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چکیده
اخ الف نگرش میهن طبیت ارایهن و مخهلفهن هنهن ،ییهگایش رهیهعه هههی
روشتنهسهنه م فهوت ار ع م روابط و یگیگ ههی ا شهوی را به ارمغهن هورا
و ار لشرو مطهلتهت روابط بی الشلل بهاورت خهص ،ای تنو رهیهع هه ار
منهظر چ هر رخ نشهن اااا به ای و وا ،و ه ات راک تشهمی ای ایگاه هه
که سربرهمگ از خصل ولم مگرن اس  ،غفل از تبیینی مب نهیبهر رابطهه
ول عهولی و غهیی اس ا سئوال مطر ای اس که هیه میتوان بهه تبیینهی
بر یهیه کشف رابطه ای او نو ول به ع م منهسبتری از تحلیل یگیگ هه و
رع هرهه ار ولو ا شهوی و از شله روابط بی الشلل اسه یهعه

سهئوال

مگوهی ای نوت هر هن اس که تو ه به ای ییونگ ،که از هن به تبیی غهیی
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تتبیر خواهیم نشوا ،نو ویژ ای از تبیی را ر م خواهگ زا ،بهاونهای کهه از
یکسو کهس یههی ع م تفسیری و سهز انگهرانهه را بهران سههخ ه و سه م
بسزایی ار ع م و تحلیل مسهیل م هم ایه

هشکهری خواهگ اات و از سوی ایگر ،تو ه به ابتها تکوینی و تهأمللی ایه
رابطه و تهثیر غهیهت ار برسهخ هوی بهزیگران ،وشهق و اسه راای واوهگ
بهزی ،سهخ هر کنشگری ،عراینگ ا هگا و تتیهی محهگوای هههی اخال هی و
هنجهری هن به ارتقهی ع م ای حوز خواهگ انجهمیگا ای مقهله به اس فها از
روش برههنی به تشریح تبیی غهیی یرااخ ه و االله هههی هن ار مطهلتههت
روابط بی الشلل و تهثیر هن بهر تحلیهل ار ایه حهوز مطهلتههتی را بررسهی
مینشهیگا

واژه های کلیدی :تئهوری روابهط بهی الشلهل ،وله غههیی ،تبیهی غههیی،
منهظرات روابط بی الشلل ،تئورییراازی
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لشهرو از شلهه ولهل منهزوهه و

مقدمه
دغدغه و م ،کشف ییهی ،ارنای و تراتر از آن راهی یخداد پدهدهها است .از
اهن یو به دنبال تبیین و ل پیداهش و تهم دالهل حرادث است .لویلن اهنلوه ماهیوت
تبیین و ّی ییت انراع آن کدام است و کودامین نورع از اهون ماهیوت دی یوف
گیهرده و رم اجهماوی که مربرط به یتهای نیتمندانه آدمی است ،به کوای مویآهود ،
محل بحث و گاتو گری اندهشمندان برده و تمواهز میوان تبیوین و ّوی و تاهوموی و
تاوواوت میووان تبیووین دی و وورم اجهموواوی و بی ووی و دی نهاهووت اخووهالج ناوورش
اثباتگراهانه و تاییری یا شلل بخشیده است .اهن اخهالج ناورش بوه تناسو  ،دی
تح یل مناسبات یوابط بین الم ل و یتهای بازهاران اهن وریه نیز تاثیر خرد یا برجای
گذایده است .بهگرنهای که برخی از اب اد مناظره جایی ،کوه از والش برانایزتورهن
کشملش است که به دیون مباحث اهن حرزه سراهت کرده است .با اهن وجورد ،دی
هر دو نااه ،ترجه به سمت نرع خایی از و ل م طرج برده و از ساهر انوراع و ول،
از جم ه و ت غاهی و نقش آن دی تبیین یتهوای انیوان ،ه نوی مرضورع پویوهش دی
یف وسیع و رم اجهماوی ،غا ت ویزهده شده است .اهن نرشهای دییدد اسوت بوا
بهره گیری از نرع خایی از تبیین و ّی ،ه نی تبیین غاهی ،اهمیت حضری اهن تبیین و
تاثیرات آن دی نظرههپردازی ،خاریا دی حورزه یوابوط بوینالم ول یا مورید ترجوه
قرایدهد .از اهن یهاذی ابهدا به بنیان تبیین غاهی پرداخهه و سواس داللوتهوای اهون
نرع نارش یا دی وریه مطال ات یوابط بینالم ل به بحث میگذاید.
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منوواظرات دی دویان تلوورییپووردازی اهوون ق موورو مطال وواتی اسووت ،ان لاسووی از آن
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 .1بنیان تبیین غایی در علوم اجتماعی
از ه

منظر هر پدهده اجهماوی دایای سه ب د است :نخیت؛ و ت تاو ی کوه از آن

به کنشار ،بازهار و ها کایگزای هاد میشرد .دوم؛ و ت غاهی ها هدج و اهدهآلوی کوه
کنشار ،اقدام یا برای نیل به آن مقارد انجام میدهد .سرم؛ ب د اجهماوی پدهده کوه
کنش یا از سطح ت الیت تردی خایج ساخهه و بیوهر اجهمواوی یا دی شوللبخشوی
کنش مرثر می سازد .از سری دهار دی پدهده های مرید مطال ه و رم اجهماوی ،آنچوه
انیان ها اجهماع انیانی یا بهونران کنشاران اهن وریه به اقدام وامیداید ،انایوزهای
است که برای نیل به اهداج و اهدهآلهای آنان نهاهه است که منجر به تحرهو

ایاده

و ساس کنش مبهنیبر آن میشرد .از اهنیو برای تهم دالهول و کشوف و ول یتهوای،
بریسی یابطه و ت غاهی و ساهر و ول از اساسویتورهن مؤلاوههوا دی تح یول و ورم
اجهماوی بهشمای مییود .شناخت یابطه غاهتمندانه مشوهمل بور پیرنودی مهمواهز از
یابطه تبیینی دی م نای یاهج آن است .دی یابطه تبیینی یاهج اوم از تبیوین و ّوی و هوا
تاهومی ،یابطه پدهده با و ت تاو ی ها یریی و موادی مورید بریسوی قرایمویگیورد.
همچنین از آنجا که برحی

یتبه ،و ت مقدم بور م ورل اسوت ،تاکیود و ترجوه دی
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تبیین بر پیرند پدهده با امری مهقدم است.
لیلن دی تبیین غاهی ،با شناخت اهن امر که دی کونش انیوانی ،غاهوت و هودج
است که و ت حرکت کنشار است ،برای تهم و ت و راهوی تحقو هو

پدهوده،

کیایت یابطه کنش و کنشار با و ت غاهی و ها اهدهآلها و اهداج وی مورید تجزهوه
و تح یل قرایگرتهه و از آنجا که دی نرع ت الیتهای انیانی ،هودج ،غاهوت و آنچوه
کنشار یا به اقدام تحره

نمرده و به کنش وامیداید ،اموری اسوت کوه پویش یوی

کنشار قرایداید ،پیرند پدهده با آنچه دی پیش یوی داشهه و به امید نیل به آن ،کونش
یا تحق میبخشد ،مرید وناهت قرایمی گیرد .براساف اهن تالر ،های رب م رتهی
کنشار و نظام آیمانی و اهده آلی که برای نیل به آن ،زندگی و ت الیت خرد یا ترسیم
کرده است ،بر سطح کنش و تراهند نیل به مقارد تاثیر ومی گذاشهه و نظام یتهایی
و قراود حاکم بر آن یا شلل می بخشد .بر اهن اساف ،نرع سورمی از تبیوین مطورگ
میشرد .تبیینی که پیرند میان ورامل تحق پدهده دی تراهند شللگیری یا بوا ورامول

 162ساخت وم و شلل پدهده دی آیمان سازنده آن مرید بریسوی قورایداده و نقوش آن

پدهده و ارنای برساخت آن تح یل مینماهد.

آیمان یا دی راهی پیداهش ه

از اهن یهاذی ،تهم یابطه و ت غواهی و و وت تواو ی ،ت امول هوا برسوازندگی
مهقابل و کنش و واکونش و تواثیر و تواثر آن دو بور هلودهار دی شوناخت مناسوبات
اجهماوی حاتز اهمیت است که می تران دی ند الهه مرید مطال وه قورایداد« .کونش»
انیانی ،دی نیبت خرد با هدج ،سطح و گیهره خرد یا شلل داده و مهناس

با اب اد

خرد« ،کنشار» یا نیز هرهت میبخشد ،مناتع او یا ت رهف میکند ،منطو محاسوباتی
او یا ت یین می نماهد و یتهای او یا جهت میدهد .بر اهن اساف ،و ت غاهی والوهبور
نقش تبیینی کنش ،نروی نقش سازنده ،تأم ی و ان لاسوی یا اهاوا موینماهود .از اهون
یهاذی ،دو نقش برای کم

گرتهن از تبیین غاهی دی تهم یتهای بوازهاران مویتوران

ترسیم کرد :نخیت نقش تبیینی و ت غاهی و دهار نقش تلرهنی ها تأم ی آن که بوه
اخهاای بدان میپردازهم:
حلما و تالساه قدهم بوه پیوروی از ت یواه ایسوطرهی ،و وت یا هوای قیوم
می دانیهند :و ت تاو ی ،غاهی ،یریی و مادی .دو قیم نخیت یا و ل وجرد و دو
دهار یا و ل قرام پدهده ذکر مینمردند .نرع دوم و ول ایسوطرهی کوه هموان و وت
غاهی است شامل مقاید ،اهداج و غاهات و ّی میشرد که حرادث بخوا ر آن واقوع
میشرد (الطبا باهی ،1367 ،ج ،2

 )59و ها به ت بیر مناس تر مط ربیت شودهدی

ایاده میباشد ،و ت غاهی یخوداد پدهودههاسوت (ماوباگ هوزدی ،1365 ،ج ،2

:

 .)101از منظر تالساه قدهم ،بریسی نقش و ت غاهی به میزان و ت تاو ی دی تبیوین
وقرع اشیا و پدهدهها حاتز اهمیت برد .از اهنیو آنچه تبیین یا و می مینمرد ،تبیوین
و ی دی م ناهی برد که شامل هر های نرع و ول ایسوطرهی خاریوا و ول وجورد
میشد .دی مقابل ،بنیان و م مدین بر اهن مبنا اسهرای شد که تبیینهای و می تنهوا بوه
ارنای یخداد امری پرداخهه و به اهن مرضرع که پدهدهها برای نیل به وه هودتی
یخ میدهند ،اوهناهی نمیویزد.
بنیاناذایان و م مدین با نارش بی ت گراهانه به و وم و هلیوان دهودن و ورم
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که برای نیل به اهدهآل و هدج دی انیان و ها جرامع انیانی برجرد آموده و محورک

بی ی و و رم اجهماوی ،تبیین و ّی یا منحار به تبیین تاو ی دانیهه و نقوش تبیوین
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غاهی یا نادهده انااشهند .دی اهن تراهند بی تگراهی 1یورتا دی جاهاواه هو

ایول

یوششناسانه باقی نماند ب له نروی نارش هیهیشناسانه یا بهدنبال آوید که نشوات
هاتهووه از نوورع ناوواه خووا

بووه آدمووی و ت بیووری ملانییووهی از یتهووای او بوورد و دی

یتهایگراهی ج ره گر شد .دی برداشت غ یظ از اهون ناورش ،انیوان یورتا ملانییوم
زهیت شیمیاهی پیچیده همانند ساهر ملانییمهای بی ی است که میتران با کشوف
قرانین آن ،و از ره ت میمپوذهری ،بوه پویشبینوی نورع یتهایهوای وی پرداخوت.
برداشهن حد تایل میان مرجرد زنده مخهای و با ش ری ،با بی ت بیجان شیمیاهی ،و
نااه به آن دو دی ه

سیاق ،تمام هنری بورد کوه از سراناشوهان یتهایگراهوان بیورون

تراوهد .کشف دی.ان.ای ه نی دستهابی بوه یموز ژنهیلوی کنهورل کننوده یونودهای
زهیهی ،اخهراع سنیری ه نوی واکونش غیورغاههمندانوه و غیرهدتمنود کوه مویترانود
ترجیهگر کنش بدون و ت غاهی باشد ،و ها مرش های یدهاب کوه مویترانود یتهوای
هدتمند از خرد بروز دهد ،تمامی اهن اخهراوات جیایت اهن نرع نارش یا تقرهوت
نمرد و آنان یا به اهن باوی یساند که انیان نیز میتراند با زبوان تیزهلوی و شویمیاهی
مرید ترییف و تبیین قرایگیرد .براساف اهن ناواه تق یولگراهانوه ،یتهایهوای آدموی
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یزی جز واکنش هوای یوانشناسوی نییوت و یوانشناسوی دی نهاهوت بازگشوت بوه
زهیتشناسی مینماهد ،که آنهم به نربه خورد بوه شویمی مرللورلهوای بوزیگ بواز
میگردد که اتمهاهش از قرانین تیزه

تب یت مویکننود .از اهون منظور ذهون و مغوز

هلیان است( )1و یتهای هدتمند بیم ناست .براساف اهن مدلْ ،تبیوین و وی منحاور
دی تبیینی است که قادی است مشوخ

نماهود اهنلوه پدهوده تبیوین شورنده یخ داده

ب ت آن است که نین اتااقی همرایه تحت شراهط م ینی یخ می دهد و آن شراهط
()2

االن مهیا شده است .ه نی یرتا الارهی از یوابط اشیا و پدهدهها آشلای مویشورد.

همچنانله تبیین و می نیز منحار دی تبیین و ّی به م نوای موذکری اسوت .و وم بوه
دنبال کنهرل و پیشبینی پدهدهها است و آنچوه اهون ترانمنودی یا بورای دانشومندان
تراهم میسازد ،تهم و ل پدهدهها است .و یت نیز ،همبیهای یوابط پدهدههاست که
بر آن قانرن ک ی حاکم است .بنابراهن ،تبیین و می تراتر از نیازمندی به قانرن و موی
1. Naturalism

نییت.
الزم به ذکر است که نااههای تیز اندهشانهتر اهن نح ه از و وم ،نهرانیوهند بیوان
مذکری یا به ونران تبیین پذهرا باشند؛ زهرا نیازهای تبیینی ،نااهی ومی تر به تاییری
از اشیا یا می بد که بی ت یا م قرل ،تهمپذهر و م نادای میسازد .به دهار سوخن،
از منظر آنان تبیین به دنبال کشف یرج همبیهای و ضورویت تیزهلوی و مشوهرد
پدهدهها به دنبال هلدهار نییت ،ب له «ضرویت» نهاهه دی و یت ،بهونران مرضروی
از تهمپذهری م قرل و منطقی است که امری بییای تراتر از همبیهایهای تیزهلی و
حووسگراهانووه یا مووی بوود .یشوود ناوورش اخیوور دی تضووای پیووااثباتگراهووی و
ترایتهایگراهی ،ابهدا خردگراهی 1و دی گامی تراتر دهدگاه تاییرگراهی 2یا یقم زد کوه
دی اهده نخیت یتهای انیان از سطح جبرهت زهیت تیزهرلرژهلی خالیی جیوهه و
به کنشی محاسبهویزانه ،لیلن هلنراخت براساف م ادله تاهده و هزهنه موادی ،ایتقوا
داده می شد و دی اهده دوم ،و ت تاو ی دی و رم اجهماوی ،نیتمند و مقاوردگرا دی
نظر گرتهه شده و از بی تگراهی یها می شد .لیلن هر دونرع نارش نیز تبیین و ی
یا منحار به و ت تاو ی دانیهه و تبیین غاهی یا وق ی نمینهادنود .بودهن م نوا کوه
دیک ومل کنشار محاسبهگر و ها نیتمند ،تراتر از نااه تاوول آن نموییود .ناواهی
مبهنیبر شناخت محاسبات مادی او ،ها نیات و ذهنیاتی که امیال و خراسوهههواهش یا
سخن دهار ،دی تبیین راهی اقدام انیانها ،آیمانها ،غاهات و اهوداج او کوه کونش
برای نیل به آن یخ می دهد ،ثابت و ماروض انااشهه شده و و ت یتهوای کنشوار دی
امیال و ها دی نهاهت به باویهای وی خالیه میشرد .از اهنیو ،قاووده بحوث حورل
اهن محری شلل میهابد که ارنه امیال و باویها ،اومال آدمی یا تبیوین مویکننود و
آها بطری و ی اهن تبیین یا یریت میدهند ها خیر
دی یریتی که دی تبیین غاهی ،راهی اقدام با ترسویم جاهاواه هودج و غواههی
یریت میپذهردکه ومل برای نیل به آن یریت پذهرتهوه و هو

پدهوده بخوا ر آن

یخ داده است .م هقدان به تبیین های غواهی بور اهون باوینود کوه تبیوین مویباهیوت
1. Rationalism
2. Interpritivism
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شلل میبخشد و تحت قاوده سرد و هزهنه مادی قابل شناخت و ت مویم اسوت .بوه
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ترضیح دهنده راهی ه

کنش براساف جاهااهی که آن اقدام دی نیل به هدج داید،

برده و بیانار رگ و م نای تراهندها با شناخت نیبت آنان به اهداج باشد ،نه اهنله
یرتا به تراهند ،ترالیهای منظم و ها ارنای یخدادها اشایه نماهد.

()3

بنیان تأمو ی غاهت .پیش از اهن به یابطه مهقابول و وت تواو ی و غواهی و نقوش
برسازنده آندو بر هلدهار اشایه کردهم .دی کنشهای انیانی ،آموال و غاهوات آدموی
برساخهه نرع جهان بینی و های رب نارش ذهنی اوسوت و بوه هموان میوزان نیوز
کنش و کنشار مهاثر و برساخهه غاهاتی هیهند که اتخواذ موینماهنود .سوطح غاهوت،
وم و گیهره کنش و منط محاسباتی منا ت یا ت یون میبخشد .اتزونبر آن هرهت
کنشار یا نیز شلل میدهد .بدهن ترتی

میزان ترهیخهای ،وم و تراخنای ناورش

و هرهت کنشار و همچنین منط حاکم بر یتهای وی ،برساخهه غاهات و آیمانهوای
اوست .از اهن یهاذی ،نقش ان لاسی غاهت دی مطال ه و رم اجهماوی یا میتوران از
دو منظر مرید ترجه قرایداد :نخیت از حیث اب اد تلرهنی غاهت دی سواخت پدهوده
اجهماوی و دهار از حیث نرع نقش ها ماهیت تلرهنی غاهت .کوه بوه اخهاوای بودان
اشایه میکنیم:
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 )1اب اد تلرهنی ها برسازنده 1غاهت :تاثیر غاهت دی ساخت دو ق مرو از پدهوده
اجهماوی از جم ه پدهدههای حرزه یوابط بوینالم ول قابول مطال وه اسوت؛ نخیوت
تاثیری که دی برساخهای ماهیت کنش برجای مینهد و دوم تواثیر آن دی برسواخهای
کنشار ،که به تاایل بدان خراهیم پرداخت .دی ترضیح اهن ب د الزم به ذکور اسوت
تالساه پیرامرن و ل وجردی ،اوم از و ت تاو ی و غاهی ،بور اهون بواوی بردنود کوه
و ت تاو ی و غاهی به همدهار وابیههاند؛ بدهن م نا که غاهتْ ،و ت تاو یوت تاوول
ها کنشار است .غاهت است که محرک کنشار برده و او یا بوه کونش وامویداید .از
سری دهار ،تاول منشا پیداهش غاهت است و غاهت یا دی ذهن خرد و ها دی اهداج
اجهماوی دی تراهندهای بیناالذهانی ،ساخهه و میپرویاند .همچنین نیبت بوه و وت
غاهی اهن اهده یا داشهند که و ت غاهی همرایه دی ذهن مقودم و دی جهوان خوایج و
مقام ومل مرخر از و ت تاو ی است و آن یا تحت قاوده «االول تی الالر هر االخر
1. Constitutive

تی ال مل» بیان نمرده (ابراهیمی دهنوانی ،1362 ،ج،1

 ،)53و تحوت اهون قاووده

بیان میداشهند که «کل ت ل اخهیایی البد له مون مورجح غواهی» (ابراهیموی دهنوانی،
 ،1362ج ، 2

 .)427و ت غاهی برحی

وجرد ذهنی ،و ت و ت تاو ی اسوت.

ه نی آنچه تاول یا تاول کرده و به کنش وامویداید ،وجورد ذهنوی غاهوت و هودج
است .به محض آنله غاهت دی ذهن منقّش شد ،میل و ایاده منب ث شوده و ت ول از
تاول یادی میشرد .اما برحی

وجرد خایجی ،و وت غواهی م ورل و وت تواو ی

است .براساف اهن تالر یابطه برساخهای مهقابل میان و ت تاو ی و غاهی بهگرنهای
ومی مرید لحاظ قرایگرتهه است .سوطح اندهشوه کنشوار ،وجورد ذهنوی غاهوت یا
مهناس

با خرد میسازد و از سری دهار وجرد ذهنی غاهت ،محورک کنشوار بورای

نیل به مقارد است.
 )2ماهیت نقش تلرهنی غاهت :نرع تاثیر غاهت دی سواخت و سونخ نقشوی کوه
بروهده میگیرد ،از دو حیث نقش اناایهای و نقش گراهشی غاهت قابل ترجه است:
الف) نقش اناایهای ها ادیاکی غاهت :بدهن م نا که وجرد ذهنی غاهت بهونران ه
اناایه ،کنش و کنشار یا مهاثر میسازد .همچنانلوه نقوش نیووت نیوز دی کونشهوای
اجهماوی حاتز اهمیت است .اهن تاثیر غاهت بر ب د بینشی کنشار اسوت؛ ب) نقوش
گراهشی ها احیاسی غاهت :بدهن م نا که وجرد ذهنی غاهت نه یرتا بهونران وام ی
و ایاده کنشار تاثیرگذایده و او یا به کونش ترغیو

نمورده و کونش او یا شولل و

جهت میبخشد .براساف اهن اهده بییایی از کنشهای انیانی بیش و پیش از آنلوه
یِرج ولسال مل ادیاکی به امری باشد ،تحت تاثیر احیاسات ،ووادات و تهییجوات
یوحی و یوانی یخ میدهد که زمینه آن دی غاهتهاهی اسوت کوه بوهونوران اهودهآل
بشری اخذ میشرد .شاهان ذکر است بنیان تامولِ احیاسوی غاهوت هناوامی اهمیوت
دو ندان میهابد که و ت غاهی یا به م نای یرج و وم بوه نهیجوه مط ورب تورض
نلنیم ،ب له مط ربیهی بدانیم کوه تاوول یا تحرهو

و ایاده وی یا منب وث بوه کونش

مینماهد .دی اهن برداشوت ،ادیاک و و وم تنهوا نقوش شورط یا اهاوا خراهنود نمورد
(ماباگ هزدی ،1362 ،ج ،2

تبیین غایی در نظریه روابط بینالملل  مجتبی عبدخدایی

تاثیرگذای بر ادیاکات وقالنیکنشار ،ب له بهونران وام ی یوانی و تهییجی بر انایوزه

.)105

نلهه قابل ترجه آن است کوه هر نود برخوی از اب واد نقوش اناوایهای غاهوت 167

براساف نارش سازهاناایی قابل تبیین است ،اما اب واد گراهشوی هوا احیاسوی آن یا
نمیتران با اهن یوهلرد ترضیح داد .برای شناخت مناس تر اهن اب واد ،ذکور نلوات
زهر قابل ترجه است:
کنش انیانی همرایه مبهنیبر محاسبه سرد و زهان مادی ،و ها تامیم بور مبنوای
منط نهیجه گراهی نییت .همچنانله دی بییایی مراقع نین نییت که انیوانهوا بور
مبنای ترجه آگاهانه به هنجایها و ها قراودی که مهناظر به هرهت آنان و ها تناسوبات
وقالنی کنش باشد ،یتهای نماهند؛ ب لوه انیوان مجمرووهای از وقالنیوت و ورا وف
است و بییایی از واکنشها ،یتهایها و تامیمات او برخاسهه از منط ووادت و هوا
تهییجات احیاسی و یوانی یخ میدهد .بدهن م نا که قبل از تلر و ها دیک یوحیح
از یریت اقدام ،ومل انجام میپذهرد .از اهنیو دی تح یل سیاست بینالم ل ،ودهای
بر اهن باویند که والوهبر آنلوه الزم اسوت بور یوی اقودامات ومودی بوازهاران دی
تامیم گیری تمرکز شرد و ها دیبایه نقش وقالنیت ،ودم قط یت و کایگزایان اغراق
شرد ،بر آنچه که اغ

دی زندگی اجهمواوی بوه یوریت ووادت و احیواف انجوام

میگیرد نیز ترجه شرد.
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نقش احیاسی غاهت یا میتران از منظری دهار نیز مورید ترجوه قورایداد و آن
نقش غاهت دی تحره

انایزه و ایاده برای انجام کنش اسوت .دی میوان اندهشومندان

اهن بحث مطرگ است که ماهیت و ت غاهی ییت دی پاسوخ بوه اهون سولرال دو
نااه وجرد داید :نااه نخیت م هقد است که تاری ها وجورد ذهنوی غاهوت ،و وت
غاهی کنش است .آنچه و ت غاهی است ،و م به تاهده تحق اهداج و نیل به نهواهج
است .نارش دوم بر اهن باوی است که شرق و میل به تحق غاهت است کوه تاوول
ها کنشار یا به سری کنش سرق میدهد .از اهن یو و وت غواهی ت ول ،میول و ایاده
است .مرحرم مطهری برای یتع مشلل به اهن میپردازد که الزم اسوت میوان غاهوتِ
ت ل و غاهتِ تاول تالی

گذاید .غاهتِ ت ل ،اموری اسوت کوه ت ول بودان منههوی

میشرد و ما الیه الحرکه است .دی یریتیله غاهتِ تاول امری است که تاوول ،ت ول
یا بخا ر آن انجام میدهد و موا هنههوی الیوه الحرکوه اسوت (مطهوری 88 :1369 ،و
مطهری ،بیتا .)59 :و ت غاهی دی ایتباط با غاهت تاول اسوت و بوه نظور موییسود

 168وجرد ذهنی نییت که و ت غاهی و محرک است ،ب له شرقی که به ایاده میانجامود

و ت غاهی کنش است .دی اهنیریت و ت غاهی ها شرق مقدم بور کونش ،و غاهوت
مهاخر و نهیجه کنش است .با اهن وجرد ،آنچه محرک شرق و ایاده بوهونوران و وت
غاهی است ،یریت ذهنی غاهت است و بدهن لحاظ میتران یریت ذهنی غاهت یا
جزءال ه و ت غاهی برای کنش دانیت .یرجنظر از مباحث مهمی که اندهشومندان
پیرامرن ایاده و شرق مطرگ نمردهاند ،به نظر مییسود ایاده و شورق تنهوا براسواف
تاری و وجرد ذهنی شلل نمیگیرد ب له مهاثر از دو وامل است :نخیت؛ وقالنیوت
و وجرد ذهنی (ادیاک) ،و دوم میزان همت و سطح آمادگی تلری و یوحی کنشار.
تالساه بر اهن باویند که دی هر ومل اخهیایی و ایادی ،سه دسهه قورا ت وال هیوهند:
قرای وام ه که ابزایهای مادی کنش است؛ قرای شرقیه که از مبادی میل و تمواهالت
بی ی و اکهیابی سر شمه میگیرند و سرم قرای مدیکه اسوت کوه وظیاوه ادیاک،
تجزههوتح یل و ا الع یسانی یا داید .قره اخیر نیز اووم از ادیاک حیوی ،خیوالی و
واق ه است .همچنین اهن قاوده یا قات ند که «ال ام ه تحت الشرقیه و الشورقیه تحوت
المدیکه» (مطهری ،بیتا .)85 :لیلن جان سخن دی اهن است که کدام مرح ه از قوره
مدیکه ت ال شده است .نرع و گیوهره هیوهیشناسوی کنشوار اسوت کوه مشوخ
می سازد قرای شرقیه و وام ه وی تحت س طنت و حلرمت قره حییه ها خیالی و ها
وقالنی است .بر اهن اساف ،سطح غاهت براساف نرع تالور کنشوار و ت وال شودن
میپذهرد و سطح وجرد ذهنی غاهت است که میزان شورق و ایاده و سوطح کونش و
جاهااه کنشار یا به لحاظ هنجایی مشخ

مینماهد .کنشوار مویترانود غاهوت یا

براساف سطح ادیاک حیی و خیالی از بی ت ت رهف نمرده و دی نهیجوه آن یا بوه
امیال و تماهالت وادی تنزل دهد و میتراند دی سطح اهداج والی و تضاهل اخالقی
و انیانی ت رهف نمرده و به دنبال غاهت واق ی باشد.
 .2داللتهای تبیین غایی در روابط بینالملل
داللتهای نقش تبیین غاهی دی تلریی یوابط بینالم ل یا میتران از دو حیث بنیوان
تبیینی و بنیان تأمو ی اهن نرع تبیین ،مرید اشایه قرایداد:
داللتهای نقش تبیینی غاهت دی یوابط بینالم ل :سنت یاهوج دی تلورییهوای
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سطح قره مدیکه وی شلل میگیرد و براساف آن سطح وجرد ذهنوی غاهوت شولل
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کالن یوابط بینالم ل بر بحث پیرامرن و ل منازوه و هملایی میان بازهاران یوحنه
بین الم ل اسهرای برده اسوت .تبیوین و ول جنوگ و یو ح ،یوشهوای شوللگیوری
هملایی و اتحاد ،امنیت و مطال وه ماهیوت نظوم و نظوام بوینالم ول از مرضوروات
میل هساز دی اهن وریه است .دی تراهند اهن مطال ات ،شوللگیوری منواظره جوایی
میان جرهان غال  ،تأملگراهی و سازهاناایی ،یوهایوهی سه نرع از تبیین یا یقم زده
است .بدهن بیان که یف نظرهات تاملگراهانه و انهقادی با ایاته انراع تبیین تایویری
و تاهومی به مقاب ه با یتالییم و اهدهآلییم بهونران جرهان غال

برآمدند که بور ایاتوه

تبیین و ّی ایرای میویزهد ،و دی اهن میان سازهاناایی با اتخواذ یوهلورد مبهنوی بور
یتالییم انهقادی ،مدوی ایاته یاهی میانه شود .اکنورن سولرال ایو ی اهون اسوت کوه
مطال ات مبهنی بر تبیین غاهی دی اهن م رکه ه نقشی یا یقم خراهد زد و ه خوط
تماهزی از ساهر یوش هوای تح ی وی دی شوناخت و ول منازووه و هملوایی و تهوم
مناس تر یوابط و قراود نظام بینالم ل به ایمغان خراهد آوید
تبیین غاهی نقش تح ی ی خرد دی تهم پدهدههای اجهماوی یا از ره برقورایی
پیرند میان ماهیت و منط کنش و هرهت بازهار از ه سر ،با نرع و سطح غاهات و
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اهداج وی از سری دهار اهاا مینماهد .پدهدههاهی که دی آن انیان بهونران کنشوار
با دو وهیگی اساسی مطرگ است .نخیت آنله دایای اهداج و آیمانهاهی است کوه
نیل به آن ،انایزه برای حرکت و اقدام وی میشرد .دهار آنله دی اهن مییر سوطح و
نرع اهداج و آیمانهای وی ،شخایت و سوطح اقودام او یا مهواثر سواخهه و شولل
میبخشد.
تماهز نقش تبیینی «تبیین غاهی» از ساهر تبیینها دی تح یل یوابط بوینالم ول دی
اهن است که اهن یوهلرد تالش مینماهد تا و وت وقورع منازووه و هوا هملوایی یا
براساف سطح اهدهآلها ،آیمانها ،اهداج و غاهات بازهاران تهم و تبیوین نماهود .دی
اهن تراهند برخالج یوهلرد غال

که اساسا دی تهم یتهای بازهاران ،یورتا م طورج

به تراهندها برده و به ماهیت منا ت ،هرهت و اهوده دولوت تورجهی نمویکنود و دی
شناخت یتهای نیز به پیرند یتهوای بوا غاهوت ونواههی نموی ویزد ،و بورخالج جرهوان
سازهاناایی که هر ند به ماهیت منا ت و هرهت دولت و نحره برساخت آن ترجه

 170مینماهد ،لیلن از پیرند اهن دو مقرله با غاهات و اهداج م وی بوازهاران و پیامود آن

شناخت مناس تر یتهای آنان غا ت ویزهده و یرتا به ورامل ترهنای محیطوی و هوا
مرلاههای اناایهای و ادیاکی بیناالذهانی تاکید مینماهد ،تبیین غاهی س ی مینماهود
برای دیک یتهای بازهاران ،والوهبر تهم ماهیت منا ت و هرهت ،وجه تبیینی خرد یا
بر شناخت اهن دو مقرله از ره پیرند آن دو با سطح و نرع اهداج م وی بوازهاران
دی ق مرو مطال ات سیاست خایجی و اهوداج قودیتهوای بوزیگ ترامنطقوهای دی
ق مرو مطال ات سیاست بینالم ل بنوانهود .براسواف اهون نورع تبیوین ،تق یول و وت
پدهدهای رن جنگ و ی ح به ه

وامل نمیترانود ترضویح دهنوده یوریتهوای

مهنرع از منازوه باشد ،ب له نرع اهوداتی کوه بوازهاران دی کونش منازووهبرانایوز هوا
هملاییجرهانه انهخاب میکنند ،دی اتخواذ اهنلوه یتهوای خاومانه هوا یو حآمیوز یا
برگزهنند ،نقشی اساسی اهاا مینماهد .پیامد اهن تح یل ،دیک منط یتهایی بوازهاری
که به دنبال قدیت ها منا ت مادی اسوت ،بوا کنشواری کوه هودج خورد یا تحقو
ودالت دی جهان ،کم

به م تهای میهضو ف و محوروم ،کمو

بوه جنوبشهوای

یهاهیبخش ،یتع اسه مای و س طه میداند و اهنله اهون دو بوهگرنوهای مهمواهز واید
جنگ و ها هملایی میشرند و ها ساهر بازهاران یا به دوست ،یقی

و خام تقییم

مینماهند و اساسا برداشتهاهی مهااوت از وریه ت امالت بینالم ول داینود ،منورط
به شناخت غاهات و آمال کالن آنان و پیرند کنش و کنشاری آنوان بوا اهون اهوداج
داللتهای نقش تأم ی غاهت دی یوابط بینالم ل :اهمیت و نقش توأم ی غاهوت
یا میتران دی تاثیر نرع غاهت دی برساخهای بازهار ،ت یوین قراوود کونش ،تراهنود و
سطح آن بریسی نمرد .اهن اب اد دی حرزه یوابط بینالم ل به شناخت تاثیر اهداج و
آیمان های م ی دی برساخهای بازهار و هرهت م ی او ،و ارنای شللگیری منط
محاسبات مناتع م ی و م ادالت آن دی سطح سیاست خایجی دولوتهوا و شوناخت
اهداج و اهدهآل قدیتهای بزیگ دی سطح سیاست بینالم ل میانجامد:
الف) نقش تلورهنی غاهوت دی سواخت هرهوت م وی :پویش از اهون بوه یابطوه
برساخهای مهقابل میان و ت تاو ی و غواهی اشوایه و بیوان شود کوه سوطح اندهشوه
بازهار ،وجرد ذهنی اهداج یا مهناس
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است.

با خرد مویسوازد و از سوری دهاور وجورد

ذهنی اهداج ،محرک بازهار برای نیل به مقارد است .اهون برسواخهای مهقابول ،دی 171

ساحت ت ینبخشی بوه هرهوت بوازهاران دی وریوه یوابوط بوینالم ول و پیامود آن
شناخت منط یتهایی آنان قابل مطال ه است .بدهن بیان کوه اهوده دولوت و اهوداج
کالن م ی جرامع ،محرک و جهتبخش سیاستها ،اسهراتییها ،اولرهتها ،برنامههوا
و اقدامات آنان برده ،ب له تراتر سطح منزلت و هرهوت اجهمواوی بوازهاران وریوه
بینالم ل یا شلل بخشیده ،و به تبع آن سیاستهوا ،تاومیمات و اقودامات یا مهواثر
مینماهد؛ بهگرنهای که تمامی اهن امری تواب ی از اهوداج کوالن سوده و آیموانهوا و
غاهات م ی ،نقش تلرهنی دی ساخت مناسبات اهاوا موینماهنود .بور اهون اسواف ،دی
شناخت م ادالت اقدام و منط یتهایی کشوریها ،دیک اب واد تواثیر اهوداج م وی از
حیث تاثیر آن دی شللگیری هرهت م ی و به تبع بر اقدامات حاتز اهمیت است.
شناخت تراهند و سازوکای تاثیرگذایی اهداج کالن م ی دی ساخت هرهت م ی
کشریها و به دنبال آن تاثیر بر تدوهن سیاستهوا و اقودامات آنوان ،موا یا نواگزهر از
ویود به حرزه مطال ه ماهیت دولت می سازد .دی بریسی ماهیوت دولوت اهون نلهوه
مرید ترجه است که دولت نه تنها بیانار مجمروهای از نهادهاسوت ب لوه حواکی از
وجرد نارشها ،ایزشها و شیرههای اومال و یتهایی است که دی نهاهوت از آن بوه
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«مدنیت» ت بیر میشرد .به ت بیر وهنینت «دولت ،اندهشه هوا مجمرووهای از ماواهیم،
ایزشها ،و اندهشههاهی دیخار

زندگی اجهماوی است .کوه ب ضوا بوه یوریت

نهادهاهی آشلای میشرد» (وهنینت 18 :1371 ،و  .)22از اهن یهاوذی ،از آنجوا کوه
ومال دولتها به یوریت هوای ربی بورای زنودگی و حیوات یوزموره انیوانهوا
دیآمدهاند ،شناخت نقش اهدهای که آدمیان یا به پذهرش دولوت و شولل خایوی از
حلرمت ترغی

مینماهد و تراهند شللگیری هرهت اجهماوی جرامع و نقشوی کوه

هرهت بهونران هلی از مهمترهن مؤلاههای شناخت یتهای دولت دی یوابط و سیاست
بین الم ل اهاا مینماهد ،اهمیهی اساسی داید .دی بحث کنرنی ،تنها زاوهوه خایوی از
آن ،ه نی تاثیر اهداج و غاهات م ی دی برساخهای نورع هرهوت م وی ،مورید ترجوه
است .دی اهن یاسها ابهدا مرویی بر ماهیت و ییهی هرهوت نمورده و سواس تواثیر
غاهات و اهداج م ی یا دی شللگیری هرهت م ی و برساخهای دولتهوا بوهونوران
بازهاران وریه بینالم ل ترسیم می نماهیم .دی گام سرم تاثیر غاهات بر هرهت دولت
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بینالم ل مرید بازخرانی قرایمیدهیم.
ب) ییهی هرهت م ی :هرهت از ه سر به باوی بازهار نیبت به ییوهی هوا
کییهی خرد بازمی گردد .باویی که تراتر از داناهی برده و با احیاف و ایاده شوخ
دیگیر میشرد .از سری دهار هرهت ،امری یابطهای است بدهن م نا که پذهرش اهون
باوی از سری دهاران و ها حهی احیاف پذهرش دهاران از سری خرد ،دی ثبوات آن،
دایای نقش ومده است .بر اهن اساف به لحاظ هرههی ،زمانی بازهار به حد خایوی
از ثبات ذهنی و احیاسی دست میهابد که از ه سر خرد به ثبات شخایهی یسیده
باشد و از سری دهار ،اهن احیاف دی او به وجرد آهد که دهاران نیز برای او نین
شأن و منزلهی یا قات ند .به ت بیر دهار هرهت ،خارییهی ذهنوی و احیاسوی اسوت
کووه یهشووه دی تهووم بووازهار از خوورد داشووهه و انایووزش و ایاده او یا تحووتتوواثیر
قرایمی دهد؛ همچنانله ارنای اندهشیدن ،احیاف کردن ،سنجش و یتهوای وی دی
ت امل و ایتباط با دهاران یا ت یین نمرده و ترضیح می دهود .از اهون یهاوذی دایای
کایکردهای مخه ف شناخهی ،احیاسی ،وا ای و سنجشی است و نقش سوازوکایی
یا دایاست که برای داینده خرد اهن املان یا تراهم میسازد تا دیکی قابل اوهمواد و
تلیه از خرد داشهه و براساف آن یابطه خرد با محیط (دهاوران) یا ت رهوف نماهنود.
به ت بیر یهچاید نلینز ،هرهت اجهماوی دیکی است از اهنله ما ه کیی هیوهیم و
اجهماوی اهن املان یا برای ترد بهونران وضری از اجهمواوی توراهم مویسوازد کوه
نیبت به پرسشهای بنیادهن م طرج به کییهی خرد ،پاسخی سزاوای ،قانع کننوده و
انرژی بخش تراهم سازد (ونت .)478 :1384 ،بودههی اسوت هرانودازه بوازهاری از
اوهقاد و باوی ومی تر به کییهی خرد برخریدای باشود ،هورههی خوا

از خورد کوه

مط رب او است یا به جام ه می پذهراند ،و هر ه احیاسی و تاثیرپوذهرتر باشود ،دی
کی

هرهت اجهماوی ،ینگپذهرتر خراهد برد.
والوه بر اهن ،ماهیت هرهت بهگرنهای است که ورامل مه ددی دی شللگیوری

آن مدخ یت دایند ،اوم از مؤلاه های وقالنوی همچورن اوهقوادات دهنوی ،اندهشوه و
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دهاران کییهند و دهار آنله دیک دهاران از خردشان و اتراد دهار ییت .هرهوت

ت یاه های اجهماوی ،ها ونایر احیاسی مانند خا رههای توایهخی و جم وی ،موراد

جغراتیاهی و زهیتشناسانه و حهی شراهط محیطی همچرن باتت قدیت .اهون تنورع 173

مؤلاهها و ونایر و اهنله کدامی

دی ساخت هرهت غ به هاتهوه و میوزان بلوایگیری

کدامین بیشهر برده است ،باوث میشرد تا یف بییای مهنوروی از اشولال هرهوت از
وقالنی و مبهنیبر اندهشه گرتهه ،تا احیاسی و نیادی پدهود آهود .بوا اهون وجورد از
ه سر ،مرز میان هرهوتدای بوردن و بویهورههی هوا احیواف پور ی و سورگردانی
مشخ

است و از سری دهار ،بیهه به نرع نارش جرامع داشهه و امری اناوایهای

است .بدهن م نا که مبانی هرههی ه

جماوت مملن است برای گروهی دهار امری

پرچ و میخره ت قی شرد.
دی نهاهت میتران گات هرهت ترکیبی از سه مؤلاه وقالنیت ،احیواف (توردی
ها اجهماوی) ،و تاثیر و تاثرات اجهماوی اسوت .وزن اهون مؤلاوههوا دی هرهوتهوای
مخه ف میتراند مهااوت باشد ،لیلن آنچه برد هرهت اجهماوی یا ت یوین موینماهود
میزان باوی ،شخایت و اوهمادبخشی است که ه

هرهت میتراند دی واجدان خورد

پدهدآوید .از آنجا که اهن باوی به منزله کییهی کنشار است ،هرگرنه تردهد و تزلزلی
نیبت به آن ،اوم از آنله از جانو

کنشوار یوریت پوذهرد هوا دهاوران ،بوه منزلوه

تهدهدی نیبت به وجرد وی ت قی میشرد .بر اهن اساف ،همچنانله تجاوز تیزهلوی
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نیبت به خاک ها جم یت ،تهدهدی امنیهی ق مداد میشرد ،اهجواد تزلوزل هوا تردهود
نیبت به هرهت ه

کنشار ها دولت ،تهدهودی هیوهیشوناخهی هوا وجوردی ت قوی

میشرد که کشریها دی مقابل آن واکنش نشان میدهند.
بر همین مبنا ،هرهت م ی ،محریی است کوه کوانرن همبیوهای و وتوادایی یا
ت رهف نمرده ،تماهزات یا برجیهه ساخهه ،مرزهای بیاانای یا م ین کرده و غیرهت
یا م نا میبخشد .اهن مرلاه منشا حیاسیت شهروندان هو

م وت نیوبت بوه منواتع

هممیهنان خرد و تماهزبخشی از مناتع بیااناان یا بنیان نهاده و تلالیف یا نیبت بوه
بیرون ق مرو خردی محدود مینماهد .اهمیت هرهت م ی از آنجاست که ت یینکننده

منط

رد و شمرلیت 1اجهمواوی ،و ت رهوفکننوده خوردی و بیاانوه اسوت .نحوره

ت رهف از خرد و دهاری میتراند دی تمامی امری از ترزهع کم

خایجی گرتهوه توا

نیلکشی نقش اهاا کند .بر اهن اساف ،الزم است به دو ب ود مهاواوت هرهوت م وی
1. Inclusion-Exclusion

وناهت شرد:
 )1ب د دیونی هرهت که آحاد ه

م ت یا به شخایهی واحود تبودهل کورده و

آنان یا نیبت به هلدهار انیجام میبخشد؛ بهگرنهای که اتراد م ت با آنله میترانند
به لحاظ مخه ف دایای هرهتهای مه دد تردی ،قرمی ،ینای و گروهی باشوند کوه
آنان یا از هلدهار به نروی تمواهز بخشویده و حوس یقابوتجورهی آنوان یا تقرهوت
می نماهد ،با اهن وجرد ،هرهت اجهماوی ای ی خرد یا دی قال

م ت واحود ت رهوف

مینماهند .شلل گیری اهن نرع هرهت اجهماوی ،پیششرط الزم بورای پیوداهش هو
م ت دی م نای واق ی آن برده و ح قه اتاال جام ه و دولوت یا شولل مویبخشود.
هرهت اجهماوی دایای سه مؤلاه اساسی اسوت :نخیوت آنلوه شخاویت اجهمواوی
اتراد الزم است با اب اد ذهنی مقرم گروه مانند بینشها ،ایزشها ،هنجایهوا ،نمادهوا،
احیاف ت قات و ت هدات و رز ت قی و آگاهی آنان هماهنگ باشد .دوم آنله تورد
نیبت به وضرهت دی ه

گروه اجهماوی از آگاهی و اوهقاد کاتی برخوریدای باشود.

دی نهاهت آنله نیبت به نقشهای محرله از سوری سواخهایهای اجهمواوی مربر وه
احیاف میلرلیت و ت هد نماهد.
 )2ب د بیرونی هرهت که ه

دولت یا دی مقابل دهار دولتها هرهت بخشویده

و آن یا مهماهز از ساهر بازهاران دی ت امالت وریه بینالم ل مینماهود .هور دولوت
و بینالم ی دایاست ،برای خرد ،خردهوت و هورههی قاتول اسوت کوه ت یوینکننوده
اولرهتها و مناتع وی برده و نرع یتهای او یا جهت میبخشد .اهمیوت ب ود بیرونوی
هرهت برای کنشاری همچرن دولت ،هناامی آشلای میشرد که ترجه بوه خاو ت
بیناالذهانی هرهت م طرج شرد .دی ادامه سخن به اهمیوت اهون خاو ت خوراهیم
پرداخت ،لیلن الزم به ترجوه اسوت کوه اگور از تهوم سونهی و غالو
بینالم ل مبهنیبر اهنله آن یا تالش برای کی

دی سیاسوت

امنیت و قدیت (یتالییم) ها ثوروت

(لیبرالییم) می داند ،وبری کرده و باذهرهم که شناساهی جاهااه بازهار ترسط دهاوران
نیز از همان اهمیت برخریدای است ،ب د بیرونی هرهت م ی ،که نروی توالش بورای
آن است که دهاران ،خردِ م وی هو

بوازهار یا بوهونوران شوره

سیاست جهانی به یسمیت بشناسند ،اهمیت خا
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براساف نرع ایتبا ی که با محیط بیرونی خرد اوم از همیاهاان ،بازهاران منطقوهای

برابور دی وریوه

خرد یا نشان میدهد.
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ج) نقش اهداج م ی دی ساخت هرهت م ی :پویش از اهون هناوامی کوه نقوش
تأم ی (سازنده) غاهت یا مرید ترجه قرایدادهم ،میان دو حیوث مهاواوت اهون نقوش
تالی

قاتل شدهم :نخیت؛ نقش اناایهای ها ادیاکی غاهت بودهن م نوا کوه وجورد

ذهنی غاهت بهونران اناایهای اساسی ،همسطح و گیهره کنش و هم هرهت و یتهوای
کنشار یا مهاثر می سازد .دوم؛ نقش احیاسی و تحرهلی غاهت بدهن م نا که وجورد
ذهنی غاهت نه بهونران مرلاهای تاثیرگذای بر ادیاکات وقالنیکنشار ،ب له بوهونوران
وام ی یوانی و تهییجی بر انایزه و ایاده کنشار تاثیرگذایده و او یا به کنش ترغیو
نمرده و کنش او یا شلل و جهت میبخشد .از سری دهار ،بیان داشهیم کوه هرهوت
ترکیبی از سه مؤلاه وقالنیوت ،احیواف (توردی هوا اجهمواوی) ،و تواثیر و تواثرات
اجهماوی است .هرهت ،اشایه به باوی کنشار نیبت به ییهی ها کییهی خرد داید و
اهن باوی امری تراتر از داناهی برده ب له با احیاف و ایاده شخ

دیگیر مویشورد.

بر اهن اساف ،آیمانها و اهداج م ی از ه سر بر امر ادیاکی و اناوایهای دولوتهوا
تاثیرگذای برده و سیاستها ،اسهراتییها و یتهایهوا یا شولل مویبخشود و از سوری
دهار بر امر تحرهلی ،احیاسی و تهییجی تاثیرگوذای بور ایاده دولوتهوا و م وتهوا
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اثرگذاشهه و آنان یا به کنش و اقدام خا

دی مقا ع زمانی وهیه وامیداید.

والوه بر آن ،اهداج م ی از ناحیه اهده دولت ،بهونران یکنِ ب د ادیاکی دولوت،
بر هرهت م ی تاثیر بیزاهی داید .اهده دولت همان ت یاه وجردی دولت ،ه نی اهوده
و وقالنیت مشهرک شلل هاتهه میان مردم پیرامرن ضورویت و هودج حیوات شولل
خایی از مدهرهت سیاسی و اجهماوی ،و پذهرش زندگی دی ظلّ حاکمیت آن اسوت
که بهونران یشههای میان مردم و هو
خا

مرجردهوت سیاسوی و اجهمواوی و سورزمینی

پیرند اهجاد میکند .اهده دولت ایتباط جام ه و دولوت یا ترضویح داده و بوه

مثابه جرهره ،بنیاد و ق

هرهت سیاسی دولت ومل مینماهد ،و دولت یا بوهونوران

مرجردی منظم ،منیجم و پاهدای بواقی ناوه مویداید .ماهیوت اهوده دولوت ،بنیوانی
شناخهی و ایزشی داید که جام ه دی تراهندی اجهماوی و براساف تبوادل اهودههوا و
اندهشهها و بهیریت بیناالذهانی ،به وقالنیهی جم وی دسوت مویهابود .بنیوان اهون
وقالنیت جم ی برمبنای غاهت و هدج خا

زندگی اجهمواوی ،دی بواب شولل و

 176نرع خایی از جام ه سیاسی با اهداج و وهیگیهای خا

است .شللگیوری اهوده

دولت مهمترهن گام دی یاسهای نهادهنهسازی سازمانی سیاسی رن دولت اسوت .بوه
دهار سخن ،دو گام مرثر برای نهادهنه سازی سازمان سیاسوی خایوی ماننود دولوت
حاتز اهمیت است؛ نخیت اهجاد سازمان مم لتدایی و راحی بدنوه حلمرانوی و
دهار ،ب له مهمتر ،شللهابی منیجم وقالنیهی برخاسهه از اهدهها ،آیمانها ،اهداج و
ایزشهای ه

جام ه که خمیرماهه تشلیل جام ه ،سورق دهنوده جام وه بوه سوری

شلل گیری جام ه سیاسی و تشلیل دولت است و همان دی نهاهوت پوذهرش سو طه
ترسط آحاد جام ه و ح قانرناذایی جامع یا به اشوخا

هوا بدنوههواهی از نظوام

ترجیه میکند .مظاهر تیزهلی دولت ،اگر ه اجزاء مهمی از دولت برده و نماهوانار
و مظهر دولهند ،اما جرهر و اساف مرجردهت آن یا تشلیل نمیدهند (برزان:1378 ،
 )4( .)80بدون اهده دولت ،نهادهای حلرمهی به سوخهی مویتراننود کوایکرده و دوام
بیاویند .اهن به م نای ودم اهمیت نهادهای حلرمهی نییت ،ب لوه هور اهوده دولوت
نیازمند نهادهای قری حماهت کننده برده و اهندو نیاز مهقابل به هم دایند .بوه ت بیور
بری برزان «اهده ها و نهادها بطری غیرقابول تالیلوی دی هوم ترویتهوهانود» (بورزان،
 ،)108 :1378اما جرهر دولت ترسط اهده دولت پدهد میآهد که منب وث از اهوداج،
آیمانها و غاهات ه

م ت است.

د) تاثیر اهداج بر هرهت م ی از منظر جرهانهای تلری یوابوط بوینالم ول :دی
هرهت م ی دی تراهند تح یل مناسبات اهن وریه وجرد داید .بوا اهون وجورد میول ه
مهمتر اهن است که بریسی دهدگاههای مذکری ما یا دی شناخت مناس تر پیامودهای
غا ت از غاهت دی شللگیری هرهت م وی و تواثیرات آن بور اقودامات و یتهایهوای
بازهاران هایی می یساند .بطری اجمال اهن دهدگاهها یا دی مراید زهر مویتوران بیوان
نمرد:
 )1نارش مادیگراهانه غ یظ :جرهان غال

دی تلریی یوابط بینالم ول ،هرهوت

یا امری ساخههشده و محاری به ساخهایهای مادی محیطی ،اوم از دیونسرزمینی و
بین الم ی دانیهه و دی های رب نارش نظرهه محاسبهویزی سورداناای 1،پیرنودی
1. Rational Choice

تبیین غایی در نظریه روابط بینالملل  مجتبی عبدخدایی

میان جرهانهای نظری یوابط بینالم ل ،نارشهای مهااوتی پیرامرن ییهی و نقوش

177

وثی میان هرهت و منا ت دی م نای سرد و زهان مادی آن قاتل است .براساف اهون
دهدگاه ،هرهت م ی امری وینی ،پیشینی و ثابت است که دی تمامی دولتهوا مواهیهی
هلیان داید .از اهنیو مهغیری حیاب نمیشرد که دی تراهند شناخت یتهای بازهاران
نیازمند تح یل و کنلاش باشد .یهشه اهن دهودگاه دی نورع ناورش آنوان نیوبت بوه
ماهیت دولت مدین نهاهه است .بدهن بیان که دولت مدین واق یهی وینی و غیرقابول
انلای است که بر بنیانی از مؤلاههای مادی اسهرای است ( .)Steans, 2001: 38نظامهوای
حلوورمهی خووا

بووه سووب

انقووالبهووا ،تحوورالت نهووادی دیونووی ،جنووگهووا و

کشریگشاهیها تغییر هاتهه ،ساقط شوده و هوا جهوتهوای ایو ی خورد یا از دسوت
میدهند ،اما دولتها همچنان باقی مانده و ماهیت و مناتع خرد یا حاوظ مویکننود.
اهن خا ت بیانار آن است که و ییغم تحرل دی اندهشهها ،خط مشیها و اهوداج
اجهماوی ،ماهیت دولتها ثابت و تحرلناپذهر است .از اهنیو امریی همچرن منواتع
م ی و هرهت م ی کشریها نیوز ثابوت بورده و بور مبنوای قودیت و امنیوت ت رهوف
میشرد .براساف اهن تح یل ،هرهت دولت همیان بوا ماهیوت و مؤلاوههوای موادی
دولت ت رهف شده و اهده دولت ها وقالنیت جم ی جرامع ،که از دولهی بوه دولوت
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره سوم  پاییز 1393

دهار تنرع داشهه و منشا شللگیری هرهتهوای مهاواوت مویشورد ،نادهوده گرتهوه
میشرد .به تبع اهن نااه ،منشا شللدهنده به هرهت م ی ،ق مرو سرزمینی دولتهای
مدین است و از آنجا که ماهیت دولتهای مدین هلیوان ت قوی مویشورند ،اموریی
مانند هرهت م ی و اهداج م ی دی همه آنان مشابه هلدهار اسوت .ووالوه بور آن از
آنجا که دولت ،سازمان سیاسی برتری است که هی قدیتی تراتر از آن وجرد نداید،
اهن جاهااه هرههی او ی یا برای او یقم زده است؛ بهگرنوهای کوه سواهر مرلاوههوای
هرهت سازِ نشات هاتهه از وقالنیت جم ی ،مذه  ،قرم ،نیاد ،گوروه و یونف یا بوه
حاشیه یانده و تحتالش اع خرد قرایمیدهد.
براساف اهن نارش تالش املان و مط ربیت هرگرنه تالش برای شللبخشوی
به هرهتهای ترام ی و اهجاد جام ه بینالم ل امری بیهرده و ناشدنی است .همچنین
از آنجا که ایکان و مؤلاههای سازنده تمامی دولتهای مدین هلیان اسوت ،هرهوت
م ی تمامی بازهاران نیز هلیان و پیرنده خوریده بوا منا وت م وی آنوان بوا ت رهاوی

 178مادیگراهانه تاییر میشرد و از آنجا که حاظ و بقای اهون جام وه سیاسوی اووال ،از

اولرهت برخریدای است ،تمامی تالشها م طرج امنیت و بقوای آن شوده و قودیت
نظامی مهمترهن دغدغه اهن یوهلرد میشرد؛ بهگرنهای که ک یه م یایهای اخالقی دی
سیاسهاذایی و تامیمگیری براساف م یای اخالقی برتر که کی  ،حاظ و گیهرش
قدیت ،بقا و امنیت کشری است تاییر و ترجیه میشرد .به سادگی میتران دیهاتوت
که نین نارشی که حهی قادی نییت جاهاواه ترهنوگهوا ،اهودههوا و اناوایههوا دی
شللگیری هرهت م ی یا مرید ترجه قرایدهد ،بطری می م نقوش اهوداج و غاهوات
م ی دی ساخت هرهت م ی ،مناتع م ی و سیاسوتهوا و اقودامات یا نادهوده خراهود
گرتت.
 )2نااه پیاساخهایگراهانه به هرهت :اهن دهدگاه هرهت یا تنها دی باتوت تراهنود
غیرهتسازی و واسازی از دهاران تاییر می کند .دی اهن نارش آنچه هرهت دولوت
یا میسازد ،تماهزات گاهمان سیاسی اسوت .هرهوت دولوت دی گاهموان و از رهو
گاهمان ساخهه میشرد و به خردی خرد از هی واق یت میهق ی برخوریدای نییوت؛
ب له تراتر ،تمامی م انی ،اندهشهها ،یوههها ،نظرههها و تراهندهای اجهماوی ،وحدت
و هرهت خرد یا به وسی ه تراهند حذج و رد ،بیاانهسازی و غیرهتسازی بهدست
میآویدند .ه نی شیرهای که ه
برمیسازد

(1997: 313

گاهمان برای تاییر پدهودههوا بوهیوریت سیاسوی

 .)Bartelson,دی اهن نااه ،گاهمان حاکم بور یوابوط بوینالم ول

است که باووث شوده توا دولوت مودین دی م نوای کنورنی آن بوهونوران بههورهن و
مناسبت ترهن شیره یتهایی جام ه سیاسی نیبت بوه سواهر اشولال زنودگی سیاسوی
شناخهه شرد .مرزهای م ی یوههای برای جداسازی و غیرهتسازی ،و ج ره بایز اهن
گاهمان است که تهدهد و امنیت یا تاییری خا

بخشیده است .هرهت دولوت نوه

امری است که دی ذات و جرهره اهن پدهده نهاهه باشد و نه برساخهه تجایب اسوت،
ب له ثمره شویره و ناورش بیوان و تایویر موا از پدهودههوای سیاسوی اسوت .ناواه
پیاساخهایگراهانه ،بر اهن باوی است که هرهتها از رهو زبوان سواخهه و پرداخهوه
می شرد و خرد یا دی یوابط اجهماوی و ساخهایهای قدیت نماهوان مویسوازد .آنوان

تبیین غایی در نظریه روابط بینالملل  مجتبی عبدخدایی

حایل غ به هاتهن و برتری گاهمان سیاسی ناسیرنالییوم ایوپواهی دی قورون گذشوهه

هرهت یا امری میدانند که با برجیههسازی و ها ساخهن تماهزات به خطر و تهدهود،

وجرد وینی میبخشد .بر اهن اساف خطر و تهدهد براساف نرع تایویری اسوت کوه 179

ترسط گاهمان می ط پدهد آمده است .اهن نرع ناواه باووث مویشورد کوه سیاسوت
خایجی یا نیز به م نای یوهههای ت یین خردی از غیور ،و مرزبنودی میوان داخول و
خایج تاییر کرده که با ساخت مرزهای میان دولتها و یواج آن ،وجورد تهدهود و
خطر یا وینیت بخشیده است .نلهه قابل ترجه آن است که هر ند اهن دهدگاه هدج
از شللگیری گاهمانها یا سیطره گاهمانی ترسیم کورده و از اهون جهوت بوه نقوش
غاهت و هدج ترجه مینماهد ،لیلن هدج یا دی تمامی مراید سیطره و س طه دانیهه
و با ثابت انااشهن آن ،از مطال ه تاثیر تنرع اهداج دی شللگیری هرهتهای مهمواهز
و تاثیر آن بر یتهای دولتها غا ت میویزد.
 )3نااه سوازه اناایانوه بوه هرهوت :اهون ناورش هرهوت یا اموری برسواخهه از
ساخهایهای مادی ،م ناهی و بیناالذهانی میداند که بهیریت اجهماوی شولل هاتهوه
است .دی اهن نااه محیطی که کنشواران دی آن بیور مویبرنود خاو ت ترهناوی و
هنجایی داید؛ بهگرنه ای که پیش و بیش از آنلوه بور یتهوای کنشواران و دولوتهوا
تاثیرگذاید ،بر ت رهف و باویی که آنان از خرد دایند کایساز است .هرهوت واحودها
و کنشاران امری ثابت ،پیشا اجهماوی و هلیان نییت ،ب له امری یابطهای است که
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دی تراهند ت امالت اجهماوی کنشاران و مشایکت آنوان دی یونودهای بویناالذهوانی
شلل گرتهه ،تحرل هاتهه و تلامل میهابد .از اهنیو هرهت دولتها مهااوت ،مهحرل
و همچنین مهاثر از هلدهار و دی کنش و واکنش با مهغیرهای محیطوی اسوت کوه دی
آن ت امل مینماهند و همین امر نیز باوث میشرد که و ییغم آنله مهاواوت باشوند،
کامال جدا و بیاانه از همدهار نبرده و املان همزبوانی و ت امول و تواثر از هلودهار
میان آنان وجرد داشهه باشد .با اهن وجرد ،سازهاناایان بورخالج پیاسواخهایگراهان،
دامنووه تحوورل و دگرگوورنی دی هرهووت یا دایای حوودودی موویداننوود .دی ناوواه آنووان،
ساخهایهای اجهماوی تلّرن هاتهه ،که کنشاران دی آن خورد و ت الیهشوان یا ت رهوف
مینماهند ،واق یتهای اجهماوی است که مالحظوات خایوی یا اهجواب موینماهود.
ساخهای دی نااه سازهاناایان نه تنها یوبغه موادی ب لوه ت رهاوی اناوایهای داشوهه و
شامل ایزشها و بنیانهای ترهنای میشرد .بر اهن اساف ،هرهتهوا و انهظوایات از
ره یوندهای ت ام ی تلرایی و تثبیت شده ،شلل خا

هاتهه ،بهگرنوهای کوه بوه

 180سادگی قادی به تغییر ماهیت خرد نییهند ( .)Zehfuss, 2001: 318اتزون بور آن ،ورامول

غیراجهماوی و تیزهلی تاثیرگذای بر شللگیری هرههی مانند ورامل قرمی ،زبان و هوا
جغراتیای خا

 ،دی مقابل تحرل مقاومت می ویزند .با اهن وجرد ک یه اهون ورامول

میترانند دی شراهط مهااوت منجر به شللگیری نرع مهماهزی از هرهوت شورند .بوه
ت بیر ونت« :هرهت مملن است دی مقابل تغییر مقاومت نماهد و ها به دشرایی تغییر
کند ،اما هرهتها دی دل سنگها ح

نشدهاند».

اهن تااوت نارش میان سازهاناوایان و نلریتالییوتهوا از زاوهوهای دهاور نیوز
مشهرد است .نااه یتالییهی بر اهن باوی اسوت کوه مرزهوای سورزمینی بوا مرزهوای
هرههی و منا هی هلیان است؛ بدهن م نا که ب د از گذای از مرز ،برداشت از خورد و
منا ت به ک ی مهرقف می شرد .اتزون بر آن همچنانله هرهت دولتها یا خردمحری
ترض نمرده و نیبت به تاثیر جام هپذهری دی ساخت هرهت ام ان نظور نوداید .بوه
دهار سخن ،هرهت یا مهاثر از منا ت دانیوهه و منا وت یا نیوز منحاورا بوا منطو
وقلگراهی سرداناای تاییر مینماهد .اهن نحوره ناورش ،باووث مویشورد توا نقوش
بینشها ،ایزشها و هنجایها ،دی شللبخشی هرهت و ت رهوف منواتع م وی نادهوده
انااشهه شده و یرتا دی یتهای ،آن هم بهیریت کمینای کوه دی هوای رب منطو
منا ت بانه مادی وقلگراهی سورداناای مطورگ اسوت ،محاوری شورد .دی مقابول،
سازه اناایان بر اهن باویند که م نای اجهماوی مرزهای سرزمینی میتراند مهاواوت و
پاههای هیهند که براساف آن مرزهای ادیاکی آنان با مرزهای سرزمینی گوره خوریده
و پیرند می هابد و دی نهیجه هرهت و منا ت مهماهز و خا

م وی شولل مویگیورد.

لیلن دهرایهای برونگذایانه و غیرهتسازی که سرشت سرزمینی دولت بنا مینهنود،
آنقدی ب ند و دست ناهاتهنی نییت که مانع از گیوهرش تهوم دولوتهوا از خورد بوه
گرنهای شرد که املان شمرل ساهر دولتها یا نداشهه و به هی وجه نهرانند منواتع و
هرهت خرد یا به شلل و شماه ی جم یتر ت رهوف نماهنود .از اهون منظور ،هر نود
دولتها به تماهز خرد حیاسند لیلن دی منطقه ادیاکی 1که با ساهر دولتهوا داینود،
املان ترسیم اهداج مشهرک و ومل جم ی یا قادیند تراهم سازند .همچنانله توران
1. Cognitive Region
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مهماهز باشد .آنان میپذهرند که دی م نای مدین از دولت ،دولوتهوا دایای نیازهوای
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گیهرش ها ضی اهن منطقه ادایاکی و تهم از هلدهار یا دی برساخت تهم اجهمواوی
از خرد و دهاران دایا میباشند (ونت .)308 :1384 ،ونوت ناواهی قابول ترجوه بوه
تماهز سازهاناایی و یتالییهی از اهن منظر داید .وی بر اهون بواوی اسوت کوه منطو
یتالییهی والهز «بورخالج برداشوهی پرماهوه از جام وهپوذهری کوه هنجایهوا یا مورثر
برهرهتها و مناتع ت قی میکند ،به مانند خردگراهان ،برداشهی کمماهه ایاتوه مویکنود
که براساف آن هنجایها تنها بر یتهای اثور مویگذاینود» (ونوت .)464 :1384 ،نوین
منطقی هر ند ساخهایگرا هم باشود ،لویلن بوا تمرکوز یورج بور ورامول موادی و
سرکرب اب اد اجهماوی از ه سر و بینشها و ایزشها از سری دهار ،هوم تواثیرات
جام هپذهری یا جز بر یتهوای نموی ترانود مشواهده کنود و هوم سواخهای منطقوی کوه
برخاسهه از م یایها و اندهشوههوا اسوت یا نمویترانود دیک کنود .بوه دهاور سوخن
جهانبینی و اهدهرلرژی ترد ها جام ه یا نمیتراند دیک نماهد .او ساس ترجوه خورد
یا م طرج به یهشه اهن میل ه نمرده و مینرهیود« :اسوه ایههوای میو ط دی کهواب
والهز ،اقهاادی هیهند و نه جام هشناخهی و هلی از مشخاات اقهااد اهن است کوه
کایگزایان یا دی تراهند اجهماوی می م میانااید و آنها یا دی آثای اهن تراهنود ت قوی
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نمیکند» (ونت.)465 :1384 ،
با اهن وجرد ،نارش سازهاناایان و ییغم تاکیود بور یونودهای بویناالذهوانی،
نمیتراند وامل پیرند دهنده هرههی یا تراتر از اموریی ورن ترهنوگ و اهودترلرژی
م رتی نمرده و پیرند آن با اهداج و غاهات یا ترسیم نماهد .مرلاههاهی که خرد اهون
اندهشه اذوان داید که می تراننود ووام ی بورای ادیاک مرلاوههوای منازووهجرهانوه و
واگراهی دی سطحی دهار باشند .بر اهن اساف ،اهن ونایر و مرلاهها هرگوز قودیت
شللبخشی به هرههی تراگیر یا واجد نخراهنود بورد .اتوزون بور آنلوه اهون سولرال
بیجراب باقی میماند که ه مرلاهها و ونایری از ترهنگ و اهدترلرژی اسوت کوه
هرهتبخش است و را آن ونایر یا بهونران وامل هرهت م رتوی نمویکنویم از
یهاذی مروی جرهانهای ترق ،مویتوران دیهاتوت و وییغوم آنلوه هرکودام از اهون
نارشها به اب اد قابل مالحظهای ترجه نمردهاند ،لیلن هی کدام قادی نییوهند از دام
و م مدین خالیی جیهه و نقش غاهات و اهداج دی برساخهای کنشوار دی و ورم
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ه) نقش تلرهنی غاهت دی ساخت مناتع م ی :غاههی که کنشار بهونران هدج و
اهوودهآل خوورد برموویگزهنوود و م رتووت هیووهیشناسووانهای کووه دی ویای آن گووزهنش
قرایگرتهه و منجر به آن انهخاب می شرد ،دی های ب د بر اقدام و سطح آن تاثیرگذای
برده و آن یا های رب خا

قرایمیدهد :نخیت وم و گیهردگی قراود کونش،

دوم ساخهای کنشاری ،سرم تراهند کنش و هایم ت یین محدودهتهوای اخالقوی و
هنجایی .از سری دهار ،دی ه

برساخهای ان لاسی نیز نرع کنش ،مقارد و هدتی

که برای نیل به آن تالش مینماهد یا مهناس
مرج

با خرد شلل بخشیده و برمویسوازد و

اتهراق میان وجرد ذهنی و واق یت وینی غاهوت مویشورد .اهون برسواخهای

مهقابل هم دی ساحت ت ینبخشوی بوه منطو محاسوباتی بوازهار دی وریوه یوابوط
بین الم ل تاثیرگذای برده و منط سرد و زهان او یا مهناسو

بوا سوطح و گیوهردگی

جهانبینی وی شلل می بخشود ،و هوم دی م وادالت یتهوایی وی تاثیرگوذای اسوت؛
بهگرنهای که دی ساحت های مخه ف اوم از تدوهن مناتع م ی ،شوللگیوری هرهوت
م ی و ت یین نقش م ی و پیامد آن جهتگیریها ،اسوهراتییهوا و اقودامات سیاسوت
خایجی بازهاران دی یوابط بینالم ل اهاای نقش مینماهد.
ن) نقش غاهت دی ساخت منط منا ت .یورجنظور از م وانی مخه اوی کوه از
منا ت ایاته شده و مناقشاتی که دی مباحث ت یای پیرامرن اهن واژه یخ داده اسوت،
آمده دی قبال هزهنه مارج شده ،دی اهنیریت تشخی

منا ت و ت یوین ماواده

آن بر مبنای نروی محاسبهگری و وقالنیوت ،و تحوت توأثیر موالکهوا و م یایهوای
ایزشگذایی و دی پرتر غاههی است که آدمی و ها اجهماع انیانی برای خورد ترسویم
نمرده است .بر اهن اساف ،برای شناخت یابطه منا ت و غاهت ها مآلاندهشی ،ترجه
به تااوت منا ت و لذت ضرویی است .لذتجرهی ،حالوت خوا

یوانوی ،بودون

دویاندهشی و داهرمدای مطبرع بردن اموری بورای انیوان اسوت ،از اهونیو ادیاک آن
ترسط غرهزه و بی ت یریت پذهرتهه ،و تنها وض یت کنورنی دی آن مورید لحواظ
واقع میشرد .اما منا ت بی حالت یوانی یرج و غرهوزی محوض نییوت ،ب لوه
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اگر باذهرهم حقیقت منا ت دی انظای مخه ف وبایتیت از یجحوان سورد بوه دسوت

محاسبهای وقالنی ،همراه با دویاندهشی و داهرمدای ما حت آدمی اسوت .از اهونیو
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مالحظه قرایگرتهه و مآلاندهشی از ایکان منا ت بی محیورب مویشورد .بور اهون
اساف میزان دویاندهشی ،نحره نارش به اب اد وگیهره هیهی و دی نهاهت تراخنوای
و وم اهداتی که انهخاب شده ،نقشی اساسی دی محاسبات وقالنی اهاا مینماهود ،و
اهن واق یت دی پرتر بینشها و ایزش های حاکم بر ترد و جام ه شلل میگیرد .بیان
یاسل دی بیان تماهز خرب و ماید قابل ترجه است .او مینرهید« :به یوزی خورب
میگرهیم که تینایه برای ما ایزش داشهه باشد ،نه یرتا به اوهبای آثای آن .ما دایوی
ت خ یا به امید اثرات مط رب آنها مینرشیم ،دوا ماید است اما خرب نییت ،شوراب
خرب است ولی ماید نییوت» (یاسول .)63 :1355 ،از اهونیو او مایود بوردن یا بوا
واقبتاندهشی و البهه دی حد نارش خرد ،مرتبط ساخهه و مینرهید« :موآلاندهشوی
که الزمهاش انجام کایهای ناگرای دی زمان حال و تحمل ینوج آنوی بخوا ر لوذت و
خرشی آتی است ،هلی از والهم بییای اساسی یشود مغوزی اسوت» (یاسول:1355 ،
.)65
ایتباط مآلاندهشی و منا ت بی اهن سلرال یا پدهد مویآوید کوه دی قضواوت
پیرامرن سردمندی و غیرسردمند بردن ه

ومل ه مالحظاتی دخیل است دی اهن
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یاسها سه وامل دی محاسبات وقالهی و ت یین مااده منا ت حواتز اهمیوت اسوت.
اهن سه وامل وبایتند از :مرق یت و منزلت اجهماوی ،میزان قودیت و توران ،گیوهره
ایزش ها و بینشها .مدخ یت هرسه وامل دی محاسبات منا ت بانه انیان برخاسهه
از مآلاندهشی اوست ،اموا دی اهون میوان بیونشهوا و ایزشهوا هیوهند کوه گیوهره
مآلاندهشی آدمی یا ت یین مینماهند .همچنین بوه و وت ت رهاوی کوه از مرق یوت و
منزلت اجهماوی و جهانی ترد و کشری ایاتوه مویدهنود و بوه و وت تواثیری کوه بور
جنبههای ادیاکی قدیت میگذایند ،از اهمیت خایی برخریدایند.
نرع نارش وقل به هیهی ،اوم از وقل تردی ها ملهبی و مجمرووه بیونشهوا و
ایزشهای ترد و جام ه اسوت کوه اهوداج و غاهوات توردی و اجهمواوی یا شولل
بخشیده و م یای ایزشگذایی یتهایها ،سیاستها و تامیمات یا مشخ

سواخهه و

مالک قضاوت برای ت یین مااده منا ت یا ت یین مینماهد .بر اهن اساف ،بینشها
و ایزشهای جرامع ،اهداج کالن م ی یا ترسیم مینماهند و براسواف آن م یایهوای

 184قضاوت و ایزشگذایی شلل میگیرد .هر اندازه بیونشهوا و ایزشهوا ،از ومو و

نارشی وسیعتر نیبت به والم هیهی برخوریدای باشوند ،آیموانهوا و اهوداج م وی
ایزندهتری ت رهف شده و به تبع آن م یایها و مالکهای ایزشگذایی دی محاسبات
منا ت بانه ،از سنجیدگی تزونتری دی ت یین مااده منا ت و زهان بهره خراهند
برد .به ت بیر وبر« :آنچه میهقیما بر یتهایهای انیوان حواکم اسوت ،منواتع اسوت نوه
آیمانها ،با اهن حال تااوهری که آیموانهوا از جهوان مویآترهننود ،غالبوا بوهونوران
ملانییمی جهت تغییر مییر و ت یین یاهی که دی آن پرهاهی مناتع ،یتهایهوا یا ت وال
ناه میداید ،ومل میکنند» (مریگنها.)17 :1374 ،
گزهده سخن آنله ت رهوف هور اجهمواع از منا وت و منطو محاسوباتی آن دی
مقیاف نیل به اهداج م ی ترسیم میشرد و اهن اهداج نان برساخهه از بیونشهوا و
ایزشهای جام ه است که هی گرهزی از آن نییت .بر اهن اساف ،یای از مالکها
و م یایهای ایزشگذایی شلل میگیرد که با بینشها و ایزشهای جام ه دی ومو
بهسری هماهنای میگراهد ،و هی بینشی نمیتراند به یرج آنله دست وقول او از
دامن ادیاک امری مه الی واجز است ،ساهر وقرل یا به انحاای دی وقالنیوت خورهش
تراخرانده و غیر آن یا حرکت برخالج مناتع م وی ق موداد نماهود .از اهون یهاوذی
آشلای میشرد که هر ند حقیقت منا ت دی یجحان سرد بوهدسوت آموده دی قبوال
هزهنه مارج شده است ،اما م یایها و قراوود محاسوبه و ایزشگوذایی و قضواوت
بینشها و ایزشهای اتراد و جرامع است.
و) داللت های تبیین غاهی دی بحث مناتع م وی :تاثیرگوذایی اهوداج و غاهواتِ
برخاسووهه از ناوورشهووا و ایزشهووا ب ور ماهوورم منا ووت و منط و ایزشگووذایی و
محاسبه ویزی ،به تأثیر اهون مقرلوه دی ماهورم منواتع م وی مویانجامود .بیونشهوا و
ایزشهای هر جام ه باوث شللگیوری ت قوی اجهمواع از زنودگی جم وی و ت یوین
اهداج م ی آنان و دی نهاهت وامل گزهنش تامیمات و اتخواذ یتهایهاسوت ،و اهون
مهم مناتع م ی یا شللبخشیده ،و الاری حلرمهی و حهی الاری نظام بوینالم ول یا
تحتتواثیر قرایمویدهود .توالهزگراج و دوهرتوی بور اهون باوینود کوه ترجوه واور
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پیرامرن یجحان سرد بر هزهنه بر اساف غاهات و اهوداج برگزهوده شوده و مهواثر از

ترایتهایگراهی به نظرهه های ایزشی باوث شده دانشمندان و رم سیاسی مجبری شرند
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م یایهای ایزشی برای انیان آهنوده ایاتوه نماهنود (دوهرتوی .)40 :1372 ،ترانلول از
زاوههای دهار اهن واق یت یا نارهیهه و مینرهید« :امروزه ییانت از خرد ها حاوظ
مرجردهت یا تنها تمامیت ایضی و اسهقالل سیاسی ت یین نمویکنود ،ب لوه سواخهای
سیاسی ،اجهمواوی ،اقهاوادی بوا دی نظور گورتهن ونایور اهودترلرژه
مشخ

و ترهناوی

کننده مرجردهت کشریهاست» (گیبرنا .)131 :1378 ،مناتع م وی و ماهورم

منا ت دایای ایکان ذاتی و هیهههای ثابت است که تخ وف از آن مرجو

تغییور و

دگرگرنی دی ذات آن میشرد ،اما کیایت اهن مااهیم و منط محاسباتی منا ت مهغیر
برده و ترسط اندهشههوا و ایزش هوا و نیازهوای جام وه و برحیو

میوزان توران و

مرق یت کشری ت رهف میشرد .بر اهن اساف ،منط حاکم بر محاسبات مناتع م وی،
همانند سطرگ و الهههای مهااوت محاسباتی دی های رب اهدهآلها ،اهوداج کوالن
و یسالتهاهی که کشریها برای خرد برمیگزهنند ،قابل تجزهه و تح یل است.
نتیجهگیری
تقابل میان تبیین و ّی و تاهمی ،هلی از اب واد یوهوایوهی دی منواظره جوایی یوابوط
بینالم ل به شمای مییود .نرشهای حاضر با بیان اهن سلرال شلل گرتوت کوه آهوا دی
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شناخت راهی یخدادها دی و رم اجهماوی و بهیریت خوا

یوابوط بوینالم ول،

میتران نرع دهاری از تبیین یا یقم زد بهگرنوهای کوه موا یا دی دیک مناسو تور از
پدهده ها و یتهایهای اهن وریه هایی یساند اهن مقاله با رگ اهوده «تبیوین غواهی»
دییدد برآمد تا نشان دهد که ارنه بنیان و م مدین با نادهده انااشهن و ت غواهی
دی تهم پدهدهها ،و ایتباط آن با ساهر و ل وجرد و قرام حرادث و یتهایهوا ،الشوی
اساسی دی دیک پدهدههای اجهماوی یا یقم زده است .اهده ای ی اهن نرشهای بر اهون
مبنا اسهرای است که دی ق مورو مطال وات یوابوط بوینالم ول ،اهوداج و آیموانهوای
بوازهاران اهون وریووه نقوش تلورهنی دی سوواخت هرهوت ،و منطو محاسووبهویزی
بازهاران داشهه و به تبع آن سطح ،گیهره و تراهنود یتهوای آنوان یا مهواثر مویسوازد.
شناخت اهن نقش تلرهنی می تراند تحرلی اساسی دی مطال وات اهون حورزه جهوت
دیک تبینی از راهی یتهایها و یخداد پدهده های آن اهجاد نماهد .تماهز نقش تبیینوی
یوهلرد «تبیین غاهی» ،از دهار تح یلها دی اهون اسوت کوه یوهلورد موذکری توالش

مینماهد تا دی تبیین مرضروات میل هساز همچرن و ل جنگ و منازووه ،یوشهوای
شللگیری هملایی و اتحاد ،امنیوت و مطال وه ماهیوت نظوم و نظوام بوینالم ول و
شناخت یتهای و الارهای یتهایی سیاست بینالم ول ،تموامی اهون اموری یا براسواف
سطح اهدهآلها ،آیمانها ،اهداج و غاهات بازهاران تهم و تبیین نماهد .براساف اهون
نارش ،نرع و سطح غاهت نهاهی و اهدهآلهواهی کوه جراموع انیوانی بورای زنودگی
اجهماوی خرد برمی گزهنند و نام اهداج م وی بور آن موینهنود ،دی سومت و سوری
بخشیدن به سیاستها و یتهای آنان بیری منازوه و ها هملایی نقشی بیزا داشوهه ،و
اتزون بر آن ،سطح ،گیهره و نرع منازوه ها اتحاد یا ت یین میکند .بهوبوایت دهاور،
جرامع دایای غاهات و آیمان های مهااوتی است که میویر حیوات اجهمواوی و نورع
کنش آنان یا مشخ

میسازد .سنخ اهن آیمانها دی اهجاد یتهایهای منازووهجرهانوه

و ها هملایی بانه کشریها نیبت به ساهر جرامع نقوش و ّوی داید و بوا دیک اهون
نقش میتران یخداد پدهدههای اهن وریه یا تبیین نمرد.
اهن یوهلرد ،نقش تبیینی غاهت یا با ترجه به نقش تلرهنی و سازنده آن مورید
ترجه قرایمیدهد .براساف اهن نارش ،اهداج و آیمانهای م ی ها ترام ی دولوتهوا
و ساهر بازهاران وریه بینالم ل سه نرع نقش تلرهنی اهاا مینماهند که با شوناخت
آن میتران یتهایها و اقدامات آنوان یا مورید تح یول قورایداد :نخیوت؛ برسواخهای
میشرد تا سطح اهده دولت و جنبههای ادیاکوی و گراهشوی هرهوت م وی بوازهاران
مهناس

با اهداج آنان شلل گیرد و اهن به نربه خرد بر سطح و شلل سیاستهوا و

اقدامات بازهاران تاثیرگذای است .دوم؛ برساخهای یتهوای و اقودام بوازهاران؛ بودهن
م نا که اهداج با تاثیرگذایی بر منطو محاسوباتی و م وادالت یتهوایی کشوریها از
های ب د بر اقدام و سطح یتهای آنوان تاثیرگوذای بورده و آن یا هوای رب خوا
میبخشد  :نخیت وم و گیهردگی قراود کنش ،دوم ساخهای کنشاری ،سرم تراهند
کنش و هایم ت یین محدودهتهای اخالقی و هنجوایی و سورم؛ شوللبخشوی بوه
ساخهایهای س طهگر ها یهاهیبخش.
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هرهت م ی بازهاران بین الم ی ،بدهن م نا که گیهره و وم اهداج کشریها باووث

دی تح یل و ل منازوه و هملایی نیز تبیین غاهی بوا اهون بواوی کوه بورای دیک
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اقدامات دی اهن وریه ،تهم یابطه و ت غاهی و و ت تاو ی ،و ت امل ها برسازندگی
مهقابل ،و کنش و واکنش و تاثیر و تاثر آن دو بر هلدهار حاتز اهمیت اسوت ،وجوه
تبیینی خرد از پدهدههای بینالم ی یا با بهرهگیری از پیرند میان سیاست ،اسوهراتیی
و اقدام با اهداج م ی ایاته دهد.
یوش تح ی ی مبهنیبر تبیین غاهی ،برخالج یوهلرد غالو

کوه اساسوا دی تهوم

یتهای بازهاران ،یرتا م طرج به تراهندها برده و به ماهیت منا وت ،هرهوت و اهوده
دولت ترجهی نمی کند و دی شناخت یتهوای نیوز بوه پیرنود یتهوای بوا غاهوت ونواههی
نمی ویزد ،و برخالج جرهان سازهاناایی که هر نود بوه ماهیوت منا وت و هرهوت
دولت و نحره برساخت آن ترجه مینماهد ،لیلن از پیرند اهن دومقرله بوا غاهوات و
اهداج م ی بازهاران و پیامد آن شناخت مناسو تور یتهوای آنوان غا وت ویزهوده و
یرتا به ورامل ترهنای محیطی و ها مرلاههای اناایهای و ادیاکی بیناالذهانی تاکید
مینماهد ،س ی داید برای دیک یتهای بوازهاران ،ووالوه بور تهوم ماهیوت منا وت و
هرهت ،وجه تبیینی خرد یا بر شناخت اهن دومقرله از ره پیرند آن دو با سوطح و
نرع اهداج م ی بازهاران دی ق مرو مطال ات سیاست خایجی و اهداج قدیتهوای
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بزیگ ترامنطقهای دی ق مرو مطال ات سیاست بینالم ل بنا نهود .براسواف اهون نورع
تبیین ،تق یل و ت پدهدهای رن جنگ و ی ح بوه هو

وامول نمویترانود ترضویح

دهنده یریتهای مهنرع از منازوه باشد.
براساف اهن تح یل ،منطو یتهوایی بوازهاری کوه اهوداج او براسواف کیو
قدیت ها منا ت مادی ترسیم شده ،با کنشاری که آیمان خرد یا تحقو وودالت دی
جهان،کم

به م ل میهض ف و محروم ،کم

به جنبشهای یهاهیبخوش ،و یتوع

اسه مای و س طه می داند ،مهماهز شلل هاتهه و بهگرنوهای مهاواوت واید جنوگ و هوا
هملایی می شرند ،و ها ساهر بازهاران یا به دوست ،یقی

و خام تقییم مینماهند

و اساسا برداشتهاهی مهااوت از وریه ت امالت بینالم ل دایند.
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