
  أ
 

 

 

 

 

 

 سخنراني هاي هصالخمجموعه 

 نسبت پژوهش با امر سياسي 

  



  ب
 

 فهرست 

	
 1                                              ياسيس امر و پژوهش واسط حد ل،يتخ

 5                                            ياسيس امر با پژوهش يمند مسأله نسبت

 9     رانيا استيس در ياسيس علوم پژوهشِ و آموزش »گاهيجا« باب در يبحث

 17                                                        استيس در يپژوه فقه بازتاب

 21                                يانسان علوم يپژوهشها در نيد و ياسالم انقالب

 29            »رانيا ياسالم يجمهور يا منطقه استيس و پژوهش انيم نسبت«

 35                          رانيا يخارج استيس ليمسا و يپژوه ندهيآ يتهايظرف

 

  



  ت
 

 مقدمه

ترديدي نيست كه هر قدر زندگي اجتماعي و سياسي جوامع بشري 
گسترده تر و پيچيده تر مي شود ، نياز به فهم و شناخت امر سياسي دو 

زيرا چنين جوامعي بدون تراز بااليي از خرد . صد چندان مي شود 
اين رو ، بهانه ها و فرصت هاي مختلف  از. ورزي پيش نمي رود 

از جمله . مجال تحقيق و پژوهش درباره امر سياسي را پديد مي آورد 
اين فرصت ها ، التفاتي است كه به نسبت پژوهش و امر سياسي مي 

 .اين التفات ممكن است در ساحت نظر يا عمل شكل بگيرد . كنيم 

لملل با همين انگيزه پژوهشكده نظريه پردازي سياسي و روابط بين ا 
تالش كرده است به كمك جمعي از اعضاي هيئت علمي خود به فهم 

اين . پاره اي از جنيه هاي نسبت پژوهش با امر سياسي نايل گردد 
نسبت پژوهش با امر « تالش در قالب برگزاري نشست علمي با عنوان 

سعي ما بر اين بوده است كه . برنامه ريزي شده است  »سياسي 
عه سخنراني ها به قدر ميسور هر دو ساحت نظر و عمل را مجمو

سخنرانان نشست كه تماماً از اعضاي هيئت علمي . پوشش دهد 
پژوهشكده هستند با انگيزه ارايه مطالب نوآورانه در اين نشست 

كتابچه پيش رو ، خالصه مباحث اين عزيزان . مشاركت كرده اند 
ا پيش ،  ضمن ارج گزاري و در اينجا برخود الزم دانسته پيش. است 



  ث
 

بزرگداشت هفته پژوهش ، از كليه همكاران علمي و اداري 
پژوهشكده بخاطر برگزاري اين نشست علمي كمال تشكر و 

اميد كه اين گام فتح بابي براي برداشتن . سپاسگزاري را داشته باشم 
 .گام هاي بلندتربوده باشد 

 لمللپژوهشكده نظريه پردازي سياسي و روابط بين ا
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 تخيل، حد واسط پژوهش و امر سياسي
 *محمد علي فتح الهي

 رئيس پژوهشكده نظريه پردازي سياسي و روابط بين الملل

 

 توان مي گوناگوني جهات از را سياسي امر و پژوهش بين نسبت    
 تخيل عنصر در را دو اين مشترك فصل. داد قرار مالحظه مورد

 صورت تخيلي و خلّاقيت آن در كه پژوهشي. كنيم مي جستجو
. باشد قبولي قابل و جدي پژوهش يك توانست نخواهد نگيرد،

  تصويرسازي كار  خيال، و گيرد مي صورت خيال عالم در پژوهش 
  تخيلي  هاي فرضيه از  بسياري. دهد مي  شكل  علم قلمرو در را  جهان
  و كنند مي پيدا  تكوين  خيال  عالم در اكتشافات و  اختراعات ، علمي
 كه نيز اي اوليه حدسهاي و پژوهش هاي فرضيه. گيرند مي  شكل

 با و پژوهشگر خيالِ عالم در دارد الزم فرضيه ارائه براي پژوهشگر
 . گيرد مي خود به تحقق صورت عالم، آن در او ورود

                                      

 و مطالعات فرهنگيه علوم انساني عضو هيئت علمي پژوهشگا . *

 fathollahi@ihcs.ac.ir: پست الكترونيك
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 و عمق به اگر برسد اي نظريه به خواهد مي پژوهشگر يك وقتي    
 داشته را الزم پردازي نظريه تواند نمي نكند، توجه زندگي باطن
 اين و افتند مي اتفاق ها حدس سري يك با ها پردازي نظريه. باشد
. گردد مي ناشي تعمق، قدرت از واقع در زدن حدس قدرت

 ها داده با را خود حدس سپس و زند مي حدسي ابتدا پژوهشگر
 با مطابقت او حدس اين كه رسد مي نتيجه اين به و كند مي مقايسه

 مبارزه و جهاد نوعي. شود مي نايل اي نظريه به لذا و دارد ها داده
 تا آيد حاصل تعمقي نيز و بيفتد اتفاق خيال عالم در ورود براي بايد

 كار براي پژوهشگر كه اي اوليه حدسهاي. شود فراهم حدس امكان
 خيالِ عالم در علمي هاي نظريه ارائه و دارد الزم پردازي نظريه

. گيرد مي خود به تحقق صورت عالم، آن در او ورود با و پژوهشگر
 سطح در و كند برقرار ارتباط زندگي عمق با نتواند انسان اگر

 داد خواهد دست از را حدس توان اين بماند، متوقف زندگي ظاهري
 . داشت نخواهد طور همين نيز را پژوهشي قدرت و

 مي سياست هويتي جنبه و شده خيالي وجه هم سياسي امر    
 مي اتفاق جامعه و فرد در كه است سياسي تخيل به قائم و باشد
 و دانستند مي حس عالم به متعلق را سياست گذشته، در. افتد

 سياست خيالي وجه اكنون اما. است داشته پليسي حالت سياست،
 به آن از كه رود مي پيش به خالقيت با سياست و است شده آشكار

 سياسي محيط از عبارت سياسي امر. كنيم مي تعبير "سياسي امر"
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و خلّاقيت باعث خود نوبه به كه است حوادثي و مصائب از مملو 
 آزادي فرديت، از درك انسان به كه است ناپذيري بيني پيش تخيل

 وجودي امر سياسي، محيط. دهد مي را ها خواسته به نيل قدرت و
 ها انسان و نمايد مي رشد و شود مي محقق تاريخ مسير در كه است
 . آيند مي دنيا به محيط آن در

 نظامات و عالم كلي نظامات كه است كرده پيدا ماهيتي سياست    
 واسطه به سياست و قدرت. دهد مي قرار توجه مورد را زندگي كلي
 بخش صورت و موجودات كننده دگرگون عملي، عقل و خيال قوه

 ماهيتي و است شده تر لطيف و تر عميق سياست. شود مي عالم نظام
 خيالي كلي نظم آن چارچوب در هم پژوهش. است كرده پيدا خيالي

 جوامع بر و كند مي اداره را زندگي كه افتد مي اتفاق عملي عقل و
 عادي، هاي گذاري قانون. برد مي پيش و هدايت را آنها و دارد سلطه

 و آموزش و توليد و بازار و ترافيك و شهرسازي و اداري نظامات
 فضاي آن سلطه تحت نيز هستند عملي عقل مظاهر كه ما اقتصادي
 وضع كند مي حكومت ما اذهان بر كه حاكم سياسي فكري،

 كلّي، نظم ضعف دليل نظامات، اين نابساماني و پريشاني. شوند مي
 نظامات اين اگر. است انسانها خيال عالم آشفتگي و عملي عقل

 خواهد خيال عالم اين در ما حضور بودن بسامان نشان باشد بسامان
 .بود
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 علمي پژوهش انجام قدرت شود، مي  عميق سياست كه ميزاني به    
 ارائه و برد مي پيش را جوامع كه هم پژوهشي. كنيم مي پيدا هم

 شدن تر عميق  نشان گيرد، مي صورت خلّاقيت با كه اي نظريه
 و تعيين كه است آن براي انساني علوم هاي پژوهش. است سياست
 تنظيم و تسهيل را ها قانون و ها قاعده ها، نظم اصالح و تدوين
 تواند مي شود، مي اشاره كه چيزي آن شبيه هايي موضوع. نمايد
 كشور، براي كه اداري انقالب. گيرد قرار انساني علوم پژوهش مورد

 توان، مي چگونه. باشد داشته بايد ويژگيهايي چه است؛ ضروري
 پيشرفت و عدالت مسير و كرد تعميق و تثبيت جامعه در را انقالب

 سبك. است كدام پيشرفت ايراني اسالمي، الگوي. نمود هموار را
 اسالمي، جمهوري در حزبي نظام. دارد ويژگيهايي چه موفق زندگي
 . گيرد مي شكل چگونه
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 نسبت مسأله مندي پژوهش با امر سياسي
 *پگاه مصلح

 

نسبت ميان مسأله مندي پژوهش با امر سياسي هنگامي به درستي 
مسأله . روشن شود "مسأله مندي"فهميده مي شود كه مفهوم 

مندي پژوهش با طرح يك يا چند پرسش كه يك 
قصد كند با ارائة طرحي به آنها پاسخ دهد تفاوت  "پژوهشگرخوانده"

در  "دغدغه"آنچه سبب اين تفاوت مي شود وجود عنصر . دارد
در واقع . مسأله مندي است كه در هر پرسشگري ساده وجود ندارد

 "موجود تفسيرگر"مسأله مندي پژوهش بازتابي است از تفسير يك 
از وضعيتي مشكل ساز كه در گذر زمان و به گونه اي غير قابل 

تازه از هنگامي . چشم پوشي به دغدغه اي براي او تبديل شده است
ي تواند و مي كوشد آن وضعيت مشكل كه اين موجود تفسيرگر م

ساز را به سطحي از خودآگاهي برساند كه قابليت بيان و صورت 
تنها . حركت مي كند "پژوهشگر شدن"بندي داشته باشد به سوي 

با درك اين فرايند و دغدغه مندي مي شود فهميد كه مسأله مندي 
امري وجودي است و با طرح دستوري و مكانيكي چند پرسش و 

                                      
 عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  .*

 pegahmosleh@ihcs.ac.ir :پست الكترونيك
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از اين رو، . ش براي پاسخ گويي به آنها تفاوت ماهوي داردكوش
مسأله مندي برخاسته از وضع وجودي موجودي تفسيرگر در جهاني 

پديده اي كه من آن را . است كه در آن مي زيد
مي نامم مانع از درك وجه اگزيستانسيال  "پژوهشگرخواندگي"

سبب خود اين موضوع كه افرادي به . مسأله مندي پژوهش است
قرار گرفتن در برخي موقعيت هاي رسمي و نهادي و پيشاپيش به 

مسأله "و  "پژوهشگر شدن"خوانده شوند،  "پژوهشگر"طور مفروض 
 . كرده است "مسأله"را تبديل به يك  "مندي

اكنون بهتر مي شود نسبت امر سياسي با مسأله مندي پژوهش را 
در مقاله اي تعريف امر سياسي، چنان كه پيش تر نيز آن را . دريافت

آنچه امر سياسي . كرده ام، برخوردار از وجه وجودي ژرفي است
امر "سخن از . است "سياسي بودن"خوانده مي شود به بيان ديگر 

حق، مطالبه، وظيفه،  "سياسي بودن"در واقع سخن از  "سياسي
اگزيستانسيال آن را / كنش، نهاد يا رويدادي است و جنبة وجودي

را شامل محدوده اي از كنش اجتماعي  "سياست"اگر . بيان مي كند
بدانيم كه به طور مستقيم به كسب و حفظ و اعمال قدرت تصميم 
گيري براي نظم بخشي، ادارة جامعه و توزيع منابع معطوف مي 

، دامنة گسترده و چند اليه "سياست"افزون بر  "امر سياسي"شود، 
 ات قدرت را نيز در بر مي از مناسب "متأثر بودگي"اي از همة حاالت

امري از امور جامعه  "ميزان سياسي بودنِ"آنچه تعيين كنندة . گيرد
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آن از مناسبات قدرت سياسي، در برابر  "ميزان متأثربودگي"است، 
 .آن از ديگر امور و شئون اجتماعي است "متأثربودگي"ميزان 

از آنچه گفته شد مي شود نتيجه گرفت كه فهم نسبت مسأله ندي 
اين نسبت در چند و . پژوهش با امر سياسي فهم امري وجودي است

چون متأثربودگيِ موجودي تفسيرگر از مناسبات قدرت سياسي در 
آشكارسازي و ارزيابي اين نسبت، خود . جامعه اي خاص نهفته است

نكتة مهمي كه نبايد . بايد چونان مطالعه اي مستقل نگريسته شود
كه  "مسأله مندي"ه بخشي از سرشت ناديده گرفته شود اين است ك

فرايند پژوهشگر شدن را مي سازد به متأثربودگي او از امر سياسي 
بازمي گردد و از اين رو نسبت ميان مسأله مندي پژوهش و امر 

به اين معنا . سياسي به خودي خود فراتر از ارزيابي هنجاري است
را  كه در چنين نسبتي مي شود هر دو وجه سازنده و سركوبگر

به هر دو وجه  "قدرت"مالحظه كرد، چنان كه فوكو در سخن از 
اين نسبت را بايد در تمايز از دستكاري ها و دخالت . توجه داشت

هاي مستقيم صاحبان قدرت سياسي در امر پژوهش ديد كه از قضا 
 . مي شود "پژوهشگرخواندگي"سبب رشد همان پديدة 

در پايان بايد اشاره كنم كه تفسير پژوهشگر از موضوع دغدغه آميز 
زيست اجتماعي او، يا به بيان ديگر آن گونه كه او مسأله ساز بودن 
امري را درمي يابد و صورت بندي مي كند نيز به نوبة خود بر 

از اين لحاظ نسبت . آن امر مؤثر واقع مي شود "سياسي تلقي شدن"
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امر سياسي را نبايد نوعي متأثربودگي يك  مسأله مندي پژوهش و
 .   سويه پنداشت
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آموزش و پژوهشِ علوم سياسي » جايگاه«بحثي در باب 
 در سياست ايران

 *مقيمي زنجانيشروين 

 

آموزش و پژوهش علوم » جايگاه«براي طرح بحثي در خصوص 
سياسي در سياست ايران، ابتدا بايد در باب  نسبت وثيق علم 

هاي دموكراتيك در سامانِ  سياست جديد با جاگيرشدنِ ارزش
سنسِ آنها   اعتقاديِ مشترك مردم يك اجتماع و يا به بياني در كامن

علوم سياسي رخ »ِ بيرون«در  سخن بگوييم؛ يعني از اتفاقي كه بايد
رويدادي كه در غرب (دهد تا آن علم بتواند موضوعيت پيدا كند 

ما در ). جديد، فيلسوفان مدرن زمينه را براي تحقّق آن فراهم كردند
اين بخش سعي خواهيم كرد تا نشان دهيم كه علوم سياسي در 

ي سياسي جديد بود كه  معناي جديد محصول ظهور يك فلسفه
ي سياسي پيشامدرن يا به تعبيري قدمايي  را در تقابل با فلسفهخود 

هاي  ترين چهره افالطون و ارسطو به عنوان اصلي. كرد تعريف مي
ي سياسي قُدمايي كه به نوعي علمِ سياست جديد در تقابل با  فلسفه

                                      
 عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي .*

 moghimima@gmail.com :پست الكترونيك
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حيات «ي سياسيِ آنها سر برآورد، زندگيِ نيك را در  فلسفه
آمدن  فيلسوف افالطوني، پس از بيرون. ددانستن خالصه مي» متامالنه

نشينان  شدن با هم از غار، ديگر به بازگشت به درون غار  و همراه
تمثيل غار افالطون در واقع نماد بارز و بي چون و . سابق ميلي ندارد

سياست در نهايت : چراي يك تلقيِ پيشامدرن در باب سياست است
ابل، ذاتيِ آن محسوب ي خيرهاي محدود است و از اين رو تق عرصه
هاي جهانشمول كه موضوع تامل  گردد و تقابل در جهان ايده مي

تواند بخشي از سعادت آدمي در مقام  فيلسوف است، در نهايت نمي
ي  ارسطو نيز در دفتر آخر از ساله. موجود صاحِب لوگوس باشد

ي  اخالق نيكوماخوسي، بر زندگيِ متامالنه به عنوان بهترين شيوه
در واقع . گويد و راهي براي رسيدن به سعادت سخن ميزندگي 

حيات متامالنه بر زندگيِ سياسي نزد قدما، بنا به دركي كه از 
بدين ترتيب . طبيعت آدمي داشتند، ارجحيت تام و تمام داشت

ي  تالش براي دفاع از شيوه: ي سياسي، كوششي دوجانبه بود فلسفه
آپولوژي (يشگاه شهر زندگي فلسفي از طريق توجيه آن در پ

گرفتنِ نقشي تربيتي و القاي  ، و توامان برعهده)افالطون و كسنوفون
گالوكن در (هاي طبيعتاً سياسي  روي و اعتدال در نفس انسان ميانه

ي تدبير منزلِ  جمهورِ افالطون و ايسخوماخوس در درباره
چنان كه  ي سياسيِ پيشامدرن، آن بر اين اساس فلسفه). كسنوفون

كند، رتوريكال بود، اما رتوريكي  ي سياسي ايجاب مي ت فلسفهسرش
ي زندگي  به يك معنا تدافعي و ناظر بر توجيه سازگاربودنِ شيوه
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مثل : ي زندگي فلسفي هاي نيرومند براي شيوه فلسفي با ديگر بديل
ي زندگي  يا شيوه) مثال در يونان باستان(ي زندگي سياسي  شيوه

اما وضعيت با ظهور ). ي اسالمي ميانههاي  مثال در سده(ديني 
آن سنتي كه در يونان باستان . فيلسوفان مدرن به كلي تغيير كرد

هاي اسالمي و مسيحي منتقل شد،  ريشه كرده بود و بعدها به تمدن
هاي شانزدهم و هفدهم به شدت مورد ترديد قرار گرفت و  در سده

ي سياسي  فهما از اين پس شاهد ظهور يك فلس. مردود اعالم گشت
بود عليه » انقالبي«ي سياسي جديد كه  يك فلسفه. جديد هستيم

. ي مسيحي هاي ميانه شدنِ فلسفه به كنيز الهيات در سده تبديل
ي سياسي جديد به يك معنا كوششي بود تا بنيانِ هدايت  فلسفه

سياسي و اخالقي آدمي را بر زمينِ ديدگاهي از انسان بنا كند كه 
توانست به معناي دقيق  فيلسوفان پيشامدرن، نمي اساساً از منظرِ

اي  ماكياولي و هابز در صدد بودند تا پروژه. باشد» انساني«كلمه 
پرداختن به سياست به شكلي : جديد را طراحي كرده و پيش ببرند

آنقدر جدي كه بايد پيروزي يا شكست در آن را به عنوان توفيق يا 
البته با تعريفي كامال (دت عدمِ توفيق انسان در رسيدن به سعا

درواقع براي آنكه سياست به عنوان امري در . تلقي نمود) متفاوت
، يعني مرتبط با فضاي عمومي و »عمومي«ذات و اساس خود 

مناسبات ميان آدميان، در كانون قرار بگيرد، الزم است تا آرمانِ 
خيره زده از غار و  يعني آرمانِ فيلسوف بيرون(تفرد فلسفي و نظري 

يافتنِ امر  نفسِ اين محوريت. به كناري نهاده شود) در نور حقيقت
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ي اصليِ ظهور ديسيپليني بود كه  ي جديد، ريشه در دوره» عمومي«
درواقع اگرچه با . كنيم ياد مي» علوم سياسي«امروز از آن با عنوان 

ي نخست بويي از حكومت دموس  خواندنِ ماكياولي و هابز، در وهله
رسد، اما شرايط امكان بحث از دموكراسي و  ه مشام نميب) مردم(

. حقوق شهروندي را بايد به يك معنا در كوشش آنان جستجو كرد
درواقع رمز فهمِ ايجاد شرايط امكانِ ظهور ديسيپليني به نام علوم 
سياسي در فهمِ اين معنا نزد فيلسوفان سياسي مدرن است كه آدمي 

. است» پذير اي انعطاف العاده رز فوقبه ط«بر خالف ديگر موجودات، 
اين بدان معناست كه آدمي تنها موجودي است كه قادر است 

به عنوان » قرارداد اجتماعي«ي  انگاره. »عمل كند  خالف طبيعت«
مبناي رتوريك فيلسوفان سياسي مدرن، نقشي بسيار محوري در 

 كردنِ در جهت كردن سياست و باور به امكان عمل مصنوعي تلقي
قرارداد «در . ها داشت مخالف سازوكار طبيعي از سوي انسان

ي سياسي يا  افراد صاحب حقِّ غيرقابل تفويض، جامعه» اجتماعي
سازند و اين يعني  وضعِ سياسي را در تقابل با وضع طبيعي مي

علوم سياسي در . كند موضوعيتي انكارناپذير پيدا مي» دموس«
علم سياستي كه . حول استمعناي جديد محصول بالفصلِ همين ت

توان با تعليم و آموزش آن به شهروندان، بنياد مناسبات سياسي  مي
. اي در جهت دلخواه تغيير داد و اجتماعي را به نحوي ريشه

ي سكوالريزاسيون و  ي سياسي جديد با پروژه راديكاليسم فلسفه
 بنابراين علوم سياسي. الجرم دموكراتيزاسيونِ جوامع، نسبتي دارد
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» جايگاه«در بستر شان و مقام و يا به بيان ما در اين گفتار 
ي سياسي جديد از طريق رتوريك فيلسوفان  هاي فلسفه ارزش

سياسي مدرن به بخشي از سامان اعتقادي مشترك تبديل شده 
.  رساند هاي خود را به انجام مي است، موضوعيت پيدا كرده و كارويژه

ي جديد  ها، به دست حامالن انديشه وقتي اين اتفاق در سطحِ ايده
دهد، اما در عين حال به دنبال مدرنيزاسيونِ از باال، علوم  رخ نمي

سياسي در معناي جديد و الجرم با همان مواد و مصالح تاسيس 
هاي پژوهشي در عمل به  هاي آموزشي و حلقه شود، گروه مي

ي  آنها در عرصه»ِ جايگاهي بي«ه با آورند ك هايي روي مي فعاليت
آنها ذيلِ علوم سياسي . مناسبات سياسي نسبتي مستقيم دارد

هايي را برجسته  كنند يا بخش هايي را مطالعه مي جديد، حوزه
كنند كه كمترين پيوند را با واقعيت مناسبات سياسي در كشور  مي
م سياسي اي در ذيل نام علو شدن مباحث تاريخ انديشه فربه -دارد

طرفه اينكه در تاريخ . جايگاهي است تنها يكي از تبعات اين بي
ي  ي علوم سياسي ابتدا به دست حامالن انديشه معاصر ايران، مدرسه

تجدد بنا شد و نگاهي گذرا به محتواي دروس آن، خصلت عملياتي 
سازد كه مباحث  هاي بنيادينِ مدرنيستي آن را آشكار مي و رگه

شدنِ مباحث نظري و  فربه. لبته در آن جايي نداشتتاريخ انديشه ا
در علوم سياسي، نه علت فاصله ميان » غيركاربردي«به بيان برخي 

ي سياست واقعي در  آموزش و پژوهش در علوم سياسي با عرصه
بايست با  ايران، بلكه معلول فقدان آن سكّو يا جايگاهي است كه مي
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ي رتوريك حامالن آندر  غلبههاي متجددانه از طريق  پيروزيِ ايده
يافتن علوم سياسي و پيونديافتنِ  ايران، به محملي براي موضوعيت

توان  درواقع مي. شد ي سياست واقعي در ايران تبديل مي آن با عرصه
علوم سياسي جديد در ايران به يك معنا » يابيِ جايگاه«گفت 

در هاي ليبرال دموكراتيك  مستلزم آن است كه از پيش، ارزش
سامان اعتقادي جامعه غلبه پيدا كند و بعد علوم سياسي جديد 

ها، نقش خود را  علمي از آن ارزش بتواند به عنوان نهاد دفاع شبه
 .  ايفاء نمايد

ها به هيچ روي به معناي اين نيست كه ما  بنابراين اين استدالل
هاي دموكراتيك را به  ضرورتاً بايد بكوشيم تا هر طور شده ارزش

ترين بخش سامان اعتقادي ايراني بدل كنيم و به تبع آن منتظر مهم
البته بسياري . (شكوفاييِ علوم سياسي در معناي جديدش بنشينيم

از روشنفكران ايراني در حال انجام همين كار هستند و اتفاقا 
با اين همه ما در مقام ). دانند ي روشنفكر را نيز همين مي وظيفه

هاي اصليِ اين آسيب بيانديشيم، قرار  ينهكساني كه بايد در باب زم
بلكه اين به . نيست در مقام روشنفكر، كار سياسي انجام دهيم

ها، در اساسِ  معناي آن است كه شايد بتوانيم با تامل در اين نسبت
اينجاست كه يك بار . (وضعيتي كه در آن قرار داريم تامل كنيم

ما از اين طريق ). شود ديگر نقش فلسفه و نگاه فلسفي برجسته مي
توانيم ببينيم كه آيا علم سياست جديد سرنوشت مقدر ماست؟  مي
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آيا با توجه به اينكه نسبتي هست ميان علوم سياسي به عنوان 
 public opinionاي دانشگاهي و برجستگيِ بي چون و چراي  رشته

توان از يك علم سياست  ي جديد، مي در دوره) يا افكار عمومي(
كه برخي نام » ديگر«گفت؟ شايد اين علم سياست ديگر سخن 

نهند، از سرشتي برخوردار  بومي و برخي نام اسالمي را بر آن مي
گاه  آن. را به عنوان مبنا و اصل نبپذيرد  public opinionباشد كه 

علم سياست چه خواهد شد؟ » عمومي«تكليف آموزش و پژوهش 
ي  هاي حوزه رشته گاه تكليف علوم سياسي به عنوان يكي از آن

آموزش عالي كه خصلتي عمومي دارد چه خواهد شد؟ اگر اين علم 
 بودنِ  ، مبنا»ديگر«سياستpublic opinion كردن  را حتي با وارد

توان  گاه چگونه مي ها بپذيرد، آن فرض ها و پيش برخي قيد و شرط
 هاي ايدئولوژيك را از اش متمايز ساخت و آرايه آن را از بديل غربي

بودن يا  دامان او پيراست؟ در واقع نسبتي هست ميان عمومي
توان  چگونه مي. شدن بودن يا ايدئولوژيك شدن و ايدئولوژيك عمومي

ي نازدودني را از دامان علوم سياسي و اجتماعي جديد  اين تتمه
پيراست، اما در عين حال باز با همان منطقِ پيشين، با همان 

ها و  آموزش و پژوهش، با همان دانشگاهي  انتظارات، با همان شيوه
هايي است كه  ها پرسش ي آن همت گمارد؟ اين ها، به ارائه پژوهشگاه

گفتن به آنها نيازمند همفكري و برقراري گفتگوي مداوم و  پاسخ
مستمر ميان اصحاب فكر و فرهنگ است و اين گفتار تنها بحثي 

 .  است از باب طرح موضوع
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  سياست بازتاب فقه پژوهي در
 *داود مهدوي زادگان

 

شريعت مجموعه اي از احكام تكليفي و وضعي است كه شارع بر  . 1
احكام تكليفي ، اوامر و نواهي ملزمه و .مكلفين خود ابالغ مي كند 

غير ملزمه است و احكام وضعي مجموعه اي از حقوق سياسي و 
. عمومي و خصوصي است كه متعلق حكم تكليفي قرار مي گيرد 

. اين احكام را مكلف مي نامند ) اعم از دولت و جامعه و فرد ( فاعل 
بنابر . و فقه دانشي است كه به استنباط احكام شرعي مي پردازد 

. اين زبان فراتر از زبان حقوقي است . اين ، زبان فقه ،تكليفي است 
 . زيرا عالوه بر حقوق ، بحث از تكاليف مي كند 

يان جامعه مدني نوع خاصي از اجتماع انسان ها است كه روابط م . 2
حال ، . اعضاي جامعه بر پايه قانون و حقوق شهروندي استوار است 

آيا جامعه مدني قانون گرا و حق مدار هيچ نيازي به فقه پيدا مي 

                                      
 هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي دانشيار و عضو .*

 davood@ihcs.ac.ir :پست الكترونيك

 @ davood@ihcs.ac.ir /@d_ mahdavizadegan :كانال تلگرامي
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كند به ويژه كه زبان فقه تكليفي است ؟ زيرا بنيان جامعه مدني بر 
 . حق خواهي استوار است و نه بر تكليف 

يفي بودن خصلت جوامع پيشا برخي بر اين گمان هستند كه تكل.  3
جامعه مدرن كه بر پايه حق استوار گشته است نمي . مدرن است 

ميان حق و تكليف دره عميقي . تواند رنگ تكليف به خود بگيرد 
وجود دارد كه پر شدني نيست و مردم بايد از ميان اين دو يكي را 

يان مردم با انتخاب بن. انتخاب كنند ؛ حيات تكليفي يا زيست حقي 
در اين حالت . حق مدار وارد مرحله تشكيل جامعه مدني مي شوند 
از اين رو ، با . ، آحاد جامعه را شهروند خطاب مي شوند و نه مكلف 

ورود به جامعه مدني ، فقه كه زبان تكليفي دارد ، به حاشيه رانده 
به عبارت ديگر فقه در جامعه . مي شود و جنبه فردي پيدا مي كند 

بنابر اين ، جامعه . عقاليي خود را از دست مي دهد  مدني بستر
 .مدني هيچ نيازي به دانش فقهي پيدا نمي كند 

ساخت جامعه حق مدار ِغير تكليفي نا ممكن نيست ولي ناقص  . 4
. زيرا چنين جامعه اي مهم ترين ركن خود را به همراه ندارد . است 

 حق مفهوم. د از تصور آن به سادگي مي توان به نقصان آن پي بر
 حق را چيزي انسان وقتي.  آورد مي بار گر مطالبه را جامعه اعضاي
 و بود خواهد حق آن تحصيل پي در كه است طبيعي بداند، خود
 دست از حد سر تا كند مي كه گزاري ارزش حسب كار اين براي
 بايد كه است طلبي چونان حق. رود مي پيش خود جان دادن
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 طلب او از تا دارد نياز مخاطب به گري مطالبه اين اما. كرد تحصيل
 مسئول شود، مي حق مطالبه ايشان از كه گروهي يا فرد.  شود حق
مسئول . شود مي سوال نظر مورد حق پيرامون او از زيرا. ناميم مي

او مكلف به انجام اموري است كه به موجب آن ، . همان مكلف است 
اما اين مسئول چه كسي مي . حقوق مورد مطالبه به دست مي آيد 

تواند باشد ؟ قطعاً اعضاي جامعه حق مدار غير تكليفي خود را 
الجرم چاره اي از . زيرا آنان مطالبه گر هستند. مسئول نمي دانند 

اجير كردن افراد بي گانه و غير عضو جامعه مدني نيست استخدام و 
اين افراد هيچ حقي ندارند و كامالً مطيع اعضاي جامعه مدني حق . 

. طبيعي است كه چنين جامعه اي مولد برده داري است . مدار است 
زيرا برده كسي است كه هيچ حقي ندارد و عضو جامعه نيست و 

ترتيب ، نقصان بي مسئوليتي بدين . چونان مال به حساب مي آيد 
اما آيا اين . جامعه حق مدار با پديده برده داري جبران مي شود 

گونه رفع نقص جامعه مدني بر مبناي انسان شناسي آن قابل توجيه 
 است ؟  

متاسفانه اين برداشت از رابطه حق و تكليف اواسط دهه شصت .  5
گزاري رواج پيدا در ايران مطرح به خيلي زود در محافل علمي و كار

ادبيات علمي كشور از مفهوم تكليف فاصله گرفت و عمدتاً . كرد 
نخبگان و نيروها و كارگزاران . روي مفهوم حق تمركز پيدا كرد 

سياسي كشور نيز متاثر از همين برداشت با مقوله قدرت به مثابه 
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برايند كلي اين تاثير فقدان ادبيات سياسي . حق برخورد كردند 
اين . دار و رواج فرهنگ اقتدارگرايي و بي مسئوليتي بود تكليف م

امر آسيب هاي سياسي و اجتماعي جبران ناپذيري را به بار آورده 
 .است 

ما براي رهايي از آسيب هاي ياد شده و قرار گرفتن در مسير .  6
جامعه مدني كامله به گفتمان و ادبياتي نياز داريم كه از سويي 
حامل هر دو مفهوم حق و تكليف باشد و از سوي ديگر ، سيطره 

منظومه معرفتي با چنين . اجتماعي آن فرا گير و عام بوده باشد 
چنان كه . فقهي مي توان جستجو كرد خصوصياتي تنها در گفتمان 

گذشت  فقه اسالمي تكليف محور و متضمن مقوله حق است و از 
. طرف ديگر گستره اقبال عمومي آن شامل جميع اقشار مردم است 

اسالم فقاهتي در مدت اندكي از به رسميت شناخته شدن آن بعد 
موفقيت هاي چشم گيري را از خود ) ش  1357( انقالب اسالمي 

اداره دفاع مقدس  و حضور فعال در عرصه هاي . شان داده است ن
سازندگي و مقتدرانه در عرصه روابط منطقه اي و  بين المللي 

بدين ترتيب ، اسالم . بخشي از موفقيت هاي گفتمان فقاهت است 
فقاهتي نقش بسزايي در ورود به جامعه مدني كامله و گذاز از آسيب 

 .  هاي ناخواسته آن دارد 
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 انقالب اسالمي و دين در پژوهشهاي علوم انساني
 *فرج اله علي قنبري

 

، بالغ  گيري دولتهاي ملي سكوالر مذهب تا قرن هجدهم و شكل
امـا  .  كـرد  بر چند قرن، نقش مهمي در نظام سياسي اروپـا ايفـا مـي   

عليرغم اينكه عقد قرارداد آسبورگ درگيري مذهبي بـين كاتوليـك   
آلمان پايان داد ، اختالفات و  درگيـري بـين دو   ها ولوترين ها را در 

و پروتستان در اروپاي مركزي تشـديد و  منجـر بـه     مذهب كاتوليك
ــذهبي ســي  ــاله  جنــگ م ــال  ( س ــا 1618از س در خــاك ) 1648ت

امپراتوري مقدس روم  گرديد اين جنگ به يكي از جنگ هاي تمـام  
ــدرت  ــين ابرق ــا  ب ــاريخ اروپ ــار در ت ــايي  عي يعنــي هــاي اصــلي اروپ

از يكسو و  فرانسه، هلنـد،   و اسپانيا اطريش هاي هابسبورگيِ حكومت
و سوئد از سوي ديگر بـه منظـور تثبيـت قـدرت و تعيـين       دانمارك
هاي جديد تبديل گرديد و منجر به خسارات مالي فراوان و  مرزبندي

اين واقعه . كشته شدن عده كثيري از افراد نيرو هاي متخاصم گرديد
ش بسزايي در شكل گيري مبـاني انديشـه اي غـرب    مهم تاريخي نق

گذاشت و  زمينه هاي افول مـذهب را در نظـام سياسـي كشـورها و     
لذا دولتهاي ورشكسته اروپايي  بعد .  سيستم بين دولتها فراهم آورد

                                      
 مطالعات فرهنگيعضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و  *

  gmail.com@Alighan٢٧ :پست الكترونيك
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از تحمل خسارت فراوان و از دست دادن منابع مالي و انساني و بعـد  
مونستر يا با عقد قرارداد هاي از چهار سال مذاكره باالخره در وستفال

ايـن توافـق   .  با صلح وستفاليا به اين جنگ پايان دادنـد  و اسنابروك
بين كشورهاي قدرتمند آن زمان پيامدهاي مهمي داشت كه ميتوان 

 .به موارد زير اشاره كرد
دولتهاي سكوالر بـه عنـوان واحـدهاي سياسـي ومسـتقل        .1

 و. برسميت شناخته شدند
است به بعنـوان نظريـه حـاكم در دانـش     جدائي دين از سي  .2

 . سياسي و جهان سياست پذيرفته شد
اين اصول حتي  بعد از جنگ جهاني دوم  و دهه هفتـاد  قـرن    

بيستم الگوي غالب در نظام جهاني مـورد اتفـاق عالمـان سياسـي و     
و به دنبال آن  نظريه تجدد و  الگوي مدرنيته با .   سياستگزاران بود

والريسم به عنوان عامل عقب ماندگي ملـل عقـب   زيربناي فكري سك
مانده و توسعه نيافته تلقي و الگوي مدرنيته براي پيشـرفت و ترقـي   

شايان ذكر است كـه در ايـن الگـوي    .  جهان مستعمره ترويج گرديد
توسعه غربي  مذهب و سنتهاي بومي عامل عقب مانـدگي و توسـعه   

 .  نيافته ملل معرفي مي گردند
قرن بيستم و از دهه هفتاد  ما شاهد بازگشت دين  اما در  اواخر

پژوهشـگران و  .  به صـحنه اجتمـاعي و سياسـي در جهـان هسـتيم     
رشـد محافظـه كـاران    ) بويژه در آمريكا( تحليل گران سياسي غربي 

جديد را در آمريكا  و پيروزي انقالب اسالمي در ايران و تثبيت نظام 
ازگشـت ديـن در صـحنه    جمهوري در اين كشور را نقطه عطفي در ب
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چرا كه در اين برهه از تـاريخ  .   كنند المللي تلقي مي اجتماعي و بين
، دين و باالخص اسالم به عنوان يك پديده شگرف و عنصر مـؤثر در  

المللي اثرگذار شناخته شـد و ايـن در    جريانات و مسائل داخي و بين
عني تركيـه  زماني اتفاق افتاد كه ايران همراه با كشور همسايه خود ي

در صـدد پيـروي از الگـوي توسـعه غربـي مدرنيتـه بـراي پيشـرفت         
مـا شـاهد    1980لذا از سال .   اقتصادي، اجتماعي كشور خود بودند

رويدادها و حوادث مهمي در جهان هستيم  كه به نحوي از آنها دين 
 .و مذهب در آنها نقش مؤثر و حضور فعالي دارند

سـالم گرايـان و يـا مسـلمانان     شايان ذكر است كه امروزه تنهـا ا 
نيستند كه در اين مناسبات جهـاني حضـور دارنـد، بلكـه در كشـور      

سيكها با اسـتفاده از نيروهـاي نظـامي خـود بـا        سكوالر هندوستان، 
درگير با ساير اديان در اين كشور، فغاليـت يهوديـان ارتـدكس نـژاد     
پرست در فلسـطين اشـغالي بـر عليـه مسـلمانان و نقـش كليسـاي        

مخصوصــا آفريقــاي ( توليــك در كشــورهاي اروپــائي ، آفريقــايي كا
و در هـر يـك از ايـن    . باشد و آمريكاي التين قابل توجه مي) جنوبي

كمناطق به نحوي از آنحا حكايت از تأثير دين و عناصـر مـذهبي در   
 .كشورها و بين كشورها دارند

هاي مختلف علمـي   ها و گرايش لذا عالوه بر توجهي كه در حوزه
ه عنصر دين و مذهب شده است، گسترش مطالعات در حوزه ديـن  ب

بـا مـروري   . باشد هاي مختلف علوم سياسي جالب توجه مي در شاخه
هاي انجام شده  هاي درسي، كتب منتشر شده و پژوهش بر ر سرفصل

اول بـا  .   توان در سـه حـوزه كلـي مشـاهده كـرد      اين مطالب را مي
رات سياسي به توجه انديشـمندان  ها و تفك واكاوي و بازنگري انديشه
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به عنصر دين در انديشه سياسي متفكران و انديشمندان سياسـي در  
دوم ،  در حـوزه  .  اعصار و مناطق جغرافياي مختلف آشنا مي شـويم 

هـاي مهمـي كـه در رابطـه      المللي عالوه بر نظريه پردازي مسائل بين
تـأمين و    الملل انجام شده بـه نقـش ديـن در    نسبت دينبا روابط بين

المللي تاكيـد شـده    هاي بين ايجاد صلح و امنيت وگسترش  همكاري
اي ، مطالعات انجام شـده   و باالخره در حوزه سياست مقايسه.   است

در موضوعات و مباحث مختلف ايـن گـرايش علمـي بيـانگر اهميـت      
عنصر دين و تأثيرات دين و مذهب در جامعه و سياسـت بـوده و بـه    

لذا پژوهشگران علوم سياسـي بـه   .. اي شده اند موجب تحوالت عمده
گيـري احـزاب سياسـي و مشـاركت مـردم در       نقش ديـن در شـكل  

انتخابات، تأثير دين در بسيج مردم و نيروهاي انقالبي، نقش دين در 
جامعـه و حكومـت و بـاالخره نقـش ديـن در        ترسيم مناسبات بـين 

رد توجـه  توسعه و تحوالت سياسي و اقتصادي و اجتماعي جامعه مـو 
استادان ، انديشمندان، تحليل گران و ناظران سياسي قـرار گرفتـه و   

الملل تخصصي براي بررسي و كـاربرد ديـن    اكنون در سازمانهاي بين
هاي تخصصـي علمـي و اجرائـي     در تحوالت و پيشرفت جوامع بخش

 .تأسيس كرده است
در تأييد بر گسـترش ديـن در مطالعـات و مناسـبات سياسـي و      

بور از نظريه سكوالريسم ما شاهد گسترش نظريـات بـديل   عدول و ع
بومي و مفاهيمي جديدي مي باشيم كـه  توسـط دانشـمندان علـوم     

براي مثال ميتوان بـه مفـاهيمي ماننـد      اجتماعي بكار رفته است كه
( ، سكوالريســـم زدائـــي ) post secularism(پساسكوالريســـم  

desecularism (  فرا ي سكواريسم ، )beyond secularism  ( و
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اشـاره  ) resurgence of religon(بيداري و تجديد حيات دينـي   
استاد علوم  هوراد وياردادر تاييد اين امر ميتوان به نوشته  .   نمود

سياسي و رئيس انجمن علوم سياسي آمريكا در مورد دين و انقـالب  
المللـي و عـالم سياسـت و دنيـاي      اسالمي و تأثير آن در نظـام بـين  

و ياردا به عنوان نظريه پـرداز در حـوزه سياسـت    . سي اشاره كردسيا
خارجي آمريكا و حوزه  تخصصي سياست مقايسه اي در جهان سـوم  
و مولف كتب درسي متعدد دروس علوم سياسي   در كتاب فرهنـگ  
و هويت سياسـي ضـمن بررسـي موضـوع توسـعه و عقـب مانـدگي        

چنـين دو الگـوي   كشورهاي آمريكـاي التـين ، آسـيا و آفريقـا و هم    
ماركسيسـتي از   –مطرح براي توسـعه يعنـي الگـوي سوسياليسـتي     

يكسو و  الگوي توسعه پيشرفت غربي به پيـروزي انقـالب اسـالمي و    
تثبيت نظام جمهوري اسالمي در ايران مي پردازد او با مهم دانسـتن  
اين واقعه شگرف تاريخي بويژه در ارائه الگـوي توسـعه بـومي بـراي     

 :وياردا مي گويد.  مي كند جهان  اشاره
و تـأثيرات و    1979پيروزي انقـالب اسـالمي ايـران در سـال     « 

چـرا كـه در   .   پيامدهاي اين انقالب را در جهان قابل تامل مي باشد
پرتو اين انقالب،  ايران اولين كشـوري مـي باشـد كـه هـر دو نظـام       

هاي آمريكائي را كه به چالش و در صدد   ماركسيستي و نظام سرمايه
ظهـور ايـن نظـام    .  توسعه بومي مـي باشـد  تبيين الگوي پيشرفت و 

اسالمي براي تدوين يـك الگـوي تمـام عيـار در خاورميانـه و سـاير       
كشورهاي عقب مانده  مي باشد او تاكيد مي كند كه انقالب اسالمي 
ايران  الهام بخش جهان سوم و پاسخ به نـداي سـاير كشـورهاي در    

بـومي   حال توسعه است كه در صدد پيـروي از يـك الگـوي توسـعه    
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لذا ما امروزه شـاهد سـه تئـوري و الگـوي توسـعه يعنـي       .  باشند مي
اي از الگوهـاي بـومي    داري و مجموعـه  الگوي سوسياليستي سـرمايه 

 )Howard ٢٠١۴.  ("مواجه هستيم) اسالمي ـ ايراني(
براي مثال  رئيس پژوهشكده الهيات در دانشگاه ساموئل اسپريز  

هـا معتقـد    انساني در  دانشگاه درمورد آموزش و تدريس دروس علوم
است گفتمان سكوالريسم خود عامل تغيير نگرش و رفتار مـذهبي و  

هـاي   چرا كه ما اكنـون در دانشـگاه  .  باشند معنوي دانش جويان مي
او تاكيد مـي كنـد كـه در     .  بينيم خود سكوالريسم را  در چالش مي

ابـل   طول دهها سال تجـدد و توسـعه در سـايه سكوالريسـم و در مق    
سنت و مباني ديني  به عنوان نظريه رايج و حاكم در علوم اجتماعي 

اما اين نظريه با چالش مواجه شده .  و انساني غرب ترويج مي گرديد
اســپيريز تاكيــد مـي كنــد  كــه ايـن عقــب نشــيني و افــول   .  اسـت 

سكوالريسم فقط با شكست اين نظريه در مقابل بيـداري اسـالمي و   
بلكه سكوالريسم با يك چالش دروني .   ستتجديد حيات مذهبي ني

هـاي مدرنيتـه،    نيز مواجه است كه بايستي آن را در فراسـوي بحـث  
دينـي مـورد بررسـي قـرارداد چنانچـه       نسبت آن با دين داري و بـي 

كاسانرا  آن را در قالب دو گانگي بين سنت و مقدس از يكسو و  خوزه
ديـن و سـنت    كند چنانچـه بـا پيشـرفت    تجدد سكوالريسم بيان مي

 .باعث افول تجدد خواهيم شد
تا اواخر قرن بيستم، دانشمندان علوم اجتماعي نسبت بـه تـأثير   

اند و اين غفلت در بررسي تعـداد   توجه بوده دين در مسائل جامعه بي
و مقاالت و آثاري كه در مجالت علمي و كتـب در خصـوص ديـن و    

.  باشـد  مـي  مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي نگاشته شده مشـهود 
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تـوجهي عامـل اصـلي را نظريـات      پژوهشگران در بررسي علل اين بي
دانند كه بر اساس ايـن نظريـه بـا سـكوالر      غربي توسعه مدرنيته مي

شدن جامعه نفوذ مـذهبي در زنـدگي اجتمـاعي و فعاليـت عمـومي      
.   شـود    مردم و جدائي دين از حكومت منجر به پيشرفت و ترقي مـي 

ول دين و به حاشيه رفـتن آن در سـطح زنـدگي    اين نويسندگان، اف
در آخرين تحليل نويسندگان . كنند فردي و خصوصي افراد تأكيد مي

كننـد كـه بـا پيشـرفت علـم و توسـعه جوامـع،          بيني مي غربي پيش
 .گردد مذهب به حاشيه رفته و يا كامالً ناپديد مي

امــا پيــروزي انقــالب اســالمي ايــران، توجــه نويســندگان و 
ان علوم انساني را به بازگشت دين، و حضور اعتقادات ديني پژوهشگر

در تأمين و تدارك مؤثر خدمات براي توسـعه، حمايـت از قشـر كـم     
هـاي   ارائه نظريه بديل در مورد توسعه در مقابل نظريه. درآمد جامعه

ديگر از جمله الگوي مدرنيته،  بسيج جامعه مدني و ايجاد انگيـزه در  
اقدام از عناصر مهمي هستند كه در تحوالت  نيروهاي اجتماعي براي

با توجه به موارد فوق آلـذكر، شـاهد   . اجتماعي قابل توجه مي باشند
المللي و ملـي ماننـد سـازمان ملـل، سـازمان       سازمانهاي بين  فعاليت

نهاد دولتي انگليسي بـراي توسـعه در تـدوين     خدمات و رفاه آمريكا، 
رهبران، نهادها و گروههـاي  هاي جلسات كاري ضمن دعوت از  برنامه

و در راستاي نقش . برند مذهبي از نظريات و پيشنهادات آنها بهره مي
مهم دين در توسعه، ما شاهد توسعه تحقيقات و نيروهاي زيـادي در  
حوزه دين و توسعه ميباشيم و نشـر آثـار مختلـف در قالـب كتـاب،      

ا كاهش فقـر  لذ. پردازند ها به اين مهم مي مقاله و يا برگزاري همايش
بسط مناسبات بين كشورها، حفظ محيط زيسـت، توسـعه    و نابرابري،
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ــات، دموكراســي جامعــه مــدني از   ــدار، كنتــرل خشــونت، انتخاب پاي
دانشـمندان علـوم اجتمـاعي    . باشـد  موضوعات مورد توجـه آنهـا مـي   

كند كه در حاليكه هنوز، زمان آن نرسيده كه دين را بـه   تأكيدي مي
توانيم آن را به عنـوان يكـي    اما مي. امع بناميمعنوان محور اصلي جو

 )٢٠١۴ Emma Tomalin. (از عناصر مهم تأثيرگذار تلقي كنيم
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نسبت ميان پژوهش و سياست منطقه اي جمهوري «
 »اسالمي ايران

 *حميدرضا اكبري

 

مفهومي چند بعدي  )Regional policy(اي سياست منطقه -1
را ) ها به خصوص دولت(ريزي يك كنش گر است كه برنامه

نسبت به پديده هاي مختلف سياسي، امنيتي، اقتصادي، 
در يك منطقه ... ژئوپليتيكي، فرهنگي، هويتي، اجتماعي و

 . جغرافيايي خاص سامان مي دهد

سياست منطقه اي اغلب با رشته مطالعات منطقه اي آميخته 
يا ) Area Studies( اي مطالعات منطقه .شده است

)RegionalStudies( اي  هاي ميان رشته اي از حوزه مجموعه
پژوهشي و علمي است كه به مطالعه مناطق جغرافيايي، ملي يا 

هاي  اي براي حوزه اين اصطالح بصورت گسترده. پردازد فرهنگي مي
بويژه در  علوم اجتماعيو  علوم انسانيمختلف علمي و پژوهشي در 

اي  هاي معمول مطالعات منطقه برنامه. رود بكار مي علوم سياسي

                                      

 ه علوم انساني و مطالعات فرهنگيعضو هيئت علمي پژوهشگا . *
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، مطالعات فرهنگي، شناسي جامعه، علم سياست، تاريخشامل مطالعه 
هاي مرتبط  و ديگر رشته ، اقتصاد، امنيتادبيات، جغرافيا، زبانشناسي

اين رشته در ايران بخشي از برنامه مطالعاتي رشته علوم . شود مي
البته در كشور ما . شود سياسي و روابط بين الملل محسوب مي

 .بيشتر مطالعات در اين رشته ، معطوف به مطالعات امنيتي است

سياست انسجام يا ( هدف اصلي سياست منطقه اي در اروپا، 
، تقويت انسجام اقتصادي، اجتماعي و سرزميني بين )همگرايي

مناطق اروپا است و به عبارتي هدف آن هدف آن حمايت از ايجاد 
اشتغال و رقابت پذيري شركت ها، رشد اقتصادي، توسعه پايدار و در 

منطقه اي در غرب آسيا  اما سياست. نهايت بهبود زندگي است
ت ها در اين منطقه سياست هاي لمعناي كامال متفاوتي است و دو

 .خود را با اولويت بقاء در يك محيط آنارشيك تعريف مي كنند

محققان در تقسيم بندي انواع پژوهش ها نظرات مختلفي  -2
برخي معتقدند پژوهش ها را از نظر كاربرد مي توان . دارند

و ) پرداختن به مسائل مفهومي(ي به پژوهش هاي بنياد
برخي ديگر معتقدند . پژوهش هاي علمي تقسيم كرد

پژوهش هاي علمي را مي توان به پژوهش هاي كاربردي، 
برخي ديگر . تقسيم بندي كرد... راهبردي، بنيادي و

پژوهش ها را بر اساس اهداف به پژوهش هاي توصيفي، 
قسيم همبستگي، تبييني و اكتشافي و كمي و كيفي ت

 ...كنند و  مي
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پژوهش هاي معطوف به سياست منطقه اي نيز با توجه به   
البته آن . اهداف، كاربرد، داده ها و اطالعات و برنامه ها متفاوت است

چيزي كه مهم است اين است كه اين پژوهش ها به خصوص در 
 .منطقه غرب آسيا اغلب داراي مباني سياسي و امنيتي هستند

اي ميان پژوهش و سياست منطقه اي  چه رابطه: سوال  -3
 جمهوري اسالمي ايران وجود دارد؟

چرخه رابطه اي ميان پژوهش و سياست هاي :فرضيه
 .منطقه اي جمهوري اسالمي ايران معيوب است

داليل معيوب بودن چرخه پژوهش و سياست منطقه اي  -4
 :جمهوري اسالمي ايران

ضعف در مباني معرفتي پژوهش در حوزه مسايل  -
ه اي و عدم اعتماد سياستمداران به پژوهش هاي منطق

عدم درك صحيح بسياري . صورت گرفته در اين حوزه
از پژوهشگران در حوزه سياست منطقه اي جمهوري 
اسالمي ايران از مباني معرفتي ابعاد مختلف پژوهش، 
نياز به استفاده از اين پژوهش ها را از سوي 

اين پژوهش  به عبارتي. سياستمداران ايجاد نمي كند
 .ها آن ها را قانع و اقناع نمي كند
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whi(سياستمداران ما اغلب بر اساس عاليق - sh (
كنند، نه بر اساس امر واقع  سياست گذاري مي

)obj ect i ve.( 
اين امر با مباني يك كار پژوهشي صحيح همخواني 

 .ندارد
اغلب پژوهش هاي صورت گرفته توسط پژوهشگران  -

ت و مطالعات ميداني است و ايراني فاقد پشوانه فعالي
. يافته هاي آن ها بيشتر كتابخانه اي و رسانه اي است

 لذا سطح اكثر اين پژوهش ها پايين است
كمتر پژوهش علمي در حوزه سياست هاي منطقه اي  -

مي توان يافت كه نگاه انتقادي به سياست ها و 
اين امر سياستمداران . گذاري ها نداشته باشند سياست

در حالت تدافعي قرار مي دهد و ارتباط آن را همواره 
 .ها با پژوهشگران را تضعيف مي كند

وجود رابطه ضعيف ميان مراكز پژوهشي و مراكز  -
 .سياست گذاري و اجرايي و نا محرم پنداشتن همديگر

فضاي منطقه خاورميانه به دليل زيست كلي در   -
امنيتي بودن حصر . شرايط بحراني، نوعاً امنيتي است

ها و اطالعات را ايجاب مي كند، باب سياست داده 
ورزي را مي بندد و حدس و گمان ها را افزايش مي 
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در اين چهارچوب، پژوهش ها بيشتر انتزاعي است . دهد
 .تا واقعي

نگاه هاي ارزشي بر بي طرفي در سياستمداران و  -
در برخي . پژوهشگران ما چهارچوب استانداردي ندارد

شتن يك سياست، پژوهش مواقع به دليل مقدس پندا
در مورد آن به جاي نگاه علمي و منطقي،  نگاهي 

 .چالشي و نزاع آميز مي شود
. راهبرد پژوهي در منطقه غرب آسيا بسيار دشوار است -

اين منطقه همواره بحراني است، تحوالت پويا و 
راهبردهاي  ها، شتاب است و تغيير مدام تاكتيكپر

لذا در نگاه . دكن اتخاذ شده را نيز غافلگير مي
سياستمداران و حتي برخي پژوهشگران راهبردها ذيل 

همچنين امكان . تاكتيك ها تعريف و ترجمه مي شود
انجام يك پژوهش بنيادين در اين منطقه بسيار سخت 

 ي در نتيجه متناقضو  ياست؛ چراكه عوامل سلب
همواره برتري  يايجاب بيشتر اين پژوهش ها بر عوامل

 .دارد
اكثر پژوهش هاي نسبتاً كارآمد و قابل توجه در حوزه  -

به اين . سياست منطقه اي، حل مسأله محور هستند
معني كه ابتدا مساله و رخدادي اتفاق مي افتد، سپس 
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دستگاه هاي پژوهشي به دنبال يافتن راهكار هاي حل 
 .مسأله و مشكل پژوهش ها را سامان مي دهند
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 مسايل سياست خارجي ايرانظرفيتهاي آينده پژوهي و 
 *علي اكبر اسدي

 

جمهوري اسالمي ايران با مسائل مختلفي در عرصه هاي مختلف و از 
به خصوص در سالهاي . جمله در سياست خارجي خود مواجه است

اخير با سرعت گرفتن تحوالت و دگرگونيهاي منطقه اي ايران با 
ه با مسائلي مهم و اساسي در سياست خارجي خود روبروست ك

در صورتي كه بپذيريم نظام . پيچيدگيهاي بسياري نيز همراه است
بين الملل و محيط منطقه اي ايران در شرايط گذار و بي نظمي بسر 
مي برد و روندها و بازيگران مختلفي در جهت شكل دهي به نظم 
نوين منطقه اي و بين المللي در جريان است، اين شرايط به ايجاد 

ي منتهي شده است كه بسياري از آنها براي وضعيت و رويدادهاي
در طول يك . رهبران و جامعه ايراني شگفتي ساز محسوب مي شوند

دهه اخير تحوالتي مانند خيزشهاي مردمي و  انقالبهاي متعدد در 
جهان عرب، بحرانها و منازعات متعدد و متداوم در حوزه هاي 

چريانهاي افراط منطقه اي مانند عراق، سوريه و يمن، ظهور و افول 
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گرا مانند داعش و تغيير منافع و رويكرد بازيگران منطقه اي و 
دگرگوني نقش آنان مانند عربستان سعودي همگي نشانگر تعدد و 
تكثر مسايل راهبردي و مهم در سياست خارجي جمهوري اسالمي 

اين در حالي است كه جمهوري اسالمي ايران خود به . ايران است
يگران محوري در منطقه از جايگاه و نقش بااليي در عنوان يكي از باز

تحوالت منطقه اي برخوردار است و براي پيشبرد اهداف و منافعش 
در منطقه نيازمند شناخت و تبيين مناسب تحوالت و مسائل و 
همچنين سياستگذاري و تصميم سازي بهينه و مناسب در اين 

هادهاي با توجه به اين وضعيت در شرايطي كه ن. خصوص است
اجرايي دخيل در سياست خارجي سعي در مديريت و حل و فصل 
مسائل سياست خارجي در چهارچوب اهداف و منافع كشور دارند، 
اين نكته قابل طرح است كه نهادها و سازمانهاي فكري، مطالعاتي و 
تحقيقاتي كشور و همچنين ديسيپلينهاي علمي حاضر مي توانند 

ن به مسائل سياست خارجي ايران چه سهم و مشاركتي در پرداخت
در اين راستا در اينجا در پي پرداختن به اين موضوع . داشته باشند

هستيم كه آينده پژوهي به عنوان يكي از حوزه هاي جديد دانش در 
كشور مي تواند چه نقشي در حل وفصل مسائل سياست خارجي 

به خصوص اينكه سرعت و گستردگي تحوالت در . داشته باشد
منطقه اي ايران ما را وادار مي كند تا نگرشها و تفكرات  محيط

معطوف به آينده را تقويت نموده و با آمادگي و توانمندي بيشتري 
به مسائل سياست خارجي پرداخته و  شگفتيهاي احتمالي را كاهش 
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در اين راستا آنچه در . داده يا به گونه اي مناسب تر مديريت كنيم
آن هستيم آن است كه آينده پژوهي به اينجا درصدد پرداختن به 

عنوان حوزه ميان رشته اي نوين در ايران از چه ظرفيتهايي براي 
كمك به حل و فصل مسائل سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران 

 برخوردار است؟

به عبارت ديگر در اين مجال در تالش هستيم تا نحوه ارتباط و 
وهي به عنوان متغير پژتاثيرگذاري دو متغير اصلي يعني آينده

مستقل و مسايل سياست خارجي ايران به عنوان متغير وابسته را 
اي در علوم آينده پژوهي به عنوان حوزه ميان رشته. تبيين نمائيم

انساني است كه از قرن بيستم در سطح جهاني متولد و رشد كرد، 
اما اين حوزه از دانش تنها در طول دو دهه اخير در ايران توسعه 

فته و اكنون بخشي از نهادهاي دانشگاهي و تحقيقاتي كشور به يا
در حالي كه حوزه هاي مختلف علوم انساني . اين حوزه توجه دارند

هر يك ممكن است گرايشات مختلف نظري يا كاربردي خاص خود 
رسد حوزه آينده پژوهي به رغم داشتن را داشته باشند، به نظر مي

هاي علوم بيش از اغلب حوزهمباني و چهارچوبهاي نظري خود 
انساني به سوي كاربرد و كمك به حل و فصل مسائل عيني گرايش 

به خصوص اينكه جمهوري اسالمي ايران به عنوان كشوري . دارد
متمايز با اهداف و رويكردهاي متفاوت در سياست خارجي در 
مقايسه با اغلب بازيگران بين المللي، با مسائل و چالشهاي متعددي 
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مسائلي كه پرداختن به هر يك از . ياست خارجي مواجه استدر س
آنها مستلزم فهم متغيرهاي مختلف مرتبط با اين مسائل و 
بكارگيري روشهاي مناسب تحقيقاتي در جهت ارايه تبيين ها و 

 . راهبردهاي پيشنهادي مناسب در خصوص هر كدام از آنهاست

در بررسيها و پژوهشها انجام شده در حوزه سياست خارجي 
جمهوري اسالمي ايران مي توان به چندين دسته يا سطح از 

مطالعات : بررسيها و تحقيقات اشاره كرد كه از جمله آنها عبارتند از
نظري و پژوهشهاي آكادميك و كالن در حوزه سياست خارجي 

و مطالعات موردي در  پژوهشي مساله محور -ايران؛ تحقيقات علمي
حوزه سياست خارجي ايران؛ تحليلها و برآوردهاي اطالعاتي و 
اجرايي نهادهاي سياست خارجي و؛ تحقيقات و تحليلهاي راهبردي 

در ميان چهار دسته از تحقيقات . انديشكده هاي سياست خارجي
مورد اشاره در عرصه سياست خارجي بجز دسته نخست سه دسته 

اما . مسائل سياست خارجي كشور در ارتباط هستندديگر به نوعي با 
اين مطالعات هر كدام با نقصها و مشكالت خاص خود روبرو هستند 
و در ارائه ديدگاههاي جامع، كاربردي و آينده نگرانه به مسائل 

اين در حالي است كه . سياست خارجي با مشكالتي روبرو هستند
عطوف به تصميم آينده پژوهي به عنوان دانش ميان رشته اي م

گيري و كاربردي داراي مشخصه ها و ظرفيتهايي است كه مي تواند 
با همگرا ساختن پژوهشهاي فوق به نتايج مهمي براي حل و فصل 
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در اين راستا مي توان به مولفه . مسائل سياست خارجي منجر شود
هاي زير به عنوان اصلي ترين ويژگيهاي آينده پژوهي اشاره كرد كه 

به عنوان ظرفيتهاي جديدي در خدمت حل و فصل مي تواند 
مند كردن تحقيقات؛ روش: كارآمدتر مسائل سياست خارجي باشند

كاربردي كردن پژوهشها؛ تقويت جنبه جمعي پژوهشها؛ گسترش 
آينده نگري در بررسيها؛ و مشاركت دادن ذينفعان در انجام 

 .تحقيقات


