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 مقدمه

، ین شوه ینندمطالعوایی   یهوا  حوو   نعو  ن   ) یاسو یسموجوو      ننو     یها هینظر
 هوا  یشناس معرفت، ها یشناس یهستو غیر ( متأثر ن   نلملل بین،  ونبط یشناخت جامعه

موجو     حو   مطالعایی  ننو  سیاسوی بوه وجوو       یها یشناس  وشآن  یبع بهو 
 ندهسوت   یمطالعوای پژوهشی و  ویکر هوای   یها نهیشیپونمدن   ها هینظر. نین ندیآ یم

    1ننگا ننوه  . نظریوه سوا    سوا    یمو  ن مشوص    ها هینظرنگا  آن  که مسیر و نوع
 نیست. ستثنان قاعد نیز ن  نین  نلملل بینمطالعات  ونبط 

 یهوا  شوه ی  ،شناسوانه  معرفوت  ینندن  چش    مقاله حاضر سعی شد  نست ن  
 ن موو   مطالعوه    نلملل بین    ونبط  یننگا  سا  نظریه  یشناخت جامعهو  ین شهینند

آن     یریکوا    بوه کوه    نهبر ی کونن  عنونن به ن  یننگا  سا  قرن   هی  و نظریه 
یحوالت مثبتی  ن به همرن   نشته  یونند یمست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن سیا

معاصور   هوای  سوا   لیل نینکه چورن نیون نظریوه        .باشد، مو   بر سی قرن   هی 
عمل  نلملل بینیک نظریه  نهبر ی    حو   مطالعایی  ونبط  عنونن بهیوننسته نست 

 کند  ن مشص  سا ی .
نظ  حاک   نست که مسئلهنصلی ما    پژوه  حاضر معطوف بر نین  پرس 
شووناختی،     جهووان معاصوور ن  کوودند بنیا هووای هسووتی   نلملوول بووینبوور محوویط 

 عنونن به یننگا  سا  نظریه   ن   و چرن یریرپذییأث یشناخت  وشو  یشناخت معرفت
مود ن  نیون   نیبیینوی کا   یونند یم نلملل بینو   مطالعایی  ونبط  نهبر ی جدید    ح

 ن نئه  هد؟ نلملل بیننظ  نوین حاک  بر  ونبط 

                                                                                                                                              
1. Constructivism 
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ننگا ننوه   نظریوه سوا     ،نصو  و مبانی نظوری  به یبعیت ن فرعی ما نیز  پرس 
ست که آیوا جمهوو ی نسونمی نیورنن    پیگیوری نهودنف و       متوجه نین موضوع ن

نهودنف   یبند چا چوببرنی  ییها نگرش نیچن  نهبر های خو  نیا مند نستفا   ن  
 ؟نستسیاست خا جی خو   ی نهبر هاو 

نظ  حواک  بور    فرضیه نصلی پژوه  حاضر نیز بر نین موضوع یأکید  ن   که
جدیودی نسوت کوه یبیینوی      یهوا  د ا یو      جهان معاصر متأثر ن  نلملل بین ونبط 

نیوز   یننگا  سا  نظریه  . ن   نلملل بینن   ونبط حاک  بر محیط  برساختییوأمانی و 
کتیویسوتی )سوو/     ژبنبوه  نبوا  نیدوا  نگرشوی سو     هوا  د ا یو  به یبعیوت ن  نیون   

و یأثیر وذن ی نعاوای    یریرپوذ ییأثنست که میوزنن   نلملل بینمحو ( ن   ونبط  نبژ 
برساخته شود  یوسوط کوا  زن نن     یها تیونقعبر نساس  ،بر یکدیگر نلملل بیننظاد 
سواختا  نظواد   و همچنوین یأثیر وذن ی موضووعات مطروحوه         نلملول  بوین نظاد 
یأثیر ساختا  بر کا  ذن  و یأثیر کا  وذن  بور سواختا (  ن    نعاا )بر  فتا   نلملل بین

می نیرنن برنی پیشوبر  نهودنف   جمهو ی نسن . هد یممو   بر سی و ن  یابی قرن  
 .نستچنین نلگویی ی خو  نیا مند نلملل بین

نسوت کوه    نلملول  بوین بوه  نبوا  یبیینوی ن  نظواد      یننگوا   سا  نظریه  ،  ونقع
و  یر وذن  ییأثو  نسوت  ونبوط میوان نعاوا     ه  آن برسواخت موجوو     یها تیونقع
 ن  هوا  تیو ونقعله نصولی نیون   شواک  نلملل بیننین  ونبط ن  محیط  ونبط  یریرپذییأث

   سواخت و   ر یو   یمشکل  نلملل بینکه    فاای  ییها کن . همه  هد یمشکل 
و منافع بوا یگرنن  عرصوه  ونبوط     ها تیهوو  ر ذن ندییأث ها تیونقعنین  یسا  معنا
و  ونبوط میوان    کننود  یمنیفا  ها تیونقعنق  مهمی    برساخته شدن نین  نلملل بین

برسواخته شود     یهوا  یسوا  معنابر نسواس هموین    نلملل بین ونبط  با یگرنن  عرصه
 .ر ی  یمشکل 

 چارچوب نظری. 1

ن  مطالعات  ننو  سیاسوی    ین حو     معنای عاد آن به  نلملل بینمطالعات  ونبط 
که برخی نویسند ان عنونن آن  ن برنی بر سی  ونبط سیاسوی میوان    شو  یمنطنق 

ی نلمللو  بوین آن  ن بوا سیاسوت      ونقوع و  نند بر  ی به کا  نلملل بین ولت    سطح 
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ونحودهای سیاسوی هسوتند. برخوی      هوا  ملت،  یرن    عصر حاضر نند  رفتهیکسان 
ی، ن یباطوات  نلملل بین، نقتصا  ینلملل بینسیاست  ن شامل  نلملل بین یگر نیز  ونبط 

: 1396بشویریه،  ننود )   ننسوته ی نلمللو  بین یها سا مانو  نلملل بینی، حقوق نلملل بین
کوه بصشوی ن     نلملل بینچنین عنونن کر  که بر سی موضوع  ونبط  یونن یم(. 213

یافته، موضوعی بسویا  پیچیود     ییر  ستر  نیز نبعا   ییا   بهعل  سیاست نست و 
و سیاسوت   نلملول  بینی،  ونبط نلملل بینموضوعات سیاست  رند ی  بر  یرن ؛ نست

 ن بصشوی  « نلملول  بوین  ونبط » یر ییصصص، حو   فرض  یپ. با نین نستخا جی 
نیون حوو   مطالعوایی     1یو  ن ها یمن که به نعتقا  شو  یمنین مطالعات  ن شامل 

، بلکوه  کنود  ینمو نظر خو   ن فقوط بوه بوا یگرنن سیاسوی و محتوونی آن معطووف       
 یهوا  سوا مان  ،هوا   ولت ،عمومی و کلی به بر سی عملکر  بین کشو ها صو ت به

و به هموین علوت،  هبورنن موذهبی،      پر ن   یمی، نمنیت،  فا  و حاکمیت نلملل بین
 یهوا  هیو نیحا فعوا  مصفوی و    یهوا   ورو   ،نحوزنب  ،هوا  شرکت، نفوذ یذ یها  رو 

 (.2: 1394ها یمن، نست ) نلملل بینموضوعات  ونبط  ،یرو یستی
بوط  که پژوه  حاضر سعی    یبیوین نظو  حواک  بور  ون     ینندن  چش نما ن  

   ونقعو  نست   نین  شته  یپر ن  هینظرضوع  ن  ، یوجه ما بیشتر به مو نلملل بین
یوا ن    بر موضوعات مطروحه    نیون حوو   پژوهشوی  ن      شناسانه معرفتنگاهی 

نلگویی مناسب برنی یحلیل سیاست خوا جی جمهوو ی نسونمی    نین طریق بتونن 
 .ی ن نئه  هی نلملل بیننیرنن     ونبط 

 ستاو  های هر  شته علمی یا حوو   مطالعوایی    نییر مه بدون شک یکی ن  
عنوونن   بوا    نیو   ن 2ونسوکز  کوه  چنان آن . هد یمل و  های نظری آن یشکیا ن  ست

و جهان  ن با نیدا  ن یباط  کند یمیرکیب  3نها  ه شناخت  ن    یک  ،نظریه کند یم
کننود   یمو هسوتند، بورنی موا معنوا ن       معنوا  یبو که ظاهرنً نامریبط و  ییها د یپدمیان 

(Vasquez, 1997: 217 .)و معنامندسووا ی موضوووعات  ی هوو شووکل    هووا هیوونظر
و  هوا  یشناسو  یهسوت ن   یریرپوذ ییأث    ها هینظر ونا ون  خیل هستند و خو  نین 

                                                                                                                                              
1. Jurgen hartmann  

2. vasquez 

3. synthesis 
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و    پی یوضویح   رندی  یموجو     هر حو   مطالعایی شکل م یها یشناس معرفت
و  هوا  یشناسو  یهسوت عینی و مقوالت ذهنی هر موضوعی ن  طریوق نیون    یها د یپد

موجوو     حوو   مطالعوایی     یها هینظربنابرنین مکایب و ؛ هستند ها یشناس معرفت
موجوو       یهوا  یشناس معرفتو  ها یشناس یهستنیز    مونجهه با  نلملل بین ونبط 

بایود یوجوه  نشوت کوه    حوو         .کنند یمو  وند پیدن  ابندی یمقوند  نن  سیاسی 
 و  هنظری  وبو  یها تیفعالن  آثا  و   سته  وما با  نلملل بین    ونبط  یپر ن  هینظر

   موو   سواختا  و پویوایی نظواد      1«    نو » یپور ن   هینظر،    سو کیهستی . ن  
به فهو  موا ن     کوشند یم ییها هینظر. چنین ر ی  یمصو ت  یپر ن  هینظر نلملل بین
 ن  هوا  هیو نظرمحتونیی کمک کنند که نمونه نین  یها هینظریاست جهانی به شکل س
نئولیبرن  و غیر   یود. ن    یینها  رن، لیبرنلیس ، یی رن نوونقع، یی رن ونقع    یونن یم

کوه   شو  یمپر نخته  3«فرننظری»به مسائل  2«     ود» یپر ن  هینظرسوی  یگر،    
و   یرمسوتق یغهدف ن  آن نیز نفزنی  فه  ما ن  سیاست جهانی نست، نما ن  طریوق  

    یوونن  یمو و نمونوه آن  ن   یشوناخت  معرفوت شوناختی و   با یمرکز بر مسائل هستی
 دیو  پسوایدد  رنیان   یهوا  بحثو  نلملل بینفمینیستی و ننتقا ی  ونبط  یها هینظر

(Wendt, 1991: 383.) 
با نیون یفواوت    ،ر ی  یمنوع  ود قرن   یها هینظر  یف     یننگا  سا  نظریه 

 سو  یمد ن پستپسا  یشناس معرفتو  یشناس یهستمتأثر ن   نلگوی  نهبر ی،که نین 
 یهوا  نگوا  نسوت کوه هو  ن      نلملول  بینشکل  رفته نست و به  نبا  یبیینی ن  نظاد 

و ه  ن  سویالیت و   ندک یم رنیانه  و   مد نیته عبو    رن و نثبات  رن، کلیت جزمیت
 .کند یم و ی  س یمد ن پست یننتها یب یی رن تینسب

   حوو   مطالعوایی  ونبوط     نی یوه نظرفرن عنوونن  به یننگا  سا  نظریه  ،  ونقع
و نندیشوه   یشناسو  جامعوه کوه ن  حوو   مطالعوایی     شو  یم   نظر  رفته  نلملل بین

مباحوث فرننظوری     ونبوط     فلدوینسیاسی    غرب نشأت  رفته نست. به نعتقا  
چوه  »پاسخ  هد  کوشد یمنست که  نلملل بینمطالعات  ونبط  ن  ین حو   ،نلملل بین

                                                                                                                                              
1. First order theorizing 

2. Second order theorizing 

3. Metatheoretical 
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بوه   ونبستهکه معنای ونقعیت   ونه همان« ؟ هد یمچیزی به یک نظریه خوب شکل 
نندیشی فرننظری نست یا کفاف آن به با  ونبستهخو   نوبه بهه نیز ، نظریهاست یهنظر

 (.Neufeld, 1994: 12شو  )یامین 
 و شوو   یمو  حاصول  مابین یف  ونبط ن  منافع که آندا ن  یننگا  سا  ه    نظری

 .ندهسوت  قائول  گریکود ی یبورن  آنها که نست ییمعنا نساس بر ه  با ها  ولت  ونبط
 گورنن ی  ن  ننتظوا نت  و خوو   ن    ک یمعنوا  بوه  که نست ین  نبطه نمر کی تیهو

 وجو  کا  زن  آن به نسبت که نست ییمعنا نساس بر گرننی  به نسبت عمل. نست
 هجامعو    ون یریپوذ  جامعه نثر بر کا  زن نن ینلملل بین های یتنولو نیهمچن.  ن  
آنهوا   .نست مه  زین قونعد و هندا ها به ننگا نن سا   نگا  .شو  یم حاصل نلملل بین
 ند. نینیآ یم به وجو  یعامنت مانند ییندهایفرن یپ    هندا ها که نعتقا ند نین بر

    ننسوانی  یهوا  کون   هموه  کوه  کنود  می یأکید ونقعیت نجتماعی ساخت بر نظریه
 بوه  کوه  نسوت  معناسوا ی  نیون  و کند می پیدن معنا و  یر  یم شکل نجتماعی فاای

 فرهنگ و هندا ها ،ها یتهو ،یننگا  سا   نظریه   .  هد یم شکل جهانی ونقعیات
 یوسوط  هوا   ولت منافع و ها یتهو د،نکن می نیفا جهانی های یاستس    یمهم نق 

 موضووع  کوه  نسوت  «نود یفرن» نیو ن و شو  یم دا ین ها فرهنگ و یعامنت هندا ها،
 (.914 :1382 ها یان،) دنمای یم نیییع  ن ها  ولت یعامل

 ونبوط   ینصل های نظریهن   یکیبه  یننگا  سا   1990ل یو نون 1980ن  نونخر 
ل  ونبوط  یو یحل یبورن  ی ن چا چوب یننگا  سا  ، یاهامو ت.شد  نس لییبد نلملل بین
بوا   یات مشوترک ی ر   و فرضو  یمبر یشناس جامعهبه  آن  یشه که   نند یم نلملل بین

 ندهسوت  ینجتمواع موجو نت  مثابه به ها  ولتافت ین  هی.    ن ن   یسیمکتب ننگل
 یمشوتق شود  نسوت. و    هوا  یوت هوکوه  فتا شوان ن  قونعود، هندا هوا، نها هوا و      

 ننود   یمو  نلملول  بوین    مطالعه  ونبط  جایگزین نظریک ی عنونن به ن  یننگا  سا  
 ن بوه  و  سوته فرنملوی و     یننگوا   سوا    ، ویس نسومیت  .(210: 1386لینکلیتر، )

بور نقو  هندا هوای     نلملول  بوین کوه    سوطح    کنود  یمنجتماعی( یقسی  ) ی نخل
 :Wiener, 2003) ن  ی و    سطح  نخلی بر هندا های   ون جامعه نشا   نلملل بین

ک یو  ن    حود   نلملول  بیناست یس یونن ینم یننگا  سا  ل ی   چا چوب یحل .(54
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    یو نهوا   یصرف موا   یها چا چوبو     ییعقن ی فتا ها ،سلسله یعامنت
ک سلسوله  یو بور نسواس    ها  ولترن یعامنت ی  ،ل  ن ییقل نلملل بینو  یسطوح مل
 ینووع  صوو ت  بوه شد  شکل نگرفته نست. بلکوه    طوو   موان     تییثب یمنافع مل

شووند   یمو ت یو ل هویا باعث یشکیابند ی یشکل م ها یتهو یقن  طر ی فتا  ینلگو
(Checkel, 1998: 324-348.) 

 بوه  نبوا    یولو  ،شود  یمو شوناخته   نلکساند  ونتر با ناد شتینبتدن ب نین نظریه
گور  یشومندنن   ی، یوسوط نند ییحوالت جهوان  بینی ی پ    یسنت های نظریه ینایونن

غالوب     ونبوط    هوای  نظریوه ن   یکو ی   حوا  حاضور    و افوت ی شد و  سترش 
یونن بوه   یم نلملل بین    ونبط  یننگا  سا  شمندنن برجسته ی. ن  نندنست نلملل بین

و  چکول ، و یو و، ی ن و ، نیاشتکایزن، کنس نونفین، چل با نتیم، نگینستفان ون 
 .نشا   کر  کن ک یننتون

افوت  ن  ین  هیو ن یپر نخته نست. و یننگا  سا  افت ی ه بندی ی یقسچکل به 
 یتیهو یننگا  سا  کند.  ی  مییقس یننتقا  کا  یو  ن  یری، یفسیتیسه  سته هوبه 

نقو  هندا هوا و    موون       یبوه بر سو   نسوت  متحود   یاالتنکه مکتب حاک     
. پور ن    یمو  نلملول  بوین اسوت  یج سینتا یری  شکل    ها یتهوبه نق   یمعدو یر

ر یثأشتر به ییکه ب هستندست یویتیپو  یشناس معرفتن  سته ن  لحاظ یشمندنن نینند
کوه   یرییفس یننگا  سا  هندا ها(.  یلّعِ یریأثپر ن   ) یگر مید   ید  بر پدیک پدی

 یت نجتمواع یو نق   بان    ساخت ونقع ی   ن وپا  ن   به بر س یشتریت بیعموم
بوه   نظریهن ی   ن .ندهستست یویتیپو  -پست یشناس معرفتظ پر ن   که ن  لحا یم

بوو ن آنهوا    یبوو ن )ممکون و شودن    بلکوه بوه مقودو     ،شو  ینمپر نخته  b بر a یریأث
پور ن  .   یخوا  مو  ک موو    ی    ها  ولتت یح مامون هویپر ن  ( و به یشر یم

 ،کند یم یبانیت و پشتیاحم یشناخت  بان یها کانونن   یکا   ننتقا ی ن  یی رن سا  
و نسوت. هور     یحیصور  یک بعود هندوا   ی ی ن ن ها یتهود ید بر با یولیکأنما با ی
افوت  یشوان بوه  ه   نظوری  ی، منوابع نساسو  ی  ننتقا کا یو  ن  یریننگا نن یفس سا  
کوه بوور   یدیووکأبوا ی  هایشووان یول یحلو      وور   یبرمو ن یتگنشووتایو یشوناخت   بوان 

قورن    هوا  مود ن  پست ن ند    جر ه  ی بان های یبا و  یمعرفت ،یفکر یها  فتمان
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 (.1394 )نمیرمحمدی،د رنی  یم
کنود.    نووع    ی  مو ییقسو  نظوری و  ی ن به  و  سته نجتمواع  یننگا  سا  ز ی ن
ن و یتاشو )کایزن شوو   یمپر نخته  یت نجتماعیت ونقعیفیکا یآن به صفت  ینجتماع

پور ن  .   یت مو یو نن ن  ونقعندت  ننشوم یط و وضوع یآن به شرن نظریدنز( و نوع ی 
 یبوه معنوا   نلملول  بین    ونبط  نی ید ن فاکتو هایت و ید صرف بر هویکأی معموالً

 :1383کرموی،  ) یسوت نا موضووع  یننگا ننه ن  بحث  ل سا  یننگا  بو ن و یحل سا  
160.) 

 یور بیوان    صوو ت  به ن  یننگا  سا  مصتلف  یها شاخهنشترنکات میان  ینوها
 : ن   یم

نکوه  ین ،و مفوروض نسوت   یسیسأق ییان حقاییفاوت م ؛ن نشترنکینصست نلف(
ننگوا نن   یماد سا   یباًیقرما به آنها  ن  .  نی ید ند یبه عقا یمسائل نطرنف بستگ

 یوجه  ن ند. یق نجتماعین حقایی   یع نی ید ن یبه فاکتو ها
 متقوابنً سواختا  و کوا  زن    ب(  ومین نشترنک؛ نین نست که    نیون نظریوه   

 و یسلط ندن  . یبریر یگریبر   یکیو  شوند یمساخته 
نوافع  م هوا  یوت هو و هوا  ید ن    نین نست که ها یهنظرج( سومین نشترنک؛ نین 

 هوای  یود  نبر  ید خاصیکأی ننگا ها سا   و  هند یمن یا یکوی ن شکل  ها  ولت
، ننود  نوشوته  2نموو  یف و 1کینکیسو کوه   طوو   هموان  ،و هندا ها  ن نود  یجمع

 ستند.یبه نشصا  ن یلیقل قابل نی ید ن یفاکتو ها
 هوا  ننسانن مو   یوسط ی نند که ن یم ها یتهو ن  ؛ن فاکتو  مشترکیچها م ( 
 .(227 :1385ونت، شو  ) یمساخته  هایشان ید نو 

نظریووه  یووری  شووکلبووا یوجووه بووه یوضوویحایی کووه   خصووو  چگووونگی  
، نکنوون  یو  ن  نشوته موجوو     نیون نظریوه     یهوا  نگرش ویکر ها و  ،یننگا  سا  

، هوا  شناسی یهستو چگونگی ونمدن ی نین نظریه ن   نی یشهنند های یشه به  یونن یم
 موجو     نندیشه غربی پر نخت. های یشناس  وشو  ها یشناس معرفت

                                                                                                                                              
1. Sikkink 

2. Finnemore 
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نظرینه   شنناتتی  روشو  شنناتتی  معرفنت ، شنناتتی  هستی های ریشه. 2

 انگاری سازه

 یانگار سازهشناتتی نظریه  هستی های یشهر .2-1

 . یولیود کند یمتی، چرنیی و چگونگی هستی بحث   خصو  چیس 1شناسی یهست
 شوناخت،  بوه  منووط  سیاسی  نن     موجو  های یهنظربه  یابی ستنندیشه و  ،فکر
 و آنهوا  نجتمواعی  و فر ی  ونبط ،عینی های ید پد میان منطقی ن یباط نیدا  و یفکر
 .آنهاسوت  وجوو ی  ماهیوت  ن  پرسو   و ذهنی مقوالت چرنیی و چیستی    یفکر
 چیستی    نندیشیدن طریق ن  نلملل بینسیاسی     شته  ونبط   نن  شناسی یهست

قابول یبیوین    سیاسوی  ماهیتواً  مفهوومی   معقوالت و سیاسی ی خدن ها نین چرنیی و
 وجوه      ن خو  نظر  قت و یوجه باید سیاسی  نن  عرصه    پژوهشگر و نست
 نیون  یوری   شوکل  چگوونگی  ، خدن ها نجتماعی و سیاسی یبسترها به ،آن 2علمی

 عونمول  ن  آن یرپوذیری یأث و یر وذن ی یأث میزنن آن، آمدن وجو  به  الیل  خدن ها،
 معطووف  سیاسی،  خدن  نین سرننداد بینی ی پ همچنین و  یگر سیاسی و محیطی

 و وجوو ی  هوای  یشوه   سیاسی، مفاهی  چیستی به ،آن 3نی یشهنند وجه    و سا  
 .باشد یوجه  نشته آن کر ن نجرنیی و عملیایی   خصو  نظریایی ن نئه

 حسواب  بوه  نلملول  بوین ، یک فرننظریه    مطالعوات  ونبوط   یننگا  سا  نظریه 
شناختی آن نست که به  بعد هستی نلملل بین. یکی ن  نبعا  فرننظری     ونبط آید یم

بنیوا ین      یهوا  مفروضوه نسوت و بوه    ی ر آو یعبیری  مینه نکتشاف یا    مقاد 
خوا  ن  عمول سیاسوی نشوا        ین عرصوه  عنونن به نلملل بینمو   جوهر  سیاست 

 بصو   قووند ه    مو   سرشوت  به باو های پای ها فرض ی پیا  ها مفروضه ن  . نین 
  بوا     هوا  یشوه نند یورین  یا یبن، یعنی شوند یمونقعیت نجتماعی و سیاسی مربوط 

 ن یعیوین   شناسی یهست  سلر (.Griffiths, 1992: 10) یزهاچسرشت غایی یا جوهر  
ساختا های جهان ونقعی )نشویا   »، یعنی  نند یمرجع ننامامی یک  فتمان یبیینی م

                                                                                                                                              
1. Ontology 

2. Science 

3. Thought 
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و    یبیین و یفسیر خو  بوه  « کند یمک نظریه مطرح فرنیندهایی که یو ونحدها( و 
 شناسوی  یهسوت نین یعا یف به وجه چیسوتی   (.Dessler, 1989: 445پر ن   ) یمآنها 

ونوی و مفواهی    ونوی  ن       شناسانه ن  محیط بیرجوهرنشا    ن ند که  ویکر ی 
 . یرند یمنظر 

 و شد  لییشک یینجزن و عناصر چه ن  جهان که معناست نین به شناسی یهست
کانون نصولی   وضوح بهنین وجه ن  ن  نک  .کنند یم عمل چگونه نجزن  و عناصر آن
 ینیور  مهو  بسویا ی برآننود کوه     کموا نینکوه،   ، هد یمننگا نن  ن یشکیل  وجه سا  ی

شووناختی نسووت و     بعوود هسووتی نلملوول بووین    ونبووط  یننگووا  سووا   ،مسواهمت 
 ن ن   نلملوول بووینننگووا نن نساسوواً کووانون بحووث حووو   مطالعووایی  ونبووط     سووا  
ننگا نن به  یوجه سا   ،.    نین  ید ا نند کر  منتقل  شناسی یهستبه  یشناس معرفت
نق  یکوینی عونمول  ». یأکید آنها بر هاست یه و، معانی، قونعد، هندا ها و ها ننگا  
 نلملل بیننصلی  ونبط  حاک  بر جریان ی رنی یما نست که آنها  ن    برنبر « فکری
 ن ن  آنهوا   ،بوه  لیول پوذیرش نهمیوت ونقعیوت موا ی       حوا   ین  عو   هد یمقرن  

 سولر ن    هننگا ننو  شناختی  سا   .    بر نشت هستیسا   یمپساساختا  رنها متمایز 
به معنوای خصوصویات   منابع )ی؛ ساختا  ه  شامل نلملل بینساختا   1مد   شتا ی 

که کنشوگرنن   ییها  سانهیعنی قونعد ) هند  یوننمندی( نست و ه   فیزیکی یشکیل
خوو  همواهنگی نیدوا      یها کن یان و م کنند یمه  ن یباط برقرن   ن  طریق آنها با

   چوا چوبی معنوایی صوو ت     ها ییوننمند(. بنابرنین نستفا   ن  منابع و نمایند یم
نست که    یک شرنیط نجتماعی خوا    ئلهمس. قاعد  به معنای فه  نین پذیر  یم

 ینیوور مهوو (. جووان  ن ووی نیووز 324 :1395 ن  ،  مشوویر) چگونووه بایوود عموول کوور 
. نو بور آن نسوت    نند یم شناسی یهست ن    قلمرو  یننگا  سا  خصوصیت متمایز 

 بینود  یمو  2ین  نبطه شناسی یهست ن بر نساس یک  نلملل بینسیاست  یننگا  سا  که 
: 1395  ن  ،مشیر هد ) یمبها  ها ننگا  هنگ، هندا ها و و به عونمل فکری مانند فر

226.) 
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سوطح بحوث ن     یبوا ن یقوا   یننگوا   سوا    ،شوناختی  بنابرنین    سطح هسوتی 
 یکشاند  و یلقو  یشناس ی( بحث  ن به هستمد نیتهغالب     جریان) یشناس معرفت

 ن بوه   حقیقوت ت جهان، معرفت، ننسان، نخونق، قونعود و   ین  موجو   رنیانه ذنت
  نآن  یهوا  تیو ل نست جهوان و موجو  یکند و ما یبد  م نندیشیدن یبرن ین مسئله

های ذنیی به یکوین متقابل  یقدد یبا نف یننگا  سا  «. بو ن»یا  ببیند «   حا  شدن»
جهوان    یود ا ،     نیون  .کا  زن  باو   ن   -ذهن و ساختا  -جهان و ننسان، عین

نسوت و  «    جهوان » یموجوو   نیوز ننسوان   یولننسان وجو  ندن  ،  یجز    آ اه
  ک  چوا چوب ن یو شکل  رفته نست و جهوان  ن    ن «  مان»و  «مکان» برحسب

و  کنود  یمو ق آن  ن معنوا ن   یو ن طریو  نود و ن  ن  یکند،    آن  ست به کون  مو   یم
 (.122 :1385ونت، ) سا   یم

 یانگار سازهنظریه  یشناتت معرفت های یشهر. 2-2

 یشناسو  معرفوت باید نبتدن نین موضووع عنوونن شوو  کوه      1شناسی    بحث معرفت
 یهوا  شناختکه به  نبا  شناخت ن   شو  یمفلسفی  ن شامل  های یلیحلن   سطحی

کوه   بنیانی فلسفی برنی نیدا  ننوونع معرفوت  ن   یشناس معرفت ،  ونقع یگر نست. 
و معیا ی نست بورنی نینکوه یصومی      سا   یمکسب کنی ، مهیا ممکن نست بتوننی  

 ,Crotty)شوو  منطقوی سوندید     صو ت به ی  ست به یونند یمطو  معرفت بگیری  چ

1998: 8). 
 هوای  آن، ن  نلتقواط نگورش   یشوناخت  معرفوت ننگا ننوه    سوطح    نظریه سوا   

علوود   رن شوکل  رفتوه نسوت. ن  نظور یوا یصی،      ( و یفسویر یی رن نثبات رن ) ما ی
هوای   یحوت منحظوه   -خوا   طوو   بوه شناسوی   عواد و جامعوه   طوو   بوه  -ینجتماع
   نیموه قورن نوو  ه ،     .های نثبایی  مو   نستفا   علود طبیعی متولد شودند  نندیشه

های نجتماعی به سو/  مطالعه علمی یبودیل شود، پوا ن نی       مانی که بر سی پدید 
علوود طبیعوی    نلگوی، نا زیر نین  شته جدید،  و یننی یسلط  نشت؛ ن  علود طبیع

مطالعوه ونقعیوت   » :ثبایی چیزی بیشتر ن معتقد نست که پا ن نی  ن 2 بتاوک ن بر زید. 
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 رفتن ن  چا چوب مفهومی، فنون مشواهد  و سوند ، نبزن هوای     نجتماعی با بهر 
 :1389پو ، )محمود  «نیسوت  های نسوتنباط    علوود طبیعوی    یحلیل  یاضی و  ویه

175.) 
بور   یوجوه بوا   ؛یفسویری  برسواختی   هشناسوان  معرفوت جریوان   ،ن  سوی  یگر

 ین برساخته های یتونقعنجتماعی  ن  ، بر  های یتونقعکه ن  طریق یفسیر  ییها فه 
علوود   یهوا  موضووع  رنیی، یفاویی بنیانی بوین   به پیروی ن  یأویلکه  کند یمیأکید 

نست که برنی فه  موضوعات ننسوانی، بایود    و معتقد شو  یمائل طبیعی و ننسانی ق
ن  طریوق   هوا  ننسوان به فه   ونبط جهان نجتماعی  وی آو  ؛ چرنکه  ونبوط میوان   

 عنوونن  بوه و    نین چوا چوب ننسوان نیوز     شو  یم برساختهن یباطات  و مر  آنها 
جهان نست، ولی خو  نیوز        رچه سا ندنکه  شو  یممند   ک  موجو یتی  مینه

یفاوت میان جهوان  » :کند یمخصو ،  یدنز عنونن  جامعه شکل یافته نست.    نین
   جهوان  [ . سا   ینمنجتماعی و طبیعی نین نست که  ومی خو   ن سرشا  ن  معنا 

 عنوونن  بوه    جریوان  نود ی  عملوی آنهوا و      هوا  ننسوان  هیلوسو  بوه معانی  ]نجتماعی
ش آنها برنی یفه  یا یبیین آن  نود ی بورنی خو شوان بوه وجوو       پیامدهایی ن  ین

کنشگرنن شایسته  قیقواً برحسوب    یلهوس بهنجتماعی  ی ند  یگر . ن  طرف آیند یم
 ی هو  سوا مان خوو   ن   یهوا  یدربوه آنهوا   یلهوسو  بهیولید و با یولید نظاد معانی که 

 (.79: 1974، ) یدنز «شو  یم، یولید کنند یم
   ننطبواق بوا نمور    « باو  صا ق موجوه »ست، شناخت ی ئال یمعنا   ،   ونقع

ت، یو ن  ذهن ینینستقن  نمر ع یبا نف یننگا  سا   که ی  حال. دیآ یمبه  ست  1ینیع
،    مقابل معتقود نسوت   کند یم، عاد و  ها ن  ن  ش  ن    یینمکان شناخت نستعن

فعا  ذهن که    مشا کت ز نه    ننیو شناخت ن شو  یم «ساختهبر»که جهان    ما 
 یافتوه  یکووین  یخو  نمر هنوب به نیز،ذهن  نین .دیآ یمفعاالنه آن    جهان به  ست 
و به شوناخت   سا   یمت خو  جهان  ن یخ و هوییا  ،نست و    چا چوب جامعه

 (.Vygotsky, 1987: 24-48) ابدی یم ست 

 مثابوه  بوه ز یو نسو   ن  ی،  ئالیوی  رن ذنت ی   نفو  یننگوا   سوا   ،  یگور  ین  سو

                                                                                                                                              
1. Fact 
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سو ، بوا  و   ی ئال ی   نفو  یننگوا   سوا    .کند یم یت نفیننگا  به ونقع ذنت  ید اهی
 ن  «تیو ونقع»آنهوا ن    یو یلق شو  یمر ی    پو یتیویس و   رن ذنت س یدئالینجبهه 

ط سو/  قابل شناخت نست  ن نفی نمری مستقل ن  ننسان که قونعد آن یوس عنونن به
 نلملول  بوین    حو   مطالعایی  ونبط  بر  انیم یحل  ن و  (Gergen, 2001: 7-8کند ) یم

 . هد یمن نئه 

 یشناتت روش های یشهر. 2-3

ننگا ننوه ن  نگواهی یوأموانی بوه  و  وش      سوا    هنظری نیز 1یشناخت  وش   سطح 
به وجوو  آمود  نسوت و بوه  نبوا        یدن شناسانهپد یر رنیییفسنثبایی و  یی رن ونقع

یفسیری ن  مسائل و موضوعات مطروحه    حو   مطالعوات    یدربی وشی نیدا  
 ن موووج جدیوودی ن   یننگووا  سووا   یووونن یموو   ونقووع. نسووت نلملوول بووین ونبووط 

   نظور  رفوت کوه نیون      نلملول  بوین    حوو   مطالعوایی  ونبوط     هوا  یشناس  وش
و هور  وی نیون    کنود  یمو جدید    غرب؛ یفسیر  ن متوجه نمر یدربوی   یها  وش

. شو  یموجه یفسیری قائل  ،نی ونقعیتو بر پذیر  یم ن با ه   ها  وشو  ها نگرش
. بنوابرنین  باشوند  یممحو   محو  هستند و نه نبژ  سو/  صرفاً وش    نین نظریه نه 

نگوا    ،  ونقوع نسوبی هسوتند.     ورنی  ینسوب محض نیستند، بلکوه یوک     رنی ینسب
بوه  لیول نینکوه     نموا  ،بر  یم یشناخت  وشنسبیت  طرف به ن  ها ید ا  یفسیری نین 

 مطلق باشند.   رنی ینسب یوننند ینمیدربه نیز    نمر شناخت حاو   ن   
 «جدید    سیاست های یهنظر یشناس  وش»(    کتاب 1385) علمدن ی معینی

یفسیری و ونقعیوت نسوبت برقورن      نخیر بین شناخت های ید ا  که  کند یمعنونن 
بوین   هوا  یود ا   مطلق نیست. هر وقت نیون    رنیی ینسب لزوماًکه نتیده آن  کنند یم

نموا      .شوند یم  رنیی ینسبکنند،  چا  شناخت یفسیری و ونقعیت  نبطه برقرن  ن
 ورن      آندوا منظور   ،کننود  یمو آندایی کوه میوان یفسویر و ونقعیوت  نبطوه برقورن        

باشد نیون نسوبت   نسبیتی برقرن   یوهاپرسپکت. ن ر ه  بین شوند یمپرسپکتیویس ( )
یفواوت   فلسوفی   رنیوی  ینسوب و با بحث  کند یمنبطه نسبیت میان آنها  ن مشص   

 نن   ن فرنیندی فعا  و نیستا  شدن ساختهفرنیند  یننگا  سا  . بنابرنین نساسی  ن  
                                                                                                                                              
1. Methodology 
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   آن    یر نسوت و    جریوان نندواد عمول یفسویر،       پر ن  یهنظرکه خو   بیند یم
 ،.    بحث ن   وشکند یمعینی  ن با نمایی  های ید پد  شصصی خو  ن یها یدربه
مدعی نین نست که  نن  نمری   با   جهان نیست، بلکه جهوان  ن      یننگا  سا  

 (.61: 1385، علمدن ی معینی) سا   یمذهن ما 
 ن  خوو   کوه  نسوت  یشوناخت   وشافوت  ی ه کی شتریب یننگا  سا     حقیقت 

 و هوا  یینا سوا  ینحوو  بوه  نسوت  یونش     و شوو   یمل ییشک ها  وش ر یگ بییرک
 آنهوا،  خوو   یهوا   وزن    ن  یبرخو  ن  یری  بهر با   ن  ونا ون های یهنظر های یکاست

  هود.   ست به نلملل بین  ونبط    ی فتا  ینلگوها ن  یر یونقع رییصو و کند برطرف
  ک  بوه  خوا   شناسوی  یهسوت  و یشناسو  معرفوت  کیو  چوا چوب     یننگا  سا  
 ن  ینو یع تیو ونقع و برسواخته  انیو م مور     ن بوره   با و  سد یم تیونقع ن  یدیجد

 . هود  یمو  ن نئه یدیجد یلییحل یها  وش ،گری  یسو ن  ن  ش و تیو ونقع سو یک
 و یفرهنگو  یهوا  مؤلفوه  بلکوه  سوت، ین مونک   رنیوی  یعوت طب گری  ،افتی ه نین   

 آن ساختن    ذهن نق  نساس، نیهم . بر یر  یمیوجه قرن   کانون    انهیر رنییفس

 عنوونن  بوه  نلمللی بین و یاسیس تیونقع گری  که یبه صو ی ، یر  یم قرن  بحث مو  

 نظریوه  نیو ن طبوق  .شوو   ینم  ننسته فرهنگ و اتین    ون مستقل و ینیع کامنً ینمر

  ونبوط  بوه  بلکه ،کند ینم دا ین ی  ر ون یکیزیف طیمح    صرفاً یننسان های یتفعال

  سوا ند  آن ن  یور  مهو   و  هنود  یمشکل  زین ینجتماع ینها ها و ساختا ها ینجتماع
 کر ن صحبت  شیو نساس بر یو نجتماع یاسیس تیونقع نین .نست ینجتماع تیونقع

 ینجتمواع  یهوا  شناخت ،یرییب ینن به.  یر  یم ناج تیونقع    با  نفرن  دنیشینند و
: 1389علمدن ی و  نسوصی،   معینی ن ند ) نق  ینجتماع یها ونقعیت یری  شکل   

184.) 
    ینظور  سونت   و بوه  یشناخت  وش عمدیاً یها  غدغهبا  تینسم و سیهول

 ننشمندنن نست که به شیو    رن یعتطب  هیافت یکی»:  ن ند نشا   نلملل بین  ونبط
بصشی ن  طبیعت ببیند و  عنونن بهقلمرو حیات ننسانی  ن نیز  کوشد یمعلود طبیعی 

و    پی   نند یمبه همان شیو  به یبیین آن بپر ن   و  یگری، نین قلمرو  ن متفاوت 
 .(16: 1395 ن  ،  مشیر) «نستن    ون  نلملل بینفه   ونبط 
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 نووع   و ن  نسومیت  و هوولیس  کوه  یشوناخت   وش بنودی  ی یقسو  به یمسک با
 مقابول     یبیینی و کاو علت  رنیی عتیطب  هیافت ؛یشناخت  وش و یشناخت معرفت
چنوین ن عوا    یونن یم یت  نهانست،   ن   ننداد نلملل بین  ونبط    یفهیمی  هیافت

 ،یشوناخت   وشخو  با یرکیب نین  و  ید ا   یشناس  وشننگا ها     کر  که: سا  
هموه   کوه بور    هد یمو  وشی  ن پیشنها   کنند یمد یکأت ییونقع محیطی  ساخت بر

 یهوا  کون  منودی  معنا و یوجوه  ن    نلملل بینمحیط  ونبط     با یگرنن یها کن 
 .کند یمن یباطی    نین محیط معرفی  های یتونقع ن سهی      معناسا ی  ین یباط

 سیاسنت تنار ی  انگاراننه در   سنازه  الگنوی  کارگیری به لزوممزیت و . 3

  مهوری اسالمی ایران

 هوا  یشناسو   وشو  هوا  یشناسو  معرفت، ها شناسی یهستبر مبنای یکثر  جهان معاصر
 هسوپا  نسوت.    حوو   فلسوفه و      ها ینیب جهانو  ها فرهنگ  ک متقابل  یسو به

 هوای  یشناسو   وشآن  یبوع  بوه و  هوا  یشناس معرفتو  ها شناسی یهست یشناس جامعه
جدیدی شکل  رفته نست که به  نبا  فه  مشوترکی ن  جهوان معاصور هسوتند.        

، نندیشمندننی نظیر  یدنز و هابرمواس بوه   نی یشهنندو  یشناخت جامعهید مکایب جد
مونیسوتی و همچنووین   یهووا نگوا  هسووتند کوه   کتیویسوتی ژبنسو هووای یول یحل نبوا   

و به  نبا  نگواهی یوأموانی بور      ذن ند یم ن کنا  ن  زساختا  و کا  های   وآلیست
یفواهمی  نجتمواعی هسوتند.     یبسوترها ن ( و  فتگو    زساختا  کا  نبژ  )سو/  و 

کوه       ویود  یمو ن  لیبرن   موکرنسی و مشا کت آ ن ننه نفرن  جامعه سصن   و یی
 ن     یوی  رن کثورت  وحیه مدن ن، یساهل، یسامح و  یونند یم فاای  فتگو و یعامل
بور آن نسوت     وی باسکا ( سعی 47: 1389یوحیدفاد، کند )عین فه  متقابل نیدا  
، آن  ن بوا  ویکور  ننتقوا ی و    یوی  رن نثبوات عودیل  ویکور    که ضمن یصوحیح و ی 

: 1389، محمودپو  کننود )  یم رنیی ننتقا ی یا   ونقع بهآن یفسیری یرکیب کند که ن  
 هاسوت  فرهنگبه  نبا  نیدا  نگرشی نست که قائل به نصالت یعدّ   برنیان فی(. 35

نین باشود کوه    دعلود نجتماعی نمرو ین نبای هنصلی فلسف پرس : »کند یمو عنونن 
آیا پژوه  نجتماعی علمی نست یوا نوه؛ بلکوه بایود نیون باشود کوه   ک و فهو          

و ن ور مقودو     نهآیا ممکن و مقدو  نست یا  -خصوصاً  یگرننی متفاوت - یگرنن
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(. با چنوین  15: 1393)فی،  «نست چنین   ک و فهمی مشتمل بر چه چیزی نست؟
چنین عنوونن کور     یونن یمدی به حو    نن  سیاسی و نجتماعی جدی یکر های و
بوا بوواو  بوه    ، نلملل بین   حو   مطالعایی  ونبط  نی یهنظر عنونن به یننگا  سا  که 
ول یو ، هور  و سوطح  ن بوه فرنیور  فوتن ن  یحل     «کوا  زن   -سواختا  »ن متقابل ییکو

ن یو و ن بر  یم یهمکا  د ویت، یهدیساختا ، کا  زن ، منافع، هو خوو  ن  یوستاین
گرنن نسووت و  یبووا   متقابلبرآمد  ن  کون   یکوه ساختا  نمر کند یمان ینکته  ن ب

ط یز خو  که برآمود  ن  محو  یمتما های یتهوگرنن بور نسواس یبوا  ،ون کون ی   ن
 های یو ش ز، ساختا  بهیبوه نحوو متقابل ن و  نند یمآنهاست،  ست به کن   ی نخل

.  هود  یمو و آن  ن شوکل    هود  یمو ر قرن  یآنها  ن یحت یأث و منافع تی ونا ون هو
ل یو    کنوا  یحل  یاست خا جیل سیقرن   رفتن سطح یحل یحلیلن ین یعیده طبینت
ممکن شود  نسوت    یلیبد شناسی یهستن به مد  یخونهد بو  و ن نلملل بیناست یس

 .ت باو   ن  ین ونقعی   یکو ها ید نکه بر نق  
،  بوان و  یذهنو  یمعوان  برحسبگرنن ی، بوا کند یمعنونن  یننگا  سا     ونقع

  ننود  یم سوت بوه کون  متقابول  (وت آنهاسوتیخو  )که برآمد  ن  هو یها ییلق
ت، سوواخته  یو    یعامول بوا ونقع   و آنگوا   سوا ند  یمو ت  ن یو ن یعامول ونقع یو    ن

وک کووشو  آن  ی یخوا جاست ین  فتا  سیی   یب ین یلقین یعیده طبینت. شوند یم
 سوا ند  یمخو   یبرن مند خو ، جهان  ن نهیت  میهو بر نساس، ها  ولتنسوت کوه 

ت نظواد  یو ن کون  متقابول ونقع  یو و    ن  نند یمن  سوت بوه کون  و بر نسواس آ
ت آنهوا  یو هو شوند یمز     نبطه با آن ساخته ین متقابنً ی، ولسا ند یم ن  نلملل بین

 نلمللوی  بوین صوحنه  گرنن یندا کشو ها    مقواد بووا  ی.    نشو  یم ی چا    ر ون
 یولو  ،«کننود  یمو نجورن   تی  نهاو  کنند یمعند ، نرندی  یم  ی، یصمکنند یمر ییفس»

ندوا  ی. پوس    ن هند یم  ک خو  ن  جهان نندواد ن کا ها  ن بر نساس یآنها همه ن
ل ین  لی. بد«نست برساختنعمل  یاست خا جیس»ننگا ننه آن نست که  حک  سا  

ننگا ننوه سواختا     ه سوا   یو ن  ونت که    چوا چوب نظر  یت به یأسینست که نسم
وه یو نظر      بواو « سا ند یمآن  ن  ها  ولتنست که  یزیچ یآنا شو» : فتوه بوو 

نسوت کوه    یزیو چ یاسوت خوا ج  یس» :دی و یمننگا ننوه  سوا   یاسوت خوا جیس
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 .(Smith, 2001: 38) «سا ند یمآن  ن  ها  ولت
 نهبور ی کونن       عنوونن  به، یننگا  سا  ضرو ت نستفا   ن  نظریه بنابرنین 

بوا   یننگوا   سا  که؛  شو  یمن  آندا ناشی سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن 
 فوتن ن  یحلیول    کا  زن ، هر  و سوطح  ن بوه فرنیور    باو  به یکوین متقابل ساختا  

و  کند یمنیستای خو  ن  ساختا ، کا  زن ، منافع، هویت، یهدید و همکا ی  عوت 
که ن ر ساختا  نمری برآمود  ن  کون  متقابول بوا یگرنن نسوت و    نیون         وید یم

متموایز خوو  کوه برآمود  ن  محویط  نخلوی        هوای  یتهوکن ، با یگرنن بر نساس 
 ونا ون هویوت،   های یو شنً، ساختا  نیز به ، متقاب نند یمآنهاست،  ست به کن  

. نتیده طبیعوی نیون یحلیول،     هد یمآنها  ن یحت یأثیر قرن  و شکل  نهدنفمنافع و 
بوو   خونهود   نلملول  بین رفتن سطوح یحلیل سیاست خا جی    کنا  سیاست  قرن 

(Wover, 1990: 335 .)هویوت  معنامندسوا ی   نبوا   بوه  یننگوا   سوا    ، نظریه  ونقع 
 یرموا ی غ و معنوایی  وجوو   ن  کوه  مناسوبی  نظری  قابلیت با و کشو هاست  نخلی
  نهبور   یحلیول  برنی  ن مناسبی های ینه م ، هد یم  ست به کشو ها  نخلی هویت
. سوا    یم مهیا ، ن ند ننقنبی هویتی و ماهیت که کشو هایی خا جی سیاست کنن

 ننقونب  ن  پوس  کوه  نیورنن  نسنمی جمهو ی میان  ستگا  سیاست خا جی نین   
 عونمول  و نسوت   رفتوه  خوو   بوه  ن  شی و معنایی هویتی و ماهیت 1357 نسنمی
 ی نهبر ها    یونند یمنست،  برخو  ن   یا ی نهمیت ن  آن    یرما یغ و معنوی

شو . کما نینکوه؛   مند بهر  نی یهنظرکنن برنی  سیدن به نهدنف خو  ن  نین نلگوی 
ننگا ننه    سیاست خا جی برخنف نلگوهای خر  رنیی که بر مود     ویکر  سا  

، بور مود  ننسوان نجتمواعی نسوتون  نسوت. کنشوگر        کنود  یمننسان نقتصا ی یأکید 
ن   ین مدموعوه  هیلوسو  به رن نیست که  و بهینه  ر محاسبهنجتماعی، با یگر خر مندِ 

زن هووای نهوودنف خو پرسووتانه هوودنیت شووو  یووا بوور نسوواس آن،  نهکا هووا و نب   
 ن ننتصاب کند. با یگر نجتماعی، مطابق نق  نجتماعی که    فرنیند  صرفه به مقرون
. کنود  یم،  فتا  کند یمملی و فرنملی کسب و    موقعیت جا ی نجرن  یریپذ جامعه

ننگیز  و محرک نصلی کن  و  فتا  سیاسوت کشوو ها، نتیدوه نقودنمات      ، و یننن  
مصتلف برنی  ستیابی به نهدنف و منوافع مسولّ  و پیشوینی نیسوت، بلکوه  فتوا ی       
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مشوترک و   بینواذهنی کوه ننتظوا نت    شوو   یمو خا  به نین منظو     پی   رفتوه  
کوافی   دن  ننو  بوه محو  با  فتا  مناسب که ن  هندا هوای نجتمواعی متعوین و     ن  ش

، سا  ا ی و ننطبواق  ن  .      یر  یمی سرچشمه نلملل بینفرن یر، نع  ن   نخلی و 
، بلکه نقدند آنها کنند ینمسو جویانه(  فتا  ) یجنتاحقیقت کشو ها بر نساس منطق 

 یهوا  ن  شبر منطق یناسب نست؛ یعنی  فتا های کشو  بایود بوا هندا هوا و     مبتنی
، یناسوب  نشوته باشود؛    کنود  یمو تمواعی آنوان نیدواب    بیناذهنی خاصی که نق  نج

ننتظا نت  برحسب کنند یم، با یگرننی نق  محو ی هستند که ینش یگر  عبا ت به
ی سرچشومه  نلملل بینن  شی بیناذهنی    مو    فتا  مناسب که ن  جونمع  نخلی و 

 (.46-47 :1388 هقانی فیرو آبا ی، کنند )،  فتا   یرند یم
ننگا ننه برشمر   شد حاکی ن  نیون ونقعیوت    که برنی نظریه سا   هایی یژ یو

     نیای معاصور  نلملل بینآن نظ  حاک  بر  ونبط  یبع بهنست که جهان نمرو  ما و 
و با نگاهی یوأموانی،  ونبوط    ن  نلگوهای ساختا  رن یا کا  زن  رن عبو  کر   نست

کوه   کنود  یمو   یوزی  یپو یفسیرهایی  و ها فه ه     نیای نمرو  بر پای ن  ها ملتمیان 
موجوو    ی نهبر هوا و  ها ی ذن  هدف. کنند یمن  نک  ها یتونقعنعاای آن ن  نین 

هسوتند کوه هو      نلملول  بینن  نظاد  یمعنا ن ی به  نبا  فه  نلملل بین   نین  ونبط 
ن   کوا  زن ( خوو  ) باشند و ه     جهت منوافع   یر ذن یأث ساختا بتوننند بر  وی 

جمهوو ی نسونمی   کنن سیاست خوا جی   ی نهبر هاباشند.  منتفع نلملل ینبنظاد 
 بوا    نظور  ورفتن    یوننود  یمی نلملل بینو  ین منطقهنیرنن نیز     ویا ویی با مسائل 

موجوو  و یفسویرهایی کوه ن  نیون      هوای  یتونقعو ن جحیت نین نظریه و  ها یتمز
ی موجووو  نسووت، نهوودنف و نلمللوو بووینو  ین منطقووه   میووان نعاووای  هووا یووتونقع

 .کند  یزی یپخو   ن  بلندمدتو  مدت یانم، مدت کویا  نهبر های 

راهبرد سیاست تار ی  مهوری اسالمی ایران در قبال بحران سنوریه   .4

 للالم انگارانه از مطالعات روابط بین مصداقی در تحلیل سازه عنوان به

نمی نیورنن     ن ر بصونهی  یوضیحی   خصو  سیاست خا جی جمهوو ی نسو  
 نلملل بینننگا ننه    مطالعات  ونبط  نساس مبانی نلگوی سا   قبا  بحرنن سو یه بر

  خصوو   نهبر هوای کونن سیاسوت      کننود   یوین یععامل  ینیر مه ن نئه  هی ، 
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و هندا های مو   قبوو    ها ن  شبر  خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن، هویت مبتنی
. ونقعیت نین نست که هویت ملی جمهوو ی نسونمی نیورنن    نستنین نظاد سیاسی 

و هندا هایی برساخته شود  نسوت کوه      ون نظواد  ننوایی و       ها ن  ش   بستر 
آن شوکل  رفتوه نسوت و هویوت آن  ن معنامنود       هعونمل فرهنگی و یا یصی جامع

ند و هندا ها به هستهویت جمعی یک ملت   هند  یلیشکعناصر  ها ن  ش .کند یم
بر ن  ش هستند که کن  و  فتا  سیاسوت خوا جی    نای ننتظا نت بیناذهنی مبتنیمع

 نخلوی و    شود  . هندا هوای   ونوی  کننود  یمو جمهو ی نسنمی نیورنن  ن هودنیت   
که به سه  خوو ،   کنند یمهندا های فرنملی مشترک، هویت و منافع نیرنن  ن یعیین 

عامل و متغیّر مستقلی کوه  فتوا     نییر مه بنابرنین، ؛ ننگیزننند یبرم فتا  خا جی  ن 
، کنود  یمیعیین  ]   قبا  بحرنن سو یه[سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن  ن 

ننتظا نت ن  شی بیناذهنی    مو    فتا  مناسب، یعنی هندا های نجتماعی فرنملی 
عامل ینوع  فتوا    ینیر مه  و نست.    نین میان،  هو ملی نست که کشو  با آن  وب

ت خا جی نیرنن ناشی ن  هندا های نجتماعی  نخلی کشو  نست که    نظو   سیاس
شووند   یمی، نیدئولو/ی نسنمی، پیشینه یا یصی و غیر  متدلی سحقوقی، قانون نسا

 (.47-49: 1388 هقانی فیرو آبا ی، )
بر برساختگی هویوت ملوی کوه     یر ذن یأثعونمل  ،ننگا ننه ن  منظر یحلیل سا  

، نسوت     نهبر های کنن سیاست خوا جی جمهوو ی نسونمی نیورنن      یر ذن یأث
موقعیت  (3 ؛و مذهب یشیع یی رن نسند (2 ؛نیرننیان یصییا ذهنیت  (1عبا یند ن : 

جهان سوود   (5 ؛یا یصی معاصر نیرننیان یها یدربه (4؛ جغرنفیایی  نسترنیژیک نیرنن
 هرکودند ( کوه  177، 1392 صبو ی و صالحیان،) ینسنم فتمان ننقنب  (6 ؛ رنیی

کونن   ی نهبر هوا آن  یبوع  بهن  نین عونمل    برساخته شدن هویت ملی نیرننیان و 
 و سیاست خا جی یأثیر ذن  بو   نست نلملل بینجمهو ی نسنمی نیرنن     ونبط 

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

 عامل ذهنیت تاریخی ایرانیان .4-1

، همسوو بوا برسواختگی هویوت ملوی         ن  منظر عامول ذهنیوت یوا یصی نیرننیوان    
سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن    قبا  مودیریت بحورنن    های یری  جهت
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نخیور    سوو یه،  نهبور  کونن سیاسوت خوا جی نیورنن         یهوا  سا پی  آمد     
ی بورنی خوو    نلمللو  بوین و  ین منطقه   یحوالت که نیرنن   یصییا بر رفته ن  نق  

 یبپرفرن ونشکشو ی که؛ یا یخ  عنونن به، قابل یبیین نست. چرنکه نیرنن نستقائل 
 یهوا  جنبوه شکو  و عظمت و  یها جلو نیرننی،  یها نسطو  هزن نن ساله آن شامل 

 فرهنگی، یمودنی  های یشرفتپمشتمل بر  سو یکنفو  آن یا  و نن معاصر نست ن  
قد یمند و باشکو  نست و ن  سوی  یگر خاطرنت یلصوی   های ینمپرنیو و یشکیل 

ن  «  ونیوت »نظیر یهاج ، نشغا  و ویرننی  ن    حافظوه خوو   ن  .    چوا چوب    
 وسوتان   ]آن سیاست خا جی نیورنن  یبع بهو [حافظه یا یصی نست که مر مان نیرنن 

و نین نقدنمات  کنند یمآنها نقدند  ، به نفع یا ضر کنند یمو  شمنان خو   ن یعریف 
(. یبلوو  یوأثیر   65-82: 1391فیرو آبا ی و نو ی،   هقانیبصشند ) یم ن مشروعیت 

ن   هوا  یننقنبو    ننقنب نسنمی و فه   یونن یمذهنیت و ن  نکات یا یصی نیرنن  ن 
ن    عوال  کنوونی  یود. ن        آن   برآمد ماهیت، هویت و  سالت ننقنب و نظاد 

 آنبوا   شودت  بوه نین یصویر و فه  یا یصی، نظاد نسنمی بیرون آمد و هویت نظاد 
، جمهوو ی نسونمی بورنی خوو      هوا  ییلقکه     نستای آن  ین  ونه بهپیوند خو  ، 

نساسی    جهت نیدا  نظمی نو    عال  یعریف کر  که به  نبوا    هو     نی یفهوظ
؛ (225: 1386متقی و کاظمی، نست )نن کنونی و مسلط      شکستن نظ  طاغویی

   حمایت نیرنن ن  سو یه  یر ذن یأثیکی ن  عونمل  یونند یمنین ذهنیت یا یصی  و
 باشد. نمپریالیس  هو یقابل با نظاد سلط

 عامل برساتتگی هویت ملی ایرانیان. 4-2

ی  نهبر هوا آن     عیبو  بوه عامل  یگری که    برساختگی هویت ملی ما نیرننیان و 
کنن سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن    قبا  بحورنن سوو یه موؤثر بوو       

چا چوب فقهی برآمد  ن  نسوند،  ولوت   . نستیی و مذهب یشیع  رن نسندنست، 
نفوی سوبیل کوه سولطه بیگانگوان بور         نسنمی  ن ملزد به ننداد وظایفی مانند قاعد

. ن  سووی  یگور،  ولوت     ننود  یمو مسلمانان  ن ممنوع و حرند نعند کور   نسوت،   
یغییر  فتا  یوا نوابو ی آن، برقورن ی     برنیمبا    با  ن نلکفر   شمن  هنسنمی وظیف

حفو    یوت   نها یگور و   های ینسر م،  سترش نسند    ها ملتمناسبات با  یگر 
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مهو  هوویتی    نیون  نبطوه،      یهوا  مؤلفوه ان  ن نیز  ن  . ن   یگور  مصلحت مسلمان
هویت نیرننی و نسنمی نست که با آمدن موذهب یشویع    یزیست ظل و  یطلب عدنلت

 رفت. نهمیت عدنلت    مکتب یشیع یا بدنن جا نسوت کوه    ین یا     نیرنن، جان 
. ن   یگور  شوو   یمو  ینوی شویعیان شومر       ه انو  پونج یکی ن  نصو   عنونن بهعد  
  ک پویای آنان ن  مفهود ظهو  و نق  ویژ   ،هویت  ینی  مذهب یشیع یها مؤلفه

پیورو ی نهوایی حوق و     هخو     یحقق نین آ مان نست. نین آ مان، یرجمان نندیش
عدنلت بر باطل و ظل ،  سترش نیمان و یشکیل مدینوه فاضوله     فتموان شویعی     

. ونقعوه  شوو   یمو ری مهدی )عج( محقق نست که     ونیات نسنمی  شیعی با  هب
 ینوی نیرننیوان    -   نظواد فکوری   نی یژ وحسین )ع( نیز جایگا    عاشو ن و قیاد نماد

و نهی ن  منکر، جها ، یوولّی و یبورّی    معروف نمربه ن   که مفاهیمی چون شها ت، 
ر و بوه یفسوی   ننود  کر  دن یکه به نحو یماد و کما  کا کر  سیاسی پ  یر  یم بر ن   

صوبو ی و   هنود )  یمو خو  جهت  هنیرننیان ن  وقایع سیاسی  نخلی و خا ج جامع
،  نهبور ی  ن پوی   وی   سوا   یوت هو یها مؤلفه(. نین 178-180: 1392صالحیان، 

  هود  یم ستگا  سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن    قبا  مر د سو یه قرن  
که؛  فاع ن  مر د مسلمان نین کشو ، حمایت ن  حق مشروع و قانونی ملت سو یه 

کفا ی کوه   یهعلنسنمی، جها   یزیست ظل و  یطلب عدنلت   یعیین سرنوشت خو ، 
 ن به  نبا   ن   و کشو  سوو یه   به  نبا  یسلط بر نمو  مسلمانان نین کشو  هستند

کوه جمهوو ی     یور   یمو نسنمی    نظر کشو ی مسلمان    میان نمت  عنونن به ن 
 ی خو  باید ن  آن حمایت کند.نلملل بیننسنمی نیرنن    مناسبات 

 موقعیت استراتژیک  غرافیایی ایران .4-3

 یر وذن  یأثعامل موقعیت جغرنفیایی  نسترنیژیک نیرنن    منطقه نیز ن   یگر عونمول  
 های کنن سیاست خا جی     نهبر یر ذن یأثآن  یبع به   برساخت هویت ملی و 
. نحساس یعلوق  نشوتن نیرننیوان بوه یوک محویط       نستنیرنن    قبا  بحرنن سو یه 
و ن کان آن محویط خوا ، موقعیوت     ها یژ یوشدن با  جغرنفیایی و نیا  به شناخته

 /ئونکونوومیکی سیاسی و نسترنیژیک خا  نیرنن    منطقه و جهان، موقعیت بریور  
ای یولید و مصرف ننر/ی  نیا، موقعیت   یوایی نیورنن   نیرنن    مرکز ینقی محو ه
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و بسویا ی ن  عونمول  یگور       یای خوز   ،،   یای عمانفا س یجخلبا  سترسی به 
سیاسوت خوا جی جمهوو ی     هوای   یوری  ی یصمهویت ملی و  برساختیأثیر ذن  

(. چرنکوه  سوتگا  سیاسوت    180: 1392صوبو ی و صوالحیان،   نست )نسنمی بو   
مر ی ضرو ت  یدهاییهدخا جی جمهو ی نسنمی نیرنن، برنی    نمان ماندن ن  

   ونقووعهوودنیت کنود و   یفرنمور  بووه منواطق   مور ی  ن  یوودهاییهد ن   کوه نیون   
 سوا ی  یوت هو ر ننند ان سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن ن  طریوق نیون   

 ین منطقوه و مناسوبات   نلملول  بوین سعی    چین  نظ  جدیدی    نظاد  یکنسترنیژ
هستند که مر های نمنیتی کشو   ن به مناطق فرنمر ی بکشانند که حاو  نیورنن     

 .کند یمکشو  سو یه  ن برنی نمنیت ملی جمهو ی نسنمی نیرنن ضرو ی 

 تجربه تاریخی معاصر ایرانیان .4-4

هویت برساخته نیرننیان نسوت.   ی ه شکلیأثیر ذن  بر نین عامل نیز ن   یگر عونمل 
که ننسان  ن موجو ی شکل  رفته    جامعوه   طو  همان یننگا  سا  منطق یکوینی 

. ن  نین حیوث   نند یم، کلیت جامعه  ن نیز موجو یتی شکل  رفته    یا یخ  نند یم
ننسان و همه  ،ه رن به برساختگی جامع  ید اهی یا یخ مثابه به یننگا  سا  نست که 

کوه حاصول یوا یخ      ونوه  هموان و جونموع   ها ننساننمو  نجتماعی  یگر باو   ن  . 
سا ند  آن یا یخ نیز هستند. ننسان نمرو ی    عاملیت  ینوع بهجامعه خو  هستند، 

 ینوع بهو  پر ن   یمخو     جهت برساختن جهان، به  ونیت مدد  یا یخ  ذشته 
-290، 157-158: 1ج  ،1383 یکوو ،  سوا   )  یمو یا یخ خو   ن ن  منظور نمورو    

بوا ی کوه ن  طریوق     (. یا یخ معاصر نیرنن پر نست ن  وقایع و یدربیات خیانت238
بر شوالو   آن نعموا  شود  نسوت و ذهنیوت       -آمریکا یژ و به -متصاص  های ت ول

سیاسوت   .اخته شود  نسوت  یوا یصی، برسو   یهوا  یدربوه یا یصی نیرننیان نیز ن  نین 
خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن نیز به پیروی ن  نین ذهنیوت یوا یصی،  وسوتان و    

ی نلمللو  بوین و  ین منطقوه کونن   ی نهبر هاو نهدنف و   زیند یبرم شمنان خو   ن 
 عنونن بهیا یصی نست که آمریکا  یها یدربه چنین . ن     کند یمخو   ن ساماندهی 

 بوا و    بحورنن سوو یه نیوز سوعی    یقابول       شوو   یمخته  شمن نصلی نیرنن شنا
 .شو  یمجویانه آمریکا    منطقه  سلطه های یاستس
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 گرایی سوم  هان .4-5

هویت ملی نیرننیان و یأثیر ذن  بر  برساختن   یگر عونمل یأثیر ذن   نین عامل نیز
. نسووتسیاسووت خووا جی جمهووو ی نسوونمی نیوورنن    قبووا  بحوورنن سووو یه    

 مواهیتی  کوه  نست ینلملل بین سطح    معنایی نظاد و  فتمان نوعی ، رنیی سود جهان

مصوالف   یننگا  ن  . نیون سواختا    ضودهژمونیک و  ضدنمپریالیستی ،یضدنستعما 
ی موجوو  نسوت کوه بوه  نبوا  نصونح و       نلملل بین قتصا ین -وضع و نظ  سیاسی

یعدیل آن جهت نیل به نظ  و وضع مطلوب برنی یأمین منوافع کشوو های جهوان    
مسواعدی   هوای  ینوه  مجنوب نست. جمهو ی نسنمی نیورنن   یوسعه   حا سود یا 

نیوورنن ن  کشووو های  نصسوت،  رنیوی  ن  . چرنکووه   سووود بورنی  وورنی  بوه جهووان  
 صوو ت  بوه  رچه    یوا یخ معاصور   ن  ود، ؛آید یم حساب بهجنوب  یوسعه   حا 

 یوت   نهاننگلسوتان و    یر نفوذ  وسیه یوزن ی،  شدت به سمی مستعمر  نبو  ، نما 
نستعما ی کشوو های جهوان سوود یدوانس      یها یدربه با ینهانآمریکا بو   نست و 

 هوویتی  یهوا  مؤلفوه  ن  یکی همون   یا یخ طو     یطلب عدنلت سود، ؛بسیا ی  ن  

که یدلی آن    سیاست خا جی با بسیا ی ن  نصوو  و نهودنف    نست بو   نیرننیان
فیرو آبوا ی و    هقانینست )مسیر  ی ه نلملل بینکشو های جهان سود    مناسبات 

بنابرنین با چنین  الیلی    خصو  برسواختگی عامول   ؛ (114-112: 1391نو ی، 
ی نیورنن    قبوا  بحورنن     رنیی، سیاست خا جی جمهو ی نسنم سود هویتی جهان

 .شو  یمنستعما  رنن خا جی خت   هسو یه به یقابل با سلط

 گفتمان انقالب اسالمی .4-6

جمهوو ی نسونمی نیورنن،  فتموان      خا جی سیاست سا  یتهو عونمل ن   یگر یکی
 نسونمی  ننقونب   فتمانی فرهنگ. نست آن ن  حاصل متنیننقنب نسنمی و فاای 

سیاسوت    فتمان یها  ن  وی  فتمان فرهنگ بر مستقیمی یأثیر معنایی، نظامی عنونن به
 متأثر ی یا  حد یا  فتمانی یفااخا جی جمهو ی نسنمی نیرنن  نشته نست. نین 

نماد خمینی )  ( بوو     یژ و به هبرنن ننقنب نسنمی  ی فتا  نظ  و  بان جایگا ، ن 
   نندیشوه آنوان    فقیه یول جایگا  و نیرنن مر د  ینی عمیقاً یماینت به یوجه بانست. 

د )  ( آموختوه بو نود،   نموا  حاورت  ن  ویوژ   خوننشوی  بوا   ن آن کوه پس ن  ننقنب 
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کا یزماییک آنان به حاورت نمواد )  ( کوه  یشوه عمیوق    فرهنوگ        های ی  رن
. حوون   پوس ن  ننقونب و     سود  یمو  نظر به یعیطب کامنً ینمرسیاسی نیرنن  ن  ، 

بوو    کننود   یوت یثبو   هند  شتابسری عونمل  جهانی به ننقنب نیز یک یها ونکن 
که مزید علت شدند یوا نیون نگوا  و  فتموان ننقنبوی بوه نظوامی معنوایی و منبوع          

برنی کن     عرصه سیاست خا جی جمهو ی نسونمی نیورنن یبودیل     سا  یتهو
ر  فواع ن   (. نیون  فتموان بو   114 -116: 1391فیرو آبا ی و نوو ی،    هقانیشو  )

مظلود    برنبر ظال  و  فاع ن  نمت نسونمی    برنبور کفوا  یأکیود فورنونن  ن   و      
سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن نیز    قبا  بحرنن سوو یه و یقابول آن بوا    

 .نستآمریکا و نمپریالیس  غربی    نین  نستا قابل یبیین 
 جی جمهو ی نسونمی  که ن  یحلیل سیاست خا یمصدنق ین نمونهبا یوجه به 

نین نلگو  یریکا   بهضرو ت  یونن یمننگا ننه ن نئه شد، نکنون  نیرنن    نلگوی سا  
   نظور   یتیهوو    سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن  ن بور مبنوای عونمول    

و هندا های برسواخته شود     هویوت ملوی بور منوافع        ها ن  ش رفت که    آن 
ن جحیت  ن   و جمهو ی نسونمی   نلملل بینبط مکایب خر  رنی  ون هسو جویان

 برحسوب باید    نظر  رفتوه شوو  کوه     نلملل بینبا یگری    محیط  عنونن بهنیرنن 
معانی ذهنی،  بانی، ن  شی و هندا ی خا  خو     نین عرصه  سوت بوه کون     

 سوا    یمو کننی  ن برنی خو   ی نهبر هامند خو ،  و بر نساس هویت  مینه  ند یم
. عونمل معنوی و شو  یمساخته  ی ها کن و متقابنً    مونجهه با آن نیز معانی و 

ی یوأثیر  نلمللو  بوین  ستگا   یپلماسی جمهو ی نسنمی نیرنن بر مناسوبات   یرما یغ
هویوت   .پذیری  یمیأثیر  نلملل بیننظاد و ما نیز ن  نظاد ن  شی و هندا ی   ذن   یم

معانی   نست و متقابنً  نیر یر ذن یأثی نلملل بینات  نخلی ما بر وجو  معنایی مناسب
و بوه    ذن   یمبر  نهبر های سیاست خا جی ما نیز یأثیر  نلملل بینموجو     نظاد 

 ونبوط   هوای  یول یحلنلگوویی      عنونن بهننگا ننه  ن  نظریه سا   یونن یمهمین  لیل 
جمهوو ی نسونمی    آن    سیاست خا جی یریکا   به   نظر  رفت که  نلملل بین

 ی ن  مسائل سیاست خا جی ما باشد. نهگشای بسیا  یونند یمنیرنن 
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 گیری نتیجه

 یکثوورهوودف نصوولی مووا    پووژوه  حاضوور یبیووین نیوون موضوووع بووو  کووه       
کوه    جهوان نمورو  و        هوایی  یشناس  وشو  ها یشناس معرفت، ها شناسی یهست

 ویکور ی   عنوونن  بوه  یننگا  سا  حو   مطالعایی  نن  سیاسی وجو   ن  ، نظریه 
نلگویی مناسب    یحلیول   عنونن به یونند یم ،نلملل بینکا بر ی    مطالعات  ونبط 

 باشد. و فه  سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن
بنابرنین    مقاله حاضر سعی بر نین شد که با ن نئه چا چوبی نظری ن  نظریوه  

و  ، جایگوا  نظوری نیون  ویکور     نلملول  ینبو    حو   مطالعایی  ونبط  یننگا  سا  
و  کنوی   یوین یبآن  ن  یشوناخت   وشو  یشوناخت  معرفوت شوناختی،   هستی های یشه 

سیاسوت خوا جی     سوتگا      نلگویی مناسب برنی یحلیل عنونن به ن  یننگا  سا  
 مو   بر سی و مطالعه قرن   هی .  یپلماسی جمهو ی نسنمی نیرنن

یوأموانی و   یهوا  نگورش حاصل  نلملل بینجدید     ونبط  های یهنظر ،  ونقع
نست که  عایوت نصوو     نلملل بینو مسائل پی   وی نظاد  ها یتونقعبه  یبر  یانم

 نهبور ی علموی و کا آمود     عنوونن  بوه  یونند یم ها یهنظرو مبانی نظری و عملی نین 
      مر یونن یمننگا ننه  ن  نظریه سا   آید. حساب بهسیاست خا جی برنی  ستگا  

ن   معنامنود به جهان معاصر    نظر  رفت که سعی    یبیینی یرکیبی و  ییها نگرش
متعوین   هوای  یتونقعبر یوجه بر   ن   که    آن عنو  نلملل بیننظ  حاک  بر  ونبط 

بوا یگرنن و   هسواخت  ن   کوه بر  هوایی  یوت ونقعو  ها فه ، یأکید بر نلملل بین   نظاد 
که بوا یبیوین چنوین     هستندمدعی آن  ننگا نن ی نست و سا  لمللن بینمعه نعاای جا
   نظواد   هوا  ملوت و  هوا   ولوت به فه  مشترکی ن   ونبوط میوان    یونن یم ید اهی 

 یجمهوو  با یوضیحایی که ن  یحلیل  نهبر  سیاسوت خوا جی   د. آمنائل  نلملل بین
کا نیی نین نلگوی مطالعوایی   یونن یمنسنمی نیرنن    قبا  بحرنن سو یه ن نئه شد، 

مصتلوف   یها عرصه ن    یبیین منطقی سیاست خا جی جمهو ی نسنمی نیرنن    
و  یشناخت معرفتشناختی،  هستی های یشه ی یبیین کر  و با مطالعه نلملل بین ونبط 
 چنووین ضوورو ت نسووتفا   ن   یووونن یموونیوون  ویکوور  مطالعووایی   یشووناخت  وش

 و سیاست خا جی یبیین کر . نلملل بینطالعایی  ونبط  ویکر هایی  ن    حو   م
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   حوو     هوا  نگورش نصو  و مبانی نظری نین  یریکا   بهبنابرنین شناخت و 
جمهوو ی   سیاست خوا جی عامنن و مسئوالن  یونند یم نلملل بینمطالعایی  ونبط 
 ،همورن  سوا   کوه نسوتفا   ن  نیون نلگوهوا       جدیودی  با  ویکر هانسنمی نیرنن  ن 

سا ی و یعیین  نهبر هوای کونن    بسترهای مطالعایی مناسبی  ن برنی فرنیند یصمی 
  .سا   یم   و ن ت خا جه جمهو ی نسنمی نیرنن مهیا 
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