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بروز تحوالت در نظام بینالملل پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،تحلیلگران مسائل مرتبط با
سیاست و قدرت را متوجه اهمیت فزاینده فرهنگ و نقش سیاسی آن ساخت .با توجه به تاثیر نظام ژئو
کالچر جهانی بر تعامالت قومی نگارنده در این مقاله با بهرهگیری از روش توصیفی  -تحلیلی و مطالعات
کتابخانه ای درصدد تحلیل نظام ژئوکالچر جهانی در قرن بیست و یکم و تأثیر آن بر جوامع آسیای جنوب
غربی برآمده است .ظهور جنبشهای هویت گرا در آسیای جنوب غربی و جنبشهای اجتماعی جدید در
غرب نشانگر این است که نیروهای جدید در سراسر جهان در برابر همه ساختارهای مسلط سر برآوردهاند .از
این رو در عرصه سیاست های جهانی و سیاست داخلی ،دیگر قدرت صرفاً در انحصار دولتها نبوده بلکه این
نیروها که به عنوان بازیگران و کنشگران جدید وارد عرصه سیاست گردیدهاند توانستهاند بر توانمندی جامعه
بر قدرت و سیاست بیفزایند.
کلید واژهها :ژئو کالچر ،جنبشهای اجتماعی جدید ،پست مدرن ،جهانی شدن

 .1مقدمه
بدنبال فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد ،نظریه پردازان ژئوپلیتیکی نظریات جدیدی را ارائه کردند که
نشانگر تحول عظیمی در نگرش های ژئوپلیتیکی هزاره سوم بود و حکایت از ورود به یک عصر جدید را داشت.
عمده نظریات با برجسته کردن ملّت ها و هویت ها براساس ویژگی های فرهنگی به صورت یک شاخصه علمی تحت
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عنوان «ژئوکالچر»  1مطرح گردید .بعنوان نمونه نظریه «برخورد تمدنها»  2ی ساموئل هانتینگتون  3و «پایان تاریخ»

4

فرانسیس فوکویاما  5و «قدرت نرم»  6جوزف نای  7و کتابهاب الوین تافلر  8تحت عناوین «جابجایی قدرت»« ،آنسوی
بحران»« ،موج سوم» و «جنگ و ضدجنگ» منعکس کننده نقش آفرینی فرهنگ در روابط و مناسبات ابنای بشر و
خلق الگوهای تعارض ،رقابت و تعامل بین آنها می باشد .همچنین پیشتر ایمانوئل والرشتاین  9واضع نظریه
«سیستم های جهانی» ( 10مرکز پیرامون)  ،11در کتاب خود به نام سیاست و فرهنگ در نظام جهانی واژه «ژئوکالچر» را
برای اولین بار ابداع و بکار برد و آنتونیوگرامشی  12در نظریه «هژمونی» و مانوئل کاستلز  13در کتاب جامعه اطالعاتی
و شبکهای و ژان گاتمن  14با طرح نظریه آیکونوگرافی  15و سیرکولیشن  ،16عامل فرهنگ و متغیرهای فرهنگی را در
شکل گیری تحوالت بین المللی مورد توجه قرار داده و معتقد بودند که تعامالت پیچیده ای از قدرت و فرهنگ در
جهان بوجود آمده ،بنابراین درک مکانیسمهای اثرگذار بر مولفه فرهنگ و روابط بین کشورها و تاثیر ژئوکالچر در
تعامالت سیاسی و فرهنگی از مهم ترین مسائل برای فهم تحوالت جهان تبدیل شده است.بنابراین اگر با دیدی عمیق
به این پدیده نگریسته شود ،ما در آستانه ورود به عصر و دوران جدیدی هستیم که بهطورکلی ویژگی های آن با
دوران مدرن تفاوت اساسی دارد (قورچی ،1383 ،ص  .) 154و مبتنی است بر نفی ساختهای فکری وعملی گذشته
بطوری که به نحو بارزی ساختار و سیستم جوامع را به طور کامل دستخوش تغییر و دگرگونی میسازد .تمامی
مفاهیم و الگوها زیرورو شده و درهم می ریزد و مفاهیمی همچون دولت ،مرز ،امنیت ،اقتصاد ،خانواده ،مقیاس ،17
مکان  ،18فضا

19

و ...مفهوم سنتی خود را از دست میدهند .این تحوالت ناشی از گسترش فرآیند جهانی شدن و

انقالب تکنولوژی اطالعاتی و ارتباطی از جمله گسترش فضای مجازی در دورانی است که اندیشمندان از آن به
عنوان عصر پست مدرن یاد میکنند ،موجب شده تا هویتهای اجتماعی جدید نظیر جنبشهای وال استریت در
ایاالت متحده و جلیقه زردها در فرانسه (در اعتراض به سیطره جهانی نئولیبرالیسم) و یا جنبش برگزیت در بریتانیا،
جنبش «نه» به مهاجرین در اروپای مرکزی و  ...فعال گردند در حالی که این هویت یابیها در جوامع سنتی و کمتر
توسعه یافته همچون آسیای جنوب غربی موجب پدید آمدن هویتهای مکانی  -تباری گردیده است ،نظیر جنبش
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کردها برای تشکیل دولت مستقل ،جنبش طالبان در افغانستان ،جنبش داعش ،سازمان القاعده ،جنبشهای شیعی و...
این شرایط منجر به باال رفتن سطح انتظارات گردیده و در نتیجه حکومتها و مدیریتها را با انبوهی از چالشها و
بحرانها مواجه ساخته است .لذا مسئله پیچیده تر از آن است که تصور میشود و همان گونه که ریچاردمویر  1گفته
است  « :پیامدهای سیاسی انقالب در فن آوری اطالعاتی هنوزهم بندرت درک میشوند» (احمدی ،1385 ،ص .)596
بنابراین تبیین و تشریح جنبشهای اشاره و شرایط جدید جهانی ،با بهره گیری از گروه بندیهای رایج تحلیلی امکان
پذیر نبوده و به همین دلیل دانشمندان علوم اجتماعی نظریه و مفاهیم جدیدی را برای تبیین اشکال مختلف سیاست
مبتنی بر هویت ارائه داده و پژوهشگران جغرافیای سیاسی نیز به نوبه خود به بررسی ابعاد مکانی و فضایی سیاست
هویت روی آورده و در نتیجه واحد تحلیل خود را عالوه بر «دولت» ،به حوزههای کوچکتر مانند «حوزههای محلی»
و حوزههای بزرگتر مانند «حوزه های فراملی» گسترش داده اند (گاالهر و دیگران.)1390،
ژئوکالچر از واژگان کلیدی در گفتمان ژئوپلیتیک پست مدرن می باشد .امانوئل و الرشتاین را ابداع کننده واژه
ژئوکالچر میدانند .اثر برخوردهای فرهنگی بر شکل گیری سیاسی را ژئوکالچر مینامند (مجتهدزاده .)1389 ،از
دیدگاه دکتر صحفی ،به عنوان بخش فرهنگی ژئوپلیتیک ،هنر و فرآیند رقابت جهانی بارویکرد فرهنگی است
(صحفی .) 1380،دکتر حیدری نیز تعریفی جامع از مفهوم ژئوکالچر را بدین شرح ارائه کرده است « :ژئوکالچر یا
ژئوپلیتیک فرهنگی فرآیند پیچیده ای از تعامالت قدرت ،فرهنگ و محیط جغرافیایی است که طی آن فرهنگها
همچون سایر پدیدههای نظام اجتماعی همواره در حال شکل گیری ،تکامل ،آمی زش و جابه جایی در جریان زمان و
در بستر محیط جغرافیایی کره زمین اند (حیدری ،1383،ص  .) 95- 94از دیدگاه کارکردگرایانه ،نظام ژئوکالچر
آمیخته ای از حوزههای تمدنی بزرگ و نواحی کوچک و بزرگ فرهنگی است که بر حسب تأثیر دو دسته از نیروها
دو مدل متفاوت کارکردی  -رفتاری را در کنار هم به نمایش می گذارند .در یک سو مدل درون گرایانه مبتنی بر
جداسازی فرهنگی قرار دارد که به دلیل خصیصه مکانی شان فرهنگ آن محلی و ناحیه ای بوده و هیچ تمایلی به
تغییر و تحول نداشته و در مقابل نوآوری پایداری می کنند .در سوی دیگر مدل برون گرایانه مبتنی بر الگوی تمدنی
با ماهیت فضایی وجود دارد که معموالً در جهت سرعت بخشیدن به تغییرات فرهنگی و زدودن مرزهای قراردادی و
تصنعی و نیز الگوسازیهای جدید رفتاری حرکت میکنند.
بر پایه رویکرد ساختارگرایانه از فرآیند ژئوکالچر جهانی ،ساختار این نظام بر پایه همان الگوی متداول دوگانه
ساختاری یا همان مدل مرکز  -پیرامون استوار است .بر این اساس ساختار این نظام به گونه ای است که در یک
سوی آن کشورهای توسعه یافته صنعتی جهان وابسته به تمدن غربی به عنوان تولیدکنندگان پیام ها و کاالهای
فرهنگی و در سوی دیگر آن نواحی فرهنگ سنتی و ب ومی یا کشورهای در حال توسعه جهان بعنوان مخاطبان این
پیام و مصرف کنندگان این کاالها قرار گرفته اند .نتیجه این که یک جریان نابرابر فرهنگی از سوی تمدنهای پیشرفته
به سمت تمدنها و فرهنگهای توسعه نیافته و سنتی جهان برقرار است.

. Richard Moire
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همان گونه که مالحظه میشود بر پایه این رهیافتها نظام ژئوکالچر ،در راستای ویژگیهای نظام ژئوپلیتیک
جهانی چیزی نیست مگر تقابل یا رویارویی میان دوالگوی متفاوت و متضاد از تعامالت فرهنگی در جهان ،الگوهای
فرهنگی که به دلیل خصیصه مکانی همواره میل به ثبات و پایداری در مقابل نوآوری دارند و الگوهای تمدنی که به
دلیل ماهیت فضایی شان در جهت تغییرات فرهنگی و زدودن مرزهای قراردادی حرکت می کنند( .حیدری،1383،
ص )109
الگوی فرهنگ بومی با خصیصههای

الگوی تمدن غربی با خصیصههای فضایی

مکانی ماهیتی سنتی عملکردی ناحیهای

ماهیتی مدرن عملکردی جهانی

شکل  : 1فرآیند نظام ژئوکالچر جهانی قرن بیست و یکم

اما از دیدگاه انسان گرایانه ضمن اینکه نمی توان نقش نظام سلطه فرهنگی را در جهان کنونی نادیده گرفت ،زیرا
این پدیده همچون نظام اقتصادی و یا سلطه سیاسی یکی از عناصر اصلی نظام ژئوپلیتیک جهانی محسوب میشود،
اما این حقیق ت را نباید نادیده انگاشت که فرهنگها و تمدنها یکدیگر را نابود نمی کنند بلکه در حالی که از هم
پیشی می گیرند در عین حال به صورت مسالمت جویانه ای آرام آرام در هم نفوذ کرده و در یکدیگر ادغام میشوند.
به عبارت دیگر منطق حاکم بر فرآیندهای ژئوکالچر جهانی در حال حاضر مبتنی بر اشکال پیچیده و تکامل یافته تر
از شیوههای رقابتی است .پیچیده از این نظر که عملکرد آن بسیار نافذ و مداوم می باشد و تکامل یافته بدین مضمون
که برخالف شیوههای گذشته ،روشهای مسالمت جویانه ای را بکار می گیرد که متناسب با تمایالت و فطرت
انسانی است.در اینجا به منظور درک بیشتر موضوع الزم است به برخی از ویژگیهای جوامع صنعتی پیشرفته با
خصیصههای فضایی و جوامع سنتی با فرهنگ بومی و خصیصههای مکانی نیز اشاره گردد.
امیل دورکیم  1در کتاب تقسیم کار اجتماعی درباره انسجام اجتماعی گفته است که در طول تاریخ ان سجام
اجتماعی به دو شکل در جوامع بشری دیده شده است :یکی یگانگی اجتماعی است که در جوامع ابتدایی  2دیده شده
است و دیگری یگانگی است که می توان آن را در جوامع نوین  3دید .نظم اجتماعی در جوامع ابتدایی بر پایه انسجام
مکانیکی  4صورت می گیرد .سبب اولیه پیدایش چنین انس جامی وجود همسانیهای ظاهری میان افراد است که پایههای
اخالقی دارند .این گونه جوامع از خانواده هایی تشکیل شده اند که به سبب خویشاوندی و نزدیکی با یکدیگر ربط
داشته و وابسته به یکدیگرند .همچنین آنها واحدهای اجتماعی و اقتصادی هستند که از خودکفایی برخوردارند.
رکنهای اجتماعی در این نوع جوامع بوسیله نیرویی رایج در جامعه به نام آگاهی همگانی  5با یکدیگر رابطه برقرار
می کنند و از همبستگی ویژه ای برخوردارند .ریشه این آگاهی همگانی را می بایست در مذهب رایج در این جوامع
1

. Emile Durkheim
. Primitive Societies
3
. Modern Societies
4
. Mechanical Solidority
5
. Collective Conscience
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دید .به اعتقاد دورکیم اصل های دینی و مذهبی معموالً ب ه صورت آداب و رسوم و عقیدههای رایج در جامعه در
می آیند و به شیوه ای منظم و دقیق در شکل قانون به مورد اجرا گذاشته میشوند .از نظر او هر گاه جامعه ابتدایی به
سوی صنعتی شدن پیشرفت نماید برقراری یگانگی اخالقی در اینگونه جواممع مشکل تر میشود .اما روند تکاملی
جامعه ابتدایی بهسوی پیشرفته بودن شامل دگرگونی هایی در ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و بویژه صنعتی
میشود .این دگرگونیها نمونه انسجامی را که در جامعه وجود دارد دگرگون میسازد .در واقع این دگرگونیها
همان صنعتی شدن بود که تقسیم کار اجتماعی را به وجود آ ورد و سبب جهش جامعه در روند تکاملی آن گردید .به
این معنی که تقسیم کار در جوامع پیشرفته صنعتی سبب انسجامی میشود که بر پایه تفاوتهای شخصی استوار
است .در چنین شرایطی از اهمیت مذهب در پراکنش ارزشهای اخالقی کاسته شده و ساختهای اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و علمی خود را دربند کاربرد مذهب نمی بینند .از سوی دیگر گروههای موجود در یک جامعه
دیگر خودکفا نبوده و به خدماتی که دیگران به جامعه میدهند نیاز پیدا میکنند .رابطه میان شهروندان در جامعه بر
پایه نقشی که آنها در پیشبرد جامعه دارند تعیین میشود و هر کس به کاربرد و مسئولیتهای خود آگاهی پیدا میکند
و از زیرپاگذاشتن حقوق دیگران چشم پوشی می کند .دورکیم وجود چنین یگانگی میان افراد یک جامعه صنعتی
پیشرفته را انسجام ارگانیک  1خوانده است.
از نظر دانیل و بل جامعه شناس معروف امریکایی ،جامعه فراصنعتی دوران حاکمیت با شکوه فنآوری و دانش و
حکومت فن ساالران است؛ ارزشهای حاکم بر جامعه همانا ارزش های حرفه ای و تخصصی خواهند بود و در
حیطههای بنیادین متفاوت یعنی سیاست ،اقتصاد و فرهنگ ،ساماندهی در چارچوب معیارهای فن ساالرانه انجام
خواهد گرفت« .ساختارهای اجتماعی جامعه حول دانش نظری ساز ماندهی خواهند شد و اصل نیرو دهنده بگونه ای
فزاینده در چارچوب نهادهای علمی متمرکز خواهد شد» (نوذری ،1379 ،ص  .)159در چنین محیطی که بر
محوریت دانش استوار است ،به گفته فوکو « ،تحلیل صعودی از قدرت» جایگزین « تحلیل نزولی از قدرت» می گردد
که بازتاب حاکمیت بالمنازع تفکر علمی و عقالنی است (چاندوک ،1377 ،ص  .)56بنابراین استدالل میشل فوکو،
در جامعه فراصنعتی سازمان دهی اجتماعی بیش از آن که بازتاب قدرت نهادی و قدرت اقتصادی باشد ناشی از
قدرت ذهنی خود  -نظم دهی است .به این مفهوم که انسان ها در درون خود به عقل گرایی متوسل میشوند و بدون
آن که نهادی آنها را ملزم سازد خود به این نتیجه میرسند که بعضی از فعالیتها و اعمال عقالنی است و باید انجام
گیرد .این قدرت درونی است که نظم را بوجود میآورد .مردم به خاطر منفعت و لذت خودشان ،از طریق خود
انضباطی و فارغ از ترس دولت یا وابستگیهای طبقاتی ساماندهی اجتماعی را پذیرا میشوند (دهشیار،1379 ،
ص .)89در چنین محیطی قدرت در میان گروه های گوناگون جامعه توزیع شده است .مبارزه سیاسی در روز روشن،
آزادانه و بدون محدودیت صورت می گیرد .مطبوعات و وسایل بیان عقاید آزاد است .هر کس می تواند عقاید خود را
آزادانه و با بیان وبنان ،عضویت در سازمانها و احزاب ،شرکت در تظاهرات عمومی و غیره بازگو کند (کوئن،1395،
ص .)450
. Organic Solidority
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این درحالی است که اکثر کشورهای غیر غربی از نظر شرایط تاریخی خود خواه از بُعد ارزشی و خواه از بعد
مادی براساس خوشبینانه ترین ارزیابیها در حال تجربه کردن شرایط کشورهای اروپایی در اوایل قرن نوزدهم یعنی
دوران آغازین انقالب صنعتی هستند .مسئله اصلی مردم این کشورها تأمین معیشت است ،یعنی تأمین حداقل
زندگی ،در حالی که دل مشغولی اصلی مردم در غرب زیباتر ساختن زندگی و حمایت از حیواناتی است که نسل
شان در حال انقراض است (ژرژ ،1371 ،ص .)151
در جوامع غیرغربی بقاء هدف غایی است .منطق حاکم بر مناسبات و روابط اجتماعی در سایه فقر فزاینده و
ناپیدایی فرهیختگی فرهنگی این است که «زور ایجاد حق میکند» (هیوز ،1378 ،ص  .)86مشکالت معیشتی ،عدم
توافق اولیه در مورد تعریف مفاهیمی از قبیل آزادی ،حقوق ،عدالت و حاکمیت سیاسی که غرب در دوران قبل از
صنعتی شدن و اوایل صنعتی شدن با آنها روبرو بوده ،امروزه جزو عوامل تشنج و بحران آفرین در کشورهای
غیرغربی است (یوجی ،1377 ،ص .)155
براساس تحلیل سیستمی نیز اشکال نظامهای فرهنگی ،طیف وسیعی هستند که دو سر آن را نظامهای بسته و
نظامهای باز تشکیل میدهند .ویژگی مهم نظامهای بسته عبارت است از بسته بودن مرزها و محدودیت مبادله انرژی
با بیرون .آنها نه از بیرون چیزی دریافت می کنند و نه به بیرون چیزی میفرستند .بنابراین باال بودن سطح فرسایش یا
آنتروپی  1از ویژگی آن محسوب میشود .به گونه ای که اگر آنتروپی را میان این دو حالت سیستم ،همچون برداری
میان اعداد صفر و صد فرض کنیم ،در این صورت میزان آنتروپی در نظامهای بسته یا شبه بسته معادل یا نزدیک به
صد ( )100است .در مقابل ویژگی نظامهای فرهنگی شبه باز بر تبادل کامل انرژی با بیرون از سیستم مبتنی است.
زیرا مرزها کامالً باز بوده و هیچ مانعی در جریان مبادلۀ انرژی با بیرون از سیستم وجود ندارد .بدین سبب میزان
آنتروپی در نظامهای باز یا شبه باز در حد صفر( )0یا نزدیک به آن است .تقریباً تمام نظامهای فرهنگی  -تمدنی
جایی را بین دو سرافراط و تفریط به خود اختصاص میدهند.
(نظام فرهنگی شبه باز)
(با آنتروپی کم ،متمایل به ) 0

(نظام فرهنگی شبه بسته)
(با آنتروپی زیاد ،متمایل به ) 100

شکل  :2رابطه میزان آنتروپی با نظامهای فرهنگی

اشکال نظامهای فرهنگی شبه بسته بیانگر شیوههای ابتدایی و سنتی فرآیند فرهنگی بوده و عموماً خاص جوامع
توسعه نیافته و یا نواحی خرده فرهنگی سنتی جهان میباشد .یکی از برجسته ترین ویژگیهای این جوامع را می توان
در فقدان یا ضعف کامل جامعه مدنی  2برشمرد .در مقابل ،اشکال نظامهای فرهنگی شبه باز یا کثرت گرا  3بر پایه
تنوع ،تغییر مداوم و پویایی عناصر فرهنگی استوار است .ساختار مناسبات اجتماعی برخالف نظامهای شبه بسته
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سنتی ،که محدود و عمدتاً در میان خویشاوندان جریان دارد ،به صورت باز ،گسترده ،عمیق و چند سویه بوده و در
همه الیههای جامعه و بیشتر در میان نهادهای خارج ازخانواده نظیر مدرسه ،اداره ،سندیکا ،حزب سیاسی و با
همکاران جاری است .از این رو جامعه مدنی در این گونه نظامها مقتدر ،فعال و تأثیرگذار است (کوهن .)1963 ،1
براین اساس ،به تقریب در جهان امروز می توان کشورها را به سه گونه تقسیم کرد:
الف) دولت های پیشاصنعتی فقیر و ضعیف که بیشتر از بقایای آشفتهی امپراتوری های متالشی شده هستند؛
ب) دولتهای صنعتی دستخوش نوسازی مانند هند و چین؛
ج) جوامع پساصنعتی اروپا ،امریکای شمالی و ژاپن؛
در کشورهای نوع اول زور رایج است؛ در نوع دوم کماکان پذیرفتنی و در نوع سوم کمتر پذیرفتنی (نای،1382 ،
ص  .)7بر مبنای این نگرشهای واقع گرایانه ،شالوده نظام ژئوکالچر جهانی بر پایه ویژگیهای نظام اطالع رسانی و
ارتباط مدرن تمدن غربی با صنایعی که به تولیدات فرهنگی مبادرت میورزند ،استوار گردیده است .وظیفه چنین
صنایعی تولید انبوه محصوالت فرهنگی است .در این زمینه الوین تافلر  2تمدن بشری را شامل سه مرحله یا سه موج
کشاورزی ،صنعت و فراصنعت یا عصر ارتباطات می داند و معتقد است که موج سوم که هم اکنون شروع شده و قرن
بیست و یکم را در مینوردد و باعث رخدادهایی نوین در نظم جهانی و روابط بین المللی میشود همان انقالب ارتباطی -
اطالعاتی است .وی معتقد است در عصر فراصنعتی قدرت در دست کسانی است که بر شبکه های اطالعاتی و ارتباطی
تسلط دارند (لشکری و احمدی ،1395 ،ص  .)113مارشال مک لوهان  3دانشمند کانادایی نیز تاریخ بشر را به سه دوره
فرهنگ شفاهی ،تمدن چاپی و تمدن الکترونیک تقسیم میکند و می گوید :در عصر الکترونیک ،قدرت در دست صاحبان
شبکه های تلویزیونی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره هاست (موالنا ،1371 ،ص .)54
مک لوهان معتقداست ،دنیای امروز یک دنیای الکترونیکی است و رسانههای الکترونیکی با گسترش خود
فاصلههای زمانی و مکانی موجود میان انسان ها را از بین برده اند .به عبارتی دقیق تر وسایل ارتباط جمعی مانند
تلویزیون ،رادیو ،مطبوعات ،اینترنت و  ...شیوههای زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده و م تحول نموده به
گونه ای که جهان کنونی را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده اند که در آن افکار و اعمال جوامع از یکدیگر نیز
پنهان نمی باشند و در عین حال تاریخ شاهد به منصهظهور رسیدن یک نوع جدید از فردگرایی انسانی است
(ساروخانی ،1373 ،ص.)32
خوزه اورتگا  4گفته است  :ه رگز کسی در عالم فرمانروایی نکرده است « مگر اینکه فرمانروایی خود را به چیزی
غیر از افکار عمومی مبتنی نکرده باشد» به عقیده والترلیپمن  ،5مهم ترین انقالب در عصر حاضر انقالبی است که در
هنر آفرینش رضایت میان حکومت شوندگان رخ میدهد (عالم ،1378 ،ص .)365
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بنابراین می توان نتیجه گرفت تلویزیون ،آگهی ،نقاشی دیواری ،سخنرانی ،موسیقی ،روزنامه ،هیچ یک از این
ابزارها فاقد ارزش نیستند و آنها بازتاب اندیشه ها ،شکل گیری اندیشهها و ماهیت روابط قدرت هستند .بازیگران و
عوامل مختلف با استفاده از تصاویر موردنظر ،خود را باز تولید کرده و ارتقاء میبخشند .آنها این تصاویر را به عنوان
تصاویری درست و بسیار صادقانه ارائه می دهند .تمامی آنها برای پیشبرد اهداف خود تبلیغات و بهرهبرداری از
ابزارهای تبلیغاتی نیاز دارند تا بتوانند مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهند (گاالهر و دیگران ،1390،ص .)321
بنابراین رسانهها مخاطبان را وادار می کنند تا ایدئولوژی بازیگران را به عنوان حقیقتی بدیهی و ارزشمند بپذیرند .در
نتیجه کارکرد آنها ذهنیتسازی ،انگاره پردازی ،متقاعدسازی ،گفتمان سازی و معماری افکار عمومی از محیط و
تصویرسازی برای حکومتها و بازیگران تصمیمسا ز از موقعیت ،ویژگی و محتوای فضاهای جغرافیایی شکل
می گیرد (لشگری و احمدی ،1395 ،ص .)115
نظامهای فرهنگی  پیامهای فرهنگی  صنایع فرهنگی  کاالهای فرهنگی  غلبه فرهنگی
شکل  : 3الگوی جریان پیام های فرهنگی از سوی نظامهای فرهنگی

بنابراین منطق رقابت در چنین شرایطی متضمن برخورداری از چهار شرط اساسی است که در واقع عناصر اصلی
نظام ژئوکالچر جهانی قرن بیست و یکم را تشکیل میدهند و آنها عبارتند از:
 ) 1پیامها یا کاالهای فرهنگی باید عقالنی باشند تا سبب اقناع مخاطبین گردند و آنها را از نظر عقلی مجاب به
پذیرش پیامها نمایند.
 ) 2فطرت انسانی زیباست و همواره میل به زیبایی دارد پس طبعاً نسبت به آن دسته از پیام ها و محصوالت فرهنگی
که احساسات زیباپسندانه او را برمی انگیزد تمایل بیشتری نشان می دهد(.محصوالت زیبا ،آراسته و متنوع)
 ) 3داشتن ویژگیهای کاربردی به نحوی که این محصوالت و پیامها بخشی از نیاز واقعی و حتی کاذب مصرف
کنندگان را در هر شرایط سنی ،جنسی و در موقعیتهای گوناگون اجتماعی برآورده کند
 ) 4باید بر دانش و اطالعات متکی و استوار باشد .امروزه آن دسته از مؤسسات فرهنگی در جهان غرب که
موجودیت خود را بر پایه نوآوریهای علمی مستقر ساخته اند از توانایی بیشتری در جلب مخاطب برخوردارند
(حیدری ،1383 ،ص .)111
)5
نفوذ در الیه های اجتماعی(عمودی)

جذابیت

تولید انبوه محصوالت فرهنگی

نفوذ در قلمروفضای جغرافیایی(افقی)

عقالنیت

صنایع فرهنگی

اتکا به دانش

شکل  : 4منطق رقابت فرهنگی در قرن بیست و یکم

ویژگیهای کاربردی
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پدیده جهانی شدن و ویژگیهای دوران پست مدرن
شکل گیری عملی مقوله جهانی شدن بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و در دهه  1960با ادغام و
یکپارچه سازی صنعتی کشورهای اروپای غربی به اوج خود رسید .طی این دوره یعنی دهههای  1950و 1960
حداقل دو دگرگونی عمده در عرصه اقتصادی اتفاق افتاد که عبارتند از:
نخست ،زایش ،رشد و ادغام گسترده و در عین حال پیچیده شرکتهای بین المللی به عنوان نهادهای غیررسمی
بود .اغلب شرکتهای بزرگ به منظور توسعه در کشورهای دیگر ،برنامهریزی کردند .اقتصادهای ملی ب ه تدریج یک
اقتصاد درهم تنیده جهانی را شکل دادند.
دوم ،موجی از نوآوریهای تکنولوژیک در عرصه ارتباطات و حمل و نقل بوجود آمد .دامنه و سرعت این
نوآوریها قابل مقایسه با تکنولوژیهای پیشین نبود .مثل دیجیتالی شدن اطالعات و تصاویر ،ظهور سیستمهای
ماهواره ای و ارتباطات از راه دور ،فناوریهای جدید فیبرنوری و پیوندهای شبکههای کامپیوتری با ارتباطات
مخابراتی و اینترنت که ترجمان غایی آن شبکه های جهانی ارتباطات بود (جیمسن و همکاران ،1391 ،ص .)14
در مراحل بعدی پا به عرصه گذاشتن نهادهایی چون بانک جهانی  ،1صندوق بینالمللی پول  2و سپس سازمان
تجارت جهانی  ) WTO( 3به صورت نهادهای رسمی ،عمل یکپارچه سازی اقتصاد جهان را عهده دار شدند .این
تغییرات ،انتقال از سرمایه داری به سرمایه داری «فراملی» یا «متأخر» را مشخص میکنند .به دنبال تحول و
دگرگونیهای اشاره شده در عرصه اقتصادی ،شاهد شکل گیری نهادهای سیاسی این فرآیند در قالب سازمان ملل
متحد و بخشهای زیرمجموعه آن و همچنین رشد سریع و روزافزون سازمانهای غیردولتی بین المللی نظیر دیده
بان حقوق بشر ،پزشکان بدون مرز ،صلح سبز و  ...هستیم.
جهانی شدن در حوزههای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی دربرگیرنده مباحث زیر است:
 ) 1اهمیت فزاینده بازارهای مالی در مقیاس جهانی
 ) 2مرکزیت دانش به عنوان یک عامل تولید
 ) 3بین المللی سازی ،و «فراملیتی سازی» فناوری
 ) 4ظهور مؤسسات فراملیتی
 ) 5شدت بخشی به جریانهای فرهنگی
اگر تمامی این عوامل را به صورت مجموعه ای همگن مورد توجه قرار دهیم ،آن گاه اعتراف خواهیم کرد که در
حوزه فعالیتهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی به واقع مسائل جدیدی مطرح شدهاند.
اما جهانی شدن صرفاً توسعه جغرافیایی فعالیتهای سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی و در طول مرزهای ملی را در
بر نمی گیرد بلکه یکپارچگی و وحدت عملکردی چنین فعالیتهای پراکنده و بین المللی را نیز به شدت مورد توجه
قرار می دهد .بنابراین اهمیت کلیدی فرآیندهای جهانیشدن ،وجود رفتار ،قوانین و سازمان هایی است که فعالیتهای
1

. World Bank
. International Monetary Fund
3
. World Trade Organization
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سیاسی و فرهنگی در مقیاس جغرافیایی فراتر از دولت  -ملت را قاعدهمند میسازد و سازماندهی میکند (جونز و
همکاران ،1386 ،ص .)93
هم اکنون دو محیط نهادینه در کنار نظم سنتی مبتنی بر حاکمیت دولتهای ملی در حال شکل گیری است :بازار
جهانی سرمایه و رژیم بین المللی حقوق بشر که هر دو با سرعت چشمگیری تکامل یافته اند .سازمان بازرگانی جهانی
در بسیاری از زمینهها در برابر حاکمیت ملی کشورها برتری یافته است .نظام حقوق بشر در سطح جهانی مبتنی بر
اسنادی است که دولتهای ملی خود آن را امضاء کرده اند و متعهد شده اند که نسبت به آنها پایبند باشند .حقوق
بشر براساس اصل شهروندی شکل می یابد و مورد ادعا قرار می گیرد (قربانی شیخ نشین ،1382 ،ص .)173
شهروند برخالف رعیت و تابع ،دارای حقوق مدنی است و در تعیین سرنوشت سیاسی خود با آزادی و آگاهی
تصمیم می گیرد و در حیات سیاسی و اجتماعی نقش ایفا میکند .شهروندی بر مبنای فردیت استوار است و شهروند
از هویتهای قبیله ای ،مذهبی و نژادی و موقعیت امروز و گذشته خ ود و بستگانش هویت کسب نمیکند بلکه
فردیت او و قابلیتهای فردی برای وی هویت ساز است .شهروندی با سه عنصر مدنی ،سیاسی و اجتماعی پیوند
می خورد یعنی شهروند در جامعه و کشور از آزادیهای مدنی ،حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار است .از این رو
حاکمیت ملی دولتها بشدت م تحول شده و برتوانمندی جامعه بر قدرت و سیاست افزوده شده است (ازغندی،
 ،1385ص .)5
به این معنی که قدرت فقط در اختیار دولت نیست که از باال به پائین اعمال شود بلکه پدیده ای است که حداقل
به عنوان عاملی بالقوه در همه روابط اجتماعی وجود دارد و فعالیت سیاسی نیز فعالیتی است که در سراسر طیف
وسیعی از نهادهای اجتماعی جریان دارد و این بدان معناست که اکنون قدرت دولت  -ملت در بسیاری از زمینهها تا
حدود زیادی تحول یافته و تحت الشعاع نهادها و فرآیندهای دیگری قرار گرفته است (کریمی ،1390 ،ص .)34- 33
در این شرایط ظهور جنبشها و شبکههای اجتماعی که به گونه ای متفاوت از احزاب سازمان یافته اند و نماینده
هویتهای غیرطبقاتی نظیر جنسیت ،قومیت و هویت جنسیاند ،هم محتوا و هم شکل سیاست را تغییر دادهاند (نش،
 ،1382ص.)62
جیم جورج

1

در اثر « گفتمانهای جهانی» خود در این زمینه می گوید« :مسائل قومی ،مذهبی ،نژادی ،فرهنگی،

اخالقی ،جنسی ،زیست محیطی ،اقتصادی ،طبقاتی ،توسعهای ،حقوق بشر و غیره در دهه  ، 1990نارسایی طرح و
نظریههای عام کلی را برای اعمال کنترل و ایجاد نظم نشان دادهاند» (چوپانی ،1388 ،ص.)171
نش  2در کتاب خود تحت عنوان «جامعه شناسی سیاسی معاصر» معتقد است « :از آنجا که جهانی شدن با
پسامدرنیته پیوند خورده است ...فرهنگ جهانی اغلب فرهنگی پست مدرن تلقی شده که سریعاً درحال تغییر ،پاره
گی ،گسستگی ،تکثر ،اختالط و تلفیق شدن میباشد» (نش.)1382 ،
به بیان کلی «پست مدرنیسم» شماری از انتقادات مرتبط با پر وژه مدرنیسم است (اتکینسون و دیگران ،1395 ،ص
 .)268این جریان فکری که اواخر دهه  1960در غرب مطرح گردید واکنشی علیه مدرنیسم و مبانی شناختشناسی
. Jim George
. Nash

1
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و اصول مفروضه آن بوده است .مخالفت با هر گونه معرفت شناسی عام و کلی و لزوم احترام به معرفت شناسیهای
مختلف ،سیالیت و شناور بودن معنا به جای حاکمیت هر گونه حقیقت واحد و یکپارچه ،رد و ستیز با اصول و
قوانینی عام گرایانه ،تمامیت خواه ،کلی نگر و مطلق اندیش از جمله پایههای فکری اندیشههای پست مدرنیستی به
شمار می آیند .در واقع سخن گفتن از پست مدرنیته ،فرض این ادعاست که به تاز گی جهان نوینی پدیدار گشته که
تفاوتش با جهان مدرن به اندازه جهان نیوتن و انیشتین با جهان کشاورزان قرون وسطاست .از این دیدگاه گسستی
اساسی در فرهنگ و صنعت و در پی آنها در زمینههای دیگر روی داده است که یک مرحله پیشین ،یعنی مدرنیته و
یک مرحله پسین یعنی پست مدرنیته را نمودار میسازد (ژان پی یر ،1383 ،ص .)402آغارگران گفتمان پست
مدرنیسم فالسفه و جامعه شناسان فرانسوی اند که از دهه  1950به بعد و به دنبال هژمونی که ایاالت متحده در زمینه
فناوری ،اقتصاد و سیاست بدست آورد ،حساسیت نشان دادند و به نقد آن پرداختند .آنان نظریه عمومی یا فراگفتمان
را نفی می کنند و معتقدند که تالش علوم اجتماعی در توجیه فراگفتمان نه ممکن است و نه مطلوب ،زیرا تالش
برای تعمیم و تحمیل یک گفتمان به معنی نادیده گرفتن متون ،فرهنگ ،تمدنهای دیگر و در نتیجه تحمیل نوعی
خشونت است .در واقع فراروایت به دلیل پیوستگی به قدرت ،درصدد سلطه است و در نظر و عمل به انکار
خردگفتمانها میپردازد .در نگاه مدرن ،گفتمان غالب ،سلطه را هم بدست میآورد .اما نگرش پست مدرن منتقد و
معارض چنین سلطه ای است و با دمیدن روح مقاومت در مقابل سلطه ،عمالً فراموش شدگان و حذف شدگان را
برجسته میسازد .پست مدرن ها ،تولید تمایزها و کثرتها را جشن می گیرند و تفاوت و تعداد را ارزشی بنیادین
میشمارند (نصری ،1385 ،ص .) 11از این رو نقطه کانونی رویکرد فرهنگی پست مدرنیست ها ،زیر سوال بردن
مفهوم فرهنگ جهانی به عنوان یک فراروایت مشتمل بر مجموعه ای از ارزش ها ،اعتقادات و الگوهای رفتاری واحد
در قالب یک جهان بینی همگن ساز است .فوکو ضدیت با ذات گرایی را از ارکان تحلیل پست مدرنیستی میداند.
وی هویتها و ساختارها را پدیده هایی تلقی می کند که در زمینههای اجتماعی خاصی ساخته شده و به شرایط
تاریخی خاصی وابسته اند .به عقیده او هویتها در ظرف جامعه ساخته میشوند و در واقع تابعی از تحوالت
تاریخی و فرهنگی ویژه ای اند تا یک امر طبیعی و می توان گفت موضوع سیاست فرهنگی اند و نه یک حقیقت
مسلم بنابراین نمی توان از هویت و ساختاری ازلی و ابدی دفاع کرد (کریمی ،1390 ،ص.)37
از نظر پست مدرنیستها «جهانی شدن» به عنوان پست مدرنیسم شدن ،بر صاحبان قدرت مدرنیته ،دولت  -ملتها
فشار وارد می کند و بدین طریق ،نابرابری های نهادی قدرت را که ویژگی جوامع مدرن است به چالش میکشد
(اتکینسون ،1395 ،ص.)261
پیتر کلوس  1از منظری نسبتاً متفاوت و با اعتقاد به وجود نوعی دیالکتیک بین جهانی شدن و محلی شدن ،رویش
جنبشهای نوین هویتی را مرتبط با جهانی شدن ارزیابی میکند .او به تأثیر تسهیل کننده فرآیند جهانی شدن در
شکل گیری جنبشهای هویتی و متقابالً استفاده از این جنبشها از ظرفیتهای جهانی شدن توجه می کند .او با
مطالعه موردی جنبشهای اجتماعی هویت خواه در سریالنکا به این نتیجه رسید:
. Peter Clusse
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 ) 1فرآیندهای جهانی شدن ،جنبشهای هویت گرا را تحریک می کند و به خلق هویتهای محلی و فرهنگی
خاص گرا منجر میشود.
 ) 2جنبشها در جستجوی هویت خاص فرهنگی و محلی برای رسیدن به اهداف خود از پتانسیل رژیمهای جهانی
شدن استفاده میکنند (کلوس ،1384 ،ص.)109- 105
مک آدام و مارکز نیز معتقدند که از رهگذر جهانی شدن ،تأثیر گروه های محلی و قدرت های فراملی افزایش یافته
است ،در حالی که میزان قدرت دولت  -ملت ها شروع به کاهش و فرسا یش کرده است(آدام و مارکز ،1997 ،1
ص.)116- 109
ویژگیهای جنبشهای اجتماعی جدید در غرب و جنبشهای اجتماعی هویت گرا در آسیای جنوب غربی
تعداد کثیری از صاحبنظران ،تکوین و گسترش جنبشهای نوین اجتماعی را با وضعیت نوظهور پسامدرنیته پیوند
میزنند و نوع مشارکت و سیاست ورزی آنها را متناسب با فرهنگ پسامدرن می دانند .به نظر گیبنز و ریمر ،2
مشارکت کنندگان در این گونه جنبشها کسانی هستند که به احتمال قوی در فعالیتهای سیاسی جدید مانند کنش
مستقیم درگیر میشوند و فرهنگ پسامدرن نیز از کنش مستقیم سیاسی و فعالیتهای عمومی از طریق جنبشها به
جای احزاب سیاسی سنتی و گروههای ذینفع حمایت می کند .آنان معتقدند که در مدرنیته رفتار سیاسی در دورن
مجموعه ای از فرآیندهای مدیریت نخبگان و مشارکت تودهای جریان می یافت که اغلب حکومت و فعالیت سیاسی
رسمی نامیده میشود .مشارکت در سیاست رسمی به شکل رأی گیری بر یک حزب سیاسی ،تعلق به یک گروه
ذینفع ،حمایت از یک گروه سیاسی در انتخابات متجلی میشد و سرانجام اعتراض سیاسی از طریق اقدام مستقیم
شکل نادر و ضعیفی از مشارکت سیاسی بود .اما در وضعیت پسامدرن ،تغییر مسیر سیاست از قدیمی به سیاست
جدید را شاهدیم که منظ ور از آن فرآیند تدریجی تغییر مسیر جامعه به سمت منافع ،وابستگیها ،صفبندیها،
عضویتها ،مشارکتها و رفتارهای جدید است .عالوه بر آن اقدامات و فعالیتهای سیاسی جدید چندان ساختمند
نیستند و به شرکت کنندگان اجازه داده میشود تا وارد فعالیتهای مستقیم تری شوند .آنان بر این باورند که افراد
گروههای سیاسی پست مدرن درصدد کسب رضایت مندی اجتماعی و اقتصادی نیستند و موضوع فعالیت های آنها
کمتر به ایدئولوژی ،منافع و قدرت مربوط میشود .جنبشهای جدید اجتماعی مانند جنبشهای صلح ،فمینیستی و
زیست محیط گرا نمونههای مطلوبی از ا ین تغییر گرایش به سیاست جدیدند (کریمی ،1390،ص.)293- 292
کروک  3و همکارانش ( )1992ظهور جنبشهای جدید اجتماعی را از اواخر دهه  1960مرتبط با کاهش اهمیت
برخوردهای طبقاتی می دانند .به عقیده آنها توافقات کورپوراتیستی پس از جنگ جهانی دوم بین سازمانهای
کارگری ،مدیر یت و دولت ،روبه زوال رفته اند و این امر تاحدی بدین دلیل است که اوالً فرآیندهای جهانی شدن
پیوندهای مدرن بین بازار ،فرهنگ و سیاست که حول دولت  -ملت سازمان یافته بود را از هم گسسته است ،و ثانیاً
1

. Mc Adam, Doug and Gary Marks
. Gibbins and Reimer
3
. Crooke
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طبقه دیگر کانون اصلی بسیج سیاسی نیست .آنها معتقد به رخداد پدیدهای هستند که آن را « تجزیه طبقاتی»  1مینامند
و شواهدی در تأیید آن میآورند که عبارتند از گسستگی و قطبزدایی شدن  2از احزاب سیاسی اصلی در
دموکراسیهای لیبرال و کاهش دلبستگی و هویت یابی رأی دهندگان با احزابی که نماینده منافع طبقاتی بودند (نش،
 ،1382ص.)141- 140
به نظر اومن دلیل ظهور جنبشهای اجتماعی جدید به مثابه جنبش هایی فراطبقه ای و پسامدرن عبارتنداز :عدم
توانایی تحلیل براساس دیدگاه مارکس در ظهور و موجودیت هویتهای غیرطبقه ای و دیگر نبود ظرفیت در
طرح های نوسازی جامعه برای همخوانی با نارضایتیهای منتج از نوگراییها مانند شکست نظریه لیبرالی ،بنابراین
الزم است پیدایش جنبشهای اجتماعی جدید را در مبدأ نوگرایی و پافشاری بر هویتهای غیرطبقاتی جستجو کرد.
(اومن ،1386 ،ص.)241
پاول راتلج این شکل از فعالیت سیاسی را «سیاستهای پسامدرن مقاومت» می نامد .وی تفاوت اصلی میان
شکلهای قدیمی و جدید فعالیت سیاسی را در چگونگی «پسامدرن بودن» درگیری و کشمکشهای عصر حاضر،
ماهیت نمادین و گستردگی رسانهها و ابزارهای مورد استفاده از آن میداند .سیاستهای پسامدرن قصد ندارند
دستگاه های دولتی را در اختیار بگیرند بلکه می کوشند در برابر قدرت دول تی و نیز قدرت تجاری ایستادگی و آن را
محدود کنند (جونز و همکاران ،1386 ،ص  .) 280از دیدگاه راتلج این نیروها در قالب نهادها و سازمانهای
غیردولتی نظیر مؤسسات مذهبی ،رسانهها ،سازمان های داوطلب ،مؤسسات آموزشی ،اتحادیههای تجاری و غیره
عمل کرده و قدرت مادی (نظا می و اقتصادی) دولتها و سازمان های جهانی و کروی و نیز کارگزاران سطح ملی و
بین المللی آنها را به چالش می کشد و نوعی «جهانیسازی از پائین» که متضمن شبکهای بینالمللی از گروهها،
سازمان ها و جنبشهای اجتماعی است را در قالب ژئوپلیتیک از پائین شکل میدهند (اتو تایل و همکاران ،1380 ،ص
.)557
به نظر کیت نش ،این جنبشها دارای ویژگی هایی هستند که عبارتند از:
 ) 1غیرابزاری  3اند ،یعنی بیان کننده عالیق و نگرانیهای جهان شمول و اغلب اعتراض آمیز نسبت به وضعیت
اخالق و نماینده مستقیم گروههای اجتماعی خاص اند.
 ) 2بیشتر به سوی جامعه مدنی جهت گیری شده اند ،نه دولت ،یعنی این جنبشها نسبت به ساختارهای
بوروکراتیک متمرکز بدگمان اند و به سوی تغییر عقاید عمومی جهت گیری شده اند و نه صرفاً تغییر
نهادهای حاکم .به عالوه این جنبشها بیشتر به جنبه هایی نظیر فرهنگ ،شیوه زندگی و مشارکت در سیاست
اعت راض سمبلیک توجه دارند تا به ادعای حقوق اجتماعی  -اقتصادی.
 ) 3این جنبشها به شیوه ای غیررسمی باز 4و انعطاف پذیرسازماندهی شده اند.
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 ) 4این جنبشها به شدت به رسانههای جمعی متکی اند و از طریق آنها درخواست هایشان مطرح میشود و
اندیشه هایشان برای تسخیر اندیشه و احساس عم ومی به گونه ای مؤثر بیان میشود (نش ،1382 ،ص- 131
.)132
این گزارهها نشان می دهد که مشخصات بارز جنبشهای جدید هویتی عبارت است از جنبش هایی که کنشگران
خود را در چارچوب طبقه اقتصادی  -اجتماعی تعریف نمی کنند ،اما پایگاه طبقاتی اعضای آنها اغلب طبقات متوسط
جدید است .آماج فعالیت آنها قلمرو اجتماعی «جامعه مدنی» است نه اقتصاد یا دولت و مسائلی را در زمینه
دموکراتیک ساختن ساختارهای زندگی روزمره می سازند و براشکال ارتباطات و هویت جمعی تأکید دارد (کریمی،
 ،1390ص .)275
آلن تورل  1اولین بار ایده پساصنعت گرایی  2را به عنوان راهی برای درک زمینه جدید جنبشهای اجتماعی مطرح
کرد .در حالی که جامعه صنعتی حول محور تولید صنعتی سازمان یافته بود .در جامعه صنعتی دانش و اطالعات
منابع کلیدی محسوب میشوند .این امر به ایجاد اشکال جدیدی از برخورد منجر میشود که بیشتر فرهنگی هستند تا
اقتصادی ،برخورد طبقاتی جای خود را به برخورد بر سرکنترل دانش میدهد که به ویژه بین بخشهای تحصیل کرده
جامعه ،که در عین حال حاشیهای شده اند و کسانی که از دانش برای اداره جامعه جدید استفاده میکنند (توراین ،3
.)1971
ملوچی  4نیز دو نکته را به نظریه تورن اضافه کرده است .اول اینکه جامعه پساصنعتی ،جهانی شده است .دوم این
که جامعه پساصنعتی به گونه ای فزاینده فردی  5شده است .به عبارت دیگر ،بازیگران اصلی جامعه دیگر گروههایی
نیستند که به وسیله آگاهی طبقاتی دلبستگیهای مذهبی یا قومیت شان تعریف می گردند .بلکه اساساً افرادی هستند
ک ه باید سعی کنند از طریق کنش اجتماعی به زندگی شان معنا ببخشند (ملوچی.)184: 1989 ،
رونالد اینگلهارت  6این جنبشها را پیامد دولت رفاه و افزایش مصرف و گسترش فرصتهای آموزشی توصیف
می کند .در جامعه سرمایه داری متأخر ،مردم در نتیجه فرصتهای برابر آموزشی و دستیابی به آگاهی سیاسی و
فراغت نسبی از دغدغههای مادی ،به مسائل فرهنگی و ارزشهای پسامادی حساستر میشوند .به عبارت دیگر،
اولویتهای ارزشی مردم غرب از تأکید بر ارزشهای مادی به تأکید بر ارزشهای فرامادی تحول یافته است
(اینگلهارت ،1373 ،ص.)73
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جدول  :1مقایسه جنبش های اجتماعی قدیم و جدید
معیارها

جنبشهای اجتماعی قدیم

جنبشهای اجتماعی جدید

سازمان

اتحادیههای صنفی و احزاب

سازمانهای شبکه ای و غیردولتی

سیاست یکسان گرایی

سیاست تفاوت

سیاست نهادینه

سیاست جنبش

سیاست رهایی بخش

سیاست زندگی

سیاست طبقاتی

سیاست هویتی

سیاسی و اقتصادی

فرهنگی و هویتی

تغییرات نظام مند سیاسی

اصالحات در سیاست گذاری

مبارزه با استثمار

مبارزه با طرد اجتماعی

دعاوی کل گرایانه

دعاوی مشخص ویژه

از مبارزه نهادینه تا خشونت

اعتراض مدنی و روشهای غیرخشونت آمیز

تصرف قدرت

گفتگو با قدرت

موا جهه گری ،مبارزه و ایجاد تضاد

ظرفیت سازی ،مذاکره و حل تضاد

خودخواهانه

دگرخواهانه

ذی نفع بودگی

داوری و وکالت خودخوانده

سیاست

اهداف

روش ها

منبع( :قانعی راد و خسروخاور ،1386 ،ص) 240

 - 2مواد و روشها
روش تحقیق در این مقاله از نوع مطالعات توصیفی ،تحلیلی میباشد و به روش کتابخانهای انجام میپذیرد.
اطالعات اسنادی و کتابخانهای از طریق مراجعه به کتب ،مجالت علمی وپژوهشی ،مقاالت و سایتهای اینترنتی
گردآوری شده است .مطالعات کتابخانهای ،به عنوان محور اصلی و اساسی در زمینه دسترسی به اطالعات و منابع
مورد نظر قرارگرفته است و سعی گردیده با فیشبرداری از منابع مختلف و تاکید بر منابع مهم کتابخانهای زمینه قوام
یابی اطالعات تحقیق بیشتر گردد .در تدوین مباحث نظری تحقیق ،جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانهای و
بررسی اسنادی بوده است .همچنین در تجزیه و تحلیل دادهها از روش استدالل قیاسی بهره گیری شده است.

 - 3یافتههای تحقیق
با سقوط رژیم عراق ،با توجه به شعار دموکراسی خواهی امریکایی ها ،برای نخستین بار در تاریخ عراق شیعیان و
کردها توانستند به حقوق سیاسی خود دست یابند .ظهور چشمگیر قدرت شیعیان عراق در عرصه اجتماعی  -سیاسی
توازن منطقهای را که عمدتاً در سیطره سنیها بود به نفع نیروهای شیعی درهم ریخت (نادری ،1393 ،ص .)132این
وضعیت سؤظن اعراب سنی را تقویت کرد .تحوالت بعدی شرایط را به نحوی رقم زد که داعش با انشعاب از جبهۀ
النصره با تصرف رقه ،وارد عراق شد .داعش که تداوم رویکرد ضدشیعی ابومصعب الزرقاوی است ،شیعیان را ذیل
عنوان «دشمن نزدیک» تعریف و آنها را هدف مشروع خود برای حمله تعریف کرده است (پورحسن،1396 ،
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ص .) 90همچنین شیخ عبداله بن عبدالرحمن الجبرین عضو مجلس اعالی افتاء و دعوت سعودی بحثی را تحت
عنوان ضرورت یاری اهل سنت عراق مطرح کرد (جاودانی مقدم ،1391 ،ص .)40از آنجا که مناطق سنی عراق تحت
تأثیر عربستان و سایر کشورهای سنی مذهب منطقه میباشند ،بنابراین پیشرفتهای داعش باعث شد که ایران نیز
عکس العملی مطابق تهدید ایجاد شده نشان دهد (پادروند و بابایی ،1396 ،ص .)75در چنین شرایطی نیروهای
حشدالشعبی به عن وان سازمانی برای سازماندهی نیروهای مردمی شکل گرفت و در اخراج داعش از عراق نقش
مهمی ایفا کرد و اینک از بازیگران مهم در این کشور بشمار میآید (دومان و سونمز  : 2017 ،1ص.)191- 169
در سال  1982جنبش مقاومت اسالمی حزب اله لبنان تشکیل گردید .موفقیتهای اولیه حزب ال ه و پیمان 1989
طائف که براساس آن مشارکت شیعیان مورد قبول واقع شد و برای نخستین بار شیعیان سهمی برابر با سنیان دست
یافتند و ریاست پارلمان به عنوان حق شیعیان رسمیت یافت (مصلی نژاد ،1391 ،ص.)161
این شرایط شیعیان را از انزوای هویتی درآورد به نحوی که حتی در دیگ ر کشورها مثل عربستان نیز شیعیان
قطیف خواستار آزادیهای بیشتر شدند (فولر  :2005 ،2ص  .)57در لبنان بعداز خروج اسرائیل در سال  2000و
مقاومت  33روزه  ، 2006شیعیان توانستند در صحنه سیاسی نیز محافل سیاسی لبنان و غیرلبنانی را وادار به پذیرش
خواستههای خود نمایند.
در بحرین نیز که شیعیان  70درصد جمعیت آن را شامل میشود تحت حاکمیت اقلیتی سنی مذهب بوده که
ریشه آن در وهابیت عربستان است .با پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  1979جنب و جوشی در جمعیت
حداکثری این سرزمین برای این که مشارکت بیشتری در حاکمیت داشته باشد آغاز گر دید ولی هر بار به نحو مقتضی
توسط حاکمیت بحرین سرکوب گردید (فرجیراد ) 1393 ،با آغاز تحوالت در کشورهای عربی در سال  2011و پس
از سقوط دولت بن علی در تونس و مبارک در مصر و حوادث یمن و لیبی ،اکنون شیعیان بحرین این مقطع تاریخی
را فرصت استثنایی برای مطالبات تاریخ ی خود قلمداد کرده و اعتراضات خود را تشدید نمودند که این بار نیز با
سرکوب آل خلیفه مواجه شدند (مصلینژاد ،1391 ،ص.)162
عربستان نیز با اعزام نیروی نظامی خود به بحرین و سرکوب مخالفان شیعی ،این موضوع را به یک موضوع
فرقه ای مربوط به رقابت «شیعه و سنی» تبدیل کرده است ،به نحوی که نه تنها واکنش ملت ایران ،بلکه ملتهای
شیعه دیگر در عراق ،لبنان و غیره را در پی داشته است (نجفی ،1392 ،ص .)194
در سوریه نیز شروع ناآرامیها در مارس  2011زمینه رقابتهای بازیگران منطقهای و فرامنطقه ای را فراهم نمود،
به طوری که نتایج این منازعات را می توان به شکل تقابل حامیان حکومت کنونی سوریه یعنی ایران ،حزب اله لبنان
و دولت عراق با هژمونی شیعیان در ساختار سیاسی و حامیان شورشیها یعنی قطر ،عربستان و ترکیه با هژمونی
سنیها ترسیم نمود (نیاکویی و ستوده ،1394 ،ص  .)154ورود سازمان یافته دهها گروه سلفی  -تکفیری به سوریه و
حمایت گسترده عربستان ،قطر و ترکیه ،همراه با فتوای روحانی برجسته سنی «شیخ یوسف القرضاوی» که سنیها را
Duman and Sonmez
Fuller
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به جنگ در سوریه علیه ایران و حزب اله شیعه فراخواند و از جریان شیعه به عنوان «حزب شیطان»  1نام برد ،نزدیک
بود به سقوط دولت بشار اسد بینجامد .ایران نیز با طرح «دفاع از حرم» مشتاق ترین مستشاران خود را به سوریه
فرستاد و نیروهای منطقه ای شیعه را مانند فاطمیون و زینبیون را از مدافعان حرم کشورهای افغانستان و پاکستان
رهسپار کرد (پورحسن ،1396 ،ص  .)89- 88از سوی دیگر نوری مالکی نخست وزیر عر اق نیز با درک این مسئله
که جنگ داخلی سوریه و پیامدهای آن برای منطقه و عراق می تواند موجب گسترش قدرت گرفتن گروه هایی مثل
القاعده و سنیها در عراق شود تعدادی از نیروهای شیعه را برای حمایت از رژیم اسد به سوریه گسیل نمود و
گسترش تحوالت بعدی نهایتاً دولت عراق ر ا با هژمونی شیعیان در ساختار سیاسی به سمت اتحاد طبیعی با ایران
هدایت نمود .حزب اله لبنان نیز با پیروی از ایران از دولت اسد حمایت نموده و با الگوبرداری از ارتباط خود با
نیروهای نظامی ایران ،گروههای شبه نظامی در سوریه را تحت عنوان جیش الشعبی آموزش داده است .به طورکلی
در محاسبات حزب اله ،سقوط بشار اسد می تواند موازنهی منطقه ای را به ضرر ایران ،سوریه ،عراق ،حزباله و به
نفع محور عربستان و کشورهای عرب سنی و همچنین در داخل موازنه را به ضرر حزب اله و به نفع جناح رقیب
یعنی ائتالف  14مارس تغییر دهد (نیاکویی و ستوده ،1394 ،ص.)169- 163
در یمن نیز جنبش الحوثی با هویت مذهبی شیعه زیدی از مهم ترین جنبشهای این کشور است ،جنبش مذکور
ضدامریکایی ،ضداسرائیلی و ضد وهابی است .با آغاز تحوالت در کشورهای عربی ،موج آن به سرعت یمن را
درنوردید .پس از برکناری علی عبداله صالح ،جنبش انصاراله الحوثی مناطق مختلف یمن را تصرف کرد در چنین
شرایطی بود که عربستان اعالم کرد اجازه نخواهد داد چهارمین پایتخت عربی پس از بغداد ،بیروت و دمشق به کنترل
ایران درآید (البادی  ،2017 ،2ص  .)202لذا ریاض درچارچوب یک ائتالف از کشورهای عربی اکثریت سنی بحرین،
مصر ،اردن ،کویت ،مراکش ،قطر ،سودان و امارات متحده عربی که شامل تمام کشورهای شورای همکاری خلیج
فارس به جز عمان میشود ،در  26مارس حمله به یمن و انصاراله را آغاز کرد .از سوی دیگر نیز ایران حمایت از
جنبشهای مردمی در یمن را در دستور کار خود قرار داده است .مجموع ه این مسائل باعث شده است که عربستان و
ایران دو قدرت منطقه در رقابت کامل قرار گیرند (پادروند و بابایی ،1396 ،ص .)73برخی دیگر از درگیریهای
سیاسی و هویتی در خاورمیانه مربوط به هویت گرایی گروه های کردی میباشد .کردها در چهار کشور ایران ،ترکیه،
عراق و سوریه سک ونت دارند .کردها اگرچه دارای اعتقادات سنتّی اسالمی هستند اما موضع رسمی گروههای کرد
همواره ملی گرایانه یا قوم گرایانه بوده و آموزههای اسالمی در بین آنها نقش محوری نداشته است و گرایشات
سکوالر به ویژه در بین رهبران آنها چشمگیر است (شیخ عطار ،1382 ،ص  .)356در مجموع بنظر میرسد کردها
چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه ای به صورت انفرادی یا جمعی ،آرمان سیاسی خودمختاری را در سرمی
پرورانند .مطالبات ناسیونالیستی کردها در برابر دولتهای ملی ،در حد خودمختاری است ،ولی در سطح منطقهای به
نظر میرسد یکی از آرمانهای اصلی ن خبگان این قوم تحقق کردستان مستقل است (حافظ نیا ،1381 ،ص.)77
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مجموعه تشکلهای حزب کارگران کردستان ترکیه  ، PKKحزب دموکرات کردستان عراق ،اتحادیه میهنی
کردستان عراق ،حزب دموکرات کردستان ایران از مهم ترین احزاب و سازمان های کردی همسو با یکدیگر در ایجاد
کردستان م ستقل و یا حداقل دولتهای فدرال کردی در کشورهای منطقه هستند .این گروه ها از شکل گیری دولت
عراق بعد از صدام ،از هویت و موجودیت یابی سیاسی مؤثرتری برخوردار شده اند (مصلی نژاد ،1391 ،ص.)147
بویژه آن که دستاورد کردها در قانون اساسی عراق عالوه بر سهیم شدن قدرت ،توانمندی رسانه ای حکومت
منطقه ای کردستان در بعد جهانی (شبکههای ماهواره ای) به همراه هزاران وب سایت کردی ،انتشار بیش از 400
مجله و روزنامه و همچنین وجود  14دانشگاه و در نهایت مشارکت کردها در اداره حکومت مرکزی بر توان
تأثیرگذاری فرهنگی کردستان عراق بر پیرام ون افزوده است (روحی ،1393 ،ص .)128
در عصر پس از جنگ سرد اکثر کشورهای جهان اکنون به نوعی دموکراسی دل بسته اند .حتی دموکراسیهای جا
افتاده نیز برای بازتر نمودن نظام خود با فشار روبرو هستند (ماندل ،1387 ،ص .)113به عنوان مثال در پی شکست
نوسازی در خاورمیانه و ف ساد رژیمهای خودکامه ،مردم برای احیای هویت خود به جنبشهای اسالمی روی آوردند.
در این رهگذر ،جنبشهای اسالمی برای کسب قدرت و ایجاد رفاه برای مردم سعی کردند تا از طریق ابزارهای
دموکراتیک همچون انتخابات وارد دستگاه حاکمه شده و به تقاضای آنان پاسخ دهند (چوپانی ،1388 ،ص- 169
 .) 171در این راستا شاهد انتخابات پارلمانی در کشورهای عراق ،لبنان ،بحرین بوده ایم که شیعیان در این کشورها
اکثریت آراء را کسب نموده اند و همچنین برگزاری انتخابات در فلسطین که منجر به پیروزی چشمگیر گروه حماس
گردید .در انتخابات اخیر در تونس و مصر نیز اسالم گرایان اکثریت پارلمانی را کسب کردند .تحوالت این کشورها
و قیامهای اخیر عربی همگی رویدادهای مهم دوران پس از جنگ سرد بشمار میروند که به موضوع مهم «هویت»
مربوط میشوند (امیرعبدالهیان ،1390 ،ص .) 136اگر چه دموکراسی موجب افزایش مشارکت در فرآیندهای سیاسی
گشته است ،اما هنوز برخی از آنها به علت تداوم میراث ساختارهای قدیمی اجتماعی و سیاسی و فقدان پیش
نیازهای خاص نظریه دموکراتیک ،برای انتقال به این شکل از حکومت ،با نظام دموکراسی کارآمد ،فاصله زیادی
دارند .به عبارت دیگر بسیاری از جوامع مزبور هنوز فاقد زیر بنا و سنت فرهنگی الزم برای پذیرش توافق انعطاف
پذیری و پاسخگویی در برابر منافع عمومی هستند (ماندل ،1387 ،ص  .) 114در واقع جامعه ی اندامواره و پویا و
فرهنگ زنده مستلزم این است که مناسبات اجتماعی همبستر با تحوالت تاریخی باشد چرا که پویایی اجتماعی،
توسعه سیاسی ،رشد اقتصادی و « آزادی نه محصول غریزه که محصول مناسبات اجتماعی است» (مگی ،1387 ،ص
 .) 27به همین دلیل است که این تحوالت به علت نبود زیرساختهای جامعه مدنی و دخالتهای قدرتهای منطقه ای
و فرامنطقه ای شکلهای خشونت باری به خود گرفته است.گروههای هویت گرا و بازیگران غیردولتی در خاورمیانه
تالش می کنند تا از طریق « تولید مقاومت» به هویت گرایی ایدئولوژیک نائل آیند .روز به روز بر نقش این بازیگران
که به عنوان نیروهای جدید در عرصه سیاسی وارد شده اند افزوده می گردد .این امر نشان میدهد که عالوه بر
دولتهای عضو و صاحب نفوذ در مجموعه امنیتی ،برخی سازمانها و گروههای سیاسی پرقدرت و مستقل از
دولتها که دارای نفوذ منطقه ای نیز هستند قدعلم کرده اند تا جایی که به لحاظ سیاسی یا نظامی از برخی دولتهای
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منطقه پر قدرت ترند .بر این اساس مجموعه هایی همانند حزباله لبنان ،سازمانهای حماس و فتح فلسطین ،سازمان
القاعده ،گروه طالبان در افغانستان و احزاب جدایی طلب کرد در زمره بازگران غیردولتی در منطقه خاورمیانه به
شمار میروند که می توان «اثربخشی»  1را به عنوان اصلی ترین واقعیتهای سیاسی این بازیگران غیردولتی هویتی در
خاورمیانه دانست (مصلی نژاد ،1391 ،ص.)144

 - 4بحث نتیجهگیری
همان گونه که صورت بندیهای خاص اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی معین ،پیدایش گونه خاصی از
سیاست و رشد کنشگران اصلی ویژه ای در قرن نوزدهم و قرن بیستم تا دهه  1960را موجب شد ،تحوالت ساختاری
جدید جوامع غربی و حتی جهان به ظهور شیوه نوین سیاست ورزی و بازیگران جدید انجامیده است .این تحوالت
شامل پدیده هایی مانند جهانی شدن ،توسعه بیش از پیش تکنولوژی ارتباطات ،مهاجرت جهانی ،فروپاشی بلوک
شرق ،رشد شیوههای حکومتی فراملی و افزایش مناقشات نژادی و منطقهای بوده است ،که در نتیجه آن جهان غرب
شاهد ظهور شبکه ای از جنبشهای حقوق مدنی ،سیاسی ،فکری اقلیتهای مذهبی ،قومی ،مهاجران ،فمینیستها،
طرفداران محیط زیست ،طرفداران صلح و ...بوده است .افراد وابسته به این جریانها ،رفتار ،عقاید و شیوههای
فرهنگی و زندگی متفاوتی از فرهنگ مسلط جامعه را ارائه میکنند .در همین دوران منطقه جنوب غرب آسیا شاهد
ظهور شهروندانی است که طی سال هایی که جهان غرب در روند اجرای پروژه مدرنیته قرار داشت سرکوب شده و
موقعیت حاشیه ای پیدا کرده اند .در این شرایط نیروهای هویت گرا از تحرک بیشتری برخوردار شدند .تحوالت
لبنان ،فلسطین ،عراق و اخیراً قیامهای عربی از رویدادهای مهم به شمار میروند که به موضوع مهم «هویت» مربوط
می شوند .این گروههای اجتماعی هویتی در وضعیت مقابله با ساختار قدرت قرار گرفتند .اگر به سیر این تحوالت
نگاهی بیندازیم عالوه بر مطالبات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،پایمال شدن ارزشهای بومی و هویت اسالمی و
عدم همسویی سیاست خارجی حکومت با مردم و ارزشهای آن از عوامل مهمی است که منجر به قیام و اعتراض
شده است .بنابراین اساس و چارچوب فرهنگی که این جنبشها در آن عمل کردند برگرفته از مبانی اسالم و هویت
و تمدن اسالمی بوده و سردادن شعارهای اسالمی ،تأکید بر شعائر اسالمی در حکومت جدید و قانون گذاری اسالمی،
دموکراسی و  ...همه نشانگر این است که ژئوکالچر اسالمی عامل غالب و چارچوب اصل هویتی برای این جنبشها
بوده است .از اینرو این جنبشها و نظامهای حکومتی بعد از آنها محیط امنیتی  -ژئ وپلیتیکی این منطقه را به سمت
یک محیط ژئوکالچری سوق داده بنحوی که هویت و جغرافیای فرهنگی تمدن اسالمی را مبنای جایگزین نظم امنیتی
و تسلیحاتی غرب خواهد نمود.
تفاوتهای معناداری بین جنبشهای اجتماعی جدید در غرب و جنبشهای هویت گرا در منطقه آسیای جنوب
غربی مالحظه می گردد .از منظر هویتی ،ارتباط مذهب و سیاست در خاورمیانه بیش از نقاط دیگر مشاهده میشود.
در واقع یکی از عوامل سازنده سیاست داخلی و خارجی در این منطقه هویت دینی است .به بیان دیگر جدایی دین
Effectiveness
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از دولت آنچنان که در غرب نمودار شد در این منطقه رخ نداده است .از اینرو در بیشتر این کشورها عدم شکل گیری
اصول بنیادین دموکراسی مانند تکثرگرایی ،حکومت پارلمانی ،احزاب سیاسی و در یک جمله نبود جامعه مدنی
موجب شده تعدد و ناهمانندیهای فرهنگی همواره با برخوردها و ستیزه جوییهای اجتماعی  -سیاسی همراه شده و
سبب کشتارها و خونریزیها و ویرانیها گردد .عملکرد گروه هایی همچون طالبان ،داعش ،القاعده و ...نمونه بارزی
از این رفتارهای خشونت بار هستند .در حالی که در غرب جنبشهای اجتماعی جدید با شکلهای ابتدایی رفتار
اجتماعی از قبیل آشوب متضادند .در این جوامع انسان به عنوان شهروند در جامعه اقتدار می یابد و مبارزه سیاسی در
روز روشن ،آزادانه و بدون محدودیت صورت می گیرد .مطبوعات و وسایل بیان عقاید و اخبار آزاد است .شهروند از
هویتهای قبیلهای ،مذهبی ،نژادی هویت کسب نمی کند بلکه شهروند با عنصر مدنی ،سیاسی و اجتماعی پیوند
میخورد.
علی رغم همه تفاوتهایی که این جنبشها با یکدیگر دارند ،چه جنبشهای اجتماعی جدید در غرب و چه
جنبش های هویت گرا در مناطق کمتر توسعه یافته ،همگی این ها همان اعتراض جهانی است که امروزه به مدد IT

شکل و قوت گرفته و مایل به درهم شکستن همه ساختارهای مسلط و مرزبندیهای سلبی است که زندگی بشر را
به شکل ظالمانه ای فرسوده است و سرشت انسانی ما را در چنگال خود اسیر ساخته است ،مرزهای ساختگی و
مرزبندیهای غیرانسانی همچون دارا و ندار ،شمال و جنوب ،غرب و شرق ،زن و مرد ،سیاه و سفید و هزاران نوع
آپارتاید دیگری که یگانگی و کرامت انسانی را نشانه گرفته است و انسان ها را به دشمنان ساختگی مبدل ساخته
است .نکته مهم اینجاست که خیزش مطالبات عمومی که به تکوین این جنبشها انجامیده منجر به باال رفتن سطح
انتظارات گردیده و در نتیجه حکومتها و مدیریتها را با انبوهی از چالشها و بحرانها مواجه ساخته است .از این
رو اندیشههای دوران صنعتی دیگر نمی تواند جوابگوی شرایط تاریخی متحول جدید باشد و این خود متضمن
جایگزینی اندیشههای کهن با تفکرات جدید است.

 - 5سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از رساله مقطع دکتری جغرافیای سیاسیی دانشیگاه آزاد اسیالمی واحید علیوم و تحقیقیات تهیران
میباشد .بدینوسیله نگارندگان از حمایتهای مادی و معنوی این واحد کمال تقدیر و تشکر را به عمل میآورند.

منابع
 ) 1اتکینسون ،دیوید و پیترجکسون و دیوید سیبلی و نیل داشبورن ( ) 1395جغرافیای فرهنگی (فرهنگی انتقادی از
مفاهیم کلیدی) ،ترجمه مرجان بدیعی از نداهی و فاطمه سادات میراحمدی و احسان یاری شگفتی ،تهران ،نشر
انتخاب.
 ) 2اتوتایل ،ژئاروید و سیمون دالبی و پاول روتلج ( )1380اندیشههای ژئوپلیتیک در قرن بیستم ،ترجمه محمدرضا
حافظ نیا و هاشم نصیری ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه.
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 ) 3احمدی ،سیدعباس ( ،)1385جهانی شدن ،فرهنگ و ژئوکالچر (با تأکید بر آموزش و پرورش).
 ) 4ازغندی ،علی رضا ( )1385درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی در ایران ،نشر قومس ،تهران.
 ) 5امیرعبدالهیان ،حسین ( ) 1390ناکامی طرح خاورمیانه بزرگ و خیزش بیداری اسالمی در جهان عرب؛ مطالعه
موردی بحرین ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال چهاردهم ،شماره دوم ،مسلسل.52
 ) 6اومن ،تی.کی ( ،)1386جنبشهای اجتماعی جدید ،ترجمه احمداحمدلو ،نشر گُلبن ،اصفهان.
 ) 7اینگلهارت ،رونالد ( ) 1373تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی ،ترجمه مریم وتر ،نشر کویر،تهران.
 ) 8پادروند ،مهدی و بابک بابایی ( )1396بررسی واگرایی و تنش سیاست خارجی ایران و عربستان با ظهور
تحوالت نوین خاورمیانه ،ماه نامه آفاق علوم انسانی ،شماره ششم.
 ) 9پوجی ،جانفرانکو ( ) 1377تکوین دولت مدرن ،ترجمه بهزادباشی،انتشارات آگه ،تهران.
 ) 10پورحسن ،ناصر ( ) 1396تکوین عمق راهبردی هوشمند جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه ،علوم سیاسی،
سال بیستم ،شماره هفتادونهم.
 ) 11جاودانی مقدم ،مهدی ( ) 1391ژئوپلیتیک نوین تشیع در خاورمیانه و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران،
فصل نامه ژئوپلیتیک ،سال هشتم ،شماره دوم.
 ) 12جیمسن ،فردریک و ایراچرنوس و جیسن برگر و تانر میرلیز ( )1391پسامدرن یسم و جامعه ی مصرفی ،ترجمه
وحید ولی زاده ،نشر پژواک ،تهران.
 ) 13جونز ،مارتین و رایس جونز و مایکل وودز ( )1386مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی ،ترجمه زهرا پیشگاهی فرد و
رسول اکبری ،انتشارات دانشگاه تهران.
 ) 14چاندوک ،نیرا ( ،) 1377جامعه مدنی و دولت :کاوشهایی در نظریه سیاسی ،ترجمه فریدون فاطمی و وحید
بزرگی ،نشر مرکز ،تهران.
 ) 15چوپانی ،یداله ( )1388پدیده جهانی شدن فرهنگ ها ،فصلنامه سیاست ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،
دوره  ،39شماره ،3پائیز.
 ) 16حافظ نیا ،محمدرضا ( )1381جغرافیای سیاسی ایران ،تهران ،سمت.
 ) 17حیدری ،غالمحسن ( )1383ژئوپلیتیک فرهنگی یا ژئوکالچر ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،مجموعه مقاالت نخستین
کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران.
 ) 18دهشیار ،حسین ( )1379جهانی شدن تکامل فرآیند برون بری ارزشها و نهادهای غربی ،اطالعات سیاسی -
اقتصادی ،سال پانزدهم ،شماره اول و دوم ( ،)158- 157مهر و آبان.
 ) 19روحی ،نبی اله ( ) 1393استراتژی رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر جمهوری
اسالمی ایران ،فصلنامه علمی  -پژوهشی آفاق امنیت ،سال هفتم ،شماره بیست و چهارم.
 ) 20ژانی یر ،آبل ( )1383مدرنیته چیست؟ دریابیه موریس ،مدرنیته سیاسی ،ترجمه عبدالوهاب احمدی.
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 ) 21ژرژ ،پی یر ( ) 1371جغرافیای نابرابری :توزیع برابر ثروت و امکانات در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه،
ترجمه مهدی پرهام ،انتشارات علمی و فرهنگی
 ) 22ساروخانی ،باقر (« )1373دنیای ارتباطات و آسیبهای آن» ،ماهنامه جامعه سالم ،سال چهارم ،شماره ،19اسفند.
 ) 23شیخ عطار ،علیرضا ( )1382کردها و قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای ،جلد ، 1مرکز اسناد انقالب اسالمی،
تهران
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