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راهنمای  نگارش  و  دعوت  به  همکاری

الف

سخنی با مخاطبان مجله

خوانندگان گرامی
با سالم و احترام

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، با صاحب امتیازی مرکز بررسی های استراتژیک 
نهاد ریاست جمهوری، به منظور ارائۀ نظریه ها و یافته های علمی پژوهشگران و نیز اطالع رسانی دربارۀ 
مباحث حوزۀ سیاست گذاری عمومی، منتشر می شود. سیاست گذاری عمومی عبارت است از تصمیم ها 
و سیاست هایی که مراجع مختلف بخش عمومی )از جمله مجلس، دولت و قوۀ قضائیه( اتخاذ می کنند. 
سیاست گذاری با دانش های گوناگون ارتباط دارد. نه تنها دانش هایی مانند اقتصاد و علوم سیاسی، بلکه 
همۀ علوم انسانی، فلسفه و هنر با سیاست گذاری ارتباط دارند. به عالوه، علوم حوزۀ سیاست گذاری 
حاوی نظریه ها، روش ها و سطوح تحلیل متعدد است. به دلیل ماهیت سیاست گذاری عمومی، این 
فصلنامه در حوزه های میان رشته ای فعالیت می کند. واکاوی و تدقیق در سیاست گذاری های عمومی 
پیامدهای  زمینۀ  در  آینده پژوهی  همچنین  و  آن ها،  بررسی  و  نقد  مختلف،  بخش های  در  کشور 
سیاست گذاری عمومی در کشور از اهداف و وظایف این فصلنامه است. بخش اصلی و عمدۀ فصلنامه 
مقاله های علمی ـ پژوهشی است که به منظور نظم بخشیدن و انسجام دادن به مباحث، هر شماره ذیل 
یک یا دو دسته از مؤلفه های مهم )مثاًل »سیاست اجتماعی و فرهنگی«، »سیاست اقتصادی«، »سیاست 
امنیتی ـ نظامی«، »سیاست خارجی«، »سیاست داخلی«، »سیاست سالمت و بهداشت«، »سیاست علم، 

آموزش و فناوری«، »سیاست محیط زیست« و...( منتشر می شود. 
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به دلیل اینکه در دنیای سیاست گذاری، مخاطبان )که غالباً مسئوالن و مدیران کشورند( به 
اطالعات سریع، فشرده و در عین حال دقیق نیاز دارند، بخش کوچکی از فصلنامه به »گزارش 
در  سیاست گذاری  علوم  تحوالت  با  خوانندگان  آشنایی  برای  است.  یافته  اختصاص  سیاستی« 
خارج از ایران، فصلنامۀ سیاست گذاری عمومی و مطالعات راهبردی بخش کوچکی با عنوان 
و  »نقد  عنوان  با  بخشی  سیاست گذاری،  حوزۀ  جدید  کتاب های  با  آشنایی  برای  و  »ترجمه«، 

بررسی کتاب« هم دارد. 
ـ الزم است نویسندگان در نگارش مقالۀ علمی ـ پژوهشی، شیوه نامه و چارچوب مجله را رعایت 
کنند. در داوری، عالوه بر بررسی محتوایی مقاالت، به این موارد نیز توجه می شود. در مورد تنظیم 
گزارش های سیاستی، ترجمه، نقد و بررسی کتاب نیز در پایان این گفتار، نکاتی ذکر می شود. برای 

اطالعات بیشتر به وبگاه مجله با نشانیhttp://sspp.iranjournals.ir  مراجعه کنید. 
ـ هر نویسنده باید دو فایل را ارسال کند: 1. فایل اصلی مقاله؛ 2. فایل بدون نام و مشخصات 
نویسنده. تفاوت فایل 1 و 2 فقط در این است که در فایل 2، مشخصات نویسنده/ نویسندگان حتماً 

باید حذف شود. 
ـ مقاله باید حروف چینی شود و به صورت الکترونیکی با ثبت نام در وبگاه مجله ارسال گردد. 

ـ مقاله شامل این بخش ها است: 
چکیده  کلیدواژه  مقدمه )بیان موضوع، هدف و ضرورت(  متن )پیشینۀ پژوهش، 
پرسش ها و فرضیه، روش پژوهش و چارچوب نظری، تعریف مفاهیم و متغیرها، جامعۀ 
  نتیجه و پیشنهاد  )آماری یا محدودۀ پژوهش، تحلیل داده ها و یافته های پ  ژوهش

کتابنامه 
برای اطالع از نحوۀ نگارش این بخش ها، به وبگاه مجله، بخش »راهنمای نویسندگان« رجوع 

کنید. 
ـ حجم مقاالت علمی ـ پژوهشی نباید از 5000 کلمه کمتر و از 7000 کلمه بیشتر باشد. 

ـ مقاالت از نظر نگارشی، مطابق شیوه نامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شود. برای این 
منظور، به دو کتاب دستور خّط فارسی و فرهنگ امالیی خّط فارسی با مشخصات زیر رجوع شود:

تهران:   .13 چاپ   .1394 فارسی.  ادب  و  زبان  فرهنگستان  مصوب  فارسی:  خّط  دستور   
فرهنگستان زبان و ادب فارسی )نشر آثار(.

صادقی، علی اشرف و زهرا زندی مقّدم. 1394. فرهنگ امالیی خّط فارسی. چاپ 7. ویراست 
جدید. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی )نشر آثار(.

ـ رعایت نیم فاصله )در عباراتی مثل »سیاست گذاری«، »فارسی زبان« و...( و یاء کوچک )در 
عباراتی مثل »نامۀ من«، »جامعۀ آرمانی« و...( ضروری است. 

ـ مقاله در نرم افزار Word نسخه 2010 با حاشیۀ باال 3، پایین 7، چپ 4 و راست 5 سانتی متر با 
فاصلۀ خطوط Single  حروف چینی شود.
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 ،Times New Roman اندازۀ 13، و نوشته های التین با قلم ،BZar ـ نوشته های فارسی با قلم
اندازۀ 11، حروف چینی شوند. نوع و اندازۀ قلم بخش های مختلف مقاله، مطابق جدولی که در وبگاه 

مجله در بخش »راهنمای نویسندگان«، آمده است، انتخاب می شود. 
ـ شکل ها و جداول و روابط ریاضی هر یک باید به طور جداگانه و به ترتیِب 1، 2، 3 )از آغاز 

تا پایاِن مقاله( شماره گذاری شوند. 
ـ عنوان جدول باالی آن و به صورت وسط چین نوشته می شود. عنوان شکل پاییِن آن و به 

صورت وسط چین نوشته می شود.
ـ نویسندگان توجه داشته باشند که مقاله های ارسالی در هیچ مجله یا همایش داخلی و خارجی 

منتشر، ارائه و یا به صورت هم زمان ارسال نشده باشد. 
ـ پس از ارسال مقاله، امکان حذف و اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر 

نیست.
ـ در صورت ارسال نظرهای داوری، فایل اصالح شدۀ مقاله به همراه نامۀ گزارش اصالحات 

انجام شده از طرف نویسنده مسئول ارسال شود.
ـ پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت راهنمای تدوین مقاالت و پذیرش نهایی و چاپ منوط به 

تأیید شورای داوری است و در هر صورت نتیجه به نویسنده اعالم خواهد شد. 
ـ مقاالت پس از بررسی و ارزیابی علمی، در صورت تأیید سردبیر و هیئت تحریریه، در نوبت 

چاپ قرار می گیرد. 
ـ فصلنامه در تلخیص و ویرایش زبانی و فنِّی مقاله های رسیده آزاد است.

ـ حجم »گزارش سیاستی« و همچنین »نقد و بررسی« حداقل 800 و حداکثر 4500  واژه است. 
شامل چکیده و کلیدواژه است و ساختار آن باید از روشی منظم و منسجم پیروی کند و حتماً شامل 
مقدمه، متن و نتیجه باشد. به عالوه، در »گزارش سیاستی« افزودن بخشی با عنوان »پیشنهاد« الزم است. 

نحوۀ تدوین شکل و جدول و نیز شیوۀ ارجاع نویسی و کتابنامه مشابه مقاالت علمی ـ پژوهشی است.
ـ در مقاالت ترجمه ای، ارجاعات و کتابنامه به فارسی ترجمه نمی شود، اما مترجم باید این 
موارد را با شیوه نامۀ مجله هماهنگ کند. محتویات شکل ها و جدول ها به فارسی ترجمه می شود. 

الزم است مترجم فایل مقاله به زبان اصلی را نیز همراه با فایل ترجمه ارسال کند.
با احترام

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی
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سخن سردبیر
نگاهی دوباره به انقالب اسالمی ایران)2(

عباس ملکی

مقاالت علمی- پژوهشی
شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور براساس دیدگاه های ذی نفعان

سید سپهر قاضی نوری، سیاوش ملکی فر، محمد امین قانعی راد، آرش موسوی

امکان  سنجی بین  المللی شدن دانشگاه  های جامع دولتی  شهر تهران)مطالعۀ موردی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران(
محبوبه عارفی، علی عزیزی

شناسایی عوامل تسهیل کنندۀ شواهد محور کردن فرایند خط مشی گذاری در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری
طیبه عباسی، رحمت اهلل  قلی پور، مهدی هادی

موسی صدر و ساختارشکنی دوگانۀ فرقه گرایی و سکوالریسم: ایده ای برای وحدت ملی و بین المللی کشورهای اسالمی
محمد صدرا

نقد اندیشۀ پیشرفت در ایران
طلیعه خادمیان

ارائۀ الگویی برای نهاد تنظیم گر رسانه های نوین صوتی ـ تصویری بر پایۀ روش تصمیم گیری پابرجا
ملیحه اسماعیلیان، امیر ناظمی

جایگاه حقوق معلولین در حوزۀ حقوق شهری
علی اکبر گرجی ازندریانی، زهرا شیرزاد نظرلو

منابع اجتماعی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
تاج الدین صالحیان، رضا سیمبر

تأثیر هویت نقشی بر راهبردهای تصمیم گیری درمورد پروندۀ هسته ای و بازنمایی آن در دورۀ روحانی
حمید احمدی نژاد،  عنایت اهلل یزدانی، سعید وثوقی

تحلیلی سیاستی بر محیط توسعۀ همکاری های تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه
احسان سلطانی فر، هاشم آقازاده، منوچهر انصاری

 گزارش  سیاستی
سیاست زبان جمهوری اسالمی ایران: پیشنهادهای سیاستی در خصوص زبان و زبان آموزی

امیرناظمی

بخش ویژۀ انقالب

انقالب
جک گلدستون، ترجمۀ آسیه حایری یزدی

دیباچه ای بر ارزیابی عملکرد انقالب اسالمی ایران در بنیان گذاری
سجاد فتاحی

چکیدۀ  انگلیسی
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نگاهی دوباره به انقالب اسالمی ایران)2(
عباس ملکی

مرکز بررسی های استراتژیک
Center For Strategic Studies

www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



سخن سردبیر

نگاهی دوباره به انقالب اسالمی ایران )2(

واژۀ »انقالب« از مصدر عربی از ریشۀ انفعال و در لغت به معنی برگشتن، برگشتن از کاری و 
حالی، واژگون شدن، تحّول، تبّدل )دهخدا، 1377: ذیل »انقالب«( و... به کار رفته است. این 
واژه نخست در اخترشناسی در مفهوم تغییر فصل از تابستان به زمستان و از بهار به تابستان، یا به 
تعبیر دیگر انقالب زمستانی و انقالب تابستانی، به کار می رفت )مصفی، 1357: ذیل »انقالب«(. 
در نوشته های افالطون و ارسطو و نیز گروهی از اندیشمندان مسلمان مانند اخوان الصفا، امام 
محمد غزالی، خواجه نظام الملک طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی، ابن خلدون و... نکاتی 
درباب دگرگونی های سیاسی و عوامل زوال و بقای دولت ها آمده است و می توان از آن ها با 

عنوان نظریه های سنّتی حوزۀ انقالب یاد کرد. 
رواج تعابیری نظیر انقالب صنعتی، انقالب اطالعات، انقالب علمی، انقالب پزشکی، 
انقالب فرویدی، انقالب مشروطه، انقالب روسیه و... در عصر حاضر نشان می دهد که دامنۀ 
کاربرد واژۀ انقالب گسترده است. اما به نظر می رسد امروزه انقالب یا تحول انقالبی در مفهوم 
عام آن، معموالً، در مورد رویدادهایی به کار می رود که طی آن ها ساختارهای کهن از میان 
رفته و ساختارها یا نگرش های تازه و تجربه نشده جایگزین آن ها شده یا در حال جایگزین شدن 

باشند )کوهن، 1369: 21-20(. 
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انقالب1 یکی از اصطالحات رایج علوم سیاسی است. کاربرد واژۀ انقالب، در مفهوم 
سیاسی آن، در ایران به سده های اخیر و آشنایی ایران با غرب و تحوالت سیاسی و اجتماعی 
ـ  به ویژه آشنایی با انقالب فرانسه )1789ـ  1799 م( و در پی آن سایر انقالب های بزرگ  آنـ 
جهان  ــ بازمی گردد. در تعریف و بیان چیستی »انقالب« اتفاق نظر وجود ندارد، اما اغلب 
تعریف ها را کم وبیش می توان در دو دسته جای داد. در تعاریف دستۀ نخست، انقالب به 
معنی تحوالتی است که منجر به تجدید بنای دولت می شود و تغییرات و نتایج عظیمی برای 
جامعه به دنبال دارد. چنین انقالبی را انقالب سیاسی و یا کبیر نامیده اند. کرین برینتون، 
جورج پتی، زیگموند نیومن، و برخی از نظریه پردازان و پیروان مارکسیسم نظیر لنین، مائو و 
کاسترو  جزو این دسته اند. در تعاریف دستۀ دوم، انقالب به هرگونه انتقال قدرت فراقانونی 
و خشونت آمیز گفته می شود. این تعریف طبیعتاً تحّوالت دستۀ نخست را نیز تا اندازۀ زیادی 
دربرمی گیرد. فرق اساسی دستۀ نخست و دوم در آن است که در تعاریف دستۀ نخست، 
با توجه به تعاریف  چیستی تحول، گستردگی و چگونگی آن اهمیت دارد و از این رو، 
زیرمجموعۀ این دیدگاه، فقط تعداد اندکی از موقعیت ها انقالب نامیده می شوند. اما در 
تعاریف دستۀ دوم، فقط »چگونگی تحول« اهمیت دارد و دو ویژگی »غیرقانونی بودن« 
و »خشونت آمیز بودن«، در اطالق نام »انقالب« به یک تحول سیاسی، مسئلۀ اساسی است. 
چالمرز جانسون، رودولف رومل، ریموند تانتر، پیتر کالورت و جیمز دیویس از مشهورترین 

نظریه پردازان دستۀ دوم اند )کوهن، 1369: 25-24(. 
اگر انقالب را از دیدگاه نظریه پردازان انقالب های کبیر بررسی کنیم، در تعاریف آنان 
تفاوت های گاه جّدی به چشم می خورد. بررسی مجموعۀ این تعاریف نشان می دهد که در 
مکاتب مختلف انقالب کبیر، انقالب ابعاد گوناگونی دارد که مهم تریِن آن ها عبارت اند 
قانونیت  نهادهای سیاسی،  تغییر ساختار اجتماعی، تحول در  ارزشی،  استحالۀ ساختار  از: 
تغییر، تغییر نخبگان، و خشونت از جملۀ آن اند. تعداد اندکی از تعاریف شامل همۀ این ابعاد 
می شوند. بسیاری از تعاریف شمار اندکی از این ابعاد را دربرمی گیرند. برای مثال، پتی و 
هانتینگتون بر بُعد استحالۀ ساختار ارزشی تأکید می ورزند. به عقیدۀ پتی، انقالب کبیر انقالبی 
است که در آن تجدید بنای نهاد دولت همراه با جانشینی یک اسطوره به جای اسطورۀ دیگر 
است، یا از نظر هانتینگتون، انقالب »یک تحول داخلی سریع، بنیادین و خشونت آمیز در 
زمینۀ ارزش های مسلّط و اسطورۀ یک جامعه است«. یا مثاًل، »دگرگونی ساختاری« از نظر 
بسیاری از نظریه پردازان، مؤلفۀ عمدۀ انقالب است. به ویژه از نظر مارکسیست ها، انقالب 
تغییر ساختار اجتماعی است. چنان که مارکس باور دارد »انقالب یا تغییر شکل یک نظام 

1. Revolution 
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کامل وقتی رخ می دهد که طبقه ای از انسان ها برای خروج از وضعیت فالکت بار خویش 
راه دیگری جز دست زدن به انقالب نمی بینند«. 

آیا انقالب یک شورش اجتماعی است؟ انقالب نافرمانی است؟ در تاریخ بشری، قیام ها 
اجتماعی،  جنبش  اعتصاب،  نان،  برای  اعتراض  دهقانی،  شورش  قبیل  از  نهضت هایی  و 
کودتا، و جنگ داخلی به تواتر داشته ایم. اما می توان به آن ها الفظ انقالب اطالق کرد؟ 
انقالب محسوب  هر کدام از عناوین فوق می توانند بخشی از عناصر تشکیل دهندۀ یک 
را که  انقالب ها همه عناصری  متفاوت است.  یادشده  از عناوین  ذاتاً،  انقالب،  اما  شوند. 
توده ای، دنبال  بسیج  ــ همچون  قبلی را ساقط کنند  به صورت قهری حکومت  می توانند 
کردن چشم اندازی از عدالت اجتماعی، و ایجاد یک نهاد سیاسی جدید ــ در خود دارند. 
اما به نظر می رسد بدون رهبری، با دیدگاه های دوراندیشانه، انقالبی به ثمر نخواهد نشست.

مطالعۀ نوشته های متعدد گذشته نشان می دهد که پدیدۀ »انقالب« در مفهومی نزدیک به 
تعاریف دستۀ دوم قدمت بسیار دارد. چنان که براساس بعضی پژوهش ها، در فاصلۀ سال های 
600 ق.م تا 146 ق.م، هشتاد و چهار انقالب در یونان باستان رخ داد و در فاصلۀ 509 ق.م 
تا 476 م صد و هفتاد انقالب و آشوب در روم باستان )کوهن، 1369: 27(. اما انقالب در 
معنای خاص و جدید آن و به ویژه در مفهومی نزدیک به تعریف های دستۀ نخست، متعلق 
به سده های اخیر است و از سدۀ هفدهم میالدی به بعد، شکل گرفت، که مشروعیت مذهبی 
و قانونی پادشاه رفته رفته کمرنگ شد و امور سیاسی به امری عرفی بدل گشت )همان جا(. 

این بدان معنا است که انقالب پدیده ای مدرن است.
در شمارۀ گذشته، به این موضوع پرداختیم که در جهان تعداد انقالب های بزرگ که 
همۀ زوایای جامعه را به صورت ناگهانی تغییر داده باشند، محدود است و انقالب اسالمی 
این  شناخت  است.  داده  رخ  بشری  جامعۀ  در  که  است  اجتماعی  انقالب  آخرین  ایران 
نظر من،  به  نخبگان کشور است.  از کارهای مهم  پیامدهای آن  و  انقالب، دالیل ظهور 
انقالب پدیده ای است جدید که فقط در جوامعی اتفاق می افتد که از سطحی از توسعه 
برخوردارند. این نظر بدان معنا نیست که در جامعۀ در حال انقالب، همۀ الیه های اجتماعی 
از سطحی از رفاه برخوردارند، بلکه مراد آن است که تا شکل نگرفتن جامعۀ شهری و 
پیدا شدن طبقات اجتماعی، به خصوص روشنفکران، مسئلۀ شروع و ادامۀ تغییرات بنیادین 
امکان پذیر نیست. مطالعۀ جّدی و موردِی پدیده های سیاسی و اجتماعی ازجمله انقالب ها 

امر تازه ای است و به سده های اخیر تعلّق دارد.  
در شمارۀ بهار 1397 مجلۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی بخش ویژه ای 
برای بازبینی انقالب اسالمی در نظر گرفته شده است. در این شماره، یک مقاله از جک 
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مفهوم  ساده  به صورتی  ما  برای  او  است.  آمده  انقالب  دائره المعارف  مؤلف  گلدستون 
انقالب  عملکرد  ارزیابی  مورد  در  دوم  مقالۀ  می دهد.  را شرح  آن  پیامدهای  و  انقالب 
اسالمی ایران در بنیان گذاری نظم سیاسی در دوران پس از انقالب است. سجاد فتاحی در 
این زمینه پیشنهادهایی دارد. یک بار دیگر از همۀ نویسندگان و پژوهشگران در خواست 
می کنم که در زمینۀ انقالب اسالمی ایران، در آستانۀ چهلمین سال وقوع  آن، تحقیق کنند 

و بنویسند. این مجله فضایی برای چاپ این گونه مقاالت و گزارش ها است. 
در این شماره، در بخش علمی ـ پژوهشی، سه مقاله در زمینۀ ابعاد مختلف آموزش 
عالی، سه مقاله در باب مسائل اجتماعی، سه مقاله در زمینۀ سیاست خارجی و یک مقاله 
سیاستی«،  »گزارش  بخش  در  است. همچنین،  منتشر شده  رسانه  دربارۀ سیاست گذاری 

گزارشی دربارۀ سیاست گذاری در زمینۀ زبان فارسی منتشر شده است. 

کتابنامه
دهخدا، علی اکبر. 1377. لغت نامه. دورۀ جدید. تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

کوهن، آلوین استانفورد. 1369. تئوری های انقالب. ترجمۀ علیرضا طیّب. چاپ 1. تهران: شرکت 
نشر قومس. 

مصفی، ابوالفضل. 1357. فرهنگ اصطالحات نجومی. تهران: انتشارات مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران. 
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مقاالت علمی- پژوهشی

مرکز بررسی های استراتژیک
Center For Strategic Studies

شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور براساس دیدگاه های ذی نفعان
سید سپهر قاضی نوری، سیاوش ملکی فر، محمد امین قانعی راد، آرش موسوی

امکان  سنجی بین  المللی شدن دانشگاه  های جامع دولتی  شهر تهران)مطالعۀ موردی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران(
محبوبه عارفی، علی عزیزی

شناسایی عوامل تسهیل کنندۀ شواهد محور کردن فرایند خط مشی گذاری در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری
طیبه عباسی، رحمت اهلل  قلی پور، مهدی هادی

موسی صدر و ساختارشکنی دوگانۀ فرقه گرایی و سکوالریسم: ایده ای برای وحدت ملی و بین المللی کشورهای اسالمی
محمد صدرا

نقد اندیشۀ پیشرفت در ایران
طلیعه خادمیان

ارائۀ الگویی برای نهاد تنظیم گر رسانه های نوین صوتی ـ تصویری بر پایۀ روش تصمیم گیری پابرجا
ملیحه اسماعیلیان، امیر ناظمی

جایگاه حقوق معلولین در حوزۀ حقوق شهری
علی اکبر گرجی ازندریانی، زهرا شیرزاد نظرلو

منابع اجتماعی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
تاج الدین صالحیان، رضا سیمبر

تأثیر هویت نقشی بر راهبردهای تصمیم گیری درمورد پروندۀ هسته ای و بازنمایی آن در دورۀ روحانی
حمید احمدی نژاد،  عنایت اهلل یزدانی، سعید وثوقی

تحلیلی سیاستی بر محیط توسعۀ همکاری های تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه
احسان سلطانی فر، هاشم آقازاده، منوچهر انصاری
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شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع 
فرهنگی کشور براساس دیدگاههای ذی نفعان1

سیدسپهر قاضی نوری،2 سیاوش ملکی فر،3 محمدامین قانعی راد،4 آرش موسوی5

چکیده
صنایع فرهنگی صنایعی هستند که کارکرد اصلی آن ها خلق، تولید و تجاری سازی مضامین فرهنگی 
در قالب انواع کاال یا خدمات است و صنایعی مانند بازی های رایانه ای، اسباب بازی، نشر و مد و لباس 
را شامل می شوند. آمارها نشان می دهد که صنایع فرهنگی کشور با وضع مطلوب فاصله  دارند.کاهش 
این فاصله مستلزم تبیین وضع موجود و مطلوب این صنایع و طراحی سیاست هایی برای دستیابی به وضع 

مطلوب است.
مقالۀ حاضر رویکردهای فعلی در صنایع فرهنگی کشور را از منظر ذی نفعان بررسی میکند و 
میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که در وضعیت مطلوب چه رویکردهایی باید بر این صنایع حاکم 
باشد. روش پژوهش صورت بندی رویکردهای بدیل در حیطۀ صنایع فرهنگی براساس مرور ادبیات و 

1. تاریخ دریافت: 1396/08/08                        تاریخ: پذیرش:1396/12/07
2. استاد گروه مدیریت فناوری اطالعات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس رایانامه: 

ghazinoory@modares.ac.ir
3.  دانشجوی دکتری آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)نویسندۀ مسئول(؛ رایانامه: 

malekifar@ nrisp.ac.ir
 ghaneirad@nrisp.ac.ir :4. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ رایانامه

ri.ca.psirn@ivasuom:5. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ رایانامه

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ  7، شمارۀ 26، بهار1397
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شناسایی رویکردهای موجود و مطلوب از طریق نظرسنجی از ذی نفعان است. برای شناسایی ذی نفعان 
از الگوی نظام نوآوری صنایع فرهنگی استفاده شده است. اعتبار پژوهش نیز در قالب مصاحبه با پنج 

صاحب نظر صنایع فرهنگی بررسی شده و اصالحاتی در رویکردها صورت گرفته است. 
تحلیل نتایج نظرسنجی نشان می دهد که در حال حاضر رویکرد حاکم بر صنایع فرهنگی  رویکرد 
»دفاعی، امنیتی و نظارتی« است که در وضع مطلوب باید جای خود را به رویکردهای اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسی بدهد. 
کلیدواژهها: صنایع فرهنگی، رویکرد، ذی نفعان، نظام نوآوری، وضع موجود، وضع مطلوب

1. مقدمه
صنایع فرهنگی صنایعی هستند که کارکرد اصلی آن ها، خلق، تولید و تجاری سازی مضامین 
نامشهود با ماهیت فرهنگی در قالب انواع کاال یا خدمات است. با این تعریف، صنایعی مانند 
نشر، سینما، اسباب بازی، رادیو و تلویزیون، مد و لباس، موسیقی، گردشگری، صنایع دستی، 
موزه داری، طراحی، معماری در زمرۀ صنایع فرهنگی قرار می گیرند. آمارها نشان می دهد 

وضع موجود صنایع فرهنگی کشور با وضع مطلوب فاصله دارد )جدول 1(:
جدول 1. خالصه ای از وضعیت برخی شاخه های صنایع فرهنگی 

ف
وضع موجودحوزهردی

نشر1

ـ قرارگرفتن کشور در 5 رتبه پایین تر از جایگاه مطلوب در منطقه در سال 1395 )برازش، 
)1395

ـ گردش مالی ساالنه 150 تا 200 میلیارد تومان، در حالی که قیمت پشت جلد کتاب ها 
بیش از 1350 میلیارد تومان است )فناوری فرهنگی، 1394(

ـ اختصاص 4 درصد بازار چاپ خاورمیانه به ایران در سال 2014، در حالی که رژیم 
اشغالگر 23 و ترکیه 44 درصد را در اختیار دارند )پایگاه خبری طرح و چاپ، 1388(.

اسباب بازی2

ـ واردات ماهانه 3 میلیون دالر اسباب بازی، و تأمین 95 درصد مصرف از طریق واردات 
)خبرگزاری صداوسیما،  1395 الف(

ـ سرانۀ 5 دالری در مقایسه با سرانۀ 34 دالری جهان، 250 دالری اروپا و 350 دالری 
آمریکا )فناوری فرهنگی، 1395(

ـ اختصاص 11 درصد کل واردات اسباب بازی جهان به ایران تا 2008 )درستکار، 
)1393
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بازی های 3
رایانه ای

ـ غیربومی بودن 95 درصد بازی های ویدیویی در کشور 
ـ فروش 194 میلیون دالری در سال 2015 و اختصاص رتبۀ 36  جهان به ایران )خبرگزاری 

صداوسیما،  1395الف(

پوشاک4

ـ صادرات کاهشی و صادرات 1/5 میلیون دالری در سال 92، در حالی که بیش از 50 
کشور ساالنه بیش از 1 میلیارد دالر صادرات دارند )وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

.)1394
ـ برآورد قاچاق ساالنه بیش از 3 میلیارد دالر )اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

تهران، 1393(
ـ سهم بیش از 60 درصدی محصوالت خارجی در بازار )هنر آنالین، 1395(

با توجه به جدول 1، اغلب شاخه های صنایع فرهنگی کشور با ضعف تولید داخلی و غلبۀ 
محصوالت خارجی مواجه اند و از کارکردهای اقتصادی مطلوب خود فاصله دارند. ساماندهی 
این وضعیت مستلزم تبیین وضع موجود و مطلوب این صنایع، و طراحی سیاست های مناسب 
برای تحقق وضع مطلوب است. شناخت عمیق  وضع موجود و مطلوب صنایع فرهنگی، مستلزم 
شناخت رویکردهای حاکم بر صنایع فرهنگی است. بنابراین این مقاله 2 سؤال کلیدی را دنبال 

می کند: 
ـ رویکردهایی فعلی در صنایع فرهنگی کشور چیست؟ 

ـ در حالت مطلوب چه رویکردهایی باید بر صنایع فرهنگی کشور حاکم باشد؟
هدف این مقاله صورت بندی رویکردهای ممکن در حیطۀ صنایع فرهنگی، و شناسایی 
رویکردهای حاکم بر وضع موجود و مطلوب این صنایع است. برای این منظور، ابتدا با مرور 
ادبیات صنایع فرهنگی، رویکردهای بدیل در حیطۀ صنایع فرهنگی فهرست می شود. پس از آن، 
روش شناسی مقاله توضیح داده می شود که دربردارندۀ نظرسنجی از ذی نفعان است. سپس نتایج 
نهایی ارائه می شود که پس از اعتبارسنجی آن ها در قالب مصاحبه با پنج خبرۀ صنایع فرهنگی 
به دست آمده است. بخش آخر مقاله نیز شامل رویکردهای حاکم بر وضع موجود و مطلوب 

صنایع فرهنگی، تحلیل نتایج براساس ذی نفعان و پیشنهادها است.

2. پیشینۀ پژوهش
2. 1. صنایع فرهنگی

آنکتاد6 )2008( به تعاریف مختلفی از صنایع فرهنگی اشاره کرده است:
ـ صنایعی که مضامین نامشهود و دارای طبیعت فرهنگی را خلق، تولید و تجاری می کنند.

6. Unctad
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 این مضامین نوعاً از طریق کپی رایت حمایت می شوند و می توانند شکل کاالها یا خدمات 
را به خود بگیرند.

ـ گستره ای از فعالیت های اقتصادی که کارکردهای خلق ایده و مضمون در حوزۀ فرهنگی 
را با کارکردهای صنعتی همچون تولید و تجاری سازی انبوه کاالهای فرهنگی یکپارچه می کند. 

طبقه  بندی های عملیاتی مختلفی نیز از صنایع فرهنگی ارائه شده است:
الگوی وزارت فرهنگ انگلیس. در این الگو صنایع فرهنگی صنایعی هستند که نیازمند 
خالقیت، مهارت و استعدادند و قابلیت آنها برای تولید ثروت و شغل از طریق بهره برداری از 

.(Dcms, 2001) مالکیت معنوی  باالست
الگوی متون نمادین.7 در این الگو صنایع فرهنگی صنایعی هستند که با تولید و انتشار 
.(Hesmondhalgh, 2007) متون و پیام های مختلِف مورد مصرف، به فرهنگ شکل میدهند

الگوی دایره های هم مرکز. در این الگو آنچه صنایع فرهنگی را متمایز میکند، ارزش 
فرهنگی نهفته در کاالهای فرهنگی است. لذا هر چه محتوای فرهنگی یک کاال یا خدمت 

.(Throsby, 2008) بیش تر باشد، انتساب آن به صنایع فرهنگی شدیدتر می شود
الگوی یونسکو. هدِف این الگو جمع آوری آمار و اطالعات نظام مند از کشورها در حیطۀ 
صنایع فرهنگی است و صنایع فرهنگی را براساس نسبتشان با فرهنگ به دو بخش حیطه های 

.(Unesco, 2013) فرهنگی و مرتبط تقسیم می کند

2. 2. رویکردهای بدیل در حوزۀ صنایع فرهنگی
مرور ادبیات صنایع فرهنگی نشان می دهد که رویکردهای مختلفی در این حیطه وجود دارد:

موجب  فرهنگی  محصوالت  انبوه  تولید  فرانکفورت،  مکتب  در  فرهنگی.  رویکرد 
کاالیی شدن فرهنگ و قربانی شدن آرمان های فرهنگی ــ مرگ هنر و هنرمند ــ در برابر 
این  فرهنگی  محصوالت  انبوه  تولید  است  معتقد  بنیامین  می شود.  اقتصادی  دغدغه های 
محصوالت را در دسترس عموم قرار میدهد و با ایجاد امکان نقد وسیع، به اعتالی هنر، 
گسترش ذوق هنری و نقد عمومی تر آثار می انجامد )یاراحمدیان، 1393(. کریمی )1388( 
بر هویت بخشی صنایع فرهنگی تأکید و واعظی )1388( بر نقش صنایع فرهنگی در برساختن 
فرهنگ عمومی اشاره می کند. نقیب السادات )1387( معتقد است که کشورهایی که به 
اهمیت صنایع فرهنگی پی برده اند و اقدامات متناسبی برای توسعۀ آن ها انجام داده اند، از نظر 
نفوذ فرهنگی در سطح بین المللی موقعیت ممتازی دارند و کشورهایی که از صنایع فرهنگی 
خود حمایت نکردهاند، گرفتار هجوم محصوالت فرهنگی بیگانه شده، در معرض تهدید 
7. Symbolic Text Model
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هویت فرهنگی قرار گرفته اند. صنایع فرهنگی در دسترسی افراد به اطالعات، آموزش و 
فرهنگ سهم چشمگیری دارند و در ارائۀ تصویر فرهنگی یک کشور یا ملت نقش مهمی 

ایفا می کنند.
رویکرد اقتصادی. این رویکرد بر مفاهیمی مانند محصوالت و خدمات فرهنگی، تولید 
انبوه و صنعتی، توزیع، بازاریابی و فروش، یا مزیت های صنایع فرهنگی نسبت به سایر صنایع 
تأکید دارد. نظریاتی همچون فناوری نرم یا سرمایۀ فرهنگی رویکردی اقتصادیـ  اجتماعی به 

صنایع فرهنگی دارند (jin, 2001 ؛ و نیز رک: روحانی، 1388(.
در این رویکرد، صنایع فرهنگی به معنای توانش اقتصادی تولید فرهنگی در تولید ستانده، 
اشتغال، عایدی و برآوردن نیاز مصرف کننده )نوروزی، 1386( و کاال و خدمات فرهنگی 
است که به صورت صنعتی یا تجاری، تولید، بازتولید، انبار یا توزیع می شود؛ یعنی کاال یا 
خدماتی که در مقیاس وسیع و بنابر مالحظات اقتصادی و نه از روی عالقه به توسعۀ فرهنگی 
عرضه می شوند )صالحی امیری و محمدی، 1392(. این دیدگاه ها با اشاره به ساختار تولید و 
نقش شرکت های کوچک و متوسط در صنایع فرهنگی، آن ها را منبع مهمی برای اشتغال 
می دانند. به گزارش آنکتاد، واحدهای تولیدی در صنایع فرهنگی طیفی است که از هنرمندان تا 
تولیدکنندگان بزرگ را در قالب شرکت های بین المللی شامل می شود. در بسیاری از کشورهای 
درحالتوسعه، شرکت های کوچک و متوسط مؤثرترین عنصر را در حجم خروجی ها و میزان 
اشتغال در این صنعت تشکیل می دهند (Unctad, 2008). در این دیدگاه، صنایع فرهنگی در 

ایجاد جایگاه مناسب در اقتصاد بین المللی سهم چشمگیری دارد )نقیب السادات، 1387(.
رویکرد اجتماعی. این رویکرد بر پیامدهای اجتماعی توسعۀ صنایع فرهنگی و مفاهیمی 
مانند سرمایۀ فرهنگی تأکید می کند. ازآنجا که صنایع فرهنگی محصوالت فرهنگی و هنری را 
در دسترس همۀ اقشار قرار میدهد، توسعۀ آن ها می تواند شاخص های اجتماعی را ارتقا دهد. 
بنیامین به »دسترسی همگانی« به آثار هنری نگاه مثبتی دارد، چراکه آن را نه باعث تنزل هنر، که 
موجب ارتقای آن می داند و مسبب افزایش ذوق هنری و زیبایی شناختی جامعه تلقی می کند. 
به اعتقاد وی، صنایع فرهنگی موجب می شوند هنر از انحصار نخبگان و نظارت سرمایه خارج 

شده، به توده های مردم راه یابد )احمدی، 1380(.
کمال آبادی و همکاران )1394( با تأکید بر تأثیر رسانه ها در گرایش جوانان به بزهکاری 
تأثیرات مثبت صنایع فرهنگی را در این حوزه بررسی کردهاند. آنها نوع و میزان استفاده از 
برنامه های ماهواره ای، سایت های اینترنتی و مجالت خارجی و تلویزیون را در این گرایش 
مؤثر دانسته اند. سپهرنیا و همکاران نیز بر نقش صنایع فرهنگی در ارتقای سرمایۀ فرهنگی به 

97عنوان یکی از مفاهیم اصلی در امور اجتماعی تأکید کرده اند )سپهرنیا و دیگران، 1391(.
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در این رویکرد، مصرف کاالها و فرآورده های فرهنگی یکی از شاخص های ارتقای 
Har-) سرمایۀ فرهنگی محسوب می شود که به تقویت قدرت و منزلت اجتماعی می انجامد

.(ker, 1990
رویکرد دفاعی، امنیتی و نظارتی. کانون اصلی این رویکرد »نظریۀ قدرت نرم« است که 
پیامدهایی امنیتی برای محصوالت و خدمات فرهنگی قائل است و این محصوالت و خدمات 
را ابزار حکومت ها برای تحمیل قدرت نرم می داند )نای، 1387(. برخی پژوهشگران با این 
رویکرد به تأثیر پیامدهای صنایع فرهنگی بر بنیۀ امنیتی اشاره کرده اند. شفیعی و شکری مقدم 
)1393( با اشاره به اهمیت مفاهیمی مانند جنگ های کانون فرهنگی، و روند غلبۀ »امنیت نرم« 
بر »امنیت سخت« و »قدرت نرم« بر »قدرت سخت« معتقدند صنایع فرهنگی می توانند با تأثیر 
بر فرهنگ راهبردی کشور، بر بنیۀ دفاعیـ  امنیتی کشور تأثیر بگذارند. لونی و مراثی )1394( 
نیز عملیات روانی نظام سلطه را تحلیل کردهاند و معتقدند نظام سلطه با انتقال مفاهیم و محتوای 
فرهنگی در قالب پویانمایی به دنبال تأثیرگذاری بر قلب ها و اذهان کودکان است. وحدتی به 
دیدگاه های گاالکر اشاره کرده که در آن بر نقش تاریخی صنایع فرهنگی در تحتتسلط قرار 

گرفتن و تمکین زنان تأکید شده است )گاالکر، 1380(.
رویکرد سیاسی. در این رویکرد، تمرکز اصلی بر تحوالت فرهنگی و راهکارهای مواجهه 
با آن ها از منظر سیاسی است. به اعتقاد برخی پژوهشگران، منبع اصلی قدرت نرم انقالب 
اسالمی نیز ایدئولوژی اسالمی است که ذاتاً خصلتی فرهنگی دارد و زبان مشترک مسلمانان 
جهان است و از طریق آن می توان ارزش های دینی و سیاسی را منتقل کرد )جمال زاده، 1391(. 
در این رویکرد، تولید فرهنگی قبل از آن که اهداف اقتصادی یا اجتماعی داشته باشد، اغراض 
سیاسیـ  ایدئولوژیک آگاهانه دارد. محمدپور و علیزاده )1390( صنایع فرهنگی را عامل توفق 

جوامع غربی بر جوامع شرقی و استعمار آنان برشمرده اند.
مرور  براساس  فرهنگی  صنایع  حیطۀ  در  بدیل  رویکردهای  صورت بندی   2 جدول 

ادبیات است.
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جدول 2. رویکردهای بدیل در ارتباط با صنایع فرهنگی
ف

ردی

منابعگزاره هاویژگی های اصلیعنوان

1

رویکرد فرهنگی

ـ تأکید بر کارکردهای هویتی صنایع 
فرهنگی مانند احیا یا تقویت هویت 

فرهنگی 
عنوان  به  فرهنگی  صنایع  توسعۀ  ـ 

ابزاری برای ظهور خرده فرهنگ ها 

صنایع فرهنگی به مثابۀ ابزار توسعۀ 
فرهنگی ـ اجتماعی

سپهرنیا و دیگران، 1391- 
واعظی، 1388- 
نقیب السادات، 1387- 
صالحی امیری و حسین زادگان، 1386- 
 -Sharpley, 2000
 -Akash, 2014
سعیدآبادی، 1387 - 

صنایع فرهنگی به مثابۀ ابزار حفظ 
هویت فرهنگی

کریمی، 1388- 
 -Stern, 2008
صالحی، 1394- 

صنایع فرهنگی به مثابۀ مرگ هنر 
و هنرمند

رمضانی بارکوسرا، 1392- 
بختیاریان، 1396- 
 میرزاییان، 1394 - 

2

رویکرد اقتصادی

اقتصادی  کارکردهای  بر  تأکید  ـ 
صنایع فرهنگی مانند خلق ثروت، یا 
ابعاد اقتصادی آن مانند رشد اقتصادی

گردش  مبنای  بر  سیاست گذاری  ـ 
مالی، تعداد شاغالن، تعداد بنگاه ها 

و ...
فرهنگی  صنایع  مزایای  بر  تأکید  ـ 
نسبت به سایر صنایع، مانند عدم نیاز به 
ماشین آالت و تجهیزات گران قیمت 

ـ توسعۀ صنایع فرهنگی به مثابۀ صنایع 
سبز در جهت توسعۀ پایدار

صنایــع فرهنگــی به مثابۀ پیشــران 
توســعۀ اقتصادی 

نقیب السادات، 1387- 
فنــاوری -  و  علمــی  معاونــت 

1396 ریاســت جمهوری، 
ــی، -  ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش

1389
 -Throsby, 2008
 -2007 ,Hesmondhalgh
 -DCMS, 2001
 -2015 ,CISAC
جالل پور، 1395- 
حیدریان، 1396 - 

ــزار  ــۀ اب ــی به مثاب ــع فرهنگ صنای
اشــتغال 

سپهرنیا و دیگران، 1391- 
 -Shaw, 1991

مصلح زاده، 1396 

صنایــع فرهنگــی به مثابــۀ موتــور 
توســعۀ ســبز پایدار

 -UNESCO 2012
 -a1396 ،مونسان
مرادخانی، 1395 - 

صنایــع فرهنگــی به مثابــۀ الگوی 
مناســب اقتصادی مقاومتی

جهانیان، 1395- 
فنــاوری -  و  علمــی  معاونــت 

1396 ریاســت جمهوری، 
روحانی، 1393 - 
خلیل ارجمندی، 1395 - 
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3

رویکرد اجتماعی
ـ تأکیــد بــر کارکردهــای اجتماعــی 
ایجــاد  ماننــد  فرهنگــی  صنایــع 
فعــاالن  بــرای  به ویــژه  اشــتغال، 

حــوزۀ فرهنــگ و هنــر
ـ توســعۀ صنایــع فرهنگــی بــه عنوان 

ابــزار تقویــت ســرمایه اجتماعی
بــر  غلبــه  هــدف  بــا  توســعه  ـ 
نظیــر  اجتماعــی  آســیب های 
ــه ســبک   ــزه کاری و شــکل دادن ب ب

شــهروندان زندگــی 
ـ ترویــج مفاهیم و مضامین فرهنگی 

و اجتماعی مناســب در جامعه 

ــزار  ــۀ اب ــی به مثاب ــع فرهنگ صنای
ایجــاد و تنــوع و تکثــر فرهنگــی

صحفی، 1386- 
 -Carlsson, 2016
حاجیان زاده، 1395- 

ــاز  ــۀ نی ــی به مثاب ــع فرهنگ صنای
فــردای کشــور بــه دلیــل تغییرات 

اجتماعــی در ســبک زندگــی

کمال آبادی و دیگران، 1394- 
 -Eikhof, 2006
 -Ateljevic, 2000
نامور، 1395- 

ــزار  ــۀ اب ــی به مثاب ــع فرهنگ صنای
ــر« »توســعۀ فراگی

روحانی، 1388 - 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت - 

جمهــوری، 1396
کیاســی و حســینی پور سی ســخت، - 

1392
 -UNESCO, 2013
 -Galloway, 2007
 زرگرپور، 1396- 

4

رویکرد دفاعی، امنیتی و نظارتی

ــی  ــی بوم ــع فرهنگ ــعۀ صنای ـ توس
ــی  ــم فرهنگ ــا تهاج ــه ب ــرای مقابل ب
ـ اســتفاده از اســتعاره های نظامــی 
نظیــر شــبیخون یــا ناتــوی فرهنگــی

ـ توســعۀ صنایــع فرهنگــی بــه عنوان 
ابــزاری بــرای تســلط بــر افــکار 

ــی عموم

به مثابــۀ  فرهنگــی  صنایــع 
تهدیــد خارجــی و ابــزار تهاجــم 

فرهنگــی

شورای عالی انقالب فرهنگی، 1392
شفیعی و شکری مقدم، 1393- 
لونی و مراثی، 1394- 
 -Wasim et al, 2014
خامنه ای، 1386؛ - 

ــزار  ــۀ اب ــی به مثاب ــع فرهنگ صنای
ــا ــر توده ه ــلط ب تس

نای، 1387- 
افروغ و ترابی، 1388 - 
گاالکر، 1380- 
آدرنو و هورکهایمر، 1375- 
خورشیدیان، 1393- 
رحمانیان، 1394 - 

ــزار  ــۀ اب ــی به مثاب ــع فرهنگ صنای
ایجــاد هویــت ملــی

شورای عالی انقالب فرهنگی، 1392- 
سیدعلی خامنه ای، 1380؛- 

5

رویکرد سیاسی

ـ توســعۀ صنایــع فرهنگــی بــه منظور 
تعامــل بــا ســایر ملــل بــا تأکیــد 
ــی و  ــی عموم ــن فرهنگ ــر مضامی ب
ــونت ــز از خش ــد پرهی ــی مانن فرامل

بــه  فرهنگــی  صنایــع  توســعۀ  ـ 
منظــور فرصت ســازی بــرای ظهــور 
اندیشــه های هنرمنــدان و گروه هــای 
مختلــف، تقویــت تنــوع فرهنگــی و 

ــی ــم دموکراس تحکی

به مثابــۀ  فرهنگــی  صنایــع 
ــدور  ــغ و ص ــظ، تبلی ــزار حف اب

انقــالب ارزش هــای 

ــی، -  ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
1392

اندیشــگاه تحلیلگران فنــاوری نوین - 
 1390 شریف، 

محمدمیرزایی و دیگران، 1394- 
سیدعلی خامنه ای، 1380- 

صنایــع فرهنگــی به مثابــۀ ابــزار و 
ــی فرهنگی بستر دیپلماس

محمدپور و علیزاده، 1390- 
بصیری و دیگران 1392- 
 -Wagnleitner, 1992
 -Schneider, 2009
مونسان، 1396ب- 
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3. روش پژوهش
در این مقاله برای صورت بندی رویکردهای ممکن در صنایع فرهنگی از مرور ادبیات، و برای 
شناسایی رویکردهای حاکم بر وضع موجود و مطلوب، از پرسشنامه استفاده شده است. در 
پرسشنامه که بر پایۀ مرور ادبیات صنایع فرهنگی و رویکردهای بدیل در صنایع فرهنگی )جدول 
2( طراحی شد، از پاسخ دهندگان خواسته شد برحسب لیکرت مشخص کنند که هر کدام از 
17 گزارۀ پرسشنامه، چه اندازه در وضع موجود حاکم هستند و چه اندازه باید در وضع مطلوب 
حاکم باشند. شناسایی ذی نفعان براساس الگوی نظام نوآوری انجام شد. اعتبار روش، پرسشنامه 
و نتایج مقاله نیز طی مصاحبه با پنج صاحب نظر بررسی شد که به اصالحاتی در الگو و نتایج 

تحقیق انجامید. 

3. 1. طرح نمونه گیری 
پس از شناسایی جامعۀ موردنظر که دربرگیرندۀ بازیگران نظام نوآوری صنایع فرهنگی بود، 
شناسایی پرسش شوندگان به شیوۀ نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انجام گرفت. در این روش 
انتخاب نمونه با توجه به چارچوب و اهداف پژوهش انجام می شود. پرسش شوندگان این مقاله 

را ذی نفعان صنایع فرهنگی کشور تشکیل می دهند. 

3. 2. ابزار و روش گردآوری داده ها
در این پژوهش از 4 ابزار زیر برای گردآوری داده ها استفاده شد:

ـ مطالعات کتابخانه ای )جستوجوی منابع علمی و پایگاه های داده به منظور صورت بندی 
رویکردهای ممکن(؛

ـ مصاحبۀ نیمه باز با پنج صاحب نظر صنایع فرهنگی )به منظور شناسایی ذی نفعان(؛
ـ پرسشنامۀ نیمه باز )به منظور شناسایی رویکردهای موجود و مطلوب(؛

ـ مصاحبۀ عمیق با پنج صاحب نظر صنایع فرهنگی )به منظور تکمیل و اعتبارسنجی تحقیق(.

3. 3. روش نمونه گیری 
ملی  نظام  است.  نوآوری«  »نظام  ذی نفعان،  شناسایی  برای  مناسب  چارچوب های  از  یکی 
نوآوری شبکه ای از مؤسسات عمومی و خصوصی است که حاصل فعالیت ها و تعامل های 
 .(OECD, 1997: 10) آن ها به خلق، انتقال، اصالح و انتشار فناوری های جدید منجر می شود
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جدول 3. خالصۀ تحقیقات در ارتباط با نظام نوآوری صنایع فرهنگی

موضوعاتپژوهشگران

Mattson, et al, 
2005

ـ تمرکز بر گردشگری و تبیین جایگاه نوآوری در خدمات گردشگری 
نوآوری  شبکۀ  گردشگری،  توسعۀ  بر  تأثیرگذار  افراد  نقش  بر  تأکید  ـ 

مشارکت محور و نقش کارآفرینان اجتماعی و فرد به جای سازمان ها 
Asheim, B, Co-
enen, L, 2005

ـ تأکید بر چندبخشی و منطقه ای بودن نظام نوآوری صنایع فرهنگی و اهمیت 
تعامل با دانشگاه ها

Keane, Michael 
A, 2004

ـ تمرکز بر خالقیت در سیاست گذاری صنایع فرهنگی و اهمیت صنایع خالق
جانمایی مؤسسات فرهنگی در نظام ملی نوآوری 

ـ تأکید بر افزایش صادرات محصوالت فرهنگی از طریق خوشه ها، نقش دولت 
در خرید کاالهای فرهنگی، دسترسی صنایع فرهنگی به منابع مالی و اطالعاتی، 
تخصیص منابع مالیاتی به تحقیق و توسعه در صنایع فرهنگی، طراحی مدل های 

مالی و مقررات ملموس بازار در فعالیت های فرهنگی

Castro-Martínez, 
E. et al, 2013

ـ تمرکز بر نظام نوآوری صنعت موسیقی، تأکید بر اهمیت اقتصاد هنر و فرهنگ 
صنعت  فعاالن  با  انسانی  علوم  حوزۀ  پژوهشگران  همکاری  نوآوری،  نظام  در 

موسیقی، و نقش مؤسسات علمی در نوآوری در صنعت موسیقی 
Bakhshi, H. and 

Throsby, D., 
2010

بر  تأکید  فرهنگی،  محصوالت  تولید  شرکت های  در  نوآوری  طبقه بندی  ـ 
و  سازمان ها  رویکردهای  و  چارچوب ها  جدید،  مخاطبان  جذب  در  نوآوری 

نهادهای فرهنگی هنری، و خلق ارزش و نوآوری در مدیریت کسب و کار

Cunningham, S. 
et al, 2005

ـ تمرکز بر نظام نوآوری صنعت ادبیات و نشر، تأکید بر نقش تحقیق و توسعه 
مراکز دانشگاهی در نوآوری در صنعت نشر، نقش پژوهش های مشارکتی در 
و  صنفی  انجمن های  و  معنوی  مالکیت  و  فناوری  نقش  نشر،  و  ادبیات  حوزۀ 

حمایت های دولتی در نوآوری در صنعت نشر

در ایران نیز موسوی )1394( با اشاره به نقش دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مراجع دولتی 
و قانونگذاری، شمایی از نظام نوآوری علوم انسانی ترسیم کرده است. باقری مقدم )1385( 
هم با شناسایی عناصر نظام فرهنگی کشور و مقایسۀ تطبیقی آن ها با برخی کشورهای هدف، 
راهکارهای ساختاری برطرف کردن نقایص این نظام را ارائه داده است. وی الگوهای نظام های 
فرهنگی مختلف از جمله بخش فرهنگ، هنر و میراث فرهنگی، فرهنگ شهری، فرهنگ دینی، 
مدیریت امور فرهنگی و فناوری فرهنگی را در کشور های هدف مورد مطالعه قرار داده است. 
او برای بهبود نظام فرهنگی کشور سه پیشنهاد ارائه کرده است: ایجاد نهادهای جدید، بهبود 

وظایف نهادهای موجود و بهبود ارتباط نهادها.
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رضاییان و همکاران )1392( نیز با الهام از الگوی OECD الگویی طراحی کردند که سه الیۀ 
اصلی را در بر می گیرد: چشم انداز، فرایندهای اصلی علم، فناوری و نوآوری صنایع فرهنگی، و 

زیرساخت ها و توانمندسازها.
نظری زاده و میرشاه والیتی )1394( نیز الگوی یکپارچۀ نظام نوآوری صنایع فرهنگی را ارائه 

کردند که شامل سه الیه است: 
ـ سیاست گذاری، نظارت و ارزیابی؛ 

ـ فرایندهای اصلی نوآوری در محصوالت فرهنگی؛
ـ فضای کسب وکار، زیرساخت ها و قابلیت ها.

براساس الگوی اخیر، در هر پنج حیطۀ صنایع فرهنگی، در مصاحبه با پنج صاحب نظر، 
فهرست ذی نفعان صنایع فرهنگی مشخص شد. واحد تحلیل در این تحقیق »بنگاه« است که 
از بنگاه های تک نفره )مانند نویسندگان در صنعت نشر(، تا شرکت های کوچک و متوسط، 
بنگاه های بزرگ و نهادهای دولتی/ حاکمیتی را شامل می شود.  درمورد کارکردهایی که در 
آنها بیش از یک بنگاه وجود داشت، بازیگرانی انتخاب شدند که دارای سابقۀ بیشتری بودند. 

برای مثال در کارکرد »توزیع« صنعت نشر، چهار شرکت باسابقۀ توزیع کتاب شناسایی شدند. 

3. 4. مصاحبه 
پس از تکمیل و جمع بندی پاسخ های پرسشنامه، با پنج نفر از خبرگان صنایع فرهنگی مصاحبهای 

صورت گرفت که حاوی سؤاالت زیر بود:
1. اعتبار و روایی تحقیق را چطور ارزیابی می کنید؟

2. نظر شما در خصوص رویکردهای بدیل و گزاره  ها چیست؟
3. نظر شما در مورد خروجی های تحقیق چیست؟ آیا نتایج با فرضیات شما سازگار است؟

4. چه پیشنهادی برای تحقیقات آتی دارید؟ 
اهّم موضوعات دریافتی درخصوص هر یک از سؤاالت به شرح زیر بود:

1. روش شناسی به طور کلی تأیید شد. یکی از صاحب نظران بر تحلیل حساسیت و حذف 
داده های پرت تأکید داشت. پس از بررسی، یکی از پاسخ ها حذف شد که تغییر معناداری در 
نتایج به همراه نداشت. به نظر یکی از صاحب نظران باید مفهوم »تهاجم فرهنگی« به گزاره های 

رویکرد امنیتی افزوده میشد که انجام شد. 
2. سه نفر تأکید داشتند که دو گزارۀ نامتجانس از رویکرد اقتصادی حذف شود. همبستگی 
پاسخ ها نیز نشان  داد که این دو گزاره با سایر گزاره های اقتصادی تجانسی ندارند. با این تغییر، 
97گفتمان اقتصادی به آخرین گفتمان وضع موجود و اولین گفتمان وضع مطلوب انتقال یافت. 
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3. مصاحبه شوندگان خروجی ها را تأیید کردند و معتقد بودند تحقیق بینش های معتبری 
ارائه می کند. یکی از صاحب نظران معتقد بود که از خروجی های مقاله می توان برای تحلیل 

صنایع فرهنگی با روش »تحلیل الیه ای علت ها« استفاده کرد. 
اسناد  در  رویکردها  ردگیری  از جمله  ارائه شد،  آتی  تحقیقات  برای  پیشنهادهایی   .4
باالدستی یا سخنان مقامات ارشد، پرسش از تعداد بیشتر ذی نفعان یا پرسشگری تخصصی 
در حیطه های مختلف، مطالعات تطبیقی و ارائۀ پیشنهادهایی برای گذار از وضع موجود به 
مطلوب، تکرار پژوهش به طور منظم به منظور رصد آخرین وضعیت و ارزیابی میزان تحقق 

وضع مطلوب، و تدوین راهبردهای گذار از وضع موجود به مطلوب.

3. 5. روایی و پایایی
ـ پایایی

برای تعیین پایایی پرسشنامه، از روش دونیمه کردن استفاده شد. در این روش، پرسشنامه توسط 
گروه واحدی تکمیل و پس از آن، سؤاالت پرسشنامه به دو نیمه تقسیم می شود. در اینجا 
سؤاالت به دو گروه زوج و فرد تقسیم شد. ضریب همبستگی حاصل از دو نیمۀ آزمون، ضریب 
پایایی هر یک از دو نیمه خواهد بود. برای محاسبۀ ضریب پایایی کل، ضریب همبستگی بین 
نیمه ها را در رابطۀ 1 قرار می دهیم. در این رابطه rn ضریب پایایی کل آزمون و r11/22 ضریب 

همبستگی بین نیمه های آزمون است )مؤمنی و فعال قیومی، 1389: 208(.
rn= 2r11/22/1+ r11/22

فرمول 1. محاسبۀ پایایی در روش دو نیمه سازی آزمون

براساس فرمول 1، ضریب پایایی پرسشنامه  معادل 1+ محاسبه شد. در عمل مقادیر پایایی از 
1- تا 1+ تغییر می کند و هرچقدر به 1+ نزدیک تر باشد، پرسشنامه از پایایی باالتری برخودار 

خواهد بود. نتایج تحلیل پایایی پرسشنامه  حاکی از پایایی آن  است.

ـ روایی
برای تأیید روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد. به این منظور، پرسشنامه قبل از توزیع 
در اختیار پنج نفر از ذی نفعان قرار گرفت و بنا به پیشنهادهای آنان اصالحاتی جزئی در آن اعمال 
شد. پس از توزیع پرسشنامه نیز از طریق مصاحبه با پنج نفر از خبرگان، اعتبار آن به طور دقیق تر 
بررسی شد. خبرگان با درنظرگرفتن برخی اصالحات، اعتبار کلی روش شناسی، پرسشنامه و 

نتایج آن را تأیید کردند. 
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3. 6. قلمرو پژوهش
از جمله نشر، پوشاک،  این پژوهش صنایع فرهنگی است که شاخه های مختلفی  قلمرو 
اسباب بازی، رسانه های جدید، بازی های رایانه ای و طراحی را در بر می گیرد. قلمرو زمانی 

این پژوهش در حیطۀ وضع مطلوب، چشم انداز بیستسالۀ صنایع فرهنگی است. 

4. تحلیل و جمع بندی 
درمجموع 40 پرسشنامه از هر پنج حیطه تکمیل شد. میانگین سنی پاسخ دهندگان 40 سال، شامل 
72.5 درصد مردان و مابقی زنان است. 37.5 درصد شر کت کنندگان از بخش دولتی و 62.5 
درصد از بخش خصوصی یا تعاونیاند. 60 درصد شرکت کنندگان به زنجیرۀ تولید صنایع 
فرهنگی، 22.5 درصد به فرایند سیاست گذاری و نظارت، و مابقی به فرایندهای پشتیبان تعلق 
دارند. جداول 4 و 5 رتبه بندی گزاره ها و رویکردها را در وضع موجود و مطلوب نشان می دهند.

 جدول 4. رتبه بندی گزاره ها در وضع موجود و مطلوب

گزارهرویکرد
وضع مطلوبوضع موجود

ضریب 
ضریب رتبهتغییرات

رتبهتغییرات

فرهنگی

0.47100.228صنایع فرهنگی به مثابۀ ابزار توسعۀ فرهنگی ـ اجتماعی

0.49120.2510صنایع فرهنگی به مثابۀ ابزار حفظ هویت فرهنگی

0.3930.5114صنایع فرهنگی به مثابۀ مرگ هنر و هنرمند

اقتصادی

0.56150.131صنایع فرهنگی به مثابۀ پیشران توسعۀ اقتصادی 

0.54140.229صنایع فرهنگی به مثابۀ موتور توسعۀ سبز پایدار

0.4460.216صنایع فرهنگی به مثابۀ الگوی مناسب اقتصادی مقاومتی

0.53130.227صنایع فرهنگی به مثابۀ ابزار اشتغال بیکاران ماهر

اجتماعی

0.4590.24صنایع فرهنگی به مثابۀ نیاز فردا به دلیل تغییرات سبک زندگی

0.4350.193صنایع فرهنگی به مثابۀ ابزار »توسعۀ فراگیر«

0.4240.25صنایع فرهنگی به مثابۀ ابزار ایجاد تنوع و تکثر فرهنگی

امنیتی

0.3720.4012صنایع فرهنگی به مثابۀ ابزار ایجاد هویت ملی

0.4580.5415صنایع فرهنگی به مثابۀ تهدید خارجی

0.3510.4413صنایع فرهنگی به مثابۀ ابزار تسلط بر توده های مردم
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سیاسی
صنایع فرهنگی به مثابۀ ابزار حفظ و صدور ارزش های 
انقالب

0.4570.38911

0.47110.172صنایع فرهنگی به مثابۀ ابزار و بستر دیپلماسی فرهنگی

جدول 5. رتبه بندی رویکردها در وضع موجود و مطلوب

رویکرد
وضع مطلوبوضع موجود

رتبهضریب تغییراترتبهضریب تغییرات

چهارم0.39سوم0.46فرهنگی

اول0.199پنجم0.52اقتصادی

دوم0.203دوم0.44اجتماعی

پنجم0.46اول0.41امنیتی

سوم0.3چهارم0.5سیاسی

5. نتیجه و پیشنهاد
 از تحلیل نتایج بهدستآمده می توان چنین نتیجه گرفت: 

ـ اکنون رویکرد غالب بر صنایع فرهنگی کشور »دفاعی، امنیتی و نظارتی« است که در 
وضع مطلوب باید در آخرین اولویت قرار بگیرد. پس، حذف این رویکرد از اذهان فعاالن 
صنایع فرهنگی و سیاست ها و اقدامات کالن و بخشی باید یکی از اولویت های این حوزه 

باشد. 
ـ رویکرد غالب در وضع مطلوب باید »اقتصادی« باشد که اکنون در آخرین اولویت قرار 
دارد. ازاین رو، یکی از تغییرات اساسی در این حوزه باید تقویت جایگاه و نقش اقتصادی 

صنایع فرهنگی باشد. 
ـ در وضع مطلوب اولویت رویکردها به ترتیب عبارت است از اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی و امنیتی. به بیان دیگر، ذی نفعان معتقدند اولویت رویکرد سیاسی باید 

ارتقا یابد و اولویت رویکرد فرهنگی باید کاهش یابد. 
ـ در وضع موجود، گزارۀ »صنایع فرهنگی به مثابۀ ابزار تسلط بر توده های مردم« در 
صدر اولویت ها قرار دارد. همچنین گزارۀ دیگر از همین رویکرد )صنایع فرهنگی به مثابۀ 
تهدید خارجی و ابزار تهاجم فرهنگی( در وضع مطلوب به آخرین اولویت منتقل شده 

است. 
ـ مهم ترین گزاره در وضع مطلوب، »پیشران توسعۀ اقتصادی« است که نشان می دهد 
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ذی نفعان بر ظرفیت های اقتصادی صنایع فرهنگی تأکید دارند. 
جدول 6 نتایج تحلیل رویکردها براساس نظرهای گروه های مختلف ذی نفعان را نشان 

می دهد. 
جدول 6. تحلیل رویکردها براساس نظرهای گروه های مختلف ذی نفعان 

رویکردهاگروه های ذی نفع
وضع مطلوبوضع موجود

ضریب 
ضریب رتبهتغییرات

رتبهتغییرات

سیاست گذاری، ارزیابی 
و نظارت 

چهارم0.38سوم0.48فرهنگی

اول0.14پنجم0.52اقتصادی

دوم0.16دوم0.45اجتماعی

پنجم0.51اول0.38امنیتی

سوم0.26چهارم0.51سیاسی

زنجیرۀ تولید 

چهارم0.41سوم0.455فرهنگی

اول0.19چهارم0.48اقتصادی

دوم0.22دوم0.452اجتماعی

پنجم0.47اول0.44امنیتی

سوم0.34پنجم0.51سیاسی

پشتیبانی از تولید 

چهارم0.37چهارم0.52فرهنگی

سوم0.25پنجم0.62اقتصادی

اول0.16اول0.361اجتماعی

پنجم0.41سوم0.37امنیتی

دوم0.20دوم0.362سیاسی

مطابق جدول 6، نظرهای ذی نفعان دو الیۀ اول با میانگین نظرهای مشابه است. هر دو گروه 
معتقدند غالب ترین رویکرد امنیتی است که باید در وضع مطلوب به جایگاه آخر انتقال یابد. 
همچنین هر دو گروه معتقدند در حال حاضر رویکرد اقتصادی اولویتی ندارد که در وضع 
مطلوب باید به جایگاه نخست منتقل شود. نظرهای ذی نفعان الیۀ پشتیبانی اندکی متفاوت 
است. این گروه ضمن تأکید بر ارتقای رویکرد اقتصادی و تضعیف رویکرد امنیتی، معتقدند 

در وضع موجود و مطلوب، رویکرد اجتماعی در اولویت نخست قرار دارد. 
)پوشاک،  فرهنگی  صنایع  مختلف  حوزه های  ذی نفعان  نظرهای  تحلیل  97همچنین 
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اسباب بازی، نشر، بازی های رایانه ای، رسانه های جدید، طراحی، و سایر حوزه ها( نشان داد 
که:

ـ ذی نفعان همۀ حیطه ها به طور مشابه معتقدند مهم ترین رویکرد وضع مطلوب، اقتصادی 
است. 

ـ ذی نفعان حوزۀ پوشاک و نشر غالب ترین رویکرد حال حاضر را »امنیتی« می دانند. به 
نظر می رسد این وضعیت ناشی از رفتارهای دستگاه های دولتی و حاکمیتی یا برخوردهای 
افراطی در این دو حیطه است. در حوزۀ اسباب بازی و رسانه های جدید نیز رویکرد »امنیتی« 

با فاصلۀ اندکی در جایگاه دوم وضع موجود قرار دارد.
ـ تنها در حوزۀ طراحی )داخلی، معماری و گرافیک( ذی نفعان معتقدند رویکرد امنیتی 
اکنون در جایگاه سوم قرار دارد. به نظر می رسد این امر ناشی از بازار کوچک و بار و آثار 
محتوایی کمتر این حوزه نسبت به سایر حوزه هاست. تفاوت های ماهوی این حیطه با سایر 
حوزه ها سبب شده است که رویکرد امنیتی کمتر در آن اعمال شود. ذی نفعان این حوزه نیز 

معتقدند در وضع مطلوب، رویکرد امنیتی باید در آخرین اولویت باشد. 
نشر، پوشاک، رسانه های جدید و طراحی معتقدند در وضع  ـ ذی نفعان چهار حیطۀ 
را می توان  این وضعیت  منتقل شود که  اولویت  به آخرین  باید  امنیتی  مطلوب، رویکرد 
ناشی از تجارب گذشته و سیاست ها و اقدامات نهادهای دولتی و حاکمیتی در این حوزه ها 
دانست. اما ذی نفعان حوزۀ اسباب بازی و سایر حیطه ها، آخرین اولویت وضع مطلوب را به 
رویکرد فرهنگی نسبت می دهند. در حوزۀ اسباب بازی، به نظر می رسد همراهی نسبی بیشتر 
ذی نفعان با رویکرد امنیتی به دلیل غلبۀ چشمگیر محصوالت وارداتی بر داخلی است. به 
بیان دیگر آن ها معتقدند رویکرد امنیتی به حوزۀ اسباب بازی می تواند به کاهش مصرف 
محصوالت خارجی و آثار و پیامدهای سوء آن ها بر مصرف کنندگان منجر شود و فروش 

محصوالت ایرانی را تسهیل کند. 
فعاالن بخش دولتی معتقدند اکنون رویکرد امنیتی رتبۀ اول را به خود اختصاص داده 
است و پس از آن به ترتیب رویکردهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قرار دارد. 
اجتماعی، فرهنگی و  اقتصادی،  باید رویکردهای سیاسی،  به ترتیب  اما در وضع مطلوب 
امنیتی حاکم باشد. حال آنکه فعاالن بخش خصوصی یا تعاونی معتقدند در وضع موجود 
که  هستند  حاکم  اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  امنیتی،  رویکردهای  به ترتیب 
ترتیب آن ها در وضع مطلوب باید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی باشد. 
هر دو گروه معتقدند رویکرد امنیتی باید از جایگاه نخست به آخر تقلیل یابد. اگر به جای 
ضریب تغییرات، میانگین را در نظر بگیریم، مهم ترین رویکرد از نظر بخش خصوصی و 
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تعاونی، رویکرد اقتصادی خواهد بود که معنادار است. 
پاسخ های گروه های مختلف ذی نفعان )برحسب جنسیت و تحصیالت( نیز نشان داد هر 
دو جنس و همۀ تحصیل کردگان معتقدند رویکرد حاکم در وضع موجود، رویکرد امنیتی 

است که در وضع مطلوب باید جایگاه آن تقلیل یابد )چهارم یا عمدتاً پنجم(. 
با توجه به موارد باال، پیشنهادهای زیر مطرح می شود:

ـ تغییر رویکردها مستلزم افق های میان مدت و بلندمدت است . پیشنهاد می شود برنامۀ 
مدونی به منظور تغییر دیدگاه های فعاالن همۀ حوزه ها نسبت به صنایع فرهنگی طراحی و 
اجرا شود که این مستلزم فعالیت های آموزشی و ترویجی است. در ادبیات آینده پژوهی، 
پویش محیطی و انتشار نتایج آن به عنوان یک ابزار مناسب برای تغییر دیدگاه ذی نفعان 

مطرح شده است. 
ـ مهم ترین مسئله از نگاه ذی نفعان، تغییر نگاه امنیتی، دفاعی و نظارتی به نگاه اقتصادی 
است. پیشنهاد می شود ضمن آگاه سازی فعاالن صنایع فرهنگی از مخاطرات امنیتی صنایع 
فرهنگی و آگاه سازی مصرف کنندگان از پیامدهای امنیتی این نوع محصوالت، نقش و آثار 

اقتصادی صنایع فرهنگی تبیین و تأثیر آن ها بر اشتغال و خلق ثروت ترویج شود.  
ـ یکی از محورهای تحقیقات آتی می تواند ایجاد ارتباط بین اسناد باالدستی کشور 
با  می توان  دیگر،  بیان  به  باشد.  تحقیق  این  در  شناسایی شده  رویکردهای  یا  گزاره ها  و 
روش هایی مانند تحلیل محتوا، دیدگاه های ضمنی هر کدام از اسناد سیاستی و باالدستی 
کشور درخصوص صنایع فرهنگی را برشمرد و به این سؤال پاسخ داد که از منظر اسناد 
فرادستی و سیاست گذاران ارشد کشور، در وضع موجود یا وضع مطلوب صنایع فرهنگی 

چه رویکردهایی حاکم است یا باید باشد. 

کتابنامه
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. 1393. »آینده پژوهی صنعت پوشاک ایران«. قابلدسترس 

[1396/02/18]  http://yon.ir/EqbfF  :در
احمدی، بابک. 1380. مدرنیته و اندیشۀ انتقادی. چاپ 4. تهران. نشر مرکز.

افروغ، عماد و سید مصطفی ترابی. 1388. »راهبردهای اساسی کنترل فرهنگی در عصر جهانی شدن«. 
مطالعات دفاعی استراتژیک. شمارۀ 36. صص 132-93.

اندیشگاه تحلیلگران فناوری نوین شریف. 1390. »صنایع فرهنگی«. کتاب ماه علوم اجتماعی. شمارۀ 
41. صص 117-111.

مجلۀ  فرهادپور.  مراد  ترجمۀ  روشنگری«.  »مفهوم  هورکهایمر. 1375.  ماکس  و  تئودور  97آدورنو، 
ار 

 به
،2

ة 6
مار

، ش
 8 

رة
دو

ى، 
وم

عم
رى 

گذا
ت 

یاس
ى س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف

www.irpublicpolicy.ir



ارغنون. شمارۀ 11-12. صص 255-211.
بختیاریان، مریم. 1396. »مواجهۀ  گفتمان هنری و اقتصادی در هنرهای تجسمی«. نشریۀ هنرهای زیبا، 

دورۀ 22، شمارۀ 3، صص64-57.
باقری مقدم، ناصر. 1385. »بررسی و شناخت عناصر اصلی نظام فرهنگی کشور و مطالعات تطبیقی 
نظام های فرهنگی کشورهای هدف و ارزیابی استراتژی اولیۀ نظام فرهنگی کشور با رویکرد 

سیستمی«. دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی.
برازش، محمودرضا. 1395. »رتبۀ چاپ ایران در منطقه 5 پله پایین تر از افق چشم انداز است«. پایگاه 

.[1396/02/18]  http://yon.ir/YPARX :خبری خانوادۀ چاپ. قابلدسترس در
بصیری، محمدعلی، مینا احسانی فرید و میرهادی حسینی کندلجی. 1392. »نقش گردشگری دینی در 
دیپلماسی فرهنگی و وحدت جهان اسالم«. فصلنامۀ پژوهش های روابط بین الملل. سال 1. شمارۀ 

10. صص83-61.
  پایگاه خبری طرح و چاپ. 1388. »نگاهی به جایگاه ایران در صنعت چاپ خاورمیانه«. قابل دسترس در:

 [1396/02/18]http//:www.topp.ir02461.
جالل پور، محسن. 1395. »سهم ایران از گردش مالی صنایع فرهنگی دنیا چیزی نزدیک به صفر 

http://www.irna.ir/fa/news/82039581:است«. قابل دسترس در
جمال زاده، ناصر. 1391. »قدرت نرم انقالب اسالمی ایران و نظریۀ صدور فرهنگی انقالب«. فصلنامۀ 

علمی پژوهشی پژوهشنامۀ انقالب اسالمی. سال 1. شمارۀ 4.
اقتصاد  محوریت  با  ایران  گردشگری  اقتصاد  توسعۀ  در  دولت  »نقش   .1395 منوچهر.  جهانیان، 

مقاومتی«. نشریۀ گردشگری و توسعه. سال 5. شمارۀ 9. صص177-156.
 حاجیان زاده، علیرضا. 1395. »ضرورت احترام به تنوع فرهنگی در هنرهای نمایشی«. قابل دسترس در:

 [1396/10/05]https//:goo.gl/vnq1dq.
می کنیم«.  جبران  را  کودک  سینمای  از  صورتگرفته  »غفلت   .1396 محمدمهدی.  حیدریان، 

.[1396/12/05] http://www.yjc.ir/fa/print/6154065 :قابل دسترس در
خامنه ای، سیدعلی. 1386.  »فرهنگ، مهم ترین عامل دستیابی به آرمان اصلی ملت ایران«. قابل دسترس 

.[1396/10/05] http://www.leader.ir/fa/content/3129  :در
http:// :خامنه ای، سیدعلی. 1386. »بیانات در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر«. قابل دسترس در

.[1396/10/05] farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3074
خبرگزاری صداوسیما. 1395الف. »سهم تولید داخلی اسباب بازی و مهمترین موانع افزایش سهم تولید 

.[1396/02/18]  yon.ir/psJe1  :داخلی«. قابل دسترس در
yon.ir/  :خبرگزاری صداوسیما. 1395ب. »سهم تولید بازی های رایانه ای در کشور«. قابل دسترس در

.[1396/02/18]  dx2xZ

34

ان
نفع

ذى 
ى 

ه ها
دگا

 دی
س

اسا
 بر

ور
کش

ى 
نگ

ره
ع ف

نای
 ص

 در
ب

لو
 مط

د و
جو

مو
ى 

دها
کر

روی
ل 

حلی
و ت

ى 
سای

شنا

www.irpublicpolicy.ir



yon. در:  قابل دسترس  جهان«.  پوشاک  صنعت  در  ایران  »جایگاه  آنالین. 1395.  هنر  خبرگزاری 
.[1396/02/18] ir/57ROE

خلیل ارجمندی، غالمرضا. 1395. »اقتصاد خالق راهکاری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی«. قابل دسترس 
.[1396/02/18] 82206746/News/fa/ir.irna.www//:http :در

خورشیدیان، رائیکا و دیگران. 1393. »نقش رسانه ها در هدایت فرهنگ عمومی )بررسی موردی: 
جریان مد در جامعه(«. نشریۀ رسانه و فرهنگ. سال چهارم، شمارۀ دوم. صص89-73.

درستکار، علیرضا. 1393. »صنعت اسباب بازی در ایران و جهان. رشد آموزش فنی و حرفه ای و کار 
و دانش«. شمارۀ 4. صص 23-20. 

رحمانیان، صادق. 1394. »گفتوگو با روزنامۀ جام جم، هدایت سلیقۀ مردم با رادیو فرهنگ«.
)مطالعۀ  فرهنگی  نوآوری صنایع  نظام  بر  »درآمدی  دیگران. 1392.  و  فردویی، صدیقه  رضاییان 
موردی تولید نرم افزارهای چندرسانه ای فرهنگی«. دانش راهبردی. شمارۀ 10. صص 227-195.
رمضانی بارکوسرا، روح اهلل. 1392. »تغییرات در تجربه و کارکرد اثر هنری در دوران تکنولوژی از 
دیدگاه والتر بنیامین با تأکید بر جستار اثر هنری در دوران بازتولیدپذیری تکنیکی آن«. فصلنامۀ 

علمیپژوهشی کیمیای هنر. سال دوم، شمارۀ 7، صص 42-23.
روحانی، حسن. 1388. »گفتمان: درآمدی بر نظریۀ سرمایۀ فرهنگی«. راهبرد. شمارۀ 53. صص 36-5.
روحانی، حسن. 1393. »تأکید بر نقش گردشگران در اقتصاد مقاومتی/ با گردشگران، با میهمان نوازی 
 466=id_event?php.event/ir.rouhani//:http :ایرانی و اسالمی برخورد کنیم«. قابل دسترس در

.[1396/02/18]
هستیم«.  اقتصادی  و  فرهنگی  توسعۀ  دنبال  به  دستی  صنایع  توسعۀ  »با   .1396 رسول.  زرگرپور، 

.[1396/02/18] https://goo.gl/mg48qg :قابل دسترس در
سپهرنیا، رزیتا، علی دالور و سیدرضا صالحی امیری. 1391. »بررسی جایگاه صنایع فرهنگی خالق و 
رابطۀ آن با ارتقای سرمایۀ فرهنگی در ایران«. ابتکار و خالقیت در علوم انسانی. دورۀ 2. شمارۀ 

1. صص 162-139.
سعیدآبادی، محمدرضا. 1387. »نخستین همایش ملی توسعۀ صنایع فرهنگی در کشور: چالش ها و 

.[1396/02/18] https://goo.gl/evg265 :فرصت ها«. قابل دسترس در
شفیعی، نوذر و اصغر شکریمقدم. 1393. »تأثیر صنایع فرهنگی بر بنیۀ  دفاعی امنیتی جمهوری 

اسالمی ایران«. مطالعات میانفرهنگی. سال 8. شمارۀ 20. صص 70-39.
شورای عالی انقالب فرهنگی. 1389. نقشۀ جامع علمی کشور.

شورای عالی انقالب فرهنگی. 1392. نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور.
صالحی امیری، سیدرضا و سعید محمدی. 1392. دیپلماسی فرهنگی. چاپ دوم. تهران: ققنوس.

صالحی امیری، سیدرضا و زهره حسین زادگان. 1386. »نقش صنعت فرهنگی بر توسعۀ فرهنگی، با 

35

97
ار 

 به
،2

ة 6
مار

، ش
 8 

رة
دو

ى، 
وم

عم
رى 

گذا
ت 

یاس
ى س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف

www.irpublicpolicy.ir



تأکید بر کتاب و کتابخوانی«. مجلۀ مدیریت فرهنگی، سال اول، پیششمارۀ اول، صص 59-45.
صحفی، سیدمحمد. 1386. رسانه و تجربۀ تکثر گرایی گفتار و نوشتار در مسائل مطبوعات، فرهنگ و 

هنر. تهران: نشر شمسا.
صالحی، محمود. 1394. »هنر باعث ماندگاری فرهنگ و تاریخ و هویت است«. قابل دسترس در: 

.[1396/10/25] https://www.mehrnews.com/news/2770109
فناوری فرهنگی. 1394. »صنعت نشر در تنگنای فروش«. پایگاه خبری فناوری فرهنگی. قابل دسترس در: 

.[1396/02/18]  http://yon.ir/FJN
فناوری فرهنگی. 1395. »آیا صنعت اسباببازی می تواند اشتغال زا و عامل محرک در اقتصاد باشد؟«. 

.[1396/02/18] http://fanafar.ir/7741-2  :قابل دسترس در
کریمی، غالمرضا. 1388. »نقش صنایع فرهنگی در هویت بخشی به امت اسالمی«. کتاب ماه علوم 

اجتماعی. شمارۀ 23. صص 15-14.
کمال آبادی، محمدتقی، فرهاد حصاری و محمد شریفی. 1394. »بررسی تأثیر صنایع فرهنگی 
اجتماعی. شمارۀ 43. صص  امنیت  مطالعات  نوجوانان«.  بزهکاری  به  درگرایش  رسانهها  و 

.191-164
کیاسی، سهیال و نیکنام حسین پور سی سخت. 1392. صنایع فرهنگی، صنایع خالق. تهران: فرهنگ 

مانا.
گاالکر، مارگارت. 1380. »زن و صنایع فرهنگی«. ترجمۀ مهرداد وحدتی دانشمند. نقد و نظر. شمارۀ 

25-26. صص 320 – 341.
لونی، مهدی و محسن مراثی. 1394. »تحلیل عملیات روانی نظام سلطه مبتنی بر القاء در صنعت 

پویانمایی«. پاسداری فرهنگی اتقالب اسالمی. شمارۀ 11. صص 213-188.
محمدپور، احمد و مهدی علیزاده. 1390. »تولد غرب و برساخت شرق دیگری شده از رویکرد 

پسااستعماری«. مطالعات ملی. سال 12. شمارۀ 1. صص 141- 170.
محمدمیرزایی، حسن، محمدرضا مجیدی و علی حسین زاده. 1394. »سینمای انقالب اسالمی دینی؛ 
ابزاری قدرتمند برای انتقال ارزش های دینی و انقالبی به نسل جوان«. پژوهش های معاصر انقالب 

اسالمی، دورۀ 1، شمارۀ 2، صص246-227.
مرادخانی، حجت اهلل. 1395. »صنایع دستی، دریچه ای برای تحقق توسعۀ پایدار«. قابل دسترس در: 

.[5/10/5] http://www.khabaronline.ir/detail/645444/society/tourism
http://radio- :مصلح زاده، مصطفی. 1396. »صنایع فرهنگی؛ چالش ها و فرصت ها«. قابل دسترس در

.[1396/10/5] goftegoo.ir/NewsDetails/?m=175103&n=99780
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری. 1396. سند راهبردی توسعۀ فناوری های فرهنگی و صنایع 

خالق.

36

ان
نفع

ذى 
ى 

ه ها
دگا

 دی
س

اسا
 بر

ور
کش

ى 
نگ

ره
ع ف

نای
 ص

 در
ب

لو
 مط

د و
جو

مو
ى 

دها
کر

روی
ل 

حلی
و ت

ى 
سای

شنا

www.irpublicpolicy.ir



37

مؤمنی، منصور و علی فعال قیومی. 1389. تحلیل های آماری با استفاده از SPSS. تهران: کتاب نو.
مونسان، علیاصغر. 1396الف. »گردشگری ابزار توسعۀ پایدار«. پایگاه اینترنتی سازمان میراث فرهنگی. 

قابل دسترس در: 
http://www.ichto.ir/Home/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/

.[1396/10/5] ID/28185
مونسان، علیاصغر. 1396ب. »گردشگری زمینه ساز رونق دیپلماسی فرهنگی و خروج از اقتصاد نفتی 

.[1396/10/5] http://www.irna.ir/fa/News/82646750 :است«. قابل دسترس در
http:// :میرزاییان، مصطفی. 1394. »برخی مبانی فکری هواداران اقتصادی شدن هنر«. قابل دسترس در

.[1396/10/25] www.irna.ir/fa/News/81644272
نامور، بهمن. 1395. »تغییر در سبک زندگی و استفاده از صنایع دستی در مصارف روزانه ضروری 

.[1396/10/25] http://www.irna.ir/fa/News/82071834 :است«. قابل دسترس در
نای، جوزف. 1387. قدرت نرم: ابزارهای موفقیت در سیاست بین الملل. ترجمۀ محسن روحانی، 

مهدی ذوالفقاری. تهران: دانشگاه امام صادق.
فرهنگی«.  نوآوری محصوالت  نظام  »الگوی  میرشاه والیتی. 1394.  فرزانه  و  فرهاد  نظری زاده، 

راهبرد فرهنگ. شمارۀ 31.
نقیب السادات، سیدرضا. 1387. »تعریف، ادبیات و نقش صنایع فرهنگی در توسعۀ همه جانبه«. 

کتاب ماه علوم اجتماعی. شمارۀ 10. صص 18-16.
نوروزی، حسین. 1386. »ایران و رژیم های بین المللی مبادالت فرهنگی«. مجموعه مقاالت همایش 
ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی: رویکرد ایرانی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی.
واعظی، منصور. 1388. »صنایع فرهنگی و فرهنگ عمومی«. کتاب ماه علوم اجتماعی. شمارۀ 23. 

صص 57-55.
وزارت صنعت، معدن و تجارت. 1394. »برنامۀ راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت«. قابل دسترس 

.[1396/02/18] http://yon.ir/7evzl  :در
یاراحمدیان، سید مهدی. 1393. »مروری بر نظریۀ فرهنگ مکتب فرانکفورت«. فرهنگ پژوهش. 

شمارۀ 17. صص 72-49.
Akash, D.P. Pushpa, C. 2014. “Role of social media on development”. Merit re-

search journal. vol. 2. Pp 15-18.
Asheim, B, Coenen, L. 2005. “Knowledge bases and regional innovation systems: 

Comparing Nordic clusters”. Research Policy. vol. 34. Pp 1173– 1190.
Ateljevic, I. Doorne, S. 2000. “Staying Within the Fence: Lifestyle Entrepreneur-

ship in Tourism”.  Journal of Sustainable Tourism. Vol. 8. Pp 378-392.
Bakhshi, H. and Throsby, D. 2010. “Culture of Innovation. An economic analysis 97

ار 
 به

،2
ة 6

مار
، ش

 8 
رة

دو
ى، 

وم
عم

رى 
گذا

ت 
یاس

ى س
رد

اهب
ت ر

لعا
طا

ۀ م
نام

صل
ف

www.irpublicpolicy.ir



of innovation in arts and cultural organizations”. Available at: NESTA.
Carlsson Ulla. 2016. “Freedom of Expression and Media in Transition: Studies and 

reflections in the digital age”. Nordicom University of Gothenburg, Nordic in-
formation center for media and communication research, Sweden.

Castro-Martínez, E. and Recasens, A. and Jiménez-Sáez, F. 2013. “Innovation sys-
tems in motion: an early music case”. Management Decision. vol. 51(6). Pp 
1276-1292.

CISAC (the International Confederation of Societies of Authors and Composers). 
2015. “Cultural times, The first global map of cultural and creative industries”. 
Available at: http://www.worldcreative.org/wp-content/uploads/2015/12/EY-
CulturalTimes2015_Download.pdf

Cunningham, S et al. 2005. “From ‘Culture’ to ‘Knowledge’: An Innovation Sys-
tems Approach to the Content Industries”. University of Ottawa Press. Pp 
104-123.

DCMS (Department for Culture, Media & Sport). 2001. “Creative Industries Map-
ping Documents”. Available at: https://www.gov.uk/government/publications/
creative-industries-mapping-documents-2001

Eikhof, D. R. and Haunschild, A. 2006. “Lifestyle Meets Market: Bohemian En-
trepreneurs in Creative Industries”. Creativity and Innovation Management. 
Vol 15. Issue 3. Pp 234–241.

Galloway, S. and Dunlop, s. 2007. “A critique of definitions of the cultural and 
creative industries in public Policy”. International Journal of Cultural Policy. 
Vol. 13. No. 1. Pp 17-34.

Harker, R., 1990. “Education and Cultural Capital”. in An Introduction to the Work 
of Pierre Bourdieu: the practice of theory, Macmillan Press, London.

Hesmondhalgh, D. 2007. The cultural industries. 2nd ed. London: Sage. From: 
http://www.nesta.org.uk/library/documents/Culture_of_Innovation100610.pdf.

Jin, Z. 2001. Soft Technology: The Essential of Innovation. Chinese Academy of 
Social Science.

Keane, Michael A, (2004). Innovation and creativity in digital content industries 
in Australia and China: policy and practice. International Cultural Industries 
Conference, pp.259-270 

Mattson, J and Sundbo, j. and FussinJensen, C. 2005. “Innovation Systems in 
Tourism: The Roles of Attractors and Scene-Takers”. Industry and Innovation. 
Vol. 12. No 3. Pp 357-381.

OECD. 1997. National Innovation Systems. Paris.
Schneider, Cynthia P. 2009. “The Unrealized Potential of Cultural Diplomacy: 

“Best Practices” and What Could Be, If Only…”. The Journal of Arts Manage-
ment, Law, and Society. Vol. 39. Pp 260-279.

Sharpley, Richard. 2000. “Tourism and Sustainable Development: Exploring the The-
oretical Divide”. Journal of Sustainable Tourism. Vol. 8:1. Pp 1-19.

Shaw, Gareth. 1991. “Growth and employment in the UK’s culture industry”. 

38

ان
نفع

ذى 
ى 

ه ها
دگا

 دی
س

اسا
 بر

ور
کش

ى 
نگ

ره
ع ف

نای
 ص

 در
ب

لو
 مط

د و
جو

مو
ى 

دها
کر

روی
ل 

حلی
و ت

ى 
سای

شنا

www.irpublicpolicy.ir



39

World Futures: The Journal of New Paradigm Research. Vol. 31. Pp 165-180.
Stern, Mark J. and Seifert, Susan C. 2008. “From Creative Economy to Creative 

Society, Culture and Community Revitalization: A Collaboration”. Available 
at http://repository.upenn.edu/siap_revitalization/6

Throsby, D. 2008. “The concentric circles model of the cultural industries”. Cultural 
trends. Vol. 17 (3). Pp 147-164.

UNCTAD. 2008. Creative Economy Report: The Challenges of Assessing the Cre-
ative Economy- Towards Informed Policy-Making. United Nations.

UNESCO .2012. “From Green Economies to Green Societies, UNESCO’s Commit-
ment to Sustainable Development”. Available at: http://www.unesco.org/new/
en/bureau-of-strategic-planning/themes/special-programme-issues/rio-20.

 UNESCO. 2013. “World Heritage List Statistics”. Available at: http://whc.unesco.
org/en/list/stat.

Wagnleitner, Reinhold. 1992. “American Cultural Diplomacy, the Cinema, and 
the Cold War in Central Europe”. University of Minnesota, Center for Austri-
an Studies. Retrieved from the University of Minnesota Digital Conservancy, 
available at http://hdl.handle.net/11299/5697.

Wasim Akbar, M. et al. 2014. “Intensifying Challenges Of Globalization And Me-
dia For The Muslim World”. Gomal University Journal of Research. Vol. 30 
(2). Pp 60-69.

97
ار 

 به
،2

ة 6
مار

، ش
 8 

رة
دو

ى، 
وم

عم
رى 

گذا
ت 

یاس
ى س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف

www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



امکان  سنجی بین  المللی شدن دانشگاه  های جامع دولتی
 شهر تهران1

)مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران(

محبوبه عارفی،2 علی عزیزی3

چکیده
یکی از مهم ترین چالش  های آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه، بین  المللی شدن دانشگاه  ها 
است. هدف از این پژوهش امکان  سنجی بین  المللی شدن دانشگاه  های جامع دولتِی شهر تهران است. 
دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران برای نمونه از دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران انتخاب 
شدند. روش پژوهش توصیفیـ  تحلیلی است. نمونه از میان مدیران، اعضای هیئت علمی، کارکنان و 
دانشجویان با استفاده از روش نمونه  گیری تصادفی خوشه  ای انتخاب شد. در مجموع 261 نفر با روش 
نمونه  گیری طبقه ای انتخاب شدند. داده  ها با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته گردآوری شد. پایایی 
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.90 ارزیابی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده  ها از آمار 
توصیفی )میانگین، انحراف معیار، درصد( و آمار استنباطی )آزمون کولموگروفـ  اسمیرنف، تی تست 
تک  نمونه  ای( استفاده شد. یافته  های پژوهش نشان داد که میانگین امکان بین  المللی شدن دانشگاه  های 

جامع دولتیِ شهر تهران کمتر از حد متوسط است و در سطح پایین  تری از میانگین فرضی قرار دارد.
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m_arefi@sbu.ac.ir :2. دانشیار گروه علوم تربیتِی دانشگاه شهید بهشتی؛ رایانامه

3. کارشناس ارشد رشتۀ مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی )نویسندۀ مسئول(؛ رایانامه: 
aziziali91@yahoo.com

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ  7، شمارۀ 26، بهار1397

www.irpublicpolicy.ir



42

کلیدواژه  ها: بین  المللی شدن دانشگاه، همکاری  علمی ـ آموزشی بین  المللی، همکاری پژوهشی 
بین المللی، دانشگاه  های جامع دولتی.

1. مقدمه
با گسترش روزافزون وسایل ارتباط جمعی و افزایش سرعت انتقال اطالعات در هزارۀ سوم 
میالدی ضرورت شناخت متقابل فرهنگ  ها و ملت  ها امروزه بیش از هر زمان دیگری احساس 
می  شود؛ چرا که با افزایش سرعت انتقال اطالعات، امکان بروز سوءتفاهم ها بیشتر شده است و 
چنانچه کشورها، به شیوۀ صحیح، میراث و دستاوردهای علمی و فناوری امروزی خود را بیان 
نکنند و خود در صدد کسب اطالعات صحیح از محیط علمی بین  المللی برنیایند، زیان  های 
فراوانی خواهند دید. توسعۀ همکاری  های علمی بین  المللی در دنیای امروز و به خصوص در 
حوزۀ علوم و فناوری، شالودۀ اصلی رشد و توسعۀ علمی هر کشور در فرایند توسعۀ اقتصادی 
محسوب می  شود و باید با توجه به روند جهانی شدن که تأثیر بسزایی بر افزایش همکاری  های 
علمی و تحقیقاتی در سطح منطقه  ای و جهانی دارد، مورد توجه خاص قرار گیرد )شرقی، 

.)13 :1388
از منظر یونسکو، پدیدۀ جهانی شدن به معنی اختالط و در هم نوردیده شدن مرزها، بر 
آموزش عالی تأثیرگذار است و بین  المللی شدن آن، گزینه  ای است که برای پاسخگویی به 
فرصت  ها و چالش  های جهانی شدن اختیار می  شود (Van Damme, 2002). با مطالعۀ دو 
اصطالح »جهانی شدن« و »بین  المللی شدن«4، به دو گرایش عمده در عرضۀ تعاریف پی می بریم. 
گرایش اول به نگاهی کاماًل تجاری اعتقاد دارد که جهانی شدن در ذات خود یک ارتباط 
بدواً اقتصادی و سپس فرهنگی یک سویه است که طی آن اقتصاد و فرهنگ غالبْ اقتصاد و 
فرهنگ سایرین را به شکل خود درمی  آورد. در این گرایش، گروهی جهانی شدن آموزش 
عالی را به معنای »مک دونالدی« شدن آن )پذیرش ارزش های آمریکایی( می  دانند و معتقدند 
براساس واقعیات موجود، جهانی شدن آموزش عالی از فرایند مصطلح »مک دونالدی شدن« 
تأثیر می  پذیرد (Altbach, 2007). گرایش دوم جهانی شدن را حاصل روند تکامل زندگی 
اجتماعی بشر و قوّت یافتن تعامالت میان جوامع و فرهنگ  ها می  داند. بین  المللی شدن در 
چارچوب جهانی شدن، روندی است که باعث ایجاد تعامل و وابستگی میان حقایق، دیدگاه  ها 
و مفاهیم می شود و روشی است که وابستگی متقابل را دامن می  زند )قربانی شیخ نشین، 1382: 
176(. در واقع، بین  المللی شدن اصطالحی است که بیشتر دربارۀ ابعاد بین  المللی آموزش عالی 
و آموزِش بعد از دورۀ متوسطه به کار رفته و به شکل های مختلف در کشورهای گوناگون به 
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.(Knight, 2004: 11) وسیلۀ ذی نفعان، متفاوت تفسیر و استفاده شده است
به طور کلی، هدف عمدۀ بین  المللی سازی5 آموزش عالی توسعۀ دانش، توانایی، نگرش و 
ارزش  هایی است که در سطح بین  المللی شناخته شده است (Jackson, 2008: 356). دیدگاه 
غالب این است که با تحول و ایجاد تغییر در برخی از ابعاد، ساختارها و برنامه  های آموزش عالی 
در جهت بین  المللی شدن می  توان به بین  المللی شدن آموزش عالی کمک کرد. در این راستا، 
بسیاری از نظریه  پردازان به ارائۀ دیدگاه  های خود در خصوص فرایندهای بین  المللی شدن آموزش 
عالی پرداخته اند و راهکارهای پیشنهادی آنان در طول دهه های اخیر به شیوه  های گوناگون به کار 
گرفته شده است. از لحاظ تاریخی، بیشتر به تحرک و جابه جایی اساتید و دانشجویان در خارج از 

.(Rostan, 2010; Tichler, 2002) مرزهای ملی یک کشور اشاره شده است
ایران کشوری است دارای تمدن و پیشینۀ طوالنی که در عرصۀ علوم و آموزش، و همچنین، 
در زمینۀ آموزش و مطالعات بین  المللی از پیشینۀ درخشانی برخوردار است. برای نمونه، دانشگاه 
بین  اطالعات  تبادل  و  علمی  فعالیت  های  برای  مرکزی  پنجم،  قرن  در  ایران  جندی شاپور 
دانشمندان ایرانی، هندی، یونانی و سریانی بود که می  تواند دال بر ظرفیت بالقوۀ ایران برای 
تبدیل شدن به کشوری برای میزبانی دانشجویان بین  المللی به ویژه از قارۀ آسیا و منطقه باشد؛ 
درحالی که براساس آمار تعداد کل دانشجویان بین  المللی که به طور پراکنده در دانشگاه  های 
ایران مشغول به تحصیل هستند، کمتر از 1500 نفر اعالم شده است )آمار آموزش عالی در 

ایران،6 2006-2007(. 
از سوی دیگر، مطالعه در اسناد باالدستی مرتبط ــ چون »سند چشم انداز 20 ساله« ــ بر 
توسعۀ جایگاه جهانی ایران در بخش  های اقتصادی، علمی و فناوری و تالش برای دستیابی 
به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایۀ انسانی و فناوری نوین تأکید دارند. 
در سیاست  ها و اقدامات فرا بخشی »سند چشم انداز 20 ساله«، رهنمودهای مشخصی برای 
بین المللی کردن فعالیت های آموزشی، پژوهشی و همکاری  های بین المللی و فناوری آمده 
است. همچنین، در قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 
شاخص همکاری های بین المللی از جمله شاخص های نقشۀ جامع علمی کشور تلقی شده 
است )دبیرخانۀ شورای عالی انقالب فرهنگی، 1378( که تحقق آن مستلزم روی آوردن به 

بین المللی سازی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است.

5. internationalizing
6. Statistics of Higher education in Iran
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2. تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با پژوهش
پس از مروری بر مبانی نظری جهانی شدن و بین  المللی شدن آموزش عالی، اکنون به بررسی 

پژوهش  های داخلی و خارجیِ مرتبط با این موضوع می  پردازیم. 
فتحـی واجـارگاه و همکارانـش )1390( در پژوهشـی با عنـوان »روند بین  المللی سـازی 
برنامه  های درسی با رویکرد آموزش از دور در آموزش عالی ایران«، مهم ترین عوامل تأثیرگذار 
بر موفقیت فرایند بین  المللی سازی برنامه  های درسی با رویکرد آموزش از دور در آموزش عالِی 
ایران را چنین ذکر می کنند: گسترش همکاری  های بین  المللی دانشگاه  ها، گسترش استفاده از 
زبان بین  المللی در تدریس، تجدیدنظر در قوانین جاری و شفاف سازی آن ها، توسعۀ منابع مالی، 
انسانی و زیرساخت های تکنولوژیک الزم، بهره  برداری از فرصت تشابهات فرهنگی و تعداد 
زیاد متقاضیان ادامۀ تحصیل در سطح منطقه، انتخاب موضوع  های درسی مناسب و لحاظ کردن 

رویکرد تبدیل شونده در عناصر برنامۀ درسی.
آراسته )1385( در پژوهشی با عنوان »همکاری  های بین  المللی آموزش عالی در ایران و 
چگونگی بهبود آن«، نتیجه می گیرد که بهبود همکاری  های بین  المللی در ایران به اقداماتی 
اساسی نیاز دارد که از جمله می  توان به این موارد اشاره کرد: تقویت اعزام دانشجو، گسترش 
و تقویت زبان انگلیسی، بین  المللی کردن برنامۀ درسی، بهره  گیری از حمایت  های مالی مجامع 
بین المللی، جذب دانشجویان خارجی، افزایش جایگاه ارتباطات بین  المللی در ساختار دانشگاه، 
گسترش کیفی آموزش عالی و حمایت  های مالی دولت از آموزش عالی. وی در ادامه، یکی از 
علل اصلی جذب نشدن دانشجویان خارجی را استفاده از زبان فارسی به عنوان تنها زبان آموزشی 
در دانشگاه  های کشور می  داند، درحالی که تعدادی از دانشگاه  ها و رشته  های تحصیلی ایران 
اعتبار خوبی در سطح بین  المللی دارند و می توان با استفاده از زبان انگلیسی، ارتقای آن ها را در 

سطح بین  المللی فراهم آورد. 
همچنین، بزرگمهری در پژوهشی دیگر با عنوان »پذیرش دانشجویان خارجی در کشور: 
تجربیات و راهکارها«، روند جذب دانشجویان خارجی در کشور را ضعیف توصیف کرده 
است و نزدیکی مواضع سیاسی و اعتقادی، نزدیکی جغرافیایی، حضور و اقامت اتباع بیگانه در 
کشور و هم زبانی با زبان رسمی کشور را از عوامل اصلی در زمینۀ جذب دانشجویان خارجی 
می  داند و مهم ترین موانع جذب دانشجویان خارجی را زبان آموزشی دانشگاه  های کشور و 
عدم پذیرش مدارک دانشگاه  های ایران در کشورهای دیگر تلقی می کند )بزرگمهری، به نقل 

از پویانژاد، 1391(.
شاو7 )2015( در تحقیقی با عنوان »بین المللی شدن آموزش عالی در استرالیا و کانادا: 

7 .Shaw
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درسی برای آینده« به بررسی بین  المللی شدن آموزش عالی در استرالیا و کانادا می  پردازد. او 
در این تحقیق برخی از شباهت  ها و تفاوت  های بین دو کشور را ارائه می  دهد و بر این نکته 
تأکید دارد که علت اصلی تغییرات دانشگاهی در استرالیا در جهت بین  المللی شدن آموزش 
عالی، کمک به اقتصاد آن کشور است. به نظر شاو، تجربیات استرالیا در زمینۀ بین  المللی سازی 
آموزش عالی می تواند حاوی درس مهمی همانند توجه بیشتر به سیاست  های مهاجرتی از 
داخل به خارج کشور و از خارج به داخل کشور، پشتیبانی و حمایت همه جانبه از دانشجویان 
بین المللی، ایجاد فرصت آموزش مجازی برای دانشجویان داخلی و خارجی برای کانادا باشد. 
نویسنده در نهایت از چالش  های به وجودآمده در بین  المللی شدن دانشگاه  ها به عنوان فرصتی 

برای حفظ یا افزایش تالش  های بین  المللی یاد می  کند.
ثام8 )2013( در تحقیقی با عنوان »بین  المللی سازی آموزش عالی در مالزی: سیاست  های 
دولت و پاسخ دانشگاه  ها«، به بررسی سیاست های دولت و پاسخ مؤسسات دولتی و خصوصی 
آموزش عالی نسبت به این سیاست ها پرداخت، و در نتیجۀ این تحقیق دریافت در حالی که در 
این سیاست ها  بر پژوهش و تولید دانش تأکید می شود، اما اساساً تمرکز آن ها عمدتاً بر افزایش 
ورودی دانشجویان و به تبِع آن افزایش درآمد است. پاسخ مؤسسات عمومی و خصوصی با 
توجه به میزان تخصیص بودجه تحقیقات از سوی دولت متفاوت است؛ هرچه هزینۀ مؤسسات 
بیشتر باشد، تمایل آنان به تمرکز بر روی دانشجویان بین المللی به عنوان یک منبع اضافی از 

درآمد است.
شین9 )2009( در مقالۀ »چالش  های جدید آموزش عالی« می نویسد: »در سایۀ تغییرات 
سریع اجتماعی و اقتصادی، آموزش عالی در قرن بیست ویکم با چالش  های اساسی در سیستم 
مدیریتی، برنامه  های درسی، مسئولیت های اصلی، ارتباطات خارجی، تحقیق و تأمین بودجه 
روبرو هستند؛ درحالی  که این چالش  ها هم می  توانند تهدید باشند و هم فرصت، مشخص کردن 
آنچه در آموزش عالی در جریان است، می  تواند فرصتی را برای طراحی آینده فراهم آورد«. 
در پاسخ به این سؤال که آموزش عالی به کجا می رود، متخصصان به چالش های متنوعی توجه 
کردند که مهم ترین آن ها شامل همگانی شدن، خصوصی سازی، مسئولیت اداره، بین المللی 
شدن و درجه بندی دانشگاه ها است )آلتباخ، 2005؛ بوک، 2003؛ گاسپرت، 1997؛ زومن، 

2005، به نقل از شین، 2009(.
تحقیق پیرامون بین  المللی کردن آموزش عالی در داخل و خارج از کشور در سال  های 
اخیر به طور گسترده ای افزایش یافته است. آموزش عالی دارای ابعاد مختلفی است که برای 
رسیدن به شاخصه  های بین  المللی باید به این ابعاد توجه کرد. به عالوه، شناخت مؤلفه هایی که 
8. Tham
9. Shinn
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منجر به بین  المللی شدن دانشگاه می شود، ضروری است. در این پژوهش، سعی کرده ایم با 
شناسایی و بررسی مؤلفه های یک دانشگاه بین  المللی، با هدف امکان سنجی بین  المللی سازی 

دانشگاه های جامع دولتِی شهر تهران، به پرسش های زیر پاسخ دهیم:
1. به  کارگیری فناوری  های نوین در دانشگاه   های جامع دولتِی شهر تهران به چه میزان است؟

الف( به  کارگیری فناوری  های نوین در دانشگاه  تهران به چه میزان است؟
ب( به  کارگیری فناوری  های نوین در دانشگاه  شهید بهشتی به چه میزان است؟

2. استفاده از زبان انگلیسی در دانشگاه   های جامع دولتِی شهر تهران به چه میزان است؟
الف( استفاده از زبان انگلیسی در دانشگاه  تهران به چه میزان است؟

ب( استفاده از زبان انگلیسی در دانشگاه  شهید بهشتی به چه میزان است؟
شهر  دولتی  جامع  دانشگاه   های  علمی ـ آموزشی  بین  المللی  همکاری  های  میزان   .3

تهران به چه میزان است؟
الف( میزان همکاری  های علمی ـ آموزشی دانشگاه تهران به چه میزان است؟

ب( میزان همکاری  های علمی ـ آموزشی دانشگاه  شهید بهشتی به چه میزان است؟
4. میزان همکاری  های پژوهشی بین  المللی دانشگاه   های جامع دولتی شهر تهران به چه 

میزان است؟
الف( میزان همکاری  های پژوهشی بین  المللی دانشگاه تهران به چه میزان است؟

ب( میزان همکاری  های پژوهشی بین  المللی دانشگاه  شهید بهشتی به چه میزان است؟
5. بین  المللی شدن دانشگاه  های جامع دولتی شهر تهران به چه میزان است؟

3. روش شناسی پژوهش
اگر تحقیقات را بر حسب هدف دسته بندی کنیم، تحقیق حاضر جزو تحقیقات کاربردی 
است. روش اجرایی این پژوهش توصیفیـ  تحلیلی است، داده ها مربوط به زمان حال است و 

پژوهشگران به توصیف شرایط موجود و تبیین و تحلیل مسئله می پردازند.
دانشجویان  و  کارکنان  اساتید،  مدیران،  از:  است  عبارت  پژوهش  موردنظِر  جامعۀ 
دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 1393ـ1394. منظور از »جامعۀ مدیران« در 
پژوهش حاضر، مدیران و معاونان دفاتر روابط بین الملل و دفاتر همکاری های علمی بین المللی 
دانشگاه  ها است. با استفاده از نمونه  گیری تصادفی خوشه  ای، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه 
تهران به عنوان نمونۀ مورد مطالعه از جامعۀ دانشگاه های دولتی شهر تهران انتخاب شدند. در 
ادامه، با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونۀ تحقیق )اساتید، کارکنان و دانشجویان هر 
دانشگاه( تعیین و، با استفاده از نمونه گیری طبقه  ای نسبی، طبق جدول 1 انتخاب شد. تعداد 
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مدیران، با توجه به محدود بودن آن ها، با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری 14 نفر تعیین 
شده است.

جدول 1. جامعه و نمونۀ مورد پژوهش

نمونه
جمع دانشگاهدانشجویانکارکناناعضای هیئت علمیمدیران

نمونهجامعهنمونهجامعهنمونهجامعهنمونهجامعهنمونه

دانشگاه شهید 
47494167541182404319664129بهشتی

4158342273143175514321865132دانشگاه تهران

8233283340684357918641529261جمع

در پژوهش حاضر، برای گردآوری داده ها، از مطالعات اسناد مرتبط و پرسشنامۀ محقق ساخته 
استفاده شده است. در همین راستا، برای هر نمونۀ تحقیق )مدیران، اساتید، کارکنان و دانشجویان( 
پرسشنامه ای مستقل ساخته شد. این پرسشنامه ها، عالوه بر مشخصات جمعیت شناختی، درمجموع، 
شامل چهار مؤلفه )میزان به کارگیری فناوری های نوین در دانشگاه، میزان استفاده از زبان 
انگلیسی در دانشگاه، میزان همکاری های بین المللی علمی و آموزشی در دانشگاه و همچنین 
میزان همکاری های بین المللی پژوهشی در دانشگاه( است. روش آماری این پژوهش عبارت از 
ـ شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی )با توجه به نرمال  آمار توصیفیـ 
ـ است. همچنین، برای آزمون نرمال بودن متغیرها از  بودن توزیع متغیرها( شامل t تک نمونه ایـ 

آزمون کولموگروفـ   اسمیرنوف استفاده شد.
در خصوص روایی یا اعتبار پرسشنامه های مورداستفاده در این پژوهش، از روایی محتوا و 
دیدگاه  های چند تن از اساتید خبره در این زمینه استفاده و نظرهای اصالحی آنان را در این باره 
اعمال کردیم و نیز برای تعیین پایایی پرسشنامه ها، روش ضریب آلفای کرونباخ را مطابق جدول 

2 به کار بردیم.
جدول 2. آلفای کرونباخ مؤلفه های مورد پژوهش

آلفای کرونباختعداد آزمودنی  هامؤلفه های پرسشنامه

370/75به کارگیری فناوری های نوین

370/93استفاده از زبان انگلیسی

370/92همکاری های بین المللی علمی و آموزشی

370/87همکاری های بین المللی پژوهشی

370/90میانگین کل
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4. آزمون بررسی نرمال تک متغیره با استفاده از آزمون کولموگروف 
اسمیرنف

جدول 3. آزمون نرمال تک متغیرۀ کولموگروف اسمیرنف

فناوری های نوین 
در دانشگاه

زبان انگلیسی 
در دانشگاه

همکاری های 
علمی ـ آموزشی 

در دانشگاه

همکاری های 
پژوهشی در 

دانشگاه

513335177177تعداد

پارامترهای توزیع 
نرمال

50.00050.00052.5051.48میانگین

1.9953.1970.4220.478انحراف معیار

0.8421.8851.051.170آماره کولموگوروف

)p-value( 0.4780.5020.2200.129مقدار احتمال

با توجه به نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف و مقدار احتمال (P-value) به دست آمده 
برای به  کارگـیری فنـاوری های نوین در دانشگاه، استفـاده از زبان انگلیـسی در دانشگاه، 
همکاری  های علمیـ  آموزشی در دانشگاه و همکاری های پژوهشی در دانشگاه بیشتر از 0.05 

است. فرض نرمال بودن مشاهدات را در سطح معنی داری 5 درصد می پذیریم.
با توجه به برقرار بودن پیش شرط  های آزمون تی تست برای پاسخگویی به فرضیات از 
آزمون تی تست تک نمونه  ای استفاده کردیم. مقدار مورد آزمون را عدد 50 در نظر گرفتیم؛ 
زیرا در نمره  بندی نهایی، همۀ سؤاالت را با اعدادی بین 0 تا 100 نمره   دهی کردیم. در صورتی 
که فرض برابری با عدد 50 پذیرفته شود، به این معنا خواهد بود که از نظر پاسخگویان میزان 

به  کارگیری فناوری  های نوین و یا زبان انگلیسی در دانشگاه در سطح متوسط است.

5. یافته های پژوهش
سؤال 1. به  کارگیری فناوری  های نوین در دانشگاه   های جامع دولتی شهر تهران به چه میزان 

است؟

جدول 4. آمار توصیفی کل دانشگاه  ها

خطای معیار میانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد

فناوری های نوین در 
51350.0001.9950.088دانشگاه

در جدول 4 تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف استاندارد و خطای معیار میانگین هر یک 
از متغیرهای مورد نظر محاسبه شده است.

48

ران
ر ته

 شه
تى

دول
مع 

 جا
اى

اه  ه
شگ

 دان
دن

ى ش
ملل

ن  ال
ى بی

نج
ن  س

کا
ام

www.irpublicpolicy.ir



49

جدول 5. آزمون تی تک نمونه ای کل دانشگاه  ها

فناوری های نوین 
در دانشگاه

مقدار مورد آزمون = 50

آمارۀ 
T آزمون

 Sig.
((2-tailed

تفاضل مقدار 
مورد آزمون از 

میانگین نمونه

فاصلۀ اطمینان 95% برای تفاضل مقدار 
مورد آزمون از میانگین نمونه

حد باالحد پایین

-0.9190.8950.331-0.1730.173

برای به کارگیری فناوری  های نوین در دانشگاه  های جامع دولتی شهر تهران، »مقدار احتمال 
(P-value)« آزمون T تک نمونه ای 0.895 بوده، که از 0.05 بیشتر است )0Sig/05.>(. پس، 
به  کارگیری فناوری  های نوین در دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران در جامعه  میانگین 
تفاوت معنی داری با 50 ندارد. یعنی میانگین به کارگیری فناوری  های نوین در دانشگاه  های 
دولتی شهر تهران برابر با عدد 50 است و با اطمینان 95درصد می  توان گفت که میانگین نمونه 
برابر میانگین جامعه است، به بیان دیگر، یعنی به  کارگیری فناوری  های نوین در دانشگاه  های 

جامع دولتی شهر تهران در سطح متوسط است.

الف( به  کارگیری فناوری  های نوین در دانشگاه تهران به چه میزان است؟

جدول 6. آمار توصیفی دانشگاه تهران

خطای معیار میانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد

فناوری های نوین در 
13250.3731.7160.149دانشگاه

در جدول 6 تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف استاندارد و خطای معیار میانگین هر 
یک از متغیرهای موردنظر محاسبه شده است.

ـ  دانشگاه تهران جدول 7. آزمون تی تک نمونه ای 

فناوری های 
نوین در دانشگاه

مقدار مورد آزمون = 50

آمارۀ 
T آزمون

 Sig.
((2-tailed

تفاضل مقدار مورد 
آزمون از میانگین 

نمونه

فاصلۀ اطمینان 95% برای تفاضل 
مقدار مورد آزمون از میانگین نمونه

حد حد پایین
باال

2.5000.0140.3730.0780.669
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برای به کارگیری فناوری  های نوین در دانشگاه تهران، »مقدار احتمال (P-value)« آزمون 
T تک نمونه ای 0.014 بوده، که از 0.05 کمتر است )۰Sig/05.<(. لذا، میانگین به کارگیری 
فناوری  های نوین در دانشگاه تهران در جامعه، تفاوت معنی داری با عدد 50 دارد و با اطمینان 
95% می توان گفت که میانگین نمونۀ بزرگ تر از میانگین جامعه است. به بیان دیگر، میانگین 
به کارگیری فناوری های نوین در دانشگاه تهران از عدد 50 بزرگ تر است و در در سطحی 

باالتر از میانگین جامعه قرار دارد. 

ب( به  کارگیری فناوری  های نوین در دانشگاه  شهید بهشتی به چه میزان است؟

ـ دانشگاه شهید بهشتی جدول 8. آمار توصیفی 

خطای معیار میانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد

12949.7021.4530.128فناوری های نوین در دانشگاه

در جدول 8 تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف استاندارد و خطای معیار میانگین هر یک 
از متغیرهای موردنظر محاسبه شده است.

ـ  دانشگاه شهید بهشتی جدول 9. آزمون تی تک نمونه ای 

فناوری های 
نوین در دانشگاه

مقدار مورد آزمون = 50

آماره 
T آزمون

 Sig.
((2-tailed

تفاضل مقدار 
مورد آزمون از 

میانگین نمونه

فاصلۀ اطمینان 95% برای

 تفاضل مقدار مورد آزمون از 
میانگین نمونه

حد باالحد پایین

-2.3270.022-0.298-0.551-0.045

 »(P-value) برای به کارگیری فناوری های نوین در دانشگاه شهید بهشتی، »مقدار احتمال
آزمون T تک نمونه ای 0.022 بوده، که از 0.05 کمتر است )۰Sig/05.<(. ازاین رو، میانگین 
به کارگیری فناوری های نوین در دانشگاه شهید بهشتی در جامعه تفاوت معنی داری با عدد 50 
دارد و با اطمینان 95% می توان گفت که میانگین نمونه کمتر از میانگین جامعه است؛ یعنی 
میانگین به کارگیری فناوری  های نوین در دانشگاه شهید بهشتی از عدد 50 کمتر است و در 

سطح پایین  تری از میانگین جامعه قرار دارد.
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سؤال 2. استفاده از زبان انگلیسی در دانشگاه  های جامع دولتی شهر تهران به چه میزان است؟
جدول 10. آمار توصیفی

خطای معیار میانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد

زبان انگلیسی در 
33550.0003.1970.175دانشگاه

در جدول 10 تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف استاندارد و خطای معیار میانگین هر یک 
از متغیرهای مورد نظر محاسبه شده است.

جدول 11. آزمون تی تک نمونه ای

زبان انگلیسی

 در دانشگاه

مقدار مورد آزمون = 50

آماره 
T آزمون

 Sig.
((2-tailed

تفاضل مقدار 
مورد آزمون از 

میانگین نمونه

فاصلۀ اطمینان 95% برای تفاضل 
مقدار مورد آزمون از میانگین نمونه

حد باالحد پایین

0.0030.9980.000-0.3430.344

برای استفاده از زبان انگلیسی در دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران، »مقدار احتمال 
(P-value)« آزمون T تک نمونه ای 0.998  بوده، که از 0.05 بیشتر است )۰Sig/05.>(. لذا 
میانگین استفاده از زبان انگلیسی در دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران در جامعه تفاوت 
معنی داری با 50 ندارد و با اطمینان 95 درصد می توان گفت که میانگین نمونه برابر با میانگین 
جامعه است، یعنی میانگین استفاده از زبان انگلیسی در دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران 

برابر با عدد 50 است و در سطح متوسطی از میانگین جامعه قرار دارد.

الف( استفاده از زبان انگلیسی در دانشگاه  تهران به چه میزان است؟

ـ  دانشگاه تهران جدول 12. آمار توصیفی 

خطای معیار میانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد

8550.2143.2040.347زبان انگلیسی در دانشگاه

در جدول 12 تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف استاندارد و خطای معیار میانگین هر یک 
از متغیرهای موردنظر محاسبه شده است.
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ـ  دانشگاه تهران جدول 13. آزمون تی تک نمونه ای 

زبان انگلیسی 

در دانشگاه

مقدار مورد آزمون = 50

آماره 
T آزمون

 Sig.
((2-tailed

تفاضل مقدار 
مورد آزمون از 

میانگین نمونه

فاصلۀ اطمینان 95% برای تفاضل مقدار 
مورد آزمون از میانگین نمونه

حد باالحد پایین

0.6150.5400.214-0.4770.905

 T آزمون »(P-value) برای استفاده از زبان انگلیسی در دانشگاه تهران، »مقدار احتمال
تک نمونه ای 0.540  بوده است، که از 0.05 بیشتر است )۰Sig/05.>(. لذا، میانگین استفاده از 
زبان انگلیسی در دانشگاه تهران در جامعه تفاوت معنی داری با 50 ندارد. یعنی میانگین استفاده 
از زبان انگلیسی در دانشگاه تهران برابر با عدد 50 است و با اطمینان 95% می  توان گفت که 
میانگین نمونه بزرگتر از میانگین جامعه است. یعنی استفاده از زبان انگلیسی در دانشگاه تهران 

در سطح متوسط است.

ب( استفاده از زبان انگلیسی در دانشگاه  شهید بهشتی به چه میزان است؟

جدول 14. آمار توصیفی ـ دانشگاه شهید بهشتی
خطای معیار میانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد

8449.5742.6890.293زبان انگلیسی در دانشگاه

در جدول 14 تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف استاندارد و خطای معیار میانگین هر یک از 
متغیرهای موردنظر محاسبه شده است.

جدول 15. آزمون تی تک نمونه ایـ  دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی در 
دانشگاه

مقدار مورد آزمون = 50

آمارۀ 
T آزمون

Sig.
((2-tailed

مورد  مقدار  تفاضل 
آزمون از میانگین نمونه

فاصلۀ اطمینان 95% برای 
تفاضل مقدار مورد آزمون از 

میانگین نمونه

حد باالحد پایین

-1.4510.151-0.426-1.0090.158

برای استفاده از زبان انگلیسی در دانشگاه شهید بهشتی، »مقدار احتمال (P-value)« آزمون 
T تک نمونه ای 0.151  بوده، که از 0.05 بیشتر است )۰Sig/05.>(. لذا، میانگین استفاده از 
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زبان انگلیسی در دانشگاه شهید بهشتی در جامعه تفاوت معنی داری با 50 ندارد و با اطمینان 
95درصد می توان گفت که میانگین نمونه برابر با میانگین جامعه است؛ یعنی میانگین استفاده 
از زبان انگلیسی در دانشگاه شهید بهشتی برابر با عدد 50 است و در سطح متوسطی از میانگین 

جامعه قرار دارد.

سؤال 3. همکاری  های بین  المللی علمی آموزشی در دانشگاه   های جامع دولتی شهر تهران 
به چه میزان است؟

جدول 16. آمار توصیفی

خطای معیار میانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد

همکاری های بین المللی
17747.500.4220.037 علمی ـ آموزشی

در جدول 16 تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف استاندارد و خطای معیار میانگین هر یک 
از متغیرهای موردنظر محاسبه شده است.

جدول 17. آزمون تی تک نمونه ای

همکاری های بین المللی 
علمی  ـ آموزشی

مقدار مورد آزمون = 50

آمارۀ 
T آزمون

 Sig.
((2-tailed

تفاضل مقدار 
مورد آزمون از 

میانگین نمونه

فاصلۀ اطمینان 95% برای 
تفاضل مقدار مورد آزمون از 

میانگین نمونه

حد باالحد پایین

-10.040.000-0.375-0.448-0.301

برای همکاری  های بین  المللی علمی ـ آموزشی در دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران، 
است  کمتر  از 0.05  که  بوده،  تک نمونه ای 0.000   T آزمون   »(P-value) احتمال  »مقدار 
)۰Sig/05.<(. پس، میانگین همکاری  های بین  المللی علمیـ  آموزشی در دانشگاه های جامع 
دولتی شهر تهران در جامعه تفاوت معنی داری با 50 دارد و با اطمینان 95 درصد می توان گفت 
که میانگین نمونه کمتر از میانگین جامعه است؛ یعنی میانگین همکاری  های بین  المللی علمیـ  
آموزشی در دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران از عدد 50 کمتر است و در سطحی پایین  تر 

از میانگین جامعه قرار دارد.
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الف( همکاری  های بین  المللی علمی آموزشی در دانشگاه تهران به چه میزان است؟

جدول 18. آمار توصیفی ـ دانشگاه تهران

خطای معیار میانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد

همکاری های بین المللی 
4642.560.1920.033علمی-آموزشی

در جدول 18 تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف استاندارد و خطای معیار میانگین هر یک 
از متغیرهای موردنظر محاسبه شده است.

جدول 19. آزمون تی تک نمونه ای ـ دانشگاه تهران

همکاری  های 

بین المللی

 علمی-آموزشی

مقدار مورد آزمون = 50

آماره 
T آزمون

 Sig.
((2-tailed

تفاضل مقدار 
مورد آزمون از 

میانگین نمونه

فاصله اطمینان 95% برای تفاضل 
مقدار مورد آزمون از میانگین نمونه

حد باالحد پایین

-25.660.000-0.871-0.941-0.802

 »(P-value) همکاری  های بین  المللی علمی ـ آموزشی در دانشگاه تهران، »مقدار احتمال
آزمون T تک نمونه ای 0.000 بوده، که از 0.05 کمتر است )۰Sig/05.<(. لذا میانگین 
همکاری  های بین  المللی علمی ـ آموزشی در دانشگاه تهران در جامعه تفاوت معنی داری با 
عدد 50 دارد و با اطمینان 95% می توان گفت که میانگین نمونه کمتر از میانگین جامعه 
است، یعنی میانگین همکاری  های بین  المللی علمی ـ آموزشی در دانشگاه تهران از عدد 50 

کمتر است و در سطحی پایین  تر از میانگین جامعه قرار دارد.

ـ آموزشی در دانشگاه  شهید بهشتی به چه میزان است؟ ب( همکاری  های بین  المللی علمی 

جدول 20. آمار توصیفی ـ دانشگاه شهید بهشتی

خطای معیار انحراف استانداردمیانگینتعداد
میانگین

همکاری  های بین  المللی

 علمی ـ آموزشی
4547.380.2260.040

54

ران
ر ته

 شه
تى

دول
مع 

 جا
اى

اه  ه
شگ

 دان
دن

ى ش
ملل

ن  ال
ى بی

نج
ن  س

کا
ام

www.irpublicpolicy.ir



55

در جدول 20 تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف استاندارد و خطای معیار میانگین هر یک 
از متغیرهای موردنظر محاسبه شده است.

جدول 21. آزمون تی تک نمونه ای ـ دانشگاه شهید بهشتی

همکاری  های بین  المللی 
علمی ـ آموزشی

مقدار مورد آزمون = 50

آمارۀ 
آزمون 

T

 Sig.
((2-tailed

تفاضل مقدار 
مورد آزمون از 

میانگین نمونه

فاصلۀ اطمینان 95% برای 
تفاضل مقدار مورد آزمون از 

میانگین نمونه

حد باالحد پایین

-3.2800.003-0.131-2.129-0.049
برای همکاری  های بین  المللی علمی ـ آموزشی در دانشگاه شهید بهشتی، »مقدار احتمال 
(P-value)« آزمون T تک نمونه ای 0.003 بوده، که از 0.05 کمتر است )۰Sig/05.<(. در 
نتیجه، فرض صفر در سطح معنی داری 0.05 رد می شود. به بیان دیگر، میانگین همکاری  های 
بین  المللی علمی ـ آموزشی در دانشگاه شهید بهشتی در جامعه تفاوت معنی داری با عدد 50 
دارد و با اطمینان 95 درصد می توان گفت که میانگین نمونه کمتر از میانگین جامعه است، یعنی 
میانگین همکاری  های بین المللی علمی  ـ آموزشی در دانشگاه شهید بهشتی از عدد 50 کمتر 

است و در سطحی پایین  تر از میانگین جامعه قرار دارد.

سوال 4. همکاری  های بین  المللی پژوهشی در دانشگاه  های جامع دولتی شهر تهران به چه 
میزان است؟

جدول 22.آمار توصیفی

خطای معیار میانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد

17747.480.4780.042همکاری  های بین  المللی پژوهشی

در جدول 22 تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف استاندارد و خطای معیار میانگین هر یک 
از متغیرهای موردنظر محاسبه شده است.

جدول 23. آزمون تی تک نمونه ای

همکاری  های

 بین المللی پژوهشی

مقدار مورد آزمون = 50

آمارۀ 
T آزمون

 Sig.
((2-tailed

تفاضل مقدار 
مورد آزمون از 

میانگین نمونه

فاصلۀ اطمینان 95% برای تفاضل 
مقدار مورد آزمون از میانگین نمونه

حد باالحد پایین

-10.090.000-0.426-0.509-0.342
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برای میانگین همکاری  های بین  المللی پژوهشی در دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران، 
است  کمتر  از 0.05  که  بوده،  تک نمونه ای 0.000    T آزمون   »)P-value( احتمال  »مقدار 
)0Sig/05.<(. ازاین رو، میانگین  همکاری  های بین  المللی پژوهشی در دانشگاه های جامع دولتی 
شهر تهران در جامعه تفاوت معنی داری با 50 دارد و با اطمینان 95 درصد می توان گفت که 
میانگین نمونه کمتر از میانگین جامعه است؛ یعنی میانگین میانگین همکاری  های بین  المللی 
پژوهشی در دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران کمتر از عدد 50 است و در سطح پایین تری 

از میانگین جامعه قرار دارد.

الف( همکاری  های بین  المللی پژوهشی در دانشگاه  تهران به چه میزان است؟

جدول 24.آمار توصیفی ـ دانشگاه تهران

خطای معیار میانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد

همکاری  های 

بین المللی پژوهشی
4646.700.2680.047

در جدول 24 تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف استاندارد و خطای معیار میانگین هر یک 
از متغیرهای موردنظر محاسبه شده است.

جدول 25. آزمون تی تک نمونه ای ـ دانشگاه تهران

همکاری  های

 بین المللی پژوهشی

مقدار مورد آزمون = 50

آماره 
T آزمون

 Sig.
((2-tailed

تفاضل مقدار مورد 
آزمون از میانگین 

نمونه

فاصلۀ اطمینان 95% برای 
تفاضل مقدار مورد آزمون

 از میانگین نمونه
حد باالحد پایین

-14.030.000-0.665-0.761-0.568

 T آزمون »(P-value) همکاری  های بین  المللی پژوهشی در دانشگاه تهران، »مقدار احتمال
تک نمونه ای 0.000  بوده، که از 0.05 کمتر است )۰Sig/05.<(. لذا، میانگین همکاری  های 
بین  المللی پژوهشی در دانشگاه تهران در جامعه تفاوت معنی داری با 50 دارد و با اطمینان 
میانگین  یعنی  است.  جامعه  میانگین  از  کمتر  نمونه  میانگین  که  گفت  می توان  95درصد 
همکاری  های بین  المللی پژوهشی در دانشگاه تهران از عدد 50 کمتر است و در سطحی پایین  تر 

از میانگین جامعه قرار دارد.
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ب( همکاری  های بین  المللی پژوهشی در دانشگاه  شهید بهشتی به چه میزان است؟

جدول 26. آمار توصیفی ـ دانشگاه شهید بهشتی

خطای معیار میانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد

4549.400.3650.064همکاری  های  بین  المللی پژوهشی

در جدول 26 تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف استاندارد و خطای معیار میانگین هر یک 
از متغیرهای موردنظر محاسبه شده است.

جدول 27. آزمون تی تک نمونه ای ـ دانشگاه شهید بهشتی

همکاری  های 
بین المللی پژوهشی

مقدار مورد آزمون = 50

آمارۀ 
T آزمون

 Sig.
((2-tailed

تفاضل مقدار مورد 
آزمون از میانگین نمونه

فاصلۀ اطمینان 95% برای  تفاضل 
مقدار مورد آزمون  از میانگین نمونه

حد باالحد پایین
-5.110.000-0.330-0.462-0.198

 »(P-value) همکاری  های بین  المللی پژوهشی در دانشگاه شهید بهشتی، »مقدار احتمال
میانگین  لذا،   .)>.۰Sig/05( از 0.05 کمتر است بوده، که  آزمون T تک نمونه ای 0.000  
همکاری  های بین  المللی پژوهشی در دانشگاه شهید بهشتی در جامعه تفاوت معنی داری با 50 
دارد و با اطمینان 95درصد می توان گفت که میانگین نمونه کمتر از میانگین جامعه است؛ یعنی 
میانگین همکاری  های بین  المللی پژوهشی در دانشگاه شهید بهشتی از  عدد 50 کمتر است و در 

سطحی پایین  تر از میانگین جامعه قرار دارد.
در ادامه، نتایج یافته  ها را در نمودارها می آوریم.

97شکل 1. نمودار میزان کاربرد مؤلفه  های بین  المللی سازی دانشگاه  های تهران و شهید بهشتی
ار 
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سوال 5. بین المللی شدن دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران به چه میزان است؟
جدول 28. آمار توصیفی

خطای معیار میانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد

بین   المللی شدن دانشگاه  های

جامع دولتی شهر تهران
51347.200.3950.017

در جدول 28 تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف استاندارد و خطای معیار میانگین هر 
یک از متغیرهای موردنظر محاسبه شده است.

جدول 29. بین المللی شدن دانشگاه های دولتی شهر تهران

بین  المللی شدن 
دانشگاه  های جامع 
دولتی شهر تهران

مقدار مورد آزمون = 50

آمارۀ 
T آزمون

 Sig.
((2-tailed

تفاضل مقدار مورد 
آزمون از میانگین 

نمونه

فاصلۀ اطمینان 95% برای 
تفاضل مقدار مورد آزمون 

از میانگین نمونه

حد باالحد پایین

-36.240.000-0.632-0.666-0.598
 »(P-value) برای میانگین بین  المللی شدن دانشگاه  های جامع دولتی شهر تهران، »مقدار احتمال
آزمـون T تـک  نمــونه ای 0.000  بوده، کـه از 0.05 کمــتر اسـت )۰Sig/05.<(. پس، میـانگـین 
بین  المللی شدن دانشگاه  های جامع دولتی شهر تهران در جامعه تفاوت معنی داری با 50 دارد و با 
اطمینان 95درصد می توان گفت که میانگین نمونه کمتر از میانگین جامعه است؛ یعنی میانگین 
میانگین بین  المللی شدن دانشگاه   های جامع دولتی شهر تهران کمتر از عدد 50 است و در سطح 

پایین  تری از میانگین جامعه قراردارد.

6. بحث و نتیجه
1. به  کارگیری فناوری  های نوین در دانشگاه   های دولتی جامع شهر تهران به چه میزان است؟

یافته های پژوهش گویا است که وضعیت بین المللی شدن دانشگاه  های جامع دولتی شهر تهران 
از نظر مؤلفۀ به کارگیری فناوری های نوین )از دیدگاه مدیران، اعضای هیئت علمی، کارکنان 
و دانشجویان( در ابعادی چون میزان برگزاری کالس های ضمن  خدمت در جهت کاربرد 
فناوری اطالعاتی و ارتباطی، میزان استفاده از فناوری در آموزش )آموزش الکترونیکی(، میزان 
استفاده از فناوری در یادگیری، میزان استفاده از فناوری های نوین در پژوهش، میزان استفادۀ 
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الکترونیکی در فعالیت های اداری و سازمانی )اتوماسیون اداری(، میزان استفاده از فناوری در 
جمع آوری، ذخیره و بازیابی اطالعات، وجود رشته ها و دروس مجازی و پایگاه های اطالعاتی 
ابزار  فرضی  میانگین  با  هم تراز  و  دارد  قرار  متوسطی  در وضعیت  دانشگاه  ها  بین  مشترک 
پژوهش قرار دارد )۰Sig/05.>( که توجه بیشتر به این مؤلفه در امر بین المللی شدن دانشگاه  ها 
را می طلبد. نتیجۀ به دست آمده در این پژوهش با نتایج تحقیق فتحی واجارگاه و همکاران 

)1390( هم سو است.
فناوري اطالعات فرصت های جدیدي در برابر تهدیدات و تغییرات جهانی شدن براي 
کنند،  شناسایی  را  فرصت ها  این  سریع  تر  که  جوامعی  است.  کرده  ایجاد  جوامع مختلف 
می توانند با جهشی ساختاري، عقب ماندگی های خود را جبران کنند. آموزش الکترونیکی 
ـ از جمله نیازهاي روزافزون مردم به آموزش به ویژه  می تواند بسیاري از معضالت جوامع راـ 
آموزش عالی، عدم دسترسی یکسان به مراکز آموزشی، کمبود امکانات اقتصادي، کمبود 
اساتید مجرب، عدم دسترسی به منابع اطالعاتی و هزینه های زیادي که صرف آموزش می شود 
ــ که ناشی از جهانی شدن است، برطرف کند و در آموزش بدون نیاز به مؤلفه های مکان و 
زمان، افزایش سرعت در روند یاددهی و یادگیری و کیفیت آموزش با توجه به مواد درسی 

بین  المللی، کاهش هزینۀ نقل وانتقال دانشجویان بین  المللی به آموزش عالی مدد برساند.
2. استفاده از زبان انگلیسی در دانشگاه   های دولتی جامع شهر تهران به چه میزان است؟

یافته های پژوهش گویا است که وضعیت بین  المللی شدن دانشگاه  های جامع دولتی شهر 
تهران از نظر مؤلفۀ به کارگیری زبان انگلیسی )از دیدگاه مدیران، اعضای هیئت علمی، کارکنان 
و دانشجویان( در ابعادی چون میزان استفاده از زبان انگلیسی در محتوای برنامۀ درسی، میزان 
استفاده از زبان انگلیسی در آموزش و یادگیری، میزان استفادۀ دانشجویان از کتاب ها و منابع 
زبان انگلیسی، تعداد مقاالت و طرح  های پژوهشی به زبان  انگلیسی در دانشگاه در وضعیتی 
متوسط قرار دارد )۰Sig/05.>( و هم تراز با میانگین فرضی ابزار پژوهش است؛ که نتایج 
به دست آمده در این پژوهش با نتایج تحقیقات فتحی واجارگاه و همکاران )1390( و آراسته 

)1385( هم سو است.
برتري زبان انگلیسی، در جهانی شدن، یک عامل محسوب می شود. انگلیسی گسترده ترین 
زبان خارجی مطالعه شده در جهان است. در بسیاري از کشورها، انگلیسی زبان دوم اجباري 
در مدارس و زبان دوم انتخابی در بیشتر مکان  ها است. انگلیسی زبان ارتباطِی بیشتِر مجالت 
علمی است که در سطح بین  المللی منتشر می  شوند .وبگاه هایی که به نوشته های تخصصی و 
علمی اختصاص یافته  اند، اغلب به زبان انگلیسی هستند. در حقیقت، انگلیسی به عنوان زبان 
97تبادالت علمی و دانشگاهی اینترنتی به کار می  رود. کشورها به طور روزافزون برنامه  هاي 
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دانشگاهی را به انگلیسی ارائه می  دهند تا دانشجویان بین  المللی را که تمایلی به آموختن زبان 
محلی ندارند، جذب کنند و مهارت  هاي دانشجویان داخلی را تقویت کنند و به آن ها این 
امکان را بدهند که در صحنۀ بین  المللی کار کنند. انگلیسی به وضوح یک زبان فراگیر در 

 .(Crystal, 1997: 65) آموزش عالی در سرتاسر جهان است
3. همکاری  های بین  المللی علمی و آموزشی دانشگاه   های جامع دولتی شهر تهران به چه 

میزان است؟
یافته  های پژوهش گویا است وضعیت بین  المللی شدن دانشگاه  های جامع دولتی شهر تهران 
از نظر مؤلفۀ همکاری  های بین  المللی علمیـ  آموزشی با دیگر دانشگاه  های کشورهای جهان 
در ابعادی همچون تعداد بورس تحصیلی اساتید و دانشجویان به خارج از کشور در یک سال 
تحصیلی، تعداد اعضای هیئت علمی و دانشجویان خارجی در دوره های متفاوت تحصیلی، 
تعداد برنامه  های شناسایی استعدادهای درخشان و نخبگان جهت اعزام به خارج و شماِر اتحادیه 
بین المللی دانشجویان و اساتید، در وضعیت نامطلوب و پایین  تر از میانگین فرضی ابزار پژوهش 
قرار دارد )0Sig/05.<(. رفع این وضعیت نامطلوب و رسیدن به وضعیت مطلوب بین المللی 
شدن دانشگاه  ها به توجه مبرم نیاز دارد. نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات سنگری و فوستر 

)1999(، آراسته )1385( و بزرگمهری )1385( هم سو است.
تجارب فعالیت  های علمی در کشورهای مختلف نشان می  دهد که هرگونه تحرک در 
ـ به همکاری  ـ اعم از آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارتقای کیفی و کمّی آن هاـ  توسعۀ علمیـ 
متقابل با کشورهای صاحب علم و فناوری  و همچنین همکاری و توان جذب دانشمندان و 
متخصصان برجسته  ای که با جریان علم روز مرتبط اند، وابسته است. این امکان زمانی میسر 
خواهد شد که شرایط علمی مطلوب ــ به ویژه به لحاظ ارتباطات بین  المللی برای برگزاری 
گردهمایی های علمی داخلی و خارجی، انعقاد تفاهم  نامه  های علمی و فنی، جمع آوری و 
تمرکز اطالعات در عرصه  های مختلف بین  المللی، همکاری با سازمان  های تخصصی، جذب 
نیروهای متخصص، عضویت در مجامع علمی بین  المللی، ترجمه و نشر تازه  ترین اخبار و 

ـ در این زمینه  ها تأمین شود. اطالعات بین  المللیـ 
4. همکاری  های بین  المللی پژوهشی دانشگاه   های جامع دولتی شهر تهران به چه میزان 
است؟یافته  های پژوهش گویای آن است که وضعیت بین  المللی شدن دانشگاه  های جامع دولتی 
شهر تهران از نظر مؤلفۀ همکاری  های بین  المللی پژوهشی با دیگر دانشگاه  های کشورهای جهان 
در ابعادی همچون میزان استفاده از امکانات پژوهشی در داخل جهت جذب محققان خارجی، 
تعداد پروژه  هاي مشترک اجراشدۀ تحقیقاتی در سطح بین المللی، تعداد مطالعات منطقه  اي و 
موضوعی، میزان به کارگیری سیاست  هاي پاداش دهی و ارتقا در تقویت مشارکت اعضاي 
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هیئت علمی و کارکنان در فعالیت  هاي پژوهشی بین المللی، برگزاري کنفرانس  ها و سمینارهاي 
بین  المللی، تعداد پروژه های بین  المللی در واحد پارک علم و فناوری، تعداد شرکت  های فناوری 
بین  المللی در پارک علم و فناوری، تعداد قراردادهای منعقد پژوهشی در سطح بین المللی و 
تعداد پروژه  هاي مشترک اجراشدۀ تحقیقاتی در سطح بین  المللی، در وضعیت نامطلوب و 
پایین تر از میانگین فرضی ابزار پژوهش قرار دارد )۰Sig/05.<). نتایج این پژوهش در راستای 
تأکید بر تحقیقات پژوهشی در بین المللی نتایج تحقیقات سنگری و فوستر )1999( و آراسته 

)1385( است.
دستیابی به دانش و فناوری پیشرفته برای برقراری ارتباط بین  المللی میان کشورها در 
زمینه  های مختلف آموزشی، پژوهشی و فناوری از مهم ترین ابزار توسعه است. بنابراین، 
ـ از جمله برنامه  ریزی، تقویت و گسترش  بایسته است که به مسائل اساسی توسعه و پیشرفتـ 
همکاری  های علمی و پژوهشی ــ توجه بیشتری شود و از شیوه  های اجرایی کارآمد و 
معقولی برای پیشبرد آن  ها مدد جست. همچنین، شرکت در همایش های بین المللی و ارتباط 
گسترده و همه جانبه با مراکز پژوهشی در سطح بین المللی، تشویق و ترغیب در شرکت در 
همایش های بین المللی و برگزاری این همایش ها می تواند گامی مثبت در جهت برون رفت از 
وضعیت نامطلوب فعلی باشد؛ آن زمان که اساتید و دانشجویان در همایشی بین المللی حضور 
پیدا می کنند بسیاری از بحث ها و مسائل بین المللی نیز مطرح می شود و در نتیجه باعث شناخت 

و هم فکری متقابل می شود.

8. پیشنهادها
به  توجه  با  فن،  و  علمی  صاحب  کشورهای  با  رشته  های تخصصی  در  ـ همکاری 

معیارها و شاخص  های جهانی؛
و  نخبگان  نگاه داشت  و  جذب  برای  اجتماعی  و  اقتصادی  مناسب  شرایط  ـ ایجاد 

افراد مستعد علمی در تمامی سطوح و جلوگیری از پدیده فرار مغزها؛
ـ پذیرش تعداد بیشتری از پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان خارجی در 

دوره  های متفاوت تحصیلی و حرکت به سوی تبادل دانشجویان با سطوح عالی؛
ـ فراهم آوردن امکان بهره گیری بیشتر اعضای هیئت علمی دانشگاه  ها از فن آوری  های 

اطالعاتی و ارتباطی؛
ـ تهیۀ پایگاه  های اطالعاتی مشترک و برقراری ارتباط علمی ـ آموزشی فعال و مؤثر 

میان دانشگاه  ها.
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شناسایی عوامل تسهیل کنندۀ شواهدمحور کردن فرایند 
خط مشی گذاری در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری1

طیبه عباسی،2 رحمت اهلل قلی پور،3 مهدی هادی4

چکیده
 هدف این پژوهش شناسایی عوامل تسهیل کنندۀ شواهدمحور ساختن فرایند خط مشی گذاری در 
حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری است. خط مشی گذارِی شواهدمحور رویکردی مناسب برای بهبود 
و ارتقای نظام خط مشی گذاری در هر بخش از جامعه است. رویکرد پژوهش کیفی است، داده ها 
ازطریق مصاحبه با مدیران و خبرگان حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری جمع آوری شده و تحلیل داده ها 
ازطریق تحلیل مضمون انجام گرفته است. بنابر یافته های پژوهش، عوامل تسهیل کنندۀ شواهدمحور 
کردن فرایند خط مشی گذاری در این حوزه، قابل دسته بندی به این موارد هستند: عوامل فردی، زمینه ای 
و نهادی. سطح فردی؛ ارتقای توان و تخصص خط مشی گذاری و بهره گیری از ایده های نخبگان، 
عوامل زمینه ای؛ ارزشیابی پژوهش ها و خط مشی های پیشین، رسانه های جمعی و ایجاد بستر تعاملی 
خط مشی و همچنین عوامل نهادی؛ انجمن های حرفه ای ـ علمی، ایجاد کانون های تفکر، بازنگری در 

نهادهای تأثیرگذار در خط مشی را شامل می شوند.
کلیدواژه ها: فرایند خط مشی، خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد علمی، حوزۀ علوم، تحقیقات 

و فناوری
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1. مقدمه
حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری ازجمله بخش های مهم در حوزۀ عمومی است. کارکردهای 
این حوزه نه تنها از حیث اقتصادی، بلکه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت مضاعفی یافته 
است و یکی از ارکان مهم توسعۀ کشور قلمداد می شود. درحقیقت، آموزش عالی حلقۀ مهم و 
نهایی تربیت مدنی انسان هایی است که در ابعاد شناختی، عاطفی و عملی، مسئولیت های مهمی 
برعهده دارند. به همین دلیل، تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن بسیار زیاد است. مسائل 
اجتماعی و فرهنگی جامعه غالباً در محیط دانشگاهی سرازیر می شوند. در ضمن، برخی مسائل 
نیز مختص محیط سیستم آموزش عالی است: مأموریت بخشی، فرهنگ های متفاوت، فعالیت 
تشکل ها و نهادهای مختلف، ناسازگاری و عدم انطباق ساختار سلسله مراتبی و برنامه ریزی 
متمرکز با فرهنگ دانشگاهی و... . تحقق چنین کارکردهایی مستلزم تدوین خط مشی های 
مناسبی است که به لحاظ محتوایی به اعمال نقش توسعه ای این حوزه در جامعه یاری کند 

)عباسی و دیگران، 1389(.
مراحل  قالب  در  خط مشی گذاری  نظام  که  هستند  تصمیماتی  عمومی  خط مشی های 
خط مشی گذاری و برای حل مسائل عمومی اتخاذ می کند؛ دولت ها به اتکای خط مشی های 
عمومی، اهداف آرمان های ملی را پیگیری می کنند و بدین طریق حکمرانی ملی را رقم 
می زنند. مراحل خط مشی گذاری شامل شناخت مسئله یا مشکل، ارجاع و طرح مسئله در 
سازمان های عمومی، تهیه و تدوین خط مشی، قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خط مشی، 
ابالغ و اجرای خط مشی عمومی و درنهایت ارزشیابی خط مشی اجراشده و کسب اطالعات از 
بازتاب عملیات اجراشده به هم مرتبط اند و وجود ضعف در یکی از این مراحل منجر به ایجاد 
مشکل در مراحل بعدی می شود و نیز نقاط قوت در هریک از این مراحل روی کّل فرایند تأثیر 
مثبت می گذارد. البته، تمامی جوامع در زمینۀ خط مشی گذاری کم وبیش با مشکالتی مواجه اند 
و در اغلب متون مربوط به خط مشی گذاری می توان فهرستی از مشکالت عمومی موجود بر 
سر راه خط مشی گذاری یافت. درعین حال، در فرایند خط مشی گذاری هر جامعه ای برخی 
مشکالت مخصوص به خود را دارد که بخشی از این مشکالت به تدوین )و بخشی به اجرا و 
بخشی نیز به ارزشیابی خط مشی ها( ارتباط دارد )اسدی فر، 1390(. در بررسی مشکالت سیستم 
خط مشی گذاری ضرورت دارد به هر کدام از این مراحل خط مشی گذاری به طور مستقل و در 
ارتباط با همدیگر توجه جّدی شود. در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری، نیز برآیند اقدامات 
نهادهای خط مشی گذاری در حل مسائل این حوزه بیانگر برخی مشکالت به ویژه در مرحلۀ 
تدوین خط مشی ها ناشی از محتوای خط مشی ها است. پژوهش های انجام گرفته نشان می دهد 
که بخش اعظم مشکالت، نشئت گرفته از تصمیمات و خط مشی ها است و عدم موفقیت برخی 
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از خط مشی ها در حل مسائل این حوزه ریشه در محتوای خط مشی ها دارد. ازیک سو، در 
برخی موارد خط مشی های حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری بدون پشتوانۀ نظری و علمی و 
بدون تکیه بر اطالعات موثق اتخاذ می شود. از سوی دیگر، در مواردی بدون درنظرگرفتن 
شرایط واقعی جامعه و با نوعی آرمان گرایی تصویب می شود؛ چنین رویکردی باعث می شود 
با توجه به ظرفیت های موجود امکان اجرای خط مشی و محقق ساختن اهداف مندرج در آن 
ممکن نباشد و به جای حل مسائلی که هدف خط مشی گذاران بوده، اجرای آن ها به مسائل 
متعدد دیگری منتهی شده است و یا به دلیل عدم امکان اجرا، رها شوند )عباسی، 1394؛ عباسی 

و بیگی، 1395(.
در واکنش به چنین مسائلی در فرایند خط مشی، در ادبیات خط مشی گذاری رویکردی مطرح 
شده است که ادعا دارد اتکای استدالل های نظام خط مشی گذاری ملی و یا بخشی بر تجربیات 
تضمین کنندۀ  چندان  افکارسنجی ها  و  نگرشی  نظرسنجی های  خط مشی گذاران،  شخصی 
تحقق اهداف غایی خط مشی های عمومی و همین طور ره آوردهای اثرگذار آن ها نخواهد 
بود. به کارگیری شواهد علمی در خط مشی گذاری رویکرد نوینی را در خط مشی گذاری بنا 
کرده است که به عنوان خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد رایج شده است. این رویکرد از طریق 
شناسایی مسائل جدید برای دستور کار خط مشی، اتخاذ تصمیمات درست دربارۀ محتوا و 
جهت گیری خط مشی یا ارزیابی نتایج و پیامدهای خط مشی به ارتقای کیفیت خط مشی کمک 
 Innvaer et al, 2002; Dobrow et al, 2004; Campbell et al, 2009; Lin,) می کند
Lin, 1979; Hanney et al, 2003 ;2003). به عبارت دیگر، نوعی پویایی خاصی در 
تصمیم گیری ها در حوزۀ خط مشی عمومی به وجود می آورد که به کمک آن خط مشی های 
مبتنی بر نظر و عقیده جای خود را به خط مشی هایی داده که در نوعی فرایند دقیق و با استفاده از 
مدارک پژوهشی با کیفیت باال تدوین می شوند و نهایتاً محتوای خط مشی هایی که در چارچوب 

 .)Davies, 2004( نظام خط مشی تدوین می شوند، ارتقا می یابند
هدف این پژوهش شناسایی عوامل تسهیل کنندۀ شواهدمحور کردن فرایند خط مشی گذاری 
در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری است. بنابراین، سؤال پژوهش این است: با بهره گیری از چه 
سازوکارهایی می توان به شواهدمحور کردن فرایند خط مشی گذاری و درنتیجه ارتقای کیفیت 
خط مشی های این حوزه کمک کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، تالش شده است با استفاده از 
مصاحبه با متخصصان و خبرگانی که سابقۀ فعالیت خط مشی گذاری، اجرایی و پژوهش در 
حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری دارند، این سازوکارها شناسایی شوند. بر این مبنا، نخست مبانی 
نظری و پیشینۀ پژوهش برای مرور مطالعات انجام گرفته بحث می شود، سپس داده های حاصل 
97از مصاحبه با خبرگان در قالب سازوکارهای شواهدمحور کردن خط مشی گذاری در حوزۀ 
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علوم، تحقیقات و فناوری تبیین می شود.

2. مبانی نظری پژوهش
شواهد »به مجموعه ای از وقایع و اطالعات اطالق می شود که نشان می دهد یک باور یا یک 
پیش فرض صحت دارد، معتبر است یا خیر«. بارداچ5 )2000(در تشخیص »شواهد« از روی 
معنای »داده« و »اطالعات« تأکید می کند که در تحلیل خط مشی، شواهد به اطالعاتی اشاره 
دارد که باورهای جاری در مورد جنبه های مهم یک مسئله و همچنین راه حل و مداخله در 
مسئله را تحت تأثیر قرار می دهند. این مجموعه داده ها، به وقایع یا اطالعات موجود در حوزۀ 
خط مشی گذاری عمومی، آمار، ادراک افراد، تجربۀ کارکنان عملیاتی، اقدامات مثبت در 
دیگر کشورها و اساساً همۀ انواع داده اشاره دارند (Campbell, et al, 2007). بر این اساس، 
مشخص می شود که جدا از در دسترس بودن و اعتبار داده )Solesbury, 2001(، جنبۀ اصلی 
»شواهدعلمی«،  تأثیر آن ها بر باورهای موجود را نیز بدون توجه به اینکه آیا میزان تأثیر آن ها 

ظاهری است یا واقعی، در بر می گیرد.
خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد یکی از رویکردهای نوین خط مشی گذاری در بخش 
خط مشی گذاری های  در  علمی  شواهد  به کارگیری  به  اساساً  رویکرد  این  است.  عمومی 
روزمره می پردازد. در سال های اخیر خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد علمی کانون تمرکز 
بسیاری از دولت ها بوده و تالش های زیادی برای بهره گیری از این رویکرد نوین در حوزۀ 
خط مشی گذاری انجام شده است. مطالعات نشان می دهد عبارت رایج »خط مشی گذاری مبتنی 
بر شواهد«6 هنوز برای خط مشی گذاران یعنی کسانی که مستقیماً با آن عبارت سروکار دارند، 
مبهم و غیرقابل درک است و واضح نیست که چگونه از شواهد در تصمیم های روزمرۀ خود 

.(Campbell, et al, 2007) استفاده می کنند
در ادبیات نظری، دسته بندی های مختلف شواهد علمی ارائه شده است و صاحب نظران 
و دولت های مختلف، انواع مختلفی از شواهد را برای خط مشی گذاری متصور هستند. ادارۀ 
منتشرشده،  را شامل دانش خبرگان، پژوهش های  انواع شواهد  م  بریتانیا، در 1999  کابینه 
تحقیقات موجود، مشاوره از ذی نفعان، ارزشیابی خط مشی های قبلی، اینترنت، نتایج حاصل 
از مشاوره ها، پیامدهای مدل های اقتصادی و آماری معرفی می کند. دیویس، براساس شواهد 
مطرح شده در ادارۀ کابینۀ بریتانیا، گونه شناسی متنوع تری را ارائه کرده است. وی انواع شواهد 

:)Davies, 2004( را این گونه دسته بندی کرده است

5. bardach
6. evidence-based policy making
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ـ پژوهش های نظام مندـ  مطالعات آزمایشی و مطالعۀ موردی؛
ـ نظرات کارشناسان )خبرگان(ـ  شواهد اینترنتی؛

ـ مدارک اقتصادیـ  شواهد اخالقی؛
ـ شواهد آماری.

و  مرتبط  فعالیت های  از  مجموعه ای  عمومی  خط مشی گذاری  فرایند  دیگر،  سوی  از 
وابسته به هم تلقی می شود که در یک چرخه )شناخت و تحلیل مسئله، تدوین دستورکار برای 
مسئله، شکل گیری و تدوین خط مشی، اجرای خط مشی، ارزشیابی خط مشی، تغییر/خاتمۀ 
خط مشی( به نحو مطلوب مفهوم سازی می شود. بر طبق این مفهوم سازی، کسب نتایج مفید به 

.)Lester & Stewart, 2008: 11( عملکرد هریک از مراحل این چرخه بستگی دارد
بوده  حوزه هایی  ازجمله  نیز  در خط مشی گذاری  علمی  شواهد  و  پژوهش  به  توجه 
است که در دهه های اخیر بسیار موردتوجه بوده و مطالعات متعددی در این زمینه انجام 
گرفته است. برخی از این مطالعات، بر عناصر خاصی از فرایند خط مشی گذاری توجه 
شواهد،  بر  مبتنی  خط مشی گذاری  با  مرتبط  مطالعات  از  بسیاری  در  برعکس،  دارند؛ 
تالش می شود خط مشی گذاری به عنوان یک کل مدنظر قرار گیرد. مطالعاتی که چرخۀ 

.(Hanney, 2003) خط مشی یا رویکرد مرحله ای را مبنا قرار داده اند
در پژوهشی که پوالرد و کورت7 انجام داده، کارکرد شواهد علمی را در هریک از 

مراحل خط مشی گذاری تبیین کرده است )جدول 1(.

جدول 1. اجزای فرایند خط مشی و نتایج شواهد مختلف 

نقش شواهد مختلفتوصیفمراحل فرایند خط مشی

شناخت مسئله و تدوین دستور 
کار

آگاهی و اولویت بندی 
موضوع

شواهدی که در اینجا با آن ها درگیر خواهیم 
مسائل  شناخت  بر  مشتمل  اصطالحاتی  بود، 
مرتبط  شواهد  یا ساخت  مشکالت جدید  و 
با بزرگی و گسترۀ مشکل است؛ تا آنجا که 
خط مشی گذاران به این واقعیت واقف اند که در 
عمل این مسئله است که بسیار مهم است. عامل 
کلیدی در اینجا اعتبار شواهد ما است، به عالوۀ 

روشی که با آن شواهد را مراوده می کنیم.

7. Pollard & Court
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مراحل تدوین تدوین خط مشی
خط مشی: تعیین 

گزینه های خط مشی 
و سپس انتخاب 
گزینه های ارجح

به طور  باید  در هر دو مرحله، خط مشی گذار 
ایدئال اطمینان حاصل کند که فهم آن ها از 
مختلف  انتخاب های  و  موقعیت خاص  یک 
ـ تنها در  تا حد امکان بسیار دقیق و جامع باشد
این صورت می توانند تصمیم بگیرند که کدام 
سیاست یا خط مشی بایستی ترجیح دهند و اجرا 
شود. این شامل تعاملی ابزاری بین فعالیت ها و 
نتیجۀ آن پایاپای با هزینۀ موردانتظار و تأثیر یک 
مداخله گر می باشد. از این منظر، کمیت و اعتبار 

شواهد نیز مهم است.
فعالیت های عملی اجرای خط مشی

)کاربردی(
در اینجا هدف به کارگیری شواهد عملیاتی 
عمل هاست.  ابتکار  اثربخش  بهبود  برای 
یادگیری  تحلیلی،  کار  شامل  می تواند  این 
سیستماتیک در حیطۀ مهارت های فنی، دانش 
نکتۀ  باشد.  عملیاتی  تجربه های  و  تخصصی 
کلیدی اینجا است که شواهد به طور عملیاتی 
در زمینه های مختلف به همدیگر مرتبط است.

نظارت و ارزشیابی ارزشیابی خط مشی
فرایندها و اثر و یا 

مداخله

هدف اول در اینجا توسعۀ مکانیزم های نظارتی 
است. رویۀ ارزشیابی جامع در تعیین اثربخشی 
خط مشی اجرایی و فراهم کردن مبنایی برای 
تصمیم گیری آینده بسیار ضروری است. در 
است  مهم  ارزشیابی،  و  نظارت  فرایندهای 
اطمینان حاصل کنیم که نه تنها شواهد عینی، 
کامل و مناسب هستند بلکه مرتبط با فرایند 

خط مشی گذاری نیز هستند.
Pollard & Court, 2005 :منبع

بیشتر خط مشی گذاران بر این باورند که شواهد، خط مشی گذاران را قادر می کند تا بنیاد و 
خردمایه ای برای تصمیمات خود ارائه دهند، فهم درستی از ماهیت مسئله و میزان گستردگی 
آن به دست آورند، راه حل های مختلفی برای مسائل پیشنهاد دهند، بینشی در زمینۀ تأثیرات آتی 
خط مشی ها کسب کنند و اراده و انگیزه ای برای اجرای خط مشی ها به وجود آورند. به عبارت 
دیگر، شواهد با هدف فهم بهتر مسائل عمومی، تأثیرگذاری بر تفکرات خط مشی گذاران و 
ارزشیابی و پشتیبانی از تصمیمات اتخاذشده به کارگرفته می شود. برخی عوامل که استفاده از 

شواهد را تسهیل می کنند، عبارت اند از:
زمان تجزیه و تحلیل:8 فرایند خط مشی گذاری نیازمند واکنش ها و اقدامات مستقیم و فوری 
8. timing of the analysis
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است و زمان در آن نقش حیاتی دارد. در صورتی که داده ها و شواهد موردنیاز در زمان مناسب 
به دست آیند و بازخوردهای موردنیاز در کوتاه ترین زمان دردسترس قرار گیرند، می توانند در 

تدوین خط مشی ها مفید واقع شوند.
منابع:9 منابع در دسترس در حوزه های پژوهشی، ظرفیت های تحلیلی افراد و مطالعات 
خط مشی تأثیر کلیدی بر تولید و استفاده از شواهد در خط مشی می گذارد. تعارض بین تقاضای 
نامحدود و منابع محدود، اولویت بندی شواهد و انعطاف در به کارگیری آن را ضروری می کند.

کیفیت شواهد:10 کیفیت و به موقع بودن دو مؤلفۀ مهم در هر نوع برنامه ریزی است. کیفیت 
باال نیاز به زمان بیشتری دارد. ارائۀ شواهد باکیفیت بر ارائۀ راه حل های مفید برای حل یک 
مسئله تأثیرگذار است اما باید توجه داشت که شواهدی برای خط مشی گذار مناسب و باکیفیت 

است که در جدول زمان بندی خط مشی قرار گیرد.
در حوزۀ حساس  مناسب  شواهد  نداشتن  وجود  شواهد ضروری:11  بودن  دسترس  در 
خط مشی گذاری آسیب های جبران ناپذیری برای دولت ها به وجود می آورد. الزمۀ مؤثر بودن 

یک خط مشی، میزان در دسترس بودن شواهد کافی و مناسب است.
ارائه و عرضۀ شواهد:12 بسیاری از خط مشی گذاران در استخراج داده ها و اطالعات مناسب 
از آثار منتشرشده و پژوهش های انجام شده با دشواری هایی مواجه اند. آنان به راحتی نمی توانند 
یافته ها را به زبان، شکل و چهارچوب مشخصی درآورند. شواهد باید به صورت مناسب و در 

قالب های مشخص عرضه شوند تا خط مشی گذاران از آن بهره گیرند.
مورداعتماد بودن شواهد:13 یکی از مسائل مهم در باب استفاده از شواهد در خط مشی گذاری 
بحث مورداعتماد بودن یا نبودن شواهد در دسترس است. آیا شواهد از یک مأخذ معتبر به 
دست آمده است؟ آیا پژوهشگران تمایل و انحراف خاصی نداشته اند؟ آیا فرایند به دست 
آمدن شواهد از لحاظ فنی کیفیت الزم را دارا بوده است؟ آیا شواهد و نتایج، مورداجماع اکثر 

(Campbell et al, 2007) پژوهشگران و صاحب نظران است؟

3. پیشینۀ پژوهش
به دلیل رشد فزایندۀ پژوهش های مرتبط با شواهد علمی و توجه علمی به آن در حوزۀ 
بهداشت عمومی، برخی بر این باورند که خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد علمی ریشه 

9. resources
10. quality of the evidence
11. availability of the required evidence
12. the presentation of the evidence
13. trustworthiness of available evidence
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در پزشکی مبتنی بر شواهد14 دارد که حدوداً به  1972 م و کار آرشی کوچران15 با عنوان 
»اثربخشی و کارایی« برمی گردد (Oliver et al, 2014 b). با این حال، از اواخر دهۀ 1970 م به 
شواهد علمی و پژوهشی در خط مشی گذاری توجه شد. به نوعی هم کسانی که در محیط های 
آکادمیک فعالیت می کردند و هم کسانی که در محیط اجرایی بودند به اهمیت خط مشی گذاری 
بر مبنای شواهد علمی پی بردند (Hanney & González-Block, 2009). به ویژه در این 
زمینه، ارتباط بین پژوهش و خط مشی یا پژوهشگران و خط مشی گذاران ضرورت پیدا کرد. 
این طرز تفکر به تجربۀ رأس چیلد16 برمی گردد که موریس کوگان و ماری هنکل17 در کتابی 
که در 1983 م منتشر شد، مطرح کردند. هدف چنین اقدامی توانمندسازی سیستم پژوهش 
Han-( حوزۀ بهداشت در پاسخگویی به اولویت ها و نیازهای پژوهشی خط مشی گذاران بود

ney & González-Block, 2009(. در این کتاب کوگان و هنکل به تفاوت های فرهنگی بین 
 Duffy, 1986;( پژوهشگران و خط مشی گذاران و نیاز به تعامل بین آن ها تأکید کرده است
Hanney & González-Block, 2009(. آن ها همچنین نقش دانش و تحلیل خط مشی را در 

.)Block, 2009-González & Hanney( فرایند خط مشی گذاران برجسته کردند
پژوهش های متعددی درخصوص شواهد علمی و خط مشی گذاری عمومی انجام گرفته 
اهمیت و کارکرد شواهد علمی در حوزه های مختلف  به  پژوهش ها  این  از  برخی  است. 
 Asthana, S & Halliday, 2006; Slavin, 2002; Park &) خط مشی گذاری پرداخته اند
. همچنین در   .(Lee, 2008; Jennings & Hall; Davies et al, 2000; Falzer, 2004
پژوهش ابراهیمی با عنوان »طراحی و تبیین مدلی برای نهادی کردن خط مشی گذاری مبتنی بر 
شواهد در نظام سالمت«، کوشش شده است مدلی برای خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد برای 

بخش سالمت ارائه شود )ابراهیمی، 1393(.
از سوی دیگر، برخی پژوهش ها به طور خاص موانع و عوامل تسهیل کنندۀ بهره گیری از 
شواهد علمی را بررسی کرده اند. البته همان گونه که قباًل نیز اشاره شد، اغلب این مطالعات 
 Elliott, and Popay, 2000; Behague and)بر سیستم بهداشت عمومی تمرکز داشته اند
 Storeng, 2008; Jetha et al, 2008;  Lavis et al. 2005; Mitton and Patten, 2004;
Whitehead et al, 2004).  اولیور، اینور، الرنس، وودمن و توماس18 )2014( در پژوهش 
خود تالش کرده اند با بررسی مطالعات انجام گرفته از 2000 تا 2012 م، موانع و تسهیل کننده های 

13. evidence based medicine
14. Archie Cochrane
15. R oths Child
16. Maurice kogan & mary henkel
18. Oliver, Innvaer, Lorenc, Woodman and Thomas
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استفاده از شواهد علمی توسط خط مشی گذاران را شناسایی کنند. همچنین اولیور، الرنس و 
اینور19 )2014( عوامل شناسایی شده )در پژوهش اورتون، 2011، انیور، 2002، و الیور، 2014( 
را باهم مقایسه کرده اند. تریکو، کاردوس، توماس و پریر20 )2016( بر مبنای چهار مؤلفۀ نگرش، 
دانش، مهارت و رفتار، موانع و تسهیل کننده های استفاده از دانش توسط خط مشی گذاران و 
مدیران بخش بهداشت را بررسی کرده اند. آن ها تالش کرده اند با بررسی چندین پایگاه داده  
این هدف را محقق کنند.  تا سپتامبر 2014 م  )نظیر Medline, EM Base, PsycInfo و...( 
اورتون، لوید، ویلیامز، تیلور رابینسون، آفالهرتی و کاپول21 در 2011 م در پژوهش جامعی، 
هجده مطالعه را بررسی کرده اند. هدف آن ها در درجۀ اول بررسی تأثیرگذاری شواهد علمی 
در تصمیم گیری های سیستم بهداشت عمومی بود. آن ها همچنین در این پژوهش موانع استفاده 
از شواهد علمی و مجموعۀ راهکارهای ممکن برای غلبه بر این موانع را شناسایی کردند. از سوی 
دیگر، برخی پژوهش ها بر بررسی ادراکات خط مشی گذاری دربارۀ موانع و تسهیل کننده های 
 Orton et al, 2011; Oliver et al, 2014;) استفاده از پژوهش و شواهد علمی تمرکز داشته اند

.(Lavis et al, 2005

4. روش شناسی پژوهش
رویکرد پژوهش حاضر از نوع کیفی است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است 
و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مضمون صورت گرفته است. تحلیل مضمون روشی برای 
تعیین، تحلیل و بیان الگوهای )مضمون ها( موجود درون داده ها است؛ داده ها را سازمان دهی و در 
قالب جزئیات توصیف می کند، اما می تواند از این فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش 
را تفسیر کند )Braun & Clarke, 2006(. با استفاده از ُکدگذاری و مضمون سازی مؤلفه ها 
شناسایی شدند. به منظور بررسی اعتبار یافته ها، یافته های پژوهش را سه نفر از خبرگان حوزۀ 
مدیریت بررسی کردند و اصالحات الزم در فرایند مضمون سازی و مؤلفه های شناسایی شده 
اعمال شد. جامعۀ پژوهش شامل مدیران و خبرگان حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری بود. انتخاب 
ـ که شناسایی سازوکارهای شواهدمحور کردن خط مشی ها  این افراد با توجه به هدف پژوهشـ 
است ــ انجام گرفته است. تالش کردیم مصاحبه به صورت هدفمند با کسانی انجام شود که 
نسبت به این حوزه شناخت داشته باشند. نمونه گیری به روش گلولۀ برفی صورت گرفته است و 
تعداد نمونه های انتخاب شده 10 نفر است. مصاحبه شوندگان افرادی هستند که به طور میانگین، 
بیش از 13 سال تجربۀ فعالیت در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری داشته اند. در مجموع، 4 نفر 
19. Oliver  Lorenc  & Innvaer
20. Tricco  Cardoso, R., Thomas Motiwala,S., Sullivan
21. Orton,  Lloyd-Williams ,Taylor-Robinson, O’Flaherty, & Capewell,
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از آن ها در حوزۀ تدوین خط مشی، و  4 نفر در حوزۀ اجرای خط مشی های علوم، تحقیقات و 
فناوری فعالیت می کنند. 2 نفر از آن ها پژوهشگر این حوزه اند، 4 نفر از آن ها رشتۀ تخصصی شان 

فنی و مهندسی و 6 نفرشان در حوزۀ علوم اجتماعی تحصیل کرده اند.

5. تحلیل یافته ها
بعد از این که مصاحبه ها مکتوب و ُکدگذاری شدند، ُکدهای حاصل از داده ها استخراج 
شدند )کدهای استخراج شده به همراه دسته های مفهومی مرتبط در جدول 2 اشاره شده است(. 
با توجه به یافته های تحقیق 82 ُکد شناسایی شد و براساس این ُکدها، 18 دستۀ مفهومی شکل 

گرفت.
جدول 2. ُکدهای مربوط به دسته های مفهومی

کدهادسته های مفهومی  
ایجاد کانون های 

حرفه ای
ارائۀ یک مجموعۀ خبرگی برای صحه گذاشتن به دانش های منتشرشده، ایجاد 

کانون های بررسی مقاالت، استفاده از انجمن ها در نقش نهاد مشورتی
تأیید دانش های 

علمی
تأیید مقاالت علمی، تأیید کارهای تخصصی در حوزه های تخصصی، بازخورد ثانویه، 

تأیید از طریق همایش ها و انجمن ها
متعهد ساختن خط مشی گذاران به شفافیتشفاف سازی

اولویت گذاری 
)برجسته سازی(

این که چه چیزی مهم است، داغ کردن یک بحث در جامعه،  اولویت گذاری 
تأثیر در ذهن خط مشی گذاران، تغییر در ذهن افراد جامعه

تسهیل سازی فرایند خط مشی گذاری، انتشار تمام ابزارها، راهکارها، پیشنهادات و انتقال اطالعات
انتقادات، قرار دادن منابع در اختیار خط مشی گذاران، انتقال فکر و یافته ها، انتقال 

دیدگاه های تخصصی گروه خبرگان و نخبگان به نهاد سیاست گذاری
بودن خلق ایده ها دایر  پژوهشکده ها،  و  دانشگاه ها  توسط  داده  تولیده  ایده،  خلق  و  تولید 

کرسی های  ایده پردازی،  کرسی های  ایده ها،  طرح  برای  تفکر  کانون های 
آزاداندیشی، سیال و جاری بودن تمام ایده ها و حقایق، تولید فکر و ایده توسط 

انجمن ها
بهره گیری از 

نخبگان بی طرف
 تحلیل صرف واقعیت ها و حقایق، فراغت کاری بیشتر نخبگان بی طرف، نیاز به 
نخبگان بی طرف در سیاست های کالن و معطوف به آینده، توجه به نظام نخبگان 
دانشگاهی،  جلسات  در  خط مشی گذاران  و  کاربران  هم اندیشی  مثبت،  دید  با 

مشورت گرفتن از خبرگان و متخصصان حوزه
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بهره گیری از 
نخبگان موافق

در صورت حذف  ایده  زایش  عدم  ما،  هم فکر  مغز  موافق،  نیروی  توسط  تأیید 
نیروی موافق، توافق برای اجرای فعالیت ها، ایجاد بستر برای استفاده از نخبگان 

در سازمان
بهره گیری از 

نخبگان مخالف
نشان دادن خطاها توسط نخبگان مخالف، نقد شدن توسط نخبگان غیر هم فکر، 
و  تفکرات  با  مختلف  افراد  مخالف،  نخبگان  به  قدرت  از  بخشی  واگذاری 
رویکردهای مختلف، واگذاری مسئولیت به نخبگان غیر هم فکر، درگیر کردن 

افراد غیر هم فکر در مسئله، مشاوره از نخبگان با دیدگاه های متفاوت
دانش علمی 

خط مشی گذاران
تخصص  تخصصی(،  )دانش  موضوع  با  ارتباط  در  خط مشی گذاران  تخصص 
دانش  به  خط مشی گذاری  دانش  ارجحیت  عمومی(،  )دانش  خط مشی گذاری 
در  خبره  افراد  خط مشی گذاری،  تخصص  دانش  به  مجهز  کارآفرینان  تخصصی، 
خط مشی گذاری، قرار داشتن دانش عمومی خط مشی گذاری در سایۀ دانش تخصصی

ترکیب و تلفیق 
نهادها

جلوگیری از دوباره کاری نهادها، تلفیق نهادها، وجود یک نهاد هماهنگ کننده 
بین نهادها و مراکز

سطح تقسیم کار نهادها در  کار  تقسیم  تقنین،  سطح  در  کار  تقسیم  باال،  سطوح  در  کار  تقسیم 
سیاست گذاری اجرایی

بازنگری در 
نهادها

بازنگری در افراد، دیدگاه و بینش نهادها و مراکز

بازخورد الیۀ اول )یادگیری(، استفاده از نتایج ارزیابی، ارزشیابی خط مشی های ارزیابی پژوهش
قبلی، سنجش پیامدهای خط مشی های قبلی، ارزیابی خط مشی ها در قالب تحلیل 

روند، ارزیابی و نظارت بر سیاست ها، پیشگیری از بروز مشکالت
ارتباط کاربران با 
خط مشی گذاران

فراهم ساختن بستر برای خط مشی گذاران و کاربران خط مشی به وسیله دانشگاه، 
برقراری تعامل میان کاربران و خط مشی گذاران، تعامل چالشی نیروهای هم فکر 

و غیر هم فکر
ارتباط مجریان 

)بوروکرات ها( با 
خط مشی گذاران

ساختن  مطرح  خط مشی،  مجریان  و  خط مشی گذاران  میان  تنگاتنگ  ارتباط 
خواسته کاربران، تشریح سیاست های خط مشی گذاران ، تعامل چند طرفه نهادها 

و مراکز با یکدیگر
استفاده از منابع 

علمی
استفاده از دیگر متخصصان در صورت نیاز، فرهنگ استفاده از دانش علمی در 
خط مشی گذاری توسط نهادها، مجهز ساختن افراد نهادها به دانش علمی، استفاده 

از افراد متخصص و خبره در این نهادها، استفاده از تمامی نظرها و ایده ها
تدوین علمی 

خط مشی
بهبود تدوین محتوا با استفاده از دانش علمی، نگاه علمی به تدوین خط مشی ها، تعریف 
کردن پروژه، اجراکردن پروژه ها در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، تدوین سیاست ها بر 
اساس نتایج، انعکاس دیدگاه ها از پایین به باال، پذیرفتن حقایق و واقعیت ها توسط 

مسئوالن
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سپس دسته های مفهومی استخراج شده از کدها در قالب مضمون های فرعی و اصلی 
دسته بندی شده اند. در شکل 1 مؤلفه های شناسایی شده از داده های جمع آوری شده ارائه 

شده است:

شکل 1. مؤلفه های به دست آمده از تحلیل داده های مصاحبه

از تجزیه وتحلیل حاصل از داده ها، 8 مضمون فرعی شناسایی شد که این مضمون ها در 
قالب سه دسته مضمون اصلی )عوامل فردی، زمینه ای و نهادی( دسته بندی شد. این ها عوامل 
تسهیل کننده ای هستند که می توانند به شواهدمحورکردن خط مشی ها در این حوزه کمک 
کنند. در سطح فردی عواملی قرار دارند که افراد نقش تعیین کننده ای در خط مشی گذاری 
دارند و عبارت اند از ارتقای توان و تخصص خط مشی گذاری، بهره گیری از ایده های نخبگان، 
عوامل زمینه ای شامل ارزشیابی پژوهش ها و خط مشی های قبلی، ایجاد بستر تعاملی خط مشی و 
رسانه های جمعی، و در سطح بعدی عوامل نهادی هستند که به صورت مجموعه ای از عوامل 
و در سطحی باالتر خط مشی ها را کمک می کنند. این عوامل نیز عبارت اند از: فعال تر کردن 
در  تأثیرگذار  نهادهای  در  بازنگری  تفکر،  کانون های  ایجاد  علمی؛  ـ  انجمن های حرفه ای 

خط مشی که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شوند.
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5. 1. عوامل فردی
ارتقای توان و تخصص خط مشی گذاری. داشتن تخصص در زمینۀ خط مشی گذاری 
کمک  خط مشی گذاری  در  علمی  شواهد  از  بهره گیری  به  که  است  مهمی  سازوکار 
می کند. تخصص در خط مشی گذاری از دو حیث مطرح است. نخست اینکه خط مشی گذاران 
باید در هر حوزه ای که فعالیت می کنند، نسبت به قلمرو فعالیتشان و مسائلی که در آن حوزه 
است، دانش و تخصص الزم داشته باشند و در مورد آن موضوعی که قرار است خط مشی 
برای آن تدوین شود، افرادی مطلع باشند. دومین مقوله ای که می توان دربارۀ تخصص اظهار 
کرد، برتری دانش خط مشی گذاری نسبت به دانش تخصصی موضوعی است؛ یعنی برای 
خط مشی گذارانی که در حوزۀ خط مشی گذاری عمومی فعالیت می کنند، تسلط به دانش 
دانش عمومی خط مشی گذاری،  بودن  دارا  و در صورت  دارد  خط مشی گذاری ضرورت 
می توانند از خبرگان و متخصصان موضوعی استفاده کنند که قرار است برای آن خط مشی 
تدوین شود و با استفاده از اطالعات و آمار و شواهد کافی، زمینۀ تدوین خط مشی های مطلوب را 
فراهم کنند. در پژوهشی که اولیور و همکاران )2014( انجام داده اند، مهارت خط مشی گذاران 
و آگاهی پژوهشی خط مشی گذاران عامل مهمی در بهره گیری از شواهد علمی مطرح شده 
است. پژوهش های دیگری نیز به اهمیت مهارت و دانش موردنیاز خط مشی گذاران در استفاده 
 Tricco et al, 2016; Dobbins et al, 2001; Lavis et al,)از شواهد علمی تأکید کرده اند

.(2005; Mitton & Patten, 2005
با  نخبگانی  از خط مشی گذاری،  هر حوزه ای  در  نخبگان.  ایده های  از  بهره گیری 
دیدگاه های مختلف فعالیت می کنند. فعالیت نخبگانی با گرایش های مختلف می تواند یک 
مزیت باشد؛ چراکه می توان از دیدگاه های آنان و همچنین انتقادها و پیشنهادهایی که در باب 
خط مشی های اتخاذشده ارائه می کنند، استفاده کرد و به تدوین هرچه منطقی تر خط مشی ها 
پرداخت. درصورتی که این نخبگان با دیدگاه مخالف با خط مشی ها از صحنه خط مشی گذاری 
نهادها حذف شوند، خط مشی ها نقد و واکاوی و ارزشیابی نمی شوند و از سوی دیگر، نخبگان 
موافق )هم فکر( با خط مشی گذاران، به دلیل قرابت دیدگاهشان با خط مشی گذاران به تحلیل و 
اولویت بندی مسائل و ارائۀ پیشنهادها کمک می کنند. مبتنی بر چنین رویکردی، منطقی است 
از نخبگان موافق و هم فکر در تدوین و اجرای خط مشی ها بهره برد و از نخبگان مخالف نیز 
استفاده کرد تا نقاط ضعف و خطاها را نشان دهند. بر این مبنا، استفاده از ایده های همۀ نخبگان 
و خبرگان دخیل در خط مشی گذاری سازوکار مناسبی برای مطلوب تر کردن خط مشی ها 
است. در بسیاری از پژوهش ها ارتباط با نخبگان و پژوهشگران به عنوان عاملی تسهیل کننده 

.)Oliver et al, 2014 a( برای استفاده از شواهد تأکید شده است
77
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5. 2. عوامل زمینه ای
ارزشیابی پژوهش ها و خط مشی های قبلی. اطالعات به دست آمده از پژوهش ها و ارزشیابی 
خط مشی ها و بررسی پیامدها و نتایج خط مشی های اجراشده به تدوین خط مشی های مطلوب 
)به عنوان مصداقی بارز از شواهد علمی( کمک می کند. در مرحلۀ تدوین خط مشی، ابتدا باید 
همۀ جوانب مسئله شناسایی شود و پس از تجزیه و تحلیل به تدوین معقوالنه ترین و منطقی ترین 
خط مشی ممکن پرداخته شود. در این حالت، ابتدا باید دانش ها و پژوهش های منتشرشده در 
این مورد تحلیل شوند و همچنین خط مشی های پیشین که اجرا شده اند، ارزشیابی و نتایج و 
پیامدهای آن ها سنجیده شوند. بنابراین، یکی از نکات مهم در زمینۀ بهره گیری از شواهد علمی 
این است که خط مشی گذاران چنین نیازی را درک کنند )نیاز به پژوهش و شواهد علمی(. بر 
 Dobbins et al, 2001; Rosenbaum( چنین نگاهی در برخی پژوهش ها نیز تأکید می شود

.)et al, 2011
ایجاد بستر تعاملی. استفاده از منابع علمی در تدوین خط مشی های مبتنی بر شواهد علمی 
ضروری است. در تدوین خط مشی ها درصورتی که از منابع علمی و پژوهشی استفاده نشود، آن 
خط مشی ها دچار نوعی نقصان در تدوین و عمل خواهند بود و کارایی الزم را در برخورد با حل 
مسئله نخواهد داشت. برای این منظور، باید بستری برای تعامل میان خط مشی گذاران و مجریان 
خط مشی ها و همچنین میان پژوهشگران و خط مشی گذاران فراهم شود تا خط مشی گذاران و 
نهادهای خط مشی گذار از پیشنهادها، افکار و ایده های آن ها استفاده کنند و در تدوین خط مشی ها 
 Elliott  & Popay, 2000; Behague  & Storeng,)از آن ها بهره ببرند. در برخی مطالعات
 2008; Jetha et al, 2008; Lavis et al, 2005; Mitton and Patten, 2004; Whitehead
et al, 2004 ) به ضرورت شکل گیری ارتباطات و گفتمان بین پژوهشگران و خط مشی گذاران 
مدیران تأکید شده است. از این نوع ارتباط در مباحث خط مشی گذاری به ارتباط بین پژوهش 
و خط مشی یا ارتباط بین خط مشی گذاران و پژوهشگران تعبیر می شود. ارتباط مؤثر و درک 
متقابل بین پژوهشگران و خط مشی گذاران مهم ترین عامل تسهیل کننده در استفاده از شواهد 

.)Campbell et al, 2011; Innvaer et al, 2002( علمی در خط مشی گذاری است
رسانه های جمعی. رسانه ها نقش مهمی در انتقال اطالعات از طرف خط مشی گذاران به 
جامعه، مجریان و استفاده کنندگان خط مشی و انتقال مسائل عمومی به خط مشی گذاران بر عهده 
دارند. همچنین، از طریق رسانه ها می توان بر روی خط مشی گذاران تأثیر گذاشت و آن ها را بر 
شفافیت سازی وادار کرد. از طریق رسانه ها می توان یک بحث را در جامعه در اولویت قرار داد 
و مردم را متقاعد ساخت که این مسئله اساسی ترین مسئله است و خبرگان و خط مشی گذاران 
را وادار به چاره اندیشی در مورد آن مسئله کرد تا برای تدوین خط مشی ها اقدام کنند. همچنین، 
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رسانه از قبیل اینترنت، مجالت، رادیو و تلویزیون و... اطالعات و منابع موردنیاز را در اختیار 
خط مشی گذاران قرار می دهد که آن ها نیز می توانند با استفاده از این منابع به تدوین منطقی 
خط مشی ها اقدام کنند. ظرفیت سازی در برخی پژوهش ها عاملی مهمی برای افزایش توانمندی 
پژوهشگران و تحلیل گران برای ایجاد شواهد علمی معتبر به تصمیم گیران و خط مشی گذاران 
)Kiefer et al, 2005( و توانمندسازی خط مشی گذاران برای ارزیابی نتایج این تصمیمات تلقی شده است 
Asthana, S & Halliday, 2006; Behague & Storeng, 2008; Lavis et al, 2005; Pet-)

ticrew et al, 2004; Whitehead et al, 2004).  از آنجا  که رسانه در ایجاد ظرفیت تحلیلی در 
خط مشی گذاری کارکردهای مهمی دارد می تواند به چنین ظرفیت سازی کمک کند.

5. 3. عوامل نهادی
انجمن های حرفه ای ـ علمی. انجمن های علمی بر ارتقای دانش و اطالعات، انتظارات و 
مطالبات جامعه و نهایتاً بر بهبود کیفیت تصمیم گیری های علمی و افزایش فرهنگ پژوهش تأثیر 
می گذارند. عرضۀ اندیشه های علمی توسط انجمن های علمی بر توان نهادهای خط مشی گذاری 
و مطلوبیت نظام خط مشی گذاری می افزاید. اساساً فعالیت انجمن های علمی با ارتقای دانش و 
اطالعات رابطۀ مستقیمی دارد، اما در حال حاضر، و با توجه به اطالعات کنونی سازمان ها، 
انجمن های علمی در ایران با میزان مشارکت جامعۀ علمی در بهبود کیفیت خط مشی گذاری 
رابطۀ غیرمتعارفی دارند. انجمن های علمی با برگزاری گردهمایی های علمی و سایر اقداماتی 
که انجام می دهند، به تولیدات علمی کمک می کنند؛ با این حال، چنین کارکردی در فرایند 

خط مشی گذاری چندان برجسته نیست.
تحلیل  به  که  است  نخبگانی  از  متشکل  تفکر  کانون های  تفکر.  کانون های  ایجاد 
واقعیت ها و حقایق می پردازند و نهادهای عمومی را در تدوین خط مشی ها یاری می رسانند. 
مخاطب،  به  انتقال  و  فکری  فراورده های  تولید  اندیشه ها،  تجمع  دلیل  به  تفکر  کانون های 
معطوف بودن کوشش ها به مسائل مهم و درگیر نشدن در مسائل اجرایی و تشریفات رسمی 
سیاست گذاری، می توانند پشتوانۀ علمی معتبری را برای خط مشی گذاری فراهم آورند و از این 

طریق به شواهدمحور کردن خط مشی ها کمک کنند.
بازنگری در نهادهای خط مشی گذار در حوزۀ عتف. نهادهایی که در این حوزه 
نقش دارند عبارت اند از: مجلس شورای اسالمی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای 
عالی علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقالب فرهنگی، مرکز پژوهش های مجلس، 
کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و... . این 
97نهادها و مراکز با مطالعه و پژوهش در باب مسائلی که قرار است برایشان خط مشی تدوین و 
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اجرا شود، در فرایند خط مشی گذاری نقش آفرینی می کنند. برخی از این نهادها مستقیماً در 
این حوزه خط مشی گذاری می کنند و برخی دیگر با پژوهش ها و تجزیه وتحلیل ها به تحلیل 
و تبیین مسائل و تدوین گزینه های مناسب به این نهادها کمک می کنند. به ویژه نهادهای اخیر 
در شواهدمحور کردن خط مشی های حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری حائز اهمیت هستند. با 
این حال، برآیند فعالیت های این نهادها حاکی از این است که نهادهای مذکور به لحاظ درونی 
و از حیث تخصص و همین طور از حیث تعامالتشان با سایر نهادها، نیاز به بازنگری دارند. 
مصاحبه شوندگان بر این عقیده بودند که برخی از این نهادها فاقد افرادی هستند که تخصص و 
دانش الزم درمورد تمام ابعاد حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری را دارند. این در حالی است که 
نهاد/ نهادهای مذکور خط مشی های متعددی را در سطح کالن و خرد در این حوزه تصویب 
می کنند. بر این مبنا، ضرورت دارد با توجه به اهمیت خط مشی هایی که نهادهای مذکور در این 
حوزه تدوین می کنند از وجود افرادی متخصص و کارشناس مطمئن باشند. نکتۀ مهم دیگر 
در این زمینه، تعامالت این نهادها )یا اگر صحیح تر اشاره کنیم، عدم تعامالت این نهادها( با 
همدیگر است که بعضاً باعث شده است خط مشی هایی ناسازگار و متناقض با خط مشی هایی 
وضع کنند که در سایر نهادهای این حوزه تصویب شده است که این امر می تواند به عدم 

انسجام خط مشی های حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری منجر شود.

6. بحث و نتیجه
خط مشی گذاری از وظایف نهادهای عمومی است. خط مشی ها مکانیزم هایی هستند که از 
طریق آن، دولت ها تالش می کنند مسائل جامعه را در حوزه های مختلف برطرف کنند و هر 
سازوکاری که به مطلوبیت و کیفیت آن ها کمک کند، حائز اهمیت است. در حوزۀ علوم، 
تحقیقات و فناوری نیز خط مشی گذاران در واکنش به مسائل مرتبط با این حوزه، خط مشی های 
متعددی را تدوین و اجرا می کنند. همانند سایر حوزه ها، در این بخش نیز خط مشی های متعددی 
می توان یافت که در عمل نتوانسته اند موفقیتی را رقم بزنند که هدف خط مشی گذاران بوده 
است. عوامل متعددی در این زمینه دخیل هستند؛ از زمرۀ مشکالتی که در این باب جای تأمل 

است، ماهیت خط مشی ها و ضعف در محتوای آن ها است.
 از این رو، در ادبیات خط مشی گذاری، رویکردی مطرح شده است که تالش می کند نظام 
خط مشی گذاری را به تدوین خط مشی ها علمی و عملی سوق دهد. این رویکرد به به کارگیری 
شواهد علمی در همۀ مراحل خط مشی گذاری تأکید دارد. دنبال کردن خط مشی شواهدمحور 
بر این منطق استوار است که تصمیمات با شواهد علمی و سیاسی موجود و دردسترس بهتر 
تدوین می شوند و تحلیل منطقی چنین امکانی به تصمیمات می دهد. بر این مبنا، خط مشی ها 
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باید مبتنی بر شواهد سیستماتیک باشند تا نتایج بهتری به دست دهند و بی اعتنایی به این شواهد 
علمی و تحلیل آن ها ممکن است نتایج فاجعه باری را در اجرای خط مشی ها به همراه داشته 

باشد.
به واسطۀ آن حوزۀ علوم، تحقیقات و  هدف پژوهش حاضر شناسایی عواملی بود که 
فناوری بتواند از چنین رویکردی در راستای بهینه کردن محتوای خط مشی ها و همین طور 
فرایند خط مشی بهره ببرد. یافته های پژوهش حاکی از این است که سه دسته عوامل زمینه 

بهره برداری از چنین رویکردی را فراهم می کند:
در سطح اول، ضرورت دارد مهارت و تخصص خط مشی گذاران در نهادهای مختلف 
ارتقا یابد از ایده های نخبگان و خبرگان با دیدگاه های مختلف در تدوین خط مشی ها استفاده 

شود و زمینه برای مشارکت آن ها فراهم شود.
در سطح دوم که برآیند توجه زمینه ای به خط مشی گذاری حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری 
است، ضرورت دارد فضای تعاملی مناسبی بین کاربران و خط مشی گذاران از یک سو، و 
مجریان و خط مشی گذاران ایجاد شود. نکتۀ مهم دیگر در این سطح این است که لزوم استفاده 
از پژوهش ها و کسب دانش الزم برای بهره گیری از شواهد علمی در فرایند خط مشی گذاری 
درک شود. براساس یافته های این پژوهش بهره گیری از رسانه های جمعی در تحلیل و تبیین 
از رویکرد شواهدمحور  استفاده  به  ایده ها و تحلیل اطالعات می تواند  مسائل، و شناسایی 
کمک کند. بر این مبنا، ظرفیت تحلیلی رسانه به ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری و محتوای 

خط مشی ها منجر می شود.
و نهایتاً در سطح سوم )نهادی( پیشنهاد می شود انجمن های حرفه ایـ  علمی و کانون های 
تفکر به شکلی موثرتر فعالیت کنند. این دو عامل به واسطۀ ظرفیت دانشی قوی که دارند تأثیر 
شگرفی می توانند در تولید دانش و شواهد علمی الزم در تدوین خط مشی ها داشته باشند. 
همچنین در این سطح ضرورت دارد نهادها و مؤسسه های وابسته به نهادهای خط مشی گذاری 
به لحاظ درونی )از حیث دانش و تخصص( به شکلی سامان یابند که خط مشی گذاری در این 
حوزه را در جهت تدوین خط مشی های مطلوب حمایت کنند. همچنین، باید نهادهای مذکور 

در تعامل با هم فعالیت کنند تا امکان تدوین خط مشی ها مطلوب در این حوزه میسر شود.
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موسی صدر و ساختارشکنی دوگانۀ فرقه گرایی و سکوالریسم: 
ایده ای برای وحدت ملی و بین المللی کشورهای اسالمی1

محمد صدرا2

چکیده
وحدت اسالمی مفهومی است که اندیشمندان اسالمی آن را همواره در سایۀ دوگانۀ فرقه گرایی 
و سکوالریسم برای حل مشکل استبداد و استعمار ارائه داده اند و ازاین رو درنهایت با ناکارآمدی 
مواجه شده است. امام موسی صدر با محور قرار داردن مفهوم ادیان در خدمت انساْن الگویی کارآمد، 
دموکراتیک و غیرسکوالر از مفهوم وحدت را به صورت عملی در جامعه ای متکثر ارائه داده و اجرا 
کرده است. الگویی که می تواند در کشورهای اسالمی برای ایجاد وحدت ملی و بین المللی استفاده 

شود. در این مقاله با استناد به آثار برجای مانده از موسی صدر این الگو به اجمال بررسی شده است.
کلیدواژه ها: وحدت اسالمی، فرقه گرایی، سکوالریسم، موسی صدر، خدمت به انسان.

1. مقدمه
با پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل یک حکومت اسالمی بر مبنای مذهب تشیع در ایران، 
مبحث وحدت اسالمی و تقریب مذاهب در راستای سیاست داخلی، منطقه ای و بین المللی 
بیش ازپیش اهمیت یافت. گرچه تالش هایی چون احیای دارالتقریب مذاهب اسالمی و اعالم 

1. تاریخ دریافت: 1396/07/11                        تاریخ پذیرش:1396/12/22
m.sadra@gmail.com :2. استادیار دانشگاه زنجان؛ رایانامه

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ  7، شمارۀ 26، بهار1397
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هفتۀ وحدت در همین جهت صورت گرفت ولی تحوالت قومی  و مذهبی داخلی و ظهور 
گروه های تندروی چون طالبان، القاعده و اخیراً داعش در سطح منطقه ای و بین المللی نشان 
داد که کارآمدی چنین اقداماتی رضایت بخش نبوده است. از دیدگاه نگارنده، یکی از دالیل 
اساسی این امر سایۀ سنگین دوگانۀ3 فرقه گرایی و سکوالریسم بر مباحث مربوط به وحدت 
اسالمی بوده است.4 دوگانه ای که کسانی چون شاه ولی اهلل دهلوی آن را مطرح کردند و در 
مباحث سرسید احمدخان و منتقدان دیگر تحکیم و تثبیت شد و سرانجام از طریق سید جمال 
اسدآبادی در جهان اسالم گسترش یافت. بدیهی است که برای اینکه مباحث وحدت اسالمی 
از سلطۀ این دوگانۀ مفهومی خارج شود باید به دنبال چهارچوب نظری و مفهومی جایگزینی بود 
که در عین اینکه در سنت اسالمی ریشه دارند و با مقتضیات عصر جدید سازگارند، بحران های 
ناشی از تفاوت های قومی و مذهبی را در سطح میانی )ملی( و بین المللی حل کنند. به اعتقاد 
نگارنده امام صدر به این چهارچوب نظری و مفهومی دست یافته بود و سیاست گذاران نظام 
جمهوری اسالمی می توانند به عنوان چراغ راه و راهنمایی در سیاست گذاری داخلی، منطقه ای 

و جهانی به آن توجه کنند و از آن استفاده کنند. 
امام موسی صدر،  از سوی  ارائه شده  مفهومی  الگو و چهارچوب  به  پرداختن  از  پیش 
ابتدا به عنوان مقدمه و زمینۀ بحث، به اجمال سیر شکل گیری دوگانۀ مفهومی سکوالریسم و 
فرقه گرایی را در خاستگاه اصلی آن یعنی شبه قارۀ هند و سپس گسترش آن در سراسر جهان 

اسالم بررسی می شود.

2. وحدت اسالمی: دوگانۀ سکوالریسم و فرقه گرایی
ازلحاظ تاریخی و محتوایی، نزدیک ترین اندیشه ها به مفهوم وحدت اسالمی مطرح شده در 
قرن نوزده در آرای شاه ولی اهلل دهلوی )د 1176ق/ 1762م( دیده می شود. در شرایطی که 
دولت اسالمی هند بعد از اورنگ زیب در سراشیبی زوال و انحطاط قرار گرفته بود، شاه ولی اهلل 
جنبشی اصالحی را آغاز کرد و کوشید بر مبنای اصول فقه مالکی، مذاهب اسالمی را متحد 
کند. او خود را »قائم الزمان« خواند و امرا و فرمانروایان مسلمان نواحی مختلف هند را به اتحاد 

و جهاد در مقابل قدرت های بومی هندومذهب دعوت کرد )مجتبایی، 8/1389: 577(.
سید احمد بارلی یا بریلوی )د 1247ق/ 1831م( شاگرد و مرید پسر شاه ولی اهلل، ادامه دهندۀ 
راه او بود. سید احمد، شدیداً با حاکمیت سیک ها و انگلستان مخالفت می ورزید. لذا، برای 
مبارزه و جهاد با آنان قبایل پشتون پاکستان و افغانستان را متحد کرد. او در سال 1827م با لقب 
3 .Dichotomy

4. برای آگاهی بیشتر از این دیدگاه درمورد مفهوم وحدت اسالمی ر.ک: صدرا )1396(.
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امام و امیرالمؤمنین حاکمان آسیای مرکزی را به پذیرش و بیعت با خالفت خود فراخواند و 
هم زمان وارد جنگ با سیک ها شد )انوشه،1380: 4/ 1706(.

در سال 1857م مردم هند از مسلمان و هندو و سیک که از سلطۀ بیگانه به تنگ آمده 
بودند، علیه استعمار انگلستان )کمپانی هند شرقی( قیام کردند. این قیام را انگلیسی ها به شدت 
سرکوب کردند )هاردی، 1369: 93(. در واکنش به سرکوب این قیام، دو گرایش عمده در 
میان جامعۀ مسلمانان پدید آمد: گرایش اول بین علمای پیرو شاه ولی اهلل دهلوی و شاگرد او 
شیخ احمد بریلوی بود. این گرایش در بُعد سیاسی سعی داشت با محوریت خالفت عثمانی، 
وحدت مسلمانان را تحقق بخشد. گرایش دوم که در میان نواندیشان مسلمان پدیدار شد به 
علوم جدید توجه داشت و در رأس آن، اصالح طلبی همچون سرسید احمدخان )1232 ق/ 

1817م ـ 1316 ق/ 1898م( قرار داشت.
افکار و اندیشه های سید احمدخان با شیوۀ تفکر عمومی مسلمانان هند به ویژه با دیدگاه 
سنت گرایان سازگار نبود. به ویژه نگاه علمی )پوزیتویستی( او به دین5 موجب شد که علمای 
یا طبیعت پرست لقب دهند  یعنی طبیعی  نیچری  او و همفکرانش را  سنت گرای مخالف، 

)صاحبی، 1381: 742(.
در همین زمان، فردی به نام احمدرضاخان بریلوی ظهور کرد که اهل بانس بریلی، و نه 
رای بریلی، بود و بریلویه را بنیان گذاری کرد که فرقه ای از سلسلۀ قادریه است. احمدرضاخان 
تالش کرد در بین دو گرایش موجود، راه سوم و مستقلی ایجاد کند )هاردی، 1369: 83(. 
بااین حال، بیشتر به سنت گرایان متمایل بود، زیرا او نیز گرایش سلفی داشت و اصول کلی 
افکار او دربارۀ دالیل انحطاط مسلمانان و راهکارها و راهبرد وحدت، در پارادایم سنتی قرار 

می گرفت.
به این ترتیب در یک جمع بندی کلی، جریان ها و اندیشه های فکری و سیاسی شکل گرفته 
در جامعۀ مسلمانان شبه قاره در واکنش به استعمار و سلطۀ بیگانه و تفرقه و اختالفات دینی و 
فرقه ای داخلی به دو گروه عمده قابل تقسیم اند: سنت گرا و سلفی گرا )بریلوی ها، دیوبندی ها(؛ 

نوگرا )سرسید احمدخان(.
این دو گرایش در عمل مفهوم وحدت اسالمی را در چهارچوب مفهوم دوگانۀ فرقه گرایی 
و سکوالریسم موردتوجه و تفسیر قرار داد. به گونه ای که در حوزۀ عمل سیاسی و اجتماعی این 
انگاره شکل گرفت که برای ایجاد وحدت اسالمی، یا می بایست با مرجعیت فرقه ای خاص 
بین مسلمانان وحدت ایجاد کرد یا اینکه گریزی از سکوالریسم نخواهد بود. با ورود سید 
5. اثر شاخص او در این زمینه، تفسیر القرآن و هو الهدی و الفرقان با نگرش و محوریت علوم نوین )پوزیتویستی( 

97تألیف شده است. این تفسیر اولین تفسیر در نوع خود است و در تفاسیر قرآن بعد از خود تأثیر بسزایی گذاشت.
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جمال الدین اسدآبادی به هند، این انگاره، از مرزهای شبه قاره خارج شد و در سراسر جهان 
اسالم گسترش یافت.

 طی اقامت پنج سالۀ خود در شبه قارۀ هند )1301ق/ 1884م ـ 1296ق/ 1879م( به نقد 
آثار سرسید احمدخان پرداخت و با این کار مجال و فرصتی برای افکار و اندیشه های سرسید 
احمدخان و حتی مخالفان سنت گرا و سلفی گرای او ایجاد کرد که در سرتاسر سرزمین های 

اسالمی گسترش یابند.6
افکار سید جمال در سال های آخر عمر سرسید احمدخان، در میان مسلمانان هند رواج 
یافت ولی بیش از هند و ایران، افکار و عقاید او بر روی متفکران و اندیشمندان مصر تأثیر 
گذاشت. سید جمال از سال 1288 ق، به مدت هشت سال، در مصر اقامت داشت )حلبی، 
1383: 5(. در این دوره افراد زیادی پای درس های او نشستند، اما بی تردید، بزرگ ترین شاگرد 
وی شیخ محمد عبده )1266 ـ 1323ق( بود که به نشر افکار اصالحی سید جمال پرداخت 

)مزینانی، 1375:  186(.
شاگردان عبده به دو جریان عمده تقسیم شدند: جریانی که بر ایجاد جامعه ای سکوالر 
تأکید می کردند که اسالم را مورد تکریم و احترام قرار دهد بدون آنکه خواهان دخالت دین 
در زندگی سیاسی و اجتماعی باشد.7 برای نمونه، بعضی معتقدند که آرای قاسم امین دربارۀ زن، 
تحت تأثیر اندیشه های عبده است )کامل ظاهر، 1994: 191(. جریان دیگر که با سلفی گرایی 
جدید، راه برون رفت از رکود و جمود را بازگشت به سرچشمه های اصیل دین و ایمان راستین 
می دانست و بر دفاع از اسالم و ارزش های آن در برابر نفوذ اندیشه های سکوالر برآمده از 
غرب اصرار می ورزید. جریانی که رهبری آن را رشید رضا )1865ـ  1935م( عهده دار بود که 

در جنبش اصالح گرای اسالمی رویکردی سنتی داشت.

افکار  نقد  در  را  اثر خود  منسجم ترین  و  مهم ترین  توانست  بود که سید جمال الدین  6. در همین دوره 
سرسید احمد خان با عنوان رسالۀ نیچریه به رشتۀ تحریر درآورد.

7. برجسته ترین رهبران سکوالر در این دوره عبارت بودند از: فرح انطون، شبلی شمیل، عبدالعزیز جاویش، 
احمد فتحی زغلول، احمد لطفی السید، سالمه موسی، نقوالحداد و مصطفی حسنین المنصوری، همچنین قاسم 
امین، احمد لطفی السید، محمدحسین هیکل و یارانشان در حزب امت. البته باید در نظر داشت که گرایش 
عبده به سکوالریسم با آنچه که شامیان مسیحی مهاجر در مصر منادی آن بودند، کاماًل متفاوت بود. شاید این 
تفاوت را بتوان به تفاوت بین دو قرائت انگلوساکسون و فرانسوی از این مفهوم مانند کرد. تفاوت این دو نوع 
سکوالریسم در این است که در سبک فرانسوی امور دین و دولت صرفاً از یکدیگر جدا نیستند، بلکه دولت 
همواره تالش می کند که نهاد دین را در سیطرۀ خویش داشته باشد. اما در سبک انگلوساکسونی، کار نهاد دین 
و نهاد دولت از یکدیگر جداست و معموالً جز در موارد استثنایی هیچ یک از این دو نهاد تالش نمی کنند روی 
یکدیگر تأثیر بگذارند. طبیعتاً دولت در چنین جوامعی امکان این را ندارد که از بروز احساسات مذهبی و انجام 

شعائر دینی مردم جلوگیری کند.
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و  رادیکالیسم  دوگانۀ  ایجاد  اساس  عبده،  و  جمال  سید  اندیشه های  از  تفسیر  دو  این 
سکوالریسم در رابطه با مفهوم وحدت اسالمی و حل معضل و مشکل عقب ماندگی و انحطاط 
جوامع اسالمی است. به عبارت دیگر، با ایجاد و توسعۀ این دو تفسیر در رابطه با مفهوم وحدت 
اسالمی در حوزۀ اندیشه و عمل اندیشمندان مسلمان، در دانش اجتماعی و سیاسی از رابطۀ دین 
و جامعۀ متکثر، این تصور توسعه و تعمیق یافت که برای اجتناب از افتادن در دام فرقه گرایی 
و خشونت های مذهبی دو رویکرد وجود دارد: 1. دین و عقاید دینی و مذهبی را از عرصۀ 
عمومی جامعه دور کرد و در حوزۀ فردی و خصوصی منحصر و محصور کرد؛ 2. با تکیه و 
تأکید بیش ازحد بر عقاید مذهبی و دینی با مرجعیت بازگشت به گذشته و سلف، درنهایت 
به نوعی خشونت مشروع و خطرناک تر رسید. در اولین رویکرد، اثری از اسالم نمی ماند و 
در دومی اثری از وحدت. با این اوصاف هر دو رویکرد که هدف آن ها رسیدن به وحدت 
اسالمی و حل معضل انحطاط و عقب ماندگی جامعه اسالمی است، از رسیدن به آن محروم و 

به نتیجه ای عکس منجر می شوند.
مهم تر از این ها سیطرۀ این دوگانۀ مفهومی و سایۀ سنگین آن بر مباحث مربوط به وحدت 
اسالمی بود. به گونه ای که هر شخص یا گروهی که داعیه دار وحدت در جهان اسالم در 
سطح ملی یا بین المللی می شد، در گرداب و مغناطیس دوگانۀ رادیکالیسم و فرقه گرایی قرار 
می گرفت. این امر نیاز روزافزون به خروج از این پارادایم و ارائۀ یک چهارچوب مفهومی 
جایگزین را بیش ازپیش آشکارتر می کرد. نیازی که امام موسی صدر )1307شـ  ناپدیدشده 
در 9 شهریور 1357 در لیبی( با ابتکار عمل شخصی و تجربۀ میدانی خویش، چهارچوبی 

مفهومی و الگویی اجرایی برای آن ارائه کرد.

3. موسی صدر
موسی صدر در سال 1307 شمسی در خانواده ای اهل علم در قم به دنیا آمد. پدر او مرحوم 
آیت اهلل سید صدرالدین صدر از مراجع زمان خود بود. صدر در سال 1322 رسماً به حوزۀ 
علمیۀ قم و بعدها حوزۀ علمیۀ نجف وارد شد و تا سال 1338 از علما و مدرسان بزرگ این 
دو حوزه استفاده کرد. او در کنار تحصیالت حوزوی، دروس دبیرستان خود را نیز به اتمام 
رساند. در سال 1329 به دانشگاه تهران راه یافت و در سال 1332 در رشتۀ »حقوق در اقتصاد« 

فارغ التحصیل شد.
در سال 1338 به دنبال توصیۀ حضرات آیات بروجردی، حکیم و شیخ مرتضی آل یاسین 
و طبق وصیت مرحوم آیت اهلل سید عبدالحسین شرف الدین رهبر متوفای شیعیان لبنان به عنوان 
97جانشین آن مرحوم، عازم لبنان گردید. پس از ورود به لبنان و آشنایی با وضعیت شیعیان، 
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از اواسط سال 1339 برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدتی را برای محرومیت زدایی 
طراحی و اجرا کرد. در همین راستا تا سال 1348 ضمن تجدید سازمان جمعیت خیریۀ »البر و 
اإلحسان«، در چارچوب برنامه ای میان مدت، ده ها جمعیت خیریه و مؤسسۀ فرهنگی و آموزش 
حرفه ای را راه اندازی کرد. در کنار این فعالیت های رفاهی و اجتماعی، در حوزۀ سیاسی  نیز 
مجلس اعالی اسالمی شیعیان و جنبش محرومان لبنان را به ترتیب در سال های 1348 و 1353 

تأسیس کرد.
فتوای او مبنی بر طهارت اهل کتاب او را بیش ازپیش به محافل مسیحی لبنان نزدیک کرد. 
لذا در پی دعوت از او، صدر به عضویت هیئت امنای »جنبش حرکت اجتماعی« درآمد و 

متعاقب آن، از سال 1341 حضور گستردۀ او در مجامع دینی و فرهنگی مسیحیان آغاز شد.
در جریان حرکت انقالبی مردم ایران با دستگیری امام خمینی در سال 1342، صدر از 
طریق واتیکان و األزهر، شاه را برای آزادی امام، تحت فشار قرار داد. همچنین با تبعید امام به 
ترکیه در سال 1343، اقدامات مشابهی برای تأمین امنیت امام و ترتیب انتقال ایشان به عتبات 
عالیات انجام داد. او در بهار 1357 با فرستادن لوسین ژرژ نمایندۀ روزنامۀ لوموند در بیروت به 
نجف اولین مصاحبۀ بین المللی با امام را برای آشنایی افکار عمومی جهانیان با انقالب اسالمی 
ترتیب داد و متعاقب آن در شهریور 1357 مقاله ای با عنوان »ندای پیامبران« در روزنامۀ لوموند، 
دربارۀ انقالب اسالمی تألیف کرد. درنهایت، صدر در روز 3 شهریور سال 1357 با دعوت 

رسمی معمر قذافی وارد لیبی شد و در روز 9 شهریور ربوده شد.8
طی سال های اقامت و فعالیت صدر در لبنان، او موفق شد در دورۀ حاضر و در یک جامعۀ 
مشکل از مذاهب و قومیت های مختلف الگویی عملی، تاریخی و قابل دسترس از وحدت ارائه 
کند. تجربۀ موفقی که از متن سنت اسالمی برخاسته بود و درعین حال به لحاظ نظری امروزه 
یکی از مباحث مطرح در حوزۀ سیاسی  اجتماعی است.9 در ادامه ویژگی های این الگو با استناد 

به آثار برجای مانده از او مورد بررسی قرار می گیرد.

3. 1. نگاه مثبت به اختالف بین فرق و مذاهب
یکی از کلیدی ترین و راهبردی ترین ویژگی های اندیشۀ امام موسی صدر در ارتباط با مفهوم 
وحدت ادیان و مذاهب در مقایسه با سنت فکری تا زمان او، نگاه مثبت او به مسئلۀ اختالف 
میان ادیان و به ویژه مذاهب است. از نظر صدر، بااینکه »ادیان همه یکی هستند« ولی این به 

 ،)1381( اباذری  رک:  بیشتر  مستندات  و  صدر  فعالیت های  و  نامه  زندگی  از  تفصیلی  آگاهی  برای   .8
هیئت رئیسۀ جنبش امل لبنان )1393(.

9. برای آگاهی از کلیت مباحث مطروحه در این حوزه برای نمونه رک: حسینی بهشتی )1380(.
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معنای »مساوی و برابر بودن« آن ها نیست. »در اجرای آن ها تفاوت هایی وجود دارد، ولی این 
نشانۀ تناقض نیست، بلکه حاکی از بالندگی و رشد در تصورات است« )صدر، 1395الف: 
153(. درمورد مذاهب اسالمی نیز صدر معتقد است که: »... مذاهب اسالمی ... راه هایی هستند 
برای رسیدن به اسالم و درک ابعاد آن و انجام شعائر آن و اجتهاد برای پیاده کردن احکام آن 
به شکلی دائمی و مترقی. این تفاوت ها، در چارچوب خود، نه تنها وحدت مسلمانان را برهم 
نمی زند، که راه اجتهاد را برای آنان هموار می کند ... تا پاسخ گوی نیازهای فزاینده و گوناگون 
همۀ عصرها باشد. این یکی از معانی این سخن رسول خدا )ص( است که: اِختاِلُف أَُمّتی 

َرحَمۀ« )صدر، 1394: 144(.
از نظر صدر، دلیل این اختالفات و تکثر در مذاهب، مزیت و توان بالقوۀ قرآن به عنوان 
منبعی فراتاریخی در اتصال به منبع الیزال الهی است که امکان ارائۀ پاسخ های مختلف و 
متفاوت را در شرایط زمانی و مکانی مختلف فراهم می کند. او در این باره بیان می کند: »این 
حقیقت که قرآن سخن خداوند است، به آن معناست که امکان فهم جدید از این سخنان وجود 
دارد، چراکه گویندۀ آن ها حد و نهایتی ندارد ... و این برداشت جدید ما نیز مقصود خداوند 
بوده است و همان چیزی است که برای ما خواسته. تکامل و پیشرفت انسان، در پرتو فهم او از 

این سخنان و عینیت بخشیدن به این فهم تحقق می یابد« )صدر، 1395الف: 158(.
به این ترتیب، صدر از سویی چون نوگرایان، سعی دارد از طریق بازخوانی و تفسیر نص 
باتوجه به اقتضائات زمانی و مکانی )تاریخی( قابلیت آن را برای پاسخ گویی به مسائل روز به 
فعل درآورد و از سوی دیگر با قراردادن این تفاسیر در چهارچوب و در ارتباط معنایی با مفهوم 
»اجتهاد«، می خواهد این بازخوانی ها و تفاسیر را در چهارچوب سنت و روش خاص مرسوم 

مذاهب قرار دهد و از دایرۀ مفاهیمی چون »بدعت« خارج کند.

3. 2. آشنایی با شرایط عصر جدید )جهانی و منطقه ای(
یکی از ویژگی های صدر، درک مقتضیات جهان در عصر جدید و از سویی دیگر وقوف 
او به امکانات و توان دین در پاسخ گویی به نیازهای بشر معاصر و حل مشکالت اوست. از 
نظر او، در عصر جدید، موقعیت بسیار دشوار است زیرا تمدن بشری پیشرفت چشمگیری 
داشته است و فناوری نیز با شتاب در حال پیشرفت است و انسان را به تفکر و برنامه ریزی فرا 
می خواند. با گسترش دامنۀ علم و تجربه های بشر درزمینۀ حقوق و قوانین و تنظیم مناسبات 
رقابت میان انسان ها و ارزیابی نظام های اجتماعی ِ گوناگون، درک انسان از کماالت اخالقی 
و ارزش های متعالی و حتی بُعد ماوراءالطبیعه کامل تر شده است )صدر، 1395الف: 34(. با 
97تغییر و تعمیق نگاه انسان امروزی به مسئلۀ معنویت، موقعیت دین نیز در جامعۀ جهانی اهمیت 
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پیدا کرده است.
صدر در چهارچوب این درک از موقعیت بشری و به تبع آن، موقعیت دین در جامعۀ 
جهانی، به مکان و موقعیتی که در آن قرار گرفته نیز کاماًل واقف است. لذا بیان می کند 
که: »لبنان صاحب فرهنگ و تمدنی است که از تمدن های متنوع و فرهنگ های مختلف و 
اندیشه های گوناگون بهره گرفته است. ازاین رو، لبنان محل التقا یا نمایشگاهی از همۀ این 
تمدن هاست؛ در آینۀ تمدن لبنان می توان تجربه های میلیون ها و میلیاردها نفر از افراد بشر را 
دید.« )صدر، 1395ب: 367(. باتوجه به موقعیت جهانی و منطقه ای که لبنان در آن قرار دارد از 
نظر صدر » از این رنگارنگی و تنوع هم می توان درجهت تفرقه و پراکندگی جامعه سوداگری 
کرد، و هم می توان از آن در مقاِم پایگاه هایی برای تعاون و همیاری سود جست«. )صدر، 

1395ب: 367(.

3. 3. فرقه گرایی منفی
از نظر صدر، آنچه مانع سود جستن از تکثر آرا و مذاهب می گردد، »فرقه گرایی منفی« است. 
اگر فرقه گرایی درنهایت به تفرقه و جدایی و ضعف در حوزۀ عمومی و جامعه منجر شود، 
فرقه گرایی منفی است. »بنابراین، خطر در تعدد فرقه ها نیست، بلکه خطر در جایی است که 

تعدد فرقه ها سمت وسویی منفی پیدا می کند« )صدر، 1395ب: 382(.
صدر سوءاستفاده های سیاسی از مذاهب را یکی از عوامل اصلی فرقه گرایی منفی می داند 
غیراسالمی  سیاست  و  اسالمی10  سیاست  به  را  سیاست  ابتدا  او  )صدر، 1395الف: 165(. 
تقسیم می کند و منظور خود را از سوءاستفادۀ سیاسی از مذاهب »دخالت های غیرمسلمانان، 
یعنی استعمارگران و نویسندگان غرض ورز و برخی شرق شناسان و حاکمانی می داند که 
از اختالف میان مسلمانان و ایجاد دشمنی ساختگی در درون امت همچون ابزاری، برای 
تحکیم موقعیت و تقویت شکوه و قدرت خود سوءاستفاده می کنند...کسانی که با فرقه گرایی 

تجارت می کنند، رواج کاالی خود را در جنجال آفرینی می بینند« )صدر، 1394: 144(.
»ورود عناصر غیردینی همچون نادانی، فرصت طلبی و سیاست ورزی« و نیز عدم توانایی 
توده های مردم در استفاده از گوناگونی مذاهب درجهت غنای امت، عواملی برای ناسازگاری 
و بدگمانی و تردید و ایجاد بیزاری و دشمنی یا حداقل جدایی و دوری مذاهب از یکدیگر 
می شود )صدر، 1394: 144(. این دوری باعث بی اعتمادی بین مذاهب و خودداری آن ها از 
همکاری و همیاری با یکدیگر شده، به مذاهب ابعادی بیش ازحد واقعی شان می دهد و به جای 

10. سیاست به معنای درست آن، یعنی تدبیر امور مردم، جزء ارکان اصلی هر نظام است. و می دانیم که اسالم نیز، 
نظام اجتماعی تکامل یافته ای دارد. ازاین رو، نمی توان از سیاست به معنای حقیقی آن انتقاد کرد« )صدر، 1394: 

.)144
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اینکه این مذاهب وسیله به حساب آیند، خود هدف تلقی می شوند )صدر، 1395الف: 273؛ 
صدر، 1394: 144(.

هدف قرار گرفتن مذاهب باعث ایجاد تعصب و فرقه گرایی می شود زیرا در این حالت 
مذاهب ماهیتی چون احزاب پیدا می کنند. از نظر صدر، »از این لحاظ بین فرقه های مذهبی و 
احزاب فرقی وجود ندارد« )صدر، 1395ب: 382(. تشبیه و مقایسۀ مذاهب اسالمی با احزاب 
سیاسی برخالف کسانی که درست عکس این استدالل را دارند،11 این نکته را به ذهن متبادر 
می کند که اختالفات موجود بین مذاهب اسالمی از جنس اختالف در تفاسیر  و قابل مصالحه 

و حل شدن است.
صدر دامنۀ این مصالحه را تا حوزۀ حاکمیت و مفهوم والیت و خالفت گسترش می دهد 
و می گوید: »والیت در حال حاضر برای حاکِم صالح است که جامعه ای صالح را براساس 
کتاب خدا و سنت رسول )ص( و اهل بیت تشکیل می دهد. ضرورتی هم ندارد که این حاکم 
از میان ائمه باشد، بلکه مهم این است که مسلمانان برای برپایی حکومت اسالمی اتفاق نظر 
داشته باشند و دیگر اختالفی درمورد اصل والیت نیست. از طرفی، دلیل شرعی وجود ندارد 
که ما را ملزم به شکلی خاص از اَشکال حکومت کند. اما در چارچوبی که حفظ اساس 
اسالم را اصل کلی بداند، دستمان در انتخاب ساختار حکومت باز است و آنگاه که به نظامی 
اسالمی دست یافتیم، شیعه و سنی این نظام را حمایت خواهند کرد. اما مسئلۀ جانشینی پس از 
پیامبر بحثی فکری است که می توان آن را در محدودۀ مباحث فکری مطرح کرد و این نباید 

مانع ارتباط و همبستگی شود« )صدر، 1395الف: 273(.
به این ترتیب، صدر می کوشد بحث »والیت« و »امامت« و »خالفت« در دو تفسیر عمدۀ 
شیعیان و اهل تسنن را از حوزۀ عملی و سیاسی جدا کند تا این مصالحه و وحدت را به 
حداکثر برساند. نقطۀ عطف و تمرکز او در این کار نبود دلیل شرعی بر الزام مسلمانان به شکل 
خاصی از اَشکال حکومت است که به طور طبیعی می بایست مبتنی بر اجتهاد او در حوزۀ فقه 

سیاسی مذهب تشیع باشد.
اگر مذاهب همچون احزاب هستند و می بایست در خدمت دین اسالم باشند، پس، »اوج 
متعهد بودن به مذهب در این است که بُعد و حد واقعی مذهب را برای آن قائل باشیم و در 
آن زیاده روی نکنیم« )صدر، 1394: 142( و از توان این مذاهب درجهت بازگرداندن نقش 

دین اسالم به جامعۀ انسانی استفاده نماییم.

1197. برای نمونه رک: شبیری زنجانی )1396(.
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3. 4. نقش دین و ایمان در جامعه
سؤال اصلی صدر در این رابطه این است که نقش دین در زمان و شرایط حاضر چیست؟ 
)صدر، 1395الف: 36(. صدر به منظور رسیدن به پاسخ این سؤال ابتدا با دیدی انتقادی نقش 
دین در زمان خویش را به تابلویی زیبا اما بی روح مانند می کند که در دل دین دار پرتو نوری 
نمی تاباند و در بهترین حالت همچون یک آرام بخش در هنگام مواجهه با رنج ها و سختی ها 
عمل می کند. از نظر او دین در کارواِن تمدِن جدید، نقش رهبری ندارد و منفعل است 
)صدر، 1395الف: 36(. او معتقد است برای بازیابی نقش دین در جامعۀ اسالمی باید آن را 
به گونه ای ارائه کرد که پاسخگوی نیازهای فزایندۀ عصر حاضر باشد. یعنی با زبان روز و به 
شیوه ای علمی در مقابل تجربه های ُخرد تا بدین وسیله در کاستن از مشکالت جهانی و ارائۀ 

راه حل های موفقیت آمیز و تأثیرگذار مشارکت کرد )صدر، 1394: 142(.
تأکید صدر بر ارائۀ آموزه های دینی در مقابل تجربه های خرد از آن رو است که او به 
تجربه دریافته بود که طرح اهداف و راهبردهای بلندمدت، در دنیایی که سیر تحوالت در 
آن بسیار سریع است و نیازمند نوعی واقع گرایی و عمل گرایی است به تنهایی و به سرعت 
مشکالت حیاتی را حل نمی کند )صدر، 5/1396: 137(. چنین تجربه ای همان گونه که قباًل 
اشاره شد، از سویی حاصل وقوف بر شرایط عصر جدید و روند سریع و پیچیدۀ زندگی در 
آن و لزوم برنامه ریزی مستمر و عمل گرایانه در مقابل مقتضیات روز و از سوی دیگر درک 
درست از توان بالقوۀ دین در حل معضالت و مشکالت بشری و نیاز روزافزون بشر به آن 

در عصر جدید است.
نیروهای بشر، ازجمله  برای فراخواندن همۀ  »تنها وسیلۀ کامل  بیان می کند که  صدر 
طراحی و تنظیم زندگی برای بخشش و سازندگی، دین است«. او در ادامه توضیح می دهد 
که »... وقتی که می گوییم سازندگی ِ دینی، مقصود ما تنها ساخت مسجد و کلیسا نیست. در 
بخشِش دینی هم مقصود ما تنها نماز و روزه نیست. منظور ما هر آن چیزی است که برآمده 
از تمدِن انسان و نقِش انسان در زندگی باشد و هر چیز که از نتیجۀ فعالیت انسان در مدت 
زندگی اش باشد. این اعمال هرگاه به نیت صحیح صورت گیرد، آن را عبادت و سازندگی 

و عمِل مقبوِل درگاه خداوند می نامیم« )صدر، 1395الف:  44(.
و  دین  دینی،  سنت  در  »عبادت«  مفهوم  توسعۀ  و  بازتعریف  با  صدر  سخن،  این  در 
آموزه های دینی را در سراسر اعمال انسان در حوزۀ خصوصی و به ویژه اجتماعی ساری 
و جاری کرده، آن را با مفهوم زندگی گره می زند. او چنین کاری را با استفاده از توسعۀ 
مفهوم قرآنی و اسالمی »نعمت« انجام می دهد. لذا در همین زمینه بیان می کند که »ازجمله 
آموزش های اسالمی که براساس حرمت و کرامت انسان بنا شده، عبارت است از اصل 
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قداست بخشیدن به کل نیازمندی های انسان. اسالم به جمیع این نیازمندی ها اذعان کرده و 
آن ها را در شمار نعمت های الهی قرار داده و احکام خود را برای هدایت و برآوردن این 

رغبات و تمایالت وضع کرده است« )صدر، 1395الف: 97(.
همان گونه که مشاهده می شود، صدر با مفصل بندی دو مفهوم »عبادت« و »نعمت« در 
گفتمان دینی، کلیۀ فعالیت های انسانی را در حوزۀ خصوصی و به ویژه عمومی در چهارچوب 
دین قرار می دهد و صبغه و رنگ دینی بدان می بخشد )صدر، 1395ب: 36( و می گوید: 
»[اسالم] نیز اذعان دارد که کوشش برای پاسخ گویی به تمایالت، به صورت مشروع، عبادت 
است. تجارت و کشاورزی و کارهای عمرانی و ساختمانی عبادت است. تالش و کوشش 
برای طلب روزی حالل جهاد است. درست انجام دادن کارها عبادت است. ازدواج هم 

عبادت است ...« )صدر، 1395ب: 97(.
به این ترتیب، او با کامل کردن ارتباط زمین )زندگی( با آسمان )دین(، درنهایت نتیجه 
می گیرد که: »زمین را درست و کامل می سازیم، ولی به فرمان آسمان: »و ابتَِغ فیما آتاَک اهللُ 

الدّ اَر االِخَرۀ« )صدر، 1395الف: 45(.

3. 5. دوگانۀ فرقه گرایی و سکوالریسم
 با کامل کردن حلقۀ ارتباط بین دین و زندگی، حاال دیگر صدر قادر بود دوگانۀ سکوالریسم 
و فرقه گرایی را به راحتی بشکند و مباحث مربوط به مفهوم وحدت اسالمی را از دام آن دو 
برهاند. از نظر او برای این کار می بایست مفاهیم دینی را از نو مورد بازخوانی قرار داد. به 
عقیدۀ او بعدازاینکه دانستیم مصائب امروز ما به سبب دین نیست و فرقه گرایی موجود از 
آثاِر دین نیست، »دراین صورت، چرا مردم را به سوی دین گرایی در زندگی با روش درست 

دعوت نکنیم؟ چرا دعوت به سکوالریسم بکنیم؟« )صدر، 1395الف: 49(.
از فریب و  ناشی  نتیجۀ یک واکنش غیرعقالنی  با هوشمندی، سکوالریسم را  صدر 
کژتابی فکری ناشی از عدم توجه به واقعیت های تاریخی می داند. از نظر او رونِد دین ستیِز 
موجود در عصر حاضر نتیجۀ فریب خوردن ما از کردهای ارائه شده از دین است. حال اگر 
از موقعیتی که در آن هستیم رضایت نداریم، باید مواظب باشیم که تحت تأثیر محیط قرار 
نگیریم و ناخواسته افراد را به خالی کردن دین از زندگی زمینی شان دعوت نکنیم )صدر، 

1395الف: 49(.
صدر معتقد است که تنها عاملی که می تواند عالوه بر سکوالریسم با فرقه گرایی نیز 
مقابله کند، همان دین است، زیرا »... جرئت دین برای جلوگیری از فرقه گرایی سیاسی و 
97معامله بر سر خدا و مقدسات،   از هر نیروی دیگری بیشتر است. دین بهترین راه برای بیدار 
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کردِن احساسات انسانی و شعله ور کردن آن بین ما است« )صدر، 1395الف: 54(.
درهرصورت و به طور خالصه برای مقابله با فرقه گرایی و سکوالریسم، از نظر صدر باید 
نقش دین در زندگی بشر را تقویت کرد زیرا »اگر جلوی تأثیر دین را در کارهای روزمره 
و روابط بشری بگیریم، ایمان ضعیف می شود و ضعف آن موجب می شود دین انگیزش و 
اثرگذاری خود را از دست بدهد و در پی آن نقشش را در زندگی نیز از دست بدهد. اگر 
دین نقش خود را در زندگی از دست بدهد، دیگر نه با توسعه دادن مسجدها و کلیساها، نه 
با بزرگداشت شعارهای دینی و نه با محترم داشتِن بزرگاِن دین نمی توان جای آن را پر کرد، 
چراکه دین هیچ کداِم این ها نیست... درنتیجه، اگر بخواهیم از ایمان محافظت کنیم، الزم 

است که ایمان به کار بپردازد« )صدر، 1395الف: 50(.
به کار پرداختن ایمان، توجه به جنبۀ کاربردی ایمان در حوزۀ عمومی برای افزایش تأثیر 
و حفاظت از آن، از تعابیر صدر است. توجهی که درنهایت از درون آن دال مرکزی اندیشۀ 
صدر برای وحدت ادیان بیرون می آید. این مفهوم کلیدی همان مفهوم »خدمت به انسان« 

است که صدر آن را وظیفۀ همۀ ادیان می داند.

3. 6. وحدت ادیان در خدمت به انسان
پیشنهاد و ایدۀ اصلی صدر برای محافظت از ایمان و افزایش تأثیر آن در زندگی روزمره 
و بازگرداندن نقش دین به جوامع انسانی، از طریق وحدت ادیان و مذاهب، حول محور 
»خدمت به انسان« شکل گرفته است. صدر با بازخوانی هدف وجودی ادیان و تغییر آن از 
»حفظ و صیانت از خود« به »حفظ و صیانت از انسان«، سعی می کند ضمن تعریف و تعیین 
هدفی مشترک برای ادیان و مذاهب و استفاده از توان و نقش سازندۀ آن ها در زندگی 

بشر، بین آن ها وحدت، همدلی و همکاری ایجاد کند.
از دیدگاه صدر اگر بُعد آسمانی ایماْن درک و همت و آرزوهای نامتناهی به انسان 
و  انسان ها  دیگر  با  و  می دارد  نگه  امیدوار  را  او  کرده،  برطرف  را  نگرانی اش  و  می دهد 
موجودات هماهنگ می سازد؛ بُعد دیگر این ایمان، صیانت و حفاظت از انسان را واجب 
می داند و تأکید دارد که ایمان بدون التزام به خدمِت انسان، ایمان نیست. باید همۀ نیروهای 

انسان و نیروی همۀ انسان ها را حفظ کرد و توسعه داد )صدر، 1395الف: 17(.
از نظر صدر خدمت به انسان و التزام آن با ایمان نقطۀ مشترک همۀ ادیان و مذاهب است 
زیرا نقطۀ آغاز همۀ آن ها، یعنی خدا، هدف آن ها، یعنی انسان و بستر تحوالت آن ها، یعنی 
جهان هستی، یکی است. آن ها در خدمِت هدفی واحد یعنی دعوت به سوی خدا و خدمت 

به انسان هستند. این دو، کردهای حقیقتی یگانه اند )صدر، 1395الف: 14(.
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اصلی همۀ  به عنوان هدف  انسان«  به  مفهوم »خدمت  از  استفاده  با  به این ترتیب، صدر 
ادیان، مفهوم »وحدت اسالمی« خود را در قالب مفهوم »وحدت ادیان« گسترش می دهد. 
او با این کار عالوه بر ایجاد وحدت بین ادیان و مذاهب، از نیروی اجتماعی آن ها درجهت 
حضور فعالشان در حوزۀ عمومی سود می جوید و به این وسیله دوگانۀ مفهومی سکوالریسم 

و فرقه گرایی را درهم می شکند.
 صدر برای تکمیل شبکۀ مفهومی خود حول محور »وحدت ادیان« و »خدمت به انسان«، 
تالش می کند میان مفاهیم »تفرقه و اختالف« و »شرک« ارتباط ایجاد کند. به همین منظور، 
او بیان می کند که منشأ بروز اختالف و تفرقه میان ادیان و به تبع آن، مذاهب )همان گونه 
که قباًل به آن اشاره شد(، توجه هر دینی به خود بوده است. ادیان آن قدر در پی خدمت به 
خویشتن برآمدند، که هدِف اصلی که خدمت به انسان بود، تقریباً به فراموشی سپرده شد: 
»و چون هدف را فراموش کردیم و از خدمت انسان دور شدیم، خدا هم ما را به حال خود 
گذاشت و از ما دور شد و ما به راه های گوناگون رفتیم و به پاره های مختلف بدل گشتیم 
و جهان یکتا را تقسیم کردیم و در پی خدمت به منافع خاص خود برآمدیم و معبودهای 

دیگر، غیر خدا، را برگزیدیم و انسان را به نابودی کشاندیم« )صدر، 1395الف: 15(.
بنابراین صدر با برقراری ارتباط بین مفاهیم »ایمان به خدا«، »خدمت به انسان«، »تفرقه 
ایجاد  مفهومی  چهارچوب  یک  »عبادت«،  و  اجتماعی«  »اعمال  »شرک«،  اختالف«،  و 
می نماید که در آن، فرد متدین و باایمان با انجام اعمال عبادی به ویژه در بعد اجتماعی 
آن  در چهارچوب مفهوم گستردۀ »خدمت به انسان«  ضمن تقویت پایه های اعتقادی و 
ایمانی، در قالب ایده ای مشترک، ارتباط و انس و الفت خود را با دینداران سایر ادیان 

مستحکم می کند.

3. 7. عمل انسان حافظ عقیده و سازندۀ جامعه و تاریخ
و  صدر  مفهومی  چهارچوب  در  انسان«  به  »خدمت  مفهوم  بنیادین  و  محوری  اهمیت 
انسان  یگانۀ  و  جایگاه خاص  دلیل  به  از خداوند  اطاعت  به  ادیان  دعوت  با  آن  برابری 
)صدر،  است  جامعه«  هدف  و  آغاز  هستی،  غایت  زمین،  روی  بر  خدا  »خلیفۀ  به عنوان 
1383: 17، 73(. از سویی دیگر، از نظر صدر چنین انسانی »برابر است با مجموع نیروها 
و توانایی هایش« )صدر، 1395الف: 17( زیرا در آموزه های اسالمی، عمل انسان صریحاً 
تقسیم  و  و شقاوت محسوب می شود  به سعادت  معیار وصول  تنها  و  است  توجه  مورد 
جوامع بشری و امت ها با این اعتقاد که »ما فرزندان خداوند و عزیزان او هستیم« آشکارا 

با توحیِد حقیقی در تنافی و تضاد است )صدر، 1395ب: 86(.
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یعنی  انسان  و  است  انسان  ادیان  هدف  که  پیش فرض  دو  این  گذاشتن  هم  کنار  با 
توانایی های او، صدر نتیجه می گیرد که »هرقدر توانایی های انسان را محترم بداریم و از 
آن ها حفاظت کنیم، به همان اندازه او را تکریم و جاودانه کرده ایم«  )صدر، 1395الف: 

.)17
تاریخ«  »تنها قهرمان صحنۀ  تاریخ را می سازد پس  انسان جامعه و  از دیدگاه صدر، 
و موتور تحرک و تحول آن است )صدر، 1395ب: 88(. هم ازاین رو است که اسالم 
مسئولیت بنای جوامع، انواع و تفاوت آن ها، مقررات و نیز مشکالتی را که در این جوامع 

عارض می گردد، فقط بر عهده و مسئولیت انسان نهاده است )صدر، 1395ب: 87،90(.
صدر عقیده دارد که عمل انسان از زاویۀ دیگری نیز موردتوجه اسالم است. اسالم 
درعین اینکه عمل را ابتدائاً از نتایج عقیده می داند، در چارچوب آثار و نتایج گوناگون 

آن، حافظ عقیده نیز به شمار می آورد )صدر، 1395ب: 90(.
انسان یک سرمایۀ جهانی و ملی  اندیشۀ صدر،  بدیهی است که در  تفاصیل،  این  با 
است و »باید همۀ نیروهای انسان و نیروی همۀ انسان ها را حفظ کرد و توسعه داد« )صدر، 
1395الف: 18(. برهمین اساس، در سطح ملی نیز صدر معتقد است که سرمایۀ انسانی تنها 
ثروت هر کشوری است. انسانی که در طول تاریخ با توانایی ها و خواسته ها و اقدامات 
نوع  هر  بنابراین  است.  بوده  تمدنش  شکوفایی  و  وطنش  آبادانی  سبب  بی باکانه اش 
حکومت و تالشی که ممکن است به از میان بردن این توانمندی ها و احتکار فعالیت های 
سیاسی و اجتماعی و تمدنی بینجامد، خطری جدی برای آن کشور و ملت خواهد بود 

)صدر، 1396: 137؛ صدر، 1395الف: 22(.
البته صدر درعین برجسته کردن نقش فرد و اختیار او از طریق عمل او در ساخت 
و  اخالق  و  اعمال  چگونه  کنیم  »توجه  که  می داند  ضروری  را  این  تاریخ،  و  اجتماع 
انسان تحت تأثیر جامعۀ خویش و فعل وانفعاالت محیط قرار می گیرد« )صدر،  باورهای 
1383: 94(. »انسان خود نیز متحول می شود و حرکت می کند و این تعامل او با جهان،  

پیوسته استمرار دارد«. )صدر، 1395الف: 88(.

3. 8. توجه هم زمان به فرد )آزادی( و جمع )عدالت(
صدر، به تبع اندیشۀ خود مبنی بر توجه به تعامل فرد و اجتماع، ساختار و ویژگی های سیاسی 
ـ اجتماعی جامعه ای که بتواند از انسان و توانمندی های آن صیانت کند را چنین توصیف 
می کند: »چنین جامعه ای هیچ گاه به فردگرایی مبتال نخواهد شد، زیرا جوامع فردگرا یکی از 
ابعاد اساسی وجود انسان را که همان بُعد اجتماعی زندگی انسان است، به دست فراموشی 
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می سپارند و زمینۀ رشد ابعاد منفی وجود انسان را که نشئت گرفته از کشمکش های شریر فرد 
و به اصطالح انانیت فردی و در تعبیر قرآنی »اِّن النَّفَس اَلَمّاَرۀٌ بِالّسوِء« است، تقویت می کنند 
... در چنین وضعیتی قوانین نیز منعکس کنندۀ وضع موجود است و در خدمت حقیقت که 
برای صیانِت انسان الزم است، نخواهد بود. در چنین اوضاع و احوالی ... قوی بر ضعیف 
سیطره پیدا می کند و منافع شخصی بر مصلحت عمومی تسلط می یابد« )صدر، 1383: 94(.

البته صدر بالفاصله تذکر می دهد که: »چنین جامعه ای جامعۀ سوسیالیست هم نیست، 
زیرا جامعه ای که براساس معیارهای سوسیالیستی بنا گردد، بُعد دیگری از وجود انسان یعنی 
آزادی و استقالل را به فراموشی می سپارد و فرد انسانی را، چونان اجزای مجموعۀ طبیعی، 
جزِء بالاراده ای از مجموعۀ انسان ها می داند. در چنین حالتی تنها به مصالح آن مجموعه، 
بدون در نظر گرفتن خصلت های فردی، توجه می شود و فقط برای آن برنامه ریزی می گردد. 
دراین صورت، جامعه از بسیاری امکانات و شایستگی های افراِد خود محروم می ماند« )صدر، 

1395ب: 95(.
و  عمومی  مصالح  مرزهای  جداسازی  و  تعریف  صدر،  دیدگاه  از  که  نماند  ناگفته 
خصلت های فردی، نیازمند تعریف کامل و همه جانبه ای از مفهوم حق است )صدر، 1395ب: 
96(. ضرورت ارائۀ تعریفی کامل و همه جانبه از مفهوم »حق« ازآن جهت مهم است که چنین 
تعریفی پایه و اساس تعریف و تبیین مفهوم »عدل« خواهد بود زیرا »پابرجایی وطن و وحدت 
امت و سالمت اجتماع اموری اند که تنها با عدل فراهم می شوند، چیزی که امروزه ایجاد 
فرصت مساوی برای همۀ شهروندان خوانده می شود. در غیر این صورت جامعه نابود می شود« 

)صدر، 1396: 5/ 137(.
از نظر صدر، مفهوم و آرمان »عدالت« با آرمان دیگر بشر یعنی »آزادی« رابطه ای ناگسستنی 
دارد. لذا سیاسِت بی توجهی و نگاه داشتِن مردم در جهل و بی سوادی و محروم کردن آنان از 
بهداشت و فرصت های تحرک و توسعه، از شکل های مختلف سلب آزادی و درهم کوباندن 

توانمندی انسان است )صدر، 1395الف: 20(.
 با این اوصاف، جامعۀ مدنظر صدر در تعامل فرد و جمع برای رسیدن به آرمان عدالت و 
آزادی می بایست هم زمان به مثابۀ یک کل هماهنگ باشد. هر نیازی که به هزینۀ نادیده انگاشتن 
دیگر نیازها تأمین و تقویت شود وزر و وبال خواهد شد. هر فرد یا گروهی که به بهای نادیده 

انگاشتن حقوق دیگران رشد کند، مصیبت خواهد آفرید )صدر، 1395الف: 22(.
به عقیدۀ صدر، در چنین جامعه ای اشتباه در اندیشه و عمل هرکدام دو خیانت در امانت 
در پی دارند: ارتکاب مستقیم فساد، و پایمال کردن فرصت دیگران و به هدر دادن اموال و 
97حقوق عمومی. تفاوت گذاشتن به هر شکل و عنوانی که مطرح شود باعث تفرقه خواهد 
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شد )صدر، 1395الف: 23(.
بنابراین »شرط اساسی برای آنکه ما بتوانیم این اندیشه ها و رنگ ها و تجارب متنوع را در 
کنار هم جمع آوریم و از آن برای تعاون و همیاری بهره ببریم، همان توجه به اصل احترام 
متقابل در میان مردم است ... زیرا در هر کشوری که چنین اندیشه هایی نباشد، این امکان 
هست که از مسائلی اقلیمی و خانوادگی یا هر وسیلۀ دیگری برای کشمکش و جدایی و 

نابودی بهره برداری کنند« )صدر، 1395ب: 367(.
صدر معتقد است که این اتحاد و همدلی در جامعه می بایست از طریق احترام و اعتماد 
واقعی به دست آید و نه با مصالحه و سازش. زیرا روند سازش طبعاً موجب غلبۀ یک طرف 
بر طرف دیگر می شود و برای آنکه بخواهند طرف ِ غالب را ساکت کنند، باید حق و حقوق 
بیشتری به او بدهند و چنانچه طرف غالب برحق نباشد، این کار خطرناک است. خطر دوم 
آن است که سازش ها دائماً میان سران و به ضرر مردم صورت می پذیرد )صدر، 1395ب: 
368( لذا از نظر سیاسی در چنین جوامعی می بایست دولت، نه دولتی دینی بلکه »دولتی 

آسمانی« باشد )صدر، 1395ب: 382(.

3. 9. دولت آسمانی
صدر منظور خود را از دولت آسمانی چنین تشریح می کند که »اگر دولت نمایندۀ اقلیت 
باشد، ظلم آشکاری در حق اکثریت روا داشته است و اگر نمایندۀ اکثریت باشد، سرنوشت 
اقلیت چه خواهد شد؟ دولت نباید نمایندۀ منافع اکثریت یا اقلیت باشد، بلکه باید از این فراتر 
برود یعنی به آسمان نزدیک شود و خود را باالتر از حزب و گروه و فرقه ای خاص نگاه 

دارد« )صدر، 1395ب: 382(.
بدیهی است که منظور صدر از آسمانی بودن و دینی نبودن دولت در اینجا به معنای 
سکوالر بودن دولت نیست، زیرا او دوگانۀ سکوالریسم و فرقه گرایی را قبول ندارد. او در 
این رابطه می گوید: »... من همۀ مجالس، فرقه ها و مذاهب و تجمع هایی را که به نام دین 
تشکیل می شود محترم می شمارم و در نظر من تدیّن غیر از فرقه گرایی است. در حال حاضر، 
سه شعار وجود دارد: سکوالریسم و فرقه گرایی و اعتدال دینی، که ما اعتدال دینی را تدین 
می نامیم« )صدر، 1395الف: 372(. منظور از واژه و مفهوم دولت آسمانی دولتی است که 
در عین مخالفت نکردن با حضور دین در جامعه و سیاست، به هیچ یک از فرقه ها، مذاهب و 

ادیان به تنهایی متعلق نباشد و از هریک از این گرایش ها سهمی متناسب داشته باشد.
به اعتقاد صدر، در چنین جامعه ای باید تفاوت ها را دید و آن ها را به عنوان امری مثبت 
پذیرفت زیرا گوناگونی تفکرات و فرهنگ ها،  تعاون میان مردم را آسان می کند و وسیله ای 
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برای تحکیم ارتباط میان افراد کشور می گردد )صدر، 1395ب: 369(. نقطۀ شروع و عزیمت 
برای رسیدن به چنین جامعه ای باتوجه به شرایط کشوری مانند لبنان، این است که برای رفع 
محرومیت ها، تبعیض ها و مشکالت مردم، برنامه ها و تالش هایی کوتاه و میان مدت و عملی 
حول محور مفهوم خدمت به انسان اجرا شود. با این کار هم می توان حس ملی و هم حس 

دینی جامعه را اقناع کرد )صدر، 1395الف: 22(.
این کار با بسیج امکانات مشترک برای تحقق اهداف متنوع و مشترک شکل می گیرد و 
در حد خود دستاوردی است وحدت بخش )صدر، 1395ب: 394(. صدر برای نمونه برخی 
از این اهداف مشترک را در سه حوزۀ شرعی، اجتماعی و ملی و در رابطه با همکاری مذاهب 
و ادیان موجود در لبنان چنین برمی شمرد: »اهداف شرعی محض: یکی کردن اعیاد و شعائر 
دینی و محتوای برخی از عبادات مانند اذان و نماز جماعت و غیره.؛ اهداف اجتماعی: با تالش 
مشترک می توان به مبارزه با بی سوادی و آوارگی پرداخت. سرپرستی ایتام و ارتقای سطح 
زندگی زحمت کشان می تواند از دیگر اهداف مشترک ما باشد، و ایجاد مؤسساتی برای این 
اهداِف واال و تقویت مؤسسات موجود از طریق حمایت و کمک کاری ساده و ممکن است؛ 
اهداف ملی: ... وجوب مشارکت فعاالنه برای آزادسازی فلسطین، وجوب حمایت از لبنان در 
برابر مطامع دشمن جنایتکار، وجوب حمایت از مقاومت مقدس فلسطین، ضرورت آمادگی 
و همکاری کامل با دولت های عربی برادر برای رویارویی با تجاوز احتمالی دشمن و تقویت 
جنوب لبنان به صورت خاص و اینکه سراسر لبنان به طورکلی باید همانند دژی باشد تا شاخ های 

اسرائیل در آن بشکند و مطامع استعمار در آن نابود گردد« )صدر، 1395ب: 395(.
صدر با توجه به روان شناسی جوامع انسانی و تأثیر عمل بر اندیشه، تماس سنت های مختلف 
دینی، مذهبی و فکری و فرهنگی را از راه انجام کارهای مشترک با اهداف مشترک، یکی 
از بهترین راه های آشنایی و گفتگوی این سنت ها با یکدیگر می داند و معتقد است اختالفات 
موجود از طریق همین »رفت وآمدها و شناخت از هم و آزاداندیشی و همکاری برای وحدت« 

از بین خواهد رفت )صدر، 1395الف: 273؛ صدر، 1395ب: 394(.

3. 10. گفتگو و آزادی زمینه ساز وحدت
از نظر صدر، »آزادی« اصلی ترین عاملی است که زمینۀ آشنایی و گفتگوی فرهنگ ها و جوامع 
را فراهم می آورد، زیرا از نظر او »رأی و عقیده ثمرۀ تفکر انسان و نتیجۀ بُعد وجودی شریف و 
برتِر وی است. اسالم رأی و اظهارنظر و عقیده را بزرگ و گرامی می دارد و کوشش می کند 
تا حریت و آزادی رأی و عقیده هماره حفظ شود« )صدر، 1395ب: 92(. صدر با ارائۀ تعریف 
97عمل گرایانه ای از آزادی و فطری دانستن آن، این مفهوم را با مفهوم »صیانت از انسان« به عنوان 
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هدف مشترک کلیۀ ادیان و به تبع آن، مفهوم »وحدت« در شبکه و منظومۀ فکری خود جانمایی 
می کند: »آزادی یعنی به رسمیت شناختن کرامت انسان و خوش گمانی به انسان و حال آنکه 
نبود آزادی یعنی بدگمانی به انسان و کاستن از کرامت او. کسی می تواند آزادی را محدود 
َّتی فََطَر الناَس َعلَیها،  کند که به فطرت انسانی کافر باشد. فطرتی که قرآن می فرماید: فِطَرَت اهللِ ال

فطرتی که پیامبِر باطنی و درونی انسان است« )صدر، 1395الف: 27(.
به این ترتیب با فطری بودن آزادی و همچنین ایمان به خداوند، »آزاداندیشی و پذیرا 
نهادن و حقیر  به کنار  را  پیروانش  مقابل دیگران کاماًل دینی است؛ هیچ دینی  بودن در 
شمردن دین دیگر فرانخوانده است. شکی نیست که »اَلَخلُق ُکلُُّهم َعیاُل اهللِ َو أَحبُّ النّاَس 

إلَیِهم أنَفَعُهم لَِعیالِِه« )صدر، 1395ب: 372(.
حال با توجه به تعریف فوق از آزادی، صدر نتیجه می گیرد که: »آزادی برترین سازوکار 
برای بسیج کردن همۀ توانایی ها و ظرفیت های انسانی است. هیچ کس نمی تواند در جامعۀ 
بالنده سازد.  الهی را  از آزادی خدمت کند، توانایی هایش را پویا و موهبت های  محروم 
آزادی بهترین روش برای به کار گرفتن امکانات بشری در راه خدمت به جامعه است« )صدر، 
1395الف: 27(. البته او با اشاره ای کوتاه و ظریف بار دیگر آزادی را با مفهوم عدالت گره 
می زند: »آزادی فضا و حال و هوای مناسب برای رشد نیروها و ظهور استعدادهای انسان« 
را فراهم می آورد به شرط آنکه »فرصت ها فراهم باشد« )صدر، 1395الف: 19(. ضمن اینکه 
از دیدگاه صدر، آزادی عالوه بر نیاز به »فراهم بودن فرصت ها« و عدالت، برای آنکه به 
هرج ومرج، اختالف و فرقه گرایی منتهی و منجر نگردد، نیازمند آن است که افراد، گروه ها 
و فرقه های مختلف در جامعه در قالب تشکیالت، درجهت رسیدن به اهداف مشترک تالش 

کنند.

3. 11. تشکیالت حزبی و منافع ملی
صدر معتقد است که کار سازمانی و تشکیالتی از برخورد نیروها با یکدیگر و هدر رفتن 
آن ها جلوگیری می کند و درنتیجه، دستاوردها را فزونی می بخشد. در چنین اوضاعی و با ادای 
وظایف شهروندی به شیوه ای درست هیچ مانعی در برابر مطالبۀ حقوق و احقاق این حقوق 
از سوی مقامات و دیگر شهروندان وجود نخواهد داشت )صدر، 1395ب: 357(. ازآنجاکه 
همۀ شانزده مذهب اسالمی و مسیحی موجود در لبنان در به جاآوردن شعائر دینی و آموزش 
فرزندان و ادارۀ اوقاف و مؤسسه ها و ادارۀ امور دینی خود آزاد هستند، همۀ این مذاهب 

نیازمند مؤسسه ای مرکزی هستند تا این مسئولیت ها را بر عهده بگیرد )صدر، 1394: 142(.
از نظر صدر، هرکس گمان بَرد که وجود فرقه های مختلف در یک کشور و سازمان دهی 
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امور این فرقه ها سبب ضعف احساسات ملی خواهد شد، به این مسئله از دریچه ای تنگ 
نگریسته است؛ زیرا وجود فرقه های سازمان یافتۀ مختلف، نقطۀ آغاز همکاری و گشوده 
شدن دریچه های تمدن به روی دستاوردهای میلیاردها انسان در این عصر و اعصار گذشته 
است. این فرقه ها تجارب خود را در عرصۀ ملی با یکدیگر تبادل می کنند و پیکره ای واحد 
را تشکیل می دهند و همبستگی ملی و انسانی را تقویت می نمایند )صدر، 1395ب: 359(. 
به  نقش مهمی در کمک  این مؤسسه ها  مالی دولت،  امکانات  باتوجه به کمبود  همچنین 
دولت دارند. آن ها می توانند در زمینه های اجتماعی و بهداشتی و فرهنگی به دولت کمک 

کنند )صدر، 1394: 142(.
را  اعالی شیعیان  و مجلس  برمی دارد  راه گام  این  در  نیز  مبنایی خود  با چنین  صدر 
برای سامان دهی به امور شیعیان تأسیس می کند و در همین رابطه می گوید: »سازمان دهی 
به امور شیعه به ما امکان می دهد وضع موجود این فرقه را بهبود بخشیم و در بهبود وضع 
کشور فعاالنه مشارکت جوییم« )صدر، 1395ب: 357(. از نظر او، تشکیل مجلس اعالی 
شیعیان و تشکیالت مشابه، نه تنها موجب تشدید اختالفات فرقه ای نمی گردد بلکه صبغۀ 
دینی راز قدرت و کامیابی چنین تشکیالتی است، چراکه گذر از َمنیت گرایی های زمینی 
و گرایش های خاص، قطعاً به تقریب و نزدیکی و سهولِت همکاری سازنده منجر می شود 

)صدر، 1395ب: 357(.
به همین دالیل است که از نظر صدر »این همکاری ثمربخش، به طور مستقیم به منافع 
ملی خدمت می کند و میهن را از فروپاشی نجات می دهد و درعین حال، اعتماد متقابل برای 
حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را از طریقی اخالقی افزایش می دهد« )صدر، 1395ب: 
358(؛ زیرا »ایمان به خدایی که از وصف و تعریف فراتر است و تالش برای کسب خشنودی 
بی نهایت او، آرزوهای بلند ناگسستنی ای در انسان پدید می آورد و او را به جنبشی وامی دارد 
که تا آخرین دم زندگی اش در خدمت به خلق خدا و طلب رضایت او ادامه می یابد« )صدر، 

1395ب: 358(.

4. نتیجه
امام موسی صدر در چارچوب الگویی عملی و سازگار با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ای 
که متشکل از فرق و مذاهب مختلف بود، با طرح مفهوم ادیان در خدمت انسان به عنوان هدفی 
مشترک برای رسیدن به وحدت البته نه از راه پوشاندن اختالفات بلکه از طریق طرح آن ها 
در حوزۀ عمومی جامعه، ضمن درهم شکستن دوگانۀ فرقه گرایی و سکوالریسم، در راستای 

97ایجاد جامعه ای منسجم و پیشرو و توسعه یافته حرکت کرد.
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جامعه ای آزاد که در آن هریک از فرق و مذاهب ضمن پیگیری مطالبات خود در قالب 
تشکل های سیاسی در عرصۀ عمومی، همگی درجهت منافع ملی و همبستگی اجتماعی به سوی 
ایجاد یک جامعۀ عادالنه حرکت می کنند که در آن حقوق اقلیت و اکثریت رعایت می شود و 

مهم تر از همه اینکه چنین جامعه ای نه تنها سکوالر نیست بلکه جامعه ای است دینی.
الگویی که صدر در لبنان ارائه می دهد امروزه با عنوان مردم ساالری مشورتی و شورایی12 
در جوامع مردم ساالر در حال پیگیری و اجرا است و این خود نشانگر توفیق امام موسی صدر 
در ارائۀ الگویی پیشرو و درعین حال برخاسته از سنت اسالمی است. این ایده و الگو می تواند 
در جوامع اسالمی که از نظر مذهبی، دینی و قومی متنوع هستند به منظور ایجاد وحدت در 
سطح ملی و بین المللی، الگویی کارآمد باشد. به ویژه اینکه چنین الگویی عالوه بر جنبه های 
نظری، به صورت عملی نیز در شرایط سیاسی ـ اجتماعی کشوری مانند لبنان آزمون موفقی 
را از سر گذرانده است. لذا، جا دارد که به ویژه در این روزهای بحرانی و حساس و شرایط 

به وجودآمده در جهان اسالم بیشتر و دقیق تر مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
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نقد اندیشۀ پیشرفت در ایران1

طلیعه خادمیان2

چکیده
فرایند توسعه در ایران و ضرورت پیشرفت با پرسش عباس میرزا پس از شکست از ارتش نظامی 
به  ایده ای شروع  این پرسش،  از مطرح شدن  قاجار آغاز می شود. پس  تزاری در دوران  روسیۀ 
زایش و شکل گیری می کند که به واسطۀ غلبه آن، تاریخ گذشتۀ ایران چیزی جز زوال و شکست 
نبوده است، ایران در مقایسه با غرب در عقب ماندگی به سر می برد و تنها از طریق گام برداشتن در 
فرایند توسعه و رسیدن به پیشرفت، گذشتۀ ناکام ایران فراموش خواهد شد و آیندۀ درخشانی شکل 
خواهد گرفت. پرسشی در اینجا مطرح می شود که آیا توسعه لزوماً به پیشرفت ختم می شود و یا از 
طریق توسعه به ویژه توسعۀ حداکثری و با تمام توان می توان عقب ماندگی تاریخی را که محصول 
یک دورۀ بلندمدت است، با سرعت پشت سر گذاشت؟ هژمونیک شدن ایدۀ زوال پس از پرسش 
عباس میرزا، باعث نادیده گرفتن آن سوی دیگر چهرۀ ژانوسی توسعه شده است. نویسندۀ این مقاله 
کوشیده است به واسطۀ کاربست تفکر والتر بنیامین )1892-1940 م( به نقد مفهوم توسعه در ایران 
با توجه به تاریخ زیستۀ  بپردازد و در فرجام به این موضوع اشاره کرده است که توسعه لزوماً 
معاصر ایران، به پیشرفت ختم نشده است، بلکه ویرانی نیز جزء الینفک امر توسعه و فرایند آن 
در تجربه ایرانی بوده است که اغلب در گفتمان رسمی ــ به ویژه گفتمان حاکم در نظام دانش 

ــ به آن اشاره نمی شود.
کلیدواژه ها: اندیشۀ پیشرفت، زوال، عقب ماندگی

1. تاریخ دریافت:1396/10/02                        تاریخ پذیرش:1396/11/21
sonia_khademian@yahoo.com :2. استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال؛ رایانامه

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ  7، شمارۀ 26، بهار1397
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1. مقدمه
در آغاز، الزم است پرسش عباس میرزا را بیاوریم:

ما  و موجب ضعف  مسلط کرده چیست  ما  بر  را  اروپایی ها  قدرتی که شما  این  نمی دانم 
و ترقی شما چیست؟ شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و به کار بردن تمام قوای عقلیه 
متبحرید و حال آنکه ما در جهل و شغب غوطه ور و به ندرت آتیه را در نظر می گیریم مگر 
جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به 
شما به ما می تابد تأثیرات مفیدش را در سر ما کمتر از سر شما است؟ یا خدایی که مراحمش 
بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواستۀ شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمی کنم. اجنبی 

حرف بزن! بگو من چه کنم که ایرانیان را هوشیار نمایم؟ )حائری، 1372: 303(. 
حدود 203 سال از طرح این پرسش از سوی عباس میرزا، پس از شکست ایران در جنگ 
با ارتش روسیۀ تزاری، می گذرد. پس از طرح این پرسش، نوعی ایده3 و یا رویکرد »زوال« و 
»شکست« به ویژه از سوی عالمان و روشنفکران جامعه در ایران مطرح می شود که تا به امروز 
نیز ــ خصوصاً در حوزۀ علوم انسانی به طور عام و در علوم اجتماعی به طور خاص ــ حضور 
پررنگی داشته است. پس از پرسش عباس میرزایی و پرسش های مشابه از این دست، نوعی 
وسواس و یا به بیانی دیگر، نوعی مواجهۀ ایرانی در پیوند با مسئلۀ توسعه، »عقب ماندگی« و 
شکست مطرح می شود: »چرا عقب ماندیم؟«، »چرا ما عقب ماندیم و غرب پیشرفت کرد؟«، 
»چگونه در راه توسعه گام برداریم؟«، »آیا می توانیم از طریق توسعه به عقب ماندگی تاریخی 
خود پاسخ دهیم؟« و... . در پاسخ به انواع پرسش های معطوف به عقب ماندگی در چند دهۀ 
گذشته، انبوهی از نظریه های مختلف توسعه و نوسازی )مدرنیزاسیون( به شکل های گوناگون، 
از سوی عالمان حوزه های مختلف علوم انسانی تا متخصصان حوزۀ علوم فنی و مهندسی مطرح 
و از سوی برخی کارگزاران دولتی در جامعه در قالب طرح های گوناگون پیاده شده اند  تا شاید 
ایران هرچه سریع تر عقب ماندگی تاریخی خود را از طریق توسعه و مزایای آن جبران کند. اما 
پرسشی در اینجا مطرح می شود که آیا توسعه لزوماً به پیشرفت ختم می شود و یا از طریق توسعه 
ـ می توان عقب ماندگی تاریخی را که محصول یک  ــ به ویژه توسعۀ حداکثری و با تمام توانـ 
دوره بلند مدت است، با سرعت پشِت سر گذاشت؟ در این مقاله می کوشیم با کاربست تفکر 
والتر بنیامین )1892ـ  1940 م(4 به نقد مفهوم توسعه در ایران بپردازیم و در فرجام به این موضوع 

3. Idea 
4. والتر بندیکس شونفلیس بنیامین فیلسوف، مترجم، نویسنده، برنامه ساز رادیو و زیبایی شناس مارکسیست 
آلمانی ـ یهودی و از اعضای مکتب فرانکفورت بود. بنیامین از منتقدان امپریالیسم در غرب بود و  به نقد 
ابزارها و نمودهای سرمایه داری می پرداخت و آن ها را موجب بروز تحوالتی خاص و غالباً منفی در پروسۀ 

تحوالت اجتماع می دانست.
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اشاره خواهیم کرد که توسعه لزوماً با توجه به تاریخ زیستۀ معاصر ایران، به پیشرفت ختم نشده 
است، بلکه ویرانی نیز جزء الینفک امر توسعه و فرایند آن در تجربۀ ایرانی بوده است که اغلب 

در گفتمان رسمی، به ویژه گفتمان حاکم در نظام دانش، به آن اشاره نمی شود.

2. پرسش عباس میرزایی؛ تولد ایدۀ زوال در ایران
تاریخ ایران از گذشتۀ دور تا به اکنون، شاهد حوادث و رویدادهای  شگفتی بوده است. 
است  گذشته  امروز  به  تا  سرزمین  این  بر  آنچه  و  ایران  نشیب  و  فراز  پر  تاریخ  از  اگر 
بگذریم ــ که بیان مفصل آن خود نیاز به صدها کتاب و مقاله دارد ــ و تنها بر تاریخ 
از  یکی  شویم،  متمرکز  آن  رویداد های  و  حوادث  و  قاجار  دوران  بر  تأکید  با  معاصر 
رویدادهای مهم و تأثیرگذار در دوره قاجار تا به امروز، مسئلۀ مواجهۀ ایران با »غرب« 
بوده است؛ مواجهه ای که تاریخ معاصر ایران را در مقایسه با پیشینۀ خود، به گونه ای دیگر 
رقم زد. گویا این مواجهه با غرب، ایران و ایرانیان را با فریاد »شما تاکنون در نادانی، جهل 
و عقب ماندگی تاریخی به سر می برده اید و بدون غرب هویت مستقلی ندارید« از خواب 
غفلت بیدار کرد. شاید لحظۀ شکست ایران از ارتش روسیه در دوران قاجار، لحظۀ بیدار 
شدن ایران به اصطالح از خواب غفلت و نادانی است. شکستی که تنها در نبرد نظامی 
به نوعی  این شکست آن روز  بلکه  نشد،  ایرانیان خالصه  و  ایران  برای  میدان جنگ  در 
تاریخ ایران را با پرسشی مواجهه کرد که در زمان کنونی نیز همچنان زنده و قابل توجه 
است: چرا ما شکست خوردیم و غرب پیروز شد؟ عباس میرزا، فرمانده جنگ ایران در 
نبرد با روسیه، پس از این شکست از پیر اَمِده ژوبر،5 فرستادۀ ناپلئون به ایران، می پرسد: 
»چه قدرتی اینچنین شما غربیان را بر ما برتری داده است؟ سبب پیشرفت شما و ضعف 
همیشگی ما چیست؟ شما به فن فرمانروایی، فن پیروزی و هنر به کار گرفتن توانایی های 
انسان آشنایی دارید، درحالی که ما در جهلی شرمناک کمتر به آینده می اندیشیم ... به من 

بگو، برای اصالح ایرانیان چه باید کرد؟« )طباطبایی، 1392: 358(. 
این پرسش، به نوعی، آغازی شد برای تولد یک ایدۀ زوال و »نگارش تاریخ شکست« 
و مسئلۀ »آگاهی از عقب ماندگی« برای نفی گذشته و خط بطالن بر روی آن و تالش 
برای ساخت حال و آینده ای روشن و دگرگون که در نسبت با امر توسعه و نتیجۀ آن، 
یعنی پیشرفت، خود را از نو تعریف می کند؛ نه گذشتۀ تاریخی که چیزی جز جهل، نادانی 
و عقب ماندگی برای ما نداشته است.6 به این ترتیب، ایران از لحظۀ پرسش عباس میرزا 
5. Pierre Amédée Emilien Probe Jaubert

6. برای نمونه، می توان به کتاب هایی همچون چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟ نوشتۀ کاظم علمداری، 
97ما چگونه ما شدیم؟ نوشتۀ صادق زیباکالم، عقالنیت و توسعه یافتگی ایران نوشتۀ محمود سریع القلم و... 
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برگذشتۀ تاریخی خود برچسب زوال، شکست و عقب ماندگی می زند و می کوشد آن 
را از طریق تالش برای رسیدن به امر نو ــ که گویی تنها در مغرب زمین وجود دارد ــ 
به فراموشی بسپارد. بی جهت نیست که پس از این پرسش، انبوهی از نظریه های توسعه به 
سبک و سیاق مختلف با توجه به آنچه در غرب روی داده است، مطرح می شود تا شاید 
به واسطۀ این نظریات و عملیاتی کردن آن ها بتوان از باتالق عقب ماندگی بیرون آمد و 
پیروزی  به  تاریخ گذشتۀ ما داشته است،  به جای زوال و شکستی که ریشه در  بار  این 
نیز اشاره شد، ایدۀ  در آینده دست پیدا کرد. به این ترتیب، همان طور که پیش از این 
»زوال« با پرسش عباس میرزا متولد می شود، البته برای این زوال، شکست و عقب ماندگی 
دالیلی تاریخی نیز همچون هجوم اقوام دیگر و نفی تمدن باشکوه ایرانی، غارت مغوالن 
و به خاک و خون کشیده شدن سرزمین آریایی، به قدرت رسیدن اقوام ترک و به تبع 
این  انباشت  و...،  ترکی  فرهنگ  نفوذ  و  )ایران شهری(  ایرانی  فرهنگ  رفتن  انزوا  به  آن 
رویداد های تاریخی و مواجهۀ به یکباره با تمدن مغرب زمین، ما را ناچار از پذیرش یک 

ایدۀ زوال و نگارش آن می سازد.7 

اشاره کرد که در آن ها نوعی تاریخ زوال و عقب ماندگی تاریخی ایران، در مقایسه با سیر تغییر و تحوالتی 
که در غرب صورت گرفته است، بیان می شود.

7. برای مثال، می توان به آثار سیدجواد طباطبایی، به ویژه تأملی دربارۀ ایران )جلد 1( و دیباچه ای بر نظریۀ 
انحطاط ایران اشاره کرد. ماکس وبر مقدمۀ اخالق پروتستانی و روح سرمایه داری را این گونه آغاز می کند: 
»کسی که پرورش یافتۀ تمدن اروپایی مدرن است، با مطالعۀ هریک از مسائل تاریخ جهان باید از خود بپرسد 
چه موقعیت هایی دست به دست هم دادند که در تمدن غرب و تنها تمدن غرب، پدیده های فرهنگی ظهور 
کنند که هم در مسیر توسعه باشند و هم ارزش و اهمیت جهان شمول بیابند. تنها در غرب علم در مرحله ای 
از پیشرفت است که امروزه آن را معتبر می دانیم. توسعۀ کامل یک نظام الهیاتی را باید به مسیحیت نسبت 
داد... چون در اسالم و تعداد معدودی از فرق هندو تنها بخش هایی از الهیات وجود دارد... هندسۀ هندی 
هیچ قضیۀ عقالنی ای ندارد... کّل تفکر سیاسی هند فاقد مفاهیم عقالنی بود... موسیقی موزون [عقالنی]،... 
ارکستر ما... سونات های ما، سمفونی ها، اپراها... همۀ این چیزها تنها در غرب شناخته شده اند... در معماری... 
از گنبدهای سبک گوتیک... در هیچ جای دیگری به شکل عقالنی استفاده نشده است. شرق فاقد... آن نوع 
خردگرایی کالسیک در همۀ هنرها بود... که رنسانس برای ما آفرید... صنعت چاپ در چین وجود داشت 
اما ادبیات چاپی و مهم تر از همه مطبوعات و مجله ها تنها در غرب ظهور یافتند... دولت تنها در غرب شناخته 
شده است. و همین نکته درباره سرمایه داری، سرنوشت سازترین نیرو در زندگی کنونی ما، صدق می کند. 
مفهوم شهروند بیرون از غرب وجود نداشته است« )وبر، 1395: 14(. اگرچه پیش از ماکس وبر نیز می توان 
در متون متفکران اروپایی دیگری سویه های نگرش اروپامحور را مشاهده کرد، اما اهمیت وبر و دیدگاه او 
به ویژه تأکید بر عقالنیت اروپایی و ترقی خاص اروپا، تأثیر بسیار مهمی بر تاریخ نگاری مدرن داشته است؛ 
به طوری که دیدگاه او بخشی از زیربنای بیشتر روایت های اروپامحور از تاریخ جهان را تشکیل می دهد 
)بالوت، 1389(. براساس نگرش وبر، گویی تجربۀ مدرنیته آن هم یک بار تنها در غرب/ اروپا به وقوع 
پیوسته است و غرب خیلی پیش از جهان غیراروپایی در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته است و در این 
مسیر به دستاوردهای بسیاری دست پیدا کرده است که جوامع اروپایی را تماماً از جوامع غیراروپایی متمایز 
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با توجه به موضوع این مقاله، در اینجا صرفاً بر لحظۀ شکل گیری ایدۀ »زوال« تأکید 
می کنیم و پرداختن به دالیل و چرایی شکل گیری آن خارج از موضوع ما است؛ چراکه 
»زوال«  ایدۀ  درون  از  ایران  در  توسعه  فرایند  و  اندیشه  که  است  این  مقاله  این  ادعای 
بیرون می آید. به بیان دیگر، پیش فرض توسعۀ همه جانبه و رسیدن به پیشرفت در نسبت با 
شکل گیری ایدۀ زوال صورت بندی می شود. در ادامه، به واسطۀ شکل گیری ایدۀ زوال، 

به اجمال، به اندیشۀ توسعه و فرایند آن در ایران اشاره خواهیم کرد.

3. اندیشۀ توسعه؛ نتیجۀ ترسیم نظریۀ زوال
پس از شکست ایران از ارتش روسیه و تولد ایدۀ زوال، اندیشۀ توسعۀ حداکثری از سوی 
عالمان و روشنفکران اجتماعی و همچنین سیاستمدارانی چون عباس میرزا، قائم مقام فراهانی، 
میرزا محمدتقی خان فراهانی معروف به امیرکبیر، میرزا حسین خان سپهساالر و... با تأکید بر 
فرایند نوسازی جامعه و عناصر آن در سطوح مختلف صنعتی، تجاری، آموزشی و... شکل 
گرفت. ایران باید با سرعت زیاد دستاوردهای مغرب زمین را از آن خود کند تا بتواند از 
عقب ماندگی و اضمحالل خود فاصله بگیرد و نطفۀ تجدد را در خاک خود بکارد.8 پس از 
دوران قاجار، در دوران پهلوی فرایند توسعه و مدرنیزاسیون کشور با سرعتی بیشتر از پیش 
پی گرفته شد.9 در این دوره نیز همچون دورۀ گذشته، تالش برای خاک کردن سنت و 
می کند. در این تلقی )اروپامحوری( از تجدد و یا در معنای دقیق تر »مدرنیته«، همۀ تاریخ جهان به یکباره در 
تاریخ اروپا تقلیل پیدا می کند و همزمان همۀ جوامع غیراروپایی بی تاریخ می شوند؛ اگر کشورهای دیگر/ 
ـ که در نظر وبر  »شرق« که عقب مانده و سنتی به حساب می آیند )استبداد شرقی( می خواهند تجربۀ اروپا راـ 
یگانه تجربۀ راستین برای رسیدن به پیشرفت و توسعه است ــ برای خود تکرار کنند، باید از جهان اروپایی 

تقلید و تنها به شیوۀ آن عمل کنند.
8. ناصرالدین شاه در 1290 ق، به پیشنهاد سپهساالر عازم سفر به اروپا شد. سپهساالر قصد داشت پیشرفت 

کشورهای اروپایی را به شاه نشان دهد و ضعف ایران را در برابر آنان برای او آشکار کند.
9. ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که در این دوره به واسطۀ تأسیس دولت ملی متمرکز، فرایند مدرنیزاسیون 
و نوسازی ایران با سرعت بیشتری در مقایسه با گذشته صورت گرفت. نظریۀ مدرنیزاسیون برای تحلیل نحوۀ 
وقوع فرایندهای مدرنیزاسیون در جوامع مختلف استفاده می شود. این نظریه در پی آن است که مشخص کند 
کدام ویژگی ها در کشورهای مختلف به توسعۀ اقتصادی سود می رساند و کدام ویژگی ها مانعی در برابر 
توسعۀ اقتصادی است. فرض بر آن است که تشخیص این ویژگی ها می تواند اقدامات »همکاری توسعه ای« و 
»کمک های توسعه ای« را هدفمندتر سازد و به مدرنیزاسیون جوامع »سنتی« یا »عقب مانده« کمک کند. اصول 
مقدماتی نظریۀ مدرنیزاسیون از ایدۀ پیشرفت به دست می آید. مارکی دو کندورسه، فیلسوف فرانسوی، 
در پایه گذاری اصول این نظریه نقش مهمی داشت. همچنین طبق این نظریه، پیشرفت های فنی و تغییرات 
اقتصادی می تواند باعث تغییر در ارزش های اخالقی و فرهنگی شود. امیل دورکیم، جامعه شناس فرانسوی، 
بر وابستگی متقابل نهادها در یک جامعه و نحوۀ تعامل آن ها در چارچوب های فرهنگی و اجتماعی تأکید 
97داشت. اثر او با عنوان تقسیم کار در جامعه بسیار تأثیرگذار بود. در این کتاب، نحوۀ حفظ نظم اجتماعی و 
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زایش تجدد از سوی رضاخان، مؤسس سلسلۀ پهلوی، ادامه پیدا کرد؛10 با این تفاوت که 
در این دوره، همزمان، نقدی بر تغییر و تحوالت دوران قاجار به ویژه از سوی محمدرضا 
پهلوی مطرح شد )پهلوی، 2007(؛ چراکه رضاشاه پهلوی و سپس محمدرضا پهلوی هر 
دو بر این امر تأکید می کردند که اگرچه ایران باید دستاوردهای تمدن مغرب زمین را فرا 
بگیرد اما در این میان توجه به شکوه و عظمت تمدن ایران و تکرار و زنده ساختن دوبارۀ 
دستاوردهای آن نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. در دوران پهلوی اول، توسعۀ متمرکز از 
باال و با فشار برای تغییر مؤلفه های جامعه اعمال می شد، در دوران پهلوی دوم نیز فرایند 
توسعه در قالب طرح ها و برنامه های عمرانی و از سوی دیگر برنامه ریزی متمرکز برای 
دستیابی و رسیدن به پیشرفت ادامه پیدا کرد.11 در دوران بعد از انقالب 1357 نیز به ویژه 
پس از جنگ تحمیلی، نوسازی مجدد و توسعۀ حداکثری مورد توجه دولت وقت قرار 
گرفت و این فرایند توسعه حداکثری تا به امروز نیز در قالب طرح و برنامه های مختلف 

گذار جوامع ماقبل مدرن به جوامع پیشرفته توصیف شده است  )دورکیم، 1389(. 
10. در خرداد 1313 ش، رضاشاه تنها مسافرت خارجی خود را با حرکت به سمت ترکیه آغاز کرد. در این 
سفر، یک هیئِت هفده نفره که اغلب نظامی بودند، او را همراهی می کردند. رضاشاه و هیئت همراه از طریق 
تبریز، خوي و ماکو وارد خاک ترکیه شد و پس از عبور از مسیرهاي قارص، ارزروم، طرابوزان و سامسون 
وارد آنکارا پایتخت این کشور شد. او در 21 خرداد وارد ترکیه و در 26 خرداد وارد آنکارا شد. 38 روز 
در آن کشور ماند و در 20 تیر به تهران بازگشت. مقر حزب خلق، ساختمان ریاست جمهوري و وزارت 
خارجه و مجلس ملی ترکیه، سربازخانه ها، رژه هاي هوایی، دریایی و زمینی،  استحکامات تنگه هاي داردانل 
و بسفر، قصرهاي سالطین عثمانی، میدان اسب دوانی، مدرسۀ پیشاهنگی دختران و پسران و چند مجلس 
موسیقی، از مهم ترین مراکزي بود که شاه ایران و همراهانش طی اقامت خود در ترکیه از آن بازدید کردند. 
سفر به ترکیه تأثیر عمیقی بر روحیات رضاشاه گذاشت. مستشارالدوله، سفیر کبیر ایران در ترکیه، می گوید 
نخستین اظهارات رضاشاه که حاکی از تأثیرپذیري وي در زمینه مشاهداتش از ترکیه، جمله اي بود که شاه 
در عمارت حزب خلق ترکیه خطاب به وي بر زبان آورد. مستشارالدوله خاطرۀ خود را در این زمینه براي 
سناتور صدیق اعلم چنین نقل کرده است: شبی پس از پایان ضیافت رسمی باشکوه، وقتی رضاشاه به عمارت 
حزب خلق که محل اقامت او در آنکارا بود مراجعت کرد تا پاسی از شب نخوابید و در تاالر بزرگ خانۀ 
ملت قدم می زد و فکر می کرد و گاه گاه بلند می گفت: عجب! عجب! وقتی چشمان شاه متوجه من شد که 
در گوشۀ تاالر ایستاده بودم، فرمود: »صادق من تصور نمی کردم ترک ها تا این اندازه ترقی کرده و در اخذ 
تمدن اروپا جلو رفته باشند. حاال می بینیم که ما خیلی عقب هستیم«. من در جواب رضا شاه عرض کردم: 
»قربان، در سایۀ اعلی حضرت همایونی ترقیات عظیم نصیب ملت ایران شده است«. رضاشاه جواب داد: 
»معذلک هنوز عقب هستیم و فوراً باید با تمام قوا به پیشرفت سریع مردم و این مملکت اقدام کنیم« )مکی، 
1364: 157(. سوغات سفر ترکیه، تأکید بیشتر رضاشاه برای حرکت سریع ایران با اجرای برنامه های آهنین 

در مسیر تغییر، رشد و توسعه بود.
11. برای نمونه، می توان به تأسیس سازمان برنامه و بودجه در دهۀ 1320 ش اشاره کرد که باید به واسطۀ 

از یک جامعۀ  را  ایرانی  الگوی غربی، جامعۀ  و سیاق  به سبک  تا حدودی  برنامه های مختلف  طراحی 
عقب ماندۀ سنتی به یک جامعۀ پیشرفته بر پایۀ اقتصاد صنعتی و به کارگیری تکنولوژی در آن تبدیل سازد. 
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ادامه پیدا کرده است. 
آنچه در فرایند تاریخ توسعه در ایران قابل توجه است، فارغ از جزئیات، کمیت و 
کیفیت آن در مقاطع مختلف زمانی و چگونگی عملیاتی کردن آن، با توجه به موضوع 
و  زایش  با  پیوند  در  تنها  جامعه  مادی  پیشرفت  آن،  تبع  به  و  توسعه  اندیشۀ  مقاله،  این 
تاریخی  گذشته  انحطاط  از  که  می شود  خوانده  تصویری  و  »زوال«  ایدۀ  شکل گیری 
ارائه می کند. در واقع، در این نوع مواجهه با توسعه که نتیجۀ نگارش و یا به بیان دیگر 
تاریخ نگاری زوال و شکست است، گذشتۀ تاریخی تنها با زوال و شکست معنا می یابد. به 
همین دلیل، به واسطۀ ترسیم ایدۀ زوال، توسعه تنها رو به سوی جلو و یا به بیان دیگر نظر 
به آینده دارد؛ چراکه گذشتۀ تاریخی به دلیل شکست قابل اتکا نیست و در تاریکی به 
سر می برد و تنها می توان سیمای آینده را به واسطۀ ساز و کارهای توسعه، به روشنی ترسیم 
کرد. در واقع، پیشرفت می تواند، گذشتۀ انحطاط یافته را به فراموشی بسپارد و آینده ای 
روشن را به عنوان یک لحظۀ جدید در مقابل چشمان ما ظاهر سازد. خالصه وار، می توان 
گفت در این نوع مواجهه با توسعه و تالش برای دستیابی و رسیدن به مزایای آن، یعنی 
پیشرفت، در تمامی وجوه ساختاری جامعه، نابودی و ویرانی نیز با خود به همراه داشته 

است که این سویۀ آن بازخوانی نمی شود. 
در بخش بعدی، ابتدا به اهمیت گذشتۀ تاریخی و مواجهۀ بنیامین با مفهوم پیشرفت 
در پیوستار تاریخ اشاره خواهیم کرد و سپس می کوشیم به واسطۀ کاربست تفکر بنیامین 

به نقد اندیشۀ توسعه و توجه به پیشرفت حاصل از آن در ایران بپردازیم.

4. والتر بنیامین و ضرورت توجه به گذشته
به سنت شکست خوردگان و ستمدیدگان  متعلق  به عنوان متفکری  اغلب  را  بنیامین  والتر 
معرفی می کنند؛ به طوری که در تزهایی دربارۀ مفهوم تاریخ نگاه بنیامین به تاریخ، مفهوم 
شکست و توجه به ستمدیدگان و بازخوانی تاریخ از منظر شکست خوردگان اهمیت بسیار 
زیادی دارد. بنیامین به ضرورت یادآوری گذشته و جبران مافات و رفع مصائب و امید گذشته 
تأکید می ورزد (Löwy, 2005). به اعتقاد وی، این یادآوری و تأمل در مصائب و رنج های 
گذشته و گذشتگان، در حقیقت همان چیزی است که می تواند منبع الهام بخش مبارزه علیه 
ستم و سرکوب در زمان حال گردد. به همین خاطر، به عقیدۀ بنیامین، این »تصویر نیاکاِن 
بَرده شده است که بهترین انگیزه و محرک برای تداوم پویش در جهت تحقق رهایی و آزادی 
را فراهم می سازد، نه تصویر نوادگاِن آزادشده«؛ بنابراین، هرگونه حرکت به جلو و آینده 
97مستلزم نگاهی به پشت سر و گذشته است؛ زیرا که آینده  بر رهایی و بازیابی ستمدیدگان 
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و شکست خوردگان استوار است ( Gandler, 2010). برای بنیامین، تاریخ موجود )تاریخ 
فاتحان( که به رشتۀ تحریر در آمده است، ساخته و پرداختۀ طبقه حاکم  است. تاریخ را به مثابه 
رویدادهای پی درپی و خطی نگریستن، به معنای تاریخ فاتحان را نگاشتن است؛ زیرا تنها کنش 
آن ها بوده است که فرصت تحقق یافته است. از نظر بنیامین، وظیفۀ متفکر ـ تاریخ دان برهم 
زدن پیوستگی تاریخ و شکافتن آن و نور امید را در گذشتۀ تاریخی شعله ور کردن است؛ 
نوری که الهام بخش تالش های طبقۀ اجتماعی ستمدیده و فرودست است. متفکرـ  تاریخ دان 
باید آرزوهای تحقق نیافتۀ مردگان را زنده کند. در این باره، بنیامین نیرویی رستگارانه به عصر 
حاضر نسبت می دهد: عصر حاضر می تواند بازندگان تاریخ را از شکستشان نجات بخشد

.(Steinberg, 1996: 42 (
به این ترتیب، آنچه برای بنیامین اهمیت بسیار زیادی دارد، ضرورت توجه به گذشته است. 
برای بنیامین همان طور که اشاره شد، هرگونه حرکت به جلو و آینده مستلزِم نگاهی به پشت سر و 
گذشتۀ تاریخی و به بیان دیگر، نجات گذشته است. برای بنیامین، تاریِخ موجود تاریِخ پیشرفتی 
است که از سوی حاکمان و فاتحان به رشته تحریر درآمده است )Löwy, 2005, p.96). در 
واقع، تاریِخ پیشرفت و تاریِخ رو به جلو نمی تواند روایتگر فراموشی و فراموش شدگان خود 
باشد. بنیامین در تزهای خود دربارۀ مفهوم تاریخ با تشبیه پیشرفت به طوفان ویرانی، این مسئله 
را طرح می کند که تاریخ پیشرفت ویرانی به بار خواهد آورد. بدین سان، وی رسالت کسانی 
را که از منظر ماتریالیسم تاریخی و رهایی بخشی به تاریخ می نگرند، در نشان دادن مضرات 

تاریخ نگاری مبتنی بر پیشرفت خطی تاریخ می داند:
به  که  شده  گذاشته  نمایش  به  فرشته ای  تابلو  این  در  نو«.  »فرشتۀ  نام  به  دارد  اثری  کله  پل 
نظر می رسد در پی گریز از چیزی است، چیزی که او بدان خیره شده است، بال گشوده با 
بر  باشد. آنچه که  باز. فرشتۀ تاریخ می بایست چنین منظری داشته  چشمانی دریده و دهانی 
ما چون زنجیره ای از حوادث جلوه می کند برای او فاجعۀ واحدی است که بی وقفه انبوهی 
از ویرانه ها را در پیش چشمان او تلنبار می کند. او می خواهد بایستد مرده ها را دوباره جان 
بدهد و ویرانه ها را آباد سازد. اما باد سهمگینی در بال هایش افتاده است. توفانی که از بهشت 
می وزد، توفانی چنان سهمگین که فرصت بستن بال ها را از او می گیرد. او پشت کرده به آینده، 
انبوه ویرانی در  به سوی آینده رانده می شود در حالی که  این توفان  با  بی لحظه ای سکون 
جلوی چشمان ش سر به فلک می کشد. آنچه ما پیشرفت می نامیم، چیزی جز این توفان نیست 

)بنیامین، 1389: 242 ـ 243(. 
در این تصویرسازی اگرچه فرشتۀ تاریخ خواهان جبران ویرانی های به جامانده است اما 
اقتضای توفان بنیان کن پیشرفت مانع این کار می شود )Löwy, 2001: 71). بنیامین در این متن 
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با استعانت از استعارۀ »فرشتۀ نو« نشان می دهد که چگونه باور به پیشرفت، مجال جبران ویرانی ها 
را از باورمندان به این دیدگاه می گیرد. بنابراین، تاریخ پیشرفت هرگز نمی تواند روایتی جز 
روایت حاکمان و پیشروان تاریخ و شرح ویرانی ها ارائه دهد. به این ترتیب، بنیامین در متن 
خود، تکلیف پیشرفت را مشخص کرده است) Gandler, 2010). پیشرفت بدیل ایدئولوژیک 
بورژوازي به جاي رهایی است و به نام آن، تاکنون تاریخ فجایع زیادي را تلنبار کرده است. 

تاریخ پیشرفت همان تاریخ توحش است.12  
آنچه در تفکر بنیامین با توجه به موضوع این مقاله اهمیت دارد، عبارت است از:

ـ ضرورت توجه به گذشته؛
ـ نقد تاریخ رو به جلو )تاریخ نگاری پیشرفت(؛

ـ توجه به ویرانی های تلنبار شده به واسطۀ تأکید بر امر پیشرفت در پیوستار تاریخ.
اکنون با توجه به این سه نکته در تفکر بنیامین، به سراغ نقد اندیشۀ توسعۀ همه جانبه در ایران 
ـ آیا توسعه لزوماً  برای دستیابی به پیشرفت می رویم و می کوشیم به پرسش ابتدایِی این مقالهـ 
به پیشرفت ختم می شود و یا از طریق توسعه به هر قیمت و با تمام توان می توانیم عقب ماندگی 

ـ پاسخ دهیم. تاریخی خود را پشت سر بگذاریم؟ـ 

5. بنیامین و نقد اندیشۀ توسعه در ایران
همان طور که پیش از این اشاره شد، بنیامین متفکري متعلق به سنت ستمدیدگان است؛ یعنی 
به نوعی به تاریخ شکست می پردازد اما توجه به مفهوم شکست با شکست گرایی و شیفتگی 
به »زوال« در فرهنگ جامعۀ ایرانی متفاوت است. پرداختن به ایدۀ »زوال« و یا »شکست« 
بنیامین، حتی در مقام کسی که مدام از گسست،  دقیقاً همان چیزي است که در  تفکر 
شکست و امید نومیدان حرف می زند، پس زده می شود. به واسطۀ تفکر بنیامین می توان 
به نوعی به نقد نظریۀ زوال و »نگارش تاریخ شکست« و مسئلۀ »آگاهی از عقب ماندگی« 
در ایران پرداخت. برای بنیامین گذشته نه تنها از بین نرفته است، بلکه نیاز به بازخوانی دارد. 
نزد بنیامین، گذشته هنوز زنده مانده است تا پیش بینی شود، بازشناسی شود و در فرجام 
نجات یابد. اما در مقابل، ایده های زوال و شکست محور کار یک دوره یا دوره ها را براي 
همیشه تمام می کنند و پروندۀ آن را می بندند. همچون آنچه به واسطۀ پرسش عباس میرزا ــ 

بنیامین پس از نقد تاریخ پیشرفت، به رستگاری نوع بشر به واسطۀ یک لحظۀ گسست در پیوستار   .12
رسمی تاریخ اشاره می کند. به بیان او، این لحظۀ گسست می تواند، نیروی گذشته را از فراموشی و یا به 
بیان دیگر، از قفس روایت کنندگان رسمی تاریخ نجات دهد، تا به واسطۀ این نیرو از گذشته، حال را تغییر 

97داد و آیندۀ دیگری را ترسیم کرد.
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یعنی لحظۀ تولد ایدۀ زوال در ایران ــ صورت می گیرد گویی از این لحظه به بعد باید با 
گذشتۀ سیاه و به نوعی شکست خورده برای همیشه خداحافظی کرد و دل در گرو آینده داد. 
پیش فرض یک ایدۀ زوال وجود یک دورۀ طالیی است، چه در گذشته چه در آینده. پس 
از پرسش عباس میرزا گویی این دورۀ طالیی باید به واسطۀ نیروی توسعه و دستاورد آن یعنی 
پیشرفت در آینده ساخته شود. در دوران پهلوی نیز این دورۀ طالیی اگرچه در گذشتۀ دور، 
باستان، وجود داشته است، اما امروز باید به واسطۀ امکانات دورۀ جدید، این گذشتۀ طالیی 
را به شکلی نو در آینده از نو بازسازی کنیم. در دوران پس از انقالب 1357 نیز اندیشۀ آیندۀ 
توسعه یافته و درخشان نه در گذشتۀ تاریخی، که قرار است در آینده ساخته شود. به این 
ترتیب، ایدۀ زوال )آنچه در ایران متولد شد( امکان توجه به حوادث و رویدادهای گذشته 
را نادیده می گیرد و نسبت به آن بی تفاوت است و تنها دل به آیندۀ توسعه یافته بسته است. 
برای بنیامین اشاره به شکست ها کاماًل با ایدۀ شکست و زوال متفاوت است. همۀ شکست ها، 
ناکامی ها و تاریکی ها را باید پیش کشید، اما نمی توان بنیانی تاریخی ـ هستی شناختی براي 
ناتوانی در توسعه تأسیس کرد. به این ترتیب، ایدۀ زوال با ترسیم یک شکست گرایی مطلق، 

از اشاره به شکست ها در گذشته به نوعی طفره می رود و از گذشته می گذرد. 
به این ترتیب، همان طور که پیش از این اشاره شد، اندیشۀ توسعه در ایران که نتیجۀ 
بیرون آمدن از دل یک ایدۀ زوال است، نه تنها به گذشته توجهی نمی کند و آن را نادیده 
می گیرد، بلکه تنها خواهان پیشرفت هر چه بیشتر و سریع تر در مسیر مستقیم ـ خطِی توسعه 
است. حال اگر به این توسعه از منظر شکست نگاه کنیم )همچون مواجهۀ بنیامین با شکست 
نه ترسیم ایدۀ زوال و شکست گرایی که تنها به دنبال پیشرفت در آینده است(، درمی یابیم 
هر نوع توسعه و نظریۀ پیشرفتی تا حدي مستلزم ویران کردن گذشته بوده است. آیا در تاریخ 
چند قرن اخیر عماًل چنین نبوده است که سرانجام دست کم یک یا چند اجتماع یا قشر یا 
طبقه نتوانسته اند از توسعه جان سالم به در برند؟ به بیان دیگر، همۀ تاریخ هاي توسعه و اندیشۀ 
توسعه در ایران به نحوي ویرانه هم تولید کرده اند. به واسطۀ یک ایدۀ زوال و شکست گرایی 
این جنبه از توسعه یعنی ویرانی نادیده گرفته می شود و توسعه تنها در پیشرفت و به اصطالح 

وجوه مثبت آن خالصه می شود. 
پروندۀ گذشته به واسطۀ هژمونیک شدن ایدۀ زوال بسته شده است، با این توضیح تنها 
باید شیفتۀ توسعه ای شد که بتواند آیندۀ درخشانی از پیشرفت را برای ما رقم زند. یک 
نمونه، اگر در چند سال اخیر تنها به تهران به عنوان پایتخت قدرت وقت نگاه کنیم، متوجه 
خواهیم شد که چطور شیفتگی به توسعه و دستاوردهای آن، یعنی پیشرفت، دیگر در این 
شهر اثری از گذشته باقی نگذاشته است. اگر به شمال تهران نگاه کنیم، می توان نمونۀ اعالي 
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توسعه به مثابه پیشرفت را مشاهده کرد که به معناي بنیامینی کلمه، چیزي جز ویرانه بر ویرانه 
تلنبار نکرده است، ساختمان های بزرگ و بدقواره ای که هر یک بر دوش دیگری سوار 
شده اند. می توان شمال تهران را به نوعی با ایدۀ فرشتۀ نوي بنیامین توضیح داد، توفانی که از 
غرب وزیده است، توفان پیشرفت، و شمال تهران یعنی شمیران سابق را تا این حد زیر و رو 
کرده و انبوهی ویرانه بر ویرانه تلنبار کرده است، که البته در پس برج های بلند پنهان شده اند. 
این فرایند توسعه و مدرنیزاسون حداکثری در قسمت های مختلف ایران از شهر تا روستا و یا 
از صنعت تا کشاورزی پیاده شده است؛ به طوری که گویی تنها آنچه اهمیت دارد توسعه و 
رسیدن به پیشرفت به هر قیمت در هر بخشی است. توسعه ای که گویی تنها یک رو دارد و 
آن پیشرفت است، و روی دیگر آن یعنی ویرانی و نفی هستی گذشته نادیده گرفته می شود 

و یا از آن هیچ صحبتی نمی شود تا شاید گهگاه در مقابل چشمان ما قرار نگیرد.13

6. نتیجه
مفهوم توسعه در ایران و حرکت به سوی پیشرفت، از درون یک ایدۀ زوال بیرون آمده است؛ 
نظریه ای که به نوعی نتیجۀ پرسش عباس میرزا پس از شکست ایران از ارتش روسیه است: 
»چرا غرب پیروز شد و ما شکست خوردیم؟« پس از این پرسش، گذشته با تمام حوادث و 
رویدادهای آن به فراموشی سپرده شد و تنها ترسیم آینده ای درخشان مورد توجه قرار گرفت 
که به واسطۀ توسعه و دستاورد آن، یعنی پیشرفت، ساخته خواهد شد. این نوع مواجهه با توسعه 
و تالش برای عملیاتی و پیاده کردن آن، تنها به یک روی آن، یعنی پیشرفت، توجه می کند و 
از روی دیگر آن، یعنی ویرانی که محصول دیگر این فرایند توسعه است، غافل می شود. تنها 
از طریق یک منظر شکست در مواجهه با توسعه می توان از سویۀ ویرانی توسعه سخن گفت و 
آن را به تصویر کشید. این منظِر شکست و توجه به آن نیز به واسطۀ بیرون آمدن از ساحت ایدۀ 
زوال امکان پذیر است. به بیان دیگر، با بیرون آمدن از بستر ایدۀ زوال، می توان با به رسمیت 

شناختن گذشته، از جنبۀ ویرانی توسعه سخن گفت و نتایج آن را بررسی کرد.
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ارائۀ الگویی برای نهاد تنظیم گر رسانه های نوین
 صوتی ـ تصویری بر پایۀ روش تصمیم گیری پابرجا1

ملیحه اسماعیلیان،2 امیر ناظمی3

چکیده
با تغییر رویکرد دولت ها از تصدی گری به تنظیم گری و اِعمال حاکمیت ملی برای تنظیم فعالیت ها در 
عرصه های گوناگون، نقش نهادهای تنظیم گر بسیار برجسته شده است. گرچه در عرصه هایی مانند 
رسانه به ویژه رسانه های نوین، دنیا با استفاده از ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی، از این مرحله 
نیز گذر کرده و وارد عرصۀ تدبیرگری شده که همان حکمرانی رسانه است، همچنان نقش نهادهای 
تنظیم گر برای اِعمال حاکمیت ملی شایان توجه است. با ظهور پدیدۀ همگرایی و کمرنگ شدن 
مرزهای حوزه های رسانه ای، مخابراتی و فناوری اطالعات، رویکردهای گوناگونی برای نهادهای 
الگوهای  ادبیات نظری و  این مقاله تالش شده است ضمن مرور  تنظیم گر لحاظ شده است. در 
گوناگون نهاد تنظیم گر، با استفاده از روش تصمیم گیری پابرجا، برای فضای رسانه های صوتی ـ 
تصویری نوین در کشور الگویی مناسب ارائه شود. داده های مورد نیاز برای تحلیل، از طریق هیئتی از 
خبرگان و نمایندگان رسانه های صوتیـ  تصویری ذی نفع گردآوری شده است. نتایج تحلیل ها نشان 
می دهد که با توجه به آیندۀ رسانه های صوتیـ  تصویری در کشورمان، الگوی نهاد تنظیم گر همگرا و 

1.تاریخ دریافت:1395/10/09                         تاریخ پذیرش:1396/08/17
m_esmaeilian@yahoo.com :2. دانشجوی دکتری آینده پژوهی )نویسندۀ مسئول(؛ رایانامه

nazemi@nrisp.ac.ir :3. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ رایانامه

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ  7، شمارۀ 26، بهار1397
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مستقل از بازیگران موجود، با لحاظ کردن جداسازی خط مشی گذاری و مقررات گذاری از یکدیگر 
و مشارکت مردم در تنظیم گری، الگویی مناسب و پایدار است.

کلیدواژه ها: رسانه های صوتیـ  تصویری، نظریۀ نهادگرایی، نهاد تنظیم گر، تصمیم گیری پابرجا 

1 . مقدمه
توسعۀ فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در دهۀ اخیر، خیل عظیمی از رسانه های دیجیتال را به 
وجود آورده که از کارکرد رسانه های جمعی برخوردارند. تنوع رسانه ها و به همراه آن تغییر 
الگوهای استفاده از رسانه، مفاهیم جدیدی را به حوزۀ رسانه وارد کرده است. اینترنت به عنوان 
شیوۀ جدید توزیع محتوا به همراه دیجیتالی شدن محتواهای صوتی ـ تصویری، در قاب 
»سرزمین فراوانی محتوا«، تغییرات بسیاری در چرخۀ رسانه پدید آورده است. سرعت زیاد 
این تغییرات، برای فرهنگ سازی، هنجاری شدن، جامعه پذیری، و انطباق با شرایط اجتماعی 

فرصتی باقی نمی گذارد.
یکی از اصلی ترین مسائل در چنین شرایطی، شیوۀ مدیریت فضای رسانه و نظم بخشی به 
آن با نگاه آینده نگرانه است که با پدیدار شدن فضای مجازی و سایر فضاهای رسانه ای که 
نظارت بر آن ها دشوار یا غیرممکن است و نیز تعدد بازیگران و متنوع و متکثر شدن سلیقۀ 
مخاطبان، بیش از پیش برجسته می شود. در این میان، نقش نهادهای تنظیم گر در مدیریت 
شرایط، همان طور که از نام آن پیدا است، بسیار اثرگذار است. تغییرات جدید و به ویژه 
به  را  فناوری اطالعات، دولت ها  ارتباطات و  کمرنگ شدن مرزهای مدیریتی حوزه های 
بازنگری در الگوهای مناسب نهادهای تنظیم گر وادار کرده است. در این مقاله ضمن مرور 
ادبیات نظری این حوزه و ارائۀ الگو های مختلف نهادهای تنظیم گر در تجربیات، به شکلی 

روشمند، الگویی مناسب برای کشورمان ارائه می شود.
شایان ذکر است که همۀ اَشکال تنظیم گری، با نقش برجستۀ حاکمیت یا دولت همراه 
نیست. به عبارتی دیگر، قانون حاکمیتی برای ایجاد نظم مطلوب در هر حوزه ای الزم است 
اما عالوه بر ابزار قانونی، استمداد از مشارکت بخش خصوصی و فعاالن در صنعت و ایجاد 
نظارت های درونی نیز ضروری است. برای مثال، خودتنظیمی نیز شیوۀ دیگری برای حفظ 
شهرت حرفه ای، استانداردهای اخالقی و آموزشی است که حاکمیت در آن دخالت ندارد.

2 . مرور ادبیات نظری و مفهومی موضوع
مقررات گذاری و تنظیم با چند حوزه در علوم اجتماعی و فراتر از آن ارتباط دارد و تعاریف 
مختلِف آن منعکس کنندۀ دغدغه های هر حوزه است اما همۀ این تعاریف در سه بخش 

:(Baldwin et al, 2012: 3) اصلی قابل بیان هستند
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ـ قواعد هدفمند. تنظیم، شکل خاصی از حکمرانی و شامل مجموعۀ قواعد رسمی و 
سازمان های اجرایی برای پایش و اعمال قواعد است.

ـ انواع مداخالت دولت در اقتصاد. تنظیم عبارت از حکمرانی در مفهوم عام است 
که به هر نوع تالش دولت برای هدایت اقتصاد اطالق می شود. این تعریف درعین حال در 
برگیرندۀ تعریف اول نیز می شود، چرا که عالوه بر نظارت، فعالیت هایی نظیر مالیات گذاری، 

یارانه دهی، بازار توزیع و مالکیت دولتی همه در حوزۀ تنظیم قرار می گیرند.
ـ انواع سازوکارهای کنترل اجتماعی. تعریف سوم از تنظیم باز هم حوزۀ آن را 
وسیع تر می کند و در برگ برندۀ هر نوع سازوکار کنترل اجتماعی اعم از آگاهانه، تعمدی 
یا غیرتعمدی می شود. برای مثال، آثار بازار بر هنجارهای اجتماعی یا بسیاری از قوانین و 

مقررات اجتماعی در حوزۀ تنظیم قرار می گیرد (هادی فر، 1389: 33).
مقررات گذاری،  چرایی  درمورد  فرضیات  یا  گزاره ها  از  مجموعه ای  تنظیم  نظریۀ 
بازیگران آن و تعامالت بین آن ها است. نظریه های تنظیم به سه دستۀ اصلی تقسیم می شوند: 
 Morgan) 6نظریه های منافع عمومی،4 نظریه های منافع خصوصی5 و نظریه های نهادگرایی
Yeung, 2007: 16 &). هریک از این نظریه ها عناصر تجویزی و تبیینی دارند. در نظریۀ 
منافع عمومی، اهداف جمعی به منظور رفاه عمومی دنبال می شود و این عقیده وجود دارد 
افزایش  را  منافع همگانی  دنبال آن  به  و  رفاه عمومی جامعه  بازار،  که تصحیح شکست 
می دهد، اما واقعیت این است که عوامل شکست بازار بسیار متعدد است و چه بسا حاصل 
پیامدهای خارجی باشد. به همین دلیل پیش بینی های این نظریه با شواهد تجربی همخوانی 
(Peltzman, 1989: 4). بعد از آن، نظریۀ تصرفCT( 7( ارائه شد. سخن اصلی  نداشت 
این است که سازمانی که قرار است صنعتی را تنظیم کند، خواه به صورت طراحی شده، 
خواه به صورت طراحی نشده، از سوی آن صنعت »تصرف« می شود. یعنی تنظیم گری سود 
صنعت را افزایش می دهد نه رفاه اجتماعی را. این نظریه به نوعی تنظیم گری را در خدمت 
عالیق تولیدکنندگان تصور می کند. همان طور که در قرن بیستم در مقررات گذاری صنعت 
 Deker,) بود  تولید  سیاست های  بیشتر روی  تمرکز  زیرساختی،  سایر صنایع  و  مخابرات 
44 :2014). چکیدۀ شواهد نشان از آن داشت که تنظیم گری با ناقص بودن بازار ارتباط 
چندانی ندارد و از حمایت صرف از تولیدکننده نیز فاصلۀ زیادی دارد؛ تنظیم گری براساس 
آن که صنعت تحت تنظیم چه باشد، گروه های ذی نفع مختلفی را تقویت می کند. بنابراین 

برای تشریح این پدیده نظریه ای جدید الزم بود )هادی فر، 1389: 57).
4. Public Interest Theories
5. Private Interest Theories
6. Institutionalism Theories
7. CT: Capture Theory
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در نظریۀ منافع خصوصی، توسعۀ مقررات گذاری براساس منافع عمومی نیست بلکه در 
ارتباط با دغدغه های خاصی از گروه های ذی نفع است. این رویکرد متناظر با »نظریۀ تنظیم 
از  م  است که در 1971   (Baldwin et al, 2012: 43; Deker, 2014: 44) اقتصادی«8 
سوی جرج استیگلر،9  برندۀ جایزۀ نوبل، مطرح شد و نقطۀ عطف مهمی در نظریه های تنظیم 
بود. این نظریه در پاسخ به این پرسش مطرح شد که »چرا تنظیم انجام می شود؟«. استیگلر 
مجموعه فرض هایی را مطرح کرد و براساس آن ها پیش بینی کرد که چه صنایعی و به چه 

صورت باید تحت تنظیم مقررات قرارگیرند.
نخستین فرض در تحلیل استیگلر این است که قدرت سرکوب منبِع اصلی دولت است. 
گروه ذی نفعی که بتواند دولت را به استفاده نکردن از قدرت سرکوب، در راستای منافع 
خود متقاعد کند به افزایش سود دست می یابد. فرض بعدی این است که عوامل به طور 
منطقی کنش هایی را برمی گزینند که میزان سود را بیشتر کند. نتیجه این دو فرض این است 
که تنظیم گری در واکنش به تقاضای گروه های ذی نفعی است که در پیبیشینه سازی درآمد 
خود هستند. یعنی گروه های ذی نفع با توسل به مقررات و به دست دولت، ثروت را از سایر 

بخش های جامعه به سوی خود بازتوزیع می کنند.
نظریۀ منافع خصوصی و نظریۀ منافع عمومی، به ساختار نهادی توجهی ندارند و نهادها در حاشیه 
قرار می گیرند.   این نگرش نتیجۀ منطقی زنجیرۀ کنترل نهفته در مفهوم تنظیم است. گروه های ذی نفع 
سیاستمداران را کنترل و سیاستمداران، نهادهای تنظیم گر را کنترل می کنند. در نتیجه، سیاست های 
.(Majone, 2002: 34) مقررات گذاری منعکس کنندۀ توازن قدرت بین گروه های ذی نفع است

به دولت  از آن  بعد  تنظیم گر11 و  به دولت  از دولت رفاه10  تغییر دولت ها  امتداد   در 
پساتنظیم گر12 که از آن به مثابۀ دولت تدبیرگر نیز یاد می شود، مفهوم حکمرانی13 مطرح 
شد که مبنای نظری آن، نظریۀ نهادگرایی14 است. در حکمرانی، این اعتقاد وجود دارد 
که تفاوت های بین بازیگران خصوصی و عمومی و همچنین منافع عمومی و خصوصی 
کمرنگ شده است )Morgan & Yeung, 2007: 53). همچنین، هزینه ها و مزایایی که 
خصوصی  منافع  رویکرد  از  حاکی  و  می شود  تحمیل  بازیگران  به  تنظیم گری  بازی  در 
عالیق  که  نیست  مهم  این  می کند.  ایجاد  عمومی  منافع  مشخصی،  شرایط  تحت  است، 
8. Economic Regulation Theory
9. Stigler
10. Welfare State
11. Regulatory State
12. Post Regulatory State
13. Governance
14. Institutionalism
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تنظیم  اجتماعی،  فرایندهای  و  نظام ها  و  نهادی  بلکه ساختار  از کجا سرچشمه می گیرند 
مقررات را شکل می دهند  (Baldwin et al, 2012: 53). در این نظریه، سخن از فضای 
ایفا  نقش  حکومت  نه تنها  آن،  در  که  است  مقررات گذاری16  نظام  یا  مقررات گذاری15 
می کند، شبه مقررات گذارانی مانند سازمان های مردم نهاد، اتحادیه های صنفی و انجمن های 
بازیگران  با  گوناگون  ابزارهای  از  هرمی،  ساختار  در  و  دارند  نقش  نیز  در صنعت  فعال 
مختلف کمک می گیرند. مقررات گذاری هوشمند17 اروپا در این چارچوب نظری مطرح 
می شود )Baldwin et al, 2012: 266; Morgan & Yeung, 2007: 54). در جدول 1، 

حکمرانی با شیوه های مرسوم ادارۀ امور عمومی مقایسه شده است.
جدول 1. مقایسۀ چارچوب فکری در حکمرانی و ادارۀ امور عمومی18

ادارۀ امور عمومی مرسومحکمرانی جدید

برنامهابزار

ساختار سلسله مراتبیساختار شبکه ای

عمومی در برابر خصوصیعمومی در کنار خصوصی

دستور ـ کنترلمذاکره و انگیزه بخشی

مهارت های مدیریتیمهارت های توانمندساز
 Morgan & Yeung, 2007: 111 :منبع

مرور الگو های گوناگون نهادهای تنظیم گر رسانه ها
خودتنظیم گر،19  نهاد  بر  مشتمل  را  تنظیم گر  نهادهای  خود،  کتاب  در  هادی فر  داود 
مرکزی،23  دولت  وزارتخانه های  داوری،22  هئیت  و  دادگاه  مجلس،21  محلی،20  مقامات 

سازمان های تنظیم گر24 و مدیر عامل25 تعریف کرده است )هادی فر، 1389: 133).
با تغییر نقش دولت ها از تصدی گری صرف به سمت خط مشی گذاری، نظارت و هدایت 
می توان گفت حاکمیت ملی از یک سو از حاکمیت مطلق دولت و از سویی دیگر از حاکمیت 

15. Regulatory Space
16. Regulatory System
17.noitalugeR tramS 
18. Public Administration
19. Self regulator
20. Local authorities
21. Parliament
22. courts and tribunals
23. Central government department
24. Regulatory agencies
25. Directors general
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مطلق بخش خصوصی فاصله گرفته است. نقش سازمان های ملی تنظیم گر در این خصوص 
در ارتباط با چهار رکن اصلی حاکمیت، مردم، بازار و خدمات دولتی تعریف می شود  و این 
سازمان ها باید میزان حرکت ذی نفعان و جهت حرکت آن ها را در این چهار حوزه تنظیم کنند.

با ظهور پدیدۀ همگرایی و آشکار شدن آثار و پیامدهای آن، اصالحات نهادی مقررات گذارها 
یکی از موضوعات مهم در خط مشی های این حوزه بوده است. در بسیاری از کشورها که 
نهادهای مقررات گذار حوزۀ رسانه های پخش همگانی و مخابراتی از یکدیگر مجزا بوده اند، 
تالش کرده اند ساختارها را اصالح کنند. بسیاری از کشورها نهاد تنظیم کنندۀ همگرا دارند، به 
این معنا که مقام های مقررات گذار در دو حوزۀ مخابرات و رسانه های صوتیـ  تصویری با هم 
ادغام شده اند. کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن از ابتدا دارای ساختار همگرا بودند اما برخی دیگر 
مانند بریتانیا و مالزی به دلیل تغییرات حوزۀ ارتباطات و پدیدۀ همگرایی به این سمت حرکت 
کردند. شایان ذکر است با کم رنگ شدن مرز حوزه های مختلف، این روند همچنان ادامه دارد. 
 Scraggs , et) در حال حاضر، الگو های مختلفی برای نهاد تنظیم گر در سطح ملی وجود دارد  

:(al, 2012; Kim, 2011:159
ـ نهاد همگرا.26 نهادی که به همۀ حوزه های مخابرات، فناوری اطالعات و ارتباطات 
و همچنین پخش همگانی توجه دارد. نمونه هایی از این نهادها عبارت اند از: آکما27 در 

استرالیا، آفکام28 در بریتانیا و اف سی سی29 در آمریکا.
ـ نهاد تنظیم گر برای چند حوزه.30 این نهاد مسئول بخش مخابرات، پخش همگانی، 

برق و انرژی است. کشور آلمان از جمله کشورهای مطرح در این الگو است.
ـ نهاد تنظیم گر برای یک حوزه.31 رویکردی که هم اکنون در فرانسه حاکم است. 
نهادهای مجزا برای بخش مخابرات و پخش همگانی از ویژگی های نهادهای مقررات گذار در 
سطح ملی است. در فرانسه سی اس آ32 نهادی است که وظیفۀ مقررات گذاری خدمات صوتی 
ـ تصویری را روی پلتفرم های مختلف مانند زمینی، کابل، سیم مسی و شبکۀ اینترنت به عهده 
دارد. در ضمن، تنوع در محتوا، حفاظت از کودکان و الزام به خدمات همگانی از وظایف این 
نهاد است. در این کشور، آرِسپ33  ارتباطات مخابراتی و الکترونیکی را با رویکرد اقتصادی 

مقررات گذاری می کند.
26. Converged regulator
27. ACMA
28. OfCom
29. FCC
30. Multi sector regulator
31. Sector based Regulator
32 CSA(Conseil Superieur de l’Audiovisuel)
33. ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes)
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گارسیاماریلو34 در مقالۀ »پاسخ نهادهای تنظیم گر به همگرایی: تجربیات چهار کشور«، 
وجود نهاد همگرا را برای مقررات گذاری حوزۀ ارتباطات و فناوری اطالعات الزامی می داند 
(García-Murillo, 2005: 20). او در این مقاله بریتانیا، مالزی، آفریقای جنوبی و هند را از 
این منظر بررسی کرده و دلیل همگرا شدن نهاد تنظیم گر در این کشورها را جلوگیری از ایجاد 
ابهامات، فعالیت های موازی، ابهام برای تازه واردها و بازیگران جدید و درنهایت داوری دانسته 

است.
شایان ذکر است استقالل نهاد مقررات گذار از بدنۀ دولت ها، مالحظاتی را در طراحی 
ساختاری ایجاد می کند. از جنبه های محوری استقالل نهاد مقررات گذار عبارت است از: 
ساختار حکمرانی، شفافیت رویه ها و تضمین انجام وظایف و تعهدات و فرایند انتخاب و 

.(Malyshev, 1987: 22)  انتصاب اعضای کلیدی و در نهایت تأمین مالی این نهاد
ساختار حکمرانی از مالحظات بسیار مهم در تضمین استقالل نهاد مقررات گذار محسوب 
می شود. از نگاه نظری، ساختار هیئت35 یا کمیسیون36  به دلیل اینکه امکان تصمیم جمعی ایجاد 
می کند، استقالل باالیی را به ارمغان می آورد. تجربیات سایر کشورها را در این مقوله با نگرش 
دیگری می توان در سه بخش بررسی کرد: 1( جداسازی با تلفیق وظایف خط مشی گذاری و 
مقررات گذاری؛ 2( ساختار وزارتخانه یا کمیسیون؛ 3( محدودۀ کاری نهاد مقررات گذار. جدول 
2 وضعیت خط مشی گذاری و مقررات گذاری با نگاه نهادی را در چند کشور به نمایش گذاشته 

است.
جدول 2. نهادهای تنظیم گر رسانه های نوین در چند کشور

محدودةکارىساختارتصمیمگیرىخطمشىگذار/خطمشىگذارهانهاد/نهادهاىتنظیمگرکشور

همگراکمیسیونFCCFCCآمریکا

همگراکمیسیونCRTCIC, DCHکانادا

همگراکمیسیون+وزارتخانهOFCOMDCMS, DTIبریتانیا

فرانسه
CSA

ARCEP

وزارتفرهنگوارتباطات،

وزارتاقتصادووزارتصنعت
حوزهاىکمیسیون+وزارتخانه

همگراکمیسیون+وزارتخانهACMADBCDEاسترالیا

همگراکمیسیونKCCKCCکرهجنوبى

همگراوزارتخانهMICMICژاپن

همگراکمیسیون+وزارتخانهMCMCKKMMمالزى

34. García-Murillo
35. Board
36. Commission

97
ار 

 به
،2

ة 6
مار

، ش
 8 

رة
دو

ى، 
وم

عم
رى 

گذا
ت 

یاس
ى س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف

www.irpublicpolicy.ir



محدودةکارىساختارتصمیمگیرىخطمشىگذار/خطمشىگذارهانهاد/نهادهاىتنظیمگرکشور

ترکیه
RTUK

BTK
HYKحوزهاىکمیسیونشوراىعالىارتباطات

چین
SARFT

MII
SARFT

MIIحوزهاىوزارتخانه

 Kim, 2011:158; Stewart et al, 2012; Kruks, 2005; Sousa  et al, 2013  :منبع

FCC: Federal Communication Commission
CRTC: Canadian radio/TV and Telecommunication Commission
IC: Industry Canada
DCH: Department of Canadian Heritage
OFCOM: Office of Communications
DCMS: Department of Culture, media and Sport
DTI: Department of Trade and Industry
CSA: Conseil supérieur de l’audiovisuel
ARCEP: he Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des 
Postes
ACMA: Australian Communications and Media Authority
DBCDE: Department of Broadband, Communications and Digital Economy
KCC: Korean Communications Commission
MIC: Ministry of Internal Affairs and Communications
MCMC: Malaysian Communications and Mutimedia Commission
KKMM: Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia
RTUK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
BTK: Information and Communication Technologies Authority
SARFT: The State Administration of Press, Publication, Radio, Film and 
Television of the People’s Republic of China
MII: Ministry of Industry and Information Technology

دلیل اصلی برای جدا بودن خط مشی گذاری و مقررات گذاری، تضمین استقالل و بی طرفی 
نهاد تنظیم مقررات است. البته به نظر می رسد در کشورهایی مانند بریتانیا که نظام دولت پارلمانی 
دارند معموالً خط مشی گذاری در دولت اتفاق می افتد و مقررات گذاری از سوی نهادی مستقل. 
در ساختار وزارتخانه، فرایند خط مشی گذاری سریع تر اما حفظ توازن سیاسی ضعیف است. 
در الگوی کمیسیون، کمیسیونرها دارای قدرت رأی یکسانی هستند، بنابراین ضمن اینکه 
تصمیمات عادالنه تری گرفته می شود، ساختار اداری و بروکراسی وزارتخانه را ندارد، اما به 

. (Kim, 2011: 161) هرحال احتمال بی تصمیمی نیز زیاد است
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شخص  مجلس،  دولت،  مختلف،  کشورهای  در  کمیسیون  اعضای  انتصاب  در 
رئیس جمهور، و گاهی ترکیبی از این نهادها درگیر می شوند. در برخی نیز مانند مالزی، 
بخش خصوصی نمایندگانی در کمیسیون دارد. برای مثال، اعضای کمیسیون اف سی سی 
را رئیس جمهور آمریکا با تأیید مجلس سنا انتخاب می کند اما در فرانسه برخی اعضای 
کمیسیون سی اس آ را مجلس و برخی دیگر را رئیس جمهور تعیین می کند یا در ترکیه در 
انتصاب اعضای کمیسیون نهاد تنظیم مقررات رسانه ها، مجلس نقش اصلی را بازی می کند.

رویکرد سخت گیرانۀ پخش همگانی در تعیین قلمرو فعالیت نهاد تنظیم مقررات، به  دلیل 
تأثیر آن در جامعه است اما معموالً در حوزه های مخابراتی، نگاه اقتصادی حاکم است. در 
این صورت این سؤال پیش می آید که با تلفیق عملیات مقررات گذاری محتوا و زیرساخت، 
کارآمدی حفظ خواهد شد؟ البته این نکته هم قابل توجه است که تفکیک کامل این دو نیز 
مسائلی ایجاد می کند. به همین منظور در کرۀ جنوبی، الیۀ محتوا و زیرساخت کامالً از هم جدا 
نشده اند. کمیسیون ارتباطات کره، ِکی سی سی، مسئول اصلی مقررات گذاری زیرساخت است و 
ِکی سی اس سی، مسئول محتواست اما تصمیم نهایی درمورد مسائل محتوایی به عهدۀ ِکی سی سی 

 .(Kim, 2011:162) است
فرایند  در  را  متعددی  مقررات گذاری، کنشگران  بدیل  است سازوکارهای  شایان ذکر 
مقررات گذاری دخیل می داند؛ عناصر متعددی از دولت گرفته تا بازیگران صنعت، کاربران، 
مصرف کنندگان و سازمان های مردم نهاد از این جمله اند. در فضاهای سخت کنترل رسانه های 
نوین، توانمندسازی مخاطبان و ایجاد قدرت شناخت رسانه ای اهمیت باالیی دارد. مفهوم سواد 
رسانه ای اغلب به معنای مشارکت مخاطب در نظم بخشی به فضای رسانه یا حکمرانی رسانه 
است. اَشکال جدید حکمرانی رسانه که با چالش های همگرایی و کمرنگ شدن مرزهای انواع 
.(Hasebrink, 2012: 59) رسانه روبرو است بر مشارکت مخاطب در فضای رسانه تأکید دارد

3 . روش شناسی پژوهش
عدم قطعیت یکی از ویژگی های اساسی محیط های کسب وکار و فناورانه است. یکی از 
بهترین راه ها برای رویارویی با این عدم قطعیت ها و تصمیم گیری مناسب، پذیرش عدم 
قطعیت تالش برای درک آن و سازماندهی آن و قرار دادن آن در منطق تصمیمات است. 
رویکرد پابرجایی برای تصمیم گیری بر همین اساس عمل می کند و شیوه ای مناسب برای 
 Kouvelis & Yu,) است  آن ها  وجود  با  مناسب  تصمیم  و  قطعیت ها  عدم  سازماندهی 
2 :2013). راهبرد حاصل از این روش نوع خاصی از راهبرد است که در برابر رخ دادن 
97هر سناریویی، قابل دوام، ماندنی و مخاطره پذیر است و در واقع یک پاسخ محافظه کارانه 
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به محیطی است که ذاتاً غیرقابل پیش بینی است (حسینی و دیگران، 1391: 48). در این 
شیوه، سناریوها بافتار محیطی را تعریف می کنند و هدف آزمودن راهبردها در سناریوهای 
 Lempert &) مختلف به عنوان شرایط آزمون است تا پایداری و قوت آن ها بررسی شود
Van der Heijden, 1996: 57).  به همین دلیل، اغلب برای توصیف رویکرد پابرجایی از 
استعارۀ »تونل باد«37 استفاده می شود. در واقع این واژه از حوزۀ آیرودینامیک38 وام گرفته 
شده است. به این معنا که سناریوها تونل باد ذهنی هستند که در فرایند آن، این سؤال برای 
تصمیم گیران ایجاد می شود که اگر این سناریو اتفاق بیفتد، چه راهبردی کارآمدتر است. 
Argy-) ممکن است راهبردی در یک سناریو ناکارآمد و در سناریویی دیگر کارآمد باشد

 .(rous, 2009: 127
معیارهای  پابرجا  انتخاب تصمیم  برای  اهمیت زیادی دارد.  پابرجایی  معیار  تعیین  اما 
و  »رضایت مندی«  است:  شده  استفاده  معیار  دو  مقاله  این  در  دارد.  وجود  متفاوتی 
»رضایت مندی براساس تأسف نسبی«39 که ترکیبی از معیار رضایت مندی و تأسف نسبی 
است. در این معیار برای تأسف نسبی، ترازی به عنوان سقف قابل قبول تعیین می شود. با 
فرض اینکه سناریوها در ستون ها و راهبردها در سطرها قرار می گیرند، در هر سطر، حاالتی 
که در آن ها تأسف نسبی راهبرِد مورد نظر با تراز مشخص شده مساوی یا پایین تر از آن است 
شمارش می شوند. در نهایت، راهبردی انتخاب می شود که تعداد بیشتری از این حاالت را 
شامل باشد. البته می توان راهبردی را انتخاب کرد که در آن تعداد حاالتی که باالتر از 
سقف تعریف شده هستند، کمتر باشد )علیزاده و ناظمی، 1387: 83). آنچه در این روش 
به دست می آید راهبردهایی است که در صورت وقوع هریک از آینده های بدیل، میزان 

تأسف نسبی ناشی از انتخاب آن ها از حدی بیشتر نخواهد بود.
میزان تأسف راهبرد j در سناریوی f، با رویکرد ارزشی m، با فرمول 1 محاسبه می شود 

.(Lempert, 2003: 5)

)1(

فرصت های  میزان  که  چرا  هستند  محافظه کارانه  کمتر  تأسف،  میزان  برپایۀ  تصمیمات 
37. WindTunnel
38. Aerodynamic
39. Satisficing Relative Regret
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ازدست رفتۀ یک تصمیم را با مقایسۀ عملکرد آن با عملکرد بهینه ارائه می کند. معموالً برای 
 Kouvelis & Yu, 2013:) شرایط بسیار پیچیده و رقابتی از معیار تأسف استفاده می شود

10).  جدول 3، روش ارزیابی راهبردهای گوناگون در این مرحله را نمایش می دهد.

جدول 3. روش ارزیابی پابرجایی راهبردهای گوناگون درخصوص نهاد تنظیم گر

روش گردآوریمعیارنوع راهبرد
پانلرضایتمندی براساس تأسف نسبیراهبردهای بدیل وابسته به سناریوها

پانلرضایتمندیراهبردهای مستقل از هم و وابسته به سناریوها

4. یافته های پژوهشی
4. 1. جمع بندی الگو ها

همان گونه که در بخش الگو های نهاد تنظیم گر ذکر شد، در خصوص نهاد اصلی تنظیم گر، سه 
بُعد ساختار تصمیم گیری، محدودۀ کاری، و تفکیک خط مشی گذاری و مقررات گذاری قابل 
بررسی است. در دو بعد نخست، چهار الگو شناسایی شده است که در نمودار 1 آمده است. 
شایان ذکر است مشارکت عموم در امر تنظیم گری نیز رویکردی است که در تجربیات اغلب 

کشورها دیده می شود.

شکل 1. چهار الگو برای نهاد تنظیم گر

الگوی نخست: نهاد تنظیم گر مستقل از بازیگران و با ساختار تصمیم گیری کمیسیون محور
با ساختار  نهاد  این  بازیگران موجود، شکل می گیرد.  از  نهاد جدیدی مستقل  الگو  این  97در 
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کمیسیونی اداره می شود به این معنا که در رأس تصمیم گیری آن شورایی متشکل از نهادهای 
ذی نفع با حق رأی یکسان قرار دارد. شایان ذکر است که اعضای این کمیسیون، نحوۀ انتخاب 
آن ها و فرایندهای تصمیم گیری در آن از موارد مهمی هستند که در این الگو باید بررسی شوند 
اما در محدودۀ کاری این مقاله قرار نمی گیرند. محدودۀ تصمیم گیری این نهاد به حوزه های 
همگراشده مرتبط است که محتوا و خدمات رسانه های نوین، و زیرساخت های آن ها را شامل 

می شود.
الگوی دوم: نهاد تنظیم گر همگرا در یکی از بازیگران

در این الگو نهاد تنظیم مقررات با ویژگی های محدودۀ کاری که در الگوی نخست ذکر شد، 
در یکی از بازیگران شکل می گیرد. در این الگو ممکن است ذی نفعان در روند تصمیم گیری 
درگیر شوند اما تصمیم نهایی و اختیار کامل به عهدۀ بازیگری است که این نهاد در آن شکل 

گرفته است.
الگوی سوم: نهاد تنظیم گر حوزه ای با ساختار تصمیم گیری کمیسیون محور

نهاد تنظیم گر در این الگو در محدودۀ کاری تعریف شده و در حوزۀ مشخص فعالیت می کند. 
برای مثال، حوزۀ تنظیم مقررات محتوا از تنظیم مقررات خدمات و زیرساخت جدا شده و به 
حوزۀ خود مرتبط است. در این نهاد، ساختار تصمیم گیری در هر حوزه کمیسیونی است؛ به 
این معنا که ذی نفعان کلیدی و مؤثر در تصمیمات در رأس تصمیم گیری هر حوزه قرار دارند. 
از این رو امکان هماهنگی حوزه ها تا حدی در رأس تصمیم گیری ایجاد می شود، اما همچنان 
خدمات نوین رسانه ای که از همگرایی قابل مالحظه ای برخوردار هستند محِل چالش خواهد 

بود.
الگوی چهارم: نهاد تنظیم گر حوزه ای در هر یک از بازیگران

این نهاد از لحاظ محدودۀ کاری مانند الگوی سوم عمل می کند اما از لحاظ تصمیم گیری 
ساختار کمیسیونی ندارد و هریک از بازیگران در تصمیمات خود اختیار کامل دارند. گرچه 
هریک می توانند در روند تصمیم گیری از مشاورۀ ذی نفعان بهره برند تصمیم نهایی صرفاً در 
اختیار بازیگر حوزۀ ذی ربط است. این الگو با خدمات همگرا دارای چالش خواهد بود اما به 

دلیل حذف بروکراسی و هماهنگی، تصمیمات سریع تر اتخاذ و اجرا می شوند.
مطابق توضیحات پیش گفته، توصیه های راهبردی حوزۀ نهاد اصلی تنظیم گر برای رسانه های 
صوتیـ  تصویری کشور که در این بخش باید کارآمدی آن ها  بررسی شود شامل محورهای 

زیر است:
1( بررسی عملکرد الگو های چهارگانۀ نهاد تنظیم گر در هریک از سناریوها؛

2( بررسی میزان مناسب بودن تفکیک خط مشی گذاری از مقررات گذاری از نگاه نهادی؛
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3( بررسی مشارکت بخش خصوصی و مردم در تنظیم گری .

4. 2. سناریوهای آینده
اکوسیستم رسانه های نوین صوتی ـ تصویری نقش های نوینی را به فضای رسانه های مرسوم 
تحمیل کرده و به دنبال آن عرصۀ منازعۀ جدیدی شکل گرفته است که در آن بازیگران 
جدیدی به دنبال سهم خود هستند. با نگاهی به چیستی رسانه های نوین، این رسانه ها در مرزهای 
مشترک خدمات مخابراتی، فناوری اطالعات و رادیو وتلویزیون شکل گرفته اند. این امر 
بازیگرانی را وارد عرصۀ ارائۀ خدمات صوتی ـ تصویری کرده که پیش تر فقط در یکی از 
این حوزه ها فعال بوده اند. به ویژه در ایران که رادیو و تلویزیون از انحصار قانونی برخوردار 
بوده اما حوزۀ خدمات مخابراتی و فناوری اطالعات، نسبتاً خصوصی شده اند، باید عرصۀ 
منازعه جدید و نقش بازیگران بالقوه و بالفعل در آن دیده شود. نقش های جدیدی که به واسطۀ 
زیرساخت های نوین رسانه های صوتیـ  تصویری قابل تعریف و شکل گیری اند، تغییرات قابل 
توجهی در تکامل حوزۀ رسانه خواهند داشت. بر این اساس، فنون مرتبط با تحلیل نقش و اثر 

بازیگران، می تواند برای بررسی آینده های بدیل رسانه های صوتیـ  تصویری مناسب باشد.
در پژوهشی که براساس روش تحلیل بازیگران رسانه های صوتی ـ تصویری در ایران 
انجام شده است، پنج سناریوی گوناگون برای آیندۀ رسانه های صوتی ـ تصویری شناسایی 
شده است. مبنای این سناریوها سه متغیر با ابهام زیاد است که به شکلی روشمند و بر پایۀ 
تحلیل رفتاری بازیگران استخراج شده است. این سه متغیر، عبارت اند از: میزان رقابتی شدن 
فضای برودکست، میزان رقابتی شدن فضای باندوسیع )رسانه های نوین(، و در نهایت رویکرد 
محتوایی رسانه های آینده. در دو متغیر اول، پنج حالت گوناگون در بخش پایینی شکل ارائه 
شده است و در رویکرد محتوایی، میزان گرایش به رویکرد تقاضامحوری یا عرضه محوری، 
سناریوهای گوناگون را شکل داده است. این پنج سناریو به همراه شرح مختصری از آن ها در 

شکل 2 به تصویر کشیده شده است.
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شکل 2. پنج سناریوی آیندۀ رسانه های صوتی ـ تصویری
منبع: اسمعیلیان، 1396: 191- 196

سناریوهای فوق، می تواند در نقش فضای آزمون راهبردهای وابسته به سناریوهای آینده 
عمل کند.

4. 3. بررسی عملکرد الگو ها و راهبردها در سناریوها
به منظور بررسی عملکرد راهبردها، جلسه ای با حضور نمایندگانی از ذی نفعان مختلف شکل 
گرفت. مدعوین 18 نفر از حوزه های مختلف شامل سازمان صداوسیما، وزارت ارتباطات و 
اطالعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، شورای عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، مرکز پژوهش های مجلس و اپراتورهای بخش خصوصی بودند. در جلسۀ 
مذکور ضمن ارائۀ کلیات پژوهش، سناریوها و شرح راهبردها، عملکرد راهبردها در قالب 

پرسشنامه ای و به شکل ساختاریافته مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج پرسشنامه تحت عنوان داده های آرای خبرگان در جدول های 4 و 5 ارائه شده است. 
شایان ذکر است که اعداد خانه های جدول نمایانگر عملکرد هستند و در طیف کامالً نامناسب، 
نسبتاً نامناسب، کمی نامناسب، خنثی، کمی مناسب، نسبتاً مناسب و کامالً مناسب از مجموعۀ{3- 

و ۳} قرار دارند.
جدول 4. محاسبۀ عملکرد الگو های نهاد تنظیم گر در سناریوها 

الف( داده های گردآوری شده
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ب( محاسبۀ تأسف نسبی براساس معادلۀ 1

مطابق نتایج فوق، با معیار رضایت مندی براساس تأسف نسبی، الگوی نهاد تنظیم گر 
بهترین  نوین  فعالیت در حوزۀ رسانه های  برای  با ساختار کمیسیونی،  همگرای مستقل و 
مقررات گذاری«  از  خط مشی گذاری  »جداسازی  رویکرد  داشت.  خواهد  را  عملکرد 
راهبردی است که مستقل از سناریوها مطرح است؛ به همین دلیل هم عملکرد این راهبرد 
مستقل از سناریوها از اعضای جلسه پرسیده شد و در نهایت با جمع بندی داده های جلسه، 
از  استفاده  با  مناسب تشخیص داده شد. جدول 5  نسبتاً  به عدد 1/5، عملکرد  با دستیابی 
داده های پانل، نحوۀ عملکرد راهبرد »مشارکت مردم و بخش خصوصی را در تنظیم گری« 

نشان می دهد.
جدول 5. بررسی عملکرد مشارکت مردم و بخش خصوصی در تنظیم گری

همان گونه که پیش تر نیز ذکر شد، معیار ارزیابی عملکرد در این خصوص، رضایت مندی 
است که اعداد بزرگ تر از یک مبنا قرار گرفته اند. با این معیار، راهبرد »مشارکت مردم در 

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات« راهبرد پیشنهادشده در این مقاله است.

5. بحث و نتیجه
با ظهور رسانه های نوین و به تبع آن »همگرایی«، مدیریت فضای رسانه های صوتیـ  تصویری 
با چالش های بسیاری روبرو شده است. یکی از مهم ترین چالش ها، سازوکارهای نهادی برای 
تنظیم فضای این نوع رسانه ها است که با توجه به گذر دولت ها از تصدی گری به تنظیم گری، 
نقش برجسته ای در مدیریت این فضا دارد. در رسانه های جدید، حضور بازیگران غیررسمی 
و کاهش موانع ورود به این حوزه و خروج از آن، به ویژه در کشور ما که رسانه های صوتی 
97ـ تصویری با زیرساخت های ارتباطی مدت ها در انحصار قانونی یک نهاد قرار داشته، به رفع 
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انحصار منجر شده است.
سازوکارهای نهادی تنظیم گری رسانه در عصر جدید، در کشورهای مختلف هم به شکل 
حوزه ای مطابق سنت قدیم و هم به شکل همگرا در تطابق با تغییرات جدید دیده می شود و 
عالوه بر حدود و ثغور کاری، ساختار تصمیم گیری آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در 
الگو های بررسی شده ساختار تصمیم گیری فردمحور و ساختار کمیسیونی به چشم می خورند. 
همچنین بدنۀ سیاست گذاری و بدنۀ اجرایی نیز در برخی الگو ها یکی بوده و در برخی دیگر 

تفکیک شده اند. 
الگو های مختلف برای نهاد تنظیم گر، براساس الزامات بومی و زمینه ای کشورها متفاوت است. 
در جایی که دولت رفاه به مالکیت عمومی، برنامه ریزی، مدیریت متمرکز، تصدی گری منافع 
و خدمات، ترکیب سیاست گذاری و عملیات اجرایی اعتقاد داشت، دولت تنظیم کننده به 
مقررات گذاری اعتماد می کرد و سیاست گذاری را از عملیات اجرایی جدا می نمود. برخی 
از دولت های تنظیم گر نیز فراتر رفته و دورۀ دولت های پساتنظیم گر40 را مطرح کرده اند که 
مبنای آن کم رنگ شدن فاصله بین دولت ها و بازار و نیز بخش عمومی و بخش خصوصی 
است. در اینجا نظریۀ تمرکززدایی مطرح شد و گفتمان حکمرانی نیز پیامد این نگرش بود. 
در این نظریه ها، بر مداخلۀ بازیگران متعدد یا زیرنظام ها در فرایند مقررات گذاری تأکید 
می شود و در نتیجه زمینه برای سازوکارهای خودتنظیمی و مقررات گذاری مشارکتی آماده 

شده است.
نکتۀ مهم دیگری که در سازوکارهای نهادی در این مقاله مورد توجه بوده این است 
که نظر به تغییرات و پویایی زیاد این حوزه، الگوی مناسب باید پایداری الزم و متناسب با 
سناریوهای آیندۀ این حوزه داشته باشد. ازاین رو، روشی که برای انتخاب الگو در این مقاله 
استفاده شده است، تصمیم گیری پابرجا است که عملکرد الگو ها و توصیه های راهبردی را 
دربارۀ  نهاد تنظیم گر در فضای سناریوها به آزمون می گذارد و بهترین عملکرد را با معیار 

موردنظر مبنای انتخاب قرار می دهد.
بر همین اساس و با روش پیش گفته، الگوی پایدار برای کشور ما نهاد تنظیم گر مستقل 
از بازیگران موجود تشخیص داده شد که ساختار تصمیم گیری آن کمیسیونی و متشکل از 
ذی نفعان این حوزه است و جدابودن سازوکار خط مشی گذاری از مقررات گذاری و نیز 
مشارکت مردم در نظارت بر رسانه های نوین، از جمله توصیه های سیاستی بود که برای 

جهت گیری مناسب در یافته های این مقاله ارائه شد.
تجربیات سال های گذشته نیز در مدیریت فضاهای جدید رسانه ای حاکی از نبود اجماع 
40. Post regulatory state
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الزم برای نحوۀ مدیریت این نوع رسانه ها از نگاه نهادی است. گرچه مطابق برخی اسناد 
باالدستی، رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به سازمان صداوسیما سپرده 
شده است اما همچنان بر سر تعریف فراگیر اجماع الزم وجود ندارد. بنابراین راهکاری 
که در شرایط گوناگون پایداری الزم را داشته باشد و به شکلی روشمند استخراج شده، 

پاسخگوی نیازهای موجود و آینده باشد، مفید خواهد بود.
شایان ذکر است که ساختار کمیسیونی برای تصمیم گیری، به مطالعات جدی درمورد 
تعداد اعضا، ماهیت حقیقی و حقوقی افراد، و نحوۀ انتخاب و انتصاب آن ها مطابق با شرایط 

و الزامات بومی ما نیاز دارد که در ادامۀ این مطالعه توصیه می شود.
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فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ  7، شمارۀ 26، بهار1397

جایگاه حقوق معلولین در حوزۀ حقوق شهری1

علی اکبر گرجی ازندریانی،2 زهرا شیرزاد نظرلو3

چکیده
دربارۀ وضعیت معلولین و استانداردهای داخلی و بین المللی حاکم در این زمینه سخن بسیار گفته شده 
است. اما در حوزۀ شهرسازی و توجه به وضعیت خاص این قشر از شهروندان ذیل مقررات حقوق 
شهری ــ الاقل در امر اجرای ضوابط ــ خأل ملموسی وجود دارد. نویسندگان مقالۀ حاضر عالوه بر 
بررسی سیر قوانین و مقررات حاکم در حوزۀ شهرسازی و مرتبط با وضعیت معلولین، به سیاست های 
راهبردی در امر تقنین در این حوزه پرداخته اند؛ به عالوه، دربارۀ مهم ترین چالش های عینی و ضوابط 
قانونی مرتبط با وضعیت خاص افراد معلول در راستای حضور در شهر و بهره مندی آنان از فضای 
شهری بحث کرده اند. برآیند این نوشتار حاکی از آن است که توجه حقوق شهری به حقوق افراد 
معلول از باب توجه به حقوق شهروندی آنان و لزوم دسترسی برابر شهروندان به تسهیالت شهری، 

امری ضروری است و نیازمند توجه دستگاه های ذی مدخل است.
کلیدواژه ها: معلول، حق بر شهر، مناسب سازی، عدم تبعیض.

1. طرح بحث
به تناسب رشد جمعیت شهرنشین در جهان، یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت 
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در ایجاد عدالت اجتماعی و اعتالی حقوق شهروندان، مسئلۀ بهره مندی آنان از حقوق 
شهری است. در این میان، توجه به حقوق شهروندی آن دسته از افراد که دچار نقص ها، 
نیاز  مضاعف  حمایت های  به  گوناگون  دالیل  به  و  مشکالت خاص اند  یا  محرومیت ها 
دارند، در فرایندی نتیجه محور بر کیفیت ارائۀ خدمات عمومی در جامعه از سوی دولت 
یان  تعبیر  به  دارد.  مستقیم  تأثیر  سیستم حکومتی  در  سنجش سطح حکمرانی خوب  و 
الیاسون، رئیس سوئدی مجمع عمومی سازمان ملل، »کیفیت جامعه را با چگونگی رفتار 

 .) Eliyason, 2007( »آن با آسیب پذیرترین شهروندان اندازه می گیرند
سخن گفتن از وضعیت و شأن اجتماعی معلولین در فراخنای حقوق شهری به تعریف آنچه 
از »شهروندی«4 موردنظر ما است، کمک شایانی می کند. شهروندی مجموعه ای از حقوق را 
اعطا می کند که »هم از سوی تمامی اعضای یک اجتماع سیاسی مطالبه می شود و هم به آنان 
اختصاص می یابد«  )Pakulski, 1996: 86(. بااین حال، تصور ما از شهروند ــ چه برآمده از 
تصویر مردم ساالر آتنی آن باشد و چه برآمده از ایدۀ روسویی مرد پرهیزگار ــ تداعی کنندۀ 
تصویری از توانایی فیزیکی و انجام فعالیت های بدنی است. درواقع، اگر گزارۀ شهروندی را 
یک واقعیت و پدیدۀ اجتماعی بدانیم، موقعیت شهروند بر حس عضویت داشتن در یک 
جامعۀ گسترده برای مشارکت فعاالنه در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی داللت دارد )Janoski, 1998:155(. با این نگرش، معلولیت ــ که ثمرۀ ارتباط 
متقابل بین فرد دارای نقص و ناتوانی5 از یک سو و ویژگی ها و شرایط محیط زندگی 
اجتماعی او از دیگر سو است ــ معلول را به عنوان کسی که وجودش نمایانگر یک مشکل 
در شهروندی کامل است، می نمایاند و این نوع نگرش، آسیب مهمی به جایگاه او در سطح 
جامعه وارد می سازد و اسباب طرد اجتماعی اش را فراهم می آورد.6 در حقیقت، نحوۀ ادارۀ 
جامعه با این سیاق سبب به حاشیه رانده شدن افراِد دارای معلولیت می شود و این امر نمونۀ 
 Immrie, & روشنی از جداسازی و اعمال تبعیض علیه افراد دچار معلولیت به شمار می رود
Wells, 1993: 278)(؛ درحالی که معلوالن برای زندگی همچون سایر افراد جامعه حقوق 

4. Citizenship
5. در اعالمیۀ سازمان جهانی بهداشت در تعریف معلولیت این گونه آمده است: »معلولیت به معنی مانع و سد 
است و معلول فردی است که در اثر ضایعات ارثی، بیماری یا حوادث و یا کهولت، قسمتی از امکانات بدنی و 
یا روانی خود را به طور دائم یا موقت از دست داده و از استقالل فردی او در آموختن و یا کار کردن کاسته شده 

.(World Health Organization, 2011) »است
6. طرد اجتماعی به معنای فرایندی است که در نتیجۀ آن، گروه های اجتماعی و افراد معینی از اجتماع طرد و 
به حاشیه رانده می شوند. طرد اجتماعی شامل گسست اجتماعی، فرهنگی و اخالقی میان افراد و جامعه است 

.(Pierson, 2002)
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مشابه دارند و هیچ گونه استثنایی نباید دامنگیر تحقق حقوق انسانی آنان شود؛ حقوقی مانند 
اجتماعی،  و  بهداشتی  خدمات  به  و خانوادگی، دسترسی  زندگی خصوصی  داشتن  حق 
فرصت های آموزشی و شغلی، مسکن، حمل ونقل، دسترسی به اطالعات و برخورداری از 
زندگی اجتماعی، تسهیالت ورزشی، تفریحی و حضور در جامعه و مداخلۀ کامل سیاسی 
در تمامی موضوعات مربوط به آنان. متأسفانه باید اعتراف کرد که افراد معلول هیچ گاه به طور 

.)Cooomber & Andrea, 2009( برابر به عدالت دسترسی نداشته اند
یکی از مبتالبه ترین موارد تبعیض نسبت به معلولین، اجحاف در بهره مندی آنان از مفهوم 
»حق بر شهر«7 است. بررسی این نکته که اساساً محیط شهری برای چه قشری از افراد ساخته 
شده و زیبایی شناسی معماری مستظهر به چه رویکردها و حامل چه پیام هایی است، نشانگر 
میزان ارتباط فرضیه های شهروندی با محیط است. نیازی به تشریح محرومیت افراد معلول 
نیست؛ چراکه این موضوع در واقعیِت طبیعی زندگی کاماًل پدیدار است. وقتی افراد معلول 
به محیط »غیرمعلول« دعوت می شوند، شکاف میان معلول بودن و معلول نبودن کاماًل هویدا 
خواهد بود )Doyle, 1995(. شاید سخنی گزاف نباشد، اگر گفته شود عدم امکان بهره مندی 
معلوالن از تسهیالت و فضاهای شهری، درواقع نه به خاطر معلولیت آنان بلکه به لحاظ 
معلولیت اجتماع و ناتوانی آن در سازگاری امکانات فضاهای شهری با نیازهای این طیف از 
شهروندان جامعه است. این نکته زمانی اهمیت می یابد که به یاد داشته باشیم جانبازان جنگ 
به عنوان یادگاران دفاع مقدس همچون سایر افراِد دارای ناتوانی در دسترسی به امکانات 
جامعه با مشکالت زیادی روبرو هستند. هنوز خروج از خانه برای انجام امور عادی زندگی 
شهروندی برای اینان با دشواری ها و صرف انرژی فراوان همراه است که ایشان را تا حد 
امکان مجبور به ماندن در منزل می کند. وسایل نقلیۀ عمومی همچون مترو، تاکسی و اتوبوس 
عماًل برای آنان غیرقابل استفاده است. ورود به بیشتِر ساختمان های عمومی، اداری، مراکز 
7. Right to the city

مفهوم »حق بر شهر«، به مثابۀ کنشی برای گسترش حقوِق زیسِت ساکنان شهری و دستیابی به حقوق شهروندی 
دانسته شده است و از ضرورت های زیستی- حقوقی شهر تلقی می شود. این اصطالح را نخستین بار هنری 
لوفور (Henri Lefebvre) در 1968 طرح کرد. لوفور حق بر شهر را حق بر زندگی شهری می نامد. از دیدگاه 
لوفور، مؤلفه های اساسی حق بر شهر عبارت است از: 1( مشارکت شهروندان در فرایند برنامه ریزی؛ 2( طراحی 
و مدیریت شهری و تضمین دسترسی شهروندان به برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری؛ 3( هدایت متوازن 
و برابری طلبانۀ کاربری زمین برای دسترسی همگانی به مسکن و کار فعالیت و بهداشت و آموزش، حمل ونقل 
عمومی و فضای عمومی، اوقات فراغت و زندگی طوالنی؛ 4( تضمین دسترسی شهروندان کم درآمد به مسکن 
مناسب و ساماندهی اسکان غیررسمی؛ 5( تضمین دسترسی به استفادۀ مشترک شهروندان از فضاهای عمومی با 

اختصاص پهنه های ویژه برای امور اجتماعی در شهر.
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خرید، بانک ها، دانشگاه ها، پارک ها، مراکز تفریحی، مساجد و اماکن مذهبی و...، بدون 
تحمل دشواری فراوان یا با کمک دیگران، که بعضاً باعث خدشه دار شدن عزت نفس و کرامت 
انسانی این افراد می شود، نیز امکان پذیر نیست. حتی در بسیاری از ساختمان های نو، سطح 
شیب دار در نظر گرفته نشده است و یا پله های متعددی در مقابل دِر ورودی، دسترسی 
معلوالن را محدود کرده است. صداوسیما به رسالت قانونی خود کمتر عمل می کند )برای 
نمونه، وظیفۀ قانونی صداوسیما در اختصاص دو ساعت از برنامه های خود در هفته به معلولین، 
به موجب ماّدۀ 12 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن(. درمجموع، باید پذیرفت که نظام 
حمایتی مندرج در قوانین و مقررات کشور در خصوص معلولین همچون بسیاری از قوانین 
دیگر با خأل ضمانت اجرایی و نظارت روبرو است و احقاق حقوق معلولین از فساد اقتصادِی 
رسوخ کرده در نظام شهری و شهرسازی تأثیر گرفته است. درحالی که معلولین و توان یابان 
قشر مهم، فعال و توانمند جامعه را تشکیل می دهند. مثالً، طبق اظهارات رئیس سازمان بهزیستِی 
زنجان در سومین جلسۀ شورای مناسب سازی فضاهای شهری این استان، 6 هزار و 600  معلول 
در زنجان زندگی می کنند اما مناسب سازی فضاهای شهری زنجان به درستی رعایت نمی شود و 
شهرداری در اجرای پروژه ها معلوالن را فراموش می کند. همچنین، حضور 23 ورزشکار معلول 
زنجانی در بازی های آسیایی اینچئون حاکی است که معلوالن افرادی ناتوان نیستند، اما فضاهای 

شهری برای فعالیت و حضور آن ها در اجتماع مناسب نیست )منافی، 1393(. 
موضوع این نوشتار، بررسی جایگاه افراد معلول و ناتوان در شهر و ظرفیت های حمایتی 
قانون گذاری داخلی و بین المللی از حقوق معلولین با تأکید بر حق معلولین بر شهر است. در این 
راستا، پس از واکاوی سیر قوانین داخلی و بین المللی در این باره، به بررسی سیر قانون گذاری 
بر مصوبات شورای عالی  تأکید  با  مناسب سازی شهری  به  داخلی در زمینۀ کیفیت توجه 
ـ به عنوان دو نهاد ذی مدخل در عرصۀ  شهرسازی و معماری و نیز شورای اسالمی شهر تهرانـ 
تصویب و اجرای مصوبات مرتبط با مدیریت شهری و حقوق شهری ــ و میزان توجه رویۀ 

تصمیم سازی این دو نهاد به وضعیت معلولین و افراد ناتوان خواهیم پرداخت.

2. جایگاه معلولین در عرصۀ حقوق موضوعه
براساس تعریف مندرج در تبصرۀ ماّدۀ 1 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 1383/2/16 مجلس 
شورای اسالمی، »معلول به افرادی اطالق می گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان 
بهزیستی براثر ضایعۀ جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختالل مستمر و قابل توجهی در سالمت 
و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقالل فرد در زمینه های 
اجتماعی و اقتصادی شود«. همچنین در دستورالعمل اجرایی تعیین معلولیت، مصوب شورای 
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مدیران حوزه معاونت توان بخشی کشور در بهمن ماه 1387 که در اجرای تبصرۀ ماّدۀ یک 
دستورالعمل نحوۀ تشکیل و شرح وظایف کمیسیون های پزشکی تشخیص معلولیت مصوب 
شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور تصویب و ابالغ شده است، ناتوانی عبارت است از 
هرگونه محدودیت و یا فقدان در انجام یک فعالیت اعم از رفتار، ارتباط و سایر مهارت های 
روزمره زندگی.8 در ماّدۀ 2 این دستورالعمل اجرایی، معلولیت ها به شش گروه عمده و شایع 

تقسیم شده9 و در مادۀ 3 نیز شدت معلولیت هر گروه دسته بندی شده است.10

2. 1. ضوابط مناسب سازی جامعه برای معلولین در سیر قانون گذاری
مفهوم مناسب سازی محیط در چند دهۀ گذشته تحول یافته و دامنۀ شمول بیشتری پیدا کرده 
است. این مفهوم در ابتدا مترادف با رفع موانع فیزیکی در محیط ساخته شده و »محیط بدون 
مانع«  به کار گرفته می شد. در دهۀ 1980 م، این مفهوم با قابل دسترس شدن ساختمان ها و 
محیط شهری و یا »طراحی قابل دسترس«، دامنۀ شمول بیشتری یافت. در دهۀ 1990 م، موضوع 
»طراحی همه شمول« مطرح شد که مفهوم مناسب سازی را بسیار گسترش داد و مسائلی نظیر 
دسترسی آسان به وسایل نقلیۀ عمومی، ورودی های یکسان برای همه، نصب انواع راهنماهای 
صوتی، تصویری، لمسی و طراحی اجزای ساختمان برای استفاده همۀ مردم، فارغ از میزان 

.)The Convention,… 120 :2014( توانایی یا محدودیت آن ها را شامل شد

2. 1. 1. قوانین اساسی و بین المللی
زمینه سازی برای دسترسی افراد دارای معلولیت به مواهب و فرصت های اجتماعی همواره در 
اولویت برنامه های مربوط به احقاق حقوق معلولین قرار داشته است. حمایت از حقوق انسانی 
وظیفۀ همۀ دولت ها در همۀ جوامع و برای همۀ شهروندان به شمار می رود. ازاین رو، شعار 
٨. باید دانست که برخی از شهروندان در سطح جامعه وجود دارند که بنابر تعاریف موجود معلول نیستند، ولی به 
فراخور شرایط فیزیکی یا اجتماعی و بسته به امکان بهره مندی از تسهیالت شهری، فردی ناتوان و نیازمند کمک 
محسوب می شوند. در این راستا، زنان باردار به دلیل وضعیت جسمانی خود، مادران دارای کودک خردسال 
که همراه با کالسکه در سطح شهر تردد می کنند و نیز سالمندان، جانبازان یا افرادی که به هر دلیل جز با عصا 
یا ویلچر یا سایر وسایل کمکی قادر به تردد در شهر نخواهند بود نیز در زمرۀ افراد ناتوان و موضوع این نوشتار 

محسوب می گردند.
9. »ماّدۀ 2: معلولیت ها به 6 گروه عمده و شایع ذیل طبقه بندی می شوند:

1 ) )5 شنوایی؛  اختالالت   )4 بینایی؛  اختالالت   )3 ذهن؛  اختالالت   )2 حرکتی؛  جسمی،  اختالالت 
اختالالت گفتاری؛ 6( اختالالت  اعصاب و روان«.

10. »ماّدۀ 3: شدت معلولیت هر گروه براساس روش رتبه ای بوده و در چهار سطح، خفیف، متوسط، شدید 
97و خیلی شدید مشخص می گردند«.
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»یک جامعه برای همه« جزو برنامه های مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است. اگرچه، 
کمبود آگاهی های عمومی و نگرش منفی به پدیدۀ معلولیت در سطح جامعه، هنوز هم از 
عمده ترین معضالت و موانع در دستیابی به حقوق انسانی این قشر محروم در همۀ جوامع به 
شمار می آید )قاسم زاده و دیگران، 1389: 315(. در این قسمت، شناسایی حقوق معلولین را در 

قوانین اساسی و اسناد بین المللی مربوطه به بوتۀ نقد و تحلیل می گذاریم.

الف( حقوق معلولین در قانون اساسی
تبلور حقوق اساسی مردم در قانون اساسی، پیش درآمدی برای حضور آزادانه، آگاهانه و مؤثر 
آنان در ادارۀ کشور محسوب می شود. متأسفانه، در متن قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
وضعیت معلولین به عنوان طیفی خاص از شهروندان جامعه مورد شناسایی دوژوره قرار نگرفته 
و، به تبع، به حقوق ویژۀ وضعیت آنان نیز اشارۀ صریحی نشده است، تنها از خالل اصول کلی 
مندرج در این قانون می توان رهیافت های حمایتی قانون گذار را شامل حال این قشر از افراد نیز 

کرد. این خأل یکی از کاستی های مهم قانون اساسی به شمار می رود.
در مقدمۀ قانون اساسی، به آزادی و کرامت ابنای بشر به مثابۀ سرلوحۀ اهداف قانون اساسی 
توجه شده و کرامت انسانی جزو مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسالمی مطرح شده است.11 
توجه به کرامت انسان ها از نظر امکان فعالیت های اجتماعی در اصل سوم نیز قابل تأمل است. 
همچنین، در اصل نوزدهم سخن از اصل اساسی منع تبعیض است و همگان بهره مند از حقوق 
مساوی دانسته شده اند. براساس اصل بیستم، همۀ افراد ملت یکسان اند و در حمایت قانون قرار 
دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم 
برخوردارند. به موجب اصل بیست ونهم، برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، 
بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات 
بهداشتی و درمانی، مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی و دولت 
موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، 

خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
آنچه نوشتیم، نگاهی کوتاه به بُعد نظری قانون اساسی بود. همچنان که می دانیم قانون 
اساسی ضامن عینیت بخشیدن به آزادی و کرامت ابنای بشر است. بنابراین، برعهدۀ همگان 
و خصوصاً قانون گذار است که با پایبندی به این اصل و لوازم و آثار آن زمینه را برای تحقق 
عدالت و آزادی و برابری و پیشرفت فرد و جامعه فراهم آورد )حبیب زاده و رحیمی نژاد، 
1386، 60(؛ البته اجرایی شدن این اصول در صحنۀ عمل و نزد مجریان قانون اساسی و قوای 

11. بند ششم اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
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سه گانه، نکتۀ بسیار مهمی بوده که نیازمند مداقّه و مباحثۀ جدی است.

ب( حقوق معلولین در سیر حقوق بین الملل
تحمیل شرایط و وضعیت خاص جسمانی و روحی به معلوالن و ناتوانان سبب شده است 
این قشر تبدیل به اقلیتی شایستۀ توجه و محق در اعمال تبعیض مثبت شده12 و تالش های 
متعددی به طور عام و خاص در سطوح مختلف جهت احقاق حقوق و آزادی های مورد نظر 
صورت گیرد. از یک سو، حقوق و آزادی ها و حمایت هایی که در اعالمیۀ جهانی حقوق 
میثاق   ،(ICCPR,1966) سیاسی  و  مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق   ،)UDHR, 1948( بشر 
بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )ICESCR, 1966( و بسیاری از اسناد عام 
حقوق بشری آمده، در پرتو اصولی ــ چون کرامت انسانی، برابری و عدم تبعیض ــ شامل 
معلوالن نیز می شود. از سوی دیگر، در پرتو اسناد خاصی ــ چون »اعالمیۀ مربوط به حقوق 
معلوالن«Declaration,1975)( مصوب 9 دسامبر 1975 مجمع عمومی طی قطعنامۀ شمارۀ 
3447، قطعنامۀ شمارۀ 1921 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری 
از ناتوانی و توان بخشی معلوالن مورخ 6 می1975 و اعالمیۀ حقوق عقب ماندگان روانی و 
ذهنی مصوب 20 دسامبر 1971 مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامۀ شمارۀ 2856 
 Bartlett, 2005:( به طور ویژه ای حمایت شود  معلوالن  از حقوق  نیز تالش شده است  ــ 
252(. همچنین، در ادامۀ تالش های مراجع بین المللی برای حمایت بیشتر از حقوق معلوالن 
و ایجاد شرایط مناسب برای بهره مندی آنان از حقوق و آزادی های اساسی، »قواعد استاندارد 
دربارۀ برابرسازی فرصت ها برای معلوالن«13 طی قطع نامۀ شمارۀ 48/96 در 20 دسامبر 1993 به 

تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.14 
در کنار این ها، اسناد مهم دیگری از حقوق بشر وجود دارد که ضمن شناسایی و حمایت 
از حقوق گروهی یا کلّیۀ افراد انسانی، حقوق افراد دارای معلولیت را نیز مشخصاً مورد تأکید 
12. تبعیض مثبت در ادبیات حقوقی به معنای اعمال نوعی از رفتارهای تبعیض آمیز نسبت به قشری خاص از 
جامعه است که دچار محرومیت های خاص است و بدین سان، با اعمال این نوع تبعیض، سعی می شود نوعی 

توازن و مساوات میان اقشار مختلف جامعه برقرار شود. 
13. Standard Rules on the Equalization of Opportunities Persons with Disabilities, A/
RES/48/96, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f1c18.html [accessed 
25 July 2011].

14. در توصیف مفهوم برابرسازی در قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورخ سوم دسامبر 1982 در 
بند 12 از برنامۀ اقدام جهانی برای معلولین چنین آمده است: »برابر سازی فرصت ها در کشورهای در حال توسعه 
به فرایندی اطالق می شود که از طریق آن نظام کلی جامعه، نظیر محیط فیزیکی و فرهنگی، مسکن، حمل ونقل، 
خدمات اجتماعی و بهداشتی، فرصت های شغلی و آموزشی، زندگی اجتماعی و فرهنگی، ازجمله تسهیالت 

97ورزشی و تفریحی در دسترس افراد جامعه خصوصاً افراد کم توان قرار گیرد«.
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قرار داده اند. کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 م طی مواد 23 و 39 خود، به وضعیت 
کودکان دارای معلولیت توجه خاص داشته است. این کنوانسیون در بند یک ماّدۀ 23 آورده 
است: »کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ازنظر ذهنی یا جسمی دچار نقص 
است باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکای به نفس بوده و شرکت فعال کودک 
در جامعه را تسهیل کند، رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار شود«. این 
کنوانسیون در ماّدۀ دوم خود به اصل منع تبعیض علیه کودکان معلول اشاره کرده است و اعالم 
می کند: »حکومت های عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آن ها است، بدون 
تبعیض و یا فرق گذاری و به  دور از هرگونه وابستگی به … معلولیت … و هر موقعیت دیگری 
که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین می کنند«. همچنین، 
کنفرانس جهانی توسعۀ اجتماعی کپنهاگ که با حضور سران دولت ها در مارس 1995 م در 
کشور دانمارک برگزار شد، در اعالمیۀ پایانی خود آورده است: »معلوالن یکی از بزرگ ترین 
اقلیت ها، یعنی یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهند. اینان در اکثر موارد از روی ناچاری 
به فقر، بیکاری و انزوای اجتماعی تن درداده اند… ما، در تعالی بخشیدن و نیل به اهداف جهانی 
دسترسی عادالنه به تعلیم و تربیت مترقی، دستیابی به باالترین سطح سالمت جسمی و روانی، 
دسترسی همگان به مراقبت های بهداشتی و اولیه، به کارگیری تالش های خاص در راه اصالح 
ملیت،  نژادی،  تفاوت های  به  توجه  هرگونه  بدون  اجتماعی،  شرایط  به  مربوط  نابرابرهای 
جنسیت، سن و سال و یا معلولیت، احترام و ارتقای فرهنگ مشترک و فرهنگ های خاص 
خود، تالش در تقویت نقش فرهنگ در توسعه، حفظ مبانی اساسی توسعۀ مستمر مردم گرا 
و کمک به گسترش کامل منابع انسانی و توسعۀ اجتماعی خود را متعهد می دانیم«.15 اعالمیۀ 
کنفرانس جهانی زن )پکن 1995( هم در بند 32 این اعالمیه تصریح می کند که دولت ها باید 
بر تالش هایی که جهت تضمین برخورداری برابر عموم زنان و دختران از جمیع حقوق بشر 
و آزادی های بنیادین و حذف موانع چندگانه ای که در راه توانمندسازی و پیشرفت آنان به 
دلیل عواملی چون … یا معلولیت … وجود دارد، بیفزایند.16 مجمع عمومی در گامی دیگر در 
16 دسامبر 1976، سال 1981 را »سال بین المللی معلوالن« نام نهاد. سال بین المللی معلوالن 

15. Copenhagen Declaration on Social Development, World Summit for Social Develop-
ment, UN Documents, 14 March 1995, A/CONF.166/9 , available online at:
http://www.un-documents.net/cope-dec.htm

همچنین جهت دسترسی به متن فارسی سند، رک:
http://www.unic-ir.org/hr/declaration-copenhagen.htm
16 . Fourth World Conference on Women, Beijing Declaration. available online at:
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm

برای دسترسی به متن فارسی سند، رک:
http://www.unic-ir.org/hr/declaration-beijing.htm 
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برنامه های متعددی برای افراد معلول به همراه داشت؛ اما مهم ترین ره آورد آن، زمینه سازی 
تصویب برنامۀ جهانی اقدام برای معلوالن در سال بعد بود. در سوم دسامبر 1982، مجمع 
عمومی گام مهمی در جهت تحقق اهداف سال بین المللی معلوالن از رهگذر برنامۀ جهانی 
اقدام برای معلوالن برداشت. این برنامه اصل برابری فرصت ها را به یک موضوع جهانی مبدل 
ساخت. اصل مذکور این فرصت را به همۀ اقشار جامعه می دهد که به یک میزان از امکانات 
زندگی )رفاهی، شغلی، تحصیلی و…( برخوردار باشند. برنامۀ عمل جهانی 1982 17 اگرچه 
سند الزام آوری تلقی نمی شود، امروزه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها برای ارائه راهکارهای 

مناسب در سه حوزۀ پیشگیری از معلولیت توان بخشی و برابری فرصت ها محسوب می شود.
سازمان ملل در ادامۀ فعالیت های خود در مورد معلوالن، فاصلۀ 1983 تا 1992 م را »دهۀ 
اشخاص معلول« نام گذاشت. در 16 دسامبر 1992 م، مجمع عمومی از دولت ها درخواست 
کرد روز سوم دسامبر هر سال )سال روز تصویب برنامۀ جهانی اقدام در 1982( را »روز جهانی 
افراد معلول« نام گذاری کنند. در همان سال نیز اکوسوک حمایت خود را از اعالم دهۀ آسیا 
ـ پاسیفیک )1993 ـ 2002 م( برای اشخاص معلول ابراز کرد. پایان دهۀ بین المللی معلوالن 
مصادف با تصویب قواعد استاندارد برای اشخاص دارای معلولیت درمورد برابری فرصت ها 
در تاریخ 20 دسامبر 1993 بود.18 این قواعد نیز در کنار برنامۀ جهانی اقدام از دیگر اسناد مهم 
حمایت از افراد دارای معلولیت محسوب می شود که راهکارهای مناسبی در جهت بهبود 
وضعیت معلوالن در جوامع، به دولت ها عرضه کرده است. درنهایت، تصویب کنوانسیون 
مربوط به حقوق اشخاص معلول مصوب 2006 19 به عنوان آخرین ره آورد جامعۀ بین المللی 

است و بیانگر گام اوِل گذار از مرحلۀ حقوق اعالمی به حقوق الزامی است.

2. 1. 2. حقوق معلولین در قوانین عادی
مدیریت شهری از رهگذر اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی، نظام کالبدی و فضایی شهر 
را تعریف می کند و از همین رو همۀ عواملی را که در شهر به عنوان فعالیت های شهری عینیت 
ـ  تحت تأثیر خود قرار می دهد  ـ شامل فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...ـ  می یابندـ 
)رهنمایی و دیگران، 1386: 12(. مدیریت شهری که امروزه با رفاه تمام شهروندان ارتباط 
17. http://www.isaarsci.ir/eduartsci%20folder/eduartsci144.htm
18. Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, A/
RES/48/96, 85th plenary meeting, 20 December 1993. available online at:
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r096.htm

برای دسترسی به متن فارسی سند، رک:
http://www.unic-ir.org/hr/on%20the%20equalization%20opportunities.html
19. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), available online at:
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with 
disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
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دارد، باید بستر الزم برای تأمین مسکن مناسب، آب سالم، بهداشت شهری، آموزش و اشتغال، 
تغذیه، امنیت و اوقات فراغت را برای شهروندان مهیا سازد. )اقبالی، 1387: 135(. پس، قوانین و 
مقررات شهرسازی مناسب و مؤثر از ارکان اصلی و ضروری در مدیریت توسعۀ شهرها است.
ـ اهمیت توجه به حقوق معلولین و نیز نقش ضوابط شهرسازی در  با جمع دو گزارۀ فوقـ 
ـ می توان این گونه نتیجه گرفت که تصویب قوانین مناسب در حمایت  فرایند مدیریت شهریـ 
و تأمین حقوق اولیۀ افراد ناتوان و معلول گامی به سوی دستیابی به توسعۀ پایدار و خلق »شهر 

مطلوب« خواهد بود.

الف( مصوبات قوۀ مقننه
حقوق  و  وضعیت  با  ارتباط  در  مقننه  قوۀ  مصوب  مقررات  و  قوانین  مهم ترین  فهرست 

معلولین به شرح ذیل است:20
آموزش حرفه ای  و  تربیت  تجدید  در خصوص   99 شمارۀ  بین المللی  توصیه نامۀ   .1

معلولین مصوب مجلس شورای ملی مصوب 1338/7/8؛
2. تبصرۀ دوم ماّدۀ 119 قانون کار مصوب 1369/8/29؛

3. قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران/ 
مواد 38 )در خصوص حمایت بیمه ای(، 43 و بند ج ماّدۀ 193؛21

دوم(  بند   ،30 )ماّدۀ  ایران  اسالمی  جمهوری  توسعۀ  چهارم  برنامۀ  قانون   .4
مصوب 6/11// 1383؛22

5. قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، مصوب 1383/2/16 )ماّدۀ 2 و تبصره های 
چهارگانه و نیز تبصرۀ ماّدۀ 4(؛23

20. جهت رعایت تناسب و ارتباط مفاهیم در مطالب مربوط و پرهیز از اطناب کالم، تنها نص آن دسته از 
قوانین که با حوزۀ حقوق شهری معلولین ارتباط مستقیم دارند در این نوشتار ذکر می شود و دربارۀ سایر 

مصوبات تنها به تصریح نام و مشخصات اکتفا خواهد شد:
21. ماّدۀ 193ـ بند )ج(:

»ج ـ به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات توان بخشی و دسترسی آحاد مردم به این خدمات با 
هدف تساوی فرصت ها و مشارکت معلولین در جامعه، مناسب سازی اماکن عمومی )خصوصی و دولتی( 

در طول برنامۀ سوم صورت می گیرد…«
22. »ماّدۀ 30ـ الف( هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی 
و ساماندهی ارائۀ خدمات شهری از طریق…:2. مناسب سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان 
و معلولین جسمی- حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمان های عمومی و دولتی تا پایان برنامۀ  

چهارم«. 
23. »ماّدۀ 2ـ کلّیۀ وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی 
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6. قانون پنج سالۀ برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران، مصوب 1389/10/15 )ماّدۀ 169(؛24

تحکیم  و  ترویج  امور  در  نظام  سیاست های کلی  نظام:  بخش  سیاست های کلی   .7
فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران بند 9«25 و بند 11 در بخش شهرسازی؛ 26

8. الیحۀ حمایت از سامانۀ حمل ونقل ریلی شهری و حومه مصوب مجلس شورای 
اسالمی )تبصرۀ مادۀ 2( در 27.1385/5/22

ب( مصوبات قوۀ مجریه
اگرچه نهاد اصلی قانون گذار در هر کشور، قوۀ مقننۀ آن کشور است، اما گاه ورود برخی 
نهادهای موازی با تعریف صالحیت های متقارن اسباب چنددستگی و چندگانگی را در سیاق 
تصویب مقررات در یک حوزۀ خاص پدید می آورد. از دیگر سو، همواره مجموعۀ دولت و قوۀ 
موظف اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی 
عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آن ها برای معلوالن همچون افراد عادی فراهم گردد. تبصرۀ 
1ـ وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی  و انقالبی موظف اند جهت 
دسترسی و بهره مندی معلوالن، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی 
شهرداری ها  2ـ   تبصرۀ  نمایند.  مناسب سازی  خود  ساالنۀ  مصوب  بودجه های  چارچوب  در  را  موجود 
موظف اند از صدور پروانۀ احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری 

که استانداردهای تخصصی مربوط به معلوالن را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند...«.
24. ماّدۀ 169ـ  »شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و 

شهرسازی اسالمیـ  ایرانی:
الفـ  با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه های ذی ربط و صاحب نظران و متخصصان رشته های 
و  تدوین ضوابط  سیاست گذاری،  کاربردی،  پژوهش های  انجام  به  نسبت  و حوزوی  معماری، شهرسازی 
مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید. ب ـ طرح های مناسب سازی ساختمان ها و فضاهای شهری 
و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید. شهرداری ها و دهیاری ها موظفند 
براساس ضوابط و طرح های موضوع این بند نسبت به مناسب سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی 

اقدام نمایند...«.
25. »9ـ مناسب سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی و ورزشی و 
وسائط نقلیۀ عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانان جسمی و حرکتی، منطبق بر معیارهای مطلوب«.

26. »11-  رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلوالن در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی«.
27. »ماّدۀ 2. شهرداری های شهرهای باالی پانصدهزار نفر جمعیت با مشارکت دولت موظف اند نسبت به تهیۀ 
طرح جامع حمل ونقل و ترافیک اقدام نمایند. در شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت، انجام مطالعات 
امکان سنجی سامانۀ حمل ونقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات طرح جامع حمل ونقل و ترافیک مصوب، 

الزامی است. مرجع تصویب مطالعات یادشدۀ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور است.
تبصره ـ اتخاذ تدابیرخاص به منظور حمل ونقل آسان افراد ناتوان و معلول در معابر، شبکۀ حمل ونقل و 

97محیط های شهری در شهرهای باالی پانصدهزارنفر جمعیت در چارچوب این طرح ها منظور می گردد«.
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مجریه نقشی پررنگ در اعتالی حقوق شهروندان و تحقق استانداردهای حقوق بشر در سطح 
اجماع خود ایفا می کند. در زمینۀ مقررات و ضوابط شهرسازی نیز همین روال صادق است. 
درواقع، اگرچه برخی از قوانین مرتبط از سوی قوۀ مقننه به عنوان مرجع اصلی قانون گذاری در 
کشور به تصویب رسیده است، ولی به دالیل متعدد، مصوبات و اقدامات قوۀ مجریه و نهادهای 
زیرمجموعۀ آن در جایگاهی مهم تر قرار گرفته در عرصۀ مدیریت شهری نقشی تأثیرگذارتر 
به عهده دارند. برای نمونه، نهاد شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان اصلی ترین مرجع 
تصمیم سازی در حوزۀ حقوق شهری که دو نهاد عمومی غیردولتی28 دیگر مکلف به اقدام در 
حیطۀ تصمیمات و مصوبات شورای عالی هستند،29 جزئی از وزارت راه و شهرسازی محسوب 
شده و اعضای تشکیل دهندۀ آن از بدنۀ قوۀ مجریه گزینش شده اند.30 با توجه به استدالالت 
فوق و حسب حیطۀ اختیارات و وظایف گسترده ای که مدیران بدنۀ قوۀ مجریه در حوزه های 

2٨. شهرداری و شورای اسالمی شهر
اجرای  به  مکلف  »شهرداری ها  معماری،  و  شهرسازی  تأسیس شورای عالی  قانون   7 ماّدۀ  استناد  به   .29
مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماّدۀ 2 می باشند«. همچنین به استناد بند 11 
از وظایف شورای شهر  اسالمی کشور، یکی  انتخابات شوراهای  و  تشکیالت، وظایف  قانون  ماّدۀ 71 
»همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس 

از تهیۀ آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی« است.
30. به استناد ماّدۀ 3 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22، اعضای 
شورای عالی عبارت اند از: »وزیر آبادانی و مسکن. وزیر کشور. وزیر اقتصاد. وزیر فرهنگ و هنر. وزیر 
آب و برق. وزیر کشاورزی و منابع طبیعی. وزیر جنگ، رئیس سازمان برنامه و بودجه. ریاست شورای 
از  برخی  ساختار  در  تغییر  با  بود«.  خواهد  مسکن  و  آبادانی  وزیر  با  ایران  معماری  و  شهرسازی  عالی 
وزارتخانه های مذکور، اعضای فعلی شورا به قرار زیر هستند: وزیر و دو معاون وزیر راه و شهرسازی 
)به عنوان دبیر شورا(، معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور از وزارت جهاد 
کشاورزی، معاونت مهندسی پدافند غیرعامل از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون وزیر و 
معاونت  تجارت،  و  معدن  از صنعت،  ایران  و شهرک های صنعتی  سازمان صنایع کوچک  عامل  مدیر 
محیط زیست انسانی از سازمان حفاظت محیط زیست، معاون توسعۀ مدیریت و منابع از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، معاون عمرانی و توسعۀ امور شهری و روستایی از وزارت کشور، قائم مقام سازمان و 
معاون میراث فرهنگی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون امور آب و آبفا از 
وزارت نیرو، معاون نظارت راهبردی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، رئیس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی از بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نمایندۀ 

مجلس و عضو ناظر از مجلس شورای اسالمی.
قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی، اصل  همان گونه که مشاهده می شود، در متن مادۀ 3 
مندرج  استثنای  به صورت  معاونین  و حضور  است  شورای عالی  جلسات  در  نام برده  وزرای  بر حضور 
در تبصرۀ سوم این ماّدۀ )تبصرۀ 3ـ در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در هر یک از 
جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت( لحاظ شده است. حال 

آنکه در رویۀ این شورا، با غلبۀ استثناء بر اصل، همواره شاهد حضور معاونین وزرا هستیم.
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مختلف در ساماندهی و پیشبرد مدیریت شهری بر عهده دارند، علی القاعده موظف اند با نگاهی 
عمیق تر و آشناتر نسبت به مسائل، نیازها، مشکالت، ظرفیت ها و استعدادهای شهر بنگرند و 
طرح های دغدغه مندتری جهت ارائه در هیئت وزیران آماده کنند تا از این رهگذر اقدامات 
مفیدتری در جهت تأمین حقوق و مطالبات شهروندان و رفع معضالت موجود در سطح شهر 

صورت پذیرد.
در اینجا، به بررسی مصوبات قوۀ مجریه در حوزۀ حقوق معلولین، با تأکید بر مصوبات 

حوزۀ شهری، خواهیم پرداخت.
1. آئین نامۀ اجرایی ماّدۀ )2( قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن جامع حمایت از حقوق 
معلوالن به استناد تصویب نامۀ شمارۀ 31960/14277 مورخ 1384/3/9 و اصالحیۀ آن به استناد 

مصوبۀ شمارۀ 47457/145515 ک مورخ 1391/3/8 هیئت محترم وزیران؛31
2. آیین نامۀ اجرایی بند »ج« ماّدۀ )193( قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران؛
3. برنامۀ جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب هیئت وزیران، )مواد 2 و 3(، 

در تاریخ 1394/3/10؛32
4. دستورالعمل نحوۀ واگذاری اتوبوس از وزارت  کشور به اتوبوسرانی شهرها و بهره برداری 

آن مصوب هیئت وزیران، )بند سوم ماّدۀ 9(، به تاریخ 33.1385/9/5
ساماندهی  و  عمومی  سامانه های حمل ونقل  ساختار  اصالح  اجرایی  دستورالعمل   .5
حمل ونقل درون شهری مصوب هیئت وزیران: مادۀ 4، تدابیر بخش الف، بند 26 تاریخ:  

1385/2/10؛34
امور عمرانی وزارت کشور،  معاونت هماهنگی  بخشنامۀ وزارت کشور مصوب   .6

شمارۀ بخشنامۀ : 33/ 3/ 4426 به تاریخ 2/ 3/ 1370؛
7. آیین نامۀ اجرایی تأسیس استخرهای شنا، مصوب هیئت وزیران به تاریخ 1364/2/15؛

31. »ماّدۀ 2ـ شهرداری های سراسر کشور موظف اند از صدور پروانۀ احداث و پایان کار برای ساختمان ها 
و اماکن عمومی و معابر در صورت عدم رعایت استانداردهای تخصصی مربوط به معلوالن از جمله عدم 

مطابقت با نقشه یا ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خودداری نمایند«. 
32 . 2ـ دستگاه های متولی صدور مجوز مربوط مکلف اند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضوابط و 
مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و استانداردهای مناسب سازی را در شرایط و 

الزامات صدور مجوز لحاظ نمایند«.
33 . 3ـ »برآوردن انتظارات مسافران و افزایش مطلوبیت استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی از نظر کمی 
و کیفی از قبیل: … استفاده از اتوبوس کم ارتفاع یا قابل استفادۀ معلوالن و سایر روش های نوین یا بهینۀ 

بهره برداری«.
3497. »26ـ  ساماندهی معابر برای تردد عابر پیاده و افراد کم توان به ویژه معلوالن«.
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مصوب  کشور،  مناسب سازی  هماهنگی  ستاد  تشکیل  خصوص  در  تصویب نامه   .7
هیئت وزیران به تاریخ 1394/3/10، )مواد 2 و 3(.35

2. 2. سیر قانون گذاری شهری در زمینۀ مناسب سازی محیط برای معلولین
قانون  تصویب  به  مسبوق  ایران  در  شهری  حوزۀ  نظام مندسازی  راستای  در  گام  نخستین 
شهرسازی به سال 1334 ش و نزد کمیسیون مشترک مجلسین شورا و سنا است. پس ازآن، 
قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن در 1342/12/26 به تصویب رسید که در آن از تهیه و 
اجرای طرح های شهرسازی سخن به میان آمد. سرانجام »قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایران« در سال 1351 به تصویب رسید که تصمیم گیری در زمینۀ مقررات شهرسازی 
را از محدودۀ وظایف و اختیارات یک وزارت خانه خارج کرد و در صالحیت شورایی از 
وزیران هشت وزارتخانه قرار داد.36 اهداف اصلی این قانون در ماّدۀ یِک آن آمده است.37 این 
قانون ترتیباتی در زمینۀ ساخت وساز، حفاظت از فضای سبز شهرها و گسترش آن، فضاهای 
ارتفاع ساختمان ها و خطوط  فرهنگی، ورزشی و تفریحی و مانند آن ها و میزان تراکم و 
عقب نشینی در کوچه ها و خیابان ها و کاربری زمین ها برقرار کرده است. تدوین طرح جامع 
برای شهرها و سپس طرح های تفصیلی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است. 
مصوبات این شورا به موجب ماّدۀ 7 این قانون، برای شهرداری ها در زمینۀ مقررات شهرسازی 
و طرح های جامع و تفصیلی شهرها الزم اإلتباع است.38 به دیگر سخن و همچنان که پیش تر 
بدان اشاره رفت، شورای عالی شهرسازی و معماری در وضع و تصویب این مقررات در قامت 

قانون گزار جلوه گر شده است.

35. »2ـ دستگاه های متولی صدور مجوز مربوط مکلف اند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضوابط و 
مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و استانداردهای مناسب سازی را در شرایط و 
الزامات صدور مجوز لحاظ نمایند. 3ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است در کلّیۀ طرح های آماده سازی 
و اجرای مجتمع های مسکونی به صورت انبوه و نیز طراحی و اجرای شهرهای جدید، ضوابط و مقررات 

شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت را رعایت نماید«.
36. به موجب ماّدۀ 3 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری.

37. ماّدۀ یک قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری: »برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی 
به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظور اعتالی هنر معماری ایران و رعایت سبک های 
مختلف معماری سنتی و ملی و ارائۀ ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روش های نوین علمی و 
فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی 

و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس می شود«.
ــرای  ــه اج ــف ب ــهرداری ها مکل ــاری: »ش ــازی و معم ــورای عالی شهرس ــیس ش ــون تأس ــاّدۀ 7 قان 38. م

ــتند«. ــادۀ 2 هس ــاد م ــق مف ــران طب ــاری ای ــازی و معم ــورای عالی شهرس ــات ش مصوب
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البته روند قانون گذاری در حوزۀ شهری و مرتبط با حقوق معلولین و افراد ناتوان محدود 
به قوانین معدود مذکور نشد. با گذشت زمان و به ویژه پس از جنگ تحمیلی هشت ساله، 
ضرورت پرداختن به مسائل معلولین و جانبازان نمود عینی تری یافت. از نمونۀ این توجهات 
می توان »دستورالعمل و ضوابط مناسب سازی برای معلولین جسمی و حرکتی« مصوب شورای 
عالی معماری و شهرسازی را در سال 1378 نام برد که تابه حال نیز مالک عمل مناسب سازی در 
سراسر کشور بوده است. این ضوابط همگام با قانون جامع حمایت از معلوالن و آیین نامه های 
اجرایی آن به عنوان سند زرینی برای مناسب کردن فضای شهری و معماری مدنظر قرار گرفته 

است.
پیش از بررسی مقررات و ضوابط مناسب سازی محیط شهری مخصوص معلولین، الزم 
از  منظور  دهیم.  به دست  »مناسب سازی«  اصطالح  از  دقیقی  و  مناسب  تعریف  ابتدا  است 
مناسب سازی عبارت است از »اصالح محیط و تدارک وسایل حمل ونقل است به طوری که 
افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، 
معابر، محیط شهری و ساختمان های عمومی حرکت کنند و از تسهیالت محیطی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقالل فردی الزم بهره مند شوند«.39 هدف از مناسب سازی محیط 
شهری دستیابی معلولین در جهت رسیدن به استقالل نسبی و به عبارتی تساوی فرصت ها، 

عدالت اجتماعی و پیوستن تمامی افراد معلول به جامعه و ایجاد اجتماعی بدون مانع است.
متأسفانه به رغم توجه مستمر و تصویب ضوابط و مقررات پیشرو در زمینۀ رعایت وضعیت 
و حقوق معلولین در شهر و تأکید مداوم بر اجرای مقررات از سوی نهادهای ذی مدخل و 
ذی صالح در امر صدور مجوزهای ساخت وساز یا مجری طرح های عمومی و دولتی در سطح 
شهر همچنان شاهد بی توجهی های مستمر و عامدانه نسبت به این مقررات در فرایند ادارۀ شهر 
و گسترش ساختمان های فاقد استانداردهای الزم در جهت رعایت غبطۀ معلولین هستیم. به 
نظر می رسد فقدان مرجع مستقل ملی جهت نظارت بر اجرای مقررات مذکور، بی توجهی 
دستگاه های فرهنگی به موضوع مناسب سازی و فرهنگ سازی در جامعه، فقدان برنامه ریزی 
منسجم و صحیح و قابل اجرا برای کلّیۀ دست اندرکاران و آشفتگی های موجود در نظام های 
مدیریتی شهری ناشی از عدم تسلط بر اصول مدیریت شهر و عدم احاطه بر مسائل و دانش روز 
در بین دستگاه های دولتی، ناآشنایی مهندسان و مشاوران و عوامل ساخت وساز فیزیکی جامعه 
و کم توجهی سازمان نظام مهندسی به موضوع و عدم آگاهی و آشنایی کامل جامعۀ هدف 

نسبت به این بخش از حقوق شهروندی خود از مهم ترین دالیل این بحث باشد.

3997. ماّدۀ یک آیین نامۀ اجرایی مادۀ 2 قانون جامع حمایت از معلوالن، مصوب 3/4/ 1384.
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2. 2. 1. مناسب سازی معابر عمومی
مهم ترین و پرکاربردترین قانونی که از سال های دور در حوزۀ مناسب سازی معابر عمومی 
مورد استناد و استفاده قرار می گیرد تحت عنوان »ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 
برای افراد معلول جسمی ـ حرکتی مصوبۀ مورخ 1368/8/3« و اصالحیه آن موضوع مصوبۀ 

310/3200 مورخ 1378/10/6 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شناخته می شود.

الف( پیاده روها
ناهمواری ها و سازه های غیرکارشناسانۀ موجود در شبکۀ دسترسی پیادۀ شهری و عدم امکان 
حرکت ایمن و آسوده در مسیرهای پیاده، برای افراد مشکل ایجاد می کند. افراد سالخورده، 
مادرانی که کودکان خود را در کالسکه حمل می کنند، زنان باردار و معلوالن از وجود این 
موانع و نامناسب یا نامسطح بودن مسیرها، گذرگاه ها و کف پوش ها رنج می برند. کوچه ها 
بخشی از شبکۀ ارتباط شهری هستند که اصوالً معبر پیاده ها و معموالً باریک و پرپیچ وخم اند. 
چنین کوچه هایی پیاده رو مجزا ندارند. ورود اتومبیل به این کوچه ها مشکل عبور و مرور پیاده 
و سواره را پدید آورده است. مشکالت و خطرهایی که در چنین وضعی عابر پیاده را تهدید 
می کند، مشخص است. اگر این عابر معلول و با صندلی چرخ دار باشد، آشکارا در معرض خطر 
بیشتری قرار می گیرد. افزون بر عبور وسایل نقلیۀ موتوری در کوچه ها، جنس کف، شیب، 
عرض کوچه و نحوۀ ارتباط کوچه با خیابان نیز ازجمله مسائلی است که برای حرکت معلوالن 
مشکالت بسیاری پدید می آورند. جوی ها، آب رودها، چاله های کف کوچه و دست اندازها 
نیز از موانع حرکت صندلی چرخ دار یا فردی دارای عصا و… است )شقاقی و مداحی، 1391: 
19(. احداث کارشناسانه و اصولی پیاده روها و رفع این موانع در شهر، از اقدامات مهمی است 
که مشارکت هرچه بیشتر معلوالن در فعالیت های اجتماعی و حضور در فضاهای شهری را 
برای آنان میسر ساخته است و ایشان را شهروند درجۀ یک و در ردیف سایر شهروندان عادی 

جامعه معرفی می کند.40
40. چندی پیش در روزنامه ... خبری درج شد مبنی بر اینکه دختر جوانی به علت سقوط در نهر آب در 
منطقۀ غرب تهران مفقود شده است. بعدها مشخص شد که این دختر جوان در یک شب بارانی در نهر 
سقوط کرده و الشۀ متالشی شدۀ وی پس از گذشت بیش از یک ماه کیلومترها دورتر از محل سقوط 
این  این است که  بود. واقعیت  این خبر دالیل واقعی سقوط دختر جوان ذکر نشده  اما در  کشف شد. 
جوان از ناحیۀ پا دارای معلولیت بود و تاریکی هوا، بارش باران، لغزندگی خیابان و نبودن حفاظ بر روی 
رودخانه و عدم تعادل کافی باعث سقوط او به داخل نهر و در نهایت مرگ او شده است. این حادثه یا 
حوادثی از این دست، ممکن است برای هر فرد ــ اعم از کودک، سالمند یا معلول ــ اتفاق افتد و فقدان 
تجهیزات مناسب شهری و پیش بینی تدابیر الزم جهت حضور ایمن افراد دارای ویژگی های خاص در 

سطح جامعه به بروز وقایع تلخی از این دست دامن خواهد زد )توان یاب، 1385: 41(.
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شهرداری تهران در 1384/10/10 با صدور بخشنامه ای خطاب به کلّیۀ معاونان، مشاوران، 
تابعۀ شهرداری، دستور مناسب سازی  مناطق 22گانه و سازمان ها و شرکت های  شهرداران 
فضاهای شهری تهران را حداکثر تا پایان سال 1385 صادر کرد. همچنین براساس یکی از مفاد 
این بخشنامه، شهرداری ها موظف اند از صدور پروانۀ احداث و پایان کار برای ساختمان ها، 
باشند،  برای معلوالن رعایت نکرده  را  معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی  اماکن و 
خودداری کنند. در راستای اجرای همین بخشنامه و به رغم سپری شدن مهلت زمانی مندرج 
در بخشنامه، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در 1386/2/2 و در راستای اجرای مصوبۀ 
158 شورای اسالمی شهر تهران، بخشنامۀ شمارۀ 70/1647 را در خصوص »مناسب سازی معابر، 
پارک ها و ساختمان های عمومی« صادر کرد و در بند سوم آن، پیش بینی مسیر ویژۀ نابینایان را 
در احداث معابر پیاده و تغییر جنس کف سازی در تقاطع ها را الزامی دانست. همچنین، شورای 
اسالمی شهر تهران در اردیبهشت 1388 با تصویب برنامۀ پنج سالۀ اول شهر تهران و در بند 
59 آن، شهرداری تهران را موظف ساخت برای تأمین امنیت و سالمت شهروندان با اولویت 
حرکت جانبازان، معلولین و سالمندان و با توجه به مفاد مصوبات شورای اسالمی شهر تهران 
و سایر قوانین و مقررات موضوعه نسبت به ارائۀ برنامۀ اجرایی مشخص حداکثر ظرف مدت 
شش ماه در خصوص ساماندهی شبکه های دسترسی مناسب و حرکت پیاده برای تردد آرام و 

ایمن در محالت و بین محالت، اقدام کند.
برخی از مهم ترین ضوابطی که برای احداث پیاده رو منطبق با وضعیت معلولین در مصوبۀ 

شورای عالی شهرسازی و معماری مطمح نظر قرار گرفته است به شرح ذیل است:
ـ حداقل عرض مفید پیاده رو 125 سانتی متر؛

ـ وجود حداقل 210 سانتی متر ارتفاع آزاد در پیاده روهای مسقف و نصب یک آگاهی دهندۀ 
قابل لمس برای نابینایان؛

ـ حداکثر شیب عرضی پیاده رو دو درصد؛
ـ ایجاد جدول به ارتفاع حداقل 5 سانتی متر به رنگ متضاد با محیط اطراف، بین پیاده رو و 

سواره رو و همچنین بین پیاده رو و باغچه یا جوی کنار پیاده رو؛
ـ انتخاب پوشش کف پیاده روها باید از مصالح سخت، ثابت، غیرلغزنده و صاف؛

ـ انتخاب موزاییک های شیاردار برای تعیین مسیر و جهت حرکت؛
ـ انتخاب موزاییک های سکه ای برای تعیین تغییر مسیر و هشدار؛

ـ پیش بینی پل ارتباطی بین پیاده رو و خیابان در تقاطع ها و امتداد کلّیۀ خط کشی های عابر؛
نابینایان و  ـ تعبیۀ عالیم حسی قابل تشخیص در محل ارتباط پیاده رو با سواره رو برای 

97کم بینایان؛
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ـ عدم پیشروی رامپ جدول41 در مسیر حرکت و توقف اتومبیل؛
ـ الزام در هم سطح بودن هرگونه درپوش با سطح پیاده رو؛

ـ ساختن پل های ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو در امتداد خط کشی عابر پیاده.

ب( سیستم حمل ونقل
پس از سیستم پیاده رو که ابتدایی ترین و ضروری ترین راه دسترسی معلولین و جانبازان به 
مراکز مقصد سفر آن ها در سطح شهر است، استفاده از حمل ونقل عمومی یکی از مهم ترین 
سیستم های ارتباطی این قشر جامعه با محیط های مختلف شهری است. بنابراین، می بایست 
نحوۀ طراحی وسایل حمل ونقل عمومی و همچنین تسهیالت دسترسی به آن ها نظیر ایستگاه ها 
و پایانه ها به صورتی باشد که معلولین و سالخوردگان به آسانی بتوانند از این وسایل نقلیه استفاده 
کنند. علی رغم حمایت های نهضت های حامی حقوق افراد دارای ناتوانی، بسیاری از شهرها 
به »زندان های نامرئی« برای افراد دارای ناتوانی سالمندان بدل شده اند؛ چراکه این گروه را در 
انتخاب محل سکونت محدود کرده و با در دسترس قرار دادن سیستم حمل ونقل نامناسب و 
ناسازگار با شرایط ایشان، آن ها را به طور غیرمستقیم به حاشیه رانده و از حضور در کنار سایر 

.)Gilderbloom & Rosentraub, 1990; 241-282( اعضای جامعه محروم کرده است
ناوگان  از  ویژه ای  فضای  اختصاص  مناسب سازی،  زمینۀ  در  مهم  اقدامات  از  یکی 
حمل ونقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو برای کم توانان جسمی است و مصوبۀ مورخ 
برای  شهری  فضاهای  »مناسب سازی  عنوان  با  تهران  شهر  اسالمی  شورای   84/4/14
این  ابتدای  قابل ذکر است. در  این خصوص  جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی« در 
از حقوق  بودن  برخوردار  است:  تأکید شده  معلوالن  رعایت حقوق  بر  مجدداً  مصوبه، 
مدنی متناسب با شأن انسانی کم توانان جسمی و حرکتی و جانبازان محترم انقالب اسالمی 
با هدف  تأسیسات عمومی شهرها  و  به خدمات، فضاها  ایمن  برای تحرک و دسترسی 
بایستی در  این گروه های ویژه،  به  اجتماعی  نسبی، فردی و  استقالل  اعطای  برقراری و 
ردیف وظایف مسلم حاکمیت و شهروندان و به ویژه متولیان مدیریت شهری قرار گیرد. 
همچنین، شهرداری تهران موظف شده است از تاریخ ابالغ این مصوبه، حداکثر ظرف 
مدت دو سال نسبت به مناسب سازی معابر و فضاهای شهری اقدام کرده و تسهیالت الزم 
را در امر رفت وآمد معلوالن از طریق شرکت واحد اتوبوسرانی و شرکت مترو و سازمان 
تاکسیرانی فراهم آورد. همچنین کنترل های الزم را در صدور هرگونه مجوز ساخت وساز 

و پایان کار جهت رعایت ضوابط شهرسازی و معماری برای معلوالن به عمل آورد.

41. به معنای سطح شیبدار کوتاهی است که با بریدن یا افزودن بر جدول ایجاد شود.
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حمل ونقل  سیستم  به  معلولین  دسترسی  کیفیت  زمینۀ  در  حاکم  مقررات  مهم ترین 
عمومی به شرح ذیل است:

ـ حداقل عرض پیاده روهایی که دسترسی به سیستم های حمل ونقل عمومی را فراهم 
می کنند 180 سانتی متر و در مناطق شهری 300 سانتی متر؛

ـ وجود نور کافی در مسیرهای دسترسی به ایستگاه های حمل ونقل عمومی؛
ـ تعیین زمان بندی چراغ های راهنمایی و رانندگی در محل های منتهی به ایستگاه ها 

متناسب با عبور و مرور معلولین؛
ـ استفاده از پوشش های مناسب برای سطح مسیرهای دسترسی به ایستگاه ها با هدف 

کاهش احتمال لغزندگی؛
ـ عرض درب های اتوبوس حداقل 80 سانتی متر؛

ـ عرض راهروها و پلکان حداقل 75 سانتی متر؛
ـ وجود عالمت مبنی بر حق تقدم معلولین در استفاده از صندلی بر روی تعدادی از 

صندلی ها؛
ـ ساخت ایستگاه های اتوبوس به صورت هم سطح با کف وسیلۀ نقلیه.

مورد  به عنوان مناسب سازی سیستم حمل ونقل شهری غالباً  ایران  درمجموع، آنچه در 
بحث و بررسی قرار می گیرد، مناسب سازی وسایل حمل ونقل شهری و ایستگاه های آن ها 
است، ولی آنچه توجه بیشتری را در این زمینه می طلبد، مناسب سازی پیاده روها و مسیرهای 
حرکت پیاده است؛ زیرا برای دستیابی به ایستگاه های وسایل حمل ونقل عمومی به هرحال باید 
مسیری را به صورت پیاده طی کرد. بنابراین آنچه که در الویت ساماندهی برای مناسب سازی 
سیستم حمل ونقل شهری باید قرار گیرد، ابتدا مسیرهای پیاده است و در اولویت دوم وسایل و 

ایستگاه های وسایل حمل ونقل عمومی مطرح می شود.
امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تدابیر الزم جهت تسهیل استفادۀ معلولین از سیستم 
حمل ونقل عمومی پیش بینی شده و مناسب سازی طراحی شهری برای حرکت معلوالن، امری 
ثبت شده در قانون است، ولی به اجرا گذاشتن آن زمان بسیاری می طلبد. برای نمونه، پایتخت 
آلمان از اوایل دهۀ 1990 م، سیاستی فعال را در این مورد به اجرا گذاشته است. هم اکنون 
ناوگان اتوبوسرانی مجهز به رامپ یا سکوی شیب دار محرک برای سوار و پیاده شدن از 
اتوبوس به وسیلۀ صندلی چرخ دار است و هدف بعدی مجهز کردن صددرصد ناوگان تراموا 
و مترو تا 2020 م است. رایشتاگ، از مکان های گردشگری برلین، که در اواخر سال های نود 
میالدی بازسازی شد، یکی از نمونه های موفق است. برای رسیدن به گنبد شیش های مشهور 
97آن می توان از دو سطح شیب دار استفاده کرد. ایستگاه قطار برلین که بزرگ ترین ایستگاه قطار 
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در اروپا است، بسیاری از معیارهای مربوط به امکانات برای جابه جایی معلوالن را تأمین کرده 
است. این ایستگاه چند سال پیش به طور کامل بازسازی شد. برای مثال، حدود سی آسانسور 
با اعالن صوتی و سنگفرش ویژه برای افراد نابینا بر روی زمین نصب شده است. درمجموع، 
اتحادیۀ اروپا با امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حفظ حقوق افراد معلول، یک قدم 
مهم برداشته است: یک معاهدۀ مرجع که معیارهای حداقل را درزمینه های مختلف به ویژه در 

مورد دسترسی به حمل ونقل شهری و ساختمان های عمومی تثبیت کرده است.

2. 2. 2. مناسب سازی اماکن عمومی
دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی اسکان بشر، 5 اکتبر 2015 برابر با 
13 مهر1394، آن را روز »فضاهای عمومی برای همگان« نامید و اذعان کرد بهبود دسترسی به 
فضاهای عمومی و ایمن ساختن آن ها برای زنان و معلوالن، یکسان نگری را فزونی می بخشد، 
هم نگری را ترویج می دهد و با هرگونه برتری نگری و تبعیض می ستیزد. فضاهای عمومی 
unhabi-( باکیفیت، مردم را به تعامل، همکاری و شرکت در زندگی اجتماعی تشویق می کنند

tat, 2015(. منظور از اماکن عمومی در آیین نامۀ »ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای 
عبور و مرور معلولین«، آن دسته از ساختمان هایی است که یکی از انواع خدمات عمومی را 
در اختیار افراد جامعه قرار می دهند. با توجه به ماّدۀ 3 این آیین نامه، »رعایت ضوابط فصل سوم 
این سند برای تهیه کنندگان طرح های فوق الذکر الزامی است و مراجع مسئول صدور پروانه 
و نظارت ساختمانی موظف به اجرای صحیح و دقیق آن هستند. همچنین کلّیۀ ساختمان های 
عمومی موضوع این آئین نامه به خصوص ادارات دولتی موجود باید تدریجاً با شرایط این 
آئین نامه تطبیق داده شوند. تشخیص میزان تطبیق این ضوابط و زمان الزم برای اعمال آن 
به عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان بهزیستی، بنیاد جانبازان و وزارت مسکن و 
شهرسازی خواهد بود. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تضمین قانونی اعمال این 
ضوابط را از مراجع ذیربط کسب نماید«. علی رغم وجود مقررۀ دقیق و شفاف این چنینی در 
این آیین نامه، متأسفانه عزم راسخی در پیگیری اجرای این دست مصوبات در جهت رعایت 
حال معلولین و ناتوانان جامعه وجود ندارد که پیامد آن استمرار مشکالت متعدد شهرنشینی و 

نقض کرامت انسانی آنان است.

الف( ساختمان ها
برخی از مهم ترین ضوابط کلی طراحی ساختمان های عمومی در مصوبات شورای عالی 

معماری و شهرسازی به قرار زیر است:
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ـ ورودی اصلی باید برای استفادۀ معلوالن نیز در نظر گرفته شود، و به سواره رو یا پارکینگ 
ساختمان دسترسی مناسب داشته باشد. درواقع، موانع موجود بر سر راه ورود معلولین جسمی 
به ساختمان های عمومی نباید صرفاً با تخصیص ورودی فرعی به آنان حل شود، بلکه باید با 
مناسب سازی یکی از ورودی های اصلی برای معلولین، رفع گردد. ورودی هایی که به صورت 
درب یک لنگه و دارای فضای ورودی هستند باید حداقل 120 سانتی متر و حداکثر 150 

سانتی متر عرض داشته باشند.
ـ حداقل عرض بازشوها در ورودی ساختمان 160 سانتی متر باشد.

ـ کف راهروها باید غیرلغزنده باشد و از نصف کف پوش ها با پرز بلند نیز خودداری شود.
ـ در صورت استفاده از درهای چرخان، گردشی، کشویی، پیش بینی یک در معمولی به 

عرض مفید حداقل 80 سانتی متر در جوار آن ها برای استفاده معلوالن الزامی است.
ـ نصب دست انداز در طرفین پله الزامی است.

ـ در کناره های عرضی پله تعبیۀ لبۀ مخصوص برای جلوگیری از لغزش عصا الزامی است.
ـ حداقل عمق پاگرد پله 120 سانتی متر و در پله های دوجهته هم عرض پله باشد.

ـ در ساختمان های عمومی که برای دسترسی به طبقات از آسانسور استفاده می شود وجود 
حداقل یک آسانسور قابل استفاده برای معلوالن روی صندلی چرخ دار الزامی است.

ـ الزم است توقف آسانسور با صوت مشخص شود.
ـ ابعاد مفید اتاقک آسانسور 110*140 سانتی متر باشد.

تعبیۀ سرویس  تردد می نمایند  معلوالن  از ساختمان های عمومی که  ـ در قسمت هایی 
بهداشتی مخصوص آنان الزامی است.

ـ در سرویس بهداشتی باید به بیرون باز شود و گشودن آن در مواقع اضطراری از بیرون 
امکان پذیر باشد.

ـ شیرهای دستشویی باید به صورت اهرمی و به راحتی باز و بسته شوند.

ب( فضای شهری
نظر به ویژگی های گروه های مختلف معلوالن، فضاها باید به نحوی طراحی شود که امکان 
دسترسی سهل و آسان را برای آنان به راحتی فراهم آورد و بر سر راه آنان موانعی ایجاد نکند. 
به معلوالن، شامل  این تسهیالت صرف نظر از رعایت برخی نکات فنی و ضوابط مربوط 
سادگی ارتباطات، احتراز از اختالف سطح های غیرضروری، تعبیۀ امکانات و مسیرهای ویژه 
است )حجتی، 1386: 20(. برای نمونه، پارک های عمومی باید به نحوی ساخته شوند که 
97قابل استفاده برای تمام اقشار جامعه به خصوص معلوالن باشند. معیار مطلوبیت یک محل برای 
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فرد معلول، متناسب بودن محیط اطراف در ارتباط با نیازهای حرکتی و نحوۀ دستیابی هرچه 
آسان تر و سریع تر به محل موردنظر است. برای مثال، اگر پارک در نزدیکی چهارراه های 
اصلی واقع شده باشد؛ ایمنی در دستیابی به آن نیز باید تأمین شود. بنابراین خط کشی عابر 
پیاده در سواره رو، در کلّیۀ تقاطع ها، حداکثر در هر 500 متر امری الزامی است.  به خصوص 
محل تردد معلوالن باید مشخص شود )کارگری، 1370: 15(. ضوابط موردنیاز برای استفادۀ 
معلولین به فضاهای عمومی دیگری همچون کتابخانه ها، مساجد، پایانه ها، پارکینگ ها، مدارس 

و دانشگاه ها و… نیز قابل تسری است.
در 1364/9/5 از سوی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مصوبه ای با عنوان 
»رفاه معلولین و ایجاد تسهیالت الزم درزمینه های شهرسازی و معماری و رفع موانع در اماکن 
عمومی« در قالب بخشنامۀ شمارۀ 39704/410 صادر شد و طی آن دستورالعمل ها و روش ها 
و نقشه های اجرایی ضوابط ساختمانی و شهرسازی جهت معلولین که در این زمینه تهیه شده، 
به منظور رعایت نکات آن در امر صدور پروانه ساختمان اماکن عمومی در خصوص رفاه 
معلولین و ایجاد تسهیالت الزم در زمینه های شهرسازی و معماری و رفع موانع در اماکن 
عمومی پیوست و منتشر شد. شورای اسالمی شهر تهران در 1386/7/10 با الحاق این دو بند 
ذیل »ماده واحدۀ مصوبۀ مناسب سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین جسمی و 
حرکتی« مصوب 1384 آن را تکمیل کرد: »زـ ساخت فرهنگسراها و مجموعه های ورزشی 
و تفریحی تخصصی و کاربردی ویژۀ جانبازان، معلولین و افراد کم توان جسمی و حرکتی با 
رعایت معیارها و ضوابط خاص استفاده و بهره برداری این قشر جامعه در مکان های مناسب؛ 
حـ  تجهیز و آماده سازی فرهنگسراها و مجموعه های ورزشی و تفریحی موجود و یا در حال 
ساخت به نحوی که برای جانبازان و معلولین نیز قابل استفاده باشد«. همچنین، در  1388/3/24 
ضمن صدور مصوبه ای با عنوان »الزام ادارۀ کل تربیت بدنی استان تهران به تهیه و ارائۀ الیحۀ 
برنامۀ جامع مدیریت پایدار ورزش تهران با همکاری شهرداری تهران«، بر اعمال توجه ویژه 
به ورزش افراد معلول در فضاهای سالم و طبیعی تأکید مجدد کرد. در کنار این ها، اتحادیۀ 
هتل ها و هتل آپارتمان های تهران طی نامۀ شمارۀ 1/20/1242 الف مورخ 6/6/ 1387، ضوابط 
و مقررات احداث هتل و هتل آپارتمان ها را به منظور شفاف سازی استاندارهای فنی، معماری 
بند ششم  و شهرسازی هتل و هتل آپارتمان در طراحی فضاهای یادشده صادر کرد و در 
این ضوابط بر الزامی بودن رعایت ضوابط و استانداردهای موردنظر برای تسهیل و امکان 
بهره برداری معلولین از تأسیسات هتل و هتل آپارتمان ها تأکید کرد. در همین زمینه، در آیین نامۀ 
مصوب شورای عالی شهرسازی مصوب 1368 آمده است: »کلّیۀ هتل ها تا ظرفیت 25 اتاق باید 
یک اتاق قابل دسترسی و استفاده با سرویس های بهداشتی مناسب برای معلوالن داشته باشد. 
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در ازای هر 25 اتاق اضافه پیش بینی یک اتاق مناسب دیگر برای معلوالن ضروری است. این 
اتاق ها باید به طور یکنواخت در بین اتاق های معمولی هتل توزیع گردند«.

براساس مصوبۀ شورای عالی شهرسازی و معماری، در خصوص محل احداث پارک ها و 
سایر فضاهای عمومی مناسب حال معلولین، باید به نکات زیر توجه کرد:

ـ نظر به ویژگی های گروه های مختلف معلولین فضاها باید به نحوی طراحی شود که 
امکان دسترسی آسان را برای آنان فراهم آورد و بر سر راهشان مانع ایجاد نکند. این تسهیالت 
صرف نظر از رعایت برخی نکات فنی و ضوابط به معلولین شامل سادگی ارتباطات، احتراز از 

اختالف سطح های غیرضروری، تعبیۀ امکانات و مسیرهای ویژۀ مخصوص است.
مواقع  در  حداکثر  ایمنی  پیش بینی  معلولین،  برای  طراحی  نکات  مهم ترین  از  یکی  ـ 
اضطراری و آتش سوزی ها است. معلولین به لحاظ استفاده از وسیله های مختلف حرکتی 
قابلیت جابه جایی سریع و به موقع را ندارند و طبعاً فضاها باید طوری طراحی گردند که حداکثر 

امکانات فرار را در موقع خطر برای آنان به وجود آورند.
ـ عناصر اصلی پارک با مسیری به همدیگر مربوط شوند. ورودی پارک نیز با عناصر اصلی 

ارتباط داشته باشد.
ـ از آب می توان به عنوان اصلی ترین عنصر برای هدایت نابینایان در طراحی پارک استفاده 

کرد. با صدای آب می توان برای شناخت مسیر اصلی حرکت به نابینایان کمک کرد.
ـ مکان نزدیک شدن دسترسی سواره به فضاهای ورزشی فراهم شود تا در هوای سرد و 

بارندگی دچار مشکل نشوند.
ـ در فواصل معین، برای ورود به پارک، پل های ارتباطی کافی وجود داشته باشد. پلکان و 
سطوح شیب دار نرده گذاری شود. از تغییر مسیرهای ناگهانی و بدون آگاهی دهنده در طراحی 

اجتناب شود.

3. نتیجه
در سال های گذشته که معلوالن کمتر در عرصۀ اجتماعی حاضر می شدند، نیازهای آن ها نیز 
محدود بود. اما در حال حاضر، تعداد زیادی از این افراد، تحصیالت باالیی داشته و در عرصۀ 

عمومی نیز حضور فعالی دارند.
حرکتی  و  جسمی  معلولین  رفاه  و  امنیت  و  آرامش  راستای  در  باید  شهری  مدیریت 
محل هایی را تعبیه کند که رفت وآمد معلولین با مانعی روبرو نگردد. این امر نیازمند نوعی 
برنامه ریزی نوآورانه و خالق در زمینۀ مسائل شهری است. اساساً توسعۀ هر کشور، در گرو 
است.  افراد جامعه  استعدادهای تک تک  و  قابلیت ها  انسانی،  نیروی  از  97استفادۀ حداکثری 
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کشورهای درحال توسعه بیش از دوسوم معلوالن را در بر می گیرد، ایران نیز جزء همین دسته 
از کشورها به شمار می رود. فعالیت هر فرد در راستای توسعۀ کشور، نیازمند حضور او در 
عرصه های مختلف جامعه است. فرد معلول باید امکاناتی داشته باشد تا انگیزۀ او را برای فعالیت 
در جامعه تقویت نماید. این امکانات می تواند امکانات شهری را در بر گیرد، یا حمایت های 
روحی و ذهنی را شامل شود. باید شکاف میان معلولین و پیشرفت، روزبه روز کم رنگ تر شود 
تا بتوان از قابلیت آن ها در ارتقای کشور استفاده کرد و از سوی دیگر، حقوق آن ها را به عنوان 

یک شهروند تأمین نمود.
به نظر می رسد شایسته تر باشد اگر با تغییر دیدگاه های حاکم بر مدیریت شهری و اصالح 
نگرش نسبت به معلولین، به جای طراحی پارک ویژه یا منطقه مسکونی یا سرویس بهداشتی 
مخصوص معلولین، از ابتدا شهری را طراحی کنیم که همۀ اقشار ــ  اعم از معلول، ناتوان، 
ـ در کنار هم بتوانند، عادالنه و منصفانه، از امکانات موجود در مبلمان شهری  سالخورده و سالمـ 
استفاده کنند و امکان دسترسی به تمامی تسهیالت و تجهیزات شهری را داشته باشند؛ تا از این 
رهگذر فرصت های برابر با سایرین را جهت بروز و ظهور استعدادها، توانایی ها و نیل به آرزوهای 
خود بیابند. مسلّماً در پیش گرفتن چنین رویکردی در فرایندی نتیجه گرا به نفع جامعه و ادارۀ بهتر 
و شایسته تر آن خواهد بود. این امر محقق نخواهد شد، مگر با تصویب قوانین و مقررات عادالنه 
و حمایت گرانۀ مسبوق به برنامه ریزی ها و مطالعات دقیق و علمی و توجه آگاهانه به نیازها، 

خواسته ها و از همه مهم تر، توجه به کرامت انسانی طیف معلول یا ناتوان جامعه.
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منابع اجتماعی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران1

 تاج الدین صالحیان،2 رضا سیمبر3

چکیده
در جهان امروز، به واسطۀ ارتباطات وسیع و روزافزون بین کشورها، سیاست خارجی نقش تعیین کننده ای 
در سرنوشت ملت ها بازی می کند. جمهوری اسالمی ایران هم یکی از این ملت ها است. بررسی زوایای 
گوناگون سیاست خارجی کشورها، همواره جزو دغدغه اندیشمندان حوزۀ روابط و سیاست بین الملل 
به شمار می رود. از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری سیاست خارجِی همۀ کشورها و از جمله جمهوری 
اسالمی ایران، که کمتر به آن توجه شده است، »منابع اجتماعی« است. در این مقاله، نویسندگان با 
بهره گیری از نظریۀ سازه انگاری، با روش توصیفیـ  تحلیلی و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای 
و استفاده از منابع اینترنتی و الکترونیکی، دریافته اند که با توجه به منابع و مؤلفه های اجتماعی مؤثر 
در سیاست خارجی در دوره های مختلف پس از انقالب )دورۀ بنی صدر، جنگ تحمیلی، سازندگی، 
اصالحات، اصولگرایی و اعتدال گرایی(، محورهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با هم 

متفاوت بوده است.
کلیدواژه ها: سیاست خارجی، جمهوری اسالمی ایران، منابع اجتماعی، سازه انگاری، هویت.

1. تاریخ دریافت:1396/06/15                تاریخ پذیرش: 1396/10/25
t.salehiyan@gmail.com :2. دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل دانشگاه گیالن )نویسندۀ مسئول(؛ رایانامه

rezasimbar@hotmail.com :3. استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیالن؛ رایانامه

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ  7، شمارۀ 26، بهار1397
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1. مقدمه
امروزه، سیاست خارجی نقش مهمی در سرنوشت کشورها بازی می کند. به همین خاطر، 
شناخت سیاست خارجی دولت ها و تبیین زوایای پیدا و پنهان آن ازجمله دل مشغولی های 
اندیشمندان حوزۀ روابط بین الملل و سیاست بین الملل به شمار می رود. برای سال های متمادی، 
بررسی سیاست خارجی تحت سیطرۀ جریان خردگرایی قرار داشت و بدون بررسی جنبه های 
مختلف آن، صرفاً آن را مربوط به جعبۀ سیاه دولت می دانستند و سیاست خارجی نه به عنوان یک 
مسئلۀ مستقل بلکه ذیل دولت و مسئله ای که فقط در حوزۀ اختیارات دولت قرار دارد، محسوب 
می شد. اولین تالش ها برای بررسی زوایای داخلی سیاست خارجی به ویژه در دهۀ اول و دوم 
پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفت. ابتدا در دهۀ 1950 م با تمرکز بر تصمیم گیری سیاست 
خارجی به ویژه تالش های اسنایدر،1  بروک2  و ساپین3  و سپس آثار آلیسون4  و هالپرین5  دربارۀ 
سیاست دیوان ساالرانه و روند سازمانی در دهۀ 1960 م این روند پیگیری شد. پس ازآن، تمرکز 
بر جنبۀ روان شناختی تصمیم گیری در سیاست خارجی ایجاد شد که غالباً حاصل تالش های 
هارولد و مارگارت اسپروت6  و مایکل برچر7  بود و درنهایت سعی در توسعۀ نظریه ای دربارۀ 
سیاست خارجی مقایسه ای بود که ملهم از اثر معروف جیمز روزنا8  دربارۀ رابطه بین انواع 

دولت ها و منابع سیاست خارجی آن ها در دهۀ 1960 م محسوب می شد.
با ظهور رفتارگرایی، که دولت را موجودیتی یکپارچه و واحد در نظر نمی گرفت، تالش ها 
برای شناخت بیشتر مسائل داخلی ازجمله یافتن انگیزه ها و گرایش های مختلف داخل در دولت، 
و درمجموع شکافتن دولت با روش اثبات گرایان ادامه یافت. در اواخر دهۀ 1980 م و پس ازآن، 
رویکردهای پسااثبات گرایان تحلیل سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار داد. شاید مهم ترین 
نظریه ای که در این جریان به سیاست خارجی توجه بیشتری داد و مطالعات این حوزه را متأثر 
ساخته است رویکرد سازه انگاری9  باشد. این رهیافت برخالف نظریه های خردگرا که بر عوامل 
مادی تأکید دارند، عوامل غیرمادی را اساس تحلیل خود قرار می دهد و پیروان آن معتقدند با 
توجه به فرهنگ و هویت، منافع هم شکل می گیرند و درواقع منافع به واسطۀ هویت جوامع و 

اشتراکات بین األذهانی آنان، برساخته می شوند.
1. Richard C. Snyder
2. H. W. Bruck
3. Burton Sapin
4. Allison
5. Halperin
6. Harold and Margaret Sprout
7. Michael Brecher
8. James N. Rosenau
9. constructivism

166

ران
ى ای

الم
 اس

رى
هو

جم
ى 

رج
 خا

ت
یاس

ى س
ماع

جت
ع ا

مناب

www.irpublicpolicy.ir



167

در سال های اخیر، نگارش و انتشار متون مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
اما اغلب تحلیل ها و بررسی ها در مورد سیاست خارجی  افزایش چشمگیری داشته است. 
جمهوری اسالمی ایران، تحت تأثیر جریان اصلی و به ویژه واقع گرایی قرار داشته و کمتر به 
رویکردهای جدید در این خصوص توجه شده است. تنها در سال های اخیر برخی از اندیشمندان 
رویکرد ساده انگارانه را در تحلیل سیاست خارجی ایران پس  از انقالب به کار بسته اند. به همین 
دلیل، هنوز بسیاری از زوایای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از این منظر بررسی و 
تبیین شده است. در این پژوهش، نویسندگان تالش می کنند با استفاده از چارچوب تحلیلی 
سازه انگاری نقش و تأثیر منابع اجتماعی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را بررسی 

کنند. 

2. سؤال، فرضیه و روش تحقیق
سؤال اصلی در این پژوهش این است که آیا منابع اجتماعی و مشخصاً هویت اجتماعی تأثیری 
بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران گذاشته است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال و با 
استفاده از چارچوبی که نظریۀ سازه انگاری به دست می دهد، فرضیۀ پژوهش این است که 
منابع اجتماعی، یا به عبارت بهتر، هویت اجتماعی که در هر مقطع زمانی در جامعۀ ایرانی 

شکل گرفته، نقش اساسی در تعیین اولویت ها در سیاست خارجی داشته است.
روش پژوهش توصیفیـ  تحلیلی است که به صورت اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای 

و الکترونیکی، ضمن بیان مطالب، تجزیه وتحلیل شده و نتیجۀ نهایی به عمل آمده است.

3. چهارچوب تحلیلی: سازه انگاری
نزدیک دو دهه است که رهیافت سازه انگاری در مباحث نظری روابط بین الملل اهمیت پیدا 
کرده و ادبیات نسبتاً فراوانی در تبیین آن تولید شده است. طرفداران رهیافت مزبور به جای 
درگیر شدن در مباحث فلسفی و انتزاعی دامنه دار و در برخی موارد بدون حاصل، تالش 
کرده اند نشان دهند آنجا که رویکردهای خردگرا از تبیین بازمی مانند، سازه انگاری می تواند 

گامی به جلو باشد )دهقانی فیروزآبادی و نوری، 1391: 31(.
سازه انگاری پارادیم یا رهیافتی نظری در روابط بین الملل و حاصل مناظرۀ خردگرایان با 
اثبات گرایان و فرا اثبات گرایان به ویژه پست مدرنیسم به شمار می رود. به گونه ای که نقدهای 
فرا اثبات گرایان بر مبانی فرانظری و فلسفی خردگرایی، از یک سو، و نقدهای تجربی و تحلیل 
خردگرایی بر فرااثبات گرایی رادیکال، از سوی دیگر، باعث شد که سازه انگاری به عنوان یک 

97رهیافت نظری بینابین ارائه شود )دهقانی فیروزآبادی، 1395: 246(.
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سازه انگاران تالش کردند از مباحث انتزاعی و فلسفی عبور و به مباحث عینی و ملموس 
روابط بین الملل بپردازند و به جای مشغول شدن به بحث های متدولوژیک و فلسفی به حل 

.(cf: Fearon & Wendt, 2002: 53-57) مسائل موجود و جاری روابط بین الملل بپردازند
سازه انگاری هم به ویژگی های مکاتب خردگرا و اثبات گرا اهمیت می دهد و هم با تمرکز 
بر معانی که بازیگران به رفتار خود می دهند و تأکید بر ایده ها، باورها، ساختارهای هنجاری و 
تمرکز بر شکل گیری هویت بازیگران، به نظریه های واکنش گرا نزدیک می شود و در واقع در 
میانۀ دو رهیافت پیش گفته قرار می گیرد (Smith, 1997: 168). به طورکلی، سازه انگاران سه 
اصل اساسی هستی شناختی در مورد زندگی اجتماعی و تأثیر آن بر سیاست خارجی و روابط 

بین الملل را مدنظر قرار می دهند که عبارت اند از:
ـ اهمیت ساختارهای هنجاری، ایده ای و فکری همانند ساختارهای مادی؛

ـ نقش هویت های اجتماعی در شکل گیری منافع و رفتار بازیگران؛
.(Price, 1998: 226) ـ ساخته شدن متقابل کارگزار و ساختار

سازه انگاران به جای توجه به ساختارهای مادی، اهمیت را به ساختارهای هنجاری، ایده ای 
و فکری می دهند و بر تأثیر هویت های اجتماعی بر شکل گیری منافع و به تبع آن رفتار بازیگران 
تأکید دارند. درواقع، سازه انگاری معتقد است انگاره ها معنا و محتوای قدرت و راهبردهایی 
را تعیین می کنند که دولت ها از طریق آن ها منافع را دنبال می کنند )یزدان فام، 1387: 226(. 
آنان معتقدند کارگزار و ساختار نقش و تأثیر متقابلی بر همدیگر دارند و هیچ کدام بر دیگری 

ارجحیت ندارد )رک: کرمی، 1385: 158(. 
در سازه انگاری از بعد معرفت شناسی نیز، امکان رسیدن به حقایق عینی از پیش داده شده رد 
می شود و مطابق این رویکرد، شناخت در مشارکت فعاالنه ذهن در جهان به دست می آید و 
در حقیقت جهان در ما برساخته و تکوین می یابد. نیکالس اُونف معتقد است ما نمی توانیم همۀ 
cf: ,Onuf, 1989: 37-) ویژگی های جهان خارج از ذهن را مستقل از گفتمان شناسایی کنیم

39). الکساندر ونت نیز بر آن است که واقعیت مستقل از انسان ها وجود دارد و می تواند مشهود 
یا نامشهود باشد ولی جنبۀ فکری و معنایی واقعیت اجتماعی مانع از امکان شناخت علمی آن 

.(Wendt, 1999: 50) نمی شود
عمده ترین مسئلۀ موردتوجه سازه انگاران در مباحث فرانظری، هستی شناسی است و اساساً 
آن ها اصل بحث را از معرفت شناسی به هستی شناسی منتقل کرده اند، توجه آن ها از یک سو به 
انگاره ها، معانی، قواعد، هنجارها و رویه ها است و از سوی دیگر تأکید آن ها بر نقش تکوینی 
عوامل فکری است که آن ها را در برابر مادی گرایان جریان اصلی حاکم بر روابط بین الملل 
قرار می دهد )رک: مشیرزاده، 1384: 324(. به طورکلی سازه انگاری به سه دسته کلی تقسیم 
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می شوند: اول، سازه انگاری نظام گرایانه که عمدتاً بر تأثیر ساختارهای هنجاری بین المللی تأکید 
دارند. دوم سازه انگاری داخلی یا سطح واحد که برعکس سازه انگاری نظام گرایانه بر نقش 
هنجارهای داخلی تأکید دارد و سوم نیز سازه انگاری کلی گرا که ترکیبی از هر دو سازه انگاری 
نظام گرایانه و داخلی را مدنظر قرار می دهد )محمدنیا، 1393: 139(. اما در این پژوهش، تأکید 
و تمرکز بر سازه انگاری سطح واحد یا داخلی است. این رهیافت صرفاً بر روابط بین هنجارها و 

.(Reus-Smit, 2001: 220)ساختارهای معنایی و هویتی داخلی تأکید دارد
این شاخه از سازه انگاری بر تغییرات هنجاری داخلی »خود« و »دیگری« و تأثیر این تغییرات 
در همکاری یا رقابت بین بازیگران تأکید دارد. در این رهیافت، فرایندهای اجتماعی داخلی 
به منزلۀ مهم ترین منبع هویت ساز می توانند منافع دولت ها را، مستقل از نوع تعامالت آن ها در 
سطح بین المللی، تعیین کنند (Katzenestein, 1996: 68). براساس سازه انگاری داخلی و با 
توجه به نقش ایدئولوژی در نظام جمهوری اسالمی و تأثیر معنویت و درمجموع برجستگی 
ابعاد معنایی آن، می توان گفت انگاره ها و اشتراکات بین األذهانی دینی و فرهنگی در محیط 
داخلی ایران، هنجارها را می سازند و هنجارها نیز هویت را به وجود می آورند، مطابق هویت 
منافع رفتار سیاست خارجی  این  براساس  تعریف می شوند و سپس  منافع  شکل گرفته هم 
جمهوری اسالمی ایران شکل می گیرد. بنابراین می توان گفت، آنچه در اینجا نقش اساسی را 

دارد مسئلۀ »هویت« است که در ادامه به آن می پردازیم.

3. 1. تأثیر هویت اجتماعی بر دولت ها
سازه انگاران در حوزۀ روابط و سیاست بین الملل، رویکردی هویت محور به سیاست خارجی 
دارند و به جای تأکید بر توانایی دولت ها یا توزیع قدرت به عنوان ویژگی اصلی ساختار نظام 
بین الملل بر خالف جریان اصلی خردگرا بر »هویت« دولت ها تمرکز می کنند و معتقدند 
هویت ها اموری مسلم و قطعی نیستند بلکه اموری هستند که به دست انسان ها ایجاد می شوند و 
به همین دلیل که انسان ها آن ها را ایجاد کرده اند، ممکن است به گونه ای دیگر نیز ایجاد شوند 

.(Hopf, 2000: 175)
بنابر سازه انگاری، هویت دولت ها در تعامل با یکدیگر به وسیلۀ مشارکت در معانی و از 
درون یک دنیای اجتماعی تکوین یافته پدید می آید و می تواند تغییر کند. اگر مشاهده می شود 
برخی از گونه های هویت و منافع می توانند به امری پایدار تبدیل شوند، این به معنای الیتغیر 
بودن آن ها نیست )بیلیس، اسمیت و دیگران، 1383: 552(، بلکه در شرایط دیگری امکان تغییر 

آن ها وجود دارد. 
97ازنظر سازه انگاران بااینکه واقعیات مادی کماکان حائز اهمیت اند، اما آنچه به آن ها معنا 
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می بخشد زمینه های اجتماعی است )اسمیت، هدفیالد و دان، 1391: 154(. بنابراین، آنان معتقدند 
هویت در انتخاب های سیاست خارجی تأثیر محوری دارد و به وسیلۀ آن، شناخت از تفاوت یا 
شباهت با دیگران به دست می آید )کوبالکووا، 1392: 297(؛ چراکه این هویت است که به منافع 

معنا می بخشد.

3. 2. تأثیر هویت اجتماعی بر منافع
از نظر سازه انگاران، یک دولت ممکن است هویت های متعدد داشته باشد و براساس هر هویت، 
منافع و رفتاری خاص در پیش گیرد. آنان رابطۀ میان هویت و منافع را از طریق مفهوم »نقش« 
تحلیل می کنند. نقش هایی که دولت ها به عهده می گیرند، آن ها را به مجموعۀ کنش ها و 

اقدام هایی فرامی خواند که با این نقش هماهنگ هستند )کرمی، 1383: 30(.
سازه انگاران معتقدند از سه طریق بین هویت و منافع ارتباط وجود دارد: 1( ارزش های 
ملی ذاتی هویت دولت: اهداف، پاداش ها و فوایدی را که به وسیلۀ دولت پیگیری می شود، 
به وجود می آورند؛ 2( باورهای خاص که در هویت بازیگران ریشه دارد، به چگونگی تعیین 
وضعیت هایی کمک می کند که در آن کنش ها برای تکمیل این منافع شکل می گیرند. این 
امر بر تعیین اولویت های دولت در مورد رفتارهای ویژه تأثیر می گذارد؛ 3( »هویت ها« قواعد 
و عملکردهای خاص را دربر می گیرند که مشخص می کنند کدام استراتژی ها باید اولویت 
یابند، البته ممکن است محدودیت هایی را نیز بر انتخاب های خاص سیاست خارجی اعمال کنند 

.(Kahl, 1999: 2-3)
ازنظر سازه انگاری، هویت سیال است و برای همین است که در نگاه آن ها برداشت کنشگران 
از خود، منافع و اهدافشان تغییرپذیر است و به تبع شکل گیری یک هویت جدید، منافعی جدید 
هم برای یک دولت مطرح می شود (Rittberger, 2002: 124). یعنی هویت های متفاوت و 
متحول هستند که به منافع و رفتارهای کنشگران شکل می دهند. بنابراین سازه انگاران معتقدند 
هویت های دولتی از طریق رویه های پیچیده و متداخل و اغلب متناقض و تاریخی قوام می یابند 
و در نتیجه سیال و بی ثبات و دائماً در حال دگرگونی هستند )آقایی و رسولی، 1388: 5(. به این 
معنا که با دگرگونی انگاره ها و تلقی ها، سرانجام، تغییر در نظام نیز ممکن می شود. در این تغییر، 
تحول در وضعیت یک بازیگر برحسب نقش آن، بر مجموعه ای از بازیگران دیگر نیز تأثیری 
قاطع دارد. بنابراین، هویت و منافع نه اموری ازپیش داده شده و برآمده از ساختار توزیع قدرت، 
بلکه امری نشئت گرفته از منابع داخلی هویت بازیگران است (Neimeyer, 2003: 315). باید 
توجه کرد که هویت های متعدد یک دولت، متضمن منافع خاص خود هستند و اولویت بندی 
این منافع در شرایط مختلف متفاوت خواهد بود؛ زیرا از نظر سازه انگاران، سیاست خارجی 
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چیزی است که دولت ها آن را می سازند )متقی و کاظمی، 1386: 217(.
به این ترتیب، ما شاهد روندی پویا از برساخته شدن سیاست خارجی به دلیل تأثیر هویت بر 
شکل گیری منافع به صورت مستمر هستیم. این روند برساخته شدن کمک می کند که چگونگی 
آغاز سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران که غالباً ناشی از تصورات برآمده از هویت 

داخلی آن است را بهتر درک کنیم.

4. متغیرها و عناصر داخلی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
مؤلفه ها و متغیرهای مؤثر در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران همانند سایر کشورها، 
معموالً در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی قابل بررسی است. در سطح داخلی این مؤلفه ها 
دو بخش نسبتاً پایدار و متغیر را شامل می شود. بخش نسبتاً پایدار مربوط به ویژگی های ایران 
است و بخش متغیر نیز عوامل مربوط به حکومت را در برمی گیرد که شامل همۀ نهادهای 

حکومتی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سیاست خارجی تأثیر می گذارند.

4. 1. متغیرهای حکومتی
متغیرها و نهادهای حکومتی همان ساختارهای رسمی است که قانون اساسی هر کشوری 
سازوکار و نقش آن ها را در جهت گیری، تصمیم گیری و اجرای سیاست خارجی مشخص 
کرده است. با رجوع به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، به مقامات و نهادهایی می رسیم 
که به طور مستقیم و غیرمستقیم به ایفای نقش در جهت گیری، تصمیم گیری و اجرای سیاست 
خارجی می پردازند. به طورکلی، براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، این نهادها در 
فرایند و ساختار جهت گیری، ساختار تصمیم گیری و اجرای سیاست خارجی دارای نقش 
هستند: نهاد رهبری؛ قوۀ مجریه شامل رئیس جمهور، هیئت وزیران، وزارت امور خارجه و سایر 
وزارتخانه های مرتبط با سیاست خارجی؛ قوۀ مقننه شامل مجلس شورای اسالمی و شورای 
نگهبان؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ شورای عالی امنیت ملی؛ نیروهای مسلح و به ویژه سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی و قوۀ قضائیه.

4. 2. متغیرهای ثابت غیرحکومتی
متغیرها و مؤلفه های ثابت غیرحکومتی شامل آن دسته از عوامل است که متعلق به سرزمین ایران 
است و همیشه همراه این سرزمین بوده است و خواهد بود و خیلی با عناصر حکومتی مرتبط 

نیست. این متغیرها عبارت اند از:
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4. 2. 1. متغیرهای جغرافیایی
برخی همانند مکیندر 10 و هاشوفر11  معتقدند وضعیت جغرافیایی تمام سیاست خارجی یک 
کشور را تعیین می کند )جعفری ولدانی، 2831: 22(. مورگنتا هم به پایداری و دایمی بودن 
وضعیت جغرافیایی یک کشور توجه دارد و می گوید یکی از پایدارترین عواملی که قدرت 

.(Morgenthau, 1967: 210-218) یک کشور مبتنی بر آن است، وضعیت جغرافیایی است
به طورکلی، متغیرهای جغرافیایی جمهوری اسالمی ایران نیز شامل موقعیت جغرافیایی، میزان 
مساحت، نوع مرزها و منابع عظیم روزمینی و زیرزمینی به ویژه نفت و گاز، مجموعاً عامل بسیار 
مهمی در ارتقای جایگاه جمهوری اسالمی ایران در منطقه و جهان شده و نیز ایران را به عنوان 
یک کشور بین المللی مطرح کرده است و، به تبع این جایگاه، نقش بسیار مهمی به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم در تدوین و اجرای سیاست خارجی به صورت دایمی داشته است.

4. 2. 2. متغیرهای فرهنگی
متغیرهای فرهنگی شامل عناصری همچون آداب ورسوم، سنت ها، مذهب و دین، زبان، باورها، 
خصوصیات و روحیات، تصورات و ایستارهای مشترک، جهان بینی و ایدئولوژی، نظام معنایی، 
شیوۀ انجام امور و روش اندیشیدن، نمادها، ارزش ها، قانون، الگوهای رفتاری، ویژگی های 
اخالقی و دستاوردهای فکری و هنری را شامل می شود )دهقانی فیروزآبادی الف، 1388: 87(.  
فرهنگ و تمدن کهن ایران، به عنوان یک کشور و ملت باستانی، دارای نقش مؤثری در تاریخ 
و فرهنگ جهانی و انسانی بوده و موجب تأثیر عمیق عوامل فرهنگی در سیاست خارجی این 

.(cf: Sampson, 1987: 284-405) کشور شده است

4. 2. 3. متغیرهای تاریخی
سوابق تاریخی جامعۀ ایران نیز از عوامل تأثیرگذار و بااهمیت در تصمیم سازی ها و شکل دادن 
به داده های سیاست خارجی این کشور است. تاریخ سیاسی و تأثیرات و تجربیات ناشی از آن 
خواه ناخواه به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر مردم و مهم تر از آن بر بافت فکری و دیدگاه های 

سیاسی اعضای هیئت حاکم آثار شگرفی بر جای می گذارد.
به عقیدۀ گراهام فولر  )1373: 292ـ309(، تجربۀ تاریخی ایران، از سویی، موجب روابط 
خارجی احتیاط آمیز همراه با شک و سوءظن نسبت به دیگران به ویژه کشورهای غربی و 
به خصوص آمریکا و انگلیس شده است و، از سوی دیگر، یکی از مهم ترین علل و انگیزه های 

استقالل خواهی و بیگانه ستیزی است.
10. Mackinder
11. Haushofer
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5. منابع اجتماعی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
همان گونه که پیش تر بیان شد، سازه انگاران معتقدند سیاست خارجی متأثر از هویت بازیگران 
است. برخی از آن ها همانند الکساندر ونت تمرکز را بر هویت و ساختار هویتی در سطح 
بین المللی قرار داده اند اما برخی دیگر همانند کاتزنشتاین12  بر هویت در سطح ملی تکیه 

می کنند.
با محور قرار گرفتن هویت است که ایدۀ اساسی سازه انگاران مبنی بر قرار دادن ذهنیت 
به عنوان قوام بخش عالم، تحقق می یابد و حصول نظریۀ سیاست خارجی سازه انگارانه ممکن 
به طور ضمنی تعریف شده اند و عمل دولت  نیز  می شود. در هویت یک ملت، هنجارها 
برخالف این هنجارها به معنای از دست رفتن مشروعیت خواهد بود. هویت به ملت ها اجازه 
می دهد که جهان را معنادار ببینند، به دسته بندی موجودیت های دیگر اقدام کنند و واقعیتی 
سلسله مراتبی بسازند که به کمک آن، خود ـ دیگری و دوست و دشمن تعریف می شوند، 
اما هویت دولت و نظام سیاسی تنها از منابع داخلی ریشه نمی گیرند بلکه در روندی تعاملی 
در محیط اطراف هم تأثیرگذارند و هم تأثیر می پذیرند )رک: یاقوتی، 1390: 8(. برساختگی 
هویت باعث می شود که هویت ها ثابت نباشند و در روندی متعامل به صورت سیال و قابل تغییر 
باشد. چون همواره پردازش عوامل اجتماعی در ذهن انسان به صورت مستمر در جریان است، 
پس تغییر در تصورات ذهنی همواره امکان پذیر است و به همین دلیل، تغییر هویت نیز ممکن 
است. با تغییر تصورات بین األذهانی، تغییر هویت به وجود می آید و با تغییر هویت و مطابق با 
هویت جدید نیز منافع جدید تعریف می شود؛ چراکه هویت ها هم منافع را ایجاد می کنند و 
هم به منافع شکل می دهند؛ اما همۀ منافع به طور کامل تغییر پیدا نمی کنند بلکه برخی از منافع 
همانند بقا یا برخورداری از حداقل رفاه، فارغ از هویت های اجتماعی خاصی وجود دارند، 
این ها منافع عام هستند، ولی بسیاری از منافع ملی به شکل گیری هویت خودی در ارتباط با 
هویت های دیگر وابسته است (Jepperson, Wendt & Katzenestein, 1996: 64). بنابراین 
ازنظر سازه انگاران، برای توضیح و فهم اولویت ها بایستی بر هویت های اجتماعی بازیگران 
تمرکز کرد (Price and Reus-esmit, 1998: 267). هویت هایی که در بستر تاریخی و 

ساختار بینا ذهنی معنا پیدا می کنند.
عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران شامل هویت های 
به  بنا  ایران کنونی وجود دارد. هویت هایی که هرکدام  مختلفی است که در بطن جامعۀ 
اشتراکات بین األذهانی منافع متفاوتی را مدنظر دارند. به طوری که هرکدام از این هویت ها 
بتواند خود را به بخش بیشتری از جامعه بقبوالند تعریف مختص به خود را از منافع خواهد 

12. Katzenstein
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داشت و آن منافع در سیاست خارجی ارجحیت خواهد داشت.
در بطن جامعۀ ایرانی، به سبب تاریخ پُرفرازونشیب، الیه های مختلفی شکل گرفته که 
مراکز کانونی، موجب  این  تعدد  و  است  بوده  مرکزی  و  دارای هسته ای کانونی  هرکدام 
اجتماعِی  کانونی  هسته های  این  است.  شده  چندوجهی  و  متکثر  جامعه ای  شکل گیری 
جامعۀ ایرانی شامل هنجارهای سنتی و مذهبی قبل و بعد از ورود اسالم به ایران و همچنین 
تجددخواهی و میل به پیشرفت بوده است و به دلیل پیشرفت های غرب در دوران معاصر، 
نزدیکی به غرب  جزو خواسته های بخشی از جامعۀ ایرانی در دوران اخیر بوده است. بنابراین 
می توان گفت از بین منابع هویت بخش متعددی که حاصل تحول و تطور تاریخ در سرزمین 
ایران است سه الیۀ کانونی اصلی قابل ذکر است: اسالمیت و جامعۀ مذهبی، ایرانیت و جامعۀ 
تاریخی باستانی، و تجدد و جامعۀ مدنی. اما قبل از تشریح هرکدام باید به طبقۀ متوسط جدید 
هم اشاره کرد. طبقۀ متوسط به دلیل گستره و جایگاهی که دارد عامل اصلی تغییرات در جوامع 
توسعه یافته و درحال توسعه به شمار می رود که همانند سایر کشورها در ایران نیز طبقۀ متوسط 

جدید قابل توجه و دارای اهمیت است.
طبقۀ متوسط از مهم ترین اقشار اجتماعی در کشورهای توسعه یافته به حساب می آید. این 
طبقه به علت برخورداری از اندوخته ها و ظرفیت های وسیع، نیروی اصلی دگرگونی های 
سیاسی به شمار می رود )رک: عیوضی، 1380: 143(. طبقۀ متوسط بخشی از جامعه است 
که در جایگاهی میان باالترین و پایین ترین طبقات قرارگرفته است و از ویژگی های اعضای 
آن می توان به سطح باالی پیوستگی، درآمد، مصرف، مالکیت مادی، روشنفکری و استعداد 
و مهارت چشمگیر اشاره کرد )مسعودنیا و محمدی فر، 1390: 63(. کارل مارکس هم طبقۀ 
متوسط را بین طبقۀ سرمایه دار و طبقه کارگر می داند که محصول مناسبات اقتصادی دوران 

خویش است )بشیریه، 1381: 55(. 
طبقۀ متوسط در ایران محصول فرایند نوسازی در رژیم پهلوی بود که خواسته های مشخص 
دموکراتیک و ایدئولوژی کم وبیش روشنی داشت. نکتۀ مهم اینجا است که برخالف سایر 
کشورهای توسعه یافته، ویژگی اصلی طبقۀ متوسط در ایران نه خواسته های اقتصادی محض، 
بلکه خواسته های فرهنگی، اجتماعی، ایدئولوژیک و سیاسی بوده است )بشیریه، 130:1385(. 
به سبب همین خواسته های فرهنگی و ایدئولوژیک و در مجموع تأثیرپذیری از فرهنگ دینی از 
سوی طبقۀ متوسط جدید در ایران، دو گرایش مهم دین گرا و سکوالر درون آن وجود داشته 
است. روشنفکران دینی، شهرنشینان مرتبط با نهادهای مذهبی و بخشی از نیروهای بروکرات را 
می توان از طبقۀ متوسط جدید دین گرا دانست که در پیروزی انقالب اسالمی ایران در ائتالف 
با بخش مهمی از طبقۀ متوسط سنتی، نقش اصلی را ایفا کردند. درواقع بعد از پیروزی انقالب 
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اسالمی، ائتالف مذکور قدرت سیاسی را در دست گرفت، طبقۀ متوسط دینی در این ائتالف 
به تدریج در مواجهه با مسائل بعد از انقالب نشان داد که دارای گرایشات فکری است که 
متأثر از خرده گفتمان های فکری درون این طبقۀ جدید در برخورد با مسائل سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی است، و می توان آن ها را در دو خرده گفتمان اصالح طلبی دینی و اصول گرایی 
دینی طبقه بندی کرد. در کنار این گروه که بیشتر طبقۀ متوسط جدید بعد از انقالب را تشکیل 
می دهند، طبقۀ جدید لیبرال قرار دارند که شامل بخشی از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
و مجموعه ای از توده های آشنا با جوامع غربی و رسانه های جدیدند و به دلیل فقدان پایگاه 
توده ای گسترده به تدریج به وسیلۀ طبقۀ متوسط جدید دین گرا که روزبه روز بر پایگاه اجتماعی 
آن افزوده می شد، به حاشیه رانده شد )فوزی و رمضانی، 1388: 13(. همان گونه که مالحظه 
می شود، تفاوت مهم و معنادار طبقۀ متوسط در جمهوری اسالمی ایران با طبقۀ متوسط در 
کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه، در پیوند وثیق طبقۀ متوسط در ایران اسالمی با دین 
است. بنابراین، آنچه کارکرد طبقۀ متوسط در کشورهای توسعه یافته است با عملکرد طبقۀ 
متوسط در جمهوری اسالمی کاماًل یکسان به نظر نمی رسد؛ چراکه غالباً خواسته های طبقۀ 
متوسط در کشورهای توسعه یافته، شامل اهداف اقتصادی و رفاهی محض بوده است. از سوی 
دیگر، اگر همانند آنچه سازه انگاران معتقدند، بپذیریم در جوامع هویت های مختلفی وجود 
دارد و هر فرد هم زمان می تواند عضو هویت های مختلفی باشد، در جامعۀ ایران پس انقالب، 
به دلیل دینی بودن طبقۀ متوسط و رجحان صبغۀ غیرمادی انقالب ایران، هویت های غیرمادی 
همواره از جایگاه و پایگاه های محکم و ویژه ای برخوردار بوده اند. بنابراین، بااینکه همانند سایر 
جوامع توسعه یافته و درحال توسعه، بایستی به طبقۀ متوسط به عنوان موتور محرکۀ جامعه توجه 
وافر داشت، به نظر می رسد در جامعۀ ایران پس  از انقالب، تکیۀ محض بر طبقۀ متوسط جهت 
تحلیل و تبیین مسائل اجتماعی ایران، کارایی و روایی الزم را نداشته باشد و به همین دلیل، باید 
هویت های دیگر در جمهوری اسالمی ایران به دلیل تعلق خاطر مستحکم افراد به آن ها، بررسی 
شوند. در ادامۀ بحث به سه هستۀ کانونی هویتی که نقش تعیین کننده ای در تعریف منافع و به تبع 

آن رفتار داخلی و خارجی جمهوری اسالمی ایران داشته اند، خواهیم پرداخت.

5. 1. اسالمیت و هویت مذهبی جامعۀ ایران
ـ  ـ پس از ورود اسالم به ایرانـ  آموزه های دینی جزء جدانشدنی جامعۀ ایرانی در طول تاریخـ 
بوده است. اسالم در ایران زمینۀ مناسب و غنی برای باروری و رشد پیدا کرد. به ویژه هنگامی که 
صفویه تشیع را مذهب رسمی اعالم کرد تقریباً با هیچ مشکلی مواجه نشد، چراکه خواست 
97اکثریت ملت ایران به اجرا گذاشته شد. از آن زمان بود که تشیع به صورت نشان ملی و هویت 
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فرهنگی ایرانیان درآمد و با اندیشه های اصیل ایرانی و اسطوره های آنان عجین شد و از حالت 
مذهب فراتر رفت )رسولی ثانی آبادی، 1390: 163(. 

امروز نیز، هنگامی که از »جمهوری اسالمی« صحبت می کنیم، در وهلۀ نخست این صفت 
»اسالمی« است که قاعدتاً تعیین کنندۀ مجموعۀ هنجارها و ارزش هایی است که، بیش از همه و یا 
شاید به شکل مشخص تری، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را تحت تأثیر قرار می دهد 
و می توان گفت که »هویت اسالمی« جمهوری اسالمی است که تعیین کنندۀ منافع و اهداف 
سیاست خارجی و تعیین کنندۀ چگونگی هدایت سیاست خارجی است. فرهنگ اسالمی نیز 
شامل مفاهیم برخاسته از اسالم، یعنی اصول و قواعد اخالقی و فقهی و حقوقی اسالم، است که 

همگی نقش اساسی در شکل دادن به هویت اسالمی ایران دارند )مشیرزاده، 1389: 21(. 
به همین دلیل است که بسیاری از تحلیل گران و نویسندگانی که به چگونگی وقوع انقالب 
اسالمی پرداخته اند، بر نقش بی چون و چرای باورهای مذهبی و به ویژه »تشیع« به عنوان مذهب 
قریب به اتفاق جامعۀ ایران و پیوند آن با روح ایرانی در شکل گیری و پیروزی انقالب تمرکز و 
 Haynes, 2008: :تأکید دارند )در این زمینه رک: اشپولر، 1373: 223؛ فولر، 1373: 17؛ و نیز

.(156
بنابراین، با وقوع انقالب اسالمی در ایران، هنجارهای ناشی از فرهنگ اسالمی مبتنی بر 
آموزه های مکتب شیعه به عنوان یکی از مهم ترین منابع شکل دهندۀ هویت جمهوری اسالمی 
ایران، برای این نظام به صورت یک ایدئولوژی سیاسی درآمده است و عالوه بر تکوین هویتی 
خاص بر آن، یک نظام اخالقی و ارزشی خاص را نیز برای قضاوت و داوری در خصوص 
 Mirbagheri,) سیاست ها، اقدامات و رفتارهای این کشور و سایر کشورها ایجاد و تعیین می کند
558 :2004)؛ به طوری که تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هویت اسالمی را، قبل از هر چیز، در اصول 
ـ و به تبع آن، در رفتار  ـ راهنمای اصلی قوانین و مقرراتـ  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانـ 
دولت در سیاست داخلی و سیاست خارجی می توان مشاهده کرد. اصول قانون اساسی که ریشه 
در فرهنگ اسالمی شیعه دارند عوامل تعیین کنندۀ هویت جمهوری اسالمی در نظام بین المللی 
بوده است و عالوه بر مقدمۀ قانون اساسی، شامل اصل 3، اصل 11، اصل 57، اصل 82، اصل 
142، اصل 153 و... است که به نوعی بازتابی از فرهنگ اسالمی به شمار می روند )مشیرزاده، 

 .)24 :1389
با توجه به توضیحات یادشده باید گفت، نوع برداشت و برخورد جمهوری اسالمی ایران در 
سیاست خارجی هم در قالب و چارچوب قانون اساسی متأثر از هویت اسالمی انجام می گیرد 

که به مهم ترین نکات آن اشاره می شود:
ـ برداشت و تلقی از نظام بین الملل مطابق اندیشه و الگوی اسالمی )رک: عمید زنجانی، 
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1367: 217 و محمدی، 1377: 31(. 
ـ عدم وابستگی مطابق قاعدۀ نفی سبیل )رک: نخعی، 1376: 203(.

ـ نفی سلطه گری و سلطه پذیری، عدالت طلبی و ظلم ستیزی )رک: دهقانی فیروزآبادی و 
نوری، 1391: 91ـ97(. 

ـ حمایت از مستضعفین و مبارزه با مستکبرین )رک: عشقی، 1379: 52(.
ـ حفظ مصلحت نظام اسالمی )رک: مشیرزاده، 1389: 23(.

ـ صدور انقالب )رک: تاجیک و دهقانی فیروزآبادی، 1382: 61ـ80(.
عالوه بر نمودی که هویت اسالم شیعی در قانون اساسی جمهوری اسالمی و به تبع آن در 
سیاست خارجی ایران داشته است، از راه های دیگر نیز این هویت، بر سیاست های جمهوری 
تأثیرگذاری  نهاد روحانیت است.  ازجمله مهم تریِن آن ها وجود  تأثیر گذاشته که  اسالمی 
روحانیت در جمهوری اسالمی بر سیاست خارجی به دو صورت بوده است؛ یکی جهت گیری 
کلی سیاست خارجی که به وسیلۀ نهاد رهبری ــ به عنوان نماد اسالمیت ــ صورت می پذیرد 
و دیگری مجهز شدن نهاد روحانیت به سازمان های متعدد رسمی و غیررسمی جهت پیشبرد 
اهداف فرهنگی اسالمی. برخی از مهم ترین این نهادها عبارت اند از: سازمان تبلیغات اسالمی، 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، تریبون های نماز جمعه، هیئت مذهبی و مساجد و نظایر 
آن ها که هرکدام دارای سازوکار خاص و به تبع آن نفوذ خاصی برخوردارند )رک: نقیب زاده، 

1388: 261ـ262 و یزدان فام، 1392: 126(.

5. 2. ایرانیت و هویت تاریخی باستانی
سرزمین ایران به خاطر قدمت و سابقۀ تاریخی و فرهنگی خود و برخورداری از تمدن کهن، 
همواره دارای مردمانی با هویتی مشخص و ویژگی های مختص به خود بوده است. این تاریخ 
پُر رمز و راز از چند آبشخور نشئت می گیرد که مجموعاً هویت تاریخی ایران را شکل می دهند: 

5. 2. 1. اسطوره ها و افسانه ها
اسطوره های ایرانی بسیار گسترده اند و از راز آفرینش تا پیش پاافتاده ترین پدیده ها و مسائل را 
دربر می گیرند و بخش بزرگی از باور مردم ایران را به صورت خودآگاه و ناخودآگاه راتشکیل 
می دهند. مثاًل، اهورامزدا جهان را آفرید و اهریمن جهان او را به بدی آلوده کرد و به این ترتیب 
همۀ موجودات جهان به اهورایی و اهریمنی )خوب و بد( تقسیم شدند. این نگرش با نگرش 

اسالمی عصیان شیطان در برابر پروردگار هم خوانی نیز دارد )نقیب زاده، 1388: 73ـ74(. 
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5. 2. 2. جلوه های شکوه و افول تمدن ایرانی
سابقۀ هفت هزارسالۀ تمدن ایرانی چنان جلوه های شکوه و عظمتی دارد که کمتر ملتی در 
این خصوص توان هماوردی با ایرانیان را دارد. هخامنشیان یکی از مقتدرترین و وسیع ترین 
سلسله های پادشاهی ایران بود که با مردم تساهل و تسامح  داشت و به آداب و رسوم مردم 
شکست خورده احترام می گزارد و این حکایت از نوعی بزرگ منشی ایرانیان دارد. این روحیۀ 
فرهنگ دوستی و احترام به آداب و رسوم دیگر ملت ها در روزگار ساسانیان نیز جریان داشته 
است. اما حافظۀ تاریخی ایرانیان، تنها جلوه های شکوه را به یاد ندارد بلکه، مشحون از جلوه های 
افول و شکست و اشغال نیز بوده است. حملۀ اسکندر مقدونی در 330 ق. م، حملۀ چنگیزخان 
مغول در 1212 م، حملۀ تیمور لنگ در سدۀ چهاردهم میالدی و در دوران اخیر نیز شکست های 
ایران از روسیه و انگلیس در ایران از تجربیات تلخ ایرانیان به شمار می رود )دهقانی فیروزآبادی 

و نوری، 1391: 75ـ79(. 
بنابراین از یک سو، شکوه و عظمت تاریخی ایران باعث مجد و بزرگی این سرزمین شده 
است )حسینی، 1387: 867( و از سوی دیگر، تجربیات تلخ ایرانیان در گذشته و دوران معاصر 
باعث نوعی سوءظن و بی اعتمادی در روابط خارجی و ازجمله رابطه با قدرت های بزرگ مانند 

آمریکا، انگلیس و روسیه شده است )دهقانی فیروزآبادی الف، 1388: 231(. 
گراهام فولر )1373( نیز تأکید دارد که فرهنگ )و درواقع هویت تاریخی( ایرانیان نوعی 
دوگانگی عمیق را نشان می دهد که ازیک طرف، محصول احساسات ذاتِی ناشی از فرهنگ 
غنی و امپراتوری باشکوه گذشته است؛ و از طرف دیگر، احساس خرده گیری ناشی از زیردستی 
و حتی فقدان امنیت ناشی از شکست ها و سلطۀ بیگانگان باعث سوءظن، بیگانه ترسی، غرور، 

نخوت نسبت به دنیای خارج و به شدت حساس نسبت به استقالل در بین ایرانیان شده است.

5. 3. تجددخواهی و هویت مدنی
تأثیرات ژرف برخورد با غرب به ایجاد پدیده های فرهنگی جدید انجامید که بسیاری از عناصر 
نظام فرهنگی سنتی را به چالش کشید. این چالش شاخص ترین مسئلۀ دو قرن اخیر و محور اصلی 
کشمکش های سیاسی و اجتماعی این دوره است و بیشتر محققانی که در مورد فرهنگ سیاسی 
ایران پژوهش کرده اند، معتقدند انقالب مشروطیت، به یک معنا، سرآغاز بیداری سیاسی ایرانیان 
و ورود به عرصۀ جدید سیاست، حکومت و قانون بود. در عصر مشروطه و نهضت ملی کردن 
صنعت نفت و دوران پهلوی، تفوق با گفتمان مدرنیسم و ملی گرایی بوده است. نخبگان حاکم 
در این دوره با پیروی از عناصر فرهنگی غرب متجدد و ایران باستان، سعی در احیای برتری ایران 
و پیشرفت و توسعه آن داشتند. دورۀ پهلوی اول و دوم در تاریخ تجدد در ایران دورۀ مهمی تلقی 
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می شود؛ چراکه در آن تحوالت و مساعی تأثیرگذاری انجام گرفت. ابتدا الزم بود تعداد زیادی 
از افراد تحصیل کرده و تعلیم یافته، نیازهای یک ارتش نوساخته و همچنین توسعۀ صنعتی و رواج 
خدمات جدید از قبیل بانکداری را برطرف کنند. بنابراین، ضرورت توسعه و بهبود و تسهیالت 
آموزشی و تربیت ایرانیان در خارج از کشور پیش آمد. اعزام دانشجو به صورت گسترده به 
خارج از کشور، به تربیت و شکل گیری قشر جدیدی از روشنفکران انجامید که نقش آن ها در 

ادوار بعدی نیز اهمیت دارد )یاقوتی، 1390: 13 و آپتون، 1361: 89(. 
بود.  سیاسی  فرهنگ  مهم  عنصر  تجددگرایی  )پهلوی دوم(  محمدرضاشاه  دورۀ  در 
پدیدآورندگان فراگفتمان پهلویستی تالش کردند از طریق روایت هویت جدید از دل متون 
و نشانه های تاریخی به قدرت نهفته در ناسیونالیسم غربی دست یازند. در فراگیری دانش نیز 
در عرصۀ نظر و عمل، استفاده از روش اثباتی غرب مظهر ارزش هایی چون پیشرفت، آزادی و 

سکوالریسم بود )تاجیک، 1383: 34ـ38(.  
همچنین در مدارس جدید و دانشگاه ها گروهی مشغول به تدریس و تحصیل شدند که 
نمادهای تجدد را از دنیای غرب الگوبرداری کردند و بدون توجه به نیازهای متن جامعۀ ایرانی 

به ترویج الگوها و فرهنگ غرب پرداختند.
امروزه بایستی ده ها عامل قدرتمند دیگر همانند گسترش ارتباطات، ماهواره ها، اینترنت و 
سهولت در رفت وآمدها و به طورکلی فرایند جهانی شدن به ورود فرهنگ غرب و مظاهر آن 

کمک کرده و می کنند )نقیب زاده، 1388: 200(.
مسلّماً وجود دانشگاه ها با ساختار و تشکیالت غربی، مطبوعات و انجمن های صنفی ـ 
فرهنگی و احزاب و درمجموع جامعۀ مدنی و امثال آن، تأثیرات قابل تأملی بر جامعۀ ایرانی بر 
جای گذاشته، به طوری که می توان گفت گرایش به الگوهای غربی از خواسته های طیف وسیعی 

از جامعه و به ویژه جوانان بوده است و باعث شکل گیری هویت جدید در جامعه شده است.

6. تأثیر هویت های سه گانه بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
همان گونه که در چارچوب تحلیلی بیان شد، سازه انگاران معتقدند آنچه باعث شکل گیری 
منافع می شود، هویت اجتماعی بازیگران است. آن ها منافع کشورها را برون زاد و پیشینی و 
مقدم بر تعامالت اجتماعی نمی دانند، بلکه معتقدند منافع دولت ها که ذاتاً اموری رابطه ای 
هستند و در تعامل با دیگران شکل می گیرند، تکوین می یابد. از این منظر، هنجارها و اشتراکات 
بین األذهانی، هویت ها را شکل می دهند. هویت ها در داخل کشورها نیز اساس تعریف و تکوین 

منافع هستند و هر هویِت ویژه منافع خاصی را ایجاب می کند )شکل شماره 1(.
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شکل 1. هویت های سه گانه در جامعۀ ایران و منافعی که ایجاد می کنند
البته ممکن است هویت های مختلف به طور کامل از همدیگر جدا نباشند و در برخی 
موارد، هنجارهای مشترک داشته باشند یا الاقل به هم نزدیک باشند. ارزش هایی همانند حفظ 
بقا و امنیت1 یا تالش برای توسعه و پیشرفت که معموالً در همۀ هویت ها موردتوافق هستند. 
در تاریخ 38 سالۀ جمهوری اسالمی ایران، به تناسب ارتباط دولت ها با هویت های اسالمی، 
ایرانیت و تجددخواهی، منافع خاص مربوط به آن هویت پیگیری شده است. اما همان گونه 
که گفته شد، برخی ارزش های بیناذهنی، در هر سه هویت هم پوشانی دارند. به عبارت دیگر، 
بااینکه در مقطعی زمانی، دولت مستقر برخاسته از پایگاه مربوط به یکی از هویت های یاد شده 
بوده، ولی ممکن است به دلیل اشتراک هنجارها و ارزش ها، پیگیری منافع، مطابق خواست 
هویت دیگری نیز بوده است. به عبارت دیگر، چون هویت ها سیال هستند و در حال شدن و 
تکوین هستند، بنابراین قابل تغییرند. این تغییر همیشه به معنای از بین رفتن یک هویت به طور 
کامل و ایجاد یک هویت جدید نیست، بلکه ادراکات جدید ممکن است در برخی اشتراکات 
بیناذهنی تغییراتی ایجاد کند. روح اهلل رمضانی )1380: 68ـ69( در همین زمینه بر سیالیت جامعۀ 

ایرانی تأکید دارد.
به عبارت دیگر، احتمال دارد حامالن یک هویت، جهت مصون ماندن از گزند هویت های 
متضاد به صورت موقت با هویتی که اشتراکات بیشتری دارد، دست به ائتالف بزنند. البته باید 
به این مسئله توجه داشت که شدت و غلظت هویت ها از هسته ای مرکزی شروع و هر چه به 
پیرامون می رود از غلظت وفاداری آن ها کاسته می شود. سیالیت هویت ها در خارج از هستۀ 
اصلی آن ها، سریع تر و با سهولت بیشتری صورت می گیرد. درواقع، در آخرین نقطۀ پیرامونی 

13. البته همیشه امنیت و بقا به معنای حفظ امنیت و بقای فیزیکی نیست، بلکه ممکن است امنیت هستی شناختی 
باشد و در تضاد با امنیت فیزیکی قرار گیرد. یعنی دولت ممکن است برای حفظ و تداوم هویت خویش، خود را 
به خطر اندازد و به استقبال منازعه با دیگران برود تا از این طریق تعریف تثبیت شده ای از دوست و دشمن، خود 
و دیگری به دست آورد. بنابراین، امنیت هستی شناختی می تواند محرکی قوی برای رفتار دولت ها در سیاست 

خارجی باشد. برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه رک: مشیرزاده و مسعودی، 1388: 262.
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هویت ها ــ که کمترین جاذبۀ مغناطیس هویت به شمار می رود ــ وفاداری کمتری نسبت به 
هستۀ مرکزی هویت وجود دارد و بنابراین مقاومت کمتری نیز به اصول و مبانی آن هویت 
برای تغییر صورت می پذیرد. به طوری که می توان گفت نقاط پیرامونِی هویت ها ممکن است 

در کمترین زمان، بیشترین تغییر هویتی را داشته باشند )شکل 2(.

شکل 2. هویت های سه گانه در جامعۀ ایران و چگونگی سیالیت آن ها

حال با توجه به توضیحات یادشده، به بررسی دولت های پس  از انقالب و جهت گیری و 
تعریف منافع ازنظر آن ها در سیاست خارجی، براساس میزان تعلق داشتن هرکدام به هویت های 

اجتماعی سه گانه مذکور، در قالب جدول 1 می پردازیم.
جدول 1. هویت های اجتماعی و دولت های پس از انقالب
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منبع: دهقانی فیروزآبادی، 1388 الف؛ دهقانی فیروزآبادی، 1393؛ دهقانی فیروزآبادی و نوری، 1391؛ محمدی، 

1377؛ بخشایشی اردستانی، 1379.

7. نتیجه
ظهور نظریه های پسااثبات گرایانه به ویژه سازه انگاری باعث شده است در بررسی سیاست 
خارجی دریچه ای جدید برای اندیشمندان این حوزه باز شود. برخالف خردگرایان که در 
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بررسی سیاست خارجی عوامل مادی را مدنظر قرار می دهند، سازه انگاران عوامل غیرمادی 
ازجمله هنجارها و انگاره ها و درمجموع هویت ها را عامل اصلی شکل گیری منافع و درنتیجه 
عامل رفتار بازیگران می دانند. بدین صورت که هر هویت، منافع خاصی را ایجاب می کند و 
متناسب با آن منافع و در جهت رسیدن به آن ها، دولت ها رفتارشان را تنظیم می کنند. بنابراین، 
منابع اجتماعی که در شکل گیری هویت ها مؤثرند، نقش تعیین کننده ای در سیاست خارجی 
کشورها دارند. از نظر سازه انگاران هویت ها ثابت نیستند و در تعامل مستمر با سایر عناصر در 
حال شدن و سیال هستند. این سیالیت از هستۀ مرکزی هویت به سمت پیرامونی آن سریع تر و 
با سهولت بیشتری انجام می گیرد. در بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران براساس 
سازه انگاری نیز به سه هویت اسالم شیعی، ایرانیت و ایران گرایی و درنهایت تجددخواهی 
برمی خوریم. هرکدام از این هویت ها منافع خاصی را ایجاب می کند که مطابق هنجارها و 
انگاره های مربوط به خود باشد. بنابراین، متناسب بااینکه تصمیم گیران سیاست خارجی متعلق 
به کدام هویت اند، منافع و درنهایت رفتار سیاست خارجی متناسب با آن هویت شکل خواهد 
گرفت. البته ممکن است یک هویت به طور کامل دیگر هویت ها را کنار نزند و هم زمان دو و 
یا حتی هر سه هویت بر شکل گیری منافع و سپس رفتار سیاست خارجی مؤثر باشد. در بررسی 
دوره های مختلف پس  از انقالب دریافتیم که دولت موقت و دورۀ بنی صدر هویت ایرانی و 
تجددخواهی، دوران جنگ تحمیلی هویت اسالمی، دوران سازندگی هویت اسالمی ایرانی، 
دوران اصالحات هویت اسالمی، ایرانی و تجددخواهی، دورۀ اصول گرایی هویت اسالمی 
ایرانی و دورۀ اعتدال گرایی هویت اسالمی، ایرانی و تجددخواهی تعریف کنندۀ منافع و سپس 

تعیین کنندۀ رفتار سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بوده است.
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تأثیر هویت نقشی بر راهبردهای تصمیم گیری درمورد 
پروندۀ هسته ای و بازنمایی آن در دورۀ روحانی1

حمید احمدینژاد،2 عنایتاهلل یزدانی، 3 سعید وثوقی4

چکیده
ساخت های ذهنی، ویژگی های فردی، ارزشی و روانی کارگزاران سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران در دوره های مختلف به هویت مبتنی بر نقش خاص منجر شده است و این امر در اتخاذ تصمیم 
دربارۀ پروندۀ هسته ای راهبردهای متفاوتی در پی داشته است. ادراک و بازنمود هویتی سازگار با 
ساختار نظام بین الملل یا تضاد با آن، در کاهش یا تشدید منازعۀ هسته ای ایران نقش متفاوتی ایفا کرده 
است. هویت نقشی که گفتمان روحانی ارائه کرد به دلیل آشنایی این گفتمان با پارادایم درونی نظام 
بین الملل و در نتیجه تأکید بر اعتدال گرایی و رویکرد برد ـ برد، خود را به عنوان بازیگری در قالب 
فرهنگ کانتی نشان داد. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این سؤال است که هویت نقشی در گفتمان 
روحانی پروندۀ هسته ای ایران را به چه طریقی بازنمایی کرد و چگونه راهبردهای تصمیم گیری را 
تحت تأثیر قرار داد؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از نظریۀ سازه انگاری و براساس روش توصیفی 

1.تاریخ دریافت:1396/09/17                 تاریخ پذیرش:1396/12/01
a.hamid@ase.ui.ac.ir :2. دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه اصفهان؛ رایانامه

eyazdan@ase.ui.ac.ir :3. دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان )نویسندۀ مسئول(؛ رایانامه
s.vosoughi@ase.ui.ac.ir :4. استادیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان؛ رایانامه

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ  7، شمارۀ 26، بهار1397
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ـ تحلیلی نشان می دهد که پروندۀ هسته ای در این دوره در قالب یک موضوع سیاسِی غیرامنیتی و 
قابل مذاکره بازنمایی شد و بنا بر رویکرد عقالنِی هزینه و فایده،  برای تصمیم گیری در خصوص آن 

راهبردهای شهودی چندوجهی و گروه کوچک به کار گرفته شد.
کلیدواژه ها: هویت، بازنمایی، پروندۀ هسته ای، اعتدال گرایی، رویکرد برد ـ برد، راهبرد شهودی 

چندوجهی، راهبرد گروه کوچک.

1. مقدمه
تطور و تحول هویت های نقشی متفاوت در جمهوری اسالمی ایران مناسبات و رویکردهای 
متفاوتی بین ایران و دیگر بازیگران نظام بین الملل به وجود آورده است. به این معنا که برجسته 
شدن هویت نقشِی خاصی در هر دوره از سیاست خارجی، رفتار جمهوری اسالمی ایران 
را متناسب با آن هویت تغییر داده و در مقابل موجب شده است که دیگران نیز برخوردی 
فراخور همان رفتار داشته باشند. نکتۀ اساسی اینجا است که هویت هاِی مبتنی بر نقْش دووجهی 
هستند. یعنی از یک سو تحت تأثیر به حاشیه راندن یا برجسته کردن ارزش ها و باورهایی 
خاص از سوی افراد کارگزار هستند و از طرفی دیگر تحت تأثیر هنجارهای بین المللی اند. 
بنابراین، نزدیکی و قرابت هنجارها، ارزش ها و قواعد منبعث از هویت نقشی در یک گفتمان با 
هنجارهای نظام بین الملْل به تعامل، دوستی و اعتالی منافع می انجامد و به همان میزان اختالف 
میان این دو باعث جایگزینی تقابل به جای تعامل می شود. این امر نشان می دهد که چگونه 
فیلترهای هویتی و ساخت های بیناذهنِی برساخته می توانند به بحران منجر شوند یا به همان 
اندازه زمینۀ حل یک بحران را فراهم آورند. چرا که هر تغییر در هویت یک دولت بر سایر 
دولت ها نیز تأثیر می گذارد و آن ها هم تالش می کنند تا رفتار سیاست خارجی خود را با این 
هویت تغییریافته تطبیق دهند. نکتۀ قابل تأمل در این فرایند اجتماعی آن است که علی رغم 
تاثیرگذاری دوسویۀ سطح داخلی و خارجی در قوام بخشیدن به هویت یک دولت، این هویت 
ابتدا تحت تأثیر هنجارهای سطح داخل شکل می گیرد، دیگران را به عنوان دوست، دشمن یا 

رقیب تعریف می کند و سپس وارد محیط بین المللی می شود و با آن به تعامل می پردازد.
اصلی شاکلۀ  هویْت سازندۀ  باید گفت  در شکل گیری،  تأخر  و  تقدم  این  به  توجه  با 
تصمیم سازی و در نهایت اجرای سیاست خارجی است )دهقانی فیروزآبادی، 1391: 96(. 
بنابراین، هدف اصلی این مقاله بررسی رویکردهای تصمیم گیری درمورد پروندۀ هسته ای و 
بازنمایی آن در دورۀ روحانی از دریچۀ هویتی است که برای خود و دیگری تعریف کرده 
است. سؤال اصلی مقاله این است که هویت نقشی در گفتمان روحانی پروندۀ هسته ای ایران را 
به چه طریقی بازنمایی کرد و چگونه راهبردهای تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار داد؟ مقاله بر 
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پایۀ چارچوب مفهومی سازه انگاری و روش توصیفیـ  تحلیلی به بررسی این سؤال می پردازد.

2. چارچوب نظری
در  که  می دانند  اجتماعی  کنشگران  از  مرکب  جامعه ای  را  بین الملل  روابط  سازه انگاران 
می گیرد  صورت  هنجارهایی  و  قواعد  مبنای  بر  آن ها  تعامل  و  هستند  یکدیگر  با  تعامل 
راگی،5 جان  دید  از   .)920  :1382 )هادیان،  گرفته اند  شکل  بین االذهانی  به طور  که 

 همان گونه که در روابط میان افراد فهم هایی بیناذهنی وجود دارد، در روابط میان دولت ها 
هم چنین فهم هایی وجود دارد )مشیرزاده، 1383: 120(. متأثر از همین فهم و برداشت ذهنی، 
 Wendt,( معمای امنیت بیش از آن که از واقعیت نشئت بگیرد ساختۀ خود دولت ها است
73 :1995(. سازه انگاری همچنین بیان می دارد که کنشگران به وسیلۀ محیط بین المللی شکل 
می گیرند و از طرف دیگر بر آن تأثیر می گذارند و درواقع محیط بین المللی بخشی از عرصۀ 
کنش های متقابل بازیگران است )Orjita, 2011: 27(. دولت به عنوان موجود مشارکتکننده 
در عرصه های بین المللی، ضمن اتکا بر هویت نقشی خود، نمی تواند با بی توجهی به هنجارهای 
مسلط، اهداف خود را پیگیری کند )یاقوتی، 1390: 3 - 8(. البته هنجارها باعث نمی شوند 
دولت به رفتار خود جهت خاصی بدهد، اما دالیل عقالنی را فراهم می آورند تا دولت بتواند 
عمل خود را بهتر انجام دهد )Woods, 1997: 26(. این گزاره بدین معنا است که هنجارها 
به منزلۀ بخشی از توضیحات درمورد منافع دولت، اگرچه خط مشی های سیاسی روشنی را 
معیّن نمی کنند ولی جهت و دیدی کلی ارائه می دهند که می تواند برای اقدامات سیاست 
خارجی دولت ها نقشۀ راه تلقی شود )Bjorkdahl, 2002: 22(. در همین زمینه، کاتزنشتاین 
بیان می کند که بازیگران در قالب تصورات خود که برآمده از محیط داخلی، اسطوره ها، 
 Katzenstein,( ایدئولوژی ها و باورهای عمومی آن ها است، وارد عرصۀ بین المللی می شوند
65-58 :1996( و سازه انگاری تالش می کند تصویر واقعی تری از الگوهای رفتاری دولت ها 
در این عرصه ارائه دهد )بزرگمهری و احمدیان، 1392: 639(؛ برای این منظور نیز بر هویت 
بازیگران به عنوان راهنمای رفتاری و عامل مؤثر در شکل دادن به کنش سیاسی آن ها متمرکز 
بنیادین در سیاست  تغییر و تحول  به  میشود؛ چرا که دگرگون پذیر بودن هویت ها منجر 
بین الملل می شود )Mansbach, 2002: 15(. بنابراین، نحوۀ شکل گیری و وضعیِت هویت 
عامل اصلی مطالعۀ سیاست خارجی را در نظریۀ سازه انگاری شکل می دهد )ونت، 1384: 
723(. از منظر سازه انگاری، هویت ها بر الگوهای تعامل بین المللی اثر می گذارند و در نتیجه 
دولت برای مشروعیت بخشیدن به اقتدار استخراجی که بر هویت آن در خارج تأثیر می گذارد، 

5. J. Ruggie

97
ار 

 به
،2

ة 6
مار

، ش
 8 

رة
دو

ى، 
وم

عم
رى 

گذا
ت 

یاس
ى س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف

www.irpublicpolicy.ir



باید از طریق یک نوع هویت ملی در داخل عمل کند )wendt, 1999: 35(. درواقع، تحول 
متغیرهایی مانند تجربهها، ایدئولوژی، عوامل سیاسی و... در سطح ملی باعث تغییر رویکرد و 
راهبرد یک دولت نسبت به نظم مستقر میشود )Schweller, 2014: 38( و این تغییر رویکرد 
تغییر روابط و راهبردهای دولت های دیگر را به همراه دارد. چراکه رفتار متکی بر هویت است 
و درک این که ما چه کسی هستیم، به طور مستقیم بر فهم ما از آنچه باید انجام دهیم، تأثیر 

می گذارد )رسولی ثانی آبادی و میرحسینی، 1394: 247(.

3. هویت نقشی در گفتمان اعتدال
اعتدال گرایی به معنای نفی افراط و تفریط و ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت در مسیر 
این  پایۀ   .)5  :1393 فیروزآبادی،  )دهقانی  آرمان هاست  سمت  به  واقعیات  دادن  جهت 
گفتمان در سیاست خارجی نه تسلیم، ستیز و تقابل، بلکه تعامل سازنده و مؤثر با جهان است 

)جعفری و جانباز، 1395: 102(. مهم ترین عناصر این گفتمان عبارتاند از: 

3. 1. تعادل
تغییر تصمیم گیرندگان سیاست خارجی، دیدگاه ها، و درک سیاستمداران و نیز گردش نخبگان 
و ظهور ادبیات جدید در عرصۀ سیاسی همگی نشان دهندۀ فصل جدیدی در سیاست خارجی 
دورۀ روحانی بود )Haghgoo, Ghaffari Hashjin and Aghaei, 2017: 249(. داّل مرکزی 
این فصل جدید مفهوم تعادل بود. این دال به معنی ایجاد توازن بین واقع بینی منطِق دولت ـ 
ملت جمهوری اسالمی ایران و آرمان گرایی منطِق انقالب اسالمی در سیاست خارجی است. 
در نتیجه به موجب این دال، در سیاست خارجی ضمن توجه به آرمان های انقالب اسالمی، 
واقعیت های داخلی و بین المللی نیز مد نظر قرار می گیرد به گونه ای که آرمان ها باعث ندیدن 
واقعیت ها و واقعیت ها نیز موجب غفلت از آرمان ها نمی شود )دهقانی فیروزآبادی، 1393: 9(.

3. 2. تعدیل ایدئولوژی
را  خود  نتواند  ساختار  است  شده  باعث  کارگزار  به عنوان  ایران  خاص گرایانۀ  ویژگی های 
بوده است  ایدئولوژی گرایی  این ویژگی ها  از مهم ترین  اقناع کند.  با آن  تعامل  ایجاد  برای 
سیاست  رفتار  در  رهایی بخش  تکالیف  و  وظایف  مسئولیت ها،  باعث  غالباً  آن  منطق  که 
هانتر6 شیرین  باره،  این  در   .)Mohammad Nia, 2012: 12( است  شده  ایران  خارجی 

 معتقد است ایدئولوژی موجب شده است ایران پس از جنگ سرد نتواند با نظام بین المللی سازگار 

6. Shireen Hunter
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شود و نتیجۀ این امر سیاست های غیرمنطقی این کشور بوده است )Warnaar, 2013: 29(. بر 
همین اساس، روحانی با اعتقاد به این که دغدغه های ایدئولوژیک در اتخاذ سیاست خارجی 

خوب سهمی ندارند )امینی، 1393: 12( نقش این مؤلفه را در سیاست خارجی تعدیل کرد.

3. 3. تعامل برابر و سازنده
است  معنایی  و کنش های  پیام ها  فهم  و  تعامل درک  مبنای  که  استدالل  این  با  روحانی 
که امکان نزدیکی و برقراری ارتباط و مفاهمه بین دو طرف را فراهم می کند )آجیلی و 
افشاریان، 1395: 55( روابط با جهان خارج را بازسازی کرد. همین تأکید مکرر بر بازسازی 
و عادی بودن روابط با جهان بود که باعث شد روحانی و پیروانش را اعتدال گرایان بنامند 
)Rezaei, 2017: 213(. رویکرد تعاملی در ارتباط با دیگران دوطرفه و همهجانبه یعنی شامل 

ماهیت، محتوا، قلمرو، چگونگی و مناطق جغرافیایی بود.

3. 4. خردگرایی
این مؤلفه در سیاست خارجی بر مبنای اصل بنیادین تحلیل هزینه و فایده و بهره گیری از 
با تکیه بر این دو اصل  اصل تفکیک امور از یکدیگر استوار است. در گفتمان اعتدال، 
می توان ضمن خروج از بن بست های سیاسی، چهره ای جدید از ایران را در روابط بین الملل 

پدید آورد که با کاستن از هزینه ها، موجب بیشینه سازی منافع ملی میشود.
باید گفت از آنجا که هویت دولت ها محور تعریف آن ها از واقعیت  در جمع بندی 
و برساختن مسائلی مانند قدرت، منافع ملی، دوست و دشمن و در نهایت تصمیم گیری و 
کنش آن ها است )متقی و کاظمی، 1386: 218(، بنابراین تغییرات تاکتیکی مانند فضاسازی، 
گفتمان سازی و تصویرسازی در سیاست خارجی روحانی نشاندهندۀ تالش او برای ارائه 
و ارسال یک هویت نقشی جدید از جمهوری اسالمی به نظام بین الملل بود )سلطانینژاد، 

گودرزی و نجفی، 1394: 180(. این فرایند را می توان به صورت زیر نشان داد.

97شکل 1. فرایند شکل گیری هویت نقشی
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با توجه به شکل 1، تقدم سطح داخلی بر پایۀ تحول هنجارها مبنای تعریف هویت جدید و 
سپس ورود به نظام بین الملل را فراهم کرد. یک بازیگر به تنهایی نمی تواند هویت نقشی برای 
خود تعریف کند بلکه این هویت به رسالت و مأموریتی مربوط می شود که دولت برای خود 
در ارتباط با دولت های دیگر قائل است )دهقانی فیروزآبادی و ذبیحی، 1391: 80(. در نتیجه، 
روحانی هم با اعالم رسالت خود به عنوان دولتی عقالنی برای حل بحران هسته ای براساس تعامل 
و مذاکره و سپس نشان دادن ارادۀ سیاسی خود برای به نتیجه رساندن این رسالت، توانست 

درک نظام بین الملل را از هویت دولت خود به شکل هویتی متعامل و دوستانه بازتولید کند.

4. متغیر فرد و نگرش کانتی به ساختار در گفتمان اعتدال
ساختارهای بیناذهنی حاکم بر دولت ها که به شدت از ویژگی های فردی کارگزاران اصلی سیاست 
خارجی متأثر است نوع فرهنگ یا منطق آنارشی حاکم بر روابط بین الملل را برای آن ها تعیین می کند. 
این همان تعریف ونت از آنارشی به عنوان مفهومی است که دولت ها آن را می فهمند/ می سازند7

 )Wendt, 1999: 6(. تفاوت ها و ویژگی های متغیر فردی می توانند بسیار مهم باشند. اهمیت 
این متغیر تا آنجا است که نظریه پردازان متقدم تصمیم گیری مانند اسنایدر، بروک و ساپین 
اقدام دولت را اقدام افرادی می دانند که به نام دولت عمل می کنند )پورسعید، 1387: 315(. 
متغیر فرد شامل برداشت ها، تصورات، انگیزه ها، برتری ها، ایدئولوژی، سبک رهبری و شیوۀ 
تصمیم گیری، گزینه های سیاست خارجی و رفتار تصمیم گیرندگان را از یکدیگر متمایز می کند 
)نیاکویی و زمانی، 1395: 188(. در نتیجه، سبک رهبری رئیسجمهور به معنای کیفیت دریافت 
 Kaarbo,( اطالعات و نوع ساختار ذهنی اش در رفتار سیاست خارجی و تصمیم گیری مؤثر است
558-553 :1997(. بنابر این نگاه، اندیشه ها و ساخت های ذهنی روحانی تأثیر غیرقابل انکاری 
در شکل گیری هویت نقشی تعاملی گفتمان اعتدال داشته است. تأیید این مدعا را می توان این 
گفتۀ روحانی دانست که اعتدال وصف رفتار فردی رئیسجمهور و دولتمردان است )دالوری، 
1394: 140(. گفتمان اعتدال گرایی بیش از آنکه ساختار معنایی مشخص داشته باشد، برخاسته 
از تفکر و ذهنیت رئیسجمهور بود که نقشی تعیینکننده در دوام و قوام آن ایفا می کرد. عالوه 
بر این، ویژگی هایی مانند به تن داشتن لباس روحانیت، عضویت در مجلس خبرگان، پیشینۀ 
کار سیاسی و نقش مذاکرهکنندۀ ارشد در موضوع هسته ای، تأثیرگذاری روحانی را دوچندان 

می کرد )نیاکویی و زمانی، 1395: 203(.
به هنجارها،  پایۀ همین ساخت ها و ویژگی های فردِی خاص، روحانی ضمن توجه  بر 
اصول و آرمان های داخلی، معتقد بود در سطح بین الملل، سیاست خارجی باید روند جهانی 
را به درستی درک کند تا عاقالنه، منطقی و دقیق عمل شود. چراکه اگر این فرایند به درستی 
7. Anarchy is what states make of it
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درک نشود، نمی توان تحلیل درستی ارائه داد و تصمیم سازی و اجرا نیز قطعاً ناموفق خواهد بود 
)عیوضی و نوازنی، 1393: 55(. بنابراین با این نگرش، گفتمان اعتدال دو سطح داخلی و خارجی 
را در باالترین سطح همبستگی دید و لذا این دو سطح در حداکثر همپوشانی با هم قرار گرفتند. 
البته در طرف مقابل هم در بازیگران نظام بین الملل نسبت به ایران این برداشت به وجود آمد. به 
این معنا که گفتمان اعتدال و تمایل آن به تغییر، بزرگ ترین دارایی طرف مقابل تفسیر شد. در 
نتیجه، این نگرش های دو طرف باعث نوعی همبستگی شد که عدول از آن از سوی هریک 
از بازیگران واگرایی تفسیر می شد )قوام و اعالیی، 1393: 17(. تالش هر دو طرف در حفظ 
این همبستگی و اجتناب از متهم شدن به واگرایی، از یک طرف باعث سازگاری بین المللی8

 ایران یا همان رویکرد بین الملل گرایی روحانی شد و از طرف دیگر جامعۀ بین الملل را به 
محافظه کاری و تجدید نظر در برخورد خود با ایران واداشت )محمدنیا، 1393: 199(.

در حقیقت روحانی با احاطه بر این امر که قدرت ساختاری نظام بین الملل به رهبری غرب 
طی چندین دهه به ایران اجازه نداده است که گزینه های رفتاری متنوعی داشته باشد، تنها راه 
مصاف با این قدرت ساختاری را تعامل با جامعۀ بین المللی و اقناع آن می دانست )توحیدی و 
شریعتینیا، 1392: 149(. وی برای ایجاد این تعامل بر پایۀ اصل حرکت در چارچوب ساختار، 
نشانه های هویتی از خود صادر کرد که مورد توجه و احترام دنیا قرار گرفت )نیاکویی و زمانی، 
1395: 204(. سایر بازیگران این عالمت های ارسالی را تفسیر کردند و به صورت هویت دوستانه 

پاسخ دادند. جمع بندی این بحث را به این صورت می توان نشان داد: 

شکل 2. روند شکل گیری تعامل ایران و نظام بین الملل

8 . International accommodaty
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در توضیح شکل 2 باید گفت سیاست خارجی محصول کنش متقابل کارگزار و ساختار 
است و در این فرایند بسته به ماهیت هنجارهای کارگزار و ساختار، زمینۀ تقابل یا تعامل بین 
این دو فراهم می آید. به همین علت، روحانی تنها به هنجارهای داخلی توجه نکرد بلکه با 
نگاه به هنجارها و اولویت های ساختار بین الملل تالش کرد هنجارهای داخلی را متناسب با 
انتظارات و ارزش های بین االذهانی مشترک تعریف و تعیین کند. در این مسیر هنجارهایی 
مانند تنش زدایی، تعامل سازنده و طرح جهان علیه خشونت زمینۀ تحول هنجارها و اقناع 
سطح ساختار را فراهم نمود و در نهایت اشتراک هنجاری این دو سطح باعث غلبۀ فرهنگ 

کانتی و در نتیجه تعامل بین دو طرف شد.

5. قالب بندی غیرامنیتی پروندۀ هسته ای
تقابل دوگانۀ مداوم بین ما ــ جامعۀ داخلی ــ و دیگری ــ جامعۀ بین الملل ــ )محمدنیا، 
1393: 150( باعث شکل گیری مسئلۀ هسته ای در قالب موضوعی شده بود که هر یک از 
طرفین برای تقویت هویت خود و بازتولید دیگری به عنوان منبع تهدید این هویت از آن 
استفاده می کردند )ترک شوند و قورجیلی، 1392: 84(. اوج به کارگیری این روند از سوی 
ایران در دورۀ احمدی نژاد رقم خورد. در این دوره، افراطی شدن سیاست خارجی خود را 
در قالب ایدئولوژی خالص و به صورت امنیتی نشان داد و در نتیجه نیات جمهوری اسالمی 
تصادم  در  اهدافش  بحران شناخته شد که  اصلی  منبع  و  انقالبی حوزه  به عنوان کشوری 
با نظام بین الملل بود )شهیدی، 1388: 69(. به این ترتیب، گزینۀ مهار ایران با غلبۀ »روی 
میز بودن تمام گزینه ها« در دستور کار قرار گرفت )دهقانی فیروزآبادی و عطائی، 1394: 
51(. از این رو، یکی از اولویت های راهبردی دولت روحانی غیرامنیتی کردن چهرۀ ایران 
در سطح نظام بین الملل بود. در این راستا، خروج پروندۀ هسته ای از موضوعی امنیتی شده 
به وسیلۀ بازیگران نظام بین الملل، به موضوعی سیاسی می توانست بهترین گزینۀ روحانی 
برای برآورده شدن این هدف و تلطیف چهرۀ ایران باشد. چرا که برنامۀ هسته ای ایران تا 
آن زمان، خود را در قالب تعابیری مانند ایران هراسی، شیعه هراسی و هالل شیعی نمایان 
بازدارنده به عنوان  با برقراری توازن بین تقابل  ساخته بود )خلیلی، 1395: 141(. روحانی 
دال مرکزی ستیزش و تسلیم بازنده به عنوان دال مرکزی گفتمان سازش، تعامل سازنده را 
محور دیپلماسی هسته ای خود قرار داد )دهقانی فیروزآبادی و عطائی، 1393: 105(. از نگاه 
دولت اعتدال، مذاکرات و شفافیت برنامۀ هسته ای راه حل مناسبی برای این تعامل و نشان 
دادن عقالنی بودن ایران و واهی بودن بهانه های طرف های مقابل بود تا بدین وسیله دیوار 
ایران هراسی و تصویب تحریم ها که در سال های گذشته شکل گرفته بود ریخته شود )مرکز 
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مطالعات تربیت اسالمی، 1394: 36(.
در دولت روحانی، بازنمایی پروندۀ هسته ای در قالب یک موضوع غیرامنیتی براساس 
سه تاکتیک صورت گرفت. نخست تاکتیک رفتاری از طریق مذاکره و اتخاذ رویکرد 
آشتی جویانه، دوم تاکتیک گفتاری از طریق اصالح بازنمودها و لحن گفتاری در سیاست 
نتیجه بخش  دیپلماسی  و  عملیاتی  رویکردهای  اتخاذ  با  عملی  تاکتیک  نهایتاً  و  خارجی 
)سلطانی نژاد، گودرزی و نجفی، 1394: 180(. نتیجۀ این سه تغییر تاکتیکی، به حاشیه رانده 
شدن دال »انرژی هسته ای حق مسلم ماست« و برجسته شدن دال »انرژی هسته ای آرمان 
نیست« بود. درواقع روحانی با این اقدام سطح دسترسی ایران به انرژی هسته ای را در عرض 
دیگر دسترسی های ملت قرار داد. این گفتۀ روحانی که سانتریفیوژ باید بچرخد اما چرخ 
زندگی مردم نیز باید بچرخد، حاکی از این جابه جایی دال ها در گفتمان اعتدال و بازنمایی 
تغییر  نوری اصل، 1393: 101(. شکل 3 روند  )علیپوریان و  بود  پروندۀ هسته ای  سیاسی 

قالب بندی پروندۀ هسته ای را نشان می دهد.

شکل 3. نحوۀ غیرامنیتی شدن پروندۀ هسته ای ایران

با توجه به شکل 3، هنجارها و ارزش های گفتمان اعتدال خود را به صورت اقدامات و 
رفتارهای سیاست خارجی ــ نهاده )درون داد( ــ در قالب هویت کانتی و بازنمایی پروندۀ 
هسته ای در قالب موضوعی سیاسی و قابل مذاکره نشان داد، این امر به رفتار بازیگران دیگر 
در سطح بین الملل به عنوان داده )برون داد( در قالب نگاه غیرامنیتی به آن منجر شد. به این 
97ترتیب، انعطاف در هر دو سطح داخلی و خارجی در تغییر ماهیت پروندۀ هسته ای از امنیتی 

ار 
 به

،2
ة 6

مار
، ش

 8 
رة

دو
ى، 

وم
عم

رى 
گذا

ت 
یاس

ى س
رد

اهب
ت ر

لعا
طا

ۀ م
نام

صل
ف

www.irpublicpolicy.ir



به غیرامنیتی کمک شایانی به روحانی کرد. به این شکل که در سطح داخلی طرح نرمش 
قهرمانانه و حمایت از روحانی برای مسلط بودن بر مذاکره ــ از جمله به صورت انتقال پیام 
روحانی به فرماندهان سپاه در شهریور 1392 مبنی بر عدم دخالت سپاه پاسداران در صحنۀ 
ـ از سوی رهبری )Arikan, 2014: 3(، و در سطح خارجی استقبال و واکنش مثبت  سیاسیـ 
طرف های مقابل از گفتمان اعالم شدۀ روحانی فرایند تبدیل پرونده به موضوعی سیاسی را 
تسهیل کرد. روند استقبال در سطح خارجی نیز طی فرایند جایگزینی گفتمان عقالنی به 
جای گفتمان هویتی با نگرش هابزی صورت گرفت. مبنای این جایگزینی نیز تناسب سازی 
و توجه هم زمان گفتمان اعتدال به هنجارهای داخلی و خارجی طی سه مرحله بود. مرحلۀ 
اول به عنوان تغییر زبان به تغییر رفتار در مرحلۀ دوم انجامید و این امر باعث انتقال به مرحلۀ 
عمل و رسیدن به مقصد یعنی »واقعیت« شد. این واقعیت همان چیزی بود که ایران و نظام 
بین الملل به دنبال آن بودند که تحت عنوان صلح جهانی برای نظام بین الملل و ضامن صلح 
داخلی، رسیدن به حقوق هسته ای صلح آمیز و جایگاه بین المللی شایسته برای ایران تعریف 

شد )مرتضویان، عبدالخانی و حطه، 1392: 132-131(

6. راهبردهای تصمیم گیری درمورد پروندۀ هسته ای
محیط  ویژگی های  مهم ترین  از  قابل توجه  خطر  احتمال  و  اطمینان  عدم  بودن،  پرمخاطره 
تصمیم گیری سیاست خارجی است )Mintz and Derouen, 2010: 3-4(. روحانی توانست 
بر مبنای این محور که جمهوری اسالمی به هدف کلیدی خود یعنی بازدارندگی بدون زیر 
پا گذاشتن تعهداتش رسیده است، زمینۀ اجماع و همراه ساختن همۀ نهادهای کلیدی نظام 
را در پشتیبانی از مذاکرات هسته ای با شش قدرت جهانی فراهم آورد. هنر روحانی متقاعد 
کردن ساختار داخلی برای حل بحران بر پایۀ رویکرد بردـ  برد بدون انحراف از اصول انقالب 
بود. او باید راهبردهایی را برای تصمیم گیری اتخاذ می کرد که برای دستیابی به باالترین سود 
و پایین ترین هزینه هموارکنندۀ راه باشند. الگوهای شهودی چندوجهی و گروه کوچک از 
جملۀ این راهبردها بود که باعث اطمینان پذیری و کاهش احتمال خطر تصمیمات شد. در ادامه 

راهبردهای روحانی را در اتخاذ رویکرد بردـ  برد می سنجیم.

6. 1. راهبرد شهودی چند وجهی9
ویژگی ها و عناصر راهبرد شهودی چندوجهی را می توان به صورت ذیل بر فرایند تصمیم گیری 

دولت روحانی در خصوص پروندۀ هسته ای انطباق داد: 

9. Poliheuristic

196

نى
حا

رو
رة 

دو
در 

ن 
ى آ

مای
ازن

و ب
ى 

ته ا
هس

دة 
رون

د پ
ور

درم
ى 

یر
م گ

صمی
ى ت

دها
بر

راه
بر 

ى 
قش

ت ن
وی

ر ه
أثی

ت

www.irpublicpolicy.ir



197

معنا که  این  به  است.  تناسب گرایی  رفتاری  منطق  بیانگر  اول  راهبرد در درجۀ  این  ـ 
با  دولت آنچه را درست است انجام می دهد. چرا که منافع و اولویتهای تصمیم گیری 
تغییر در هنجارها و معانی تغییر می کند و مفهوم از قبل مشخصی تلقی نمیشود )محمدنیا، 
1394: 179(. در راستای این ویژگی، جابهجایی دال ها و توجه همزمان به هنجارهای داخلی 
تعیین کرد و  را  برنامۀ هسته ای  اولویت های  و  منافع  از  تعریف روحانی  و خارجی زمینۀ 
بر این اساس تناسب گرایی و انتخاب گزینۀ درست مهمترین ویژگی رویکرد روحانی در 

دیپلماسی هسته ای بود.
ـ در راهبرد شهودی چندوجهی اگرچه عوامل مربوط به محیط بین المللی مهم اند اما 
 Jackson,( سیاست های داخلی عامل اصلی تولید نتایج سیاست خارجی محسوب میشوند
15 :2015(. به عبارت دیگر، این الگو سیاست داخلی را اساس تصمیمات می داند و در 
آن، هنگام تصمیم گیری دربارۀ یک موضوع، محاسبۀ وضعیت حمایتی و منافع حزبی برای 
رهبران بسیار مهم است )حیدری، 1392: 171(. در راستای این مؤلفه، عالوه بر اینکه دال 
مرکزی گفتمان انتخاباتی روحانی یعنی حل پروندۀ هسته ای با منافع حزبی و سیاسی او گره 
خورده بود، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها بیش از همه زمینۀ حمایت اکثریت افکار 

عمومی جامعه را از تیم مذاکره کنندۀ روحانی برای حل بحران فراهم آورد.
با توجه به اینکه شهود و تصمیم گیری مبتنی بر آن به سادگی حاصل نمی شود بلکه مستلزم 
تجربه و بنیاد محکمی از شناخت موضوع و مسئلۀ موردنظر است )الوانی، 1379: 139( می توان 
گفت احاطه و اشراف روحانی به موضوع هسته ای به دلیل داشتن سال ها مسئولیت ارشد در 
این حوزه، شناخت، تجربه و آگاهی عمیق ظریف از صحنۀ بین الملل و همچنین بهره گیری از 
دیپلمات های متخصص در ابعاد مختلف حوزۀ هسته ای به استفاده از این الگو در دولت وی 

منجر شد.
یکی از دیگر ویژگی های راهبرد شهودی چندوجهی توجه به نحوۀ انتخاب یا رّد یک 
راه حل برای موضوع مورد نظر، و نیز توجه به این نکته است که چه کسی برنده یا بازندۀ 
تصمیم گیری است )سلیمانی، 1390: 355(. در انطباق این ویژگی، روحانی با شناخت ساختار 
نظام بین الملل و محدودیت هایی که این ساختار برای ایران ایجاد می کرد راه حل تقابل و 
تهاجم را را رد کرد و تعامل را مسیر مصاف با این ساختار تشخیص داد. همچنین روحانی 
به شدت به قاعدۀ بازی این مسیر توجه داشت؛ در نتیجه، برخالف دوره های قبل که دیپلماسی 
را میدان تقابل و مسیر صرف امتیازگیری بدون امتیاز دادن تلقی می کردند، وی برای ماندگاری 

و تأمین منافع هر دو طرف بر قاعدۀ برد- برد تأکید می کرد.
روند  یک  در  زیان  و  سود  محاسبۀ  چندوجهی  شهودی  راهبرد  ویژگی  مهم ترین  97ـ 
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دومرحله ای یعنی رّد گزینه های غیرقابل پذیرش و سپس انتخاب گزینه ای از میان بدیل های 
باقی مانده است در حالی که دربردارندۀ حداکثر منافع باشد )Mintz, 2004: 6(. طبق این 
ویژگی از مهم ترین شاخص های تغییر در سیاست خارجی دولت اعتدال »انتخاب از میان 
گزینه های موجود« در قیاس با انتخاب های دولت قبل از »میان همین گزینه های موجود«  بود 
)رسولی ثانی آبادی، 1394: 103(. به عبارت دیگر، دولت روحانی در پروندۀ هسته ای براساس 
رویکرد هویت راهبردی یعنی توجه هم زمان به هویت سیاسی داخلی، مالحظات امنیتی و 
ساختار نظام بین الملل )خلیلی، 1390: 220( از بین راه های متعدد پیِش رو راهی را اتخاذ کرد 
که به بیشینه کردن سود و کم کردن هزینه ها می انجامید. این راه مذاکره و بر پایۀ دو راهکار 
تقویت چندجانبه گرایی و امتیازدهی و امتیازگیری »بردـ  برد« بود و توانست از بار امنیتی پروندۀ 

هسته ای بکاهد و آن را به موضوعی سیاسی و قابل مذاکره تبدیل کند. 
روحانی به خوبی تشخیص داد که نمی توان در نظام محافظه کار بین الملل که خواهان 
دست  منافع حداکثری  به  تهاجم  و  تقابل  بر  مبتنی  رویکرد  با  است  موجود  وضع  حفظ 
یافت. از سوی دیگر، حقوق و منافع و به رسمیت شناختن برنامۀ صلح آمیز هسته ای ایران 
خطوط قرمز دیپلماسی دولت روحانی محسوب می شدند. لذا، وی معتقد بود این فکر که 
ما در برابر جهان تنها دو راهکار داریم یعنی یا باید تسلیم شویم یا جهان را شکست دهیم 
غیرمنطقی است. در نتیجه، روحانی مذاکره را راه سوم و تنها مسیر واقعی و درست حل 
بحران می دانست )ابوالحسن شیرازی، 1394: 15(. وی پایۀ این مذاکره را نیز توجه همزمان 
به حفظ حقوق و منافع قانونی ایران و رفع نگرانی های طرف مقابل قلمداد می کرد. به این 
ترتیب، در حاشیۀ اجالس مجمع عمومی سازمان ملل طی تماس تلفنی که برای نخستین بار 
بین رئیس جمهور ایران و آمریکا صورت می گرفت، بر حل مسالمت آمیز پروندۀ هسته ای از 
طریق مذاکره تأکید کرد. این موضع گیری زمینۀ تسهیل فضا و مذاکرات جدی را در سطح 

وزیران امور خارجه فراهم کرد و در نهایت به امضای برجام ختم شد. 
مذاکرات بر پایۀ دو راهکار استوار بود: 

ـ تقویت چندجانبه گرایی در مذاکره. با آغاز مذاکرات منتهی به برجام آمریکایی ها 
نه تنها رفتار اقتدارگرایانۀ پیشین را کنار گذاشتند بلکه در مسیر چندجانبه گرایی مطلوب 
ایران نیز گام نهادند. این امر تا اندازه ای پیش رفت که آمریکا مدافع پیشبرد مذاکرات و 
عاملی برای جلب نظر دیگر قدرت ها شد. به این ترتیب، برخالف گذشته که ایران باید 
در مسیر امتیازدهی یا در معرض فشار گستردۀ بین المللی قرار می گرفت و در نهایت هم 
آمریکا نقش برهم زنندۀ بازی را ایفا می کرد، در راه جدید این آمریکا بود که نقش حامی 
پیشبرد مذاکرات و جلب نظر سایرین را بازی می کرد )خلیلی، 1395: 145(. این تغییر رفتار 
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آمریکا را باید ناشی از دو عامل فرعی و یک رویکرد اصلی دانست. عوامل فرعی شامل 
مذاکرۀ مستقیم با نمایندگان آمریکا در قالب نشست های دو یا چندجانبه و در نتیجه تلقی 
از  به عنوان بخشی  امنیتی و  از یک طرح  فراتر  ایران  از حل بحران هسته ای  آمریکایی ها 
یک فرایند اجتماعی بود )جمشیدی، 1394: 86(. رویکرد اصلی نیز »دیپلماسی هسته ای در 
رفت وآمد«10 )جعفری و جانباز، 1395: 113( دولت روحانی بود که زمینۀ تقویت و غلبۀ 

چندجانبه گرایی و همراهی سایر قدرت ها را با ایران فراهم کرد.
ـ امتیازدهی و امتیازگیری. خصلت برجستۀ عقالنیت تصمیم گیری کنش در مسیرهایی 
است که بتواند اولویت ها و رفتارهای قابل انتظار دیگران را پاسخ دهد )متقی، 1392: 172(. 
این گزاره را می توان تأکید بر قاعدۀ برد ـ برد یا رویکرد هزینه و فایده تفسیر کرد. در پرتو 
این مؤلفه، برای روحانی در سیاست خارجی به طور عام و در موضوع هسته ای به طور 
خاص تنها مجبور کردن سایر بازیگران به پذیرش مواضع ایران مهم نبود، بلکه در این مسیر 
هزینه دادن و تأمین منافع طرف مقابل هم مورد توجه قرار گرفت )نیاکویی و زمانی، 1395: 
194(. بنابراین عدم اعتقاد به معادلۀ باخت ـ برد و باخت ـ باخت مبنای اصلی دیپلماسی 
هسته ای روحانی به شمار می رفت. چرا که وی معتقد بود این معادالت به دلیل حاصل جمع 
صفر، ماندگاری ندارند، اما در مقابل مذاکرات با نتیجۀ برد ـ برد ماندگار هستند. در نتیجه، 
مذاکرات ارتباط بین خواستۀ طرف مقابل و ایران تعریف شد که هم می توانست در طرف 
مقابل احساس باخت ایجاد نکند و هم منافع و حقوق ایران را تأمین کند )مرکز مطالعات 

راهبردی تربیت اسالمی، 1394: 19(.
در جمع بندی این بحث می توان گفت محیط داخلی را پایۀ منافع و تصمیم گیری قرار 
دان، توجه به محذورات و مقدورات محیط بین الملل، توجه تام به رویکرد هویت راهبردی، 
اولویت دادن به مصلحت و تأمین منفعت، و نیز انتخاب مناسب ترین و کم هزینه ترین راه 
باعث شد تا راهبرد شهودی چندوجهی بتواند الگوی مناسبی برای سنجش رویکرد هسته ای 

روحانی باشد.

6. 2. گروه کوچک11
تصمیم گیری در سطوح باالی دولت معموالً به وسیلۀ گروه های کوچک یا افراد قدرتمند 
انجام می شود. گروه کوچک تعدادی از افراد یا زیرگروه ها هستند که یک یا چند هدف 
مشترک دارند. هر عضو از این گروه قابلیت اقدام، به تنهایی، را دارد اما در عین حال با 
Radford, 1989: 101-( توجه به هدف گروه همه متعهد به همکاری در تصمیم گیری هستند
10. Shuttle Nuclear Diplomacy
11. Small Group
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102(. رزاتی12 از نظریه پردازان تصمیم گیری اشاره می کند که تشکیل یک گروه کوچک از 
تصمیم گیرندگان در سطح باال با یک رهبر قوی در رأس باعث گرایش به هماهنگی و رسیدن 

.)Mintz and Derouen, 2010: 45-97( به اجماع می شود
مهم ترین ویژگی های گروه کوچک که آن را با تصمیم گیری هسته ای روحانی قابل 

سنجش میکند عبارتاند از: 
روحانی  نهادهای خاص آن ها و تشکیل گروه کوچک.  به  ـ واگذاری نقش ها 
معتقد بود این که چه کسی رئیس جمهور یا مسئول تیم مذاکره باشد بسیار حائز اهمیت است 
)روحانی، 1390: 114(. براساس این اعتقاد یکی از اقدامات مهم وی واگذاری نقش ها به 
نهادهای خاص این نقش ها بود. چرا که شاخص مؤلفه هایی مانند تفکیک نهادهای سیاسی، 
گزینش تخصص مدارانۀ مقامات سیاسی، توزیع بار قدرت و تصمیم گیری در سطوح عمودی 
و افقی در دورۀ قبل به سطح پایین و آسیب پذیر رسیده بود )دالوری، 1394: 153-154(. 
بنابراین، روحانی به متعادل سازی سیاسی یعنی برخوردار کردن نهادها و نیروهای سیاسی از 
قدرت و فرصت متناسب با کارویژه هایشان اقدام کرد تا تأثیرگذاری و نظارت آن ها افزایش 
یابد )دالوری، 1394: 143(. اولین قدم او در این مسیر انتقال پروندۀ هسته ای از شورای عالی 
امنیت ملی به وزارت امور خارجه بود. این امر سه پیام مهم را به همراه داشت. اول آن که این 
انتقال که مورد حمایت رهبر نیز بود به معنی در اختیار گرفتن مذاکرات از سوی روحانی بود 
)Wastnidge, 2016: 1(. دوم این که باعث شد وزیر امور خارجه به عنوان مذاکره کنندۀ ارشد 
در مذاکرات حاضر شود و این زمینۀ ارادۀ سیاسی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات را فراهم کرد 
)سلطانی نژاد، گودرزی و نجفی، 1394: 198(. نهایتاً این که با این انتقال، پایۀ گروه کوچک 
در وزارت خارجه شکل گرفت و این گروه را باید مرکز و مدار فرایند تصمیم گیری دربارۀ 

پروندۀ هسته ای در این دوره دانست.
ـ تقسیم کار و ایجاد زیرگروه ها. از مهم ترین ویژگی های گروه کوچک وجود زیرگروه ها 
است. در این خصوص، تیم مذاکره کنندۀ روحانی به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم شد. 
گروه اول شامل دیپلمات های ارشد و مسئول مذاکرۀ مستقیم و رودررو بودند و دستۀ دوم 
شامل گروه های سطح کارشناسی در حوزه های مختلف سیاسی، انرژی و حقوقی بود که 
نقش مشورتی و ارائۀ اطالعات فنی را به عهده داشتند. این تقسیم کار باعث اشراف اطالعاتی، 
رفع نقص ارزیابی داده ها و اطالعات و ممانعت از موازی کاری شد. ضمن این که رفع برخی 
مشکالت در سطح گروه کارشناسی رسیدن به توافق سیاسی را تسهیل کرد. در این خصوص 

12. Jerel Rosati
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به اعتراف ارنست مونیز13 حضور صالحی و مذاکرات او در حل برخی مسائل فنی و کوتاه 
شدن زمان گفت وگوها تأثیر غیرقابل انکاری داشت.

ـ تجربه، تخصص و مهارت. این مؤلفه را که از ویژگی های گروه کوچک است باید 
برجسته ترین شاخص گروه مذاکره کنندۀ روحانی دانست. تسلط کامل به زبان طرف مقابل، 
شناخته شدن به خاطر سابقۀ حضور در مجامع بین المللی و تحصیالت دانشگاهی مرتبط با 
حوزه های دیپلماسی، مذاکرۀ سیاسی و روابط بین الملل از ویژگی های گروه کوچکی بود که 
روحانی ایجاد کرده بود. برای مثال، محمدجواد ظریف، مسئول مذاکرات، دکترای مطالعات 
کنت  دانشگاه  از  سیاسی  اندیشۀ  دکترای  عراقچی،  سیدعباس  دنور،  دانشگاه  از  بین الملل 
انگلستان، مجید تخت روانچی، دکترای علوم سیاسی از دانشگاه برن سوئیس، و جمشید ممتاز، 
دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه پاریس، داشتند. به این ترتیب، برجستگی این شاخص ها 
اجماع و روندهای جدیدی را بر مدار گذار از محدودیت ها، با رویکرد معطوف به حل و 
فصل مسالمت آمیز مناقشۀ هسته ای ایران و غرب در هر دو طرف به وجود آورد )حسن راجی، 

.)160 :1392
ـ اجماع و هماهنگی. در گروه کوچک اجماع مؤلفه ای بسیار مهم است. سوابق کاری 
مشابه و مهم تر از آن ادراکات ذهنی و روانی مشابه اعضای گروه مذاکره کننده به راحتی زمینۀ 
هماهنگی و انطباق بین آن ها را فراهم کرد. عالوه بر این وجود ظریف در رأس گروه به عنوان 
دیپلماتی کارآزموده و مورد احترام طرف های غربی که ارتباطات خوبی با تعداد زیادی از 
دیپلمات های ارشد خارجی داشت )Giles, 2015: 8( مانع از هرگونه تفرق و ناهماهنگی 

می شد.
ـ تمرکز بر هدف اصلی. جوهر تشکیل گروه کوچک، تصمیم گیری در خصوص یک 
مسئلۀ خاص است. مطابق با این ویژگی برخالف دورۀ قبل که فرایند دیپلماسی هسته ای تنها 
مذاکره برای مذاکره بود و به جای تمرکز بر مسئلۀ اصلی مسائل حاشیه ای و فرعی مانند محل 
مذاکرات به چالشی اساسی تبدیل می شد و برای حل آن هفته ها و ماه ها وقت صرف می شد، 
در دولت روحانی تمرکز اصلی گروه تنها بر مسئلۀ اصلی پروندۀ هسته ای و تحریم ها قرار 
داشت. این الگوی رفتاری از ورود مسائل متعدد حاشیه ای به روند مذاکرات جلوگیری کرد 
و در نتیجه مذاکره کنندگان به دلیل سروکار داشتن با یک مسئله از اقدام به خریدن زمان 

جلوگیری نمودند و کوشیدند در کوتاه مدت آن را حل کنند.
با توجه به عوامل باال می توان گروه کوچک را ستون فقرات و شاه مهرۀ دستگاه دیپلماسی 

هسته ای روحانی در راه رسیدن به توافق و حل بحران قلمداد کرد.
13. Ernest Moniz
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7. نتیجه
هویت مبتنی بر نقش به عنوان شاکلۀ اصلی تصمیم سازی و اجرای سیاست خارجی به یک اندازه 
در منازعه یا فرونشاندن مناقشۀ هسته ای ایران تأثیر داشته است. از این رو، الزمۀ حل بحران 
هسته ای تغییر درک طرف های مقابل از هویت ساخته شدۀ ایران بود و زمینۀ این تغییر با تحول 
و بازاندیشی در انگاره ها، هنجارها و معانی به وجود می آمد. طبق این قاعده روحانی متأثر 
از ویژگی های فردی و ساختار ذهنی خود، با تأکید بر عناصری مانند تعادل، تعامل سازنده، 
خردگرایی و تعدیل ایدئولوژی زمینۀ تحول هنجارها و باورها را در سطح داخلی فراهم کرد. 
این امر باعث شکل گیری هویت خاص مبتنی بر نقش در قالب فرهنگ تعاملی و کانتی و سپس 
ورود به تعامالت بین المللی با این هویت شد. درواقع، گفتمان روحانی به دلیل قرابت هنجاری 
که با ساختار داشت باعث تعامل ایراِن کارگزار و ساختار بین الملل شد. از این رهگذر ایران به 
سازگاری نسبی بین المللی و جامعۀ بین الملل نیز به تجدیدنظر در رابطۀ خود با جمهوری اسالمی 
روی آورد. مهمترین دستاورد این دو تغییر تبدیل پروندۀ هسته ای به موضوعی غیرامنیتی بود. 
فرایند این غیرامنیتی سازی در سطح داخل از طریق تعدیل بُعد هویتی و ایدئولوژیکی برنامۀ 
هسته ای و همچنین هم عرض سازی آن با سایر منافع و اهداف ملی بود. در سطح خارجی نیز 
روحانی بر پایۀ تاکتیک های گفتاری، رفتاری و عملی درک نادرست نظام بین الملل را از 
نیات هسته ای ایران تصحیح کرد. بزرگ ترین نمود عینی این امر خروج ایران از ذیل فصل 
هفتم منشور سازمان ملل بود. پس از این اتفاق فعالیت های هسته ای ایران دیگر تهدیدی برای 
صلح و امنیت جهانی به شمار نمی رفت. به این ترتیب غیرامنیتی شدن پروندۀ هسته ای موجب 
اولویت یافتن منطق تناسب، محاسبۀ هزینه و فایده، همگرایی و رفع تضاد شد. برای رسیدن به 
این اهداف و باالترین میزان کارآمدی، دولت روحانی راهبردهای شهودی چندوجهی و گروه 
کوچک را برای تصمیم گیری در پروندۀ هسته ای به کار گرفت. در این مسیر راهبرد شهودی 
چندوجهی به رد گزینۀ تقابل و تهاجم و اتخاذ راه حل مذاکره بر پایۀ دو قاعدۀ بردـ  برد و تقویت 
چندجانبه گرایی منجر شد که از نظر روحانی مناسب ترین و کم هزینه ترین راه بود. در اتخاذ 
این راه نیز گروه کوچکی که روحانی بنیان گذاشت نقش ستون فقرات و شاه مهرۀ دستگاه 

دیپلماسی او را بازی کرد.
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فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ  7، شمارۀ 26، بهار1397

تحلیلی سیاستی بر محیط توسعۀ همکاری های
 تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه1

احسان سلطانی فر،2 هاشم آقازاده،3 منوچهر انصاری4

چکیده
حضور  خارجی  شرکت های  ایران  وکار  کسب  فضای  در   1394 تیر  در  برجام  تفاهم  از  بعد 
نیز  با کشورهای هدف  توسعۀ تجارت  فقدان جّدِی طرح های جامع  داشتند و هم زمان  گسترده 
چشم می خورد. باتوجه به اهمیت فرانسه به عنوان یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران خارجی در 
ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی، مطالعۀ حاضر به تحلیل زمینه های توسعۀ تجارت میان ایران و 
فرانسه با رویکرد سیاستی و اجرایی اختصاص دارد. براساس نتایج پژوهش به علت اکمال )انطباق( 
تجاری کمتر میان ایران و فرانسه در مقایسه با ایران و آلمان )یا ایران و ایتالیا(، صادرات و واردات 
مستقیم میان ایران و فرانسه توجیه پذیری اندکی دارد اما به همین دلیل، مشارکت و همکاری برای 
تولید مشترک میان طرفین توجیه پذیری باالیی دارد. در این باره، می توان به تسهیل همکاری های 
شبکۀ  یک  قالب  در  فرانسه  و  ایران   )SMEs( متوسط  و  کوچک  کسبوکارهای  میان  مشترک 
همزیستی )سیمبیوتیک( و به تبع آن، فعال سازی نهادهای تجاری دوجانبه به عنوان یک استراتژی 

1.تاریخ دریافت:1396/06/19                 تاریخ پذیرش:1396/12/04
soltanifar@ut.ac.ir :2. دکترای رشتۀ مدیریت بازگانی )نویسندۀ مسئول(؛ رایانامه
haghazade@ut.ac.ir :3. دانشیار رشتۀ مدیریت بازرگانِی دانشگاه تهران؛ رایانامه

mansari@ut.ac.ir :4. دانشیار رشتۀ علوم مدیریِت دانشگاه تهران؛ رایانامه
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این  بین المللی شدن آن ها شود. جهت هدایت  به  منجر  تا  توجه کرد  اقتصادی  ـ  توسعۀ تجاری 
شراکت ها، حوزه های فعالیت برگزیده به ویژه جهت سرمایه گذاری مشترک طرفین در ایران نیز 
استدالل و ارائه شده است. در مجموع، مشارکت های اقتصادی میان ایران و فرانسه در حوزه های 
پیشنهادی این پژوهش می توانند با ایجاد ارزش مشترک )اشتغال، ثروت و...(، منافع فرانسه را به 
ایران نزدیک و چه بسا فرانسه را به ایران تا حد قابل مالحظه ای وابسته کند که نظر به اهمیت سیاسی 
فرانسه در اتحادیۀ اروپا و شورای امنیت از زوایۀ پدافند غیرعامل اقتصادی در جهت امنیت ملّی ایران 

قابل ارزیابی خواهد بود.
فرانسه،  تجارت،  توسعۀ  اقتصادی،  ـ  تجاری  محیط  تحلیل  بین الملل،  بازرگانی  کلیدواژه ها: 

کارآفرینی بین الملل

1. مقدمه
پس از چند دوره مذاکره، سرانجام توافق جامع و نهایی هسته ای وین با عنوان شناخته شده 
و رسمی »برنامۀ جامع اقدام مشترک« یا »برجام« در 23 تیرماه 1394 به نتیجه رسید. در پی 
آن، بسیاری از کنشگران اقتصادی ایرانی و خارجی درصدد برقراری ارتباط، مبادله با طرف 
باره، عالقۀ ویژه ای میان مسئوالن  مقابل و توسعۀ همکاری های تجاری برآمدند. در این 
اتحادیۀ اروپا و ایران برای احیای روابط گذشته وجود داشت.5 تنها در طول 9 ماه اوِل سال 
1394، بعد از انعقاد توافقنامۀ برجام در تیرماه 1395، بیش از 145 هیئت تجاری از 48 کشور 
دنیا و با حدود 3800 عضو وارد ایران شدند و با مقامات و تجار ایرانی مالقات کردند. آلمان 
در این مدت با 12 هیئت، بیشترین تعداد اعزام هئیت را داشت و ایتالیا بزرگ ترین هیئت را با 
360 عضو به ایران فرستاد. اولین هیئت بزرگ اروپایی نیز تنها چند روز پس از امضای برجام 

با 130 عضو از سوی اتحادیۀ کارفرمایان فرانسه )مِِدف6( وارد ایران شد )بدری، 1394(.
)از جمله  اقتصادی  با کنشگران  پژوهشگر و مصاحبه های وی  این حال، مشاهدات  با 
هیئت های ورودی از آلمان، فرانسه و کرواسی( حاکی از فقدان طرح و برنامۀ مشخص در 
میان طرفین ایرانی و خارجی برای فعال سازی فرصت ها و حوزه های همکاری متقابل بود 
)سلطانی فر، 1393(. بررسی های پژوهشگر در زمان تعریف پژوهش تا هنگام نگارش این 
سطور، حاکی از وجود نداشتن طرح های آمایش تجاری قابل توجه میان ایران و کشورهای 
هدف تجاری، اعم از اروپایی و غیراروپایی، بوده است. دفتر بازرگانی کشورهای اروپا و 
آمریکا در سازمان توسعۀ تجارت در تابستان 1395، به منظور کسب اطالعات برای تدوین 
5. در طول یک دهۀ گذشته، بخش اعظم سهم اروپا از بازار ایران از دست رفته بخش مهمی از آن را رقبایی از 
چین، ترکیه و دیگر کشورهای آسیایی پر کرده بودند. آمار تکمیلی در این باره در بخش چهارم مقالۀ حاضر 

آمده است.
6. Mouvement des Entreprises de France
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نقشۀ راه توسعۀ تجارت میان کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و ایران، فراخوانی عرضه کرد و 
بررسی های پژوهشگر حاکی است که آن طرح عمدتاً به علت نداشتن یک برنامه و فرایند و 
روش نظام مند به سرانجام نرسید. از سوی دیگر، نه تنها شرکت های متوسط، بلکه هلدینگ ها 
و شرکت های بزرگ ایرانی نیز عمدتاً در این شرایط گذار، فاقد برنامه های منسجم برای 
برنامه ریزی تجاری بین الملل و شناسایی فرصت های همکاری تجاری ـ اقتصادی بوده اند و 
اغلب به صورت واکنشی و محتاطانه با این قضیه برخورد می کنند. بخشی از دالئل این قضیه 
البته ریشه در نااطمینانی موجود در آیندۀ تجارت ایران و عدم اطمینان به تجارت پایدار با 
غرب دارد که باعث شده است مسئوالن و فعاالن اقتصادی در ایران قادر به برنامه ریزی 
بلندمدت برای توسعۀ تجارت با کشورهای خارجی و به ویژه غربی نباشند. بااین همه، هنوز 
جای خالی برنامه ها و روش های پویا و قابل به روزرسانی برای شناسایی، تحلیل و آمایش 
فرصت های تجاری میان ایران و کشورهای هدف )ازجمله چین و روسیه( به چشم می خورد.

2. سؤال پژوهش
سؤال اولیه ای که در ذهن پژوهشگران این مقاله شکل گرفت، عبارت بود از: چگونه می توان 
به نحوی علمی و عملی، فرصت ها و زمینه های تجارت میان ایران و کشورهای هدف را 
شناسایی و تحلیل کرد؟ در همین زمینه، به علت تنوع و گسترۀ وسیع حوزۀ اروپای متحد، 
ماهیت چندفرهنگی و جذابیت های ذاتی موجود در این منطقه، توجه پژوهشگران به طور 

خاص به شناسایی فرصت های کسب وکار میان ایران و اعضای اتحادیۀ اروپا معطوف شد.
با توجه به اهمیت اتحادیۀ اروپا به عنوان یک شریک تجاری مهم برای ایران و نظر به 
اهمیت سیاسی فرانسه به عنوان اولین قدرت سیاسی و دومین قدرت اقتصادی این اتحادیه 
و با عنایت به امکانات پژوهشگران برای مشاهده و مطالعه در فرانسه، این کشور به عنوان 
شریک هدف ایران و میدان مطالعه انتخاب شد. بنابراین سؤاالت پژوهش عبارت است از: 
ـ محیط همکاری های تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه دارای چه ویژگی هایی 

است؟ 
ـ چه سیاست ها و تسهیالتی را می توان برای توسعۀ فرصت های کسب وکار دوجانبه و 

بهره برداری از آن ها پیشنهاد داد؟

3. روش پژوهش
نیاز برای تحقیقات کیفی و میان رشته ای در زمینۀ بازرگانی بین الملل و شناسایی فرصت های 
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بین الملل از سوی پژوهشگران مختلف نظیر اویات و مکدوگال7 )2005(، نومال و ولش8 )2006(، 
شنگ و مولن9 )2009، 2011(، دوز10 )2011(، کونتینن و اوجاال11 )2011(، احمدیان12 )2012(، 
این شواهد  است.  تأکید شده   )2013( همکاران  و  کازار14و  ـ  وکوئروو   ،)2012( پیریس13 
پژوهشگران را بر آن داشت تا با روشی کیفی درصدد تحلیل محیط و فرصت های تجارت 
بین الملل میان ایران و یکی از کشورهای هدف خارجی و تحلیل اکوسیستم تجاری فیمابین 
به صورت نظام یافته برآیند که در اینجا میان ایران و فرانسه و در تطبیق با اقتصادهای اروپایی مشابه 

فرانسه یعنی آلمان و ایتالیا صورت گرفت.
در ادامه، برای پاسخ به پرسش های پژوهش، ابتدا از مطالعۀ مروری کیفیـ  اکتشافی مبتنی بر 
اطالعات کتابخانه و مشاهدات میدانی بهره برده ایم تا به یک توصیف اولیه از موردمطالعه دست 
یابیم )بخش 4(. سپس، با کمک تعدادی مصاحبۀ تأییدی ـ اکتشافی )24 مصاحبه تا رسیدن 
به نقطۀ اشباع نظری15( گزاره ها و سازۀ استخراجی را تعمیق و یک توصیف از محیط تجاری 
فیمابین و یک سیاست گذاری قابل پیشنهاد را استدالل کرده ایم. مجموعۀ داده های به دست آمده 
به روش کیفی عمدتاً از طریق مقوله بندی، محوربندی و الگویابی جمع بندی شده است و مطابق 
روش موسوم به رویکرد تحلیل چهارچوب16 در چهار محور طبقه بندی شد: 1( مسائل پیش رو؛ 
2( شناخت محیط؛ 3( نظریات و بینش ها؛ و 4( ارزیابی فرصت ها. در این نوشتار، به ضرورِت 
خالصه نویسی، مسائل و فرصت ها به اجمال در بخش های 4. 1 و 6 معرفی شده و شناخت محیط 

و نظریات با تفصیل بیشتر در قالب بخش های 4 و 5 ارائه شده اند.

4. بررسی موردمطالعه و ترسیم چارچوب روابط تجاریـ  اقتصادی ایران 
و فرانسه

فرانسه که به عنوان شریک تجاری ایران در این مطالعه برگزیده شده است، دومین قدرت 
اقتصادی اتحادیۀ اروپا )پس از خروج بریتانیا از اتحادیه( و باتوجه به عضویت در شورای امنیت 
سازمان ملل، اولین قدرت سیاسی این اتحادیه به شمار می رود. بنابراین، این کشور می تواند 

7. Oviatt and McDougall
8. Nummela and Welch
9. Sheng .and Mullen
10. Doz
11. Kontinen and Ojala
12. Ahmandian
13. Peiris
14. Cuervo-Cazurra
15. Theoretical saturation
16. Framework Analysis Approach

210

سه
ران

و ف
ن 

یرا
ن ا

میا
ى 

صاد
اقت

ى ـ 
جار

ى ت
ى ها

کار
هم

عۀ 
وس

ط ت
حی

ر م
ى ب

است
 سی

لى
حلی

ت

www.irpublicpolicy.ir



211

جزئی از یک کل و نماینده ای مناسب از میان کشورهای اتحادیۀ اروپا جهت بررسی و تحلیل 
فرصت های فیمابین به شمار رود. فرانسه با حدود 63 میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی 
بالغ بر 2.5 تریلیون دالر در سال 2016 م برحسب تولید ناخالص داخلی اسمی17 ششمین اقتصاد 
دنیا، و برحسب تولید ناخالص داخلی براساس شاخص برابری قدرت خرید18 نوزدهمین اقتصاد 
دنیا محسوب می شود. یکی از حوزه های نفوذ سنتی فرانسه، شمال غرب و غرب و مرکز 
قارۀ آفریقا است که از آن با عبارت »آفریقای فرانسوی«19 یاد می کنند و شامل 24 کشور 
فرانسه زبان با حداقل 392 میلیون نفر جمعیت می شود. این منطقه از قرن نوزدهم میالدی تحت 
تأثیر استعمار فرانسه بوده است و روابط اقتصادی فرهنگی گسترده ای با این کشور دارد. به 
استناد اطلس دیده بان پیچیدگی اقتصادی،20 مهم ترین کاالهای صادراتی این کشور عبارت اند 
از: ماشین آالت و تجهیزات، هواپیما و بالگرد، پالستیک، موادشیمیایی، دارو، خودرو و لوازم 
یدکی، محصوالت پتروشیمی، آهن و فوالد و نوشیدنی ها. مهم ترین اقالم وارداتی آن نیز شامل 
نفت خام، ماشین آالت و تجهیزات، تجیزات هوایی و هواپیما، وسائط نقلیه و محصوالت 
پتروشیمی بوده است. البته بخش قابل توجهی از اقتصاد فرانسه را خدمات و گردشگری اداره 
می کند که در این آمارها قید نشده است. مهم ترین مقاصد صادرات و واردات کاالیی فرانسه 
برای سال 2014 م و رتبۀ هر یک در جدول های 1 و 2 آمده است. مشاهده می شود که رتبۀ 
ایران در میان مقاصد صادراتی و وارداتی فرانسه در سال مذکور به ترتیب 68 و 105 بوده است؛ 
در حالی  که این رتبه ها برای کشوری نظیر امارات به ترتیب 20 و 48 و برای ترکیه 14 و 14 بوده 
است. همین مسئله از جمله دالئلی است که باعث می شود فرانسه به عنوان یکی از اعضای دائم 
شورای امنیت در تصمیم گیری های خود در بسیاری از موارد تحت تأثیر القائات رقبای منطقه ای 

ایران در خاورمیانه باشد.

جدول 1. فهرست مهم ترین مقاصد صادراتی فرانسه در سال 2014
12345614202868رتبه

ایرانعربستاناماراتترکیهآمریکابریتانیااسپانیاایتالیابلژیکآلماننام کشور
16.77.37.37.27.26.51.410.70.1درصد

 comtrade.un.org, 2014, quoted in: www.globaledge.msu.edu/countries/france/tradestats  :منبع

17. Nominal GDP
18. GDP by PPP
19.French African 
20. http://atlas.media.mit.edu
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جدول 2. فهرست مهم ترین منابع وارداتی فرانسه در سال 2014
123456131448105رتبه

ایراناماراتترکیهعربستاناسپانیاآمریکاایتالیابلژیکچینآلماننام کشور

16.77.37.37.27.26.51.51.30.220.01درصد
 comtrade.un.org, 2014, quoted in: www.globaledge.msu.edu/countries/france/tradestats :منبع

جدول 3. فهرست مهم ترین مقاصد صادراتی آلمان در سال 2014
1234516202548رتبه

ایرانعربستاناماراتترکیههلندچینبریتانیاآمریکافرانسهنام کشور
98.676.76.51.731.030.80.22درصد

 comtrade.un.org, 2014, quoted in: www.globaledge.msu.edu/countries/france/tradestats :منبع

جدول 4. فهرست مهم ترین منابع وارداتی آلمان در سال 2014
1234518606579رتبه

ایراناماراتعربستانترکیهایتالیاآمریکافرانسهچینهلندنام کشور

9.78.97.35.55.31.480.120.090.03درصد
 comtrade.un.org, 2014, quoted in: www.globaledge.msu.edu/countries/france/tradestats :منبع

رتبۀ ایران در تجارت خارجی آلمان، به تفکیک صادرات و واردات، در جداول 3 و 4 
آمده است. باتوجه به آن، فرانسه اولین شریک صادراتی آلمان، و آلمان هم اولین شریک 
واردات و صادرات فرانسه است که حاکی از ارتباطات ارگانیک تجاری میان این دو غول 
اقتصادی اتحادیۀ اروپا است. تجارت قابل توجه میان آلمان و فرانسه در چارچوب نظریۀ تجاری 
با عنوان »مشابهت کشورها«21 نیز قابل توجیه و تبیین است. بر همین اساس، در این پژوهش 
نیز باتوجه به اهمیت مقابله و مقایسه به عنوان تکنیک های پژوهش، تمرکز خاصی بر مقابلۀ 
عملکرد تجاری فرانسه و آلمان در ایران صورت گرفته است، تا از این منظر، رهیافت هایی 
جهت توسعۀ تجارت ایران و فرانسه دریافت شود. حجم واردات و صادرات ایران و فرانسه 
در سال های 2011، 2014 و 2015 م برحسب میلیارد دالر در جدول 5 آمده است. چنان که 
مشاهده می شود، حجم صادرات و واردات فرانسه به طور کلی 5 تا 10 برابر اقتصاد ایران است.
21. Country Similarity
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جدول 5. حجم واردات و صادرات ایران و فرانسه در سه سال 2011، 2014 و 2015
201120142015حجم تجارت به میلیون دالر

685444واردات ایران
1317438صادرات ایران
720677573واردات فرانسه
598581506صادرات فرانسه

www.trademap.org :منبع

شایان ذکر است آمارهای کافی و یکپارچه از میزان صادرات و واردات اقتصاد ایران در 
سال های گذشته از این سامانه موجود نبود. ازاین رو، جهت مقایسه صرفاً به سال های یادشده 

استناد کردیم.
ایتالیا، آلمان،  جدول 6 جریان واردات ایران از کشورهای برگزیده ــ شامل فرانسه، 
چین، کرۀ جنوبی و ترکیه ــ و شکل 1 نمودار ترسیم شده براساس ارقام جدول 6 را نشان 
می دهد. مقایسۀ روند نزول واردات ایران از کشورهای اروپایی و صعود واردات ایران از 
چین، ترکیه و کرۀ جنوبی طبق شکل 1 نشان می دهد که چگونه طی یک دورۀ تقریباً ده ساله 
سهم بازار شرکت های اروپایی در بازار ایران کاهش یافته و از سوی دیگر سهم بازار رقبای 
آسیایی و ترک افزایش چشمگیر داشته است. درمورد فرانسه، حجم صادرات کاالیی این 
کشور از حدود 2600 میلیون دالر در 1384، به 570 میلیون دالر در 1393 کاهش پیدا کرده 
است. در 1394 نیز بیش از یک سوم واردات ایران از این کشور معادل حداقل 260 میلیون 
دالر قطعات خودرویی و مابقی نیز عمدتاً اقالم دارویی و بهداشتی بوده است؛ درحالی که 
در 1393 نیز تقریباً یک چهارِم واردات 570 میلیون دالری ایران معادل 122 میلیون دالر 
میان  در  فرانسه  رتبۀ  و 1394،  در سال های 1393  است.  بوده  منفصلۀ خودرویی  قطعات 
شرکای وارداتی ایران به ترتیب 13 و 10 بوده است، اما فرانسه در سال های 1384 و 1385 
به ترتیب شریک سوم و پنجم ایران در واردات بوده است. جالب اینکه در سال های 1384 
و 1385 نیز تقریباً نیمی از واردات ایران از فرانسه قطعات خودرویی بوده است. از سوی 
دیگر، صادرات مستقیم کاالیی ایران به فرانسه نیز عددی بسیار ناچیز و عمدتاً شامل برخی 
مواد غذایی و صنایع دستی بوده است؛ چنان که در سال های 1393 و 1394 صادرات ایران 
به فرانسه به ترتیب 31 و 18 میلیون دالر بوده و از این منظر، فرانسه رتبۀ 50 و 55 را در میان 

97مقاصد صادراتی ایران کسب کرده است.
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جدول 6. حجم واردات ایران از کشورهای برگزیده طی سال های 1384 تا 
1394 برحسب میلیون دالر

سالفرانسهآلمانایتالیاچینکرۀ جنوبیترکیه

8672118216023605162267684
8861941261717165074219185

12462453424719025327189386
30794749743616873435179690
3770481181541081283292991
38734416127181093245457093
2994368210449906180373494

شکل 1. مقایسۀ روند واردات ایران از چین، کرۀ جنوبی و ترکیه با سه کشور اروپایی
 طی سال های 1384 تا 1394 برحسب میلیون دالر 

منبع: آمارهای گمرک ایران، 1395

جدول 7. آمار سرمایه گذاری دوجانبۀ مستقیم خارجی در ایران سال 2014 م
 )ارقام برحسب میلیون دالر(

200120022003200420052006200720082009201020112012نام کشور

3418----2---1-بلژیک

125511616702-81812661135--چین

11-----------کرواسی

----..1-1----قبرس
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جمهوری 
چک

------2------

----571127----دانمارک

84-175-20-90-465166-77-216-233-302-82-فرانسه

193-275-13123-108-23615421629711-4710آلمان

1247289235443678547-6-ایتالیا

----------1-1ژاپن

--1071---13---کرۀ جنوبی

-1556-1-8-13-1615--11-لوکزامبورگ

3941---------لهستان

-------224--1اسلوونی

..-24-2-12-4....-32-5-8-7-سوئد

12831342--53343ترکیه

ایاالت 
متحده

111........1-1----

منبع: www.unctad.org,2014 بازیابی از www.unctad.org برحسب میلیون دالر آمریکا

جدول 8. آمار سرمایه گذاری توسط ایران در خارج سال 2014 
200120022003200420052006200720082009201020112012نام کشور

-------1..---اتریش

-33--4---114----بلژیک

-1---2------بلغارستان

---543--111-قبرس

جمهوری 
چک

1----67-2----

----4---7----دانمارک

-10-1439491976160185289-162-84فرانسه

37402105281135831970144-12333-17آلمان

10----2--11--مجارستان

--1-1-2-23111912-1-ایتالیا
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--1-1-1-2------ژاپن

1296-24-1-8--3--لوکزامبورگ

11----------مکزیک

-51815112429-----عمان

--34173-1----پاکستان

-4831---------لهستان

--10--22111511--رومانی

عربستان 
سعودی

---143------

----49--------اسلواکی

---1-11-----تایلند

--123253031-----ترکیه

منبع: بازیابی از www.unctad.org برحسب میلیون دالر آمریکا

همۀ این مطالب حاکی از ساختار تجاری تک محصولی، شکننده و ناپایدار میان ایران و فرانسه 
است که حداقل در بُعد صادرات کاالیی متکی بر محصوالت محدود )قطعات خودرویی( 
و به شدت یک طرفه به سمت فرانسه بوده است. با این همه، باید توجه داشت که بخش اعظم 
تجارت ایران و فرانسه نه به صورت صادرات و واردات کاالیی، بلکه به صورت سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی )FDI( و یا مشارکت انتفاعی )جوینت ونچر( شرکت های فرانسوی )نظیر رنو، 
پژو، توتال، بل ـ روزانه، کارفور و...( با شرکای ایرانی در بازار ایران است که اطالعات آن 
معموالً در آمارهای سازمان ملل، اتاق بازرگانی و گمرکات ذکر نمی شود. پیرامون حجم 
سرمایه گذاری فرانسوی ها در ایران و میزان جریان مالی خروجی از کشور بر اثر این فعالیت ها، 
علی رغم جستجوی ما، اطالعات قابل توجهی به دست نیامد. سیاست محافظه کاری طرفین ایرانی 
و فرانسوی باعث شده است اطالعات محدودی در اختیار پژوهشگران باشد. بااین همه، براساس 
جدول 7 مشاهده می شود که تا 2007 م، و پیش از شروع مناقشۀ هسته ای میان ایران و غرب، 
فرانسه بزرگ ترین سرمایه گذار خارجی در ایران پس از دوران انقالب اسالمی بوده است. 
اما پس از 2007 ـ 2008 م، سرمایه گذاری فرانسوی ها در ایران نزول چشمگیری داشته و این 
کشور جای خود را به چین داده است. در جدول 8 نیز مهم ترین مقاصد سرمایه گذاری خارجی 
ایران ذکر شده است که نشان می دهد فرانسه و آلمان طی دورۀ زمانی مذکور بیشترین سهم از 
سرمایه گذاری های خارجی ایران را داشته اند؛ اگرچه آلمان در مجموع عملکرد نسبتاً بهتری در 
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جذب سرمایه گذاری ایرانی داشته اما این دو کشور را می توان بزرگ ترین مقاصد سرمایه گذاری 
خارجی ایران طی سال های 2000 تا 2012 م محسوب کرد. این شواهد در مجموع حاکی از 
اتکای روابط تجاریـ  اقتصادی ایران و فرانسه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جای واردات 

و صادرات مستقیم است.
مقولۀ ابتنای روابط تجاری ایران و فرانسه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از زوایۀ مسئلۀ 
اکمال تجاری22  قابل تحلیل و تبیین است. اکمال تجاری23  عبارت است از مفهوم یا سنجه ای 
که میزان شباهت صادرات کشور a با واردات کشور b و شباهت واردات کشور a با صادرات 
کشور b را نشان می دهد.  هرچه اکمال تجاری دو کشور بیشتر باشد، بدان معنی است که گزارۀ 
»کشور a کاالهایی را صادرمی کند که کشور b آن ها را وارد می کند یا کشور b کاالهایی 
را صادر می کند که کشور a آن ها را وارد می کند« بیشتر میان دو کشور a و b موضوعیت 
دارد. اکمال تجاری از طریق شاخص های مختلفی ارزیابی می شود، ولی یکی از رایج تریِن 
این شاخص ها با عنوان »شاخص کسینوس« معروف است. شاخص کسینوس برای صادرات 
 b و بردار واردات کشور a عبارت است از زاویۀ میان بردار صادرات کشور b به کشور a کشور
برحسب ُکدهای کاالیی مختلف. بر این اساس، هرچه این دو بردار بر هم منطبق باشند یا زاویۀ 
میان آن ها کمتر باشد، کسینوس زاویه بیشتر است و اکمال تجاری بیشتری میان صادرات کشور 
a و واردات کشور b وجود دارد. طبیعتاً کسینوس زاویه نیز در حالت انطباق )اکمال( بیشتر 
به سمت یک میل می کند؛ بنابراین در صورت وجود بیشترین اکمال تجاری شاخص کسینوس 
برابر یک و در کمترین اکمال تجاری شاخص کسینوس برابر صفر خواهد شد. پس، هرچه 
شاخص کسینوس بیشتر باشد اکمال تجاری نیز بیشتر خواهد بود. شاخص مذکور در رابطۀ )1( 

نشان داده شده است:
     رابطۀ )1( شاخص کسینوس

  Eik .است j و واردات کشور i کسینوس زاویۀ میان بردار صادرات کشور Cosij )1( در رابطۀ
صادرات کشور i از کاالی k به جهان وMjk واردات کشورهای j  از کاالی k از جهان است. برای 
ارائۀ توصیفی از سرمایه گذاری قابل توجه فرانسوی ها در ایران )به رغم صادرات کمتر از آلمانی ها 

22. trade complementarity
23. trade complementarity index
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و ایتالیایی ها( در شکل 2 نمودار تغییر شاخص کسینوس میان بردار واردات کشور ایران و صادرات 
آلمان )خط سبز(، صادرات ایتالیا )خط آبی( و صادرات فرانسه )خط قرمز( را طی یک دورۀ ده ساله از 
سال 2003 تا 2013 م   نشان داده ایم. محاسبات این نمودارها با کمک وبسایت تعاملی نوئما ـ داتکام24
 انجام شده است. براساس شکل 2، اکمال )انطباق( تجاری میان واردات ایران و صادرات فرانسه 
در مقایسه با صادرات آلمان و ایتالیا کمتر است؛ چراکه نمودار اکمال )انطباق( صادرات فرانسه 
ـ واردات ایران به طورکلی برای کلیۀ سنوات زیر دو نمودار دیگر واقع شده است. این بدان معنا 
است که میان واردات ایران و صادرات فرانسه در مقایسه با آلمان و ایتالیا تطابق کمتری وجود 
دارد. به عبارت دیگر، فرانسه در مقایسه با دو کشور دیگر و به طور نسبی کمتر کاالهایی را که 

ایران به طور مستقیم نیاز دارد تولید و صادر می کند.

شکل 2. نمودار تطبیقی اکمال )انطباق( تجاری میان بردار صادرات فرانسه با 
واردات ایران )خط قرمز(، صادرات ایتالیا با واردات ایران )خط آبی( و صادرات

 آلمان با واردات ایران )خط سبز( با واردات ایران
www.knoema.com منبع: براساس

24. https://knoema.com
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نیز مشاهده می شود که اکمال )انطباق( تجاری میان  از سوی دیگر، براساس شکل 3 
صادرات ایران و واردات فرانسه از اکمال )انطباق( تجاری میان صادرات ایران و واردات آلمان 
و به ویژه از اکمال )انطباق( تجاری صادرات ایران و واردات ایتالیا نیز کمتر است؛ به این معنی 
که فرانسه در مقایسه با دو کشور دیگر موردبررسی کمتر کاالهای صادراتی ایران را می خرد 
و وارد می کند. به عبارت دیگر، ایران و فرانسه تقریباً و به طور نسبی )بدون توجه به اندازۀ 
اقتصاد دو کشور( تقریباً کاالهای مشابهی را تولید و صادرات می کنند و کاالهای مشابهی را 
می خرند و وارد می کنند. مثاًل، هر دو کشور فرانسه و ایران در صنایع خودرویی، صنایع غذایی، 
دارویی، بهداشتی، نفت و گاز و حتی گردشگری و خدمات تجاری دارای مزیت های تولیدی 

و صادراتی تقریباً مشابهی به ترتیب در سطح جهان و خاورمیانه هستند.

شکل 3. نمودار تطبیقی اکمال )انطباق( تجاری میان بردار صادرات ایران با واردات فرانسه 
)خط قرمز(، صادرات ایران با واردات ایتالیا )خط آبی( و صادرات ایران با واردات آلمان 

)خط سبز( با واردات ایران. 
www.knoema.com :منبع

97
ار 

 به
،2

ة 6
مار

، ش
 8 

رة
دو

ى، 
وم

عم
رى 

گذا
ت 

یاس
ى س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف

www.irpublicpolicy.ir



ایران و فرانسه  اقتصادی  به نظر می رسد به صورت ذاتی همکاری های  به این ترتیب، 
بیش از آنکه متکی بر صادرات و واردات مستقیم باشد، بر همکاری های اقتصادی به طور 
خاص از نوع سرمایه گذاری مشترک در ایران اتکا یافته است. سرمایه گذاری های مشترک 
در فرانسه اگرچه از سوی طرف ایرانی موردتوجه بوده است )ازجمله تالش طرفین ایرانی 
برای خرید پاالیشگاه و کشتارگاه در فرانسه25(، اما به دلیل مسائل سیاسی و تحریم ها و نیز 
توان محدود شرکت های ایرانی تاکنون موفقیت آمیز نبوده و قابل ذکر نیست. گونه شناسی 
سرمایه گذاری های مشترک ایران و فرانسه در ایران نیز عمدتاً متکی بر شرکت های بزرگ 
بوده است؛ چنان که شرکت های بزرگ فرانسوی نظیر رنو، پژوـ  سیتروئن، توتال، بل، دنون، 
کارفور، آلوستوم، و اخیراً مواردی چون آکور و یوروپکار، و... همگی طی سالیان وارد 
بازار ایران شده اند و در زمرۀ شرکت های پیشرو در زمینۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
ایران یا تشکیل جوینت ونچر با شرکت های ایرانی محسوب شده اند. درحالی که تجارت 
خارجی دو مورد مشابه یعنی ایتالیا و به ویژه آلمان به مراتب متکثرتر و مبتنی بر شرکت های 
ارائۀ خطوط تولید، قطعات، خدمات و  با  ارتباط  به ویژه در  متوسط مقیاس بوده است و 
کاالهای فنی و مهندسی با بخش خصوصی و صنعتی ایران همکاری تنگاتنگی داشته اند. 
از اوج گیری  تا 2007 ـ 2008 م و پیش  نیز نشان می دهد که فرانسه  نگاهی به جدول 7 
تنش های سیاسی میان ایران و غرب، در صدر سرمایه گذاران خارجی در ایران بوده است. 
سرمایه گذاری فرانسه در ایران عمدتاً در صنایع خودروسازی و نفت و گاز و در چارچوب 
فعالیت شرکت های بزرگ فرانسوی انجام شده است. شاهد دیگری بر این ادعا را می توان 
ـ فرانسه مشاهده کرد؛ چراکه  ایران  ایران و  ـ  اتاق های مشترک آلمان  در تعداد اعضای 
اتاق های مشترک به عنوان یک سازمان عضویت کسب وکار )BMO(26 در هر کشور اصوالً 
نمایانگر کمیت و کیفیت شرکت های کوچک و متوسط آن کشور و شبکۀ ارتباطات میان 
این شرکت ها است. درحالی که تعداد اعضای اتاق مشترک ایران و فرانسه در زمان بررسی 
پژوهشگر بر روی پرتال این اتاق 375 عضو حقوقی و حقیقی بوده است، تعداد اعضای اتاق 
مشترک ایران و آلمان بیش 2000 عضو است و این مجموعه، عالوه بر ارائۀ خدمات مرسوم، 
به عنوان یک سازمان مستقل طیف بسیار متنوعی از خدمات تسهیل تجاری، فرصت شناسی، 
مشاوره و آموزش را به صنایع ایرانی و آلمانی ارائه می دهد. درحالی که اتاق مشترک ایران 

25. ایران در 2012 م، از طریق گروه انرژی تدبیر در تالش برای خرید پاالیشگاه ورشکسته ای در استان نرماندی 
فرانسه تحت تملک گروه پتروپالس برآمد که البته با حکم دادگاه استان این تالش نافرجام ماند. در همین سال، 
ـ در شمال غربی فرانسه  شرکتی ایرانی در مناقصۀ خرید کشتارگاه مرغ که »دو« نام دارد و در منطقۀ »پا دو کاله«ـ 

ــ واقع شده است، شرکت کرد.
26. Business Membership Organization
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و فرانسه عمدتاً به ارائۀ خدمات ویزا و هماهنگی امور هیئت های فرانسوی ورودی به ایران 
با عملکردی  و  ایران و آلمان کوچک تر  اتاق مشترک  از  به مراتب  و  بسنده کرده است 
محدودتر است. ازاین رو، می توان چنین گفت که الگوی تجارت خارجی ایران و فرانسه 
عمدتاً مبتنی بر شرکت های بزرگ و الگوهای تجارت ایران و آلمان و ایران و ایتالیا عمدتاً 
متکی بر شرکت های سطح متوسط قابل ارزیابی است. به همین سبب، آلمانی ها در ایران و 
سایر نقاط دنیا، اتاق های مشترک خود را که مسئول ارتباط با بخش های متوسط و خصوصی 
درکشورهای هدف هستند، تقویت و حمایت کرده و توسعه داده اند؛ اما فرانسوی ها حداقل 
در ایران لزومی به ارتباط با تشکل های ایرانی حس نکرده اند و شرکت های بزرگ فرانسوی 
نظیر توتال، ایرباس و پژو به جای استفاده از اتاق مشترک ایران و فرانسه مستقیماً و عموماً با 
سازمان های دولتی نظیر شرکت ملّی نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وارد 
مذاکره می شوند. چنان که شکل 1 نشان می دهد هر سه کشور طی یک دهۀ گذشته )بین 
سال های 1384 تا 1394( بر اثر تحریم ها، حدود 55 تا 75 درصد از سهم خود را از صادرات 
به ایران از دست داده اند. در مقابل، کشورهایی نظیر کرۀ جنوبی، چین و ترکیه بین 80 تا 
480 درصد صادرات خود را به ایران افزایش داده اند. در همین باره، چنان که در جدول 8 
مشاهده می شود، طی سال های 1384 تا 1394، رتبۀ فرانسه در میان شرکای وارداتی ایران، 
از 3 به حدود 10 تنزل یافته و ایران نیز در میان شرکای وارداتی فرانسه طی چهار سال اخیر 

رتبه ای بهتر از پنجاهم را کسب نکرده است.
در مجموع، چنان که از جدول 7 و مطالب یادشده استفاده می شود، پس از 2008 م 
عمدتاً به علت تنش های هسته ای میان ایران و غرب، شروع تصویب تحریم های شورای 
ابتدا  ایران،  علیه  آمریکا  تحریم های یک جانبۀ  نیز  و  اروپا  اتحادیۀ  و  ملل  سازمان  امنیت 
سرمایه گذاری خارجی فرانسوی ها در ایران متوقف شد و به تدریج سایر مشارکت ها نظیر 
رنو و پژو نیز دچار مشکالتی شدند. به علت اتکای تجارت فرانسه و ایران بر شرکت های 
بزرگ و ارتباطات مالی بیشتر شرکت های بزرگ فرانسوی با آمریکا، حساسیت شرکت های 
فرانسوی نسبت به تحریم های آمریکا از شرکت ها آلمانی و ایتالیایی بیشتر بوده است. جریمۀ 
8.9 میلیارد دالری آمریکا در می 2015 م علیه بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا به اتهام نقض 
تحریم ها علیه ایران نیز، به نگرانی فرانسوی ها از ادامۀ فعالیت در ایران افزوده است. در همین 
باره، در سال های ابتدایی دهۀ 1390 حتی شرکت های باسابقه ای چون توتال و پژو نیز از 

بازار ایران خارج شدند.
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جدول 9. رتبۀ فرانسه در تجارت خارجی ایران به تفکیک صادرات و واردات
13841385138613871388138913901391139213931394سال

358797711111310واردات

3135334040444350485055صادرات

با این همه، نکتۀ قابل توجهی به طور ضمنی از بررسی شکل 3 قابل استنباط است: اکمال 
)انطباق( تجاری میان صادرات ایران و واردات کشورهای ایتالیا، آلمان و فرانسه پیوسته رو 
به افزایش بوده است؛ درحالی که اکمال )انطباق( تجاری میان واردات ایران و صادرات سه 
کشور تقریباً در یک محدودۀ معین ثابت مانده است )شکل 2(. به این معنا که در دورۀ ده سالۀ 
اخیر تقریباً ساختار صنعتی ـ تجاری ایران )و تا حدودی ساختار صنعتی ـ تجارتی سه کشور 
موردبررسی( به نحوی تغییر کرده که صادرات ایران به سه کشور مذکور را بیش از پیش به 
لحاظ اقتصادی توجیه پذیر کرده است. بااین همه، صادرات مستقیم ایران به فرانسه کمتر از 
صادرات ایران به آلمان و ایتالیا توجیه پذیر به نظر می رسد؛ چراکه میزان رشد نمودار قرمزرنگ 
)فرانسه( به مراتب از دو نمودار دیگر کمتر بوده و نوسانات بیشتری را نشان می دهد )شکل 3(.

در پایاِن این بخش می توان گفت، به منظور ایجاد یک جریان تجاری پایدار میان ایران 
و  همکاری  الگوهای  به  بایستی  طرفین،  تجاری  )انطباق(  اکمال  میزان  علت  به  فرانسه  و 
مشارکت بیش از صادرات و واردات توجه کرد و چنان که تاکنون دیده شده است، بیش از 
سرمایه گذاری مشترک در فرانسه، سرمایه گذاری مشترک در ایران دنبال شود. از سوی دیگر، 
نظر به تجربیات کشورهای مشابه نظیر آلمان در ایران، باید به همکاری ها و مشارکت میان 
بخش های کوچک و متوسط فرانسوی و ایرانی نیز توجه کرد و نهادهای تجاری دوجانبه نظیر 

اتاق های مشترک و کانال های بانکی مستقل بیش از پیش فعال شوند.

5. انجام مصاحبه های تأییدی ـ اکتشافی و تحلیل داده ها
در ادامه، به منظور بررسی روایی و تدقیق سازۀ مفهومی استدالل شده در بخش 4 مجموعه ای از 
سؤاالت مصاحبه طراحی شد. این سؤاالت طی مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته از فعاالن صنعتی 
ایران و فرانسه پرسیده شد و تا 24 نفر، تا نیل به نقطۀ اشباع نظری، ادامه یافت. در جریان این 
مصاحبه ها و پس از انجام تحلیل کیفی با روش مقوله بندی، محوربندی و مفهوم سازی، سازۀ 
استدالل شده در بخش 4 تأئید شده و البته مشمول اصالحاتی هم شد که در ادامه گزارش شده 
است. خروجی های تحقیق به طور کلی با استفاده از روشی موسوم به رویکرد تحلیل چارچوب 
در 4 محور جمع بندی شد: 1( مسائل پیش روی تجارت ایران و فرانسه؛ 2( شناخت محیط 
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تجاری فیمابین؛ 3( نظریات و مفاهیم و بینش ها؛ و 4( ارزیابی فرصت ها. 
و  مستمر  مقایسۀ  باتوجه به  فرانسه،  و  ایران  تجارت  توسعۀ  پیِش روی  مسائل  مورد  در 
گروه بندی مفاهیم، اولویت بندی و مفهوم سازی انجام شده می توان چنین جمع بندی کرد که 
عالوه بر مشکالت مالی، مکانیسم ضعیف ارتباطات میان طرفین ایرانی و فرانسوی، بروکراسی 
و احتیاط متقابل در شرکت های ایرانی و فرانسوی، عدم چابکی و چاالکی تجاری فرانسوی ها 
)در مقایسه با آلمانی ها(، مخالفت های داخلی در ایران و فرانسه و کارشکنی آمریکا، بعضی 
کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی، خدشه دار شدن اعتماد ایرانیان به ثبات حضور شرکت ها 
و محصوالت فرانسوی در ایران و نیز خأل فعالیت نهادهای توسعۀ تجاری دوجانبه از جمله 
مهم ترین مشکالت پیِش روی توسعۀ تجارت طرفین به شمار می روند. در ادامه، بینش های 

کلیدی مربوط به محیط تجاری میان دو کشور تجمیع و ارائه شده اند.

6. بحثی در تحلیل فرصت های تجارت میان ایران و فرانسه
در این بخش، جمع بندی وضعیت فعلی تجارت فرانسه در ایران و نیز پیشنهاداتی پیرامون توسعۀ 

تجارت و بهره برداری از فرصت های استخراجی ارائه می شود.

6. 1. کوچک و چابک در مقابل بزرگ و لَخت
توصیفی از وضعیت تجارت فرانسه در ایران در شکل 4 به تصویر کشیده شده است. به منظور 
دستیابی به این توصیف، جمع بندی به دست آمده دربارۀ وضعیت فعلی روابط ایران و فرانسه 
و پدیدارهای مؤثر بر آن را تحلیل و تالش کردیم مجموع مؤلفه های این توصیف را در 
تعدادی گروه خوشه بندی و ارتباطات علت و معلولی میان آن ها را به استناد نظرهای خبرگان 
موردمصاحبه و اسناد موردبررسی استدالل و ترسیم کنیم. این پدیدارها و مؤلفه ها به تفکیک 
در چهار سطح ارائه شده اند: محیط اجتماعیـ  اقتصادی فرانسه، محیط تجارت خارجی فرانسه، 
شرایط تجارت خارجی فرانسه در ایران، و وضعیت فعلی تجارت خارجی ایران و فرانسه. در 
مجموع، وضعیت فرانسه در بازار ایران در مقایسه با رقبای مشابه اروپایی یعنی ایتالیا و آلمان 

را می توان با اصطالح »بزرگ و لَخت در مقابل کوچک و چابک«27 وصف کرد )شکل 4(.
بررسی های این پژوهش، به استناد مصاحبه با پنج تن از صاحب نظران ایرانی و فرانسوی، 
حاکی وجود نوعی بیماری هلندی هم در اقتصاد فرانسه و هم در اقتصاد ایران است. چرخۀ 
این بیماری برای اقتصاد فرانسه در شکل 5 به تصویر کشیده شده است. اقتصاد ایران نیز دچار 
چرخۀ مشابهی است که البته نقطۀ شروع آن به جای سیاست های اقتصادی، کاری و کارگری، 

27. Small and agile vs. large and fragile
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از نفت و درآمدهای نفتی است و البته ابعاد بیماری در ایران به مراتب از فرانسه شدیدتر بوده و 
در هر حالت به کاهش توان رقابتی صنایع ایران منجر شده است.

به هرروی، سیاست اجتماعی، اقتصادی، و کاری فرانسه در قالب دریافت مالیات قابل توجه 
و قدرت گیری بیش از اندازۀ اتحادیه ها و حمایت بیش از اندازه از نیروی کار در این کشور 
متبلور شده است. در این صورت، دستمزدها افزایش و رقابت پذیری صنایع فرانسه تحت تأثیر 
با کاهش رقابت پذیری صنایع، قیمت کاالهای  قرار گرفته، به طور نسبی، کاهش می یابد. 
غیرصادراتی و غیرقابل تجارت نظیر مسکن افزایش پیدا می کند؛ درحالی که قیمت کاالهای 
قابل تجارت عمدتاً در سطح دنیا ثابت است و در کشور نیز تغییرات به نسبت کمتری را تجربه 
خواهد کرد. دراین صورت، به اصطالح گفته می شود، نرخ واقعی ارز افزایش پیدا کرده است. 
این وضعیت نوعی بیماری هلندی به شمار می رود که در ایران بر اثر ورود مستقیم پول ناشی 
از فروش نفت به اقتصاد کشور ایجاد شده اما در فرانسه سیاست های کاری و هزینه های زیاد و 

شرایط حمایتی در بازار کار به این مسئله منجر شده است.

شکل 4. زنجیرۀ علی شواهد به دست آمده جهت توصیف وضعیت فعلی
 تجارت فرانسه در ایران
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شکل 5. چرخۀ بیماری هلندی در اقتصاد فرانسه

در مصاحبه، یکی از خبرگان این روند را به شرح ذیل توصیف کرد:
چنانچه دولت فرانسه کماکان از فرانک به عنوان ارز رایج استفاده می کرد، در هنگام تغییر نرخ 
ارز واقعی، نرخ اسمی آن هم دچار تغییر می شد و این اثر را خنثی می کرد، اما در حال حاضر، 
این اثر خنثی نشده است و هر چند وقت سبب بحران های مالی می شود. درحالی که آلمان در 
اوایل قرن بیست ویکم میالدی دچار همین شرایط بود و برای سال ها تراز تجاری منفی داشت. اما 
آلمان بعد از سال 2000 م به تدریج اقدام به انجام یک رفرم بر سیاست های کاری خود کرد که با 
کاهش دستمزدها و افزایش رقابت پذیری نیروی کار، رقابت پذیری صنایع کشور را افزایش داد 
و تراز تجاری به تدریج مثبت شد. در جریان مبازرات انتخاباتی احزاب فرانسه در نوامبر 2016 م، 
محور مهم رقابت برای انتخاب نامزد جمهوری خواهان فرانسه میان نیکالی سارکوزی، آلن ژوپه 
و فرانسوا فیون همین مسائل اقتصادی بود؛ ازجمله دالیل پیروزی فیون بر دو رقیب دیگر تمرکز 
او بر کاهش هزینه های دولت، افزایش ساعات کاری و بهبود بهره وری نیروی انسانی به منظور 

افزایش کارایی و قوت اقتصاد و تجارت فرانسه بود.

چنان که در باب شرکت های کوچک و متوسط فرانسوی مشاهده کردیم، این شرکت ها 
عمدتاً فعالیت بین المللی محدودی در مقایسه با رقبای آلمانی و ایتالیایی خود دارند، اما در 
با آن ها، وارد  موارد متعددی، در سایۀ شرکت های بزرگ فرانسوی و در قالب همکاری 
موارد  در  فرانسوی  متوسط  شرکت های  دیگر،  عبارت  به  می شوند.  بین المللی  بازارهای 
متعدد جزئی از زنجیرۀ تأمین شرکت های بزرگ فرانسوی در بازارهای بین المللی را بر عهده 
97می گیرند و بدین ترتیب به درجاتی بین المللی می شوند. بنابراین، شبکه های کسب وکار میان 
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شرکت های کوچک و بزرگ فرانسوی را می توان نمونۀ بارزی از شبکه های کسب وکار 
می کنند،  اشاره   )2001( همکاران28  و  اعتماد  چنان که  دانست.  )سیمبیوتیک(  هم زیستی 
ترتیبات سیمبیوتیک هنگامی بیش ازپیش شک ل می گیرند که شرکت های کوچک و متوسط 
به لحاظ اندازه و درجۀ بین المللی شدن دچار مشکالتی باشند و ازاین رو، به جهت فائق آمدن 
بر این مشکالت و افزایش رقابت پذیری و اثربخشی خود در سطح جهانی وارد همکاری 
با شرکت های بزرگ می شوند. درمورد کسب وکارهای کوچک و متوسط فرانسوی، بروز 
همین شرایط را می توان به شکل گیری شبکه های سیمبیوتیک میان آن ها و شرکت های بزرگ 

منتسب دانست.
در هر حال، شرایط اجتماعی و اقتصادی فرانسه به یک نرخ واقعی ارز باال29 منجر شده 
است که در سطور پیش شرح دادیم. طی این جریان، رقابت پذیری صنایع کاهش یافته است 
و شرکت ها قطبی شده اند؛ چنان که عمدتاً شرکت های بسیار بزرگ یا بسیار کوچک قادر 
 )SMEs( به ادامۀ حیات در این اقتصادند. به همین سبب، شرکت های کوچک و متوسط
در اقتصاد فرانسه کمتر از آلمان و ایتالیا به چشم می خورند. به عبارت دیگر، سیاست توسعۀ 
اقتصادی فرانسه اصوالً مبتنی بر شرکت های بزرگ است تا شرکت های کوچک و متوسط؛ 
بدین ترتیب که ابتدا شرکت های بزرگ به بازارهای هدف وارد می شوند و سپس بستر را 
برای ورود شرکت های متوسط و کوچک فراهم خواهند ساخت. البته این اتکا بر شرکت های 
بزرگ باعث شده است نظام تجارت خارجی فرانسه در مقایسه با رقبایی نظیر آلمان یا ایتالیا 
دیگر،  از سوی  باشد.  ایران  با  موردتجارت  در  بیشتری  احتیاط  و  لَختی  بروکراسی،  دچار 
معامالت قابل توجه فرانسه به دالر و با آمریکا و کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس آن ها 
را در معامله با ایران ناچار به مراقبت و محافظه کاری بیشتری کرده است. در همین زمینه نیز 
محافظه کاری بانک های فرانسوی ناشی از بزرگ بودن آن ها و ارتباط زیاد آن ها با سیستم 
مالی آمریکا است. درحالی که دو بانک از سه بانک بزرگ اروپا یعنی بانک های بی ان پی30 
این  است  باعث شده  آمریکا  تحریم های  از  ترس  هستند،  فرانسوی  و کردیت اگریکول31 
بانک ها، در حال حاضر، تقریباً هیچ رابطۀ مالی با ایران نداشته باشند. با وجود این،  بانک های 
کوچکی هم در فرانسه هستند که به کار با ایران عالقه دارند، اما قادر به تقبل معامالت خیلی 
باال نیستند و دامنۀ عملیات محدودی در معامله با ایران دارند که از جمله می توان به بانک های  

28. Etemad et al
29. high real exchange rate
30. Bank BNP Paribas
31. Credit Agricole
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ورمسر،32 دلوباک،33 مارتین مورل34 و پاالتین بانک35 اشاره کرد. نکتۀ جالب توجه این است 
که شرکت های بزرگ فرانسوی نیز در معامله با ایران به جای بانک ها و سیستم مالی فرانسه 
با سیستم بانکی پویای آلمان، ایتالیا و حتی ترکیه کار می کنند. مثاًل، گروه پژو برای تمامی 
معامالت مالی خود از یک بانک ایتالیایی استفاده کرد و شرکت نفتی توتال نیز طبق گزارش 
وال استریت ژورنال برای مدیریت تراکنش های مالی خود با ایران از سه بانک غیرفرانسوی 
استفاده کرد که عبارت اند از بانک ایران و اروپا از آلمان36، بانک دوکامرس ئیدوپالسمان37 از 
سوئیس و هاک بانک38 ترکیه. از سوی دیگر، عدم فعالیت جدی در نهادهای تجاری دوجانبه 
نظیر اتاق مشترک ایران و فرانسه نیز ناشی از تمرکز تجاری طرفین بر شرکت های بزرگ است 
که اصوالً حضور نهادهای تجاری واسطه و تسهیل گر را بی فایده ساخته است. بنابراین، ایجاد و 
تقویت کانال های تخصصی بانکی میان ایران و فرانسه و حتی بانک تخصصی توسعۀ تجارت 
در کنار تقویت نهادهای تجاری دوجانبه از جملۀ دیگر مواردی است که باید موردتوجه 

مسئوالن قرار گیرد.
به عالوه، چنین به نظر می رسد که میل فرانسوی ها به آمیختگی فرهنگی بیشتر، از یک سو، 
و مخاطرات ظاهری حضور در فرهنگ ایرانی و ناشناختگی این فرهنگ، از سوی دیگر، به 
افزایش احتیاط فرهنگی آن ها منجر شده است. تجارت فرانسه نیز اصوالً سیاست زده است و 
روابط سیاسی تا حدود زیادی خط مشی تجاری این کشور را مشخص کرده است. به همین 
سبب، در سال های اخیر روابط تجاری ـ اقتصادی دو کشور ایران و فرانسه تحت تأثیر روابط 

سیاسی پرتنش فیمابین کاهش یافته است.
چنان که در شکل 3 نشان داده شد، ساختار و میزان اکمال )انطباق( تجاری میان ایران 
و فرانسه، مشارکت و همکاری اقتصادی، به جای تمرکز بر صادرات و واردات مستقیم، را 
ایجاب می کند. چنان که تاکنون نیز در مراودات تجاری میان ایران و فرانسه نیز تجلی یافته است 
و حجم غالب تجارت طرفین مبتنی بر همکاری متقابل شرکت هایی نظیر ایران خودرو و ساپیا با 
پژوـ  سیتروئن و رنو یا همکاری توتال و شرکت ملی نفت ایران بوده است. با این همه، علی رغم 
میل طرفین و پتانسیل موجود برای بین المللی شدن شرکت های مشترک ایران و فرانسه این 
همکاری ها به سطح شرکت های کوچک و متوسط طرفین توسعه نیافته است. بنابراین، از 
32. Wormser Frères
33. Delubac
34. Banque Martin Maurel (in the process of merging with Rothschild & Co) .
35. Banque Palatine
36. Europäisch-Iranische Handelsbank AG
37. Banque de Commerce et de Placements
38. Halk Bankasi
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یک سو میتشتانت های39 آلمانی کوچک و چابک است و در ایران شبکه سازی خوبی را به 
اتکای اتاق مشترک ایران و آلمان با بخش خصوصی ایرانی به انجام رسانده اند. از سوی دیگر، 
تجارت خارجی ایران و فرانسه متکی بر شرکت های بزرگ بوده و در نتیجه، شکننده و به 
نسبت لَخت است و به فقدان نهادهای دوجانبۀ پویا با تمرکز بر بخش کوچک و متوسط دچار 
است. این عوامل جمعاً به کاهش نسبی پویایی تجاری ایران و فرانسه و شکننده بودن آن در 

مقایسه با دیگر رقبای اروپایی و آسیایی منجر شده است.

6. 2. پیشنهادهای سیاست گذاری
چنان که اشاره شد، در جریان مشاهدات، تحلیل اسناد و مصاحبه های انجام شده مؤلفه های 
وضع موجود استخراج و در قالب شکل 4 به تصویر کشیده شد. مهم ترین این مؤلفه ها در 
قالب ستون سمت چپ در شکل 6 مجدداً ذکر شده است. از سوی دیگر، مجموعه ای از 
استدالل ها و پیش نویس پیشنهادهای سیاستی نیز در مقدمۀ مقاله استخراج شد که روایی 
آن ها به محک آزمون مصاحبه های تأئیدی در بخش دوم مصاحبه ها گذاشته شد. بر این 
اساس، مقالۀ سیاستی حاضر تغییر از وضع موجود )ستون اول از سمت چپ ـ شکل 6( به 
شرایط توسعۀ تجارت پایدار )سمت راستـ  شکل 6( را به استناد پنج محور کلی سیاستی 

مبتنی بر مصاحبه های اکتشافی و تأئیدی مورداشاره پیشنهاد داده است.

شکل 6. زنجیرۀ منطقی شواهد منجر به شکل گیری پیشنهادیۀ توسعۀ تجارت ایران و فرانسه

براساس شکل 6، هر دو طرف باید توجه ویژه ای را به توسعۀ همکاری ها در سطح شرکت های 
کوچک و متوسط (SMEs) معطوف کنند؛ درحالی که این بخش ها در هر دو کشور نسبتاً 

این  در  آلمانی  متوسط  و  به کسب وکارهای کوچک  اشاره  برای   (Mittelstand) میشتانت  عبارت   .39
کشور به کار می رود.
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منطقه ای هستند، ولی در صورت همکاری طبق اصول نظریۀ درونی سازی40 با دستیابی به 
بازارهای بزرگ تر )در خاورمیانه و اروپا(، سرمایۀ بیشتر )از ایران و فرانسه(، نیروی انسانی 
به  می توانند  متقابل،  به صورت  فرانسه(،  )از  مطلوب  فناوری  و  برند  و  ایران(  )از  ارزان تر 
مزیت های رقابتی بهتر و درنتیجه دامنۀ عملیات بین المللی بیشتری دسترسی پیدا کنند. به عالوه، 
توسعۀ بانک ها و نهادهای مالی اختصاصی و مستقل از سیستم بانکی آمریکا، شبکه سازی و 
فعال سازی نهادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه و اتاق های مشترک همانند مدل آلمانی نیز 
باید در دستور کار قرار گیرد که در پرتو همکاری میان بخش های کوچک و متوسط طرفین 
زمینۀ به کارگیری آن ها فراهم خواهد شد. این همکاری ها با ایجاد اشتغال و ثروت در ایران و 
فرانسه زمینۀ استفاده از پتانسیل سیاسی فرانسه برای تحکیم امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 
و ایجاد فشار مثبت در ایران و فرانسه علیه کارشکنی های آمریکا و محور عبریـ  عربی را نیز 
فراهم خواهد آورد. در فرانسه اتحادیه های کارگری، انجمن ها و مدیران شرکت ها و کارگران 
ذی نفع در ایجاد این فشار مثبت مؤثر خواهند بود. بنابه مصاحبه های انجام شده، محورها و 
موضوعات متعددی برای همکاری های یادشده وجود دارد که در جریان تحلیل ستون پنجم 
چارچوب استدالل و ارائه شد. در پایان این بخش، توصیه های بیان شده در گزارش سنای 

فرانسه41 را می آوریم که شاهد دیگری بر نتایج تحقیق حاضر است. 
اتحادیه های  پذیرد،  صورت  ایرانی  طرفین  با  اقتصادی  طوالنی مدت  مشارکت های  است  الزم 
دوجانبه به طور جدی فعال شوند، تجارت دوجانبه بر مبنای احترام، ایجاد اعتماد متقابل و شفافیت 
طرفین  اقتصادی  ـ  تجاری  روابط  برای  مستقل  بانکی  و  مالی  سیستم های  یابند،  مجدد  سازمان 
طراحی شوند و یک سیاست توسعۀ روابط فرهنگی در راستای توسعۀ روابط تجاری توسعه یابد. 

7. آیندۀ روابط تجاری ایران و فرانسه؛ چالش ها و فرصت ها
پیش بینی آیندۀ روابط تجاری ایران و فرانسه و حوزه های فرصت احتمالی ازجمله مطالبی است 
که باید به آن توجه و آن را تشریح کرد تا کارآفرینان و عالقه مندان به سرمایه گذاری های 
متقابل از آن استفاده کنند. در تحلیل های بازاریابی بین الملل، مسئلۀ اصلی بازار است و باید 
کماکان از زاویۀ بازار به مسئلۀ روابط تجاری ایران و فرانسه نگریست. چنان که در مصاحبه ها، 
مشاهده ها و بررسی اسناد مشخص شد، مهم ترین جذابیت ایران برای اروپایی ها، از جمله 

40. Internalization or Market deficiency
41.Report entitled; on behalf of the Finance Committee (1) on the trip made by a Committee 
delegation to Iran from 22 to 29 April 2014,/ au nom de la commission des finances (1) sur le dé-
placement effectué par une délégation de la commission en Iran du 22 au 29 avril 2014, provided 
by French Senate April 2014 / Groupe interparlementaire d’amitié France-Iran
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فرانسوی ها، بازار 80 میلیونی این کشور و بازار 300 میلیون پیرامون این کشور است. به نظر 
می رسد مهم ترین مقوله در آیندۀ روابط تجاری ـ اقتصادی دو کشور نیز همین بازار اصلی و 
بازار پیرامونی خواهد بود. باتوجه به سطح باالی حقوق و دستمزد در فرانسه سرمایه گذاری های 
کاربر42 از سوی ایران در این کشور در کوتاه مدت و میان مدت توجیه پذیر نیست. بنابراین، 
مهم ترین حوزۀ همکاری میان ایران و فرانسه در گذشته، حال و آیندۀ میان مدت سرمایه گذاری 
مشترک طرفین در ایران برای پوشش دهی تقاضا در بازار داخلی ایران و بازارهای پیرامونی 
این کشور خواهد بود. این بازار تاکنون به محوریت شرکت های بزرگ طرفین )نظیر رنو ـ 
پارس خودرو( تعریف شده است. این مسئله البته منجر به بروز شکنندگی و سیاست گذاری 
در الگوی تجاری فیمابین شده است. از سوی دیگر، کسب وکارهای کوچک و متوسط در 
ایران و تا حدود کمتری در فرانسه محروم از ابعاد بین المللی و قابلیت رقابت پذیری در مقایسه 
با کسب وکارهای کوچک و متوسط از آلمان، ایتالیا، ترکیه و چین هستند؛ در حالی که هر دو 
کشور برای توسعۀ بخش و کوچک و متوسط خود و ایجاد اشتغال پایدار در این حوزه عزم 

جدی دارند.
بر این اساس، با نگاهی به مسئلۀ بازار می توان محورهایی برای همکاری متقابل آتی میان 
طرفین را برشمرد که همانا توسعۀ همکاری های متقابل بخش های کوچک و متوسط در 
حوزه های برگزیده و به محوریت بازار ایران و غرب آسیا است. عالوه بر این، مشارکت میان 
بخش های کوچک و متوسط ایران و فرانسه می تواند یک شبکۀ همزیستی )سیمبیوتیک( را 
طبق نظریۀ دانا43 )2000( و اعتماد و همکاران44 )2001( با شرکت های بزرگ ایرانی و فرانسوی 
در بازار غرب آسیا ایجاد کند. در مجموع، نیروی کار ارزان و کیفی از ایران به همراه فناوری و 
شناسه و تاحدودی سرمایه از سوی طرف فرانسوی، می تواند جهت ایجاد مشارکت های حائز 
مزیت رقابتی در بازار غرب آسیا مورداستفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به نقش پررنگ 
فرانسه در شمال، غرب و مرکز آفریقا در آینده ای البته نه چندان نزدیک، همکاری های ایرانی 

ـ فرانسوی می تواند برای توسعۀ بازار ایران به مناطق غرب آفریقا نیز اهرم شود.
در چارچوب یکی از بخشهای تحقیق حاضر که ناظر بر یافتن فرصتهای همکاری میان 
ایران و فرانسه است، حوزه های برگزیدۀ سرمایه گذاری مشترک در ایران طبق مقابله، مقایسه 
و الگویابی میان تقریرات مختلف از فرصت های کسب وکار استخراجی از اسناد و مصاحبه ها 
به ترتیب اولویت عبارت خواهند بود از: 1( محصوالت مصرفی )FMCG(؛ 2( صنایع غذایی 
لوازم و قطعات خودرو و خودروسازی؛ 4( کسب وکارهای  و کشاورزی )آگروفود(؛ 3( 
42. Labor intensitve
42. Dana
44. Etemad et al
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فرهنگی؛ 5( صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی؛ 6( خدمات مهندسی و ساخت وساز؛ 7( نفت 
و گاز؛ 8( خدمات تجاری؛ 9( هتلداری، گردشگری و تفریحات؛ 10( ماشین آالت صنعتی؛ 
11( لوازم و تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی؛ و 12( حمل ونقل، زیرساخت ها و فناوری های 
وابسته. با نگاهی به روند مصرف روبه رشد در بازارهای ایران، افغانستان، عراق و کشورهای 
CIS و توسعۀ طبقۀ متوسط در این کشورها، تمامی حوزه های یادشده می توانند مزیت داشته 
باشند. عبارت »توسعۀ فرصت های کسب وکار« در نگاهی واقع بینانه دربرگیرندۀ دو عبارت 
در حوزه های  آسیا  غرب  بازارهای  می رسد  نظر  به  بود.  و سودآوری46 خواهد  پایداری45 
دوازده گانۀ یادشده می تواند شاهد یک تقاضای روبه رشد حداقل طی ده سال آینده باشد و 

بدین ترتیب عنصر پایداری و سودآوری را برای مشارکت های طرفین فراهم آورد.

8. بررسی توسعۀ تجارت ایران با اروپا و جمهوری فرانسه از یک نگاه مّلی
در الگووارۀ اقتصاد مقاومتی که به صورت یک مطالبه از سوی رهبر انقالب اسالمی تبیین و 
مطالبه شده است، قرار است برای ارائۀ یک الگوی درون زا و برون گرا از اقتصاد تالش شود. 
در مواردی، به اشتباه، این انگاره در تضاد با مفاهیمی نظیر همکاری های اقتصادی تلقی می شود. 
اما به استناد مطالعۀ آقازاده و سلطانی فر )1395( می توان مصادیق مختلفی از صحبت های 
رهبری را در تبیین اقتصاد مقاومتی یافت که، از قضا، به توسعۀ مراودات اقتصادی و تجاری با 

جهان خارج نیز در ضمن آن تأکید شده است.
ـ اقتصاد مقاومتی درون زا و برون گرا است. اقتصاد مقاومتی معنایش این است که انقالب 
نشان بدهد که هویّت درونی این کشور و این ملت قادر است خود را اداره کند و رشد 
بدهد و تعالی بدهد )خامنه ای، 1395(. ما گفته ایم اقتصاد مقاوتی درون زا و برون گرا است. من 
هیچ وقت نگفتم ُدور کشور حصار بکشیم، اما این درون زایی را فراموش نکنید؛ اگر اقتصاد ملّی 
از درون نجوشد و فوران نکند، به جایی نخواهد رسید. بله، تعامل با دنیا در زمینه های اقتصادی 
خیلی خوب است اما تعامل هوشمندانه و تعاملی که معنایش درون زایی اقتصاد باشد. راهش 
این است که ملت بایستد، مسئولین بایستند و آگاهانه و هوشیارانه حرکت کنند )خامنه ای، 

1394 ج(.
ـ اقتصاد مقاومتی یک مفهوم جامع است که بازرگانی بین الملل و استراتژی های تجاری 
کشور را نیز دربر می گیرد. این گفتمان علی الظاهر بیشتر سلبی است تا ایجابی )خامنه ای، 

.)1395

44. Sustainability
45. Profitability
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ـ ما مخالف ارتباط با کشورهای دنیا نیستیم، ما مخالف وابستگی هستیم و اینکه اجازه دهیم 
استکبار بر ما سیطره پیدا کند )خامنه ای، 1395(.

ـ در اقتصاد مقاومتی ما باید درصدد به فعلیت رساندن و استخراج توانمندی های خود 
باشیم )خامنه ای، 1395(

ـ یکی از عناصر اقتصاد مقاومتی کاهش ضربه پذیری اقتصاد ایران نسبت به تکانه ها و 
نوسانات اقتصاد جهانی و نیز فشارهای بیگانگان است. اگر چشممان به دست خارجی ها باشد، 

خواهیم باخت )خامنه ای، 1394 ب(.
ـ یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی می تواند اقتصاد دانش بنیان باشد )خامنه ای، 1394 

الف(
بر این اساس، می توان دریافت که در الگوی اقتصادی مقاومتی روابط مطلوب تجاری 
با ملل دنیا منعی ندارد و از جهت توسعۀ معیشت ملت و مملکت نیز مطلوب است. لیکن این 
توسعۀ تجارت نبایستی تخالفی با حفظ استقالل کشور داشته باشد و یا منجر به ضربه پذیری 
اقتصاد ایران شود. بهتر است در ابتکارات طراحی شده فعلیت رساندن و استخراج توانمندی های 

داخلی از جمله توانمندی های کشور در زمینۀ اقتصاد دانش بنیان موردعنایت قرار گیرد.
چنان که مطالعۀ حسینی و دیگران )1386( و مطالعۀ حاضر در سال 1396 نشان می دهد، 
جریان تجاری حاضر میان بیشتر کشورهای اروپایی و ایران در قالب فروش موادخام نظیر 
نفت یا اقالم کشاورزی و خوراکی از ایران و در مقابل واردات اقالم و کاالهای صنعتی از آن 
کشورها صورت می گیرد. این مبادله نیز یک طرفه و در قالب یک تراز تجاری منفی در سمت 
ایران و به نفع کشورهای اروپایی است. درحالی که طبق تحلیل حسینی و همکاران )1386( در 
صورت رفع موانع تجاری میان طرفین )چنان که در جریان مذاکرات فعلی و جامع میان ایران 
و اتحادیه اروپا دنبال می شود(، منفعت اروپا از توسعۀ تجارت کاالیی و صادرات و واردات 
مستقیم به مراتب چندین برابر منفعت ایران است. ازاین رو، توسعۀ مشارکت ها و همکاری های 
اقتصادی به جای تمرکز بر تجارت کاالیی باید موردتوجه قرار گیرد. در این باره، بایستی 
میان ایران و کشورهای هدف از جمله کشورهای اروپایی و ازجمله فرانسه آمایشی علمی از 
فرصت های موجود برای مشارکت های اقتصادی صورت گیرد. فرصت های استخراجی در 
جریان این تحقیق در رابطه با سرمایه گذاری های مشترک ایران و فرانسه در ایران و فرانسه 

می تواند در این چارچوب همین آمایش فرصت ها ارزیابی شود.
از سوی دیگر، پیشنهاد تحقیق حاضر مبتنی بر توسعۀ همکاری ها میان بخش های کوچک و 
متوسط طرفین جهت فروش کاال و خدمات در بازارهای پیرامونی ایران از جهت تقویت بخش 
کوچک و متوسط ایران و اشتغال زایی درون کشور و بین المللی شدن فعالیت های این صنایع 
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در چارچوب اقتصاد مقاومتی قابل ارزیابی است. به عبارت دیگر، تمرکز بر توانمندی های 
بخش کوچک و متوسط به ویژه در بخش دانش بنیان برای همکاری با فرانسه نوعی نگاه 
درون زا و برون گرا به شمار می رود. زمینه های فعلی تجارت کاالیی ایران و فرانسه عمدتاً در 
قالب صادرات مواد خام از ایران به فرانسه و واردات قطعات خودرویی از این کشور صورت 
می پذیرد. اما چنانچه همکاری های متقابل اقتصادی نه تنها میان شرکت های بزرگ ایران و 
فرانسه که میان شرکت های کوچک و متوسط طرفین موردتوجه قرار گیرد، میتواند به ایجاد 
اشتغال در فرانسه )و البته ایران( و کاهش خروج مستقیم ارز از کشور و افزایش میزان همبستگی 
اقتصاد دو کشور و طبیعتاً وابستگی اقتصاد فرانسه به ایران منجر شود. این وابستگی با توجه به 

نقش سیاسی فرانسه در سطح بینالملل در جهت اقتصاد مقاومتی قابل ارزیابی خواهد بود.
سرانجام اینکه نزدیک سازی منافع ایران و فرانسه، ازآنجاکه فرانسه دارای قدرت سیاسی 
قابل توجهی در نظام بین الملل است، می تواند در جهت ارتقای امنیت ملی جمهوری اسالمی 
ایران و افزایش دامنۀ مقاومت نظام در مقابل فشارهای امپریالیستی ارزیابی شود. چنانچه پدافند 
را مجموعه اقداماتی برای دفع، خنثی سازی، کاهش تأثیر اقدامات آفندی دشمن و جلوگیری 
از دستیابی دشمن به اهداف خودی فرض کنیم، وابستگی میان ایران و فرانسه، به سبب نقش 
سیاسی فرانسه در اروپا و شورای امنیت و افزایش محافظه کاری این کشور برای تصمیم گیری 
درمورد ایران، را می توان نوعی پدافند غیرعامل اقتصادی و در جهت افزایش مقاومت اقتصاد 

ملّی در حوزۀ بین الملل تلقی کرد.

9. جمع بندی
توافق ایران و غرب در 2014 م و افزایش امیدها برای توسعۀ روابط تجاری ـ اقتصادی 
در اواسط 1393 ش و نیز فقدان طرح های توسعۀ تجارت نظام یافته میان ایران و غرب، 
موجب شد پژوهشی با موضوع تحلیل فرصت های تجاری میان ایران و یکی از کشورهای 
مطرح بلوک غرب انجام دهیم. به عالوه، پژوهشگران مختلف بر نیاز به تحقیقات کیفی 
سوی  از  بین الملل  فرصت های  شناسایی  و  بین الملل  بازرگانی  زمینۀ  در  میان رشته ای  و 
پژوهشگران مختلف تأکید کرده اند. این شواهد ما را بر آن داشت که درصدد اکتشاف 
از کشورهای هدف خارجی و تحلیل  ایران و یکی  میان  بین الملل  فرصت های تجارت 
اکوسیستم تجاری فیمابین به صورت نظام یافته برآییم. بنا به اهمیت اتحادیۀ اروپا به عنوان 
یک شریک تجاری ـ اقتصادی مهم برای ایران، و نظر به اهمیت سیاسی فرانسه به عنوان 
اولین قدرت سیاسی و دومین قدرت اقتصادی اتحادیه، و با عنایت به امکاناتی که برای 
97مشاهده و مطالعه در فرانسه در اختیار داشتیم، این کشور به عنوان شریک هدف ایران و 
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میدان مطالعه انتخاب شد. سؤاالت تحقیق عبارت بودند از اینکه تحلیل محیط تجاری ـ 
اقتصادی میان ایران و فرانسه چه ویژگی هایی دارد؟ چه سیاست ها و تسهیالتی را می توان 

برای توسعۀ فرصت های کسب وکار دوجانبه و بهره برداری از آن ها پیشنهاد داد؟
در بخش چهارم، موضوع مطالعه را بررسی و ساختار کلی روابط تجاری ایران و فرانسه 
را توصیف کردیم. بر این اساس، دانستیم که به علت ساختار اجتماعی ـ اقتصادی و اقسام 
)متفاوت( بیماری هلندی در ایران و فرانسه، صنایع دو کشور قطبی شده و تجارت خارجی 
آن ها بر صنایع بزرگ اتکا یافته است. بررسی وضعیت اکمال تجاری میان واردات ایران و 
صادرات فرانسه، در مقایسه با آلمان و ایتالیا نشان می دهد که ساختار صنعتی دو کشور ایران 
و فرانسه به طور نسبی به هم شباهت دارد. این مسئله به معنای لزوم تمرکز بر همکاری های 
اقتصادی به جای صادرات و واردات میان طرفین است که تاکنون نیز در عمل اتفاق افتاده 
است، اما به دلیل قطبی شدگی صنایع عمدتاً متکی بر همکاری های میان صنایع بزرگ ایران 
و فرانسه نظیر شرکت ملی نفت با توتال و یا ایران خودرو با پژو بوده است. این وضعیت در 
با این وضعیت پیشنهادهای سیاست گذاری براساس  شکل 4 نشان داده شد. برای مواجهه 
مقوله بندی و محوربندی روی مصاحبه های انجام شده در قالب شکل 6 ارائه شده است. از 
جملۀ پیشنهادها تمرکز بر همکاری های میان SME های طرفین است که می تواند به افزایش 
بین المللی شدگی آن ها منجر شود. در جریان این همکاری ها فناوری و شناسه از فرانسه و نیروی 
انسانی و بازار داخلی و پیرامونی توسط طرف ایرانی قابل تأمین است. طبیعتاً پس از توسعۀ 
همکاری میان SME های ایرانی و فرانسوی، ایجاد و فعالیت اتاق های مشترک و نهادهای 
تجاری دوجانبه )BMOها( نیز موضوعیت پیدا می کند و باید به آن توجه شود. بخشی از این 
پژوهش، به استخراج فرصت های همکاری اقتصادی میان ایران و فرانسه اختصاص یافت. به 
این منظور، از مقابله و مقایسه و الگویابی میان قرائت های مختلف از فرصت های کسب وکار 
استفاده و نقاط مشترک به مثابۀ الگوهای فرصت استخراج شد. باتوجه به محدودیت مقاله صرفاً 
به ذکر حوزه های سرمایه گذاری مشترک طرفین در ایران اکتفا و آن ها را در انتهای بخش 7 
معرفی کردیم. بااین همه، سرمایه گذاری های مشترک در فرانسه نیز به جهت بهره برداری در 
فازهای بعدی همکاری های اقتصادی و هم زمان با افزایش درجۀ بین المللی شدگی و توانمندی 
شرکت های ایرانی، در اثنای این تحقیق استخراج شد، ولی گزارش نشد. عالوه بر همکاری 
میان SME های هم سطح ایرانی و فرانسوی، همکاری به صورت شبکه های سیمبیوتیک میان 
SME های ایرانی و فرانسوی با شرکت های بزرگ ایرانی و فرانسوی نیز قابل تعقیب است. 
بدین ترتیب، پیش بینی می شود پویایی روابط تجاری ـ اقتصادی ایران و فرانسه افزایش یابد. 
از سوی دیگر توسعۀ تجارت ایران و فرانسه به ویژه در بخش SME  ها به جهت اشتغال و 
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ثروت ایجادشده در فرانسه به افزایش همبستگی و یکپارچگی47 اقتصاد فرانسه با اقتصاد ایران و 
افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای صاحبان ثروت در فرانسه منجر می شود که این اتفاق، طبق 
بحث انتهای بخش 8، نوعی پدافند غیرعامل اقتصادی و در جهت امنیت ملّی جمهوری اسالمی 

ایران نیز قابل ارزیابی خواهد بود.
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فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ  7، شمارۀ 26، بهار1397

سیاست زبان در جمهوری اسالمی ایران: 
پیشنهادهای سیاستی درخصوص زبان و زبان آموزی

امیر ناظمی1

1. درآمد
موضوعات سیاستی در سال های اخیر، با سرعتی زیاد، بدل به موضوعات سیاستی شده اند 
می دهد.  کاهش  را  آن ها  کارشناسانۀ  بررسی  و  تحلیل  امکان  معمول  به طور  امر  این  و 
سلسله سخنرانی هایی که در هفته های گذشته به نقطۀ اوج خود رسید، موضوع سیاست زبان و 
سیاست گذاری در این حیطه را به موضوعی قابل توجه تبدیل کرده است؛ امری که می تواند 
فرصت طرح موضوع را افزایش دهد. در این نوشتار، ابتدا موضوع سیاست زبان طرح شده 

است و سپس پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است.

2. نگاه تاریخی به سیاست زبان در ایران
تفکر همواره آغشته به زبان است. زبان فقط ابزاری خالص برای بیان اندیشه و به اشتراک گذاری 
دانش و ادراک نیست بلکه خود در این دانش و ادراک نیز مداخله می کند و به آن شکل 
می دهد یعنی یکی از اجزا و مؤلفه های تفکر است. بدون بهره گیری از زبان، نمی توان اندیشید 

nazemi@nrisp.ac.ir :1. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ رایانامه
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و به همین دلیل نیز نمی توان تأثیرات زبان را بر اندیشه نادیده گرفت. ازاین رو »سیاست زبان«،2 
به مثابۀ یکی از انواع »سیاست عمومی«،3 اهمیت می یابد. زبان نیز مانند هر امر دیگری که در 
حوزۀ عمومی تأثیرگذار است و بازیگران خاص خود را دارد، نیازمند سیاست است. اما همین 
نگاه به زبان از منظر سیاست گذاری به ما می آموزد که طرح مسئله، در نتیجۀ سیاستِی آن، 
تأثیرگذار است. در این نوشتار ابتدا به سیاست های زبانی در ایران در خالل دوره های تاریخِی 
پیش از جمهوری اسالمی نگاهی افکنده می شود و سپس دغدغه های سیاستمداران دربارۀ زبان 

در سال های اخیر بررسی می شود.

2. 1. دورۀ اول: زبان فارسی، زبان نخبگانی؛ سیاسِت غیرصریح
بررسی تاریخ ایران زمین نشان می دهد که زبان فارسی در قرن های گذشته به مثابۀ عامل 
ارتباط و یکپارچه کننده بوده است. زبانی که نخبگان ایران را به یکدیگر پیوند می داده است 
و نویسندگان ایرانی از آن برای ارائۀ دیدگاه ها و اندیشه های خود استفاده می کرده اند. زبان 
فارسی، پس از اسالم، اصلی ترین مؤلفۀ فرهنگ ایرانی بوده است و نویسندگان و شعرای 
مختلف به منظور طرح دیدگاه های خود از آن استفاده کرده اند. در دوران پس از اسالم که 
ایران به یکی از ممالک اسالمی زیرنظر حکومت امویان و عباسیان بدل شده بود، این زبان 

همچنان به حیات خود ادامه می داد.
زبان فارسی به مثابۀ یک فرهنگ، از دورۀ پس از اسالم، همواره یکی از مهم ترین عوامل 
حفظ ایران بوده است. این زبان در دوران خالفت عباسیان و امویان، به عنوان زبانی نخبگانی، 
و نه مورِد حمایت حاکمان، باقی می ماند، اما از سدۀ سوم هجری به بعد، با ظهور سلسله های 
ایرانی، مثل صفاریان و سامانیان و آل بویه، و پس از آن، به طور خاص با روی کار آمدن 
غزنویان، به عنوان اصلی ترین مؤلفۀ فرهنگی و ابزاِر هویت سازی که تواِن تمایزآفرینی میان خوِد 
ایرانی و دیگران ایجاد می کند، از پشتیبانِی حاکمان برخوردار شد. ترجمۀ متونی همچون تفسیر 
طبری، تاریخ طبری و کلیله ودمنه به فارسی، و نوشتن و سرودن شاهنامه ها یکی از نشانه های 
بهره گیری حاکمان سدۀ چهارم هجری از این توان بالقوۀ زبان فارسی است. به این ترتیب، زبان 
فارسی از میانۀ سدۀ سوم هجری به بعد، با حمایت سلسله های سیاسی، در یکپارچگی سرزمینی 
نقش جدی تری ایفا می کند. در این دوره، زبان فارسی در تقابل با زبان عربی قرار می گیرد که 

در آن روزگار به نوعی عامل تهدیدکنندۀ زبان و فرهنگ ایرانی به شمار می فته است.

2. language Policy
3. public Policy
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2. 2. دورۀ دوم: زبان فارسی و تشیع؛ عوامل هویت ساز
زبان فارسی که به صورت تاریخی پس از اسالم، عامِل اصلی در شکل دهِی فرهنگ ایرانی بوده 
است، با روی کارآمدن صفویان، بدیِل هویت ساِز دیگری را در کنار خود مشاهده می کند. 
با شروع سلطنت صفویه و انتخاب مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی، سیاست زبان دچار 
تغییراتی جدی می شود. تشیع فراتر از یک مذهب بود و جنبه های سیاسی، اجتماعی و ژئوپلتیک 
فراوانی نیز داشت و در این دوران، اصلی ترین عامل شکل دهندۀ فرهنگ ایران زمین محسوب 
می شد. به این ترتیب، در کنار زبان فارسی، مذهب تشیع به دومین مؤلفۀ اصلی در شکل دهی به 
پایه های فرهنگی و گفتمانی حکومت صفویان تبدیل شد. صفویان با شناخت درست وضعیت 
جامعۀ ایرانی، از یک سو، و درک خطر حکومت عثمانی، از سوی دیگر، مؤلفه های تمایزآفرین 
و فرهنگ ساز خود را از یک مؤلفه به دو مؤلفۀ زبان و مذهب افزایش دادند. صفویان که اصالتاً 
به زبان ترکی آذربایجانی صحبت می کردند، از زبان فارسی هم در حّد خود پشتیبانی می کردند. 
آنان به خوبی می دانستند که زبان ترکی آذربایجانی نمی تواند تمایزی میان آنان و حکومت 
عثمانی ایجاد کند. در این دوره، اغلب درباریان به زبان ترکی آذربایجانی صحبت می کردند؛ 
بااین حال، از زبان فارسی حمایت و این زبان تبدیل به زبان رسمی می شود. بسیاری از متون 
مذهبی از انحصار زبان عربی خارج می شود و از این زبان به عنوان زباِن عرصۀ دین نیز بهره گرفته 
می شود. شاه عباس از زبان فارسی به عنوان زبان رسمی بهره می برد و به صورت هوشمندانه ای 
گسترش زبان فارسی در محور شرق ایران را در دستور کار قرار می دهد. گورکانیان هند، همسایۀ 
شرقی ایران، نیز در همین زمان، از زبان فارسی به عنوان زبان رسمی استفاده می کنند و بسیاری 
از شاعران شبه قاره به زبان فارسی شعر می سرایند. این نفوذ زبانی به حدی است که در دوران 
اکبرشاه )یکی از شاهان گورکانی در هند( برخی از کتاب های مهم هندوان از سانسکریت به 
نظم و نثر فارسی ترجمه می شود. به این ترتیب، دامنه و قلمرو زبان فارسی گسترده تر از نخبگاِن 

فکری و ادبی می شود و در جایگاه زبان سیاسی و دینی هم به کار می رود.
ایرانی، زبان فارسی در  پادشاهان  از  با کشورگشایی های برخی  این دوره،  همچنین در 
جغرافیای وسیع تری نشر یافت و مثالً در شبه قاره برای زمانی طوالنی به عنوان زبان نخبگانی 
تثبیت شد. اگرچه غیر از دوران صفویه، این سیاست زبانی هیچ گاه سیاستی صریح و اعالم شده 
از طرف حاکماِن بعدی نبود اما در سال های پس از صفویه و حتی در دوران افشار نیز ادامه یافت. 
در این دوره، از زبان فارسی در کنار تشیع، به عنوان ابزاِر ملتـ  دولت سازی4 استفاده شد و این 
هر دو، عوامل دوگانۀ تقابل با حکومت عثمانی و شکل گیری جامعۀ ایرانی، علی رغم تنوع باالی 

قومیتی و نژادی اش، بود.

4. nation-state building
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2. 3. دورۀ سوم: زبان فارسی، نماِد ملی گرایی5 و هویت سازی ملی
آغاِز دورۀ سوم را می توان سال های انتهایی قاجار و دوران مشروطه تلقی کرد. در این دوران، 
گرایش های ملی گرایانه در میان روشنفکران ایرانی رشد یافت. روشنفکران و مشروطه چیان، 
که فرصت جلوه و نمود در عرصۀ سیاست را یافته بودند، مروج دیدگاه های روشنفکرانه شدند. 
به موازات تالش های روشنفکرانه، رضاخان که با خطر تجزیه طلبی های مختلف در کشور 
مواجه بود، حمایت سیاسی خود را با این خواسته ها و تالش ها تطبیق داد. شورش هایی که در 
سال های آغازین تاجگذاری اش در گیالن، خراسان، آذربایجان، فارس، مازندران و خوزستان 
به وقوع پیوست دغدغه های تجزیه طلبی را افزایش داد. فعالیت های تجزیه طلبانه، مانند آنچه 
شیخ خزعل در جنوب انجام می داد، اگرچه در کوتاه مدت و از طریق توسل به ابزارهای 
قهری مهار شد در بلندمدت به سیاست هایی جدی تر و عمیق تر نیاز داشت. یکسان سازی ملی 
پاسخ سیاست گذارانۀ رضاخان به این مسئله بود. در این دوران، یکسان سازی ملی و فرهنگی، 
بر پایۀ سیاست هایی بنا شد، که در آن قدرت مرکزی در مقابل قدرت پیرامون، به صورت 
شدیدی تقویت می شد. همچنین حقوِق اقلیت ها و قومیت ها در مقابل ابزارهای یکسان سازِی 
ملی نادیده گرفته می شد. سیاست هایی که در خصوصی ترین جنبه های زندگی شهروندان، 
ماننِد نوع پوشش مداخله می کرد، نمونه هایی برجسته از یکسان سازی و هویت سازی ملی بود.

جدی ترین جنبۀ یکسان سازی فرهنگی را می توان در سیاست زبان در این دوره شناسایی 
کرد. مطابق این سیاست، زبان فارسی، در مقابل زبان های قومیتی، به صورت خشونت باری 
تقویت می شد. در این دوره، تالش می شد هرگونه مرز و تفاوت قومیـ  قبیله ای در کشور محو 
شود. نهادهای روشنفکری و حاکمیتی در تقابِل با زبان های محلی مانند لری، کردی، بلوچی، 
ترکی و...، از زبان فارسی حمایت می کردند. روزنامه ای مانند آینده، یا حزبی مانند تجدد، 
هر دو در این نقطه هم سو بودند. فعالیت های فرهنگستان اول نیز اغلب در پاسخ به نیازهای 
دولت سازی معنادار است. نام گزینی برای نهادهایی مانند دادگستری، بهداری یا شهربانی از 

محصوالت این دوره است که سرآغاز شکل گیری نهاد دولت در ایران بود.

2. 4. دورۀ چهارم: تسلط بر زبان های خارجی؛ پیش نیاز توسعه
با روی کارآمدن محمدرضا پهلوی، و خروج وی از سایۀ سیاستمداراِن پیر، از دهۀ 1340، طرح 
مدرن سازی و توسعۀ صنعتی در ایران با نگاه به غرب آغاز شد. طرح توسعه در دوران پهلوی 
دوم، برپایۀ ارتباط با کشورهای پیشرفته و عمدتاً غربی بود. به همین دلیل نیز سیاست زبان در این 
جهت گیری کالن سیاسی بازتعریف شد. دغدغۀ یکپارچگْی از حاکمیت رخت بربسته بود و 

5. nationalism
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بنابر همین دیدگاه تقابل با زبان های محلی دیگر سیاست اصلی دولت به شمار نمی رفت. مدرنیته 
در ایران، با غلبۀ نگاه فن ساالرانه آغاز شد. این نگاه ساخت وسازمحور با توسعۀ زیرساخت های 
حمل ونقل و تأسیسات بزرگ و همچنین راه اندازی کارخانجات بزرگ صنعتی همراه بود و 
در آن ارتباط با خارجیان و انتقال صنعت از خارج به داخل اهمیتی کلیدی داشت. درنتیجه، 
نیاز به تعامل با خارجیان و یادگیری زبان های خارجی موجب گسترش زبان های خارجی شد. 
افزوده شدن برنامه های آموزش زبان در مدارس و رادیوتلویزیون ملی و راه اندازی دانشگاه 

بین المللی شیراز یا نهادهایی مانند انجمن ایران و آمریکا نشانه هایی از این سیاست زبانی بود.
به این ترتیب، گسترش زبان های خارجی، که به طور ناخواسته همراه با غلبۀ زبان انگلیسی و 
فرانسوی بود، تبدیل به سیاست زبانی شد. محمدرضا پهلوی زبان خارجی را، به صورت عام، و 
زبان انگلیسی را، به صورت خاص، به مثابۀ ابزاِر ارتباطی با خارجیان و درنتیجه پیش نیاِز توسعۀ 

ایران تلقی می کرد.
با نزدیک شدن به دهۀ 1350 و افزایش دیکتاتوری شاه، نگاه انتقادی به موضوع نفوذ 
خارجیان، در میان روشنفکران ایرانی افزایش یافت. به همین دلیل و به موازات طرح توسعه و 
مدرن سازی، بخشی از جامعۀ روشنفکری، زمزمه های بازگشت به گذشتۀ خویشتن را سر دادند. 
برخی از این روشنفکران تالش کردند میان خواسته های جاه طلبانۀ محمدرضا پهلوی و ایدۀ 
بازگشت به گذشتۀ کهن پیوندی ایجاد کنند. به این ترتیب، برخی از سیاست های فارسی سازی 
زبان و مقابله با زبان عربی نیز تقویت شد؛ هرچند این سیاست در مقابل سیاست گسترش 

زبان های خارجی، چندان برجسته و قابل توجهی نبود.

3. سیاست زبان و چالش های زمینه ساز
بررسی سیاست باید همراه با تحلیل چالش ها و دغدغه هایی باشد که به اتخاذ سیاست ضرورت 
و  از دغدغه ها  برخاسته  که  می کنند  انتخاب  سیاستمداران  زمانی  را  سیاست ها  می بخشند. 
چالش هایی باشند که انتخاب را اجتناب ناپذیر می کنند. درغیراین صورت، سیاستمداران و 
سیاست گذاران تالش می کنند در فضای پرابهام و عدم تصمیم گیری به کشورداری در کنج 
عافیت ادامه دهند. به همین دلیل، بازشناسی دغدغه ها و چالش های پشِت هر سیاستی، گام 
نخستیِن تحلیل سیاستی و سیاست گذاری است. در این بخش عمده ترین چالش های زمینه ساز 

سیاست گذاری زبانی طرح می شوند.

3. 1. چالش اول:  آسیب ارتباطی میان توده ـ نخبه
97با کاهش قدرت زبانی در یک جامعه، ارتباط معنایی میان مردم نیز کاهش می یابد. برای 
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به روزرسانی خود  پویایی و  توانمندی،  اردو،  زبان  پاکستان که  مانند  مثال، در جوامعی 
را ازدست داده است، زباِن مورداستفادۀ عامه دیگر توان انتقال مفاهیم پیچیده و به روز 
را ندارد. در این وضعیت، سطح ارتباط میان نخبگان و توده تنها به مفاهیم ساده و عینی 
منحصر می شود؛  نخبگان دیگر نمی توانند به راحتی مفاهیمی انتزاعی و به روز را به توده 
انتقال دهند و این مفاهیم را به یک خواستۀ اجتماعی تبدیل کنند. سطح خواسته های این 
می یابد.  پوشاک کاهش  و  مانند خوراک  اولیه  به سطح خواسته های  جوامع روزبه روز 
با  باشد و  نمی تواند تحول ساز  باشد  نداشته  را  مفاهیم  انتقال  و  ارائه  توانمندی  زبانی که 
از دست  را  تحول آفرینی اش  توانمندی  نیز  زبان  جامعۀ صاحِب  توانمندی،  این  کاهش 
است  و کوچکی  پیشرفته  دغدغه های جوامع  اصلی ترین  از  یکی  دغدغه،  این  می دهد. 
که در تقابل با زبان های جهانی، که گویشوران بیشتری دارند، در خطر عدم رشد قرار 

گرفته اند.
جهانی شدن و شکل گیری بازارهای بزرگ جهانی همواره این خطر را به همراه دارند 
که زبان های محلی نتوانند متناسب با پیشرفت های زمانه، پویایی شان را حفظ و خود را 
به روز کنند. به این ترتیب اعضای آن جامعه به مرور زمان دیگر نمی توانند از زبان محلی 
خود به عنوان ابزار و رسانۀ انتقال معنا بهره ببرند و همین امر به کاهش مستمر قدرت زبان 

محلی منجر می شود.
جوامع توسعه یافته، نه برپایۀ فناوری های سخت، که براساس قدرت تولید و ادراِک 
مفاهیم )که نمونه ای از مصادیق قدرت نرم است(، به توانمندی توسعه دست می یابند. وقتی 
زبانی تواِن توضیِح مفاهیم عمیق را از استفاده کنندگان خود می گیرد، استفاده کنندگان 

آن هیچ گاه نخواهند توانست درک عمیقی از موضوعات داشته باشند.

3. 2. چالش دوم: زبان خارجی به مثابۀ زیرساخت تعامل
توسعه در دنیای جهانی شدۀ امروز بدون اتکا به تعامل و همکاری با سایر جوامع امکان پذیر 
نیست. در دنیای امروز نمی توان در مرزهای جغرافیایی ملی محصور و محدود ماند. به همین 
دلیل است که زبان خارجی به پیش نیاز و الزام توسعه تبدیل می شود. در این وضعیت، کشورها 
باید توسعۀ تعامل با سایر جوامع را ازجملۀ سیاست های فرهنگی خود بدانند. زبان تنها مؤلفۀ 

تأثیرگذار بر تعامل نیست اما پیش نیاز تعامل است.
کشورهای نوپدید در دنیای امروز و آنان که توسعه یافته اند پرورش طبقه ای خالق و 
با توانمندی تعامل با جوامع دیگر را به عنوان یکی از اصول سیاست گذاری خود پذیرفته اند. 
تربیت چنین نسلی، برای ورود به آینده، اجتناب ناپذیر است. این سیاست، برای یک توسعۀ 
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فراگیر، نمی تواند تنها محدود به نخبگان شود.

3. 3. چالش سوم: زبان قومیتی به مثابۀ حق شهروندی
است.  تقابل  در  اکثریت  مقابل  در  اقلیت ها  حذف  با  فرایند  یک  به مثابۀ  مردم ساالری 
طی  ــ  قومیتی  یا  مذهبی  نژادی،  اقلیت های  از  اعم  ــ  اقلیت ها  مطالبات  براین اساس، 
سال های گذشته درحال رشد بوده است. در دنیای امروز، تکلم به زبان قومیتی و مادری، 
از یک خواسته به یک حق تبدیل شده است. حاکمیت در مقابل این خواستۀ روزافزون 
و مشروع نیازمند اتخاذ سیاست هایی است که برخورداری از حق گویش به زبان مادری 

را تضمین کند.

3. 4. چالش چهارم: زبان خارجی، زمینه ساز تغییر سبک زندگی
یکی دیگر از چالش های دغدغه آفرین در میان رهبران و سیاست گذاران جوامع مختلف،  
تغییر سبک زندگی در جوامع آنان به سبک زندگی غالب و جهانی شده است. با گسترش 
جهانی شدن و توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات، سبک زندگی غربی، به طور عام، و سبک 
زندگی آمریکایی، به طور خاص، در حال تبدیل شدن به الگوی سبک زندگی در جوامع 
مختلف است. این پدیدۀ اجتماعی همراه خود موجی از دغدغه ها و دل نگرانی ها را ایجاد 
کرده است. ممکن است بسیاری گسترِش زبان خارجی را اصلی ترین ابزار این موج تغییر 
سبک زندگی بدانند. صرف نظر از ارزیابی این گزاره، نمی توان تأثیر زبان را در این گذار 

نادیده گرفت.

5. پیشنهادهای سیاستی
الف( تقویت زبان فارسی به عنوان تنها زبان رسمی

تقویت زبان فارسی، با هدف افزایش توانمندی انتقال مفاهیم و ادراک فارسی زبانان، سیاسِت 
پیش نیاِز توسعۀ پایدار است. به این منظور موارد زیر می تواند در دستور کار دولت قرار گیرد:

ـ  توسعۀ آموزش زبان فارسی و مهارت های گفتاری و نوشتاری به زبان فارسی؛
ـ توسعۀ فرایندهای واژه گزینی به منظور تقویت ظرفیت های زبان فارسی در تولید، توسعه و 

انتقال مفاهیم به روز، انتزاعی و پیچیده.
اگرچه در برخی کشورها انتخاب زبان های رسمِی بدیل به عنوان یک سیاست رسمی 
موردتوجه بوده است، جغرافیا و پیشینۀ تاریخی ایران نشان می دهد، هیچ زبان دیگری نمی تواند 

به عنوان زبان رسمی دوم مورد توجه قرار گیرد.
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ب( فارغ التحصیالن دوزبانه6
اتکای صرف به زبان فارسی در آموزش افراد نمی تواند به ایجاد نسلی دانش آموخته، ماهر و 
توانمند منجر شود. تربیت و توسعۀ انسان هایی توانمند که قابلیت رشد و دستیابی به باالترین 
سطوح دانشی را داشته باشند نیازمند برخورداری از افرادی با تسلط بر دو زبان ملی )فارسی( و 

زبان دانش در سطح جهانی است.
دانش آموخته ای می تواند به خوبی نقش نخبۀ جامعۀ خود را ایفا کند که هم از قابلیت تعامل 
و تفاهم با پیشروهای جهانی با استفاده از زبان جهانی برخوردار باشد و هم بر پایۀ تسلط بر زبان 

جامعۀ خود یعنی زبان فارسی قابلیت تعامل با جامعۀ خود و تأثیرگذاری بر آن را داشته باشد.
کشورهایی که دوره های تحصیالت تکمیلی دانشگاهی خود را به زبان انگلیسی تغییر 
این  بی بهره شده اند، چراکه  تأثیرگذار در کشور خود  و  نخبه  نیروهای  تربیت  از  داده اند، 
دانش آموختگان توان صحبت با تودۀ مردم خود را از دست داده اند. این سیاست از ظرفیت 

جامعه در بلندمدت کاسته است.
بدون اتکا به جامعه ای برخوردار از انسان هایی که از طریق زبان خارجی قدرت تعامل 
داشته باشند، توسعۀ تعامالت و همکاری های بین المللی سازنده و کنش گرانه امکان پذیر نیست. 
ازاین رو گسترش آموزش زبان خارجی، به عنوان زبان دوم، تبدیل به یک الزام سیاستی می شود.

ج( زبان محلی؛ حق شهروندی
ایران همواره کشوری همراه با تنوع قومیتی بوده است. ثبات جامعۀ ایرانی، فراتر از سیاست های 
دولت- ملت سازی، از طریق سرکوب زبان های قومیتی است. بلوغ جامعۀ ایرانی به مرزی رسیده 
است که زبان های قومیتی نه به عنوان تهدید که به عنوان ظرفیتی ملی برای ترویج رواداری تلقی 
شود. ظرفیتی که در آن تنوع قومیتی هم نشانه و هم عامل توسعۀ ظرفیت تحمل جامعه می شود 

و به زبان مادری و قومیتی به عنوان یکی از حقوق شهروندان ایرانی احترام گذاشته می شود.

د( فرصت آفرینی برای حق انتخاب زبان و توازن مثبت
انتخاب اولین گام توسعه است. یکسان سازی با توسل به اجبار نمی تواند سیاست پایداری در 
حوزۀ زبان در حال و آینده کشور باشد. آزادی در حق انتخاب زبان دوم یکی از سیاست های 
بر  تأکید  و  سازنده  و  فعال  تعامل  دیگر،  سوی  از  است.  توسعه یافته  کشورهای  در  زبانی 
قرارنگرفتن در حلقۀ پیرامونِی یک کشور خارجی بر اهمیت این موضوع می افزاید. به عبارت 
دیگر، ایران در اردوگاه هیچ کشور ابرقدرتی قرار ندارد و همین امر به این معنا است که الزم 
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است جامعۀ ایرانی توانمندی برقراری تعامل با مجموعۀ گسترده ای از کشورها را داشته باشد.
به این ترتیب، افزایش تنوع در برنامه های حمایتی آموزش زبان یک سیاست زبانی خواهد 
بود. دولت در این سیاست وظیفه دارد فرصت الزم را برای انتخاب های متنوع فراهم آورد. 
دولت باید، از یک سو، امکان انتخاب گزینه های کم طرفدارتر را فراهم کند و، از سوی دیگر، 
به شهروندانش احترام بگذارد. دولت نه حق دارد و نه مجاز است که دیدگاه خودش را  به 
شهروندان تحمیل کند. حتی اگر قائل به آگاهی بیشتر حاکمان نسبت به شهروندان باشیم )که 
الزاماً فرِض درستی نیست(، این آگاهی تنها می تواند جنبۀ ارشادی و آگاهی بخشی داشته باشد 
و نه جنبۀ هنجاری و الزامی. دولت، مطابق این سیاست، تسهیل گر افزایِش تنوع و درنتیجه 

افزایش دهندۀ گزینه های شهروندان برای انتخاب است.

هـ( زبان؛ ابزار دیپلماسی
ایران، به عنوان کشوری که می تواند ظرفیت ساز تحوالت آیندۀ جهانی باشد باید درخصوص 
همکاری متقابل با سایر کشورها و جوامع سیاست هایی داشته باشد. گسترش زبان فارسی 
با پیشینۀ مناسب مانند شبه قارۀ هند و آسیای میانه زمینۀ تعامل و  خصوصاً در کشورهایی 

همکاری را فراهم خواهد کرد. به این ترتیب موارد زیر حائز اهمیت خواهد بود:
ـ افزایش دوره های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان؛

ـ استفاده از ظرفیت های مراکز فرهنگی و سفارتخانه ها در سایر کشورها، هم به عنوان 
پشتیبانان برنامه های آموزش زبان خارجی و هم ارائه دهندۀ نیاز فارسی زبانان؛

ـ توسعۀ کرسی های زبان فارسی در دانشگاه های معتبر جهانی.
از سوی دیگر، اتخاذ گسترش زبان فارسی نمی تواند همراه با ممنوعیت آموزش زبان 
سایر کشورها در ایران باشد. ایجاد فرصت آموزش زبان، خصوصاً برای زبان هایی که کمتر 
از اقبال عموم برخوردارند مانند زبان چینی، ژاپنی، روسی و... می تواند هم زمینه ساز پاسخ به 
پرورش نیروی انسانی توانمند در تقویت همکاری های جهانی باشد و هم فرصت دوطرفه برای 

تعامل را فراهم آورد.

ز( زبان فارسی، یکی از ده زبان برتر در اینترنت
اینترنت، به عنوان بستری جهانی در به اشتراک گذاری دانش، نیازمند اتخاذ سیاست هایی ویژه 
است. تولید محتوای فارسی در اینترنت الزاماً تابعی از تولید محتوای فارسی در عالم واقعی 

نیست. دراین خصوص، دولت باید از موارد زیر پشتیبانی کند:
97ـ استانداردسازی نحوۀ نگارش، کدهای ذخیره سازی الکترونیکی حروف فارسی و 

ار 
 به

،2
ة 6

مار
، ش

 8 
رة

دو
ى، 

وم
عم

رى 
گذا

ت 
یاس

ى س
رد

اهب
ت ر

لعا
طا

ۀ م
نام

صل
ف

www.irpublicpolicy.ir



250

زى
مو

ن آ
زبا

 و 
ان

 زب
ص

صو
 خ

در
ى 

است
 سی

اى
ده

نها
یش

ن: پ
یرا

ى ا
الم

 اس
رى

هو
جم

ن 
زبا

ت 
یاس

س

ایجاد رویه های یکسان در ورود داده ها؛ 
ـ زمینه سازی و حمایت از انتشار کتب، نشریات، مقاالت و به طورکلی محتوای فارسی 

در اینترنت، با قابلیت جستجو و دسترسی مناسب؛
ـ ایجاد زمینه های مناسب در محافظت از حقوق مالکیت فکری و حقوق مصنفان، با 

هدف افزایش تمایل به اشتراک گذاری محتوای فارسی.
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انقالب1

جک گلدستون2 
ترجمۀ آسیه حایری یزدی3

این مقاله شامل بخش های زیر است:
1. تعریف؛

2. تاریخ انقالب: انقالب های کالسیک و آغاز دورۀ مدرن، انقالب های کبیر، انقالب های 
مدرن؛

3. نظریه های انقالب: نظریۀ توده و نظریۀ طبقه، سیستم ها و ساختارهای اجتماعی، یک مدل 
فرایندی، دستاوردها؛

4. نتیجه؛ 
5. کتاب شناسی. 

1. تعریف
عالوه براینکه  انقالب ها  هستند.  توجه  مورد  اهمیتشان  و  بیرونی  تظاهر  دلیل  به  انقالب ها 
و  نمادهای چشمگیر،  خلق  بزرگ،  تراژدی های  و  قهرمانی ها  قدرت اند،  برای  منازعه ای 
نقاط عطف  انقالب ها  نیز دربر می گیرند. درعین حال،  درجاتی حماسه ای از خشونت را 
زندگی  با  که  می دهند  تغییر  را  نهادهایی  آن ها  زیرا  می شوند،  محسوب  ملت ها  تاریخ 

این مقاله ترجمه ای است از:
Goldstone, Jack A.; “Revolution”; Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, 
Stanford University, January 1997.
Prepared for the Encyclopedia of Social Sciences, edited by Giuseppe Bedeschi et al., 
Rome: Instituto della Enciclopedia Italiana, 2007
2. Jack A. Goldstone (Ph. D. Harvard), Professor of Public Policy, George Mason University

a.haieri-yazdi@sussex.ac.uk :3.پژوهشگر سیاست گذاری انرژی؛ رایانامه

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ  7، شمارۀ 26، بهار1397
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میلیون ها نفر ارتباط دارند.
دالیل ایجاد، شکل گیری، و توسعۀ انقالب های مختلف و نیز دستاوردهای آن ها تا حد 
زیادی با یکدیگر متفاوت اند. در برخی انقالب ها، مثل انقالب چین در سال 1949 یا انقالب 
کوبا در سال 1959، تهاجم برنامه ریزی شده از سوی تشکیالت انقالبی مستقر در دولت 
موجود، نقشی حساس ایفا کرد. در انقالب های دیگر، نظیر انقالب انگلستان در سال 1640 
و انقالب فرانسه در سال 1789، تشکیالت انقالبی فقط یک بار برپا شد آن هم وقتی که 
دولت حاکم مجلس های خبرگان را برای هدایت بحران های جاری و پیِش رو فراخواند. 
ایران در  انقالب  و  انقالب روسیه در سال 1917  مثل  انقالب های دیگر،  در  درعین حال 
سال 1979، رهبران انقالبی نه تنها در بدو امر فعال بودند، بلکه وقتی ترکیبی از اعتصابات، 
تظاهرات، و خیزش های مردمی توسط گروه های متفاوت به کناره گیری حکومت موجود 
منجر شد، با اغتنام فرصت به دست آمده قدرت را دراختیار گرفتند. هیچ الگوی واحدی 
وجود ندارد که بتواند سرمشق همۀ انقالب ها قرار گیرد و هیچ قاعده ای هم وجود ندارد که 
بگوید انقالب ها چطور خلق می شوند. واژۀ »انقالب« بر یک مجموعۀ گسترده و عام داللت 
دارد، و انقالب های بزرگ در جزئیات فراوانی باهم اختالف دارند. هنوز اندیشمندان دربارۀ 
یک تعریف دقیق از انقالب اتفاق نظر ندارند. برخی نویسندگان فقط تغییرات بنیادین در 
انقالب  به عنوان  را  متغیرها  در  تغییرات  میزان  دیگر  برخی  و  می دانند  انقالب  را  نهادها 
انقالب ها می دانند و برخی دیگر  نویسندگان خشونت را جزء ذات  برمی گزینند. بعضی 
خشونت را عنصری رایج و معمول و نه حیاتی برای تغییر انقالبی درنظر می گیرند. بعضی از 
اندیشمندان ترجیح می دهند انقالب ها را فقط بر مبنای معیارهای عینی معرفی کنند و بعضی 
دیگر الزم می دانند که مفهومی از هدف و معنای اقدامات انقالبی نیز در تعریف لحاظ شود.

در این تحقیق، از این تعریف استفاده شده است که البته از پذیرش جهان شمول برخوردار 
نیست: »انقالب سیاسی فرایند تغییر در نهادهای دولت و اصولی است که بر آن بنا شده است 
و فروپاشی یا سرنگونی اقتدار دولت موجود را نیز دربر می گیرد. تغییرات در نهادها عمدتاً 
توسط مردمانی صورت می پذیرد که در لوای آن دولت زندگی می کنند. آنان به این اعتقاد 
رسیده اند که ساختار دولت فعلی بر روی اصولی بیهوده و ناعادالنه بنا شده است و غیرقابل 

اصالح است. این خود انگیزه ای برای اقدام و تغییر آن اصول است«.
اقداماتی که به فروپاشی یا سرنگونی اقتدار دولت حاکم منجر نشود انقالب نیست. 
دریافت  برای  زنان  تا 1832، جنبش های  سال های 1828  در  بریتانیا  اصالح طلبی  جنبش 
حق رأی و شرکت در انتخابات، و جنبش های اصالح طلبانه در آفریقای جنوبی در سال 
1984 تنها تجدیدنظرطلبی های عمده ای بودند که تبعات سنگین و بنیادینی درپی داشتند، 
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به همین ترتیب تغییرات گسترده و دگرگونی  نام نمی گیرند.  انقالب سیاسی  اما هیچ یک 
انقالب  است  خارجی  قدرت های  توسط  نظامی  اشغال  نتیجۀ  که  دولتی  نهادهای  در 
دوم  جنگ  در  شکست خورده  کشورهای  علیه  متفقین  که  قوانینی  نمی شود.  محسوب 
جهانی وضع کردند در تاریخ سیاسی آلمان و ژاپن تغییرات بنیادینی به وجود آورد، اما 
انقالب نام نگرفت. همچنین شورش ها، قیام ها، انواع کودتاها، نزاع بر سر جانشینی در درون 
خاندان های حاکم، و جنگ های داخلی بر سر مشکالتی نظیر فساد یا تسلط بر منابع طبیعی 
یا میزان مالیات و عوارض، تنها نمونه هایی از شدت عمل سیاسی هستند. چنین فرایندهایی 
تا زمانی که با تالش هایی برای تغییر وضعیت اصول زیربنایی دولت حاکم همراه نباشند 
انقالب نام نمی گیرند. سقوط امپراتوری های چین، عثمانی، مغول، یا جنگ گل سرخ در 
انگلستان،4 یا کودتاهای گوناگونی که به سادگی سبب چرخش نیروهای حاکم یا جناح ها 
می شوند، یا مواردی که در آن رهبران نظامی قدرت را برای »محافظت« از قانون موجود 
تصاحب می کنند، انقالب نامیده نمی شوند، زیرا هیچ تغییر اساسی در اصول دولت حاکم 

پدید نمی آورند.
در مواردی، ممکن است سقوط قدرت دولتی نزدیک به نظر برسد یا اینکه فقط در 
مثال، در  به طور  انقالب مشاهده شود.  از  اما عناصر دیگری  مراحل محدودی رخ دهد، 
آفریقای جنوبی مابین سال های 1960 تا 1984 اقتدار دولت به طور مداوم با سرپیچی مردم 
مواجه بود، یعنی تغییرات بنیادینی رخ داده بود و اصول دولت مریکانر5 شدیداً ناعادالنه 
فرض می شد. سقوط دولت حاکمه در سال 1848 در آلمان و سایر کشورهای قلب اروپا 
یا در سال 1905 در روسیه برای مدتی محدود یا در نواحی محدودی رخ داد و بااینکه 
قوانین  مطلقۀ  اصول  در  تغییری  کردند،  وضع  را  اصالحاتی  و  یافتند  بهبود  رژیم ها  این 
سلطه یا پادشاهی ایجاد نشد، ازاین رو بسیاری از بازیگران سیاسی این رژیم ها را بیهوده یا 
ناعادالنه می دانستند. در چنین مواردی، می شود از »شرایط انقالبی« سخن گفت که به ایجاد 

اصالحات یا انقالب های نافرجام منجر می شوند.
»انقالب های اجتماعی« عالوه بر موارد گفته شده دو ویژگی دیگر نیز دارند: اول اینکه 
فروپاشی یا سرنگونی دولت مستلزم بسیج توده ای از گروه های مردمی است، و دوم اینکه 
تغییرات زیربنایی در ساختار توزیع ثروت و طبقۀ نخبگان رخ می دهد. انقالب های اجتماعی 

4. جنگ هایی در انگلستان که در نیمۀ دوم قرن پانزدهم در فاصلۀ سال های 1455 تا 1485 بین دو خاندان 
این درگیری ها تالش  نشان رز سفید درگرفت. علت  با  نشان گل سرخ و یورک  با  قدرتمند النکاستر 

هریک از این دو خاندان برای رساندن یکی از اعضای خود به پادشاهی انگلستان بود.
Mrikaner .5 دولت سفیدپوست و نژادپرست آفریقای جنوبی. این واژه درمقابل Afrikaner یعنی آفریقایی های 

97ساکن آفریقای جنوبی به کار می رفت.
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در کشورهایی که به دلیل وسعت یا قدرت دولت یکی از بزرگ ترین کشورهای منطقۀ 
انقالب  انقالب 1789 در فرانسه،  نام گرفته اند، به طور مثال  خود بوده اند، »انقالب کبیر« 

1917 در روسیه، و انقالب 1949 در چین.
این مقاله دو رویکرد را برای فهم انقالب ها در نظر می گیرد:

الف( بررسی تاریخ انقالب ها و جستجو در گونه های تجربی این پدیده؛
ب( بررسی نظری انقالب ها، بازنگری تالش های دانشمندان علوم اجتماعی برای بازیابی 

علل و آثار انقالب ها با مقایسه و تشریح انقالب های گوناگون و عناصر سازندۀ آن ها.

2. تاریخ
2. 1. انقالب های کالسیک و آغاز دورۀ مدرن

انقالب های سیاسی برای یونانیان و رومیان باستان به خوبی شناخته شده بود. اولین اعضای 
گاهی  را  دولت شهرها  بودند.  ثروتمند  زمین دار  خانواده های  از  غالباً  یونانی  دولت شهر 
پادشاهان هدایت می کردند اما از قرن هشتم پیش از میالد، رشد سریع جمعیت، پهنۀ آن ها 
را افزایش داد. گستردگی مستعمرات و تجارت هم منابع جدیدی از ثروت و رقابت های 
و  زمین دار  ممتاز  طبقات  بین  جناحی  تقسیمات  از  بهره گیری  آورد.  پدید  را  جدید 
برانداخت  را  زمین دار  طبقۀ  حاکمیت  مرفه،  شهرنشینان  و  مخالف  اشراف  ائتالف های 
این  یونانی.  دولت شهرهای  »خودکامگان«  کردند:  ظهور  توده گرا  دیکتاتوری های  و 
دیکتاتوری ها شکل های متفاوتی داشتند ازجمله حکومت اشتراکی، حکومت الیگارشی 
یونان  دولت شهرهای  از  بسیاری  در  آتن.  در  شهروندی  دموکراسی  و  اسپارتا،  محدود 
جناح های الیگارشی و دموکراتیک تا زمان فتح شدن آن ها به دست رومی ها همچنان در 

کشمکش شدید بودند.
جمهوری رومیبا با سرنگونی پادشاهان اِتروسک آغاز شد که در بخش های نزدیک 
پیشرفت  بااینکه جمهوری روم طی چند قرن هم  تیبر حکمرانی می کردند.6  دهانۀ رود 
کرد و هم بزرگ تر شد، با جنگ های داخلی بین جناح های طبقات ممتازه متالشی شد و 
دست آخر با توسعۀ امپراتوری آگوستوس به کلی ازمیان رفت. دهه هایی که قدرت سنای 

رومی به حکومت قیصرها منتهی شد به عنوان انقالب دوم رومی خوانده می شود.
و  پادشاهان  بین  بود:  فراوان  منازعات  از  پر  بازسازی،  و  )رنسانس(  نوزایی  دوران 
گرچه  مختلف.  جناح های  و  مذاهب  رهبران  اسقف ها؛  و  سکوالر  تیول داران  پاپ ها؛ 

6. تمدن اتروسک تمدن ایتالیای قدیم بود که حدود 700 سال پیش از میالد و پیش از ظهور جمهوری 
روم در آن سرزمین حکومت می کرد؛ رود تیبر از داخل شهر کنونی ُرم می گذرد.
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در اغلب موارد این جنگ ها ناشی از تعلقات سرزمینی یا قومی بودند، در برخی موارد 
حکومت  ایتالیا،  در  داشتند.  مجادله  حکمرانی  اصول  از  بعضی  سر  بر  هم  گروه هایی 
به طوری که  بود،  مواجه  یونانی  دولتشهرهای  منازعات  به  شبیه  منازعاتی  با  دولت شهرها 
قدرت  کسب  برای  ستیزه ها  از  زنجیره ای  درگیر  اشرافیت  و  جمهوری طلب  جناح های 
در   1494 سال  در  که  ساوناروال7بود  جیروالمو  آنان  انقالبی  رهبر  مشهورترین  بودند. 
فلورانس عملیات موفقی را برای حکومت شهروندی علیه حکومت مدیسی رهبری کرد. 

هرچند او در سال 1498 اعدام شد و مدیسی ها در سال 1512 به قدرت بازگشتند.
در قالب این منازعات بود که اولین بار واژۀ »انقالب« برای وقایع سیاسی به کار رفت. 
این واژه به تناوب بخت و اقبال گروه ها در فرازهای پیروزی و نشیب های شکست هایشان 
اشاره داشت. در سال 1640 در بریتانیا تالش های چارلز اول برای کاهش وابستگی اش به 
طبقۀ ممتاز زمین دار که در پارلمان گرد آمده بودند پادشاه و پارلمان را در لوایح گوناگون 
وسعت  داد.  قرار  هم  رودرروی  کلیسا  ساختار  تا  گرفته  دولت  مالی  امور  از  سلطنتی 
درگیری ها، شامل نافرمانی کلیسای پروتستان اسکاتلند و قیام های کشاورزان ایرلند و نیز 
تقسیم بندی های مذهبی و سیاسی در انگلستان، این کشور را به دو فرقۀ سلطنتی و پارلمانی 
تقسیم کرد. مجموعه ای از جنگ های داخلی بین این جناح ها از سال 1641 تا 1649 به 
اعدام شاه انجامید. مهم تر از همه این بود که اصول حکمرانی پادشاه، اشرافیت، و کلیسای 
انحصارطلب آشکار شد، و سلطنت مطلقه، مجلس اعیان، و کلیساهای حکومتی منحل 
منافع مشترک«  »لرد حامی  بود که توسط  شدند. دولت جدید فقط شامل یک مجلس 
)عنوان الیور کرامول رهبر نظامی نیروهای پارلمانی( هدایت می شد. اما این مجلس در 
پارلمان ختم شد، و  انحالل  به  مبارزۀ جناحی  نبود.  پایدار موفق  نهادهای سیاسی  ایجاد 
حکمرانی  انگلستان  شهرستان های  در  محبوب  نه چندان  نظامی  نّواب  طریق  از  کرامول 
می کرد. پس از مرگ کرامول در سال 1660، سلطنت، لردها، و کلیسای انگلیسی اعاده 
شد. فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم توماس هابس از این تغییرات با عنوان »انقالب« یاد 
می کند، زیرا قدرت در یک تناوب از پادشاه به پارلمان و سپس به کرامول منتقل شد و 

آنگاه بار دیگر به پادشاه بازگشت.
پادشاه سبب  از قدرت  نگرانی  و  بیشتر دربارۀ مذهب  نارضایتی های  در سال 1689 
اعتراض خاندان پادشاهی، توسط ویلیام اُرنج،8 نوۀ چارلز اول شد که از سوی برگزیدگان 

7. Girolamo Savonarola
8. ویلیام اُرنج یا ویلیام سوم در الهۀ هلند به دنیا آمد. مادرش بزرگ ترین فرزند چارلز اول پادشاه انگلستان 

97بود و ویلیام از این طریق به خانوادۀ سلطنتی انگلستان متصل می شد.
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کلیسای پروتستان انگلستان حمایت می شد. این مسئله باعث شد اُرنج به انگلستان حمله 
کند و جیمز دوم، پادشاه کاتولیک، را برکنار کند و خود بر تخت بنشیند. اگرچه حامیان 
ویلیام این حادثه را »انقالب باشکوه« نامیدند، درمورد اصول حاکمیتی انگلستان چالش 
باید توسط پادشاه و همچنین پارلمانی  انگلستان  قابل توجهی نداشتند و می پذیرفتند که 
از طبقۀ ممتاز زمین دار اداره شود، و هر دو باید در لوای کلیسای انگلستان متحد باشند. 
بااین حال این واقعه در آینده تأثیرگذار بود. از منظر قانون پارلمان که ادعای ویلیام را 
نسبت به تاج و تخت به عنوان حقوق و مسئولیت های پادشاه و پارلمان اعالم کرد، صراحتاً 
البته این نقش ها جدید نبودند،  نقش این دو یعنی شاه و مجلس در تعادل قرار گرفت. 
ولی این اولین بار بود که وجود چنین تعادلی در تنظیم یک قانون، به حاکمیت محدود و 

مشروط رسمیت داد و تأثیر عمده ای بر انقالب های بعدی داشت.
در قرن های شانزدهم و هفدهم )1566 ـ 1648(، تبعه های هلندی خاندان کاتولیک 
دادند.  انجام  پیاپی  جنگ هایی  حاکم  سلطنتی  خاندان  سرنگونی  هدف  با  هابسبورگ 
آن ها در آزادسازی همۀ نواحی جنوبی از اسپانیا موفق نبودند، ولی این انقالب منجر به 
ایجاد دولتی جدید در استان های هلند شمالی شد که با عنوان جمهوری اُلیگارشی توسط 

منتخبان محلی و اساساً پروتستان اداره می شد.
تعداد  اگرچه  دارند:  ویژگی  چند  شد  اشاره  آن ها  به  تاکنون  که  انقالب هایی  تمام 
حمالت دهقانان به ماّلکان یا به زمین های آنان، و نیز آشوب های شهری پراکنده و اندک 
قیام ها که تحت مدیریت و رهبری طبقۀ ممتاز صورت می گرفت  بود، در محبوب ترین 
نیروهای طبقات فرودست به صورت استخدام در ارتشی خدمت می کردند که با نیروهای 
نظامی رژیم قبلی مبارزه می کرد. دوم اینکه، در هیچ یک از این انقالب ها تحوالت پایدار 
ایجاد نشده است. در تمام موارد )ازجمله  تغییرات منفرد و سریع  با  بنیادین در جامعه  و 
انقالب های پرفرازونشیب هلند که پیروزی آن ها تقریباً یک قرن طول کشید( بخت و اقبال 
بین گروه ها به طور متناوب در جریان بود، و فقط در هلند بود که اعتبار سلطنت پادشاهی و 
اشرافیت در احیای قدرت سلطه شکست خورد. لذا این تحوالت، جریان »انقالب ها« را در 
معنای اولیه و متناوب خود دنبال می کنند. درنهایت، همۀ گروه های انقالبی برای توجیه قیام 
خود به جای تمسک به حقوق مسلم، قانون اساسی، یا ایدئال های جهانی و غیردینی، جنبش 
خود را با انسجام طبقاتی یا با مذاهب توجیه کردند. طرفداران حکومت پارلمانی انگلستان 
از حقوق انگلیسی ها حرف زدند. میهن پرستان هلندی با رژیم کاتولیک هابسبورگ مقابله 
کردند. دولت شهرهای یونانی و ایتالیایی باوجود بحث دربارۀ فضیلت شهروندان یا ضاللت 
شوراهای دموکراتیک و نکوهش الیگارشی طبقۀ ممتاز، همچنان اسیر دلواپسی های منطقه ای 
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باقی ماندند و همچنان پشتیبان دادخواهان در مقابل گروه ها یا حاکمان خاصی بودند. حتی 
آتنی ها، که در پی گسترش رژیم های دموکراتیک در امپراتوری خود بودند، دموکراسی را 
برای هیچ ملتی به اندازۀ یونانیان مناسب نمی دانستند. هنوز عصر قیام های عظیم، آرمان های 

جهانی، و تغییرات گسترده و دائمی فرا نرسیده بود.

2. 2. انقالب های کبیر
انقالب ها علی رغم تفاوت در زمان و مکانی که به وقوع پیوسته اند )»انقالب کبیر« فرانسه 
سال  در  کبیر« چین  »انقالب  و  در سال 1917،  روسیه  کبیر«  »انقالب  و  سـال 1789،  در 
1949( در مشخصه هایی بنیادی باهم مشترک هستند. اول، در دوره ای که دربارۀ ضرورت 
پیشروی در عملی شدن انگیزه های بشری برای زوال اقتدارهای باطل و نویابی حقایق پایدار 
جهانی باورهای قوی وجود داشت، ایدئولوژی های این انقالب ها از فلسفۀ روشنگری نشئت 
انقالبیون روسی  به ویژه رهبر توده گرای فرانسوی، روبسپیر،  انقالبی  گرفت. همۀ رهبران 
به ویژه لنین، تروتسکی، و استالین، و رهبران چینی همچون مائو تسه دونگ و چوئن الی 
کوشیدند رژیمی آرمانی ایجاد کنند. این اطمینان و اعتقادکه تنها فضیلت، ویرانی نظم قبلی 

است آن ها را ترغیب می کرد که منطقاً بتوانند جامعۀ برتری را تخیل، توجیه، و خلق کنند.
دوم اینکه، این انقالب ها در نهادهای سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی در جامعۀ خودشان 
تغییرات ماندگاری ایجاد کردند و اغلب این تغییرات ماندگار بودند. در هر مورد، نقش 
طبقۀ ممتاز حاکم رژیم قبلی به طور دائمی تضعیف یا محو شد. نظیر برخورداران از حق 
اشراف زادگی فرانسوی، زمین داران عنوان گرفته از تزار در روسیه، و دیوانساالران تحت 
تعالیم کنفسیوسی در چین. تغییرات بنیادین در مدیریت دولتی، ساختار اقتصادی، و پایگاه 

دین و مذهب حکومتی به حدی بود که هرگز به وضعیت قبل برنگشت.
انقالب به طور عمده به حمایت گروه های مردمی شامل کارگران  سوم، موفقیت هر 
شهری و دهقانان وابسته بود که علیه حکومت یا طبقۀ ممتاز رژیم قبلی اقدام کردند. بسیج 
این گروه ها به درون سیاست در طول دوران انقالب از طریق ساخت ارتش های بزرگ 
ارتشی در جنگ های گسترده علیه  یافت. چنین  ادامه  نیروهای مردمی  توده وار و جذب 
نیروهای ضدانقالبی، چه داخلی و چه خارجی، شرکت می جست. درهرصورت، جنگ 
برای ساختن یا دفاع از انقالب به اصلی اساسی در سازماندهی اولیۀ هر دولت انقالبی بدل 
شد. به عالوه رژیم های انقالبی در هر یک از موارد اعم از جنگ داخلی یا خارجی، دامنۀ 
خود را در حوزه هایی گسترش می دادند، مثاًل، فرانسه توسط ناپلئون بر بیشتر اروپا سلطه 
97یافت، روسیه امپراتوری شوروی را بنا کرد که بعد از جنگ جهانی دوم ادارۀ غیررسمی 
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اروپای شرقی را دراختیار داشت، و چین تبت را مستعمرۀ خود کرد.
چهارم، رهبری انقالبی برای پاسخ به تنش های ناشی از منازعات با نیروهای ضدانقالبی 
کشور و رژیم را از نیروهای فعال یا بالقوه ضدانقالبی پاک سازی کرد. این تالش ها به دوره های 
»ترور« دولتی منجر شد، که طی آن اشخاص یا گروه های مظنون به خیانت مورد بازجویی قرار 

می گرفتند و اغلب با اعدام های فوری یا دادگاه های بدوی به شدت مجازات می شدند.
پنجم، رژیم های انقالبی از دل مبارزه با دولت های قبلی برآمده بودند که عمدتاً بزرگ تر، 
متمرکزتر، و قدرتمندتر از رژیم انقالبی بودند. ناپلئون در فرانسه، استالین در روسیه، و مائو 
در چین قهرمانان نظامی بودند که به عنوان رهبران مطلق برای مدیریت دیوان ساالری مطلق و 
ارتش های توده وار ظهور کردند، و انبوه مردمی را که در رژیم قبلی نادیده گرفته می شدند 
به کار گرفتند و شکل دادند. عالوه براین، رژیم های انقالبی تقویت شده، نقش مبلغانی را ایفا 
می کردند که مطمئن بودند حقایق جهانی یافت شده در انقالب ایشان قابل صدور به جوامع 

دیگر است.
ششم، رژیم های انقالبی نتوانستند پایدار بمانند، و این امر اخیراً نیز درمورد چین و روسیه 
آشکار شد. در فرانسه، اغلب جوانب اصلی برنامه های انقالبی بعد از سقوط روبسپیر ازبین 
رفت. در روسیه، حزب کمونیست و سیاست های سوسیالیستی اش در ترکیبی از شکست های 
اقتصادی و درگیری های جناحی ساقط شد و در چین، اهداف کمونیستی اقتصادی و اجتماعی 
به صراحت رها شده اند، و ادامۀ قدرت انحصاری حزب کمونیست مورد بحث قرار گرفته است 

و اخیراً با اعتراضات انبوه دانشجویان و کارگران در سال 1989 به چالش کشیده شد.9
علی رغم شباهت های بسیار، تفاوت های مهمی در علل ایجادی و شکل گیری و توسعۀ 
انقالب ها وجود دارد. در فرانسۀ قرن هجدهم، که مسلماً ثروتمندترین و قدرتمندترین ملت آن 
روزگار بود، انقالب به طور عمده از بحران مالی و درگیری های درون طبقۀ ممتاز جامعه برآمد. 
در دهۀ 1780، پس از دو دهه آزمون اصالحات مالی و اقتصادی، پادشاه دریافت که مدیریت 
مالیاتی دیگر قادر نخواهد بود درآمد کافی برای بخش های اداری و نظامی فراهم کند. او از 
بزرگان حکومت خواست برای کمک به اصالح امور مالی کاری انجام دهند اما نظام مالی 
به قدری با امتیازات طبقۀ اشراف درآمیخته بود که نمی شد راه حل ساده ای پیدا کرد. در عوض، 
تعارضات بین شاه و گروه های طبقات ممتاز سبب تشکیل نشست ملی شد که به مناظره بین 

امتیازات و مالیات مشهور است.10

فروپاشی رژیم سوسیالیستی  از  بعد  یعنی 5 سال  است،  نوشته  را در سال 1997  مقاله  این  9. گلدستون 
شوروی و 7 سال بعد از واقعۀ میدان تیان من در پکن.

10. نشست ملی در سال 1788، 174 سال بعد از آخرین نشست برگزار شد. در این مجمع اشراف زادگان، 
از  یکی  نشست  این  داشتند.  شرکت  متوسط  طبقۀ  مردم  از  تعدادی  و  دولتی،  نمایندگان  روحانیون، 

جرقه های انقالب و واقعۀ بعد از آن یعنی سقوط باستیل بود.
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این درگیری ها بین دولت و طبقۀ ممتاز، همراه با اعتراض های شدید دو طرف مبنی بر 
ضرورت تغییرات، دهقانان و کارگران را تشویق کرد که تغییراتی را رقم بزنند که به نفع 
آنان نیز باشد. در سال 1788 برداشت محصوالت زراعی اندک بود، دهقانان در بسیاری از 
نقاط فرانسه حاضر نشدند به صاحبان زمین مالیات پرداخت کنند و حتی در مواردی به دفاتر 
امالک داران حمله کردند تا منشورهای فئودالی را که به صاحبان زمین حق مالکیت سیاسی و 
مالی بر کار دهقانان می داد متوقف یا نابود کنند. به عالوه، کارگران شهری با نگرانی منازعات 
طبقۀ حاکم را رصد می کردند و می دانستند که طرفداران شاه و محافظه کاران روند اصالحاتی 
را که به زعم کارگران سبب کاهش قیمت نان می شد، متوقف می کنند. در ژوئیۀ 1789، در 
واکنش به تعطیلی مجمع نشست ملی توسط شاه، گروهی از پاریسی ها به زندان سلطنتی باستیل 
حمله بردند و فرماندهان آن را به تسلیم شدن وادار کردند. سلطنت به دلیل ترس از افزایش 
خشونت هایی از این دست، با برگزاری مجدد مجمع موافقت کرد. به عالوه در واکنش به 
جمعیت هیجان زده در پاریس خواستار تغییر و معامله با دهقانانی شد که نظام فئودالی را قبول 
نداشتند. مجمع مأموریت انجام تغییرات فراگیر در نهادهای اقتصادی و سیاسی فرانسه را به عهده 

گرفت.
در ده سال بعدی، منازعات بین اعتدالیون و اصول گراها، تالش های پادشاه و محافظه کاران 
مهاجر برای جذب حمایت های خارجی برای تغییر مسیر انقالب، اقدامات دولت انقالبی در 
پاریس برای جمع آوری کمک های مالی از طریق سلطه بر کلیسا، و ترمیم و تجدیدنظر در دولت 
همگی سبب شد که درگیری های خشونت آمیز شدت گیرد و افزایش یابد. دولت انقالبی با 
اغتشاش های شهری، شورش های منطقه ای، و جنگ های بین المللی مواجه بود. کمیتۀ امنیت 
عمومی با دراختیارداشتن قدرت فوق العاده و تحت رهبری روبسپیر از قدرت دیکتاتوری برای 
محوکردن دشمنان داخلی و خارجی استفاده می کرد، اما دشمنان روبسپیر او را نیز اعدام کردند. 

ثبات داخلی تنها بعد از سال 1799 یعنی بعد از کودتای ناپلئون و قدرت گیری او حاصل شد.
ناپلئون تغییرات مدیریتی را در انقالب به وجود آورد. ارتش های انقالب را برای فتح اروپا 
رهبری کرد، و از پیروزی های نظامی برای کمک به ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی در فرانسه 
استفاده کرد. موفقیت های پیاپی او تنها زمانی دچار وقفه شد که کوشید قدرت فرانسوی را به 
مسکو بکشاند. بعد از نابودی بخش بزرگی از ارتش در راه مسکو، او شکست خورده به پاریس 
بازگشت. در سال 1815 به منظور بازیابی قدرت، یک ارتش تماماً فرانسوی را دربرابر نیروهایی 
مرکب از بریتانیا و پروس در واترلو رهبری کرد ولی نتیجه اش تنها شکست و تبعید بود. رژیم 
سلطنتی به فرانسه بازگردانده شد. جمهوری خواهان، سلطنت طلبان، و طرفداران بناپارت طی 
شصت سال بعدی بر سر قدرت باهم جنگیدند؛ ولی در آن موقع انقالب فرانسه دیگر به پایان 

97رسیده بود.
ار 

 به
،2

ة 6
مار

، ش
 8 

رة
دو

ى، 
وم

عم
رى 

گذا
ت 

یاس
ى س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف

www.irpublicpolicy.ir



برخالف فرانسه، روسیه در سال 1917، مسلماً فقیرترین و عقب مانده ترین قدرت اروپایی 
بود. صنایع سنگین روسیه، متمرکز در مسکو و سنت پترزبورگ بودند و عمدتاً به جای عرضۀ 
کاال به بازار مصرف کنندگان به تأمین نیازهای دولت در زیرساخت ها و تقاضاهای بخش نظامی 
می پرداختند. کشاورزی در روسیه به شکل ابتدایی و به صورت رعیت داری باقی مانده بود. 
ارتش روسیه بزرگ بود ولی تجهیزات محقری داشت. طبقات بازرگان و صاحبان حرفه ها 
کوچک بودند و مردم عمدتاً فقیر. قدرت حکومت بر حمایت نخبگان اجتماعی تکیه نداشت، 
بلکه ناشی از فرماندهی مطلق ارتش و دیوان ساالری و نیز غیبت گروه های اجتماعی مخالف بود.

برخالف فرانسه که در آن نخبگان اجتماعی قدرتمند انقالب را آغاز کردند، در روسیه 
انقالب با تعارض با دشمن خارجی شروع شد. روسیۀ شکست خورده از ژاپن در سال 1905، 
امیدوار بود با ورود به جنگ اول جهانی نتایج بهتری حاصل کند اما ارتش آلمان نیروهای 
تزار روسیه را شکست داد و این امر انبوهی از سربازان واحدهای ارتشی را از خدمت فراری 
داد. تااینکه در سال 1917 تزاِر تحقیرشده با شکست ها، با داشتن ارتشی مضمحل، رودررو 
ناآرامی های دهقانان در روستاها، باالخره استعفا داد. صاحبان  با اعتصابات کارخانه ها و 
حرفه ها و روشنفکران تأسیس انجمنی ملی را برای جایگزینی رژیم تزارِی روبه زوال پیشنهاد 
کردند، و دولتی میانه رو با رهبری الکساندر کرنسکی11 انتخاب شد. بااین حال این دولت 

معتدل فقط چند ماه دوام آورد.
پاسخگوی  یا  دهد،  تطبیق  جنگ  در  شکست  با  را  خود  نتوانست  کرنسکی  دولت 
تقاضاهای فزایندۀ کارگران برای دستمزدهای بیشتر باشد یا درمورد درخواست دهقانان 
برای مالکیت زمینی که روی آن کار می کنند جوابی داشته باشد. در اکتبر 1917، کرنسکی 
در یک کودتا سرنگون شد. کودتا توسط جنبش کارگری و با بسیج کارگران کارخانه های 
دولتی در سنت پترزبورگ و مسکو انجام شد و واحدهای یاغی ارتش نیز به آن ها ملحق 
شدند، و این هر دو توسط بازوی بلشویک حزب کمونیست روسیه رهبری شدند، آن هم 
با این وعده که کنگره های کارگری )شوراها( قدرتمند خواهند شد و شعار »صلح، نان، و 

زمین« محقق خواهد گشت.
همانند فرانسه، دولت انقالبی جدید بدون چالش نبود، و چهار سال بعدی را صرف 
سازمان دهی ارتش برای مقابله با ضدانقالب در داخل و خارج کشور کرد. تا سال 1921، 
حزب بلشویک تحت رهبری لنین و ارتش حزب تحت رهبری تروتسکی موفق و پیروز 
بودند، ولی بازسازی دیوانساالری از طریق استخدام کادرهای کارگری برای خدمت در 
کنار مقامات سابق تزاری )و نظارت بر آن ها(، سبب ایجاد ساختار دوگانۀ سیاسی توسط 

11 Alexander Kerensky
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بلشویک ها شد به طوری که در آن، سلسله مراتب حزب کمونیست در همۀ جنبه ها اعم از 
حکمرانی و نیز دیوانساالری نظامی و غیرنظامی به طور موازی با ساختار موجود عمل می کرد.

پس از مرگ لنین، درگیری در حزب بر سر بهترین راه برای حفظ انقالب و ارتقای 
در  اصلی حزب  رهبر  به عنوان  که  استالین،  شد.  آغاز  روسیه  سیاسی  و  اقتصادی  قدرت 
دهۀ 1930 پدیدار شد، سه جنبش را پدید آورد که میلیون ها تلفات برجا گذاشت. اول، 
در مقابله با دهقانان، درآمد حاصل از کشاورزی را برای توسعۀ اقتصادی به کار گرفت، 
تاحدی که دهقانان کاماًل دچار قحطی شدند. دوم، در مقابله با مخالفان خود در حزب، چه 
آنان که عماًل مخالفت می کردند و چه کسانی که مظنون به مخالفت بودند، با استفاده از 
نظارت و شگردهای ایجاد وحشت یک تصفیۀ سنگین انجام داد تا سلطۀ خود را در دولت 
تثبیت کند. میراث این جنبش پلیس مخفی عظیم، شبکه ای از زندان های دولتی، اطاعت 
محض ایدئولوژیک، و اندیشه های علمی در تأیید حزب بود. سوم، جنگ دربرابر آلمان در 
جنگ جهانی دوم که از نظر تلفات فاجعه بار بود. باوجود مقاومت قهرمانانۀ روس ها دربرابر 
محاصرۀ شهرهای لنینگراد و استالینگراد توسط آلمان و مهارت دولت در پیشرفت صنایع 
سنگین روسی به حّد فراتر از دامنۀ پیشروی ارتش آلمان، و مبارزۀ متحد و مقتدرانه ای که 
نیروهای روسی را به برلین رسانید و هژمونی شوروی را در اروپای شرقی برقرار کرد، سپاس 
و تقدیر از مردم خسته از جنگ جای خود را به تقدیر از استالین و حزب داد. مردمی که 

پیروزی خود را در »جنگ بزرگ میهنی« شادباش می گفتند.
تا سه دهه پس از جنگ دوم جهانی، حزب به طور چشمگیری مشغول بازسازی صنعتی 
و علمی کشور بود. بعد از مرگ استالین، حزب کوشید به جای حکومت وحشت، قدرت 
خود را بر رشد اقتصادی و اعتبار نظامی متمرکز کند. رژیم شوروی به عنوان یک ابرقدرت 
اقتصادی و نظامی، و مخالف سرسپردگی کشورهای جهان سوم به ایاالت متحده، با حفظ 

متحدان اروپای شرقی خود، به شدت قوی به نظر می رسید.
بااین همه از سال 1975، اقتصادی که به طور متمرکز طراحی شده بود افت کرد. تولید کاالها 
هم در کیفیت و هم در حجم کاهش یافت. کشاورزی در مقایسه با تولید اروپایی عقب ماند. در 
اواخر دهۀ 1980 حزب به رهبری گورباچف در پی اصالح تنگناهای اقتصادی حزب، دیگر از 
بودجۀ نظامی ابرقدرت شوروی حمایت نکرد و درنهایت نقد و اصالح حزب سبب تضعیف آن 
شد. در سال 1991، وقتی محافظه کاران حزبی کوشیدند کودتایی علیه اصالحات گورباچف 
انجام دهند، نه طراحان کودتا و نه گورباچف هیچ کدام از حمایت و اقبال عموم مردم برخوردار 
نشدند. درعوض، بوریس یلتسین، سیاستمدار ملی گرا و عضو سابق حزب، حمایت سیاسی 
97دولت را برای خروج از حزب کمونیست و خروج روسیه از اتحاد شوروی به دست آورد. 
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با فشار رهبران ملی گرا در برنامه های مشابهی در اوکراین، کشورهای بالتیک، مناطق قفقاز، و 
آسیای مرکزی، طی چند ماه اتحاد شوروی به بیش از دوازده کشور مستقل تبدیل شد.12 بعضی 
از این کشورها رهبران کمونیست خود را حفظ کردند، برخی دیگر ملی گراهای غیرکمونیست 
را برگزیدند، و بعضی وارد جنگ داخلی شدند. واژگان »СССР«13 از دیوارهای کرملین پاک 

شد زیرا دولت انقالبی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی دیگر وجود نداشت.
فرایند انقالب چین با انقالب های فرانسه و روسیه متفاوت بود. اگرچه شکست ارتش رژیم 
قبل، عاملی برای انقالب بود، نه شورش های کارگران شهری و نه حمالت مستقل دهقانان به 
صاحبان زمین نقش اساسی در تضعیف یا فروپاشی رژیم قبلی نداشت. درعوض، این نیروهای 
انقالبی بودند که در بیرون از شهرها ارتش میهنی را تشکیل دادند و مناطق بزرگی را از سلطۀ 

دولت مرکزی آزاد کردند و درنهایت توانستند مخالفان خود را از کشور خارج کنند.
چین بزرگترین و به طور سنتی توانمندترین قدرت آسیاست ولی در قرن نوزدهم قدرت های 
غربی شکست هایی تحقیرآمیز به این کشور تحمیل کردند. بنادر اصلی این کشور به مناطق 
مستعمره تقلیل یافتند و دولتش ناچار شد به دولت های غربی که در مقابلشان مانع ایجاد کرده 
بود غرامت بپردازد. در پی براندازی در سال 1911 توسط بوروکرات های استانی و بازرگانانی 
که به دنبال شکل نوینی از دولت تحت رهبری جمهوری خواهانۀ سون یاتسن بودند، رژیم 
امپراتوری به کنگره ای متشکل از رهبران جنگ دیدۀ دیروز و به زعم خود نوگرای آینده منتقل 
شد. در دهۀ 1920، یکی از سران نظامی که در دستۀ به اصطالح نوگراها قرار می گرفت، یعنی 
ژنرال چیانگ کایچک، مبارزاتی را برای ادارۀ نظامی چین بنیان نهاد. بااین حال، سلطۀ او تقریباً 
کمتر از یک دهه و تا پیش از حملۀ ژاپن دوام یافت و تسخیر جزئی چین توسط ژاپن دولت 

او را به داخل کشور عقب راند.
بین این نوگراهای چین و همچنین جمهوری خواهان و ملی گراهای نظامی، گروه  در 
کوچکی از روشنفکران هم حضور داشتند که در پی تأسیس حزبی کمونیستی بودند که بتواند 
انقالبی شورایی را رهبری کند. علی رغم کمک استالین، تالش آن ها در 1920 برای بسیج 
کارگران برای یک قیام شهری به شکلی فاجعه بار پایان یافت. برخالف رژیم شکست خوردۀ 
تزاری روسیه، نیروهای نظامی و همچنان قدرتمند چیانگ به طور مؤثری قیام های شهری را 
سرکوب کردند و رهبران کمونیست را به خارج از شهرها راندند. در آنجا کمونیست ها دوباره 
گرد هم آمدند. مائو تصمیم گرفت جنگ چریکی را آغاز کند. او دهقانان را علیه رژیم 

12. الزم به ذکر است که چند سال قبل از این واقعه سه جمهوری بالتیک در درون اتحاد جماهیر شوروی 
یعنی لیتونی، لیتوانی و استونی از آن خارج شده بودند.

13. Union of Soviet Socialist Republics
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چیانگ سازماندهی کرد، و یک راهبرد مداخله گر در تعارضات بین دهقانان و صاحبان زمین ها 
درپیش گرفت، و از هر نوع امکان یا خدمتی برای حمایت از پیروزی دهقانان استفاده کرد. 
در بعضی مناطق، حزب کمونیست زمین را از صاحب ثروتمند زمین می گرفت و آن را در 
بین خانواده های فقیر تقسیم می کرد. در مناطق دیگر، حزب حداکثر رانت زمین را تضمین 
می کرد.14 انقالبیون کمونیست در همه جا روستاها را از لحاظ اقتصادی و سیاسی سازماندهی 

کردند.
اگرچه نیروهای چیانگ نیروهای مائو را به خارج شهرها عقب راندند، و درنهایت آنان را 
طی یک »راهپیمایی طوالنی« بیش از یک هزار مایلی به مناطق شمال غربی کوچ دادند، تهاجم 
ژاپنی ها مانع از این شد که چیانگ تمام توجه خود را صرف ازمیان بردن کمونیست ها کند. 
درعوض، مائو و چیانگ درمورد مقابله با ژاپنی ها متحد شدند. این کار در عمل، به این معنی 
بود که نیروهای چیانگ به سمت جنوب غربی عقب نشینی کردند و مناطق شمال و غرب را 

برای تالش های مائو در ایجاد پایگاه دهقانی باز گذاشتند.
پس از شکست متحدان ژاپن در سال 1945، مائو و چیانگ به نبرد ناتمام خود بازگشتند. 
دو دهه از ایجاد پایگاه کمونیست ها در مناطق روستایی گذشته بود و کمونیست ها قادر بودند 
ارتشی مؤثر از طرفداران خود ایجاد کنند. در طرف مقابل، چیانگ به کمک نیروهای هم پیمانش 
وابسته بود، و قادر نبود فساد داخل ارتش خود را سرکوب کند، و عمدۀ حمایت های داخلی 
خود را از دست داده بود یا از دسترسی به آن ها محروم بود. مائو با حمایت نظامی روسیه15 
نیروهای چیانگ را در یک جنگ عظیم داخلی شکست داد و در سال 1949 ادارۀ چین را 

به دست گرفت. باقیماندۀ رژیم چیانگ هم به جزیرۀ تایوان گریختند.
انقالب های فرانسوی، روسی، و چینی علی رغم ویژگی های مشترک به ترتیب سه راه 
متمایز را برای انقالب نشان دادند: شورش نخبگان با حمایت مردمان شهری و روستایی، بسیج 
کارگران صنعتی تحت رهبری یک حزب انقالبی حرفه ای برای به دست گرفتن قدرت 
پس از سقوط رژیم قبلی، و بسیج دهقانان در نیروهای نظامی برای گرفتن قدرت از دولت 

فعلی. هریک از این مسیرها الگویی برای انقالب های مدرن بود.

14. مفهوم رانت زمین با درجۀ حاصلخیزی زمین ها مشخص می شود. برای اطالع بیشتر به مفهوم رانت 
ریکاردو توجه کنید.

15. گلدستون در اینجا از واژۀ »روسیه« استفاده کرده است، و منظور او کشور اتحاد جماهیر شوروی 
97است.
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2. 3. انقالب های مدرن
انقالب ها فراوان  این  انقالب ها در چندین دولت رخ داده است.  این سو،  به  از سال 1750 
و متنوع هستند و توصیف دقیق آن ها در این فضا ممکن نیست. بااین حال، مطابق با ماهیت 
رژیم هایی که می خواهند سرنگون کنند و جانشین آن ها شوند، قابل بررسی هستند: رژیم های 
انقالب های  اولین  امپراتوری ها، سلطنت ها، دیکتاتوری ها، و حتی جمهوری ها.  استعماری، 
بزرگ ضداستعماری در قارۀ آمریکا، ازجمله انقالب آمریکا علیه بریتانیا )1776(، انقالب های 
آمریکای التین برای استقالل از اسپانیا )1808 ـ 1830(، و انقالب هائیتی در مقابل فرانسه 
)1795(. در انقالب ها علیه بریتانیا و اسپانیا، نخبگان بومی مستعمرات که مخالف حاکمیت 
مورد، جمهوری های  دو  هر  در  بودند.  غیروابسته  رژیم های  ایجاد  به دنبال  بودند،  اروپاییان 
مشروطه به رهبری قهرمانان نظامی ظهور کردند )جورج واشنگتن در ایاالت متحده و سیمون 

بولیوار در آمریکای جنوبی(.
از  بزرگی  ایاالت متحده، جمعیت  انقالب ها منحرف شدند. در  این  اما در درازمدت 
خرده مالکان، که با مهاجرت به سمت غرب و اسکان در آمریکا رشد کرده بودند، وارد 
نظام سیاسی کشور شدند، و مانع تحکیم قدرت سیاسی طبقۀ ممتاز زمین دار شدند. در دهۀ 
1860، اختالفات بین دولت های برده داری جنوب و نواحی آزاد )که برده داری در آن ها 
ممنوع بود( در شمال کشور به جنگ داخلی منجر شد. به یک معنی، این درگیری نیز یک 
انقالب بود زیرا در یک سو دولت های جنوبی بودند که قصد داشتند قدرت دولت در 
واشنگتن را تغییر دهند، و آن نظام سیاسی را ایجاد کنند که در آن زمین داران بزرگ دارای 
مزیت هایی در قدرت سیاسی هستند. و در سوی دیگر با تکثر بیشتری، کشاورزان خرد و 
صنعتگران شهری قرار داشتند که سیاست بقیۀ مناطق ایاالت متحده را بنا گذاشته بودند. 

سرانجام، کنفدراسیون جنوب در مقابل نیروهای متحد شمالی شکست خورد.
در آمریکای التین، تحدید حوزه های اصلی حاکمیت اسپانیا، و نفوذ نظام ارباب رعیتی 
و مالکیت متمرکز16، به معنای قطب بندی قدرت و ظهور الیگارشی های اراضی بود. در قرن 
بعد، بخش هایی از این الیگارشی، با همراهی متحدان خود در ارتش، برای کسب قدرت 
به ندرت  اساسی، و حکومت دموکراتیک  قانون  رقابت کردند. اگرچه اصول حکومت، 
مورد تردید قرار می گیرند، در عمل حکمرانی های مواجه با کودتاهای مکرر و جانشینی 
دولت های جمهوری خواه با حکومت های نظامی در یک بازی به ظاهر بی پایان قرار داشتند 

که در برخی از کشورهای آمریکای التین تا به امروز ادامه دارد.

16. در مستعمرات امپراتوری اسپانیا، با تجمیع زمین های کوچِک دهقانان زمین های بزرگ برای کشت 
فراهم می شد، و عماًل دهقانان بومی به کار اجباری بر روی زمین های خود مشغول می شدند.
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موج دوم انقالب های ضداستعماری دربرابر دولت های تحمیلی از سوی اروپا پس از 
جنگ دوم جهانی در آفریقا و آسیا ایجاد شد. در آفریقا، نبرد الجزایر علیه فرانسه )1962 
انقالب های  بااین حال،  انقالب های ضداستعماری بود.  بین  بیشترین خشونت در  ـ 1966( 
قابل توجه یا تالش های انقالبی نیز در کنیا و زیمبابوه )علیه رژیم های مهاجر انگلیسی( و در 
گینۀ بیسائو، آنگوال، و موزامبیک )علیه حکومت استعماری پرتغال( رخ داد. در اکثر موارد، 
با جنگی چریکی علیه دولت آغاز  و  پیروی می کردند،  الگوی چینی  از یک  انقالب ها 

می شد که در روستاها سازماندهی شده بود.
در آسیا، تعدادی از قلمروهای استعماری بالفاصله پس از شکست ژاپن و خروج این 
کشور از دیگر سرزمین های آسیایی به دنبال استقالل خود بودند. هند بزرگ ترین آن ها بود. 
جنبش استقالل هند به علت خشونت فوق العاده خفیف بسیج جمعی به رهبری گاندی، اغلب 
با عنوان انقالب شناخته نمی شود. بااین حال، نه به صورتی کمتر از جنگ های استقالل آمریکا، 
بسیج نیروهای تحت رهبری نخبگان هند با قدرت به حاکمیت بریتانیا خاتمه داد. متأسفانه، 
به زودی پس از استقالل، هند با درگیری های مدنی و مذهبی تقسیم شد؛ ابتدا پاکستان از هند 
جدا شد، سپس بنگالدش از پاکستان جدا شد. هندوستان هنوز به صورت یک دموکراسی 
قانونی پایدار باقی مانده است، البته با معدود قوانین برجامانده از قبل برای شرایط اضطراری.17 
اما پاکستان و بنگالدش دوره های متناوبی از دولت های نظامی و دموکراتیک را پشت سر 

گذاشته اند.
در ویتنام، الئوس و کامبوج )فرانسوی( و در اندونزی )هلندی(، قدرت های استعماری پس 
از سال 1945 تالش کردند رژیم های خود را بازگردانند و تنها با استفاده از زور اخراج شدند. 
بااین حال پس ازاینکه فرانسوی ها در سال 1954 شکست خوردند، ایاالت متحده با حمایت از 
دیکتاتوری محافظه کار در ویتنام جنوبی و کامبوج، از پیروزی کامل نیروهای کمونیست تحت 
رهبری هوشی مین جلوگیری کرد. تااینکه پس از دو دهه جنگ، آمریکایی ها سرانجام مجبور 
به عقب نشینی شدند، و این اتفاقات به برپایی یک دولت کمونیست متمرکز در ویتنام منجر 
شد. در کامبوج، شکست دیکتاتوری تحت حمایت آمریکا موجب مبارزه برای کسب قدرت 
بین خانوادۀ سلطنتی سنتی و یک گروه کمونیستی رادیکال با نام خمرهای سرخ شد. خمرهای 
سرخ قدرت را به دست گرفت و یک سلسله عملیات ستیزه جویانه برای ریشه کن کردن تأثیرات 
غرب از جامعۀ کامبوج اجرا کرد. مداخلۀ ویتنام و بعد از آن سازمان ملل متحد برای اخراج 
خمرهای سرخ و بازگرداندن خانوادۀ سلطنتی فقط سبب کشتار شد. در اندونزی نیز اخراج 

هلندی ها به سیاست های شخصیت سازی تحت هدایت نظامیان قدرتمند انجامید.

1797. هندوستان هنوز جزء کشورهای مشترک المنافع بریتانیای کبیر است.
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سده های نوزدهم و بیستم شاهد چندین انقالب ملی گرا و ضدامپریالیستی نیز بود. در 
چندملیتی  امپراتوری های  از  خاص  ملتی  آزاد کردن  به دنبال  انقالب ها  این  موارد،  اغلب 
بودند، هرچند در موارد اندکی نیز برای گردآوردن دولت های کوچکتر و تشکیل دولتی 
بزرگتر تالش می کردند. به این ترتیب، هدف انقالب های آلمانی و ایتالیایی در سال 1848 
نه تنها سرنگونی اقتدار سلطنتی بلکه پیوستن به دولت های دیگر و تشکیل جمهوری های ملی 

متحد بود.
در اروپا، انقالب های ملی گرای اصلی شامل انقالب یونان علیه عثمانی )1821(، انقالب 
لهستان علیه روسیه )1830(، انقالب ایتالیا و مجارستان علیه امپراتوری هابسبورگ )1848(، 
انقالب رومانی علیه روسیه )1848( و انقالب پروس و سایر ایاالت آلمان علیه حاکمان 
سلسلۀ آلمانی )1848( بود. از بین همۀ این ها، تنها یونانی ها موفق شدند و بقیه اغلب با کمک 

نیروهای روسی عقب رانده شدند.
)انقالب سعودی( که یک  بود  عربستان  در  یکی  ملی گرایانه  مهم  انقالبات  دیگر  از 
دولت بنیادگرای اسالمی را ایجاد کرد و دیگری در ترکیه، جایی که کمال آتاتورک یک 
دولت ملی گرای سکوالر را بر روی ویرانه های امپراتوری مضمحل شدۀ عثمانی بنا کرد. 
در دهۀ 1990، انقالب های ملی گرایانه کمونیسم و اتحاد شوروی سوسیالیستی را به سمت 
فروپاشی سوق داد. رژیم های مختلف جدید جایگزین رهبری شوروی در اروپای شرقی و 

جمهوری های شوروی سابق شدند.
به عالوه، اغلب پادشاهی های باقی ماندۀ اروپا توسط انقالب های جمهوری در قرون نوزدهم 
و بیستم خاتمه یافتند. سلطنت هوهنزولرن18 آلمان پس از جنگ جهانی دوم سرنگون شد، و 
به سمت جمهوری پویا اما ناپایدار وایمار رفت. آخرین پادشاه فرانسه، در انقالبی که در همان 
ابتدا یک جمهوری ایجاد کرد، در سال 1848 از سلطنت خلع شد، اما جمهوری درنهایت به 
کودتای بناپارتی منتهی شد. یک قیام شهری دیگر در پاریس، در سال 1871، حکومت ناپلئون 
سوم را به پایان رساند و درنهایت دورۀ رژیم های جمهوری پایدار در فرانسه آغاز شد. در سال 
1860، پادشاهی ناپل توسط نیروهای انقالبی گاریبالدی، که پیروزی اش به متحد شدن ایتالیا 
منجر شد، سرنگون شد. و در سال 1910، یک انقالب، امانوئل دوم را در پرتغال سرنگون کرد 

و جمهوری کوتاه مدتی را پدید آورد که به دیکتاتوری انجامید.
اولین جنبش  به چالش کشیده شدند. در چین،  نیز  رژیم های سنتی در آسیا و آفریقا 

18. هوهنزولرن خانوادۀ سلطنتی آلمانی بود که پادشاهان پروس در سال های 1701ـ  1918 و امپراتورهای 
آلمان در سال های 1871 ـ 1918 از آن برآمدند. در سال 1945، هوهنزولرن یک دولت در غرب آلمان 
بود که به عنوان بخشی از منطقۀ اشغال شدۀ فرانسه پس از جنگ جهانی دوم و به پایتختی توبینگن ایجاد 

شده بود. این دولت در سال 1952، با دولت تازه تأسیس بادن وورتمبرگ ادغام شد.
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واقعاً انقالبی، شورش تای پین در اواسط قرن نوزدهم بود که هدف آن احداث یک دولت 
مسیحی الهام گرفته از مبلغان مذهبی بود. اگرچه جنبش تای پین شکست خورد، مسیر انقالب 
جمهوریخواهانه ای را که سبب سرنگونی سلسلۀ امپراتوری در سال 1911 شد هموار کرد. 
در ژاپن، شوگون ها که حاکمیت جزیره را از قرن هفدهم دراختیار داشتند، در سال 1865 با 
ائتالفی از فرمانداران و اصالح طلبان سامورایی سرنگون شدند. رژیم جدید میجی نظام سیاسی 
و اجتماعی ژاپن را با لغو رتبه های شوگونی و سامورایی و وارد کردن علوم، صنایع، و مؤسسات 
دولتی از غرب مدرن کرد. در ایران انقالب مشروطۀ مدرن در سال 1905 رخ داد. در مصر، 
خانوادۀ سلطنتی در سال 1952 توسط رژیم ملی گرای جمال عبدالناصر سرنگون شد و موفقیت 
او الهام بخش دیگر انقالب های مدرن و نظامی در خاورمیانه به ویژه در یمن، عراق، و سودان 
شد. در اتیوپی، امپراتوری سنتی توسط یک کودتای نظامی در سال 1974 سرنگون شد و 
تالش هایش در تحوالت انقالبی موجب شورش های ملی گرایانه در اریتره و تیگره شد. در 

افغانستان، ظاهرشاه، حاکم سنتی، در سال 1973 سرنگون و اعالم جمهوری شد.
از حکومت  انتقال های مسالمت آمیز  انقالب های ملی گرا و ضداستعماری و همچنین 
استعماری اغلب تالشی برای ایجاد رژیم های دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی بود، ولی 
چنین رژیم هایی به ندرت بر نوعی از جامعۀ مدنی گسترده که الزمۀ حکمرانی است تکیه 
داشتند و اغلب با گروه کثیری از خرده کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان متوسط، و کارگران 
ماهر سروکار داشتند. درعوض، ساختار طبقاتی قطبی شده سبب تسلط طبقۀ ممتاز و ثروتمند 
می شد که خود از اصول دموکراتیک بیزار بودند. به عالوه این ساختار طبقاتی به اختالف در 
جناح های مختلف طبقۀ ممتاز دامن می زد. مثاًل حاکمان نظامی و غیرنظامی به بهانۀ »حق دفاع 
از ملت و قانون اساسی« بر دولت سیطره می یافتند. در برخی موارد، رژیم های دیکتاتوری نسبتاً 
پایداری ظهور کردند که در آن یک فرد موفق می شد حمایت های مدنی و نظامی را مدیریت 
کند و قدرت بیشتری را در دستان خود متمرکز می کرد. بااینکه این رژیم ها با همکاری 
مجامع قانون اساسی فعالیت می کردند، ولی ساختار طبقاتی جامعه را تغییر نمی دادند. آن ها 
در واقع انتخابات را جعل می کردند و دادگاه های قانون اساسی و مجلسین را به یک نما 
تبدیل می کردند. نمونه های قابل توجه چنین دیکتاتوری های شخصیتی در فیلیپین )فردیناند 
مارکوس(، کرۀ جنوبی )سینگمان ری(، کوبا )فولگانچیو باتیستیا(، پرتغال )آنتونیو ساالزار(، 
مکزیک )پورفینو دیاز(، ایران )محمدرضاشاه پهلوی( و نیکاراگوئه )سوموزاها( بودند. در 
هریک از این کشورها، پس از دهه ها حکومت فردِی موفق، دیکتاتوری فروپاشید. فساد، 
افزایش حمالت به اندک اختیارات باقی مانده در دست نخبگان داخلی و نیز بحران های 
اقتصادی، حمایت نخبگان را از دیکتاتورها تضعیف کرد. درعین حال، رشد طبقۀ متوسط، 
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کارگران و متخصصان به تقاضای بیشتر برای بازبودن فضای سیاسی منجر  شد. این تغییرات 
همراه با بسیج دهقانان یا فقیران شهری که از ماّلکان استثمارگر یا کاهش اشتغال و دستمزد 

به ستوه آمده بودند، دیکتاتور را تنها کرد.
اولین دیکتاتور ازاین دست دیاز در مکزیک بود که سقوط کرد و انتخابات جعلی او در 
سال 1910 موجب شورش های روستایی و شهری شد. متأسفانه جناح های مردمی و نخبگان 
گوناگون نتوانستند اختالفات خود را حل کنند و تالش برای انقالب رادیکال، قانون اساسی 
محدود و ضدانقالب کشور را چند دهه درگیر یک جنگ داخلی کرد. دیکتاتور دیگر 
باتیستیا در کوبا بود که در سال 1959 توسط یک ائتالف دهقانی شهری به رهبری فیدل 
کاسترو سرنگون و کشته شد. در کرۀ جنوبی شورش های مردمی در سال 1960 به رژیم ری 
پایان داد. در سال 1974، رادیکال های ارتش پرتغالی، مارسلو کائنتو را سرنگون کردند که 
دیکتاتوری ساالزار را به ارث برده بود. در سال 1979، شاه ایران توسط اعتصابات جمعی و 
اعتراضات شهری سرنگون شد. در همان سال، چریک های شهری و روستایی که از حزب 
ساندینیست حمایت می کردند آخرین سوموزا را در نیکاراگوئه مجبور به فرار کردند. در 
سال 1986 در فیلیپین، اعتراضات علیه انتخابات جعلی، مارکوس را از قدرت کنار زد. این 
انقالب ها اگرچه در اهدافشان مشابه بودند، منابع و دستاوردهای آن ها به طور گسترده ای باهم 
تفاوت داشت. در مکزیک، نیکاراگوئه و کوبا ارتش های دهقانی نقش مهمی ایفا کردند. 
در کره، ایران، پرتغال و فیلیپین معترضان شهری و سربازان فراری، بازیگران اصلی انقالب 
بودند. در مکزیک، پس از جنگ داخلی یک دولت سرمایه داری تک حزبی ایجاد شد. 
کوبا تحت رهبری کاسترو دولتی تک حزبی با طرحی سوسیالیستی بود. در ایران، ائتالف 
گستردۀ کارگران سوسیالیست، متخصصان لیبرال و سازمان های مذهبی شاه را سرنگون کرد 
و راه را به سمت یک جمهوری اسالمی تحت رهبری روحانیون باز کرد. در نیکاراگوئه، 
کرۀ جنوبی، پرتغال، و فیلیپین، علی رغم تأثیرات مارکسیستی در ابتدا، اختالف در حاکمیت 
نظامی و اقدام برای کودتاهای ضدانقالبی، سبب شد دموکراسی های پایدار مبتنی بر قانون 

اساسی ظهور کنند.
گرچه معموالً رژیم های استعماری، امپراتوری ها و دیکتاتوری ها هدف انقالب ها بوده اند، 
رژیم های مبتنی بر جمهوری نیز از انقالب در امان نمانده اند. جایی که دولت های غیرنظامی 
داخلی غیریکپارچه یا بی اثر بوده اند، تنگناهای اقتصادی سخت شده اند و جنبش های رادیکال 
ملی گرایانه توانسته اند ائتالف های مغازه داران، کشاورزان خرد، طرفداران کلیسا و نظامیان را 
سازمان دهند. رژیم های رادیکال نه تنها دموکراسی های ضعیف را سرنگون کرده اند بلکه 
برخالف کودتاهای معمول نظامی برای نابودی قانون اساسی و ایجاد نهادهای کاماًل جدید 
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و بسیج توده ای و حکومت تک حزبی تالش کرده اند. در سه مورد عمده در این قرن - ایتالیا 
در سال 1922 تحت سلطۀ موسولینی، آلمان در سال 1933 تحت رهبری هیتلر، و اسپانیا در 
سال 1936 تحت رهبری ژنرال فرانکو- هدف هر سه رژیم عمدتاً تخریب دموکراسی های 
قانون اساسی و ایجاد دولت های فاشیستی بود. اما در موارد دیگر، فشار از جانب نیروهای 
چپگرا بود. در سال 1952، معدنچیان قلع و متخصصان شهری برای سرنگونی الیگارشی 
بولیوی متحد شدند. در سال 1968 یک رژیم نظامی چپ در پرو به قدرت رسید و تالش 
کرد بنیادهای اقتصادی و سیاسی جامعه را اصالح کند. در سال 1978، یک کودتای نظامی 
شبه رادیکال، رژیم جمهوریخواه افغانستان را سرنگون کرد. در اکثر موارد، رژیم های انقالبی 
با هدف حاکمیت دائمی بر سر کار آمده بودند، ولی عمر آن ها عماًل کوتاه بود. رژیم های 
ایتالیا و آلمان در بازسازی جوامع خود موفق بودند )ازجمله درمورد آلمان تالش های موفق 
برای نسل کشی وحشتناک یهودیان با هدف حذف آنان از مناطق تحت سلطۀ آلمان(، اما در 
سال 1945 در نتیجۀ شکست در جنگ جهانی دوم هر دو رژیم نابود شدند. در بولیوی، پرو، 
و افغانستان، تالش برای تغییر جامعه تا حدی موفقیت آمیز بود و درمقابل به مقاومت شدیدی 
رسیده بود که رژیم ها نمی توانستند بر آن غلبه کنند. کودتاهای نظامی بولیوی در سال 1964 
و پرو در سال 1975 هر دو کشور را به الگوی متقابل دموکراسی و دیکتاتوری در زمینۀ دفاع 
از نهادهای ضعیف قانون اساسی تبدیل کرد. رادیکال های افغانستان و نیروهای ارتش سرخ 
که برای حمایت از آنان به تهاجم گسترده به افغانستان اقدام کرده بودند، توسط مجاهدین 
اسالمی در سال 1992 شکست خوردند. فقط رژیم فرانکو در اسپانیا پیش از آغاز اصالحات 

دموکراتیک یک نسل کامل دوام آورد.
به طور خالصه، اگرچه »انقالب های بزرگ« همچنان مورد توجه هستند، جهان مدرن 
هنوز هم شاهد انقالب های فراوان دربرابر انواع مختلف رژیم ها و نتایج متنوع آن هاست. این 
تنوع، تا حد زیادی، یافتن اصول عمومی و مشترک بین همۀ انقالب ها را پیچیده و مشکل 

کرده است.

3. نظریه
3. 1. الگو های توده و الگو های طبقه

تا حدود دویست سال پس از انقالب فرانسه یعنی از 1789 تا 1970، اکثر محققان برای 
کشف حقیقت انقالب ها جامعه را به دو بخش توده ها و نخبگان تقسیم می کردند. بسیاری 
از محققان با چنین دیدگاهی سعی داشتند بدانند که چرا افراد عادی به شورش می پیوندند و 
97بنابراین بر روانشناسی فرد و گروه تمرکز می کردند. زیگموند فروید و ماکس وبر، بنیانگذاران 
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علوم اجتماعی مدرن، از این جمله بودند. این هر دو استدالل می کردند که توده ها توسط 
رهبران »کاریزماتیک« هدایت می شوند، رهبرانی که به عنوان جایگزین پدران، حسی از تعلق 
پدید می آورند )فروید( یا مانند پیامبران حسی از رستگاری و نجات را منتقل می کنند )وبر(. 
به همین ترتیب، ویلفردو پاِرتو و گیتانو موسکا استدالل کردند که توده ها توسط نیروهای 
مستعدی که خواهان کسب قدرت هستند، اغفال می شوند یا مرعوب رفتار انقالبی می شوند. 
در استدالل آن ها توده ها همچنان در نقش پیروان باقی مانده بودند، و آنچه در انقالب رخ 
می داد، صرفاً گردش پیاپی نخبگان مختلف بود. الکسیس دو توکویل ابتکارات بیشتری برای 
توده ها قائل شد، به این صورت که وقتی شرایط بهبود یابد و نهادهای اجتماعی لَخت و 
سنگین انسجام خود را از دست بدهند، انقالب محتمل تر است زیرا این دقیقاً زمانی است 
که مردم عادی بیش از این بی عدالتی و نهادهای سرکوبگر را برنمی تابند. توکویل معتقد بود 
نخبگانی که سعی دارند نهادهای روبه زوال را اصالح کنند، به انقالب ها کمک می کنند، 
زیرا آن ها به توده ها آموزش می دهند که نهادهای فعلی هم قابل تغییرند و هم نیازمند به تغییر.

پس از جنگ جهانی دوم، دیدگاه های مادی گرا بیشتر توسعه یافتند. جیمز دیویس و 
تد رابرت گور تأکید کردند که انقالب زمانی رخ می دهد که توده ها احساس »محرومیت 
نسبی« دارند، و این یعنی شکاف بین رفاه موردانتظار و شرایط واقعی آن ها. محققان دیگری 
که ماهیت انتخاب عقالیی را بررسی می کنند، دنبال این هستند که چرا حمایت افراد عادی از 
انقالبیون ممکن می شود و نتیجه می گیرند که افراد عادی حتی اگر احساس محرومیت کنند، 
به حمایت از انقالبیون برنمی خیزند مگر آنکه با وعده های محکمی از مزایای آتی متقاعد 

شوند و با پیوندهای قوی به جوامع متأثر از مبارزات انقالبی متعهد گردند.
جایگزین اصلی برای استدالل های »توده«، نظریۀ جامعۀ طبقاتی است که از کارل مارکس 
است. در این دیدگاه، گروه های مختلف مردم دارای موقعیت های اقتصادی مختلف هستند و 
عوامل متفاوتی را دراختیار دارند: برخی با داشتن زمین، گروهی با کسب وکار خود، و برخی 
نیز با نیروی کاِر خود. به طور معمول، یک طبقۀ مسلط بر طبقات دیگر می شود و حاکمان 
سیاسی به نمایندگی از این طبقه قانون گذاری می کنند. انقالب ها زمانی رخ می دهد که طبقۀ 
پیشرو به دلیل تغییراتی در سازماندهی اقتصادی جامعه تضعیف شده باشد، در این زمان است 

که اعضای طبقات فرودست دربرابر طبقۀ پیشرو شورش می کنند.
این دیدگاه نه تنها توضیحی است بر اینکه چرا انقالب رخ می دهد، بلکه یک الگوی 
تاریخی است. تاریخ نظریۀ مارکسیستی از طریق مجموعه ای از انقالب ها آشکار شد: حاکمان 
فئودال و طبقۀ ممتاز زمین دار ابتدا در یک سلسله انقالب ها به رهبری بازرگانان و سرمایه داران 
گسترش  عصر  و  نابود  را  فئودالیسم  انقالب ها  این  شدند؛  سرنگون  )بورژوازی(  تولیدی 
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سرمایه داری را آغاز کردند. انقالب انگلیسی 1640 و انقالب فرانسوی 1789 نمونۀ کلیدی 
در تاریخنگاری مارکسیستی بودند. اما مارکسیسم به آینده نگاه داشت: خوِد سرمایه داری به 
دلیل فشار بیش ازحد بر کارگران با بحران مواجه می شود؛ پس از آن بورژوازی قربانی یک 
انقالب کارگری خواهد شد که با هدف محو نظام سرمایه داری شامل کار، دستمزد، و مالکیت 

خصوصی، و اجرای آن در یک اقتصاد سوسیالیستی و دولِت حداقلی بر روی کار می آید.
گرچه دو الگوی »توده« و »طبقه« رایج ترین الگو های انقالب در دو قرن گذشته بوده 
است، در دهه های اخیر، محققان از این دیدگاه ها دور شده اند. آن ها به این اتفاق نظر رسیده اند 
که سازمان اجتماعی پیچیده تر از تعارضی ساده بین حاکمان و محکومان است. جوامع شامل 
به  »توده ها«  حتی  هستند.  قدرت  و  ثروت  شأن،  از  مختلف  سطوح  با  مختلف  گروه های 
کارگران شهری و روستایی، پیر و جوان، کارگران صنعتی و خدماتی، گروه های مختلف 
منطقه ای و قومی و غیره تقسیم می شوند، و ممکن نیست به سادگی دربارۀ شرایط و اقدامات 

احتمالی یک فرد »نوعی« صحبت شود.
افزون براین، علی رغم ده ها سال تحقیق دربارۀ هویت طبقاتی و آگاهی طبقاتی، تاریخ 
اقتصادی  تجارت  در  سرمایه داری  موتور  جابه جایی  برای  تالش  و  بورژوازی  و  پرولتاریا 
بین المللی و بهره برداری از کشورهای درحال توسعه، نظریه های مارکسیستِی انقالب ناکارآمد 
شده اند. نقص اصلی آن ها این است که بررسی گسترده و تجربی مهم ترین انقالب ها یعنی 
انقالب ها طبقاتی  این  است که  داده  نشان  قطعی  به طور  فرانسوی  و  انگلیسی  انقالب های 
انقالب ها  دستاوردهای  نه  و  اهدافشان،  نه  آن ها،  حامیان  و  اصلی  بازیگران  نه  نبوده اند. 

نمی توانند به یک نوع »طبقه« خاص نسبت داده شوند.
چنین است که هم اکنون، دانشمندان علوم اجتماعی از پیچیدگی مؤلفه های درهم آمیخته 
بین »نظام«های اجتماعی و »ساختار«های اجتماعی سخن می گویند. آن ها می دانند که نظام های 
اجتماعی درعین اینکه توانایی عظیمی برای تحمل بی عدالتی، ظلم و ستم و نابرابری دارند، 
می توانند سرپا باشند و به کاِر خود ادامه دهند. برای درک اینکه چرا انقالب ها رخ می دهند، 
ما باید درک کنیم که جوامع چگونه عمل می کنند و چگونه ساختارهای مختلف آن ها باهم 

هماهنگ می شوند یا برعکس متالشی می گردند.

3. 2. نظام ها و ساختارها
تلقی جامعه به عنوان یک نظام، ما را به این امر هدایت می کند که بتوانیم مجموعه ای از 
روابط را یک جا درنظر بگیریم. بین جامعه و محیط فیزیکی آن روابط خارجی وجود دارد: 
بین جامعه  زباله.  دفع  و  فنی،  تولید  فرایندهای  مواد خام، جابه جایی های جمعیتی،  97عرضۀ 
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استقراض،  تجاری،  روابط  دارد:  وجود  خارجی  روابط  آن  سیاسی  و  اقتصادی  محیط  و 
وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر، مسائل دفاع ملی، معاهده های مختلف، و کمک 
خارجی. همین طور بین گروه های مختلف در جامعه روابط داخلی نیز وجود دارد که دارای 
کارکردهای مختلف است: کارگران، رهبران مذهبی، رهبران سیاسی، مدیران خلق و توزیع 

اطالعات و سرگرمی، و رهبران اقتصادی و تجاری.
تحت شرایط عادی، ظلم، بی عدالتی و نارضایتی در سراسر نظام اجتماعی پراکنده می شوند 
و می شود آن ها را با تفکیک و تعادل در میان گروه های مختلف در نظام اجتماعی بررسی 
کرد. برخی از روابط ممکن است سرکوبگرانه باشند و تعارض و آسیب ایجاد کنند، اما دیگر 
روابط ممکن است کم وبیش بدون اشکال باشند. براین اساس چالمرز جانسون استدالل کرده 
است که انقالب در جامعه ای محتمل است که تعارضات متعددی در آن وجود داشته باشد، 

یعنی بسیاری از روابط عادی داخلی و خارجی آن تحت فشار باشند.
بااین حال اگر همۀ جوامع به عنوان نظام های اجتماعی تلقی شوند، حقیقتاً ثابت می شود که 
برخی جوامع پایدارتر از دیگران هستند. به عبارت دیگر، ساختار اجتماعی ویژه، سازماندهی 
گروه های مختلف اجتماعی، و روابط خاص آن ها، تفاوت ها را ایجاد می کنند. در برخی 
از جوامع، ساختار اجتماعی بسیار صلب و سخت است. در این موارد اگرچه ممکن است 
نظام اجتماعی مادامی که محیط اطراف پایدار است کاماًل پایدار بماند، چنین جامعه ای برای 
پاسخگویی به تغییرات محیطی با دشواری و زمینگیر شدن گسترده ای روبه روست؛ به طور 
مثال مواقعی که تغییرات جمعیتی رخ می دهد، یا فشار جنگ حادث می شود، یا تغییرات 
فناورانه در اقتصاد رخ می دهد. در برخی از جوامع، ساختار اجتماعی انعطاف پذیر است و 
گروه های مختلف توانایی ایجاد تغییر را در رهبری و سیاست های اجتماعی دارند. در این 
جوامع، ازجمله تمام دموکراسی های صنعتی مدرن، تغییرات در محیط می تواند از طریق 
تغییرات در سیاست عمومی و همبستگی سیاسی هدایت شود، و این قابلیت به جوامع مزبور 

اجازه می دهد بدون تحمل انقالب، فشار اجتماعی عظیمی را تاب بیاورند.
تدا اسکوپول نشان داده است که ساختارهای اجتماعی کشورهایی که انقالب های بزرگی 
را تجربه کرده اند ویژگی های معینی داشتند که آن ها را نسبت به انقالب بسیار آسیب پذیر 
می کرد؛ مانند فرانسۀ تحت حکومت شاه لویی شانزدهم، روسیۀ تحت حکومت تزار نیکالس 
دوم و چین تحت حکومت رژیم ناسیونالیست چیانگ کای چک. این دولت های پادشاهی 
یا امپراتوری نسبت به سایر دولت ها به لحاظ مالی یا نظامی ضعیف بودند و این امر سبب 
آسیب پذیری آن ها در جنگ های پرهزینه شده بود. طبقۀ اشراف کاماًل بر روستاها مسلط 
نبودند، و ادارۀ دهقانان به قدرت دولت مرکزی )که در آن زمان ضعیف شده بود( بستگی 
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داشت. و دست آخر اینکه، دهقانان شکلی از خودمختاری سازمانی را برای پیشبرد اقدام 
جمعی علیه نخبگان به کار می بردند. شوراهای روستایی سنتی در فرانسه و روسیه و نیز سازمان 
حزب کمونیست در دهه های 1930 و 1940 در چیِن روستایی تشکیل شد. بنابراین درصورت 
بروز جنگی که موجب تضعیف دولت می شد، یا درگیری بین دولت و نخبگان که حکومت 
را فلج می کرد، قیام های مردمی در خطر محاصره یا بلوکه شدن نبودند. بنابراین بحران مالی و 
شورش های نخبگان در سال 1789 در فرانسه، شکست نظامی روسیه در جنگ جهانی اول و 

حملۀ ژاپن به چین در جنگ جهانی دوم راه را برای شورش های توده ای گشود.
در سوی مقابل، در قرن نوزدهم انگلستان و آلمان، کشورهایی با دولت های قوی تر و با 
طبقۀ اشرافی که هم حکومت و هم روستاها را بیشتر در تسلط خود داشتند، فشار جنگ و 

ناآرامی های مردمی به جای انقالب به جنبش های اصالحی انعطاف پذیر انجامید.
به نظر می رسد که تلقی جوامع مختلف به عنوان نظام هایی با ساختارهای اجتماعی مختلف، 
به ما کمک می کند که بفهمیم چرا بعضی از کشورها انقالب ها را تجربه کرده اند و برخی 
دیگر چنین نبودند. با همۀ این احوال، جوامع و ساختارهای اجتماعی مختلف هستند و برای 
درک کلی دربارۀ اینکه چه وقت و چرا جامعه ای در حال ورود به شرایط انقالبی است به 

راهنمایی بیشتری نیاز داریم.

3. 3. الگوی فرایندی انقالب
گاهی اوقات انقالب ها برای سادگی بیان با یک رویداد واحد توصیف می شوند، مانند انقالب 
روسیه در سال 1917، یا انقالب نیکاراگوئه در سال 1979. درحقیقت انقالب ها فرایندهایی 
طوالنی هستند که طی آن دولت قدیمی تضعیف می شود، مبارزه برای جانشینی درمی گیرد، 
و سپس قدرت توسط یک دولت جدید مستقر می شود. گرچه ما اغلب این فرایندها را با 
تاریخی که دولت قدیمی برای اولین بار مورد حمله قرار می گیرد شناسایی می کنیم، برای 
انقالب چیزی بیشتر از یک حملۀ اولیه الزم است. چارلز تیلی استدالل کرد که انقالب 
زمانی آغاز می شود که اپوزیسیون مردم را علیه دولت بسیج می کند. او می گوید ما نه تنها 
باید دریابیم که چرا مردم ممکن است شورش کنند، بلکه باید بفمیم که چرا ساختارهای 
اجتماعی معینی دربرابر انقالب آسیب پذیر هستند. ما همچنین باید بدانیم که چگونه مردم 
آمادۀ اقدام عملی می شوند و اینکه چگونه دولت ها دربرابر انقالبی که در راه است واکنش 

نشان می دهند.
اخیراً جک گلدستون با همراهی تد رابرت گور و فرخ مشیری، انقالب ها را از قرن 
97هفدهم تا دهۀ 1980 بررسی کرده اند و دریافته اند که در مواردی میان انقالب های مدرن 
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قرابت های مسلّمی وجود دارد، از انقالب های مدرن اروپا گرفته تا انقالب های مدرن در 
نیکاراگوئه و ایران. این محققان استدالل کرده اند که اگر مشخصۀ فرایندی انقالب شناسایی 
شود، می توان زمانی را که یک وضعیت انقالبی در شرف بروز است و نیز اینکه چگونه 
محتمل است که آشکار شود پیش بینی کرد. به بیان این الگوی فرایندی بسیاری از ترکیبات 
مختلف علل و ساختارهای اجتماعی می توانند وضعیتی انقالبی ایجاد کنند. بااین حال، به هر 
علت خاص، انقالب ها فقط در صورتی اتفاق می افتند که در بسیاری از سطوح مختلف جامعه 
منازعه ایجاد کنند. فقط چنین درگیری های گسترده ای می تواند دولت موجود را تضعیف 

کند و به تغییر اجتماعی اساسی منجر شود.
به این ترتیب، می توانیم تعیین کنیم که آیا علل احتمالی درگیری های انقالبی، مثاًل فشارهای 
بین المللی، تغییرات اقتصادی، تغییر جمعیتی، فساد، درگیری های مذهبی، بحران مالی، و غیره، 
با ایجاد ارزیابی روندهای زیر، باعث ایجاد یک انقالب در یک جامعۀ خاص می شود یا نه؟ 
روندهایی مانند میزان نارضایتی های عمومی و توان بالقوۀ آن ها برای بسیج، درجۀ تعارضات 
بین نخبگان، و میزان ضعف دولت. عالوه براین، توجه به روند انقالب، نیازمند توجه به نقش 
نیروهای بین المللی، ائتالف های انقالبی، ایدئولوژی و ملی گرایی، جنگ و تروریسم دولتی، 

و دستاوردهای انقالب است.
اعتراضات و بسیج مردمی. انقالب به حمایت نیاز دارد. این نیروی حامی ممکن است 
جمعیت شهری باشد که به ادارات حمله کرده، شورش و تظاهرات می کنند، یا دهقانانی که 
به مالکان زمین حمله می کنند و از چریک های روستایی محافظت می کنند، یا سربازان ارتش 
انقالبی که انقالب را ایجاد می کنند و از آن دفاع می کنند. گروه های مردمی باید انگیزه ای 

برای شرکت در انقالب داشته باشند.
بااین حال، تناقض عجیبی در تاریخ هست که گروه های مردمی که در انقالب ها شرکت 
می کنند، عموماً به انقالب اهمیت نمی دهند. بلکه، آن ها درخواست رسیدگی به اعتراض 
و مطالبۀ خود را دارند. دهقانانی که با شورش های خود در روستاهای فرانسوی از انقالب 
فرانسه پشتیبانی می کردند، تنها مطالبه ای که داشتند زمین های بیشتر با قیمت کمتر بود. برای 
آن ها اهمیت نداشت که چه کسی، پادشاه یا مجلس انقالبی، حقوق ملوکانۀ مالکان زمین را 
برای اخذ پرداخت ها و هزینه های اضافی لغو کند. گاوچران ها و کشاورزانی که از ارتش های 
انقالبی امیلیانو زاپاتا و پانچو ویال در انقالب مکزیک حمایت می کردند، صرفاً خواستار 
چتری حفاظتی دربرابر دالالن تجاری بودند که سعی داشتند زمین دهقانان را تصاحب کنند. 
تظاهرکنندگان شهری که از آیت اهلل دربرابر شاه ایران حمایت کردند، خواستار یک جامعۀ 
اسالمی تر و ایرانی تر بودندکه در آن فضیلت دختران و درآمد خانواده های آنان به طور دائمی 
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توسط نمایندگی های تجاری خارجی، دالالن فاسد و مدرنیزه سازان غرب، تهدید نشود؛ 
چون شاه از آن ها حمایت نکرد، به کسی روی آوردند که به حرفشان اهمیت می داد.

برای  تقاضا  یک  به سادگِی  اغلب  انقالبی  موقعیت های  آغاز  در  مردمی  اعتراضات 
حفاظت از حقوق سنتی، معیشت و فضایل انسانی است. این خواسته ها از فقیرترین فقرا یعنی 
بی خانمان ها، مجرمان و افراد فقیر برنمی آید و این اقشار عماًل نقشی در جمعیت انقالبی ایفا 
نمی کنند. درعوض، تقاضا برای تغییر ازسوی افرادی است که صاحب درآمد هستند و نیز 

ازسوی معدودی از کسانی است که در معرض خطر ازدست دادن درآمد و دارایی هستند.
این خطرات معموالً از دو منبع عمده برمی آید. یکی ناشی از رشد جمعیت است که در 
جوامع سنتی می تواند زمین های کشاورزی، بازار کار و مواد غذایی را بیش ازحد تحت فشار 
گذاشته، به فروپاشی روندهای سنتی و معیشت منجر شود. منبع اصلی دیگر توسعۀ سریع 
اقتصادی است که اگرچه در بسیاری موارد بهبود اقتصادی و اجتماعی را به ارمغان می آورد، 
گاهی اوقات پیش از آنکه مردم فرصت کنند خود را با آن تطبیق دهند و شغل های صنعتی 
و خدماتی جدیدی بیابند، به فروپاشی معیشت سنتی می انجامد. به ویژه اگر توسعۀ اقتصادی 
توسط حکومتی فاسد اداره شود، و منافع آن عمدتاً به یک گروه کوچک ممتاز برگردد، 

توسعۀ اقتصادی می تواند به نارضایتی عمومی ختم شود.
اگر اعتراضات مردمی در موقعیت های انقالبی عمدتاً درمورد تهدیدات خاصی برای 
درآمد و معیشت سنتی یا نقض حقوق سنتی باشد، چگونه این نارضایتی ها به سمت انقالب 
هدایت می شوند؟ این گونه اعتراضات به نتیجه نمی رسد، مگر اینکه مردم به طور همزمان 
اطمینان  آنگاه  باشند،  داشته  اعتراضات  آن  به  عمل  و  برنامه ریزی  بحث،  برای  ابزارهایی 
خواهند داشت که اقدام جمعی آن ها را به نتیجه می رساند. بنابراین اعتراضات روبه رشد باید 

به قابلیت قابل توجهی برای اقدام جمعی پیوند بخورد.
اگر افراد به جوامعی متعلق باشند که اعضای آن به بحث درمورد مسائل مشترک و حل 
آن ها به طور مشترک عادت کرده باشند، اقدام جمعی آسان تر می شود. چنین افرادی نیازی به 
سازمان های رسمی و حتی احزاب انقالبی ندارند. آن ها ممکن است درگروه های همجوار، 
سازمان های محل کار، انجمن های مذهبی، مدارس و دانشگاه ها یا روستاهای دهقانی حضور 
داشته باشند. بازیگران انقالبی معموالً جذب نیرو و سربازگیری را از چنین سازمان هایی آغاز 
می کنند. عالوه براین، »فضا« برای بحث و اقدام افراد، در شرایطی که تحت نظارت دقیق 
مالکان یا افسران دولتی قرار نگرفته باشند، گسترش می یابد. روستاهای خودمختار دهقانی، 
مناطق مرزی و تمرکز جمعیت های بزرگ در شهرها، امکانات مناسبی برای بسیج فراهم 
می کنند. به همین ترتیب، مهاجرت داخلی، به مناطق یا شهرهای مرزی، فرصت های بیشتری را 
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برای بسیج نیروها فراهم می آورد. درنهایت باید خاطرنشان کرد که بسیاری از انقالب ها در 
طول دوره هایی با تجمع های غیرمعمول جمعیت جوانان رخ داده است. بنابراین بی پروایی و 

آرمان گرایی جوانان می تواند یک عامل در بسیج انقالبی باشد.
 به طور خالصه، اقدام مردمی در انقالب ها تنها در جایی است که قابلیت باالیی برای بسیج 
توده ای وجود دارد. مثاًل براساس ترکیبی از نارضایتی های مطبوعات، شبکه های موجود، 
تمرکز جمعیت در محل های مطلوب برای بسیج و ترغیب جوانان. بااین حال، اقدامات مردم 
به تنهایی نمی تواند جنبش ملی هماهنگ یا یک رژیم انقالبی جدید ایجاد کند. برای اینکه 

انقالب توسعه یابد، نارضایتی های مردمی باید با اقدامات نخبگان ترکیب شود.
تضاد نخبگان. این نیز تناقضی دیگر در انقالب هایی است که توسط نخبگان رهبری 
می شوند، یعنی افراد و گروه هایی که دارای موقعیت و قدرت قابل توجهی در نظام اجتماعی 
موجود هستند. انقالب فرانسه توسط نجبایی رهبری شد که علیه پادشاه تغییر موضع داده 
بودند. انقالب ایران توسط رهبران مذهبی و بازاریانی هدایت می شد که علیه شاه بودند. 
انقالب نیکاراگوئه توسط پسران و دختران نخبگان اقتصادی هدایت شد و توسط رهبران 
کسب وکار حمایت گردید. این به آن معنی نیست که در یک انقالب تمام نخبگان علیه رژیم 
موضع می گیرند. بلکه در یک وضعیت انقالبی، گروه های خاصی از نخبگان با حکومت 
مخالفت می کنند. سپس آن مخالفت را با بسیج گروه های مردمی معترض دنبال می کنند و 
آنگاه این ائتالف از نخبگان انقالبی و حامیان مردمی برای کسب قدرت با حکومت مبارزه 

می کند.
چرا نخبگان دربرابر ترتیبات موجود که از موقعیت های ممتاز آن ها حمایت می کنند، 
دست به مخالفت می زنند؟ پاسخ در بررسی روابط گروه های خاص نخبه با دولت، با نخبگان 
دیگر و با مردم است. در یک جامعۀ پایدار، نخبگان ازسوی دولت حمایت می شوند و از آن 
حمایت می کنند. نخبگان برای کسب قدرت و شأن رقابت می کنند، اما نه به درجه ای که به 
تخریب یکدیگر برسند. به عالوه نخبگان درآمد و موقعیت خود را از مردم به دست می آورند، 
به طور مستقیم از طریق اجاره ها و مالیات ها، یا به طور غیرمستقیم از طریق سود حاصل از 
مالکیت دارایی یا ادارۀ دفاتر مهم. درعوض، خدمات معینی را برای دیگران فراهم می کنند، 

ازجمله برای دولت با حمایت قانونی و حمایت در مواقع سختی.
بااین حال، هنگامی که این روابط گوناگون مختل می شوند، نخبگان می توانند چندپاره 
شوند، رقابت کنند و با حاکمیت و سایر گروه های نخبه درگیر گردند. اگر دولت برای گسترش 
قدرت خود به منافع یا ثروت نخبگان حمله کند، و اگر نخبگان دریابند که فرصت هایشان 
برای کسب موقعیت و ثروت کاهش یافته است، به طوری که آن ها یا فرزندانشان ممکن است 
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موقعیت خود را ازدست بدهند؛ یا اگر فقر عمومی و بی نظمی عمومی سبب شود که کسب 
درآمد برای نخبگان دشوار شود، بسیاری از نخبگان به احتمال زیاد نتیجه می گیرند که یک 

دولت جدید، شاید حتی یک نظام جدید حکومتی ضروری است.
منابع بالقوۀ بسیاری وجود دارد که می تواند روابط نخبگان را مختل کند: اول، اقتصاد 
بین المللی یا دخالت نظامی که درآمد یا موقعیت نخبگان را تهدید می کند؛ دوم، جمعیت 
روبه رشد یا اقتصاد ناپایداری که کمبودی فراگیر را ایجاد می کند و سود و کاال را در میان 
نخبگان تقسیم می کند؛ سوم، تغییر در اقتصاد داخلی یا فساد اداری، که موجب تضعیف یا 
ازبین رفتن موقعیت های سنتی نخبگان می شود؛ چهارم، ورود متقاضیان جدید به موقعیت های 
نخبگان از گروه های قومی یا اقتصادی که قباًل ثروت یا شأنی نداشته اند، اما ثروت به دست 

آورده اند و اکنون تقاضای ورود به رتبه های نخبگان جامعه را دارند.
در یک جامعۀ انعطاف پذیر، با مشارکت گستردۀ نخبگان در نظام سیاسی و حرکت آزاد 
افراد در داخل و خارج، چنین درگیری هایی بعید به نظر می رسد. گروه های نخبگان قادر به 
انجام تغییرات در سیاست های دولتی، تشکیل ائتالف با دیگر نخبگان و گروه های مردمی 
خواهند بود و اصالحات را برای حل وفصل چنین اختالفاتی ایجاد خواهند کرد. بااین حال در 
جامعه ای با دولت صلب و سخت که بسیاری از نخبگان را از قدرت محروم می کند، مانند 
یک سلطنت سنتی یا دیکتاتوری شخصی مدرن، چنین طغیان هایی احتماالً ظهور خواهند 
کرد. لذا این نه تنها دامنۀ تضاد نخبگان، بلکه توانایی دولت و نخبگان برای حل صلح آمیز این 

اختالفات است که احتمال وقوع انقالب را تعیین می کند.
ضعف دولت. دولت ها، به منظور حکومت کردن بر جامعه، نیاز به دو چیز دارند. اوالً، به 
پول کافی نیاز دارند که این پول از طریق مالیات یا ادارۀ شرکت ها یا فروش مواد خام )مثاًل 
نفت( افزایش می یابد. ثانیاً، آن ها به حمایت سیاسی بوروکرات ها، رهبران نظامی، تجار، سایر 
گروه های نخبه، و نیز عموم مردم نیاز دارند تا دستورات دولتی را اجرا کنند حتی اگر این 
اجرا با شور و اشتیاق همراه نباشد. قدرت در یک حوزه ممکن است ضعف در حوزه ای دیگر 
را تا حدودی جبران کند. به این معنی که اگر دولت پول کافی نداشته باشد اما از حمایت 
سیاسی برخوردار باشد، ممکن است در سیاست های جدید برای افزایش درآمد، عماًل توسط 
مردم تأیید شود. یا، اگر دولت درآمد مستقل زیادی داشته باشد، ممکن است بتواند سربازان 
و پلیس را به خدمت بگمارد تا سیاست های دولتی با اجبار اجرا شوند. اما تا حدودی، هر 
دوی این نیازها مهم هستند. دولت نمی تواند درصورت ورشکستگی کار کند؛ و حتی دولت 
ثروتمند نمی تواند سرپا بماند اگر کسی از آن اطاعت نکند. بنابراین دولت ممکن است قوی 
باشد )باالبودن منابع و پشتیبانی سیاسی( یا ضعیف )پایین در هر دو دسته( یا ضعیف معتدل، 
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یعنی قوی در یک سو و ضعیف در سوی دیگر.
یک دولت قوی می تواند از بروز نارضایتی های عمدۀ عموم مردم و مخالفت های محدود 
نخبگان جلوگیری کند. با منابع مالی کافی و پشتیبانی سیاسی، امکان مصالحه و اصالحات 
منتقد  نخبگان  یا  عمومی  ناآرامی های  باشد،  ضعیف  دولتی  اگر  بااین حال،  دارد.  وجود 
ممکن است به درگیری هایی منجر شود که با مصالحه حل وفصل نمی شود. در چنین شرایط 
ناپایداری، درگیری بین دولت و گروه های دیگر می تواند موجب انقالب و افزایش آن شود.

دو نوع حکومت ضعیِف معتدل خوانده می شوند، سلطنت های سنتی مانند پادشاهان 
انگلستان و فرانسه در اوایل دوره های مدرن یا حکومت های امپریالیستی روسیه و چین، و 
دیکتاتوری های مدرن فردی مانند شاه سابق ایران یا فردیناند مارکوس در فیلیپین. سلطنت 
سنتی اغلب از لحاظ سیاسی قوی است، زیرا سنت طوالنی پادشاهی موروثی موردقبول عوام 
و مورداحترام نخبگان است. بااین حال، آن ها اغلب از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند، زیرا 
نظام های مالیاتی سنتی به طورکلی صلب و سخت است و قادر به پاسخگویی به تغییرات 
جمعیت و اقتصاد نیست. بنابراین سلطنت و امپراتوری اغلب دربرابر شورش آسیب پذیر است 
به خصوص وقتی که گسترش خود را متوقف می کنند و درآمدهای آن ها رو به کاهش 
می گذارد، درحالی که جمعیت همچنان درحال رشد است. اگر این ضعف اقتصادی همراه 
با شکستی در جنگ، یا رشد فساد یا درگیری های مذهبی باشد که حمایت سیاسی را نابود 
دچار  و  شود  تضعیف  فاجعه باری  به صورت  می تواند  سنتی  امپراتوری  یا  پادشاهی  کند، 

انقالب گردد.
دیکتاتوری های فردی اغلب از لحاظ اقتصادی قوی هستند و درآمد دولت را از طریق 
از لحاظ  بااین حال، عموماً  یا ادارۀ شرکت ها و منابع تأمین می کنند.  کمک های خارجی 
سیاسی ضعیف هستند، زیرا اقشار مردم از دایرۀ قدرت اقتصادی و سیاسی، یعنی دیکتاتور 
و حلقۀ کوچکی از اطرافیان وی، خارج هستند. در چنین حکومتی، دولت به ظاهر قدرتمند 
است و این وضع ادامه دارد تا زمانی که به لحاظ اقتصادی به اندازۀ کافی قوی باشد و بتواند 
اقتصاد را به خوبی مدیریت کند، و سخاوتمندانه به حامیان پاداش دهد و دشمنان را مجازات 
کند. اگر تغییری در اقتصاد بین المللی یا داخلی، یا در حمایت بین المللی رخ دهد، منابع 
درآمد دولت کاهش می یابد، یا اگر دولت متأثر از استقراض و درعین حال هزینه های گزاف 
باشد، به طور چشمگیری تضعیف می شود. سپس مخالفان دولت می توانند صدای خود را 
بلند کنند و تفاضای تغییر داشته باشند. واکنش دولت به چنین وضعیتی ممکن است تالش 
برای مصادرۀ دارایی نخبگان و مردم یا حمله به منتقدانش باشد. اغلب این اقدامات دولت را 
تقویت نمی کند، بلکه دیکتاتور را منزوی و منحرف می کند. دقیقاً این شرایط موجب انقالب 
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در ایران، نیکاراگوئه و فیلیپین شد.
در دهۀ 1980، دولت های کمونیست در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی هر دو 
نوع جنبۀ ضعف را داشتند. انعطاف ناپذیری و عملکرد بد اقتصادشان موجب ضعف مالی شد، 
درعین حال، دولت های بسته که همه به جز رهبران حزب کمونیست را از قدرت اقتصادی و 
سیاسی دور نگه داشته بودند، حمایت سیاسی را از دست دادند. به این ترتیب این دولت ها تا 

رسیدن به پایان دهه نسبت به انقالب آسیب پذیر شده بودند.
از سوی دیگر در چین کمونیستی اصالحات کشاورزی و تجاری وضعیت اقتصادی را 
ارتقا داد )نرخ رشد تقریباً 10 درصد در سال در GNP در دهۀ 1980(. دولت با این عملکرد 
اقتصادی مطلوب هر دو قدرت اقتصادی و حمایت سیاسی را به دست آورد. اگرچه چینی هایی 
که عضو حزب نیستند خارج از حلقۀ قدرت قرار دارند و تورم باال در دوره ای در شهرها 
موجب اعتراض دانشجویان و کارگران در سال 1989 شد، دولت چین به اندازه ای قدرتمند 
بود که توانست اکثریت مخالفان را خنثی کند. باوجوداین، حزب حمایت ایدئولوژیک را 
ازدست داده است زیرا سوسیالیسم کنار گذاشته شده است و رشد اقتصادی ممکن است 
برای همیشه به این میزان ادامه نیابد. اگر رشد اقتصادی متوقف شود یا رژیم نتواند برای مقابله 
با ساختار سیاسی بسته و از لحاظ ایدئولوژیک ضعیف شدۀ خود قدرت مالی اش را حفظ 

کند، رژیم کمونیست چین نیز می تواند نسبت به تغییر انقالبی آسیب پذیر باشد.
فشارهای بین المللی. روابط بین عامۀ مردم، نخبگان و دولت ها در یک محیط ایزوله 
تأثیر  داخلی  سیاست  بر  اغلب  ملی  مرزهای  از  خارج  نیروهای  نیست.  مهروموم شده  و 
را  ضعیف  دولت  یک  است  ممکن  خارجی  نظامی  یا  اقتصادی  کمک های  می گذارند. 
حمایت کند، شرایط اقتصادی بین المللی ممکن است بر رشد ملی و درآمدهای دولتی تأثیر 
بگذارد و مداخلۀ مستقیم خارجی ممکن است به دنبال حمایت از دولت یا سرنگونی آن 
باشد. به عنوان مثال، مداخلۀ شوروی در اروپای شرقی، سبب شکست انقالب در مجارستان 
به سال 1956 و در چکسلواکی به سال 1968 شد. اما زمانی که رهبر شوروی، میخائیل 
گورباچف نفوذ شوروی را در شرق اروپا در سال 1989 کاهش داد، انقالب های گسترده 

در آن مناطق رخ داد.
مختلف  گروه های  انقالبی،  شرایط  در  که  کردیم  اشاره  قباًل  مناقشات.  و  ائتالف ها 
گروه های  دارای  جوامع  باشند.  دولت  مخالف  مختلف  دالیل  به  است  ممکن  اجتماعی 
مختلف نخبه، مانند گروه های سیاسی، اقتصادی، مذهبی؛ و گروه های مختلف مردمی مانند 
شهری، روستایی؛ و مردم نواحی مختلف یا گروه های قومی هستند. برخی از نخبگان ممکن 
است با دولت مخالفت کنند؛ زیرا آن ها را از قدرت محروم کرده است. دیگران ممکن است 

281

97
ار 

 به
،2

ة 6
مار

، ش
 8 

رة
دو

ى، 
وم

عم
رى 

گذا
ت 

یاس
ى س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف

www.irpublicpolicy.ir



دولت را به فساد یا بی کفایتی متهم کنند. بعضی از مخالفت ها ممکن است ناشی از فقدان 
فرصت برای به دست آوردن ثروت و شأن برای خود یا خانواده هایشان باشد. برخی دیگر 
ممکن است با نفوذ و وابستگی خارجی مخالفت کنند. گروه های مردمی به نگرانی های سنتی 
تمایل دارند. مثاًل دهقانان با ازدست دادن زمین خود تهدید می شوند، کارگران شهری در 
معرض تهدید ازدست دادن شغل خود یا هزینه های فزاینده برای تأمین غذای خانواده های 
خود هستند. هر دو گروه نخبگان و گروه های مردمی ممکن است با اقداماتی دولتی تهدید 
شوند که اصول سنتی فرهنگی یا مذهبی را نقض می کنند یا دولت متهم شود که شأن یک 
گروه منطقه ای یا قومی را بیش از دیگران ارتقا می دهد. هنگامی که تظاهرات یا شورش ها 
آغاز شده است، سرکوب های دولتی، چه گسترده و چه نامنظم، ممکن است نخبگان و 

گروه های مردمی را در صفوف مخالفان قرار دهد.
اگر قرار باشد این گروه های گوناگون انقالبی را خلق کنند، به جای آنکه دربرابر یکدیگر 
بایستند و توسط دولت سرکوب شوند، باید اصولی را برای همکاری و ابزاری را برای ایجاد 
ائتالف علیه دولت پیدا کنند. چنین ائتالفی بین طبقات، ازجمله گروه های مختلف مردمی و 

نخبگان، کلید انقالب های موفق است.
توسط مصلحاِن معتدل رهبری می شود  ائتالفی معموالً  انقالب، چنین  اولیۀ  در مراحل 
)ازآنجاکه اکثر تندروها در زندان، تبعید یا مخفی هستند(. بااین حال، با پیشرفت انقالب، این 
ائتالف با اختالفات مابین گروه های مختلف روبه رو می شود. اول، ائتالف باید علیه دولت و 
نیروهای ضدانقالب مبارزه کند. دوم، هنگامی که دولت قدیمی شکست خورده است، ائتالف 
اغلب دچار مناقشات داخلی درمورد میزان مقبول افراط گرایی در انقالب می شود. این درگیری ها 

به طورکلی به تغییر در ایدئولوژی انقالبی و سپس حکومت ترور و جنگ منجر می شود.
ائتالف انقالبی در رقابت جناح های مختلف برای پشتیبانی مردمی و قدرت دولتی درهم 
می شکند. در چنین مواردی، جنگ داخلی و خشونت های انقالبی پس از سقوط رژیم پیشین 
می تواند شدیدتر از خشونت حوادثی باشد که در جریان سقوط رژیم قبل رخ داده است. شدت 
مبارزات انقالبیون فرانسوی علیه گروه های معتدل در غرب و جنوب فرانسه، مبارزۀ استالین علیه 
دهقانان، انقالب فرهنگی مائو علیه بوروکرات ها و عملگرایان معتبر در چین و مبارزۀ روحانیون 
ایرانی با لیبرال های غربی قابل مقایسه با تالش های انقالبیون برای رسیدن به قدرت و گاه شدیدتر 
از آن تالش هاست. در چنین درگیری هایی، تعارضات ایدئولوژیک و فیزیکی ممکن است 

تشدید شود و سیاست های انقالبی در میان خطوط رادیکال تر تغییر شکل بدهد.
ایدئولوژی و ملی گرایی. انقالبیون ابتدا نیازمند مجموعۀ گسترده ای از ایده ها هستند تا 
مخالفان دولت را متحد کنند. مجموعه ای ساده از ایده هایی که به نظر می رسد وعده ای برای 
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همه دارد، نتیجه ای معمولی است. شعارهایی مانند »ایجاد دموکراسی« یا »استقرار جمهوری 
اسالمی« بسیار وعده داده شده است و نیازی به توضیح جزئیات ندارند.

به یک  نیاز  انقالب  رهبران  علیه ضدانقالب ها،  انقالبی  مبارزات  با  بااین حال، همگام 
این  شود.  طرفداران  میان  عمیق تر  پیوند  و  فداکاری  باعث  که  دارند،  قوی تر  ایدئولوژی 
ایدئولوژی معموالً به شکل ملی گرایی افراطی و نگرش »ما علیه آن ها« است، با این ادعا 
که انقالبیون و حامیان آن ها مدافعان راستین فضیلت کشورشان هستند، و همۀ ضدانقالبی ها 

به عنوان دشمن و خائن شناخته می شوند.
بنابراین، در مراحل اولیۀ انقالب، ائتالف گسترده ای مشاهده می شود که اهداف معتدلی 
را برای برآورده ساختن آمال همۀ افراد اعالم می کند اما همراه با توسعۀ مبارزه برای قدرت، 
اهداف معتدل، رضایت بخشی کمتری دارند. رهبران افراطی، با ایدئولوژی قوی تر و رادیکال، 
اغلب به پیش می روند. آن ها خود را مدافعان واقعی انقالب و ملت می دانند و با هر کسی که 

با این ادعا مخالف است درمی افتند.
است.  پساانقالبی دخیل  نهادهای دولت  تشکیل  در  عمیقاً  انقالبی  رهبران  ایدئولوژی 
انقالبیون ملهم از روشنگری به دنبال ایجاد رژیم های قانون اساسی بودند که باعث ارتقای 
سرمایۀ فردی و قدرت محدود دولتی می شود؛ درمقابل، انقالبیون ملهم از مارکس و لنین، 
به دنبال ایجاد دولت های تک حزبی بودند که دامنۀ تحملشان کم بود و اداره و هدایت اقتصاد 
را به دست گرفته بودند. اعتقادات مذهبی رهبران انقالب، چه از نوع بنیادگرایی )همانند آنچه 
در بین روحانیون انگلیسی19 و روحانیون ایرانی است( و چه از نوع سکوالر )مانند فرانسه، 
روسیه و چین(، سازماندهی و تعالیم مذهبی را حاکم کرده است. میزان تبعیت از سرمایه داری 
یا سوسیالیسم درجۀ تالش های دولت های انقالبی را برای بازتوزیع دارایی و درآمد تعیین 
نیکاراگوئه ظاهر شدند، جایی که  فیلیپین و  پساانقالبی فقط در  می کند. دموکراسی های 

رهبری انقالبی به شدت به دموکراسی به عنوان یک هدف اصلی متعهد بود.
یا  فرهنگی گسترده سبب محدودیت  به ذکر است که چارچوب های  درنهایت الزم 
ترویج تغییرات انقالبی می شوند. جایی که چارچوب هایی فرهنگی در دسترس هستند که 
به جبر پیش روندگی تاریخ معتقدند، به ویژه اگر بر پاک سازی جامعۀ زمینی به عنوان نشانه یا 
الزامی برای پیروزی الهی در آینده تأکید داشته باشند، رهبران انقالبی به احتمال زیاد از این 
ایده ها برای ترویج و توجیه بازسازی جامعه استفاده می کنند. به این ترتیب، الهیات پروتستان و 
برداشت های سکوالر از لیبرالیسم عقالنی و مارکسیسم، چارچوب بسیار مطلوبی برای تغییرات 
انقالبی بوده و گسترش آن ها اغلب راه را برای انقالب هموار کرده است. از سوی دیگر، در 

19. پیوریتن ها در قرون شانزدهم و هفدهم در انگلستان.
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چارچوب های فرهنگی که تاریخ را به صورت سیر ادواری می نگرند، یا تغییرات جامعۀ زمینی 
را بی ارتباط با پیروزی های آسمانی و معنوی می دانند )مانند کاتولیک محافظه کار و اغلب 
ادیان کالسیک و شرق آسیا(، تمایل به تحول اجتماعی رادیکال احتماالً منتفی است. وقتی که 
چنین چارچوب هایی در دسترس هستند، نخبگان حتی درصورت بروز بحران های سیاسی و 
شکست دولت، بیشتر به دنبال احیای نهادهای سنتی خواهند بود تا تالش برای بازسازی جامعه.

جنگ و حکومت ترور. این یکی دیگر از تناقض های تاریخ است که انقالب هایی که 
عموماً به منظور رفع درد و رنج و نارضایتی گروه های مختلف مردمی و نخبه به وجود آمده 
بودند، اغلب رنج و ضرر زیادی پدید آوردند. هنگامی که انقالبیون برای کسب قدرت مبارزه 
می کنند، باید در جنگی تمام عیار شرکت کنند. اول، باید با دولت قدیمی و متحدانش مبارزه 
کنند. وقتی که ضدانقالبیون در داخل کشورشان باشند، ممکن است در جنگ داخلی شرکت 
کنند. و هنگامی که کشورهای خارجی به دنبال عقب زدن انقالب هستند، به جنگ بین المللی 
سوق داده می شوند. اکثر انقالب ها، ازجمله در ایران، نیکاراگوئه و ویتنام، در ادامۀ راه خود با 

جنگ های داخلی و بین المللی و صدهاهزار تلفات مواجه شدند.
عالوه براین، ائتالف های انقالبی اغلب در هنگام تصمیم گیری درمورد اینکه تا کجا جنگ 
را ادامه دهند، یا درمورد تخریب دولت های قدیمی یا توزیع مجدد مالکیت و قدرت، ازهم 
گسیخته می شوند. سپس اعتدالیون و تندروهای افراطی تر به منازعه خاتمه می دهند؛ و ازآنجاکه 
تندروها معموالً در بسیج حمایت مردمی موفق تر هستند، یک دوره قدرت را به دست می گیرند 

و طی آن مخالفان خود را ترور می کنند.
در طول دورۀ دولت ترور، دولت جدید در جست وجوی دشمنان است و تالش می کند 
جامعه را از آن ها پاک کند. دورۀ ترور ممکن است کوتاه باشد، ممکن است برای سال ها 
ادامه داشته باشد، یا ممکن است با فواصل زمانی مجدداً آغاز شود. دولت ترور ممکن است 
یا  احکام طوالنی مدت حبس،  اعدام ها،  نمایشی،  دادگاه های  مخفی،  پلیس  یا  خبرچین ها 
اردوگاه های تبعید و بازآموزی برای هرگونه مخالفت با دولت را شامل می شود. دوره های 
ترسناک دولت ترور در انقالب های فرانسه، روسیه، چین، کامبوج و ایران رخ داده است، و 

با درجۀ خفیف تری از شدت در رژیم های انقالبی ویتنام، کوبا، مکزیک، افغانستان، و عراق.
حصول  برای  الزم  قربانی های  به عنوان  را  جنگ  و  ترور  هزینه های  اغلب  انقالبیون 
دستاوردهای انقالبی توجیه می کنند. بااین حال، انقالب ها در واقع دستاوردهای متفاوت و 

اغلب ناامیدکننده ای داشته اند.
3. 4. دستاوردها

دستاوردهای انقالب ها شامل تغییر در نهادها، نگرش ها، روابط ژئوپولیتیک و سازمان های 
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اقتصادی است. اگرچه دستاوردهای انقالبی در میزان و اثربخشی تغییری که تولید می کنند 
متفاوت است، ممکن است چند تعمیم وجود داشته باشد.

به  قادر  انقالب ها زمانی رخ می دهند که دولت های ضعیف  اختیار دولتی قوی تر. 
پاسخگویی به اعتراضات مردم و نخبگان و دفاع از خود دربرابر حمالت مخالفان نباشند. 
بنابراین انقالبیون به طورکلی از نیاز به تقویت دولت آگاه هستند تا از سرنگون شدن در نوبت 
بعد جلوگیری کنند. انقالبیون معموالً منابع را جذب می کنند و مالیات را افزایش می دهند 
و حجم دولت را به میزان قابل توجهی گسترش می دهند. آن ها اغلب زمین و دارایی های 
دیگر را از ثروتمندان مصادره می کنند و این منابع را خودشان اداره می کنند یا مجدداً توزیع 
می کنند تا حمایت های مردمی را به دست آورند. انقالبیون همچنین غالباً ملزومات، تعهدات یا 
امتیازات نخبگان قدیمی را ازبین می برند. عالوه براین، انقالبیون درجهت گسترش ایدئولوژی 
ملی گرایی و ایجاد انگیزۀ قوی تالش زیادی به خرج می دهند. برای همۀ این دالیل، آن ها 
می توانند به محض اینکه قدرت خود را مستقر کردند، بر حمایت گستردۀ مردمی تکیه کنند. 
بنابراین دولت های انقالبی جدید تمایل دارند از لحاظ اقتصادی و از نظر حمایت سیاسی 
قوی تر از دولت هایی باشند که جایگزین آن ها شده اند. همان طورکه حکومت های انقالبی با 
بسیج مردم برای جنگ، یا برای دفاع از انقالب خود را توسعه می دهند، دولت های انقالبی 

جدید نیز نسبت به قبل تمایل بیشتری به قدرت نظامی و تهاجمی دارند.
غرور ملی. اگرچه ممکن است نامعقول به نظر برسد، یکی از نتایج شایع و قابل توجه 
انقالب این است که شهروندان در دولت انقالبی جدید مملو از حس افتخار برای استقالل و 
عزم و ارادۀ خود هستند. حس ایستادگی درمقابل کشورهای دیگر، رهبران بد، و متوقف کردن 
سرنوشت محتوم، دوره های انقالبی را برای کسانی که درگیر آن هستند بسیار هیجان انگیز 
و معنی دار می سازد. این غرور ملی می تواند حکومت انقالبی را برای مدتی طوالنی پس از 
آنکه شروع به رفع مشکالت اقتصادی و سیاسی کرد پایدار نگه دارد، مانند کوبای کنونی و 
ویتنام. از سوی دیگر، فقدان غرور ملی در دولت های کمونیستی در اروپای شرقی، که پس 
از جنگ جهانی دوم تحت نفوذ روسیه20 بودند، در پی تضعیف دولت ها، راه را برای انقالب 
در این کشورها باز کرد. عالوه براین، اگر رژیم های جدید )چه با انقالب حاصل شوند و چه 
به علل دیگر( نتوانند هویت ملی ایجاد کنند، ضعف دولت می تواند فرصت هایی برای اعالن 
هویت های جایگزین و تعارضات شدید بین گروه های مختلف به وجود آورد، همان گونه که 

پس از فروپاشی یوگسالوی رخ داد.
مشکالت رشد اقتصادی و نابرابری. متأسفانه، انقالب ها نمی توانند مشکالت اقتصادی، 

20. گلدستون »روسیه« را به جای »اتحاد شوروی« به کار برده است، و مترجم عیناً همان را نقل می کند.
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مسئلۀ رشد، و کاهش نابرابری را حل کنند. انقالب هایی نظیر انقالب آمریکا در سال 1776، 
انقالب فرانسه در سال 1789 و انقالب مکزیک در سال 1911 که به جوامع سرمایه داری منجر 
شدند، به مشاغل انفرادی اجازه دادند که بتوانند تولید و انباشت ثروت بزرگی ایجاد کنند و 
رشد اقتصادی قابل توجهی داشته باشند. بااین حال، آن ها همچنین اجازه دادند که نابرابری و 
حتی فقر بزرگی در جامعه ایجاد شود، که گاهی اوقات حتی از جامعۀ پیش از انقالب بیشتر 

است.
انقالب هایی که به جوامع سوسیالیستی منجر شدند، مانند انقالب روسیه در سال 1917، 
انقالب چین در سال 1949 و انقالب کوبا در سال 1958، در افزایش برابری و ازبین بردن فقر 
شدید نتایج بهتری کسب کردند. اگرچه تمام انقالب ها به توزیع مجدد زمین یا درآمد تمایل 
دارند، چنین توزیع مجددی در جوامع سوسیالیستی کامل تر و ماندگارتر است. جوامع انقالبی 
سوسیالیستی در توسعۀ سوادآموزی و بهبود دسترسی به مراقبت های پزشکی پیشرفت کردند. 
بااین حال، جوامع سوسیالیستی تالش های انفرادی برای کسب وکار را خنثی می کنند و مقررات 
سنگین اقتصادی ایشان، انعطاف پذیری، نوآوری و رشد کلی را کاهش می دهد. به این ترتیب، 
جوامع سوسیالیستی اگرچه ممکن است به سرعت رشد اقتصادی اولیه را نشان دهند، گرایشی 
محتوم به رسیدن به یک حالت ثابت و سپس رکود دارند. همگام با رشد جمعیت جوامع 
سوسیالیستی، جوامع سرمایه داری از آن ها پیشی می گیرند. در جوامع سوسیالیستی زندگی مردم 
را باهم برابرتر، اما از لحاظ زندگی اقتصادی کمتر رضایت بخش است. در آن زمان، ممکن 
است منابع اقتصادی خوِد دولت و حمایت سیاسی آن کاهش یابد، درنتیجه تا حد زیادی دولت 
تضعیف می شود. این فرایند، دولت های اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی را آسیب پذیر 

کرد و به انقالب های 1989ـ  1991 رسید.
مشکالت دموکراسی. انقالب ها به طورکلی دموکراسی و حقوق برابر برای همه، ازجمله 
قربانی  اغلب  بااین حال، دموکراسی  را وعده می دهند.  زنان،  اقلیت های قومی و مذهبی و 
سوء مبارزه علیه نیروهای ضدانقالبی می شود. جنگ و ترور به هدایت کامل دولت مرکزی نیاز 
دارد و به نظامی سازی جامعه منجر می شود. جست وجو برای دشمنان ضدانقالبی مایل است 
مردم را به تک حزب متحد انقالبی تبدیل کند. بنابراین انقالب ها به طور معمول به دیکتاتوری 
یا دولت های تک حزبی منجر می شوند که چتر حمایتی محدودی دارند و گروه های اقلیت را 
که در خارج از ایدئولوژی سلطه جوی ملی گرای حکومت انقالبی قرار می گیرند مورد آزار 
و اذیت قرار می دهند. آزار و اذیت تبتی ها در چین، کردها در ایران، و بومیان آمریکایی در 
نیکاراگوئه، تنها نمونه ای از آزار و اذیت قومی در دولت های جدید انقالبی است. افزون براین، 
درحالی که حقوق زنان به مدت طوالنی نادیده گرفته شده، انقالبی که به رهبری مردان انجام 

شده است، به رغم نیت های خوب، بعید است شرایط زنان را بهبود دهد.
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دموکراسی فقط در جوامع پساانقالبی ای ظاهر می شود که با تهدیدات قوی ضدانقالب 
داخلی روبرو نیستند، یا اینکه پس از این تهدیدها شکست خورده اند، یا اینکه رهبران انقالبی 
به شدت به دموکراسی متعهد هستند. هند، فیلیپین، پرتغال، نیکاراگوئه و ایاالت متحده از 
معدود ملت هایی هستند که به دنبال انقالب های دموکراتیک پایدار شده اند. بااین حال، پس 
از چندین دهه، هم زمان با ظهور طبقات گسترده ای از قشر متوسط و حرفه ای در جامعه، حتی 
یک دولت انقالبی تک حزبی ممکن است با خواست های جدیدی برای دموکراسی تکثرگرا 
مواجه شود که وقتی دولت اولین بار قدرت را به دست گرفته بود سرکوب شده بودند. این 
موردی است که در مکزیک، چین، اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی صادق 

است.

4. نتیجه
تاریخ انقالب ها نشان می دهد که تنوع فوق العاده ای در علل ایجادی، توسعه و دستاوردهای 
انقالب ها وجود دارد. از اعصار کالسیک تا مدرن، حکومت ها توسط گروه های تحول خواه 
سرنگون شده اند، اما روش ها و اهداف آن ها تغییر کرده است. به نظر نمی رسد هیچ نوع رژیمی 
کاماًل از انقالب مصون باشد، درعین حال به نظر می رسد که سلطنت سنتی، امپراتوری ها و 

دیکتاتوری های فردی آسیب پذیرند.
نظریه های توده و نظریه های طبقه برای توصیف این تنوع و پیچیدگی بسیار ساده هستند. 
الگوی فرایندی که به تغییر در ساختارها و روابط بین دولت ها، نخبگان و گروه های مردمی 
توجه می کند و نقش ائتالف های انقالبی، فشارهای بین المللی و ایدئولوژی ها را در الگو 

منظور می کند مفیدتر خواهد بود.
انقالب ها در کشورهایی رخ می دهد که در معرض فشار تعارضات بین المللی هستند، یا 
با رشد جمعیت در دولت هایی ضعیف مواجه اند، یا نخبگان در تضاد و تعارض باهم هستند 
یا مردمانی دارند که قابلیت اعتراض و بسیج در آن ها زیاد است. تا زمانی که چنین شرایطی 
رخ می دهد، و البته هنوز چشم انداز چنین شرایطی در بسیاری از نقاط آفریقا، خاورمیانه، 

آمریکای التین، آسیا و حتی چین وجود دارد، تاریخ انقالب ها پایان نخواهد یافت.
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دیباچه ای بر ارزیابی عملکرد انقالب اسالمی ایران
 در بنیان گذاری

سجاد فتاحی1

انقالب اسالمی ایران در 1357، همانند تمامی انقالب های سیاسی دو هدف داشت: نخست 
براندازی نظم سیاسی پیشین و دیگری بنیان گذاری نظم سیاسی نوینی که مدعی بود آینده 

بهتری را برای ایران و ایرانیان به ارمغان خواهد آورد. 
قضاوت در مورد کامیابی و یا عدم کامیابی یک انقالب در براندازی نظم سیاسی پیشین 
نیازمند کندوکاو چندانی نیست؛ فروپاشی نظام سیاسی مستقر، بارزترین نمود کامیابی یک 
انقالب در دست یابی به هدف نخست است. از این منظر، انقالب اسالمی ایران، کامیاب بوده  
است؛ چرا که به طور کلی مهری بود بر پایان نظام کهن پادشاهی در ایران با تمامی نقاط قوت 

و ضعفش. 
انقالب ها  پیش روی  واساسی  مهم  پیشین، چالشی  فروپاشی سیستم سیاسی  از  اما پس 
قرار می گیرد که بر مشروعیت آن ها در سال های بعد و وضعیت کشورهایی که در آنها این 

انقالب ها رخ داده است اثرگذار است: چالش بنیان گذاری سیستم حکمرانی نوین.  
نظامی و سیاسی  اجتماعی، محیط زیستی،  اقتصادی،  عوامل گوناگونی در حوزه های 

fattahisajjad@gmail.com :1. دکترای جامعه شناسی و پژوهشگر سیستم های حکمرانی؛ رایانامه

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ  7، شمارۀ 26، بهار1397
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)داخلی و خارجی( بر پایداری2 کشورها اثرگذارند و وضعیت کلی کشور با توجه به هر یک 
از این ابعاد، جایگاه آن را در فضای حالت پایداری3 مشخص می کند.4

مبتنی بر نظریه سیستم های حکمرانی، مهم ترین متغیر اثرگذار بر عوامل کلیدی فوق 
و جایگاه کشورها در فضای حالت پایداری، نوع و طراحی سیستم حکمرانی آن ها است 
که نظام سیاسی یکی از مهم ترین بخش های این سیستم است. نظامی که خود موضوع و 

هدف انقالب  است.
به صورت خاص  سیاسی  نظام های  و  عام  به صورت  نظام های حکمرانی  ناکارآمدی 
)به واسطۀ وجود کاستی هایی در طراحی آن ها( از تنظیم روابط اجزای درونی یک کشور 
و کنترل اثر عوامل اخالل گر بیرونی و درونی از طریق  انجام سیاست گذاری هایی مناسب 
در هر یک از حوزه های فوق، منجر به ایجاد ناپایداری هایی خواهد شد که در مراحل 

نهایی، انقالب های سیاسی نمونه هایی از آن ها هستند. 
به عبارتی، ناپایداری های ایجادشده در کشورها، بیش از آنکه تحت تأثیر تصمیم های 
کنشگران قرار داشته باشد، متأثر از طراحی نظام های حکمرانی به صورت عام و نظام های 
ایجاد  این اساس، حفظ نظام های حکمرانی و صرفا  بر  به صورت خاص است.  سیاسی 
سیستم های  در  تغییراتی  یا  و  اصالحات  ایجاد  به  منجر  آنکه  بدون  در کنشگران،  تغییر 

حکمرانی شود تأثیر چندانی در وضعیت کشورها و جوامع نخواهد داشت.  
از  پس  کشور  یک  شرایط  بهبود  در  انقالب  یک  کامیابی  فوق،  نکات  به  توجه  با 
براندازی نظام سیاسی، به توانایی آن در بنیان گذاری سیستم حکمرانی ای وابسته است که 

از سیستم حکمرانی پیشین کارآمدتر باشد. 
بارزترین نمود کارآمدی یک سیستم حکمرانی در مقایسه با سیستم حکمرانی دیگر، 
قلمرو  یک  منزلۀ  به  کشور  یک  جایگاه  در  نوین  حکمرانی  سیستم  که  است  بهبودی 

جغرافیایی ـ سیاسی در فضای حالت پایداری ایجاد می کند.  
انقالب  به صورت عام و  انقالب ها  میزان کامیابی  برای قضاوت در مورد  ازاین رو، 
اسالمی ایران به صورت خاص در بنیان گذاری، باید جایگاه کشور را در فضای حالت 5 
بعدی پایداری )اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، نظامی و سیاسی )داخلی و خارجی(( 

2.  Sustainability 
3. Sustainability steady state  

فضای حالت پایداری، فضایی پنج بعدی است، که می توان با توجه به وضعیت کشورها و با توجه به هر 
یک از این ابعاد، نقطه ای را به عنوان جایگاه یک کشور در آن مشخص کرد. 

4 .برای آشنایی مقدماتی با مفهوم پایداری، رک:
Dillard, Jesse & Dujon, Veronica & King, Mary. 2009. understanding social dimension of 
sustainability. New York: Routledge.
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در  فضا  این  در  کشور  جایگاه  با  پیشین  حکمرانی  نظام  استقرار  سال های  آخرین  در 
سال های بلوغ انقالب  مقایسه کنیم. به عبارتی، باید مشخص شود که جایگاه کلی ایران 
)و نه صرفاً وضعیت آن در ارتباط با هر یک از این ابعاد( در فضای حالت پایداری، با 
توجه به ابعاد گوناگون فوق، بهبود یافته، تغییری نکرده و یا بدتر شده است. اگر جایگاه 
ایران در فضای حالت پایداری با توجه به گذر بیش از چهل سال از پیروزی انقالب در 
1357 و استقرار نظام سیاسی نوین، بهبود یافته است، این بدان معناست که این انقالب در 
بنیان گذاری نیز همانند براندازی کامیاب بوده است؛ اما اگر این جایگاه تغییری نکرده و 
یا حتی در مقایسه با دوران پیش از انقالب، نامناسب تر شده است، بدان معنا است که این 
انقالب علی رغم تمامی نقاط قوت، در بنیان گذاری کامیاب نبوده و نتوانسته است نظام 

حکمرانی کارآمدتری از نظام پیشین طراحی و پیاده سازی کند. 
بر این اساس، اکنون پس از گذر چهل سال از انقالب اسالمی ایران، پرسش  مهم و 
قرار گرفته است؛ پرسشی که همگی  انقالبیون  انقالب و  پیِش روی  چالش برانگیز زیر 

برای تشخیص مسیر صحیح آینده نیازمند پاسخ به آن هستیم:
ـ با توجه به مجموعۀ شاخص پایداری، جایگاه ایران در  فضای حالت، در مقایسه با 

دوران پیش از انقالب چه تغییری کرده است؟
بسته به پاسخ پرسش اصلی فوق مجموعه ای از پرسش های فرعی زیر نیز طرح خواهد 

شد:
سیستم  اهداف  مجموعه  با  مقایسه  در  نوین  حکمرانی  سیستم  اهداف  مجموعۀ  ـ 
تأثیری در  تغییر در مجموعه اهداف چه  این  تغییری کرده است؟  پیشین چه  حکمرانی 

جایگاه کشور در فضای حالت پایداری داشته است؟ 
این  و  است  شده  حذف  آن  از  یا  و  شده  اضافه  حکمرانی  سیستم  به  اجزایی  چه  ـ 

تغییرات چه تأثیری در کارآمدی سیستم حکمرانی داشته است؟
ـ مکانیزم انتخاب کنشگران کلیدی در سیستم حکمرانی نوین چه تغییری در مقایسه 
با سیستم حکمرانی پیشین کرده است؟ آیا این تغییر موجب افزایش کیفیت کنشگران 

متصدی نقش های کلیدی شده و یا از کیفیت آن ها کاسته است؟ 
ـ جدا از جایگاه کلی ایران در فضای حالت پایداری، سیستم حکمرانی پساانقالب در 
هر یک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، نظامی و سیاسی )داخلی و خارجی( 
در مقایسه با دوران پیش از انقالب عملکرد بهتری داشته و یا عملکرد ضعیف تری از خود 
نشان داده است؟ عملکردهای مثبت و یا منفی، نتیجه ایجاد چه تغییراتی در ساختار نظام 

حکمرانی بوده است؟    
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پاسخ به این پرسش ها و پرسش های دیگری که می شود به آن ها افزود، می تواند به ما 
در ارزیابی دقیق و غیرسوگیرانه از عملکرد انقالب اسالمی 1357 و شناخت نقاط قوت و 

ضعف این انقالب در امر بنیان گذاری کمک کند. 
باید توجه داشت که در سال های پس از پیروزی انقالب ها، آنچه به آن ها مشروعیت 
جان گذشتگی های  از  و  فداکاری ها  نه  می کند،  مشروعیت زدایی  آن ها  از  یا  و  می دهد 
انجام شده برای پیروزی این انقالب ها و یا نگهداشت آن ها، بلکه توانایی شان در آفرینش 
نظام های حکمرانی ای  کارآمدتر از نظام های حکمرانی پیشین است؛ نظام هایی که بتوانند 
بهبود  پایداری  حالت  فضای  در  را  انقالب  موضوع  کشورهای  جایگاه  پیوسته  طور  به 
دهند. طبیعی است که تضعیف جایگاه کشورها در فضای حالت پایداری و عدم توجه 
یاس  انقالب و گسترش  از  به مشروعیت زدایی  منجر  این موضوع می تواند  به  انقالبیون 
و ناامیدی در جامعه شود و رفته رفته بنیان های پایداری انقالب و کشور را متزلزل کند.   
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Strategic Studies of Public Policy; Vol.8, No 26, pring 2018

Impact of Economic and Commercial Sanctions on Iran’s Trade
 Relations and Their Major Trading Partners

Tajedin  Salehiyan, Ph.D. student of International Relations at Guilan University 
(responsible author)

Reza Simbar, Professor of Political Science and International Relations at the 
University of Guilan

Abstract
In this study we investigate the impact of economic and commercial sanctions on Iran’s 
trade relations and their major trading partners in framework of generalized gravity model 
with using panel data econometric model and annual data during 1375_1394. results show 
that weak sanctions has less negative impact on Iran’s export and import values, but strong 
sanctions has considerable negative impact on Iran’s commercial goods export and import 
values. So actions taken for the purpose of decrease or removing sanctions against Iran 
such as joint comprehensive plan of action (JCPOA) will able to lead Iran’s trade relations 
with their major trading partners to the economic boom.
So actions taken for the purpose of decrease or removing sanctions against Iran such as 
joint comprehensive plan of action (JCPOA) will able to lead Iran’s trade relations with 
their major trading partners to the economic boom.

Keywords: Economic sanctions, Export, Import, joint comprehensive plan of action 
(JCPOA)
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Strategic Studies of Public Policy; Vol.8, No 26, Spring 2018

The Effect of Role Identity on Representation and Decision Strategies
 of Nuclear Case During Rouhani Presidency

Hamid Ahmadinejad, P.hd. student international relations university of Isfahan
Enayatollah Yazdani, Associate Professor of International Relations Department of Political 

Science Faculty of Administrative Sciences and Economics University of Isfahan
Saeed  Vosoughi, Assistant Professor of International Relations, Isfahan University of 

Political Sciences

Abstract
The mental constructs, individual, value, and psychological characteristics of foreign poli-
cy agents at different periods leading to specific role-based identities have provided differ-
ent strategies for making decisions in the nuclear Case. As a matter of fact, perception and 
identity reflection compatible with the structure of the international system or in conflict 
with it have played a corresponding role in the alleviation intensification or of the Iranian 
nuclear dispute. In this sense, the role identity in Rouhani discourse due to recognition of 
the inner paradigm of the international system and as a result of the emphasis on modera-
tion and win-win approach, has displayed itself as a player in the context of Kantian cul-
ture. Accordingly, the primary goal of the current study is to answer this question:The role 
Identity in Rouhani discourse how Representation Iran Nuclear Case and how has impact-
ed the decision-making strategies in this way? According to constructivism and descrip-
tive-analytical methods, research results have shown that Nuclear Case was introduced as 
a negotiable non-security political issue during Rouhani presidency and Poliheuristic and 
Small Group Strategies were proposed as decision models based on profit-loss logic

Keywords: Identity, Representation, Win-win approach, Poliheuristic, Small Group.
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Strategic Studies of Public Policy; Vol.8, No 26, pring 2018

Social Resources of Foreign Policy of The Islamic Republic of Iran

Tajedin  Salehiyan, Ph.D. student of International Relations at Guilan University 
(responsible author)

Reza Simbar, Professor of Political Science and International Relations at the 
University of Guilan

Abstract
Today due to extensive and increasing communications between countries and nations re-
lations and foreign policy plays a determin
Among the effective factors in forming the foreign policy of all countries،including the 
Islamic republic of Iran which has been paid attention to less “social resources”. Theories 
of international ing role in their fatesrelations to several Explaining group, discourse and 
developmental divisions. The Origin of Theory or Constructivism, On the Role of Resourc-
es and Social Identity In the formation of interests and then, the creation of the behavior of 
nations is emphasized. 
In this article،the writers using constructivism theory by the descriptive-analytical method 
as well as the collecting of material in library form and using electronic resources have 
found that because the social resources effective in that identity،foreign policy has evolved 
in such a way that ،the foreign policy axes of the Islamic republic of Iran have been differ-
ent to each other.

Key words: foreign policy”; “the Islamic republic of Iran”; “social resources”; “construc-
tivism” , Identity”.
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Strategic Studies of Public Policy; Vol.8, No 26, Spring 2018

Strategic Policies of Urban Law Within the Persons With Disabilities 
Rights

Aliakbar Georgian Azeri, Associate Professor of Public Law, Shahid Beheshti University
Zahra Shirzad Nazrlou, Ph.D. student of Public Law of Shahid Beheshti University 

(responsible author)

Abstract
It much has been said on the situation of disabled persons and domestic and international 
standards governing this field. But there is a palpable emptiness in the field of urbanization 
and strategic policies prevailing in this sector. It would be far more important finds that we 
accept people with disabilities or retarded people are respectable citizens and they have 
right to full citizenship and equal rights with others. But the fact that it is although measures 
have been taken in the field of international law and domestic law and the various rules 
concerning the protection of the rights of persons with disabilities, but social status of citi-
zens of the spectrum is taken into the abyss due to the absence of serious and collective will 
for implementing and supervising the implementation of the rules. The present paper re-
views the evaluation of laws and regulations in the field of urban development related to the 
Status of Persons with Disabilities and the strategic policies in the legislation in this field.

Keywords: Disabled person, Right to the city, Non discrimination.
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Strategic Studies of Public Policy; Vol.8, No 26, pring 2018

A Model for Regulatory Body of New Audiovisual Media Based on
 Robust Decision Making

Maliheh Esmaeilian, PhD student futures (responsible author)
Amir Nazemi, Faculty Center for Policy Research Scientific

Abstract
By changing approach of states from welfare states to regulatory states and forcing regu-
lations to different areas, the role of national regulatory bodies would be very important. 
Though in some areas such as new media, this step is changed and enters to the governance 
but the roles of the national regulatory body is so important. By emerging Convergence 
phenomena and blurring the boundaries between media, telecomm and Information Tech-
nologies, there are some approaches for national regulatory Bodies. In this paper, after 
reviewing related literatures and different models, an appropriate model for national regu-
latory body of new audiovisual media is presented by robust decision making method. All 
data for analysis is gathered by panels of experts and representatives of stakeholders in the 
audiovisual media area. Results show that convergent regulatory body which is indepen-
dent from current players and independent policy maker and public participation in regu-
lation would be appropriate and robust in regards to future of audiovisual media in Iran.

Keywords: Audiovisual Media, Institutionalism theory, Regulatory body, Robust decision 
making
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Strategic Studies of Public Policy; Vol.8, No 26, Spring 2018

Critic of Progress Thought in Iran

Talieh Khademian, Assistant Professor of Islamic Azad University

Abstract
The beginning of the development process in Iran and the need for further progress to 
the moment of Abbas Mirza’s inquiry after the defeat of the tsarist Russian military army 
during the Qajar period. After the question was raised, the idea began to be born, and, in 
the middle of this past Iranian history, nothing but deterioration and defeat, Iran is in retar-
dation compared with the West, and only by taking steps in the development process and 
attaining Progress, the failed Iran’s forgotten past, and a brilliant future will take shape. The 
question that arises here is whether development does not necessarily lead to progress, or 
through development, in particular the development of the maximum and with all possible 
speed, the historical backwardness of a product of a long term? The hegemonicization of 
the idea of deterioration after the question of Abbas Mirza has led to a neglect of the other 
side of the development of the Janosi face; in this article, we intend to cite the concept of 
development in Iran through the use of Walter Benjamin’s (1940-1892) thinking and, in 
conclusion, We will note that development is not necessarily due to the history of contem-
porary Iranian life, but destruction has been an integral part of development and its process 
in Iranian experience, which is often referred to in the official discourse, especially the 
discourse governing the knowledge system. Can not be

Keywords: “thought of progress”,”deterioration”,”retardation
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Strategic Studies of Public Policy; Vol.8, No 26, pring 2018

Musa Sadr and Deconstruction of Dichotomy of Sectarianism and 
Secularism: The Idea for National and International Unity of Islamic 

Countries

Mohammad Sadra, Assistant Professor of political science Faculty of Humanities,
 University of Zanjan

Abstract
Islamic unity is a concept that has been always presented and reread by Islamic scholars 
in the light of  dichotomy of sectarianism and secularism in order to solve the problem of 
despotism and colonialism and finally, faced with inefficiency.
Imam Musa Sadr, with a focus on the concept of religion in the service of man, has pre-
sented and performed practically in a plural society, efficient, democratic and non-secular 
model of the concept of  unity, that we have studied according to the remains of him in 
this essay. The model that can use it for making national and international unity of Islamic 
countries.

Keywords:  Islamic unity, sectarianism, secularism, Musa Sadr, service of man. 
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Strategic Studies of Public Policy; Vol.8, No 26, Spring 2018

Identifying Facilitators to Make Evidence-Based Policy the Science,
 Research and Technology Area

Tayebe Abbasi, Assistant Professor of Public Administration, Tehran University
 (responsible author)

Rahmatullah Gholipour, Professor of Public Administration, University of Tehran
Mahdi Hadi, Master of Public Administration, University of Tehran

Abstract
The aim of this study is to identify facilitators evidence-based policy making process in 
the science, research and technology area; Evidence-based policy making is an appropriate 
approach to optimize policy-making system. The research approach is Qualitative; data 
through interviews with experts of the field of Science and Technology are collected and 
for analyzing data has been used thematic analysis. Based on the findings, the mechanism 
of evidence-based policy-making process in this area can be classified into three categories 
of factors; Individual, institutional and contextual level mechanism; Individual level are 
included promoting the expertise and knowledge of policymakers and take advantage of 
ideas of experts. Contextual factors are the evaluating previous studies and researches and 
policies, mass media; and institutional mechanisms are activation Professional Association 
of Scientific, create think tanks, reviewing policy making institutions.

Keywords: Policy Process, the Science, Research and Technology Area, Evidence-Based 
Policy-Making
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Feasibility Study of the Internationalization of Public Universities in
 Tehran (Case Study Shahid Beheshti university & Tehran university)

Mahboube Arefi, Faculty of Education Shahid Beheshti University of Tehran
Ali Azizi, Master of Science in Management and Planning of Higher Education of Shahid 

Beheshti University

Abstract
In developing countries, one of the challenges of higher education is internationalization of 
universities. The main purpose of this paper is the feasibility of internationalization of pub-
lic universities in Tehran. Shahid Beheshti University and Tehran University in Tehran city 
as a sample of the public universities were selected. The research method is descriptive- an-
alytic. The samples are selected from among managers, faculty members, staff and students 
as cluster random sampling. A total of 261 people are selected as the participants of the 
study using stratified sampling method. The research instrument is a researcher-made ques-
tionnaire. To examine reliability of measure, Cronbach alpha coefficient is used (0.90). To 
analyze data, descriptive statistics (mean، standard deviation and percent) and inferential 
statistics (kolmogorov - smirnov tests, one -sample t-test) are used .The results indicate that 
the average possibility of internationalization of public universities in Tehran is less than 
the average and assumed mean.

Keyword: internationalization of universities, scientific-educational international cooper-
ation, international research cooperation, public universities.
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Identification and Analysis of Current and Preferred Approaches National 
Cultural Industries Based on Stakeholders View

Seyed Sepehr Ghazinoory, Professor of Information Technology Management, Faculty of 
Management and Economics, Tarbiat Modarres University

Siavash Malekifar, National Research Institute For Science Policy Of Iran
Mohammad Amin Ghaneirad, Faculty member of Strategic Research Center of the Ministry 

of Science And head of the Iranian Society of Sociologists
Arash Mousavi, Faculty member of National Research Institute For Science Policy Of Iran

Abstract
Cultural industries are those industries whose main functions are to create, produce, and 
commercialize themes with cultural nature in the form of products or services, and include 
industries like computer games, toys, publication, fashion and clothes. Given cultural, so-
cial, economic and even defensive importance of cultural industries, these industries play 
an important role in different aspects of national development.
Despite different functions of cultural industries, statistics show that there is a gap between 
current and desired status in their different branches. Bridging this gap requires developing 
desired status for these industries and designing and developing a set of policies and strate-
gies to achieve it. One of the requirements for developing effective vision and strategies for 
cultural industries is to identify current and desired approaches regarding them.
The primary question of this paper is: “what are the current approaches regarding national 
cultural industries, and what are the desired approaches?” 
The method used in this paper was identifying possible or alternative approaches to cul-
tural industries by literature review, and then identifying current and preferred approaches 
by surveying cultural industries stakeholders with a close-ended questionnaire. Cultural 
industries innovation system model was used to identify stakeholders. Finally, the research 
methodology, survey questions and results were validated through in-depth interview with 
5 cultural industries experts and the alternative approaches were modified accordingly.
Survey results analysis shows that “controlling, defensive and security” approaches are 
currently dominant regarding national cultural industries; however desired approaches, in 
order of importance, should be economic, social, and political.

Keyword: Cultural industries, stakeholders, innovations system, Current status, desired 
status.
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