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چکیده
نظریههای مختلفی در روابط بینالملل ساخته و پرداخته شدهاند که هر کدام از آنها ادعاا دارناد
که از قدرت تبیینی بیشتری برخوردارند و در واقع اغلب آنها ادعای صدق و حقیقا
بهتر و کاملتر روابط بینالملل و پدیدههای بینالمللی را دارند .پس

و تبیاین

مدرنیسم نیز به عنوان یکی

از نظریات روابط بینالملل ،دیسیپیلین روابط بینالملل را مورد تردید قرار داده و متفکران آن باا
بینالملل میباشد .این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ،سعی دارد به این سؤال پاسا
و کذب نظریه پس

دهد که چگونه میتوان صح

مدرنیسم در روابط بینالملل را کاه مادعی

شناخ

بهتر روابط بینالملل اس  ،اثبات کرد؟ در پاس  ،این فرضیه را به بوته آزمون میگاذارد

که پس

اف هاای فکاری

مدرنیسم به عنوان یک نظریه روابط بینالملل هر چند توانساته اسا

جدیدی را پیش روی اندیشمندان این حوزه بگشاید و به فهام نظاری رواباط بینالملال کماک
زیادی کند ،اما به واسطه اینکه از ناسازگاری ،اغتشااش و عادم ارتباان منطقای باین مفااهیم و
مقوالت مطرح در ابعاد هستیشناسی ،معرف شناسی و روش شناسی رنا میبارد ،در نتیهاه از
قابلی

توضیح و تحلیل اندکی برای تبیین پدیدهها و موضوعات روابط بینالملل برخوردار شده

اس  .در نتیهه ،نتوانسته اس

به گفته برخی از متفکران روابط بینالملل امور جهان را آن طاور

که پیش بینی میکرد ،پیش ببرد.
واژگان کلیدی :فرانظریه ،پس

مدرنیسم ،معرف

شناختی ،هستی شناختی ،روش شناسی

 .1گروه علوم سیاسی ،واحد رش  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رش  ،ایران
* نویسنده مسئول:

majidroohi@iaurasht.ac.ir
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تبارشکنی و ساختارشکنی به سراغ پدیدههای بینالمللی رفتند ،قائل به امکان شناخ

بهتر روابط

س یا س ت ج ها ن ی

مقدمه
روابط بینالملل عرصه نظریهها و رویکردهای زیادی شده اس ؛ به گوناهای کاه فهام و
درک درس

روابط بینالملل و تبیین و توضیح پدیدهها و موضوعات روابط بینالملل در

گرو شناخ

و میتوان ادعا کرد که بدون

دقی و عمی نظریههای روابط بینالملل اس

نظریه نمیتوان روابط بینالملال را باه خاوبی درک و فهام کارد .علیارغم اختالفاات و
تعارضات موجود بین دیدگاهها و مفاهیم این نظریات نسب

باه رواباط بینالملال ،ولای

اغلب آنها ادعا میکنند که از قادرت تبیینای بیشاتری برخوردارناد ،و در واقاع مادعی
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صح

و صدق میباشند و خودشان را نظریه بهتر رواباط بینالملال میشامارند .پسا

مدرنیسم نیز به عنوان یکی از رهیاف هاایی کاه از دل جریاان منااظره ساوم در رواباط

س ی ا س ت ج ها ن ی

بینالملاال در دهااه  1980ماایالدی ،ساار باارآورد و باار اسااای آن بساایاری از بنیانهااای
معرف شناسی و هستیشناسی و روش شناسی نظریاههای رواباط بینالملال و باه ویا ه
نظریه جریان اصلی؛ یعنی نو واقعگرایی و نو لیبرالیسم را مورد تردیاد قارار داد ،از ایان
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قاعده مستثنی نبوده اس  .متفکران این نظریه که با نفی شالوده انگاری ،با شالوده شکنی،
تبار شکنی و متن انگاری به سراغ پدیدههای روابط بینالملل رفتند و مدعی عدم امکاان
شناخ

از ارزش شادهاند ،ادعاای

عینی ،جدایی سوژه از اُب ه ،و عادم جادایی واقعیا

تبیین بهتر و بیشتر روابط بینالملل به وی ه پس از فروپاشی شوروی را مطرح کردند.
باا توجاه بااه ایان ،از آنهاا کااه هماواره یکای از مهمتاارین و مهادلاه برانگیزتاارین
موضوعات روابط بینالملل ،تعیاین صادق و کاذب و قادرت تبیاین نظریاههای رواباط
بینالملل اس

و این در چارچوب فرانظریه صورت میگیرد ،در این مقالاه نیاز درصادد

هستیم تا به این سؤال پاس دهیم کاه چگوناه میتاوان صاح
مدرنیسم در روابط بینالملل را که مدعی شناخ

و کاذب نظریاه پسا

بهتر روابط بینالملل اس  ،اثبات کرد؟

از آنها که نظریه برای اثبات خود وابسته به فرانظریاه اسا

و فرانظریاه نیاز باه فلسافه

نظریه و به عبارتی به مبانی فلسفی نظریه ،چیستی ،ساختار ،مبانی ،مفروضهها و اصاول و
قواعد الزم برای تدوین نظریه مطلوب و تحلیل آن میپاردازد و در ایان راه از ساه بعاد
هستی شناسی ،معرف

شناسی ،و روش شناسی باه ساراغ صاح

و کاذب نظریاههای

روابط بینالملل میرود ،لذا برای اثباات صاح

و کاذب و نظریاه پسا

مدرنیسام در

روابط بینالملل نیز از این مفهوم بهره گرفتیم.
این مقاله با اساتفاده از روش توصایفی-تحلیلای و باا اساتفاده از مناابع کتابخاناهای
درصدد این برآمده اس

که پس

مدرنیسم به عنوان یک نظریه روابط بینالملل هر چند

به اعتقاد بسیاری از متفکران حاوزه رواباط باین الملال توانساته اسا

اف هاای فکاری

جدیدی را پیش روی اندیشمندان این حوزه بگشاید و به فهام نظاری رواباط بینالملال
کمک زیادی کند ،اما به واسطه اینکه از ناسازگاری ،اغتشاش و عدم ارتبان منطقای باین
مفاهیم و مقوالت مطرح در ابعاد هستی شناسی ،معرفا
میبرد ،در نتیهه از قابلی

شناسای و روش شناسای رنا

توضیح و تحلیل اندکی بارای تبیاین پدیادهها و موضاوعات

روابط بینالملل برخوردار شده اس

از این رو ،نتوانسته اس

به گفته برخی از متفکاران

روابط بینالملل امور جهان را آن طور که پیش بینی میکرد ،پیش ببرد.

سه سطح متفاوت از بحث ،در روابط بینالملل وجود دارد .یکای ساطح سیاسا گذاری
اس  .دومی سطح نظریه و سومی نیاز ساطح فرانظریاه اسا
«فلسفی» هم خوانده میشود .در بحث نخس
اس

کاه «روش شاناختی» یاا

یا همان سطح سیاس گذاری ،مسأله ایان

که سیاس گذاران با مسائلی که با آن مواجه هستند ،چگونه باید برخورد کنند .هار

ساله حکوم ها با دهها نمونه انتخابهایی روبهرو هستند که بایاد باا آن مواجاه شاوند.
سطح دوم به نظریه بر میگردد که معطوف و مرباون باه واقعیا

و پدیادههای واقعای

روابط بینالملل اس  .بر اسای آن نویسندگان مختلفی باه نظریاهپردازی دربااره رواباط
بینالملل پرداختهاند و در این زمینه نیاز نظریاههای متفااوتی ظهاور یافتهاناد چچرناوف،
.)118-117 :1388
سطح سوم که فرانظریه نام دارد ،بحث بر سر اصولی چون چگونگی انتخاب بهتارین
نظریه را پیش میکشد .در اینها بیشتر فیلسوفان و آن دسته از دانشمندان علوم اجتمااعی
که گرایش فلسفی دارند ،درگیر این بحاث شادهاند .پرساش از ماهیا

داناش و نظریا

روابط بینالملل ،از یک سو و چیستی و چگونگی نظریهپردازی و مطالع علمای رواباط

سیاست جهانی
ارزیابی صدق و کذب ادعاهای پست مدرنیسم در روابط بینالملل

 .1نظریه و فرانظریه و آزمون نظریههای روابط بینالملل
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بینالملل ،از سوی دیگر ،در کانون فرانظری رواباط بینالملال قارار دارد .در چاارچوب
این ،پرسشهایی چون :هدف نظریه روابط بینالملل چیس

یا چه بایاد باشاد؟ سااختار

منطقی نظریه روابط بینالملل چیس

یا چه باید باشد؟ نوع تبیین نظریه روابط بینالملال

چیس

یا چه باید باشد؟ و در نهای

نظریه رواباط بینالملال

چیس

یا چه باید باشد؟چدهقانی فیروزآبادی )9 :1394 ،از جمله مواردی اس

معیارهای صدق و صح

که به آن

پرداخته میشود.
گر چه همه نظریههای روابط بینالملل دعوی صدق و حقیق
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و ادعای تبیین بهتر و

بیشتر روابط بینالملل و پدیدههای بینالمللی را دارند ،اماا هماواره یکای از مهمتارین و
مهادلهانگیزترین موضوعات روابط بینالملل ،تعیاین صادق و قادرت تبیاین نظریاههای

س ی ا س ت ج ها ن ی

روابط بینالملل بوده اسا  .دیادگاهها و انگارههاای مختلفای در ماورد معیاار و کاذب
نظریههای روابط بینالملل وجود دارد .به طور کلی سه نظریاه تنااظری صادق 1،همساان
سازی

صدق2و

نظریه کاربردی

صدق3در

ماورد ارزیاابی درساتی و نادرساتی نظریاههای
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روابط بینالملل ارائه شده اس  .هر کدام از این سه نظریاه صادق ،معیاار و مالکهاای
مختلف و حتی متعارضی را برای ارزیابی صادق و کاذب نظریاههای رواباط بینالملال
تعیین و تعریف میکنند چدهقانی فیروزآبادی.)139 :1394 ،
بر اسای نظریه تناظری صدق ،معیار درستی یک نظریه تناظر و تواف آن با واقعیا
مشهود یا مشهودات و تهربه اس ؛ به عبارتی در اینها یاک نظریاه در صاورتی درسا
اس

که واقعی

قابل مشااهده تهربای را همانگوناه کاه واقعااخ در خاار وجاود دارد،

توصاایف کنااد چباااربور177 :1362 ،؛ لیاادیمن .)196-197 :1390 ،نظریااه سااازواری4و
همسازی 5،صدق ،معیار و مالک درستی نظریهها را انسهام درونی آنها باه معناای نباود
تناقضهای منطقی باین گزارههاا و مفااهیم تشاکیل دهناده آن تعریاف میکناد .نظریاه
کاربردی صدق استدالل میکند که معیار و مالک درستی یک نظریه مفید بودن به معناای
کاربردی و عملی بودن آن اس  ،نظریهای صادق اس

که در عمل بارای انساانها مفیاد
1. Correspondence Theory of Truth
)2. Coherence Theory of Truth
3. Pragmatic Theory of Truth
4. Consistency
5. Coherence

باشد؛ به گونهای که به افراد کمک کند تا به صورت موفقی

آمیز در زندگی خاود عمال

نمایند .به عبارت دیگر ،درستی یک نظریه بستگی دارد به اینکاه چقادر در عاالم خاار
چچرنوف.)240-1388:243 ،

کاربرد پذیر و عملی اس

بر اسای این دیدگاهها ،معیارها و مالکهایی برای تشخیص اینکه نظریههای خاوب
و مطلوب کدام اس  ،ارائه شده اس  .اگرچه معیارهاایی کاه ماورد توافا هماه باشاد،
وجود ندارد ولی ضرورت یک سری مالکها و معیارهایی برای صدق و حقیق

و تمییز

دادن ادعاهای نظری بین نظریههای رقیب و متعارضی که همگی داعیاه درساتی و تبیاین
بهتر روابط بینالملل را دارند ،ضروری و مهم اس  .بر اساای فلسافه علام اثبااتی و یاا
اثباتگرایی در روابط بینالملل ،مهمترین و بهترین مالک و معیااری کاه بارای ارزیاابی
نظریهها وجود دارد ،این اس

که از طری روشهای علمی و با شواهد و مدارک تهربی

و از طری آزمایشهای تهربی به اثبات برسد .از منظر پیروان ایان تفکار ،نظریاهای کاه
دق

میباشند )Vasquez,1992:841؛ دهقانی فیروزآبادی.)141 :1394 ،
معیار دیگر ،معیاری اس

که برخی از فالسفه علام ،و باه ویا ه کاارل پاوپر ،بارای

نظریههای علمی الزم و ضروری میدانند و آن هم معیار ابطال پذیری1اسا  .باه اعتقااد
او ،نظریهای ،نظریه علمی محسوب میشود که امکان ابطال تهربای آنهاا وجاود داشاته
باشد .بر این اسای ،نظریههایی که پیوسته در آزمایشها موف شوند ،اعتبار و مطلوبیا
خواهند داش

چدهقانی فیروز آبادی.)141 :1394 ،

معیار و مالک دیگر برای یک نظریه علمی مطلوب ،به قدرت تبیین آن اشاره دارد .بر
اسای این معیار ،نظریهای که معماها و معضلهای الینحل بیشتری را در روابط بینالملل
حل کند و یا پدیدههای بینالمللی جدیدی را تبیین یا پیش بینی کند ،اعتبار و مطلوبیا
بیشتری خواهد داش  .چهارمین معیار و وی گای نظریاه علمای مثمار و مولواد باودن آن
اس ؛ بر اسای این ،یک نظریه عالوه بر اینکه قادر به تبیین و حل معضالت و مشکالت
روابط بینالملل باشد ،باید قادر باشد برنامههای تحقیقااتی و شایوههای ناوین پ وهشای
ارائه دهد که به پیشرف

و ارتقای دانش روابط بینالملل کمک کند .ایماره الکتاوش کاه
1. Falsifiability

سیاست جهانی
ارزیابی صدق و کذب ادعاهای پست مدرنیسم در روابط بینالملل

گزارهها و فرضیههایش از آزمونهای تهربی سربلند بیرون آیند ،واجاد معیاار صاح

و
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در این زمینه وارد بحث شده اس  ،ضمن اینکه معتقد اس  ،نظریه رواباط بایاد مترقای
باشد ونه نازا و انحطان پذیر .بر این اسای ،بین دو نظریه که هر دو قدرت تبیین دارناد،
آنکه مثمر ثمرتر و مولدتر باشد را واجد مطلوبی

بیشتر میخواند .انسهام منطقی درونی

بین گزارهها و مفاهیم تشکیل دهنده یک نظریه و سازواری آن با سایر نظریاههای علمای
صادق ،پنهمین مالک و وی گی تشکیل دهنده نظریه علمی مطلوب میباشد .به گوناهای
که از یک سو ،نباید بین گزارهها و مفاهیم تشکیل دهنده یک نظریاه تنااقض و تعاار
منطقی وجود داشته باشد .از ساوی دیگار ،مفااد یاک نظریاه علمای نبایاد باا محتاوای
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نظریههای علمی معتبر و موث دیگر ناسازگار باشد چدهقانی فیروزآبادی.)142 :1394 ،
این معیارهای پنهگانه ،مهمترین مالکها و سنههها برای ارزیابی نظریاههای علمای

س ی ا س ت ج ها ن ی

مطلوب در روابط بینالملل محسوب میشوند .اما عاالوه بار ایان ،دو معیاار و وی گای
ظرافا

یاا زیباایی1و ایهااز و گزیادهگویی2نیاز بارای ارزیاابی و مطلوبیا

و انتخااب

نظریههای علمی به کار میرود .بر اسای این ،هر چه یک نظریه مختصر و مفیدتر باشاد
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و بیشترین توضیحات و نکات را در کمترین و گویاترین گزارهها و مفاهیم باا زیباایی و
ظراف

بیان نماید ،واجد مطلوبی

اس .

از آنها که تنها نظریههای علمی و تهربی در روابط بینالملال وجاود ندارناد ،بلکاه
بخش زیادی از ادبیات نظری روابط بینالملل به نظریههای فراتهربی یا عملی اختصاص
دارد ،بنابراین مالکها و معیارهای غیر تهربی و یا عملای نیاز بارای ارزیاابی و آزماون
نظریههای روابط بینالملل ضرورت مییابد .از آنها که مهمترین هدف نظریههای عملای
و هنهاری در روابط بینالملل ،ارائه راهکار و راهبارد بارای عمال و رفتاار مطلاوب در
عرصه بینالمللی اس ؛ از این رو ،معیارها حول میزان کارآمادی و کاارایی آن در عمال
تعریف و تعیین میشود؛ یعنی یک نظریه عملی یا هنهاری تا چه اندازه راهبرد و راهکار
کافی ،مفید و کارآمد را برای عمل مناسب و مطلوب ارائه میدهد چدهقانی فیروزآباادی،
 .)145 :1394بنابراین ،همان گونه که نظریه علمی تهربی از طری آزماایش فرضایهها و
گزارههایش آزموده میشود ،یک نظریه عملی به معنای راهنما و فلسافه عمال نیاز از راه
آزمودن سیاس ها و رفتارهایی که توصیه میکند مورد آزمایش قرار میگیرد

(Vasquez,
1. Elegance
2. Parsimony

) .1997یک نظریه به عنوان یک ایاده و اندیشاه بایاد در عمال باه کاار بساته شاود تاا
مطلوبی

و مفیاد باودن آن آشاکار گاردد .از ایان رو ،معیاار «عملای باودن» ،1اولاین و

مطمئنترین معیار و مالک ارزیابی و سنهش مطلوییا

یاک نظریاه عملای و هنهااری

اس  .معیار دیگر ،جامعی 2اس  .بر این اسای ،هر انادازه کاه تهویزهاا و توصایههای
سیاستی و رفتاری یک نظریاه عملای و هنهااری دقیا تر و جزئیتار باشاد ،آن نظریاه
بیتردید مثمر ثمرتر و مفیدتر اس
دیگر ،که موضوعی

چدهقاانی فیروزآباادی .)145-146 :1394 ،در معیاار

و مرتبط بودن3یک نظریه را مطرح میکنند ،بیان میکنند کاه فراتار

از جامعی  ،نظریه علمی کارآمد و مفیاد بایاد بارای معضاالت و مشاکالت گریباانگیر
کشورها در روابط بینالملل نیز راه حل ارائه دهد چدهقانی فیروزآبادی.)145 :1394 ،
 .2پست مدرنیسم در روابط بینالملل
معماری ،ادبیات ،فلسفه ،موزیک ،جامعهشناسی ،جغرافیا و نظریههای اجتمااعی سیاسا
را در بر میگیرد ،از دهه  1960با اندیشمندانی همچون میشل فوکو ،ژاک دریدا و فرانسو
لیوتار در اروپا و آمریکا پا گرف

و همراه با جنبشهای انتقادی ،اجتماعی و سیاسای در

دهههای  1970و  1980گسترش یاف  .پس

مدرنیسم به تئوری روابط بینالملل نیاز در

اواسااط دهااه  1980رسااید و بااا مقاااالت متفکراناای همچااون ریچااارد اشاالی4در «فقاار
نوواقعگرایی»« ،5مرزهای دانش و قدرت در روابط بینالملال» ،6جیماز دردریاان7چ،)1987
«درباره دیپلماسی :یک تبارشناسی از بیگانگی غربی» ،8واکر9چ )1988تحا

عناوان« :یاک

جهان ،تعدادی جهان :کشمکش برای صلح واقعی در جهان»10و مقالاه دردریاان و مایکال

1. Practicability
2. Completeness
3. Relevance
4. Richard Ashley
5. Poverty of Neorealism
6. James Der Derian
7. Boundaries of Knowledge and Power in the International Relation
8. On Diplomacy: A Generaleogy of Western Entorangerment
9. R. B. J Walker
1 . One World many workds: Struggles
0 For Just world peace

سیاست جهانی
ارزیابی صدق و کذب ادعاهای پست مدرنیسم در روابط بینالملل

پس

مدرنیسم به عنوان یاک جنابش فکاری گساترده کاه رشاتههای مختلفای از هنار،
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شاپیرو1چ ،)1989تح

عنوان «روابط بینامتنی رواباط بینالملال ،قرائا

پسا

مادرن از

جهان سیاس » 2به او خود رساید ) .(Boulan and Stula, (eds), 2007 – 2008در دهاه
شوروی و پیدایش مسائل و موضوعات جدید در نظام بینالملل که

 1990نیز با شکس

بیاعتباری معرف شناسی خردگرایان را در دوره پایان جنگ سارد آشاکار سااخ
حوزه روابط بینالملل نیز به تعبیر روزنا 3،به مطالعاات پساا بینالملال» ،4شایف
)(Rosenau, 1989:2-3؛ با متفکران پس

گرف
222

صاورت

مدرنی کاه در رواباط بینالملال ظهاور

یافتند ،دیسیپیلین روابط بینالملل مورد تردید قرار گرف
تحوالت جدید پیش آمده ،از عدم قابلیی

و در

و بار اساای آن باا توجاه باه

واقعگرایی و نوواقعگرایی به عناوان پاارادایم

مسلط دوره جنگ سرد ،در تبیین و توضیح پدیدهها و موضوعات جدید روابط بینالملال

س ی ا س ت ج ها ن ی

سخن راندند و عنوان داشتند که چون در این نظریاهها باه مساائل اجتمااعی ،تااریخی،
فرهنگی ،زبانی واقعیا

زنادگی روزماره تاوجهی نشاده اسا  ،در نتیهاه نتوانساتهاند

رویدادهای پس از جنگ سرد را توضیح دهند.
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بر این اسای ،پس

مدرنیسم نیز که در قالب مناظره سوم در روابط بینالملل شاکل

گرف ا  5،متفکااران ایاان حااوزه ،ضاامن اینکااه بساایاری از بنیانهااای معرف شناساای و
هستیشناسی روابط بینالملل را زیر سؤال بردند ،بسایاری از بنیانهاای معرف شناسای،
روششناسی و هستیشناسی و کل میارا
پیشرف

روشانگری و بااور باه ترقای و عقالنیا

و

بشری را نیز مورد تردید قرار دادند .در واقع نظریاه مادرن کاه بار عقالگرایی

بیقید و شرن ،قوانین کلی و عام ،انسانمداری ،انساان خردمناد ،جادایی عاین و هان،
پیشرف

خطی و  ...تأکید داش  ،پس

مدرنیس ها ،ضمن مخالف

باا ایان اصاول بار

کثرتگرایی ،نسبیگرایی ،بیاعتباری فراروای ها6یا نظریههای عاام و جهانشامول ،تأکیاد

1. Shapiro
2. International /Intertextual Relation: Post modern Readings of world politics
3. Rosenau
4. Post-International Studies

 .5مناظره سوم بین خردگران و کل جریان انتقادی شامل چنظریات انتقاادی ،پسا

مدرنیسام ،جامعهشناسای تااریخی،

فمنیسم صورت گرفته اس
6. Metanarratives

و بر عدم قطعی  1،تفاوت ،پراکندگی ،تنوع ،شالودهشکنی ،متنانگاری و بیناا متنای باودن
پافشاری کردند و بر این اسای در مقابل تهدد قرار گرفتند چمشیرزاده)254-5 ،1384 ،
بدین ترتیب ،پس
مخالف

سرسخ

مدرنیسم در روابط بینالملل به عنوان یک فرانظریه ،ضمن آنکاه

خود را با نوواقعگرایی اعالم کارد ،باا زیار ساؤال باردن بسایاری از

بنیانهای هستیشناسی و معرف شناسی ایان نظریاه ،باا نفای شاالودهانگاری ،در مقابال
شالودهشکنی2قرار گرفتند و مدعی عدم امکان شناخ
جدایی واقعی

عینی ،جدایی سوژه و ایا ه ،عادم

و ارزش شدند.
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 .3هستیشناسی پست مدرنیسم
اولین بعد و عنصر فرا نظریه هستی شناسی اس

که ماهی

و واقعیا

موضاوع مطالعاه

روابط بینالملل را بررسی و واکاوی میکند .هستی شناسی پرسش دربااره آن چیزهاایی
دارد و چگونه عمل میکناد چمشایرزاده .)7-8 :1384 ،در حاوزه هساتی شناسای چهاار
موضوع واقعی
علی

و ماهی

روابط بینالملل و پدیدههای بینالمللی ،کنشاگران بینالمللای،

و روابط علوی و مسأله ساختار و کارگزار ،تحلیل و تبیین میشوند.
با توجه به اینکه مناظرههای تئوریکی دهه اخیار بیشاتر ساوی هساتی شناسای باوده

اس  ،عمده انتقاد پس

مدرنیس هایی همچون واکر ،جیم جر  ،دردریان و اشالی نیاز

به نظریه جریان اصلی این بوده که آنهاا میگفتناد کاه ایان نظریاه باه هستیشناسای و
معرف شناسی توجه چندانی نداشته و یا آن را مورد غفل

قرار دادهاناد .واکار در مقالاه

«تاری و ساختار در نظریه روابط بینالملل»3اعتقاد دارد که در علوم اجتماعی و از جملاه
روابط بینالملل اغلب به مسائل معرف شناسای و روششناسای توجاه شاده اسا  ،در
نتیهه او با تکیه بر اولوی

تاری  ،معتقد اس

که باید بر مساائل هستیشناسای اهمیا

بیشتری قائل شد ) .(Walker, 1989: 163-83از دید پس

مدرنیسم در هستیشناسی کاه

ما با مفاهیمی همچون دول  ،امنی  ،حاکمی  ،قدرت ،سیاس

خارجی ،آنارشای رابطاه

1. Indeterminaacy
2. Deconstruction
3. History and Structure in the Theory of International Relation

ارزیابی صدق و کذب ادعاهای پست مدرنیسم در روابط بینالملل

اس

که در جهان وجود دارند و اصوالخ به این نکته پرداخته میشود که چه چیزی وجود

سیاست جهانی

ساختار و کارگزار و  ...مواجه هستیم همه مفاهیمی هستند که باه شاکلی تااریخی و بار
اسای بازیهای زبانی ساخته شدهاند.
 .3-1مفاهیم و مفروضات هستی شناختی نظریه پست مدرنیسم
 .3-1-1سرشتتت و ماهیتتت کننتت ران :پس ا
هستیشناسی با سرش
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س ی ا س ت ج ها ن ی

الیتغیر نیس

و ماهی

مدرنیساام اولااین بحااث خااود را در

بشر آغاز میکند .از دید پس

و نمیتوانیم بگوییم که سرش

بشر ثاب

مدرنها ،طبیع

انسانی

اس ؛ زیرا ارزشها ،اعتقادات و

رفتار انسانها در فضااهای فرهنگای و اجتمااعی وسایعتر فارق دارناد و آنهاا حالا
عامگرایانه ندارند چقوام چب) .)128 :1384 ،آنهاا معتقدناد کاه سرشا

کنشاگران ،بار

اسای رویههای گفتمانی شکل میگیرند و کنشگران سرشاتی کاامالخ اجتمااعی دارناد و
تعامالت ،رویهها ،هنهارها ،ارزشها ،فرهنگ ،ایدئولوژی اس

کاه هویا

کنشاگران را
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میسازند و به آن قوام میبخشند.
 .3-1-2آنارشی :به نظر پس

مدرنها ،اینکه براسای نظریه نوواقعگرایی گفته میشاود

که ات نظام بینالملل آنارشی اس  ،محل تناقض و تقابل اس
اینکه ساختار نظام بینالملل را به صورت آنارشیک فر
نمیتوانند آنرا تغییر دهند ،نظریهای ضدتاریخی اس

چسالیمی.)209 :1383 ،

کنیم و ادعا کنیم که باازیگران

و باه ناوعی باه جبرگرایای منهار

میشود؛ یعنی حرکتی به واسطه آن ساختارهایی که از لحاظ تاریخی به وجاود آمدهاناد،
به عنوان قیدوبندهای تغییر ناپذیر در نظر گرفته میشاوند کاه از طبیعا

پدیاد آمدهاناد

چجکسون و سورنسون.)303 :1383 ،
از این رو ،به اعتقاد متفکران پس
فر

مدرن ،اینکه ساختار نظاام بینالملال را آنارشایک

کنیم ،موجب میشود که افراد بازیگر به عنوان اشیایی نزول پیدا کنند کاه بایاد در

به وجود آوردن کل شرک

داشته باشند و یا این افراد در حاشیه تاری قرار گیرند و این

مسأله همچنین ،موجب برتری یافتن الگوهای غربی میشود .به عنوان مثال ،جیم جار ،
تراژدی بوسنی را یک مثال از برتری سیستم آنارشیک میداند که براسای آن طغیان نظم
حاکم منهر به سرکوب اخالق و مذهب شده و نوعی نفرت فرهنگی را باه هماراه آورده

اسا

دوگاناه»1را از مشاکالت

) .(George, 2002: 58-60ریچاارد اشالی نیاز «قرائا

آنارشی میداند و پیوند آنارشی با فقدان نظم و اقتدار را تنها روی پایههای پیشین پیوناد
بین حاکمی

سرزمینی و نظم  /جامعه ممکن

 .3-1-3دولت :پس

میداند). (Ashley, 1988:227-262

مدرنها این بحث را که نزدیک به چهل سال تئوریهاای رواباط

بینالملل باه لحااظ هستیشناسای دول هاا را باه عناوان باازیگران سیاسا

بینالملال

میشناسند ،مورد تردید قرار دادهاند .به اعتقاد آنها با تغییراتی که در سیاسا

بینالملال

بعااد از فروپاشاای شااوروی ر داده اسا  ،همچنااین ،بااا افاازایش گااردش اطالعااات و
ارتباطات جدید ،افزایش همکاریهاای بارون مارزی و ظهاور باازیگران و ساازمانهای
فراملی و غیردولتی جدید ،منط آنچه را که براسای سیستم وستفالیا بناا شاده باود ،باه
شکس

کشانده اس

) .(Zacher, 1992بر این اسای ،پس

مدرنها انتقاد اساسی را باه

دول -مل ها وارد میکنند و آن را نقطه آغازین بحث روابط بینالملل نمیدانناد .آنهاا
این رو ،آنها دول

را به عنوان یکی از سازمانهای اجتماعی و نه به عنوان تنها سازمان،

میشناسند .به اعتقاد آنها دول

ا مل ها باید جدا از یکدیگر مطرح شوند ،زیرا هرکدام

مسیر جداگانهای را طی کردهاند .دول

ا ملتی کاه در اروپاا در قارن  17دیاده شاده در

نقان دیگر دیده نمیشود چقوام چب).)199 :1384 ،
اشلی و واکر نیز نظام دول ها را نماینگر یکی از اشکال سلطه تلقی میکنناد و آنارا
تهدیدی برای استقالل عمل انسان میدانند و معتقدند که دولا
شمول»2اسا

ناوعی نظاام «حاذف و

کاه باین شاهروندان و بیگانگاان فارق میگاذارد چلینکلتار.)229:1386 ،

بنابراین میتوان گف

کاه پسا

مادرنها در صادد ساختارشاکنی از دولا

هساتند و

میخواهند به چیزهایی که در آن نادیده گرفته شده اس  ،از قبیل جنس ،طبقه ،جنبشها،
بازیگرانی چون کشورهای جنوب و جهان سوم نیز اهمی
همچنین پسا

داده شاود .در بحاث دولا ،

مادرنها درصادد ساختارشاکنی از کلیاه مقاوالت و مفااهیمی از قبیال

1. Double Reading
2. Clude/Include

سیاست جهانی
ارزیابی صدق و کذب ادعاهای پست مدرنیسم در روابط بینالملل

معتقدند که چون اصل روابط بینالملل روی دول  -مل

بنا شده ،دچار چالش اس  .از
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داخلای و خاارجی ،مناافع ملای ،سااختار و

حاکمی  ،امنی  ،قدرت ،هویا  ،سیاسا

کارگزار هستند که در هستیشناسی در مقوالت مربون به دول
 .3-1-3-1حاکمیت :به اعتقاد پس
امروز نیس

مدرنها ،حاکمی

و دول های برخوردار از حاکمی

جای میگیرند.
دیگر موضوع اصلی جهاان

دیگر مهمترین موضوع و بازیگران نظام

بینالملل نیستند؛ زیرا به اعتقاد آنها با پیدایش موضوعات مهمای در سیاسا

و رواباط

بینالملل از جمله بینالمللی شدن تولیاد ،وجاود ماهوارههاا ،کاامپیوتر و مساایلی مانناد
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حقوق بشر دیگر نمیتوان با اتکا به حاکمی
حاکمی

نیز نمیتوان پاس های قابل قبولی برای این مسائل پیادا کارد چسالیمی:1383 ،

 .)209آنها همچنین حاکمی

س ی ا س ت ج ها ن ی

تمامی پدیدهها را توضی داد و در گفتماان

دول ها را به عناوان یاک «شار»1میبینناد و آنارا خطاای

تاریخی میدانند که از عصر وستفالیا به ار
از دول  ،حاکمی

گذاشته شده اس  .از این رو ،آنها با انتقاد

دول ها را مشکل اولیه علوم سیاسی میدانند و یک ناوع «اساترات ی
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متنی» 2را برای نشان دادن آنچه که ورای دول ها و حاکمی

آنها نهفتاه اسا  ،باه کاار

میبرند چ) .Boulan and Stala, eds 2007-2008: 5مرزها نیز به اعتقااد پسا

مادرنها،

نوعی اقدام سیاسیاند که منهر به جداسازی درون و برون و تقسیم خوب در مقابل شار
میشود ).(Boulan and Stala, (eds), 2007-2008
 .3-1-3-2هویت :پس

مدرنها در خصاوص هویا

تصنعی میدانند و معتقدند که این هوی

دول هاا ،آنارا سااختگی و

با شکل دادن به مرزهای مصنوعی قوام مییابد.

آنها ضمن انتقاد از نوواقعگرایان ،میگویند که نظریه جریان اصلی با مفرو
ساختار نظام بینالملل ،هوی
هوی

انگاشاتن

واحدها را از قبل تعیین شده تلقی کرده اس ؛ در حالیکاه

واحدها برساخته اس  .آنها همچنین از اینکه هوی

باعاث مرزساازی میشاود،

انتقاد میکنند و عنوان میکنند که این مرزسازی باعث شده اس

که تا هویتمان به عنوان

فرهنگی 3،در مقابل غیرفرهنگی ،ما در مقابل دیگران4و دوساتان در مقابال دشامنان5شاکل

1. Ill
2. Textual Strategy
3. Cultural / non-cultural
4. Us/They
5. friends /Enemies

گیرند )(Boulanin and Stala, (eds), 2007-2008این موضوع توساط دیویاد کمبال1در
مقاله «امنی نگاری :سیاس

خارجی ایاالت متحده و سیاس

هوی » ،2با تأکیاد بار ایان

نکته که چگونه آمریکا براسای نمایش یک خطر و نمایش خودی در مقابل دیگاری ،باه
بازتولید هوی

خود کمک کرده اس  ،نیز مطرح شده اس

 .3-1-3-3امنیت :در گفتمان سانتی ،امنیا
خارجی علیه دول

). (Campbell, 1992

ملای باه منزلاه فقادان تهدیاد نظاامی

بود .در این گفتمان دول ها تنها تأمینکننده امنیا

هساتند و ساایر

مدرن نگرش به امنی

بر اسای تحول

بازیگران جایی در آن ندارند .اما در گفتمان پس

در گفتمان مورد بررسی قرار میگیرد .این گفتمان با نفی روای های کالن ،میگویاد کاه
تنها موضوع امنی

دول

نگاه پس

نیس

و دول

به جای اینکه امنی سااز باشاد ،تهدیدزاسا .

مدرنها به امنی  ،مقوله هنی ا زباانی اسا ؛ یعنای باه اعتقااد آنهاا های

رابطهای اتی و ماهوی پایداری بین دال و مدلول امنیتی وجود ندارد ،بلکه هر نوع رابطه
 .3-1-3-4قدرت :پس مدرنها معتقدند که تأکیاد بایش از انادازه واقاعگرایی باه
قدرت نظامی باعث شده که به جنبههای غیرنظامی قدرت ،اهمیتای داده نشاود .باه نظار
آنان قدرت در همه جا حضور دارد و به صورت مویرگی در جامعه شکل گرفتاه و ایان
قدرت چیزی نیس

که در دس

یک فرد ،یک طبقه ،یا یک نهاد چمثال دولا ) خاصای

متمرکز شده باشد و بر دیگران اعمال شود چتاجیک .)32-33 :1377 ،آنها میگویند کاه
قدرت با گفتمان سلطه ارتبان دارد و این قدرت میگوید که تنها یک روای

یاا داساتان

واقعی وجود دارد ،از این طری درصدد توجیه نظم بینالمللی برمیآید .مثالخ «دول هاای
شکس

خورده» 3به طرز عمیقی توسط ایدئولوژی لیبرال بارای مشاروعی

ساختارهای سیاسی و اجتمااعی غالاب اباداع شاده اسا

بخشایدن باه

(Boulan and Stala, (eds),

) .2007-2008:4بنابراین با توجه به این ،پس مدرنها تالش دارند تا با تحلیل گفتماانی
نحوه شکلگیری قدرت را با رژیمهای قدرت در تمام سطوح جامعاه تبیاین کنناد و باا

1. David Campbell
2. Writing security: United States Foreign Policy and The Politics of Identity
3. Faild State
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متصوری میان دال و مولول امنیتی رابطهای قراردادی اس .
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آشکار ساختن رویههای سرکوبگرانه آنها راه را بارای اندیشاه و عمال انتقاادی هماوار
سازند.
 .4معرفتشناسی پستمدرنیسم در روابط بینالملل
معرف

شناسی ناظر بر مطالعه و تبیین امکان شناخ

و چگاونگی حصاول آن ،ماهیا

نظریه و دانش روابط بین الملل ،منابع و ابزار شناخ  ،مالک و معیاار صادق و کاذب و
228

س ی ا س ت ج ها ن ی

چگونگی آزمون ،اعتباریابی و ارزیابی نظریه روابط روابط بینالملال موجاود و مطلاوب
اس

چدهقانی فیروز آبادی .)22-23 :1394 ،معرف شناسی شناخ

درک آن از واقعی
نسب

به دنیا شناخ

اس

و در آن این موضوع مطرح اس

و تبیاین پدیادهها و

که از چاه طریقای میتاوانیم

پیدا کنیم ،از طری روش علمی یا تفسیری.

در مناظره سوم در روابط بینالملل افزایش شکاف بین «حقیق » و «تئوری» منهر باه
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بازاندیشی در مباحث هستیشناسی شد .به همین دلیل به عل

عادم موافقا

و نااتوانی

هستیشناسی برای فهم پدیادهها ،نویساندگان و تئاوریپردازان انتقاادی مثال «کااکس»،1
استیو اسمی  2،یوسف الپیاد3و  ...ساعی کردناد تاا در ایان منااظره روش را باه عناوان
ابزاری برای فهم بیشتر پدیدهها بکار برند و باه مباحاث معرف شناسای توجاه ویا های
نمایند .به طور نمونه ،رابرت کاکس ،متد را به عنوان ابازاری بارای تشاری فهام بیشاتر
پایههای ایهاد قدرت و ه مونی بکار برد). (Cox, 1981
نظریهپردازان پس مدرن نیز با انتقاد از نظریه نوواقعگرایی ،به لحااظ معرف شناسای
بسیاری از بنیانهای علمی و معرف شناسی این نظریه را مورد تردید قرار دادند و ساعی
کردند تا به قول خودشان خود را از این زندان هنی کاه نظریاات جریاان اصالی بارای
محققان به وجود آورده اس  ،رها سازند .به نظر واکر و اشلی ،دانش روابط بینالملال و
بوی ه آنچه علم آمریکایی روابط بینالملل نام میبرند ،تنها نظریه علمی برای شاناخ

و

فهم پدیدههای بینالمللی نیستند ،بلکاه ایان نظریاهها تنهاا بارای توجیاه و مشاروعی

1. Robert Cox
2. Steve Smith
3. Joesf Lapid

بخشیدن به آن بوجود آمدهاند .به همین دلیل آنهاا از بحاران مدرنیساتم ناام میبرناد و
معرف شناسی مسلط آن یعنی؛ اثباتگرایی را باه چاالش میکشاند چفیاوت و ریاوکس،
.)169 :1380
با توجه باه ایان ،پسا

مدرنیسام از طریا شالودهشاکنی 1،تبارشناسای2و رویکارد

بینامتنی3و تأکید بر صورتبندی گفتمانی4به سراغ معرف شناسی روابط بینالملال مایرود.
در تبارشناسی ،با استفاده از تاری میکوشد تا هر گونه اصل ،منشاأ ،هویا  ،وحادت و
حقیق

مطل را رد و کثرت و پراکندگی حاکم بر آنها را نشان دهاد .باا شالودهشاکنی،

در پی واسازی و نقد گفتمانهای حاکم بر روابط بینالملل برآمده و سعی دارد تاا نشاان
دهد که چگونه این نظریات به نظم و سلطه حاکم کمک کردهاند .با شالودهشاکنی نشاان
میدهند که چگونه تهربیات و دیدگاههای بادیل باه حاشایه و یاا باه ساکوت رفتهاناد
چ) .Weiss and wesley, 4.5با رویکرد بینامتنی ،پس مدرنیسم سعی دارد ،نشان دهد کاه
دیگر را به حاشیه رانده اس  .رویکردی که بر اسای آن «واکر» و «اشلی» در نقادی کاه
بار کتااب ماکیااولی و والااتس انهاام میدهناد ،در آنهاا یااادآور میشاوند کاه چگونااه
نویسندگان جریان اصلی با توجه و میدان دادن به برخی مسائل ،عمالخ توجاه کمتاری باه
موضوعات دیگری که این متفکران به آن توجه نشان دادهاند ،شادهاند .در ایان رویکارد،
هی داور نهایی برای تشخیص حقیق
میگیاارد .بنااابراین پس ا

وجود ندارد و معنا از روابط متقابل متون نشاأت

مدرنیساام بااا مااورد تردیااد قاارار دادن بساایاری از پایااههای

معرف شناسی پوزیتویسم که بر جدایی سوژه  /اُب ه ،عین و هن ،علم فاارغ از ارزشهاا
و قانونهای عام و کلی ،و بر تهربه  ...تأکید میکرد ،با دیدگاهی پس

پوزیتویساتی ،باا

عدم جدایی عین و هن ،عدم قطعی  ،تکثر و تنوع ،عدم علم فارغ از ارزش و بیطرفی
به سراغ پدیدهها و موضوعات بینالمللی میروند.

1. Deconstruction
2. Textualism
3. Geneological
4. Discursive Formations
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چگونه نظریات جریان اصلی باعث برتر و طبیعی جلوه دادن برخی تفاسیر شده و برخی
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 .5مهمترین ویژگیهای معرفت شناسی پست مدرنیسم
 1ا پس

مدرنها اولین تردید را در وی گی مهم مدرنیسم که انسان را بازیگری عاقال و

خردمند تلقی که تواناایی سااختن محایط زنادگی خاویش را دارد ،و اصاول مدرنیسام
برخاسته از میرا

دکارت روا میدارند و معتقدند که تمام این وی گیهاا از یاک فار

مدرنیستی ناشی میشود که واقعیتی عینی خار از هن وجود دارد که میتوان آن را باه
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صورت علمی مورد تهزیه و تحلیل قرار داد چفیوت و ریوکس .)1380 ،بر ایان اساای،
پس مدرنها در این اصال مدرنیساتی تردیاد میکناد و اظهاار میدارناد کاه مفااهیم و
پدیدههای اجتماعی چیزی خار از هن انساان نیساتند ،بلکاه هار مفهاوم و پدیادهای

س ی ا س ت ج ها ن ی

اجتماعی با مشارک

هن در اثر کنش و واکنش میان ا هان مختلاف باه وجاود میآیاد

چبزرگی.)248 :1382 ،
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 2ا عدم قطعیت پدیدههای اجتماعی .پس مدرنها وحادت روششناسای علاوم و
اعتقاد به قانون کلی و عام را رد میکنند و با عدم قطعی

به سراغ پدیادههای اجتمااعی

میروند .آنها معتقدند که درباره چیزی میتوانیم علام قطعای و حکام عقالیای قطعای
بدهیم که واحد ،مشخص ،ثاب

و نامتغیر باشد .چون جهاان و پدیادههای اجتمااعی در

حال تحول و تکثر هستند ،بنابراین نمیتوان از علم قطعی و ثاب

صحب

کرد .بر همین

اسای پس مدرنیسم خطی بودن تاری را رد میکنند و ادعا میکنناد تااری دساتخوش
گرایشات و جریانهای متداخل اس

که نمیتوان آنها را تابع یک قانون واحد دانسا .

هر دالی به مدلول خاص منتهی نمیشود ،هر مدلولی ،دالی اس

بر مدلول دیگار و ایان

چرخه پایانی ندارد چبزرگی.)248 :1382 ،
 - 3عدم اعتقاد به بیطرفی علوم .پس مدرنها در این خصوص اظهار میدارند که
علم نمیتواند فارغ از ارزشها باشد؛ زیرا نظریات روابط بینالملل بیش از آنکاه گویاای
واقعی

باشد ،درصدد توجیه نظم مطلوب هستند .بنابراین نظریه و تئوری کاربردی شبیه

به ایدئولوژی مییابند .همچنین به نظر آنها ،از آنها که هرگونه تفسیری با تأییاد برخای

گزینههای سیاسی بر برخی دیگر همراه اس  ،نظریه تفسیری با بیطرفی ارزشای هماراه
نیس .
 4تواقعیت در درون زبان ساخته میشوند .باه نظار آنهاا واقعیا
مقولههای گفتمانی درک میشود و این گفتمان اس

کاه باه واقعیا

در چاارچوب

معناا میدهاد .باه

عنوان مثال؛ آنها معتقدند که یک حادثه یا رخاداد سیاسای مانناد ساقون دیاوار بارلین
میتواند به گونههای مختلفی تصور شود؛ مثالخ میتواناد از طریا واژگاان سیاسا های
سخ  1،یا مطالعات استرات یکی و یا از طری فرهنگ و اقتصاد سیاسی بینالملال کاه بار
ترجیحات اقتصاد بازار تأکید و یا از طری فرهنگ مطالعاات صالح کاه بار عادم توافا
عمومی تأکید دارد ،درک و فهمیده شوند .بنابراین ما تفسیر واحدی بارای درک پدیادهها
نداریم و همه آنها در چارچوب بازیهاای زباانی درک و تفسایر میشاوند

. (Bleiker,

)2002:20

در واقع وقتی که نظریهای مطرح میشود ،سعی دارد تا ناکامیهاا و تناقضهاایی کاه در
نظریات قبلی دیده شده اس

را جبران کند و با ارائاه نظریاه جدیادی باه فهام و درک

روابط بینالملل کمک کند .به عنوان مثال ،در جریان منااظره ساوم در رواباط بینالملال،
نظریات جریاان انتقاادی شاروع باه انتقااد از بینانهاای هستیشناسای و باه خصاوص
معرف شناسی علم روابط بینالملل؛ که به گماان آنهاا اسایر تعیناات پوزیتویسام شاده
اس  ،پرداخته و سعی در افکندن نظمی نو در رواباط بینالملال براساای فهام و درک،
بازیهای زبانی ،تفسیری و  ...داشتهاند .سازهانگاری نیز به عنوان نظریاهای سانتزی باین
پوزیتویسم و پس

پوزیتویسم اس  ،سعی دارد تا شکاف و ایرادات نورئالیسم را بعد از

جنگ سرد التیام بخشد ،و تا حد زیادی نیز توانسته اس

موف باشد .پس مدرنیسم نیاز

هر چند که از جریان مناظره سوم روابط بینالملل سربرآورد و سعی در ساختارشاکنی از
مفروضات هستیشناسی و معرف شناسای رواباط بینالملال داشا ؛ اماا خاودش اسایر

1. Vocabulary High Politics
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 .6ناسازگاری و تناقضات درونی هستی شناسی و معرفت شناختی پست مدرنیسم
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یکسری تناقضها و ناسازگاریها شده اس ؛ تناقضاتی که به گمان بسایاری از محققاان،
از قدرت این نظریه در تبیین و فهم پدیدههای بینالمللی کاسته اس .
 .6-1ناسازگاریها و تناقضات هستی شناختی نظریه پست مدرنیسم در روابط بین الملل
در هستیشناسی پس مدرنیسم گفته شد که دول ها دیگر بحث آغازین روابط بینالملل
نیستند و امروزه موضوعات جدیدی مطرح شدهاند و بازیگران جدیدی سربرآوردهاند که
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حتی میتوانند قدرتمندتر و بانفو تر از دول ها عمل کنند .اما در اینها این ساؤال پایش
میآید که آیا دول ها میتوانند بیشتر عامل ارتبان باشند و یا گروههای فروملای .اساسااخ،
دولتی که در وستفالیا شکل گرف

س ی ا س ت ج ها ن ی

خودش عامل بسط و توسعه رواباط باین الملال باود.

همچنین ناسیونالیستی که در پی انقالب فرانسه به سایر نقان جهاان سارای

کارد و بار

اسای آن ،ما شاهد ایهاد و پیدایش دول های جدیدی شادیم ،خاودش عامال بساط و
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توسعه روابط بین دول ها بود .بحث دیگری که در اینها میتوان کر کرد این اس

کاه

آیا دول ها میتوانند بیشتر نمایندگی را احراز کنناد یاا گروههاای فراملای و غیردولتای.
اصوالخ نمایندگان  NGOها چه کسانی هستند و اینکه چگونه میتوان با آنها مذاکره کرد
و اینها مسایلی اس

که پس مدرنیسم پاس درخوری بارای آنهاا نادارد چقاوام ،چ )،

.)1386
مسأله بعدی ،سلسله مراتبی اس

که پس مدرنیسم مطرح کرده اس

و سعی دارد تا

این سلسله مراتبی را که در نظام بینالملل وجاود دارد را از باین ببارد .آنهاا باه هماین
منظور سیاس

خارجی را به خاطر اینکه یک نوع فرایند مرزساازی را مطارح میکناد و

باعث توجیه نظم مطلوب و سلطه گفتمان سلطه ،میشود را قبول ندارند .اما بایاد گفا
که اصوالخ اسای ارتباطات در نظام بینالملال سلساله مراتاب اسا

و اگار ایان سلساله

مراتب نباشد ارتباطی وجود ندارد .در واقع پس مدرنیسم نوعی صبغه جانبدارانه نیز باه
خود میگیرد و به نظر میرسد که بخش اعظام پس مدرنیسام در رواباط بینالملال در
جه

گفتمان طبقات ممتاز اروپا مدارانه سفیدپوس

عمل میکند و این موضاوع اناواع

سلسله مراتب امتیاز را که به یکادیگر مارتبط هساتند ،دسا نخورده بااقی میگاذارد و
میتواند آنها را در جهان واقعی تقوی

کند چمشیرزاده.)286 ،1384 ،

در خصوص امنی

نیز که پسا مدرنها دیادگاه جدیادی دربااره آن دارناد ،آنهاا

گفتمان ا چگونگی صحب

مردم درباره سیاس

ا را نیاروی محارک مهمای در

و امنی

شکلدهی رفتار دول ها میدانند .هدف آنها نیز جایگزین کردن ،گفتماان اجتمااعی باه
جای گفتمان رئالیسم و گفتمانی که بر صلح و هماهنگی تأکید دارد و منهر به همکااری
و نهایتاخ صلح میشود ،اس

چبلیس و اسمی  .)603 :1383 ،آنهاا ایان بحاث را مطارح

میکنند به جای اینکاه باه فکار افازایش امنیا
موضوعات امنیتی رف ؛ یعنی از حوزه امنی
زمینه ،تقوی

باشایم ،بایاد باه دنباال امنیا زدایی از

باه حاوزه سیاسا

حرکا

کارد .در ایان

رویکردهای سیاسی را برای جلوگیری از امنیتی شدن موضوعات پیشانهاد

میکنند چعبداله خانی1383 ،؛  .)220تفاسایر افراطای پسا
ساختارگرایی در مفهوم عمی تر امنی

را سخ

هی مبنا و شالودهای برای قضاوت بین درس

مدرنیساتی ،قارار دادن فارا

و دشوار میسازد .زیرا ،با این ادعاا کاه
و نادرس

یا وهم و خیال وجاود نادارد،

هی راهی برای تشخیص اینکه واقعاخ چه چیازی در حاال وقاوع اسا  ،وجاود نادارد،
داوری در مورد درستی و نادرستی امور غیر ممکن میشود .اگر چیزی نادرس

باه نظار

میرسد چه کاری باید در مورد آن صورت پاذیرد .سیاساتمداران و تحلیالگران دسا
راستی و محافظه کار به وی ه در آمریکا از این رویکرد استقبال کردهاند ،چون این تفسایر
آنان را قادر میسازد تا واقعی

سااخته شاده توساط

تفاسیر جایگزین در برابر واقعیا

رسانهها و نیروهای مسلح آمریکا را انکار کنند چشیهان.)186 :1388 ،
ضعف پس

مدرنیسم در فقدان قابلی

هنهاری بیش از حد آن اس

رهاایی بخاش ،بادگمانی و شاک و تردیاد

که آن را از هرگونه مبنایی بارای طارح ادعاهاای اخالقای

محروم میسازد .واسازی ادعاهای معتبر ،نقطه آغازین و عزیم
یک مفهوم کلگراتر و انساان محاورتر از امنیا

ضروری برای برساختن

اسا  ،اماا ،افکاار رادیکاال ادعاهاای

هنهاری ،اجازه هی مبنایی برای کنش سیاسی خالق طراحی شده برای التیام بیعادالتی
و ارتقای «رهایی» را نمیدهد .این وضعی

در نهای

پس

مدرنیسم را در شرایطی قرار

میدهد که به صورت رویکردی واپسگرا و بدبینی به نظر آید که عماالخ باا سااختارها و
فرایندهای ناعادالنه موجود همدس

میشود چشیهان .)187 :1388

سیاست جهانی
ارزیابی صدق و کذب ادعاهای پست مدرنیسم در روابط بینالملل

تفکیک امر واقع از تحریف تبلیغاتی یا غیر واقع غیر ممکن میشود .باا توجاه باه اینکاه
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درباره مفهوم قدرت نیز که پس مدرنیسم آن را در همه جاا و باه صاورت پراکناده
میبیند و قدرت را با گفتمان سلطه مربون میداند ،راجر دی اِشاپیگل1در مقالاهای تحا
عنوان «گفتمان ریچارد اشلی برای روابط بینالملال» 2باه انتقااد از اندیشاههای او دربااره
قدرت پرداخته اس  ،اساسااخ آن را بسایار خیالپردازاناه و رمانتیاک میبیناد

(Spegele,

) .2002:113به باور جر کراودر و مارتین گریفیتس3نیز ،اشلی به ما میگوید کاه تفکار
درباره قدرت را به عنوان یک دارایی متوقف کنایم و باه رواباط «ریاز قادرت» 4متمرکاز
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شدیم .او همچنین معتقد اس

«از باال» نیز باشند .این به نظر این دو متفکار ،یاک خیالباافی و یوتوپیاایی اسا
نظرات اشلی دیده

س ی ا س ت ج ها ن ی

که شبکههای نهادی قدرت میتوانناد از «پاایین» همانناد
کاه در

میشود). (Crowder and Griffiths, 2002:130

 .6-2ناسازگاریهای معرفتشناسی پستمدرنیسم در روابط بین الملل
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بیشترین انتقادات نسب

به پس مدرنیسم به لحاظ معرف شناسی صورت گرفتاه اسا .

پس مدرنیسم جنبههای مثبتی کاه داشا

ایان باود کاه باه کااهش خاودبینی و غارور

آکادمیکی که نظریات جریان اصلی ادعای آن را داشتند ،کماک زیاادی کارد .همچناین،
بدبینی نسب

به دیدگاه حقیق

جهانی ،به مشابه ریخاتن آب ساردی بار نئولیبرالهاا و

نوواقعگرایااانی بااود کااه ماادعی یااافتن حقیق ا

بودنااد .در مباحااث معرف ا

پس مدرنها اعتقاد دارند که هی دیدگاه حقیق

جهانی وجود ندارد و هی استانداردی

جهانی از «حقیق » و «دلیل» وجود ندارد که کسی بتواند پش
که حقیق

شااناختی

آن پنهان شود و ادعا کند

را یافته اس  .به همین منظور این متفکران ،درصدد برداشاتن نقااب از روی

قدرتی هستند که این حقیق

را مسلم و بدیهی فر

به عقیده بسیاری این موضوعی که پس

میکناد ).(Taylor, 1986: 90-93

مدرنها مطرح کردهاند ،ناوعی تنااقض آشاکار

اس ؛ زیرا همه ادعاهای پذیرفته شده خودش را نیز نسبی میداند .مایکل والازر5در ایان
رابطه خاطرنشان میسازد که «پس مدرنیسم با این کاار در هماه حاال میتواناد باه ماا
1. Roger D.Spegle
2. Richard Ashley’s Discourse for International Relation
3. George Crowder and Martin Griffiths
4. Micro - Relation
5. M. Walzer

بگوید که فقط یک نوع معیاار خاصای از زنادگی وجاود دارد کاه آن هام توساط یاک
فراروای

خاصی که عمدتاخ نیز تمایل به غالب شدن دارد ،حااکم شاده اسا

) .1986:62بنابراین این عدم قطعی

(Walzer,

که محور اصلی اندیشاه پسا مدرن اسا  ،بادون

وجود مالکهای شناختی ،انسان را تنها در میان گروهای از ساؤاالت و ابهاماات گرفتاار
میکند.
مسأله دیگر توجه پس مدرنیسم به فراروای ها اس  .در اینها روای ها بدون آنکاه
چیزی جای آن را بگیرد ،از هم جدا میشوند .بنابراین پس مدرنیسم با دنیاای اجتمااعی
و سیاسی که به دنبال فهم آن اس

بیگانه میگاردد؛ دنیاایی کاه منحصاراخ از تصاادف و

شانس تشکیل شده تا انتخاب و خرد و ممکن اسا

ناه عقالنای باشاد و ناه باا معنای

چجکسون و سورنسون.)304 :1383 ،
بحث دیگر کثرتگرایی اس

که پس مدرنیسم بر آن تأکید زیادی میکند .به اعتقااد

باشد .یعنی به عبارتی آنها قانونمندیهای عام و کلای کاه پوزیتویسا ها بار آن تأکیاد
دارند را ،نمیپذیرند .به اعتقاد بسیاری این بحث معرف شناسی پس مدرنیسم که مدعی
ارزشهای عام و جهانی نیستند ،محل تناقض اس ؛ زیرا اگار ماا باا ارزشهاای عاام و
جهانشمولی مواجه نباشیم ،این امر ما را با انتخابهای سخ
برای انتخاب یک چیز خوب الزم اس
نمیتوان گف

که از دس

مواجه خواهاد کارد .زیارا

تا از چیز خوب عالی دیگار چشمپوشای کنایم.

دادن این آخری میتواند کامالخ جبران به دسا

باشد .به همین دلیل هم ممکن اس

آوردن قبلای

که ما برای انتخاب ارزشهای خاص دالیال خاوبی

داشته باشیم ).)Crowder, 1994:293-305
مسأله دیگر بحث تفاوت ،تکثر و تنوع اس

که پس مدرنیسم تأکیاد زیاادی باه آن

دارد .اولین پرسشی که در انتقاد از پس مدرنیسم در این زمینه مطرح میشود این اسا
کااه چااه نااوع تفاااوتی بایسااتی ابتاادا احتاارام و سااپس در هاان پرورانااده شااود؟ اکثاار
پس مدرنها از میدان دادن به اقلی ها ،سرکوبشدهها ،حاشیهها و  ...سخن گفتهاند اماا

سیاست جهانی
ارزیابی صدق و کذب ادعاهای پست مدرنیسم در روابط بینالملل

پس مدرنها هی ارزش یگانه و مطلقی وجود ندارد که ادعای جهانشمولی و عام داشته
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به اعتقاد کرودر و گریفیتس چرا اساساخ بایستی این تبعیضها1مطارح شاوند؛ زیارا ممکان
اس

که این تبعیض به ن ادپرستی منهر شود و یا شاید از ایان طریا کشاور یاا فاردی

هوی

امپریالیستی خود را به نمایش گذارد .بنابراین ،اگر باه ایان تفاوتهاا میادان داده

شود ،با پذیرش تفاوتها و میدان دادن به آنها ،چطور ما میتوانیم بین آنچه را که «قابل
قبول» اس  ،از آنچه که «غیرقابل قبول و پذیرفتنی» اس  ،تمایز قائال شاویم؟ همچناین
اگر پس مدرنیسم پر از تبعیضها باوده چارا متفکرانای مثال اشالی و واکار جاذب آن
236

شدهاند؟

درباره اینکه پس مدرنها میگویند که دیگار نظریاات رواباط بینالملال مبتنای بار
پیشفر

س ی ا س ت ج ها ن ی

)(Crowder, 1994: 237

هستند؛ پس چرا ما بایستی این نظریه را قبول کنیم .بنابراین ،انتقاد خودش باه

خودش بر میگردد .در خصوص ادعای بیطرفی علم ،نیز جیمز روزنای واقعگرا ،با ایان
ادعاهای آنها مواف اس

که علم نمیتواند فارغ از ارزشهاا باشاد ،زیارا باه اعتقااد او

الگوهای آماری و کمی ریشه در ارزشها دارند ،بناابراین علام هرگاز نمیتواناد ادعاای
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بیطرفی داشته باشد) . (Rosenau, 2002:194اساساخ ایستادگی ضد تئوریکی ایان نظریاه،
خودش یک موفقی

تئوریک اس  ،اما آنها وقتی که تأکید میکنند که بیناامتنی هساتند،

چطور خودشان اغلب یک متن را به طور جداگانه مورد بررسی قرار میدهناد .از ساوی
دیگر ،هر چند پس

مدرنها با قاطعی

اعالم میکنند که معیاری برای تعیین و ارزیاابی

تئوری وجود ندارد ،اما آنها نمیتوانناد اساتدالل کنناد کاه های معیاار معتباری بارای
قضاوت و بحث وجود نداشته باشاد .بناابراین ،پسا
نوشتههایشان با کنار گذاشتن ادعای حقیق

مادرنها ،خودشاان ،خاود را در

و اینکه نمیتوان به حقیقتای واحاد رساید،

نقض میکنند ).(Weiss and Wesley, op.ct:9
پس

مدرنیسم ضد شالودهگرا اس ؛ یعنی هی مبنای قابل قبولی برای تصامیمگیری

در مورد ادعای دانش رقیب را به رسمی

نمیشناسد ،بلکه همانند نظریه انتقاادی ،بااور

دارد که دانش از طری تواف بنیا هنی باه صاورت اجتمااعی برسااخته میشاود .چناین
رهیاف

و رویکردی ،در حد نهایی میتواند به اتخا موضعی بینهامد که وجاود مبناایی

1. Difference

معتبر برای هرگونه داوری اخالقی را به طور کلی انکار میکند .به عنوان مثال ،فوکو کلیه
دانش «مدرن» به صورت یک رابطه چرخهای به نظامهاای قادرت مارتبط میداناد .ایان
مفروضهها به نظر میرسد که هرگونه زمینه و مبنایی که بتوان یک گفتماان معارضای بار
پای آن استوار ساخ

را غیر ممکن و ممنوع میسازد.

 .7جمعبندی و نتیجهگیری
هر چند که بینش مبتنی بر فرا اثبات گرایی که در قالب مناظره سوم در رواباط بینالملال
بر مباحث معرف

شناسی توجه وی ه داشته و پس

مدرنیسم نیاز یکای از طرفاداران آن

اس  ،اجازه داده تا پ وهشگران به چیزها و مسایلی که قبالخ نظریات جریان اصلی اجاازه
ورود به آن را نمیداد ،وارد شوند و خودش را اسیر روش و بینش خاصی ننمود ،اما این
هر و مر نظری و روش شناسی که پس
سن

این رشته را با تهدید و خطر مواجه سازد .به نظر یوسف الپید ،جاایگزینی هار
دیگری در روابط بینالملل یک گام به عقب خواهد بود .از نظر او ارتباطاات یاک

کلمه کلیدی اس  .زیرا او اعتقاد دارد که تائید و مشاروعی

بخشایدن باه کوشاشهای

نظری باید بر اسای قواعد یکسان و مشترک صورت گیرد .هر چند که فرااثباات گرایای
باعث شده تا فرایندهای جدیدی برای تبادل اندیشه فراهم شود ،اما به چگاونگی ایهااد
این ارتباطات اشارهای نمیکند .بنابراین به اعتقااد او ،تنهاا زماانی پارادایمهاا در رواباط
بینالملل میتوانند آگاه کننده باشند که اهداف و فرایندهای ارتباطی آن مشخص و مورد
تواف باشد؛ در حالی که بینش فرا اثباتگرایی که پس

مدرنیسم نیز در این بیانش قارار

میگیرد ،پاسخی برای این مسأله ندارد .همچنین ،ارتباطات میان قادرت و داناش ،ارزش
و علم ،فرهنگ و فهم نیاز به پ وهش دارد و اینها مسائلی اس
طور کلی فرا اثباتگرایان از آن غفل
همچنین این نظریه که در مخالف
نظریه در روابط بینالملل را مخالف

که پس

مدرنیسم و به

کردهاند چ.)Lapid, 1989
شدید با واقعگرایی و اساسااخ هساته مرکازی ایان
با نوواقعگرایی و مفروضات آن تشاکیل میدهاد و

به همین دلیل به ضدواقعگرایی متهم شده اس  ،از نظر نویسندگانی چون جیم جر  ،باه
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طور اتی غیرقابل قبول اس

) .(George, 2002: 88کویاناد کیوساترد1نیاز ،باه عناوان

یکی از نویسندگانی که به نقد اندیشههای پس مدرنیسم و به خصوص اشلی در رواباط
بینالملل پرداخته اس  ،نظریه پس

مدرنیسم را نظریهای «ضد رئالیس » 2و نظریهای که

خودش ،خود را نقض میکند ،معرفی میکند ) .(Qsterud, 1996:385-495افارادی مثال
راجاار دی اشااپیگل نیااز عقایااد اشاالی را در سااه اصااطالح یوتاپیانیساام 3،نساابیگرایی4و
نامعقولگرایی5خالصه میکنند ،که اسیر این سه
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).117
پس

مدرنیسم مانند دیگر رهیاف هایی که در رواباط بینالملال سااخته و پرداختاه

شدهاند ،یک مکتب فکری گسترده اس

س ی ا س ت ج ها ن ی

«ایسام» شادهاند (Speagle, 2002:107-

که قائلین به آن ،رویکردهای متفاوت و مختلفی

را اتخا میکنند .با این حال ،بیشر نویسندگان پس

مادرن در حاد افراطای از پیشانهاد

بدیلهایی برای سیاس های جاری اکراه دارند .این امر ،بیانگر ضعف و نارساایی عماده
پس

مدرنیسم در ناتوانی رقاب
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سیاسی بوده و سیاس
ماهی

مؤثر با رهیاف هایی اس

که بیشتر درگیر فعالی هاای

محور هستند .مهمترین نقد وارده بر پس

مدرنیسم آن اس

کاه

فرا نظری و شالوده شکن دارد ،اما نظریه جایگزینی را در مورد روابط بینالملل و

تحلیل آن ارائه نمیدهد.
هر چند نمیتوان برای توضیح اینکه کدام تئوری ،بهترین تئوری اس  ،پاس قاطع و
محکمی یاف  ،اما یکسری معیارهاا و شااخصهایی بارای تئاوری خاوب وجاود دارد.
شاخصهایی مثل ارتبان بین موضاوعات و پدیادههای مهام فهام و توضایح پدیادهها،
انسهام منطقی و بیان روشن که باعث میشود تا آن تئوری در تفسیر و ارزیابی رفتارهای
خودش و بازیگران و علل ظهور مسائل ،یکسری راه حلهایی در اختیار ما قارار دهاد و
از این طری تصویر منطقیتر و درس تری از واقعی های سیاس

بینالملال باه دسا

دهد و گرنه در حد یک انتزاع باقی میماند .با توجه به این ،پسا

مدرنیسام در ارتباان

بین پدیدهها و مفاهیم و در ارائه تصویری منطقیتر از واقعی های سیاس

بینالملال باه
1. Qyvind Qsterud
2. Anti realist
3. Utopianism
4. Relativisim
5. Irrationalism

درستی نتوانسته اس  ،مسائل را به روشنی بیان کند و باه هماین دلیال اسا

کاه دچاار

تناقضات و اغتشاش نظری شده و به نسبیگرایی ،نهیلیسم و خیال باافی ،بیمحتاوایی و
الف زنی متهم شده اس .
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