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مطالعات بین المللی از منظر سنت اثباتی و فرااثباتی در روابط بین الملل
*

حسن عیوض زاده

چکیده:
مطالعات روابط بین الملل از منظر معرفت شناسی حتیت حطیلط سو سینت معرفیت شینا
است .معرفت شناس اثباح و معرفت شناسی فرااثبیاح اکن ید یز از شی و مط و مطالعید
روابط بین الملل چیطت؟ شرسش است کد سر اکن مقالد مورس بتی ریرار می دییرس .بیا اکین
فرض کد ز حتت حأثیر موضع معرفت شنا

اسیت کید ش و شیار اح یا می کنیز .سر

مطالعات روابط بین الملل ادر ش و شار سر چارچوب معرفت شناس اثباح ررار دییرس یز
او مهار شیم بین شزکزه ای بین الملل

وا ز بوس حال ادر ش و شار سر چیارچوب معرفیت

شناس فرااثباح ررار دیرس ز ازمطالعد و ش و م صیرفا فهیو و ر یاک شزکیزه یای بیین
الملل

وا ز بوس .منطق حتلیل حاکو بر اکن ش و م سکال یك استط کعن بد کیاری ادزکشید

سکال یك اب زا بد حتلیل و بررس سنت معرفت شنا

مطلط کعن اثباح دراک م شیرسازکو

و ز مطالعات بین الملل را از منظر اکن معرفت شناس بررسی می کنییو .سینت سینت
معرفت شنا

م الف کعن فرااثبات دراک را بررس و ز مطالعیات بیین الملیل از اکین

منظر مورس بت ررار م س یو.

واژگان کلیدی :اثبات گرایی ،فرااثبات گرایی ،دیالکتیک ،پیش بینی ،فهم ،رهایی.
*عضو یئت علم سادشااه آزاس اسالم ط واحز زدجانط دروه علوم سیاس و روابط المللط زدجانط اکران
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مقدمه:
سر اکن مقالد بد کاری ادزکشد سکال ییك اب یزا بید حتلییل و بررسی سینت معرفیت
مطلط کعن اثبات دراک م شرسازکو و ز

شنا

مطالعات بیین المللی را از منظیر

اکن معرفت شناس بررس م کنیو .سنت سینت معرفیت شینا
اثبات در اک را بررس و یز

م یالف کعنی فیرا

مطالعیات بیین المللی از منظیر اکین الایوی معرف ی

م کاوکو .اما ربل از ر چیز مروری بر ادزکشد سکال یك ضروری است.
سکال یك بد مادنز ساکر مفا یو علوم اج ماع از حعرکف و معنیای روشین و صیرکت
بر ورسار دیطت .اکن از صفات اح علوم اج ماع است کد بد متض طیر مفهیوم سر
نط اکن شرسم بالفاصلد و بد طور وسکار مطر م درسس کد مفهوم میكکور از منظیر و
افق ف ری کزام م بط شاراساکوط ادزکشدورز و ح

کزام جامعد مورس مالحظید اسیت .بید

دظر م رسز کد اجماع دظری راجع بد حعیارکف و معیاد مفیا یو علیوم اج میاع وجیوس
دزاش د باشز .مفا یو علوم اج ماع کد سرصزس روشن سا ن حجربد ای عین و ملمیو
ط نز وس بیش ر سچار حیرد و ابهام م درسدز(Bartelson, 2000:181) .آدهیا مادنیز
اسفنج اک

ط نز کد معاد ط حعابیر و حفاسیر م عزس و بعضا م نارضی را بید یوس جیكب

م کننز و مین امر بر ابهام آدها م افزاکز (Ibid: 181-182).اکن معضل سر مورس مفهیوم
سکال یك دیز صاسق است .سر شت مفهوم سکال یك ادزکشمنزان و فالسفدای صیف آراکی
کرسهادز کد ر کزام از آدها م اثر از ک زکار فهو و اس نباط وکم را از اکن مفهوم عرضید
ساش دادز( .دورکچط  )1531سر اکنجا آن مفهوم از سکال یك مز دظر است کد بیش ر وجید
ن سارس .کعن بد عبارت سکارط متل عارض شزن و حیاس

شیزن سکال ییك ین و
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نیت است .بد اکن سلیل کد مقالد کن اش سر حوزة معرفت شناس است کد اکین حیوزه
بد رلمرو ن و نیت حعلق سارس .اکن ن بد معنای مطلق آن است بد معنای ین یای
حك حك ادطان ا دیطت (ما ط  )111-113 :1511مطابق ادزکشد سکال یك حنها نایام
م حوادیو چیزی را حصور کنیو کد آن را با کك ش ء سکایر سر دظیر آورکیو و مشیابهات و
ا الفات آن را بزادیو کعن ادر ر حصوری ساش د باشیوط بزون وجوس دطبت و مقاکطیدای
ب معن

وا ز بوس .اما از میان سو دطبت حشابد و ح الفط سومی از مید عیامحیر اسیت.

کعن دطبت حقابل و حضاس از عمومیت بیش ری بر ورسار است .بد عبیارت سکایر بطیط و
ح امل ر حقیق

عبارحطت از موضوع و ضز آن و حرکیب آن سوط دد حنها ادزکشید و ف یر

حابع اکن سیر عقل کا حرکت سکال ی

استط بل د اشیاءسکار دیز حابع اکن سیر است .یر

وضع و امری مط لزم کك دقیض و ضزی است کد سدردود دهاک ا آن سو را آشی

ساسه و

بد وحزت م رسادز( .سورادتط )623-622 :1515
الب د شاکان کر است کد سکال یك ط سو مرحلد صورت م دیرس :مرحلید د طیت منطیق
سکال ی

حاس و عارض م درسس .کعن حرکت امری بد سوی ضز وس و بیاخ ره حرکییب

و حوافق آن با ضز اب زا سر عالو ادزکشید و ف یر ادجیام می شیكکرس .مرحلید سومط وجید حجربی
سکال یك حاس م شوس کد سر طبیعت و دیرو ای ماسی جیاری می دیرسس .سر اکنجیا آن دیوع
مفهوم از سکال یك مز دظر است کد اب زا سر رلمرو ن شروع می شیوس .سر سییر سکال ییك
سد مرحلد وجوس سارس :اکن سد مرحلید سر حیوزه ادزکشید و ف یرط بصیورت دییروی مطیلط و
م الف دیروی مطلط و سنت حلفیق و حالیف دیروی اول و دیروی م الفط ظا ر م دیرسس .یر
دظرکدای کد برای حفطیر جهان عرضد م شوسط با ضز وس روبرو م درسس و برای از بیین بیرسن
کشاکم و حضاس میان اکن سو دظرکدای عرضد م درسس کد رطمت اک از حقاکق مربوط بد اکین
سو دظرکد را شامل درسس و میان آدها حوافق اکجاس دماکز .بطیور کلی از منظیر ادزکشید سکال ییك
اب زا دظم منطق مب ن بر سکال یك سر ن اکجاس م درسس و سنت اکن دظو بیر عیین حتمیل
م شوس .کعن عینیتط اسیر نیت م درسس( .شرکع مزاریط )661-662 :1511
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بد طور کل سر ادزکشد سکال یك ف ر اصل اکن است کد ما ادطان یا بید اکین سلییل
سردیر فراکنز سدردود

ط یو کد ر وضع مرکیب و م ریر بید داچیار حیاوی عناصیر

م عارض است و اکن عناصر بنا بد طبیع کد ساردزط ثبات را زاکل می کننیز .بنیابراکن آن
وضع ردز دم حوادز بد مزت دامتزوس اسامد شیزا کنز؛ باکز زکر فشار اکن حعیارض یای
سا ل از و بناشز و وضع حازهای بد وجوس آورس کد حعارضات اولید سر آن رفع شوس .کا
خارل ح فیف شیزا کنز .ول الب د اکن وضع جزکز و حاوی حعارضات سکایری اسیت و
مین طور رضید بد طور دامتزوس اسامد سارس( .ما ط )511-513 :1511
سر رلمرو ف ر و ادزکشد روش سکال یك بد اکن صورت است کد اب زا کك ادزکشد بر
ن سیطره شیزا م کنز .سنت ادزکشد ای ال

اکن ادزکشد بد رلمرو ادزکشد مطیلط سر

ن رسوخ شیزا م کنز .اکن ادزکشد م الف کا بد طیور وسکیار اکجیاس می شیوس کیا از
طرکق دقز و اد قاس اکجاس م درسس .سر مرحلد بعز حقیابل مییان ادزکشید ربلی و ادزکشید
م الف رخ م س ز .از کشاکم و حضاس اکن سو ادزکشدط ادزکشد سوم حاصل می دیرسس
کد جامع اکن سو ف ر است( .سروشط )12 :1531

معرفت شناسی اثباتی در روابط بین الملل :تز معرفت شناختی مسلط
ماداودد کد شیش ر دیز اشاره شز مقالد حاضر کن اش است روی نیت ای حیاکو
بر کك دظرکد شرساز کد حتت حاثیر فضای ن است .اکن فضای ن دقم شیارف را
سر حعیین موضع معرفت شناس دظرکد شرساز اکفا م کنز.

ن کك دظرکید شیرساز روابیط

بینالملل سارای سو طبقد «حت اد » و «فوراد » است .طبقد فوریاد حتیت الشیعاع طبقید
حت اد اسیت .عناصیر و مولفید یای طبقید فوریاد کید مربیوط بید « طی

شناسی »

( )Ontologyاست؛ سر ش ل دظرکد بیا حمیام عناصیرش حیراوش می کنیز و سر رالیب
دزاره اط مفا یو و واژه ا بد زبان ای م لف بد منصی ظهیور می رسیز .از میین رو؛
مولفد ای طبقد فوراد

ن دظرکد شرساز کد بد رلمرو «معرفت شناسی » موسیوم اسیت.
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دقم د طت را سر فرآکنز دظرکد شرسازی کد وظیفد طبقد فوراد استط اکفا م کنز .اکن ید
چاودد م حوان سر مورس شزکزه ا و وارعیت یای روابیط بیین الملیل شینا ت مع بیر و
صاسر سست کافتط شرسش است کد سر رلمرو حت اد

ن مطر م درسس و زاک ار

دظرکد شرساز روابط بین الملل سر فرآکنز ش و م و دظرکد شرسازی اسیت .ما ییت و دیوع
دظرکد روابط بین الملل را طبقد حت اد مش ص و حعیین م کنیز .و از میین روط عیزم
شنا ت اکن طبقد حت اد  -کد سر جای وس بطیار سشوار است -ما را سر شنا ت طبقید
فوراد کد وس دظرکد با عناصر و مولفد اکم م باشیزط بیا معضیالت و سشیواری یای
فراواد مواجد م سازس.
مطابق ادزکش سکال یكط دام د طت سر معرف و حتلیل سنت ای معرفت شینا
سر روابط بین الملل شناساک فضای ن مطلط از منظر معرفت شناس است .بید دظیر
م رسز معرفت اثبات دراک با حمام عناصر و مؤلفد اکم مطالعات روابط بین الملیل را
از آغاز حاسیت اکن رش د سر چنبره و سیطرة وس سرآورسه است.
شاکان کر است معرفت اثبیات دراکی بید ییچ روط ک زسیت و ک نارچید دیطیتط
دكشت زمان سدردود

ا و حتوخت بطیاری سر اکن معرفت بد وروع شیوسی د اسیت .سر

اکن مقالد اثبات دراک سر کلیت آن مورس مالحظید ریرار می دییرس .و روی عناصیری از
معرفت اثباح حاکیز م شوس کد دكشت زمیان و حتیوخت حیاثیر چنیزاد بیر روی آدهیا
دزاش د است .با اکن وجوس اشاره م صر بد حتوخت حاس

سر اثبیات دراکی ضیروری

بد دظر م رسز.
رکشد ای ف ری اثبات دراک را باکز سر شروژة روشناری جط جو کرس .اثبات دراک
بر اکن اکزه اس وار است کد شیشرفت وسیع و دط رسهط ام ان شكکر اسیت .اکین شیشیرفت
طیف از سادم حا بهبوس وضعیت موجوسات بشری و جوامعشان را شامل م درسس .حارکخ
سلیل بر اکن شیشرفت است و اسا

و شاکد آن عقالدیت و ادباشت سادیم علمی اسیت.

اثبات دراک بد عنوان شا دای از معرفت شناسی ط سینت شاکیزاری سر علیوم اج میاع
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متطوب م شوس .اکن معرفت غالب و مطلط از ناام شادیری سد مرحلد را ششیت سیر
دكاش د است :مرحلد د طت؛ اثبات دراک ادوست کنت است کد بر وحزت مد علیوم
از لتاظ روش حاکیز سارس .با اکن یز

کید ریوادین اج میاع ادقالبی را عرضید کنیز.

مرحلد سوم؛ اثبات دراک منطق است کد بد «حلقد وکن» معرو

اسیت .اثبیات دراکی

منطق ط حاکیز صرکت بر علو بد عنوان حنها ش ل سادیم سارس(Toderean,2006:2) .
علت اصل شهرت اثبات دراک منطق کوشش اسیت کید اصیتاب آن بیرای حف ییك
حوزة منطق و عقل از حف رات م افیزک

غیر رابل اثبات ادجام م س نز .اوج اکن م ب

سر س د ای  1161و  1151بوسه است ( .وخپط  )13-12 :1511مرحلد سوم اثبیات
دراک س

 1131و 1121م باشز کد سر اکن مرحلد ش و م ای اج ماع بید سیمت

کم دراک حرکت م کننز .الب د اکن مرحلید از مراحیل ربلی سییراب می دیرسس و سر
ضمن بد واسطد فلطفد علوم اج ماع مشروعیت م کابز(Ibid: 2-3) .
ماداودد کد دف د شز الاوی معرفت شنا

حاکو بر مطالعات روابیط بیین الملیل

اثبات دراک است .ادزکشد ورزان آمرک اک و اروشیاک روابیط بیین الملیلط بیا چشیو و
عینك اثبات دراک ط بد ش و م و مطالعد سر اکن حوزه مطالعاح مشغولنز .و شیاراساکو یا
و ....ر یافت ای غالب و مطلط سر روابط بین الملل با اح یاء بید مفیروض یای اثبیات
دراک آثار علم ط حتلییل یا و دیزارش یای یوکم را سر دشیرکات م لیف عرضید
م ساردز .فضای مطالعاح سر روابط بین الملل اثباح است .اکین بید اکین معناسیت کیدط
سادشجوک کد وارس عرصد مطالعات روابط بین الملل م درسس؛ از مان اب زاط بزون اکن د
وس بزادز مت وم بد شكکرش اکن روش م شوس .ش و شیار و سادشیجو ادیر سسیت بید
روش ا و معرفت اک ببرس کد سر چارچوب مفروض ای شوزک یوکطو دانجزط طیرحم
با چالم ا و موادع جزی مواجد م شوس.
دیك ردار و مارك افمن بر اکن عقیزهادز اثبات دراک سر روابط بین الملل ط شنج
مرحلد حوسعد کاف د است :مرحل اول س

 1161و  1151بوس کید ادزکشیمنزان روابیط
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بینالملل حوجد وکم را بد شزکزة جنگ بد طور عام م مرکز کرسدز .اکین سورهط سورهای
بوس کد اکزه آلیطو بد عنوان اولین برساشت اثباح ظهیور شییزا کیرس .مرحلید سوم حوسیعد
اثبات دراک سر س

 1111و  1131صورت درفت .سر اکن سوره ک اب «سیاست مییان

ملت ا» حوسط ادت .ج  .موردن ا من شر شز .کد اولین اثر برای عرضد دظرکدای کل و
جامع سربارة روابط بین الملل متطوب م شوس .با اد شیار اکین اثیر ريالیطیو جیاکازکن
اکزهآلیطو شز .سومین مرحلد حوسیعد اثبیات دراکی اوا یر س ی  1131و اواکیل س ید
 1121بوس .اکن مرحلد سر وارع اوج معرفت اثباح بوس .سر اکن مرحلد اثبات دراک حتیت
عنوان رف ار دراک جاکااه س رد را سر ش و م ای روابط بین الملل بد وس ا صیا
ساس .سر اکن سوره حمام حالش ا معطو

بد مطالعد علم روابط بیین الملیل بیوس .مرحلید

چهارم حوسعد اثبات دراک س د  1111م باشز .سر اکین س ید سو الایوی ف یری «کریرت
دراک » و «سا ار ادقالب ای علم » اثبات دراک را حضعیف دموس .لی ن میادع از حوسیعد
و شیشرفت آن دارسکز« .کررت دراک » و «سا ار دراک » از منظر ط

شناس جیاکازکن

ريالیطو شز .لی ن اکن سو الاوی ف ری دیز وفاسار بد اثبات دراکی بوسدیز .مرحلی شینجو
حوسعد اثبات دراک

ناام آغاز شز کد ک اب «دظرکد سیاست بیین الملیل» حوسیط کنیت

وال ز سر سال  1111من شر شز .وال ز با عرضید دظرکیدای سیطی میك فیرض یای اثبیاح
مراحل سوم و سوم را بار سکار حربت و حقوکت کرس( .ردار و افمنط )121-111 :1511

هدفت معرفت شناسی اثباتی در روابط بین الملل :مهار و پیشبینی
سر حوزه مطالعات روابط بین الملل بد عنوان ک
شرسم مطر است کد ز

از شا د یای علیوم اج میاع اکین

از مطالعات روابط بین الملل چیطت؟ روابط بین الملل چید

ا زاف را سدبال م کنز؟ ح صیص اع بارات کالن بد مطالعات روابط بین الملل و حاسییت
سادش زه ا و موسطات و مراکز حتقیقاح دط رسه سر اکن حیوزه عمومیا بیا چید رصیز و
زف سدبال م شوس؟ ادر اکن شرسم را شیم روی شوزک یوکط های روابط بیینالملیل ریرار
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س یو شاسخ مش ص و صرکت عرضد م کننز .آدها از آدجا کد علوم طبیع  -حجربی را
بد عنوان سرمشق ررار ساسهادز و سرصیزس علمی حیر کیرسن روابیط بیین الملیل طی نزط
بنابراکن؛ ا زا

علوم طبیع  -حجرب را سدبال وا نز کرس .ر سید شیاراساکو غالیب بیا

معرفت و روش شوزک یوکط
مارکطیط ها ا زا

سر روابط بین الملل کعنی ريالیطیت یاط لیبرالیطیت یا و

علوم طبیع را کد مهار و شیمبین شزکزه ای حتت بررسی اسیتط

سدبال م کنز .ر سد الاوی ف ری سرصزسدز کد زدجیر بد شای شزکیزه یای بیین المللی
زدنز و آدها را سر ا یار بایردز و شیمبین
س نز .ادر فرض ابرما

یای خزم را دییز سر وریوع شزکیزه یا ادجیام

را مبن بر رابطد بین عالکقط حعلقات و ز

علو بنیكکرکو و

مورعیت منتصر بد فرس اکاخت م تزه آمرک ا سر سوره بعز از جنگ جهیاد سوم و زمیان
اد شار و سخکل حئورکزه کرسن ريالیطو حوسط موردن ا را مورس بررس ریرار س ییو شیاکز
ب وادیو رابطدای بین عالکق و ز

علو روابط بین الملل برررار کنیو.

حعلق و عالکق مهار شزکزه ای بین الملل و غلبد بر آدها جهت مزکرکت سیاست بین الملیل؛
سادم روابط بین الملل را بد سمت معرفت شوزک یوکطو سیوق ساسه اسیت .مییل و عالرید مهیار
شزکزه ای بین الملل سر عمق و ن و شنزار سول مرسان اکاخت م تزه آمرک ا بعز از جنگ سوم
جهاد ط رکشد سوادزه بوس .اما کنم ای اکاخت م تزه دیاز بد کك شش وادد ف ری ساشت .از مین
رو بوس کد سرماکددكاری کالن روی سادم دوشای روابط بیین الملیل صیورت درفیت .امیا یر
معرف برای اکن سادم دوشا کد بد دوع

اسم کاردزاران اکاخت م تزه آمرک ا باشز برازدزه دبوس.

حنها ر یافت شوزک یوکطو با ز مهار و س ل و حصر سر شزکزه ا م حوادطت اکن میل بد مهار
شزکزه ای بین الملل سول مرسان آمرک ا را ارضیاء دماکیز .ش و شیاران از طرکیق سادشیاا ها و
موسطات حتقیقاح ش و م ای خزم را ادجیام می ساسدیز و د یجید آدهیا را سر ا ییار سسی ااه
حصمیودیری ررار م ساسدز .دوک شزکزه ای بین الملل

مچون شزکزه ای ب جیان و بی رو

طبیع است کد م حوان سست و شای آدها را بطت و رام کرس« .موردن ا» با اد شار ک اب «سیاست
میان ملت ا» اولین دام را برساشت .اس ات برچیل ( )Scott Burchillسر اکن باره م دوکطز:

مطالعات بین المللی از منظر سنت اثباتی و فرااثباتی در روابط بین الملل

«سیاست میان ملت ا بالفاصلد بعز از جنگ سوم جهاد کعنی
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نایام کید اکیاخت

م تزة آمرک ا بد عنوان کك رزرت ار صاسکو اس راح کك جهاد عمزه مطر م شیز بید
رش حترکر سرآمز .سیاست میان ملت ا دد حنها کوشش جهت حت یو و حربیت ريالیطو
شزط کد ظا را بد اطر وروع جنگ مورس حماکت وارع شزه بوسط بل د مچنین حماکیت
ف ری برای اکفای دقم اکاخت م تزه سر جهان وارع شزه بوسط بل ید مچنیین حماکیت
ف ری برای اکفای دقم اکاخت م تزه سر جهان بعز از جنیگ را فیرا و آورس .مهم یرکن
اثر موردن ا بنابراکنط سر سو جهت اکفای دقم م کرسط آن کك کوشم ف ری از ربیل طراحی
شزه متطوب م شوسط حا ن و ف ر دطل ای سادشجوکان را سر سادشیاا ها حطی یر کنیز و
از سوی سکارط بد عنوان را نماک برای حصمیو دیردزدان سیاست ارج اکاخت م تیزه بید
اطر مواجهد با ابهامات جنگ سرس بد حطاب م آمز(Burchill, 1996:73) .
با مرور دظرک موردن ا از منظر ط

شناس ط ز

از دظرکد شرسازی بیشی ر آشی ار

م درسس بد وک ه زماد کد وی «رزرت» را ط د مرکزی سیاست بین الملل ررار م س یز
و از سادشورانط ا ل رلو و ح

سول مرسان بد طور ضمن دالکد م کنیز کید چیرا بهیای

ادزک بد رزرت م س نز و اغلب آدها را داسکزه م دیردز .از دظر او حیالش بیر کطیب و
حفظ رزرت از دظر زماد و م اد شزکیزهای عیام و جهادشیمول و وارعی ی حجربی و
اد ار داشكکر است .دم حوان من ر شز کد سر طول حارکخ صر

دظر از شراکط اج میاع ط

ار صاسی و سیاس سولت ا میشد سر مطابق ریزرت بیا ک یزکار سردییر بیوسهادیز .از
سکزداه موردن ا حماکل بد سلطد ک
ادواسه درف د حا ادجمن ای سوس

از عناصر موجوس سر حمام جوامع ادطاد اسیت .از
و حرفدای و سازمان ای سیاس متل و سولت سر

سطح ادواسه و حعارض میان ماسر شو ر و عرو

ما ی ا حالش اسیت بیرای کطیب و

حفظ رزرتط سفاع از کك موضع جزکز رزرت سر مقابل حالش برای اکجاس موضع جزکز
رزرت او م دوکزطباشاا های اج ماع ط ادجمن ای سوس ط سادش زه ا و سیازمان یای
حجاری مد و مید صیتند حیالش یای میزاوم بیرای کطیب و حفیظ ریزرت از سیوی
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درو های ط نز کد م

وا نز رزرح را کد ساردز حفظ کننز و کا رزرت بیش ری بزسیت

آوردز .س یز ای ررابت آمیز مییان بناا هیای حجیارح و مچنیین مباحریات کیاری مییان
کارفرماکان و کارکنان معموخ بر سر ام ییازات صیرفا ار صیاسی دیطیت و دیاه ح ی اکین
ام یازات سر سرج د طت ا میت دیز ررار دزاردزط بل د آدچد مهو است کن یرل ک یزکار و
کن رل سکاران است .بد عبارت سکار مطالد مهیو ریزرت اسیت( .موردن یاوط -31 :1511
)31
موردن ا ناام حترکر عبارات فوق م سادز کد کشورش (اکیاخت م تیزه آمرک یا) سر
وضعیت حبزکل شزن بد کك رزرت برحر است .او باکز با دظرکد وکم جو ر و ما ییت
سیاست بین الملل را بنماکادز .عبارات فوق بیادار عالکق و حعلیق موردن یا بید سیلطد و
کن رل شزکزه ای بین الملل استط کد او را بد سمت مهار بد عنوان ز

علیو سیاسیت

بین الملل سوق م س ز .او کد مع قز است کد رزرت طلب و سلطد و کن رل سر مد جا
حضوری سايم سارس بنابراکنط اکن ز

سلطد و کن رل را دیز بد سیاست بین الملیل بید

عنوان رش علم دوشا حعمیو وا ز ساس.
موردن یا سر سییال  1111مقالییدای را بیید رشی د حترکییر سر می آورس و سر آدجییا کیید
کارکرس ای ف ری و سیاس دظرکد را مورس بت
مهار بد عنوان ز

ررار م س یزط مییل یوس را مبنی بیر

دظرکد شرسازی بد طور کامال صیرکح ابیراز می سارس .او می دوکطیز:

«ماسام کد آسم بر اکن باور بوس کد روابط میان ملت ا ماوراء کن یرل ادطیاد و میاوراء
اصالحو رفرم از مجرای اراسة ادطاد است یچ جاکااه و م اد بر دظرکد روابط بینالملیل
وجوس دزاشت»(Morgenthau, 1995:42) .
اکن جملد را م حوان اکناودد حفطیر کرس کد حا زماد عالکق و حعلق بد مهار و کن یرل
بر سکاران سر

ن بشر رسوخ د رسه بوسط از مین رو؛ جاک برای دظرکید روابیط بیین

الملل وجوس دزاشت .اما از زماد کد اراسة ادطاد معطوفبد مهار و کن رل سکایران حماکیل
شیزا کرسط دیاز بد ش و م و حولیز سادم و سر د یجد دظرکد افزاکم کافت.

مطالعات بین المللی از منظر سنت اثباتی و فرااثباتی در روابط بین الملل

موردن ا کد با ز
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مهار شزکزه ای بین الملل سسیت بید دظرکید شیرسازی می زدیزط

سرصزس است حا با مش ص کرسن جو ر و ما یت سیاست بین الملیل و بید ریول یوس
کشف دیرو ای سیاست بیین المللی و عرضید ریوادین عینی سر اکین رلمیروط ریزرت
شیم بین کننزد وروع شزکزه ای بیین المللی را بید سادشیجوکان و سول میرسان اعطیاء
دماکز .لی ن؛ او بد دظر م رسز کد بد رول «شوشر» شیمبین مب ن بر رادون را با شیمبینی
مب ن بر رادون را با شیم بین مب ن بر رودز لط دموسه است .او بد زعو وکم ریادون
حاکو بر عرص سیاست را کشف کرسه است .او م دوکطز« :فرض ما بر اکین اسیت کید
سول مرسان بر اسا
حارک

مفهوم منافع سر چارچوب رزرت حف یر و رف یار می کننیز .شیوا ز

دیز موکز اکن فرض است .اکن فرض بد ما اجازه م س یز اریزاماح را کید کیك

سیاس مزار سر دكش دط حال و آکنزه سر صتن سیاس ادجام ساسه کا می س یزط بید میان
حرحیب؛ سدبال کا شیم بین کنیو .ناام کد شیامهاکم را م دوکطزط از ششت سرش می ن
دوش د را م

وادیوط بد م الماحم با سکاران دوش م س یوط اف یارش را می

یوادیو و

شیم بین م کنیو .با ادزکشیزن بر اسا

مفهیوم منیافع سر چیارچوب ریزرت مادنیز او

م ادزکشیو و بد عنوان داظراد ب طر

ادزکشد ا و رف ار ای او را شاکز به ر از وس او

کد بازکار صتند سیاس استط سرك م کنیو».
بد دمان موردن ا او رادون حاکو بر روابط بین الملل را کشف کیرسه اسیت و حصیور
م کنز کد بر حطب اکن رادون م حوان رف ار سولت -ملت ا را شیم بینی کیرس .بعیز از
سال  1211کد ررارساس وس فال بعز از جنگ ای س سالد سر اروشیا منعقیز شیزط دظیام
مب ن بر سولت ملت ا ش ل درفت .اکن سوره سر وارع آغاز سورة مزرن سر روابیط بیین
الملل متطوب م شوس .از ور

کد سولت -ملیت شی ل درفیت و حوسیعد شییزا کیرسط

عنصر ررابت دیز وارس عرصد روابط بین الملل شز .ر سولت مل

بد سدبال منیافع یوس

از طرکق رزرت بوس .موردن ا حارکخ روابیط بیین الملیل را عامیل حصیزکق کننیزة دظرکید
وکم ررار ساسه است .او سر اثر وس دمودد ای م عیزسی از رف یار سولیت را سر طیول
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حارکخ روابط بین الملل برای حاکیز و حصزکق دظرک

یوکم مب نی بیر اکن ید ریزرت و

منافع سر سرجد اول ا میت ررارسارسط کر م کنز و بر اکن اع قاس است کید بیا حوجید بید
اکن سو عامل م حوان رف ار آکنزه سولت ا را شیم بین کرس .لی ن؛ اکن شیمبینی مب نی
بر رودز است کد از زمان ش ل دیری دظام مب ن بر سولت مل ها بیر روابیط بیین الملیل
حاکو بوسه است و اکن فرآکنز حا ور

کد زشدای بد دظام مب ن بر ملت یا وارس دشیزه

استط اسامد وا ز ساشت.
ساکر ريالیطت ا دییز سر واریع الایوی ف یری موردن یا را سر دظرکید اکشیان بید کیار
درف دادز .بد حعبیر سکار ط د مرکزی ر یافت ريالیط

موردن یا را حفیظ دمیوسهط لیی ن؛

جر و حعزکل سر «کمربنز اکمن » اکن ر یافت ادجیام ساسهادیز( .چیالمرزط -112 :1511
)11
«کنت وال ز» دیز ز

از سادم سیاست بیین الملیل را مهیار و شییمبینی وریاکع و

شزکزه ای بین الملل م سادز .کنت وال ز بد عنوان الاوی ف ری دو ريالیطت ا ح ی بیا
شزت و حزت بیش ری الاوی علوم طبیع را اسا

شی و م یای یوکم ریرار ساسه

است .از مین رو؛ بد دظر م رسز او دیز مچون موردن ا سرصزس است کد مان زف
را سر شیم بایرس کد علوم طبیع آن یز

را سر شییم می دییرس .او دییز سر واریع سر

روزداری سست بد ش و م و دظرکد شرسازی شرسا د است کد اکاخت م تیزه بید عنیوان
کك رزرت

مون مطر بوسه است .بنابراکن؛ طبیعی اسیت کید عالرید و حعلیق مهیار

شزکزه ای بین الملل دیز مادنز موردن ا سر

ن او سغزغ حولیز سادم روابط بین الملیل

بد سبك و سیاق علوم طبیع کد زف جز مهار و س ل و حصر

سر شزکیزه یا دزاردیز

شعلد ورحر درسس .او کد اسم سیاست ارج اکاخت م تزه آمرک ا است باکز سادشی از
سیاست بین الملل عرضد سارس حا کشورش با اح اء بد رزرت چشمایرش ریزرت کن یرل
شزکزه ای بین المللی ساشی د باشیز .بی جهیت دیطیت کید او سیا ار را بیر حطیب
رزرت ای بزرگ حعرکف م کنز .او سر فصل شنجو اثر وکم ناام کد بد سیا ار و

مطالعات بین المللی از منظر سنت اثباتی و فرااثباتی در روابط بین الملل

وک د
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ای آن م شرسازسط بد اکن د د مهو حاکیز سارس .سر روابط با سولیت یا بید عنیوان

واحز ای سیط موال ز سو شرسم را مطر م کنز :د طت آد د؛ چرا باکز سولیت یا بید
عنییوان واحییز ای سیط ی و فییرض شییودز؟ سوم اکن یید؛ بییا حوجیید بیید حفییاوت دطی رسه
سولت اطچاودد م حوان آدها را واحز ای مشابد دامیز .بد زعو وال ز کطیاد کید سکیزداه
سولت متوری را زکر شرسم م بردزط سو سلیل عمیزه ساردیز :اول اکن ید؛ سولیت یا سر
صتن بین الملل سر حال افول است و اکن سر حیال اسیت کید بیازکاران سکایر بیین
الملل از وزدد و ا میت بیش ری بر ورسار م شیودز .او بیا رس اکین سو سلییل اسی زخل
م کنز کد سول ها بازکار بین الملل بد حطاب دم آمزدز و ردیز دبیوسهادیزط لیی ن وی
اطر دشان م سازس کد سا ار ا دد بد وسیل

مد بازکاران بل ید بید وسییلد بیازکاران

عمزه حعرکف م شودز .او ررابت موجوس سر سیاست بین الملیل را مادنیز ررابیت بیازار
فرض م کنز .سا ار بازار از دظر او بد وسیل حعزاس شرکت اک کد با یو سر رراب نیزط
حعرکف م شوس .سرست است شرکت ا و حراز و رریب و طی نزط لیی ن؛ حنهیا چنیز
شرکت اداشت شمار بازار را سر ا یار ساردز و اکن ررابیت بید صیورت ادتصیاری سر
م آکز .سا ار سیاست بین الملل دیز بد دوددای است کد حنها چنز ابررزرت کیا ریزرت
بزرگ مزکرکت ررابت را سر ا یار ساردز(Waltz, 1979:93-97) .
ماداودد کد مشا زه م شوس وال زط سر دظرکد وکم بهاء و ارزش زکاسی بر رزرت یای
بزرگ رايل استط بازکاران عمزهای کد سا ار بر حطب آدها حعرکف م شوس .از میین روط
م حوان اس نباط کرس کد او سرصزس حولیز سادشی از سیاسیت بیین المللی اسیت کید ب وادیز
رزرت کن رل و مهار شزکزه ای بین الملل را بد رزرت ای بزرگ بز ز.
ادر سا ار حعیین کننزة رف ار ای بازکاران استط بنابراکن؛ با شینا ت سیا ار دییز
م حوان سست بد شیم بین رف ار بازکاران و واحز ای سیاس زس .کاف اسیت شینا ت
کاف از سا ار و وک د

ای حش یل س نزه آن ساش د باشیو .شاکز کیك مریال زدیزه سر

اکن مورس حاثیر شكکری واحز سیاس جمهوری اسالم اکران از سا ارحك رطب بعیز از
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وارعد کازسه سن امبر باشز .شاکز ب وان دفت بعز از وارعد کازسه سن امبر سا ار حك رطب
دظام بین الملل دهاسکند شز .سا اری کد بد زعو وال ز بیر حطیب ریزرت یای بیزرگ
حعرکف م شوس .اکن سا ار جزکز دیز بر حطب ریزرت اکیاخت م تیزة آمرک یا حعرکیف
م شوس .اکاخت م تزه حوادطت بعز از حملد بید افغادطی ان و عیراق

میود

یوس را بیر

سکار بازکاران بین الملل بقبوخدزط وس کنت وال ز دیز سر دف اوک سر  11فورکی 6115
با ری کرکطلر ( )Harry Kreislerادجام ساس بد حك رطب بوسن سا ار دظام بینالملیل
حاکیز فراوان م کنز .او م دوکز:
« جهان بد یچ وجد سو رطب دیطت .جهان و اکنون حیك رطبی اسیت .حنهیا کیك
رزرت بزرگ وجوس ساردز حنها کك رزرت .شیراکط جزکیز از زمیان روم وجیوس دزاشی د
استط کعن

یچ کشوری از زمان روم بر جهان مطلط دبوسه اسیت .امیا میا اکین کیار را

ادجام ساسهاکو و الب د رلمرو روم ب ش از جهان را شامل م شز .لیی ن؛ رلمیرو میا کیل
جهان را شامل م درسس(Kreisler, 2003:1-5) ».
بنابراکنط مطابق برساشت وال ز اکن سا ار حاثیر وس را بر واحز ا بیر جیای وا یز
دكاشت .رف ار آدها را حعیین وا ز کرس او با دوع

اص از سادم روابط بین الملل بید

طور ضمن و حلوکت بد ما م دوکز کد عینك ريالیطو سا اری را بر چشو وس ریرار
س یز حا ب وادیز شیمبین

ای خزم را سر رلمرو وسیع روابط بین الملیل بید مادنیز رلمیرو

علوم طبیع ادجام س یز .برای دمودد جمهوری اسالم اکران سر چهارچوب سا ار حك
رطب دظام بین الملل و حتت فشار ای وارسه حوسط اکن سا ار جزکز عل رغیو مییل
باطن

وسط مجبور شزه است حا شروح ل التار شیمان منع ح ریر حطلیتات طی دای را

امضاء دماکز .ادر عینك ريالیط و سا اری را بر چشو وس دهییو امضیاء اکین شروح یل
کامال رابل شیم بین بوس بد سلیل اکن د سا ار دظام بین الملل حیك رطبی اسیت و اکین
سا ار ارزش اط باور ا و نجار ای وس را بر واحز ا حتمیل وا ز کیرس .بنیابراکن؛
با شنا ت کاف از سا ار م حوان سست بد شیمبین رف ار ای بازکاران بیین الملیل زس
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و اکن زف است کید وال یز سر شی و م یوکم سر سیال  1111سر ک یاب «حئیوری
سیاست بین الملل» سدبال م کرسه است .ساش ن اکن نیت کد م حوان سر سیاسیت بیین
الملل سست بد شیمبین زس؛ وال ز و شیروان او را سر رسکف شوزک یوکطت ا ررار م س یز.
ر چنز وال ز اکن ز

سیاست بین الملل را سر آثارش صرکتا بیان د رسه است.

«کويینط راکت» ( )Quincy Wrightدیز مچون وال ز ز علو سیاست بیینالملیل
را چیزی جز مهار و شیمبین شزکزه یای بیین المللی دمی سادیز .طبیق دظیر او کید از
شیشاامان دظرکد روابط بین الملل متطوب م شیوس« .دظرکید عمیوم عبیارت اسیت از
سادم جامعط رابل سركط منطجو و وس اصال در بید عیالوة شییم بینی ط ارزشییاب و
کن رل روابیط کشیور ا و شیراکط جهیان» (فراد یلط  )11-1511711بید حعبییر راکیت
ادزکشمنز روابط بین الملل کد سست بد ش و م برای ارايد دظرکید می زدیزط یزف جیز
سلطد بر روابط کشور ا و شراکط جهان دزارس او از اکن طرکق سرصزس است حیا رابلییت
شیمبین شزکزه ای بین الملل را ساش د باشز.
عالوه بر ريالیطت اط لیبرالیطت ای بعز از جنگ سوم جهاد دیز ز

علیو سیاسیت

بین الملل را چیزی جز مهار و شیمبینی شزکیزه یای بیین المللی دمی سادنیز .بید وکی ه
لیبرالیطت ای رف اردرای س د  1131و  1121کد ا زا

وس از مطالعد شزکزه یای بیین

الملل ی ط مهییار و شیییمبین ی ورییوع شزکییزه یا م ی سادنییز« .چییارلز م للنییز» ( Charles
 )A.Mcclellandز

علو شوزک یوکط

روابط بین الملل را اکناودد حشرکح م کنز :او

م دوکطز« :دقطد دظر علم از اکن اکزه سرچشمد م دیرس کد بطییاری از چیز یای جزکیز
جهت فرادیری رف ار بین الملل وجوس سارس و اک شافات سر مورس جرکان حعامالح کید میا
ربال بد عنوان وارعیت روابط بین الملل حعرکف کرسهاکو میطر و مقزور است .اکن جطی جو
و حالش بد سلیل وجوس الاو ای حما

و شاسخ ای ح رار شودزه و دظو و حرحیب کنم یا

سر روابط بین الملل می باشیز .یز

صیرکح برساشیت علمی باکیز شینا ت الاو یا و

رودز اک باشز حا بر اسا

آدها حواداک شیم بین آدچد کد اح ماخ سر روابیط بیین الملیل
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مم ن است حاس

شوسط ساش د باشیو .اکن ز

بد اکن معنا دیطت کد سریقا آدچید کید سر

 1111سر چین بد وروع وا ز شیوست و کا چد سال و حتت چد شراکط اصی جنیگ
سرس بد احمام وا ز رسیزط شیشاوک کنیو .معنای اکن ز

سر حقیقت اکن است کید میا

اکن مهارت را ساش د باشیو کد دشان س یو کد باس بد کزامین سو م ورزس و حتت شیراکط و
اوضاع اظهار شزهط چد احفار مم ن است کید رخ س یز .سر اکین رابطید می حیوادیو علیو
واشناس را مرال بزدیو .واشناسان سیط م از مشا زة را وضع کیرسهادیز .اکین سیطی و
مشا زه بر اسا

دشادد ای وا د اکج را بد آدها مبن بر اکن د اح ماخ فرسا وا بیاراد کیا

آف اب استط م س ز ر ش ص م حوادز اسا

کل کار کیك واشینا

را بفهمیز .یر

کط م سادز کد اغلب شیمبین ا اش باه از آب سر م آکنیز .....بنیابراکن؛ کیك واشینا
بطور الصد با اح ماخت سر و کار سارس دد با رطعیت اط ر یافیت علمی سر روابیط بیین
الملل بد مادنز ر یافت کك واشنا

م باشز(Mccleand, 1969:4) ».

ماداودد کد مشا زه م شوس از منظر م للنز علو سیاسیت بیین الملیل بیا برساشیت
شوزک یوکط

زفم شیمبین و رزرت کن رل و سلطد بر وارعیت ای بین الملل اسیت.

لی ن؛ م للنز بد دظر م رسز کد حفاوت میان شیمبین مب ن بر رادون و شیمبین مب نی
بر رودز را بد وب م سادز .او اح ماخ اع قاسی بد شیمبین مب ن بیر ریادون دیزارس .سر
آدجا کد م دوکطز :منظور از ز

شیمبین اکن دیطت کد سریقا وروع کیك ر یزاسی را

سر زمان و م ان معین شیمبین کنیو .اکن دوع شیمبینی سر روابیط بیین الملیل مقیزور
دیطت .ما حنها م حوادیو دشان س یو باس بد کزام سو م ورزس و حتت شراکط و رودیز ای
حاضرط مطیر روابط بین الملل بد کزامین سیمت اسیت« .رابیرت فیال زدرا » و «جیمیز
سويرح » دیز کد مفهوم شوزک یوکط

از علو را منع ت م کننزط ز

سیاست بین الملیل

را کن رل و غلبد بر فرآکنز ای سیاس دظام بین الملیل می سادنیز .از سکیزداه آدهیاط فهیو
فراکنز ای سیاس سیط و بین الملل بد شیوه ای کن رل آمیز سر راس ای ا زا

عقالي

مقزور م باشز .از دظر آدها مطالع سیاست بیین الملیل کیك ابیزار ف یری بیرای مطییع
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سا ن وارعیت است( .سرکع القلوط )36 :1511
فال ز درا و سويرح سر اثر ارزشمنزشان کد بد زعو ماک ل بن ت به یرکن اثیر سر زمینید
معرف دظرکد ای روابط بین الملیل اسیتط ) (Campbell, 1988:17بیا عالکیق و حعلیق
کن رل شزکزه ا و م وسل شزن بد ر یافت شوزک یوکط

مجموعدای از دظرکد ای روابیط بیین

الملل را درسآوری دموسهادز .دظرکد شرسازان مطروحد سر آن با اح اء بد معرفت شوزک یوکطیو بیا
ز کن رل و شیمبین شزکزه ای بین الملل سست بد ش و م و عرضد دظرکد زسهادیز اکین
دظرکد شرسازان لیبرالیطت اط ريالیطت ا و مارکطیطت ا را سر بر م دیرس.
«سکوکز اکط ون» ( )David Eastonدیز سر آن ناام کد شت اصل رف ار دراک را
برم شمارسط وجوس رواعز مط مر را ک

از شت اصول رف ار دراک می سادیز .مطیابق

اکن اصل سر میان شزکزه ا و وراکعط رواعیز مشیابه وجیوس سارس و اکین رواعیز کشیف
کرسد

ط نز .اکن رواعز مط مر بد صورت حعمیو کا دظرکد رابل حشرکح بیوسه و رابلییت

شیم بین سارس (Ibid:16) .سر بطیاری از لیبرالیطت ای رف ار درای روابط بیین الملیل
دیز بعز از جنگ سوم جهاد بد ادایزة کاف ن رواعز مط مر و با ز

شیمبینی و کن یرل

وراکع بین الملل بد ش و م و ارايد دظرکد شرسا دادز.

معرفت شناسی فرا اثباتی :تز معرفت شناختی نقاد
شطت شوزک یوکطو سر علوم اج میاع بید عنیوان جرکیان معرفیت شینا

م یالف

شوزک یوکطو جرکاد دبوس کد بعز از حعامیل و حربییت شوزک یوکطیو وارس عرصید معرفیت
شناس سر علوم اج میاع دیرسس .شیاکز ب یوان دفیت کید مزمیان بیا ظهیور و حولیز
شوزک یوکطوط شطت شوزک یوکطو دیز بید دیوع م ولیز شیزه بیوسط لیی ن؛ فراکنیز رشیز و
بالنزد آن بد حز و ادزازه ای شوزک یوکطو دبوس .علو اخج ماع شوزک یوکط

از بزو حولز

وس سرج علمیت وس را با معیار ای علوم طبیع سنجیزط ارزش ا و وارعیت ا و کیا
عالو و معلوم را از ک زکار جزا سا ت و علیت را سر حوزة اج ماع ب ار بیرس و بیزکن
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حرحیب سرصزس حبیین شزکزه ا برآمز و معیار ای ارزکاب دظرکد ا را حجربد ریرار ساس؛ بید
اکن صورت کد حجربد باکز دظرکد را حاکیزط اثبات کا ابطال کنز و بیا اکین معیاد معرف ی
صرفا بر موضوعات عین و ملموس حاکیز دموس .اما ادر برای اکن سر وبنزی بید دبیو
چنزاد دیاز دبوسط با دكشت سال ا از ب اردیری اکن معرفت و حبیزکل شیزن آن بید حیز
معرف

غالبط از سرون سچار بتران خکنتلی دشیت .اصیتاب شوزک یوکطیت ریاسر بید

مزکرکت و مهار بتران دبوسدزطاز مین رو شیامزو برآکنز آن ظهیور جرکیاد موسیوم بید
شطت شوزک یوکطو بوس .با دكشت سال ا از اس عمال شوزک یوکطیو سر علیوم اج میاع از
سرون اکن معرفت کطاد شیزا شزدز و اکن معرفیت غالیب را بید چیالم کشییزدز .اکین
چالم و طغیان علید حز معرفت شنا

مطلطط حوسط ا ان الر ادجیام درفیت کید

حش یص ساسدز کد رلمرو علو اج ماعط ما ی ا بیا رلمیرو علیوم طبیعی حفیاوت عمییق و
شارف سارس با حش یص اکن امر شاه مفروضد اصتاب شوزک یوکطیو مبنی بیر وحیزت
حمام علو فرو رک ت و بد سدبال آن ساکر مفروضد اط اصول و س ون ای شوزک یوکطو دیز
زکر ردبار اد قاسات ررار درفت.
منطق سکال یك دیز اکین چیالم و طغییان سر برابیر شوزک یوکطیو را حاکییز می کنیز.
شوزک یوکطو کد کل علوم اج ماع را حتت سیطره وس سرآورسه بوس و ب
حرکف

یچ رریب و

وس را حنها مزع حبیین کننزة وارعیت ا و شزکزه ای اج میاع می سادطیت .از

سرون سچار بتران شز و ضز وس را شیرورش ساس و سر شی ل شطیت شوزک یوکطیو بید
منص ظهور رسیز .الب د د دای کد شاکان کر استط اکن است کد اکنطور دبوسه است کید
شوزک یوکطو م ولز درسس سوران جیواد ط میادطیال و شییری را از سیر باكاردیز و سینت
معرفت سکاری ارج از رلمرو آن ظهور کنز و آن را بد چالم بطلبیز .د ی مهیو اکین
است کد شوزک یوکطو از مان زمان حولز دیروی ضز یوس را شیرورش ساسط لیی ن؛ اکین
آد

حز شوزک یوکطو بد واسطد فرادیر بوسن و غالب بوسن حز شوزک یوکطیوط دمی حوادطیت

مزع جزی سر برابر آن باشز .لی ن؛ داکام یا و ش طیت یای شوزک یوکطیو سر حبییین
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اکن

جرکان م الف حبزکل بد کك دیرو شز.
سر زمیند ای معرفت شناس و روش شناس ط علیید شوزک یوکطیو اد قیاسات م لفی
مطر درسکز .ر چنز بر

کاربرس ای ط

شنا

مفروضد ای شوزک یوکطی

دییز

مورس حوجد وارع شز .سر حال حاضر؛ جرکان م الف شوزک یوکطو سر چهیار یط عمیزه
ررار درف د ادز .رمنوحیكط حئیوری اد قیاسیط فمینیطیو و شطیت مزردیطیو .الب ید بر ی
دوکطنزدان بد اکن چهار ط م الف ريالیطو علم را دیز م افزاکنز .کید الب ید ريالیطیو
علم بر

مفروضد ای معرفت شنا

مش رک با شوزک یوکطو ساردز کد آن را دطبت

بد ساکر ر یافت ا کم ر راسک ال م سازس.
دقطد مش رك مد من قزان شوزک یوکطو روی مطالد وحزت علوم م مرکز اسیت .یر
چنز اکن جرکان ای م الف ر کزام از شیوه ای م فاوت و م لفی روی اکین مطیالد
م مرکز شزهادز .اساسا من قزان اس زخل م کننز کید علیوم اج میاع

ردیز دمی حوادیز

مطابق مزل ای علوم طبیع ش ل کابز و چون جهان اج ماع و جهان طبیع ما ی ا بیا
و حفاوت ساردز؛ اکن حفاوت باع

م درسس کد اکن سو حوزه از لتاظ معرفت شناس و

روش شناس ی دیییز بییا و سکاییر حفییاوت اح ی ساش ی د باشیینز .علییو از سکییزداه شطییت
شوزک یوکطت ا بد یچ وجد حنها ش ل عقالد ط جهاد سادیم متطیوب دمی شیوس .بیر
ع ت حتلیل ما یت و حتلیل

نط از کار ای مهو بطیار م فاوح بد حطاب م آکنز.

سخکل مظنون شزن شطت شوزک یوکطت ا را بد اکزة مهنزس اج ماع بد ریرار کیل اسیت:
اول اکن دط دبوس کك غاکت حیارک

جوامیع ادطیاد ضیرورحا ره بید سیوی شیشیرفت و حرری

دم برس .سوم اکن دط جهان اج ماع دم حوادز بد مان روش و شیوهای کید جهیان طبیعی اساره
م شوسط مزکرکت درسس .بد ر روی؛ مهنزس عقالد ط علم و اج میاع حتیت یر شیراکط
کد ضروری برای حوسعد است؛ بردامد رکزی م درسس .سیوم اکن یدط حئیوری ردیز دمی حوادیز
ب طر باشز .مهنزس اج ماع دم حوادز بطور داب و الصط ابزاری باشیز؛ بید سلییل اکن ید
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مواره بر

ارزش ا را سر سل وس سارس .غالبا اکن ارزش ا سر زمت جهان بینی مطیلط و

وضع موجوس ط نز .اکن سکزداه بد اکزة عام از سادم ارحباط م کابزط کید ریزرت می باشیز و
اکن د علو ف دفطد فراکنزی از رزرت است کد معیار وس از حقیقت را بد جای فرمولید کیرسن
آدها از طرکق منطقط حتمیل م کنز .مجزسا اکن حصیوکر بیا مطیألد معرفیت شینا

بنییاسی سر

مورس جهان شمول علو آغاز و شاکان م کابز(Toderean, opcit:3-4) .
دهضت شطت شوزک یوکطو سر علوم اج ماع ط سر حوزة مطالعاح روابیط بیین الملیل
بازحاب چشمایری ساش د است .الب د دوکطنزدان م لف سر روابط بین الملیل سر میورس
اس عمال شطت شوزک یوکطو احفیاق دظیر دزاردیز .بر ی بید شطیت شوزک یوکطیوط مفهیوم
ادع ا

دراک دراک کا واکنم دراک را ب ار م بردز .ک

از اکن افراس رابرت کیو ین

( )Robert Keohaneمیی باشییز .او مقالییدای را د طیی ین بییار سر سییال  1111سر
دشرک ( )ISQفصلنامد مطالعات بیین المللی بید چیاپ رسیادز و سر آن صیتبت از سو
روک رس عقالد و واکنش سر روابط بینالملیل کیرس .روک یرس عقالدی سر واریع میان
جرکان شطت شوزک یوکطو کا آد

حز شوزک یوکطو می باشیز .د ید رابیل حوجید سر مقالید

کیو ن اکن اس د او اکن سو روک رس را بد جای اکن د از دظر میا وی و طی

شناسی

م ماکز دماکز از منظر روش شناس و شنا ت شناس م ماکز دمیوسه اسیت .بید عبیارت
سکار او اکن حفاوت را بیش ر مش ق از دودادود برساشت اک کد از دظرکد سارکو م بینز
حا از بر ورس ساسه بین سو دظرکد م لف .از سکزداه کیو ین روک رس واکنش کید میان
جرکان شطت شوز ک یوکطو اسیتط بیشی ر بید دقیم دیرو یای غییر ش صی اج میاع و
مچنین بد حاثیر عاسات فر نا و نجار یا و ارزش یاک حوجید سارس کید از متاسیبد
منافع سرچشمد دم دیرس .دوکطنزدان واکنش

ما شان بر مفهوم سرون ن فعالییت

بین الملل دهاس ا حأکیز م کننز .کو ین می شیكکرس کید حمیام دوکطینزدان کیاس شیزه بیا
ک زکار فرق ساردز و حفاوت ای زکاسی بینشان است .او مچنین م شیكکرس کید شیاکز
به ر از مد اکن باشز کد آدها را م ف ران حفطیری بنامیوط زکرا؛ ما بر ا مییت حفطییر

مطالعات بین المللی از منظر سنت اثباتی و فرااثباتی در روابط بین الملل
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و اد قاسی و مینطور بر متزوسکت ای علم الاو اک کد سر مطالعید سدییای

سیاست بد کار م روس حاکیز م کننز .از دظر کیو ین کد بید زعیو راریو اکین سیطور سر
سس د روک رس عقالد کا شوزک یوکط

ررار م دیرس؛ صاحب دظیران مع قیز بید روک یرس

واکنش با وجوس برساشت راطعشانط بردام حتقیقاح واضح و روشن دزاردز کد بید سرس
سادشجوکان سیاست جهاد ب ورس ....حا ور

کد صاحبدظران شیرو روک رس واکنش ط کیا

کطان سکاری کد از اس زخ ایشان واساری م کننزط طر چنین بردام حتقیقیاح ای را
برکزدز و ط مطالعاح

ا

دشان س نز کد آن بردامد راسر بد روشن کرسن موضوع ای

مهمی سر سدیییای سیاسییت اسییت .مچنییان سر حاشییید می مادنییز و سر مقابییل برحییری
ش و شاراد کد از شیوة حجرب اس فاسه م کننز و اغلبشان علنی کیا حلیوکت ک ی از
شیمفرض ای عقالد را شكکرف دادزط داسکزه درف د م شودز( .ردارط )31-31 :1516
اس ی یو اسییمیت ( )Steve Smithو مییارحین ییالیت ( )Marthin Hollisسر اثییر
مشی رك و ارزشمنزشییان حتییت عنیوان« :حبیییین و فهییو روابییط بیین الملییل» ماکلنییزط کیید
ر یافت ای روابط بین الملل را از منظر معرفت شنا

سر چارچوب سو برساشت حبییین

درا و فهو درا ررار س نز .آدها سر مقزم اثرشان بد معرفیت سو سینت سر علیوم اج میاع
م شرسازدز کد سر حوزة مطالعاح روابط بین الملل بازحاب ساش دادز .آدهام دوکطینز« :علیوم
اج ماع رکشد سر سو سنت ف ری سارس .کد ک

از اکین سو سینت سر ظهیور شیروزمنزادید

علوم طبیع از ررن شادزس و کافت م شوس سنت سکایریط رکشید سر اکیزه یا و باور یای
حارکخ ررن دوزس و سارس .چرا را نمای اکین ک یاب اکین باور اسیت کید یر سو سینتط
عل رغو وجوس کك دقم زدزه بین آدهاط برای مطالعد روابط بیین الملیل مفییز و مرمرثمیر
ط نز .سر امور بین الملل و سر سرحاسر جهان اج ماع ساس ان اکن سو سنت دقل م شوس
و طیف از دظرکد ا ر کك از اکن سو سینت را مرا ی می کننیز .ک ی از اکین ساسی ان
بیرود است کد روش سادشمنزان علوم طبیع را جهت حبیین شزکیزه یای طبیعی حجیوکز
م کنز .چرا کد اکن ساس ان رلمرو ادطان را ب ش از طبیعیت حلقی می کنیز .ساسی ان سوم
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وجد سرود ساردز .اکن ساس ان بد ما م دوکیز؛ شیما باکیز صیرفا سرصیزس فهیو آدچید کید
حواس

و روکزاس ای معن م س نز؛ باشیز .اکن فهیو جیزا از معنیاک اسیت کید سر فهیو

روادین طبیعت کافت م شودز .بنابراکن؛ «حبیین» اصیطال کلییزکیك ر یافیت بید حطیاب
م آکز و «فهو» دیز اصطال کلیزی ر یافت سکاری(Hollisand Smith, 1992:1) .
ر یافت فهو دراط سر وارعط مان ر یافت شطت شوزک یوکطو متطیوب می شیوس .سر
وارع اکن دوکطنز دان وجه از وجوه شوزک یوکطو و شطت شوزک یوکطو را ا ك کرسه و آن
برجط د دموسه و مان را مبنای عنوان حقطیوبنزی ر یافت ای روابط بین الملل از منظر
شنا ت شناس ررار ساسهادز.
«رابرت کاکت» ( )Robert Coxک
سو دوع دظرکد وجوس سارس؛ ک

سکار از دوکطنزدان روابط بین الملل م دوکیز

دظرک «حل مش ل» کد م کوشیزط حیا مطیايل را سر رالیب

سکزداه موجوس حل کنز و سکاری دظرک اد قاسی است کد با بازادزکش سربارة وسط فراکنیز
دظرکد شرسازی و سکزداه حاکو بر آن؛ م کوشز حا بید سکیزداه و سر د یجید سدییای سکایری
سست کابز دظرکد «حل مش ل» وضع موجوس را بزکه م شنزارس و م کوشز حا مطايل یر
حوزهای بد طور منزوی و مجزا از حوزه ای سکار بررس کنز .اکن متزوس کیرسن عوامیل
و م غیر ا بد کك حوزة ا

و ثابت حلق کرسن حوزه ای سکارط سس یاب بد ریوادین بید

ظا ر عام و کل را میطر م سازس .سر مقابل دظرکید اد قیاسی یوس وضیع موجیوس را زکیر
سئوال م برس و بد بررس دتوة شیزاکم و سدردیود آن می شیرسازس .دظرکید اد قیاسی کیل
وضعیت اج ماع و سیاس را سر دظر م دیرس و دد ب م ا و حیوزه یای مجیزای آن را.
بر ال

دظرکد حل مش ل کد صل

غیر حارک

سارس و حزاوم وضع موجوس را بیزکه

م اداارسط دظرکد اد قاسی بر حتول و شوکاک حارکخ ح یید سارس و سايمیا مفیا یو یوس را بیا
وارعیت شوکا سازدار م سازس .فرض ثبات و حزاوم وضع موجوسط صل

اکزيولوژکك بید

دظرک حل مش ل م س ز و اسعای غیر ارزش بوسن آن را دقض م کنز .سر مقابلط دظرکی
اد قاسی از وضع موجوس فراحر م روس و سر شی سسی یاب بید دظیام اج میاع و سیاسی

مطالعات بین المللی از منظر سنت اثباتی و فرااثباتی در روابط بین الملل

سکاری است .ک

از ا زا
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عمزة دظرکد اد قاسیط شنا ت دظام ای سکاری اسیت کید سر

شراکط موجوسط عمل و مم ن بد دظر م رسنز( .بزرد ط )653-652 :1511
شا ص ا و وک د اک کد کاکت برای دظرکد ای «حل مش ل» برم شیمارس سر واریع
منطبق با شا ص ای سنت شوزک یوکطو سر روابط بین الملل م باشیز و آدچید کید از دظرکید
اد قاسی مز دظر سارس سر وارع سر رالب شطت شوزک یوکطو م دنجز .بیا وجیوس مید ا ی ال
دظر اک کد سر مورس حقطیو ر یافت ای بین المللی وجیوس سارسط لیی ن؛ از منظیر معرفیت
شناس شطت شوزک یوکطو حنها مفهوم است کد سر مد آدها مش رك اسیت .د یدای کید سر
اکنجا شاکان کر است اکن است کد اکن آد

حز سر وارع وس را سر چیارچوب منیاظره سیوم

سر روابط بین الملل وس عرضد دموس .سر وارع سر رالب اکن مناظره بوس کید اکین بردامید یای
حتقیقاح بت

مربوط بد مطايل فرادظرکد را شیم کشیزدز(Shapcott, 2001: 4-10) .

هدف معرفت شناسی فرا اثباتی در روابط بین الملل :فهم ،رهایی و شالود شکنی
شطت شوزک یوکطت ای روابط بین الملل دیز ز

از مطالعد شزکزه ای بیین المللی را

فهو و ر اک و شالوسه ش ن م سادنز .آدها بد یچ وجد ز

رش د روابط بیین الملیل را

بد عنوان کك رش د اج ماع سر سلطد و غلبید و مهیار شزکیزه یای بیین المللی
دم کننز .ادزکشمنزان رش روابط بین الملل دیز ز

الصید

مهار و غلبد بر شزکزه ا را سر حوزة

علوم طبیع  -حجرب را جاکز م سادنز .لی ن؛ از آدجاک کد شزکزه ای روابط بین الملیل را
ما ی ا م فاوت از شزکزه ای علوم طبیع حلق م کننیزط حطیری یز

مهیار و سیلطد بیر

شزکزه ا را بد روابط بین الملل را ما ی ا م فاوت از شزکزه ای علوم طبیع حلق می کننیزط
حطری ز
اکن د ک

مهار و سلطد بر شزکزه ا را بد روابط بین الملل مرسوس م شماردز.
از ا زا

روابط بیین الملیل از سکیز شطیت شوزک یوکطی هاط صیر

وارعیت ا و شزکزه ای بین الملل است .ما را دا وسآداه بد بتی
رمنوحیك سر روابط بین الملل سوق م س ز.

فهیو

حفطییر دراکی و کیا
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ر سد شاراساکو ف ری شطت شوزک یوکطو سر روابط بیین الملیل جهیت فهیو شزکیزه یا و
وارعیت ای بین الملل از رمنوحیك بهره م جوکنز .م حوان دفت کد رمنوحییك م یز فهیو
شطت شوزک یوکط ها بد حطاب م آکز .ربل از ر چییزی ضیروری اسیت از زبیان سو حین از
دظرکد شرسازان شطت شوزک یوکطت روابط بین الملل بد ادواع معنی کید فهیو سر دیرو آدطیت
اشارهای ساش د باشیو :اس یو اسمیت ( )Steve Smitو میارحین یالیت ()Martin Hollis
سست کو چهار دوع «معن » ارايد م س نز :از سکز آدها اولین دوع معن را افراس سر حجربید
وکم م کابنز .سر اکنجا ما باکز عاليو و سمبل ا را از و سکار حف یك کنیو .نایام
کد ما حلق سور ماه را دشادد بارش باران م سادیو؛ سر واریع میا بید ارحبیاط سر طبیعیت
اشاره م کنیو .حلق سور ماه سر وارعط عالمت و شا ز طبیعی بیاراد اسیت کید سر راه
است .جای شنجد ای کد روی اك وجوس سارسط عالمت عبور کك حییوان اسیت .شیرچو
دیمد افراش د سمبل غو و ادزوه است .لی ن؛ اش ها عالمت و دشادد غو و ادیزوه طی نز.
ادر کط آدچد را کد سمبل ا بیادار آن ط نزط دزادزط آدها ب معن

وا نز بوس .زمیاد

کد شرزدت دی طون مد دیرو ای اکاخت م تزه آمرک ا را سر جرکان جنگ کوم کینور سر
سال 1115ط بد حالت آماسه باش سرآورسط اکن بزکن معن است کد او از وضیعیت شییم
آمزهط داران شزه و سر د یجد مهیای مزا لد م باشز .حصمیو دیردزدان سر موارع بتراد
سر حتلیل اکن د عبارات و ارزاماحشان حوسط سکاران چاودد میورس حفطییر ریرار وا یز
درفتط سچار زحمت م درسدز .بنابراکنط بر

از معاد کید ادطیان یا سر حجربیدشیان

م کابنزط بد سمبل ا بط ا سارس و حنها م حوادز بیان سمبلیك ساش د باشز.
سومین دوع معن بد زبان ارحباط شیزا م کنز .زبان ابزاری برای بیان است .معنی زبیاد
جزء مهو زدزد اج ماع را حش یل م س ز .وشب ادد حئیوری یای روابیط بیینالملیل
دیازی بد سردیر شزن با ما یت زبان بد طور عمیق دزاردز .اما ما باکز سست کو معن کك
س ن کا دزاره و معناک را کد س ناو مز دظرش استط جزا کنیو .عبیاراتط سارای کیك
سری معاد عام ط نز .اکن عبارات برای اس فاسه افراس مب ن بر کك سری رواعز اسیت.

مطالعات بین المللی از منظر سنت اثباتی و فرااثباتی در روابط بین الملل

111

اما افراسی کد کلمات از زبان آدها صاسر م درسس مب ن بر دیات و ادایزه یاک سر وجیوس
آدها است .با امعان دظر بد اکن حفاوتط برای دمودید سر حیوزه روابیط بیین الملیلط ف یر
مكاکرات مترمادد شیرامون معن وارع شیمان موشك ای ضز بالط یك سر سیال 1115
و حفطیری وسیع کد ح ومت اکاخت م تزه سر  1113از اکن شیمیانط ارايید ساس .بید آن
کشور اجازه ساس حا سر چارچوب مفیا یو و اصیطالحات شیمیان میكکورط بردامید جنیگ
س اردان را شیم ببرس .اکن موضوعط منجر بد مناظرهای شیچیزه بین اکاخت م تزه آمرک یا
و احتاس جما یر شوروی سر مورس معنای وارع مفیا یو و اصیطالحالت شیمیان میكکور
شز و موجبات اصط اك بین کناره آمرک ا و ريیت جمهور را راجع بد معنیای عبیارات
کلیزی م لف سر شیمان را فرا و کرس .کك ررارساس کا شیمیان سر واریع موافقیت دامیدای
است کد طرفین آن باکز بد معنای کلمات و مفا یو شیمان وفاسار باشنز .منارشید شیرامیون
آدچد کد عبارات و مفا یو کك ررارساس بین الملل معنا م س ز .سر اصیلط شیبید منارشی
حقور روی معنای کك اساسنامد است .طرفین معا زه کد حفطیرشان را از مواس حوسیعد
و دط رش م س نز سر وارع سردیر دوع م فاوح از مطالد م درسدز.
سومین دوع معن بد «اریزام» و «م نی » کید آن اریزام سر چیارچوب آن ادجیام درف یدط
مربوط م شوس .سر اکنجا دیز خزم است حف ی

صورت دیرس .بد عبیارت سکایر ضیروری

است کد بین معنای کك ارزام – بد مادنز معنای کك کلمد -و آن معناک کد ارزام کننزه میز
دظرش استط حف یك رايل شوکو .ارزاماتط شبید کلمات و عباراتط سارای معن

ط یز کید

حتت رواعز عام ررار م دیردز .دط رش و حوسعد موشك اط بیرای دمودیدط می حوادیز بید
معنای جنگ حلق شوس .اما «م ن» م حوادز ماوراء لتظد ارزام دط رش کابز .اشیغال بیرلین
سر سال  1113سر آن زمان بد معنای شروع جنگ سرس دبوسط لیی ن؛ «م نی » کید آن اریزام
ادجام درفت اکن معنا را بد ا ان م باسر کرس کد جنگ سرس شروع شزه است .وظیف دظرکد
روابط بین الملل مم ن است از ارايد معنای وارع ط اریزاماح کید ادجیام می س نیزط طفیره
رودز .کاف ن معاد شزکزه ا وظیفد ا

و منتصر بد فیرسط ش و شیار علیوم اج میاع و
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روابط بین الملل م باشز .اکن وظیفد از روش ش و شاران سارط است .بنابراکن؛ می حیوان
د یجد درفت کد م ن کك ارزام دم حوادز منفك از فهو عامالن از آن م ن باشز.
چهارمین دوع معن بد بت

«اکزه ا» ارحباط سارس .برای عامالن اج ماع اکزه اط معنا

ساردز .آدچد کد افراس از معنای ارزاماحشان ساردز؛ بد اکزه اک وابط د است کد ادزکشدشان
را مش ص م سازس .اکن اکزه ا را آدها ارزشمنز حلق م کننز .از میین رو؛ می حیوادیو
مفهوم «اکزيولوژی» را بر آدها حمل کنیو .آدچد کد افراس از معنیای ارزاماحشیان ساردیز بید
اد ظاراح وابط د است کد آدها از ارزامات سکاران ساردز .اکن موضوعات سر روابیط بیین
الملل با عامالن ادطاد سر سر ساردزط مرسوس م شماردز .لی ن؛ دظرکید یای سکایری دییز
وجوس ساردز کد بر عامالن ادطاد م مرکز ط نز و اکزه یا و اکیزيولوژی یاک کید آدهیا
ساردز و بر رف ار ک زکار حاثیر دكار استط مورس حوجد ررار م س نز.
اکن سس د از دظرکد ا سر روابط بیین الملیل بیر حیوزه سیاسیت یارج معطوفنیز.
بطیاری از ش و شاران روابط بین الملل مطی قمیا سردییر سیاسیت یارج و سیاسیت
سفاع اکاخت م تزه آمرک ا ط نز.
بد طور الصد م حوان دفتط ادواع معن چهار مورس م باشز :حجربدط زبانط اریزام و
وسآدا

 .شطت شوزک یوکطت ای روابط بین الملل ا میت بیاخک بید «معنی » جهیت

فهو و حفطیر وارعیت ای بین الملل م س نز .و آن را م ز علم فهیو جهیان اج میاع
رلمزاس م کننز .مین امر منجر بد ظهور رمنوحیك کا سنت حفطیری سر روابط بینالملل
دش د است(Hollis and Smith, opcit, 68-71) .
حمام چهار دوع «معن » کد کر آن رفتط ارحباط مط قیم بد سنت رمنوحیك سارس .اکن سنت
بطیاری از ش و شاران و دوکطنزدان روابط بین الملل را حتت حاثیر وکم ررار ساسه اسیت .سر
بت

ای فرادظری ا یر سر رش د روابط بین الملل برساشت ای حفطییری و رمنوحییك حوجید

زکاسی را بد وس جلب کرسه است .سر وارع بد رغو حزاوم سلطد برساشت یای شوزک یوکطی سر
روابط بین المللط برساشت رمنوحیك چنان مورس حوجد ررار درف د است کید سکایر بید راح ی
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دم حوان آن را از حوزة روابط بین الملل کنار دكاشت( .بزرد ط شیشین)611 :
شیروان رمنوحیك سر روابط بین المللط سنت شوزک یوکط

حاکو بر روابط بین الملل

را حتت شزکزحرکن حمالت ررار ساسهادزط الاو ای ف ری سر چارچوب اکن معرفیت بید
وک ه ريالیطو را مورس اد قاسات شزکز ررار ساسهادز.
ک

از مفا یو کلیزی شطت شوزک یوکطت ا سر مقام حفطیر وارعیت ای بین المللی «معیاد

بینا ن » است .شطت شوزک یوکطت ا بد شب د معیاد م شی ل از «معیاد بینیا نی » حوجید
ساردز .و دد بد آدا

فرسی کا معنای ن  .از سکز آدها مقصوس و منظور افراسط مرل رف ار آدهاط بید

وجوس ربل «سدیای معاد مش رك» م

است .کلید سیط و ای اج میاع و سیاسی از جملید

سیط و جهاد حاصل روکد ای اج ماع و معاد بینا ن

ط نز .بر اکن اسیا

از آدجیا کید

معاد بینا ن سا د وس ادطان ط نزط رابل حغییر دیز ط نز ( .مان)611 :
«ر اک » از ا زا

مطالعات روابط بین الملل سر رلمرو دظرکد اد قاسی بین الملیل بید

حطاب م آکز کد معنا و مضمون آن را سر اکنجا بد بت

م دكارکو یز

«ر یاک » سر

کادون حوجد دظرکد اک اد قاسی روابط بین الملل بوسه است آن سسی د از دظرکید شیرسازان
روابط بین الملل کد ر اک را ز

مطالعات وکم ررار ساساسهادیزط دطیبت بید ام یان

حغییر ارزشمنز دظام بین الملل وش بین ادز .ح

ادر دا

اح مال آن را من ف بزادنز.

شطت شوزک یوکطت اک کد ر اک را سر زمین دظیو جهیاد طیر می کننیز بید ام یان
بررراری آش

بین ر اک و دظو عناکت ساردز .آدها ر اک را بر دظو مقزم می شیمرسدز.

ر اک را م حوادیو بد معنای اس قرار جامعدای حلق کنیو کد سر آن ام ان دط رش دوع
آزاسی عمل سر سرحاسر جهان و حماکت از آن وجوس سارس .شیت مطیألد از اکنجیا رکشید
م دیرس کد سیاست جهاد را چاودد بازسازی کنیو کد برای حمیام افیراس بطی ر منطقی ط
سازمان سیاس عاسخدد و سموکراحیك اکجاس شوس( .ردارط شیشین)612-613 :
افالطون سر جمهوریط شاکز سر ک
بد ش ل غاری مجطو م کنز .بر

از مشهورحرکن حصوکر ای ن اشط جامعید را
اصرار ساردز کد ر چد طیت میین غیار اسیتط
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سکار مزع ادز کد دوری بیرون از غار است و شاکز فقط بد یاطر اکین دیور

است کد ما سا ل غار را م بینیو .سر زمیند بت
ش و م ای شوزک یوکط

کنود ط به ر اسیت بایوکیو کید اغلیب

روابط بین المللط کا بر آن ط نز کد ر چد طت مین غیار

کعن جامعد بین الملل ط دظام بین الملل کا ر چد شما بنامیزط است .کا سر مورس اح مال
وجوس چیزی بیرون از اکن غارط فار از برساش

کد از بیرون اکن غار ساردزط ب اطالعنیز

و برای شان مهو دیطت .جكابیت موضوع از بطیاری جهیات سر میین د ید اسیت .سر
کالم افالطون فقط م حوادیو سر شرحو دور ضعیف کد سر غار است سا یل آن را ببینییو و
الب د آن چد م بینیو بد ش ل ساکد اک است .معناکم اکن دیطت کد دمی حیوادیو شیر
جالب از ساکد ا بد سست س یو .معناکم اکن و دیطت کد دمی حیوادیو شیر جیالب از
ساکد ا بد سست س یوط معناکم اکن و دیطت کد اکن ساکد ا ا می

دزاردز .زکیرا می

ما سا ل غار ط یو و بنابراکن؛ از دظر ما ساکد ا وارعیت ساردز.
آدهاک کد با ز

ر اک بد مطالعد شزکزه ای روابط بین الملل م شرسازدزط بیرون از

جرکان اصل ش وه ای معاصر سر روابط بین الملل بد سر م بردیز .دظرکید شرسازادی کید
اکن ز

را سدبال م کننز ح ید داه وس را بیر آن طیرز ف یر باشی وه و دطی رسهحیری

م بیننز کد شامل اف ار کادت و الط مارکتط وبیرط سورکییو و فروکیز می شیوس .آدهیا
م سادنز کد بیرون از غار دوری طت -دور رودز حارک

وارع  -و بد سدبال آن طی نز

کد دور بد سا ل غار و ب ابز حا ب وادنز سا ل غار را زکر دور کامل بد وب ببیننز .آن یا
مع قزدز کد اکن کار باع

حغییر ش ل غار م شوس .زکراط حمام کطاد کد بد سکزن آن بد

ش ل کد وارعا طتط ا میت می س نیزط می حوادنیز سرون آن را ببیننیز .وظیفید علیوم
اج ماع و روابط بین الملل اکن است کد بد ش ل

ط ا داشكکرط سا ار ای عمیوم

و وارع رزرت را سر جامعد سر معرض سکز ررار س نز حا رلمرو ح ومت سموکراحییك و
مط قل دط رش کابز ( .مان)511-513 :
سر وارع ز

ر اک بد حعبیر کادت سر ک اب «صلح ابزی» اکن اسیت کید از یالل
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کییزامین مطیییر میی حییوادیو بیید صییلح و آزاسی سر جهییان سسییت شیییزا کنیییو .شطییت
شوزک یوکطت ای اد قاسی سرصزس علم کرسن و دماکادزن کك زدزد ا الری سر دظیام
بین الملل مب ن بر سولت ا ط نز .کعن اکن د؛ آدها وظیفد وس م سادنز کد «ر یاک » را
سر سیاست جهاد ام ان شكکر دماکنز .ر اک کك مفهوم منف از آزاسی است .کد شیامل
از بین برسن متزوسکت ای غیرضروری و م لوق جامعد است .ر اک آزاس سازی مرسم
از ریز و بنز اک است کد آزاسی عمل آدها را سر اد اب؛ با حنانا ای مواجد می سیازس.
سر اکن معن حاکیز بر اکن است کد حتمیل ا و دا واس ن

اک کد بد طور غیر ضیروری

آزاسی فرسی را متزوس م سازس؛ بیرون رادزه شودز .ر اک حامین آزاسی از متزوسه یای
حصزکق دشزه م باشز کد سر آن روابط سلطدط فرا و می کنیز .اع قیاس عمیوم بید اکین
حفا و استط کد ر اک را بد دشاد حماکل بد وس م یاری حبیزکل می کنیز .ر یاک سر
روابط بین الملل بد معنای آزاس بوسنط حاکو بیوسن بیر سردوشیت یوکم و سارا بیوسن
حواداک آغاز و اب ار عمل است .ر اک با وسم اری آغاز م شیوس .وسم یاری بید
وسی وس کاف دیطت .سر اکن راس ا کشف چشو ادزازی برای دط رش حواداک ادطان
برای حاکمیت بر سردوشت وکم باکیز شیامل کیاوش بیرای امنییت باشیزط حقاضیای
وسم اری باکز سر عین حال حقاضای امنیت دیز باشز .امنیت بد معنای فقزان حهزکیز ا
مط لزم ر اک استط زکرا؛ وسم اری دیز م

است بید حیزوسی اطمینیان سر میورس

«فقزان حهزکز ا» .امنیت چیزی است کد از وس م اری متافظت کا آن را حضمین کنز.
یچ وسم اری بزون امنیت وجوس دزارس .ادر امنییت افیراس و درو هیا حیامین دشیوسط
شیایری و حالش آدها برای آزاسی دیز بد جاک د وا ز رسیز.
امنیت و ر اک سو روی کك س د ط نز .شودتط جنگط فقرط س و سیاس و فقیر
آموزش ط فقطط بعض متزوسکت ای ط نز کد «بوسن وب» افراس و درو ها را حهزکیز
م کنز .ر چنز حواداک عمل آزاساد آدها را دیز بد طیر می ادیزازس .امنییت بیا سفیاع از
آزاسی و وسم اری سر برابر حهزکز ا موثر م شوس .بد مین سلیل؛ مفهیوم ر یاک بید
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طور اج ناب داشكکری با امنیت سر و م آمیزس .ادر یز

مطالعیات اد قیاسی سر روابیط

بینالمللط ر اک است کد وس مط لزم یوس م یاری و امنییت اسیت .سر اکنجیا اکین
شرسم مطر م شوس کد امنیت چد کط سر جهت ر اک باکز حیامین شیوس .بید حعبییر
سکار سر اکنجا سد شرسم رابل طر است؛ اول اکن د امنیت چیطیت؟ سوم؛ امنییت چید
کط را باکز حأمین کنیو و بد وسیل چد دماکنزدان و چد را برس اک اکن امنیت بد سست
م آکز .شطت شوزک یوکطت ای اد قاسی شاسخ م س نزط با اج ناب از سولت دراک جرکان
اصل دف مان امنیت از سکز شطت شوزک یوکطت ای اد قاسیط سولت سارای حاکمیت ک
از علت ای اصل داامن است و شیم از آد د راه حل باشزط یوس ب شی از مشی ل و
مطالد است .لكا مطالعات شطت شوزک یوکط

اد قاسیط حوجد وکم را بید جیای امنییت

سولت سارای حاکمیتطبد امنیت بشرکت معطو

کرسه است .اکن از کك دظر احیا کننیزة

اکزة کادت سر مورس «دظام عالمایر امنیت سیاس عموم است کید بیشی ر از سولیت یاط
بشرکت را موضوع امنیت می سادیز.بر اسیا
سولت ای ا
ا

اکین حعرکیف امنییت فقیط حیامین کننیزه

سارای حاکمیت دیطت .سر وارع؛ اصال دم حوادز کك امر ا صاصی و

ب اشز؛ بل د باکز بد حمام روابط اج ماع ادطان سر حمام جوامع حعمیو کابز .اکن

بد معنای آن است کد امنیت دم حوادزط از منظر را برسی سن

سرك شوس .امنیت حقیق

کد سر درو «ر اک » است حنها م حوادز بد وسیلد مرسم و درو ها بد سست می آکیزطالب ید
ادر آدها سکاران را از آن متروم د ننز.
با اج ناب از ا

دراک آمی د با سولتط شطت شوزک یوکطت ای اد قیاسی از کیك

وضعیت دظری سفاع م کننز کد م عهز بد ز

ر اک دوع بشر است .آدها با اکن یز

سست بد مطالعات روابط بین الملل م زدنز و کا بد حعبیر به ر؛ ز

روابط بین الملل را

اکن م سادنز کد ام ادات و زمیند ا را برای جامع ا الر و سیاس فرا و دماکنز کد دید
فقط سر ماوراء مرز ای سولت سارای حاکمیتط بل د سر سرون اکن مرز ا دط رش کابیز.
اکن با غلبد بر بیاادا بین جوامع و حاسیت کك دظام امنی

سیاس عموم میطر است
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کد مب ن بر ر اک جهان است .الصد اکن د ر اک م حوادز بد مراب حاسیت جامعیدای
متطوب شوس کد ام ان حوسعد و حماکت از وسم اری جهاد را م س یز .سر چنیین
جامعدای حمام صورت ای کناردكاری کد بید صیورت اج میاع و غیرضیروری شزکیز
آمزهادز؛ مرسوس م باشز( .سکوحیاك و سرسرکانط )22-11 :1511
ز

سکار مطالعات روابط بین الملل از سکز شطیت شوزک یوکطیت یا کید بیشی ر از

سوی شطت مزرن ای روابط بین الملل طر درسکز؛ شالوسه ش ن است .از سکزداه اکن
سس د از ادزکشمنزان روابط بین المللط ز

ر دودد مطالعد و ش و م سر روابط بیینالملیل

باکز فرو رک ن شاراساکو و معرفت حاکو بر اکن رش د باشز .آدها اکن شیاراساکو و معرفیت
حاکو را مزردی د با معرفت شناس شوزک یوکطو م سادنز .الب د ماداودد کد شییمحیر دییز
عنوان شزط اکن شالوسه ش ن ط سرصز فرو رک ن حمام مولفد یای مزردی ید -از جملید
مولفد ای ط

شنا

ط ارزش شنا

اطر فرو رک ن شاکد ای معرف

ط روش شنا

و معرفت شنا

اسیت .بید

مزردیطو سر روابط بین الملل است کد آر.ج  .ردارط

از جرکان شطت مزرن سر روابط بین الملل بد عنوان کك شبح کاس م کنز .او می دوکطیز:
«ف ر م کنو اغراق دیطت ادر عبارح مشهور را بد عارکت بایرکو و بایوکو کید از دظیر
بطیاری شبت سارس رودز کل دظرکد روابط بین الملل را حط یر م کنز .اکن شبح شطت
مزردیطو است( ».ردارط شیشین)516 :
ر چنز اکن سس د از شطت شوزک یوکطی ها سر دايیل آمیزن بید ش طی ن شیالوسه یای
مزردیطو سر روابط بین الملل ک نارچد دیط نز و سبك و مشرب و موضوعات دودادود
را مطر م کننزط لی ن؛ از منظر روش شناس و معرفت شناس ط مد آدان زف را کید
سدبال م کننز؛ سر وارع اد قیاس از دارسیاک
شوزک یوکطی

یای شی و م سر حیوزه روابیط بیین الملیل

اسییت .مجموعیید ر یافییت ییای شطییت شوزک یوکطییت ییای شطییت مییزرن

مجموعدای از اس زخل ای اد قاسی را حش یل ساسهادز حا بیر غلبید و سیلطد عقیل متیور
شوزک یوکط

اثر باكاردز .آدها ب حرسکز با مطايل وارع سر و کار ساردزط و اکن کار را بید

111

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

شیوهای م ماکز ادجام م س نزط شیوه سی ن دفی نشیان ک ی دیطیت .میان طیور کید
حرفشان ک

دیطت .اما دراکم

ن شان بد ظا ر م وان با به یر بایوکیو کید لتین

کالمشان شبید بهو است .از دراکشات

ن شانط چنین شیزا اسیت کید آدهیا یز

ش و م سر روابط بین الملل را شالوسه ش ن معرفت شنا

ط ط

شنا

یر

مزردیطو

سر روابط بین الملل م سادنز ( .مان)511-561 :
شالوسه ش ن کك سبك و روش عموم است کد بد طور رکشدای آدچید مفیا یو و
حضاس ای مفهوم سر روابط بین الملل را حربت م کنزط بر و م زدز .اصل حیرکن د ی
آن اکن است کد اثرات و زکند ای حولیز شزه حوسط و سازی حضاس اط مش ص شیوس
حا رابطد ادال میان اصطالحات م ضاس سر علو روابط بین الملل مطزوس دایرسس و بیرای
جابجا کرسن و جادشین سا ن آدها حالش شوس .حضاس ای مفهوم سر روابط بین الملیل
ردز بد روشن

نر دیط نزط بل د بد داچار سلطیلد مراحبی ادیز .ک ی از سو اصیطال

م ضاس دطبت بد سکاری رجتان و برحری سارس .اکن اصطال مم از بر حضیورط اولوکیتط
بر ورسایط الص بوسن کا یوک

سخلیت می کنیز کید سکایری فاریز آن اسیت .مریل

حاکمیت سر مقابل آدارش ط شالوسه ش ن حالش م کنز کید دشیان س یزط اکین حضیاس ا
داشاکزار ط نز .زکرا اغلب ر اصطالح ربال وابط د بد سکاری بوسه اسیت .سر حقیقیت
اصطال مم از حنها با سر یو ش طی ن وابطی ا اش بید اصیالحات شیرامیون یوسط بید
رحجان و برحری سست کاف د است.
شطت شوزک یوکطت ای شطت مزرن ز

ادزکشمنز روابط بین الملل سر مطالعات را

اکن م سادز کد بد دقز م ون و دف مان ای دظری روابط بین الملل بد وکی ه دف میان یای
غالب کد اغلب شوزک یوکط

ط نز؛ بنرسازدز و از شالوسه ش ن بیرای آشی ار سیا ن

حنارضات سرود آدها اس فاسه کنز حا مش ص شیوس کید بنیاس یای معرفیت سل ب وا ادید
ط نز و م حوان حفاسیر بزکل از م ن را کشف کرس کد ام ان حنوع معاد را می س یز و
از اکن طرکق آدها اکن برساشت را کد مولف م حوادز حفطیر مشیروع واحیزی از می ن بید
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وجوس آورسط رس م کننز( .مشیرزاسهط )21 :1511
سر وارع شطت شوزک یوکطت ا مع قزدز کد کك ش و شار روابط بین الملل سد یز
سر مطالعات وکم را باکز سدبال کنز :ز

واسازیط دف او و بازسازی .اولیین مرحلید

کعن واسازی .ابزاری برای بر میال سیا ن امیور دهف ید و غیبیت یا سر برساشیت یا و
حبیین ای موجوس ما از روابط اج ماع فرا و می آورس .ررايیت و حفطییر سوبیارة م یون
بنیاسیط ابزار مقزماح برای دشوسن بتری ظیا را م یوم سر بیاب سرك میا از مفیا یو
کلیزی ارايد م کنز .حعبیر سربارة م ون کالسیك کا فهو معنای مفا یو کلییزی -سولیت-
امنیتط رزرت و آدارش ما را راسر م سازس کد وجوه مش رك م ن حضور ا و غیبت یا
را ارزکاب کنیو و مبناک برای ب ثبات کرسن دف مان مطلط سر روابط بین الملیل عرضید
کنیو کد مب ن بر اسراك اک شكکرف د شزه و ک نارچد است .با اد ار ام ان کیك دف میان
دهاک ا عین و حوجد بد دارش بین اخ یاد ط حوجیید یای شوزک یوکطی

و مزردیطی

از

رزرت سیاس مورس سوال ررار م دیردز .اکن امر بد شكکرش اکن د دط م ادجامز کید میا
با رف ار راعزه منز شیچیزه و احفار سر و کار سارکو کد حنها سرکافت دف مانط ررارساس یای
بت ط عاست اط عر

ا و اعمال سیاس مولز آنط رابل فهو اسیت .اکین فرآکنیز دیام

ضروری برای بازادزکش سوبارة وسمان و وضعیت سیاس مان است .امیا اکین دیام بید
حنهاک کاف دیطت .مش ل آفرکن برای سولت بید یوسی یوس یز

دیطیتط بل ید؛

ادایزه ای است برای دف مان و اح ماخ عمل سر زماد کد مباد مشروعیت رزرت سولت
بد دوب

وس ب ثبات م شوس .بنابراکن؛ یچ دف مان منفرسی دم حوادز حصوکری واضح از

حقیقت بد ما ارايد کنزط بل د؛ برای دط رش افق ای دف او و اکجاس ادعطا

و شیچیزد

بیش ر سر حف رط حعزس سکزدا ها ضروری است .اکن ما را ضرورحا بد مرحلید سومط کعنی ؛
دف او سوق م س ز.
مرحلد سومط مرحلد دف اوط آد

حز مقزار زکاسی از دظرکد و عمل غالب و مطیلط سر

روابط بین الملل است کد حعزس برساشت ا از وارعیت اج میاع را اد یار می کنیز .اکین
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مرحلد؛ سر م الفت با کك دف مان منفرس و مطلطط دف اوک را شیشنهاس م کنیز کید بیاز
است و سس ور بت

حعیین شزه ای دزارس .باب دف ایو باکیز بیرای شیكکرش مقیوخت و

شرکت کننزدان جزکز باز باشز .بد وک ه برای سکزداه اک کد ربال سر حاشیید بیوسهادیز.
چنین امری روابط اج ماع
فضای سیاس

ا

ط نز و فهوط آدا

را حشوکق م کنز کد منشاء حعرکف سوبارة سیاست و
از حماکز و مزل با ساکر فر نیگ یا و جوامیع را

افزاکم م س ز.
سرك اکن د د حايز ا میت است چنین برساش ط مم ن است بد کررت بیم از حیز
سکزدا ها سر دف ایو منجیر شیوس و اکین امیر یال از اشی ال دیطیت .اکین برساشیتط
شرسم اک مطر م کنز سربارة اکن د چد کطاد م حوادنز سر اکن کار شرکت کننز .آکا
مد سکزدا ها سر دف او مورعی
سلمشغول

برابر ساردز و آکا اصال ر دف اوک مجیاز .شیامیز اکین

ا اکن است کد اکن حعزس دف او ا دم حوادز ب ورفد بد وس بیازدرسس .یز

دف او دم حوادز صرفا دقز دف مان ای مطلط باشیزط زکیرا اکین امیر موجیب حتزکیز و
فروبط ا ام ادات و ادجام دف اوک عینیت کاف د م شوس افزون بر آن چنین عملی بید
دوع بد دظرکد اد قاسی منجر م شوس کد از عناصر ف ری افراط حهی اسیت .بنیابراکن؛
دف او روش برای فهو است و وس دم حوادز ز

اکن فهو باشز .بید عبیارت سکایرط

دقطد آغاز دف او باکز الزاما دوع سلمشغول بد منافع نجار دكار و ر اک ب م باشیز
کد سر مرکز شطت شوزک یوکطت اد قاسی ررار سارس .اکن مرحلد ما را بد سوی مرحل سیوم
سوق م س ز .جمعبنزی سوباره و بازسازی.
مرحلد سومط بازسازیط از دقز ای دودادون سا ار موجوس سر روابط بین الملل بهره
م دیرس .مهم رکن جز اکن مرحلدط جمع بنزی سوباره بوسن بد صیورت شیزن اسیت .بید
صورت ام اد کد رکش آن بد دارش از آدا
ح امل ا

ادطان م رسز .کد حارکخ یا

یوسط

وس و چارچوب اک برای سرك و حفطیر سارس .شیامز سکار آن جمعبنزی

سوبارة دارش دطبت بد ش ل حفططیری و ما یت سولت مزرنط دظیام بیین سولیت یا و
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روابط بین الملل است .اکن امر سبب م شوس از کك سوط شرسم یا و سلمشیغول

یای

سن

روابط بین المل بد صورت م فاوح طر سوسط و از سوی سکار شرسم ا مقوخت

و مش الح مطر م شوس کد م باکز سر مرکز روابط بین الملل باشز .امیا بید بید سلییل
شیوة سن ط ش ل دیری موضوع حاکنون سر حاشید بیوسه اسیت .واسیازی دقطید آغیازی
افرازی ارايد م س ز .حال آد د کادون اصل مرحل سوم جمع بنزی و حعرکف سوبارة امر
سیاس سر روابط بین الملل است( .ردار و افمنط شیشین)111-111 :
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