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مقدمه 
هاي الملل، همچنان تحت سیطرة رویکردپس از جنگ جهانی دوم، روابط بینيهادر دهه

الملل را دو پدیده جنگ و صلح پوشانده از نظر آنان عرصۀ روابط بین. گرایی قرار داشتواقع
پایان جنگ یکنل. توان عامل فرهنگ را در معادالت قدرت دخیل دانست، نمیکدامیچدر هکه 

است که در پی آن فرهنگ از حاشیه به متن کردهسرد گفتمان فرهنگی را وارد مرحله نوینی 
فرهنگ، امروزه تبدیل به یک مفهوم بسادهد و چهآمده و به فعل و انفعاالت جهانی شکل می

فرهنگ ینوعتحوالت جهانی پدیدار شده و بهیربنايعنوان زاست و بههژمونیک شده
المللی را محقق ساخته است؛ بنابراین فروپاشی شوروي به دو دلیل هاي سیاسی و بینمرزبندي

تا شدهاول اینکه موجب . هاي سیاسی و ماهیت قدرت بودبر نگرشیرگذاریک رویداد تأث
تنها بر رابطۀ فرهنگ و نظریاتی که نه؛الملل بگذارندت بیننظریات انتقادي پا به عرصه سیاس

در یمشاهدروینازا. دیدندورزیدند بلکه همۀ مسائل را در قالب فرهنگی میمییدسیاست تأک
انگاري به مقوله فرهنگ مدرنیسم، هنجاري و سازههایی چون پست، نظریهپردازيیهعرصه نظر

دهند؛ عنوان یک اصل اساسی و بنیادین مورد توجه قرار میو متغیر فرهنگ را بهکردندتوجه 
که نقش اساسی را در است بنابراین مقوله فرهنگ، دال مرکزي در گفتمان جهانی شدن 

. کندسازي و هژمونی ایفا میسازي، هویتغیریت
گرایی بخصوص ها از چتر دو ابرقدرت، فرایند منطقهدوم با پایان جنگ سرد و رهایی بلوك

به بار نشست و این توجه یخوباي در اروپا بهاروپا کلید خورد و همگرایی و همکاري منطقهدر
گرایی در آسیاي تا در ادامۀ کار اتحادیۀ اروپا، منطقهکردمداران جهان را به خود جلب سیاست

، با )که به لحاظ فرهنگی داراي قرابت بسیار نزدیکی هستند(مریکاي جنوبی آجنوب شرق و 
المللی اي براي حل مسائل بینهاي منطقهدر همین راستا سازمان. قبال چشمگیري مواجه شوداست

برخی با ماهیت صرفاً فرهنگی مانند سازمان کنفرانس اسالمی که داراي فرهنگ . سر برآوردند
ها شد اند و یا اتحادیۀ عرب و در برخی دیگر فرهنگ مشترك بسترساز همکاريمشترك اسالم

هاييبندتنها وارد ساختار قدرت شد بلکه موجب قالبآن؛ بنابراین فرهنگ نهمانند آسه
الوصف، تافلر معتقد است اکنون یک ساختار قدرت مع. ها در چارچوب منطقه گشتدولت

تجدید ساختار گسترده روابط قدرت یکی از . اساساً متفاوت در حال شکل گرفتن است
یک ویک انقالب در ماهیت قدرت؛آوردبه ارمغان مینادرترین رویدادها در تاریخ بشر را 

این تغییر در ماهیت، همان :توان گفتبا توجه به سخن تافلر می). 1370تافلر، (جابجایی قدرت 
عنوان بازیگر اصلی و طور خالصه، اگر قدرت نظامی، دولت بهبه. تحول در هندسه قدرت است

طۀ عمل سیاسی و معادالت قدرت بدانیم، اکنون در الملل را سه ضلع اصلی حیساختار نظام بین
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رود، و از سوي دیگر عرصه سیاسی از یکسو، قدرت فرهنگی موازي با نیروي نظامی پیش می
سطح تحلیل مسائل ینگرایی چرخیده است؛ بنابراالملل به منطقهنگاه بازیگران از نظام بین

از همین رو در مقالۀ حاضر در پی بیان . به منطقه داردیشفصل معادالت آن، گراوسیاسی و حل
هاي انتقادي جدید تمایل دارند تا از تعاریف عمدتاً مادي قدرت این مسئله هستیم که اوالً نظریه

کنندهیینچراکه قدرت فرهنگی را تع؛المللی بگریزنددر مورد رفتار کشورها در عرصۀ بین
اي هستند نه نظام ئل خود در سطح منطقهبازیگران سیاسی خواستار حل مسایاًثان. دانندمی
باعث واي گرویده منطقهیرسیستمالمللی به زدر نتیجه سطح تعامالت از سیستم بین. المللبین

صلح را به چالش کشیده یهایی در مناطق مختلف جهان شده و گاهگیري جنبششکل
با توجه به توضیحات . است...) هایی مانند داعش، جبهه النصره، القاعده و بوکوحرام وگروه(

فوق، سعی ما در این مقاله این است که به بررسی تغییر ماهیت قدرت بپردازیم؛ بنابراین سؤال 
الملل چه تغییري در قرن اصلی مقاله این است که حیطۀ عمل سیاسی بازیگران سیاست بین

ده است؟کربیست و یکم 
الملل ه مرکز ثقل نظریات روابط بیندر پاسخ فرض بر این است که با ورود عنصر فرهنگ ب

هاي سیاسی، در فرداي ها و حتی نزاعيعنوان حیطۀ تعامالت، همکارگرایی بهو ظهور منطقه
.جنگ سرد، هندسه قدرت دچار تحول ماهوي و سطح کنش و نگرش شده است

مفهوم فرهنگ
نند قدرت از جمله مادر ابتدا ضروري است به تعریف فرهنگ بپردازیم چراکه فرهنگ نیز به

هاي معطوف به آن داراي تعاریف گوناگونی مفاهیمی است که به دلیل تنوع نگرش و رویکرد
ها، ، فنیعاي پیچیده است از معارف، اعتقادات، هنرها، صنااز نگاه تایلر فرهنگ مجموعه. است

ریت افراد منتشر شده وسیلۀ اکثاخالق، قوانین، سنن و باالخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی که به
به تعبیر مارکوس فیشر امروزه سه دریافت اصلی از معناي فرهنگ ). 41: 1382،ینیاالمروح(باشد 

کمال؛ دیگري يسوجویانه بهیکی فرهنگ به معناي حرکت فکري، اخالقی و زیبایی: وجود دارد
و سومی به ) و فیلميسازمانند ادبیات، نقاشی، مجسمه(محصوالت ناشی از حرکت مورد اشاره 

الوصف، مع). Fischer, 2006: 2(دهندیمشانیمعناي مشخصی که گروهی از مردم به زندگی جمع
در واقع تفاوت در نگرش و . گرددهاي متفاوت در قدرت میهاي فرهنگی موجب توزیعتفاوت

فرهنگ ). Torelli and Shavitt, 2010(گردد به قدرت مییدهها موجب شکلباورها نسبت به پدیده
هایی است که هاي معنوي، باورها و ارزشاي از ویژگیمنبع هویت، نوآوري، خالقیت و مجموعه

فرهنگ یک سازة ذهنی است که متأثر از زبان، آداب و . گیرددر قالب رابطۀ مردم با جهان شکل می
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.رسوم و مذهب است

الملل شناسی فرهنگ در نظریات روابط بینتبار
معتقدند چه در عرصۀ نظریه و چه عمل، فرهنگ جایگاهی در مناسبات یانگراعواق. 1

هاي انتقادي معتقدند فرهنگ و هویت طیف نظریهکهیالمللی کشورها ندارد؛ درحالسیاسی بین
گرایان کالسیک به فرهنگ گرچه واقع. یرگذارندالمللی کشورها تأثبر رفتار سیاسی بینیماًمستق

دادند ها میورزند و آن را منبع قدرتی براي دولتمییدنسجام اجتماعی تأکعنوان عامل ابه
ها معتقدند در یستنورئال. دانندهاي فرهنگی را تنها به حوزة ملی مربوط میلیکن ارزش

مصالح دولت نسبت به هر ،قلمرویی که ویژگی آن رقابت میان دولت براي منابع کمیاب است
ضمن اینکه کارایی مبادله فرهنگ در . رهنگی اولویت داردپدیدة دیگري حتی مالحظات ف

مورگنتا در کتاب ). 820: 1389مورگنتا، (1دانندمیاعتباریایجاد صلح بین کشورها را امري ب
ها کوشد بر ذهن انساننماید که حتی امپریالیسم فرهنگی میاذعان می» هاسیاست میان ملت«

مادي قدرت، میان دو دولت غلبه نماید و آن را کنترل نماید عنوان ابزاري براي تغییر روابط به
). 115: 1389مورگنتا، (

در نظریۀ مارکسیستی واژه فرهنگ بیش از هر چیز روبنایی ایدئولوژیک است که به . 2
همین ساختار را با خوپذیر کردن حالینساختار مادي و اقتصادي جامعه بستگی دارد و درع

کوشد آن را توجیه کند؛ بخشد و میردادي که در بردارد تداوم میهایی قرامردم به ارزش
در حقیقت نقش . بخشدفرهنگ اذهان را بر حسب ایدئولوژي حاکم، شکل مییگردعبارتبه

به تعبیر دیگر، فرهنگ ابزار تداوم . فرهنگ و ایدئولوژي، مشروعیت بخشیدن به ساختار است
ن حیث مارکسیسم نیز در دایره خردگرایی جاي طبقه حاکم است و از ای) هژمونی(چیرگی 

هایی همچون گرامشی بر نقش مستقل تسالبته نئومارکسی). Fischer, 2006: 41(گیردیم
گرامشی . کنندمییدمخالفت عمومی تأکیدهسیاست و فرهنگ در اقتدار دولت و نیز سازمان

فکیک جامعه مدنی از جامعه بر اهمیت روبناهاي فرهنگی و تیدهاي خود با تأکدر یادداشت
معتمدنژاد،(کرد مییدفرهنگی تأکجوییيسیاسی یا دولت؛ بر نقش خاص دولت در برتر

1375 :18 .(
کم پس از جنگ سرد کم. در طیف مقابل، نظریات انتقادي به معناي عام قرار دارند. 4
انگاران و ، سازهیسمنمدرپست. رسیدالملل به گوش میهاي فرهنگ در نظریات روابط بینزمزمه

سويازخارجیافکارپذیرشدرتأثیريهیچهاروسوهاآلمانماننداقوامیطوالنیفرهنگکهداردمیابرازمورگنتا.1
.کندتر دوستصلحراهاآننتوانستهونداشتهملتاین
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بر تنوع و تکثر فرهنگ به نقد یدبر مقولۀ فرهنگ و تأکیدمکتب فرانکفورت همگی با تأک
هاي فرهنگی در در میان نظریات انتقادي نقش تفاوت. هاي محکم خردگرایان پرداختندچارچوب

). 222: 1388، مشیرزاده(شکل دادن به انواع مختلف دعاوي شناختی بیشتر مورد توجه قرار گرفت 
هاي آدورنو و هورکهایمر مطرح فرهنگ در مکتب فرانکفورت براي نخستین بار در نوشته- 
کنند که صنایع ها در مقالۀ خود با عنوان صنایع فرهنگی و فرهنگ توده استدالل میآن. شدند

ست و مطبوعات ایزیونمانند رادیو، تلویرسانفرهنگی بخش جدیدي از صنعت مؤسسات اطالع
ها فرهنگ با ایجاد در نظر آن. شوندمنافع صاحبان صنایع به کار گرفته میینکه با هدف تأم

آدورنو و . کندمیینتجاري و سازگاري سیاسی منافع صاحبان صنایع را تأمتریعبازارهاي وس
عصر سلطه عقالنیت ابزاري هايویژگیینترعنوان یکی از مهمهورکهایمر صنعت فرهنگ را به

پیشرفته، از داريیهها کارکرد اصلی صنعت فرهنگی در عصر سرمادر نظر آن. اندتوصیف کرده
یدتأک). 170: 1379بشیریه،(میان برداشتن هرگونه امکان مخالفت اساسی با سلطه مستقر است 

اي اجتماعی و پویاست و شناخت نیز به شکلی هابرماس بر این است که سوژة شناسا سوژه
کاکس با . )Cox, 2002: 49(هیچ شناسایی، رها از فرهنگ وجود نداردو د یابام میاجتماعی قو

عنوان تناسب یا تناظري میان شرایط مادي وجود و معانی بیناذهنی بر تعریف از فرهنگ و تمدن به
هاي متفاوتی اندازهاي متعدد نسبت به جهان، فهمکند تا نشان دهد چشممییدجنبه بیناذهنی تأک

در نتیجه فرهنگ و . هاي متفاوتی از واقعیت وجود داردرد سرشت جهان و برداشتدر مو
ها در طول تاریخ مستمراً در حال متفاوتی دارند و این واقعیتهايهاي مختلف واقعیتتمدن
،؛ اما فرهنگی که در چارچوب نظریات خردگرا به بشر القا شده است)Cox, 2002: 4-5(اند تحول

هاي قدرت واسطه گفتمانست در همین راستا ادوار سعید مدعی است که غرب بهیک عنصر ایستا
در واقع). 1383:102محمدي،گل(نوعی امپریالیسم و استعمار فرهنگی است يو غیرسازي، مجر

هاي ارزشی و هاي خاص و جذاب، بنیانها و ارزشقدرت فرهنگی از طریق تولید و توزیع آموزه
تخاصم را هدف قرار داده و آن را در راستاي وضعیت مطلوب خویش ارکان حمایتی کشور م

ها و هاي تولید و توزیع اندیشهها و شبکهتغییرات معموالً از زیرساختگونهینا. دهدتغییر می
هایی که یعنی عرصه. شوداي آغاز میهاي آموزشی، فرهنگی و رسانههنجارها، خصوصاً حوزه

کهیهاي اطالعاتی سنتی قرار دارد درحالظارت و راهبردي سرویسمعموالً خارج از افق دید، ن
). 23: 1391نوروزي و دیگران، (است ییردهندهچنین تهاجمی بسیار ساختارشکن و تغ

ها، اعتقادات و رفتارهاي انسانی طبق شرایط فرهنگی و ها، ارزشمدرناز منظر پست- 
وجود ندارد که کاربرد عام و جهانی داشته هیچ ویژگی و ارزشی یرااند، زاجتماعی، متفاوت

خاص تنها ممکن است بر حسب معانی يهاتحت این شرایط اعمال و رفتار افراد و ارزش. باشد
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مدرن، کتاب در میان آثار پست). 199: 1389قوام، (خاص فرهنگی، درك و قضاوت شود 
لی وي در این کتاب این است استدالل اص. اثر بودریار در زمینۀ فرهنگ استینتروانمایی مهم

که جهان در مرحلۀ تکامل اقتصادي و اجتماعی خود اینک به جایی رسیده است که دیگر 
بشیریه،(توان حوزة اقتصادي یا تولیدي را از حوزة ایدئولوژي یا فرهنگ جدا ساخت نمی

سرپوش ياي ایدئولوژیک بر روي واقعیات سیاسی و اقتصادفرهنگ دیگر به شیوه). 96: 1379
اقتصادي تبدیل شده است از همین رو تمایز میان - گذارد بلکه خود به فعالیتی سیاسی نمی

اگرچه در میان حال،بااین). Jameson, 1991(است رفتهیاناقتصاد و سیاست با فرهنگ کالً ازم
قدرت نظامی، قدرت اقتصادي و قدرت فرهنگی ارتباطی منطقی وجود دارد اما در اصل دو 

نقش ینروند که از سوي قدرت فرهنگی پشتیبانی شوند؛ بنابرات اول زمانی پیش میقدر
کلیدي و راهبردي بر قدرت فرهنگی استوار است

،نگردالملل میعنوان عاملی راهگشا در فهم روابط بینپارادایمی که به فرهنگ بهیتاًنها- 
توجه ویژه المللینسازنده سیاست بعنوان به فرهنگ و هویت بهيانگارسازه. استيانگارسازه

:Fischer, 2006(دارد و بر آن است که تمام سیاست خارجی باید با توجه به فرهنگ درك شود 

انگاران از خرد و خردگرایان بر پایۀ نادیده گرفتن هویت، هنجارها و فرهنگ در نقد سازه). 48
تماعی نیستند که هویت و منافعشان ها کنشگرانی پیشااجاز نظر ایشان، دولت. سیاست جهان بود

صورت ها بهها و منافع آنهویتو ها ذاتاً اجتماعی هستند خود شکل بگیرد، بلکه آنخودبه
ساختارهاي هنجاري یا فکري به اندازة . گیرداجتماعی و در بستر فرهنگی خاص شکل می

مشترك نیز هايرزشهایی مرکب از افکار، باورها و انظام. ساختارهاي مادي اهمیت دارند
قرار یرشدت تحت تأثها را بهخصوصیاتی ساختاري دارند و کنش اجتماعی و سیاسی دولت

ها نه بر اساس قدرت مادي بلکه ؛ بنابراین، منافع دولت)1391:304،برچیل و دیگران(دهند می
انگاران سازهاز نظر . شودها ایجاد میهاي میان دولتها و هویتبر مبناي تعامالت، فرهنگ

هاي متفاوت فرهنگی عمدتاً بر اساس هنجارهاي داخلی دهد که برداشتجنگ زمانی رخ می
هاي خود از الگوهاي رفتاري ها را بر اساس شناختهباشد؛ در نتیجه الگوهاي رفتاري سایر دولت

اص را هاي خها و نیز ارزیابیتحت این شرایط یک سلسله سوءتفاهمات، برداشت. ارزیابی کنیم
ها خواهیم داشت که همین امر ممکن است باعث تعارضات در سطح از رفتار سایر دولت

انگارانی چون ونت یک فرهنگ بر اساس نظریه سازه). 81: 1388خضري،(المللی شود بین
از نظر او هنگامی که کارگزاران در وضعیتی خاص، وارد . بخش استخود تحققگویییشپ

در مواردي که . است قبل از انتخاب مسیر کنش، وضعیت را تعریف کنندگردند الزم تعامل می
ونت . شوندتعریفی فرهنگی از وضعیت وجود ندارد کنشگران با رفتارهاي مختلف روبرو می
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: کندبر سه فرهنگ استوار میالملل را بر اساس تعریف خاص خود از آنارشیسرشت نظام بین
هاي مشترکی هستند که به ها ایدهاین فرهنگ. 1کانتیفرهنگ هابزي، فرهنگ الکی و فرهنگ 

شکل المللینکنند و به روندهاي نظام بهاي دولت کمک میمنافع و توانمنديیريگشکل
ها نیز همچنین بنا بر فرهنگی که در هر عصر مسلط بوده نوع تعامالت میان دولت. دهندمی

انگاران بر نقش فرهنگ در است که سازهترتیبینابه). 437- 1386:378ونت، (متفاوت است 
توان رسند که بدون توجه به فرهنگ سیاسی، نمیالملل تأکید دارند و به این نتیجه میروابط بین

). 82: 1388خضري، (ثبات باالي نظام دولتی و کاهش تنوع اشکال سیاسی را توضیح داد 
ابزاري جهت اعمال نفوذ در هبمثاعنوان قدرت اما بهدر حقیقت، طرح مقولۀ فرهنگ نه به

هاي اخیر با مطرح شدن المللی از دیرباز آغاز شده بود؛ اما طی دههها و مکاتب مختلف بیننظریه
منابع يسوشاهد تغییر ماهوي قدرت بهینوعمدرنسیتی بهها و پستنظریات برخورد تمدن

فرهنگ ،الوصفمع. باشیممیهاو روایت گفتمانی از قدرت، بر اساس فرهنگ و انگارهیرماديغ
. سیاست خارجی کشورها دخیل استهايگیريیممؤثر در تصمياگونهالملل بهدر روابط بین

ها و فرهنگی همچون ارزشهاياز فرهنگ و انگارهگیرندگانیمتوسط تصم،هرگونه تصمیم
در یرنکتۀ مهم آن تأثبلکه ،شودنقش فرهنگ تنها بدین جا ختم نمی. گیردت میئباورهاي وي نش

گیري تواند منجر به شکلهاي فرهنگی میالملل است که این تفاوتنوع نگاه به نظام بین
هاي فرهنگی رهیافتینکهدر مورد ا. ها شودهمکاريیها، اختالفات و منازعات و گاهسوءتفاهم

همکارانش به اثرات کنند دومینیک ژکن بردال و الملل میتر روابط بینچه کمکی به فهم عمیق
منافع و یرهایی که صرفاً به تأثبه تعبیر آنان رویکردهاي فرهنگی از تحلیل. کنندمختلفی اشاره می
رود و در کنار توجه به نقش فراتر می،پردازندمیالمللینهاي انسانی بر نظام بمنابع قدرت گروه

یريگق افراد و چگونگی شکلهاي احساس تعلها از منافع و قدرت، به حوزهبرداشت گروه
اند تا رویکردهاي فرهنگی درصدد آن. پردازدادراکات مشترك در مورد منافع و قدرت نیز می

به شیوه المللیینهاي جمعی کنشگران بنشان دهند که مفاهیمی چون منافع، قدرت و هویت
هاي توزیع فضا، نظامبه روابط اجتماعی، برداشت آنان از زمان و یدهمطلوب آنان براي سازمان

خورده است؛ اما ارتباط افتخار و سرزنش و شیوه مرجح آنان براي برخورد با منازعات گره
: نویسندیبردال و همکارانش م. شودیختم نمجاینبه همالمللینفرهنگ و عرصه روابط ب

به نظام یدههاي قومی، ملی و سیاسی در شکلها به سهم خود و از طریق ایجاد هویتفرهنگ
الوصف، فهم جهان و نوع مع). Jacquin-Berdal et al., 1998: 6-7(کنند ایفاي نقش میالمللینب

این ها با تأکید برگرایان از آنارشی و برداشت مبنی بر همکاري لیبرالآمیز واقعدیدگاه میانه ونت در بین برداشت تعارض.1
.ازدسرا مشخص میها از آن است که معناي آناي ندارد و فهم دولتشدهاست که آنارشی منطق از پیش تعیین
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نخواهد بود مگر آنکه به موضوعات فرهنگی و نگرش فرهنگی یرپذها امکانعملکرد دولت
فردریک کراتوکویل نیز در کتاب بازگشت فرهنگ و هویت در نظریه . کشورها نیز دقت شود

بر ییگراضمن انتقاد از نادیده گرفته شدن نقش فرهنگ و هویت در واقعالمللینابط برو
.Lapid & Kratochwil, 1996)(دارند یدتأکالمللینضرورت فرهنگی کردن نظریه روابط ب

آنان در ینیآفرها، حضور و نقشها نقش برجسته قدرت فرهنگی دولتبنابراین، سال
البته اکنون ایده مدیریت . جنبه مغفول مطالعات سیاسی بوده استمختلف جهانی،هايحوزه

. استشدهها فرهنگی، مورد توجه بسیاري از قدرتیابیيجهانی در پرتو گسترش و برتر
یابی در عرصۀ جهانی تالشی روزافزون ملی جهت مقبولیتهايفرهنگیت، تقوروینازا

الملل و مناطق را حوة توزیع قدرت در نظام بینبار، فرهنگ باشد که نینبرانگیخته است تا ا
شد که عنوان یک بعد سلطۀ قدرت هژمون شناخته میتا پیش از این فرهنگ تنها به. متغیر سازد

طور که عوامل مادي در مناسبات و همانگمانیب. کرداستیالي قدرت هژمون را کامل 
ر خلق بسیاري از مناسبات را فراهم کنند، مقولۀ فرهنگ نیز بستتصمیمات سیاسی نقش ایفا می

از سوي دیگر . زمانه خودشان هستندهايهمواره متأثر از فرهنگپردازانیهآورد و حتی نظرمی
هاي که ذیل گروهیمقومی و مذهبی متعددي مواجهیرگذارتأثهايها و جنبشاکنون ما با گروه

این امر یانهخاورمیردر تحوالت اخ. اندبودهها راینان، ابتکار عمل را از دولت. باشندفرهنگی می
هايمقتدر مواجه نیستیم؛ بلکه این گروههايبشدت نمود یافته است که ما دیگر با دولت

نکتۀ . اندفرهنگی از جمله قومی و مذهبی هستند که در حال نزاع براي کسب سرزمین و قدرت
انسجام درونی ،پارامترهاي فرهنگی استها ومتغیر،هاجالب اینجاست که چون پایۀ این گروه

اقدامات تنها از سوي ترینیرانسانیاز سوي دیگر خشونت وسیع و غ. شدت باالستهها بآن
؛جنگندو قومی مییفرهنگی، ارزشهايگیرد که بر اساس مالكهایی صورت میگروه

یر فرهنگی و ارزشی خود، شمارند، بلکه بر اساس تفاستنها دشمن نمیچراکه دیگري و غیر را نه
ياگونهآن هم به،پندارند؛ بنابراین به کشتار وسیعانسان نمی»به ما هو«را انسان یگريد

.زننددست می،غیرهايوحشیانه، نسبت به دولت و ملت

اي قدرت منطقهیتیکژئوپل
. رخ داده استالمللدیم، اکنون مرحلۀ حساسی در نظام بینکرگونه که در مقدمه اشاره همان

طور که همانخواهند شدمتوجه ، یابنداي گرایش میساختار منطقهيسوکشورها هر چه بیشتر به
ناچار باید در پناه یک تواند به قدرت سیاسی دست یابد و بهنمیییتنهادر جامعه ملی فردي به

در ییتنهاتواند بهکشور هم نمییکدر معادالت قدرت سیاسی دست یابد، یگاهیحزب، جا
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گرایی خود را بر همه کشورها تحمیل ، منطقهروینازا. معادالت قدرت جهانی جایگاهی پیدا کند
تري از این پدیده را گرایی ابعاد گستردهجدید نسبت به منطقههايیدگاه، دینهمچن. استکرده

گرایی فرایندي منطقهزیرا ؛نمایدتري ارائه میدهد و نگاه جامعمورد مطالعه و تبیین قرار می
بازیگران . تعداد بازیگران بسیار بیشتر و قواعد بازي مدون و روشن نیست. چندوجهی است

، برخالف سیاست قدرت که ینکنند و هم همکاري؛ بنابرااي، با یکدیگر هم رقابت میمنطقه
زه و موضوع آن الملل را سامان بخشد و هر حوگرایانه، نظام بینجانبهیکتالش دارد با عملکردي 

یابی قدرت الملل و اهمیتاکنون و با تغییرات حاصله در عرصه نظام بین،را خود اداره نماید
ها و سایر هاي سیاسی و اقتصادي میان دولتاي از همکاريفرهنگی، گسترش قابل مالحظه

سرد در واقع، در دوران پس از جنگ . بازیگران در نواحی جغرافیایی خاصی صورت گرفته است
با سه هدف افزایش گراییگرایش به منطقه. بخش امور جهانی شده استگرایی سامانمنطقه

تعداد، . امنیتی بوده استیژهوفرهنگی و به- هاي اقتصادي، سیاسیاي در زمینههاي منطقههمکاري
اي شدن ها به سمت منطقهقبل و گرایشهاياي نسبت به دورهمنطقههايحیطه عمل و تنوع برنامه

). 1375حسینی،حاجی(مراتب فزونی یافته است به
در این . الملل جایگاهی ویژه پیدا کرددر بخش قبلی یادآور شدیم که فرهنگ در روابط بین

فرهنگی در منازعه یا هاياي، مؤلفهمنطقهيهاکه در نظامکردبخش نیز مالحظه خواهیم 
ها و البته مبانی فرانظري متفاوت سبب ارائه نظریه. ندگیرهمکاري و تعامالت بازیگران پیشی می

توانیم از که امروزه میياگونهگرایی شده است بهمتفاوت درباره موضوع منطقههايدیدگاه
نسل . گرایی نوین سخن به میان آوریمگرایی قدیم و منطقهوجود شکافی عمده درباره منطقه

ساختار جنگ یرتحت تأث1960و 1950هايدر دههگراییها و رویکردهاي منطقهاول نظریه
گرایی بسیار امنیتی و اقتصادي دو ابرقدرت، در ظهور منطقههايرقابت. سرد ظهور کردند

گرایی قدیمی نسبت به منطقههايقدیم و یا به تعبیر بهتر رهیافتهايیهنظر. بودیرگذارتأث
گراییدوباره موج جدیدي از منطقه1980م دهه مربوط با موضوع صلح بودند؛ اما از نیمه دو

نظریات ابعاد ینا. گرایی منجر شدآغاز شد که به ظهور نسل دوم رویکردهاي مربوط به منطقه
). 143-142: 1393کوالیی و سازمند،(گرایی را مورد توجه قرار دادند جدیدي از منطقه

گراییمنطقههاينسل اول نظریه
یرموجود، تحت تأثهايزمان با جنگ سرد و مبتنی بر واقعیتهمنسل اول نظریات 

براي گراییبر عنصر جغرافیا از منطقهیدرویکردها با تأکینا. گرا قرار داشترویکردهاي خرد
کنند تا از اقدام به خشونت و جنگ ها استفاده میموازنه قدرت و یا همکاري بین دولت
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اي در چارچوب گرایی معتقد است که قدرت منطقهواقع). Fawcett, 2004(یندجلوگیري نما
منطق حاکم بر سیستم جهانی یراي نیز تحت تأثکند و سیستم منطقهاي عمل میسیستم منطقه

بزرگ و ساختار نظام هايتواند نسبت به مالحظات قدرتاي نمی، قدرت منطقهروینازا. است
موازنه قدرت در یدهتوان سازمانطور کلی میبه.(Wohlfort, 1999: 30)باشداعتنایالملل ببین

در این . الملل دانستانداز بعد از جنگ سرد در سیاست بینعنوان چشماي را بهمنطقههايمحیط
گرایی در واقع، منطقه. کنندگرایی میسازي منطقهگرایان شروع به نظریهبرهه از تاریخ واقع

گرایی شود اما ماهیتی متفاوت از منطقهالملل کنار گذاشته نمیینمانند مقولۀ فرهنگ در روابط ب
امنیت و قدرت بیشتر ینماهیتی که تنها بر اساس قدرت مادي و در پی تأم. کندکنونی پیدا می

پس از جنگ سرد : گویدبدین شکل است که میگراییرو، واکنش والتز به منطقهینااز. است
گیري یک سیستم دد میان کشورها تقسیم گشت و موجب شکلمادي مجهايتوزیع توانمندي
گرایی کنیم واقعطور که مشاهده میهمان). (Waltz, 1993اي شده است منطقهیمتوازن چندقطب

دارد که به همین دلیل ابراز میوگرایی را در چارچوب نظریۀ خود بگنجاندقصد دارد تا منطقه
گیرند اما همچنان بر الگوي هاي یک منطقه شکل میاي بر اساس مشارکت کشورسیستم منطقه

. بر الگوي جنگ و صلح در منطقه استیرگذاريتأث،مقصودکهرقابت و منازعه استوار است 
در . گرایی یک پدیده دشوار براي توضیح استگرایان منطقه، براي برخی از واقعحالینباا

ا کشورهاي بزرگ باید به دنبال گرایان این سؤال مطرح شد که چرواقع)پازل(جورچین 
در چارچوب یتاًنها). Pedersen, 2002! (اي باشند؟اي و تشکیل نهادهاي منطقهترتیبات منطقه

اي نوعی منطقههايها پیوستن به نهادبه اعتقاد آنو شود موازنه قدرت این مسئله هم حل می
یابی از ازداري آلمان از قدرتکشورهاي اروپایی جهت ب. براي مثال آلماناست؛توازن قدرت 

تر چون امکان برقراري موازنه برایشان سهل؛عضویت آلمان در اتحادیۀ اروپا خوشحال بودند
گرایان تهاجمی، در نظام آنارشیک، هر بازیگر هرگز از نظر نوواقع). Pedersen, 2002(شده بود 

کوشد به شته باشد؛ بنابراین میتواند نسبت به نیات دیگر بازیگران در آینده اطمینان دانمی
از نظر وي هر قدرتی تمایل دارد تا . یعنی هژمونی جهانی دست یابد،ترین شکل امنیتواال

از چنان نیروي نظامی یباًو چه تقریقاًجهان را زیر سلطۀ خویش درآورد اما هیچ قدرتی چه تحق
ین هدف غایی هر قدرت بزرگی و توانایی برخوردار نیست که بتواند هژمون جهانی شود؛ بنابرا

اي در مناطق تراز منطقهرقباي همیريگاي و ایجاد مانع در برابر اوجرسیدن به هژمونی منطقه
گرایی ها معموالً منطقههمچنین، آن). 260: 1388مرشایمر، (استدوردست جهان و منطقۀ خود 

اي یک فضاي منطقهکنند که هدف آن تجدید سازمان محور تعریف میرا یک روند دولت
. استها خاص در راستاي اهداف سیاسی و اقتصادي دولت
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الملل الملل و رسیدن به صلح و امنیت بینها منطقه را چارچوبی براي مطالعۀ روابط بینلیبرال
هايگرایی بیشتر ممکن است و دولتدانند؛ زیرا که کاهش جنگ و خشونت از طریق منطقهمی

اي منطقههايوفصل اختالفات در چارچوب منطقه و نهادبراي حلخردمند انگیزة بیشتري
اي منطقههايجهانی به نهادهاياي از نهادها براي حل مسائل منطقهدر حقیقت، دولت. دارند

تجلی ؛تواند در رابطه خود مردم منطقه مطرح شودگرایی میاز همین رو منطقه. آورندروي می
اجتماعی پیچیده مشاهده کرد هايهاي چندگانه و شبکهمسیرر توسعۀ توان داین وضعیت را می
اي به ناحیۀ دیگر انتشار یافته تفکر از ناحیههايها، ایستارهاي سیاسی و شیوهکه طی آن انگاره

ها و رشد سازمان. اي فراملی کمک فراوان خواهد کردکه این خود به ایجاد جامعه مدنی منطقه
بلکه منجر به برقراري ارتباط ،شوداي میتنها موجب حل مسائل منطقهي نیز نهامنطقههاينهاد

کارل ). Fawcett, 2004(داردیامنیتی را از میان برمهاينزدیک میان کشورها شده و چالش
طور قابل توجهی در ابعاد مختلف و داند که بهاي از کشورها میدویچ منطقه را مجموعه

و از یاسیاز نظر وي جریان تعامالت اجتماعی، اقتصادي، س.اندوابستهبه یکدیگرياگسترده
گردد تر ارتباطات است که موجب تمایز کشورهاي یک منطقه از سایرین میهمه مهم

)Deutsch, 1981 .(کنندهیینکنند که تباشپیگل و کانتوري، چهار متغیر الگویی را معرفی می
و سطح انسجام یتماه. 1باشند؛ ها از همدیگر میننده آناي و متمایزکجریانات مختلف منطقه

سیاسی که متمایل به همگرایی هستند و هايواحدهايیا میزان تشابه و یا مکمل بودن ویژگی
سطح قدرت در سیستم تابعه و . 3اي؛ ماهیت ارتباطات درون منطقه. 2ها؛میزان مبادالت بین آن

اشپیگل، سیستم ويگردد، کانتورکه مشاهده میچنان.ايساختار روابط درون منطقه. 4
). 303: 1376زاده، سیف(کنند اي را در قالب همگرا تعریف میمنطقه

گرایینسل دوم نظریات منطقه
ییگراهاي منطقهغیرسرزمینی شدن جغرافیا، تأکید بر عوامل غیرمادي در نظریهیدر پ

و ياهاي معناگرا در حوزه مطالعات منطقهیهکه نظريطوربه؛افزایش و گسترش یافت
معیارهاي عینی، جغرافیا و وابستگی متقابل يجاها بهدر این نظریه. ظهور کردندییگرامنطقه

سازان و منطقهیريپذهاي شناختی و ایستاري ناشی از فرایند جامعهمادي، بر ایده و انگاره
؛ بنابراین )1388:103دهقانی فیروزآبادي، (شود برسازي اجتماعی منطقه تأکید و تمرکز می

مشترك و حس تعلق هاياي هستند که بر مبناي منافع مشترك، ارزشهایی انگارهپدیده،مناطق
ها ، جنبهگرايهاي مادها، برخالف نظریهآن. گیرندبه یکدیگر در یک بستر گفتمانی شکل می

طورزبان، فرهنگ، قومیت، ایدئولوژي یا بهها و قدرت ، گفتمانییگراو ابعاد نمادین منطقه
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هاي معناگرا مدعی نظریه. دهندرا مورد توجه قرار میياکلی ساختارهاي غیرمادي و انگاره
را توضیح ياو همگرایی منطقهییگراهایی به نسبت مغفول مانده منطقههستند که حوزه

اع سیاسی از راه قواعد و هنجارها، سامان و اجتمیريگهایی همچون فرایند شکلحوزه. دهندمی
ها، زبان و گفتمان که در نهایت به ها، انگارهها و نقش ایدهدگرگونی و دگردیسی هویت

هاي اجتماعی، بر هستیيانگارها، از جمله سازهاین نظریه. انجامدبرساخته شدن منطقه می
نمادین تأکید و تمرکز هاي امنیت ملی و سیاست اجتماعی مانند معانی بین ذهنی، فرهنگ

اي، دهندة تعامالت منطقهها و قواعد تشکیلهنجار). 103: 1388دهقانی فیروزآبادي، (کنند می
اي استوار مشترك بازیگران منطقههاينه بر اساس عوامل مادي بلکه بر روي باورها و هویت

نیست بلکه شامل جغرافیایی يجواربر اساس مبانی نظریات انتقادي منطقه، صرف هم. است
مشترك هاياي از کشورهاست که در تعامل با یکدیگرند و در این تعامالت پیوندمجموعه

اي صورت مجموعهدر نتیجه این کشورها خود را به. گیردفرهنگی، هنجاري و هویتی شکل می
این حس مشترك در میان اعضاي منطقه با اقدامات و طرز تلقی. کننداي شناسایی میمنطقه

توان گفت صرف وجود با توجه به مطالب فوق می. گرددکشورهاي خارج از منطقه تشدید می
بلکه ،قادر به ایجاد و یا تداوم منطقه نیستییتنهاجغرافیایی و منافع مشترك بهيجوارهم

به این . اي بستگی به ساختار هنجاري و احساس مشترك هویتی داردهمبستگی و انسجام منطقه
جوار با یکدیگر تجاري شامل کشورهایی هستند که از نظر جغرافیا همهايکه بلوكدلیل است 

اي، باید براي حمایت و ترویج قوانین و منطقههاياز نظر ماکس شومان قدرت. باشندنمی
. اي تالش کنندهنجارهاي قابل قبول در منطقه و روابط منطقه

مطالعه موردي تحوالت خاورمیانه
اي از بازیگران منطقه خاورمیانه به همراه مجموعهیفرهنگوقتصادي، سیاسیهاي اشباهت

اما دارداي گیري یک نظام همگراي منطقهمیراث تاریخی، زبانی و قومی مشترك داللت بر شکل
اي واحد متشکل یک نظام منطقهیدهاي جهت شکلتالش براي انسجام میان بازیگران خاورمیانه

هاي درون گرچه بسیاري از متفکرین مشابهت. اي بیش نباشدطقه شاید افسانهاز همۀ بازیگران من
بیند اما چنین اشتراکاتی هنوز نتوانسته ساختار اي را در خاورمیانه بسیار پررنگ میمنطقه

توان چند نتیجه زاي خاورمیانه را بهبود سازد؛ بنابراین با رصد رویدادهاي این منطقه میکشمکش
:کردخراج را از آن است

المللی بدانند خود را یک هاي منطقه بیش از اینکه خود را یک کشور با بعد بیندولت.1
،اي استهاي منطقه دستیابی به قدرت اول منطقهدانند و هدف تمامی دولتاي میکشور منطقه
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.سازدها را میبنابراین چنین هدفی اولین استراتژي و راهبرد سیاست خارجی آن
هاي با نظام. هاي منطقه به لحاظ ساختار سیاسی وضعیت مشابهی را دارنداکثر دولت.2

ها که همگی تشابهات اقتصادي دولتینهمچن. هاي خارجیماهیت استبدادي و حمایت قدرت
هاي نفتی شده است؛ گیري اقتصادي بر پایه رانتباشند موجب شکلاز صادرکنندگان نفت می

ها و خصوصیات همگرایی میان بازیگران رسد میزان ویژگییگذرا به نظر میدر نگاهینبنابرا
هاي منطقه دولتیاسیگرچه چنین تشابهی در وضعیت اقتصادي و س. منطقه بسیار باالست

هاي منطقه تسري سریع و ناباورانه بین دولتياگونههاي مردمی بهموجب شد تا موج خیزش
ها، فرهنگ متفاوت مردم منطقه موجب دولتدر مقابل همۀ اشتراکات سیاسی و اقتصادي. یابند

کشورها در دو محور يبندموجب رویارویی و جبههیعدم همگرایی وسیع میان بازیگران و حت
به سهم خود طور که گفته شد عنصر فرهنگهمان. جویانه در منطقه شده استمقاومت و مقابله

به نظام اختالفات یدهشکل، ملی و مذهبی دريهاي قومی، نژادو از طریق ایجاد هویت
هاي قومی، ملی، دینیکه تداخل جریانياگونهبه. بوده استیرگذارتأثیاًاي خاورمیانه قومنطقه

در واقع . هاي خونین ساخته استگر نزاعمذهبی با سرعت و به سهولت، خاورمیانه را نظارهو
هاي منطقه با یکدیگر، یک دولترود به دلیل اشتراکات فراوان مردم و انتظار میکهیدرحال

هاي اي تشکیل شود؛ آنچه در واقعیت رخ داده بروز بحرانسازمان همکاري و همگرایی منطقه
ترین عامل را در بتوان اصلییدشا. روابط خصمانه در برابر هم بوده استیمتعدد و گاه

شویم قه متوجه میهاي منطبا نگاهی به دولت. فرهنگ متفاوت دانست،برقراري چنین وضعیتی
هاي متمایزي را شکل هاي منطقه به لحاظ شیعه و سنی بودن، هویتهاي دینی ملتکه تفاوت
تر از که بسیار سختکردههمچنین تعلق و تعصب دینی مرزهاي هویتی را ایجاد . داده است

شدههاگیري دو طیف از دولتناسیونالیسم دینی در منطقه موجب شکل. مرزهاي زمینی هستند
سود کشورهاي ه مریکا و عراق و البته بیداري اسالمی موازنه قدرت بآاز حملۀ یشپ. است

سود خود تغییر ه اند موازنه قدرت را بعربی سنی مذهب بود اما اکنون شیعیان در منطقه توانسته
در بستر تحوالت منطقه و آمدهیشهاي پگسترش فرهنگ تشیع در منطقه به لطف فرصت. دهند

تا ایران بتواند فرهنگ کردروي کار آمدن یک دولت شیعی در عراق شرایطی را مهیا نیز
سیاسی تشیع را احیا نماید و با برقراري ارتباطی تنگاتنگ میان نواحی مختلف این حوزه، 

هاي ناشی از هاي ناشی از بحرانطور که شاهدیم تنشهمان. فرهنگی را ایجاد کندیکپارچگی
شود اما هاي منطقه مهار میسرعت و با همکاري دولتو انقالبات مردمی، بهماهیت نظام سیاسی

الوصف، فهم مع. عمیق استیداًدر بعد فرهنگی با وجود ظاهر یکسان فرهنگی اختالفات شد
مگر آنکه به موضوعات ،نخواهد بودیرپذها امکانو نوع عملکرد آنهاي خاورمیانهدولت
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افراطی از مذهب یمتفاوت و گاهیرتعاب. رها نیز دقت شودفرهنگی و نگرش فرهنگی کشو
یتاًحل باشد و نهایرقابلهاي فرهنگی در خاورمیانه غاست تا تفاوتشدهاسالم در منطقه موجب 

عنصر . در بحران سوریه چنین تعارضی موجب رویارویی کشورهاي منطقه گردیده است
هاي خاورمیانه شده است که ان دولتفرهنگ موجب تشکیل دو گروه کامالً متفاوت در می

ها از دولتیگروه. انددهکررا در سطح منطقه تعریف هایشانیاستاتفاقاً هر دو گروه نیز س
با همان ماهیت سیاسی . ..همچون عربستان، قطر، رژیم آل خلیفه، امارات متحده عربی و اردن و

هاي نگرشی موجب پویشینچن.استبدادي اما با رویکرد فرهنگی منبعث از اسالم اهل سنت
هاي امنیتی ها و استراتژيها در منطقه شده است و تصویر شفافی از سیاستامنیتی خاص دولت

ها و دهد؛ و در طرف مقابل محور مقاومت متشکل از دولتهاي منطقه ارائه میدولت
را در خود اهللاهایی با فرهنگی منبعث از اسالم شیعی که ایران، سوریه و حماس و حزبگروه

بدین معنا قدرت یافتن هر یک از طرفین به معنی برتري یافتن گفتمان فرهنگی آنان . جاي دارد
برکناري صدام حسین در عراق و روي آمدن یک دولت شیعی پس از وي و . در منطقه است

ها، موجب قدرت هاي مردمی براي مبارزه با ماهیت استبداد سیاسی دولتسپس شیوع خیزش
بخصوص تالش مردمی بحرین و یمن براي سرنگونی شدگفتمان شیعی در منطقه یافتن

محور مقاومت به سردمداري ایران، قدرت يزودهاي وقت، این نوید را داد که بهحکومت
در چنین محیطی، خواست ایران براي تبدیل شدن به یک قدرت . بالمنازع منطقه خواهد شد

یران با کشورهاي عربی اهل سنت منطقه، حضور فعال در اي در کنار نوع روابط ابزرگ منطقه
سوریه و عراق و حمایت از ملت یمن و بحرین در جریان تحوالت بیداري اسالمی، موجب 

. استشدهرایانه دیگر کشورهاي منطقه ضد محور مقاومت گهاي مقابلهرشد خشم و سیاست
هاي عش در منطقه و حمایتهاي تکفیري و داگیري گروه، بحران سوریه و شکلروینازا

را صحنۀ یههاي افراطی و بنیادگراي منطقه همچون عربستان و قطر، سورجانبه توسط دولتهمه
رویارویی دو جناح مبدل ساخته است؛ بنابراین در منطقۀ خاورمیانه بیش از هر جاي دیگر 

ه شاهد بودیم طور کهمان. هاي امنیتی و تصمیمات سیاسی وابسته به عنصر فرهنگ استپویش
ظهور و گسترش فرهنگ شیعه به مفهوم تغییر قواعد بازي راهبردي و امنیتی سنتی در منطقه 

گیري هر نوع موازنه جدید منبعث از فرهنگ شیعه بنابراین مبرهن است که شکل،خاورمیانه بود
ها اثر جدي بر نوع رفتارها و مناسبات کشورهاي منطقه و الگوي دوستی و دشمنی دولت

ساالر دینی در منطقه و هاي مردمهمچنین گسترش و تقویت نظام). 137: 1384توال،(گذارد می
اصالح ساختار سیاسی در یمن و بحرین بر این مبنا، به معناي افزایش مشارکت مدنی و 

امر ضریب ینا. هاي سیاسی و اجتماعی و در نتیجه گسترش گفتمان شیعه در منطقه استآزادي
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ها و اي دولتهاي گسترده منطقههاي شیعه را افزایش داده و موجب همکاريامنیتی دولت
: 1392محمدي،توتی و دوست(شود ها میخصوص با ماهیت انقالبی آنهاي شیعی، بهگروه
نشانده در بحرین و یمن موجب تضعیف لیکن سقوط حکومت اقلیت دست). 216-217

جبهۀ مبارزه درروینازا؛شودج فارس میشوراي همکاري خلیيعربستان سعودي و کشورها
تا بتوانند یادگراستهاي افراطی و بنسوریه بهترین زمان براي تغییر موازنه قدرت به سود دولت

رسد فرهنگ، عامل اصلی درك، در نهایت به نظر می. گفتمان بنیادگرایی را مسلط سازند
، بهترین عنوان که براي کل این رونیازا. هاي خاورمیانه استتفسیر، تغییر و تحول در دولت

توان نهاد، احیاي سیاسی مذهب است که بر اساس آن، دین در قالب اراده جمعی، جریان می
یک نیروي انقالبی احیا کند تضمین کرده یگاههویت مردم را به طریقی که بتوان دین را در جا

هاي اسالمی از آن را در جنبشتوان بازتاب چنین اقدامات و تأثیرات ناشیمییدرستاست و به
بر این اساس است که . کشورهاي فلسطین، عراق، تونس، یمن، بحرین، مصر، مشاهده کرد

هاي تکفیري در عراق و سوریه، شناساندن هویتی متمایز از سایر تالش داعش و گروه
ي،اشرف و قنبر(هاي اسالمی بر اساس تفسیر فرهنگی خاصی است که از اسالم دارند دولت
جهت مهار نیروهاي شیعه، تنها راه، ایجاد نیروي ضد شیعه آن هم روینازا). 139: 1392

گیري و اي محور مقاومت، در شکلها و رقباي منطقهبر این اساس غربی. افراطی بودياگونهبه
عراق و سوریه اهتمام بسیار نشینیعهگسترش قدرت نیروهاي تکفیري سلفی در مناطق ش

الوصف باید توجه داشت که اوالً کشورهاي خاورمیانه هریک در پی کسب قدرت مع. انددهکر
اي همگرا با تعاریف فرهنگی مشترك مبتنی بر تعریف اي و ایجاد یک اتحادیه منطقهمنطقه

ها و اختالفات و اقتصادي دولتیآنچه بر روابط سیاسی، نظامیاًباشند و ثاناسالم اهل سنت می
.ایه افکنده است نوع تفاوت فرهنگی استهاي آنان سو تنش

گیريیجهنت
در کنار رخدادهاي این حوزه نشان داد که موضوع جنگ و المللیننظریات جدید روابط ب

در واقع، فرهنگ . هاي متفاوت فرهنگی بوده استتعبیریرصلح، منازعه و همکاري تحت تأث
و مهريیبتدا از سوي برخی از نظریات مورد بالملل قرار داشته اما در ان نظام بینطهمواره در ب

خونین همواره به دلیل هاياز ابتداي تاریخ بشري، جنگکهیدرحال. غفلت قرار گرفته است
خونین هايصلیبی و جنگهاينمود بارز آن جنگ. اختالفات عمیق فرهنگی رخ داده است

واند موجب جنگ شود، در ایجاد تالبته فرهنگ به همان اندازه که می. مذهبی در اروپاست
وجود نظام هنجاري و باورهاي مشترك، . بسیاري داردییکارایزوحدت در میان جوامع ن
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مذهب و آداب و سنن مشترك در میان کشورهایی اروپایی، موجب نزدیکی کشورها به 
در گراهاي معنافرهنگ با مطرح شدن از سوي نظریه. یکدیگر و تشکیل اتحادیۀ اروپا گردید

از سوي دیگر با گرایش سطح کنش و . الملل، نقش کلیدي به خود گرفته استسطح روابط بین
در یدهاي شدن و چه سازمانها به منطقه چه با هدف قدرت برتر منطقهواکنش دولت

اي تماماً به فرهنگ و میزان تشابهات و تمایزات در آن چارچوب یک سازمان و اتحادیۀ منطقه
قدر اهمیت یافته است که طور که در مثال خاورمیانه گفته شد این عامل آنمانه. بستگی دارد

.استشدهمانع هرگونه همکاري وسیع میان تمامی اعضا 
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