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چکیده

نظامسازي در مطابل انطيبيگري ،دوطرف يک پيوستار هستند که بيثباتي در موض گييري نسيبت
به اين دو در فرايند سياستگذاري کوور ،متأثر از رخدادهايي همچون چرخدهاي سياسي و انتخابياتي،
سلسلهاي از موقعيتهاي هرمنوتيکي را رقم زده است .چنين چرخدهايي ،با ماهيت سياستگذاري کيه
امري بلندمد و گسترده است ،سازگاري ندارد و منجر به اتيف سرمايه ،وقت و هرفيتها و سيردرگمي
و نااميدي جامعه اسيت .فهيم سياسيتگيذار از رخيدادها ،متيأثر از انتخيابهياي پيويين او و موقعييت
هرمنوتيکي اوست .برخي موقعيتهاي هرمنوتيکي ،خود مؤثر در دکلگيري ساير موقعيتها هستند کيه
به آنها موقعيتسازهاي هرمنوتيکي اطيق ميدود .ممکن است برخي موقعيتسازها ،کليدي بادند و بيا
هر انتخاب در آنها ،انبوهي از موقعيتهاي هرمنوتيکي بهصور سلسلهوار بوجود آيد.
با استفاده از روش تحليل مامون در اين تحطيق ،مواض تطابلي در حيطه انطيبييگيري جمهيوري
اسيمي ،مبتنيبر دد منبي اسيتخرا ديده و طيي  33گيام و نييز بيا اسيتعمال دييوه  ،MSIييک
موقعيتسازِ کليدي هرمنوتيکي دامل« :نهاتگرايي و نظامسيازي» ،ييک موقعييت پاييه هرمنيوتيکي
دامل« :خودمرکز بيني يا پذيرش و درک ديگري» و هفت موقعيت تطابلي دامل« :مسيتکبر ييا قيدر
جهيياني»« ،گييارد بسييته ييا آغييوش بيياز در مطابييل آمريکييا»« ،اسييتراتژي استکبارسييتيزي ييا تاکتييک
استکبارستيزي»« ،تعامل با جهان يا گسترش نفيوذ انطييب اسييمي»« ،پاسيخگويي ييا مطالبيهگيري
جمهوري اسيمي»« ،خاو يا هلمستيزي» و «خودي و غيرخودي» موخص و تبيين ديده اسيت .در
انتها اهم مسالل هرمنوتيکي در حيطه انطيبيگري بر اساس روابط موقعيتسازهاي کليدي هرمنيوتيکي
واکاوي دده است.
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 .0مقدمه
انقالبيگري مفهومي است که در اسناد باالدستي نظام ،از اهمیت بااليي برخوردار اسـت،
ازاينرو ،در عمل و مواجهه با جريانا سیاسي مختلف داخلي و خارجي در طول سـالهـاي
گذشته ،تفاسیر و عملکردهاي مختلفي را ذيل اين مفهوم ميتوان مشاهده کرد .درواقع ايـن
مفهوم در سطوح مختلف مديريتي نظام ،جاري و سـاري نشـده ،بالتکلیفـيهـاي بـيشـمار،
سیاستگذاران فرهنگي و عمومي را در اين باره رنجانده است.
انتخاب هاي شفاف ،الزمة سیاست گذاري بوده و اين مهم ،به طور عمده با دشواريهايي
همراه است .درواقع در فرايند سیاست گذار ي نبايد از نگاه به اينکه روش مناسب و مطلوبِ
فعلي در کجاست و به کدام يک از طرفین موقعیـت هـاي تقـابلي متمايـل اسـت هراسـي
داشت ( .)Matarasso and Landry, 1999در دايرة انقالبـي گـري نیـز بـه دلیـل وجـود
چالش ها و پیچیدگي جوامع و فرهن هاي مختلف ،سیاست گذاران با طیفهاي وسیعي از
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بالتکلیفي ها مواجهاند که با انتخاب مواضع روشن و يکپارچه ،مي توانند امید بـه پیشـرفت
کارها داشته باشند.
 .2بیان مسئله و ضرورت تحقیق
هر کس در جايگاه يک سیاستگذار فرهنگي و غیر آن ،علـياإلتصـال از جهـان ذهنـي،
منظرگاه ،گرايشها ،دانستههاي پیشین ،تعلقـا  ،چشـمداشـتهـا و مـواردي از ايـن قبیـل
برخوردار است که به آن موقعیت هرمنوتیکيِ فرد گويند (واعظي.)741 :7992 ،
موقعیت هرمنوتیکيِ ساب  ،علتِ اصلي ايجادِ موقعیت هرمنوتیکيِ بعدي اسـت .درواقـع،
ميتوان به موقعیتساز بودنِ هر موقعیت هرمنوتیکي اعتراف کرده و اينگونه بگويیم که هـر
کس سیاستگذاري فرهنگي ميکند در رتبة ساب  ،آگاهانه يا ناآگاهانـه ،نسـبت بـه برخـي
امور کلیدي ،موضع خود را اتخاذ کرده است.
ممکن است بعضي از موقعیتسازهاي هرمنوتیکي ،کلیدي بوده و با هر گزينشي در آنها،
زنجیرهاي از موقعیتهاي هرمنوتیکي ايجاد شود .چنانچه با انتخـاب گزينـههـاي غیـر آن،
زنجیرهاي ديگر از موقعیت هاي هرمنوتیکي ،بوجود خواهد آمد .هرچه عناصر تشکیلدهنـدة
موقعیــت هرمنــوتیکي سیاســتگــذار ،کلیــديتــر باشــند ،تــأثیر و اثــرا آن در فراينــد
سیاستگذاري فرهنگي ،عمی تر يا گستردهتر خواهد بود و عدم موضعگیري روشن و صريح
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نسبت به آنها ،چالشهاي وسیعي در نظام سیاستگذاري ايجاد خواهد کرد.
عليرغم اينکه اصطالح موقعیت هرمنوتیکي ،عرض عريض و عناصر متعددي دارد (ر.ک:
واعظي ،)7999 ،لیکن در اين پژوهش ،به قلمرو ويژهاي از موقعیت هرمنـوتیکي کـه همـان
موقعیتسازهاي کلیدي هرمنوتیکي در حیطة انقالبيگري است ،توجه خواهد شد.
عدم آگاهي نسبت به موقعیتسازهاي کلیدي هرمنوتیکي و نیز عـدم تـالش بـهمنظـور
موضعگیري شفاف و هماهن

نسبت به آنها ،خطرهـاي متعـددي را بـه همـراه دارد کـه در

ادامه به برخي آنها اشاره شده است:
ـ تشتّت در مراحل مختلف سیاستگذاري؛
ـ بازشناسي اشتباه علل اصلي و واقعي تعارضها و مشکال ؛
ـ عدم هماهنگي و عدم تناسب سیاستها در حوزة انقالبيگري (کاريکاتوريشدن سیاستها)؛
ـ جايگزيني نقاط اشتراک سیاستگذاران بهجاي اولويتها؛
ـ بهرهبرداريِ افراطي از ابزارهاي قـدر  ،بـه منظـور تحمیـل سـلیقههـا و عالقـههـاي
شخصي سیاستگذاران.
حیطة انقالبيگري و سیاستگذاري فرهنگي در آن ،يک عرصة زمانبر و ديربازده اسـت.
هم مسائل ،بهتدريح و در طول زمان ظهور مييابند و هم راهکارها ،معموالً در طوالنيمـد ،
به نتیجه ميرسند .بنابراين ،کوچکترين خطا در مراحل سیاستگذاري ،هزينههـاي زيـادي
را چه بهلحاظ مادي و چه معنوي بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
 .3پیشینة تحقیق
نظامسازي از زواياي مختلف فقهي ،اقتصـادي ،سیاسـي ،اجتمـاعي ،فرهنگـي ،تربیتـي و

نظامي ،در آثار متعدد مورد بررسي قرار گرفته است .برخي اين آثـار عبـار انـد از :اقتصـادنا
نوشتة شهید صدر ،که از منظر اسـالمي بـه نظـامسـازي اقتصـادي پرداختـه اسـت .کتـاب
نظامسازي شريعت و فقه از منظر امام خمیني اثر علياکبر نـوايي ( )7971نیـز از ديـدگاه
فقهي به مبحر نظامسازي ميپردازد .همچنین مقالة نظامسازي اسالمي در حوزة اجتمـاعي
از منظر علم مديريت و فقه اسالمي اثـر آقايـان تابـان ،شـیري ،اکبرنـژاد و خـانم يوسـفیان
( )7994نیز از ديدگاه اجتماعي به اين موضوع پرداخته است.
در موضوع انقالبيگري نیز از ديدگاههاي مختلـف و مبتنـيبـر منـابعي همچـون قـرآن،
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نهحالبالغه و غیره ،آثار متعددي چـاپ شـدهانـد .مهـمتـرين آثـار موجـود در ايـن موضـوع،
فرمايشا مقام معظم رهبري است که به تبیین اين موضوع از زواياي مختلـف و در بیانـا
متعدد پرداختهاند که مقالهها و کتابهاي فراواني در تحلیل و تبیین اين فرمايشـا منتشـر
شده است.
نکتهاي که پس از واکاوي اين حیطـة پژوهشـي نمايـان مـيشـود ،پراکنـدگي مفهـومي
فراوان در اين حیطه است اما وقتي که با شناسايي دغدغهها و مفاهیم اختصاصي هر بخـش،
به مفاهیم زيرمجموعة هر کدام از اين حیطهها توجه شود ،نـامعلوم نمـيمانـد کـه هرچنـد
کانون توجه اين حوزهها ناهمگون است ،ولي همة آنها ،دغدغة تتبّـع در فراگـرد همسـاني را
دارند و هريک به روشي بهدنبال يافتن يا تبیین ماهیت بـهکـارگیري و قبـول سیاسـتهـاي
همانند در موقعیتهاي مختلفاند.
آثار مزبور ،فاقد سوگیري سیاستگذارانه است و ناظر بـه فراينـد کامـل سیاسـتگـذاري
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نیست .همچنین مطلبي نسبت به جهتگیري هرمنوتیکي سیاستگذار و هـر آنچـه کـه وي
در مقام پیشین در ارتباط با اين قضیه به شکل پیشفرض در ذهن خويش دارد ،پیـدا نشـد.
از سوي ديگر ،هر کدام از آثار يادشده ،متمرکز بر يک يا چند قضـیه و چـالش ويـژه بـوده و
فاقد جامعیت و توجه به نظام ارتباطي قضايا و نیز اولويتبندي آن هستند.
با توجه به توضیح باال ،واکـاوي و اسـتخراج کامـل موقعیـتهـاي تقـابلي ،طبقـهبنـدي،
شناخت و توضیح کلیديترين موقعیتهاي تقابلي در قلمرو مفهوميِ انقالبيگري ،جزو ابعـاد
جديد و نوآوريهاي اين پژوهش است.
 .0مفهومشناسي
6ـ .2انقالبیگری

سیاست خارجي کشور در سالهاي پس از انقالب ،بهکلي تابع جريان انقالبيگري يا همـان
نهضتگرايي بوده است .به همین دلیـل ،بخـش مهمـي از تـوان خـود را صـرف توسـعة تفکـر
انقالب ،ايجاد بلوک سیاسي و يارگیري در عرصة جهاني کرده است .جمهوري اسالمي بهعنوان
يک نظام سیاسي ،پاسخگو ،اما انقالب ،در ذا خود مطالبهگر بوده و در جسـتوجـوي اشـاعة
تفکر همسانسازي سیاسي ،ايجاد سلطة منطقهاي و تغییـرا ايـدئولوژيک و مـديريت جهـاني
است .انقالب مرکز ثقل سیاست خارجياش را در خارج از مرزهـاي جغرافیـايي قـرار داده و در

انقالبيگري و موقعيتسازهاي هرمنوتيکيِ آن در سياستگذاري فرهنگي ج.ا.ا

اين انديشه است که بتواند از فضاي بینالمللـي و فرصـتهـايي کـه پديـدار مـيشـوند ،بـراي
گسترش نفوذ خود استفاده کند .در اين تفکر ،جمهوري اسالمي هـدف نیسـت ،بلکـه سـرپلي
براي توسعة نفوذ ايدئولوژيک و ابزاري به جهـت تحقـ اهـداف انقـالب اسـالمي در منطقـه و
جهان است .سعي در جهت گسترش حوزة نفوذ سیاسي در لبنان ،عراق ،افغانستان و سـوريه و
حمايت از شیعیان و استراتژي «امـتسـازي» ،از برجسـتهتـرين کـانونهـاي فعالیـت انقـالب
اسالمي است .سعیي که در ساير مناط جهان ،ازجمله افريقا و امريکـاي التـین هـم بـهگونـة
ديگري و با عنوان حمايت از مستضعفین دنبال ميشود (ر.ک :همايي.)7992 ،
فصل مشترک سیاست خارجي اصالحطلبان و میانـهروهـاي تکنـوکرا  ،پیشـرفت نظـام
جمهوري اسالمي بر مبناي تعامل سازنده با جهان است؛ تـا از رهگـذر تـأمین رفـاه مـردم و
امنیــت کشــور بتواننــد مــردمســاالري اســالمي را محق ـ ســازند و در نقط ـة مقابــل آنهــا،
محافظهکاران و اقتدارگرايان ،تمرکـز سیاسـت خـارجي خـود را بـر گسـترش نفـوذ انقـالب
اسالمي خارج از مرزهاي جغرافیايي استوار ساختهانـد تـا بتواننـد اسـتراتژي امـت سـازي را
محق سازند (همان).
روح حاکم بر اسناد باالدستي نظام ،تأکید بر انقالبيگري و جهت دهي به سمت حکومت
و جامعة اسالمي بوده و اين جهتدهيها ،بهطور عمده بهصور کلي اسـت .در بـین اسـناد
باالدستي جمهوري اسالمي ايران ،بالتکلیفيها در بسیاري از موقعیـتهـاي تقـابلي در ايـن
حوزه ،فراوان است.
امام خمیني نیز معتقد بودند انقالب اسالمي ،بهترين انقالبها و بزرگتـرين انقـالب از
حیر محتوا بوده است .اين مسیر بايستي ادامه پیدا کند؛ چراکه اين يک مسیر الهي است و
محدود به ايران نبايد باشد (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني94 :7972 ،ـ .)91
درواقع بهرغم اينکه اسناد باالدستي و بنیانگذار جمهوري اسالمي ايران ،بـهصـور کلـي
بر انقالبيگري تأکید ميورزند ،اما در عمل بهدلیل اينکه اين مفهوم در اليههاي بعـدي ،کـه
بهنوعي عملیاتيتر ميشود ،جاري و سـاري نشـده ،فراوانـيِ بالتکلیفـيهـا ،سیاسـتگـذاران
فرهنگي و عمومي را رنح ميدهد.
6ـ .1فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی

فرهن ِ مورد نظر در اين نوشتار بهمثابة حیطة امور فکري ،غیرمـادي و معنـوي اسـت و
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بهمنزلة گسترة نظاممند ارزشها ،باورها ،گفتمانها ،نمادهـا و نشـانههـا فهمیـده مـيشـود.
همچنین عدم وابستگي فرهن  ،مؤکد است .ازاينرو ،نبايد فرهن

را انعکـاسِ صِـرفِ قـواي

زيربنايي اقتصادي ،انشعابِ قدر  ،يا احتیاجا ِ قالبيِ اجتماعي وصف يا اينچنـین ايضـاحي
از فرهن

را مکفي دانست .لذا سعي ميشود تاآنجاکه ممکن است ،فرهن

بيطرف و بيگرايش باشد .واکاوي فرهن

از زاويـة ارزشـي

محصور به هنرها نیست بلکـه بـر تمـامي ابعـاد و

مراتب زيست اجتماعي سريان دارد (اسمیت74 :7919 ،ـ .)77لذا در ايـن تحقیـ  ،تعريـف
خاصي از فرهن

اختیار نشده است.

مفهوم سیاست از نگاه شافريتز و بريک ،عبار است از تصمیمي مستدام کـه يـک مرجـعِ
مقتدر اتخاذ ميکند .درواقع در يک فرم عامتر و بـا انـدکي اغمـاض ،سیاسـتهـا را مـيتـوان
اهدافي دانست که بايستي بدان دست يافت (شافريتز و بريک .)52 :7990 ،همچنین مبتنيبـر
نظــر کــوچران و ملــون ( )Cochran and Malone, 2005: 5-6و داي ()Dye, 2013: 3
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سیاست شامل واکاوي نحوة ورود يا عدم ورود دولـت در گسـترة انقالبـيگـري و نیـز بررسـي
میزان و روش حضور در آن است ،که ايـن تعريـف ،گـزينش ايـن پـژوهش در واکـاوي فراينـد
سیاستگذاري فرهنگي جمهوري اسالمي در حیطة انقالبيگري است.
استعمال هريک از الگوهاي موجود سیاستگذاري عمومي و فرهنگي در عرصة فرهنـ ،
موقعیتهاي تقابلي ويژهاي را بهدنبال دارد .بیستونُه مورد از الگوهاي مزبور در آثار افـرادي
همچون داي ،هاولت ،رامش و پرل ( ،)7995الواني و شريفزاده ( ،)7910شـفريتز و

بريـک7

( ،)2001حاجیاني ( ،)7997غالمرضا کاشي ( ،)7912مکگويیگان ( ،)7911فاضلي و قلـیچ
( ،)7992خاشعي ( ،)7990مايرز و بس ،)2005( 2بهادري ( ،)7970کاوسي و چـاوشباشـي
( ،)7919پارسونز ( ،)7914بنیانیـان ( ،)7910اشـتريان ( ،)7997طبرسـا ( ،)7912پهلـوان
( )7990و صالحي امیري و حیدريزاده ( )7919بدان پرداختـه شـده کـه در ايـن پـژوهش
بهمنظور استخراج برخي موقعیتهاي تقابلي از آنها نیز استفاده شده است.
6ـ .3موقعیتسازهای هرمنوتیکی

در اين پژوهش با توجه به اينکه تعاريف فراواني در طبقهبنديهـاي متعـدد از هرمنوتیـک
1. Shafritz and Borick.
2. Mayers And Bass.
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انجام گرفته ( ،)Palmer, 2000: 33به علت اينکه پل ريکور در تعريف خـويش از هرمنوتیـک،
صرفاً به مطل فهم التفا نکرده و آنرا به حیطة عملیا فهم تسري داده و سازوکار رابطة فهـم
با تفسیر متن را نقطة تمرکز تعريف قرار داده ،اين تعريف بهعنوان تعريف هرمنوتیـک برگزيـده
شده است .وي هرمنوتیک را تئوري عمل فهم در فراينـد روابطـش بـا تفسـیر مـتن مـيدانـد
(واعظي21 :7999 ،ـ .)29درواقع مباحر فلسفيِ فهم ،روشها و قواعد تفسـیر مـتن ،از دايـرة
مباحرِ اين پژوهش بیرون بوده و آنچه بر روند فهم سیاسـتگـذار اسـت و سـازوکارهايي را در
تفسیر فرهن

بهعنوان متن صور ميدهد ،موضوع اين پژوهش است .توسعهاي که در اينجـا

براي مفهوم متن در نظر گرفته شده ،منجر به گسترش بیشترِ قلمرو هرمنوتیک است .بنـابراين
رابطة هرمنوتیک با سیاستگذاري فرهنگي نیز در قلمرو وسیعي شکل ميگیرد.
اتمام هر مرحله از فرايند سیاستگذاري ،مستلزم انجام ترجمه يا تفسیر اسـت کـه ايـن
عمل ،از موضوعا هرمنوتیک است .ريکور ( )7999در ارتباط با ترجمـه و چـالشهـاي آن،
مالحظا مهمي را مطرح کرده که عدم توجه به آن ،کجروي و بالتکلیفي را بهدنبال خواهد
داشت .ازاينرو ،علت بعضي از چالشها و مسائل سیاستگذاري فرهنگي را بايستي در قلمرو
هرمنوتیک جستوجو کرد.
در اين پژوهش اصطالح اف هرمنوتیکي و موقعیت هرمنوتیکي از گادامر ( )2005قـرض
گرفته شده و در بستري متمايز از بسـتري کـه وي اسـتعمال کـرده ،اسـتفاده شـده اسـت.
بستري که گادامر موقعیت هرمنوتیکي را استعمال کرده مرتبط با همة صور فهم اسـت ،امـا
استعمال آن در اينجا ،ناظر به يک اقدام يعني همان سیاستگـذاري فرهنگـي بـوده کـه بـا
ابتناي بر فهم فرهنگي حاصل ميشود و اين فهم متأثر از موقعیتساز هرمنوتیکي است.
بنابر توضیحهاي باال ،امکانِ جعلِ اصـطالح موقعیـتسـازهاي هرمنـوتیکي بـدين شـکل
فراهم ميشود :موقعیتسازهاي هرمنوتیکي ،مواضعياند که بيآنکه مفسر چنین موضـعي را
برگزيند يا نه ،يا مفسر گزينش آگاهانه داشته يا نداشته باشـد ،خلـ موقعیـت جديـد بـراي
مفسر ميکنند .درواقع ،در اثر روبهرو شدن مفسر با متن ،مـوقعیتي جديـد بـراي وي پديـد
ميآيد که منبعر از موقعیتسازهاي هرمنوتیکي است.
موقعیت ساز هرمنوتیکي را ميتوان از جنس متعل آگاهي دانسـت .بـدين معنـا کـه آن
گروه از چالشها و سؤالهايي که اهمیت دارند و موضعگیري و سوگیري و نوع آگاهي افـراد
مؤثر در فهم و تفسیر آنهاست .موقعیتساز هرمنوتیکي شـامل همـة آنچـه کـه ايجادکننـدة
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موقعیتهاي هرمنوتیکي است ،گفتـه مـيشـود .موقعیـت هرمنـوتیکي در معنـاي عـام آن،
مشمول زنجیرههايي از افکار ،احساسا و تجارب خودآگاهانه يا ناآگاهانـه اسـت کـه جهـان
ذهني فرد را شکل ميدهند (اقتباس از سرل.)70 :7912 ،
موقعیتساز هرمنوتیکي بر دانش نظري و معرفتشناسي و روششناسـي و ...تقـدم دارد؛
چراکه پیش از قرار دادن فهم در چارچوب معرفـت نظـري و دانـش مـنظم ،توسـط انسـان،
فهمي صور گرفته است .منظور از موقعیتسازهاي هرمنوتیکي ،اينچنین فهم يا موقعیـتِ
قبلي بوده که فراتر از چارچوبهاي معروف است (اقتباس از واعظي741 :7999 ،ـ.)707
براي اينکه مشخص شود که آيا يک موقعیتساز هرمنوتیکي ،کلیدي است يا نه ،بايستي
افزونبر شاخص عم اثرگذاري ،شاخص محدودة اثرگذاري نیز مورد توجه قرار گیـرد؛ زيـرا
قلمروي بررسي اين پژوهش در دايرة سیاستگذاري بوده و ناظر بـه میـدان اسـت .لـذا ايـن
امکان وجود دارد که يک موقعیتساز ،عم اثرگذاري زيادي نداشته ،امـا وسـعت اثرگـذاري
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آن ،فراوان است.
 .5روش پژوهش
روش انجام اين تحقی  ،تحلیل مضمون است .مبتنيبـر ديـدگاههـاي مختلـف پـژوهش
(داناييفرد و همکاران5 :7917 ،ـ ،)4پارادايم اين تحقی  ،تفسیري ،جهتگیـري آن نظـري،
رويکرد آن استقرايي ،نوع آن کیفي ،و گونة آن کتابخانهاي و میداني است .برداشـت دادههـا
با استعمال مصاحبه ،مشاهدة میداني و واکاوي مسـتندا و مـدارک ،صـور گرفتـه اسـت.
بنابراين در ابتدا ،موقعیتسازها در گسترة انقالبيگري با ابتناي بر مدلها ،الگوها ،تئـوريهـا
و پژوهش هاي موجود و اسناد فرادستي استحصال و پـس از آن بـا اسـتعمال شـیوة

7،ISM

شبکة ارتباطي موقعیتهاي تقابلي و ترازبندي آنها واکاوي شده است.
از نظر بـراون و کـالرک 2تحلیـل مضـمون ،شـیوهاي بـراي شـناخت ،تحلیـل و گـزارش
الگوهاي موجود در دادههاي کیفي است .اين روش ،دادههاي متشتّت و متنوع را به اطالعا
غني و تفصیلي تبديل ميکند (.)Braun and Clarke, 2006: 82
1. Interpretive Structural Modelling.
2. Braun and Clarke.
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بوياتزيس 7معتقد است تحلیل مضمون ،شیوهاي براي مشاهدة متن؛ برداشت و فهم درخور
دادههاي بهظاهر نامربوط؛ تحلیل دادههاي کیفي؛ ديدنِ نظاممند فرد ،ارتباط ،گـروه ،موقعیـت،
سازمان و يا فرهن

و تبديل دادههاي کیفي به دادههاي کمي است (.)Boyatzis, 1998

در اين تحقی  ،با توجه به تأثیر موقعیت تقابلي در سیاستگذاري فرهنگي ،براساس اثـر
مضمون در تحلیل (عابدي جعفري و همکاران ،)749 :7990 ،مضامین موقعیتهاي تقـابلي،
موقعیــتهــاي پايــة هرمنــوتیکي ،موقعیــتســازهاي کلیــدي هرمنــوتیکي و حــوزههــاي
سیاستگذاري فرهنگي مورد بهرهبرداري قرار گرفته است.
شناسايي مضامین يا الگوهاي موجود در اطالعا به دو شکل اسـتقرايي و قیاسـي قابـل
انجام است (خنیفر و مسلمي )41 :7990 ،که در اين پژوهش شیوة استقرايي مورد اسـتفاده
قرار گرفته است .از نظر مداوار 2،پژوهشگر بايد در راهبرد استقرايي ،کوشش کند کـه بیـنش
وي با ذهنیا از قبل تصورشدة خود آلوده نشود (.)Medawar, 2013: 40
روش  ،ISMيک شیوة ساختار تفسیري است که در آن ،ابتدا به شناخت عناصر مؤثر و
اصلي ميپردازد و بعد از آن با استعمال شیوهاي ،رابطة میان اين عناصر و راه رسیدن به پیشرفت
بهوسیلة آنها ارائه شده است .روش  ISMبا تفکیک معیارها در چند الية مختلف به تحلیل
ارتباط میان شاخصها ميپردازد .مدلسازي ساختار تفسیري ميتواند ارتباط میان شاخصهاي
تکي يا گروه وابسته به يکديگر را معین کند ( .)Kannan, and Kumar, 2009: 28-36از نظر
وارفیلد 9،روش  ISMقابلیت تجزيه و تحلیل رابطة میان ويژگيهاي چند متغیر که به جهت
مسئلهاي تعريف شدهاند را دارد ( .)Warfield, 1974: 82-87همچنین مدلسازي ساختاري ـ
تفسیري ياور محق در بازشناسي ارتباطا داخلي متغیرها است و امکان رتبهبندي و تحلیل اثر
يک متغیر بر ساير متغیرها را فراهم ميآورد (آذر و بیا  .)1 :7917 ،لذا در اين تحقی  ،امکان
کمک بهمنظور رتبهبندي و انتصاب تراز موقعیتهاي تقابلي و تعیین موقعیتسازهاي کلیدي
هرمنوتیکي وجود دارد.
 .6دستاوردهاي پژوهش
اين پژوهش با استفاده از سه وسیلة «تحلیل مضـمون» »MSI« ،و «پـارتو» ،در خـالل
1. Boyatzis.
2. Medawar.
3. Warfield.
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 77گام ،موقعیتسازهاي کلیدي هرمنـوتیکي در قلمـروي انقالبـيگـري را بـهدسـت آورده،
صور بندي و بررسي کرده است .فهرست گامهاي يـازدهگانـة مزبـور بـه همـراه مختصـري
توضیح ،به شرح زير است (ر.ک :پرکان ،7997 ،فصل سوم):
 .2استخراج موقعیتهای تقابلی اولیه :مبتنيبر شش منبع زير و با رويکـرد انضـمامي ،تـا
مرز کفايت داده ،موقعیتهاي تقـابلي اسـتخراج شـده اسـت 27 :دوراهـي سیاسـت فرهنگـي
شوراي اروپا ،اسناد باالدسـتي فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران (همچـون اصـول سیاسـت
فرهنگي و بخشهاي فرهنگي برنامههاي توسعة اول تا ششـم ،سـند چشـمانـداز بیسـتسـالة
ايران ،سیاستهاي کلي ابالغي رهبر معظم انقالب در مورد برنامة ششم توسعه ،سیاسـتهـاي
ابالغي مقام معظم رهبري در حوزههاي مختلف فرهنگي مانند سیاستهاي کلي امنیت فضـاي
تولید و تبادل اطالعا و ارتباطا و سیاستهاي کلي ترويح و تحکیم فرهن

ايثـار و جهـاد و

ساماندهي امور ايثارگران و سیاستهاي کلي ايجاد تحول در آموزش و پرورش و سیاسـتهـاي
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کلي علم و فناوري) ،گفتهها و نظرهاي نظريهپردازان و صاحبنظران در اين عرصه ،برنامـههـا و
رويکردهاي عملیاتي ،گفتمانهاي سیاستگذاري فرهنگي و الگوهاي سیاستگذاري.
 .9تهذیب و اصالح موقعیتهای تقابلی :استحصال فهرست غايي با بهرهبـرداري از ابـزار
مباحثه و مصاحبه با برخي صاحبنظران.
 .3گروهبندی ابتدایی و مفهومی موقعیت های تقابلی :بهدلیل اينکه تعداد تقابلها زيـاد
است ،گروهبندي ابتدايي و مفهومي روياروييها با دريافت ديدگاههاي متخصصان و بـا توجـه
به شاخص هايي همچون ضرور مفاهیم ،رجحان يا برتري ذهني مفاهیم ،فراگیر يا اساسـي
بودن مفاهیم و تعل طولي آنها انجام گرفته است.
 .8قالببندی ماتریس خودتعاملی ساختاری :بررسي روابط میان انـواع رويـاروييهـا در
داخل و در میان گروهها ،بهصـور روابـط از نـوع همبسـتگي و وابسـتگي عرضـي و از نـوع
همبستگي و وابستگي طولي ،همچنین مدّنظر قـرار دادن شـاخصهـا بـه شـکل دوتـايي بـا
همديگر و پاسخگويي به مقايسا زوجي .در اين پژوهش روابط میان موقعیتهاي تقابلي بـا
بهرهبرداري از رابطة معنايي منجر بـه بالتکلیفـي در تحلیـل شـده اسـت .مـاتريس مربوطـه
بهعنوان مدخل تکنیـک  MSIمحسـوب مـيشـود (ر.ک :فیروزجائیـان و همکـاران:7992 ،
729ـ .)749
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 .0اقدامات آماری روی شبکة ارتباطی موقعیتهای تقابلی :مـاتريس دريـافتي در ايـن
گام از تبديل ماتريس خودتعامليِ ساختاري به يک ماتريس دو ارزشي صـفر و يـک حاصـل
ميشود .در ماتريس دريافتي درايههاي قطر اصلي مساوي يک قرار ميگیرد و يـک مـاتريس
دستیابي اولیه بدست ميآيد (ر.ک :همان) بـي آنکـه در پـي علـتهـاي تـام يـک موقعیـت
هرمنوتیکي باشد .ازاينرو ،از شیوة  MSIبهرهبرداري شده است.
 .9رتبهبندی و مقایسة دادههای آماری شبکة ارتباطی موقعیتهای تقابلی :بـر اسـاس
اطالعا آماري ،موقعیتهاي تقابلي ،از حداکثر به حداقل رتبهبندي شده است.
 .3ترازبندی موقعیتهای تقابلی با ابتناء بر قاعدة پارتو :ترازبندي موقعیتهاي تقـابلي
با ابتناء بر شیوة  MSIمبتنيبر اشتراک ارتباطا دوطرفه است (ر.ک :کرباسیان و همکاران،
 .)724 :7990هرچند تقريباً تمامي روابط میان موقعیتهاي تقابلي ،دوسويه است .بنـابراين
از روش پارتو براي ترازبندي بهرهبرداري شده است .در اين گـام ،تقابـلهـا طـوري گـزينش
شدند که 10درصد روابط را شامل شود و مضامین اولیه ،يا همان موقعیتهـاي هرمنـوتیکي
اولیه بهدست آيند.
 .3رتبهبندی و بررسی موقعیتهای پایة هرمنوتیکی :در اين گام بررسي مضامین اولیه
استخراجشده در گام هفتم ،مبتنيبر دستهبندي مزبور در گام سوم و مرتبسازي تقابلها به
شکل جداگانه در هر دسته صور گرفته است.
 .2استحصال یا انتخاب موقعیتسازهای کلیدی هرمنوتیکی :در هر دسـته ،مبتنـيبـر
اطالعا آماري ،تحلیل مفاهیم و قرابت معنايي و نیز ديگر شـاخصهـاي مربوطـة مضـامین
اصلي يا همان موقعیتسازهاي کلیدي هرمنوتیکي استخراج شد.
 .25سازمان دهی یا دسـتهبنـدی موقعیـت سـازهای کلیـدی هرمنـوتیکی :مضـامین
سازمان دهنده ،جنبة رويارويي نداشته و ديگر مضامین مرتبط با حیطة انقالبيگري در هفت
حوزه دستهبندي شده است.
 .22ترسیم و صورتبندی نهایی شبکة تعامالت :صور بندي شبکة تعـامال مبتنـيبـر
حوزهها (مضامین سازمان دهنده) ،موقعیتسازهاي کلیدي هرمنوتیکي (يـا همـان مضـامین
اصلي) ،موقعیتهاي پايه هرمنوتیکي (ساير مضامین اولیه) و نیـز موقعیـتهـاي تقـابلي (يـا
همان کدهاي اولیه) انجام شده است.
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در ادامه ،شبکة تعامال مبتنيبر موقعیتهاي تقابلي ،موقعیـتهـاي پايـة هرمنـوتیکي،
موقعیتسازهاي کلیدي هرمنوتیکي و حوزهها ،صور بنـدي شـده و عنـاوين آن بـهصـور
فهرستوار در ادامه آمده است:
 .7انقالبيگري
 .2نهضتگرايي و نظامسازي
 .9خودمرکزبیني يا پذيرش و درک ديگري
 .5مستکبر يا قدر جهاني
 .4گارد بسته يا آغوش باز در مقابل آمريکا
 .0استراتژي استکبارستیزي يا تاکتیک استکبارستیزي
 .7تعامل با جهان يا گسترش نفوذ انقالب اسالمي
 .1پاسخگويي يا مطالبهگري جمهوري اسالمي
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 .9خضوع يا ظلمستیزي
 .70خودي و غیرخودي
 .77عرفيگرايي يا سکوالريزيم
 .72مستکبر يا کارآفرين
 .79دموکراتیزاسیون
 .75امام ـ امت يا دولت ـ ملت
 .74شکلهاي مختلف از مناسبا دين و دولت
 .70دموکراسي يا بوروکراسي
 .77يکي پنداشتن يا نپنداشتن دموکراسي و خِرَد جمعي
 .71توسعهگرايي و مدرنیزاسیون
 .79سنت و تجدد
 .20عقبماندگي فرهنگي داريم يا نه؟
 .27موضع فعال يا انفعالي در مقابل فرهن

غربي

 .22توسعهگرايانه يا شريعتمدارانه
 .29انواع الگوي توسعه
 .25معیار داوري ايران ،آيا وضعیت غرب است؟

انقالبيگري و موقعيتسازهاي هرمنوتيکيِ آن در سياستگذاري فرهنگي ج.ا.ا

 .24فرهن

بهمثابة ارزش فينفسه توجیهکننده يا ابزاري براي توسعه

 .20توسعة غربي يا پیشرفت اسالمي
 .27خانوادهگرايي
 .21مقیاس بازدهي زنان در چیست؟ اقتصاد ،خانواده ،حکومت جهاني
 .29مليگرايي
 .90مليگرايي يا وحد اسالمي
 .97جهان شمولگرايي فرهنگي يا درونگرايي فرهنگي
 .92تقابل در توسعة فرهن

بومي يا غیربومي

 .99اصالحا اجتماعي و اقتصادي
 .95بوروکراسي يا اعتماد حوزوي
 .94تقوا اولويتِ شايسته ساالري يا تخصص
 .90جامعهگرايي يا فردگرايي
 .97ساختار عاملیت
 .91شريعتمداري
 .99فقه فردي و فقه نهادمحور
 .50شأن اجرايي يا شأن نظارتي روحانیت
 .57لزوم حضور حوزه در تدوين سیاستها
 .52حکومت در عصر غیبت
در اين پژوهش ،درمجموع  95موقعیت تقابلي استخراج شده که نُه مورد آن بيواسـطه در
ذيل انقالبيگري قرار گرفته و  24مورد آن در هفت حوزة مرتبط با انقالبـيگـري قـرار گرفتـه
است .از اين  24موقعیت تقابلي ،شش مورد آن ،موقعیت ساز کلیـدي هرمنـوتیکي 74 ،مـورد،
موقعیت پايه هرمنوتیکي و چهار مورد ،موقعیت تقابلي در ساير حوزهها را تشکیل ميدهند.
 .7واکاوي موقعیتسازهاي هرمنوتیکي در حوزة انقالبيگري
حوزة انقالبيگري درمجموع از  00رابطه با موقعیتهاي تقابلي برخـوردار اسـت کـه 20
رابطه ،مربوط به موقعیتهاي تقابلي ذيل اين حوزه و  50رابطـه ،مربـوط بـه موقعیـتهـاي
تقابلي موجود در زيرشاخه حوزههاي ديگر است .منظور از اين روابط ،روابطـي اسـت کـه در
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مرحلة چهارم ،مبتنيبر روش  ISMبرقرار شده و بهدلیل جلوگیري از طوالني شـدن کـالم،
ماتريس تفصیلي آن ارائه نشده است.
انقالبيگري ،حیطهاي است که يک موقعیتساز کلیدي هرمنوتیکي ،يک موقعیـت پايـه
هرمنوتیکي و هفت موقعیت تقابلي ،زيرمجموعه آن قرار گرفته است که بهطور خالصه بـدان
پرداخته خواهد شد.
1ـ .2نهضتگرایی و نظامسازی (موقعیتساز کلیدی هرمنوتیکی)

اين موقعیتساز کلیدي هرمنوتیکي ،درمجموع  29رابطه دارد که شش مورد آن ،مرتبط
با زيرشاخههاي حیطة انقالبيگري است و  29مورد آن با ديگر موقعیتهـاي تقـابلي کـه در
زيرشاخه هفت حوزة ديگر قرار گرفتهاند .شش رابطه از میان اين  29رابطه ،ارتباط بـا سـاير
موقعیتسازهاي کلیدي هرمنوتیکي 70 ،رابطه بـا موقعیـتهـاي پايـه هرمنـوتیکي و هفـت
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رابطه با موقعیتهاي تقابلي است .در مقام سیاستگذاري ،چالشها و پرسـشهـايي در ايـن
روابط قابل واکاوي است که در ادامه به برخي اشاره ميشود.
اولین پرسشي که درخصوص اين موقعیتساز کلیدي هرمنوتیکي وجود دارد اين است کـه
نقطة تعادل نهضتگرايي و نظامسازي کجاست؟ مسئلة ديگر اينکه با توجه به کمبـود منـابع و
وجود انواع و اقسام مشکال در سطح ملي ،چقدر و چه میزان ميتوان بر نهضتگرايي تمرکـز
کرد و يا اهداف نهضت اسالمي را بر منافع ملـت ايـران تـرجیح داد؟ بـا توجـه بـه اينکـه رفـاه
عمومي مردم ايران در حال حاضر مبتنيبر گزارشهاي بـینالمللـي ،از بسـیاري از کشـورهاي
جهان کمتر است (ر.ک :واع  7،)7990 ،چه سطحي از رفاه را بايستي تـأمین کـرد تـا پـس از
آن ،به فکر هزينههاي استراتژيک در ساير بالد اسالمي با رويکرد نهضتگرايي اسالمي بود؟ آيـا
اساساً مسئلة رفاه و نظامهاي رفاهي ،در اينگونه تحلیلها موضـوعیت دارد؟ ايـن پرسـشهـا و
دهها پرسش مرتبط ديگر ،چالشهايي است که سیاستگـذاران جمهـوري اسـالمي ،در طـول
سالهاي متمادي بهخصوص سالهاي اخیر با آن مواجه بوده و هستند.
 .7پس از گذشت يک هفته از انتشار گزارش توسعة انساني سازمان ملل در سال  2077که براساس آن ،رتبة ايـران
بهلحاظ شاخص «توسعة انساني» در میان  717کشور دنیا 71 ،پله کاهش يافته و در جايگاه هشـتاد و هشـتم قـرار
گرفته است ،اينک مؤسسة مطالعاتي لگاتوم انگلیس نیز با انتشار گزارشي اعالم کرده که ايـران بـهلحـاظ «شـاخص
رفاه» در میان  770کشور جهان ،افتي  4پلهاي را تجربه کرده و در رتبة  97قرار گرفته است».
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بهعنوان نمونه ،ميتوان به بحران سال  7911و شعارهاي «نـه غـزه ،نـه لبنـان( »...ر.ک:
زيباکالم )7999 ،و همچنین فشارهاي سیاسي و اجتماعي علیه رزمندگان ايراني در سـوريه
(باشگاه خبرنگاران جوان )7990 ،اشاره کرد .ايـن فشـارها تـا حـدي زيـاد شـد کـه عنـوان
«مدافعین حرم» را براي رزمندگان انتخاب کردند تا قدري از حجم فشارها کاسته شود.
از سويي ديگر حف نظام تا کجا و چه سطحي قابل پذيرش و جانفشاني اسـت؟ هرچنـد
فرمايشا امام خمیني دربارة حف نظام نیز ،در تأکید بر حف نظـام بـهمنظـور اسـتمرار
نهضت است (مؤسسة تنظیم و نشر آثار امـام خمینـي724 :7972 ،ــ ،)727امـا در اينجـا
ابهامهاي فراواني در مقام سیاستگذاري و عملیا پديد مـيآيـد کـه عـدم شـفافسـازي و
اتخاذ موضع مشخص ،چالشهاي فرهنگي به همراه دارد.
اينکه امام خمیني ميفرمايد :حف نظام از اعظم فرائض است (همان) ،آيا اين ميتواند
توجیه گر عملکرد ضدديني در نظام هم باشد؟ آيا اگر حف نظام ،مسـتلزم توجـه کامـل بـه
رفاه مردم باشد ،باز هم موضوعیت دارد؟ رفاه مردم تا کجا بايسـتي تـأمین شـود؟ آيـا مگـر
رفاهطلبي انتها هم دارد؟ به منظور حف نظام ،چقدر ميتوان شبیه ديگران بود؟ يا به تعبیـر
ديگر ،تا کجا ميتوان به دنبال درک ديگران بود و کشور را متناسب با درک آنهـا طراحـي و
قابل فهم کرد؟
مقابله با مستکبران ،هزينهبر و مستلزم تحمل سختيهاي فراوان است .آيـا ايـن مقابلـه،
همیشگي و پیوسته است؟ آيا در زماني که بهناچار جمهوري اسالمي در صلح بـا مسـتکبران
بهسر ميبرد ،ميتواند آنها را چنانچه کاري به کارش نداشته باشند ،بهعنوان قدر جهـاني
به رسمیت بشناسد و تعامل داشته باشد؟
همچنین مصلحت چیست؟ چگونه ميتواند مبنـاي تصـمیمگیـري قـرار گیـرد؟ چگونـه
ميتوان تناقضهاي خطمشياي را در اين حوزه توجیه کرد؟ خطمشيگذاران بهدلیل اينکـه
ميخواهند تعارضهاي ملي را مديريت کنند ،گاه خطمشـياي وضـع مـيکننـد کـه دچـار
تناقض است يعني همزمان به دو طرف متناقض جهتدهي دارد.
سعید حجاريان ( )7997در خصوص امنیت ملي چنین ميگويد« :نميدانیم حفـ ايـن
سرزمین به چه اموري وابسته است؛ گاهي دم از صدور انقالب ميزنیم ،گاهي از حف نظـام
به هر قیمت سخن ميگويیم ،گاهي بهدنبال انقالب مستمر هستیم و گاهي هم گمان داريـم
توسعهيافتگي باعر بقا ميشود .تقابل انقالب اسالمي جهاني است يا ملي؟».
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آيا مأموريت انقالب اسالمي تنها يک مأموريت ملي بود که به انجام رسید و ديگـر دوران
انقالب اسالمي تمام شده است؟ يا انقالب ،حرکتي است بزرگ بهسوي يـک هـدف بـزرگ و
آن ،انقالب جهاني اسالم بهدست حضر بقيةاهلل

و تغییـر وضـعیت فرهنگـي و سیاسـي

کل جهان؟.
اسناد باالدستي ،مقام معظم رهبري و امام خمیني ،رويکرد دوم را حـ مـيداننـد .در
اين زمینه اختالفنظرهاي فراواني وجود داشته و دارد که از آن جمله ميتـوان بـه اخـتالف
آقاي بازرگان و دولت او از همان اول انقالب با اين مسـئله اشـاره کـرد (پزشـکي و ديگـران،
.)714 :7919
يکي از مسائل ديگري که در اين بخش ،توجـه بـه آن الزم اسـت تفکیـک سـازمانهـا و
نهادها به انقالبي و غیره است .آيا تفکیک نهادها و سازمانها به انقالبي و غیره صحیح است؟
آثار رواني و موقعیتي که در سیاستگذاران ايجاد مي کند ،بسیار عمی است .به نحـوي کـه
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در ذهن برخي ،هیچ امیدي به بهرهبرداري از سازمانهاي بهاصطالح قبل انقالبي در راسـتاي
اهداف نظام نیست .بنابراين براي هر ايدهاي ،يا بايستي بر سازمانهاي انقالبي تکیه کرد و يا
اينکه يک سازمان موازي انقالبي ايجاد کرد .برخي هـم بـرعکس ،بـهدنبـال بهـرهبـرداري از
همین ظرفیتهاي موجود هستند .چه بايد کرد؟ (ر.ک :ناظمي اردکاني.)7915 ،
1ـ .1خودمرکزبینی یا پذیرش و درک دیگری (موقعیتساز پایه هرمنوتیکی)

اين موقعیتساز پايه هرمنوتیکي ،درمجموع  71ارتباط دارد که هشت مـورد آن مـرتبط
با زيرشاخههاي حیطة انقالبيگري است و  70مورد آن ارتباط مستقیم اين موقعیتساز پايه
هرمنوتیکي است با ديگر موقعیـتهـاي تقـابلي کـه در زيرشـاخة چهـار حـوزة ديگـر قـرار
گرفتهاند .چهار رابطـه از میـان ايـن  71رابطـه ،رابطـه بـا سـاير موقعیـتسـازهاي کلیـدي
هرمنوتیکي در چهار حوزه ديگر است .هشت رابطه ،مربوط به رابطه با موقعیتهاي تقابلي و
شش مورد مربوط به موقعیتهاي پايه هرمنوتیکي است.
اکثريت قريب به اتفاق فرهن ها و انسانها ،خود محوربین بودهاند و فرهن

و رفتارها و

ارزشهاي خود را بهترين و معتبرترين پنداشتهاند و ديگران را شیطاني تلقي کـردهانـد .امـا
نتیجه اين رويکردها ،هرگز نهتنها کمکي براي بهدست آوردن موقعیت برتر در بلندمـد بـه
هیچ فرهنگي نکرده بلکه آن فرهن

را در معرض خطر نابودي قرار داده است .قـرن بیسـتم
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هم با تجربه توتالیتاريسمها و هم با تجربة متأخر اسـتعماري ايـن نکتـه را نشـان مـيدهـد
(فکوهي240 :7995 ،ـ.)202
ريشة مشترک انحطاط فرهنگي را ميتوان بر سلسلهمراتبي ،قانونمند و تـاريخي ديـدن
فرهن ها و گروههاي انساني و تأکید بر جهانشمولیتها و درعینحال اصالت بیشتر بعضـي
از آنها نسبت به سايرين و بهنوعي خودمرکزبیني فرهنگي 7ديد و به همـین دلیـل نیـز ايـن
نظرا  ،کموبیش يا بهطور مستقیم به بیگانههراسيها و جنايا بزرگي در تـاريخ رسـیدند و
اين مصیبتها را از لحاظ تئوريک ،توجیه کردند (همان).
دو پديدة گشودگي منفعالنه در مقابل فرهن هاي ديگر که لزوماً به شباهت پیدا کـردن
و تحلیل رفتن در آنها نميانجامد و يا مقاومتهاي بیگانهستیزانه با آن فرهن ها ،کـه لزومـاً
به ضعف و رکود و خفگي فرهنگي در اثر عدم مبادله با محیط ميانجامد ،هر دو ،فرايندهايي
بسیار خطرناک براي فرهن هاي انساني بهدمار ميآيند که بايستي از طري بها دادن هرچه
بیشتر به هوشمندي و ابتکار در انديشه و عمل انساني از آنها احتراز کرد (همان05 :ـ.)07
مسئله اي که در اينجا وجود دارد ،اسالمي بودن نهضت است که برخاسته از آمـوزههـاي
اسالم شیعي است يعني افزونبر اينکه هر فرهنگي بهطور طبیعي خودمرکزبین است ،غنـاي
محتوايي اسالم و برتري منطقي آن بر ساير اديان و مذاهب ،ايـن خـودمرکزبیني را تشـديد
ميکند ،لذا برخي افراد که تا حدي با فرهن هاي ديگر در اثـر مطالعـه يـا درک حضـوري،
آشنا ميشوند و برخي مزاياي فرهن هاي ديگر را درک يا لمس ميکنند ،تا حـدودي ،نگـاه
بازتري نسبت به ساير فرهن ها مييابند .هرچه بیشتر از عمر انقالب ميگـذرد ،ايـن مهـم،
نمود بیشـتري پیـدا مـيکنـد .چنـانچـه در منـاظرههـاي کانديـداهاي رياسـت جمهـوري
(خبرگزاري تسنیم ،)7990 ،مناظرا و کرسيهاي نظريهپردازي و ...اثـر ايـن نـوع نگـاههـا
بیشتر هويدا شده و دو گرايش عمدة نهضتگرا و نظامگرا ،از اين نوع نگاهها متأثرند.
پرسش ديگري که در اينجا مطرح است اينکـه آيـا خـودمرکزبیني باعـر نهضـتگرايـي
ميشود يا نهضتگرايي منجر به خودمرکزبیني؟ در پاسخ ميتـوان گفـت ،اگـر بنـا بـود کـه
خودمرکزبیني عامل نهضتگرايي شود ،در اثر انتقال اين فرهن

به نسلهـاي بعـدي ،همـة

ايرانیان بايستي نهضتگرا ميبودنـد .درحـاليکـه ايـنگونـه نیسـت و نهضـتگراهـا ،دچـار
1. Ethnocentrism.
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خودمرکزبیني هستند .در اينجا پرسش اين اسـت کـه بـا توجـه بـه وجـود مبـاني اسـالمي
بهعنوان محتواي نهضت ،آيا اين خودمرکزبیني ،خوب است يا بد؟
1ـ .3سایر موقعیتهای تقابلی

ذيل موقعیت پايه هرمنوتیکي خودمرکزبیني يا پذيرش و درک ديگري ،هفـت موقعیـت
تقابلي قرار گرفته که در ادامه به جهت رعايـت اختصـار ،عنـاوين و توضـیح اجمـالي هفـت
موقعیت تقابلي مزبور ارائه شده است.
جدول :فهرست موقعیتهاي تقابلي زيرشاخة موقعیت پايه هرمنوتیکي خودمرکزبیني يا پذيرش و درک ديگري
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ردیف

عنوان تقابل

توضیح

7

مستکبر يا
قدر جهاني

گفتمان امام خمیني( مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني:
 )742و اسناد باالدستي (بهعنوان نمونه ر.ک :قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران ،اصل  ،)745بر دوگانة مستکبر ـ
مستضعف شکل گرفته ،ولي در ادبیا دولتهاي مختلف از
دوگانة قدر جهاني ـ قشر آسیبپذير (بهعنوان نمونه ر.ک:
قانون برنامة ششم توسعه ،مادة  )29استفاده شده است.

2

گارد بسته يا
آغوش باز در
مقابل آمريکا

امام خمیني( مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني745 :ـ)744
و مقام معظم رهبري ،آمريکا را در دوران معاصر ،محور شرار و
ريشة تمامي بدبختيها در عالم بهخصوص کشور ايران ميدانند.
لیکن مواضع برخي کانديداها و رؤساي برخي دولتها (مناظره،
 ،)7992حاکي از داشتن آغوش باز در قبال آمريکاست .ازاينرو،
انسجام و استمرار در اين سیاست وجود نداشته است.

9

استراتژي
استکبارستیزي
يا تاکتیک
استکبارستیزي

مقاومت در سطح تاکتیک بهطور معمول مسبوق به وجود يک
دشمن عیني ـ که يک جامعه نسبت به آن آگاهي يافته ـ حاصل
ميشود .درحاليکه مقاومت در سطح استراتژي ضرورتاً مسبوق به
وجود دشمن عیني نیست ،بلکه حتي در مقابل دشمن فرضي و
خودساخته نیز حاصل ميشود .ازاينرو ،مقاومت تاکتیکي بهطور
معمول بعد از تکوين عملي تئوريزه ميشود و مقاومت استراتژيک
بهطور معمول بعد از تئوريزه شدن ،در مسیر تحق عیني قرار
ميگیرد (رهدار751 :7997 ،ـ.)225
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توضیح

ردیف

عنوان تقابل

5

تعامل با جهان
يا گسترش نفوذ
انقالب اسالمي

نظر امام خمیني در تعامل با جهان بر مبناي حف استقالل
کشور و حف روحیة انقالبي و مقابله با مستکبرين است
(مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمیني759 :ـ .)755اما برخي
دولتها در جمهوري اسالمي ،خواستار تعامل با جهان ،بدون
تقابل با مستکبرين بودهاند.

4

پاسخگويي يا
مطالبهگري
جمهوري
اسالمي

جمهوري اسالمي بهعنوان يک نظام سیاسي ،پاسخگو ،اما
انقالب ،در ذا خود مطالبهگر است و در جستوجوي اشاعة
تفکر همسانسازي سیاسي ،ايجاد هژموني منطقهاي و تغییرا
ايدئولوژيک و مديريت جهاني است (همايي.)7992 ،

0

خضوع يا
ظلمستیزي

امام خمیني ،نظرشان بر اين است که نه ظلم بکنیم و نه
بگذاريم بر ما ظلم بکنند .همچنین در مقابل ظالم ،نبايد
خضوع کنیم ،چون او بیشتر ظلم خواهد کرد (خمیني،7919 ،
ج.)201 :9
اتفاقاتي همچون مهر و موم کردن تأسیسا هستهاي در دورة
رياست جمهوري آقاي خاتمي (خبر آنالين )7911/72/20 ،و نیز
برجام در دورة رياست جمهوري حسن روحاني ،نمونههايي از
ابهاما در شیوة ظلمستیزي يا میزان خضوع دربرابر دشمنان و
ظالمان هستند.

7

خودي و
غیرخودي

چه کساني و با چه خصلتهايي ،خودي محسوب ميشوند؟
چه کساني و با چه خصلتهايي ،غیرخودي محسوب ميشوند؟
چه کشورهايي و با چه خصلتهايي ،خودي محسوب ميشوند؟
و چه کشورهايي ،غیرخودي؟

رفتارهاي امام در پذيرش قطعنامة  491و نیز ادامه دادن
استکبارستیزي با اقداماتي همچون صدور حکم سلمان رشدي
( )7947/77/29و ارسال نامه به گورباچف ( ،)7907نشان از اتخاذ
راهبرد استکبارستیزي است نه تاکتیک استکبارستیزي .اما
رفتارهاي برخي دولتها و نیز گفتمان غالب آنها ،ابهاما فراواني
دربرداد که تلقي تاکتیک استکبارسیزي را القاء ميکند.

در پايان ،توجه به اين نکته مهم است که زاوية نگاه اين پژوهش ،سیاستگذارانه بـوده و
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صرفاً محدود به جنبههاي تئوريک و اسنادي نشده است .هرچند موضع باالدستي در برخـي
تقابــلهــا ،هــم از بعــد تئوريــک و هــم از بعــد اســنادي واضــح اســت ،امــا در فراينــد تــام
سیاستگذاري ،هر آنچه در عمل هويدا ميشود ،با مواضع نظـري و اسـنادي سیاسـتگـذار،
تعارض دارد .همچنین در برخي موارد ،افـزونبـر وجـود تقابـل عملـي ،در موقعیـتهـا نیـز
ناپايداري وجود دارد که ريسک آن ،بیش از خسار پیشین است.
 .8جمعبندي و نتیجهگیري
شفافیت در موضعگیريها ،تداوم و انسـجام نسـبت بـه موقعیـتهـاي تقـابلي ،بـهويـژه
موقعیتسازهاي کلیدي هرمنوتیکي اثر زيادي بـر عوامـلِ مـؤثر و مطلـوب در چرخـة تهیـة
سیاستهاي فرهنگي دارد .ازاين رو ،شناسـايي گلوگـاههـا يـا دوراهـيهـاي هرمنـوتیکي در
موضوع اين پژوهش ،گام ابتدايي در اين شفافسازي است .در همین راستا در اين پـژوهش،
223

طي يازده مرحله ،موقعیتهاي تقابلي و هرمنوتیکي در حوزة انقالبيگري جمهوري اسـالمي
ايران استخراج و معرفي شد و سپس يک موقعیتساز کلیـدي هرمنـوتیکي و يـک موقعیـت
پايه هرمنوتیکي تبیین و واکاوي شد .همچنین عناوين هفت موقعیت تقابلي در ايـن حـوزه،
معرفي و نیز به اجمال ،بدانها پرداخته شد .درواقع اين پژوهش ،اقدامي بدوي در بازشناسي
اهم موقعیتسازهاي هرمنوتیکي در سیاستگذاري در حیطة انقالبيگـري اسـت .اسـتکمال
اين گام ،مستلزم رتبهبنديها ،بي آنکه سندي تهیـه گـردد يـا تقسـیم کـاري شـکل بگیـرد،
نهادها و سازمانهاي فرهنگي اين کـار را در صـدر اقـداما خـود قـرار دهنـد و نسـبت بـه
شفافسازي مواضـع در موقعیـت هـاي هرمنـوتیکي تـالش کننـد .روشـن اسـت کـه بـراي
برطرفسازي بسیاري از مسائل ،مدلسازي و تثبیت فرايند تام سیاستگـذاري نیـز در کنـار
شفافسازي نظري و سندي الزم است.
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 .03خنيفر ،حسين و ناهيد مسـلمي ( ،)0716اصيل و مباني روشهاي پژوهش کيفي :رويکردي ني و
کاربردي ،تهران ،انتشارات نگاه دان ،،چاپ اول.
 .01داناييفرد ،حسن ،سيدمهدي الواني و عادل آذر ( ،)0733روششناسي پژوهش کوي در مديريت:
رويکردي جامع ،تهران ،صفار.
 .21رهدار ،احمد (« ،)0713سند ،مقاومت تمدني در جمهوري اسالمي ايران» ،در :محمدرضا بهمني
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خدنگ ،ميار تودني جوهيري اسالمي ايران ،ص003ـ.220
 .20ريکور ،پل ( ،)0717دربارم ترجوه ،ترجمة مديا کاشيگر ،تهران ،نشر اف .
 .22زيباکالم ،صادق ،شعارنه غزه ،نه لبنان شـعار درسـتي بـودا ،افکـار نيـوز ،0717/4/6 ،دسترسـي در
https: //www.afkarnews.com :0713/6/07

 .27سرل ،جان ،آر ،)0732( .ذهن ،مغز و م م ،ترجمة امير ديواني ،قم ،بوستان کتاب ،چاپ اول.
 .20شافريتز ،جي .ام و کريستوفر پي .بريک ( ،)0711سياستگذاري مويمي در اياالت متحدم آمريکا،
ترجمة حميدرضا ملکمحمدي ،تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق.
 .24صالحي اميري ،سيدرضا و الهه حيدريزاده ( ،)0731ضرورت برنامهريزي فرهنگي در برنامههاي
تيسعه :مديريت و برنامهريزي فرهنگي ،تهران ،پژوهشکده تحقيقات استراتژيک.
 .26صدر ،سيدمحمدباقر (بيتا) ،اقتصاد ما (بررسي هايي دربارم مکتب اقتصادي اسالن) ،ج ،0ترجمة
محمدکا،م موسوي ،تهران ،انتشارات اسالمي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علمية قم.
 .23ــــــــــ (بيتا) ،اقتصاد ما (بررسي هايي دربارم مکتب اقتصادي اسالن) ،ج ،2ترجمة عبدالعلي
اسپهبدي ،تهران ،انتشارات اسالمي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علمية قم.
 .23ببرسا ،غالمعلي (« ،)0732تبيين چال،هاي فراروي سياسـتگـذاري در حـوزه فرهنـگ» ،تهـران،
مدموعه مقاالت هماي ،سياستگذاري و فرهنگ در ايران امروز ،مرکز بازشناسي اسـالم و ايـران:
پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتبابات ،ص31ـ .010
 .21عابدي جعفري ،حسن ،محمدسعيد تسليمي ،ابوالحسن فقيهي و محمد شـي زاده (« ،)0711تحليـل
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مضمون و شبکه مضامين :روشي ساده و کارآمد براي تبيين الگوهاي موجـود در دادههـاي کيفـي»،
انديشه مديريت راهبردي ،شمارة ( 2پياپي ،)01ص042ـ .013
 .71غالمرضا کاشي ،محمدجواد ( ،)0732سياستگذاري اقتدارگرايانه و دميکراتيك فرهنگي :ررحي
براي يك اگگيي جانشين ،مرکز بازشناسي اسالم و ايران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتبابات.
 .70فاضلي ،نعمتاهلل و مرتضي قليو ( ،)0712نگرشي ني به سياست فرهنگي :سياسطت فرهنگطي از
ديدگام مطاگعات فرهنگي ،نگاشت شهر فرهنگ و اجتواع ،تهران ،انتشارات تيسا ،چاپ اول.
 .72فکوهي ،ناصـر ( ،)0710صد و يك پرسش از فرهنطگ :کتطاب انسطان شطناخت (اول) .تهـران،
انتشارات تيسا.
 .77فيروزجائيان ،علياصغر ،مدتبي فيروزجائيان ،سيدحميد هاشـمي پطـرودي و فابمـه غالمرضـازاده
(« ،)0712کاربرد تکنيک مدلسازي ساختاري تفسيري ( )ISMدرمطالعات گردشگري :تحليلـي بـا
رويکرد آسيبشناسانه» ،مج ه برنامهريزي و تيسعه گردشگري ،دورة  ،2شمارة  ،6ص021ـ .041
 .70کاوسي ،اسماعيل و فرزانه چاوشباشـي ( ،)0731دوگطت و برنامطهريطزي فرهنگطي ،مطديريت و
برنامهريزي فرهنگي ،تهران ،پژوهشکده تحقيقات استراتژيک.
 .74کرباسيان ،مهدي ،اعظم خبوشاني ،محمد جوانمردي و سيدمحمود زنديرچي (« ،)0711کاربرد مدل
( )ISMجهت سطحبندي شاخصهاي انتخاب تأمينکنندگان چابک و رتبهبندي تأمينکننـدگان بـا
استفاده از روش TOPSIS-AHPفازي» ،مج ه م وي ط پژوهشي مديريت تيگيد و مو يات ،سـال
 ،2شمارة  ،2ص074ـ.013
 .76گوييگان ،جيم مک ( ،)0733بازانديشي در سياست فرهنگي ،ترجمـة نعمـتاهلل فاضـلي ،تهـران،
دانشگاه امام صادق.
 .73منا،ره (متن منا،رههاي انتخاباتي يازدهمين دوره رياست جمهوري خرداد  ،)0712تهران ،سروش.
 .73مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ( ،)0732ک وات قصار امام خميني ،پندها و حکوتها.
 .71نا،مي اردکاني ،مهدي ( ،)0730درآمدي بر رراحي نظان جامع فرهنگي بسيج ،کميسيون فرهنگي
شوراي عالي انقالب فرهنگي.
 .01نوايي ،علياکبر ( ،)0733نظان سازي شريعت و فقه از منظر امان خويني ،تهران ،مؤسسة تنظيم و
نشر آثار امام خميني.
 .00واعظ ،زهرا ،رتبه جديد ايران در«شاخص رفاه» ،روزنامه دنياي اقتصاد ،0711/3/01 ،شـمارة خبـر:
 ،024261دسترسي در https: //donya-e-eqtesad.com :0713/3/0

 .02واعظي ،احمد ( ،)0712نظريه تفسير متن ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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