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  بنام خدا

و انساني در پژوهشگاه علومروز بيست دوم آذرماه الملل و روابط بينسياسيپردازينظريهپژوهشكده

دهي به نظم جديد انساني براي شكليت اجتماعي علوممسئول"نشست علمي با موضوع  فرهنگيمطالعات

  . كردبرگزاربه مناسبت هفته پژوهش  "الملليبين

در قبال نظم بين  ليت نظريه روابط بين المللئومس"سخنراني خود را با موضوع  آباديدكتر دهقاني فيروز 

  بين الملل شروع كردند.با تعاريف مختلفي از نظم در روابط "المللي عادالنه

ها هم هر نظريهنيست.  ي در اين زمينهاتفاق نظروجود دارد و  المللبين روابط در نظم از مختلفي تعاريفگفتند  

گاهي نظم  .وجود داردالملل در رشته روابط بيناز نظم كنند. چندين تعريف نظم را تعريف مي  يبه گونهيك 

معناي دوم و واكنشي بين كشورهاست.  ،ناظر به رفتار متقابل كنش شود كهالملل گرفته مياوي با نظام بينمس

ورها قواعد و مقررات حاكم بر روابط بين كش ،تلقي و تعريف سوم .نظم به مثابه رفتار الگومند هست ،ترمتعارف

عبارت از را المللي تعريف جامعتري است نظم بينكه هم باشد. چهارم ميالملل يا مقررات حاكم بر نظام بين

  داند.مي المللروابط بيندر  ،المللي هدفمنداز ترتيبات بينالگوي پايداري 

قدرت  يك نظمالملل هست. هاي مختلف روابط بينه در نظريبراين اساس سه نوع تعريف از نظم     

هاي نظريه. شودميايجاد بين كشورها چگونگي توزيع قدرت بر اساس رفتار الگو محور  كه در واقع محور

ارزشها المللي در چارچوب اد منافع خاصي براي بازيگران بينكه در پرتو ايجكنند را مطرح مينظمي هم رياليستي 

يبات ترتالگوهاي پايدار و  تعريف، ايندر كه است سوم نظم هنجارمحور شود. ايجاد مي هنجارهاي ليبرالو 

ارزشها مبتني بر الي باشد، و منافع ناشي از نظم ليبرمبتني بر چگونگي توزيع قدرت پيش از آنكه هدفمند 

  بر آن باور دارند.به درستي يك عمر ارزشهايي كه انسانها كه ايجاد مي شود، انساني است  مشترك هنجارهايو

 نظم بين نسبتيبينيم. ميل وب يلاز جمله نظريه هدانگليسي مكتب در نظريه هاي را به نوعي يك تلقي از اين نظم 

 ظم بايد در خدمت عدالت باشد ونكه به گفته بول  ،خاصي تعريف است. البته باالمللي و عدالت بين المللي بين

بين  نوعي توازن ،اساس هنجارهاييبر )قدرت هاي بزرگ(كشورهاعدالت هم نبايد نظم را تهديد كند. بنابراين 

المللي نظم بين و تلقي از المللي بيشتر در قالب سومين تعريفبنابراين نظم عادالنه بينند. اهايجاد كردعدالت و نظم 

البته  .دنبايد عادالنه و بر اساس عدالت باشاين هنجارها قائدتًا بحث هست كه طرح و نظم هنجارمحور قابل  يا

رعايت استعدادها و  برمبتني  عادالنه ذاتي كهنظم بين المللي بحث از  را داريم. عدالت توافقي عدالت ذاتي و
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شود عدالت را به بنابراين حداقل مي .دست يافتني نيست فعالً  خواهد بود كهالمللي هاي بازيگران بيناستحقاق

 الملليي بيننظم ، حداقلشودرعايت نميها همه استعدادها و استحقاق چهاگر .توافقي در نظر گرفتصورت 

  بتواند مورد توافق قرار گيرد.ايجاد شود كه 

 مسئوليتي در قبال نظم بين الملليچيست و آيا  براينظريه روابط بين الملل  اما پرسش اين هست كه 

 .داشته باشيم الملل در نظربراي روابط بينرا چه ماهيت و هدفي كه  داردبستگي پاسخ  دارد؟ عادالنه يا مطلوب

الملل دو دسته بندي كلي در روابط بينيك بر اساس  .دارد وجود سؤال اين به پاسخ براي نظري ديدگاه دو

 يانظريه علم و تلقي از تعريف و  براساس يك كدامداريم كه هر گرا فرا اثباتگرا و اثبات كلي نظريه رهيافت

و از فلسفه ارسطو اخذ  شودشناخته ميعنوان حكمت نظري و عملي با دانش هست كه در فلسفه اسالمي فلسفه 

 بارزش گيرد و مصداقمي قرار آن در المللبين روابط اصلي هاينظريه كه گرايي اثبات ديدگاهشده است. 

د كه كنمطرح مي )science(علم از خاصيتلقي  يكبيشتر در چارچوب  راحكمت نظري هست،  رفتارگرايي

 و تجربي صورت به كامالً  . نظريهداندها ميها و نيستين هستتبيو  ضيحتو ها وواقعيتكشف را هدف دانش 

تجربي  هايميمتعاز  يهاي تجربي آزموده شده و مقبول و مجموعهاز گزارهمجموعه . شودمي تعريف تبييني

 گرايي،اثبات ديدگاه چارچوب در نظريهكند. ين ميتبيرا الملل هاي بينپديدهل و لالممستند در مورد روابط بين

 و ارزش كامل جدايي توانمي اساس اين بر. باشدمي ارزش از رها و بيطرف خنثي، عيني، تجربي، داراي ماهيتي

 الگوهايو  دارد وجود علي روابط ،الملليبين هايپديده بين كه فرض اين با .را ديد عمل و نظريه يا دانش

 علي روابط كشف معناي به ؛ هدف نظريه تبييندارد وجود المللبين روابط رد علي روابط چارچوب در پايداري

 الگوهاي و روابط اين نظريه، باشد.مي الملليبين هايواقعيت يا واقع امر نمايي باز و الملليبين هايپديده بر حاكم

 نظريه مسئوليت دهد.و توضيح مي كشف آن بازسازي موجود و وضع نظم مشكالت و مسائل حل جهت را علي

 چگونه و هست چگونه الملليبين نظم كه دهد توضيح بايد و است آن بازسازي و موجود، استمرار نظم حفظ

 جايگزين را عيني قضاوت است و كار محافظه كالً  نظريه نوع اين. آمد كنار آن با شودمي چگونه و گيردمي شكل

. داردهم ن تيمطلوب و داردن وجود الملليبين چارچوب تغيير امكان آن چارچوب درو  كندمي ارزشي قضاوت

 الملل بين روابط. برساند بهتري وضع به را انسان نيست قرار و نيست موجود نظم و وضع تغيير نظريه هدف

   .ندارد عادالنه المللي بين نظم و موجود الملليبين وضع و نظم ارزيابي قبال در تيبمسئولي

 به را معطوف دانش كه شودمطرح مي) عملي فلسفه(عملي حكمت البگرايي در قرهيافت فرا اثبات اما

را  دانش و علم . اين ديدگاه،ددانآيند ميمي بوجود انسان عمل و رفتار از كه هاييپديده و نبايدها بايدها و
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 رابطه المللبين روابط رشته در بايد .است مندهم غايت المللبينروابط نظريه و سياست داند و دانشمي مندغايت

 انسان مندسعادت و مندفضيلت و خوب زندگي هم آن غايت. گرفته شود نظر در هدف و دانش بين نسبت و

 دانش عملي فلسفه چارچوب در و كاربردي و عملي هدف با دانش از يمجموعه المللبين روابط دانش .هست

 چگونه شهر كه دهدنمي توضيح سياست علم كه هست اين به قائل ارسطو سياست، علم در همانطوريكه است.

   .داد ارائه را شهر در كردن زندگي خوب شودمي ابزارهايي چه با و چگونه كه بدهد توضيح بايد بلكه كند،مي كار

  

مطالعات فرهنگي وانسانيعلومالملل پژوهشگاهبينو روابطسياسيپردازينظريهپژوهشكدهالهي رئيس تر فتحدك

  را چنين آغاز كردند؛ الملل جهاني، الگويي براي نظم جديد بينانسانيبا عنوان تحقق علومخود  رانيسخن

 المللي بين جمله مطالعه نظمجوامع انساني از  و انسان زندگي و شخصيت در نظم مطالعه دنبال به انسانيعلوم

 و داشتند وجود گذشته در يا دارد هايي وجود نظام چه كه كندمي بررسي و است نظري كار يك كه باشدمي

. هايي در اين رابطه ارائه شده استنظريه چيست و چه مطلوب نظام و باشد تواندمي چگونه نظامي هر مختصات

بايد متوجه به حقيقت  بلكه. باشد جديد حتي ارائه نظريه و نظري نقد و مطالعه به محدود تواندنمي انسانيعلوم اما

ها و نظام اين به نسبت كه است ايمان و باوري و آن ديگري باشد كه در وراي اين كارهاي نظري وجود دارد

از جمله  و نظام به باور ايجاد بايد به دنبال ردازپنظريه واقع در. آيد بوجود بايد يا ،دارد مربوطه وجود هاينظريه

 كه ايماني و باورها در هم بايد را الملل بين نظام واقعيت هاي. باشد باورها اين تخريب حتي و الملليبين نظم

نيابد،  باور قرار نگيرد و استحكام موردزمانيكه  تا نظم. كنيم جستجو آن دارند، به كشورها و جوامع ملي نسبت

 جوامع عمل و ابتدا بايد در باورها جديد هم نظم تغيير در نظم و ايجاد. گرفت نظر در واقعيت عنوان به تواننمي

  . شود گيرجاي مردم آحاد حتي و انساني

و به آن از منظر حكمت نظري  باشد، انسانيعلوم دانشمندان و اصحاب به مربوط صرفاً  انسانيعلوم اگر

 پژوهشي كارهاي سنوات در كه است ممكن فرد يك حتي. باشيم داشته نظريه دانشمندان تعداد به شايد نگاه كنيم.

 در فرايندي يك از بتوان تا بدهد اتصال هم به را اينها كه نيست مبنايي. دهد ارائه را مختلفي هاي نظريه خود

 باوري كند، توجه آن به بايد انساني علوم عالم كه چيزي آن. نمود صحبت باشد نظر اتفاق مورد كه جهان سطح

هست  نظري و امر اعتباري مفهوم يك نظام .باشد داشته وجود بايد و دارد وجود هانظريه و نظم اين به كه هست

ها و چگونگي شكل گيري ها بايد ميزان اين باورپژوهش .كندمي پيدا واقعيت آيد،ميدر  باور شكل به كه وقتي
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 مردمممكن است  .وجود داشته باشد تواندميمتفاوتي  هايواقعيت اينجاست كه. و ايجاد آنها را بررسي كنند

 اي جامعه در. باشند نداشته باور و باشند اعتماد بيكشورها  بعضي و باشند داشته باور موجود نظم به كشوري

. ها هم متناسب با آن خواهد بود، بنابراين رفتارباشد ضعيف ديگر جامعه در و قوي نظم به عمل و نظم به باور

 موجود نظم اين. داشت امنيت شوراي دائم عضو پنج وتوي حق جاي به ديگري هايآرمان و نظام توان مي آيا

  .دارد پايداري و است ضروري چقدر و دارد رسوخ كشورها و جوامع باورهاي در چقدر

-علوم .باشد نظام و ساختار تعالي پي در و نظم ايجاد هم آن است كه به دنبال پردازمسئوليت نظريه    

. شوند روئيت قابل و شوند ديده باورها اين كه شود مي باعث كندمي بررسي را باور پيدايش كيفيت كه انساني

و حتي  كنندمي هويت ايجاد هم با تعامل در باورها. آيدمي بوجود باور باشد نظر اتفاق موجود نظم تحليل در اگر

 جهاني و المللي بين نظري و انساني ،علوم از بتوان كه دهند نشان خودشان از هويتي توانند مي جهاني تعامل در

 بر گذاري تأثير در را خود واقعي جايگاه و است الملليبين و جهاني ماهيت انساني دارايلذا علوم. نمود صحبت

 باشد داشته را خود بومي و ملّي انسانيعلوم ي،جامعه هر كه ندارد هم منافاتي البته. كندمي پيدا جهاني نوين نظم

 است؛ شده پذيرفته انسانيعلوم در تكثّر اينكه به توجه با. دهد قرار ديگران معرض در را خود هايداشته و

 جامعه در پيشرفت )،دارد كثرت عين در وحدت(. بود خواهد ميسّر و ممكن متعدد هايانسانيعلوم با همزيستي

 صلح ساز زمينه تواندمي امر همين و بود نخواهد ديگر جوامع پيشرفت با تعارض در هم انسانيعلوم بر مبتني

 و نزاكت و آرامش با توأم كشورها اختالفات فصل و حل تكيفيّ كه دارد وجود وقتي انسانيعلوم .شود جهاني

 باورهاي قدرت اصلي قدرت. دهد رخ المللي بين مناسبات در دائمي بگيرد و ارتقاي صورت قانون بر مبتني

شكل گرفته  مختلف كشورهاي ملي هاياساس استقالل قدرت بر كه الملليبيناست و نظام  جوامع و كشورها

   .تواند مورد باور جهاني قرار بگيردباشد و مي

 وجود به در و انسانيعلوم سازي جهاني فرآيند اين در را خود سهم و نقش مي تواند اسالمي يجامعه    

 انسانيعلوم به دادن شكل براي بومي كار سازي، بومي. كند ايفا اسالمي مباني بر مبتني جهاني انسانيعلوم آوردن

 باعث جهاني انسانيعلوم و كندمي پشتيباني را ملي هويت بومي، و مّلي انسانيعلوم. است اسالمي و جهاني

 جديد المللبين نظم براي الگويي جهانيانسانيعلوم تحقق .شد خواهد الملليبين زندگي و هويت گيريشكل

 ميسّر هاهويت ديگر با مواجهه در ملي هويت جايگاه به توجه با هم ملي و بومي انسانيعلوم جايگاه درك .است

 نظام و جهانيانسانيعلوم در مشاركت پايه ملي هويت و كندمي پذير مسئوليت كردن، پيدا هويت. گردد مي
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 مندبهره خود باور هايمسئوليت و مواهب از كنندمي پيدا ايمان و دارند باور كه ميزاني به انسانها .است الملليبين

  .كنندمي راحتي احساس نوعي به و شوندمي

- اسالميجامعه در هم روشنفكري و فرهنگ و و هويتي است روشنفكري فرهنگي، علوم انساني،علوم    

 انسانيعلوم مبتني بر جامعه مديريت فرهنگ هم ساالريمردم. است ساالرمردم و مردمي شده، عمومي امر ايران،

 و دارد حكومت انسانيعلوم اصحاب بر اتفاقاً  زنده موجود يك بسان و نيست پذير سلطه انسانيعلوم. باشد مي

اعي مسئوليت اجتم. باشد اجتماعي مسئوليت داراي تواندمي نفسه في انسانيعلوم. باشد آنها سيطره تحت اينكه نه

تي است كه نظم پذيري مسئوليّ . انساني فرو كاستمسئوليت عالمان و متوليان علومه توان بانساني را نميعلوم

وان گفت كه تاي ميبه گونه. المللي نيز گرددبتواند الگويي براي نظم جديد بينالمللي را باعث شود تا بين

الملل بايد ماهيت ظام بينن. باشدل داراي ماهيّت علمي ميالملالملل است و نظام بينانساني همان نظام بينعلوم

نظامي الملل پايدار و باثبات آن نظام بين .باشد پذير مسئوليت انساني،علوم مثل انساني داشته باشد و بايدعلوم

  . است كه همه، خود را سهيم در شكل دهي و مديرّيت آن احساس كنند

   



المللي بين جديد نظم به دهي شكل براي انساني علوم اجتماعي مسئوليت  

سخنراني خود  دانشگاه شهيد بهشتيداود غراياق زندي عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد و علوم سياسي 

  نيز چنين آغاز كردند كه: المللپردازي در روابط بينالزامات مفهومي نظريهرا با عنوان 

 ،خواه از منظر موافق يا مخالف ، موجود و در جريان است. هر نظمي،المللينظمي بين ،در حال حاضر

كنندگان سعي دارند كه آن را ارتقا دهند تا نيازمند بازنگري است؛ زيرا موافقان اعم از سازندگان يا مشاركت

مند و رضايت دارند، با مشاركت بيشتر كنندگان كه از نظم موجود بهرهماندگاري آن را افزايش دهند و مشاركت

مل خواهند كرد. مخالفان نيز با ارزيابي نظم موجود در حفظ، تداوم و يا حتي ارتقاي آن در راستاي منافع خود ع

تي به دانند و يا از نظر هويّ بينند، يا جايگاه خود را در اين نظم مناسب نميموافقند زيرا يا آن را به نفع خود نمي

ال المللي هستند. اگر به دنبدنبال تغيير نظم موجود يا ايجاد بلوك جديد و يا ايجاد يك نظم مناسب جديد بين

المللي قاعدتَا بايد در دستوركار قرار گيرد؛ ن بازنگري و اصالح نظم موجود بينكسب منفعت بيشتر باشند، امكا

هاي حافظ وضع موجود هم است و با جذب نيروي مخالف، آن را از مخالفت به مدافع زيرا اين به نفع دولت

ز كشورها بر اين باشد كه به دنبال جايگاه دهد. اگر تمايالت يك واحد سياسي يا بخشي اوضع موجود سوق مي

المللي هستند و در حال حاضر از موقعيت خود رضايت ندارند، در اين صورت امكان تري در نظم بينمناسب

پذير است به شرطي كه جايگاه مورد درخواست قابل قبول براي موافقان بازنگري و بازبيني در نظم موجود امكان

المللي هم انعطاف الزم براي بهبود موقعيت يك يا فقان نظم كنوني نباشد و نظام بينمواباشد و يا مورد اعتراض 

هاي آن چند بازيگر را داشته باشد؛ اين روش هم براي موافقان نظم كنوني مناسب است زيرا از نشانگان قابليت

گيرد و رد چالش قرارما اگر اين امكان مونظم، در جذب و پذيرش نيروهاي مختلف با كمترين تغيير است. ا

المللي مورد قبول نباشد، امكان درگيري در جايگاه مناسب براي نظم كنوني توسط سازندگان و حافظان نظم بين

ممكن است و اگر تقاضا براي آن  ،توسط نيروهاي خواهان تجديدنظر ،المللي و به چالش كشيدن آننظم بين

ه باشد، امكان كارهاي گريز از مركز افزايش خواهد يافت. اگر جايگاه مطرح شده باشد و مورد مخالفت قرار گرفت

ر آن را مغاير با در نهايت يك واحد سياسي يا جمعي از آنها با نظم كنوني مشكل هويتي دارند و زيست د

دانند و يا به شدت منتقد هستند و آن را نظم قابل قبول و مناسب ندانند، موضوع تجديدنظرطلبي هاي خود بارزش

  گيرد.ستوركار قرار ميدر د



المللي بين جديد نظم به دهي شكل براي انساني علوم اجتماعي مسئوليت  

در اينجا با دو موضوع مواجه خواهيم شد: نخست توان و امكان كسب منفعت، يافتن جايگاه مورد انتظار و در 

نهايت امكان و توان تغيير و تحول است. ديگري ضرورت انجام اين كار است. اين دو موضوع هدف از اين كار 

  سازد.به اصالح، تغيير و يا جايگزيني را روشن مي سازد. رابطه ضرورت و توان، نيازرا مشخص مي

معيار بسيار اساسي است: نخست، دقت و درك عميق  ٥المللي، نيازمند بين براي اصالح، تغيير و جايگزيني نظام

ارزيابي المللي؛ سوم، ودن تغيير نظم بيناز نظم كنوني، ضرورت اصالح، تغيير و يا جايگزيني آن؛ دوم، عملي ب

المللي جديد و در نهايت، مناسب از نظم كنوني بين المللي؛ چهارم، اطمينان از مؤثر بودن نظم بيندرست و 

اصل محوري به نظريه نياز  ٥ براي رسيدن به اين اجتماعي كردن اين نياز و ضرورت اصالح، تغيير و جايگزيني

گرايي به گرايي و نوواقعنظريات واقع. و يا انعكاسي هستندعمدتاَ يا تبييني هستند، يا تحليلي هم نظريات است. 

دنبال توصيف مناسب و اصالح هستند؛ نظريات تحليلي به دنبال تغيير و تحول و تشريح و نظريات انعكاسي به 

 انجام را مهم كاركرد سه كه است اين نظريه از انتظار متعارف طور به دنبال جايگزيني و ارايه نظم جديد هستند.

 المللبين نظام فرايند يا و روند سازوكار، از مناسبي تشريح. كند ارايه واقع امر يا واقعيت از مناسبي توصيف: دهد

  .دهد ارايه آن جايگزيني يا تغيير اصالح، براي كارهاييراه نهايت، در و باشد داشته آن مسايل و مشكالت و

  الملل:پردازي در روابط بينالزامات مفهومي نظريه

الملل روشن سازد: مفهوم محوري در روابط بين١٢الملل بايد رويكرد خود را به روابط بيناي در هر نوع نظريه

مدارانه؛ گرايانه/انسانعدالت؛ اصل خشونت/اصل صلح؛ اصل انسانقدرت/اصلهمبستگي؛ اصلاصلحاكميت/اصل

منفعت/ارزش؛  تداوم/تغيير؛الملل؛ اصل تكنيك/اصل ايده؛ اصل رهبري/مشاركت؛ الملل/جامعه بيناصل نظام بين

الزام مفهومي مورد نياز در  ١٢اينها  ،آنارشيك/حكمرانيكارگزاري/ساختارمحوري و اصلتحولي/انقالبي؛ اصل

 المللي است.پردازي روابط بيننظريه

ا نظريه الملل در ابتدا و به ضرورت بايد از مباحث تبييني شروع شود؛ زيرپردازي در مورد روابط بينهر نوع نظريه

المللي هرگونه تغيير نظم بين در برابر واقعيت نيست بلكه نظريه براي تبيين واقعيت و به آزمون گذاردن آن است.

اصل  .نيازمند امكان، ضرورت و مطلوبيت نظم جديد را دارد. در اينجا موضوع نگاه مبتني بر پيشرفت مهم است

  قي و رويكرد اخالقي، موضوع بسيار حساسي است. كارگزاري (تناظر ميان حق/قدرت) براي پيشرفت و تر

  توسط كارشناس پژوهشكده: رهبر نصيري تهيه و تنظيم                                                           


