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  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا 

  1391 پاييز، 34شماره ، دهمسال دوره جديد، 

 
 

  تحليل ژئوپليتيكي جايگاه جغرافياي فرهنگي در روابط تحليل ژئوپليتيكي جايگاه جغرافياي فرهنگي در روابط 

  11ييانگارانگار  سازهسازهجمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده آمريكا از منظر جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده آمريكا از منظر 

   
  4و حميد تاجدوزيان 3رسول افضلي2حسن كامران،

  

  چكيده

هاي علم جغرافيا  هاي يك موضوع از خصيصه نگاه تركيبي و چند بعدي با در نظر گرفتن تمام جنبه

بايستي نگاهي تركيبي و فراگير داشته باشد و از  اي از جغرافيا مي ژئوپليتيك نيز به عنوان شاخه. است

  . بعدي پرهيز نمايد هاي تك ها و رهيافت روي در روش تك

انگاري كه نگاهي  گيري از رويكرد سازه تا با تأكيد بر اين ويژگي و با بهرهدر اين مقاله سعي شده 

. تركيبي و متعادل دارد به بررسي روابط جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده آمريكا پرداخته شود

اين . در اين راستا موضوع جغرافياي فرهنگي به عنوان شاخص اصلي مورد نظر بررسي شده است

انگاري به تحليل جايگاه  ده تا با پيوندي منطقي بين ژئوپليتيك و رويكرد سازهپژوهش سعي كر

سوال اساسي اين مقاله بدين صورت . پردازد جغرافياي فرهنگي در روابط بين دو كشور مذكور به

انگاري، جغرافياي فرهنگي چگونه سبب تضاد در ساختار ژئوپليتيكي حاكم  از ديدگاه سازه: است كه

اي  الزم به ذكر است اين مقاله به شيوه مهوري اسالمي ايران و اياالت متحده شده است؟بر روابط ج

  .تحليلي نگاشته شده است - توصيفي

  
  
  

                                                 
بررسي نقش جغرافياي فرهنگي در تكوين ساختار ژئوپليتيكي حاكم بر روابط «: اين مقاله از رساله دكتري تحت عنوان.  1

  استخراج شده است» رد سازه انگاريمتحده آمريكا با رويكجمهوري اسالمي ايران و اياالت 

  دانشيار جغرافياي سياسي، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران.  2

 دانشيار جغرافياي سياسي، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران.  3

 دانشجوي دكتراي جغرافياي سياسي، دانشگاه تهران و نويسندة مسئول.  4
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  مقدمه

موضوع بررسي روابط جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده آمريكا از سري موضوعاتي است 
شايد آن چنان حجم . ته استي مختلفي مورد تحليل و بررسي قرار گرفها كه تاكنون از جنبه

با . مطالب در مورد اين موضوع فراوان باشد كه گاه سبب دلزدگي مخاطب از اصل موضوع شود
توجه به اهميت بسيار باالي روابط ايران و آمريكا و تضادي كه پس از انقالب اسالمي ايران در 

صص و غيرمتخصص در ميالدي در روابط دو كشور بوجود آمد، افراد مختلفي از متخ 1979سال 
ي اينترنتي تجاري، تبليغاتي و حتي فني ها بسيار شاهديم كه در سايت. اند باره دست به قلم شده اين

اهميت اين موضوع كامالً  ،رو از اين. اند اي خاص به موضوع ايران و آمريكا پرداخته گاه در صفحه
بسياري از مطالبي . ستاما اين مسئله سبب آسيب به شناخت اصل موضوع شده ا. مشخص است

ي شخصي افراد غيرمتخصص و غير ها و صرفاً برداشت اند غيرعلمي كه در اين باره نگاشته شده
در اين مقاله سعي شده تا بر پايه دانش ژئوپليتيك و در . مرتبط با موضوع موردنظر هستند

ين از جغرافياي در اين ب. ي به تحليل علمي اين موضوع پرداخته شودانگار سازهچارچوب نظريه 
عنوان مسئله محوري ياد شده است و در كنار اين مسئله متغيرهاي ديگر نيز مورد اشاره ه فرهنگي ب

در مسير اين پژوهش سوال اصلي قابل طرح اين است . اند قرار گرفته و در ارتباط با آن تحليل شده
ساختار ژئوپليتيكي حاكم بر ي، جغرافياي فرهنگي چگونه سبب تضاد در انگار سازهاز ديدگاه  ؛كه

روابط جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده شده است؟ در كل هدف اين مقاله مشخص نمودن 
جايگاه جغرافياي فرهنگي در روابط جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده و نقش آن در تضاد 

  .تحليلي است - همچنين شيوه پژوهش نيز توصيفي. بين اين دو كشور است
  
  ي و رفتارشناسي كنشگران سياسيانگار سازهغرافيا، ج

گرايانه به جهان  ي رويكردي است كه ريشه در علوم اجتماعي دارد و نگاهي برساختانگار سازه
داند كه اين  ي انساني را اموري برساخته ميها بدين معني كه تمامي دانش و پديده .اجتماعي دارد

). 34: 1386سليمي، (الذهني است  ريان كنش متقابل بيناي اجتماعي و در ج برساختگي نيز بگونه
: 1386مشيرزاده، (ان را تشكيل مي دهد انگار سازهشناسي بوضوح كانون اصلي توجه  مباحث هستي

كنند  ميي اجتماعي را اموري ذهني قلمداد ها براين اساس آنها از نظر هستي شناسي، واقعيت). 324

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

     27                   ... تحليل ژئوپليتيكي جايگاه جغرافياي فرهنگي در روابط

 

تشكيل شده است كه اين مفاهيم در طول زمان و در يك ... و  ها كه از مجموع قواعد، احكام، انگاره
اند تا به فرم و ساخت  اند و متاثر از فرايندهاي مختلف بوده فضاي جغرافيايي خاص تكوين يافته

اين تغيير و اثرپذيري امري ايستا نيست بلكه دائما در حال ). 127: 1390رشيدي، (اند  فعلي درآمده
بينند  ميان جهان اجتماعي را در حال شدن انگار سازهبه همين سبب . استدگرگوني و بازتوليد 

گويد برساخت گرايان، جهان و از جمله  ميهمانگونه كه كابالكوا ). 214: 1386متقي و كاظمي، (
اي از ادراكات و  دانند كه برساختن آن بر زمينه مي، "پايان پروژه برساختن بي" المللي را يك جهان بين

اين ادراكات در حال تغيير در هر ). 214: 1386متقي و كاظمي، (آيد  ميمند فراهم  زمينه يها تلقي
دهند كه برسازنده  ميرا بدست  ها يي از تصورات و انگارهها برهه زماني و در فضاي جغرافيايي، فرم

بدينوسيله موجود خودآگاه به تاريخ، حافظه جمعي مشترك جمعي، . ها است هويت افراد و گروه
 ها كند و خود را از ديگراني كه صاحب اين خصلت ميجايگاه سرزميني، فرهنگ و غيره اشاره 

اند  منافع. و ها اين هويت خود در ادامه برسازنده كنش). 120: 1390رشيدي، (كند  مينيستند متمايز 
هستند گويد شالوده منافع  ميهمانطور كه الكساندر ونت  ها هويت). 519: 1386پرايس و اسميت، (
)Wendt, 1992: 398 .( به عبارت ديگر كنشگران داراي هويت، براساس مجموعه تصوراتي كه از

زنند و در جهت كسب منافعي هستند كه  ميخود و ديگري و فضاي كنشگري دارند دست به كنش 
خود زاده ي نظام  ها اين هويت). 123: 1390رشيدي، (دارند  ها و هويت ها ريشه در همين انگاره

اي هستند كه در كنار ساختارهاي مادي اهميت دارند و ايز از  هادينه شده ساختارهاي انديشهن
چگونگي تفسير كنشگران از محيط خودشان هستند  ةي معنايي تعيين كنندها آنروست كه نظام

ي معنايي به حدي است كه يك كنشگر حتي ها اهميت اين نظام). 519: 1386پرايس و اسميت، (
به صورت هويت خودش نخواهد بود مگر زماني كه بقول كارل دويچ جامعه معنايي  قادر به عمل

. مربوطه، مشروعيت آن كنش توسط آن كنشگر را در آن بافت اجتماعي به رسميت شناخته باشد
ي اجتماعي به ها رويه. قدرت عمل، قدرت توليد معنايي بيناذهني در دل يك ساختار اجتماعي است

بخشند و قدرت بازتوليد كل همبودها  ميسازند و انتظام  ميدارند، منضبط  ميهمان ميزان كه روا 
ي ها المللي و نيز بسياري همبود از جمله همبود بين) يابند مييي كه همزمان هست ها تقارن پديده(

ساختارهاي اجتماعي نيز نتيجه ). Ashley, 1987: 409(شوند دارند  ميهويتي را كه در آن يافت 
آفرينيم و  ميبه گفته ونت از طريق تعامل متقابل است كه ساختارهاي نسبتا پايداري را . دتعامل هستن

). Wendt, 1992: 409(كنيم  ميو منافع مان را تعريف  ها بخشيم و برحسب همان هويت ميمصداق 
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 ها ي جمعي مختلف بازيگران متفاوت در جريان كنش متقابل و واكنشها شود هويت ميتعامل سبب 
كنشگر در جريان پيگيري منافع خود رفته . ي مجدد دچار دگرگوني، تغيير و بازتوليد شوندها و پاسخ

رفته ناگزير است در نظام هويتي خود تجديد نظرهايي را قائل شود تا در فضاي جديد بهتر بتواند 
شود و  ميباري انسان در چارچوب هستي از پيش موجود، ظاهر . عاليق و منافعش را بدست آورد

كند و در معاني جمعي  ميي انديشيدن و زبان آن را دروني ها پذيري، الگوها و شيوه در فرايند جامعه
  .شود ميكند و صاحب افق خاصي  ميمشاركت 

  
  الملل بين ةساختار ژئوپليتيكي، جغرافياي فرهنگي و رفتار بازيگران عرص

به ارائه چارچوبي از ساختار اجتماعي  الملل بيناجتماعي سياست  ةالكساندر ونت در كتاب نظري
در . ساختار معنايي، ساختار منافع و ساختار مادي است: پردازد كه خود شامل سه زير ساختار مي

همان  ساختار معنايي. اينجا اين ساختار را با عنوان ساختار ژئوپليتيكي تحليل خواهيم نمود

 ساختار ماديسازد و  ميرا مشخص  ها يتو هو ها و انگاره ها مجموعه تصورات، هنجارها، رويه
ي سياسي و دولتي و در ها نيز به وجود سرزميني و منابع و مناطق بازيگري و تشكيالت و سازمان

اي از منافع  نيز شامل مجموعه ساختار منافع. گردد ميگر اطالق  كل فضاي عيني محيط بر كنش
آنچه در اين جا . يابد ميادي تكوين است كه در اثر يك ساختار معنايي و در قالب ساختاري م

بخشند و سبب  ميمدنظر است اين است كه اين سه ساختار بصورت متقابل به يكديگر قوام 
ساختار مادي محصول ساختار منافع و ساختار مادي . شوند ميبازتوليد و دگرگوني در يكديگر 

و به ترتيب اين امر در  بخشد مياست و خود ساختار معنايي به ساختارهاي دوگانه ديگر قوام 
طور كه قبالً اشاره شد، كنشگران داراي هويت،  همان. كند ميمورد هر يك از اين ساختارها صدق 

زنند و  ميدست به كنش براساس مجموعه تصوراتي كه از خود و ديگري و فضاي كنشگري دارند 
  . دارند ها و هويت ها در جهت كسب منافعي هستند كه ريشه در همين انگاره

زند و ساختارهاي معنايي،  ميبراساس اين منافع و عاليق است كه يك كنشگر دست به كنش 
آنچه مدنظر است اين است . نمايد ميمادي و خود ساختار منافع را دچار دگرگوني و تحول 

كه در هر مكان و زمان خاصي نوعي شكل خاصي از ساختارهاي سه گانه مطرح شده با 
اي از مكان و زمان نوع بخصوص و متفاوتي  شوند و بنابراين در هر برهي مييكديگر ممزوج 
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  .از ساختار ژئوپليتيكي وجود دارد
و در نتيجه جغرافياي فرهنگي  ها خواهيم به تشريح بيشتر ساختار معنايي، هويت ميدر اينجا 

 ها ليتيكي دولتبپردازيم تا بتوانيم جايگاه جغرافياي فرهنگي را در نظام معنايي و ساختار ژئوپ
  .مورد تحليل قرار دهيم الملل بينبعنوان كنشگران عرصه 

سياست خارجي و  ةدر عرص ها انه به روابط دولتانگار سازه -براساس نگاه تلفيقي جغرافيايي
سياست خارجي جغرافياهاي  ةي اصلي رفتار بازيگران حوزها يكي از منشأ الملل بينروابط 

  . فرهنگي متفاوت است
هاي مختلف، تغييرات فضايي و مكاني فرهنگ،  شناخت اختالفات فرهنگي در مكان چگونگي

هاي فرهنگي از سؤاالت اساسي  بندي مناطق جهان بر اساس فرهنگ و پديده شناخت و تقسيم
به تعبيري ديگر، جغرافياي فرهنگي به ). 3، 1387احمدي، (مربوط به جغرافياي فرهنگي است 

ها  پردازد؛ اينكه دنيا، فضاها و مكان ميهاي گوناگون آن  شيوه تنوع و كثرت زندگي مردم و
ها به  گيرد و سپس چطور آن مكان ميمردم مورد تفسير و استفاده قرار  ةچگونه بوسيل

ها،  كنند، يعني ارتباط داشتن عقايد، موضوعات، اعمال، مكان ميجاودانگي فرهنگي كمك 
ها  اي فرهنگي، هم به وجوه اختالف مادي گروهبدين ترتيب، جغرافي. ها و فضا با هم فرهنگ

زند و هم به نقش فرهنگ در شناخت  ميتوجه دارد و هم به عقايدي كه آنها را به هم پيوند 
  ). 45:  1380كرنگ، (دهند  ميها را تشكيل  ها هويت مفهوم فضا و اينكه چگونه اين فرهنگ

هاي شخصيتي و  ها و روش رزشهاي فرهنگي، اصول، ا اي، شاخص بنابراين، در هر جامعه
دهي به رفتار اعضاي آن جامعه و در سطح كالن در رفتار  كرداري در سطح خرد در شكل

هاي انسان در زندگي اجتماعي  اگر زمينه و بستر رفتار و كنش  ترتيب، بدين. دولت مؤثر است
  فرهنگي است،هاي  و برقراري روابط با ديگران، متأثر از الگوهاي روابط اجتماعي و گرايش

عنوان  ، به)دولت(كالن ) فرد(گيريم كه رفتار و كنش سياسي افراد در سطح خرد  مي  پس نتيجه
ها و ابعاد فرهنگي محيط يا جغرافياي فرهنگي  يافته جامعه، از الگوها، گرايش هويت سازمان

تارهاي ها، تصورات و رف اساس فرهنگ از اين جهت كه شالودة همة بينش  براين. متأثر است
الملل و سياست خارجي  سياسي عيني كشورها و حتي رويكردهاي نظري مطالعات روابط بين

بنابراين، از آنجايي كه بدون توجه به . رود بوده بخشي از روابط ميان كشورها به شمار مي
اي مبادرت ورزيد، در عمل  توان به ارائة نظريه اي و ايدئولوژيكي نمي عناصر ارزشي، اسطوره
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صورت ناخودآگاه برمبناي متغيرهاي فرهنگي، تبيين و تفسير شده است  الملل به ت بينسياس
  ).119: 1384قوام، (

ها،  ها، جلوه ي اعم از عرصهالملل بيناز اين منظر كنش يك دولت سرزميني در ابعاد داخلي و 
نيز  فرهنگ خود. نهادها، نظم اجتماعي و كنش سياسي به مثابه هويت و كليت يك دولت است

. شود گيرد، ساخته مي از تعامل با طبيعت يا جغرافياي خاص كه حيات اجتماعي در آن شكل مي
گذاري متقابل فرهنگ و جغرافيا تأثيراز اينجاست كه مفهوم جغرافياي فرهنگي به عنوان تعامل و 

 شود، به اين هنگامي كه از ديد جغرافياي فرهنگي به كنش سياسي نگريسته مي. ندك ميظهور 
معني است كه در تعامل با محيط طبيعي و اجتماعي شكل گرفته و كيفيت تعاملي يا تقابلي را در 

 تأثيرگذاري فرهنگي بر كنش سياسي از طريق تأثير. نمايد المللي اين عنصر تعيين مي روابط بين
گيرندگان، نهادها و ساختارهاي  بر رفتار نخبگان و كارگزاران حكومتي و شخصيت تصميم

هاي دستيابي  گذاري اهداف سياست خارجي و نيز شيوه بندي و ارزش حكومتي و تعيين اولويت
توان نقش  هاي فرهنگي مي بنابراين، با مطالعه عناصر و شاخص. گيرد به آن اهداف صورت مي

دهي به هويت دولتي و در نتيجه در سياستگذاري خارجي، در  ي را در شكلجغرافياي فرهنگ
نهادها و نهادينگي سياستگذاري و   تعيين اهداف ملي، راهبردهاي كالن سياست خارجي،

  .هاي ذهني نخبگان را تبيين و مورد بررسي قرار داد انگاره
ون و ناسازگار با ابعاد و بدين ترتيب، در بستر جغرافياي فرهنگي همگون و سازگار يا ناهمگ

هاي مختلف بازيگران نظام  ها، منافع و كنش هاي مشابه، متفاوت و متعارض هويت ويژگي
هاي همسان يا ناهمسان به نوبه خود بر چگونگي  حاصل اين ارزش. كند ميالمللي تغيير  بين

اي متعارض الگوي ه كننده دارد، چنانكه در هويت ي تعيينتأثيرالملل  تعامل بازيگران نظام بين
  .هاي مشابه است تعامل متفاوت با هويت

» ديگري«عنوان دوست و يا دشمن  به» خود«هاي هر دولت از خود و تعريف  در واقع برداشت
براساس برداشتي كه از وضعيتش دارد، » خود«نقش مهمي در ساخت نوع منافع آن دارد؛ زيرا 

شانه را برمبناي برداشت خودش از وضعيت، فرستد و ديگري اين ن هاي براي ديگري مي نشانه
در . دهد نيز پاسخ مي» خود«فرستد و  مي» خود«كند و براساس آن تفسير، عالمتي به  تفسير مي

عنوان دوست يا دشمن و نوع رفتار  جريان اين تعامل است كه هويت و منافع دو طرف به
  ). 13: 1383  مشيرزاده،(گيرد  خارجي آنان شكل مي
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ي مختلف معنايي دارد كه در ها ي ناشي از آن ريشه در اليهها و هويت ها تاين برداش
سياست  ةجغرافياهاي فرهنگي متفاوتي قوام يافته است و به شخصيت كنشگران سياسي در عرص

بنابراين ساختار ژئوپليتيكي حاكم بر روابط دو جانبه . مبدل شده است الملل بينخارجي و روابط 
توان  مي ،رو از اين. يابد ميجغرافياي فرهنگي دو كشور تكوين  ةاي بوسيل بين كشورها نيز بگونه

 ها را برآيند جغرافياي فرهنگي آن ها كشورهاي مختلف و سياست خارجي و رفتارهاي آن
دهد شكل سياست  ميبا تغييرات بطئي كه در جغرافياي فرهنگي هر كشوري رخ . دانست

برساختگي سياست خارجي و روابط  ةگوياي خصيصيابد و اين  مينيز تغيير  ها خارجي آن
  .دارد ها كشورها است كه خود ريشه در ويژگي برساختگي جغرافياي فرهنگي آن

  
  جغرافياي فرهنگي ايران

جغرافياي فرهنگي ايران كه نتيجه تعامل پاياپاي كنشگر ايراني و محيط و فضاي اطراف آن در 
. دهد ميت كه به اين كشور شخصيتي ويژه ي ويژه خود اسها طول زمان است داراي شاخص

اي در رابطه ايران با اياالت متحده  كننده كه نقش تعيين ها در اين جا به برخي از اين شاخص
  :شود ميدارد پرداخته 

  
  انگاره ايران محوري

شود، حداقل از دوران اشكانيان با اين نام شناخته شده  ميناميده » ايران«گستره جغرافيايي كه 
قلمرو و ). 15: 1382احمدي، (و از دوره ساسانيان منزلت هويتي براي ايرانيان يافته است 

فضاي جغرافياي ايران به لحاظ طبيعي، انساني و فرهنگي هويت خاصي دارد كه با مرزهاي 
از بعد انساني . شود ميموني جدا و متمايز مشخص طبيعي و انساني از فضاها و قلمروهاي پيرا

و فرهنگي نيز فالت ايران ساختار انساني و فرهنگي خاصي دارد كه به وسيله قلمروهاي 
  . يابد ميفرهنگي و انساني تمايز 

از نظر موقعيت و فضاي جغرافيايي، ايرانيان باتوجه به شكل قرارگيري سرزمين شان همواره با 
و اين اقوام تحت عنوان مهاجرت يا ) 14،15: 1381نيا،  حافظ(اند  ط بودهاقوام مختلفي در ارتبا

اند و از اين باب ايران زمين محل حشر و نشر و تعامل اقوام  هجوم، به سرزمين ايران آمده
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موقعيت خاص ژئوپليتيكي سرزمين ايران سبب شده تا در همسايگي . مختلفي بوده است
 در عصر باستان قرارگيرند و در دورة ها و توراني همچون روم ميو اقوام مهاج ها قدرت

اسالمي و نيز دوران معاصر، ايرانيان با اقوامي مانند ترك، عثماني، انگليس، روسيه و آمريكا 
اندازي بر اين  مواجه گردند كه به خاطر فضا و موقعيت با اهميت آن همواره سعي بر دست

اي عميق در  يران رفته رفته به تصور و انگارهاهميت سرزمين ا). همان(اند  سرزمين را داشته
ي جغرافيدانان ايراني، ايران زمين هميشه ها بين ايرانيان منتهي شد، به نحوي كه در آثار و نقشه

و حتي در ادبيات )  6،7،9،10: 1373شكوهي، (بهترين اقليم و در مركز عالم تصور شده است 
كه در مركزيت  -اي  ور به نوعي جغرافياي افسانهاين با.و شعر فارسي نيز نمود پيدا كرده است

به ارث ) ايرج(قرار دارد كه از فريدون به نياي ايرانيان  “خونيرس”يا  “ايران ويج”آن سرزمين
منجر شده و به مفهوم ارض ملكوت در  -)11 -12: 1370خيرانديش و شايان، (رسيده است 

 بنابراين جاي تعجب نيست كه نگاه ايران به جهان عميقاً. ادبيات عرفاني ايران شكل داده است
صبي وجود دارد كه هميشه براي بيگانگان قابل درك مدار است و در اين ديدگاه چنان تع ايران

اين انگاره با نمايان شدن هرچه بيشتر موقعيت ژئوپليتيكي و كشف ). 1: 1373فولر، (نيست 
منابع گاز و نفت و نيز در جريان جنگ اول و بويژه دوم جهاني كه از ايران به عنوان پل 

تاريخ ايرانيان كه برآمده از جغرافياي . شدپيروزي ياد شد بيش از پيش در بين ايرانيان تقويت 
گذار تأثيريابي ساختار معنايي اين كنشگران  اي گسترده بر شكل شان است نيز به گونه خاص

امروزه پيوند بين اين انگاره قوي ايران محوري و بسط آن در بين تمامي ايرانيان و . بوده است
بل انكار موقعيت و سرزمين ايران و منابع با واقعيت اهميت و ارزش غيرقا ها حتي غير ايراني

فرهنگي و سرزمين محور سبب تقويت ايستادگي ايرانيان در  ةسرشار اين سرزمين، اين روي
ايرانيان با تكيه بر اين وجه فرهنگي . ي بزرگ شده استها و سلطه قدرت ها برابر هژموني

دوران اوج و قدرت و چه  خود كه برگرفته و برآيندي از جغرافياي خاص ايران است، چه در
و رقبا  ها انگاري خود و استفاده ديگر قدرت گيري ذهنيت ضعف در دوره ضعف، مانع از شكل

  .شده است
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  گرايي گرايي و انقالبي اسالم

اسالم به عنوان يكي از مهمترين عوامل انگاره ساز و ساخت دهنده به هويت جمعي ايرانيان،  با 
ورود به ايران در تعاملي پاياپاي با تاريخ، جامعه و جغرافياي اين سرزمين همواره نقشي مهم در 

سال، اسالم  1400در طول حدود . برساختگي ساختار معنايي كنشگران ايراني داشته است
ات عميقي را بر انديشه و تصورات ايرانيان گذاشته و در چارچوب جغرافياي فرهنگي ايران يرتأث

  ).371- 387و  355- 365: 1362مطهري، (ات زيادي نيز پذيرفته است تأثيرزمين 
در دوره معاصر مفهوم جديدي از درون مفاهيم اسالمي سر برآورد و تحت عنوان خيزش 

خيزش . در بين مسلمانان و از جمله ايرانيان بوجود آورداسالمي رويكرد و نگاهي خاص را 
كد تعهدات ديني است، اين خيزش كه پهنه جغرافيايي ؤثر و مؤاسالمي در واقع، احياي م

برگر و (اي را دربرگرفته است با بسياري از تفكرات دنياي جديد مخالف است  گسترده
ي سيد ها بر فرهنگ غرب در انديشهتفكر سياسي مقاومت اسالمي در برا). 23: 1380ديگران، 

در ) و همچنين نواب صفوي(اهللا موسوي خميني  قطب در مصر، ابواالعلي در پاكستان و آيت
ايران به روشني ظاهر گرديده است كه هر كدام به نوعي گفتمان اسالم مبارز را رهبري كرده 

سياسي ليبرال اند و در گستره جهان اسالم مقاومت در برابر غلبه فرهنگ و حاكميت 
در اين تفكر جديد بر پايه مفاهيم  300: 1387اسپوزيتو، (اند  دموكراسي غرب را ترويج نموده

اي كه سيد قطب  بگونه. سنتي اسالم، نوعي تعريف جديد از تقابل كفر و ايمان ارائه شده است
 -116: 1346قطب، (ي فعلي را نفي كرده است ها پايه تئوري جاهليت همه جوامع و نظم بر

: 1378سيد قطب، (داند  ميجاهلي مكه  ةزمان خود را همچون جامع ةو براساس آن جامع) 12
در ايران از درون همين انديشه خيزش اسالمي  57انقالب اسالمي سال). 18، 112 -115، 122

اي كه هم در سخنان بنيانگذار انقالب  به گونه. و تفكر سياسي مقاومت اسالمي، بر آمده است
و هم از متن قانون اساسي ) كه خود از سردمداران تفكر جديد مقاومت اسالمي است( اسالمي

بايد بدانيم . توان به اين امر پي برد ميآن  11ويژه در مقدمه و نيز اصل ه جمهوري اسالمي ب
گذار  همانطور كه از روح انقالب اسالمي، قانون اساسي جمهوري اسالمي و سخنان بنيان

آيد جمهوري اسالمي بر  اي برمي اهللا خامنه اهللا خميني و رهبر انقالب آيت انقالب اسالمي آيت
  . كيد داردأي مبتني بر اسالم خيزشي تها همان انديشه
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بنابراين، جمهوري اسالمي، دولت و حكومتي اسالمي است كه در حوزه جغرافيايي و سرزميني 
گرايي استوار شده  ئولوژي ملياين دولت برخالف دولت ملي كه بر ايد. ايران تشكيل شده است

جمهوري اسالمي نه تنها ماهيت سكوالر و غربي . بر پايه ايدئولوژي اسالمي بنا گرديده است
  ).54: 1388فيروزآبادي، (ندارد، بلكه از سرشتي كامالً ديني و اسالمي برخوردار است 

گيرد،  ميدين  ترين ويژگي و عنصر قوام بخش اين نظام سياسي كه مشروعيت خود را از مهم
پس ). 129: 1370موسوي خميني، (» دولت، دولت اسالم است«اسالمي بودن آن است، چون 

ي ها و ارزش ها ويژه آن نيز حفظ ديانت اسالم و تعهد و عمل به آرمان ترين تعهد و كار مهم
ي اسالمي تعريف ها و آرمان ها در اين نظام منافع و اهداف نيز برحسب ارزش. اسالمي است

يي كه جمهوري اسالمي در عرصه ها ترين ارزش در حقيقت بهترين و مهم. شود ميتعيين  و
يي است كه شريعت و مكتب ها و آرمان ها سياست خارجي بايد پيگيري كند، همان ارزش

، نظام »هويت اسالمي و انقالبي«حفظ  ها در رأس و صدر اين ارزش. اسالم مقرر كرده است
  ).112: 1384دهقاني فيروز آبادي، (جمهوري اسالمي قرار دارد 

  
  طلبي و استعمار ستيزي استقالل

ي مختلف حالت ها همانطور كه در بخش انگاره ايران محوري گفته شد، كشور ايران در دوره
بواسطه قدرت حاكم بر ايران اين مركزيت گاه . اي و گاه جهاني داشته است مركزيت منطقه

ن و گاه به خاطر اهميت فراواـ  ي قدرتمند باستان و اسالمها مانند دوران پادشاهي ـ  بوده است
مانند اهميت سرزمين ايران از نظر آب و هوا و چراگاه در برخي منابع در اين سرزمين بوده ـ 

و  ـ ي و گازي در دوران كنونيدوران باستان و قديم براي اقوام مهاجم و همسايه و منابع نفت
اين اهميت . ي ارتباطي عبوري از دل ايران استها گاه هم اين مركزيت بخاطر اهميت راه

ترس از سلطه  ةي ديگري از قبيل انگارها يابي انگاره ايران و تصور ناشي از آن به ساخت
خي خواص و بيگانگان بر اين سرزمين ارزشمند، توهم توطئه بيگانگان و دست نشاندگي بر

نيا،  حافظ(شد كه خود به زندگي شخصي ايرانيان نيز رسوخ كرده  ميسياستمداران منتهي 
آثار زيان باري را در تاريخ سياسي ايران بجاي گذاشته است كه از  و بعضاً) 197-196: 1381
توان به ناكامي دولت مردمي مصدق و شكست آن پس از ملي شدن صنعت نفت  ميجمله 
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خوف تاريخي برآمده از هجوم اقوام بيگانه ). 220-221:  1387همايون كاتوزيان، (اشاره كرد 
اي كه ايرانيان هميشه از  به گونه. گذاشته است تأثيردر تمامي شئون حيات ايراني و فرهنگ او 

  .ي رقيب و دشمن به سرزمين و مملكت شان دغدغه دارندها چشم داشتن همسايگان يا قدرت
ايرانيان بواسطه آگاهي از اهميت سرزميني خود و نيز با توجه به اعتقاد توان گفت  ميدر كل 

جغرافيايي خود در منطقه و حتي جهان، خود را سزاوار  - به نوعي برتري تاريخي ها آن
امروزه نظام جمهوري اسالمي ايران . دانند ميي بزرگ ها طلبي و مبارزه با استعمار قدرت استقالل

طلبي و  استقالل ةگيري از خصيص المي و دشمن ستيز خود و نيز با بهرهي اسها با تكيه بر ويژگي
در كل . تبديل شده است الملل بينروحيه ضد استعماري ملت ايران به الگويي متفاوت در سطح 

به وجود پادشاهان سرشناسي همچون كورش و داريوش و پيامبر بزرگي  ،ايرانيان از يك طرف
ي پيش و ها ي باشكوه و قدرتمند خود در دورهها و سلسله) 16: 1347رازي، (همچون زرتشت 

كنند و هرگز شكوهمندي حكومت شاهنشاهي و خاطره كشور بزرگ و  ميپس از اسالم افتخار 
اند و از سوي  گونه به برتري سرزمين و قوم خود واقف بوده و بدين. اند يكپارچه را از ياد نبرده

سبب حساسيتي  معاصر ةمهاجمين بويژه در دور اندازي توسط ي شكست و دستها تلخي ،ديگر
شود كه در طول تاريخ اين خصيصه سبب ظهور  مي ها شان با خارجي عميق نسبت به ارتباط

يي مانند شعوبيه كه جهت احياي فرهنگ ايراني و اسالم واقعي در برابر تحقيري كه ها جنبش
) 92،93: 1386پيروز، . 16: 1373لر، فو(داشتند  ميايرانيان روا  اعراب به ديگر اقوام و خصوصاً

  .شده است 1357و نيز انقالب اسالمي در سال 
كه داراي اهميت در  ها ترين آن جغرافياي فرهنگي ايران داراي محورهاي مختلفي است كه مهم

برساختگي تضاد در روابط جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده است شامل موارد بررسي شده 
طلبي و  گرايي و استقالل گرايي و انقالب جغرافياي فرهنگي ايران محوري، اسالم يها انگاره. است

استعمار ستيزي سبب قوام يابي ساختار معنايي و هويتي ويژه اي در جامعه ايراني شده است كه 
كنشگران . دهد ميرا از ساختار عاليق و منافع شكل  ها به ساختار معنايي و تفسير آن ها نوع نگاه آن

ه ي ذهني هستند كه بها ايراني براساس جغرافياي فرهنگي خاص خود داراي تصورات و انگاره
از ساختار مادي و منافع شان  ها كنند و تفسير آن ميعنوان يك ذهنيت جمعي و مشترك ملي عمل 

  .دهند ميرا شكل 
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  جغرافياي فرهنگي اياالت متحده آمريكا

وان مردماني با هويت مكاني و فضايي كه داراي نيز به عكنشگران اياالت متحده آمريكا ن
سرزميني خاص هستند كه در طول زمان صاحب هويت و تصورات ويزه خود هستند، داراي 

ي جغرافياي ها در اين قسمت به بررسي شاخص. جغرافياي فرهنگي خاص خود هستند
  .شود ميفرهنگي اياالت متحده آمريكا پرداخته 

  
  آمريكا محوري

گاهي كنشگران يك ناحيه يا فضاي جغرافيايي با تعامالت درون فضايي و در ارتباط با خود و 
اما گاهي يك ناحيه يا فضاي جغرافيايي مانند . دهند ميديگران تصوراتي را در ذهن خود قوام 

ي جديد و مطابق با اقتضاي زمان و گفتمان حاكم بر ها قدرت مادي، ايده ةيك كشور بواسط
آورد، به نحوي كه  مياي در مورد خود بوجود  اي جهاني يا منطقه يك دوره، انگاره ذهن مردم

انگاره آمريكا محوري يا . گيرد ميپذيري به خود  اين انگاره حالت جهان شمول و گاه جهان
  .آمريكا گرايي نيز از اواسط قرن بيستم تا كنون كماكان چنين حالتي را پيدا كرده است

آمريكايي و حتي برخي ازكشورهاي جهان؛  در جامعة مييك باور عمو براساس يك ديدگاه و
در جهان مدرن قلمداد  ها عنوان مركز اصلي تمدنه بويژه كشورهاي اروپايي، تمدن آمريكايي ب

اي ندارد، اما تمدني است  تمدنيِ كهنه ةبراساس اين انگاره، اگر چه آمريكا هيچ ريش. شود مي
براساس اين نظريه، تمدن آمريكايي، . ي پيشين شكل گرفته استاه كه از طريق پيوند با تمدن

براي اينكه به يك تمدن واقعي دست پيدا  ها شكل كامل يك تمدن مدرن است و ساير تمدن
ي امروز جهان ها تمدنة براساس اين ديدگاه، مركز هم. كنند، بايد به تمدن آمريكا ملحق شوند

شود، دنباله روي تمدن آمريكا  ميي اروپايي نيز ها يي كه شامل تمدنها آمريكا و ساير تمدن
  ).191: 1954، 1پرينگتون(هستند 

  
  
  

                                                 
1 . Parrington 
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  )22: 1389عاملي، ( آمريكا محوري يا آمريكاگرايي: 1شكل

  

نظور مهاجران ـ م آمريكا محوري يا آمريكاگرايي بايد گفت انسان آمريكايي ةدر رابطه با انگار
ي اروپايي كه تحت ها با مهاجرت از سرزمين ي ـآمريكا و اياالت متحده كنون ةاروپايي به قار

فشار رشد جمعيت و وضعيت اقتصادي نه چندان مناسب و رسيدن به سرزميني تحت عنوان 
. اي براي شروع زندگي نو مواجه شد با مواهب گسترده - اياالت متحده كنوني - آمريكا 

ي وسيع و پر آب زمينه را براي ايجاد بزرگترين ها هي وسيع با خاك مرغوب و رودخانها دشت
ي بزرگ هم ها به طبع كشاورزي گسترده دامداري. قطب كشاورزي و صنعتي جهان فراهم نمود

رفته به بزرگترين كشور صنعتي، كشاورزي، نظامي و سياسي  ايجاد شد و اياالت متحده رفته
ريكا، مردماني كه به آمريكا مهاجرت در كنار اين مواهب طبيعي سرزمين آم. جهان تبديل شد

اكثراً افرادي بودند كه براي پيشرفتي فراي اروپا به اين سرزمين مهاجرت كرده  كرده بودند،
. اروپايي بودند ماجراجويانو  نخبگانبزرگ اروپايي،  داران سرمايهاين افراد به سه گروه  .بودند

داري را  اين سه گروه براي ايجاد زندگي جديد در سرزمين جديد دموكراسي، ليبراليزم  و سرمايه
امروزه فضاي . ريزي كردند ترين اصول خود قرار دادند و يك تمدن نوين و جوان و پويا پايه مهم

تطابق . ي جديد استكننده يك تمدن جديد با اميدها و آرزوها جغرافيايي اياالت متحده تداعي
سرزمين نو با تمدن و جامعه نو اين انگاره محوريت آمريكا را در جهان مدرن به ذهن مردم 
آمريكا و حتي مردمان كشورهاي ديگر مانند اروپا القاء كرده است و سبب نوعي آمريكا محوري 
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آمريكايي تبديل اي از هويت كنشگران  يا آمريكاگرايي در بين اين مردم شده و به نحوي به اليه
بنابراين . شده و در رفتار سياسي دولت مردان آمريكايي در عرصه جهاني نيز نمود يافته است

تصوري كه انسان آمريكايي از محوريت آمريكا دارد ريشه در جغرافياي فرهنگي خاص وي 
اين انگاره خود در آرايش خاص جغرافياي . كند ميدارد كه اين تصور را به ذهن وي القا 

كنشگران آمريكايي با جغرافياي شخصي كه از فضاي خود . فرهنگي اين كشور نيز موثر است
اند با هدف اعتالي آمريكا محوري در جهت توسعه و پيشتازي كشورشان اقدام  پيدا كرده

  .كنند مي
  

  استثناگرايي و رسالت جهاني آمريكايي

ص در اياالت متحده استثناگرايي يك ويژگي فرهنگي مبتني بر جغرافيا و فضاي خا
تصور استثنايي بودن آمريكا اين اعتقاد است كه اين كشور يك رسالت اخالقي . آمريكاست

به عبارت ديگر، . كند مييش را هدايت ها دارد كه از هويتش سرچشمه گرفته و سياست
به طور ماهوي از ساير ملل پيشرفته متمايز  آمريكااستثناگرايي آمريكايي به اين مفهوم است كه 

منشا اين تمايز تاريخ، خصوصيات فرهنگي، نهادهاي خاص سياسي، اقتصادي و . است
اي مبتني بر  رايي آمريكايي در واقع ايدهاستثناگ. اجتماعي اين كشور است كه منحصر به فردند

  ).45: 1386فوكوياما، (امكانات و موقعيت ويژه آمريكا در جهان است 
شود، چگونگي ديدن جهان، چگونگي  ميتعريف از جهان كلماتي كه از آن استفاده  ةشيو

ا تصميم گرفتن و چگونگي عمل كردن آمريكائيان ماهيت گفتمان ژئوپليتيك اياالت متحده ر
ژئوپليتيك آمريكا متضمن مطالعه معاني و مفاهيم متفاوت تاريخي است كه «. دهد ميشكل 

اند و آن را به عنوان يك جهان تشكيل  ي نگريستهالملل بينروشنفكران دولتي آمريكا به سياست 
  . اند ي آنها پذيرفتهها ي ويژه، مردمان و آرمانها شده از مكان

اند كه  با تصوري كه از سرزمين و جامعه خود دارند به اين باور رسيده ها به طور كل آمريكايي
. خاكي هستند ةعنوان يك تمدن برتر داراي رسالتي جهاني براي اصالح فراگير در تمام كره ب ها آن

 ها آمريكايي. استثناگرايي آمريكايي و انگاره رسالت آمريكايي قوام بخشيده است اين امر به
سبب برساختگي  ها خاص خود و  تكوين باور به داشتن مسئوليت جهاني آنبراساس جغرافياي 
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  .اين انگاره استثناگرايي بر اساس جغرافياي خاص آمريكايي شده است
  

  ليبراليزم و سكوالريزم غربي

ي مردم اروپا براي ها برگرفته از تفكرات و تأمالت انديشمندان اروپايي و تالشليبراليزم مفهوم 
ي ها رهايي از حاكميت كليسا و فئوداليزم و دولت. سبك زندگي مناسب بود دستيابي به يك

بزرگ و رسيدن به فردگرايي، آزاديخواهي، محدوديت دولت و مالكيت خصوصي از مشخصات 
ليبراليزم است كه اين رهيافت را سنت و سبك زندگي مطابق با جغرافياي فرهنگي مغرب زمين 

نياز زندگي مغرب زمين به اين تغييرات سبب ظهور ليبراليزم گشت و اين انديشه . دهد ميقرار 
بعد از پيدايش كشور اياالت متحده توسط مهاجران اروپايي به آنجا نفوذ كرد و در اين كشور به 
اوج خود رسيد، بگونه اي كه امروزه آمريكا با شعار نئوليبراليزم و لزوم دموكراسي و بازار آزاد 

به هرحال ليبراليزم انديشه و . نمايد ميگر كشورهاي دنيا را براي پيوستن به اين قافله دعوت دي
روشي مطابق با جغرافياي فرهنگي غرب مدرن بود كه در تمام شئون زندگي آنها احساس 

اجتماعي مغرب زمين است و بدون  - الزامات جغرافياي فرهنگي ةليبراليزم بازگو كنند. شود مي
  .فضايي اين پديده به درستي قابل تبيين نيست - فتن اقتضائات مكانيدر نظر گر

اين . در كنار ليبراليزم، مفهوم سكوالريزم و به عبارتي جدايي دين از دولت يا سياست است
ي ها اي اين دنيايي دارد، بواسطه فشار كليسا و كشيش انديشه و رهيافت كه جنبه انساني و صبغه

بر مردم اروپا و در مقابله و اعتراض به اين سبك زندگي پديدار  مسيحي در دوران قرون وسطي
گشت و از مفاهيمي اين دنيايي سخن به ميان آورد و سعادت انسان را در توجه به زندگي اين 

  . دنيايي معرفي كرد
سنت سكوالريزم خود برآمده از فضاي جغرافيايي اروپا بوده است كه نياز مردم اين سرزمين را 

ي تحت فرمان كليساها و ها ي ملي و سرزميني و رها شدن از حكومتها ل دولتبراي تشكي
براي استقالل كامل  ها بنابراين غربي. ي فئودالي خراج گذار كليسا، را بيانگر استها نظام

واحدهاي سرزميني و شكل گيري مفهوم مدرن سرزميني و خروج از حالت فرمانروايي فئودال و 
ي در ها ساختاري اين دنيايي جهت انطباق با زندگي دنيوي و پيشرفتكليسا و نيز براي ايجاد 

. گيري بشر اقدام به طراحي سنتي جديد و مبتني بر جدايي دين از سياست نمودند حال شكل
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 ةتوان گفت شيو ميدر كل . اين سنت به همراه مهاجران اروپايي به آمريكا نيز سرايت كرد
والريزم است كه منطبق با فضاي جغرافيايي مغرب زندگي غربي و آمريكايي محتاج سنت سك

  . زمين است
يي مانند ليبراليزم و سكوالريزم، شايد ها در نهايت اين بخش از بحث بايد گفت مفاهيم و ديدگاه

اين . اند ترين دست آورد تمدن غرب در حوزه انساني و اجتماعي در دوران پس از كليسا بوده مهم
و هويت يك انسان غربي هستند در فضاي  ها مدرن جزئي از انگاره مفاهيم كه در واقع در دوران

در طول يك دوره تاريخي رشد و  ها جغرافيايي مغرب زمين و براساس اقتضائات خاص آن فضا
اياالت متحده نيز به عنوان پيشتاز در تمدن مدرن و غربي هم اكنون به . ظهور و تكوين يافته است

پردازد و با آموزش شهروندان خود بر اساس  ميي الملل بينسطح  تبليغ گسترده اين دو مفهوم در
اين ايدئولوژي خاص، اين انگاره را به نوعي مذهب و هويت مذهبي در جامعه خود مبدل ساخته 

  .است
ي آمريكا محوري يا آمريكا گرايي، استثناگرايي يـا رسـالت آمريكـايي و ليبراليـزم و     ها در كل انگاره

ي مبتني بر جغرافيـاي فرهنگـي   ها عنوان انگاره هاهيم فرهنگي روح آمريكايي بسكوالريزم و ديگر مف
دهـد و سـبب    مـي االذهـاني كنشـگران آمريكـايي را سـاخت      اياالت متحده هستند كه مفـاهيم بـين  

عملكـرد كـارگزاران ايـن كشـور در عرصـه تعـامالت        ةشـود و شـكل و نحـو    مـي  ها كنشگري آن
بنـابراين سـاختار معنـايي كنشـگران آمريكـايي      . كننـد  ميص ي و سياست خارجي را مشخالملل بين

  .شود مياين مفاهيم تعريف  ةبواسط
  

  ها تضاد در جغرافياي فرهنگي ايران و اياالت متحده و تسري آن به ديگر حوزه

دو كشور و جايگاه جغرافياي ) ساختار معنايي، منافع و مادي(پس از بررسي ساختار ژئوپليتيكي 
اين دو ساختار ژئوپليتيكي جمهوري اسالمي  تأثيرفرهنگي در اين ساختار ژئوپليتيكي حال بايد به 

فياهاي جغرا تأثيرايران و اياالت متحده آمريكا بر تضاد و تعارض در روابط اين دو كشور و نيز 
  .فرهنگي متفاوت در تكوين ساختار ژئوپليتيكي حاكم بر روابط اين دو كشور، پرداخت

ي متفاوت كنشگران ايراني و آمريكايي كه ريشه در جغرافياهاي فرهنگي متفاوت دارد ها انگاره
ايران در دل جهان شرق اسالمي قرار دارد و جغرافياي فرهنگي . خوانايي ندارد با يكديگر
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ي ناشي از جغرافياي فرهنگي كنشگران ها به نحوي بوده كه در تقابل با انگاره سرزمينش
  .اياالت متحده قرار دارد

آن بر برساختن يك هويت متعارض با آمريكا بايد گفت  تأثيرانگاره ايران محوري و  ةدر زمين
خود و گاه جهان اعتقاد دارند و  ةبراساس اين انگاره ايرانيان به محوريت ايران در منطق

اعتنايي به اين تصور كنشگران  است و با تأكيد بر  رفتارهاي كشوري مانند آمريكا كه درصدد بي
داند كه بايد به كلي كنار گذاشته  مييي ها ي قديمي و كهن را سنتها انگاره آمريكا گرايي تمدن

گردد و نوعي  ميكنشگر آمريكايي  شوند، اين امر سبب واكنش كنشگر ايراني به هويت هجومي
انگاره ايران محوري كه ريشه در جغرافياي فرهنگي . سازد مياز تضاد را در بين اين دو حاكم 

عنوان يك موضوع مهم در  هايرانيان دارد به عنوان بخشي از هويت كنشگر ايراني است كه آن را ب
ه با اين تصور ايراني به واكنش منفي نگرد و بي اعتنايي، تحقير و يا مقابل مينظام هويتي خود 

امروزه اياالت متحده سعي در به حاشيه راندن ايران از معادالت جهاني و . شود ميمنجر  ها آن
اي و منزوي كردن آن دارد و اين مسئله بر خالف تصور ايران محوري كنشگران ايراني  منطقه

جمهوري . ران و اياالت متحده دارداي در تقابل بين جمهوري اسالمي اي است كه بازتاب گسترده
القراي اسالمي  اسالمي در برابر اين رفتار از رهبري جهان اسالم، حمايت از مستضعفين و ام

براي مركزيت دادن به خود و مقابله با آمريكا محوري كنشگران آمريكايي دارد و به اين شكل 
  .شود مياست كه ساختار حاكم بر روابط دو جانبه دچار آشفتگي 

گرايـي در مقابـل ليبراليـزم و سـكوالريزم و نيـز آمريكـا        گرايي و انقـالب  اسالم ةمبحث ديگر انگار
 ةهمانطور كه گفته شد ايرانيان و مخصوصاً دولت جمهوري اسالمي به عنوان نماينـد . محوري است

بيـداري  گرايـي درصـدد ايجـاد مـوج اسـالمي و       گرايي و انقالبـي  مردم ايران، براساس انگاره اسالم
يكي از اتفاقات اخير كه به سود جمهوري اسالمي ايران رقـم خـورد   . اسالمي در جهان اسالم است

موج بيداري اسالمي در كشورهاي شمال آفريقا و حوزه خليج فارس است كه بـه تقويـت جايگـاه    
، گرايـي  گرايـي و انقـالب   در مقابل ايـن انگـاره اسـالم   . ايران و پيشبرد اين هدف كمك كرده است

اياالت متحده با انگاره سكوالريزم و ليبراليزم خود و نيز آمريكا گرايي كه مبتنـي محوريـت تمـدني    
ي اسـالمي در  هـا  آمريكا است درصدد سكوالريزه كردن و ايجاد اصالحات ليبرالـي و تغييـر سـنت   

در اين امر سبب تضاد معنايي شديد بين ايـران و ايـاالت متحـده شـده كـه      . منطقه خاورميانه است
اي  خاورميانه بـراي ايجـاد منطقـه    ةرقابت ايران و آمريكا در منطق. ثر استؤنيز م ها تعارض منافع آن
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ي ليبرالـي براسـاس تضـاد بـين     هـا  اي سكوالر و مدرن و مبتني بر آمـوزه  اسالمي و انقالبي يا منطقه
  .ي مبتني بر جغرافياي فرهنگي دو كشور شكل گرفته استها انگاره
نيز در تضاد با انگاره استثناگرايي يا رسالت  ها طلبي و استعمارستيزي ايراني استقالل ةانگار

با تكيه بر ايران محوري و  ها خود ايراني. جهاني آمريكايي براي اصالح جهان قرار دارد
گري و رسالت اخالقي جهاني هستند و در تضاد با  اصالح ةگرايي داراي انگار اسالم

در جهت اصالح جهاني  ها اي اخالقي براي آمريكايي تقد به وظيفهاستثناگرايي آمريكايي كه مع
 ةرفتار آمريكائيان در منطقه خاورميانه براساس برتري آمريكايي و انگار. است قرار دارد

دهد در تضاد با ساختار  مينشان  ها اي را نسبت به خاورميانه ها استثناگرايي كه برتري آمريكايي
آمريكا كشوري است كه براي . اي ضد استعماري دارند قرار دارد كه روحيه ها معنايي ايراني

زند و اين امر از  ميتأمين منافع خود به نحوي نوين دست به استعمار كشورهاي خاورميانه 
طلبي و استعمار ستيزي است  ي بارز آن استقاللها سوي جمهوري اسالمي ايران كه از مشخصه

  .گيرد ميبه شدت مورد اعتراض و مقابله قرار 
ساختار معنايي متعارض دو كشور، در تضـاد بـا    ةعالوه بر آنچه گفته شد منافع دو كشور نيز بواسط

مـثالً بيـداري مسـلمانان و مخصوصـاً شـيعيان كـه منـافع و  نتـايجي را بـراي          . يكديگر قرار دارند
اي ايـن  ي خـاص آمريكـايي، بـر   هـا  جمهوري اسالمي به دنبال دارد براساس نظام معنايي و انگـاره 

همچنين اياالت متحده آمريكا براي كنتـرل جريـان نفـت و تـأمين     . آيد ميكشور تهديدكننده به نظر 
ايـاالت متحـده   . امنيت انرژي ناگزير است تا تهديدهاي احتمـالي از جانـب ايـران را محاسـبه كنـد     

قائل اسـت و بـر   ي استثناگرايي و آمريكاگرايي ها همچنين بواسطه جايگاهي كه براي خود در انگاره
اسـت خـود را مجـاز بـه      آمريكا بر جهان و ايجاد جهان تك قطبي ةاين اساس معتقد به لزوم احاط

داند و اين حضور از سوي جمهوري اسالمي ايـران   ميحضور در منطقه با اهميت انرژي خاورميانه 
انـرژي بـه    جمهوري اسالمي ايران راغب است تا بـا افـزايش قيمـت   . شود ميتهديد بزرگي قلمداد 

بهره برداري بيشتري از اين منابع بپردازد در حالي كه اياالت متحده درصدد است تا بـه هـر نحـوي    
مثال ديگري كه اين تعارض در سـاختار معنـايي و بسـط آن    . قيمت انرژي را در حد پائين نگه دارد

خريـد  گردانـد، تحريـك اعـراب از سـوي ايـاالت متحـده بـراي         مـي به ساختار منافع را مشخص 
تجهيزات نظامي است كه از يك سو به فروش صنايع نظـامي آمريكـا و از طـرف ديگـر بـه كنتـرل       

  .كند ميايران از طريق اين كشورها اقدام 
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  گيري نتيجه

شود كه جغرافياي فرهنگي هر كدام از كشورهاي ايران و اياالت  مياز آنچه گفته شد مشخص 
الذهني كنشگران دو  ا يكديگر در تصورات بيني متضاد بها متحده از طريق برساختن انگاره

و  ها چرا كه براساس اين انگاره. گردد مينيز  ها كشور سبب تضاد در نحوه ي پيگيري منافع آن
كنند و به پيگيري منافع خود  ميساختار معنايي است كه كنشگران ايراني و آمريكايي رفتار 

ي ها در كل هويت. گردد مياين تضاد ساختار معنايي است كه سبب تضاد در منافع . پردازند مي
كنند كه  ميمتعارض كه ناشي از جغرافياهاي فرهنگي متعارض هستند همانند عينكي عمل 

. كنند ميسياست جهاني را با آن مشاهده  ةكنشگران ايراني و آمريكايي جهان و بازيگران عرص
. كند مير ارتباط با بازيگري كدر باشد آن بازيگر بعنوان بازيگري تيره جلوه اين عينك اگر د

با . نمايي در قبال يكديگر هستند ي تيرهها ي ايراني و آمريكايي بسان عينكها بنابراين هويت
. آيد يماين تصورات است كه منافع متعارض و تفاسير متعارض از محيط بازيگري بوجود 

ي جغرافياي فرهنگي انگار سازهاز ديدگاه : رسيم كه ميپژوهش حاضر  بنابراين به پاسخ سوال
از طريق برساختن نوعي تضاد در ساختار معنايي دو طرف و قوام يافتن منافع متعارض ناشي 
از آن سبب تضاد در ساختار ژئوپليتيكي حاكم بر روابط جمهوري اسالمي ايران و اياالت 

  .متحده آمريكا شده است
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