی مــی باشــد و همچنیــن شــهروندی  بــه عنــوان یــک شــآن 
بــه اعضــای یــک جامعــه هویــت مــی دهــد و آنــان را از یــک ســری حقــوق ، 

تحــت عنــوان حقــوق شــهروندی برخــوردار مــی کنــد) احمدپــور۱۳۸۷(

تــی اچ مارشــال ســه نــوع حــق را در ارتبــاط بــا رشــد شــهروندی تشــخیص 
داده اســت:

حقوق مدنی ، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی

حقــوق مدنــی کــه ناظــر اســت بــرآزادی در انعقــاد قــرارداد، مالکیــت ، برابــری 
درمقابــل قانــون و نیــز آزادی تجمــع، بیــان اندیشــه  و آزادی مذهــب ، 
ممنوعیــت تبعیــض بــر اســاس نــژاد، جنــس ، زبــان، عقیــده، وحمایــت از فــرد 

دربرابراقدامــات غیرقانونــی دولــت.

ــر  حقــوق سیاســی کــه ناظــر برحــق مشــارکت در فرایندهــای سیاســی نظی
رای دادن ونامــزدی در انتخابــات اســت. ایــن حقــوق بیــش از همــه بــه خوبــی 
ــت  ــک در حکوم ــه  و دموکراتی ــاب مشــارکت فعاالن ــه بازت اطــاق میشــود ک
ــارکت در  ــق مش ــن، ح ــکیل انجم ــی و تش ــکیل گردهمای ــت وازادی  تش اس

قــدرت و تصمیــم گیــری سیاســی را برعهــده مــی گیــرد.

حقــوق اجتماعــی شــامل طیــف وســیعی از حقــوق مربــوط بــه رفــاه و تامیــن 
ــت  ــه دول ــه اســت ک ــن نکت ــد شــهروندی نشــانگر ای ــی اســت.این بع اجتماع
دربرابرتعهــدات  و وظایفــی کــه شــهروندان انجــام مــی دهنــد موظــف بــه ارائــه 
ــردن،  ــامل حــق کارک ــا ش ــن آن ه ــم تری ــه مه ــان اســت ک ــه آن ــی ب خدمات
ــات  ــدی از خدم ــره من ــازارکار، حــق به ــوزش ، ب ــا در آم ــر-ی فرصــت ه براب
اجتماعــی ، مزایــای رفاهــی و خدمــات اجتماغــی در مواقــع بیــکاری و حــق 
بهــره برخــورداری از اســتاندارد زندگــی اســت. ایــن حقــوق در یــک فراینــد 

تکاملــی محقــق شــده اســت.) ســپهوند و شــیانی۱۳۹۳(

ــه  ــهر ب ــارت ش ــی عب ــت : یک ــده اس ــکیل ش ــه تش ــهروند از دو کلم واژه ش
معنــای اجتمــاع انســانی و دیگــری شــهروند یعنــی وابســتگی بــه آن جامعــه و 
عضــوی از آن بــودن . در کشــورما ایــن مفهــوم نوظهــور اســت و بــرای اولیــن 
بــار در فرهنــگ فارســی در ســال ۱۳۷۳ایــن  واژه چنیــن تعریــف شد.شــهروند 
ــه آن   ــق ب ــوق متعل ــک کشــور و شهرباشــد واز حق ــه اهــل ی کســی اســت ک
برخــوردار باشــد.این مفهــوم بــه تدریــج بــا ورود مفهــوم جدیــدی نظیــر قانون، 
مشــارکت ، اخــاق مدنــی، پرسشــگری و پاســخگویی، مســیولیت پذیــری و....

ــی دو  ــهروندی اهمیت ــگاه ش ــوم و جای ــع مفه ــی و جوام ــوزه ی اجتماع در ح
چنــدان یافــت) عباســی و عابدینــی ،۱۳۹۲(.

حقــوق شــهروندی از شــروط پایــه ای حکومــت هــای مــردم ســاالر اســت ودر 
صــورت عــدم  توجــه بــه ایــن حقــوق  از ســوی حکومــت هــا، اســتقرارحکومت 
مــردم وادعــای دموکراســی ممکــن  نیســت.) قاضــی شــریعت پناهــی، ۱۳۸۵(.

ــل  ــش از هرعوام ــران بی ــهروندی درای ــوق ش ــرای حق ــکات اج ــع ومش موان
ــوق  ــوزش حق ــدان آم ــهروندی، فق ــوق ش ــن حق ــدم تبیی ــه ع ــوف ب معط
شــهروندان و عــدم  نهادینــه شــدن آن در الیــه هــای متعــدد اجتماعــی اســت.

ــاد،۱۳۹۱(. ــور دهن ــدی و پ ) کل

ــون اساســی اظهــار مــی دارد مــردم ایــران از هــر قــوم وقبیلــه  اصــل ۱۹ قان
کــه باشــند از حقــوق مســاوی برخوردارنــد و رنــگ و نــژاد وزبــان و ماننــد ایــن 
هــا ســبب امتیــاز نخواهــد بــود ) صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی 

نهایــی قانــون اساســی،۱۳۶۴(.

ــه اینکــه همــه افــراد ملــت  ــا تصریــح ب اصــل بیســتم  قانــون اساســی نیــز ب
اعــم از زن و مــرد یکســان در حمایــت قانون قــرار دارنــد وهمــه حقــوق انســانی 
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ــن اســام  ــت موازی ــا رعای – سیاســی – اقتصــادی اجتماعــی وفرهنگــی را ب
ــراد را فراهم  کــرده  برخوردارند.زمینــه گســترش و توســعه ی حقــوق همــه اف

اســت .) قانــون اساســی(

همچنیــن قــوه قضاییــه نیــز بــه منزلــه ی قــوه ای مســتقل ، نهــادی 
ــه ی  ــت برپای ــق عدال ــئول تحق ــی ومس ــردی واجتماع ــای ف ــتیبانحق ه پش
قانــون اساســی عهــده دار وظایفــی شــده کــه مهــم  تریــن آن هــا در بندهــای 

ــت. ــده اس ــمرده ش ــی برش ــون اساس ــل ۱۵۶قان ــه ی اص پنجگان

برپایــه ی بنــد دو ایــن اصــل ، احیــای حقــوق عامه وگســترش عدالــت وآزادی 
هــای مشــروع یکــی از مهم تریــن وظایــف قــوه ی قضاییــه اســت کــه یکــی از 
مجــاری اعمــال آن در بنــد دوم اصــل ۱۵۶تهیــه لوایــح قضایــی متناســب بــا 

ج.ا.ایــران درنظــر گرفتــه شــده اســت.) قانــون اساســی(.

ــود  ــا وج ــران ب ــهروندی در ای ــوق ش ــای حق ــای ارتق ــا و راه کاره ــیب ه آس
اینکــه حقــوق ملــت ایــران در اصــل ۳و فصــل ۳ قانــون اساســی بــه رســمیت 
ــه در  ــن باورندک ــر ای ــان ب ــیاری از کارشناس ــا بس ــت ام ــده اس ــناخته ش ش
ــه تعاریــف ویــژه  ــا توجــه ب ــون اساســی کشــورمان ، حقــوق شــهروندی ب قان
آن بــه طــور صریــح تبییــن نشــده اســت.وجود مشــترکاتی بیــن مولفــه هــای 
حقــوق ملــت وحقــوق شــهروندی زمینــه هــای تضییــع حقــوق شــهروندان را 
فراهــم کــرده اســت .بــه عقیــده برخــی صاحبنطــران حقــوق ملــت بــه حقــوق 
جمعــی مــردم اشــاره داردو حقــوق شــهروندی بــه حقــوق تــک تــک افــراد که 
بــه وســیله تابعیــت موضوعیــت مــی یابــد. از نظــر کارشناســان حقوقــی وجــود 
قیــودی چــون مگــر بــه حکــم قانــون یــا درصورتــی کــه مخــل اســام نباشــد 
کــه مصــداق هــای مشــخصی بــرای آن هــا تعریــف نشــده امــکان تفســیر بــه 

رآی وپایمــال شــدن حقــوق شــهروندی وجــود دارد.

همچنیــن نبــود ضمانــت هــای اجرایــی کارآمــد ونبــود نظــارت اجــرای مًوثردر 
دســتگاه هــای اجرایــی، فعــال نبــودن تشــکل هــا و نهــاد هــای مدنــی ، چالش 
هــا و ماحظــات سیاســی ، عــدم فرهنــگ ســازی مناســب در بیــن مــردم و 
ــق  ــش روی تحق ــکات پی ــان از مش ــوق وتکالیفش ــردم از حق ــودن م آگاه نب

شــهروندی درجامعــه مــا اســت. ) اکبرشــهریاری ۱۳۹۶(.

ــه  ــهروندی ، تهی ــوق ش ــور حق ــه منش ــت درتهی ــه ی دول ــه وظیف ــه ب باتوج
ــی نیســت. ــه نیزمنطق ــوه ی قصایی ــهروندی توســط ق ــوق ش یایحــه ی حق

)ســیدعلی کاظمــی(.

ــا در  ــه آن ه ــد ب ــی توان ــوق شــهروندی شــان م ــردم از حق ــی م ــه آگاه البت
ــی  ــی- اجتماع ــخ سیاس ــد  .تاری ــک کن ــر کم ــی بهت ــوق و زندگ ــاق حق احق

ــه ی شــهروندی آشــنایی  ــا مقول ــران ب ــردم ای کشــور نشــان مــی دهــد م
کافــی نداشــته انــد. بنابرایــن افــراد بایــد تــا انــدازه ای از اگاهیهــای 

برخــوردار شــوندکه درپرتــو آن وطایــف ، تعهــدات وحقــوق 
ــد. ــود را دریابن ــهروندی خ ش

ــا در  ــراز ونشــیب ه ــه ف ــه هم ــران چــه بســا کســان ک درای
زمینــه ی حقوقشــهروندی را بــه پــای دولــت مــی گذارنــد، 
در حالــی کــه دربــاره حقــوق شــهروندی ملــت و تــک تــک 

ــوروزی ،  ــد.) ن ــت مســئولیت مشــترک دارن شــهروندان بادول
ــز ۱۳۸۵(. کامبی

پــرورش و تعلیــم افــراد و امــاده نمــودن آن هــا جهــت ورود 
بــه عرصــه هــای مختلــف وایفــای نقــش هــای متعــدد بــدون 
ــران و  ــر دیگ ــود در براب ــف خ ــوق وتکالی ــه حق ــی ب اگاه
ــود ،  ــال خ ــات در قب ــا و موسس ــاد ه ــت ، نه ــف دول وطای

درســطح خــرد و کان جامعــه را دچــار آشــفتگی وآمیختگــی  
نقــش هــا کــرده وتعــادل و تــوازن واقعــی جامعــه را برهــم خواهــد 

ــکاران ۱۳۸۵(. ــی و هم زد.)ربان

ــدن  ــه ش ــث عدم نهادین ــهروندی باع ــوق ش ــوزش حق ــدان ام فق
ــت و  ــن دول ــت. بنابرای ــی اس ــدد اجتماع ــای متع ــه ه ــدر الی آن
نهادهــای قانــون گــذار، ســازمان هــای ملــی و محلــی، تشــکل 

هــای مدنــی، از طریــق آمــوزش حقــوق شــهر-وندی ومهــارت 
ــارزی درتربیــت شــهروندان  هــای زندگــی جمعــی تقــش ب

ــنی ۱۳۸۹(. ــت. ) محس ــد داش خواهن

بررســی یافتــه هــا حاکــی از آن اســت کــه رســانه هــا 
مــی تواننــد بــا ارائــه ی اگاهــی و الگوهــای رفتــاری 

ــه  چارچــوب هــای مرجــع و اطاعــات مطلــوب ب
افژایــش آگاهــی هــا، مهــارت هــای شــهروندی 

ــک   ــی کم ــای مدن ــری رفتاره ــکل گی و ش

ــیبانی۱۳۸۱(. ــد) ش کنن

از ایــن رو رســانه هــا بــه ویــژه رادیــو وتلوزیــون ، ظرفیــت هــا و توانایــی هــای 
بســیار گســترده ای بــرای آمــوزش درتمــام ســطوح وحــوزه هــا را دارنــد.از این 
رو نقشــی کــه رســانه هــای گروهــی درشــکل دهــی بــه هنجارهــا، ارزش هــا، 
نگــرش هــا، رفتارهــا، ایفــا مــی کننــد بســیار فراتــر از امــوزش هــای رســمی 
اســت و گســتره ی وســیعی از مخاطبــان رســانه هاراشــامل مــی شــود.) رضــا 

باینــدر۱۳۸۲(.

ــناخت  ــاله ، ش ــک مس ــل ی ــیر ح ــن گامدرمس ــادی تری ــه بنی ــه اینک نتیج
دقیــق ابعادمختلــف آن اســت .اذعــان بســیاری از کارشناســان ، صاحبنطــران 
ــوق  ــت حق ــوب رعای ــت غیرمطل ــه وضعی ــی ب ــی -اجتماع ــگان سیاس ونخب
شــهروندی درکشــورمان واهتمــام دولــت در ارتقــای اســتانداردهای اینحقــوق، 
ــه هــای گوناگــون  ضــرورت بررســی آســیب شناســانه ی این  موضــوع از جنب
را تقویــت کــرده است.دســته کــم الزم اســت کــه از کلیــه ی ظرفیــت هــای 
کشــور از قانــون اساســی گرفتــه تــا مصوبــات قانونــی درمجلــس ونهادهایــی 
ــج  ــا بتدری ــود ت ــتفاده ش ــرورش اس ــوزش و پ ــی ووزارت آم ــانه مل ــد رس مانن
شــرایط مطلوبــی کــه دیــن مــا و کلیــه شــهروندان فرهیختــه آرزومنــد آننــد 

تحقــق پیــدا کنــد.

منابع
۱-احمدپــور، ایــوب ،۱۳۸۷، درآمــدی برمبانــی حقــوق شــهروندی دراســام ، 
مجلــه ی پژوهــش هــای اســامی ، دانشــگاه شــهید باهنرکرمــان، ســال دوم، 

شــماره ی ۳-صفحــه ۱۲۳

 ۲- باینــدر، محمدرضــا،)۱۳۸۲(، بررســی نقــش رســانه هــا درآمــوزش مهــارت 
هــای شــهروندی و رفتارهــای مدنــی ، فصلنامــه ی پژوهــش ســنجش، ســال 

دهــم ، شــماره ۳۳،صفحــه ۳۱

ــی  ــی وکیف ــه کم ــه ،)۱۳۹۳(، رابط ــیبانی، ملیح ــم -ش ــپهوند، ابراهی ۳- س
ــه ی علمــی  ــوق شــهروندی ،فصلنام ــی واگاهــی از حق ــای تلوبزیون ــه ه برنام

ــات۲۶۷-۲۹۹ ــی ، صفح ــاه اجتماع ــی، رف پزوهش

ــوق  ــوزش  حق ــعود،)۱۳۹۲(. ام ــور، مس ــی و کیانپ ــگانی، عل ــی خواس ۴- ربان
شــهروندی بــه نوجوانــان بــا تاکیــد برمجمــع هــای محلــی ارزیابــی  و پژوهــش 
بــه عنــوان یــک راهکارعملــی ، فصلنامهمطالعــات جامعــه شناســی شــهری ، 

ســال ســوم، شــماره ۶، صفحــات ۲۳- ۵۶

۵-ســهراب زاده، مهــران، )۱۳۹۷(.حقــوق شــهروندی ، تهــران ، اداره کل 
مطالعــات اجتماعــی وفرهنگــی ، شــهرداری تهــران،  صفحــه ۴۱

ــاه اجتماعــی،  ۶-شــیانی، ملیحــه )۱۳۸۱(. شــهروندی و رف
ــال اول ،  ــی، س ــاه اجتناع ــی رف ــی پزوهش ــه علم فصلنام

ــماره ۴، صفحــه ۲۴ ش

 ، عابدینــی  و  علــی  ۷-عباســی، 
تبریــز- شــهروندی،  عیسی،)۱۳۹۲(،شــهروندوحقوق 

۱۲۰ صفحــه  پریــور، 

۸- قانون اساسی جمهوری اسامی ایران

ــی  ــگار)۱۳۹۱(، بررس ــاد، ن ــا وپوردهن ــدی، علیرض ۹- کل
میــزان چ۰آگاهــی ونگــرش دانشــجویان نســبت بــه حقــوق 
شــهروندی درتهران،فصلنامــه مطالعــات شــهری،۲-۴ ، پاییــز

حقــوق  ابعادوتحلیــل  رضاعلــی،)۱۳۸۹(،  محســنی،   -۱۰
شــهروندی،راهکارهایی بــرای ترتیــب و امــوزش حقــوق شــهروندی ، 
فصلنامــه مطالعــات سیاســی ، ســال ســوم ، شــماره ۱۰، صفحــات 

۱۴۴-۱۱۷

شــهروندی   حقــوق  کامبیــز)۱۳۸۵(،   ، نــوروزی   -۱۱
وتضمینحقــوق شــهروندان درنظــام حقوقــی ایــران، پایان نامــه 

کارشناســی ارشددانشــگاه تهــران

ــهروندی  ــوم ش ــی مفه ــی تطبیق بررس
آگوســتین و  ارســطو  آراء  در 

ولی اله اسفندیار احسان ایوبی
مدرس دانشگاه افسری امام علی)ع( مدرس دانشگاه آزاد اسالمی

چکیده 
ــش  ــاله معروف ــوم رس ــاب س ــه در کت ــطو ک ــهروندی در آراء ارس ــث ش مبح
)سیاســت( بــه تبییــن عملی از شــهروندی مــی پــردازد . از نظر وی شــهروندان 
کســانی هســتند کــه در قــدرت شــریک و همچنیــن در تصمیمــات مهــم دولت 
شــهر و حــق او همــراه بــا رســیدنش بــه آن مقــام الزامــی شــود. بــه عبارتــی 
شــهروند کســی اســت کــه صاحیــت مشــارکت در قــدرت شورایی)سیاســت(

و قضایــی را داشــته باشــد. جمــع اشــخاص وقتــی در یــک جامعــه بــه انــدازه 
ای برســد کــه بســنده باشــد ، آنــگاه دولــت شــهر شــکل مــی گیــرد ؛ یعنــی 
ــه اراده  ــا شــهروندان اســت کــه ســاخته مــی شــود و ن ــت شــهر فقــط ب دول
فــردی . آگوســتین هــم مبحــث شــهروندان را بــا شــهروند خــوب و شــهروند 
بــد آغــاز مــی کنــد. وی شــهروندی را در اثــر مشــهورش بــه نــام شــهر خــدا 
بطــور مفصــل توضیــح مــی دهــد کــه بیــان مــی کنــد کــه دو نــوع دولت شــهر 
داریــم ؛ ۱- دولــت شــهر خــدا و ۲- دولــت شــهر زمین.دولــت شــهر زمیــن بــر 
اســاس منافــع و مالکیــت اســت ، امــا دولــت شــهر خــدا افقــش ابدیــت مــی 
ــت شــهر  ــت شــهر خــدا را الگــوی دول باشــد. آگوســتین در شــهر خــدا، دول
ــا خــوار شــمردن خــدا،  ــه خــود ت ــه نظــر وی عشــق ب ــد . ب ــی دان ــن م زمی
دولــت شــهر زمیــن را بنــا مــی گــذارد و عشــق بــه خــدا تــا خــوار شــمردن 
ــت شــهر آســمانی را تشــکیل مــی دهــد. نتیجــه اینکــه شــهروند  خــود، دول
خــوب کــه عاشــق خــدا هــم هســت، دولــت شــهر آســمانی را شــکل می دهــد 
و اینگونــه شــهروندان نیکــوکار، فرمانبــرو خدمتگــزار یکدیگرنــد. اما شــهروندان 
و ســاکنان دولــت شــهر زمینــی ، اهــل فســاد ، دروغ و نیرنــگ مــی باشــند. 
ــق و  ــی از ح ــناخت تحلیل ــوم و ش ــه مفه ــتیم ک ــرآن هس ــه ب ــن مقال در ای
حقــوق شــهروندی دوران کاســیک )نظریــه ارســطو و آگوســتین ( و شــناخت 
تطبیقــی همگرایــی و واگرایــی نظریــه شــهروندی در آراء ایــن دو فیلســوف را 

مــورد مطالعــه قــرار دهیــم.

ــد واژه: شــهروندی، ارســطو ، رســاله سیاســت ، آگوســتین، شــهرخدا ،  کلی
فضیلــت، دولــت شــهر، ارســطو، آگوســتین

 مقدمه 

مفهــوم شــهروندی از معانــی بنیادیــن در فلســفه سیاســی غــرب مــی باشــد 
ــت. )دارا و  ــته اس ــترده ای داش ــورات گس ــادی تط ــرون متم ــی ق ــه در ط ک
ــا و ماهیــت شــهر و شــهروندی، دو  ــه معن ــا توجــه ب خاکــی، ۱۳۹۸: ۱۱۰(. ب
مفهــوم کلیــدی در ایــن خصــوص نمایــان اســت ؛ حــق شــهروندی و وظیفــه 
و تکلیــف شــهروندی در فلســفه سیاســی کــه از دوران کاســیک شــروع و تــا 
ــات  ــون منازع ــواره در کان ــدا هم ــوم شــهروندی از ابت ــه دارد. مفه ــروز ادام ام

فکــری بــوده و موجــب عرضــه معانــی متعــددی شــده، ایــن مفهــوم در فرآینــد 
ــورد  ــه و م ــر پذیرفت ــر تاثی ــدرن و متاخ ــیک، م ــر کاس ــه عنص ــان از س زم

تحلیــل هــای مختلفــی قــرار گرفتــه اســت . 

التیــن  واژه  از    City و  گیــرد  مــی  ریشــه  شــهر  از  شــهروند  مفهــوم 
لوتیاس۱مشــتق شــده اســت. بنابرایــن شــهر تنهــا مجمعــی از ســاکنین یــک 
منطقــه معیــن نیســت ، بلکــه مفهــوم واحــد سیاســی مســتقلی را مــی رســاند. 
از همیــن جــا تفــاوت عمیــق دو مفهــوم شــهروند و رعیــت آشــکار مــی شــود. 
ــزان کــه در شــهر حضــور فیزیکــی  ــه همــان می ــی کــه شــهروندان ب در حال
دارنــد، حضــور سیاســی نیــز دارنــد، امــا رعایــا فقــط حضــور فیزیکــی دارنــد. 
بــه عبــارت دیگــر رعیــت فقــط از قانــون و اراده حاکــم اطاعــت مــی کنــد، امــا 
ــق اراده حاکــم ســهم خواهــی مــی کنــد و  ــون و خل شــهروند در تنظیــم قان

ســپس از آن اطاعــت مــی کنــد .

ــراد  ــه اف ــت ک ــار داش ــهروندی اظه ــهر و ش ــوص ش ــتین در خص ــا آگوس ام
بایــد بــه جــای داشــتن دغدغــه زندگــی دنیایــی بــه کلیســا و نجــات اخــروی 
ــه  ــا محــور وفــاداری و هدایــت اخاقــی ب وفــادار باشــند. در نتیجــه کلیســا ب
جامعــه سیاســی غلبــه یافــت. هــر چنــد در ادوار بعــدی، تحوالتــی در الگــوی 
شــهروندی در ســنت مســیحی پدیــد آمــد، امــا وجــه غالــب الگــوی شــهروندی 
مســیحی چنــد محــور عمــده داشــت کــه عبارتســت از تعریــف شــدن شــهروند 
مســیحی بــا مفاهیمــی چــون رســتگاری اخــروی، تعلــق بــه جامعــه ایمانــی، 
ــی  ــه زندگ ــرف ب ــاداری ص ــای وف ــه ج ــا ب ــه کلیس ــاداری ب ــدن وف ــزار ش اب
سیاســی دنیــوی و در آخــر بررســی برتــری اقتــدار دینــی بــر اقتــدار دنیــوی.

ــت از فضــای سیاســی  ــان باســتان، حکای ــار فیلســوفان عصــر یون ــه آث مطالع
حاکــم بــر جوامــع آن روز یونــان و از دغدغــه هــای آنــان بــوده اســت . فضایــی 
کــه تحــت تاثیرگــذار از جامعــه شــبانی بــه جامعــه زمیــن داران و ســرانجام 
ــا توالــی شــکل هــای حکومــت و منازعــات شــدیدی  ــه اقتصــاد بازرگانــی ب ب
میــان دارنــدگان قــدرت سیاســی و بقیــه افــراد  در پــی داشــت. در ایــن بیــن 
اندیشــمندان و فیلســوفان شــاخص بــا افکارهــای متفــاوت ظهــور کردنــد کــه 
هریــک از آنــان کوشــیدند نوعــی حاکمیــت سیاســی آرمانــی را برقــرار کننــد 
و جامعــه را از بنــد هــرج و مــرج برهاننــد کــه در ایــن راه توفیقاتــی بــه دســت 
ــان  ــل انس ــرای عم ــی ب ــه ظرف ــه مثاب ــی ب ــه سیاس ــاد جامع ــد ، ایج نیاوردن
سیاســی عمــل مــی کنــد و شــهروندی تجلــی ورود چنیــن انســانی بــه عرصــه 
ــی را  جامعــه سیاســی اســت و ایــن جامعــه سیاســی شــامل اشــکال گوناگون
از شــهر و مدینــه گرفتــه تــا واحــدی بــزرگ تــر و  کان تــر را شــامل شــده 
اســت. در فلســفه سیاســی ارســطو و آگوســتین ، عقانیــت ، حــق و شــهروندی 

را بــه هــم پیونــد مــی دهــد.
لوتیاس معادل واژه پولیس در زبان و فرهنگ یونانی است	- 
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چهارچوب مفهومی
ــواع آن  ــک از ان ــر ی ــص ه ــت و خصائ ــت و ماهی ــاره مملک ــه درب ــس ک هرک
ــه  ــد، اینســت ک ــی آی ــه پیــش م ــد، نخســتین پرســش ک ــی کن پژوهــش م
اصــا ماهیــت یــک شــهر چیســت.« )ارســطو، ۱۳۸۶: ۱۴۲(. یــا اصــا »دولــت 
بــه مفهــوم ســازمان حاکــم بــر امــور شــهرها و کشــورها چیســت.این ســواالت 
در حــال حاضــر مــورد کشــمکش و نــزاع )متنازع فیــه( است«.)فاســتر، ۱۳۹۴: 
۲۴۵(. یعنــی تعاریــف مختلفــی از آن در بیــن فاســفه و پژوهشــگران شــده 
اســت.به عنــوان مثــال در قــرون هجدهــم و نوزدهــم فیلســوفان آلمانــی ماننــد 
هــگل و مارکــس هــر کــدام از دریچــه ویــژه ای موضــوع حقــوق شــهروندی را 

مــورد بحــث قــرار دادنــد. 

ــام داده،  ــی را انج ــان عمل ــت ف ــه دول ــد ک ــه می گوین ــی ک ــا وقت بعضی ه
منظورشــان ایــن اســت کــه کلیــه شــهروندان یــک شــهر یــا یــک کشــور در 

ــد .  ــوده ان اجــرای آن عمــل ســهیم ب

ــه دســت  ــت همیشــه ب ــن طــور نیســت و اعمــال دول ــد ای دیگــران می گوین
ــرد  ــی خــودکام صــورت می گی ــق اراده فرمانروای ــران )الیگارشــی(یا طب توانگ
نیــز قانونگــذار و سیاســتمدار هــر دو بــا دولــت ســروکار دارنــد و ســازمان هــر 
ــرای اداره امــور  کشــور عبارتســت از ترتیبــی اســت کــه ســکنه آن کشــور ب
ــت یــک کل اســت و مثــل  ــی دول ــد. ول ــی خــود داده ان و حــل مســائل مدن
ــن  ــده اســت. ای ــمار تشــکیل ش ــی ش ــات ب ــزاء و قطع ــر، از اج ــر کل دیگ ه
اجــزاء عبارتســت از »شــهروندان هســتند کــه هیئــت کلــی شــهر یــا کشــور را 

ــی دهند.«)فاســتر، ۱۳۹۴: ۲۴۵(. تشــکیل م

کســی کــه در نظــام دموکراســی شــهروند نامیــده مــی شــود غالبــا در نظــام 
الیگارشــی از داشــتن ایــن عنــوان محــروم اســت. 

ــه سیاســت بطــور  ــی در طــرز نگــرش بشــر ب ــر عمیق ــش فلســفه تاثی پیدای
اعــم و نســبت بــه قوانیــن بطــور اخــص گذاشــت . زیــرا بــا پیدایــش فلســفه 
تعبیــر بشــر از سیاســت و قوانیــن تغییــر کــرد. بطــوری کــه دامنــه و دایــره ی 
فعــل اختیــاری و ارادی انســان، کــه اخــاق معطــوف بــه آن اســت، آن قــدر 
ــا  ــا و عرصــه ه ــه ه ــام ســطوح، الی ــوان آن را در تم ــه بن گســترده باشــد ک

ــروغ، ۱۳۸۹ : ۲(. جســت و جــو کــرد. )اف

ــه  ــا ب ــد ت ــا می کن ــاکان را ره ــنت نی ــه س ــوط ب ــای مرب ــفه چیزه »فلس
ــای  ــه ه ــردن پای ــران ک ــا وی ــی فلســفه ب ــه عبارت ــای خــوب برســد. ب چیزه
ســنت نیــاکان، طبیعــت را معیــار قــرار مــی دهــد. زیــرا عقــل و فهــم بشــری 
انــد کــه بــه ترجمانــی حــواس طبیعــت را کشــف مــی کننــد و نســبت عقــل 
و فهــم بــا موضــوع خــود بــا اطاعــت کورکورانــه ای کــه مرجعیــت بــه معنــای 
ــتراوس، ۱۳۹۳:  ــرق دارد.«)اش ــا ف ــت عمیق ــتار آن اس ــه خواس ــاص کلم خ

.)۱۱۱

ــرارداد، شــرط  ــان طبیعــت و ق ــز اساســی می »کشــف فکــرت طبیعــت، تمای
ــرا تمامــی  الزم ولــی غیرکافــی پیدایــش مفهــوم حقــوق طبیعــی اســت ؛ زی

ــراردادی باشــد.« )اشــتراوس، ۱۳۹۳: ۱۱۳(. ــری ق ــکان دارد ام ــوق ام حق

برهــان ســنتی قراردادگرایــی مــی خواهــد ثابــت کنــد کــه حقــوق طبیعــی 
ــرا مــی بینیــم کــه »مفهــوم انصــاف و  ــد وجــود داشــته باشــد. زی نمــی توان
عدالــت از جامعــه ای بــه جامعــه دیگــر فــرق می کنــد. ایــن برهــان در خــال 
قــرون و اعصــار بســیار هــم نیرومنــد بــوده و ایــن نیرومنــدی بــا ضعــف ذاتــی 
ــا  ــه ج ــتراوس، ۱۳۹۳: ۱۱۶(. هم ــات دارد. )اش ــدت مناف ــه ش ــش ب و درونی
ــت  ــت اس ــرده، درس ــزش ک ــون تجوی ــه قان ــام دادن کاری ک ــد انج می گوین

وعدالــت در قانونیــت اســت یعنــی در همــان چیــزی اســت کــه آدمــی 
آن را قانــون مــی شــمرد.

ــا وجــود حــق  »داده هایــی کــه قراردادگرایــی پیــش کشــیده ب
ــه  ــکان دارد ک ــا ام ــدارد؛ کام ــی ن ــه منافات ــچ گون ــی هی طبیع
ــی  ــی ب ــی از گوناگون ــاح حاک ــه اصط ــود ب ــی خ ــوق طبیع حق
انتهــای دریافــت هــای عدالــت و قوانیــن باشــد . بــه عبــارت دیگــر 

ــن باشــد.« )اشــتراوس، ۱۳۹۳: ۱۱۹(. خــود ریشــه قوانی

ــون از یــک  ــر می گــردد. قان ــون ب ــه تحلیــل قان پــس همــه چیــز ب
ســو مدعــی اســت کــه بــه ذات خــود خــوب و شــریف اســت. قانــون 

ــز دیگــر اســت. از ســوی دیگــر  ــه و هــر چی اســت کــه پاســدار مدین

انتظــار مــی رود کــه قانــون بازتــاب عقیــده عمومــی و تصمیــم هــای مدینــه، 
یعنــی انبــوه شــهروندان باشــد. در ایــن نقــش، قانــون بــه ذات خــود نــه خــوب 
ــتی  ــای مش ــم ه ــاخته تصمی ــه س ــکان دارد ک ــا ام ــریف. کام ــه ش ــت ن اس
احمــق و رذل باشــد. هیــچ چیــز اجــازه نمــی دهــد کــه مدعــی شــویم کــه 

قانونگــذاران، علــی القاعــده، عاقــل تــر و داناتــر از "مــن و شــما" باشــند.

قانــون مدعــی اســت کــه پاســدار مدینــه و باقــی عناصــر زندگــی اجتماعــی 
اســت و بــه خــود مــی بالــد کــه از مصلحــت عمومــی محافظــت می کنــد. ولــی 
ــی  ــان مصلحــت عموم ــر هم ــم اگ ــت می نامی ــا آن را عدال ــه م ــزی ک آن چی
ــدد  ــی م ــه مصلحــت عموم ــه ب ــی ک ــا جای ــن ت ــس چیســت. قوانی نباشــد پ
می رســاند خــوب و عادالنه انــد. ولــی اگــر قوانیــن را عیــن مصلحــت عمومــی 
بدانیــم، در آن صــورت بایــد گفــت عدالــت و حــق امــوری قــراردادای نیســتند. 
ــار  ــرای مدینــه مصیبــت ب ــع ب ــادر نیســتند آنچــه را کــه در واق قراردادهــا ق
اســت ، تبدیــل بــه چیــزی کنــد کــه بــرای مدینــه ســودمند اســت و برعکــس. 

)اشــتراوس، ۱۳۹۳: ۱۲۰(.

مدینــه از انبــوه شــهروندانی تشــکیل شــده کــه هریــک از آنهــا پســر، یعنــی 
محصــول طبیعــی آمیختــن یــک پــدر و یــک مادرنــد کــه هــر دوی آنهــا هــم 
شــهروند هســتند. بــا ایــن همــه، تنهــا کســانی شــهروند شــمرده مــی شــوند 
کــه ازدواج پــدر و مادرشــان بــه حکــم قانــون انجــام گرفتــه باشــد یــا بهتــر 
بگوییــم کســی کــه عنــوان پدرشــان را دارد شــوهر مادرشــان باشــد. اگــر غیــر 
ــی اســت  ــد طبیع ــی فرزن ــور شــهروند نیســت، یعن ــرد مذک ــد ف ــن باش از ای
ــت نیســت  ــد از طبیع ــودن فرزن ــی و مشــروع ب ــا قانون ــد مشــروع ی ــه فرزن ن
بلکــه از قانــون و قــرارداد اســت. بــه عنــوان مثــال بردگــی امــری قــراردادی 
اســت و ایــن قــرارداد اســت کــه میــان بــردگان و آزادگان فــرق مــی گــذارد. 
ــاع و  ــه اجتم ــده ک ــت ش ــری اي درس ــودات بش ــوه موج ــه از انب ــس مدین پ
ــر  ــت. اگ ــراردادی اس ــط ق ــه فق ــت بلک ــی نیس ــری طبیع ــان ام آمیختگی ش
»مدینــه قــراردادی باشــد، پــس نفــع مشــترک هــم امــری قــراردادی اســت و 
نتیجــه اینکــه حقــوق و عدالــت هــم خصلتــی قــراردادی دارنــد.« )اشــتراوس، 

ــص ۱۲۲-۱۲۳(. ۱۳۹۳: ص

»شــهروند از کلمــه " شــهر " بــه معنــای جامــع انســانی و پســوند " ونــد "  بــه 
معنــای عضــو وابســته بــه ایــن جامعــه تشــکیل شــده اســت.)نوابخش،۱۳۸۵ 
:۲۲( در دوران باســتان " ســیته " بــه معنــای شــهر اجتمــاع سیاســی کوچکــی 
بــود کــه اعضــاء یــا ســاکنین از طریــق نهادهــای مذهبــی و سیاســی مشــترک 
آن را اداره     مــی کردنــد. ایــن " ســیته هــا"  فدراســیون مســتقل از قبایل متحد 

ــک بــود ماننــد آتــن  ــیته ای دموکراتی ــه س ک
ــیته  ــه س ــپارت ک و اس
ای اشــرافی بــود . 
ایــن اجتماعــات 
ســرزمین  کــه 
هــای کوچــک و 
ــد  مســتقل بودن
یــک  دارای 
مرکــز شــهری 
قصبــات  و 
در  روســتایی 
بودنــد.  اطــراف 
ــه  ــع ب ــن جوام در ای
کــه  فــردی 

متعلــق بــه یــک ســیته بــود، شــهروند گفتــه مــی شــد.«)فرمهینی، فراهانــی، 
ــهروندی دارد  ــری از ش ــف دیگ ــز تعری ــی گیدن ــص۲۱ -۲۰(. آنتون ۱۳۸۹: ص
ــه دارای  ــت ک ــی اس ــاع سیاس ــک اجتم ــو ی ــهروند عض ــد: ش ــی گوی . وی م
ــادی  ــین آب ــت.« )حس ــت اس ــن عضوی ــا ای ــاط ب ــی در ارتب ــوق و وظایف حق
ــوق و  ــه حق ــهروندی مجموع ــر ، ش ــان ترن ــد برای ــی، ۱۳۸۸ :۳( از دی و تقوای

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس وظایف

ــه  ــرا مســتلزم نهادین ــد و آن ــی کن ــا م ــی و رســمی اعط ــت قانون ــراد ماهی اف
شــدن حقــوق اجتماعــی و سیاســی مــی دانــد.« )شــیانی،۱۳۸۱ :۱۰ ( از ایــن 
رو شــهروندی شــامل مجموعــه حقــوق ، وظایــف افــراد و چگونگــی مشــارکت 
آنهــا بــرای تحقــق اهــداف جامعــه ایــت کــه طبــق قانــون بــه افــراد جامعــه 
تعلــق مــی گیــرد و نحــوه و میــزان مشــارکت افــراد جامعــه تبییــن و تعریــف 

شــود.

 ارسطو
ــه در  ــی ریش ــوم اجتماع ــم عل ــیاری از مفاهی ــد بس ــهروندی مانن ــوم ش مفه
یونــان باســتان دارد. اثــر ارســطو منعکــس کننــده اولیــن کوشــش نظامنــد در 
شــکل گرفتــن مفهــوم شــهروندی بــه شــمار مــی آیــد . ایــن درحالیســت کــه 
اولیــن تجلــی آن در قــرون چهــار و پنــج پیــش از میــاد در شــهرهای یونــان 

باســتان بویــژه آتــن و اســپارت دیــده     مــی شــود.)فالکس، ۱۳۸۱ :۲۵(.

حــق شــهروندی ناشــی از ســکونت در جایــی معیــن نیســت، زیــرا بیگانــگان 
ــن  ــتند. در ای ــهروند نیس ــا ش ــد ام ــکونت دارن ــهر س ــز در ش ــدگان نی و بن
خصــوص نیــز حــق دسترســی بــه دادگاههــا موجــد حــق شــهروندی نیســت. 
زیــرا »بیگانــگان هــم ایــن حــق را بــه موجــب پیمانهــای بازرگانــی بــه دســت 
می آورنــد . اگــر چــه در برخــی جاهــا، بیگانــگان حتــی ایــن حــق محــدود را 
نیــز بطــور کامــل دارا نیســتند، بلکــه مکلفنــد کــه کســی را بــه عنــوان حامــی 
ــص  ــره ای ناق ــی به ــرو از حــق دادخواه ــد و از این ــود نصــب کنن ــی خ قانون

ــد.« )ارســطو، ۱۳۸۶: ۱۰۱(. دارن

در بســیاری از کشــورها ایــن حــق شــهروندی بطــور کامــل داده نشــده، زیــرا 
ــه  ــند، ب ــوردار باش ــهروندی برخ ــل از حــق ش ــور کام ــد بط ــی خواهن ــر م اگ
ناچــار بایــد از کســی کــه پشــتیبان ذی نفــوذی دارد برخــوردار مــی کنیــم 
ــا  ــن عنــوان را ب و در ایــن صــورت اســت کــه اگــر شــهروند مــی نامیــم ، ای

ــه آنهــا اطــاق میکنیــم. شــرایط و قیــودی ب

ــی  ــوق مدن ــورداری از حق ــن برخ ــه س ــون ب ــودکان چ ــه ک ــن گون ــه همی ب
نرســیده انــد و پیــران از آنــرو کــه بــه ســبب ســالخوردگی از خدمــت معــاف 
ــاید  ــالخوردگان را ش ــودکان و س ــد. ک ــی آین ــهروندان نم ــمار ش ــد، در ش ان
ــودکان  ــه ک ــت ک ــن اس ــد چنی ــد و آن قی ــهروند خوان ــدی ش ــه قی ــوان ب بت
ــالخوردگان ،  ــید و س ــد نرس ــن رش ــه س ــوز ب ــه هن ــتند ک ــهروندانی هس ش
ــطو، ۱۳۸۶: ۱۰۱(. ــته .)ارس ــرر گذش ــن مق ــه از س ــتند ک ــهروندانی هس ش

ــی قیــد نمــی گوییــم کــه  ــن دو دســته همیــن طــور ســاده و ب در مــورد ای
ــوان  ــه عن ــته اول را ب ــه دس ــد، بلک ــا مملکتن ــهر ی ــهروندان ش ــان ش »این
شــهروندان نابالــغ و دســته دوم را بــه عنــوان شــهروندانی که ســن خدمتشــان 
ــا اینکــه قیــودی دیگــر از ایــن نــوع بــه  گذشــته اســت، معرفــی می کنیــم ی

ــتر، ۱۳۹۴: ۲۴۵(. ــا می افزاییم.«)فاس ــهروندی آنه ــوان ش عن

امــا مــا در اینجابــه دنبــال شــهروندی هســتیم کــه هیــچ گونــه قیــودی کــه 
ــن اســت کــه در  ــم را دارا نباشــد و صفــت عمــده اش ای ــر کردی ــاال ذک در ب
ــا  ــه اجــرای عدالــت و انجــام خدمــات رســمی در شــهر ی ــوط ب کارهــای مرب

ــه عهــده دارد. )فاســتر، ۱۳۹۴: ۲۴۶(. کشــور ســهمی ب

ــه آن را شــهروند  ــن اســت ک ــف شــهروندی ای ــرای تعری ــن مصــداق ب بهتری
محــض و مطلــق بنامیــم و عبارتســت از کســی کــه حــق اشــتغال بــه وظایــف 
دادرســی و احــراز مناصــب را دارا باشــد. »مناصــب خــود بــه دو گونــه اســت : 
نخســت موقــت کــه مدتــی معیــن دارد و یــک تــن هرگــز نمــی توانــد آنهــا را 

دو بــار احــراز کنــد، مگــر پــس از گذشــت فاصلــه زمانــی مقــرر . دوم نامعیــن 
ــا اعضــای انجمــن  ــدارد ، همچــون مناصــب دادرســان ب کــه مــدت ثابتــی ن

نمایندگــی.« )ارســطو، ۱۳۸۶: ۱۰۱(.

ــن امــکان و توانایــی هســت کــه در  بطــور کلــی هــر آنکــس کــه برایــش ای
ــود  ــت خ ــهروند دول ــد، ش ــرکت کن ــش ش ــی دولت ــی و قضای ــاغل رایزن مش
نامیــده مــی شــود و »اصطــاح دولــت بطــور کلــی بــه هیاتــی از شــهروندان 
کــه وجودشــان بــرای ایفــای مقاصــد زندگــی کافــی اســت، اطــاق مــی شــود. 

ــتر، ۱۳۹۴: ۲۴۶(. )فاس

ــه  ــاز هم ــد، ب ــته باش ــرق داش ــر ف ــا یکدیگ ــهروندان ب ــف ش ــد وظای ــر چن ه
ــد  ــان ، همانن ــه آن ــی کوشــند و جامع ــه خــود م ــرای ســامت جامع ــان ب آن
ســازمان مملکــت آنــان اســت. و از اینــرو فضیلــت هــر شــهروند بایــد فضیلتــی 
ــر  ــا ب ــر مملکت ه ــس اگ ــد. پ ــود باش ــت خ ــکل مملک ــازمان و ش ــور س فراخ
چنــد گونه انــد، آشــکارا فضیلــت شــهروند خــوب نمــی توانــد فضیلتــی یگانــه 
ــی  ــه فضیلت ــم ک ــی نامی ــه آدم خــوب راکســی م ــق باشــد؛ حــال آنک و مطل

ــق دارد .  ــه و مطل یگان

ــک  ــی نی ــر از مردان ــی سراس ــه سیاس ــک جامع ــه ی ــت ک ــال اس ــون مح چ
سرشــت فراهــم آیــد و چــون بــا ایــن وصــف بــه هریــک ازافــراد آن فرضــی 
اســت کــه وظیفــه خــود را بــه بهتریــن وجــه ایفــا کنــد و ایفــای هــر وظیفــه 
بــه بهتریــن وجــه ناگزیــر نیازمنــد فضیلــت اســت و چــون همــه شــهروندان 
نمــی تواننــد فضیلتــی یکســان داشــته باشــند ، پــس فضیلــت شــهروند خــوب 

نمــی توانــد همــان فضیلــت آدم خــوب باشــد . 

ــراد  ــد ، همــه اف ــد آی ــوب پدی ــه صــورت کمــال مطل ــرای آنکــه کشــوری ب ب
بایــد فضیلــت یــک شــهروند خــوب را داشــته باشــند، ولــی محــال اســت کــه 
همــه ایشــان فضیلــت یــک آدم خــوب را داشــته باشــند ، مگــر آنکــه مقــرر 
داریــم کــه فقــط آدم هــای خــوب یــا بــد از حــق شــهروندی برخــوردار شــوند.

هــر جامعــه سیاســی را کــه از افــراد و عناصــر ناهماننــد تشــکیل شــده اســت، 
مــی تــوان بــه موجــودی زنــده تشــبیه کــرد. همــان ســان کــه هــر موجــود 
زنــده از دو عنصــر حیاتــی نخســتین کــه روح و جســم باشــد ، تشــکیل شــده 
ــانی(  ــتهای نفس ــل و اش ــه )عق ــزاء دوگان ــود روح از اج ــه خ ــت. کمااینک اس
ــزاء  ــده داری از اج ــه بن ــوهر( و رابط ــه )زن و ش ــزاء دوگان ــواده از اج و خان
دوگانــه )خدایــگان و بنــده( ترکیــب شــده اســت . بنابرایــن امــکان نــدارد کــه 
ــتر، ۱۳۹۴:  ــند.« )فاس ــان باش ــت یکس ــتن فضیل ــث داش ــهروندانش از حی ش

.)۲۴۸

ــی و  ــک انســان خــوب در فرمانروای ــت ی ــم کــه فضیل ــرض کنی حــال اگــر ف
فضیلــت یــک شــهروند خــوب در فرمانروایــی و فضیلــت یــک شــهروند خــوب 
ــوان گفــت کــه هــر  در فرمانبــری و فرمانروایــی اســت درآن صــورت نمــی ت
دوی آنهــا ، بــه علتــی واحــد مســتوجب ستایشــند . پــس چــون بعضــی هــا بــر 
ایــن عقیــده انــد کــه فرمانــروا و فرمانبــردار بایــد چیزهــای مختلفــی فراگیرند 
.)در حالــی کــه شــهروند ناچــار اســت هنــر هــر دوی آنهــا را فراگیرد(اســتنتاج 

ناشــی از ایــن عقیــده آشــکار اســت.« )فاســتر، ۱۳۹۴: ۲۴۹(.

ــای  ــوزش ه ــان دوران آم ــه در پای ــر ارســطو شــهروند کســی اســت ک از نظ
مدنــی و نظامــی نامــش در فهرســت حــوزه اقامــت او ثبــت مــی شــود. ســن 
او بســیار مهــم اســت، نــه مــی توانــد بســیار جــوان و نــه بســیار ســالخورده 
باشــد. فــرد بــه عنــوان شــهروند صاحیــت سیاســی بــرای شــغل قضــا در نظام 
قضایــی یــا بــرای عضویــت مجالــس گوناگــون شــورایی خواهــد داشــت و در 
ــرآن نقــش  ــرای دفــاع از دولــت شــهر نیــز ب زمــان جنــگ نقــش ســربازی ب
هــا افــزوده می شــود. بنابرایــن شــهروند بــودن بــه عنــوان مشــارکت تعریــف 
می شــود و بــا ایــن عنــوان اســت کــه اجتمــاع سیاســی را محقــق می ســازد.

)گاي، ۱۳۸۸: ۴۸(.

از نظــر ارســطو هــر کشــور و یــا جامعــه سیاســی بــه طبقــات شــش گانــه ای 
نیــاز داردکــه عبارتســت از:

۱-خواربــار ۲-هنــر و پیشــه زیــرا بــرای زندگــی افزارهــای گوناگــون ی الزم 
ــرای امــن داخلــی و  ــرا افــراد هــر کشــور بایــد خــواه ب اســت . ۳-ســاح، زی
ــارم  ــگان، مســلح باشــند . چه ــم شکســتن حمــات بیگان ــرای در ه خــواه ب
۴-پــول کافــی خــواه بــرای بــرآورد نیازهــای داخلــی و خــواه بــرای پرداخــت 
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هزینــه هــای جنــگ. ۵- دیــن کــه بایــد از همــه برتــر باشــد و ۶- ترتیــب و 
ــاز شــناخت و  ــه دســتیاری آن ، صــاح مردمــان را ب وســیله ای کــه بتــوان ب
حــق را بــه حقــدار رســاند. بطــور کلــی ایــن شــش مــورد خدماتــی اســت کــه 
ــر پایــه  ــه آنهــا نیــاز دارد و پــس بایــد ســازمان هــر کشــور را ب هــر کشــور ب

ــان نهاد.)ارســطو،۳۰۰:۱۳۷۰(. ــات ششــگانه بنی ــن خدم ای

ــه  ــرد را ب ــام می ب ــرده ن ــهروند و ب ــن ش ــه بی ــی ک ــن تعارض ــطو همچنی ارس
قــرار زیــر می دانــد؛ وی می گویــد چیــزی کــه بــرده نــدارد صاحیــت تعییــن 
هدفــی بــرای خــود اســت کــه بــا آمــوزش موفقیــت آمیــز بــه دســت می آیــد 
ــم  ــه حک ــورت و ب ــور و مش ــدون ش ــد، ب ــته باش ــان آن را نداش ــر انس و اگ
خواســت هــای آنــی خــود عمــل می کنــد، بــرده هــم مــی پذیــرد کــه خــادم 
ــه او  ــا ب ــرد ت ــی گی ــرار م ــت دیگــری ق ــای دیگــری باشــد و در خدم هدف ه

امــکان تحقــق هــدف هایــش را بدهــد. )ارســطو،۱۳۴:۱۳۷۱(.

ــه تولیــد امــوال اکتفــا نمــی  ــر خــاف او موجــودی اســت کــه ب »شــهروند ب
ــر  ــای دیگ ــدف ه ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــیله ای ب ــرای او وس ــی ب ــد و دارای کن
اســت. شــهروند مســتقل اســت، نیــاز نــدارد کــه خــود را وقــف کاری نــه بــرای 
ــی  ــه زندگ ــا ب ــد کام ــی توان ــس م ــد. پ ــری کن ــت دیگ ــه در خدم ــود و ن خ

ــردازد.«   )گاي، ۱۳۸۸: ۴۹(. ــش پ ــهر خوی ــت ش ــی دول سیاس

ــت  ــاوت حکوم ــل تف ــه اص ــر پای ــگان ب ــهر هم ــت ش ــطو در دول ــر ارس از نظ
کننــدگان و حکومــت شــوندگان شــریک در قــدرت انــد. بــه هــر حال شــهروند 

نمایانگــر حالــت عــادی شــهروندی مــی باشــد. زیــرا شــهروند مــردم ســاالری، 
نمونــه اعــای شــهروندی و عمیقــا خــاف شــهروند حکومــت اســتبدادی اســت 

کــه از شــهروندی جــز نامــی نــدارد . 

فضیلــت ترکیبــی از صاحیــت فرمانبــرداری و صاحیــت فرماندهــی اســت . 
جــزء فضیلــت شــهروندی نیســت کــه بــرای خــوب فرمــان دادن بایــد فرمــان 
بــرداری کــرده باشــد و بــرای خــوب فرمــان بــردن بایــد فرمــان داده باشــد. در 
آخــر آنکــه دوســتی ، کــه جــز بیــن انســانهای خــوب میســر نیســت بــه نوبــه 
ــه برقــراری پیونــد حقوقــی بیــن شــهروندان دارد. »دوســتی  خــود بســتگی ب
کــه چــون عدالــت آن را مشــترک همــگان مــی شــود بــا همــان امــور رابطــه 

دارد و بیــن همــان اشــخاص ایجــاد مــی شــود.« ) گاي، ۱۳۸۸: ۵۴(.

از نظــر ارســطو هــر کســی کــه بــر هــر دو فــن فرمانروایــی وفرمانبــرداری توانــا 
باشــد، را می ســتاییم، زیــرا فضیلــت یــک شــهروند در ایــن اســت کــه از عهــده 

هــر دو کار برآیــد. )ارســطو، ۱۳۸۶: صــص ۱۱۱-۱۱۰(.

برتریــن فضیلــت قــدرت اســت، زیــرا آدمــی بــه یــاری آن بــر اجــرای بخــش 
اعظــم بهتریــن و ارجمندتریــن کارهــا توانــا مــی شــوند و از اینــرو کســی کــه 

قــدرت فرمانرایــی دارد، نبایــد آن را بــه همســایگان

ــاز  ــان ب ــز از آن ــود را نی ــایگان خ ــدرت همس ــد ق ــه بای ــذارد ، بلک ــود واگ  خ
گیــرد. )ارســطو، ۱۳۴۹ :۲۹۰ (.

ویژگــی دولــت شــهر در آن اســت کــه نــه تنهــا منافــع اقتصــادی و فــرآورده 
ــری  ــز ام ــی را نی ــی و سیاس ــای اخاق ــژه ارزش ه ــه وی ــه ب ــای کار، بلک ه

ــازد. ــی س ــی م همگان

ــه  ــا ک ــن معن ــت بدی ــان اس ــی انس ــق طبیع ــهر ، ح ــت ش ــی در دول »زندگ
ــرا در  ــت زی ــان اس ــی انس ــت. طبیع ــت اوس ــم غای ــر و ه ــم جوه ــت ه طبیع
بیــن همــه حیوانــات ، تنهــا انســان اســت کــه ســخن می گویــد. ایــن ویژگــی 
ــد.« )گاي، ۱۳۸۸: ۹۱-۹۰(. ــکار می کن ــان را آش ــی انس ــا سیاس ــد دقیق مقص

آگوستین
ــر حــول آییــن "دو شــهر" متمرکــز  ــن اندیشــه سیاســی آگوســتین ب مهمتری
ــن  ــای روی زمی ــهر خاکی)دولته ــی ش ــهر یک ــن دو ش ــور از ای ــده و منظ ش
ــتر،۱۳۹۴:  ــت. )فاس ــدا( اس ــلطنت خ ــرو س ــمانی )قلم ــهر آس ــری ش ( و دیگ

.)۳۳۶-۳۳۵

نــژاد انســانی بــه دو گــروه تقســیم مــی شــود : گروهــی کــه بــر وفــق امیــال 
انســانی زندگــی مــی کننــد و گروهــی کــه طبــق خواســته هــای یزدانــی.  

هیــچ انســانی نمــی توانــد خــوب باشــد مگــر اینکــه قبــا بــد بــوده و از مرحلــه 
ســیئات گذشــته باشــد. لــذا از قابیــل چنیــن نقــل شــده اســت کــه او شــهری 

در روی زمیــن بنــا کــرد ، ولــی هابیــل از آنجــا کــه مهاجــری بیــش در ایــن 
ــرا مــی  ــد نکــرد و شــهری نســاخت زی ــرادر تقلی ــود از کار ب ــا نب خاکــدان فن
دانســت کــه شــهر قدســیان و روبیــان در ملکــوت )آســمان( اســت. )فاســتر؛ 
ــا  ــارض ب ــا مع ــه عمیق ــهر گرچ ــی دو ش ــور کل ــن بط ۱۳۹۴؛۳۴۰-۳۴۲(. ای
ــد. دولــت شــهر  ــه ای جدایــی ناپذیــر در هــم آمیختــه ان ــه گون ــد، ب یکدیگرن
ــد و  ــی آی ــن م ــفر روی زمی ــه س ــدارد ب ــا ن ــه کلیس ــی ب ــه ربط ــمان ک آس
ــرا وجــه مشــترکی  ســرزمین امیــد زندگــی در آســمان، قلمــرو آن اســت. زی
بــا دولــت شــهر زمیــن نــدارد کــه ارزش اعایــش، مالکیــت اســت. در حالیکــه 
ــت شــهر آســمانی  ــت شــهر آســمانی، ابدیــت اســت. در دول ــی دول افــق زمان
ــرد و  ــاد مــی ب ــا آنجــا حاکمیــت دارد کــه انســان خــود را از ی عشــق خــدا ت
در دولــت شــهر زمینــی خــدا را فرامــوش مــی کنــد. یکــی پیــروزی اش را از 
آدمیــان مــی خواهــد، دیگــری گرامــی تریــن افتخــارش را در خــدا مــی دانــد 

کــه شــاهد وجــدان اوســت. 

شــهروندان دولــت شــهر آســمانی بــه خــدای راســتین ایمــان دارنــد و ســاکنان 
بــی ایمــان دولــت شــهر زمیــن ، پیــرو کیــش خدایــان دروغیــن انــد.

ــوع شــهر زندگــی  آگوســتین معتقــد اســت تمــام بشــر در یکــی از ایــن دو ن
ــی  ــه زندگ ــانهایی اســت ک ــامل انس ــهرها ش ــن ش ــی از ای ــرد. یک ــد ک خواهن
ــد.  ــه کردن ــه پیش ــی خداگون ــری زندگ ــه در دیگ ــی ک ــد در حال ــری دارن بش
یکــی از آنهــا دائمــا از موهبــت هــای الهــی برخــوردار مــی شــوند در حالیکــه 
دومــی تــا همیشــه از رنــج شــیطان در عــذاب اســت. بنابرایــن ایــن دو شــهر 
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از دو نــوع عشــق حکایــت مــی کنــد. »ســاکنان شــهر زمینــی عشــق بــه خــود 
را بــر عشــق بــه خــدا ترجیــح مــی دهنــد و ســاکنان شــهر خدایــی عشــق بــه 
خــدا را بــر خواهــش هــا و هــوس هــای تــن . اولــی هــا لــذت را در تــن مــی 
جوینــد در حالیکــه دومــی هــا لــذت را در وجــود خــدا .« )هــرد، ۲۰۰۱: ۷۴(.

ــق  ــه عش ــول ک ــراد معق ــی از اف ــاع تجمع ــا اجتم ــهر ی ــتین ش ــر آگوس از نظ
آنــان بــه چیــزی ســبب توافــق مشترکشــان مــی شــود. متناســب بــا ایــن  دو 
ــوع شــهروند داریــم.۱- شــهروند شــهر خدایــی کــه عاشــق  ــوع شــهر ، دو ن ن
ــه عاشــق خــود اســت .دو شــهر در  ــی ک ــد اســت و ۲- شــهروند زمین خداون
ــا  ــه خــود ی ــا عشــق ب ــد عشــق زمینــی ب نتیجــه دو عشــق شــکل مــی گیرن

عشــق بــه خــدا . 

هــدف شــهر خدایــی صلــح پایــدار، ســعادت حقیقــی و لــذت از خداونــد اســت 
و هــدف شــهر زمینــی افزایــش ثــروت، کســب قــدرت و افتخــار و ارضــا شــهوت 
ــح  ــل و صل ــری کام ــهروندان براب ــان ش ــی می ــهر خدای ــت. در ش ــی اس جنس
ــد هســتند و  ــرار اســت. اعضــای ایــن شــهر همگــی عاشــق خداون ــدار برق پای

همیــن صلــح و آرامــش کامــل را تضمیــن مــی کنــد. 

در مقابــل در شــهر زمینــی، جنــگ و جــدال همیشــگی برقــرار اســت، نــه تنهــا 
بــر ســر خوبــی هــای دنیــوی بلکــه بــر ســر بدیهــا. چــون هــر فــرد بــا گــروه 
بــه دنبــال ســهم بیشــتری از خیرهــای دنیــوی اســت، بــرای کســب قــدرت و 

ســلطه بــر دیگــران بــا همــه می جنگــد. 

ــتند و  ــی هس ــع خاص ــال مناف ــه دنب ــدام ب ــر ک ــی، ه ــهر زمین ــهروندان ش ش
در تعقیــب منافــع خویــش آمــاده منازعــه و حتــی کشــتن شــهروندان دیگــر 
ــه همــه  ــن شــهر جنــگ همــه علی ــز  در ای ــاس هاب ــر توم ــه تعبی هســتند. ب
برقــرار اســت. در حالیکــه شــهروند شــهر خــدا بــه عنــوان رهــرو در ایــن دنیــا 

ــا، ۱۳۸۸: ۵(. ــد.« )توان ــی می کن زندگ

منظــور از صلــح نبــودن رابطــه خصمانــه میــان افــراد و دولتهاســت و هدفــی 
اســت کــه تمــام مردمــان و آفریــدگان جهــان بــه حکــم قانــون طبیعــی بــرای 
ــح مقصــد  ــد. )فاســتر، ۱۳۹۴: ۳۶۱(. صل ــه آن کوشــش مــی نماین رســیدن ب
نهایــی جنــگ، هــدف کلیــه فنــون نظامــی اســت کــه تمــام دعــاوی عادالنــه 

بشــر در آن همســطح و همتــراز  مــی گــردد. 

ــام  ــه ن ــی ب ــر را دارای هدف ــی بش ــود، زندگ ــاق خ ــه اخ ــتین در نظری آگوس
ســعادت مــی دانــد و معتقــد اســت بشــر بــه تنهایــی بــه ایــن ســعادت دســت 
نمــی یابــد. چــه وجــود بشــر بــی ثبــات و ناقــص اســت و فقــط هنگامــی بــه 
ســعادت مــی رســد کــه در ارتبــاط بــا چیــزی برتــر از خــودش کــه پایــدار و 

ــا ثبــات اســت و آن خداســت . ب

ــه خــدا  ــد ب ــار خــود مــی توان ــا اراده و اختی آگوســتین معتقــد اســت بشــر ب
ــه  ــا از او فاصل ــرود ی ــه ســمت خــدا ب ــن کــه ب ــذا اراده انســان در ای برســد. ل
بگیــرد، آزاد اســت. »راه رســیدن بــه خــدا التــزام بــه تعهــدات اخاقــی و نیــک 
زیســتن اســت و نیــک زیســتن چیــزی نیســت جــز ایــن کــه بــا تمــام وجــود، 

ــد باشــد.« )کرباســی زاده، ذوالفقــاری، ۱۳۹۳ : ۷۶(. عاشــق خداون

آگوســتین مدعــی اســت آنچــه را از طریــق تجربــه درونــی و خــود آگاهــی مــی 
ــود کــه اشــیای مــادی نقطــه شــروع  دانیــم علــم یقیــن اســت. وی معتقــد ب
عــروج عقــل بــه ســوی خــدا هســتند، گرچــه حتــی از ایــن حیــث نیــز خــود 

نفــس نقطــه شــروع مناســبت تــری اســت.

ــم و از  ــه کنی ــه حقیقــت در آن جــای دارد مراجع ــان ک ــه خودم ــد ب ــا بای »م
ــه  ــروج ب ــرای ع ــاب ب ــوان ســکوی پرت ــه عن ــه صــورت خداســت ب نفــس ، ک

ــتون، ۱۳۹۳: ۷۲(. ــم.« )کاپلس ــتفاده کنی ــوی او اس س

از نظــر آگوســتین ، کتــاب مقــدس بــه مــا مــی آمــوزد کــه همــه آرزومندیــم 
شــهروندان شــهر خــدا باشــیم. در ایــن کتــاب دربــاره طبیعــت حاکــم خــوب 
می گویــد ؛ حاکــم خــوب، صلــح اســت آنگونــه کــه در شــهر خــدا وصــف مــی 
شــود، صلحــی کامــل و ابــدی اســت. نــه صلــح ســاختگی دولــت شــهر زمینــی 
کــه پیوســته از هــم مــی پاشــد و در واقــع بــی عدالتــی اســت. »انســان بایــد 
ایــن صلــح را در سراســر قلمــرو وجــودش پــی گیــرد، صلــح روان، صلــح جســم 
صلــح در رابطــه بــا اعضــای خانــواده و صلــح در دولــت شــهر.« ) گاي، ۱۳۸۸: 

.)۱۰۲

ــح  ــه کــه خــوب و صل ــوع طبیعــت اســت. ۱-طبیعــت اولی انســان دارای دو ن
ــتند. در  ــب هس ــح طل ــانها صل ــه، انس ــت اولی ــاس طبیع ــت. براس ــز اس آمی
ــر دیگــری برتــری  ــا یکدیگــر برابرنــد و هیچکــس ب وضعیــت اولیــه انســانها ب
ــد  ــر چن ــود، ه ــعادتمند ب ــوط س ــش از هب ــه انســان پی ــت اولی ــدارد. وضعی ن
ــیحیت  ــوزه مس ــاس آم ــود. براس ــوب نب ــا خ ــر و ضرورت ــع ناپذی ــل تطمی کام
بــا گنــاه نخســتین و هبــوط انســان ، وضعیــت اولیــه انســان بــه بــدی تغییــر 
یافــت. ۲-در وضعیــت ثانویــه ، انســان تحــت فرمــان خــود اســت نــه خــدا و از 
انگیــزه و عواطــف مهلــک پیــروی مــی کنــد. حســد، آز، شــهوت، دنیاطلبــی، 
چنیــن انســانی آرزوی ســلطه بــر دیگــر انســانها را در ســر مــی پرورانــد. برایــن 
اســاس انســان دیگــر برابــری طبیعــی انســانها  را نمــی پذیــرد. میــل و آرزو ، 
انســان را بــه قــدرت و خشــونت بــر مــی انگیــزد کــه نتیجــه آن جنــگ اســت. 
ــی دیگــر آگوســتین معتقــد اســت کــه شــهر  ــا در جای ــا، ۱۳۸۸: ۳۰(. ی )توان
خــدا و فرقــه مســیحی کاتولیــک هــر دو یکســان هســتند، ولــی در جاهایــی 
میــان ایــن دو موضــوع فرقــی آشــکار هســت زیــرا شــماره بندگانــی کــه بــه 
ــا بیشــتر  ــک ه ــی شــوند، از شــماره کاتولی ــه م ــت شــهر خــدا پذیرفت عضوی
ــه دلیــل اینکــه در شــهر خــدا قطــع نظــر از بنــدگان مقــرب کــه از  اســت ب
ســرای ســپنج۲ رحلــت کــرده و بــه اقامتــگاه ابــدی خــود منتقــل شــده انــد، 
مائکــه آســمان نیــز عضویــت دارنــد در حالیکــه میــان کاتولیــک هــای روی 
ــش  ــی کی ــه مبان ــاد ب ــتن اعتق ــود داش ــا وج ــه ب ــانی ک ــیارند کس ــن بس زمی
مســیح، موقعــی کــه از دنیــا رفتنــد، دروازه هــای شــهر خــدا را بــه روی خــود 

بســته خواهنــد دیــد.

»در نتیجــه لطــف و عنایــت الهــی اســت کــه بشــر مــی توانــد بــه شــهر خــدا 
ــاف  ــدن از الط ــد ش ــره من ــرای به ــیله ب ــن وس ــادی تری ــود و ع ــه ش پذیرفت
ــه  ــت ک ــن اس ــی در روی زمی ــک مذهب ــریفات و مناس ــام تش ــردگار، انج ک
ــم  ــیح ه ــب مس ــس مذه ــرد. پ ــی گی ــام م ــیح انج ــای مس ــوال در کلیس معم
شــعبه ای اســت از شــهر خــدا )در روی زمیــن( کــه از بنــدگان مقــرب الهــی 
کــه هنــوز از قالــب خــاک جــدا نشــده انــد و در ســر راه مســافرت بــه ملکــوت 
هســتند بــرای مدتــی در ایــن خاکــدان فنــا پذیرایــی مــی کنــد و هــم مکتبــی 
اســت کــه جملــه اعضــای شــهر خــدا بایــد در آغــوش تعالیــم آن تربیــت شــوند 

ــد.« )فاســتر، ۱۳۹۴: ۳۴۸(. ــد آمــاده گردن ــه بهشــت اب ــرای ورود ب و ب

ــی  ــی م ــه خوب ــفی ب ــدات فلس ــی تایی ــخصی و حت ــه ش ــا تجرب ــتین ب آگوس
ــدن  ــل ش ــی نای ــعادت یعن ــت و س ــعادت اس ــی س ــان در پ ــه انس ــت ک دانس
بــه غایتــی. وی ایــن را هــم کــه چنیــن غایتــی خداســت بــه تجربــه شــخصی 
ــت  ــه غای ــل ب ــد در نی ــعادت را بای ــه س ــت ک ــی گف ــی او م ــت. وقت آموخ
ــه دســت آورد ، منظــورش تامــل نظــری و  ــر ، یعنــی خــدا ، ب ــی و الیتغی ازل
فلســفی دربــاره خــدا نبــود بلکــه اتحــاد عاشــقانه بــا خــدا و لقــای خــدا بــود. 
ــه مســیحیان آن را  ــا خداســت ک ــی ب ــوق طبیع ــع منظــور او اتحــاد ف در واق
حاصــل تاشــی مــی داننــد کــه بــه یــاری لطــف الهــی بــه دســت  مــی آیــد.

)کاپلســتون، ۱۳۹۳: ۱۰۴(.

 نتیجه گیری 
ــتجو  ــتان جس ــان باس ــتی در یون ــرب را بایس ــهروندی در غ ــوق ش ــه حق ریش
ــدرت  ــه در ق ــی شــد ک ــه کســی اطــاق م ــرد. از نظــر ارســطو شــهروند ب ک
ــراوان و صاحیــت مشــارکت در  ــت شــهر تاثیــر ف ــا دول و تصمیمــات شــهر ی
قــدرت سیاســی و شــورایی را داشــته باشــد. حــال از اجتمــاع هر شــهروندی در 
جامعــه، دولــت شــهر تشــکیل مــی شــود و ایــن دولــت شــهر تصمیــم جمعــی 
ــت  ــتر ماهی ــهروندی بیش ــوق ش ــر حق ــارت دیگ ــه عب ــت ب ــهروندان اس از ش
ــورداری  ــی برخ ــهروندی یعن ــه. در کل از ش ــا فردگرایان ــه دارد ت ــع گرایان جم
ــای  ــت ه ــه فرص ــی ب ــی دسترس ــی و اجتماع ــی، سیاس ــوق مدن ــه حق از کلی
زندگــی از حیــث اقتصــادی و رســیدن بــه برابــری و عدالــت اســت. شــهروند 
خــوب از نظــر ارســطو کســی اســت کــه دارای فضیلــت اســت و کســی کــه 
ــی داشــته باشــد کــه  ــت اخاق ــار خصل ــد چه ــی باشــد، بای ــت م دارای فضیل
شــامل فرزانگــی، دادگــری، میانــه روی و دلیــری باشــد و مشــارکت شــهروند 
در اداره حکومــت یعنــی اینکــه هــر شــهروند ســهمی از قــدرت سیاســی را دارا 

ــه کار سیاســت بشــوند.  باشــند و مشــغول ب

ــتن  ــه زیس ــال و ب ــه کم ــیدن ب ــرای رس ــهر ب ــه ش ــت ک ــد اس ــطو معتق ارس

2- )سرای سپنج ؛چون دنیا را بقایی نیست و حکم مهمانخانه عاریتی دارد آنرا 

نیز بطریق استعاره سرای سپنج خوانند.(

انســانها ایجادشــده و شــهروند کامــل، کســی اســت کــه بــرای قــرار گرفتــن 
در موقعیــت هــای فرمانروایــی و فرمانبــرداری، از تربیــت الزم برخوردار باشــد. 
نزدیکتریــن مؤلفــه بــه اصــل بنیادیــن اعتــدال، برابــری اســت کــه در مقولــه 
شــهروندی جایگاهــی مهــم دارد. پــس از آن مشــارکت سیاســی بــرای ارســطو 
ــت  ــون آزادی، عدال ــهروندی چ ــدات ش ــوق و تعه ــر حق ــت و دیگ ــم اس مه
اجتماعــی، مالکیــت خصوصــی، قانــون مــداری نیــز در کانــون توجهــش قــرار 
دارنــد. شــهر عالــی تریــن مرتبــه کمــال اســت و شــهروندی بایــد محــدود بــه 
یــک شــهر باشــد. همــه کســانی کــه شــهر بــه آنهــا نیــاز دارد، شــهروند بــه 
شــمار نمــی رونــد، بلکــه تنهــا مــردان آزاد بالــغ کــه از فراغــت کافــی بــرای 

مشــارکت در امــور شــهر برخوردارنــد، شــهروند بــه شــمار مــی رونــد.

ــه آســمانی  ــه سیاســی آگوســتین جــدا کــردن دو جامع ــی نظری محــور اصل
)شــهر خــدا( و جامعــه زمینــی )خاکــی( اســت. در جامعــه آســمانی پــاکان و 
برگزیــدگان هســتند کــه نماینــده خداپرســتی اند، نماینــده چنیــن جامعــه ای 
)آســمانی( در ایــن جهــان کلیســا اســت و کار آن آمــاده کــردن آدمیــزادگان 
بــرای پذیرفتهشــدن بــه جامعــه آســمانی اســت و هــدف شــهر خــدا در ایــن 
ــح« و  ــی »صل ــانی یعن ــزرگ انس ــوب ب ــه دو مطل ــیدن ب ــق بخش ــا تحق دنی
ــه ای کــه در آن  ــا کشــور و جامع ــت ی ــت« اســت. از ســوی دیگــر دول »عدال
امپراطــور حاکمیــت دارد و نماینــده جامعــه زمینــی اســت. در ایــن جامعــه 
ــه  ــن جامع ــدارد، ای ــود ن ــت در آن وج ــد و عدال ــی می کنن ــکاران زندگ گناه
ــن جامعه هــا را  ــا ای ــع کلیســا باشــد، ام ــد تاب ــت بای ــه عدال ــرای رســیدن ب ب
ــت ممکــن  ــور دول ــک مام ــر دانســت، ی ــت براب ــا دول ــا کلیســا ی ــوان ب نمی ت
اســت بــه شــهر آســمانی تعلــق داشــته باشــد و یــک مقــام کلیســا بــه شــهر 
خاکــی، و ایــن بســتگی بــه عشــق بــه خــدا انگیــزه یــا عشــق بــه خــود دارد. 
همچنیــن نفــوذ آگوســتین در شــکل دادن بــه اندیشــه غــرب، در دوران قــرون 
وســطی را نمــی تــوان نادیــده گرفــت. نظریــه هــای الهــی او در مــورد رحمــت 
ــهر  ــدا و ش ــهر خ ــاره ش ــث او درب ــخ، بح ــژه او از تاری ــت وی ــر، برداش و تقدی
انســان، اهمیــت بســیاری دارد. او راه را دربــاره شــهر خــدا بــه گونــه ای همــوار 
کــرد کــه بــه حکومــت زمینــی تعبیــر شــد. از نظریــه هــای مربــوط بــه نظــام 
ســلطه و پــاپ گرایــی او برداشــت هــای اجتماعــی و سیاســی کردنــد. وی در 
شــهر خــدا در موعظــه هــا و رســاله هایــش، چنــدان بــه تفصیــل ســخن گفت 
ــرای تمــام جنبــه هــای برخــورد میــان کلیســا و  ــه صــورت منبعــی ب کــه ب
دولــت در نظــر مــی آمــد در واقــع، او یــک دایــرة المعــارف فکــری از خــود، بر 
جــای گذاشــت. مدینــه فاضلــه ســنت آگوســتین بــا نــام »شــهر خــدا«، گرچه 
ــام  ــی او در مق ــدارد و نخواهــد داشــت، ول ــان ن ــن جه ــی در ای ــت عین واقعی
ــه  ــد ک ــان برآم ــن جه ــاورای ای ــه در م ــه فاضل ــک مدین ــل ی ترســیم و تمثی
در میــان نوشــته هــای او، برخــی از ویژگــی هــای ایــن مدینــه فاضلــه بیــان 
شــده اســت. شــهر خــدا نمونــه ای از یــک مدینــه فاضلــه آســمانی اســت کــه 

تقریبــاً تمــام مقــام هــای آن بــا اراده الهــی در ارتبــاط اســت.
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شــهروندی و رویکــرد محلــه محموری:نقــش نهادهــا و ارکان محلــه ای 
ــط  ــاری مســکن و محی ــر و معم ــه هن ــران، مجل ــوزش شــهروندی، ته در آم

روســتا، جلــد۲۸، شــماره ۱۲۵، صــص ۸۸-۹۷.

ــاه اجتماعــی، فصلنامــه علمــی–  شــیانی، ملیحــه، )۱۳۸۱(، شــهروندی و رف
پژوهشــی رفــاه اجتماعــی، ســال اول، شــماره ۴ صــص ۹-۲۳.

ــدرت سیاســی در اندیشــه  ــود و ق ــی، )۱۳۸۸(، نســبت خ ــد عل ــا، محم توان
ســنت آگوســتین، فصلنامــه پژوهــش سیاســت نظــری، شــماره۵، صــص ۴۶-

.۲۱

ــه  ــدگاه جامع ــهروند از دی ــوم ش ــی مفه ــرداد، )۱۳۸۸(، بررس ــش، مه نوابخ
شناســی، فصلنامــه تخصصــی جامعــه شناســی، ســال دوم، شــماره ۱۰، صــص 

.۱۱-۳۰

کرباســی زاده و ذوالفقــاری، علــی و زهــرا، )۱۳۹۳(، بررســی تطبیقــی شــهر 
خــدا آگوســتین و مدینــه فاضلــه فارابــی، فصلنامــه اندیشــه دینــی، دانشــگاه 

شــیراز دوره ۱۴ شــماره ۳ صــص ۷۳-۹۰.
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ــع مدنی ــی در جوام فرهنگ سیاس

زهرا تابع بردبار
کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهیدچمران اهواز

مقدمه 
جامعــه مدنــی بــه گونــه ایــی از نظــام هــای مــدرن و پیشــرفته بشــری اطــاق 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــت اســت ب ــت حکوم ــه خــارج از ســیطره دخال ــردد ک میگ
ــتوار  ــواره اس ــش هم ــت خوی ــی دول ــدرت سیاس ــل ق ــی در مقاب ــه مدن جامع
ــر  ــی نظی ــه ارکان منســجم وپویای ــی از مجموع ــه مدن ایســتاده اســت . جامع
نهادهــای مشــارکت قانونی،موسســات تمدنــی ،تشــکل هــای خصوصــی 
همچنیــن دارای حــوزه هــای ذینفــوذ ،اتحادیــه هــا ،انجمــن هــا ،رســانه هــای 
ــای  ــه ه ــن مولف ــم تری ــده اســت .مه ــی تشــکیل ش ــزاب سیاس ــی واح جمع
ــون منــدی، کثــرت گرایــی ، تفکیــک  جامعــه مدنــی عبارتنــد از ؛ آزادی ،قان
حــوزه هــای عمومــی و خصوصــی، تســاهل و مــدارا .نــوع نظــام حاکــم در ایــن 
جوامــع کثــرت گراســت . در جوامــع مدنــی از شــهروندان خــود انتظــار نمــی 
رود  از یــک حــزب خــاص یــا یــک رهبــر واحــد همــواره تبعیت داشــته باشــند 
،بلکــه در پیرویــی کــردن از احــزاب سیاســی و...کامــا مســتقل وخودمختــار 

عمــل میکننــد.

ــی انســان اســت . انســان  ــع مدن ــورد بحــث درجوام ــن موضــوع م ــم تری مه
شــهروند ،همــواره برخــوردار از مجموعــه ایــی از حقــوق وآزادی هــای اساســی 
ــی  ــع زندگ ــان جم ــط در می ــه فق ــت ک ــانی آزاد اس ــهروند انس ــت .ش اس
ــط  ــواع رواب ــه ان ــد ک ــی را تشــکیل میده ــه ای ــا جامع ــا آنه ــه ب ــد بلک نمیکن
ــد میدهــد .مجمــوع  ــک دیگــر پیون ــه ی ــارا ب ــا آنه ،اصــول،ارزش ها،ســنت ه
ایــن اصــول ،ســنت هــا وارزش هاســت کــه فرهنــگ یــک جامعــه را تشــکیل 
ــای  ــار ه ــه رفت ــه مجموع ــوان ب ــگ را میت ــر فرهن ــارت دیگ ــه عب ــد .ب میده
اکتســابی وویژگــی هــای اعتقــادی یــک جامعــه معیــن تعریــف کــرد فرهنــگ 
راه مشــترک زندگــی ،اندیشــه،وکنش انســانی در یــک جامعــه اســت درواقــع 

ــه نیســت . فرهنــگ عنصــری خــارج از بطــن جامع

فرهنــگ خــود بــه اجــزای مختلفی تقســیم میشــود بــه عبــارت دیگــر در درون 
فضــای فرهنــگ عمومــی خــرده فرهنــگ هایــی شــکل میگیــرد کــه هرچنــد 
گســتردگی و تاثیــر گــذاری فرهنــگ عمومــی ندارنــد امــا در ســازندگی هویــت 
جمعــی و رفتــاری مــردم نقــش محــوری دارنــد از جملــه محــوری تریــن آنهــا 
فرهنــگ سیاســی اســت .فرهنــگ سیاســی مجموعــه ایــی ازنگــرش هــا جهــت 
گیــری هــای یــک ملــت نســبت بــه نظــام سیاســی ،نخبــگان سیاســی ،قــدرت 
ــا روادیــد مختلفــی کــه در  سیاســی اســت کــه درســیر تاریخــی در روابــط ب
درون  جامعــه رخ میدهد،شــکل میگیرد.نــوع میــزان رابطــه مــردم باسیاســت 
قــدرت برتــر تعییــن میکنــد .فرهنــگ سیاســی عمدتــا پایــدار و منســجم بــوده 
و بــه راحتــی قابــل تغییــر نیســت بــرای تغییــر آن بایــد در نظــام سیاســی و 
نخبــگان حاکــم تحولــی بــزرگ صــورت گیــرد . در ایــن نوشــتار بــه بررســی 

فرهنــگ سیاســی در جوامــع مدنــی میپــردازد .

مقایسه فرهنگ سیاسی در جوامع مدنی درمقابل جوامع توده ایی

ازارکان مهــم پیشــرفت وتوســعه جامعــه مدنــی درمقابــل جامعــه تــوده ایــی 
داشــتن طبقــه متوســط پویــا اســت .زیــرا ایــن طبقــه نقــش آگاهــی بخشــی 

،ســازنده وپیشــبرد در جهــت توســعه فرهنــگ سیاســی همــواره ایفــا میکنــد 
همچنیــن یکــی از علــت هــای عمــده اصلــی ضعــف جوامــع تــوده ایــی حضــور 
نقــش فعــال وپررنــگ متفکریــن عــوام گــرا وپوپولیســتی اســت ایــن امر ناشــی 
از نبــود احــزاب قویــی وقدرتمنــد داللــت میکنــد کــه فضــای بــاز سیاســی بــه 
روی نخبــگان سیاســی وطبقــه متوســط همــواره بســته کــرده اســت درهمیــن 
ــن  راســتا شــکافت عمیقــی در جامعــه ایجــاد میشــود کــه ســرانجام متفکری
عــوام گــرا و پوپولیســتی برسوارشــدن برمــوج ایــن شــکافت هــا و نارضایتــی 
هــای مــردم طــرح شــعار هــای عــوام فریبانــه ،تیشــه بــه ریشــه ی دموکراســی 

ونهــاد هــای برخواســته از آن میزننــد.

علت مدنی شدن جوامع 
زمانــی جامعــه بــه ســمت مدنــی شــدن پیــش مــی رود کــه تفکــر پوپولیســتی 
ــن تفکــر پومولیســتی اســت کــه  ــع ای ــد .درواق در آن زدوده و فروکاهــش یاب
ــات  ــروز احساس ــکان ب ــد ،ام ــف میکن ــه متوق ــردورزی را درجامع ــد خ رش
ومنافــع آنــی شــدت یافتــه جامعــه را بــا نوعــی نابســامانی روبــه رو میکنــد امــا 
همانطــور کــه گفتــه شــد بســتر اصلــی جامعــه مدنــی درمیــان طبقــه متوســط 
تحصیــل کــرده اســت .ایــن طبقــه درجوامــع مدنــی ســعی بــر ایــن دارنــد بــا 
ــکان رشــد فضــای  ــی ام ــای مدن ــا، انجمــن ه ــه ه ــا، اتحادی گســترش نهاده
بــاز سیاســی را در جامعــه رواج میدهند،رفتــه رفتــه قــدرت را از دســت نهــاد 
دولــت بــاز پــس میگیرنــد در نتیجــه  امــکان اجــازه  دخالــت دولــت در امــور 

سیاســی فــرو کاهــش مــی یابــد .

تاثیــر نخبــگان سیاســی در فرهنــگ ســازی سیاســی 
ــع مدنی  جوام

تحــوالت  عرصــه  در  میدهــد  نشــان  همــواره  تاریخــی  مطالعــات 
اقتصادی،اجتماعی،سیاســی، فرهنگــی کشــور هــای پیشــرفته وتوســعه یافتــه 
ــگان سیاســی در توســعه  ــژه نخب ــه وی ــگان ب ــذار نخب ــدی وتاثیرگ نقــش کلی
ــی  ــگان سیاس ــور نخب ــت .حض ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــع بس ــن جوام دادن ای
ــورتاثیر  ــور و اداره کش ــری ام ــم گی ــد تصمی ــان در فراین ــی آن ــش اساس ونق
ــه  ــگان ب ــی نخب ــور کل ــه ط ــت .ب ــرده اس ــا ک ــعه ایف ــد توس ــی در فراین مهم

ــوند . ــیم میش ــی تقس ــری واجرای ــته فک دودس

۱(نخبگان اجرایی: در عرصه سیاسی واقتصادی فعالیت دارند .

ــده نگــری کشــور  ــگان فکــری: بیشــتر در عرصــه اندیشــه،تئوری وآین ۲(نخب
نقــش بــه ســزایی را ایفــا مــی کننــد 

بنابرایــن طبقــه متوســط بــه عنــوان مهــم تریــن پایــگاه نخبــگان ،تــوان کار 
ــزاری را  ــری واب ــه فک ــش نخب ــد نق ــم دارد و میتوان ــری را باه ــی و فک اجرای
ایفــا کــرده بــا خــردورزی خویــش کشــور را بــه ســرمنزل مقصــود کــه همــان 

توســعه پیشــرفت اســت برســاند.

نتیجه گیری 
در پایان میتوان این برداشت را کرد ؛

از طــرح هــای موفــق فرهنــگ ســازی سیاســی در جوامــع مدنــی نســبت بــه 
جوامــع تــوده ایــی داشــتن فضــای بــاز بــرای متفکریــن بــه ویــژه متفکریــن 
سیاســی کــه ایــن فضــا را همــواره دولــت بــرای نخبــگان فکــری و اجرایــی بــه 

طــور فزاینــده ایجــاد کنــد .

ــه  ــت ک ــه هاس ــن ها،اتحادی ــزاب ها،انجم ــر اح ــازنده نظی ــر س ــود عناص وج
منجــر بــه تعــادل ســازی و ثبــات سیاســی یــک جامعــه میشــود ،شــهروندان 
ــن  ــی از ای ــاب یک ــه انتخ ــت ب ــتقل دس ــور مس ــه ط ــه وب ــد آزادان ــی توانن م
ــت  ــه فعالی ــد، وب ــال بزنن ــور فع ــت وحض ــرای عضوی ــزاب ب ــا و اح ــن ه انجم

ــد  ــور خودمختاربپردازن ــه ط ــش ب خوی

درکل هرچقــدر جامعــه از متفکریــن عــوام گــرا و پوپولیســتی فاصلــه داشــته 
باشــد رشــد عناصــر و ارکان جوانــع مدنــی در یــک جامعــه پدیــد مــی آیــد . 

منابع 
ــا  ــر علیرض ــران نویســنده دکت ــه شناســی سیاســی در ای ــر جامع ــدی ب درآم

ــدی  ازغن

ــه انســجام فکــری نخبــگان سیاســی در درون حاکمیــت وشــکل گیــری  مقال
نظــام سیاســی نویســندگان رضــا جالــی مهــدی غامــی 



ت 
اس

سی
ذ 

اغ
ی ک

صص
تخ

ی 
لم

ه ع
نام

صل
ف

۹۹
ن 

ستا
تاب

 -
وم 

 س
ره

ما
 ش

- 
وم

ل د
سا

21

ــر  ــازی ب ــای مج ــر فض تاثی
ایــران مــردم  انتخابــات 

مهتاب عبدی زاد                                                   
 کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز                       

چکیده

  بــی شــک فضــای مجــازی در ایجــاد اعتراضــات نقــش بــه ســزایی ایفــا 
ــا حــدودی مــرزھای بیــن المللــی را درهــم  کــرده اســت ایــن فضــا ت
شکســته و بــه میدانــی بــرای بــازی کاربــران تبدیــل شــده اســت  تــا 
ــات  ــد. مطالع ــه تشــکیل بدھن ــود را در جامع ــت خ ــق آن ھوی از طری
ــگاھی  ــه جوالن ــازی ب ــي دھد فضــای مج ــر نشــان م ــد دھه اخی چن
بــرای ایجــاد جنبــش ھای اجتماعــی و اعتراضــی تبدیــل شــده 
اســت. پــژوھش حاضــر بــه بررســی تأثیــر شــبکه ھای اجتماعــی در 

ــردازد. ــی می پ ــرا مل ــی و ف ــات مل اعتراض

کلیدواژگان: فضای مجازی، اعتراضات، جامعه، رسانه

مقدمه

 امــروزه در اکثــر انجمــن ھای عمومــی اعــم از سیاســی و اجتماعــی و 
رســانه ای، صاحــب  نظــران و حتــی عمــوم مــردم در خصــوص فضــای 
مجــازی رھا شــده، توصیــه ھای جــدی را ارائــه کردنــد. شــبکه ھای 
اجتماعــی عــاوه بــر نقــش رســانه ای خــود در فضــای مجــازی، ظرفیت 
ســازماند هی حرکت هــای اجتماعــی و مانورهــای خیابانــی را در فضــای 
حقیقــی دارنــد. شــبکه ھای اجتماعــی شــامل وبــاگ ھا، ســایت ھای 
ــی  ــاوری ھای ــرو...از فن ــل، خب ــپ، فای ــه اشــتراک گذاری عکــس، کلی ب
ھســتند کــه امــکان تعامــل اطاعــات را در محیــط اینترنــت بــه وجــود 
می آورنــد. ایالــت متحــده امریــکا ازجملــه کشــورهایی اســت کــه بــرای 
ــرم و ایجــاد یــک فضــای  ــرد اهــداف خــود از طریــق جنــگ ن پیــش ب
اغتشــاش آمیــز علیــه ایــران بــر روی ایــن فنــاوری ســرمایه گذاری ھای 
ــاوری  کشــور  ــم و فن ــی دارد. فضــای مجــازی نمــاد پیشــرفت عل کان
ــد  ــی در تولی ــش مھم ــه نق ــت  ک ــکا اس ــر امری ــی نظی ھای ابرقدرت
ــروزه مشــابه ســاح و مهمــات  آن داشــته  اســت . فضــای مجــازی ام
ــک دریاچــه  ــد ی ــد؛ مانن ــا می کن ــی ایف در جنــگ ســخت نقــش مھم

کم عمــق عمــل می کنــد کــه رگبــار اطاعاتــی را بــه دنبــال دارد؛ کــه 
ایــن اطاعــات ممکــن اســت غلــط باشــند. بــزرگ  نمایــی یــا کوچــک 
ــد  ــه کار می گیرن ــانه ھا ب ــه رس ــت ک ــی اس ــیوه ھای ــی، و... از ش نمای
ــن  ــتیم. ای ــی ھس ــام تبلیغات ــانه ای نظ ــگ رس ــاج جن ــواره آم ــا هم م
روش ھا بــی شــک در برانــدازی نظــام جمهــوری اســامی نقــش دارنــد. 
نمونــه بــارز آن اعتراضــات انتخابــات ریاســت جمهــوری اســامی ایــران 
در ســال ۸۸ اســت  درواقــع نمونــه ای جنــگ رســانه ای اســت؛ کــه در 
آن رســانه ھای ســنتی ماننــد خبرگــزاری ھا و شــبکه ھای تلویزیونــی 
ــازی  ــای مج ــانه ھا و فض ــد. رس ــد بودن ــال تھدی ــی اعم ــل اصل عام
پیچیده تریــن شــیوه ھای عملیــات روانــی را در جهــت تاثیــر گذاشــتن 
ــن  ــازی ای ــبکه مج ــد. ش ــه کار می گیرن ــه ب ــی جامع ــکار عموم ــر اف ب
ــران می دهــد کــه عاقه منــدی، نظــرات، اعتراضــات  ــه کارب امــکان را ب
خــود را بــا همدیگــر بــه اشــتراک بگذارنــد. شــبکه مجــازی دنیــا را بــه 
یــک دهکــده جھانــی تبدیــل کــرده کــه بــدون توجــه بــه مــرز، زبــان، 

ــد. ــات می پردازن ــادل اطاع ــه تب جنــس و...ب

شبکه های مجازی

ــج  ــک و تهیی ــان تحری ــوک، توئیترفضــای مجــازی در مخاطب  فیــس  ب
فراوانــی ایجــاد می کنــد و  ســرعت  فزاینــده ایــی در انتقــال اطاعــات 
بــه مخاطبــان دارد. اغلــب  اوقــات بــه دلیــل قدغــن بــودن انتشــار یــک 
ــاالن  ــات فع ــیما و مطبوع ــد صداوس ــی  مانن ــانه ھای مل ــر در رس خب
ــد.  ــن روی می آورن ــانه ھای جایگزی ــه رس ــازی ب ــای مج ــه فض صحن

ــود. ــه آن ب ــال ۸۸ نمون ــات س ــال انتخاب ــور مث به ط

 بــه دنبــال ایــن رویــداد سیاســی در فیس بــوک و توییترهمــواره مــوج 
ــوک  در  ــه فیس ب ــه ای ک ــد. به گون ــا ش ــه پ ــات ب ــی از اعتراض عظیم
حمایــت از معترضیــن زبــان فارســی را بــه قابلیــت ھای خــود افــزود.

وبــه طــرز فــوق العــاده ایــی تنهــا چنــد روز مانــده بــه انتخابات ریاســت 
ــزد  ــوب ن ــه ســومین ســایت محب ــو ب ــوگل و یاه ــس از گ ــوری پ جمه
ــران رخ  ــراً در کشــور ای ــه اخی ــورد مشــابه ک ــل شــد. م ــان تبدی ایرانی

ئل مســا
ایــران

دیکتاتوری یا دموکراسی

تاثیر فضای مجازی بر انتخابات

اقتصاد ملی قربانی سیاست گذاری نادرست
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داد... اعتراضــات آبــان مــاه در خصــوص گــران شــدن بنزیــن و همچنین 
اعتــراض بــرای جلوگیــری از خشــونت و طوفــان توییتــری بــا ھشــتگ 
ــات  ــرض دراغتشاش ــوان معت ــدام ۳ ج ــری اع ــد از جلوگی ــدام نکنی اع
آبــان مــاه  کــه ســرانجام  ایــن امــر باعــث شــد تجدیــد نظراتــی صــورت 
ــرای  ــازی ب ــای مج ــق فض ــه از طری ــهروندان جامع ــاش ش ــرد. ت بگی
ــری  ــه جلوگی ــی انســان ھا ک ــی و خواســت طبیع ایجــاد حــس همدل
ــیوع  ــل ش ــه دلی ــان ب ــرھه از زم ــن ب ــان  داد. در ای ــونت را نش از خش
ــن ھا  ــیاری از انجم ــکیل بس ــکان تش ــه ام ــا ک ــروس کرون ــی وی جهان
وجــود نــدارد فضــای مجــازی می توانــد صداهــای اصیــل درون جامعــه 

ــه گــوش ھمــه برســاند. را ب

نتیجه  گیری

 در پایــان میتــوان چنیــن اذعــان داشــت  کــه فضــای مجــازی به خــودی 
 خــود بــد نیســت بلکــه تــا زمانــی کــه آســیب مخربــی بــه  جامعــه نزنــد 
و امنیــت را خدشــه دارنکنــد گزینــه مناســبی اســت کــه جلــوی روی 
ــرار دارد. یکــی از مهــم تریــن معضــات  اجتماعــی کــه جوامــع  ــا ق م

امــروزی همــواره بــا آن دســت وپنجــه نــرم مــی کننــد ؛ 

ــراد از  ــه برخــی از اف ــواده اســت. درک نادرســتی ک ــاد خان  ضعــف بنی
فضــای مجــازی دارندکــه ســبب میشــود ســطح توقــع آنھا را در زندگی 
واقعــی باالرفتــه در نتیجــه مشــکات اساســی بــرای زندگــی  فــردی و 
خانــواده بــه وجــود آورد  ایــن ضعــف ھا نیازمنــد ایــن اســت کــه بایــد 

بــه  نوعــی ریشــه  یابــی و درمــان شــود.

بــرای جلوگیــری از اعتراضاتــی کــه فضــای مجــازی منتقــل دهنــده آن 

اســت تــنھا راه حــل قطــع اینترنــت و خــارج شــدن از شــبکه نیســت. 
بلکــه بایــد بــه دنبــال راھکارھای بھتــری مــی بایســت بــود. ازجملــه 
پیــش گیــری از ایجــاد ایــن اعتراضــات بــا آمــوزش ھایــی بــه کاربــران 
ایــن فضــا کــه می توانــد راھگشــا باشــد. فرهنــگ  ســازی بــرای 
پیامدهــای ایــن فضــا ضــروری اســت. وضــع قوانیــن ســخت  تــر بــرای 
جرایــم اینترنتــی، آگاھی بیشــتر پلیــس فتــا بــرای جلوگیــری از ایجــاد 
خطــرات ناشــی از فضــای مجــازی و... ازجملــه راھکار ھایــی اســت کــه 

مــي توانــد مشــکل گشــا باشــد.

منابع
پایگاه جمعیت ھمیاران، سامت روانی اجتماعی ایران.. ۱

ــوادث . ۲ ــازی در ح ــی مج ــبکه ھای اجتماع ــرد ش ــش و کارک واکاوی نق
ــینی  ــین حس ــران، حس ــامی ای ــوری اس ــال ۱۳۸۸ جمه ــات س انتخاب

ــور. ــر پ ــی قنب ــر مصطف ــدم ف ــا مق حمیدرض

ــه؛ . ۳ ــد موردمطالع ــی جدی ــی در جنبــش ھای اجتماع کنــش ھای ھویت
ــور،  ــی پ ــدی براتعل ــتان، مه ــران و انگلس ــی در ای ــش ھای اعتراض جنب

ــی. محمدرضــا امان

در اعتراضــات یــا آشــوب هــای ســال هــای گذشــته در ایــران 
شــاهد آن بودیــم کــه کســانی از ســر خشــم از سیاســت هــای 
حکومــت و وضعیــت اقتصــادی کشــور یــا بــه دلیــل دشــمنی 
ــاد" را  ــت ش ــاه روح ــعار "رضاش ــامی ش ــوری اس ــا جمه ب
ــای  ــانه ه ــازی و رس ــای مج ــه فض ــی ب ــا وقت ــد ی ــر دادن س
اجتماعــی مراجعــه میکنیــم مشــاهده میکنیــم کــه عدهــای 
ــی  ــا مطلب ــد و ی ــت میگذارن ــاه پس ــداری از رضاش ــه طرف ب
ــان  ــرا جوان ــه اکث ــانی ک ــد کس ــتراک میگذارن ــه اش از او را ب
ــای  ــا دنی ــرده و ب ــل ک ــرا تحصی ــه اکث ــی ک ــتند. جوانان هس
ــل  ــل تام ــر قاب ــن ام ــتند و ای ــنا هس ــز آش ــروز نی ــدرن ام م
اســت کــه گرایــش بــه شــخصی دارنــد کــه در تاریــخ ایــران 
چــه از دیــدگاه مخالفــان و چــه از دیــد موافقانــش بــه عنــوان 
حاکمــی دیکتاتــور در تاریــخ ایــران شــناخته میشــود. ســوالی 
کــه اینجــا پیــش مــی آیــد کــه چــرا در قــرن ۲۱ کــه تقریبــا 
در تمامــی کشــورهای پیشــرفته جهــان رژیــم هــای اقتدارگــرا 
و دیکاتــوری از بیــن رفتــه اســت و نظــام هــای مــردم ســاالر 
بــر ســرکار هســتند، در ایــران بعضــی بــه دنبــال بازگشــت بــه 
حکومتــی هســتند کــه تقریبــا یــک قــرن از عمــر آن گذشــته 
اســت. حتــی بعضــی کارشناســان در داخــل حــوزه سیاســت 
ــور  ــرفت ظه ــدن و پیش ــه تم ــیدن ب ــد راه رس ــاد دارن اعتق

رضاشــاه حــزب اللهــی یــا دیکتاتــوری صالــح اســت. 
امــا جــدال و مناظــره میان طرفــداران نظــام پادشــاهی و نظام 
جمهــوری همیشــه در طــول تاریــخ وجــود داشــته اســت کــه 
ــوری  ــا دیکتات ــدار نظــام پادشــاهی مطلقــه ی ــن طرف بزرگتری
ــام  ــدار نظ ــن طرف ــت و بزرگتری ــی دانس ــوان ماکیاول را میت
ــای  ــه ه ــاب آورد. در ده ــه حس ــکیو ب ــی را مونتس دموکراس
گذشــته امــا مناظــره میــان ایــن دو نــوع نظــام در خاورمانــه 
بیشــتر هــر منطقــه ی جهــان بــوده اســت. بــی دلیــل نیســت 
ــاهی و  ــام پادش ــه دارای نظ ــورهای منطق ــی از کش ــه نیم ک
ــه  نیمــی دیگــر دارای نظــام جمهــوری هســتند. در خاورمیان
طرفــداران پادشــاهی معتقدنــد کــه کشــورهای باثبــات 
منطقــه ماننــد امــارات، قطــر، عمــان، کویــت، عربســتان، اردن 
و بحریــن در طــول بهــار عربــی توانســند خــود را از آشــوب ها 
و هــرج مــرج ناشــی از آن نجــات دهند)حــاال چــه بــه ضــرب 
ــا جمهــوری  ــد( ام ــا وعــده وعی ــا افزایــش یارانههــا و ی زود ی

هــای منطقــه ماننــد عــراق، لیبــی، مصــر، ســوریه و تونــس 
ــی  ــار فروپاش ــت( دچ ــی داش ــه موفق ــن راه تجرب ــه در ای )ک
ــادی  ــرایط اقتص ــور از ش ــن کش ــردم ای ــده و م ــال ش و انح

ــی برخــوردار نیســتند.  مطلوب
ــه  ــب نهادین ــه قال ــه هیچگون ــاهی منطق ــورهای پادش در کش
ــه،  ــا اینک ــدارد و ب ــود ن ــی وج ــخگویی عموم ــرای پاس ای ب
جامعهــی ایــن دولــت هــا مکــررا ابــراز تمایــل خــود را بــرای 
ــا در  ــنجی ه ــا نظرس ــد ام ــام میکنن ــردن اع ــزه ک دموکراتی
مــورد عقایــد مــردم ایــن دولــت هــای عمدتــا ثروتمند، نشــان 
ــراد  ــی اف ــادی و فیزیک ــت اجتماعی-اقتص ــه امنی ــد ک میده
مهمتــر از مشــارکت مســتقیم در سیاســتگذاری میباشــد. ایــن 
امــر بــه طــور دقیــق تفــاوت دیــدگاه نظــام هــای دیکتاتــوری 
ــوری از  ــواداران دیکتات ــد ه ــان میده ــاالر را نش ــردم س و م
ــی و  حکومــت خــود بیــش از تامیــن امنیــت سیاســی و جان
ثبــات اقتصــادی نمــی خواهنــد در واقــع ایــن جوامــع اعتقــاد 
دارنــد کــه هــر نــوع ثباتی)بــه هــر وســیله ای( از بینظمــی و 
عــدم امنیــت )حتــی در زمانــی کوتــاه( در یــک کشــور بهتــر 
ــس و  ــه نف ــاد ب ــرور و اعتم ــتن غ ــا گذاش ــر پ ــا زی اســت و ب
ــای  ــت، لق ــر امنی ــه خاط ــا ب ــود تنه ــانی خ ــه اراده انس جنب
ــت  ــخص و هیئ ــع ش ــند و مطی ــش میبخش ــت رو بقای سیاس
ــا  ــری آنه ــم گی ــود را در تصمی ــاح خ ــوند و ص ــم میش حاک
ــه ای و  ــات قبیل ــر خصوصی ــه خاط ــه ب ــی ک ــد. نظام میدانن
عشــیرهای و فرهنــگ پدرســاالر منطقــه بیشــتر بــه آن اخــت 
پیــدا میکننــد تــا نظــام دموکراســی کــه ســابقه چندانــی در 
تاریــخ گذشــته آنهــا نداشــته و همچنــان مبهــم باقــی مانــده 
اســت. از همیــن رو زمانــی کــه اعتراضــات در کویــت در ســال 
۲۰۱۱ نســبت بــه سیاســتهای دیکتاتــوری حاکــم ایــن کشــور 
افزایــش یافــت مــردم ایــن کشــور خواهــان فروپاشــی نظــام 
ــت  ــات رضای ــی اصاح ــه برخ ــا ب ــد و صرف ــاهی نبودن پادش
ــد و  ــراس دارن ــاهی ه ــه از دوران پساپادش ــرا ک ــتند چ داش

ــد.  ــر ســر آن نبودن خواهــان ریســک و قمــار ب
ــه  ــد ک ــاالر معتقدن ــام مردمس ــدارن نظ ــر طرف ــرف دیگ از ط
تمــام نظامهــای دموکراســی یــک شــبه بــه جایــگاه امــروزی 
نرســیدند و اروپــا و آمریــکا قرنهــا طــول کشــید تــا سیســتم 

ــی  ــا دموکراس ــوری ی دیکتات

محمد پرین
 دکتری علوم سیاسی، مسائل ایران دانشگاه شیراز
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ایدئــال خــود را برپــا کننــد و در ایــن راه بایــد صبــر و پایداری 
بیشــتری نشــان داد و بــا کمــی فشــار اقتصــادی و بینظمــی 

نبایــد دوبــاره بــه چنــگال نظــام دیکتاتــوری افتــاد. 
بایــد توجــه داشــت کــه رضــا شــاه زمانــی روی کار آمــد کــه 
ــود و  ــرده ب ــاز ک ــه اول خــود را آغ ــازه ده نظــام مشــروطه ت
میرفــت بــه ســمت دموکراســی و پادشــاهی مشــروطه حرکــت 
کنــد امــا بــه دلیــل آنکــه تجربهــای در ایــن زمینــه جامعــه 
و نخبــگان نداشــتند جامعــه دچــار هــرج و مــرج و فروپاشــی 
ــی  ــتقال طلب ــای اس ــران ادع ــهای ای ــی از بخش ــد و بعض ش
ــد. قحطــی و  ــد و از حکومــت مرکــزی پیــروی نمیکردن کردن
وضعیــت بــد اقتصــادی نیــز مزیــد بــر علــت شــد تــا گروهــی 
ــه  ــور را ارائ ــتبداد من ــوری اس ــنفکران تئ ــگان و روش از نخب
ــی  ــه دموکراس ــیدن ب ــرای رس ــاس آن ب ــر اس ــه ب ــد ک دهن
ابتــدا بایــد کســی روی کار آیــد کــه بــا اقتــدار و قــدرت الزم 
نظــم و امنیــت و ثبــات و وضعیــت اقتصــادی مطلــوب را بــه 
ــم.  ــت کنی ــی حرک ــمت دموکراس ــه س ــد ب ــود آورد و بع وج
تئــوری کــه در عمــل فقــط قســمت نخســت آن محقــق شــد 
ــم و  ــت نظ ــش توانس ــال اول حکومت ــاه در ده س ــا ش و رض
امنیــت را بــا اقتــدار و شایســتگی کــه داشــت، تامیــن کند. در 
واقــع گفتمــان مدرنیســم مطلقهــی رضــا شــاه بــر اقتدارگرایی 
اصاحــات از بــاال، عقانیــت مدرنیســتی، ناسیونالیســم ایرانی، 
ــد  ــی تاکی ــعه صنعت ــکوالریم و توس ــی، س ــت سیاس مرکزی
ــان  ــن گفتم ــو ای ــه در پرت ــه ای ک ــت مطلق ــرد و دول میک
ظهــور کــرد، در پــی آن بــود کــه جامعــه و اقتصــاد ایــران را 
از صورتبنــدی ســنتی و ماقبــل ســرمایهداری بــه صورتبنــدی 
مــدرن و ســرمایهداری عبــور دهــد و از ایــن حیــث برخــی کار 
ویژههــای زیربنایــی در حــوزة نوســازی اقتصــادی و اجتماعــی 
ــوی  ــة پهل ــان مدرنیســم مطلق ــا در گفتم ــل آورد. ام ــه عم ب
جایــی بــرای مشــارکت و رقابــت سیاســی وجــود نداشــت. در 
ــاش کــرد تمــام  ــا تثبیــت حکومتــش ت ــه رضــا شــاه ب ادام
کســانی کــه تهدیــدی بــرای حکومتــش بودنــد از میــان بردارد 
کســانی کــه از رضــا شــاه طرفــداری میکردنــد حــاال قربانــی 
ــاره  ــا اش ــی زاده ب ــدند. تق ــی او ش ــدرت طلب ــی و ق جاهطلب
بــه ایــن مســئله معتقــد بــود: "عمــده مطلــب ایــن بــود کــه 
شــاه از هــر کســی کــه جربــزه داشــت)منظور از جربــزه نفــوذ 
ــرد و تمــام را می خواســت از  ــدرت اســت( وحشــت می ک و ق
میــان بــردارد)از جملــه تیمــور تــاش، فیــروز میــرزا فرمانفرما، 
علــی اکبــر داور و ســردار اســعد بختیــاری(". از ایــن رو در ده 
ســال بعــد حکومــت رضــا شــاه او پایههــای حکومــت خــود را 
تقویــت کــرد و راه هرگونــه اظهــار نظــر و انتقــادی را بســت 
و مجالــس آن دوره تشــریفاتی و بــدون هیــچ گونــه ارادهــای 

تابــع رای او بودنــد. 
ــه  ــی وجــود دارد ک ــن اوصــاف چــه تضمین ــا ای در نتیجــه ب
بــا روی کار آمــدن دیکتاتــور صالــح یــا رضاشــاه حــزب الهــی 
ــه وجــود آوردن  ــا ب ــه آن داد ب ــوان ب ــه بت ــر اســمی ک ــا ه ی
ــل  ــا حداق ــروز ی ــتهی ام ــا خواس ــه تنه ــات اقتصادی)ک ثب
مهمتریــن آن اســت( دوبــاره حکومــت را بــه صاحبــان 
اصلــی بازگردانــد و آیــا در جامعهــای کــه بزرگتریــن میــزان 
جمعیــت تحصیلکــرده در منطقــه را داراســت و بیــش از ۴۵ 
ــا دنیــای  میلیــون نفــر در فضــای مجــازی حضــور دارنــد و ب
امــروز اخــت پیــدا کردهانــد آیــا دوبــاره حاضــر میشــوند کــه 
گوســفندان چوپــان دیگــری شــوند. نبایــد فرامــوش کــرد کــه 

ــان او  ــن مخالف ــاه بزرگتری ــا ش ــت رض ــی دوم حکوم در دهه
ــد  ــا تمــدن جدیــد غــرب بودن ــان آشــنا شــده ب همیــن جوان
ــاه  ــت رضاش ــاری از آزادی حکوم ــن و ع ــام خش ــه از نظ ک
ــه واســطهی عقدهــی آزادی  ــه ب ــد آنطــور ک ــا آمدن ــه تنگن ب
کــه در ایــن دوره داشــتند پــس از ســقوط او انــواع و اقســام 
ــا  ــن هــدف آنه ــد و بزرگتری ــه وجــود آم ــا ب ــا و گروهه حزبه
ــه آن دورهــی ســیاه از نظــر بیــان آزادی و  عــدم بازگشــت ب

ــود. دموکراســی ب
بــه نظــر محقــق پــس از ۲۵۰۰ ســال پــس از انقــاب 
اســامی۵۷، ایــران صاحــب نظــام جمهــوری شــده کــه نوپــا 
اســت و حتــی هنــوز بیــش از نیــم قــرن از عمــر آن نگذشــته 
ــه در داخــل و  ــالها چ ــن س ــول ای ــه در ط ــی ک اســت )نظام
چــه در خــارج کشــور انــواع و اقســام ســنگاندازیها و موانــع را 
ــه ســر مقصــد مطلــوب  ــا ب ــد ت ــای آن قــرار دادن در پیــش پ
ــه  ــدن ب ــاره فروغلطی ــن نظــام و دوب ــدی از ای نرســد( و ناامی
چنــگال یــک دیکتاتــور دیگــر تنهــا کشــور را ۱۰۰ ســال بــه 
ــی  ــاره آزادی خواه ــن دور باطل)دوب ــد و ای ــب برمیگردان عق
ــه  ــس ب ــت. پ ــد داش ــه خواه ــرار از آزادی( ادام ــاره ف و دوب
نظــر بنــده بهتریــن راه تنهــا صبــر، صبــر، صبــر و اصاحــات 
ــد  ــه میتوان ــران اســت ک ــوری اســامی ای ــه جمه ــاد ب واعتم
جامعهــای بهتــر را در آینــده بــه ارمغــان آورد ولواینکــه ایــن 

ــه طــول انجامــد.  ایــن انتظــار دهههــا ب

قربانــی  ملــی  اقتصــاد 
سیاســت گــذاری نادرســت

مصطفی کاکا
کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز

امــام علــی)ع(: کار ملــت جــز بــا اصــاح زمامــداران و وضــع زمامــداران 
جــز بــا رو بــه راه بــودن کار ملــت اصــاح نمــی شــود.

مقدمه
همــواره مهــم تریــن عاملــی کــه اقتصــاد یــک کشــور را بــه شــکوفایی 
یــا بــه ضعــف میکشــاند سیاســت گــذاری هــای دولــت اســت. سیاســت 
ــزان  ــاد ی، می ــی اقتص ــزان بازده ــد می ــت میتوان ــای دول ــذاری ه گ
درامــد هــا و مخــارج هــا و در نتیجــه میــزان رشــد و نــزول اقتصــاد در 

یــک کشــور را تعییــن کنــد.
در ایــن مقالــه تــاش میشــود تــا بــا نگاهــی واقــع بینانــه بــه اقتصــاد 
ــران  بخشــی از مشــکات و سیاســت گــذاری هــای نادرســتی کــه  ای
ــی  ــد را  و بررس ــده ان ــور ش ــاد کش ــی دراقتص ــاد معضات ــبب ایج س
ــن  ــت از ای ــرون رف ــرای ب ــد راه کار ب ــتا  چن ــن راس ــرده و در همی ک

ــم. ــان کنی مشــکات بی

بودجه
بــزرگ تریــن و مهــم تریــن سیاســت گــذاری هــای اقتصادی در کشــور 
ایــران هــر ســاله در قالــب برنامــه ی بودجــه تعییــن و تدویــن میشــود 
کــه در ان میــزان درامــد هــا و مخــارج اقتصــادی کشــور و بــرآورد هــای 
اقتصــادی در طــول یــک ســال مشــخص و معیــن میگــردد. امــا نکتــه 
ی بســیار حائزاهمیتــی کــه در ایــن جــا وجــود دارد  ایــن اســت کــه در 
طــول دهــه ی اخیــر همــواره شــاهد کســری بودجــه بــه دلیــل پاییــن 
بــودن میــزان درامــد بــه نســبت مخــارج کشــور بــوده ایــم. برنامــه ی 
ــروش نفــت تنظیــم مــی شــود   ــر اســاس ف بودجــه ای کــه همــواره ب
ــی  ــاختار صادرات ــکل س ــر ش ــی و تغیی ــای نفت ــم ه ــود تحری ــا وج . ب
ــده اســت  ــر ســاختار بودجــه انجــام نگردی ــرای تغیی کشــور تاشــی ب
ــدی  ــت درام ــه دول ــتیم ک ــاهد آن هس ــه سال۹۹ش ــه بودج . در برنام
ــا  ــان کشــور ت ــر بیشــتر اقتصاددان ــرده اســت از نظ ــی ک ــش بین را پی
ــروش  ــق ف ــرا از طری ــر ممکــن مــی باشــد؛ زی ــادی غی حــد بســیار زی
ــک  ــا ی ــد برســیم کام ــزان از درام ــن می ــه ای ــا ب نفــت و دیگــر کااله
ــن اســت  ــده ای ــن مســئله نشــان دهن ــه اســت. ای ــگاه  خــوش بینان ن
کــه دولــت در آینــده نــه چنــدان دور بــا کمبــود شــدید بودجــه مواجــه 
خواهــد شــد و ناچــارا بــه اســتقراض از بانــک مرکــزی روی مــی آورد 
ــازار نخواهــد  . درنتیجــه جــز بدهــی بــرای دولــت و ایجــاد تــورم در ب
بــود. هــر ســاله دولــت بودجــه ی بســیارهنگفتی را صــرف یارانــه هــای 
پنهــان بــه ویــژه  در بخــش انــرژی میکنــد کــه ایــن امــر فشــار بســیار 
زیــادی را بــر اقتصــاد کشــور وارد میســاز.این مســئله نشــان گــر ایــن 

اســت کــه نظــام توزیــع یارانــه نیازبــه اصــاح اساســی دارد.

از دیگــر اقداماتــی کــه دولــت در راه کــم کــردن هزینــه هــا بایــد انجــام 
دهــد کوچــک کــردن دولــت اســت، بــه ایــن معنــا کــه هزینــه هــای 
دولــت را بــه میــزان درامــد ســاالنه ی داخلــی پاییــن بیــاورد تــا از ایــن 

طریــق بخشــی از کمبــود بوجــه خــود را جبــران نمایــد.
در بخــش صــادرات بــه عنــوان مهــم تریــن منبــع درامــد دولــت بایــد 
ــش صــادرات کشــور و  ــرای افزای ــری ب ــای موث ــا راه ه ــاش شــود ت ت
راه انــدازی چرخــه صنعــت  پیــدا نمایــد. در طــول دهــه اخیــر شــاهد 
ــور  ــج کش ــا پن ــا ب ــاری تنه ــاالت تج ــده ی مب ــه عم ــتیم ک آن هس
امارات،چین،کــره جنوبی،عــراق و ترکیــه صــورت میگیــرد. دولــت بایــد 
بــا ایجــاد ســاختار هــای مناســب و همچنیــن سیاســت هــای درســت 
ــا  از  ــازد ت ــوار س ــی هم ــای داخل ــواع کااله ــادرات ان ــرای ص راه را ب
ــتغال  ــه اش ــد و ب ــش ده ــی را افزای ــد داخل ــرانه تولی ــق س ــن طری ای
ــش  ــود را افزای ــدی خ ــع درام ــتا  مناب ــن راس ــد . در همی ــی برس زای
ــاش  ــد ت ــن بای ــد. همچنی ــری کن ــه جلوگی ــود بودج ــا از کمب داده ت
شــود تــا در خصــوص پــروژه هــای بــزرگ عمرانــی نیمــه کاره کــه از 
مشــکات اساســی اقتصــاد کشــور اســت و از دولتــی بــه دولــت دیگــر 
انتقــال پیــدا میکنــد  بــه منظــور جلوگیــری از ایــن رونــد میبایســت 
روش تامیــن مالــی ایــن پــروژه هــا بــه خوبــی مشــخص نمایــد تــا بــه 

ســرانجام برســند.
ــوده  ــت ب ــع درامــد دول ــه عنــوان یکــی دیگــر از مناب ــی ب نظــام مالیات
کــه حــال بــا مشــکات جــدی روبــه رو اســت و اساســا بــا ناکارامــدی 
نظــام مالیاتــی روبــه رو هســتیم. فــرار هــای مالیاتــی و شــرکت هــای 
ــای  ــد خــود گوی ــات خــود ســرباز میزنن ــه از پرداخــت مالی بزرگــی ک
ــوی اقتصــاد کشــور  ــواب گ ــی ج ــی فعل ــام مالیات ــه نظ ــن اســت ک ای
نمیباشــد. در ایــن خصــوص نیــاز اســت تــا دولــت بــا بهــره گیــری از 
دانــش اقتصاددانــان و متخصصــان برنامــه ای جــدی در راه هموارســازی 
ــام  ــد در نظ ــن  کارام ــاد قوانی ــی و ایج ــام مالیات ــای نظ ــاخت ه زیرس
ــی  ــرار مالیات ــد از ف ــن راه بتوان ــا از ای ــد ت ــن کن ــی کشــور تدوی مالیات
ــه عنــوان مهــم تریــن منبــع درامــدی  جلوگیــری کنــد و مالیــات را ب
خــود جایگزیــن نفــت ســازد. در جوامــع پیشــرفته  شــاهد آن هســتیم 
ــختانه  ــده و سرس ــدی ش ــام بن ــی نظ ــن مالیات ــا قوانی ــورها ب ــه کش ک
توانســته انــد بیشــترین میــزان درامــد و بودجــه خــود را از ایــن طریــق 
تامیــن کننــد و ایــن در حالــی اســت کــه متاســفانه در کشــور ایــران 
قوانیــن و نظــام مالیاتــی نمیتوانــد پاســخ گــوی نظــام اقتصــادی کشــور 

باشــد.
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بازار سرمایه و هدایت نقدینگی
ــث  ــت بح ــه رو اس ــا ان روب ــور ب ــاد کش ــه اقتص ــکاتی ک ــر مش از دیگ
ــل  ــی از عوام ــه یک ــی در جامع ــت.  نقدینگ ــه اس ــی در جامع نقدینگ
ــن  ــت ای ــاش هدای ــد در ت ــت بای ــورم در اقتصــاد اســت. دول ــاد ت ایج
ــورم افسارگســیخته  ــا  از ایجــاد ت ــه ســوی تولیــد باشــد ت نقدینگــی ب
در اقتصــاد کشــور جلوگیــری کنــد وهمچنیــن بــا ایجــاد ســرمایه بــرای 
بخــش تولیــد رونــق را در ایــن بخــش افــزوده و باعــث درامــد زایــی و 
ایجــاد اشــتغال شــود. از نیمــه ی دوم ســال۹۸ بــا رونــق گرفتــن بــازار 
ــم  ــرای ک ــن راه ب ــه بهتری ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــت ب ــرمایه دول س
شــدن نقدینگــی در جامعــه و همچنیــن ایجــاد رونــق در بخــش تولیــد 
ــازار  ــه ســوی ب ــت نقدینگــی ب ــن بخــش هدای و جــذب ســرمایه در ای
ــردم از ســرمایه  ــد میشــود و م ــق تولی ــه  باعــث رون ســرمایه اســت ک
ــازار  ــه ب ــی  ب ــن نقدینگ ــا ای ــا ای ــند. ام ــد میرس ــه درام ــود ب ــای خ ه
ــد  ــش تولی ــه بخ ــح ب ــل و صحی ــورت کام ــه ص ــد؟ ب ــی آی ــرمایه م س
میرســد؟ دولــت اگــر در ایــن زمینــه نتوانــد درســت عمــل کنــد شــاهد 
ایجــاد حبــاب در بــازار ســرمایه خواهیــم شــد کــه ایــن امــر باعــث ایجاد 
ناامیــدی و بــی اعتمــادی در جامعــه و ســرمایه گــذاران میشــود. پــس 
ــازار  ــح ب ــرل صحی ــن بخــش کنت ــت در ای ــه ی دول ــن وظیف ــم تری مه

ــه ســوی تولیــد کننــده اســت. ســرمایه و هدایــت نقدینگــی ب

خصوصی سازی
ــن مشــکات اقتصــاد کشــور در بخــش خصوصــی  ــم تری ــی از مه  یک

ســازی اســت کــه بــه صــورت  نادرســت پایــه ریــزی شــده اســت  ایــن 
ــش  ــدن  بخ ــل ش ــا و تعطی ــرکت ه ــذاری ش ــوان در واگ ــر  را میت ام
عمــده ای از شــرکت هــا و کارخانــه هــا ی بــزرگ و ورشکســتگی آنــان 
ــای  ــه ه ــو از نمون ــه و هپک ــه نیشــکرهفت تپ ــرد . کار خان مشــاهده ک

ــارز ایــن سیاســت گــذاری نادرســت هســتند . ب
در واقــع خصوصــی ســازی در ایــران تنهــا بــه معنــای انتقــال ریســک 
از ســوی دولــت بــوده اســت. مثــال؛) شــخصی را در نظــر بگیریــد کــه 
ــه  ــرایط ک ــن ش ــا ای ــا ب ــرد ام ــل میگی ــه ای تحوی ــینی را از کارخ ماش
اگــر بــا خرابــی مواجــه شــد تنهــا بایــد بــه ســراغ  تعمیــرکار بــرود یــا  
مجــاز بــه رانندگــی در محــدوده ی خاصــی شــود و نمیتوانــد بیــش از 
دو سرنشــین داشــته باشــد. در ایــن صــورت مالکیــت ماشــین تنهــا در 
ــا فــرد اســت و اگــر ســند را کنــار بگذاریــم ماشــین همچنــان  ســند ب
ــن  ــه همی ــران  ب ــازی در ای ــه اســت.( خصوصــی س ــار کارخان در اختی
ــام  ــه ن ــری ب ــا ام ــت تقریب ــوان گف ــا میت ــده اســت ی ــام ش شــکل انج
خصوصــی ســازی شــکل نگرفتــه اســت و ایــن امــر تنهــا بــه ســردرگمی 
کارخانــه هــا و ورشکســتگی انــان انجامیــده وســبب شــده اســت تــا بــا 
تعطیلــی کارخانــه هــای بــزرگ کشــور بــا حجــم بســیاری از بیکارانــی 
مواجــه شــویم کــه در گذشــته دارای شــغل بودنــد و در نتیجــه  شــرایط 
اقتصــادی جامعــه نســبت  گذشــته بیشــتر بــه مشــکل برخــورده اســت 
ــن  ــا تدوی ــا و ب ــرایط زیرســاخت ه ــودی ش ــت بهب ــد درجه ــت بای دول
ــن خــاص در بحــث خصوصــی ســازی نظــام اقتصــادی  ــم قوانی وتنظی
ــه  ــق ب ــن طری ــاده ســازد و از ای ــرای ایجــاد اقتصــاد ازاد ام کشــور را ب
ســرمایه گــذاران ایــن اعتمــاد را بدهــد تــا ســرمایه خــود را در بخــش 
تولیــد بــه کار گیرنــد تــا رونــد تولیــدی کشــور بــا رشــد مثبــت مواجــه 

شــود . همچنیــن بــا ایجــاد قوانیــن حقوقــی مناســب صاحبــان جدیــد 
ــد  ــد چرخــه ی تولی ــد تولی ــه ی رون ــه ادام ــا را موظــف ب ــه ه کارخان
ــای  ــاص ه ــا و اخت ــه ه ــدن کارخان ــل ش ــرانجام  از تعطی ــد. و س کن
ــد. فســاد گســترده و سیســتماتیک یکــی از  ــری نمای ســنگین جلوگی
ــود دارد  ــی وج ــش خصوص ــه در بخ ــت ک ــکاتی اس ــن مش ــم تری مه
ــد را در  ــت مول ــه فعالی ــچ گون ــازه ی هی ــترده اج ــاد گس ــن فس و ای
سیســتم اقتصــادی کشــور نمیدهــد کــه ایــن امــر باعــث جلوگیــری از 
رونــد توســعه در بخــش خصوصــی و و کارافرینــی در اقتصــاد میشــود.

بانکداری
ــا  ــه ب ــت ک ــائلی اس ــی از مس ــران یک ــور ای ــک داری در کش ــام بان نظ
ــاب  ــی انق ــای ابتدای ــال ه ــت. در س ــه اس ــادی مواج ــکات زی مش
جمهــوری اســامی یکــی از اهــداف آن ایجــاد نظــام بانکــداری بــدون 
ــب شــد کــه در  ــون تصوی ــه صــورت قان ــدا ب ــود و در همــان ابت ــا ب رب
عمــل بــه هیــچ عنــوان اجرایــی نشــد و در حــال حاضــر شــاهد ســود 
ــه  ــه ب ــی ک ــا در ازای وام های ــک ه ــه بان ــتیم ک ــیاری هس ــای بس ه
ــر آن  ــاوه ب ــد . ع ــی کنن ــت م ــد دریاف ــی پردازن ــود م ــتریان خ مش
ــک هــای خصوصــی کوچــک کــه دارای  ــی و بان ایجــاد موسســات مال
ــک  ــن منظــور بان ــه همی ــی گســترده ای هســتند . ب ــای مال فســاد ه
مرکــزی مجبــور بــه ادقــام کــردن ایــن بانــک هــا بــا دیگــر بانــک هــا 
اســت  . کــه نتیجــه  ایــن امرجــز بدهــی  بــرای بانــک هــا هیــچ ســود 
دیگــری نــدارد . ایــن  رونــد موجــب زیــان دهــی فزاینــده ایــی بــرای 
بانــک هــا شــده اســت . ایــن ناتــرازی بانــک هــا باعــث ایجــاد مشــکات 

زیــادی در نظــام اقتصــادی کشــور شــده اســت. بررســی و تغییــر نظــام 
ــت  ــه دول ــی اســت ک ــن وظایف ــم تری ــی از مه ــداری کشــور و یک بانک
ــا از  ــد ت ــرار ده ــود ق ــت کاری خ ــای نخس ــت ه ــد آن را در اولوی بای

ــد. ــری کن ــی کشــور جلوگی ــع مال ــت مناب هدررف

نتیجه گیری
ــا قســمتی از مســائل  ــر شــد تنه ــا اینجــا ذک ــه ت ــی ک ــی مطالب تمام
ــا مشــکات جــدی  ــوده اســت  و قطع ــران ب و مشــکات اقتصــادی ای
تــری   ماننــد صنــدوق هــای بازنشســتگی و مشــکات محیــط زیســتی 
ــادی و  ــکات اقتص ــی مش ــود دارد .  بررس ــکات ارزی و. . . وج و مش
ــک  ــه ی ــا مســئله ای نیســت ک ــای آن قطع ــردن راه کار ه ــی ک اجرای
ــن  ــم تری ــا مه ــاز دارد؛ ام ــان نی ــه زم ــد و ب ــرانجام برس ــه س ــبه ب ش
اقدامــی کــه بایــد صــورت گیــرد، اقــدام بــه  سیاســت گــذاری مناســب  
و عمــل بــه آن از ســوی دســتگاه اجرایــی کشــور مــی باشــد. تــا بتوانــد 
ــان  ــد. در پای ــیدگی کن ــور رس ــادی کش ــامان  اقص ــت نابس ــه وضعی ب
میتــوان چنیــن اذعــان داشــت ؛ امیــد بــه ایــن اســت تــا نظام سیاســت 
گــذاری اقتصــادی کشــور بــه گونــه ای عمــل کنــد تــا مشــکات بــه 
وجــود امــده بــه وســیله ی سیاســت گــذاری هــای نادرســت گذشــته و 
حــال شناســایی شــود و در راســتای تصحیــح آن کوشــیده شــود و ایــن 
مهــم عملــی نخواهــد بــود مگــر بــا اعتمــاد بــه جوانــان و نیــروی کار 

متخصــص و کارآمــد.
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تحلیلــی بــر بحــران اخیــر لبنــان بــا 
تاکیــد بــر بازیگــران جنــگ 33 روزه

پرهام پوررمضان 
پژوهشگر اندیشکده روابط بین الملل

ــان  ــه لبن ــی جامع ــاختار سیاس ــی س ــخصه و وییگ ــن مش ــم تری مه
مســاله ژئوپلتیــک قومــی اســت ایــن مســاله توانســته اســت در راســتای 
جریــان ســازی در شــکل گیــری رونــد سیاســت و حکومــت در لبنــان 
نقــش مهــم و تاثیرگــذاری را ایفاءنمایــد.در راســتای بــه دســت آوردن 
ــوان  ــی ت ــاب مذهــب م ــوع قومیــت در ب ــن تن ــح از ای شــناختی صحی
ــرد. ــاره ک ــا اش ــنی ه ــا ،شیعیان،س ــی ،دروزی ه ــیحیان مارون ــه مس ب

بــرای بررســی علــل شــکل گیــری ایــن جنــگ در میــان کشــور لبنــان 
و رژیــم غاصــب صهیونیســتی بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه 
ایــن جنــگ در منظــر تبارشناســی  حــاوی دوعلــت بــوده اســت کــه در 
ابتــدا مــی تــوان بــه منازعــه تاریخــی اعــراب و اســرائیل و در مــوردی 
ــرای شــروع  ــه ســاختار سیاســی کشــور لبنــان اشــاره کــرد .ب دیگــر ب
بحــث در ابتــدا بایــد کمــی در رابطــه بــا ســاختار سیاســی کشــور لبنان 
ــای ۱۹۲۳  ــال ه ــوریه در س ــور س ــور و کش ــن کش ــم ای ــت کنی صحب
ــا ســال  ــن مســاله ت ــد ای ــرار گرفتن تحــت قیومیــت کشــور فرانســه ق
ــی  ــای مذهب ــت ه ــرار شــد قومی ــه ق ــا آنجــا ک ــه داشــت ت ۱۹۴۳ادام
ــه اقداماتــی در جهــت کســب قــدرت بزننــد و پــس  مختلــف دســت ب
از آن ســاختار سیاســی بدیــن گونــه تقســیم شــد کــه پســت ریاســت 
ــلمانان  ــه مس ــری ب ــت وزی ــی ،نخس ــیحیان مارون ــه مس ــوری ب جمه
ــذار  ــیعی واگ ــلمانان ش ــه مس ــان ب ــت پارلم ــت ریاس ــنی و در نهای س
شــد. ایــن مســاله بــا فــراز و فرودهــای متفــاوت ادامــه پیــدا کــرد تــا 
آنجــا کــه جنــگ لبنــان شــکل گرفــت در بررســی بازیگــران موجــود 
ــدا  ــرد .در ابت ــاره ک ــر اش ــف بازیگ ــه طی ــه س ــد ب ــاله بای ــن مس در ای
ــان  ــان ،جری ــت لبن ــی همچــون حــزب اهلل ،لحــود ،دول بازیگــران داخل
حریــری ،ارتــش لبنــان ،جنبــاط ،جنبــش امــل و نبیــه بــری ومیشــل 
ــران  ــه ای ــد ب ــز بای ــر نی ــن ام ــه ای ای ــران منطق ــاب بازیگ ــون در ب ع
،ســوریه ،عربســتان و مصــر اشــاره کــرد و در نهایــت بایــد از بازیگــران 
فرامنطقــه ای همچــون امریــکا و فرانســه نیــز نــام بــرد .همانطــور کــه 
در عرصــه سیاســت مــا همــواره بازیگــران مثبــت و منفــی داریــم مــی 
ــران  ــدی بازیگ ــف بن ــرد در طی ــز اشــاره ک ــن موضــوع نی ــه ای ــوان ب ت
جنــگ لبنــان نیــز کشــور هایــی همچــون ایــران و ســوریه و حــزب اهلل 
لبنــان بازیگــران مثبــت ایــن عرصــه و مثلــث عبــری ،عربــی ،امریکایــی 

ــد. ــوده ان بازیگــران منفــی ایــن جنــگ و چالــش منطقــه ای ب
ــش هــای منطقــه ای کــه  ــان و چال ــر لبن ــر بحــران اخی ــی ب در تحلیل
اییجــاد شــده اســت بایــد بــه شــناختی درســتی بــا تاکیــد بــر جنــگ 
ــه  ــت ک ــن اس ــیم و آن ای ــتی برس ــب صهیونیس ــم غاص ــان و رژی لبن
ــم  ــک نظ ــود آوردن ی ــی بوج ــی در پ ــی ،امریکای ــری ،عرب ــث عب مثل
ــر  ــی ام ــد و هم ــی باش ــه م ــه خاورمیان ــه ای ،در منطق ــد منطق جدی
ســبب شــده اســت کــه بــا کنارهــم قــرار دادن اتفاقــات رخ داده از آبــان 
ــن  ــش و در اخری ــلیمانی و یاران ــهید س ــپهبد ش ــرور س ــاه ۱۳۹۸ ،ت م
مرحلــه انفجــار لبنــان بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه منطقــه خاورمیانــه 

ــود. ــدی خواهــد ب آبســتن حــوادث جدی

در پایــان اینکــه پاســخ نگارنــده بــه ایــن ســوال کــه انفجــار لبنــان یــک 
ــد  ــر بای ــا خی ــوده اســت ی ــر منظــره در ژئوپلتیــک شــیعه ب ــاق غی اتف
اینگونــه مطــرح کــرد کــه کــه خیــر، ایــن اتفــاق در راســتای یــک پــازل 
ــر  ــد منطقــه را درگی ــوده اســت  و مــی توان از پیــش طراحــی شــده ب
ــدرت بازیگــران  ــر شــده شــناخت صحیحــی از ق ــث ذک ــا مثل ــد ام کن
ــر ســبب  ــن ام ــدارد و همی ــران و حــزب اهلل ن ــه ای همچــون ای منطق
ــه  ــد در منطق ــی را بخواه ــه گرای ــه ی یکجانب ــه نظری ــت ک ــده اس ش

ــا شکســت همــراه اســت . ــد ب ــه امیــد خداون شــکل دهــد کــه ب

ــائل مس
منطقــه

دیدار راهبردی رهبر انقالب و نخست وزیر عراق

29بحران اخیر لبنان
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طــی دیــداری کــه  مقــام معظــم رهبــری بــا نخســت وزیــر عــراق آقــای 
مصطفــی الکاظمــی در تهــران داشــتند نــکات مهمــی در حــول مســائل 
ــه  ــم ک ــان کنی ــه رو بی ــن نکت ــد ای ــدا بای ــدل شــد. در ابت ــه رد ب منطق
ایــن ســفر ، اولیــن ســفر خارجــی نخســت وزیــر عــراق، آقــای مصطفــی 
الکاظمــی و اولیــن دیــدار خارجــی مقــام معظــم رهبــری پــس از شــیوع 
پاندمــی ویــروس کرونــا اســت کــه ایــن نکتــه بــر اهمیــت ایــن دیــدار 

مــی افزایــد.
در ایــن دیــدار دربــاره اهمیــت رابطــه جمهــوری اســامی  ایــران و عراق، 
اخــراج نیروهــای تروریســتی آمریکایــی از منطقــه، مهمان کشــی و تــرور 
ــوالت  ــلیمانی و تح ــم س ــاج قاس ــپهبد ح ــهید س ــردار ش ــه س مظلومان

پیــش  رو منطقــه گفــت و گــو شــد.
ــر  ــیاری ب ــد بس ــری تأکی ــم رهب ــام معظ ــردی مق ــدار راهب ــن دی در ای
رابطــه ای دوســتانه ای دو ملــت ایــران و عــراق داشــتند و فرمودنــد کــه 
ایــران هیچــگاه بنــای بــه دخالــت در امــور کشــور عــراق رو نــدارد کــه 
ــه تفرقــه افکنــی رژیــم  ــات مقــام معظــم رهبــری در پاســخ ب ایــن بیان
تروریســتی آمریــکا و منافقیــن در روابــط دوســتانه میــان دولــت و ملــت 

ایــران بــا دولــت و ملــت عــراق مــی باشــد.
همچنیــن مقــام معظــم رهبــری تأکیــد مــی کننــد کــه ایــران بــه دنبــال 
عراقــی قــوی و مســتقل اســت و ایــن دیــدگاه ایــران نقطــه ای مقابــل 
ــال  ــه دنب ــواره ب ــه هم ــرار دارد ک ــکا ق ــم تروریســتی آمری ــدگاه رژی دی
ــوده و هســت  ــه ب ــراق و کشــورهای منطق ــدازی در کشــور ع دســت ان
و خواهــد بــود. همچنیــن رهبــری تأکیــد مــی کننــد کــه دولــت عــراق 
بایــد بــه تصمیــم ملــت و مجلــس عــراق در ارتبــاط بــا اخــراج نیروهــای 
تروریســیتی رژیــم آمریــکا احتــرام بگــذارد و آن را پیگیــری کنــد کــه 
ــات مقــام معظــم رهبــری نشــان از اهمیــت اخــراج نیروهــای  ایــن بیان

ــکا از منطقــه دراد. ــم آمری تروریســتی رژی
ــوری  ــه جمه ــد ک ــی کنن ــد م ــن تأکی ــری همچنی ــم رهب ــام معظ مق
ــدارد امــا  اســامی ایــران قصــد دخالــت در رابطــه عــراق و آمریــکا را ن
ایــران مــی خواهــد کــه دوســتان عراقــی، آمریکایــی هــا رو بــه خوبــی 
بشناســد و حضــور آمریکایــی هــا در هــر دولتــی منبــع فســاد و نابــودی 
اســت. ایــن بیانــات مقــام معظــم رهبــری در پاســخ بــه کســانی اســت 
کــه همــواره ایــران رو بــه دخالــت در امــور داخلــی کشــور عــراق متهــم 
کــرده انــد و بــه دنبــال خــراب کــردن رابطــه دوســتانه میــان ایــن دو 
ملــت و ایجــاد اختــاف میــان ملــت عــراق بــا جمهــوری اســامی ایــران 
بــوده انــد و همچنیــن پیامــی بــرای کشــورهای منطقــه و شــیخ نشــین 

کــه آمریــکا کشــور قابــل اعتمــادی نیســت. 
همیچنیــن مقــام معظــم رهبــری در ایــن دیــدار بــه تــرور مظلومانــه ای 
شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی و شــهید ابــو مهــدی المهنــدس 
ــراق ــکا در ع ــج حضــور آمری ــه از نتای ــک نمون ــد و آن را ی ــاره کردن اش

برشــرمردند کــه آمریکایــی هــا مهمــان هــای شــما را در خانــه ای شــما 
ــام معظــم رهبــری متوجــه  ــات مق ــن بیان ــه شــهادت رســاندند. از ای ب
میشــیم کــه انتقــام ســخت ایــران هنــوز ادامــه دار خواهــد بــود و انتقــام 
اصلــی ایــران از رژیــم تروریســتی آمریــکا اخــراج نیروهــای تروریســتی 

ایــن رژیــم از منطقــه خواهــد بــود.
ــر  ــت وزی ــی نخس ــی الکاظم ــای مصطف ــود دارد آق ــه وج ــه ای ک نکت
عــراق بافاصلــه بعــد از ایــن دیــدار قصــد ســفر بــه عربســتان ســعودی 
ــه خاطــر بیمــاری ملــک ســلمان پادشــاه عربســتان  را داشــتند کــه ب
ــی از قصــد  ــن ســفر نشــانه های ــا ای ــن ســفر لغــو شــد؛ ام ســعودی ای
ــران و  ــان جمهــوری اســامی ای ــه میانجــی گــری می ــراق، ب ــت ع دول
عربســتان ســعودی دارد؛ کــه شــما در ترور مظلومانه ای شــهید ســپهبد 
حــاج قاســم ســلیمانی مشــاهده مــی کنیــد کــه شــهید ســپهبد حــاج 
ــتان  ــرای عربس ــران را ب ــامی ای ــوری اس ــام جهم ــلیمانی پی ــم س قاس
ســعودی بــه عــراق مــی بــرد کــه توســط تروریســت هــای آمریکایــی در 
خــاک عــراق بــه صــورت بزدالنــه تــرور شــد ، ایــن کار رژیم تروریســتی 
ــد  ــه آن اشــاره کــرده ان ــری همــواره ب ــام معظــم رهب ــه مق ــکا ک آمری
نشــان از ایــن اســت کــه آمریکایــی هــا و غربــی هــا بــه هیــچ عنــوان 
عاقــه ی ندارنــد، کــه در میــان کشــورهای منطقــه صلــح برقــرار شــود 
و از ایــن رو بــه دنبــال ایجــاد تنــش میــان کشــورهای منطقــه هســتند 
ــانند و  ــروش برس ــه بف ــان را در منطق ــای خودش ــاح ه ــد س ــا بتوان ت
منطقــه را تبدیــل بــه مکانــی بــرای فــروش تســلیحات خــود بکننــد؛ از 
ایــن رو همگرایــی در میــان کشــورهای منطقــه بــه ضــرر منافــع رژیــم 
تروریســتی آمریــکا و غربــی هــا خواهــد بــود و ایــن جماعــت منافعشــان 

را در تنــش میــان کشــورهای منطقــه مــی بییننــد.

منابع 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای

نشریه خط حزب اهلل
خبرگزاری تابناک

دیــدار راهبــردی رهبر انقالب و نخســت 
ــه ــائل منطق ــول مس ــراق ح ــر ع وزی

سعید واشقانی فراهانی
دبیر انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(
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ــوم  ــدرت درعل ــل دانش/ق تاثیرمتقاب
ــو  ــل فوک ــه میش ــانی دراندیش انس

مسعود مرادپورگیلده
مدرس دانشگاه پیام نور واحد گیالن

چکیده 
ــی  ــه متفکران ــوی، از جمل ــر فرانس ــر معاص ــوف و متفک ــو، فیلس ــل فوک میش
ــرار گرفتــه  ــال ق ــار و آراءش در عصــر حاضــر بســیار مــورد اقب اســت کــه آث
اســت. ایــن اندیشــمند معاصــر در آثــارش کوشــیده اســت تــا بــه بازاندیشــِی 
رابطــه دانش/قــدرت و ارزیابــی انتقــادی علــم بــه ویــژه علــوم انســانِی مــدرن 
بپــردازد. از نظــر وی دانش/قــدرت رابطــه ای متقابــل برعلــوم انســانی دارنــد. 
وی معتقــد اســت دانــش هــم ایجادکننــده قــدرت و هــم پیامــد قــدرت اســت. 
از دیــدگاه وی علــوم انســانی جدیــد زمینــه کنتــرل و نظــارت هــر چــه بیشــتر 
ــو  ــت.درنظر فوک ــم آورده اس ــتر را فراه ــه بیش ــر چ ــلطه ه ــی س ــه عبارت و ب
گفتمــان نقطــه تاقــی وگردهمایــی دانش/قــدرت درگســترش علــوم انســانی 
ــا مفهــوم بنیادیــن اش یعنــی؛ تبارشناســی نشــان مــی  اســت. بنابرایــن، او ب
دهدکــه »ســوژه مدرن«درعلــوم انســانی همــان »ابژه«گفتمــان دانش/قــدرت 
ــای  ــون تکنولوژیه ــی چ ــکال متنوع ــه دراش ــری ک ــت. ام ــدرن اس درعصرم

ــدن تبلوریافــت. انضباطــی واعتــراف، ب

ــه  ــت، بلک ــو نیس ــار فوک ــا وآث ــه ه ــذاری اندیش ــی ارزش گ ــه درپ ــن مقال ای
فقــط قصــد معرفــی موجــز ومختصــر اندیشــه فوکــو ونیــز نگاهــی بــه تصــور 
ــوم  ــدرت درگســترش وتحــول درعل ــر دانش/ق ــه تاثی و تفســیر وی نســبت ب

ــد. ــورد بررســی قرارده ــو م ــدرن رادر اندیشــه فوک انســانی م

کلیدواژه: علوم انسانی،گفتمان قدرت، میشل فوکو

مقدمه
یکــی ازمهمتریــن اندیشــمندان قــرن بیســتم کــه جایــگاه ویــژه ایی درفلســفه 
فیلســوف  است.اساســا،فوکو  فوکــو)۱۹۸۴-۱۹۲۶(  عصرحاضرداردمیشــل 
ــت)میانی،۱۳۸۶؛۴(.  ــچ کس«اس ــبیه هی ــه وش ــبیه هم ــا اندیشمندی«ش ی
ــد  ــدان آی ــه می ــک ب ــا ماس ــواره ب ــت هم ــت داش ــو دوس ــن فوک وهمچنی
فوکودرحــوزه  متنــوع  هــای  گیرکند.دیــدگاه  راغافــل  تاخوانندگانــش 
اندیشــه سیاســی درمــورد؛ قــدرت، اقتصــاد، سیاســت، جامعــه، دانــش، 
ــانی  ــوم انس ــل گرایی،عل ــون، قدرت،عق ــگ، جن ــیت، فرهن ــان ،جنس گفتم
واجتماعی،ســوژه وابــژه قــدرت، وغیــره مــی تــوان نــام بــرد کــه او را در زمــره 

ــت.  ــرار داده اس ــی ق ــرح اروپای ــمندان مط ی اندیش

ــوزه ی  ــترده فوکودرح ــات گس ــل مطالع ــه دلی ــمندان، ب ــیاری از اندیش بس
ــد.  ــاد میکنن ــوم انســانی ۱ی ــم عل ــوان رژی ــوم انســانی، ازعن ــش خصوصٌاعل دان
فوکــو بــرای بررســی »رژیــم علــوم انســانی« روش دیرینــه شناســی ۲را بــه کار 
گرفتــه اســت. فوکــو معتقــد اســت؛ دیرینــه شناســی بــه معنــای کار فلســفی 
کــردن در تاریــخ اســت وبــر همیــن مبنــا خــود را مــورخ نمــی دانــد. دیرینــه 
شناســی دانــش در پــی آن اســت تــا نشــان دهــد چــه عاملــی از دانــش باعــث 
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شــد انســان غربــی بــه شــکل مــدرن درآیــد یــا بــه عبــارت دیگر«مــا چگونــه 
مــا شــدیم« را بررســی میکنــد. اندیشــه ی فوکــو مــا را بــه قلمــرو نااندیشــیده 
ــه نااندیشــیده  ــرا از راه اندیشــیدن ب ــه آنهــا بیندیشــیم. زی ــا ب هــا میکشــد ت

هــا، نااندیشــیده هــای تــازه ی فوکویــی کشــف میشــود.

ــد  ــش از دیدفوکــودر ســه عصر؛کاســیک ،رنســانس)نوزایی(، مــدرن، پدی دان
ــاوت  ــا دوره دیگرتف ــا ب ــر دوره ازگفتمانه ــتمه۳)نظام دانایی(ه ــد. اپیس آمدن
بنیــادی دارد.نظــام دانایــی مجموعــه روابطــی اســت کــه در یــک عصرتاریخــی 
میــان علــوم در ســطح قواعدگفتمانــی وجــود دارد. نظــم گســترده تریــن وعــام 
تریــن مولفــه ایــی  اســت کــه فوکوازنظــام دانایــی یــا اپیســتمه هــا ارائــه مــی 
ــت  ــکان صحب ــه ام ــت ک ــا اس ــان ه ــی ازبی ــه طورکلی،گفتمانهاگروه دهد.ب
دربــاره موضوعــی خــاص درلحظــه ی ویــژه ای ازتاریــخ رابــرای زبــان فراهــم 
مــی آورد)مرادپور،۱۳۹۳؛۵۲(.گفتمانهــا ازدیــد فوکــو حقیقــت دانــش وســوژه 
راتعریــف مــی کنــد وآن را مــی ســازد.ازنظرفوکودانش و قــدرت یــک رابطــه 
ی دیالتیکــی اندوبرهــم داللــت دارنــدو ایــن گونــه مــی تــوان بیــان کردکــه 
ــش امــکان پذیرنیســت  ــدون تشــکیل حــوزه ای ازدان ــی ب هیــچ رابطــه قدرت
ــدرت نباشــد.در نتیجــه  ــط ق ــه متضمــن رواب ــم نیســت ک ــچ دانشــی ه وهی
در اغلــب نوشــته هــای فوکوقــدرت بــا کارویــژه هایــی ســلبی همــراه اســت: 
قــدرت محــروم مــی کنــد، ســرکوب مــی کنــد، سانســور مــی کنــد، ممانعــت 
مــی کنــد، پنهــان مــی کنــد و میپوشاند.ازســویی دیگــر، قــدرت درعیــن حــال 
همــواره نقشــی تولیدکننــده دارد.ووقتــی کــه قــدرت از طریــق ســازوکارهایی 
ــال  ــش اعم ــق وپژوه ــای تحقی ــای ثبت،رونده ــیوه ه ــون مشاهده،ش همچ
میشــودمعنایش ایــن اســت کــه راهــی نداردجزآنکــه  دســتگاههایی را بــرای 
شــناخت پدیــدآورد، ســازماندهی کنــد وبــه کار اندازد.اعمــال قــدرت ضرورتــا 
دســتگاههای دانــش را بــه حرکــت درمیــآورد وفضایــی ایجــاد مــی کنــد کــه 
دردرون آن دانــش وخصوصــا علــوم انســانی شــکل مــی گیرد.ازنظــر فوکوعلــوم 
انســانی بــه منزلــه  جزئــی از فرآینــد اعمــال قــدرت واعمــال ســلطه بــر انســان 
بــوده وچگونگــی شــکل گیــری گفتمانهــای مختلــف را در بســتر روابــط قدرت 

تعییــن وتبیــن مــی کند)مرکیــور،۱۳۸۹؛۹(.

  درنتیجه،پرسشــی اصلــی کــه دراینجــا بــه ذهــن متبادرمــی شــوداین اســت: 
علــوم انســانی چــه جایگاهــی ومنزلتــی در قــدرت دراندیشــه سیاســی فوکــو 
دارد؟فرضیــه راکــه مــی تــوان بــرای ایــن مقالــه بــه راســت آزمایــی گذاشــت 
ایــن اســت کــه: بــه نظرمــی رســد علــوم انســانی بیشــترین  منزلــت یــا رده را 

درقــدرت ودر سلســه مراتــب دانــش نــزد فوکــو داراســت.

انسان شناسی ازمنظرفوکو
مقصودازانســان شناســی نظریــه ای درخصــوص ماهیــت انســان اســت 
)لوکس،۱۳۷۰؛۲۷(.هردانشــمندعلوم انســانی واجتماعــی کــه پژوهشــی را 
ــوط  ــای علمــی مرب ــی ازرشــته ه ــد و دریک ــی کن ــال م ــورد انســان دنب درم
ــی  ــش فرض ــان پی ــاره انس ــا درب ــد، عم ــی کن ــق م ــان تحقی ــوم انس ــه عل ب
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اندیشــه هــای 
ــی سیاس

اندیشه سیاسی نیکولوماکیاولی

تاثیرمتقابل دانش درعلوم انسانی

اندیشه سیاسی توماس هابز
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مــی گیرد.هرقدرهــم کــه بــرای اومحــدود وازنظرعلمــی عینــی باشــد 
انســان،  ی  واراده  آزادی  دربــاره  فلســفی  )ضیمران،۱۳۷۸؛۱۰۵(.پرســش 
منحصــر بــه فــرد بــودن افــراد انســانی و یــا عــام بــودن موجودانســانی واینکــه 
انســانها ذاتــا خــوب ونیــک سرشــت انــد و بایــد بــه آنهــا خوشــبین بــود و یــا 
بایــد بــه ذات انســان بدبیــن بــود و او را تحــت نظــارت قــرار داده، همگــی بحث 
هــای فلســفی انســان شناســی اســت کــه درعلــوم اجتماعــی وانســانی انعــکاس 
یافتــه ونظریههــای اجتماعــی رابــه ســوی خــود رهنمــون مــی کنند.بــه عنــوان 
مثــال؛ نظریــه انتخــاب عقانــی فــرض مــی گیردکــه انســان هــا کنــش گــران 
ــه  ــی ک ــی داند.درحال ــدی م ــارا دارای مقاص ــان ه ــم انس ــل اند.پرگماتیس عاق
ــوان  ــا )انســان حی ــق معن ــات خال ــردم راحیوان ــک م ــر و هرمنوتی مارکــس وب
فرهنگــی اســت( فــرض مــی کنند.بــا ایــن مقدمــه مــی خواهیــم دریابیــم کــه 
انســان چــه جایــگاه ومنزلتــی دراندیشــه فوکــودارد تاعلــوم انســانی دراندیشــه 

ــم پذیرترباشــد. ــل فه ــرای ماقاب فوکوب

فوکــو بــه انســان از بعــد هســتی شناســی و فلســفی نمــی نگــرد و اساســا بــا 
ایــن نــوع برخوردهــا موافــق نیســت. وی بــه انســان بــه عنــوان ابــژه۴ دانــش 
ــرای  ــئله دارد )همان؛۶(.فوکوب ــن مس ــه ای ــادی ب ــی انتق ــرد و نگاه ــی نگ م
ــه اراده اختیــار وآگاهــی نیســت.به  ــل ب ــه عنــوان ســوژه۵ دانــش قائ انســان ب
بیــان دیگر،دســتگاه نظــری فوکــو برپایــه  حــذف عامیلــت وکارگــزاری انســان 
ــرح  ــخص باط ــه طورمش ــتگاه ب ــن دس ــی کند.ای ــل م ــخ عم ــه وتاری درجامع
ــوع  ــا ســوژه گرایــی ازهرن ــل التیامــی ب ــه مــرگ انســان، ضدیــت غیرقاب نظری
آن دارد.بدیــن معنا،فوکومتفکــری ضــد ســوژهگراونافی نقــش اراده وخواســت 
آگاهانــه انســان درصــورت بنــدی وتعیــن ماهیــت یاتغییــرات آن اســت.ازنگاه 
ــی( ــف تاریخــی چــه درشــکل اپیســتمه)نظام دانای ــای مختل فوکو،صــورت ه

معرفتــی وچــه درقالــب نظامــات اجتماعی،مســتقل ازاراده و خواســت آگاهانــه 
ــورت  ــه ص ــان راب ــود.بنابراین، انس ــی ش ــل م ــا تحمی ــن و برآنه ــانها تعی انس
ــرون  ــای بی ــداد ه ــا و رخ ــت جریانه ــدار دردس ــی مق ــی اختیاروب ــای ب ذره
ــرد اندیشــه  ــا راهب ــو ب ــرآن، فوک ــاوه ب ــی و خواســت ســوژه درآورد.ع ازآگاه
ایی«لویــی اشــتروس«،«ژان الکان«،«لویــی آلتوســر«که برنوعــی گذارازگرایــش 
هــای اومانیســتی وذهــن مــدار تاکیــد داشــتند هــم صــدا شــده بود.همــه ایــن 
ــم  ــه مه ــای اومانیســتی راک ــگاره ه ــش ان ــا پی ــد ت ــی آن بودن ــران درپ متفک
ــود  ــرار دادن ذهــن و آگاهــی انســان در تحقیقــات ب ــون ق ــن آنهــا در کان تری
ــه  ــل، ک ــه وعم ــان دراندیش ــت انس ــن ترتیب،فاعلی ــد. بدی ــئوال ببرن ــر س زی
ــرای نخســتین  ــود، ب ــه بعــد ب اصــل مســلم فلســفه مــدرن از دوران دکارت ب
ــد  ــرگ پدی ــه م ــرد را ب ــن رویک ــز ای ــو نی ــت. فوک ــرار گرف ــد ق ــورد تردی بارم
ــئله  ــه مس ــه ب ــرد )ضیمران،۱۳۷۸؛۷-۶(.ازاینرو؛فوکوآنجاک ــل ک ــده تحلی آورن
ــه الکان  ــای روانکاوان ــی شــود، از اندیشــه ه ــوط م ــری انســان مرب شــکل گی
بسیارسودجســت)ضیمران،۱۳۸۰؛۱۵۹(.وی اندیشــه هــای روانکاوانــه الکان 
ــال  ــروی ازاودنب ــه پی ــه تاشــی ســوژه را ب ــرد و نظری ــه ک ــت مطالع ــه دق راب
ــوازالکان آموخــت  ــت. فوک ــه کارگرف ــر ب ــده اث ــرگ پدیدآورن ــه م کردودرنظری
ســوژه رافراســوی نقطــه مرکــزی آن مطالعــه کند.فوکــو اعتبــاری بــرای نــام و 
چهــره هــا یــا بــه قــول خــودش مولــف قائــل نبــود. اگــر نیچــه از مــرگ خــدا 
ــه  ــان انســان درعصرمدرنیتــه خبــر داد. یعنــی ب ــود، فوکــو از پای خبــر داده ب
ــد  ــی اســاس خوان ــت را ب ــه کــرد و فاعــل اســتعایی کان ــگاه ســوژه حمل جای
ــد مشــهور  ــن بن ــام کرد.درآخری ــدرن را اع ــرگ انســان م ــق م ــن طری و بدی
نظــم اشــیاء آنجــا کــه فوکــو از محــو انســان، »همچــون نقشــی کــه برشــن 
هــای دریــا کشــیده مــی  شــود«، ســخن مــی گویــد، همیــن نکتــه تاییــد مــی 
شــود. هــر آنچــه هســت معلــول اعمــال مــادی اســت؛ چیزهــا هیــچ معنــای 
ذاتــی ندارنــد. تاریــخ نیــز هیــچ گونــه نظــم ذاتــی ندارنــد، هیــچ گونــه ســوژه  
ــدارد. ودوکتــاب نظــم اشیاءوباســتان شناســی  ــی در پــس عمــل وجــود ن ذات
ــد  ــش ان ــخ دان ــه تاری ــرد نیچــه ای ب ــن رویک ــش، درســت محصــول همی دان

ــت،۱۳۷۷؛۱۷۳(. )لچ

از دیــدگاه الکان، جــدا از زبــان، ســوبژکتیویته انســانی وجــود نــدارد. ایــن نکته 
از نظــر فلســفی اهمیــت تعییــن کننــده ایــی دارد. زیــرا بدیــن معنــی اســت 
ــر وجــود  ــای دیگ ــوان ســوژه مســتقل از رابطــه باســوژه ه ــه عن که؛انســان ب
نــدارد؛ چــرا کــه زبــان از رابطــه بــا دیگــران جدایــی ناپذیــر اســت، حتــی همان 
ــت)ماتیوز،۱۳۷۸؛۲۰۵(. ــی اس ــای اجتماع ــاخت ه ــس ، س ــری نف ــکل گی ش

اگــر مقــوالت اندیشــه کــه یــک فــرد بــرای درک جهــان بــه کار مــی گیــرد، 
ــه عنــوان موجــودی عقانــی باشــند، بلکــه  ــرای او ب مقوالتــی نیســتند کــه ب
ــه ای  ــه گون ــا ب ــان ه ــل انس ــری بالفع ــای فک ــی الگوه ــق بررس ــد از طری بای
تجربــی کشــف شــوند، آنــگاه مفهــوم ســوژه اســتعایی کــه در مرکــز بیشــتر 
فلســفه هــای اروپایــی از دکارت بــه بعــد قــرار داشــت، زیــر ســئوال مــی رود. 
امــا اگــر بــدون زبــان نمــی توانیــم بیندیشــیم و اگــر زبــان صرفــا یــک خصلــت 
تجربــی انســانی اســت، پــس تحقیــق دربــاره الگوهــای فکری مــا وظیفه انســان 

Object.  4

Subject.  5

شناســی تجربــی اســت ونــه فلســفی.به ویــژه مفهــوم نفــس یــا ســوژه، دیگــر 
ــه ایــن امــر مطلــق متافیزیکــی کــه بیــرون از زمــان، مــکان و تاریــخ قــرار  ب
دارد، رجــوع نمــی کنــد و بــه چیــز دیگــری تبدیــل مــی شــود کــه درســاخت 
زبــان ســاخته مــی شــود. ایــن مفهــوم نــه امــرداده شــده شــفاف تجربــه مــا ، 
بلکــه چیــزی اســت کــه بــه عنــوان جزیــی ازســاختارهای زبــان و در جریــان 
کارکــرد آنهــا در گســترش روابــط مــا بــا دیگــران در جامعــه بــه وجــود مــی 
آید)مرادپــور،۱۳۹۳؛۸۹(. بدیــن ســان، شــفافیت اندیشــه وســاختارهای پیــش 
ــاخته  ــد س ــا ح ــتعایی ت ــی اس ــام بنیان ــوژه ازمق ــزل س ــت، تن ــی عقانی بین
ــاختارگرا  ــرد س ــر رویک ــی ناپذی ــا جدای ــای متقاب ــرض ه ــش ف ــی، پی تجرب
هستند.ســاخت گرایــی از آن رو نشــان انقابــی در فلســفه بودکــه کســانی کــه 
آن را مــی پذیرفتنــد، دیگــر نمــی توانســتند بــا حفــظ ســازگاری اندیشــه هــای 
خــود بــه همــان شــیوه  پیشــین بــه طــرح فلســفی بیندیشــند. فلســفه بایــد 
بــا انســانها چــون افــرادی صرفــا تجربــی در جهــان برخــورد مــی کــرد، افــرادی 
ــار و  ــا شــفاف نیســت، بلکــه رفت ــرای خودشــان لزوم کــه اندیشــه هایشــان ب
واکنــش آنــان توســط ســاختارهای فکــری زیربنایــی وعمدتــا نــا آگاهانه شــکل 
میگیرند)همــان پیشــین؛۲۰۱(.عاوه برایــن، بــا وجــود اینکــه نــام هایدگــر در 
ــر  ــه نــدرت دیــده میشــود، امــا تاثیراندیشــه هــای او ب آثــار مکتــوب فوکــو ب
ــای  ــوژه ه ــه س ــر ک ــن منظ ــر از ای ــت. هایدگ ــکار ناپذیراس ــو ان ــرد فوک رویک
انســانی را کامــا ســاخته و پرداختــه ضروریــات تاریخــی مــی دانــد، فوکــو را 
تحــت تاثیــر قرارداد.فوکــو و هایدگــر هــر دو ســوژه را در چارچــوب کرانمندی۶ 
تبیــن مــی کننــد ، درحالــی کــه، هــگل بــا اصالــت قائــل شــدن بــرای جریــان 
ــت  ــخ در مســیر تدریجــی حقیق ــد تاری تاریخــی، معتقداســت، انســان در رون
گیرد)ضیمران،۱۳۷۸؛۱۹۳-۱۹۱(.کرانمنــدی  قرارمــی  مطلــق  ومعرفــت 
ــه  ــدرن ب ــر م ــدرن درعص ــان م ــف انس ــو در تعری ــه فوک ــت ک ــی اس مفهوم
کارگرفتــه اســت ودرانقابــات مــدرن بعــداز فروپاشــی عصرکاســیک مفهــوم 
تناهــی و کرانمنــدی مطــرح شــد)همان؛۱۲۹(.به گفتــه هابرمــاس مهمتریــن 
ــاد  ــی ســوژه، خــود بنی ــو، نف ــر فوک ــوم محــوری تفک ــر مفه ــر ب ــر هایدگ تاثی
اســت.فوکو در تمامــی پژوهــش هــای خــود بــه دنبــال ایــن بــود کــه نشــان 
ــه عنــوان فاعــل دانــش شــکل مــی دهنــد و  ــه خــود را ب دهدانســان هاچگون

ــه یکدیگــر را موضــوع دانــش مــی نمایند)خالقــی،۱۳۸۲؛۲۶۱(. چگون

فوکــو در ســه جلــد تاریــخ جنســیت بررابطــه انســان بــا ارزش هــای اخاقــی 
ــط باخویشــتن  ــه رواب ــه متوج ــردارد ک ــی نظ ــه اخاق ــا او ب ــود. ام ــد نم تاکی
اســت. از ایــن منظــر، سراسرتبارشناســی اوبراخاقــی مبتنــی برخــود اســتوار 
اســت. دغدغــه فوکــو مربــوط بــه گونــه هــای روابطــی اســت کــه فــرد بایــد بــا 
خــود برقــرار ســازد؛ خــود بــا خویشــتن کــه مــن آن را اخــاق مــی نامــم و این 
رابطــه مشــخص مــی ســازد کــه چگونــه افــراد خودشــان را از طریــق اعمــال 
شــان بــه عنــوان فاعــل شناســای اخاقــی اعتبارمــی کنند)فوکــو،۱۳۷۸؛۲۳۸(. 
ــا  ــخص ب ــی ش ــط درون ــط رواب ــو فق ــر فوک ــه ازنظ ــت ک ــن منظراس ازهمی
خــودش مبنــای تشــکیل خــود وآفرینــش خویشــتن را شــکل مــی دهــد. زیــرا 
ــه  ــردی را ک ــال منف ــور اعم ــکان حض ــه ام ــت ک ــی اس ــه ای ــا حیط ــن تنه ای
ممتــاز و مجــزا از ســایرین و اجتمــاع باشــد، فراهــم مــی ســازد. در اینجاســت 
کــه بایــد میــان کنــش هاومقــررات اخاقــی تفــاوت قائــل شــویم.رفتار آدمیــان 
چیــزی نیســت جــز ســلوک واقعــی آنهــا، امــا مقــررات اخاقــی چیــزی اســت 
ــد  ــو معتق ــت)ضیمران،۱۳۷۸؛۱۸۰(. فوک ــده اس ــل ش ــا تحمی ــه آنه ــه ب ک
اســت؛درعرصه اخــاق شــخصی شــده،نوعی آفرینــش هنــری وجــوددارد کــه 
بــه تبــع آن انســان وجودخویــش رادر معــرض معیارهــای حاکــم بــر زندگــی 
ــن مناســباتی ســاخته  ــا انســان مــدرن درچنی قرارمــی دهد)همــان؛۱۸۱(. ام

نمــی شــود،بلکه محصــول درهــم تنیــده دانش/قــدرت اســت.

علوم انسانی: علومی کامال مدرن

علــوم انســانی  طبــق روایــت فوکــو، علومــی اختصاصاًمــدرن هســتند. روایــت 
ــابقه  ــی س ــور و ب ــه آن را دانشــی نوظه ــی ک ــر دیدگاه ــوم ب ــن عل ــواز ای فوک
ــدرن مشــابه جدامی کند،صحــه  ــل م ــا قب ــای م ــد و یکســره از دانش ه مي دان
ــل  ــت واره، فاع ــود زیس ــوم، آن موج ــن عل ــي ای ــرو موضوع ــذارد. قلم مي گ
ــه در  ــي ک ــاً ازوجه ــه دقیق ــت ک ــخن اس ــده س ــراد کنن ــده و ای ــد کنن تولی
ــه  ــر پای ــده، جهــان تولیــد ودنیــاي ســخن متعیــن مي باشــد و ب درون پیکرزن
ــورات  ــاي تص ــي ودنی ــان آگاه ــد وکام آوری مي کنند، جه ــي،  تولی آن زندگ
ــان را موضــوع شناســایي خــود  ذهنــی را نیــز مي ســازد و زندگــی تولیــد وزب
ــوع  ــه نظیرموض ــان ن ــه انس ــانی ب ــوم انس ــر، عل ــان دیگ ــه بی قرارمي دهد.ب
ــل  ــي فاع ــي اش یعن ــر اختصاص ــه آن ازمنظ ــه ب ــیاء بلک ــان اش ــیئ درمی و ش
شناســا، داننــده ای آگاه و تصویرگــر ذهنــي اشــیاء نــگاه مي کننــدو او را 
ــار در پیکرزیســت  ــن و گرفت ــي تاریخــي و موجــودی متعی ــوان واقعیت ــه عن ب
ــری  ــی وتصویرگ ــث دانندگ ــن حی ــان، ازهمی ــاي زب ــد و دنی ــان تولی واره جه
جهان هــای مذکــور مــورد مطالعــه قــرار مي دهند.انســان بــه ایــن معنــا صرفــاً 
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شــیئي درمیــان اشــیاء وحاصــل تاثیــرو تاثرآنهــا نیســت، بلکــه موجودی اســت 
کــه جهــان خــود و اشــایي را کــه در میــان آنهــا جــا گرفتــه نیزخلــق مي کنــد.

ــن  ــت واره ت ــان وزیس ــد،  زب ــی تولی ــان عین ــان جه ــی می ــودی برزخ او موج
یعنــي دنیــای فعالیت هــای اقتصــادی، نوشــته ها و ســخن هاي گفتــه شــده و 
نوشــته  شــده و پیکرهــای ذی حیــات ازیــک ســو و جهــان خلــق معانــي کارو 

ــان،۱۳۸۲؛۱۹۵-۱۹۶(. ــت )کچوئی ــوی دیگراس ــي ازس کام وزندگ

اصوالعلــوم انســانی،  الگوهــای ســازنده خــود را بــرای تعییــن وتعریــف مقــوالت 
ــی وزیســت شناســي، اقتصــاد و  ــوم تجرب موضوعــی خــود را ازســه دســته عل
ــم  ــی مفاهی ــت شناس ــام از زیس ــا اله ــي ب ــد.روان شناس ــان گرفته ان ــم زب عل
ــرد.  ــه کارمي گی ــود ب ــاص خ ــوع خ ــف موض ــا را درتعری ــرد وهنجاره کارک
ــا محیــط  ــد ب ــه انســان موجــودی مي گــردد کــه در پیون ــق تصویرحاصل مطاب
وتحــت تأثیــر محرک هــای جســمانی و اجتماعــی، هنجارهــای ویــژه ای 
ــد.  ــاری مي ده ــاص آن ی ــای خ ــای کارکرده ــه وی را درایف ــداع مي کندک اب
ــر  ــل مي کند.ب ــی منتق ــه شناس ــه جامع ــده را ب ــتیزه و قاع ــم س اقتصادمفاهی
پایــه ایــن مبادلــه ، انســان موجــودی می شــودکه در مســیررهایي ازنزاع هــا و 
ســتیزهاي ناشــي ازتــاش بــرای ارضــاي نیازهــا وعایــق متضــاد، قواعــدي را 
تاســیس میکنــدو در محــدوده آن خــود ونیازهایــش را تاســیس وســتیزه هایش 
رامهاروکنتــرل مي کنــد. زبــان شناســي بــاوام گیــري ازلغــت شناســي، 
ــي خــود  ــن قلمــرو موضوع ــد وتعیی ــا را در تحدی ــم نظــام نشــانه ومعن مفاهی
خــرج مي کنــد. درنتیجــه ایــن معاملــه،  انســان صــورت موجــود معنــاداري را 
بــه خودمي گیــرد کــه تمامــي حــاالت وي ازحالت هــاي چهــره وي تــا کامــش 
ــد.  ــل می کن ــدان حم ــص ب ــانه ای مخت ــام نش ــای خاصــی را در درون نظ معن
فوکوتمامــی نظام هــای روشــی و کلــی تاریــخ علــوم انســانی را براســاس نقــش 
و اثــر علــوم تجربــی والگوهــای مأخــوذ از آنهــا قابــل تقریروردیابــی می بینــد 
بخشــي ازایــن تاریــخ بانظریــه جابجایــی متعاقــب الگوهــای ســه گانــه مذکــور 
ــانی  ــوم انس ــخ عل ــه ازتاری ــن مرحل ــردد. دراولی ــان میگ ــت وبی ــل حکای قاب
ــت  ــپس نوب ــند. س ــب مي باش ــم و غال ــا حاک ــانه برآنه ــای زیست شناس الگوه
ــه  ــت ب ــه نوب ــن مرحل ــد و درآخری ــادی فرامي رس ــاي اقتص ــلط الگوه ــه تس ب
ــان می رســد)همان؛۲۰۰-۲۰۲(. ــم زب ــي الگوهــاي لغــت شناســي وعل حکمران

ــیک،  ــر کاس ــاف عص ــدرن، برخ ــی عصرم ــدی معرفت ــورت بن ص
ــه  ــی س ــدرن فضای ــتمه م ــت. اپیس ــت اس ــد جه ــاوی چن ــده و ح ــه ش تجزی
ــوم طبیعــی  ــرد: یکــی بعــد عل ــر مــی گی بعــدی اســت کــه ســه بعــد را درب
ــناختی،  ــت ش ــوم زیس ــد عل ــوم بع ــفی و س ــل فلس ــد تأم ــی، دوم بع وریاض
زبانــی وتولیدی.علــوم انســانی در فضــای درون ایــن ســه ضلــع قراردارند،ازایــن 
ــن و  ــت رفت ــا ازدس ــی ب ــه طورکل ــد. ب ــرزان ان ــم و ل ــی مبه رو دارای جایگاه
انحــال جهــان معرفتــی عصــر کاســیک، وحــدت دانــش نیــز بــه هــم ریخــت 
و دانــش در جهــات مختلفــی بــه حرکــت درآمــد. درســطح دیرینــه شــناختی، 
دانــش هــای شناســانه تجــدد، ســه قلمــرو متمایــز یــا فضایــی ســه بعــدی را 
مــی ســازند؛ در یــک بعــد، دانــش فلســفی اســت؛ بعــد دیگــر دانــش شناســانه 
شــامل علــوم تجربــی )دانــش هایــی نظیــر لغــت شناســی، اقتصــاد و زیســت 
شناســی( اســت و دســته دیگــر دانــش هــای ریاضــی، شــامل فیزیــک اســت. 
مطابــق نظــر فوکــو، علــوم انســانی، بعــد مســتقلی ازعلــوم عصــر تجــددی را 
نمــی ســازند. ایــن علــوم نــه تنهــا بــه صــورت بخشــی مســتقل، بلکــه در فضای 
کلــی علــوم ســه گانــه یــاد شــده ظاهــر مــی شــوند )آن چنــان کــه آمــد، در 

ایــن میــان، جایگاهــی مبهــم و لــرزان دارنــد(.

قدرت ازنگاه فوکو
فوکودیــد متفاوتــی نســبت بــه قــدرت درمیــان فیلســوفان اندیشــه دارد.و مــی 
ــو، نظــرات  ــح داد. فوک ــن و توضی ــد هایدگــری آن را تبیی ــداد دی ــوان درامت ت
هایدگــر و نیچــه را در چارچــوب ارتبــاط دانش/قــدرت در ملمــوس تریــن ابعــاد 
حیــات فــردی و جمعــی در ســطح جامعــه بــه کارمــی بــرد. فوکــو معتقد اســت 
ــع  ــوده در جوام ــی ب ــه اصل ــنگی« دغدغ ــه »گرس ــم ک ــرن نوزده ــاف ق برخ
صنعتــی غــرب دغدغــه اصلــی ایــن اســت کــه : چــه کســی بــرای مــن تصمیــم 
مــی گیــرد؟... چــه کســی حــرکات و فعالیــت هــای مــرا تدویــن کــرده اســت؟ 
...چــه کســی مــرا مجبــور کــرده اســت کــه در مــکان معیــن زندگــی کنــم، 
در حالیکــه در جــای دیگــر شــاغلم؟...چگونه چنیــن تصمیماتــی کــه زندگــی 
ــر،۱۳۸۳؛۱۰۳(.در  ــی شــود )میل ــی اســت،گرفته م ــا متک ــه آنه ــًا ب ــن کام م
پاســخ بــه چنیــن پرســش هــا مطــرح شــده، فوکــو محــور و مرکزتوجــه خــود 
ــه  ــه ای را در هم ــن رابط ــذارد وی چنی ــی گ ــدرت م ــش/ ق ــه دان ــا رابط را ب
ــا  ــال ، وی ب ــوان مث ــه عن ــد. ب ــل ماحظــه مــی دان قلمــرو انســان مــدرن قاب
ــردازد.  ــی پ ــدرت م ــش/ ق ــان رابطــه دان ــه بی ــوم )Dressage( ب ــرح مفه ط
ــه و مــدارس جدیــد در اروپــای قــرون هفدهــم  ــه نظــام کارخان ــا اشــاره ب و ب
و هجدهــم مــی گوید:آنچــه شــکل گرفــت کلیتــی از تکنیــک هــای درســوژه 
انســان از طریــق مــکان یابــی، محصــور کــردن ، نظــارت کردن،وارســی مــداوم 
رفتــار و وظایــف، وبــه طورخاصــه مکتبــی از مدیریــت بــود کــه زنــدان فقــط 

یکــی از مظاهــر آن بود.)همــان؛۱۰۳( فوکــو در بیــان ایــن موضــوع در کتــاب 
انضبــاط و مجــازات بــه مناســبات بیــن دانــش جدید و سیســتم کیفــری مدرن 
اشــاره مــی کنــد امــا بــا اشــاره بــه جایــگاه قــدرت در تکریــم علــوم انســانی 
مــدرن مناســبات دانش/قــدرت را بــه کلیــت معــارف جدیــد تعمیــم مــی زنــد. 
ازنظــر فوکــو در«رژیــم هــای معرفتــی« مــدرن انســان محمــل اعمــال قــدرت 
اســت.به نظرفوکو،تمایــز میــان قلمــرو دانــش از قلمــرو قــدرت اشــتباه اســت، 
چــه تکویــن همــان شــاخه هــای معرفــت بایــد در ارتبــاط بــا اعمــال قــدرت 
دیــده مــی شــود...این کــه جوامــع مــی تواننــد موضــوع مشــاهده علمــی یــا 
شــنیده ایــم کــه رفتــار انســانی از یــک مقطــع مســئله ای شــد کــه بایســتی 
تحلیــل وحــل مــی شــد، همــه وهمــه مرتبــط بامکانیســم قــدرت بــوده اســت 
)همان؛۱۰۳(.فوکوچنیــن ارتباطــی را درفلســفه سیاســی نیــز بــه وضــوح مــی 
ــت و  ــک ناپذیراس ــلطه« تفکی ــت« و »س ــرو« حاکمی ــر وی قلم ــد.از نظ بین

واســطه پیونــد مفهومــی آنهــا قــدرت اســت. 

 بــه گفتــه فوکــو، قــدرت از طریــق تولیــد حقیقــت اعمــال مــی شــود.بنابراین، 
ــلیم  ــلطه و تس ــه س ــل( ب ــود را )در تحلی ــای خ ــد ج ــت بای ــت واطاع حاکمی
بدهند)فوکــو،۱۳۸۱؛۹۷(. منظورازســلطه،آن تعبیــری مربــوط بــه اعمــال 
ســلطه توســط یــک فــرد بــر دیگــری یــا یــک گــروه بــر گــروه دیگــر نیســت 
بلکــه شــیوه هــای گوناگــون ســلطه اســت کــه مــی توانــد در جامعــه اعمــال 
ــپلین  ــری دیس ــوم وب ــه مفه ــو ب ــلطه، فوک ــث س ــان؛۹۶(. در بح ــردد )هم گ
)انضبــاط( اشــاره مــی کنــد و آن را از ویژگــی نهادینــه شــده جامعــه مــدرن 
مــی دانــد. او تاکیــد دارد بحــث حاکمیــت مــورد نظــر نیســت ،بلکــه قــدرت 
انضباطــی مــد نظــر اســت : نــوع جدیــد قــدرت، کــه دیگــر نمــی تــوان آنــرا 
بــه عنــوان حاکمیــت تدویــن نمــود یکــی از ابداعــات بــزرگ جامعــه بــوژوازی 
اســت ایــن نــوع قــدرت ابزارســازی درشــکل دادن بــه ســرمایه داری صنعتــی 
و جامعــه مــازم آن مــی باشــد. ایــن قــدرت غیــر حاکمیتــی ، کــه خــارج از 
ــه  ــت. درنتیج ــی اس ــدرت انضباط ــرد ق ــرار میگی ــت ق ــاب حاکمی ــکل و ق ش
ــا حقیقــت در تمــدن  ــاط ب ــدرت را در ارتب ــه ق ــو مقول ــوان گفــت فوک ــی ت م
ــد  ــد فهمی ــه زودی خواهن ــه مورخــان ب ــد اســت ک ــد و معتق ــی بین ــرب م غ
ــد شــده و  ــد از شــیوه ای کــه حقیقــت آن تولی ــخ غــرب نمــی توان کــه :تاری
تولیــد اثــر کــرده اســت جــدا پنداشــته شــود)همان؛۱۱۲(. بــه اعتقــاد فوکــو، 
ــدرت  ــط ق ــی رواب ــد، یعن ــی کن ــل م ــط عم ــی از رواب ــه بافت ــه مثاب ــدرت ب ق
درهمــه ارتباطــات بــه صــورت درونــی وجــود دارد و روابــط انســانی را بایــد بــر 
ــط  ــر نیروهــا در رواب ــه تکثی ــه مثاب ــدرت تفســیرکرد.فوکوقدرت را ب ــای ق مبن
تنــش آمیــز من-دیگــری جــاری مــی بیند.قــدرت فوکویــی دو کارانجــام مــی 
دهد؛نخســت، روابــط میــان افــراد را بــه نمایــش مــی دهــد.دوم ، ســوژه وابــژه 
راشــکل مــی دهــد )لــش،۱۳۸۳ ؛۱۵(.ازایــن رو،قــدرت روابط میــان افــراد را به 
نمایــش مــی گذارد،زیرا؛قــدرت بــر روابــط افــراد درگیــر بــا هــم درعرصــه های 
اجتماعــی اشــاره مــی کنــد. قــدرت مجموعــه اعمالــی اســت کــه اعمــال دیگــر 
را بــر مــی انگیــزد و از همدیگــر ناشــی مــی شــود . بنابرایــن، اجتمــاع برمبنــای 
روابطــی ســامان مــی یابدکــه درجوهــره خودچیــزی جزقــدرت نیســت.ازاین 
ــازی بیــن نیروهــا تفسیرشــود،این نیروهــارا بایــد  رو،جامعــه بایــد برمبنــای ب
ــا  ــت آنه ــه تمامی ــری کرد،ک ــی پیگ ــای انضمام ــان ه ــی انس در وجوداجتماع
درگیراعمــال اجتماعــی شــان هســتند.فوکواین نیروهاراباوجودانســان انضمامــی 
ــد  ــی ده ــام م ــدرت انج ــه ق ــن کاری ک ــان ؛۱۶(.دومی ــی داند)هم ــن م اعجی
آن اســت کــه ســوژه وابــژه سازاســت، ســوژه چیــزی جزقــدرت نیســت.قدرت 
درهمــه جااســت وســوژه راشــکل میدهــد وخــود ازطریــق ســوژه عمــل مــی 
کنــد. فوکودرموردقدرت/دانــش معتقــد اســت؛ کــه قــدرت بــه مثابهــی مویــرگ 
هایــی پراکنــده درسراســرجامعه وجــود دارد ودر دســت عــده ایــی، طبقــه ایــی 
یــا گــروه خاصــی واقــع نمــی شــود. ازایــن رو، قدرت/دانــش درجامعــه ســوژه 
هــاوکل حیــات اجتماعــی راتحــت تاثیــر خویــش قرارمــی دهــد وآن را معنــادار 
مــی کنــد، وهیــچ گاه نمــی تــوان جامعــه ایــی فــارغ ازقدرت/دانــش تصورکــرد.

درتحلیــل فوکو،ســه نگــرش رایــج دربــاره قــدرت موردنقدواقــع مــی شــودکه 
ایــن ســه مــدل از هــم منفــک نیســتندبلکه درهــم تنیــده شــده انــدو هریــک 
ــن  ــت محور؛ای ــدل حاکمی ــت م ــی کنند؛نخس ــان م ــدرت رابی ــری ازق عناص
ــناخته   ــع ش ــه مناب ــدرت ب ــم ق ــت.برای فه ــدرت اس ــن تصورازق ــج تری رای
شــده قــدرت وتعابیرحاکــم وتحــت حاکمیــت یــا آنچــه کــه درفرمــول 
بندی«لنین«،«ســرانجام هرچــه کــه بــرای اوســت«توجه دارد.دوم مــدل 
کاالیی؛ایــن مــدل مبیــن درک اقتصــادی ازقــدرت اســت،به تحــرک وگــردش 
ــدل  ــوم م ــاره دارد. س ــی اش ــورت کاالی ــه ص ــادی آن و ب ــب م ــدرت در قال ق
ســرکوبگر؛این مــدل بیشــتررویکردی روانشــناختی دارد. ونیزبــه ماهیــت 
کنــش، عملکردقــدرت ووجــوه ســرکوب گرانــه ومحدودیت ســازآن توجــه دارد.

شــایان ذکراســت کــه فوکــو، درمباحــث تبارشــناختی خودســه چهــره قــدرت، 
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یعنــی قــدرت گفتمانی۷،قــدرت دیســیپلینی۸،قدرت مشــرف برحیــات۹ را مــورد 
مطالعــه قــرار مــی دهــد. بــه نظــر فوکوقــدرت گفتمانــی یاقــدرت حاکم،قدرتی 
اســت کــه بجــای آنکــه بربدنهــا وآنچــه بدنهــا مــی کننداعمــال شــود، بــرروی 
زمیــن وتولیــدات آن اعمــال میشــود.ویژگی ایــن قــدرت آن اســت کــه یــک 
قــدرت مســتقیم اســت کــه ازطریــق دســت انداختــن بردارایــی هــای جامعــه 
ومســتقل ازکنــش وواکنــش باپیکرجامعــه کــه ملــت رامــی ســازدوهویت خــود 
را بــا آن پیونــد مــی زنــد تــداوم مــی یابد.ایــن قدرت«ســوژه بــه ســوژه حرکــت 
ــازد«وازاین  ــی س ــوژه را برقرارم ــه س ــوژه ب ــی س ــه سیاس ــی کند«و«رابط م
لحــاظ باقــدرت انضباطــی متفــاوت اســت کــه برعکــس درطبیعــت جســمانی 
ــدون ســرکوب متقاعدکننــده اســت  ــه شــیوه ای فراگیرنفــوذ مــی کنــد و ب ب
وکنــش هــای ســرکوبگرخود را روی احساســات و روی حــوزه رفتــاری اعمــال 
مــی کند.بــه ایــن ترتیب،قــدرت آن شــرایط«حبس دائم«وآن«تاکتیــک هــای 
ــه آن اجــازه مــی دهد،درپیکــره  ــه ب ــع ســازی« را ایجادمــی کندک ــام مطی ع
جامعــه خودرامثــل یــک داده قابــل قبول«مثــل یــک ســنت«باز تولیــد 
کند«)دریفوس،رابینو،۱۳۷۹؛۲۶-۱۹(.اماقــدرت مشــرف برحیات،قدرتــی اســت 
کــه معنایــش امنیــت، ســامتی، رفــاه، جمعیــت درکل جامعــه و...توســط همــه 
نهادهــای اجتماعــی انجــام مــی پذیــرد و ریشــه ایــن قــدرت برگرفتــه ازاِعمــال 
و کارویــژه هــای قــدرت شــبانی قــرن هفدهــم وهجدهــم مــی باشــدکه توســعه 
وگســترش پیدانمــوده وصرفایــک نهــاد در دوره مــدرن مثــل گذشــته مســئول 

اجــرای آن نیســت.

دانش ازمنظرفوکو
بحــث درمــورد دانــش را دراندیشــه فوکــو بــا مفهــوم گــزاره)statemet( آغــاز 
مــی کنیــم. ودر جهــت تبییــن ایــن مفهــوم ازیــک مثــال بهــره مــی گیریم؛یک 
صفحــه کلیــد کامپیوتــر را درنظــر بگیریــد. درایــن مــورد، گزاره)بیــان( ترتیــب 
الفبایــی مــورد قبــول درصفحــه کلیــد اســت ونــه حــروف روی صفحــه کلیــد. 
بــه شــرط آنکــه ایــن تسلســل درجایــی فعلیــت یافتــه باشــد، مثــا درجــزوه 
ــن  ــه ای ــوز،۱۳۸۶؛۱۹-۱۸(. البت ــد:QWERT )دل ــده باش ــد ش ــی قی آموزش
ــی،  ــه علم ــی، قضی ــکل ادب ــدارد. ش ــاره ن ــی اش ــم زبان ــچ نظ ــه هی ــب ب ترتی
ــک  ــه ی ــره ب ــکیزوفرنیک وغی ــا اس ــی معن ــرف ب ــک ح ــره، ی ــه ای روزم جمل
ــا ایــن حال،بــدون هیــچ تقلیــل یــا هــم ارزی گفتمانــی  انــدازه گــزاره انــد، ب
)همــان؛۴۴(. بــا ایــن همــه جهــان گزاره هــا و جهــان چیزهــا بــه یکدیگرارجاع 
مــی دهنــد. درحالــی کــه هیــچ یــک علــت وجــودی دیگــری نیســتند، واساســا 
روابــط علــی در مناســبات ایــن دو برقــرار نیســت. چیزهــا بــه فضــای شــکل 
 ،)Environment( تعلــق دارنــد، ودرمحیــط )گیــری ناگفتمانــی )همــان؛۲۹
معنــا پیــدا مــی کننــد وهمــواره وابســته بــه مــکان انــد. ازایــن رو، مــا بــا دو 
ــای  ــری ه ــی یاشــکل گی شــکل مواجــه هســتیم: یکــی شــکل هــای گفتمان
ــط  ــای محی ــا شــکلگیری ه ــی ی ــکلگیریهای ناگفتمان ــری ش ــا، دیگ ــزاره ه گ
ها...بــه طــور قطــع، محیــط هــا نیــز گــزاره هایــی تولیــد مــی کننــد، وگــزاره 
هــا نیــز محیــط هایــی را تعییــن میبخشــند. امــا در هرحــال، ایــن دوشــکل 
ــاختی  ــم س ــا ه ــق ی ــد: مطاب ــل دارن ــر تداخ ــد در یکدیگ ــد، هرچن ناهمگنان

ــدارد  )همــان؛۵۸-۵۷(. وجــود ن

 form of(شــکلگیری گــزاره ها را شــکل بیــان:)Giles Deleuze(ژیــل دلــوز
Expression( و شــکلگیری محیــط را محتــوا)form of content( مینامــد 
)همــان؛۵۸(. هنگامــی کــه درقلمــرو محتوایــی قــرار داریــم بــا مــواد ســروکار 
داریــم: مــواد رویــت پذیر)visible(وآنــگاه کــه درقلمــرو بیانــی واقــع هســتیم، 
باکارکردهــا مواجهایــم: کارکردهــای گــزاره پذیــر)Articulable(. قلمروهایــی 
کــه مرزهــای یکدیگــر را مــورد هجومــی مــداوم قــرار میدهنــد، بــدون آنکــه 
هیــچ گاه توانایــی تســخیر یــا اســتیای یکــی بــر دیگــری میسرشــود رخنــه 
ــا  ــو،۱۳۷۷؛۴۳(. ومتقاب ــا )فوک ــکل چیزه ــه درون ش ــان ب ــا گفتم ــخن ی س

احاطــه گفتمــان بــه واســطه  فضــای شــکل گیــری ناگفتمانــی.

»گــزاره هــا و رویــت پذیــری هــا عناصــری نــاب انــد، شــرایط مــا تقدمــی کــه 
آنهــا همــه ایــده هــا درلحظهــای خــاص صــورت بنــدی مــی شــود و رفتارهــا 
آشــکار مــی شــود...تفاوتی ماهــوی میــان شــکل محتــوا وشــکل بیــان، میــان 
 )Isomorphsime(امــر رویــت پذیــر وجــود دارد...میــان ایــن دوهــم ریختــی
Reciprocal Pre� ــدارد، هــر چنــد اســتلزامی متقابــل )وهمســانی وجــود ن

supposition( و اولویــت گــزاره وجــود نــدارد. ...آنچــه دیــده مــی شــود هرگز 
در آنچــه گفتــه می شــود، قرارنمــی گیــرد و برعکــس )دلــوز،۱۳۸۶؛۱۰۲-۹۶(.

ــه  ــت ب ــاهده ودریاف ــای مش ــه معن ــا ب ــد، تنه ــی نام ــدن« م ــه فوکو«دی آنچ
ــودن درزمان-مــکان اســت.  ــه منظــور ب واســطه قــوه بینایــی نیســت، بلکــه ب
ــه  ــان ب ــات زب ــه معنــای سودجســتن ازامکان وازســویی، »گفتــن« نیــز تنهــا ب
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ــناختی  ــان ش ــای زب ــا، و دیگرکارکرده ــال معن ــی، انتق ــات کام منظورارتباط
نیســت، بلکــه بــه معنــای بــودن درگــزاره هاســت. ماهرگزنمــی توانیــم آنچــه 
ــویی،  ــم: و ازس ــاری کنی ــزاره ج ــم، درگ ــرده ای ــکان درک ک ــان وم رادر زم
ــکان  ــم، درزمان-م ــرده ای ــی ک ــزاره زندگ ــه را درگ ــم آنچ ــی توانی ــز نم هرگ
نشــان دهیــم. ماهمــواره در دو«بود«واقــع هســتیم، بود«زمان-مــکان« و بــود 
ــان  ــا درآن واحــد در دو جه ــاره اســت. م ــی دو پ ــا، جهان ــان م ــزاره«. جه »گ
ــه  ــوان ب ــد. حــال مــی ت ــی ان ــه هــم بیرون زیســت مــی کنیــم، کــه نســبت ب
ــت  ــی دس ــش انضمام ــان آرای ــا هم ــامانه ی ــه س ــری ازمقول ــن ت ــر روش تصوی
یافــت. ســامانه مجموعــه ای مفهومــی وعملــی اســت کــه دغدغــه اصلــی اش 
تولیــد دانــش ازســوژه فــردی اســت )میلــر،۱۳۸۴؛۲۷(. هرســامانه بــه منظــور 
ــت.  ــامانه اس ــا آن س ــط ب ــاص ومرتب ــگاره ای خ ــد ان ــش، نیازمن ــد دان تولی
ــره  ــربازخانه وغی ــه، کارگاه، س ــد؛ مدرس ــی مانن ــش انضمام ــر آرای ــع، ه درواق
جوهرهــای واجــد شــرایط ماننــد؛ کــودکان، کارگــران، ســربازان وغیره)وجــه 
عملــی ســامانه( را بــا کارکردهــای غایــت یافتــه وشــکل گرفتــه ماننــد آموزش، 
تربیــت وغیره)وجــه نظــری ســامانه( ادغــام مــی کنــد )دلوز،۱۳۸۶؛۶۶(.ســامانه 
شــاکله چفــت وبســت شــده ای از امــر رویــت پذیــر و امــر گریزناپذیــر اســت. 
ــا خــود همــراه  ــدن را ب ــاره ناپذیرگفتن-دی شــاکله ای کــه همــواره شــکاف پ

دارد.

ــع فوکــو ازدانــش رافهــم ودرک نمــود. دانــش  ــت بدی ــوان قرائ اکنــون مــی ت
عبــارت اســت؛ازدرهم بافتــن امررویت پذیــر و امرگــزاره پذیر)همــان؛۶۸(. البته 
ــگاه وی، دانــش سرشــتی تاریخــی دارد. چیــزی  بایــد توجــه داشــت کــه از ن
ــد.  ــی کن ــاد م ــش ی ــی دان ــی تاریخ ــوان تبارشناس ــت عن ــه وی ازآن تح ک
)stratification(فرآینــدی کــه طــی آن، بــا هــر بارترکیــب و چینــه بنــدی

)الیــه بنــدی( شــدن رویــت پذیرهــا وگــزاره پذیرهــا، دانشــی شــکل مــی گیرد 
کــه وابســته بــه برهــه تاریخــی مربــوط اســت. ترکیــب متغییــر ایــن دوشــکل 
ــری  ــکل گی ــا ش ــه )strate( ی ــر، چین ــزاره پذی ــر وگ ــت پذی ــر روی ــی ام یعن
تاریخــی راشــکل مــی دهند.«)همــان؛۱۲۷( بنابرایــن، درهــر برهــه تاریخــی، 
اساســا دانشــی متفــاوت شــکل مــی گیــرد. اگــر امــروزه نظــام دانــش متفاوتــی 
ــود زمان-مــکان  ــم، ازآن رو اســت کــه پیشــاپیش ب ــه گذشــته داری نســبت ب
جدیــدی کــه ناظــر بردیــدن تــازه ای اســت وهمچنیــن، بــود گــزاره جدیــدی 
کــه همانــا گفتــن تــازه ای اســت، در ســامانه ای جدیــد، ترکیــب شــده اســت. 
هرچنــد هرســامانه ای همــواره همبســته ای ناهمگــن اســت کــه اشــاره بــه« 

دو شــکل از هســتی-دانش دارد. )همــان؛۱۶۷(

بــه طورکلــی مــی تــوان گفــت کــه دانــش، تنهــا بــا مجموعــه ای ازگــزاره هــا 
شــکل نمــی گیــرد: بلکــه اهــداف، ابزارهــا، کردارهــا، برنامــه هــای پژوهشــی، 
مهــارت هــا، شــبکه هــای روابــط اجتماعــی و نهادهــا نیــز درآن دخیــل انــد 
وآن را شــکل مــی دهنــد. دریــک چنیــن حــوزه معرفتــی، برخــی از عناصــر 
ــط  ــا منبس ــه ه ــایر عرص ــد و در س ــی کنن ــت م ــم وتقوی ــر را تحکی یکدیگ
ــور  ــای نوظه ــزاره ه ــن گ ــا ســایرین از ای ــی شــوند؛ ام ــد وســهیم م ــاز تولی ب
جدامانــده و یــا بــا آن درتعــارض انــد. و ســرانجام بــه عایقــی فرامــوش شــده 
مبــدل مــی شــوند. صورتبنــدی دانــش، نیازمنــد آن اســت کــه ایــن عناصــر 
نامتنجانــس بــه تناســب بــا یکدیگــر انطبــاق و روابــط متقابــل آنهــا درطــول 

زمــان تــداوم یابــد.

نسبت دانش/قدرت دراندیشه ی فوکو
ــش  ــه ی قدرت/دان ــل رابط ــه تحلی ــد ب ــه عاقمن ــد نیچ ــو همانن میشــل فوک
ــش/ ــو از دان ــل فوک ــه تحلی ــاس و پای ــن، اس ــرز،۱۳۷۹؛۲۵۶( بنابرای بود.)ریت

قــدرت وارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر را بایــد درفلســفه نیچــه جســتجوکرد. فوکــو 
نیــز ماننــد نیچــه معتقــد اســت، رابطــه قــدرت، ضــرورت زندگــی اجتماعــی 
ــت،  ــد اس ــز معتق ــت و نی ــدرت اس ــه ق ــاً رابط ــی ذات ــه اجتماع ــت ورابط اس
ــاد  ــت، بنابراین،بنی ــن اس ــت ناممک ــری ازحقیق ــدون تعبی ــدرت ب ــال ق اعم
ــل  ــت وعق ــاب حقیق ــت نق ــه درپش ــت ک ــلطه اس ــی برس ــام اجتماع هرنظ
ــال  ــه دنب ــود ب ــار خ ــو در آث ــت)حقیقی،۱۳۷۹؛۲۰۳(. فوک ــده اس ــان ش پنه
ــی اســت  ــط قدرت ــری اشــکال معرفــت و رواب ــن پذی شــیوه هــای خــاص تعّی
ــه  ــد؛ ب ــی آین ــدرت در م ــه صــورت موضــوع ق ــا ب ــه ازخــال آن انســان ه ک
ــاره اشــکال اساســی ســاختار اندیشــه  عبــارت دیگر،تحلیــل اصلــی فوکــو درب
ــه  ــط قــدرت و دانشــی مبتنــی اســت کــه ازطریــق آنهــا انســانها ب هــا بررواب
ــن  ــی و تبیی ــرای بررس ــور،۱۳۸۹؛۱۸۳(.وی ب ــده اند)مرکی ــل ش ــوژه تبدی س
ســؤال فــوق از روش تبــار شناســی)به تأســی ازنیچــه( مــدد مــی گیــرد. فوکــو 
ــدا  ــب که؛ابت ــن ترتی ــت. بدی ــدرت اس ــده ق ــاد کنن ــش ایج ــود، دان ــد ب معتق
ــاها  ــن شناس ــازد و ســپس برهمی ــی س ــایی م ــا موجــودات شناس ازانســان ه
ــد  ــه عقیــده وی، قــدرت، مولّ تســلط پیــدا مــی کنــد. )ریتــرز،۱۳۷۹؛۵۵۷( ب
ــام  ــرد در مق ــت ف ــت وواقعی ــدرت حقیق ــر، ق ــارت دیگ ــه عب ــش اســت. ب دان
ــرد  ــاط، ف ــرد بی انضب ــط وف ــرد منضب ــدرت ف ــد؛ ق ــی کن ــد م ــوژه را تولی س
ــه  ــه وســالم را تولیــد می کنــد وهمــه آنهــا راب ــرد دیوان بهنجــارو نابهنجــار، ف

ــدل  ــی ب ــناخت علم ــا ش ــی و ی ــت قضای ــرای دخال ــایی ب ــات شناس موضوع
ــی آن  ــد، تمام ــی  خواه ــا م ــو از م ــه فوک ــت ک ــن راستاس ــازد. در ای می س
ــه  ــد ک ــی دان ــر م ــکان پذی ــی ام ــا درجای ــش را تنه ــت دان ــه دخال ــنتی ک س
ــدگاه وی،قــدرت  ــم. ازدی مناســبات قــدرت در تعلیــق باشــند، را کنــار بگذاری
ــی،  ــبات قدرت ــه مناس ــی ن ــد؛ یعن ــت دارن ــر دالل ــتقیماً بریکدیگ ــش مس ودان
بــدون ایجــاد حــوزه ای ازدانــش وهمبســته بــاآن وجــود دارد، نــه دانشــی کــه 
ــکان  ــاورد، ام ــد نی ــبات آن را پدی ــد و مناس ــدرت نباش ــبات ق ــتلزم مناس مس
ــو  ــه فوک ــت ک ــاظ اس ــن لح ــه همی ــد، ۱۳۷۶: ۸(. ب ــود می یابد)فوالدون وج
ــر  ــه ای گریزناپذی ــد فاصل ــاش می کنن ــه ت ــر برخــی ازفاســفه را ک ــن تفک ای
ــه  ــد. ب ــردود می دان ــد، م ــدرت برقرارکنن ــال ق ــوزه اعم ــش وح ــن قلمرودان بی
ــد دانش/قــدرت اســت کــه  عقیــده وی، علــوم انســانی مــدرن بیــان گــر پیون
در ایــن علــوم شــکل گیــری دانش/قــدرت وحدتــی تجزیــه ناپذیــر پدیــد مــی 
آورد. موضوعــی کــه هنــگام مشــاهده علــوم انســانی توجــه فوکــو را بــه خــود 
جلــب کــرده ایــن اســت کــه رشــد وتوســعه ایــن شــاخه ها ازدانــش، بــه هیــچ 
ــی دارد،  ــان م ــر نیســت. وی بی ــک پذی ــدرت تفکی ــال ق ــه از مســأله اعم وج
رفتــار انســان ازیــک نقطــه معیــن بــه بعــد، بــه شــکلی در می آیــد کــه بایــد 
مــورد تحلیــل قرارگیــرد وحــل شــود. همــه ایــن واقعیــت ها، بــه ســازوکارهای 
قــدرت بســتگی دارد کــه عمــًا درلحظــه خاصــی، جامعــه وانســان وامثــال آنــرا 
ــه الزم  ــد ک ــه می کن ــد وبصــورت مســأله ای ارائ ــل می کن ــت داده وتحلی عینی
ــری  ــدازه گی ــا را ان ــانی آدم ه ــوم انس ــاد وی،عل ــه اعتق ــود. ب ــل ش ــت ح اس
وطبقــه بنــدی مــی کنــد وبــه شــکل هــای گوناگــون مــورد مطالعــه قــرار مــی 
دهــد ودرنهایــت امــر آنهــا را بــه موضــوع هــای بهتــری بــرای نظــارت وکنتــرل 
ــی،۱۳۷۹:  ــی دهد)حقیق ــدن قرارم ــار ش ــیر بهنج ــد و در مس ــل می کن تبدی
ــدرت  ــازوکارهای ق ــتقرار س ــا اس ــواره ب ــانی هم ــوم انس ۱۹۰(. بنابراین،تولّدعل
ــز  ــه حای ــن نکت ــر ای ــا ذک ــد، ۱۳۷۶: ۶۶( در اینج ــورت می گیرد.«)فوالدون ص
اهمیــت اســت کــه اگرچــه فوکــو دانــش را بــی ارتبــاط بــا قــدرت نمیبینــد، 
ــخیص  ــه تش ــگان جامع ــوی نخب ــه ای را از س ــچ توطئ ــان هی ــن می ــا درای اّم
ــان  ــاختاری می ــط س ــا رواب ــت ت ــدد آنس ــتر درص ــرا وی بیش ــد؛ زی ــی ده نم
ــش  ــه نق ــو ب ــد)ریترز،۱۳۷۹ ؛۵۵۷(. بنابراین،فوک ــاز شناس ــش را ب قدرت/دان
دانشــمندان علــوم انســانی درارتبــاط بــا چگونگــی اســتقرار ســلطه در جامعــه 
ــت  مــدرن توجــه مــی نمود)حقیقــی، ۱۳۷۹؛۱۸۵(. آنچــه کــه فوکــو در نهای
ــه  ــن اســت ک ــد، ای ــی یاب ــه آن دســت م ــق روش تبارشناســانه ب ــر از طری ام
دانــش قــدرت اســت وبیانگــر رابطــه قــدرت اســت واساســاً درون رابطــه قــدرت 
اســت کــه دانــش پدیــد مــی آیــد. بنابراین؛دانــش و قــدرت از یکدیگــر جدایــی 
ــان: ۱۹۹(. ــه کرد)هم ــدای از یکدیگرمطالع ــا را ج ــوان آنه ــی ت ــد ونم ناپذیرن

رابطه علوم انسانی با دانش/قدرت
ــد مــی دهــد، و  ــا مفهــوم دانش/قــدرت پیون ــوم انســانی را ب فوکوگفتمــان عل
ــردازد. ــف گفتمــان مــی پ ــه تعری ــدرت باگفتمــان ب ــه تعأمــل ق ــت ب ــا عنای ب

آلیســتی پندارهانیســت،بلکه درچارچوبــی  ایــده  گفتمــان فوکویی،بیــان 
ــکیل  ــه راتش ــدرت در درون جامع ــاختار ق ــمتی ازس ــتی، قس کاماماتریالیس
مــی دهد.گفتمــان بیانگرایــده هــای نظــری راجــع بــه جایــگاه هــای طبقاتــی 
نیســتند، بلکــه کنشــهای قدرتــی مــی باشــندکه فعاالنــه بــه زندگــی وجامعــه 
عناصــر  هــا  روگفتمــان  دانل،۱۳۸۰؛۱۹۶(.ازایــن  میدهند«)مــک  شــکل 
ــی  ــل م ــدرت عم ــا ق ــاط ب ــرو ارتب ــه در قلم ــمارمی روندک ــه ش ــی ب تاکتیک
کننــد. فوکــو معتقــد اســت؛ علــم ودانــش نمــی تواننــد خــود را از ریشــه هــای 
ــه  ــدرت پیونددارند،ب ــط ق ــا رواب ــا ب ــه عمیق ــد؛ بلک ــان متمایزکنن ــی ش تجرب
ــد   ــو معتق ــود. فوک ــود،دانش نیزتولیدش ــال ش ــدرت اعم ــه هرجاق ــی ک صورت
اســت؛ کــه قدرت/دانــش مــازم یکدیگــر هســتندوازاین روهیــچ حــوزه ایــی 
ــدرت نباشــد؛ وهیــچ  ــط ق ــوان تصورنمودکــه متضمــن رواب ــش رانمــی ت ازدان
روابــط قدرتــی بــدون تشــکیل حــوزه ایــی ازدانــش درحــوزه علــوم انســانی، 
قابــل تصــور نیســت. درواقــع درچارچــوب فکــری فوکو؛قدرت/دانــش دردرون 
گفتمــان هــا بــا یکدیگــر یگانــه می شــوند و چــون دانش/قــدرت پایدارنیســتند، 
گفتمــان هــا حلقــه هــای گسســته ایــی هســتندکه عمــل تاکتیکــی شــان نــه 
ــی  ــده اســت ووقت ــدرت تولیدکنن ــه دائمــی )همان؛۱۹۷(.ق یکســان اســت ون
ــت،  ــای ثب ــیوه ه ــاهده، ش ــون مش ــازوکارهایی همچ ــق س ــدرت ازطری ــه ق ک
وروندهــای تحقیــق وپژوهــش اعمــال مــی شــودمعنایش ایــن اســت؛که قــدرت 
ــازمان  ــدآورد ، س ــناخت پدی ــرای ش ــی راب ــتگاه های ــه دس ــی نداردجزآنک راه
ــه  ــش را ب ــای دان ــتگاه ه ــا دس ــدرت ضرورت ــال ق ــدازد. اعم ــه کاران ــد، وب ده
حرکــت درمــی آورد و فضایــی را ایجــاد مــی کند کــه در درون آن دانش شــکل 
ــدرن،  ــوم انســانی م ــا در درون گفتمــان عل ــش ه ــن دان ــی گیرد.اساســا، ای م
همــراه بــا تولــد انســان مــدرن تولیدمــی شــود. ازایــن رو؛سراســرکتاب»تاریخ 
ــونت  ــه وی روان کاوی را»خش ــت تاآنجاک ــرش فوکواس ــن نگ ــون« مویدای جن
حاکمانــه یــک بازگشــت«توضیح مــی دهــد )فوکو،۱۳۸۵؛۱۸۶(.ایــن طرزتلقــی 
ازرابطــه دانش/قــدرت درعلــوم انســانی دراندیشــه فوکــو، دربرابــر ایــن تصــور 
ــب  ــه عق ــش ب ــری دان ــکل گی ــی گیردکه،ش ــرار م ــدرن ق ــرش م ــج درنگ رای

نشــینی حــوزه ی قــدرت درگفتمــان علــوم انســانی موکــول مــی شــود؛زیراکه 
بــه قــدرت بــه منزلــه مقولــه ای منفــی وســرکوبگرتوجه مــی شــد. امــا فوکــو 
مطــرح مــی کنــد؛ کــه آیاقــدرت صرفــا ســرکوبگربود، ماپیوســته ازآن اطاعــت 
مــی کردیــم؟ اوچنیــن پاســخ مــی دهدکــه قــدرت ازآن رو موقعیــت خــود را 
حفــظ کــرده کــه صرفــا ماننــد نیرویــی ظالمانــه، یــا بارســنگینی کــه دربرابرآن 
ــیلهایی  ــدرت عماوس ــت. ق ــرده اس ــل نک ــرد، عم ــی گی ــورت م ــت ص مقاوم
ــا آن همــه چیــز یعنــی تولیددانــش، شــکل هــای گفتگــو  ــوده اســت کــه ب ب
و..،لــذت رخ داده اســت.درنتیجه؛فوکوبه رابطــه قدرت/دانــش درگفتمــان علــوم 
ــر هــم داللــت  ــی توجــه نمــی کنــد .بلکه...مســتقیما ب انســانی ازمنظــر بیرون
ــوم انســانی  ــه نظرفوکو،عل و......تاثیرمــی گذارند)دریفــوس ورابینو،۱۳۷۹؛۲۴(.ب
بــه منزلــه جزئــی ازفرآینداعمــال قــدرت واعمــال ســلطه برانســان، چگونگــی 
ــد. ــی کنن ــن م ــش تبی ــط قدرت/دان ــتر رواب ــف رادربس ــای مختل ــان ه گفتم

درایــن رویکــرد، تکنولــوژی قــدرت مجموعــه ای ازگفتمــان هــای علمــی اســت 
،زیراضــرورت تشــخیص، طبقــه بنــدی، تعییــن انــواع مجــازات هــا، وشــناخت 
خصایــل مجرمــان وروحیــات آن هاموجــب پیدایــش حــوزه جدیــدی ازدانــش، 
یعنی»آناتومــی سیاســی بدن۱۰«مــی شــودوآن درخدمــت تکنولــوژی انضباطــی 
ــدرت  ــای ق ــوژی ه ــری تکنول ــره گی ــن، به ــد. بنابرای ــی ده ــدرت قرارم ق
ــری  ــکل گی ــا وش ــاری ه ــا از نابهنج ــاری ه ــز بهنج ــه منظورتمیی ــش ب ازدان
نوعی»حصربنــدی گفتمانی«موجــب مــی شــود کــه مســایل اساساسیاســی بــه 
زبــان فنی-علمــی وبــی طرفانــه تحلیــل شــود. پــس مــی تــوان چنیــن نتیجــه 
ــی شــود  ــال م ــف اعم ــق ســازوکارهایی ظری ــدرت ازطری ــی ق ــت که؛وقت گرف
راهــی نــدارد جزآنکــه دســتگاه هایــی رابــرای شــناخت بــه وجودآورد،ســازمان 
دهد،وبــه کاراندازد)لوکس،۱۳۷۰؛۳۳۹(.فوکومــی گوید؛علــم راربــط نمــی دهیم 
ــت  ــود تانی ــته ش ــد زیس ــه بای ــا آنچ ــد ی ــده باش ــته ش ــد زیس ــه بای ــه آنچ ب
مثالیــت خــاص آن بناشــود؛ بلکــه ربــط مــی دهیــم بــه آنچــه بایــد گفته شــده 
باشــد یــا آنچــه گفتــه شــود تــا یــک گفتمــان بتوانــد وجــود داشــته باشــدکه 
درصــورت مقتضــی، معیارهــای تجربــی یــا صــوری علیــت را اجابــت کند.مــی 
توانیــم ایــن مجموعــه عناصــری راکــه یــک کردارگفتمانــی آن هارابــه شــیوه 
ــد،  ــوم ضــروری ان ــک عل ــاخت ی ــرای س ــد وب ــی ده ــده شــکل م ــه قاع ای ب
ــش  ــد، دان ــکان پذیرکنن ــم را ام ــن عل ــه ای ــدر نشــده اندک ــا مق ــد لزوم هرچن
ــه  ــی ک ــک کردارگفتمان ــه دری ــت ک ــزی اس ــک چی ــش ی ــک دان ــم. ی بنامی
ــژه هــای  ازهمیــن روخــاص اســت ازآن ســخن بگوییــم: عرصــه متشــکل ازاب
متفــاوت کــه منزلتــی علمــی کســب خواهنــد کــرد یــا نخواهنــد کــرد ؛ یــک 
دانــش همچنیــن فضایــی اســت کــه در آن ســوژه مــی توانــد جایگاهــی بیابــد 
تــا ابــژه هایــی کــه گفتمانــش بــا آن ســروکار دارد ســخن بگویــد؛ یــک دانــش 
ــم  ــه درآن مفاهی ــت ک ــزاره هاس ــت گ ــگ و تابعی ــی هماهن ــن حوزه همچنی
پدیدارمــی شــوند، تعریــف مــی شــوند، بــه کاربســته مــی شــوند و دگرگــون 
مــی شــوند؛ ســرانجام یــک دانــش بــا امــکان هــای بــه کارگیــری وتخصیــص 
ــود  ــی وج ــش های ــود. دان ــی ش ــف م ــد تعری ــی کن ــی م ــان ارزان ــه گفتم ک
دارندکــه مســتقل ازعلــوم انــد، امــا دانشــی بــدون یــک کردارگفتمانــی معیــن 
ــن کــردارآن  ــوان بادانشــی کــه ای ــی رامــی ت ــدارد؛ و هرکردارگفتمان وجــود ن
ــر  ــتر ب ــو بیش ــد فوک ــف کرد«)فوکو،۱۳۹۲؛۲۶۳(.تاکی ــی دهد،تعری ــکل م راش
ــه؛  ــن اســت ک ــدرت در  ای ــط خــاص اش بادانش/ق ــوم انســانی و رواب روی عل
ــان  ــازی آن آدمی ــژه س ــطه اب ــه واس ــد؛ وب ــی کن ــازی م ــژه س ــوم اب ــن عل ای
ــرروی  ــد فوکوب ــان، انگشــت تاکی ــن می ــی شــوندو در ای ــه ســوژه م ــل ب تبدی
داللــت هــای تاریخــی واجتماعــی ظهورعلــوم انســانی اســت کــه بــا اســتفاده 
ــژه وســوژه ســازی دســت  ــه اب ــوژی هــای قدرت/دانــش ب ازایــن علــوم، تکنول
ــدرت  ــای ق ــوژی ه ــش وگســترش تکنول ــو، پیدای ــد. دراندیشــه فوک ــی زنن م
ــوژی هــای انضبــاط واعتــراف وهمــراه  کنتــرل کننــده زندگی،خصوصــا تکنول
بــا آن روش هــای آزمایــش ومعاینــه، فنــون انقیــاد وابــژه ســازی، رویــه هــای 
ــه  ــانی ورابط ــوم انس ــش عل ــرای پیدای ــبی ب ــرایط وبسترمناس ــازی ،ش فردس

ــدرت رافراهــم ســاخت. بادانش/ق

اساســا علــوم انســانی در روابــط اش بــا دانــش/ قــدرت از نظــر فوکو؛بــه الویــت 
ــل  ــوع تحلی ــانی موض ــوم انس ــه درعل ــزی ک ــد. چی ــده ان ــی مان ــوده باق بازنم
ــرط  ــد، ش ــی کن ــاد م ــا را ایج ــوده ه ــان بازنم ــه؛ انس ــت ک ــن اس ــت ای اس
ــوم  ــاف عل ــانی برخ ــوم انس ــر؛ عل ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــدن نیزهس ــن ش ممک
ــان،یعنی  ــان،وزبان انس ــان، کارانس ــی انس ــه زندگ ــتقیم ب ــه طورمس ــی ب تجرب
طبیعــت بشــری نمیپــردازد، بلکــه بــه بازنمــوده هایــی توجــه داردکــه انســان 
بــا آنهــا ازطریــق آنهازندگــی مــی کنــد )اســمارت،۱۳۸۵؛۴۵(. علــوم انســانی به 
دلیــل مشــتق شــدن ازعلــوم زیســتی بــه دریافــت شــأن علمــی نائــل شــده، 
ودرتقویــت وفنــاوری هــای دانش/قــدرت ســهیم شــدند.بنابراین؛ علــوم انســانی 
ــار نمــی شــوند،  ــم رفت ــط ســاختن تنظی از هرلحــاظ موجــب تســهیل منضب
ــای  ــوژی ه ــانی تکنول ــوم انس ــان عل ــل می ــت متقاب ــه تقوی ــک رابط ــه ی بلک
قدرتــی کــه در صــدد بهنجارســازی ناهمخوانــی هاومســایل حیطــه اجتماعــی 

ــان؛۱۳۶(. ــوددارد )هم ــان وج ــته وهمچن اند،وجودداش
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توصیــف فوکوازشــکل گیــری علــوم انســانی، ایــن علــوم را درموقعیتــی عجیــب 
ــع  ــه در واق ــت ک ــزی اس ــان چی ــوم، هم ــن عل ــژه ای ــرا اب ــد؛ زی ــی ده قرارم
شــرط امــکان شــان اســت. وی مــی گویــد؛ ایــن علــوم از طریــق فرایندپــرده 
بــرداری عمــل مــی کننــد.و درافــق ایــن علــوم، پــروژه بازگردانــدن خــود آگاه 
انســان بــه شــرایط واقعــی اش، پــروژه بازگردانــدن خودآگاهــی بــه محتواهــا 
وشــکلهایی کــه ایــن خودآگاهــی را بــه وجــود آورده انــد. ودرایــن خودآگاهــی 
ــی،  ــود آگاه ــا خ ــئله ن ــن رومس ــود دارد.ازهمی ــد، وج ــی آین ــگ نم ــه چن ب
پرســش ازجایــگاه اســت.و امــکان شــناخت آن بــرای علــوم انســانی، مســئله ای 
اســت کــه درنهایــت بــا خــود وجــود ایــن علــوم هــم گســترده اســت. بــه گفتــه 
فوکوتــاش بــرای پــرده بــرداری وکســب دانشــی از  نااندیشــیده، عنصرســازنده 
همــه علــوم دربــاره انســان اســت. فوکــو همچــون کانــت درصــدد بیدارکــردن 
ــه کــه کانــت مــا را از  انســان غربــی ازخــواب انســان مدارانهبــود: همــان گون
خــواب جزمیــت بیدارکــرد، مــا نیــز بایــد خــود از خوابــی کــه در ســایه القائــات 
ــه واقعیــات  ــر مــا مســتولی شــده اســت بیــدار شــویم و ب انســان شــناختی ب
ــد  ــاره تول ــو درب ــهور فوک ــام مش ــم )ضیمران،۱۳۷۸؛۲۵(.اع ــه کنی ــازه توج ت
ــکان،  ــرایط ام ــام ش ــت.این اع ــکان اس ــن ام ــه ای تری ــان، ریش ــرگ انس و م
انســان رابــه منزلــه ابــژه دانــش نشــان مــی دهد.شناســایی، فردیــت و تمایــز 
یافتــن خــود علــوم انســانی برمبنــای آن ابــژه شــناخته شــده، یعنــی انســان 
نیســت.این انســان نیســت کــه علــوم انســانی را میســازد وعرصــه ای خــاص 
بــه ایــن علــوم مــی دهــد، بلکــه آرایــش عمومــی اپیســتمه اســت کــه علــوم 
ــد  ــی ده ــی م ــوم فضای ــن عل ــه ای ــد و ب ــی گردان ــر م ــکان پذی ــانی را ام انس
ــد  ــز دهندکــه بای ــت و تمای ــژه، فردی ــه اب ــه منزل کــه مــی تواننــد انســان را ب
ــخ  ــرای پاس ــود. ب ــناخته ش ــاوت ش ــای متف ــوزه ه ــماری از ح ــا ش ــق ب مطاب
ــه  ــد ب ــدی ممکــن او بای ــه پرســش دیرینــه شــناختی ظهــور انســان وناپدی ب
ــه  ــانی، ن ــت.علوم انس ــرب نگریس ــتمه غ ــانی دراپیس ــوم انس ــرایط ظهورعل ش
ــد  ــه دربع ــود دارد ک ــا وج ــت،بلکه آنج ــئله اس ــان مس ــه انس ــی ک هرآنجای
ــا خودآگاهــی ،هنجارهــا وقــو اعــد و مجموعــه هــای داللــت گــری  خاصــی ن
تحلیــل مــی شــوند کــه شــرایط شــکل هــا و محتواهــای خودآگاهــی را برایــش 
ــوم انســانی بخشــی از اپیســتمه مــدرن  آشــکارمی کنــد. فوکــو مــی گوید:عل
ــه  ــت ک ــای آن نیس ــه معن ــه ب ــن گفت ــد ای ــتند ؛ هرچن ــم نیس ــا عل ــد ؛ ام ان
ــص  ــوم انســانی آمیزهــای ناخال ــد. عل ــرار دارن ــوژی ق ــا در حــوزه ایدئول آن ه
ازعنصرعقانــی وغیرعقانــی هــم نیســتند. عنصــری غیرعقانــی کــه عنصــری 
منفــی بــرای امــکان رســیدن بــه بلــوغ اســت. بــه گفتــه فوکــو ، بــرای درک 
ظهورعلــوم انســانی، بایــد علــوم انســانی را درصــورت بنــدی معرفــت شــناختی 
خــاص آن دانــش هایــی جــای داد کــه ناتــوان ازعلــم شــدن انــد، امــا بــا ایــن 
حــال، نســبت بــه حــوزه دانــش هــای علمــی ناقــص نیســتند. علــوم انســانی 
ــناختی،  ــه ش ــتر دیرین ــان بس ــر هم ــوم و ب ــود، درکنارعل ــاص خ ــکل خ درش
صــورت بنــدی هــای دیگــری از دانــش را مــی سازند)اســمارت،۱۳۸۵؛۴۶(. در 
اندیشــه فوکو:علــوم انســانی بــه بررســی زندگــی انســان، کاروزبــان درشــفاف 
ــا،  ــی ازکرداره ــه های ــل درالی ــدارد، ب ــا کاری ن ــت آنه ــن صــورت و وضعی تری
ــا نوشــته  ــه ی ــای گفت ــه ه ــه وجمل ــت یافت ــای فعلی ــا، ایســتارها، اداه رفتاره
شــده بــه بررســی پدیــده هــا مــی پــردازد کــه زندگــی و کاروزبــان بــه کســانی 
کــه عمــل مــی کننــد، مبادلــه مــی کننــد، کارمــی کننــد وســخن مــی گوینــد 
ــه  ــه ب ــکان هســت ک ــن ام ــرد و درســطح دیگری...همیشــه ای ــی گی ــق م تعل
ــم  ــا عل ــگ ی ــخ فرهن ــی، تاری ــانی در روان شناس ــوم انس ــیاق عل ــبک و س س
ــرای  ــه بررســی ایــن واقعیــت بپردازیــم کــه ب یــا عقایــد )جامعــه شناســی( ب
ــاره  بعضــی افــراد یــا بعضــی جوامــع چیــزی مثــل معرفــت گمــان بــردار درب
ــد  ــی فرآین ــو، دربررس ــود دارد)همان؛۳۴۵(.فوک ــان وج ــد و زب ــی، تولی زندگ
ــه  ــت ک ــل اس ــی تحلی ــه نوع ــدف اش ارائ ــانی، ه ــوم انس ــری عل ــکل گی ش
ــت  ــی اس ــان های ــای گفتم ــر فرآینده ــه ب ــوژه بلک ــود س ــه برخ ــزاش ن تمرک
ــد از  کــه ســوژه راشــکل مــی دهــد. ازایــن رو؛علــوم انســانی تفکیــک ناپذیرن
مناســبات قدرتــی کــه ایــن علــوم را امــکان پذیــر مــی کنــد و دانــش هایــی 
راکــه بــر مــی انگیــزد کــه کــم و بیــش قادرنــد از آســتانه معرفــت شــناختی 

ــوز،۱۳۸۶؛۱۱۵(.  ــد )دل ــا شــناختی راشــکل دهن ــد ی عبورکنن

ــال  ــدام درح ــروکاردارند، م ــانی س ــی انس ــا معان ــه ب ــانی، ازآنجاک ــوم انس عل
ــی را، کــه معمــوال در مــورد  ــد؛ همیــن کــه دســته ای از معان خودســنجی ان
انســان بــه عنــوان حیــوان زنــده، حیــوان تولیدگــر ،یــا حیــوان ناطــق مصــداق 
ــه معنــی  ــرای رســیدن ،ب ــا آن ماننــد ســطحی ب ــد، و ب ــر مــی گیرن دارد، درب
ــی  ــان م ــی انس ــد خودآگاه ــانی در نق ــوم انس ــد. عل ــی کنن ــری رفتارم ژرفت
کوشــند. واقعــی تریــن کاربــرد و وظیفــه آنهــا رمززدایــی و پــرده برانداختــن 
اســت. کار آنهــا افــزودن بــر شــناخت دقیــق وموجزنیســت)به گفتــه فوکوعلــوم 
انســانی ازمقولــه علــم نیســتند(، بلکــه شــد آمــدی نقادانــه میــان خودآگاهــی 
وناخودآگاهــی انــد: علــوم انســانی لزومــا درهــرآن جاکــه انســان مطــرح اســت 
حضــور نــدارد، بلکــه درآنجایــی حضــور دارد کــه در بعــد ناخــودآگاه تحلیــل 
ــن  ــرد وازای ــی گی ــورت م ــی ص ــای معنای ــه  ه ــد ومجموع ــا وقواع هنجاره
طریــق بــرای خــود آگاه چگونگــی شــکل هــا ومحتواهــای آن را آشــکار مــی 

ــع  ــی دارد. درواق ــت حیات ــودآگاه اهمی ــدرت ناخ ــه دانش/ق ــازد. در نظری س
ــیده«  ــا »نااندیش ــری ی ــرو دیگ ــی قلم ــدل او، یعن ــرو ب ــان قلم ــتمه انس اپیس
نیزهســت. نااندیشــیده را فوکــو بــه آن چیــزی اطــاق مــی کنــد کــه درخــارج 
از بازنمایــی انســان این»دیگــری« »تنهانــه برادرکــه جفــت زاد اوســت« 
ــوط ومتصــل  ــه انســان مرب ــر« ب ــاب ناپذی ــق نوعی»دوگانگــی اجتن ــه برطب ک
ــد  ــود دارن ــی وج ــوم شناس ــون روان کاوی وق ــی چ ــش های ــس دان ــت. پ اس
ــه  ــوم انســانی ب ــه امرخــود ســنجی را در عل ــژه شــان آن اســت ک ــه کاروی ک
باالتریــن حدخــود برســانند. ایــن معرفــت هــا »ضدعلم«هایــی هســتندکه بــه 
ــور  ــه ط ــا اندیشــیده وب ــاره ن ــری، درب ــی دیگ ــری درباره طرزخســتگی ناپذی
ــورد  ــورد انســان)روان کاوی(وچــه درم ــاره ناخــودآگاه، چــه درم خاصــه درب
فرهنگ)قــوم شناســی(،تحقیق وتفحــص مــی کننــد.و در ورا یــا فراتــر از ایــن 
ــه  ــت ک ــده اس ــد آم ــت پدی ــای از معرف ــیده حوزه ــا از نااندیش ــت ه برداش
اکنــون بــه بلــوغ خــود رســیده و نویــد رازگشــایی هــای اساســی تــری را مــی 
دهــد: و آن زبــان شناســی ســاختار گراســت.زبان شناســی ســاختارگرا ســومین 
ــی  ــوع شناس ــدف و موض ــه ه ــت، ازآن روک ــن آن هاس ــم و نیرومندتری ضدعل
ــه برخــاف  ــز ازآن روک ــرد، و نی ــی گی ــر م ــرو انســان را در ب ــی قلم آن تمام
ــردن را  ــوری ک ــت ص ــه ظرفی ــت ک ــا ساختارگراس ــر تنه ــم دیگ ــد عل دو ض
ــم از»خــواب  ــن ســه ضــد عل ــا رهانیــدن  ای ــن ترتیــب و ب ــه ای دارد. فوکــو ب
ــون  ــه کان ــازد ب ــی س ــار م ــی اعتب ــدرن را ب ــت م ــناختی«که معرف انســان ش
اصلی»انقــاب ســاختارگرایی« یعنــی قلمــرو سوســور ، لوی-اســترس و الکان 

ــور،۱۳۸۹؛۷۷-۸۰(. ــد )خ.از:مرکی ــی بخش ــار م ــت واعتب حیثی

ــوم  ــا مفه ــاً ب ــدرت و نهایت ــوم ق ــا مفه ــانی را ب ــوم انس ــان ، عل ــو ،گفتم فوک
دانــش مرتبــط ســاخته اســت و بــا توجــه بــه ارتبــاط قــدرت بــا گفتمــان ، بــه 
تعریــف گفتمــان می پــردازد. اهمیــت گفتمان هــا در ایــن اســت، کــه آشــکار 
ــی  ــدرت در جایگاههــای مشــخص اند. بلکــه کنش هــای قدرت ــازی ق ــده ب کنن
ــن،  ــد. بنابرای ــکل می دهن ــه ش ــی و جامع ــه زندگ ــه ب ــه فعاالن ــتند، ک هس
ــا  ــاط ب ــرو ارتب ــه در قلم ــد، ک ــای تاکتیکی ان ــا قالب ه ــر ی ــا عناص گفتمان ه
ــد خــود را از  ــش نمی توانن ــم و دان ــو، عل ــگاه فوک ــد.از ن ــدرت عمــل می کنن ق
ــدرت  ــط ق ــا رواب ــاً ب ــه عمیق ــز ســازند بلک ــش متمای ــی خوی ریشــه های تجرب
ــا هــم یگانــه  درآمیخته انــد. بــه نظرفوکو؛قــدرت و دانــش در درون گفتمــان ب
ــدار  ــت وپای ــدرت  ثاب ــوند )بشــیریه،۱۳۷۹؛۱۰۲-۱۰۱(.و چــون دانش/ق می ش
ــل  ــه عم ــم ک ــته ای بدانی ــای گسس ــا را حلقه ه ــد گفتمان ه ــا بای ــتند ،م نیس
تاکتیکی شــان نــه یکســان اســت و نــه همیشــگی. دنیــای گفتمــان در نــزد او، 
عالمــی تقســیم شــده بــه گفتمان هــای پذیرفتــه و ناپذیرفتــه یــا گفتمــان های 
فرادســت و فرودســت نیســت. فوکــو، گفتمــان را شــماری از عناصــر گفتمانــی 
ــوند.  ــه ش ــه کار گرفت ــون ب ــتراتژی های گوناگ ــد در اس ــه می توانن ــد ک می دان
ــرای همیشــه  ــار ب ــه رو قــدرت نیســتند، کــه یکب ازایــن رو؛گفتمــان هــا دنبال
یــا هــوادار نهــاد قــدرت باشــند یــا بــر ضــد آن عمــل کنند)عضدانلــو، ۱۳۸۰؛ 
۱۴(.فوکــو بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه مــا، بایــد پیچیدگــی وناپایــداری قــدرت 
ــزار و هــم ثمــره قــدرت و همچنیــن  ــد هــم اب را جایــی کــه گفتمــان می توان
ــک نقطــه شــروع  ــک نقطــه مقاومــت و ی ــک عامــل لغــزش، ی ــع، ی ــک مان ی
ــدرت  ــردار ق ــم، ب ــان ه ــد، بپذیریم:گفتم ــف باش ــتراتژی مخال ــک اس ــرای ی ب
اســت و هــم تولیدکننــده آن وهــم نیرودهنــده آن اســت وهــم فرســاینده آن 
)آشــوری،۱۳۶۸؛۴۶۰(. از دیــدگاه فوکــو، قــدرت چیــزی نیســت کــه درمالکیت 
ــک  ــدرت، ی ــم باشــد. برعکــس، ق ــا شــخص حاک ــه و ی ــه حاکم ــت، طبق دول
اســتراتژی اســت: قــدرت ، نــه یــک نهــاد و نــه یــک ســاختار بلکــه »وضعیــت 
اســتراتژیکی پیچیــده« و »کثــرت روابــط میــان پدیده هــا« اســت. از ایــن رو، 
گفتمــان مــورد نظــر فوکــو، گفتمانــی اســت کــه قــدرت را در بطــن حرکــت 
خــود قــرار داده و همــه افــراد جامعــه را، ضامــن حفــظ و بقــای آن می داند:فــرد 
ــور آن  ــخیص و تبل ــرای تش ــیله ای ب ــم وس ــت و ه ــدرت اس ــول ق ــم محص ه
ــرای ایجــاد  ــر ب اســت ؛ مکانیســم های قــدرت، متضمــن تولیــد ابزارهــای موث
و انباشــت دانــش هســتند )بشــیریه،۱۳۷۹؛۲۶(. فوکــو، براســاس روابــط میــان 
ــگار از  ــوژه ان ــی س ــن تلق ــت یافت ــه عینی ــد ک ــان می کن ــدرت بی ــش و ق دان
ــان  ــط می ــات رواب ــدن از تبع ــش در آم ــات دان ــوان موضوع ــه عن ــان و ب انس
دانش/قــدرت اســت. می تــوان بیــان کــرد کــه روابــط قــدرت از دیــدگاه فوکــو 
ــتگاه  ــم دس ــت، علی رغ ــد و دول ــت فراترمی رون ــاد دول ــدود نه ــاً ازح ضرورت
ــدرت را  ــل ق ــط بالفع ــوزه رواب ــد کل ح ــه دارد ، نمی توان ــیعی ک ــای وس ه
ــو،  ــر فوک ــدرت در نظ ــد. ق ــته باش ــلط الزم داش ــا تس ــر آنه ــد و ب ــغال کن اش
شــبکه ای اســت کــه همــه در آن گرفتارنــد. افــراد جامعــه مالــک و یــا کارگــزار 
قــدرت نیســتند بلکــه مجــرای آن هســتند، حقایــق و خواســت هــا از اثــرات 
ــارج  ــد و آن را خ ــازم می دان ــدرت م ــا ق ــت را ب ــو، حقیق ــد. فوک ــدرت ان ق
ــد:  ــدرت « می گوی ــت  و ق ــو در »حقیق ــرد. فوک ــر نمی گی ــدرت در نظ از ق
حقیقــت، خــارج از قــدرت وجــود نــدارد و فاقــد قــدرت نیــز نیســت)حقیقت 
برخــاف اســطوره ای کــه تاریــخ و کارکــرد هایــش نیازمنــد پژوهــش دیگــری 
ــاز آن  ــی و امتی ــی طوالن ــد انزوای ــای آزاد نیســت. فرزن ــاداش جان ه اســت، پ
کســانی هــم نیســت، کــه در آزاد کــردن خویــش موفــق شــده اند(. حقیقــت، 

ــه شــکل های متفــاوت،  ــر پای ــن جهــان، فقــط ب ــه ای ــق ب چیــزی اســت متعل
ــزام ایجــاد می شــود و موجــب تأثیرهــای مداومــی از قــدرت می شــود. هــر  ال
جامعــه ای ســامان قــدرت خــود و سیاســت کلــی حقیقــت خــود را دارد. یعنــی 
ــد،  ــل می کن ــده و عم ــه ش ــت پذیرفت ــوان حقیق ــه عن ــه ب ــان ک ــواع گفتم ان
ســاز و کار و مــواردی کــه آدمیــان را قــادر بــه تفــاوت گذاشــتن میــان گــزاره 
ــد  ــز تأیی ــاری آن هرچی ــه ی ــه ب ــزاری ک ــد، اب ــادق و کاذب می کن ــای ص ه
می شــود و ضمانــت اجرایــی می یابــد، روش هــا و فنونــی کــه در دســتیابی بــه 
حقیقــت ارزشــمند محســوب می شــوند و موقعیــت آن کســانی کــه چیــزی را 
ــی  ــن تلق ــا ای ــود )احمدی،۱۳۷۷؛۱۹۰(. ب ــده می ش ــت خوان می گویند،حقیق
از حقیقــت  و  قــدرت اســت ، کــه گفتمــان مــورد عاقــه فوکــو بــه گفتمانــی 
ــی  ــه بررس ــانی ب ــوم انس ــه عل ــد و در کلی ــوق می یاب ــن س ــر و واقع بی فراگی
چگونگــی شــرایط امــکان ایجــاد آنهــا پرداختــه می شــود و تلقی هــای ســوژه 
ــرد. وی  ــرار می گی ــد ق ــورد نق ــانی، م ــوم انس ــان و عل ــگار از انس ــگار وابژه ان ان
ــه در  ــوژه را چنانک ــکل گیری س ــا ش ــت ت ــر آن اس ــش ب ــار خوی ــر آث در اکث
عصــر روشــنگری، حاکــم مطلــق تلقــی گردیــده بــود و تبدیــل شــدن آن بــه 
ابــژه دانــش را در گفتمان هــای پزشــکی و علــوم انســانی تحلیــل کنــد. فوکــو 
ــدرت،  ــش و تبارشناســی حقیقــت و ق ــا عرضــه دو روش دیرینه شناســی دان ب
تــاش کــرد تــا گفتمــان علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی را از نــو بنــا کنــد.

نتیجه گیری وپایان 
فوکــو در دیرینــه شناســی دانش/قــدرت بــه دنبــال کشــف الیــه هــای زیریــن 
گفتمانهــا از طریــق بایگانــی آنهااســت. وی بــرای گریــز از شــیوه هــای 
ــا شــیوه ای  ــد ت ــه شناســی را برمــی گزین ــی، واژه دیرین ــخ گرای مرســوم تاری
نــو در قالبــی نــو ارائــه کنــد. تاریــخ جایــگاه خــاص بــرای فوکــو دارد؛ وی بــه 
شــیوهی خــاص خــود از تاریــخ اســتفاده مــی کنــد. فوکــو علیــت نگــری را رد 
ــه متــن پایبنــد  ــه شــدت ب مــی کنــد، از خطــای اکنونیــت مــی پرهیــزد و ب
ــان  ــانی در گفتم ــوم انس ــا در عل ــن قضای ــق و باط ــال عم ــه دنب ــت. وی ب اس
ــال  ــه دنب ــو ب ــردازد. فوک ــی پ ــف م ــه توصی ــا ب ــت و صرف ــش نیس قدرت/دان
تفســیر نیســت چــرا کــه تفســیر را فرآینــد تمــام نشــدنی مــی دانــد. فوکــو در 
روش تبارشــناختی خــود بــه دنبــال ایــن اســت کــه فاعــل شناســا و شــناخت 
ــردارد  ــط قدرت/دانــش ب ــرده از رواب شــدن انســان مــدرن را آشــکار ســازد، پ
ــه تحلیــل  و بــی همتایــی وقایــع را نشــان دهــد. وی در ایــن شــیوه هــر گون
متافیزیــک را رد مــی کنــد؛ بــه دنبــال منبــع و سرچشــمه نمــی گــردد، تاریــخ 
ــش مــی کشــد؛ برگسســت و عــدم تسلســل تاکیــد دارد و  ــه چال ســنتی را ب

تکامــل، پیشــرفت و روایــت هــا را نفــی مــی کنــد.

فوکــو پیدایــش علــوم انســانی و تاثیــر آن بــر روابــط دانش/قــدرت را محصــول 
نظــام دانایــی دوره مــدرن مــی دانــد. آنــگاه کــه انســان بــه شناســا و شــناخته 
ــوم  ــده و عل ــدل ش ــز ب ــت نی ــع معرف ــه منب ــد، ب ــل ش ــکی تبدی ــش پزش دان
انســانی ظهــور کــرد. ماهیــت انســان چنــدان مــورد نظــر فوکــو نیســت، وی از 
بیــرون بــه انســان مــی نگــرد و در چارچــوب روابــط قدرت/دانــش بــه تحلیــل 
ــی  ــدرت م ــول ق ــی را محص ــط اجتماع ــان و رواب ــردازد . انس ــی پ ــان م انس
ــد. از لحــاظ هســتی شناســی، حــوزه هــای مــورد بحــث فوکــو پیرامــون  دان
موضوعاتــی چــون جنــون، پزشــکی، انضبــاط، ســاختار قــدرت و سراســر بینــی، 
شناســا و شــناخته دور میزنــد و روابــط بیــن دانش/قــدرت بــه دیــدگاه افــراد و 

نحــوه برخــورد جامعــه بــا جنــون شــکل مــی بخشــد. 

کانــون و جوالنــگاه دانش/قــدرت در نــزد فوکــو بــدن اســت، وی در ایــن بــاره 
ــه موضوعــی  ــه انســان را ب ــد ک ــی اشــاره مــی کن ــوژی هــای قدرت ــه تکنول ب
فرمــان بــر تبدیــل کــرده اســت. فوکــو بهنجارســازی را از پیامدهــای تکنولوژی 
هــای سیاســی قــدرت مــی دانــد کــه انســان هــا خــود بــه اســتقبال آن مــی 
ــانی  ــوم انس ــا عل ــتنی ب ــدی ناگسس ــدگاه وی پیون ــش در دی ــد. قدرت/دان رون
دارد، در ایــن خصــوص فوکــو از علــم آمــار در علــوم انســانی را مثــال مــی آورد 
کــه ریشــه در علــم دولــت داشــت و دولــت جهــت کنتــرل بیشــتر بــر افــراد 
ــش  ــت قدرت/دان ــه خواس ــت ب ــت حقیق ــر وی خواس ــاز دارد. از نظ ــه آن نی ب
منجــر مــی شــود و پیامــد آن نیــز چیــزی جــز انقیــاد هرچــه بیشــتر انســان 
ــه منزلــه جزئــی  در ســاختارهایی شــبیه همــه بیــن نیســت. علــوم انســانی ب
از فرآینــد اعمــال قــدرت و اعمــال ســلطه بــر انســان چگونگــی شــکل گیــری 
گفتمــان هــای مختلــف را در بســتر روابــط قدرت/دانــش تبدیــل مــی کننــد. 
ــی اســت  ــر روی دســتگاه هــای دانش/قدرت ــو بیشــتر ب ــد فوک ــن، تاکی بنابرای
ــل  ــان تبدی ــژه ســازی آن، آدمی ــه واســطه اب ــد و ب ــی کن ــژه ســازی م ــه اب ک
بــه ســوژه مــی شــوند. و در ایــن میــان، انگشــت تاکیــد فوکــو بــر روی داللــت 
هــای تاریخی-اجتماعــی ظهــور علــوم انســانی اســت. کــه بــا اســتفاده از ایــن 
علــوم، و تکنولــوژی هــای قدرت/دانــش قــادر بــه ابــژه ســازی و ســوژه ســازی 
ــوژی هــای قــدرت  مــی کنــد. در اندیشــه فوکــو، پیدایــش و گســترش تکنول
کنتــرل کننــده ایــن زندگــی خصوصــا تکنولــوژی هــای انضبــاط و اعتــراف و 
ــازی،  ــژه س ــاد و اب ــون انقی ــه، فن ــش و معاین ــای آزمای ــا آن روش ه ــراه ب هم

ــوم  ــش عل ــرای پیدای ــبی ب ــتر مناس ــرایط و بس ــازی، ش ــرد س ــای ف ــه ه روی
انســانی و تاثیــر آن بــر روابــط قــدرت /دانــش را فراهــم ســاخت.

در پایــان فوکــو معرفــت شــاختی هــای دکارتــی و هگلــی کــه بــه پیشــرفت 
ــی  ــرا م ــش ف ــه چال ــد، ب ــن ان ــوش بی ــا خ ــه آنه ــبت ب ــته و نس ــان داش ایم
ــه  ــت راب ــا واقعی ــا ب ــانه ه ــاق نش ــی برانطب ــده دکارتیســم مبن ــد. وی ای خوان
ــی  ــدرن تصورم ــی م ــدی دانای ــورت بن ــول ص ــرده وآن را محص ــدت رد ک ش
کندکــه روبــه زوال خواهــد رفــت. حقیقــت گریــزی فوکــو در دیرینــه شناســی 
ــد.  ــی ده ــرار م ــه ای ق ــی نیچ ــت شناس ــرو معرف ــانی او را در قلم ــوم انس عل
ــد را در  ــا ســلطه معرفــت شناســی هــای جدی ــاش دارد ت ــع، فوکــو ت در واق
روابــط قدرت/دانــش برانــدازد، برچســب نامشــروع بــودن را بــر ســایر معرفــت 
هــا بزدایــد و زمینــه را بــرای شــورش معــارف تحــت انقیــاد در علــوم انســانی 

ــرای انســان را آمــاده ســازد. ب
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Abstract:

Michael Foucault, the contemporary philosopher & 
thinker of France, is among thinkers whose works is 
welcomed much in the present area. The contemporary 
thinker has tried in his works to review the relation of 
knowledge/power & to evaluate knowledge critically es�
pecially modern human sciences.In his view, knowledge/
power have mutual relation. He believes that knowledge 
is power creator & also its result. In his view, new human 
sciences have provided the ground of more control & su�
pervision & in the other word, more governance. In foco 
idea, the discourse is the cross point & power/knowledge 
collection in human sciences extent. So, he indicates with 
his basic concept, that is, genealogy, that modern subject 
in human sciences is the same as power/ knowledge dis�
course object in modern area. The issue that was expre�
seed n different forms like disciplinary technologies & 
confession.

The thesis is not seeking to evaluate Foucault works & 
thoughts, but it tends to introduce fokr idea shortly & 
consider his interpretation & imagination toward knowl�
edge/ power discour effect in change in modern human 

sciences in foci thought. 

Keyword: human sciences. discours. knowledge / power, 
Michael Foucault
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اندیشه سیاسی نیکولوماکیاولی

عرفان ابراهیمی
کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(

نیکولوماکیاولی کیست؟
در تاریــخ فلســفهی غــرب بویــژه فلســفهی سیاســی، هیــچ فیلســوف و 
اندیشــمندی را نمیتــوان یافــت کــه بــه اندازهــی نیکولوماکیاولــی در شــیوهی 
فلســفی و اندیشــهای خــود بــا دیگــر رهپویــان فلســفه تفــاوت داشــته باشــد. 
ــه  ــه اســت ک ــرار گرفت ــرادی ق ــورد ســتایش و توجــه اف ــواره م ــی هم ماکیاول
ــی، ســتمگری، پیمانشــکنی، ظاهرســازی و...  ــکاری، دوروی ــزی، فریب اخاقگری
ــد و در  ــدان در عرصهــی سیاســت باورمندن ــا ب را پیشــه ی خــود ســاختهاند ی
مقابــل مــورد نکوهــش دیگــر افــرادی قــرار گرفتــه اســت کــه بــر ایــن باورنــد، 
نیکولوماکیاولــی مؤلفــه هــای ضداخاقــی را گســترش میدهــد. اندیشــه هــای 
ماکیاولــی بیشــک همچــون دفترچــه ی راهنمایــی بــرای خودکامگــی دانســته 
ــان سیاســی جــای گرفتــه  ــه عنــوان ماکیاولیســم در زب شــده و صفتــی کــه ب
اســت، ریشــه در اندیشــه هــای سیاســی او دارد و بازتابدهندهــی ایــن موضــوع 
اســت کــه اخــاق و هرچــه کــه در چارچوببنــدی اخاقیــات جــای میگیــرد در 
جهــان اندیشــه ی ماکیاولــی جایگاهــی نــدارد. هــدف ماکیاولی از طرح اندیشــه 
ــه بدنامــی از آن یــاد میشــود، طــرح آموزههایــی در سیاســت و  هایــش کــه ب
روشــهای جهانگیــری و جهانــداری یــا بــه زبــان دیگــر چگونگــی بدســت آوردن 
قــدرت سیاســی و حفــظ آن قــدرت از فــراز و نشــیبهای دنیــای سیاســت اســت 
و کتــاب شــهریار وی کــه بیگمــان مهمتریــن اثــر اوســت، اندرزهــای سیاســی 
ــاب  ــان، کت ــد. بدینس ــه میده ــدگان ارائ ــه خوانن ــاره ب ــن ب ــیاری را در ای بس
اندرزنامــه ی شــهریار نیــز بــه نوبهــی خــود جــزو متفاوتتریــن و برجســتهترین 
ــهریار،  ــم، ش ــروا، حاک ــه فرمان ــت ک ــی اس ــی اندرزنامهنویس ــاب در حوزه کت
ــرار  ــی ق ــدرت سیاس ــه در رأس ق ــی ک ــر عنوان ــا ه ــی ب ــا هرکس ــاه و ی پادش
گرفتــه اســت را بــه شــیوههای اخاقگریزانــه آمــوزش، تشــویق و انــدرز میدهد. 
ایــن موضــوع کــه چــرا سیاســتمدار و اندیشــمندی چــون ماکیاولــی بــه چنیــن 
اندیشــه هایــی روی میــآورد و گرایــش پیــدا میکنــد، میتــوان دالیــل بســیاری 
را جســتوجو و بازگــو کــرد. یکــی از مهمتریــن و شــاید اصلیتریــن دلیلــی کــه 
میتــوان در ایــن بــاره بــدان نســبت داد، اوضــاع سیاســی اجتماعــی ایتالیایــی 
باشــد کــه ماکیاولــی در آن دوره میزیســت. نیکولوماکیاولــی در ایتالیــای نــاآرام 
ــی  ــی مهم ــن دوره ــه چنی ــه ب ــا توج ــرد و ب ــی میک ــانس زندگ ــی رنس دوره
ــی آن عصــر  ــوان فضــای سیاســی اجتماع ــخ فلســفهی سیاســی، نمیت در تاری
ــت  ــواره ثاب ــه هم ــط دانســت؛ چــرا ک ــک اندیشــه بیرب ــدن ی را در بوجــود آم
ــمندان و  ــه ی اندیش ــرد و هم ــکل نمیگی ــأ ش ــه ای در خ ــچ اندیش ــده هی ش
ــه دورهــای کــه در آن  فیلســوفان نیکنــام تاریــخ، اندیشههایشــان را باتوجــه ب
قــرار گرفتهانــد میپرورنــد و بازســازی میکننــد و یــا بــه عبــارت دیگــر اوضــاع 
عصــر زیســت هــر اندیشــمندی در اندیشــهپروری آن تأثیــر بســزایی دارد. کمــا 
ــدال  ــی ج ــز در دوره ــاس هاب ــر توم ــه اگ ــرای نمون ــوده و ب ــور ب ــه اینط اینک
میــان ســلطنتطلبان و پارلمانتاریســتها نمیزیســت هرگــز اندیشــهی لویاتــان را 
نمینوشــت یــا اگــر کارل مارکــس در ســدههای افسارگســیختگی ســرمایهداری 
قــرار نمیگرفــت، هیچــگاه دیدگاههــای ماتریالیســم دیالکتیکــی خــود را ارائــه 
نمیکــرد و یــا چنانچــه ســیدجمااللدین اســدآبادی در دورهــی آشــفتهی جهــان 
ــت،  ــرار نمیگرف ــرب ق ــرفت غ ــتعمار و پیش ــر اس ــی در براب ــام و درماندگ اس
اندیشــهی اتحــاد اســام نیــز در ذهنــش ســاخته و پرداختــه نمیشــد. بنابرایــن 
نیکولوماکیاولــی نیــز از ایــن مــوارد مســتثنا نیســت و دورهــای کــه وی در آن 
ــه دورهــی  ــرون وســطا ب ــا ق زندگــی میکــرد دورهــی گــذار از عصــر کهــن ی
ــی  ــزرگ یعن ــت ب ــج دول ــه پن ــادری او ب ــرزمین م ــا، س ــود و ایتالی ــد ب جدی

فلورانــس، میــان، ونیــز، ناپــل و روم تقســیم شــده بــود.

ایتالیای ماکیاولی
 فلورانــس خاســتگاه رنســانس بــود و زادگاه ماکیاولــی محســوب میشــد؛ 
شــهری کــه خواهــان تغییــرات بنیــادی و گســتردهای در حوزههــای علمــی، 
فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی، فلســفی و اقتصــادی و... در ایتالیــا بــود. عــاوه 
ــد و از  ــک بودن ــاپ نزدی ــه پ ــان ب ــر اروپایی ــش از دیگ ــا بی ــر آن، ایتالیاییه ب
رفتارهــای پــاپ، کشیشــان و متولیــان دیــن مســیح کــه ســایه ی جزماندیشــی 
و خودکامگــی دینــی را بــر سراســر اروپــا بویــژه ایتالیــا افکنــده بودنــد، بیــزار و 
آزرده خاطــر گشــته بودنــد.  رنســانس یــا نوزایــش، انقــاب فکــری بزرگــی در 
میــان اروپاییــان چــون آتشــی برافــروز، برپــا کــرده بــود و ایــن امــر بتدریــج از 
قــدرت دســتگاه کلیســا میکاســت؛ قدرتــی کــه ســالیانی آزگار بــر سراســر اروپــا 
حکمرانــی میکــرد و فقــط بــر نادانــی، جزمگرایــی، تعصــب، نــگاه بســته و بعضــا 
خرافــات در پوشــش دیــن، اســتوار بــود. تــا پیــش از رخــداد رنســانس، قــدرت 
ــی  ــی نظام ــدرت سیاس ــوی و ق ــی معن ــدرت سیاس ــش ق ــه دو بخ ــی ب سیاس
ــی در دســتان دســتگاه کلیســا و دومــی در  )دنیــوی( تقســیم میشــد کــه اول
چنــگال شــاهان و امپراتــوران قــرار داشــت و چــه بســا، شــهریاران و پادشــاهان 
ــرای تــداوم قــدرت خــود نیــاز بــه حمایــت کلیســا و مشــروعیتپذیری از آن  ب
بودنــد و ایــن موضــوع، قــدرت کلیســا و متولیــان دیــن در اروپــا را دوچنــدان 
میکــرد. چندپارگــی و تفرقــه، موضــوع دیگــری بــود کــه ایتالیــای ماکیاولــی از 
ــود  آن رنــج میبــرد. عــدم همبســتگی و یکپارچگــی در ایتالیــا مانــع جــدی ب
بــرای تمرکــز قــدرت سیاســی و ایــن پنــج دولــت از وضــع سیاســی اجتماعــی 
ــورها  ــر کش ــع دیگ ــورد طم ــی م ــد و گهگاه ــوردار نبودن ــامانیافتهای برخ س
ــع میشــدند. وجــود  ــر سرزمینهایشــان واق ــرای دســتاندازی ب چــون فرانســه ب
ایــن پنــج دولــت بــا سیاســتهای متعــارض در کنــار قــدرت کلیســای کاتولیــک، 
ماکیاولــی را بــه ایــن بــاور رســانده بــود کــه وجــود یــک دولــت متمرکــز چــه 
پادشــاهی باشــد و چــه جمهــوری ضــروری اســت. ماکیاولــی در هنگامــی کــه 
فلورانــس زیــر ســلطهی تــاج و تخــت خانــدان خودکامــه ی مدیچــی بــود، بــه 
جمهوریخواهــان گرویــد و دیــری نپاییــد کــه شورشــی شــعله ور شــد و ایــن 
خانــدان ســرنگون گشــتند و نظــام جمهــوری در فلورانــس برپا گردید. نخســت، 
ــس  ــوری در فلوران ــای جمه ــت نوپ ــدار حکوم ــیحی عهده ــب مس ــک راه ی
گشــت امــا پــس از چنــدی بــه دار آویختــه شــد. در واقــع از نــگاه ماکیاولــی 
آن راهــب بــدان علــت کشــته شــد کــه در عرصهــی سیاســت و حکومتــداری، 
ــا  ــی و دلرب ــات اخاق ــن صف ــود و ای ــاز و درســتکار ب بســیار نیکسرشــت، پاکب
ــن ترتیــب  ــا آن نگهداشــت و بدی ــان امــور را ب ــوان عن چیــزی نیســت کــه بت
دیــر یــا زود مرکــب سیاســت او را بــر زمیــن میانداخــت. ماکیاولــی در مناصــب 
ــا  ــرد ام ــان خدمــت ک ــرای حکومــت جمهوریخواه ــن ســال ب گوناگــون چندی
پــس از ســتیزه هــا و اختافاتــی کــه در میــان ارکان حکومــت رخ داد خانــدان 
مدیچــی بــار دیگــر توانســتند قــدرت پیشــین خــود را بازپــس گیرنــد و بدیــن 
ــه تیرگــی گراییــد؛ نخســت او  ــی ب ــر کار ماکیاول ترتیــب روزهــای روشــن و پ
را از جایگاهــش برکنــار کردنــد و باقــی عمــرش را در تبعیــد گذرانــد و در آن 
دوران تبعیــد بــود کــه کتــاب شــهریار را بــا توجــه بــه تجــارب، اندوختههــا و 
آموختههــای خــود نگاشــت. اکنــون کــه بــا فضــای سیاســی اجتماعــی دورهــی 
ــهی او را  ــی اندیش ــاکلهی کل ــدیم و ش ــنا ش ــتر آش ــی بیش ــی ماکیاول زندگان
ــاب  ــم کــه در کت ــات اندیشــه هایــش میروی ــه ســراغ جزئی ــم اینــک ب خواندی

شــهریار بدانهــا پرداختــه اســت.
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ــداران را مــورد خطــاب  ــاب شــهریار تنهــا شــهریاران و زمام ــی در کت ماکیاول
ــه  ــردم ب ــی م ــا و توده ــرای رعای ــی ب ــی خاص ــدرز و نکته ــد و ان ــرار میده ق
همــراه نــدارد. مهمتریــن اصلــی کــه ماکیاولــی بــه شــهریاران گوشــزد میکنــد 
ایــن اســت کــه بــه هیــچ اصــول خاقــی پایبنــد نباشــند امــا ارج و فایدهــی 
ــی  ــد. جدای ــوه ندهن ــارزش جل ــر نشــوند و بی ــردم منک ــرای م ــات را ب اخاقی
اخــاق از سیاســت کــه شــاخصهی اصلــی اندیشــهی ماکیاولــی اســت بیانگــر 
ــظ  ــرای حف ــهریار ب ــا ش ــروا و ی ــدار، فرمان ــه زمام ــت ک ــوع اس ــن موض همی
ــا  ــاف اســت ام ــی مع ــد اخاق ــش از قواع ــدرت و پیشــبرد سیاســتهای خوی ق
ــن  ــد. در عی ــکار کن ــردم آش ــه م ــن سیاســت را ب ــان ای ــه عی ــد ب ــز نبای هرگ
ــد  ــهریار بای ــر ش ــان دیگ ــه زب ــد. ب ــاد نکن ــی اعتم ــه هرکس ــودن، ب ــجاع ب ش
دلیــری شــیر و حیلهــی روبــاه را داشــته باشــد تــا در هنــگام خطــر از گزندهــا 
نترســد و هنــگام رودررویــی بــا مشــکات و دشــمنان بــا نیرنــگ و حیلــه آنهــا 
ــاب تملــق  ــن باورســت، هرکــس کــه ب ــر ای ــی ب را از خــود دور کنــد. ماکیاول
و چاپلوســی را گشــود، شــهریار دروازهــی گوشــهای خــود را ببنــدد و حتــی 
ــز از چاپلوســان  ــا راه پرهی ــد تنه ــد و میگوی ــه میده ــکاری ارائ ــی راه ماکیاول
آن اســت کــه بیآنکــه شــهریار آزرده خاطــر شــود، مــردم مطمئــن شــوند کــه 
حقیقــت را میتواننــد بــا او در میــان بگذارنــد. امــا نیــز ایــن نکتــه را توصیــه 
میکنــد کــه نمیتــوان بــه هرکســی اجــازه داد تــا بــه درگاه آیــد و حقیقــت را 
بازگــو کنــد چراکــه شــکوه پادشــاهی از دســت میــرود. ماکیاولــی شــهریاری 
ــه  ــاکان ب ــه از نی ــا ک ــته از حکومته ــد: آن دس ــش میکن ــه بخ ــه دو گون را ب
شــاهی جدیــد ارث میرســد و موروثــی نامیــده میشــود کــه معمــوال حکومتــی 
باثبــات اســت. دســتهی دیگــر را نوبنیــاد گوینــد کــه هــم در بدســت آوردن آن 
ــراز و فرودهــای  ــداری( از ف )جهانگیــری( و هــم پاســداری و نگهــداری )جهان
سیاســت بســیار دشــوار اســت. ماکیاولــی همچنیــن همیــن شــهریاری نوبنیــاد 

را بــر دو گونــه میدانــد؛ آن شــهریاریهایی کــه بــه تازگــی تاســیس شــدهاند و 
آنهایــی کــه از الحــاق و پیوســتن ســرزمینی تــازه بــه دولــت موروثــی پدیــدار 
شــدهاند و ســرزمین و شــهریاری واحــد تشــکیل دادهانــد. حمکرانــی شــهریار 
ــت  ــداوم حکوم ــه ت ــت ک ــوار اس ــت دش ــدان عل ــاد ب ــای نوبنی در حکومته
ــد.  ــاذ میکن ــه وی اتخ ــتهایی دارد ک ــیوهها و سیاس ــه ش ــتگی ب ــا بس او تنه
ــان، فرهنــگ، دیــن و آداب و رســوم مــردم  ــر زب ــه اگــر شــهریار ب ــرای نمون ب
و ســرزمین مغلــوب یــا تصــرف شــده دســتدرازی کنــد و قصــد تغییــرات در 
آنهــا را داشــته باشــد بــه ســرعت بــا نارضایتــی و خشــم مــردم مغلــوب روبهــرو 
ــه  ــب توصی ــه شــهریاران غال ــی ب ــه ماکیاول ــد شــد. نکتهــی دیگــری ک خواه
میکنــد ایــن موضــوع اســت کــه هــر ســرزمینی کــه فتــح شــد و بــر آن پیــروز 
گشــتند در همــان ســرزمین اقامــت گزینــد؛ زیــرا مکانــی کــه پادشــاه در آن 
ــه ســختی از دســت  ــگاه خــود را در آنجــا بســازد ب منــزل کــرده باشــد و پای
ــم  ــس از دره ــه پ ــد ک ــال میزن ــی را مث ــرکان عثمان ــه ت ــرای نمون ــرود و ب می
ــوان  ــه عن ــطنطنیه را ب ــال ۱۴۵۳، قس ــس در س ــوری بیزان ــتن امپرات شکس
ــی شــیوهی سیاســت پــس  ــه طــور کل ــد. ب ــگاه و پایتخــت خــود برگزیدن پای
از فتــح و گشــایش ســرزمین جدیــد را بــه ســه گونــه بیــان میکنــد: دســتهای 
از شــهریاران کــه پــس از تصــرف، آنجــا را ویــران و بــه آتــش میکشــند. ماننــد 
اســکندر مقدونــی هماننــد کاری کــه بــا تخــت جمشــید کــرد. دســتهای دیگــر 
کــه پادشــاه در همانجــا مســتقر میشــود کــه تــرکان عثمانــی را مثــال آورد و 
دســتهی ســوم آزاد گذاشــتن مردمــان آنجــا کــه بتواننــد بــا قوانیــن و فرهنــگ 
ــهریار  ــه ش ــراج ب ــا خ ــد و تنه ــه روزگار بگذرانن ــود آزادان ــوم خ و آداب و رس
ــدا  ــون. ج ــح کشــورهای گوناگ ــس از فت ــزرگ پ ــوروش ب ــد ک ــد. مانن بپردازن
ــه  ــی ب ــهریار، ماکیاول ــتورزی ش ــی سیاس ــوش و توانای ــی، ه ــی زیرک از مقوله
فــن جنــگاوری و نیــروی ســپاهیگری توجــه فراوانــی دارد. بــه عبــارت دیگــر 
ــت  ــداری از حکوم ــداری و نگه ــی پاس ــایی و حت ــرای کشورگش ــرط الزم ب ش
ــد و  ــپاهیگری میدان ــگاوری و س ــن جن ــردن ف ــه کار ب ــی و ب ــروی نظام را نی
ــن پیشــهی همهــی شــهریاران  ــن ف ــادآوری میکنــد شایســته اســت کــه ای ی
شــود و غفلــت و کوتاهــی از آن موجــب ضعــف پایههــای شــهریاری میگــردد. 
همچنیــن ماکیاولــی میگویــد کــه هــر شــهریار تنهــا نبایــد در هنــگام خطــر، 
ــه تجهیــز ارتــش و نیــروی نظامــی خــود بیندیشــد بلکــه  جنــگ و آشــوب ب
بهتریــن زمــان بــرای تقویــت و رشــد آن هنــگام صلــح اســت کــه بایــد کوشــاتر 
بــدان چارهــای بیندیشــد و اقــدام کنــد. شــایان ذکــر اســت کــه ماکیاولــی در 
بحــث از جنــگاوری شــهریار، تنهــا داشــتن ارتشــی نیرومنــد را توصیــه نمیکند 
بلکــه از آن مهمتــر مســتقل و متمرکــز بــودن آن را گوشــزد میکنــد و بــر ایــن 
ــه مــزدوران  ــاع از کشــور خویــش را ب باورســت کــه چنانچــه شــهریار کار دف
بســپارد، هرگــز بــه امنیــت پایــدار نخواهــد رســید چــرا کــه از هــم گســیخته، 
ــا  ــه ب ــت در مواج ــن اس ــتند و ممک ــی هس ــت ایمان ــراد سس ــکن و اف پیمانش
دشــمنان و تنگناهــا خــود را بــه حیلههــای دشــمن واگذارنــد. اگــر ســرکرده 
ــه  ــد ب ــق باشــد شــهریار نمیتوان ــا و الی ــردی توان ــزدوران ف و رییــس ســپاه م
ــرا  ــد زی ــش بدان ــی پشــتگرمی و پشــتوانهی خوی ــد و او را مایه ــاد کن او اعتم
ــه قــدرت خــود اســت و ممکــن اســت در  وی هــر لحظــه درصــدد افــزودن ب
ــل  ــد و در مقاب ــت باش ــاج و تخ ــه ت ــیدن ب ــهریار و رس ــدازی ش ــال بران خی
ــوان و بیــاراده باشــد  چنانچــه ســرکرده و رییــس ســپاه مــزدوران، فــردی نات
ــن  ــه تنآســایی، وادادگــی و درماندگــی میکشــاند. بنابرای تمــام لشــکریان را ب
شــهریار همــواره بایــد درصــدد باشــد تــا ســپاهی ملــی بوجــود آورد. همچنیــن 
ــواه  ــت، خ ــک حکوم ــداوم ی ــات و ت ــرای ثب ــت، ب ــاور اس ــن ب ــی برای ماکیاول
جهــوری باشــد و خــواه پادشــاهی، تنهــا شــرط کافــی، وجــود یــک شــهریار یــا 
زمامــدار توانمنــد و هنــرور نیســت بلکــه وضــع قوانیــن و سیاســتها و تاســیس 
نهادهایــی اســت کــه پــس از مــرگ شــهریار نیــز از فروپاشــی حکومــت و هــرج 

و مــرج و نابســامانی جلوگیــری میکنــد.

بحــث هنــر و بخــت یــا ویرتــو و فورتونا، یکــی دیگــر از مهمترین و اساســیترین 
ــن  ــی اســت. براســاس ای ــش و بررســی اندیشــههای ماکیاول مباحــث در خوان
ــه  ــه روزگار و زمان ــد ک ــته باش ــر داش ــد در نظ ــواره بای ــهریار هم ــدگاه، ش دی
هرگــز بــر مــراد دل او پیــش نخواهــد رفــت و نامایماتــی نیــز در ایــن مســیر 
بــا او همــراه اســت کــه چنانچــه از آنــان چشمپوشــی کنــد و غفلــت بــورزد و 
آنهــا را کوچــک و بیاهمیــت بشــمارد ممکــن اســت ســند ســرنگونی خویــش را 
مهــر کــرده باشــد. بنابرایــن بخــت )فورتونــا( همیشــه یــار شــهریاران نیســت 
ــو( پیشــامدها را مهــار کننــد. امــا هیــچ  ــا هنــر خویــش )ویرت ــان بایــد ب و آن
انســانی پیشــاپیش از ســرانجام کارهــا آگاه نیســت و نمیدانــد در آینــده چــه 
رخ خواهــد داد تــا خــود را بــرای آن شــرایط آمــاده کنــد. بــرای نمونــه یــک 
ــادار خــود را بهتــر شناســایی میکنــد  ــا اعتمــاد و وف ــاران ب ــی ی شــهریار زمان
ــن  ــنجد. بنابرای ــد و بس ــا بیازمای ــا و گرفتاریه ــدان نبرده ــان را در می ــه ان ک
بــدون ایــن ســنجش و آزمایــش نمیتوانــد وفــاداری یارانــش را پیشــبینی کنــد 
و در مرحلهــی از جــان گذشــتگی اســت کــه ســره از ناســره مشــخص میشــود. 
ــو مینامــد  ــی آن را ویرت ــا چیــزی کــه ماکیاول هنــر، فضیلــت، فرهمنــدی و ی
از بــه کارگیــری نیــروی خــرد، دالوری، میانهــروی و دادگــری بدســت میآیــد 
ــل  ــا طغیانگــر، افســار گســیخته و غیــر قاب ــا فورتون و از آنجایــی کــه بخــت ی
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ــادآور میشــود کــه تنهــا آن شــهریارانی کــه از  ــی ی پیشــبینی اســت، ماکیاول
هنــر خویــش اســتفاده میکننــد میتواننــد بــر بخــت و فورتونــا چیــره گردنــد 
ــی دو  ــاب، ماکیاول ــن ب ــد. در ای و خطــرات را از خــود و حکومتشــان دور کنن
حکومــت فرانچســکو اسفورتســا و چــزاره بورجــا را نــام میبــرد کــه اسفورتســا 
ــه  ــا ب ــزاره بورج ــید و چ ــان رس ــت می ــه حکوم ــود ب ــت خ ــر و فضیل ــا هن ب
یــاری بخــت و فورتونــا از دولــت پــدر خــود، بــه امیــری رســید و بــا از دســت 
ــا بخــت و اقبــال  ــا ی ــگاه او نیــز از دســت رفــت. فورتون ــت جای رفتــن آن دول
در نــزد رومیــان باســتان، بانــوی ایــزدی بــود و ماکیاولــی بیشــک بــا چنیــن 
ــه  ــا و بخــت را ب ــه فورتون ــاطیری اســت ک ــات تاریخــی اس پشــتوانهی اطاع
زنــی تشــبیه میکنــد و میگویــد ایــن زن بیشــتر بــه مــردان هنــروری متمایــل 
و گرایــش دارد کــه در مقابــل فــراز و نشــیبهای سیاســت، بیپرواتــر، بیباکتــر و 
دلیرتــر، هوشــمند، فرهیختــه و گســتاخترند. درســهای بعــدی کــه ماکیاولــی 
بــه شــهریاران میدهــد، در بــاب بخشــندگی اســت. او میگویــد هــر شــهریاری 
کــه بخواهــد در بخشایشــگری بــه آوازه برســد، بایــد در تظاهــر بــه آن بکوشــد. 
شــهریار نبایــد آنچنــان دســت بــه دلبــاز و بخشــنده باشــد کــه خزانهــاش تهی 
شــود و آنــگاه مجبــور شــود از مــردم خــود مالیــات و خــراج بســیار بســتاند و 
آنــان را از خــود دآلزرده کنــد و نــه آنقــدر خساســت بــه خــرج دهــد کــه بــه 
بدنامــی از او یــاد کننــد. شــهریار بایــد بــه همهــی صفــات نیــک آراســته باشــد 
و یــا حداقــل در وفــاداری، دادگــری، راســتگویی، مردمدوســتی و مردمــداری 
تظاهــر کنــد هرچنــد بــه آنهــا عمــل نکنــد. ماکیاولــی شــهریار را بــه مجــازات 
مــرگ بــر مــردم یاغــی وامیــدارد و توصیــه میکنــد شــهریاران بــرای مجــازات 
ــه مــال  ــد امــا از دســت یازیــدن ب میتواننــد از خونریــزی و قتــل بهــره بگیرن
و نامــوس مــردم خــودداری ورزنــد. ایــن شــیوهی سیاســت نیــز قابــل توجــه 
اســت کــه ماکیاولــی شــهریار را بــرای مجــازات خاطیــان و مخالفیــن خــود بــه 
کشــتار فرمــان میدهــد امــا در مقابــل میگویــد مــال و جــان خانوادهــی آنهــا 
ــگاه مــردم  ــه خــود ن در پنــاه شــهریار اســت. ایــن شــیوهی سیاســت خــود ب
ــان  ــان مردم ــد و در می ــر میده ــه تغیی ــهریار جامع ــاه و ش ــه ش ــبت ب را نس
چنیــن یــاد میشــود کــه شــهریار آنقــدر دادگــر و منصــف هســت کــه هنــگام 

ــن و  ــوال مخالفی ــال و ام ــاه و م ــه ناموســان بیگن ــروزی ب خشــم، غضــب و پی
ــا  ــد و تنه ــتدرازی نمیکن ــا دس ــه آنه ــدارد و ب ــع ن ــم طم ــود چش ــان خ یاغی
درصــدد آن اســت تــا خاطیــان امــر را محاکمــه و یــا مجــازات کنــد. ماکیاولــی 
ــام  ــا اجبــار را ن ــون و زور ی ــرای حفــظ مقــررات در جامعــه دو شــیوهی، قان ب
ــت.  ــوران اس ــور جان ــانها و روش دوم، زور در خ ــی انس ــون، ویژه ــرد؛ قان میب
امــا از آنجــا کــه روش نخســت بــه اندازهــی کافــی کارآمــد نیســت و همهــی 
ــن  ــتند بنابرای ــدی نیس ــر و قانونمن ــودات قانونپذی ــان موج ــانها و مردم انس
ــار و  ــزوم از زور، اجب ــورت ل ــهریار در ص ــه ش ــد ک ــفارش میکن ــی س ماکیاول
یــا قوهــی قهریــه اســتفاده نمایــد. بنابرایــن کار اصلــی شــهریار در ایــن بــاره 
ــه شــیوهای درســت و  ــه ب ــه چگون ــن موضــوع اســت ک چارهاندیشــی  در ای
ثمربخــش از آن دو روش اســتفاده کنــد. در بــاب برقــراری امنیــت، ماکیاولــی 
ــی  ــت جامعه ــراری امنی ــرای برق ــخ ب ــهریاران در تاری مینویســد: برخــی از ش
خــود، ســاحها را از مــردم و رعایــای خــود بازســتاندهاند، برخــی دیگــر تــاش 
کردهانــد گروههــا و افــرادی کــه در ابتــدای حکومــت بــه شــهریار ســوءظن و 
بدگمــان بودهانــد بــه ســوی خــود جلــب و جــذب کننــد و دســتهی دیگــری 
ــی  ــف و مهم ــیار ظری ــی بس ــا نکته ــاختهاند. ام ــتحکمی س ــای مس ــز دژه نی
کــه ماکیاولــی ذکــر میکنــد ایــن اســت کــه مقصــود او تنهــا از دژ، قلعههــای 
ــرورزی ســخن  ــا زیرکــی از دژ دوســتی و مه ــی نیســت و او ب ــی و دفاع نظام
میگویــد. بدینســان بــه زعــم ماکیاولــی شــهریارانی کــه بتواننــد مهــر و محبــت 
مــردم خویــش را حتــی بــه ظاهــر و نمایشــگونه نســبت بــه خــود جلــب کننــد 

بهتریــن پشــتوانه را بــرای حکومــت خــود تأمیــن کردهانــد.
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اندیشــه سیاســی تومــاس هابــز

علی دیلمی
خبرنگار خبرگزاری ایسنا

ــه مطالعــه تاریــخ اندیشــه های سیاســی کنــد، خیلــی  هرکســی کــه شــروع ب
ســریع بــه نــام تومــاس هابــز برمی خــورد. شــخصیتی چنــد الیــه و شایســته 
بررســی کــه گــذر قرن هــا چهــره اش را مخــدوش و اندیشــه هایش را کمــی دور 
از ذهــن کــرده اســت. ولــی وقتــی در خوانــش اندیشــه ها مهــارت کســب کنــی 
ــر کنــی و از ســدهای تاریخــی  ــی را پ ــه شــکاف های زمان ــد باشــی چگون و بل
ــی،  ــاک بیافت ــازی های خطرن ــا و همسان س ــه در دام تعمیم ه ــی انک ــور، ب عب
ــمند  ــر اندیش ــز و ه ــره هاب ــاک را از چه ــرد و خ ــه گ ــود ک ــی ب ــادر خواه ق
دیگــری کــه متعلــق بــه دوران مــا نباشــد بروبــی و گفتــار ایشــان را بــا ذهنــی 

ــی.  ــا قرن شــان بخوان همــگام شــده ب

تومــاس هابــز در ســال ۱۵۸۸ در انگلســتان متولــد شــد. او یــک ریاضــی دان 
برجســته و صاحــب نظریــه بــود. آنقــدر شــهرت داشــت کــه بــه عنــوان معلــم 
ــی  ــز دوم( انتخــاب شــد. ول ریاضــی ولیعهــد انگلســتان )در آینــده شــاه چارل
دلیــل شــهرتش آثــاری اســت کــه دربــاره انســان و دولــت نوشــته اســت کــه 

بــرای مطالعــه آنــان ابتــدا بایــد شــرایط آن زمــان انگلســتان را بدانیــم. 

در اواســط قــرن ۱۷ میــادی، پادشــاه انگلیــس، چارلــز اول، و پارلمــان انگلیس 
ــی  ــی شــدند. آن زمــان مجلــس اعیــان شــامل اشــراف زادگان دچــار اختافات
ــتان؛  ــای انگلس ــقف های کلیس ــاوه اس ــه ع ــد ب ــی می ش ــرافت خون ــا ش ب
ــه  ــط ک ــه متوس ــه طبق ــای نخب ــود از اعض ــکل ب ــز متش ــوام نی ــس ع و محل
توانســته بودنــد در نظــام اجتماعــی انگلیــس پیشــرفت کننــد، مثــل شــوالیه ها 

و حاکمــان شــهرها و قضــات. 

در ســال ۱۶۴۲ جنــگ داخلــی انگلیــس میــان پادشــاه و پارلمــان آغــاز شــد. 
ــاره شــهروند را نوشــت کــه حــاوی نظــرات  ــز در همــان ســال کتــاب درب هاب
سیاســی او در دفــاع از حــق پادشــاه بــود. ولیکــن اوضــاع سیاســی بــه ســودش 
نچرخیــد و چالــز اول شکســت خــورد. حــال در میــان پارلمــان اختــاف پدیــد 
ــی، اعضــای  ــد جنــگ داخل ــن دور جدی ــا شــاه چــه کننــد؟ در ای آمــد کــه ب
تنــدرو بــا رهبــری الیــور کرامــول موفــق شــدند بــر دیگــران پیــروز شــوند و 
ــز را در ۱۶۴۹  ــاه چارل ــد و پادش ــراج کردن ــان اخ ــان را از پارلم ــدا مخالف ابت
گــردن زدنــد، و ســپس در ۱۶۵۳ شــیوه جدیــدی از حکومــت را برقــرار 
ــور  ــور، در راس ام ــت کش ــوان سرپرس ــا عن ــول ب ــه در آن کرام ــاختند ک س
قــرار داشــت و ایــن شــیوه تــا ۱۶۵۸ و فــوت کرامــول ادامــه یافــت. پــس از او 
فرزنــدش بــه جایــش نشســت کــه نتوانســت اعتمــاد فرماندهــان ارتــش پــدر 
ــا نظــر مســاعد ارتــش، فرزنــد چارلــز اول  را جلــب کنــد و نهایتــا در ۱۶۶۰ ب
فقیــد، بــا عنــوان چارلــز دوم بــر تخــت پادشــاهی نشســت و دوبــاره روز از نــو 

ــو.  و روزی از ن

یکــی از اولیــن مــواردی کــه در اندیشــه هابــز جلــب توجــه می کنــد، 
ــه  ــی ک ــای مختلف ــز در کتاب ه ــای هاب ــت. حرف ه ــری اوس ــتگی فک پیوس
نوشــته مهفومــی یکســان را می رســانند و تناقضــی درشــان دیــده نمی شــود. 
در کتاب هــای دربــاره شــهروند )۱۶۴۲ م(، لویاتــان )۱۶۵۱ م(، بهیمــوت 
ــته  ــه نوش ــری ک ــی دیگ ــای سیاس ــاالت و کتاب ه ــن مق )۱۶۶۸ م( و همچنی
ــای  ــت وزش باده ــر جه ــا تغیی ــرده و ب ــره ک ــابهی را مخاب ــام مش ــت، پی اس

ــت.  ــرده اس ــوض نک ــش را ع ــت حرف سیاس

ــام یــک هیــوالی دریایــی  ــز اســت. کــه ن  لویاتــان معــروف تریــن کتــاب هاب
افســانه ای اســت. هابــز مقصــود خــود از ایــن نــام گــذاری را در همــان ابتــدای 
کتــاب توضیــح داده اســت. تصویــر روی جلــد چــاپ اول لویاتــان، یــک مــرد 
تاجــدار را بــر فــرار شــهری بــه تصویــر کشــیده کــه شمشــیر در یــک دســت 
ــکل  ــدن او متش ــن ب ــر، همچنی ــتی دیگ ــان را در دس ــای کشیش دارد و عص
اســت از تمــام مــردم؛ هابــز طرفــدار نهایــت تمرکزگرایــی بــود. هابــز در همــان 
صفحــات ابتدایــی لویاتــان، ســاختار موجــود تصنعــی خــود را شــرح می دهــد. 
ــا و  ــتند و پاداش ه ــان هس ــای لویات ــی مفصل ه ــزاران اجرای ــات و کارگ قض
ــن  ــد و قوانی ــان را دارن ــه لویات ــش حافظ ــاوران نق ــاب. مش ــا اعص مجازات ه

نقــش عقــل را. 

ــط  ــز توس ــاس هاب ــوت توم ــان و بهیم ــاب لویات ــر دو کت ــال اخی ــد س در چن
دکتــر حســین بشــیریه بــه فارســی ترجمــه شــده اند. بهیمــوت یــک گفتگــوی 
ــان  ــه لویات ــبت ب ــت و نس ــع آن دوران اس ــاره وقای ــر درب ــن دو نف ــی بی فرض

ــت.  ــر اس ــع و جورت ــفاف تر و جم ش

هابز و طبیعت بشر
انســان، گــرگ انســان اســت؛ ایــن احتمــاال معــروف تریــن گفتــه تومــاس هابــز 
اســت؛ و مســلما پرتکــرار تریــن آن هــا. هابــز حالــت طبیعــی انســان، حالتــی 
کــه انســان ها پیــش از تشــکیل جامعــه، قبیلــه و روســتا، داشــته اند را حالــت 
جنــگ همــه علیــه همــه قلمــداد می کــرد. در نظــر او انســان نخســتین مثــل 
یــک حیــوان وحشــی بــوده و حتــی هــم نوعــان خــود را بــرای بدســت آوردن 
ــان می نویســد: روشــن اســت  ــز در لویات غــذا و ســرپناه می کشــته اســت. هاب
ــه  ــا آن هــا را وادار ب ــاالی ســر انســان ها نباشــد ت ــی کــه حکومتــی ب ــا زمان ت
ــام  ــگ ن ــت جن ــه آن حال ــه ب ــد ک ــر می برن ــه س ــی ب ــد، در حالت ــت کن اطاع

داده انــد. و ایــن جنــگ، جنــگ هــر فــرد علیــه دیگــر افــراد اســت.

و در ادامــه هــم بــه ســرزنش کنندگانــش یــادآوری می کنــد کــه خــود شــما 
نیــز هــر وقــت مســافرت می رویــد، بــا وجــود حضــور مامــوران انتظامــی، بــاز 
ــه شــرایط ســفر  ــد ک ــا نباشــید )توجــه کنی ــد در راه تنه هــم ســعی می کنی
ــد  ــود می بری ــراه خ ــی هم ــد تفنگ ــر بتوانی ــت(، اگ ــرن ۱۷ اس ــه ق ــوط ب مرب
ــراد  ــن ای ــه م ــد ب ــد، بع ــل می کنی ــل قف ــم در را از داخ ــافرخانه  ه و در مس

ــد دارم؟   ــگاه ب ــردم ن ــه م ــه چــرا نســبت ب ــد ک می گیری

ایــن نظــر بــر اندیشــه سیاســی هابــز بســیار تاثیرگــذار بــوده و شــالوده آن بــه 
ــرای بدســت آوردن  ــه انســان ها ب ــد ک ــز اســتدالل می کن ــی رود. هاب شــمار م
ــر  ــا یکدیگ ــته ب ــرارداد نانوش ــک ق ــی ی ــدند و ط ــع ش ــم جم ــت دور ه امنی
ــد و  ــه را بپذیرن ــن جامع ــت، قوانی ــت امنی ــا در ازای دریاف ــد ت ــق کردن تواف

ــد آمــد.   ــرای حفــظ نظــم و اجــرای قوانیــن پدی ــز ب حاکمیــت نی

ــب در  ــه غال ــادی، نظری ــرون ۱۷ و ۱۸ می ــی در ق ــرارداد اجتماع ــه ق  نظری
علــوم سیاســی بــود. همــگان قبــول داشــتند کــه اجدادشــان بــا میــل و رغبــت 
ــه را  ــکیل جامع ــه تش ــه ای ک ــرات نیچ ــوز نظ ــته اند و هن ــه پیوس ــه جامع ب
حاصــل زورگیــری و در راســتای ارضــای میــل تســلط بــر دیگــران زورمنــدان 
بدانــد، مطــرح نبودنــد. البتــه نظریــه قــرارداد اجتماعــی بــا قیــود متفــاوت و 
حتــی متضــادی توســط متفکــران مختلــف بیــان می شــد. جــان الک )۱۶۳۲- 
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ــز، و ژان ژاک روســو )۱۷۱۲- ــرداز هموطــن هاب ــه پ ۱۷۰۴(، پزشــک و نظری
۱۷۷۸( موســیقی دان و نویســنده اهــل ژنــو، همــراه بــا تومــاس هابــز )۱۵۹۸- 
ــای  ــی از تفاوت ه ــتند. یک ــهور هس ــرارداد مش ــاب ق ــوان اصح ــه عن ۱۶۸۱( ب
ــریت  ــه ذات بش ــبت ب ــان نس ــر، دیدگاه ش ــه نف ــن س ــات ای ــی در نظری اصل
اســت. دیــدگاه الک بــه انــدازه هابــز منفــی نبــود، ولــی نظــر روســو کامــا در 

تضــاد بــا هابــز قــرار داشــت. 

ــه  ــت ک ــاک می دانس ــوم و پ ــودی معص ــا موج ــان را ذات ــو انس ژان ژاک روس
ــتیز در  ــه س ــن جامع ــوان اولی ــو را می ت ــود! روس ــوده می ش ــدن آل توســط تم
ــه شــمار  ــی را عامــل اصلــی بدبختــی مــردم ب نظــر گرفــت کــه زندگــی مدن
ــت  ــه حال ــت ب ــه بازگش ــت ک ــت پذیرف ــز در نهای ــو نی ــه روس ــی آورد. البت م
طبیعــی امــکان پذیــر نیســت و بایــد همیــن جامعــه ای کــه داریــم را درســت 
ــن اندیشــه سیاســی شــد.  ــز وارد خــط تدوی ــل او نی ــن دلی ــه همی ــم؛ ب کنی

 حــاال حــق بــا هابــز بــود یــا روســو؟ ابتــدا بایــد در نظــر بگیریــم کــه حــرف 
هــردوی آن هــا تنهــا بــر اســاس مشــاهدات بــوده کــه البتــه در زمــان خــودش 
ــا  ــه م ــروز ک ــی ام ــده ول ــه حســاب می آم ــه هرحــال پژوهشــی ارزشــمند ب ب
اطاعــات بســیار زیــادی دربــاره نیــاکان خــود داریــم، نظریــات هابــز و روســو 
ــرای  ــرن ۲۱ ب ــت. در ق ــی اس ــتاره شناس ــوس در س ــرات بطلمی ــد نظ مانن
بررســی رفتــار انســان های اولیــه، بایــد بــه پژوهش هــای جدیــد تکیــه کنیــم 
و حرف هــای هابــز و روســو صرفــا تاریــخ یــک پژوهــش هســتند و فاقــد ارزش 

علمــی. 

هابز و مسئله قدرت 
ــه  ــان، ۱۸۰ درج ــت انس ــت و سرش ــئله طبیع ــه در مس ــو اگرچ ــز و روس هاب
ــه توافــق  باهــم اختــاف نظــر داشــتند، ولــی در نهایــت روی ایــن موضــوع ب
ــدرت  ــک ق ــد ی ــر نیســت و بای ــدرت حاکمیــت تقســیم پذی ــه ق می رســند ک
ــیوه  ــو از ش ــف روس ــه تعاری ــد. البت ــته باش ــود داش ــه وج ــق در جامع مطل
حکومتــی مطلوبــش، کــه در کتــاب قــرارداد اجتماعــی ارائــه کــرده، بــه طــور 
ــه  ــت ب ــواردی بســیار متناقــض هســتند، ولیکــن در نهای ــی گنــگ و در م کل
ــاب  ــدرو در انق ــای تن ــط ژاکوبن ه ــو توس ــکار روس ــترده اف ــری گس کارگی
فرانســه، باعــث شــد تــا نــام وی را در کنــار هابــز و هــگل بــه عنــوان نظریــه 

ــود. ــی مطــرح ش ــردازان خودکامگ پ

ــورده و  ــره خ ــق گ ــدرت مطل ــاح ق ــا اصط ــش ب ــه نام ــز ک ــاس هاب ــا توم ام
ــن  ــک دوجی ــار ی ــد، در کن ــت باش ــدار حکوم ــدار اقت ــه طرف ــی را ک هرکس
ــه  ــا چــه منظــوری از ب ــد، دقیق ــه او می گوین ــم ب ــرا ه ــر، هابزگ ــن دیگ عناوی
کار بــردن ایــن اصطــاح داشــت؟ خــب هابــز جــواب ایــن ســوال را بــه صــورت 
جــزوه گونــه کــه بــاب طبــع دانشــجویان اســت نــداده؛ ولــی پــس از خوانــدن 
ــه  ــز را اینگون ــدگاه هاب ــق از دی ــدرت مطل ــف ق ــن تعری ــان و بهیمــوت م لویات
می نویســم: قــدرت اخــذ مالیــات، وضــع قوانیــن، تعییــن کارگــزاران دولتــی و 
مذهبــی عالــی رتبــه، و از همــه مهم تــر قــدرت تشــکیل و حرکــت دادن قــوای 

نظامــی، بایــد در اختیــار یــک شــخص واحــد حقیقــی یــا حقوقــی باشــد. 

ــه تعــداد افــراد  ــود ن ــز، مســئله تقســیم قــدرت حکومــت ب ــرای هاب مســئله ب
ــه  ــدرت حکومــت تکــه تکــه نشــود، وگرن ــده. او می خواســت ق حکومــت کنن
ــز در بهیمــوت می نویســد: تمامــی  ــا نهــاد پارلمــان خصومتــی نداشــت. هاب ب
مجالــس صاحــب حاکمیــت، اگــر تنهــا یــک ســخنگو داشــته باشــند، هرچنــد 
اعضــای بســیاری دارنــد، بــا ایــن حــال تنهــا یــک شــخص محســوب می شــوند. 
ــای  ــد فرمان ه ــت، نمی توان ــت اس ــده اکثری ــه نماین ــخنگو، ک ــک س ــرا ی زی
ــرافت و ذکاوت الزم  ــر از ش ــی اگ ــن مجالس ــن چنی ــد؛ بنابرای ــارض بده متع

ــد. ــت کنن ــی حکوم ــه خوب ــد ب ــند، می توانن ــوردار باش برخ

ــی امــروزی،  ــا جمهوری هــای پارلمان حــال ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه آی
ــه  ــیریه در مقدم ــر بش ــد؟ دکت ــای نمی گیرن ــز ج ــف هاب ــدوده تعری در مح
ــز در  ــاع از هاب ــام دف ــد و در مق ــاره می کن ــوع اش ــن موض ــه ای ــوت ب بهیم
ــات  ــوری و انتخاب ــای جمه ــه اصــوال معن ــم ک ــد توجــه کنی ــی بای ــد ول می آی
ــرای  ــا ب ــی )صرف ــوده اســت. حــق رای عموم ــاوت ب ــرون بســیار متف در آن ق
مــردان( موضوعــی اســت کــه در نیمــه دوم قــرن ۱۹ شــروع بــه فراگیــر شــدن 

ــه شــد.  ــرن ۲۰ کــم کــم پذیرفت ــز در ق ــان نی کــرد و حــق رای زن

البتــه هابــز همیشــه پادشــاهی را بــه جمهــوری )حتــی بــا تعریــف قــرن ۱۷( 
ترجیــح مــی داد؛ چــون قــدرت مطلــق در پادشــاهی راحت تــر و بهتــر محقــق 
ــود منافــع شــاه و مــردم در یــک راستاســت و شــاه  ــز معتقــد ب می شــود. هاب
حتــی اگــر مــال انــدوز و طمــاع باشــد، بــه نفــع خــودش اســت کــه مردمــش 
هــم ثروتمنــد باشــند تــا مالیــات بیشــتری از آنــان بگیــرد. بــه عــاوه بــر اثــر 
تجربــه جنــگ داخلــی انگلیــس، هابــز وحشــت عمیقــی از کوچکتریــن هــرج 
و مــرج داشــت و نقــش تامیــن امنیــت توســط دســتگاه ســلطنت را بســیار پــر 
ــه قانــون  رنــگ می کــرد. هابــز معتقــد بــود یــک شــهروند خــوب و متعهــد ب

ــته  ــا آزادی داش ــر نظام ه ــش از دیگ ــی، بی ــام سیاس ــک نظ ــد در ی نمی توان
ــه  ــد و چ ــی کنن ــوری زندگ ــوری جمه ــه در کش ــه چ ــردم همیش ــد و م باش
ــی  در یــک پادشــاهی، حکومــت را عامــل بدبختــی خویــش می داننــد، درحال
کــه اینگونــه نیســت و همــه جــا و درهمــه حــال رنــج و غــذاب وجــود دارد؛ 
ــن  ــه بدتری ــت ک ــی اس ــش از رنج ــی بی ــگ داخل ــک جن ــل از ی ــج حاص و رن
پادشــاه ممکــن اســت بــرای کشــور پدیــد بیــاورد.  هرچنــد کــه شــش ســال 
پــس از مــرگ هابــز انقــاب شــگوهمند انگلیــس رخ داد و تغییــرات مهمــی در 
نظــام ســلطنتی انگلیــس بــه وقــوع پیوســت کــه در نهایــت کامــا بــه ســود 

انگلســتان بودنــد. 

 گفتنــی اســت کــه ژان ژاک روســو بــه ایــن بخــش از نظــرات هابــز نیز شــدیدا 
حملــه می کنــد و مــردم تحــت حکومــت پادشــاهی را بــه گوســفندانی تشــبیه 
می کنــد کــه در کمــال آرامــش و امنیــت توســط گرگ هــا دریــده می شــوند! 
ایــن حــرف روســو در انقــاب فرانســه بســیار خریــدار پیــدا کــرد و روبســپیر را 
قــادر ســاخت تــا خانــدان ســلطنتی و طرفــداران ایشــان را در دوران موســوم 

بــه تــرور، قتــل عــام کنــد.  

هابز، دین و سکوالریسم
ــی  ــور متافیزیک ــه ام ــادی ب ــود. اعتق ــت( ب ــرا )ماتریالیس ــاده گ ــک م ــز ی هاب
نداشــت و می گفــت هرچــه هســت، در همیــن جهــان اســت. حتــی در پاســخ 
ــه ایــن پاســخ  ــه ارتــداد کردنــد هــم تنهــا ب ــه مقاماتــی کــه وی را متهــم ب ب
ــداد  بســنده کــرد کــه طبــق قوانیــن جــاری پادشــاهی انگلســتان، اتهــام ارت
ــرد. وی  ــاع نمی  ک ــن وجــود از سکوالریســم دف ــا ای ــری نیســت. ب ــل پیگی قاب
کنتــرل نهادهــای مذهبــی را جزئــی از قــدرت مطلقــی می دانســت کــه بــرای 
بایــد در اختیــار فرمانــروا باشــد. حتــی در بهیمــوت چندیــن مرتبــه پادشــاه را 

ــد!  ــد خطــاب می کن ــد خداون ــا فرزن ــد ی ــرده خداون نظرک

ــتم،  ــری هش ــلطنت هن ــان س ــرن ۱۶ در زم ــتان در ق ــی انگلس ــاد مذهب نه
ــه دســتور هنــری کلیســای  طــی ماجراهایــی از کلیســای کاتولیــک جــدا و ب
انگلیکــن تشــکیل شــد کــه ریاســت آن بــا پادشــاه بــود. ایــن امــر تــا امــروز 
هــم پابرجاســت و ملکــه الیزابــت دوم هــم اکنــون رئیــس کلیســای انگلیکــن 
اســت. هابــز در آثــارش شــدیدا از ایــن امــر حمایــت می کــرد، چــون دیــن را 
عاملــی موثــر و تاثیــر گــذار بــر جهــت دهــی کنش هــای توده هــا می دانســت 

ــه برعکــس.  و می خواســت افســار کلیســا در دســت حکومــت باشــد، ن

ــرن  ــدی، ق ــرن بع ــران ق ــد متفک ــن را مانن ــود و دی ــکوالر نب ــز س ــرا هاب چ
ــد  ــری بای ــر متفک ــار ه ــدن آث ــگام خوان ــد؟ هن ــه ای نران ــه گوش ــم، ب هجده
ــز اصــا نمی توانســت  ــم. هاب ــم در نظــر بگیری ــکان نویســنده را ه ــان و م زم
ــه الهیــات مســیحی  ــرای سکوالریســم ببینــد. مــردم هنــوز شــدیدا ب افقــی ب
ــز  ــد. هاب ــود بودن ــا صاحــب نف ــان توده ه ــون در می ــاد داشــتند و روحانی اعتق
ــاب  ــش انق ــس از مرگ ــال پ ــد س ــه ص ــرد ک ــور نمی ک ــز تص ــاال هرگ احتم
ــدا  ــدار پی ــه خری ــر آنهم ــل ولت ــمندی مث ــرات اندیش ــد و نظ ــه رخ ده فرانس
ــز را مخالــف سکوالریســم بدانیــم، بلکــه بایــد بگوییــم  کنــد. پــس نبایــد هاب
ــت  ــه حاکمی ــد ک ــاح را آن می دی ــرن ۱۷، ص ــی ق ــرایط اجتماع ــز در ش هاب
تــوان کنتــرل روحانیــون را داشــته باشــد تــا از هــرج و مــرج دینــی جلوگیــری 

شــود.

هابز و توده مردم
اینکــه بگوییــم هابــز تــوده مــردم را الیــق شــرکت در امــور سیاســی 
نمی دانســت صحیــح اســت، ولــی بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه نظــر منفــی 
ــه  ــوده اســت و دموکراســی ب ــج ب ــه توده هــا در آن دوران بســیار رای نســبت ب
معنــای امــروزی کلمــه، طرفــداری نداشــته اســت. از جمهــوری باســتانی آتــن، 
در نوشــته های متفکــران قــرون ۱۶ تــا ۱۸ بــه بــدی یــاد می شــود، خصوصــا 
بــه دلیــل اعــدام ســقراط. سیســتمی کــه امــروز از آن بــه عنــوان دموکراســی 
ریاســتی یــاد می کنیــم، در همــان قــرون ۱۶ تــا۱۸ پایــه ریــزی شــد ولــی بــا 

عنــوان حکومــت مختلــط؛ کــه برگرفتــه از جمهــوری روم بــود.  

در روم مجلــس ســنا کــه متشــکل از اشــراف بــود، همــراه بــا دو نفــر کنســول 
منتخــب طبقــات باالیــی جامعــه کشــور را اداره می کردنــد. ولــی تــوده مــردم 
نیــز چنــد نفــر )ابتــدا دو، ســپس ســه و در اواخــر دوران جمهــوری روم پنــج 
نفــر( را بــه عنــوان تریبــون انتخــاب می کردنــد کــه قــدرت اجرایــی نداشــتند 

ــد.  ــو کنن ــات کنســول ها و ســنا را وت ــی می توانســتند مصوب ول

ــه شــدت  نیکــوالس ماکیــاول در کتــاب گفتارهــای خــود، از ایــن سیســتم ب
ــه  ــد. )البت ــا می دان ــن حکومت ه ــط را بهتری ــت مختل ــد و حکوم ــاع می کن دف
ــردم  ــروف اســت، م ــش مع ــا شــهریار خوی ــط ب ــران فق ــاول در ای چــون ماکی
ــهریار  ــاول ش ــه ماکی ــی ک ــوده، درحال ــتبداد ب ــان اس ــد او خواه ــر می کنن فک
ــی  ــاب اصل ــت و کت ــورش در آن دوران نوش ــاص کش ــرایط خ ــر ش ــر ب را ناظ
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اندیشه سیاسی این متفکر فلورانسی، گفتارهاست نه شهریار(

 تومــاس هابــز صراحتــا بــا حکومــت مختلــط مخالفــت می کنــد و آن را هــرج 
و مــرج خالــص می دانســت. هابــز بــه طــور کلــی میخواســت سیاســت در کــف 
جامعــه مطــرح نشــود و حتــی دســته بنــدی و احــزاب سیاســی در پارلمــان را 
نیــز، کــه در قــرن ۱۷ بــه تازگــی شــروع بــه جوانــه زدن کــرده بودنــد، مضــر 
ــی در روم  ــای حزب ــود دعواه ــد ب ــاول معتق ــه ماکی ــی ک ــت. درحال می دانس

باســتان را عامــل آزادی مــردم بودنــد. 

 بایــد بــه ایــن مســئله هــم اشــاره کــرد کــه هابــز طرفــدار ســرکوب ایده هــا 
نبــود و صراحتــا ایــن کار را بیهــوده و عامــل ازدیــاد طرفــداران ایــده ســرکوب 
شــده می دانــد. هابــز وظیفــه شناســی یــک را یــک علــم می دانســت 
و می خواســت مــردم و اشــراف آن را فــرا بگیرنــد. البتــه در آثــار هابــز 
ــی  ــات عموم ــز از تحصی ــواداری هاب ــوان ه ــه عن ــوان از آن ب ــه بت ــری ک نظ
ــان  ــه زب ــل ب ــی ترجمــه انجی ــز حت ــده نمی شــود؛ برعکــس هاب ــرد دی ــاد ک ی
انگلیســی را یکــی از عوامــل هــرج و مــرج و گســترش جنــگ داخلــی معرفــی 
می کنــد. هابــز در مســئله آمــوزش عمومــی نیــز فرزنــد زمانــه خویــش بــود. 
ــی را در نیمــه دوم قــرن ۱۸ کاشــته شــدند،  اولیــن بذرهــای آمــوزش همگان
ــدرو، و از آن  فعالیت هــای اصحــاب دایره المعــارف و در راس آن هــا دنیــس دی
مهمتــر نظــام اقتصــادی تشــریح شــده توســط آدام اســمیت در کتــاب ثــروت 
ملــل کــه بــه آمــوزش همگانــی توجــه داشــت، عامــل مهمــی در توســعه ایــن 

نظــام طــی دو قــرن بعــد بودنــد. 

ــه نظــرم ضــروری می رســد کــه  ــان رســاندن ایــن مطلــب، ب ــه پای پیــش از ب
ــا  ــز ب ــرده داری کنــم. هاب ــز در قبــال مســئله ب ــه موضــع هاب اشــاره ای نیــز ب
بــرده داری بــه ایــن معنــی کــه شکســت خــوردگان در جنــگ، یــا افــراد فقیــر 
ــه کننــد، موافــق  از ســر گرســنگی، ازادی خــود را در ازای زندگی شــان مبادل
بــود ولــی بــا بــرده داری ســنتی کــه ملــت را بــه زنجیــر بکشــند و هــر بایــی 
ــاف  ــه برخ ــی ک ــت بردگان ــر. او می گف ــد خی ــان بیاورن ــد سرش ــه بخواهن ک
ــه  ــش را بکشــند. البت ــد صاحــب خوی ــق دارن ــده اند، ح ــرده ش ــود ب ــل خ می

توجــه کنیــد کــه ایــن موضــع دربــاره سفیدپوســتان اســت نــه ســیاه پوســتان. 
ــکیو  ــی مونتس ــرد و حت ــاب نمی ک ــان حس ــیاهان را انس ــی س ــا کس آن روزه
ــتان غیرانســان  ــیاه پوس ــا س ــن، صراحت ــود، روح القوانی ــاب مشــهور خ در کت

ــد! ــی میدان ــی ایشــان را طبیع ــد و بردگ خطــاب می کن
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ــیا  ــرق آس ــعه ش ــی توس چرای
چیــن مــوردی؛  مطالعــه 

شیرین حداد زند
کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی

مقدمه
توســعه و پیشــرفت دو مفهومــی هســتند کــه در عرصــه جهانــی امــروزه دارای 
اهمیــت بــی بدیلــی گشــته و تمامــی کشــورها در تــاش هســتند تــا در ایــن 
ــه  ــا ســرعت طــی کننــد. ب راه گام برداشــته و مســیر پیشــرفت و توســعه را ب
همیــن ســبب امــروزه فهــم و درک رونــد توســعه و پیشــرفت در کشــورهایی 
ــت  ــب در جه ــوی مناس ــه الگ ــتیابی ب ــد و دس ــه کرده ان ــعه را تجرب ــه توس ک
ــل  گام گذاشــتن در مســیر مذکــور، دارای اهمیــت بســیار در عرصــه بین المل
گشــته اســت. بنابرایــن، در میــان کشــورهایی کامیــاب در تحقــق و دســتیابی 
ــه توســعه، بی تردیــد کشــورهای  آســیای شــرقی دارای تجربیــات و دانــش  ب
ــران  ــل گ ــیاری از تحلی ــتند. بس ــه هس ــن زمین ــیاری در ای ــای بس ــران به گ
ایــن تحــول ســریع و شــگرف در کشــورهای آســیایی را »معجــزه« و بــه زبانــی 
ســاده تر »ره صدســاله را یــک شــبه گذرانــدن« نامیده انــد. امــا آنچــه اهمیــت 
ــدم در آن راه  ــیا ق ــرق آس ــورهای ش ــه کش ــت ک ــیری اس ــن مس دارد یافت
گذاشــته اند و بــا تبییــن چرایــی توســعه  و پیشــرفت کشــورهای توســعه یافته 
ــوان کشــور چیــن را  ــان می ت ــن می ــی مناســب دســت یابنــد. در ای ــه الگوی ب
ــیای شــرقی  ــان کشــورهای آس ــای توســعه در می ــن الگوه ــی از موفق تری یک
نامیــد. موفقیــت ایــن کشــور نتیجــه فرآینــد تدریجــی توســعه اقتصــاد و نــگاه 
ــکاس  ــوان انع ــده را می ت ــه ش ــه کارگرفت ــرون اســت و سیاســت های ب ــه بی ب
ــرای  ــبی را ب ــتر مناس ــه بس ــت؛ ک ــادی دانس ــاختاری و اقتص ــات س اصاح
ــی  ــت خارج ــت، سیاس ــت. در حقیق ــان آورده اس ــه ارمغ ــت ها ب ــن سیاس ای
را می تــوان تبلــوری از تاش هــا و اصاحــات در داخــل کشــور قلمــداد 
ــق  ــت منط ــوازات آن شکس ــه م ــو و ب ــوژی مائ ــت ایدئول ــدم موفقی ــود؛ ع نم
انــزوا گرایــی در سیاســت خارجــی ایــن کشــور؛ دولتمــردان پکــن را وادار بــه 
اندیشــه و بــه کارگیــری اصاحاتــی کــرد کــه امــروزه چیــن را بــه یــک قــدرت 
ــب  ــن ترتی ــت. بدی ــاخته اس ــدل س ــل مب ــط بین المل ــه رواب ــر در عرص برت
ــور  ــن کش ــرفت ای ــعه و پیش ــی توس ــی چرای ــدد بررس ــوق درص ــه ف در مقال
می پردازیــم. در پاســخ بــه چرایــی توســعه در کشــورهای آســیای شــرقی یــک 
ــد متضمــن اجــرای موفقیت آمیــز برنامــه توســعه  ــه تنهایــی نمی توان عامــل ب
باشــد؛ بلکــه در کنــار ماهیــت دولــت در جهــت سیاســت گذاری های داخلــی 
و خارجــی و از یــک ســو تبییــن اهــداف ملــی بــرای کشــور، عوامــل چنــدی 
دیگــر از جملــه اقتصــاد آزاد، سیاســت خارجــی و نیــروی انســانی بــه عنــوان 
محرکــی اصلــی و تأثیرگــذار در زمینــه اقتصــاد؛ بــه عنــوان عواملــی مؤثــر در 
ــی و  ــرای بررس ــن، ب ــوند. بنابرای ــوب می ش ــور محس ــعه کش ــکل دهی توس ش
تبییــن چــرای توســعه چیــن بایــد بــه هــر ســه  مؤلفــه توجــه داشــت؛ زیــرا 
هــر یــک مؤلفه هــای ذکــر شــده بــه تنهــا الزم امــا کافــی نمی باشــند و بــرای 
ــه هــر ســه مؤلفــه توجــه داشــت. بدیــن  ــه مســیر توســعه بایــد ب رســیدن ب
ترتیــب در ادامــه پژوهــش فــوق در خصــوص هــر یــک از مؤلفه هــای مذکــور 

ــود: ــت می ش ــل صحب ــه تفضی ب

تبیین چرایی توسعه یافتگی چین
1-دولــت: دولــت توســعه محــور چیــن یکــی از عوامــل توســعه و رشــد ایــن 

کشــور محســوب می شــود. در حقیقــت نقطــه عطف توســعه، رشــد و پیشــرفت 
در ایــن کشــور را مــی تــوات در خــروج دولــت پکــن از منطــق انــزوا گرایــی و 
رفتــن بــه ســوی منطــق واقع گرایــی جســت وجو نمــود. زیــرا مقامــات پکــن 
دریافتنــد کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف واالی خــود یعنــی دســتیابی بــه یــک 
کشــور قدرتمنــد و تأثیرگــذار در عرصــه روابــط و اقتصــاد بین الملــل بــا پیــش 
گرفتــن رویکــرد انــزوا گرایــی و ایدئولوژیــک محــور؛ نــه تنهــا بــه ایــن کشــور 
کمــک نمی کنــد؛ بلکــه به کارگیــری رویکردهــای نامناســب چیــن را بــه یــک 
کشــور ضعیــف مبــدل می ســازد.   اتخــاذ سیاســتی مناســب توســط دولــت؛ 
ابــزاری قدرتمنــد در راه پیشــبرد اهــداف کشــورها محســوب می شــود. از ایــن 
رو می تــوان بیــان کــرد کــه مهم تریــن و اصلی تریــن متغیــر کــه نقــش مهــم 
ــوم  ــد؛ مفه ــا می کن ــعه ایف ــوم توس ــه مفه ــده ای در شــکل دهی ب و تعیین کنن
ــه  ــرای درک بهتــر مفهــوم »سیاســت« ب ــن ترتیــب ب »سیاســت« اســت. بدی

تعریــف آدریــان لفــت ویــچ در خصــوص ایــن مفهــوم توجــه می کنیــم: 

ــرداری از  ــرای بهره ب ــان ها ب ــه انس ــت ک ــه اس ــدی آگاهان ــت، فراین  »سیاس
ــی  ــده تمام ــت در بردان ــن اس ــد ممک ــن فراین ــد و ای ــه کار می گیرن ــع ب مناب
ــع )چــه  فعالیت هــای تعارض آمیــز، همــکاری و مذاکــره، تولیــد و توزیــع مناب
مــادی و چــه فکــری( در ســطح محلــی، ملــی و یــا بین المللــی و یــا حتــی در 

بخــش خصوصــی و عمومــی باشــد. )لفــت ویــچ، ۱۳۸۴: ۲۰(

اصاحــات اقتصــادی و گام گذاشــتن در بــازار آزاد اقتصــاد را می تــوان 
انعکاســی از تغییــر نــگاه دولتمــردان چیــن بــه سیاســت خارجــی و از ســویی 
ــات  ــرد مقام ــر رویک ــت تغیی ــاز دانســت. در حقیق ــای ب اتخــاذ سیاســت دره
پکــن در عرصــه بین الملــل و بــه دنبــال تغییــر در سیاســت خارجــی؛ موجــب 
شــد تــا روابــط اقتصــادی و تجــاری بــا دیگــر کشــورها ســر لوحــه سیاســت 
خارجــی ایــن کشــور قــرار گیــرد. ازایــن رو، تغییــر در سیاســت خارجــی چیــن 
موجــب توســعه و رشــد چشــمگیر ایــن کشــور در دهه هــای اخیــر گشــت و در 
ــه کشــوری توســعه یافته  ــت چیــن از کشــوری توســعه نیافته و منــزوی ب نهای

و قدرتمنــد در عرصــه جهانــی مبــدل گشــت.

ــاال نیــز بیــان شــد؛ نقــش  ــه در بخــش ب 2-سیاســت خارجــی:  همان گون
ــور  ــک کش ــرفت ی ــعه و پیش ــد در توس ــی بی تردی ــت خارج ــگاه سیاس و جای
ــر همــگان روشــن و مبرهــن اســت  ــکار و چشم پوشــی اســت و ب ــل ان غیرقاب
کــه توجــه بــه سیاســت خارجــی از ضروریــات هــر کشــوری قلمــداد می شــود 
کــه بــه  عنــوان ابــزاری مؤثــر در جهــت دســتیابی بــه اهــداف و منافــع ملــی 
ــت  ــور، سیاس ــعه مح ــای توس ــب، دولت ه ــن ترتی ــود . بدی ــناخته می ش ش
ــب  ــر موج ــن ام ــد و ای ــزی می کنن ــا پایه ری ــن مبن ــر ای ــود را ب ــی خ خارج
ــاس  ــن اس ــر ای ــل ب ــه بین المل ــه عرص ــتمداران ب ــگاه سیاس ــا ن ــردد ت می گ
شــکل گیــرد و توســعه بــه دغدغــه ای اصلــی و اساســی در سیاســت خارجــی 
مبــدل گــردد. از ایــن رو کشــورهایی کــه سیاســت خارجــی خــود را بــر محــور 
و  جهت گیری هــا  موضع گیرهــا،  تمامــی  کرده انــد؛  پایه ریــزی  توســعه 
ــز از  ــن نی ــور چی ــد. کش ــازمان دهی می کنن ــور س ــن مح ــر ای ــان ب اقداماتش
ــاز و  ــای ب ــاذ سیاســت دره ــوازات اتخ ــه م ــوده و ب ــده مســتثنی نب ــن قاع ای
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ــر و تحــوالت  ــا تغیی ــز ب ــی، سیاســت خارجــی پکــن نی ــر در اهــداف مل تغیی
ــرات و تحــوالت موجــب گشــت  ــن تغیی ــه رو گشــته اســت. ای شــگرفی رو ب
تــا دســتیابی بــه انــرژی بــه یکــی از اهــداف ملــی ایــن کشــور مبــدل گــردد. 
ــرژی  ــه ان ــر اســاس دســتیابی ب ــن کشــور  ب ــن رو سیاســت خارجــی ای از ای
پایه ریــزی شــده و از ابزارهــای مؤثــر از جملــه »دیپلماســی انــرژی« در جهــت 
دســتیابی بــه امنیــت انــرژی و ارتبــاط بــا کشــورهای دارای منابــع وافــر انــرژی 
اســتفاده می شــود. بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه سیاســت خارجــی 
ــا اهــداف ملــی یکــی از مؤلفه هــا و شــاخص های اصلــی در جهــت  مناســب ب
دســتیابی بــه توســعه و قــرار گرفتــن در مســیر توســعه و پیشــرفت محســوب 

می شــود.

3-اقتصــاد:  عامــل اصلــی در توســعه چیــن را می تــوان در دخالــت فعاالنــه، 
ــور  ــود.  دولت مح ــت وجو نم ــاد آزاد جس ــت در اقتص ــه دول ــی و آگاهان انتخاب
ــن  ــات پک ــت. مقام ــم یاف ــرد نئومرکانتیلیس ــد در رویک ــاد را بای ــودن اقتص ب
ــر  ــمیت ب ــی آدام اس ــت نامرئ ــم، دس ــه نئومرکانتیلیس ــری از نظری ــا بهره گی ب
ــی مضــر شــناخته اســت.  ــوان عامل ــه عن ــرده و از آن ب ــازار اقتصــاد را رد ک ب
ــرژی و  ــان شــد؛ ان ــن بی ــه در سیاســت خارجــی چی ــه ک ــن، همان گون بنابرای
ــرژی دو مؤلفــه اصلــی منافــع ملــی ایــن کشــور قلمــداد می شــود.  امنیــت ان
از ایــن رو رویکــرد نئومرکانیسلیســم چیــن بــه دنبــال دســتیابی بــه انحصــار 
در بــازار انــرژی اســت تــا تمامــی رقبــای خــود را از میــدان بــه در کــرده تــا در 
ــرژی برخــوردار گــردد. در حقیقــت  هــر زمــان و در هــر شــرایط از امینــت ان
می تــوان دلیــل به کارگیــری ایــن رویکــرد را در دســتیابی بــه امنیــت انــرژی 
یافــت؛ کــه هرگونــه سکســکه در زمینــه عرضــه و دســتیابی بــه انــرژی، ممکــن 
ــن  ــد. بنابرای ــه رو کن ــک معضــل اقتصــادی ســنگین روب ــا ی ــن را ب اســت چی
ــژه  ــه وی ــه در اقتصــاد ب ــه مداخل ــزار ب ــه اب ــق س اقتصــاد دولت محــور از طری

ــردازد:  ــرژی می پ ــه ان زمین

ــال  -	 ــور فع ــرژی و حض ــن ان ــوزه تأمی ــت در ح ــات دول مداخ
شــرکت های دولتــی در بــازار انــرژی جهــان

پیگیــری سیاســت رقابتــی و امنیتــی در حــوزه تأمیــن انــرژی و  -2
ــی  ــای احتمال ــر اختال ه ــی در براب اتخــاذ سیاســت های حفاظت

در عرضــه ی انــرژی

تاش برای قابل پرداخت کردن بهای انرژی وارداتی از طریق  -3
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ــد و  ــه رش ــی در زمین ــی و اساس ــای اصل ــر ه ــی از متغی ــب، یک ــن ترتی بدی
توســعه یافتگی، یافتــن رویکــردی مناســب در جهــت دســتیابی بــه اقتصــادی 
ــه  ــرزه ای ب ــی ل ــا هیــچ بحران ــه ای کــه ب ــه گون ــا و قدرتمنــد می باشــد؛ ب پوی
ــن  ــن رو، رویکــرد نئومرکانتیلیســم چی ــدی اقتصــاد وارد نشــود. از ای پیکره بن
ــازار  ــر ب ــه ب ــی ک ــن را از تکانه های ــه گانه پک ــتراتژی س ــری اس ــه کارگی ــا ب ب

ــی دارد. ــون م ــود؛ مص ــرژی وارد می ش ان

 

4-نیــروی انســانی: یکــی از مؤلفه هــای رشــد اقتصــادی؛ جمعیــت و نیــروی 
ــه  ــورهایی ک ــه کش ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــور می باش ــوان آن کش ــال و ج کار فع
دارای جمعیــت و نیــروی جــوان هســتند؛ رشــد اقتصــادی ســریعی را تجربــه 
می کننــد. کشــور چیــن نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و جمعیــت زیــاد 
و جــوان ایــن کشــور ســبب شــده تــا ایــن کشــور در چنــد دهــه اخیــر رشــد 
ــد  ــی از کشــورهای قدرتمن ــه یک ــوده و ب ــه نم ــابقه ای را تجرب و توســعه بی س
ــان  ــوان بی ــب، می ت ــن ترتی ــردد. بدی ــدل گ ــل مب ــط بین المل ــه رواب در عرص
ــروی کار  ــی نی ــال پکــن و ارزان ــروی کار فع ــراوان، نی داشــت کــه جمعیــت ف
اســت.  بــوده  کشــور  ایــن  ســریع  رشــد  علــل  از  یکــی 

ــر و  ــوان متغی ــه عن ــوان ب ــال را نمی ت ــوان و فع ــروی کار ج ــت، نی در حقیق
ــوان و  ــت ج ــه جمعی ــود؛ بلک ــداد نم ــور قلم ــعه کش ــی در توس ــاخص اصل ش
ــاد  ــای اقتص ــرخ دهنده ه ــت چ ــرای حرک ــی ب ــه ای اصل ــن، محرک ــال چی فع
ایــن کشــور محســوب می گردنــد و بایــد نیــروی انســانی را در زیــر مجموعــه 
اقتصــاد گنجانــد. در حقیقــت نیــروی انســانی بــدون وجــود فنــاوری و اقتصــاد 
پویــا نــه تنهــا خــود عامــل توســعه و پیشــرفت کشــور نیســت؛ بلکــه کشــور را 
بــا مشــکات عدیــده ای مواجــه می ســازد. بنابرایــن ،نیــروی انســانی شــاخص 

ــر اقتصــاد قلمــداد نمی شــود. ــرای متغی ــی ب اصل

نتیجه
ــگ  ــت رابطــه تنگاتن ــوق و دریاف ــای ف ــن متغیره ــر اســاس تبیی ــان ب  در پای
ــی و  ــت خارج ــت، سیاس ــی دول ــی یعن ــاخص اصل ــر و ش ــه متغی ــان س می
ــت در رأس  ــه دول ــم ک ــت می یابی ــی دس ــه ضلع ــدل س ــک م ــه ی ــاد ب اقتص
ــر اقتصــاد و سیاســت خارجــی  ــع می شــود و دو عامــل و متغی ــن هــرم واق ای
ــه  ــه ب ــروی اساســی ن ــت نی ــع شــده و در حقیق ــاری آن واق ــای کن در ضلع ه
ــعه  ــد و توس ــی در رش ــه اصل ــوان محرک ــه عن ــه ب ــی بلک ــر اصل ــوان متغی عن
ــوق  ــدل ف ــن م ــرد. بنابرای ــوق جــای می گی ــی ف ــدل ســه ضلع اقتصــاد، در م
بــه عنــوان تیــغ برنــده و عامــل شــتاب دهنده در کشــور چیــن تبلــور و ظهــور 
ــال  ــه ســتاره بخــت و اقب ــه اســت؛ معجــزه ای در شــرق آســیا ک ــروز یافت و ب
ــوی  ــب الگ ــن ترتی ــت. بدی ــانده اس ــن نش ــعه یافته چی ــور توس ــانه کش را برش
فــوق می توانــد تبیینــی مناســب در جهــت پاســخگویی بــه چرایــی توســعه و 

ــرد.  پیشــرفت در آســیای شــرقی قلمــداد ک
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ریشــه یابــی علــل تنــش میــان 
ــد ــن و هن ــای چی ــت ه دول

حامد اصالنی
کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

در حالــی کــه در طــول چنــد مــاه گذشــته جهانیــان بــه دلیــل همــه گیــری 
ــان در  ــز بودند؛ناگه ــات آن متمرک ــروس و تبع ــن وی ــر ای ــا ب ــروس کرون وی
ــدید  ــری ش ــک درگی ــری از ی ــاری میادی،خب ــال ج ــن س ــخ ۱۵ ژوئ تاری
ــن دو  ــرزی بی ــه م ــن در منطق ــد و چی ــرزی هن ــای م ــن نیروه ــی بی نظام
کشــور موســوم بــه  “دره گالــوان”  کــه در کــوه هــای هیمالیــا و شــرق منطقــه 
ای موســوم بــه" لــداخ " و شــمال ایالــت جامــو و کشــمیر هنــد واقــع شــده 
ــر  ــن خب ــه ای ــره شــد.نکته ای ک ــی مخاب ــن الملل ــای بی ــه رســانه ه اســت ب
ــرو  ــری از نی ــن درگی ــه ای ــود ک ــی ب ــرد تلفات ــت میک ــر اهمی ــیار حائ را بس
ــام نکــرد  ــات خــود را اع ــزان تلف ــای دوطــرف برجــای گذاشــت،چین می ه
ــن کشــور  ــای ای ــات نیروه ــداد تلف ــدی تع ــع هن ــام مناب ــر اســاس اع ــا ب ام
در پــی ایــن منازعــه ۲۰ نفــر بــوده اســت.همچنین بــر اســاس اعــام منابــع 
خبــری شــماری از نیــرو هــای هــر دو طــرف مجــروح شــدند.اگرچه موضــوع 
اختافــات مــرزی هنــد و چیــن موضــوع جدیــدی نیســت اماایــن اولیــن بــار 
در طــول چنــد دهــه اخیــر اســت کــه ایــن مســئله موجــب دادن تلفــات از 
ــرزی در در طــول  ــات م ــن ســطح از اختاف ــل ای هردوطــرف میشــود.اما دلی
ــات را در طــول مــاه  چنــد دهــه اخیــر چیســت و چــه عواملــی ایــن اختاف

هــای اخیــر تشــدید کــرده اســت؟

بــرای ریشــه یابــی علــل ایــن اختافــات بایــد بــه ســالیان حضــور اســتعماری 
ــان  ــه حاکم ــت.هنگامی ک ــد بازگش ــاره هن ــبه ق ــه ش ــتان در منطق انگلس
بریتانیایــی بــر هنــد مســلط بودنــد بــه نحــوی مبهــم  مــرز بنــدی بیــن هنــد 
و ســرزمین هــای همجــوار همچــون چیــن ،بوتــان و... را ترســیم کردنــد کــه 
تــا بــه امــروز و بــا گذشــت دهــه هــا از پایــان حضــور اســتعماری آنــان  تنــش 
هــا و ادعــا هــای مــرزی بیــن ایــن کشــور هــا همچــون اســتخوان بیــن زخــم 
ــده اســت.این ابهــام در مــرز بنــدی بیــن هنــد و چیــن در نهایــت  باقــی مان
منجــر بــه یــک رشــته درگیــری هــای نظامــی در ســال ۱۹۶۲ بیــن ایــن دو 
شــد،درگیری کــه از هــر دو طــرف تلفاتــی برجــای گذاشــت و در نهایــت بــا 
عقــب نشــینی نیروهــای هنــدی از همیــن منطقــه کــه همجــوار بــا کشــمیر 
پاکســتان نیــز هســت و بــا ســیادت چیــن  بــه پایــان رســید.پس از درگیــری 
ــه مالکیــت ایــن  ــر ادعــای خــود نســبت ب ســال ۱۹۶۲ دوطــرف همچنــان ب
ــه در  ــود چ ــای  خ ــرزمین ه ــازی س ــرای جداس ــا ب ــی ماندند.ام ــه باق منطق
ــود  ــه ای وج ــه مناقش ــی ک ــل های ــه مح ــه و چ ــورد مناقش ــای م ــل ه مح
ــوان  ــت عن ــان تح ــز مرزهایش ــار تمای ــک معی ــر ی ــرف ب ــردو ط ــت؛ ه نداش
"خــط کنتــرل واقعــی" )LAC( توافــق کردند.ایــن معیــار اگرچــه توانســت 
موجــب تمیــز ســرزمین هــای چیــن و هنــد در طــول ۳۴۴۰ کیلومتــر مــرز 
مشــترک باشــد لکــن همچنــان بســیاری از نواحــی در امتــداد خــط کنتــرل 

واقعــی مــورد اختــاف بیــن هنــد و چیــن اســت.

امــا در طــول یــک ســال اخیــر اقداماتــی از ســوی هنــد صــورت گرفتــه اســت 
کــه بــار دیگــر موجــب شــد تــا ایــن آتــش زیــر خاکســتر شــعله ور شــده و 
ــاده ای  ۲۵۵  ــداث ج ــرح اح ــد. اول ط ــرباز کن ــه س ــی کهن ــد زخم ــه مانن ب
کیلومتــری در منطقــه مــورد مناقشــه "لــداخ" موســوم بــه "داربوک_شــیوک" 
ــرای  ــدی ب ــی آن را تهدی ــات چین ــه مقام ــری ک ــداد )LAC( بود،ام و در امت
تمامیــت ارضــی خــود دانســته و آنــان را ناخرســند کــرده بــود ،چراکــه  آن را 
مغایــر بــا روح مذاکراتــی کــه در طــول چنــد ســال گذشــته بــا مقامــات دهلی 
ــه امضــاء  ــه منجــر ب ــرزی داشــتند )ک ــات م ــه منظــور کاهــش اختاف ــو ب ن
ــات در ســال هــای ۱۹۹۳،  ــن اختاف ــه در راســتای حــل ای ــق نام ــج تواف پن

۱۹۹۶، ۲۰۰۵، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ شد(میدانســتند.اقدام دومــی کــه بســیاری 
ــات  ــن اختاف ــرآوردن ای ــر ب ــرای س ــی ب ــران آن را دلیل ــران و تحلیلگ از ناظ
ــه  ــو ب ــی ن ــرای دهل ــت بنیادگ ــته دول ــال گذش ــه س ــدام یکجانب ــد اق میدانن
رهبــری مــودی نخســت وزیــر ایــن کشــور در لغــو مــاده ۳۷۰ قانــون اساســی 
ــی از  ــه یک ــد ک ــرای هن ــت گ ــت راس ــه دول ــدام یکجانب ــن اق ــدی بود.ای هن
وعــده هــای انتخاباتــی آن نیــز بــود، موجــب شــد تــا خــود مختــاری ایالــت 
ــد و دو همســایه  ــن هن ــورد مناقشــه بی ــه ای م ــه منطق ــو و کشــمیر ک جام
اش چیــن و پاکســتان اســت بــه محــاق رفتــه و موجبــات تثبیــت و تحکیــم 
حضــور هنــد در ایــن منطقــه را فراهــم آورد.ایــن اقــدام هنــد کــه بــا حضــور 
ــان  ــن از مســلمانان همزم ــا ت ــه و بازداشــت ده ه ــی در منطق ســنگین نظام
ــزه شــدن)نظامی شــدن(  ــات پکــن را از میلیتاری ــی مقام شــد،موجبات نگران
ایــن منطقــه فراهــم آورد.در واقــع چیــن نیــز هماننــد پاکســتان معتفــد اســت 
ایــن اقــدام هنــد میتوانــد یــک تهدیــد بالقــوه علیــه مــرز هــای ایــن کشــور 

بــه علــت حضــور ســنگین نظامیــان هنــدی باشــد.

برخــی از ناظــران امــا معتقــد انــد اگرچــه ایــن مســائل میتواننــد عللــی بــرای 
ــل  ــا دلی ــا تنه ــند ام ــرف باش ــن دوط ــا بی ــری ه ــطح از درگی ــن س ــروز ای ب
نیســتند.ظهور و بــروز چیــن بــه عنــوان یــک قــدرت جهانــی در همــه عرصــه 
هــا یــک زنــگ خطــر جدی بــرای غــرب بخصــوص ایــاالت متحــده به حســاب 
ــت  ــات دول ــته مقام ــای گذش ــاه ه ــول م ــه در ط ــری ک ــگ خط ــی آِید،زن م
ایــاالت متحــده را بــه اتخــاذ تدابیــر گســترده ای علیــه چیــن از وضــع تحریــم 
هایــی علیــه ایــن کشــور گرفتــه تــا بــه راه انداختــن جنــگ کنســولگری هــا 
ــا اقــدام دولــت امریــکا در تعطیــل کــردن کنســولگری ایــن  ــا چیــن کــه ب ب
کشــور در هیوســتن همــراه بــود، واداشــته اســت.بی تردیــد هنــد بــه عنــوان 
کشــوری پهنــاور و دارای جمعیتــی بیــش از یــک ملیــارد نفــری و از همــه مهم 
تــر بــه عنــوان یکــی از نزدیــک تریــن متحدیــن امریــکا نمیتوانــد در ایــن روند 
منفعــل بــوده و تنهــا شــاهد گســترش و تحکیــم  قــدرت رغیب و همســایه اش 
چیــن باشــد، امــری کــه بــه گفتــه  لیــو زونگئــی ، متخصــص آســیای جنوبــی 
ــه  ــا  روزنام ــه ب ــانگهای در مصاحب ــی ش ــن الملل ــات بی ــتیتوی مطالع در انس
فایننشــال تایمــز بدیــن گونــه بــه آن اشــاره شــده اســت: "هنــد در بســیاری 
از برنامــه هــای ایــاالت متحــده کــه هــدف آن چیــن بــوده انــد فعــال بــوده 
اســت".در واقــع هــم بــه دلیــل حــس رقابــت بــا چیــن و هــم بدلیــل نزدیکــی 
گســترده تــری کــه در دوران تصــدی حــزب بنیادگــرای بهاراتیــا جاناتــا بیــن 
مقامــات هنــد و امریــکا بوجــود آمــده اســت هنــد بــه ســمت تقابــل بــا چیــن 
ــز  ــوان نقــش پاکســتان را نی ــر نمیت ــرده اســت.از ســوی دیگ ــدا ک ســوق پی
نادیــده گرفت.گســترش و تعمیــق روابــط چیــن و پاکســتان کــه بــا ســرمایه 
ــری  ــگ خط ــت زن ــده اس ــراه ش ــتان هم ــن در پاکس ــترده چی ــذاری گس گ
بــرای هنــد بــه حســاب مــی آِید،امــری کــه هــم قدرتمنــد شــدن پاکســتان 
ــب  ــوان رقی ــه عن ــاظ اقتصادی(ب ــوص از لح ــی )بخص ــن نزدیک ــذر ای را از گ
ســنتی دهلــی نــو برنمــی تابــد، هــم خــروج پاکســتان از انزوایــی کــه همــواره 
خواســت دهلــی نــو بــوده اســت را بــه ضــرر خــود میدانــد. دولتمــردان دهلــی 
نــو بــه صــدا در آمــدن ایــن زنــگ خطــر را کــه میتوانــد ســیادت آنهــا را در 

مقابــل پاکســتان تضعیــف کنــد از چشــم پکــن میبیننــد.
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ــم  ــا و ناسیونالیس کرون

عاطفه احمدی بهناز مرادی فرد

کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

کرونا،ویروســی کــه از اواخــر ســال۲۰۱۹ میــادی پــا بــه عرصــه ی زندگــی 
ــل هایــی میــان انســان و طبیعــت،  ــه ای تقاب ــه گون انســان هــا گذاشــت و ب
علــم و دیــن، و همچنیــن ناسیونالیســم و جهــان گرایــی را نمایــان ســاخت،  
بــه گونــه ای ســبب بــروز ایــن ســوال شــد کــه آیــا خروجــی ایــن دو گانــه 
ناسیونالیســم و جهــان گرایــی جهانــی فــارغ از ملــی گرایــی اســت یــا جهانــی 

سرشــار از احساســات ناسیونالیســتی؟

در ایــن یــاد داشــت ســعی مــی شــود بــا مــروری کوتــاه بــر سیاســت هــای 
متاثــر از کرونــا و تعریفــی کوتــاه از ناسیونالیســم بــه ســوال فــوق پاســخ داده 

شــود.

ناسیونالیســم یــا ملــی گرایــی از لغــت ناســیون )Nation( بــه معنــی ملــت 
از زبــان فرانســه گرفتــه شــده است.ناسیونالیســم بــه معنــای ملیــت خواهــی و 
وطــن دوســتی و هواخــواه و طرفــدار منافــع ملــت و قــوم خــود بــودن اســت 
و گاهــی هــم بــه معنــای تعصــب ملــی بــه کار بــرده مــی شــود. ناسیونالیســم 
نوعــی آگاهــی جمعــی اســت کــه باعــث حــس وفــاداری و دلبســتگی افــراد 
ــم  ــه عناصــر مه ــن دلبســتگی ب ــی شــود. ای ــت م ــک مل ــده ی تشــکیل دهن
ــرزمین  ــن س ــا و همچنی ــا، ارزش ه ــنت ه ــژاد، س ــان، ن ــد زب ــی مانن فرهنگ
ــاد  ــا و اعتق ــز از آنه ــه آمی ــا( اســت. و گاه موجــب بزرگداشــت مبالغ )جغرافی
بــه برتــری ایــن مظاهــر بــر مظاهــر ملــی دیگــر ملــت هــا مــی شــود. از آنجــا 
کــه هــر ملــت دارای ســرزمین خــاص اســت، وفــاداری بــه خــاک و فــداکاری 
ــت.  ــاوری اس ــت ب ــای مل ــه ه ــت آن از پای ــداری از آن و بزرگداش ــرای پاس ب
ــکل  ــن ش ــی تری ــی را در عال ــت مل ــه دول ــت ک ــوژی اس ــم ایدول ناسیونالیس
ســازمان سیاســی مــی دانــد و مبــارزه ملــت باورانــه )ناسیونالیســتی( بــر ضــد 
ــداری از  ــا پاس ــود آوردن ی ــه وج ــرای ب ــه ب ــاز بیگان ــت و ت ــا تاخ ــی ی چیرگ

چنیــن دولتــی اســت.

ایــده ی حاکمیــت ملــی ) )National Saverigntyیــک دکتریــن سیاســی 
ــود.  ــادی ب ــال ۱۷۸۹ می ــه در س ــر فرانس ــاب کبی ــتانه انق ــول در آس مقب
ــه  ــادی در صحن ــوازم سیاســی زی ــار و ل ــت موجــب آث ــت ناشــی ازمل حاکمی
بیــن المللــی گردیــد کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان ناسیونالیســم، محدودیــت 
هــای قــدرت حکومــت هــا، پیدایــی حکومــت هــای مشــروطه و دموکراســی و 

پیدایــی کشــورهای ملــی را نــام بــرد.

ــد، از  ــای جدی ــدی ه ــرز بن ــه م ــر ب ــی منج ــه جهان ــم در صحن ناسیونالیس
ــودی بســاط  ــزرگ، در هــم شکســتن و ناب ــوری هــای ب هــم پاشــیدن امپرات
اســتعمار اروپایــی در آســیا، آفریقــا و خاورمیانــه گردیــد و در صحنــه داخلــی 
نیــز نیــرو محرکــه ی اصلــی جهــت یکپارچگــی وحــدت ملــی در ارزش هــای 

اجتماعــی و پیدایــش دولــت هــای مــدرن ملــی گردیــد.

ــا مفهومــی همچــون جهــان  ــر رقابتــی را ب ناسیونالیســم در دهــه هــای اخی
ــی و  ــرز ها،یکپارچگ ــذف م ــه ح ــت،مفهومی ک ــرده اس ــه ک ــی را تجرب گرای
ــان  ــر همــکاری می ــد ب ــد و تاکی ــد میده ــا  را نوی ــت ه ــت مل وابســتگی دول
آنهــا دارد تــا شــکل گیــری دولتــی جهانــی و چــه بســا تــا بــه امــروز آرمانــی. 
در حــال حاضــر ورود کرونــا بــه عرصــه جهانــی ســبب رقابــت حســاس میــان 

ایــن دو مفهــوم در سیاســت هــای جهانــی شــده اســت.

ویــروس کرونــا بــه خانــواده بزرگــی از ویــروس هایــی اطــاق مــی شــود کــه 
ــه و خفــاش گــردش مــی  ــات، از جملــه شــتر، گرب در میــان برخــی از حیوان

کننــد.

ــد  ــه کــرده ان ــه انســان حمل ــروس هــا ب ــوع از ایــن وی ــه حــال شــش ن ــا ب ت
کــه در ســه مــورد بــه بــروز بیمــاری هــای کرونایــی همــه گیــر در دو دهــه 
گذشــته منجــر شــده اســت. بیمــاری ســارس در ســال ۲۰۰۳ در گواندونــگ 
ــیا،  ــرقی آس ــوب ش ــورهای جن ــیاری از کش ــه بس ــد و ب ــاهده ش ــن مش چی
ــاری ســارس  ــی ســرایت کرد.بیم ــای جنوب ــا و آفریق ــکای شــمالی، اروپ آمری

ــد. ــر از آن جــان باختن ــه ۷۷۴ نف ــرد ک ــار ک ــر را گرفت ۸۰۶۹ نف

ــی  ــور کرد.ویژگ ــرس ظه ــاری ِم ــعودی بیم ــتان س ــد در عربس ــال بع ــه س ن
ِمــرس ســرایت گاهگاهــی آن از شــتر بــه انســان و،در مــوارد محــدود،از انســان 
بــه انســان اســت.تقریبا تمــام مــوارد ایــن بیمــاری بــه عربســتان یــا نواحــی 
ــال  ــوز در ح ــاری هن ــن بیم ــروس ای ــدود ماند.وی ــور مح ــن کش ــراف ای اط
ــن  ــه از ای ــرده ک ــا ک ــر را مبت ــا ۲۵۰۰ نف ــروز تقریب ــا ام ــردش اســت و ت گ
میــان ۸۵۰ نفــر در گذشــته اند.خطــر ســرایت ایــن بیمــاری بســیار محــدود، 

ــا نســبت مــرگ و میــر آن بســیار باالســت. ام

در ۳۰ دســامبر ۲۰۱۹ چنــد بیمــار کــه بــه نوعــی ذات الریــه ناشــناخته مبتــا 
بودنــد، در ووهــان واقــع در چیــن مشــاهده شــدند. حضــور ایــن بیمــاران بــه 
ــه  ــد.در ۷ ژانوی ــزارش داده ش ــن گ ــی در پک ــازمان بهداشــت جهان ــعبه س ش
ــاران  ــن بیم ــوو۲( در ای ــارس ک ــا )س ــروس کرون ــدی از وی ــوع جدی ۲۰۲۰ ن
تشــخیص داده شــد.نام ایــن ویــروس یکــی –دو بــار تغییــر کــرد و ســرانجام 
ــام  ــروس هــا« ن ــی رده بنــدی وی ــه بیــن الملل ــه ۲۰۲۰، » کمیت در ۱۱ فوری
ســارس کــوو۲ را بــرای آن برگزیــد.در حــال حاضــر میــزان ســرایت بیمــاری 
دو تــا ســه و نیــم اســت، یعنــی هــر بیمــار مــی توانــد دو تــا ســه نفــر دیگــر را 
بیمــار کنــد. میــزان مــرگ و میــر در بیمــاران کوویــد۱۹ دو تــا چهــار درصــد 
اســت. بــا ایــن کــه نــرخ مــرگ و میــر کمتــر از مرس-کــوو اســت، از آنجــا کــه 
ــوده و همچنــان بیشــتر خواهــد  ــه کوویــد۱۹ بســیار بیشــتر ب مــوارد ابتــا ب
شــد مــرگ و میــر بســیار بیشــتری هــم بــه بــار خواهــد آورد و همچــون دیگــر 
ــی در بخــش هــای درمانــی خواهــد  ــه طــور گســترده قربانیان ویــروس هــا ب

گرفــت.

بــا شــیوع بیمــاری کرونــا در سراســر جهــان ایــن بــاور گســترش یافــت کــه 
جهــان در حــال حاضــر گریبــان گیــر یــک مشــکل مشــترک اســت کــه مــرز 
ــه منصــه ظهــور گذاشــته  ــه هــم را ب ــی وابســته ب ــده و جهان هــا را در نوردی
اســت. معتقدیــن بــه مفهــوم جهانــی شــدن شــیوع ایــن ویــروس و درگیــری 
ــر  ــم ب ــی محک ــن مشــکل را دلیل ــا ای ــور یکســان ب ــه ط ــام کشــورها را ب تم
عقایــد خــود تعریــف کردنــد و بیــان داشــتند کــه جهــان حــال حاضــر جهانــی 
وابســته در تمــام زمینــه هــا اســت و بــه مخاطــره افتــادن امنیــت یــک کشــور 
را زمینــه ای بــرای بــروز مشــکل بــرای دیگــر کشــورها مطــرح کردنــد. امــا بــه 
مــرور زمــان و اعمــال سیاســت هــای مختلــف از ســوی کشــورهای درگیــر بــا 
ایــن ویــروس حقایقــی، خــاف گــزاره هــای مطــرح شــده از ســوی معتقدیــن 
بــه جهــان گرایــی ظهــور یافــت. کشــورها بــه گونــه ای انــزوای در مرزهــای 
ــان را در پیــش گرفتنــد. ــه پزشــکان خــود و دانــش هــای آن ــکا ب خــود و ات
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درصــد همــکاری هــا کاهــش یافــت و حتــی رقابتــی در عرصــه هــای مختلــف 
شــکل گرفــت. جهــان بــه جــای حرکــت بــه ســوی همــکاری و امنیــت جمعی  
کــه انتــر ناسیونالیســم هــای لیبــرال وعــده آن را داده بودند،به ســوی سیســتم 
خــود یــاری حرکــت کــرد.در دوره هــای گذشــته کــه جهــان بــا چنیــن همــه 
گیــری هــای جهانــی همچــون طاعون،ســارس، ابــوال  روبــرو میشــد  قــدرت 
هــای برتــر همچــون آمریکا،شــوروی و... ســعی در رهبــری و کنتــرل اپیدمــی 
ــان  ــا در زم ــو آوری ه ــری ن ــک س ــاهد ی ــال  ش ــوان مث ــه عن ــتند. ب را داش
شــیوع ابــوال، همچــون ایجــاد صنــدوق جدیــدی بــرای تهیــه واکســن بودیــم.

همچنیــن در بحــران مالــی، دولــت هــا بــا کاهــش هماهنــگ نــرخ بهــره در 
دنیــا، مشــوق هــای مالــی، مبــادالت ارزی و رفــع محدودیــت هــای تجــاری 

دســت بــه دســت هــم دادنــد.

 گــوردون بــراون در نوشــته ای بیــان میــدارد» بحــران مالــی جهانــی بــه مــن 
آموخــت کــه عــاوه بــر تحلیــل هــا و توصیــه هــای ســازمان هــای خبــره ای 
مثــل صنــدوق بیــن المللــی پــول و ســازمان بهداشــت جهانــی، در هــر قــاره 
ــه تنهــا شــجاعت رهبــری بلکــه  ــه رهبــران سیاســی ای نیــاز داریــم کــه ن ب
شــهامت همــکاری بــا یکدیگــر را داشــته باشــند. و بهتریــن راه بــرای انجــام 
ایــن کار نوعــی گردهمایــی جهانــی اســت کــه در آن بتــوان بــر ســر تصمیــم 
هــا توافــق کــرد در ســال ۲۰۰۸، ایــن اتفــاق در اجــاس رهبــران کشــورهای 
عضــو گــروه ۲۰ رخ داد. در ایــن صــورت، ایــن تصمیمــات نفــوذ و مشــروعیت 

خواهــد داشــت.«

امــا در حــال حاضــر قــدرت هــا از جملــه آمریــکا، روســیه، چین،کــره جنوبــی 
ــر  ــه دنبــال پیــروز بیــرون آمــدن از ایــن عرصــه ی رقابــت و برتــری ب و ... ب
دیگــر قــدرت هــا هســتند. بــه نوعــی بیــش از اینکــه بــه دنبــال راه حــل یــا 
راه درمــان بــرای ایــن اپیدمــی باشــند، در تــاش بــرای تغییرجایــگاه خــود و 

دیگــر کشــور هــا در جهــان پســا کرونــا میباشــند.

آیا ما شاهد همکاری آمریکا و روسیه در کنترل این اپیدمی هستیم؟

آیا شاهد کنار گذاشتن رقابت ها میان آمریکا و چین هستیم؟

آیــا شــاهد تــاش و همــکاری دولتهــا بــرای ارائــه یــک راه حــل جهانــی در 
جهــت کنتــرل  ایــن اپیدمــی بــوده ایــم؟

قــدرت هــا هــر یــک بــه طــور مســتقل در پــی یافتــن راه حلــی بــرای کنتــرل 
ــه  ــش و ارائ ــاهد آزمای ــر ش ــد روزه اخی ــتند.حتی در چن ــی هس ــن اپیدم ای
واکســنی از ســوی روســیه هســتیم کــه بــدون توجــه بــه تذکــرات ســازمان 

بهداشــت جهانــی صــورت گرفتــه اســت.

بــه گونــه ای مــا شــاهد کاهــش اتکا،توجــه و مراجعــه بــه ســازمان هــای بیــن 
المللــی و نوعــی تــک روی در عرصــه ی بیــن المللــی هســتیم. بایــد اذعــان 

کــرد کــه مشــکات جهانــی ارائــه راه حــل هــای جهانــی را میطلبــد.

مــی تــوان گفــت کــه بــار دیگــر ملــی گرایــی ســبب جدالی هــر چنــد خاموش 
ــا  ــا نوعــی ناسیونالیســم ب میــان دولــت ملــت هــا شــده اســت.در واقــع مــا ب
محتوایــی چــه بســا متفــاوت در قالــب ناسیونالیســم فناورانــه روبــرو شــدیم.

ــه خــود  ــر مجموع ــای زی ــام دســتگاه ه ــه تم ــن ب ــت چی ــه دول ــی ک از زمان
ــی اســتفاده  ــای آمریکای ــزار ه ــرم اف ــا و ن ــزار ه ــا از ســخت اف دســتور داد ت
نکننــد و دولــت آمریــکا و ژاپــن هــم دســتگاه هــای دولتــی را از اســتفاده از 
تجهیــزات نســل پنجــم)5G( و مخابراتــی چینــی منــع کــرد، پدیــده ای بــه 
نــام ناسیونالیســم فناورانــه مطــرح شد.ناسیونالیســم فناورانــه یــک نــوع تفکــر 
ــا و  ــو آوری ه ــده، ن ــن پدی ــب اقتصــادی مرکانتیلیســتی اســت. در ای از مکت
توانمنــدی هــای فناورانــه یــک کشــور مســتقیما بــا امنیــت ملــی، موفقیــت 
ــت و حاکمیــت  ــد. در نتیجــه، دول اقتصــادی و ثبــات اجتماعــی ارتبــاط دارن
ــه کنــد و  ــن حــوزه مداخل ــا بازیگــران فرصــت طلــب در ای ــد در رابطــه ب بای
جلــوی ســود جویــی آنهــا را گرفتــه و هرچیــزی کــه ایــن مســئله و در واقــع 

امنیــت ملــی را تهدیــد میکنــد برخــورد کنــد.

بــه نوعــی در ادامــه ایــن سیاســت هــا اکنــون قــدرت هــا بــه دنبــال کســب 
برتــری نســبت بــه دیگــر کشــورها و دوری از همــکاری هــا و ارائــه راه حــل 
هــای مشــترک هســتند و هــر یــک بــه دنبــال ایــن هســتند کــه جهــان پــس 
از کرونــا را تحــت رهبــری و کنتــرل خــود در بیاورند.بــار دیگــر کرونــا ســبب 
شــد کــه سیاســت جهانــی بــه ســوی تفکــرات ناسیونالیســتی تغییــر جهــت 
داده و در رقابــت میــان ملــی گرایــی و جهــان گرایــی بــرد بــا  ملــی گرایــان 

باشــد.

منابع: 
ناسیونالیســم،جنگ مــی آورد،یــا جنــگ ناسیونالیســم؟! )یــازده آذر . ۱
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جهــان پســا کرونــا

سارا اکبری 

کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شیراز 

ــه تعلــق  ناسیونالیســم نوعــی آگاهــی جمعــی اســت . یعنــی آگاهــی ب
ــی  ــی مل ــد و آگاه ــی خوانن ــی “ م ــی مل ــه آن را “ آگاه ــت ک ــه مل ب
ــه  ــراد ب ــتگی اف ــور و دلبس ــاداری ، ش ــس وف ــده ح ــب پدیدآورن اغل
ــا  ــنت ها و عادت ه ــان ، س ــژاد ، زب ــت )ن ــده مل ــکیل دهن ــر تش عناص
ــه طــور کلــی فرهنــگ اســت(. و  ، ارزش هــای اجتماعــی ، اخاقــی و ب
گاه موجــب بزرگداشــت مبالغــه آمیــز از آنهــا و اعتقــاد بــه برتــری ایــن 
مظاهــر بــر مظاهــر ملــی دیگــر ملت هــا می شــود . پرچــم ملــی ســرود 
ــم از  ــیار مه ــی بس ــانه های ــی نش ــت مل ــای هوی ــر نماده ــی و دیگ مل
جوامــع ملــی گرایــی اســت  .ناسیونالیســم در تعریــف دیگــر بــه اصالــت 
ــف شــده اســت . برخــاف  ــز تعری ــی نی ــی و مل ــات قوم ــه تعلق دادن ب
ــی  ــر سیاس ــا غی ــزی و کام ــت غری ــی اس ــه مفهوم ــتی ک ــن دوس میه
ناســیونالیزم یــا ملــی گرایــی مفهومــی کامــا سیاســی اســت . اندیشــه 
یــا فلســفه ای اســت کــه در هــر ملتــی ریشــه در هویــت ملــی و میهــن 

ــت دارد .  ــتی آن مل دوس
ــن  ــه ی نوی ــا اندیش ــاد ب ــم ، در تض ــه ناسیونالیس ــد ک ــی معتقدن برخ
ــه  ــا ارائ ــه ب ــی )انترناسیونالیســم ( اســت . و قصــد دارد ک جهــان میهن
و بنیــان مفاهیمــی ماننــد " عشــق بــه میهــن " و یــا " ملــت پرســتی 
ــاور هــای جهــان میهنــی رفتــه و معایــب و کاســتی  ــا ب " بــه جنــگ ب

ــر طــرف ســازد .  هــای آن را ب
اپیدمــی و همــه گیــری ویــروس کرونــا در سراســر جهــان و تلفــات یــک 
میلیــون و ۷۰۰ هــزار نفــری ناشــی از آن باعــث شــد ایــن ویــروس بــه 
بزرگتریــن بحــران تاریــخ بشــریت ، بعــد از جنــگ جهانــی دوم تبدیــل 
ــگران  ــی پژوهش ــه برخ ــت ک ــن اس ــث ای ــل بح ــئله قاب ــا مس ــود .ام ش
ــان  ــوان توســعه ناسیونالیســم در جه ــه ای تحــت عن ــان فرضی و محقق
ــن فرضیــه  ــه ای ــرای پاســخگویی ب ــد .ب ــا را مطــرح کــرده ان پســا کرون
بــا دو دســته نظــرات ودیدگاه هــای متفــاوت برخــورد می کنیــم . 
ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــود نق ــگاه خ ــرات در جای ــن نظ ــدام از ای ــه هرک ک
ــن  ــام بی ــه نظ ــت ک ــد اس ــته اول معتق ــتند ؛ دس ــددی را دارا هس متع
ــی  ــا در مســیر توســعه و پیشــرفت اندیشــه جهان ــل پیــش از کرون المل
شــدن قــرار داشــت . و جهانــی شــدن کــه  نخســتین بــار بــرای طــرح 
تحوالتــی کــه در عرصــه اقتصــادی پدیــد آمــد بــه کار گرفتــه شــد  ، در 
ســال های پایانــی ۱۹۶۰ میــادی دامنــه شــمول خــود را گســترش داد 
و بــر کلیــه عرصــه هــا و حوزه هــای فرهنگــی ، سیاســی ، اجتماعــی و... 

زندگــی ملــل تاثیــر نهــاده اســت .
ــان  ــدن در می ــی ش ــه جهان ــه اندیش ــت ک ــد اس ــته دوم معتق ــا دس ام
دولــت هــا رو بــه افــول نهــاده و درحــال فروپاشــی اســت. زمانــی کــه 
ــی  ــرار م ــروه ق ــن دو گ ــای ای ــل و بررســی اســتدالل ه ــام تحلی در مق
ــته  ــه دس ــن اســت ک ــرد ای ــی گی ــرار م ــه ق ــورد توج ــم آنچــه م گیری

ــی شــدن مســتلزم شــکل گیری شــبکه ای از  ــی دارد جهان ــان م اول بی
ــطح  ــته در س ــم پیوس ــه ه ــده و ب ــم تنی ــات در ه ــات و تعام ارتباط
ــریع  ــدید و تس ــق ، تش ــعه ، تعمی ــن توس ــه متضم ــت . ک ــی اس جهان
روابــط و مناســبات اقتصــادی اجتماعــی فرهنگــی و حتــی سیاســی در 
ــی اســت . و جامعــه و نظــام  میــان مرزهــای ملــی در گســتره ی جهان
ــم  ــد ه ــر بخواه ــی اگ ــه حت ــی پیشــرفت داشــته ک ــا جای ــل ت بین المل
نمــی توانــد از اندیشــه جهانــی شــدن بریــده و بــه اندیشــه ناسیونالیســم 
بازگــردد . بــه ایــن دلیــل کــه دولت هــا در جهــان امــروز بــه مرحلــه ای 
از وابســتگی متقابــل در حوزه هــای اقتصــادی ، فرهنگــی و ... رســیده اند 
ــت .  ــیب زا اس ــا آس ــن دولت ه ــرای ای ــم ب ــرفت ناسیونالیس ــه پیش ک
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معتقدنــد کــه پیشــرفت تکنولــوژی و آســان شــدن برقــراری ارتباطــات 
بیــن مــردم یکــی از عواملــی اســت کــه جهانــی شــدن را توســعه مــی 
ــر  ــروز از کــره زمیــن رخــت ب ــن ام ــا همی ــی اگــر کرون بخشــد . و حت
ــه  ــم ب ــت ناسیونالیس ــکان بازگش ــرود ام ــر ب ــره ای دیگ ــه ک ــته و ب بس
ــا دســته دوم  ــدارد . ام ــه جهــان وجــود ن معنــای اولیــه و ســنتی آن ب
معتقــد اســت کــه ناسیونالیســم در جهــان امــروز در مســیر توســعه و 

ــد. ــت می کن ــترش حرک گس
طرفــداران ایــن اندیشــه معتقدنــد قــرن بیســت و یکــم و جهانــی شــدن 
ــه  ــرا ک ــد . زی ــش ده ــم را کاه ــی ناسیونالیس ــت بخش ــته اهمی نتوانس
معتقدنــد ؛ بحــران اقتــدار دولــت هــا ، همزمــان ناسیونالیســم کاســیک 
ــن گــروه بحــران  و ناسیونالیســم مــدرن را مشــوش ســاخته اســت . ای
هــای اقتصــادی موجــود و نابرابــری هــای سیاســی کــه نتیجــه ی فســاد 
ــی  ــی م ــت ، را عامل ــعه اس ــال توس ــورهای درح ــی و اداری در کش مال
دانــد کــه مطالبــات قومــی و ناسیونالیســتی را در کشــور هایــی کــه از 
ــد .  ــی کن ــد ، تشــویق م ــی برن ــج م ــی رن ــی ، زبان ــد دســتگی قوم چن
ریشــه ی ایــن تفکــر را مــی تــوان در قــرن ۱۹ جســت و جــو کــرد . 

ــه امپریالیســم )اســتعمار( و  ــرن ۱۹ کاپیتالیســم )ســرمایه داری( ب درق
ناسیونالیســم )ملیــت شــدید ( منتهــی شــد . امــا در قــرن ۱۹ نیزمعتقــد 
بودنــد ناسیونالیســم مفهــوم تــازه ئــی نبــوده و پیــش از ان هــم وجــود 
داشــته . امــا در اثــر ســرمایه داری شــدیدتر و کوتــه نظرانــه تــر شــد و 
درعیــن حــال ، هــم مــردم را بــه هــم مــی بســت و هــم از یگدیگــر جــدا 
مــی ســاخت . و بنابرایــن در جهــان امــروز نیــز روی آوردن بــه ســرمایه 
ــت  ــوِی ناسیونالیس ــه س ــع را ب ــد جوام ــی توان ــه م ــت ک داری عاملیس

ســوق دهــد . 
 امــا اســتدالل دیگــر ایــن گــروه ، ناامنــی در کشــورهای درمانــده ماننــد 
ســومالی و افغانســتان اســت ایــن گــروه ناامنــی هــا را دلیــل دیگــری  
ــی افراطــی  ــوم گرای ــه دام ق ــی را ب ــای قوم ــروه ه ــه گ ــد ک ــی داندن م

مــی کشــاند . 

نتبیجه گیری
ــروز و توســعه  ــوان گفــت امــکان ب ــه عنــوان نتیجــه ی بحــث مــی ت ب
ی ناسیونالیســم در جهــان امــروز ، کــه جهانــی شــدن وابســتگی هــای 
متقابــل در حــوزه هــای مختلــف را میــان دولــت هــا بــه وجــود آورده 
ــه  ــه ؛ ناسیونالیســم ب ــدارد بلک ــی ســنتی آن وجــود ن ــه معن اســت ، ب
ــات  معنــی وضعیتــی ســت کــه بایســتی از ان درجهــت دریافــت امکان
و کســب تجربــه ی انتقــال و تعامــل در حــوزه هــای مختلــف در میــان 
دولــت هــا را بــه وجــود آورده . امــا نمــی تــوان گفــت ناسیونالیســم در 
جهــان امــروز بــه طــور کامــل از بیــن رفتــه بــه ایــن دلیــل کــه عاقــه 
ــام دوره  ــردم در تم ــان م ــه در می ــت ک ــی س ــن حس ــه میه ــرق ب و ع
ــوع  ــف ن ــای مختل ــه در دوره ه ــد ک ــته و دارد ، هرچن ــود داش ــا وج ه
آن تغییــر کــرده و یــا شــدت و حــدت آن کــم یــا زیــاد یــا زیــاد شــده 
اســت . امــا بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت اندیشــه ناسیونالیســم در 
میــان جوامــع حــذف نشــده و نمــی شــود ، بلکــه در دوره هــای مختلــف 
ــی  ــه تمام ــه ن ــت ک ــاکرونا جهانیس ــان پس ــذا جه ــوده ، و ل ــاوت ب متف
ــه تمــام مولفــه هــای اندیشــه ی  مولفــه هــای ناسیونالیســم را دارد ون
جهــان وطنــی . و مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه نظــرات هــر دو دســته 

ــوده و قابــل تامــل اســت . تاوحــدودی درســت ب

منابع
ــال  ــید ج ــر س ــل ۲ دکت ــن المل ــط بی ــی رواب ــول و مبان ــاب اص کت

ــادی . ــروز آب ــی فی دهقان
کتاب نگاهی به تاریخ جهان از جواهر لعل نهرو جلد دوم . 

ــا ،  ــر نی ــدی مطه ــر ، مه ــان )عبدالرحمــن حســنی ف ــه ی آقای مصاحب
ــو حســینی .( ــای دیاک ــش  ، و اق ــدی بهکی ــد مه محم
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همگرایـــی منطقــه ای

 احمد سعیدیان

مدیر مسئول نشریه رهیافت دانشگاه شیراز

ــه طــور چشــمگیری  ــه ای ب ــی و همکاری هــای منطق همگرای
به صــورت فزاینــده ای بــه یــک رونــد مهــم در جهــان 
ــرب،  ــت. در غ ــل شده اس ــیا تبدی ــا وآس ــاره اروپ ــژه ق به وی
ــت  ــک حکوم ــاد ی ــه ایج ــر ب ــا منج ــی در اروپ ــد همگرای رون
ــه  ــادر ب ــه ق ــا شــده اســت ک ــه اروپ ــام اتحادی ــه ای به ن منطق
ــت.  ــی اس ــی و سیاس ــرای قانون ــای الزم االج تصمیم گیری ه
در شــرق نیــز، انجمــن ملــل آســیای جنــوب شــرقی آســه آن 
تحــت چنــد طــرح قابــل توجــه، مشــارکتی را در شــرق آســیا 

ــد. ــه دادن ارائ
ــا  ــتار تفاوت ه ــن نوش ــا در ای ــت ت ــاش اس ــنده در ت نویس
ــد  ــان کن ــرده و بی ــو ک ــازمان را بازگ ــن دو س ــابهات ای و تش
چرا اروپا و شرق آسیا الگوهاي بسیار متفاوت منطقهگرایي را 
ــگر  ــه کنش ــه مثاب ــا ب ــش دولت ه ــد؟ نق بـه تصویب رسانده ان
ــی در  ــه عوامل ــت؟ چ ــوده اس ــه ب ــد چ ــن فرآین ــی در ای اصل
ــه  ــن دو منطق ــی در ای ــروز همگرای ــبب ب ــدرت س ــع ق توزی
ــه ای از  ــه مرحل ــا در چ ــن نهاده ــک از ای ــت؟ هری ــده اس ش

ــد؟ ــرار دارن ــه ای ق ــی منطق همگرای
درحالــی کــه در نــگاه اول به نظــر می رســد دولت هــا در 
کشــورهای اروپایــی و شــرق آســیا کامــا مشــابه هســتند، امــا 
اکثــر کشــورهای اروپــای غربــی به صــورت اراضــی معمولــی بــا 
دولت هایــی دارای ملــت مســتقل کــه از حکومــت پادشــاهی 
قــرون وســطی تکامــل یافته انــد. در مقابــل، کشــورهای 
ــازه  ــه صــورت دولت هــای چنــد قومیتــی ت جنــوب شــرقی ب
شــکل گرفتــه هســتند کــه در ســرزمین های پسااســتعماری 

ــده اند.  ــاد ش ایج
از جنــگ جهانــي دوم بــه بعــد تعــداد کشــورها در عرصــه ي 
ــج  ــه تدری ــز ب ــا نی ــت و اتحادیه ه ــي رف ــه فزون ــي رو ب جهان
ــه اي  ــي منطق ــب همگرای ــن  ترتی ــه ای ــدند و ب ــزی ش پایه ری
جایــگاه مهمــي را در بررســي هــاي نظــري روابــط بین الملــل 
بــه خــود اختصــاص داد. بــه گونــه ای کــه دولت هــا از طریــق 
بازسازي و احیاء  بــرای  همگرایي درواقــع به دنبــال تاشي 

وجود فضاي دولت در ســطح منطقــه هســتند. ســال های 
پــس از جنــگ جهانــی دوم در اروپــا برهــه ای حســاس 
ــی  محســوب می شــود کــه در آن پیــش بایســته های همگرای
ــد  ــرد و رون ــدا ک ــارن پی ــا تق ــران اروپ ــتوار س ــزم اس ــا ع ب
ــگ  ــد. جن ــذار می کن ــل گ ــه عم ــه ب ــا از اندیش ــدت اروپ وح
ــن از  ــا، ضم ــی اروپ ــای سیاس ــر مرزه ــا تغیی ــی دوم ب جهان
مرکزیــت انداختــن اروپــا در نظــام بین الملــل، رقابــت آن هــا 
ــل  ــام بین المل ــود. نظ ــر نم ــم رنگ ت ــی ک ــه جهان را در عرص
ــی، ضمــن ایجــاد تقســیم  ــا ســاختار دو قطب جنــگ ســرد ب
بنــدی در اروپــا و ایجــاد اروپــای شــرقی و غربــی نوعــی اتحــاد 
در دو منطقــه را در قالــب پیمان هــای سیاســی و نظامــی بــه 
دنبــال داشــت. شــوروی، به عنــوان یــک قــدرت تهدیدکننــده 
کــه تــوازن قــدرت در ســطح بین المللــی و منطقــه ای را 
ــا  ــد ت ــن ش ــبب ای ــم زد مس ــورها بره ــر کش ــرر دیگ ــه ض ب
همکاری هــای منطقــه ای بــرای مقابلــه بــا آن صــورت گیــرد. 
ــدرت  ــه ق ــود ب ــا واکنشــی ب ــی اروپ ــارت دیگــر، همگرای به عب
تهدیدکننــده شــوروی و بــرای موازنه ســازی برون گــرا در 
برابــر آن بــود. نظــام بین الملــل پســاجنگ ســرد نیــز، مبتنــی 
ــر یــک جانبه گرایــی هژمونیــک ایــاالت متحــده آمریــکا در  ب
چهارچــوب روابــط فراآتانتیــک، زمینــه همگرایــی هــر چــه 

ــر نمــود.  ــی را هموارت ــان کشــورهای اروپای بیشــتر می
ــا در  ــز منجــر شــد ت ــکا نی ــی آمری ــات هژمون ــن نقــش ثب ای
آســیای شــرقی اتحادیــه ای شــکل بگیــرد. بــا گســترش 
گرایشــات کمونیســتی از همــان ابتــدای جنــگ ســرد، 
قدرت هــای بــزرگ غربــی در ایــن منطقــه بــه دنبــال 
ــکاری  ــتجوی هم ــه در جس ــم و در ادام ــا کمونیس ــه ب مقابل
منطقــه ای بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود بودنــد. بنابرایــن 
ــه  ــز زمین ــه آن  نی ــکل گیری آس ــده ش ــل عم ــی از دالی یک
تهدیدکننــده جنــگ در ویتنــام بــود. تــاش آمریــکا در 
نظامــی  تاش هــای  راســتای  در  اتحادیــه،   شــکل گیری 
ایــن کشــور بــرای مقابلــه بــا ویتنــام بــود. از ایــن رو حمایــت 
اســتراتژیک و قدرتمنــد و نیــز تشــویق و تحریــک قدرت هــای 
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بــزرگ و نقــش قدرت هــای نظــام ســرمایه داری ازجملــه 
ــه آن را در  ــه آس ــداف اتحادی ــبرد اه ــن درپیش ــکا وژاپ آمری

ــت ــده گرف ــد نادی ــه نبای ــن اتحادی ــس شــکل گیری ای پ
ــت در هرکــدام  ــان کــرد کــه نقــش دول ــد اذع ــن بای همچنی
نگرشــی  در  بــود.  متفــاوت  آن  عملکــرد  و  مناطــق  از 
جمعگرا،  همگن،  صورت  بیشتربه  اروپایي  کشورهاي  کلــی، 
کشورهاي  که  درحالي  هستند،  ثبات   داراي  و  دموکراتیک 
و  ثباتکمتر  داراي  محور،  دولت  قومیتي،  چند  آسیا  شرق 
ــاف  ــه آن برخ ــر، آس ــی دیگ فضایي ناهمخوان هستند. به بیان
ــاد  ــه ای را ایج ــی منطق ــای امنیت ــک فض ــا ی ــه اروپ اتحادی
ــرای  ــل ب ــن متقاب ــک تضمی ــاً ی ــن کار صرف ــرده اســت. ای نک
ــو  ــورهای عض ــود. کش ــو ب ــور عض ــی هرکش ــای امنیت فضاه
ــی اقتصــادی  ــه ســمت همگرای ــد از فروپاشــی شــوروی، ب بع
ســوق پیــدا کردنــد و بــا تصمیم گیــری و مدیریــت مشــترک 
ــی  ــی و پول ــاری، مال ــت های تج ــع، سیاس ــا و مناب دارایی ه
خــود را هماهنــگ کردنــد. ایــن کشــورها، بــا کاهــش و رفــع 
ــی و  ــای گمرک ــذف تعرفه ه ــژه ح ــارت آزاد به وی ــع تج موان
ــش  ــود را افزای ــای خ ــهمیه بندی واردات همکاری ه ــام س نظ
داده انــد. امــا بــا وجــود گذشــت بیــش از ۵۰ ســال از تأســیس 
ــل  ــی کام ــه همگرای ــوز ب ــه ای هن ــاد منطق ــن نه ــه آن، ای آس
ــادی  ــوان اقتص ــت. ت ــه اس ــت نیافت ــی دس ــادی سیاس اقتص
ــی  ــارت خارج ــه تج ــتگی ب ــنده، وابس ــود بس ــدان خ ــه چن ن
ــا  ــای اعض ــمگیر در توانایی ه ــاوت چش ــه ای، تف ــرون منطق ب
و عــدم هماهنگی هــای کامــل و اختافــات سیاســی ازجملــه 
مــوارد مهمــی در راه عــدم دســتیابی آســه آن بــه یکپارچگــی 

ــت. ــتر اس ــادی بیش اقتص
ــگاه  ــر در جای ــا رویکــردی بهتــر و نظام مندت ــا ب ــه اروپ اتحادی
ــل  ــا قاب ــه اص ــرار دارد ک ــه ای ق ــی منطق ــری از همگرای بهت
ــت.  ــف نیس ــق مختل ــای مناط ــر همگرایی ه ــا دیگ ــاس ب قی
ایــن اتحادیــه پــس از یکپارچگــی اقتصــادی و همکاری هــای 
ــای  ــت از ارزش ه ــم و حراس ــت، تحکی ــرای تقوی ــی ب سیاس
ــترک  ــی مش ــری سیاس ــی در تصمیم گی ــترک، هماهنگ مش
ــدم در  ــی ق ــوق مل ــی ف ــه سیاس ــکل گیری جامع ــاد ش و ایج
مرحلــه همگرایــی امنیتــی گذاشــته اســت. مهم ترین شــاخصه 
ــت  ــن نوشــتار، هوی ــده نویســنده ای ــه عقی ــی، ب ــن همگرای ای
اروپایــی و نزدیــک بــودن فرهنــگ جوامــع اروپایــی و تفــاوت 
چمشــگیر در همســان بــودن ارزش هــای مشــترک دولت هــای 
ــیا  ــرقی آس ــوب ش ــل جن ــاط مث ــر نق ــا دیگ ــه ب ــن منطق ای
ــا همسان ســازی تصمیمــات  ــی ب ــن شــکل از همگرای دارد. ای
مشــترک امنیتــی و دفاعــی ســبب تغییــر نظم امنیتــی موجود 
در منطقــه درجهــت شــکل گیری جامعــه امنیتــی تکثرگــرا  و 
ــال،  ــن ح ــا ای ــود. ب ــترک می ش ــی مش ــاع امنیت ــدت دف وح
اتحادیــه اروپــا در آغــاز فراینــد همگرایــی امنیتــی قــرار دارد 
و بــا عارضه هــا و تنگناهایــی روبروســت کــه در صــورت عــدم 
ــی  ــار نوع ــت دچ ــن اس ــی ممک ــت اروپای ــا، هوی ــع آن ه رف
فتــرت و توقــف شــود. عواملــی همچــون: گســترش اتحادیــه 
بــه ســمت شــرق، ورود بی رویــه مهاجریــن و پناهنــدگان بــه 
اتحادیــه، احســاس بی اعتمــادی و عــدم دلبســتگی مــردم بــه 

ــا  ــروج بریتانی ــی، خ ــم مال ــای عظی ــا، بحران ه ــه اروپ اتحادی
ــای  ــا و چالش ه ــروس کرون ــیوع وی ــره ش ــه و باالخ از اتحادی
پــس از آن منجــر شــده تــا مســیر توســعه هویــت مشــترک 

اروپایــی را ســنگاخی و ناهمــوار ســازد.
در آخــر می تــوان بــه عنــوان راهکارهــای پیش برنــده و 
از  از همگرایی هــا و گــذار  بــرای هرکــدام  توســعه دهنده 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــه پیش رو،ب مرحل
 کشــورهای عضــو آســه آن، می تواننــد بــا یکسان ســازی 
واحــد پولــی، جــذب یــک قــدرت هژمــون منطقــه ای، ایجــاد 
ــه  ــه تکی ــه ب ــا توج ــد ب ــی واح ــش نظام ــس و ارت ــک پلی ی
ــه ای  ــای منطق ــاد نهاده ــه، ایج ــی منطق ــدرت جمعیت ــر ق ب
ــرای سیاســت های  ــا و اج ــاذ تصمیم ه ــرای اتخ ــی ب ــوق مل ف
ــی و  ــای دین ــن دادن آزادی ه ــترک  و همچنی ــادی مش اقتص
هویت بخشــی و ارزش گــذاری بــر مبنــای اصــول کلــی حقــوق 
بشــرجهانی در قــدم اول ســبب یکپارچگــی بیشــتر اقتصــادی 
ــرای  ــدی ســبب هویت بخشــی همســان و در ف ــدم بع و در ق
آن افزایــش اعتبــار و وجهــه بین المللــی و ایفــای نقــش 
ــر سیاســی و دیپلماتیــک در عرصــه بین المللــی شــود. مؤثرت

 در بــاب اتحادیــه اروپــای ســخن های زیــادی می تــوان بیــان 
ــودن جهــان  ــوم ب ــه دلیــل پیچیدگی هــا و نامعل ــی ب کــرد ول
پســاکرونایی نمی تــوان اظهارنظــری قطعــی در ایــن مــورد در 
چنیــن زمانــی داشــت. بــا ایــن حــال، نگرشــی خوش بینانه تــر 
ــوان  ــه دیگــر همگرایی هــا در نظــام بین الملــل می ت نســبت ب
ــر  ــه تکیــه ب ــا توجــه ب داشــت و همگرایــی منســجم تری را ب
ــن  ــاالی ای ــی ب ــادی و صنعت ــوان اقتص ــی و ت ــگ غن فرهن

ــرد. ــی ک ــه پیش بین منطق

منابع
ــی در . 	 ــد همگرای ــی رون ــی، )۱۳۹۵(، بررس ــتایی، مجتب روس

ــوا. ــارات گی ــران: انتش ــا، ته ــه اروپ اتحادی

ــران . 2 ــا و بح ــه اروپ ــن، )۱۳۹۴(، اتحادی ــی، سیدحس میرفخرائ
ــت. ــه سیاس ــم انداز، فصلنام ــا و چش مالی:رونده

ــین، )۱۳۹۸(، . 3 ــی، حس ــادی بیدگل ــد، معین آب ــی، احم رمضان
ــه  ــه ای آســه آن، دوفصلنام ــی منطق اقتصــاد سیاســی همگرای

ــی. ــی بین الملل ــاد سیاس ــات اقتص مطالع

ــی . 4 ــادی، ســیدجال، )۱۳۹۶(، اصــول و مبان ــی فیروزآب دهقان
ــمت. ــارات س ــران: انتش ــل۲، ته ــط بین المل رواب

5 . ،)۱۳۹۲( محمدعلــی،  رعیتی نــژاد،  محمدعلــی،  بصیــری، 
ــرق  ــه ش ــه ای: مقایس ــی منطق ــت و همگرای ــت حاکمی دول
آســیا و اروپــا، فصلنامــه تحقیقــات سیاســی بین المللــی.
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از دهــه ۱۹۹۰ میــادی کشــورهای شــرق و جنــوب شــرق آســیا برنامــه 
ــرده  ــش ب ــی  را پی ــای متفاوت ــیر ه ــا مس ــان ب ــعه ای یکس ــای توس ه
ــی  ــد ؛ کشــورهای ایــن منطقــه ســریع تریــن رشــد اقتصــادی جهان ان
ــارت »  ــون عب ــاال تاکن ــد واحتم ــرده ان ــت ک ــود ثب ــه خ ــام منطق را بن
معجــزه جنــوب شــرق آســیا « بارهــا و بارهــا شــنیده ایــد ایــن درحالــی 
اســت کــه در غــرب قــاره آســیا شــاهد کشــورهایی مــی باشــیم کــه بــه 
field state((لحــاظ سیاســی و اقتصــادی دولــت هــای شکســت خــورده

نامیــده می شــوند.

غــرب و شــرق اســیا مشــترک تاریخــی در یــک دوره  دوران اســتعمار را 
تجربــه نمــوده انــد و در واقــع پدیــده اســتعمار در تاریــخ ایــن کشــور ها 
ریشــه داشــته اســت و هــم چنیــن  از آنهــا کشــورهایی جهــان ســومی 
ــای  ــه ه ــه برنام ــا تجرب ــاد میشــود .شــرق اســیا ب و درحــال توســعه ی
توســعه ای مشــترک ومســیرهای توســعه ای متفــاوت توانســت مســیر 
توســعه را طــی کنــد و از رانتیــر شــدن نجــات یابــد در حالــی کــه هنــوز 
ــاد  ــر ی ــعه و رانتی ــال توس ــورهای درح ــیا کش ــرب اس ــورهای غ از کش
میشــود.این در حالــی کــه برخــاف غــرب آســیا دارای ثــروت طبیعــی 

ــر  ــرا دربراب ــعه گ ــای توس ــت ه دول
خــورده شکســت  هــای  دولــت 

 یاسمین خلفی
کارشناس ارشد دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه
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ــل  ــه قاب ــت و گاز و..  ک ــون نف ــری چ ــد ناپذی ــم تجدی ــع عظی و مناب
صــادرات و حتــی مصــرف داخلــی باشــد نمــی باشــند و منابــع نفتــی 
در محــدوده دریــای چیــن جنوبــی تنهــا ۸درصــد از نیازهــای کشــور را 
چیــن را برطــرف میکنــد ؛کشــورهای ایــن منطقــه غالبــا تولیــد کننــده 

و صنعــت گــرا مــی باشــند.

الگــوی توســعه کشــورهای شــرق آســیایی ناسیونالیســم و اقتدارگرایــی 
دولتــی اســت . ایــن بــاور وجــود دار کــه توســعه بایــد در تمامــی ابعــاد 
سیاســی ، اقتصــادی ،فرهنگــی و رفاهــی حاصــل گــردد . هرچنــد کــه 
بعــد اقتصــادی توســعه در ایــن منطقــه پررنــگ تــر اســت و ایــن بــاور 
وجــود دارد کــه دولــت هــا بایــد کمــک هــای فنــی و مالــی بــه صنایــع 

نوپــا نماینــد تــا بتواننــد وارد عرصــه رقابــت هــای جهانــی شــوند.

ــل  ــل و عوام ــد از عل ــیا را بای ــرق آس ــه ش ــادی منطق ــی اقتص همگرای
توســعه ایــن کشــورها دانســت اگــر بخواهیــم علــت توســعه ایــن کشــور 
را برشــمریم مــورد اول ایــن اســت کــه ایــن کشــورها بابرداشــتن موانــع 
گمرکــی در منطقــه و آزادســازی تجــاری و مالــی توانســتند بــه توســعه 
نســبی و برســند ؛در اینجــا کشــورهای شــرقی ثابــت کردنــد کــه بــرای 
دســتیابی بــه توســعه لزومــا نبایــد ابتدابــه خودکفایــی برســیم .مــورد 
ــر  ــوق کارگ ــت )حق ــروی کار ارزان اس ــام و نی ــواد خ ــتن م دوم داش
نســبت بــه کشــورهای توســعه یافتــه غربــی کمتــر میباشــد( . ســومین 
مــورد جــذب ســرمایه گــذارن خارجــی و فعالیــت شــرکت هــای چنــد 
ملیتــی اســت . کشــورهای شــرق آســیا بــا سیاســت افزایــش صــادرات 

و خدمــات بســوی صنعتــی شــدن پیــش رفتنــد. 

امــا در مــورد غــرب آســیا علــی رقــم منابــع عظیــم نفتــی همچنــان در 
ــه  ــی در وضعیــت خاورمیان ــی ثبات ــد. ب ــا میزنن فقــر نســبی دســت و پ
ــت و  ــه اس ــن منطق ــده در ای ــناخته ش ــا ش ــی و کام ــاخصی جهان ش
ــی و  ــات رفاه ــر امکان ــع نابراب ــکاری ، توزی ــت ،بی ــاالی جمعی ــزان ب می
اقتصــادی میــان ایــن جمعیــت عظیــم کیفیــت زندگــی شــهروندان ایــن 
منطقــه را پاییــن آورده اســت. در تعریــف کلــی عــاوه بــر نفــوذ گروهک 
هــای تروریســتی کــه امنیــت مــردم ایــن منطقــه را نشــانه میــرود بایــد 
ایــن نکتــه را نیــز اضافــه نمــود کــه عــدم تحقــق نیازهــای اقتصــادی 
ــهروندی  ــوق ش ــض حق ــی نق ــه نوع ــردم ب ــی م ــی و اجتماع و رفاه
ــت  ــا و امنی ــاز ه ــد نی ــه نتوانن ــی ک ــت های ــود و دول ــوب میش محس
ــت هــای شکســت  ــرآورده ســازند دول جامعــه شــهروندان خویــش را ب

خــورده محســوب میشــوند .

دولــت هــای شــرق اســیا بــا آغــاز الگــوی توســعه ای مشــترک قــدم در 
راه توســعه ی اقتصــادی نهادنــد و در ایــن مســیر اختافــات سیاســی ، 
مــرزی و دریایــی، تفــاوت هــای عمــده مذهبــی و فرهنگــی خــود را در 
مســیر توســعه اقتصــادی کشورهایشــان دخالــت نــداده انــد بدیــن معنــا 
کــه روحیــه همــکاری هــای اقتصــادی و توســعه در ایــن منطقــه ســبب 
گردیــده کــه ســریع تریــن توســعه هــای اقتصــادی را بنــام خــود رقــم 
بزننــد ایــن در حالــی اســت کــه در غــرب آســیا   مشــکات سیاســی ، 
اختافــات ارضــی و مــرزی و ایدئولوژیکــی تبدیــل بــه یــک موضــوع و 

چالشــی پویــا گردیــده اســت.

 منابع 
 Routledge Security in Asia Pacific  Series( Ralf Emmers - Geopolitics(-
)۲( )۲۰۰۹( and Maritime Territorial Disputes in East  Asia-Routledge

 ۲۰۱۹  Economic Outlook for Southeast Asia, China and India-
۲۰۱۹  TOWARDS SMART URBAN TRANSPORTATION

 Southeast Asia and Everyday Political Economy Juanita Elias and-
Lena Rethel Introduction Southeast

ــر محمــود یــزدان  -کتــاب دولــت هــای شــکننده و امنیــت انســانی اث
فــام 

-علــل توســعه اقتصــادی در آســیای جنــوب شــرقی، احمــد نقیــب زاده، 
۱۳۹۰

عوامــل موثــر بــر همگرایــی اقتصــادی کشــورهای شــرق اســیا بــا تاکیــد 
برنقــش ژاپــن فصلنامــه پژوهشــی اقتصــادی ســال پانزدهــم شــماره ۵۷ 

تابســتان ۱۳۹۴ ص ۷۴-۳۹ ناهیــد پوررســتمی
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ترجمه حسین بشیریه
ــه از  ــد ک ــی کن ــی اشــاره م ــه و هیوالی ــم الجث ــول عظی ــک غ ــه ی ــان ب لویات
ــاب  ــاب ۴۱ کت ــان از ب ــام لویات ــدی ندارد.ن ــد و مانن ــی ده ــیک م ــا کش دری
ــه  ــن ب ــش از ای ــا پی ــاید ت ــت.لویاتان ش ــده اس ــه ش ــورات گرفت ــوب،در ت ای
عنــوان یــک غــول شــناخته شــده بــود امــا از ایــن پــس او قــرار اســت نشــانه 
ای از آغازگــری تجــدد درتفکــر سیاســی اروپــا باشــد.به جهــت اینکــه قصــد 
ــه مــردم بفهمانــد کــه ایــن مــردم هســتند کــه سرنوشــت سیاســی و  دارد ب
اجتماعــی خــود را اگــر بــر پایــه رفتــار عقایــی انتخــاب کنند،اعتــا نصیــب 

جامعــه آن هــا مــی شــود.

ــی در  ــان انگلیس ــه زب ــال ۱۶۵۱ ب ــز در س ــاس هاب ــر توم ــان اث ــاب لویات کت
ــت: ــش اس ــاب دارای ۴ بخ ــن کت ــار یافت.ای ــدن انتش لن

ــن و  ــناخت توســط او و دی ــای ش ــه انســان و راه ه ــه ب ــاب انســان ک ۱.در ب
ــردازد. ــی پ ــا م ــرارداد انســان ه ــی و ق ــن طبیع قوانی

۲.در بــاب دولــت کــه در مــورد علــل ایجــاد دولــت و شــیوه حکومــت و آزادی 
اتبــاع و قوانیــن مدنــی و محدودیــت هــای دولــت بــر افــراد و مجــازات هــا و 

در آخــر ســلطنت خداونــد در عرصــه طبیعــت بحــث مــی کنــد.

۳.در بــاب دولــت مســیحی کــه بــه اصــول سیاســت مســیحی و قــدرت کلیســا 
و حقــوق و اختیــارات حکومتــی خداونــد اختصــاص دارد.

ــن و  ــون دی ــی چ ــه های ــز در آن مقول ــه هاب ــات ک ــت ظلم ــا مملک ۴.در باب
ــر مــردم شــده و در جایــی  ــد کــه ب حکومــت دینــی را ظلــم هایــی مــی دان
ــه میــان  ــد صحبــت ب ــرده ان ــه ســود ب دیگــر از کســانی کــه از ایــن دو مقول

ــد. ــی میکن ــی آورد و آن را بررس م

ــم و  ــی سکوالریس ــی از مبان ــوان یک ــی ت ــور را م ــاب مذک ــور کل کت ــه ط ب
ــه ایجــاد  ــر پای ــه اصــل و اســاس آن ب ــرارداد اجتماعــی دانســت ک ــه ق نظری

ــت. ــان اس ــان انس ــره در می دله

ــه حــق طبیعــی  ــه مقول ــار نخســت در کتــاب خــود ب ــرای ب ــز ب تومــاس هاب
ــرار مــی دهــدو راه  ــون طبیعــی ق ــه قان ــردازد و آن را در مقابل انســان مــی پ
احقــاق حــق طبیعــی انســان را فقــط در ایجــاد جامعــه مدنــی و دولــت مــی 
دانــد.او در لویاتــان مقولــه قــرارداد اجتماعــی را نیــز مطــرح میکنــد کــه بــه 
وســیله آن تغییــر بزرگــی در نــوع روابــط اجتماعــی ایجــاد مــی شــود.از دید او 
انســان هــا بــا تکیــه بــر توافــق و قــرارداد مــی تواننــد بــر اصــول مــورد توافــق 
خــود مشــروعیت بخشــند.در شــرح ایــن قــرارداد بایــد اشــاره نمــود کــه ایــن 
قــرارداد بــر اثــر تــرس انســان اســت کــه شــکل میگیرد.زیــرا او بــا اســتنباط 
از وضعیــت طبیعــی انســان کــه زندگــی اش همــراه بــا خشــونت همیشــگی 
ــل  ــه جهــت تمای ــی حــد و مــرز خود،ب ــر خویشــتن خواهــی ب ــا ب ــوده و بن ب
وفــراوان بــه جال،موجــب مــی شــود تــا انســان هــا همــواره در حــال جنــگ 
و ســتیز باشــند.همچنین عنــوان میکنــد از آن جایــی کــه انســانها نســبت بــه 

یکدیگــر بــی اعتمــاد هســتند،بر دامنــه ایــن ســتیزها افــزوده میشــود.

هابــز وضعیتــی را طبیعــی مــی گویــد کــه در آن هیــچ قــدرت و قانونــی حاکم 
نباشــد.بلکه هــر کســی نســبت بــه هــر چیــزی حــق دارد امــا در چنیــن 

وضعیتــی تــرس دائــم کــه ناشــی از نبــودن امنیــت اســت حکــم فرمــا 
مــی شــود و خطــر مــرگ و خشــونت همــه افــراد یــک جامعــه را تهدیــد 

ــر رخــت بربســتن آرامــش از زندگــی اجتماعــی خواهــد  ــی ب ــد و دلیل میکن
ــا  ــد ت ــی میدان شــد.به همیــن دلیــل هابز،وضعیــت طبیعــی را جنــگ همگان
جایــی کــه او بــرای ایــن شــرایط از جملــه »انســان،گرگ انســان اســت«بهره 
ــنانه  ــته پلوتوس،نمایش ــناریا نوش ــنامه ایس ــه از نمایش ــن جمل ــی برد.)ای م

نویــس و نویســنده روم باســتان اســت.(

در جــای دیگــر کتــاب مــی تــوان دریافــت کــه بــاور هابــز بــر ایــن بــود کــه 
قراردادهــای اجتماعــی کــه بســتگی بــه کارایــی حکومــت در حفــظ امنیــت 
دارد،خــود مــردم نــوع حکومــت را انتخــاب میکنند.هابــز بــا نــوع مطلــق بــودن 
ــود  ــل وج ــودن را در اص ــق ب ــت و مطل ــکاری داش ــت آش ــت مخالف حاکمی

حکومــت مــی دانســت.

تومــاس هابــز دولــت را اینگونــه تعریــف میکند:دولت عبارت اســت از شــخصی 
کــه جمــع کثیــری از آدمیــان بــه موجــب عهــد و پیمــان بــا یکدیگر،خودشــان 
ــا اینکــه او  ــد ت ــه یــک مرجــع اعتبــار و جــواز اعمــال او ســاخته ان را یــک ب
ــات همــه آن هــا را چنانکــه خــود مقتضــی مــی  ــوا و امکان ــد تمامــی ق بتوان

بیند،بــرای حفــظ آرامــش و امنیــت و حراســت عمومــی بــه کار ببــرد.

از ایــن رو تشــبیه حکومــت بــه لویاتــان بــه قــدرت اقاهــره آن بــر میگردد.هابــز 
بــر اســاس ایــن تمثیــل میگویــد کــه بلنــد پــروازی بــر خــاف واقــع بینــی 
اســت و مــرد خردمنــد بایــد بــرای حفــظ جــان خــود از حکومتــی بــه هیبــت 

لویاتــان اطاعــت کنــد.

هابــز در لویاتــان بــه بهــره بــرداری از تمثیــل هــای ابــزاروار و انــدام وار دولــت 
را همچــون انســان مصنوعــی قلمــداد میکند،کــه ممکــن اســت دچــار انــواع 
ــز تشــریح کالبــد و بیمــاری  بیمــاری هــا شــود و یکــی از عایــق اصلــی هاب
ــون  ــدرت آن را همچ ــت ق ــل ماهی ــن در تحلی ــت.هابز همچنی ــای آن اس ه
پدیــده ای فراگیــر مــی دانــد کــه اســاس کل زمدگــی اجتماعــی را تشــکیل 
مــی دهــد و حــوزه هــای مختلــف زندگــی ماننــد علــم و دانــش همگــی در 

ــا آن هــم ذات هســتند. پرتــو آن شــکل میگیرنــد و ب

ــر کتــاب لویاتان:تفکــر هــای مطــرح شــده در ایــن  مهــم تریــن نقــد وارده ب
کتــاب مــی توانــد موجــب حکومــت هــای اقتــدار گــرا شــود و بــرای حکومــت 
هــای اقتدارگــرای موجــود و رفتارهــای آنها،توجیهــی محســوب گردد؛مقولــه 

ای کــه نشــان از تفکــر مطلــق گرایــی هابــز دارد.

ــان از  ــاب لویات ــل کت تحلی
ــز ــاس هاب توم
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تحلیــل کتــاب کودتــا خاطــرات 
مــرداد  28 از  روزولــت  کرمیــت 

امیرحسین فدائیان شیرازی 

چکیده کامل
کتــاب کودتــا خاطــرات کرمیــت روزولــت از کودتــای ۲۸ مــرداد چــاپ 

و نشــر ثالــث و ترجمــه محســن عســگری مــی باشــد .
ــه  ــود ک ــی ب ــی آمریکای ــک افســر اطاعات ــور ی ــت جونی ــت روزول کرمی
ــت  ــتراتژیک خدم ــات اس ــر خدم ــی دوم در دفت ــگ جهان ــول جن در ط
میکــرد. روزولــت بــه تشــکیل دوســتان آمریکایــی  خاورمیانــه پرداخــت 
و بعــداً نقــش اصلــی را در تــاش هــای آژانــس اطاعــات مرکــزی بــرای 
برانــدازی محمــد مصــدق رهبــر منتخــب مجلــس ایــران در ســال ۱۹۵۳ 

بــازی کــرد 
ــای  ــم مهمــی از شــکل گیری و رخــداد کودت ــت مفاهی خاطــرات روزول

۲۸ مــرداد در ایــران را بیــان میکنــد.
تعریفــی داســتانی و هویتــی دغلــکار از ســوی نویســنده مشــهود اســت 
دیــدگاه و تفکــرات جریــان هــای سیاســی در مقابلــه بــا ایــران روایتــی 

سیاســی و تاریخــی را پدیــد آورده اســت.
ــه معنــی ســاقط کــردن حکومــت ای  ــا در فرهنــگ معیــن ب واژه کودت
بــه طــور ناگهانــی از طریــق نیروهــای نظامــی مــی باشــد . عکــس روی 
جلــد کتــاب کودتــا مصــدق را پیرمــردی بــا نگاهــی گیــرا و متاثــر نشــان 
ــورده و  ــره خ ــای گ ــانی، ابروه ــای پیش ــی ه ــن خوردگ ــد. چی می ده

دســتای زیــر چانــه او نشــانی از ناکامــی اش را بیــان مــی کنــد. 
ماجــرا از چهــارم تیــر ۱۳۳۲ و بــا اظهــار نگرانــی روز و دربــاره ســرانجام 
تصمیماتــی کــه قــرار اســت بــرای ایــران اتخــاذ کننــد آغــاز مــی شــود 
.در ادامــه طــی ۱۳ فصــل خواننــده بــا روایــت داســتانی خاطــرات ایــن 
روز از روزهــای پــر التهــاب مــرداد ۳۲ تــا تبعیــد مصــدق بــه احمدآبــاد 
ــر  ــردن ه ــراه ک ــاب هم ــن کت ــب ای ــکات جال ــی از ن ــد . یک را می خوان
فصــل بــا شــعر و جملــه ای از بــزرگان ادب ایرانــی و خارجــی همچــون 
خیــام ســعدی و ویلیــام شکســپیر و غیــره اســت ایــن جمــات و تذکــره 
ــل  ــت آن فص ــوای روای ــال و ه ــده ح ــل کنن ــی تکمی ــه نوع ــه ب ــا ک ه
ــگاه  ــه روزهــای داغ مــرداد ۳۲ از ن اســت . خواننــده را پیــش از ورود ب
ــد. در  ــاده می کن ــد آم ــت بخوان ــرار اس ــه ق ــه آنچ ــبت ب ــت نس روز ول
بخشــی از ایــن کتــاب از زبــان روزولــت مــی خوانیــم : مــصدق ســخنور 
ــود و قــدرت عجیبــی در ســخنوری داشــت نقطــه  جیــره و مقتــدری ب
قــوت وی تهییــج افــکار عمومــی بــا ارائــه ســخنرانی هــای آتشــین بــود. 
او قــادر بــود آنچنــان جمعیــت را بــه هیجــان در آورد یــا بــه جمعیتــی 
دعاگوتــون شــوند یــا چــون هیوالیــی خشــمگین و خروشــند. صحبــت 
ــت و  ــت می یاف ــرعت مقبولی ــه س ــزش ب ــرار آمی ــعارهای اق ــا و ش ه

ســخنان آتشــین جمعیــت را بــه مــرز جنــون مــی کشــاند.
بــا وجــود اینکــه روز ولــت خــود عضــو اصلــی در کودتــا بــوده اســت 
دیدگاهــی آمیختــه بــا نفــوذ و دخالــت را بــه طــور غیــر مســتقیم  

ــه و  ــا مطالع ــران مدت ه ــناخت ای ــرای ش ــد . ب ــی کن ــان  م بی
تحقیــق در خصــوص ایــران انجــام مــی دهــد  . در ابتــدا  شــگفت 

زده و عاقمنــد بــه ایــران می شــود و ایــن عاقــه انگیــزه ای بــرای تیــز 
کــردن دنــدان طمــع و حــرص نســبت بــه ایــران مــی شــود.

وقایــع  مهمــی روایــت می شــود و از کنــاره گیــری رضــا شــاه از قــدرت 
تــا روزهــا و ســال هــای آغازیــن بــه قــدرت رســیدن محمدرضــا شــاه 
پهلــوی یکــی از مهمتریــن نقــاط اوج ایــن ماجــرا ماقــات محمدرضــا 
ــان  ــی جه ــردان سیاس ــن م ــن از قدرتمندتری ــه ت ــا س ــوی ب ــاه پهل ش
اســت . از آغــاز ورود آنهــا بــه ایــران و اهــداف دیــدار را روایــت می کنــد 
ــه دســت  ــود کمــی بعــد از ب ــرار ب ــم : ق ــاب می خوانی در بخشــی از کت
ــان  ــی جه ــردان سیاس ــن م ــن از قدرتمندتری ــه ت ــدرت س ــن ق گرفت
ــا  ــی ب ــد و مســائل مهم ــات کن ــت را ماق ــتالین و روزول ــل، اس ،چرچی
ــع اشــغال کشــور گشــایی حاصــل  ــرای رف ــد و ب ــان بگذارن آنهــا در می

نمایــد.

عاقمندانــی کــه بــه فهــم دقیــق واقعــه ی سیاســی کودتــای ۲۸ مــرداد 
ــل  ــن المل ــت بی ــم و سیاس ــی از عل ــد ترکیب ــی توانن ــد م ــل دارن تمای
ــد  ــه فرماین ــاب مطالع ــن کت ــران را در ای ــان ای ــی جه ــخ سیاس و تاری
. روایت هــای منشــعب، ایجــاد مســیرهای فکــری و اشــاراتی کــه 
نویســنده بــه خــرد تریــن و کان تریــن تصمیمــات و حــرکات سیاســی 
و اشــخاص و دولت هــا در شــکل گیــری تــا پایــان کودتــا داشــته اســت، 
ــه  ــرای محققیــن و عاقمنــدان ب ــد مرجــع بســیار مناســبی ب مــی توان

ایــن موضــوع باشــد .

جامعـه شناسی نخبه کشی

الهه اسدپور
 کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز 

یکی از بارزترین ویژگی ها در تشخیص آثار معیار از منابع و آثار غیر 
معیار، دور بودن تحقیق از قصد و غرض ها، عایق و نظرات شخصی 

نویسنده است. در روند تحقیق در مسائل مهم و چالش برانگیز تاریخ و زندگی 
سیاستمداران ایران، تا جایی که می توانیم باید بی طرفانه و غیر جانبدارانه 
اثرمان را به مرحله آخر خود برسانیم؛ تا بتواند ارزش قرار گرفتن در دسته 

منابع معیار دانشگاهی را داشته باشد.

 در جریان مطالعه کتاب جامعه شناسی نخبه کشی، اثر علی رضاقلی، اولین 
مسئله ای که در ذهن شکل می گیرد، این است که این کتاب نمی تواند 

یک تحقیق معیار دانشگاهی باشد؛ چرا که در تمام مباحث تحقیق با نظرات 
شخصی نویسنده روبرو هستیم. نظری که می توان گفت با عینک احساس 

چشم را بر منطق بسته است.

 از جمله مطالبی که ذهنم را به خود مشغول کرد این عقیده نویسنده بود 
که از میان تمامی نخست وزیرانی که ایران قبل و بعد از انقاب مشروطه 

به خود دیده است، تنها سه نفر از آنان )دکتر مصدق، امیرکبیر وقائم مقام( 
سیاستمدارانی شریف، دانا، آگاه و برای جامعه مفید بودند و باید خط قرمزی 
بر اسامی و خدمات سایر نخست وزیران بکشیم. نکته ای که وجود دارد این 
است که محقق تنها نقاط قوت و خدمات این نخست وزیران را دیده و هیچ 

اشاره ای به اقدامات و تصمیمات اشتباه آنها نمیکند.

قطعا شخصیت های بزرگی چون دکتر مصدق و امیر کبیر اشتباهات 
بزرگی نیز داشته اند، همانطور که میگویند: اشخاص هرچه بزرگتر باشند 

اشتباهاتشان نیز بزرگ و ویرانگر است. اما علی رضاقلی هیچ اشاره ای به آنها 
نکرده و تاثیرات سو این اقدامات را در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران نادیده 

گرفته است.

در اینجا به طور مختصر اشاره ای میکنیم به این تصمیمات و اقدامات دکتر 
مصدق و امیرکبیر:

اولین و بزرگترین اشتباه امیر این بود، که برای اینکه ناصرالدین میرزای 
۱۸ساله را به سلطنت برساند، در پی تبانی با نیروهای مذهبی عرصه را برای 

کشتار و سرکرب بابیان مهیا نمود، آنها نیز زمینه مهیا شده برای نابودی 
بدعت بابیت را مغتنم شمرده و ناصرالدین شاه هم مورد قبول و وثوق آنها 

قرار گرفت.

یکی دیگر از قبایح و زشتی هایی که در دوران صدارت امیرکبیر اتفاق 
افتاد؛چگونگی کشتار بابی و بهائیان بود. از جمله ۷تن از سران بابی که به 
قرمان امیر دستگیر و اعدام شدند و جنازه های آنها سه شبانه روزدر سبزه 

میدان مجاور قصر شاه در معرض تماشا و هرگونه اهانت قرار گرفتند.

قطعا این اقدامات توسط تاریخ قضاوت شده و به عنوان نقطه تاریکی در طول 
سه سال صدراعظمی او باقی میماند.

دکتر مصدق نیز کارنامه سیاسی اش از این اقدامات شتابزده و اشتباهاتی از 
این دست مبرا نیست.اقداماتی نظیر:

آزاد کردن ۲۸ نفر از قاتان و محکومان گروه فدائیان اسام از جمله قاتل 
رزم آرا.

ایجاد محدودیت برای پیروان کسروی.

و تصویب قانون انتخاباتی جدید که در آن زنان همچنان از حق رای 
محروم بودند.

علی رضا قلی در جامعه شناسی نخبه کشی اشاره ای هرچند کوچک به این 
اقدامات اشتباهی که این سیاستمداران نامی ایران مرتکب شده اند و تاثیر 

آنها در شکل گیری روند تاریخ ایران بیان نمیکند. اما تاریخ کوچکترین 
تصمیم این نخست وزیران را ثبت کرده و مورد قضاوت خود قرار میدهد.

قطعا در میان نخست وزیران ایران هستند کسانی که تاریخ صدرارتشان پر از 
نقاط روشن و خدماتی بزرگ است، مردانی چون امیرعباس هویدا.

اما این اثر قطعاً ویژگی های مهمی نیز داشته است که تاکنون، چندین سال 
تجدید چاپ شده و برای اهل مطالعه قابل احترام است. بارزترین ویژگی 
مثبت این اثر این است که ما را با بخشی از حقیقت جامعه ای که در آن 

زندگی می کنیم بی پرده روبه رو می کند. جامعه ای که قدر و ارزش وجود 
نوابغ خود را نمی داند و آنها را مورد بی مهری قرار داده و طرد می کند. نخبه 
کشی در تمام سطوح جامعه سال های سال است که رواج دارد و کسی برای  

ریشه کن شدنش تاشی نمی کند. مشکلی که عاوه بر قدرت حاکمه توده 
مردم هم برای از بین بردن آن تاش نمی کنند و اهمیتی برای گوهر وجودی 

نوابغ و نخبگان خود قائل نیستند. مردم این سرزمین از گذشته تا کنون به 
اشکال مختلف از این مهمان ناخوانده )نخبه کشی(  ضربه خورده و میخورند.

 نخبگانی همچون دکتر مصدق که مانند پلی به سوی آزادی و دموکراسی 
عمل کرد و درک و مفهوم دموکراسی را که در انقاب مشروطه وارد کشور 

شده بود احیا کرد؛ که تا همین امروز نیز با وجود گذشت سالهای سال مردم 
زندگی و فعالیت های سیاسی اورا به خوبی نمیشناسند، و با سیاست هایش 

آشنایی ندارند. 

چنین جامعه ای که نخبگان خود را طرد میکند محکوم به عقب ماندگی و 
پسرفت است و علی رضا قلی این پدیده شوم را به خوبی بیان میکند.

در این اثر از این منابع استفاده شده است:

۱_ جامعه شناسی نخبه کشی، علی رضاقلی

۲_ تاریخ مشروطه، احمد کسروی

۳_ سرکوب و کشتاردگر اندیشان مذهبی در ایران، جلد جلد اول، سهراب 
نیکوصفت

۴_ مصدقو مبارزه برای قدرت در ایران، محمدعلی همایون کاتوزیان

۵_ ایران بین دو انقاب، یرواند آبراهامیان
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ــی ــه اروپای ــاب اتحادی ــل کت  تحلی

فرهاد نبگانی
دانشجوی مطالعات اروپاـ دانشگاه خوارزمی تهران

مقدمه
ــا  ــش ب ــرن پی ــم ق ــش از نی ــی بی ــی کنون ــادیة اروپای ــای اتح ــنگ بن   س
ــه وســیله شــش  ــا« در ســال ۱۹۵۱ ب ــوالد اروپ ــال و ف تأســیس»جامعة زغ
کشــور بنیــان گــذار آلمــان، فرانســه، ایتالیــا، بلژیــک، هلنــد و لوکزامبــورگ 
در پاریــس بنــا نهــاده شــد. هــدف از آن هماهنــگ کــردن سیاســتهای تولیــد 
زغــال و فــوالد کشــورهای عضــو بــود. رونــد وحــدت اروپــا بــا امضــای معاهــدة 
رم و ایجــاد »جامــعة اقتصــادی اروپــا« و »جامــعة انــرژی اتمــی اروپــا« در ۲۵ 
ــا امضــای پیمــان ماســتریخت در  ــت. ب ــارس ۱۹۵۷ شــتاب بیشــتری گرف م
دســامبر ۱۹۹۱، اتحادیــه اروپــا شــکل گرفــت و جانشــین جامعــه اروپــا شــد. 
اتحادیــه اروپــا بــا تأســیس خــود بــرای اولیــن بــار مفهــوم شــهروند اروپایــی 
را بــه وجــود آورد و هــدف از آن، افزایــش همکاریهــای بیــن دولتــی در امــور 
مالــی و اقتصــادی، همچنیــن ایجــاد سیاســت خارجــی و امنیتــی مشــترک و 
همــکاری در امــور قضایــی و داخلــی کشــورهای عضــو بــود. پیمــان آمســتردام 
ــی  ــن ســران اروپای ــه بی ــرات صــورت گرفت ــر مذاک ــاوه ب در ســال ۱۹۹۷، ع
ــه منظــور همگرایــی بیشــتر در بیــن ۱۵ عضــو اتحادیــه، برنامــه گســترش  ب
اتحادیــه بــه ســوی شــرق و جنــوب اروپــا و زمینــه ســازی بــرای الحــاق ۱۰ 
عضــو جدیــد در مــاه مــه ۲۰۰۴ در ایــن نشســت مــورد بررســی و تبــادل نظــر 

قــرار گرفــت. 

ــده  ــوان معاه ــه تحــت عن ــان لیســبون ۲۰۰۹ ک ــاد پیم ــن حــال، مف  در عی
ــام بــرده مــی شــود، از اول دســامبر ۲۰۰۹  اصاحــات اتحادیــه اروپــا از آن ن
در ۲۷ کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا رســماً بــه اجــرا درآمــد. براســاس معاهــده 
ــن نظــام فعلــی خواهــد شــد. توضحیــات  لیســبون ریاســت گروهــی جایگزی
فــوق بــر ضــرورت انتشــار کتــاب اتحادیــه اروپایــی را آشــکار مــی کنــد. ایــن 
ــادی و  ــوع ســاختار نه ــا و ن ــه اروپ ــگاه اتحادی ــاب ضمــن شناســاندن جای کت
عملکــرد اتحادیــه در درون خــود و در ســطح بیــن المللــی بــه صــورت روان و 
ســاده، مــی توانــد بــه گنجیــنة علمــي دانشــجویان و عاقمنــدان بــه مســائل 

اروپایــی کمــک کنــد.  

 درباره اثر
ــوم انســانی  ــب عل ــن کت ــه و تدوی ــه توســط ســازمان مطالع ــاب ک ــن کت   ای
ــه ترتیــب چــاپ چهــارم تابســتان  دانشگاهی)ســمت( در زمســتان ۱۳۸۳ و ب
ــه  ۱۳۹۰ )ویراســت دوم( و چــاپ ششــم بهــار ۱۳۹۴ منشــر کــرده اســت، ب
تحــوالت اروپــا در ســالهای بعــد از جنــگ دوم جهانــی کــه منجــر بــه تشــکیل 
ــه اســت. از نظــر  ــی شــد پرداخت ــن الدول ــاد بی ــوان نه ــی بعن ــه اروپای اتحادی
ــر  ــدت، بیانگ ــه وح ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــه گام اروپ ــت گام ب ــنده، حرک نویس
ــدت  ــه وح ــتیابی ب ــا در دس ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض ــی کش ــل دائم تمای
سیاســی، اقتصــادی و پولــی واقعــی، پایــدار و مســتحکم اســت. در ایــن راســتا، 
سیاســتهای اتخــاذ شــده طــی دوره هــای متعــدد، از ســوی کشــورهای عضــو 
ــه بازســازی و تصحیــح سیاســتهای اتحادیــه  نقــد و ارزیابــی شــده و اعضــا ب
پرداختــه انــد تــا بــه ایــن طریــق فرآینــد وحــدت اروپــا عملی شــود. نویســنده 
در قســمت مقدمــه کتــاب، محــدود زمانــی نوشــتار خــود را بــه تحــوالت اروپــا 
ــه ای را در  ــه ســاختارهای اتحادی ــی دوم ک ــگ جهان ــد از جن ــالهای بع در س
دهــه هــای ۵۰ تــا ۸۰ میــادی بــه تدریــج شــکل داده اســت اختصــاص مــی 
دهــد و در ادامــه بــه تحــوالت و رویدادهــای دهــه ۹۰ و ســالهای آغازیــن قــرن 
ــد.  ــی ده ــرار م ــورد بررســی ق ــدای ســال ۲۰۱۰ را م ــا ابت ــم ت بیســت و یک

ــد تاریخــی  کتــاب حاضــر در ۶ بخــش تنظیــم شــده اســت. بخــش اول )رون
ــامل دو  ــاختاری در آن( ش ــات س ــی و اصاح ــه اروپای ــری اتحادی ــکل گی ش
ــه  ــری اتحادی ــکل گی ــی ش ــد تاریخ ــه »رون ــل اول ب ــت؛ در فص ــل اس فص
ــا: اصاحــات ســاختاری  ــون اساســی اروپ ــه »قان ــی« و در فصــل دوم ب اروپای
ــوان  ــه شــده اســت. بخــش دوم آن تحــت عن ــی« پرداخت ــه اروپای در اتحادی
ــر ۴  ــتمل ب ــی( مش ــه اروپای ــی اتحادی ــای اصل ــکیاتی و نهاده ــاختار تش )س
ــی از  ــه ترتیــب مباحث ــارم ب فصــل اســت؛ در فصهــای اول، دوم، ســوم و چه
جملــه؛ »ســاختار شــورای اتحادیــه اروپایــی« ، »ســاختار کمیســیون اروپایی« 
ــی«  ــه اروپای ــم اتحادی ــای مه ــایر نهاده ــی« و »س ــان اروپای ــگاه پارلم ، »جای
مــورد بررســی و معرفــی قــرار گرفتــه انــد. بخــش ســوم بــا موضــوع )سیاســت 
خارجــی مشــترک اتحادیــه اروپایــی و روابــط خارجــی اتحادیــه بــا شــرق اروپا 
و آمریــکا( اســت و ســه فصــل را بــه ترتیــب بــا عناویــن »سیاســت خارجــی 
ــا:  ــرق اروپ ــا ش ــی ب ــه اروپای ــط اتحادی ــی«، »رواب ــه اروپای ــترک اتحادی مش
رونــد گســترش اتحادیــه« و »روابــط اتحادیــه اروپایــی بــا آمریــکا: مناســبات 
ــرای  ــه خــود اختصــاص داده اســت. نویســنده در ادامــه و ب فراآتانتیکــی« ب
ــا و بیــن الملــل،  شــرح مناســبات تجــاری و اقتصــاد اتحادیــه در ســطح اروپ
ــا موضــوع )جایــگاه و قــدرت اقتصــادی و پولــی اتحادیــه  بخــش چهــارم را ب
اروپایــی( مــورد مطالعــه قــرار داده کــه شــامل دو فصــل اســت. در فصــل اول 
»قــدرت اقتصــادی و تجــاری  اتحادیــه اروپایــی« و در فصــل دوم بــه »وحــدت 
اقتصــادی پولــی اروپــا« مــی پــردازد. پخــش پنجــم )سیاســت هــا و ســاختار 
ــا( مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد کــه فصــل اول  دفاعــی و امنیتــی در اروپ
آن بــه »سیاســتهای دفاعــی و امنیتــی در اروپــا« و فصــل دوم »سیاســتهای 
ــوند.  ــی ش ــدی م ــوب بن ــی« چهارچ ــه اروپای ــی در اتحادی ــی و امنیت دفاع
همچنیــن در آخــر، بــه لحــاظ اهمیــت جایــگاه ج.ا.ایــران و کشــورهای عضــو 
اتحادیــه اروپــا از نــگاه اقتصــادی، نویســنده بخــش ششــم را بــا عنــوان )روابط 
جمهــوری اســامی ایــران بــا اتحادیــه اروپــا( و در قالــب ۲ فصــل بــه ترتیــب 
ــط  ــا« و »رواب ــه اروپ ــا اتحادی ــران ب ــوری اســامی ای ــط سیاســی جمه  »رواب
اقتصــادی ـ تجــاری جمهــوری اســامی ایــران بــا اتحادیــه اروپایــی« را مــورد 

شــرح قــرار مــی دهــد. 

معرفی اثر
بخش اول

ــه  ــرای ورود ب ــاز ب ــنده در آغ ــی: نویس ــه اروپای ــری اتحادی ــکل گی ــد ش  رون
مبحــث نگاهــی اجمالــی بــه تاریــخ همگرایــی اروپــا دارد و اشــتراک نســبی در 
فرهنــگ، دیــن، زبــان، نــژاد، هنــر، ادبیــات و نــوع نگــرش نســبت بــه مســائل 
ــاری،  ــادی و تج ــام اقتص ــتراک در نظ ــر، اش ــوق بش ــه حق ــانی از جمل انس
ــی و  ــلطنتی، پارلمان ــوری، س ــم از امپرات ــی اع ــای سیاس ــتراک در نظامه اش
لیبــرال دموکراســی جملگــی مســائلی هســتند کــه آنهــا را برمــی شــمارد. در 
ادامــه بــه عناصــری کــه موجــب پیشــرفت همگرایــی مــی شــود، و همــکاری 
را از یــک بخــش بــه بخشــهای دیگــر را ســرایت مــی دهــد اشــاره مــی کنــد؛ 
ــی،  ــرایط حقوق ــترک، ش ــادی مش ــاری و اقتص ــکاری تج ــال، هم ــرای مث ب
قانونــی و اجتماعــی خاصــی را مــی طلبــد. بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت 
دهــه ۹۰، نقطــه عطفــی در تاریــخ همگرایــی اروپــا بــود. گســترش همگرایــی 
بــه حــوزه هــای سیاســی، امنیتــی ـ دفاعــی و مســائل داخلــی ـ اجتماعــی، 
تعمیــق و تثبیــت همــکاری در حــوزه هــای یــاد شــده و ســرانجام گســترش 
هدفمنــد اتحادیــه بــه شــرق، از جملــه مهــم تریــن مشــخصه هــای ایــن هــم 

گرایــی در ایــن مقطــع زمانــی اســت.

ــن  ــی: مت ــه اروپای ــاختاری در اتحادی ــات س ــی اروپا:اصاح ــون اساس  قان
ــد  ــای چن ــک اروپ ــده ی ــس کنن ــا منعک ــی اروپ ــون اساس ــس قان ــش نوی پی
ســرعتی بــود کــه در واقــع منازعــه اصلــی بیــن کشــورهای بــزرگ و کوچــک 
در درون اتحادیــه اروپــا بــه شــمار مــی رفــت. اروپــا در رویدادهــای چندســال 
اخیــر نشــان داده اســت کــه در موضوعاتــی همچــون ریاســت شــورای اروپــا، 
کمیســیون اروپــا، اتخــاذ تصمیــم براســاس اکثریــت خــاص، سیاســت 
ــام اتحادیــه و مذهــب اختافــات اساســی دارد. براســاس مطالــب  خارجــی، ن
ایــن فصــل، قانــون اساســی اروپــا تعییــن مــی کــرد کــه چــه کشــورهایی حــق 

ــد. ــا را معرفــی کنن ــد اعضــای کمیســیون اروپ دارن

ــه  ــده اصاحــات اتحادی ــه آن معاه ــه ب ــان لیســبون ک ــاد پیم ــن، مف همچنی
ــه  ــد از اول دســامبر ۲۰۰۹ در ۲۷ کشــور عضــو اتحادی ــا هــم مــی گوین اروپ
اروپــا رســماً بــه اجــرا درآمــد. تقریبــاً تمامــی تصمیمــات اتحادیــه اروپــا کــه 
بــه صــورت قوانیــن در کشــورهای عضــو جــاری خواهــد شــد، از ایــن پــس بــا 

رای اکثریــت در پارلمــان اروپــا بــه تصویــب مــی رســد.)ص ۶۷(

بخش دوم

ــا یــک نهــاد بیــن  ســاختار شــورای اتحادیــه اروپایــی: شــورای اتحادیــه اروپ
الدولــی و مرجــع اصلــی و نهایــی تصمیــم گیریهــای سیاســی و قانــون گــذاری 
در اتحادیــه اروپاســت. در زیــر مجموعــه آن دو شــورا وجــود دارد؛الف(شــورای 
ســران اروپــا، ب( شــورای وزیــران؛ تعییــن خــط مشــی هــای کان اروپایــی 
ــه مســیر مطلــوب و حــل و فصــل موضوعــات  ــه ب و هدایــت سیاســی اتحادی

مــورد اختافــات نهادهــای اروپایــی از اهــم وظایــف شــورا اســت. 

ــه  ــه مثاب ــا ب ــه اروپ ــی اتحادی ــی: درواقــع، کمیســیون اجرای کمیســیون اروپای
ــه ایــن اتحادیــه محســوب مــی شــود کــه درعیــن حــال بودجــه  قــوه مجری
ســالیانه اتحادیــه را تنظیــم و در نشســت هــای کمیســیرهای کشــورهای عضو 
تصویــب مــی کنــد. عــاوه بــر ایــن، کمیســیون بعنــوان هماهنــگ کننــده و 
حافــظ معاهــدات و نظــارت بــر اجــرای مســئولیت هــای دیگــر نهادهــا را جــزء 

وظایــف خــود مــی دانــد)ص ۹۲(. 

پارلمــان اروپــا: بــه عنــوان یــک نهــاد فراملیتــی دموکراتیــک کــه حاصــل رأي 
ــود.  ــی ش ــناخته م ــان ش ــدگان پارلم ــاب نماین ــی در انتخ ــهروندان اروپای ش
ــه  ــوب اتحادی ــذاری در چهارچ ــد از: قانونگ ــان عبارتن ــی پارلم ــف اصل وظای
اروپایــی، دارای اختیــار در ایجــاد تغییــرات و اصطاحــات در بودجــه اتحادیــه 
و در کنــار کمیســیون اروپــا بــه عنــوان یــک نهــاد نظارتــی در نظــر گرفتــه 

ــی شــود)ص ۹۹ـ ۹۸(.  م

ــی از مراجــع  ــی: ازنظــر نویســنده، یک ــه اروپای ــم اتحادی ــای مه ــایر نهاده س
ــکیل  ــدای تش ــده و از ابت ــا ش ــه اروپ ــوام و دوام اتحادی ــب ق ــه موج ــم ک مه
ــود  ــه ای وج ــازمانهای منطق ــابه آن در س ــرده و مش ــی ک ــی م آن را همراه
نــدارد دیــوان دادگســتری اروپایــی اســت. دیــوان اروپــا از ســوی کشــورهای 
ــی  ــرکتها م ــی و ش ــخاص حقیق ــن اش ــی و همچنی ــای اروپای ــو، نهاده عض
ــه  ــا ک ــه اروپ ــبات اتحادی ــوان محاس ــن، دی ــود. همچنی ــتفاده ش ــد اس توان
ــتریخت در  ــده ماس ــا معاه ــت ب ــه اس ــن اتحادی ــی ای ــام حقوق ــی از نظ جزئ
ســال ۱۹۹۲رســماً کار خــود را آغــاز کــرد. ایــن دیــوان مســئولیت حسابرســی 
و بازرســی در کل اتحادیــه اروپــا را بــه عهــده دارد. نویســنده در بخشــی دیگــر 
از فصــل حاضــر عنــوان مــی کنــد، یکــی دیگــر از نهادهــای کــه زمینــه ســاز 
اجمــاع در موضوعــات پولــی و مالــی اتحادیــه اســت بانــک مرکــزی اروپایــی 
مــی باشــد. هــدف از تشــکیل ایــن ســازمان هماهنــگ ســاختن سیاســتهای 
ارزی بانکهــای مرکــزی کشــورهای اروپــای غربــی، برقــراری مناســبات 
نزدیــک تــر در زمینــه مبــادالت ارزی میــان ایــن کشــورها، همــوار ســاختن 
راهــی بــرای اســتقرار ارز و واحــد و تعییــن سیاســت مشــترک پولــی در پهنــه 

ــود.  ــا ب ــازار مشــترک اروپ ب

بخش سوم:

سیاســت خارجــی مشــترک اتحادیــه اروپایــی: دســتیابی بــه سیاســت خارجی 
و امنیتــی مشــترک یکــی از اهدافــی اســت کــه اتحادیــه اروپــا در نشســتهای 

اخیــر، در صــدر برنامــه هــای کاری خــود قــرار داده اســت.

ــل  ــر دو عام ــی ب ــا، مبتن ــه اروپ ــاد سیاســت خارجــی اتحادی ــته بنی در گذش
ــه بیشــترین تحــرک در  ــود و اتحادی ــا دیگــر کشــورها ب اقتصــاد و تجــارت ب
ــع،  ــم مــی کــرد. در واق ــر محــور اقتصــادی تنظی ــط خارجــی خــود را ب رواب
ــوع  ــی موض ــبون)۲۰۰۷( بررس ــان لیس ــات پیم ــن موضوع ــی از مهمتری یک
ــه اروپاســت،  ــی مشــترک توســط اعضــای اتحادی سیاســت خارجــی و امنیت
امــا تاکنــون ســازوکارهای آن مــورد پذیــرش اعضــا قــرار نگرفتــه اســت. 

ــر ایــن عقیــده اســت کــه ضعــف نتایــج سیاســت خارجــی  نویســنده ب
مشــترک مربــوط بــه ناکافــی بــودن آمادگــی سیاســی کشــورهای عضــو 

مــی شــود. 

روابــط اتحادیــه اروپایــی بــا شــرق اروپا:رونــد گســترش اتحادیــه: در ارتبــاط 
بــا الحــاق اعضــای جدیــد، آلمــان تحــت تأثیــر منافــع ژئوپولیتیــک خویــش 
و سیاســت ســنتی نــگاه بــه شــرق بــه دنبــال وارد ســاختن کشــورهای اروپــای 
مرکــزی و شــرقی، یعنــی مجارســتان، لهســتان، چــک و اســلواکی بــه درون 
ــه(  ــرس و مالت)درحــوزه مدیتران ــود و فرانســه از الحــاق قب ــا ب ــه اروپ اتحادی
ــود.  ــک ب ــورهای بالتی ــاق کش ــان الح ــتان خواه ــرد و انگلس ــتیبانی ک پش
روابــط اتحادیــه اروپایــی بــا آمریــکا: مناســبات فراآتانتیکــی: انجــام اقدامــات 
ــه  ــد ب ــل تهدی ــان از قبی ــده در جه ــای فزاین ــوص بحرانه ــترک در خص مش
اشــاعه ســاحهای کشــتار جمعــی، وضعیــت کشــورهای ســابق بلــوک شــرق، 
ــز  ــا و نی ــب اروپ ــوزوو در قل ــال آن جنــگ در ک ــه دنب ــگ در بوســنی و ب جن
وضعیــت بحــران خاورمیانــه و فراینــد صلــح شــکننده آن نیــاز بــه همــکاری 
ــی داد.  ــکا را بیــش از گذشــته نشــان م ــا آمری ــا ب ــه اروپ ــر اتحادی ــک ت نزدی
ــه اروپــا و امریــکا«، »مشــارکت  ــی بیــن اتحادی ــرا آتانتیک »همــکاری ف
ــاری  ــادی ـ تج ــط اقتص ــی« و »رواب ــت خارج ــه سیاس ــکاری در زمین و هم

ــن فصــل هســتند. ــی ای ــکا« مباحــث اصل ــی و امری اروپای

بخش چهارم

ــوان اقتصــادی  ــه اروپایــی: »موقعیــت و ت قــدرت اقتصــادی و تجــاری اتحادی
ــی  ــای خارج ــرمایه گذاریه ــم س ــان و حج ــطح جه ــی در س ــه اروپای اتحادی
ــای  ــرکت ه ــن ش ــزرگ تری ــردش ب ــرمایه در گ ــای س ــه« و »آماره اتحادی
ــی  ــان همگرای ــنده )از زم ــر نویس ــورد نظ ــی م ــدود زمان ــی« در مح اروپای
ــن  ــال ۲۰۱۰( در ای ــا س ــی ت ــن الدول ــای بی ــوب نهاده ــی در چهارچ اروپای
ــرکای  ــان ش ــت از می ــوان گف ــی ت ــع، م ــوند. در واق ــی ش ــی م ــل بررس فص
تجــاری مهــم اتحادیــه اروپــا، ایــاالت متحــده امریــکا بــه طــور ســنتی مهــم 

ــت)ص ۲۰۵(. ــه اس ــن منطق ــاری ای ــریک تج ــن ش تری

 وحــدت اقتصــادی پولــی اروپــا: جریــان یافتــن یــورو و نیــل بــه پــول واحــد 
نمــاد هویــت مشــترک اروپــا و ســمبل وحــدت اروپاســت. مــروری بــر مراحــل 
ــی در بخــش  ــای همگرای ــا و معیاره ــی اروپ ــی وحــدت پول ــی و پایان مقدمات
ــا، رقابــت یــورو و دالر  اقتصــادی، مزایــای نتیجــه بخــش وحــدت پولــی اروپ
در معامــات پولــی و همچنیــن آثــار یــورو بــر تجــارت خارجــی ایــران، اهــم 

نــکات مــورد مطالعــه انــد.

بخش پنجم

سیاســتهای دفاعــی و امنیتــی در اروپــا: از بیــن مجموعــه نظامهــای امنیتــی 
در اروپــا، پیمــان ناتــو، اتحادیــه اروپــای غربــی و کنفرانــس امنیــت و همکاری 

اروپــا موفــق تریــن تشــکیات در تامیــن صلــح و ثبــات در اروپــا بــوده انــد.

امــروزه مســائلی چــون جنایتهــای ســازمان یافتــه، تروریســم، حمــل 
ــی  ــر قانون ــواد مخــدر، شــبکه هــای انتقــال غی ــی ســاح، قاچــاق م غیرقانون
افــراد، محیــط زیســت، مهاجرتهــای غیــر قانونــی، پناهندگــی و فــرار مغزهــا 
ــی  ــت مل ــتقیماً در امنی ــرا مس ــرد، زی ــی گی ــرار م ــی ق ــوب امنیت در چهارچ
کشــورها تأثیــر مــی گــذارد)۲۳۱(. سیاســتهای دفاعــی و امنیتــی در اتحادیه 
ــه  ــا آن دســت ب ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی ــی:  یکــی از مســائل عمــده ای ک اروپای
ــت.  ــال اس ــن و فع ــی روش ــی و امنیت ــت دفاع ــدان سیاس ــت فق ــان اس گریب
»امنیــت اروپــا در پرتــو اتحادیــه اروپــای غربــی«، »مواضــع انگلیــس ـ آلمــان 
ــش مشــترک« از  ــرای ایجــاد ارت ــا ب ــی ه ــای اروپای ــاش ه و فرانســه« و »ت

نکاتی است که نویسنده به آنها اشاره می کند. 

بخش ششم 

ــا اتحادیــه اروپایــی: از نظــر  روابــط سیاســی جمهــوری اســامی ایــران ب
ــذا  ــت. ل ــع اس ــان واق ــرژی جه ــر ان ــز ذخای ــران در مرک ــردی، ای راهب

اساســا،ً امنیــت اروپــا در عرصــه بیــن الملــل متأثــر از عــدم 
ــان  ــی در بخشــهایی از جه ــه ای و داخل ــات منطق وجــود ثب
همچــون خاورمیانــه، شــمال آفریقــا و کشــورهای تــازه 
ــوروی  ــرقی و ش ــزی و ش ــای مرک ــه در اروپ ــتقال یافت اس

ــابق اســت.  س
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ــا پوشــیده نیســت.  ــرای اروپاییه ــه ب ــران در منطق موقعیــت ژئواســتراتژیک ای
ــود  ــی خ ــه معرف ــد ب ــه من ــا عاق ــه اروپ ــه اتحادی ــد اســت ک نویســنده معتق
ــال  ــه دنب ــه ای اســت و ب ــده در تحــوالت منطق ــر عم ــک بازیگ ــوان ی ــه عن ب
ایــن اســت کــه جایــگاه خــود در بیــن کشــورهای منطقــه را بــه عنــوان یــک 
همســایه قدرتمنــد تقویــت کنــد. نویســنده در فصــل حاضــر محورهــای مــورد 
ــروری  ــران، م ــه و ج.ا.ای ــط اتحادی ــراری رواب ــت برق ــه اهمی ــود را ب ــث خ بح
ــران در دو دور  ــه در بعــد از انقــاب اســامی ای ــران و اتحادی ــط ج.ا.ای ــر رواب ب
گفتگوهــای انتقــادی و ســازنده و همچنیــن تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن روابــط 
بیــن دو طــرف بــر ســر مســئله فعالیــت هســته ای ایــران را ذکــر مــی کنــد. 

ــی:  ــه اروپای ــا اتحادی ــران ب ــوری اســامی ای ــط اقتصــادی ـ تجــاری جمه رواب
ــن  ــوده و ای ــته ب ــه گذش ــران در دو ده ــای ج.ا.ای ــعه اقتصــادی از اولویته توس
ــرف در  ــاری دو ط ــط تج ــای رواب ــی آماره ــه دارد. بررس ــان ادام ــد همچن رون
بعــد از انقــاب ج.ا.ایــران تــا قبــل از مســئله فعالیــت هســته ای ایــران و ذکــر 
ــی و  ــای سیاس ــوزه ه ــکاری در ح ــراروی هم ــای ف ــها و فرصته ــع، چالش موان
اقتصــادی و همچنیــن معرفــی فرصتهــای روابــط ایــران بــا اتحادیــه اروپایــی، از 
اهــم مــوارد اســت کــه در ایــن فصــل بــه طــور مختصــر شــرح داده مــی شــوند. 

نقد اثر
نقــد محتوایــی: کتــاب حاضــر از حیــث محتوایــی و محــدوده زمانــی، ســالهای 
بعــد از جنــگ جهانــی دوم و تــا ســال ۲۰۱۰ در اروپــا را روایــت مــی کند؛کــه 
ــی  ــت نزدیک ــا، جه ــن فرآینده ــاختارها و تدوی ــری س ــاز شــکل گی ــه س زمین
ــی بیشــتر را  ــر و ایجــاد همگرای ــه همدیگ ــی ب ــای غرب ــای اروپ ــت ـ ملته دول
در قالــب نهادهــای بیــن الدولــی اروپایــی شــده اســت. بدیــن ترتیــب نکاتــی 
مــی تــوان در خــال مباحــث کتــاب و در جهــت رفــع اشــکال بــه آن اشــاره 
ــه شــرح ذیــل اســت؛ نخســت، نویســنده در ابتــدای فصــل چهــارم از  کــرد ب
بخــش دوم معتقــد اســت کــه دیــوان دادگســتری اروپایــی نمونــه بــی نظیــر 
اســت کــه مشــابه آن در ســازمانهای منطقــه ای وجــود نــدارد؛ در واقــع، وجــود 
ــی،  ــه آفریقای ــه ای اتحادی ــازمان منطق ــی در س ــتری آفریقای ــوان دادگس دی
ــوان  ــه عن همــکاری دادســتان هــای کل در بیــن اعضــا ســازمان شــانگهای ب
نهــاد منطقــه ای و همچنیــن نهادهــای حقوقــی ـ قضایــی منطقــه ای دیگــر، 
ردی بــر ایــن مدعاســت. نکتــه دوم، آنکــه در خــال مــرور مباحــث کتــاب بــه 
ادعــای نویســنده »جــام مونــت« رئیــس جمهــور وقــت ایــاالت متحــده آمریــکا 
در ســال ۱۹۵۴ بــوده اســت؛ طــی بررســیهایی کــه انجــام گرفــت شــخصیتی 
ــدارد)ص۱۶۲(.  ــود ن ــکا وج ــوری آمری ــت جمه ــمت ریاس ــام در س ــن ن ــا ای ب
ســوم، در مبحــث قــدرت اقتصــادی و تجــاری اتحادیــه اروپایــی، جــدول ســهم 
تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان )۲۰۳۰ـ۱۹۹۵( و ارجــاع دهــی آن بــه مجلــه 
The Economist، بنظــر مــی رســد ایــن جــدول یــک آینــده پژوهــی اســت 
و احتمــاالً بــا تحــوالت جهانــی ایــن ارقــام تغییــر کنــد و نمــی تــوان بــه آن 
اســتناد کــرد. درعیــن حــال، نپرداختــن و توضیــح نــدادن داده هــای بــه کار 
رفتــه در جــدول از غنــای موضــوع کاســته اســت)ص ۱۹۸(. نکتــه آخــر ایــن 
اســت کــه در بخــش ششــم کتــاب شــاهد تکــرار متــن و ارجــاع دهــی پاورقــی 
از فصــل اول )بعضــاً ۲ و یــا ۳ پارگــراف( و ذکــر آنهــا در فصــل دوم هســتیم. 
ــا  ــل ب ــه دو فص ــم را ب ــش شش ــرم بخ ــنده محت ــر نویس ــاید اگ ــع، ش در واق
عناویــن »روابــط سیاســی ـ اقتصــادی اتحادیــه اروپایــی و ایــران قبــل انقــاب 
ــد از  ــران بع ــی و ج.ا.ای ــه اروپای ــادی اتحادی ــی ـ اقتص ــط سیاس ۵۷« و »رواب
انقــاب ۵۷« قالــب بنــدی مــی نمــود از لحــاظ علمــی خواننــدگان را بــا شــوق 

بیشــتری بــه مطالعــه ایــن کتــاب ســوق مــی داد.

ــه  ــن اســت ک ــت ای ــز اهمی ــه حائ ــاب نکت ــاد کت ــد روشــی: در بررســی مف نق
ــه  ــا بخــش مجزایــی را ب نویســنده در خــال مباحــث بیــان شــده، فصــل و ی
اهمیــت جایــگاه منطقــه گرایــی و ســازمان هــای منطقــه ای از حیــث نظــری 
ــد کشــورها را در یــک منطقــه  و تئوریــک و همچنیــن دالیلــی کــه مــی توان
ــاید  ــد. ش ــاص ندادن ــد، اختص ــی کن ــه همگرای ــب ب ــاص ترغی ــی خ جغرافیای
بتــوان گفــت پرداختــن بــه مســائل همگرایــی منطقــه در حــوزه هــای مختلــف 
ــی  ــد ارزش ــی دارای بُع ــی و اجتماع ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــه؛ سیاس از جمل
ــه  ــه نظری ــوق العــاده ای اســت و مــی توانســت موضوعــات کتــاب را از زوای ف
منطقــه گرایــی دنبــال کــرد. نکتــه دیگــر، امــروزه مبحــث برگزیــت Brexit و 
تأثیــر آن بــر شــالوده اتحادیــه اروپــا، نحــوه تعامــل انگلیــس در پســابرگزیت 
ــد از  ــی بع ــتقل اروپای ــش مس ــکیل ارت ــزمة تش ــی و زم ــای اروپای ــا نهاده ب
خــروج انگلیــس از اتحادیــه اروپــا بــه عنــوان مخالــف جــدی مســتقل شــدن 
ــه روز رســانی  ــزوم ب ــو، ل ــا در حــوزه سیاســتهای دفاعــی ـ امنیتــی از نات اروپ
ــا عنــوان  ــب کتــاب را مــی رســاند. نویســنده محتــرم در کتــاب خــود ب مطال
ــی  ــن الملل ــای بی ــش ه ــوزش و پژوه ــز آم ــاپ مرک ــا« چ ــک اروپ »ژئوپلیتی
ــیوایی  ــا ش ــاب ب ــب کت ــرح مطال ــن ش ــال ۱۳۹۵(، درعی وزارت امورخارجه)س

ــه اســت. ــت پرداخت ــه مســئله برگزی بیشــتر، ب

نقــد شــکلی: ارائــه فهرســت مطالــب تفصیلــی بــه خواننــده در مطالعــه بهتــر 
کتــاب یــاری رســانده و شــایان تشــکر اســت. برخــی اغــاط چاپــی و یــا جــا 
بــه جایــی کلمــات یــک جملــه بــه شــرح ذیــل اســت؛ بــه کاربــردن عــدد ۹۶ 
ــای  ــه ج ــه ۹۴ ب ــه ۹۳ و ژانوی ــاه م ــردن م ــر ک ــال ۱۹۹۶ و ذک ــای س ــه ج ب
۱۹۹۳،۱۹۹۴ )ص ۲۳۰،۲۶۶(. اشــتباه تایپــی در جــدول ادوار گفتگوهــای 
ــه  ــخ ۱۳۸۱/۱۶/۱۹ ب ــم از تاری ــی در دور نه ــی و اروپای ــای ایران ــر طرفه فراگی
جــاي ۶/۱۹/ ۱۳۸۱ اســتفاده شــده اســت)ص ۳۰۵(. همچنیــن در بخــش جــا 
بــه جایــی کلمــات، آوردن جملــه »ســازمان انــرژی بیــن المللــی هســته ای« 

ــرژی هســته ای« )ص ۳۱۲(.  ــه جــای »ســازمان بیــن المللــی ان ب
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