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 چکیده

یاییی الملا  یکاس ام م  بحث امکان یاا عا ا امکاان ینیایی علاس  یا ات بیی مسئله علیت و

و مکایا   المل  ا ت که یوجه بسیاری ام ان یشامد انروابط بیی موضوعات فیانظیی در حومه

س را را به خود جل  نموده ا ت. در ایی پژوهش یالش داری  یا یک شمای کل ی ایی رشتهنظی

المل  در رابطه با مسئله علیت یی ی  نمایی  و نشاان پیدامان روابط بیینظییه ام مجادله و مناحثه

ر ها و رویکیدها دام نگیش طورکلس چه طیفسالمل  بهپیدامی روابط بییدهی  که در حومه نظییه

یی ب یی مدظور ما ابت ا یاک چاارچوک کلاس را ام مناحاث فیانظا ایی رابطه شک  گیفته ا ت.

هاا های مختلف را در ایی قال  جای داده و نگیش آنای   پس نظییهروابط بیی المل  ارائه داده

پست  ویس ،پومیتی ایی چارچوک کالن شام   ه طیف ای .را پییامون مسئله علیت یشییح نموده

 های جییان اصلس را در بیمس گیایدپومیتیویس  نگیش باش .تیویس  و آنتس پومیتیویس  مسپومی

س  شام  پست پومیتیوی که منتدس بی هستس شدا س واقع گیا و معیفت شدا س مندا گیایانه ا ت،

های رادیکال و پست م رن اشااره دارد کاه رویکیدهای میانه ا ت و آنتس پومیتیویس  به نگیش

 .گییدکام  با پومیتیویس  قیار مس در یقاب 
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 مقدمه . 1

هاای موضاوعس ماورد مجادلاه در یاییی حومهیکس ام م   1نظییفیافلسفس و  هایبحث

های اخیی موردیوجاه بیشاتیی نیاا واقاع گیدیا ه المل  بوده که در  الرشته روابط بیی

المل  و اعتقااد باه وحا ت علاوا و بی رشته روابط بیی 2گیایس لطه رویکید اثنات ا ت.

گییی چدایی های یجیبس یکس ام موانع ا ا س شاک ینعیت همه علوا اجتماعس ام روش

پیدامان مدتقا  و مخاالف بای ایای ا ات  ل مناحثس در گذشته بود که مدجای شا  نظییاه

های مخاالف ورود باه صلس ابیام وجود و ارائه دیا گاهنظی حاص  نماید  که شیوه اایفاق

 ام مدااریه ج یا ی ایی ا ت  ل ممیده 1980مسیی فیانظیی و فلسفس ا ت. لذا در دهه 

داد. المل  ش  که مناحث میبوط به فلسافه علا  ا اان آن را یشاکی  ماسدر روابط بیی

مان قیار گیفت نیا بحاث پیداموردیوجه ویژه نظییه امجمله موضوعایس که در ایی دوران

الملاا  بااود کااه نئورئالیساات هااا و هم داایی  یا اات بیی 4و امکااان ینیاایی علااس 3علیاات

 پیدامی خاود ینا ی  کایده بودنا .آن را به میکا ثق  ها   نظییاه 5ن ادگیایان نئولینیال

های مختلفاس را پییاماون یِ باار  دیا گاهدر قالا  ایای مدااریه 6رویکیدهای انتقاادی

هاای میاناه یاا المل  ارائه دادن  که طیف و یعس ام رهیافتعلس در روابط بیی هایینییی

شود. با یوجه به اهمیت ایی مسائله در حاومه فلسافه علا  گیایس را شام  مسض  اثنات

های ماذکور را ماورد یالش اصلس ایی پژوهش ایای ا ات کاه دیا گاه المل ،روابط بیی

مدظور باه را پییامون مسئله علیت واکاوی نمای . هاآن و خط  یی فکیی قیار داده بیر س

وج س را ام مناحاث فیانظایی  3کالن  نشان دادن ایی واقعیت ما یک طیف و چارچوک

المل  را در قال  آن جای داده های روابط بییای  و  پس نظییهالمل  ارائه دادهروابط بیی

طیاف کاالن  3ایای  ای .دهپییامون مسئله علیت بیر س نماو ها راو نگیش هییک ام آن

ا ات و  8و هم دایی ضا  اثناایس گیایاس 7گیایسپساااثنات گیایس،فیانظیی شاام  اثناات

                                                           
1. Meta-theoretical 

2. Positivism 

3. causality 

4. Causal explanation 

5. Neoliberal Institutionalists 

6. Critical Approaches 

7. Post- positivism 

8. Anti-positivism 
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در طیاف  3و رئالیسا  نئوکال ایک 2، نئورئالیسا 1های میینط با آن نیا شام  رئالیس نظییه

یس و گیادر جداا  پساااثنات 6و مکت  انگلیساس 5انتقادی نظییه ،4انگاریگیایس،  امهاثنات

دو اصااطال  پساات  معمااو ً باشاا .گیایس مسدر بخااش ضاا  اثنااات 7م رنیساا پست

خطاک قیار دادن رویکیدهای  مدظوربهپومیتیویس  و ض  پومیتیویس  با معانس مشتیک و 

شون  اما نویسد گان در ایای پاژوهش بایی سمبه کار بیده  المل بامان یشس در روابط بیی

 .انا دادهه و یعاریف متفاویس را ام ایی دو مف وا ارائاه ایی دو اصطال  یفکیک قائ  ش 

های میانه و رویکیدهایس اشاره دارد کاه ضامی یانجییی ا ان پست پومیتیویس  به بیا

یس ضامی گیافایا اثنااتگیید. درواقاع سنمگیایس، کامالً در یعارض با آن قیار نق  اثنات

نیا ح اق  مندایس را بیای ص ق و  شدا سمعیفت حومهقنول واقعیت مستق  ام ذهی، در 

بیخال  اثنات گیایس واقعیت و معیفت را به منانس عیدس و  اگیچه پذیید.کذک قضایا مس

کاها . آنتاس پومیتیویسا  نیاا باه رویکاید پسا ااختارگیایانه و سنمبییونس محض فیو 

واقعیت گیایس ا ت و ضمی رد رادیکال اشاره دارد که در یعارض کام  با رویکید اثنات

 مستق  ام ذهی، هیچ مندای مطلقس را بیای قضاوت پییامون دعاوی شداختس قائ  نیسات.

بد ی ایی مقاله شام  بیر س اجمالس علیت در فلسفه علوا اجتماعس و پاس ام چارچوک

 باش .المل  مسهای روابط بییآن یشییح ایی مسئله در نظییه

 

 مسئله علیت در فلسفه علوم اجتماعی

 8شدا اسبیانگیایییی مناحث فلسفس ا ت که باه حاومه هستسلیت یکس ام بحثع مسئله

های عال  اشاره دارد. علیت مشامول و به نوع و ماهیت اریناط بیی پ ی ه شودمیبوط مس

علت و معلول ا ت که در آن علت عدصی یأثییگذار و معلول عدصی  اریناط بیی دو مؤلفه

به اریناط و یأثیی اشیاء و وجودهای فاقا   وا طنیعسعلیت در حومه عل باش .یأثییپذیی مس

                                                           
1. Realism 

2. Neo- Realism 

3. Neoclassical realism 

4. Constructivism 

5. Critical theory 

6. English school 

7. postmodernism 

8. Ontology 
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های انسانس و هستس واجا  ادراک شعور اشاره دارد و در حومه علوا اجتماعس نیا پ ی ه

گییی یفکیات میبوط باه علات باه دوران یوناان ریشه شک  ده .را موردیوجه قیار مس

هایس تفکییی چدایی دیا گاهگیدد. در آن ممان ایی مبا تان و فال فه قن  ام  قیاط بیمس

هاا باه یحقیار در آن پیوران نا .های نیمه مذهنس و خیافایس خود مسرا در قال  ان یشه

در  پیداختدا  و ااخت مسمورد نییوهایس که امکان ایجاد و یغییای چیاهاا را فایاه  مس

)مدشاأ  1رابطه با نییو و  یمدشأ اولیه ایجاد و یحاول وجاود و هساتس طنیعات باه آرخاه

افالطاون ان یشاه مایییالیساتس ماهیات و مدشاأ  در دوران بع ی دادن .ستس( ارجاع مسه

ای علت یأکیا  را رد کید و در عوض بی جدنه ای ه وجود که موردیوجه ایی متفکییی بود

درواقع افالطون یک نگیش ای ه آلیستس و معدا محور را ام بحث علیات ارائاه داد.  نمود.

ای را ییکیا  کاید و آن را در ه هی دو دیا گاه ماادی و ایا هبود ک پس ام او نیا ار طو

ممان با رشا  فلسافه طنیعاس در ( ه Kurki,2008: 25-27) گانه ارائه داد. 4قال  عل  

 2علیات نیاا بساط یافات کاه یاالش هیاوا نگیش یجیبس نسنت به مسئله دوران ج ی ،

یوا یک دیا گاه کاامالً گیدد. در ایی دوران ههایس محسوک مسای ام چدیی نگیشنمونه

یجیبس را ام بحث علیت ارائه داد و معتق  بود کاه صایفاً در ایای چاارچوک ا ات کاه 

او معتق  بود که علت به لحاظ مدطقس ایجادکدد ه معلول  گیدد.درک مسمسئله علیت قاب 

یوالس مماانس و پیو اتگس ثابات نشائت  نیست بلکه ای ه علیت ام روابط یجیبسِ نادیک،

کاه و وقتس جواری مماانس و مکاانس هساتد یعدس ممانس که اشیاء یجیبس در ه  ؛گییدمس

 Mooney) شون .ها همیشه باه  راهی مسکه آنکد  و هدگامسیکس ام دیگیی ینعیت مس

Marini, Singer,1988: 350-351 نگیش هیوا در مورد علات و معلاول باه حاومه )

های داناش ماا در ماورد که هماه ا ات  لنیا کشی ه ش  و او معتق  بود  3شدا سمعیفت

( Chernoff,2007: 127) ان .ج ان یجیبس بای رواباط علات و معلاولس ا اتوار گشاته

 5روش هیوا را در حاومه علاوا اجتمااعس باا نااا جامعاه شدا اس اثناایس 4آگو ت کدت

                                                           
1. Arche 

2. David Hume 

3. Epistemology 

4. Auguste Comte 

5. Positive sociology 
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یاالش داناش ج ات کشاف  1920نیا در دهاه  1پیورش داد و پومیتیویست های مدطقس

الشاعاع آن قایار یجیبس را بسط داده و علوا اجتماعس ج یا  نیاا کاه یحتروابط علسِ 

عدوان وریفه اصلس نظییه و دانش اجتماعس پذییفت. لاذا داشت، کشف روابط علس را به

 2نظییاه مشامولِ ینیایی بیای پومیتیویست ها یا کسانس که به رویکید علمس معتق  بودن ،

رود و باه شا ه فیایای ماسهای مشاه هپ یا هها یئوری ام یوصیف صی  بود. ام نظی آن

 .R. Viotti, V)پیدامد. مشخص مس ها و وقایع پیشیدسها بی مندای موقعیتینییی علس آن

Kauppi,2012:6گیایان نسنت به بحاث علیات و داناش منتداس بای ( نگاه خاص اثنات

 ار گیفت.ش ت موردانتقاد رویکیدهای فلسفس و اجتماعس رقی  قیکشف قوانیی علس به

م رنیسا  ام در حومه فلسفه علا  و هیمدوییاک، مکتا  انتقاادی و پست 3رئالیس  علمس

گیدن  که مسائله علیات یجیباس و یقلیا  علا  باه یییی مکای  فکیی محسوک مسم  

گیایس علمس منتدس بی ایی نگیش ا ات کاه واقع کشف روابط علس را به چالش کشی ن .

 هایمیاا ان هااا، نییوهااا،اقعااس هسااتد  و ای و هسااتس وجودهااای نظاایی علاا  دارای

هاا دارای مشااه ه نیساتد  بلکاه آنهای قاب دهس داده اممان اباار الکتیومغداطیس صیفاً

نیاا نساخه  4رئالیسا  انتقاادی( ,p2014Neuber:249) یأثییات واقعس و علاس هساتد .

 یافته بوده و بایاختده  که متمایا، چد  یه و  جایگایدس را ام ج ان اجتماعس ارائه مس

ای را هاای پی یا همعلول مشاه ه و مییییهای علس غیی قاب ا ان آن نییوها و موقعیت

 ها یاک گااا فیایای رفتاه وم رن( اما پستR.C. Humphreys,2016:3) کد .یولی  مس

کدد  و یع   عل  به کشاف رواباط علاس ها را رد مسوجود هیگونه رابطه علس بیی پ ی ه

ای ه علیت را یک فیا روایات م رنیسا  ام  5لیویار پذیین .های اجتماعس را نمسی هبیی پ 

هاای ای ام کدشنیا من گس اجتماعس را منتدس بی مجموعه پی یا ه 6فوکو دان  وقوانیی مس

  اویه نیساتد .دانا  کاه دارای رواباط علاس یکها و عملکیدهاایس مسگفتمانس و رویاه

                                                           
1. Logical positivists 

2. explanation 

3. scientific realsim 

4. Critical Realism 

5. Jean-François Lyotard 

6. Michel Foucault 
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(Kurki,2008:80-81 )مااه بحااث بااه بیر ااس مساائله علیاات و ینیاایی علااس در در ادا

 پیدامی .المل  مسهای روابط بیینظییه

 

 المللهای روابط بینعلیت و تبیین علی در نظریه

های مختلفس که در حومه فلسفه علوا اجتماعس پییامون مسائله علیات متدا   با نگیش

های متفااویس را ام امکاان هالملا  نیاا دیا گاپیدامان روابط بییشک  گیفته ا ت، نظییه

 المل  ام همان ابتا ا باا ها  ان . رشته روابط بییالمل  ارائه دادهینییی علس  یا ت بیی

متح ه شاک  گیفات و المللس در ایا تگییی جدگ و نااع بییشک  هاییابس ریشهعلت

 ینا ی  گشات. آن باه بحاث میکاای علات رشاته، مف اوا ایی کار به آغام ممان لذا ام

(Kahler,1998:924) الملا  پاس ام وقاوع یابس و ینیایی علاس رواباط بییمسئله علت

الملا  عدوان منداایس بایای هیگوناه یفکای و داناش پییاماون نظااا بییبه 1انقالک رفتاری

یاییی المل  را م  ینییی علمس روابط بیی های مدنعث ام ایی نگیش،شداخته ش  و نظییه

الملا  و آن را راهگشاای مشاکالت واقعاس  یا ات بییگیفات وریفه عل  در نظی مس

های اجتمااعس کید. ینییی علمس ام ایی مدظی نیا ا ا اً کشف روابط علس پ ی همعیفس مس

ش ت باه نگایش علات پیدامان انتقادی بهگییی مداریه  وا، نظییهاما پس ام شک  بود؛

خاصس ام دانش دانساتد  کاه کاو رفتارگیایان یاختد  و چدیی رویکیدی را میبوط به نوع 

رویکیدهای انتقادی رقی  یاک نگایش معداکااو را در  بی یجیبه و مشاه ه ا توار ا ت.

مشاه ه واقعیات و غیی قاب  2بیابی ینییی علس رفتارگیایان ارائه دادن  که بی جدنه بیدااذهانس

ه در دانسات کامس 4ایای رویکیدهاای رقیا  را بامان یشاانس 3رابیت کوهی یأکی  داشت.

( ,2002:54Wight) گییی کیده بودنا .نئورئالیس  و نئولینیالیس  موضع 5بیابی خیدگیایس

هاای رقیا  در حاومه هایس باود کاه نگیشگیییها دقیقاً شنیه همان موضاعایی واکدش

در  6مثال الکسان ر وناتعدوانبه گیایان انجاا داده بودن .فلسفه علوا اجتماعس علیه اثنات

                                                           
1. behavioral revolution 

2. Inter-subjectives 

3. Robert Keohane 

4. Reflectivists 

5. Rationalism 

6. Alexander Wendt 
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مشااه ه را نیاا در   علمس بی نوعس ام علیت یأکی  کید کاه جدناه غیای قاب قال  رئالیس

هیاوا بای خاال  بیخاس ام فال افه ارینااط ) ارینااط علاس گیفت و ع ا ضیورتبیمس

پذیید( کاه موردیوجاه هیاوا باود را نیاا باه چاالش ضیوری بیی علت و معلول را نمس

و لیویار هیگوناه پایو ه  1فوکو، دری ا که پسا اختارگیایان نیا یحت یأثیییا ایی کشی .مس

بااه روابااط  3"بیدااامتدس" و 2"سگفتمااان"علاات کاااو را رد کیدناا  و باای ضاایورت نگاایش 

الملا  در گیفته در حومه روابط بییهای شک طورکلس دی گاهبه المل  یأکی  ورمی ن .بیی

 ماود.بد ی نطیاف فیانظایی کاالن یقسای  3یاوان در مورد علیت و ینیایی علاس را مس

ها یاد پیدامان جییان اصلس ام آننئورئالیست ها و ن ادگیایان لینیال که یحت عدوان نظییه

پذیین  که یو اط فلسافه طنیعاس موردیوجاه شود ا ا اً نوعس ام مف وا علیت را مسمس

انگاری، مکتا  انگلیساس و  امه گیایان بسط داده ش ه ا ت.و یله اثناتقیارگیفته و به

گیایانه به علیت، ناوع متفااویس ام آن را موردیوجاه ادی ضمی رد نگاه اثناترویکید انتق

های مشاه ه ا اتوار ا ات و یاأثیی علاس  یاهای و غیی قاب ان  که بی منانس ای هقیار داده

های ها در طیاف فیانظییاهایای نظییاه گیاید.میییی واقعیات اجتمااعس را نیاا در بیمس

یشتی به دننال اصاال  نگایش پومیتیویساتس هساتد  و آن را گیین  که بپسااثنایس قیار مس

گیینا  درن ایت پسا اختارگیایان در جدا  ض  اثنایس قایار مس کدد .طور کام  رد نمسبه

که یک موضع کامالً رادیکال و ض  پومیتیویستس را ام دانش اجتماعس و ینییی علس ارائاه 

ن مسائله علیات را در حااومه گیفته پییاماوطیاف اصاالس شاک  3شاک  میای  دهدا .مس

 کش .المل  به یصویی مسپیدامی روابط بیینظییه

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Jacques Derrida 

2. discursive 

3. Intertextual 
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 های فیانظیی پییامون مسئله علیت در روابط بیی المل طیف -1شک  

 گیایس )نئورئالیس /نئولینیالیس /رئالیس  نوکال یک(اثنات

 

المللاس را منتداس های بییو ن ادگیایان نئولینیال رفتارهای اجتماعس و کدش هانئورئالیست

ها در داند  و معتق نا  کاه کشاف ایای مکانیسا های علس مسای ام مکانیس بی مجموعه

کدد  ها یأکی  مسآن کد .یعییی ماهیت و نوع عملکید بامیگیان نظاا نقش بدیادیدس ایفا مس

فتاار های ناوع ر کدا  وعلیات ینعیات مس المللس ا ا ااً ام قاعا هکه کدش بامیگیان بیی

گیاید. امنظای متغییهای یأثییگاذار مشاخص نشائت مس المللس بییونس ام یک متغیی یابیی

قطعس و متعیی ا ت و بی ا ان قوانیی علت و معلاولس عما   گیایان ج ان هستساثنات

یوانی  ایی قاوانیی را فید علمس را به کار بنیی  مسهای مدحصیبهکد  که اگی ما رهیافتمس

 را ج ان یا شودمس شداخته حقیقت به ر ی ن بیای راهس عدوانبه ذا عل شدا ایس کدی . ل
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( Griffiths,2007:6) .کدا  کدتایل و بیداسپیش را آن بتوانا  کیده و درک کافس ان امهبه

المل  نیا ایی ا ت که ام طییار یییی یع   علمس ان یشمد ان روابط بییبیایی ا ان م  

المللس فیاه   امن  بیدس رفتارهای بییو پیش یای ف  ب های علس ممیده راکشف مکانیس 

بایسات در ایای را اتا گااا الملا  نیاا مسو شداخت در ت و نظییه مدا  ِ روابط بیی

کارگییی چدایی رویکایدی در رابطه با ضیورت باه 2و ا تفی والت 1بیدارد. جان میشایمی

هاا ج ات کشاف یماا باه یئور "دارنا  کاهالمللاس بیاان مسج ت شداخت محایط بیی

ها هستد  کدد ه رفتارهای یکیارپذیی و چگونگس اریناط بیی آنهای علس که ینیییمکانیس 

نخسااتیی  3کداات والتااا( 2013:2003M. Walt, ,J. Mearsheimer)"نیاممداا ی .

پیدامی  ااختاری خاود بایای ان یشمد ی باود کاه چدایی یفکایی را در قالا  نظییاه

المللس را در قالا  تا یالش کید یا د ی  رفتاری بامیگیان بیینئورئالیست ها بدا ن اد. وال

المللاس وجو نمای  و نشان ده  که چگونه  اختار بییمتغیی مستقلس به ناا  اختار جست

"  دارددرواقع چدان ه خاود والتاا ار اار ماس ده .های خاص رفتاری شک  مسبه کدش

المللاس را هاای بیینتاای  و خیوجس نئورئالیس  روابط علس بیی کدش متقاب  واحا ها و

امنظی نئورئالیست هاا د یا   ای ایی بود کهمورد بامبیدس قیار داد که نتیجه چدیی بامبیدس

های گونه کاه رئالیساتالمللس در  طح  اختار قیار دارن  نه در  طح واح  آننتای  بیی

ی نئوکال ایک نیاا هارئالیسات( ,1990:32Waltz-34)" به آن اعتقاد داشتد . 4کال یک

 یالیاا جفایی دهدا .های علس را مورد یأیی  قایار مسیقالی نظییه ج ت کشف مکانیس 

در پژوهشس که پییاماون مناانس رئالیسا  نوکال ایک  7 ب  ا تیون و 6ریپسمی ناریی ،5فیو

هاا ان . آنمعیفس کیده 8"پومیتیویس  نیا یا معت ل "شدا س خود را ان ، معیفتانجاا داده

ماا ا ات  ل  "دارن  کاهالمل  بیان مسر رابطه با اهمیت یوجه به ینییی علس  یا ت بیید

مشاه ه های قاب های علس محتم  را در مورد پ ی هیواند  ا تدتاجکدی  که محققان مسمس

                                                           
1. John Mearsheimer 

2. Stephen Walt 

3. Kenneth Waltz 

4. Classical Realists 

5. Jeffrey W. Taliaferro 

6. Norrin M. Ripsman 

7. Steven E. Lobell 

8. soft positivism 
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یوان  ام طییر مطالعات ماوردی موردبیر اس و یفحاص هایس که مسپ ی ه ایجاد نماید .

هاا نیاا ( آنM. Ripsman, W. Taliaferro, E. Lobell,2016:22) "قایار گیینا .

پذیین  اما در کدار آن هم ون  اختارگیایان، اولویت یأثیی علس متغییهای  یستمس را مس

المللاس هاای بییدهس باه خیوجسگی  طح واح  را نیا در شاک نقش متغییهای م اخله

متغیی اصلس دخی  هستد   3 یک ها درواقع در نگیش علس گیایانه نئوکال کدد .اضافه مس

کاه در نظای گایفتی ایای متغییهاا در  گی ا اتکه شام  متغیی مستق ، وابسته و م اخله

 ,M. Ripsman) های علس ا ت.ها به مکانیس  طو  مختلف یحلی  به معدس یوجه آن

W. Taliaferro, E. Lobell,2016:170-171)  ن ادگیایااان لیناایال کااه بساایاری ام

بدیادیی نئورئالیست ها را پذییا هستد  نیا کشف روابط علس و قواع  رفتااری  مفیوضات

دارد کاه کاوهی در ایای ممیداه ار اار ماس انا .المل  موردیوجه قیار دادهرا در نظاا بیی

المللس قاب  شاداخت وجاود دارد و ن ادگیایان لینیال معتق ن  که یک واقعیت  یا س بیی

های رفتاری را ام طییار مد یها به دننال ایی هستد  که قاع ه ها نیا ماند  نئورئالیستآن

 المللااس کااه فاقاا  حکوماات میکااای ا اات ینیاایی نمایداا .بیر ااس ماهیاات  یساات  بیی

(Keohane,2011:160ید ا یفاوت ا ا س در ایی ممیده ایی ا ت که آن ) ها مؤلفه علاس

س ام ابعاااد م ا   یساات  عدوان یکاهای  اااختاری باهفیآیدا  را نیاا در کدااار یوانمدا ی

منتداس  ده  که نظااادر ایی ممیده یوضیح مس 1جوم  نای دهد .م نظی قیار مس المللسبیی

ها در بیی واح های نظاا یکس بع   اختار که میبوط به یومیع یوانمد ی بی دو بع  ا ت:

عاما  هایس اشاره دارد که در آن واح های نظاا بااه  یا ت و دیگیی فیآید  که به شیوه

هاا های پایش روی دولتیواندا  بای گایداهفیآید ها در کدار  ااختار مس کدد .بیقیار مس

 (61-62 :1387نای،) یأثییگذار باشد  و محا نات میبوط به مدافع ملس را یغییی دهد .

 انگاری/نظییه انتقادی/مکت  انگلیسس( امه) گیایسپسااثنات
 

 انگاریسازه

دهاا  کااه بااا پااذیید امااا مف ااومس را ام آن ارائااه مسمس انگاری مساائله علیاات را ااامه

کاه  و بیداذهدس همخاوانس بیشاتیی دارد.  اامه انگااران معتق نا  2شدا س یفسیییهستس

                                                           
1. Joseph Nye 

2. Interpreted 



111 

 

 

 

 

مسئئئ علیتعدئئئ ی  ی

هایی وابئئ ینظریئئل

یالمعلبدن

یواند  مف وا مکانیکسِ پومیتیویستس ام علیت را بپذیین  چیاکه پومیتیویسات هاا باه نمس

 1گاران مطابر دیا گاه مااکس وبایدننال بیر س محتوای بیداذهدس وقایع نیستد  اما  امه ان

 کارگییی ف اا  یفسااییی ا اات.هااای اجتماااعس مسااتلاا بااهمعتق ناا  کااه یحلیاا  کدش

(2013:166Jackson, Sorensen, کیایوچویاا )ایاای فاایض خیدگیایانااه کااه قواعاا   2

کدا  و پذیی بشیی موردیوجه واقع شاون  را رد مسهای قاع هیواند  بی ا ان رهیافتمس

های جییان اصلس مایینط ایی مف وا نامدا نس ام علیت ا ت که به یئوریمعتق  ا ت که 

مدا  ام علیات ا ات. پذیی و قاع هبوده که منتداس بای یحلیا   یساتمس بساته، مشااه ه

(Kurki,2008:135-136 )  بیایی ا ان  امه انگاران به مف ومس ام علیت یوجاه دارنا

در ایای  3نیا در نظی بگیاید. جاان راگاس ای و مشاه ه ناپذیی راهای انگارهکه نقش مؤلفه

نیاا  5( و چکا ,2008:135Kurki-136) کدا اشااره مس 4"ایعلیت ای ه"ممیده ا ا اً به 

 فاقا  را هدجارها که نئولینیالیس  و نئورئالیس  بیخال  انگاری امه نمای  کهیص یر مس

اعتقااد  گیینا ،مس نظای در مادی منانس ام روبدایس را آن ح اق  یا و داند مس علس نییوی

 مداافع و داده شک  را بامیگیان رفتاری دعاوی که ان جمعس خید نوعس هدجارها دارد که

 گیم اخلاه حالات یاک ام ینییداس، متغیای یک عدوانبه و کدد مس ایجاد را هاآن هویت و

 .T. )شاااون مس گیفتاااه نظااای در مسااتق  متغیااای یاااک عدوانباااه و شااا ه خااارج

Checkel,1998:327)  ونت به مدظور ارائه م ل یفسییی ام علیات باه رئالیسا  علماس

طنر یشییح ونت، رابطه علاس  کش .کد  که م ل هیومس علیت را به چالش مسرجوع مس

مشاه ه متوالسِ مماانس در م ل هیومس عنارت ا ت ام پیو تگس ثابت و دائمس وقایع قاب 

اط دارد. ونات معتقا  ا ات کاه که با ضیورت مدطقس قواع  و شیایط اولیه مسل  ارینا

رئالیس  علمس ایی م ل را به دلی  یعمی  بخشس و هم دیی وجود پیون های ثابت ماورد 

 روی ادها که میییی علس هایده  و در عوض بی ضیورت شدا ایس مکانیس نق  قیار مس

ورمد. طنار بیاان ونات، در ایای ممیداه  امد، یأکیا  ماسمس ضیوری طنیعس لحاظ به را

                                                           
1. Max Weber 

2. Friedrich Kratochwil 

3. John Ruggie 

4. Ideational causation 

5. Jeffrey T Chekel 



112 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهططمدوره 

ه پ طاپ  شمار اول 

 س  و یکم 

 1398بهار 

 

های ا ات کاه بای ا اان آن رئالیسات 1  بی  ی حقانیت ا تدتاج به ب تییی ینیییاختال

های ماادی و فیایکاس و قا رت علاس کدد  که اگی ما بتوانی  وضاعیتعلمس ا ت  ل مس

بیحر را  یوانی  یک ا تدتاج به ب تییی ینیییِمشاه ه را ینییی کدی ، مسوجودهای غیی قاب 

کاه بدابیایی درحالس یوری بیی علت و معلول ایجاد کدی ؛در مورد وجود روابط طنیعس ض

ها ینییی خاود را مشاه ه ا ت، رئالیستگیایان منتدس بی یعمی  رفتارهای قاب یجیبه ینیییِ

های علاس کاه اغلا  مشااه ه ناپذیینا  و دهد  که چگونه مکانیسا بی ایی مندا قیار مس

کددا  کاه در ایای قالا   اؤال ، عما  مسکدد پذیی را ایجاد مسهای مشاه همد یقاع ه

 باشاا .های چیسااتس و چگااونگس نیااا مسمیبااوط بااه چیایااس مسااتلاا پا اا  بااه  ااؤال

(Wendt,1987:353-354 ایی نگیش راه را بیای در نظی گایفتی مکانیسا ) های علاس

انگاری را یشاکی  مشاه ه کاه هساته میکاای نگایش  اامهای غیی قاب ای و ای هانگاره

گیدانا . و یفسیی را در کدار ینییی حائا اهمیات مس 2گذارد و مسئله یکوییام مسده  بمس

در رابطه با یوجه  امه انگاران به جدنه ه  یکمیلاس یکاویی و ینیاییِ و باه  4و کالیا 3لیدچ

های جا ایس بایی ینیایی و یکاویی نشانه "دارن  که:بیان مس ه  یدی ه ش ن ایی دو مؤلفه

جا ایس بایی  بسایار  ایال ا ات."علیات"ست چیاکاه مباان چد ان دقیر و مشخص نی

علااس، یمیاااِ  6"چیایااسِ"ام  ااؤا ت  5"شااودپااذیی مسچگونااه امکان" ااؤا ت یکااویدسِ 

 امد. مطالعات علس به بحاث در ماورد ینیایی  ام بیی ینییی و ف   را مدعکس مسمشک 

 پیدامنا .و کدش مسکه مطالعات یکویدس به ف   موقعیت عم  رفتار یمای  دارن  درحالس

ها وجاود یوج س بیی آنمعاوضه نیستد  اما در عم  اشتیاکات قاب قطعاً اصطالحات قاب 

کدد  و آن کسانس کاه گوید ، یفسیی معدا نیا مسکسانس که ام ینییی رفتار  خی مسآن دارد.

ا اان پیدامن . بای ایای به ینییی یک کدش مس کدد  نیا یا ح ودیبی ف   مبان یمیکا مس

 امه انگاران ننای  ام امکان پا   علس به  ؤا ت هدجاری و یا بیعکس آن ممانعات باه 

 (Lynch, Klotz,2007:15) عم  آورن .

                                                           
1. Abductive inference 

2. Constitute 

3. Cecelia M Lynch 

4. Audie Klotz 

5. How possible? 

6. Why? 
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 نظریه انتقادی

پذیید و معتق  ا ت که امکاان نظییه انتقادی وجود روابط علس را در هستس اجتماعس مس

حال ایی نوع ینییی صایفاً در اما باایی ینییی رفتار انسانس بی ا ان روابط علس وجود دارد

های یاااریخس و اجتماااعس و در بسااتی ممااانس و مکااانس خاااص آن و ممیدااه چااارچوک

( لذا ایی رویکید نیا ام نگیش خااص 102 :1393دهقانس فییومآبادی،) پذیی ا ت.امکان

پذیی، ثابات و دائماس بایی گیایس نسنت به مف وا علیت که منتدس بی روابط مشاه هاثنات

دهس باه های هدجااری و معداایس را در شاک علت و معلول ا ت فیایای رفتاه و مؤلفاه

کدا  ل مسدر ایی ممیده ا ات   1کاکس ده .رفتارها و نمودهای بشیی موردیوجه قیار مس

های پومیتیویستس ا ت و ینییی علاس بایای چاارچوک که مف وا علت مدا   چارچوک

مدا ی و دیگای یاریخس او مدا   نیست به خاطی ایدکه رهیافات یااریخس فایض قاع ه

کاه نظییاه ( درواقاع امآنجایسKurki,2008:131)پاذیید. فیضیات پومیتیویستس را نمس

را ییکینس ام هی دو مؤلفاه  های اجتماعسو ذهی، واقعیت عیی 2"دو انگاری"انتقادی با رد 

کد . نظییه انتقاادی ا تخیاج مس دان ، روابط علس را نیا ام هی دو مؤلفه عیدس و ذهدسمس

در  4ا اتفی گیا  کس  نموده ا ت. 3ایی نگیش را ام بام امی مف وا مایییالیس  یاریخس

اریخس ام دانش، منتدس بی ایی فایض ا ات دارد که یئوری مایییالیس  یایی رابطه بیان مس

هاای متاافیایکس و و لاذا نگیش چیای خارج ام جامعه و طنیعات وجاود نا اردکه هیچ

بایسات ینیایی شاون  یفکیات ای ه آلیستس نیا بخشس ام واقعیت اجتماعس هستد  کاه مس

کددا . های فایدی کماک مسها و انگیاهان امهای اجتماعس و قابلیتچیاکه به ایجاد چش 

که در یالش ا ت در قال  رهیافات مایییالیسا   کد یأکی  مس بیایی ا ان ا ت که گی 

های متصل  نسنت به علیت فیایی رود و یک نگیش بامان یشانه و پویا یاریخس ام یئوری

ام ینییی اقتصاد  یا س را ارائه ده . ام مدظای او مف اوا علیات مکاانیکس در یدااقض باا 

شود یا به علیت و نگیش گیایس بیشتی به یفسیی میبوط مساکه یاری گیایس ا ت چییاری 

را رد  5یاری  گیایانه نگاه صیفاً اقتصادی و یکدولو یکس و یا هیگونه نگااه یقلیا  گیایاناه

                                                           
1. Robert W. Cox 

2. Dualism 

3. Historical materialism 

4. Stephen Gill 

5. Reductionism 
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ینییی در ایی ممیده منتدس بی اریناط نییوهای اجتمااعس عیداس و ذهداس در یحاول  کد .مس

ن اجتماعس یولی  یاا رواباط طنقاایس در دولات، جاایس مثال  امماعدوانبه یاریخس ا ت.

بداابیایی در نظییاه  (Gill,1993:26-27) شاون .ا ت که ذهی و عیی بااه  درگیای مس

یاباا  و مشاااه ه و مااادی گیایانااه یقلیاا  نمسهای قاب انتقااادی علیاات صاایفاً بااه جدنااه

واقعیات ام  گوناه کاهشاون  و همانهای علس میاییی نیاا موردیوجاه واقاع مسمکانیس 

شود روابط علس نیا منتدس بی هی دو مؤلفه عیداس و ای حاص  مسهای عیدس و انگارهمؤلفه

 ام یوجه نظییه انتقاادی باه رهیافات یفساییی و فیایای ایی مسئله ممیده ای ا ت.انگاره

گی  معتق  ا ت که بیی علوا اجتماعس  رفتی آن ام ماهیت صیفاً ینییدس نظییه بوده ا ت.

ا طنیعس ام مدظی شک  و مدطر ینییی و یحقیار یقاارنس وجاود نا ارد و ام لحااظ و علو

ها وجود داشته باش . ام نظی او یوان  یک مبان واح  ام ینییی علمس بیی آنمدطقس نیا نمس

یفاویس ا ا س بیی علوا طنیعس و علوا اجتماعس وجود دارد که ایی یفااوت میباوط باه 

اعس و معااانس وقااایع اجتماااعس کااارویژه یئااوری  اااختار روابااط اجتماا ایاای ا اات کااه

ان یشمد ان علوا طنیعس نیست و آن ه ان یشمد ان علوا اجتماعس باا آن مواجاه هساتد  

ج اان ان یشامد ان اجتمااعس یاک ج اان  .2ا ت نه واقعیات ناوع اول 1واقعیت نوع دوا

 (Gill,1993:21)اجتماعس ا ت که ام طییر مشارکت حاص  ش ه ا ت. 

 

 لیسیمکتب انگ

الملا  دارنا  و باه ان یشمد ان مکت  انگلیسس رویکیدی یفسییی نسنت باه رواباط بیی

هاای دهدا  کاه ام روشالمل  ب گمان هساتد  و یایجیح مسدر روابط بیی 3"عل  باوری"

( 189 :1393بالماس،) حقاوقس و دیپلماییاک ب ایه بنینا . های یااریخس،میینط با بیر س

یوانا  کت  انگلیسس در قال  وایتس و نظییه هدجااری نمسمعتق  ا ت که نظییه م 4بومان

با منانس نظییه پومیتیویستس که منتدس بی فیضیات قاب  آممون با ماهیت علات و معلاولس 

ا ت همخوانس داشته باش  و نظییه در مکت  انگلیسس بیشتی به یقییی اروپاایس آن یعداس 

 دسج  ام مقاو ت اشااره دارد.ای مدهس  یستماییک یک عیصه و ایجاد مجموعه اممان

                                                           
1. second-order reality 

2. First-order reality 

3. Scientism 

4. Barry Buzan 
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المللس را بای ا اان یماایای کاه در مطالعات بیی 2رهیافت وایت 1بول( 40 :1388بومان،)

در قالا  عواما   کدا .عوام  مکانیکس و عوام  هدجاری قائ  ا ت، یوصیف مس او بیی

نجااا بامیگیان وجود دارن  ا 3هایعواملس که خارج ام خودانگاره وا طهینییی به مکانیکس

اما وایات بایخال   گذارد.را کدار مس 4های خود ان یشسشود که ایی نوع ینییی نگیشمس

های را بای ا اان مؤلفاه هااها کاه صایفاً آن یسات  – هااایی نوع نگاه نسنت به دولت

 در  یا س که پیکیبد ی ها، نوعآن نسنس ان امه  یست ، در هادولت مکانیکس ماند  یع اد

های هدجاری و ارمشاس کاه بای  یسات  ده ، بی مؤلفهموردمطالعه قیار مسقیار دارن   آن

ایی نوع نگاه مستلاا ایی ا ت کاه ( Navari,2009:39)ورمد. یأثییگذار ا ت یأکی  مس

مکت  انگلیسس نگیشس فیایی ام مناحث علس پومیتیویستس را ارائه داده و جدناه هدجااری 

مدظور پییوان مکت  انگلیسس باه یوجه قیار ده .و مشاه ه ناپذیی روابط علس را نیا مورد

جویدا  ارائه ایی نگیش متفاوت ام ینییی علس، اغل  به ایی جمله ه لس بال یمساک مس

هاا شاون  و آنالمللاس محساوک مسن ادها و قواع  بخشس ام علت فاعلس نظ  بیی "که:

( کارنلیاا Bull,1977:71)"گیدنا .امجمله شیایط  ما و کاافس ایجااد آن محساوک مس

بیداشتس را ام ایی  خی بال ارائاه داده ا ات کاه ضامی پاذییش رواباط علاس،  5ناواری

او معتقا  ا ات کاه  گیید.های علس پومیتیو تس در نظی مسمف وا آن را متفاوت ام ینییی

هاای علاس المللس باعث ش ه ا ت که مکت  انگلیسس نسنت به ینییییوجه به جامعه بیی

المللاس بای ا اان یعاامالت آگاهاناه ایجااد ده  چیاکه جامعاه بییشک و ییدی  نشان 

نظی ام آگاهس و نیات مدا ی های علس میبوط به چیاهایس ا ت که قطعشود اما گاارهمس

درواقع ماهیت نیت مد یِ یاریخس ا ان یحقیقات مکت  انگلیسس نسانت  افت .ایفاق مس

هاای شاود ینیییده  که مدجای مسمس المللس را یشکی ثنات و بقای جامعه بیی به وجود،

بای  یوجه داشت کاه  حالکد  که بااییاما ناواری یأکی  مس ها دور افت ؛علس ام نظیگاه آن

 های علس نیسات ویئوری پیدامی های مکت  انگلیسس در یداقض کام  بایئوری پیدامی

یوانا  ا ات مس ای که موردیوجه ان یشامد ان ایای مکتا ش هها و ادراکات ن ادیدهف  

                                                           
1. Hedley Bull 

2. Martin Wight 

3. self-conceptions 

4. self-reflective 

5.Cornelia Navari 
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شیایطس را فیاه  کد  که بامیگیان را به یک مسیی خاص ه ایت کد . ممانس کاه اها ا  

اصلس همایساتس اجتمااعس موردحمایات قایار بگیینا  انتظاارات پایا اری را در ماورد 

بیداس رفتارهاای قاوانیی میباوط باه پیش کد  که نتیجه آن ایجادرفتارهای آید ه ایجاد مس

یواند  باه الگوهاای رفتااری مدجای شاون  کاه یاأثییات قواع  بامی مسآید ه ا ت. ایی 

یوان  ممیده ینییی را یغییی داده و ینییی نیت مد  را قواع  بامی هم دیی مس مستقلس دارن .

یواندا  ش ه که دارای خواص علاس هساتد  مسبه ینییی علس ین ی  کدد . ادراکات ن ادیده

ها دارای یأثیی علس آن گذارن .ون  که بی رفتار یأثیی مسعدوان  اختارهای نیا شداخته شبه

هاای فایدی انا  و انتخاکانا امه کاافس در بافات فیهدگاس جاای گیفتههستد  چیاکه به

نیا نگااه  1( یی  دان,2009:48Navari-51) ها داشته باشد .یواند  یأثیی چد انس بی آننمس

لس را با ایکا به نگیش باال موردیوجاه متفاوت مکت  انگلیسس به مسئله علیت و ینییی ع

ده . او معتق  ا ت که ام مدظی بول یاک واقعیات اجتمااعس وجاود دارد کاه ام قیار مس

حاال باامیگیان را مقیا  کایده و بای مشاه ه یشکی  ش ه که درعیی اختارهای غیی قاب 

ی  چگوناه لذا وریفه یئوریک در ایی رابطه ایی ا ت که نشاان دها گذارد.ها یأثیی مسآن

 اامد. های مشخصس را ممکی مسالمللس مث  قواع  حقوقس، کدشهای جامعه بییویژگس

ایی نگیش مستلاا در نظی گیفتی ایی موضع علس ا ت که  اختارهای اجتمااعس واقعااً 

مدظور یأکی  نیا به وجود دان( بااییDunne,2005:70-71) کدد .موجود چگونه عم  مس

دارد که متغیی وابسته یعدس نظ  با بیان مس سنت به نقش علس ن ادهابی نگاه متفاوت بول ن

ان  و متغیی وابسته متغیای مساتق  را نیاا متغیی مستق  یعدس ن ادها و قواع  در ه  پی ی ه

گیید و درواقع همان قواع  و ن ادهایس کاه دلیا  ایجااد نظا  هساتد  ام  اویس در بیمس

هاا را های اجتماعس را بیانگیخته و آنکه کدشخودشان بخشس ام آگاهس مشتیکس هستد  

های ( نگیش دان بیاانگی اهمیات و نقاش مؤلفاهDunne,2011:14)  امن .ف   مسقاب 

 ای در منحث علیت ا ت.مشاه ه ناپذییِ انگاره

 

 مدرنیسم(پست) گراییضد اثبات

                                                           
1.Tim Dunne 
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المل  ایخااذ های علس در روابط بییبه ینییی م رنیس  موضع کامالً مخالف را نسنتپست

کاه باا یوجاه باه ایی کش .نموده و وجود روابط علس را در ج ان اجتماعس به چالش مس

دان  و به هیچ واقعیتس طور کام  ذهدس و مبانس مسالمللس را بهم رنیس  واقعیت بییپست

هاای علاس را پاذیید و ینیییخارج ام گفتمان اعتقاد ن ارد لذا وجود رواباط علاس را نمس

ای و مکانیکس باه واقعیات اجتمااعس دارد. دان  که نگاه غیی انگارهدی گاهس مس باه میبوط

ها بی واقعیت، منتدس بی آن چیاای ا ات م رنمعتق  ا ت که یأکی  پست 1ری ارد دویاک

خوانا ه ا ات و بایایی ا اان واقعیات ام  2"ام واقعیات روایت  امی " که کمن  آن را

ما ج ا نیست و واقعیت در قال  یفا یی متع دی که ماا  هاییفسیی، یعنیی و روایت معدا،

نیاا  4و شااپییو 3( دردریاان,2007:71Devetak) شاود.ای  یولی  مسدر جامعه ایجاد کیده

دارن  که یحلی  پسا ااختارگیایان یاک چاالش رادیکاال را نسانت باه جا ایس بیان مس

معتق  ا ت که ایای مف اوا ده  و ارائه مس 6و هم دیی مف وا واقع بودگس 5ارمش/واقعیت

که بای ماهیات و  یشات ای فیهدگس و قیاردادی ا ت یا اییواقع بودگس بیشتی بی اخته

کددا  کاه کاارکید خااص مباانس باه هاا یأکیا  مسخاصس بداا شا ه باشا . هم دایی آن

 7ای ام واقعیاتهایس که یک راهی متقاع کدد هده  یا آن  دتپسا اختارگیایان اجامه مس

شود نیا صیفاً های علمس نامی ه مسکدد  فاش  امن  و ام ایی مدظی آن ه واقعیتمسرا بدا 

 Derشاااود. )هاااای حقیقااات شاااداخته مسدر قالااا  گفتماااان و باااه عداااوان ر ی 

: xiv1989Derian,J.Shapiro,ها و عملکیدها در یئوری گفتمان ،8ها( بدابیایی بامنمایس

شون  یا علت چیا کاه ام مسئله یکویی میبوط مسهای پسا اختارگیایانه بیشتی به پیدامی

های که علت میبوط به جدناهای هستد  درحالسها منتدس بی نییوهای ای هها گفتماننظی آن

ناپاذیی مکاانیکس یوصایف های اجتداکمادی ا ات و ج اان اجتمااعس ام طییار مؤلفاه

 ااختارگیایس معاانس کد  کاه چاالش پسادر ایی ممیده ا ت  ل مس 9جدس ادکیدا شود.نمس

                                                           
1. Richard Devetak 

2. Narrativisation of reality 

3. James Der Derian 

4. Michael J. Shapiro 

5. fact/value 

6. facticity 

7. Fact 

8. Representation 

9. Jenny Edkins 
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بدیادیدس را نسنت به دعاوی دانش میبوط به بحث علت در بی داشته ا ت چیاکه ام مدظی 

های عیدس ام یاری  یو ط ممان حال اشاناع شا ه ا ات. ام پسا اختارگیایان همه قیائت

یوانی  وجاود خاارجس و دفاع هستد  و ما نمسنظی او ای ه روابط علت و معلولس غییقاب 

را بیای علت و معلول در نظی بگییی  و ایی قضایا ا ا اً در یک حاومه گفتماانس  واقعس

دارد کاه یوصایفات علاس نیا بیاان ماس 1قیار داشته و با روابط ق رت اریناط دارن . کمن 

کدد ه و خطینااک هساتد  و ها   ام یئاوری پایدامی پسا ااختارگیایانه او بیاان گمیاه

محا انه و یعیایی  کد  که مخالف ف ی ات بدا ی،مس او ا ت  ل های علس نیست.ینییی

در عوض یئوری پسا اختارگیایانه او بیشاتی باه بیر اس  های عیدس و واقعس ا ت وعل 

هاا عواق   یا س ناشس ام انتخاک یک جدنه و وجه ام بامنمایس نسنت به دیگای بامنمایس

رگیایس بایخال  ( ام نظی کمن  رهیافت پسا ااختاKurki,2008:131-132)پیدامد. مس

ها در که ف   مستلاا یی ای  ناشاداختهگیایس معیفتس معتق  ا ت که امآنجایسادعای واقع

چیای خاارج ناپذیی ا ت و لذا هیچش ه ا ت لذا یفسیی اجتداکشیایط مأنون و شداخته

در رابطاه باا رد  2آنتاونس بایک (,2013:238Campbell-243) ام گفتمان وجود نا ارد.

کاه  نمایا م رنیسا  یصا یر مسالمل  یو اط پستمد  روابط بییو قاع هشداخت عیدس 

 یحلیا  "که پسا اختارگیایان ایی مسئله که  یا ت منتدس بی قواع  عیدس ا ت و یا ایی

یوان  بی یک یوه  جاوهی گیایاناه مثا  ماهیات بشای ا اتوار باشا  را رد مس 3"قانونمد 

 (Burke,2008:362) کدد .مس

 

 گیرینتیجه

های متفاوت و متعارضس پییامون مسئله المل  شاه  دی گاهپیدامی روابط بییحومه نظییه

های علیت و چیستس و چگونگس آن بوده ا ت و مکای  نظیی ایای رشاته باا ا ات  ل

ید اا  انا .الملا  پیداختهمختلفس به بیر س امکان یا ع ا امکان ینییی علمس  یا ات بیی

نظیی پییامون ایای ر ایی رابطه داشت ایی ا ت که هیچ ایفاقیوان دادعای قاطعس که مس

المل  حاص  نگیدی ه و دامده یکثی و یداوع آرا در ایای رابطاه مسئله در حومه روابط بیی

                                                           
1. David Campbell 

2. Anthony Burke 

3. Law-like analysis 
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گیایان ینییی علمس و علس رشاته هم دان در حال گستیش ا ت. به همان قویس که اثنات

ند ، مخالفیی رادیکال و میانه بی ضایورت دایییی وریفه نظییه مسالمل  را م  روابط بیی

ماا  ورمنا .المللس یأکی  مسهای یکویدس و یفسییی هستس بییپیدامان به جدنهیوجه نظییه

های مختلفس که در رابطه با بحاث علیات در  ادت در ایی مقاله  عس کیدی  که دی گاه

کشی  و نشاان دهای  گیفته ا ت را به یصویی بالمل  شک پیدامی رشته روابط بیینظییه

مدظور باه های مختلف بی چه منانس فلسفس و فیانظیی ای ا اتوار هساتد .که ایی نگیش

طیف کالن ام مناحث فیانظیی را که در حومه فلسفه عل   3ارائه چدیی یصوییی ما ابت ا 

امآن به بیر س ا ت  ل و یا فلسفه علوا اجتماعس مطی  ش ه ا ت را نشان دادی  و پس

طیف فکایی  3های پژوهش بیانگی وجود یافته های مختلف در قال  آن پیداختی .نظییه

نئورئالیسا  و باه یناع آن نئولینیالیسا  و رئالیسا   کالن نسنت به مسائله علیات ا ات.

کارگییی ینییی علس در رشته رواباط نئوکال یک در قال  یک یفکی علمس بی ضیورت به

پیدامی در یییی وریفاه نظییاههای علس را م  یس ان  و کشف مکانالمل  یأکی  داشتهبیی

ان  یاا ضامی رفاع ناواقص رویکیدهاای میاناه کاه یاالش داشاته ان .ایی رشته دانساته

گیایس و یفسییگیایس رادیکال نیا پیهیا کدد  نوع خاصس ام علیت را گیایس ام نسنساثنات

 امد و ممیداه واج  اهمیت مسآشکار هستس را نیا  های ناان  که  یهموردیوجه قیار داده

پیدامان مکت  انگلیسس  امه انگاران، نظییه  امد.ای فیاه  مسرا بیای نوعس ینییی انگاره

پیدامی خاود دنناال و هم دیی متفکییی نظییه انتقادی اغل  چدیی مسییی را در نظییاه

  و انادرن ایات پسا ااختارگیایان موضاعس یکسایه ضا  علماس ایخااذ نموده ان .کیده

پذیین  و ینیایی علاس را خصوصایت اصالس داناش بشایی گونه روابط علس را نمسهیچ

 داند .نمس
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