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ــته    ــت داش ــعفا حکوم ــر ض ــا ب ــاریخ اقوی ــول ت ــواره در ط ــانی و  هم ــاوت زم ــل متف ــد و در مراح ان
مکانی، اشکال سلطه بر تعـامالت بـین بـازیگران حـاکم بـوده اسـت. بـه تـدریج،  بـا تنـوع در کنشـگران و            

هـاي مختلفـی از قـدرت و در نتیجـه اشـکال متنـوعی از سـلطه شـکل گرفتـه کـه بـا            محیط کنش، قالـب 
گـر چـه بایـد بـه ایـن نکتـه نیـز        شرایط محیطی و ذهنی کنشـگران عصـر خـود همخـوانی داشـته اسـت. ا      

اشاره نمود کـه تنـوع در اشـکال و انـواع جدیـد سـلطه بـه معنـاي محـو و نادیـده گـرفتن اشـکال سـنتی              
ــین   ــر آن اســت کــه در نظــام ب ــوان و منــابع   نیســت، بلکــه فــرض ب ــازیگران قدرتمنــدي کــه از ت الملــل ب

آن را بـراي رسـیدن بـه اهـداف خـود      قدرت به اندازه کـافی برخوردارنـد، تصـمیم و تمایـل بـه اسـتفاده از       
کننـد سیسـتم   دارند و به سمت بسـط و افـزایش قـدرت، نمـایش و تعمیـق آن گـرایش دارنـد، تـالش مـی         

 را با منافع و اهداف خود مدیریت و هدایت نمایند. 
ــا در حاشــیه نظــام    ــد و ی ــازیگران و کنشــگرانی کــه از قــدرت کمتــري برخوردارن در ایــن فضــا، ب

ــین ــرار د ب ــل ق ــلط و       المل ــازیگران مس ــط ب ــاري توس ــاختاري و هنج ــادي، س ــعف نه ــت ض ــه عل ــد ب ارن
طلبـان  هـا مطـابق میـل سـلطه    نآ شـوند و رفتارهـاي داخلـی و خـارجی    طلـب اداره و مـدیریت مـی   قـدرت 

طلبـان جهـانی کـه بـه تعبیـر ایـن نوشـتار بـر محوریـت غـرب و بـه ویـژه             شکل خواهد گرفت. لـذا سـلطه  
ــا در صــدد ســلطه  ــین  جــویی بآمریک ــد نظــام ب ــد، ســعی دارن ــده ان ــل، چــارچوبرآم ــاي رســمی و المل ه

کنـد ابعـاد مختلـف زنـدگی جمعـی      غیررسمی فعالیت کنشـگران بازتولیـد کننـد. نظـام سـلطه سـعی مـی       
هاي گفتمانی، هـویتی، سیاسـی، اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و علمـی بـا توجـه بـه بازتـاب           را در حوزه

 دهد.، تحت تأثیر قرار هاي نوظهور و برساخته شدهواقعیت
هـا در عرصـه جهـانی دائمـأ دچـار      تردیدي وجـود نـدارد کـه ماهیـت و هویـت تعـامالت و کـنش       

جانبـه غـرب نیـز نـه تنهـا دور از      شـود و امکـان ایجـاد فضـایی متفـاوت از فضـاي سـلطه همـه        گشتار مـی 
اي ل در آینــدههــا بــه عنــوان واقعیتــی محتمــانتظــار نیســت، بلکــه امــري اســت کــه در بســیاري از نظــر 

نزدیـک مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. در عصـر کنـونی، نظـام جهـانی در دورانـی قـرار دارد کـه بــه آن              
ــاقص اطــالق مــی  ــا دوران انتقــالی ن ــه دلیــل عــدم اســتقرار نظــم  دوران گــذار و ی ــن دوران ب شــود. در ای

و بـا اینکـه فرصـتی    جدید و ثابـت، امکـان فعالیـت بـازیگران مختلـف در مسـیرهاي گونـاگون وجـود دارد         
ــراي افــزایش نقــش آفرینــی قــدرت  ــراي قــدرت ب ــزرگ وجــود دارد، فرصــتی مطلــوب نیــز ب هــاي هــاي ب

تواننـد بـا تغییـر در ابعـاد     هـاي نوظهـور مـی   اي و فرودست جهت ایفـاي نقـش وجـود دارد و قـدرت    حاشیه
چنــد  و وجــوه قــدرت، نظــم جهــانی را از حالــت ســلطه مطلــق غــرب خــارج ســازند و بــه ســمت نظــامی 

 وجهی سوق دهند. 
المللـی و اهمیـت دوران گـذار بـراي ایجـاد      با وجـود حـاکم بـودن چنـین شـرایطی در نظـام بـین       

هــا و ابزارهــاي هویــت، تعیــین نقــش و جایگــاه کنشــگران در صــحنه کــنش، درك نظــام ســلطه، فعالیــت 
زمـانی کـه   هـاي موجـود درخصـوص آن و... امـري ضـروري و حیـاتی اسـت؛ زیـرا تـا          نظام سـلطه، روایـت  

شــناخت از ایــن مبحــث بــه صــورت مشــخص و کــافی صــورت نگیــرد امکــان بررســی، تجزیــه، تحلیــل و  
گیري در مـورد آن وجـود نـدارد. البتـه ایـن کتـاب مـدعی ارائـه روایـت کـالن و شـناخت کامـل و             تصمیم



ث درآمـدي بـراي آشـنایی بـا ایـن بحـ      همه جانبه نظام سلطه و عناصر مـرتبط بـا آن نیسـت و تنهـا پـیش     
محســوب مــی شــود؛ لــذا درك نظــام ســلطه و عناصــر وابســته بــه آن بــه ویــژه از منظــر انقــالب اســالمی 

گیـري  ایران امري پیچیده و نیازمند مطالعـه و تجزیـه و تحلیـل اسـت. زیـرا کـه انقـالب اسـالمی بـا بهـره          
لطه را از هویت و برخـورداري از مـاهیتی متفـاوت، ابعـاد مختلـف هنجـاري، سـاختاري و نهـادي نظـام سـ          

دهـد و خواهـان رهـایی از ایـن وضـعیت و تغییـر وضـع موجـود اسـت. بـدین منظـور،            مورد نقد قـرار مـی  
 پردازد. کتاب پیش رو، با تاکید بر دوران معاصر به بررسی ساختار و کارکرد نظام سلطه می

کتاب حاضر در نـه فصـل تـدوین شـده اسـت. چهـار فصـل ابتـدایی کتـاب پـیش رو، بـه بررسـی             
کلــی، تعــاریف، مبــانی نظــري، تــاریخ و ســاختار فکــري نظــام ســلطه پرداختــه اســت. طــی ایــن  مفــاهیم 
تــرین مفــاهیم مــرتبط بــا نظــام ســلطه کــه درك آن ضــروري اســت تبیــین مــی  برخــی از مهــمفصــول، 

گردد. در تدوین این فصـول سـعی شـده بـه برخـی از مفـاهیم خـاص اشـاره شـده کـه معمـوأل از کـاربرد             
ام ســلطه در بعــد نظــري و درك عملــی آن دارد. از حیــث تــاریخی در فصــل دوم بیشــتري در ادبیــات نظــ

شود که چگونـه نظـام سـلطه بـا مفـاهیم ابتـدایی قابـل درك اسـت بـه ویـژه آن کـه از محـیط             تبیین می
ــوین        ــوین و فران ــتعمار ن ــژه دوران اس ــه وی ــایر دوران ب ــاوت از س ــی متف ــوع کنش ــگران و ن ــنش، کنش ک

ی مفـاهیم و تـاریخ ادواري نظـام سـلطه در فصـل سـوم، بـه تشـریح ویژگـی          برخوردار است. پـس از بررسـ  
کشــی برتــري، بهــرهنظــام ســلطه در ابعــاد مختلــف قــدرت محــوري، برتــري طلبــی ایــدئولوژیکی، تحمیــل

طلــب در وجــوه مختلــف زنــدگی جمعــی از طلبانــه بــازیگران ســلطهطلبانــه و قــدرتو... و اهــداف توســعه
بــه صــورت گــذرا شــود. در فصــل چهــارم نیــز ی و نظــامی اشــاره مــیجملــه سیاســی، اقتصــادي، فرهنگــ

گرایـی، سکوالریسـم، اثبـات    گرایـی، انسـان  فلسـفی نظـام سـلطه مبتنـی بـر عقـل      -اي به مبانی فکرياشاره
گیـرد کـه ایـن مبـانی فکـري و فلسـفی بـر بنیادهـاي         گرایـی و ... صـورت مـی   گرایی، تجربه گرایی، مـادي 

ــري       روان ــه برت ــه روحی ــوي ک ــه نح ــت. ب ــوده اس ــذار ب ــز اثرگ ــناختی نی ــه ش ــناختی و جامع ــی، ش طلب
شـود کـه بـه تـدریج جامعـه را بـه سـمت        پـذیري موجـب مـی   طلبی در روند جامعـه خودشیفتگی و توسعه

ــی ــانگی، ش ــد  از خودبیگ ــوق ده ــا س ــی از معن ــدگی ته ــاري و زن ــی   انگ ــان فروپاش ــی آن امک ــذا در پ و ل
 اجتماعی را فراهم آورد. 

طی فصول پنجم تـا نهـم، سـعی بـر ایـن بـوده کـه بیشـتر نمودهـاي عینـی و مصـداقی نظریـات             
مـرتبط   نظـري  مختلـف  هـاي رویکـرد مورد واکاوري قرار بگیـرد. از ایـن رو، حتـی سـعی شـده در بررسـی       

در فصـل  بردي بـودن ایـن نظریـات تاکیـد شـود.      سـلطه کـه موضـوع فصـل پـنجم اسـت، بـر کـار         نظام با
بـه مبـانی نظـري جریـان اصـلی کـه بـه تعبیـري بـه دلیـل ارتبـاط بـین نظریـه و عمـل و ماهیـت                پنجم 

هـا، موجبـات ایجـاد و تحکـیم نظـام سـلطه را فـراهم نمـوده اسـت اشـاره           تجویزي، ذاتی و آشـکار نظریـه  
شناســی، اصــلی را در ابعــاد مختلــف هســتیهــاي انتقــادي کــه جریــان شــود و در مقابــل بــه نظریــهمــی

شـود. بررسـی دو سـر طیـف     دهنـد نیـز پرداختـه مـی    شناسی مورد تردیـد قـرار مـی   شناسی و روشمعرفت
ــتم و رهــایی از آن          ــاالیی بــراي درك سیس ــت ب ــام ســلطه از اهمی ــه و تحلیــل نظ ــک در تجزی تئوری

و عمــل در واقعیــت زنــدگی برخــوردار اســت زیــرا ضــمن تبیــین وضــعیت موجــود و نحــوه ارتبــاط نظــر  
 اجتماعی، به مسیر و راه برون رفت و رهایی از وضعیت سلطه نیز اشاره دارد.



 شــود کــه نظــام ســلطه درســلطه تمرکــز مــی نظــام ابزارهــاي و کارکردهــا در فصــل ششــم بــر            
 راسـتاي  در هـایی سیاسـت  و رفتـار  اعمـال  درصـدد  مسـلط،  بـازیگران  از گروهـی  یـا  و مسـلط  بازیگر قالب

ــه تحــوالت مــداوم در     اســت خــود منــافع و اهــداف ــا توجــه ب ــذا در ایــن جهــت و ب ــانو ل ــدگی جری  زن
کـارکرد و  قـدیمی   هـاي پدیـده  و تحـول در شـکل و ماهیـت عناصـر و     جدیـد  هـاي پدیـده  ظهور ،اجتماعی

ابـزار نظـام سـلطه نیـز متحـول شـده اسـت و در دو بعــد اساسـی سـخت و نـرم کـه خـود تعیـین کننــده              
 شود. کنش و واکنش و ابزار هر نوع فعالیت استیالجویانه است، بررسی می

پرداختـه مـی شـود. در واقـع،      در فصل هقـتم بـه تشـریح نظـام سـلطه و بـازیگران مـرتبط بـا آن        
گیـري از عناصـر   کننـد، موقعیـت سـلطه خـود را بـا بهـره      طه  همـواره تـالش مـی   کنشگران اصلی نظام سل

کشـی از ملتهـا تثبیـت و بازتولیـد نماینـد. در ایـن رهگـذر، همـواره اسـتفاده از          مادي و غیر مـادي و بهـره  
بــازیگران مختلــف بــه ویــژه کنشــگرانی کــه بــه هــر دلیــل از جملــه دالئــل امنیتــی، سیاســی، اقتصــادي،  

تواننــد بــا آن همکــاري هــا و مشــارکت هــایی را در ه نظــام ســلطه وابســتگی دارنــد و مــیفرهنگــی و... بــ
ــه       ــن فصــل ب ــابراین در ای ــوده اســت. بن ــار نظــام ســلطه ب ــد، در دســتور ک ــرار نماین ــافع برق راســتاي من

 شود. بازیگران و کنشگران اساسی در تبیین و درك نظام سلطه اشاره می
شــود کــه بــه ایــن امــر اشــاره مــی "ســلطه نظــام ضــد هــايحرکــت"در فصــل هشــتم بــا عنــوان 

ماهیت استیالجویانه نظـام سـلطه همـواره بـه دلیـل مغـایرت بـا سرشـت و فطـرت انسـان و همچنـین بـه             
الملـل در درون و بیـرون از ایـن نظـام بـا نیروهـاي       دلیل حاکم بـودن آنارشـی و خودیـاري بـر نظـام بـین      

رو خواهـد شـد کـه بـه تـدریج امکـان تحـول و        وبـه هـاي متفـاوت ر  گر مختلفـی در سـطوح و حـوزه   مقابله
 دربـاره  مختلـف  هـاي دیـدگاه  در فصـل نهـم نیـز    شـود. تغییر در سـاختار و کـارکرد سـلطه را موجـب مـی     

ســلطه بررســی شــده اســت. ایــن فصــل ضــمن اشــاره بــه ماهیــت در حــال تحــول هــر نظــام   نظــام افــول
ــین ــف در     ب ــه نظــرات مختل ــر سیســتم، ب ــول ه ــوغ، اوج و اف ــاریخی مراحــل رشــد، بل ــه ت ــی و تجرب الملل

متحـده در ابعـاد داخلـی و خـارجی پرداختـه و اندیشـه       خصوص سـقوط نظـام سـلطه بـا محوریـت ایـاالت      
 خصوص به صورت مختصر تبیین نموده است. برخی از افراد را در این 

گیــري از رویکردهــاي مختلــف نظــري،    تحلیلــی و بهــره -کتــاب حاضــر، بــا روش توصــیفی   
شــود. از آنجــا کــه نظــام ســلطه قابــل تبیــین و درآمــدي بــر ســاختار و کــارکرد نظــام ســلطه قلمــداد مــی

زنـدگی جمعــی از جملــه   المللــی و در ابعـاد گونــاگون اي و بــینبررسـی در ســطوح مختلـف ملــی، منطقـه   
سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی وعلمـی اسـت، لـذا ارائـه مبحثـی بـدون نقـص کـاري دشـوار اسـت.           

رود کتـاب حاضـر بـه عنـوان یـک کتـاب درسـی، از حیـث نظـري بتوانـد بخشـی از            با وجود این، امید می
ــاره ســاختار و   خــال ادبیــاتی موجــود در ایــن زمینــه را برطــرف نمــوده و گــامی هــر چنــد انــدك را   در ب

ــوم      ــژه دانشــجویان عل ــه وی ــوم انســانی ب ــش پژوهــان عل ــراراه صــاحبنظران و دان ــارکرد نظــام ســلطه ف ک
 الملل قرار دهد. سیاسی و روابط بین
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