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  چکیده
در حـال حاضـر   . شود الملل محسوب می روابط و سیاست بین دوران گذار و انتقال، مبحثی کلیدي در دانش

در . اجماعی در محافل آکادمیک وجود دارد مبنی بر اینکه نظم موجود در حال تجربه تغییـرات جدیـدي اسـت   
در کنار . اند همین رابطه منتقدین براي فهم این تغییر و چگونگی تأثیر بر فرآیندهاي کالن آن تالش وافري نموده

ي  خـواه، از ابتـدا تغییـر در هندسـه     ي انقالب اسالمی نیز به مثابه حرکتی تحول هاي تغییرساز، تجربه یشسایر گرا
سوال اساسی این مقاله عبارتست از اینکـه آیـا در دو مـتن انقـالب اسـالمی و      . المللی را مطرح ساخت قدرت بین

المللی وجود دارد؟ در نتیجه هدف  ماعی بینهاي فلسفی و نظري معطوف به تغییر در نظم اجت ایران، مبانی و بنیان
بـا   ي تغییر مندرج در فرهنگ ایرانی و ایجاد ارتباط بین ایـن مبـانی   اساسی این نوشتار واکاويِ مبانی فلسفی اراده

ي ایـن نوشـتار بـر     فرضـیه . المللی بـوده اسـت   ي قدرت بین هاي جدید ایفاي نقش در مسیر تغییر هندسه ضرورت
ي  نی فکري و فلسفی در انقالب اسالمی و ایرانی به منظور مشارکت فعاالنه در مسیر تغییر هندسههاي غ وجود الیه
هاي فلسفی موجود در فرهنگ ایرانی  در پاسخ به پرسش واکاوي پیرامون قابلیت. المللی داللت داشت قدرت بین

تی عقالنـی، منـابع گـرایش بـه تغییـر      المللی، نوشتار حاضر با رهیاف ي قدرت بین و اسالمی در فرآیند تغییر هندسه
بر این اساس نوشتار حاضر مدعی شد . ي موجود قدرت جهانی را در متن حیات فرهنگی ایران تبیین نمود هندسه

ي انقـالب   اجتماعی، بنیـان و نیـز عصـاره   ) خرد و کالن(هاي گوناگون  ي تغییر در نظم مطالبه) ایده(ي  که انگاره
ي تغییـر بـه نحـوي     ي دیگـر آن کـه مطالبـه    نکتـه . فرهنگی تـاریخی ایـران اسـت    اسالمی و محصولی از محتواي

انجامد، این فرآینـد دو سـویه هـم     می) همسایه(گري اقوام دیگر  گري و پذیرش آمیز به بستري از شناسایی تناقض
    .نوایی است ي تغییر و هم شامل میل به هم شامل اراده
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  مقدمه
. رود الملل یکی از موضوعات مهم مطالعاتی بـه شـمار مـی    یافتگی سیاست بین نظم و سازمان

المللـی در ادوار گذشــته دچـار تغییـرات بنیـادینی شـده و در نتیجــه       یـافتگی سیاسـت بـین    سـامان 
گـذار و انتقـال از   دوران . المللـی اشـکال جدیـدي را تجربـه کـرده اسـت       بین» ي قدرت هندسه«

شرایط حـاکم در ایـن   . زند الملل رقم می رو، مبحث کلیدي را در دانش روابط و سیاست بین این
هـاي جـایگزین، دانشـی را     ي نظم مقاطع تاریخی و عوامل مؤثر بر فرآیندهاي کالن شکل دهنده

در . سـازد  یپذیر م ترین موضوعات سیاست را امکان ترین و حیاتی دهند که فهم پیچیده شکل می
ي  حال حاضر اجماعی در محافل آکادمیک وجود دارد دایر بر اینکه نظم پیشین در حال تجربـه 

منتقـدین نظـم پیشـین    . این باور پذیرش عمومی را نیـز همـراه خـود دارد   . تغییرات جدیدي است
  . اند تالش وافري را مصروف فهم این تغییر و چگونگی تأثیر بر فرآیندهاي کالن آن نموده

این ایده فراخوانی بود . ي حکومت اسالمی از سوي امام مطرح شد سال پیش ایده 50حدود 
آفـرین   شاید بتوان تفکر نقـش . هاي الهی و دینی براي زندگی جمعی ملی بر اساس و بنیان آموزه

المللی تالشی در همان راسـتا و   ي جدید قدرت بین گیري هندسه جهان اسالم را در فرآیند شکل
ي مـورد توجـه تـالش جدیـد،      پر واضح است کـه عرصـه  . منطق و استدالل قلمداد کردبا همان 

توان این دو تالش را در طول همـدیگر   بنابراین می. المللی است سازماندهی اجتماعی سیاسی بین
همان گونه که در مسـیر عملیـاتی کـردن ایـده حکومـت      . و بر بستري واحد مورد توجه قرار داد

گیر و پر رمز و رازي را در پیش خواهند  هاي این چنینی فرآیند نفس ششاسالمی نمایان شد کو
. تـر و دشـوارتر خواهـد بـود     ي جدید، البته به مراتب سخت مشکالت و موانع تحقق ایده. داشت

  . رقابتی بسیار سخت و دشوار خواهد بود» بدیل«هاي  رقابت بین جهان
ي تغییـر در نظـام یـافتگی     تـداد مطالبـه  خـواه در ام  ي حرکتـی تحـول   انقالب اسالمی به مثابـه 

چه در بعد نظري و چه در بعد . المللی را مطرح ساخته است ي قدرت بین داخلی، تغییر در هندسه
المللـی را   ي مؤثري بر فرآیند تغییر هندسه قدرت بین هاي فراوانی ایده ها و چالش عملی، پرسش

الملـل   ي سیاست بین دهی به آینده شکلي رقابت در  همچنین، ورود به عرصه. احاطه کرده است
عدم عنایـت بـه شـرایط پیچیـده و خطرنـاك ایـن فرآینـد        . مخاطرات جدي را نیز به همراه دارد

در نتیجه نوشتار حاضر درصـدد اسـت تـا    . هاي جدي و فراوانی را به همراه خواهد داشت آسیب
این منظـر وجـود عناصـر     از. ضمن طرح سؤاالتی اساسی، نگاهی خاص به این مهم را ارائه دهد

  :گانه سه
  هاي فلسفی ملی و بومی؛  مبانی و بنیان) 1
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  اي و مادي الزم و ضروري؛ منابع ایده) 2
  . باشند ها و اقدامات عملیاتی، از اهمیت برخوردار می طراحی استراتژي) 3

، هـاي موجـود   در گام نخست، الزم است ضمن مروري بر منابع فکري و فلسفی ایران قابلیت
وجود منابع الزم در این حوزه امکان پرسش پیرامون منابع ضروري دیگـر  . فهم و احصاء گردند

در نتیجـه سـؤال اساســی ایـن نوشــتار معطـوف اسـت بــه واکـاوي پیرامــون       . ســازد را فـراهم مـی  
هاي فلسفی موجود در فرهنگ ایرانی و اسالمی بـه منظـور تأثیرگـذاري بـر فرآینـد تغییـر        قابلیت
حاضر بـه دو قسـمت کلـی     ي فوق، مقاله ي در راستاي آزمون فرضیه. المللی رت بیني قد هندسه

نخسـت رونـدهاي تـاریخی انتقـال قـدرت و بـه دنبـال آن، منـاظرات موجـود          . تقسیم شده است
 ي ابعاد روند انتقال قدرت کنونی و پیامدهاي محتمل آن از منظـر اندیشـمندان برجسـته    ي درباره

در قسمت دوم نگاهی مختصر بـه منـابع فلسـفی الزم در فرهنـگ     . شود میالملل تبیین روابط بین
  . ایرانی خواهیم داشت

  
  انتقال قدرت؛ روندهاي تاریخی) الف

 ي اولـین انتقـال عمـده   . قدرت در اروپـا صـورت گرفـت    ي هاي اولیه به لحاظ تاریخی انتقال
برتري یافتن در اروپا،  وري هابسبورگ و تالش آن برايطقدرت، در قرن هفدهم، با ظهور امپرا

وري هابسبورگ در اوایل قرن هفدهم به اوج خود رسید، اما بـه تـدریج   طقدرت امپرا. ایجاد شد
وري طـ شکسـت امپرا . رو شـد ه با چالش چند دولت در حال ظهور اروپا، بـه ویـژه فرانسـه، روبـ    

و چنـد   هاي بـزرگ  اي از کشمکش قدرت ها، باعث آغاز دوره هابسبورگ در مقابل این چالش
  .مرکزي بودن نظم در درون این قاره شد

. صـورت گرفـت   1815و  1660هـاي   ها در اروپـا، بـین سـال    دومین مجموعه از انتقال قدرت
از سـوي دیگـر در   . ابتدا، فرانسه ظهور کرد و به مدت یک قرن و نیم قدرت مسلط این قاره بود

رقابت بـین ایـن دو قـدرت و    . رآورداوایل قرن هجدهم بریتانیا به عنوان قدرت بزرگ دیگر سرب
ضعف تدریجی فرانسه در این قرن باعث شد تا بریتانیا در ابتداي قرن نوزدهم بـه عنـوان قـدرت    

، تداوم تسلط بریتانیا باعث شد تا نظم )1914تا  1815هاي  سال(در این مرحله . مسلط ظهور کند
هـاي بـزرگ صـورت     ه مراتـب قـدرت  گیـري در سلسـل   المللی، نسبتاً ثابت بماند و تغییر چشم بین

  ).:29Goldestein, 2007-27(نگیرد
الملـل   سیاسـت بـین   ي پراهمیت در بحث حاضر این است که تسلط بریتانیا در صـحنه  ينکته

. وري گسترده و قدرت دریایی بودطآن روزگار، عمدتاً مبتنی بر اقتصاد پیشرفته آن کشور، امپرا
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سه را از نظر حجم اقتصاد و تولید ثـروت پشـت سـر گذاشـت، بـه      ، فران1815بریتانیا قبل از سال 
اول  ي بریتانیا در نیمه. دو کشور در طول قرن نوزدهم همواره افزایش یافت ي اي که فاصله گونه

کـرد، در حـالی    قرن نوزدهم، ساالنه به طور متوسط رشد اقتصادي شش درصدي را تجربـه مـی  
  ).39-1383:45تلیس،  (درصد بود5/1ها  سال این يکه متوسط رشد اقتصادي اروپا در فاصله

جدیـدي از   ي هاي جهانی قرن بیسـتم، مجموعـه   دوم قرن نوزدهم، با شروع جنگ ي در نیمه
. ها، آلمان نقش کانونی ایفـا کـرد  الملل به وقوع پیوست و در آن بین ي ها در صحنه انتقال قدرت

در . آغاز شده بود، به سرعت ادامه یافت »اركبیسم«رشد اقتصادي و نظامی آلمان که از دوران 
هـاي مـاوراء بحـار دسـت یافـت و نیـروي دریـایی         این کشور به سرزمین1890و  1880هاي  دهه

، معادل یـک سـوم اقتصـاد بریتانیـا     1880اقتصاد آلمان در سال . گذاري کرد مندي را بنیان قدرت
هاي اقتصـادي و نظـامی، بریتانیـا را     حوزه، یعنی پس از سه دهه، آلمان در 1903بود، اما در سال 

  .پشت سر گذاشت
جنـگ جهـانی، فـراهم     ي ظهور سریع آلمان، بار دیگر موجبـات انتقـال قـدرت را بـه وسـیله     

شـد، معضـالت امنیتـی ایـن کشـور بـا        تـر مـی   به موازاتی که آلمان قدرتمنـدتر و ناراضـی  . آورد
پایان این معضالت، جنگ جهانی اول . فتگر تري به خود می هاي اروپایی نیز ابعاد جدي قدرت

، بار دیگر به سـرعت در  1923اما آلمان از سال . بود که به شکست و زوال موقت آلمان انجامید
جنگ جهانی دوم، براي دومین  ي اي که در آستانه هاي مختلف قدرت رشد کرد، به گونه مؤلفه

  .بار بریتانیا را پشت سر گذاشت
هاي اروپایی و انتقال مرکز ثقـل قـدرت، بـه خـارج از      ال قدرتپیامد جنگ جهانی دوم، زو

هاي جدیـد ظهـور کردنـد،     در این دوران ایاالت متحده و شوروي به عنوان قدرت. این قاره بود
با فروپاشی شـوروي  .نظمی جدید و دوقطبی شکل دادند و موجبات جنگ سرد را پدید آوردند

و ایاالت متحـده بـه عنـوان تـک قطـب در  نظـام        به بیان مشهور لحظه تک قطبی شدن فرا رسید
تک قطبی شدن به پایان رسـیده و جهـان    ي اکنون برخی معتقدند که لحظه. الملل سربرآوردبین

  .بار دیگر وارد دوران انتقال قدرت شده است

  
الملل کنونی؛ آراي اندیشمندانانتقال قدرت در نظم بین) ب

نظـام سیاسـی سلسـله مراتبـی کـه      : آن عبـارت اسـت از  ترین تعریـف   المللی در ساده نظم بین
دهـد کـه    تغییـر در ایـن نظـم هنگـامی رخ مـی     . هـاي مسـلط اسـت    انعکاس منافع دولت یا دولت

المللـی   اي بر سـر قواعـد و نهادهـاي بـین     هاي بزرگ در حال ظهور یا افول باشند و مبارزه قدرت
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الملـل،   المللـی، در متـون سیاسـت بـین    تغییـر در نظـم بـین   ). Ikenberry, 2006: 36-40(درگیرد
تـوان   آنچه از مباحث نظري این عنوان مـی . پردازي شده است ، نظریه»انتقال قدرت«تحت عنوان 

هـاي در حـال ظهـور بایـد بـه لحـاظ برابـري در قـدرت، بـه حـد            دریافت این اسـت کـه قـدرت   
المللـی   ییر در نظـم بـین  هاي حافظ نظم و وضع موجود ارتقاء یابند، تا شرایط الزم براي تغ قدرت

  ). Gilpin, 1981: 70-73(فراهم شود
تـوان گفـت کـه اجمـاعی      الملل مـی  سیاست بین ي با دقت در فضاي فکري موجود در حوزه

پردازان بر سر وقوع تغییري تکتونیک در ایـن حـوزه و برآمـدن جهـانی جدیـد       نسبی میان نظریه
ه، سـه تغییـر تکتونیـک قـدرت در سیاسـت      بنا بر یک روایت در پانصد سال گذشـت . وجود دارد

هـاي اساسـی در توزیـع قـدرت ایجـاد کـرده و زیسـت         الملل رخ داده اسـت کـه دگرگـونی    بین
اولـین  . سیاست، اقتصاد و فرهنگ را مجـدداً معمـاري کـرده اسـت     ي المللی در هر سه حوزه بین

رن هجدهم به اوج خود تغییر، ظهور دنیاي غربی بود که در قرن یازدهم میالدي آغاز شد و در ق
دومـین تغییـر، در اواخـر قـرن     . هـایش خلـق کـرد    جهان غربی مدرنیته را بـا همـه ویژگـی   . رسید

آمریکــا در مــدت کوتــاهی پــس از صــنعتی شــدن، بــه  . نــوزدهم و بــا برآمــدن آمریکــا رخ داد
یـن  در اغلب ادوار قرن گذشته، آمریکـا ا . قدرتمندترین کشور از زمان امپراطوري رم تبدیل شد

اکنون سومین تغییر تکتونیک در حـال رخ دادن اسـت کـه آن، ظهـور     . موقعیت را تداوم بخشید
  ).:6Zakaria, 2008-4(هاي دیگر است  قدرت

ها بر سـر توصـیف انتقـال قـدرت مـادي و هنجـاري و بـه طـور کلـی           اما اختالفات و تفاوت
ایم؛ عصـري کـه    وارد شده» ریکاپسا آم«برخی معتقدند ما به عصر . المللی است نظم بین ي آینده

از منظـر اینـان، متـأثر از    . مهمترین ویژگی آن، نه افول آمریکا، بلکه ظهور سایر بـازیگران اسـت  
 ي هاي اخیر رشد بسیارسـریعی را در حـوزه   فرآیند جهانی شدن، اغلب کشورهاي جهان در دهه

آنـان تأکیـد   . خـارج شـود  اند و همین امر باعث شده قدرت از تمرکز شـدید   اقتصاد تجربه کرده
در » فرانسـیس فوکویامـا  «و » فریـد زکریـا  «. دارند که ظهور سایرین به معناي زوال آمریکا نیست

در حـال  . از منظر آنان، آمریکا همواره نگران برتـري خـود بـوده اسـت    . گیرند این دسته قرار می
ان از دسـت  حاضر، چهارمین باري است که آمریکـا در دوران پـس از جنـگ دوم جهـانی نگـر     

بـود کـه ایـن نگرانـی در پـی ارسـال        1950ي اولـین بـار، در دهـه   . شـود  دادن موقعیت خود مـی 
دومـین بـار، در اوایـل    . از سوي شوروي بـه فضـا در آمریکـا مطـرح شـد     » اسپوتنیک«ي ماهواره

و در زمانی بود که قیمت باالي نفـت و رشـد پـایین اقتصـاد آمریکـا باعـث مطـرح         1970ي دهه
بار سوم کـه  . هاي آینده و زوال ایاالت متحده شد پاي غربی و عربستان به عنوان قدرتشدن ارو
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در ایـن مقطـع زمـانی، اغلـب     . بـود  1980ي دهـه  ي آمریکا با این نگرانـی مواجـه شـد، در میانـه    
کارشناسان بر این باور بودند که ژاپن ابرقدرت تکنولوژیـک و اقتصـادي آینـده جهـان خواهـد      

هاي معطوف به زوال آمریکا راه به جایی نبرد زیرا سیستم  بینی أکید دارند که پیشاما آنان ت. بود
سیاسی و اقتصادي آمریکا منعطف و داراي منابع بسیار است ، قادر به اصالح اشـتباهات و تغییـر   

).Luttwak, 2008: 27-29(کند  باشد و خویش را تقویت می نگرش خود می
ن حرکت به سـوي  آشکارترین دالیل آکرده است و یکی از جهان تغییر پذیرند که  آنان می

مریکا نیست بلکـه ناشـی از   آاین به معناي زوال آنان تأکید دارند که البته . چند قطبی شدن است
افزون بـر ایـن   .انتقال قدرت در جریان است اقتصادي قطعاً ي در حوزه.جهان است ي ظهور بقیه
اما تغییر مرکز ثقل . به اقتصاد امریکا در حال کاهش استنکه وابستگی سایر اقتصادها آو مهمتر 

سـانی  آزیرا پول و توانایی اقتصادي بـه   ،اقتصاد جهان به سادگی به معناي تغییر در قدرت نیست
کـه مـا بـه جهـانی وارد      ندپذیر میآنان . قابل تبدیل به توانایی نظامی یا سایر وجوه قدرت نیست

  ).Fukuyama and Birdsal, 2011:7-9(ده است دود شمریکا محآهاي  نهیایم که گزشده
هـاي گذشـته کـامالً متفـاوت      المللی در حال ظهور، با سیستم از منظر آنان احتماالً سیستم بین

امـا در  . نظامی، قدرت به شکل تـک قطبـی بـاقی خواهـد مانـد      -ي سیاسی در حوزه. خواهد بود
اهد کرد و تسلط آمریکا بـه پایـان خواهـد    هاي اقتصادي و فرهنگی توزیع قدرت تغییر خو حوزه
به طور خالصه به گمان آنان عصر پسا آمریکا فرا رسیده است و آنچه که مهم است، نوع .رسید

  . برخورد آمریکا با این عصر است
رئیس شوراي روابـط خـارجی آمریکـا معتقدنـد در دوران     » هاس ریچارد«برخی دیگر مانند 

حول شده است و گسست از گذشته، گسستی ماهیتی است پس از جنگ سرد، ماهیت قدرت مت
 ي از منظـر وي، جهـان آینـده نـه در سـلطه     . هـاي بـزرگ   هـاي قـدرت   و نه صرفاً تغییر در قابلیت

معدودي قدرت بزرگ، بلکه تحت نفوذ چنـدین نـوع بـازیگر مختلـف کـه برخـوردار از انـواع        
قطبی خوانـده، جهـانی    ا جهان بیاو جهان آینده ر. مختلف قدرت هستند، شکل داده خواهد شد

هـا تـا حـد     ملت –به گمان وي، دولت . هاي متعدد قدرت است آن، وجود کانون ي که شاخصه
در این جهـان، قـدرت در دسـتان    . قطبی از دست خواهند داد زیادي قدرت خود را در جهان بی

ظهـور خواهنـد   اي  هاي متعدد منطقـه  قدرت. هاي مختلف جریان خواهد یافت متعدد و در کانون
به طـور خالصـه در ایـن جهـان قـدرت      . هاي جهانی رشد روزافزونی خواهند یافت کرد و رسانه

تـر خواهـد    قدرت و نفوذ کمرنگ و کمرنگ ي بیش از آنکه متمرکز باشد، پخش است و رابطه
  .شد
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زیـرا تهدیـدات   . دانـد  اي براي آمریکا مـی  قطبی را واجد پیامدهاي منفی گسترده او جهان بی
کنـد کـه    از این رو وي تأکید مـی . روي آن به شدت در چنین جهانی افزایش خواهد یافت یشپ

قطبـی   او تأکید دارد کـه گرچـه پیـدایش جهـان بـی     . قطبی را مدیریت کند آمریکا باید جهان بی
  .هاي آن تأثیر بگذارد دهی به ویژگیتواند بر شکل ناگزیر است، اما آمریکا می
زیـرا تعریـف مشخصـی از    . شـود  تـر مـی   قطبی، دیپلماسـی پیچیـده   یبه گمان وي، در جهان ب

وضعیت جهانی وجـود نخواهـد داشـت و روابـط کشـورها در چنـین وضـعیتی گزینشـی و تـابع          
تـوان مؤتلـف یـا     او معتقد است در چنین نظامی، کشورها را نمی. هاي گذرا خواهد شد وضعیت

هـاي دیگـري دچـار     مکارنـد و در حـوزه  زیرا آنان در برخی مسائل با هم ه. دشمن تعریف کرد
گرایی منعطف و غیررسـمی را راهبـرد مهمـی بـراي مـدیریت       در نهایت او چندجانبه. اند تعارض

  ).Hass, 2008: 12-14(داند  قطبی می پیامدهاي عصر بی
الملـل و   گرایان، رونـدها را بـه سـوي چنـدقطبی شـدن نظـام بـین        برخی دیگر، به ویژه نوواقع

 :Waltz, 2001(داننـد   ظهور بازیگران جدید مـی  ي ي قدرت به واسطه موازنه گیري نوعی شکل

گرایان، برخی اساساً بدیلی براي هژمـونی ایـاالت متحـده قائـل      مقابل نوواقع ي در نقطه). 37-40
آمریکایی، معتقد است بدیل هژمونی آمریکـا؛ نـه    ي ، تاریخ نگار برجسته»نیال فرگوسن«. نیستند

نه جهان اسالم ، نه سازمان ملل و نه یوتوپیاي چنـد قطبـی بلکـه بـاتالقی هـرج و      چین، نه اروپا، 
او تأکیـد دارد  . مرج آلود خواهد بود و دوران تاریک جدیدي را در تاریخ بشر رقـم خواهـد زد  

بـاري بـه    که بدیل آمریکا، خالء قدرت جهانی خواهد بود؛ خالء قـدرتی کـه پیامـدهاي فاجعـه    
آمریکـا باشـیم، بایـد نگـران     منظـر وي، بـیش از آنکـه نگـران قـدرت     از . همراه خواهـد داشـت  

). :33Ferguson, 2009-31(پیامدهاي هرج و مرج آمیز ناشی از ضعف آمریکا در آینـده بـود   
) Kissinger 2007 b 2(، کسـینجر  ) : 67Brzezinski,  2003-65(متفکرینی چون برژینسـکی  

یدگاه مشابهی دارند و معتقدنـد بـدیلی بـراي نظـم     نیز د) Nye 2012: 190-171(و جوزف ناي
  .آمریکا محور موجود، وجود ندارد

توانـد بقـا   یـا نظـام لیبـرال مـی    آ :غرب ي یندهآیابی چین و  قدرت«ي در مقاله »جان ایکنبري«
یابی چین و رفتـار اسـتراتژیک ایـن کشـور مـی پـردازد و اسـتدالل        به بحث قدرت »داشته باشد؟

لمان و ژاپن در جنگ آور در پی تغییر رادیکال این نظم و رفتاري شبیه آنچه کند که این کشمی
ارچوب نظـم  چـ یـابی چـین   از منظـر وي قـدرت  .جهانی دوم انجام دادند را صورت نخواهد داد

قابـل مـدیریت    1980ي لمـان و ژاپـن در دهـه   آو ماننـد رشـد   لیبرال موجود را تغییر نخواهد داد
  ).:20Ikenberry, 2008-17(خواهد بود
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هـاي بـزرگ در    میـز قـدرت  آ یابی خشـونت با اشاره به بحث قدرتنیز »ریچارد روزکرانس«
بر این . کید دارد که آنچه در گذشته روي داده است، ممکن است در آینده رخ ندهدأگذشته ت

دلیل این امر . ها در گذشته روي خواهد داد متفاوت از ظهور قدرت هاي جدید قدرتمبنا ظهور 
یند جهانی شـدن، بـا گذشـته ماهیتـاً     آگمان وي آن است که وضعیت اقتصاد جهانی در اثر فر به

کید دارد که در وضعیت موجود اقتصاد جهانی، وابسـتگی کشـورها بـه    أاو ت.متفاوت شده است
. المللـی شـدن تولیـد اسـت     تر شده است که عمدتاً ناشی از بین تر و گسترده یکدیگر بسیار عمیق

هاي بزرگـی کـه از نیـروي نظـامی پرقـوتی نیـز برخوردارنـد، بـاز بـه تولیـدات و            رتبنابراین قد
او .ندنیـز از ایـن وضـعیت مسـتثنی نیسـت      هـاي جدیـد   قـدرت . انـد  بازارهاي سایر کشورها وابسـته 

گیــري چنــین وابســتگی متقابــل عمیقـی باعــث شــده تــا وابســتگی   کنــد کــه شـکل اسـتدالل مــی 
تسـخیر سـایر    ،روزافـزون گـردد و بـه لحـاظ هزینـه ـ فایـده        به سایر کشورها هاي نوظهور قدرت

کنـد کـه ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه         کیـد مـی  أالبته او ت.توجیه نداشته باشد انها براي آن سرزمین
آمیـز خواهـد بـود، زیـرا گـاهی       هـاي بـزرگ کـامالً صـلح     و قدرت ها این قدرتسرشت روابط 

. کننـد  مدت اقدام به جنـگ مـی   اشتن منافع کوتاهکشورها بدون دلیل کافی عقالنی یا با در نظر د
تواند ثبات و صلح درازمدت در  کس نمی گیرد که اگرچه هیچ نتیجه می »روزکرانس«نهایت در 

بینـی کنـد، امـا رونـدهاي اقتصـادي، سیاسـی و نظـامی، صـلح          هاي بزرگ را پـیش  روابط قدرت
  ). Rosecrance, 1992: 33-30(سازد ها محتمل می درازمدت را بسیار بیش از سایر گزینه

برخی دیگر از متفکرین معتقدند که در دوران پسا جنـگ سـرد، دو گونـه از تغییـر در نظـم      
الملل و  المللی رخ داده است یکی تغییر ساختاري که به معناي روند چند قطبی شدن نظام بین بین

هاست؛ بدان معنا که  سیستم گیرد تغییر سیستمیک و دیگري تغییر به کار می» گیلپین«به بیانی که 
بـه عنـوان مثـال    . کنند نیز تغییـر یافتـه اسـت    المللی عمل می بین ي ماهیت بازیگرانی که در صحنه

کنـد کـه دو نـوع     اسـتدالل مـی  » قدرت ي آینده«ترین کتاب خود با عنوان در تازه» جوزف ناي«
ها  تغییر کانون قدرت دولتالملل در حال وقوع است یکی  تغییر به موازات یکدیگر در نظام بین

-Nye, 2012: 73(ها به بـازیگران غیـر دولتـی    از شرق به غرب و دیگري انتقال قدرت از دولت

تحت  2008اي که شوراي اطالعات ملی آمریکا در سال پژوهیاین تغییر در گزارش آینده). 77
دیگر نظـام   2025سال منتشر کرد نیز با تأکید آمده است که در  2025عنوان روندهاي جهانی تا 

  ).7National Intelligence Council, 2008(الملل دولت محور وجود نخواهد داشت  بین
المللـی نظمـی نهادینـه     آنچه از منظر بحث حاضر اهمیت دارد آن است که نظم موجـود بـین  

نظم نهادینه نظمی است که بر محور نهادهاي سیاسی و حقوقی مورد توافـق شـکل گرفتـه    . است



77  المللی ي قدرت بین ایران، جهان اسالم و تغییر در هندسه

ت، نهادهایی کـه در جهـت احقـاق حقـوق و محـدود کـردن اعمـال قـدرت بـه کـار گرفتـه            اس
ایـن نظـم بـه صـورت     . شود تا پیامدهاي آن کاهش یابددر این نظم قدرت محدود می. شوند می

المللـی بـه درجـاتی ضـعیف      بـین  ي گیرد، ولـی در صـحنه   کامل آن در سیاست داخلی شکل می
عبارت است از نظمی که از طریق قواعد مورد توافـق، نهادهـا و   نظم نهادینه بنا بر تعریف . است

  . کند نهادي، اعمال قدرت را محدود می -اقتدار رسمی
  :این نظم از سه ویژگی اصلی برخوردار است

  . بخشد این امر به نظم مشروعیت می. توافق بر سر اصول و قواعد نظم یا توافق بر سر قواعد بازي - 1
ایـن  . کننـد  هاي اقتدارآمیز بر اعمـال قـدرت بـار مـی     جاد شده که محدودیتنهادها و قواعد ای - 2

تواننـد بـه اعمـال قـدرت      بدان معناست کـه قدرتمنـدان از طریـق و در قالـب فرآینـد نهادهـا تنهـا مـی        
.بپردازند

اند و بـه راحتـی   در این نظم، قواعد و نهادها در بطن یک نظام سیاسی بزرگتر قرار گرفته -3
  ).Ikenberry, 2006: 57-63(نیستند قابل تغییر 

گونـه  همان(الملل  تحول مهمی که اکنون در جریان است و بسیاري از اندیشمندان روابط بین
هاي محتمل در ایـن نظـم نهادینـه در     اند، در واقع دگرگونیبه آن پرداخته) که در باال اشاره شد

صـلح   ي جهـانی دوم در منطقـه  این نظم کـه در دوران پـس از جنـگ    . پیامد انتقال قدرت است
اي از ثبات هژمونیـک را  گستر شد، دورهلیبرالی شکل گرفت و در دوران پسا جنگ سرد جهان

گوید باعـث شـد تـا بـازیگران     می» گیلپین«گونه که در اقتصاد جهانی ایجاد کرد و همین امر آن
نـد، تقاضـاهایی کـه    این بازیگران طبیعتاً تقاضاهاي جدیـدي دار . جدیدي به سرعت سر برآورند

  . اگر پاسخ گفته نشود بحران در نظم موجود را ژرف خواهد کرد
بسـیاري از  . المللـی اسـت   یکی از مهمترین ایـن تقاضـاها معطـوف بـه اصـالح نهادهـاي بـین       

ي معتقدند که این نهادها بر مبناي الزامات دهـه » بریک«بازیگران جدید به ویژه گروه موسوم به 
کنند، در حالی کـه در ایـن دوران توزیـع    و هنوز نیز بر همان مبنا عمل می اندشکل گرفته 1950

اند که اگـر ایـن   بنابراین اینان مدعی. المللی به شدت دگرگون شده است بین ي قدرت در صحنه
نماد عینی این امـر را  . دهندنهادها اصالح نشوند به سرعت کارکرد و معناي خود را از دست می

المللـی   ان این گروه و کشورهاي غربی بر سر تعیین رئیس جدید صندوق بـین اي که میدر مناقشه
بنابراین اینکه به تقاضـاي  . توان به عینه دیدهاي گذشته درگرفت میپول و بانک جهانی در سال

چگونه پاسخ داده شود یکی از ) که برخی از آنان چالشگران بالقوه نیز هستند(بازیگران نوظهور 
  (Stuenkel 2012: 14-19).آیدالمللی به شمار می نظم بین ي ذار در آیندهعوامل مهم تأثیرگ
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این نظم تأثیرات پراهمیتـی بـر جـاي خواهـد گذاشـت، انتقـال        ي تحول دیگري که بر آینده
قدرت از بـازیگران دولتـی بـه بـازیگران غیـر دولتـی در پیامـد فرآینـد جهـانی شـدن و انقـالب            

خوانند موجبات تغییر که برخی آن را انقالب صنعتی سوم میانقالب اطالعاتی . اطالعاتی است
الملل را فراهم آورده و بـازیگران غیردولتـی    هاي بازیگران سنتی اقتصاد سیاسی بیندر توانمندي

از این رو نهادهـاي  . المللی برافراشته است هاي بینها و سازمان را به عنوان رقبایی در برابر دولت
هـاي ماهیتـاً جدیـدي را پـیش      تواند چالشوجه دیگر انتقال قدرت که می المللی باید به یک بین

  . روي آنان ایجاد کند توجه کنند
  
  متحول قدرت ي آفرینی بازیگران در هندسه الزامات نقش) ج

دهد که اجماعی نسبی بر سر  بررسی آراي اندیشمندان در مورد روند انتقال قدرت، نشان می
الملل شکل گرفته اسـت، امـا پرسـش کلیـدي      متحده در نظام بین افول  تدریجی موقعیت ایاالت

آن است که چه بازیگر یا بازیگرانی از قابلیت جانشینی این کشور یا به بیان بهتر ایفاي نقـش در  
مدیریت روند انتقال قدرت برخوردارند؟ ناگفته پیداست که افول آمریکا به طور خودکار زمینه 

از همین روست که پاسخ به این پرسش به سادگی . آورد راهم نمیآفرینی سایرین ف را براي نقش
ي  آفـرین در هندسـه   توان بازیگرانی را به عنوان کاندیـداهاي احتمـالی نقـش    میسر نیست، اما می

. هـاي سـنتی و نـوین قـدرت برخـوردار باشـند       متحول قدرت برجسته کرد که از طیفی از مؤلفـه 
عناصــري همچــون جمعیـت، وســعت، موقعیــت  هــاي ســنتی قـدرت را   روشـن اســت کــه مؤلفـه  

برخـورداري از ایـن منـابع را    . دهنـد  تشـکیل مـی  ... ژئوپولیتیک، منابع زیرزمینی، تـوان نظـامی و   
تــوان شــرط الزم بـراي ایفــاي نقــش در رونـد متحــول هندســه قـدرت جهــانی دانســت، امــا     مـی 

نابع قـدرت در قـرن بیسـت و    هاي نوین قدرت یا به بیان بهتر م آفرینی در این حوزه به مؤلفه نقش
  .یکم به عنوان شروط کافی نیز نیازمند است

مهمترین مؤلفه در میان عناصر نوین قدرت، قابلیت یک دولت در استخراج منابع مورد نیـاز   
. برخورداري از این قابلیت الزامات پیچیـده و متعـددي دارد  . یابی است از جامعه در مسیر قدرت

اي مبتنی  م را از جامعه استخراج نماید که از بوروکراسی کارآمد، رابطهتواند منابع الز دولتی می
مشخص و معـین، نهادهـاي تولیـد     1انداز بر مشروعیت و مشارکت با جامعه، برخورداري از چشم

یافتگی سیاسی و  به بیان دیگر، نوع سامان. برخوردار باشد... پایدار ثروت و توزیع کارآمد آن و 
ترین مؤلفه در توانمندسازي یا ناتوان کردن یـک   توان کلیدي شور را میاقتصادي داخلی یک ک

                                                                                                                                                                      
1. Vision
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اهمیت این مؤلفه از آن روست کـه  . ي متحول قدرت دانست بازیگر براي ایفاي نقش در هندسه
 Taliaferro)هاي ایجابی و نه سلبی از اهمیت اساسی برخوردارند  در روند انتقال قدرت، قابلیت

2006: 482.(  
تواننـد در ایـن رونـد بـه ایفـاي نقـش بپردازنـد کـه از          ین بازیگر یا بـازیگرانی مـی  افزون بر ا

، قـدرت سـاختاري بـه معنـاي     »استرنج«از منظر . نیز برخوردار باشند 1هاي قدرت ساختاري مؤلفه
به بیان دیگـر  . هاي سایرین است دهی به انتخاب قدرت تعیین قواعد بازي دیگران و قدرت شکل

بـه بیـان    .گیري در مورد چگـونگی انجـام امـور اسـت     معناي قدرت تصمیم قدرت ساختاري، به
ــر، هــر چــه یکــی از طــرفین از قابلیــت   واضــح ــه ســاختارهاي   هــاي بیشــتري در شــکل  ت دهــی ب
در نهایـت  . ي روابط برخوردار باشد، از قدرت نسبی بیشتري برخوردار خواهـد بـود   کننده احاطه

دهـی بـه سـاختارهاي     قدرت شـکل «: کند ریف میقدرت ساختاري را بدین صورت تع» استرنج«
هاشـان و   شـان، شـرکت   ها، نهادهاي سیاسی اي که تعامالت دولت اقتصاد سیاسی جهانی به گونه

، مفهوم قـدرت  »استرنج«از منظر . »دانشمندانشان با سایرین در درون این ساختارها صورت گیرد
بـه بیـان دیگـر؛ قـدرت،     . کننـد  تبیـین مـی  گرایان تعریـف و   تر از آنی است که واقع بسیار پیچیده

باشـد،   4و اغلب نامحسوس است و بیش از آنکه مترادف توانـایی  3، پیچیده2مفهومی چند وجهی
.(Pustovitovskij, 2012:  9-13)است  5معادل ظرفیت

ي مختلـف، امـا مـرتبط     ، قدرت سـاختاري را بـه چهـار شـاخه    »استرنج«بندي  بر مبناي مفهوم
ي دانـش و   ساختار دانش کـه معطـوف بـه توانـایی دسـتیابی و توسـعه       -1: م داشتتوان تقسی می

ساختار  مالی که معطوف به قدرت تسـهیل   -2توانایی ممانعت از دسترسی سایرین به آن است؛ 
سـاختار امنیتـی کـه چشـم انـداز امنیتـی        -3یا تحدید دسترسی سایرین به اعتبارات مـالی اسـت؛   

بیان دیگر قدرت حفاظت از دیگران در برابـر تهدیـدات خـارجی و     به. دهد سایرین را شکل می
گیري در مورد اینکه چه چیزي، توسـط چـه    ساختار تولید به معناي قدرت تصمیم -4داخلی؛ و 

. آوري باید تولید شود کسانی، با چه ابزارهایی و با چه ترکیبی از نیروي کار، زمین، سرمایه و فن
ار بــر شــانس موفقیــت ســایرین بــه عنــوان تولیدکننــده یــا  طبیعــی اســت کــه کنتــرل ایــن ســاخت 

  ).Griffits, Callaghan, & Roacg.C.Steven, 2008: 258( گذارد  کننده تأثیر می مصرف
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2. Multi-Dimensional
3. Complex
4. Ability
5. Capacity
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ي اصلی در بحث قـدرت سـاختاري، آن اسـت کـه چگونـه تصـمیمات یـک         در واقع مسئله
به بیان دیگر، چگونـه  . گذارد ها با آن دولت و با خودشان تأثیر می ي سایر دولت دولت بر رابطه
هاي پیش روي سایر کشـورها را   المللی را شکل داده، گزینه تواند دستور کار بین یک دولت می

تـر بتـوان قـدرت سـاختاري را بـه معنـاي توانـایی         شـاید بـه طـور سـاده    . محدود یا تسـهیل نمایـد  
  .(Yoshizawa, 2010)ي خاص دانست دهی به قواعد بازي در یک حوزه شکل

به طور خالصه اگر مهمترین ویژگی ساحت سیاست، کنترل، مهار و مدیریت رفتار فـردي و  
جمعی باشد، ایجاد همسانی محیطی، رفتاري و ذهنـی از مهمتـرین اقـدامات سیاسـی بـه حسـاب       

قدرت و  .وجه متمایز سیاست است) به تعبیر هانا آرنت(رو عمل کردن هماهنگ  از این. آیند می
المللـی ضـرورتی اسـت کـه در زنـدگی       خالقیت ایجاد الگوهاي مشترك رفتاري در سـطح بـین  

دهی بـه نتـایج سیاسـی     المللی نقش و جایگاه واحدهاي سیاسی متفاوت را در شکل اجتماعی بین
آنچـه  . نمایـد  در دوران گذار و انتقال این مهم افزایش چشمگیري را طلب مـی . کند مشخص می
. المللی اسـت  آفرین مؤثر در دوران گذار نظم بین تدایی بحث ارائه شد الزامات نقشدر قسمت اب

هاي نوینی را به وجود آورده که در امتداد نیازهـاي   المللی ضرورت تحول در محیط زندگی بین
نظـم اجتمـاعی   «شـرط ضـروري تحقـق ایـن الزامـات وجـود       . سنتی باید مورد توجه قرار گیرنـد 

ي قدرت جهانی در مـتن   ثر و همچنین وجود منابع گرایش به تغییر هندسهکارآمد و مؤ» )دولت(
با توجه به تقدم منابع فرهنگی و فلسفی، ادامه بحث را . حیات فرهنگی و فلسفی یک ملت است

  . به واکاوي این مهم اختصاص خواهیم داد

  آفرینی جهان اسالمانقالب ایران، الزام بنیادین در نقش) د
که جهان اسالم نقش نیرو یا عاملیت تغییر جهانی را ایفا کند، در این صـورت  اگر قرار باشد 

رسد اولین مانع آن است کـه جهـان اسـالم رنجـور از      چه موانعی پیش روي خود دارد؟ بنظر می
دوم آنکه جهان اسالم از سازمانی براي بسـیج  ). مانع مفهومی(فقدان یک تعریف عملیاتی است 

ي اختصاص منابع در جهان اسالم  اجماعی هم در نحوه). شکل سازمانیم(منابع برخوردار نیست 
اگـر  . گیـري نیـز وجـود دارد    و سرانجام آنکه مشکل تصمیم). مشکل بوروکراتیک(وجود ندارد

ي اجـرا بـا مشـکالت فـوق      فرض بر این باشد که امکانات بالقوه وجود دارد، انتقال آن به عرصه
هـایی بـراي رفـع     وق غلبـه کنـیم اولـین ضـرورت طراحـی     براي آنکه بر مشکالت ف. مواجه است

گیري نهـایی اسـت    ها و از همه مهمتر مشکل در تصمیم مشکالت مفهومی، سازمانی و نهادسازي
  ).1392ستوده و دیگران، (
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ــی  ــرم در اینجــا خــود را م ــوژي ن ــد تکنول ــدیا  ي اینترنتــی ویکــی در دانشــنامه.نمایان ــوم پ عل
ریاضـی  بـه  علـوم سـخت   شـود کـه بـرعکس    اطالق میدانشایی ازه به زمینه1دانش نرمیانرم

ها بودن، و یا عینی و  ، به صورتی دقیق بیان شدن، قابل تکرار یکسان در تجارب و آزمایششدن
 ي هـایی از علـوم اجتمـاعی کـه بـه مطالعـه       بخـش بـه عبـارت دیگـر،     .دهند بودن تن نمی2آفاقی
پردازد، در  ، و ساختاري اجتماعات می4بین اشخاص ي، وابسته به آرا3هاي وابسته به شخص جنبه

سـازي و   توانـد مفهـوم   انش نرم قابلیتی است که مـی به طورکلی، د. شود قلمرو علوم نرم واقع می
یـافتگی جدیـدي را بوجـود     تواند مـدیریت را عملیـاتی نمایـد و سـازمان     پردازي نماید؛ می نظریه
و یک روند خودکار و مکانیکی نیسـت، مـا بـراي     خواهد اما دانش نرم مصدر انسانی می. بیاورد

پـردازي بـه راهکارهـاي متناسـب برسـیم، راهـی نیسـت جـز          آنکه بتوانیم با جعل مفاهیم و نظریه
هـاي اصـولی    ها و چالش مان به منظور درك ظرفیت ورشدن در مسائل و مشکالت تاریخی غوطه

  ).1387زاده،  موسوي(اجتماع تاریخی ایران 
آفرینـی جهـان اسـالم را دارنـد،      ي نقـش  است که کسانی در ایران که دغدغه بنیاد بحث این

کـل سـخنان   . هاي فناوري نرم متمرکـز کننـد   شان را بر تأسیس بنیان هاي توانند فعالیت چگونه می
من فراخوانی است براي یک اقدام موفقِ ماهواً بومی در آینده و اخذ روشی جدید براي نگاه بـه  

پرسـش  : توجه بود توان به آن بی ي اساسی وجود دارد که نمی یک مالحظه جا در همین. مسائل
ي تغییر در کشور ما، ماهیتاً متعلق به نسل یا افرادي اسـت کـه از یـک     ي قدرت و اراده از هندسه

ها سوژه و موضـوع نیسـتند و یـا     اي پیشینی برخوردارند؛ آن ي زیستی بخصوص و یا تجربه تجربه
فراتـر   5هـاي محلـی   هایی هسـتند کـه از تأثیرگـذاري    ستند بلکه آنان انسانیک واقعیت بسترین نی

  . رفتند و سطحی جهانی را در نظر دارند
مدعا آن است که تمایل جمهوري اسالمی به تغییرات در سیاست جهانی و انتقال قـدرت بـه   

ر دوي اسـت و هـ  ) انقالب جدید ایران و فرهنگ کهن ایران(جهان اسالم، داراي دو منبع اصیل 
پدیـد  ) جدیـد  -نگرشـی کهـن  (این منابع ضرورت نگرش خاصی را در سیاست خارجی کشـور  

حال، کامالً متناسب با دیدگاه مرکزي سیاسـت خـارجی امـام خمینـی نیـز       آورند که در عین  می
پـردازد کـه راقـم نگـرش خـاص سیاسـت        ي مهم مـی  ي مطلب به تبیین این دو گانه ادامه. هست

  . ی ایران استخارجی جمهوري اسالم
                                                                                                                                                                      
1. Soft Science
2. Objective
3. Subjective
4. Intersubjective
5. Local
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  انقالب ایران و ایجاب یک سیاست کاسموپلیتیک) ه
معنـی خواهـد بـود،     اي ناممکن و حتی پوچ و بی ي قدرت جهانی ایده ي تغییر در هندسه ایده

بنیـاد عینـی موصـوف،    . ي مطلب نیسـت  اما این همه. اگر در چارچوب یک بنیاد عینی فهم نشود
ي به تغییر  ه و عقید وي حیات و ماندگاري باشد و نیز ارادهعالوه بر وجود داشتن، باید داراي نیر

خواهد نه  ي تغییر نیرویی برخاسته از ایمانی پرشور می ایده. اساس آن جاي داشته باشد در اس و
. ي آن انقالب اسالمی هـم موجـب ایمـان بـه تغییـر اسـت و هـم نتیجـه        . تعهدات عقیدتیِ صرف

لـک  (شود  ي انقالب اسالمی است که به واقعیت نزدیک می یژهي تغییر به نیروي انسانیت و ایده
  ).1388، زایی

. ها مستلزم عطف توجه به انسانی است که محصول اختصاصی انقالب اسالمی است همه این
الملل است که منادي تغییـرات بـزرگ اسـت و     فقط این انسان مدعی ضرورت تغییر در نظام بین

هـاي بنیادگـذار    ي قـدرت جهـانی بایـد جـزو ایـده      در هندسه ي تغییر ایده. خاستگاه خاصی دارد
ي  ي تغییـر در هندسـه   اگـر ایـده  . جمهوري اسالمی باشد، که از نظر مؤسس آن چنین نیز هسـت 

هاي بنیادگذار جمهوري اسالمی باشد، به معناي آن است کـه ایـن    قدرت جهانی نباید جزو ایده
بتنی بر مقتضیات زمانه دارد و واقعیتی اصیل و ایده در جمهوري اسالمی جایگاهی تشریفاتی و م

ي  ي تغییر جهانی نباید فقـط یـک ایـده    ایده. مشغولی خاصی نیست ي دغدعه و دل کننده منعکس
داشته باشد قلمداد شود، بلکه باید داراي . ا.بنیادگذار که وضعیتی ساکن و ایستا در نظام معنایی ج

این ایده هنگامی واقعاً وجود دارد که بخواهد . باشدجوشش و پویش باشد تا بتواند وجود داشته 
ي تغییـر در   گونه نیسـت کـه ایـده    بنابراین فقط این . درون نظام اسالمی به تکامل و رویش برسد

ي قدرت جهانی باید در راستاي حیات و عملکرد نظام جمهوري اسالمی فهم شود، بلکه  هندسه
عنوان مهمتـرین   درك شود و به عبارت دیگر به ي حکومت اسالمی باید در راستاي تکامل ایده

  .موضوع، باید در چارچوب یک نظام معنایی خاص از حکومت دینی درك شود
ها  المللی براساس ارزش ي تغییر فراخوانی است براي بازسازي یک زندگی جمعی و بین ایده
سی پیشـرو صـورت   این فراخوان عمدتاً با مدیریت عناصري در یک نظام سیا. هاي دینی و آموزه

کننـد؛   اي مطالبـه مـی   گیـرد کـه پیـاپی ضـرورت عمـل تشـکیالتی گسـترده را در هـر عرصـه          می
توانـد در   ها براي بهبود شرایط و ارتقـاء جایگـاه مسـلمانان مـی     عناصري که معتقد نیستند فعالیت

  .اندیشد این عناصر به فعالیت در سطح کالن می. محدود شود) نشنال(هاي ملی چارچوب
هـاي جهـان    ي دولـت  سطح خردي است که در همههاي ي عمل، متمایز از فعالیت ن نحوهای 

میزان بـاالیی از جسـارت،   . اسالم جریان دارد وحتی در دولت جمهوري اسالمی نیز جریان دارد
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نیرو، عظمت و شکوه در این گرایشِ سطح کالن مندرج است که وجـه تمـایز اساسـی آن را از    
هدف نهایی این بازسازي آن است که اسالم و جهان اسـالم   . سازد ر میهاي سطح خرد ب فعالیت

یافتگی را تجربـه کـرده و بـه ایفـاي نقـش در سیاسـت جهـانی بپـردازد          سطح باالتري از سازمان
  .)33: 1382لوکلر، (

هـم   الملـل نسـیم تغییـر، آن    بـین  ي روابط  همگان در عرصه. ي تغییر قرار داریم اینک در زمانه
هـاي   اي وجـود دارد کـه عرصـه    کنند و در این باره ادبیات گسترده وسیع را احساس میتغییرات 

رسد بتوان تمایل وسـیع بـه سـوي تغییـرات      بنظر می. گذارند متعدد تغییر را به بحث و بررسی می
شـود کـه    خـود مطـرح مـی    اساس این پرسـش خودبـه   بر این . گسترده را امري مفروض انگاشت

در ایـن  . تواند برسد هایی می هاي تغییر، به چه جایگاه ي جهانی از پتانسیلا جهان اسالم در عرصه
تفکـرات جدیـد بـراي ارتقـاي جایگـاه      . گـردد  عرصه است که هدف، تعیین و قابل تعریف مـی 

هـا و   کم قریب الوقوع بودن آن تواند با فرض ظهور تغییرات وسیع، یا دست جهان اسالم فقط می
. یابـد  ضـرورت مـی  . ا.هاي متنـوعی بـراي ج   در این راستا، فعالیت. گرددبر مبناي این تغییر انجام 

گراست یا  است و اینکه آیا اساساً و ماهیتاً این دولت جهان. ا.اول از همه تأمل در نظام معنایی ج
در صـورت صـحت   . ي این دولـت اسـت   خودبسته گرایانه، بخش غیر اصیل و به هاي جهان داعیه

ي عمـل تشـکیالتی،    ییر، هدف بـزرگ بـراي ایـن دولـت، الهـام ایـده      اولی، در شرایط جهانی تغ
  ).1393اردم، فروردین (گسترده و مدعیانه در سراسر جهان اسالم است 
یـا  » آنچـه خـود داشـت   «مندانه است مگر آنکه بین  اما در شرایط کنونی این، هدفی دور و ذهنیت

ي  وجود داشته باشد کـه تحقـق آن وجهـه   اي اساسی و بزرگ  امر ملی و امر جهانی، نزدیکی و مقارنه
ي تغییر نظام موجود جهانی، ذات هر انقالبی و از جمله انقـالب اسـالمی    آیا اراده. همت ما قرار گیرد

بگو سـطح ملـی و   (بنابراین ماندن در یک سطح. ي حیات است است؟ بطور خیلی کلی، فراروي نشانه
ي جدید، منطق جدیـد و دانـایی    نیروي ظهور زمانه انقالب. اصوالً توقف فراروي و استعالست) نشنال

بنابراین، میـل بـه گسـترش نـه     . شود ها را موجب می هاي متفاوت قضاوت انسان جدیدي است و نحوه
اگـر مـا   . صفت انقالب، نه حتی ویژگی و صفت مهـم آن، بلکـه بخـش حساسـی از خـود آن اسـت      

وري اسـالمی معتقـد نباشـیم، انقـالب بـودنِ      گري جهانی انقـالب و جمهـ   ایرانیان  به فراروي و منادي
هـا و   ها، اخالقیات، اراده اي از گرایش یابنده ایم؛ یعنی ظهور جهان جدید گسترش انقالب را نفی کرده

  .گیرد ي آن مورد پرسش قرار می تغییرات از سوي خود پدیدآورندگان اولیه
ي جهانی قدرت، آن سـوي   ندسهو از جمله اراده به تغییر در ه) کاسموپلیتیزم(گرایی  جهانی

گرایی در  نفی جهانی. سوي اراده به انقالب اسالمی است ي به انقالب است و بنابراین، آن  ه اراد
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بـراي دگـر بـودن اسـت؛      57ي عمومی ایرانیان در بهمـن  نظام جمهوري اسالمی، همانا نفی اراده
نظـم پیشـین را ولـو در    ي مجـدد   نفی گسسـت از رژیـم پیشـین اسـت و بنـابراین موجبـات ادامـه       

  . آورد هایی دیگر فراهم می صورت
  

  فرهنگ ایرانی و ایجاب کاسموپلیتیک) و
انقالب اسالمی به : اما وحدت بین ایران و باور به امر جهانی یک سوي دیگر هم وجود دارد

  . »در«است، نه واقعیتی » براي«کنار، ایران در معانی تاریخی و فرهنگی خود نیز اصوالً واقعیتی 
کـه ایـران در طـول تـاریخ      همچنـان . نفسه یابد، نه در یک هستیِ فی ایران در ارتباط تبلور می

ي تغییر  نفسه نبود و همواره واقعیتی فراگیر و جهانی بود، ایده اي صرفاً درخود یا فی خود، هستی
یخ ي قدرت جهانی نیز المحالـه عـالوه بـر وجـوه پررنـگ اسـالمی، نشـانگانی از تـار         در هندسه

ورزي بیشــتري کنــیم، ایرانیــت بیشــتري  هرچــه جهــانی. فرهنگــیِ کهــن ایرانــی را در خــود دارد
بنـابراین در  . ورزي بیشـتر اسـت   ي آن جهـانی  تر باشیم، الزمه ایم و هرچه بخواهیم ایرانی ورزیده
تـر،   هرچه جهـانی : ها و تفکرات اجرایی، اصل یا اصل موضوعه این است ریزي ها، برنامه سیاست

یک ایران واقعی، یک ایران جهانی است و از آن سـو یـک   . تر تر جهانی نی تر و هرچه ایرا رانیای
  .گرا، ایرانی واقعی است ایران جهان

ي ایـران و در   گرایی ایرانی چیسـت؟ گسـترش محتواهـاي تـاریخی جامعـه      اما استلزام جهانی
بـا ثبـات نیـاز دارد، یعنـی      واقع گسترش فرهنگ و جهان ایرانی، به یک پیرامون با محیط امـن و 

هاي قدرتمند خارج از منطقـه، بلکـه حتـی     اي که در آن نه حتی مداخالت دولت جوامع همسایه
آرامـش و حـس   . هاي آن منطقه در جوامع خود بـه حـداقل رسـیده باشـد     مداخالت خود دولت

ان ایـران  خرسندي در پیرامون، نیاز ذاتی جامعه و فرهنگ ایران است و به نحـو جـالبی، هـر میـز    
. تر باشد، نیاز این کشور به کسب رضایت و اقناع همسـایگان خـود بیشـتر اسـت     تر و با نفوذ قوي

بزرگترین نیاز یا هدف دیپلماسی ایران، آرامش و تعاملی در سطح منطقه است که از رضـایت و  
هـاي کوچـک تـأثیرات     دولـت . هاي کـوچکتر منطقـه برخاسـته باشـد     خرسندي جوامع و دولت

  .  ارندبزرگ د
هاي نرم جهان ایرانی یا فرهنگ  تر باشد، ظرفیت تر و با ثبات هر چه فضاي پیرامون ایران آرام

تر و مؤثرتر با فرهنـگ و اجتماعـات اطـراف بـه      کننده گیرد و تعیین تري می ایرانی گسترش فزون
ط تواند تسـهیل شـرای   هدف بزرگ سیاست خارجی ایران در یک کالم، می. پردازد دیالوگ می

ایـن کـار، مسـتلزم    . هاي فرهنـگ فرارونـده ایرانـی در سـطح منطقـه باشـد       براي گسترش ظرفیت
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اما پیش شرط اعتمادسـازي، اعتمـاد ورزیـدن اسـت؛ بایـد      . گسترش اعتماد و اعتمادسازي است
  .ابتدا اعتماد ورزیده شود تا اعتماد به دست آید

راحی و ساختن؛ چنین آرمـانی  آرمان سیاست خارجی ایران بطور کلی در پی احیاست، نه ط
گیــري،  ارتبــاط: هــاي تــاریخ ایــران اســت در سیاســت خــارجی، در پــی احیــاي حقــایق و ارزش

مندي و تکریم اصـل عـدالت    گري، تمایل به شناسایی و تأیید، رواداري و تساهل، دیانت ستایش
  . ي زیسته هستند که همه مولود یک تجربه

تکامـل جامعـه و فرهنـگ ایرانـی     : شـده دارد این آرمان یک حقیقت جـاري ولـی تضـعیف    
ها بین خود و دیگري، خوداندیشی صرف و حفظ و تمایز خویشـتن از   تاکنون، نه در مرزگذاري

. ها با آنان بوده است ها و دیالوگ همسایگان، بلکه بر عکس در گسترش تام تعامالت، همگرایی
ي اعمـاق تـاریخ    آموزه: رود راتر میهم ف) طلبی گرایی و همکاري تعامل(اما حقیقت حتی از این 

اي و اراده بـه   هـاي منطقـه   هـا و مشـارکت   ایرانی به دیپلماسی ایرانی، نه تنها استقبال از همگرایـی 
باز هم فراتر از ایـن، نـه   . هاي ملل همسایه است حسن همسایگی، بلکه شناسایی و ستایش ارزش

رقابـت  . هـاي رقابـت اسـت    اسـت هاي خصـومت، بلکـه حتـی پرهیـز از سی     فقط پرهیز از سیاست
شـود؛ حـال آنکـه در     کوششی است که در آن چیزي از کسی دریغ و به توشـه فـرد اضـافه مـی    

گري وجود داشـته   فرهنگ و تمدن ایرانی، بسیار کمتر اصل دریغ داشتن و بسیار بیشتر اصل اعطا
  .گري و غیره ها، الهام ها، تأثیرگذاري است؛ اعطاگري در معناي انتقال ارزش

گري ایـران بـر ملـل همسـایه      اي از سلطه توان نشانه اغلب پذیرفته شده است که به سختی می
گري نبوده، به جاي آن چه بوده اسـت؟ فرهنـگ    اگرسلطه: اما این سخن ابتر است. مشاهده کرد

اعطاگر بـوده و ایـن اسـت    . اند گر آزادي و استقالل بوده ایرانی و ایرانیان از گذشته تاکنون الهام
اگر اعطاگري فرهنگ و جامعه ایرانی در معناي فوق پذیرفته شـود،  . گر نبودن ایران معناي سلطه

آنگاه از پذیرش این نتیجه ناگزیر خواهیم بـود کـه هـر دولـت ایرانـی کـه بخواهـد در سیاسـت         
را نقـض کنـد، علیـه    ) ها گري آزادي و استقالل ملت الهام(خارجی خود این اصل تاریخی ایران 

الجـرم، از  . تاریخ خود و بنابراین علیه تمامیت، هستی و امنیت خـود اقـدام کـرده اسـت     زمینه و
لحاظ عقلی دولت ایرانی، حسب شرایط تاریخی خود، بیشـتر از هـر دولـت دیگـري در منطقـه،      

از نظـر تـاریخی بـر مبنـاي     . هاي مسـلمان  اسـت   طلبانه با ملت هاي نزدیکی ملزم به کمال سیاست
شده و خودجوش، فرهنگ و فـرد   ریزي ي مردمی؛ غیر دولتی و غیربرنامه تردهاي روابط گس گونه

از آنجاکه عنصر رقابت، نفوذ ). 1392نیا،  موسوي(ایرانی همواره در حال فراروندگی بوده است 
هاي مرکزي در این روابط تـاریخی اجتمـاع ایرانـی بـا جهـان نـزدیکش        طلبی و طراحی و برتري
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تـوان گفـت میـراث تـاریخ      عیت ایران مولود دولت ایـران نبـوده، مـی   ي مرج وجود نداشته و قوه
هـاي اخـوت، بـه عنـوان      فرهنگی ایران براي سیاست خارجی کشور در این زمان، مؤید سیاسـت 

  . مشی است بینی و نه یک خط جهان
  
  سوي منافع جهان اسالم یا برعکس؟ از منافع من به) ز

شـبختی مـا بـه خوشـبختی همسـایگانمان      اي از خو مفروض اساسی آن است که بخش عمده
.  نه فقط آنکه غیراخالقی است، بلکه نامعقول و فاقد نتایج مفیـد اسـت  » تنهاخوري«. وابسته است

منـافع بـراي آنکـه واقعـاً متعلـق بـه فـردي        . استوار است» منافع من«زیرا بر درکی ناقص از تصور
فرامـوش نکنـیم   . صاً، همسایگان استباشد، نیازمند شناسایی و تأیید آن از سوي دیگران و مشخ

هـاي   هاي اخوت یـا سیاسـت   سیاست. )1386نیا،  حکمت(که مالکیت اصوالً امري ارتباطی است 
ي منـافع در   جانبـه  هاي غیر مبتنی بـر افـزایش یـک    طلبانه یا سیاست هاي غیربرتري همکاري طلبی

ر ریـل روابـط کهـن    خـارجی ایـران د   سطح منطقه، شـرط عقـل بـراي درافتـادنِ مجـدد سیاسـت      
اي یـا احیـاي    احـراز رهبـري منطقـه   : اصـل ایـن اسـت   . اش با منطقه و حتی جهـان اسـت   تاریخی

ي  هاي اخوت بـه نوبـه   هاي برادري است و سیاست هاي وسیع ایران، مستلزم سیاست تأثیرگذاري
نظـام جمهـوري   . خود، عامل احیـاي قـدرت و مرجعیـت تـاریخی ایـران در سـطح منطقـه اسـت        

هـا و   ایران بیشتر از هـر دولـت ایرانـی دیگـر، بـه لحـاظ دکترینـی و نیـز بـر حسـب ایـده           اسالمی 
ي فرارونـدگی ایرانـی در    بگوییم نظریه(متعهد به این نظریه ) ره(هاي رهبر بنیادگذار خود  آرمان

هـاي   ي مقابـل سیاسـت   ورزي که شـاید نقطـه   به نحوي طنزآمیز، برادري. است) سیاست خارجی
طنزواره، سیاست عدم نفوذ، تنهـا راه نفـوذ   . شدن قدرت ایران است ا راه جهانیرقابت است، تنه

ي  ي جهـانی کـه نتیجـه    هاي اسالمی در عرصه باور اصیل خمینیستی به وحدت عمل گروه. است
هاي همجـوار اسـت، نهایتـاً موجـب گسـترش نفـوذ        مستقیم آن باور اصیل به عدم استیال بر ملت

المثل ایرانی البته در مقیـاس خردتـر، کـه آدم خـوش حسـاب        ضربشود، چیزي شبیه به این  می
فرهنگـی   -هایی کـه از ذخـایر فکـري    در گسترش متقابل نفوذها، دولت. شریک مال مردم است

و احتمـاالً ایـران در منطقـۀ    . پذیرند کنند و کمتر نفوذ می بیشتري برخوردار باشند، بیشتر نفوذ می
  .خود، در رأس چنین کشورهایی است

جانبه از  گسترش روابط اخوت که بیشتر داراي ماهیت اجتماعی است تا سیاسی، آغازي یک
جانبه تـداومی   این آغاز یک. تر است سوي دولتی دارد که حس عظمت و مرجعیت در آن قوي

همـه  (این هـدف نهـایی   . دارد و هدف نهایی آن نیز همه جانبگی است) پر مشارکت(چندجانبه 
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هـا پـس از    در واقـع ظرفیـت  . شد ساخته شدنی نیست، احیاء شدنی است چنان که بیان) جانبگی
آنکه در طی مناسباتی طوالنی و روابطی تاریخی و گسترده، به تدریج به وجود آمدند یا پس از 

حال، اگر قرار باشـد بـه نحـوي    . ها ایجاد شدند، قابل درك و سپس احیا می باشند آنکه ظرفیت
نـه  (یک دولت مبتکر، محـیط اخالقـی و روحـی بـین اجتماعـات      هشیارانه و آگاهانه و از سوي 

هـاي   منطقه که قبالً وجود داشت، احیا شود، شرط اساسـی آن عـدم اتخـاذ سیاسـت    ) هاي دولت
هـاي   رو اساسی است که تاکنون همواره دولت این شرط از آن. نفوذ از سوي دولت مبتکر است

هاي خارج از منطقه، بـه رغـم    پنهان با قدرت اند به روابط آشکار و تر منطقه عادت داشته ضعیف
اي اقدام کنند تا در برابر هر نوع اقدام غیرمترقبه قـدرت برتـر    تمایل قدرت بومی یا هژمون منطقه

  . )1391قربانپور، (اي، ضریب امنیت باالتري داشته باشند  منطقه
ست که بایـد آن را  ي ایرانی، براي ایران نفوذ هدف نیست، امري موجود و طبیعی ا در نظریه

نفوذ اقتصادي و سیاسی دولت ایران در محیط پیرامونی خود و حتـی  . گسترد و از آن فراتر رفت
سیاست خـارجی ایـران هنگـامی    . اش نیست نفوذ فرهنگی آن هدف بزرگی در سیاست خارجی

اش به اهداف متصور خود برسد، تازه زمینـه   گرایی موفق در سیاست خارجی که طی یک منطقه
بـه عبـارت دیگـر، ایـران و     . هاي فرهنگـی آن فـراهم شـده اسـت     راي گسترش و تحقق ظرفیتب

هاي فرامرزي، لزوماً در اهداف تعریف شـده دیپلماتیـک دولـت     استلزامات ممکن آن در عرصه
شود، بلکـه بعـد از تحقـق ایـن اهـداف، یعنـی نیـل بـه گسـترش مطلـوب مناسـبات             آن تمام نمی

شـود، زیـرا    ت جهان ایرانی و امپریالیزم اخالقی یا روحـی آن آغـاز مـی   اش، تازه تبلورا اي منطقه
  .  درك ایران یعنی درك فرارونده بودن آن. زمینه براي آن مساعد شده است

طلبــی، نفــوذ و  تــوان گرفــت آن اســت کــه رهیافــت منفعــت اي کــه از ایــن اصــل مــی نتیجــه
یرانی سیاست خـارجی نیسـت، بلکـه    هاي مادي و پرستیژي، وجه مسلط و برتر نظریه ا مندي بهره

مجـدداً، ایـن فرارونـدگی بـه چـه      . معنوي وجه مسلط آن اسـت  فراروندگی و تمایل به گسترش
معناست؟ نظریه ایرانی سیاست خارجی دو ریشـه دارد یـا بگـوییم بـر دو فـرض اساسـی اسـتوار        

قـوه فرارونـدگی   درك هشیارانه از عمق تاریخی ایران و بر این اساس، درك هشیارانه بـه  . است
ي هشیارانه و اخالقی است بـراي ترکیـب    سیاست خارجی ایران یک اراده. آن در پیرامون خود

آن دو فرض یادشده با قوه عقیدتی موجود در تاریخ جدید ایران که با ظهور رهبري امام خمینی 
  . و تأسیس دولت جمهوري اسالمی پدیدار شده است

در تطـابق و    - مآبی اخالقی نظام جمهوري اسالمی و رسالت ها نظریه جدید معتقد است که داعیه
بایـد همچـون سیاسـت داخلـی، در سیاسـت       - جنسی با فحواي مذهبی فرهنگ باستانی ایران است هم
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ي  نظریـه . هـا تبـدیل گـردد    گـذاري  خارجی ِکنونی ایران موضوع تعقل قرار بگیرد و بـه بنیـاد سیاسـت   
از ناخودآگاه ذهن یا امر بالقوه بـه سـوي   » ی ایران تاریخیمالیمت فرهنگ«جدید کوشش براي انتقال 

کنـد و   ماهیت مذهبی تاریخ ایران را بر ما اثبات مـی » جمهوري اسالمی«. آگاهی یا فعلیت یافتن است
و سیاسـت خـارجی اصـولی آن، بـا نفوذهـاي اقتصـادي و سیاسـی و حتـی         » ایـران «دهد کـه   نشان می

ــی   ــف نم ــی تعری ــوالً ره  فرهنگ ــود و اص ــت  ش ــت، منفع ــت رقاب ــایی و    یاف ــترش جغرافی ــی، گس طلب
به همـین  . آل ایرانی نیست هاي مادي و پرستیژي وجه مسلط و برتر در سیاست خارجی ایده مندي بهره

ایـران،  . ي ایرانی همسایگی نیز رهیافت پرستیژ و سود یک وجه اساسی و اصلی نیست منوال در نظریه
ایران بـه اتفـاق و   . چندان نیازي نداشته و ندارد) درت سختق(بطور کلی و از نظر تاریخی، به قدرت 

  .هاي کوچک و نیز اجتماعات مسلمان همسایه نیازمندتر است هماهنگی با ایران
  
  گیري نتیجه

الملل بار دیگر وارد دوران انتقال قدرت شده  از آنچه آمد به روشنی پیداست که سیاست بین
هـاي سـنتی در ترکیـب بـا      غرب به عنـوان قـدرت  ي  هاي مجموعه کاهش نسبی توانمندي. است

هاي بخش وسیعی از کشورهاي در حال توسعه، باعث شده تا در مـورد   افزایش شتابناك قابلیت
انتقال تدریجی مرکز ثقل قدرت از غرب به شرق، اجماعی نسبی در میـان اندیشـمندان سیاسـت    

  . الملل شکل گیرد بین
 ي قـدرت بـراي انسـان ایرانـی در شـرایط حاضـر       سهپرداختن به نقش و اهمیت تغییر در هند

این انسان طالـب  . مستلزم بذل توجه به انسانی است که محصول اختصاصی انقالب اسالمی است
ي قـدرت   ي تغییـر در هندسـه   ایـده . تغییرات بزرگ است و از جایگاه خاصـی برخـوردار اسـت   

ه هنگامی واقعاً وجـود دارد کـه   این اید.. هاي بنیادگذار جمهوري اسالمی است جهانی جزو ایده
ي  گونـه نیسـت کـه ایـده     بنابراین فقط ایـن  . بخواهد درون نظام اسالمی به تکامل و رویش برسد

ي قدرت جهانی باید در راستاي حیات و عملکرد نظام جمهـوري اسـالمی فهـم     تغییر در هندسه
 نـین ایـن ایـده بـه    همچ. ي حکومـت اسـالمی درك شـود    شود، بلکه باید در راستاي تکامل ایده

عنوان مهمترین موضوع، باید در چارچوب یـک نظـام معنـایی خـاص از حکومـت دینـی درك       
ي جهـانی قـدرت، آن    و از جملـه اراده بـه تغییـر در هندسـه    ) کاسـموپلیتیزم (گرایی  جهانی. شود

 ي گرایی در نظام جمهوري اسـالمی، همانـا نفـی اراده    نفی جهانی. ي به انقالب است سوي اراده
براي دگر بودن است؛ نفی گسست از رژیم پیشـین اسـت و بنـابراین     57عمومی ایرانیان در بهمن

  .  آورد هایی دیگر فراهم می ي مجدد نظم پیشین را ولو در صورت موجبات ادامه
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، ایران : انقالب اسالمی به کنار وحدت بین ایران و باور به امر جهانی سوي دیگري هم دارد
  .»در«است، نه واقعیتی » براي«فرهنگی خود اصوالً واقعیتی  در معانی تاریخی و

ایـران در طـول تـاریخ خـود،     . نفسـه  یابـد، نـه در یـک هسـتیِ فـی      ایران در ارتباط تبلور مـی  
ي  ایـده . نفسه نبوده بلکه همواره واقعیتی فراگیر و جهانی بوده اسـت  اي صرفاً درخود یا فی هستی

المحاله عالوه بر وجوه پررنگ اسالمی، نشانگانی از تـاریخ   ي قدرت جهانی نیز تغییر در هندسه
ورزي بیشتر، ایرانیت بیشتري را به همراه خواهد  جهانی. فرهنگیِ کهن ایرانی را نیز در خود دارد

بنـابراین، اصـل یـا    . ورزي بیشتر است ي آن جهانی تر باشیم، الزمه داشت و هرچه بخواهیم ایرانی
یک ایران واقعی، . تر جهانی تر نی تر و هرچه ایرا تر، ایرانی جهانی هرچه: اصل موضوعه این است

  .گرا ایرانی واقعی است یک ایران جهانی است و از آن سو یک ایران جهان
: هاي تاریخ ایران است آرمان سیاست خارجی ایران بطور کلی در پی احیاي حقایق و ارزش

مندي و تکـریم   ید، رواداري و تساهل، دیانتگري، تمایل به شناسایی و تأی گیري، ستایش ارتباط
ایـن آرمـان یـک حقیقـت جـاري ولـی       . ي زیسته هسـتند  اصل عدالت که همه مولود یک تجربه

تعامـل   تکامل جامعه و فرهنگ ایرانی تاکنون مبتنی بر گسترش تام دیالوگ،: تضعیف شده دارد
خوداندیشـی صـرف و حفـظ و    ها بین خود و دیگري،  بوده است و نه بر مرزگذاري و همگرایی

رود؛  طلبی هم فراتر مـی  گرایی و همکاري اما حقیقت حتی از تعامل. تمایز خویشتن از همسایگان
هـاي ملـل همسـایه و     ي اعماق تاریخ ایرانی به دیپلماسی ایرانی، شناسایی و ستایش ارزش آموزه

از . سـن همسـایگی اسـت   اي و اراده بـه ح  هاي منطقه ها و مشارکت همچنین استقبال از همگرایی
هـاي رقابـت    هاي خصومت، بلکه حتی پرهیـز از سیاسـت   این هم فراتر ، نه فقط پرهیز از سیاست

شـود؛   ي فـرد اضـافه مـی    رقابت کوششی است که در آن چیزي از کسی دریغ و به توشـه . است
حـال آنکـه در فرهنـگ و تمـدن ایرانـی، بسـیار کمتـر اصـل دریـغ داشـتن و بسـیار بیشـتر اصــل             

گـري و   هـا، الهـام   ها، تأثیرگذاري گري وجود داشته است؛ اعطاگري در معناي انتقال ارزش عطاا
  .  غیره

ي تغییر در مناسـبات   در نتیجه، یک دانایی بزرگ این است که براي جمهوري اسالمی اراده
هاي اخـوت و   پروري است مگر آنکه بنیاد این کار، گسترش سیاست اندیشی و خیال جهانی خام

ي اسـالمی یـا جهـان     ي گسـترش فرهنـگ و فردیـت ایرانـی بـر بسـیط منطقـه        ساس آن، ارادهبرا
المللی در ایران نیـز   ي قدرت بین اي به نام تغییر در هندسه در این میان، مقوله. نزدیک ایران باشد

معنــی خواهــد بــود اگــر در چــارچوب تصــوراتی   اي نــاممکن و حتــی پــوچ و بــی یکســره ایــده
اي  تـرین بنیادهـاي زیسـت شـده بـراي چنـین تکنولـوژي        اصـلی . فهم نشـود شده و مجرب  زیست
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؛ و یادداشت حاضر نیز به اهمیت بازشناسی همین دو بنیاد »ایران«و » انقالب«بسادگی عبارتند از 
  . پرداخته است

در نهایت در مورد این پرسش که جهان بدیل یا بـه بیـان بهتـر، جهـانی کـه در پیامـد انتقـال        
دهی بـه آن از بیشـترین    خواهد آورد چگونه جهانی است و چه بازیگرانی در شکلقدرت سربر 

گونه که نشـان داده شـد، منـاظرات جـدي در      نقش و تأثیرگذاري برخوردار خواهند بود؟ همان
اما در پرتو این مناظرات آنچه به طور نسبی مورد پـذیرش قـرار دارد آن سـت کـه     . جریان است

جدیـد   -هـایی توامـان کهـن    آفرینی در این روند باید به واقعیت نقش بازیگرانی چون ایران براي
 یهاي جدیدي از توانای ي مؤلفه هاي کهن قدرت، سازنده بدل شوند؛ یعنی  ازطریق بازبینی مولفه
از طریـق ایـن بـازبینی، کشـورها     . شـان تجربـه نشـده بـود     و اقتدار باشند که قبالً در تاریخ مـدرن 

یافتگی کارآمدي در سیاست داخلی نائل آینـد کـه ایـن خـود راه را      اماني س توانند به مرحله می
گشاید که طی آن حکومت قابلیت استخراج منابع الزم براي رقابت  اي می براي رسیدن به مرحله

از . گیرد یابد و الگوهاي پایدار تولید و توزیع ثروت در آن شکل می استراتژیک از جامعه را می
ي متحـول قـدرت    هاي قدرت ساختاري در هندسـه  توانند با کسب مولفهاین طریق بازیگران می 

دهـی بـه    تـر بتواننـد بـا شـکل     آفرین باشـند و بـه بیـانی واضـح     اي و جهانی نقش در سطوح منطقه
روي  هـاي پـیش   المللی، قواعد بازي دیگران را شکل داده و گزینه اي و بین دستورکارهاي منطقه

هـاي فلسـفی و    اما اینکه آیا ایران با وجود برخورداري از قابلیت .آنان را محدود یا تسهیل نمایند
هاي نهادي و بروکراتیک اجتمـاعی و سیاسـی را نیـز در اختیـار دارد      تمدنی مورد نیاز، ضرورت

  .نماید امري است که فرصت و مجال دیگري را طلب می
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