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 الملل در عصر اطالعات(های سیاست و روابط بینالهیاتی در تئوری
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 چکیده
های حقوق بشر، دموکراسی، لیبرالیسم و با کسانی که به خداوند و متافیزیک اعتقاد دارند و آموزه

شناسند و به را به رسمیت نمی المللبینهای عقل حاکم بر محیط سیاری از اصول و پیش فرضب
تروان بره بنانره عقرت افتراد ی، کنند چه باید کررد  آیرا میها برخورد میصورت انتقادی با آن

ها را کنار زد و نادیده  رفت  در صورت برخورد آیا باید بره استبدادی بودن، خرافه ای بودن آن
ها شد یا باید ترش  کررد کره ورت هویت مستقل و دارای بنیادهای منطقی وارد ارتباط با آنص

ها و کشررورهای دارای ایهیررات سیاسرری، هررا را تیییررر کرررد  آیررا سرررزمینهای ذهنرری آنسررازه
باشرند  ایرن شنروندانی باوجدان و باانصاف هستند یا مردمانی غیرقابل  فتگو و تنش آفرین می

کره اغلرت مربروط بره عصرر  الملرلبینهای جدید سیاست و روابرط تمرکز بر تئورینوشتار با 
ها برای برخورد برا ایهیرات هایی را که این تئوریباشند به دنبال این است که شیوهاطشعات می

کنند را تحلیل نماید. البته در تمام نوشرتار دغدغره مرتن برر های مذهبی ارائه میسیاسی و  زاره
های اعمال و محدود کردن قدرت در ایهیرات سیاسری تمرکرز دارد و یعنی شیوه مندیحکومت

مرورد واکراوی قررار  المللبینبرای دست یابی به جواب هفت تئوری معروف سیاست و روابط 
از  الملرلبینهای دینی و ایهیات سیاسری در روابرط  یرند تا نشان داده شود که جایگاه سازهمی

 باشدا در حال تبدیل شدن به مسئله و دغدغه عمومی میشکلی حاشیه و بی اعتن
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 بیان مسأله

باشرد  چگونره می الملرلبینهای ایهیاتی در سیاست و به خصوص روابط جایگاه سازه

سری کررد کره در هرای سیاسری را بررهای آرمانی و الگوهایی از تئوریتوان نمونهآیا می

ای مشخص نسبت به النیات وجود دارد  این نوشتار به صورت بسیار تحلیلی ها رویهآن

های به کار رفته شدن ایهیات را در سیاست و به خصروص و منسجمی قصد دارد شیوه

بررسی نماید. ایرانیان خودآ اه یا ناخودآ اه در سه دهه مانده  المللبینهای روابط تئوری

ی قرن بیستم مبانی مشروعیت، نظام سیاسی و قدرت نرم سرازه ای را در سراختار به انتنا

( که تقریبرا  بیسرت سرال 282: 1831زاده،ک نقیت .سیاسی اجتماعی خود شکل دادند )ر

بعد ادبیات سیاسی جنران برا آن آشرنا  ردیرد و حادرر شرد آن را جردی بگیررد و برا 

ران وارد  فتگو شود و حتی این الگرو را های ایهیات سیاسی جمنوری اسشمی ایسامانه

 زاران در دو بلروک چرو و برای برخی از کشورها مناست بداند. در حالی کره سیاسرت

پرداختند، در ایرران مندی تمام امور انسانی فارغ از ایهیات سیاسی میراست به حکومت

ایهیرات  قدرت کاریزمایی به وسعت میناطیسی تمام فرهنگ عرفانی و سرازه ای ایرران،

ای، آننم در فضای مکانیکی انتنرای عصرر سیاسی را به شکل بسیار نادر و عملیاتی شده

مندی ایهیاتی با ایمان و  ذاشت. برای ایرانیان این فضای حکومتمکانیک به نمایش می

هرای انتقرادی تعصبی شدید آغاز  ردید و کم کم با نقدهای روشنفکرانه و جنرت  یری

های داخلی و خرارجی لی عصر مکانیک به لحاظ اندیشه ای و بحرانسکویر، مدرن و م

ها به لحاظ عملی مواجه  ردید که این دو مورد باعث  ردید شور و شروق در همه زمینه

ایهیرات  منردیحکومتتئوری پردازی و سامان دهی بسیار روشنفکرانه و خارق العراده 

(. Roy,2007:177-182هررای سیاسرری برره فراموشرری سرر رده شررود )سیاسرری در بازی

عملگرایی بیش از اندازه، حاکم شدن فضای ترور و ترس، ایجاد شدن فرهنرگ زرنگری، 

های امنیتی و اقتصادی که در منطقه و سرط  جنران ریاکاری و چاپلوسی به همراه بحران

های برای این رژیم معنایی بسیار پررارز  ایجراد  ردیرد مباحرث مرکرزی و اسرترات ی

را بره حاشریه کشراند و روشرنفکران دینری بره همرراه ادبیرات مردرن و ایهیات سیاسی 

پسامدرن به جان نوزاد به بلوغ نرسیده افتادند و این میراث  رانبنا و سرمایه سرنتی ملری 

مندی برود را بره سرمت عقشنیرت ایران را که  ونه ای پیشرو از ادبیات سیاسی حکومت
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وز در دهه سوم انقشب با قدرتی خزنده به مکانیکی، مادی و فایده  رایی کشیدند که امر

های خررد، فرد رایری ( و عقشنیت1831جان شنروندان ایرانی افتاده است )رک فارسون،

شدید، فرهنگ زرنگی، ریاکاری و چاپلوسی را جایگزین تعنرد، آزادی، عمرل  رایری و 

کنش جمعی قدرت نرم ایهیات سیاسی سراخته اسرت. دغدغره داشرتن نسربت بره ایرن 

ودوع و احساس بسیار نگرانی از آینرده پریش روی ایرران برا از دسرت دادن سرنت و م

عقشنیت بومی خود ما را واداشت که به لحاظ تئوریک و مباحث نظری سیاست، فارغ از 

فضای کفر ونه و بی ایمانی ایرران بره ایرن مسرئله ب رردازیم کره در سرط  جنرانی چره 

وجود دارد. پرسش این نوشتار مربوط بره  مندی ایهیات سیاسیرویکردهایی به حکومت

های ایهیاتی در شکل دهی و سامان دهی قدرت در سط  داخلی ها و  زارهجایگاه سازه

بنرد تقسریم  1هرای خرود را در باشد. این مقاله تئوریمی المللبینو به خصوص روابط 

رادیکرال  بندی خواهد کرد و از سطوح کارکردی به ارتباطی، انتقادی و س س دو طیر 

بنیاد را و پدیدارشناسی این مودوع را بررسری خرواهیم کررد. در تمرام نوشرتار تجربره 

توان مندی ایهیاتی ایران مد نظر بوده است. به طور خشصه میاسشم سیاسی و حکومت

باشد. ایهیات سیاسری بره معنرای بره  فت این نوشتار درصدد بررسی کردن دو واژه می

غلبره ایرن  منردیحکومتهای متافیزیکی در زنرد ی روزمرره و هبازی  رفته شدن  زار

هایی از پدیدار تقدس یافته را نماید. ایهیات جنبهبازی در سطوح سیاست را واکاوی می

هرا و مراسرم بره ارث رسریده کند که ریشه در سنت دارد و با آیینبرای انسان تداعی می

های فقنی، عرفانی، فلسرفی، کشمری یتهمراه شده است. زمانی که ایهیات در قالت روا

ها را بره صرورت انحصراری یرا شود سعی دارد که سعادت انسانو ایدئولوژیک وارد می

کند دغدغه امر عمرومی را ارتباطی شکل دهی کند. این رسالت زمانی که پیروانی پیدا می

کند کره های ریز و درشت در جامعه برخورد می یرد و امر عمومی با قدرتبر عنده می

باید به طرفداران و منتقدان خود پاسخگو باشرد. بنرابراین ایهیرات سیاسری  ونره ای از 

دانرد و از سروی های غایی و سعادت بخشی است که ایمان را تقدم بر تعقرل میروایت

کنرد. ایهیرات سیاسری در ادیران دیگر برای سامان دهی امرر عمرومی برنامره ریرزی می

اسشم، حتی تا ایجاد سازوکارهای حکومتی نیز جلرو رفتره توحیدی ینودیت، مسحیت و 

منررد کررردن ایهیررات سیاسرری در شررکل اسررت. ایررن نوشررتار تاکیررد خررود را بررر زمینه
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های ایهیاتی توانایی این را دارنرد کره دهد. از اینکه چگونه  زارهقرار می مندیحکومت

همین ساختار خرود را  مندی دربه اعمال کردن و محدود کردن قدرت ب ردازند. حکومت

های ایهیاتی به سرازوکارهای قردرت نررم و سرخت دهد یعنی جایی که  زارهنشان می

هرای قردرت شوند و از اینکه تننرا سرعادت انسران را در آخررت برا تکنولوژیوارد می

متافیزیکی دنبال کنند رها  ردیده و تورهای قدرت برای امر عمرومی در زنرد ی زمینری 

ایهیات سیاسی به معنای رواج پیدا کردن حکومتی ایهیات  مندیکومتح ردد. پنن می

مترافیزیکی در مشرروعیت، انقرشب، سیاسرت  رزاری و تحرویت  –های دینری و سازه

 های سیاسی است.رژیم

 

 چارچوب تئوریک مقاله

های  ونرا ونی داشرته اعمال کردن و محدود کردن قدرت در تاریخ سیاسی بشر صورت

شیوه عملی فکر کردن در باب سامان دهی و نظم بخشی به زند ی  مندیحکومتاست. 

(. برر ایرن اسراس Dean,1999:40-60بشر به لحاظ توجه کردن به امر عمومی اسرت )

شود.  زاره اول توزیع اقتدار آمیرز و مشرروع قردرت را سیاست در سه  زاره تعری  می

پرول و وجره خرود درصردی از  ها برا افکرار، نمادهرا،در جامعه برر عنرده دارد. انسران

با موازنره  مندیحکومتکنند و ها جستجو کرده و برای رسیدن به آن تش  میمطلوبیت

دارد.  رزاره های پخش قدرت جوامع را در حالت تعادل نگه میبرقرار کردن و مکانیسم

 هایکند. قردرت از سرازهها در جامعه توجه میدوم به توزیع اقتدارآمیز و مشروع ارز 

ها و در یرهای بشر بیش از آنکه ریشه مادی داشته باشد ناشری خیزد و نزاعارزشی برمی

منردی باشد. در این  رزاره کرار حکومتها و رویکردهای متعالی، فکر میاز تنوع ارز 

هرا بره نحرو بری طرفانره و  راست برای اینکره بتوانرد ارز رویکردی مصلحتی و عمل

در  زاره سوم توزیع اقتدارآمیز و مشروع اطشعرات مرکرز  متوازنی در جامعه تقسیم کند.

 یررد. مندی اطشعرات، قردرت می( و حکومتFrohmann,2001:65توجه قرار دارد )

هرای اعتقاد برآن است کره حاشریه و برجسرته سرازی هرایی کره از واقعیرت در منظر اه

د. کرار دهر یرد بنای علم سیاسرت را در حروزه عمرومی شرکل می ونا ون صورت می

ها و مندی دیدن و پوشاندن و حتی ندیدن و خلق کردن است. تبلییرات، رسرانهحکومت
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های جدید اطشعاتی در امر سامان دهی نظم عمومی در  زاره سوم به کار  رفتره سیستم

 شود.می

مندی به لحاظ فلسفه تاریخ سیاسی سه دوره را پشرت سرر  ذاشرته اسرت. حکومت

های قردرت بره درون آدمری سرعی ها با ارجاع ریشرهاسطورهدوره اول فلسفه، مذهت و 

داشتند با خلق ایده خیر و مثرال کلری و ترسریم مترافیزیکی قدرتمنرد قردرت درونری و 

(. عرالم محضررر Foucault1,2008:325-341اخشقری را در نروع انسرران ایجراد کننررد )

امرری پننران  خداوند است. در محضر خداوندی که قادر، کامل، فعال ما یشاء است هیچ

های اخشقری و منردی برر اسراس رویکررد اصرالت ماهیرت و شراکلهماند. حکومتنمی

وجدانی با دمانت اجرای معادی و آرمان شنری در پایان تاریخ سیاسرت را برا اخرشق، 

زند و وظیفه اندیشمند سیاسی اندرز دادن به هرم حاکمیرت و عرفان و ایهیات پیوند می

فی ای بود که در رو  هنجاری و آرمانی خود را مدام بازتولیرد های اخشقی و کیتوصیه

(. دوره دوم فلسررفه سیاسرری در تمرردن مرردرن برره وجررود آمررد و بررا Ibid:177کرررد )می

مندی در ایجراد کرردن ننادهرا و های ساختاری علم مکانیکی تمام تش  حکومتشاکله

عینری، مرادی و دارای  های خارج از وجود انسان به یاری  رفته شد. علم مردرنموسسه

ها و برابرری مرادی دمانت اجرای تشویق و تنبینی بود که ریشه در ابزارپنرداری انسران

ها در فراینرد احسراس، میرل و فایرده  رایری برود. ها در لذت و پیش بینی پذیری آنآن

جنانی به صورت دمانت اجررای معنروی و اخشقری وجدان، خداوند، تقوا و زند ی آن

در علم مدرن به سازمان، اداره، قانون، بروکراسی و دولرت ملری داد کره در جای خود را 

(. Foucault2,2008:75-82شررود )منردی از آن برره عنروان بروکراسرری یراد میحکومت

ها بره بروکراتیک سیاسرت را از وجردان اخشقری و درون آرمرانی انسران مندیحکومت

اری برا قروانین یکدسرت و قابلیرت های ادفیزیکی قابل مشاهده و ملموس به نام سازمان

مندی بعد از ایجاد کردن یرک قفرس آهنرین بروکراتیرک اجرای رفتاری کشاند. حکومت

های اخشقی، معنوی و هویتی در قرن بیستم  ردیرد و برا انقرشب در علروم دچار بحران

مرردرن و حرکررت جوامررع برره سررمت جنرران پسامدرنیسررم دوره سرروم فلسررفه سیاسرری 

هرای قردرت ها و اب هسروژه منردیحکومتفت. در دوره سروم شکل  ر مندیحکومت

اند و فضای جدید مجازی همه را تولید کننده و مصرف کننرده قردرت قررار مخفی شده
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های هرای جدیرد اطشعراتی و سرامانهداده است. اکنون در فضاهای عمومی با تکنولوژی

که نیاز بره اخرشق،  (Ibid:162ماهواره ای قدرت انضباطی و کنترلی شکل  رفته است )

تقوا، ترساندن بشر، بروکراسی و قانون ندارد. قدرت بسیار ریرز و از پرایین بره برای امرر 

هرا و فضراهای عمرومی خصوصی و عمومی را به هم ریخته است. امروزه در همه مکان

ها دیگرر هریچ امرری را باشد. انساننوشته است این مکان مجنز به دوربین مدار بسته می

در عصرر  منردیحکومتاند. خفی کردن ندارند و مجبور بره راسرت  رویی شردهبرای م

های سازه ای و بسیار پیچیده قدرت را در حرال شرکل دادن اسرت )رک اطشعات شکل

 (.1812کلگ،

ها از انحصرار قردرت، ورروت و اطشعرات اند، توان دولتمرزهای ملی کمرنگ شده

های چنردملیتی، اجتمراعی، شررکت هرایهای هرویتی، جنبشکاسته شده است و شربکه

های مکرانیکی از قردرت، زمران، مکران و سرایر ها و فرایند جنانی شدن مفنوممناجرت

(. ا ر تکنولوژی 12-1831:11را به هم ریخته است )ویلکن، مندیحکومتعناصر اصلی 

منردی در ها به لحراظ حکومترا اساس تحول و تیییر فلسفه سیاسی قلمداد کنیم، انسان

انررد. ل ورود و در آسررتانه عصررر اطشعررات و جامعرره جنررانی شرربکه ای قرررار  رفتهحررا

های جدید رسانه ای و ماهواره ای و علوم بیوتکنولوژیک عین و ذهن قردیمی تکنولوژی

 منردیحکومتمکانیک را درهم فشرده است. به علت تیییر پیدا کردن و رفتن به سرمت 

آشفته و هرج و مرجی در جوامع بشری بردینی اطشعاتی و در آستانه بودن اکنون فضای 

رسد. پایان قرن بیستم و تجربه یک دهه از قرن بیسرت و یکرم آنرومی شرکل به نظر می

 رفته در دنیا بر اساس نقد و نفی عصر مکانیک فضراهای متکثرر، متسراهل، سرازه ای و 

تگرو در نرمی را شکل داده است که ایهیات سیاسی به عنروان روایتری فعرال و قابرل  ف

 (.33: 1831، خود را نمایان ساخته است )رک شنرام نیا،مندیحکومت

(. 1811 یررد )رک الیراده،ایهیات تجلی امر قدسری از خداونرد ترا معراد را در برمی

های متافیزیکی سرر و مندی جوامع انسانی با سازهایهیات سیاسی به ساز و کار حکومت

 ان، روح، شرریطان، نمرراز، روزه، عبررادت، هکررار دارد. مفرراهیمی از قبیررل آخرررت، فرشررت

 یرد. سامان دهی امر سیاسی را بر عنده می ریادت، اخشق دینی، شفا، معجزه، جن و ...
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رویکردهرای کرارکردی، انتقرادی، پدیرداری،  منردیحکومتعصر اطشعات بره لحراظ 

 رادیکال و ارتباطی در مورد ایهیات سیاسی به کار برده است.

 

 دی )داخلی(رویکرد کارکر

 رایی حرداقلی برود کره ای از مصرلحتبنترین برخورد مدرنیته با ایهیات سیاسی  ونه 

کرد با جداکردن قلمرو امور قدسری از امرور زمینری، تننرا در حرد کارکردهرای سعی می

(. منطرق مکرانیکی نیروتنی و 1831فرهنگی محدود و فردی به دیانت بنگرد )رک واتررز،

داد، خرود را در قالرت منطرق جمعری نشران دهرد. انت اجازه نمیتجربی مادی  را به دی

هاسرت کره النیرات را خصوصری، از تقسیم کار و تفکیرک عقشنیت سکویریسم شکلی

کند. مدرنیتره در قالرت تفکررات ریادری  ونره کرارکردی و ایمانی و اسطوره زدایی می

دن مرذهت های زیادی را از جملره محردود، مشرروط و حرذف کررساختاری استرات ی

سیاسی و اجتماعی در قالت عرفی سازی انجام داد. مذهت، ایهیات و امور قدسی سنتی 

های بدوی و قبیله ای بررای آرامرش و هاست و انسانقلمداد  ردید که مربوط به  ذشته

های کانرت، هگرل و امنیت فکری آن را برساخته بودند. فلسفه تاریخ مدرنیته در دسرتگاه

کشاند تا در پرتوی خرد ناب انسانی، هیات را از آسمان به زمین میمارکس خداوند و ای

بنشت زمینی را ایجاد نماید که ا ر خداوند نیز بخواهد فکر و عمل نماید خارج از ایرن 

 (.118-181: 1832تواند اندیشه و رفتار کند )ریتزر،حیطه نمی

اواخر قررن بیسرتم  اولین رویکرد مقاله بر اساس کارکر رایی است. کار رد رایی در

های ساختاری و سیستمی به  ذشته خود انتقادی تر نگاه کرد و بره ایرن نتیجره در قالت

تواند همانند قبل یقینی و محکم ادعا کند و بر نابودی و ستیز برا مرذهت و رسید که نمی

های های بنیاد را، انقشبهای رهایی بخش، رژیمخامو  کردن آن پافشاری کند. جنبش

های معنا را و عملی در اواخر قرن بیسرت شرکاکیت های معنوی، بحران،  رایشمذهبی

مدرنیته ایجاد کرد. کارکرد رایان هرر چره بره سرمتی  مندیحکومتهای زیادی در رژیم

رفتند که امور فرهنگی، رسانه ای، اطشعراتی و جامعره مردنی را از حرمرت بیشرتری می

در اواخرر قررن بیسرتم نیرز اسرتقبال کردنرد.  های ایهیراتکردند، از نقشبرخوردار می

مندی سرکویر را در ابعراد ایهیات سیاسی در چند زمینه توانست ایده آل تایو حکومت



171 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطططماره   دومدوره 

شماره پ طاپ   اول 

  1931سوم  بهار 

 
 

داخلی سیاست  زاری به هم بریزد. مادی  رایان کارکردی نقش مذهت را به این لحراظ 

همران تفکرر که هنوز بشر نتوانسته است مرگ را نابود کنند پذیرفتنرد. مررگ بره لحراظ 

کشسیک سکویر از توان خارق العاده رنج و عذابی برخوردار بود که در ننایرت همره را 

انرداخت. بره لحراظ اندیشره ای بردون مرذهت و متوجه پوچی و  ذر اه بودن دنیرا می

توانسرت در پرترو اخترراع، رویکرد سیاسی به روح، متافیزیک و عالم آخررت بشرر نمی

زند ی دست یابرد و آرامرش خراطری بررای خرود ایجراد  اکتشاف و علم به ردایت در

دهرد. ترین عواملی است که سیاست را صبیه ای متافیزیکی مینماید. مرگ یکی از اصلی

فلسفه تاریخ کارکردی مجبور شد حتی به لحاظ نگاه ابزاری و مصلحت  رایانره بخراطر 

فرهنگ، دیرن  آرامش و امنیت فکری شنروندان عصر اطشعات نقش مذهت را در قالت

و مناسک و مراسم مذهبی به رسرمیت بشناسرد. مرذهت و ایهیرات سیاسری برا قردرت 

های داخلری کشرورها بره بیشتری به عرصه عمومی جامعه اطشعاتی باز شت و سیاست

خاطر کارکردهای اخشقی، امنیتی و حتی سیاست  زاری های انسانی مجبور شدند نقش 

صر اطشعات در نظر بگیرند. دنیا دیگر مثل اوایرل ع مندیحکومتایهیات سیاسی رادر 

ها تازه کارخانه، ماشین، بیمارستان، دانشگاه، راه دوره مدرن زیبا و جذاب نبود چرا که آن

دیدند. در عصر اطشعات بشر بره اشرباع نیازهرای اختراعری و ابرزار آهن، بانک و ... می

سطوح اخشقی و وجدانی دوباره  سازی رسیده بود و نیاز به معنویت و خودشکوفایی در

 به صورت ناخودآ اهی در فراغت بال بیشتری شروع به باز شت کردند.

های کارکرد رایان اعتقاد دارند باید به لحاظ ابزاری و مصلحتی با توجه به چارچوب

منردی اسرتفاده کررد. جامعره بشرری از عروام و علمی از ایهیرات سیاسری در حکومت

شکیل شده است که هنوز به مذهت و عادات و رسوم سرنتی بریش های عادی ای تانسان

ها را نادیده  رفت. توان این  ونه از نگر نمی مندیحکومتاز علم، اعتقاد دارند و در 

 وینرد ا رر بتروانیم می منردیحکومتهرای های بسیار رندانه برخری از تحلیلدر شکل

ه بره دسرت کسرانی داد کره بره ساختار قدرت را به نحو حساب شده و برنامه ریزی شد

ها را از آنران هرا تعصرتایهیات سیاسی اعتقاد دارند کم کم در اور برخرورد برا واقعیت

نشیند. کارکرد رایان برای منار ارتجاع و  یریم و روند عرفی شدن سریع تر به بار میمی

کره ایرن هاسرت  ویند بنترین راه عملگرا کردن و واقع  را کرردن مذهبیبنیاد رایی می
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ایهیاتی تنظیم شرده را در  مندیحکومتپیوندد که بتوانیم موارد در صورتی به وقوع می

هرا برخرورد کنرد جنت اهداف علمی خود بنا کنیم. ایهیرات سیاسری چرون بره واقعیت

 شود و سیاست بنترین معلم ایهیات است.عقشنی می

 

 )بیرونی( رویکرد کارکردی. 1

داخرل مرزهرای  مندیحکومتاران و تحلیل  ران در مودوع عشوه بر اینکه سیاست  ذ

تواننرد ایهیرات سیاسری را نادیرده بگیرنرد، اند کره نمیدولت ملی به این نتیجه رسریده

های واقع نیز با رویکردی ابزاری و بسیار زیرکانه با منطق المللبینمتفکران عرصه روابط 

های ایهیراتی نره تننرا قابرل حرذف شردن اند که شاکله رایی تا سازه انگاری نشان داده

دارا  الملرلبینهای بسیار باییی در جنت عملیراتی شردن در محریط نیست بلکه پتانسیل

هرای از منطق الملرلبینباشند. شاید یکی از دیئل اصلی وارد شدن جو فکری روابط می

بررانی هررای زهررای فلسررفه قرراره ای باشررد. بازیتحلیررل زبررانی انگلوساکسررونی برره منطق

ها و حرذف شرد ان تراریخ در منطرق زبرانی ویتگنشتاین و تسراهل و مردارا برا حاشریه

پسامدرن باعث شده است که سازمان دهی و نام ننی فراروایتی جرواب  روی تحرویت 

نباشد. ارجاع داده شدن به متن یکی از عواملی است که برازیگران  المللبینعرصه روابط 

(. درسرت Riley,2008:137 یرنرد )ی آن را نادیرده نمیاکنون به راحت المللبینروابط 

ها و جنان غرب در حال دشمن تراشری از اسرشم و مرذاهت است که از یکسو ابرقدرت

هرا نیرز بره ( اما از سوی دیگر متنMuller,2006:23باشد )بنیاد را به اسم تروریسم می

را یکرری از هررای مررذهبی و بنیرراد انررد. جنبشسررمت پیرردا کررردن هویررت حرکررت کرده

باشرررد هررای زنررده اواخررر قرررن بیسررتم در بسرریاری از منرراطق جنرران میواقعیت

(Haynes,1997:714 امری که کاستلز به عنوان نیروهای مقابل و ارتجراعی در عصرر .)

 وید امور خاص و عام در حال تبردیل شردن بره هرم برد. رابرستون میاطشعات نام می

 باشد.کی این دو پدیده در حال خلق شدن میباشند و جنان میان منطق دیالکتیمی

های خود حتی در اواخر قرن متن کشورهای اسشمی و آندسته از مناطقی که به سنت

آیرد )رک بیستم پایبند هستند به راحتی بره منطرق آزادی هایرک و عردالت رالرز در نمی
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بره زنرد ی، این مناطق برای خود منطقی دارند که در زبان جماعت  رایان  1(.1831رالز،

توان با زبان جنانی حقوق بشر و حتری شود که نمیهای خودشان تعبیر میعرف و سنت

(. زبران امرری Turner,2010:103ها بره  فتگرو نشسرت )دموکراسی و لیبرالیسم با آن

فردی و فاعل محور نیست که با سوژه  رایی برنامه ریزی شده بتوان به حقیقتران دسرت 

باشرد. ی، ناخودآ اهی، تداومی و مدام در حال ساخته شدن مییافت. زبان جمعی، تاریخ

در منطق سازه انگاران نیرز زمرانی کره بحرث نظرم دهری بره جوامرع انسرانی در قالرت 

شود آنارشی و عقشنیرت دولرت ملرت محروری کره تننرا منرافع ملری مندی میحکومت

نطقه ای را جنگل و شود. سازه انگاران تننا مکند یک زبان تلقی میکشورها را توجیه می

دانند که نتوانسته است از سط  نیازهای اولیه و امنیت عبور کنرد انسان را  رگ انسان می

است  المللبینو در دام استبداد، جنگ و ناامنی افتاده است. به واقع این فنم ما از محیط 

ی را ها خود قواعدی دارند که ذهنیرت جمعردهد. بنابراین متنکه محیط مان را شکل می

 وید مرا سره منطرق هرابزی، یکری و کند و بر همین اساس الکساندر ونت میشکل می

 سه آنارشی برخواسته از این منطق واقع  رایی انتقادی داریم. کانتی و

شراهد آن  المللبینتوان  فت در منطق کارکردی بیرونی و فضای روابط بنابراین می

 ون از قبیل تساهل، سکوت و بنره بررداری های  وناهستیم که ایهیات سیاسی با منطق

در منطرق  مندیحکومتباشد. النیات سیاسی از فضای جدید در حال به صحنه آمدن می

شود و مذهت کارکردی هنوز در فضای مدرن و به غایت علم  رایی سکویر تعری  می

د از های فرهنگی است که بایرتننا بخشی از سیستم داخلی و خارجی آننم در زیرسیستم

آن استفاده و سوءاستفاده نمود. بسیاری از کشورهای عرب، خاورمیانه و جنان باز شرت 

های مذهبی جدید اند.  رایش به ایهیات سیاسی به صورت جنبشبه اسشم را آغاز کرده

رسراند کره رویکردهرای و کشورهای جدید اسشمی در حال افزایش است. این موارد می

                                                           
نویسد که مردمانی آبرومند وجود دارند که قواعد عدالت به مثابه انصاف راولز در نوشتار جدید خود می .1

هرا تروان برا آنکنند اما دارای منطقی هستند که میها با ما متفاوت فکر میکند. آنها صدق نمیدر مورد آن

ها دارد که تا وارد  فتگو شد. مردمان آبرومند همان مسلمانان هستند که اخیرا  جان رالز توجه خاصی به آن

حدی متفاوت از آوار اولیه اوست که رویکردی مطلق و ترک خطری برود. بنگریرد بره: جران رالرز، قرانون 

 1821مردمان، ترجمه جعفر محسنی، تنران: انتشارات ققنوس، 
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اند و با سکوت و مصرلحت ز منطق واقع  رای خود کشیدهخارجی کارکردی نیز دست ا

در پی آن هستند که به خاطر همان اهداف قبلری خرود در نگرر  بره ایهیرات سیاسری 

 تجدید نظر بکنند.

 

 رویکرد ارتباطی )داخلی(. 2

عصر اطشعات عملگرایی بدون پشرتوانه ای در سرط  جنرانی بره راه انداختره اسرت و 

 اد، دیرن، زبران، قومیرت و ملیرت بره ارتبراط و نزدیرک شردن فررا ها را فارغ از نانسان

دولت ملی و مدرن توان پاسخگویی به تحرویت  مندیحکومتهای خواند اما تئوریمی

های دولتری و خرط و مشری جنانی عصر شبکه ای شدن را ندارد. سکویریسم، مدیریت

لرت مدرنیتره نظرامی های تنبیره تشرویقی خررد در قاهای تفکیکی، قانون  ذاری ذاری

مکررانیکی و صررنعتی اسررت کرره ترروان کشرریدن بررار سررازه ای و چنررد بعرردی قرردرت در 

عصر اطشعرات را نردارد. هابرمراس برا نظریره ارتبراطی خرود توانسرت  مندیحکومت

عقشنیت ابزاری و پوزیتیویست سیستمی و کارکردی از یکسو و هرمنوتیک و پسرامدرن 

اعتقاد داشت دموکراسری منطرق  فتگرویی دارد کره  را از سوی دیگر نقد کند. هابرماس

شناسد و طرحی مشورتی و خشقانه برای پیراده های اطراف خود را به رسمیت میهویت

های ارتباطی بره همرراه دارد در حرالی عالمران شرناخت و درمرانگر جامعره کردن کنش

یسرتمی، سیاسی از مارکس، وبرر، پارسرونز ترا میرد، آدورنرو و هورکنرایمر جامعره را س

هرای های انسانی را بره زور وارد منطقکردند و جماعتبروکراتیک و متصلت فرض می

 کردند.بسته و د م خود می

با همین پیش فرض ارتباطی باید  فت ا رر دموکراسری غرایتی برر اسراس آزادی و 

تواند مفاهمه،  فتگو و به رسمیت شناختن سایر عناصر زبانی غیرر آرامش بشر دارد نمی

را فرامو  کند و به حاشیه بفرستد. مدرنیته با کمال صرراحت مرذهت، اسرطوره،  مدرن

های مشکل دار سخن انسان و نشانه مریضی روحری و روانری او شعر و ایهیات را بازی

: 1812 ردید )همتی،کرد. در این منطق زبان قدسی نابالغ و کودکانه تحلیل میقلمداد می

های تجدیردنظر مدرنیته و شکل  یری رویه مندیحکومت(. به وجود آمدن نقص در 18

در بعد توجه به امور مذهبی و ایهیاتی باعث  ردید بسیاری دموکراسی را بردون تعامرل 
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ها با عقاید و نمادهای  ونا ون را ناممکن بدانند. دموکراسی ارتباطی و زبانی میان انسان

بلکره بره معنرای تروازن و اعتردال برنامه ای از پیش تعیین شده و از بای به پایین نیست 

های از پدیدار سرمایه اجتماعی است که در اور تمررین مشرورت، اخشقی جوامع و  ونه

 ردد. برای همرین برود کره ها در محیط انسانی حاصل مینظرخواهی و احترام به تفاوت

: 1831های رویکرد انتقادی قرار  رفت )هابرماس،توجه به حوزه عمومی در رأس برنامه

های شخصی و منفعتی بتوانند امور اجتماعی خرود را ها فارغ از انگیزه(. انسان113-113

 های ارتباطی حل و فصل نمایند.با عقل مشورتی و کنش

 رایی رویکرد ارتباطی در بعد داخل کشورها به سمت نوعی سیاست  زاری و عمرل

ان در قرن بیست و یک کند. جوامع مسلمدر جنت تفاهم و  فتگو با ایهیات حرکت می

های مستبد کشرورهایی اند و حتی بعد از نابودی رژیمهای خود باز شتهدوباره به ارز 

ها جمنوری اسشمی را به همرراه اسرشم سیاسری بره نمرایش چون عراق و افیانستان آن

های زیرادتری از اند. بر اساس رویکرد کنش ارتبراطی هرر چره وجرود دارد ر ره ذاشته

ه نسربت بری خرردی در خرود دارد. اسرترات ی رویکررد ارتبراطی در مرورد عقشنیت بر

ایهیات سیاسی به رسمیت شناختن آن، شناختن و وارد  فتگرو شردن برا  مندیحکومت

آن، تقویت عناصر دموکراتیک و انسانی و نقد کردن عناصر خشونت طلرت و اسرتبدادی 

ایجراد کرردن جامعره امرن باشد. رویکرد ارتباطی مشرورت را ذات دموکراسری و آن می

 وید عناصری چون رأی، شورا، عقشنیرت، اجتنراد، منطرق الفرراغ و ... در داند و میمی

(. در Mernissi,2002:22-42ها را بره رسرمیت شرناخت )اسشم وجود دارد که باید آن

قالت کارکرد رایی اسشم در ذات خود متافیزیکی دینی بود و مربروط بره ادوار سرنتی و 

ای بشر که باید با حیله و فریت و با مصلحت آن را کوچک کررد و کارکردهرای  اسطوره

هرای سیاسی اجتماعی آن را خنثی ساخت. اما رویکرد ارتبراطی نگراه ابرزاری بره هویت

کند و اعتقاد دارد که تننا با مذاکره،  فتگو، به رسمیت شناختن، شناخت انسانی را رد می

سی و منطق انسانی حقوق بشرر حمایرت کررد. بایرد از توان از دموکراو نقادی کردن می

های عملگررا و شیخوخیت و قبایل سنتی در امر سیاست  زاری بنره  رفت، باید جنبش

احزاب دینی را به رسمیت شناخت و باید قبول کرد که جمنوری اسشمی ایرران و سرایر 

بره رسرمیت  کشورهای اسشمی منطق ایهیات سیاسی خود را دارند و دموکراسی بردون
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ها در سط  داخلی بسیاری از کشورهای جنران سروم شرکل نخواهرد شناختن این  زاره

  رفت.

 

 رویکرد ارتباطی )بیرونی(. 1

های سیاسرری ای سررروکار دارد کرره از ترروان عملیرراتی شرردن برره اندیشرره منرردیحکومت

با منطق  ها رابیند و آرمانها و نواقص واقعیت را میبرخوردارند. ذهن سیاسی که سختی

وجرود نردارد و در  منردیحکومتدهد. بدون خرد مصلحت  را واقعیت سروسامان می

ها شوند. از منظر رویکرد ارتباطی قرنها توسط واقعیت رام میهمین راستاست که آرمان

 فتگو، صل  و خرد پیشه کردن برای دوری از جنرگ و نگره داشرتن برازیگران سیاسری 

شرد. امرا آنچره در قلمرداد می الملرلبینهای سیاسرت نظریهدر محیط امن کار  المللبین

 ردید،  فتگوی نخبگان و سیاست مداران بود که اغلرت بره نرام منرافع واقعیت پیاده می

کردنرد. رویکررد ارتبراطی بره دنبرال نقرد ملی، اهداف نظامی و تجاری خود را دنبال می

آنارشری و شررور برودن  مصلحت  رایی و واقع  رایی بیش از اندازه ایست کره جنرگ،

کنررد. عصررر اطشعررات بررا قلمررداد می الملررلبینها را از اصررول برردینی روابررط انسرران

ها بره یکردیگر باعرث شرده های تکونولوژیک، رسانه ای و نزدیک کردن انسانپیشرفت

( تا شرفافیت بیشرتری برر عرصره سیاسرت حراکم شرود و Hooker,2009:142است )

م جا وانیه به وانیه رویدادهای سیاسی را مخابره کنند. امرا شنروند خبرنگاران جنانی در ه

توانند به آرامش و صل  بشر ها در حد مادی میاز منظر رویکرد ارتباطی ابزارها و رسانه

ها به جامعره جنرانی فرارغ از جنرگ و کشرتار انسرانی و کنند در حالی که رسیدن انسان

 (.1811ا با یکدیگر دارد )رک تاجیک، هتجربه جوامع دموکراتیک نیاز به  فتگوی تمدن

رویکرد ارتباطی از منظر خارجی در پی آن است که ایهیات سیاسری را بره صرورت 

کند. در عصر اطشعات تننا تمدن غربی و مردرن  مندیحکومتبحث تمدن سازی وارد 

 وید بلکه آنچه در حال انجام است به این ترتیت است که مدرنیتره در حرال سخن نمی

های  ونا ون غیرر علمری را داخرل از مرزهای تک صدایی خویش است و روایت عبور

های اسشم، کنفوسریوس، نیز تمدن المللبینکند. از سوی دیگر در محیط خود تجربه می

با هزاران شاخه درونی در حال تجدیدنظر مداوم در عقایرد  بودایی، مسیحی، ینودی و ...
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از منظرر رویکررد ارتبراطی نیراز بره  فتگروی  المللبینخود هستند. اکنون دنیای روابط 

ها دارد. تمدن از سه وجه اندیشه ای کیفی، ساختار حکرومتی و چیرنش چندجانبه تمدن

(. Finer,1999:284-285 یرد )اجتماعی به همراه سط  تکنولوژی و خشقیت شکل می

امی به کشور شرایی میول، اسکندر و قبایل وحشی که تننا به زور شمشیر و ابزارهای نظ

ها های تمدنی که حقوق انسراناند. اما حوزهپرداختند هیچ  اه به نام تمدن وبت نشدهمی

انرد، اند، مبانی جدید خرد جمعری در امرر حکومرت را شرکل دادهرا به رسمیت شناخته

اند. اکنون به لحاظ اند، در تاریخ وبت شدهاختراعات و اکتشافات تکنولوژیکی ایجاد کرده

های ایهیاتی دارنرد، بایرد در ها که اغلت نیز رویهرویکرد ارتباطی زمانی است که تمدن

ها بنشینند و تعامل سرازه ای و معنرایی داشرته باشرند و برا تقویرت قالت  فتگوی تمدن

های دی لماسی عمومی که برای شرنروندان جنرانی بره های جنانی معنوی و رویهسرمایه

ا را بیشتر به فرایند صل  نزدیک کننرد. ایهیرات سیاسری در شود، دنیرسمیت شناخته می

ها باید با به رسرمیت منظر خارجی رویکرد ارتباطی، محتوا و دال مرکزی است که تمدن

های یکدیگر به این سازه معنایی احترام بگذارند. ایهیات سیاسری آرمران شناختن تفاوت

ها انتخراب .. را برای  فتگوی تمدنتمدنی اسشم، مسیحیت، ینود، بودا، کنفوسیوسی و .

هرا صرل  را تجربره کننرد، کند تا در پرتو ابزارهای نروین تکنولروژی اطشعرات ملتمی

استبداد داخلی و خارجی برا منطرق جنرگ و تجرارت کرم رنرگ ترر شرود و مناسربات 

 ی انسانی تر  ردد.المللبین

 

 رویکرد انتقادی. 4

برزاری و ریاکارانره دارنرد چررا کره از روی رویکردهای کرارکردی و ارتبراطی مراهیتی ا

شوند.  فتمان ارتبراطی و کرارکردی مصلحت و حسابگری به ایهیات سیاسی نزدیک می

کامش  مدرن و غربی است و جنان سوم و کشورهای اسشمی را به عنوان سوژه از بای بره 

ای دموکراسری هردانند که در حرال تعلریم درسکنند و خود را معلمانی میپایین نگاه می

انرد. در برای  ذار مسامت آمیز از سنت به مدرنیته به کشورهای بردبخت و عقرت افتاده

هررای مارکسیسررتی، سرراختار رایی و حررالی کرره رویکرررد انتقررادی بررر خواسررته از نگاه

( 1831پساساختاری است و از زاویه ایهیات سیاسی به نقد مدرنیته متأخر )رک رابرتس،
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هرا روایتری سراسرری و دازد. ایهیرات سیاسری از منظرر انتقادیپررو عصر اطشعات می

پوشاند و ابزاری اسرت ها را میایدئولوژیک و روبنایی توهمی و کاذب است که واقعیت

در دست طبقات مسلط برای بنره کشی از محکومان جامعه. بر اسراس رویکررد انتقرادی 

جدیدی به نام علم دسرت  عصر اطشعات به استرات ی مندیحکومتایهیات سیاسی در 

پیدا کرده است. فرقی که عصر اطشعات با قرون وسطی دارد در ایرن مرورد ننفتره شرده 

است که علم جای ایهیات را  رفته است و عقل بشری و خرد تجربی جای خداونرد و 

تجربه وحیانی نشسته است. رویکرد انتقادی ایهیرات سیاسری و واژ ران آن را بره کرار 

دانرش معرفرت برر عصرر جدیرد  –قدی همه جانبه از زاویه قردرت اسرتیش  یرد تا نمی

های معرفرت و (. آنچه تیییر پیدا کرده است صرورت11-11: 1831اطشعات بزند )دلوز،

هررا و هررا، نابرابریها، تعارضهای جدیرردی اسررت کرره شررکافهررا برره سرربکآرایررش آن

شاند. دیگر تاریخ دوری و پوهای  ونا ون ایدئولوژی جدید میها را به صورتخشونت

هایی که مررگ رفت و خود را با اختراعات و تازهتکاملی که در ادبیات مدرنیته به کار می

کررد سرر و کرار س رد و فلسفه تاریخ خوشبینی برای او رسم میانسان را به فراموشی می

طریرق  های کاذب در انتنای دوره مردرن برر مرا ازنداریم بلکه آنقدر توهم و ایدئولوژی

( کره میزهرای مرا 31: 1833های جدید فرود آمرده اسرت )آرنرت،ها و تکنولوژیرسانه

های جدید به سبک قررون وسرطایی توانرایی خرویش را از توسط ادیان جدید و اعتراف

 (.1812دست داده است )رک پارسا،

ایهیات سیاسی توجیه  ر و روبنای دروغین آیینری بره شردت قدرتمنردی در حرال 

باشد که معنای اصیل و حقیقی زند ی را به فراموشی بفرسرتند. دن بشریت میسر رم کر

مصرف  رایی شدید نوعی متافیزیک پوچ خودبنیاد را به بار آورده است. به  فته بودریار 

ایم و او به جرای فرشرته خرویی مرا ما چنره انسانی و هوشیار خود را به شیطان فروخته

نی و در همه جا حادر را به ما فروخته اسرت. نوعی خودشیفتگی مصرف  رای سیرنشد

هرا و های خود را برای زیبایی و امور جنسری و لرذت محره بره دسرت معرفتما بدن

ها آیرین اعترراف و ها و تیمارستاندهیم. بر در بیمارستانننادهای پزشکی و بنداشتی می

ها امرور مرا را آیینری ایم. رسانهخودبیان  ویی مذهبی و اشاره به  ناهان خود راه انداخته

کننرد. دنیرای کنند و در یک پوچ  رایی شدید همه چیز را خود شبیه سازی میدنبال می
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اند و تمرام ها مقدس شردهتصاویر و مجازهای زند ی جای واقعیت را  رفته است. بدن

مراسم زند ی از کار تا بنداشت و ... به امر ریادتی تبدیل شده است تا بدن ما را زیباتر 

های غذایی تبدیل به آیینی شده است های یغری و ریادتها و ورز لوه دهد. رژیمج

 (.222-211: 1832که هیچ حقیقت بنیادینی ندارد )رک بودریار:

نوعی تروریسم اخشقی شکل  رفته است و بدن ما به جای خدا نشسته است و دارد 

ی و توهم آیین جدیرد عصرر  یرد. مصرف  رایی، پوچی، شبیه سازها انتقام میاز انسان

انتقادی اسرت کره از طریرق ایهیرات سیاسری  مندیحکومتاطشعات در مکتت جدید 

کند و بره نقرد هرر انتقادی تننا  سست خود را ازسیستم های ابزاری کشسیک اعشم می

پردازد و تمرام آنچه حقیقی، مطلوب و واقعیت اصیل خو  بین عصر اطشعات است می

های دهد. رویکرد انتقادی از استرات یت فرایند ایهیاتی جدید نشان میپروژه را به صور

دانرد کره در عصرر مارکسیستی و انقشبی بر دد سررمایه داری ناامیرد شرده اسرت و می

از زیربنا به سطوح روبنایی حرکت کررده اسرت و بره  مندیحکومتاطشعات تمام آیین 

 یررد ند ی اقتصادی را دیگر جردی نمیجای اقتصاد و روابط تولید بشر کار، تش  و ز

بلکه در پی آن است که از طریق اقتصاد نمادین و کاییی کرردن دانرش و اطشعرات برر 

های نوین اطشعاتی ندارند سلطه ایجاد کنرد. بشرر سایر نقاطی که دسترسی به تکنولوژی

یراتی در ها، سرطحی از زنرد ی آیینری و ایهاروپایی، آمریکایی و غربی از طریق رسرانه

کشند که در خود غایت زیبایی و میرل سریری ناپرذیر بره عصر اطشعات را به تصویر می

دهند که ایرن خرود مراسرم همراه روایت حاکم بودن بشقید خرد در مرکز توجه قرار می

ها و خدایان جدیدی که در عصر پسامدرن ها، اسطورهها، اعترافعبادی است از ریادت

اند و با ارجاعرات وهری و تفسیری جدی از زند ی شکل  رفتهبدون هیچگونه رابطه ج

مداوم پوچ  رایی و قرار دادن لذت و میل سیری ناپذیر متنوع سعی دارنرد خرود دیرن و 

توهمی جدید را در عصر اطشعات به بشریت هدیه دهند تا در پرتو اینکره خرود تولیرد 

قه و قاره را بره صرورت برنامره کنند ان آن هستند بتوانند جایگاه هر قومیت، ملیت، منط

 ریزی شده و از بای به پایین مشخص سازند.

 

 



117 

 

 

 

 

منططط ی حکومت

االه ات س اسط  
در عصر اطالعات 

های )جایگاه سازه

اله طططططا   در 
هطططططای  ئوری

س است و روابط  

ر المل  در عصب  
 اطالعات(

 

 رویکرد رادیکال پدیداری. 5

هاید ر اعتقاد دارد که تکنولوژی کلیتی به هم پیوسته و جنان زیستی بسیار محکرم دارد 

توان تننا برا رویکردهرای غیرر کند و نمیکه به صورت هستی شناسانه خود را عرده می

تانس و سرروژهای منفرررد از بیرررون ایسررتاده دلبخررواهی برره آن نزدیررک شررد ا زیسرر

های ناقدانه نیز عبرور (. بر اساس رویکرد پدیدارشناسی باید از رویه112: 1833)اسشمی،

کرد و پذیرفت که عصر اطشعات برای خود دینری جدیرد دارد. عصرر اطشعرات دارای 

رها کرد و به تکنولوژی رسید، که در  خدای جدیدی به نام تکنولوژی است. باید خود را

کنرد. تکنولروژی قردرتی اسرت کره ها را دبط میهمه جا حضور دارد و کارهای انسان

توانایی دارد انسان خلق کند و اجزای بدن او را به هر شکلی که بخواهد در بیراورد )رک 

هرا، های عمومی دوربین نصت شده است. تمام کشس(. در همه مکان12: 1833ون لون،

شرود و انسران در جامعره ای هرای انسرانی دربط میهرا فعالیتها، ادارات و بانکمیازه

انضباطی و کنترلی در حال زند ی کردن است. این وجه سراسری و رویکرد خدای  ونه 

ای که در عصر اطشعات با محوریت دین سیاسی جدید بره وسریله تکنولروژی در حرال 

ر، ون لون، دلوز، فوکو، نگرری، هرارت و آ رامبن بره باشد در آوار هاید حاکم شدن می

 تصویر کشیده شده است.

عصر اطشعات از زاویه دیرد پدیدارشناسران دارای ایهیرات سیاسری  مندیحکومت

باشیم ترا حردی بسیار قدرتمندی است که برای ما که در حال زند ی کردن درون آن می

کند، مرگ را از است که خلق می بدینی شده است. در این رویکرد تکنولوژی خداوندی

ها و تکنولوژی بیند. رسانهدهد، همه را میآفریند، جنسیت تیییر میبرد، انسان میبین می

اند. یعنی اطشعات دنیای انسان را از حالت دوبعدی مکانیکی وارد فضای سه بعدی کرده

ذهنری و اندیشره ها و ساختارهای خارج از ذهن آدمی به همراه فضرای عشوه بر واقعیت

کرد؛ حوزه جدید مجازی سرازه ای ها را رام میای که در دیالکتیک عین و ذهن واقعیت

باشد، منتنی در همین دنیا قابلیت پیاده شدن شکل  رفته است که همانند جنان برزخ می

هرای مکرانیکی بره صرورت پیدا کرده است. اکنون فضای مجازی بردون داشرتن وی  ی

های کوانتومی امکان عملی شدن افکرار صدا و تصویر و صفر و یکنامحسوس در امواج 

 (.12: 1832آدمی را بسیار بای برده است )معتمدن اد،



111 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطططماره   دومدوره 

شماره پ طاپ   اول 

  1931سوم  بهار 

 
 

ها زمرانی از بنای ایهیاتی زند ی تیییر پیدا کرده است و همان کارهرایی کره انسران

نولوژیکی و ها از علوم بیوتکخواستند، اکنون از تکنولوژی انتظار دارند. انسانخداوند می

های ژنتیکی انتظار دارند که بشر جدید با هرو  سرشرار، زیبرا و برخروردار از پیشرفت

سشمتی کامل ایجاد کند. تکنولوژی در حال درست کردن اعضرای بردن آدمری اسرت از 

هرای ها و حتی میز که این موارد نه با صنعت مکانیکی و تکنولوژیقلت تا شو  دست

های بنیرادین و علروم ژنتیکری در حرال های طبیعری، سرلولهآهنی و مصنوعی که با ساز

باشرند و باشد. تکنولوژی اطشعاتی و علوم و فنون جدید جران دار میصورت  رفتن می

توانایی خلق کردن جدید را دارند. بسیاری از فمنیست ها منتظرر آن هسرتند کره حرق و 

بره وسریله تکنولروژی  های طبیعریحقوق خود را با از بین بردن بسریاری از محردودیت

 ویند به راستی کدام مرد حادر است فقط یک برار ها می(. آن121: 1831بگیرند )تانگ،

هرای در طول عمر  بچه به دنیا بیاورد  و بر همین اساس از ایهیات سیاسی تکنولوژی

ی های آزمایشگاهجدید انتظار دارند که امکان تولید، رشد و به دنیا آوردن بچه را در لوله

های ساختاری و طبیعی را که ظلمی بزرگ برای زنان به بر عنده بگیرد تا یکی از دغدغه

ها را در ساختاری حکوکت شونده و رفت کاهش دهند. تکنولوژی جدید انسانشمار می

ها هرم برازیگران و  وید همه انسرانحکومت  ر قرار داده است و همانطور که فوکو می

دانرد مقصرر کیسرت و همره بره هرم برد و هیچ کرس نمی هم تماشا ران تئاتری هستند

سرازند. انضرباط و کنتررل سراسرر برین نتیجره های انقیاد را تنگ تر می ویند و دایرهمی

اند. خداوندی تکنولوژی است که آ امبن، فوکو و دلوز در آوار خود مفصل به آن پرداخته

تکنولروژی بره  شرود وشرود، هرر رویردادی تصرویر بررداری میهر صردایی دربط می

مدرن که مبتنری برر  مندیحکومتشود و تمام ها نیز وارد میهای خصوصی انسانعرصه

ریزد حقوق طبیعی، قرارداد اجتماعی و تفکیک حوزه عمومی از خصوصی بود به هم می

 (.1831)رک آ امبن،

های ساختگی و پوچی را در ها خدایانی هستند که در همه جا حادرند و آیینرسانه

ها فرشتگان و امشاسربندانی هسرتند کره بره یراری کنند. رسانهر تلقین و تبلیغ ایجاد میاو

آیند تا مفاهیم ماورایی و متافیزیکی مذهت را به نحو بسریار عرادی و عصر اطشعات می

های جدید اطشعاتی پرس از مردتی ها و تکنولوژیزمینی برای بشر بازسازی کنند. رسانه
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های مجرازی بره شوند و با اعصاب آفرینی و خلرق شربکهی میدارای جنان بینی سراسر

دهند. عالم مجازی در رویکردهای پدیرداری بررزخ نحو پدیداری زند ی بشر را نظم می

منردی عصرر کند. خردای تکنولروژی در حکومتاست و تکنولوژی خدایی که خلق می

ازد و بسریاری از اطشعاتی خویش قصد دارد که مرگ را با علوم بیوتکنولوژیک نابود سر

های که علوم مکانیکی مدرن نتوانستند با رویکررد ها را از بین ببرد. محدودیتمحدودیت

دوبعدی خود حل کنند و در عصر اطشعات انگار خداوند خرود در تراریخ ظنرور کررده 

 است و روح او در تکنولوژی تبلور پیدا کرده است.

 

 رویکرد رادیکال بنیادگرایی. 5

مندی خود را با علم پزشکی از آسمان به زمین کشانید انسان دغدغه ناکران به  فته فوکو

داد که بشر توانسته اسرت های جدید، نوید آن را میو علم کالبد شکافی و تولد درمانگاه

هرای زند ی خود را بعد از مررگ در همرین دنیرا ادامره دهرد. مررگ ناقرد تمرام جریان

. تا زمانی که بشر در اندیشه و عمل علمی خرود کارکردی، ارتباطی و حتی انتقادی است

نتواند بدون فراموشی و سکوت در مورد مرگ فکرر کنرد و برا آن بره صرورت ردرایت 

مندی آدمری را شود. ایهیات دغدغه ناکرانبخش کنار بیاید، ایهیات سیاسی بازتولید می

شرت و جنرنم  وید و خداوند، روح، فرشرتگان، شریطان، پیرامبران، قیامرت، بنپاسخ می

شروند. روایتی بسیار محکم و پدیداری ناخودآ اهی و جمعری بررای بشرر محسروب می

رویکرد رادیکال بنیاد رایی رجوع به اصل فرامو  شده مرذهت را اسراس تفکرر خرود 

(. النیررات سیاسرری عصررر اطشعررات از منظررر 113: 1831دهررد )کچوئیرران،قرررار می

یی است که باید امور به سرر جرای خرود هامندی بنیاد رایان دارای پیش فرضحکومت

بر ردند. مدرنیته و تفکرات خیالی عصر اطشعات از دانیل برل، ترافلر، هلرد ترا  یردنز، 

دانند که مفاهیم قدیمی عقشنیت ن ادپرستانه غرب دیگرر کاستلز، رابرتسون و هاروی می

توانند جرایی کاربرد ندارد و در سلوک معنا را و حقیقت یاب جدید شنروند جنانی نمی

 ویند تاریخ مصرفشران کنند، که خود میهایی پافشاری میباز کنند اما لجوجانه بر  زاره

ایهیتی باید به مذاهت باز ردانده شود و بشرر از جایگراه و  مندیحکومت ذشته است. 
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ها و تخت حکمرانی خداوند پایین بیاید و به بند ی، توادع و احترام به طبیعت و انسران

 ها ب ردازد.رامت آنحفظ ک

های مادی  رای چو و راست مدرنیته، نتوانستند بنیاد رایان بر این اعتقادند که رژیم

سعادت را به بشر هدیه کنند و به جای آن اقتصاد نظامی  ری و فشار طبقراتی، نسرلی و 

تمدنی را در پرتو خشرونت و آشرفتگی ذهرن بررای او بره ارمیران آوردنرد. بسریاری از 

غربی از زاویه انتقادی، کارکردی، ارتباطی و حتری پدیرداری تمردن مدرنیتره و متفکرین 

آن با ایهیات را کوباندند اما نتوانستند به این حقیقت اعترراف  مندیحکومتنحوه ستیز 

شود و ا ر خدا نباشد ها تننا در مذاهت یافت میترین ارز ترین و کاملکنند که انسانی

ترین تراریخ و ا ر انسان به جای خداوند بنشیند خود جانی هر جنایتی قابل توجیه است

های اسشم  رای آن ایهیات سیاسی خصوصا  قرائت مندیحکومترا ایجاد خواهد کرد. 

هرای ایمرانی، های حداقلی و حداکثری در قالرت جنبشدر قرن بیستم به صورت روایت

رن بیسرت و یکرم پدیردار تروریستی، سیاسی و فرهنگی در اواخر قرن بیستم و اوایل قر

(. بنیاد رایران بنرای حقروق بشرری و تمردن 218: 1831( )نرای،Noor,2010:3 شت )

مدرن و پسامدرن غربی را به بی ایمانی، شور  علیه خدایان و سرنت و پروچ  رایری و 

 وینرد: انگرار نره انگرار ( و میCunningham,2002:68کننرد )نسبی  رایی مرتنم می

ها رسوین و پیام آورانری از جرنس خودشران کند و برای آنها نمیها را رخداوند انسان

آفرید که به حقیقت، انسرانیت و اخرشق روی آورنرد صرل  را در جنران شرکل دهنرد. 

منردی مردرن و پسرامدرن در عصرر هرای حکومتایهیات سیاسی بنیاد رایان بره نقص

رمایه ای را عامل اصلی های نظامی، حکومتی و سکند و طبقات و ییهاطشعات اشاره می

دارند. بنیاد رایران برر منطرق ها را از معنویات بازمیداند که به خاطر منافع خود انسانمی

 ویند: ادیان بخصوص اسشم دارای منطق سراسرری کنند و میقیاس ناپذیری حرکت می

رک هاست که تفسیرهای ناقص مدرنیته ناتوان از دو روایت کاملی از بودن و شدن انسان

کراربردی، ارتبراطی، انتقرادی و پدیرداری  منردیحکومتباشند. مدرنیته در قالت آن می

خواهد  زینشی برخورد کند و اسشم را به عنوان روایتی که دارای زبان مستقل اسرت می

پذیرد. از سوی دیگر اسشم خود یک کلیت جامع و مانع است که برای چندین قررن نمی

ن مذهبی سیاسی اجتماعی دارای کاروی ه های منحصر به فررد باقی مانده است و به عنوا
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تررروان آنررررا را تکررره تکررره و ابرررزاری بررسررری کررررد رود کررره نمیبررره شرررمار مررری

(Moloneg,2009:450 این رویکرد برای خرود النیرات سیاسری جدا انره ای دارد و .)

 برای تمام شرایط زیستی منطق  فتگروی  ونرا ونی را خلرق کررده اسرت. از تسراهل و

ها تا پند و اندرز دادن و امر بره معرروف و ننری از منکرر  فتگوی با سایر ادیان و تمدن

کردن، از تقیه و پذیر  ودع موجود و کار فرهنگی کرردن ترا زمینره سرعادت را آمراده 

ها بره های جنادی تا عملیات شنادت طلبانه به نحوی که از حق انسانکردن و از حرکت

 نجد. مندی اسشم  رایان میر سطوح  ونا ون حکومتصورت عملی دفع کردن همه د

هرای ها و ارز ایجاد کردن جامعه مدنی دینی، مردم سرایری دینری، احتررام بره سرنت

اسطوره ای، حفظ بنیاد خانواده و از همه منم تر معنرا دار سراختن زنرد ی و اعتقراد بره 

 منردیحکومتی خداوند، وحی و آخرت جمله اعتقاداتی اسرت کره در ایهیرات سیاسر

 رود.بنیاد رایان به کار می

هرای های روزمرره فرهنگآنومی حاصل از نسبیت اخشقری و پدیردار شردن نمونره

ساختارشکنانه به همراه تخدیر روزافزون بشر و از هم پاشیده شدن بنیادهرای اسرتاندارد 

اسری ساز زند ی اخشقی از سطوح خرد تا کشن جامعه بشری یکری از آلترناتیوهرای اس

(. Miles,1996:526مندی عصر اطشعات را بنیاد رایی قررار داده اسرت )برای حکومت

ها و کرامت انسانی و  ذر اه دانسرتن دنیرا های خداوند، احترام به ارز رجوع به  زاره

کشراند و هایی اسرت کره ایهیرات سیاسری را بره جایگراه مرذهبی خرود میهمه رو 

الحان بر روی زمین را دوباره در قلمرو نسبی عصرر موعود رایی و انتظار حاکم شدن ص

جمنروری  منردیحکومتآموزد. ادبیرات رسرمی فلسرفه سیاسری و اطشعات به بشر می

های جیرافیرای قدسری، ارض ملکروت، تراریخ قدسری، اسشمی ایران کره دارای شراکله

حکمت ایهیاتی و موعود رایی شدیدی از خرد مزدایی ترا خررد شریعی اسرت نماینرده 

(. 112-11: 1811()کرربن،32-33: 1833آیرد )قرادری،اصلی این جریان بره حسراب می

تر از آن برای خود رسالتی جنانی و رهرایی ها پیشایران در عصر اطشعات و حتی مدت

های انسانی، متساهل و عارفانره بره زنرد ی بخش تعری  کرده بود تا مذهت را با قرائت

و هنجارهرای مترافیزیکی آننرم از قلمررو سیاسرت هرا بشر باز رداند و به صدور ارز 

ها، مرذهت، اخرشق دینری و داخلی و خارجی همرت  مرارد. دفراع از خرانواده، سرنت
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جمنوری اسشمی ایران  مندیحکومتمتافیزیکی و حکمت ایهی در چارچوب ایهیاتی 

  یرد.جای می

 

 گیرینتیجه

ات تحلیرل نمرود.  رذاری کره در ای از  ذار تئوریک را در عصرر اطشعراین مقاله  ونه

، در ارتبراط برا الملرلبینمندی علم سیاسرت و روابرط ها و رویکردهای حکومتتئوری

رویکررد حرداقلی ترا  1دهد. برای این منظور باز شت ایهیات سیاسی خود را نشان می

های ابزاری کارکردی ترا ارتبراطی و انتقرادی و پدیدارشناسرانه و در حداکثری را از نگاه

هرای متبلرور شردن ایهیرات سیاسری در آخر بنیاد را را مورد بررسی قرار دادیم تا نحوه

عصر اطشعات را مورد واکاوی و نقد و بررسی قرار دهریم کره بره طرور  مندیحکومت

 شوند.بندی میخشصه در زیر جمع
نام رویکرد بره 

ایهیررررررررات 

 سیاسی

واژ رررران تحلیررررل عصررررر  نمایند ان

 اطشعات

 مندیومتحکسط  تحلیل 

کرررررررارکردی 

 داخلی

رویکرد ابزاری و کرارکردی  مدرن مصلحتی کنترل ارتجاع رورتی

 به متن

کرررررررارکردی 

 بیرونی

توجه به متن و فریت زبانی  منار از درون رویکرد ابزاری وندت

 متن

 –هابرمرررررراس  ارتباطی داخلی

 2 راولز

 فتگررو و کررنش ارتبرراطی در 

 حوزه عمومی

ایهیات زمینره سراز حفرظ 

 عمومی حوزه

 -خاتمی -ابوزید ارتباطی بیرونی

 مرنیسی

های ایهیرررراتی و تمرررردن هاها و  فتگوی تمدنرسانه

 پیشبرد  فتگو

اسررتفاده از النیررات سیاسرری  بودریار-فوکو انتقادی

 برای نقادی

انقیاد ایهیات سیاسی عصر 

 اطشعات

رادیکررررررررال 

 پدیداری

ما در درون ایهیات سیاسری  ون لون

 انقیادی هستیم

مدرنیته هرم ایهیراتی شرد، 

 تحقق بنشت زمینی

رادیکررررررررال 

 بنیاد را

آنومی عصر اطشعات نیاز بره  کچوئیان، میلز

 ایهیات سیاسی دارد

 منرررردیحکومتبحررررران 

مدرنیته و عبور ایهیراتی از 

 آن
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تاریخ ایران برخشف دنیا در حال رقم خوردن است. جامعه جنانی و بشر قرن بیست 

های باشد و ایهیات سیاسی به  ونرهیراث خود در حال آشتی کردن میو یک دوباره با م

شود. ما در حال رسریدن بره ملری  رایری مندی به کار  رفته میمختل  در امر حکومت

هررای سیاسرری و ایم، ولرری بازیمتجررددی هسررتیم کرره یکبررار آن را نقررد انقشبرری کرررده

ه نا راه ایرران را در ودرعیتی قررار ی بالمللبینهای داخلی به همراه فشارهای ناکارآمدی

داده است که با تمامی میراوی که خود ایجاد کرده است در حالت قنر قرار دارد. ایرانیران 

های عرفرانی و جنران زیسرت ایهیراتی آن دارای سابقه، تمدن و تفکری هستند که رویه

( 1833برویس،تواند دستاورد انسانی، اخشقی برای بشریت به همراه داشته باشد )رک می

طور کره بره سروی ولی جبر روز ار و زروان خدای دیرینه، باز از منظری قنر ونه همان

( در ایرن مقطرع 812: 1811خیام، حافظ، مولوی، فردوسی و ... روی آورد )ویدن  ررن،

زمانی بسیاری را  رفتار بی اعتنایی بره میرراث ایهیرات سیاسری در ایرران کررده اسرت. 

یررراث عرفرران ایرانرری و خرررد تررأویلی انسررانی آن در عرصرره النیررات سیاسرری برردون م

شود و تراریخ اسرشم و جنران ایرن قاعرده را بسریار مندی به تروریسم ختم میحکومت

 تجربه کرده است.
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