
  

  

  

  

  

  

  

 دیتأکالملل با  ي نظریه اسالمی در روابط بینمتدولوژي بر درآمد
  یالکاتوش دگاهید بر

   علی اسمعیلی اردکانی/  هادی آجیلی
)١٥٣-١٣٣(  

  

  دهیچک
پـردازی و  را نظریـهیـ اجتماعی بحث از روش، همواره حائز اهمیت بـوده؛ زدر علوم

شناسـانه و  امـا مواضـع هـستی) خچـهیتار. (ستیـ بدون آن، ممکن ن،تولید دانش
انـد؛ لـذا   متمـایزی شـدهی روشـیهـا گیری شناسانه گوناگون موجب جهت معرفت

طلبـد کـه  مـی را یا ژهیـشناسـی و الملـل، روش روابـط بـین) اسالمی(نظریه بومی 
 کـه یضـرورت) مـسئله(بنـدی آن، مـؤثر باشـد؛  ت، بتوانـد در صـورتیعالوه بر علم

، یربـومی مختلـف غیهـا ن و برشـمردن محـدودیت روشییف، تبیحداکثر با توص
 پاسـخ بـه ایـن پرسـش یرو، مقاله حاضـر در پـ نیاز ا) نهیشیپ. (متوقف مانده است

الملـل  ه اسالمی در روابط بـینبندی نظری شناسی برای صورت است که کدام روش
ــت؟  ــوردار اس ــری برخ ــارایی بهت ــؤال(از ک ــه ) س ــت ک ــدگان آن اس ــه نگارن گمان

سی الکاتوشی که به دلیل همخـوانی بـا مبـانی نظریـه اسـالمی، امکـان شنا روش
بنـدی  وه برای صـورتیزمانی نظریه را نیز به همراه دارد، بهترین ش/ اصالح طولی

                                                       
. نویسنده مسئول(ی الملل دانشگاه عالمه طباطبای استادیار گروه روابط بین(- hadiajili@yahoo.com   

 .المه طباطباییالملل دانشگاه ع دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین- shz.esmaeili@gmail.com  
   ٢٧/١٢/١٣٩٤: تاریخ تأیید  ٤/١٠/١٣٩٤: تاریخ دریافت
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 یا ژهیـ ویشناسـ لذا ارائـه روش) هیفرض(الملل است،  نظریه اسالمی در روابط بین
ن مقالـه یت ایل کند، غایالملل را تسه  به نظریه اسالمی در روابط بینیکه دسترس

 دنبـال ی کتابخانـه ایهـا دادهن یـیف و تبین امر، بـا توصـیتحقق ا) هدف. (است
وابط بین نگارندگان معتقدند نظریه ای که به نامه نظریه اسالمی ر)روش. (شود یم

الملل شکل خواهـد گرفـت گرچـه نظریـه ای بـا معیارهـای نظریـه پـردازی کـامال 
مستقل، علمی  و بی همتا نیست اما برگـرفتن ابعـاد یـک روش شناسـی عمومیـت 
پذیر می تواند ضمن حفظ هویت نظری خود ماهیتی فراگیر و قابـل اسـتاند داشـته 

  )یافته.(باشد

  يدیواژگان کل
 .یپرداز هینظری، الکاتوش و بومشناسی،  الملل، روش  بیننظریه اسالمی، روابط

  مقدمه
 که از مباحث اصلی و هاست سالپردازی و همچنین ضرورت پرداختن به آن،  نظریه و نظریه

های مختلـف و  در مباحث مربوط به فلسفه علم، دیدگاه. مهم در حوزه علوم اجتماعی است

شمندان این حوزه وجود دارد که با نگاهی کوتاه و پردازی در بین اندی متناقضی در مورد نظریه

شاید یکی . توان به اهمیت این موضوع در بین آنها پی برد ، میها دگاهیدمختصر به تاریخ این 

از دالیل این اهمیت، دشواری رسیدن به یک نظریـه علمـی بـا معیارهـای پذیرفتـه شـده در 

 که بتوان در علـوم اجتمـاعی از آن بـه فلسفه علم است؛ زیرا میل به یک نظام واحد یا روشی

تیم دانت این مسئله را بحران . عنوان معیار همگانی استفاده کرد، هنوز به نتیجه نرسیده است

  : نویسد داند و می می

میل رسیدن به یک نظام متحد دانش و نظریه واحدی در علوم اجتماعی را اغلب 
فظ محتوا و روش تولید دانش  و تالش مدرنیستی برای حاند دانستهافراد منتفی 

های متعدد دانستن که اینجا و آنجا  مدرن برای یافتن راه به سود یک تالش پست
  ).١٣٨٤: ١٣٨٤معینی علمداری، (به کار آیند، کنار گذاشته شده است 

با توجه به اینکه نوع پردازش و ساخت نظریه در حوزه علـوم اجتمـاعی متفـاوت اسـت، 

نـوع اول : بنـدی کـرد الملل به دو دسته کلی طبقه ا در حوزه روابط بینها ر توان این تفاوت می
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الملل است که نظریه به مثابـه یـک مجموعـه  پردازی در جریان اصلی رشته روابط بین نظریه

نوع دوم، در . ها است قوانین یا نظریه به مثابه یک مجموعه تعاریف، اصول موضوعه، یا گزاره

بـه عبـارت دیگـر، . قدرت تحلیل و نه فقـط تبیـین اشـاره داردنقد گروه اول مطرح شده و بر 

ی علی استندهایفرانظریه یک مجموعه توصیف از 
ّ

ای در مقام داوری  در هر صورت، عده. 

های اجتماعی، نظریات علی بیشتر از نظریات بدیهی یا نظریه بـه مثابـه  معتقدند در پژوهش
ّ

 با ایـن ).٨ ـ ٩: ١٣٨٧ دونالد و اشنبرگر، مک(ازند س یک مجموعه قوانین، امکان توسعه را فراهم می

الملل هر دو روند ساخت و کارکرد نظریه را  بندی نظریه اسالمی روابط بین وجود در صورت

   .مد نظر داریم

بندی روش بومی بـرای علـم  رو، اهمیت پژوهش مورد بحث این است که صورت از این

 و شاید تفکیک میان روش و محتـوا در بـه اجتماع نیازمند درک نوین از منطق پژوهش است

. رسان باشـد پردازی و فاصله غرب و شرق کمک هم آوردن شکاف علمی و فنی بحث نظریه

  ) ٥٥ ـ ١٦٨: ١٣٩٠بروجردی، (

  الملل  نظریه بومی در روابط بیندیتولضرورت 
بعـضی کنـد کـه در   در کتاب جهانی شدن اشاره مـی)١٣١٧/ ١٩٣٨متولد ( ١»روالند رابرتسون«

هایی موفق  شناسی کالسیک غربی، حرکت کشورها پس از مشخص شدن ناکارآمدی جامعه

روابـط ). ١١٢: ١٣٨٢رابرتـسون، ( شناسـی بـومی صـورت گرفتـه اسـت به سمت پردازش جامعه

شـود ولـی  الملل نیز، اگرچه بـه عنـوان یـک نظریـه هژمونیـک آمریکـایی شـناخته مـی بین

کادمی  که در محیطهاست سال سـابقه . شـود ک سایر کشورها، تأسیس و تـدریس مـیهای آ

طوالنی تأسیس و تدریس این حوزه در این کشورها منجر به پردازش یـک نظریـه مـستقل و 

کادمیـک روابـط  غیرآمریکایی خاص نشده اسـت و هنـوز نظریـه هـای مـسلط در محـیط آ

 مـورد اسـتفاده هایی است که خاستگاه آمریکایی داشته و الملل این کشورها همان نظریه بین

 .گیرد تمام محافل علمی جهان قرار می

                                                       
1. Roland Robertson. 
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هر چند باید در نظر داشت که این نظریه از زمان تدوین تاکنون با نقدهایی در ماهیـت و 

در ) ١٩١٣/١٢٩٢متولـد ( ١»مـارتین وایـت«بـه عنـوان مثـال . نحوه پیشرفت مواجه بـوده اسـت

، ضمن بررسی آثار و »مللی وجود ندارد؟ال چرا چیزی به عنوان نظریه بین«ای با عنوان  مقاله

ژان «، )١٤٦٩/٨٤٨متولـد ( ٢» ماکیـاولیکولوین«پردازی در متون کالسیکی چون  پیگیری نظریه

ی هـانر ژاک«، )١٤٦٦/٨٤٥متولـد ( ٤» اراسموسوسیدریدس«، )١٧١٢/١٠٩١متولد ( ٣» روسوژاک

گیـرد کـه   نتیجه می)١٧١١/١٠٩٦متولد( ٦» هیومدیوید« و )١٧٣٧/١١١٦متولد ( ٥»برناردن دوسن پیر

چون از زمان پیدایش دولت تمام توان روشنفکران جذب نظریـه سیاسـی دولـت و بقـای آن 

بنـابراین، . المللی وجود نداشته اسـت شده دیگر فرصتی برای پرداختن به نظریه سیاسی بین

  : مارتین وایت معتقد است. ای فرعی محسوب شده است این رشته به عنوان رشته

المللی یکی کمبود و دیگری فقر ذهنی و اخالقـی   وجوه مشخصه نظریه بیناز
آشـکارترین ایـن دالیـل . در این زمینه باید به دالیل داخلـی توجـه کنـیم. است

داوری فکری که دولت دارای حاکمیت تحمیـل  نخست، نوعی پیش: عبارتند از
   ).٤١ ـ ٦٧: ١٣٨٧لینکلیتر، (کند و دوم، اعتقاد به پیشرفت  می

 هر چند نقد وایـت در .الملل وجود ندارد لذا نظریه به معنای کالسیک آن، در روابط بین

الملـل اسـت، ولـی اصـل را بـر  اینجا بیشتر بر نبودن یک دیسیپلین خاص برای روابـط بـین

  . داند پردازی به طور مستقل می ناتوانی در نظریه

ای غیرآمریکایی صـورت گرفتـه  هایی در بعضی از کشورها برای تدوین نظریه البته تالش

مثال وزارت امور خارجه بریتانیا در اقدامی، خواستار تشکیل کارگروهی در قالب علم . است
ً

الملل در دانشگاه کمبریج با بودجـه مـستقل ایـن سـازمان   از اساتید حوزه روابط بین٧بزرگ

                                                       
1. Martin Wight. 
2. Niccolò Machiavelli. 
3. Jean-Jacques Rousseau. 
4. Desiderius Erasmus. 
5 . Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. 
6. David Hume.  
7.Great science. 
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ای تحت  ، نظریههاآنالملل شد که حاصل تالش  ای انگلیسی در روابط بین برای تدوین نظریه

 در ایـن حـوزه کامـلالملل شد که با اقبـال و موفقیـت   در روابط بین١عنوان مکتب انگلیسی

ها  هایی صورت گرفته است، ولی در اینکه این تالش  نیز تالشکشورهادر سایر . رو نشد روبه

 اسـت، الملل مورد توجه و قبـول قـرار گرفتـه چقدر در پارادایم مسلط و دیسیپلین روابط بین

کاریا و بوزان، ( تردیدهایی وجود دارد   ).٣ ـ ٤٩: ١٣٨٩آ

پـس » الملل نداریم؟ چرا نظریه چینی روابط بین«ای با عنوان   در مقاله٢»یاچینگ چین«

الملل در کشور چین و تاریخ آغاز و رشد این رشته در چین  شناسی رشته روابط بین از آسیب

تـوان   که می٣»کنفوسیوس«های تفکری مانند   سنترغم وجود پردازد که علی به این نکته می

ای در این  الملل استفاده کرد، هنوز نظریه مایه پردازش یک نظریه روابط بین از آن به عنوان بن

. ١: کنـد وی علت این امر را در سه نکته بیـان مـی. مورد از خاستگاه نظری چین وجود ندارد

گاهی نداشتن از شأن بین های این کشور؛  لط گفتمان غربی در دانشگاهتس. ٢المللی چین؛  آ

یاچینگ در ادامه، پیشنهاد خود مبنی بر تدوین نظریه . نبود نوعی هسته نظری انکارناپذیر. ٣

 + ٤ و داتونگtianxia(های فکری تفکر کنفوسیوسی  مایه الملل بر اساس بن چینی روابط بین

بنـابراین، نظریـه بـومی . کنـد یرا مطرح م) محتوای کلی نظم نهادی و خط و مشی اخالقی

الملل ضرورت دارد؛ زیرا برای ارائه تبیینی جدید و کارآمد از حوزه بیرونی و رفتـار  روابط بین

طـور کـه  جوابگو نبوده و همـان) آمریکایی(پردازی مسلط  الملل، نظریه کشورها در نظام بین

ه دلیـل در نظـر نگـرفتن کنـد، ایـن نظریـات بـ  بیان می)١٩٥٢/١٣٣٠متولد ( ٥»استیو اسمیت«

  .عناصری چون فرهنگ و دین، کاربرد تحلیلی سابق را ندارند

                                                       
پردازان این مکتب صرفا انگلیسی نبودند نظریهتمام . 1

ً
.   

2. Yaqing Qin. 
کنفوسیوس. 3 

ُ ُ
)Confucius(وی . دکر زندگی میپرداز سیاسی و معلم چینی است که در چین باستان  مشهورترین فیلسوف، نظریه

 پـیش ۴۷۹ پیش از میالد در ایالت کوچک لو که امروزه بخشی از شهرستان جدید شاندونگ است متولد شـد و در ۵۵۱در 
  .از میالد در گذشت

4. universal great harmony. 
5. Steve Smith. 
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  شناسی  ویژگی و اهمیت روش
گیری علوم جدیدی در اروپا، بـرای تـدوین علـوم انـسانی و اجتمـاعی بـر  زمان با شکل هم

های بسیاری صورت گرفت، اما اولین کسی کـه  اساس الگوهای معرفتی علوم طبیعی تالش

 ١»گامباتیـستا ویکـو«عه تاریخ را چونان علم جدید در مقابل علوم طبیعی مطرح کـرد، مطال

. وی نخستین طراح نظریه عمومی در باب علوم انسانی در غرب بـود.  بود)١٦٦٨/١٠٤٧متولـد (

 آنچه امروزه بـه نـام علـوم ٣ فیلسوف نوکانتی)١٨٣٣/١٢١٢متولـد ( ٢»ویلهلم دیلتای«بعد از او، 

گذاری و علوم انسانی را صاحب هـویتی پایـدار  م انسانی معروف است را پایهفرهنگی یا علو

اگوسـت « و )١٨٠٦/١١٨٥متولـد ( ٤»جـان اسـتوارت میـل«البته اندیشمندانی چون هیوم، . کرد

ای نظری جدا از علوم طبیعی را  هایی انجام دادند تا حوزه  نیز تالش)١٧٩٨/١١٧٧متولد ( ٥»کنت

  ).٢١: ١٣٨٧ی، منوچهر(پایه ریزی کنند 

پردازی و تولید  بحث روش در حوزه علوم اجتماعی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نظریه

روش عبارت است از فرایند عقالنی یا . دانش، بدون داشتن روش مشخص، غیرممکن است

به عبارتی دیگـر، بـه واسـطه . یابی به شناخت یا توصیف واقعیت فراعقالنی ذهن برای دست

ها را شناخت و مدلل کرد و از لغزش بر کنـار  از طریق عقل یا غیر آن، واقعیتتوان  روش می

حقیقـت، ( تر، روش، هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن بـه مقـصود اسـت در معنای کلی. ماند

 تقریبا تمامی اندیشمندان حیطه علوم اجتماعی در این امر اتفاق نظـر دارنـد کـه ).١٥٥: ١٣٨٢
ً

وان رویکردی برای تبیین جهان، به روشی مشخص در حوزه مربوط پردازش یک نظریه به عن

 فیلسوف انگلیسی معتقد بـود کـه )٩٤٠ /١٥٦١متولـد ( ٦»فرانسیس بیکن«. به آن، نیازمند است

                                                       
1. Giambattista Vico. 
2. Wilhelm Dilthey. 

 را ی نهضت واحدیمتفکران نوکانت.  باشدی میفه قاره ا موجود در فلسیله ها از نحیکی )Kantianism-Neo( یمکتب نوکانت .3
 ی غالـب در آلمـان حـوالیار و اغلب کامال متفاوت نسبت به مواضع فلسفی بسینده واکنش های دادند بلکه نمایل نمیتشک

 یطـ...  بودندیی و ماده گراییراکتاگی، ییعت گرایار طبی و اشکال مختلف و بسیسم هگلیدئالیژه ایانه قرن نوزدهم و به ویم
 یدبخش به نظر مـیار امی بسی راه کاریارین دوران که مشخصه آن هرج و مرج اعتقادات بود ،رجعت به کانت در نظر بسیا

  . ان همه آنها مشترک باشد وجود نداشتی که در میی روشن و قابل شناسایل فلسفیچ تماین حال هید با ایرس
4. John Stuart Mill. 
5. Auguste Comte. 
6. Francis Bacon. 



 ١٣٩      یالکاتوش  دیدگاه بردیتأکالملل با  ی نظریه اسالمی در روابط بینمتدولوژ ی بردرآمد

هـای  تـرین راه شود که یکی از مطمـئن  در روش ناشی میآنهاتفاوت میان عقول، از اختالف 

  .ورزی است رفته شده در اندیشههای به کار گ مقایسه افکار و مقایسه روش
بنابراین، اگر هر شاخه از دانش بشری بخواهد دارای قاعده و مبنا باشـد، نـاگزیر از ورود 

هـای  شناختی نیز در واقع، گزینش راه های روش شناختی است و انتخاب های روش به کاوش

هـای  بـا مفروضـهاین سوگیری در تولید دانش، ارتباط تنگاتنگی . گوناگون تولید دانش است

پردازان هر حوزه از دانش علوم اجتماعی و انسانی برای توضـیح  نظریه. شناختی دارد معرفت

 ١)ماننـد رفتـارگرایی(هـای تجربـی  هایی مبتنی بر یکـی از روش های سیاسی به نظریه پدیده

 ٣)ماننـد ویتگنـشتاین( یـا رویکـرد زبـانی ٢)فلسفه کالسیک یا انتخاب عقالنی(گرایی  عقل

معینـی ( دهـد  در جریان تحقیق گواهی مـیآنهاشناسانه  آورند که بر سوگیری معرفت وی میر

 در چهـارمین )٩٧٥/ ١٥٩٦متولـد ( ٤»رنـه دکـارت«رو، وقتی   از این).١٤٣ ـ ١٤٤: ١٣٨٤علمـداری، 

یافتن حقیقت، به روش نیاز دارد مقـصود او از روش رعایـت «: گوید قاعده هدایت ذهن می

ای است که اگر کسی از آن پیروی کند هر امر خطا را حقیقـی فـرض  ادهقواعد مشخص و س

از  .شناسی برای مـا بـارزتر خواهـد شـد ، اهمیت روش)٣٨ ـ ٣٩: ١٣٨٧تاجیک، (» نخواهد کرد

شناسـانه،  آید کـه روش در اینجـا بـه معنـای اسـتخراج دیـدگاه هـستی این گفته چنین بر می

برای بیان و قرار دادن مبنا به منظور ارائـه نظـری شناسانه و مختص همان حوزه فکری  معرفت

شناسی ارائه  شناسی و معرفت بنابراین، در اینجا الزم است تفکیکی میان هستی. متمایز است

  . تر شود دهیم تا سه مفهوم اصلی در پردازش مباحث فرانظری هر نظریه مشخص

   :)١٩٣٣/١٣١٢متولد ( ٥»نورمن بلیکی«بنا بر تعریف مورد قبول 

                                                       
   ).١٠٢: ١٣٧٣تل، یل( قابل سنجش است یها  به کمك ابزارها و روشیاسی سی کردن زندگی تجربی برای کوششییرفتارگرا. 1
  هـا موجـوداتی دارای قـصد و نیـت هـستند؛  انـسان .١: نظریه انتخاب عقالنی براساس این مفروضات و مبانی  بنا شده است. ٢

هـای  هـا در انتخـاب روش انسان. ٣کنند؛  بندی می ها سالیق یا منافع خود را بر اساس اهمیت هر کدام از آنها رتبه نانسا. ٢
  ).٢٨: ١٣٨٨بورنهام، ( کنند رفتار از محاسبات عقالنی استفاده می

 را در یِهای گونـاگون  زبان کاربردِتوان زبان را فقط در کارکرد توصیفی آن خالصه کرد، بلکه ما از  بود که نمین معتقدیتگشتایو. 3
: ١٣٨٨، یگودرز(دهند  ی مختلف انجام می است که با آن کارهایه جعبه ابزاریم؛ لذا زبان شبیکن یزندگی روزمره تجربه م

  ).صفحات مختلف
4. René Descartes. 
5 . Norman Blaikie. 
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ــستی ــرض ه ــا ف ــا ی ــه ادعاه ــت ب ــوف اس ــی معط ــاص در  شناس ــافتی خ ــای رهی ه
های اجتماعی درباره ماهیت واقعیـت اجتمـاعی، ادعاهـایی دربـاره اینکـه  پژوهش

چه چیزی وجود دارد و آن چیز شبیه چیست؟ از چه اجزایی تشکیل شده است؟ و 
  )١٠٦ ـ ١٠٩: ١٣٨٥های، (این اجزا چه ارتباطی یا اندرکنشی با یکدیگر دارند؟ 

شناسـی  هستی. شود شناسی به هستی و آنچه هست یا آنچه وجود دارد، مربوط می هستی

. بینی نسبت به ماهیت وجود اجتماعی و موجـودات اجتمـاعی اشـاره دارد به دیدگاه و جهان

شناسـی  بـه زبـان بلیکـی، معرفـت. شناسی عبارت است از علم یا فلـسفه شـناخت معرفت

هایی که کسب شناخت در مورد واقعیت را  هایی درباره شیوه یا فرضمعطوف است به ادعاها 

هـای موجـود روابـط  هـای نظریـه شناسـی  در ادامـه بـا تمرکـز بـر روش.کنند پذیر می امکان

الملـل اشـاره  بندی نظریه اسالمی روابط بین های هر یک در صورت الملل به محدودیت بین

  .خواهیم کرد

  الملل نهاي روابط بی شناسی نظریه روش
ها یـا ترجیحـات  گیری شناسانه گسترده و مختلف، به جهت شناسانه و معرفت مواضع هستی

شناختی متمایزی منجر خواهد شد؛ یعنی عرضه داشتن ایستارهای مختلف نـسبت بـه  روش

 ١ها  توان به موضع پوزیتیویست از جمله این مواضع می. جهانی که در پی شناختن آن هستیم

توان جهان را از طریق تجربه و مشاهده، درک و حقیقت و یـا عـدم  تقدند میاشاره کرد که مع

علـوم اجتمـاعی . حقیقت یک گزاره از طریق مـشاهده تجربـی سیـستماتیک را تعیـین کـرد

پردازد و مدعی تولید قضایای عام و پایدار در این  های موجود می پوزیتیویست به بررسی داده

شناختی است کـه مـدعی اسـت، علـم  دیدگاهی معرفتپوزیتیویستم، . حوزه از علوم است

 متولـد ٢میدورکهـا لیـام دیـویدروایت دورکهایمی منـسوب بـه (تجربی تنها روش تحصیل معرفت است 

توانـد منبـع قابـل اعتمـاد   یا تنها روشی است که تاکنون در اختیار داریـم و مـی)١٨٥٨/١٢٣٧

                                                       
گرایی آن است که کل معرفت،  ادعای اصلی اثبات.  است-یگرای  یعنی تجربه-گرایی، خوانشی از نظریه فلسفی معرفت اثبات.  1

  ).٣٣: ١٣٨٨بورنهام، ( حاصل تجربه حسی بشری است
2. David Émile Durkheim. 
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ا تسامح، رفتارگراها را کـه البتـه جـرح و اگر بخواهیم ب. )٧٠: ١٣٨٦ملکیان، (معرفت تلقی شود 

 در همین قالب بررسی کنیم، راه رسیدن به نظریه اند داشتههایی در روش پوزیتیویستی  تعدیل

رفتارگرایان سرسخت بر ایـن باورنـد . شود پذیر آغاز می از دیدگاه آنان نیز، از راه امر مشاهده

  .ناپذیر باشد هدهکه نظریه به هیچ روی نباید دربرگیرنده عناصر مشا

رفتارگرایی برای نظریه، نقش تحلیلی قائل نیست و نظریه را چونـان زبـانی بـرای تثبیـت 

بنابراین، رفتارگرایان بـه نظریـه تجربـی اعتقـاد دارنـد و . کند شده فرض می های مشاهده نظم

هـای  هـایی مـرتبط شـامل مفروضـات، تعـاریف و فرضـیه ای را مجموعه گزاره چنین نظریه

دانند که درصدد توصـیف و توضـیح حـدوث یـک پدیـده فرضـی یـا  پذیر تجربی می نآزمو

شناسی در  از قائالن به این معرفت و روش. )٤٦: ١٣٨٧تاجیک، ( ها هستند ای از پدیده مجموعه

در واقع، بسیاری معتقدند .  یاد کرد٢ها  و نئولیبرال١ها توان از نئورئالیست الملل می روابط بین

شـود، پاسـخی اسـت بـه  الملل نامیده می  جریان اصلی خردگرا در روابط بینکه آنچه امروز

ایـن . الملل علم گرایی برای علمی شدن دو جریان محتوایی روابط بین/ فشارهای رفتارگرایی 

هـای  از جملـه ویژگـی. شـود های روشی به طرفداری از نوع خاصی نظریه منجر مـی ویژگی

  : گونه مطرح کرد توان این مطرح شده برای این قالب خاص را می

هایی است که مرزهای بخشی از جهان را کـه نظریـه  ای از گزاره یافته مجموعه سازمان. ١

  سعی در تبیین آن دارد، مشخص سازد؛ 

شـود کـه  را شامل مـی) گرایانه روا یا تعمیمات احتمال خواه قوانین جهان(اصول کلی . ٢

کنند تا مشاهدات خود را سازماندهی  ر کمک میی اصلی را که به پژوهشگرهایمتغعوامل یا 

  گیرد؛ در بر می) شود توصیف کند یعنی بخشی از جهان را که قلمرو نظریه شناخته می(کند 

کـه بیـشتر (کند  های بیان شده در قوانین و تعمیمات را تبیین می مندی الگوها یا قانون. ٣

  ؛)شود به عنوان تبیین علت و معلولی شناخته می

                                                       
الملـل، همـه  گرایانی هستند که با ارائه تحلیلـی سـاختاری از نظـام بـین گرایان، آن دسته از واقع ها یا همان نوواقع نئورئالیست. 1

  ). ٥٨: ١٣٩١ل، یبرچ(گذارند  های آنها را کنار می  به جز توانمندیها خصوصیات دولت
الملـل را قبـول  گرایان، اهمیت دولت و وضعیت آنارشیک نظام بـین هایی هستند که مانند نوواقع ها، آن دسته از لیبرال نئولیبرال. 2

  ).١٠٠: ١٣٩١ل، یبرچ(د ولی با این وجود بر دورنمای همکاری حتی در یک جهان آنارشیک باور دارن. دارند
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هرچنـد ادعـای . گرایانه یـا جبـری باشـند توانند احتمال کند که می هایی می بینی پیش. ٤

  ).٨٤: ١٣٨٨چرنوف، (آخرین گزاره توسط بسیاری از فالسفه علوم اجتماعی مورد تردید است 

ّگرایانـه مرسـوم کمـی و  های علـم شناسی از دید این جریان، پژوهش در چارچوب روش

نقـد . گیـرد هایی نظری استخراج شده، صـورت مـی  از گزارههایی که کیفی و با تعیین فرضیه

بندی نظریه اسالمی و از لحاظ معرفتی به این روش ایـن اسـت  اصلی در چارچوب صورت

هـا، اهمیتـی بـرای توضـیح و تبیـین حیـات اجتمـاعی،  که چون در تبیین و توضـیح پدیـده

نظر و قابل قبول باشـد؛ زیـرا  روش مورد تواند ینمها قائل نیست،  ، هنجارها و ایدهها تیهو

بررسی ابعادی از موضوع اجتماعی مانند مـذهب، فرهنـگ و هویـت کـه در دل پـژوهش و 

شناخت این رویکرد جایی ندارد، در پژوهش اسالمی و دیگر رویکردها دربرگیرنده انبـوهی 

  (smith, 2002: 77-79).از شرایط تحلیلی است 

 نظریـه ١انگـاری، الملل کـه شـامل سـازه وابط بیندر حوزه انتقادی به معنای اعم آن در ر

هـای متفـاوتی بـرای  شناسی است، روش...  و ٤ پساساختارگرایان٣مدرنیسم،  پست٢انتقادی،

بنـدی کلـی بـه  توان در یک دسـته انجام تحقیقات نظری و تجربی برگزیده شده است که می

اشـاره کـرد کـه بـر مبنـای .. .تبارشناسانه و / گفتمانی، تحلیل محتوا، هرمنوتیکی و تاریخی

. کنـد هـای خاصـی را تجـویز مـی شناسـی پژوهش مورد نظر، خواه نظری یا تجربـی، روش

ایـن تکثـر . گرایی روشی در این رویکرد مورد پذیرش قرار گرفتـه اسـت بنابراین، نوعی تکثر

هـا نیـز  دهها به بعد ذهنی پدی دهد که عالوه بر بعد عینی پدیده روشی به آنها این امکان را می

                                                       
بـه . ای است که معتقد است ساختارهای هنجاری یا فکری به اندازه ساختارهای مادی اهمیت دارند انگاری، نظریه زهنظریه سا. 1

انـد، بـرای کـنش انـسانی معنـا پیـدا  عبارتی ساختارهای مادی تنها از طریق ساختار شناخت مشترکی که در آن جای گرفتـه
  ).٢٦٣: ١٣٩١ ل،یبرچ(کنند  می

یعنی باید نسبت به منافع نهفته، . یابد ای است که معتقد است شناخت همواره در انعکاس منافع قوام می نظریه انتقادی، نظریه. 2
گاهی آورند و بدان جهت می ای را پدید می هایی که هر نظریه تعهدات یا ارزش   ). ٢٠٩: ١٣٩١ل، یبرچ(رسانی شود  دهند آ

الملل بر این باور هستند که مفاهیم مدرن، تخیل سیاسی   نحله فکری است که به طور خاص در روابط بینمدرنیسم یک پست. 3
بنابراین باید به باز اندیـشی دربـاره . های سیاست جهانی محدود ساخته است ما را ضعیف کرده است و فهم ما را از پویایی

  ).٢٦٣: ١٣٩١، لیبرچ(پرداخت ... مفاهیم این حوزه از جمله دولت، مرز و 
 در روابط بین الملل، متأثر از اندیشمندان پساساختارگرای فلسفی، معتقدنـد تولیـد هرگونـه شـناخت در ایـن  پساساختارگرایان.4

عرصه، صرفا موضوعی ادراکی، هنجاری و سیاسی است 
ً

پـساساختارگرایان بـر ایـن «گر، یان دیبه ب). ٢٣٦: ١٣٩١ل،یبرچ(
  ). ٨٩: ١٣٨٧، یمنوچهر(ن است، لذا بنا کردن یک علم عینی در نهایت ناممکن است باورند که چون عینیت ناممک
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هـای پـژوهش را در دل خـود جـای  این امر باعث شده تا طیف وسیعی از روش. توجه کنند

هایی به نظریه اسالمی نیز نزدیک خواهد بود،  عالوه بر این، در این رویکرد که از جنبه. دهند

گونـه کـه  نظام ارزشی محقق از محتوای تحقیق او قابل تفکیک نخواهـد بـود؛ یعنـی همـان

 اشاره کرده است، نظریه عالوه بر اینکه باید همـواره بـر )١٣٠٥/ ١٩٢٦متولـد ( ١»اکسرابرت ک«

ها و بررسی تاریخی تجربی استوار باشد، همیشه بـرای کـسی و بـرای مقـصودی  تغییر رویه

هـای پژوهـشی ایـن رویکـرد ایـن اسـت کـه  از دیگـر سـوگیری. شـود ساخته و پرداخته می

. )٥٣ ـ ٥٤: ١٣٨٩کـاکس، (ها و رهایی باشد  دادن تناقض نشانمعتقدند، پژوهش باید در راستای 

گونه ممکن نیست و پژوهش در خدمت توصـیف  یابی به عینیت تمامیت از این منظر، دست

گاهی از وضع موجود در پی تغییر نیز خواهد بود از منظری دیگر نیز، . صرف نیست بلکه با آ

 ژهیـو بستر خاص و هم در شرایط کنظریه چیزی جز یک گفتمان خاص نیست که هم در ی

شـود و هـم در  گیرد و برای پژوهش، گفتمان هم در قالب نظریه به کـار گرفتـه مـی شکل می

 .گیرد روش مورد استفاده قرار می
هـا  مـدرن هایی صورت گرفته است؛ مانند آنچه کـه پـست البته در این رویکرد نیز افراط

ین دیدگاه، مبنای مطالعه علمـی موجـودات  در صورت پذیرش ا٢.نامند نظریه خودآیینی می

را بـه یـک ترکیـب ناهمـساز بـدل » علـوم اجتمـاعی«ریزد و تعبیر  انسانی به کلی درهم می

ها هرگونه بنیادی را برای تعیین یک رشته موازین عقالنـی در سیاسـت  پسامدرنیست. کند می

ادهای جزئـی پیرامـونش کند و جز به روید گرایی سقوط می کنند و فرد به ورطه نسبی نفی می

نکته دیگـر مـورد نقـد هـم بـه . )١٣٦: ١٣٩٠تاجیک، ( به چیز دیگری باور داشته باشد تواند ینم

گردد که هم واقعیت و هم حقیقت را صرفا در قالب زبان می پساساختارگرایان برمی
ً

  . بینند 

اوی هـای علمـی را حـ گوید باید هم بهترین نظریه رئالیست، علمی نگرشی است که می

 سـخن رفتـه اسـت، از جملـه آنهـاقوانین درست بدانیم و هم چیزهـایی را کـه در نظریـه از 

بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، . )٢٤٤ ـ ٢٤٦: ١٣٨٨چرنـوف، (هـای نظـری را واقعـی بنگـاریم  هستی

                                                       
1. Robert Cox. 

گاه باشد و بس  یک فرد می،ای که در آن ریهنظ. 2   .تواند فقط از اعمال، خیاالت و تجربیات خودش آ
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 این است که آنهااستدالل . های بد نادرست هستند های علمی خوب، درست و نظریه نظریه

گوینـد  آنـان مـی. های آن نظریه درست باشد باشد، باید همه گزارهاگر نظریه خاصی درست 

تواننـد  های نظری اشاره دارند، تنها در صـورتی مـی ای از جمله آنهایی که به هستی هر گزاره

یی که گزاره یاد شده به آنها اشاره دارد، وجود داشته باشد؛ چون برخی زهایچدرست باشد که 

، ماننـد انـد شـدهناپذیری که در عالم نظر فرض  به امور مشاهدهها  های بهترین نظریه از گزاره

هـای نظـری بایـد در جهـان واقـع  نیروهای گرانش و ضد ماده، اشاره دارند؛ پس این هستی

  ).٢٤٨: همان( وجود داشته باشند

ای  شوند کـه گونـه های علمی، رئالیست انتقادی نامیده می گروهی دیگر از این رئالیست

باوری و مفهوم علیت، مبنایی در علـوم  کوشد برای طبیعت فلسفی است که میگرایی  از واقع

گرایی علمـی را قبـول  های محوری واقع گرایان انتقادی نگرش واقع. اجتماعی دست و پا کند

. رونـد دارند، ولی با افزودن عنصری اجتماعی به مفهوم دانش علمی به مراتب از آن فراتر می

گرایـی  نـسبی. ٢شناختی؛  گرایی هستی واقع. ١:  آن سه رکن قائلندطرفداران این رویکرد برای

در توضیح این که اصطالحات در یـک نظریـه . ها یداورخردباوری در . ٣شناختی؛  معرفت

 هـر کهناپذیر  پذیر و چه امور نظری مشاهده به چیزهای واقعی اشاره دارند؛ چه امور مشاهده

ناپـذیر دقیقـا بـه انـدازه چیزهـایی کـه   مـشاهدههای نظری بنابراین، هستی. دو صادق است
ً

  .کنیم واقعی هستند مشاهده می

کند نظریه  ها را که ایجاب می ، خردباوری در داوری»گرایان انتقادی واقع«سرانجام اینکه 

کید دارند که در هـر دو جهـان  واقع. و عمل با هم مرتبط باشند قبول دارند گرایان انتقادی، تأ

 امـور از قـدرت علـی واقعـی برخـوردار هـستندطبیعی و اجتماعی،
ّ

گرایـان انتقـادی  واقـع. 

به نظـر . های پذیرفته شده در علوم اجتماعی باید به رهایی بشر کمک کند معتقدند که نظریه

شناسـی آن،  ها به خصوص اینکه در نظریه اسالمی و در معرفـت رسد مجموع این ویژگی می

ناپذیر   و مورد مطالعه قرار داد، واقعی ولی مشاهدهتوان به اموری پرداخت به همین سبک می

همچنین اعتقاد رئالیسم انتقادی به این مسئله که نظریه باید به رهایی بشر کمک کند، . است

شـناختی دارای  باعث شده تا اندیشمندان حوزه اسـالمی، نظریـه اسـالمی را در ابعـاد روش
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گرایی علمی در این نظریه، به  نظور از واقعگرایی انتقادی علمی بنامند؛ هرچند م ویژگی واقع

دهقـانی، (شکل دیگری است که گویا از مبانی فکری و فلسفی مالصدرا استخراج شده اسـت 

  )صفحات مختلف: ١٣٨٧صفحات مختلف؛ باقری، :  الف و ب١٣٨٩

  پردازي  و نظریه) 1301/ 1922متولد  (1 الکاتوشمرهیاشناسی  روش
  الملل در روابط بین

شناسی در پردازش یک نظریه و همچنین مرور سریع، ولـی  ذکر اهمیت روش و روشپس از 

گونه که بیان شد، به طرح بحث  الملل، همان های روابط بین های نظریه شناسی انتقادی روش

پـردازیم کـه بـه نظـر  الملـل مـی های مهم در حوزه روابط بـین شناسی در مورد یکی از روش

یل کردن منابع معرفتی برگرفته از فرهنگ و تفکر بومی بـه یـک رسد توانایی زیادی در تبد می

  .نظریه علمی دارد

 بین نظریات بزرگ راجـع بـه ١٣٤٠/ ١٩٦٠هایی که در دهه  الکاتوش طی دوران چالش

هـای پژوهـشی  شناسـی برنامـه روش«تغییر علمی جریان داشت، موضع متمایز خود، یعنی 

گرایـان منطقـی و  رسد در پاسخ به تجربه  نظر میای که به شناسی  را بسط داد؛ روش٢»علمی

گرایان  های زیادی برای گفتن دارد؛ یعنی هم پاسخی به علم معقولیت پارادایمی کوهن حرف

  ).٩٨: ١٣٨٢ناجی، (محض و هم به کسانی که راهی برای معقولیت علمی نیافته بودند 

: شـود  مربوط مـیشناسی علمی به دو مرحله جدید در چارچوب فلسفه الکاتوش، روش

شناسـی  روش. هـای پژوهـشی شناسی بین برنامه شناسی درون برنامه پژوهشی و روش روش

هایی است که در یـک برنامـه پژوهـشی انجـام  های پژوهشی، مربوط به فعالیت درون برنامه

 پژوهـشی بایـد مـستقال برنامـهشود و طبق آن، هرگونه تغییر و اصـالح کمربنـد محـافظ  می
ٌ

دانـشمندان، کمربنـد محـافظ را بـه هـر نحـوی کـه مایـل باشـند توسـعه . باشدپذیر  آزمون

های تـازه و در نتیجـه امکـان اکتـشاف  بخشند، به شرط اینکه اقدامات آنها امکان آزمون می

  . جدید را فراهم سازد

                                                       
1. Imre Lakatos. 
2.MSRP.  
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پـردازد و  های پژوهشی رقیب می های پژوهشی، به مقایسه برنامه شناسی بین برنامه روش

: همـان(های پژوهشی رقیب است و باید چنین باشـد  ه، تاریخ علم، تاریخ برنامهاز این دیدگا

اثبات گرایی، ابطال گرایی، احتمـال (های متقدم از خود  شناسی الکاتوش بیشتر روش. )١٠٨

بـه اعتقـاد . )١٠٩: همـان(کنـد  گرایانه از معقولیـت مـتهم مـی را به برداشت آرمان...) گرایی و

 مبنی بر اینکه وقتـی نظریـه ابطـال شـود، )١٢٨١/ ١٩٠٢متولد ( ١» پوپررلکا«الکاتوش، دیدگاه 

کند و بـه همـین دلیـل از نظـر  شود، طرز کار عملی دانشمندان را بازگو نمی کنار گذاشته می

های پژوهشی الکـاتوش کـه بـرای اصـالح  برنامه. )٢٠٨: ١٣٨٨چرنوف، (توصیفی مردود است 

شناسـی،   بود، درصدد بود تا با اعالم این نظر کـه در روشپذیری پوپر ارائه شده نظریه ابطال

گرایـی جزمـی و  توانند با هم همزیستی کنند، عـالوه بـر رد ابطـال چندین پارادایم توأمان می

گویـد  کنـد و مـی شناختی پیچیده اشـاره مـی  روشکگرایی پیچیده ، به ی مطرح کردن ابطال

 ،گـرید انیـببه . کننده پیدا کنیم یدکننده و یا نقضای مورد تأی توانیم برای هر نظریه همواره می

گرایی مد نظر پوپر به ارائه روشی بپردازد که بتـوان  الکاتوش قصد داشته تا عالوه بر رد ابطال

در صورت مواجه شدن یک نظریه با یک قاعده خالف تبیین مدنظر خـودش، در پیـشبرد آن 

هـا عجلـه کنـیم، بلکـه بایـد  و اثبات نظریهپس نباید در ابطال . نظریه، اختاللی ایجاد نشود

در اینجـا الزم اسـت . ها به مرور زمان، نظریه برتر را نمایان سازد اجازه دهیم تا رقابت نظریه

  : ای کوتاه داشته باشیم گرایی اشاره به این سه نوع ابطال

 گرایی جزمـی بـا وجـود تأییـد کند که ابطال گرایی صحبت می الکاتوش از سه نوع ابطال

پـذیری اسـت کـه  های علمی، نـوع ضـعیفی از توجیـه قید و شرط کلیه نظریه خطاپذیری بی

کید می شدیدا بر تجربه تأ
ً

هـا  کند و مـوارد نقـض تجربـی را یگانـه معیـار ارزشـیابی نظریـه 

بـر . تواند آن را ابطال کند ای را اثبات کند ولی می تواند هیچ نظریه هرچند علم نمی. داند می

هـای موثـق  هـا بـا کمـک داده گرایی جزمی، علم به وسیله ابطـال نظریـه طالاساس منطق اب

وجود یک مـرز . ١گرایی آن است که بر اساس آن  ایراد این نوع ابطال. رود تجربی به پیش می

                                                       
1. Karl Popper. 
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ای، مـسلم گرفتـه  های واقعـی یـا مـشاهده های نظری و گزاره شناختی طبیعی بین گزاره روان
ّ

توانـد از طریـق  شـناختی خاصـی مـی رده کـردن شـرایط روانیک گزاره با بـرآو. ٢شود؛  می

هـایی  معیار تفکیک علم از غیر علم این است که تنها نظریه. ٣مشاهده و تجربه ثابت شود؛ 

ای معـین را منـع کننـد و در نتیجـه عمـال قابـل  های مشاهده علمی هستند که بروز وضعیت
ً

  ). ٤٥ ـ ٤٨: ١٣٨٢بزرگی، (ابطال باشند 

تواند برخی از مسائل را حـل کنـد  کاتوش، متدولوژی برنامه تحقیقاتی او میبه عقیده ال

ای  های پژوهشی بـه رشـته از نظر الکاتوش، برنامه. اند بودهکه پوپر و کوهن از حل آن عاجز 

هـای پژوهـشی تـا  برنامـه. بخـشد گیرند، تداوم و پیوستگی مـی ها که از آن مایه می از نظریه

پس الکـاتوش، علـم را  . مفهومی یا نوعی زبان علمی استحدودی همچون یک چارچوب

تـوان از هـسته سـخت و  در یـک برنامـه پژوهـشی مـی. نگـرد در قالب برنامه پژوهشی مـی

مفروضات .  سخن گفت٣بخش مثبت یا ایجابی  و الهام٢بخش منفی یا سلبی  الهام١مرکزی،

. یابـد ن اسـتقرار مـیهـسته آ های اساسـی هـر برنامـه پژوهـشی در سـخت بنیادی و اندیشه

داند و آن را دور  ناپذیر می هسته را ابطال شناختی، سخت پرداز بر اساس تصمیمی روش نظریه

  . دهد از دسترس شواهد مخالف قرار می

های متافیزیکی را نه تنها در علوم  الکاتوش با این برنامه پژوهشی خود جایگاه کانونی گزاره

بنـابراین، . دهـد ، بلکه حتی در علوم طبیعی نیز نشان مـیکه پوپر در نظر داشت انسانی، چنان

های پژوهشی خود  دانست، الکاتوش در کانون برنامه ناپذیر می آنچه را پوپر متافیزیکی و ابطال

. نمایـد دهد و به این ترتیب، در هم تنیدگی علم و متافیزیـک را در حـد اعـال بـاز مـی قرار می

  :شود شناختی تشکیل می دسته قواعد روشهای پژوهشی الکاتوشی از دو  برنامه

دهـد چـه کارهـایی را نبایـد انجـام دهـیم و  رهنمودهای اکتشافی سـلبی کـه نـشان مـی

رهنمودهـای . دهد چه کارهایی را باید انجام دهیم رهنمودهای اکتشافی ایجابی که نشان می

                                                       
1. hard core.  
2. negative heuristic.  
3. positive heuristic.  
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سـازند و  هـا مـصون مـی اکتشافی سلبی، هسته مقاوم را از تعرض موارد نقض یا ناهنجـاری

، یـک کمربنـد »هـای کمکـی فرضـیه«شود که با بسط هسته مقاوم یا حتی ابـداع  باعث می

هـا معطـوف  محافظ پیرامون این هسته به وجود آوریم و موارد نقـض را بـه سـوی آن فرضـیه

هـا  های کمکی هستند که باید در مقابل موارد نقض یـا ناهنجـاری اکنون این فرضیه. سازیم

ال کنار گذاشته شوندتعدیل یا حتی کام
ً

.  

او به جای تردیـد در . ناپذیر است ، ابطال»هسته مقاوم«شناختی  طبق نوعی قرارداد روش

کند و آنها را در معرض حمله   تردید می١های کمکی عناصر هسته سخت یا مقاوم، در فرضیه

ای هـ بخشی ایجابی به دسـتکاری فرضـیه از سویی دیگر، الهام. دهد قواعد مختلف قرار می

. آورد انجامد و محافظت از هسته سخت را فراهم می های جدیدی می کمکی یا ابداع فرضیه

 یک برنامه تحقیقاتی، هنگامی موفق است که تغییـر کمربنـد محـافظ، )٣١ ـ ٣٢: ١٣٨٧باقری، (

بینـی  روی و پیش پس. رونده خواهد بود رونده داشته باشد، وگرنه ناموفق و پس خصلتی پیش

 جدید، باعث پیدایش یک برنامه تحقیقاتی رقیب و احتماال رهـا کـردن هـسته نکردن حقایق
ً

  .مقاوم برنامه قبلی خواهد شد

الملل مطرح کرد،  شناسی الکاتوشی در حوزه روابط بین توان از کاربرد روش مثالی که می

گویـد کـشورهای دمکراتیـک منـابع کمتـری را نـسبت بـه  ادعای نظریه لیبرالی است که می

های اضافی آنها صرف کارهای  کنند و هزینه های نظامی می ای اقتدارگرا صرف هزینهکشوره

در اینجا قرار اسـت یـک گـزاره کـه هـسته مرکـزی نظریـه . شود عمومی و رفاهی جامعه می

 گرفتـه شـده اسـت در )١٧٢٤/١١٠٣متولـد ( ٢»ایمانوئل کانت«های  لیبرالیسم است و از اندیشه

هر چه مؤیدات تجربی بیشتری برای تأیید این گزاره . ذاشته شودقالب یک فرضیه به آزمون گ

در قالـب ایـن  (Fordham, 2005: 21).روتـر خواهـد بـود  یافت شود این برنامه پژوهـشی پـیش

شناسی خاص، اصل هدف رسیدن به یک یا چند گزاره اصلی در قالب هسته مقـاوم یـا  روش

                                                       
1; auxiliary hypotheses.  
2. Immanuel Kant. 



 ١٤٩      یالکاتوش  دیدگاه بردیتأکالملل با  ی نظریه اسالمی در روابط بینمتدولوژ ی بردرآمد

ل نظریه را حول آن یک یا چند گـزاره پـیش  است که بتوان ک١ناپذیر مرکزی همان هسته انکار

الملل بـیش از هـر فیلـسوف دیگـری بـر  پردازان روابط بین رو، نظریه نیااز . تر کرد برد و فربه

  ). ٢٠٧: ١٣٨٨چرنوف، ( شناختی الکاتوش متکی هستند های روش اندیشه

اضـافه شناختی و  الملل با توجه به توضیحات روش تدوین یک نظریه اسالمی روابط بین

طور که در مقالـه  پذیر باشد؛ همان کردن منابع معرفتی اسالمی در قالب چنین روشی امکان

، هـسته مرکـزی، ترکیبـی از بنیـاد نظریـه »الملـل نظریه چینـی روابـط بـین«یاچینگ، یعنی 

کنفوسیوســی یعنــی طبیعــت، فراطبیعــت و اخــالق قــرار داده شــده کــه برگرفتــه از مکتــب 

این نظـم بـه عنـوان . نامد می) هارمونی( نهایت آن را نظم جهانی وی در. کنفوسیوسی است

در مکتب انگلیسی ایـن گـزاره . گیرد المللی چینی قرار می ناپذیر نظریه روابط بین گزاره ابطال

 و در نظریـه لیبرالـی (balkan, 2005: 175)الملل و جامعـه جهـانی  جامعه بین) ترین آن اصلی(

  .آمریکایی صلح دمکراتیک است

هـایی  دهد برگرفته از اندیشه هایی که هر تئوری ارائه می الملل تفسیر و تحلیل در روابط بین

اســت کــه در همــاهنگی بــا بافــت فکــری اســت کــه بــر آن تکیــه دارد و بیــانگر تــصورات و 

بنـدی تـالش صـورت  برای مثال با نگاهی به اقدام اولیه بـرای جمـع. های آن هستند خاستگاه

الملـل،  های غیرغربی روابط بین  یک نظریه غیرهژمون، یعنی کتاب نظریهبندی گرفته و صورت

هـای  هـای فکـری و فلـسفی و تفکـرات چهـره ها را بیـشتر سـنت های مرکزی این تالش هسته

شاخص تاریخی و مذهبی، اندیشه و رویکرد سیاست خـارجی رهبـران تأثیرگـذار و همچنـین 

کاریا و بوزان، (دهد  ل میها و عملکردهای کشورهای غیرغربی تشکی سیاست   ).٣ ـ ٢٧: ١٣٨٩آ

پــردازی در کــشورهای غیرهژمــون، بــرای  بــه عنــوان مثــال و بــا تأســی از تجریــه نظریــه

توان از مفاهیمی مانند عدم وابستگی، عـدم  الملل می بندی نظریه اسالمی روابط بین صورت

بنـابراین، از ایـن .  گرفتالملل به عنوان هسته مرکزی بهره تعهد و یا حتی رهایی در نظام بین

الملـل وجـود  زوایه در دو مقوله درونی و بیرونی امکان پرداختن به نظریه اسالمی روابط بین

شناســی خنثــی و غیرایــدئولوژیک ماننــد نظریــه  از زاویــه بیرونــی، قابلیــت یــک روش. دارد

                                                       
1. hard core.  
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... ویـت و الکاتوش و از زوایه درونی، وجود مفاهیم دینی به همراه انباشت سنت، تاریخ، ه

  .کنند این امکان را فراهم می

  شناسی الکاتوشی فواید روش
دهـد کـه بـه دلیـل خاصـیت ترکیبـی در  شناسی الکاتوشـی ایـن امکـان را بـه مـا مـی روش

پردازی اسالمی به عنوان یک حسن، تغییرات الزم در نظریه بر اساس چـرخش مـداوم  نظریه

های تجربی و عینی در طول زمان بـا  ه دادهمیان نظریه و پژوهش داشته باشیم و در صورتی ک

 را آنهـاهای محافظتی ما که حول هـسته مرکـزی قـرار دارنـد مطابقـت نداشـته باشـد،  گزاره

هـا را در طـول زمـان بـا توجـه بـه  همچنـین اجـازه رقابـت بـا دیگـر نظریـه. تصحیح کنیم

. )٨ ـ ٢٤: ١٣٨٧شـنبرگر، مک دونالـد و ا( آورد های نظری در این مسیر برای ما فراهم می محدودیت

هـای  گرایی پوپری، این است که پـژوهش شناسی نسبت به نوع ابطال از دیگر فواید این روش

 و امکان اصالح آن را بـرای مـا برد ینمهای تجربی نظریه را به طور کل از بین  تجربی و یافته

شناسـی،   در ایـن روش.آورد یم دیپدتر را از نظریه ما  رفته توصیفی دقیق کند و رفته میسر می

سـازی و آزمـایش  احتمال تبدیل یک ایده کلی به یک نظریه بر اساس چرخش میـان نظریـه

از طرفی، متوسل شدن به هسته مرکزی نظریه . نظریه و سپس تدوین مجدد نظریه وجود دارد

ای در تعدیل مشکل مقام داوری، کمک بسیار  شناسی به گونه برای آزمون نظریه در این روش

های برگرفته از کتاب و سنت و دیگـر  کند؛ چراکه در بحث مقام داوری، این ایراد به نظریه می

شـود، نقلـی  ای که از این منـابع برگرفتـه مـی منابع معرفتی دینی وجود دارد که علوم و نظریه

 علوم و نظریه پدیـد آمـده از ایـن منـابع را جانـشین میتوان ینمخواهد بود و در این صورت، 

لی و تجربی موجود کنیم؛ زیـرا در مقـام داوری عقلـی و تجربـی علـوم مربوطـه بـا علوم عق

های فارغ از دین مواجهیم و از این جهت، تنها معتقـدان بـه دیـن و مکتـب خودمـان  داوری

کنـد، مقـام توجیـه و داوری  ای را علمـی مـی توانند آن را بپذیرند؛ در نتیجه، آنچه نظریـه می

 کمکـی ).٦١ ـ ٦٢: ١٣٨٦ملکیـان، ( بدون رأی و نظر، روزگار بگذرانـد تواند ینماست؛ زیرا علم 

کند  الملل می شناسی الکاتوشی برای تعدیل این مشکل به نظریه اسالمی روابط بین که روش



 ١٥١      یالکاتوش  دیدگاه بردیتأکالملل با  ی نظریه اسالمی در روابط بینمتدولوژ ی بردرآمد

توان با ثابت  است می» هسته مرکزی«این است که چون معیار داوری در این روش شناسی، 

 بــارز و روشــن، در مقــام داوری هــم آن را نگــه داشــتن هــسته مربوطــه در قالــب مــصداقی

در نهایت، قابلیت تبیین بیشتر و مقبولیت در جامعه علمـی بـه خـصوص . پذیرتر کرد توجیه

شناسـی بـه  الملل از دالیل مورد نظر نگارنـدگان در پیـشنهاد ایـن روش دیسیپلین روابط بین

  . ستالملل اسالمی ا بندی نظریه روابط بین عنوان روش مطلوب در صورت

   نتیجه
الملـل شـکل خواهـد  ای که به نام نظریه اسالمی روابط بـین توان نظریه در هر صورت، نمی

ای مستقل با معیارهای علمی کامال مستقل و خاص خود بدانیم گرفت را نظریه
ً

ایـن نظریـه . 

الملـل، یـک سـری  هـای جدیـد در حـوزه روابـط بـین رغم دیـدگاه در صورت تدوین، علی

هـایی علمـی  با نظریـه... شناختی و  شناختی، روش گیری، معرفت عیار شکلها در م شباهت

 از تـوان ینمهای علوم اجتماعی  به طور کلی، امروز در بیشتر حوزه. این حوزه خواهد داشت

شناســانه،  ای کــه از تمــامی جهــات ماننــد منــابع هــستی نظریــه مــستقل بــه عنــوان نظریــه

هایی،  ها در گزاره بیشتر این نظریه. باشد، نام بردشناسانه خاص خود  شناسانه و روش معرفت

  .پوشانی دارند ای با یکدیگر هم و چه در سطح محتوایی به گونه١چه در سطح زبرنظری 

شود که مفـاهیم برگرفتـه  از طرفی نیز زمانی یک تئوری دچار فقدان خلوص تئوریک می

وش کند که نتوان آن را بـه ای ماهیت تئوری را مخد های فکری مختلف به گونه شده از سنت

در صــورتی کــه بــه نظــر نگارنــدگان، برگــرفتن یــک . یــک ســنت فکــری مقبــول ارجــاع داد

را مخدوش سـازد و ) اسالمی(تواند چهره نظریه بومی  شناسی مقبول در این حوزه نمی روش

: ١٣٨٤میراحمـدی، ( ای این نظریه به همـراه داشـته باشـدنوعی اضطراب و آشفتگی مفهومی بر

های حوزه روابط  الملل با دیگر نظریه هایی که نظریه اسالمی روابط بین از جمله تفاوت. )١٨١

الملل خواهد داشت، این است کـه بـا تنـوع و تکثـر منـابع معرفتـی جدیـدی کـه بـرای  بین

ای برای تحلیـل و  کند، موجب برگزیدن تعابیر و تعاریف تازه پردازی وارد این حوزه می نظریه

                                                       
1. Metatheory. 
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توان به ارائه رویکردی جدید بـه  از جمله این منابع می. الملل خواهد شد ظام بینتبیین بهتر ن

گرایی و لیبرالیسم بـه عنـوان دو  مانند واقع(های این رشته  نسبت به دیگر نظریه ماهیت انسان

پردازی بـه ماننـد ابعـاد  اشاره کرد که در روند نظریه) الملل جریان اصلی و مسلط روابط بین

  .شناسانه نظریه مؤثر است شناسانه و روش ه، معرفتشناسان هستی

  منابع و مآخذ
، ترجمـه علیرضـا طیـب، تهـران، هـایی دربـاره سیاسـت جهـان دیدگاه). ١٣٨٩ (کلیمااسمیت، 

 .انتشارات علمی و فرهنگی
هـایی دربـاره  الملـل؛ دیـدگاه های غیر غربی روابط بین نظریه). ١٣٨٩(آکاریا، آمیتاو و بری بوزان 

، ترجمـه علیرضـا طیـب، تهـران، مؤسـسه فرهنگـی مطالعـات و تحقیقـات و فراسـوی آن آسیا
  .المللی ابرار معاصر بین

 .، تهران، سازمان چاپ و انتشاراتهویت علم دینی). ١٣٨٧(باقری، خسرو 
مـشیرزاده و  رایـحمالملـل، ترجمـه  هـای روابـط بـین  نظریه).١٣٩١( برچیل، اسکات و همکاران 

 . طالبی آرانی، تهران، میزانالله حمیرا و روح
  . ، تهران، نگاه معاصرتراشیدم، پرستیدم، شکستم). ١٣٩٠(بروجردی، مهرزاد 

 . ، تهران، نیالملل های جدید در روابط بین دیدگاه). ١٣٨٢(بزرگی، وحید
، ترجمـه سـید محمـد کمـال هـای پـژوهش در سیاسـت روش). ١٣٨٨(بورنهام، پیتـر و همکـاران 

 .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیسروریان، تهران، 
، سـال ٥٥، شـماره مجله حـوزه و دانـشگاه، »پسامدرنیسم و روش«). ١٣٨٧(تاجیک، محمدرضا 
 .١١٣ ـ ١٦٨چهاردهم، ص 

 .، تهران، نیپساسیاست؛ نظریه و روش). ١٣٩٠(تاجیک، محمدرضا 
 .طیب، تهران، نی، علیرضا الملل نظریه و زبر نظریه در روابط بین). ١٣٨٨(چرنوف، فرد 

ــادق  ــید ص ــت، س ــران«). ١٣٨٢(حقیق ــروش  بح ــوم  یشناس ــیسدر عل ــوم ، » یاس ــصلنامه عل ف
  .١٥٣ ـ ١٧٤ص ، ٢٢، شماره یاسیس

ــالل ــید ج ــادی، س ــانی فیروزآب ــط «). ب١٣٨٩ (دهق ــالمی رواب ــه اس ــستی نظری ــونگی و چی چگ
  .١١١ ـ ١٤٢، ص ١٨، شماره پژوهشنامه علوم سیاسی، »الملل بین

 ،»الملل مبانی فرانظری نظریه اسالمی روابط بین«). الف١٣٨٩(وزآبادی، سید جالل دهقانی فیر
  .٤٩ ـ ٩٦ شماره اول، سال اول، ص ،فصلنامه روابط خارجی



 ١٥٣      یالکاتوش  دیدگاه بردیتأکالملل با  ی نظریه اسالمی در روابط بینمتدولوژ ی بردرآمد

، کمال پـوالدی، های اجتماعی و فرهنگ جهانی جهانی شدن؛ تئوری). ١٣٨٢(رابرتسون، رونالد 
  .تهران، ثالث

هـا و نظـم جهـانی؛ فراسـوی نظریـه روابـط  عی، دولـتنیروهـای اجتمـا«). ١٣٨٩(کاکس، رابرت 
، پایـان ماهیت هنر نزد ویتگنشتاین). ١٣٨٨(سعید گودرزی  و چاردیرلیتل، : ، در »الملل بین

 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای کاربردی
  .، تهران، صراطاالجتماع علمدرآمدی به فلسفه : تبیین در علوم اجتماعی). ١٣٧٣(لیتل، دانیل 

، تهـران، مرکـز اسـناد و تـاریخ الملـل ماهیت و هدف نظریـه روابـط بـین). ١٣٨٧(لینکلیتر، اندرو 
  .دیپلماسی

مجله سیاسـی ، »پست مدرنیسم، حقیقت و نظریه سیاسی«). ١٣٨٤(معینی علمداری، جهانگیر 
  .١٧٢ ـ ١٨٣، ص ١٤٣ـ١٤٤، شماره اقتصادی_
ــد و اســکات اشــنبر مــک ــد، دیوی ــه«). ۱۳۸۷(گر دونال ــانی تحقیــق علمــی و نظری : در» ســازی مب

، تهران، پژوهشکده مطالعات پردازی، مفاهیم و استلزامات نظریه. )١٣٧٨ (درضایسی، نیحس
  .فرهنگی و اجتماعی

  .، تهران، نگاه معاصرراهی به رهایی). ١٣٨٦(ملکیان، مصطفی 
  .، سمت، تهرانرهیافت و روش در علوم سیاسی). ١٣٨٧(منوچهری، عباس 

ــصور  ــدی، من ــومی«). ١٣٨٤(میراحم ــاع مفه ــا امتن ــان ی ــالمی؛ امک ــسم اس ــه ،»سکوالری  مجل
  .١٦٥ ـ ١٩٧ ، ص ٧، شماره المللی های سیاسی و بین رهیافت

، ٣٤، شماره مجله حوزه و دانشگاه، »الکاتوش و معقولیت معرفت علمی«). ١٣٨٢(ناجی، سعید 
  .٩٧ ـ ١١٥سال نهم، ص 

  .، احمد گل محمدی، تهران، نیدرآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی ).١٣٨٥(های، کالین 
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