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چکیده
یکی از شاخصهای مهم در شناسایی وضعیت علمی و پژوهشی رشته روابط
بین الملل و حوزه مطالعاتی مهمم تمابآ ی یعنمی سیاسمت خمار ی در هم
امعهای ،شناخت ابعاد مختلف تولیدات علمی ی است .مقاالت علممی ،بمه
عنوای مهمت ین دستاورد پژوهشی و مفهومسازی-نظ یهپ دازی ،از ایگاهی
خاص ب خوردارند .هدف این مقاله ی اسمت همه ایمن وضمعیت را در ایم ای
بسنجد و به این سمووا برم دازد همه تولیمدات علممی در زمینمه سیاسمت
خار ی مهوری اسالمی ای ای (به عنموای یکمی از مهممتم ین حموزههمای
تحقیقات در سیاست خار ی در ای ای) ،از نظم روششمناختی و موضموعی
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وا د چه ویژگیهایی است .با تو ه به نبه توصمیفی اولیمه ایمن پمژوه ،
ف ضیهای ارائه نمیشود و تالش میشود تصوی ی هممی از مقماالت فارسمی
نگاشته شده در حوزه سیاست خار ی مهوری اسالمی ای ای در سا همای
 1388تا  1392ارائه شود 135 .مقاله در دست س از فصلنامههمای علممی-
پژوهشی معتب مورد مطالعه ق ارگ فتمه و یافتمههمای پژوهشمی بمه صمورت
نموداری ،درصدی و ماری ارائه شدهاند و تالش شده در همت تبیمین هم
ویژگی توضیحاتی انتقادی ارائه شود .غلبه رویک د اثباتگ ایانه ،سلطه نسبی
چهارچوب های نظ ی

یای اصلی و غلبمه منطم ف ضمی-قیاسمی و روش

هتابخانهای در مآ وری دادهها ،ب خی از یافتههای پژوه

شکل مبسوط ارائه شده و تالش شده تبیینی ابتدایی نیز از زمینمههمای ی
ارائه شود.

واژههای کلیدی :ای ای ،سیاست خار ی ،روابط بینالملل ،مقماالت علممی،
روششناسی ،نظ یهپ دازی بومی
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اسمت همه بمه

به آینده میتواند آنچه را که هست و آنچه را که میشود درک کند.
کوستاس اکسلوس

1

مقدمه
یکی از شاخصهای مهم در شناسایی وضعیت علمیی و ژووهییی رشی  ،شیناخت
ابعاد مخ لف تولیدات علمی آن است .در این میان مقاالت علمی ،ب عنوان مهمترین
دس اورد ژووهیی و مفهومسازی-نظری ژردازی ،از جایگاهی خاص برخوردارنید .از
جمل آرمانهای هر ژووهش علمی جامعیت ،کامل بیودن ،مییخص بیودن و دقیی

روشهای مخ لف ک با بیان نقاط ضیعف

بودن یاف های ژووهیی است .نظری ها و

رقیب خود ژا ب عرص علم میگذارند ،در جهت نیل ب آرمان کمالگرایی ژووهییی
هس ند .حوزههای مخ لف ژووهیی در زیرشاخ های رش علوم سیاسی و بی ویور
خاص روابط بینالملل ،از این تمایل هنجاری-حرف ای برکنار نیس ند .بیتردید یکی
از مهمترین راه ها برای بهبود وضعیت ژووهیی و نزدیک شدن ب موقعییت آرمیانی
آن ،شناخت وضعیت موجود آن است ک ب خودآگاهی درون رش های علمیی نییز
شکل میدهد.
مطالع سیاست خارجی یکی از حوزه های مهم در رش روابط بینالملل است.
نظری های روابط بین الملل در عین اینک کانون تمرکز خود را تبیین نظام بینالملل و
عرص سیاست بینالملل قراردادهاند ،همیی بی سیاسیت خیارجی نییز مسی قیما ییا
غیرمس قیم توج داش اند و براساس مفروضات ژای خود ب تبیین و تحلیل سیاست
خارجی ژرداخ اند )1(.اما همراه با انقالب رف اری بیود کی حیوزه تحلییل سیاسیت

1. Kostas Axelos
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خارجی 1ب عنوان حوزهای از روابط بینالملل شکلگرفت و کم و بیش یک فضیای
خردگرا ،کمّیگرا و علمگرا بیر آن حیاکم شید )2(.در ایین حیوزه ،تجزیی و تحلییل
سیاست خارجی ب عنوان فرایندی ژیچیده و چندالی تعریف میشود ک هیم شیامل
اهدافی است ک دولتها در روابط خود با دیگر دولتها دنبال میکنند و هم شیامل
وسایل رسیدن ب آنها است .سیاسیت خیارجی زمینی ژووهییی مناسیبی اسیت کی
محققان و ژووهیگران میتوانند ادعاهای نظری خود را در آن بیان کنند و ب محیک
آزمون تجربی بگذارند .م ون علمی تولیدشده در زمین سیاست خارجی با توجی بی
هدف ،منط حاکم بر مطالع  ،سطح تحلیل ،نوع رویکرد ژووهیی و نظیری و روش
تحقیقی ک از آن بهره میبرند ،تفاوتهایی با هم دارند و همین باعث غنا و در عین
حال ،یکدست نبودن این حوزه مطالعاتی میشود.
در ایران نیز توج ب سیاست خارجی و تحلییل آن میورد نظیر علمیای رشی
روابط بینالملل بوده است .حجم چیمگیری از م ون تولیدشیده در مجیالت مع بیر
روابط بینالملل و علوم سیاسی در ایران ب تبیین سیاست خارجی کیورها و ب وور
خاص سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران اخ صاص یاف است .بحث بیر سیر
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شباهتها و تفاوتهای سیاست خارجی ایران با سیاست خارجی کییورهای دیگیر
در کنار نقش فزاینده کیور در مسائل بینالمللی و تبدیل شدن سیاست خیارجی آن
ب موضوعی مهم در سطح سیاسی داخلی ،باعث شده محققیان ایرانیی کی بییش از
ژووهیگران غیرایرانی نسبت بی ایین حیوزه اشیراف دارنید و احسیاس مسی ولیت
می کنند ،ب آن بپردازند .هر سال دانیوران ایرانی روابط بینالملل دهها مقال در ایین
حوزه من یر میکنند و ب نظر میرسد ایین حیوزه یکیی از غنییتیرین حیوزههیای
مطالعاتی در روابط بینالملل در ایران است.

س والی ک در اینجا اهمیت مییابد ایین اسیت کی تولییدات علمیی در زمینی
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از نظر روششناخ ی و موضوعی واجد چ
ویوگیهایی است؟ در این مقال در جهت ژاسخ ب این ژرسش تالش شده با بررسی
ابعاد مخ لف روششیناخ ی و نییز موضیوعات میورد توجی در مقیاالت ژووهییی
1. Foreign Policy Analysis, FPA

( 1392یعنی دوره ژنج سال ( )3ژیش از آغاز این ژووهش) ،ب این ژرسش ژاسیخ داده
شود تا از این رهگذر ب وان ضمن دستیابی ب تصویری کمّی و کیفی از آثار فیو ،
ب ارزیابی ان قادی از این مطالعات دست یافت.
روش ژووهش ب کار گرف شده در این تحقی در وهل نخست کمّی-توصییفی
است و با اس فاده از دادههای کمّی و آماری ،تصویری از وضعیت مطالعی در زمینی
نگارش مقاالت سیاست خارجی ارائ شده اسیت .مقیاالت گیردآوریشیده در ایین
نوش ار شامل  135مقال است ک در مجیالت علمیی-ژووهییی مخ لیف بی چیا
رسیده و در دس رس نگارندگان قرارداش اند .در ان خاب مقاالت از مجالت علمیی-
ژووهیی مع برتر و م نوعتر ک ب صیورت چیا

شیده در ک ابخانی هیای دانییکده

حقو و علوم سیاسی دانیگاه تهران ،دانیکده علیوم اق صیادی و سیاسیی دانییگاه
شییهید بهی ی ی ،ک ابخان ی ملییی و ب ی صییورت ژیییدیاف 1در تارنماهییای مگیییران
( ،)www.magiran.comاس آی دی ( )www.sid.irو ژرتیییال جیییام علیییوم انسیییانی
( )www.ensani.irدر دس رس بودند ،اس فاده شده است.
بخش اول این مقال ب مرور آثیار اخ صیاص دارد .در بخیش دوم چهیارچوب
تحلیلی مقال با جزئیات آن ارائ میشود .بخش سوم شامل یاف های ژووهش اسیت
و ن یج گیری مقال نیز شامل جم بندی و مروری بر یاف ی هیای ژیووهش همیراه بیا
ارائ ژیینهادهایی جهیت بهبیود مطالعیات در حیوزه سیاسیت خیارجی جمهیوری
اسالمی است.
 .1مرور آثار
توج ب وضعیت علمی ،آموزشی و ژووهیی رش روابط بینالملیل همییی میورد
توج محققان این رش بوده است .ب عنوان نمونی  ،بررسییهیای م عیددی دربیاره
ک ابهای درسی ،برنام های درسی 2و همچنین مجالت و مقاالت من یره بیا هیدف
شناخت وضعیت یا تحوالت رش روابط بینالملل ب ویور عیام ییا در حیوزههیای
1. PDF
2. Curriculum
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خاص انجام شده است (بنگرید ب  .)Wæver 1998هر سال نیز میتوان چنیدین مقالی
چا شده در این زمین را در مجالت مع بر بینالمللی رش یافیت .همیانگونی کی
اشاره شد ،مرور مقاالت ان یاریاف یکی از اشکال این قبیل ژووهشهاست .یکیی از
نظامیاف ترین این تالش ها ب اب کار فصلنام سازمانهای بینالمللی 1در سیال 1998
صورت گرفت .در یک شماره این فصلنام محققان بی بررسیی موقعییت رشی در
ابعاد م فاوت ژرداخ ند .الب در اغلب مقاالت ،فعالیت مجل و مقاالت من یرشده در
آن در حوزه های مخ لفی ک سن ا این مجل آثاری در زمین آنها چا

میکیرد میورد

بررسی قرارگرف است.
اولی ویور

(1998

 )Wæverدر مقال ای با عنوان «جامع شناسی رش ای ن چندان

بینالمللی :تحوالت امریکایی و اروژایی در روابط بیینالملیل» ،سیلط امریکیا را بیر
رش روابط بین الملل مورد وارسی قرارمی دهد و بی ویور خیاص بی ایین سی وال
میژردازد ک چرا برخی از نظری های امریکایی روابط بینالملل «سفر»( )4مییکننید و
برخی خیر؛ یعنی چرا در سایر کیورها برخی از نظری هیای امریکیایی میورد توجی
قرارمیگیرند و ولو با تغییراتی جذب میشوند و برخی ن  .او بر ایین مبنیا کی «چی
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کسی چ چیزی را کجا من یر میکند» بی بررسیی مسی ل سیلط امریکیا بیر رشی
میژردازد و ب لحاظ مح وایی نیز الگوی فرانظری آثار را نیان میدهد .این جنبی از
کار او شبی ب سایر آثاری است ک بیا میرور آثیار روابیط بیینالملیل ،وضیعیت ییا
()5

تحوالت رش را بررسی میکنند.

میارتین و سییمونز ( )Martin and Simmons 1998در بررسیی مطالعیات نظیری و
تجربی در زمین نهادهای بینالمللی ب مرور مقاالتی میژردازند ک در این حیوزه در
مجل سازمانهای بینالمللی چا

شدهاند .آنان براساس یک مرور تحلیلی ،تحوالت

مطالعاتی را از نظر تجربی و نظری نیان میدهنید و بیر مبنیای شیناخت مییکالت
موجود در این زمین ژووهیی و نیز دسی اوردهای آن ،ییک برنامی ژووهییی بیرای

مطالع نهادهای بینالمللی ژیینهاد میکنند .

ژی ر کاتزنس این ،رابرت کیوهین و اسی یون کراسینر (

Katzenstein, Keohane, and

1. International Organization

مروری بر مقاالت من یرشده در مجل مع بر سازمانهای بینالمللی کی نقییی وییوه
در رشد و تحوالت اق صاد سیاسی بینالمللی داش است ،ژرداخ اند .آنها تنوعیات و
تحوالت اق صاد سیاسی بینالمللی را نیان میدهند.
در ایران نیز مدتی است ک نوعی تمایل ب خودآگاهی نسبت ب وضعیت رشی
علوم سیاسی در کل و مطالعات بینالملل ب وور خاص رو ب رشد است .ب عنیوان
نمون  ،حاجییوسفی و والبی ( )1390برای احراز رابط میان مس ل تحقیی و روش
تحقی ب مطالع  345ژایاننام در مقط تحصیالت تکمیلی ژرداخ انید .یاف ی هیای
ژووهیی این دو محق از این قرار بوده است ک از میان  325ژاییاننامی  161میورد
کاربردی و  184مورد نظری و تاریخی بوده است .در چهارچوب رویکرد ژووهییی
 166مورد اثباتی 152 ،مورد تفسیری و  24مورد ان قادی ارزیابی شده است .در بعید
روش شناخ ی نیز  313مورد فرضی-قیاسیی و  32میورد اسی قرایی-اک ییافی بیوده
است .محمدعلی تقوی و مهسا ادیبی ( )1389با رویکیردی کمّییگرایانی بی جنبی
ان قادی مقاالت سیاسی ژرداخ اند .تقوی و ادیبیی در ثبیت کمّیی یاف ی هیای خیود
 5968مقال را مورد بررسیی قراردادنید کی از آن تعیداد 489 ،میورد آن یعنیی 8/2
درصد ان قادی بوده است .ارائ روای ی کمّی و آماری از نیاچیز بیودن بعید ان قیادی
مقاالت سیاسی ،دس اورد علمی این اثر ژووهیی بوده است.
در مقال ای دیگر کاووس سیدامامی ( )1389با بررسی  7نیری تخصصی علیوم
سیاسی ،نیان میدهد ک  82درصد مقال ها با اسی ناد بی منیاب ک ابخانی ای نگاشی
شدهاند .در  6/4درصد از مقال ها در حد قابلتوجهی از یاف ی هیای تجربیی موجیود
اس فاده شده است 6 .درصد از مقال ها برآمده از یاف های تجربی خیود نویسیندگان
بوده است و در  5/6درصد مقال ها روشهای غیرتجربی جایگزین مثل هرمنوتییک،
تحلیل گف مان و غیره ب کار رف اسیت .حمییرا میییرزاده و حییدرعلی مسیعودی
( )1390با مطالع ای درباره رسال های دک رای روابط بینالملل نیان میدهند کی بی
لحاظ موضوعی ،تمرکز بیی ر رسال های دک ری بر حقو و سیاست بینالملل (بیش
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1998

 )Krasnerدر بررسی وضعیت حوزه مطالعیاتی اق صیاد سیاسیی بیینالملیل ،بی

از 70درصد) بوده است و نویسندگان رسال های دک ری بییی ر عالقی داشی انید از
الگوهای ترکیبی نظری و نیز واق گرایی برای چهارچوب کار خود اس فاده کنند.
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ژووهش حاضر در تداوم همین سنت مطالعاتی قرارمیگیرد؛ تمرکز بیر مقیاالت
مرتبط با سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است و از مفیاهیم تحلیلیی کیم و
بیش م نوعتری اس فاده شده است .ژنج عامل اصلی رویکیرد روششیناخ ی ،هیدف
ژووهش ،روش تحلیل ،روش گردآوری اوالعات و موضوعات میورد توجی زمینی
ارزیابی کمّی و کیفی از مقاالت را تیکیل میدهند.
 .٢چهارچوب تحلیلی
در این بخش مفاهیم اصلی تحلیلی این مقال یعنی رویکیرد روششیناخ ی (اثبیاتی،
تفسیری و ان قادی) ،هدف ژووهش (تبییین ییا تفهیم ،ژییشبینیی و تجیویز) ،روش
گردآوری اوالعات (ک ابخان ای-ژیمایییی و ک ابخانی ای) ،روش تحلییل (فرضیی-
قیاسی و اس قرایی-اک یافی) و موضوعات ژووهیی ب اجمال بررسی میشوند.
رویکردهای روششناختی :روش یا  methodدر مطالعات علمی عبیارت اسیت
از فرایند عقالنی یا غیرعقالنی ذهن برای دستیابی ب شناخت یا توصییف واقعییت
و فرض میشود ب واسط روش میتوان واقعیتها را شناخت (سیاروخانی:1375 ،
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 .)24عدم اجماع در زمین روش های مناسب برای ژووهش در علوم سیاسی و روابط
بییینالملییل (بنگرییید بیی حقیقییت )86 :1391 ،بیی معنییای تکثییر رویکردهییای
روششناخ یای است ک دانشژووهان علیوم سیاسیی و روابیط بیینالملیل در آثیار
ژووهیی خود دنبال میکنند .اثباتگرایی ،تفسیرگرایی و رویکرد ان قادی مهیمتیرین
رویکردهای روش شناخ ی را در این حوزه (ماننید سیایر علیوم اج میاعی) تییکیل
میدهند.
اثباتگرایان در علوم اج ماعی ب درجاتی وبیعتانگار 1هسی ند ،یعنیی جهیان
اج ماعی را نیز همچون دنیای فیزیکی واقعی و مس قل از ذهن انسان میدانند ،آن را
تحت حاکمیت قوانین قابل کیف قلمداد میکنند و مفاهیم علمیی را نییز راجی بی
این واقعیت بیرونی میدانند .آنها برآنند ک تبیین در علوم اج میاعی وجیوه اشی را
زیادی با تبیین در علوم وبیعی دارد (لی ل .)373 :1373 ،الب چنین نیست کی همی
وبیعتانگاران هس ی شناسی اج ماعی و وبیعی را یکسان بدانند و برخی هس ند کی
1. Naturalist

یکسانی داشت .اما بسیاری هم بیر ایین باورنید کی موضیوعات هسی یشیناخ ی را
نمیتوان از مسایل معرفتشناخ ی جیدا کیرد .بنیابراین چیون دنییای اج میاعی بی
گون ای قانونمند و مس قل از ذهن انسان موجودییت بیرونیی دارد (یعنیی شیباه ی
هس یشناخ ی ب جهان وبیعی) ،وظیف اصلی علوم اج ماعی نیز کییف آن واقعییت
بدون هر نوع دخل و تصرفی است .اثباتگرایان مع قدند کی علیم بیر ژایی قواعید
منط و شواهدی ک خارج از اخ یار ژووهیگر است و بلندژروازیهای نظیری او را
محدود میکند ژدید میآید و دانیمندان باید ادعاهای خود را در ژرتو شواهدی کی
مس قل از ذهن و در آنان وجود دارد محک بزنند (سید امامی.)31 ،24 :1387 ،
خصایص اصلی روش علمی در این رویکرد عبارتند از :آزمون ژذیری تجربیی،
ا نسجام منطقی و ژذیرش ضوابط و فرایندهای جمعی و بینیاذهنی نقید و ارزییابی و
گاه نیز فراتر از آن ،اس فاده از مدلها و روشهای کمّی ،تجرب کن رلشیده ،اتکیا بیر
سازوکارهای زیرین و بنییادین و( ...لی یل .)376-375 :1373 ،از آنجیا کی در ایین
رویکرد ،تجرب گرایی و عینیت اهمیت دارد ،فرض بر آن است ک بی ییاری تبیدیل
مفاهیم ب م غیرها میتوانیم احکامی را ک فقط مفاهیم ان زاعی را دربر میگیرنید ،بی
احکامی با مصدا های تجربی دقی بدل کنیم تا دقت تجربی آن احکام قابل ارزیابی
شود (مانهایم و ریچ .)46 :1389 ،محققانی کی در ایین رویکیرد ژووهییی فعالییت
میکنند ،در ژی آن هس ند ک ب قوانین ،نظمهای تجربی و مصدا هیای عینیی بیرای
تأیید ادعاهای خود دست یابند .آنچ اهمیت دارد تبیین و بیان چرایی ییا چگیونگی
رویدادها و ژدیدههاست ک الب درباره معنای آن اتفا نظری وجیود نیدارد .برخیی
خصوصا در میان اثباتگرایان م قدم ب دنبال یاف ن رابط مییان ژدییدههیا بی عنیوان
تبیین آن بودند؛ برخی دیگر تبیین را ب معنای ییاف ن سیازوکارهای علیی مییبیننید؛
برخی تبیین را قراردادن موضوع خاص ذیل یک قانون عام تلقی مییکننید و برخیی
نیز تبیین را ب معنای بیان چرایی وجود رابط میان ژدیدههیا مییداننید (بنگریید بی
عنوان نمون ب  :لی ل 1373 ،و .)Waltz, 1979
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روششناسی تفسیری معموال مورد توج ضدوبیعتانگاران است ک بر تمیایز
مادی و روش شناخ ی میان علوم وبیعی و اج ماعی تأکید دارند (لی ل.)390 :1373 ،
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رویکرد تفسیری در مطالع علوم اج ماعی مبنا را بر آن میگذارد ک رف ار انسیانهیا
را باید ب گون ای م فاوت از سایر موضوعات مورد عالق علم در کرد؛ زییرا آنیان
در هر کنیی قصد و نی ی دارند ،دس خوش احساسات و عواوف میشوند ،با ویر
و نقی عمل میکنند و آن را در صورت لزوم تغییر میدهند و بر ژای تفسیری ک از
هنجارها و ارزشهای جامع دارند عمل میکنند (سیدامامی .)43 :1387 ،ژووهییگر
تفسیری قبل از هر چیز مدعی فهیم 1اسیت؛ فهمیی کی از راه همیدلی بیا موضیوع
شناسایی یا افراد مورد بررسی ب دست آمده باشید (بی نقیل از لی یل.)391 :1373 ،
مفهوم کلیدی فهم در تقابل با تبیین تجریدی اثبات گراییان قرارمییگییرد کی سیعی
دارند علل بروز واقع یا رف اری را توضیح دهند و نوعی نظم و قانونمندی در عیالم
سیاست و رف ار سیاسی بیابند.
تفسیر ب دنبال در معناست و محق در تفسیر ب جای علتیابی ب معناکاوی
میژردازد تا ب فهم ژدیده دست یابد .رویکرد تفسیری با روشهای کیفیی مالزمیت
دارد ک رسالت خود را در فهم معانی ،مفاهیم ،تعاریف ،تمثیلها ،نمادها و خالصی
آنچ دنیای اج ماعی را میسازد ،میبینند .ژووهیگر کیفی میکوشید تیا آنچی را در
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جهان معنادار انسانی رخ میدهد ،بی خواننیده من قیل کنید (سییدامامی46 :1387 ،؛
منییوچهری و همکییاران .)56 :1387 ،در تفسیییرگرایی رادیکییال اساسییا رویکییرد بی
موضوع جنب شالوده شکنان یا یاف ن روابط قدرت از درون گف مانها را ژیدا میکنید
و رسیدن ب معنای موردنظر خود کنیگران مدنظر نیست ک در این بعید بخییی از
رویکرد ان قادی را تیکیل میدهد.
رویکرد انتقادی ب مطالعات اج ماعی از نظر اهمی ی ک برای منیاف سیاسیی و
اج ماعی در شکلگییری و تحیول علیوم اج میاعی قائیل اسیت و تأکییدی کی بیر
ایدئولوژیک و جهتدار بودن علوم و نفی بیورفی ارزشی آنها دارد ،با دو رویکیرد
دیگر م فاوت است .از دید ورفداران رویکیرد ان قیادی اصیوال علیم را بایید عملیی
اج ماعی ب شمار آورد و آن را مانند هر عمل اج ماعی دیگر در چهارچوب نظیامی
از روابط اج ماعی ک در آن انواع مناف م عارض وجود دارنید ارزییابی کیرد (سیید
1. Verstehen

رویکرد ان قادی را میتوان در فلسف ان قادی ده  1960مک یب فرانکفیورت و
نیز ژساتجددگرایی و ژساساخ ارگرایی دنبیال کیرد .نقید جامعی سیرمای داری ،نقید
عینیگرایی در فلسیف علیوم اج میاعی و/ییا شیالودهشیکنی از سیاخ ارها از جملی
مؤلف های کالن رویکرد ان قادی نسبت ب فلسف تجرب گراییی و جرییان اصیلی 1در
روابط بینالملل است .در رویکرد ان قادی عالئ نظری ان قیادی و رهیاییبخیش بیا
هدف بهبود موجودیت انسانی مدنظر است و در ن یجی بی تناقضیات اج میاعی بیا
هدف ایجاد تغییر توج میشود ) .(Bernstein, 1976: 180-181شالودهشکنی در ام ناع از
ژییذیرش ایییده سییاخ ار ب ی عنییوان موجییودی ی مفییروض یییا عینییی نیییان اصییلی
ژساساخ ارگرایی است (بن ون و کرایب .)84 :1384 ،در شالودهشکنی تفکر خودبنیاد
و اس عالیی ،تقابلهای دوقطبیی و تمیایزات دوگانی در اندییی غربیی میورد نقید
قرارمیگیرند و بدین ترتیب ،مقوالت ضروری و ژیییینی موجیود در تیاریخ فلسیف
غرب منظوم ای از گزینشهیای صیرفا دلبخواهانی و اخ ییاری قلمیداد مییشیوند
(ضمیران.)272 :1382 ،
در بررسی مقاالت حاضر در این ژووهش ضمن رعاییت دسی بنیدی سی گانی
فو  ،مقاالتی را ک در آنها نگاه و رویکرد غالیب اثبیاتی ،تفسییری و ان قیادی بیوده
است ،در دس های جداگان قراردادهایم تا ضمن وبق بندی آثیار میذکور بی مطالعی
به ر آنها بپردازیم.
 .3هدف پژوهش
از نظر هدف ژووهش باید گفت ک برخی از ژووهشهیا جنبی تبیینیی ییا تفسییری
دارند (ک در این حالت معموال اما نی همییی م کیی بیر ییک چهیارچوب نظیری
هس ند) ،برخی دیگر کاربردیاند و همراه با تجویزهایی هس ند و گروهی نییز جنبی
ژیشبینی و آیندهژووهان دارند .در عین حال ،از آنجا ک اینها لزومیا غیرقابیل جمی
نیس ند ،ممکن است دو یا س جنب را با هم داش باشند.
بخش عمدهای از ژووهشها با هدف تبیین یا تفهم انجام مییشیوند .در وهلی
1. Mainstream
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نخست باید دید آیا نگاه نظری در تحقی هدایتکننده آن برای تبیین یا تفهم هسیت
یا ن  ،و اگر هست چ رویکرد نظری بنیان کار را تیکیل میدهد .اگر نویسنده مقال
اوالعات خود را تنها براساس چهارچوب تحلیل نوش نییده و صیرفا ذهنیی خیود
تحلیل کند ،از عنوان «فاقد نظری » اس فاده میشود .اما ژووهش میتواند جنب نظیری
داش باشد ب این معنا ک یک چهارچوب نظری یا مفهومی را مبنای تبیین ،تفهم ییا
تفسیر قراردهد؛ با این هدف ک آن نظری محک بخورد ،گس رش یابید ،ییا حیداقل،
امکان بنای تحلیل بر آن سنجیده شود .در صورت داشی ن نظریی اعیم از تبیینیی ییا
تفسیری ،نظری هایی ک در زمین سیاست خارجی ب کیار مییرونید عبارتنید از)1 :
زیرمجموع نظری های روابط بینالملل کی بیرای تبییین سیاسیت خیارجی اسی فاده
شده اند ،شامل شش نظری /رویکرد واقی گراییی ،سیازهانگیاری ،رویکیرد گف میانی،
ساخ ارشکنی-ان قادی ،جامع شناسی تاریخی و لیبرالیسم؛  )2زیرمجموع نظری ها و
رویکردهای تحلیل سیاسیت خیارجی شیامل رویکردهیای ادراکیی-روان شیناخ ی،
سیاست خارجی مقایس ای (عمدتا در چهارچوب ژیشنظری جیمز روزنا) ،رویکیرد
تصییمیمگیییری و نظرییی هییای ترکیبییی تحلیییل سیاسییت خییارجی ماننیید نظرییی
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ژلیهیوریس یک؛ و  )3نظری های ابداعی کی نوعیا سیاخ نویسینده ییا نویسیندگان
میباشند و از ترکیب و بهیم ژیوسی ن نظریی هیای دیگیر حاصیل شیدهانید .از ایین
چهارچوبهای نظری عمدتا در حد توصیف ساده و ژراکنیده ژدییدههیای سیاسیت
خارجی اس فاده میشود .هریک از نظری های فو با توج ب تکرار آنها در مقال هیا
با سنج های کمّی و آماری میخص شدهاند و ترکییب قرارگیرف ن آنهیا در نمیودار
بیانگر میزان تکرار آنها در مقاالت بوده است.
هدف از پژوهشهاای تجایی ی-کااررردی ،ارائی راهحیل و ژییینهاد بیرای
برونرفت از مییکالت و بحیرانهاسیت کی در قالیب دو گزینی «دارد» و «نیدارد»
دس بندی میشود .تحقی تجویزی ب ژووهیی اوال میشود ک محق با میخص
کردن یک مس ل و راهحلهای ژیینهادی و سیاسی ک در حال حاضر اجرا میشیود،
ب ارائ راهحل و تجویز سیاسی بپردازد ،در غیر ایین صیورت تحقیی غیرتجیویزی
محسوب میشود (حاجییوسفی و والبی .)204 :1390 ،گاه ب تب نوع فصلنام کی

18

دغدغ های عملیتر در سیاست خارجی را دنبال میکند و یا تماییل خیود نویسینده

فرعی مدنظر قرارمیگیرد ،تجیویز و ارائی راهحیل و ژییینهاد عمیدتا بیا توجی بی
وضعیت محیطی ،تواناییهیا ،مقیدورات و محیذورات و بی منظیور بیرونرفیت از
چالشهای ژیشرو مطر میشود.
پیشرینی همیی از اهداف مهم علم بوده است .هرچند در علیوم اج میاعی بی
دلیل ژیچیدگی های موجود کم ر ب آن تمایل نیان داده میشد ،اما در سالهای اخیر
و ب تب گس رش فنیون ریاضییاتی و آمیاری و نییز وجیود نیرمافزارهیا و امکانیات
رایان ای راه برای اینگون تحقیقات خصوصا ب شیکل آینیدهژووهیی 1گییوده شیده
است .آیندهژووهی یعنی ژیشبینی آینده از وری بررسی روندهای 2موجود و گذش
و ارائ سناریو ،ور هیا و تصیاویر مح میل و ییا مطلیوب کی از وقیوع اتفاقیات و
ژدیدههای انسانی در آینده نزدیک خبر میدهند .در عین حال ،در برخی میوارد نییز
محققان تمایل دارند براساس اس نباوات خود و ب شییوههیایی کی بییی ر مب نییبیر
بصیرت شخصی هس ند ،ژیش بینی هایی ارائ کنند .دو گزین «دارد» و «ندارد» بییانگر
توج یا عدم توج نویسندگان مقاالت نسیبت بی ارائی تصیویری روشین از آینیده
نزدیک با توج ب مطالب نگاش شده در مقال ها است.
 .٤روش گردآوری دادهها
دادهها بنیان مهم هرنوع ژووهیی هس ند .داده بی معنیای اوالعیات و واقعییتهیای
شناخ شدهای است ک مبنای اس نباط قرارمی گیرد و ابزاری اسیت کی از وریی آن
رویدادها و شرایط جهان ژیرامون خود را میتوانیم بفهمیم ) .(Walliman, 2006: 50الب
در مورد دادهها میان اثبات گرایان و تفسیرگرایان اخ الف نظیر اسیت .اثبیاتگراییان
وبیعتانگار برآنند ک همچون علوم وبیعی باید ب دنبال دادههای خام و تجربیی بی
دور از قضاوت و تفسییر بیود ،امیا تفسییرگرایان ضیدوبیعتانگیار چنیین امیری را
ناممکن میدانند ) .(Hughes, 1990: 36زمانی بود ک برخیی تجربی گراییان علیم را در
انباش ن داده های تجربی و همبس گی میان آنها خالص مییکردنید امیا دیگیر چنیین
1. Future Studies
2. Trends
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نیست ) .(Bernstein, 1976: 10با وجود این ،بیتردید بخیی مهم از ژووهش علمیی را
تولید و یا گردآوری دادهها تیکیل میدهند.
دادهها را میتوان از راههای گوناگون و با اتکا ب شماری از روشهای م یداول
در علوم اج ماعی ب دست آورد و بعد ب شکل کمّی یا کیفی از آنهیا اسی فاده کیرد.
دادههای کمّی ب شکل آمار یا مقیاسهایی ک مفاهیم یا م غیرهیای میورد بررسیی را
اندازهگیری میکنند هس ند و دادههای کیفی آنهایی هس ند ک ب شکل سینجشژیذیر
کمی درنیامدهاند یا اصوال نمیتوانند سنجشژذیری کمی داش باشند.
دو دس داده اصلی وجود دارد :دادههای اولیه 1و دادههای ثانییاه .2دادههیای
اولی عبارتند از :میاهده (با ثبت و ضبط مس قیم رویدادها و موقعیتها) ،مییارکت
(بییا تجربیی شخصییی) ،تفحییص (بییا ژرسییینام  ،مصییاحب هییای سییاخ اریاف ،
نیم ساخ اریاف یا ساخ ارنیاف ) و اندازه گیری (بیا شیمارش) .گیردآوری دادههیای
اولی معموال مب نیبر روشهای ژیماییی و تا حدی نیز ک ابخانی ای اسیت .دادههیای
ثانوی توسط دیگران تفسیر و ثبت شدهاند .ک ابها ،مقاالت مجالت علمی ،مجالت
عمومی ،روزنام ها و این رنت دادههای ثانوی را تأمین میکنند و در ن یجی ایین نیوع
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دادهها معموال ب شیکل ک ابخانی ای گیردآوری مییشیوند ( Walliman, 2006: 51-52و
بنگرید ب  :سیدامامی .)149 :1389 ،در اینجا نیز بر همیین اسیاس ،روش گیردآوری
دادهها ب دو دس تقسیم شده است :روش گردآوری کتارخانهای-پیمایشی و روش
گردآوری کتارخانهای.
 .٥روشهای تحلیلی
از نظر روش تحلیل معموال از دو نوع روش تحلیلی اصلی سخن مییرود :فرضیی-
قیاسی (یا فرضی-اس ن اجی) و اس قرایی-اک ییافی کی الب ی هیر دو مییتواننید در
تحقیقات مخ لف ب ا شکال م فاوتی بی کیار رونید و کیارایی داشی باشیند .منطی
اس ی داللی قیاسییی را گییاه روش فرض یی-قیاسییی 3نیییز میییگوینیید .در حییالی کیی
1. Primary Data
2. Secondary Data
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3. Hypothetico-Deductive

توجی گرایی 1گف میشود ،میژردازند .قیاس گرایان سعی میکنند فرضی های خیود
را رد یا ابطال کنند و در صورتی ک فرضی رد نیود میتوان آن را تأییدشده قلمیداد
کرد .قیاس با یک س وال یا مس ل ای ک باید در یا تبیین شود ،آغیاز مییشیود .بی
جای آغاز فرایند تحقی با میاهده ،اولین مرحل ارائ یک ژاسخ اح مالی ییا حیدس
ب س وال یا تبیین فرضی مس ل مذکور است (محمدژور .)133 :1389 ،نقط عزیمت
تحلیل قیاسی ،اس خراج قضایا یا قضی های مییاهدهژیذیر از واقعییتهیای از ژییش
موجود یا فرضهای نظری اولی است (تاجیک .)84 :1390 ،ارائ صریح مفروضات،
اصول و فرضیات در اب دای مقال میتوانید جهیتگییری کیار ژیووهش را بیا روش
فرضی ای-قیاسی ب ژیش ببرد و در نهایت با ابطال و ییا تأییید فرضیی  ،یاف ی هیای
ژووهیی ارائ شود.
نقط عزیمت رهیافتهای اساتقرایی ،ارزییابی خنثیی و بییورفانی دادههیا و
شواهد تجربی است .در واقی  ،ایین رویکیرد از مبیانی اولیی اثبیاتگراییی منطقیی
محسوب میشد .بنیان علم از این منظیر انباشیت واقعییات و دادههیا دربیاره جهیان
خارج برای نیل ب تعمیمهایی است ک قوانین علمی نامیده میشوند

(Hughes, 1990:

) .36رهیافتهای اس قرایی با تجرب آغاز میکنند .تجربیاتی ک مییکوشیند از وریی
تعمیم و اس ن اج اس قرایی ،قضی های نظری کلییتیر ییا ح یی عیام و جهیانشیمول
بسازند .در چهارچوب این شیوه نظری از تجرب  ،میاهده و تعمیم اس ن اج مییشیود
و اندکی باالتر از قوانین تعمیمژذیر و سازگار با دس ای از میاهدات تجربی موجود
قرارمیگیرد (تاجیک .)84 :1390 ،اگر از دادههایی کی جمی آوری مییشیود نظریی
اس خراج شود ،با نظری های دادهبنیاد 2سروکار داریم .در اینجا نظری از درون دادههیا
سر بر میآورد .در این رویکرد ،دادهها معموال با روشهای کیفی گردآوری میشوند
ک میتواند شیامل مییاهده ،تحلییل اسیناد تیاریخی ،مصیاحب هیای سیاخ اریاف و
ساخ ارنیاف و گروههای کانونی 3باشد ).(Jaccard and Jacoby, 2010: 277
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1. Justificationism
2. Grounded Theory
3. Focus Groups
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 .٦موضوعات پژوهشی
موضوعات مورد توج در حوزه سیاست خارجی را مییتیوان بی اشیکال م فیاوتی

تقسیم بندی کرد .در اینجا ده موضوع ژووهیی مدنظر قرارگرف اند .موضوع «مباانی
سیاست خارجی» بی مقیاالتی اشیاره دارد کی بی مطالعی و بررسیی سیاخ ارهای
برنام ریزی ،ایدئولوژی ،آرمانها ،اهیداف ،نهادهیا ،قیانون اساسیی ،تصیمیمسیازی،
فرایندهای ادراکی و ژندارهای تهدیدساز در سیاست خارجی میژردازنید .تعیامالت
سیاسی و اق صادی جمهوری اسالمی ایران با اعضای دائمی شیورای امنییت (بیدون
تمرکز بر ژرونده هس ای) ب عنوان روابط با «قدرتهای بزرگ» در کنیار رابطی بیا
کیورهای «خاورمیان »« ،شر آسیا»« ،آسیای مرکزی و قفقاز»« ،افریقیا» و «امریکیای

التین» شش بعد منطقه ای سیاست خارجی را تیکیل می دهد .س محور «دیپلماسی
عمیمی و قدرت نرم»« ،اقتصاد و انرژی» و «پرونده هستهای» نیز س بعد مح وایی
سیاست خارجی را تیکیل میدهند.
 .7یافتههای پژوهش
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در این بخش ن یج مطالع محورهای فو الذکر در  135مقالی علمیی-ژووهییی در
حوزه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ارائ میشود.
رویکرد روششناختی :از نظر رویکرد روششناخ ی ،یاف ها نیان میدهند ک
 92مقال از  135مقال یعنی  72درصد کل مقاالت با توج بی ارائی فرضیی  ،تعییین
م غیرها ،شاخص سازی ،اج ناب از داوری ارزشی یا مانند اینها با اس فاده از رویکیرد
«اثباتگرایان » نوش شدهاند .در ردیف بعدی  36مقال تفسیری وجود دارند کی 27
درصد از مجموع مقاالت را ب خود اخ صاص میدهند .مقاالت ان قادی با دو میورد،
سهم ناچیزی را در ژووهشهای سیاست خارجی از آن خود سیاخ اسیت .ایین در
حالی است ک اهمیت و میزان توج ب رویکردهای معناگرایان  ،تفسیری و ان قیادی
در آثار علمی سیاست خارجی و روابط بینالملل در مجالت مع بر علمی در جهیان
در سال های اخیر افزایش یاف است .انقالب اسالمی ایران ک هوییتولبیی م میایز
خود را در سیاست خارجی خود در عرص نظام بینالملل با رویکیردی ان قیادی بی
نمایش گذاش اسیت ،در مقیاالت سیاسیت خیارجی بعضیا نظیامی «اییدئولوژیک»

تسلط رو اثباتگرایی و فقدان رویکرد ان قادی در بررسی کنشهای عمدتا ان قادی
سیاست خارجی دانست .الب ممکن است صورتبندی اثبیات گرایانی مقیاالت را تیا
حدی نیز ناشی از تأکید مجالت علمی بر ارائ فرضی دانست ک الجرم کم و بییش
کار را اثباتگرایان نیان میدهد؛ هرچند ک ژووهیی با اتکا ب روشهای اثباتگیرا
ژای آن نباشد .اینک در مطالعات تکموردی -ک معموال بابوب اثباتگرایان ک بی
دنبال تعمیم هس ند نیست -برخی میخصات اثبات گرایان دیده شود ،میتواند ناشی
از همین امر باشد.
نمودار  .1تعداد و درصد رویکردهای روششناختی در مطالعه سیاست خارجی
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تفسیری

%1

انتقادی

آنچ در حوزه مطالعات سیاست خارجی جمهوری اسالمی دیده مییشیود ،در کیل
رش علوم سیاسی نیز وجود دارد ،یعنیی رویکردهیای ان قیادی کم یر میورد توجی
هس ند .ب نظر معینی علمیداری ،ورود ایین رویکردهیا «میان از انسیجام در مبیانی
نظری ی ژییردازی در علییوم سیاسییی میییشییود] ...و بسیییاری از ژووهیییگران ایرانییی
ن وانس اند هیچ ارتباوی بین تحقیقات خود و ژساساخ ارگرایی برقرار کنند» (معینیی
علمداری.)198 :1380 ،
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ارزیابی میشود ک میتوان دلیل اصلی این نوع برداشت از سیاسیت خیارجی را در

در مطالع سیاست خارجی ایران ب نظر میرسد توج ب ترکییب رویکردهیای
روششناخ ی هم کم ر مدنظر قرارمیگیرد .حال آنک امروزه در آثار ژووهیی ک در
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سطو باالی اع بار علمی من یر میشود ،سیعی در ایین اسیت کی از رویکردهیای
ال قاوی برای رف خالءهای ژووهیی هرییک از رویکردهیای منفیرد اسی فاده شیود
( .)Neuman, 2000: 2تحقی مب نیبر روشهای ترکیبی ،تحقیقی است ک محق در آن
در جم آوری و تحلیل دادهها ،ترکیب یاف و ن یجی گییری در میورد ییک موضیوع
خاص ،از رویکردهای مخ لف در یک مطالعی ییا ویر تحقیقیاتی واحید اسی فاده
میکنید .بسییاری از ورفیداران تکثرگراییی در تیالش بیرای ژرکیردن شیکاف بیین
روشهای کمی و کیفی از وری ب کارگیری روشهای ترکیبی هس ند (بنگریید بی :
گیبنزو برویمر226 :1381 ،؛

Teddlie and Charmaz, 2007: 5; Tashakkori, 2006: 4; Klotz

.)and Prakash, 2008: 2
رویکرد نظری :همانگون ک گف شد ،ژووهشهیایی کی بیا هیدف تبییین ییا
تفسیر انجام میشوند ،میتوانند مب نیبر نظری باشند یا نباشند .ب نظر برخی ،نظریی
یکی از مهمترین عناصر سازنده یک ژووهش موف است کی بیا توجی بی رویکیرد
نظری نویسنده مقال و/یا موضوع مقال ان خاب میشود .تمرکز مفهومی ،ژیونید مییان
مفاهیم و ژدیدهها یا رابط یابی و در کل ،نظم دادن ب دادههیای ژووهییی از جملی
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کارویوههای مثبت و مفید نظری ها هس ند و در صورتی ک ب خوبی از آنهیا اسی فاده
شود و ب درس ی اجزای معرف ی و مفهومی آنهیا در مسییر ژیووهش بی کیار گرف ی
شوند ،میتوانند ب ژووهش خوب کمک کنند.
از مجموع مقیاالت میورد بررسیی ،مقیاالت فاقید نظریی  27میورد ییا معیادل
20درصد کل مقاالت را تیکیل می دهند .مقاالت فاقد نظری ک تعداد زییادی را بی
خود اخ صاص دادهاند و در جایگیاه دوم قراردارنید ،در ایین مقیاالت دادههیای بی
دست آمده ب صورت تاریخی ،ژیت سرهم و بدون نظم نظری میخص و گیاه بی
مانند م ون روزنام نگاران مورد اسی فاده قرارگرف ی انید .الب ی فقیدان نظریی مبنیایی
فی نفس از ارزش ژووهیی کار نمیکاهد اما ان ظار مییرود ایینگونی آثیار حیداقل
مب نی بر مطالع تجربی دقیقی باشند و ب وانند مبنایی برای تولید نظری هیای دادهبنییاد
باشند .اما م أسفان چنین رویکردی در مقاالت میاهده نید .اکثر این مقاالت بییی ر
از این ک جنب ژووهیی داش باشند ،جنب تحلیلی دارند.
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در بررسی نظری های ب کاررف ی در مقیاالت ،واقی گراییی بیا  34میورد و 25

نظری واق گرا در تبیین سیاست خارجی جمهوری اسالمی اییران ،منجیر بی نیوعی
تعارض میان کنشهای هویتخواهان و انقالبی در سیاست خیارجی و ابعیاد بعضیا
هنجاری واق گرایی میشود ک در مواردی باعث شده کنشهای سیاست خارجی را
«غیرواق بینان » و «اییدئولوژیک» ارزییابی کننید .لیبرالیسیم ،سیازهانگیاری ،تحلییل
گف مان ،رویکرد ان قادی و جامع شناسی تاریخی از جمل نظری های مهمیی هسی ند
ک ب ترتیب در جایگاههای سوم (ژس از مقاالت فاقد نظری ) تا هف م قراردارند .بی
نظر می رسد توج لیبرالیسم ب قدرت نرم و منطق گراییی کی در سیاسیت خیارجی
ایران نیز جایگاهی خاص دارند ،باعث کاربرد بیی ر آن شده است .با توج ب اینک
در سازه انگاری و تحلیل گف مان ب ابعاد معنایی و هوی ی توجی وییوهای مییشیود،
اس فاده از آنها در تحلیل سیاست خارجی ب تدریج افزایش یاف اما ب دلییل فقیدان
روششناسی مناسب در کاربست این نظری ها ،دسی اورد تجربیی گسی ردهای همیراه
نداش است .از رویکردهای ان قادی و جامع شناسی تاریخی نیز کم ر اس قبال شیده
است .نک جالب توجی حیداقل اسی فاده از رویکردهیای خیاص تحلییل سیاسیت
خارجی (مانند تصمیمگیری و ادراکی) است ک علیالقاعده با تمایالت اثباتگرایانی
هم همخوانی دارند اما از آنها چندان اس قبال نیده است.
در این مورد ک با کدام نظری میتوان سیاست خارجی جمهوری اسیالمی اییران
را به ر فهمید ،وبعا اجماعی میخص میان محققیان سیاسیت خیارجی وجیود نیدارد.
نظرات مخ لف درباره نظری یا نظری هیای مناسیب مییتوانید بسی ر مناسیبی را بیرای
تعامالت و تبادالت فکری و نظری در میان اساتید علوم سیاسی فراهم سیازد .در ایین
فضای ژرچالش نظری ،بحث نظری ژردازی بومی برای سیاسیت خیارجی مطیر شیده
است ک برای رسیدن ب این میوه ژرثمر باید راهی ویوالنی ژیمیود .سیاسیت خیارجی
جمهییوری اسییالمی ایییران ب ی عنییوان ژدیییدهای ک ی دارای ابعییاد اج مییاعی ،ژویییا و
خاصگرایان است و در آن سهم مهمی از بروندادها و برنام های سیاست خیارجی را
کنیگران فردی و تصمیمات انقالبی ب خود اخ صاص میدهند ،شاید نیازمند عبیور از
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درصد از حجم کل مقاالت در جایگاه اول قراردارد .ب نظر مییرسید گیاه تکیی بیر

نظری های کالن و حرکت ب سیمت نظریی هیای میانی و خیرد اسیت .امیا م أسیفان ،
همانگون ک اشاره شد ،از رویکردهای تحلیل سیاست خارجی ک ب وییوه بی سیطح
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تحلیل خرد توج دارند ،در مقاالت مورد بررسی بسیار کم اس فاده شده بود.
نقط ضعف دیگر در بحث نظری های سیاست خارجی ،ورود گس رده دانییجویان
تحصیالت تکمیلی ب حوزه نگارش مقاالت سیاست خارجی است ک بی دلییل ضیعف
نظری و تجربی برخی از آنها ،نظری هیا عمیدتا بی درسی ی کیاربردی نمییشیوند و بی
جم بندی سطحی و توصیفی نازل از رف ار سیاست خارجی بسنده میشود.
نمودار  .٢رویکرد نظری در مقاالت سیاست خارجی

34

27

27
15

14
6
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نمودار  .3درصد توجه به رویکردهای نظری مختلف در مطالعه سیاست خارجی

واقع گرایی
%25

جامعه شناسی

فاقد نظریه
%20

تاریخی
ساختارشکنی %2
%2

لیبرالیسم
%20

گفتمان
%10

تصمیم گیری و

ادراک
ابداعی
%5
سازه انگاری
%11

%5

تجویز سیاسی مبادرت نمودهاند ک  53درصد از کیل مقیاالت را شیامل مییشیوند.
تجویزهای مطالع شیده از چنیدنظر دچیار ضیعف بودنید .اول اینکی راهحیلهیا و
تجویزها عمدتا از درون بحث ب دست نیامدهاند .دوم آنکی راهحیلهیا غالبیا کلیی،
تکراری و گاه صرفا برای «رف تکلیف» از نگارش بخش تجویز ،نوش شده و فاقید
ارزش کاربردی و عملیاتی هس ند و در ن یج  ،نمیتواننید تجیویز کیاربردی دقیقیی
برای سیاست خارجی باشند.
نمودار  .٤ارائه تجویز کاربردی در سیاست خارجی

75
53%

64
47%

تجویز کاربردی دارد

تجویز کاربردی ندارد

از نظر ژیش بینی نیز درصد مقاالتی ک ب ارائ تصویری از آینده و تحوالت ژییشرو
ژرداخ اند ،نسبت ب مقاالتی ک ب این امر نپرداخ اند ،تقریبا برابر اسیت 75 .مقالی
از  135مقال دارای بحث آیندهنگری در قالب تقریبی یک ژاراگراف بودند 60 .مورد
معادل  44درصد مقاالتی ک فاقد بحیث آینیدهنگیری بودنید ،عمیدتا دارای تجیویز
سیاسی نیز نبودند .لذا با مقایس دو بعد آیندهنگری و تجویز کیاربردی مییتیوان بی
ژیوند این دو در مقاالت ژیبرد .ضعف اساسیی در تصیاویر ارائی شیده بیرای آینیده
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 71مقال از  135مقال بررسی شده عمدتا در ان های ژووهش خود ب ارائ راهحیل و

تحوالت در مبهم ،چندژهلو و بعضیا سیادگی و اب یداییبیودن سیناریوها و تصیاویر
مربوط ب آینده بدون اتکا ب روشهای م ناسب با آیندهژووهی است .آیندهژووهیی و
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سناریونویسی عمدتا ب دو دس آیندههای مح مل و مطلوب تقسیم مییشیود .عیدم
تمایز میان این دو تصویر و عدم اس فاده از روشهای آیندهژووهیی و سناریونویسیی
در نگارش بخیش آینیده نگیری مقیاالت و همچنیین تمرکیز بییش از حید بیر بعید
سناریوهای مح مل مطلوب و آیندههای مطلوب و عدم توج ب سناریوهای مح میل
و آیندههای مح مل ،از دیگر موارد ضعف ژیشبینیهای موجود در مقاالت سیاسیت
خارجی است.
نمودار .٥پیشبینی در سیاست خارجی

75
56%

60

44%
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پیش بینی دارد

پیش بینی ندارد

 .٨روش گردآوری دادهها
سلط یکجانب روش ک ابخان ای گردآوری دادهها در مقایس بیا روش ک ابخانی ای-
ژیماییی ،آسیب دیگری است ک ژووهشهای سیاست خارجی را ب بازگویی مکیرر
مناب و اوالعات موجود در ک ابها و مقاالت من یرشده مبی ال نمیوده اسیت131 .
مقال از  135مقالی میورد بررسیی تنهیا از دادههیای ثانویی اسی فاده کیردهانید و از
میاهدات میدانی ،مصاحب  ،تهی آمار کمی و میدانی ح ی ب صورت جزیی بهیرهای
نبردهاند .این امر بار دیگر جنب صیوریتیر اثبیاتگراییی ظیاهری مقیاالت را نییان

نمودار  .٧روش گردآوری دادهها در سیاست خارجی

131
4
کتابخانه ای

کتابخانه ای-پیمایشی

 .9روش تحلیل
عدم تقارن بین نسبت دو نیوع روش تحلییل ییا اسی دالل روش فرضیی -قیاسیی و
اس قرایی -اک یافی در نمودار ذییل نییان مییدهید کی منطی تبییین ژووهییگران
سیاست خارجی در روش فرضی-قیاسی محصیور شیده اسیت 126 .مقالی از 135
مقال منط بحث خود را در چهیارچوب روش فرضیی-قیاسیی تعرییف کیردهانید.
نویسندگان عمدتا مقال را با اصول کالن و ژذیرف شده اعالمی و فرضی هیایی آغیاز
میکنند ک در نهایت همگی آنها تأیید میشوند و نییانی از ابطیال در وارسیی آنهیا
وجیود نییدارد .تعییداد  9مقالی م کیییبییر تحلیییل اسی قرایی-اک یییافی ،سییهم انیید
ژووهشهای اس قرایی را نیان میدهد .یکی از دالیل شکلگیری شکاف کمی مییان
این دو نوع تحلیل ،غلب سنت ژووهیی ژوژری فرضیی محیور اسیت ،امیا جالیب آن
است ک ب رغم ان ظار ابطال در حداقل بخیی از مطالعات ،در عمل تحقیقات عمدتا
با تأیید صددرصدی فرضی ها و جم آوری دادهها برای تأیید فرضی ها همیراه اسیت
ک حاکی از نوعی روی توجیهی و جانبداران است و الب این خود سببساز ایجیاد
دورهای تکراری ژووهیی (فرایند اسی دالل) و بیازگویی ادعاهیایی کی در مقیاالت
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میدهد .دادههای مؤید در بسیاری از موارد جنب تحلیلی و ن تجربی دارند.

دیگر وجود دارند میشود .حال آن ک ژووهش زمانی آغاز مییشیود کی رف ارهیا و
ژدیدههای انسانی برای ژووهییگران میبهم و نادانسی باشیند .بی آزمیون گذاشی ن
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بدیهیات یا مفروضات ذهنی ب منزل تکرار ن ایج قبلی است و ب کییف اییدههیا و
بسط مرزهای علوم سیاسی من هی نمیشود و در حال ی بدبینان میتواند ب تبلیغ نوع
خاصی از ارزیابی و تبیین نظری منجر شود.
نمودار .6نسبت بهکارگیری روشهای تحلیلی

126

9
قیاسی-فرضیه ای

استقرایی-اکتشافی

 .1٠موضوعات پژوهشی
مبانی سیاست خیارجی  51مقالی از  135مقالی را بی خیود اخ صیاص داده اسیت.
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بررسی ساخ ار تصمیمگیری ،برنامی رییزی ،آرمیانهیا و اهیداف سیاسیت خیارجی
موضوع تقریبا یک سوم مقاالت سیاست خارجی در این دوره است .اهمیت مطالعی
سیاست خارجی جدای از تعامالت محیطی آن ک با رقم  38درصد مییخص شیده
است ،اهمیت نظری و ژووهیی ساخ ارهای سیاست خارجی را نزد محققیان نییان
میدهد ک میتواند نقط مثب ی در ژووهشهایی از این دست باشد.
خاورمیان  ،ژرونده هس ای ،قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در ردههای دوم تیا
چهارم قرارگرف اند .قرارگرف ن خاورمیان و ژرونده هس ای در اولویت هیای دوم و
سوم با توج ب قرارگرف ن ایران در منطق ژر از بحران خاورمیان و برجس تر شیدن
مس ل ژرونده هس ای در سیاست خارجی و تبعات سیاسی و اق صیادی م رتیب بیر
آن ،وبیعی است .توج فقط ده مقال ب روابط ایران با قدرتهیای بیزرگ (اعضیای
دائمی شورای امنیت) ،فارغ از ژرونده هس ای و نییز تمرکیز صیرفا ژینج مقالی بیر
اق صاد و انرژی با توج ب اهمیت مسایل نف یی و انیرژی بیرای جمهیوری اسیالمی
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ایران میتواند کاس ی مهمی در ژووهشهای سیاست خیارجی باشید .ژیییی گیرف ن

بعد نرمافزاری سیاست خارجی برای ژووهیگران این حوزه است.
مطالع محدود در زمین امریکای التین و افریقا بی کیم اهمییت بیودن ایین دو
منطق در اولویتهای مناو ژووهیی بازمیگردد؛ اما محیدودیت نسیبی توجی بی
آسیای مرکزی و قفقاز نیز با توج ب اهمیت این منطق کاس ی ایین حیوزه را نییان
میدهد .در کل  55مقال از مجموع  135مقال ب تعامل سیاست خیارجی جمهیوری
اسالمی ایران با مناو مخ لف جغرافیایی ژرداخ ی انید کی در نمیودار  13مییتیوان
چگونگی توزی آنها را مالحظ کرد.
جایگاه سازمانهای بینالمللی و غیردول یی ،محییط زیسیت و حقیو بییر در
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،حوزههای موضوعی مهمی هسی ند کی در
مطالع سیاست خارجی ب آنها کم ر ژرداخ شده است؛ ک با توج ب تبعات و آثار
مهمی ک موضوعات مذکور بر توسع انسانی و ساخ ارهای داخلی دارند ،میتواننید
موضوعات مهمی در چهارچوب مطالعات سیاسیت خیارجی تلقیی شیوند و بییی ر
مورد توج قرارگیرند.
نمودار  .٨توزیع موضوعات پژوهشی در سیاست خارجی

51

22

17

13

10

6

5

5

4

2
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مقاالت قدرت نرم و دیپلماسی عمومی از مسایل اق صادی و انرژی حاکی از اهمیت
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نمودار  .9درصد موضوعات پژوهشی در سیاست خارجی

آمریکای التین آفریقا اقتصاد و آسیای مرکزی و
 %3انرژی

%1
مبانی سیاست

%4

قفقاز% 4
شرق آسیا تعامل با اعضای دایم
%4

خارجی

شورای امنیت (بدون
تمرکز بر پرونده

%38

هسته ای)%7

خاورمیانه

پرونده هسته ای

دیپلماسی عمومی و

%13

قدرت نرم

%16

%10

نمودار  .1٠توزیع موضوعات پژوهشی به تفکیک مناطق جغرافیایی در سیاست خارجی
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آمریکای التین آسیای مرکزی
%4
و قفقاز

آفریقا
%4
خاورمیانه

%11

%47

شرق آسیا
اروپا و آمریکا

%13

%21

نتیجهگیری
غلب برخی از خصوصیات رویکرد اثبات گرا ،روش تحلیلی فرضی-قیاسیی و روش
گردآوری ک ابخان ای اوالعات از ن ایج اصلی این ژووهش در مورد مقیاالت علمیی
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در زمین سیاست خارجی ایران است .ب عالوه نیان داده شید کی مقیاالت اعیم از

روشهای مناسب در بسیاری از مقاالت اس فاده نمیشیود .بی رغیم توجی ظیاهری
مقاالت ب بحثهای تجویز و ژیش بینی ،در کثیری از آثار ایین دو هیدف بی شیکل
نظاممند مدنظر نبودهاند .تجویزهای سیاسی عمدتا تکیراری و فاقید جنبی کیاربردی
هس ند و آیندهنگری و سناریونویسی بدون اتکا بر مبانی روششیناخ ی م نیاظر نییز
غالبا ب صورت چندسطر کلیگویی و مبهمگویی تقریبا نیمی از مقاالت را بی خیود
اخ صاص دادهاند .ب رغم اینک رویکرد نظری واق گرایی و ژس از آن لیبرالیسم وج
غالب را تیکیل میدهند ،توج ب سازهانگاری و گف مان تماییل فکیری محققیان را
ب چهارچوبهای نظری تفسیری نیز نیان میدهد.
در بخش حوزههای موضوعی ،زمین های سیاست خیارجی بیا  38درصید کیل
مقاالت در جایگاه اول اولویت های موضوعی قراردارد .خاورمیان و ژرونده هس ای
با  16و  13درصد در جایگاههای دوم و سوم قراردارند ک با توج بی بحیرانهیا و
مسایلی ک سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در منطق خاورمیانی و ژرونیده
هس ای با آنها دست و ژنج نرم میکند ،این نسبت وبیعی است.
نک دیگر شایان توج آن است ک یکی از راههای بدیل بیرای فهیم و مطالعی
به ر سیاست خارجی ایران با توج ب زمانمند و مکانمند بودن رویکردها ،نظری هیا
و روشهای مطالع سیاست خارجی ،تولید نظری بومی سیاست خارجی با توج ب
مخ صات ژئوژلی یک ،فرهنگی ،باورها و آرمانهای انقیالب اسیالمی در قالیب ییک
بازیگر خاص و با در نظر گرف ن منط نظام بینالملل ،بی عنیوان ییک بیازیگر عیام
است .تالش های محدودی تاکنون در این زمین صورت گرف است (اصلیترین اثیر
در این زمین  ،مقال دهقانی فیروزآبادی 1390 ،است) .این امر مییتوانید بیا ژیگییری
انباش ی و مم د نظرات و آرای اساتید و محققیان سیاسیت خیارجی و تیالش بیرای
مفهومسازیهای نوین ب وقوع بپیوندد .گسست نظری و ارتباط انید مییان اسیاتید
حوزه مطالعاتی سیاست خارجی با یکدیگر ،تفکر ترجم ای ،عدم اع ماد ب نفیس و
خطرژذیری در نظری ژردازی در حوزه سیاست خارجی و عدم تسلط کافی بی منیاب
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نظری بنیاد یا غیرنظیری بی تبییین و تفسییر سیاسیت خیارجی توجی دارنید امیا از

تاریخی ،فلسفی و روششناخ ی ،اح ماال از جمل موانعی است کی سیببسیاز فقیر
مفهومسازی و نظری ژردازی در سیاست خارجی ایران شده است.
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 .1ب عنوان نمون  ،در مورد واق گرایی ،بنگرید ب  :مورگن ا 1374؛ Elman 1996؛ در میورد
لیبرالیسمMoravscik 1997 ،؛ سازهانگیاری Kubalkova 2001; Flockhart 2012؛ و
ساساخ ارگرایی .Hansen 2012; Doty 1993
 .2هادسن و وور ) (Hudson and Vore 1995س رویکرد مهم در تحلیل سیاست خیارجی
را رویکردهای ادراکی (بنگرید ب )Young and Schafer 1998؛ سیاسیت خیارجی
مقایس ای )(Rosenau 1966؛ و تصمیمگیری )(Snyder, Bruck and Sapin 1962
میدانند.
 .3با توج ب اینک ان ظار می رود ژنج سال زمان کافی بیرای نییان دادن تنوعیات موجیود
باشد ،این دوره زمانی ان خاب شده است.
 .4این اصطال از ادوارد سعید نویسنده معروف ژسااس عماری اسیت .او بیر آن اسیت کی
نظری ها با دور شدن از مبداء یا محل شکلگیری اولی شان تغییر میکنند .امیا اصیل
این مس ل ک در جوامعی غیر از محل تولد مورد اس فاده قرارمیگیرند اهمیت دارد.
 .5کار او در اصل فراگیرتر از این و نوعی جامع شناسیی رشی اسیت کی ابعیاد م عیدد و
م فاوت دیگر را شامل میشود.
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