
 
 
 
 

 

 المللبین از نظریه علمی روابط سطح انتظار
 

 * ییمجتبی عبدخدا

  چکیده
الملل، برخی از اندیشمندان این قلمرو را به سوال پیرامون ماهیت محدودیتهای مطالعاتی در حوزه روابط بین

در این حوزه واداشته و این پرسش را فرارو نهاده است که معیار نظریه علمی روابط  پردازینظریهعلمی 
ملل چیست؟ و علمی بودن آن به چه معنا ممکن است؟ ایده اصلی این نوشتار بر این است که میزان در البین

ای و ترسیم های انگارهوارهها در طراحی و ابداع نظامالملل، توفیق نظریهپردازی روابط بیننظریهعلمی بودن 
و از  کندوقایع این عرصه را تبیین ، دهدبه سواالت اصلی این حوزه پاسخ  بتوانداست که  ییهامکانیسم

 ییهاسازد، ابداع مفاهیم و انگارهآنچه این توانمندی تبیینی را می سازگاری و انسجام درونی برخوردار باشد.
پذیری نیز رکن اصلی تبیین است. هدف این آورد و فهمها را به ارمغان میپذیری روابط پدیدهاست که فهم

 اتفاق مورد جستجوی معیارهای از مانع ،شناسانهد عدم توافق بر معیارهای روشنوشتار آن است که نشان ده
زیرا اگر چنین اتفاق نظری هر چند بصورت  ؛مقوله نیست این سنجی امکان آن تبع به و پردازینظریه پیرامون

های شاخصهشد. این نوشتار با نقد نگاه دستوری به امکان گفتگوی علمی پدیدار نمی ،نانوشته وجود نداشت
پردازی و ورود به دهد که معیار نظریهنشان می و با تاکید بر اهمیت مباحث هستی شناسانه، علمی نظریه

در میزان توفیق نظریات در پاسخ به سواالت مطرح در این عرصه است. این نوشتار  ،هانظریهرقابت عرصه 
 روابط بین الملل سامان داده است. ه علمی در حوز پردازی را بعنوان معیار نظریه ییهاشاخصهپایان 
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 مقدمه 

المللتتی و دشتتواری ا  شتتا  توتتوو  و ییگیتدگی م تتاعل در عرسته مواستتبا  و رفتار تا  بین
روابتط  نظریهما یت  در این قلمرو، اندیشمودان را با این سوال مواجه ساخته است کهیرداز  نظریه

تواند علمی باشد؟ یاسخ به ستوال تا چه میزان و به چه معوا می ییالملل چی ت؟ و چوین قلمروبین
 بوده است:از دو ناحیه متأثر مذکور 

قشا  یک قرن اخیر در یرسش یرداز  در با  فل فه علم و موا ا  نظریهنخ ت فراز و نشیب
ا  از گیر  طیت  گ تتردهعمیق خود را بر شکلتأثیر از چی تی علم و ساختار نظریه علمی، چوان 

یرداز  علمی برجا  گذارده و به تفاو  برداشت ن بت به استا  شواسی نظریهنگرش ا در معرفت
یه، و در ن ایت معیار ارزیتابی یرداز ، معیار و شاخصه علمی بودن نظرما یت نظریه، فرایود نظریه
معیار تا  نظریته »گیر  گفتمتانی فراگیتر و لالتب در بتا  که شکل ،نظریه علمی انجامیده است

مراه داشته باشد، دشوار و ناممکن ستاخته استتا اکوتون   ا  که یذیرش  مگان را بهبگونه« علمی
یتذیر  ت که عیوی بودن، آزموناین باور که دانش از چوان بافت و ساخت استاندارد  برخوردار اس

ا  گرفتتار  ا  آن استت، بگونتهیتذیر  از حتداقلیذیر  مشروط، و ابطالبیویبین اوذ انی، ییش
 ا نیز بازستانده شتده استتا بتر ایتن تفاسیر مختل  گردیده که امکان  رگونه توافق در این حداقل

معیار فراگیر و استتاندارد علمتی »اسا  حاکمیت بخشیدن به معیار ا  خاص یک رویکرد بعووان 
 ا در بتا  نوعی اقتدار بخشی لیرموطقی به گفتمانی خاص و نادیده گرفتن سایر نگاه« بودن نظریه

 گرددا ما یت علم تلقی می
الملل بطور خاص، ستوخ م تاعل و مشتکالتی کته ایتن دوم آنکه در حوزه مطالعا  روابط بین

 و، و مودودیت ا  ساختار معرفتی و اجتماعی تولید دانش قلمرو با آن دست به گریبان است از یک
 تابدا ا را حتی با تفاسیر متکثر برنمیا  است که بیشتر این حداقلبگونه ،مذکور از سو  دیگر

 مرو مباحثا  در با  شواخت ما یت نظریهدو چالش فوق باعث گردیده است تا  وگامیکه قل
تولید علم ج تتجو « روش»لل و معیار علمی بودن آن در حیطه المبین یرداز  روابطنظریهو فرایود 

کته امکتان  رگونته توافتق را  ا بگونه ، ا  متعارض شکل یابدا  از دیدگاهگردد، طی  گ تردهمی
 قبول و فراگیر در با  روش تولید علم م دود نمایدا قابل ی یبازستانده و راه را برا  تعیین معیار ا

دن بتا  گفتگتو  علمتی حکایتت از آن دارد کته اندیشتمودان ایتن حتوزه باز بتواین، با وجود 
ه یترداز  بتاند که در مقام عمل آن ا را بعوتوان شاخصته نظریتهرسیده ییبصور  نانوشته به معیار ا

 ا  للیظ رفتارگرایتان یوزیتیوی تت تتا که از دیدگاه  وعطمچوان  ییشواسودا معیار ارسمیت می
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نظتر راقتم ایتن ه که بت یی ای امدرن را در خود جا  داده استا شاخصهنگرش ا  ن بتا آنارشیک 
در بایتد آن تا را ج تتجو کترد، بلکته علتم نایذیر روش تولید  ا  توافقدر مولفهآن ا را سطور نباید 

 اکردبه نیاز ا  اساسی این حوزه بر اسا  موتوا تعری   یییاسخگو
الملتل بته اساسا نظریه علمی در روابتط بین بر این اسا ، سوال اسلی این نوشتار آن است که

کته  یی اتوان داشت؟ دیگر آنکه مالک ا و شاخصتهو چه انتظار  از آن میاست ممکن  ییچه معوا
 گیرد، کدام است؟ الملل قرار میروابط بیننظریه بعووان معیار سوجش علمی 

توافتق در شتواخت   دف اسلی این نوشتار به تصویر کشیدن این ایتده استت کته معیتار متورد
الملل و علمی بودن آن، بیش از آنکته در روش تولیتد علتم ماعتم از مقتام روابط بیننظریه ما یت 

داور  یا گردآور ( ج تجو گردد، وزم است در موتوا  روشمود ایتن علتم و یاستخ بته ستواو  
یترداز  در نظریتهاساسی که این حوزه حول آن شکل یافته است، دنبال شودا چارچوب ا  مختل  

کته قتادر استت ستواو  ایتن حتوزه را  یی ابا طراحی و ساخت مکانی تم ندااین حوزه سعی کرده
 ا از مف توم ا قدر  تبییوی این مکانی تمندبصور  مو جم یاسخگو باشد، به این م م ا تمام ورز

    یابدامینشأ  به سواو  این حوزه  یی ا  بدیع، ان جام درونی و قدر  یاسخگویرداز 
 :  کودمیوث بسه موضوع ذیل به اختصار درباره این نوشتار برا  نیل به  دف فوق، 

نظریه برا  را معوا  خاسی  ،الملل با آن روبروستمودودیت ا  عیوی که مطالعه روابط بین ا1
 الملل فرا م ساخته استا بین روابطدر حوزه علمی 
تولیتد علتم کتدام « روش»لمتی از حیتث یرداز  ع ا  مطرح بعووان مالک نظریهشاخصه ا5

است و چگونه رویکرد ا  متعارض در آن شکل یافتته و نگتاه دستتور  بته علتم را باطتل ستاخته 
 است؟ 

 چی ت؟ « موتوا»یرداز  و سوجش آن بر اسا  نظریهاین نوشتار برا  ییشو اد  شاخصه  ا3

 المللمعنای نظریه علمی روابط بین

در ایتن عرسته بته چته نظریته ؟ علمتی بتودن داردمتا یتی ه الملتل چتنبی یرداز  در روابطنظریه
موجود به چه امور  یرداخته و چه مقووتی برا  آنتان  ا  نظریهیرداز ، معواست؟ در فرایود نظریه

الملل چی ت؟ طترح بین یرداز  در روابطو چرا؟ رویکرد ا  مختل  در م یر نظریه داردا میت 
الملتل بلوتام ما یتت که بررسی شود اساسا نظریته روابتط بیندارد میت رو ا  این سواو  از آن

 ا  علمی و الگو ا  تبییوتی تتا تواند علمی باشد و تبعیت آن از روش ا  آن به چه معوا مییدیده
المللی تا چه میزان اجتازه اراعته  ا  بینما یت و سوخ یدیده ،است؟ به تعبیر دیگر ممکنچه میزان 
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ه دلیتل الملل بتبین مطرح روابط ا  نظریهسازد؟ آیا معوا  دستور  آن را فرا م می علمی بانظریه 
رویکترد دستتور  در ییشتو اد  انتد؟ آیتا اگتر ضتوابط یافتهراه  علمواد  به   بدین مالک ا یایبود
تر  از رویتداد ا  الملل رعایت گردد، لزومتا بته ف تم و تولیتل مواستبیرداز  روابط بیننظریه

 لمللی دست خوا یم یافت؟ابین
الملل بتا دشتواری ا  متعتدد و متوتوعی نکته مورد اتفاق این است که تولیل علمی روابط بین 

نتا مگونی جامعته دانتش در ایتن حتوزه مواجته استتا « اجتمتاعی  »و « معرفتی»بلوام ساختار 
گتتی، وجتتود بتتازیگران مختلتت  بتتا ستتاختار ا  متفتتاو  اقتصتتاد ، سیاستتی، فر و، المللتتیبین

و بتتومی متمتتایز، و بیوشتت ا و ارزشتت ا  گونتتاگون و فرایوتتد ا  متوتتوع  یی تتا  جارافیتتاموقعیت
یتگیر  و ج تتصمیم ر تا، کمع د متایع ع و تعتدع  ا وعوامتل نایتذیر  مولفتهگیری ا  مختل ، توتوع

 ا، در کیفی، شراعط و مقتضیا  یرتوول و با شتا  این عرسه، دخالت شخصی، خصوسیا  داده
  نبودن و مورمانه بودن اطالعا ، حجم گ ترده و باو  اطالعا  ضد و نقتی  ستردرگم دستر

 ا  شتدنی یدیتدهنااز  مته ما یتت تکترار و م متتر  ، تا  تتاریخیکووده، عدم اعتماد بتر قیا 
و عتدم توافتق در مفتا یم و استطالحا ، جملگتی المللی و آزمون نایذیر  و کمبتود تجربته، بین

الملل را بین چالش ا  فرارو  ساختار علمی دانش روابطیگیده و دشوار ساخته و شراعط تولیل را ی
الملتل بین اندا عالوه بر آن به عوامل تاثیرگتذار بتر ستاختار اجتمتاعی دانتش روابتطشکل بخشیده

بعوتوان م تاله  ،توان اشاره کردا از جمله: حاکمیت شراعط ساختار ج تان در دوران جوتس ستردمی
گیر  مطالعتا  ایتن حتوزه و یرستش از نتوع تقابتل دو قطتب، تعریت  دلدلته لموور  در شک

الملتل، ستیطره متدل ف تم بین یترداز  در روابتطنظریهقدرت ا  بزرگ بعووان م مترین دلمشاولی 
مود  یتا ف تم تکتویوی الملل و عدم توزیع ج انی موضوعا ، لرضبین روابط ییلربی یا آمریکا

 ا  سکووری م بر مطالعا  علمی این حتوزه، فرضاز  مه، تومیل ییشم اعل، و م متر و فراتر 
 و تومیل مبانی فرانظر  آنا    

 تا  الملل و مواقشا  بتر ستر علمتی بتودن نظریته ا  فوق، در مواظرا  روابط بیندشوار 
م سر باز نموده و تاثیر خود را بخوبی نشان داده استا در موتاظره نخ تت علیترل روابط بین الملل

د تد کته مورگوتا و ا ااچاکار بر اراعه نظریه علمی، موتوا  فعالیتت علمتی آنتان نشتان میادعا  
بودند که درسدد بود تا علمتی بتودن سیاستت را  مانوتد علتوم طبیعتی معرفتی  ییمخال  تالش ا

ر، رساند که بجز فصل نخ تین این اثت اب ون مرور  بر اثر مش ور مورگوتا میبه تعبیر جان  انماید
 مگریفیتس،الملتل را انکتار متی کوتدبین سایر فصول  تلویوا امکتان شتواخت لیرتتاریخی روابتط
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 ا  دیویتد ستیوگر و مورتتون در علوم اجتمتاعی بتا اندیشته ییانقال  رفتارگرا (ا321ص، 1311
ن و ناقصتی کته از یوزیتیوی تم وارد ایت ییقراعت ابتتداا الملل کشانده شدبین کایالن به رشته روابط

تیوی تتی و ی ا  یوزحوزه گردید،  مراه با اسرار رفتارگرایان بر انوصار روش علمی مبتوی بر داعیه
بوتد  آن تا در قالتب ستور یتذیر و  تا  مشتا دهایوکه دانش علمی تو ا از طریق گردآور  داده

ش است،  ر چود باعث گردید تا عمق تووو  فل فه علم دیر  وگام به گتو ممکنن یانوقیک ر  
جلوه نماید، لتیکن  ییموققان این رشته برسد و تا مواظره چ ارم، تو ا در قالب مواقشا  فرارفتارگرا

عرسته علمتی دور نمانتد کته مفتا یم ایتن یرداز این واقعیت از یس زمیوه فکر  تیزاندیشان نظریته
لیتت فترا م از قابو ااا الملل چون قدر ، موفعت، توازن قدر  و ستاختار بین کلید  رشته روابط

متفتاو  از روشت ا  و  موتد ا  ستخت حمتایتی برختوردار نبتوده و توقیقتا  نظامساختن داده
لتیوی تی را میییوز و  1گرایتانطلبدا بی دلیل نی ت که در سال ا  اخیر، یعوی در عصر مواظره تأمع

تیوی تت یگیرد که بترخالف نگترش ستوتی کته والتتز را یوزا  بر این شکل می، موازعه2خردگرایان
لمی بوده و  3انگاراندیشیده و حتی سازهگرایانه میدان ت، دوعل و شوا د  اقامه می شود که او تأمع

  جدیتد گرایتاندر گام دیگتر نوت ا(52ص ،5009 ا تمام داشته استمبوث، 4 ابه ا میت انگاره
، بر روش ا  تجربتی ، بلکه تظا ر شدیدتأکیداسرار ورزیدند که  ییچون  دلی بال در نقد رفتارگرا

بته اگتر ختود را »گتردد و و قواعد ریاضی، سریوشتی بتر عتدم خالقیتت واقعتی ایتن نظریتا  می
تتوانیم دربتاره روابتط حترف م تم زیتاد  نمی ،کویممودود استاندارد ا  سخت بررسی و اثبا  

ا  در مقابتل بعوتوان ایتده ییفرارفتتارگرا ،( و فراتر از آن35ص ،1312 لیوکلیتر،«ماالملل بزنیمبین
ا  را در تولید دانش اجتماعی یتیش رو  گرفتتا در ، راه میانهییگراسوت و تفریط ییرفتارگرا افراط

تیوی تی با نگرش خاص خود درسدد برآمدنتد یرویکرد ا  ی ا ماعم از ضد یا فرا( یوز ،گام فراتر
از  یی تابترا  ف تم واقعیت الملتل و  تمبین تا فضا را  م برا  دیگر را  ا  تفکر ن بت به روابط

شتد، بتاز نمایوتد، و ایتن نادیده انگاشتته مییا حذف  ییگراالملل که در چارچو  اثبا عرسه بین
شواستی کمتتر به معوا  یتذیرش روش ییگرانکته را یاد آور شدند که فاسله گرفتن یا عبور از اثبا 

                                            
1. Reflectivism 

2. Rationalism 

3. Constucrivism  

4. Ideas  
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 تا  کتو ن، و استتقبال بتیش از ادایمیرداز  نی تا  مزمان اراعه مدل یارگیرانه برا  نظریهسخت
الملل از آن، این ایده را در موتاظره ستوم شتکل بخشتید کته رعالی تم، اندازه اندیشمودان روابط بین

لیبرالی م و رادیکالی م سه یارادایم م تقل فکر  بتا قتدر  تبیتین مجزاستت و  مگوانکته کتو ن 
بتر داند، گزیوش یک یتارادایم، می 1نایذیر  ا را ن بت به یکدیگر لیرقابل مقای ه و سوجشیارادایم

گیردا شواختی، عملی و ااا سور  مییینبوده، بلکه بر اسا  معیار ا  زیبااسا  ضوابط موطقی 
 ،بجا  آزمون نظریه (5003( و کولین المن م19۹1چون ور  وعودن مبر اسا  این تفکر، برخی 

دندا لیکن به تعبیتر آنتدرو بوتت، علتت عتدم و تعیین مالک آن  مت گمار« ییشرو بودن نظریه»بر 
در ستوجش ییشترفت، و «  اای تم»الملل ناشی از تمرکز افراطتی بتر روابط بیننظریه ییشرفت در 

انگار  بوده است، در سورتی که تمرکز بر مکاتب فکر  موسعی چون رعالی م، نئولیبرالی م و سازه
مانود یایان جوس سرد باشدا  ، شی م اله موور ا  یژووزم است توجه به تمایزا  تولیلی برنامه

توان باز شدن افق ا  مباحث فل تفه علتم در روابتط ( مواظره چ ارم را می522ص ،5003مالمن،
الملل به آن نیتاز مبترم یرداز  در روابط بینکه مودودیت ا  عیوی نظریه ییالملل دان تا افق ابین

از این عرسته بتدور  ،المللتیوی م بر روابط بینیوزعلت حاکمیت نگرش ماتریالی تی یه داشته و ب
مواظره در مباحث میان دیدگاه قاعالن به تبیتین و ف تم و تف تیر، نگه داشته شده بودا اوج کاوش این 

ل یی، و تقابل خردگرایتیوی میتیوی تی و ی ایوزیجدال میان رویکرد ا  یوز مشتا ده  ییگراو تأمع
یترداز  در نظریتهیوشتی از دشتواری ا  درستی دریافتود که چشماندیشمودان این حوزه بگرددا می

الملل تلختی آن را یتک بتار الملل، نوعی نادیده گرفتن حقاعقی است که تاریخ روابط بینروابط بین
با سطوی نگتر  رویکترد دستتور   ،آلی م تجربه کرده است و حاضر نی ت این باردر خامی ایده

 مفرانکتل، دستت یافتت« دقیتق»نظریته توان بته که نمی داشتوداذعان گرفتار آن گرددا آنان  ،به علم
 ا  علوم طبیعی، نه از برخالف نظریه»شود، اسطالح نظریه خوانده میه و آنگه ب (3۹ص ،13۹1

یتذیرا و نه از اسولی برا  ارزشیابی یتا آزمایشتا  ابطال است سازمانی موطقی و مو جم برخوردار
 مگوانکته  م متان(«ا ا اتفتاق نظتر  نتداردیتک از نظریتهتبار  یچجامعه دانشگا ی در مورد اع

 ووز  یچ قانون کلتی، استل یتا »کوود: دوعرتی و فالتزگراف یس از تبیین نظریا  متعارض بیان می
به چوان سطوی از تصدیق علمی نرسیده است که به عووان مبوا  یک نظریه جتامع  ،فرضیه واحد 

                                            
1. incommensurability 



  المللبین سطح انتظار از نظریه علمی روابط

 

 (54ص ،13۹5و فتالتزگراف، یمدوعرتت«اکتار آیتده الملتل بتبط بینو مورد قبول  مه در زمیوه روا
توان در این عرسته از طریتق دریافتود که نمی ،دندکرکه نظریه را با قانون تعری  می م  یینگرش ا

در  ،تجربه، به قانون موکم دست یافتا جک لو  در مطالعا  مورد  خود ییرامون جوگ ا  دنیتا
شتاید تو تا قتانون « جوگوتددولت ا  مردم ستاور بتا  تم نمی»رضیه ن ایت به این گمان رسید که ف

در  ؛(5۹0ص ،1919 الملتل بته اثبتا  رستیده استتملو ،بین روشوی باشد که در رشتته روابتط
 دلی بال را به این بتاور  مین نوع نگرش، ا  یر مواقشه استا که خود این مدعا نیز عرسه سورتی

 ا  شتالودهاسیل و علمی تمایز قاعل شدا او بر این باور بود که متمایل ساخت که باید میان نظریه 
در میتان « قوانین رفتتار»ثمر برا  کش  نه در تالش بی ،توقیق در فل فه، حقوق و تاریخ قرار دارد

 ،1311  ا  قابل اعتماد و قابتل اتکتا بترا  آیوتده مگتریفیتس،بیویبعووان مبوا  ب ط ییش ،دولت ا
 ،الملتلنظریه یردازان در این مورد کامال توافتق دارنتد کته روابتط بین»رانکل: به تعبیر ف(ا 553ص

رابر  گیپلین به کوایته اظ تار  (39ص ،13۹1 مفرانکل،«اعلمی ا ا  یژو شی است تا رشتهحوزه
الملتل در قترن حاضتر، چیتز  فراتتر از توستیدید و  تم باید دید آیا موققان روابتط بین»دارد: می

دشواری ا  متذکور در عرسته « دانود؟مون رفتار دولت ا در قرن یوجم قبل از میالد میعصران او ییرا
الملتل گرایشتی آیا روابتط بیناساسًا یرداز  این حوزه، برخی را با این شب ه مواجه ساخت که نظریه

طلبد؟ ورز ؟ مطالعه علمی ج ان سیاست چه استلزاماتی را میعلمی است، یا نوعی  ور سیاست
م دی یپلیوی این حوزه به چی ت؟ به موضوع مشخص و متمایز،  دف مشتترک، یتا ارتبتاط و ان جا

 تواسب م اعل با یکدیگر؟

الملل یا تمایل به رویکرد ا  بدون تردید لرض از این مرور، اثبا  بی ودگی نظریه روابط بین 
سطح انتظار از باید  ست کها بلکه یادآور  آنشواسانه در این حوزه نی تا روش رج و مرج طلبانه 

 مگوانکه در گتامی ؛ الملل را بر اسا  واقعیا  موجود تعری  نمودیرداز  حوزه روابط بیننظریه
وزم است سطح انتظار از نظریه علمتی را بتازخوانی اساسًا فراتر چالش ا  فل فه علم نشان داد که 

 ،گرایانتهعبور از نگرشت ا  اثبا  کردا عالوه بر آنکه طرد نگا ی دستور  به علم و فاسله گرفتن یا
بلکته دور  ؛ یرداز  نی تتگیرانه بترا  نظریتهشواسی کمتتر ستختمعوا  یذیرش روشه ب لزوماً 

 ،گزیدن از سطوی نگر  و تخیل ورز  علمی و تکامل فرایود ف م عمیتق استتا بتا ایتن اوستاف
علمتی بتودن آن  ۀخصتالملتل چی تت و شایرسش به این سوال که ا میت و نقش نظریه روابط بین

  اشداین نوشتار بررسی خوا د آخر کدام است؟ در ق مت 
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 پردازی علمیرویکردهای متعارض در ماهیت نظریه و فرایند نظریه

مرور  بر تووو  فکر  در فل فه علم و فل فه علوم اجتماعی ن بت بته ما یتت نظریته و معیتار 
فرانظتتر  در ستتاحت ا  مختلتت  د تتد کتته چگونتته اختتتالف مبتتانی علمتتی بتتودن آن نشتتان می

 تا  فکتر  رقیتب و گیر  یارادایمشواسانه، موجر به شتکلشواسانه و روششواسانه، معرفت  تی
 انگار  و دیگتر نگرشت ا گردیتده، انتقتاد ، ستازهیی، تف یرگراییگرالیرقابل جمع در قالب اثبا 

تولید علم را ستخت و دشتوار   ا  مورد توافق در با  روشکه دستیابی به شاخصه ا ، بگونهاست
شواستتی م بتتا ورود مختصتتر در مباحتتث معرفتتتیینمتتانمتتوده استتتا در ایتتن ق تتمت تتتالش می

 ا  مختل  ییرامون تبیین علمی و بازخوانی معیار ا  علمتی یرداز  علمی و بررسی دیدگاهنظریه
و دشتوار   زیمپتردابیرداز ، به تجزیه و تولیل رویکرد ا  متعارض ییرامون این معیار ا  نظریه

راه برون رفت از  ،و در گام بعد  یم ا  عیوی مورد اتفاق این عرسه را توضیح ددستیابی به شاخصه
یرداز  علمتی و دشتوار   ا  فرایوتد نظریتهما ابتدا به تشریح شاخصتهییاین معضل را تشریح نما

 یردازیما اتفاق نظر در آن می
 تا   ا و روشمتعتارض ییرامتون مالک تا، شاخصته  تا ییش از این بیان گردید کته دیتدگاه

تولیتد علتم، امکتان  رگونته توافتق را « روش»الملل از حیتث  ا  روابط بیننظریهسوجش علمی 
استتا در ایتن کترده بازستانده و راه را برا  تعیین معیار ا  مورد قبول و فراگیر در این با  م دود 

کوتیما بطتور ستوتی نگاه دستور  به علم را ارزیابی متیو  زیمیردامیق مت به بررسی این معیار ا 
- ا ذکر گریده است که آزمون یذیر   مگانی، عیوی بودن، یتیشبرا  علمی بودن نظریه ییمالک ا

-تتوان معیار تا  معرفتتیذیر  از جمله آن استتا از یتک موظتر میبیوی یذیر  مشروط و ابطال

و  بررستی کترد« تبیتین»و « عیویت»یعوی  ،اساسیلفه مؤیرداز  علمی را در ذیل دو شواسانه نظریه
باشود و چگونه طیفی از برداشت ا و مواقشا  حتول روبرو می یینشان داد که  ر کدام با چه چالش ا

ستاخته استتا متاثر یرداز  علمی را که ما یت نظریه و فرایود نظریها بگونه ، ر کدام مطرح است
 کویما  الملل بازخوانی می، ییوند آن را با مباحث روابط بینهمؤلفدر ادامه با مرور  بر این دو 

 داشتن اول ـ عینیت

ایتن، بعووان یکی از مالک ا  اسلی علمی بودن نظریه بیتان شتده استتا بتا وجتود داشتن عیویت 
عیویت بته چته معواستت؟  از جمله ایوکه: اساساً  اا  ییرامون این مولفه مطرح استمباحث گ ترده

یتک نظریه به چی ت؟ عیویت تا چه میزان در علمی بودن یک نظریه نقش دارد؟ عیویتت عیوی بودن 
به موتوا ب تگی دارد یا به روش؟ به روش تولید نظریه یا به روش آزمون نظریته؟ روش عیوتی نظریه 



  المللبین سطح انتظار از نظریه علمی روابط

 

کوتد روش عیوی استفاده از تواند الملل میبین عتبر است؟ و در ن ایت آیا روابطمو  میزان ممکنچه 
؟ در بررسی سواو  فوق شای ته است به سه برداشت از عیویتت ممطابقتت بتا واقتع، علمی شودو 

 طرفی ارزشی و آزمون یذیر   مگانی( اشاره شود: بی
 الف ـ مطابقت با واقع

الملتل نیتز، مطابقتت بتا واقتع از علم، در تولیتل روابتط بین یینماواقع فی نف ه عالوه بر ا میت
الملتل را ا  که یکی از ابعاد موتاظرا  مطترح در روابتط بینبگونه؛ است جایگاه خاسی برخوردار

آلی تم، گفتگتو بتر ستر توان جدال بر سر واقعیت دان تا مواظره نخ ت میتان رعالی تم و ایدهمی
 ییالملل، و یر یتز از تجتویزگراا میت توجه به واقعیت و قوانین حاکم بر آن در عرسه سیاست بین

نیتل « روش»م میان سوت گرایان، رفتارگرایان و فرارفتارگرایان، ییرامون ا میت سرف بودا مواظره دو
انگاران را می تتوان نتزاع بتر گرایان، و سازهبه واقعیت رخ داد، و مواظره جار  میان خردگرایان، تأمل

 و تمایز آن از واقعیت طبیعی دان تا« چی تی واقعیت اجتماعی»سر ا میت 
 تا  مختلت  ییرامتون چی تتی نظریته از حیتث مباحث و دیتدگاهدر این میان شواخت سطح 

آن و نوتوه شواستانه بته انتواع رعالی تم و ناقتدان کود که نگا ی معرفتتارتباط با واقعیت اقتضا می
 الملل داشته باشیماسریان آن در نظریه روابط بین

الی تم و لیبرالی تم بتا اعم از رع ،الملل ا  لالب در روابط بینباور اولیه بر آن است که نظریه
باشودا رعالی م خام بتر شواسانه تابع نوعی رعالی م خام میرویکرد ا  مختل  آن، بلوام معرفت

و  داشته و ما را بصتور  کامتل خارج جزء با عالمما از ج ان، تواظر جزءبه این باور بود که معرفت
ظریتا  مطترح در موتاظره چ تارم، یتا نمایدا در مقابل، طیت  نمتصل می دنیا  خارج به میم تق

 ا  ی اساختارگرا که مبتوی بتر نگتاه لیتر اساسا نظریه تواظر  سدق را کوار ن ادند م مانود نظریه
را از ستطح داند(؛ یتا آنرعالی تی است یا مانود نظریه انتقاد  که معرفت را موصولی اجتماعی می

انگار   مگون نظریته ستازه؛ مطرح نمودندنگرش جزء به جزء خارج ساخته و تواظر ساختار  را 
 که بر اسا  نگرش رعالی م انتقاد  در قلمرو مطالعا  روابط بین الملل مطرح استا  

 ا  مختل  ییرامون ربط نظریته و مفتا یم علمتی بتا واقعیتت دیدگاه ،از ر گذر این مواظرا 
 ا چگونه مفا یم، قتوانین و نظریتهیرداز  مطرح گردید و این سوال را یدید آورد که در فرایود نظریه

نگارانه، و اتیوی تی، ابزاریکوود؟ بر این اسا  طی  نگرش ا  مختل  یوزبا واقعیت ارتباط ییدا می
نظریه را بمثابته که  تیوی میشواسانه آن شکل یافتا یوزآلی تی در معوا  معرفتقراردادگرایانه و ایده

در نبود فراتر از اسالت تجربه به درک نقش م م مفتا یم قا ،دان تمی ا تصویر و تلخیصی از داده
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ا  در ن ایت نظریه را  مگتون وستیله یی ا در تاریخ علم ناعل آیدا ابزارانگار  و قراردادگراو نظریه
 ا و مفتا یم آلی تم نظریتهبیوی رفتار و کوش طبیعت دان تتودا ایتدهمفید برا  م ار، تصرف و ییش

شکل  ا  ساده و بی ا و دادهاختار ا و قالب ا  ذ وی دان ت که بر تجربهیافته از سنشأ  علمی را 
اند، و در ن ایتت رعالی تم انتقتاد  کته نظریته را امتر  فراتتر از تبیتین و قتدر  ح ی سایه افکوده

وی تم یداند، لیکن با برداشتی ب یار متفاو  از نگرش یوزیتبیوی، بلکه بازنمود ج ان عیوی میییش
 به علما 

دیتدگا ی  ؛الملل حاعز ا میت استتر این میان مرور  بر نگاه رعالی م انتقاد  در روابط بیند
 تأکیتدمطلتب علم اذعان دارد، لیکن بر این  ییو واقع نما م تقل خارج  ر چود بر وجود ج انکه 
تر  تردها  از واقعیا  بوده و ی وا  عالم واقعی ب ی گ م ییوستهه شبکه ب ،ورزد که ج ان عیویمی

رو  مانگونه که تاافل از اسل واقعیت درست نی ت،  رگونته استا از این از معرفت مودود آدمی
 تیوی م راعج استت، نیتز بتهیانگارانه یوزساده ییجو، که در تواظرگ تردگی آن ینادیده انگار  یا نف

 انجامدا یم یمعرفت هماالط
ا  رعالی تم انتقتاد  را در نظترا  اندیشتمودان تتوان رد یتوزم به ذکر است کته  تر چوتد می

اولتین روابط بین الملل، و از جمله نظریه والتز، به وفور یافتت، بتا وجتود ایتن،  1 ا  لالبنظریه
انگار ، و بویژه الک اندر ونت است که الملل، نظریه سازهاستقبال کووده این رویکرد در روابط بین

لانهبا کارب ت آن در این قلمرو، راه می  ا  انگار ، و دوگانتهکردباز  ییو خردگرا ییگراا  میان تأمع
تی(، تع تد ییشتیوی بتر  تی و لیرعلع انوصار  میان تولیل مبتوی بر تبیین و تولیل مبتوی بر ف م معلع

تیوی تی علم یا انکتار علتم متوستط یمو ، و یذیرش مو  مدل یوز ییگرایا انگاره ییگراماد 
ل الش کشیدا ظ ور رعالی م علمی و انتقتاد  م متترین متوج جدیتد در گترایش گرایان( را به چتأمع

آید که افق ا  مختلفی را بر مباحث فرانظر  و نظر  ایتن حتوزه گشتوده الملل بشمار میبین روابط
یرداز  عالوه بر نووه زایش و تولید نظریته، موتتوا  یتک است و این ایده را یدید آورد که در نظریه

 یت علمی برخوردار استا نظریه از ا م
معرفتتی، و در نفتی نگتاه ابزارانگارانته  ییگرابر ا میت واقع تأکیدسو با رعالی م انتقاد  از یک

بیوتی یتیش امر  فراتر از سرف تبیتین و ،رودنماید که انتظار  که از نظریا  میچوین استدول می

                                            
1. Mainstreams theories  



  المللبین سطح انتظار از نظریه علمی روابط

 

 ا را به نوو مواستب و کتافی داده استا ب یار  اوقا  دو نظریه که  ر کدام در حوزه خاص خود،
-کوود ممکن است با یکدیگر متعتارض باشتود، مانوتد تعتارض دیتدگاه زمتینبیوی میتبیین و ییش

اسرار  که بر  م تاز  این، اره سن زمین در اواخر قرن نوزدها با وجود بشواسان و اخترشواسان در
مطابقتت بتا یعوتی بیوتی، از تبیین و یتیشد د که امر  فراتر  ایمان داریم نشان میو ان جام نظریه

تیوی م را نیز به چالش کشیده و یگرایی خام  یوزواقعرعالی م انتقاد  واقع وزم استا از سو  دیگر 
 ا  متوتول و در ییونتد   ا  مختل  و واقعیت ا  واقعی در ب تر  از یدیدهمعتقد است یدیده

که در مطالعته علمتی، مفتا یم علمتی کته سورتی نظم یافته با عالم   تی در حال وقوع استا در
 ا  تجریتد تو ا بخش اندکی از برخی جوبتهکوود، مییرداز  را ایفا بزرگترین نقش تبییوی در نظریه

دا نشتاندن ایتن تجریتدا  متوجز ووکمی ییشده از این شبکه رویداد ا  موثر بر یکدیگر را بازنما
به تواظر عیوی آنان شدن، امتر  جتز برداشتت ستطوی از بجا  واقعیتی با آن ی وا و عظمت و قاعل 

لیکن  ،امر  موجود و واقعی است ییا در نگاه رعالی ت ا  انتقاد   ر چود متعلق دانانی ت عیویت
گونه نی ت که آنگه واقعی است مشا ده یذیر باشدا بلکه این  ا، لزوماً تیوی تییوزادعا  علیرلم 

آنان با نگتا ی متفتاو  سته ویته از ا  ا  ذ وی استو ساخته ا  ح ی ج ان واقعی اعم از داده
بالفعل و واقعی را از یکدیگر تفکیک نموده و بر این باورنتد کته  وتر  واقعیت یعوی واقعیت تجربی،

ست که عالوه بر توجه به ویه واقعیت تجربی، یعوی روابط مشتا ده یتذیر، و ا نظریه یرداز  در این
دو عبور نموده و بته ویته واقعتی واقعیتت، یعوتی  روابط قابل وقوع، از آن ویه واقعیت بالفعل، یعوی

آنگه در فرایود بر اسا  این نگرش  ا(1391ی لیر قابل مشا ده دست یابد مبلیکی،سازوکار ا  علع 
 استا اعم از خالقیت ذ ن بشر  و وجود خارجی یدیده ،گیردیرداز  متعلق دانش قرار مینظریه

یذیر باشتد نفتی ست که بصور  ح ی ادراکا آن تکه واقعیرا  ا تیوی تیگاره یوزرعالی ت ا این ان
قابتل ادراک نی تتا آنتان بتا نگتا ی  کوود و بر این باورند که ب یار  از حقاعق علمی م تتقیماً می

یرداز  بعوتوان معیتار اطمیوتان ستاز عمیق به رابطه نظریه و واقعیت بر این باورند که آنگه در نظریه
« تواظر»استا  مگوانکه « ف م یذیر »بیش از مشا ده یذیر ،  ،اتصال با امر  واقعی است برا 
اختذ نظتر  خود را نه از ادراک ح ی جزء به جزء، بلکه از قدر  نظم بخشی ساختار ا   ییتوانا
ف ماند یدیده مورد مطالعه با ساخت و ما یت ج تان دارا  توتاظر استتا خالسته نماید که میمی

 ا و ا  از یدیتدهو در شتبکهاستت  ءاشتیاو یدیتدار  قعیت امر  فراتر از ستور  ظتا ر  آنکه وا
کار دانشمود آن است که    تودا در این میاناز آن  ییم و معلوم نیز جزیابد که عال  واقعیا  معوا می

ایتدا از  م ییوسته را کتاوش نمه  ا  ن فته در یس  این نظام بمکانی م یرداز  مفا یم جدید،با ایده
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دانوتد کته بته کشت  ترین روش یتژو ش میکاو  را مواسبیس ا  انتقاد  روش رعالی مرو این
 ی نظام گونه در ورا  روابط یدیده  تا یرتتوسازوکار ا  علع بر دارد که  عی توجه ا ا و مکانی منظام

در یک مجموعته   ا  خلقتا با سایر یدیدهرو عرسه گ ترده واقعیا  و روابط یک یدیده  دافکومی
  ورزداا  آن ا تمام مینشان می د د و به ف م  ر جزء در نظام مجموعه

م و معلوم دیگر آنکه در این نگرش، دانش و معرفت ریشه در  مکوشی و برساختگی متقابل عال  
بلکته در تعبیتر  تر ؛ دکوتنمی ا  آن اخذ  ا را بطور آماده از طبیعت و یدیدهو دانشمود نظریه رددا
 ا  اذ ان دیگتر دانشتمودان و  و  مگوین ساخته ا  ذ ن ، ساخته ایدیدها  و درک  ر جربهت

 اارددخالت د
م از موقعیت یتک یدیتده استتا نظریته و سوم آنکه زبان نمادین علم، متخذ از انتزاع ذ وی عال  

ا  متوثر بتر  ا  تجرید شده از این شبکه رویداد نیز بعضی از جوبه ،یعوی مفا یم علمی ،قلب آن
 ،1345یرداز  داردمبتتاربور، یکتدیگر استتا بتر ایتتن استا  خالقیتت نقشتتی اساستی در نظریته

 ا(501ص
یتذیردا بته تعبیتر  م ییوسته مفا یم سور  میه که آزمون نظریه نیز بر اسا  شبکه بن ایت آن

میتت و یتذیرد کته از تما ا توسط تصویر و تصتور  ستور  میو برداشت از داده ییشواسا ،دیگر
، یی، نه بته تو تاییرو مفا یم در یک شبکه معواشودا از اینت یک امر شکل یافته و برساخته میکلیع 

گر  از واقتع را بتا ایتن ایتده کته معرفتت د تتا حکایتتکرتالش  رعالی م انتقاد دا شونآزمون می
تقتاد  رعالی تم انو ابداع است آشتی د دا « خالقیت»است و سرچشمه آن « موصولی اجتماعی»

شتتواختی، بتتر ایتتن ایتتده ا تمتتام ورزیتتد کتته ج تتان اجتمتتاعی دارا  روش یتتیبتتا یتتذیرش تکثرگرا
  ا  متفاوتی بترا  ف تم ج تان وجتود دارد، و راهاست شواسی ا  فراوانی بلوام   تیییگیدگی

 (19۹9 و19۹2 مباسکار،
ی از بختتش بیتان داشتت کته ج تان واقعت  ابزارانگتتاربتر ختالف  یعلمت  تمیدر ن ایتت رعال

نایذیر تشکیل یافته است و وظیفه علم دستتیابی بته و مشا دهنظر  یذیر و تجربی و بخش مشا ده
 استا  علم و تکامل بردشیینظر  واقعیت و بخش 



  المللبین سطح انتظار از نظریه علمی روابط

 

 1طرفی ارزشیب ـ بی

 ا، سه معیار اساسی مطترح گردیتده استت در فرایود تولید علم، از حیث فارغ از ارزش بودن نظریه
معوا  موزه بودن از  رگونه تع تد بته ارزشت ا  اجتمتاعی، خوثتی بتودن ه طرفی باز: بیکه عبارتود 

نظریه ن بت به ارزش ا  نظریه یرداز، و استقالل نظریه از ن اد تا  سیاستتگذار  و ارزشتیا  تر 
 آلی م و لیبرالی م اولیته وایده ا  رؤیایرداز الملل از چود سابقه ذ وی مطالعا  حوزه روابط بین

اولیه بر این اسل گردید، این ایده در میتان اندیشتمودان مقبولیتت  تأکید ا  آن، موجب ناکارآمد 
 ا  فرضورزند: اول، دخالت در ییشیافت که ارزش ا در فرایود تولید علم از سه طریق دخالت می

 شواسانه رویکرد ا  مختل  علمی، و  مگوین  وجار ا  عترف جامعتهشواسانه و معرفت  تی
معوا  تاثیر حضتور ه علمیا دوم ارزش ا و نگرش ا  موققان و اندیشمودان یا تولید کوودگان علم ب

گیتر ،  ا، تجربته و آزمتایش، مشتا ده و انتدازهدانشمود در مراحل مختل  اعم از: گردآور  داده
  اجتمتاعی و سوم قواعد و اعتباراا  اخلق مفا یم تبیین کووده واقعیت، و در ن ایت ارزیابی نظریه

ارزش ا در یتژو ش تأثیرگذار  نظام د وده و معوا بخش رفتار اا بر این اسا ، شواخت چ ار رکن 
اوذ انی حاکم بر ف م رفتار،  وجار ا  عرف جامعته یعوی مدخلیت ذ ن عالم، قواعد بین ،علمی

میت خاستی علمی، و در ن ایت واقعیت عیوی معلوم، و لزوم اعطا  س م  رکدام به تواسب، از ا 
ا ، میزان و وسعت داموه درگیر شدن نظریه با امور انگاره ،برخوردار استا افزون بر تمامی این امور

یابدا بدین معوا که  ر چه از علوم طبیعی به علوم اجتمتاعی ب ته به طبیعت واقعیت معلوم تاییر می
 ا و روش ا  قطعی و تعیتین ها  بر شیوشویم، امور ذ وی و انگارهو سپس علوم ان انی نزدیکتر می

د و نیاز بیشتر  به  مدلی، مشتارکت، شتواخت قواعتد نگذاربیشتر  میتأثیر کووده روند یژو ش، 
انتقاد  بته دخالتت نظریه نگاه  ،ا عالوه بر موارد فوقشوداح ا  می اوذ انیاجتماعی و ف م بین

عی دانش و ییونتد آن بتا قتدر  نیتز ساختار ا  تاریخی و اجتماتأثیر ارزش ا در بعد عملی علم و 
 قابل توجه استا  

 ج ـ آزمون پذیری همگانی

را با  مگانی بودن آزمون در معوتا  تعمتیم یتذیر ، علمی یرداز  امکان نظریهاندیشمودان برخی 
انتدا در مقابتل برختی یذیر  تجربتی آن ییونتد زدهتکرار یذیر ، مشا ده یذیر   مگانی و توقیق

                                            
1. Value free  
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آنگته  1انتدایرداز  و آزمون نظریه را از  تم متمتایز و تفکیتک کردهودان مقام نظریهدیگر از اندیشم
ته»، بلکه فرایود  اجتماعی است و لزوم نی تشخصی   م لم است علم امر  بتودن علتم و« موجع

ه» ا  تعیین شاخصه  ا، از استول اساستی علتم و از جملته قلمترو برا  علمی بودن نظریه2«موجع
یذیر  مورد نظر یا ممکن استت؟ معرکته که چگونه برداشتی از آزموناین امااستا الملل روابط بین

تم أله ا این است آرا و نظرا  یتذیر ان تان ا مواجته مودانه و تف یردر علوم اجتماعی که با رفتار نیع
نایتذیر ستروکار الملل که با وقایع تکرارنشدنی و کوترلدر علمی  مانود روابط بین و خصوساً است 

 دارد، دشوار  امر را چود برابر ساخته استا 
گرایان و ا  است که تجربتهگونهه در علم مدرن ب« یذیر تجربه»ا میت شاخصه  ،در این میان

انتدا بته بودن ذکتر کردهارج ن اده و آن را یکی از معیار ا  اسلی علمیآن ، تا حد  به  اموتقدان آن
جربه، از ا میتت شتوا د تجربتی در فرایوتد تولیتد علتم  یچ یک از موتقدان اسالت ت ،تعبیر دیگر

اندا اما مدعا ا  انوصارگرایانه قاعالن به اسالت تجربته، دیگتران را بته نقتد ایتن مدرن لافل نبوده
ه بت ؛رویکرد واداشته است و افزون بر آن راه را برا  نقد مالک بودن این شاخصته بتاز نمتوده استت

 شتودمبرگمن، ا مالک نظریه علمی تلقی نمیمیان تمامی دیدگاها  که تجربی بودن آزمون در گونه
در کتدامین مرحلته از فرایوتد ه ( و سواوتی از این دست را رقم زده استت کته تجربت31ص ،1921
تجربی بودن آزمون یا داور  به چته معواستت؟ رابطته  که اساساً یرداز  وزم است؟ و فراتر آننظریه

سوجی تجربتی میتان م تتودا  و نظریته بته چته ودن چی ت؟ ن بتیذیر بتجربی بودن با مشا ده
یرداز  از جایگتاه و نقشتی اساستی و چه مکانی می دارد؟ اگتر مف توم ستاز  در نظریته ستمعوا

زنتد؟ در برخوردار است، تجربی بودن م تودا ، چگونه مفا یم نظر  لیرقابل تجربه را موک می
جایگاه آزمتون تجربتی  ،شودم تودا  تاریخی استواد میالملل که بیشتر بر علومی چون روابط بین

  ا قابل کاوش است:در تجزیه و تولیل موارد فوق، در دو گام تجربی بودن نظریه کجاست؟
در ایتن  یی ا  ابتتدادیدگاها  یردازنظریه ا در فرایود ه با دادهینخ ت؛ در بررسی ن بت نظر 

ند که اهدان ت؛ لیکن امروزه اکثر اندیشمودان یذیرفتمی 3 ا  ح یدادهشده خالسهنظریه را زمیوه 

                                            
کارب ت موفقیت آمیز نظریه، شرط وزم برا  موفقیت آن نی تت زیترا  ییتوانا»جیمز دوعرتی و فالتزگراف  م نظر با آبرا ام کایالن قاعلود: ا  1

 ا(5۹ص ،1،ج13۹5و رابر  فالتزگراف، یمز دوعرتیج«امد نظریه باشدممکن است کارب ت ناموفق، ناشی از عوامل ب یار  خارج از خو
 و مدلل نمودن بین اوذ انی است ا  Justification مقصود  مان قابلیت توجیه یذیر   2.

3 Summary of data 



  المللبین سطح انتظار از نظریه علمی روابط

 

انتدا بتر ایتن استا  1هی ا   تود که گرانبار از نظر ا  تجربی رفته و این داده ا فراتر از دادهنظریه
یذیر  تجربتی رایشوباخ و به تبع او یویر با تفکیک مقام گردآور  و داور ، به مالک قراردادن آزمون

رو  آوردندا سپس کواین و یس از او لودویک فلک با نقد یویر نشان دادند کته او در مرحله داور  
ترین اعمال مشا ده ساده»یذیر  ساده را بخوبی نقد نماید، بلکه نیز نتوان ته است ناتوانی مشا ده

 ا  مو  و بدون تف یر وجود نداشته و تف تیر ا  از باور است و واقعیتمو ، متضمن شبکه
 ا چه   تود و واقعیت م تتقل کوود که واقعیت ا تعیین می استا نظریهبرگیرنده نظریه مواره در 

کار  ( در گامی فراتر بر نگرش نخ ت نقد موافظته51ص ،1910کواین، «مامعواستاز نظریه بی
یرداز  نه بتر متدار موافظته کتار ، بلکته بتر استا  که نظریهیرداز  مطرح گردید و ایندر نظریه
مرحلته در دو است و در ن ایت فیل وفان علم به طرح ا میت نقش مبانی متافیزیکی علوم خالقیت 

 داور  و گردآور  یرداختودا 
کته ایتن اه با شوا د، م تتودا  و قتراعن ختارجی در مرحلته ستوجش نظریتهیدوم؛ ن بت نظر

نظریته یتار   یذیر  در مرحله داور  و آزمون نظریه، تا چه میتزان بته اعتبتار و موجته بتودنهتجرب
 رساند نیز ب تگی به نوع نگرش در ابعاد زیر دارد: می

 ا در قضاو  ییرامون نقش م تودا  تجربی در آزمتون ت نوع نگاه به مکانی م عملکرد نظریه1
تتوان  ا تاثیرگذار استا در نگاه متعارف سه رویکرد ن بت به مکانی تم عملکترد نظریته مینظریه

دانتدا  متان نگرشتی کته در میتان ا  از قتوانین میرا بمثابه مجموعتهیافتا دیدگاه نخ ت نظریه 
 موالتتز، کتردرا مورد ت اجم قرار داد و با آن مخالفت الملل، والتز، بشد  آناندیشمودان روابط بین

 تا   تم مرتبطتی از تعتاری  و گزارهه  مگون مجموعته بترا دوم نظریه دیدگاه  ا(54ص ،19۹9
، کته ییا ایتن دیتدگاه در موطتق ارستطوکودمداد میلق  ی یا اسول موضوعه ا  بدیموت ی به گزاره

ستازد، از جایگتاه مبتوی بر بر ان بوده و قو  استدول را در بازگشت به بدی یا  اولیته خالسته می
تی در تولیتل ویژه ا  برخوردار استتا دیتدگاه ستوم نظریته را مجموعته توستیفا  فرایوتد ا  علع

 داندا گیر  از مفا یم نظر  میبا ب ره ا چگونگی رخداد یدیده
 بته لوتام بایتد تو ا بخشی از یک نگرش بر این باور است که نظریه  ،از میان رویکرد ا  فوق

نظریه برا   ،ییگرابر مبوا  دیدگاه ان جام یا اسول موضوعهاین، باشدا با وجود یذیر آزمونتجربی 

                                            
1 the theory-ladenness of perceptual observation 
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جربی نی ت، بلکه برا  نیل به این مقصود، تو ا وزم نیازمود شوا د و م تودا  ت معتبر بودن لزوماً 
 ا  مورد بوث خود بیان کود کته موطقتا از یکتدیگر قابتل استتوتاج است روابطی را در میان یدیده

یتک نظریته، برخی دیگر بر این باورند که مبوا  علمتی بتودن  ا(31-35،ص1921مبرگمن،باشود 
ا  میتان ، ارتباط متوظم، مو تجم و ستازمان یافتتهست که در فرایود توقیق علمیا شواسی آنروش

موظتر  دیگتر از  ا(05ص ،1811 مایمان، سطح نظر  منظریه و ایده( و حقایق اجتماعی یدید آید
 ا  مو تجم و بتا کفایتت حلیرداز  اراعه راه ا معطوف به حل م اعل بوده و  دف از نظریهنظریه
است کته نظریتا  ییشتین در تبیتین  ا  مف ومی چاره جوعی معضال  عیوی و گریز از چالشبرا  

آنتان را در تبیتین اوضتاع ناکارآمتد  امور با آن مواجه بوده و قادر به خالسی از آن نی تود و در نتیجه
سور  آنگه میزان ارزیابی است  این در  ا  آنان را بیش از حد نموده استاساخته و خالف قاعده

نیاز ا  عملی استا مرور  بر چارچوب ا  نظتر  راعتج  به ییتوفیق بیشتر یک نظریه در یاسخگو
 تا در مقتام عمتل بیشتتر بتا ستاخت مفتا یم و د تد کته نظریتهالملل نیز نشتان میدر روابط بین

 تا  اند که وقتایع و یدیتدهبوده یی اچارچوب ا  نظر  در سدد بویان ن ادن ساختار ا و مکانی م
روستت کته در مقتام گتزیوش استتراتژ  یتژو ش، بیشتتر الملل را با آن توضیح د وتدا از ایتنبین

یا حتی تف تیر  رو  آورنتد،  گرایی، ابطالییکه به رویکرد استقرا ا  این قلمرو، بیش از آننظریه
شواستانه آن بتر رعالی تم اندا استراتژ  خاسی کته ابتوتاء معرفتتکاو  ب ره ج تهاز استراتژ  یس

 انتقاد  استا 
 ا توسط م تودا  و شوا د، چه چیز با چه چیز متورد که در ارزیابی نظریهت  نوع نگاه به این 5

 تا تأثیرگتذار نظریتهگیرد، در قضاو  ییرامون نقش م تتودا  تجربتی در آزمتون سوجش قرار می
در ف م از نظریه  ییب زاتأثیر استا ییرامون این موضوع سه رویکرد مطرح است که گزیوش  رکدام 

است که بر تواظر جزء به جزء  ییگراگذاردا نخ ت رویکرد تجربهز  برجا  مییرداو امکان نظریه
ا کوتدمتییتذیر ورزد و عین را نیز مووصر در دنیا  مو وسا  متاد  تجربهن اسرار مییذ ن و ع

 ا یا قراعن و شتوا د، باور دارد که بر اسا  آن داده  با گزاره استوادنظر  دیدگاه دوم بر تواظر گزاره 
اندا بر این استا  ستوجش تبدیل شده یی ا ا  خارجی   تود که به ذ ن وارد شده و به گزارهداده

معوا  سوجش میان دو نوع گزاره است که یکی از جوس نظریته بتوده و دیگتر  از ه نظریه با قراعن ب
در خارج رابطته موطقتی  کود کهبیان می جوس قراعن و شوا د استا این دیدگاه در نقد نظر نخ ت

گتزاره یتک معواستا ارتباط موطقی میان افکار است و این  وگامی است که یک فکر تبتدیل بته بی
بلکته نتتایج مشتا ده، کته  مانتا  ،، مشا ده فی نف ه نی تنیز یذیر شودا مقصود از مشا دهمی
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بطتال د، اثبا  یتا اییگردد و نظریه را تاا  است که در قالب قضیه و گزاره بیان میمشا ده ف م شده
و عام  یخاص علم یخاص و نظام معرفت  اخاص با مجموعه  اا نگاه سوم تواظر مجموعهکودمی

بلکته  موفرد نی تتود،گزاره یک  ا یک قضیه یا نظریه ،سازدا بر اسا  این نگرشرا مطرح می یوشیب
ا  از یز شبکها در آزمون نظریه ندود که یک نظریه را شکل می ود ت   اا  از گزارهساختار ییگیده

ا  واحتد توستط آزمتایش ستخت و و این چوین نی ت که فرضتیه شوندده میآزموو قضایا مفا یم 
بته گرو تی از فرضتیا  این، در فرایود آزمون،  متواره  عالوه بر؛ تعیین کووده مورد آزمون قرار گیرد

-متا وگی یتیش  شودا بر این اسا  از عدمبیوی خاص موت ی می مراه فرضیه اسلی به یک ییش

خدشته دار بتوده استتا از  یهکدامین فرض گرفت کهنتیجه توان بیوی موتج شده و شوا د تجربی نمی
 ا و قتوانین علمتی، بطتور کلتی م تتقل و مجتزا از  ا، نظریتهکه فرضتیهرا رو برخی این گمان این

سا ، دیتدگاه بر این ا ا(33ص ،1940مکویی، اندلوحانه و متروک دان تهیکدیگرند، نگرشی ساده
 زیترا اووً  ؛گرددنگر  تلقی می، نوعی سطوی1«آزمون سخت و تعیین کووده»گرایانه مبتوی بر ابطال

ا  از مفتا یم و بلکه بته مجموعته ،نه به یک فرضیه جریان آزمون امر  مداوم و ضموی است و ثانیاً 
وعتودن دانتش علمتی و  د ا  وکتاتوش، تومتا  کتو ن، فایرابوتگرددا در اندیشه ا باز مینظریه

 ا منه تک نظریه( است و ابطال یک فرضیه باعث دست کشتیدن از تشکیل یافته از گرو ی از نظریه
از ابطتال د تتا نظریته را کووتبلکه دانشمودان با تاییر برخی فرضیا  سعی متی؛ گرددکل نظریه نمی

 ،جتزا و قتوانین یراکوتده استت تا  ماین نگرش که علم انبانی از گزارها در این مرحله د ودنجا  
ایتن  ،با بوران مواجه گردید و در مقابتل ،بر آن تکیه داشتودیان گراو ابطالگرایان و اثبا که نگرشی 

از متتأثر  تا  مترتبط و ا  از گزاره ا مجموعته ا و نظریتها  از نظریتهاندیشه کته دانتش موظومته
 مورد توجه قرار گرفتا  ندیکدیگر

در قضاو  ییرامون نقش م تتودا  تجربتی  ، امبوا و معیار سوجش نظریهمون نوع نگاه ییرات 3
کته آیتا دستت روبترو   تتیم این در این بخش با یرسش ایی از ا  ا تاثیرگذار استنظریهدر آزمون 

یا بر اسا  میزان توانموتد  ختود  ،گیرندمورد قضاو  قرار می واقعیا  عیوی ا در مقای ه با نظریه
در این موضتوع  ا  رقیب؟ یا بر اسا  میزان توانمود  خود در مقای ه با نظریه ،در حل مشکال 

ستتا ا یرداز  تتاثیر گتذارمطرح گردیده است که بر ف م از نظریه و نظریتهمتفاو  سه رویکرد نیز 

                                            
1. severe tests 
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ارزیتابی  واقعیتا  عیوتی ا در مقای ته بتا که نظریهمعتقد بود و  داشت تأکیدنگاه نخ ت بر تواظر 
 ا بتر که نظریتهو اظ ار داشت  ا دیدگاه دوم، توانمود  در رقابت را مالک سوجش قرار دادندشومی

و  تیچ راه عیوتی بترا   شوندسوجیده می ا  رقیب اسا  میزان توانمود  خود در مقای ه با نظریه
 و برخی دیگتر بته ا نظریهگذار  معیار ا وجود نداردا برخی معیار ا به نفع برخی گزیوش و ارزش

لو  ییگرا، یارادایمییگراضرر آن استا دیدگاه سوم، بر ان جام اسرار ورزید و طترح ایتن  ییگراتأمع
 تا در ایتن دیتدگاه نظریتهزیترا  نادرستت معرفتی کترد؛ اساساً  ،ب تر استنظریه که کدام یرسش را 

ا بتر داور  کرد با معیار ا  واحد  درباره آن اتوان باشود که نمیقای ه نایذیر میم ، مگون بازی ا
بر اسا  موفقیت در حل م اعل، و مقبولیتت ، ارزیابی نظریه و میزان موفقیت آن ،اسا  این نگرش

که بته نتوعی بتر نفتی  ،نظر از دو دیدگاه اخیرگرددا سرفجامعه علمی یا یارادایم خاص تعیین می
ییش از این بدان اشتاره است که  ییدیدگاه نخ ت نیز عرسه تقابل و رویارو ،دارند تأکید ییمبواگرا

 است؟  تأکیدکه مقصود از تواظر چی ت و چه تواظر  مول گردید و آن این
در قضاو  ییرامون نقش م تتودا  تجربتی نیز ت یاسخ به این سوال که ابزار سوجش چی ت  5

ماستالت تجربته(، ابتزار  معتین را بترا   ییگراتجربتهاستا  ر چود  ا تأثیرگذار نظریهدر آزمون 
توان ، لیکن با دو چالش اسلی مواجه گردیدا نخ ت آنکه چگونه میکردزیابی نظریا  مشخص ار

آور  کرد؟ و دیگر ایوکه یذیر جمع ا، باور ا و امور مشا ده نایذیر، شوا د عیوی تجربهبرا  دیدگاه
اگتر  ستت کتها اساسی اینم أله توان به مفا یم نظر  دست یافت؟ اما یرداز  چگونه میدر نظریه

یتس استا  ما یتت  ،تواند یاسخگو  ما یتت استتدول تجربتی باشتدمشا ده یذیر  ساده نمی
مبانی فیزیک بر تجربته و علتم تجربتی، رویکرد تا  تأثیر استدول تجربی به چی ت؟ در بررسی 

، و ییگرادر مقابتل تجربته ییگراو عمتل یتیشکل یافتودا بر این استا  خردگرا ییگرامقابل تجربه
ل  یدیدار شدا   ییدر چالش با خردگرا ییگراتأمع

ت نوع رویکرد ن بت به مالک ارزیابی و سوجش نظریه، در قضاو  ییرامون نقتش م تتودا   2
تاعیتد یتا ابطتال  ،تجربی در آزمون تئوری ا تاثیرگذار استا ایوکه قاعل شویم که ثمره سوجش، اثبا 

ه در مقابل بوران ناشی از ناتوانی نظریته تجربی است یا آنکه نقش آزمون را، سوجش مقاومت نظری
در یاسخگوعی به م اعل دان ته، یا کارکرد آزمون را ارزیابی میزان یایدار  نظریه در حفتظ ان تجام 

 داردایرداز  تاثیر ب زاعی آن بدانیم، بر نوع نگاه ما به نظریه و امکان نظریه
در قضتاو  یترداز ، فرایوتد نظریتهبه سازوکار عملکترد استتوادا  تتاریخی در  ت  نوع نگاه  4

  علتوم  اا در ارزیتابی نظریتهاستتتأثیرگتذار  تا نظریهییرامون نقش م تودا  تجربی در آزمون 
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نجام بر مبوا  م تودا  تاریخی اعمدتا آزمون تجربی  ،المللنظریه روابط بین خصوساً  اجتماعی،
الملل بعووان موبتع معرفتتی م تتقل ینا آیا گوا ی و استواد تاریخی در علومی چون روابط بشودمی

چون ادراک ح ی، تولیتد  ،دیگر  تواند بدون واب تگی به موبع معرفتیببدین معوا که  ؟مطرح است
خ( استت و در فرد سرفا انتقال د وده معرفت م تودا  تاریخی ؟ یا ایوکه کوددانش  دیگتر  ممتورع
این که وثاقتت ا  است موت ی گردد؟ شا دهکه  مانا تجربه مدیگر، به یک موبع معرفتی  بایدنتیجه 

الملل چوان مورد اعتماد و بی چون و چراست نمایانگر آن ت موابع تاریخی در استوادا  روابط بین
شود بیشتر نقش موبع توجیه معرفتی را ایفا  ا بکار گرفته میکه شوا د تاریخی که برا  آزمون نظریه

  کاوش در وثاقت م تتودا  ا میتت متی یافتتا بتر ایتن کود تا موبع معرفتیا در لیر ایوصورمی
اسا  نقش م تودا  سرفا یذیرش شت اد  و گتوا ی تجربتی افتراد نی تت بلکته فراتتر یتذیرش 

کودا در نتیجه کاربرد م تتودا  تتاریخی در ا  است که استوتاجا  را تاعید میباور ا  ییش زمیوه
لیتد دانتش بلکته از حیتث قضتاو  و م تتود در الملتل نته از بتا  توارزیابی تئوری ا  روابط بین

 طلبداا  را میگیر  است که بررسی باور ا  ییش زمیوهنتیجه

 دوم ـ تبیین 

آن  یبتودن آن را، بته قتدر  تبییوتنظریته  ، بلکه اساستاً نظریه ا، علمی بودن یک ب یار  از دیدگاه
تبیتین علمتی  اساستاً ده استت: اما این دیدگاه نیز با یرسش ا  چوتد  روبترو شتاندا موت ب نموده

د د یا با انطباق یافتن ذ ن و عین؟ آیتا میآیا تبیین واقعیت با فاسله گرفتن از واقعیت رخ ؟ چی ت
وجود دارد؟ نقتش قتوانین  وارد کرددر تبیین د بایکه کدامین علت را ا  عقالنی برا  تعیین اینشیوه

الملتل، چگتونگی یرداز  روابط بیندر نظریه ؟ آیا تی ا  علمی چکلی و مفا یم نظر  در تبیین
رخ داد یتک یدیتده را بتدون ف تم چگتونگی  یتیآن؟ آیتا چرا ییرخ داد یک یدیده م م است یا چرا

متذکور یرسشت ا  به چه سور  است؟ لتزوم یاستخ بته  یید؟ ف م چرادرک کرتوان تکوین آن می
 تا  مختلت  ما بتر ایتن استا  دیتدگاها  ییرامون تبیین علمی نیازمودید د که به نظریهنشان می
و « بیوتیقابلیت ییش»طور کلی دو مولفه ه رقیب در چی تی تبیین شکل گرفته و ب ا  مؤلفهییرامون 

 عووان ارکان تبیین ذکر شده استا ه ب« یذیر قابلیت ف م»
 یبیوتی، نگرشت ا  مختلفتن بت به تعری  تبیین بر اسا  قدر  ییش بینی:ـ قابلیت پیش 1

ل اینش بیوتی را شترط وزم نظریته علمتی ست که اگتر قتدر  یتیشا کل یافته استا نکته قابل تأمع
ایتن زیترا ،  ا  مش ور علمی را از گردونه نظریه علمی خارج ستازیمب یار  از نظریه دبای ،بدانیم
بته دوم  شتکلم ا تمام دارندا یبیوی اسرار ورزند بر قدر  تبییوبیش از آنکه بر امکان ییش ا نظریه
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ا ایتن که موضوع آن کوشگر با اراده و  وشمود استت ددرگبازمیدر علوم اجتماعی  بیویییشقابلیت 
بتوده و « ختود توقتق بختش»یا « خودشکن»   علوم اجتماعی انظریهکه گردد باعث میمشکل 

 نباشدا  در این علوم ممکنبیوی عمال ییش
آن در  ییبر مبوتا  توانتایک نظریه  یتبییور  قدبر اسا  این مولفه،  ـ قابلیت فهم پذیری: 2

که در یک « یی اانگاره»و « مفا یم»گرددا بدین معوا که خلق  ا تعری  مییذیر ساختن یدیدهف م
ا از ایورو کودمی ا  خاص را معوادار و ف م یذیر د د، نوعی روابط خاص میان یدیدهنظریه رخ می

یرسش دیگر  باشودا ا  تجربی میمفا یم نظر   مراه با ب ره خود را وامدار ی ا قدر  تبییونظریه
آورد؟ ف م یذیر  را بترا  تبیتین بته ارماتان متیموشا ف م یذیر  تبیین چی ت و چه عاملی این که 

ت، قوانین تجربتی و مؤلفه در این میان سه دیگر آنکه سازوکار عملکرد این عامل چگونه است؟  علیع
انتد کته بته رقیب در ییدایش امکتان ف تم یتذیر  مطترح گردیده ا  فهمؤلعووان ه مفا یم نظر  ب

آن بتر نتوع نگتاه بته مکانی تم عملکترد نظریته اشتاره تتأثیر اختصار به تفاو  نگرش در  رکدام و 
 یما کومی

یت این باور را تقویت در نگرش نخ ت، تفاو  دیدگاه  کته اساستاً کترده استت  ا در بوث علع
تی تو تا بته کشت   مب تتگیو تبیین ی تمی ر نی تجربیت در علوم ف م علع  کته  ا و ایتن ا  علع

کته چترا ایتن به این یرسش یاستخ د وتد قادر نی تود  کوود، وافتود، ب وده میچگونه امور اتفاق می
تبیین را از وظاع  علم جدا ساخته و قاعل شدند که تبیتین  طرفداران این رویکرد؟ د ودامور رخ می

افتزون بتر آن و سترف نظتر از مواقشتا   ا(19ص ،1991 مدوعتم، ست و نه علموظیفه متافیزیک ا
ن بت به امکان تعلیل در علوم طبیعی، با توجه به تمایز علوم ان انی و اجتمتاعی از علتوم طبیعتی، 

یت در یدیده یت در علتوم  ا  اجتماعی، تفاو  نوعی با این واقعیت مطرح است که علع طبیعتی علع
 ا  طبیعتی، نظتم جتماعی، مبدا نظم، قصد و آگا ی فاعالن استا اما در نظم ا  اداردا در نظم

یتک  یتیف م چرا»شودا به سخن دیگر از اوساف ثابت و عیوی اشیا و قوانین حاکم بر آن ا ناشی می
یت آن نی ته یدیده  مواره ب ت ،( بر این اسا 55ص ،5005لیپتن،«مامعوا  ف م علع ت و تمایز علع

 یمختل  در تبیین گردید و اندیشمودان میان سه دیدگاه م تم در خصتلت تبییوت دلیل موشا مدل ا 
ی، مدل عقلتی ت نیتتی و متدل تف تیر  تمتایز قاعتل شتدند ملیتتل،  ،علوم اجتماعی یعوی مدل علع

  ا(1۹،ص13۹3
ورزیتد، بتا ایتن می تأکیتددیدگاه دوم ن بت به رکن ف م یتذیر  در تبیتین، بتر قتوانین تجربتی 

آنگه ایتن توانموتد  را بترا  دانشتمودان و  است بیوی یدیدهدنبال کوترل و ییشه لم باستدول که ع
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ت، سرفا بیانگر قانون کلی استت کته بتر از سو  دیگر علیع ، ست اف م علل یدیده ،سازدفرا م می
در میتان البتته بوتابر ایتن تبیتین علمتی نیازموتد قتانون استتا   ا حتاکم استتاروابط میان یدیتده

نیازمود  تبیین به قتانون را اختالف نظر وجود داردا بدین معوا که  نیز ان قاعل به این دیدگاهاندیشمود
 ا(15۹ص ،1315دانود مروزنبرگ، دو می مشارکتی آشکار یا یشتیبانی ضموی یا ترکیبی از آن از نوع

ستاز   که برا  ف م یذیر  یک نظریته، فترا م ایی از این دست روبروست چالشاین دیدگاه نیز با 
   اااو ؟اند ا  لیر علمی، تبیین کوودهبرخالف تعمیم ،چرا قوانین علمی؟ چه میزان قانون وزم است

 تا و داند کته انگارهنگرش سوم، رکن ف م یذیر  در تبیین را م تود به مفا یم نظر  خاسی می
گتردد رایود  طتی مییرداز  فسازدا بر اسا  این دیدگاه در نظریهروابط یک نظریه را قابل ف م می

 تا  ا  مو جمی از رابطه میان داده ا  تعبیر  بدیع، انگارهکه در آن تولید مفا یم جدید و ساخته
 ،1345 مبتاربور، گترددنماید که در یرتو آن قتدر  تجزیته و تولیتل نتویوی فترا م میرا ایجاد می

ن تد کته از ش رو  می ور نظریه در این است که مفتا یم و استطالحا  بتدیعی را یتی ا(1۹5ص
به ارماان نظریه را برا   یقدر  تبییواین امر  ا برخوردار است و شمول و کلیتی فراتر از خود یدیده

ا داف اساسی در خالقیت فکر  و عقلی آن ن فته استا دیگر فعالیت تا »آوردا به تعبیر تولیمن: می
شوند که با مفا یم رو علمی نامیده میآن بیوانه، تو ا ازبود ، سوعتی یا ییشاز نوع تشخیصی، طبقه

(ا مفتا یم، 31ص ،1943تتولمین،«مدارنتداو آرمان ا  تبییوی که جو ر علوم طبیعی است ییونتد 
ستازندا ا  از سازوکار ا  مختل  فرا م میقدر  ف م یذیرساز  تبیین را از طریق ییوند مجموعه

یابدا بتدین بیتان کته  تر توقق می« ییگراگزیده»و « ییگراانتزاع»این فرایود از طریق دو مکانی م 
لتیکن میتزان  ،نمایاند تا انعکا  تامی از مدلول و مرجتع ختود اراعته د وتدچود مفا یم تالش می

ل ستووه  گرایان قرار گرفته استا از آنجا که اووً گرایان و انعکا موفقیت این تالش مول بوث تأمع
انتدازه و وستعت دریگته ذ تن  استت و ثانیتاً رنس یافته ی ذ وی آدمی از ب یار  از معلوما  ییشیو

را  متراه تأثیرگذار تواند تمامی خصلت ا  آدمی قادر به درک تمامی جوانب یک یدیده نی ت و نمی
آن بر یک یدیده معین نماید، وج ی از وجوه یک یدیده را برج تته نمتوده تأثیرگذار  با تعیین میزان 

گر  مفتا یم گتر  و ابتداعن د، و از آن موظر خاص، با  ور انتزاعمی را واو سایر بخش ا و وجوه آن
رو بدی ی است که  ر مف وم یا نماد علمی کته بترا  آیدا از اینویژه، درسدد توجیه کل یدیده برمی

از مرجع و متعلق  یدقیق و کامل ییگردد قادر نی ت بازنماتبیین و توضیح یدیده انتخا  یا ابداع می
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گرا و از سو  دیگر گزیده 1باشدا بر این اسا  زبان جامعه علمی ازیک و زبانی انتزاعیخود داشته 
  تود که بترا  « خالقیت»موبعث از «  ا  ذ ویبرساخته»زیرا مفا یم  ،انتزاعی استخوا د بودا 

ستازند تتا موقتق از واقعیتت فرست و توانمود  را فترا م میو شوند، تعبیر مشا دا  استفاده می
تر نوو جامعه د د فاسله گرفته و بیدیده را تشکیل می« ویه اولیه و سطوی»یذیر که مشا ده عیوی

موزله دور  گرفتن از واقعیت ه  ا  واقعی بوگردا انتزاعی بودن مفا یم بتر  به سووه یدیدهو عمیق
قتصتدانه ستاده بتودن و م»تر از آن استا انتزاعی بودن مفتا یم، خصتلت برا  اراعه تصویر مواسب

بخشد تتا از آوردا بدین معوا که این توانمود  را به نظریه می ا به ارماان میرا نیز برا  نظریه« بودن
 ا  قیاسی واحد برخوردار شودا بر ایتن استا ،  ا  متفاو  توت نظامساز  یدیدهقدر  یگانه

باور تا  موتدود بویتادین   تا را کتا ش داده و توتتمقدار باور تا و داده تواندمی: یک تبیین اووً 
گردندا  ا  کلی می ا  خاص، انعکاسی از استوتاجدرآورد و بدین ترتیب در تبیین علمی، استوتاج

ی زیربواثانیاً  د را نشتو ا میکه باعث ایجاد  مه یدیتده یی: با نظام بخشی به تجار ، فرایود ا  علع
 ا  ختاص و زیترا جوبته ؛گراسته مگوین گزیدزبان علمی بخشدا به تعداد مودود  کا ش می

 ا  نمادین عرضته  ا  ییگیده را از طریق مفا یم، اسطالحا ، مدل ا و برساختهمعیوی از تجربه
 ا از طریق تعری   دف خاص و گزیوش جوبه معیوی از یک یدیده، به خلق و ابداع داردا نظریهمی

 ا  ج ان   تی نه تو تا یار  از واقعیتیردازندا ب مفا یم، معانی و الگو ا برا  درک واقعیت می
-توستی  نیز بلکه بر اسا  تجربه و ادراک ح ی ،  توداز طریق مشا ده م تقیم دست نایافتوی 

 دا نی تویذیر تخیلو حتی  یذیر
 ا  معیار ا  مطرح ییرامون نظریه و شاخصتهروشوی بدست آمد که ه از ر گذر بررسی فوق ب

کته نتوع د ا  متعارض بوده و معرکه آراء اندیشمودان استا  مگوتانعلمی بودن آن، گرفتار رویکر
مؤلفته الملتل تتابعی از سته حتوزه روابتط بینیرداز  نظریهنگرش به چی تی این معیار ا در قلمرو 

یعوی سیر تووو  و ییدایش رویکرد ا  مختل  ن بت به تولید علم در مباحتث فل تفه  ،اساسی
اجتمتاعی در مباحتث فل تفه علتوم اجتمتاعی، و در ن ایتت علم، نتوع نگترش بته ما یتت علتوم 

 الملتتلبین چالشتت ا  فتترارو  ستتاختار علمتتی و اجتمتتاعی دانتتش روابتتطموتتدودیت ا  عیوتتی و 
 ا  متورد توافتق در بتا  روش رو دستیابی بته شاخصتهاز این ا(۹۹،ص1395،ییمعبدخدااست

                                            
1 abstractive 
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بتا توافتق نظترا  در امتور حتداقلی  تتوان بتربلکه ناممکن است و در ن ایت می ،تولید علم دشوار
مف توم »معوا  عدم تواق  درونی و لزوم ییدایش کل معوتادار، و ه ب« ان جام»مؤلفه مووریت دو 

 آن در تبیین تصریح نمودا تأثیر و « یرداز 
 

 المللسوم: نظریه علمی روابط بین

الملل را بر می روابط بینتوان معیار نظریه علرسد که اگر نمیاکوون نوبت به این یرسش اساسی می
علمی بودن نظریه در این قلمترو بته چته معوتا ممکتن استت؟  کرد،شواختی بوا  ا  روششاخصه

یرداز  راه را بررسی این نوشتار نشان داد که اختالف نظرا  ییرامون چی تی نظریته و فرایوتد نظریته
ایتن، دشوار نموده استا با وجود مورد قبول و فراگیر در با  روش تولید علم   برا  تعیین معیار ا

ستور  نانوشتته بته ه باز بودن با  گفتگو  علمی حکایت از آن دارد که اندیشمودان این حتوزه بت
رستمیت ه یرداز  بتعوتوان شاخصته نظریتهه بت ،در مقتام عمتلآن ا را اند که دست یافته ییمعیار ا

 ا  رفتارگرایتان تتا نگرشت ا  دیدگاهکه از  ندکه از چوان انعطافی برخوردار ییمعیار ا؛ شواسودمی
در آن تا را نظتر راقتم ایتن ستطور نبایتد ه کته بت یی ادا شاخصتهوتد ی امدرن را در خود جا  می

به  ییدر یاسخگو باید آن ا رابلکه ، نایذیر و حداکثر  روش تولید علم ج تجو کردتوافق ا  مؤلفه
 تا  نظریهدر این راستا راه عملی که بیشتر  انمودنیاز ا  اساسی این حوزه بر اسا  موتوا تعری  

« ف تم یتذیر »بوده است که قدر  تبیین نظریا  را بر اسا   یی، اراعه مالک ااندکردهموجود طی 
ج تت کشت  « یرتتو افکوتی»فترا م ستاخته و راه را بترا  « ان جام»و « مف وم یرداز »از طریق 

-نظریتهرود  تر گونته ادعتا در قلمترو تظار میمواسبا  این حوزه باز نموده استا بر این اسا  ان

ا از این ر گذر و با توجته بته کودمذکور اراعه  ا  مؤلفهالملل یاسخی مو جم به روابط بینیرداز  
یذیر  در تبیتین و نقتش مفتا یم نظتر  در آن، نوع نگرش این نوشتار به ما یت تبیین، جایگاه ف م

 یو إبتداع یذ وت  انظریته، طترح واره»عه دادا بر این اسا  توان برداشتی قابل قبول از نظریه ارامی
ن یم جدیا إبداع مفا یم نظر  یاز مفا   گیراست که با ب ره -متید، قلمرو موضوعی خاسی را تعیع

 ا  ا  از یدیتدهافکود و با ف م یذیر ساختن موطق ن فتته در ورا  مجموعتهمی بخشد و بر آن یرتو
 «اآید ا، در سدد تبیین ارتباط میان آنان بر میر یدیدهیک قلمرو و رابطه آن با سای

 یرداز  علمی در حوزه خاص عبار  است از : بر این اسا  معیار نظریه
شواسی است که داموه واقعیا  و م تاعل مطترح در آن دی تیپلین را ا در برگیرنده نوعی   تی1

 نمایدا یپلین را مشخص می ا  تاثیرگذار موجود در قلمرو یک دیو یدیده کودمیتعیین 
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د تد، و  ا  موجتود اراعته میگیر  نظریتهگیر  جدید  را ن تبت بته ج تتا افق و ج ت 5
ا  استت گونتهه باشد، این استفاده بکرده  ا  دیگر نیز اقتبا   ا  نظریهچوانگه از عواسر و مولفه

ا  کته نئولیبرالی تم از ستتفادهمانوتد ا؛ گردنددر بافت نظریه جدید حل می ا مؤلفهکه آن عواسر و 
 ده استاکر ا  نئورعالی م عواسر و مولفه

ا  کته میتان نظریته جدیتد و واقعیتا  رابطته گونهه ب ،د د ا  اختصاسی اراعه میا فرضیه 3
کته د تد ا عتالوه بتر آنو ب تط کترده تتدریجی نظریته را توقتیح   د و در ستیرکوتآزمایشی برقرار 

 سازدارا نیز مشخص می گیر  توقیقا  آیودهج ت
و مبتانی   تافرضیتیشبدون تردید این طرح واره ذ وی در نظتام معرفتتی ختاص و بتر مبوتا  

و بتر   تاهطراحی و ابداع گردیده، لیکن قدر  تبییوی خود را در رقابت با سایر نظریخاص فرانظر  
« ف تم یتذیر »سلی کووده رکن اتأمین « خالقیت»دا کواسا  عمق و گ تره تبییوی خود ک ب می

ح تا  ه است و ف م یذیر  نیز رکن اسلی تبیین، و تبیین نیز رکن نظریته علمتی بت« مفا یم»یعوی 
آیدا لیکن این واقعیت کمتر مورد توجه قرار گرفتته استت کته نتوع، ستطح و کیفیتت خالقیتت، می

اوذ انی است کته  ا  دید نظریه یرداز و فضا  مویطی، ادراکی و بینقمر ون بیوش ا و ارزش ا و اف
یرداز و جامعه علمی در آن زی ت کرده و رشد نموده استا بر اسا  این نگترش، در علمتی نظریه

 ا داردا میت  نووه زایش و تولید نظریهاندازه ه ب« موتوا»بودن نظریه، 
تتأمین الملل نیز ا میت خود را وامدار یرداز  علمی در قلمرو روابط بیننظریه ،از ر گذر فوق

د تد کته موجود نشان می ا  نظریهبلکه واقعیت ؛ عیار ا  نگاه دستور  در سوجش علم نی تم
کتالن  ا  نظریتهاندا لیکن آنگه بته ز معیار ا  مذکور ب یار فاسله گرفتهااندیشمودان این عرسه 

ر الملل قابل طرح استت، توانموتد  آن دعووان  ور نظریه روابط بینه این حوزه ا میت بخشیده و ب
بته آن تا اشتاره الملتل بینروابطنظریته افکوی عووان بویان ا  یرتوه توان بکه می است اراعه موارد زیر

 د:کر
 ا  عرسته وجتودا ، فرایوتد ا و ارتبتاط میتان یدیتدهمموظره یا چارچو  تولیلی خاسی از 

 نمایدا می الملل را بر اسا  بویان ا و مبانی فرانظر  خاص خود ن بت به این سووه اراعهبین
سازد تا م اعل و موضتوعا  این یرتو افکوی ن بت به افق جدید تولیلی، موققان را توانمود می

چالش برانگیز مطرح در مواظرا  اسلی این دی یپلین را از موظر  جدید، واکاو  نمایودا به تعبیتر 
راعته نگرشتی ن تبت بته تر توان تبیین و ف م جدید  از ریشه موازعه، نقاط موازعته برانگیتز و ادقیق

سازد و به رقابت با دیدگا  ا  الملل فرا م میگیر  از موازعه در سیاست بینمدیریت، م ار یا ب ره



  المللبین سطح انتظار از نظریه علمی روابط

 

 یردازدا رقیب می
گیر  ن تبت بته واقعیتا  عرسته در یرتو این ف م جدید، توان تولیل، سیاستگذار  و تصمیم

 شودا   الملل برا  سیاستگذاران فرا م میبین
کالن این حوزه بیشتر از نوع چارچوب تا  نگرشتی  ا  نظریهوظیفه باعث شده است که   مین

عوتوان متذموم یتاد ه سور  ممدوح و گاه بته به م اعل باشد که در تعبیر اندیشمودان مختل  گاه ب
انتد، و تمرکتز یافته«  اای تم»افراطتی بتر سور  ه الملل بروابط بین ا  نظریهکه شده استا این

یرداز  این عرسه است نظریه ا  نگرشی   تود، بیان واقعیت «یارادایم» ا نظریهبیشتر این  ایوکه
-یتیشالملتل مربتوط بته بیشترین بخش مواظرا  دی یپلین روابتط بین ا(545،ص5003مالمن، 

 ا بر تبیتین، توضتیح و ف تم فرضکه چگونه این ییشفرض ا  یارادایمی درباره م اعل خاص و این
عتدالتی و الملتل، بیاعم از جوس، کارکرد اقتصاد در سیاست بین ، ا  آن انی و یدیدهسیاست ج

الملل، اراعه کووده قراعت تا  ختاص روابط بین ا  نظریها ، اختصاص یافته استفقر تاثیرگذار است
فرضت ا  و متفاو  از ج ان سیاست از موظر سوت ا  فکر  مختلفتی   تتود کته بتر بویتان یتیش

 ،شتودبت به چود موضوع ن اده شتده استت و یاستخی کته بته ایتن موضتوعا  داده میمتفاو  ن 
  ا  یرتو افکوی این حوزه مطرح باشد: تواند بعووان شاخصهمی

الملل کی تود و از چه  ویتی برخوردارنتد؟ آیتا کوشتگران  ویتت ثابتت و بازیگران عرسه بین
و در این ستور  ایتن  ویتت اختگی است؟  ا داعما در حال برسلیرقابل بوث دارند یا  ویت آن

 شود؟توت چه عواملی برساخته می
 الملل کدامود؟ فرایود تاثیرگذار  آنان چگونه است؟ ساختار ا  عرسه بین

تاثیرگذار   فرایود او الملل چی ت؟ موطق مواسبه در اقدام موشا و مورک کوش در عرسه بین
 کدام است؟آن بر 

سطح تولیتل مواستب بترا  الملل کجاست؟ گیز کوش در عرسه بینزا و موازعه براننقاط توش
 ا  مؤلفتهعوامتل و  باشتد؟تجزیه و تولیل این نقاط، کدامیک از سطوح خرد، میانه یتا کتالن می

تاثیرگذار بر مدیریت یا م ار نقاط موازعه برانگیز کدام است؟ علل جوتس و ستلح میتان بتازیگران 
 الملل چی ت؟سووه بین

الملل و شکل بخشی به اتواد ا و  مکاری ا چی ت و رونتد ا  یر  در عرسه بینعوامل یارگ
 ؟ استآن کدام 

الملل چی ت؟ قواعد عملکرد  حاکم بر آن کدام است و عوامل ثبتا  ما یت نظم و نظام بین
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 یا تاییر سی تم چی ت؟ 

 نتیجه گیری بندی و جمع

الملتل نظریه علمتی در روابتط بین نکه اساساً نوشتار حاضر دو سوال اساسی را فرارو ن اد: نخ ت آ
  تا توان داشت؟ و دیگتر آنکته مالک تا و معیارو چه انتظار  از آن می استممکن  ییبه چه معوا

 الملل کدام است؟ روابط بیننظریه سوجش علمی 
 الملل بتهتوان در حوزه مطالعا  روابط بیناین بود که به دو دلیل نمیحاضر ایده اسلی نوشتار 

یذیر ، تکترار یذیر ، مشا دهیذیر  تجربی، ابطالیعوی آزمون ، ا  نگاه دستور  به علمشاخصه
حتاکم استت یایوبتد گرایی گرایی و ابطالاثبا و تعمیم یذیر  و موارد  از این دست که در نگرش 

 :انددر مقام عمل بدان یایبود نماندهبه دو دلیل موجود نیز  ا  نظریهبود و 
و « معرفتتی»المللتی و دشتواری ا  متعتدد و متوتوع ستاختار  ا  بینه سوخ یدیدهنخ ت آنک

بتر  تأکیتد، دانشمودان این حوزه را به این باور رسانده استت کته المللروابط بیندانش « اجتماعی  »
الملل را با انجامد یا دانش روابط بیننگر  و تخیل ورز  علمی می ا  مذکور به سطویشاخصه

 سازدا لمی مواجه میب ت عبن
یرداز  علمتی و اختتالف شواستی نظریتهدوم آنکه رویکرد ا  متعارض در مباحتث معرفتت

 ا  عیوتی متورد یرداز  و تبیین علمی، دستیابی به شاخصتهدیدگاه ییرامون معیار ا  علمی نظریه
ه روابتط ناممکن ساخته استا مترور  بتر موتاظرا  چ ارگانتحتی اتفاق در این عرسه را دشوار و 

تیوی ت، نظریه را به قتانون و یگرایان یوزالملل و تووو  فل فه علم نشان داد که چگونه تجربهبین
نقش  ،و ییامد آن دادندیذیر تقلیل قانون را به تواظر جزء به جزء، و تواظر را به انطباق ح ی مشا ده

ا  ح ی توویل بردندا در مقابتل   ا به تلخیص دادهیذیر  یدیدهو ا میت تبییوی نظریه را از ف م
 ییگراتیوی ت را در این تقلیل به باد انتقاد گرفتود کته تجربتهیگرایان یوزخردگرایان، نابخرد  تجربه

ا ، نتاتوان استتاستت که رکن اساسی نظریه علمتی ،یرداز تیوی تی از درک نقش نظر  نظریهییوز
ل لی و ژنگر ، بیگرایان به نوبه خود سطویتأمع نااندیشی خردگرایتان را بته فقتدان بصتیر  رفتأمع

ا  کته در مودانته ا  چود ویته و نیتیدیده توانودو اظ ار داشتود که خردگرایان نمیمت م ساختود 
 داوعلوم اجتماعی موضوع اسلی مطالعه است را توضیح د 

ر مقتام متذکور، چته معیتار  د  ا اختالف دیدگاهبا توجه به سپس این سوال مطرح گردید که 
رستمیت شتواخته شتده استت کته از چوتان ه یرداز  در این حتوزه  بتعووان شاخصه نظریهه عمل ب

تیوی ت تا نگرش ا  ی امدرن را در خود ی ا  رفتارگرایان یوزانعطافی برخوردار است که از دیدگاه



  المللبین سطح انتظار از نظریه علمی روابط

 

ذیر روش تولیتد نایتوافق ا  مؤلفهدر آن ا را نظر نگارنده نباید ه که ب یی اشاخصه؛ جا  داده است
روشمود به نیاز ا  اساسی این حوزه بر اسا  موتتوا  ییدر یاسخگوآن ا را ، بلکه باید کردج تجو 
 دا کرتعری  

 اند بر چود اسل استوار است: این حوزه طی کرده ا  نظریهرسد را ی که به نظر می
ستازد فترا م می ت قدر  تبیین نظریه از اسول اساسی استت، لتیکن آنگته ایتن توانموتد  را 1

کته از طریتق  استت  ا  یک قلمرو و روابط میان آنتانیدیده« یذیر ف م»نظریه در قابلیت  ییتوانا
آید که یک نظریه به اختراع آن ا تمتام ورزیتده استتا دست میه ب«  اییانگاره»و « مفا یم»ابداع 

ا  از یونتد مجموعتهاین مفتا یم نیتز بته نوبته ختود، قتدر  ف تم یذیرستاز  تبیتین را از طریتق ی
و « یتتیگراانتزاع»ستتازندا ایتتن فرایوتتد از طریتتق دو مکانی تتم ستتازوکار ا  مختلتت  فتترا م می

گتردد کته بتا تولیتد یرداز  فرایوتد  طتی مییابدا بر این اسا  در نظریهتوقق می« ییگراگزیده»
که از یک تو ستر در  آیدا  مو جمی یدید می ا  تعبیر  بدیع، نظام انگارهمفا یم جدید و ساخته

شواسانه خود دارد و از سو  شواسانه و روششواسانه، معرفتمبانی فرانظر  یارادایمی اعم از   تی
یتذیر که دچار توتاق  شتود ف تمخود بدون آن یی ا را در نظام معوادیگر قادر است رابطه میان داده

ا ، در مرحله نخ ت  ا  انگارهظامو قدر  تجزیه و تولیل نویوی را فرا م سازدا وظیفه این نکود 
 ا  یک قلمرو مطالعاتی ن فته استت و است که در ورا  روابط یدیده ییکش  و تدوین ساختار ا

 ا بتر مبوتا  آن ستاختار ا رخ متی د تد و درگتام فراتتر ترستیم ستازوکار ا و تاثیر و تاثرا  یدیده
  ا  عملکرد این ساختار استا    مکانی م

ه الملتل بتحتوزه فکتر  روابتط بینیرسش ا  ا  مذکور باید بتواند به مجموعه رهت نظام انگا 5
 ا  ایتن قلمترو یرتتو حتوادث و یدیتدهبتر ، ییو در یرتو این یاسخگو گویدسور  مو جم یاسخ 

تتوان گفتت ا تداف مطالعتاتی متورد توافتق در دا بتا انتدکی ت تامح میکوتتوجیته آن ا را و  افکود
کته  ییبوا گردیده استا نخ ت کش  و درک نیرو امؤلفه الملل بر دو ینگیر  حوزه روابط بشکل

که بوستیله آن نیرو تا  یی ا و فرایود اکوود، و دوم کش  شیوهروابط سیاسی میان ملت ا را تعیین می
المللتی تاثیرگذارنتدا بتر ایتن استا  ستوت راعتج در بر یکدیگر و بر روابط و ن اد ا  سیاسی بین

یعوی تبیتین علتل جوتس و  ،این عرسه یرسش ا الملل بر بوث ییرامون روابط بینکالن  ا  نظریه
گیر   مکار  و اتواد یتا موازعته، امویتت و الملل، روش ا  شکلسلح میان بازیگران سووه بین
الملل و عوامل ثبتا  یتا تاییتر سی تتم استتوار گردیتده و در فرایوتد مطالعه ما یت نظم و نظام بین

بته چوتد ستوال  یی ا  تبییوی خود را بر موور یاسخگوکش  ساختار ا و مکانی میرداز ، نظریه
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و مورک کوش در این عرسه و موطق  أالملل، موششواسانه ییرامون کی تی بازیگران عرسه بین  تی
 ا  تاثیرگذار بر مدیریت یا م ار زا و موازعه برانگیز کوش، مولفهمواسبه در اقدام، تعیین نقاط توش

موازعه برانگیز، کش  عوامل یارگیر  و شکل بخشی به اتواد تا و رونتد ا  آن و در ن ایتت  نقاط
 تا  نظریتهاندا را ی کته الملل، قواعد عملکرد  حاکم بر آن بویان ن ادهشواخت ما یت نظام بین

متذکور یرسشت ا  بته  ییاند نیز بتر ایتن استتوار بتوده استت کته بتا یاستخگوکالن این قلمرو رفته
ا  مو تجم را به تصویر کشود کته در یتک نظتام انگتاره ییو سازوکار ا وودرا ترسیم ک ییار اساخت

عووان مثال یارادایم فکر  نئورعالی م، ه ا بکود ا  این قلمرو را تبیین و قابل ف م روابط یدیده دتوانب
یتن کود که بر مووریتت قتدر  بوتا شتده استتا اساختار  خاص و سازوکار ا  آن را ترسیم می

ساختار فکر  با ب ره گیر  از مفا یم ابداعی خود  مگون توضیح ساختار بر اسا  توزیتع ن تبی 
توانمود  واحد ا، آنارشی، بقاء، اسل خودیار ، دولت موتور ، عتدم اعتمتاد و تتر ، معمتا  

  مانود موازنه قدر  و ثبا یییذیر  بازیگران، رقابت، و ابزار اچون جامعه ییامویت، و سازوکار ا
دارد کته در ورا  اقتداما  و را  ی ای ژمونیک، ستعی در کشت  و ترستیم ستاختار ا و مکانی تم

یتد مود  ف م ا را بووو نظاماین رفتار ا و یدیدهبتوان  ا  عرسه بین الملل قرار داشته و با آن یدیده
مووریتت نقتش  و توضیح دادا  مگوین یارادایم فکر  نئولیبرالی م با تدوین ساختار تبییوی خود بر

گیر  از مفا یمی چتون ، و ب ره2و سطح ن ادمود  1ن اد ا و ا میت فرایود ا  اعم از الگو  تعامل
ترسیم رونتد ا  انوتراف بتر مبوتا  فریتب و ستوار  مجتانی، تتدوین  ،3 مکار  توت آنارشی

المللتی در نساز مانود: تکرار باز ، امکان تالفی، افق آیوده و نقش ن اد ا  بی مکار را برد ا  
دارد کته رفتار تا و  یی اسعی در ترسیم ساختار ا و مکانی تم ،تاییر مواسبا  موافع ملی کشور ا

بخشتدا یتارادایم مارک ی تتی نیتز ستاختار اقداما  عرسه بین الملل را ف م یذیر ساخته و ج تت 
مرکتز، شتبه  تبییوی خود را بر اسا  اقتصاد ج انی سترمایه دار  و ب تره گیتر  از مفتا یمی چتون

ییرامون و ییرامون بویان ن اده و به ترسیم فرایود ا  شیوه انتقال سرمایه از ییرامون به مرکز و انباشتت 
الملل را بر اسا  آن توضتیح  ا  عرسه بینسرمایه در مرکز و تق یم کار یرداخته و رفتار ا و یدیده

 د دا می

                                            
1. pattern of interactions   
2. Level of institutions  

3  . Cooperation under anarchy 
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الملتل، علمتی بتودن ختود را مر تون ن ا  روابط بیاز ر گذر فوق، مشخص گردید که نظریه
باشتودا  ا  تبیتین کووتده می ا  ذ وی و ساختار ا و مکانی موارهمیزان توانمود  در ترسیم طرح

فرض ا و مبانی فرانظر   ا  ذ وی در نظام معرفتی خاص و بر مبوا  ییشوارهبدون تردید این طرح
د را در رقابت با سایر نظریا  و بر استا  ، لیکن قدر  تبییوی خواست دهشطراحی و ابداع خاص 

 ا  کودمیعمق و گ تره تبییوی خود ک ب 
الملتل یتادآور تیوی تم در روابتط بینیبار دیگر تعبیر استتیو استمیت را ن تبت بته جایگتاه یوز

الملتل بین به خاطر دادن روشی معین به نظریته روابتط ییگراا میت اثبا »گفت: شویم که میمی
گرا  آن، چیتز  را احتراز شواستی تجربتهلکه بیشتر بدان دلیل بوده است که شتواختب ؛نبوده است

در  ییتوان مورد مطالعه قرار گیرد که معتین ستاخته استت چته چیز تاکرده است که به این دلیل می
 ( 35۹ص ،1312 مجرج و کمپل،« االملل وجود داردبین روابط
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 ،قتم، ایمی روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم انساانیمبانی پارد ا(1311ایمان، مومد تقی م
 یژو شگاه حوزه و دانشگاها 

 مرکز نشر دانشگا یا ،، ت رانعلم و دین، بهاء الدین خرمشاهی ا(1345باربور، ایان م
، مومتد تقتی ایمتان و دیگتران، قتم، پارادایم های تحقیق در علوم انساانی(، 1391بلیکی، نرمن م

 نشگاهیژو شگاه حوزه و دا
و تجلیتل تفتاو ، نظریته اجتمتاعی  یتینتا م را یی"نقشه  تا ا(1312جرج، جیم و دیوید کمپل م

، انتقاد  و روابط بین الملل"، در اندرو لیوکلیتر، چالش علم و سوت، ب ترام م تتقیمی، ت تران
 المللیادفتر مطالعا  سیاسی و بین

رضتا ی، علن الملا یعارض در روابا  بامت یه هاینظر ا(13۹5مز، و رابر  فالتزگراف می، جیدوعرت
 ا5و1قومس، ج ،، ت رانید بزرگیب و وحیط

 طها، فاضل اسد  امجد، قمو م د  دشت بزرگی  فلسفه علم ، ا(1315روزنبرگ، الکس م
هاای پژوهش، «  روابط بین الملل و خالء نظریه اسالمی ا نظریه» ا(1395، مجتبیمییعبدخدا

 ا105-۹۹، ص چ ارمسال اول، شماره  سیاست اسالمی،
 روابا  خاار،ی،بتین الملتل،  درآمد  بر نظریه یرداز  دیوی روابتط. (1391، مجتبیمییعبدخدا

 ا5۹4ت532، ص5سال چ ارم، شماره 
 موس ه اطالعا ا، ، وحید بزرگی، ت راننظریه معاصر رواب  بین المل  ا(13۹1فرانکل، جوزف م

نشتر ، ت ران ، علیرضا طیب،لمل  و سیاست ،هاندانشنامه رواب  بین ا ا(1311گریفیتس، مارتینم
 نیا 

دفتتر مطالعتا  سیاستی و  ،، ب رام م تقیمی، ت ترانچالش علم و سنت ا(1312م لیوکلیتر، اندرو
 المللیابین
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