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این پژوهش درصدد ارائه چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی است.
مدعای ا صلی این پژوهش این است که رهیافت انتقادی سیاست خارجی به دلیل نفی
اصول و مفروضات رهیافت سنتی در مباحث فرا نظری خود و درنتیجه ارائه چارچوب
مفهومی متمایزی از رویکرد مذکور ،از توانایی بیشتری در تبیین رفتار سیاست خارجی
دستهای از بازیگران نظام بینالملل برخوردار است .نگارندگان بر این باورند ،هرچند
نظریات تأملگرای روابط بینالملل بهطور عام و نظریه انتقادی روابط بینالملل بهطور
خاص ،بیشترین تأکید را بر وجه فرا نظری نظریه سیاست جهانی دارند ،بااینحال ،با
عنایت به وجوه هنجاری و انتقادی نظریه مذکور ،امکان استخراج اصول کلی و راهنما
برای بهرهگیری در پردازش سیاست خارجی دستهای از بازیگران نظام بینالملل اعم از
بازیگران رسمی نظام بینالملل (دولتها) و نیز بازیگران غیررسمی (همچون تشکلها،
سازمانها و نهادهای غیردولتی) که خواهان ایجاد تغییر در نظم و نظام موجود بینالمللی
هستند ،وجود دارد.
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مقدمه
دیدگاههایمختلفوگاهمتعارضیدرخصوصرابطه،نسبتونحوهتعاملمیاندو
مفهومسیاستخارجیوسیاستبینالملللبلهم لیملیخلورد بلهبلاورب خلی
صاحبنظ ان،رشتهروابطبینالمللبهعنواندیدگاهینظاممنددردهه0591میالدی
بهدوبخشپ دازشسیاستخلارجی(0)FPAومطالعلهسیاسلتبلینالمللل(2)IP
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کهتاپیشازایندرروابطبینالمللازآنبهعنوان«جعبلهسلیاهی»یلادملیشلدکله
محتوایآنص فاموردعالقهدان مندانعلیسیاستبود ب ایناساس،تحلیلگل ان
سیاستخارجی،اینجعبهسیاهرابهمنظورتبیینرفتلاردوللتگ لودند درنتی له،
ت زیهوتحلیلسیاستخارجی()FPAتوجهاصلیخودرابهب رسینقشدولتهلا
بهعنوانواحدهایاصلینظامبینالمللب ایدستیابیبلهنتی لهگیل یدرخصلوص
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روابطفیمابینبازیگ اناصلینظاممعطوفساخت درمقابلل،سیاسلتبلینالمللل
()IPنیزتم کزخودراب روابطم موعهدولتهابهعنوانیکنظام،بهمنظورکسب
اطالعاتازویژگیهایسیستمیمعطوفساخت

ب ایناساس،حوزهمطالعاتیسیاستخارجیتم کزخودراب ف آیندهاییمندالیه
ازمباحثوموضوعاتیمونف آیندتصلمییسلازی(همچلونالگوهلایمانلهزنلی
سیاسیوانتخابهایعقالنیراهب دها،اهدافوابزارهلا)،محلیطداخللییلامنلاب 
داخلللیسیاسللتخللارجی(م للتملب ل دسللتگاههللایسیاسللتخللارجی،روابللط،
سلسلهم اتب،تعامالتدرونیونیزماهیتسیاستداخللی)،عوامللروانشلناختی
(همچونادراکات،سوءب داشتها،جهاننگ شها،روان ناسیاف اد،گ وهها،تصاوی 
دیگ ک ورها)ونیزمحیطبی ونی(م تملب ژئوپلیتیک،فناوری،ژئوگ افی،توسعه
ومناظ هساختار-کارگزار)معطوفودرمقابلنیز،سیاستبینالملل،توجهخلودرا
ب روابطوتعامالتمتقابلاجزایبهیکدیگ متصلاینجعبههایسیاه(دوللتهلا)
متم کزساختهاست 
1 Foreign Policy Analysis
2 International Politics

درمقابلایندیدگاه،دستهدیگ یازصاحبنظ انب اینباورندکهایلنجلداییو
افت اقفیمابینسیاستخارجیوسیاستبینالملله گزرخندادهاسلتوای لان
هموارهبهدنبالارائهابزارهاییبل ایکنلارهیبازگ دانلدنایلندوحلوزهمطالعلاتی
هستند)(Kubalkova, 2001: 15



ازهمینمنظ ،اندی هورزیدرزمینهبهل هگیل یازظ فیلتمکاتلبفکل یونیلز
کاربستنظ یاتسیاستبینالمللیدرتبیینسیاستخارجی،نیزبهعنوانبخ یاز
اینتالشهاینظ یصورتگ فتهبهمنظوربهکنارهیبازگ داندندوحوزهسیاست
خارجیوسیاستبینالملل،قابلبحثوب رسیاست ه مندکهدراینخصوص
دیدگاههایمتفاوتیازسوینظ یهپ دازانوتحلیلگ انمط حشدهاست 

قابلب رسیاست گ وهیکلهقائللبله
بهطورکلیاینرویک دهایمتعارضدردوسطح 
عدمکارآمدیونیزعدمتالئیوسازوارینظ یاتسیاستبینالمللیدرتحلیلسیاسلت
رفتارسیاستخارجیک ورهاتأکیددارند منانچهدررویکل دسللبیایلنمفهلوم،
اف ادیموندیویلدسلینگ ()Singer, 1961: 80-89وهلان

مورگنتلا( Baylis and

طوریکلهدیویلد

)Smith, 2001: 143ب جداییایندوحوزهازیکدیگ تأکیددارند  
به
سینگ ضمنتأکیدب ایننکتهکهتحلیلهلایسیاسلتخلارجیازجلن تحلیللهلای
«سطحدولت»0سیاستجهانیاست،آنرامتمایزازتحلیلهای«سطحنظلام»2دانسلتهو
ب ایناساساستداللمیکندکهتحلیلهای«سطحسیستمی»3درقیلاسبلاتحلیللهلای
سطحملییا«زی سیستمی»4ازتوانبی ت یب ایارائهتصوی یجام وکامللازروابلط
بهکارگی یوکاربستنظ یلههلای
بینالمللب خورداراست درنتی ه،ازمنظ آنهاامکان 
سیاستبینالمللیدرپ دازشسیاستخارجیوجودندارد

درمقابل،گ وهدیگ یازنظ یهپ دازانهمچونک یسلتوف هیلل(،)Hill, 2003: 233-255
ضمناشارهبهتداومواهمیتجایگاهسیاسلتخلارجیدرکلنشسیاسلیونیلزبسلط
1 State-Level
2 System-Level
3 Systematic Level
4 Subsystem Level
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خارجیهستندونیزگ وهیکهب امکانکاربسلتایلندسلتهازنظ یلاتدرتحلیلل

73

بیشازپیشسیاستخلارجیبل گسلت هوسلیعیازموضلوعاتسلاختارسیاسلینظلام
بینالملل،ب امکانکاربستنظ یههایروابطبینالملللیدرپل دازشسیاسلتخلارجی
ک ورهاتأکیددارند ایندستهازنظ یهپ دازانمنیناستداللمیکنندکهآنچلهدوللتهلا
المللیبهکارمیگی نلد،واجلد

درتعاملبایکدیگ ،بازیگ انف املیونیزسازمانهای 
بین
تأثی اتیب نحوهشکلگی ینظامسیاسیبلینالملللی،تلوازنقلدرتدرآنونیلزنحلوه
عملک داقتصادسیاسیبینالمللیاست درنتی ه،منانچهروحاهللرمضانی()0311نیزبلدان
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تص یحمیکند،باتوجهبهتلأثی اتمتقابللسیاسلتخلارجیوسیاسلتجهلانیبل 
یکدیگ ،نهتنهاتعارضیمیانایندودستهازنظ یلاتوجلودنلدارد،بلکلههملواره
بین،نوعیرابطهتعاملیوپویانیزبینآنهاب ق اراست 

درا 
ین
همچنین،اسلتیواسلمیت)،(Smith, 2001: 38نیلزضلمنتأییلدایلندیلدگاهونیلز
زهانگاریاجتماعیلدرپ دازش
کاربستیکیازنظ یاتسیاستجهانیلنظ یهسا 
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سیاستخارجی،دررویک دیتقابلیبانظ یههلایااللبروابلطبلینالملللی-کله
هامیداننلد-سیاسلتخلارجیرا

ساختارنظامبینالمللراعاملمؤث ب رفتاردولت
داندکهساختارخاصیازهویتهلاومنلاف را

معلولکنشبازیگ انورویههاییمی
میآف یند

بناب این،منانچلهاشلارهشلد،عللیرالیمباحالاتواختالفلاتنظل یموجلوددر
خصوصامکانکاربستنظ یاتسیاستجهانیدرتحلیلرفتلارسیاسلتخلارجی
بازیگ اننظامبینالملل،اینامکانوجودداردتاازنظ یاتسیاسلتبلینالمللل،در
پ دازشب خیوجوهرفتاریسیاستخارجیک ورهابهل هگ فلت ایلندرحلالی
استکهبنابهتص یحرمضانیکارگ ،ه یکازرهیافلتهلایکلالننظ یلهروابلط
بینالملل،نسبتبهب خیازوجوهسیاستخارجیدمارافلتشدهانلد(رمضلانی،
 )05:0311کهایننیزخودنیزدالب عدموجودرویک دیعاموجهانشلمولدر
حوزهنظ یاتسیاستبینالمللب ایمطالعهرفتارسیاستخلارجیبلازیگ اننظلام
بینالمللاست 


.1جایگاه تئوریک نظریه انتقادی
ازمنظ تاریخی،نظ یهانتقادیبهعص روشنگ یبازمیگ ددوبهآثارونوشتههایاندی مندان
ب جستهایمونکانت،هگلومارک م بوطاست ه منددرخصوصاعقابشکلگیل ی
نظ یهانتقادیاحتملاالتدیگل یهمچلوناندی لهیونلانباسلتانپی املونمفلاهیمیملون
خودمختاریودموک اسینیزوجوددارد،امادرق نبیستی،نظ یهانتقادیبهطوربسیاروثیقیبا
مکتبف

انکفورتنزدیکیوارتباطپیدامیکند)(Jay, 1973; Wyn Jones, 2001

درنگاهیوسی ت همانگونهکهدیوتاکنیزبداناشارهمیکند،وجودعالقههن لاریمبنلی
ب «امکانذاتیتغیی شکلاجتماعی»،ویژگیمحدودکنندهخطفک یایتلقیمیشلودکله
حداقلازکانتوماک تانظ یهپ دازانانتقادیمعاص نظی هاب ماستلداومداشلتهاسلت.
درواق ،ایناندی ه(امکانذاتیتغیی شکلاجتماعی)کهدرآثاراندی مندانیهمچونماک 
هورکهایم ،0تئودورآدورنو،2والت بن امین،3ه ب تمارکوزه،4اریکف وم،9لئولوونتلال6و
انتقادی،ازآنبهعنواننمادیازفلسفهکهبهدنبالزی سؤالب دنحیاتسیاسیواجتماعی
مدرناست،نیزاستفادهشود درواق ،نظ یهانتقادیتاحدزیادیتالشب ایت مییوبازیابی
«ظ فیتنهانیرهاییبخش»استکهتوسطروندهایفک ی،اجتماعی،ف هنگلی،سیاسلی،
تاختوتازواق
اقتصادیوفناورانهمورد 

شدهاست)(Devetak, 2005: 138-147

ذک ایننکتهض وریاستکهه مندنظ یهانتقادیبهطورکلیدرسنتمارکسیستیجلای
دارد،1ولیازبسیاریجهاتازمارکسیسیجداست نظ یهانتقادیتوجلهخلودراتنهلابل 
طبقهمتم کزنمیسازد،بلکهبانگاهیف اخت ،دیگ اشکال«ط دشدگیازاجتملا »5راهلی
مدنظ ق ارمیدهد مکتبیادشدهبابسطدادناینتصورمارکسیستیکهتولیداصللیتل ین
1 Max Horkheimer
2 Theodor Adorno
3 Walter Benjamin
4 Herbert Marcuse
5 Erich Fromm
6 Leo Lowenthal
7 Jürgen Habermas
 2به طوریکه یکی از اصلیترین اهداف و دغدغههای مکتب فرانفکورت در بدو تاسیس ،بررسی عوامل رکود انقالبهای مارکسیستی
در جهان سرمایهداری بوده است (بشیریه.)163 :1926 ،
9 Social Exclusion
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اخی ایورگنهاب ماس7نیزبهم یمیخورد،موجبگ دیدتاضمنت دیدقدرتنظ یله

91

عاملتعیینکنندهاست،میگویدآگاهیاجتماعینیازمندهلدفاسلتوایلنهلدفبل ای
نظ یهپ

دازانتقادی،رهاییاست)(Linklater, 1996: 279-298



اینگست هشمولیتونیزاشت اکاتنظ یهانتقادیباحوزههاوج یاناتفکل یمختللف
ازعص روشنگ یتاسنتمارکسیستیموجبشدهاستتادرب رسلیادبیلاتموجلود
پی اموننظ یهانتقادی،شاهددوب داشتمتفاوتدرتع یفحوزهوگست همعنلاییایلن
نظ یهنزددان مندانوپژوه گ انروابطبلینالملللباشلیی بلهطلوریکلههنگلامیکله
97
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اروپائیانازنظ یهانتقادیسخنمیگویند،بهحوزهم خصیازپلژوهشوتحقیلننظل 
دارندکهبهطورم خصازآثاریورگنهاب ماسومکتلبف انکفلورت0پایلهملیگیل د 
کاری،نوعیبیتلوجهیبلهکسلانی

همانآثاریکهپسانوگ اییرانمایندهنوعینومحافظه
کهتحتانقیادسلاختارهایمسللطقلدرتقل اردارنلدونیلزگونلهایرویب تلافتناز
هایسیاسیمیدانند) (Lyon, 1994: 78-80اماازسویدیگ ،درایاالتمتحلده،


مسئولیت
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اصطالح«نظ یهانتقادی»معموالهمچونمت یهمهنحلههایپسلتپوزیتویسلتیرادر
ب میگی د منانچله،الکسلاندرونلت2نظ یلهانتقلادیراخلانوادهایازنظ یلههلاشلامل
پسللانوگ ایان(اشلللی3وواکل ،(4سللازهانگللاران(آدلل ،9ک اتاخویللل،6روگللی7وامل وزه
کاتزن تاین،)1نئومارکسیستها(کاک ،5گیل،)01زنباوران(پیت سلون،00سیلوسلت )02و
دیگ اندانستهوبیانمیداردکهآنچهایننظ یلاترابلهیکلدیگ متحلدملیسلازد،در
آنهادرخصوصاینپ سلشاسلتکلهمگونلهسیاسلتجهلانی
ارتباطبادلم غولی 
«ب ساختهایاجتماعی»03است ه مندکهاینپ سشنیزخودم لتملبل دومدعاسلت:
نخستاینکهساختارهایبنیادینسیاستبینالملل،ساختارهاییاجتماعیهسلتندودوم،
1 Frankfurt School
2 Alexander Wendt
3 Ashley
4 Walker
5 Adler
6 Kratochwill
7 Ruggie
8 Katzenstein
9 Cox
10 Gill
11 Peterson
12 Silvestre
13 Socially Constructed

اینکهمناف وهویتبازیگ اننیزمتأث ازهمینساختارهاشکلملیگیل

د (Wendt, 1995:

) 71-72بااینوجود،آنچهب اینظ یهانتقلادیبلینالملللی،حلائزاهمیلتاسلتتوسلعهو
گست شخطسی مکتبف انکفورت–ازتوجهبهحوزهداخلبهحوزهبینالملل-ویابله
عبارتدقینت ،بهحوزهجهانیاست اینام موجبای ادوضعیتیبل اینظ یلهسیاسلت
شودکهخودرامتعهدبهرهاییسلازی»ملیدانلد) (Linklater, 1990 A: 8منلین


جهانیمی
نظ یهایدیگ بهیکف د،دولتویاجامعهمحدودنمیشود،بلکهبهدنبالب رسلی
روابطفیمابینومتقابلآنهاونیزتأملدرامکانگست شسازمانمنطقی،عادالنهو
داخلیجامعهسیاسیدرس اس

جهاناست)(Neufeld, 1995; Shapcott, 2001

بااینهمه،منانچهدوتاک)151


(Devetak, 2005:نیزبدانتص یحملیکنلد،بلهنظل 

میرسدمکتبف انکفورتبهندرتبهخودزحمتمخاطبق اردادنحوزهروابلط
بللینالمللللراداده،منانچللهایللننظ یللهدردهللههللای61و71مللیالدی،ه للوم
بینالملل،دان مندانمتعددینظی اندرولینکلیت ،رابل تکلاک ،ملارکهلافمنو
دیگ انبهم یمیخورندکهبهنظ یهانتقادیبینالمللم بوطوعالقهمنلدبلودهو
بندیجهانیروابطقدرترابهعنلوانهلدفخلودب گزیلدهانلدودرملورد

صورت
مگونگیای اداینصورتبندی،هزینههایای ادآنوسای احتماالتیکهدرتاریخ
بدونتغیی باقیمیمانند،پ س گ یمیکنند
درخصوصعللسمتگی یاخی نظ یلهانتقلادیوتمایللآنبلهورودبلهحلوزه

مباحثبینالمللی،دیدگاههایمتفاوتیدربلیناندی لمندانعللیروابلطبلینالمللل
گونهایکهپ ای
وجوددارد به 

ورئوساسمیت(Price & Reus-Smith, 1998: 264-

،)266ب اینباورندکهسهعاملتقویتکنندهدوجانبهدرایلنسلمتگیل یم لدد
انگارانهایراموجلب

نظ یهانتقادیبینالمللیایفاینقشک دهاستوم خشسازه
هاونئورئالیستهانسبتبهانتقلاداتیبلود

شدهاند اولینعامل،عک العملنئولیب ال
کهتوسطنظ یهپ دازانانتقادیارائهگ دیدهبود دومینعامل،تغییل اتمحلیطنظلام
بینالمللوبهطورویژهپایانجنگجهانیدومبودکههمچونکاتالیزورمؤث یش ایط
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روشنفک انهایبهشیوههایسنتیجامعهشناسیبودهاست درمطالعاتکنونیروابط
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راب ایدگ گونینظ یف اهیآورد ت زیهنسبتاصلحآمیلزبللوکشل قوف وپاشلی
متعاقباتحادجماهی شوروی،پایههایتئوریروابطبینالمللرابادومفهلومخلاص
نسبتبهتوسعهنظ یهانتقادیبهل زهدرآورد یکی،بهتحلیلبل دنهژملونیتفسلی ی
نظ یههایخ دگ ایاالبوبهطورویژهنئورئالیسیبود ودیگ ی،فضایتحلیلیبلود
کللهبللاناکللامینظ یللههللایخ دگ ل ایاالللبدرتبیللینتغیی ل اتبللینالمللللیونیللز
بیثباتسازیپیوستگیمف وضمیاننظ یهوعمل،گ ودهشدهبود،موجلبشلدتلا
93
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بسیاریازنظ یهپ دازانمتمایلبهرهیافلتانتقلادی،م کلزتوجهلاتخلودراازنقلد
بهذات2تغیی دهند
قائی 
انضباطی0بهت زیهوتحلیل 
سومینعاملدرسمتگی یم ددنظ یهانتقادی،تغیی نسل3بود بل ایبسلیاریاز

دان مندانجوان،دامنهوگست ههمکاریهاینوآورانلهکمتل یدرحلوزهنقلدفل ا
نظ یدرقیاسباپیچیدگیهایمفهلومی،توسلعهنظل یوت زیلهوتحلیللت بلی

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

محضق اردارد 
درم مو ،بااقتباسازآثارکاک ونیوفلدمی توانمنینف ضکل دکلهازدیلد
نظ یللهانتقللادیسللهگونللهمتفللاوتازنظ یللهوجللوددارد دوگونللهازایللننظ ی لههللا
محافظهکارانهاستوسومی،رهاییبخش نخست،نظ یهحلم کلکههلدفشتبیلین
جهاناست درای اینصورتآنرامطالعهخطم ینگ میداند ایننظ یهجهلانرا
همانگونهکههستمیپذی دودرملارموبپارامت هلایتعیلینشلدهاحکلامیکللی
صادرمیکند ازآن اکهپارامت هاییادشدهدرخدمتمناف ،بخشیاطبقاتیازجامعله
یایدئولوژیکولذامحافظهکارانهاست گونله

جانبدار
است،نظ یهحلم کلدارای 
دوم،اینکهپسانوگ اییسعیداردخودراهواداریکپ وژهسیاسیویلکخلطم لی
یگزینلدوهملین
خاصن انندهد پسانوگ اییازبینپاراداییهایرقیبیکیراب نم 
ازدیدنظ یهانتقادینظیاجتماعیمسلطرافارغازمالشمیگذرانلد ازهملینروی
پسانوگ ایینیزرویک دیمحافظهکارانهاست درگونهسومبل خالفدونلو پی لین،
1 Disciplinary Critique
2 Substantive Analysis
3 Generational Change

نظ یهانتقادیموضعیرهاییبخشدرپیشمیگی دوگزینهایهن اریبهسلوییلک
نظیاجتماعیمتفاوتع ضهمیدارد(ک افتوت یف)371:0310،
 .2فرا نظریه نظریه انتقادی سیاست خارجی
نظ یهانتقادیمناظ هسومازف انظ ی0یانمایهشبهفلسلفی2متملایزیب خلوردار
است تمایلم ابهیب اینظ یه پ دازانانتقادیمدرنوپستمدرندرتم کلزبل 
مف وضاتمع فتشلناختی،روش شلناختیوهن لاریونیلزبل مفلاهییمسللط
نظ یههایعقل گ اوجوددارد درمقامقیاس،تالشکمیب ایبکاربستنلوازمو
نیلزاسللبابمفهللومیوروش شلناختیهل دورویکل دتئلوریانتقللادیمللدرنو
پستمدرنپی امونروشهایت

بیت زیه وتحلیلموضوعاتدرجهانسیاسلت،

صورتگ فتهاست دراینبین،تالشهای ارزشمندودرخورتوجهینیزبهم لی
می خوردکهدرآثاراندی لمندانیملونرابل تکلاک (،)1987جیملزدردریلان
شاپی و) (1989انعکاسیافتهاست ه منددراصل،مناظ هسلومنظ یلهانتقلادی،
یکطل حفل انظل ی 3بلود،صلحتودرسلتیآندرنقلدمف وضلاتااللبدر
خصوصدانشم

و ، 4ماهیتجهاناجتماعیونیزهدفنظ یهقل ارداشلتو

نهدرت زیهوتحلیلهایذاتیروابطبین الملللی نظ یلهانتقلادیمنلاظ هسلوم،در
درجهنخستبهدنبالتضعیفپایههایگفتمانهایاالبروابطبلینالملللیبلود 
ب ایاینمنظور،اینرویک د،هدفارزشلمنددرهلیشکسلتنوبلیثبلاتکل دن
هژمونیاثباتگ اییوعقلگ ایی،بله عنلواناوللینگلامضل وریدرای لادیلک
دورنماینویندرسیاستجهانیرابهخلدمتگ فلت(
262-3

Price and Reus-Smith,

 )1998:لذا،آنچهازآنمیتوانبهعنوانوج هتمایزایندستهازنظ یاتبلا

نظ یاترویک دسنتیاشارهک د،تأکیدرهیافتانتقادیبل مباحلثفل انظل یو
بهویژهمباحثهستیشناختیاست 
1 Meta-Theoretical
2 Quasi-Philosophical Profile
3 Meta-Theoretical Project
4 Legitimate Knowledge
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)،(1987انتیکن )،(1992استفانگیلل) (1988ونیلزدراثل م لت کدردریلانو
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ب ایناساس،درادامهبهب رسیوجوهافت اقنظ یهانتقادیبارهیافلتسلنتیروابلط
بللینالمللللدرمبللاحایمللونارتبللاطدانللشوسیاسللت،مباحللثهسللتیشناسللی،

شناسی،روششناسیونیزماهیتهن ارینظ یهانتقادیمیپ دازیی 

مع فت
.3نظریه انتقادی و سیاست دانش
یکیازتأثی اتعمدهنظ یهانتقادیروابطبینالملل،باالب دنسطحآگاهیماازپیونلدو
ارتباطمیاندانشوسیاستاست تئوریانتقلادیروابلطبلینالمللل،ایلدهنظ یلهپل داز
96
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بهعنوانیکناظ بیط فراردمیکندودرعوض،ب نظ یهپ دازمتأث ازحیاتسیاسی
هایروابطبینالمللراشلکلیافتلهبل اسلاسمنلاف و

واجتماعیتأکیدمیکندونظ یه

عقایدپی

داند)2005: 159-160
ینیمی 

 (Devetak,ب همیناساستلاقبللازدهله0511

میالدیوآاازمناظ هسوم،پ سشهایاساسیوجدیکهم تبطباسیاستدانلشبایلد
بهطورجدیدرمطالعاتروابطبینالمللیمط حنمیشد سؤاالتمع فتشناختیم بلوط

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

بهتوجیهوتصدینادعاهایدانش،روششناسیکارب دیونیزقلمل ووهلدفتحقیلن
بودهوسؤاالتهستیشناسانه،م تبطباماهیتبازیگ اناجتماعیودیگ اشکالتلاریخی
درروابطبینالملل،همگیمفاهییهن اریتلقیمیشلدند للذا،

وساختارهایموردبحث
یکیازتأثی اتمهینظ یهانتقادیروابطبینالمللل،گسلت شحلوزهموضلوعیروابلط
بینالملل،نهفقطدربیانمف وضاتهستیشناختیومع فتشناختی،بلکلهتبیلینارتبلاط
آنهاباالزاماتسیاسیپی ینیاست(.)Devetak, 2005: 140-141

مهیت ینمؤلفهیموردتأکیدانتقلادیهلانفلینگل شعلامگل ایعلملیاسلتکله
بهاعتقادانتقادیها،عللی

نظ یههایاصلیازآنپی ویمیکنند(ب ی یه)05:0376،
رهاازارزشنیزام یاجتماعیاست،یعنیمحصولتحلوالتتلاریخیاسلت،للذا
دستخوشتغیی وتحولمیگ دد(م ی زاده )221:0314،درنتی ه،نظ یهانتقلادی
بینالمللیاینایدهراکهدانشنظ یام یخناییاای سیاسیاستراردملیکنلد 
لذا،درحالیکهنظ یاتسنتیبهاینموضلو گل ایشدارنلدکلهقلدرتومنلاف را
بهعنوانعواملپسینیتلقینمایندکهب نتایجتعلامالتمیلانبلازیگ انسیاسلیدر
حوزهروابطبینالملل،تأثی گذاراست،نظ یهانتقادیروابطبینالمللب اینموضو 

تأکیدداردکههلی علاملیدرشلکلگیل یوتأییلدادعاهلایدانلشوجلودنلدارد
)2005: 140

 (Devetak,بناب این،ازدیدگاهنظ یهانتقادی،دانلشازلحلاسسیاسلی،

اخالقیوایدئولوژیکممکننیستخنایوبیط فباشد ب ایناساس،هموارهبلا
دانشبهصورتتعصبآمیزب خوردمیشود زی امبتنیبل دیلدگاهتحلیلگل اسلت
(قوام )054:0314،
راب تکاک درمقالهپی گامانهخویش(،)1981باتمایزقائلشدننظ یلهانتقلادی
ازنظ یهسنتیویلابلهتعبیل وی«،نظ یلهحللم لکل»0بلهانتقلادازنئورئالیسلی
پ داخت کاک معتقداست،نئورئالیسیمع فونمونهمیزیاستکلههورکهلایم 
ازنظ یهسنتیبهآناعتقادداشت ایلننظ یلهجهلانراهملانگونلهکلهملیبینلد،
میپذی د درآنروابطاجتماعیوقدرتوجهاالبدارندونهادهایسلازمانیافتله
مارموباقداماترام خصمیکنند هدفاصلینظ یاتحلم لکل،مهیلاک دن
والگویکلینهادهاوروابطموردسؤالق ارنمیگی د(  )Cox, 1996: 88
نتی ه،واقعیدانستنوم وعیتبخ یدنبهنظیموجوداسلت بنلاب این،نظ یلهحلل
م کلتالشمیکندتاتوزی قدرتبهنظ بیط فآید منانچهکاک نیلزایلنگونله
بدانتص یحمیکند«،نظ یههموارهب ایکسلیوبل ایهلدفیدرانداختلهملیشلود»
( )Cox, 1981: 128درواق ،نظ یهها،جهانرانهبلهصلورتمسلتقل،بلکلهازدیلدگاه
خاصسیاسیواجتماعیمینگ ند اومعتقداستهی میزبهاندازهخودنظ یلهفلارغ
ایبتواندخودرابااینویژگیهاع ضهکند،میتلوان

اززمانومکاننیست اگ نظ یه
آنراایدئولوژینامیلد( )Cox, 1996: 87درمقابلل،کلاک معتقلداسلتکلهنظ یله
بینالمللیبایدنظ یهانتقادیباشد نظ یهانتقادیدرصددپاسخبهاینپ سشاسلتکله
ت تیباتجاریجهانمگونهبهوجودآمدهواینکهآیامیتوانآنهارابارقابتومبلارزه
سیاسیدگ گونساختیانه بهباورکاک ،هلدفنظ یلهانتقلادی،م لخصسلاختن
«جنبشهایضدمی گیجویی»استکهباساختارهاواصولمسللطسل عنلاددارنلدو
1 Problem-Solving Theory
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زمینهب ایکارک دمناسباینروابطونهادهاازط ینمقابلهبامن أم کالتاست

92

میکوشندشیوههایبدیلسازماندادنسیاستجهانراتحقنبخ ند(لینکلیتل :0350،
 )043تحتتأثی شدیدروششناسیعلومطبیعی،نظ یههایحلم کلب اینپنلدار
هستندکهپوزیتیویسیتنهامبنایم و دانشاست ویژگیهایبسلیاریراملیتلوان
ب ایپوزیتیویسیب شم د،امادوویژگیدراینبینبلابحلثملاارتبلاطبی لت یدارد 
نخست،اینکهپوزیتیویسیف ضمیداردکهارزش0وواقعیت2رامیتلوانازیکلدیگ 
نهتنهابله
تمییزدادودیگ یامکانجداک دنعینازذهنویاآبژهازسوژه ایننتایج 
92
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وجودیکجهانعینیمستقلازفهیوآگاهیانسانتأکیددارند،بلکهاینمع فتعینلی
ازواقعیتاجتماعیراتاجاییامکانپذی میدانندکلهارزشهلاازت زیلهوتحلیللکنلار
گذاشتهشدهباشند 

شناسیپوزیتیویستیرااتخاذمیکننلدوموجلب

لذا،ه مندنظ یههایحلم کل،روش
تصدینم ددنظاممسلطمیشوند،نظ یههایانتقادیتوسطسنتهلای«ه منوتیلک»3و

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

ارائهوتبیینشدهاند نظ یهانتقادیروابطبینالمللص فادرخصوصفهلی

«ایدئولوژیک»
وتبیینواقعیت هایموجودجهانسیاسلتنیسلت،بلکلهبلهدنبلالنقلدایلنواقعیلات
بهمنظورتغیی آنهانیزاسلت نظ یلهانتقلادیتالشلیبل ایفهلیف آینلدهایاجتملاعی
ض وریب ایای ادتغیی ویاحداقلدانستنایننکتهاسلتکلهآیلاتغییل امکلانپلذی 
است بهبیانمارکهافمن)(Hoffman, 1987: 233نظ یهانتقادی«ص فابیانواقعیتهلای
ذاتیموقعیتتاریخینیست،بلکهنی وییب ایتغیی درطلیآنشل ایطاسلت» ملارک
نئوفلد)1995

(Neufeld,نیزضمنتأکیدب وجودنیل ویتغییل ،شلکلیاز«انتقلادگ ایی

اجتماعی»4راپی نهادمیدهدکهفعالیتهایسیاسیعملی9باهدفتغییل اجتملاعی6را
موردحمایتوپ تیبانیخودق ارمیدهد بهبیانکاک (،)Cox, 1981: 128نظ یهحلل
م کلدررویک دیت ویزگ ایانه،منیناذعانمیکندکه«جهانرامیبایستآنگونهکه
خودمینمایانددری ابید باروابلطااللباجتملاعیونیلزقلدرتونهادهلاییکلهدرآن
1 Self-Regarding Action
2 Facts
3 Hermeneutics
4 Social Criticism
5 Practical Political Activity
6 Social Transformation

سازمانیافتهاند،بهماابهمارموبیمعینب ایعملواقدام ایننظ یه(نظ یهحلم لکل)

نظیموجودرازی سؤالنمیب د،بلکهب آناث م وعیتبخشداشلتهوبلهآنتعلینو
یتمیدهد» 

جسم
بهبیاندیگ هینئورئالیسیوهینئولیب الیسی،سعیدرتابیتوض موجوددارند منانچله،
نئورئالیسی،بهماابهیکنظ یهحلم کل،اینحکیواق گ ایانمبنیب تعاملبانی وهلای
بینالمللیاالبرا،بهجایمخالفتباآن،امل یخطیل ومهلیملیانگلارد همکلاریو
تعاملبانظامموجود،اث تابیتکنندهبهدنبالخواهدداشلتکلهبلهحفلصوصلیانتاز
ساختارنظامجهانیروابطاجتماعیوسیاسیتمایلوگل ایشدارد کلاک خاط ن لان
میکندکهنهادگ ایینئولیب ال0نیزازنظ یهحللم لکلبهل هدارد منانچلهکلوهننیلز

هدفنهادگ ایینئولیب التسهیلعملک درواننظامهایسیاسیبلینالملللیای متم کلز2
عنوانمیکند( )Keohane, 1984: 63ازاینرو،باق ارگ فتندرمیانلهنظلامدوللتهلا3و

اینموضو استکهایندونظامدرهمزیستی9بایکدیگ بهطلورروانوبلدوناشلکال
عملنمایند ایننظ یهبهدنبالآناستتاه دونظامجهانیملذکوردرمقابلله گونله
تنش،نزا وبح انیکهممکنبینآنهابهوجودبیایلد،بلهصلورتسلازگار6وپایلدار7
درآورد( )Cox, 1992 A: 173درم مو مفاهییسنتینظ یه،تمایلبهحمایلتازتابیلت
ساختارهایاالبونیزناب اب یهایقدرتوث وتهمل اهآندارنلد(

Devetak, 2005:

 )141-142
درم مو میتوانمنیناستنتاجک دکهنظ یهانتقادیسیاستخارجیباتأکیدبل للزوم
کاربسللترویک ل دانتقللادگ اییاجتمللاعیونیللزتکیللهب ل سللنتهللایه منللوتیکیو
ایدئولوژیکیخود،وجودمنلاف وواقعیلتهلایثابلتوپی لینیرادرحلوزهسیاسلت

1 Neo-Liberal Institutionalism
2 Decentralized International Political Systems
3 States-System
4 Liberal Capitalist Global Economy
5 Coexistence
6 Compatible
7 Stable
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اقتصادس مایهداریجهانیلیب ال،4عمدهدلم غولینئولیب الیسیاطمینانخلاط یلافتناز
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خارجیانکارک دهوبهدنبالنقدواقعیتهایموجودوتالشب ایپیریزینظیونظلام
مطلوباست 
همچنین،رویک دانتقادیبهسیاستخارجیبلهدلیللب خلورداریازدقلائنهن لاری،
درصددالغایساختارهایسللطهوسل کوبدرنظلامبلینالملللاسلتودرتقابللبلا
رهیافتهایسنتیرقیبکهب وجودواقعیاتخلارجازذهلنتأکیلددارد،بل ارتبلاطو
تعاملسازندهسیاستخارجیبامحیطآنتأکیددارد ب ایناساس،سیاستخلارجیرا
33

س ی ا س ت ج ها ن ی

بایدمعلولکنشبازیگ انورویههاییدانستکهساختارخاصیازهویتهلاومنلاف را
میآف یند لذا،منلاف وواقعیلتهلا،ب سلاختهایاجتملاعیومحصلولتعامللسیاسلت
خارجیبامحیطبی ونیآناستونهحقیقتیپی ینیوازقبلمعین 
 .4معرفتشناسی و روششناسی نظریه انتقادی سیاست خارجی
بهباورراب تکاک درحوزهمع فتشناسی،اصلیت ینتفاوتبینپوزیتیویسلیو

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

تاریخیگ ی0وجوددارد پوزیتیویسیعلوماجتماعیراشبیهدانشفیزیکملیدانلد
کهدرآن«عاملشناخت»2و«موضو شناخت»3راملیتلوانازهلیبازشلناخت از
همینرو،ازدیدپوزیتیویستهارویدادهامعلولکنشبازیگ اناستوهمین،تبیین
راام یامکانپذی میسازد ب عک ،تاریخیگ ینهادهاراساختهوپ داختهافل ادی
مللیدانللدکللهدریللکجملل گلل دهللیآمللدهودرب ابلل یللکمعضلللجمعللی

اند) (Cox, 1986 B: 242-44دراینرویک دعاملشلناختهملانموضلو 
ق ارگ فته 
شناختاستوبهجایتبیینب شناختتأکیدمیشود 

پوزیتیویستهاری هناب اب یهارادرقدرتمیبینندوآنراواقعیتیمسللیبلدیهی
میانگارند درمقابل،پستپوزیتیویسلتهلانلاب اب یهلاراسلاختهوپ داختلهجامعله
میدانندوازهمینرو،دربارهآنهاپ سشمیکنند رشلتهپیونددهنلدهمیلانپسلت
پوزیتیویستها،اعتقادهمگیآنانبلهایلناسلتکلهشلناختوآگلاهیمحصلولی
اجتماعیاست ازدیدآنها،خ د،ابزاربهحاشیهراندنووسیلهنام و جلوهدادن
1 Historicism
2 Subject
3 Object

تفاوتهاستونیزاینکهشناخت(مع فلت)ازسلاختیاجتملاعیب خلورداراسلت
(ک افتوت یف )395-61:0310،
بهبیاننیوفلد(1994: 15

تصوریکهپوزیتیویستهاازنظ یهو

،)Neufeld,ب خالف

آگاهیدارند،اندی هها،واژههاوزبانآیینههایینیستندکهجهانواقعلییلاعینلیرا
درخودمنعک سازند،بلکهابزارهاییهستندکهماباجهانخودمانکنارملیآیلیی 
درنتی ه،بینشناختشناسیسیاستها،مسائل،نیازهاومنافعیکهیکجامعهمهیو
م و میانگارد،پیوندیبنیادیوجوددارد 
بههمینمنوال،درحوزهروششناسینیزعلیرایجهتگی یهایمدرنوپسلتملدرن
درنظ یهانتقادی،ضمنتباینه دویاینگ ایشهابلاتئلوریهلایعقللگل ایااللب
نئولیب الیسلیونئورئالیسللی،تفلاوتهللایمهملیدودیللدگاهملذکورراازیکللدیگ جللدا
میسازد درب رسیتعدادیازآثاربسیارمهینظ یهانتقلادی،ملارکهلافمن(


رهیافتهایملدرنو

)،بهطورمؤث یمیاندورویک د«تفسی گ اییانتقادی»0
 1991:

مدرنهلاه گونله
پست 
«تفسی گ اییرادیکال»2رهیافتپستمدرنتمایزقائلشدهاست  
ومعتقدنللدتللالشهللایصللورتگ فتللهدردوره

راردمللیکننللد

شللالودهانگللاری»3

«
پساروشنگ یدرجهلتتولیلدویلابازتولیلدروابلطسللطهبلودهاسلت(

Ashley and

 )Walker, 1990: 368ایندرحالیاستکلهنظ یلهپل دازانانتقلادینلوگ اازایلنگونله
شالودهگ ایلیحلداقلی»4نلام

آنچههافمنازآنبهعنوانحالت«

اف اطگ یبهدوربودهوبا
میب د،موافقتمینمایند( )Hoffman, 1991: 170ایندستهازنظ یهپ دازان ضمنپلذی ش

«ماهیتتصادفیدانش» 9وبهرسمیتشناختنرابطهمیلاناخلالقوقلدرت،بلااینوجلود
معتقدندکهب خیمعیارهاب ایت خیصتفاسی محتملوای محتملاززندگیاجتماعیونیز
«اصولاخالقیحداقلیمورداجما »6ب ایمعنابخ یبهکنشسیاسیرهاییبخلشموردنیلاز
است)(Biersteker, 1989: 207
1 Critical Interpretivism
2 Radical Interpretivism
3 Foundationalism
4 Minimal Foundationalism
5 Contingent Nature of all Knowledge
6 Minimal Consensually-Based Ethical Principles
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170

Hoffman,

31

ردادعاهایواق گ ایلانمبنلیبل طبیعلیبلودنویلاای قابللاجتنلاببلودنوضلعیت
ه جوم جگونهدرنظامبینالملل(فقدانقدرتفائقهم کلزیدرسیاسلتبلینالمللل)و
قاعدهعملخودبسنده0دولتها،موجبشدهاستتانظ یهانتقادیبلینالملللیهمی له
عنوانالگویکومکیازسازهانگاری2تلقیشود بناب اینیکیازوظلایفاساسلیایلن

به
رویک د،ب شم دنساختاجتماعیوتاریخیه دوعنص ساختاروکارگزاراسلتکله
هایسنتیبهعنوانعواملمف وضتلقیشدهاند 

درنظ یه
37
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ازهمینمنظ ،درحوزهمباحلثروششناسلی،بل خالفاثبلاتگ ایلی3وت بلهگ ایلی4
موجوددراشکالمختلفواق گ ایی،نظ یهانتقادیبینالمللییلکرهیافلته منلوتیکیرا
اتخاذک دهاستکهساختارهایاجتماعیرابهماابهیکوجودبلیناالذهلانی9تصلورکل ده
است منانچهکلاک درایلنخصلوصاشلارهملیکنلد(«)Cox, 1992 B: 138سلاختارها
ساختیافتهاند»،بناب این«اینساختارهابااعتقلادبلهحضلورخلوددربینلا

بهطوراجتماعی

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

اذهانیگ وهخاصیازم دم،بهعناص عینیوملموسجهلانتبلدیلملیشلوند» پلذی ش
نامهجهاناجتماعی،سببمیشودتلاواقعیلتملادیانکلار


سانیدرنظام
نقشفعالاذهانان
نگ ددکهاینموضو من بهپیدایشوشکلگی یوضلعیتمتفلاوتهسلتیشناسلانهای
میشود 

حال،آنهلااملور


ایندارند،بااین

عنوانمحصوالتبیناذهنی،وجودمادی
اگ مهساختارها،به
هشمارمیروند( )Cox, 1992 A: 133سلاختارهاتلأثی اتمعینلیرا

واقعیباتأثی اتمعینیب
ای ادمیکنندم اکهانسانهازمانیب انگیختهمیشلوندکلهایلنسلاختارهااملوریواقعلی
باشند( )Cox, 1986 A: 242اینهماننگاهبههستیشناسیاستکهدرزمینلهتلالشهلای
کاک ونظ یهانتقادیبینالمللیب ایفهینظیموجود،ج یاندارد 
کاک هموارهب نقشعواملوامکاناتب ایتغیی درنظیموجودتوجهداشتهاسلت او
بااعتقادبهاینکهنظیموجودطبیعینیستبلکهتاریخیاست،ب اینبلاوراسلتکلهدر
1 Self-Regarding Action
2 Constructivism
3 Positivism
4 Empiricism
5 Intersubjective Existence

صورتمهیاشدنش ایطخاصایننظیناعادالنهمتحولخواهدشد همچنینتوجهبل 
هژمونیبینالمللینیزیکیدیگ ازمسائلموردتوجهنظ یهانتقلادیاسلت ازدیلدکلاک ،
هژمونبینالمللیری هدرهژمونداخلیداردیعنیطبقاتاجتملاعیمسللطبلهآنشلکل
دادند سپ اینهژمونبسطیافتهوب ک ورهایپی امونیتأثی گذاشته اسلت (م لی زاده،
 )232:0314
ب اینمبنا،درع صهسیاستخارجیانتقادی،دونکتهحائزاهمیلتاسلت:نخسلت،
ازآن اکهمع فتوشناختمحصولساختارهایاجتملاعیوازسلنخاملوریپسلینی
هستند،مگونگیب ساختگیواقعیات،متلأث ازشلخصم لاهدهکننلدهونیلزکیفیلت
شناختویازموضو موردم لاهدهاسلت للذا،آنچلهدرزمینلهسیاسلتخلارجی
انتقادیازاهمیتواالییب خورداراست،تأکیدب کارگزارانسانیاعیازتصمییسلازان
وکن گ انع صهسیاستخارجیاست م اکهنحوهکنشدراینع صهبهکیفیتو
دوم،تأکیدرهیافلتانتقلادیسیاسلتخلارجیبل روشتفسلی گ اییورده گونله
شالوده انگاریموجبشدهاستتلادرایلنرهیافلتبل اهمیلتآندسلتهازاصلول
اخالقیمورداجما کهازط یلن«سلاختارهایبلیناالذهلانی»شلکلیافتلهوتسل ی
مییابند،تأکیدبی ت یصورتگی د لذا،رهیافتمذکورازاینمنظ تق یلبنزدیکلی
بهالگویسازهانگارانهسیاستخارجیپیلداملیکنلدکلهدرآن،هویلتبلازیگ اندر
ع صهروابطبینالملل،ناشیازنحوهکنشوتصوی ب ساختهایاستکلهازهل یلک
بازیگ اننزدسای ینب ساختهمیشود ب ایناسلاس،وظیفلهکلارگزارانوکن لگ ان
سیاستخارجی،تالشب ایساختتصوی مناسلبیازهویلتوبلهتبل آنمنلاف و
واقعیاتنظامسیاسیبازیگ اننزددیگ کن گ انمحیطنظامبینالمللاست 

.5بعد هنجاری نظریه انتقادی
کل ی بل

اون(1992: 196

،)Brown,بازگ للتبلله«اخللالقهن للاری»درروابللط

بینالمللراازخصوصیاتاصلینظ یهانتقادیعنوانملیکنلد للذا،مبلاحایملون
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نحوهب ساختگیمناف وواقعیاتنزدای انم بوطمیشود 

39

کاهشناب اب یهایجهانی،ب ق اریعدالتبلینالملللی،احتل امبلهتنلو ،تکال و
تفاوتهاازنکاتموردتوجهنظ یهپ دازانانتقادیاست(م لی زاده )239:0314،از
همینمنظ ،یکیدیگ ازداداههاینظ یهپ دازانرویک دانتقادیروابطبینالمللل،
ت سیی«کمبودهایاخالقی»0ناشیازتعاملدولتهابااقتصادجهلانیسل مایهداری2
یافتهایازاخلالق
راانسانکاهش 

است منانچهه ب تمارکوزه«،انسانتکساحتی»
داندکهدرحلقهنظامفناورانهس مایهداریبهدامافتادهوبهیکبعدو

وارزشهامی
33
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یاساحتتنزلیافتهاست بهباوروی،آنچهموجبتسلطجامعلهومحلدودشلدن
آزادیاف اددانستهشده،فناوریاست بهبلاورویس من لأاکال آفلاتدرجوامل 
یتابزاریمیدانلد(کلاظمی:0376،

صنعتیرابهدلیلب داشتعلمیوفنیازعقالن
 )204
وجهدیگ هن ارینظ یهانتقادی،بهرابطهمیاناندی هسیاسیدولتهلایملدرنو

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

الزاماتاخالقیحاکیب شله وندانآناسلت درایلنرابطله،بهتل یننقلدفلسلفی
نظاممندنسبتبهخاصگ ایی3توسطاندرولینکلیت دراثل خلودبلهنلام«انسلانهلاو
)ارائهشدهاست داداهاصلیویدرایناث ری لهیلابی
شه وندان»( Linklater, 1990 B
اینموضو بودکهمگونهاندی هسیاسیمدرنبهطوردائمیالزاملاتاخالقلیایرابله
شه وندانخودنسبتبهدیگ ب یت،اعمالک دهاست درعمل،ایلنک لمکشمیلان
«انسانها»و«شه وندان»بهنف شه وندانویابهعبارتدقیلنتل ،اعضلاییلکدوللت
ب خوردارازحنحاکمیتحلوفصلشدهاست ایناث بلهدنبلالبازیلابییلکفلسلفه
سیاسیمبتنیب استداللهایاخالقیجهانشمولاستکلهبلهطلورفزاینلدهایدرقل ن
بیستیوبهطورویژهباآاازجنگس دوهژمونیرئالیسیبهحاشیهشدهبود ویدرایلن
اث بهدنبالبازیابیوبازصورتبندیآرملانرواقلی لمسلیحی4جامعلهانسلانی9اسلت 
درحالیکهعناص اینآرمانرامیتواندرسنتحقوقطبیعییافلت،ایلناثل بلهدنبلال
1 Moral Deficits
2 Capitalist World Economy
3 Particularism
4 Stoic-Christian Ideal
5 Human Community

سنتروشنگ یاستکهلینکلیت ازآنب ایبیاندقینت اینآرمانبهل هجسلتهاسلت 
دراینخصوص،ویبهشدتتحتتأثی اندی ههایکانت،روسووملارک قل اردارد 
نظ یهانتقادیبینالمللی،خط اتخاصگ اییکهقادراستبلهسل عتبیگانگلان0رااز
حقوقمسلیخویشمح ومکندراب جستهک دهاست ایننقدفلسفیبهخلاصگ ایلی
موجبشدهاستتانظ یهانتقادیبینالملل،دولتهلایب خلوردارازحلنحاکمیلترا
بهعنوانیکیازپی گامت یناشکالمدرنمح ومیتاجتماعی،درنتی هبهعنوانیکملان 
قابلتوجهدرب اب رهاییوعدالتجهانی،2موردانتقادق اردهلد


(Devetak, 2005: 147-

 )9
کاک معتقداست،نظ یهمی توانددوهدفمتمایزرابهخدمتگی د اولینهدف
منتهیبهارائهنظ یهحلم کلمی شود ایننظ یه،جهانراهمانگونهکهخودرا
می نمایاند،هم اهباروابطقدرتواجتماعیاالبونیزنهادهاییکهدردرونآن
حلم کلآناستکهفعالیتاینروابلطونهادهلارادرتعامللملؤث بلامنلاب 
م خصیازم کالت،آراموروانسازد پ بناب اینمی توانمن لأم لکالترا
دررابطهباحوزهخاصیازفعالیتکهایلنم لکالتازآنب خاسلتهاسلت،جسلت و
ک د بناب ایننظ یههایحلم کلدرمیانبسیاریازحوزههایاجنبههایعملشلکننده
است هدفدیگ ،من بهنظ یهانتقادیمیشود نظ یلهانتقلادیبلهایلنمعنلاانتقلادی
استکهمتمایزازنظیاالبجهانیمیباشد نظ یهانتقادیب خالفنظ یهحللم لکل،
نهادهاوروابطاجتماعیونیزروابطقلدرترامفل وضنملیپنلداردوبلهدنبلالدرک
ش ایطاحتمالیاستکهاینروابطونهادهادرف آیندتغیی ق ارمیگی نلد(

Cox, 1981:

  )128-129ب ایناساس،نظ یهانتقادیامکانیکانتخابهن اریبهنف یکنظی
سیاسیواجتماعیمتمایزازنظیاالبراملی دهلد،املابلازهایلنانتخلابرابله
نظیهایجایگزینیمحدودمی کندکهتغیی اتامکان پلذی جهلانمعاصل هسلتند 
بناب این،هدفاصلینظ یهانتقادی،تص یحنمودناینبازهجایگزینهایاحتمالی
1 Outsiders
2 Universal Justice
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سازمانیافتهاند،به عنوانمارموبعملخوددرنظ می گی د هدفاصللینظ یله
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است  بناب ایننظ یهانتقادیازیکعنص آرمان گ ایانهب خورداراست بدینمعنا
که ایننظ یهازتوانوظ فیتارائهیکتصوی جام ازنظیجایگزینب خلوردار
است اماایننگاهآرمان گ ایانلهنظ یلهانتقلادیبله وسلیلهدرکآنازف آینلدهای
تاریخی محدودمیشود نظ یهانتقادیملیبایسلتازجلایگزینهلایای محتملل
اجتنابکند،همان گونهکهدواموثباتنظیموجودرانملی پلذی د ازایلنمنظل ،
نظ یهانتقادیمی تواندراهنماییب ایعملراهب دی 0ب ایارائهیکنظیجایگزین
36
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باشد،درحالی کهنظ یهحلم کلراهنماییبل ایاقلداماتتلاکتیکی2اسلتکله
خواستهویاناخواستهدرجهتحفصنظیموجوداست )(Cox, 1981: 130



همچنین،ب خالفج یاناصلی (واق گ ایی،نوواق  گ ایی،نولیب الیسی،علیگ ایان
ودرکلآنچهازآنبه عنوانج یانخ دگ ایانهدرروابطبینالمللیادمیشود)که
دلنگ اننظیوثباتاست،نظ یه پ دازانانتقادیب آنندکهعلالوهبل ن لاندادن

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

تاریخیبودن(قابلتغیی بودن)وضعیتموجود،پیامدهایناعادالنهبودنآنرانیز
ن اندهند درواق  ،یکیازاهدافمهیمطالعاتانتقلادیتغییل دادنهن ارهلای
تنظییکنندهوت کیلدهندهنظامبینالمللیاست،بهنحویکهدولتهاازفک ک دن
وعملک دنب اساسالگوهایرئالیسیدستب دارند(عبداللهخلانی-71:0313،
  )65ب همیناساس،بهباورلینکلیت ،اصلی ت ینسوداینظ یهاب ملاست هیلز
پ وژهانتقادیبهشالودههاییاخالقیوتعهداتمعنویجهانشمولیاستکلهیلا
جای اندرپژوهش هایپی لینمکتلبف انکفلورتخلالیبلودهویلاهلواداران
ب جستهاینمکتبنظ یهشایسته ایدربارهآننپ داخته اند لذا،هاب ماسبلابسلط
نظ یهانتقادیبدینت تیببهآموزهاخالقیکانلتبلازمی گل ددوآنرادرقاللب
«نظ یهگفتماناخالق»3بازآف ینیمیکند(لینکلیت  )021:0350،
درم مو بااشارهبهآنچهذک شد،رویک دانتقادیسیاستخارجیازبعلدهن لاری،
نظ یهپ دازیعاریازارزشرامحکوممیکندوبهدنبلالتوسلعهنظ یلاتیاسلتکله
1 Strategic Action
2 Tactical Actions
3 Discourse Theory of Morality

ص احتاخودرامتعهدبهاف اوازمیانب

لطهمیداننلد( George and

دنساختارهایس

 )Campbell, 1990همچنیناینرویک دباب خلورداریازعنصل یآرملانگ ایانلهدر
گزینشا نتخابیهن اریبهنف یکنظیسیاسیواجتماعیخاص،تالشداردتلا
مان ازاعمالتحدیداتنظامسیاسیب کنشآزادانهجوام انسانیخلواهدردرون
یکجامعهسیاسی(دولت هایملی)وخواهدرسطحنظامبین المللشود ازهمین
منظ ،الغایساختارهایظلیوس کوبخواهدرسطحخ دهنظامسیاستجهلانی
وخواهدرسطحرویک دکلالن سیسلتمیوهمچنلینتل ویجه ملهبهتل آزادی،
عدالتوب اب یدرس اس جهان،ازاهلدافرهیافلتسیاسلتخلارجیانتقلادی
عنوانشده است لذا،ازاینمنظ سیاستخارجیانتقادیدرجهلتتحقلنونیلز
بی ینه سازیاینمفاهییدرع صهنظامبینالمللعملمینماید 
 .6نظریه انتقادی و سرشت بازیگر در نظام بینالملل
دولتهاقائلهستندکههویتآن هاپیشویامستقلازتعامالتاجتماعیوجلود
داشته(،) Reus-Smith, 1996: 100نظ یهانتقادیبینالمللیبسیارعالقهمندبهتبیین
مگونگیظهوروب وزبازیگ انف

دیوساختارهایاجتماعیدرتلاریخاسلت.

9

بهعنوانماال،ب خالفاصولتعصبآمیزو ستفالیاییکهه دولتمعلادلک لوری
است،نظ یهانتقادیروابطبینالملل،دولتهایمدرنرابهماابهصورتم خصی
ازجامعهسیاسیقلمدادمیکندکهازنقشها،عملک دهاومسئولیتهایم خصی
ب خورداراستکههمهاینهابه طورتاریخیواجتماعیشکلیافتهاند درحالیکه
دولتدرنگاهواق  گ اییام یمف وضپنداشتهمیشود،نظ یهانتقادیبلینالمللل
درجست ویارائهیکنظ یهاجتماعیازدولتاست

1 Individualist Ontologies
2 Atomistic
3 Rational
4 Possessive
 1از این منظر نظریه انتقادی با نظریه جامعهشناسی تاریخی نزدیکی و ارتباط پیدا میکند .رهیافتی که دولت را واقعیتی پیشینی
تلقی نکرده و عالقمند به بررسی سیر تطور و تحول مفهوم دولت در طول تاریخ است.
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درمقابلهستیشناسیهایف دگ ایان0کهتصلورذرهای،2منطقلی3وتبعلی4بل ای
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یکیازتأثی نظ یهانتقادیروابطبینالمللل،بلازنگ یدرمفهلومدوللتوجامعلهسیاسلی
بهعنوانیلکامل مفل وض
مدرناست نظ یههایسنتیتمایلبهتلقیوب داشتیازدولت 
دارد،امانظ یهانتقادیروابطبینالملللروشهلایمتغیل یرادرخصلوصشلکلگیل ی،
حفصویاتغیی م زهاییکجامعهموردب رسیق ارمیدهد آرماننظ یلهانتقلادیروابلط
بینالمللدردستیابیبهیکنظ یهجایگزینوعملروابطبینالمللی،ب امکانپذی یالبهب 
محدودیتهایپویایتوأمبانظاممدرندولتهلایدارایحلنحاکمیلتونیلزب قل اری
32
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م موعهجهانوطنگ ایانهایازت تیباتیمبتنیاستکهمن بهت ویجه ملهبهتل آزادی،
عدالتوب اب یدرس اس جهانمیشود بناب این،نظ یهانتقادیروابطبلینالملللتالشلی
ب ایت دیدنظ وبازنگ یدرمبانیهن

اریسیاستجهلانیاسلت(Devetak, 2005: 159-

)160

نظ یهانتقادیدرصددفهیمگونگیبهوجودآمدنت تیباتجاریجهلانونیلزب رسلی

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

امکانپذی یدگ گونساختناینت تیباتبامبلارزهسیاسلیاسلت بلهویلژه،هلدفآن
جنبشهایضدمی گیجویی»استکهباساختارهاواصولمسللطبل 

م خصساختن«
س عناددارندوتصوراتیرادربارهشیوههایبدیلسازماندادنجهانمط حملیسلازند 
ازدیدکاک دراوایلدهه0511کهاینتحلیلراارائهک د،نویلدبخشتل ینبلازیگ ان
سیاسیدولتها(بهویژهدولتهایجهانسوم)وجنلبشهلایاجتملاعیبودنلدکلهبله
مالشبااقتصادجهانیس مایهداریواشکالبه هک یازکاروناب اب یاجتماعیع لین
شدهباآنب خاستهبودند کاک هیدرراستایسنتری لهدارنظ یلهانتقلادینگلاهش
متوجهاصولبدیلیب ایسازماندهیسیاسیجهاناستکهدردلسلاختارهایموجلود
وجوددارد تأکیدکاک نهب آندستهازبازیگ انسیاسیکهبی ت ینتأثی رابل جهلان
موجوددارند(همانقدرتهایبزرگ)بلکهب جنبشهایسیاسلیاسلتکلهدرصلف
مقدمتالشب ایمتصورساختنوای ادساختارهاییسیاسیب جهانق اردارندکلهبله
درددلآسیبپذی ت یناعضایجامعهب یخواهندرسید(گ یفیت  )579:0311،

لذا،ه مندواق گ اییمعتقداستکهاقتدارگ یزی،همهدولتهارانامارملیسلازد
تابسیارشبیههیرفتارکنندوبدینت تیبجهانیرااسلتم ارملیبخ لدکلهدرآن

رقابت،بیاعتمادیوستیزخ ونتباردستباالراداردونوواق گ ایینیزازهملان
عالقهیافتباورانهبهشناختدرنقدالگوهاوقانونمنلدیهلایزنلدگیاجتملاعیو
پیشبینیرفتارانسانب خورداراست اشلی()1981درنقدخودشب نوواقل گ ایلی
میگویداینمکتبب عالقهفنیبهکنت له مهبی ت جهاناجتماعیپایهگ فتلهو
بینفدامیشود،رویک دیاستکهب عالئنرهلاییبخلشبلهب میلدن

آنچهدراین
رسندولیمیتوانبلابله

قیدوبندهاییپایهمیگی دکهطبیعیوتغیی ناپذی بهنظ می
کارگ فتنکن گ ییاذهنیتب آنهارادرهیشکست اینتأکیدب مناف انسلان
کهبهرویک دهایموجودب ایشناختجهاناجتماعیشکلمیبخ د،هدفمعینی
هایارائهشدهبل ایجهلاناجتملاعیو

داردکههمانان اندادنای عینیبودنتبیین
پایهداشتنآنهادرسوداهایم خصاست هاب ماساینادعارادرتفسی یمط ح
ساختکهاز«مناف مع فتساز»ارائهک دواشلی()0512ب اینخسلتینبلارآنرا
کاک ب مف وضاتنظ یهسنتی،ماننداف ادیادولتهاومگونگیای ادشدنآنها
بهوسیلهنی وهایتاریخیواجتماعیتم کزمیکند بناب این،دولتب خالفدیلدگاه
نئورئالیسیهمی هیکسانوم ابهنیستودولتهادرطولتاریخبسیارمتفاوتبلا
یکدیگ هستندوآنهازمانهایمتفاوت،وضعیتبسیارمتفلاوتیدارنلد ازدیلدگاه
کاک ،دولتمف وضوض ورینظ یهبینالملللنیسلت،وللینئورئالیسلیمعتقلد
استکهمنیناست ویمعتقداسلتدوللتهماننلددیگل سلاختارهایاجتملاعی
بهوسیلهنی وهایاجتماعیساختهمیشود کاک بهایننکتهعالقلهمنلداسلتکله
مگونهمیتوانب ایننی وهایاجتماعیفائنآمدوبناب اینتأکیدخودراب ماهیت
هژمونیق ارمیدهد( )Baylis and Smith, 2001: 229-242
درنگاهانتقادیهاعناص ماهویروابطبلینالملللیعنلیمفلاهیمیهمچلوندوللت

یانلدکلهبلهعلاداتو
مدرن،دیپلماسی،نهادهایبلینالملللیو معناهلاییبینلاذهنل 
انتظاراترفتاریتداوممیبخ ند،اماازآن اییکهبهلحاستاریخیم وطاند،بنلاب این

دگ گونیپذی ند بهباورنظ یهپ دازانانتقادی،دوعنص مهیدرروابطبینالملللیعنلی
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وابطبینالمللبهکارگ فت(گ یفیت  )574:0311،

ب ایب رسیر
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ساختار وکارگزار رابطهایتعاملیبایکدیگ دارند،یعنیکارگزارِانسانیملیتوانلدبلا
تغیی دررفتارهاوب داشتهایخودساختارراتغیی دهد بناب ایندرنگلاهانتقلادیهلا
ساختارنظامبینالملل،ب خالفنگاهواق گ ایان،ای قابلتغییل نیسلت زیل اسلاختار
ناذهنی،ایدهها،ایلدئولوژیونظ یلههلاوسلاختارهای

مت کلازعناص ینظی ابعادبی
اجتماعی-اقتصادیاستکهباتغیی دره یکازایناجزا،تغیی درساختارراشلاهد
خواهییبود بناب اینرابطهیمتقابللسلاختار-کلارگزاروسلاختاجتملاعیواقعیلت
13
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ازجملهمحورهایاصلیدرایننظ یهمحسوبمیگ ددکهف ایندتغیی بل اسلاسآن
تبیینمیگ دد 

درنگاهانتقادیها،ب خالفنظ یههایج یاناصلی،دولتدیگ مهیتل ینعنصل 

همچنین
رود،بلکهدولتهاممکناستکهجایخلودرابله


المللبهشمارنمی
ماهویدرروابطبین
اجتما بزرگت یبهناماجتما جهانیبدهند مهیت ینمان ب س راهشکلگیل یاجتملا 

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

هایجداگانهدولتهاوتع یفدولتهاازدوستانودشلمنانخلود

جهانیوجودحاکمیت
است بهعبارتدیگ متمایزسازیجوام ونظامهایسیاسیسلببدرونگل اشلدنجوامل 
میبایستسیاستبینالمللازفضلای«خلودی-
میگ دد لذاب ایرسیدنبهامنیتجهانی ،

بیگانه»و«درونی-بی ونی»خارجشود(م لی زاده )241:0314،بنلاب اینرسلالتنظ یلهی
انتقادیشکلدادنبهاجتماعیاخالقیاسلتکلهزمینلهیگفتگلویتملامبلازیگ اننظلام
بینالمللیراب اساساستداللف اهیمیکند 

رویک دانتقادیکاک توجهماراازنظلامسیاسلیاقتلدارگ یزکلهموضلو اصللی
تحلیلوالتزاستبهسازماناقتصادسیاسلیجهلانوشلکلهلای سللطهومی گلی
موجوددردلآنمعطوفمیسازد والتزمدعیاستکهبلازیگ انسیاسلیملارهای
جزتندادنبهمحدودیتهایموجوددرذاتاقتدارگ یزیبینالمللیندارنلد،وللی
کاک میگویدبسیاریازبازیگ انسیاسیپی اپیشدستبلهتلالشهلایی جمعلی
ب ایتغیی دادناصولسازمانسیاسیجهانزدهاند اینب داشت،کاک راوامیدارد
تاادعاییمحوریمط حسازدکهری ههایشبهاندی همارک

بازمیگ دد:ایلنکله

نظ یههایناظ ب جهاناجتماعیمیتواننداینتأثی ایدئولوژیکراداشتهباشندکله

بهاستم ارت تیباتیکمککنندکهضمنسودرساندنبهب خیاف اد،بخلشهلایی از
ب یترادرمح ومیتنگهمیدارند کاک میگویدنتی هزیانبلارنوواقل گ ایلی
ایناستانسانهارابهتسلییشدندرب اب اقتدارگ یزیبینالمللیکهادعا میشلود
لینکلیت  )044:0350،
میکند( 
ش ایطیتغیی ناپذی استدعوت 
درم مو میتوانمنیننتی هگ فتکهنظ یلهانتقلادیسیاسلتخلارجیدربعلد
بازیگ ،ب نقشوتأثی دولتهایملیدرع صهروابطبینالملللتأکیلددارد،وللی
اینبهمعناینفیوجودونیزتأثی گذاریدیگ کن گ انوبازیگ اندرایلنع صله
نیست لذا،رویک دانتقادیبهسیاستخارجیمتضمنتأییدایندیلدگاهاسلتکله
هویته یکازبازیگ اندرارتباطبادوموضو رابطلهسلاختار-کلارگزارونیلز
ساختاجتماعیواقعیات،تعینوجسمیتمییابد ازایلنمنظل ،دربعلدسیاسلت
خارجیرهیافتانتقادیبایدزمینهب ایگفتگووتعامله مهبی ت همهبلازیگ ان
ازاینمنظ ،شکلدیپلماسیدرع صهسیاستخارجینیزمتأث ازالگویکن لگ ان
نظامبینالمللتغیی یافته،بهطوریکهدستیابیبهاهدافومناف درسیاستخلارجی،
نیازمندبه هگی یازظ فیتکنشکلیلهبلازیگ اننظلاماعلیازبلازیگ انرسلمیو
ای رسمینظاماست لذا،رهیافتانتقادیسیاستخارجی،عالوهب دوللتهلا،بل 
اهمیتونقشنی وهایاجتماعیونیزتأثی آنهلادرب سلاختگیهویلتبلازیگ ان
نظامبینالمللتأکیددارد 

 .7نظریه انتقادی و منطق کنش در سیاست خارجی
نوواق گ اییمدعیاستکهاقتدارگ یزی،همهدولتهارانامارمیسازدتابسیارشبیه
هیرفتارکنندوبدینت تیبجهانیرااستوارمیبخ دکهدرآنرقابت،بیاعتمادیو
ستیز،دستباالرادارد درمقابل،نظ یهانتقادییکیازبهمالشک ندگاناصللیایلن
ادعاست منانچهریچارداشلی()1982درنقدخودشب نوواق گ اییملیگویلد،ایلن
مکتبب «نف فنی»0درکنت له مهبی ت جهاناجتماعیپایهگ فتهوآنچهدراینبین
1 Technical Interest
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نظام،اعیازبازیگ انرسمیوای رسمیف اهیگ دد 

11

فدامیشود،پایبندیبه«نف رهاییبخش»0درب میدنقیدوبندهاییسیاسلیاسلتکله
تغیی ناپذی بهنظ میرسند،ولیمیتوانبابهکارگ فتنکن گ یب آنهارادرهی
شکست اینتأکیدب مناف انسانکهبهرویک دهایموجودب ایشلناختجهلان
اجتماعیشکلمیبخ د،هدفمعینیداردکههمانان لاندادنایل عینلیبلودن
تبیینهایارائه شدهب ایجهاناجتماعیوپایهداشتنآنهادرمنلاف وسلوداهای
سیاسیبخشهایمختلفاست لذا،بهاعتقادنظ یه پل دازانانتقلادی،نظ یلههلای
17
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ناظ ب جهاناجتماعیتفسی هاییبیط فانلهدربلارهواقعیلتخلارجینیسلتندو
اینکه،وظیفهمحورینظ یهانتقادی ب مالساختننتایجسیاسیتللویحیادعاهلایی
استکهدای ب تحلیلبیط فانهجهانمط حمیشود 
همچنین،راب تکاک درپاسخبهاینادعاینوواق گ ایاندرخصلوصوجلود
قواعدیعینیوای قابلتغیی دررفتارسیاستخارجیدولتها،باارائهتفسلی ی

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

کالمادیگ ایانهازس شتجهان،ضمنتأکیدب سطوحسهگانهیتولید،دوللتو
نظیجهان،استداللمی کندآنچهبهرفتارسیاستخارجیدولتهاشکلمیبخ د،
نتی هتعاملکهه یکازاینسطوحب یکدیگ بودهکهدرنهایتبهشلکلگیل ی
محیطیکهبست ک مکشمیانجنبشهایمی گیخواهومی گیستیزاست،خلتی
میشود گ مهظاه اکاک کارراب تعاملممتلازشلم ده،وللیدرنوشلتههلای
بعدیخودبهنق یتوجهک دهاستکهدیدگاههایمختللفتملدنیدرسیاسلت
جهانبازیمیکنند سای رویک دهاییکهب ایکاربستنظ یلهانتقلادیدرملورد
روابطبینالمللوجوددارد،بیشت بهحوزهتعاملوبهویژهاندی هگفتوشنودیا
همپ سهکهدرروایتهاب ماسازنظ یهانتقادیجایگلاهیمحلوریداردعنایلت
داشتهاند  دراینرویک د،تأکیدهاب ماسمتوجهپیدایشملالکهلایجهلانیتل ی
ب ایم

وعیتنهادها،سیاستهاوتصمیماتسیاسلیاسلت(لینلکلیتل :0350،

 )040-046

1 Emancipatory Interest

درم مو ،باتوجهبهتأکیدنظ یهپ دازانرهیافتانتقادیمبنیب عدموجودقواعلدی
عینیوای قابلتغیی دررفتارسیاستخارجیدولتها،میتوانمنلیننتی لهگ فلت
کهآنچهبهمنطنکنشبازیگ اننظامدرع صهروابطخارجیتعینملیدهلد،نقلشو
جایگاهبیبدیلکن گ ب یدرپایبندیبلهنفل رهلاییبخلشدرسیاسلتخلارجی
است لذا،باتوجهبهنفیه گونلهقواعلدعینلی،پی لینیوای قابللتغییل دررفتلار
خارجیبازیگ اننظامبینالمللونیزب اساسدیدگاههایمتلأخ رهیافلتانتقلادیو
بهطورویژهدرروایتهاب ماسیآن،منطناقدامدرع صهروابلطخلارجی،مبتنلیبل 
شکلگی ینوعیاجما وتفاهیبیناالذهانیازط ینارتباطات،همپ سهویلاگفتگلو
است 
 .8رهاییبخشی؛ مفهوم سیاست خارجی انتقادی
مفهومرهایییکیازمباحثفلسفیوهن اریمهینزدنظ یهپ دازانانتقادیاستکله
تع یفمیشود(لینکلیت  )30:0316،منانچههورکهایم نیزبااشارهبهتالشنظ یله
انتقادیدرزمینلهتحقلنآرملان«رهلاییبخ لیب ل ازب دگلیواسلارت»بل اسلاس
«آزادسازی»ونیز«ای ادجهانیکهاقنا کنندهنیازهای»زندگیب یباشلد،ایلنویژگلی
راوجهممیزهنظ یهانتقادیازنظ یاتسنتیمع فیمیکند( )Horkheimer, 1982: 246
بناب این،مفهومرهایی بخ یدرنظ یهانتقادی،نظ یه پ دازانایلننظ یلهرابل آن
می داردتاب ایکن گ اجتماعیدرکنارعالئنفنیویاتک نیکیکلهملوردتأکیلد
ج یاناصلیاست،عالئقیبانام«عالئنرهاییبخش» متصورشلوند عالئقلیکله
ناظ ب تأمینسعادتاخالقیورهاییب

است ایننو عالقلهانسلانرابل آن

می داردتاخودراازمحدودیتهاوف ار هلایناشلیازعوامللانسلانیومحلیط
اجتماعیرهاسازد الزمه اینرهاییبهکارگ ی یعقالنیتانتقادیاست،عقالنیتلی
کهدرجهتنقدوتغیی وض موجوددرجهترسیدنبهنظیوش ایطمطللوب،
یعنیوضعیتیکهدرآنانسانباتأملوتفک بهخودآگاهی،خودفهمی،تعلالیو
سعادتودرنهایترهاییدستمییابد،است(هاب ماس )30-32:0379،

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة سوم ،پاییز 5931

ازدیدگاهلینکلیت بهمعنایآزادبودنوحاکمیتب س نوشتوتواناییابتکلارعملل

19

نظ یهانتقادیدرصدداستآزادسازیانسانیتازساختارهایس کوبکنندهسیاسلتو
اقتصادجهانیکهتحتکنت لقدرتهایهژموناستراتحقنبخ د ایلننظ یلهراه
راب ایتحلیلک ورهایفقی ت وحتیم دمیکلهویژگلیزنلدگیشلانفقل اسلت،
روابطسیاسیبینالمللیاستکهطلیآن

ت سییمیکندودرپیظهوراشکالجدیداز
کلیهانسانهاب اساسمساواتدرهمزیستیبهیکلدیگ بلهسل ب نلد(قلوام:0314،
.)057لللذامنانچللهاشلللی)1981: 227

13
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(Ashley,نیللزتصلل یحمللینمایللد،عالئللن

رهاییبخش0نظ یهانتقادیم تبطباتأمینوصیانتازآزادیانسانازمحدودیتهلای
یفشدهونیزفهمیاستکهموجبنفلی
نام خص،روابطسلطهوش ایطارتباطتح 
ظ فیتانسانب ایساختآیندهخودازط ینارادهوآگاهیمیشلود نظ یلهانتقلادی
متعهدبهبسطوگست شسازمانمنطقی،عادالنهودموک اتیکزندگیسیاسیف اتل از
بهکلب یتاست 
سطحدولت 

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

بهبیاندیگ ،نظ یهانتقادیبهمنظورای ادیکمارموبنظ یکهقادربهتأمللدرماهیلتو
اهدافنظ یهونیزآشکارساختناشکالواضحودقینازوضعیتبلیعلدالتیوسللطهدر
جامعهباشد،ب حوزههایمختلفاندی هسیاسی،اجتماعیوفلسفیا بیگسلت اندهشلده
است نظ یهانتقادینهتنهااشکالسنتینظ یهپ دازیرابهمالشمیک د،بلکهبلهدنبلالاز
بینب دناشکالیاززندگیاجتماعیاستکهآزادیانسانیرامحدودملیسلازد همچنلین
عدالتیبهمنظلورپل ورشو


ایدرارتباطباشکستناشکالقبلیبی
اینپ وژهبهطورگست ده
آمادهسازیش ایطالزمب ایتحقن«آزادیجهانی»2است) (Devetak, 2005: 140

اث اندرولینکلیت باعنوان«انسانهاوشه ونداندرنظ یلهروابلطبلینالمللل»،سلهی
عظیمیدرتبییندیدگاهیداشتکهبیشازپیشبه«روابلطبلینالملللانسلانیشلده»3
توجهدارد(.)Linklater, 1990 B: 203توجهاوبهبسطرهیافلتانتقلادیخودآگاهانله
بهسیاستجهانی،یعنیرهیافتیکهرهاییانسانرابهدلم غولیاصلیتبدیلمیکند،
مال یب س راهج یاناتاالبونیزالهلامبخلشبل اینظ یلهپ دازانلیبلودکلهدر
1 Emancipatory Interests
2 Universal Freedom
3 Humanized International Relations

حاشیه0ق ارگ فتهبودند درکویازنظ یهانتقادیبهعنوانتأییدیبل ایلننکتلهکله
«هدفهن اریپژوهشاجتماعیمیبایستقبلازه میزدیگ موردامعاننظ قل ار
)،بهرشدانعطافپذی یونیزبازتاباخالقیدراینرشلته

گی د»(Linklater, 1992: 91
علمیکمکک د()Neufeld, 2016: 17
مفهومرهایی بخ یمنانچهازآثاراندی لمنداندورهروشلنگ یونظ یلهپل دازان
نظ یهانتقادیفهیمیگ دد،به طورعمدهمفهومیسلبیازآزادیاستکلهشلامل
حذفمحدودیتهایای ض وریمیباشدکهبه صورتاجتماعیای ادشلدهانلد 
اینموضو درتع یفکنبوثازرهلاییبخ لی(  )Booth, 1991: 539بلهعنلوان
« آزادسازیم دمازمحدودیتهاییکهمان فهیای انازآنمیلزیملیشلودکله
میتوانندبه طورآزادانهآنراانتخابواج اکنند»نمودوب وزیافتهاسلت اشللی
)1981: 227

،(Ashley,رهاییسازیرابهعنوان« حفصوصیانتازآزادیدرب ابل 

کهمان ازآنمیشودتاانسانهاازط ینارادهوآگاهیازظ فیتخودب ایساخت
آیندهاستفادهنمایند»تع یفک دهاست نکتهم ت کاینب داشتهاایننکتهاسلت
کهرهاییسازیبهتالشب ای«خودمختاری»2داللتدارد آزادبودنهمانگونلهکله
لینکلیت


بیانمیکند(135

)1990:بهمعنایب خورداریازحنتعیینس نوشت3ویا

ب خورداریازتوانواستعدادب ایش و عملواقدامیاست بناب اینهدفنظ یه
انتقادیبین الملللی،گسلت شظ فیلتانسلانبل ایتعیلینس نوشلتخلوداسلت
( )Linklater, 1990 A: 10ازاینرو،لینلک لیتل نیلزضلمنتأکیلدبل ایلننکتلهکله
آزادسازیدرحوزهروابطبینالمللمیبایستبهمعنای«گست شم زهلایاخالقلی
جامعهسیاسی»فهیگ دد،آزادسازیراباف آیندیب اب میسازدکلهدرآنم زهلای
دولتهایحاکی،اهمیتاخالقیومعنویخودراازدسلتملیدهنلد(


Baylis and

 )Smith, 2001: 215-216
1 Theorists on the Margins
2 Autonomy
3 Self- Determining
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محدودیت هاینام خص،روابطسلطهوش ایطدگ گونشدهارتباطونیلزفهملی

11

بیشکیکیازمسائ لیکهملان ازتحقلندسلتیابیب ل بلهآزادیونیلزگسلت ش
م زهایاخالقیجامعهسیاسیمیشود،وجلودمنلاب بلیعلدالتیوسللطهدرنظلام
بینالمللاست بههمینمنظور،نظ یهپ دازانانتقادیبینالمللیبهدنبالاف اءونیلز
ت زیهوتحلیلنقادانهمناب بیعدالتیوسلطهایهستندکهبهروابلطقلدرتجهلانی
میالدییکیاززمینههلایم کلزی

شکلدادهاند بههمیندلیل،ازاواسطدهه0551
کهازتئوریانتقادیبینالمللیس ب آورد،نیلازبلهتوسلعهوتعمیلنه ملهبی لت 
16
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ادراکاتازجامعهبهعنوانابزارهایشناختونیزب ط فسلاختنمحلدودیتهلای
جهانیحا کیبل اسلتعدادانسلانیدردسلتیابیاوبلهآزادی،ب ابل یوحلنتعیلین
رهیافتلینکلیت ب ایاینمنظورآناسلت

س نوشتاست)(Linklater, 1990 A: 7
کهابتداراههاییکهازط ینآنبیعدالتیوسلطهازوجوهجامعهسیاسیگ هخورده
نپیدامیکندراملوردت زیلهوتحلیلل

بهدولتهایب خوردارازحنحاکمیت،ش یا

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

ق اردادوسپ اشکالجایگزینازجامعهسیاسلیکلهملیتوانلدرهلاییانسلانرا
ت ویجواشاعهدهدرامط حک د()Devetak, 2005: 146-147
بهباوردستهایازپژوه گ ان،یکیدیگ ازموان تحقنرهلایی،حصلارهایعصل 
مدرنیسیاست ازاینروی،ازآن اییکهمتفک ینانتقادیب ایلنباورنلدکلهمدرنیتله
نتوانستانسانرابه«رهایی»ب ساندوبلکهبل عک ،اورااسلی حصلارهایعصل 
درتالشاندتاانسانرابهرهاییب ساند رهاییدراینمعنلا

خ دوروشنگ یک ده،
عبارتاستازرف زمینههایبیعدالتیوتالشبل ایبلازصلورتبنلدیعلدالت 
زمینههایبیعدالتیهمانساختارهایستیدرسیاستجهانیواقتصادجهانیاسلت
کهتحتکنت لقدرتهایهژمونیلکقل اردارد(م لی زاده )243:0314،بنلاب این
نظ یهیانتقادیدرکنارنقدفلسفهیمدرن،بامط حساختنعنص یوتوپیایی لتفک 
آرمانیوجامعهیمطلوب لدراندی ههایخودقائلبهسلعادتوآزادیورهلایی
ب میگ ددوباتأثی پذی یازاندی ههایهگلوتکیهب مفهومعقلاو،کهرابطه-
یمستقیمیباآزادیدارد،درصددارائهیالگوییب ایدستیابیبهآزادیورهایی
ازقیدوبندهایموجوداست(دیوتاکودردریان )44:0311،م اکهب اسلاسایلن

نظ یلله،حاکمیللتعقلللابللزاریب ل جامعللهونظللامس ل مایهداریسللببس ل کوب
هایراستینانسانیمیگ دد لذا،یکیازاهدافمهیمطالعاتانتقادیتغییل 


خواست
کهدولتها

دهندهنظامبینالمللیاست،بهنحوی

دادنهن ارهایتنظییکنندهوت کیل
ازفک ک دنوعملک دنب اساسالگوهایرئالیسیدسلتب دارنلد(عبداللهخلانی،
 ) 65-71:0313ازهمینروط فداراننظ یهانتقادی،خواهاننظامیهسلتندکلهدر
آنعدالتاستق اریافتهوحاشیهن ینهاموردتوجهق ارگی ند 
لذا،منانچهاشارهشد،نظ یهپ دازانانتقادیب خلیازمهلیتل یننظ یلههلایخلودرااز
ط ینب رسیمعنایآزادسازیتدوینک دهاند لذابههملینمنظلورب رسلیمسلتم یاز
ظ فیتهاوقابلیتهایب یبهعملآوردهاندکهدرزمانآزادسازیمورداسلتفادهقل ار
میگی دوب همینمبناط حدنیاییبی ت آزادشدهرادرقالبدورویکل دذیللتل ویج
میکنند :

کههدفپژوهشاجتماعیرات ویجوپی ب درهاییاعضایاستامارشدهپ ولتاریلاودیگل 
گ وههایس کوبشدهمیدانستند،نیزمداف اینپایبندیبهعللوماجتملاعیرهلاییبخلش
است(لینکلیت  )026:0350،طبننظ اولیننسلازنظ یهپل دازانانتقلادی،آزادیبایلددر
قالبآشتیباطبیعتفهمیدهشود بهعقیدههورکهلایم ،آدورنلووملارکوزهتسللطسل ی 
ب یتب طبیعتبهبهایسنگینیبهدستآمد،زی انو نظیذهنیموردنیازب ایالبهبل 
طبیعتبهآسانیتحتتسلطانسانهایدیگ ق ارمیگی د ایلنامل من ل بلهتهلیشلدن
شودکهآنهاراداراست 

ب یتازب خیاحساساتیمی
زانانتقادیبهویژههاب ملاسبله

دومینرویک دفک یازآثارنسلجدیدت نظ یهپ دا
وجودآمدهاست اوب محوریتارتباطاتوگفتگودرف آیندآزادسازیتأکیلددارد 
هاب ماسمعتقداستامیدبهجامعلهایبهتل ،درحلوزهارتباطلاتقل اردارد نقطله
محوریبحثهایاوایناستکهمسلی آزادسلازیازط یلنرادیکلالدموک اسلی
هموارمیگ دد یعنینظامیکهدرآنگست دهت ینم ارکتممکننهتنهلاازط یلن
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نظ یهپ دازانمکتبف انکفورتبهتبعیتازاعقابفک یخودهمچونملارک وانگلل 

12

کالم،بلکهازط ینعملشناساییفعالموان م ارکتوالبهبل آنهلابلهوجلود
میآید(گ یفیت )471-75:0311،

نتیجهگیری
ه مندبهباورب خیازصاحبنظ ان،علیرالیف وپاشلینظلیونظلامدوقطبلیو
درنتی هسستشدنپایلههلایفکل یوبنیلانهلایفلسلفیآن،هنلوزنیلزب خلیاز
مف وضاترهیافتسنتیروابطبینالمللب نحوهکنشبازیگ اندرسیاستبینالمللل
12

سایهانداختهاست،بااینهمه،باظهلوربلازیگ انجدیلددرنظلامبلینالملللهمچلون
سازمانهایبینالمللی،سازمانهایآزادیبخش،سازمانهایم دمنهادونیزاجتماعلات

س ی ا س ت ج ها ن ی

آنهادرمقابلکاهشتدری یونیلزتحدیلد
انسانیدیگ ونیزقدرتیافتنروزافزون 
قدرتدولتها،بهعنوانیگانهبازیگ م ل و دررویکل دسلنتی،دیگل آنقواعلدو
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اصولپی ینقادربهتوصیف،تبیینوپیشبینیرفتارایلندسلتهازبلازیگ اننوظهلور
نیست لذا،زمینهب ایحضوره مهفعاالنهت رهیافتهایجدیددراینحلوزهفل اهی
میگ دد دراین بین،رهیافتانتقادیسیاسلتخلارجیبلابلهملالشک لاندناصلول
ریزینظیونظامبینالمللیمطللوب

موضوعهومف وضاترویک دسنتی،تالشدرپی
خودب پایهرهاییب ازقیدساختارهایسلطهوس کوبدرنظامبینالمللدارد 
لذا،ه مندبی ت ینتم کزنظ یهپ دازانانتقلادیدرحلوزهمباحلثفل انظل یروابلط
بینالمللاست،بااینحال،امکاناستخ اجاصولکلیوراهنملادرت زیلهوتحلیللرفتلار
سیاستخارجیبازیگ اننظامازآنوجوددارد ب همیناساس،باتوجهبهنفیه گونله
مناف وواقعیت هایپی ینیوای قابلتغییل وهمچنلینتأکیلدایلنرویکل دبل اتخلاذ
است اتژیهایتفسی یودرنتی هنفلیرهیافلتیافلتباورانلهدرت زیلهوتحلیللرفتلار
سیاستخارجیبازیگ اننظامبینالملل،ازیکسوونیلزعالئلنهن لاریآندرالغلای
ساختارهایظلیوستیونیزپی ب دآزادیکنشجوامل انسلانی،ازسلویدیگل ،ایلن
امکانف اهیمیشودتاازاینرهیافتدرت زیهوتحلیلرفتارسیاسلتخلارجیدسلتهای

ازبازیگ انکهخواهانتغیی درنظیونظامبینالمللموجودب اینیلبلهنظلیونظلامی
مطلوبهستند،به هجست 
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