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پژوهش حاضر با هدف بررســی نحــوه مواجهه ایران با جهانی شــدن و بهخصوص در دورۀ
گفتمــان اصالحطلبی ( )1384-1376صورت گرفته اســت .نوع پژوهش حاضر توصیفی -

تبیینی میباشــد که دادههای آن به روش کتابخانهای گردآوریشــده اســت .برای سهولت
دریافتن پاسخ مناسب به سؤال این پژوهش یعنی «گفتمانهای جمهوری اسالمی در مواجهه با
جهانیشدن چه دیدگاههایی داشتهاند؟» و در نهایت این دیدگاهها منجر به چه نوع رابطهای بین
آنها شده است؟ از مفهوم امر سیاسی شانتال موفه که در آن سه نوع رابطه را در قبال جهانیشدن
در نظر میگیرد بهره کافی برده شــده است .فرضیه تحقیق بدین صورت مطرح گردید که به
نظر میرسید گفتمان اصالحطلبی با اتخاذ سیاست رقابتی (آ گونیستی) بهجای اتخاذ سیاست
تخاصم کامل (آنتاگونیســم) امکان ســازگاری و مقاومت را برای اندیشه انقالب اسالمی در
مقابل تهاجم فرهنگی فراهم کرده باشد؛ درحالیکه گفتمانهای قبل از آن ،سیاست تخاصم
کامل (آنتاگونیسم) را اتخاذ نموده بودند .در نهایت یافتههای نهایی پژوهش نشان دادند که تا
ً
قبل از گفتمان و رویکرد اصالحطلبی نوعی بدبینی نسبت به جهانی شدن مطرح بوده و اساسا
نوعی سیاست آنتاگونیسمی دنبال میشد که با شروع دوران اصالحات این نگرش دچار تغییر
و تحول اساسی شد و به جای سیاست آنتاگونیسمی ،سیاست آ گونیسمی در پیش گرفته شد
که در این میان ارائۀ ایدۀ گفتگوی تمدنها از سوی سیدمحمد خاتمی نقش به سزایی در اتخاذ
چنین سیاستی داشت.

کلیدواژهها:جهانیشدن،گفتماناصالحطلبی،آنتاگونیسم،آ گونیسم،گفتگویتمدنها.
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امروزه بهزعم بسیاری از پژوهشگران ،جهانیشدن همانند طوفانی سراسر جهان را درنوردیده است
ً
و حتی دورترین بخشهای جهان نیز تحت تأثیر آن قرارگرفتهاند .این فرآیند که مخصوصا بعد از
فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی تشدید شده اســت ،نهتنها فضای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
بلکه حتی فضای گفتمان جامعه و سیاســت در ایران را هم متأثر کرده اســت .در چنین شرایطی،
واکنشهــا نیز متفاوت بوده اســت .برخی حتی با اطالق «جهانیســازی» به این فرآیند درصدد
مقابله تمامعیار با آن برآمده و بر این باورند که فقط باید در مقابل آن ایســتاد؛ آنان جهانیشــدن
را به معنای جهانیشــدن ارزشهای فرهنگ غربی میدانند که درصــدد تهاجم علیه فرهنگ و
هویت اســامی و ارزشهای سنتی و مذهبی است و در مقابل ،عدۀ دیگری نیز بر این باورند که
جهانیشدن بهطورکلی فرآیند اجتنابناپذیری است که باید جامعه و سیاست را با آن منطبق کرد.
چنانچه با شکلگیری گفتمان اصالحطلبی در فضای سیاسی -اجتماعی کشور نیاز به تغییری
اساســی در نگرشها به تحوالت داخلی و خارجی بیشازپیش ضرورت پیداکرده بود .تا قبل از
آن نگاه ایدئولوژیکی محض و انقالبیگری به تحوالت و بهویژه فرآیند جهانیشــدن ،مشکالتی
را در عرصــۀ داخلی و خارجی بــرای ایران به وجود آورده و موجب انفعال و انزوای ایران شــده
بود .گفتمان اصالحطلبی با واقعنگری و درک شــرایط در همان ابتدا ســعی نمود تا نوع نگاه و
رویکرد ایران را نسبت به مسائل بینالمللی بازسازی نماید؛ زیرا این گفتمان اعتقاد داشت که ادامه
این روند ،نظام سیاســی جمهوری اســامی و جامعه ایرانی را با وضعیت خطرناک و چالشهای
جدی مواجه خواهد ســاخت .با توسعه ارتباطات و گسترش رسانههای همگانی در جامعه ایرانی
میزان تأثیرگذاری فرآیند جهانیشــدن و ابعاد آن افزایش یافته بــود .گفتمان اصالحطلبی با نگاه
تلفیقی به کل فرآیند جهانیشــدن ،یعنی در نظر گرفتن همزمــان فرصتها و تهدیدها ،ضمن به
رســمیت شــناختن واقعیت جهانیشــدن و نگاهی مثبت و خوشبینانه به جهانیشدن بهصورت
عام و جهانیشــدن فرهنگی به طور اخص ،تالش کرد تا از فرصتها و دســتاوردهای این فرآیند
نهایت اســتفاده را برده و تهدیدهای آن را به فرصت تبدیل کند .گفتمان اصالحطلبی با پذیرش
جهانیشــدن بهعنوان امری واقع و اجتنابناپذیر ،درصدد بود تا با همگامی و همراهی با کاروان
جهانیشدن ،فرصت حضور فعالتر و پر رنگتری را در مناسبات جهانی برای جمهوری اسالمی
ازمنظرگفتمان اصالحطلبی رویارویی و تقابل با فرآیند جهانیشــدن ،عالوه بر
ایران فراهم نماید.
ِ
اینکه هیچگونه دســتاورد مثبتی برای ایران به همراه ندارد ،ایران را به حالت انزوا و انفعال خواهد
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کشــاند و عواقب خطرناکــی را در تمامی عرصه ها به دنبال خواهد داشــت .طرح ایدۀگفتگوی
تمدنها و تنشزدایی از اقداماتی بود که این گفتمان برای دوری از تنش و تخاصم و تالش برای
تعامل و رقابت سازنده با جهان در دستور کار خود قرار داده بود .هرچند که گفتمان اصالحطلبی
از ســوی گفتمان رقیب ،یعنی گفتمان محافظهکاری بارها مورد اتهام قرارگرفته بود که در مقابل
جهانیشدن بیش از حد تساهل به خرج داده ،اما به رسمیت شناختن واقعیت جهانیشدن بهویژه
بعد فرهنگی آن و نگاه مثبت و خوشبینانه به این فرآیند از سوی گفتمان اصالحطلبی به هیچ وجه
ً
به معنای غفلت و ناهوشــیاری در برابر تهدیدهای این فرآیند نبوده اســت؛ بلکه اتفاقا به عکس،
توانســته بود تا با تالشهای جدی امــکان کنترل این تهدیدها و تهاجــم فرهنگی را فراهم کند.
ً
نهایتا اینکه گفتمان اصالحطلبی درصدد بود تا شــرایط را بهگونهای فراهم کند تا ضمن اســتفاده
از فرصتهای بیشمار جهانیشدن ،امکان اثرگذاری تهدیدها بهویژه در بعد فرهنگی آن ،فراهم
نشود یا به حداقل برسند.
در این مقاله تالش بر این اســت تا نشــان داده شــود که گفتمان اصالحطلبی و گفتمانهای
ماقبل آن در ســطح اندیشه سیاسی چه تالشهای فکری و نظری برای فهم جهانیشدن کردهاند
ِ
و چه واکنشهایی از خود نشــان دادهاند .برای انجام این پژوهش از مفاهیم سهگانه شانتال موفه،
یعنی رابطۀ آنتاگونیســم (تخاصم کامل) ،آ گونیســم (سیاست رقابتی) و پساسیاسی استفادهشده
اســت تا بر این اساس مشــخص گردد که هریک از این گفتمانها از این حیث چه نوع رابطهای
را پذیرفتهاند و در کل این مســأله روشن گردد که گفتمانهای مذکور از حیث نگرش به جهانی
شــدن دارای چه اندیشه و نگاهی بودهاند؛ بنابراین مسألۀ اصلی در این پژوهش که به دنبال پاسخ
مناســبی برای آن میباشــیم این اســت که اتهاماتی که به گفتمان اصالحطلبی از حیث تساهل
بیش از حد به خرج دادن در مقابل جهانی شــدن و ایدههایی که به آن نســبت داده شــده است
ً
تا چه میزان واقعیت داشــته است و اساســا الگوی مناسب برای انقالب اسالمی و حفظ ارزشها
و آرمانهای آن چه بوده اســت و چگونه میتوان نوعی تفاوت در نگرش به جهانی شــدن میان
گفتمان اصالحطلبی و ماقبل آن توصیف نمود.
ً
چنانچــه در این پژوهش ،گفتمان اصالحطلبی طی ســالهای  1376تــا  1384و مخصوصا
یکی از برجس��تهترین تولیدکنندگان آن ،یعنی س��ید محمد خاتمی مورد تأکید و مدنظر است که
میبایســت نگرش به جهانی شــدن را از دیدگاه این گفتمان و گفتمانهای ماقبلش مورد تفحص
و بررسی قرار داد.

79

اهداف پژوهش

 مشخص شدن نحوۀ مواجهه و برخورد گفتمان اصالحطلبی با جهانیشدن؛ مشخص شدن نحوۀ مواجهه و برخورد گفتمانهای قبل از اصالحطلبی با جهانیشدن؛ -روشن شدن نوع رابطۀ گفتمانهای جمهوری اسالمی با مواجه شدن با جهانی شدن.

پیشینۀ پژوهش
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بررســی ادبیات تحقیق گواه آن اســت که آثاری که به رشــته تحریر درآمدهاند بیشــتر به فرآیند
جهانیشــدن و تبعات و پیامدهای آن بهصورت کلی تأکید داشــتهاند و به بحث جهانیشدن در
ایــران و بهطور خاص در گفتمــان اصالحطلبی ( )1384- 1376و گفتمانهــای ماقبل آن و نیز به
بررســی دیدگاهها و برداشــتهای این گفتمانها و نیز نوع رابطه بین این دو نپرداختهاند و در این
خصوص ،پژوهشی نظاممند و مســتقل صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر که بر نحوۀ
مواجهــه ایران با جهانیشــدن در گفتمان اصالحطلبی تأکید میکند ،همچنین ســعی مینماید
که از حیث اتخاذ سیاســتهای مواجهه با جهانی شــدن ،چگونگی روبرو شدن این گفتمان را با
گفتمانهای قبل از آن مورد بررســی قرار دهد که برای تحقق این امر درصدد یافتن پاسخ مناسبی
برای پرســش این پژوهش اســت که در نوع خود ،کار تازه و بدیعی خواهد بود .در ذیل به آثاری
که با موضوع پژوهش حاضر تا حدودی مرتبط است ،اشاره میشود:
ادیب ( )1387در مقاله «جهانیشدن؛ فرصتها و تهدیدهای فراروی ایران اسالمی با تأکید بر
راهبرد فرهنگی» به دنبال پاســخ به این سؤال است که آیا جهانیشدن ،ایران را در حوزه فرهنگ
ً
تحت تأثیر قرار داده اســت و اساســا مناســبترین رویکرد و راهبرد در مواجهه با این پدیده برای
کشــور ما چیســت و این رویارویی و مواجهه چــه تهدیدها و چه فرصتهایــی را فراروی ایران
اسالمی قرار میدهند.
سادات گرامیان و پورقوشچی ( )1394در مقالهای تحت عنوان «جهانیشدن و مواضع فرهنگی
جمهوری اســامی ایران از منظر نظریه ساختار  -کارگزار» ازنظر جامعهشناختی و در چارچوب
نظریه ســاختار  -کارگزار به بررسی واکنشها و مواضع فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در قبال
فرآیند جهانیشدن فرهنگی پرداختهاند.
بایبــوردی و کریمیان ( )1393در مقاله «جهانیشــدن فرهنگ و تأثیر آن بر هویت ملی ایران»
تأکید میکنند که در عصر جهانیشدن نوع رابطه فرهنگ ایرانی با فرهنگ جهانی را نه بر اساس

بحث و یافتههای پژوهش

جهانیشــدن بهعنوان واقعیتی اجتنابناپذیر اســت که در همه ابعادش کشــورها را بدون استثناء
تحت تأثیر قرار داده اســت .یکی از کشــورهایی که از تبعات و پیامدهای جهانیشــدن در همه
ابعادش به دور نمانده اســت ،ایران است .پیامدهای جهانیشدن را میتوان در همه جنبههای آن
در ایران بهوضوح مشــاهده کرد (خانهزر .)1395 ،در مواجهه با جهانیشدن در نزد نخبگان سیاسی
ایران برداشتهای متفاوتی وجود دارد و این فرآیند موافقان و مخالفانی پیداکرده است که میتوان
بهصورت زیر دستهبندی کرد:
 . 1عدهای آن را فرصتی در جهت تأمین منافع و امنیت ملی تلقی میکنند .ازنظر این نخبگان
ً
که جهانیشــدن را تماما فرصت میدانند ،روند و شرایط کشور به سمت و سویی خواهد
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جدایی و تمایز پذیری فرهنگی ،بلکه بر پیوســتگی ،تعامل و اثرگذاری فرهنگها بر یکدیگر در
نظر گرفت.
پوراحمدی ( )1386در کتاب انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران در بازتاب فرآیند
جهانیشــدن «همسویی ،تقابل یا تعامل» به بررســی فرهنگ و هویت در عصر فرهنگ جهانی،
جهانیشدن فرهنگ و جمهوری اسالمی ،جهانیشدن و مقاومتهای فرهنگی پرداخته است.
فوزی ( )1386در مقالهای تحت عنوان «جهانی شدن و ارزشهای جهانی اسالم با رویکردی
بر دیدگاه امام خمینی» مینویســد که جهانیشــدن یکی از واقعیتهــا و مباحث مهم در جهان
امروز اســت که در دو عرصه سختافزاری و نرمافزاری جریان دارد .امام چالش اصلی در مورد
جهانیشدن را در عرصه نرمافزاری میداند.
بنابراین بهعنوان جمع بندی پیشــینۀ پژوهشــی و وجه نوآوری پژوهش حاضر ،می توان گفت
تحقیقاتی که تا به حال در این زمینه صورت گرفتهاند هیچکدام نتوانستهاند به هدف این پژوهش
کــه ارائۀ نوعی نگرش به جهانیشــدن در بین گفتمان اصالحطلبــی و گفتمانهای ماقبل آن و
ِ
برمبنای دیدگاه شــانتال موفه میباشد ،نایل گردند و هرکدام توانستهاند از ابعاد و زاوایای مختلفی
تا حدودی موضوع حاضر را پوشــش دهند؛ همچنین بایستی اشاره کرد که از حیث ساختاری در
پژوهش حاضر نوعی نظم شــاهد هســتیم که از ابتدا تا انتهای مســألۀ تحقیق مشخص است و به
ســهولت میتوان دریافت که نویســنده در پی چه اهدافی بوده است و بهخوبی میتوان وجه نو و
بدیع آن را نسبت به سایر تحقیقات پیشین بهوضوح دید.

81

| فصلنــامه اندیشه سیاسی در اسالم | شماره  | 23بهــــار | 99
82

رفت کــه خواهناخواه جهانیشــدن در همه ابعادش تأثیرات خود را خواهد گذاشــت و
ساخت سیاســی ،فرهنگی و اجتماعی ایران را دســتخوش دگرگونی اساسی قرار خواهد
داد .در این رویكرد ،برخی از روشــنفكران و حتی سیاســتمداران با درك قدرت و شدت
مدرنیته و جهانیشــدن به این باور رســیدهاند كه در برابر این طوفان سهمگین كاری جز
پذیرش نمیتوان داشــت و بهتر است كه تحوالت خود را با مدرنیته و جهانیشدن همسو
کرد (پوراحمدی.)163 :1386،
 . 2عدهای دیگر از نخبگان سیاسی ایران ،جهانیشدن را سراسر تهدید تلقی کرده و با نگاه
ایدئولوژیکی محض ،آن را معادل با پروژه «جهانیســازی» در نظر گرفته که پیامدهای
زیانبار امنیتی ،فرهنگی و هویتی برای ایران به همراه خواهد داشــت .این نگرش درصدد
مقابله همهجانبه با پروژه جهانیسازی بوده و آن را ادامه سلطه امپریالیسم سرمایهداری به
سرکردگی آمریکا بهحساب میآورند .ازنظر این عده ،تهاجم فرهنگی مهمترین تهدیدی
اســت که علیه ایران در حال شکلگیری اســت که باید با آن به مقابله پرداخت .این نوع
نگرش بیشتر متأثر از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و طرح نظم نوین
جهانی آمریکا است( .پوراحمدی 180 :1386،ـ .)181
 . 3در مقابل این دو نگرش ،دیدگاه ســومی از نخبگان سیاســی وجود دارد که جهانیشدن
را واقعیتی میدانند که همراه با فرصتها و تهدیدهای همزمانی است؛ بنابراین باید سعی
کرد تا ضمن اســتفاده از فرصتهای بیشمار جهانیشــدن در همۀ ابعادش ،تهدیدهای
آن را کنترل کرده و به حداقل رســاند .این عده معتقدند که با تحول و اصالح مثبت در
زمینههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در درون جامعه و نیز با گفتگو ،تعامل
و همزیستی سازنده در عرصۀ جهانی میتوان از فرصتهای بینظیر جهانیشدن استفاده
کرده و ضمن همگامی با فرآیند جهانیشــدن ،تهدیدهای احتمالی آن را مدیریت و ابعاد
جهانیشدن را متناسب با شرایط کشور بومیسازی نمود (پوراحمدی.)227 :1386،
تعریف مفاهیم
جهانیشدن و اهمیت آن

واژۀ جهانیشــدن برای نخســتین بار در اوایل دهــه  1960وارد ادبیات روز شــد و فرهنگ لغت
وبســتر در ســال  1961این واژه را در مجموعۀ خود جای داد .بهتدریج با پیشــرفتهای سریع در
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حــوزۀ ارتباطات و فناوری اطالعات ،واژۀ جهانیشــدن اهمیتی روزافــزون یافت و از دهۀ 1980
وارد مباحث سیاسی ،اقتصادی و جامعهشناسی شد و به مرور جایگزین واژههای بینالمللی شدن
و فراملــی شــدن گردید (گل محمــدی .)178 - 177 :1386،در طول دهۀ هفتــاد میالدی واژۀ فوق
بهتدریج مورد استفاده محافل علمی و دانشگاهی قرار گرفت .در سال  1970مارشال مک لوهان
در کتــاب جنگ و صلح در دهکدۀ جهانی و برژینســکی در کتاب تألیفــی خود دربارۀ نقش
امریکا در رهبری جهان از این اصطالح اســتفاده کردند .درواقع امروزه مفهوم جهانیشــدن در
کانون اغلب بحثهای سیاسی ،اقتصادی و جامعهشناختی قرارگرفته است (شهرام نیا.)35 :1386،
هلد و مک گرو معتقدند که جهانیشــدن به تغییر یا دگرگونی در ســطح سازماندهی بشری
اشــاره دارد که جوامع دور را به یکدیگر مرتبط میسازد و دامنۀ دسترسی روابط قدرت در سراسر
مناطق و قارههای جهان را گســترش میدهد؛ اما نباید آن را حاکی از ظهور نوعی جامعه جهانی
دانســت که در آن همگرایی روزافزونی میان فرهنگها و تمدنها وجود دارد ،زیرا جهانیشــدن
متضمن ایجاد اختالفات جدیدی نیز هست (هلد و مک گرو.)17 :1382،
شولت در تعریف جهانیشدن پنج تعریف را از یکدیگر متمایز میکند .1 :بینالمللی کردن؛
 .2آزادســازی؛  .3جهانگســتری؛  . 4غربی کردن ب ه ویژه شکل امریکایی شدن آن؛  . 5قلمرو
زدایی یا فراقلمروگرایی (شولت.)8 - 6 :1390،
باری آ کســفورد جهانیشدن را اصطالح شایســتهای میداند برای فرآیندهای چندبعدی ،از
طریقی که نظام جهانی ،خود و کردارش را شکل میبخشد .کوتکویچ و کلنر نیز جهانیشدن را
برای توصیف روندی به کار میبرند که «اقتصاد جهانی ،نیروهای سیاســی و فرهنگی بهسرعت
کره زمین را زیر نفوذ قرار میدهند و به خلق یک بازار نوین جهانی ،سازمانهای سیاسی فراملی
جدید و فرهنگ جهانی تازهای میپردازند» .مارتین آلبرو نیز جهانیشدن را شامل تمامی مواردی
میداند که خود جهانیشدن وارد زندگی روزمره ما شده است .رالف دارندورف جهانیشدن را
به معنای آغاز عصری جدید میداند که از  1989با وقایعی چون سقوط دیوار برلین ،ظهور اینترنت
و ...همراه بوده است .مارکسیستهای رادیکال هم جهانیشدن را شکل جدید استعمار و آخرین
مرحله امپریالیســم خواندهاند (شهرام نیا .)39 - 38 :1386،کیم اومائه دراینخصوص میگوید« :ما
اکنــون در جهانــی بدون مرز زندگی میکنیــم که در آن دولت ملی بهصورت افســانه درآمده و
سیاستمداران هر نوع قدرت مؤثری را از دست دادهاند» (شیرزادی41 :1391،؛آ کسفورد.)209 :1378،
مک گرو جهانیشــدن را «برقراری روابط متنوع و متقابل بین دولتها و جوامع که به ایجاد نظام
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جهانی کنونی انجامیده است و فرآیندی که از طریق آن ،حوادث ،تصمیمات و فعالیتها در یک
بخش از جهان میتواند پیامدهای مهمی برای ســایر افراد و جوامع در بخشهای دیگر کره زمین
داشته باشد» میداند (شهرام نیا.)40 - 39 :1386،
باایناوصاف ،هرچند که ارائه تعریفی جامع از جهانیشدن دشوار به نظر میرسد ،اما میتوان
تعریفی عام و بر اساس وجوه مشترک تعاریف ذکر شده از سوی اندیشمندان ارائه نمود که ضمن
توضیح بهتر این فرآیند بتوان در این پژوهش آن را مبنای کار قرار داد« :جهانیشدن عبارت است
از فرآیند فشردگی فزاینده زمان و فضا که بهواسطه آن مردم دنیا کموبیش و بهصورتی آ گاهانه در
جامعه جهانی واحد ادغام میشوند» .به بیان دیگر ،جهانیشدن معطوف به فرآیندی است که در
جریان آن فرد و جامعه در گسترهای جهانی با یکدیگر پیوند میخورند.
جهانی سازی

ً
امروزه جهانیســازی دقیقا همان غربیســازی و امریکاییســازی اســت؛ یعنی تحت سلطه قرار
دادن کل جهــان از ســوی امریکا با در اختیار گرفتن اهرمهــای تعیینکننده در اقتصاد جهانی و
ً
سیاست جهانی و نهایتا حاکمیت فرهنگ آمریکایی بهعنوان یک پروژه نهایی در دستور کار قرار
میگیرد؛ به عبارتی ،جهانیســازی فرآیندی در راســتای تأمین منافع و تسلط ارزشهای موردنظر
ً
قدرتهای سلطه در عرصۀ جهانی بر دولتها و ملتهاست و این پروسه و برنامه کامال متمایز با
پروژه طبیعی و قابلقبول جهانیشدن است (خانهزر.)1395 ،
گفتمان

ارنســتو الکالئو و شــانتال موفه در کتاب هژمونی و راهبرد سوســیالیتی ،گفتمان را مجموعهای
معنادار از عالئم و نشــانههای زبانشــناختی و فرا زبانشــناختی تعریف میکنند .چنانچه در نزد
ً
آنــان ،گفتمان صرفــا ترکیبی از گفتار و نوشــتار نبوده ،بلکه این دو خود اجــزای درونی کلیت
گفتمــان فرض میشــوند و گفتمان هم دربرگیرنــدۀ بعد مادی و هم مزین به بعد نظری اســت
(تاجیک،الف .)21 :1383
آنتاگونیسم

آنتاگونیســم رابطه «ما/آنهایی» اســت که دو طرف دشمنانی تلقی میشــوند که در هیچ زمینه

آگونیسم

به نظر شانتال موفه ،ب ه جای انکار آنتاگونیسم بهطورکلی باید به دنبال شیوه جدیدی از رابطه گشت
که این وضعیت آنتاگونیســتی را رام و اهلی کند؛ بنابراین این ســؤال مطرح میشــود :چه چیزی
میتواند رابطه آنتاگونیســم را رام و اهلی کند ،چه شکلی از رابطه «ما/آنها» قادر به چنین کاری
اســت؟ برای اینکه منازعه بهعنوان امری مشــروع پذیرفته شــود باید به شکلی درآید که موجبات
نابودی جامعه سیاســی را فراهم نکند .این بدان معنا اســت که باید بیــن طرفهای درگیر نوعی
پیوند مشــترک وجود داشته باشد بهطوریکه آنها مخالفان خود را بهعنوان دشمن تلقی نکنند که
ً
باید از روی زمین محو شــوند .ولی این بدان معنا نیست که مخالفان را باید صرفا بهعنوان رقبایی
دید که منافعشان را میتوان از طریق مذاکره تأمین کرد یا از طریق رایزنی به صلح و آشتی برسند،
زیرا در این حالت نیز عنصر آنتاگونیسم محو و نابود میشود .اگر به دنبال رابطهای باشیم که در
آن بعد تخاصم آمیز منازعه حفظ شود ولی از سوی دیگر این بعد تا حدودی هم رام و اهلی شود،
باید به دنبال رابطهای از نوع دیگری میان «خود» و «دیگری» باشــیم .این نوع از رابطه را شانتال
موفه آ گونیســم مینامد؛ درحالیکه آنتاگونیسم رابطه «ما/آنهایی» است که دو طرف دشمنانی
تلقی میشــوند که در هیچ زمینه مشترکی سهیم و شریك نیســتند ،آ گونیسم رابطه «ما/آنهایی»
اســت که هیچ راهحل عقالنی برای حل منازعاتشان وجود ندارد معهذا مشروعیت مخالفان خود
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مشترکی سهیم نیستند (موفه .)27 :1391،در این رابطه سیاسی که قابلتعمیم به رابطه خود و دیگری
نیز هست ،منازعهای بیامان میان هر دو طرف درمیگیرد و امر سیاسی به امری سراسر منازعهای
ً
مبدل میشــود .یکی از کسانی که ســخت بر این باور بود که سیاست امری کامال رابطهای میان
خود و دیگری است و اینکه امر سیاسی سراسر منازعهای است ،کارل اشمیت بود .ازنظر اشمیت
برای اینکه رابطه «ما /آنها» به رابطهای سیاسی تبدیل شود باید به شکل رابطه «دوست /دشمن»
آنتاگونیســتی درآید .تمایز «ما/آنها» که شــرط امکان شــکلگیری هویتهای سیاســی است،
میتواند همواره به کانون آنتاگونیسم تبدیل شود .ازآنجاکه همه اشکال هویتهای سیاسی مستلزم
تمایز «ما/آنها» هســتند ،این بدان معناســت که امکان ظهور آنتاگونیسم هرگز از میان نمیرود.
ازاینرو ،باور به اینکه جامعهای میتواند شــكل بگیرد که آنتاگونیســم در آن رخت بربسته باشد
توهمی بیش نیست .آنتاگونیسم همانطور که اشمیت میگوید یک امکان همیشه حاضر است؛
امر سیاسی به وضعیت وجود شناختی ما تعلق دارد (موفه23 :1391،؛ خانه زر)1395 ،
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را به رســمیت میشناسند .آنها مخالف هستند و نه دشمن .این بدان معنا است که درحالیکه در
منازعه ،آنها خود را متعلق به همان اجتماع سیاســی میبینند ،در فضای نمادین مشــترکی سهیم و
شــریك هســتند كه در آن منازعه رخ میدهد .به نظر موفه ،وظیفه سیاست ،تبدیل آنتاگونیسم به
آ گونیسم اســت .البته موفه تأکید میکند که آ گونیسم او با مفهوم پساسیاسی لیبرالیستی تفاوت
دارد زیرا او تأکید میکند که در مدلش ،حضور آنتاگونیسم محو نمیشود ،بلکه پالوده میشود.
(موفه28 - 27 :1391،؛ خانه زر.)1395 ،
امر سیاسی بهمثابه پساسیاسی
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ً
دیدگاه پساسیاســی که اساسا لیبرالیستی است تالش میکند تا مفهوم منازعه را از سیاست حذف
کند .درایندیدگاه ،پساسیاســی میتوانــد دو پارادایم عمده لیبرالی را از هــم متمایز کند :اولین
ً
پارادایم که بعضا تجمعی 1نامیده میشود ،سیاست را محل برقراری سازش بین نیروهای متعارض
مختلــف در جامعه میبینــد .افراد بهمثابه موجودات عقالیی دیده میشــوند که انگیزهشــان به
ً
حداکثر رســاندن منافع خودشان است و در جهان سیاســی به شیوۀ اساسا ابزاری عمل میکنند.
ایدۀ بازار را که برای حوزه سیاســت بهکار گرفته میشود ،میتوان با مفاهیم عاریه گرفتهشده از
اقتصــاد درک کرد .پارادایم دیگر را که میتوان رایزنانه 2نامید ،در واکنش به این مدل ابزارگرایانه
مطرح شد و هدفش ایجاد ارتباطی بین اخالق و سیاست بود .مدافعان این مدل تالش میکنند تا
عقالنیت ارتباطی را جایگزین عقالنیت ابزاری کنند .آنها مباحثه سیاسی را بهعنوان میدان خاص
کاربــرد اخــاق میبینند و معتقدند که از طریق بحث آزاد در قلمرو سیاســت میتوان به اجماع
اخالقی -عقالنی دســتیافت .در این مدل ،سیاست نه از طریق اقتصاد بلکه از طریق اخالقیات
درک میشود (موفه 20 :1391،ـ 28؛ خانه زر)1395 ،
دیدگاههای مطرح درباره جهانیشدن تا قبل از گفتمان اصالحطلبی

تا پیش از رخداد دوم خرداد و شکلگیری گفتمان اصالحطلبی در عرصۀ سیاسی ایران ،نوع نگاه
و برداشت جمهوری اسالمی ایران به جهانیشدن و پیامدهای آن همراه با بدبینی و شکاکیت بود.
1. Aggregative
2. Deliberative
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در آن مقطع ،ایران کمتر تمایل داشت و یا قادر بود تا از فرصتهای فرآیند جهانیشدن بهرهبرداری
الزم را نماید .برداشت نخبگان سیاسی کشور از روند جهانی ،نگاه ایدئولوژیکی محض به روابط
ً
بینالمللی این عقیده را گســترش داد که جهانیشــدن صرفا بهعنوان ابزار و بســتری برای رشد و
گسترش ســلطه سیاسی و فرهنگی غرب به شــمار میآید .گفتمان مسلط در ایران ،جهانیشدن
را تحت عنوان جهانیســازی ،پروژهای از پیش طراحیشده از سوی قدرتهای بزرگ در جهت
اهداف و تسلط هرچه بیشتر آنان برجهان درک کرده بوده و با نگاه تکبعدی به این فرآیند ،آن را
بهعنوان تهدیدی برای خود و کشــورهای جهان سوم میدانستند .ازنظر این گفتمان ،جهانیشدن
بهویژه بعد فرهنگی آن پیامدهای زیانبار امنیتی ،فرهنگی و هویتی برای جمهوری اســامی ایران
به همراه خواهد داشــت .این نگرش درصدد مقابله همهجانبه با پروژه جهانیســازی بوده و آن را
ادامه ســلطه امپریالیسم سرمایهداری به سرکردگی آمریکا بهحساب میآوردند .ازنظر این دیدگاه،
تهاجم فرهنگی مهمترین تهدیدی است که علیه ایران در حال شکلگیری است که باید با آن به
مقابله پرداخت .این نوع نگرش بیشــتر متأثر از پایان جنگ سرد ،فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
و طرح نظم نوین جهانی آمریکا و نیز قرائت چپ مارکسیسم و سوسیالیسم از جهانیشدن است.
در این دیدگاه ،برخی از روشنفکران ،علما و فعاالن سیاسی با بازگشت به ارزشهای دینی و شیعی
بر این باور تأکید میکنند که باید در برابر هجوم غرب و مدرنیته ایســتاد و بر ســنت خود اصرار
ورزید .این نوع دیدگاه به جهانیشــدن درواقع برآمده از گفتمان انقالب اســامی بود که بهنظام
بینالملل و نظم موجود نگاه بســیار متفاوتی داشت .در گفتمان انقالب اسالمی ،نظام بینالملل
از مطلوبیــت برخــوردار نبوده و باید در جهت تغییر و اصالح ســاختار و نهادهای آن تالشهای
جدی صورت گیرد .بر اســاس این باور ،نهادها و ســازمانهای بینالمللی موجود ،آلت دســت
و تأمینکننده منافع نامشــروع قدرتها و کشــورهای ســلطهگر هســتند که باید در جهت ایجاد
نظمی عادالنه و اســامی تغییر یابند .برای رسیدن به این هدف یعنی تغییر در ساختار ،هنجارها و
نهادهای این نظام نامشــروع بینالمللی بهکارگیری هر وسیله و ابزاری حتی توسل بهزور و قدرت
فیزیکی جایز اســت .به باور آنان ،استراتژی تهاجمی و شــیوه انقالبیگری برای تغییر بنیادین در
ساختارها و هنجارهای نظام بینالملل میتواند اقدام مؤثر و کارسازی باشد.
بخشــی از دالیل اتخاذ مواضــع خصمانه و تقابل با غرب و بهتبع آن برداشــت منفی و بدبینانه به
جهانیشدن و تمدن غرب بهویژه بعد سیاسی و فرهنگی آن ،در نزد گفتمان مسلط و سیاست خارجی
برآمده از گفتمان انقالب اســامی در دهۀ شــصت و تا قبل از شکلگیری گفتمان اصالحطلبی در
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عرصۀ سیاسی -اجتماعی ایران را میتوان از زاویه روانکاوانه و نشانهشناسانه هم تحلیل و بررسی کرد.
حوادث بعد از انقالب اســامی و واکنشهای جهانی به انقالب و پیامدهای انقالبی ،نقش
نظیــر ناامنیهای داخلی،
یک ســری عوامل کاتالیزور و شــتابدهنده را داشــتند؛ زیرا حوادثی
ِ
درگیریهــای داخلــی ،تنشهای اجتماعی و پررنگ شــدن شــکافهای اجتماعی در داخل و
دخالت و حمایت جهان بیرونی از گروههای میانهرو و مخالف و جنگ ایران و عراق همه و همه
عوامل کاتالیزور و شــتابدهندهای بودند که تصویر «پیشساخته» از جهان خارجی ،بهخصوص
آمریکا  -غرب در ناخودآ گاه جمعی ایرانیان را تبدیل به تصویری از غرب در مقابل چشــمان و
ذهنیت ســوژههای انقالبی کرده بود و سوژهها نیز کردار گفتمانی خود را بر اساس این تصویرها
و جهان از پیشساخته بازتعریف کرده بودند (ادیب زاده.)145 :1387،
گفتمان سیاســت خارجی جمهوری اسالمی در یک چنین فضای انقالبی و از درون گفتمان
انقالب اســامی و با تأســیس نظام جمهوری اســامی در ایران به ظهور رسید .گفتمان سیاست
خارجی جمهوری اســامی ایران نیز بازتابی از این تصویر ناخودآ گاه و ناخودآ گاهانه بوده است
و بهعنــوان یک نظــام گفتمان فرعی از گفتمان انقالب اســامی بازتابدهنده «گفتمان تقابل»
و «تاکتیک ضد بیگانه» در آن بوده اســت .اگر تصویر «آمریکا ـ غرب» در گفتمان سیاســت
خارجی جمهوری اسالمی ایران را روانکاوی بکنیم ،یکی از تصاویری که در این فضای فرهنگی
 گفتمانی قابل بازیابی اســت ،آمریکا  -غرب بهمنزلۀ «ابژه وحشــت» اســت .با ظهور گفتمانسیاســت خارجی از بطن جریانات سیاسی انقالبی ،این احساس وحشت و ناامنی خودآ گاهانه و
ناخودآ گاهانه در خویشــتن ایرانیان انقالبی نســبت به آمریکا ـ غرب ،بهمنظور گفتاری و کردار
گفتمان انقالبیون منتقل شــد و آمریکا -غرب بهمنزله «ابژۀ وحشــت» در هستۀ مرکزی گفتمان
انقالب اســامی و بهتبع آن در هستۀ مرکزی گفتمان سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران
نیز جای گرفت .گفتمان سیاســت خارجی جمهوری اســامی ایران که از درون گفتمان قدرت
انقالبیون ظهور یافته است ،در جستجوی احساس «امنیت» به سمت غربستیزی آشکار حرکت
کرده است (ادیب زاده.)154-146 :1387،
سریعالقلم بخشی از رویکرد گفتمان تقابل و بدبینی نسبت به تمدن غرب و فرآیند جهانیشدن
را در شــک عمیق و تاریخی ایرانیان به قدرتهای بزرگ و از طرف دیگر ،ماهیت طبقاتی رجال
پس از انقالب میداند .شــک عمیق و تاریخی ایرانیان به قدرتهای بزرگ در این تعبیر جاری
اســت که منطبق با بنیانهای اسالمی و مخالف اتحاد مســلمانان با کفار و ظالمین است و سعی
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ً
دارد مانــع از همکاری ،هماهنگی و اصوال کار راهبردی با قدرتهای بزرگ شــود ،چون بر این
اصل اســتوار اســت که قدرتهای بزرگ در پی عدالــت ،روابط برابرواحترام متقابل نیســتند و
تاریخ ایران مملو از نمونههای عملکرد منفی قدرتهاســت .جریان ضد خارجی و بیگانهستیزی
پس از انقالب ایــران در امتداد تجربیات تاریخی ایرانیان با غرب اســت .ازطرفدیگر ،پذیرفتن
جهانیشــدن ،یعنی نگاه بینالمللی به مســائل داخلی .چنین رهیافتی ن ه تنها با ســنتهای تاریخ
معاصر ســازگاری ندارد ،بلکه با ماهیت طبقاتی رجال پس از انقالب که توان و قدرت و اقتدار و
ماهیت خود را بهشــدت بومی تعریف میکند در تضاد است .گروههایی که مدیران کشور را در
ً
دو دهه انقالب تشــکیل دادند نیز عموما از افراد بومی جامعه بودند که تجربه و مشــاهده جهانی
نداشــته و نمیتوانستند مسائل داخلی را با تحوالت جهانی مقایسه کنند .نتیجه اینکه نهتنها رجال
اصلی کشور بلکه بدنه اداری و مدیریتی آن نیز تجربه جهانی نیافت و با سازوکار جهانیشدن که
بهشدت در دورۀ جمهوری اسالمی پیچیدهتر شد آشنایی پیدا نکرد (سریع القلم 109 :1384،ـ.)110
بــا این اوصاف ،نــگاه بدبینانه و منفی این گفتمان به جهانیشــدن بهویژه ُبعد فرهنگی آن و
تالش برای بر هم زدن و تغییر در ســاختار ،هنجارها و نهادهــای نظام بینالمللی موجود ،حالتی
از تقابــل و تخاصم را در رابطۀ جمهوری اســامی ایران و غرب به وجــود آورده بود که در آن،
دنیای غرب بهویژه آمریکا بهعنوان نشــانهای از ناامنی و «شــر» معرفیشــده که با روح شیطانی
خود درصدد ازخودبیگانگی و گمراه کردن جامعه ایرانی است .در این وضعیت تقابل و تخاصم،
«مــا»ی «ایرانی» بهعنوان نماد «خیر» در مقابل «آنها»ی غربی قرارگرفته که در آن غرب بهویژه
آمریکا بهعنوان «دشــمن» و نماد «شر» تلقی شــده است ،لذا انقالب اسالمی و نظام جمهوری
اســامی ایران بهعنوان رسالت خود باید با شیوه تهاجمی و با توسل بهزور و مبارزه درصدد مقابله
با دنیای غرب و مظاهر تمدن آن و طرد این «دشــمن» و نماد «شــر» باشد .از این نظر ،مخالفت
با جهانیشــدن بهعنوان پروژهای از ســوی قدرتهای بزرگ بهویژه آمریکا امری الزم و ضروری
برای جمهوری اســامی ایران است .این نوع درک و برداشــت منفی و بدبینانه از جهانیشدن و
اتخاذ سیاســت تخاصم ،ســتیز و تقابل در برابر نظام بینالمللی موجود باعث ایجاد رابطهای شده
بود که میتوان این نوع رابطه جمهوری اســامی ایران با جهانیشدن را «سیاست تخاصم کامل»
یا «آنتاگونیســم» نامید .اتخاذ رابطۀ آنتاگونیسم یا تخاصم محض از سوی ایران در عرصۀ داخلی
و خارجــی مشــکالتی را به وجود آورده و ایران را در حالتی از انــزوا و انفعال و نیز دور ماندن از
تحوالت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جهانی و تعمیق توسعهنیافتگی در بسیاری از عرصهها قرار
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داده بود .درواقع عدم پذیرش و به رســمیت نشــناختن واقعیت جهانیشــدن از سوی ایران و نیز
تــاش برای تغییر نظام بینالمللی موجود در آن مقطع ،نوعی از حالت تنش و ســتیز را در عرصۀ
جهانی ایجاد کرده بود .این وضعیت آنتاگونیستی باعث شده تا جمهوری اسالمی ایران نتواند در
عرصۀ نظام بینالملل نقش فعال و تأثیرگذاری از خود داشته باشد.
گفتمان اصالحطلبی
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گفتمان اصالحطلبی جریانی سیاســی ـ فکری اســت که با انتخابات دوم خرداد ســال  1376و
ً
پیروزی قاطع ســید محمد خاتمی ذیل گفتمان انقالب اســامی رســما ظهــور یافت و پایههای
آن تثبیــت شــد .این گفتمان که پیشزمینههای شــکلگیری آن به قبــل از انتخابات دوم خرداد
بازمیگردد ،بر پایه مفاهیم و ویژگیهایی بنا شده است که درواقع مطالبات و خواستههای تاریخی
مردم ایران از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی میباشند .گفتمان اصالحطلبی با محوریت قرار
دادن و برجسته کردن نقش و جایگاه مردم در فرآیند تصمیم سازی و تصمیمگیری و با تأکید بر
مفاهیم آزادی ،قانونگرایی ،مشــارکت سیاسی ،حقوق شهروندی ،شایستهساالری و انتقادپذیری
توانســته تعاریف جدیدی را از این مفاهیم ارائه دهد که با مقتضیات زمانی و مکانی عصر کنونی
همخوانی و تطابق داشته باشد.
خاتمی بهعنوان نمایندۀ برجسته گفتمان اصالحطلبی در تعریف مفهوم اصالحات میگوید:
اگر بخواهیم اصالحات را در یک کلمه خالصه کنیم ،اصالحات یعنی توســعه
همهجانبه و پایدار ،یعنی توسعه سیاسی ،توسعه فرهنگی ،توسعه اقتصادی ،توسعه
علمی (خاتمی،ج.)37 :1380
درواقع زمینههای پیدایش و شــکلگیری گفتمان اصالحطلبی بهعنوان یک جریان سیاســی
 فکری ذیل گفتمان انقالب اســامی را باید به یکسری عوامل عینی و ذهنی مربوط دانست؛ناکارآمدیهای دولتهای پیشــین بهویژه در بخشهای اقتصادی ،ظهور نسل تازه بعد از انقالب
و طرح مطالبات تازه ،فضای بســته اجتماعی و فرهنگی ،پایان جنگ ،رحلت امام خمینی ،ظهور
حاکم روحانی ،تأثیرات و پیامدهای سیاسی ،اقتصادی
طبقۀ متوسط جدید ،شکاف در درون طبقه
ِ
و فرهنگی فرآیند جهانیشــدن ،زمینهای شکلگیری دوم خرداد و گفتمان اصالحطلبی را فراهم
کردند.
از ویژگیهای بارز و برجســته گفتمان اصالحطلبی در برابر دیگر گفتمان رقیب خود ،توجه

نظری و ســازمند330 :1387،؛ تاجیک،ب 86 :1383؛ ســاعی و دیگــران94 :1389،؛ جهرمی و پرحلم:1380،
366؛ خاتمــی،ج130 :1380؛کاکه جانــی134 -131 :1392 ،؛ امیری167 -166 :1386،؛ رمضانی115 :1380،؛
حقــدار98-97 :1378،؛ خاتمی،ب81 :1380؛ تاجیــک212- 211 :1379،؛ دهقانی فیروزآبادی و رادفر:1389،

169؛ بشیریه187 :1381،؛ رضایی و عبدی.)105 :1378،

نوع نگرش گفتمان اصالحطلبی به جهانیشدن

ً
یکی از عوامل مهمی که غیرمستقیم در شکلگیری و نهایتا پیروزی گفتمان اصالحطلبی در سال
 1376میتوان از آن نام برد فرآیند جهانیشــدن بود .تا آن مقطع ،رویکرد ایدئولوژیکی به مسائل
داخلــی و بینالمللی و اتخاذ الگوی صدور انقالب در دهۀ اول انقالب از ســوی محافظهکاران،
ً
عمــا وضعیت را برای ایــران پیچیدهتر کرده بود؛ بنابراین ضروری به نظر میرســید تا در عرصۀ
داخلی و بینالمللی گشایشــی حاصل شــود .گفتمان اصالحطلبی با واقعنگری و درک شــرایط
داخلی و بینالمللی ،در همان ابتدا ســعی کرد تا بر پایۀ مصلحت و منافع ملی به بازاندیشــی در
سیاســتهای داخلی و خارجی بپردازد .فرآیند جهانیشــدن که اثرات ابعاد مختلف آن در همه
ســطوح جامعه ایرانی بهخوبی نمایان بود و حتی نوع سیاستگذاریهای داخلی و خارجی را از
خود متأثر کرده بود ،گفتمان اصالحطلبی را بر آن داشت تا ناگزیر در برابر آن موضعگیری کرده
و واکنش نشان دهد .از همان ابتدا انتظار میرفت که گفتمان اصالحطلبی بر اساس مبانی نظری
و شــاخصههای گفتمانی خود ،در مواجهه با فرآیند جهانیشــدن موضعگیری و دیدگاهی بسیار
متفاوتتر از گفتمان رقیب خود ،یعنی گفتمان محافظهکاری داشــته باشــد .از یکسو ،برداشت
گفتمان محافظهکاری از جهانیشــدن بیشتر هماهنگ با نظریههایی بود که فرآیند جهانیشدن را
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به شــاخصهها و مفاهیمی اســت که درواقع مطالبات تاریخی و قانونی مردم ایران هستند و جامعه
ایرانــی همواره در آرزوی تحقق آنها بوده اســت .شــکلگیری گفتمــان اصالحطلبی حول دال
مرکزی مردمساالری گفتمان نوینی را در عرصۀ سیاسی ایران مطرح کرد که با پذیرش عموم جامعه
روبرو شــد .طرح مفاهیم جدید در گفتمان خاتمی در طی فرآیند انتخابات ریاست جمهوری از
عوامل بســیار مهمی بود که به پیروزی ایشــان منجر شــد و به اعتقاد ایشان ،ریشه در جوهر تفکر
و فرهنگ اســامی دارند و همچنین موجب ارتقای مشــروعیت نظام جمهوری اسالمی ایران و
بهبــود نگرشها در عرصۀ داخلی و خارجی میگردند که این عناصر عبارت بودند از .1 :جامعۀ
مدنی .2 ،مردم ســاالری .3 ،توســعۀ سیاســی .4 ،قانون گرایی .5 ،آزادی (سلطانی153 :1384،؛
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پروژه «جهانیســازی» در نظر میگرفت که تبعات منفی زیادی را به همراه داشت و پروژهای از
ً
پیش طراحیشده از سوی آمریکا مخصوصا برای هویت زدایی و تهاجم فرهنگی علیه جمهوری
اسالمی ایران بود (خانهزر.)1395 ،
ازســویدیگر ،به نظر میرســد آنچه در بحث تأثیرات جهانیشــدن فرهنگــی بر جمهوری
اسالمی ایران حائز اهمیت است ،به وجود آمدن تعارضهای فکری و اندیشهای جدید در قلمرو
معرفت دینی است .رابطۀ دین با دنیای جدید ،چگونگی پاسخ دین به بایدها و نبایدهای مدرنیته،
قرائتهای جدید از دین ،تالش برای ســازش دین و مدرنیته در ایران همگی موضوعاتی چالشزا
هســتند که جمهوری اســامی ایران با آنها مواجه اســت .گفتمان اصالحطلبی ســعی دارد تا با
رویکردی جدید و متناســب با شــرایط کنونی به تغییرات پر شــتاب جهانیشدن و پیامدهای آن
واکنشــی را نشان دهد که در عین مقاومت و حفظ ارزشهای دینی و هویتی ،با رویکرد تعامل و
منطق گفتگوی فرهنگی و تمدنی ،توانایی الزم را برای اســتفاده از فرصتها و نیز تأثیرگذاری بر
معادالت جهانی را برای ایران ایجاد نماید.
خاتمی درخصوص تعریف جهانیشــدن معتقد اســت که در فهم آن ،بدفهمیهایی بهوجود
آمده است .خاتمی معتقد است:
به نظر میرسد جهانیشدن در مسیر انتقال به فرهنگها و جوامع گوناگون دچار
بدفهمیها و آشــفتگی و ابهام در مفهوم شــده اســت و بیــش از برخورداری از
قوام نظری و بلوغ فکری علمی در محافل آ کادمیک ،ســر از مصارف عامیانه و
روزمره در آورده است (سخنرانی خاتمی.)1386/1/8،
او جهانیشــدن را بهمنزلۀ یک رهیافت برای توصیف و تبیین فرآیند تحوالت کنونی جهان و
آینده آن و انگاره جدیدی برای پر کردن خالء معرفتی پس از افول پارادیم های دوقطبی در جهان
در نظر میگیرد.
ازنظر خاتمی جهان پیش روی ما که در آن ارتباط فشــردهتر از گذشــته و حرکتی شتابندهتر
گرفته اســت ،نیاز بیشــتری به مبانی و معیارهای مشترک برای بهتر زیستن بیشتر پیدا شده است و
جهانیشدن را چه فرصتی برای نوع بشر و چه تهدید یا ترکیبی از فرصت و تهدید برای او قلمداد
کنیم نیازمند موازینی مشــتمل بر یک نظــم و اخالق جهانی خواهیم بود .خاتمی اخالق جهانی
را به معنای تســلط یــک ایدئولوژی جهانی بر همه و یا حتی یک دین بــر ادیان دیگر نمیداند و
مــراد از اخــاق جهانی را اجماع اساســی در باب ارزشهای الزامآور ،معیارهای فســخ ناپذیر و
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رفتارهای ســودمند شــخصی میداند و حتی این امر را بهعنوان ارزشــی که همۀ ادیانها الهی به
آن فراخواندهاند در نظر میگیرد و معتقد اســت که مســائل مشترک جهانی ،عام و خاصگرایی
فرهنگــی ،مجموعه پیچیــدهای از جریانهای متعدد اقتصادی ،سیاســی و فرهنگی ،ادراکات و
مفاهیم مهم در حوزۀ سیاســت چون دموکراســی ،بدون جهتنماها و لنگرهای اخالقی مشترک
کشــتی حیات انســانی را نمیتوان به پیش برد .او بهوجود آمدن نوعی احساس مشترک جهانی و
احترام به مشــارکت همگانی در نگرش شــهروندان جهان را در توجه بــه مقوله اخالق در فرآیند
جهانیشدن میداند (سخنرانی خاتمی.)1386/1/8،
بنابراین خاتمی جهانیشــدن را امری واقع و اجتنابناپذیــر میداند که همراه با فرصتها و
تهدیدهایی است و برای استفاده از فرصتها و کاستن از تهدیدها ،باید ایران در برابر این فرآیند،
انطباقگرایی فعاالنه و معاشــرت با جهان را در پیش بگیرد؛ چراکه تفکر درونگرایی ،ایران را در
حاشــیۀ تحوالت بینالمللی قرار داده و سهم ایران را بسیار محدود خواهد ساخت .او در هفتمین
کنفرانس اجالس سران همکاری اقتصادی اکو در تاجیکستان در این خصوص میگوید:
...شــکی نیســت که نه میتوان این تحوالت جهانی را نادیده گرفت و در برابر
چالشهــای آینده بیتفاوت بود و نه میتوان خود را در مقابل این فرآیند تســلیم
محض نشان داد (ملک نژاد.)380 :1386،
ایشــان در گردهمایی جمع فرهیختگان ســودان میگوید ...« :دنیا و دوران جدید سرشار از
فرصتها و تهدیدهاست ،باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد( »...ملک نژاد.)386 :1386،
خاتمــی در عین حال که جهانیشــدن را یــک واقعیت میداند؛ اما برای آن موانع بســیاری
مطرح میکند .او با یادآوری این موضوع که ایدۀ جهانیشــدن جدید نمیباشــد و ســابقۀ آن به
یونان باستان بازمیگردد ،ایراد عمدۀ جهانیشدن را کمبود تعریف جدیدی از انسان میداند و با
اشاره به ضرورت توجه به مفهوم انسان در چهارچوب جهانیشدن معتقد است که باید در تعریف
جهانیشدن به تعریف جدیدی از انسان برسیم که در آن به تمام انسانها و نه گروهی خاص توجه
شــده باشد و قدرتهای بزرگ منافع دیگران را نیز در نظر بگیرند و در دفاع و حراست از حقوق
تمامی انسانها سهیم باشند (روزنامه شرق.)1386/4/25،
درخصوص ماهیت جهانیشــدن ،گفتمان اصالحطلبی نسبت به جهانیشدن بیشتر رویکرد
تلفیقــی دارند و جهانیشــدن را همزمان دربردارندۀ فرصتها و تهدیدهــا میدانند .به نظر آنها،
جهانیشدن بسان شمشیر دو دم است که از منظر هویتی هم میتواند بهعنوان تهدید و هم بهعنوان
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فرصتی فراروی جوامع جنوب تلقی شود .هیچ کشوری نمیتواند عرصههای مختلف را بریده از
جهانیشــدن برنامهریزی کند ،زیرا جهانیشــدن در هم تنیدن عرصههایی است که در گذشته و
در جهان ســنتی جدا از هم بودهاند .ازنظر گفتمان اصالحطلبی جهانیشدن نه یکسره منفی و نه
یکســره مثبت اســت ،چراکه آن را دارای ویژگیهایی از قبیل ابهام ،پیچیدگی ،ارتباط و اختالط
اجــزای فرهنگی و اقتصادی چندبعدی و ترکیبی میدانند .در این دیدگاه ،جهانیشــدن بیشــتر
پدیدهای ارگانیک و پویاســت تا مکانیکی و ایســتا .جهانیشــدن به دلیل برخورداری از «تداوم
در عین تغییر» کشــورها را به انعطافپذیری بیشــتر در زمینههای فرهنگی ،سیاســی و اقتصادی
وامیدارد (قانعی راد و ستوده.)41 :1384،
در ارتباط با مواضع خاتمی و گفتمان اصالحطلبی بهعنوان کارگزار در قبال فرآیند جهانیشدن
میتــوان به ایــدۀ گفتگوی تمدنها در خصوص چگونگی مواجهه بــا فرهنگ و تمدن غرب در
چارچــوب تئوری کنــش ارتباطی هابرماس و تأکیــد بر روی نکات و مواضع مشــترک گفتگو
و تعامــل ،به جــای برخورد با تمدن غربی ،اعتقاد به آزادی اندیشــه و بیــان و انجام اقداماتی در
حوزۀ سیاستگذاری فرهنگی اشــاره نمود .ایجاد مرکز گفتگوی تمدنها و مرکز ملی مطالعات
جهانیشدن را میتوان بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات دولت خاتمی در قبال فرآیند جهانیشدن
دانست .مرکز ملی مطالعات جهانیشدن با این نگرش بهوجود آمد که در قبال این فرآیند قدرتمند
چاره کار نه تســلیم شــدن در برابر آن و نه مقاومت غیرواقع بینانه است ،بلکه رویکرد سومی باید
ارائه گردد که هدف آن شــناخت و بررسی علمی این فرآیند و مدیریت آن در راستای منافع ملی
کشور باشد (خانیکی.)201-199 :1384،
فرآیند جهانیشدن حتی بر سیاست خارجی ایران تأثیر عمیقی گذاشته بود و نیاز به یک تغییر
اساسی در سیاست خارجی برای پیشبرد منافع ملی و بهرهمندی بیشتر از موقعیتها و نیز چگونگی
برخورد با مســائل گوناگون ناشــی از جهانیشــدن را به امری اجتنابناپذیر تبدیل کرده بود .در
آن مقطع که ایران در یکی از بحرانیترین دورهها از لحاظ فشــارهای بینالمللی و انزوای جهانی
قرار داشــت گفتمان اصالحطلبی را بر آن داشت تا با رویکرد جدیدی در سیاست خارجی ظاهر
شود .این گفتمان برای جلب اعتماد و اقناع بینالمللی به طرحریزی راهبرد سیاست خارجی خود
بر مبنای تنشزدایی و اعتمادســازی در خارج در واکنش به فرآیند جهانیشدن پرداخت تا بتواند
ضمن کاستن از پیامدهای سوء جهانیشدن ،حضور فعاالنهتری در عرصه جهانی داشته باشد.
بروز پدیــدۀ دوم خرداد  1376و ریاســت جمهوری خاتمی نوعی پاســخ به ضرورت انجام

نظریه گفتگوی تمدنها ،ایدهای برای حضور و همگامی با فرآیند جهانیشدن

پیشــنهاد ایده گفتگــوی تمدنها از ســوی خاتمی برای همراهی و همســویی ایــران با کاروان
جهانیشــدن مطرح شده اســت .پیام روشن و شــفاف ایدۀ گفتگوی تمدنها این بوده است که
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چنین تحوالتی بهمنظور ســازگاری با وضعیت جدید بود .در شــرایط جدید ضرورت پیدا کرد تا
اصالحاتی در مشــی نظام حکومتــی و همچنین تغییراتی در روابط خارجی و توجه به سیاســت
همکاری و مشارکت با اعضای جامعه بینالمللی بهمنظور تأمین منافع ملی دنبال گردد؛ به عبارت
دیگــر ،پذیرش پلورالیســم جهانی و تســاوی فرهنگها و دوری جســتن از هرگونه حرکتهای
اختالفبرانگیز و رادیکالی در ســطح خارجی مد نظر دولت جمهوری اســامی قرار گرفت .از
نظر خاتمی در سیاست خارجی حرکت باید بر اساس شناخت شرایط منطقهای و بینالمللی انجام
پذیرد .او در دیدار با اعضای یک گروه سیاســی و هیئت مؤتلفه اســامی و تشــکلهای همسو
اظهار داشــت که «تصمیمگیری در یک جمع بســته بدون توجه بــه واقعیتهای موجود و آنچه
در جهان میگذرد باعث غرق شــدن کسانی میشود که به واقعیتهای موجود توجه نکردهاند»
(سوری.)184 :1384،
در مجموع میتوان دیدگاه گفتمان اصالحطلبی به فرآیند جهانیشــدن را نگاه خوشــبینانه و
مثبتی به کل آن دانســت .گفتمان اصالحطلبی درصدد بود تا شــرایط را بهگونهای فراهم کند تا
ضمن استفاده از فرصتهای بیشــمار جهانیشدن ،امکان اثرگذاری تهدیدهای آن فراهم نشود
یا به حداقل برســند .این گفتمان ضمن پذیرش واقعیت جهانیشــدن در ابعاد سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی ســعی مینماید تا ضمن بهرهگیری از فرصتها و دســتاوردهای مثبت آن ،تهدیدهای
ناشــی از جهانیشــدن را کنترل نموده و ابعاد آن را با متناسب با شرایط جامعه و در راستای منافع
ملی کشــور بومیســازی نماید .این گفتمان با رد نگرش کسانی که فرآیند جهانیشدن را معادل
با «جهانیســازی» در نظر میگیرند ،معتقد است که جهانیشدن پروژهای از پیش طراحیشده
نبــوده ،بلکه ایــن روند بهصورت طبیعی در حال پیش روی اســت .گفتمان اصالحطلبی تا آنجا
پیش میرود که ارزشهای جهانیشدن در سطح جهان را دارای ریشه در تفکر و فرهنگ اسالمی
دانســته و روند جهانیشدن و ارزشهای ناشی از آن را بهعنوان تهدیدی برای تفکر اسالمی تلقی
نمیکنــد؛ اما با این حال ضمن وارد کردن ایراداتی برجهانیشــدن ،این فرآیند را نیازمند توجه به
مقوله اخالق جهانی و ارائه تعریف جدیدی از انسان میداند.
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جهان باید از خشــونت و منازعه به سمتوســوی صلح و تفاهم حرکت کــرده و بر مبنای تعاون
مشــترک و کرامت انســانی طرحریزی شــود .گفتگوی تمدنها و فرهنگها تالشی برای دست
یافتن به تفاهم جهانی ،تأکید بر ارزشهای مشــترک بشــری ،تعامل و تبادل فرهنگی ،جلوگیری
از ســیطره فرهنگی خاص در جهان و نیز جلوگیری از حذف و یا به حاشــیه رانده شــدن دیگر
فرهنگهاست.
طرح ایده گفتگوی تمدنها نشــان از یک سیاست فرهنگی فعاالنه و سعی در تأثیرگذاری و
ً
نه فقط تأثیرپذیری در ســطح فرهنگ جهانی اســت .اوال این پدیده از واقعیت عینی و ضروری
ً
زمان حاضر پدید آمده اســت و مسألهای انتزاعی نیست .ثانیا ،تمدن ایرانی در وضعیتی قرار دارد
که مجبور به کنش متقابل با دیگر تمدنها و فرهنگهاست و در نتیجه مبادلۀ فرهنگی بین ایران و
ً
دیگر فرهنگها صورت خواهد گرفت .ثالثا ،تمدن ایرانی در معرض تمدن نوین جهانی قرار دارد
ً
و لذا مجبور به کنش متقابل با عناصر تمدن جهانی است .رابعا ،تمدن ایرانی در ابعاد مختلف در
جهان تأثیر دارد؛ و باالخره اینکه گفتگوی تمدنها میتواند راهحل مناســب برای ایران در تعامل
با دیگر جوامع باشد (پوراحمدی.)411 :1386،
خاتمی ضمــن اینکه با طرح مفاهیم جامعه مدنی ،قانونگرایی ،مردمســاالری ،آزادی و،...
جامعــه ایرانــی را وارد دوران جدیــدی کــرد ،در صحنۀ بینالمللــی نیز با طرح ایــدۀ گفتگوی
تمدنها توانســت با تأکید بر سیاســت تنشزدایی در میان ایران و دیگر کشورهای جهان همگام
با خواســتههای جهانی در نظام نوین انســانی که نشــأت گرفته از فرهنگ رسانهای و تالشهای
بخردانه اندیشــمندان غربی بود حضوری بهروز داشــته باشد .خاتمی به اهمیت و نقش تساهل و
تسامح در گفتگو و عدم ادامه بقای تمدنها در انزوا اشاره میکند و معتقد است:
 ...هیچ فرهنگ و تمــدن بزرگی در انزوا ،به نحو انحصاری و جدای از دیگران
فراهم نیامده اس��ت  .فقط آن بخش از فرهنگها و تمدنها توانستهاند به حیات
خــود ادامه دهند کــه دارای «قدرت مبادلــه» و «گفتن» و «شــنیدن» بودهاند
(خاتمی،الف.)30 :1380
سرنوشــت جهان ما در آغاز هزاره ســوم در طول ســالهای آتی سرنوشتی واحد
خواهد بود .برای اینکه این سرنوشت ،سرنوشتی عادالنه و سعادتمند باشد چارهای
جز گفتگو میان فرهنگها و تمدنهــای گوناگون وجود ندارد (خاتمی،الف:1380
.)38
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خاتمــی نظریۀ گفتگوی تمدنها را بهعنوان جایگزینی بینظیر و در رد نظریه جنگ تمدنها
و دوری از خشونت و خصومت مطرح میکند:
از واالترین دســتاوردهای این قرن پذیرش ضرورت و اهمیت گفتگو و جلوگیری از
کاربرد زور ،توسعه تعامل و تفاهم در زمینههای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی و تقویت
مبانی آزادی و عدالت حقوق انســانی است .استقرار و توسعه مدنیت چه در صحنه
کشورها و چه در پهنه جهانی ،گفتگو میان جوامع و تمدنها با سالیق ،آرا و نظرات
متفاوت است .اگر بشریت در آستانه هزاره و قرن آتی تالش و همت خود را بر نهادینه
کردن گفتگو و جایگزینی خصومت و ستیزهجویی با تفاهم و گفتگو استوار سازد،
دستاوردهای ارزشمندی برای نسل آتی به ارمغان آورده است (خاتمی ،الف.)17 :1380
چنانچه نقش پدیدۀ جهانیشدن در طرح ایدۀ گفتگوی تمدنها را میتوان از دو زاویه بررسی
ً
کرد :اوال ،روند جهانی مانند جهانشــمول شــدن حقوق بشر ،دموکراسی و جامعه مدنی جهانی
کشــورها را در برقراری روابط با ســایر بازیگران نظام بینالملل ناگزیر به پذیرش قواعد فوق که
ً
بر اســاس گفتگو و دیالوگ بنا نهاده شــده است ،کرده است .ثانیا ،در دوران کنونی سیستمهای
ً
ارتباطــی و اطالعاتی جهانی و مخصوصا اینترنــت ،این امکان را برای همگان فراهم کردهاند که
بتواننــد آرا و عقاید خود را به اطالع جهانیان برســانند .به دنبال چنین تحوالتی اســت که دولت
اصالحــات توانســته ایدۀ گفتگوی تمدنها را به گوش جهانیان برســاند و از ابزارهای گســترده
اطالعرســانی بهرهمند گردد .جهانیشــدن و وضعیــت نظام بینالملل بهگونهای اســت که اگر
کشــوری بخواهد بهمنزله یک قدرت و یا بازیگر منطقهای به رســمیت شناخته شود ناگزیر است
در امور داخلی و روابط خارجی ،فرمهای جهانیشدن را با اکراه بپذیرد (قاسمی 75 :1385،ـ .)76
خاتمی در توضیح پیشنهاد گفتگوی تمدنها مینویسد:
در عرصــه فکری و فرهنگی ،مــا گفتگوی میان فرهنگها ،ادیــان و تمدنها را
به جــای برخورد تمدنها پیشــنهاد میکنیم .میتوانیــم فرهنگهای خودمان را
داشته باشــیم ،دینهای خودمان را داشته باشــیم ،هویت خودمان را داشته باشیم
اما دوســت باشیم ،با هم سخن بگوییم ،با هم بحث کنیم و در این بحث و تبادل
است که فرهنگهای خودمان را متکامل کنیم ،اصالح کنیم ،بگیریم ،بدهیم و
اقتباس کنیم .گفتگوی تمدنها ،فرهنگها و دینها به جای برخورد و ســتیز آنها
با یکدیگر است (خاتمی،الف .)19 :1380
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خاتمی هدف از گفتگوی تمدنها را دستیابی به تفاهم و به رسمیت شناختن سهم فرهنگها
میداند و میگوید:
گفتگوی تمدنها و فرهنگها مفهومی برآمده از کوششــی مستمر برای نزدیکتر
شدن به حقیقت و دست یافتن به تفاهم است ...در گفتگوی واقعی با به رسمیت
شــناختن ایــن ظرفیتها ،اصالتها و رویکردهای شــرق و غرب میتوان ســهم
شایســته هر یک را پذیرفت ،حقیقتهای برتر را در هر یک نمایاند و برای جهان
دســتخوش تغییر ،گوهر انســانی مشــترکی را در میانه مادیت و معنویت جستجو
کرد» (خاتمی،الف .)49-48 :1380
درواقع ،پیش شــرط تحقــق گفتگوی تمدنها ازنظــر خاتمی در تعــاون و همکاری جهانی
میباشد .او معتقد است:
گفتگو اگر بخواهد بهعنوان سر فصلی تازه در جهان مطرح شود باید مبنای خود
را از مرحله بردباری منفی به مرحله تعاون مشــترک تعالی بخشــد .هیچ قومی را
نمیتوان به استناد به هیچ استدالل فلسفی ،سیاسی و اقتصادی در حاشیه قرار داد.
دیگــران را نباید فقط تحمل کرد ،بلکه با دیگران باید کار کرد» (خاتمی،الف:1380
.)54
خاتمی یافتن نقاط مشــترک در گفتگو را بهعنوان پیش شــرطی اساســی در نظر میگیرد که
میتوانند نقاط اختالف را حل و تلطیف نمایند.
اگر ما نقطه مشــترک نداشته باشــیم اختالفهای طبیعی به نزاع و درگیری بدل
میشــوند و حاصل آن جنگ و خونریزی اســت ،درحالیکه اگر نقطه مشترک
داشته باشیم اختالف سبب تکامل انسانیت میشود (خاتمی،الف.)73 :1380
خاتمی همچنین در باب گفتگوی فرهنگها و تمدنها میگوید:
ایــن رویکرد درصدد ارائه پارادایمی برای روابط انســانی اســت که در ســایه آن
جنــگ بــه تفاهم ،ترور به گفتگو و غیریت به همبســتگی برای رفع مشــکالت
مشترک بشر تبدیل شود (خاتمی،الف.)75 :1380
او اعتقاد دارد که گفتگوی تمدنها در جستجوی راهی برای مقابله با بیعدالتی ،برای همسو
کردن وابستگان به تمدنها و ادیان مختلف و یافتن مایههای مشترک است که در همۀ آنها نسبت
به صلح و همزیســتی و انســانیت وجود دارد .ازنظر خاتمی جهان امروز به هم پیوســتهتر شده و

نتیجهگیری

ً
بعد از مروری نسبتا جامع و کامل بر گفتمانهای اصالحطلبی و گفتمانهای ماقبل آن و نسبت
ِ
و نگرش آنها به جهانی شــدن و بهخصوص جهانی شــدن فرهنگی ،بایستی اشاره نمود که تا قبل
از شــکلگیری گفتمان اصالحطلبی در عرصۀ سیاسی ـ اجتماعی ایران ،نوع رویکرد و برداشت
از جهانیشــدن توأم با بدبینی و منفی نگری و اتخاذ سیاست تخاصم ،ستیز و تقابل در برابر نظام
بینالملل موجود بوده که مشــکالتی را در عرصۀ داخلی و خارجی برای ایران ایجاد کرده است.
این رویکرد و نگاه منفی و بدبینانه بهنظام بینالملل و فرآیند جهانیشدن ،رابطهای از نوع تخاصم
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هر نقطهای از جهان از آنچه در نقطه دیگر رخ میدهد متأثر میشــود و امروز سرنوشت همه بشر
بیش از گذشته به هم وابسته است و در نتیجه نیاز به چارهجویی و یافتن راهحلهای جهانی برای
بشــر امروز بیش از گذشــته اســت (خانه زر .)1395 ،خاتمی گفتگوی تمدنها را حرکتی به سوی
همزیستی و حتی نوعی اتحاد میداند و دراینخصوص میگوید:
گفتگوی تمدنها ،ایده و تالشــی در این سوست؛ یعنی درصدد نفی فرهنگها،
تمدنها و هویتهای تاریخی ملتها نیســت ،بلکه آنها را امری واقعی میداند.
در گفتگو طرفهــای گفتگو واقعیت طرف مقابــل را میپذیرند و به او احترام
میگذارند و همین پذیرش و احترام آغاز ایجاد تفاهم است .اگر جهانیشدن هم
یک واقعیت است ،در سایه گفتگوی تمدنهاست که میتوان به الگویی متناسب
با شــأن و منافع همه انسانها رسید .جهان واحدی که مالک وحدت آن عدالت
و حرمت انسان باشد ،جهان مطلوبی است (خانه زر.)1395 ،
کوتاه سخن آنکه ،نقش برجسته و جدی ایده گفتگوی تمدنها در جهان امروزی را میتوان
بهوضوح در این ســخن آقــای خاتمی دریافت :گفتگوی تمدنها تحرکــی نو برای جلوگیری از
سیطره مونولوگهای فرهنگی و فراهم آوردن زمینههای مساعد برای تحقق تمدنی جهانی با مشارکت
همه تمدنهاســت .گرایش به همکاریها و همگراییهای منطقهای ،نقد فراگیر روند جهانیسازی،
افزایش اعتماد به نفس جوامع در حال توســعه ،تحول در برداشــتهای نظری ،رشد گرایشهای
تفاهمآمیــز دولتها ،تمایل روزافزون بــه اعتدال و تفاهم جهانی و همکاریهــای بینالمللی همه
حاکی از جدی بودن نقش گفتگوی تمدنها در چشــمانداز آتی جهان و اهمیت آن در کاهش
تنشهای بینالمللی و سیاسی است (خاتمی،الف.)64 :1380
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محض یا آنتاگونیســم را به وجود آورده است .اتخاذ رابطه آنتاگونیسم ،حالتی از انزوا و انفعال و
دور ماندن از تحوالت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جهانی و تعمیق توسعهنیافتگی در بسیاری از
عرصهها را ایجاد کرده و باعث شــده اســت تا جمهوری اسالمی نتواند در عرصۀ نظام بینالملل
نقش فعال و تأثیرگذاری از خود داشــته باشد .با نگاه مثبت و خوشبینانه گفتمان اصالحطلبی به
جهانیشــدن فرهنگی و ویژگیهای آن و پذیرش و به رسمیت شناختن واقعیت اجتنابناپذیر این
فرآیند ،انتظار میرفت تا نوعی از رابطه میان گفتمان اصالحطلبی و جهانیشدن فرهنگی به وجود
آید که بتواند خواســتهها و اهداف مورد نظر این گفتمان را برآورده کند .گفتمان اصالحطلبی به
دنبال نوعی از رابطه با جهانیشدن فرهنگی بود که بر اساس آن بتواند ضمن همراهی و همگامی
با این فرآیند ،حداکثر منافع ملی را برای ایران کسب کرده و جایگاه ایران را در عرصۀ بینالمللی
ارتقاء داده و زمینه را برای استفاده از فرصتهای جهانیشدن بهویژه جهانیشدن فرهنگی فراهم
نماید که این نگرش نســبت به جهانی شــدن با آنچه در دورۀ قبل شاهد بودیم ،به کلی متفاوت و
مجزا بود و به نوعی می توان سیاســت خارجی این دوره را به به نوعی فاصله گرفتن از سیاســت
خارجی دوران پیروزی انقالب اسالمی تلقی نمود.
همچنین بایســتی به این امر بپردازیم که آیا فرضیۀ تحقیق مورد تأیید قرارگرفته اســت یا خیر.
ً
درواقــع بعــد از مروری نســبتا جامع و کامل بر نحــوۀ مواجهه با جهانی شــدن در گفتمان های
مذکور ،باید اذعان نمود که بنابه آنچه گذشت ،میتوان رأی به تأیید فرضیه داد؛ چرا که همانطور
که مشــخص گردید گفتمانهای قبل از اصالحطلبی نوعی رابطۀ تخاصم کامل(آنتاگونیســم) و
گفتمان اصالحطلبی نیز برعکس آن ،نوعی رابطۀ سیاســت رقابتی(آ گونیستی) را در برابرجهانی
شدن اتخاذ نمودهاند؛ همچنین بایستی اشاره نمود که طرح ایدۀ گفتگوی تمدنها از سوی خاتمی
نیز بهعنوان نمادی روشن جهت مواجهۀ گفتمان اصالحطلبی با جهانی شدن مطرح میباشد.
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