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چکیده
نظریه ان قهای به تکیه بر گرت تجویزی ار وراۀ روابط بی الشلل ،خواس هر
رسیگای به رههیی انسهن هه از تشه بنگههی سههخ هری و ههوی ی اسه کهه
تح لوای مفههیشی مسلط ،مقگ

ینگات ه تگ انگا ای

صگ بهه تکیهه بهر

تکلی از مترع تنهسی اورت میایرا که نظریه یراازان نسهل اول و او
مک ب ان قهای عرانکفورت ،ار مقهبل مترع تنهسی یوزی یویسم اورتبنگی
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کرا انگا بهتو ه به اهشی و نرورت بررسی ای مترع تنهسهی و تهأثیر هن
ار نظریهههی روابط بی الشلل ای مقهله تالتی از یهک منظهر خههص بهرای
نشهن ااان تهثیر مترع رههییبخش ار نظریهههی روابط بی الشلل اسه از
ایگر سو ،بررسی س م نظریه ان قهای مک هب عرانکفهورت ار حهوز روابهط
مگلتو ه میبهتهگا از ایه رو سهئوال نگهرنهگاهن ایه مقهلهه ایه اسه کهه
ویژایههی مترع تنهخ ی نظریه ان قهای چه تأثیری ار نظریههههی روابهط
بی الشلل اات ه اس

و عرنیهای که ار هلب یهسخ به ای سهئوال مهگنظر

رارااایم ای اس که ای تأثیر ،طیف اس را ای از مسهئل از بیل هویه
اول  ،نسی  ،عقر و نهبرابری ،نه

و اهلح وااا را ار هلهب نظریهههههی

مخ لف تهمل تگ اس ا

واژههــای کلیــدی :مک ههب عرانکفههورت ،نظریههه ان قهههای ،یوزی یویسههم،
مترع تنهسی رههییبخش ،روابط بی الشلل
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مقدمه
مطرگ شده (دی قال

برپاهی کمرنییم و حاکمیوت پرولهایهوا) ،اموروز دهاور مطورگ

نییت )1(.اهن ت هد به شلل و گرنهای از تالر انهقادی دی حورزه یوابوط بوینالم ول
بدل شده است که تحت لرای م رتت یهاهیبخوش از آن نوام بورده مویشورد .اهون
آیمان ،ه نی یهاهی بخشی ،امروز دی قال

دسهااه های ت یای،گاهمانهای مخه ف و

حرزههای مرضروی دهار مانند اسالم و لیبرالییم و همچنین نظامهای ت یای شورق
و پیااسه مایی و حرزه های زهیت محیطی و امثال آن نیز دنبال میشرد .ضورویت
پوورداخهن و ترجووه بووه اب وواد م رتووتشووناخهی اهوون ملهو

و آنچووه تحووت ونووران

م رتتشناسی یهاهیبخشی مطرگ میشرد ،به جهت تواثیرات گرنواگرنی اسوت کوه
اهن مرضرع بور مباحوث و نظرهوههوای و ورم اجهمواوی بور جوای گذاشوهه اسوت.
م رتتشناسی یهاهیبخش ،نقطه مقابل م رتوتشناسویای قورایداید کوه سوالهوای
مهمادی دی بییایی از حرزههای و رم اجهماوی به م رتت می ط تبدهل شده و اکثور
پیوهش های یریت گرتهه دی اهن حرزه یا تحت تاثیر خرد قرایداده اسوت .دی اهون
مقاله تالش دایهم تا با تح یل نحره یریتبندی مله

ترانلاریت از م رتتشناسوی

یهاهیبخش ،به بریسی تأثیر اهن م رتتشناسوی بور نظرهوههوای یوابوط بوینالم ول
باردازهم .از اهنیو سلرال ای ی مقاله اهن اسوت کوه وهیگویهوای م رتوتشوناخهی
نظرهه انهقادی مله

ترانلاریت ه تأثیری بر نظرهههای یوابوط بوینالم ول داشوهه

است و دی ادامه اهنله اهن م رتت شناسوی وه تواثیری بور نظرهوه انهقوادی یوابوط
بین الم ل (دی م نای خا

) پدهد آویده است ترضیهای که دی قال
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دی اهن شلی نییت که ت هد نیبت به یهاهی به شل ی که دی آثای مایکس و انا وس

پاسخ بوه اهون

سلرال مدنظر قرایدادهم اهن است که م رتتشناسی یهواهیبخوش مرجو برجیوهه 195

شدن اندهشه یهاهی ،نقد گراهشهای و م گراهانه و جرهان ای ی دی یوابط بینالم ول
شده و یف گیهردهای از میاتل از قبیل هرهت ،دولت ،جنییت ،تقور ،نوابرابری ،و
جنگ و ی ح یا دی قال

نظرهههای مخه ف یوابط بینالم ول تحوت تواثیر قورایداده

است .از دهار سر اهن م رتتشناسی دی نظرهه انهقادی یوابط بوینالم ول منجور بوه
یریتبندی نرهنی از اجهماوات سیاسی و دیک تراهند گیهرش اجهمواع سیاسوی بوه
تراسری مرزهای دولت حاکم و ت می آن دی دیون مرزها شده است .برای یسویدن
به مقارد مطرگ شده دی اهن مقاله ،پس از ترضیح م رتتشناسی یهواهی بخوش بوه
سرا بریسی تأثیر اهن م رتتشناسی دی نظرهههای یوابط بینالم ل یتهه و دی اداموه
پس از ترضیح تأثیر ک ی اهن ماهرم ،به بریسوی م رتوتشناسوی مورید نظور نظرهو
انهقادی یوابط بینالم ل میپردازهم تا دی خالل آن ،سهم مله

ترانلاریت یا نیز به

ونران مطرگ کنندة ای ی اهن م رتتشناسی نیز یوشن کرده باشیم.
 .1معرفتشناسی رهاییبخش
از زمان مطرگ شدن نظره انهقادی ترسط هریکهاهمر دی مقال نظره سونهی و نظرهو
انهقادی و شللدادن م رتتشناسی یهاهیبخش هابرماف ،میتوران بور اهون ماهورم
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تلیه کرد که اهن نظرهه به دلیل پیشرو دانیهن مباحث نظری دی حل میل ههای مرید
نظرش ،وی به دنبال ایاته هو
ت یاهها و ملات

م رتوتشناسوی مهاواوت از آنچوه کوه قوبال ترسوط

شناخهه شده ایاته شده ،برده است .ایاته نظرهه انهقوادی دی مقابول

خرد ابزایی (اثبات گراهی) بدهل م رتهی است که همانگرنه که ذکر آن یتت ،بر سر
ت رهف آن هی اجماوی بین خرد اوضا هم وجرد نداید ،اما دی کول مویتوران آن یا
نظرههای دهد که نشان می دهد ارنه جام ه مرجرد ،غیروقالنی و سرکربگر است
(کراه  .)275: 1386 ،از همینیو هریکهاهمر دی مقال نظره سنهی و نظره انهقادی،
ضمن تشرهح پاهههای دکایتی و کانهی نظره سنهی ،به ایاتو بودهل آن ه نوی نظرهو
انهقادی میپردازد و م هقد است که نظره انهقادی میتراند با تبودهل شودن بوه هو
نظره اییل و واق ی ،نروی سربیکهیرهه اییل یا سامان دهد .اهن نظرهه بوه واسوط
ت الیووتهووای آگوواهیبخووش موویترانوود دگرگوورنی مهمووی یا دی جام ووه یقووم بزنوود
(هریکهاهمر.)1387 ،

م ضل وقل با بیهری که آن یا اهجاد کرده است ،ه نی یوشوناری ،نمویترانود
به حال خرد یها گذاشهه شرد .از آن جهوت کوه تمودن کنورنی ،موا یا بوه وی وهای
هداهت کرده که یخت خرد یا به سوخهی مویتوران از آن بیورون کشوید ،از اهونیو،
هریکهاهمر از احیای وقل سخن می گرهد .وق ی که د ای نروی بیمایی شده اسوت؛
بیماییای که حیات ترد و جام ه یا نیز شامل میشرد .از نظر وی یها ساخهن وقول
از اهن ترف که مملن است امری منای و نهی ییهی شمرده شورد ،گوامی دی جهوت
احیای وقل است .هریکهاهمر دی مقاله وقل و یه وقل مینرهید« :مویتوران گوراهش
همه مااهیم مهاتیزهلی از جم ه خرد ماهرم وقول ت رهوف کورد .از اهون یو وظیاوه
ای ی ما پاتشایی بر ادامه تالش تلری تا مرح ه تحق کامل تضادهای ناشی از اهون
تروپاشی است ،تضاد میان شواخه هوای گرنواگرن ترهنوگ و همچنوین تضواد میوان
ترهنگ و واق یت اجهماوی(... ،و) به ورض آنله همچرن بییایی از ناقدان برجیهه
یوشناری دی یمانهییم غر ه وی شرهم ،باهد یوشناری یا تشره کنویم توا بوهیغوم
تمامی پیامدهای سرشای از تناقضش ،به پیش یود(...زهرا) امید وقل دی یهواهی وقول
از ترف ،ترف از ها،ف و ناامیدی نهاهوه اسوت» (هریکهواهمر .)178 :1390 ،بوا اهون
ترضوویحات بووه نظوور مووییسوود یاهحوول ک ووی هریکهوواهمر و آدوینوور دی دهاللهی و
یوشناری ،تأکید بر ضرویت به انجام یساندن و تلمیل رگ یوشناری و نیول بوه
اهداج بنیادهن آن است تا اهن نین ،بی ت انیانی به ری کامول بوا خوردش و بوا
بی ت غیرانیانی سازگای شرد (وه یرن.)58 :1389 ،
آدوینر ت یاه دهاللهیلی یا دی تقابل با ت یاه پرزههیرهیهی قرایمیدهد کوه بوه
نظرش یرتا ،واق یت یا نان که هیت بازترلید میکنود .آدوینور دی کهواب مقابط
شنااتشناسی میگرهد :وجه مشخاه ت یاه اولی و ها ت یاه خاسوهااههوا تماهول
اهن ت یاه به تأمین پاههای بنیادهن برای شناخت است .وی دی اهن ت یواه بوه دنبوال
تدایک نقدی بر ماهرمی از ک یت است که به یریت ت یای تشرهح شوده اسوت .از
اهن یو م هقد است ما به ه

ت یاه دگرگرن نیازمندهم .ه

اغرای خرد و دهاران دی اهنبایه که ماهرم مط

ت یاه دگرگورن باهود از
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وقل به تخره

ناس دی ق مرو ماهرمی خرهش یا به منزلوه تروپاشوی پرزههیرهیوهی

یا دی اخهیای داید ،دست برداید .اهن

تجرهز یتهن به سری ت یاهای جدهد ،به انهخاب ماهرمی بوه نوام ناهرهوت از سوری 197

آدوینر نیز ایتباط داید .ه نی اهن واق یت که ماهرم هرگز به ری جوامع دیبرداینوده
یز تهم شده نییت (سجره .)149 :1388 ،
مایکرزه نیز یاه حل یا دی تالش برای غ بهبر دوگانهاناایی سرژه و ابیه با دنبال
کردن اناایه ای دهاللهیلی از سربیکهیرههه که به ونران ه

بنیان ت یای برای نظرهوه

انهقادی باشد ،میدهد (می ر .)68 :1382 ،وی دی ارد و انقالب دی تالش بورد توا بوا
تأکید بر وقل ابیکهیر به ونران منب ی ومده برای نقد وضوع مرجورد ،بوه اهمیوت آن
باردازد؛ کایی که هریکهاهمر دی کهاب کیرج خرد انجام داده است؛ ه نی با اسهااده
از آن به ونران م یایی کوه باهود بوه وری داتوم وقول سوربیکهیر یا دی هو

یابطوه

دهاللهیلی با آن نای کرد .اهن نقد از آن جهت اهمیت داید که باوث میشورد توا از
اتااقی که دی دویه یوشناری اتهاد ،ه نی سو طه وقالنیوت ابوزایی ج ورگیری شورد
(مایکرزه .)1388 ،از نظر پیهر می ر ،یاهحل مایکرزه اهن اسوت کوه تورض ماتقودم و
انهزاوی ایرل ت یای یا کنای می گذاید و تریویای دهواللهیلی-توایهخی از شوراهط
شللگیری سربیکهیرهههای وینی یا جاهازهن آن میکند .سربیکهیرهههای که ملان آن
دی همان جهانی است که مقدی است ،اهن سربیکهیرههه آن یا نابرد کند (می ور:1382 ،
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.)82
نان که گذشت ،دغدغه ایاته یاهحل دی برابر م رتتشناسوی پرزههیرهیوم کوه
ترسط نیل اول نظرهه پردازان مله
مله

ترانلاوریت بیوان شود ،دی نیول ب ودی اهون

پیایری و کامل شد؛ به نحری که منجر به یریتبندی نهواهی م رتوتشناسوی

یهاهیبخش گردهد .ب اسهدالل هابرماف (کوه بوا اسوهدالل هریکهواهمر دی کهواب
کیرج خورد نیوز مطابقوت داید) ،مقاب وه بوا ناورذ و ومگراهوی دی ت یواه و دهاور
وریه های تالر ،شرط اساسی ادامه حرکت بشرهت به سری یهاهی است .هابرماف
دی پی آن است تا ترضیح دهد که ارنه اتراد بشر ،ه دی مقام تاول (سرژه) و ه
دی مقام کنش اجهماوی ،باهد به شیرهای انهقادی دی م رتوت و ومول خورهش تأمول
کند .به همین منظری ،با تالی

و پرداخهن انوراع یوری م رتوت ،یاهحول یا دی بوه

کایگیری م رتت یهاهیبخش میبینود .از هموینیو مویکرشود توا بوا اهجواد پیرنود
نزده تر و دیونیتر میان م رتوت و زبوان و گوردآویدن آن تحوت مقرلوه گاهموان،
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شبهاسه الهی م رتت تراهم آوید .هابرماف با آگاهی از ض ف ت یاههای سرژه بنیاد
پیش از خرد ،می کرشد خاسهااه آغازهن به نوام سورژه یا از مرکوز م رتوتشناسوی
برداید .یوهلرد هابرماف به میل ه سربیکهیر کامال ،از یوهلرد هریکهاهمر و موایکرزه
مهماهز است .هابرماف به جای اناایهای دهاللهیلی از سربیکهیرههه ،تالش میکند که
ماهرم بیناسرژگی یا ساخهه و پرداخهه کنود .بور اهون اسواف ،دهاور تاسویس (مون)
براساف (من)ِ منارد بر خردش دیک نمیشرد ،ب له از رهو

یاوی از ترآهنودهای

سازنده یوی می دهدکه دی اهن ترآهندها میانجی بیناسرژهای کوه دیون آن خرهشوهن
تالش می کند پروژه و رم اجهماوی انهقادی یا بنا کند .از دهد او ،هدج یهاهیبخشی
نین پروژهای ،بُ دی از های رب گیهردهتر واله دانشسواز اسوت .او تمواهزی
قاتل میشرد میان و رم تجربی-تح ی ی که واق یت یا با نهیجه کنهورل تلنیلوی دیک
میکند و و رم هرمنرتیلی که تاوهل هاهی از واق یت یا با ترجه به بیناسرژگی مملن
تهم مهقابل کنشگرا دیک میکند .والوهبر اناایههای والقه تلنیلی و والقه وم وی،
هابرماف اناایة (والق یهاهیبخوش) یا بودههی تورض مویگیورد کوه پوروژة و وم
اجهماوی انهقادی با آن همخرانی داید؛ و می که بر ماهرم (تأمل -بور–خورد) مبهنوی

اسووت .هوودج والقووه شووناخهی یهوواهیبخووش (وموول تأموول) اسووت .اناووایه والقووه
یهاهیبخش به وهیه به اهن حلم هابرماف وابیهه است که سه والق دانشساز ،هوم
از بی ت مشه میشرند و هم از گییت ترهنای از بی وت .دی اهون جوا میول
زبان محریی است (می ر.)91-90:1382 ،
نلهه قابل ذکر دی م رتتشناسی مدنظر هابرماف اهن است که نیبت بوه نیول
اول مله

ترانلاریت ،با حُین دتاع از وقلگراهی ،تلنرلرژی و و م به منزله جوزء

ضرویی پروژه نیمه تمام مدینیهه و یهاهیبخش مویناورد .وی بورخالج آدوینور و
هریکهاهمر برداشهی ه

سرهه از وقل یوشوناری بوه منزلوه وقول ابوزایی نداشوت

(اباذیی .)64 :1387 ،به اوهقاد او ،تنها نظرهه انهقادی (نرع سورم و ورم دی یابطوه بوا

و رم انیانی – اجهماوی) است که میتراند به مدد اتزاهش خردآگاهی تردهها ،آنوان
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تردی شلل می گیرد ،اولرهت داید .هابرماف بور مبنوای هموین اناوایه بیناسورژگی،

یا از ماهیت نیروهاهی که مانع اسهقالل ومل و ایاده آگاهانه و آزادانه آنان میشورند،
آگاه ساخهه و بدهن ترتی
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(نرذیی.)135 :1386 ،
باهد همرایه به اهن نلهه ترجه داشت که دی یاهحول هابرمواف و ورم تجربوی-
تح ی ی (اثبات گراهی) به ری کامل نای نمیشرد و بده ی که ایاتوه مویشورد ه نوی
و رم یهاهی بخش با ترجه به نقش و اهمیت و رم تجربی و اقرای بوه جاهاواه آن دی
زندگی بشر است .هابرماف ونران میکند که اگور والهو تنوی – تجربوی براسواف

نیازهای تنی پدهدای شودهانود ،والهو توایهخی – هرمنرتیو

دی خودمت گیوهرش

وریههای شناخت مهقابل انیانهاست تا ایتبا وات انیوانی یا تیوهیل کنود .ه نوی
شیرهای که هلدهار یا دیک میکنیم و به اتااق هلدهار کونشهاهموان یا بوه سومت
سازمانهای اجهماوی هداهت می کنیم .والقه یهاهی بخش با زبان نیز پیرند داید .اهن
پیرند کنش مهقابل و ایتباط یا از ونایر منحرج کننده آن یهاهی میبخشود .دی اهون
والقه هابرمواف توالش مویکنود توا بوا تمیو

بوه تروهود و یوشهوای تایویری

یوانلاوانه ،برای آشلای ساخهن یوابط مخودوش و یسواندن بیموای بوه خردآگواهی،
الارهی م رتت شناسانه برای تحق یهاهی سامان دهد .دی اهن الارسوازی موردم بوه
مثابه بیمایانی هیهند که تحت سیطره وقالنیوت ابوزایی و کوایوهیه سو طه ناشوی از
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ماهیت آن دی دیون زهیت – جهان اسه مای شده مرید سرکرب هنجایهای تردی و
گروهی قرایگرتههاند.
دی یریتبندی هابرماسی از م رتتشناسی یهاهیبخش ،هی بخشی از م رتوت
انیانی یا نمی تران تای از یابطه آن با تایهخ نرع بشور دیک کورد و دی اهون توایهخ
است که همه مناتع وم ی تب ری پیدا میکند و تمامی ضابطههای م رتهی ،امهیاز خرد
یا مدهرن مناتع حاکم بر ترآهند شناخت هیهند .از اهن نظر ،یهواهی واق وی میوه زم
بازگشت به پراکییس است؛ ه نی مقرلهای که ناس ماهرم آن دی مشوایکت ت االنوه
هماان برای دی اخهیای گرتهن پدهده هوای اجهمواوی نهاهوه اسوت .بوه بیوانی دهاور،
انیانها باهد سرژه باشند و نه ابیه و دی مقابل م رتهی کوه انیوان یا تبودهل بوه ابویه
کرده و حالهی شیئ گرنای بخشیده ،واکنش نشان دهند .م رتهی که دی پس تماهل به
بی رتی ایزشی ،اهداج اجهماوی و حقیقت انیانی یا نادهوده مویگیورد .هابرمواف
میکرشد تابع هی ه

از اهداج تحمیول شوده از بیورون نبورده ،ب لوه بوه اقهضوای

 200وقالنیت تی نایه انیان ،ایتبا ات انیانی یا از یاه بحث آزاد دی باب ساخهای نظوام

مرجرد قدیت و نیز از ره مبایزه با سیاستزداهی حقواه انیوانی بهبورد بخشود
(کرالکرتیلی)434- 437 :1387،
 .2نظریه انتقادی و روابط بینالملل؛ تاثیر طرح یک معرفت جدید
توودوهن م رتووت یهوواهیبخووش ترسووط هابرموواف و دهاوور نظرهووهپووردازان مله و
ترانلاریت ،پیامدهاهی یا دی مباحث نظری یوابط بینالم ل داشهه که از هوای رب
نظرهه انهقادی تراتر یتهه و از سری اندهشمندان دهار حرزههوای یوابوط بوینالم ول
نیز دنبال شده است .به ری مشخ

پیامد اهن م رتتشناسی دی نظرهههای یوابوط

بینالم ل ،تالش بورای ج ورگیری از شوللگیوری و اداموه سواخهایهوای سیاسوی-
اقهاادی می ط قدیت محریی است که بدون دی نظر گرتهن مااهیم و مباحثی مانند
ترد انیانی ،ودالت ،ی ح ،جنییت و غیره به سیاستگذایی و پویوهش دی دو بُ ود
وم ی و نظری مشغرل هیهند .نحره مطرگ شودن نظرهوه انهقوادی دی حورزه یوابوط
بین الم ل به ونران ه

یوهلرد جدهد ،محل بحث و مناظره بیویایی از کهوابهوای

نظری مرجرد دی اهن یشهه است .اهن نظرهه برای اولینبای با مقالوه م وروج یابورت
کاکس تحت ونران نیروهای اجهماوی ،دولتها ،و نظمهای جهانی و همچنین مقالوه
یتالییم سیاسی و والت بشری یهچاید اش ی برد که محل ویود و ترس ه بحثها و
میل ههای مله

ترانلاریت به حرزه یوابط بینالم ل شد .اهن مقالوههوا بوه هموراه

مقاله انیان و شهروند لین لیهر ،به مانند سیالبی برد که مرج

رگ میاتل مخه ف

اجهماوی ،اقهاادی ،سیاسی ،جنیویهی ،زهیوت محیطوی و امنیهوی دی زمینوه یوابوط
بینالم ل شدند .جرهانی که باوث شد توا دی اداموه نظرهوههوا و یوهلردهواهی ماننود
تمنییم ،نلرگرامشین ها ،پیاساخهایگراها ،پیااسوه مایی ،زهیوت محیطوی و دهاور
یوهلردها به اهن حرزه ویود پیدا کنود .دی اداموه بوه تشورهح تواثیر م رتوتشناسوی
یهاهیبخش دی نظرهههای یوابط بینالم ل میپردازهم.
اسهیر اسمیت ،مرضرع تی ط م رتتشناسی نظره سنهی یا با سولرالی بنیوادهن
دنبال میکند؛ آنجا که دی پرسشی اساسی مطرگ میکند که ارنه پرزههیرهیم خورد
یا به ونران یوشنترهن جاهازهن و م یایی الهی دی مقابل تمام یهیاتتهای دهاور
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مانند اقهاادی سیاسی بینالم ی ،پیااسه مایی ،زهیت محیطی ،امنیت و زن بواویی

201

دی یوابط بینالم ل مطرگ کرد وی برای پاسخ به اهن سلرال م هقد اسوت اول باهود
دهد پرزههیرهیم دی یوابط بینالم ل به ه م ناست که دی پاسوخ بوه آن مویگرهود
گاهی به م نای م رتتشناسی ،گواهی بوه م نوای یوششناسوی و گواهی بوه م نوی
یتهووایگراهی گرتهووه شووده اسووت

)1996: 13-16

 .(Smith,احیوواف نیوواز بووه دهاوور

م رتتشناسی ها باوث شد تا ترجهات دی دهیویا ین یوابوط بوینالم ول بوه سومت
جرهاناتی م طرج شرد که امروزه تحت وناوهنی مانند تراثباتگراهوی ،ضود جرهوان
ای ی و گاه به ونران نظرهه هوای انهقوادی ماننود تمنییوم ،نظرهوه انهقوادی (ملهو
ترانلاریت) و پیت مدینییم شناخهه میشرند.
دی هر حال هادآویی اهن نلات کرتاه الزم برد تا بوه اهون میول ه باوردازهم کوه
آنچه تحت ونران نظرهههای جرهان ای ی یوابط بینالم ل شناخهه شده از کجا و بوه
وسی ه کدام م رتتشناسی به ونران م یای برتر م رتی شده است و اهن م یای ترسوط
ه نظرهه هاهی مرید الش قرایگرتهه است .اندهشمندان مله

ترانلاریت م هقدند

م رتتشناسی پرزههیرهیم نمیتراند با ادوای وحودت و ورم ،منلور تاواوت حورزه
و رم بی ی و و رم اجهماوی باشد .از لحاظ م رتتشناسی ،نظرههپوردازان انهقوادی
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دی یوهلردهای هاتت باویان به شناخت ،تردهد یوا مویداینود و از توالشهواهی کوه
برای یریتبندی احلام وینی و قابل وایسی تجربی دیبایه جهان بی ی و اجهمواوی
یریت میگیرد .زبان به انهقاد میگشاهند؛ زهرا از لحاظ یوششناسی منلور یرگوی
و یوش و می واحد هیهند .آنها ضومن برجیوهه سواخهن یاهبردهوای تایویری ،از
تلثر یوهلردها دی قبال ترلید دانش هرادایی میکنند .از لحاظ هیهیشناخهی نیز بوه
الش با خردباویان برمی خیزنود .بوه لحواظ هنجوایی نیوز نظرهوهپوردازی توای از
ایزشها یا محلرم موی کننود و ناوس املوان نوین یوزی یا قبورل نداینود .اهون
اندهشمندان خراسهای بیط نظرهههاهی میشرند که پاهبندی آشلای به اتشا و از میوان
برداشهن ساخهایهای س طه داشهه باشند (پوراهس و اسومیت .)511-510 :1386 ،بور
اهن اساف ،از نظرهه تنها می تران به شلل دیخری برای به نقود کشویدن شوللهوای
سنهی (و ترضا ،تای از ایزش) نظرههپردازی و نقادی خرد جام وه اسوهااده کورد .دی
واقع پرزههیرهیم ،انیانها یا اسیر ناال نروی وقالنیت (خرد ابزایی) میسازد کوه

 202نماهانار بزیگ ترهن تهدهد برای پروژه یهاهی است .اهن وقالنیوت باووث گیوهرش

کنهرل سیاسی جام ه میشرد و اتراد اسیر شللهای دهران ساالیانهتور و منضوبطتور
زندگی می شرند (گرهایهس .)131 :1391 ،نظرهوه پوردازان انهقوادی آشولایا رتودای
نظمی اخالقی هیهند که دی آن انیانها یها از بهورهکشوی و سورکرب باشوند .آنوان
بریسی سنهی و رم اجهماوی یا به خا ر تلیهای که بور «خورد ابوزایی» داید ،هودج
حم ه قرایمی دهند .نظرهه سونهی ،خورد ابوزایی یا ابوزای توای از ایزشوی دی دسوت
قدیتهای بزیگ میانااید -نظرهه پردازان انهقادی نین برداشوهی یا قبورل نداینود
زهرا قاتل شدن نین قدیتی برای خرد ابزایی به م نوای قاتول شودن ایزش واالهوی
از نظرهه مدنظر قرایداید ،بهبرد بخشیدن به زندگی انیان از ره یهشهکون سوازی

بیودالهی است.
نظرهه انهقادی با م رتتشناسی ذکر شده ترانیهه یاه ویود و ترجوه بوه میواتل

جدهدی دی یوابط بین الم ل یا بازکند .میات ی که دی کنای رگ پروژه یهاهیبخوش،
دی قال

نظرهههای تمنییهی ،ی ح و امنیوت و زهیوت محیطوی و پیاسواخهایگرا و

پیااسه مایی و غیره قابل پیایری است .بنابراهن مهمترهن جنبه تاثیر م رتتشناسوی
یهاهی بخش ،مهیاکردن تضا برای مقاب ه همه جانبه با نظرهههای جرهان ای ی یوابوط
بینالم ل و همچنین مااهیم می ط برآمده از آن دی بیشهر زهر شاخههای اهون حورزه
برده است .دی ادامه تالش خراهیم کرد تا به شل ی کرتاه به اهن تاثیر دی نظرهههوای
مذکری باردازهم.
تاثیر م رتوت یهواهیبخوش نظرهوه انهقوادی دی نظرهوه امنیوت:بوایزترهن تواثیر
م رتتشناسی نظرهه انهقادی دی قال

بریسی انهقادی ،بوه نحوره ت قوی آن از دولوت

برمیگردد .بریسیهای سنهی امنیت ،به جهان از منظری دولتمحوری موینارهیوهند.
اهن یوهلرد با الهام از نظرهه انهقادی (یابرت کاکس ،اندیو لین لیهر) با تشرهح نقش
بازهاران ترامرزی ،بین الم ی و آلهرناتیرهای جاهازهن دولت ،یوهلرد سونهی یا کوه
بر پاهه نظرهه سنهی – مشلل گشا شلل گرتهه برد ،مرید نقد قرایداد .نقدی که ضمن

یواهوت دیونمانوودگای بوردن و ایزشووی بووردن ،توالش داید تووا پیرامورن یو ح ،بووه
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برای آنان است ( رنرج .)362 :1388 ،بنابراهن هدتی که دی برداشتهوای انهقوادی

اسه دادهای تحق نیاتهه برای تغییر دی ذات سازمانهاتهه ترجوه کنود .دی اهون میوان

اندهشممندان اهن حرزه کن برث با تمرکز بر یهاهی دی میول ه امنیوت م هقود اسوت 203

یهاهیبخشی ه نی آزاد ساخهن مردم از قید و بندهای تیزهلی و انیانی که آنان یا از
انجام آنچه آزادانه تامیم به انجامش میگیرند ،بازمیداید .جنگ و تهدهد به جنوگ،
هلی از اهن قید و بندهاست .تقر ،آمرزش و پورویش ضو یف ،سورکرب سیاسوی و
مانند آنها نیز نمرنه های دهاری از اهون قیود و بنودها اسوت .از دهود وی امنیوت و
یهاهی دو یوی ه

سلهاند

)2007

 .(Booth,یهاهی دی اهن تالر گاه به م نوای آزادی

مردم از محدودهتهای اجهماوی ،تیزهلی ،اقهاوادی -سیاسوی و دهاور احیاسوات
است .امنیت با دتاع از آزادی و خردمخهایی دی برابر تهدهدها مرثر میشرد .از اهون
بابت است که ماهرم یهاهی به ری اجهنواب ناپوذهری بوا امنیوت دی هوم مویآمیوزد
(دهرههاک.)89 :1389 ،
مطال ات انهقادی امنیت تالش داید توا ضومن آگواهی از تمواهزات ماهورمی و
نظووری دی دهیوویا ین یوابووط بووینالم وول ،ماننوود مله و

ترانلاووریت ،نظرهووههووای

پیاساخهایگرا ،ترا اثباتگرا ،پیامایکیییم ،نلرگرامشینها ،جهان و ن اناایان و بوا
کم

دهار یوهلردهاهی که قاب یت انیان برای تدبیر دی تغییر یا پذهرتهه و انحوراج

دی تالر یوشناری غرب یا تشخی

میدهند ،آنچه یا تضای مطال اتی اسوهراتیه
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دی تضای جنگ سرد خرانده میشد یا به والش بلشود ) .(Booth, 2002: 109-110دی
واقع امهیاز وهیهای که نظرهههای سنهی یوابط بینالم ل برای نظم و قدیت دی بحوث
امنیت قاتل بردهاند ،مطال ات انهقادی امنیت ،برای یهاهی قاتل است .بنابراهن توالش
برای تغییر شراهط به سمت یهاهیبخشی به واسطه دهودگاههوا و جنوبشهوای قورن
بییهمی مانند پیااسه مایگری ،نیادپرسهی ،زنان ،کایگران و به ری ک ی تالش برای
تغییر وض یت دی قرن بییتوهلم دی دسوهری کوای اهون مطال وات قرایگرتهوه اسوت
( )Booth, 2002و (وه یامز.)1390 ،
تأثیر م رتت یهاهیبخش نظرهه انهقادی دی نظرهوه اقهاواد سیاسوی بوینالم ول:
گاهی دی ادبیات پیوهش نظرهه انهقادی به واسطه آنچه سهم یابرت کاکس دی نظرهه
انهقادی یوابط بینالم ل خرانده میشرد ،اهن تماهل وجرد داید کوه بوا دادن حلموی
ک ی نظرهات وی یا همان نظرهه انهقادی یوابط بینالم ل م رتی کنند .ولی باهد اهون
نلهه یا مدنظر قرایداد که یابرت کاکس با دغدغه نظری و یحبت از تمواهز کوایکرد
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بین الم ل برد که یوهلردی مهااوت دی قال

پیوهش سازمانها و نهادهای اقهاادی،

به آنچه گاه پروژه برنامه تحقیقاتی گرامشی و گاه بوا نظرهوه نلرگرامشوینهوا اسوت،
شلل داده است .یوهلردی که دی کنای وی اندهشمندانی مانند کرهگ موریتی ،کویس
وندی پیجل ،بری گیل و اسهان گیل نظرهه انهقادی نلرگرامشینها یا با محری هیمرنی
اقهاادی و ساخهایهای س طه دی وریه اقهااد پیایری میکنند .اهن یوهلرد کوه بوه
واسطه تاثیر از تالرات گرامشی و جنبههای نرآویانه نظری یابورت کواکس پیایوری
شده ،به دنبال اهن میل ه است که کدام ت الیوتهوای اقهاوادی بوه سواخهای اقهاواد
یتههها ایالگ کرد ( .)Rengger & Thirkell-White, 2007: 8کاکس دی اقهااد سیاسوی
بینالم ل یوهلردی یا ایاته میکند که ماواهیمی ورن ترلیود ،نیروهوای اجهمواوی،
هیموورنی و دولووت دی آن اسووهااده شووده و دی نهاهووت منجوور بووه برگزهوودن یوهلوورد
ساخهایهای تایهخی شده است .وی با بهره گیری از آنچه هیوهی شوناخهی مهاواوت
نظرهه انهقادی مینامد ،یوهلردی تح ی ی مبهنیبر نیروهای اجهماوی یا دنبال میکنود
(دهرههاک.)77-76 :1388 ،
تاثیر م رتت یهاهی بخش نظرهه انهقادی دی نظرهه تمنییوهی :ادبیوات تمنییوهی
دی یوابط بینالم ل نیز پیشنهادها و سهمی دی انهقادات یهاهیبخش نظرهههای یوابط
بینالم ل داید ،نقد برداشتهای مردانه از تایهخ جهان که نادهوده گورتهن یا مرجو
شده است .اهن برداشت با می ط شدن مطال ات جنگ ،نظامیگری ،منازوه و جنوگ
همراه شده است .نظرهههای تمنییهی یوابط بینالم ل م هقدند یهیاتتهای انهخواب
وقالنی با تاکید بر تح یل قانرنی -نهادی اجازه مطال وات مهارقوه میواتل جهوانی یا
نمی دهد .همچنین با وجرد اهنله تنها دی حاشیه یوابط بینالم ل به نقش زنان ترجوه
میشرد ،اما ترس ه والت م رتتشناخهی و هیهیشناخهی دی اهن حورزه بوه وسوی ه
مردان ساخهه شده و میشرد .نظرهههای تمنییهی تالش دایند تا م موای بازسواخت
اجهماوات بین الم ی یا حل کنند .میل ه محریی دهاری که دی نظرهه انهقوادی باهود
به آن ترجه داشت ،پرداخهن به س ی ه مرات

است .س ی ه مراتبی که شاهد دی اهون
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جهانی شلل میدهد و ارنه میتران اهن ساخهای یا دی جهت یهواهی بوه حاشویه

حرزه آنچنان که باهد به ارنای به وجرد آمدن و شلل گیری آن و حهی ارنای
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از یقابتهای ذاتی دولت ها باشد .بنابراهن نخیهین یاه برای ویود اهون مباحوث ،بوه
تااوتهای م رتتشناخهی اهجاد شدهای بازمی گوردد کوه شوللدهنوده شویرههوای
گرناگرن اسهااده زنباویان و دهاران از دوگانایهای مردانه و زنانه اسوت .بنوابراهن
با ترجه به اهن یوهلرد ،ترجه به یوهههای م رتتشناسوی اساسوا و ایوالها سیاسوی
هیهند (پیهرسورن .)359 :1390 ،اهمیوت اهون میول ه دی مباحوث تمنییوهی یوابوط
بووینالم وول از آنیو اسووت کووه دوگانووهاناوواییهووای موورد و زن دی س یو ه مرات و
جنییتزده جهانی یوهلردهای مخه ف آن ،م انی مهااوتی به خرد میگیرد.
همان ری که ترجه ای ی دی نظرهه انهقادی ،ترجه به حاشیه یتهوههوا دی قالو
جهان سرم ،اسه مایشدگان و حذج دهدگاههای غالو

غربوی اسوت ،ناورشهوای

تمینییهی نیز بر نقد ترییاات مجرد و خایی از انیان (مردان) دی بیوهری خوا

،

ایوپای نر ،مهمرکز است .اضاته کردن دهودگاههوای زنبواویان بوا منطو برگرتهوه از
جام ه شناسی حذج و شمرل مرید ترجوه نظرهوه انهقوادی ،دی قالو

اضواته کوردن

تجربیات زنان به های رب نظرهههای مرجرد ،بییای کایگشا خراهد برد .تا جواهی
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که اسااه پهرسرن دی اهن یابطه مینرهید« :زنباویان به دهار منهقدان هاتتبواویی
میپیرندند که مقرله و تقییمبندیهای دوگانه ماهیت باویانه یا به الش میکشوند.
جنییت به مثابه مقرلهای تح ی ی زنباویان یا قادی میسازد تا نوه تنهوا حوذج و هوا
تحقیر حنس زن ب له ساخهههای مردانهای که شالرده ت یاه (خورد ،انهوزاع) ،نظرهوه
سیاسی (تردباویی ذیهنار ،حاکمیت) ،ایرلهای اقهاادی (کای دسهمزدی ،انهخواب
وقالهی) ،و و م (وینیت ،دوگانهانااییها) یا تشلیل میدهند ،به نقد کشند» .
از سری دهار ،آن تیلنر ( )Tickner, 1992با رگ اهن اسهدالل که نظرهوهپوردازان
یوابط بینالم ل یرتا وهیگیهای مردانه یا به دولت ت میم می دهند و ساس دولوت
یا بازهار ای ی تلباتت ،وقالهی و یقابت جری یوابط بینالم ل ت رهوف مویکننود،
برداشهی جنییهی از دولت به دست میدهد .بنابراهن یابطه شوهروندی نیوز براسواف
یالحیت (یرتا مردانه) نظامی و ماللیت سازهبندی شده است که با دولتها پیرنود
میهابند و دولتها نقش جنگجرهان وریه اقهدایگرهزی سیاست بینالم ل یا بوازی
میکنند( .پیهرسرن .)365 :1390 ،
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تأثیر م رتت یهاهیبخش نظرهه انهقادی بر نظرهه پیااسه مایگراهی :آنچه که دی

مطال ات پیااسه مایی دهدگاهی انهقادی خرانده میشرد ،به نروی دی قال

م رتوت

خردآگاهی مطرگ و مرید ترجه قرایمویگیورد .بوه بواوی لورتیس تییورن ،مطال وات
انهقادی پیااسه مایی بوه بریسوی یابطوه بوین هرهوت توردی و باویهوای ترهناوی
میپردازد ) .(Tyson, 2006: 427به هرحال دی جهوانی کوه هیمورنی تالور نلورلیبرال یا
شاهدهم ،ترجه و پرداخهن به اندهشه پیااسه مایی دی قال

(آترو -یادهلالیوم) هوا

(پرترپیای اخالقی) و نااه انهقادی به تی ط جهانی تالرات اقهاادی و تلنورکرات،
ب د از دهههای  1960و  1970هنرز ادامه داید .یریتبندیهای موذکری یا دی قالو
شلل گیهرده شاهد بردهاهم )Cabral et al: 1980( .و (گاندی .)1388 :بوه ماننود آنچوه
دغدغه نظرههپردازان انهقادی دی قرن بییهم نیبت به مدینیهه برد ،مهالران پیااسوه مایی
نیز به اهن نارانی دی های رب دهییا ین یوابط بینالم ل و دی قال

میاتل اسوه مایی

نااه میکنند .پرداخهن به کرششهای یریت گرتهه دی گیهرش تح یول انهقوادی توایهخ
جهانی ،حرل میاتل پیااسه مایی از حرزه اهن بحث خایج است؛ ولوی اشوایه بوه اهون
نلهه ضرویی به نظر مییسد که اوهقاد به آمیوزش تالور و ومول (پراکیویس) ،دی اهون
مطال ات به واسطه آنچه سنت نظرهه انهقادی خرانده مویشورد ،مورید ترجوه قرایگرتهوه
است .والوهبر آن قرایگرتهن تالر یهاهیبخش و تالش برای تراتر یتوهن از منطو ضود
اسه مایی و پیااسه مایی ،میتراند دغدغه پیوهشاران اهون یوهلورد تقرهبوا جدهود دی
یوابط بینالم ل یا ترییف کند ).(Shilliam, 2011: 48-49
تأثیر م رتت یهاهیبخش نظرهه انهقادی بر نظرهوه زهیوت محیطوی :پرسوش از
م رتتشناسی به ونران نقطه مرکزی نظرهه انهقادی دی یوابوط بوینالم ول ،دی قالو
اسهدالل برای بیان محدودهت پرزههیرهیم ،مجرز گیهرش تح یلهای اهون نظرهوه یا
دی قال

پروژه یهاهی بخش یادی کرده است .اهن دو نظرهوه بوه ورق گوزایههوا و

تح یلهای مهااوتی به هلدهار نزد هو
میتران دی تأکید بر بُ د تایه
برآمده از مدینیهه از ه
یهاهی نه خا

هیوهند .بورای مثوال اهون وجوه نزدهلوی یا

و مگراهی ،ابزایگراهی ،آگواهی کواذب و تلنرلورژی

رج و از رتی دهار اوهقواد مشوهرک بوه اهون میول ه کوه
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احیای تالر و ت یاه برمی مهالران آترهقاهی و گاه جنرب آسیای شرقی و هنود بوه

انیان ،که کل بی ت است ،شاهد برد .هر دو دهدگاه با دنبال کردن
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اسیدی و میل ه گاز اوزون و غیره یا برخاسهه از نروی احهورام و تیو یم نیوبت بوه
تلنرلرژی و سیطره آن میدانند (.)Dobson, 1995: 190-191دی حورزه زهیوتمحیطوی
آنارنه که ایه

الترهر و پیهر اسلات نشان دادهاند ،نظرهه انهقادی به ونران شاخهای

از مایکیییووم دی قالوو

شووالردهگراهووی و ضوود شووالردهگراهووی ترانیووهه دغدغووه

زهیت محیطی یا نیز پرشش دهد .تأکید هنجایی اهن نظرهه بر کایکرد نظرهه یوابوط
بینالم ل ،دی جهت به تارهر کشویدن اجهمواع بههور و شول ی از مااولبنودی کوه
ایالگ جهان خرانده میشرد ،همان هدج یهاهیبخشی مویترانود نامیوده شورد .دی
واقع تالش اهن نظرهه دی جهت ایالگ آسی های مرجرد دی جهان ،به یوشنشودن
ایزشهوواهی کم و

موویکنوود کووه دی قال و

قراینمی گیرد .بنابراهن دی قال

بووازهار وقالنووی موورید ترجووه و تهووم

دهدگاه یهاهیبخشی ،بورخالج نظرهوههوای جرهوان

ای ی ،دهار میل ه محیط زهیت ،تق یلگراهی «مرضروی» به حیاب نمیآهود؛ زهورا
ترجه به هماراهی و وم لرد بازهاران غیردولهی دی قال

سازماندهی آگاهانه مورید

ترجه قرایمیگیرد .دی پیش گرتهن تح ی ی دهاللهیلی و توالش بورای همیور کوردن
کایگزای -ساخهای دی حل مشلالت زهیتمحیطی به شول ی سیاسوی ،از اهونیو دی
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قال

نظرهه انهقادی یوابط بینالم ل مرید ترجه قرایمیگیرد تا شاهد باووث شورد از

میاتل جهانی دیک بههری داشهه باشیم) . (Stoett & Laferrier, 1999: 149از سری دهاور
اهجاد تردهد دیبایه ماهرم سنهی مانند امنیت و دولت به وسوی ه نظرهوههوای انهقوادی
ترانیهه اهن تضا یا دی مطال ات زهیتمحیطی تراهم کند که دولتها با تراتر یتوهن
از بحث حاکمیت و حس میلرلیت سورزمینی ،مویتراننود بوه سومت حول میواتل
زهیتمحیطی به شل ی پاهدای حرکت کنند.
بر همین اساف است که دی قال

یوهلردهای زنباویانه زهیت محیطی ،دتواع

از یهاهی بی ت از س طه مردانه و همچنین نروی از ایتباط مهقابل ،دی جهت منواتع
هماان ت رهف میشرد (ساترلند .)347 :1390 ،دی اهن مطال ات تاکید بر اسوه دادها
و تراناهی های بالقره و بالا ل بشرهت برای وم ی ساخهن تغییری جهوانی دی جهوت
هر ه پاهدایتر شدن وض یت زهیت محیطوی یا ایج موی نهنود؛ تغییوری کوه بهرانود
براساف نااهی مهااوت به ترهنگ تامیمگیری سیاسوی دی مورید بی وت و نحوره
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تأثیر م رتت یهاهیبخش نظرهه انهقادی بر نظرهه یوابط بوینالم ول :کواکس دی
مقاله مطرگ خرد که ذکر آن گاهه شد ،با بهرهگیری از سنت نظرهوه انهقوادی ملهو
ترانلاریت و مقاله نظرهه سنهی و نظرهه انهقادی هریکهاهمر ،نظرهه سنهی هوا نظرهوه
حلالمیاتل یا دی مقابل نظرهه سنهی قرایمیدهد .نظرهوه سونهی جهوان یا بوه هموان
ترتیبی که دی برابر خرد می هابد همراه با مناسبات اجهماوی و قدیت و نیز نهادهواهی
که اهن مناسبات یا سوازمان مویدهود و آن یا بوه ونوران هوای رب بودههی ومول
میپذهرد .نظرهه مشلل گشوا بور آن اسوت توا بوا برخورید موؤثر بوا سر شومههوای
رن الاری ک ی نهادها و مناسبات مرید تردهد قراینمیگیرد ،میتوران شوراهط الزم
برای ت الیت اهون نهادهوا و مناسوبات حواکم بور آن یا مطورگ کنود .بودهن ترتیو
نظرهههای مشلل گشا دی ندهن جنبه از ومل پراکندهانود و هرهو

از آنهوا هناوام

یوبهیو شدن با مشلل ،ترض یا بر ثبات م ین دهار حرزهها میگذاید همین میول ه
آنها یا ومال قادی میسازد تا ساهر حرزهها یا نادهوده بایرنود .نقطوه قورت یوهلورد
مشلل گشا از نظر یابرت کاکس ،دی ترانواهی آن بورای محودود سواخهن هوا تحمیول
پایامهرها به ه

حرزه مشللدای و بیان ه

است که به نیبت میتران از نزده

مشلل خا

با ت داد محودودی مهغیور

و دقی آنها یا مرید بریسوی قورایداد (کواکس،

.)41-40 :1386
نظرهه انهقادی از آن جهت انهقادی خرانده میشرد که از نظم حواکم بور جهوان
تای ه می گیرد و اهن پرسش یا مطرگ میسازد که نظم هادشده ارنه تحقو هاتهوه
است .نظرهه انهقادی برخالج نظرهه مشللگشا ،نهادها ،مناسبات اجهماوی و قودیت
یا بدههی نمیپنداید ،ب له با پرداخهن به یهشههای آنها و اهنلوه مویتراننود دی حوال
دگرگرنشدن باشند ،ها اهنله ارنه اهن نهادهوا و مناسوبات دگرگورن مویشورند یا
مرید تردهد قرایمی دهد .نظرهه انهقادی به جای پرداخهن به اجزای جداگانوه ،مهرجوه
ک یت مجمروه اجهماوی و سیاسی است .نظرهه انهقادی دی وریه ومل مانند نظرهوه
مشلل گشا به ونران نقطه وزهمت خرد ،جنبه هوا حورزه خایوی از ت الیوت بشور یا
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مشلالت ،مناسبات و نهادها بدون تال م جرهان و ت الیوت داشوهه باشوند .بنوابراهن

می م میانااید .اما دی حالی که یوهلرد مشللگشا بوه محودودتر سواخهن مرضورع
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مرضرع مرید بریسی مرج

میشرد.کاکس میکرشد تراهندهای تغییری یا بشناسود

که اجزا و کل یا دی کام خرد ترومی برد .به نظر وی ،نظرهه انهقادی رن با واق یوت
دی حال دگرگرنی سروکای داید ،باهد پیرسهه مااهیم خرد یا با مرضرع مرید بریسوی
که قاد شناخت و تبییناش یا داید ،سازگای سازد (کاکس.)42 :1386 ،

کاکس با نقد تای از ایزش خراندن نظرهه بوا جم وه م وروج «نظرهوه همیشوه
برای کیی و برای مقاردی پرداخهه میشرد» ،به بیهرمندی تایهخی دی تهم راهوی
و ارنای میل ه اشایه میکند .وی با اشایه بوه اهون بیوهرمندی و ترانواهی آن بور
املان تغییر از اهن یاه ،به وهیگی نقد دیونماندگای میپردازد .اهن نقود دی اداموه بوه
نارانی دوم کاکس ه نی ب د از ترجه به اقهااد سیاسی بینالم ل بدل شد و به وری
یوشنتر اهن تماهل به تغییر دی قال
شد .اهن پروژه نه تنها دی قال

پروژه یهاهیبخش ،دی کایهای لین لیهر دنبوال

تغییر ب له بیشهر با هودج تغییور جهوت ج ریونوده،

جههی که هاتمن آن یا مرح ه ب ودی دی نظرهوه یوابوط بوینالم ول بوا وهیگویهوای
هنجایی و یهاهیبخشی خراند ).(Thirkell-White & Rengger, 2007
بنابراهن امروز تقرهبا به تاده تمام پیوهشاران اهن وریه اندیو لین لیهر هلوی
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از مهمترهن اندهشمندان نظرهه انهقادی یوابط بینالم ل است .اندی و لین لیهر دی مقالوه
دسهاویدهای نظرهه انهقادی با اسههناد به تالی
 2دسهاوید از  4دسهاوید یا دی همین قال

مرید اشایه مقاله هریکهاهمر است کوه

مطرگ میکند .اهن دو دسوهاوید وبایتنود از

 -1دانش همیشه بازتاب آن دسهه از اهداج و مناتع اجهماوی است که از قبول وجورد
داشههاند -2 .نظرهوه انهقوادی بوا ادواهواهی کوه سواخهایهای اجهمواوی یا تغییرناپوذهر
میدانند مخالف است و دی پی آزادی بیشهر است

)2007: 45

 .(Linklater,وی با تلیه بور

اهون م رتوت و بهورهگیووری از برخوی گوزایههووای مایکیییوهی و م رتوت اجهموواوی
(بازسازی ماترهالییم تایهخی هابرمواف) بوه املوان گشواهش املانوات جدهود بورای
جام هشناسی تایهخی با هدج یهاهیبخشی اشایه میکند .نظرهه انهقادی با تماهز خورد
از یوهلرد پیانرگراها به خار

دی مرید پذهرتهن شالردهبواویی حوداقل ،م هقدنود

برای کنش سیاسی یهاهیبخشی و م نادای باهد ایرل اخالقوی حوداق ی وجورد داشوهه
باشد که مبهنیبر اجماعنظر باشد .نظرهه انهقادی یوابط بینالم ل به نقد م رتتشوناخهی

 210تیبت به نرواقعگراهان پرداخهه که دی آن م رتت تنها برخاسهه از والقه تنی بوه کنهورل

امری باشد .کاکس و اش ی که م رتتجرهی باهد زاده والقه یهاهیبخش بوه آزادسوازی
انیانها از قیدو بندهای اجهماوی غیرالزم باشد (لین لیهر.)234 :1386 ،
مایک هاتمن با آگاهی از وابیهای ت یای نظرهه انهقادی یوابط بوینالم ول بوه
مله

ترانلاریت ،اهن نظرهه یا به ونران نظرههای ت یینکننده دی مشخ

سواخهن

مرح ه ب دی دی یوابط بینالم ل میداند که میتران با آن به پیشرتت شمگیری دی
ویای بحث بننارهها دستهاتت .لین لیهر با ت دهل ناواه خرشوبینانهبوردن هواتمن
م هقد است اگر ه مملن است اهن نظرهه یوشن کند میل ه مرح وه ب ودی نباشود،
سری دهار کرهس براون نظرهه انهقادی یا مهمترهن توالش بورای بازسوازی اندهشوه
بحران زده قرن  20می داند (براون .)262 :1386 ،دی تالر هابرماف ،یهاهیبخشی بوا
میل ه اخالق جهانشمرل (با تأسی از کانت) پیرند خریده و اهمیوت وهویهای بورای
بریسی یوابط بین الم ل داید .با کایبیت ماهرم (اخالق گاهمان) هابرماف که تج ی
ایزشهای مردم ساالیانه اسوت ،جهوان یوا و آکنوده از محهورای اخالقوی اسوت .از
اهنیو اهن نظرهه خرد یا مل ف به توالش بورای اهجواد جهوان موردم سواالیانهتوری
می بیند که دی آن اتراد دی اقهدای بخشیدن بوه نهادهواهی کوه بور آن اثور مویگذاینود،
مشایکت داشهه باشند ( رنرج .)354 :1388 ،هدج نظرهه انهقوادی یورتا شوناخت
جهان نییت ب له دگرگرن ساخهن آن است .تالشی که دی قرن هجودهم و نورزدهم
نیز دو مداتع بزیگ مانند کانت و مایکس داشت .اهن نظرهه ت هدی ک وی بوه مبوایزه

با حذج و بیرونگذایی و رتدایی از یهاهی بخشی داید .به بیان لینو لیهور نظرهوه
انهقادی بینالم ی خراهان ساخهایهای سیاسی جدهدی است که به مناتع (بیرونیها)
بیشهر ترجه داشهه باشد .ه نی نروی ترازن میان وامگراهی ترهنای و دی نظر گورتهن
تااوت های ترهنای؛ وی با اسهناد به اهن امر ،شلل جدهد یوابط بینالم ل یا شولل
اجهماع میداند .لین لیهر به دنبال ماهرمی از اجهماع جهوانی اسوت کوه شوامل کول
بشرهت است و نشانه نین اجهماوی نه تنهوا ترسو ه منواتع مشوهرک جهوانی ب لوه
آگاهی جهان گیهر از مناتع و هرهت مشهرک اسوت (مشویرزاده.)238-237 .:1384 ،
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ولی میتراند یوشنسازد که مرح ه ب دی ه باهد باشد (لین لیهور .)214 :1386 ،از

نظرهه انهقادی به جهت اب اد هیهیشناخهی و م رتوتشوناخهی خورد (زمینوهمنود و

تایهخیبردن دی کنای بُ د هنجوایی آن) بوه هودج یهوا سواخهن سورکرب شودگان211 ،

ساخهایهای اساسی و نهاهه قدیت یا برمال میسازد .نظرهه انهقادی ،نظرههای دیبوایه
تشحی

ساخهایهای س طه و دی ادامه یهاهی بخشیدن به محرومان است .همان ری

که یهچاید دهرههاک م هقد است ،نظرهه انهقادی یوابط بینالم ل( ،یهاهی) بوه م نوای
اسهقرای جام های ت قی می شورد کوه دی آن املوان گیوهرش نوروی آزادی ومول دی
سراسوور جهووان و حماهووت از آن وجوورد داید (یناوور .)285 - 284 :1382 ،نظرهووه
انهقادی نااه خرد یا یوی دگرگرنی کالن توایهخی خورد نظوام ،تضوادها و سوهیزها

مهمرکز می سازد تا شاهد املان و اسه داد دگرگرنی نظام و یهواهیبخشوی یا توراهم
کند (گرهایهس.)763 :1388 ،
نتیجهگیری
دی اهون مقالووه تووالش شوود تووا بووه اهوون میوول ه پرداخهووه شوورد کووه بووایزترهن توواثیر
م رتتشناخهی مله

ترانلاریت دی نظرهههای یوابوط بوینالم ول و بوه خاور

نظرهه انهقادی یوابط بینالم ل ،اهجاد جورأت و بیوهر نظوری الزم بورای اندهشویدن
دیبایة اوهقاد به تغییر قراود حاکم بر سیاست بینالم ل است کوه توا پویش از آن بوه
دلیل س طه ماهرم هاتت باویانه نظرهه و تارق نرواقعگراهی به ونوران آغوازی وم وی
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دی اهن حرزه غیرمملن ت قی شده برد .تالشی که بوه واسوطه تمرکوز بور مطال وات
اندهشمندان مله

ترانلاریت آغاز و با پویوهشهوای نظوری اندهشومندان یوابوط

بینالم ل ادامه هاتت .دی همین یابطه از نلات قابول ترجوه دی نهیجوه بریسوی تواثیر
م رتت یهاهیبخش یا میتران تروهج نااه و ترجه به والقهمندی انیان به اسوهقالل
ومل و تالشی برای گیهردهتر سواخهن ظرتیوت انیوان بورای یقوم زدن سرنرشوت
خردش دانیت تا به واسط آن ،انیانها آهندهای آزاد از قید و بنودهای غیرضورویی
برای خرد یقم بزنند .هلی از اهن قید و بندها ،نظام دولتهاست کوه دی نظرهوههوای
ای ی اهن حرزه ماروض گرتهه شدهاند و پیوهش میوهقل بورای یوشون کوردن آن
می بد.
نلهه پاهانی اهنله سهم پیوهش حاضر دی مباحث مهم اهون حورزه یا مویتوران
والوهبر بریسی تاثیرات اهجابی و س بی م رتتشناسی یهاهیبخوش دی نظرهوههوای
یوابط بینالم ل و به ری خا

نظرهه انهقادی یوابط بینالم ل ،بوا اشوایه بوه آنچوه

دهرههاک ،میل ه اهمیت پروژه نرگراهی دی بریسی یوابط بینالم ل میداند ،دانیوت.
میل های که مرکز ثقل آن پرداخهن به یابطوه بوین یوشوناری و پویوهش دی حورزه
یوابط بینالم ل است؛ میل های که تا پویش از اهون مورید بویتورجهی پیوهشواران
قرایگرتهه برد و دی اهن مقالوه توالش کوردهم بوا ترسول بوه نظرهوه انهقوادی ملهو
ترانلاریت ،تنها قیمت کر لی از آن یا مرید ترجه و بریسی قرایدهیم.
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