
 

 
 در ایران استراتژیکتبارشناسی مطالعات 

 93/8/4131 :تاریخ پذیرش  41/6/4131 :تاریخ دریافت

 1*رضا خلیلی

 چکیده
در  اجتملای   -در ایران در تعامل  الا تالل ست سیاسل      استراتژیکدانش مطالعات 

هلا رونل    الملل  تک ین یافته و تغییلر در ایلن مفل له   ای و اینسط ح داخل ، منطقه

دانسلتن رااطله   الا م لرو    ا تالت تأثیر قرار داده اسلت  آن رگیری و ماهیت شک 

اه تبع تال ل از نظام سیاسل  پللل ی    ق رت، است سل ن یسن ه این است که -دانش

نظلم  مالل ر اله   ای غلر  نظم منطقهاز  تغییراه جمل ری اسالم  در سطح داخل ، 

جنل   دوران پسلا  دوران جنل  سلرد اله    از الملل  نظام ایندگرگ ن  گریز و غر 

 -های اسلالم  مبتن  ار آم زه استراتژیکگیری و تک ین مطالعات سرد، امکان شک 

اا اررس  نالل ه پیل ایش    ن یسن ه ،در واقعفراهم ش ه است   ایران  ایش از گذشته

درصل د   ،انگارانله رویکرد سازهار مبنای در ایران  استراتژیک ین مطالعات و سیر تک

ای و داخلل ، منطقله   ه اه واسطه تال ل در مناسلبات قل رت  است نشان ده  چگ ن

 اله تبلع آن،  در ایلران و   اسلتراتژیک مطالعلات  دانش شناس    هست انالملل ، مباین

دسلتو ش تاللل ل و دگرگل ن  شلل ه و زمینله اللرای     مبلان  معرفتل  و روشلل  آن  

 ایران  فراهم ش ه است  -های اسالم ار مبنای مفل ه رویکرد ا م گ تن از سون
 

ای، ق رت، نظم منطقه -، رویکرد ا م ، دانشاستراتژیکمطالعات  :هاهواژکلید

 الملل  نظام این
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 مقدمه
از اهمیلت   ،حت  یلل م دقیقله   ،یلم های ق رت در تک ین همه رشته -اررس  رااطه دانش

گیلری و حتل    ت ان پیشلینه، رونل  شلک    خاص  ارخ ردار است و اه واسطه این اررس  م 

اسل  را نیلز تبیلین نمل د  ایلن      رشته را التر درک کرد و رااطه آن اا حاکمیت سی هرماهیت 

اهمیت  ،ساز استملت -ساز و دولتکه دانش  تم ن استراتژیکمطالعات  در م رد وضعیت

اله  اسلت و هلم    آفلرین هم خ د دانش  ق رت استراتژیکات مطالع ،در واقع مضایف دارد 

 ،پلذیرد  اله یبلارت دیگلر    ر مل  اثل  قرار دارد و از آنحاکم تالت تأثیر ق رت سیاس  ش ت 

و  دارنل   استراتژیککنن ه در ماهیت دانش مطالعات نقش  تعیینس   از یکتال ست سیاس  

کننل ه تالل ست   یلین کنن ه و همچنلین تع نیز تبیین استراتژیکدانش مطالعات  ،دیگراز س ی 

  سیاس  و مناسبات ق رت است

 طرفل  از اای  ت جه داشته ااشیم که  ،آی وقت  سون از تال ست سیاس  اه میان م  ،البته

 ،دیگر طرفضرورت  انکارناپذیر است و از الملل  ای و اینتمایز میان سط ح داخل ، منطقه

تالل ست   ،د  در حقیقلت رااطه ارگانیک این آنلا نادی ه گرفته ش این تمایز نبای  اایث ش د 

 ، املا  اثرگذار ااشل  استراتژیکهیت مطالعات ن  ار مات ام این سط ح  سیاس  در هر یک از

در کنلار   و انلااراین  از تال ل، انعکاس و نم د ایشلتری دارد گاه یک سطح  ،اه اقتضای زمان

 تق م و تأخر این سط ح نیز غ لت کرد میزان و ن ع تأثیر، نبای  از  کردنمشوص

اجتملای    -ر حاضلر اررسل  تلأثیر تالل ست سیاسل      مسئله اصل  ن شتا ،اا این اوصاف

در ایران است  در  استراتژیکالملل  ار ماهیت و سیر تک ین مطالعات ای و اینداخل ، منطقه

در ایران و میزان و نالل ه اثرگلذاری تالل ست     استراتژیکارای آنکه ماهیت مطالعات  ،واقع

سزم است اه این پرسش اساس   ،اجتمای  داخل  و خارج  ار آن را التر درک کنیم-سیاس 

الملل  ای و ایندر ایران در چه شرایط داخل ، منطقه استراتژیکاسخ داده ش د که مطالعات پ

شناسل ،  رایط چه تغییلری در مبلان  هسلت    شک  گرفته و تک ین یافته و اا تال ل در این ش

 در ایران ایجاد ش ه است؟ استراتژیکشناس  مطالعات شناس  و روشمعرفت

هلای  اه ت کیک اه پرسش اایست  ،ارای آنکه پاسو  دقیق و یلم  اه این پرسش داده ش د

سیاس  پلل ی اه جمل ری اسالم  در سلطح داخلل ، تالل ل از    فری  مرتبط اا تال ل از نظام 
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المللل   از نظلام الین   ،گریلز و در نلایلت  مال ر اه نظم سیاس  غر ای غر نظم سیاس  منطقه

دوقطب  دوران جن  سرد اه دوران پساجن  سلرد پاسلخ داده شل د و تلأثیر هلر یلک از ایلن        

قلرار   ارزیلاا  ایران م رد سلنجش و   در استراتژیکتال ست ار ماهیت و سیر تک ین مطالعات 

شناسل ،  تل ان گ لت تالل ل در مبلان  هسلت      یقلین ایشلتری مل     طبعاً اا ،  اا این اررس گیرد

چله  یا همله آنللا   این سط ح هر یک از در  استراتژیکشناس  مطالعات شناس  و روشمعرفت

 ست ا م  در ایران داشته ا استراتژیکگ تن از مطالعات تأثیری در امکان سون

ایلن اسلت کله     ،ااشل  ای که در پاسخ اه پرسش اصل  مقاله م رد نظر ن یسن ه مل  فرضیه

شلناخت  مطالعلات   المللل  اله ینل ان مبنلای هسلت      ای و الین تال ل در شرایط داخل ، منطقله 

شناس  این دانش نیز شناس  و روشدر ایران، زمینه را ارای تال ل در مبان  معرفت استراتژیک

های ا م  ار اساس مفل ه استراتژیکگ تن از مطالعات امکان سون ،فراهم کرده و ا ین ترتیب

 ایران  ایش از گذشته فراهم ش ه است  -اسالم 

مسلتق  و در یلین حلال    در سله اولش   سنجش قرار گیرد،  ارای آنکه فرضیه مذک ر م رد

در  اسلتراتژیک مطالعلات   تکل ین های تاریو  و فراین  زمینهاات ا اه اررس   ،مرتبط اا یک یگر

در  اسلتراتژیک ک شلیم ماهیلت مطالعلات    ش د و از خالل اررس  م ض ع م ایران پرداخته م 

اا ت جه اه تال ست سیاس  ناش  از  ،ایران قب  از وق ع انقال  اسالم  را مشوص کنیم  سپس

ااعلاد  اررسل   اله   ،المللل  ای و الین در داخل  و تالل ست منطقله   وق ع انقال  اسالم  ایلران  

الر مبنلای ایلن     ،شل د و در نلایلت  پرداخته مل   استراتژیکاازتعریف و اازنگری در مطالعات 

در ایلران  رد ال م   مبتنل  الر رویکل    اسلتراتژیک ان از ت سعه مطالعلات  تال ست اه تبیین چشم

 پردازیم م 

 

 در ایران استراتژیک. پیشینه و سیر تکوین مطالعات الف
شناسلای  و  اا دقلت ایشلتری   را در ایران  استراتژیکمطالعات سیر تک ین پیشینه و اینکه  ایار

 ارتبلا  آن الا مناسلبات قل رت    ها و ااعلاد  و ات انیم از خالل این اررس  اه زمینه کنیماررس  

 ،اله الاور نگارنل ه     کنیمآغاز م کالسیک اه م ض ع را از نگرش  دست یاایم، اررس  این سیر

وجل د   هدهنل  فارسل  مل رد ت جله ال ده، هلم نشلان      ادال   ر مت ن که ایشتر داین ن ع نگرش 
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در مراحل  اعل     های تال لو هم دسی  و زمینهاست در ایران  استراتژیکهای ا م  ت کر زمینه

استقالل م ل م ،  تمای  اهدر ایران امروز  استراتژیکاگر مطالعات  ،سازد  در واقعرا آشکار م 

جسلتج   داخلل    هلای تلاریو   اات ا اای  در چنین زمینهرا آن های ریشه ،دارد یلم  و معرفت 

مطالعلات   هرچنل   ،  اه یبلارت دیگلر  ت جه داشتار آن و سپس اه تأثیر تال ست ایرون   کرد

 ،آل خ د فاصلله گرفتله  در ایران در یک دوره نسبتاً ط سن  تاریو  از وضعیت ای ه استراتژیک

اجتملای  در   -ضل  و ناشل  از تالل ست سیاسل     چنین وضلعیت  یر واقعیت این است که اما 

الملل  ا ده است  ارای آنکه ماهیت این تال ل اه خل ا  آشلکار   ای و اینمالیط داخل ، منطقه

سپس  پردازیم،در ایران م  استراتژیها و استرهای نگرش ا م  اه زمینهت ا اه اا ،در ادامهش د، 

و در دهلیم  را مل رد ت جله قلرار مل     غرال    اسلتراتژیک طالعات مآن اه ش ن هوااستچگ نگ  

  کنیمرا اررس  م ا م   استراتژیکاه س ی مطالعات مج د چرخش ی اهزمینه ،نلایت

 

 در ایران استراتژیکتفکر  بالندگیو  ادبی -تاریخینگرش  .1
ا ون دلیل    نگرشین ا ، آیم اه میان در ایران ا م   استراتژیکمطالعات سون از اگر امروزه 

های آن را التلر اتل ان درک کلرد، شلناخت نگلرش      ست و ارای اینکه دسی  و زمینهو زمینه نی

کنل   در  کمک اسیاری اه ملا مل   در پیشینه فرهنگ  و تم ن  ایران  استراتژیاه ادا   -تاریو 

گ  االن ریشه در  ،مستق استراتژیک مطالعات گ تن از سونو استراتژی رویکرد ا م  اه  ،واقع

ادا  اله   -تاریو نگرش ق ت نتیجۀ  یم تاً ایران دارد کهمقطع  از تاریخ در  استراتژیکت کر 

 استراتژی ا ده است 

نله تنللا    ،آن( Eccles 1976؛ 4111)ر ک: ت سی ی  استراتژی اه معنای سنت  و کالسیک 

در حتل    و متل ن تلاریو  و ادال    کاراردی طل سن  داشلته، الکله در     هتاریخ ایران زمیندر 

یلا   اسلط ره هم اره از جایگاه  رفیع ارخ ردار ال ده و شلای  کمتلر    های ایران  نیز اسط ره

ایگانله   هنلر جنل  و جنگجل ی     م لل م اا را ات ان یافت که ای ایران  نگاری اسط رهتاریخ

ک روش کبیر را نوسلتین استراتژیسلت   شای  اه همین دلی  است که ارخ  منااع حت   ااش  

( و در این مت ن تاریو  و ادال   41: 4111دانن  )ازغن ی و روشن ل ت انای تاریخ جلان م 

در حل زه اسلتراتژی اله م لل م سلنت  و      ا ی  ت ان اثری ا نیز یقیناً شاهنامه فردوس  را م 
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نل ع خل د   ن کالسلیک هلم  نه تنلا در ادایات فارس ، الکه حت  در قیاس اا مت کالسیک آن، 

همین دلیل   اه  ،در واقعتلق  کرد  در ادایات جلان ( Sun Tzu 1994؛ 4111ت سی ی  ر ک: )

از ایران ااستان نیز اله   ،، الکه حت  مق م ار آنلادر کنار ی نان و چین ااستاننه تنلا که  است

  ش دین ان یک  از منااع ت کر استراتژیک یاد م 

که استراتژی و ت کر استراتژیک جزئ  از ان یشه و رفتار سیاس  ایرانیلان اسلت   اا وج د این

ت ان یکل   ترین آثار حماس  در زاان فارس  را از این نظر م و ازرگ( 4181 )ر ک: جمشی ی

ترین منااع کالسیک در ارتبا  اا استراتژی تلق  کرد، اما نه در آن دوران و نه حت  پلس  از غن 

اایل  الین وجل د م لل م      ،ثری از مطالعات استراتژیک در ایران یافت  در واقلع ات ان از آن م 

از سل ی  س  و مطالعه آن اه ین ان ح زه یلم  مشلوص   ز یکت کر استراتژیک ا استراتژی و

)ر ک: ت کیک قای  ش   درست است که در ایران م اهیم سنت  و کالسیک از اسلتراتژی   ،دیگر

، املا  داشلتن  گسلترده  رواج ( 4184؛ ک هن و واین جل نز  4181؛ ملیک 113-61: 4181خلیل  

وجل د   ،اپردازدو ت کر استراتژیک اه معنای دانش  که اه مطالعه استراتژی  مطالعات استراتژیک

گیلری  شلک  ادال  م جل د مبنلای     -اه جای آنکه نگرش تلاریو   ،تراه یبارت دقیقو ن اشته 

یلم  در این زمینله شلک    خأل ن ی  قرار گیرد، در ایران مطالعات استراتژیک نگرش یلم  یا 

ورود مطالعات اسلتراتژیک  ارای  غر  چنین تال ل  رخ داد، زمینه و در شرایط  که در گرفت

اتژیک در ایلران و از سل ی   س  خأل مطالعات اسلتر  ارای آنکه از یک   شفراهم غرا  اه ایران 

گیلری و  مشوص ش د، در ادامله اله نالل ه شلک       راغمطالعات استراتژیک جایگزین   ،دیگر

 پردازیم مطالعات  اه ایران در دوران قب  از انقال  اسالم  م این ح زه ورود 

 

 در ایران استراتژیکنگرش علمی و وابستگی مطالعات  .7
سل  و مطالعلات اسلتراتژیک از     که در ایران این استراتژی و ت کر اسلتراتژیک از یلک  همچنان

 حقیقلت الین ایلن مراحل  تکل ین      قای  اه ت کیک ش یم، این ایلن م لاهیم و در   ،س ی دیگر

الا ت جله اله     ،استراتژی در غر  نیز اای  ت کیک قای  ش   ار مبنای ایلن ت کیلک و همچنلین   

ت سعه روزافلزون آن در  در ایران و اه استراتژی و ت کر استراتژیک نگرش یلم  مان گ  یقب

 نیز درک کرد را وااستگ  این ح زه مطالعات  در ایران ت ان است که م  در این مرحله ،غر 
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دانشگاه املام حسلین    ق مت  ط سن  دارد )ر ک: استراتژیاه  اا وج د اینکه نگرش فلس  

 ;Liddell Hart 1967; Sokolovski 1983; Clauswitz 1976;1959 ؛411۵؛ سلنجاا   4116

Paret 1986  ،)حتل  در   “مطالعلات اسلتراتژیک  ”تر نگرش یلم  اه استراتژی یا اه تعبیر دقیق

؛ کلالینز  4189؛ ایللیس  4181 اسلنای ر  ؛4163ر ک: گارنت اش )ا اه ین ان خاستگاه اولیهآمریک

پیشینۀ تاریو  چنل ان  نل ارد و حل اکبر اله      (Kirk 1947; Lyons and Morton 1993؛ 4181

 :See: Buzan 1987; Eccles 1976; Allison 1992) گلردد فاصلۀ میان دو جن  جللان  ارمل   

از هملین میلزان قل مت هلم      ( و ایلران 4113کش رهای جلان سل م )ر ک: ال زان   در  ( و218

ریلزی  و ارنامله گیلری  تصلمیم  ،البتله   (4184؛ لط یلان  4111)ر ک: روشلن ل   ارخ ردار نیست

هجری  4111ا ده و حت  در دهه  قب  از انقال  در معنای یام م رد ت جهدر ایران استراتژیک 

تلا  نیز در این سیاسلتم اران ایرانل  رواج داشلت، املا      «استراتژی امنیت مل »سون از شمس  

راکز یلم  مالاف  و مم رد ت جه استراتژی اه ین ان ح زه یلم  مستق  ها پس از آن نیز تم 

  فتقرار نگرکش ر و دانشگاه  

تلرین حل زه یلمل  اله مطالعلات      اله ینل ان نزدیلک    تیلم سیاسل  آم زشاا وج د اینکه 

 و از آن( 43-96: 4189ازغنل ی  ر ک: در ایران ایش از یکص  سلال قل مت دارد )  استراتژیک 

در ، اما نله تنللا   همستق  ا دیلم  های موتلف دارای گروه در دانشگاهکن ن این رشته  تازمان 

اثری از مطالعات استراتژیک اه ین ان رشته مستق  دانشگاه  در دوران قب  از انقال  اسالم  

المل  در های یل م سیاس  و روااط اینهای رشتهاه سرفص  ت ان یافت، الکه چنانچهایران نم 

مطالعلات اسلتراتژیک و   هلی  اثلری از    ،41۵1تا قب  از سال  ،های کش ر مراجعه کنیمدانشگاه

 یاایم نم نیز گیری استراتژیک اه م ل م استراتژی و تصمیمضمن  حت  ت جه 

در ح زه مطالعات استراتژیک در را اه ین ان نوستین اثری که  «امنیت مل »اگر کتا  

ت جه ات ان نقطه شروع  ،(4114اه زاان فارس  اه رشته تالریر درآم  )رض ان   4114سال 

اه دلی  آنکله   ،مطالعات استراتژیک در ایران تلق  کرد، تا پیش از وق ع انقال  اسالم اه 

کلز  امر م رد ت جله مسلتق  قلرار نگرفلت و    در هی  مرکز دانشگاه    مطالعاتاین ح زه 

ایلن  ت ان پیشینه قاا  ت جل  الرای  ، نم ن شک  نگرفتدر کش ر مطالعات استراتژیک هم 

 یافت  رشته یلم 
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اتکای اسیاری اه ارتش اه ین ان پایگاه قل رت خل د    ،نظام سیاس  پیش از انقال  هرچن 

که در غر  هم نیروهای نظام  و مراکز یلم  وااسته اه این نیروها الترین و داشت و همچنان

رفت در ایران هم اه واسطه ن ، انتظار م اهترین مراکز ارای ت سعه مطالعات استراتژیک ا دملم

هلا  شاه  رش  و ت سعه مطالعات استراتژیک در آن سال ،رااطه حک مت اا نیروهای نظام  ن ع

و  41۵1هلای  پیش از انقال  در دو مرحله  ط  سلال  ،البتهااشیم، اما یمالً چنین ات اق  نی تاد  

اه جلای آنکله دانشلگاه یلا     و در هر دو اار هم ش  اق ام اه ت وین استراتژی مل  کش ر  41۵1

شل رای  » ماننل  نظام  و امنیت   هایخاص  مت ل  این امر ااش ، نلاد طالعات استراتژیکمرکز م

اق ام اه ت وین و تص یب سن  استراتژی مل  کش ر نم دنل   « ساواک»و « هماهنگ  پ افن  مل 

 ( 11: 4181)ر ک: افتواری 

لیل  و  الرای تال  4113در سال « ش رای امنیت مل » ،های پیش از انقال در سال ،همچنین

اایست ارای پیشلبرد  های مل  اه دست ر شاه شک  گرفت که قای تاً م ت ایر تل ی ات و االران

ملل  اقل ام   اه اف خ د اه تأسیس مراکز مطالعات  مرتبط یا ح اق  اه ت وین استراتژی امنیلت  

در  حتل  ن شل را  آ، اما نه تنلا چنین ات اق  نی تاد، الکه اساساً چنین وظای   هلم الرای   کردم 

 ( 418-413: 4184این  نش  )ر ک: تاجیک پیشهم  اشاساسنامه

اینکه اه دلی  ن ع رااطه حک مت اا ارتلش اایسلت  شلاه  پیل ایش و      اا وج د ،در واقع

ا دیم، املا در یمل  چنلین    های قب  از انقال  م ت سعه مراکز مطالعات استراتژیک در سال

ارتش را پایگلاه قل رت خل د الرای مقاالله الا       س   از یکنظام پلل ی  چ نات اق  نی تاد و 

ترین پایگاه ق رتش ایشترین خ د از ملم ،از س ی دیگرهای اجتمای  قرار داده ا د و االران

تل انیم اثلری از ت سلعه    هراس را داشت، در یم  تا پلیش از وقل ع انقلال  اسلالم  نمل      

 پ رارتش ایاایم )ر ک: ول  مطالعات استراتژیک و پی ایش مراکز مطالعات استراتژیک ت سط

 ( 4184 زروم 

تنللا دلیل  یل م رشل  مطالعلات       ،گرفتن ارتش و نگران  از پیامل های آن هراس از ق رت

تر ااش  فق ان یقالنیلت مالل ری   ، الکه شای  آنچه ملمدر ایران قب  از انقال  نب داستراتژیک 

نظلام حلاکم   گریزی ریشه اصل  استراتژیت ان از آن اه ین ان م که در واقع  ا د هادر آن سال

طبعلاً   ،مردمل  خل د   دولت پلل ی اه دلی  ماهیلت اسلتب ادی و غیلر    ،اه یبارت دیگر  نام ارد
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ال یل    ،احساس نشل د ت انست استراتژیک این یش  و تا زمان  که نیاز اه ت کر استراتژیک نم 

هم ز مطالعات استراتژیک گیری مراکضرورت  ارای رش  مطالعات استراتژیک و شک است که 

 وج د نو اه  داشت 

تأسیس ش ، املا  رشته مطالعات استراتژیک در دانشگاه یال  پ افن  مل  در آن دوران  ،البته

نش ، الکله در مراکلز   است اده مطل   در ساختار حک مت نه تنلا از این رشته و متوصصان آن 

تژیک نشل  و صلرفاً در قاللب مرکلز     نظام  هم ت جه چن ان  اه مطالعات استرا دانشگاه  غیر

تأسیس ش ه ا د، اه ص رت تلل یال    4111الملل  دانشگاه تلران که از سال مطالعات یال  این

نه تنلا در مراکلز دانشلگاه  نظلام ، الکله      ،اا این اوصافش   اه مباحث استراتژیک ت جه م 

تل ان اثلری از   م  نمل  نظام  هم تا قب  از وقل ع انقلال  اسلال    حت  در مراکز دانشگاه  غیر

اسلتراتژیک یافلت )ر ک:    مسائ گیری مراکز و مفسسات پژوهش  مرتبط اا امنیت مل  و شک 

 ( 4186خلیل  

در دوران حل زه یلمل  مسلتق      اه ین انمن  آن استراتژی و مطالعه نظاماالث از  ،در واقع

المل  ارای نوسلتین  اینیل م سیاس  و روااط فری   یک  از م ض یاتصرفاً اه ین ان  ،پلل ی

رغم اینکه تا این زمان ایش از ه ت دهه از آغلاز  اه  م رد ت جه قرار گرفت  41۵1اار در سال 

الا   ( و حتل  114: 41۵1مالبل ا  اردکلان    ) گذشلت فعالیت م رسۀ یل م سیاس  در ایران م 

، 41۵1تلا سلال    4141از زمان تأسیس دانشک ه حق ق و یل م سیاس  در خلرداد   وج د اینکه

الملل  دانشگاه تلران و دانشک ه یل م اقتصادی یالوه ار این دانشک ه، مرکز مطالعات یال  این

الملل  در کشل ر   دار آم زش یل م سیاس  و رواالط الین  و سیاس  دانشگاه مل  ایران نیز یل ه

هلای  رشلته  هلی  جایگلاه  در سرفصل     ،نیز همانن  االث از امنیلت اتژی استرا دن ، االث از 

  مذک ر ن اشت

اله پیشلنلاد دانشلک ه حقل ق و یلل م       4111ملاه  الملل  در الملن مرکز مطالعات یال  این

سال اول سلال تالصلیل    سیاس  و تص یب ش رای دانشگاه تلران تأسیس ش   این مرکز از نیم

المل  و اا چلار گرایش حقل ق  مقطع کارشناس  ارش  روااط اینفعالیت خ د را در  16-411۵

اسلاس آخلرین    ، اما ارالمل  و دیپلماس  آغاز کرداین الملل ، اقتصادهای اینالمل ، سازماناین
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اختصلا    اسلتراتژی هلی  درسل  اله مباللث      ،فلرست دروس اجباری و اختیاری این رشلته 

 ( ۵۵-۵1: 4189ازغن ی )  اشتن

 411۵-16از سال تالصلیل   که شک ه یل م اقتصادی و سیاس  دانشگاه مل  دان ،همچنین

اه استراتژی جای  ارای مبالث خ د در هی  یک از مقاطع تالصیل  شروع اه فعالیت کرد نیز 

مبالث  ( 64-61: 4189 )ازغن ی اختصا  ن اددروس دیگر ص رت مستق  یا حت  در ذی  

الملل  و دانشلک ه یلل م اقتصلادی و سیاسل ،     نه تنلا در مرکز مطالعات یال  این استراتژی

المل  ا د ترین مرکز مطالعۀ یل م سیاس  و روااط اینالکه حت  در دانشگاه تلران که ق یم 

( و تلا پلیش از وقل ع انقلال      ۵1-۵1: 4189 ازغن ی) نیز هی  گاه م رد ت جه قرار نگرفت

که مفسسه یال  سیاس  و ام ر حزا  فعالیت خ د را در قاللب   41۵1فقط در سال  ،اسالم 

دانشک ه یل م سیاس  و اجتمای  آغاز کرد، ارای نوسلتین الار در کنلار سیاسلت خلارج ،      

 ازغنل ی ) های آم زش  رشته یل م سیاسل  گنجانل ه شل    امنیت مل  نیز در سرفص  مبالث

در  و استراتژیک هم آغازگاه رسم  ت جه اه مطالعات امنیت  ،( تا ا ین ترتیب14-63 :4189

ااش  و هم ماهیت وااستۀ این ح زة مطالعات  اه ح زه مطالعات نظام   غیرمراکز دانشگاه  

اا قراردادن دو مبالث سیاست خارج  و امنیلت ملل     ،د  در واقعو رسیاست خارج  رقم ا

اله مطالعلات    ویلژه   نله تنللا تل جل    ،در کنار یک یگر و در قالب یلک سرفصل  آم زشل    

 اله  اسلتراتژیک مطالعات  و استراتژی یلم م ل م  و نش ، الکه زمینۀ وااستگ   ستراتژیکا

 هلم  المل  نیز فلراهم شل ؛ هرچنل  هملین وضلعیت     مطالعات این و سیاست خارج  م ل م

  را مقطع  ا د و حت  در دیگر مراکز آم زش  دانشگاه  که پس از آن رشلتۀ یلل م سیاسل   

یلالوه   ،تا پیش از انقال  اسالم  ،م رد ت جه قرار نگرفت  اه ین ان مبال نیز تأسیس کردن 

المل  در دانشگاه شیراز )در دو ها و مراکز مذک ر، رشته یل م سیاس  یا روااط اینار دانشگاه

المللل (،  الین شناس  و آمریکاشناس (، دانشگاه فاراا  )رشته روااط فرهنگ  میانهرشته خاور

هلای اقتصلادی و   المل  وااسته اه وزارت ام ر خارجه و مفسسه پلژوهش مفسسه روااط این

سلتراتژی و  هلا تل جل  اله ا   سیاس  نیز تأسیس ش ، اما در هی  یک از این مراکز و دانشگاه

  (11 :4189 ازغن ی) ص رت نگرفت استراتژیکطالعات م
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اسلتراتژی و مطالعلات   م ل م  ت جه خاص  اه ،تا پیش از وق ع انقال  اسالم  ،در مجم ع

حاک  از ایلن   ،وج د ن اشت  اررس  آثار و منااع اه جای مان ه از آن زماندر ایران استراتژیک 

اه ین ان م ل م مرتبط الا   یا درس یا حت  سرفص  مستق ، الکهنه اه ین ان  استراتژیاست که 

یا ت سط نلادهای امنیتل    و (411-411: 4111ر ک: مقت ر ) المل  و سیاست خارج روااط این

ر ک: ) گرفلت گرایانله مل رد ت جله قلرار مل      مرتبط و در ارتباط  تنگاتن  اا مالحظات نظام 

 ( 11: 4181؛ افتواری 413: 4184تاجیک 

تل ان از آن الا   ای ج ی  ا د که مل  گیری پ ی هشک  ،نتیجه واقع  و یمل  اروز چنین وضعیت 

در ایران نام ارد  این وااستگ  که ح اق  در سله سلطح قاال      «مطالعات استراتژیکوااستگ  »ین ان 

اه نظر نگارن ه از وااستگ  م ل م  استراتژی آغاز ش  و سپس اه وااسلتگ  یلمل  و    ،اررس  است

دیگلر  در ذی   در آن استراتژیوضعیت  است که  ،منظ ر از وااستگ  م ل م معرفت  گسترش یافت  

 ،  در واقلع شل د و ار اساس معنای آنللا شلناخته مل     دگیراست، ق رت و     قرار م چ ن سی م اهیم

 مانل ن اله دلیل  یقلیم    زمینه وااستگ  مطالعات استراتژیک در ایران از آنجا آغاز ش  که ایلن م لل م  

 و در ذی  م اهیم دیگر قرار گرفت استقالل خ د را از دست داد  ادا ، -نگرش تاریو 

خالف غر  کله رشلته یلمل  مسلتق       ن ا د که اروااستگ  در الن م ت آجه این ن ع نتی

گلاه چنلین وضلعیت  شلک      هلی   آن زملان ، در ایران کردتأسیس ارای مطالعه درااره استراتژی 

مطالعه اسلتراتژی اله صل رت اسلیار مالل ود و نلاچیز در چلارچ           ،نگرفت و ا ین ترتیب

طبیع  ا د که هم م لل م   ،ر گرفت  اا این اوصافالمل  و     قرامطالعات سیاس ، مطالعات این

و هم مطالعات استراتژیک از م ل م و مطالعات استراتژیک در غر  تأثیر اپذیرد و حلقه سل م  

   وااستگ  که وااستگ  معرفت  است نیز ار دو حلقه پیشین افزوده ش د 

در « فرهنگل  انقلال   »وقل ع  چنین وضعیت  اا وقل ع انقلال  اسلالم  و اله دنبلال آن      

ویژه در  های دانشگاه ، اههای رشتهها که منجر اه تال ل اساس  دروس و سرفص دانشگاه

اله تل ریز زمینله الرای تق یلت      تلا  تغییلر یافلت    ،المل  ش یل م سیاس  و روااط اینرشتۀ 

، اما این مسلیر هنل ز   د ی و مطالعات استراتژیک تق یت شنگرش ا م  اه استراتژهای انیان

ت ان گ ت مطالعلات اسلتراتژیک ال م  در ایلران     ش ن است و هرگز نم حال پیم دههم در 

  شک  گرفته است
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 تحول استراتژی و مطالعات استراتژیک در ایران پس از انقالب اسالمی .ب
اا وج د اینکه حت  پس از انقال  اسالم  نیز همچنان ت جه سزم اه مبالث استراتژی اه ین ان 

نه تنلا مطالعات استراتژیک اله معنلای اخلص کلمله تلا      رشته یلم  مستق  ص رت نگرفت و 

 ،در هلی  یلک از واحل های مقلاطع کارشناسل      ها در مراکز دانشگاه  ایجاد نش ، الکله  م ت

انقلال  فرهنگل    وق ع پس از حت  المل  کارشناس  ارش  و دکتری یل م سیاس  و روااط این

 ،البتله  ( 36-449: 4189ر ک: ازغنل ی  ) نیز درس مستقل  اه ایلن م ضل ع اختصلا  نیافلت    

انقال  اسالم  ایران در چن  سطح زمینه را ارای استقالل م ل م ، یلم  و اله ویلژه معرفتل     

 ات استراتژیک فراهم کرد و مطالع استراتژی

انقال  اسالم  ایش و پیش از هر چیز ایانگر حرکت ایتراض  ه یت  اله نظلام سیاسل     

پلس از تببیلت نظلام     طبیعل  اسلت تصل ر کنلیم     ،انلااراین   حاکم و حامیان خارج  آن ا د

انقال   ،در واقعااق  نمان   پیشین  نظام معرفت  حاکمیتجایگاه  ارای جمل ری اسالم ، 

 گلرا تلقل  کلرد، املا الر     ت ان حرکت ایتبارزدا از نظام معرفت  غلر  اسالم  را از جلت  م 

یر  خ د فقط جنبه سلب  ن اشت و وجه ایجاا  آن کله  های همخالف اسیاری از حرکت

اایل  اسلیار    ،ایرانل  ال د   -هلای اسلالم   تالش ارای جایگزین  نظام معرفت  مبتن  ار آم زه

  د شتلق  تر یج 

یک م ج د فقط اه سطح م ل م ، مطالعات استراتژ رجمل ری اسالم  ا اا وج د این، تأثیر

ت ان ای ش  که م یلم  و حت  معرفت  مال ود نش  و نظام سیاس  ج ی  در ایران وارد مرحله

 تق یلت تملایالت  مالصل ل آن   ای کله  ان رویاروی  استراتژیک نام ارد؛ رویلاروی  از آن اا ین

 الملل  ا د ای و اینسط ح منطقهگریز نه تنلا در داخ ، الکه در غر 

هلای  که چنلین تملایالت  از جانلب دیگلر ایل ئ ل  ی      ردنبای  این نکته را فرام ش ک ،البته

دنبلال ایتبلارزدای  از نظلام    رقیب لیبرالیسم غرا  نیز وج د داشت و همه در کنار یک یگر اله  

 در کنلار ما انقال  اسالم  نقطه یطف ملم  در این راستا ا د کله  ، امعرفت  حاکم غرا  ا دن 

راه  ،الملل در سطح اینمنطقه و ات اقات دوران پس از جن  سرد سطح گریز در تال ست غر 

 گش د    ا م های را ارای امکان ت سعه مطالعات استراتژیک مبتن  ار آم زه
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 در ایراناستراتژیک  مطالعاتبازتکوین انقالب اسالمی و هویتی نگرش  .1

در حال  که در ایلران قبل  از انقلال  اسلالم  شلاه  وااسلتگ  م لل م ، یلمل  و معرفتل           

ا دیم، انقال  اسالم  تال ل  انیادین در این زمینه ایجاد کلرد  استراتژی و مطالعات استراتژیک 

تب ی  اه نقطه یط   در فراین  تک ین مطالعات استراتژیک در کش ر ش   آنچله اایلث شل     و 

انقلال  ال د  گرچله    ایلن  ماهیت  ، ر تب ی  ش دملم اه نقطه یطف در فراین  مذکاین روی اد 

 انقلال  ن ااش ، اما آنچه اله ایل   تأسیسخ د ایانگر ماهیت کل  پ ی ه تازه شای  پس ن  اسالم 

در قبال غلر  و اله ویلژه ایلاست متالل ه      نظام سیاس  پس از آن  م ضع ،اهمیت مضایف داد

 ،هل یت   ینصلر غرال  ال د و ایلن     یک انقال  ض  زمانهمانقال  ایران  ،آمریکا ا د  در واقع

ین در فراتلر از  در ایلران و همچنل   در فراین  تک ین مطالعات استراتژیک اایث تغییرات  انیادین

 ر ش  مرزهای کش 

انقال  فرهنگل  دیل  کله در    تال ست ناش  از ت ان در های این تغییر را م نشانهنوستین 

مال ری یا غرازدگل   حقیقت نماد رویاروی  دو نگرش ه یت  و تالش ارای تغییر فراین  غر 

هلا  حت  پس از اازنگری در رشته ،ایران  ا د  البته -ای ه یت فرهنگ  و تم ن  اسالم اه احی

مراکلز یلمل  و   سزم اه استراتژی و مطالعلات اسلتراتژیک در   ت جه و دروس یل م انسان  نیز 

در  ال م  ص رت نگرفت، اما همین نگرش ه یت  مبتن  ار فرهن  و ه یلت  کش ر  دانشگاه 

هلای اسلالم  و   هنلایت زمینه را ارای اازتک ین مطالعات استراتژیک در ایران الر مبنلای آمل ز   

 ایران  فراهم کرد 

ای تال ست سیاس  داخل ، منطقله  ،آنچه این نگرش ه یت  را تق یت کرد و تعمیق اوشی 

  اه یراق یلیه ایران ار ش ت آن افزوده ش شروع جن  تالمیل  اا اه ویژه الملل  ا د که و این

ژه تاللت تلأثیر تالل ست    ویل اله  و پس از انقال   دوران در استراتژیکمطالعات  ،یبارت دیگر

هلای  انیلان گیلری  که شلک  اا یک چرخش اساس  م اجه ش   ،جن  تالمیل  یراق یلیه ایران

ت ان در همین دوران اه وضل ح  ایران  را م  -های اسالم مبتن  ار آم زهمطالعات استراتژیک 

هلای جنل  یافلت،    اه دلی  اهمیت و اولل یت  کله امنیلت ملل  در خلالل سلال       ،در واقع  دی 

رااطه ایران اا کشل رهای   چ نو  م رد ت جه خا  قرار گرفت مطالعات استراتژیک اه ت ریز
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هلای اسلالم  و ایرانل  تعریلف     ار مبنای اه اف و آرمانهای غرا  منطقه و همچنین اا ق رت

  ش ، ت جه اه مطالعات استراتژیک نیز در همین چارچ   معنادار ش م 

های پس از انقال  نه در دوران جنل  و نله   ت سعه واقع  مطالعات استراتژیک در سال ،البته

الرای  هرچنل   ها، الکه ایشتر پس از پایان جنل  و در مراکلز پژوهشل  ات لاق افتلاد       در دانشگاه

در دانشک ة یل م و فن ن فلاراا    4111سال  ۀ یل م سیاس  اا گرایش امنیت مل نوستین اار رشت

طع کارشناس  و سپس در مقاطع کارشناس  ارش  و دکتری تأسلیس شل  و پلس از آن    اات ا در مق

یت ملل  و  دانشگاه یال  دفاع مل  اق ام اه تأسیس دانشک ه امنیت مل  اا دو گرایش مطالعات امن

تل ی ات امنیت مل  نم د، اما واقعیت این است که ت سعه مطالعات استراتژیک در ایران الیش از  

 مراکز دانشگاه  ااش ، نتیجه فعالیت مراکز پژوهش  ا ده است  آنکه مالص ل این

تأسیس رشتۀ یل م سیاس  الا گلرایش امنیلت ملل  در دانشلک ة یلل م و فنل ن فلاراا  و         

هلای  نظلام    همچنین تأسیس دانشک ه امنیت مل  در دانشگاه یلال  دفلاع ملل  کله دانشلگاه     

ایش و امنیت  اه این مق له را   نظام هستن ، در یین حال که ضرورت و اهمیت ت جه نلادهای

 ده ، حاک  از صبغۀ نظام  اسلتراتژی م نظام  نشان  پیش از مراکز و مالاف  دانشگاه  غیرو 

خلالف   الر  ،ااش   ا ین ترتیلب اه یل م نظام  نیز م  ستراتژیکو در واقع وااستگ  مطالعات ا

وج د ن اشت یلا اسلیار انل ک و     یادر مالاف  دانشگاه   ستراتژیپیش از انقال  که ت جه اه ا

 اسلتراتژیک ، خاستگاه مطالعات ا دنظام  و در ذی  سیاست خارج   غیردر چارچ   مباحث 

در  ،و از س ی دیگرنظام  و در ذی  یل م نظام  س   از یکهای پس از انقال  یم تاً در سال

یقت در پاسخ اله  چارچ   فعالیت مراکز پژوهش  مرتبط اا نلادهای سیاس  و امنیت  و در حق

هلای  در سلال  ای  در شرایط جامعلۀ ایلران  ا ده است که طبعاً یلت آن را انیازهای روزمره آنلا 

 پس از آن جستج  کرد  جن  تالمیل  و

سل  اایلث چلرخش     از یلک  4111و  4161هلای  شرایط سیاس  و اجتمای  دهه ،در واقع

های اسالم  و ایران  و در رویلاروی   گیری از آم زهدر ایران اه س ی الرهمطالعات استراتژیک 

های غرا  ش  و از س ی دیگر در دو قالب نظام  و غیرنظام  پلیش رفلت  تالل ست    اا آم زه

 و شلای  اله هملین دلیل  ال د کله      ناش  از جن  تالمیل  اایث تق یلت گلرایش نظلام  شل      

 امنیت مل  را اه ص رت مسلتق  مباحث استراتژیک و ه نظام  نیز اه جای آنک های غیردانشگاه
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المل  م رد ت جه قرار دهن ، در قاللب درس  ا حت  در چارچ   یل م سیاس  و مطالعات اینی

وااستگ  مطالعات اسلتراتژیک و  که هن ز ایانگر گنجان ن  « مسائ  نظام  و استراتژیک معاصر»

  ا دنیز غلبه نگرش سوت افزاری نظام  در این زمینه 

های نظام  و امنیتل  در تق یلت   های نظام  و همچنین دستگاهاا وج د اینکه سلم دانشگاه

قاا  انکار است، اما تال ل واقع  در این زمینه ایشلتر نتیجله    در ایران غیرمطالعات استراتژیک 

اله  گسترش مطالعات اسلتراتژیک نظلام  نله تنللا      ،در واقع فعالیت مراکز پژوهش  ا ده است 

، الکه حت  خ د تاللت  نظام  نینجامی  های غیرگسترش دامنه یلم  و نظری االث در دانشگاه

 تأثیر فعالیت مراکز پژوهش  قرار گرفت 

نسبت اه تأسیس و ت سعه مطالعلات اسلتراتژیک و    نظام  های غیردانشگاهدر شرایط  که 

هلای  ی مراکلز و دانشلگاه  ت اوت ا دن  یا اا م انع  از س حت  ادایات مطالعات استراتژیک ا 

  را در مقطلع دکتلری   لل دانشگاه نیروی انتظام  )پلیس( رشته امنیلت داخ  ،نظام  م اجه ش ن 

های در کنار دو گرایش قبل  اق ام اه تأسیس گرایشهم دانشگاه یال  دفاع مل   و تأسیس کرد

نسلبت اله    4111در دهۀ  استراتژیکرغم اینکه گسترش مطالعات اه ا ین ترتیب   نم د ج ی 

نظام  در این زمینله اسلیار    های غیراما متأس انه سلم دانشگاه است، های قب  کامالً مشل ددهه

نیلاز   در تلیلۀ ملتن درسل  مل رد    های نظلام  نیلز   نه تنلا آنلا، الکه حت  دانشگاهناچیز ا ده و 

حل زه  پژوهش  فعلال در ایلن   ان  که در مراکز دانشج یان خ د ناگزیر اه است اده از مت ن  ا ده

؛ جمراسل  فراهلان    4111؛ روشلن ل  4111)ر ک: ازغن ی و روشن ل  ان تألیف یا ترجمه ش ه

 ( 4181پ ر زروم  ؛ ول 4111

یمل تاً مالصل ل   پس از انقال  در ایران  ستراتژیکت ان گ ت مطالعات ااا این اوصاف م 

های جنل   اجتمای  سال -شرایط سیاس اه اع  ا ده و  4111گسترش مراکز پژوهش  از دهۀ 

  ماهیلت آن داشلته اسلت   تعیلین   نقش مفثری در شلروع و اسلتمرار و حتل  در     ،و پس از آن

هرچن  در این دوران نیز سایه مطالعات استراتژیک غرا  و همچنین نگرش نظام  اه استراتژی 

و ت جله اله   هشل   اما گسلترش روزافلزون مراکلز پژو   کن ، ار مطالعات استراتژیک سنگین  م 

زمینله را الرای    ،انتقلادی غرال  یلا    نیازهای کاراردی امنیت مل  در کنار فضای گ تملان  ضل   

 ایران  ملیا کرد  -های اسالم گسترش و تعمیق مطالعات استراتژیک مبتن  ار آم زه
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 در ایران استراتژیکزتکوین مطالعات بر باگریز غربای تأثیر نظم منطقه. 7
گیلری مطالعلات اسلتراتژیک انتقلادی و     در کنار تال ست داخل  که اه ت ریز راه را ارای شک 

در این راستا نیز نبایل  غافل  ال د  در    ای ان ، از تأثیر تال ست منطقها م  در ایران فراهم کرده

تقلارن   ،شای  یک  از دسی  ملم م فقیت جمل ری اسالم  ایران در پیمل دن ایلن مسلیر    ،واقع

هلای  ای است که در کنار یک یگر زمینه را ارای تق یت انیلان  ست داخل  اا تال ست منطقهتال

ان   ارای آنکله اله اهمیلت    ایران  فراهم کرده -های اسالم مطالعات استراتژیک مبتن  ار آم زه

کاف  است اله تلأثیر انقلال  اسلالم  ایلران الر تغییلر نظلم          ،این یام  التر و ایشتر پ  ابریم

ستیزانه الر الازتک ین مطالعلات    های غر س  و تأثیر متقاا  این نظم و نگرش ای از یکهمنطق

 از س ی دیگر اپردازیم  ،استراتژیک در ایران

انقال  اسالم  ایران شای  حت  ایش از آنکه در داخ  اایث تال ل ش ه ااش ، در خارج از 

اسیاری را اه ویژه در این کش رهای بت و من   بهای ممرزها م رد ت جه قرار گرفت و واکنش

ای معنلای  جلز   گلرای پللل ی در سلطح منطقله    همسایه ارانگیوت  سق   نظام سیاس  غلر  

فروپاش  نظام سیاس   ،های اصل  نظم غرا  )آمریکای ( ن اشت  در واقعیک  از پایهفروپاش  

نظلام سیاسل     پلل ی نماد فروپاش  نظم  ا د که ار مبنای نگرش غرال  شلک  گرفتله ال د و    

نله تنللا در چلارچ   نظلم م جل د رفتلار        ،جمل ری اسالم  اه ین ان جایگزین نظام پیشین

 هم ا د و ایجاد نظم ج ی  کرد، الکه اه دنبال از این اردن اقایای آن نظم نم 

تلر  وضعیت ن ی  رویاروی  استراتژیک این ایران و غر  یا اه تعبیر دقیقنتیجه طبیع  این 

که خ د دسلت ار ضرورت ایجاد و تق یت نگرش ال م  اله مطالعلات اسلتراتژیک     آمریکا ا د 

نظام سیاس  ج ی  در ایران نه تنلا از جرگله رواالط    ،اا وق ع انقال  اسالم  ،داشت  در واقع

پرچم ار مبارزه اا نظلم   ،چنیناه ین ان الگ  و همرا خ د ک شی  ق رت غر  خارج ش ، الکه 

    کن معرفغرا  در منطقه نیز 

ها پس از وق ع انقلال  اسلالم  ک شلی ن  ملانع از ای لای نقلش       اا وج د اینکه آمریکای 

جمل ری اسالم  اه ین ان الگ  و پرچم ار مبارزه اا نظم غرا  در منطقه ش ن  و در این راستا 

های از هی  ک شش  دریغ نکردن ، اما حمایت آنلا از ص ام حسین در جن  یلیه ایران، تالریم

هی  ک ام اایث نش  ن ای موال ت ایران  ،منطقهالملل  و حت  حمایت از حکام کش رهای این
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آمریکای  اه گ ش مردم کش رهای منطقه ارس   نتیجه طبیعل  ایلن رویلاروی      -غرا اا سلطه 

 ،ای ایران در این ملردم منطقله و از سل ی دیگلر    تق یت جایگاه منطقه ،س  از یک ،استراتژیک

 های موال ت اا حض ر مستقیم یا حت  تالمی  نظم سیاس  آمریکای  ا د تق یت زمینه

ها اا هلر گ نله نظلم    زمان اا وق ع انقال  اسالم  و اه تبع آن م ج موال تهم ،در واقع

ای آمریکای  نیز ااس گرفت  تق یت این تمایالت که خ د ن ی  موال ت الا تبعیلت از   منطقه

های اسیاری را نیز اه ارخل  ملردم منطقله و اله     در یین حال که هزینه استراتژی غرا  ا د،

ای از تبعیلت از آمریکلا اله سلمت     نظلم منطقله  ویژه اه مردم ایران تالمی  کرد، اایلث شل    

ایجلاد اسلترهای    ،موال ت اا آمریکا تغییر جلت ده   نتیجه منطق  و طبیع  ایلن تالل ست  

اه استراتژی و مطالعات استراتژیک در ایلران  گیری و تق یت نگرش ا م  مناسب ارای شک 

و ترویز نگرش انتقادی استراتژیک در این مردم و حت  ارخل  کشل رهای منطقله شل  کله      

هلای  ت ان از آن اا ین ان استر مناسب ارای ت سعه مطالعات استراتژیک مبتنل  الر آمل زه   م 

 ایران  یاد کرد  -اسالم 

 

 سرد بر بازتکوین مطالعات استراتژیک در ایرانالمللی پساجنگ . تأثیر نظام بینج
راسلتای  در ای تغییلر نظلم سیاسل  منطقله     وق ع انقال  اسالم  ایران و اله دنبلال آن  در کنار 

الملل  دوران جنل  سلرد نیلز    های آمریکا، فروپاش  نظام اینموال ت و رویاروی  اا استراتژی

؛ ثق ل   4189)ر ک: ایللیس   تلر کلرد  های مطالعات استراتژیک غرال  را تنل   حلقه مال ودیت

المللل  نیلز هماننل       گرچه در سلطح الین  (4181؛ ملیک 4189؛ فری من، 4111 ؛4111 یامری

ک شی  از این تغییر وضعیت اه ن ع خل د اسلت اده کنل  و    ایاست متال ه آمریکا  ،ایسطح منطقه

آن گ نله کله   ه ، اما الملل  خ د جل ه دحت  آن را ن ی  پیروزی در مقاا  دشمن و رقیب این

المللل  دوران  فروپاش  ش روی و نظام این گران غرا  نیز ااور دارن ،ارخ  از ناظران و تاللی 

ایش و پیش از هر چیز ایتبلار و مشلروییت مطالعلات اسلتراتژیک غرال  را زیلر        ،جن  سرد

 ال ارد ئ س

ای و جنل   افزارهلای هسلته  شرایط زمان  پس از جن  جلان  دوم که اا پی ایش جنل  

ین ان کش ری که سرد میان دو اارق رت مقارن ا د و شرایط مکان  ایاست متال ه آمریکا اه 
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گل ی   های آم زش  و پژوهش  ت سعه و تق یت مطالعات استراتژیک را اه منظ ر پاسخزمینه

ایلن رشلته   ار ماهیت  کنن هتعیین یأثیرروی  اا ش روی فراهم کرد، تاه شرایط ناش  از رویا

این شلرایط زملان  و مکلان ، مطالعلات اسلتراتژیک در چنبلره       ۀ در نتیجگذاشت    مطالعات

زمینله را الرای    ،ایلن نل ع نگلرش     نگرش رئالیست  و مبتن  ار سیاست ق رت قرار گرفلت 

اوشلی ن اله امنیلت    سلایر ی امل ، اول یلت   ت جل  اه نقش دادن اه نقش دولت و ا اهمیت

هلا و  آسلیب و کم اللادادن اله   زدگ ، غ لت از ام ر داخل  نظام  ،تریا اه تعبیر دقیقنظام  

غرا  و حتل    ت جل  اه مسائ  و مشکالت استراتژیک کش رهای غیرا  ،ی داخل تل ی ها

غ للت از سلایر    هلای کمیل  و  غرا  غیر از آمریکا و همچنین تأکی  الیش از حل  الر روش   

 ها فراهم کرد روش

نظلران  از همان اات ا م رد انتقاد ارخل  صلاحب  ها مطالعات استراتژیک اا این ویژگ  ،البته

الا   این رشته کنن هپ ی ار  الملل اصالح این مشکالت مستلزم تغییر در فضای این چ نا د، اما 

ساسل  در  ا د، تا پیش از فروپاش  ش روی و پایان جن  سرد، اصالحات ا ی مذک رهاویژگ 

مطالعات استراتژیک حت  پیش از فروپاش  شل روی و   ،انااراین  ها ص رت نگرفتاین ویژگ 

اینل  ایلن ات لاق    های ج ی م اجه ش ه ا د که ی م پلیش اا چالشنیز پایان دوران جن  سرد 

  شتداازرگ خ د دسلت  ار نات ان  آن 

هرچنل  در ظلاهر اله معنل       ،المللل  دوران جنل  سلرد   فروپاش  نظام این ،اا این اوصاف

پیمانانش ار شل روی و الل ک شلرق ال د، املا در      پیروزی و ارتری ایاست متال ه آمریکا و هم

های  که ارای آن ارشمرده مال ر اا ویژگ یم  معنای  جز فروپاش  مطالعات استراتژیک غر 

المللل  دوران جنل  سلرد و ورود اله فضلای ج یل        تغییر در نظام این ،واقعش ه ن اشت  در 

را در سطح گسلترده الا چلالش    مال ر غرا ایتبار و مشروییت مطالعات استراتژیک  ،الملل این

ای در یمل  اایلث شل  زمینله الرای مطالعلات       الملل  و منطقههای اینم اجه کرد  این چالش

فراهم ش د و جمل ری اسالم  ایران کله اله دلیل  شلرایط      غرا  ایش از پیش استراتژیک غیر

ای ایش از سایر کشل رها در ایلن زمینله گلام ارداشلته ال د، اله ینل ان         مسای  داخل  و منطقه

 چنین تغییرات  م رد ت جه قرار گرفت گام پیش
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 بومی در ایران استراتژیکسنجی توسعه مطالعات . امکاند
قطه یط   در تال ست سیاس  و اجتمای  ایران مالسل    ن ،ا ون شک ،وق ع انقال  اسالم 

هلای  منشأ آثار اسیاری در حل زه  ،ش د و جمل ری اسالم  ایران اه ین ان نتیجه این انقال م 

در تق یلت  تل ان  مل  را  آنلاموتلف سیاس ، اقتصادی، اجتمای ، فرهنگ  و    ش ه که یک  از 

 ،دی   ایلن تغییلر وضلعیت   ایران   -اسالم فرهن  و ه یت ان یشه اازگشت اه خ د و احیای 

گیری یا اازنگری ش ن زمینه ارای شک فراهمکن ن از خ د اروز داده که  نمادهای موتل   را تا

 ایران  یک  از آنلا است  -های اسالم های یلم  ار مبنای آم زهدر رشته

اسلتراتژیک در  که در ص الات پیشین نیز اه اجمال اه اررسل  وضلعیت مطالعلات    همچنان

هلای اسلیاری در داخل  و در ماللیط     ایران پرداخته ش ، جامعه ایران در شرایط کن ن  پتانسی 

ایرانل  دارد و در واقلع    -های اسلالم  ایرون  ارای ت سعه مطالعات استراتژیک مبتن  ار آم زه

اله   ان از ت سعه این ن ع مطالعات نسبت اه قب  از انقلال  و حتل  نسلبت   ت ان گ ت چشمم 

از مطالعلات اسلتراتژیک   میزان ت سعه کمی  های گذشته اه مراتب ایشتر ش ه است  ترسیم دهه

آن الا گذشلته و   و مقایسله  س  و اررس  رویکردهای درونل  ایلن رشلته از سل ی دیگلر       یک

آینل ه مطالعلات راهبلردی در     گ یل  های مببت و من   ایرون  اه ما م زمینه سنجش ،همچنین

  مت و س  خ اه  رفتاه ک ام سایران 

 

 در ایران پس از انقالب  استراتژیک. توسعه مطالعات 1
تال ل  یظیم در ساختارهای سیاس  و اجتمای  و حت  یلم  کشل ر   ،اا وق ع انقال  اسالم 

گیری مطالعات استراتژیک ارطلرف شل ، املا اله     رخ داد که اه واسطه آن ارخ  از م انع شک 

ها پس از انقلال  نیلز نقشل  اازدارنل ه در     ت ریز ارخ  م انع ج ی  شک  گرفت که تا م ت

پس از  ،در واقع   مرتبط اا این ح زه ای ا کرد گیری مطالعات استراتژیک و مراکز پژوهششک 

شل ن ایل ه   هم اه دلی  تال ست ناش  از انقال  و هم اه دلیل  کمرنل    ،وق ع انقال  اسالم 

، ت جه و اقبال چن ان  اه ای ه امنیت مل  و «امنیت امت»ش ن آن اا ای ه امنیت مل  و جایگزین

از زمینله را الرای ممانعلت    هلا  تا م تاه تبع آن اه مطالعات امنیت  وج د ن اشت و همین امر 

یت اا وق ع جن  تالمیل  یراق عفراهم کرد  این وض گیری و ت سعه مطالعات استراتژیکشک 
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لان اسلالم )ر ک:  القرای جش  و ای ه ح ظ نظام اسالم  اه ین ان امیلیه ایران تا ح ی تع ی  

کلرد،  « امنیلت املت  »را جایگزین « امنیت مل »در کان ن ت جه قرار گرفت که  (4163سریجان  

اایلث غلبله نگلرش     نیلز انجامیل  و  آفرین  ارتر نظامیان در صالنه سیاسل   زمان اه نقشاما هم

 های اع  ش  ت  و استراتژیک در سالگیری مطالعات امنینظام  در شک 

شل ن پلیش رفلت و در    اه ت ریز صالنه سیاس  کش ر اه سلمت نظلام    ،اا آغاز جن  تالمیل 

شلک    «مطالعات جنل  »نتیجه همین تال ل ا د که اه ت ریز مطالعات استراتژیک در قالب  منطبق اا 

  تل ی  نظام  یلراق ال د و اله    ترین تل ی  یلیه امنیت مل  در این مقطع زمانملم ،گرفت  در واقع

همین دلی  مطالعات استراتژیک در این مقطلع گرایشل  یمل تاً نظلام  داشلت  البتله نبایل  فضلای         

  اله  تأثیر دانسلت گیری ا ر این جلتدایرون  متأثر از دوران جن  سرد را هم  استراتژیکمطالعات 

شل  و  در نتیجه این شرایط درون  و ایرون  ا د که مطالعات استراتژیک در ایران آغاز  ،یبارت دیگر

 ای یم تاً نظام  داشت صبغه ،از س ی دیگردر مراکز نظام  ا د و س   از یکهم  نقطۀ آغاز آن

م لل م  و   ،هلای نظلری  ها ایش از آنکه مبتنل  الر انیلان   مطالعات استراتژیک در این سال

فضلای  چلارچ    لس   ااش ، یم تاً مبتن  ار مباحث کلاراردی و کلامالً در   روش  یمیق و ف

که اساساً در ط ل دوران جن  اثلری از پیل ایش مراکلز     استجن  ا د و شای  اه همین دلی  

یاام  پشت سرگذاشتن دوران جن  تالمیل  و آغاز دوران اازسازی و مطالعات استراتژیک نم 

ریزی ارای اه ت ریز سیاستم اران را اه سمت  س ق داد که ت کر استراتژیک و ارنامه ،سازن گ 

 ح  مسائ  را ایشتر م رد ت جه قرار دهن  

هلای جنل    پی ایش مراکز مطالعات اسلتراتژیک در طل ل سلال   اا وج د اینکه  ،در حقیقت

اشل ، املا شلرایط    دادن اله آن اثرگلذار ا  ت انست در پیشبرد اه اف جن  و حتل  در پایلان  م 

الر مبنلای اطالیلات    گیلری چنلین مراکلزی شل  و     های اول انقال  و جن  مانع از شک سال

در تمام دوران   در کش ر شک  نگرفتمرکز مطالعات استراتژیک  هی   ،در ط ل جن م ج د 

 4169الملل  وزارت امل ر خارجله کله در سلال     ح اکبر در دفتر مطالعات سیاس  و اینجن  

هلای مالل ودی در ایلن زمینله     فعالیلت  ،در وزارت دفاع و ارتش ،ه ا د و همچنینتأسیس ش 

تل ان آنللا را مطالعلات    گرفت که اه دلی  پراکن گ  و ضعف نظری و روشل  نمل   ص رت م 

 تلق  کرد اه معنای اخص استراتژیک 
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اا پایان جن  اه ت ریز از تل ی های نظام  ایرون  اه ین ان اول یت نوسلت امنیلت ملل     

فاصله گرفته ش  و امنیت داخل  در کان ن ت جه قرار گرفت که ثملره آن سلامان ه  نیروهلای    

س  تعریف ج ی ی از  اا این تال ل از یک ،امنیت داخل  در قالب نیروی انتظام  ا د  در واقع

امنیت مل  ص رت گرفت و امنیت داخل  اه ین ان اول یت امنیت مل  یا حل اق  همسلن  الا    

نگلرش ج یل ی در مطالعلات     ، رد ت جله قلرار گرفلت و از سل ی دیگلر     امنیت خلارج  مل  

استراتژیک در ایران شک  گرفت که منتل  اه تأسیس مراکز مطالعات استراتژیک الا م ضل ع و   

 کار امنیت داخل  ش   دست ر

اا این تال ل در وضعیت امنیت  کش ر و تعریف ج ی ی که از امنیت مل  ص رت گرفلت،  

 ،گیری مطالعات استراتژیک از مطالعات جنل  فلراهم شل  و از آن پلس    هاه ت ریز زمینه فاصل

ح اق  اه امنیت داخل  همپای امنیت خارج  ت جه ش  که نتیجه آن تأسیس مرکلز تالقیقلات   

 ا د  4161نیروی انتظام  در سال 

در واقع نقطۀ آغاز گسترش مطالعلات اسلتراتژیک و   قیقات نیروی انتظام  تأسیس مرکز تال

منادی تغییر از تل ی های ایرون  اه  ،یا در واقع انتظام گیری آن از صبغه نظام  اه تغییر جلت

الملل  هم شلک   ای و اینگیری منطقهیک جلت ،یالوه ار آن  تل ی ات داخل  ا دها و آسیب

ای و   را در گلرو ت سلعه مناسلبات منطقله    گرفت که رفع تل ی های امنیت  داخلل  و خلارج  

دانست  اه واسطه وج د این نگرش ا د که مرکز مطالعات و تالقیقات استراتژیک الملل  م این

)ر ک: انجملن هملاهنگ  مراکلز تالقیقلات     شلک  گرفلت    4161خاورمیانه هم در همان سلال  

در مراکلز  ملان اله اعل     ایلران از آن ز  مطالعات استراتژیک در ،و ا ین ترتیب( 4181 اهبردیر

 گیری یم ه م رد ت جه قرار گرفت جلترویکرد یا چن   موتلف و در قالب

 

  1928از دهه در ایران  استراتژیکرویکردهای مطالعات تنوع . 7
رویکرد نظام  نوستین رویکرد مطالعات اسلتراتژیک در ایلران ال د کله      ،همچنان که گ ته ش 

گیری رسم  مراکز مطالعات استراتژیک در یم  اه دلیل  درگیلری ایلران در    حت  قب  از شک 

های پیشین اه مطالعلات اسلتراتژیک مل رد ت جله ال د       جن  و همچنین اه دلی  ت اوم نگرش

گیری مراکزی اا اایث شک  ،یافتن امنیت داخل ل یتو اهمیت و او 4161های پایان  دهه سال
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هم ار تع اد مراکز مطالعلات اسلتراتژیک و هلم الر      ،این رویکرد نیز ش  و اا ورود اه دهه اع 

تن ع رویکردهای آنلا افزوده ش   ت سعه مراکز مطالعات استراتژیک و رویکردهای آنلا از دهله  

 رد زیر م رد ت جه قرار داد:ت ان در قالب چن  رویکاه اع  را م  4111

دوران جن  سلر  های پراکن ه : این رویکرد که از خالل فعالیتدفاعی -. رویکرد نظامی1

اا تأسیس مرکز تالقیقات جن  و پس از آن اا تأسلیس مرکلز تالقیقلات اسلتراتژیک      ار آورد،

زمینل   رسمیت یافت و اا تأسیس دفتر پژوهش و تالقیق راهبردی نیروی  4111دفای  در سال 

، 411۵)ع( در سللال  ، پژوهشللک ه املل ر دفللای  دانشللگاه امللام حسللین4111ارتللش در سللال 

دفلای    ، مرکز تالقیقات راهبرد411۵ر سال پژوهشک ه یل م دفای  دانشگاه امام حسین )ع( د

و  4111هلای  دفتر مطالعات و تالقیقات نیروی دریای  و ه ای  ارتش در سلال ، 4116در سال 

و مرکز مطالعات کلاراردی فلاراا  در    4189ات دفای  وزارت دفاع در سال ، دفتر مطالع4118

  رو اه گسترش و تکام  نلاد  4189سال 

های قب  از انقال  اا شروع اه این رویکرد که از سال المللی:ای و بین. رویکرد منطقه7

دفتر مطالعلات  اا تأسیس  4161الملل  شک  گرفته ا د، در سال کار مرکز مطالعات یال  این

گیلری مرکلز مطالعلات    الملل  وزارت ام ر خارجه تق یت ش  و سپس اا شک سیاس  و این

الملل  اارار معاصر تلران در سلال  و مرکز مطالعات و تالقیقات این 4161خاورمیانه در سال 

ها و مراکز آم زش  کشل ر  اه ح ی رسی  که نه تنلا سیاستم اران، الکه حت  دانشگاه 4111

هلای موتللف   ای در دانشلگاه گیری مطالعات منطقله نیز تالت تأثیر قرار داد و مبنای شک را 

 کش ر ش  

الا تأسلیس مرکلز تالقیقلات      4168این رویکرد در سلال  . رویکرد مدیریت استراتژیک: 9

های استراتژیک در سال استراتژیک ریاست جمل ری شک  گرفت و اا جایگزین  مرکز اررس 

تالقیقات استراتژیک از ریاست جمل ری اله مجملع تشلویص مصللالت      مرکزو انتقال  4111

گیری ایش از آنکه در مراکز پژوهش  ت اوم یافتله ااشل ، در   نظام گسترش یافت، اما این جلت

قالب م یریت استراتژیک و در چارچ   مراکز دانشگاه  اه حیات خ د ادامله داده اسلت  الا    

گیری در مطالعات استراتژیک کش ر، تأثیرگلذاری  وج د این، از جمله ثمرات نیک ی این جلت

 ا ده است  4111ان از و چشم 4111ت وین سن  ایران همچنین ت سعه و ساله پنزهای ار ارنامه
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، مفسسله  پژوهل  راهبلردی  های اخیر این رویکرد خ د را در قامت تأسیس مرکز آین هدر سال

 کرده است ظاهر  ،ان از امنیتت سعه و امنیت و مفسسه چشم

را امنیت اجتمای  ت ان که اا تسامح م امنیت داخل  اجتماعی:  . رویکرد امنیت داخلی/7

قات نیلروی انتظلام  آغلاز شل  و الا      یگیری مرکز تالقاا شک نیز اا آن در یک قالب قرار داد، 

گیری اله دلیل  ارتبلا     گسترش یافت  این جلت 4116تأسیس مفسسه مطالعات مل  در سال 

واسطه اا مسائ  و مشکالت جاری کش ر و نیلز اله دلیل  اهمیلت آن در مجلامع      و ا  مستقیم

یلم  و دانشگاه  خارج از کش ر، اه سریت رو اه گسترش است و تأسیس گلروه مطالعلات   

فعالیت خل د   418۵امنیت اجتمای  در پژوهشگاه یل م انسان  و مطالعات فرهنگ  که از سال 

 ش د آن تلق  م روزافزون گیری و در راستای اهمیت مین جلترا آغاز کرده است، در ادامه ه

طبعاً در مراکز مطالعات استراتژیک کشل ر اله دلیل     ایدئولوژیک:  -فرهنگی. رویکرد ۶

تل ان  ای که اا حک مت دارن ، رویکردهای ای ئ ل  یک وج د دارد و اساسلاً نمل   ن ع رااطه

 ئ ل  یک دانسلت، املا در میلان مراکلز     گیلری ایل  مراکز مطالعات استراتژیک را فاق  جللت 

مطالعات استراتژیک در کش ر، ارخ  مراکز اه ص رت خا  و مفک  ار این رویکرد تأکیل   

ان  که اای  اه آنلا ه یت  مستق  اوشی   نوستین مرکز مطالعات استراتژیک اا رویکلرد  کرده

  ایلن    گرفلت شلک مرکز مطالعات فلسطین در نللاد ریاسلت جملل ری    نام ای ئ ل  یک اه 

تأسلیس  پلس از آن الا   های اع  اا تأسیس مرکز مطالعات ن ا تق یت شل  و  رویکرد در سال

مرکز تالقیقات امنیت ا ون ملرز در سلال   و  4111سازان ن ر در سال مرکز تالقیقات ان یشه

 تر ش  گسترده 4118

کامالً مشل د ا د و  4111ت سعه مطالعات استراتژیک در اواسط دهه  . رویکرد اقتصادی:۵

از جمله مراکز مطالعات استراتژیک کله از      در اع  کی   هم تبل ر داشتیالوه ار ت سعه کمی

شروع اه  4116مصادیق این ت سعه کی   ا د، مفسسه تالقیقات  ت ایر اقتصاد است که در سال 

الملل  انر ی نیز از جمله مراکز اا رویکرد اقتصادی ال د کله   ینمفسسه مطالعات افعالیت کرد  

  در همان سال شک  گرفت

مطالعلات  اله  های مذک ر تلا زملان  کله رویکلرد آکادمیلک      رویکرد. رویکرد آکادمیک: 2

پژوهشک ه مطالعات راهبردی شک  نگرفلت،  و گسترش فعالیت استراتژیک اه واسطه پی ایش 
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ای در کشل ر ن اشلت  در واقلع    گیری مطالعات اسلتراتژیک حرفله  شک یمالً تأثیر چن ان  در 

نقطه یط   در مطالعلات اسلتراتژیک    4116گیری پژوهشک ه مطالعات راهبردی در سال شک 

هلای آن نله تنللا مطالعلات     در ایران ال د و الا پیل ایش ایلن پژوهشلک ه و گسلترش فعالیلت       

ها و مراکز آم زش  کش ر را تالت انشگاهای یلم  و آکادمیک یافت و حت  داستراتژیک صبغه

ایلن   یافتنل   تلری  دقیلق ها هم چلارچ ا  یلمل  و تئ ریلک    ثیر قرار داد، الکه دیگر رویکردتأ

ایش از سایر رویکردها م رد ت جه قلرار گرفتله و تأسلیس     4131و  4181 هایرویکرد در دهه

خاورمیانه و مطالعات سه پژوهشک ه مطالعات استراتژیک در مرکز تالقیقات استراتژیک و مفس

 ت ان نماد ت جه ایشتر اه این رویکرد تلق  کرد حت  دانشگاه یال  دفاع مل  را م 

 

ت ان مشاه ه کرد، ایشترین میزان ت سعه مراکز مطالعلات  م م ف ق ه نم دارهمچنان که در 

اسلت  البتله    4111تر مطالعات استراتژیک در ایران متعلق اه دهه استراتژیک یا اه یبارت دقیق

نظلر ااشل ، اایسلت  اله لاللاظ ت سلعه کی ل            مل  دهه ایش از آنکه اه لالاظ ت سعه کمیاین 

مطالعات استراتژیک در ایران م رد ت جه قرار گیرد  در این دهه ا د که جامعه ایلران الا حجلم    

ها و مکاتب فکری گ ناگ ن استراتژیک م اجه ش  و نظریه ای از آثار در زمینه مطالعاتگسترده

متأسل انه دوران رشل  کمیل  و    در مطالعات استراتژیک اه جامعله یلمل  کشل ر یرضله شل        

اا فترت م اجه شل   از   4181همچنین کی   مراکز مطالعات استراتژیک در ایران از اواسط دهه 
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ژیک افزوده نش ، الکه حت  مراکز م جل د نیلز   این زمان نه تنلا ار شمار مراکز مطالعات استرات

تل ان  اا ت جه اه نم دار هم مل   ،ظرفیت ت لی  خ د را اه ص رت قاا  ت جه کاهش دادن   البته

دفای  ایش از  -دریافت که از این زمان نسبت مراکز مطالعات استراتژیک دارای رویکرد نظام 

الرای  سایر رویکردها کاهش یافت و اه جای آن امکان تق یت رویکرد آکادمیلک ایشلتر شل      

تل ان  اینکه مراح  رش  و تن ع رویکردهای مراکز مطالعات استراتژیک در کش ر را دریاایم، م 

 اه ج ول زیر مراجعه کرد:

ف
ردی

 

 نام مرکز پژوهشی
 سال

 تأسیس
 رویکرد تخصصی

 4111 یل م استراتزیکدانشگاه  4

 دفای  -نظام 

 

 

 4111 مرکز تالقیقات جن  9

 4111 مرکز تالقیقات استراتژیک دفای  1

 4111 دفتر تالقیق و پژوهش راهبردی نیروی زمین  1

 411۵ پژوهشک ه ام ر دفای  ۵

 4111 دفتر مطالعات و تالقیقات نیروی دریای  6

 4118 ه ای دفتر مطالعات و تالقیقات نیروی  1

 4114 مرکز تالقیقات راهبردی دفای  8

 4189 مرکز مطالعات کاراردی فاراا  3

 4189 دفتر مطالعات دفای  41

 4181 مرکز مطالعات راهبردی دیپلماس  دفای  44

 4181 (مرکز تالقیقات جن )مرکز مطالعات و اسناد دفاع مق س 49

 418۵ سپاه پاس اران انقال  اسالم مرکز مطالعات دفای  نیروی دریای   41

 4116 ()ع( دانشگاه امام حسین)پژوهشک ه یل م دفای   41

 4168 دانشگاه یال  دفاع مل  4۵

 4111 الملل مرکز مطالعات یال  این 4
 الملل ای و اینمنطقه

 4169 الملل  وزارت ام ر خارجهدفتر مطالعات سیاس  و این 9



 3۶ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استراتژیک در ایرانتبارشناسی مطالعات 

 4111 اارار معاصر تلرانمرکز تالقیقات  1

 4161 خاورمیانه های یلم  و مطالعات استراتژیکمرکز پژوهش 9

 4183 مفسسه مطالعات ایراس 1

 4161 )سازمان تالقیقات و مطالعات ناجا( های ناجا مرکز پژوهش 4

اجتمای   انتظام /

 )داخل (

 4116 مفسسه مطالعات مل  9

 418۵ مرکز مطالعات جامعه و امنیت 1

 4189 پژوهشک ه مطالعات و تالقیقات اسیز 1

 4116 مفسسه فرهنگ  خرد و جامعه ۵

 4181 مرکز ان یشه و هم کری راهبردی اسیز 6

 4181 مرکز مطالعات راهبردی و آم زش وزارت کش ر 1

 4188 مرکز مل  مطالعات جلان  ش ن 8

 4163 مرکز تالقیقات استراتژیک 4

رویکرد م یریت 

 استراتژیک

 4111 های استراتژیکمرکز اررس  9

 4181 مفسسه امنیت و ت سعه 1

 4188 ان از امنیتمفسسه چشم 1

 4131 پژوه  راهبردیمرکز آین ه ۵

 411۵ یلم  ن ا-های سیاس سسه تالقیقات و پژوهشفم 4

 -فرهنگ 

 ای ئ ل  یک

 4111 سسه مطالعات ان یشه سازان ن رفم 9

 4118 تالقیقات امنیت ا ون مرزمرکز  1

 4131 مرکز مطالعات راهبردی دایرخانه ش رای یال  انقال  فرهنگ  1

 4116 سسه ت ایر اقتصادفم 4
 اقتصادی

 4116 الملل  انر یمفسسه مطالعات این 9

 4116 پژوهشک ه مطالعات راهبردی 4

 آکادمیک
 4181 پژوهشک ه مطالعات راهبردی و امنیت مل  9

 4131 پژوهشک ه مطالعات استراتژیک 1

 4131 خاورمیانه یراهبردپژوهشک ه مطالعات  1
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ال ده و   4111یالوه ار ت جه اه زمان تأسیس مراکز مطالعات راهبردی که یمل تاً در دهله   

ت جه اه رویکرد توصص  این مراکلز هلم نکلات     ،دچار اف ل و رک د ش  4181حت  در دهه 

 ،ش ه از رویکرد توصص  ایلن مراکلز  ان ی ارائهاساس تقسیم کن   ارقاا  ت جل  را روشن م 

دفلای  شلک     -غه نظام  ال ده و الا رویکلرد نظلام     دارای صب ایشتر آنلاش یم که مت جه م 

ان ، هرچن  در دوره اف ل مراکز مطالعات استراتژیک حت  این رویکرد نیز دچار مضیقه و گرفته

 مال ودیت ش  

 

 گیرینتیجه
اله ویلژه در    ،اررس  سیر تک ین مطالعات استراتژیک در ایران و مقایسه مراحل  موتللف رشل  آن   

ایانگر آن است که این ح زه مطالعات  اا وج د گذرانل ن فلراز    ،دوران قب  و پس از انقال  اسالم 

گاملان  ان ازی مببت در آین ه م اجه است  هرچنل  ایرانیلان یکل  از پلیش    و فرودهای اسیار، اا چشم

هلا و تلاریخ ادایلات ایلران مشلال ن از      ان  و اسلط ره سنت  و کالسیک استراتژی ا دهم یهام کارارد 

در ادا  که نملاد االنل گ  ت کلر اسلتراتژیک      -ه است، اما نگرش تاریو مصادیق یمل  در این زمین

نگرش یلم  اه استراتژی در غلر  رو اله ت سلعه و    ش د، در شرایط  که مالس   م ایران ااستان 

گیری نگرش یلم  اه استراتژی در ایران ش د و نتیجله طبیعل    ساز شک تکام  نلاد، نت انست زمینه

   مطالعات استراتژیک در ایران اه مطالعات استراتژیک غرا  ا د این فراین  آغاز وااستگ

فراین  تک ین مطالعات استراتژیک وااسته در ایران تا وق ع انقال  اسلالم  ادامله یافلت و    

های اازتک ین مطالعات استراتژیک پس از آن اه دلی  نگرش ه یت  این انقال  اه ت ریز زمینه

فراهم ش   اا وق ع انقال  اسالم  و اله دنبلال آن انقلال     ران  ای -های اسالم مبتن  ار آم زه

هلا و مالتل ای دروس یلل م انسلان  شل ، فضلای       فرهنگ  که منجر اه الازنگری در سرفصل   

گ تمان  سزم الرای قطلع وااسلتگ  فکلری و معرفتل  در یلل م موتللف از جملله مطالعلات          

استراتژیک اه ین ان رشلته مسلتق     استراتژیک فراهم ش ، اما حت  در این شرایط هم مطالعات

 یلم  م رد ت جه مراکز دانشگاه  در ایران قرار نگرفت 

در شرایط  که فضای گ تمان  سزم ارای تال ل در مطالعلات اسلتراتژیک در ایلران فلراهم     

های جن  نشان داد جمل ری اسالم  مادام  که در این حل زه مسلتق    ش ه ا د و تجراه سال
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های خل د را دنبلال کنل ، گسلترش مراکلز یلمل  و پژوهشل         اه اف و آرمانت ان  نباش  نم 

کار دولت و نلادهای سیاس  و امنیت  قلرار گرفلت کله در     در دست ر 4111استراتژیک از دهه 

هم امکان ت سعه مطالعات استراتژیک و هم امکان تق یت نگرش ا م  اله   ،شرایطنتیجه همین 

 این ح زه فراهم ش  

که نقطه شروع وااستگ  مطالعات استراتژیک قب  از وق ع انقال  اسالم  انهمچن ،در واقع

ادا  اه استراتژی و ی م تب ی  آن اه نگرش یلمل    -مان ن نگرش تاریو از داخ  ا د و یقیم

رود مطالعات استراتژیک غرا  اه ایران و وااستگ  روزافلزون آن فلراهم کلرد،    زمینه را ارای و

طالعات استراتژیک پس از انقال  اسالم  نیز از داخ  فلراهم شل  و در   زمینه ارای اازتک ین م

 الملل  نیز اه این فراین  کمک کردن  ای و اینکنار آن شرایط مسای  منطقه

راه را الرای الازتک ین مطالعلات اسلتراتژیک مبتنل  الر        ،نگرش هل یت  انقلال  اسلالم    

گریز کله البتله   ای غر نظم سیاس  منطقه ،ایران  فراهم کرد و اه دنبال آن -های اسالم آم زه

خ د تالت تأثیر وق ع انقال  اسالم  نیز قرار داشت، امکلان تق یلت ایلن نگلرش را الیش از      

هژم ن  فکری و یلمل   زدای  از ای اا ایتبارزدای  و مشروییتپیش فراهم کرد  این نظم منطقه

اه ویلژه در  ایاست متال ه آمریکا، ی اهای منطقهو اا اه چالش طلبی ن استراتژی (آمریکاغر  )

اایث ش  مطالعات استراتژیک مبتن  ار نگرش ا م  ایش  ،رویاروی  اا جمل ری اسالم  ایران

 از پیش در ایران تق یت ش د 

وقت  نتایز خ د را التر و ایشتر آشلکار کلرد کله الا      ،ایاین شرایط مسای  داخل  و منطقه

  سلرد اله پلس از آن، ایتبلار یلمل  و فکلری مطالعلات        الملل  دوران جنتال ل از نظام این

المللل  دوران  تال ل از نظام الین  ،استراتژیک غرا  ایش از پیش اه چالش طلبی ه ش   در واقع

غرال  را نیلز    های مطالعلات اسلتراتژیک غیلر   امکان تق یت انیان ،جن  سرد اه پساجن  سرد

ایران  یک  از مصادیق آن ا د   -های اسالم آم زهفراهم کرد که مطالعات استراتژیک مبتن  ار 

ها و مطالعات استراتژیک غرال   اا این سه حلقه مال ودیت  که ارای استراتژی ،اه یبارت دیگر

الملل  ایجاد شل ، مطالعلات اسلتراتژیک غرال  روز اله روز      ای و ایندر سط ح داخل ، منطقه

های مطالعلات اسلتراتژیک مبتنل  الر     ت انیانامکان تق ی ،ایشتر رو اه ضعف نلاد و اه جای آن

 فراهم ش  ایران   -های اسالم آم زه
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