
 

 

  

  الملل زبان استعاره در گفتمان سیاست بین
  *نشین ارسالن قربانی شیخ

  
  
  

  چکیده
ارتباطاتی از جمله گفتمـان سیاسـی مـورد    هاي  حیطهزبان استعاره در همه 

عارات مختص به خود را داشـته  است ،دوره از تاریخ هر. گیرد می استفاده قرار
متفاوت فرهنگی هاي  اي داراي ساختار از آنجا که زبان به طور گسترده .است

تواند باعث سوء تفسیر یـا مقاصـد عامدانـه دیگـري در      می و اجتماعی است
 الملـل  بـین استفاده از زبان استعاره در حیطه روابط . شود الملل بینسیاست 

هاي دیگر  به زبان هم جایی که به شکل استعاره توسط سیاستمداران فوراً آن
ي گوناگونی منجـر  ها برداشتتواند به سوءتفاهمات و  ، میشود می برگردانده
  .استاز ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف  برخواستهشود که 
پردازیم که اغلب به طور عمومی  هایی می به بررسی استعاره برخاستهدر این 

مورد استفاده هستند و فایده آنها در ارتقاي  الملل بیني روابط ها رهیافتدر 
در ایـن راسـتا    در ضـمن،  .حوزه مورد بحث قرار خواهد گرفت فهم بهتر این
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معرفی شـده و   

اي از اسـتفاده از زبـان اسـتعاره در عرصـه     
  .دشو می هئشود و سپس چند تحلیل از موارد نمونه ارا

الملـل، زبـان اسـتعاره، اسـتعاره سیاسـی،      

 الملل بینست نمونه کاربردهاي زبان استعاره در گفتمان سیا
  .گیرند می مورد بررسی قرار

اي از اسـتفاده از زبـان اسـتعاره در عرصـه      ه مقدمهئبا ارا در ابتدااین نوشتار 
شود و سپس چند تحلیل از موارد نمونه ارا می سیاست شروع

الملـل، زبـان اسـتعاره، اسـتعاره سیاسـی،       سیاسـت بـین   :هاي کلیـدي  واژه
  .انگاري، لیبرالیسم، رئالیسم، نئورئالیسم سازه
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نمونه کاربردهاي زبان استعاره در گفتمان سیا
مورد بررسی قرار

این نوشتار 
سیاست شروع

واژه
سازه
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هـاي مختلفـی اسـت کـه بـراي تحلیـل       
ها و موارد  گیرند، که در این راستا به نمونه

هـاي مختلـف آکادمیـک    
الملـل نیـز    گیرند که در این راستا علوم سیاسـی و روابـط بـین   

ها هـم توسـط سیاسـتمداران در    
هاي داخلی و خارجی مورد استفاده هستند که به وسیله آنها اهداف و مقاصـد  
پژوهان علـوم سیاسـی و   
هاي فکري خود را بهتـر تبیـین کـرده و توضـیح     

نظران مسائل  دهند؛ بنابراین بررسی این موضوع هم براي سیاستمداران و هم صاحب

هاي سیاسی، در واقـع،  
اي آن وجـود   تمایزي است که بین معانی لغوي و ظاهري کلمات با معـانی اسـتعاره  

رسد که استعاره، استفاده از یک واژه نامـأنوس و غریبـه بـراي یـک     
ه خاطر بسپاریم و یا شـاید  
برخی معتقدند، استعاره یک تشبیه است تا بتوانیم آنچه 

یـک   ،استعاره تنها یک ابزار بیانی
تقال وسیله زبانی و یک واسط براي تصور معنوي است تا یک مفهوم به واسطه آن ان

اي، توصیفی و تحلیلـی تهیـه شـده اسـت، در     
دهـد   کند، و سپس به این پرسش پاسخ می

  
هـاي مختلفـی اسـت کـه بـراي تحلیـل        هدف اصلی این مقاله ارائه و بررسی روش
گیرند، که در این راستا به نمونه هاي سیاسی مورد استفاده قرار می

هـاي مختلـف آکادمیـک     زبان استعاره در دیسـیپلین . گوناگونی نیز اشاره خواهد شد
گیرند که در این راستا علوم سیاسـی و روابـط بـین    مورد استفاده قرار می

ها هـم توسـط سیاسـتمداران در     البته الزم به ذکر است که این استعاره. استثنا نیستند
هاي داخلی و خارجی مورد استفاده هستند که به وسیله آنها اهداف و مقاصـد  

پژوهان علـوم سیاسـی و    کنند و هم توسط دانش بازگو می» اي دیگر گونه به«خود را 
هاي فکري خود را بهتـر تبیـین کـرده و توضـیح      الملل که بتوانند رهیافت روابط بین

دهند؛ بنابراین بررسی این موضوع هم براي سیاستمداران و هم صاحب
  .سیاسی بسیار حائز اهمیت خواهد بود

هاي سیاسی، در واقـع،   هاي عمده درباره نقش و ماهیت استعاره یکی از پرسش
تمایزي است که بین معانی لغوي و ظاهري کلمات با معـانی اسـتعاره  

رسد که استعاره، استفاده از یک واژه نامـأنوس و غریبـه بـراي یـک      به نظر می
ه خاطر بسپاریم و یا شـاید  کلمه متداول و مأنوس است، تا شاید بهتر بتوانیم آن را ب

برخی معتقدند، استعاره یک تشبیه است تا بتوانیم آنچه . بهتر بتوانیم آن را درك کنیم
استعاره تنها یک ابزار بیانی ،ترتیب این به. کنیم بهتر به تصویر بکشیم را بیان می

وسیله زبانی و یک واسط براي تصور معنوي است تا یک مفهوم به واسطه آن ان
  .معنایی داشته باشد

اي، توصیفی و تحلیلـی تهیـه شـده اسـت، در      مقاله حاضر که به شکل کتابخانه
کند، و سپس به این پرسش پاسخ می ابتدا یک چهارچوب متدولوژیک ارائه می

  

 

  

  مقدمه
هدف اصلی این مقاله ارائه و بررسی روش

هاي سیاسی مورد استفاده قرار می استعاره
گوناگونی نیز اشاره خواهد شد

مورد استفاده قرار می
استثنا نیستند

هاي داخلی و خارجی مورد استفاده هستند که به وسیله آنها اهداف و مقاصـد   عرصه
خود را 

روابط بین
دهند؛ بنابراین بررسی این موضوع هم براي سیاستمداران و هم صاحب

سیاسی بسیار حائز اهمیت خواهد بود
یکی از پرسش

تمایزي است که بین معانی لغوي و ظاهري کلمات با معـانی اسـتعاره  
به نظر می. دارد

کلمه متداول و مأنوس است، تا شاید بهتر بتوانیم آن را ب
بهتر بتوانیم آن را درك کنیم

را بیان می
وسیله زبانی و یک واسط براي تصور معنوي است تا یک مفهوم به واسطه آن ان

معنایی داشته باشد
مقاله حاضر که به شکل کتابخانه

ابتدا یک چهارچوب متدولوژیک ارائه می



الملـل بـه    که زبان استعاره در عرصه سیاست بـه طـور عـام و عرصـه سیاسـت بـین      
گیرد؟ پـس از آن بـه حیطـه اسـتفاده از     
الملل پرداختـه خواهـد شـد، تـا     

در . رهیافت فکري عام راجع به موضوع تبیین شود و متدولوژي بحـث ارائـه گـردد   
عنـوان دو نمونـه بـراي    
در بخش دیگر این مقالـه  

هـاي   هاي کلیدي در رهیافـت 
هـاي رئالیسـتی، لیبرالیسـتی و    

هاي موجـود   در قسمت پایانی مقاله در کنار فرصت
  .الملل اشاره خواهد شد

از  2آرنولـد وولفـرز  و 
شوند که راجع به این موضوع قلم زده و ابعاد مختلـف  
هـا هسـتند کـه در تغییـر و     

کنند و توجه بـه   الملل نقش مهمی را ایفا می
توانـد   باره بسیار کلیدي و حائز اهمیت است و اشتباه در فهم مطالب مـی 

وولفـرز نیـز بـه بررسـی ابعـاد مختلـف       
در بـین  . پـردازد  الملل زمان خود مـی 

آثـار نرمـاتیو موضـوع در عرصـه سیاسـت ملـی و       
هـا   به معانی مختلف اسـتعاره 

الملل یعنی جنگ و صـلح اشـاره   
الملل در ایران به این موضوع بـه طـور   
مستقل کمتر اشاره شده است و مقاله حاضر در صدد است با طـرح مباحـث اصـلی    
ن، و سایر پژوهشگران باز کند تـا  

  .هرچه بیشتر این موضوع مهم را مد نظر داشته و راجع به آن قلمفرسایی کنند
                                        
1. Richard Boyd 
2. Arnold Wolfers 
3. Andrew Mason 
4. Francis Beer 

که زبان استعاره در عرصه سیاست بـه طـور عـام و عرصـه سیاسـت بـین      
گیرد؟ پـس از آن بـه حیطـه اسـتفاده از      قرار می صورت خاص چگونه مورد استفاده

الملل پرداختـه خواهـد شـد، تـا      هاي فکري روابط بین هاي زبانی در رهیافت
رهیافت فکري عام راجع به موضوع تبیین شود و متدولوژي بحـث ارائـه گـردد   

عنـوان دو نمونـه بـراي     همین راستاست که دو استعاره آنارشی و وضـع طبیعـی بـه   
در بخش دیگر این مقالـه  . شوند روشن شدن بیشتر مطالب، معرفی و توضیح داده می

هاي کلیدي در رهیافـت  که در واقع مقوله اصلی آن است، به استفاده از استعاره
هـاي رئالیسـتی، لیبرالیسـتی و     شود که در این میان استعاره الملل اشاره می روابط بین

در قسمت پایانی مقاله در کنار فرصت. انگاري معرفی خواهند شد
الملل اشاره خواهد شد ها در روابط بین هاي استفاده از استعاره به چالش

و  1ریچارد بویـد در ادبیات موضوع مورد بحث باید گفت، 
شوند که راجع به این موضوع قلم زده و ابعاد مختلـف   نخستین کسانی محسوب می

هـا هسـتند کـه در تغییـر و      ایـن اسـتعاره   بویداز نظر . اند مورد بحث قرار داده
الملل نقش مهمی را ایفا می هاي فکري در روابط بین تکامل رهیافت

باره بسیار کلیدي و حائز اهمیت است و اشتباه در فهم مطالب مـی  آنها در این
وولفـرز نیـز بـه بررسـی ابعـاد مختلـف       . دسوء تفاهمات گونـاگونی را باعـث شـو   

الملل زمان خود مـی  ها در عرصه روابط بین تأثیرگذاري این استعاره
آثـار نرمـاتیو موضـوع در عرصـه سیاسـت ملـی و        3آنـدرو مایسـون  مؤلفان متأخر، 

به معانی مختلف اسـتعاره  4فرانسیس بییردهد و  المللی را مورد بحث قرار می
الملل یعنی جنگ و صـلح اشـاره    در مورد دو موضوع کلیدي در عرصه سیاست بین

الملل در ایران به این موضوع بـه طـور    در مباحث علوم سیاسی و روابط بین. 
مستقل کمتر اشاره شده است و مقاله حاضر در صدد است با طـرح مباحـث اصـلی    

ن، و سایر پژوهشگران باز کند تـا  راجع به این موضوع راه را براي اساتید، دانشجویا
هرچه بیشتر این موضوع مهم را مد نظر داشته و راجع به آن قلمفرسایی کنند
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که زبان استعاره در عرصه سیاست بـه طـور عـام و عرصـه سیاسـت بـین      
صورت خاص چگونه مورد استفاده

هاي زبانی در رهیافت استعاره
رهیافت فکري عام راجع به موضوع تبیین شود و متدولوژي بحـث ارائـه گـردد   

همین راستاست که دو استعاره آنارشی و وضـع طبیعـی بـه   
روشن شدن بیشتر مطالب، معرفی و توضیح داده می

که در واقع مقوله اصلی آن است، به استفاده از استعاره
روابط بین

انگاري معرفی خواهند شد سازه
به چالش

در ادبیات موضوع مورد بحث باید گفت، 
نخستین کسانی محسوب می

مورد بحث قرار داده آن را
تکامل رهیافت

آنها در این
سوء تفاهمات گونـاگونی را باعـث شـو   

تأثیرگذاري این استعاره
مؤلفان متأخر، 

المللی را مورد بحث قرار می بین
در مورد دو موضوع کلیدي در عرصه سیاست بین

. کند می
مستقل کمتر اشاره شده است و مقاله حاضر در صدد است با طـرح مباحـث اصـلی    

راجع به این موضوع راه را براي اساتید، دانشجویا
هرچه بیشتر این موضوع مهم را مد نظر داشته و راجع به آن قلمفرسایی کنند
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ایـن عرصـه را بـا انـواع     
سازي و تبیین آنها در روابـط  
 غیرآگاهانه مورد اسـتفاده قـرار  

تالشـی از سـوي پژوهشـگران اسـت تـا بتواننـد       
 ،در سـایر مـوارد  . موضوعات تحقیق خـود را توضـیح داده و آنهـا را آسـان سـازند     

 آگاهانه و عامدانـه صـورت  
هـایی را نسـبت    گیرند تا چالش

 جدیـد هـاي   شوند که اسـتعاره 
ترتیـب ذهـن خـود را    

مسـائلی   .جنبه مفهومی بدهنـد 
هـاي   اسـتعاره . رسـیدند 

 هـاي  اندیشـه کننـد و باعـث ایجـاد خالقیـت در     
 مختلـف هـاي   همچنین استفاده عامدانه از استعاره

وجود آورد که در آن مستندات تجربی مورد آزمـون  

 تشـبیهی  ، زبان استعاره به طور عمده با استفاده از زبان
 سـوب محها  ها و اندیشه

یک ویژگی بارز در شعر 
اما اگر گیرد،  می ادبی مورد استفاده قرار
مردمـی در  هـاي   گـو و محـاوره  

وجـو   تـوان جسـت   هاي متفاوتی را می
هـاي   افکـار و اندیشـه  

تا حد بسیار زیادي پذیرفته شده که زبـان اسـتعاره مبتنـی    
وبـیش توسـط اعضـاي یـک جامعـه      

  چهارچوب تئوریک بحث
ایـن عرصـه را بـا انـواع      الملـل  بین، اندیشمندان روابط چه غیرعامدانه چه عامدانه و

سازي و تبیین آنها در روابـط   اند و از آن براي تئوري مختلف استعارات عجین ساخته
غیرآگاهانه مورد اسـتفاده قـرار  ها  استعاره ،در برخی از موارد. برند می بهره الملل

تالشـی از سـوي پژوهشـگران اسـت تـا بتواننـد       هـا   گیرند و تکیـه بـر اسـتعاره   
موضوعات تحقیق خـود را توضـیح داده و آنهـا را آسـان سـازند     

آگاهانه و عامدانـه صـورت   کامالً الملل بینسازي روابط  استعاره در تئوري استفاده از
گیرند تا چالش می مثال وقتی پژوهشگران تصمیم عنوان به .پذیرد
شوند که اسـتعاره  می هاي موجود تئوریک ایجاد کنند، متوجه به دیدگاه

ترتیـب ذهـن خـود را     این ود بوده و بههاي موج دهنده نواقص نگرش د نشان
جنبه مفهومی بدهنـد  ،لئسازند تا بتوانند به مسا می هاي نوینی مهیاي روش

رسـیدند  می نظر هغامض و پیچیده ب پیشینساختارهاي تحلیلی 
کننـد و باعـث ایجـاد خالقیـت در      مـی  کمکها  جدید به ایجاد تئوري

همچنین استفاده عامدانه از استعاره .شوند می ل پیچیدهئط به مسا
وجود آورد که در آن مستندات تجربی مورد آزمـون   تواند یک معیار تحلیلی را به

  .قرار گرفته و ارزیابی شوند
، زبان استعاره به طور عمده با استفاده از زبانسنتی به طورکه  درحالی

ها و اندیشه زبان تواند بنیانی براي همه ، اما در واقع میاست همراه بوده
(Lakoff and Johnson, 1990: 12).  

یک ویژگی بارز در شعر  شود که زبان استعاره صرفاً می تصور نخست،در نگاه 
ادبی مورد استفاده قرارهاي  و ادب است و یا به طور کلی در نوشته

گـو و محـاوره  و بینیم که زبان استعاره در گفت ، میکمی دقت کنیم
  .(Brown, 1967: 169-197)کوچه و خیابان نیز وجود دارد 

هاي متفاوتی را می البته در استفاده از این نوع زبان، انگیزه
افکـار و اندیشـه  سازي مفـاهیم و معـانی تـا تأثیرگـذاري بـر       کرد که از ساده

تا حد بسیار زیادي پذیرفته شده که زبـان اسـتعاره مبتنـی    . گیرد دیگران را دربر می
وبـیش توسـط اعضـاي یـک جامعـه       هاي اجتماعی و فرهنگی است که کم بر مؤلفه

  

 

چهارچوب تئوریک بحث
چه عامدانه و

مختلف استعارات عجین ساخته
الملل بین
گیرند و تکیـه بـر اسـتعاره    می

موضوعات تحقیق خـود را توضـیح داده و آنهـا را آسـان سـازند     
استفاده از

پذیرد می
به دیدگاه

د نشاننتوان می
مهیاي روش

ساختارهاي تحلیلی  درکه 
جدید به ایجاد تئوري

ط به مسامربو
تواند یک معیار تحلیلی را به می

قرار گرفته و ارزیابی شوند
درحالی

همراه بوده
(12شود 

در نگاه 
و ادب است و یا به طور کلی در نوشته

کمی دقت کنیم
کوچه و خیابان نیز وجود دارد 

البته در استفاده از این نوع زبان، انگیزه
کرد که از ساده

دیگران را دربر می
بر مؤلفه



گیـرد و تفسـیر آنهـا نیازمنـد شـناخت فرهنگـی و       
حتـی ممکـن اسـت کـه در یـک جامعـه واحـد،        
تدریج زبان اسـتعاره خـود را توسـعه داده    
ترتیب افراد خارج از ایـن حلقـۀ گفتـاري، قـادر بـه فهـم       

هـایی کـه در آن    یکـی از حیطـه  
تواند هم مخاطرات و هـم فوایـدي را بـراي گوینـدگان     

عمده در زبان معرفتی، استعارات و اصطالحات خاص و استفاده 
گونـاگونی از  ي هـا  برداشـت 

دربرگیرنـده اغلـب اشـکال    
تعامالت بشري است، اما در عین حال توجه بسیار خاصی بـه نتـایج و محصـوالت    

هـا،   نمونـه بـه سـخنرانی   
رصـه عمـومی یـا دولتـی و گـزارش      

 .اسـت  وجود آمده به 
اي و  هاي هسـته  تکثیر سالح

یـا پـس    گران و پژوهشگران بود؛
هاي سیاسی دولت بوش و نحوه 

  .واکنش نسبت به این رخدادها مورد نظر و کنکاش و بررسی قرار گرفت
تـاریخی آن نیـز در   هـاي  
بسـیار گونـاگون و    موضـوع، 

پس از  شدهمثال برخی به بررسی کاریکاتورهاي سیاسی منتشر
اند کـه   ها را تحلیل کرده
 ,Boyad)هـاي ذهنـی قابـل مشـاهده اسـت      

گیـرد و تفسـیر آنهـا نیازمنـد شـناخت فرهنگـی و        زبانی ویژه مورد نظر قـرار مـی  
حتـی ممکـن اسـت کـه در یـک جامعـه واحـد،         .اجتماعی آن جامعه زبانی اسـت 

تدریج زبان اسـتعاره خـود را توسـعه داده     هاي اجتماعی و مناطق گوناگون، به
ترتیب افراد خارج از ایـن حلقـۀ گفتـاري، قـادر بـه فهـم        این وجود آورند و به

یکـی از حیطـه  . استعاره مورد استفاده در این گـروه ویـژه نباشـند   
تواند هم مخاطرات و هـم فوایـدي را بـراي گوینـدگان      ستفاده از زبان استعاره می

  .ایجاد کند، گفتمان سیاسی است

  زبان استعاره در عرصه سیاست
عمده در زبان معرفتی، استعارات و اصطالحات خاص و استفاده هاي  یکی از عرصه

برداشـت کـه تلقـی و    درحـالی  ؛آنها در گفتمان سیاسی اسـت 
دربرگیرنـده اغلـب اشـکال     غالبـاً  ،گفتمان سیاسـی وجـود دارد و تفاسـیر مختلـف    

تعامالت بشري است، اما در عین حال توجه بسیار خاصی بـه نتـایج و محصـوالت    
نمونـه بـه سـخنرانی    عنـوان  بـه تـوان   می مربوط به گفتمان سیاسی شده است که

رصـه عمـومی یـا دولتـی و گـزارش      هاي انتخابـاتی، جمـالت مربـوط بـه ع    
  .دکراشاره ها  هاي سیاسی در رسانه

 الملل بینخاصی در عرصه روابط هاي  با گذشت ایام، ایده
تکثیر سالح«مباحث سیاسی مربوط به  1980نمونه در دهه  عنوان
گران و پژوهشگران بود؛ بین تحلیل با دقت و ظرافت زیادي زیر ذره 

هاي سیاسی دولت بوش و نحوه  فعالیت ،سپتامبر 11از وقوع حمالت تروریستی در 
واکنش نسبت به این رخدادها مورد نظر و کنکاش و بررسی قرار گرفت

هـاي   در همین حال نحوه آماده شدن براي جنگ و پیشـینه 
موضـوع، هاي نسبت به ایـن   شنگر. گرفت می همین راستا قرار

مثال برخی به بررسی کاریکاتورهاي سیاسی منتشر عنوان به. متفاوت بود
ها را تحلیل کرده شناند و بافت مفهومی ترکیبی واک پرداخته 2001حمله سال 
هـاي ذهنـی قابـل مشـاهده اسـت       انگاري هاي گوناگونی از سازه در آن مدل

1979: 356  
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زبانی ویژه مورد نظر قـرار مـی  
اجتماعی آن جامعه زبانی اسـت 

هاي اجتماعی و مناطق گوناگون، به گروه
وجود آورند و به و به

استعاره مورد استفاده در این گـروه ویـژه نباشـند   
ستفاده از زبان استعاره میا

ایجاد کند، گفتمان سیاسی است

زبان استعاره در عرصه سیاست
یکی از عرصه

آنها در گفتمان سیاسی اسـت از 
گفتمان سیاسـی وجـود دارد و تفاسـیر مختلـف    

تعامالت بشري است، اما در عین حال توجه بسیار خاصی بـه نتـایج و محصـوالت    
مربوط به گفتمان سیاسی شده است که

هاي انتخابـاتی، جمـالت مربـوط بـه ع     رقابت
هاي سیاسی در رسانه فعالیت

با گذشت ایام، ایده
عنوان به

 »توسعه
از وقوع حمالت تروریستی در 

واکنش نسبت به این رخدادها مورد نظر و کنکاش و بررسی قرار گرفت
در همین حال نحوه آماده شدن براي جنگ و پیشـینه 

همین راستا قرار
متفاوت بود
حمله سال 
در آن مدل

1979: 356-408)
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 1»هاي دودکننده سالح
کـرد   مـی  هاي کشتار جمعی در عراق استفاده

و جامعـه  (پدیده جنگ سرد و گفتمان مربوط بـه اتحادیـه اروپـا    
(Chilton, 1996:.   بررسـی

تـالش کمـی    ،و اروپا بسیار رایج است اما باید گفت

  الملل بیني فکري روابط 
 به طور متداول مورد استفاده قرار

علـوم سیاسـی و   هـاي  
این  .شوند می معرفی 

 الملل، براي آنها بینسیاست 
 :Wolt, 1996)است  الملل

 عنـوان  بـه هـا را   هاي مختلف بین دولت
دهـد کـه    مـی  کند و نشـان 

تواند آنها را به مسیرهاي مختلف بکشاند و یا اصطالح 
هیـت هـر   فرد بودن ما

 عنـوان  بـه کشـورها   3»
دهنـده وابسـتگی    شوند تا نشـان 

(Burton, 1972: 35.  در
ه یک ئنیز با ارا الملل بین

 بـرداري قـرار   مـورد بهـره  

                                        
1. Smoking Guns 
2. Black Box 
3. Cobweb 
4. Evolution 

سالح«هایی مانند  در همین راستا جورج بوش پدر، از اصطالح
هاي کشتار جمعی در عراق استفاده سالح وجو براي وجود جست مورد

(Beer 2001: 19.  
پدیده جنگ سرد و گفتمان مربوط بـه اتحادیـه اروپـا     ،در عین حال

(42-39 :1996هاي مختلفی بوده اسـت   یز در معرض تحلیل

و اروپا بسیار رایج است اما باید گفت امریکازبان استعاره سیاسی در 
  .صورت گرفته استهاي دنیا  در این زمینه در سایر قسمت

ي فکري روابط ها رهیافتزبانی در هاي  حیطه استفاده از استعاره
به طور متداول مورد استفاده قرار الملل بینروابط  هاي مختلف رهیافتدر  ها
هـاي   رشـته  جدیـدالورود مثال براي دانشجویان  عنوان به. گیرند

 »هاي بازي بیلیارد توپ«عنوان  بهکشورها  غالباً الملل، بین
سیاست  عنوان بازیگران عرصه یارد از کشورها بهتصویر توپ بیل

الملل بینروابط  هاي سنتی ؤثر در تئوريیادآور عناصر اساسی و م
هاي مختلف بین دولت ثیرپذیريأو تها  يتأثیرگذاراین تصویر 

کند و نشـان  می به آنها منتقل الملل بینکنشگران بنیادین عرصه روابط 
تواند آنها را به مسیرهاي مختلف بکشاند و یا اصطالح  می چگونه پارامترهاي قدرتی

فرد بودن ما هدهنده منحصرب نشان 2»جعبه سیاه«عنوان  بهها  اي دولت
»تـار عنکبـوت  «یـا در مـدل    .دولت در سیاست جهـانی اسـت  

شوند تا نشـان  می تنیده قرار داده هم اي به بازیگران جهانی در شبکه
(45-35هاي متقابل آنان باشـد  يتأثیرگذارها و  ثیرپذیريأمتقابل و ت

بینبراي نشان دادن تغییر و تحول در روابط  اغلبهمین حال، 
  .شود می استفاده 4»تکامل«واژه تصویر استعاري از 

مـورد بهـره   الملـل  بیني روابط ها رهیافتانواع استعاراتی که در 

                                                                 

  

 

در همین راستا جورج بوش پدر، از اصطالح
مورددر 

(Beer 2001: 19-23)

در عین حال
یز در معرض تحلیلن) اروپا

زبان استعاره سیاسی در 
در این زمینه در سایر قسمت

حیطه استفاده از استعاره
ها استعاره

گیرند می
بینروابط 

تصویر توپ بیل
یادآور عناصر اساسی و م

این تصویر  .(226
کنشگران بنیادین عرصه روابط 

چگونه پارامترهاي قدرتی
اي دولت استعاره

دولت در سیاست جهـانی اسـت  
بازیگران جهانی در شبکه

متقابل و ت
همین حال، 

تصویر استعاري از 
انواع استعاراتی که در 



اي براي تبیـین   استعاره
یک شـخص   عنوان به

طلبـی   در خالل دوران جنگ سرد بـراي سیاسـت توسـعه   
 Jervis and Snyder) شد

محیطی پس از پایـان دوره جنـگ سـرد از    
-Florins, 1996: 363). استفاده شده است

شـده در   استفادههاي  دهند، بسیاري از استعاره
 داراي اهداف معنایی هسـتند کـه در آنهـا سـعی    

 .ن اسـتفاده شـود  افـاهیم بـه مخاطبـ   
ـ   مین اهـداف  أبـراي ت
هـا و تخریـب    قتل و غارت انسان

 6»اخـتالف «دخالت ارتـش و نظامیـان تنهـا یـک     
 صـرفاً  ،کننـد  مـی  شود و بحران و سختی که سربازان در عرصه نبرد تجربه

مـورد اسـتفاده    الملل بین
ثري در اذهـان نویسـندگان، دانشـمندان، سیاسـتمداران و     

به آغاز مباحـث ایـن   آنها 
افـراد  «مثابـه   بـه هـا   نمونه، این برداشـت کـه دولـت   

دهم ریشـه دارد  در اواخـر قـرن نـوز   
                                        
1. Body 
2. Person 
3. Falling Dominoes 
4. Spaceship 
5. Karl von Clausewitz 
6. Friction 
7. Fog 

استعاره عنوان به 1»بدن«از کلمه . بسیار متنوع هستند ، به نظرگیرند
بهشود، و گاهی دولت نیز  می ساختار و تشکیالت دولت استفاده

در خالل دوران جنگ سرد بـراي سیاسـت توسـعه   . شود می دیده 2ه و پویا
شد می استفاده 3»دومینوي در حال سقوط«ها از استعاره  کمونیست

1991, Shimko.  
محیطی پس از پایـان دوره جنـگ سـرد از     که در مورد تهدیدات زیست درحالی

استفاده شده است 4»سفینه«یک  عنوان بهتصویر ذهنی کره زمین 

دهند، بسیاري از استعاره می ها نشان که این مثال گونه همان
داراي اهداف معنایی هسـتند کـه در آنهـا سـعی     الملل، بینهاي روابط  تئوري

فـاهیم بـه مخاطبـ   شود از تشبیه و تمثیل براي انتقـال معنـایی م  
ـ   »ابزاري«جنگ تنها  5،کارل وون کالزویتز از نظرمثال  عنوان بـراي ت

قتل و غارت انسان به جاي اینکه عامل ویرانی،(شود  می سیاسی تلقی
  ).شود دانستهاموال و بناها 

دخالت ارتـش و نظامیـان تنهـا یـک      ،در ادبیات معروف کالزویتز
شود و بحران و سختی که سربازان در عرصه نبرد تجربه می
 .(Shimko, 1994: 17-29)د شو می تعبیر 7»مه«

بیني فکري روابط ها رهیافتبسیاري از استعاراتی که در 
ثري در اذهـان نویسـندگان، دانشـمندان، سیاسـتمداران و     ؤر مـ به طو ،گیرند می

آنها متفکران جهان سیاست جا افتاده است و قدمت بسیاري از 
نمونه، این برداشـت کـه دولـت    عنوان به .گردد رشته علمی برمی

در اواخـر قـرن نـوز    الملـل  بـین هستند در ادبیـات روابـط    
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گیرند می
ساختار و تشکیالت دولت استفاده

ه و پویازند
کمونیست

1991, Shimko, 1994)

درحالی
تصویر ذهنی کره زمین 

389)   
همان

تئوري ۀعرص
شود از تشبیه و تمثیل براي انتقـال معنـایی م   می
عنوان به

سیاسی تلقی
اموال و بناها 

در ادبیات معروف کالزویتز
می نامیده

«مثابه  به
بسیاري از استعاراتی که در 

می قرار
متفکران جهان سیاست جا افتاده است و قدمت بسیاري از 

رشته علمی برمی
 »مستقل
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زبـانی کـه در رشـته    هـاي  
وجودآورنـده تصـورات   

. انـد  متناقضی از موضوع بوده و بنابراین مباحث مداومی را در این حیطه شـکل داده 
در  1»وضـع طبیعـی  «را به منزلـه  

اسـتعاره  . گـردد  هر دو به اوایل قرن بیستم برمی
مکتـب رئالیسـم   هـاي  

 الملـل  بـین روابـط  هـاي  
 »هـا  جامعـه ملـت  «اسـتعاره  

هاي بین دو جنـگ جهـانی   
از جنـگ اول جهـانی ریشـه دارد    

دهد، معانی دقیـق همـراه آن در   
هاي متفـاوتی   دستخوش تغییرات و دگرگونی

این مفهوم پس از پایان جنگ دوم جهانی طی دوره هژمونی تفکـر رئالیسـم   
انگـاري و   سازههاي  هاي اخیر با مطرح شدن اندیشه

شـوند کـه    می متداول
در همــین حــال عناصــر 

شـوند کـه معـانی     مـی 
مثـال از مفهـوم کشـور    
واقع فـرض بـر ایـن اسـت کـه      
هـاي خـارجی در عرصـه    
از کشور به بنیادهاي تفکـر  

مثابـه واژه   گـردد کـه در آن مرزهـا بـه    

                                        
1. State of Nature 
2. Society of Nations 
3. Container 

(Schmidt 1998, 88). هـاي   برخی از اسـتعاره  ،از آن زمان تا کنون
وجودآورنـده تصـورات    بـه  ،تدریج شکل گرفتند بهها  مدت دهه طی الملل بین

متناقضی از موضوع بوده و بنابراین مباحث مداومی را در این حیطه شـکل داده 
را به منزلـه   الملل بینکه روابط  یمتفاوتهاي  مثال، ایده عنوان

هر دو به اوایل قرن بیستم برمی ،دهد میقرار  2»ها جامعه ملت
هـاي   لفـه ؤبه م ،است هابزگرفته از ادبیات  تئکه نش »وضع طبیعی

هـاي   رد کـه در تئـوري  پس از پایان جنگ دوم جهـانی اشـاره دا  
اسـتعاره   ،اما در مقابل. به مدت بیست سال تداوم یافت کم

هاي بین دو جنـگ جهـانی    ها سروکار دارد که به سال لیستئابا نحوه فکري اید
از جنـگ اول جهـانی ریشـه دارد     پـیش  الملـل  بـین گردد و در ادبیات سیاسـی  

(Schmidt, 1998: 160.  
دهد، معانی دقیـق همـراه آن در    می نشان »جامعه جهانی«که استعاره  گونه همان

دستخوش تغییرات و دگرگونی ،در خالل زمان الملل بینتئوري روابط 
این مفهوم پس از پایان جنگ دوم جهانی طی دوره هژمونی تفکـر رئالیسـم   . 

هاي اخیر با مطرح شدن اندیشه اما در سال ،رنگ شد شدت کم
  .ده استشي فرارئالیستی بار دیگر احیا ها رهیافت

متداول الملل بینقدر در ادبیات روابط  آنها  برخی از این استعاره
در همــین حــال عناصــر  .نــاي مســتقیم و بســیار روشــنی هســتند داراي مع 

مـی  نیز در آنچنان قالب ادبی تعبیـر  الملل بینبط دهنده روا
مثـال از مفهـوم کشـور     عنوان به ؛گیرند می ثیرات شدیدي قرارأاي آن تحت ت

واقع فـرض بـر ایـن اسـت کـه       در. شود می تعبیر 3»محافظ«یا » نگهدارنده« 
هـاي خـارجی در عرصـه     بحرانها و  آشوب ؛ها نظمی مرزهاي یک کشور آن را از بی

از کشور به بنیادهاي تفکـر   »محافظ«این تعبیر ذهنی . کند می حفظ الملل بینسیاست 
گـردد کـه در آن مرزهـا بـه     یبرمـ  الملـل  بینروابط هاي  هابزي در تئوري

                                                                 

  

 

(Schmidt 1998, 88)

بینروابط 
متناقضی از موضوع بوده و بنابراین مباحث مداومی را در این حیطه شـکل داده 

عنوان به
جامعه ملت«مقابل 

وضع طبیعی«
پس از پایان جنگ دوم جهـانی اشـاره دا  

کم دست
با نحوه فکري اید نوعاً
گردد و در ادبیات سیاسـی   برمی

160-161)

همان
تئوري روابط 

. اند شده
شدت کم به

رهیافت
برخی از این استعاره

 گــویی
دهنده روا تشکیل
اي آن تحت ت استعاره

 عنوان به
مرزهاي یک کشور آن را از بی

سیاست 
هابزي در تئوري



آن شهروندان را در مقابل آشوب و 
در . هـابز دارد هـاي   ریشه در نوشته

برند  می سر به »وضعیت طبیعی
 پردازنـد تـا   مـی  به عقد قـرارداد 

. اسـت  »نگـه داشـتن  
سـخن  هابز از لزوم وجود و اسـتمرار قـدرت حـاکم بـراي حفاظـت از شـهروندان       

کسـب ثبـات و    بـراي 
(Chil.  

داراي  یدولتـ چنـین   
ـ ارا »محـافظ « کننـده   هئ

 است که حول مفاهیمی مانند حاکمیـت 
 ،شـوند  مـی  داراي پوسـته سـخت تلقـی   

اي آنها را از شـر خطـرات سـایر کشـورها و     

معـروف و  هـاي   به طور مستقیم در ارتباط بـا سـایر اسـتعاره   
ه عناصر مجزاي تعامل بین بـازیگران  

 غالبـاً  ،از یک دیدگاه تئوریک محض
 .آیـد  می سخن به میان

 سـو  گران داخلی ازیک
 دیگــر، در یــک فضــاي فیزیکــی جداگانــه صــورت

قـرار دارنـد و    »بـاال «
این استعارات مکانی یـا فضـایی در   

ورئالیسـتی انعکـاس   ئ
تـا حـد بسـیار     الملل

                                        
1. Walls 
2. level of Analysis 

آن شهروندان را در مقابل آشوب و  براساسشدند که  می تشبیه 1»دیوارها«اي 
ریشه در نوشته »محافظ«استعاره . داشت می می مصون نگه

وضعیت طبیعی«ها در  این پارادیم فکري فرض بر این است که انسان
به عقد قـرارداد  پس از آنشوند و  می وارد مرحله اجتماعی سپس

  .د کنندمن وسیله بتوانند زندگی خود را نظام
نگـه داشـتن  «و یا  »محافظت کردن«کننده در اینجا همان  مفهوم تکمیل

هابز از لزوم وجود و اسـتمرار قـدرت حـاکم بـراي حفاظـت از شـهروندان       
بـراي ها بر این اساس نیازمند حفاظـت و پاسـداري    انسان. گوید

(Chilton, 1996: 87)امنیت در زندگی فردي و اجتماعی خود هستند 

 ،شـود  می مطرح »محافظ«عنوان یک  وقتی مفهوم دولت به
محـافظ «تر اینکه استعاره  از همه مهم. عملکردهاي متفاوتی خواهد بود

است که حول مفاهیمی مانند حاکمیـت  الملل بینسازي در روابط  مبنایی براي تئوري
داراي پوسـته سـخت تلقـی   هـایی   کشورها پدیـده از آنجا که . چرخد

اي آنها را از شـر خطـرات سـایر کشـورها و      روشنی مرزهاي کشوري مانند پوسته
  .کند می دشمنان خارجی محافظت

به طور مستقیم در ارتباط بـا سـایر اسـتعاره    »محافظ«استعاره 
ه عناصر مجزاي تعامل بین بـازیگران  است ک الملل بینروابط هاي  برجسته در تئوري
از یک دیدگاه تئوریک محض. کند می را مشخص الملل بینمختلف در روابط 

سخن به میان الملل بیندر مطالعه روابط  2متداول است که از سطوح تحلیل
گران داخلی ازیک هاي سیاسی بین کنشفرایندشود که  می طور دیده موضوع این

دیگــر، در یــک فضــاي فیزیکــی جداگانــه صــورت ســويو بــازیگران خــارجی از 
«در  الملـل  بـین شده در سطح  در اینجا تعامالت انجام. پذیرد

این استعارات مکانی یـا فضـایی در   . هستند» پایین«تعامالت سطح ملی یا داخلی در 
ئنهـاي   اندیشـه  ویژه در هشوند که ب می سیستمی بیانهاي 
الملل بینروابط که یعنی جایی که این تصور وجود دارد  ؛یافته است
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اي  استعاره
می مصون نگهنظ بی

این پارادیم فکري فرض بر این است که انسان
سپسو 

وسیله بتوانند زندگی خود را نظام بدین
مفهوم تکمیل

هابز از لزوم وجود و اسـتمرار قـدرت حـاکم بـراي حفاظـت از شـهروندان       
گوید می

امنیت در زندگی فردي و اجتماعی خود هستند 
وقتی مفهوم دولت به

عملکردهاي متفاوتی خواهد بود
مبنایی براي تئوري

چرخد می
روشنی مرزهاي کشوري مانند پوسته به

دشمنان خارجی محافظت
استعاره 

برجسته در تئوري
مختلف در روابط 

متداول است که از سطوح تحلیل
موضوع این

و بــازیگران خــارجی از 
پذیرد می

تعامالت سطح ملی یا داخلی در 
هاي  تئوري

یافته است
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ـ     وسـیله   هایـن تصـور سیسـتماتیک ب
 »انسـان، دولـت و جنـگ   

ماهیـت  تـأثیر   تحـت  

 الملـل  بـین اي از سیاسـت  
را یـک حیطـه    الملـل 

سازي مربوط به آنهـا  
 اما والتز تنها اندیشـمندي نیسـت کـه از تصـورات اسـتعاري اسـتفاده      

طالحات اصگونه  این 
  .دکنن
کار بسـیار   الملل بینروابط 
روابـط   الملـل،  بـین بدون استفاده از سطوح نظـام  

. است ز سیاست داخلی تصور کردن کار مشکلی
ملـل وابسـته بـه    لا ي روابـط بـین  
شود، ماننـد وجـود    می

از  رسـد  مـی  نظر این مفاهیم که به
  .ندهاي استعاري هست

گونه  آنارشی وضعیتبه 
دار بـه   که مسـئله  اند اي طراحی شده

مطـرح   الملل بینآنارشی در روابط 
پژوهـان باشـد کـه مفهـوم     
 .بلکه یک استعاره مرده است

از انسان اولیه است که 
                                        
1. Structure 
2. Kenneth Waltz 

ـ    . قـرار دارد  1یـک سـاختار  تـأثیر   زیادي تحـت  ایـن تصـور سیسـتماتیک ب
انسـان، دولـت و جنـگ   «تحت عنـوان   در کتابی 2هایی مانند کنت والتز ورئالیست

  .(Man, the Stale and War, 1959) است ئه شده
 »پـایین «هـا در   دهـد کـه چگونـه دولـت     مـی  والتز نشـان 

  .گیرند می قرار »باال«در  الملل بینگونه نظام 
اي از سیاسـت   بدیهی است که این توصیف نیز یک تصویر اسـتعاره 

الملـل  بـین روابـط   زیـرا  کند، میها تکیه  تز به استعارهوال. دکن می
سازي مربوط به آنهـا   تئوري بهخود هاي  کند که براي توضیح فرضیه می ذهنی قلمداد
اما والتز تنها اندیشـمندي نیسـت کـه از تصـورات اسـتعاري اسـتفاده      . نیازمند است

 ، بلکه اندیشمندان و متفکران بسیاري وجود دارند که از
کنن اي استفاده می الملل به شکل گسترده بیني روابط ها رهیافت

روابط هاي  مطالعه تئوريها  شاید بتوان گفت بدون استعاره
بدون استفاده از سطوح نظـام   مثالً. پیچیده و مشکلی خواهد بود

ز سیاست داخلی تصور کردن کار مشکلیاي مجزا ا عنوان حیطه را به الملل
ي روابـط بـین  ها رهیافتاینکه توجیه تئوریک بسیاري از  عالوه

می محوريهاي  وجودآورنده فرضیه تصاویر استعاري است که به
این مفاهیم که به .»الملل بینآنارشی در نظام «یا  »ها حاکمیت دولت

هاي استعاري هست الملل باشند، داراي ریشه هاي اساسی نظام بین

  استعاره آنارشی و وضع طبیعی
به  الملل بیناستعاري در مطالعه روابط  هاي لبسیاري از استدال
اي طراحی شده به گونه ها هاین استعار .کند می نظام جهانی اشاره

آنارشی در روابط  تر از تر و جدي اي عمده ئلهآیند و هیچ مس
(Ashley, 1988)پژوهـان باشـد کـه مفهـوم      بنابراین شاید جاي تعجـب دانـش   ؛

بلکه یک استعاره مرده است ؛نیست الملل بین یک واقعیت عینی در روابط» آنارشی
از انسان اولیه است که  شده برداشت هابز اصالح مونهبه عبارت دیگر این اصطالح ن

                                                                 

  

 

زیادي تحـت 
ورئالیستئن

ئه شدهارا
والتز نشـان 

گونه نظام  آنارشی
بدیهی است که این توصیف نیز یک تصویر اسـتعاره 

می هئارا
ذهنی قلمداد
نیازمند است

، بلکه اندیشمندان و متفکران بسیاري وجود دارند که ازکند می
رهیافتدر 

شاید بتوان گفت بدون استعاره
پیچیده و مشکلی خواهد بود

الملل بین
عالوه به

تصاویر استعاري است که به
حاکمیت دولت«

هاي اساسی نظام بین یویژگ

استعاره آنارشی و وضع طبیعی
بسیاري از استدال
نظام جهانی اشاره

آیند و هیچ مس می نظر
(1988 یستن

آنارشی«
به عبارت دیگر این اصطالح ن



هـا در دوران   در تصویرگري معروف هابز از انسان
 ,Hobbes) بودانسانی در معرض خشونت و خصومت 

از اسـتعاره وضـع طبیعـی    
 »لویاتـان «د و براي دولت نیز از اسـتعاره  

(Chilton.  
یک رشته دانشگاهی مـورد  
مربوط بـه دوران پـس از   

ایـن گـرایش وجـود دارد کـه فرضـیه      
راه گریـز  «ماننـد  هـایی  

نظـام  هـاي   براي تشریح ناآرامی
. برند که پر از استعارات مخصوص بـه خـود اسـت   

نیز در عنوان این تئوري مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     
 در ایـن رهیافـت سـاخته   

هسـتند و   الملـل  بـین 
دهنـد کـه داراي بـازیگران    

مکتب رئالیسم نیـز   شده توسط هابز،
 دیگـر هـاي   کننده برخی از استعاره

تـرین مباحـث    در واقـع یکـی از مطـرح   
اي کـه   اندیشـه . سـت 

را به خـود مشـغول    الملل
                                        
1. Prisoner's Dillemma 
2. Deadlocks 
3. Game 

در تصویرگري معروف هابز از انسان .دکن زندگی می» طبیعی وضع
انسانی در معرض خشونت و خصومت  ، حیاتاجتماع پیش از تشکیل

1922. 
از اسـتعاره وضـع طبیعـی     ،کرد می از آنجا که هابز از ابزار زبان استعاره استفاده

د و براي دولت نیز از اسـتعاره  کرعنوان یک واقعیت نظام آنارشی تعبیر 
(Chilton, 1996: 16-19)بود  بهره برد که کتاب معروفش نیز به همین نام

یک رشته دانشگاهی مـورد   عنوان به الملل بیناین استعاره هنوز در رشته روابط 
مربوط بـه دوران پـس از   هاي  گیرد که بیشترین کاربرد آن در اندیشه می استفاده قرار

  .شود می دیده ها جنگ دوم جهانی و در مکتب رئالیست
ایـن گـرایش وجـود دارد کـه فرضـیه       شـدت  بهها نیز  همچنین در تئوري بازي

ـ ارا الملل بینآنارشی در تحلیل روابط  هـایی   از اسـتعاره  و ه شـود ئ
براي تشریح ناآرامی آنها غالباً. شود می استفاده 2»بست بن«و یا  1»ن

برند که پر از استعارات مخصوص بـه خـود اسـت    می هایی بهره از داستان الملل
نیز در عنوان این تئوري مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه      3»بازي«به  الملل بینتشبیه امور 

در ایـن رهیافـت سـاخته   هـا   که بـراي ایـن بـازي    مختلفیهاي  رغم روایت به
بـین همه آنها داراي فرضیه مشترکی درباره آنارشـی نظـام    ،

دهنـد کـه داراي بـازیگران     مـی  سخت بودن همکاري و تعـاون در دنیـایی را نشـان   
  .طلب هستند عقالنی و منفعت

  الملل بینرئالیستی روابط هاي  استعاره
شده توسط هابز، مطرح »وضع طبیعی« و تعاره آنارشیبر اس

کننده برخی از استعاره هئارا الملل، بینیک رهیافت مطرح روابط  عنوان
در واقـع یکـی از مطـرح   . اسـت  در مطالعه این دیسیپلین دانشـگاهی 

سـت ا »موازنه قدرت«برداشت  ،ها بنیادین در ساختار تفکر رئالیست
الملل بینفکر اندیشمندان رئالیستی در روابط  براي مدت زیادي
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وضع« در
پیش از تشکیل

1922: 100)

از آنجا که هابز از ابزار زبان استعاره استفاده
عنوان یک واقعیت نظام آنارشی تعبیر  به

بهره برد که کتاب معروفش نیز به همین نام
این استعاره هنوز در رشته روابط 

استفاده قرار
جنگ دوم جهانی و در مکتب رئالیست

همچنین در تئوري بازي
آنارشی در تحلیل روابط 

نزندانیا
الملل بین

تشبیه امور 
به. است

،شود می
سخت بودن همکاري و تعـاون در دنیـایی را نشـان   

عقالنی و منفعت

استعاره
بر اس عالوه

عنوان به
در مطالعه این دیسیپلین دانشـگاهی 

بنیادین در ساختار تفکر رئالیست
براي مدت زیادي
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 الملـل از اوایـل دهـه نـود    
اصـلی تفکـر   هـاي   لفـه 

الملـل شـکل    طالعات روابط بـین 
. اسـت  یالمللـ  بینمانیفست این رهیافت 

هـاي   در عنـوان  »موازنه قدرت

استوار اسـت کـه متـرادف    
شناسـی،   هاي مختلف دانشگاهی مانند فیزیـک، زیسـت  

در عرصـه روابـط   . گیـرد 
ایجـاد تعـادل در بـین    

براسـاس  . ترتیب از جنگ و تخاصم جلوگیري شـود 
صـلح  « ،هم بخـورد  نظامی به

براي تأمین صـلح و امنیـت الزم اسـت    
نیز  4»موازنه وحشت«به 

 مخصـوص بـه خـود   
امـا در ایـن   . که کشورها ایستار مـادي نیسـتند کـه داراي وزن باشـند    

ایـن دیـدگاه در   . دشـون 
به نحوي که تالش  ؛قرار گرفته است

گیـري شـود    زیادي توسط اندیشمندان صورت گرفته است تا قدرت کشورها انـدازه 
در درون مباحـث  . دشـو 

هـاي   قطـب «ماننـد  ي 

                                        
1. Balance 
2. Equlibirum 
3. Negative Peace 
4. Balance of Terror 
5. Poles 
6. Centers of Gravity 

الملـل از اوایـل دهـه نـود     روابـط بـین   مطالعـه  اندیشه موازنه قدرت در. کرده است
لفـه ؤبود کـه م  هانس مورگنتااما در واقع این . میالدي مطرح شد

طالعات روابط بـین ی را از اوایل دهه هشتاد به طور جدي در م
مانیفست این رهیافت  ،»سیاست ملل«کتاب معروف او به نام 

موازنه قدرت«در پنج فصل واژه و اصطالح  کم دستدر این کتاب 
  .شده است گوناگون آن مطرح

استوار اسـت کـه متـرادف     1»موازنه«بر مفهوم  الملل بینن گنتا از زبارتوضیح مو
هاي مختلف دانشگاهی مانند فیزیـک، زیسـت   و در رشته بوده 2کلمه تعادل

گیـرد  می شناسی و علوم سیاسی مورد استفاده قرار ، جامعه
ایجـاد تعـادل در بـین    شـود و کنایـه از آن    مـی  این واژه به اسـتعاره دیـده   الملل

ترتیب از جنگ و تخاصم جلوگیري شـود  این هاي بزرگ است تا به
نظامی بههاي  ویژه در زمینه ها به این نظریه اگر توازن بین قدرت

براي تأمین صـلح و امنیـت الزم اسـت    بنابراین  ؛هم دچار مشکل خواهد شد
به  الملل بینبیات علوم سیاسی و روابط که در ادموازنه قدرت 
  .دشومین أت ،معروف است

مخصـوص بـه خـود    همـراه بـا وزن  در عالم واقع همواره این مفهوم استعاري 
که کشورها ایستار مـادي نیسـتند کـه داراي وزن باشـند     درحالی
شـون  مـی  یـده د »وزن«گونه صاحب  کشورها این يعبارت استعار

قرار گرفته است تأکیدبه طور مداوم مورد  تئوري موازنه قدرت
زیادي توسط اندیشمندان صورت گرفته است تا قدرت کشورها انـدازه 

(Deibert, 1997،  شـو بـرداري   از آن بهره مربوط،و با فرمول
ي دیگـر هـاي   اسـتعاره  »موازنه قـدرت «استعاره زبانی به 

  .شوند می نیز دیده 6»مراکز جاذبه«و یا  5
                                                                 

  

 

کرده است
میالدي مطرح شد

ی را از اوایل دهه هشتاد به طور جدي در مرئالیست
کتاب معروف او به نام . داد

در این کتاب 
گوناگون آن مطرح

توضیح مو
کلمه تعادل

، جامعهاقتصاد
الملل بین

هاي بزرگ است تا به قدرت
این نظریه اگر توازن بین قدرت

هم دچار مشکل خواهد شد 3»منفی
موازنه قدرت 
معروف است

این مفهوم استعاري 
درحالی ؛است

عبارت استعار
تئوري موازنه قدرت

زیادي توسط اندیشمندان صورت گرفته است تا قدرت کشورها انـدازه 
1997: 176)

به مربوط 
5»قدرت



 2»واحـدها « 1،»سـاختارها 

یـک سـاختار   . تار و واحدهاي متعامـل اسـت  
ها، مفـاهیمی   هر دوي ساختار و قسمت

(Waltz, 1959: 79.  
اي امـري الزم بـر   ،هـا و واحـدها  

را از تئـوري   »سیسـتم 
یک نظـام تجربـی و    

اسـت و   »عناصـر سـاختار  
هـا   ایـن اسـتعاره   .مثابـه واحدهاسـت  

عوامـل تجربـی مـورد آزمـون قـرار      
 از آن بهـره  شـدت  بـه 

منـافع  «کسـب   دنبـال 
صـورت   بـه هسـتند کـه   

(Waltz 1979: 108, 94, 

زارهـاي اقتصـادي متشـکل از    
 ی توسط واحدهاي سیاسی شـکل 

 .ها باشند و یا کشورها و ملت
هـیچ کشـوري   . گیرنـد 

ساختاري مشارکت کنـد کـه توسـط آن خـود و دیگـران      

                                        
1. Structures 
2. Units 
3. Systems 
4. Consumers 
5. Firms 
6. Market 

سـاختارها «در تئوري رئالیستی والتز نیز از استعارات زبانی مانند 
  :گوید می او. شود می نیز استفاده 3»ها

تار و واحدهاي متعامـل اسـت  یک نظام یا سیستم، متشکل از ساخ
هر دوي ساختار و قسمت. شود وسیله تعامالت اجزاي خود شناخته می

(Waltz, 1959: 79-80)هستند که در ارتباط با کارگزاران و نمادهاي واقعی هستند 

هـا و واحـدها   ساختارها، نظـام  ،ورئالیستی والتزئاز دیدگاه ن
سیسـتم «رسـد کـه والتـز اصـطالح      مـی  به نظـر . سازي هستند

 »الملل بیننظام «در تحلیل والتز . سیستمی به امانت گرفته باشد
عناصـر سـاختار  «عینی نیست بلکه یک مفهوم ذهنی است که دربرگیرنـده  

مثابـه واحدهاسـت   بـه  »عناصر ذهنی«خود ساختار نیز دربرگیرنده 
عوامـل تجربـی مـورد آزمـون قـرار      آورند و براي  می وجود را بهها  هستند که فرضیه

بـه اي کـه وي   رشـته  ،ورئالیستی والتزئالبته در نگرش ن .گیرند
  .رشته اقتصاد است هاي خود را شکل دهد، رد تا فرضیه

دنبـال  بـه بیشـتر   4»هـا  مشـتري «ثابـه  م در این نگرش کشورها به
هسـتند کـه    5»ها شرکت«ها مانند  دولت ، وهرچه بیشتر هستند »اقتصادي
 ند هست 6»بازار«خارج کردن رقبا از عرصه رقابت  دنبال به

94, 104-107   
زارهـاي اقتصـادي متشـکل از    ماننـد با  الملل بینوالتز معتقد است نظام سیاست 

ی توسط واحدهاي سیاسی شـکل الملل بینساختارهاي  .محور است واحدهاي منفعت
و یا کشورها و ملتها  وريتشهرها، امپراـ گیرند که ممکن است دولت  

گیرنـد  مـی  ساختارها از تعامل و همکاري مشـترك کشـورها شـکل   
ساختاري مشارکت کنـد کـه توسـط آن خـود و دیگـران      گیري  خواهد در شکل

  .محدود شوند
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در تئوري رئالیستی والتز نیز از استعارات زبانی مانند 
ها نظام«و 

یک نظام یا سیستم، متشکل از ساخ
وسیله تعامالت اجزاي خود شناخته می به

هستند که در ارتباط با کارگزاران و نمادهاي واقعی هستند 
از دیدگاه ن

سازي هستند تئوري
سیستمی به امانت گرفته باشد

عینی نیست بلکه یک مفهوم ذهنی است که دربرگیرنـده  
خود ساختار نیز دربرگیرنده 

هستند که فرضیه
گیرند می
رد تا فرضیهب می

در این نگرش کشورها به
اقتصادي

به مداوم
107-93-94)

والتز معتقد است نظام سیاست 
واحدهاي منفعت

گیرند که ممکن است دولت   می
ساختارها از تعامل و همکاري مشـترك کشـورها شـکل   

خواهد در شکل نمی
محدود شوند
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به نحـوي اسـتفاده کنـد کـه دربرگیرنـده      
البته الزم به ذکر اسـت کـه   

هـاي   بوط و شرایط و وضـعیت 
ی ماننـد بازارهـاي   المللـ 

 وجـود  خـود بـه   ند، خودبه
، الملل نی سیستم بازار و نظام بین

در یـک فراینـد    تعامـل و ارتباطـات متقابـل واحـدهاي مربـوط     
این واحـدها بخواهنـد بـه حیـات خـود ادامـه       

هـا و   وابسـته بـه تـالش   
راك هـر دو سیسـتم ایـن    
است که خود واحدها باید به خودشان کمـک کننـد تـا بتواننـد از موفقیـت هرچـه       

  
 فکـري خـود بهـره   هاي 

هـا اشـتراکاتی    کند که مقداري با رئالیست
 ۀآورد که کشورها تنها بازیگران عرصـ 

اسـتعاره بـازار در دو سـطح سیاسـت داخلـی و      
در تحلیـل انـواع رفتارهـاي سیاسـی     

 را »بـازار خـالص  «ها نیز به نوعی اصطالح 
بـازار جنبـه   لتز است؛ زیرا 

نـد و کنایـه   کن مـی  نیز استفاده
 وجـود  این استعاره جایی است که انحصارطلبی اقتصادي توسط بازیگران بـه 

هـا چنـدان    از بازار توسط لیبرال
 ختاريرا در شـرایط سـا  

                                        
1. Market Failure 

به نحـوي اسـتفاده کنـد کـه دربرگیرنـده       »بازار«والتز تالش دارد تا از استعاره 
البته الزم به ذکر اسـت کـه   . باشد الملل بینمعانی و مقاصد خود از ساختارهاي نظام 

بوط و شرایط و وضـعیت در قالب ساختار زبانی مر عمدتاًها  استفاده از استعاره
المللـ  بـین هاي سیاسـی   نظام ،والتز معتقد است. گیرد می آن شکل

ند، خودبههست» شخصی و فردي«اقتصادي، به استعاره داراي ماهیت 
نی سیستم بازار و نظام بین، یعدر هر دو سیستم. کنند ل پیدا میآیند و تکام

تعامـل و ارتباطـات متقابـل واحـدهاي مربـوط      از طریـق ها 
این واحـدها بخواهنـد بـه حیـات خـود ادامـه        اینکهحال . آیند می وجود به تدریجی

وابسـته بـه تـالش    کامیابی داشته باشند و یا متالشـی شـوند،  دهند، موفقیت و 
راك هـر دو سیسـتم ایـن    به عبارت دیگر اشت. ریزي و مدیریت خودشان است

است که خود واحدها باید به خودشان کمـک کننـد تـا بتواننـد از موفقیـت هرچـه       
  .بیشتري برخوردار شوند

  الملل بینروابط  زگفتمان استعاره در رهیافت لیبرالیسم ا
هاي  عنوان یکی از پایه به »بازار اقتصادي«ها نیز از استعاره 

کند که مقداري با رئالیست می ها کمک استعاره بازار به لیبرال .
آورد که کشورها تنها بازیگران عرصـ  می وجود این برداشت را به زیرا ؛داشته باشند

اسـتعاره بـازار در دو سـطح سیاسـت داخلـی و       ،در عـوض . هسـتند  الملل بین
در تحلیـل انـواع رفتارهـاي سیاسـی      تـوان از آن  می کند و می سیاست خارجی عمل

ها نیز به نوعی اصطالح  این در حالی است که لیبرال. استفاده کرد
لتز است؛ زیرا ورئالیستی وائمشابه رهیافت ن پذیرند و نظرشان عمدتاً

نیز استفاده 1»شکست بازار«استعاره  از ها اما لیبرال. اقتصادي دارد
این استعاره جایی است که انحصارطلبی اقتصادي توسط بازیگران بـه  

(Kofman, 1493: 111).  
از بازار توسط لیبرال شده ارائه این تصویر البته الزم به ذکر است که

را در شـرایط سـا   »بازار«هر دو  زیرا یستها ن ورئالیستئمتفاوت از برداشت ن
                                                                 

  

 

والتز تالش دارد تا از استعاره 
معانی و مقاصد خود از ساختارهاي نظام 

استفاده از استعاره
آن شکل

اقتصادي، به استعاره داراي ماهیت 
آیند و تکام می

ها ساختار
تدریجی

دهند، موفقیت و 
ریزي و مدیریت خودشان است برنامه

است که خود واحدها باید به خودشان کمـک کننـد تـا بتواننـد از موفقیـت هرچـه       
بیشتري برخوردار شوند

گفتمان استعاره در رهیافت لیبرالیسم ا
ها نیز از استعاره  لیبرال

.برند می
داشته باشند

بیننظام 
سیاست خارجی عمل

استفاده کرد
پذیرند و نظرشان عمدتاً می

اقتصادي دارد
 آنها در

(111 :1493آید  می

البته الزم به ذکر است که
متفاوت از برداشت ن



پـردازان   نظریـه  »شکست بازار
 نامیـده  1»یالمللـ  بـین رژیـم  

سـري از اصـول تلـویحی یـا     
داند کـه حـول و حـوش آن    

 با یکدیگر برخـورد  الملل

 تعبیـر  3»رهیافـت رژیـم  
عنـوان   بـه  .شکست بـازار را حـل کنـد   

ی الملل بینهاي  که چگونه رژیم
هـا   دهند که دولت می 

 الملـل  بـین دربـاره روابـط   
و  6»رقابـت « 5»تخصـیص 
گیـرد تـا    مـی  ها مورد استفاده قرار

هـا و   تفـاوت لیبـرال  البتـه  
بیش  تأکیدها با  ورئالیست
نظـام   الملـل،  بیندر روابط 

 ها نظام اقتصـادي را یکـی  

 ورئالیسم و هـم بـه اندیشـه لیبرالیسـم وارد    
انگارند که رفتـار سیاسـی امـر    

                                        
1. International Regime 
2. Stephen Krasner 
3. Regime Theory 
4. Preferences 
5. Affiliation 
6. Competition 
7. Redistribution 
8. Interdependence 

شکست بازار«تري از استعاره  ه تصویر روشنئالبته براي ارا .
رژیـم  «آورند که بـه اصـطالح    می لیبرال به استعاره دیگري رو

سـري از اصـول تلـویحی یـا      ی را یـک المللـ  بـین هاي  رژیم 2،نرساستفن کرا. 
داند کـه حـول و حـوش آن     می گیري روندهاي تصمیم ها، قواعد وهنجارتصریحی، 

الملل بیناز روابط  خاصیتوقعات و انتظارات بازیگران درحیطه 
(Judge, 1989: 21).  

رهیافـت رژیـم  «عنـوان   استعاره گفتمانی بازارهاي اقتصادي به براساس
شکست بـازار را حـل کنـد   تواند  می این عملکرد رژیم است که .

که چگونه رژیم نویسد می باره در این) 90،1984( رابرت کوهن
 بوده و اجازه تأثیرگذارنقل و انتقاالت مالی هاي  بر روي هزینه

  .از نظام اقتصاد سیاسی براي خود استفاده کنند
دربـاره روابـط   هـا   لیبـرال هـاي   ی نوشتهلالمل بینهاي  در مورد رژیم

تخصـیص « 4،»ترجیحات«واژگانی مانند . آمیخته با استعاره بازار است
ها مورد استفاده قرار توسط لیبرال 8»وابستگی متقابل«و  7»توزیع مجدد

البتـه  . و رفتـار بـازیگران سیاسـی باشـد    ها  دهنده انگیزه
ورئالیستئاین است که ن »بازار«ها در استفاده از استعاره  ورئالیست

در روابط  »نظام آنارشی هابزي«یا  »وضع طبیعی«حد بر استعاره 
ها نظام اقتصـادي را یکـی   اما در عوض لیبرال ،دانند می اقتصادي بازار را نیز شبیه آن

  .دندان می دهنده آن تشکیلهاي  لفه
ورئالیسم و هـم بـه اندیشـه لیبرالیسـم وارد    ئیکی از انتقادات مهمی که هم به ن

انگارند که رفتـار سیاسـی امـر     می شود این است که هر دو این واقعیت را نادیده
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.بینند می
لیبرال به استعاره دیگري رو

. شود می
تصریحی، 

توقعات و انتظارات بازیگران درحیطه 
(21 :1989د کن می

براساس
.شود می

رابرت کوهننمونه 
بر روي هزینه

از نظام اقتصاد سیاسی براي خود استفاده کنند
در مورد رژیم

آمیخته با استعاره بازار است
توزیع مجدد«

دهنده انگیزه توضیح
ورئالیستئن

حد بر استعاره  از
اقتصادي بازار را نیز شبیه آن

لفهؤاز م
یکی از انتقادات مهمی که هم به ن

شود این است که هر دو این واقعیت را نادیده می
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 شـاید . شود می پویایی است که در ظرف زمان و مکان دچار تغییر و تحوالت زیادي

  
براي توضـیح و تشـریح مفـاهیم ذهنـی بسـیار      
یک نگرش تئوریک جدیـد در  

نیکـوالس  انگـارانی ماننـد   
کـه از اسـتعاراتی ماننـد    

معنـاي   بـه  تلویحـاً  ؛ زیرا
امر مطلوبی در  ،هاي سنتی موضوع نظم

اي است که در حیطـه طبیعـت   
اسـت کـه ماننـد     ، یک شـرط هدفمندانـه  

ترجیح اونوف براي اسـتعاره ترتیبـات   
کـه اسـتعاره   گونـه   آن

یعنی جایی که ثبـات بـر   
. ندهسـت  همه ترتیبات از دیـدگاه خاصـی باثبـات   

بیند این است که باعـث ارتقـاي تحقیـق و    
تعامالت اجتمـاعی اسـت و آنهـا را از    

و  بررسـی  ،ري بـراي تحقیـق  

 »تعامـل «شود که بر ابعاد 
کننـده یـک    هئانگاران مدعی هستند ارا

استعارات مطـرح   این اساس یکی از
                                        
1. Constuctivist Theory 
2. Nichols Onuf 
3. Arrangement 

پویایی است که در ظرف زمان و مکان دچار تغییر و تحوالت زیادي
  .در این زمینه بهتر عمل کرده باشد 1انگاري نظریه سازه

  الملل بینانگاري از روابط  بر استعاره سازه گفتمان مبتنی
براي توضـیح و تشـریح مفـاهیم ذهنـی بسـیار      ها  انگاري نیز استعاره در مکتب سازه

یک نگرش تئوریک جدیـد در   انگاري نسبتاً البته مکتب سازه. رسند می نظر کارآمد به
انگـارانی ماننـد    سـازه  ،این رهیافت در. شود می محسوب الملل بین

کـه از اسـتعاراتی ماننـد     3»ترتیبـات «د که از استعاراتی ماننـد  نده می ترجیح 
  .آنارشی و نظم متفاوت است، استفاده کنند

؛ زیرابر آنارشی و نظم برتري دارد »ترتیبات« ،به نظر اونوف
هاي سنتی موضوع نظم در نگرش. اي نیست که باید حل شود

اي است که در حیطـه طبیعـت    استعاره تلویحاً زیرا ؛شده است انستهد الملل بین
، یک شـرط هدفمندانـه  نظم: نویسد می اونوف. وجود آمده است
ترجیح اونوف براي اسـتعاره ترتیبـات    .(Onuf, 1989: 155) دکن می طبیعت ایجاد ثبات

آن ،ل مختلفی نیستئگرفته از این است که ایجادکننده مسا
  .کند می نظم آنها را ایجاد

یعنی جایی که ثبـات بـر    ؛طرف است اونوف بی »ترتیبات«االصول استعاره  علی
همه ترتیبات از دیـدگاه خاصـی باثبـات    زیرا ؛شود می ثباتی ترجیح داده

بیند این است که باعـث ارتقـاي تحقیـق و     می آنچه اونوف در استعاره ترتیبات مفید
تعامالت اجتمـاعی اسـت و آنهـا را از     باره ماهیت و طبیعت انواع مختلفبررسی در

ري بـراي تحقیـق  بنـابراین اسـتعاره کاتـالیزو    ؛سـازد  مـی  ثبات برخوردار
  .شود می دانش جدید گسترش

شود که بر ابعاد  تأکید میبر استعاراتی  هموارهانگاري  در رهیافت سازه
انگاران مدعی هستند ارا این درحالی است که سازه. دارند تأکید

این اساس یکی از بر. هستند الملل بیناز روابط  »تئوري اجتماعی
                                                                 

  

 

پویایی است که در ظرف زمان و مکان دچار تغییر و تحوالت زیادي
نظریه سازه

گفتمان مبتنی
در مکتب سازه

کارآمد به
بینروابط 
 2اونوف

آنارشی و نظم متفاوت است، استفاده کنند
به نظر اونوف

اي نیست که باید حل شود مسئله
بیننظام 

وجود آمده است به
طبیعت ایجاد ثبات

گرفته از این است که ایجادکننده مسا تئنش
نظم آنها را ایجاد

علی
ثباتی ترجیح داده بی

آنچه اونوف در استعاره ترتیبات مفید
بررسی در

ثبات برخوردار
گسترش

در رهیافت سازه
تأکیدانسانی 

تئوري اجتماعی«



بـه   الملـل  بـین تشبیه کردن نظام 
 ؛ زیـرا جامعه نیسـت  

بـازیگران   الملـل  بـین 
ی دولتـی و غیردولتـی،   
افراد نیستند و تشـبیه نظـام   

 1الملل بینتوان گفت جامعه 

اي هستند کـه   کننده نظریه
شود بـرخالف   می خطوط تعامل اجتماعی ترسیم

 نیـز در  3اصـطالح تکامـل  
الملل را تشریح  بین مل اجتماعی در نظام

هـاي تکـاملی کـه     رغـم نگـرش  
کنـد کـه دربرگیرنـده    

شـامل مفـاهیم    ،گیرنـد 
ـ     ر ماهیـت   هدر عـین حـال بایـد ب متغیـ 

این همان نکته متمایز بـین  
بازار «ها یا  رئالیست »

ست که در آنهـا ضـروري اسـت طبیعـت انسـانی نادیـده       

 .وجود دارد الملل بیندر مباحث روابط 
 موجـب وضـوح  جـاي اینکـه   
عنوان نمونـه،   به. شود

                                        
1. International Socity 
2. Alexander Wendt 
3. Evolution 

تشبیه کردن نظام  الملل، بینانگاران از روابط  تصویر استعاري سازه
 الملل بیناست از لحاظ واژگانی روشن است که نظام  »
بـین که در نظـام   متشکل از افراد و اشخاص است درحالی »

ی دولتـی و غیردولتـی،   المللـ  بـین هـاي   سـازمان  هـا،  دولت :عنوان نمونه عبارتند از
افراد نیستند و تشـبیه نظـام    چنین بازیگرانی قطعاً. هاي چندملیتی و نظایر آن

توان گفت جامعه  می ترتیب همین به. به جامعه جنبه استعاره دارد الملل
  .است شده داده نیز یک واقعیت نیست بلکه یک استعاره بسط

کننده نظریه هئارا 2الکساندر ونتانگارانی مانند  این اساس سازه 
خطوط تعامل اجتماعی ترسیم براساسها  در آن روابط بین دولت

اصـطالح تکامـل   ت ازون .گردد شرایط مادي تعیین می صرفاً براساس
مل اجتماعی در نظامفرایند تکاو  کند استفاده میخود هاي 

رغـم نگـرش   بـه بـا ایـن وجـود     .(Wendt, 1999: 318-326)د 
کنـد کـه دربرگیرنـده     تأکید مـی هایی فرایندونت بر  ،کننده کارگزاران هستند

  .تعامالت اجتماعی هستند
گیرنـد  مـی  انگـاران در نظـر   اي که سـازه  هرحال، هر استعاره

ـ    . است الملل بیناجتماعی در عرصه سیاست  در عـین حـال بایـد ب
این همان نکته متمایز بـین  . دراشاره ک ،انسانی که به طور تلویحی در آن وجود دارد

»وضعیت طبیعی«انگاري در مقابل  در سازه »جامعه«هاي 
ست که در آنهـا ضـروري اسـت طبیعـت انسـانی نادیـده       اها  لیبرال »خورده شکست

  .انگاشته شود

  الملل بیندر روابط ها  هاي استفاده از استعاره
در مباحث روابط ها  استفاده از استعاره موردل متفاوتی در 

جـاي اینکـه    ترین آنها این است که در برخی موارد بـه  یکی از مهم
شود می بیشتريهاي  باعث ایجاد ابهامات و پیچیدگی ،بیشتري شود
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تصویر استعاري سازه در
»جامعه«
»جامعه«
عنوان نمونه عبارتند از به

هاي چندملیتی و نظایر آن شرکت
الملل بین

نیز یک واقعیت نیست بلکه یک استعاره بسط
 بر

در آن روابط بین دولت
صرفاً براساسآنچه 
هاي  نوشته

د کنـ  می
کننده کارگزاران هستند تکذیب

تعامالت اجتماعی هستند
هرحال، هر استعاره به

اجتماعی در عرصه سیاست 
انسانی که به طور تلویحی در آن وجود دارد

هاي  استعاره
شکست

انگاشته شود

هاي استفاده از استعاره چالش
ل متفاوتی در ئمسا

یکی از مهم
بیشتري شود
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شوند و از لحاظ اسـتعاري آسـان   
هرکـدام داراي خواسـت فـردي    
توانند باعث ایجاد تفکر غلط بین اندیشمندان 

برخی از اسـتعارات   ،
 مسـتقل  یک بـازیگر کـامالً  

افـراد   ،یک جامعه بشـري 
بنـابراین آنچـه    ؛از دیگران مستقل و خودکفـا باشـند  

ایجـاد و   شـود خـود باعـث   
ها ممکـن اسـت    ها و سال

 مورد استفاده قـرار  الملل
بـازي  «بـه   الملـل  بـین 

عنـوان سـیماي    انـد کـه بـه   

انگیز شوند آن هم وقتی که بسـیار سـاده یـا    
 الملـل،  بینشده در تئوري روابط 

ورئالیسـت از ایـن   ئپـردازان ن 
هـا در نظـام    فراسـو توسـط دولـت   

 »خانـه در آتـش  «بـا اسـتعاره   
 تنهـا  شود که تأکید می

ایـن   .شود امنیت نظامی میسر می
گونـاگون   دهنده بسیاري از مطالب

چنین تفسـیر   که هرگز در پی آن نبوده است
(Wolfers هاي مختلف را  بدیل

وسـیله   صت بهست که خطر و فر
                                        
1. House on Fire 
2. Arnold Wolfers 

شوند و از لحاظ اسـتعاري آسـان    می مثابه اشخاص دیده ها به دولت ،یشپها  از مدت
هرکـدام داراي خواسـت فـردي     ؛ زیـرا ها مانند افراد هسـتند  است تصور کنیم دولت

توانند باعث ایجاد تفکر غلط بین اندیشمندان  می با این وجود، این استعارات. 
،دولت به مانند فرد ةدر همین استعار مثالً ؛دشونو پژوهشگران 

یک بـازیگر کـامالً   مثابه به رد استفاده قرار گرفته است، دولت رااولیه که مو
(Willovghby, 1918: 192-198, 88) یک جامعه بشـري  اما واضح است در

از دیگران مستقل و خودکفـا باشـند   بسیار معدودي هستند که کامالً
شـود خـود باعـث    الملل بینباعث ساده شدن و تفهیم بیشتر عرصه روابط 

ها و سال شود که سال می دهغلط و پیچی ارائه یک تصویر نادرست،
  .ادامه داشته باشد

الملل بینتئوري روابط  ۀکه در عرصهایی  بسیاري از استعاره
بـین و یا تشبیه استعاري نظام  »فرد«مثابه  مانند دولت به ـ  گیرند
انـد کـه بـه    خته شدهچنان در ادبیات گفتمانی این رشته آمیآن» 

  .شوند می تلقی الملل بینناپذیر امور 
انگیز شوند آن هم وقتی که بسـیار سـاده یـا     توانند مسئله ها می همچنین استعاره

شده در تئوري روابط  ساده شدت هاي به یکی از استعاره. ناقص بیان شوند
پـردازان ن  نظریـه  غالبـاً  .است 1»خانه در آتش«تصور استعاري از 

فراسـو توسـط دولـت   هـاي   اصطالح براي توضـیح محـدودیت گزینـه   
بـا اسـتعاره   . کننـد  مـی  گونه اسـتفاده  ی به اصطالح آنارشیالملل

تأکید میبر این نکته ) ومرج استعاره مورد استفاده براي آنارشی و هرج
امنیت نظامی میسر می طریق ایجاداز  شهروندان از يراه حفاظت انحصار

دهنده بسیاري از مطالب تواند توضیح شود که نمی می قدر ساده استعاره آن
هرگز در پی آن نبوده است 2آرنولد ولفرز ،لف این استعارهؤ

(Wolfers, 1962, 15)برعکس ولفرز . داي از قضیه داشته باش

ست که خطر و فرمعنا بدیناما این موضوع  ،بیند می فراسوي بازیگران
                                                                 

  

 

از مدت
است تصور کنیم دولت

. هستند
و پژوهشگران 

اولیه که مو
(88 ,198بیند  می

بسیار معدودي هستند که کامالً
باعث ساده شدن و تفهیم بیشتر عرصه روابط 

ارائه یک تصویر نادرست،
ادامه داشته باشد

بسیاري از استعاره
گیرند می

» بیلیارد
ناپذیر امور  انفکاك

همچنین استعاره
ناقص بیان شوند

تصور استعاري از 
اصطالح براي توضـیح محـدودیت گزینـه   

ی به اصطالح آنارشیالملل بین
استعاره مورد استفاده براي آنارشی و هرج(

راه حفاظت انحصار
استعاره آن

ؤم. باشد
اي از قضیه داشته باش ساده

فراسوي بازیگران



کـه کمتـر از حیـات ملـی در     
اي هـ  واکـنش وجـود دارد و بنـابراین   

گونـه   دانیم کـه ایـن   ، ما می
برخـی افـراد بـا    . کننـد 
سـایرین  بـه  کننـد   مـی 

زننـد تـا    مـی  نشانان که خود را به آتش
تمثیل و توضیح استعاري ولفرز درصـدد  
هاي گونـاگون فراسـوي بـازیگران عرصـه نظـام      
انـد دربرگیرنـده همـه ابعـاد تحقیـق      

و  را سـاده  الملـل  بینتواند ابعاد یک موضوع در سیاست 

ي فکـري روابـط   هـا  رهیافـت 
ئـه  ارا تیـب تر ایـن  به شده توسط آنها مبهم است و

و در نتیجه باعث ایجاد ابهـام در مـورد معـانی یـا     
شـکار آهـوي   «ماننـد اسـتعاره   

در این استعاره گروهی از شکارچیان باید بـا هـم متحـد شـوند تـا صـید آهـو        
اما در عین حال باید متحد باشند که هـر شـکارچی فقـط در راسـتاي     
یکی از تفاسیر مهم شکار آهـو در تئـوري روابـط    

مطرح  کنت والتزتوسط 
ـ شده توسط روسـو از شـکارچیان گرسـنه ارا    ه ئ

. ناپذیر بودن نـزاع در بـین بـازیگران منطقـی اسـت     
زندگی اجتماعی بشـر امـري   

اسـتعاره   2ربکا گرانـت 
                                        
1. Stag Hunt 
2. Rebecca Grant 

کـه کمتـر از حیـات ملـی در      رسد جـایی  می نظر به. شوند متغیرهاي مهم محدود می
وجـود دارد و بنـابراین    هـا  ها و بدیل گزینهدر کمتر اجبار  خطر است،

، ما می»خانه در آتش«در مورد استعاره . دگیر واحدي شکل نمی
کننـد  نمـی  عمل مختلفهمه افراد به شکل برابر در شرایط 

مـی  برخی دیگر سـعی . کنند خارج شوند می عجله و شتاب سعی
نشانان که خود را به آتش آتش مثالً(ا از آتش نجات یابند کمک کنند ت

تمثیل و توضیح استعاري ولفرز درصـدد  ) جان افراد در خطر را از آتش نجات دهند
هاي گونـاگون فراسـوي بـازیگران عرصـه نظـام       بوده که اندیشمندان در مورد بدیل

انـد دربرگیرنـده همـه ابعـاد تحقیـق      تو می اي نه هر استعاره قطعاً. بیندیشند الملل
تواند ابعاد یک موضوع در سیاست  می اي باشد و نه هر استعاره

  .سازد قابل فهم
رهیافـت در هـا   مسئله دیگر در نحـوه اسـتفاده از اسـتعاره   

شده توسط آنها مبهم است و هئاین است که تصویر ارا الملل
و در نتیجه باعث ایجاد ابهـام در مـورد معـانی یـا      سازد تفاسیر مختلف را ممکن می

ماننـد اسـتعاره    ،دشو الملل می بیننتایج نادرست درباره اصول روابط 
  .مورد استفاده قرار گرفته است روسوکه توسط 

در این استعاره گروهی از شکارچیان باید بـا هـم متحـد شـوند تـا صـید آهـو        
اما در عین حال باید متحد باشند که هـر شـکارچی فقـط در راسـتاي     . تضمین شود

یکی از تفاسیر مهم شکار آهـو در تئـوري روابـط    . منافع شخصی خود حرکت نکند
توسط  االصول هاست که علی ورئالیستئمتعلق به تئوري ن الملل

شده توسط روسـو از شـکارچیان گرسـنه ارا    هئتصویر ارا ،از نظر والتز. شده است
ناپذیر بودن نـزاع در بـین بـازیگران منطقـی اسـت      گونه از اجتناب تصویري استعاره

زندگی اجتماعی بشـر امـري    تنازع در  سازد که تا چه اندازه می تحلیل روسو روشن
  .(Waltz, 1959: 170)ست ناپذیر ا

ربکا گرانـت . اما در مقابل، تفسیر کامالً متفاوتی نیز ارائه شده است
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متغیرهاي مهم محدود می
خطر است،

واحدي شکل نمی
همه افراد به شکل برابر در شرایط . نیست

عجله و شتاب سعی
کمک کنند ت

جان افراد در خطر را از آتش نجات دهند
بوده که اندیشمندان در مورد بدیل

الملل بین
باشد و نه هر استعاره

قابل فهم
مسئله دیگر در نحـوه اسـتفاده از اسـتعاره   

الملل بین
تفاسیر مختلف را ممکن می

نتایج نادرست درباره اصول روابط 
که توسط  1»نر

در این استعاره گروهی از شکارچیان باید بـا هـم متحـد شـوند تـا صـید آهـو        
تضمین شود

منافع شخصی خود حرکت نکند
الملل بین

شده است
تصویري استعاره

تحلیل روسو روشن
ناپذیر ا اجتناب

اما در مقابل، تفسیر کامالً متفاوتی نیز ارائه شده است



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
  1390 مستانز

29  

بـه نظـر او الزم نیسـت کـه ایـن      
در بـازگویی ایـن   . گونـه ماهیـت انسـانی دیـده شـود     

افتـد، ایـن    دنبال قوش مـی 
دهنده نقص نیست که باعث ایجـاد نـاامنی در بـین دیگـران شـود، بلکـه       
دهندة تعهد او نسبت بـه کسـانی اسـت کـه بایـد سیرشـان کنـد و آن همـان         

(Grant, 1991: 15) بنـابراین، در  ؛
نگرش جنسیتی، دنبال قوش افتادن قسـمتی از تـالش بـراي سـیر کـردن خـانواده       

بینـیم کـه    عنوان ضربه زدن به همکاران تلقـی شـود؛ در نتیجـه مـی    
کننـده اسـت، از نگـاه    

سـازي   هاي تئـوري  پیچیدگی

 ؛توانند خطرناك باشـند 
مثال خـوب ایـن   . ي عمومی تبدیل شوند

این استعاره یـک برداشـت محـدود از حاکمیـت     
دهنده کـاربرد ویـژه اصـول حاکمیـت     
هاي دوران جنـگ سـرد کـاربرد    

 ,Kennan)اسـتفاده   جـرج کنـان  

.  
وروي از لحـاظ فیزیکـی   
اما اجراي عملی سیاسـت بازدارنـدگی باعـث شـد تـا تسـلیحات و       

و اي استفاده شوند تا جلوي نفوذ فیزیکی شـوروي  
Mason, 2000: 24-44)(؛ 

بنابراین آنچه کنان آن را نوعی تالش ایدئولوژیک علیه گسترش کمونیسم بـه سـبک   
 نظـامی  به چهل و پنج سال ارسـال و اعـزام نیـرو و تجهیـزات    

                                        
1. Container 

بـه نظـر او الزم نیسـت کـه ایـن      . کنـد  را از نگرش جنسیتی تفسیر می» شکارآهو
گونـه ماهیـت انسـانی دیـده شـود      عنوان طبیعت تنازع داستان به

دنبال قوش مـی  که یکی از شکارچیان به هنگامی داستان وي معتقد است
دهنده نقص نیست که باعث ایجـاد نـاامنی در بـین دیگـران شـود، بلکـه        امر نشان

دهندة تعهد او نسبت بـه کسـانی اسـت کـه بایـد سیرشـان کنـد و آن همـان         
(Grant, 1991: 15)تعهداتی است که وي نسبت به خـانواده خـود دارد   

نگرش جنسیتی، دنبال قوش افتادن قسـمتی از تـالش بـراي سـیر کـردن خـانواده       
عنوان ضربه زدن به همکاران تلقـی شـود؛ در نتیجـه مـی     است و نباید به

کننـده اسـت، از نگـاه     کننده بر تنازع براي یک مشاهده اي که تلویحاً داللت
پیچیدگی. کند ر همکاري داللت میکننده، تلویحاً ب دیگر مشاهده

  .خوبی آشکار است تحت چنین شرایطی به
توانند خطرناك باشـند  الملل می بیندر تئوري روابط ها  همچنین برخی استعاره

ي عمومی تبدیل شوندگذار سیاستکه بخواهند به  هنگامی
این استعاره یـک برداشـت محـدود از حاکمیـت      .است 1»بازدارنده«موضوع استعاره 
دهنده کـاربرد ویـژه اصـول حاکمیـت      دهد و در عین حال نشان می ها را نشان

هاي دوران جنـگ سـرد کـاربرد     شاید این استعاره به بهترین شکل در سیاست
جـرج کنـان  بار توسـط   یننخستخود را نشان داده است که براي 

.دشاعمال  امریکاو به مدت نیم قرن در سیاست خارجی 
وروي از لحـاظ فیزیکـی   ممکن است منظور کنان این نبوده که اتحاد جماهیر ش

اما اجراي عملی سیاسـت بازدارنـدگی باعـث شـد تـا تسـلیحات و        بازدارنده باشد،
اي استفاده شوند تا جلوي نفوذ فیزیکی شـوروي   نیروهاي نظامی به شکل گسترده

(44 جدیـد جغرافیـایی گرفتـه شـود    هـاي   گسترش آن به محدوده

بنابراین آنچه کنان آن را نوعی تالش ایدئولوژیک علیه گسترش کمونیسم بـه سـبک   
به چهل و پنج سال ارسـال و اعـزام نیـرو و تجهیـزات     عمالً ،دید می
  .منتهی شد

                                                                 

  

 

شکارآهو«
داستان به

داستان وي معتقد است
امر نشان

دهندة تعهد او نسبت بـه کسـانی اسـت کـه بایـد سیرشـان کنـد و آن همـان          نشان
تعهداتی است که وي نسبت به خـانواده خـود دارد   

نگرش جنسیتی، دنبال قوش افتادن قسـمتی از تـالش بـراي سـیر کـردن خـانواده       
است و نباید به

اي که تلویحاً داللت استعاره
دیگر مشاهده

تحت چنین شرایطی به
همچنین برخی استعاره

هنگامیویژه  به
موضوع استعاره 

ها را نشان دولت
شاید این استعاره به بهترین شکل در سیاست .است

خود را نشان داده است که براي 
و به مدت نیم قرن در سیاست خارجی  (1947

ممکن است منظور کنان این نبوده که اتحاد جماهیر ش
بازدارنده باشد،

نیروهاي نظامی به شکل گسترده
گسترش آن به محدوده

بنابراین آنچه کنان آن را نوعی تالش ایدئولوژیک علیه گسترش کمونیسم بـه سـبک   
می روسی

منتهی شد



ل عمـده در اسـتفاده از   
بـه طـور قطعـی    هـا   اسـتعاره 

  .گیرند می فراسوي زمانی که یک مسئله مطرح بوده است نیز مورد استفاده قرار
کـرد تـا سیاسـت را     می

اي کـه   اسـتعاره  ـه اسـتعاره آنارشـی توسـط او      
از پایـدارترین   یبـه یکـ  

تواند مفاهیم  می این است که
ترتیــب دانشــجویان و 
براي ارتقاي فهم موضوعات مرتبط از آن استفاده کننـد  

  .مند شوند کشورها از آن بهره
برخـی   الملـل  بـین زبان اسـتعاره در روابـط   

گـاهی   ،تواند در توضیح و تبیین بهتر مطالب اسـتفاده شـود  
نکته مهمی که باید بـه آن توجـه کـرد ایـن     
زاییـده شـرایط و سـاختارهاي    
لـف آنهـا بـا توجـه و اسـتناد بـه ایـن شـرایط و         

هـا   ارچوبهـ خواهد بود که این چ

هرکدام به فراخـور دیـدگاه خـود از    
ملمـوس و سـاده اسـتفاده    

بادقـت آنهـا را    الملـل 
توسـعه و بسـط    بهی منتقدانه 

  فرجام سخن
ل عمـده در اسـتفاده از   ئیکـی از مسـا   ،دهد می که مورد بازدارندگی نشان گونه
اسـتعاره  ل تحلیلی این است که غالبـاً ئبراي حل مساها 

فراسوي زمانی که یک مسئله مطرح بوده است نیز مورد استفاده قرار
می استفاده ها هابز از استعاره ،که اشاره شد گونه همان مثالً

ـ مفهومی سازد، بـا ایـن وجـود ارا    ه اسـتعاره آنارشـی توسـط او      ئ
بـه یکـ   ـارتباط بـا ماهیـت و تعامـل انسـانی بـود        راالصول د
  .تبدیل شد الملل بینمطرح در مطالعه روابط هاي 

این است که الملل بینروابط در مطالعه ها  کاربرد اصلی استعاره
ترتیــب دانشــجویان و  ایــن بــه تــاکنــد و ملمــوس ذهنــی موجــود مطــرح را حســی 

براي ارتقاي فهم موضوعات مرتبط از آن استفاده کننـد   الملل بینپژوهان روابط 
کشورها از آن بهره خارجیي گذار سیاستو در عین حال در عرصه 

زبان اسـتعاره در روابـط   گونه که توضیح داده شد،  انهماما 
تواند در توضیح و تبیین بهتر مطالب اسـتفاده شـود   می که گونه اوقات همان

نکته مهمی که باید بـه آن توجـه کـرد ایـن     . افزاید نیز میاوقات بر ابهام و ایهام آنها 
زاییـده شـرایط و سـاختارهاي     عمدتاً الملل بیناست که استعارات موجود در روابط 

لـف آنهـا بـا توجـه و اسـتناد بـه ایـن شـرایط و         ؤموجود در نظام جهانی بوده که م
خواهد بود که این چ مهمبنابر این بسیار  تارها آن را آفریده است؛

  .را در استفاده امروزین آنها مورد مطالعه قرار دهیم
هرکدام به فراخـور دیـدگاه خـود از     ،انگاران ها و سازه یستورئالئ، نها رئالیست

ملمـوس و سـاده اسـتفاده     هـاي  تاستعارات زبانی براي انتقال حیطه ذهنی به واقعیـ 
الملـل  بـین پژوهان روابط  که الزم است دانشجویان و دانش ،

ی منتقدانه استفاده از آنها را بدانند و با نگاههاي  بشناسند و ریشه
  õ .دبپردازناین مفاهیم 
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فرجام سخن
گونه همان

ها  استعاره
فراسوي زمانی که یک مسئله مطرح بوده است نیز مورد استفاده قرار

مثالً
مفهومی سازد، بـا ایـن وجـود ارا   

االصول د علی
هاي  استعاره

کاربرد اصلی استعاره
ذهنــی موجــود مطــرح را حســی 

پژوهان روابط  دانش
و در عین حال در عرصه 

اما 
اوقات همان

اوقات بر ابهام و ایهام آنها 
است که استعارات موجود در روابط 

موجود در نظام جهانی بوده که م
تارها آن را آفریده است؛ساخ

را در استفاده امروزین آنها مورد مطالعه قرار دهیم
رئالیست

استعارات زبانی براي انتقال حیطه ذهنی به واقعیـ 
،اند کرده

بشناسند و ریشه
این مفاهیم 

  
  



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،
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