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  دهيچك
خـود   ريتأثرا تحت  يو فرهنگ ،ياسيس،  ياجتماع گوناگون يها عرصه  شدن جهاني
است كـه از   ييها و جنبه ها جمله موضوع نه، فرهنگ ازين زميداده است. در ا قرار

 پـژوهش  نگـارش  از رفته اسـت. هـدف  يپذ ريتأثار يبس شدن جهانير يتحوالت اخ
 كـرد يرو بـا  يجهـان  فرهنـگ  بارةدر رانيا ياسالم يجمهور دگاهيدبررسي  حاضر
 ةعرصـ  در يديجد مسائل به توجه و دوم يجهان جنگ از پس. است انهانگار سازه
 را فرهنـگ  نـوع  نيگذارترريتأث يبراليل يها ارزش ، فرهنگ مانند ،الملل نيب استيس
 انقـالب  رخداد با،  رانيا در كه است يحال در نيا. است داشته نهادها و ساختار رد

 بـا ،  حـال  .اسـت  گرفته شكل آن ساختار در يديجد فرهنگ ،يعيش اسالم بر يمبتن
 نـوع  ، انقالب از پس رانيا ياسالم تيهو به توجه با و يفرهنگ شدن جهاني وجود

 به توجه با ،پژوهش يةفرض است؟ چگونه يجهان استيس در فرهنگ به رانيا نشيب
 انقـالب  ةپشـتوان  با ،رانيا ، يانگار سازه يةنظر به توجه با كه است نيا ي،اصل الؤس

 فرهنـگ  برابـر  در همـواره ،  خود فرهنگ در ياسالم عناصر واردكردن با و ياسالم
 ياسيس اسالم نام به يديجد يالگو يمدع برآن عالوه و است كرده مقاومت يجهان
 كـرد يرو يهـا  مؤلفـه  نخسـت  پـژوهش  نيا در بنابراين،. است يجهان استيس در

 يجهـان  اسـت يس در فرهنگ گاهيجا به ينگاه سپس و شود مي ليتحل يانگار سازه
 آن يهـا  واكـنش  و يجهـان  فرهنـگ  در رانيا گاهيجا ،. سرانجامافكنده خواهد شد
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  مقدمه. 1
ارائـه  آن  بـراي  يف خاص و واحـد يتعر يكه در علوم اجتماع يم و واژگانيجمله مفاه از

  :. به عبارت سادهاست نشده فرهنگ
 آن از كه هاييرهنجا ،نددار معين وهگر يك يعضاا كه هايي  شارز از ستا رتعبا فرهنگ

 حـال  ؛هستند عيانتزا هاي  نماآر ها شارز .كنند مي توليد كه يدما يكاالها و كننديم يوپير
كنند. عايت ر را ها آن رود مي رنتظاا دممر از كه هستند معيني عداقو و لصوا هارهنجا كه نآ

  ).36: 1393،  دنزيگ( جتماعي هستندا ندگيز در نبايدها و بايدها ةهندد ننشا هارهنجا
 ارائه از فرهنگ يف گوناگونيط حاكم تعاريهرچند در مكاتب متفاوت و متناسب با شرا

  قرار داده است. ريتأثدرمجموع رفتار كشورها را تحت  ،شده
 م،يريـ بگ درنظـر  يالمللـ  نيب يها سازمان و ها دولت از يا مجموعه را الملل نيب نظاماگر 

 كـه  ييجـا  تـا  ؛اسـت  بـوده  ريناپـذ  اجتناب يامر ها سازمان و ها دولت نيا رد فرهنگ ريتأث
 شده الملل نيب روابط خيتار در يبزرگ يها انقالب باعث يفرهنگ عامل نيهم گفت توان يم

 يمهمـ  نقش يفرهنگ عامل )1357( رانيا ياسالم انقالب و فرانسه 1789 انقالبدر  ؛است
از  ياريگـر، بسـ  يد يياز سـو  .)7و  6: 1388زاده،  كـوب  (بـاروت  اسـت  داشته آن جاديا در

هـا و   ارزش ينـوع  و بـه هـا   شـه يبرگرفته از اند ياست خارجيس ةدولت در عرص يرفتارها
  دارد. شهير ها ا مذهب آنياست كه در فرهنگ  ييهنجارها

در  يگوناگون علوم اجتمـاع  يها در رشته يمطالعات فرهنگ موجب شدعوامل مختلفي 
ـ يگسـترده و افـزا   يها نخست، مهاجرت: به گسترش گذارد ر روياخ يها دهه  ةسـابق  يش ب

 بينموجود  يها نده به تفاوتياو توجه فز المللي بيندر سطح  يو ارتباطات فرهنگها  تماس
است در يو س ،تجارت، فرهنگ بين يختگيدوم، آم ؛المللي بين لئل مسايتحل يبراها  فرهنگ
سوم، گسـترش   ؛ها آن ياست خارجيدر س يختگين آميجه بازتاب ايو درنت يغرب يكشورها
 يهـا  رسـانه  از سـوي در سطح جهان و اشاعه و گسترش فرهنگ مدرن  يارتباط يها شبكه
ز در برابـر  يـ آم مقاومـت  يها فرهنگ و واكنش شدن جهاني فرايندظهور  ،چهارم؛ گستر جهان

 آشـكار  المللـي  بـين فرهنگ و قـدرت را در سـطح    بينروابط  ين عوامل ضرورت بررسيا
  .)6: 1389، ي(سوركند   يم

 از هدف. دارد تأثيرگذاري و غني فرهنگ طبيعتاًش كهن تمدن و تاريخ به توجه با ايران،
 بـا  جهـاني  فرهنـگ  دربـارة  ايران اسالمي جمهوري ديدگاه بررسي حاضر پژوهشنگارش 
 ةدر عرصـ  يديدوم و توجه به مسائل جد يپس از جنگ جهان .است انهانگار سازه رويكرد
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ساختار ر دن نوع فرهنگ را يگذارترريتأث يبراليل يها ارزش،  مانند فرهنگ ،الملل نياست بيس
، يعيبر اسالم ش يبا رخداد انقالب مبتن ،رانياست كه در ا ين در حالينهادها داشته است. ا و

و بـا   يفرهنگ شدن جهانيحال، با وجود  در ساختار آن شكل گرفته است. يديفرهنگ جد
 ياست جهانيران به فرهنگ در سينش ايران پس از انقالب، نوع بيا يت اسالميتوجه به هو

 ةبه پشتوان ،رانيا،  يرانگا سازه ةين است كه با توجه به نظريپژوهش ا ةيچگونه است؟ فرض
همـواره در برابـر فرهنـگ    ،  در فرهنگ خـود  يو با واردكردن عناصر اسالم يانقالب اسالم

در  ياسـ يبـه نـام اسـالم س    يديجد يالگو يبرآن مدع مقاومت كرده است و عالوه يجهان
كـرد  يرو يلـ يتحل يهـا  مؤلفـه نخسـت   ن پـژوهش يـ در ابنـابراين،  اسـت.   ياست جهانيس

گاه يجا شده است. سرانجامبررسي  ياست جهانيگاه فرهنگ در سيو سپس جا يانگار سازه
  .شده است نشان دادهآن  يها  و واكنش يران در فرهنگ جهانيا

  
  يانگار  هساز ةينظر .2

 ةعرص به يداخل يها استيس و فرهنگ بازگرداندن دنبال به الملل نيب روابط در انانگار سازه
 ةجامعـ  و ،استيس فرهنگ، مختصات شود يم يسع ،روند نيا در. اند الملل نيب روابط ةينظر
، يابد (خضري يم ارتباط ياست جهانيت و رفتار دولت در سيكه با هو شود يبررس يداخل

حـل   راه يتواند نـوع  يم كردين رويداران آن معتقدند كه ا گر، طرفيد يعبارت ). به79: 1388
كـه در  داده اسـت   يدر خـود جـا   را ياسـت جهـان  يس يهـا  يژگـ يو يانه باشد كه برخـ يم

دهنـد   يمـ  ليرا تشك ييگر خردگرايد دارند و با هم يسم نقش محوريسم و نئورئاليبرالينئول
كننـد   يم را مطرح ييها يژگيو عمدتاً ها آن ،سببن ي). به هم539: 1392 ت،يس و اسميلي(ب

ونـددادن  يپرند و در حـال  يپذ يم ا و خردگرا راگر كنشوا يها هيات نظريخصوص يكه برخ
  .اند اتين دو نظريا

كـوالس  ي، ن)Fredrich Kratochwil( ليـ كراتوچو ،يانگـار  سـازه  ةپردازان برجست هينظر
 John( يراگــ جــان و، )Alexander Wendt( ونــت الكســاندر ،)Nicolas Onuf( اونــف

Ruggie(، كـه  سـت ين يزيـ چ يعني ؛ستين ينيمع و خاص زيچ ياجتماع يايدن كه ندا برآن 
 يا نـه يزم تـر  بـيش  بلكـه . كـرد  حيتشـر  ايـ  كشف يعلم قيتحق قيطر ازرا بتوان  آن نيقوان
 آن را و ،كننـد  يمـ  يزنـدگ  آن در ،انـد  سـاخته  آن را كـه  يافراد يبرا يعني ؛است يذهن نيب
. انـد  داده شـكل  ايـ  ساخته خاص مكان اي زمان در افرادرا  ساختار نيا. دارد يمعن فهمند يم

 ةلئمسـ  ،الًمـث . كننـد  مي ديتأك ياجتماع يايدن مشترك شناخت و ديعقا نقش بر انانگار سازه
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 باشند،داشته  يا هسته يها سالح كشور دو كه است ل نشدهيتشك تيواقع نيا از فقط تيامن
: 1388، يخضر( دارند هم به نسبت يديد چهها  دولت نيا كه دارد يبستگ امر نيا به بلكه
 ؛ر دهنـد ييـ تغهـا   د نگاه خود را بـه سـاختار  يكشورها با ان،انگار سازه ةديعق به بنابراين، .)81
  رد.ينگ يها جا در آن ينيت بدبيكه ذهن  گونه آن

  
  تيهو ةو مسئل يانگار  هساز 1.2

 يپـرداز  هيـ نظر ياصـل  انيـ جر در ياجتمـاع  يا دهيپد و مهم ييمعنا عامل منزلة به ،»تيهو«
 در درمقابـل  .اسـت  شـده  يتوجه يب به آن كه است يمهم مباحث از يك، يالملل نيب روابط
 شـده  يديـ جد نسـبتاَ  برداشـت  آن از مهم، ةشناسان يهست بحث منزلة به ،يانگار سازه ةينظر
 يتيهـو  ونت معتقد است كـه هـر   و انتظارات از خود.ها  ا فهمي يستيچ يعنيت يهو .است
 يجمعـ  شـكل  به انگر كنش كه دارد ييها هينظر در شهير و است گر كنش ياجتماع فيتعر

دو  است كـه هـر  بر آن ). ونت 181: 1391،  يآباد يثان ي(رسول دارند يگريد و خود ةدربار
ها  تياند و هو ن شدهيتدو يانتخاب عقالن ةيسم براساس نظريبراليسم و نئوليكرد نئورئاليرو

كـه   يحـال  ). در544 :1392ت، يس و اسميلين است (بيمفروض و مع يگران امريو منافع باز
كـه مـا    اند يستند و امورين يمسلم و قطع يت و منافع امريهو،  يانگار سازه ةيبراساس نظر

  .ميكن يم جاديها را ا آن
» يزشـ يانگ التيتمـا « موجـد  كـه  داند يم مند تين گر كنش در يتيخصوص را تيهو ونت

 نيـ ا ياما معنـا . داند يم خود از گر كنش فهم در شهير را تيهو  ونت ف،يتعر نيا طبق. است
 ييشكل بازنمـا  همان به را گر كنش زين انگر كنش ريسا ايآ كه است نيا به وابسته تر بيش فهم
ت يـ ن معنا كه در سـاخت هو يت است؛ به ايهو يناذهنيعد بب ةدهند ن نشانيو ا نه؟ ايكنند  يم

ن يـ د بـر ا يـ كأن برداشت تي. در ايگريد يها خود و انگاره يها شود: انگاره يم دو انگاره وارد
 زمينـه،  نيهم در. باشد داشته وجود قبل از كه ستين يزيچ و شود يم ت ساختهيهو است كه

آن  ياجتمـاع  بسـتر  از يجـدا  يعني يماهو يشكل به توان ينم را تيهو« كند كه يم انيب ونت
از خـود را در رابطـه بـا     يخاص يها برداشت كه اند ياجتماع يها تيهو نيهم .»ف كرديتعر
مات يكنند و بـه تصـم   يم ديتول را يق منافع خاصين طريدهند و از ا يم ان نشانگر كنشر يسا
  ).182: 1391، يآباد يثان يدهند (رسول يم شكل يگذار استيس

گذارند و هر  يم ريتأثر آن د ساختارند و ةسازند  ها تيهو،  انانگار سازه ةديعق به بنابراين،
 هـا  تيـ ن هويت هميكه درنهاكند  يم ديتول يگريت دياز هو يمنافع خاص و متفاوت يتيهو

  .دهد يم گران را شكليباز بينجه تعامل يدرنت و ،كنش ،اقدام
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  يساختار و كارگزار؛ آنارش ةو مسئل يانگار  هساز 2.2
 بر وهعال ،راننگاا زهسا شناسي معرفت در بايد كه ستا ييگرد مبحث ارگزركا /رساختا مقولة

 و رساختا ،راننگاا سـازه  نظـر  ). به74: 1394 ا،يـ ن (دانـش  دكر توجه آن به ،شناسي هستي عدبُ
 يامدهايپنتيجة  جتماعيا يهارساختا و بخشنديم امقو يگر د يك به متقابل شكلي به ارگزركا

 خلق تعامل متقابل با ،ارپايد نسبتاًي ها هپديد منزلـة  بـه  ،هـا  سـاختار  . خـود انـد  يكنش انسان
 هيدگاد لعماا .كنند مي تعريف را دخو منافع و ها هويت انگر  كنش ها آنس سابرا و شوند مي

روابـــط  يهـــا ســـازه كه دبو هداخو معنا ينا به رينگاا  زهسا صخصودر ارگزركار/ ساختا
 يتفسير و هنيذ ملاعو ختةبرسا و محض يرساختا و عيني ملاعوختة برسا يگرد الملل نيب

ــل بلكه ،شد هندانخو رتصو محض ــرد عمـ  ملاعو تنيدگي همدر از منتج لمللابين بطروا كـ
ــط يرساختا و كنشي ملاعو و دشو مي نستهدا كنشي و يرساختا  از تحليلي رتصو به فقــ
جود و هبونت  ،يياز سو .)194 :1389 ،يعلمدار يني(مع دبو هنداخو پذير تفكيك يگرد يك
را خودمـان   ين آنارشـ يـ است كه ا بر آن اما ؛است معتقد الملل نيدر ساختار نظام ب يآنارش

  :ميا هكردجاد يا
هـا بـا    آن رابطـة ا يـ دارنـد   يت منطقـ يـ است قـدرت تبع يو س يارين خوديمن معتقدم ا ...

 يزنـدگ  ياريـ خود يست. اگر مـا امـروز در جهـان   ين ي) علت و معلولي(آنارش ومرج هرج
كه سـاختار   يجدا از اقدامات يچ منطق آنارشينه ساختار. ه ،است فرايندمربوط به ،  ميكن يم

جـدا از   ،بخشد وجود ندارد. ساختارها يم تينيكند و به آن ع يم جاديمنافع را او ها  تيهو
نهاد هستند و نه  است قدرتيو س ياريخود. ندارند يگذارريتأثا قدرت يت ي، موجودفرايند

س و يلـ يننـد (ب ك يمـ  جـاد ياست كه كشـورها آن را ا  يزيچ ي. آنارشيآنارش ياصل يژگيو
  ).543 :1392 ت،ياسم

هـا   دولـت  رونـد  نيـ ا در. سـت ين ها آن منافع ةكنند نييتع ها دولت نظام ساختار بنابراين،
 بـر  يمبنـ  هـا  آن كـرد  عمـل  و كنند يم يمعرف كيشر اي ،بيرق دشمن، صورت به را گريد كي

 يبرا كننده نييتع عامل اما. سازند يم ها دولت را يآنارش ،ليدل نيا به. است گرانيد انتظارات
، يخضر( ستها دولت بين ياالذهان نيب توافق ينوع صرفاً و شود ينم يتلق ها دولت حركت
1388 :85(.  
 يهـا  هيـ و بـرخالف نظر  اند يخاص يونت ساختارها ينهادها /يساختارها گفت ديبا
 نيـ ا. انـد  شـده  بنـا  تصورات و ها شهياند براساس سمينيفم و سميمانند ماركس يستياليماتر
 از كـه  دانـد  يمـ  فيـ خف يرا امـور  ياجتمـاع  ياست كه ونت ساختارها يمعن بدان گفته
كـه   انـد  بـرآن  ياجتمـاع  يها هينظر از ياريبس اماشده است.  ليتشك گرانيباز يها شهياند
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و  يدار هيمانند سرما ييساختارها. اند يمند قدرت يماد منافع گر انيب ياجتماع يساختارها
از  ياريبســ گــر،يد عبــارت ونــت ندارنــد. بــه ةيــدر نظر يگــاهيجا چيهــ يســاالر مــردم
 گـر  انيـ ب) ونـت  رشيساختار مورد پـذ  گانهي( يفكر يساختارها كه اند برآن پردازان هينظر
كـه   جاسـت  نيا). 547- 546: 1392 ت،ياسم و سيلي(ب هاست آن ةدهند ليتشك يماد منافع
 ،مشـترك  دانـش  چـون    هـم  يعـوامل  ةساخت ياجتماع يساختارها كه معتقدند انانگار سازه

 دارد يمتفـاوت  ياجتمـاع  يها ساختار يتيامن ةجامع ،نيبنابرا .ستكردها و عمل ،يمنابع ماد
 بدون اختالفات فصل حل و يبرا كشورها آن در و است شده ليتشك مشترك دانش از و

 ياريـ خود از چـه  آن پـس، ). 589- 588: همان( كنند يم اعتماد گريد كي به جنگ به توسل
 گـر يد كينادرست كارگزاران از  فرض  شود يم برده ياسم آن از الملل نيدر ساختار نظام ب

  .ردب نيب از را فرض نيا ديكه با است
  
  فرهنگ ةو مسئل يانگار  هساز 3.2
 لمللا بين بطروا در مهمي نقش فرهنگ كه ستا مدعي ،اگردخر يها نظريه فبرخال ،يرنگاا زهسا
 و تجزيه در را هال اليبر و ها ئاليستر ناكامي اليلد از يكي راننگاا زهسا ،سبب همين به. دارد

 گفته ،سساا ينا بر. ننددامي فرهنگي بخش به يهجتو يب در لملليابين مسائل ستِدر تحليل
 هـك ،هنيذ دبعاا گرفتن هيددنا و لمللابين بطروا عيني دبعاا بر يياگردخر حد از بيش كيدتأ شود يم

 سطح در لمللا بين بطروا صةعر در نياوافر تمشكال وزبر باعث ،دارد ارقر آن قلب در فرهنگ
 و نددازپر مي رنمد پست يها هيدگاد نقد به راننگاا زهسا ،يگرد يسو از. ستا هشد عملي و ينظر
 ييگرد ستدرنا امقدا گفتماني و فرهنگي مباحث به چيز همه كاهش يابر را ها آن شتال
 دبعاا ساير ركنا در فرهنگي دبعاا به بايد كه ندا برآن دازانپرهينظر ينا ،ليلد همين به. ننددامي

 لمللا بين بطروا از تر عميق شناخت نمكاا ترتيب بدين تا دكر توجه منيتيا و ،يدقتصاا ،سياسي
 يمتغيرها همة نقش هاييكار هرا طريق از تا كنند يم شتال راننگاا زهسا ،نهيزم ينا. در شود مهيا
 و خليدا فرهنگي عناصر كه ستا آن بر نتو رلكساندا ،مثالً. ندريبگ نظردر تحليل در را مهم
 ثيرأت تحت يركشو هر تيهو ،يگرد رتعبا به. شوند مي ركشو هويت ديجاا باعث لملليا بين

 نتيجهدر و منافع تعريف عامل ترين مهم هويت ن،يچن هم. دارد ارقر لملليا بين و خليدا يهاارزش
. دشو مي يريگ يپ و ييزر حطر منافع آن مينتأ فهد با كه شود يم خاصي جيراـخ سياست

 ستا يالمللبين صةعر در ارثيرگذتأ يهاشاخص ترينمهم از يكي فرهنگ ،نظر ينا از ،ينابنابر
 ).66: 1389 ،يتراب و ييرضا( ستا هنشد توجه آن هـب اگردخر تنظريا تسلط تحت نتاكنو كه



 79   پور تقي عادل

 از بسـياري  خـارجي  سياست تحليل براي تواند مي انگاري سازه رسد مي نظر به بنابراين،
ساختارها را با هم  و رفتارها  ها هويت ةنظري اين ،ديگر سوي از. باشد داشته كاربرد كشورها

ـ  كنـد   توجه مـي  ييها لتدوبه  طبعاًر كرده است كه يدرگ ش از حـد بـر هنجارهـا و    يكـه ب
خود  ياست خارجين عناصر در سيد دارند و خواهان واردكردن ايكهن خود تأك يها شارز
 انقـالب  ةپشـتوان  بـه  ،را رانيـ ا ،ن خصـوص يـ . در اانـد   ياست جهانيآن مقابله با ستبع  و به

تـوان   مـي  ،يخـارج  اسـت يدر س ياسـالم  يهنجارها و ها شو ورود ارز ياسالم مند شكوه
 هـا  دولـت  يضداسالم يها استيس با مقابله ،آن تبع به وساختار  ةدر عرص يراتييتغ خواهان

در  يبـا ادغـام سـنت اسـالم    ها  يرانيرهنگ مورد توجه ا. فدرنظر گرفت استيس ةعرص در
 ،يانگـار  سـازه ، بنابراين ؛قرار گرفته است ياست جهانيسم در سيبراليبر ل يبرابر فرهنگ مبتن

 توانـد  مي ،يادشده هاي مؤلفه به توجه با حاضر، تحقيق تكميل براي انتخابي كرديرو منزلة به
  .باشد داشته مناسبي داليل
  

  جهاني سياست در فرهنگ. 3
  فرهنگ شدن  جهاني 1.3
 برانگيزترين چالش از يكي. ميهست فرهنگ شدن برجسته شاهد بيستم قرن پاياني هاي دهه در

). 9: 1393 كريميـان،  و بـابيوردي ( اسـت  جوامـع  فرهنگي هاي جنبه شدن جهاني هاي  جنبه
نظـر   بـه  ي كـه فـ يتعر امـا . است شده ارائه فرهنگ حوزة در شدن جهاني از متفاوتي تعاريف

و  يريـ گ شـكل  يفرهنگ شدنِ جهاني كه است نيق حاضر است ايتحق ةكنند ليسنده تكمينو
را  يفرهنگـ  يگون از هم يموج فرايندن ي. ااست يجهان ةخاص در عرص يگسترش فرهنگ

ـ ك برداشت راي. طلبيد چالش را به يفرهنگ يها د آورد و خاصيدر جهان پد ج و آشـنا از  ي
 شـدن  جهـاني  ،دگاهيـ ن ديـ اسـت. از ا  يسم فرهنگـ ياليهمان امپر يفرهنگ غرب شدن جهاني

 ،83: 1386، يمحمـد  جهـان (گـل   يفرهنگـ  يساز گون معطوف به هم ةعبارت است از اراد
 كـه  سـت ين نيـ ا شـدن  يجهان يمعنا )Anthony Giddens( دنزيگ يآنتوننظر از). 102 ،101
ابعـاد بـا تفـرق و     يبرخـ  در دهيـ پد نيـ ا ؛اسـت  »شـدن  پارچـه  كي« حال در يجهان ةجامع
 فرايند شدن جهاني نديفرا گر،يد عبارت به. يپارچگ كيتا اتحاد و  روست هروب شدن شقه شقه

دست توسعه  كيصورت  ز را بهيساز است و همه چ كيتفك فراينديبلكه  ،ستيساز ن همگن
و  يورديسـت (بـاب  ين يزيگر نيزها  ست و از آنيوجه خطرناك ن چيه ش بهيامدهايپ .دهد ينم
  ).10: 1393 ان،يميكر
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 فرهنگي دبعاا به ن،شد ينجها و سمياليامپر عصر در يدار سرمايه از يجديد ةچهر ظهور با
 فعاليت جهاني يها فرهنگ خلق نةيزم در و دشو يم توجه يدقتصاا رستعماا از بيش يسسيا و
 كيـ  و دشو يمـ  پارچـه  كيـ  كاال اتتوليد با يهنگفر اتتوليد ،يدار سرمايه تسلط با .شود  يم

 كـه  سـان  نيبد ؛افكند يم هيمردم سا يبر زندگ يرسان اطالع ةاز راه جامع يفرهنگ ديجد تسلط
 رديـ گ يمـ  شـكل  يو اجتمـاع  ،ياقتصـاد  ، ياسـ يس طيشـرا  ارچوبهـ در چ يفرهنگ داتيتول

قـرار   ريتأث تحت زينتمدن را  شدن يجهان امروزهاست كه  مسلم ).11: 1390 ،يمحل ي(فرهاد
  .داده است

 محوري هاي ويژگي گيرشدن جهان يفرهنگ شدن يجهانوجه  نيتر برجسته ب،يترت نيا به
 كه رفتار هاي شيوه و نهادها رشتهيك از اند تعبار نظر مورد هاي ويژگي .است تمدن و تجدد
 نقاط به دهه چندين طول در و گرفت شكل غربي اروپاي در فئودالي نظام فروپاشي پي در

 ،بيستم ةسد آغاز با. يافت راه نيز اپنژ و ،اقيانوسيه ،شمالي مريكايا جمله از جهان از ديگري
 مةين در و يافت تداوم يتر  شيب شدت و شتاب با غربي تمدن و فرهنگ نيا گسترش فرايند
 ارتباطات صةعر در گير چشم هاي رفت پيش سطةوا به سوم ةهزار آغاز با ويژه به و سده نيا دوم
 ن،يب اين در). 119: 1392 مرد،جوان و(شاملو  گرفت خود به ياريبس سرعت ورىفنا و

 به احترام و اديان ديگر پيروان با آميز مسالمت ةيحرو اسالم نگري جهان و شمولي جهان
،  تفاهم،  جويي صلح و گرايي عدالت اسالم هاي آموزه و كند يم تأييد را ديگر هاي فرهنگ
 قابليت غني فرهنگ اين ،ترتيب بدين. كند مي ترويج را گرايي عقل و ،برادري،  برابري
 در ، نيبنابرا). 71 :1385 ان،ي(كچو ماند نخواهد محصور خود مرزهاي در و دارد گستري جهان
  .داد خواهد نشان واكنش و كرد نخواهد سكوت شده يجهان فرهنگ نيچن برابر

  
  ؛ از گذشته تا كنونيفرهنگ جهان 2.3
ك نـام و  يـ  بـا ن فرهنـگ  يـ ا ايـ سـت؟ آ يچ ياسـت جهـان  يفرهنگ حاضـر در س ، يراست به

شـده    »يجهـان « ن فرهنگ واقعاًيا ايقرار داده است؟ آ ريتأثت خاص همه را تحت يخصوص
ل توجه بـه فرهنـگ پـس از    يدل بارةدر يد چند سطرين مباحث بايا بررسياز  پيش است؟

در  يفرهنگــ  يهـا  تفـاوت ،  سـرد جنگ ي . در طنگاشته شود يجنگ سرد و در عصر كنون
گاه دوم قرار يدر جا ياالت متحده و اتحاد شورويا بين يك جهانيتيژئوپول ةسه بـا مبارزيمقا

ـ ها  ن تفاوتيداشت. ا شـدند و   يمـ  فيـ تعر يك و اقتصـاد يئولوژديـ صـورت مسـائل ا   هب
سـرد  ان جنـگ  يـ قرار گرفتند. پا ياست جهانيفراتر از س،  يفرهنگ يها يژگينظر از و صرف

ز يـ غرب ن يروزيبودند. پ ياست جهانيس ةكنند نييبود كه تع يـيـروهاين نيادير بنييشاهد تغ
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ـ   يدن به انقالب فناوريبخش موجب سرعت ش از آن آغـاز شـده بـود.    يارتباطات شد كـه پ
 يدار هيد سـرما يـ چه به آغاز دوران جد در آن يو مل ياست جهانير سييدر حال تغ يالگوها
 ت،يس و اسـم يلـ ي(ب كردتر  يرا ضرور يد درك فرهنگيرس يم نظر بهداشت  شباهت يجهان

1392: 1010.(  
االت متحده و يد. ايرس يم نظر م بهيآن عظ يو فرهنگ مصرف يجهان يدار هيقدرت سرما
 يهـا الگـو   ن بـرال آ يل يدار هيجنگ سـرد بودنـد و سـرما    ةآن برند يو ژاپن ييمتحدان اروپا

ده يجهان به اقتصاد بازار كشان ياز كشورها ياريبس،  مسلط بود. سرانجام يو اقتصاد ياسيس
 يات متفـاوت ريتأثن روند يكرد. اما ا يم ن امر كمكيبه ا يساختار شورو يشدند كه فروپاش

ملمـوس بـود    تر بيشتوسعه  حال آن در جهان در ياز جوامع گذاشت كه فشارها ياريبر بس
  ).1012- 1011: همان(

منـابع   شـدن  جهـاني  ،واقـع  اسـت؛ در  يچنـدفرهنگ  يشده نظـام  يفرهنگ جهانن ياما ا
در كنـار   يو مـذهب  يقوم يها آمد. فرهنگ ينظر نم سان به كيجاد كرد، اما جهان يا يمشترك

بـه نقـاط   هـا   شـه يكه افراد و اند چنان دهند و هم يم ات خود ادامهيشده به ح يفرهنگ جهان
. امـروزه  انـد  كيدگر در ارتباط نزيد كيز با ينها  فرهنگ نيا،  شوند يم جهان منتقل گوناگون

و هـا   نـژاد  ةن از همـ يد يو افراد ب ،انيبودائ،  ها كيس،  ان، هندوهايهوديان، يحيمسلمانان، مس
كنند. هرچندكـه   يم يدر كنار هم زندگ ياز اختالف و همكار گوناگونيبا درجات ها  گروه

دن يكشـ  چـالش  بـه  ،)1023- 1012 همان:(وجود دارد  فرايندن ياز ا يمثبت و منف يامدهايپ
  الملل شد. نياست بيدر س يمهم ةمسئل  ونيزاسيمدرن ياز سوها    فرهنگ
 حـاكم  ليبرالي فرهنگ ، كنيم بررسي را موضوع اين انگاري سازه نظرية طبق بخواهيم اگر

 و بـازيگران  نگـاه  زين و گذاشته ريثتأ كشورها رفتار و اقدامات بر جهاني سياست ساختار بر
 اديـان  در نهفتـه  هنجارهـاي  و هويت اين ،درواقع. است داده تغيير ساختار به را كارگزاران

ثـر   بـيش ش يپو ،نمونه يد. برايچالش كش به را جوامع و شد حاكم ساختار بر كه بود غرب
ن عمل دارد كـه سـاختار بـر    ياز ا شانجهان ن يكشورها به سمت اقتصاد بازار در كشورها

  .گذاشته است ريتأثكارگزار 
 شـاهد  نيز اروپايي جوامع برخي درون در ، ساختار بر حاكم يبراليستيبا وجود فرهنگ ل

 و محبـت  كـه  شـد  مـي  مشاهده يعني ايم؛ بوده اجتماعي روابط زمينة در ها ضعف رشته يك
 امر همين. گرفت مي قرار فشار تحت جوامعي چنين در اخالقي و ،اجتماعي ،عاطفي روابط

 از بسـياري  خاسـتگاه  درنهايـت  كه بود شده كشيده جوامع ساير به شدن جهاني تحوالت با
 بـا  تعهـد  عـدم  جنبش از است عبارت آن نمونة. بود شده سياسي و بخش آزادي هاي جنبش
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-182( غـرب  مداخلـة  عـدم  و سوم جهان كشورهاي از سوي تصميمات در استقالل هدف

197 :2011 Heywood,.(  
  
  ت غربيو چالش هو اسالم 3.3
ر جوامع وارد كرده و ياز نواقص را بر سا يا ساختار با خود مجموعه برن فرهنگ حاكم يچن
چـالش داشـتند اسـالم و     هـم  با كه اي يصر اصلاعن اما ؛قرار داده است ريتأثها را تحت  آن

بـود.   يالمللـ  نيد اسالم منبع نزاع در داخل كشورها و در سطح بيرس يم نظر ته بود. بهيمدرن
سـكوالر   يمجاور و كشورها يها ه تمدنيعل يزيآم مسلمان در منازعات خشونت يها ملت

ن يپـ يليو ف ،يانـه، هنـد، انـدونز   يم يايقفقاز، آس انه،يقا، خاورميفراغرب و شرق  ،در بالكان
 ز بـود يبرانگ ار جنجاليبس يا مسئله يج قانون اسالميترو يشان برايها گرفتار شدند و تالش

  ).1021: 1392 ت،يو اسمس يليب(
انه شـكل گرفـت و بـه سراسـر جهـان اسـالم       يدر خاورم ياسالم ياياح 1970 ةدر ده
ج قـوا بـود.   يگرفتن و بس بود كه در حال نضج يطوالن يها ن طوفان مدتيافت. ايگسترش 

ن هجوم يا ينظام ةاند و جنب مسلمان معتقد بودند كه مورد هجوم غرب قرار گرفته يها ملت
 يهـا  سـت يمدرن يهـا  شهيپاپ گرفته تا اند يقيآن از موس يفرهنگ ةل و جنبياسرائ  از سوي
  ).1022: همان(بود  ياسالم

 يهـا  شه و رفتار ملـت يدر اند يديدر برابر غرب تفكرات جد ياسالم ييادگرايظهور بن
رشـكوه  پ ةگذشـت  يجـو و ده، مسلمانان در جسـت ين ايجاد كرد. در ايه غرب ايمسلمان عل

ن مبارزان از تالش ي. ااند عتين شريمطابق با قوان يخواهان استقرار نظام اسالمها  آن ند.خود
گفتنـد. سـازمان    يمـ  مقـدس) و شـهادت سـخن    ةق جهاد (مبارزيمان از طريت ايتقو يبرا

ن يا،  ست سكوالر جمال عبدالناصرياليه حكومت سوسين مصر، با اعتراض عليالمسلم اخوان
د يـ ت جدين هويا ،). در هر صورت1025 همان:( كرد يم يده را سازمان ياسالم ياگرياح

تـه  يالملـل بـود و در برابـر مدرن    نيرات در نظم بييز و مبارزه خواهان تغيبر ست يمبتن ياسالم
  .كرد يستادگيا

 يهاركشو و مسالا نجها با كمشتر يخيرتا و ينيد شةير سبب به ،انيرا سالميا بنقالا
 تحدو شةيندا حطر ،ينيد حكومت ارستقرا ،شاهنشاهي منظا يازندابر در توفيق ،الميـسا
 بر ،نگوناگو يها روش به ظلمستيز يا هچهر ئةاراو  ،متا يترمحو بر تأكيد م،سالا ينياد

 پيامد نيتر مهم. ستا گذاشته تأثير مختلف يهاركشو در جتماعيا و سالميا يجنبشها
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 حركت كه دبو جنبشهايي نيب در »نفس به دعتماا« نوعي يشكلگير سالميا بنقالا يوزپير
 زهتا حياتي نمسلمانا و مسالا به سالميا بنقالا ايرز ؛نددبو دهكر زغاآ زهتا را دخو صالحيا

 ناسيوناليسم و ،ليسماليبر ،كسيسمرما نياناتو بر ؛داد تنجا رتحقا و عزلت از را ها آن ؛بخشيد
 يزندگ يبرا حل راه گانهي منزلة به را مسالا و زد تأييد مهر نمسلمانا يتاهد و اداره در

 گر،يد يعبارت به). 139- 138: 1392 ،يو قنبر ينظر(اشرف  مسلمانان مطرح ساخت
در  يررنگپ نقش (ره) ينيخم اهللا تيآ ةليوس به يانقالب اسالم ةديبا پد ياسالم ييادگرايبن

به  يمذهب ـ  ياسالم يدر ساختار با اصول و هنجارها يراتييتغ خواهان و گرفت تهيبرابر مدرن
 سالميا هويت به گشتزبا قعيوا دنمو گران ليتحل از يربسيا كه ييجا تا ؛شد ثرترؤشكل م

 شرقي و غربي فرهنگي يضدتسرّ نقالبياواقع،  در ؛ننددامي انيرا سالميا بنقالا يوزپير را
 دهبو انيرا سالميا بنقالا از متأثر نيز عربي معاجو در خيرا يها لتحو كه دبو ما معةجا در
  ).143 :همان( ستا

كه بعدها اقتصاد،  يا گونه به ؛كرده است يرا سپر اي يخير تاريس ين، فرهنگ جهانيبنابرا
امـروزه اقتصـاد بـدون     ،بنـابراين خود قرار داده است.  ريتأثتحت  نيزو اجتماع را  ،استيس

،  خـود  ياقتصـاد  يها تيفعال يدر راستا ،از كشورها ياريندارد. بس ييتوجه به فرهنگ معنا
دهنـد. در   يمـ  توجـه قـرار  مـورد  هاست  ت آنيان و هويكه در ادرا  ييها و هنجارها ارزش

 انـد  در تـالش  ياسـت خـارج  ياز كشـورها در س  يارين شكل است. بسيبه هم نيزاست يس
ش است، به هنجارها و يخو ةت جامعيهو ةكه سازند ،خود را يداخل يها هنجارها و ارزش

توان  يم كه ييجا م شوند. تايسه ينوع به يو در فرهنگ جهان نندل كيتبد يجهان يها ارزش
ن ياز كشـورها امـروزه از راه تـدو    ياريبسـ  يمنافع ملـ   ان بخش دوم افزود كهين را در پايا
 شـدن  جهـاني ن جنبه از يتوجه به ا،  بنابرايناست.  يفرهنگ يها بر ارزش يمبتن ييها استيس

  .داشته و خواهد داشت ر جوامعدرا  ريتأثن عمق يتر مهم امروزه
  

  يانگار  هساز ةيارچوب نظرهدر چ يران و فرهنگ جهانيا .4
  تيهو يها مؤلفه؛ عناصر و يرانيفرهنگ ا 1.4

ها،  از آداب و رسوم، اعتقادها، ارزش يا مجموعه يرانيف فرهنگ، فرهنگ ايبا توجه به تعر
ـ  سـت كـه  ها نيـ از ا يو موارد ،ها ، دانشها نييآباورها، هنجارها،  ن مـردم رواج دارد.  يدر ب

ان از يـ رانيز ايكه تماه شدران يساكن در ا گوناگونبه اقوام  يبخش تيران باعث هويفرهنگ ا
 فراينــدز در يــن يرانــيفرهنــگ ا ).6 :1391، ي(قاســم داشــته اســت يگــر اقــوام را در پــيد
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ا يـ هـا پو  آن تواند با اتكا بـه  يم دارد كه ييها تياما ظرف ،روست هدها روبيشدن با تهد يجهان
 ،، نمادهاها رسوم، اسطوره ،ها سنت،  ها نيياز آ يبرخوردار  ها تين ظرفيا ةجمل بماند. از يباق

  ).2 :1385 زاده، بينق( متعدد و متنوع است يها  و سمبل
ر د ن عناصـر يـ رد كه ايگ يم را دربر يگذارريتأث يها مؤلفهاز  يا مجموعه يرانيفرهنگ ا
ن يتر از مهم يداشته است. برخ يات گوناگونريتأثخ يدر طول تار يرانيمردان ا ساختار دولت

  :از ان عبارت استيرانيا يت مليهو يها مؤلفهعناصر و 
 ةهمـ  بـا  كـه  يزبان ؛دانند يم يرانيا تيهو و فرهنگ ةمؤلف نيتر يا هيپا را زبان يبرخ. 1

  ؛است كرده حفظ را خود اصالت گانهيب واژگان با شيها يختگيآم
 رانيا خيتار و است انيرانيا مشترك سرنوشت و خيتار يسو به نگاهشان گريد يبرخ. 2

 يهنـو  اميليو ةينظر از الهام با دسته نيا. شمارند يبرم يمل تيهو و فرهنگ ياديبن ةمؤلف را
)William L. Hanvey(، ؟ميـ ا بـوده  كه« ميندان تا معتقدند مشهور، شناس رانيا و شناس شرق 
  ؛»؟ميستيك كه ميبدان ميتوان ينم

  .كنند يم ديكأت عيتش مذهب و نيد عنصر بر نيز گريد يبرخ. 3
 يساختمان از همواره خود ديجد خيتار در كم دست يرانيا تيهو و فرهنگ ،درمجموع

 مانند ييها بيترك آن عام سطح در. است بوده برخوردار ياختصاص گريد يانيب به و يبيترك
 تيـ هو معاصـر  دوران در عنصـر  سه نيا يتجل. مينيب يم را يغرب و ،ياسالم ،يرانيا تيهو
  .)320:1383 ،يرمحمديم( است ساخته را معاصر يرانيا

  
  آغازگر منزلة به ي؛ انقالب اسالميانگار سازهو  ياسالم ـ  يرانيفرهنگ ا 2.4
 و اسـت  نقـش  ةفاكننديا و ياجتماع گرِ كنش يخارج استيس گر كنش ان،انگار سازه نظر به

 يبراسـاس هنجارهـا و قواعـد    ،ياجتمـاع  انگـر  كنش منظر از. ستين ياقتصاد يگر كنش
ـ  و يذهنـ  عوامـل  از يا نهيشـ يپ بـر  يمبتنـ  خود كه كنند يم يريگ ميتصم و  يخيتـار  ةتجرب
 و كننـد  يمـ  نيـي تع را مناسـب  رفتـار  كـه  قواعدند و هنجارها نيا ،نياست. بنابرا يفرهنگ
 منطـق  براسـاس  نـه  كننـد،  يمـ  عمل تناسب اي يبندگيز منطق براساس انگر كنش جهيدرنت
 ييهنجارهـا  و هـا  ارزش بـا  ديبا يخارج استيس ةحوز در ها آن رفتار كه معنا نيدب. جينتا

 گـر  كـنش هنجارها تابع منـافع   ،منظر نيا از. باشد متناسب كرده نيتكو را ها آن تيكه هو
 ،يآبـاد  يثـان  يهنجارهـا و قواعدنـد (رسـول    ينيتكو حاصل كه اند منافع نيا بلكه ،ندستين

 يهـا  نهيزم و فرد منحصربه ياجتماع و يخيتار طيشرا يدولت هر كه جا آن از). 183: 1391
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 از كيـ هر يبـرا  را يا گانـه ي تيـ هو ييمعنـا  و يخيتـار  عوامـل  نيا ،دارد را خود خاص
  .كنند يم نيتكو ها دولت

ك نظـام  يـ ش يدايـ ، بـه پ 1357(ره) در  ينـ يامـام خم  يبه رهبر ،رانيدر ا يانقالب اسالم
 ؛دشـ منجر » رانيا ياسالم يجمهور«الملل با نام  نيد در نظام بيت مستقل و جديبا هو ياسيس

موجــود در فرهنــگ  يهنجارهــا دهنــده بــه آن قــوام ييمعنــا ين مبــانيتــر كــه مهــم يتيهــو
ت يــهو ين نــوعيبــوده اســت و بــه تكــو يعيد بــر عنصــر شــيــبــا تأك ياســالم  ـــ  يمــذهب

 ةفـ يوظ ،نيشده است. بنـابرا  منجرالملل  نينظام ب ةن كشور در صحنيا يبرا »ياسالم  ـ  يانقالب«
 يابعاد زندگ ةآن را در هم يها ران آن بود كه اسالم و آموزهيا ياسالم يد جمهوريدولت جد

بـه دنبـال     رانيـ ا ياسـالم ـ   يت مذهبيهو ،نيكند. بنابرااجرا  ،وكاست كم يب است،يجمله س از
د يـ جد يهـا  ارزش يبـر مبنـا   يديعناصر جد بنابراين، ؛الملل بود نيساختار نظام ب ةردهندييتغ

 هويتيي ها لفهمؤ به نگاهي و انيرا مينزسر شتةگذ يخرتا بر ينظر باوارد ساختار كرده است. 
 مانند ملياعو بر و ستا چندپايه هويتي يرانياهويت  كه يافت هيماخودر آن كنوني معةجا در
 كمشتر منش و آداب و ،كمشتر يند ك،مشتر تبيااد ك،مشتر يخرتا ، كمشتر مينزسر

گـر  يك نباشـد در د يگر شـر يد نيايرا با باال ملاعو از عامل يك در كه نيايرا هر ست.ا استوار
  ).185: همان( ك استيان شريرانيگر ايعوامل با او و د

گرچـه   ؛رو شـده اسـت   هروب نيز ييها با چالش ياسالمـ    يرانيت اياما در عصر حاضر، هو
جـه  يو درنت يزيگر ت سنتيبا تقو شدن جهانينرفته است.  ينابود ةطور كامل هنوز در ورط به

 يدر رفتارهـا  يثبـات  يو ب يو گسترش سردرگم يبا نام تجددخواه يبوم يها اضمحالل سنت
 وجـود  را بـه  يت فرهنگـ يـ ب هويـ تخر ينـوع  هـا  سنت يلحاظ دگرگون به يو اجتماع يفرد
 ينيد ديها و عقا تياز هو ياري، ممكن است بسشدن جهاني فراينددر  سوي ديگر،آورد. از  يم

تحت نفوذ و  يا صورت گسترده كه به ،جهان امروز يو اطالعات يا نتوانند در برابر امواج رسانه
مضـمحل شـوند    بعضاً يا حتيه رانده شوند يمقاومت كنند و به حاش ،اند يفرهنگ غرب ةطريس
  ).33: 1390 ،يباريجو يوسفي(

 يگرچه در برابر تحوالت فرهنگ جهان يرانيا ياسالم تيهو گفت ديبا نيب نيا در اما
 سـمت  بـه  فرهنـگ  نيـ ا مييبگـو  كه نيا ،است برده آن از يا قرار گرفته و بهره ريتأثتحت 

ـ يا فرهنـگ  و يرانيا تيهو نظر به و است حيناصح رود يم شيپ اضمحالل در اصـل   يران
ـ ييتغ... و  ،آداب ، خـط  زبان، خيگرچه در طول تار ،افتهي استمرار مفهوم كـرده اسـت.    يرات

 رانيـ ا خيتـار  طـول  در اسـتمرار  نيبر ا يمهم ليدل  آن يها يژگيو و رانيا يانقالب اسالم
  .است  بوده
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  انگارانه سازه يها مؤلفهآن؛  يفرهنگ يها يژگيو و يانقالب اسالم 3.4
ـ  سـتم، يب قـرن  يانيـ پا يهـا  دهـه  در ياسالم انقالب وقوع  انيـ پا عصـر  بـه  آن از كـه  يقرن

 يهـا  هينظر و ها شهياند بر خروشان، يموج سان هب شد، يم ريتعب خيتار انيپا و ها يدئولوژيا
 نظـر  به شگفت چه آن ،بين نيا در .درافكند نو يبساط و فروآمد يشرق و يغرب ةانيگرا يماد
 كيـ  عنـوان  بـه  آن ظهـور  و ياسـالم  انقالب يروزيپ روند عيتسر در اسالم نقش ديرس يم
ـ ي(م بود يانقالب رانيا در غالب يدئولوژيا  ديـ تجد سـبب  رانيـ ا انقـالب . )15: 1381 ،يالن

 كيـ  گـاه يپا بـه  رانيـ ا انقالب از پس كه يا گونه به؛ شد يرانيا ةجامع در نيد اتيح ةدوبار
 يهـا  سـال  يطـ  را اسـالم  يايـ دن اعظم بخش تيمركز كه شد ليتبد نينو ياسالم حركت
 و اسـالم  يسـازگار  نيـي تب ضـمن  ،توانسـت  ياسـالم  انقالب. است داشته خود در گذشته
 ييگـو  پاسـخ  بـا  وكنـد   آشـكار  را استيس و نيد ةحوز دو بين متقابل كنش ،يساالر مردم
 »كرد؟ حكومت ديبا چگونه« و »كند؟ حكومت ديبا يكس چه« ياديبن پرسش دو به زمان هم
 ونـد يپ بـر  و حـاكم  ياسـ يس و يمعنـو  يهـا  يژگـ يو بـر  كه زند رقم را ياسيس نظام ينوع

 بـر  كـه  يحكومت ةساز نيچن. باشد استوار ساالر مردم روش اي ساختار با ياسالم يها ارزش
 و حكومـت  ةدربـار  اسـالم  اتينظر ياياح با ينيد يينوزا و زمان اتيمقتض با اسالم تطابق
 يهـا  يريـ گ ميتصـم  در مردم نقش و تيجمهور يحكومت ةويش بر بود استوار يمدار دولت
 ،ييگرا عدالت يعني ياسالم داريپا يها ارزش و ييگرا اسالم يالگو و كرد يم ديتأك يحكومت

 ياسـالم  يجمهـور  نظـام . دانسـت  يم ياسيس نظام اساس را ييگرا تيمعنو و ،يخدامحور
 يدار نيد امكان كه بود آن گر انينما و ،كاركرد و ساختار قيتلف است،يس و نيد ونديپ گر انيب

 و متحجـر  اسـالم  ينفـ  بـه  زمـان  هم اي ياسيس نظام نيچن. دارد وجود شدن مدرن با گام هم
 آورد ارمغـان  به را ينظام توانست و پرداخت سميسيالئ و سميسكوالر ينف زين و گرا يقشر
 براسـاس  آن تيمقبول و ينيد يها ارزش تيحقان و خدا تيحاكم ةيپا بر آن تيمشروع كه
  .)3: 1392  ،يآباد  ميكر ياكبر( است استوار ها ملت سرنوشت نييتع حق و يمردم ةاراد

 ةتوسـع  موجـب  ياسـالم  انقالب يسو از انيجهان به ينيد يساالر مردم نيدكتر ةعرض
 ةجامعـ  جاديا يبرا مسلمان مردم يها خواست به ها دولت اهتمام بر يمبتن مدار تعامل فرهنگ

 و ونـد يپ ضرورت بر ها ملت نقش ياياح با توانست و دش يانسان فطرت با متناسب يبشر
ـ  بـه  اسالم به شيگرا و دكن ديتأك ها دولت و مردم بين محكم ارتباط  حكومـت  يمبنـا  ةمثاب
 بـر  كـه  دكنـ  قيتشـو  را ييهـا  حكومت يادگذاريبن و كند تيتقو ها ملت بين در را يمردم
 ،توانسـت  ينظـام  نيچن. دنديورز يم ديتأك ياجتماع عدالت تحقق و عتيشر اصول ياجرا
 يهـا  ميرژ سم،يعرب پان جمله از ،يافراط يستيوناليناس يها يدئولوژيا دنيكش  چالش به ضمن
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 و ســمياليامپر بــا زمــان هــم ةمبــارز بــه و كشــدب چــالش بــه را غــرب و شــرق بــه وابســته
ـ  يبـاال  يهـا  تيـ ظرف لحـاظ  به انقالب نيا. بپردازد سمياليامپر اليسوس  كيدئولوژيـ ا ةجاذب

 از سـتم  تحـت  و محـروم  يهـا  ملت بين در بلكه ،ياسالم يها ملت بين در تنها نه توانست
 و مسـلمان  يهـا  انسـان  بسـياري  حـد  تـا  و شـود  برخـوردار  يا ندهيفزا استقبال و رشيپذ
 ياسـالم  انقـالب  ميترسـ  و فيتوصـ  كه هنگامي ژهيو به ؛كند خود مجذوب را بخش يآزاد

 يهـا  آموزه از تيحما به را مردم يونيليم يها توده و ختيدرآم ينيخم امام يرهبر با رانيا
  .)4 :همان( ساخت رهنمون امام

 يهـا  هنجارهـا و ارزش   يتـوان گفـت انقـالب اسـالم     يم ،انانگار سازه ةديبراساس عق
همـواره   يرانيمردان ا دولت . بنابراين،كرده است ياسالم ياست جمهوريرا وارد س يديجد

، يير جوامع بودند. از سويج آن به سايخواهان ترو گستر د و قلمرويت جدين هويبراساس ا
 يخود را بر مبنا يو خارج يداخل يها استيهمواره س ياسالم يد جمهوريجد يها دولت

هـا بـوده    گر رفتـار آن  تيها هدا ن ارزشيكردند و ا يم ميتنظ ياسالم ـ  يت مذهبين هويهم
ت و يهو ،داده است قرار ريتأثران را تحت يا يها دولت شدن جهاني فراينداست. هرچندكه 

  گذارد. يم ريتأثر آن دداند و  يم چنان خود را ساختارساز هم يرانيفرهنگ ا
 ةعرصـ  در نيـ د ينـ يآفر نقش بازگشت و ياسيس اسالم ياياح قيطر از ياسالم انقالب

 يها جنبش ازجمله يردولتيغ گرانيباز تياهم و نقش بر ديتأك ،يالملل نيب مناسبات و روابط
 عناصر ياساس نقش ينفو  كارگزار، و ساختار ةجانب كي ةرابط ينف ت،يهو ،ياسالم ياسيس
 نيتكو و توسعه باعث الملل نيب روابط ياصل انيجر يها هينظر دنيكش چالش به ضمن يماد
  .است شده الملل نيب روابط در يانگار سازه ةينظر يها  همؤلف و ميمفاه

 ياساس ميمفاه از كه ،ذيل يها مؤلفه يبه برخ ياسالم انقالب ديتأك با ادامه در بنابراين،
 ةيـ نظر بـر  ياسـالم  انقـالب  يگـذار ريتأث يبررسـ  بـه  اسـت،  زيـ ن يانگـار  سـازه  ةينظر در
  .ميپرداز يم  يانگار  هساز

  الملل نيدر روابط ب يخواه  تيو هو ياسياسالم س ياياح 1.3.4
 يديتوح ييگرا تيغا با و سميسكوالر از استيس و نيد بين ونديپ يبرقرار با ياسيس اسالم

 عصر در ينيب جهان و ،باورها ها، ارزش منظر از را يسوم راه و دش زيمتما يالحاد مكاتب از
 به يمل سطح در تنها نه ياسالم انقالب. داد قرار يبشر ةجامع يفراسو اطالعات و ارتباطات

 و ،هـا   هشياند تفكرات، برابر در نيز يالملل نيب سطح در ،پرداخت يزندگ از ينينو ةويش ةارائ
  .)13: همان(كرد  مطرح را يديجد يالگو موجود مكاتب
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 بـه  زيـ ن هنجارهـا  و آورند يم وجود به را هنجارها ها دهيا انگاران، سازه نگاه ، دريياز سو
 از برگرفته ياسالم تيهو .اند منافع ةدهند شكل زين ها تيهو نيا و انجامند يم ها تيهو جاديا

 يملـ  تيـ هو از منـد  قدرتاي  هجنب به رانيا ياسالم انقالب انيجر در اسالم صدر فرهنگ
 مرجـع  خـود،  يهـا  آمـوزه  و ها دهيا انتشار زمينة در ،رانيا ياسالم انقالب .شد ليتبد رانيا

 انقالب يامدهايپ. دش يسوم جهان و ياسالم يها انيجر از ياريبس بخش الهام و ساز تيهو
 و ،ينـژاد  ،يقوم ،يفرهنگ يها يمرزبند و كرد نفوذ افراد يروان ـ  يذهن طيمح در سرعت به

 و يغرب فرهنگ يارزش عناصر نفوذ محو خواهان خود ياسالم انقالب .ديدرنورد را يمذهب
 نيچنـ  هم ياسالم انقالب يتيهو گفتمان. شد آن از يناش يتيهو بحران يها نهيزم همة دفع
 نيـ ا از تيـ حكا انقـالب  صـدور  بر ديتأك و گرفت قرار سميوناليناس با تقابل ييارويرو در

 ييگرا ملت با تضاد در و دارد يفرامل يتيهو ياسالم انقالب يتيهو گفتمان كه داشت مقوله
 عصـر  در و دارد يجهـان  يتيمـاه  ياسـالم  انقالب داد نشان انقالب صدور نيچن هم. است
 و يملـ  يوفـادار  رييـ تغ و يجهـان  يفرهنگـ  نينـو  نظـم  جـاد يا يپ در فرهنگ شدن جهاني
 و اسـت  ياسالم مذهب با ختهيآم رانيا يفرهنگ تيهو. است يجهان يبستگ هم و ينيسرزم

  .)18و  17همان: كند ( يم فايا ياساس نقش آن در يمذهب يها  هديا

  دة مقاومتيكارگزار و اتعامل ساختار  2.3.4
ـ  يس ياجتمـاع  يدر تئور ،يانگار سازهشمند ين انديتر دگاه ونت، مهمياز د ،  الملـل  نياسـت ب

ـ   يتعامل باز دارد. ونـت بـه سـه سـطح كـالن از       يالملـل بسـتگ   نيگران به سـاختار نظـام ب
بـه نـوع    ياسـت خـارج  يدر سهـا   رفتار دولـت  .كند يم ا فرهنگ اشارهيدانش  يساختارها

ب يـ و تخر يروزيـ پ يبرا،  يبزها  در فرهنگ .اند كرده يدارد كه خود درون يبستگ يفرهنگ
رخ  نيـز  يو اگر جنگ ،وجود دارد ياديد زيكأت ينظام يبر فاكتورها شود، يم گران تالشيد

بـا وجـود   هـا   ، دولـت يزورشان را محدود نخواهنـد كـرد. در فرهنـگ الكـ    ها  دولت،  دهد
مهـم اسـت، امـا     يقـدرت نظـام   ،نيچن گذارند؛ هم يم احترام نيزت يبه حاكم،  شانيتضادها

 يزيـ ر منازعات خـود را بـدون جنـگ و خـون    ها  دولت ،يفرهنگ كانت ست. دريت نياولو
  ).168 :1391، يريبص(كنند  يم عمل يميصورت ت و بهكرده وفصل  حل

شـود.   يمـ  جاديها ا ن دولتيتعامل ب فرايندت است كه در يد ونت بر هويكأطور كل، ت به
 ياجتمـاع  يو هنجارهـا هـا   تيـ كه چگونه هو اند ن موضوعيان به دنبال اانگار سازه ،درواقع
  ).915 :1382 ان،يدها ( دنابيها گسترش  آن بيننه يد با روابط نهادنتوان يم مردم
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 رانيا ملت يارزش يباورها و يذهن تحوالت مرهون اول ةوهل در رانيا ياسالم انقالب
ـ  نظام ساختار. است يقبل ةشد رفتهيپذ يذهن يساختارها با ييارويرو در  كنـار  در الملـل  نيب

ـ  دولـت  و انقـالب  يبرا كه يامكانات و ها فرصت  جـاد يا قيـ طر از كنـد  يمـ  فـراهم  يانقالب
 خـوردن  هم به و ياسالم انقالب وقوع با. ديآ يبرم ها انقالب كنترل و مهار يپ در تيمحدود
 يا منطقـه  ديـ جد سـاختار  يريگ شكل مانع كردند تالش بزرگ يها قدرت ،يا منطقه توازن
 منظـور  به تنها نه منطقه كار محافظه يكشورها با كايمرا يتيامن ـ  ياسيس يها يهمكار. شوند
 و ياسـالم  يـي گرا اصـول  ديـ تحد بـراي  بلكه منطقه، در يشورو يطلب توسعه از يريجلوگ

  ).226: 1379، يوروسكيو گاز يكد( بود يانقالب راتييتغ
 يبـرا  الزم ياصل يها مؤلفه از يكي كارگزار نشيب و يآگاه كارگزار، ساختار/ ةينظر در
 را الزم يها تيقابل و دكر لحاظ مستقل ريمتغ عنوان به را كارگزار توان يم كه است يتيوضع

 ،يآبـاد  ميكـر  ياكبـر ( سـاخت  فـراهم  ساختار با آن يتعامل ةرابط ساخت يبرا آن براساس
 در را يا گسـترده  دانـش  ياسالم انقالب بخش يآگاه يها آموزه ،رابطه نيا در .)19: 1392
 انقالب صدور قيطر از و داد قرار موجود وضع مخالف يروهاين دسترس در يداخل سطح
 يهـا  دهيـ ا طرح با رانيا انقالب. داد قرار ريتأث تحت را يالملل نيب نظام يروان ـ  يذهن طيمح
 يفرهنگـ  ادراكـات  از يسـطح  جنـوب  يمردمـ  و ياجتمـاع  يها ارزش با يينوا هم و نينو

 صـدور  و يبخشـ  يآگـاه  قيـ طر ) و از138- 119 :1383 ،يمحمـد ( دكر جاديا را يمشترك
 در را سـتم  تحـت  يكشـورها  مشـكالت  و مسـائل  از يبخشـ  توانست انقالب يها ارزش
 كمـك  ياجتماع يروهاين ديجد ييآرا صف جاديا به ،دكن يگذار عالمت يمعنادار يها بسته
 جنوب ضعف از يناش كه ،الملل نيب نظام بر را مسلط يها قدرت تيحاكم از يبخش و ،كند
 با برابر تيموقع درخواست امكان ستم تحت ملل ياسيس توان شيافزا با و دهد ليتقل بود،

  .)20و 19: 1392، يآباد ميكر ياكبر( دهد شيافزا را شمال
ن موضـوع  ياز هم ،درواقع شد، از آن نام برده يهفرضكه در  يهمان نگرش ،مقاومت ةديا

م برخـورد بـا   يدر قالـب پـارادا   ،بخش ييرها اي هينظر منزلة به ،هين نظريشروع شده است. ا
الملل  ني(ص) و نظام بياز اسالم ناب محمد يانقالب اسالم تيبر قدرت روا يسلطه و مبتن

  :كند يم ديتأك )Graham E. Fuller( است. گراهام فولر
ـ   ييد بر فضـا يكأكه ت ،عهياسالم ش يشناخت روان يها يژگيو  يرا بهـا  يعـدالت  ياز رنـج و ب

 كند. يم تيرا تقو يخيتار يترس گانهيظن ب ن سوءيا،  داند يم يقيمان حقير به تعهد به ايناگز
كسـب   يبـرا  يم جـد يبا تصـم  يخارج يايسوءظن و نخوت نسبت به دن ينوع ،نيبنابرا

ر يـ كـه غالبـاً ز   ييايشكل گرفته است. در دن يخارج يها تزش با قدرياستقالل و عدم آم
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اد خـود  يـ روهـا را بـه انق  ير نياند سا داشته يبوده كه سع يگر رانيو يخارج يروهاين ةسلط
ـ يا يسنت ـ  ياسياز فرهنگ س يريگ درآورند بهره  يمهـم الزم بـرا   يهـا  از ابـزار  يكـ ي يران

  ).23 و 22 :1392، يكنگاور يشود (قادر يم استمرار بقا محسوب

و  يعيب فرهنگ شيتركران و يو به دنبال آن رخداد انقالب در ا يتمدن اسالم بنابراين،
الملل در  نينظام ب يساختار يها انيه بنيمقاومت را عل ةديا يرانيا ةدر فرهنگ جامع ياسالم

گفتن  يبرا يتواند حرف يم دين معنا كه در برابر الگوها و عناصر جديش گرفته است. به ايپ
در برابـر آن   ،ييكنـد. از سـو   يت نمـ يـ الملل تبع نيداشته باشد و از فرهنگ حاكم بر نظام ب

 ةجامعـ  يتـ يو امن ،ي، اجتمـاع ياسيس ين فرهنگ در بسترهايكند و مانع نفوذ ا يم مقاومت
 يعنـ يده را قلمروگستر كـرده اسـت؛   ين ايا يران با انقالب اسالمين، ايچن شود. هم يم خود

ـ ، انانگار سازه ياصل يها مؤلفهاز  يكي، ياالذهان نيب يك تمدن مشترك اسالمي  همـة ن يرا ب
  .اند و خواهان مقابله با نظام ندكردج ياند ترو غرب و شرق بوده ةكه تحت سلط ييكشورها
 بـود؛  شـمال  هيـ عل جنوب از يانيجر رانيا ياسالم انقالب گفت توان يم ،اساس نيا بر
 و يمردمـ  يروهـا ين يريگ الهام. شتدا ييرها و يبخش يآگاه عنصر خود همراه كه يانيجر

 رانـان  سـخن  يمحتـوا  رييـ تغ در تـوان  يم را يالملل نيب و ،يا منطقه ،يمل سطح در ياجتماع
 جوامـع  يبـرا  نيـ د موضـوع  افتنيـ  تيـ اهم مبـارز،  و يمذهب يها سازمان سيتأس ،يمذهب

 ،يمـذهب  شـعائر  و احكـام  بـه  گذاشتن احترام ،ياسالم عتيشر ياجرا يبرا تقاضا مسلمان،
 حـل  راه منزلـة  به مبارزه ،يسن و عهيش وحدت ل،يئاسرا با مبارزه ةديا جيترو ،ياسالم يداريب

 ياسـالم  پوشـش  جيترو و ،مساجد سنگرساختن ،ياسالم ةجامع جاديا اسالم، جهان مسائل
  ).21: 1392 ،يآباد ميكر ياكبر( كرد ذكر

 ريتـأث ر د )Peter J. Katzenstein( نيل و كاتزنشـتا يـ كراتوچو،  هـا  دهيهنجارها و ا ةنيدر زم
؛ كننـد  يمـ  ديـ گران تأكيبـاز  يهـا  يبـر رفتـار و تلقـ    المللـي  بـين  يو هنجارها يت داخليهو
، هـا  اسـطوره  ،يط داخلـ يكـه برآمـده از محـ    ،گران در قالب تصـورات خـود  يكه باز يا گونه به

و  يعلمدار ينيشوند (مع يم المللي بين ةوارد عرص ،ستها آن يعموم يو باورها ،ها ينيب جهان
  بود.  مشهود كامالً يرانيامر پس از انقالب و در تداوم فرهنگ ان ي). ا193: 1389 ،يراسخ
 نظـام  در نياديـ بن راتييـ تغ جـاد يا و هـا  دهيا با رانيا گر انقالبيگر، وجه ديد يعبارت به

 نظـام  سـاختار  رد بـا  رانيـ ا انقـالب . اسـت مرتبط  ياسيس يها فرصت ساخت با الملل نيب
 يسو از .دكر جاديا ينينو يفضا قدرت يها بلوك يعمل يها استيس با مخالفت و يدوقطب

 ديـ جد يهـا  ارزش و هـا  دهيـ ا تيـ تقو يبـرا  را يالملل نيب يها فرصت انقالب تداوم ،گريد
 ياسـ يس ــ   ياجتماع يفرايند در يالملل نيب طيمح در توانست ياسالم انقالب. داد گسترش
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 گفتمان در را آن توان يم كه ييها فرصت كند؛ جاديا يديجد يها فرصت خود، حفظ ضمن
 انتظـارات  ةنديفزا رشد و يردولتيغ گرانيباز شيافزا با ،امر نيا. دكر مشاهده ياسيس اسالم
 مرجـع  منزلـة  بـه  اسـالم  و بـرد  بـاال  را ديجد يها ارزش يبرا تقاضا ،يجهان يعموم افكار
 تيـ هو. كرد جاديا يتيهو ـ  يذهن ادراكات از يگريد قرائت كه شد ظاهر يجهان ساز تيهو

 كـه  شـد  مواجـه  سـاله  هشـت  يجنگ با ساختار با تعامل در رانيا ياسالم انقالب از برآمده
 تيـ هو جنـگ،  نيـ ا انيجر در. بود كرده ليتحم آن به يالملل نيب يماد و يا انگاره ساختار
 گـاه يجا بـه  هيشـب  يگـاه يجا در و كـرد  دايـ پ را خود يمقاومت عدب كامالً رانيا ملت يانقالب

 و فشـارها  انواع و محاصره در اسالم صدر مسلمانان اگر. گرفت قرار اسالم صدر مسلمانان
. بـود  مواجه ها ميتحر و فشارها انواع با هدور نيا در زين يانقالب رانيا داشتند، قرار ها ميتحر
 از كـه  ،»ياسالم مقاومت« نام به يتيهو يريگ شكل ساله هشت نيسنگ جنگ نيا انيجر در
 شيخـو  نيسـرزم  از انيـ رانيا دفاع سال هشت در بود، شده شروع شاه ميرژ با مبارزه رةدو
  .)22 و 21: 1392، يآباد ميكر ي(اكبر شد ليتكم

 جهان نقاط ديگر به تفكر اين صدور با و نهد تأثير ساختار بر تا بود كارگزار نوبت اكنون
 و ،لبنـان  ه،يسـور  ماننـد  يمنـاطق  به يمقاومت تفكر صدور. كند تغيير دچار را ساختار اسالم
 كنـد  جـاد يا انهيخاورم در را يديجد تيهو توانست نينش عهيش مناطق باالخص و نيفلسط
 مقاومـت  تفكـر . بـود  رانيـ ا ملـت  ياسالم انقالب ميمستق محصول يديترد چيه بدون كه

ـ  در و شتهگذا شينما به را خود ها دولت از فراتر ياسالم  .اسـت  دهيـ دوان شـه ير مـردم  نيب
 وانـد   ياسـالم  مقاومـت  بـه  متعهـد  يدولتـ  گرانيبـاز  نيتر ياصل هيسور و رانيا يها دولت
 گرانيبـاز  نيتـر  ياصـل  نيـز  نيفلسـط  ياسـالم  جهاد و ،حماس لبنان، اهللا حزب يها جنبش

 شـود  يمـ  خوانـده  مقاومت محور چه آن ،واقع در. وندر يم شمار به عرصه نيا در يردولتيغ
 در نبرد از يخاص نوع. است خارج جهان در رانيا ياسالم انقالب از برآمده تيهو انعكاس

 نيا از شيپ كه كرد ييشناسا توان را مي اي يفرهنگ ـ  ياسيس نگاه نوع، نيا در دشمنان؛ برابر
  .)25- 23: همان( است سابقه نداشته مدرن دوران در

 يدر تـداوم فرهنـگ انقـالب اسـالم     يرانيد گفت فرهنگ ايبا ،يادشدهبا توجه به مباحث 
، يزيست گانهيو ب يطلب شهادت،  مبارزه،  عنصر مقاومت كه در آن يفرهنگ،  گريد يعبارت است. به
 ةدهند ليكرد ضدهژمون و استقالل وجود دارد و تشكيرو  ، وغرب و شرق ةرش سلطيعدم پذ

 يو هنجارهـا هـا   دهيچنان بر افزودن ا هم يران در فرهنگ جهانيا بنابراين،آن است.  يها انيبن
آن اسـت   يكند و در پ يم تالش،  ش استيخو يت داخليهو ةدهند ليكه تشك ،خود ياسالم

ـ    يكه حداقل بـا هنجارهـا   ـ   نيحـاكم در نظـام ب رفتـار كنـد.    يزيـ آم طـور مسـالمت   هالملـل ب
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فرهنـگ   يبـرا  يو فرهنگـ  يتيهـو  يهـا  يژگين ويران با ايا ياسالم يجمهور رسد يم رنظ به
دن آن برآمـده  يكشـ  چالش به يدر پ يرانيفرهنگ ان يهم ،راين چالش باشد؛ زيتر بزرگ يجهان

 يهـا  جنـبش  همـة  ج داده ويرا فراتر از قلمرو خود تـرو  يتفكر اسالم،  بر خود است و عالوه
ه فرهنگ حاكم در ساختار به حركت درآورده يعل ياسالم ير نقاط كشورهايرا در سا ياسالم

رفتـه و بـا   يپذ يقـ يعم ريتـأث  شـدن  جهانير يخود از تحوالت اخ ن فرهنگياست. هرچندكه ا
  مواجه شده است. ييدهايو تهدها   فرصت
  

  گيري نتيجه. 5
ن فرهنگ يگاه آن در برابر ايو جا يران به فرهنگ جهانينگاه ا ين پژوهش به دنبال بررسيدر ا
ت كشورهاست كـه  ين هويااندكه  بر آنمانند ونت  يانانگار سازهطوركه گفته شد،  م. همانيبود

به منـافع مـورد نظـر      تين هويارچوب همهتا در چ اند دهد و در تالش يم شكل ساختارها را
 ،بر كـارگزاران  ها ر ساختارد يريتأثهرگونه   بودند كهبر آن ان انگار سازه ،نيچن خود برسند. هم

. انـد  هـم بـا  گذارند و ساختار و كارگزار در تعامـل   يم ريتأث ،اند يردولتيا غي يگران دولتيكه باز
گرچـه   ؛رديـ گ يم ها شكل دولت بينتعامل  فرايندارچوب هت كشورها در چين، هويبرا عالوه

هرگونـه خطـر    بنـابراين، دارد. ريشـه  هـا   نهفته در دولت يها و هنجارها ت در ارزشين هويا
هاسـت كـه    ن اقـدامات آن يـ جـاد كـرده و ا  ياهـا   ت را خـود دولـت  يـ ا نبود امنيت يد امنيتهد

  است. به دنبال منافع متفاوت يتيهر هو،  نيچن ست. هماالملل  نينظام ب ةدهند شكل
ــا ــي ــا فرهنگ ــ يران، ب ــوردار يغن ــابق يو برخ ــوالن ةاز س ــا هو يط ــدن، ب ــاز تم ت ي
الملل را بـا چـالش    نيوند خورده است و ساختار نظام بيعه) پيش (خصوصاً يمذهب  ـ   ياسالم
ن يحال حاضر جهان دارد ا يران به ساختار فرهنگيكه ا ينگاه ،واقع است. دره كردرو  هروب

ـ  يهـا  و ارزش ،هنجارهـا  ،هـا  شـه يج انديتـرو  بـراي   ن سـاختارها ياست كه ا  ؛اسـت  يغرب
ن است تا در برابر يا يدر پ بنابراين،ت نهفته است. يهوديت و يحين مسيكه در د ييها ارزش

و  1357سـال   يكه برگرفته از انقالب اسالم يواكنش ؛واكنش نشان دهد ين فرهنگ جهانيا
،  ياسـ يت اسـالم س يـ با محور ،رانيواقع، ا نهفته در آن بوده است. در يو هنجارهاها  ارزش
 ين الگوها در تضـاد اسـت. جمهــور   ياست كه ساختار حاكم با ا يديجد يالگوها يمدع

ـ   ين عنصـر، منـافع خـود را در سـا    يت هميبا محور،  رانيا ياسـالم ژه يـ و هر نقـاط جهـان ب
ان بدان معتقد بودنـد.  انگار سازهاست كه  يزين همان چيا ؛كند يم دنبال ياسالم يكشورها
 يدگاهيـ با د  شدن جهانير يدر تحوالت اخبنابراين، است.  يبه دنبال منافع متفاوت يتيهر هو

  رفته است.يپذ نيز ريتأثمحور به مقابله با آن پرداخته و گرچه از آن  نيد
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ـ  بـين ن يـ ران در ايـ ا يبرا ييها فرصت،  ديبر تهد عالوه ،يفرهنگ شدن جهانياما  وجـود   هب
درك متقابـل   ،هـا  دگاهيـ د بـادل ت، امكـان  يفرهنگـ  بـين ش روابـط  يجمله افـزا  از ؛آورده است

د يـ امـا با  .فراينـد ن يـ ن در ايـ تداوم دو ،  يمشترك ذهن يها م و ارزشيانتقال مفاه،  ها فرهنگ
ار يبسـ  از كشورها گذاشته ياريبس يبر ساختار فرهنگ شدن جهانيكه  يداتيتهد ميريدرنظر بگ

ل يـ ها از راه تحم دولت،  فرهنگ شدن جهانيدر ،  آن بوده است. امروزه يها تر از فرصت قيعم
نـه ارتباطـات و   ين زميـ در ا خودند و عمـدتاً  به منافع يابي ها و هنجارها به دنبال دست ارزش
 دن به منافعيرس يك كشور برايگر تسلط بر يد،  دارند. امروزه يررنگاطالعات نقش پ يفناور

ج يموجود خود را تـرو  يها و هنجارها است ارزش يست، بلكه كافيراه جنگ و استعمار ن از
 يكشـور  منزلـة  بـه ،  رانيـ جاست كـه ا  نيبرسند. ا يراحت خواهند به يم كه يزيكنند و به آن چ

د مقاومت بكنـد  يباشده  ين فرهنگ جهانيدر برابر ا،  يعياول جهان اسالم ش يو الگو ياسالم
اتخاذ  ييكارها راه يجوار اسالم هم ير كشورهايز سايعدم نفوذ آن در داخل كشور و ن يو برا
 بـراي  ،ينـ يد يتيبـا هـو   يج فرهنـگ اسـالم  يترو يبرا ،رانيا ياسالم يجمهور بنابراين،كند. 

ن يـ و در ا كنـد  تالش ميالملل  نيرش فرهنگ خود در نگاه فرهنگ غالب بر نظام بيحداقل پذ
فرهنـگ   يعنصـر اصـل   عنوان به ،چنان ن همين، ديبنابرا است. شدهانجام  نيز ييها نه تالشيزم
  .است شدن  نيو تحوالت جها يكنون يابزار مقابله با ساختار فرهنگ،  يرانيا

  
  نامه   بكتا
ـ تأك بـا : ينيد يها تيهو ديبازتول و يفرهنگ ييگرا خاص«). 1392( يقنبر لقمان و يعل ،ينظر رفاش  بـر  دي

  . 3 ش ،1 س ،اسالم جهان مطالعات ،»ياسالم يداريب جنبش
ـ  روابط در يانگار سازه ةينظر بر رانيا ياسالم انقالب ريتأث«). 1392( نينورالد ،يآباد ميكر ياكبر  ،»الملـل  نيب

  . 38 و 37 ش ،11 س ، خرداد پانزده مجلة
ـ هو رد آن ريتـأث  و فرهنـگ  شـدن  يجهان). «1393( انيميكر رضايعل و لياسماع ،يورديباب ـ ا يملـ  تي  ،»راني

  .28 ش ،7 ةدور ،الملل نيب روابط مطالعات نامة فصل
  >.www.msrt.ir < ،»الملل نيب روابط در فرهنگ نقش«). 1388( ديمج زاده، كوب باروت

ــا ياســالم انقــالب يبررســ«). 1391( ينيحســ خيشــ مختــار و يمحمــدعل ،يريبصــ  رابطــة براســاس راني
 ،ياسـالم  انقـالب  مطالعات يپژوهش ـ  يعلم نامة فصل ،»الملل نيب روابط يها يتئور در كارگزار  ـ   ساختار

  .29  ش، 9 س
 ن،ا، گـروه مترجمـ  نينو عصر در الملل نيب روابط: استيس شدن يجهان). 1392( تياسم وياست و جان س،يليب

  .معاصر ابرار: تهران
  .10 ش ،3 س ،اول خط نامة فصل ،»الملل نيب روابط اتينظر در فرهنگ گاهيجا«). 1388( ايرؤ ،يخضر
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 الملـل  نيب روابط كيتئور يها بست بن از گذار از امتناع ونت؛ الكساندر يانگار سازه«). 1394( فرهاد ا،ين دانش
 ،يفرهنگـ  مطالعـات  و يانسـان  علـوم  پژوهشگاه ،معاصر ياسيس يجستارها ،»انهيم يراه به يابي دست و

  .2 ش ، 6س
 علـوم  ،»يانگـار  سـازه  منظر از رانيا ياسالم يجمهور نظام تيهو يبررس«). 1391( الهام ،يآباد يثان يرسول
  .57 ش ، 15 س ،ياسيس
ـ  اسـت يس يهـا  هينظر در فرهنگ گاهيجا نييتب«). 1389( يتراب قاسم و رضايعل ،ييرضا  فرهنـگ : الملـل  نيب

  .13 ش ،ياسيس علوم يتخصص نامة فصل ،»تقابل اي تعامل يبرا يا عرصه عنوان به
 مطالعـات  يپژوهشـ  ــ   يعلم ةنام فصل ،»الملل نيب روابط اتينظر در فرهنگ گاهيجا«). 1389( جواد ،يسور
  >. http://www.bashgah.net/fa/content/show/43663< ،يفرهنگ نيب

 يهـا  چـالش  تا يفرهنگ يها تيظرف از شدن؛ يجهان و ياسالم رانيا«). 1392( مردجوان بهروز و باقر شاملو،
  .3 ش د،يجد ةدور ،حقوق يتعال نامة فصل ، »يحقوق

 نامـة  فصـل  ،»فرهنـگ  حـوزة  بـر  تمركـز  با شدن يجهان دةيپد يليتحل يبررس«). 1390( يعل ،يمحل يفرهاد
  .5 ش ،2 ةدور ،يعموم يگذار استيس يبرد راه مطالعات

 ،يدفـــاع اســـتيس ، »الملـــل نيبـــ روابـــط در مقاومـــت ةيـــنظر«). 1392( اهللا روح ،يكنگـــاور يقـــادر
>http://www.mojerasa.ir <.  
 ،ارتباطـات  ــ   فرهنگ مطالعات ،»شدن يجهان عصر در يرانيا فرهنگ«). 1391( يناظر زهرا و حاكم ،يقاسم

  .19 ش ،13 س
  .ين نشر :تهران ،نيد و شدن يجهان يها هينظر). 1385( نيحس ان،يكچو
: تهـران  ،ييكـوال  الهه و يمتق ميابراه ترجمة ،يغرب نه ،يشرق نه). 1379( يوروسكيگاز مارك و يكين ،يكد

  .ياسالم انقالب اسناد مركز
  .ين نشر: تهران ،تيهو و فرهنگ، شدن، يجهان). 1386( احمد ،يمحمد گل
  .ين نشر: تهران ، يكاشان يصبور منوچهر ةترجم ،يشناس جامعه). 1393( يآنتون دنز،يگ

 ،ياسـ يس علوم و حقوق دانشكدة مجلة ،»اسالم جهان در ياسالم انقالب بازتاب«). 1383( منوچهر ،يمحمد
  .63 ش

  ،»المـــلل نيب روابط حوزة در يانگار سازه يشناس روش«). 1389( يراسخ عبداله و ريجهانگ ،يعلمدار ينيمع
  .4 ش ،يالملل نيب و ياسيس قاتيتحق نامة فصل

  .يمل مطالعات مؤسسة: تهران ،رانيا در يمل تيهو دربارة ييگفتارها). 1383( دوداو ،يرمحمديم
  .نو گام :، تهرانياسالم يجمهور تا يپهلو سلطنت از ياسالم انقالب يريگ شكل). 1381( محسن ،يالنيم
  .12 ش، 1 س ،كيپلماتيد يهمشهر ،»الملل نيب روابط و است،يس نوروز،«). 1385( احمد زاده، بينق
  >. htpp://www.bashgah.net < ،»شدن يجهان و يانگار سازه يتئور«). 1382( ديسع ان،يهاد 

 و هـا  فرصـت  شـدن؛  يجهان و يرانيا تمدن و فرهنگ«). 1390( فر  يمحمد نجات و محمد ،يباريجو يوسفي
  .12 ش، 3 س ،يشناس جامعه مطالعات ،»ها  چالش
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