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    چكيده  
 مفهـوم همـسايگي    ابهـام در     در جهاني که امنيت ابعاد ظريفـي پيـدا کـرده اسـت            

شايد، از اين روست که در ادبيات جهـاني  . طلبد ميتري را  توجهات آکادميک فزون  
 همسايگي بـه نحـو فاحـشي        ة انقالب اسالمي، مفهوم و نظري     و حتي ايرانِ پس از    
ـ   در نتيجـه،    . مسکوت مانده است   اي پـيش روي ماسـت کـه          دهپرسـش برانگيزان

 و  حاوي رهيافت  هاي اخير   چگونه تجربة سياست خارجي جمهوري اسالمي در دهه       
 -تـاريخ فرهنـگ ايرانـي     ) سـئوال  ( اسـت؟   همـسايگي  ةمفهوم جديدي در عرص   

 مـستقل از ميـزان امنيـت        ، است که ميـزان امنيـت مـن        موضوعين   مؤيد ا  اسالمي
بـه  ،  اي  فزاينـده همساية من نيست؛ هر ميزان افزايش امنيت همساية من، به طور            

منظـور ايـن     ،در واقـع      )فرضـيه ((((. آورد  را فراهم مي  افزايش امنيت من    همان اندازه   
خـاص   ربـه مدخلي مفهومي براي آغاز يک سياست خارجي مابعدتج        ةارائ،  نوشتار

) هـدف . ( اخالقـي اسـت    –هاي ديني     شرايط جديد ايران و مبتني بر افکار و ارزش        
الملل بـا هـدف رويکـرد بـه      تبيين مفهوم همسايگي در دانش امروزين روابط بين    

 اسالمي و تشريح ابعاد مختلف آن، با تأکيد بر ماهيـت اعطـاگري،              - ايراني ةنظري
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پذيرش همسايگي به عنـوان آغـاز       ) روش. (راهي در دستيابي به سؤال مقاله است      
 رهيافت اخالقي به آن در جمهوري اسـالمي     ةها و نيز مواجه     سياست خارجي دولت  

  )يافته. (نوشته حاضر استالملل از جمله نتايج  در برابر دانش موجود روابط بين

  :واژگان كليدي 

        گرايي، تمدن ايراني، انقالب اسالمي، سياست خارجي همسايگي، منطقه

  مقدمه

.  الزم است تا فهمي از مفهوم همسايه و همسايگي ارائه کنيم           ،پيش از پاسخ به سؤال فوق     
ا تشکيل  ر(Neighborhood)گرايد و  همسايگي در زبان انگليسي به سهولت به منطقه مي    

هـا را      اي از شهر  است که تعـدادي از خانـه            المعارف کمبريج، منطقه    رةدهد که در داي     مي
المعارف، همسايه کسي اسـت کـه خيلـي نزديـک بـه مـن                 در همين دايرة  . گيرد  دربرمي

 همـسايه   ،به اين ترتيب  .  واقعيتي متصل يا چسبيده به فرد است       ١همسايه. کند  زندگي مي 
سـادگي و    ي جغرافيايي است اما معموالً در ذهن ما تصور جغرافيايي همسايه، بـه            واقعيت

همـسايگي  اين در حالي است که      . گرايد   همچون يک اصل مي     ٢ به همسايگي  ،سرعت به
نيـز همـسايه     در واقعيـت  . نه واقعيتي جغرافيايي بلکه واقعيتي هنجاري يا اخالقي است        

  همسايه واقعيتي جغرافيايي و همسايگي     بنابراين، .انجامد  ايگي مي بودن ناگزير به همس   
 اخالقي دارد و اهميـت بحـث همـسايگي از همينجـا و از همـين                 – ابعادي عرفي    بيشتر

 ابعـادي   ،يابـد   اين اهميت هنگامي که از فرد بـه گـروه انتقـال مـي             . شود  تفکيک آغاز مي  
، روابـط ميـان همـسايگان       در سـطح تـاريخي    . يابـد   تـر مـي     مضاعف و بسيار گـسترده    

  )(Jackson, 2006: 217. الملل است ترين متغير در روابط بين قديمي
همسايه نه فقط آغـاز     . آغاز سياست خارجي يک دولتْ نگاه او به همسايه خود است          

 همزمـان بـا آن، آغـاز يـک سياسـت خـارجي              ،سياست خارجي يک دولت است بلکه     

                                                       
1.Neighbor  

2.Neighboring    
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افـزون بـر    .باشـد  ميفعي يا امنيتي يک دولت هم هاي تدا امپرياليستي و نيز آغاز سياست    
، و شرط عقلي الزم براي تحقـق آن اسـت          ١گرايي  قبل منطقه  اي ما    همسايگي مرحله  اين،

آنهم از نوع نهادينه شـدة ميـان         -بدون تفاهمات دوجانبة قبلي   که  چه اينکه روشن است     
همـسايگي عنـصر    . گرايي سرانجامي نخواهنـد داشـت       هاي منطقه    پروژه - همسايگان

الملـل   اي نيز در دانش روابـط بـين    که ادبيات گسترده  ،ييگرا    منطقه.  منطقه است  ةسازند
مثال بـارز آن اتحاديـه اروپـايي        .  بر بنياد روابط همسايگي قرار دارد      ، در عمل  ،دارد، خود 

(EU) ـ  عشدر سطح وسي  اين اتحاديه که    . است گرايـي تلقـي      نظريـة منطقـه   اي از     ه نمون
ين دو کشور همساية    ب) ١٩٥١( زغال سنگ و فوالد      ةشود، خود حاصل تکامل اتحادي      مي

دو کشور همسايه به دليل سابقة طوالني مجاورت، عـالوه بـر            ؛ اين   فرانسه و آلمان است   
 ،رو  از ايـن   ،کردند و   هاي گاه و بيگاه خصومت، نيازهاي يکديگر را نيز درک مي            احساس

 کـه  ،سـازي منـابع سوختـشان بـه يکـديگر           براي جلوگيري از تکـرار جنـگ و وابـسته         
 بـه ايـن     ،توانست مانع جنگ مجدد آنان شود، به ايـدة ايـن اتحاديـه روي آوردنـد و                  مي

گرايانـه تبـديل شـد و ايـن           اي منطقه   اي ناشي از مناسبات همسايگي به ايده         ايده ،ترتيب
  )Chuny, 2010: 143(. هاست ابط ميان دولتاحتماالً يک قانون در رو

  الملل  دانش كنوني روابط بين نظرية همسايگي و

الملل اسـت، در      در علم و صحنة روابط بين      ٢ عنصر سازندة منطقه   ،با وجود آنکه همسايه   
همسايگي حاوي تأکيد بر اهميت همسايه به عنوان        :  تفاوت اساسي با آن دارد     ،عين حال 
، ناشدني   به عنوان واقعيتي جايگزين    ،همسايه.  يک گروه واحد و مستقل است       يا يک فرد 

 اما منطقه حاوي تصوري از کليت       ،شود  اش براي ما مطرح مي      در همان فرديت و يگانگي    
تواند با منطقه روابط سياسـي و         يک دولت نمي  .  منطقه همواره تصوري کلي است     ؛است

 بـه ايجـاد     دتوان  مي هاي حاضر در يک منطقه       دولت غيره برقرار کند بلکه با همسايگان يا      
                                                       

1.Regionalism  

2.Region  



کـه بـه    [انتقال روابط سازنده از يک دولت همسايه به چند دولت همسايه            . ازدپردبرابطه  
 کاري صـعب و دشـوار اسـت و معمـوالً مـستلزم              ]گويند  اي مي   هاي منطقه   آن همکاري 

اين دولت قدرتمند نيـز بـه       . اي است    يک قدرت جهاني يا قدرت منطقه      به دست هدايت  
اي يا جهاني را از طريق        احراز هژموني منطقه   اي که داراست    دليل قدرت جهاني يا منطقه    

  )Mearsheime,2001:129(. کند گرايي تعقيب مي منطقه
نيـست  تواند و عقاليي      گاه نمي    اهميت همسايه در سياست خارجي هيچ      ،با اين حال  

پرسش ايـن  .  قرار گيرد- که اهميتي بيشتر تحليلي است - الشعاع اهميت منطقه  که تحت 
 اين رشته کدام معنا مورد توجـه بيـشتري          الملل و در ادبياتِ     است که در دانش روابط بين     

گرايي، همسايگان به ميزاني کمتر        در قياس با منطقه    ،قرار گرفته است؟ پاسخ آن است که      
 واقعيت آن است .)Lin,2010:5(اند  يزاني بسيار کمتر مورد توجه قرار گرفتهو همسايگي به م

توجه به همسايگي و اصطالحات مشتقة آن        الملل  که در ادبيات و آثار تحقيقي روابط بين       
و فرعي اين  اصلي  ها و عناوين      نمايه  ها،    در فهرست . به نحو بسيارفاحشي مسکوت است    

اين غفلت نظري در    . اشتقاقات آن صورت گرفته است    به همسايگي و    اندکي  توجه   آثار،
  همة کشورها در عرصـة عمـل       ها و سياستمدارانِ    حالي است که به طور عملي، ديپلمات      

تـر پيرامـون خـود توجـه          تـر و ملمـوس      ل نزديک ئل جهاني به مسا   ئبسيار بيشتر از مسا   
کننـد و     يج مـي  شان را بـس      نيروهاي  و دهند  کنند و براي آن موارد تخصيص اعتبار مي         مي

 از  اغلـب کـالن    الملل، مفـاهيم نظـري       حتي در دانش روابط بين     .شوند  ل مي يفوريت قا 
اما غفلت از پرداختن بـه همـسايگي در    شوند  آغاز مي)کوچک (خرد هاي عملي  دغدغه

  .اين دانش مشهود است
بنـدي    صـورت اًکه عمدت ((IR)الملل  گرايش غالب در دانش قرن بيستمي روابط بين 

هـاي جهـاني يـا         نگرش از موضع نظم    ) قدرت جهاني آمريکا در قرن بيستم است       علمي
واحدهايي کـه در ديـدگاه روابـط    ، روندهاي جهاني کالن به سوي واحدهاي ملي است       

طبيعي است که توجه مستقل به مناسبات ميان واحدهايي که          . گيرد  رد نام مي  الملل خُ   بين
شـوند چنـدان      اه در معرض زوال فرض مي     گ  در ذهنيت دانشوران اين رشته خرد و حتي       
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 سخن اصلي آن است که تأکيـد بـر          ،در واقع . نگيزدا  ميرغبتي در دانشوران اين رشته برن     
تواند بـه بهـاي       الملل فقط مي    ها و روندهاي جهاني در دانش کنوني روابط بين          عموميت

اي انگاشتن نقش متغيرهاي موجود در مناسـبات واحـده         تقليل نقش همسايگي و خرد    
پرداختن اندک به عامل همـسايگي در آثـار          سياسي همسايه با هم به دست آيد و اين رمزِ         

الملل، همسايگي خـوب در        در علم موجود روابط بين     ،به عالوه .  است المللي  روابط بين 
 هياهوتر بهتـر    شود؛ فرض بر اين است که روابط همسايگي هر چه بي            سکون تعريف مي  

  شـود    از ايـن واقعيـت غفلـت مـي        ، امـا در ايـن حـال       ،منـدتر   تر فايده   لهئمس  هر چه بي  و  
  اي ثبـات مکـانيکي مطلـوب         اي کـه در آن گونـه        که همـسايگي سـاکن يـا همـسايگي        

   زيـرا بـا وجـود ثبـات ظـاهري           ،ثباتي باشد   تواند در معرض آشوب و بي       شود مي   فرض  
سـازي    هـا و منفـي      ير در تلقي  توانند موجب تغي    زا مي   در روابط، هر زمان متغيرهاي تغيير     

   نـه ثبـات     ،همسايگي بايد کـانون تحـول و جوشـش باشـد          ،  رو ازاين. شوند  ها    برداشت
  )Feeffer, 2006:84(و رخوت 

فرض مطلوبيتِ سکوت و آرامـش در روابـط همـسايگي بـا محـو و فقـدان بحـث                    
ـ       فقدان توجه به بحث همسايگي و بي      . همسايگي قرين است   ي توجهي به تـأثيرات عمل

در . الملـل اسـت     يابنده در روابـط بـين      کنندة آن ظاهراً واقعيتي فزاينده و گسترش       تعيين
 به معناي کـاهش امکـان       رنگ   هر ميزان توجه به ارزش هر نوع نظرية جهاني و کالن           ،واقع

عکس، هر ميزان تأکيد بر عوامل همسايگي به معنـاي           به .توجه به نظرية همسايگي است    
الملل، سياست جهـاني،      هاي کلي و عمومي مانند نظام بين        ازيپرد  کاهش اهميت مفهوم  

در تـصورات و     .الملـل اسـت     الملل در ديسيپلين روابط بـين       جامعة بين  و   اقتصاد جهاني 
هاي يک منطقه فقط      الملل، کشورهاي همسايه يا دولت      هاي علم کنوني روابط بين      نظريه

 آنها اغلب   ،در واقع . ندة آن باشند  کن تجربه تا اين حد ارزش دارند که موضوع دگرگوني و        
به عبارت  . نفسه داشته باشند    به عنوان موضوع دگرگوني اهميت دارند تا آنکه اهميت في         

همواره در برابر هژمون جهاني يا هژمون بومي منطقه منفعل و تحت تأثير              همسايه،  ديگر
مـسايگان نيـز     از نظر دالتون لين، حتي همين ميزان نقش براي ه          ولي. شود  آنها فرض مي  



 ،روشن است کـه بـدين ترتيـب    )Lin, 2010 :6(. شمار است الملل کم در ادبيات روابط بين
هـاي مـسلط در دانـش         از گرايش  انتقاداتي بنيادين  ةتواند به آستان    مبحث همسايگي مي  

الملل ارزش    نفسه در دانش روابط بين      وقتي منطقه در حالت في     .الملل راه ببرد    روابط بين 
 موضـوع دانـش و درک قـرار         ،به طور مـستقل    و،   فهومي چنداني نداشته باشد   نظري و م  

ها و روندهاي جهاني تحليل شـود، بـه طريـق             نگيرد و به عنوان مناسبات ميان ابرقدرت      
يعنـي  ،   همـين حکـم      دربارة اهميت همسايگي به عنوان عنصر سازندة منطقه نيـز          ،اولي
  . صادق است،توجهي به استقالل مفهومي همسايگي بي

هاي عينـي     واسطه و مستقيم واقعيت     اند که انعکاس بي     مرزها و همسايگان مفاهيمي   
المللـي مفـاهيمي مـانع و         ر بـين  نـشو اصوالً براي يـک دا     هاي عيني   اين واقعيت . هستند
گيرنـد و    پردازي و تجريدگرايي قـرار نمـي         زيرا به سهولت دستماية استعاره     ،اند  مزاحم

مانـد و هـر       شوند واقعيت و عينيت آنها دست نخورده باقي مي          ميحتي موقعي که چنين     
خواننـد و     زمان ممکن است دانشجوي سياست خارجي را به واقعيت عريـان خـود فـرا              

يـن در حـالي اسـت کـه وجـه           ا. کشند  شدت به چالش     هاي بارشده بر خود را به       استعاره
هـا از     هاي ذهنـي و تجريـد         وشي، فراروي  در کنار دقايق ر    ، اين رشته  ١اصلي علمي بودن  

توان به عنوان يک داوري کلـي گفـت در ادبيـات روابـط                مي. واقعيات و تحوالت است   
شـان    يا ترقيـق  اي، بيشتر از آنکه درک شوند، براي حذف   الملل مفاهيم مستقالً منطقه     بين

 بـراي  شود؛ جسورانه آنکه آنها ابـزار تفکـر و تحقيـق نيـستند، موضـوعاتي        کوشش مي 
 همـسايگي مفهـومي اسـت کـه     ، حتـي ،فراتر از اين. )Smith, 2002:54(گرايي هستند تقليل

مجدداً مرزها    اين از آن روست که     .يابد  الملل با نفي آن موجوديت و هويت مي         روابط بين 
 و همچنـين     شـدت عينـي و واقعـي       مفـاهيمي بـه    هاي برخاسته از همسايگي     و واقعيت 

ند و وجـه اسـتعاري       هـست  گـر   راي هر دولتي ناگزيرکننده و ايجاب     آنها ب . اند  کننده تعيين
نظر رشتة روابـط   گر يک صاحب اندکي دارند؛ آنها هر چه بيشتر چنين باشند ذهن تحليل   

سهولت ممکن است يک ذهن دانشگاهي يـا   رو به کنند و از اين  الملل را محدودتر مي     بين

                                                       
1.Scientific  
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ديسيپلين  .ولة همسايگي داشته باشد   آميز با مق    برخوردي کراهت  پرداز  يک ذهنيت نظريه  
هاي سياست خـارجي      اي گذار ذهني و انتزاعي از واقعيت        الملل حاصل گونه    روابط بين 

 آن را به    ١ها است که ريمون آرون      ها به سوي يک ترکيب ذهني از روابط ميان ملت           دولت
امـا نظريـة روابـط    . )Anderson, 1997: 150( الملـل ناميـده بـود    طور کلي نظرية روابط بـين 

ي است که طـي آن حقـايق واقعـي          ئهاي جز   توجهي به حرمت داده     الملل حاصل بي    بين
در نقـد ايـن     . رونـد   الملل مي   به قرباني حقايق منطقي نظرية روابط بين        سياست خارجي 

 در نقد شيوة انديـشيدن کانـت را بـه           ٢توان سخني از فردريک هامان      گرايش اساسي مي  
هـايش را محکـم روي واقعيـت     او هوشمند ولي نابيناست؛ چشم«: عنوان مثال بيان کرد   

  )Feeffer, 2006:29(».تر تجسم کند بسته است تا ساختار دروني و خيالي خود را واضح

   همسايگي اسالمي-الملل به سوي نظرية ايراني از دانش كنوني روابط بين

 درس دربـارة جوامـع      ١٨آرون در ابتداي سخنراني دانشگاهي خود تحت عنوان         ريمون  
به شاگردانش گفته بود مـايلم در        - که سپس تحت همين عنوان به چاپ رسيد        -صنعتي  

، آرون(احترام امـور و احتـرام ديگـران       : مها دو فضيلت معنوي را به شما بياموز         اين درس 

   کمـي  تـوان    مـي  هـاي واقعـي     يا حرمت داده  » رمواحترام ا «بر بحث   رو،    اين   از )٢٥: ١٣٥٥
اقدامي ،  از جمله علم سياست،روشن است که تفکر انتزاعي و تجريد در علمکرد؛  درنگ  

هاي جزئي    ناگزير و ضروري است، اما همواره نيل به اين تفکر انتزاعي نياز مبرم به بينش              
ان باتجربه و مشغول به امور      اي دارد که معموالً در اختيار کارشناس        و محدود ولي عالمانه   

افرادي برخالف تصور رايج، اين دسته از افراد يعني کارشناسان، مجريان و        . خاص است 
به  و،   ي و اجرايي  ئهاي جز      آنها بينش  ؛ي و اجرايي ندارند   ئفقط اطالعات جز  از اين دست    

هـايي منـضبط و       دانـش  ييايـن نـوع از دانـا      . ، حس واقعيت نيز دارند    ٣قول آيزايا برلين  

                                                       
1.Raymond Aron  

2.Frederick Haman  

3.Isaiah Berlin  



 در   اند امـا بـه جـاي آن،         بهره  شده نيستند و از کليت عقلي و جذابيت نظري بي          بندي  طبقه
ناپذير مسيرهاي عملي و     پايان  ل و تنوع    ئانتهاي مسا   ها، پيچش بي     تفاوت پايانِ  گسترة بي 

بهينـه و   گويند که چگونه بايد با فراست عمل کرد تا به نتـايج               به صاحبان خود مي    جزئي
  .قابل قبول رسيد

. آنان در مقابل اصحاب نظريه قـرار دارنـد        . کارشناسان نمايندگان عقل سليم هستند    
هاي اجتمـاعي     هاي مدرن علوم اجتماعي براي تفسير واقعيت        دانشي که اصحاب نظريه   

بسيار متفاوت از دانش عملي است و اما اين دانش عملي است که جهان               بدان مستظهرند 
اين دانـش همانـا مهـارت اسـت کـه      . ي موجود زندگي بشري را ساخته استها  و شيوه 
هـاي فـردي      هـا و راهيـابي       يعني مرتبط با ذوقيات، توانايي     ،اي است تماماً انساني     مقوله

هاي   ورزي  گونه بصيرت جهاني يا جامعيت     انساني، و برخالف دانش نظري، ادعاي هيچ      
هايي براي شکل دادن به امور و جهت دادن بـه اعيـان اسـت کـه در                    ذهني ندارد؛ ظرافت  

هاي عملي البتـه کنـار        دانش. پذيرند  گيرند و با مرگ او پايان مي        درون يک فرد شکل مي    
. ابنـد ي  گـاه هويـت جمعـي واحـدي نمـي           شوند اما  هـيچ      آيند و مؤثرتر مي     هم جمع مي  

هـا و دانـش اجرايـي         ند از مهارت  ا  گيرند عبارت   هايي که در عالم واقع شکل مي        واقعيت
)Oakeshott, 1933(. فردي

د به فرد  اين يعني آنکه دانشي که در کار ساختن جهان وجود دار١
دانـشي  . توانـد باشـد   پذيري است و جز اين نمي مشروط است و فاقد خصلت عموميت     

 -هـايي غيـر ايـن         يعني دانشي با گسترة کمابيش ابدي و جهاني فقط با شـيوه            غير از اين  
  . ممکن است -جهاني يا آسماني

آنچه گفته شد چه ربطي به بحث همسايگي دارد؟ همسايگي بـر ارزشـمند دانـستن                
صورت سياسـت خـارجي ايـن عبـارت آن          . ت و ضرورت اتکاي بر آن متکي است       کثر
 نه ايده   ،هاست  شود که همسايگي مفهومي متعلق به واقعيت و عمل سياست خارجي            مي

المللي؛ همسايگي يـک ابتکـار اخالقـي اسـت نـه يـک سياسـت                  و نظريات روابط بين   

                                                       
  . از اين پس کتاب هايي که شماره صفحه ندارد تنها براي مطالعه بيشتر در موضوع مورد اشاره، خواهد بود. ١
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 بزرگ عقالني براي سياست     هاي  هاي امنيت ملي و استراتژي      دکتريني؛ نيازي به دکترين   
حـسب تعريـف   . اي دينـي اسـت   همسايگي حتي آمـوزه . )Bary, 2005:52( خارجي ندارد

کم نظرية آمريکايي همـسايگي در اسـاس          نظرية همسايگي يا دستِ    ١سايت آنسرز کام،  
ه هر آن کس که بـه        استوار است ک   ٢اين اصل ديني در بيان روزولت     . اي ديني است    آموزه

 بـا وجـود آنکـه نظريـة         ،به هر حال  . گذارد  خود حرمت گذارد به ديگران نيز حرمت مي       
يابي سياست    نه عقلي و طبيعي، آغاز عينيت      ،همسايگي آغازگاهي اخالقي و انساني دارد     

 همسايه آغاز سياست خـارجي يـک        ،خارجي يک دولت را در خود نهفته دارد؛ در واقع         
 به هر جـا     :گفت  که خطاب به دانشجويانش مي    ٣ سخني از ماکس وبر    دولت است؛ موافق  

 نه جهان يـا هـر      و(و مجدداً همسايه    ! برويد بايد از آنجا که هستيد آغاز کنيد        که بخواهيد 
  .آغاز سياست خارجي دولت است) امر جهاني ديگر
ـ   توان گفت، چه براي يک فرد و چـه بـراي گـروه               مي ،تر  به طور کلي   اي اجتمـاعي   ه

اي و هر ذهنيت      تر انساني، همه چيز يعني هر حرکت و ابتکاري و هر طرح و برنامه               وسيع
 همسايه آغـاز ضـروري و     ،در واقع . شود  ملموس و احساس نزديکي از همسايه آغاز مي       

  . ناگزير نگاه به بيرون است
بـا  . سياست خارجي است  » واقعيت« متغير اول و اساسي در       ، به اين ترتيب   ،همسايه

همسايگي متغيري  » اصل«همسايه در برابر    » واقعيت«وجود اين، در سياست خارجي،      
ارزش آن اسـت،      کـه وهلـة کـم      ،به بياني ديگر، همـسايه در وهلـة اول        . اهميت است  کم

هـا   تن افراد يا گروهعبارت از يک وضعيت فيزيکي يا طبيعي است که از کنار هم قرار داش      
اما تمام ارزش همسايه به همسايگي آن است که از حـد طبيعـي         ،  کند  يا اقوام حکايت مي   

شـده نيـست، بلکـه در         همسايه بودن واقعيتي تمام    ،در واقع . فراتر رود و زايشگري بيابد    
در سياست خـارجي يـک      . تر انساني است    هاي متکامل   حکم آغاز شکل گرفتن واقعيت    

                                                       
1 .Ansrese Caum 

2.Roosevelt  

3.Max Weber   



همسايگي يعني آنکه ساز    . تر از همسايه بودن است      اي متکامل   يگي مرحله دولت، همسا 
تر   تر و خالقانه    هاي عيني و جهاني پايان يافته و حاال امکان يا پتانسيل روابط انساني              و کار 

 . همسايگي پايان جغرافيا و آغاز فرهنگ است.پديدار شده است

  گري فرهنگ اعطا بر دتأكيبا  كشور ايراناي براي  همسايگي؛ نظريه ةينظر

 ،در واقـع  . اي نيست که به يک نظرية عمومي و علمي بدل شـود             نظريه همسايگي ةنظري
هـايي هـستند کـه بتواننـد مـستعد شـرايط نظريـة                کشورهايي انـدک داراي مشخـصه     

 کشورهايي است با مرجعيت فرهنگي بـاال        اين نظريه مختص  .  گردند شمردههمسايگي  
 ها و   گذارياثر انساني در جامعه خود، تاريخ ممتد        –ي فکري   هاي باال    ظرفيت ،در منطقه 
ــر جوامــع پيرامــون خــود  گــري هــدايت  تمــدني –هــاي فرهنگــي   و جــذابيت،هــا ب

   (Bary,2005:54)برتر
 اما کشورهايي   ،شايد کشورهايي همچون ايران، چين، هند و مصر از اين گروه باشند           

  بـه دليـل تـاريخ      ( و عـراق     )بـه دليـل فقـدان وحـدت قـومي و تـاريخي            (چون ترکيـه    
ــاريزم  ــوالني خــشونت و ميليت ــروه خــارج ) ط ــن گ ــدا از اي ــي. ن ــه ول ــشورهايي ک    ک

تواننـد از نظريـة همـسايگي در سياسـت            داراي مرجعيت فرهنگي هستند چگونـه مـي       
  خارجي خود بهره گيرند؟

اي، دشـوارترين شـرط بـراي نيـل بـه يـک               براي يک دولت بالقوه قدرتمند منطقـه      
هـايي بـه      مـستقيم و بـه گونـه       غير همة کشورهاي منطقه  «وفق آن است که     همسايگي م 

 اما اين اذعان به پذيرش رهبري، بـا ترسـانيدن يـا             ؛برتري و سيادت آن کشور اذعان کنند      
در . شـود   هاي منطقه و آشکار ساختن ميل به برتـري بـر آنهـا محقـق نمـي                  تحقير دولت 

توانـد همـة       آشکارا اظهـار کنـد، مـي       برتري خود را   صورتي که يک هژمون بالقوه بومي     
 کـشورهاي   ، زيرا در اين حالت    ،هم زند  روابط بالقوة تجاري و سياسي با همسايگان را بر        

گـذاري   انگارند و سرمايه صادرات اقتصادي از کشور هژمون بومي را تجاوز مي         کوچک
 بـه نحـوي طنزآميـز، شـرط       . .آورند  به حساب مي  آن در جامعه خود را هجوم اقتصادي        
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اي بايد    قدرت منطقه . اي است   اي بودن عمل نکردن همچون قدرت منطقه        قدرت منطقه 
اي حفـظ شـود و هـم        اش در سطح منطقه     اي عمل کند که هم موقعيت اثرگذاري        به گونه 

حفظ اين توازن چالش اساسي بـراي       . ش شود ا  هاي خارجي به اثرگذاري     مانع از واکنش  
فقـط   لهئاما مس . اي را به پيش ببرد      بري منطقه خواهد ره   اي است که مي     يک دولت منطقه  

سياست همسايگي مستلزم امکانات مـالي و مـادي دولـت هـم             . چالش خارجي نيست  
هاي فکري و فرهنگي براي حمايت و استمرار نقـش مـديريتي               ظرفيت ،عالوهه  ب. است

زماني نسبتاً طوالني هم ضروري اسـت و ايـن در حـالي         ةدر طول يک دور    هژمون بومي 
اين به معناي   . اند  هاي اندکي به ميزان طوالني چنين اراده و منابعي را داشته            است که ملت  

اي و حتـي      شـان بـراي نقـش مرجعيـت منطقـه           اعتماد به نفس اين کشورها در حقانيت      
ـ       دولـت . مداخلة مثبت در امور همسايگانشان نيز هـست          ادت بـه مداخلـة     هـايي کـه ع

بايـد   شان به منظور بهبود و ارتقاي مادي آنها را دارنـد           مثبت در امور خارجي همسايگان    
.  باشـند   هاي اجتمـاعي، سياسـي و اقتـصادي         اعتماد به نفس باال و داراي فضيلت      داراي  

)Jackson, 2006:92( گذاري يک قدرت بـومي هژمـون در   اثر چگونگي ،اينها ةبا وجود هم
 قـدرت    کـه  گويـد   برخي از تجـارب تـاريخي بـه مـا مـي            . بسيار مهم است   سطح منطقه 

  :گيرد اي اگر اعمال شود، در مسير نابودي قرار مي منطقه
 اعمال قدرت کرد و بـر اروپـاي         ١گالست نوست  شوروي تا زمان زوال پروژة سياسي     

اين سلطه فرجام نيکي    ، ولي    مسلط شد  ١٩٨٩ تا   ١٩٤٨شرقي به طور کامل از سال       

ـ      ديگر کشورهاي قدرتمند در مناطق خود هيچ    ،البته. نداشت  ةگـاه حتـي بـه مرحل

ترين کشور در جنوب آسياسـت،        هند اگرچه بزرگ   ؛اند  ين اصل هم نرسيده   آزمون ا 

الملل و ارادة داخلي براي        فاقد ابزارهاي بين   ،نظر از گذشتة آن، در حال حاضر        صرف

 به همين نحو، ظرفيت هژمونيـک بـراي         ،برزيل نيز . ي است ا  اعمال هژموني منطقه  

آمريکاي جنوبي را دارد، اما اين قدرت بومي زياده به امور داخلي خود مشغول است               

                                                       
1.Glastnost  



نيجريـه هرازچنـدگاهي الهامـات      . اش را محقق کند     اي  تواند امکانات منطقه    و نمي 

وب صحراي بزرگ   المللي در جن    جسورانة خود را براي آنکه يک بازيگر قدرتمند بين        

آفريقا باشد نشان داده است و اين به واسطة گـسترة ايـن کـشور، جمعيـت، منـابع                   

 مـشکل نيجريـه آن اسـت کـه بـازيگران           ولي اش بوده است    طبيعي و قدرت نظامي   

اي   خارجي انـدکي و رقبـاي آفريقـايي انـدکي ايـن کـشور را يـک قـدرت منطقـه                    

ـ  ايـن دولـت در غـرب آفريقـا عال       هاي حفظ صلح     فعاليت ، با اين حال   .انگارند  مي م ي

 نـشان   ،تري، بعد از دموکراتيزاسيون ايـن کـشور        مهمي از امکان ايفاي نقش بزرگ     

 )Jackson, 2006:98(. دهد مي

 به عنوان محتواي سياست خارجي يک دولت، جاري شدن قدرت           ،نظرية همسايگي 
فقـط يـک    .هاي فکري و فرهنگي اجتماع آن دولت در بيرون از حوزة آن است    و ظرفيت 

تواند معتقد به نظرية همسايگي و عامل به آن           دولت پرظرفيت از نظر تاريخ و فرهنگ مي       
گـويي،   خوشـامد : يابد تري مي اد کيفي ابع،اما اين نظريه در مورد ايران   )Lin,2010:58(. باشد

هاي يک همسايه اصل مقدم در اتخـاذ يـک            ستايشگري و آمادگي براي شناسايي ارزش     
گونه که تاريخ ادبيات و      رونده است و فرهنگ ايراني، آن       سياست همسايگي مؤثر و پيش    

هـاي    گـر ارزش     آن گواه است، يک هويت جمعي بـسيار ستايـشگر و شناسـايي             عرفانِ
 گـسترش روابـط     ،در واقـع  . ن است و اين کارکردي فرهنگـي اسـت تـا سياسـي            ديگرا

. هاي ابتدائاً غيرسياسي اسـت  مندي از مزاياي آن مستلزم اقبال به روش  همسايگي و بهره  
توجه به همسايه يعني درک عمقي زبان آنان، حس احساسات آنـان و گـسترش روابـط                 

ن جامعه و مسئوالن کوچک و بـزرگ آن         منظور از آنان آحاد معمولي آ     . غيررسمي با آنان  
  .کشور همسايه است

اين در حـالي اسـت کـه در         . در نظرية همسايگي عوامل غيردولتي بازيگر و کارگزارند       
گيرد نخبگان فرهنگي و رهبـران و         تفاهمات ديپلماتيک که از سوي دولت ملي صورت مي        

همسايگي يا همـسايگي   )Zenonas, 2004:4(. شوند  تفاهم واقع مي موضوعِهاي جزءْ گرايش
ـ       اين -خوب  محتـاج روابـط داوطلبانـه، خودجـوش، صـميمانه و            – دارنـد    ا دو يـک معن
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رود   هاي حسابگرانه فراتر مي      بستان -بده همسايگي خوب از رسميت و      . غيررسمي است 
توانـد از      محتواي همـسايگي مـي     ،در اين حال  . يابد  و ابعادي در حوزة روحيه و اخالق مي       

 در مـشي سياسـت      �چيـزي کـه منظـور نظـر حـضرت امـام           ،  يابد  برادري ارتقا   برابري به   
آن چيـزي کـه ارتقـاي انديـشه سياسـت           . شان در برابر همسايگان مـسلمان بـود         خارجي

نـه فايـده بلکـه ضـرورت         کنـد   را توجيه مـي   ) اخوت(خارجي ايران از برابري به برادري       
ـ      . اطق پيرامــوني ايـران اســت نهادينـه شـدن آرامــش و تفـاهم در پيرامــون نزديـک يــا من

هـاي تعامـل و       کنـد؛ سياسـت     رنگ مـي   کند اما کم    هاي اخوت مرزها را زايل نمي       سياست
هـا و     شـوند و حـساسيت      همکاري به جاي هـدف بـه امـري موجـود و عـادي بـدل مـي                 

در پرتـو    هاي به ظاهر غيردسترس     اين ارزش . يابند  استعدادهاي تنش به حداقل کاهش مي     
هـاي    گفتارهـا و اولويـت     و در     در سياست خـارجي ايـران      �ام خميني نتايج تصميمات ام  

ترديد فرزنـد فرهنـگ و         بي � امام  و ايشان زماني ابعاد کامالً ملموس و قابل درکي يافته بود         
 شـرط  ،در واقـع . تاريخ ايران يا ثمرة آن بود و عاملي بيـرون از جهـان ايرانـي نبـوده اسـت        

و تمايـل   ) خـواهي   نـه برابـري   (طلبي    برادريگسترش فرهنگي و تأثيرگذاري ايران حس       
در نظر آوريم که هر چه فضاي پيرامون ايران         . ورزي است   به نزديکي ) نه حسابگرانه (قلبي  
تـر    هاي نرم جهان ايراني يا فرهنگ ايـران گـسترش فـزون             ظرفيت تر باشد   تر و باثبات    آرام
. پـردازد   مـي ١اف به ديـالوگ تر و مؤثرتر با فرهنگ و اجتماعات اطر    گيرد و تعيين کننده     مي

تواند تسهيل شرايط بـراي گـسترش     در يک کالم، مي   ،هدف بزرگ سياست خارجي ايران    
ايـن کـار مـستلزم      .  در سطح  منطقـه باشـد        اسالمي -هاي فرهنگ فراروندة ايراني     ظرفيت

 اعتمادسـازي اعتمـاد     شـرطِ   پـيش  در واقـع،  . استمتقابل  گسترش اعتماد و اعتمادسازي     
  .ورزيدن است؛ بايد اعتماد ورزيده شود تا اعتماد به دست آيد

ريسک يا  . هاي همسايگي است    ريسک ضروري در نظريه و سياست      اعتماد ورزيدن 
هـاي برتـر،    با وجود قدرتمنـدي و ظرفيـت  ، شجاعت اعتماد ورزيدن يعني اينکه دولتي 
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هاي منطقه بسپارد      به ديگر دولت   ، الزم آيد  هاي همکاري و همگرايي را، اگر        طرح ابتکارِ
اي گذار   يعني فضيلت متابعت، گونه  ،اين کار . و پيروي از آن ابتکارات را پيشة خود سازد        
 فـضاي   ،بـراي دولـت ايرانـي     .)Wang,2009:12(. از حال براي به دست آوردن آينده اسـت        

دارد کـه    ة دومـي  آرامش و همزيستي هر چه بيشتر باشد مفيدتر است و اين اهميت درج            
گسترش محتواهاي تاريخي جامعه ايـران      . ها در دست کدام دولت باشد       ابتکار همکاري 

به يک پيرامـون بـا محـيط امـن و            اسالمي   - گسترش فرهنگ و جهان ايراني     ،در واقع ،  و
هـاي    اي کـه در آن نـه حتـي مـداخالت دولـت              باثبات نياز دارد، يعني جوامع همـسايه      

هاي آن منطقه در جوامع خـود         بلکه حتي مداخالت خود دولت     قدرتمند خارج از منطقه   
ـ          . به حداقل رسيده باشد    فرهنـگ   ةآرامش و حس خرسندي در پيرامون نياز ذاتـي جامع

تر باشد نياز ايـن کـشور بـه           تر و با نفوذ      به نحو جالبي، هر ميزان ايران قوي       ،ايران است و  
ترين نياز يـا   بزرگ )Chuny, 2012:145 (. کسب رضايت و اقناع همسايگان خود بيشتر است

ق نظرية همسايگي، آرامش و تعاملي در سطح منطقه است که           طب ،هدف ديپلماسي ايران  
در نظريـة   . تر منطقه برخاسته باشـد     هاي کوچک   از رضايت و خرسندي جوامع و دولت      

  .هاي کوچک تأثيرات بزرگ دارند همسايگي دولت
 براي يک دانشجوي ايراني يا ديدگاه بـومي         المللي که   هاي روابط بين    برخالف نظريه 

اي    نظريه ،همسايگي، ابتدائاً و اساساً    ةورزانه هستند، نظري    تجربه و ذهنيت   نظرياتي ماقبل 
 در �متکي بر تجربيات ايراني در طول تاريخ و خاصه صـورتبندي مفهـومي گفتـار امـام        

ـ   اسـالمي  -نظريـة ايرانـي   . باب سياست خارجي جمهوري اسـالمي اسـت        سايگي  هم
هـاي فرهنـگ ايرانـي و اسـتقرار آن در تنـوعي از                جريـان و شـريان ظرفيـت      : گويد  مي

نه  همسايگي    اسالمي -نظريه ايراني ! ما را بس   هاي همجوار،   هاي مؤثر بين ملت     ديالوگ
  .هاي تاريخ ايران است  در پي احياي حقايق و ارزش بلکه،در پي طراحي و ساختن

تکامل جامعه و فرهنگ ايراني     : شده دارد  ضعيفاين نظريه يک حقيقت جاري ولي ت      
 انديشي صـرف و حفـظ و تمـايز          -ها بين خود و ديگري، خود       تاکنون، نه در مرزگذاري   

هـا و     خويشتن از همسايگان، بلکـه بـر عکـس در گـسترش تـام تعـامالت، همگرايـي                 
هـم  ) طلبـي  گرايي و همکاري تعامل(ها با آنان بوده است اما حقيقت حتي از اين        ديالوگ
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نـه تنهـا اسـتقبال از        آمـوزة اعمـاق تـاريخ ايرانـي بـه ديپلماسـي ايرانـي             ؛  رود  فراتر مي 
بلکـه شناسـايي و    اي و اراده بـه حـسن همـسايگي    هاي منطقـه  ها و مشارکت   همگرايي

نـه فقـط پرهيـز از    آن بـاز هـم فراتـر از ايـن،      . هاي ملـل همـسايه اسـت        ستايش ارزش 
رقابـت کوشـشي    . هاي رقابت است    ستبلکه حتي پرهيز از سيا     هاي خصومت   سياست

  ايـن در )Fidler, 1992:2(. شـود  است که در آن چيزي از کسي دريغ و به توشة فرد اضافه مي
بسيار کمتر اصل دريغ داشتن و بسيار        اسالمي   - که در فرهنگ و تمدن ايراني      ي است حال

 هـا،   گـري وجـود داشـته اسـت؛ اعطـاگري در معنـاي انتقـال ارزش                 بيشتر اصل اعطـا   
اي از    توان نـشانه    اغلب پذيرفته شده است که به سختي مي       ... . گري و    ها، الهام   گذارياثر

گري نبوده، به جـاي آن        سلطه اگر .گري بر ملل همسايه از سوي ايران مشاهده کرد          سلطه
گـر آزادي و اسـتقالل    چه بوده است؟ فرهنگ ايراني و ايرانيان از گذشـته تـاکنون الهـام             

  . گر نبودن ايران اعطاگر بوده و اين است معناي سلطهايراني فرهنگ . اند بوده
اگر اعطاگري فرهنگ و جامعة ايراني در معناي فوق پذيرفته شود، آنگـاه از پـذيرش    
اين نتيجه ناگزير خواهيم بود که هر دولت ايراني که بخواهد در سياست خـارجي خـود                 

عليـه زمينـه و      را نقض کند  ) ها  تگري آزادي و استقالل مل      الهام(اين اصل تاريخي ايران     
الجـرم، از  .  عليه تماميت، هستي و امنيت خود اقدام کـرده اسـت    ،بنابراين،  تاريخ خود و  
 ، در نهايـت   ،هاي همسايگي اسـت کـه        دولت ايراني ملزم به کمال سياست      ،لحاظ عقلي 

  نظام جمهوري اسالمي   ، در اين ميان   ،رسد و   خود به ايده برادري در سياست خارجي مي       
هـاي    ها و آرمـان     به لحاظ دکتريني و نيز حسب ايده       ايران بيشتر از هر دولت ايراني ديگر      

  .  خود متعهد به اين نظريه است�گذارنرهبر بنيا

   ايرانفراروندگي و مسئله  همسايگي  اسالمي-هويت و غيريت در نظرية ايراني

ايگي، ايـن نظريـه در    همس اسالمي-العادة همسايه در نظرية ايراني  با وجود اهميت فوق   
اساس خود رهيافتي در خصوص همسايگان نيست و از طريق همـسايه يـا همـسايگان                

هـاي    يـابي ظرفيـت     رهيافتي براي تبلـور و جريـان      اين نظريه    بلکه   ،شود  قابل درک نمي  



اي و مادر، راه را بـراي انـواع         در مقام يک رهيافت زمينه     ، روحي ايران است که    -فرهنگي  
  .کند پيشرفت هموار و تمهيد ميديگر توسعه و 

.  نقش مهمـي در تعريـف هويـت دارد         ،ها  ١مدرن   از نگاه مشهور پست    ،همسايه يا اغيار  
 ،رو ازايـن .  چون آن نيـستم    ،من اين هستم  : گويند  ها که مي    مدرن  توجه به اين عبارت پست    
 گــام اول در ، بنــابراين،گــام اول در تمــايز از غيــر و هــا مــدرن همــسايگي از نگــاه پــست

 اين  .است سازي   همسايگي عامل بيگانگي و غيريت     ،در اين معنا  . گيري هويت است    شکل
هويـت بـدون غيريـت و       . سخني بيشتر مشهور است تـا درسـت         پست مدرنيستي  عبارتِ

مقدم بر غيريت است و اين هويـت اسـت           هويت.  هم وجود دارد   ]به هويت [بدون آگاهي   
آفرينـد    در واقع، غير و غيريت هويت نمـي       .  نه آنکه مولود آن باشد     ،يندآفر  که غيريت را مي   

هـاي جمعـي و        هـستي  ،بنابراين. کشاند  سازد و به عرصة آگاهي مي       بلکه آن را برجسته مي    
بـه خـوبي قابـل      . سـازي ندارنـد     هاي انساني نياز ذاتي به تبلور خود از طريق غيريت           گروه

تواننـد    ها مي   ريق تشريک مساعي و همکاري    تصور است که اجتماعات خاص بشري از ط       
با اين نگاه به هويت، سياسـت همـسايگي         . خود را تکامل بخشند و به برجستگي بکشانند       

هاي   فقط کشوري با ظرفيت   ! گرايي در سطح منطقه است      رقابتي از طريق شدت همزيستي    
مل بـه خـرج     هاي همسايگي تقدم و ابتکار ع       تواند در اتخاذ سياست     نرم و فکري بيشتر مي    

اي بيشتري داشته باشد بيشتر شايـسته         هاي منطقه   هر چه يک قدرت يا دولت پتانسيل       .دهد
هاي نظري و وسيع بـه رهيافـت          ها و رهيافت    و مقتضي است که به جاي اولويت استراتژي       

  )Jackson, 2006:6(. همسايگي توجه کند
ن نـاگزير قـدرت     اي جاري شد    يا گونه و  همسايگي مولود قدرت و اقتضائات عيني       

هـر  . الملـل اسـت      انساني در روابط بـين     -به همان اندازه که رهيافتي اخالقي       ،  نرم است 
به  گذاري و ابتکار بيشتري به خرج دهد      اثرکشوري که در اتخاذ اين رهيافت، هوشياري،        

 زيـرا  ،)Jackson, 2006( شـود  مـي ) اي آينده حيـات منطقـه  (همان اندازه بيشتر مالک آينده 
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گيرند   سياست همسايگي انسان و فرهنگ و متغيرهايي است که بعدها ريشه مي           موضوع  
هـاي مبتنـي بـر انديـشة          يابند، برخالف سياسـت      ابعاد مادي و عيني مي     ، از آن موضع   ،و

ابعـاد فرهنگـي و     بـر   دولت ملي که ابتدا بر تأمين منافع مادي و گسترش نفـوذ و سـپس                
  . معنوي متکي است

مندي همگاني از مزاياي عميق و گستردة         همسايگي و بهره  گفته شد، گسترش روابط     
اما اين منوط به آن است که       ،  هايي غيرسياسي و غيردولتي است      آن مستلزم اقبال به روش    

هاي همسايه، کفة نفوذ و مرجعيت و حس           در مناسبات ميان دولت    .قبأل معلوم شده باشد   
ـ   ني مـي  عظمت تاريخي و فرهنگي به سوي کدام دولت و کـشور سـنگي              گـسترش   .دکن

روابط همسايگي آغازي يکجانبه از سوي دولتي است که حس عظمـت و مرجعيـت در                
ايـن  . جانبگي اسـت   تر است و تداومي چندجانبه دارد و هدف نهايي آن نيز همه             آن قوي 

هـا     ظرفيـت  ،در واقع . شدني است   شدني نيست، احيا    ساخته )جانبگي همه(هدف نهايي   
براي همسايگي پس از آنکه در طي مناسـباتي طـوالني و روابطـي تـاريخي و گـسترده،                

 ، سـپس  ، و شـدني   درکهاي آن ايجاد شد،        به وجود آمد يا پس از آنکه ظرفيت        تدريج،  به
شيارانه و آگاهانه و از سوي يک دولت      وحال، اگر قرار باشد به نحوي ه      .  است شدنياحيا

منطقـه کـه قـبالً وجـود        ) هـاي   نه دولت ( روحي بين اجتماعات      محيط اخالقي و   مبتکر
هاي نفوذ از سـوي دولـت مبتکـر           داشت احيا شود، شرط اساسي آن عدم اتخاذ سياست        

تـر منطقـه      هاي ضـعيف    رو اساسي است که تاکنون همواره دولت         اين شرط از آن   . است
ـ  هاي خارج از م     اند به روابط آشکار و پنهان با قدرت         عادت داشته  تمايـل  ا وجـود    نطقه، ب

 اقدام کنند تا در برابر هر نوع اقـدام غيرمترقبـة قـدرت              ،اي  قدرت بومي يا هژمون منطقه    
  )Lin, 2010( .اي ضريب امنيت باالتري داشته باشند برتر منطقه
طرفـه در     سياست همسايگي سياسـت معطـوف بـه عـدم ارادة نفـوذ يـک               ،در واقع 

ـ  ،هاي ديگر است که با ايـن حـال          کشور ، موجـب گـسترش       گونـه  ه نحـوي متنـاقض     ب
اين بدان معناست که نفوذ     . شود  جانبة مراودات و روابط و عمالً نفوذهاي متقابل مي         همه

 در هاي همجـوار،  باور اصيل به عدم استيال بر ملت .هاي عدم نفوذ است مستلزم سياست 



البتـه در   ،المثـل ايرانـي     چيزي شبيه به اين ضرب   ،شود   موجب گسترش نفوذ مي    ،نهايت
در گـسترش متقابـل     . حساب شـريک مـال مـردم اسـت          خوش  خردتر، که آدمِ   يمقياس

 فرهنگي بيشتري برخوردار باشند بيشتر نفـوذ        –هايي که از ذخاير فکري        نفوذها، دولت 
. در رأس چنين کـشورهايي اسـت   پذيرند و ايران در منطقة خود کنند و کمتر نفوذ مي   مي

سايگي، براي ايران نفـوذ هـدف نيـست، امـري موجـود و               هم  اسالمي -در نظرية ايراني  
نفوذ اقتصادي و سياسي دولت ايران . طبيعي است که بايد آن را گسترد و از آن فراتر رفت          

اش   در محيط پيراموني خود و حتي نفوذ فرهنگي آن هدف بزرگي در سياست خـارجي              
 سياسـت   گرايـي موفـق در      سياست خارجي ايران هنگامي که طـي يـک منطقـه          . نيست

هاي   اش به اهداف متصور خود برسد، تازه زمينه براي گسترش و تحقق ظرفيت              خارجي
 ممکـن آن در     کارکردهـاي بـه عبـارت ديگـر، ايـران و          . فرهنگي آن فراهم شـده اسـت      

شـود،    شدة ديپلماتيک دولت آن تمام نمـي       هاي فرامرزي لزوماً در اهداف تعريف       عرصه
اش، تازه    اي   نيل به گسترش مطلوب مناسبات منطقه      بلکه بعد از تحقق اين اهداف، يعني      

شود، زيرا زمينـه بـراي آن          اخالقي يا روحي آن آغاز مي      الهاماتتبلورات جهان ايراني و     
  .  رونده بودن آن درک ايران يعني درک فرادر اين صورت، . مساعد شده است

ـ  توان گرفت آن است که رهيافـت منفعـت   اي که از اين اصل مي   نتيجه ي، نفـوذ و  طلب
ايـن  . هاي مادي و پرستيژي وجه مسلط و برتر نظريه ايراني همسايگي نيست             مندي  بهره

همسايگي دو ريشه دارد يـا بگـوييم    اسالمي -فراروندگي به چه معناست؟ نظرية ايراني   
بر اين اساس،   ،  شيارانه از عمق تاريخي ايران و     و درک ه  :بر دو فرض اساسي استوار است     

نظريـة همـسايگي يـک ارادة       .  قوة فراروندگي آن در پيرامـون خـود        شيارانه به ودرک ه 
 موجـود در تـاريخ      اسـالمي شيارانه و اخالقي است براي ترکيب آن دو فرض با قـوة             وه

 و تأسيس دولت جمهوري اسالمي پديدار       � که با ظهور رهبري امام خميني      ،جديد ايران 
مآبي اخالقي نظام جمهوري     ها و رسالت    نظرية همسايگي معتقد است داعيه    . شده است 

جنسي با فحواي مذهبي فرهنگ باستاني ايران اسـت بايـد در              اسالمي که در تطابق و هم     
 کنوني ايران موضوع تعقل قرار بگيـرد و بـه           ]همچون سياست داخلي  [سياست خارجي   
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ماليمـت  «کوشـش بـراي انتقـال        نظرية همـسايگي  . ها تبديل گردد    بنياد سياستگذاري 
از ناخودآگاه ذهن يا امر بالقوه به سوي آگاهي يا فعليـت يـافتن              » اريخيفرهنگي ايران ت  

کنـد و نـشان       ماهيت مذهبي تاريخ ايران را بر ما اثبـات مـي          » جمهوري اسالمي «. است
و سياست خارجي اصولي آن با نفوذهاي اقتصادي و سياسي و حتي            » ايران«دهد که     مي

طلبـي، گـسترش جغرافيـايي و         شـود و اصـوالً رهيافـت منفعـت          فرهنگي تعريف نمي  
 آل  ايـده  امـري    هاي مادي و پرستيژي وجه مسلط و برتر در سياست خـارجي             مندي  بهره

 همسايگي نيز رهيافت پرستيژ و سـود         اسالمي - در نظرية ايراني   ،به همين منوال  . نيست
  .يک وجه اساسي و اصلي نيست

  طلبي هاي حسابگرايانه به سوي مشاركت از رقابت

 آن نيز بـر ايـن فـرض دينـي     .ارادة اخالقي خالصانة آن است رية همسايگيوجه برتر نظ  
هـاي انـساني منـابعي        هـا و گـروه      استوار است که منابع حياتي براي ادامة زيست انسان        

ها در شرايطي عادالنـه منـابع         يابنده نيست و سفرة پربرکت زمين براي همة ملت         کاهش
هـا    الً ضروري نيست؛ به جاي آن، مـشارکت        رقابت اص  ، بنابراين ،حيات را در خود دارد      

 براي يک دولت قدرتمنـد      - که بيان شد    چنان – و ضرورت اين مشارکت    ضروري است 
معناي مشارکت در نظرية همسايگي با      . تر آن است    اي بيشتر از همسايگان ضعيف      منطقه

ـ     کنـد    کشور معرفـي مـي     - الملل براي دولت    مشارکتي که دانش روابط بين     م کـامالً از ه
 ، است رازها همچون اب   طلبي  ورزي و مشارکت     کشور، دوست  -در تفکر دولت  . متمايزند

گيرد،   هاي ملي صورت مي     در تفاهمات ديپلماتيک که از سوي دولت       .نفسه نه هدفي في  
هاي حسابگرانه است که با هدف افزايش منـافع           ورزي  عبارت از نزديکي   لهئحقيقت مس 

» نظريـة مليـت   «هاي وابسته به       ملي و ديگر ارزش    ملي، پرستيژ ملي، قدرت ملي، ثروت     
 - ١طلبانـه و حـسابگرانه      هاي فرصت   ورزي  طلبي يا نزديکي    همکاري. گيرد  صورت مي 

                                                       
1. Rational  



اش است و با هدف افزايش منافع ملي          که گرايش اصولي دولت ملي در سياست خارجي       
 مقابل عليه هدف خود     گونه در طرف   هايي از همان     با تقويت برداشت   -د  گير  صورت مي 
آورد، چراکـه     وجـود مـي   ه  خواهد امنيت بيافريند اما ناامني ب       ميدر نتيجه،   . کند  عمل مي 
ـ      (  مقابل نيز با همين هدف     دولتِ منـافع دولـت يـا     رخالف  هدف براي خود خواسـتن، ب
. يـازد   هـا دسـت مـي       هـا و همکـاري      است که به گسترش مـشارکت     ) هاي ديگر   دولت

هاي دولت ملي به گسترش ذهنيت مشارکت و ارتقـاي آن بـه اخـالق                 خواهي  مشارکت
الملـل    هـا در نظـام بـين        طلبي دولـت     مشارکت ،بدين ترتيب . شود  همکاري منتهي نمي  

هاي دولت ملي به منافع بيـشتر، ولـو بـه ضـرر              کنوني ابزاري در مسير افزايش دسترسي     
 به جاي آنکه مـشارکت باشـد،        ،طلبي دولت ملي    پس، مشارکت .  است ،هاي ديگر   دولت
دولت ملـي، بنـا بـه       . طلبي است   خواهي در قالب مشارکت     طلبي و بيشينه    اي برتري   گونه

. ده باشد  دولتي فرومان  ، حتي اگر در عمل    ،اش، دولتي ذاتاً امپرياليست است      خصلت ملي 
رو، براي دست يافتن هژمون بومي به نفوذ فرهنگـي کهـن خـود بايـد بـا انديـشة                      ازاين

  . درناسيوناليستي برتري خداحافظي ک
هاي ملـي در زمانـة حاضـر          ظاهراً رويکرد همة دولت    رويکرد همکاري و مشارکت   

 دولت جمهوري اسـالمي ايـران نيـز بـه ايـن رهيافـت عمـومي                 ي است که  طبيع. است
 ،در واقـع   .المللـي، متعهـد اسـت       هاي ملي عصر کنوني، به عنوان يک عرف بـين           دولت

را مدنظر قـرار     � خاصه اگر گفتارهاي حضرت امام     ،سياست خارجي جمهوري اسالمي   
و ) نظري(هاي ملي مخالفتي ندارد، بلکه آغاز فکري          طلبي دولت   دهيم، با عمل مشارکت   

سؤال اساسي اين   . انگارد  مطلوب نمي  ته شد انتهاي عملي اين رهيافت را به داليلي که گف        
طلبي در سياست خارجي، اين بـار بـه عنـوان يـک اصـل اخالقـي و                    است که مشارکت  

توانـد بيابـد؟ بهتـر اسـت ايـن پرسـش را در قالـب نظـام                    فکري، چه شکل يا هيئتي مي     
ايرانـي رويکـرد     ةويـژ داليـل خـاص يـا داليـل         : جمهوري اسالمي ايران مطرح کنـيم     

طلبـي را بـه      تواند باشد؟ به عبارت ديگر، اگر بخواهيم مـشارکت          چه مي  لبيط  همکاري
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عنوان يک رهيافت براي سياست خارجي دولت جمهوري اسالمي از نظر ابعـاد عملـي               
 و نيز اگر بخواهيم آن را در يـک  ،داليل تاريخي بنيادين براي آن رقم بزنيم       و   تعريف کنيم 

خواهيم گسترة فرهنگي ممکن آن را نيز در نظر          و اگر ب   ،قالب نظري و مفهومي درک کنيم     
خـواهي    طلبي و مـشارکت      بر اين رويکرد ايراني همکاري     ،در اين صورت   آورده باشيم، 

عنواني بايد گذارد؟ پاسخ در تفکـر و سياسـت همـسايگي اسـت و آن همـين                   چه نام و  
ـ     هاي کنوني همکاري    سياست سن همجـواري اسـت کـه دولـت جمهـوري           طلبي و ح
  . گيرد اش پي مي اي ايران در سطوح روابط همسايگي و منطقهاسالمي 

و  نکتة اساسي آن اسـت کـه سياسـت همـسايگي قبـل از آنکـه مشخـصة رفتارهـا                   
اي از رويکردها،     يعني قبل از آنکه مجموعه    ،  تصميمات خاصي از سوي يک دولت باشد      

يـک نظريـه در   اي طرز تفکر و رهيافت است، يعني  ها باشد، گونه  ها و سياست    مشي خطّ
 يـک گـرايش     ، اما قبل از آنکه يک نظريه باشـد، در اسـاس خـود             .معناي موسع آن است   

 همسايگي محصول ارزشـمند دانـستن کثـرت اسـت و            ؛اخالقي يا انساني يا ديني است     
ارزشمند داشتن کثرت و تنوعات بشري خود محصول جاافتادگي اين تفکر است که من              

  .پسندم  برابري را ميتر، اين با ديگران برابرم و مهم

 همسايگي و پاسخي به معماي امنيت در دانش  اسالمي-ايراني ةنظري

  الملل روابط بين

هـا و      در ادوار قبل نـه در مرزگـذاري         اسالمي -بيان شد که رونق و گسترش فرهنگ ايراني       
ورزي بوده اسـت امـا فراتـر از ايـن،            سويي  و هم کششِ دوسويه   ها بلکه در      آفريني غيريت

دوسـتانة فرهنـگ     ه ماهيت اخالقي و انـسان      ب نظرية همسايگي حاوي توجه و درک عميق      
 و پـذيرفتني   امـري مفـروض      در اين فرهنگ، همان اندازه که نفوذ و گسترشْ        . ايراني است 

  اسـالمي  -تـاريخ فرهنـگ ايرانـي     . اب و نادر است   ميگرايي واقعيتي ک    است، تسلط و غلبه   
مستقل از ميزان امنيت همساية      المللي است که ميزان امنيت من       مؤيد اين فرضية روابط بين    

. اي، افزايش امنيت من اسـت       من نيست؛ هر ميزان افزايش امنيت همساية من، به طور زمينه          



شـده کـامالً بـر       فرضـية يـاد    ),Roosevelt 2010:12 (. امنيت همه است     امنيت يک نفر  در واقع،   
الف مفروضة دولت ملي است که افـزايش امنيـت مـن کـاهش امنيـت ديگـري اسـت                    خ
 که تحت تأثير     ١برخالف مفروضة مندرج در سياست خارجي دولت ملي       ). معماي امنيت (

جهان را بسيط و يـک       خواهد به عنوان يک دولت امپرياليست       غرايز قبيلگي، اگر بتواند، مي    
  )١٣٦٤، پوپر(. براي افزايش امنيت و توسعه خود نداشته باشدکاسه سازد تا مزاحمي 
در .  مزاحمـت اسـت    دهمسايگي، تنهـايي و انـزوا خـو        اسالمي   -در سياست ايراني  

) اما نه لزوماً به نحـوي برابـر       (عادالنه  » بايد«هاي منطقه     دولت ةسياست همسايگي، هم  
  بـازيگران سياسـت همـسايگي      يابي بازي      زيرا هر ميزان کيفيت    ،مجال ايفاي نقش بيابند   
هر ميزان نفوذ و افزايش برتري يک کـشور يـا قـدرت             . کند   مي  را بيشتر به هدف نزديک    
   بـه همـان انـدازه مـشارکت کيفـي ديگـر کـشورهاي                باشـد  رهبري آن در سطح منطقه    

افـزايش تـوان    . کند  اي ايجاب مي    ساز و کارهاي منطقه    همسايه را با آن دولت در هدايت      
. سنگ است  اي با افزايش نياز آن قدرت به آرامش در منطقه هم            درت منطقه رهبري يک ق  

)Ayendt, 1968: 109-111, 113-115(رسد که ناخـدا فقـط     سياست همسايگي به اين نتيجه مي
 حتـي فراتـر از ضـرورت        ، همسايگي  اسالمي -نظرية ايراني . پسندد  درياهاي آرام را مي   

 ضـرورت    باشـد   يک دولت هـر چـه بيـشتر        اي  مشارکت،  معتقد است که قدرت منطقه      
گويـد    المللـي دوران مـدرن کـه مـي           بر خالف هنجار بين     است، بيشتر ورزي آن   دوستي

) دريغ داشتن منابع ثروت از ديگران     (انحصارگرايي آن    باشد   قدرت دولت هر چه بيشتر    
  .هاي رايج امنيتي اين پاسخي است به معماي امنيت در نظريه.  استبيشتر

 يعنـي شـور ناخودآگـاه       ،اي  هدف نظرية همسايگي احياي امر کهن در حيات منطقه        
بـدون   زندگي يا جريان خود به خودي شعف و رضايت از طريق تعامالت جوامع منطقه             

 تـضمين جوشـش خالقـة       هـدف  . اسـت  ،آميـز   دهنـدة خـشونت   گونه منطق نظـم    هيچ
 نقش  ،در اين ميان   اما. ي است هاي انساني در سطحي فراتر از مرزها و ترتيبات دولت           کنش

  دولت چيست؟

                                                       
1. Nation-State  
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دهنـده، صـرفاً متعهـد بـه        گر، آگـاهي    سياست همسايگي مستلزم يک دولت تسهيل     
اي که صورت نهادين رونـدها و         بخش است به گونه    اي، نهادساز و تجسم     اقدامات زمينه 

نـه  اين دولت بايد امور محصل و موجود را قانوني و رسمي و نهادي            . ل موجود باشد  يفضا
تـرين کـار دولـت در نظريـة       شايد بتوان گفت بزرگ  .سازد و آنها راتقويت و تسريع کند      

در پرتو اعتقاد  . تواند اين باشد که به اين نظريه معتقد باشد           همسايگي مي   اسالمي -ايراني
مهـم آن   . شود  تنظيم مي ،  ها و رفتارها حول اصول آن شکل گرفته         مشي  به اين نظريه، خط   
مار و طراح نظرية همسايگي نيست، حتي عامل اجراي آن هم نيست؛             مع است که دولتْ  

هاي بيروني جامعه و فرهنگ ايرانـي         گر گرايش   دولت در سياست خارجي صرفاً تسهيل     
 - همسايگي، ديپلماسي ايراني کارگزار فرهنـگ ايرانـي     اسالمي -در نظرية ايراني  . است

  ،)ولو مـشروع  (نمايش خشونت   گر آمادة     بر اين اساس، اين دولت کنترل     .  است اسالمي
که گفتـه    چنان. باشد مي) ريزي مرکزي   مثل الزام برنامه  (هاي انتزاعي     جهانگرا، اسير ايده  

اي بيشتري داشته باشد بيـشتر بـه آن نيـاز دارد     هاي منطقه شد، هرچه يک دولت پتانسيل 
، بـه   ريزانـه و ايـدئولوژيک      برنامـه  و   هـاي جهانگرايانـه     به جاي اولويـت رهيافـت     ،  که

ايفاي نقش جهاني از سوي ايران در       . هاي خاص و محدود همسايگي توجه کند        رهيافت
 ايـران بـه دليـل آنکـه بنيـاد      .اي داشته باشد صورتي است که بتواند جايگاه متمايز منطقه   

هاي اخالقي جوامـع و       ارزش ةگري، شناسايي و مالحظ     فرهنگ آن بر رواداري، ستايش    
دولت ايراني، نه آنکه . تواند امپرياليست باشد اصوالً نمي ردهاي همجوار استقرار دا     ملت

 باشـد و  نظـامي توانـد   گرا نبـوده، بلکـه اصـوالً نمـي        گاه نظامي  حسب قول مشهور هيچ   
. هاي مبتني بر سياست قدرت را به پـيش ببـرد            تواند حتي اگر قدرتمند باشد، برنامه       نمي
ـ   (طرفه    ، اعمال نفوذ سياسي يک    شايد  )کـشوري  -  در پـارادايم ملـت     هداصل پذيرفته ش

 نفـوذ سياسـي محـصول       . اسـت   و مطرود   کار دشوار   اسالمي -اصوالً براي دولت ايراني   
مشخصة تاريخي ايران نفـوذ     . هاي يک منطقه است     کنترل خوب بر دولت ديگر يا دولت      

با وجود اين در گسترة وسيعي اين توافـق ميـان           .  نفوذ فرهنگي است    بلکه سياسي نيست 
هاي فراواني براي توسعة      اي ايران مساعدت    هاي منطقه   ان وجود دارد که زمينه    گر  تحليل



 چهـار دانيم که در تعامل بازيگر و محـيط           مي. کنند   ايراني فراهم مي   ياقتصادي و اجتماع  
  :تواند پديد آيد حالت مي

  ؛)بهترين حالت (آمادگي بازيگر و مساعد بودن محيط -
  ؛آمادگي بازيگر، نامساعد بودن محيط -
  ؛مساعد بودن محيط و عدم آمادگي بازيگر -
  .عدم آمادگي بازيگر و نامساعد بودن محيط -

کوشد بيان کند که به نحوي جالب توجه شـرايط             همسايگي مي   ايراني -نظرية ايراني 
کـه  انـد      وضـعيتي را پديـد آورده      ، در مجمـوع،   واسـت   تاريخي و کنوني گرد هم آمـده        

بديل بـراي سياسـت خـارجي         متناسب با شرايط نوع اول است و اين نه فقط فرصتي بي           
تـر سـاختن شـرايط زيـست همـة             دقيقاً به همان اندازه، فرصتي براي انـساني        ،ايران که 

ساز  هاي نظم   هاي منطقه از خشونت      امکاني که طي آن ملت     باشد،  ميهاي منطقه نيز      ملت
يابند و در روابطـي آزادانـه بـا يکـديگر،             ها رهايي مي    ابرقدرت راهبرديهاي    و طراحي 

يابنـد، شـرايطي کـه طـي آن           را مـي  ) مـدرن  ماقبـل (امکان بازتوليد شرايط تمدني کهن      
در متن مناسبات متنـوع     ... هاي علمي و       اختراعات بزرگ، پيشرفت   ،دانشمندان برجسته 

  . يافت اي واقعيت مي و آزادانه ميان جوامع منطقه
الملـل و     يک نظرية روابط بين    ةارائ روشن شده باشد که هدف اين مقاله         شايد تاکنون 

ـ    حتي، هدف   . الملل نيست   افزودن آن به ديگر نظريات روابط بين       ة يـک   اين نوشـتار ارائ
در . الملل هـم نيـست   نظرية انقالبي يا خلفي براي مجموعه دانش و ديسيپلين روابط بين      

ـ       هدف ،واقع ي بـراي آغـاز يـک سياسـت خـارجي           ة مـدخلي مفهـوم     ايـن نوشـتار ارئ
 اخالقـي  –هـاي دينـي    تجربه، خاص شرايط جديد ايران و مبتني بر افکار و ارزش    بعد ما

توانند   کشورهاي اندکي مي  . گذار نظام جمهوري اسالمي بوده است     ناست که مدنظر بنيا   
ايـرانِ  امـا  به حساب آيند  يگي   همسا ةهاي برخاسته از نظري     مشي   تفکرات و خطّ   مستعد  

  . انقالب اسالمي در رأس اين کشورهاست
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  گيري  نتيجه

پيشنهاد نظرية همسايگي بـه عنـوان نظريـة سياسـت خـارجي جمهـوري اسـالمي بـر            
  :کوشيم آنها را حسب ترتيب منطقي فهرست نماييم هاي ذيل استوار است و ما مي گزاره
تـوان از      نمـي  بـا وجـود ايـن      (همسايه آغاز سياست خارجي يـک دولـت اسـت         . ١
 ).هاي ديگر غافل ماند گزاره

همسايگي گسستي اخالقي   ؛  است» همسايگي«اي فروتر از      همسايه بودن مرحله  . ٢
همـسايگي پايـان جغرافيـا و آغـاز         . يا انساني از واقعيت جغرافيايي همسايه بودن است       

 .مناسبات انساني است

 مـا را در     ،رو   ازايـن  ،همسايگي رهيافتي اخالقي است، نه يک سياست دکترينـي و         . ٣
 .دهد الملل قرار مي موضع يک ايستار انقالبي در برابر دانش موجود روابط بين

هـاي    رهيافت انقالبي نظرية همسايگي آن است که توسعه، امنيت و ديگـر ارزش            . ٤
 و  و بايـد در همـان سـطح درک شـوند          ،   نـه ملـي    ،اند  اي   مفاهيمي منطقه  ،اصوالً،  اساسي

  .ندگردة اقدام واقع موضوع قضاوت قرار گيرند و عرص

هايي نه    درک هاي سطح ملي از مفاهيمي مانند توسعه و امنيت          در اين نظريه، درک   . ٥
  .فقط نادرست و غيرواقعي، بلکه مخرب و هرزبرنده هستند

. افزايش امنيت من در افزايش امنيـت همـسايگان مـن اسـت            : گويد  اين نظريه مي  . ٦
که محتوي ايـن فـرض      ) امنيت ملي ( کشوري   –برخالف نظرية امنيت در پارادايم ملت       

 ).معماي امنيت(. است که افزايش امنيت من کاهش امنيت ديگري است

) نفـوذ از سـوي دولـت ملـي        ( نفوذ يکجانبة من     ،در اين نظريه  ) ،به نحوي مشابه  . (٧
انجامد، امـا     دوام است و به گسترش حس ناامني در منطقه مي            و کم  گذرانفوذي پرهزينه،   

هزينه، پرفايده و مداوم اسـت و حـس امنيـت را در منطقـه                متقابل، روندي کم  نفوذهاي  
 .اندگستر مي

  طلبـي    پردازد که مـشارکت     اين اتهام عليه دولت ملي مي      طرح   نظرية همسايگي به   . ٨
  . خواهـد   طلبي يا با تقدم فرض تخصيص منابع بيـشتري بـراي خـود مـي                را براي برتري  



ــة همــسايگي   ــش«حــال آنکــه در نظري ــا بگــوييم  » ارکتم   خــودش هــدف اســت ي
 .نفسه است هدفي في

  اي  گويــد هرچــه بــازيگران منطقــه  بــا ســتايش کثــرت، مــي،نظريــة همــسايگي. ٩
  تري داشته باشند، شور ناخودآگاه زندگي در جوامـع منطقـه             تر و کيفي    بازيگري مستقل 

   قـدانِ هـا در حالـت ف       آرامـش و خرسـندي انـسان      . شـود   تر مـي    و ميان مردمان آن فزون    
  تـرين هـدف ممکـن در يـک سياسـت       آميـز بـزرگ     دهنـدة خـشونت    يک بازيگر نظـم   

 .اي است منطقه

هـاي بـشري را بـه صـورت         سفرة خداوند در زمين منابع حياتي براي همة گروه        . ١٠
 ؛سـازي منـافع ضـروري نيـست          رقابـت بـراي بيـشينه      ،رو  ازايـن . عادالنه در خود دارد   

اما اين حقيقت ديني مستلزم وجـود دولتـي         . ها براي تسهيل آن ضروري است       همکاري
سـازي ايـن      هاي فکري باالتر است که بتواند ابتکار عملياتي         مند از ظرفيت    شجاع و بهره  

 .رهيافت را در دست گيرد

، يـک   )يـا اعتمادسـازي   (مقدم بر جلب اعتمـاد      ،  اعتماد ورزيدن ) ،در اين مسير  . (١١
در اين نظريه تا حدي حال ملي بـراي آينـدة           . ري در نظرية همسايگي است    ريسک ضرو 

تا حدي نيـروي دسـتاوردهاي ملـي بـراي دسـتاوردهاي             يا شود    انداز مي   اي پس   منطقه
 .شود تر هزينه مي همگاني

ــة همــسايگي. ١٢ ــد منطقــه،در نظري   » خــوري -تنهــا « .اي باشــد  خوشــبختي باي
   عقالنيتـي   ، بنـابراين  ،دوام، دسـتاوردي پرزحمـت و       مزيتـي کـم    ،واقعيتي غيراخالقـي  
  .بالنسبه ضعيف است

 ،تـر و    نظرية همسايگي از ظرفيت و ارادة يک دولت براي آغاز روندهاي انساني           . ١٣
 .کند اي حکايت مي هاي منطقه تر در سياست  مفيدتر و نيز همگاني،به همان اندازه

که اسـتقالل و آزادي بيـشتري بـراي         اي     هر دولت قدرتمند منطقه    ،در اين نظريه  . ١٤
  .شود  بيشتر مالک آينده مي، به همان ميزان،ل باشديهاي منطقه خود قا ملت
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هـاي ملـي،    هاي حاکم در پارادايم دولت  ارزشکه، برخالف گويد    اين نظريه مي  . ١٥
اي نيل بـه رضـايت و خرسـندي جوامـع و              ترين نياز ديپلماسي يک قدرت منطقه      بزرگ
 تر منطقه است؛  چکهاي کو دولت

 نـه    اسـالمي  -اين نظريه معتقد است ايجاب تاريخ ايران براي ديپلماسي ايرانـي          . ١٦
 هاي ملي است    که گرايش بديهي اغلب دولت     -ها    حتي استقبال از همگرايي و همکاري     

در جمهوري اسـالمي ايـران،      . هاي ملل همسايه است      بلکه شناسايي و ستايش ارزش     -
طلبـي بـه      گـر ارتقـا از برابـري        يابـد و ايجـاب      نساني بيـشتري مـي    اين نظريه محتواي ا   

 همانا محتواي اساسـي تفکـرات سياسـت خـارجي امـام             گردد که اين    طلبي مي   برادري
 .باشد مي نيز �خميني

از » ماليمـت فرهنگـي ايـران تـاريخي       «نظرية همسايگي کوششي براي انتقال      . ١٧
 عليت يافتن است؛ناخودآگاه يا امر بالقوه به سوي آگاهي يا ف

  كتابنامه
ـ  شناسي کشورهاي صـنعتي،     جامعه ).١٣٥٥( ريمون   ،آرون هـاي    کتـاب ،   رضـا علـوي، تهـران      ة ترجم

 .سيمرغ

 . خوارزمي،تهران، اهللا فوالدوند  ترجمة عزت، باز و دشمنان آنةجامع ).١٣٦٤( کارل ،ريموند پوپر
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