
 

 

 پژوهی سیاسیآینده

 محمدرحیم عیوضی

 چکیده 

 پژوهدی در ودو ه  آیندده  نخست، رویکرد متصور است. سه ،پژوهیآیندهدر تشریح رابطه سیاست و 
که  شودمیشامل  و... را اسالم، جهان تی چون توسعه سیاسی، سیاست خارجیموضوعاکه  سیاست
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 اي ا نسدخه  ،پژوهدی سیاسدی  آیندده و رویکدرد سدوم    دبسیاري ا  موضوعا  آیندده اختصداآ دار  
سیاست امرو  و  به این است که قائلبیند و میپژوهی که سیاست را علمی معطوف به آینده آینده
گیري آن لتواند ساخته شود یا الزاما  شکمییی است که در امرو  فرداهاي استهخو درواقع ،دیرو 
ت مدنظر و سیاس پژوهیآیندهماهیت و قابلیت  اساس بردر این مقاله  آنچه .در آینده فراهم کندرا 
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 جستارگشایی
در شناسددایی  یعلددومی اسددت کدده کنشددگران آن نقدد  مهمدد ا جملددهعلددم سیاسددت ، هامددرو 

 بده  دسدتیابی مطلوب کشدورها دارندد.    یندهآها و ورکت براي نیل به ها، اتخاذ تصمیممشیخط

 کده آن بدراي  آدمدی . اسدت  سیاسدت  علدم  عالمدان  هايآرمان تریناساسی ا  یکی مطلوب آینده

 همچندین  و آنان هايواکن  و دیگران خود، اقداما  پیامدهاي به نسبت دبای کند، عمل عاقالنه

یی پیامددها  ؛باشدد  داشدته  کافی شناخت و آگاهی اوست، کنترل ا  خارج که نیروهایی به نسبت

نظدام  و مدنظم  مطالعهپژوهی آینده هدف ،ا  این ویث. دهندمی نشان را خود آینده در تنهاکه 

سدمت  بده  علمدی  جامعده  هددایت  ،پژوهیآیندهمهم مطالعاتی هاي . یکی ا  وو هاست آینده دار

 بدر  آن تدثییر  و آیندده  علمدی  توسدعه  در بددیل بدی  و بنیادین نق  و یاسیعلوم س اهمیت درک

آسدی   و سیاسدی  علدوم  آیندده  دربداره  اندیشده  و بینیپی  به پرداختن. است راهبردي اهداف

 موجدود  هداي فرصدت  تجهیدز  و هدا، آسی  و موانع برداشتنمیان ا براي  تالش نیز و آن شناسی

قلمرو مطالعداتی   بومی، هاينیا  و آینده تحوال  با مناس  سیاسی علوم تولید و توسعه منظوربه

اهمیت آن را در  که دارد وجودی پژوهندهیآ دری اتیو عنصر چند. استسیاسی  پژوهیآیندهدر 

   :دهدمیمطالعا  علوم سیاسی نشان 

  گوناگون؛ي هاروش قیطر ا  ندهیآی نیب یپ ایی یوگشیپ اقداما 

 ؛یعیطب وی فن ،ياقتصاد ،یاسیس ،یاجتماعي هابخ  در واضر روند قیدقی بررس  

  ندهیآ در جهان وضع یگردعبار به ندهیآ اوتماال  . 

یکدی ا    دارد. یپژوهد ندده یآ ا  پژوهدان آیندده نیدا  بده تعرید      باال،محورهاي  درک تیاهم

داده اسدت. وي بدر ایدن بداور اسدت کده        ارائده  1ونددل بدل  پژوهدی را  مشهورترین تعاری  آینده

بر هاي ممکن و محتمل است تا پژوهی در پی شناسایی، ابداع، ارائه، آ مون و ار یابی آیندهآینده

تدرین آیندده   ریزي ساخت مطلدوب هاي مرجح را انتخاب و براي پیهاي جامعه، آیندهار ش یهپا

بوده است که تمامی تعاری  موجدود   ه تعریفیئ(. هدف اصلی بل ارا73: 2003کم  کنند )بل، 

توان توصی  بدل را در مقایسده بدا تعداری  دیگدران داراي مزیدت       برگیرد. ا  این ویث میرا در

، عملدی خصدوآ  بده  نظري وو علم سیاست، در بخ   پژوهیآیندهدانست. بنابراین، میان دان  

 شد. ه خواهدئسیاسی ارا پژوهییندهآکه در این پژوه  در قال   استارتباطی وییق برقرار 

                                                                                                                                                       
1. Wendell Bell 
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 پژوهیآینده. 1
 جهدانی  جند   خدالل  در ،دارد ايرشتهیانم کامالً ماهیتی که «پژوهیآینده» رشته گیريشکل

رشته ا  یکی عنوانبه و شد آغا میالدي  شصت دهه ا  پژوهیآینده .بود آن ا  پس دوران و دوم

 (.  13: 1388 عیوضی،) شد ریزيپایه علوم، جدید هاي

 عبدار  بده . اسدت  آیندده  به گراکثر  و طیفی نگاه ،پژوهیآینده مفروضا  ترینا  مهم یکی

 اهآینده ا  طیفی همواره بلکه نیستیم، روروبه متعین آینده ی  با تنها پژوهیآینده در تر،روشن

در تجویزهدایی  و هدا توصدی   ارائده  با پژوهانآینده. است گذاریاستس و پژوهیاستس روي پی 

 قدرار  روپدی   کده  بددیلی  هايآینده طی  ا  بتوان که کنندمی مهیا را شرایطی آینده، خصوآ

 اما. کندمی فراهم را دستانهپی  و کنشگرانه رفتار  مینه ی کهانتخاب ؛کرد انتخاب را یکی دارند،

 شده عنوان پژوهیآیندهتعاری  مختلفی براي . است آینده ا  تصویري داشتن انتخاب این مبناي

خواهدد   اسدت،  کاررفتهبه پژوهانآینده توسط کهی گوناگون  یتعار بهی کلی نگاهاست. در اینجا 

 :ا  است عبار ی پژوهندهیآمعتقد است ( 1974) آماراي ر. شد

 مددهاي آیندده، ناشدی ا  توسدعه و     یامندي که در جهت اصالح فهم مدا ا  پ هر تالش نظام

 هاي کنونی باشد.  انتخاب

  آینده باشد. ایدن   رهدر باهاي ما کردن فرضیا  و برداشتروشمنددر جهت که هر تالشی

گرایدی(؛  )هنر آیندده  هاي اوتمالیشوند: استنتاج آیندهها به سه دسته تقسیم میتالش

)سیاسدت و   هداي مطلدوب  گرایی(؛ و استنتاج آینده)علم آینده هاي ممکناستنتاج آینده

 گرایی(.آیندهروانشناسی 

 ار یابی و آ مون ارائه، ابداع، کش ، مند،نظام مطالعه دنبالبه پژوهیآینده ،بل وندل تعبیر به

 آیندده  بده  راجدع  را مختلفی هايانتخاب پژوهیآینده. است مطلوب و محتمل ممکن، هايآینده

 کمد   آنان به آینده ترینمطلوب ریزيپی و انتخاب در و دهدمی قرار هاسا مان و افراد رويفرا

 .(Bell, 2003: 73) کندمی

 عندوان بده  رای پژوهد ندده یآ پژوهدان، آیندده  ا ی برخد  ،یپژوهندهیآ مطالعا  تیماه لحاظ به

 و 2دید کواِ اس يا نام پژوهان،آینده نیا انیدرم. اندگرفته در نظر سامانه، وتحلیلیهتجز ا ی بخش

 .خوردیم چشم به 3بوچري آ نیوِ

 خالصده  ری  موارد دری پژوهندهیآی اصلي هایژگیو سامانه، لیتحل ا  دیکواِ  یتعر اساسبر 

 :دشویم

                                                                                                                                                       
2. E.S.Quade 

3. Wayne I. Boucher 
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جدیدددي ا  بررسددی آینددده و رویکددردي تددا ه اسددت؛ اقدددامی  تحقیقددا  آینددده، شددیوه. 1

 ؛استمد او کار مؤیراستفاده که متوجه تغییرا  قابل

تواندد  نهایدت آن، نمدی  آینده، با اوتمداال  بدی   در برابردار پاسخگویی پژوهی عهدهآینده. 2

 آن، بررسی مسائل و مشکال  است؛ باشد و نیست، بلکه وظیفه

 گرایانه است؛شناسی عملروش. 3

هاي مدرتبط بدا مشدکل، وابسدته بده      بینی و ار یابی طیفی ا  بدیلپژوهی، در پی آینده. 4

 است. محوریندهآآینده یا 

. اسدت  آن اهدداف  کندد، یم زیمتما ا ،یعمل در قیتحق ا  رای پژوهندهیآ کهي اعمدهی ژگیو

 کده یدرودال  دهدد، یمد  قرار هدف را بلندمد ي انهی م دري ریگمیتصم فرایند واژهی پژوهندهیآ

 .شودیم متمرکز مد کوتاهي انهی م بر ا یعمل در قیتحق

هداي ممکدن، محتمدل و مدرجح و     مندد آیندده  پژوهی را مطالعه نظدام آینده ،ا...سهیل عنایت

ا   آنچده ( 1: 2007ا...، داند )عنایتهاي بنیادین هر آینده میها و اسطورهبینیها و جهاندیدگاه

پژوهدان در توصدی  ایدن داند      اجمداع میدان آیندده    فقددان آیدد،  برمی یادشدهبررسی تعاری  

پژوهی است. با عنایت بده ایدن مهدم،    آینده بودننوپاراهبردي است. البته یکی ا  عوامل این امر، 

 پژوهی دشوار است. ا  آینده ومانعجامعتعریفی  ارائهباید ادعا کرد که 

اینجدا برخدی ا     اسدت. در  استوار فرضیه درباره جهان هستی و نق  انسان چند بر پژوهیآینده

 کنیم:مرورمی ،پژوهان استآینده این اصول اساسی را که نشانه اصلی تفکر

پژوهان مشترک اسدت کده جهدان    میان تمام آینده این اصل تقریباً: و حالارتباط گذشته 

ندده ا  دیددگاه آی اسدت  ارتباط با یکدیگر مستقل و بی يا  اجزااي نه آمیخته و یکپارچههستی 

 دهد.هستی را تشکیل می پژوهی، انسان مثل همه کائنا ، بخشی ا 

شدود؛  جهان آینده ا  درون جهان وال خلق میهاي بسیاري ا  جلوهپژوهان، به عقیده آینده

 تدوانیم نکدا  بسدیاري را   با نگاه دقیق به رویدادهاي جهان طی چند سال گذشته مدی  ،روینا ا 

 درباره آینده دریابیم.

سا د. بر این دیگر آشکار می ياگونهبهنیز وجود این رابطه را  4«اندا  راهبرديچشم» مفهوم

 اندا ي که ما ا  آینده و آیندهکند و چشمعلیت پیدا می اساس، آینده براي وال و گذشته جنبه

انددا ،  چشدم  یهبر پاهدف تفکر »سا د: ما را دگرگون می تصمیما  وال و گذشته داریم مطلوب

 (.154 :1375)گوده،  «هاي ممکن استهاي وال و گذشته در پرتو آیندهساختن گزین روشن

                                                                                                                                                       
4. Strategic Perspective 
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هایی را باید آن را ابداع کرد؛ یعنی باید ایده ،جایی که آینده وجود ندارد :اندازقدرت چشم

و رویددادهاي اوتمدالی    هدکرهاي فکري ایجاد جریان ،مطرح ساخت که در قال  طرح مفاهیمی

ي ا  ااست که تفکر ما آمیدزه  آنجا ا ها ند. اهمیت این ایدهکنسا ي وگفتمان هداآینده را نشان د

ادراک گذشته و تصویرهاي ذهنی ما ا  رویدادهاي محتمل آینده است. تصویري که ما ا  آیندده  

دارد.  ،پندداریم ا آن را مدی در تحقق یا عدم تحقق آینده به آن صور  که م ییسزاهبداریم، سهم 

ار بر آینده، در کنار روندها، رویدادها و ...، تصاویري است کده مدا ا    ذییرگثامرو ه یکی ا  عوامل ت

مطلوب تعبیدر   اندا  در خلق آیندهآینده داریم و این همان چیزي است که ا  آن به قدر  چشم

 .(14 :1385شود )مونرو، می

 سیاسی  پژوهیآیندهاهداف در مطالعات برخی . 2
در ودو ه سیاسدت    پرکداربرد هداي  کدارگیري نظریده  سیاسی با بده  مسائلتقویت وو ه شناخت 

برخدی ا    .ممکدن اسدت   نظریه پیچیدگی و... ها، نظریه ستیز،نظریه آشوب، نظریه با ي :ا جمله

 توان به شرح  یر برشمرد:پژوهی سیاسی را میترین اهداف مطالعا  آیندهمهم

 بدر اسداس  افتدد و  مدی تهیه و تنظیم قواعد براي تحوال  سیاسی کده در آیندده اتفدا     . 1

   ؛بینی هستندقابل پی  پژوهیآینده

 ؛هاي سیاسی پی  رويچال  شناخت و درک صحیح ا  مسائل نوظهور و. 2

رویددادهاي   بدار یدان  مدد  و پیشدگیري ا  نتدای     ریزي بلندمدد  و کوتداه  انجام برنامه. 3

   ؛نشدهیبینی پ

 ؛محیط آشوبناک نهادن در محیط پرخطر و ناشناخته آینده وپرهیز ا  گام. 4

هاي مثبت گذشدته و ودال در خلدق و    ها و نگرشها، ار شپذیرش و درک اهمیت ایده. 5

 ؛ایجاد آینده

هداي  تجربه منظور شناخت مسائل با دارنده وهوال ب تحلیل روندهاي سیاسی گذشته و. 6

 ؛شودمیمنفی که تهدیدي براي تحوال  آینده محسوب 

بده تحدوال  آیندده بدا پشدتوانه       نسدبت  ، مدنظم و منطقدی  مندنظامآوردن نگرشی پدید. 7

 شناسی.  هستی و خاستگاهمعرفتی 

 روند تحوالت سیاسی آینده  سیاسی در تحلیل هاتقان نظری. 3
 کده يطوربه ؛رگونی، اصالح و تغییر استدگدر معرض دیگر نظریا  بی  ا  سیاسی هاي نظریه

تدوان  میا  چند جهت  که است يبنددستهسیاسی به کالسی  و جدید قابل هاي امرو ه نظریه

تدوان  مدی خاآ  طوربه ارتباط ینا درشد.  قائلسیاسی تفکی  هاي ا  نظریه دسته دومیان این 
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ید  نظریده    ،رویدن ا ا به تفاو  و تمایز این دو نوع نظریه ا  ویث موضوع و روش اشداره کدرد.   

 ا  کندد. تغییدر مدی  یابد ا  ویث روش نیدز  میسیاسی وقتی به ی  نظریه سیاسی جدید تحول 

هداي  یده نظریه سیاسی جدید مستلزم الزاما  متفاو  ا  الزاما  و تبعا  روشدی نظر  ،جهتینا

یکدی ا  الزامدا  روشدی تحدول نظریده سیاسدی کالسدی  بده جدیدد            اسدت.  سیاسی کالسی

کالسی  در تبیدین و   پردا نظریه برخالفپردا  سیاسی جدید نظریه ،روینا ا است.  نگريیجزئ

و  شدته بلکه به جزئیدا  و مصدادیق توجده دا    ،پردا دمیتحلیل امور و مسائل سیاسی به کلیا  ن

سیاسدی کالسدی    هداي  نظریه برخالفجدید سیاسی هاي نظریه ،است. ا  سوي دیگر نگریجزئ

ان جدیدد علدم   پردا نظریه ،روینا ا گرایی است. که جبرگرایی بر آن واکم است، مبتنی بر اراده

خاآ نیستند و به همدین دلیدل ا     یسیاسی ملزم به روشهاي پدیده وتحلیلیهتجزسیاست در 

لزاما  روشی تحول نظریه سیاسی کالسدی  بده جدیدد،    ا  دیگر ا. گیرندمیتلفیقی بهره  یروش

ان در نظریه سیاسی جدید نگاه به آینده دارند و به همین پردا نظریه ،روینا ا  .نگري استآینده

ا  ایدن   شدود. مدی کیدد  ثسیاسدی ت هداي  در تحلیل پژوهیآیندهدلیل امرو ه بر اهمیت و ضرور  

غالد ، در روندد    هعنوان نظرید تواند بهونه میسیاسی چگ هاین است که ی  نظری پرس ویث، 

 آینده تحوال  سیاسی ی  رخداد قرار گیرد؟

ان، استحکام و ارکدان  اتق و سپسنظریه را تعری   باید نخست ،رسیدن به پاسخ درستبراي 

کامدل   آنا  انسجام منطقی، اتقان و استحکام برخوردار و ارکان  اياگر نظریه .را بررسی کردآن 

غال  در روند تحوال  سیاسی ی  رخدداد قدرار گیدرد.     هعنوان ی  نظریتواند بهمی باشد، قطعاً

تفکدر و   هنظریده فدرآورد  » :است. نگارنده معتقد است کده  شده ارائهبراي نظریه تعاری  مختل  

شناخت منطقی و معقدول وقدایع و تحدوالتی اسدت کده  نددگی وي و        خصوآدرانسان  هدغدغ

 هفدرآورد  نخسدت  ،پدس نظریده   .(16: 1385)عیوضدی،  « دهدد قرار می یرتحت تثیهمنوعان  را 

است  یشناخت منطقی و معقول وقایع و تحوالت خصوآدرانسانی  ايهدغدغ دوم، و فکري است

سیاسدی بده   هتوان گفت که نظرید   نظریه مییعرتوجه به ت گذارد. باکه بر  ندگی انسان ایر می

ولراه ههدف ارائ ا، بوقایع و رخدادهاي سیاسی وتحلیلیهتجزفکري متکفِل  هعنوان ی  فرآورد

موجود در جامعه اسدت.   ها، معضال  و مشکال  سیاسیها و پاسخ مناس  براي مقابله با بحران

هاي رقی  قدرار بگیدرد کده ا  دو    غال  در میان نظریه هعنوان نظریتواند بهی  نظریه  مانی می

 ظرفیت درونی و بیرونی در تحلیل وقایع برخوردار باشد:

ظرفیت درونی: ظرفیت درونی ی  نظریه، همان مبانی و اصدول فکدري ا  قبیدل مبدانی      -1

فکري ید  نظریده    هعنوان پشتوانکه به است شناسیشناسی و معرفتشناسی، انسانهستی

 .باشدمیمطرح 
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هداي دیگدر،   که در تقابل بدا نظریده   ستا ظرفیت بیرونی: ظرفیت بیرونی ی  نظریه این -2

و این توانایی ایجداد  رقابت داشته باشد  هرقی  در عرصهاي توان ایجاد چال  را براي نظریه

وقدایع   وتحلیدل یهتجزپذیر است که نظریه توانایی  مانی امکان ،چال  براي ی  نظریه غال 

 توجه به  مان گذشته، وال و آینده داشته باشد. هاي سیاسی را باو رخداد

بدا  کند تا نظریده بتواندد   غال  امري است که کم  می هنگري در نظریآینده ،دیگریعبارتبه

سیاسدی موجدود را    يو رخددادها وقدایع   ،آن ها  تجربیدا  سدا ند   هبده گذشدته و اسدتفاد    یهتک

هدا و  ودل و بدراي آیندده نیدز راه    کندد ده و در آن تغییر و تحول ایجاد کرمنطقی  وتحلیلیهتجز

سیاسدی و  هداي  نوعی تحلیل ا  مسائل و رخداد ،درواقعراهکارهاي منطقی و معقول ارائه نماید. 

ی بده مسدائل سیاسدی رو ، بدا تکیده بده       یهاي مناس  براي آینده و قدر  پاسدخگو ولراه هارائ

هاي دیگر بده نمدای    رقابت با نظریه هنظریه، توانایی آن را در عرصهاي درونی و بیرونی ظرفیت

بینی و مطالعه تحوال  سیاسدی آیندده   سیاسی متعددي براي پی هاي امرو ه نظریه گذارد.می

بطه با رویدادهاي روندسدا   اکند. در رمیطی  پژوهیآیندهوجود دارد که روند رو به رشدي را در 

هدا ا  طدرف دیگدر سدروکار     و پیشدران  طرفی  ا  هایتعدم قطعبا  ،وه سیاسیژپسیاسی آینده

نظریده   5یافته براي ول مسائل سیاسدی در شدرایط عددم قطعیدت    رهیافت تکامل ا جملهداریم. 

. اشداره داشدت  قدوع  هاي در ودال و هاي ناشی ا  جنبهتوان به عدم قطعیتاوتمال است که می

ا  اطمیندان ال م برخدوردار   ندان کداربرد دارد کده    هایی ا  عددم اطمی نظریه اوتمال در موقعیت

پیچیددگی  اینکده بده لحداظ    و ها تغییر روند یا، فقدان هاییرگذاري پیشرانثیباتی در تنباشد، بی

یندد ایدن تدثییر    او برنباشدد   ییشناسدا قابدل  یخوببهگستردگی عوامل تثییرگذار اوضاع محیطی، 

 نباشد. یبررسقابلمجزا  صور به

بیندی  پدی   بدراي دسدتیابی بده الگدوریتمی     ،نظریه اوتمدال در تحدوال  آیندده   لذا کاربرد 

هدا )اوتمداال    گرفتن روندها و عددم قطعیدت  نظرهاي محتمل )سناریوهاي محتمل( با درآینده

 .استالوقوع ممکن( و پیشامدها یا اتفاقا  قری 

سیاسی ال م و بسدیار  هاي نتای  واصل ا  پیشران و نظریه اوتمال براي تبیین آیندهگرچه ا

و با توجه به اینکده در   جهتینبدقدر  تحلیل و سناریوسا ي ندارد؛  ییتنهابهاما  ،مناس  است

رفتار خود او نبوده و متثیر ا  رفتار  درگروالملل سود ی  با یگر تنها عرصه سیاست و روابط بین

تحلیدل   ها خد  ا يبلذا نظریه  ،یر استثها ا  این قاعده متی  یا چند با یگر دیگر است و آینده

رابطده   ،سدا ي آیندده  و بدا ي  هدا يبدا   یده نظرد. کند میتحوال  سیاسی را جبران آینده نظري 

هداي  روابدط قددر   آیندده  بدراي مطالعده   . این نظریده   نی داردگیري و چانهتنگاتنگی با تصمیم

                                                                                                                                                       
5. Uncertainty  
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انداختن وری  اقداما  وری  یا گیر بینیپی  نی و تالش براي چانه م باأتوسیاسی که در آن 

 ، کاربرد دارد.استها با ي بستن فنون تحلیلی منت  ا  نظریه کاربه و

بدر  اسدت کده   روابدط در ودو ه عملیداتی     يسدا  اندا چشم، هانظریه با ي ترین اصل درمهم

 .قرار داردبودن رفتار با یکنان هوشمندي و بخردانه

نظریده   ،نده در ودو ه تحدوال  سیاسدی کداربرد ویدژه دارد     نظریه دیگري که در مطالعا  آی

هداي پیچیدده صدرفاً ظداهري پرآشدوب دارندد و       ا  دیدگاه نظریه آشدوب، سیسدتم  آشوب است. 

تابع جریانی معین بدا فرمدول ریاضدی     در والی که ،رسندنامنظم و تصادفی به نظر می یجهدرنت

مطرح « آشوب معین»عنوان  باموالً موضوع آشوب در ریاضیا  مع ،مشخص هستند. ا  همین رو

تدوان  است. در این نگرش می گرفتهشکل« رشد غیرخطی با خوردي»شود که بر پایه نظریه می

رسدد.  تصادفی بده نظدر مدی    اما ،یند غیرخطی معین دانست که تصادفی نیستاآشوب را ی  فر

تصادفی،  ظاهربهفتار هاي با رکند که بسیاري ا  سیستمنظریه آشوب، این فرضیه را مطرح می»

بینی هسدتند...  قابل پی  یجهدرنتکنند و کامل ا  ی  رابطه ریاضی غیرخطی تبعیت می طوربه

اي درونی متعلق بده سیسدتم   سا وکارهخروجی،  نوسانا در ی  سیستم آشوبناک، دلیل اصلی 

 مانی که ی  نظام بدا خورد غیرخطدی   . هاي خارجیهاست و نه وقوع شوکغیرخطی مولد داده

قدرار و ناپایدداري شددید میدل کندد ا       د و بده تعدادلی بدی   شدو ا  والت آرام تعادل پایدار خارج 

دهد. اي ا  خود نشان میکند که در آن رفتار بسیار پیچیدهاي ا  ناپایداري مقیّد عبور میمروله

تعادل ناپایدار نامید. در این ناویه مدر ي   توان این مروله را ناویه مر ي بین تعادل پایدار ومی

کنندد و  عمدل مدی    مدان همطور به و باهممتضاد و متناقض یعنی پایداري و ناپایداري  یرويدون

ا   ید  یچه ،نظام در این ناویه مر ي قرار دارد کهیهنگامکشانند. نظام را به جها  مختل  می

 ،. وقتی نظام در ناویه مر ي قرار داشدته باشدد  توان ا  میان برداشتاین نیروهاي متضاد را نمی

کند. برعکس، الگوهداي رفتداري ایجداد    رفتار نمی ،دشوهرگز به شکل منظم که منجر به تعادل 

 ا چنین رفتداري   ،هروالبههم هستند.  بینیپی یرقابلغبلکه کامالً  ،نظمبی تنهانهد که کنمی

ناپذیري و الگوي کیفدی  بینینین ترکیبی ا  پی دارد. دانشمندان چ« نهفته»کیفی الگویی  نظر

اند. پس آشفتگی یا آشوب در معناي علمی کلمه، اغتشداش مطلدق   را آشفتگی یا فراکتال نامیده

د است تا ناپایداري شدید و خارج ا  کنترل. ترکیبدی  یبلکه بیشتر ناپایداري محدود و مق ،نیست

نظدم امدا مشدابه آشدکار     بدی  مستمر در اشدکال  رطوبهنظمی که در آن، الگوها است ا  نظم و بی

 .شودمی

مدد  و بلندمدد  آن کدامالً قابدل     آیندده کوتداه   ،نظامی پایدار یا ناپایددار باشدد   کهیهنگام

تدوان  مدد  آن را مدی  رفتار کوتاه ،باشد فرورفتهاما  مانی که نظام در آشفتگی  ،بینی استپی 
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 ،نیا  به  مان دارندد  ،تر شوند و رشد کنندبزرگ کهآن یرا تغییرا  کوچ  براي  ؛بینی کردپی 

پدذیر نیسدت. در ایدن ودال،     نتدای  بلندمدد  آن عمدالً امکدان     رفتدار و بینی پی  در والی که

اي پیوندهاي میان علت و معلول ا  نظر  مانی و مکانی دور ا  هم هستند. وجدود چندین فاصدله   

آمدن چه چیدزي  وجود  را که چه چیزي علت بهکردن این مطلعنوان ،هاها و معلولمیان علت

هداي دقیدق و صدحیح ا  آنچده در مکدانی      بیندی یعنی انجام پی ؛ سا دبسیار دشوار می است را

تنها ید  آیندده    ،درواقعبسیار دشوار است.  ،خاآ و در دوره  مانی مشخصی اتفا  خواهد افتاد

هاي اوتمالی بلکه آینده ،وجود ندارد آن ورکت کند يسوبهعلتی بیرونی  یجهدرنتکه این نظام 

هداي  به جزئیدا  دقیدق آنچده نظدام و نظدام      ،رسدفراوانی وجود دارد و آنچه به منصۀ ظهور می

ناپذیري دروندی و ذاتدی در بلندمدد  و    بینیاما پی  ،دهند ارتباط داردسا نده محیط انجام می

 .(12-14: 2005فتگی نیست )رو نا، ارتباط نامعلوم و مبهم میان علت و معلول تنها ویژگی آش

هداي  سیاسدی در تحلیدل روندد تحدوال  سیاسدی آیندده بدا روش        هايهنظری عمالً بنابراین،

که  ه دادئتحوال  سیاسی ارا هایی ا بینیپی  ،توان بر اساس آنهامیمدي سروکار دارند که اکار

سیاسی بایدد   پژوهیدهدآینبینی در اسی را بر پایه پی دو ه سیدرویکردهاي روشی در و ا جمله

بینی را به عوامدل مهمدی مانندد    طور مشخص رشد فزاینده پی به آتیال هاوس،مالوظه داشت. 

گیدري،  هداي تصدمیم  سا ي و تغییرا  سیستمی و تکنولوژی ، پیچیدگی شرایط، چدال  جهانی

اي گروهدی و  هد هداي جدیدد، همکداري   کس  مهدار   ها،موضوعا  محیطی، برو  عدم اطمینان

رفدتن اعتبدار تحقیقدا     هدا،  یدر سدؤال   اي، فشارهاي اقتصادي و سیاسی فزاینده به دولتشبکه

 :Havas, 2003) داندد هاي فردي مربدوط مدی  گیريیابی تصمیمعلمی مرسوم، فردگرایی و اهمیت

شت تحوال  فراوانی را پ ،بینی طی دو دهه گذشتهها و مطالعا  پی رسد روشبه نظر می. (34

ایدن   اسدت.  شناختی دچدار تغییدرا  اساسدی شدده    سر گذاشته و ا  ویث موضوعی و نیز روش

 ده است.کرسیاسی را پویا هاي شناخت پدیده شناسیروشتحوال  

 بینی با تبیین علمیرابطه پیش. 4

خود مبتنی بر ارائه توصدی  جدامع و    کهبینی است مقدمه انجام پی  تبیین در علوم اجتماعی،

هاست. اهمیت تبیین در آن است که قانون و قاعده  یربنایی را براي پیشگویی در کامل ا  پدیده

بیندی  مطالعه در سیطره ی  قاعده علمدی معدین پدی     موردهاي پدیده ،درواقعنهد. اختیار می

بیندی و پیشدگویی در   پدی   وجده تمدایز   .(83: 1381 )دانیدل،  د که همان نظریه اسدت نشومی

تدابع قواعدد و    ،ها نیزبینی پدیدهپی  ،درواقع. استبینی و تبیین موضوع در پی  بودنروشمند

اندد  اي است که به صحت و صد  آنها اطمیندان داریدم و توانسدته   شدههاي علمی پذیرفتهنظریه

 بررسی برآیند. موردمشخص پدیده  طوربهمستمر ا  عهده تفسیر جهان اطراف و  طوربه
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 پژوهی سیاسیگاه آیندهمطالعات راهبردی، تالقی. 5
نسدبتی بدا علدم     آنچده بدودن  يافراگشدته همچندین   پژوهی،آیندهبودن  يارشتهچندتوجه به با 

 و اصدول سیاسدت   ،سیاست دارد و اینکه در عرصه علوم سیاسی که با محوریت موضوعی انسدان 

هداي مناسد  مواجهده    تواندد فرصدت  مدی چگونده   پژوهیآیندهه است، شدمعرفتی خاآ آن بنا 

فرصدت   یدت و درنهاراهبردي سیاسدی بدا بدا ده مطلدوب      هايگیريیمو تصم ییرا با تغمنطقی 

عوامل اجرایی نظام  ان سیاسی وپردا نظریهاي براي سرنوشت مطلوب را در اختیار ساختن آینده

 سیاسی قرار دهد؟

بدا مقولده  مدان و آیندده ا       یشناسد مسدلله وضوعی، روشی و رابطه علم سیاست در قلمرو م

و کداربرد   یشناسد معرفدت سیاسی اسدت. دو قلمدرو    پژوهیآیندهجوهره  ،ویث ماهیت و قابلیت

پژوهدی  ی آیندهکننده جایگاه تالقله تعیینلمس وخت در عرصه عمل در موضوع، روش وو ه شنا

اما باید اذعان داشت که عمدده مطالعدا  در ودو ه مطالعدا  سیاسدی بدا        ،با علوم سیاسی است

معتقد است ا  بدو پیددای    اسپیریگنزمطالعا  راهبردي و پیامدهاي کاربردي آن ارتباط دارد. 

 منظدور بهخصوآ آینده در یرپردا يتصوهاي مرتبط با علم سیاست، ها و نظریهنخستین اندیشه

وضع مطلوب، همواره مدورد توجده اندیشدمندان ایدن علدم قدرار        خروج ا  وضع موجود و نیل به

پژوهدی بده دانشدمند علدوم سیاسدی کمد        آیندده (. 142-143، 1370)اسپریگنز، داشته است 

هاي خلق آن اي مطلوب متناس  با امکانا  و واقعیا  موجود طراوی کند و  مینهکند آیندهمی

ا  . (4 :تدا   با آن سناریو، فراهم سدا د )عیوضدی، بدی   هاي متناسها و استراتژيراهبرد را با ارائه

بدراي سدنج     بندابراین ؛ پژوهی سیاسی داردیري در آیندهؤمطالعا  استراتژی  نق  م کهآنجا

پژوهدی در مطالعدا  نظدري علدوم     پژوهی و نظریه در علوم سیاسدی و نقد  آیندده   نسبت آینده

هدا در علدوم سیاسدی و مطالعدا      سیاسی، باید به سدنج  مطالعدا  نظدري یدا همدان نظریده      

 استراتژی  در این وو ه بپردا یم.

 مطالعات راهبردی و ارتباط آن با نظریه در علم سیاست پژوهیآینده. ٦
ارتباطی میان  هرگونه، نخستمیان استراتژي و نظریه سه نوع رابطه قابل تصور است. در تصویر 

شود و وکم به استقالل این دو ا  یکددیگر صدادر   مطالعا  استراتژی  و مطالعا  نظري نفی می

 یريتدثی گیدرد و  در دل نظریده شدکل مدی    کدامالً گردد. در تصویر دوم، مطالعا  استراتژی  می

ایدن   در تصدویر سدوم،   .ا  نظریه به مطالعا  آینده و مطالعا  اسدتراتژی  وجدود دارد   سویهی 

پذیري واصدل  است و همچنان که مطالعا  آینده و استراتژی  تنها در پرتو فهم یهدوسوارتباط 

ییددي و  ثییري اصدالوی، ت ثها تد، مطالعا  آینده و راهبردي نیز بر نظریهشوا  نظریه واصل می

 یا انکاري خواهند داشت.



 187      1395/ تابستان  مشماره هفتاد و نهم / سال بیست و پنج

 تقدم راهبرد و استقالل آن از نظریه. 1-٦

گذاري و طراوی راهبدرد، آن را در  پژوهی، سیاستط مباوث مرتبط با آیندهقائلین به عدم ارتبا

رونددهاي اجتمداعی،    دانندد. مطالعده  منوط به آن نمییا ا  مراول تکوین، وامدار نظریه  ی یچه

هدا و بدر   هاي متناسد ، مسدتقل ا  نظریده   راهبردها و انتخاب ها و تعیین سیاستنوشتن سناریو

(. 411 :1382)فریددمن،  شدود  نظدري، تددوین مدی   مستقل، عینی و غیر مبناي مالوظا  کامالً

گدذاري و تعیدین راهبدرد    کنند که آنچده در مباودث سیاسدت   میاستدالل  گونهینابرخی دیگر 

کننده است، مالوظدا  عیندی و محاسدبا  عقالندی صدرف اسدت. متغیرهدایی همچدون         تعیین

اهمیددت قددرار دارد  نخسددت و ... در رتبدده افددزارجندد ، نیددروي انسددانی، وجددم و نددوع فندداوري

هدا، تحلیدل   در تددوین سدناریو   آن میزان ا  دانشی نیز کده معمدوالً   .(240 :1386، خانیعبداله)

هاي مادي و محاسباتی و مدرتبط بدا   گیرد، دان روندها و تعیین راهبردها مورد استفاده قرار می

هدایی کده   و نظریده  نظدري  و نه دان ( 411 :1382مباوث آماري و تحلیل آن است )فریدمن، 

بدودن داند    کید بر کاربرديثت .دهندنظام سیاسی را توضیح می هها در وو کیفیت ترت  پدیده

 عندوان بهتواند نیز می «عمل» گذاري و تعیین راهبرد در وو هگرفتن سیاستو قرار پژوهیآینده

گدذاري و تعیدین راهبدرد    مباودث سیاسدت   مورد خوان  قرار گیرد. باالهاي بر استدالل ديتثیی

هاي راهبدردي نیدز   ند. بر همین اساس، نظریههست «عملی»پراگماتی  و داراي سرشتی  ماهیتاً

(. 23: 1382ونه آن را انجام دهیم )بیلیس و ویرتر، گچ کهینااقدام است. استراتژي یعنی  نظریه

نگرانه و راهبدردي و اسدتقالل آن ا  نظریده    ید تقدم مباوث آیندهؤم خود خوديبهاین وقیقت، 

دنبال کش  الگوهدا و  به این سخن قرار دهیم که نظریه آن را مقدمه کهیناسیاسی نیست، مگر 

یابد که تصمیما  فردي بهنگرانه  مانی مجال طرح میمطالعا  آینده آنکهوال ،قواعد عام است

انسدان در   بدودن کنشدگر کیدد بدر   ثد. در این رویکرد، تشوریخ قلمداد دهنده تاعنوان عامل شکل

دهند. بر همدین  ها را شکل میمقابل پذیرش الگوها و قواعد عامی است که محتواي نظریه نقطه

کنندد تحلیدل ا  سیاسدت، نیا مندد     کسانی که فکدر مدی  »گویند: اساس است که با قاطعیت می

 نددگی سیاسدی، الگوهداي یابدت رفتداري و تصدمیما        شناخت وقایع تاریخی، قوانین جهدانی  

(. مطالعدا   420 :1382)فریددمن،  « اندیشدند استراتژی  نمی ، قطعاًاستساختاري براي عمل 

اي گیرندد، ودو ه  رفتار شکل مدی  هاي راهبردي در وو هرفتارند و انتخاب آینده مربوط به وو ه

کندد، وتدی اگدر    ها اعمال میبر استراتژیستمستقل ا  اندیشه که اقتضائا  یکسان و واودي را 

عاملی کده  . (241 :1386خانی، )عبداهلل نظري متفاوتی تعلق داشته باشند هاي فکري وبه سنت

آنها بر ی  منطق واود به ندام   ها شده، ابتناي همهتدوین استراتژي باعث این همسانی در نحوه

 مثابده بده تدوان  واکم است. عقالنیدت را مدی  رفتارهاي استراتژی   است که بر وو ه« عقالنیت»
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رساندن موقعیت ار شی ی  فرد بر اساس محاسبا  وداکثرانتخاب عملی دانست که متضمن به

 23 :1385دقیق و منافع و مضار بالقوه و اوتماال  مربوط به انتخاب طرف مقابل باشد )گارنت، 

کیدد بدر   ثو بدا ت مبنداي منطدق عقالنیدت     ها تحوال  آینده را بدر تر، دولتعبار  ساده(. به24و 

 .سنجندمیتدبیري دیپلماتی  محاسبه سود و  یان و پی 

 تقدم نظریه و ابتنای راهبرد بر آن. 2-٦

گذاري و طراوی راهبدرد، آن را در  پژوهی، سیاستقائلین به عدم ارتباط مباوث مرتبط با آینده

رونددهاي اجتمداعی،    دانند. مطالعها  مراول تکوین، وامدار نظریه و یا منوط به آن نمی ی یچه

هدا و  هداي متناسد ، مسدتقل ا  نظریده    ها و انتخاب استراتژيها و تعیین سیاستنوشتن سناریو

هداي  تدوان بدا بیدان   شدود. مدی  مستقل، عینی و غیرنظري، تددوین مدی   برمبناي مالوظا  کامالً

واقعیت عینی و خدارجی  توان با این ، میمثالعنوانبهفع این دیدگاه استدالل کرد. مختلفی به ن

قابل انددراج در هدیچ   آن، مباوث استراتژی ، عمدتاً تبعبهپژوهانه و که مطالعا  آیندهآغا  کرد 

در  شد به، الرنس فریدمنهاي نظري آکادمی  نیستند، بر همین اساس است که ی  ا  رشته

ردید دارد که بتوان ا  طریق علوم دانشگاهی، چارچوبی اندیشمندانه در این باب، فراهم این امر ت

کنندد کده آنچده در مباودث     مدی گونده اسدتدالل   برخی دیگر این (.411 :1382آورد )فریدمن، 

کننده است، مالوظا  عینی و محاسدبا  عقالندی صدرف    گذاري و تعیین راهبرد تعیینسیاست

 نخسدت  افدزار و ... در رتبده  ي، نیروي انسانی، وجم و نوع جن فناور است. متغیرهایی همچون

در تددوین   ( آن میدزان ا  دانشدی نیدز کده معمدوالً     240 :1386خانی، اهمیت قرار دارد )عبداهلل

هداي مدادي و   گیدرد، داند   ها، تحلیل روندها و تعیین راهبردها مورد اسدتفاده قدرار مدی   سناریو

 ( و نده داند   411 :1382محاسباتی و مرتبط با مباوث آمداري و تحلیدل آن اسدت )فریددمن،     

دهندد.  هدا در ودو ه نظدام سیاسدی را توضدیح مدی      هایی که کیفیت ترت  پدیدده و نظریه نظري

عناصدر   کده یهنگدام عنوان کسی که در مر  تحول مطالعا  راهبردي ایستاده، نیز به تسکال وی

نگرانده  گویی مطالعا  آینده ؛کندکید میثبر عناصر مادي و عینی ت کند، صرفاًراهبرد را بیان می

 شامل عناصري همچون عناصر روانی، فیزیکی، ریاضی، جغرافیدایی و آمداري   و راهبردي را صرفاً

گدرفتن  و قدرار  پژوهدی آیندده بدودن داند    بدر کداربردي   یدد تثک (.19 :تا)کال ویتس، بی داندمی

هداي  بدر اسدتدالل   یديمؤعنوان تواند بهنیز می «عمل» گذاري و تعیین راهبرد در وو هسیاست

پراگماتید  و داراي   گذاري و تعیین راهبرد ماهیتداً مورد خوان  قرار گیرد. مباوث سیاست باال

اقدام است. اسدتراتژي   هاي راهبردي نیز نظریهند. بر همین اساس، نظریههست «عملی»سرشتی 

(. این وقیقت، تقدم مباودث  23، 1382ونه آن را انجام دهیم )بیلیس و ویرتر، گچ کهینایعنی 

ایدن   آن را مقدمده  کده یدن انگرانه و راهبردي و استقالل آن ا  نظریه سیاسی نیست، مگدر  آینده
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مطالعدا   ال کش  الگوهدا و قواعدد عدام اسدت کده بدر اسداس        دنببه هیم که نظریهسخن قرار د

 این برداشدت اساسداً   گرنه؛ ودست آوردهدهنده آینده را بامکان شناخت عوامل شکلنگرانه آینده

مقابل پذیرش الگوهدا و قواعدد عدامی     بودن انسان در نقطهکنشگراست که  باالمغایر با برداشت 

گویندد:  بر همین اساس است کده بدا قاطعیدت مدی    دهند. ها را شکل میمحتواي نظریهاست که 

کنند تحلیل ا  سیاست، نیا مندد شدناخت وقدایع تداریخی، قدوانین جهدانی       کسانی که فکر می»

اسدتراتژی     ندگی سیاسی، الگوهاي یابت رفتاري و تصمیما  ساختاري براي عمل باشد، قطعاً

را نیدز بایدد در    وینسنت چرچیدل (. این سخن منسوب به 420 :1382)فریدمن، « اندیشندنمی

وقایق جن  مطلق هستند، اما اصولی که در عمل بر آنها وکمروایی »همین راستا تحلیل کرد: 

و در  کند، باید در هر موقعیت خاآ ا  شرایطی خاآ که همیشده متفاوتندد، مشدتق شدوند    می

مطالعا  آیندده مربدوط    (.32 :1383)لطفیان، « داي راهنماي عمل نخواهد بونتیجه هیچ قاعده

مستقل ا  اندیشده   گیرند، وو هرفتار شکل می هاي راهبردي در وو هرفتارند و انتخاب به وو ه

هاي فکدري  کند، وتی اگر به سنتها اعمال میکه اقتضائا  یکسان و واودي را بر استراتژیست

تعقید  مندافع    ها ا  لحاظ نحوهدولت دلیل، همه و نظري متفاوتی تعلق داشته باشند. به همین

دنبال ها ا  لحاظ کارکردي متفاو  نیستند و جملگی بهکنند. دولتاستراتژی  یکسان عمل می

اي سداده  کدامالً  صور بهاین سودمندي را  باشند. معموالًبه وداکثر رساندن سودمندي خود می

ها ها توانمنديکنند. بنابراین، دولتابع تعری  میها و منا  قدر  و اغل  در چارچوب توانمندي

د. کدر هداي موجدود اسدتفاده خواهندد     ، ا  فرصدت سدان همانرا ایجاد و توسعه خواهند داد و به 

نگرندد و  نظري، به آینده میمنطقی عینی و غیر همآن، آنها همگی با ی  منطق و یگردعبار به

هاي استراتژی ، میل به وداکثر دارند و ند. انتخابور سا ي مبادر  میبر مبناي آن به تصمیم

ها براي اجتناب متغیرهایی چون جغرافیا، توانمندي، تهدید و تمایل دولت واسطهبه تنها و عمدتاً

شدوند  هاي دیگر را مورد تهدید فوري قرار دهدد، محددود مدی   تواند بقاي دولتا  رفتاري که می

هدا شدده،   تددوین اسدتراتژي   که باعث این همسانی در نحوهعاملی . (241 :1386خانی، )عبداهلل

رفتارهداي اسدتراتژی     است که بر ودو ه « عقالنیت»ابتناي همه آنها بر ی  منطق واود به نام 

، بدا پیدروي ا    الملدل بدین روابدط   هاي با یگران در وو هواکم است. بر این اساس، تمامی کن 

تدوان  کنندد. عقالنیدت را مدی   ، عقالندی رفتدار مدی   گیرد و همه با یگرانمنطق واودي شکل می

رساندن موقعیت ار شی ی  فدرد بدر اسداس    وداکثرانتخاب عملی دانست که متضمن به مثابهبه

محاسبا  دقیق و منافع و مضار بالقوه و اوتماال  مربوط به انتخاب طرف مقابل باشد )گارندت،  

 (.24و  23 :1385
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هداي اسدتراتژی    دهدد کده انتخداب   و توضیح می گرفتهشکلها بر همین اساس با ي نظریه

گیري در شرایط با ي این اسدت کده هدر    ویژگی عمده تصمیم گیرند.با یگران، چگونه شکل می

 راگیري و انتخاب باید واکن  دیگران را نسبت به انتخاب و تصمیم خدود  با یکن قبل ا  تصمیم

ند که برای  بهترین است. به تعبیر دیگر، براي او تصمیمی را اتخاذ ک آنگاهد و کن وتحلیلیهتجز

(. 2 :1386گرفتن واکن  طرف مقابل، داشدته باشدد )عبددلی،    نظرباید بیشترین عایدي را با در

کند؛ یعندی بدا در نظدر    فرض اساسی این است که در محیط استراتژی ، با یگر عاقالنه رفتار می

کند که بیشترین مندافع  آن تصمیمی را اتخاذ میییر اوتمالی تصمیم خود بر دیگران، ثگرفتن ت

هدا، اسدتراتژي   بدا ي  (. بر همین اساس و در پرتو نظریده 23، 1385باشد )گارنت،  برداشتهرا در 

بدا ي استراتژي مهدار  خدوب  »یا « بهینه مهار  در با ي یريکارگبه»شود: تعری  می گونهینا

تدر،  عبدار  سداده  (. بده 4 :1386)عبددلی،  « وجهمهار  به بهترین  یريکارگبه کردن یا محاسبه

هاي سنجند، نه در چارچوب نظریهها تحوال  آینده را بر مبناي همین منطق عقالنیت میدولت

نقدهاي وارد بر ایدن رویکدرد در    ا جمله که ا  واقعیت به دور هستند. آکادمی  در باب سیاست

بددر  ،مثددالعنددوانبددهمشددابه اسددت. هدداي راهبردهددا در موقعیددت تحلیددل اسددتراتژی ، تفدداو 

شود کده آنهدا نتوانسدتند    خرده گرفته می گونهیناهاي آمریکایی دوران جن  سرد استراتژیست

کردن ایدن وقیقدت بدود کده     بینی کنند و دلیل آن نیز مسلم فرضهاي شوروي را پی واکن 

نتدای    کده یدرودال ها واکنشی همانند واکن  آمریکا در موارد خداآ خواهندد داشدت؛    شوروي

)بر مبنداي   متحدهیاال اا  طرف دانشمندان « بینی رفتاريپی »سیاسی یابت کرد که این نوع 

هدا( اشدتباه اسدت    با ي در تحلیل روابط ابرقدر  نظريسا ي هاي با یگر عقالنی و مدلپارادایم

 (.242 :1386، خانیعبداله)

تقالل مطالعا  آینده و مباوث راهبردي ا  اي دیگر بر آن هستند که اسدر نقطه مقابل، عده

جدان  لووانده اسدت.   مباوث نظري سیاست، امري فاقد معنا است و برخاسته ا  نگاه خام و ساده

معنا است. امرو ه تحلیل استراتژی  بدون داشتن دان  سیاسی بی»گوید: می بارهینا در گارنت

المللدی دارندد کده هدر     ی بدا سیاسدت بدین   و ناگشودن بافتههمبهتفکرا  استراتژی  چنان رابطه 

کننده و خطرناک خواهد بود. کسانی که درک چنددانی ا   کردن آنها گمراهاقدامی در جهت جدا

ا  رفتدار ید  دولدت دارندد کده ایدن        يالووانهسادهسیاست ندارند، اغل  چنان برداشت خام و 

جوشد درک کنندد و یدا بده    ن میاي را که مسائل استراتژی  ا  آشود تا  مینهبرداشت مانع می

توان بدون نظریه منطدق  ، نمییگردعبار به .(6 :1385)گارنت، « آنها ارج گذارند وتحلیلیهتجز

 د.کربینی واکم بر رفتار با یگران در عالم سیاست را فهم یا پی 
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د. انگداري ارائده کدر   بتوان بدر اسداس نظریده سدا ه     بساچهترین تقریر این دیدگاه را رادیکال

هدا، معدانی، قواعدد و    خدارج ا  چدارچوب نظدري و مفهدومی، انگداره      براساس این دیدگاه، اساساً

، بدا یگران بدر اسداس معندایی کده      وندت واقعیت خارجی ندارد. به تعبیر  هنجارها، نظام سیاسی

ا  آن، ایدن معدانی در ذا     تدر مهدم کنندد و  ها براي آنها و دیگر کنشگران دارند عمل مدی پدیده

، ذا  تحدوال  معندا، منطدق و مفهدومی     یگردعبار به .(326 :1389نیستند )مشیر اده،  جهان

نظریده   بینی کنیم، مگدر آنکده بده آن ا  دریچده    آنها را پی  ندارند تا ما با کش  آن، روند آینده

ی ا  هنجارها منظااي فکري و ها، پیکرهاي ا  ایدهالمللی مجموعهنظام بین ،مثالعنوانبهبنگریم. 

انگداران  ه اسدت. سدا ه  شدد است که توسط افرادي مشخص و در  مدان و مکدانی خداآ برقدرار     

ند، تغییر یابند، آنگاه خدود  شوالملل وارد میهایی که در بطن روابط بینمعتقدند اگر افکار و ایده

 .(59 :1387خانی، نظام نیز تغییر خواهد یافت )عبداله

در قالد  دو   المللدی معمدوالً  بدین  هايها و استراتژيراوان سناریومیدانی در مورد ط مطالعه

با دوران جن  سرد، همت خوی  را نه بر تغییر جهدان    مانهمیافته است. نسلی که  نسل برو 

و در والدت   یدوقطبد داد و تمامی سدناریوهاي آنهدا فضدایی    بلکه بر وفظ وضع موجود قرار می

ایجاد تغییر  باهدفکه تدوین راهبرد را  آن ا  پسد و نسل کشیمطلوب، متوا ن را به تصویر می

کرد، المللی تصویر مینظم بین کرد و در سناریوهایی که براي آیندهالملل دنبال میدر نظام بین

توان رد پداي بسدیاري   هاي نسل نخست، میگفت. در وراي استراتژيجهانی سخن می ا  دهکده

 را دنبال کرد. گرایانها  مفروضا  فلسفی واقع

همچون سرشت ویرانگر و غیرقابدل اصدالح انسدان و     گرایانهواقعهاي ، این ایدهمثالعنوانبه

هاي پرداختن به تهدیددا  دائمدی   راه»دارد تا را بر آن می گرایانواقعبودن صلح دائمی، ناممکن

منا عدا  و   رسداندن صددما  ناشدی ا    ودداقل منا عا ، ا  طریق کداربرد اسدتراتژي، بدراي بده    

 یدرا در پرتدو چندین    ؛ (26 :1382)بیلدیس و ویرتدر،   « المللی را مطرح سدا ند هاي بینخشونت

بینی کرد یدا سدناریویی   آمیز براي بشر پی صلح اي کامالًتوان آیندهنمی عنوانیچهبهنظریاتی، 

نظدام بدین  بدودن  که شامل وضعیت صلح مطلق باشد را ترسیم نمود. همچنین باور به آنارشی 

یا تجویز افزای   «خودیاري»المللی، ها و تحوال  بینبودن قدر  در رویدادکنندهالملل و تعیین

کندد )بیلدیس و   عنوان ی  استراتژي، پیشدنهاد مدی  و استفاده ا  قدر  براي نیل به اهداف را به

وددذف تددوان ا   یددرا در ایددن چددارچوب نظددري، در هددیچ سددناریویی نمددی ؛(27: 1382ویرتددر، 

 هاي ملی و استقرار واکمیت واود جهانی سخن گفت.واکمیت

هداي وارد بدر   گرایانده اسدت کده برخدی ا  نقدد     با توجه بده همدین مفروضدا  نظدري واقدع     

ها و تددوین  هاي تدوین سناریوها نیز بی  ا  آنکه به اشکال و نحوهسناریونویسان و استراتژیست
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محدور دولدت ، مثدال عنوانبهي نظري آنها تاخته است. هافرضهایشان بپردا د، بر پی استراتژي

اسدت.   قرارگرفتده گرایان است که مدورد انتقداد   الملل واقعبین اصول مسلم نظریه ا جمله ،بودن

شددن در بخد  تارید     و غر  المللبینهاي صلح و همکاري در روابط نادیده انگاشتن ظرفیت

هاي نظري را که این نسل ا  آیندده ا  همه، بنیادماهیت انسانی ا  دیگر انتقاداتی است که بی  

کشدد  بده چدال  مدی    ،اندد نگریسدته ها ا  فرا  آنها به تدوین به آینده مدی پژوهان و استراتژیست

 (.28 :1382)بیلیس و ویرتر، 

 هیدوسوارتباط . 3-٦

هداي سیاسدی   ها و تحلیدل با ترکی  مالوظا  میدانی و نیز نگرش داین توصیه که استراتژي بای

 نظریه و استراتژي باشد: گونه ارتباطتواند ناظر به سومین د، میشوتدوین 

 اهداف سیاست خارجی ی  جامعه بایداین سیاستمداران هستند که  ،یدرستبه کهیدروال»

؛ این کار باید با مشور  کسانی یرنظامیغنظامی یا  بردارانفرماندموکراتی  را تعیین کنند، نه 

در مدورد سیاسدت باشدند، امدا بده       اظهارنظرصور  گیرد که اگرچه ممکن است فاقد صالویت 

توانند بده  دلیل مزیت ناشی ا  دان  تخصصی خود، بهتر ا  هر کس دیگر قادر به تفکر بوده، می

هایی کنندد...  ا توصیهنهتخاذ آها و نتای  واصل ا  امشیبودن خطخصوآ عملیبهترین وجه در

 بایدد سیاستمداران باید کنترل نهایی را در دست داشته باشند، ولی تصمیما  آنها  ،طور وتمبه

دارندد، تعددیل شدود. اگدر ایدن جملده منصدوب بده         هایی که ا  متخصصان دریافت میبا توصیه

درست باشدد، بده همدین     ها واگذار شود،تر ا  آن است که تنها به ژنرالکه جن  جدي کلمانسو

تر ا  آن است که تنها به سیاستمداران محول شدود. چیدزي کده ال م اسدت،     ترتی  جن  جدي

بر ایدن  . (7 :1385)گارنت، « هاي سیاسی و نظامی استو ارتباط مداوم بین اندیشه وشنودگفت

و نظریده ا  سدوي دیگدر،     سدو ید  میان مطالعا  آینده و مباودث اسدتراتژی  ا     اساس، رابطه

پژوهی و تدوین استراتژي در ی  خد   که آیندهخواهد بود. این بدان معناست  یهدوسواي رابطه

گیرندد.  هداي نظدري شدکل مدی    ها و بیدن  گیرد، بلکه همواره بر بنیاد نگرشنظري صور  نمی

شدرایط مدادي   » وندت ییر خاآ خود را خواهند داشت. به تعبیر ث، شرایط مادي نیز توالیندرع

یدا تکدوینی خداآ خدود را دارندد: یکدی تعرید          بخ قوام یرتثیوداقل دو  ،هامستقل ا  انگاره

هدا و سدودهاي سدایر    پذیري و دیگدري کمد  بده تعرید  هزینده     هاي فیزیکی امکانمحدودیت

ها و سناریوها تنهدا بدا اسدتناد بده انتخداب      استراتژي. (329 :1389)مشیر اده، « جریانا  بدیل

بدا   هاي کنشدگر و صدرفاً  یند قهري، فارغ ا  انتخابادر ی  فر کهچنانگیرند؛ گر شکل نمیکنش

ارتبداط میدان    ولقده  ،ند. اسدتراتژي شدو استناد به ساختارهاي فکري و فرهنگی نیز تدوین نمدی 

گیدري  تفکدر اسدتراتژی  تصدمیم    بدر اسداس  عملی و نظري است. ی  استراتژیسدت کده    عرصه
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ارتبداط   ،میدان اهدداف و وسدایل    یگدر دعبار بها ینظري و عملی  دو وو ه کند، همواره میانمی

و نده مانندد    نظريهاي داراي نگرش صرفاًنه مانند عالمان سیاسی  ،افراد گونهیناکند. برقرار می

هاي پراگماتی  هستند، بلکه گروه سومی هستند که توان و داراي گرای  صرفاًعامالن سیاسی 

 ه:هنر آن را دارند ک

 ؛عمل برسند هاي سیاسی در عرصهبه تحلیلی عالمانه و روشمند ا  پدیده -

 ؛منطق واکم بر تحوال  را کش  و درک نمایند -

 ؛ند )سناریوسا ي(کنتصویري )تصاویري( ا  آینده معادال  سیاسی ارائه  -

متناس  با امکانا  و شرایط، تجویزهاي ال م بدراي نیدل بده اهدداف مصدوب را عرضده        -

 (.775 :1385)خلیلی،  بدارند

 سیاسی علوم پژوهیآینده. 7
 منظوربه آینده خصوآدر تصویرپردا ي سیاسی، هايیهنظر و هااندیشه نخستین پیدای  بدو ا 

 اسدت  بدوده  سیاسدی  فیلسوفان توجه مورد همواره مطلوب، وضع به نیل و موجود وضع ا  خروج

(Lombardo, 2010 .)علدم  پدردا  نظریده  و عدالم  تجسدم  آرمانشدهر  ،اسدپیریگنز  تومداس  اعتقاد به 

 علدم  پدردا  نظریده  کده  کندد می تثکید وي. است آینده نمایانگر و شدهيبا سا  جامعه ا  سیاست

 ا  اندیشدی آیندده  ایدن  تدر روشن عبار به .شود غر  شیرین تصورا  در که نیست آ اد سیاست

 بایدد  آیندده  تصویر. است مرتبط واقعیت با شد به بلکه نیست، رویاگرایی و پردا يخیال جنس

 افدراد  واقعدی   نددگی  بر یعنی ؛باشد انسانی  ندگی وقیقی هايقابلیت و واقعی امکانا  فرافکنی

 نگدر آیندده  و اندی آینده ماهیتی سیاست علم(. 143: 1370 اسپریگنز،) باشد استوار جامعه در

 و گیدري تصدمیم  اسدت،  نگرآینده ايمقوله گذاريمشیخط و گیريتصمیم ،السول باور به. دارد

 تصاویر ا  یکی انتخاب سپس و بدیل هايواقعیت ا  تصاویري برساختن مستلزم گذاريمشیخط

 بررسدی  در بدل  ونددل  قبیل ا  پژوهانآینده ا  بسیاري رو،همین ا . است مطلوب تصویر منزلهبه

 علم این هايآمو ه و سیاسی علوم نق  علم، مثابهبه پژوهیآینده تحول و گیريشکل هايریشه

 تصدویر  خلدق  و سداختن  براي را مناسبی بستر پژوهیآینده(. Bell, 2003: 51) دانندمی پررن  را

 و آیندده  به را سیاسی علوم محقق ذهن همواره و فراهم سیاسی علوم مطالعا  در مطلوب آینده

 (.6: 1347 ماسه،) کندمی معطوف موجود وضع ا  گذار

 :سیاسی اشاره به نکا   یر وائز اهمیت است پژوهیآیندهبندي ا  کارکرد ی  جمعدر 

به آینده براي متفکران و اندیشمندان سیاسی را فدراهم   اندا چشمامکانا   ،پژوهیآینده. 1

 ؛کندمیساختن آینده سیاسی مطلوب را مشخص و مسیر چگونه
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گذاري براي تحقّق بخشدیدن بده   استپژوهی سیاسی چراغی پی  روي فرایند سیآینده. 2

 است؛ ايچنین آینده

نوظهدور اسدت و نشدان    هاي پیشگیري ا  غافلگیري ناشی ا  پدیده ،سیاسیپژوهی آینده. 3

رسدید و   شدده یینتعتوان به اهداف میدهد که چگونه با کمترین ضرر و بیشترین سود می

 ؛کندا  غافلگیري جلوگیري می

. مروج نشاط سیاسی و فرهن  تدبیر سیاسی و امید به آینده اسدت سیاسی پژوهی آینده. 4

 ؛یر استؤجامعه مطلوب م یريگشکلها در اراده سیاسی انسان درواقع

نظام سیاسی در سدایه اجمداع    یایربخشو  يمداکارموج  پیدایی سیاسی پژوهی آینده. 5

 نظرانِ است.هاي صاو ا  دیدگاه برگرفتهذینفعان و 

 یاسیس علوم توسعه یراهبردها. 8
 يودو ه بدرا   نیموجود در ا يها یآس شناخت باو  مقاله نیا در یپژوهندهیآ کردیرو به توجه با

 .میکنیمارائه  نهی م نیا در را ییراهبردهادر ادامه  ندهیدر آ یاسیعلوم س گاهیجا ءارتقا

 یاسیس علوم عرصه در شکنانهشالوده تحول. 8-1

 باشدد،  ایدربخ   و خدال   مدد، اکار رانید ا در بخواهد یاسیس علوم چنانچه ،یپژوهندهیآ منظر ا 

 علدم  دید تول و قید تحق یعلمد  يهدا روش ترک ،امر نیا ا  مراد البته. باشد  یدئولوژیا باید قطعاً

 يهدا آمدو ه  بدر  یمبتن ضرورتاً یاسیعلوم س يهاگزاره یتمام که ستین نیا منظور زین و ستین

 ،یعد یطب علوم همچون یاسیس علوم دانشمندان که است آن مراد بلکه باشد،  یدئولوژیا حیصر

 در بلکده  ندد، ینما خدتم  هدا هیفرض( ایبا  نه و) دا ییتث به و آغا  صرف ا یفرض ا  نکنند تالش

 بدا  مسدلمان  يکشدور  عندوان به رانیا يهاستهیبا به خود يهاهیفرض ایبا  و رد و عرضه م،یتنظ

 و اعتقدادا   و باورهدا  و آن ندده یآ يبدرا  شدده یمترسد  اهدداف  ژه،ید و یتمددن  و یخیتدار  نهیشیپ

 فضدا  نید ا در را خود عالمانه يهاولراه و داده نشان  یگرا شد به یاسالم و ینید يهاار ش

 علوم باید ،شکنانهشالوده تحول نیا در ن،یبنابرا؛ کنند عرضه کشور مشکال  و مسائل ول يبرا

 .شود  یترو و آمو ش د،یتول تیمعنو و اخال  هیپا بر علم دیتول بر منطبق ینگرش با یاسیس

 یاسیس علوم ِیعلم یهاقطب به توجه. 8-2

 بددر یمبتندد يفندداور توسددعه و پددژوه  آن در کدده يسدداختار ا  عبددار  اسددت یعلمدد قطدد 

 و( یآمو شد  يهدا تیفعال بر مشتمل)يریگاندا هقابل دان  دیتول بروس  یجهان ياستانداردها

 .ردیگیم شکل یفن ينوآور ای
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 یاسیس علوم راه هنقش نیتدو. 8-3

 گمدان یبد  ،سالهستیب اندا چشم سند در موجود يفناور و یعلم يهاآرمان و اهداف به دنیرس

 نیهمد  بدر . سدت ین ریپدذ امکان آن شدهیزيربرنامه مودنیپ و راه نقشه  ی داشتن قیطر ا  جز

 عرصه یکل يهااستیس نییتع بر عالوه ر،یاخ يهاسال در که يرهبر معظم مقام که بود اساس

 یسدخنان  در اندد، هکرد ورود یدرستبه یزن یعلم کالن و يراهبرد تیریمد امر در فرهن ، و علم

 هدا بخد   همده  در جامعده  مسدلط  گفتمدان  به يمحورعلم و ییگراعلم دیبا: »... فرمودند نیچن

 رتبده  بده  دنیرس يبرا کشور، سالهیستب اندا چشم سند هدف به دنیرس جهت در. شود لیتبد

 بدر اسداس   و آن میترسد  با دیبا که است کشور ا ین نیترمهم یعلم جامع نقشه کشور یعلم اول

 بیاندا  ) «یابیمدست یعلم جه  و رو  دان  يباال سطوح به مشخص يراهبرد با و يبند مان

 .(1390رهبري، معظم مقام

 فرجام
مطلدوب در مطالعدا  علدوم     هبستر مناسبی را براي ساختن و خلدق آیندد   ،پژوهی سیاسیآینده

ذهن محقق علوم سیاسی را به آینده و گذار ا  وضدع موجدود معطدوف     و کندسیاسی فراهم می

موضوعی و مفهومی قلمروهاي دان  و معرفت بشري و نیز بدا   یدگیتندرهم. با توجه به داردمی

دستیابی به فهم  منظوربهاي و میان پاردایمی رشتهاي میانکارگیري رویکردههب ضرور بهتوجه 

دهند، پژوهشدگران  خصوآ رویدادها و روندهایی که به آینده شکل میدر وسیع، عمیق و دقیق

مبدانی   ییا  سدو  در موضدوعا  سیاسدی و   پژوهدی آیندده هداي  کارگیري روشهعلوم سیاسی با ب

کندد.  مدی یی بدا رویکدرد سیاسدی بده آیندده فدراهم       فرایند سیر یوتوپیا ،شناسی این علممعرفت

ه بدا  هد مواجهداي  کند ا  طریق شناخت مسائل سیاسدی آیندده راه  میسیاسی سعی  پژوهیآینده

پژوهانه شناسایی کند و با اتخاذ البی متدولوژی  و آیندهقها را در رفت ا  بحرانها و برونچال 

ناریوهاي محتمل ناشی ا  مسائل نوظهور را بده  و س شده بینیی پشرایط  ،راهبردهاي مدیریتی

تواند دایر مدار توجه میرویدادهاي سیاسی آینده  یشناسمسللههاي سیاسی تبدیل کند. فرصت

 :باشدبه اصول علمی  یر 

 یو چگدونگ  هدا تیمحدودشناخت  آن: یو نادرست یدرست یارهایو مع یشناختمعرفت

 د.کندر شناخت آینده را تسهیل  پژوهانآینده فهمد توانیوصول معرفت م

منشدث   یحو تشدر  حیتوضد  :یحاکم برر هسرت   نیو قوان یستیچ انیو ب یشناختیهست

 .آن تیغا یتدرنهاو  آنهاي عرصه و گونه ،یواکم بر هست يهاو سنت هايمندقانون ،یهست

 تید ماه نیدی تبپرسد  ا  چیسدتی انسدان و     :انسران  یوجود تیو ماه یشناختانسان

 نانده، یبدب اید  نانده یبخدوش  يهدا نگدرش نیز  واو  بالقوه يهاتیو ظرف هاییتواناشناخت ، يوجود
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 ، ضدرور  ارائده  بده انسدان   گدرا یندهو آنگر ی، گذشتهعقالن ای یعاطفی، چندساوت ای یساوتت 

 کند.میبه وو ه منت  ا  چیستی انسان را فراهم مناس  متنوع و  يهاپاسخ

 تیماهشناخت  :یاجتماع مناسبات خاص اتیو مقتض ازهاین نییو تب یشناختجامعه

کده در   یاسیس ی ندگ میو تنظ یاجتماع تیریمد یچگونگ ،یشتیمع يا هاین ،یاجتماع ی ندگ

 مختل  بشري جامعیت خواهد داشت.هاي در عرصه یشناسجامعهمکات  

 فارسی منابع
 علروم  در ایرشرته میان مطالعات فصلنامه ،«ايرشتهمیان درسی برنامه» ،(1388) پروین اومدي،

 .3 شماره اول، سال ،انسانی

 ه.اآگ :، ترجمه فرهن  رجایی، تهرانهای سیاسیفهم نظریه، (1370) اسپریگنز، توماس

سدال اول،   ،سیاسری  علروم  فصلنامه ،«ایران در سیاسی علوم رشته وضعیت» ،(1377) محمد باوي،

 .3 شماره

 فصرلنامه علدی بهدار،    ، ترجمده «ها، عینیدت و آیندده  با اندیشی در ار ش»، (1374) مستان  بل، وندل

 .11، شماره رهیافت

، ای بر مطالعات استراتژیکستراتژی در جهان معاصر، مقدمها، (1382)ورتر جیمز بیلیس، جان و 

 سسه ابرار معاصر.ؤم :کاب  خبیري، تهران ترجمه

 بدان  الزامدا   بدر  تثکیدد  بدا  شناسدی معرفدت  ايشیشه وصارهاي ا  گذار» ،(1387) اصغرعلی ورعز ،پ

 اول، سدال  ،انسرانی  علروم  در ایرشرته میان مطالعات فصلنامه ،«ايرشتهیانم علوم شناختی

 .1 شماره

 مؤسسده  تهدران:  جهدانبگلو،  امیروسدین ترجمده   ،دورنگرری  درباره مقاله چند ،(1347) یرپی ،ماسه

 .تهران دانشگاه اجتماعی تحقیقا  و مطالعا 

 شوراي عالی انقالب فرهنگی. :، تهراننگرییندهآمقاالتی در باب ، (1385)پورن ، ومید 

 .نی: تهران ،پوریونهما هرمزترجمه  ،سیاست مقدمات ،(1381) استیون تانسی،

هداي کاندادا: مفهدوم و    میان رشتگی در علدوم سیاسدی در دانشدگاه   » ،(1388) امیرمحمد ،یوسفییواج

 .2 شماره اول، سال ،سیاسی علوم در ایرشتهمیان مطالعات فصلنامه ،«اجرا

سدنجی مفهدومی و نگدرش ایددئولوژی  و تفکدر      ایدئولوژي و اسدتراتژي؛ نسدبت  »، (1385) لیلی، رضاخ

 .34نهم، شماره  دوره، مطالعات راهبردی فصلنامه ،«استراتژی 

 .امیرکبیر: تهران اسدي، خسروترجمه  ،اجتماعی علوم هایروش ،(13٦2) موریس دوورژه،

 همکاران، و ابراهیمی سیداومدترجمه  ،«کاربردي دانشی عنوانبه پژوهیآینده» ،(1377) جیمز دیتور،

 .20شماره  ،رهیافت و سیاست پژوهشی علمی فصلنامه



 197      1395/ تابستان  مشماره هفتاد و نهم / سال بیست و پنج

موسسده آمدو ش و تحقیقداتی     :تهدران ترجمه مسعود منزوي، ، هنر دورنگری، (1390) ، پیترشوارتس

  .دفاعیصنایع 

 .نی: تهران ،سیاست علم بنیادهای ،(1373) عبدالرومن عالم،

سسده فرهنگدی مطالعدا  و تحقیقدا      ؤم :، تهدران فرهنر  اسرتراتژیک  ، (1387)خانی، علی عبداله

 المللی ابرار معاصر.بین

المللدی  بینسسه فرهنگی مطالعا  و تحقیقا  ؤم :، تهرانهای امنیتنظریه، (1389)خانی، علی عبداله

 ابرار معاصر.

سا مان انتشارا  جهداد دانشدگاهی    :، تهرانها و کاربردهای آنبازی نظریه، (1386)عبدلی، قهرمان 

 واود تهران.

پژوهی مرکز آیندهتهران: ، ترجمه مسعود منزوي، هاعلت ایالیهیهالتحلیل  ،(1388) هیلا...، سعنایت

 علوم و فناوري دفاعی.

تهران: ، پردازی در علوم سیاسیمقدمه بر بایستگی نظریه و نظریه(، 1385)یم عیوضی، محمدرو

 پردا ي.هاي نقد، نوآوري و نظریهدبیرخانه کرسی

 الیده یده الروش تحلیدل   بدر یده تکدر علوم سیاسی با  پژوهییندهآکاربرد »، (1387) عیوضی، محمدرویم

 ، مجموعه مقاال  انجمن علوم سیاسی ایران.«علی

 مطالعرات  فصرلنامه  ،«جهدان  آینده منا عا  و اسالمی انقالب آینده» ،(1388) محمدرویم عیوضی،

 .18 شماره ششم، سال ،اسالمی انقالب

، مجموعده  استراتژی در جهران معاصرر  ، در: «آینده مطالعا  استراتژی »، (1382)فریدمن، الرنس 

 ابرار معاصر. :کاب  خبیري، تهران نویسندگان، ترجمه

استراتژی معاصر، نظریات و خط  ، در«مطالعا  استراتژی  و فرضدیا  آن »(، 1385گارنت، جان )
 فخرایی، تهران: و ار  امور خارجه.هوشمند میر ، ترجمهو دیگران، جان بیلیس هامشی

 مجلره پدور،  ، ترجمده محمدرضدا صدالح   «انددا  راهبدردي  بینی تا چشدم ا  پی »، (1375)گوده، میشل 

 .11، شماره ودجهوببرنامه

 .امور خارجهو ار  : ، تهراناستراتژیک یزیربرنامههای استراتژی و روش، (1383) لطفیان، سعیده

وداجی  امیرمحمدد ترجمده   ،سیاسی علوم در نظریه و روش ،(1378) اسدتوکر  جري دیوید و ،مارش

 .راهبردي مطالعا پژوهشکده  :تهران یوسفی،

 سمت. :، تهرانالمللهای روابط بیننظریه تحول در، (1389) مشیر اده، ومیرا

علوم و  پژوهییندهآمرکز  تهران: والیتی، شاهیرم، ترجمه فر انه اندازقدرت چشم، (1385) زمونرو، مایل

 فناوري دفاعی.

 .نی: تهران محمدي،گل اومدترجمه  ،سیاسی تحلیل بر انتقادی درآمدی ،(1385) کالین ،ياه

 .قومس: تهران عالم، عبدالرومن ترجمه ،سیاسی نظریه مقدمه ،(1383) اندرو هیوود،
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