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 درآن  يِکیهرمنوت سازهايگري و موقعیتانقالبي
 ي فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانگذارسیاست

 1آرزو نیکوییان  2حسین پرکان

 چکیده

گييري نسيبت   ثباتي در موض گري، دوطرف يک پيوستار هستند که بيسازي در مطابل انطيبينظام

هاي سياسي و انتخابياتي،  ايي همچون چرخدي کوور، متأثر از رخدادهگذارسياست فرايندبه اين دو در 

ي کيه  گذارسياست هايي، با ماهيتهاي هرمنوتيکي را رقم زده است. چنين چرخداي از موقعيتسلسله

ها و سيردرگمي  امري بلندمد  و گسترده است، سازگاري ندارد و منجر به اتيف سرمايه، وقت و هرفيت

هياي پيويين او و موقعييت    رخيدادها، متيأثر از انتخياب   از  گيذار سياسيت  و نااميدي جامعه اسيت. فهيم  

ها هستند کيه  گيري ساير موقعيتهاي هرمنوتيکي، خود مؤثر در دکلموقعيتبرخي هرمنوتيکي اوست. 

سازها، کليدي بادند و بيا  موقعيتبرخي دود. ممکن است سازهاي هرمنوتيکي اطيق ميبه آنها موقعيت

 وار بوجود آيد.  صور  سلسلههاي هرمنوتيکي بهوقعيتهر انتخاب در آنها، انبوهي از م

گيري جمهيوري   با استفاده از روش تحليل مامون در اين تحطيق، مواض  تطابلي در حيطه انطيبيي 

، ييک  MSIگيام و نييز بيا اسيتعمال دييوه       33بر دد منبي  اسيتخرا  ديده و طيي     اسيمي، مبتني

 يکيهرمنيوت  هيي پا تيي موقع ک، يي «يسياز و نظام ييگرانهات»سازِ کليدي هرمنوتيکي دامل: موقعيت

قيدر    ايي مسيتکبر  »ي دامل: تطابل تيو هفت موقع« يگريو درک د رشيپذ اي ينيخودمرکز ب»دامل: 

 کيييتاکت اييي يزياستکبارسييت ياسييتراتژ»، «کييايآغييوش بيياز در مطابييل آمر ايييگييارد بسييته »، «يجهييان

 يگير مطالبيه  ايي  ييپاسيخگو »، «يب اسييم گسترش نفيوذ انطيي   ايتعامل با جهان »، «يزياستکبارست

موخص و تبيين ديده اسيت. در    «يرخوديو غ يخود»و « يزيستهلم ايخاو  »، «ياسيم يجمهور

سازهاي کليدي هرمنيوتيکي  گري بر اساس روابط موقعيتانتها اهم مسالل هرمنوتيکي در حيطه انطيبي

 واکاوي دده است.

 های کلیدیواژه 
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 مقدمه. 0

 اسـت،  از اهمیت بااليي برخوردارنظام،  يدر اسناد باالدستگري مفهومي است که انقالبي

هـاي  در طول سـال و مواجهه با جريانا  سیاسي مختلف داخلي و خارجي در عمل رو، ازاين

توان مشاهده کرد. درواقع ايـن  لفي را ذيل اين مفهوم ميتفاسیر و عملکردهاي مخت گذشته،

 شـمار، ي بـي هـا يفـ ینشـده، بالتکل  يو سـار  يجار ،سطوح مختلف مديريتي نظاممفهوم در 

 .باره رنجانده است نيرا در ا يو عموم يفرهنگ انگذارسیاست

هايي با دشواري طور عمدهبه ،و اين مهم بودهي گذارسیاست ةهاي شفاف، الزمانتخاب

روش مناسب و مطلوبِ  ي نبايد از نگاه به اينکهگذارسیاست فرايندهمراه است. درواقع در 

هـاي تقـابلي متمايـل اسـت هراسـي      فعلي در کجاست و به کدام يک از طرفین موقعیـت 

دلیـل وجـود    گـري نیـز بـه   انقالبـي  ة(. در دايرMatarasso and Landry, 1999داشت )

هاي وسیعي از ان با طیفگذارسیاست هاي مختلف،و فرهن و پیچیدگي جوامع  هاچالش

توانند امید بـه پیشـرفت   مواضع روشن و يکپارچه، ميانتخاب ند که با اها مواجهبالتکلیفي

 کارها داشته باشند. 

 و ضرورت تحقیق مسئله بیان. 2

اإلتصـال از جهـان ذهنـي،    آن، علـي  فرهنگي و غیر گذارسیاست هر کس در جايگاه يک

هـا و مـواردي از ايـن قبیـل     داشـت هاي پیشین، تعلقـا ، چشـم  دانستهها، منظرگاه، گرايش

 (. 741: 7992 ،يواعظگويند )است که به آن موقعیت هرمنوتیکيِ فرد برخوردار 

موقعیت هرمنوتیکيِ ساب ، علتِ اصلي ايجادِ موقعیت هرمنوتیکيِ بعدي اسـت. درواقـع،   

که هـر   بگويیمگونه اين و هکرد اعترافهر موقعیت هرمنوتیکي  ساز بودنِتوان به موقعیتمي

برخـي  ساب ، آگاهانه يا ناآگاهانـه، نسـبت بـه     ةکند در رتبي فرهنگي ميگذارسیاست کس

 امور کلیدي، موضع خود را اتخاذ کرده است. 

و با هر گزينشي در آنها،  بودهسازهاي هرمنوتیکي، کلیدي ممکن است بعضي از موقعیت

، غیـر آن هـاي  انتخـاب گزينـه  با چه چنان هاي هرمنوتیکي ايجاد شود.اي از موقعیتجیرهزن

 ةدهنـد . هرچه عناصر تشکیلآمدخواهد بوجود هاي هرمنوتیکي، اي ديگر از موقعیتزنجیره

ــوتیکي ــت هرمن ــت موقعی ــذارسیاس ــديگ ــ، کلی ــر باش ــأثیرد، نت ــرا  آن در او  ت ــدث  فراين

گیري روشن و صريح تر خواهد بود و عدم موضعتر يا گستردهي فرهنگي، عمی گذارسیاست
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 .  کردخواهد ايجاد ي گذارسیاست هاي وسیعي در نظامنسبت به آنها، چالش

)ر.ک: رغم اينکه اصطالح موقعیت هرمنوتیکي، عرض عريض و عناصر متعددي دارد علي

رمنـوتیکي کـه همـان    اي از موقعیت ه(، لیکن در اين پژوهش، به قلمرو ويژه7999 ،يواعظ

 توجه خواهد شد. ،گري استانقالبي ةسازهاي کلیدي هرمنوتیکي در حیطموقعیت

منظـور  سازهاي کلیدي هرمنوتیکي و نیز عـدم تـالش بـه   عدم آگاهي نسبت به موقعیت

در همـراه دارد کـه   ه متعـددي را بـ   هـاي گیري شفاف و هماهن  نسبت به آنها، خطرموضع

 : شده استره اشا آنهابرخي ادامه به 

   ؛يگذارسیاست تشتّت در مراحل مختلفـ 

 ؛و مشکال  هااشتباه علل اصلي و واقعي تعارض بازشناسيـ 

 ؛ها(شدن سیاستگري )کاريکاتوريانقالبي ةها در حوزعدم هماهنگي و عدم تناسب سیاستـ 

 ؛هاجاي اولويتان بهگذارسیاست جايگزيني نقاط اشتراکـ 

هـاي  عالقـه و  هـا سـلیقه منظـور تحمیـل   فراطي از ابزارهاي قـدر ، بـه  برداريِ ابهرهـ 

 ان. گذارسیاست شخصي

بر و ديربازده اسـت.  زمان ةي فرهنگي در آن، يک عرصگذارسیاست گري وانقالبي ةحیط

مـد ،  در طوالنيمعموالً  يابند و هم راهکارها،تدريح و در طول زمان ظهور ميهم مسائل، به

هـاي زيـادي   ي، هزينهگذارسیاست ترين خطا در مراحلند. بنابراين، کوچکسربه نتیجه مي

 لحاظ مادي و چه معنوي بر جامعه تحمیل خواهد کرد. را چه به

 تحقیقة پیشین. 3

سازي از زواياي مختلف فقهي، اقتصـادي، سیاسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي، تربیتـي و      نظام

 اقتصـادنا از: انـد  عبـار  آثـار   اينبرخي ته است. مورد بررسي قرار گرف متعددآثار  نظامي، در

کتـاب   .اسـت سـازي اقتصـادي پرداختـه    شهید صدر، که از منظر اسـالمي بـه نظـام    ةنوشت

 ديـدگاه از  نیـز  (7971يي )اکبر نـوا يعلاثر  ينیو فقه از منظر امام خم عتيشر يسازنظام

 ياجتمـاع  ةدر حوز ياسالم يسازنظام ة. همچنین مقالپردازدميسازي فقهي به مبحر نظام

 انیوسـف ي و خـانم  اکبرنـژاد  ي،ریشـ  ،تابـان  ي اثـر آقايـان  و فقه اسالم تيرياز منظر علم مد

 اجتماعي به اين موضوع پرداخته است. ديدگاهنیز از  (7994)

، قـرآن بـر منـابعي همچـون    مختلـف و مبتنـي  هاي ديدگاهگري نیز از در موضوع انقالبي
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در ايـن موضـوع،   موجـود  تـرين آثـار   . مهـم انـد شـده متعددي چـاپ  آثار  ،و غیره البالغهنهح

فرمايشا  مقام معظم رهبري است که به تبیین اين موضوع از زواياي مختلـف و در بیانـا    

هاي فراواني در تحلیل و تبیین اين فرمايشـا  منتشـر   و کتاب هاهمقال که اندمتعدد پرداخته

 شده است.  

مفهـومي   پراکنـدگي ، شـود نمايـان مـي   پژوهشـي  ةاين حیطـ  ويواکااز پس اي که نکته

، بخـش هر  اختصاصي مفاهیمو  هادغدغه شناساييکه با اما وقتي است  فراوان در اين حیطه

هرچنـد  کـه   مانـد نمـي نـامعلوم  ود، ش توجه هاحیطهاز اين  کدامهر  ةزيرمجموع مفاهیمبه 

را  همسـاني  فراگـرد  تتبّـع در  ةدغدغ ،اآنههمة  ولياست،  ناهمگونها اين حوزه کانون توجه

ـ يا تبیین  يافتن دنبالهبروشي هريک به  دارند و  يهـا سیاسـت  قبـول و  کـارگیري هماهیت ب

 .نداهاي مختلفموقعیتدر  همانند

ي گـذار سیاسـت  کامـل  فراينـد انه است و ناظر بـه  گذارسیاست ، فاقد سوگیريآثار مزبور

آنچـه کـه وي    و هـر  گذارسیاست ي هرمنوتیکيگیرنیست. همچنین مطلبي نسبت به جهت

فرض در ذهن خويش دارد، پیـدا نشـد.   در مقام پیشین در ارتباط با اين قضیه به شکل پیش

يادشده، متمرکز بر يک يا چند قضـیه و چـالش ويـژه بـوده و     آثار  هر کدام از ،راز سوي ديگ

 ي آن هستند.  بندبه نظام ارتباطي قضايا و نیز اولويت توجهفاقد جامعیت و 

بنـدي،  هـاي تقـابلي، طبقـه   موقعیـت  کامـل ، واکـاوي و اسـتخراج   باالتوضیح  با توجه به

ابعـاد   وگري، جزانقالبي هاي تقابلي در قلمرو مفهوميِترين موقعیتکلیديتوضیح شناخت و 

 .  است پژوهشهاي اين و نوآوريجديد 

 شناسي. مفهوم0

 گری. انقالبی2ـ6

گري يا همـان  تابع جريان انقالبيکلي بههاي پس از انقالب، سال سیاست خارجي کشور در

تفکـر   ةتوسـع صـرف  گرايي بوده است. به همین دلیـل، بخـش مهمـي از تـوان خـود را      نهضت

عنوان جهاني کرده است. جمهوري اسالمي به ةانقالب، ايجاد بلوک سیاسي و يارگیري در عرص

 ةي اشـاع وجـو جسـت و در بوده گر ا  خود مطالبهانقالب، در ذ امايک نظام سیاسي، پاسخگو، 

اي و تغییـرا  ايـدئولوژيک و مـديريت جهـاني     منطقهسلطة سازي سیاسي، ايجاد تفکر همسان

را در خارج از مرزهـاي جغرافیـايي قـرار داده و در     اشاست. انقالب مرکز ثقل سیاست خارجي
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شـوند، بـراي   هـايي کـه پديـدار مـي    المللـي و فرصـت  اين انديشه است که بتواند از فضاي بین

لي گسترش نفوذ خود استفاده کند. در اين تفکر، جمهوري اسالمي هـدف نیسـت، بلکـه سـرپ     

نفوذ ايدئولوژيک و ابزاري به جهـت تحقـ  اهـداف انقـالب اسـالمي در منطقـه و        ةبراي توسع

سـوريه و   نفوذ سیاسي در لبنان، عراق، افغانستان و ةجهان است. سعي در جهت گسترش حوز

هـاي فعالیـت انقـالب    نتـرين کـانو  ، از برجسـته «سـازي امـت »حمايت از شیعیان و استراتژي 

 ةگونـ که در ساير مناط  جهان، ازجمله افريقا و امريکـاي التـین هـم بـه    اسالمي است. سعیي 

 (.  7992همايي،  ر.ک:شود )ديگري و با عنوان حمايت از مستضعفین دنبال مي

پیشـرفت نظـام    ،روهـاي تکنـوکرا   طلبان و میانـه جي اصالحفصل مشترک سیاست خار

رفـاه مـردم و    تـأمین  جمهوري اسالمي بر مبناي تعامل سازنده با جهان است؛ تـا از رهگـذر  

مقابــل آنهــا،  ةســاالري اســالمي را محقــ  ســازند و در نقطــامنیــت کشــور بتواننــد مــردم

ا بـر گسـترش نفـوذ انقـالب     تمرکـز سیاسـت خـارجي خـود ر     ،کاران و اقتدارگرايانمحافظه

سـازي را  انـد تـا بتواننـد اسـتراتژي امـت     اسالمي خارج از مرزهاي جغرافیايي استوار ساخته

 محق  سازند )همان(.  

دهي به سمت حکومت گري و جهتروح حاکم بر اسناد باالدستي نظام، تأکید بر انقالبي

کلي اسـت. در بـین اسـناد    ور  صبهطور عمده بهها، دهياين جهت بوده واسالمي  ةو جامع

ايـن  در هـاي تقـابلي   ها در بسیاري از موقعیـت باالدستي جمهوري اسالمي ايران، بالتکلیفي

 فراوان است.   ،حوزه

تـرين انقـالب از   ها و بزرگانقالب اسالمي، بهترين انقالب بودندنیز معتقد  امام خمیني

چراکه اين يک مسیر الهي است و  ؛ندحیر محتوا بوده است. اين مسیر بايستي ادامه پیدا ک

 (.91ـ ، 7972 :94امام خمینيآثار  و نشر میسسه تنظؤممحدود به ايران نبايد باشد )

کلـي  صـور   بـه  رغم اينکه اسناد باالدستي و بنیانگذار جمهوري اسالمي ايران،بهدرواقع 

 هاي بعـدي، کـه  در اليه اينکه اين مفهومدلیل به در عملاما ورزند، گري تأکید ميبر انقالبي

ان گـذار سیاسـت  هـا، بالتکلیفـي فراوانـيِ  شود، جاري و سـاري نشـده،   تر ميعملیاتينوعي به

 .دهدمي فرهنگي و عمومي را رنح

 ی فرهنگیگذارسیاست . فرهنگ و1ـ6

مثابة حیطة امور فکري، غیرمـادي و معنـوي اسـت و    فرهن ِ مورد نظر در اين نوشتار به
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شـود.  هـا فهمیـده مـي   ها، نمادهـا و نشـانه  ها، باورها، گفتمانمند ارزشة نظاممنزلة گستربه

نبايد فرهن  را انعکـاسِ صِـرفِ قـواي    رو، ازاين همچنین عدم وابستگي فرهن ، مؤکد است.

چنـین ايضـاحي   زيربنايي اقتصادي، انشعابِ قدر ، يا احتیاجا ِ قالبيِ اجتماعي وصف يا اين

ارزشـي   ةشود تاآنجاکه ممکن است، فرهن  از زاويـ ت. لذا سعي مياز فرهن  را مکفي دانس

گرايش باشد. واکاوي فرهن  محصور به هنرها نیست بلکـه بـر تمـامي ابعـاد و     طرف و بيبي

در ايـن تحقیـ ، تعريـف    لذا (. 77ـ74: 7919مراتب زيست اجتماعي سريان دارد )اسمیت، 

 خاصي از فرهن  اختیار نشده است.

از نگاه شافريتز و بريک، عبار  است از تصمیمي مستدام کـه يـک مرجـعِ    مفهوم سیاست 

تـوان  هـا را مـي  تر و بـا انـدکي اغمـاض، سیاسـت    کند. درواقع در يک فرم عاممقتدر اتخاذ مي

بـر  (. همچنین مبتني52: 7990شافريتز و بريک، اهدافي دانست که بايستي بدان دست يافت )

( Dye, 2013: 3( و داي )Cochran and Malone, 2005: 5-6نظــر کــوچران و ملــون )

گـري و نیـز بررسـي    انقالبـي  ةورود يا عدم ورود دولـت در گسـتر   ةسیاست شامل واکاوي نحو

 فراينـد در واکـاوي  پـژوهش   ايـن تعريـف، گـزينش ايـن     ، کهمیزان و روش حضور در آن است

 .  است گريانقالبي ةي فرهنگي جمهوري اسالمي در حیطگذارسیاست

فرهنـ ،   ةي عمومي و فرهنگي در عرصگذارسیاست عمال هريک از الگوهاي موجوداست

افـرادي  آثار  در مزبورمورد از الگوهاي  ونُهبیستدنبال دارد. هاي را بهاي تقابلي ويژهموقعیت

 7(، شـفريتز و بريـک  7910زاده )(، الواني و شريف7995همچون داي، هاولت، رامش و پرل )

 چیو قلـ  يفاضل ،(7911) گانيیگومک ،(7912ي )، غالمرضا کاش(7997) حاجیاني(، 2001)

ي باشـ و چـاوش  ي، کاوس(7970) بهادري(، 2005) 2مايرز و بس ،(7990ي )خاشع ،(7992)

 ، پهلـوان (7912) ، طبرسـا (7997) اشـتريان  ،(7910) انیـ انیبن ،(7914) پارسونز ،(7919)

پـژوهش   پرداختـه شـده کـه در ايـن     دان( ب7919) زادهيدریو ح يریام يصالح( و 7990)

 هاي تقابلي از آنها نیز استفاده شده است.موقعیتبرخي منظور استخراج هب

 هرمنوتیکی سازهایموقعیت. 3ـ6

هـاي متعـدد از هرمنوتیـک    بنديبه اينکه تعاريف فراواني در طبقهتوجه در اين پژوهش با 
                                                        

1. Shafritz and Borick. 

2. Mayers And Bass. 
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 ل ريکور در تعريف خـويش از هرمنوتیـک،  (، به علت اينکه پPalmer, 2000: 33انجام گرفته )

فهـم   ةسازوکار رابط عملیا  فهم تسري داده و ةبه مطل  فهم التفا  نکرده و آنرا به حیطصرفاً 

عنوان تعريف هرمنوتیـک برگزيـده   تمرکز تعريف قرار داده، اين تعريف به ةبا تفسیر متن را نقط

دانـد  روابطـش بـا تفسـیر مـتن مـي      فراينـد شده است. وي هرمنوتیک را تئوري عمل فهم در 

 ةاز دايـر  ،ها و قواعد تفسـیر مـتن  روش ،فهم (. درواقع مباحر فلسفي29ِـ21: 7999 ،يواعظ)

سـازوکارهايي را در   واسـت   گـذار سیاسـت  و آنچه بر روند فهم بودهبیرون پژوهش  مباحرِ اين

اي که در اينجـا  عه. توساستپژوهش  اين، موضوع دهدمي عنوان متن صور تفسیر فرهن  به

بیشترِ قلمرو هرمنوتیک است. بنـابراين  گسترش براي مفهوم متن در نظر گرفته شده، منجر به 

 گیرد.  ي فرهنگي نیز در قلمرو وسیعي شکل ميگذارسیاست هرمنوتیک با ةرابط

ي، مستلزم انجام ترجمه يا تفسیر اسـت کـه ايـن    گذارسیاست فراينداتمام هر مرحله از 

هـاي آن،  ( در ارتباط با ترجمـه و چـالش  7999موضوعا  هرمنوتیک است. ريکور )عمل، از 

دنبال خواهد مالحظا  مهمي را مطرح کرده که عدم توجه به آن، کجروي و بالتکلیفي را به

ي فرهنگي را بايستي در قلمرو گذارسیاست ها و مسائلعلت بعضي از چالشرو، ازاين داشت.

 کرد. وجوجستهرمنوتیک 

 قـرض ( 2005اين پژوهش اصطالح اف  هرمنوتیکي و موقعیت هرمنوتیکي از گادامر ) در

گرفته شده و در بستري متمايز از بسـتري کـه وي اسـتعمال کـرده، اسـتفاده شـده اسـت.        

صور فهم اسـت، امـا   همة بستري که گادامر موقعیت هرمنوتیکي را استعمال کرده مرتبط با 

کـه بـا    بـوده ي فرهنگـي  گـذار سیاست همانيعني اقدام  استعمال آن در اينجا، ناظر به يک

 .استساز هرمنوتیکي از موقعیتمتأثر  شود و اين فهمابتناي بر فهم فرهنگي حاصل مي

ـ   ، امکانِ جعلِ اصـطالح موقعیـت  باال هايبنابر توضیح ين شـکل  دسـازهاي هرمنـوتیکي ب

نکه مفسر چنین موضـعي را  آند که بياسازهاي هرمنوتیکي، مواضعيشود: موقعیتفراهم مي

باشـد، خلـ  موقعیـت جديـد بـراي      يا نداشته برگزيند يا نه، يا مفسر گزينش آگاهانه داشته 

بـراي وي پديـد    جديـد مـوقعیتي   ،شدن مفسر با متنرو روبه کنند. درواقع، در اثرمفسر مي

 سازهاي هرمنوتیکي است.آيد که منبعر از موقعیتمي

ين معنـا کـه آن   دتوان از جنس متعل  آگاهي دانسـت. بـ  ميساز هرمنوتیکي را موقعیت

گیري و سوگیري و نوع آگاهي افـراد  که اهمیت دارند و موضع هاييها و سؤالگروه از چالش

 ايجادکننـدة آنچـه کـه    ةساز هرمنوتیکي شـامل همـ  موقعیت است.و تفسیر آنه مؤثر در فهم
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 ،هرمنـوتیکي در معنـاي عـام آن   شـود. موقعیـت   هاي هرمنوتیکي است، گفتـه مـي  موقعیت

هايي از افکار، احساسا  و تجارب خودآگاهانه يا ناآگاهانـه اسـت کـه جهـان     مشمول زنجیره

 (.70: 7912اقتباس از سرل، دهند )ذهني فرد را شکل مي

 ؛تقـدم دارد  ...شناسـي و شناسي و روشساز هرمنوتیکي بر دانش نظري و معرفتموقعیت

توسـط انسـان،    ،فهم در چارچوب معرفـت نظـري و دانـش مـنظم     چراکه پیش از قرار دادن

چنین فهم يا موقعیـتِ  سازهاي هرمنوتیکي، ايناست. منظور از موقعیت فهمي صور  گرفته

  .(707ـ741: 7999 ،ي)اقتباس از واعظهاي معروف است که فراتر از چارچوب بودهقبلي 

 یکي، کلیدي است يا نه، بايستيساز هرمنوتاينکه مشخص شود که آيا يک موقعیت يبرا

 زيـرا  ؛مورد توجه قرار گیـرد  زین ياثرگذار ةمحدودشاخص  ،يشاخص عم  اثرگذاربر افزون

ايـن   لـذا  .اسـت  دانیـ ناظر بـه م و بوده  يگذارسیاست ةدر دايرپژوهش  نيا يبررس قلمروي

ي اثرگـذار  وسـعت  امـا ، نداشته زيادي ياثرگذار عم ، سازتیموقعامکان وجود دارد که يک 

 .استآن، فراوان 

 پژوهش  . روش5

پـژوهش   مختلـف  هـاي ديـدگاه بـر  روش انجام اين تحقی ، تحلیل مضمون است. مبتني

نظـري،   آن گیـري پارادايم اين تحقی ، تفسیري، جهت(، 4ـ5: 7917و همکاران،  فرديي)دانا

هـا  برداشـت داده  ت.اس يدانیو م ياآن کتابخانه ةو گونرويکرد آن استقرايي، نوع آن کیفي، 

 صـور  گرفتـه اسـت.    ،مسـتندا  و مـدارک   يو واکاو يدانیم ةمصاحبه، مشاهد البا استعم

هـا  ها، الگوها، تئـوري گري با ابتناي بر مدلانقالبي ةسازها در گسترموقعیت ،در ابتدابنابراين 

 ISM،7 ةهاي موجود و اسناد فرادستي استحصال و پـس از آن بـا اسـتعمال شـیو    و پژوهش

 هاي تقابلي و ترازبندي آنها واکاوي شده است.  ارتباطي موقعیت ةشبک

اي بـراي شـناخت، تحلیـل و گـزارش     تحلیـل مضـمون، شـیوه    2از نظر بـراون و کـالرک  

هاي متشتّت و متنوع را به اطالعا  هاي کیفي است. اين روش، دادهالگوهاي موجود در داده

 (.Braun and Clarke, 2006: 82)کند غني و تفصیلي تبديل مي

                                                        

1. Interpretive Structural Modelling. 

2. Braun and Clarke. 
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متن؛ برداشت و فهم درخور  ةاي براي مشاهدشیوه ،معتقد است تحلیل مضمون 7بوياتزيس

مند فرد، ارتباط، گـروه، موقعیـت،   هاي کیفي؛ ديدنِ نظامظاهر نامربوط؛ تحلیل دادههاي بهداده

 (.  Boyatzis, 1998هاي کمي است )هاي کیفي به دادهسازمان و يا فرهن  و تبديل داده

ي فرهنگي، براساس اثـر  گذارسیاست موقعیت تقابلي در تأثیربه توجه در اين تحقی ، با 

هاي تقـابلي،  مضامین موقعیت ،(749: 7990و همکاران،  يجعفر يعابد)مضمون در تحلیل 

ــت ــموقعی ــاي پاي ــت ةه ــوتیکي، موقعی ــوتیکي و حــوزه هرمن ــدي هرمن ــايســازهاي کلی  ه

 برداري قرار گرفته است.  بهره ي فرهنگي موردگذارسیاست

شناسايي مضامین يا الگوهاي موجود در اطالعا  به دو شکل اسـتقرايي و قیاسـي قابـل    

مورد اسـتفاده  استقرايي  ة( که در اين پژوهش شیو41: 7990 ،يو مسلم فریخنانجام است )

د کـه بیـنش   پژوهشگر بايد در راهبرد استقرايي، کوشش کن 2،است. از نظر مداوارقرار گرفته 

 (.Medawar, 2013: 40خود آلوده نشود ) ةوي با ذهنیا  از قبل تصورشد

 شناخت عناصر مؤثر و بهابتدا  ،آن در است که تفسیري ساختار ةشیو يک ،ISM روش

 پیشرفت به راه رسیدن و اين عناصر میان ةرابط اي،استعمال شیوه بعد از آن با و پردازدمي اصلي

 تحلیل به مختلف ةالي چند در معیارها تفکیک با ISM روش. است شده ارائهآنها  ةوسیلهب

هاي شاخص میان ارتباط دتوانمي تفسیري ساختار سازيمدل. پردازدمي هاشاخص ارتباط میان

از نظر . (Kannan, and Kumar, 2009: 28-36) تکي يا گروه وابسته به يکديگر را معین کند

 به جهت که متغیر چند هايمیان ويژگي ةرابط تحلیل و يهتجز قابلیت ISM روش 9وارفیلد،

ـ  ساختاري سازيمدل همچنین (.Warfield, 1974: 82-87اند را دارد )شده اي تعريفمسئله

 تحلیل اثر و بنديرتبه است و امکان متغیرها داخلي ياور محق  در بازشناسي ارتباطا  تفسیري

امکان  ،لذا در اين تحقی . (1: 7917 ا ،یآذر و بآورد )را فراهم مي ساير متغیرها بر متغیر يک

سازهاي کلیدي و تعیین موقعیت هاي تقابليموقعیت تراز انتصاب و بنديمنظور رتبهکمک به

 هرمنوتیکي وجود دارد.

 پژوهش. دستاوردهاي 6

 در خـالل ، «پـارتو »و « MSI»، «مضـمون  لیتحل» ةوسیلسه استفاده از با پژوهش  نيا
                                                        

1. Boyatzis. 

2. Medawar. 

3. Warfield. 



 0011شانزدهم / بهار و تابستان  ةنامه علمي پژوهشي دين و سياست فرهنگي / شماردوفصل

 

213 

، دسـت آورده بـه را  گـري قلمـروي انقالبـي  در  يکیهرمنـوت  يدیکل يسازهاتی، موقعگام 77

بـه همـراه مختصـري    مزبـور   ةگانـ ازدهيـ  هايگاماست. فهرست کرده  بررسيو  يبندصور 

 : ، فصل سوم(7997پرکان، )ر.ک: است  ريبه شرح ز توضیح،

تـا  با رويکـرد انضـمامي،    و زيرشش منبع بر مبتني :هیاول یتقابل یهاتیاستخراج موقع. 2

دوراهـي سیاسـت فرهنگـي     27: اسـتخراج شـده اسـت    يتقـابل  يهاتیداده، موقع تيمرز کفا

همچـون اصـول سیاسـت    شوراي اروپا، اسناد باالدسـتي فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران )     

 ةسـال انـداز بیسـت  ، سـند چشـم  اول تا ششـم  ةهاي توسعهاي فرهنگي برنامهفرهنگي و بخش

 هـاي ششم توسعه، سیاسـت  ةي کلي ابالغي رهبر معظم انقالب در مورد برنامهااستايران، سی

 يفضـا  تیامن يکل هايهاي مختلف فرهنگي مانند سیاستابالغي مقام معظم رهبري در حوزه

و جهـاد و   ثـار يفرهن  ا میو تحک حيترو يکل يهاو تبادل اطالعا  و ارتباطا  و سیاست دیتول

 يهـا تحول در آموزش و پرورش و سیاسـت  جاديا يکل يهاو سیاست انثارگريامور ا يسامانده

هـا و  نظران در اين عرصه، برنامـه پردازان و صاحبنظريه هايها و نظر(، گفتهيعلم و فناور يکل

 ي.گذارسیاست ي فرهنگي و الگوهايگذارسیاست هايرويکردهاي عملیاتي، گفتمان

 از ابـزار بـرداري  با بهره غاييفهرست  ستحصالا ی:تقابل یهاتیموقعو اصالح  بیتهذ. 9

 .نظرانصاحببرخي مباحثه و مصاحبه با 

زيـاد   هاتقابل تعداد اينکهدلیل به ی:تقابل یهاتیموقع یمفهوم ابتدایی و بندی. گروه3

 توجـه و بـا   نامتخصص هايديدگاه دريافتبا  هارويارويي يمفهومو  ابتدايي بنديگروه ،است

 اساسـي  اي ریفراگ م،یمفاه يذهن برتري اي رجحان م،یمفاه ضرور  همچون ييهابه شاخص

 گرفته است.انجام آنها  يلطو تعل و  میبودن مفاه

در  هـا ييارويـ رو میان انـواع  روابط بررسي :ساختاری یخودتعامل سیماتر بندی. قالب8

 نـوع و از  يعرضـ  يو وابسـتگ  يهمبسـتگ  نـوع صـور  روابـط از   ، بههاگروه در میانو  داخل

بـا   دوتـايي  شـکل بـه   هـا شـاخص  مدّنظر قـرار دادن  نیهمچن ي،طول يو وابستگ يهمبستگ

بـا   يتقابل يهاتیموقع میانروابط پژوهش  ني. در ايزوج سا يبه مقا ييو پاسخگو همديگر

مربوطـه   سيشـده اسـت. مـاتر    لیـ در تحل بالتکلیفـي بـه   منجر ييمعنا ةرابط ازبرداري بهره

: 7992و همکـاران،   انیـ روزجائیف)ر.ک: شـود  محسـوب مـي   MSI کیـ کنت مدخلعنوان به

 (.749ـ 729
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 نيـ در ا يافتيـ در سيمـاتر  ی:تقابل یهاتیموقع یارتباط ةشبک یرو یآمار . اقدامات0

حاصـل   کيـ صـفر و   يدو ارزش سيماتر کيساختاري به  يِخودتعامل سيماتر لياز تبد گام

 سيمـاتر  کيـ و  دگیرقرار مي کي مساوي ير اصلقط هايهيدرا يافتيدر سي. در ماترشودمي

 تیـ موقع کيـ تـام   هـاي علـت  در پـي آنکـه  همان( بـي )ر.ک:  ديآيبدست م هیاول يابیدست

 شده است. برداريبهره MSI ةاز شیورو، ازاين .دباش يکیهرمنوت

بـر اسـاس    ی:تقابل یهاتیموقع یارتباط ةشبک یآمار یهاداده ةسیو مقا یبندرتبه. 9

 شده است. بنديرتبهاز حداکثر به حداقل  ،يتقابل يهاتیموقع ،يآمار ا اطالع

 يتقـابل  يهاتیموقع ترازبندي: پارتو ةبر قاعد با ابتناء یتقابل یهاتیموقع یبند. تراز3

و همکاران،  انیکرباس)ر.ک: است  طرفهدو ارتباطا بر اشتراک مبتني MSI ةشیوبر  با ابتناء

 بنـابراين است.  هيدوسو ،يتقابل يهاتیموقع میانروابط تمامي يباً تقر هرچند(. 724: 7990

 نشيگـز  طـوري هـا  ، تقابـل گـام  نيشده است. در ا برداريبهره براي ترازبندي ارتواز روش پ

 يکیهرمنـوت  يهـا تیهمان موقع اي ه،یاول نیشود و مضام شاملدرصد روابط را 10شدند که 

 .دست آيندبه هیاول

 هیاول نیمضام در اين گام بررسي ی:کیهرمنوت ةیپا یهاتیموقع رسیبرو  یبندرتبه. 3

ها به تقابل يسازسوم و مرتب گامدر  مزبور يبنددستهبر هفتم، مبتني گامدر شده استخراج

 صور  گرفته است. شکل جداگانه در هر دسته

بـر  در هر دسـته، مبتنـي   ی:کیهرمنوت یدیکل یسازهاتیموقع انتخاب ایاستحصال . 2

 نیمضـام  ةمربوطـ  يهـا شـاخص  گريد زیو ن ييو قرابت معنا میمفاه لیتحل ،ياطالعا  آمار

 استخراج شد. يکیهرمنوت يدیکل يسازهاتیهمان موقع اي ياصل

ـ موقع بنـدی دسـته  ای یدهسازمان. 25 ـ کل یسـازها تی  نیمضـام  ی:کیهرمنـوت  یدی

 هفتدر  گريانقالبي ةحیطط با مرتب نیمضام گريد نداشته و ييارويرو ةدهنده، جنبسازمان

 شده است. يبندحوزه دسته

بـر  تعـامال  مبتنـي   ةشبک يبندصور  :تعامالت ةشبک یینها یبندو صورت میترس. 22

 نیهمـان مضـام   ايـ ) يکیهرمنوت يدیکل يسازهاتیدهنده(، موقعسازمان نیها )مضامحوزه

 ايـ ) يتقـابل  يهـا تیـ موقع زیـ و ن (هیاول نیمضام ري)ساپايه هرمنوتیکي  يهاتی(، موقعياصل

 انجام شده است. (هیاول يهمان کدها
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، يکیهرمنـوت  ةيـ پا يهـا تیـ ، موقعيتقابل يهاتیبر موقعتعامال  مبتني ةشبکدر ادامه، 

صـور   بـه آن  نيعنـاو و شـده   يبنـد ها، صور و حوزه يکیهرمنوت يدیکل يسازهاتیموقع

  :است آمدهدر ادامه وار فهرست

 گريانقالبي .7

 سازينظام وگرايي نهضت .2

 يگريد درک و رشيپذ اي ينیخودمرکزب .9

 يجهان قدر  اي مستکبر .5

 کايآمر مقابل در باز آغوش اي بسته گارد .4

 يزیاستکبارست کیتاکت اي يزیاستکبارست ياستراتژ .0

 ياسالم انقالب نفوذ گسترش اي جهان با تعامل .7

 ياسالم يجمهورگري مطالبه اي ييپاسخگو .1

 يستیزظلم اي خضوع .9

  يرخودیغ و يخود .70

 ميزيسکوالر اي ييگرايعرف .77

 نيکارآفر اي مستکبر .72

 ونیزاسیدموکرات .79

 ملتـ  دولت اي امتـ  امام .75

 دولت و نيد مناسبا  از هاي مختلفشکل .74

 يبوروکراس يا يدموکراس .70

 يجمع درَخِ و يدموکراس نپنداشتن اي پنداشتن يکي .77

 ونیزاسیمدرن وگرايي توسعه .71

 تجدد و سنت .79

 نه؟ اي ميدار يهنگفر يماندگعقب .20

 يغرب فرهن  مقابل در يانفعال اي فعال موضع .27

 عتمدارانهيشر اي انهيگراتوسعه .22

 توسعه يالگوانواع  .29

 است؟ غرب تیوضع ايآ ران،يا يداور اریمع .25
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 توسعه براي ابزاري ياکننده توجیه نفسهفي ارزش ةمثاببه فرهن  .24

 ياسالم شرفتیپ اي يغرب ةتوسع .20

 گراييخانواده .27

 يجهان حکومت خانواده، اقتصاد، ست؟یچ در زنان يزدهبا اسیمق .21

 گرايييمل .29

 ياسالم وحد  اگرايي ييمل .90

 يفرهنگگرايي درون اي يفرهنگگرايي شمول جهان .97

 يربومیغ اي يبوم فرهن  ةتوسع در تقابل .92

 ياقتصاد و ياجتماع اصالحا  .99

 يحوزو اعتماد اي يبوروکراس .95

 تخصص اي يساالر ستهيشا تِيتقوا اولو .94

 ييفردگرا اگرايي يجامعه .90

 یتعامل ساختار .97

 يعتمداريشر .91

 نهادمحور فقه و يفرد فقه .99

 تیروحان ينظارت شأن اي يياجرا شأن .50

 هاسیاست نيتدو در حوزه حضور لزوم .57

 بتیغ عصر در حکومت .52

در  واسـطه بيمورد آن  نُهاستخراج شده که  يتقابل تیموقع 95 مجموعدر ،پژوهش نيدر ا

گـري قـرار گرفتـه    مرتبط با انقالبـي  ةحوز هفتمورد آن در  24و  گري قرار گرفتهانقالبي ذيل

مـورد،   74ساز کلیـدي هرمنـوتیکي،   موقعیت تقابلي، شش مورد آن، موقعیت 24از اين  است.

 .دندهمي تشکیل را هاو چهار مورد، موقعیت تقابلي در ساير حوزهپايه هرمنوتیکي  موقعیت

 گريانقالبي ةر حوزسازهاي هرمنوتیکي د. واکاوي موقعیت7

 20هاي تقابلي برخـوردار اسـت کـه    با موقعیترابطه  00از  مجموعدرگري انقالبي ةحوز

هـاي  مربـوط بـه موقعیـت    ،رابطـه  50هاي تقابلي ذيل اين حوزه و مربوط به موقعیت ،رابطه

. منظور از اين روابط، روابطـي اسـت کـه در    است هاي ديگرتقابلي موجود در زيرشاخه حوزه
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کـالم،  طوالني شـدن  جلوگیري از دلیل به برقرار شده و ISMبر روش چهارم، مبتني ةمرحل

  ماتريس تفصیلي آن ارائه نشده است.

پايـه   ساز کلیدي هرمنوتیکي، يک موقعیـت اي است که يک موقعیتحیطه گري،انقالبي

بـدان  خالصه طور زيرمجموعه آن قرار گرفته است که به ،و هفت موقعیت تقابليهرمنوتیکي 

 .  پرداخته خواهد شد

 ساز کلیدی هرمنوتیکی()موقعیت سازینظام گرایی ونهضت. 2ـ1

مرتبط  ،مورد آن ششکه دارد رابطه  29درمجموع  ،يکیهرمنوت يدیکل سازتیموقع نيا

کـه در   يتقـابل  يهـا تیموقع ديگرمورد آن با  29گري است و انقالبي ةحیط يهارشاخهيزبا 

 ريرابطه، ارتباط بـا سـا   29 نيا انیرابطه از م ششاند. قرار گرفته گريد ةحوز هفت رشاخهيز

و هفـت  پايـه هرمنـوتیکي    يهـا تیـ رابطه بـا موقع  70ي، کیهرمنوت يدیکل يسازهاتیموقع

در ايـن   هـايي پرسـش و  هاي، چالشگذارسیاست هاي تقابلي است. در مقامرابطه با موقعیت

 شود.ادامه به برخي اشاره ميروابط قابل واکاوي است که در 

ساز کلیدي هرمنوتیکي وجود دارد اين است کـه  موقعیتکه درخصوص اين  پرسشياولین 

که با توجه به کمبـود منـابع و   اينديگر  ةسازي کجاست؟ مسئلگرايي و نظامتعادل نهضت ةنقط

گرايي تمرکـز  توان بر نهضتوجود انواع و اقسام مشکال  در سطح ملي، چقدر و چه میزان مي

کرد و يا اهداف نهضت اسالمي را بر منافع ملـت ايـران تـرجیح داد؟ بـا توجـه بـه اينکـه رفـاه         

المللـي، از بسـیاري از کشـورهاي    بـین  هايبر گزارشعمومي مردم ايران در حال حاضر مبتني

کـرد تـا پـس از     تـأمین چه سطحي از رفاه را بايستي  7،(7990واع ، ر.ک: جهان کمتر است )

گرايي اسالمي بود؟ آيـا  هاي استراتژيک در ساير بالد اسالمي با رويکرد نهضتبه فکر هزينه ،آن

و هـا  پرسـش ها موضـوعیت دارد؟ ايـن   تحلیلگونه اين رفاهي، در هايرفاه و نظام ةاساساً مسئل

ان جمهـوري اسـالمي، در طـول    گـذار سیاست هايي است که، چالشپرسش مرتبط ديگرها ده

 هاي اخیر با آن مواجه بوده و هستند.  سال خصوصبهمادي هاي متسال

                                                        

 رانيـ ا ةرتب ،که براساس آن 2077سازمان ملل در سال  يانسان ةهفته از انتشار گزارش توسع کيپس از گذشت  .7

ار هشـتاد و هشـتم قـر    گاهيو در جا افتهيپله کاهش  71 ،ایکشور دن 717 انیدر م «يانسان ةتوسع»لحاظ شاخص به

شـاخص  »لحـاظ  بـه  رانيـ اعالم کرده که ا يرشبا انتشار گزا زین سیلگاتوم انگل يمطالعات ةسسؤم نکيگرفته است، ا

 .«قرار گرفته است 97 ةرا تجربه کرده و در رتب ياپله 4 يافت ،کشور جهان 770 انیدر م« رفاه
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ر.ک: « )نـه غـزه، نـه لبنـان...    »و شعارهاي  7911توان به بحران سال عنوان نمونه، ميبه

( و همچنین فشارهاي سیاسي و اجتماعي علیه رزمندگان ايراني در سـوريه  7999زيباکالم، 

فشـارها تـا حـدي زيـاد شـد کـه عنـوان         ( اشاره کرد. ايـن 7990، باشگاه خبرنگاران جوان)

 را براي رزمندگان انتخاب کردند تا قدري از حجم فشارها کاسته شود.  « مدافعین حرم»

از سويي ديگر حف  نظام تا کجا و چه سطحي قابل پذيرش و جانفشاني اسـت؟ هرچنـد   

تمرار منظـور اسـ  حف  نظام نیز، در تأکید بر حف  نظـام بـه   بارةدر فرمايشا  امام خمیني

در اينجـا  امـا  ، (727ــ ، 7972 :724امـام خمینـي  آثار  و نشر میتنظ ة)مؤسسنهضت است 

سـازي و  آيـد کـه عـدم شـفاف    مـي  پديدي و عملیا  گذارسیاست فراواني در مقام هايابهام

 هاي فرهنگي به همراه دارد.اتخاذ موضع مشخص، چالش

تواند ائض است )همان(، آيا اين ميفرمايد: حف  نظام از اعظم فرمي اينکه امام خمیني

گر عملکرد ضدديني در نظام هم باشد؟ آيا اگر حف  نظام، مسـتلزم توجـه کامـل بـه     توجیه

شـود؟ آيـا مگـر     تـأمین  باز هم موضوعیت دارد؟ رفاه مردم تا کجا بايسـتي  رفاه مردم باشد،

ران بود؟ يا به تعبیـر  توان شبیه ديگمنظور حف  نظام، چقدر ميطلبي انتها هم دارد؟ بهرفاه

دنبال درک ديگران بود و کشور را متناسب با درک آنهـا طراحـي و   ه توان بديگر، تا کجا مي

 قابل فهم کرد؟

هاي فراوان است. آيـا ايـن مقابلـه،    بر و مستلزم تحمل سختين، هزينهامقابله با مستکبر

ن ادر صلح بـا مسـتکبر   ناچار جمهوري اسالميهمیشگي و پیوسته است؟ آيا در زماني که به

عنوان قدر  جهـاني  نداشته باشند، به شکاري به کارچه چنان تواند آنها رامي ،بردسر ميبه

 به رسمیت بشناسد و تعامل داشته باشد؟

چگونـه   گیـري قـرار گیـرد؟   تصـمیم تواند مبنـاي  همچنین مصلحت چیست؟ چگونه مي

اينکـه  دلیل به گذارانمشيتوجیه کرد؟ خط اي را در اين حوزهمشيخط هايتوان تناقضمي

کننـد کـه دچـار    اي وضـع مـي  مشـي ملي را مديريت کنند، گاه خط هايخواهند تعارضمي

 دهي دارد.متناقض جهت طرف تناقض است يعني همزمان به دو

دانیم حفـ  ايـن   نمي»د: گويمي ( در خصوص امنیت ملي چنین7997سعید حجاريان )

زنیم، گاهي از حف  نظـام  ي وابسته است؛ گاهي دم از صدور انقالب ميسرزمین به چه امور

دنبال انقالب مستمر هستیم و گاهي هم گمان داريـم  گويیم، گاهي بهبه هر قیمت سخن مي

 «.  شود. تقابل انقالب اسالمي جهاني است يا ملي؟يافتگي باعر بقا ميتوسعه
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لي بود که به انجام رسید و ديگـر دوران  يت ممأمور يت انقالب اسالمي تنها يکمأمور آيا

سوي يـک هـدف بـزرگ و    انقالب اسالمي تمام شده است؟ يا انقالب، حرکتي است بزرگ به

و تغییـر وضـعیت فرهنگـي و سیاسـي      اهللةبقيدست حضر  آن، انقالب جهاني اسالم به

 کل جهان؟. 

داننـد. در  ا حـ  مـي  رويکرد دوم ر ،اسناد باالدستي، مقام معظم رهبري و امام خمیني

تـوان بـه اخـتالف    نظرهاي فراواني وجود داشته و دارد که از آن جمله مياين زمینه اختالف

 گـران، يو د يپزشـک آقاي بازرگان و دولت او از همان اول انقالب با اين مسـئله اشـاره کـرد )   

7919 :714.) 

 هـا و زمانسـا  تفکیـک يکي از مسائل ديگري که در اين بخش، توجـه بـه آن الزم اسـت    

 ها به انقالبي و غیره صحیح است؟غیره است. آيا تفکیک نهادها و سازمان و انقالبي به نهادها

کند، بسیار عمی  است. به نحـوي کـه   ان ايجاد ميگذارسیاست رواني و موقعیتي که درآثار 

راسـتاي  اصطالح قبل انقالبي در هاي بهبرداري از سازمانبهرهدر ذهن برخي، هیچ امیدي به 

هاي انقالبي تکیه کرد و يا اي، يا بايستي بر سازماناهداف نظام نیست. بنابراين براي هر ايده

ـ    برخياينکه يک سازمان موازي انقالبي ايجاد کرد.  بـرداري از  بهـره دنبـال  ههـم بـرعکس، ب

 (.7915ناظمي اردکاني، )ر.ک: هاي موجود هستند. چه بايد کرد؟ همین ظرفیت

  (یکیهرمنوت هیپا سازتیموقع) یگریو درک د رشیپذ ای ینیکزبخودمر. 1ـ1

که هشت مـورد آن مـرتبط   دارد ارتباط  71ساز پايه هرمنوتیکي، درمجموع موقعیتاين 

ساز پايه موقعیتمورد آن ارتباط مستقیم اين  70گري است و انقالبي ةهاي حیطبا زيرشاخه

ديگـر قـرار    ةچهـار حـوز   ةي کـه در زيرشـاخ  هـاي تقـابل  هرمنوتیکي است با ديگر موقعیـت 

سـازهاي کلیـدي   موقعیـت رابطـه، رابطـه بـا سـاير      71اند. چهار رابطـه از میـان ايـن    گرفته

هاي تقابلي و هرمنوتیکي در چهار حوزه ديگر است. هشت رابطه، مربوط به رابطه با موقعیت

 هاي پايه هرمنوتیکي است. شش مورد مربوط به موقعیت

اند و فرهن  و رفتارها و خود محوربین بوده ،هاانسان ها وب به اتفاق فرهن اکثريت قري

امـا  انـد.  اند و ديگران را شیطاني تلقي کـرده هاي خود را بهترين و معتبرترين پنداشتهارزش

بـه  دست آوردن موقعیت برتر در بلندمـد   بهبراي کمکي تنها نه هرگز ،نتیجه اين رويکردها

ه بلکه آن فرهن  را در معرض خطر نابودي قرار داده است. قـرن بیسـتم   نکردهیچ فرهنگي 
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 دهـد مـي  خر اسـتعماري ايـن نکتـه را نشـان    أمت ةها و هم با تجربهم با تجربه توتالیتاريسم

 (.202ـ240: 7995)فکوهي، 

مند و تـاريخي ديـدن   قانون ،مراتبيتوان بر سلسلهمشترک انحطاط فرهنگي را مي ةريش

حال اصالت بیشتر بعضـي  ها و درعینشمولیتتأکید بر جهان هاي انساني وگروهها و فرهن 

ديد و به همـین دلیـل نیـز ايـن      7خودمرکزبیني فرهنگينوعي به از آنها نسبت به سايرين و

ها و جنايا  بزرگي در تـاريخ رسـیدند و   هراسيطور مستقیم به بیگانهبیش يا بهوکمنظرا ، 

 لحاظ تئوريک، توجیه کردند )همان(.  ها را از اين مصیبت

به شباهت پیدا کـردن   هاي ديگر که لزوماًگشودگي منفعالنه در مقابل فرهن  ةدو پديد

 ها، کـه لزومـاً  ستیزانه با آن فرهن هاي بیگانهانجامد و يا مقاومتآنها نمي و تحلیل رفتن در

هايي فرايندانجامد، هر دو، مي به ضعف و رکود و خفگي فرهنگي در اثر عدم مبادله با محیط

آيند که بايستي از طري  بها دادن هرچه ميدمار به هاي انسانيبسیار خطرناک براي فرهن 

 (.07ـ05بیشتر به هوشمندي و ابتکار در انديشه و عمل انساني از آنها احتراز کرد )همان: 

هـاي  ته از آمـوزه اي که در اينجا وجود دارد، اسالمي بودن نهضت است که برخاسمسئله

طبیعي خودمرکزبین است، غنـاي  طور به اينکه هر فرهنگيبر افزون اسالم شیعي است يعني

محتوايي اسالم و برتري منطقي آن بر ساير اديان و مذاهب، ايـن خـودمرکزبیني را تشـديد    

هاي ديگر در اثـر مطالعـه يـا درک حضـوري،     لذا برخي افراد که تا حدي با فرهن  ،کندمي

کنند، تا حـدودي، نگـاه   هاي ديگر را درک يا لمس ميشوند و برخي مزاياي فرهن ا ميآشن

 ،ايـن مهـم  گـذرد،  . هرچه بیشتر از عمر انقالب مييابندميها بازتري نسبت به ساير فرهن 

هـاي کانديـداهاي رياسـت جمهـوري     در منـاظره چـه  چنـان  کنـد. نمود بیشـتري پیـدا مـي   

هـا  ... اثـر ايـن نـوع نگـاه    پردازي وهاي نظريهاظرا  و کرسي(، من7990)خبرگزاري تسنیم، 

 . متأثرندها از اين نوع نگاه گرا،گرا و نظامنهضت ةبیشتر هويدا شده و دو گرايش عمد

گرايـي  آيـا خـودمرکزبیني باعـر نهضـت    ديگري که در اينجا مطرح است اينکـه  پرسش 

تـوان گفـت، اگـر بنـا بـود کـه       خ ميگرايي منجر به خودمرکزبیني؟ در پاسشود يا نهضتمي

 ةهـاي بعـدي، همـ   ، در اثر انتقال اين فرهن  به نسلشودگرايي خودمرکزبیني عامل نهضت

گراهـا، دچـار   نیسـت و نهضـت  گونـه  ايـن  کـه درحـالي  بودنـد. گرا ميايرانیان بايستي نهضت

                                                        

1. Ethnocentrism. 
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مي اين اسـت کـه بـا توجـه بـه وجـود مبـاني اسـال        پرسش خودمرکزبیني هستند. در اينجا 

 عنوان محتواي نهضت، آيا اين خودمرکزبیني، خوب است يا بد؟  به

 های تقابلی. سایر موقعیت3ـ1

ي، هفـت موقعیـت   گريو درک د رشيپذذيل موقعیت پايه هرمنوتیکي خودمرکزبیني يا 

تقابلي قرار گرفته که در ادامه به جهت رعايـت اختصـار، عنـاوين و توضـیح اجمـالي هفـت       

 ارائه شده است.ر مزبوموقعیت تقابلي 

 يگريو درک د رشيپذ اي ينیخودمرکزبموقعیت پايه هرمنوتیکي  ةهاي تقابلي زيرشاخجدول: فهرست موقعیت

 توضیح عنوان تقابل ردیف

7 
 ايمستکبر 

 يقدر  جهان

: ينیو نشر آثار امام خم میمؤسسه تنظ) گفتمان امام خمیني

 يانون اساسق ر.ک:عنوان نمونه ( و اسناد باالدستي )به742

مستکبر ـ  ة(، بر دوگان745اصل  ران،يا ياسالم يجمهور

هاي مختلف از مستضعف شکل گرفته، ولي در ادبیا  دولت

 ر.ک:عنوان نمونه بهپذير )قدر  جهاني ـ قشر آسیب ةدوگان

 ( استفاده شده است.29 ةششم توسعه، ماد ةقانون برنام

2 

 ايگارد بسته 

آغوش باز در 

 کايمقابل آمر

 (744ـ745: ينیو نشر آثار امام خم می)مؤسسه تنظ امام خمیني

محور شرار  و  ،و مقام معظم رهبري، آمريکا را در دوران معاصر

دانند. خصوص کشور ايران ميبهها در عالم تمامي بدبختي ةريش

ها )مناظره، دولت برخيکانديداها و رؤساي  برخيلیکن مواضع 

رو، ازاين باز در قبال آمريکاست.(، حاکي از داشتن آغوش 7992

 . انسجام و استمرار در اين سیاست وجود نداشته است

9 

 ياستراتژ

 يزیاستکبارست

 کیتاکت اي

 يزیاستکبارست

طور معمول مسبوق به وجود يک مقاومت در سطح تاکتیک به

دشمن عیني ـ که يک جامعه نسبت به آن آگاهي يافته ـ حاصل 

ت در سطح استراتژي ضرورتاً مسبوق به که مقاومشود. درحاليمي

وجود دشمن عیني نیست، بلکه حتي در مقابل دشمن فرضي و 

طور به مقاومت تاکتیکيرو، اينشود. ازخودساخته نیز حاصل مي

 مقاومت استراتژيکشود و معمول بعد از تکوين عملي تئوريزه مي

ر در مسیر تحق  عیني قرا ،طور معمول بعد از تئوريزه شدنبه

 (.225ـ751: 7997رهدار، گیرد )مي
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 توضیح عنوان تقابل ردیف

و نیز ادامه دادن  491 ةدر پذيرش قطعنام رفتارهاي امام

استکبارستیزي با اقداماتي همچون صدور حکم سلمان رشدي 

(، نشان از اتخاذ 7907( و ارسال نامه به گورباچف )29/77/7947)

اما راهبرد استکبارستیزي است نه تاکتیک استکبارستیزي. 

ها و نیز گفتمان غالب آنها، ابهاما  فراواني دولتبرخي ي رفتارها

 کند.مي دربرداد که تلقي تاکتیک استکبارسیزي را القاء

5 

تعامل با جهان 

گسترش نفوذ  اي

 يانقالب اسالم

در تعامل با جهان بر مبناي حف  استقالل  نظر امام خمیني

 انقالبي و مقابله با مستکبرين است ةکشور و حف  روحی

برخي اما (. 755ـ759: ينیو نشر آثار امام خم میتنظ ةمؤسس)

ها در جمهوري اسالمي، خواستار تعامل با جهان، بدون دولت

 اند.تقابل با مستکبرين بوده

4 

 اي ييپاسخگو

 يگرمطالبه

 يجمهور

 ياسالم

 اماعنوان يک نظام سیاسي، پاسخگو، جمهوري اسالمي به

 ةي اشاعوجوجستاست و در  گرانقالب، در ذا  خود مطالبه

اي و تغییرا  سازي سیاسي، ايجاد هژموني منطقهتفکر همسان

 (.7992ايدئولوژيک و مديريت جهاني است )همايي، 

0 
 ايخضوع 

 ستیزيظلم

نظرشان بر اين است که نه ظلم بکنیم و نه  ،امام خمیني

بگذاريم بر ما ظلم بکنند. همچنین در مقابل ظالم، نبايد 

، 7919کنیم، چون او بیشتر ظلم خواهد کرد )خمیني،  خضوع

 (.201: 9ج

 ةاي در دوراتفاقاتي همچون مهر و موم کردن تأسیسا  هسته

( و نیز 20/72/7911آنالين،  رياست جمهوري آقاي خاتمي )خبر

هايي از رياست جمهوري حسن روحاني، نمونه ةبرجام در دور

دشمنان و  برابرضوع درستیزي يا میزان خظلم ةابهاما  در شیو

 ن هستند.اظالم

7 
و  يخود

 يرخودیغ

شوند؟ مي خودي محسوب ،هاييچه کساني و با چه خصلت

شوند؟ مي غیرخودي محسوب ،هاييچه کساني و با چه خصلت

 شوند؟مي خودي محسوب ،هاييچه کشورهايي و با چه خصلت

 و چه کشورهايي، غیرخودي؟

 بـوده و  انهگذارسیاست ،پژوهش نيا نگاه ةزاوياست که  مهمنکته  نيبه اتوجه  پايان،در 
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 برخـي در  يموضع باالدست هرچندنشده است.  يو اسناد تئوريک هايجنبهبه  محدودصرفاً 

 تــام فراينــددر امــا اســت،  واضــح ياســناد ب عــدو هــم از  تئوريــک ب عــدهــم از  ،هــاتقابــل

 ،گـذار سیاسـت  يو اسـناد  نظـري ا مواضع ب ،شودمي هويداآنچه در عمل  هر ،يگذارسیاست

هـا نیـز   موقعیـت در  ،عملـي  تقابـل وجـود  بـر  افـزون  ،برخي موارددر  همچنین. تعارض دارد

  است. پیشین خسار از  بیشآن،  ريسکوجود دارد که  ناپايداري

 گیريو نتیجه بنديجمع. 8

ويـژه  ، بـه هـاي تقـابلي  ها، تداوم و انسـجام نسـبت بـه موقعیـت    گیريشفافیت در موضع

 ةتهیـ  ةچرخـ و مطلـوب در   مـؤثر  سازهاي کلیدي هرمنوتیکي اثر زيادي بـر عوامـلِ  موقعیت

هـاي هرمنـوتیکي در   هـا يـا دوراهـي   شناسـايي گلوگـاه  رو، ازاين .دارد يفرهنگ يهاسیاست

، پـژوهش ن راستا در اين یسازي است. در هم، گام ابتدايي در اين شفافپژوهشموضوع اين 

گري جمهوري اسـالمي  انقالبي ةهاي تقابلي و هرمنوتیکي در حوزطي يازده مرحله، موقعیت

ساز کلیـدي هرمنـوتیکي و يـک موقعیـت     موقعیتايران استخراج و معرفي شد و سپس يک 

 ،پايه هرمنوتیکي تبیین و واکاوي شد. همچنین عناوين هفت موقعیت تقابلي در ايـن حـوزه  

، اقدامي بدوي در بازشناسي پژوهشقع اين ها پرداخته شد. درواندامعرفي و نیز به اجمال، ب

اسـتکمال  . گـري اسـت  انقالبي ةي در حیطگذارسیاست سازهاي هرمنوتیکي درموقعیت اهم

آنکه سندي تهیـه گـردد يـا تقسـیم کـاري شـکل بگیـرد،        ها، بيبنديرتبه اين گام، مستلزم

هنـد و نسـبت بـه    هاي فرهنگي اين کـار را در صـدر اقـداما  خـود قـرار د     نهادها و سازمان

اسـت کـه بـراي    روشـن  هـاي هرمنـوتیکي تـالش کننـد.     سازي مواضـع در موقعیـت  شفاف

ي نیـز در کنـار   گـذار سیاست تام فرايندسازي و تثبیت سازي بسیاري از مسائل، مدلبرطرف

 سازي نظري و سندي الزم است.شفاف
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