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مقدمه
نظریههای موجوو

سیاسوی (نعو ن حوو هوای مطالعوایی نندیشوهنی،

ننو

جامعهشناختی ،ونبط بیننلملل و غیر ) متأثر ن هستیشناسیها ،معرفتشناسیهوا
و بهیبع آن وششناسیهای موجو

حو مطالعایی ننو

سیاسوی بوه وجوو

میآیند .نین نظریهها ونمدن پیشینههای پژوهشی و ویکر هوای مطالعوایی هسوتند
که مسیر و نوع نگا آن نظریهها ن مشوص

مویسوا  .نظریوه سوا ننگا ننوه

1

مطالعات ونبط بیننلملل نیز ن نین قاعد نستثنا نیست.
مقاله حاضر سعی شد نست ن چش نندن ی معرفوتشناسوانه ،یشوههوای
ونبط بیننلملل ن موو مطالعوه

نندیشهنی و جامعهشناختی نظریه سا ننگا ی

قرن هی و نظریه سا ننگا ی ن بهعنونن نهبر ی کونن کوه بوهکوا یری آن
سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن مییونند یحوالت مثبتی ن به همرن نشته
باشد ،مو بر سی قرن هی  .لیل نینکه چورن نیون نظریوه
یوننسته نست بهعنونن یک نظریه نهبر ی
کند ن مشص
پرس

سوا هوای معاصور

حو مطالعایی ونبط بیننلملل عمل

سا ی .
نصلی ما

بوور محوویط بوویننلملوول

پژوه

حاضر معطوف بر نین مسئله نست که نظ حاک

جهووان معاصوور ن کوودند بنیا هووای هسووتیشووناختی،

معرفت شناختی و وششناختی یأثیرپذیری ن
نهبر ی جدید

و چرن نظریه سا ننگا ی بهعنونن

حو مطالعایی ونبط بیننلملل مییونند یبیینوی کا نمود ن نیون

نظ نوین حاک بر ونبط بیننلملل ن نئه هد؟
1. Constructivism
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فرعی ما نیز به یبعیت ن نصو و مبانی نظوری ،نظریوه سوا ننگا ننوه

پرس

متوجه نین موضوع نست که آیوا جمهوو ی نسونمی نیورنن

پیگیوری نهودنف و

نهبر های خو نیا مند نستفا ن چنین نگرشهایی برنی چا چوببندی نهودنف
و نهبر های سیاست خا جی خو نست؟
فرضیه نصلی پژوه
ونبط بیننلملل

حاضر نیز بر نین موضوع یأکید ن که نظ حواک بور

جهان معاصر متأثر ن یود ا هوای جدیودی نسوت کوه یبیینوی

یوأمانی و برساختی ن ونبط حاک بر محیط بیننلملل ن  .نظریه سا ننگا ی نیوز
به یبعیوت ن نیون یود ا هوا بوه نبوا نیدوا نگرشوی سونبژکتیویسوتی (سوو/
نبژ محو ) ن

ونبط بیننلملل نست که میوزنن یأثیرپوذیری و یأثیر وذن ی نعاوای

نظاد بیننلملل بر یکدیگر ،بر نساس ونقعیتهای برساخته شود یوسوط کوا زن نن
نظاد بویننلملول و همچنوین یأثیر وذن ی موضووعات مطروحوه

سواختا نظواد

بیننلملل بر فتا نعاا (یأثیر ساختا بر کا ذن و یأثیر کا وذن بور سواختا ) ن
مو بر سی و ن یابی قرن می هد .جمهو ی نسنمی نیرنن برنی پیشوبر نهودنف
بیننلمللی خو نیا مند چنین نلگویی نست.
ونقع ،نظریه سا ننگوا ی بوه نبوا یبیینوی ن نظواد بویننلملول نسوت کوه
ونقعیتهای موجوو

آن برسواخته ونبوط میوان نعاوا نسوت و یأثیر وذن ی و

یأثیرپذیری نین ونبط ن محیط ونبط بیننلملل شواکله نصولی نیون ونقعیوتهوا ن
شکل می هد .همه کن هایی که

فاای بیننلملل شکل می یور

سواخت و

معناسا ی نین ونقعیتها یأثیر ذن ند و هویتها و منافع بوا یگرنن عرصوه ونبوط
بیننلملل نق

مهمی

برساخته شدن نین ونقعیتها نیفا میکننود و ونبوط میوان

با یگرنن عرصه ونبط بیننلملل بر نسواس هموین معناسوا یهوای برسواخته شود
شکل می یر .
 .1چارچوب نظری
مطالعات ونبط بیننلملل

معنای عاد آن به حو نی ن مطالعات ننو

سیاسوی

نطنق میشو که برخی نویسند ان عنونن آن ن برنی بر سی ونبط سیاسوی میوان
ولت

سطح بیننلمللی به کا بر نند و ونقوع آن ن بوا سیاسوت بویننلمللوی
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یکسان رفتهنند ،یرن

عصر حاضر ملتهوا ونحودهای سیاسوی هسوتند .برخوی

یگر نیز ونبط بیننلملل ن شامل سیاست بیننلمللی ،نقتصا بیننلمللی ،ن یباطوات
بیننلمللی ،حقوق بیننلملل و سا مانهای بیننلمللوی ننسوتهننود (بشویریه:1396 ،
 .)213مییونن چنین عنونن کر که بر سی موضوع ونبط بیننلملل کوه بصشوی ن
عل سیاست نست و بهیا ی نیز نبعا

ستر یری یافته ،موضوعی بسویا پیچیود

نست؛ یرن بر یرند موضوعات سیاست بیننلمللی ،ونبط بیننلملول و سیاسوت
خا جی نست .با نین پی فرض ،حو یصصصییر « ونبط بویننلملول» بصشوی ن
نین مطالعات ن شامل میشو که به نعتقا یو ن ها یمن 1نیون حوو مطالعوایی
نظر خو ن فقوط بوه بوا یگرنن سیاسوی و محتوونی آن معطووف نمویکنود ،بلکوه
بهصو ت عمومی و کلی به بر سی عملکر بین کشو ها ،ولتهوا ،سوا مانهوای
بیننلمللی ،نمنیت ،فا و حاکمیت میپر ن

و به هموین علوت ،هبورنن موذهبی،

رو های ذینفوذ ،شرکتهوا ،نحوزنب ،ورو هوای فعوا مصفوی و نیحا یوههوای
یرو یستی ،موضوعات ونبط بیننلملل نست (ها یمن.)2 :1394 ،
نما ن چش نندن ی که پژوه

حاضر سعی

یبیوین نظو حواک بور ونبوط

بیننلملل ن  ،یوجه ما بیشتر به موضوع نظریهپر ن ی
نگاهی معرفتشناسانه بر موضوعات مطروحه

نین شته نست و ونقع

نیون حوو پژوهشوی ن یوا ن

نین طریق بتونن نلگویی مناسب برنی یحلیل سیاست خوا جی جمهوو ی نسونمی
نیرنن

ونبط بیننلمللی ن نئه هی .
بدون شک یکی ن مه یرین ستاو های هر شته علمی یا حوو مطالعوایی

ن ستاو های نظری آن یشکیل می هد .آن چنانکوه ونسوکز
میکند نظریه ،شناخت ن

2

نیونبوا عنوونن

یک ه نها  3یرکیب میکند و جهان ن با نیدا ن یباط

میان پدید هایی که ظاهرنً نامریبط و بویمعنوا هسوتند ،بورنی موا معنوا ن مویکننود
(1997: 217

 .)Vasquez,نظری وههووا

شووکل ه وی و معنامندسووا ی موضوووعات

ونا ون خیل هستند و خو نین نظریهها

یأثیرپوذیری ن هسوتیشناسویهوا و
1. Jurgen hartmann
2. vasquez
3. synthesis
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هر حو مطالعایی شکل می یرند و

معرفتشناسیهای موجو

پی یوضویح

پدید های عینی و مقوالت ذهنی هر موضوعی ن طریوق نیون هسوتیشناسویهوا و
معرفتشناسیها هستند؛ بنابرنین مکایب و نظریههای موجوو
ونبط بیننلملل نیز
نن

حوو مطالعوایی

مونجهه با هستیشناسیها و معرفتشناسیهوای موجوو

سیاسی قوند مییابند و وند پیدن میکنند .بایود یوجوه نشوت کوه

نظریهپر ن ی

حوو

ونبط بیننلملل ما با و سته ن آثا و فعالیتهای نظری وبوه و

هستی  .ن یکسو،

نظریهپور ن ی «

نو »

1

موو سواختا و پویوایی نظواد

بیننلملل نظریهپر ن ی صو ت می یر  .چنین نظریههایی میکوشند به فهو موا ن
سیاست جهانی به شکل نظریههای محتونیی کمک کنند که نمونه نین نظریوههوا ن
ونقع رنیی ،نوونقع رنیی ،لیبرنلیس  ،نها رنیی نئولیبرن و غیر یود .ن

مییونن

سوی یگر،

نظریهپر ن ی «

هدف ن آن نیز نفزنی

ود» 2به مسائل «فرننظری» 3پر نخته میشو کوه

فه ما ن سیاست جهانی نست ،نما ن طریوق غیرمسوتقی و

با یمرکز بر مسائل هستیشوناختی و معرفوتشوناختی و نمونوه آن ن موییوونن
نظریههای فمینیستی و ننتقا ی ونبط بیننلملل و بحثهوای پسوایدد رنیان یود
(.)Wendt, 1991: 383
نظریه سا ننگا ی

یف نظریههای نوع ود قرن می یر  ،با نیون یفواوت

که نین نلگوی نهبر ی ،متأثر ن هستیشناسی و معرفتشناسی پسا پستمد نیسو
شکل رفته نست و به نبا یبیینی ن نظاد بیننلملول نسوت کوه هو ن نگوا هوای
جزمیت رن ،کلیت رن و نثبات رنیانه و مد نیته عبو میکند و ه ن سویالیت و
نسبیت رنیی بیننتهای پستمد نیس

و ی میکند.

ونقع ،نظریه سا ننگا ی بهعنوونن فرننظریوهنی
بیننلملل
سیاسی

حوو مطالعوایی ونبوط

نظر رفته میشو کوه ن حوو مطالعوایی جامعوهشناسوی و نندیشوه
غرب نشأت رفته نست .به نعتقا نویفلد مباحوث فرننظوری

ونبوط

بیننلملل ،حو نی ن مطالعات ونبط بیننلملل نست که میکوشد پاسخ هد «چوه
1. First order theorizing
2. Second order theorizing
3. Metatheoretical
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چیزی به یک نظریه خوب شکل می هد؟» همان ونه که معنای ونقعیت ونبسته بوه
نظریههاست ،نظریه نیز بهنوبه خو ونبسته به با نندیشی فرننظری نست یا کفاف آن
یامین شو (.)Neufeld, 1994: 12
نظریه سا ننگا ی ن آندا که منافع ن ونبط فیمابین حاصول مویشوو و
ونبط ولت ها با ه بر نساس معنایی نست که آنها بورنی یکودیگر قائول هسوتند.
هویت یک نمر نبطهنی نست که بوه معنوای ک ن خوو و ننتظوا نت ن یگورنن
نست .عمل نسبت به یگرنن بر نساس معنایی نست که نسبت به آن کا زن وجو
ن  .همچنین نولویت های بین نلمللی کا زن نن بر نثر جامعه پوذیری ون جامعوه
بیننلملل حاصل می شو  .نگا سا ننگا نن به هندا ها و قونعد نیز مه نست .آنهوا
بر نین نعتقا ند که هندا ها

پی فرنیندهایی مانند یعامنت به وجو می آیند .نین

نظریه بر ساخت نجتماعی ونقعیت یأکید میکنود کوه هموه کون هوای ننسوانی
فاای نجتماعی شکل می یر و معنا پیدن میکند و نیون معناسوا ی نسوت کوه بوه
ونقعیات جهانی شکل می هد.
نق

مهمی

نظریه سا ننگا ی ،هویت ها ،هندا ها و فرهنگ

سیاست های جهانی نیفا میکنند ،هویت ها و منافع ولت هوا یوسوط

هندا ها ،یعامنت و فرهنگها نیدا میشو و نیون «فرنینود» نسوت کوه موضووع
یعامل ولتها ن یعیین مینماید (ها یان.)914 :1382 ،
ن نونخر  1980و نونیل  1990سا ننگا ی به یکی ن نظریههای نصلی ونبوط
بیننلملل یبدیل شد نست .یاهامو ،سا ننگا ی ن چا چوبی بورنی یحلیول ونبوط
بیننلملل می نند که یشه آن به جامعهشناسی برمی ر و فرضویات مشوترکی بوا
مکتب ننگلیسی ن .

نین هیافت ولتها بهمثابه موجو نت نجتمواعی هسوتند

کوه فتا شوان ن قونعود ،هندا هوا ،نها هوا و هویوتهوا مشوتق شود نسوت .وی
سا ننگا ی ن بهعنونن یک جایگزین نظری

مطالعه ونبط بویننلملول موی ننود

(لینکلیتر .)210 :1386 ،ویس نسومیت ،سوا ننگوا ی ن بوه و سوته فرنملوی و
نخلی (نجتماعی) یقسی میکنود کوه
بیننلمللی و
).54

سوطح بویننلملول بور نقو

سطح نخلی بر هندا های ون جامعه نشا

ن

هندا هوای

(Wiener, 2003:

چا چوب یحلیل سا ننگا ی نمییونن سیاست بیننلملول ن

حود یوک
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سلسله یعامنت ،فتا های عقنیی و

چا چوبهای صرف موا ی و نهوا ی

سطوح ملی و بیننلملل یقلیل ن  ،یرن یعامنت ولتها بور نسواس یوک سلسوله
منافع ملی یثبیتشد شکل نگرفته نست .بلکوه

موان بوهصوو ت نووعی

طوو

نلگوی فتا ی ن طریق هویتها شکل مییابند یا باعث یشکیل هویوت مویشووند
(.)Checkel, 1998: 324-348
نین نظریه نبتدن بیشتر با ناد نلکساند ونت شوناخته مویشود ،ولوی بوه نبوا
نایوننی نظریههای سنتی

پی بینی یحوالت جهوانی ،یوسوط نندیشومندنن یگور

شد و سترش یافوت و

حوا حاضور یکوی ن نظریوههوای غالوب

بیننلملل نست .ن نندیشمندنن برجسته سا ننگا ی

ونبوط

ونبط بیننلملل مییونن بوه

نستفان ون ینگ ،میچل با نت ،نیکنس نونف ،کایزنشتاین ،ن وی ،ویوو  ،چکول و
ننتونی کن ک نشا کر .
چکل به یقسی بندی هیافت سا ننگا ی پر نخته نست .وی نیون هیافوت ن
به سه سته هویتی ،یفسیری و ن یکا ننتقا ی یقسی میکند .سا ننگا ی هویتی
که مکتب حاک
معدو یری به نق

نیاالتمتحود نسوت بوه بر سوی نقو
هویتها

هندا هوا و

موون

شکل یری نتایج سیاسوت بویننلملول مویپور ن .

نندیشمندنن نین سته ن لحاظ معرفتشناسی پو یتیویست هستند که بیشتر به یأثیر
یک پدید بر پدید یگر میپر ن (یأثیر عِلّی هندا ها) .سا ننگا ی یفسیری کوه
عمومیت بیشتری

بان

ن وپا ن به بر سی نق

ساخت ونقعیوت نجتمواعی

میپر ن که ن لحاظ معرفتشناسی پست -پو یتیویست هستند.

نین نظریه بوه

یأثیر  aبر  bپر نخته نمیشو  ،بلکوه بوه مقودو بوو ن (ممکون و شودنیبوو ن آنهوا
میپر ن ) و به یشریح مامون هویت ولتها
سا

رنیی ن یکا

یک موو خوا

مویپور ن .

ننتقا ی ن کانونهای بانشناختی حمایت و پشتیبانی میکند،

نما با یأکید بر با یولید هویتها ن نی یک بعود هندوا ی صوریحی نسوت .هور و
سا ننگا نن یفسیری و ن یکا

ننتقا ی ،منوابع نساسوی نظوریشوان بوه هیافوت

بوانشوناختی ویتگنشووتاین برموی وور و

یحلیولهایشووان بوا یأکیودی کوه بوور

فتمانهای فکری ،معرفتی و با یهای بانی ن ند

جر ه پستمود نهوا قورن
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می یرند (نمیرمحمدی.)1394 ،
نیز سا ننگا ی ن به و سته نجتمواعی و نظوری یقسوی مویکنود.

نووع

نجتماعی آن به صفت یا کیفیت ونقعیت نجتماعی پر نخته میشوو (کایزنشوتاین و
یدنز) و نوع نظری آن به شرنیط و وضوعیت ننشومندنن ن ونقعیوت مویپور ن .
ونبط بیننلملول بوه معنوای

معموالً یأکید صرف بر هویت و فاکتو های نید نی

سا ننگا بو ن و یحلیل سا ننگا ننه ن بحث یا موضووع نیسوت (کرموی،

:1383

.)160
هاوین نشترنکات میان شاخههای مصتلف سا ننگا ی ن بهصوو ت یور بیوان
می ن :
نلف) نصستین نشترنک؛ یفاوت میان حقایق یأسیسی و مفوروض نسوت ،نینکوه
مسائل نطرنف بستگی به عقاید نید نی ما به آنها ن  .یقریباً یماد سا ننگوا نن
به فاکتو های نید نی

یعیین حقایق نجتماعی یوجه ن ند.
نیون نظریوه سواختا و کوا زن متقوابنً

ب) ومین نشترنک؛ نین نست که

ساخته میشوند و یکی بر یگری بریری و یسلط ندن .
ج) سومین نشترنک؛ نین نظریهها

نین نست که نید هوا و هویوتهوا منوافع

ولتها ن شکل یا یکوین می هند و سا ننگا ها یأکید خاصی بر نیود هوای
جمعی و هندا ها ن نود ،هموانطوو کوه سویکینک 1و فینموو  2نوشوتهننود،
فاکتو های نید نی قابلیقلیل به نشصا

نیستند.

) چها مین فاکتو مشترک؛ ن هویتها می نند که نین مو یوسط ننسانهوا
و نید هایشان ساخته میشو (ونت.)227 :1385 ،
بووا یوجووه بووه یوضوویحایی کووه خصووو

چگووونگی شووکل یووری نظریووه

سا ننگا ی ،ویکر ها و نگرشهوای موجوو

نیون نظریوه نشوتهنیو  ،نکنوون

مییونن به یشههای نندیشهنی و چگونگی ونمدن ی نین نظریه ن هستیشناسیهوا،
معرفتشناسیها و وششناسیهای موجو

نندیشه غربی پر نخت.
1. Sikkink
2. Finnemore
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 .2ریشههای هستیشنناتتی ،معرفنتشنناتتی و روششنناتتی نظرینه
سازهانگاری
 .1-2ریشههای هستیشناتتی نظریه سازهانگاری

هستیشناسی

1

چیستی ،چرنیی و چگونگی هستی بحث میکند .یولیود

خصو

فکر ،نندیشه و ستیابی به نظریههای موجو

سیاسی منووط بوه شوناخت،

نن

یفکر و نیدا ن یباط منطقی میان پدید های عینی ،ونبط فر ی و نجتمواعی آنهوا و
چیستی و چرنیی مقوالت ذهنی و پرسو

یفکر

هستیشناسی نن

سیاسی

ن ماهیوت وجوو ی آنهاسوت.
چیستی

شته ونبط بیننلملل ن طریق نندیشیدن

و چرنیی نین خدن های سیاسی و معقوالت مفهوومی ماهیتواً سیاسوی قابول یبیوین
نست و پژوهشگر

عرصه نن

سیاسی باید یوجه و قت نظر خو ن

وجوه

علمی 2آن ،به بسترهای سیاسی و نجتماعی خدن ها ،چگوونگی شوکل یوری نیون
خدن ها ،الیل به وجو آمدن آن ،میزنن یأثیر وذن ی و یأثیرپوذیری آن ن عونمول
محیطی و سیاسی یگر و همچنین پی
سا و

بینی سرننداد نین خدن سیاسی ،معطووف

وجه نندیشه نی 3آن ،به چیستی مفاهی سیاسی ،یشوه هوای وجوو ی و

ن نئه نظریایی خصو

عملیایی و نجرنییکر ن آن یوجه نشته باشد.

نظریه سا ننگا ی ،یک فرننظریه
میآید .یکی ن نبعا فرننظری
یعبیری مینه نکتشاف یا

مطالعوات ونبوط بویننلملول بوهحسواب

ونبط بیننلملل بعد هستیشناختی آن نست که به

مقاد ر آو ی نسوت و بوه مفروضوههوای بنیوا ین

مو جوهر سیاست بیننلملل بهعنونن عرصوهنی خوا
ن  .نین مفروضهها یا پی فرضها به باو های پایه

ن عمول سیاسوی نشوا
مو سرشوت قووندبصو

ونقعیت نجتماعی و سیاسی مربوط میشوند ،یعنی بنیا ییورین نندیشوههوا بوا
سرشت غایی یا جوهر چیزها ( .)Griffiths, 1992: 10سلر هستیشناسی ن یعیوین
مرجع ننامامی یک فتمان یبیینی می نند ،یعنی «ساختا های جهان ونقعی (نشویا
1. Ontology
2. Science
3. Thought
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و ونحدها) و فرنیندهایی که یک نظریه مطرح میکند» و
آنها میپر ن
نشا

(1989: 445

یبیین و یفسیر خو بوه

 .)Dessler,نین یعا یف به وجه چیسوتی هسوتیشناسوی

ن ند که ویکر ی جوهرشناسانه ن محیط بیرونوی و مفواهی

ونوی ن

نظر می یرند.
هستی شناسی به نین معناست که جهان ن چه عناصر و نجزنیی یشکیل شد و
آن عناصر و نجزن چگونه عمل میکنند .نین وجه ن ن نک بهوضوح کانون نصولی
یوجه سا ننگا نن ن یشکیل می هد ،کموا نینکوه ،بسویا ی برآننود کوه مهو یورین
مسواهمت ،سووا ننگووا ی

ونبووط بوویننلملوول

بعوود هسووتیشووناختی نسووت و

سووا ننگووا نن نساسوواً کووانون بحووث حووو مطالعووایی ونبووط بوویننلملوول ن ن
معرفتشناسی به هستیشناسی منتقل کر نند.

نین ید ا  ،یوجه سا ننگا نن به

ننگا ها ،معانی ،قونعد ،هندا ها و ویههاست .یأکید آنها بر «نق
فکری» نست که آنها ن

یکوینی عونمول

برنبر ما ی رنیی حاک بر جریان نصلی ونبط بیننلملل

قرن می هد و عینحوا بوه لیول پوذیرش نهمیوت ونقعیوت موا ی ،آنهوا ن ن
پساساختا رنها متمایز میسا .
مد

بر نشت هستیشناختی سا ننگا ننوه سولر ن

شتا ی 1ساختا بیننلمللی؛ ساختا ه شامل منابع (به معنوای خصوصویات

فیزیکی یشکیل هند یوننمندی) نست و ه قونعد (یعنی سانههایی که کنشوگرنن
ن طریق آنها با ه ن یباط برقرن میکنند و میان کن های خوو همواهنگی نیدوا
مینمایند) .بنابرنین نستفا ن منابع و یوننمندیها

چوا چوبی معنوایی صوو ت

میپذیر  .قاعد به معنای فه نین مسئله نست که

یک شرنیط نجتماعی خوا

چگونووه بایوود عموول کوور (مشوویر ن  .)324 :1395 ،جووان ن ووی نیووز مه و یوورین
خصوصیت متمایز سا ننگا ی ن

قلمرو هستیشناسی می نند .نو بور آن نسوت

که سا ننگا ی سیاست بیننلملل ن بر نساس یک هستیشناسی نبطهنی 2مویبینود
و به عونمل فکری مانند فرهنگ ،هندا ها و ننگا ها بها می هد (مشیر ن :1395 ،
.)226
1. Transformation model
2. Relational
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بنابرنین

سطح هسوتیشوناختی ،سوا ننگوا ی بوا ن یقوای سوطح بحوث ن

معرفتشناسی (جریان غالب

مد نیته) بحث ن به هستیشناسی کشاند و یلقوی

ذنت رنیانه ن موجو یت جهان ،معرفت ،ننسان ،نخونق ،قونعود و حقیقوت ن بوه
مسئلهنی برنی نندیشیدن بد میکند و مایل نست جهوان و موجو یوتهوای آن ن
حا شدن» ببیند یا «بو ن» .سا ننگا ی با نفی یقددهای ذنیی به یکوین متقابل

«

جهان و ننسان ،عین -ذهن و ساختا  -کا زن باو ن
جز

.

نیون یود ا  ،جهوان

آ اهی ننسان وجو ندن  ،ولی ننسوان نیوز موجوو ی « جهوان» نسوت و

برحسب «مکان» و « مان» شکل رفته نست و جهوان ن
میکند،

آن ست به کون

نیون چوا چوب ک

موی نود و ن نیون طریوق آن ن معنوا ن مویکنود و

میسا (ونت.)122 :1385 ،
 .2-2ریشههای معرفتشناتتی نظریه سازهانگاری

بحث معرفتشناسی 1باید نبتدن نین موضووع عنوونن شوو کوه معرفوتشناسوی
سطحی ن یحلیلهای فلسفی ن شامل میشو که به نبا شناخت ن شناختهوای
یگر نست .ونقع ،معرفتشناسی بنیانی فلسفی برنی نیدا ننوونع معرفوت ن کوه
ممکن نست بتوننی کسب کنی  ،مهیا میسا و معیا ی نست بورنی نینکوه یصومی
بگیری چطو معرفت مییونند به ستی بهصو ت منطقوی سوندید شوو

(Crotty,

).1998: 8
نظریه سوا ننگا ننوه

سوطح معرفوت شوناختی آن ،ن نلتقواط نگورشهوای

ما ی رن (نثبات رنیی) و یفسویر رن شوکل رفتوه نسوت .ن نظور یوا یصی ،علوود
نجتماعی -بوهطوو عواد و جامعوهشناسوی بوهطوو خوا
نندیشههای نثبایی مو نستفا علود طبیعی متولد شودند.

 یحوت منحظوههواینیموه قورن نوو ه ،

مانی که بر سی پدید های نجتماعی به سو /مطالعه علمی یبودیل شود ،پوا ن نی
علود طبیعی یسلط نشت؛ ن نین و ،نا زیر نین شته جدید ،نلگوی علوود طبیعوی
ن بر زید .کو بتا 2معتقد نست که پا ن نی نثبایی چیزی بیشتر ن « :مطالعوه ونقعیوت
1. Epistemology
2. Corbetta
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نجتماعی با بهر رفتن ن چا چوب مفهومی ،فنون مشواهد و سوند  ،نبزن هوای
یحلیل یاضی و ویههای نسوتنباط

علوود طبیعوی نیسوت» (محمودپو ،

:1389

.)175
ن سوی یگر ،جریوان معرفوتشناسوانه برسواختی یفسویری؛ بوا یوجوه بور
فه هایی که ن طریق یفسیر ونقعیتهای نجتماعی ن  ،بر ونقعیتهای برساختهنی
یأکید میکند که به پیروی ن یأویل رنیی ،یفاویی بنیانی بوین موضووعهوای علوود
طبیعی و ننسانی قائل میشو و معتقد نست که برنی فه موضوعات ننسوانی ،بایود
ونبط جهان نجتماعی وی آو ؛ چرنکه ونبوط میوان ننسوانهوا ن طریوق

به فه

نین چوا چوب ننسوان نیوز بوهعنوونن

ن یباطات و مر آنها برساخته میشو و

موجو یتی مینهمند ک میشو که ن رچه سا ند جهان نست ،ولی خو نیوز
جامعه شکل یافته نست.

نینخصو

 ،یدنز عنونن میکند« :یفاوت میان جهوان

نجتماعی و طبیعی نین نست که ومی خو ن سرشا ن معنا نمیسا .
نجتماعی[ معانی بوهوسویله ننسوانهوا

]

جهوان

جریوان نود ی عملوی آنهوا و بوهعنوونن

پیامدهایی ن ینش آنها برنی یفه یا یبیین آن نود ی بورنی خو شوان بوه وجوو
میآیند .ن طرف یگر ند ی نجتماعی بهوسیله کنشگرنن شایسته قیقواً برحسوب
یولید و با یولید نظاد معانی که بهوسویله آنهوا یدربوههوای خوو ن سوا مان هوی
میکنند ،یولید میشو » ( یدنز.)79 :1974 ،
ونقع،

معنای ئالیست ،شناخت «باو صا ق موجوه»

ننطبواق بوا نمور

عینی 1به ست میآید .حالیکه سا ننگا ی با نفی نستقن نمر عینی ن ذهنیوت،
نمکان شناخت نستعنیی ،عاد و ها ن ن ش ن

میکند،

مقابل معتقود نسوت

که جهان

ما «برساخته» میشو و شناخت نیز نه

فعاالنه آن

جهان به ست میآید .نین ذهن نیز ،بهنوبه خو نمری یکووین یافتوه

نست و

ننفعا ذهن که

مشا کت

چا چوب جامعه ،یا یخ و هویت خو جهان ن میسا و به شوناخت

ست مییابد (.)Vygotsky, 1987: 24-48
ن سوی یگور ،سوا ننگوا ی

نفوی ذنت رنیوی ،ئالیسو

ن نیوز بوهمثابوه
1. Fact
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ید اهی ذنتننگا به ونقعیت نفی میکند .سوا ننگوا ی
جبهه نیدئالیس ذنت رن و پو یتیویس

نفوی ئالیسو  ،بوا و

یر میشو و یلقی آنهوا ن «ونقعیوت» ن

بهعنونن نمری مستقل ن ننسان که قونعد آن یوسط سو /قابل شناخت نست ن نفی
میکند ( )Gergen, 2001: 7-8و ن حلی میانبر

حو مطالعایی ونبط بویننلملول

ن نئه می هد.
 .3-2ریشههای روششناتتی

سطح وششناختی 1نیز نظریه سوا ننگا ننوه ن نگواهی یوأموانی بوه و وش
ونقع رنیی نثبایی و یفسیر رنیی پدیدن شناسانه به وجوو آمود نسوت و بوه نبوا
وشی یدربی یفسیری ن مسائل و موضوعات مطروحه

نیدا

حو مطالعوات

ونبووط بوویننلملوول نسووت .ونقووع م وییووونن سووا ننگووا ی ن موووج جدیوودی ن
نظور رفوت کوه نیون

وششناسیهوا

حوو مطالعوایی ونبوط بویننلملول

وشهای جدید

غرب؛ یفسیر ن متوجه نمر یدربوی مویکنود و هور وی نیون

نگرشها و وشها ن با ه میپذیر و برنی ونقعیت ،وجه یفسیری قائل میشو .
وش

نین نظریه نه صرفاً سو /محو هستند و نه نبژ محو میباشوند .بنوابرنین

نسبی رنی محض نیستند ،بلکوه یوک نسوبی ورنی نسوبی هسوتند .ونقوع ،نگوا
یفسیری نین ید ا ها ن بهطرف نسبیت وششناختی میبر  ،نموا بوه لیول نینکوه
یدربه نیز

نمر شناخت حاو ن نمییوننند نسبی رنی مطلق باشند.

معینیعلمدن ی ()1385

کتاب « وششناسی نظریههای جدید

سیاست»

عنونن میکند که ید ا های نخیر بین شناخت یفسیری و ونقعیوت نسوبت برقورن
میکنند که نتیده آن لزوماً نسبی رنیی مطلق نیست .هر وقت نیون یود ا هوا بوین
شناخت یفسیری و ونقعیت نبطه برقرن نکنند ،چا نسبی رنیی میشوند .نموا
آندایی کوه میوان یفسویر و ونقعیوت نبطوه برقورن مویکننود،

آندوا منظور ورن

(پرسپکتیویس ) میشوند .ن ر ه بین پرسپکتیوها نسبیتی برقرن باشد نیون نسوبت
نبطه نسبیت میان آنها ن مشص

میکند و با بحث نسوبی رنیوی فلسوفی یفواوت

نساسی ن  .بنابرنین سا ننگا ی فرنیند ساختهشدن نن

ن فرنیندی فعا و نیستا
1. Methodology
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آن

میبیند که خو نظریهپر ن

یر نسوت و

جریوان نندواد عمول یفسویر،

یدربههای شصصی خو ن پدید های عینی ن با نمایی میکند.
سا ننگا ی مدعی نین نست که نن

وش،

بحث ن

نمری با جهان نیست ،بلکه جهوان ن

ذهن ما میسا (معینیعلمدن ی.)61 :1385 ،
حقیقت سا ننگا ی بیشتر یک هیافوت وششوناختی نسوت کوه خوو ن
یرکیب یگر وشها یشکیل میشوو و

یونش نسوت بوه نحووی نا سواییهوا و

کاستیهای نظریههای ونا ون ن با بهر یری ن برخوی ن وزن هوای خوو آنهوا،
برطرف کند و یصویر ونقعییر ن نلگوهای فتا ی
سا ننگا ی

ونبط بیننلملل به ست هود.

چوا چوب یوک معرفوتشناسوی و هسوتیشناسوی خوا

جدیدی ن ونقعیت می سد و با بوره

بوه ک

ن مور میوان برسواخته و ونقعیوت عینوی ن

یکسو و ونقعیت و ن ش ن سوی یگر ،وشهای یحلیلی جدیدی ن نئه موی هود.
نین هیافت ،یگر طبیعوت رنیوی مونک نیسوت ،بلکوه مؤلفوههوای فرهنگوی و
یفسیر رنیانه

کانون یوجه قرن می یر  .بر همین نساس ،نق

ذهن

ساختن آن

مو بحث قرن می یر  ،به صو یی که یگر ونقعیت سیاسی و بیننلمللی بوهعنوونن
نمری کامنً عینی و مستقل ن
فعالیتهای ننسانی صرفاً

ونیات و فرهنگ ننسته نمیشوو  .طبوق نیون نظریوه
محیط فیزیکی ر ونی نیدا نمیکند ،بلکه بوه ونبوط

نجتماعی ساختا ها و نها های نجتماعی نیز شکل می هنود و مهو یور ن آن سوا ند
ونقعیت نجتماعی نست .نین ونقعیت سیاسی و نجتماعی بر نساس شیو صحبت کر ن
و نندیشیدن نفرن

با ونقعیت ناج می یر  .بهنینیرییب ،شناختهوای نجتمواعی

شکل یری ونقعیتهای نجتماعی نق

ن ند (معینیعلمدن ی و نسوصی:1389 ،

.)184
هولیس و نسمیت با غدغه های عمدیاً وششناختی بوه و سونت نظوری
ونبط بین نلملل نشا

ن ند« :یکی هیافت طبیعت رن نست که به شیو ننشمندنن

علود طبیعی میکوشد قلمرو حیات ننسانی ن نیز بهعنونن بصشی ن طبیعت ببیند و
به همان شیو به یبیین آن بپر ن و یگری ،نین قلمرو ن متفاوت می نند و
فه

ونبط بیننلملل ن

ون نست» (مشیر ن .)16 :1395 ،

پی
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با یمسک به یقسوی بنودی وش شوناختی کوه هوولیس و نسومیت ن و نووع
معرفتشناختی و وششناختی؛ هیافت طبیعت رنیی علتکاو و یبیینی
هیافت یفهیمی

مقابول

ونبط بیننلملل ننداد ن نست ،نهایت مییونن چنوین ن عوا
وششناسی خو با یرکیب نین و ید ا وششوناختی،

کر که :سا ننگا ها

بر ساخت محیطی ونقعیت یأکید میکنند و وشی ن پیشنها می هد کوه بور هموه
کن های با یگرنن
ن یباطی ن سهی

محیط ونبط بیننلملل یوجوه ن و معنامنودی کون هوای
معناسا ی ونقعیتهای ن یباطی

نین محیط معرفی میکند.

 .3مزیت و لزوم به کارگیری الگنوی سنازهانگاراننه در سیاسنت تنار ی
مهوری اسالمی ایران
جهان معاصر بر مبنای یکثر هستیشناسیها ،معرفتشناسویهوا و وششناسویهوا
بهسوی ک متقابل فرهنگها و جهانبینیها هسوپا نسوت.

حوو فلسوفه و

جامعهشناسی هستیشناسیها و معرفتشناسیهوا و بوهیبوع آن وششناسویهوای
جدیدی شکل رفته نست که به نبا فه مشوترکی ن جهوان معاصور هسوتند.
مکایب جدید جامعهشناختی و نندیشهنی ،نندیشمندننی نظیر یدنز و هابرمواس بوه
نبوا یحلیولهووای سونبژکتیویسوتی هسووتند کوه نگوا هووای مونیسوتی و همچنووین
وآلیستهای ساختا و کا زن

ن کنا می ذن ند و به نبا نگواهی یوأموانی بور

سو /و نبژ (ساختا کا زن ) و فتگو
و یی ن لیبرن

بسوترهای یفواهمی نجتمواعی هسوتند.

موکرنسی و مشا کت آ ن ننه نفرن جامعه سصن موی ویود کوه

فاای فتگو و یعامل مییونند وحیه مدن ن ،یساهل ،یسامح و کثورت رنیوی ن
عین فه متقابل نیدا کند (یوحیدفاد )47 :1389 ،سعی وی باسکا بور آن نسوت
که ضمن یصوحیح و یعودیل ویکور نثبوات رنیوی ،آن ن بوا ویکور ننتقوا ی و
یفسیری یرکیب کند که ن آن بهونقع رنیی ننتقا ی یا میکننود (محمودپو :1389 ،
 .)35برنیان فی به نبا نیدا نگرشی نست که قائل به نصالت یعدّ فرهنگهاسوت
و عنونن میکند« :پرس
آیا پژوه

نصلی فلسفه علود نجتماعی نمرو ین نباید نین باشود کوه

نجتماعی علمی نست یوا نوه؛ بلکوه بایود نیون باشود کوه ک و فهو

یگرنن -خصوصاً یگرننی متفاوت -آیا ممکن و مقدو نست یا نه و ن ور مقودو
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نست چنین ک و فهمی مشتمل بر چه چیزی نست؟» (فی .)15 :1393 ،با چنوین
ویکر های جدیدی به حو

سیاسی و نجتماعی مییونن چنین عنوونن کور

نن

حو مطالعایی ونبط بیننلملل ،بوا بوواو بوه

که سا ننگا ی بهعنونن نظریهنی

یکوین متقابل «سواختا  -کوا زن » ،هور و سوطح ن بوه فرنیور فوتن ن یحلیوول
نیوستای خوو ن ساختا  ،کا زن  ،منافع ،هویت ،یهدید و همکا ی می بر و نیون
نکته ن بیان میکند کوه ساختا نمری برآمد ن کون

متقابل بووا یگرنن نسووت و

نیون کون  ،بوا یگرنن بور نسواس هویتهای متمایز خو که برآمود ن محویط
می نند و بوه نحوو متقابل نیز ،ساختا به شیو های

نخلی آنهاست ،ست به کن

ونا ون هویت و منافع آنها ن یحت یأثیر قرن موی هود و آن ن شوکل موی هود.
نتیده طبیعی نین یحلیل قرن

رفتن سطح یحلیل سیاست خا جی

کنوا یحلیول

سیاست بیننلملل خونهد بو و نین به مد هستیشناسی بدیلی ممکن شود نسوت
که بر نق

نید ها

یکوین ونقعیت باو ن .

ونقع سا ننگا ی عنونن میکند ،بوا یگرنن برحسب معوانی ذهنوی ،بوان و
یلقیهای خو (که برآمد ن هویوت آنهاسوت) سوت بوه کون
و

نین یعامول ونقعیوت ن مویسوا ند و آنگوا

میشوند .نتیده طبیعی نین یلقی

متقابول می ننود

یعامول بوا ونقعیوت ،سوواخته

یبیین فتا سیاست خوا جی یوک کووشو آن

نسوت کوه ولتها ،بر نساس هویت مینهمند خو  ،جهان ن برنی خو میسوا ند
و بر نسواس آن سوت بوه کون

می نند و

بیننلملل ن میسا ند ،ولی متقابنً نیز
چا

ر ونی میشو .

نیون کون

متقابول ونقعیوت نظواد

نبطه با آن ساخته میشوند و هویت آنهوا

نیندا کشو ها

مقواد بووا یگرنن صوحنه بویننلمللوی

«یفسیر میکنند ،یصمی می یرند ،نعند میکنند و نهایت نجورن مویکننود» ،ولوی
آنها همه نین کا ها ن بر نساس ک خو ن جهان نندواد می هند .پوس

نیندوا

حک سا ننگا ننه آن نست که «سیاست خا جی عمل برساختن نست» .بدین لیل
نست که نسمیت به یأسی ن ونت که

چوا چوب نظریوه سوا ننگا ننوه سواختا

فتوه بوو « :آنا شوی چیزی نست که ولتها آن ن میسا ند» و

بوا نظریووه

سیاسوت خوا جی سوا ننگا ننوه می وید« :سیاسوت خوا جی چیوزی نسوت کوه

بررسی نظریه سازهانگاری در حوزه مطالعاتی روابط بینالملل و لزوم به کارگیری آن 193 ...

ولتها آن ن میسا ند» (.)Smith, 2001: 38
بنابرنین ضرو ت نستفا ن نظریه سا ننگا ی ،بهعنوونن نهبور ی کونن
سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن ن آندا ناشی میشو که؛ سا ننگوا ی بوا
باو به یکوین متقابل ساختا کا زن  ،هر و سوطح ن بوه فرنیور فوتن ن یحلیول
نیستای خو ن ساختا  ،کا زن  ،منافع ،هویت ،یهدید و همکا ی عوت میکند و
می وید که ن ر ساختا نمری برآمود ن کون

متقابول بوا یگرنن نسوت و

نیون

کن  ،با یگرنن بر نساس هویتهوای متموایز خوو کوه برآمود ن محویط نخلوی
آنهاست ،ست به کن

می نند ،متقابنً ،ساختا نیز به شیو های ونا ون هویوت،

منافع و نهدنف آنها ن یحت یأثیر قرن و شکل می هد .نتیده طبیعوی نیون یحلیول،
قرن رفتن سطوح یحلیل سیاست خا جی

کنا سیاست بیننلملول خونهود بوو

( .)Wover, 1990: 335ونقع ،نظریه سوا ننگوا ی بوه نبوا معنامندسوا ی هویوت
نخلی کشو هاست و با قابلیت نظری مناسوبی کوه ن وجوو معنوایی و غیرموا ی
هویت نخلی کشو ها به ست می هد ،مینه های مناسبی ن برنی یحلیول نهبور
کنن سیاست خا جی کشو هایی که ماهیت و هویتی ننقنبی ن ند ،مهیا میسوا .
نین میان ستگا سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیورنن کوه پوس ن ننقونب
نسنمی  1357ماهیت و هویتی معنایی و ن شی بوه خوو رفتوه نسوت و عونمول
معنوی و غیرما ی

آن ن نهمیت یا ی برخو ن نست ،می یونند

نهبر های

کنن برنی سیدن به نهدنف خو ن نین نلگوی نظریهنی بهر مند شو  .کما نینکوه؛
ویکر سا ننگا ننه

سیاست خا جی برخنف نلگوهای خر رنیی که بر مود

ننسان نقتصا ی یأکید میکنود  ،بور مود ننسوان نجتمواعی نسوتون نسوت .کنشوگر
نجتماعی ،با یگر خر مندِ محاسبه ر و بهینه رن نیست که بهوسویله مدموعوهنی ن
نهوودنف خو پرسووتانه هوودنیت شووو یووا بوور نسوواس آن ،نهکا هووا و نبزن هووای
مقرون بهصرفه ن ننتصاب کند .با یگر نجتماعی ،مطابق نق

نجتماعی که

فرنیند

جامعهپذیری ملی و فرنملی کسب و

موقعیت جا ی نجرن میکند ،فتا میکنود.

ن نین و ،ننگیز و محرک نصلی کن

و فتا سیاسوت کشوو ها ،نتیدوه نقودنمات

مصتلف برنی ستیابی به نهدنف و منوافع مسولّ و پیشوینی نیسوت ،بلکوه فتوا ی
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خا

به نین منظو

رفتوه مویشوو کوه ننتظوا نت بینواذهنی مشوترک و

پی

ن شمحو با فتا مناسب که ن هندا هوای نجتمواعی متعوین و بوهننودن کوافی
فرن یر ،نع ن نخلی و بیننلمللی سرچشمه می یر  ،سا ا ی و ننطبواق ن .
حقیقت کشو ها بر نساس منطق نتایج (سو جویانه) فتا نمیکنند ،بلکه نقدند آنها
مبتنیبر منطق یناسب نست؛ یعنی فتا های کشو بایود بوا هندا هوا و ن شهوای
بیناذهنی خاصی که نق

نجتمواعی آنوان نیدواب مویکنود ،یناسوب نشوته باشود؛

بهعبا ت یگر ،با یگرننی نق
ن شی بیناذهنی

مو

محو ی هستند که ینش میکنند برحسب ننتظا نت

فتا مناسب که ن جونمع نخلی و بیننلمللی سرچشومه

می یرند ،فتا کنند ( هقانی فیرو آبا ی.)46-47 :1388 ،
ویژ یهایی که برنی نظریه سا ننگا ننه برشمر شد حاکی ن نیون ونقعیوت
نست که جهان نمرو ما و بهیبع آن نظ حاک بر ونبط بیننلملل

نیای معاصور

ن نلگوهای ساختا رن یا کا زن رن عبو کر نست و با نگاهی یوأموانی ،ونبوط
میان ملتها ن

نیای نمرو بر پایه فه ها و یفسیرهایی پوی یوزی مویکنود کوه

نعاای آن ن نین ونقعیتها ن نک میکنند .هدف ذن یها و نهبر هوای موجوو
نین ونبط بیننلمللی به نبا فه معنا ن ی ن نظاد بیننلملول هسوتند کوه هو
بتوننند بر وی ساختا یأثیر ذن باشند و ه

جهت منوافع خوو (کوا زن ) ن

نظاد بیننلملل منتفع باشند .نهبر های کنن سیاست خوا جی جمهوو ی نسونمی
نیرنن نیز

ویا ویی با مسائل منطقهنی و بیننلمللی مییوننود بوا

نظور ورفتن

مزیتها و ن جحیت نین نظریه و ونقعیتهوای موجوو و یفسویرهایی کوه ن نیون
ونقعیووتهووا

میووان نعاووای منطقووهنی و بوویننلمللوی موجووو نسووت ،نهوودنف و

نهبر های کویا مدت ،میانمدت و بلندمدت خو ن پی یزی کند.
 .4راهبرد سیاست تار ی مهوری اسالمی ایران در قبال بحران سنوریه
بهعنوان مصداقی در تحلیل سازهانگارانه از مطالعات روابط بینالملل
ن ر بصونهی یوضیحی

خصو

سیاست خا جی جمهوو ی نسونمی نیورنن

قبا بحرنن سو یه بر نساس مبانی نلگوی سا ننگا ننه
ن نئه هی  ،مه یرین عامل یعیوینکننود

خصوو

مطالعات ونبط بیننلملل
نهبر هوای کونن سیاسوت
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خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن ،هویت مبتنیبر ن شها و هندا های مو قبوو
نین نظاد سیاسی نست .ونقعیت نین نست که هویت ملی جمهوو ی نسونمی نیورنن
بستر ن شها و هندا هایی برساخته شود نسوت کوه

ون نظواد ننوایی و

عونمل فرهنگی و یا یصی جامعه آن شوکل رفتوه نسوت و هویوت آن ن معنامنود
میکند .ن شها عناصر یشکیل هند هویت جمعی یک ملت هستند و هندا ها به
معنای ننتظا نت بیناذهنی مبتنیبر ن ش هستند که کن

و فتا سیاسوت خوا جی

جمهو ی نسنمی نیورنن ن هودنیت مویکننود .هندا هوای ونویشود نخلوی و
هندا های فرنملی مشترک ،هویت و منافع نیرنن ن یعیین میکنند که به سه خوو ،
فتا خا جی ن برمیننگیزننند؛ بنابرنین ،مه یرین عامل و متغیّر مستقلی کوه فتوا
سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن ن
ننتظا نت ن شی بیناذهنی

مو

]

قبا بحرنن سو یه[ یعیین میکنود،

فتا مناسب ،یعنی هندا های نجتماعی فرنملی

و ملی نست که کشو با آن وبه و نست.

نین میان ،مه یرین عامل ینوع فتوا

سیاست خا جی نیرنن ناشی ن هندا های نجتماعی نخلی کشو نست که

نظو

حقوقی ،قانون نساسی ،نیدئولو/ی نسنمی ،پیشینه یا یصی و غیر متدلی میشووند
( هقانی فیرو آبا ی.)47-49 :1388 ،
ن منظر یحلیل سا ننگا ننه ،عونمل یأثیر ذن بر برساختگی هویوت ملوی کوه
یأثیر ذن

نهبر های کنن سیاست خوا جی جمهوو ی نسونمی نیورنن نسوت،

عبا یند ن  )1 :ذهنیت یا یصی نیرننیان؛  )2نسند رنیی و مذهب یشیع؛  )3موقعیت
جغرنفیایی نسترنیژیک نیرنن؛  )4یدربههای یا یصی معاصر نیرننیان؛  )5جهان سوود
رنیی؛  )6فتمان ننقنب نسنمی (صبو ی و صالحیان )177 ،1392 ،کوه هرکودند
ن نین عونمل

برساخته شدن هویت ملی نیرننیان و بهیبوع آن نهبر هوای کونن

جمهو ی نسنمی نیرنن
که

ونبط بیننلملل و سیاست خا جی یأثیر ذن بو نست

ن نمه بهصو ت مصدنقی به بر سی نین عونمل خونهی پر نخت.

 .1-4عامل ذهنیت تاریخی ایرانیان

ن منظر عامول ذهنیوت یوا یصی نیرننیوان ،همسوو بوا برسواختگی هویوت ملوی
جهت یریهای سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن

قبا مودیریت بحورنن
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پی

آمد

سا هوای نخیور

بر رفته ن نق

سوو یه ،نهبور کونن سیاسوت خوا جی نیورنن

یا یصی که نیرنن

یحوالت منطقهنی و بویننلمللوی بورنی خوو

قائل نست ،قابل یبیین نست .چرنکه نیرنن بهعنونن کشو ی که؛ یا یخ پرفرن ونشیب
هزن نن ساله آن شامل نسطو های نیرننی ،جلو های شکو و عظمت و جنبوههوای
نفو آن یا و نن معاصر نست ن یکسو مشتمل بر پیشرفتهای فرهنگی ،یمودنی
و یشکیل نمپرنیو یهای قد یمند و باشکو نست و ن سوی یگر خاطرنت یلصوی
نظیر یهاج  ،نشغا و ویرننی ن

حافظوه خوو ن .

چوا چوب « ونیوت» ن

حافظه یا یصی نست که مر مان نیرنن ]و بهیبع آن سیاست خا جی نیورنن[ وسوتان
و شمنان خو ن یعریف میکنند ،به نفع یا ضر آنها نقدند میکنند و نین نقدنمات
ن مشروعیت میبصشند ( هقانیفیرو آبا ی و نو ی .)65-82 :1391 ،یبلوو یوأثیر
ننقنب نسنمی و فه ننقنبویهوا ن

ذهنیت و ن نکات یا یصی نیرنن ن مییونن

ماهیت ،هویت و سالت ننقنب و نظاد برآمد ن آن

عوال کنوونی یود .ن

نین یصویر و فه یا یصی ،نظاد نسنمی بیرون آمد و هویت نظاد بوهشودت بوا آن
پیوند خو  ،به ونهنی که
وظیفهنی نساسی

نستای آن یلقیهوا ،جمهوو ی نسونمی بورنی خوو

جهت نیدا نظمی نو

شکستن نظ طاغویی مسلط

عال یعریف کر که به نبوا

هو

و نن کنونی نست (متقی و کاظمی)225 :1386 ،؛

و نین ذهنیت یا یصی مییونند یکی ن عونمل یأثیر ذن

حمایت نیرنن ن سو یه

و یقابل با نظاد سلطه نمپریالیس باشد.
 .2-4عامل برساتتگی هویت ملی ایرانیان

عامل یگری که

برساختگی هویت ملی ما نیرننیان و بوهیبوع آن

کنن سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن

نهبر هوای

قبا بحورنن سوو یه موؤثر بوو

نست ،نسند رنیی و مذهب یشیع نست .چا چوب فقهی برآمد ن نسوند ،ولوت
نسنمی ن ملزد به ننداد وظایفی مانند قاعد نفوی سوبیل کوه سولطه بیگانگوان بور
مسلمانان ن ممنوع و حرند نعند کور نسوت ،موی ننود .ن سووی یگور ،ولوت
نسنمی وظیفه مبا

با ن نلکفر شمن برنی یغییر فتا یوا نوابو ی آن ،برقورن ی

مناسبات با یگر ملتها ،سترش نسند

سر مینهای یگور و نهایوت حفو
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نیون نبطوه،

مصلحت مسلمانان ن نیز ن  .ن یگور مؤلفوههوای مهو هوویتی

عدنلتطلبی و ظل ستیزی هویت نیرننی و نسنمی نست که با آمدن موذهب یشویع
مکتب یشیع یا بدنن جا نسوت کوه

نیرنن ،جان یا نی رفت .نهمیت عدنلت

عد بهعنونن یکی ن نصو پونج انوه ینوی شویعیان شومر مویشوو  .ن یگور
مؤلفههای هویت ینی مذهب یشیع،
خو

ک پویای آنان ن مفهود ظهو و نق

ویژ

یحقق نین آ مان نست .نین آ مان ،یرجمان نندیشه پیورو ی نهوایی حوق و

عدنلت بر باطل و ظل  ،سترش نیمان و یشکیل مدینوه فاضوله
نست که

فتموان شویعی

ونیات نسنمی شیعی با هبری مهدی (عج) محقق مویشوو  .ونقعوه

عاشو ن و قیاد نماد حسین (ع) نیز جایگا ویژ نی

نظواد فکوری -ینوی نیرننیوان

ن که مفاهیمی چون شها ت ،نمربهمعروف و نهی ن منکر ،جها  ،یوولّی و یبورّی
ن بر می یر که به نحو یماد و کما کا کر سیاسی پیدن کر ننود و بوه یفسویر
نیرننیان ن وقایع سیاسی نخلی و خا ج جامعه خو جهت موی هنود (صوبو ی و
صالحیان .)178-180 :1392 ،نین مؤلفههای هویوتسوا  ،نهبور ی ن پوی
ستگا سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن

وی

قبا مر د سو یه قرن می هود

که؛ فاع ن مر د مسلمان نین کشو  ،حمایت ن حق مشروع و قانونی ملت سو یه
یعیین سرنوشت خو  ،عدنلتطلبی و ظل ستیزی نسنمی ،جها علیه کفا ی کوه
به نبا یسلط بر نمو مسلمانان نین کشو هستند ن به نبا
ن بهعنونن کشو ی مسلمان
نسنمی نیرنن

میان نمت نسنمی

ن و کشو سوو یه

نظر موی یور کوه جمهوو ی

مناسبات بیننلمللی خو باید ن آن حمایت کند.

 .3-4موقعیت استراتژیک غرافیایی ایران

عامل موقعیت جغرنفیایی نسترنیژیک نیرنن
برساخت هویت ملی و بهیبع آن یأثیر ذن
نیرنن

منطقه نیز ن یگر عونمول یأثیر وذن
نهبر های کنن سیاست خا جی

قبا بحرنن سو یه نست .نحساس یعلوق نشوتن نیرننیوان بوه یوک محویط

جغرنفیایی و نیا به شناختهشدن با ویژ یها و ن کان آن محویط خوا
سیاسی و نسترنیژیک خا
نیرنن

نیرنن

 ،موقعیوت

منطقه و جهان ،موقعیت بریور /ئونکونوومیکی

مرکز ینقی محو های یولید و مصرف ننر/ی نیا ،موقعیت یوایی نیورنن
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با سترسی به خلیجفا س ،یای عمان ،یای خوز و بسویا ی ن عونمول یگور
یأثیر ذن برساخت هویت ملی و یصمی یوریهوای سیاسوت خوا جی جمهوو ی
نسنمی بو نست (صوبو ی و صوالحیان .)180 :1392 ،چرنکوه سوتگا سیاسوت
خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن ،برنی

نمان ماندن ن یهدیدهای مر ی ضرو ت

ن کوه نیون یهدیوودهای مور ی ن بووه منواطق فرنمور ی هوودنیت کنود و ونقووع
ر ننند ان سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن ن طریوق نیون هویوتسوا ی
نسترنیژیک سعی

چین

نظ جدیدی

هستند که مر های نمنیتی کشو

نظاد بویننلملول و مناسوبات منطقوهنی

ن به مناطق فرنمر ی بکشانند که حاو نیورنن

کشو سو یه ن برنی نمنیت ملی جمهو ی نسنمی نیرنن ضرو ی میکند.
 .4-4تجربه تاریخی معاصر ایرانیان

نین عامل نیز ن یگر عونمل یأثیر ذن بر شکل هی هویت برساخته نیرننیان نسوت.
منطق یکوینی سا ننگا ی همانطو که ننسان ن موجو ی شکل رفته
می نند ،کلیت جامعه ن نیز موجو یتی شکل رفته

جامعوه

یا یخ می نند .ن نین حیوث

نست که سا ننگا ی بهمثابه ید اهی یا یخ رن به برساختگی جامعه ،ننسان و همه
نمو نجتماعی یگر باو ن  .ننسانها و جونموع هموان ونوه کوه حاصول یوا یخ
جامعه خو هستند ،بهنوعی سا ند آن یا یخ نیز هستند .ننسان نمرو ی
خو

عاملیت

جهت برساختن جهان ،به ونیت مدد یا یخ ذشته میپر ن و بهنوعی

یا یخ خو ن ن منظور نمورو مویسوا

( یکوو  ،1383 ،ج -290 ،157-158 :1

 .)238یا یخ معاصر نیرنن پر نست ن وقایع و یدربیات خیانتبوا ی کوه ن طریوق
ولتهای متصاص  -بهویژ آمریکا -بر شوالو آن نعموا شود نسوت و ذهنیوت
یا یصی نیرننیان نیز ن نین یدربوههوای یوا یصی ،برسواخته شود نسوت .سیاسوت
خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن نیز به پیروی ن نین ذهنیوت یوا یصی ،وسوتان و
شمنان خو ن برمی زیند و نهدنف و نهبر های کونن منطقوهنی و بویننلمللوی
خو ن ساماندهی میکند .ن

چنین یدربههای یا یصی نست که آمریکا بهعنونن

شمن نصلی نیرنن شناخته میشوو و
سیاستهای سلطهجویانه آمریکا

بحورنن سوو یه نیوز سوعی

منطقه میشو .

یقابول بوا
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 .5-4هانسومگرایی

نین عامل نیز ن یگر عونمل یأثیر ذن برساخت هویت ملی نیرننیان و یأثیر ذن بر
سیاسووت خووا جی جمهووو ی نسوونمی نیوورنن
جهانسود رنیی ،نوعی فتمان و نظاد معنایی

قبووا بحوورنن سووو یه نسووت.
سطح بیننلمللی نست کوه مواهیتی

ضدنستعما ی ،ضدنمپریالیستی و ضودهژمونیک ن  .نیون سواختا ننگا ی مصوالف
وضع و نظ سیاسی -نقتصا ی بیننلمللی موجوو نسوت کوه بوه نبوا نصونح و
یعدیل آن جهت نیل به نظ و وضع مطلوب برنی یأمین منوافع کشوو های جهوان
سود یا حا یوسعه جنوب نست .جمهو ی نسنمی نیورنن مینوههوای مسواعدی
بورنی وورنی

بوه جهووانسووود رنیوی ن  .چرنکووه نصسوت ،نیوورنن ن کشووو های

حا یوسعه جنوب به حساب میآید؛ ود ،ن رچه

یوا یخ معاصور بوهصوو ت

سمی مستعمر نبو  ،نما بهشدت یر نفوذ وسیه یوزن ی ،ننگلسوتان و نهایوت
آمریکا بو نست و نینها با یدربههای نستعما ی کشوو های جهوان سوود یدوانس
بسیا ی ن ؛ سود ،عدنلتطلبی

طو یا یخ همون یکی ن مؤلفوههوای هوویتی

نیرننیان بو نست که یدلی آن

سیاست خا جی با بسیا ی ن نصوو و نهودنف

کشو های جهان سود

مناسبات بیننلمللی ه مسیر نست ( هقانیفیرو آبوا ی و

نو ی)114-112 :1391 ،؛ بنابرنین با چنین الیلی

خصو

برسواختگی عامول

هویتی جهانسود رنیی ،سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیورنن

قبوا بحورنن

سو یه به یقابل با سلطه نستعما رنن خا جی خت میشو .
 .6-4گفتمان انقالب اسالمی

یکی یگر ن عونمل هویتسا سیاست خا جی جمهوو ی نسونمی نیورنن ،فتموان
ننقنب نسنمی و فاای متنی حاصل ن آن نست .فرهنگ فتمانی ننقونب نسونمی
بهعنونن نظامی معنایی ،یأثیر مستقیمی بر فرهنگ فتمانی و ن های فتمان سیاسوت
خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن نشته نست .نین فاای فتمانی یا حد یا ی متأثر
ن جایگا  ،بان و نظ

فتا ی هبرنن ننقنب نسنمی بهویژ نماد خمینی ( ) بوو

نست .با یوجه به یماینت عمیقاً ینی مر د نیرنن و جایگا ولیفقیه

نندیشوه آنوان

پس ن ننقنب کوه آن ن بوا خوننشوی ویوژ ن حاورت نمواد ( ) آموختوه بو نود،
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رنی های کا یزماییک آنان به حاورت نمواد ( ) کوه یشوه عمیوق
سیاسی نیرنن ن  ،نمری کامنً طبیعی به نظر موی سود .حوون

فرهنوگ

پوس ن ننقونب و

ونکن های جهانی به ننقنب نیز یکسری عونمل شتاب هند و یثبیوتکننود بوو
که مزید علت شدند یوا نیون نگوا و فتموان ننقنبوی بوه نظوامی معنوایی و منبوع
هویتسا برنی کن

عرصه سیاست خا جی جمهو ی نسونمی نیورنن یبودیل

شو ( هقانیفیرو آبا ی و نوو ی .)114 -116 :1391 ،نیون فتموان بور فواع ن
برنبر ظال و فاع ن نمت نسونمی

برنبور کفوا یأکیود فورنونن ن و

مظلود

سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن نیز

قبا بحرنن سوو یه و یقابول آن بوا

آمریکا و نمپریالیس غربی

نین نستا قابل یبیین نست.

با یوجه به نمونهنی مصدنقی که ن یحلیل سیاست خا جی جمهو ی نسونمی
نیرنن

نلگوی سا ننگا ننه ن نئه شد ،نکنون مییونن ضرو ت بهکا یری نین نلگو

سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن ن بور مبنوای عونمول هوویتی
رفت که

آن ن شها و هندا های برسواخته شود

هویوت ملوی بور منوافع

سو جویانه مکایب خر رنی ونبط بیننلملل ن جحیت ن
نیرنن بهعنونن با یگری

محیط بیننلملل باید

معانی ذهنی ،بانی ،ن شی و هندا ی خا

خو

نظور

و جمهو ی نسونمی

نظر رفتوه شوو کوه برحسوب
نین عرصه سوت بوه کون

می ند و بر نساس هویت مینهمند خو  ،نهبر های کننی ن برنی خو مویسوا
و متقابنً

مونجهه با آن نیز معانی و کن های

ساخته میشو  .عونمل معنوی و

غیرما ی ستگا یپلماسی جمهو ی نسنمی نیرنن بر مناسوبات بویننلمللوی یوأثیر
می ذن و ما نیز ن نظاد ن شی و هندا ی نظاد بیننلملل یأثیر میپذیری  .هویوت
نخلی ما بر وجو معنایی مناسبات بیننلمللی یأثیر ذن نست و متقابنً نیر معانی
موجو

نظاد بیننلملل بر نهبر های سیاست خا جی ما نیز یأثیر می ذن و بوه

همین لیل مییونن نظریه سا ننگا ننه ن بهعنونن نلگوویی
بیننلملل

نظر رفت که بهکا یری آن

یحلیولهوای ونبوط

سیاست خا جی جمهوو ی نسونمی

نیرنن مییونند نهگشای بسیا ی ن مسائل سیاست خا جی ما باشد.
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نتیجهگیری
هوودف نصوولی مووا

پووژوه

حاضوور یبیووین نیوون موضوووع بووو کووه

هستیشناسیها ،معرفتشناسیها و وششناسیهوایی کوه
حو مطالعایی نن
کا بر ی

یکثوور

جهوان نمورو و

سیاسی وجو ن  ،نظریه سا ننگا ی بوهعنوونن ویکور ی

مطالعات ونبط بیننلملل ،مییونند بهعنونن نلگویی مناسب

یحلیول

و فه سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن باشد.
بنابرنین

مقاله حاضر سعی بر نین شد که با ن نئه چا چوبی نظری ن نظریوه

سا ننگا ی

حو مطالعایی ونبط بویننلملول ،جایگوا نظوری نیون ویکور و

یشههای هستیشوناختی ،معرفوتشوناختی و وششوناختی آن ن یبیوین کنوی و
سا ننگا ی ن بهعنونن نلگویی مناسب برنی یحلیل سیاسوت خوا جی

سوتگا

یپلماسی جمهو ی نسنمی نیرنن مو بر سی و مطالعه قرن هی .
ونبط بیننلملل حاصل نگورشهوای یوأموانی و

ونقع ،نظریههای جدید
میانبر ی به ونقعیتها و مسائل پی

وی نظاد بیننلملل نست که عایوت نصوو

و مبانی نظری و عملی نین نظریهها مییونند بوهعنوونن نهبور ی علموی و کا آمود
برنی ستگا سیاست خا جی بهحساب آید .نظریه سا ننگا ننه ن مییونن
نگرشهایی به جهان معاصر

نظر رفت که سعی

نظ حاک بر ونبط بیننلملل ن که

مر

یبیینی یرکیبی و معنامنود ن

آن عنو بر یوجه بر ونقعیتهوای متعوین

نظاد بیننلملل ،یأکید بر فه ها و ونقعیوتهوایی ن کوه برسواخته بوا یگرنن و
نعاای جامعه بیننلمللی نست و سا ننگا نن مدعی آن هستند که بوا یبیوین چنوین
ید اهی مییونن به فه مشترکی ن

ونبوط میوان ولوتهوا و ملوتهوا

نظواد

بیننلملل نائل آمد .با یوضیحایی که ن یحلیل نهبر سیاسوت خوا جی جمهوو ی
نسنمی نیرنن
ن

قبا بحرنن سو یه ن نئه شد ،مییونن کا نیی نین نلگوی مطالعوایی

یبیین منطقی سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن

عرصههای مصتلوف

ونبط بیننلمللی یبیین کر و با مطالعه یشههای هستیشناختی ،معرفتشناختی و
وششووناختی نیوون ویکوور مطالعووایی مووییووونن ضوورو ت نسووتفا ن چنووین
ویکر هایی ن

حو مطالعایی ونبط بیننلملل و سیاست خا جی یبیین کر .
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بنابرنین شناخت و بهکا یری نصو و مبانی نظری نین نگورشهوا

حوو

مطالعایی ونبط بین نلملل مییونند عامنن و مسئوالن سیاست خوا جی جمهوو ی
نسنمی نیرنن ن با ویکر ها جدیودی همورن سوا کوه نسوتفا ن نیون نلگوهوا،
بسترهای مطالعایی مناسبی ن برنی فرنیند یصمی سا ی و یعیین نهبر هوای کونن
و ن ت خا جه جمهو ی نسنمی نیرنن مهیا میسا .
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