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 ایرانیِ  -پردازیِ اسالمیهای نظریهها و فرصتقابلیت

 المللروابط بین
 

 *1علی اکبر علیخانی
 
 
 
 

 چکیده

ایرانیِ روابط   -پردازیِ اسالمیهای نظریهها و فرصتاین مقاله در پی تبیین این مسئله است که قابلیت

موجطود مطورد  ی« هافرصت»و « هاقابلیت»الملل در ایران کدامند؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا بین

پردازی ابتطدا بطه دو های نظریهروشن شده است. قابلیت« پردازینظریه»اند و هدف از تبیین قرار گرفته

هطای اند. قابلیتهای نظری عملیِ روزآمد، تقسیم شطده. قابلیت2های نظری تاریخی و . قابلیت1دسته 

. تجطار  تطاریخ 2 هطاملتایران باستان در زمینة رواب  بطین های . آموزه1از:  اندعبارتنظری تاریخی 

. 1از:  انطدعبارتهای نظری عملطی روزآمطد . منبع غنی ادبیات فارسی. قابلیت3تمدن اسالم و ایران و 

. 3. امکان دستیابی به دانش و تخصص مطورد نیطاز، و 2عه یامکان بازخوانی قرآن، سنت و سیره ائمة ش

الملل عمدتاً تابع شرای  هسطتند نیرواب  ب یرانیا - یاسالم یپردازهینظر یهاتژئوپلیتیک ایران. فرص

. شطرای  1اند: های موجود به سه دسته به شرح زیر تقسیم شدهکنند، فرصتو به تناسب زمان تغییر می

 . گفتمان انقال  اسالمی.3د یاتب جدکها و مان طرح نگرشک. ام2المللی در حال گذار بین

 تواند با سه هدف صورت گیرد:اسالمی می –پردازی ایرانی یهاما نظر

 المللها و مسائل رواب  بینفهم واقعیت .1

 ها و اقدامات سایر بازیگران برای حفظ و تأمین منافعواکنش به سیاست .2

 .ها و ساختارهامنظور تغییر جهتالملل بهکنش و مواجهة فعاالنه در نظام بین .3
 

 .، علوم انسانی بومیی، اسالمیالملل، ایرانازی، رواب  بینپردنظریه :واژگان کلیدی
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 قدمهم

ها و مراکط  علمطی پهوهشطی را، بطرآوردن نیازهطای هطر اگر هدف از تأسطی  دانشطگاه

الملل در ایطران نیط  بایطد بتواننطد در نظران رواب  بینای بدانیم، استادان و صاحبجامعه

الملطل، بطه ن منافع کشور خود در عرصة بینالملل و تأمیهای نظام بینجهت فهم واقعیت

های آن ارائطة نظریطه مند بپردازند که یکی از شیوهارائة راهکارهای علمی منسجم و نظام

 -پردازیِ اسطالمیهای نظریطهها و فرصطتاست. پرسش اصلی مقاله این است که قابلیت

و « هااقابلیت»ش، بایطد الملل در ایران کدامند؟ برای پاسخ به این پرسطایرانیِ رواب  بین

روشطن شطود. « پردازینظریاه»موجود مورد تبیین قرار گیرند و هدف از  ی« هافرصت»

. 1را بطه دو دسطته  هطاآنپردازی به طور واقعی یا ذاتی وجود دارنطد و های نظریهقابلیت

 کنیم.های نظری عملیِ روزآمد، تقسیم می. قابلیت2های نظری تاریخی و قابلیت

الملل عمدتاً تابع شرای  هستند نیرواب  ب یرانیا - یاسالم یپردازهینظر یاهفرصت

های موجود به سه دسطته بطه شطرح زیطر تقسطیم کنند، فرصتو به تناسب زمان تغییر می

د یطاتطب جدکو م یهاان طرح نگرشک. ام2در حال گذار  یالمللنی  بی. شرا1شوند: می

 .ی. گفتمان انقال  اسالم3

تواند با سه هدف صطورت گیطرد کطه در پایطان اسالمی می –پردازی ایرانی اما نظریه

 از: اندعبارتمقاله به آن پرداخته شده است، این اهداف 

 المللها و مسائل رواب  بینفهم واقعیت .1

 ها و اقدامات سایر بازیگران برای حفظ و تأمین منافعواکنش به سیاست .2

 ها و ساختارهامنظور تغییر جهتملل بهالکنش و مواجهة فعاالنه در نظام بین .3

تواند مطا را در هطدف اول یطاری کننطد های مورد بحث، کمتر میها و فرصتقابلیت

د در داخطل گفتمطان یطهطر گونطه نقطش، با یفایها و مسائل موجود و اتیچون فهم واقع

کننطده باشطد چطون توانطد کمکرد. در هدف دوم تا حدی مییموجود و مسل  صورت گ

د متناسطب بطا یطگران و تعامطل بطا آنطان، هطم بایر بطازینش بطه اقطدامات سطاکنه واهرگو

 یهابطر داشطته یتوانطد مبتنطیرد و هطم میطم صطورت گکموجود و نظم حطا یهاتیواقع

مذکور، در هدف سوم کامالً مورد استفاده و مورد  یهافرصتو  هاتیقابلخودمان باشد. 
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  یتطوان بطدون در نظطر گطرفتن شطراینی  نمه در این هدف کنیاتکا خواهد بود. ضمن ا

 برداشت. یگران، قدمیر بازیها و منافع ساموجود، و نگرش یها، گفتمانیالمللنیب

نماید، نخست اینکه وظیفة ایطن مقالطه در پایان مقدمه اشاره به چند نکته ضروری می

الملطل بطوده بین اسالمی روابط  یپردازیِ ایراننظریه ی« هاها فرصتقابلیت»صرفاً تبیین 

هطا و پردازی، فق  اسطتفاده از قابلیتنظریه مرحلهاست. طبیعی است که برای رسیدن به 

ها و سطایر ال مطات نیط  شناسطایی و ها، موانع، روشها کافی نیست، و باید آسیبفرصت

بحث شوند که از موضوع این مقاله خارج بوده است. دوم اینکطه موضطوع مقالطه اساسطاً 

و متون، ادبیاتی و منابعی در مورد آن وجود ندارد، با این حطال تطالش شطد جدید است 

 بحث منسجمی سامان داده شود.

 

 المللپردازی در روابط بیننظریه و نظریه. 1

در خصوص تعریف نظریه یا چیستی آن، سه دیدگاه عمده وجود دارد، نخسطت دیطدگاه 

ای از مجموعطه یداراکننطد کطه میگرایان که نظریه را به دستگاهی قیاسطی اططال  ذهنی

ای است که متشکل از عناصر تصوری و ذهنی هستند، اعتبطار ایطن قضایای به هم پیوسته

گیرنطد و ایطن اصطول دارای انسطجام و عناصر از اصطول موضطوعه و بطدیهی نشطأت می

دوم  1کننطد.را تأییطد می هطاآنسازگاری درونی هستند و عقل و فهطم متعطارف درسطتی 

داننطد هطا مییافته از دادهای انتظامگرایان، که نظریه را خالصهگرایان و تجربهعینیدیدگاه 

بر این اساس،  2دست آمده است.تجربی به یهاافتهیکه در ذهن منعک  شده و از تعمیمِ 

پردازی تصور، تخیل یا توضیحاتی که مبتنی بر مشاهده و تجربه نباشطد جطایی در نظریطه

های تجربططی و نشططان دادن از طریططگ گططردآوری شططواهد و یافتططه نططدارد و نظریططه صططرفاً

سطوم دیطدگاه  3از طریگ استقراء به دست آمده است. هاآنها و تبیین همبستگی بین یافته

شناسانه که تعدیل و تلفیگ دو دیدگاه فو  است و تعاریف مختلفی ذیل آن آمطده معرفت

                                                           
، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران: انتشطارات سطروش تاریخ و فلسفة علمهال هل ی و ویلیام لوئی ، . 1

 32 - 54، ص ص 1333

 22، ص 1331، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، پوزیتیویسم منطقی . بهاءالدین خرمشاهی،2

 25، ص 1321، تهران: انتشارات سمت، شناسیهای جامعهنظریهغالمعباس توسلی، . 3
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شود و اینکه نظریه بتواند از آزمون می در این دیدگاه، به قدرت تبیین نظریه توجه 1است.

به نظر ایان باربور، نظریه نطوعی چطارچو  مفهطومی  2منطقی و تجربی موفگ بیرون آید.

توان قوانین را از آن استخراج کطرد، البتطه نظریطه شطمولیت و کلیطت مدونی است که می

تواند تفسیر کنطد، ها را میبیشتری از قانون دارد و به همین دلیل گسترة بیشتری از پدیده

همپطل  3گیطرد.ای، قوانین شناخته شدة قبلی را در آن زمینطه در بطر میهمچنین هر نظریه

های متنوع خارجی، تبیطین یکسطانی داند که برای پدیدهمی یاافتهیانتظامنظریه را دستگاه 

 5دانطد.ها حطاکم میتقریباً واحدی از قوانین رفتاری را بر پدیطده مجموعهدهد و می ارائه

دانطد کطه ها میمند از گ ارهای به هم پیوسته و نظامپور نی  نظریه را مجموعهفرامرز رفیع

 4بیانگر بخشی از واقعیت هستند.

الملل و ابعاد مختلف آن مباحث فراوانطی از پردازی در رواب  بیندر خصوص نظریه

پردازی در نظریطهسوی اندیشمندان مطرح شده است، ایطن مباحطث از امکطان یطا امتنطاع 

پردازی در این عرصطه، و های نظریهشود، و تا پیچیدگیالملل شروع میعرصة رواب  بین

مطا ایطن  3یابطد.های مهم و جدی امید داشت ادامطه میتوان به ظهور نظریهاین که آیا می

پطذیریم کطه نبایطد در دام زاده را میگذاریم و عجالتاً نظر دکتطر سطیفمناقشات را وا می

پردازی، ارائطه توضطیحی هدف از نظریطه»مجادالت لفظی و ج ئی گرفتار شد، به نظر او 

الملل است، تا سیاست و رواب  بین عرصهدر « متقن از فرایندهای مبتنی بر رواب  انسانی

زمانی که یک نظریه، قدرت تبیین وقایع و روندهای سیاسی اجتماعی را دارد بایطد آن را 

گیرد اهمیطت و عصطارة هطر بندی دانشمندان سنتی جای میتقسیم والت  که در 2پذیرفت.

                                                           
تهطران:  فکاری، یهااقالبالملل؛ مباانی و پردازی در روابط بین، نظریهر.ک: سیدحسین سطیف زاده. 1

 .23ص  1331ت سمت، انتشارا

 .123، ص 1332، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: مرک  نشر دانشگاهی، علم و دینایان باربور، . 2

 همان.. 3

، 1331ترجمه حسین معصومی همدانی، تهران: مرک  نشر دانشطگاهی،  علوم طبیعی، فلسفهکارل همپل، . 5

 .13ص 

 .41، ص 132تهران: شرکت سهامی انتشار،  کندوکاوها و پنداشتها،فرامرز رفیع پور،  .4

 .14 – 11ر. ک: سیدحسین سیف زاده، پیشین، ص ص . 3

 .21همان، ص  .2
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الملطل واقعی بین صحنهنظریه را پیوند بین مفاهیم نظری و متغیرهای جوهری رواب ، در 

ها نخواهیم بطود و داند، به نظر او بدون مفاهیم نظری، ما قادر به درک درست واقعیتمی

هطای آوری اطالعطات و دادهم تطا مطا را در جمطعای نیاز داریهای ذهنیِ اولیهما به فرضیه

عامطل را خالقیطت  نیتطرمهمگیری نظریطه، والتط  مناسب کمک کنند، در خصوص شکل

 ارائطهمنسطجم  شهیاندداند که در گرو کشف و شهود است و باید در قالب یک ذهنی می

تحلیطل ها و اطالعات جمع آوری شده و شود، در سایه این خالقیت ذهنی است که داده

 1ها قابل تشخیص خواهد بود.شود و رواب  ضروری بین پدیدهمی

پردازی درسطت را مبتنطی بطر از سوی دیگر کاپالن با رویکطرد پوزیتیویسطتی، نظریطه

کننده قائل است و تأکید کرده که توجطه داند و برای ذهن نقش ثبتهای عینی میواقعیت

پردازی شطده اسطت، او وظیفطة یطههای شطهودی و ذهنطی، موجطب انحططار نظربه یافته

های داند نه پرداختن به مصطادیگ و پاسطخ بطه پرسطشقوانین کلی می ارائهپرداز را نظریه

مصداقی که در موضوعی خاص پیش آمده است، کاپالن مراحل مختلف تدوین نظریه را 

 2شمارد:به شرح زیر برمی

 توصیف واقعیت از طریگ فروکاستن متغیرها به موارد اصلی .1

 کشف تأثیر محرکهای مختلف بر رواب  و رفتارهای واقعی .2

 ها و قضایاها در قالب گ ارهتعمیم یافته .3

 تبدیل قضایا به اصول متعارف و مرتب  با همدیگر .5

 کالن( –تعیین سطح و می ان تأثیر عوامل تأثیرگذار )خرد  .4

 راهکارهای هنجاری ارائهپردازی با دو هدف شناخت تجربی واقعیت و نظریه .3

 زمون منطقی و تجربه نظریه.آ .2

الملطل، بطا نگطاهی جدیطدتر فرد چرنوف در کتا  نظریه و زَبَر نظریه در روابط  بین

پردازی در سه سطح مطرح کرده است، نخسطت سططح بحث خود را در خصوص نظریه

، کطه دو سطنت 1، که همان تصمیمات اجرائطی اسطت، دوم سططح نظریطه3گذاریسیاست

                                                           
 ، به نقل از:21 – 21همان، ص ص  .1

Kenneth n. waltz “laws and Theories”, Theory of International politics, pp. 1 - 18 

 22-23همان، ص ص  .2

3. Policy decision - making 
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، «2زَبَر نظریه»شود و سوم سطح گرایی را شامل میگرایی و آرمانپردازی یعنی واقعنظریه

شطود و در مطورد اصطولی بحطث نی  گفته می« فلسفی»یا « شناختیروش»که به آن سطح 

پردازی هسطتند و چگطونگی انتخطا  بهتطرین نظریطه را تعیطین کند که مبنطای نظریطهمی

اعتقادات، مذهب و فرهنگ افطراد و این خود بحث عمیقی است که با باورها و  3کنندمی

کند و برای جطوامعی ملطل ایطران، کطه در صطدد وارد شطدن بطه و جوامع ارتبار پیدا می

 شروع کند.« زَبَر نظریه»تر باشد که از سطح پردازی است شاید مناسبهای نظریهعرصه

 

 نظریه پردازیِ اسالمی ایرانی. 0

پردازی اسالمی ایرانطی روابط  د که نظریهقبل از ورود به بحث، باید این ابهام روشن شو

و « اسطالمی»، «پردازینظریطه»الملل به چه معنی است؟ به چطه مناسطبت سطه مفهطوم بین

الملل چه ارتبطاطی بطا پردازی در رواب  بیناند و اساساً نظریهکنار هم قرار گرفته« ایرانی»

فطو  بطرای برخطی از مرکطب  واژهمذهب یا ملیت دارد؟ ممکن است به همان اندازه که 

پهوهشگران و استادان روشن، منطقی و قابطل قبطول باشطد، بطرای برخطی دیگطر از ابهطام 

محتوایی و ساختاری برخوردار بوده، و به دالیل علمی و معرفتی، ترکیب درستی نباشطد. 

، 5عالقمندان بطه پطهوهش سطیدجالل دهقطانی مراجعهتوضیحات کوتاه نگارنده به اضافه 

تواند راه را برای ادامة بحث در این مقاله فراهم کند. دکتطر دهقطانی ابتطدا شاید تا حدی ب

الملل مطرح بحث مستند و مستدلی در خصوص امکان یا امتناع نظریة اسالمی رواب  بین

مختلف امتناع، به هر کدام پاسخ گفته است، در ادامه با اعتقطاد  یهادگاهیدکرده و با بیان 

الملل، رویکردهطای مختلطف را در ایطن دیطدگاه می رواب  بیناسال هینظربه امکان وجود 

الملل از منظطر هطر کطدام از رویکردهطا پرداختطه بیان کرده و به تعریف نظریة رواب  بین

                                                                                                                               
1. Theory 

2. Meta theory 

، ص 1333ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی،  الملل،نظریه و زَبَر نظریه در روابط بینفرد چرنوف،  .3

 .12 – 13ص 

علاوم  پژوهشنامه« الملطلاسالمی رواب  بین هینظرچگونگی و چیستی »سید جالل دهقانی فیروزآبادی، . 5

 .113 – 133، ص ص 31، بهار 13یاسی ایران، شمارة انجمن علوم س فصلنامه سیاسی،
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اسطالمی روابط   هینظر« تکلرگرای تأسیسی»است، و خود با ارایة رویکرد جدیدی به نام 

 کند:الملل را چنین تعریف میبین

هطای فرضمنطقطیِ همسطاز و مطرتب ِ مبتنطی بطر پیش یهطا ارهگای از مجموعه»

برگرفته از منابع و معارف اسطالمی بطه روش تجربطی، عقلطی، شطهودی و نقلطی، کطه 

دارد. ایطن المللی بیان میمند و دقیقی را در مورد رواب  و نظم بیننظام دهیادیدگاه و 

خطود، بطر اسطاس شطواهد ها با توجه به ماهیت تجربی، عقلی، شهودی و نقلی گ اره

 1«شوند.تجربی، عقلی و نقلی، موجّه و معتبر می

اسطالمی روابط   هیطنظر الًدکتر دهقانی در پهوهش خود تبیین و اثبطات کطرده کطه او

تواند وجود داشته باشد، و ثانیاً در صورت وجود، ابعاد و کطم و کیطف ایطن الملل میبین

بحث و قائل شدن به امکان وجود نظریطة  نظریه چه و چگونه خواهد بود. با پذیرش این

الملطل، اسطالمی روابط  بین هیطنظرالملل، حال بحث ما این است کطه اسالمی رواب  بین

 هیطنظرممکن است بتواند پسوندهای دیگری از جمله پسوند ملیتی نی  بگیرد کطه بحطث 

سالمیِ عراقی تواند نظریه اهمچنانکه می -شود الملل مطرح میاسالمی ایرانیِ رواب  بین

الملل و مواردی از این قبیل هم مططرح الملل، نظریهِ اسالمی مصریِ رواب  بینرواب  بین

تواند یکی از سطه شطگ و منظور از آن می -که در اسالمیت مشترک خواهند بود  -شود، 

الملطل، صطرفاً توسط  یطک اسطالمی ایرانطی روابط  بین هیطنظرزیر باشد: نخست اینکطه 

گیری آن چطه باشطد، یرانی مسلمان مطرح شود، فارغ از اینکه محتوا و جهتپرداز انظریه

الملل عالوه بر اینکه توس  یک ایرانطی مططرح بین رواب اسالمی ایرانی  هینظردوم اینکه 

اسالمی است، متناسب با بستر و شطرای  فرهنگطی، اجتمطاعی و  جوهرهشود و دارای می

أمین منافع این کشور را در نظر بگیرد، سوم اینکطه ژئوپلتیک ایران پرداخته شده باشد و ت

اسالمی باشد و متناسب با بستر و شرای  فرهنگی، اجتمطاعی  جوهرهپردازی دارای نظریه

و ژئوپلتیک ایران و در جهت تأمین منافع ایران پرداخته شطده باشطد فطارغ از اینکطه چطه 

بتوان با تسامح، هطر سطه نطوع  دهد. شاید ارائهکسی، از چه ملیتی، و با چه مذهبی آن را 

دانست، اگر چه شگ اول و دوم دارای مالحظاتی است « ایرانی -اسالمی»پردازی را نظریه

نماید ولی اگر اتفطا  بیفتطد بایطد از آن اسطتقبال کطرد. اگطر و شگ سوم در عمل بعید می

                                                           
 .123-1همان، ص ص . 1
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خالف باشطند م« المللپردازی اسالمی ایرانی رواب  بیننظریه»استادانی از اساس با مفهوم 

الملل را تابع متغیرهایی ملل مذهب و ملیت ندانند، برای جلب پردازی رواب  بینو نظریه

پردازی اسطالمی کنیم که نظریطهتوافگ و همراهی آنان در این مقاله، این نکته را مطرح می

 دهطد. بطرمی ارائطهرا  هطاآنالملل، نظریاتی است که یک ایرانی مسلمان ایرانی رواب  بین

های علمی و فطارغ از مطذهب و الملل کامالً در چارچو های رواب  بینفرض که نظریه

و عمطدتاً  –ملیت باشند، پرسش اینجاست کطه چطرا همیشطه غیطر ایرانیطانِ غیرمسطلمان 

را مورد بحطث و مطالعطه و  هاآنپردازند و سایرین های علمی را میاین نظریه – هایغرب

ایم؟ ها بودهاین نظریه کنندهاستفادهکننده و ما همیشه مصرفدهند و چرا تدری  قرار می

های علمیِ فارغ از زمان و مکان و مذهب و در این مقاله بحث این است که همین نظریه

اسطتفاده  هطاآندهند تا هم خودمان و هطم دیگطران از  ارائهملیت را، ایرانیان مسلمان نی  

کننده نباشططند. بططا توجططه بططه گر و مصططرفرهپردازی، فقطط  نظططاکننططد و در دنیططای نظریططه

پردازی اسطالمی های نظریطهها و فرصتشد، به تبیین قابلیت ارائهتوضیحاتی که تا اینجا 

 پردازیم.الملل میایرانی رواب  بین

 

 پردازی اسالمی ایرانیهای نظریهقابلیت. 9

رای  مناسطبی هسطتند کطه هطا و شطها، امکانپردازی، آن دسته از توانائیهای نظریهقابلیت

در جهطت  هطاآنتطوان از بالقوه یا بالفعل، به صورت واقعی یا ذاتطی وجطود دارنطد و می

 دسطتهشطوند، ها به طور کلی به دو دسته تقسیم میپردازی بهره گرفت. این قابلیتنظریه

های نظطری عملطیِ روزآمطد، کطه بطه دوم قابلیت دستههای نظری تاریخی، و اول قابلیت

 پردازیم.یح هر کدام میتوض

 

 های نظری تاریخیقابلیت. 9-1

هایی هستند که در طول تاریخ دانش و تمطدن اسطالم و های نظری تاریخی قابلیتقابلیت

تواننطد در علمطی می تجربهای از تاریخ و اکنون به عنوان گنجینهاند و همایران ایجاد شده

ا از دو ویهگی اساسی برخوردارند، نخست هپردازی قرار گیرند، این قابلیتخدمت نظریه

اینکه تاریخی هسطتند، دوم اینکطه نظطری هسطتند و صطرفاً در ابعطاد نظطری یطا تئوریطک 
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های نظطری تطاریخی بطه سطه های امروز ما مؤثر باشند. قابلیتپردازیتوانند در نظریهمی

 شوند:دسته به شرح زیر تقسیم می

 

 هامینه روابط بین ملتهای ایران باستان در زآموزه. 9-1-1

پیش از میالد و بنیادگذاری امپراطور ب رگ هخامنشی، تحطول  421-441ظهور کوروش 

آیططد. روابطط  خططارجی هخامنشططیان و الملططل آن روز بططه شططمار میب رگططی در نظططام بین

هطای مختلفطی ملطل دیپلماسطی تسطامح، های اتخاذ شده توسط  آنطان در قالباستراتهی

ای و دیپلماتیک در منازعات منطقطه یهاروشماسی جنگ، و اتخاذ دیپلماسی صلح، دیپل

های سیاسی، اقتصطادی، فرهنگطی، مطذهبی و ... بطه روشطنی قابطل المللی و در عرصهبین

تطوان زوایطای هطای تخصصطی میبا انجطام پهوهش 1ردیابی و قابل بحث و تحلیل است.

ها تبیطین کطرد. همچنطین روابط  پردازیپنهان و پیچیده این دیپلماسی را در قابطل نظریطه

( پیش از میالد 33-125خارجی دولت اشکانی با روم به خصوص در دورة مهرداد دوم )

های پیچیطده و ها و سیاسطتوقایع پرفراز و نشطیبی را پشطت سطر گذاشطته و اسطتراتهی

هدف از ذکر دو مصدا  فطو  از میطان  2متناسب با آن شرای  زمانی را اتخاذ کرده است.

های فراوانطی وجطود ها و زمینطهمصدا  مشابه، این بود که نشان داده شود تجربطه صدها

تواند قابل مطالعه و تحلیل باشد، و دارد که برای عالقمندان و متخصصان این مباحث می

 برداری قرار گیرد.پردازی ایرانی اسالمی مورد بهرهدر مباحث نظریه

                                                           
 – 211، ص ص 1335، تهطران، انتشطارات امیرکبیطر تاریخ مردم ایارانر.ک: عبدالحسین زرین کو ،  .1

./ 34 – 21، ص ص 1323فر، تهران: نشطر ققنطوس، ، ترجمه مرتضی ثاقبهخامنشیان./ اَملی کورت، 123

./ 124 – 141، ص ص 1325فر، تهران: نشر ققنوس، ، ترجمه مرتضی ثاقبوروش بزرگکزرار ایسرائل، 

، ص ص 1321، ترجمه خشایار بهاری، تهران: نشطر کارنطگ، تاریخ سیاسی هخامنشیانمحمد داندامایف، 

، ترجمه محمد معین، تهران: انتشارات علمطی آغاز تا اسالم ایران ازگیرشمن،  رومن./ 211و  131 – 211

 .131 – 221، ص ص 1335گی، فرهن

 – 151، ص ص 1333عیسی عبدی، تهطران: نشطر مطاهی،  ترجمه، ایران باستانر.ک: ماریا بروسیوس،  .2

، ص 1333مرتضی ثاقب فر، تهران: انتشارات ققنطوس،  ترجمه، شاهنشاهی اشکانی./ یوزف ولسکی، 124

، ص ص 1341هطران: انتشطارات پیطام، کریم کشاورز، ت ترجمه، اشکانیان/ م م. دیاکونف، 114 – 221ص 

111 – 55. 
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 تجارب تاریخ تمدن اسالم و ایران. 9-1-0

عربستان فاقد هرگونه دولت و حکومت بود و در یک حالطت  منطقهنگام ظهور اسالم، ه

دولت متمرک  و مستقل را در شبه ج یرة حجاز  نیاول 3اکرم پیامبر  1برد.بدوی به سر می

با مرک یت مدینطه تشطکیل داد کطه ضطمن برخطورداری از سطاختارهای روشطن، اهطداف 

تقریباً همان ساختار را ادامطه دادنطد، پط  از  خلفای راشدین 2گرفت.مشخصی را پی می

گرفطت و خالفطت  صطورت 2حسطن حاکمیت مطلگ معاویه که متعاقب صطلح بطا امطام 

اسالمی به ملوکیت تبدیل شد، جوهره و محتوای الگوهطای قبلطی کنطار رفطت و اعطرا  

د و قدرت و ثروت بودن تشنهمروان، از یک سو امیه و بعد بنیبنی هاآنبدوی و در رأس 

کردند، و از سوی دیگر هم از دانش و تخصطص، در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نمی

ترین و در دسطترس نیترآسطانبهطره بودنطد، داری و سیاست بیو هم از تجربه حکومت

دانش و تجربه سیاست و حکومتداری ایطران  هاآنای که به خدمت درآمد دانش و تجربه

رانیان تازه مسلمان وارد دستگاه حکومت اموی شد و به تطدری  باستان بود که همراه با ای

م( و  421-331 / 31-132ش/ 41-1231رشد و گسطترش یافطتع عبدالحمیطد کاتطب )

دانان ( از جمله اولطین سیاسطتم 225-241 / 113-152/ش 113-133عبداهلل بن مقنع )

منشأ تأثیرات فراوانطی و دانشمندان با تجربة سیاسی بودند که وارد دستگاه اموی شدند و 

پ  از آن، تاریخ پرفراز و فرود سیاسی و تمدنی دنیای اسالم تا به امطروز ادامطه  3بودند.

یافت و تحوالت گسترده و عمیقی را پشت سر گذاشت که بخش مهمی از آن به روابط  

                                                           
، ترجمه محمدپروین گنابادی، تهران: بنگطاه مقدمههایی ر.ک: عبدالرحمن ابن خلدون، . برای دیدن نمونه1

، تاریخ عرب قبل از اساالم./ عبدالع ی  سطالم، 234و  231ص ، جلد اول، ص1333ترجمه و نشر کتا ، 

./ محمد جطادالمولی، 334تا  312ص ، ص1331شارات علمی و فرهنگی، نیا، تهران: انتترجمه باقر صدری

ص  ، ص 1513، بیطروت: دارالجیطل، الجاهلیةایام العرب فیمحمد البجاوی، محمدابوالفضل ابراهیم، علی

 .243و  253و  155و  23و  32

گطی و اجتمطاعی ، تهران: پهوهشطکدة مطالعطات فرهنسیاست نبویاکبر علیخانی و همکاران، . ر.ک: علی2

 .1333وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

)مجموعة نوزده جلطدی(، تهطران:  سیاسی متفکران مسلمان شهیانداکبر علیخانی و همکاران، ر.ک: علی .3

 34، جلطد اول، ص ص 1311پهوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

 .111و 
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ها ها و سیاست خارجی آن اختصاص دارد. بحث بر سر تأیید یا رد این سیاستبین ملت

توانطد شطناخت ایطن ها نیست، بلکه یک اقطدام مهطم علمطی و پهوهشطی، میراتهیو است

و در  هطاآن، کشطف روابط  علّطی بطین هطاآنیابی ها، ریشهها و سیاسترواب ، استراتهی

 تجربطهها و الگوهای کالن باشد که به عنوان یطک در قالب نظریه هاآنبندی نهایت طبقه

تواند مورد توجه، نقد و استفادة احتمالی قرار گیرد. یتاریخی و تمدنی )منفی یا ملبت( م

کلطی و  حوزهها، در چهار تاریخی و تمدنی رواب  بین ملت تجربهها، دانش و این آموزه

. قطرآن، 1از:  انطدعبارتکلی  حوزهتواند مورد مطالعه قرار گیرد، چهار به دو صورت می

. 5و مطذهبی دانشطمندان مسطلمان  . متطون فقهطی3. 2 یعلامام  رهیس و 3 ینبو. سنت 2

. 1از:  انطدعبارتاسالمی، اما دو صورت مطورد مطالعطه  یهاحکومتو  هادولتعملکرد 

پیطامبر  یهادگاهیطدهای نظری است و قطرآن، صورت نظریع که مقصود مباحث و آموزه

. صورت 2شود، و مباحث فقها و دانشمندان مسلمان را شامل می و 2 یعلامام  و 3اکرم 

مسطلمان را در  یهطادولت، هاحکومت، و عملکرد 2 یعلامام  و 3 امبریپ رهیسعملیع که 

و  هطاآنمندسازی و حتی قاعده هانیاگیرد. مطالعه و بازخوانی تمام طول تاریخ در بر می

اولیططه و قابططل اعتنططایی بططرای  هیدسططتماتوانططد احتمططاالً سططاماندهی الگوهططای متعططدد، می

 ای امروز باشد.پردازی در دنینظریه

 

 منبع غنی ادبیات فارسی. 9-1-9

الملل، در تاریخ علم هر کشطوری زبان علوم انسانی و از جمله علوم سیاسی و رواب  بین

های خود را در قالب ساختار و چارچو  خاص خود را داشته است، ملالً سقرار اندیشه

هایش قی به بیان اندیشهگفتگوی دو طرفه بیان کرد، و کنفسیوس از طریگ اندرزهای اخال

روی آورده است، در دنیای غر ، فلسفه این وظیفه را به عهده داشته و در جهان اسطالم 

اند، اما به ططور فقه و کالم، بخشی از علوم انسانی و علوم اجتماعی را در خود جای داده

خطش مشخص در ایران، عالوه بر علوم اسالمی شامل فقه، کالم، اخطال ، تفسطیر و ...، ب

مهمی از علوم انسانی و علوم اجتماعی در ادبیات فارسی مستتر است و در قالب شعر یطا 

نلرهای ادبی بیان شده است، شاید موجطب تأسطف باشطد کطه مطا فردوسطی و سطعدی و 

در  هطاآندانیم و به عبارت دیگطر شاعر می -اول  درجهفق  یا در  –مولوی و نظامی، را 
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اند کطه دانشمندان ب رگ علوم انسانی و اجتماعی بوده هانیاایم، حد فق  شاعر تن ل داده

انطد. در هایشطان را در قالطب شطعر بیطان کردهو اندیشه هادگاهیطداتفاقاً به دلیل نبوغ باال، 

عهده که مدیریت آن مجموعه به« سیاسی متفکران مسلمان شهیاند»جریان پهوهش کالن 

اش به دلیطل عمطگ و گسطتردگی قابطل سیاسی نگارنده بود، از جمله متفکرانی که اندیشه

در یک مقاله نبود فردوسی است، و نگارش صدها مقاله و کتا  نیاز است تا بتوانطد  ارائه

ه سطعدی را کطسیاسطی فردوسطی را تبیطین کنطد، همچنان شطهیاندابعاد و سطوح مختلف 

مطا،  شناسی ب رگ و یک متفکر سیاسی عمیگ دانست، ولی چون در کشورتوان جامعهمی

های اند دیطدگاههطای علمطی و دانشطگاهی، از غطر  وارد شطدهو در دوران مدرن، قالب

عنوان دانشطمندان علطوم انسطانی و سیاسی و فراملطی سطعدی و مولطوی و فردوسطی، بطه

 نیستند. ارائهها قابل فهم و اجتماعی در چارچو  این قالب

 

 های نظری علمی روزآمدقابلیت .9-0

هایی هسطتند کطه صطرفاً تطاریخی نیسطتند، بلکطه لمی روزآمد قابلیتهای نظری عقابلیت

توانند به ما کمک کنند پردازی میمتناسب با شرای  امروز و در موضوعات مختلف نظریه

هطا الملل نقش اصلی ایفا نمایند. ایطن قابلیتپردازی اسالمی ایرانی رواب  بینو در نظریه

ه از ابعطاد نظطری برخوردارنطد، دوم اینکطه دارای سه ویهگی مهم هسطتند، نخسطت اینکط

های تاریخی داشته باشند ولی قابل بازخوانی روزآمد هستند و اگر چه ممکن است ریشه

گیری و اقدام کرد. تصمیم هاآنتوان براساس اند، و سوم اینکه عملی هستند و میامروزی

 شوند:می های نظری علمی روزآمد نی  به سه دسته به شرح زیر تقسیمقابلیت

 

 امکان بازخوانی قرآن، سنت و سیرة ائمه شیعه. 9-0-1

قرآن به عنوان کتا  آسمانی که برای هدایت و راهنمایی دنیایی بشطر نطازل شطده، دارای 

رفتارهای سیاسی،  شالودهتواند مبنا و ها و اصولی برای عمل در این دنیاست که میآموزه

ائمه شطیعه، دارای  رهیس و 3اسالم ین سنت پیامبر المللی قرار گیرد. همچناجتماعی و بین

مطورد  توانطدیمطمطا نیط   دورهبخشهای مهمی است که فرازمانی و فرامکانی اسطت و در 

های روابط  استفاده و عمل قرار گیرد، طبیعی اسطت کطه منظطور ایطن نیسطت کطه نظریطه
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د مطا را در تواننطشطود یطا اینکطه قطرآن و سطنت میالملل در قرآن و سطنت یافطت میبین

های سیاست خارجی در یک مورد خاص راهنمایی کنند، بلکه منظطور ایطن گیریتصمیم

گیری کلی، اصول مبنطایی، نطوع نگطرش بطه ، جهت2ائمه است که قرآن و سنت و سیرة 

دهنطد، و جوامع، و کلیاتی از این قبیل را به روشطنی بطه مطا نشطان می هاانسانرواب  بین 

الملطل، مبتنطی ای از جمله در حوزة رواب  بینردازی در هر عرصهپطبیعی است که نظریه

ها و نوع نگاه به انسان، سیاسطت، فرضها، اعتقادات، پیشای از مبانی، نگرشبر مجموعه

در نظریه مورد بحث قرار  هانیاها است، که ممکن است خود قدرت، و رواب  بین ملت

گیرد و اساسطاً انی فکری، نظریه شکل نمیها و مبفرضنگیرند ولی بدون وجود این پیش

ایِ پیشطینی هطای پایطهالملل، ضرورتاً ریشه در مبطانی و نگرشای در رواب  بینهر نظریه

 دارد.

تواننطد می هطانیاائمطه ایطن اسطت کطه  رهیسطمهم در خصوص قرآن و سنت و  نکته

ای، مورد بازخوانی ای در هر دورهمتناسب با شرای  زمانی و مکانی و نیازهای هر جامعه

برگیرنطد و راه خطود را در  هطانیاقرار گیرند و مسلمانان در هر دوره نیازهای خود را از 

اند پیدا کنند. شاید بتوان این منبع عظیم الهطی را بطه جهتی که قرآن و سنت مدنظر داشته

خصطص به تناسب توان، نیاز، سطح فکطر و ت هاانساناقیانوس پر از نعمتی تشبیه کرد که 

گیرند، و امکان صدها نوع استفاده از این اقیانوس وجود دارد و اتفاقاً خود از آن بهره می

یابد نوع استفاده نیط  فطر  اف ایش می هاانسانهای مختلف که دانش و امکانات در دوره

مهمططی کططه در مططورد بططازخوانی بططه روز و متناسططب قططرآن و سططنت بططا  نکتططهکنططد. می

اند ل ذکر است اینکه اغلب آثاری که تاکنون در این زمینه منتشطر شطدهالملل قاببینرواب 

کنند و در این بازخوانی چنطدان شطرای  و نیازهطای در یک فضای سنتی و ذهنی سیر می

اند، به عنوان ملال، دعوت، را یکطی از اصطول سیاسطی خطارجی روز را مدنظر قرار نداده

که از طرف خداوند  است 3 ینبهای التکنند در حالی که دعوت ج ء رساسالم ذکر می

مأمور به این کار است و ربطی به دستگاه دیپلماسی کشور نطدارد، البتطه تبلیط  و تطروی  

ای است، همچنانکه امر به معطروف و نهطی از منکطر نیط  قواعطد و دین یک امر جداگانه

سالم مأمور بطه شرای  خود را دارد اما هیچکدام دقیقاً مساوی با دعوت نیست که پیامبر ا

بطه دعطوت بطود هطر  مطأمور 3اسطالم گونه که پیطامبر توان گفت همانآن بود و عیناً نمی
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دلیل عصطمت و  به 3اسالم مسلمان دیگری نی  عیناً همان وظیفه را دارد، همچنین پیامبر 

گرفت کطه بطه زد و تصمیماتی میعلم لدنی و اتصال به وحی الهی، به اقداماتی دست می

اخیطر در  دهطهتوان آن را به سایر افراد تعمیم داد. بنابراین آثاری کطه ططی دو یآسانی نم

الملطل بطه روابط  بین عرصطهاسطالم در  یهادگاهیطدخصوص سیاست خارجی اسالم و 

اند ضمن اینکه ارزش و اهمیت خود را دارند و در تولید متون و ادبیطات نگارش درآمده

ای هیچکدام به معنی دقیگ قرآن و سنت را بطه گونطهاند ولی تأثیرات ملبت فراوانی داشته

الملطل ن دیطک پردازی ایرانی اسالمی روابط  بیناند که به نظریهبازخوانی امروزی نکرده

ای در این راستا باشند، البته اثطر دکتطر حقیقطت از اولیه هیدستماتوانند اما می 1شده باشند.

 2عمگ و روزآمدی بیشتری برخوردار است.

 

 امکان دستیابی به دانش و تخصص مورد نیاز. 9-0-0

ای رقم خورده که مراک  علمی، پهوهشی و دانشگاهی با یکدیگر رواب  دنیای امروز به گونه

هطای متقابل دارنطد و امکطان حضطور اسطتادان و پهوهشطگران را در ایطن مراکط  و همایش

پردازی ه برای نظریههائی کو تخصص هامهارتفراهم است، شرای  برای کسب  یالمللنیب

الزم است در اختیار همگان قرار دارد و استادان و محققطان ایرانطی نیط  هماننطد اسطتادان و 

های علمطی، مجطامع تخصصطی و ... ها و منابع، نشستپردازان ب رگ دنیا، به کتابخانهنظریه

، و موجطود در ایطران بازدارنطدهها و مشطکالت دسترسی دارند. البتطه از وجطود محطدودیت

پوشی کرد، توان چشممعتبر دنیا نمی یهادانشگاهکننده و مشو  در امکانات و شرای  تسهیل

الملل مؤثرنطد، امطا های رواب  بینو قطعاً هر دو دسته عوامل، در پدید آمدن یا نیامدن نظریه

                                                           
المللای و دیللماسای در فقه سیاسی، حقاو  تعهادات بینسعلی عمید زنجانی، برای نمونه ر.ک: عبا .1

قطم:  دیللماسی و رفتار سیاسی در اساالم،./ سیدعبدالقیوم سجادی، 1321تهران: انتشارات سمت،  اسالم،

، تهطران: نشطر 2 امبریاپاصول دیللماسی در اساالم و رفتارهاای ./ محمد غفطوری، 1333بوستان کتا ، 

./ سطید محمطد 1333قم: مرک  نشر اسرا،  الملل در اسالم،روابط بین./ عبداهلل جوادی آملی، 1332مهاجر، 

 .1333تهران: مرک  بازشناسی اسالم و ایران،  دیللماسی و رفتار سیاسی در اسالم،موسوی، 

قطم: پهوهشطگاه علطوم و  اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسالمی،سید صاد  حقیقت، مبانی،  .2

 .1334اسالمی، فرهنگ 
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ود مقصود ما این است که به لحاظ ساختاری یا ماهوی، امکانات، اب ارها، مواد یا منابعی وج

معتبر دنیا از آن برخطوردار باشطند و  یهادانشگاهالملل در پردازان رواب  بینندارد که نظریه

استادان و پهوهشگران ایرانی، عقالً محال باشد که به این امکانطات و منطابع دسترسطی پیطدا 

پردازی کنند. نتیجه اینکه ما باید از قابلیت موجود یعنی امکان کسب دانش و مهارت نظریطه

 استفاده کنیم و هم مان نقار ضعف در سایر موارد را نی  از بین ببریم.

 

 ژئوپلتیک ایران. 9-0-9

خاک ایران در یک منطقة جغرافیائی حساس و مهمطی واقطع شطده و ایطن کشطور از موقعیطت 

الملل نی  بر جایگطاه بین عرصهگذشته در  دههژئوپلتیک باالیی برخوردار است. تحوالت چند 

توان، به فروپاشی شوروی و بلوک شطر ، که از آن جمله می 1ایران مؤثر بوده استژئوپلتیکی 

افغانسطتان و  یهطاجنگجنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران، جنگ اول و دوم خلی  فارس، 

ای های اتخاذ شده توس  کشطورهای حطوزة خلطی  فطارس، تحطوالت زنجیطرهعرا ، سیاست

های مردمی در کشورهای عربی و موارد متعددی از ایطن قبیطل اشطاره کطرد کطه مربور به قیام

توانطد منشطأ همگی به نوعی بطا جمهطوری اسطالمی ایطران در ارتبطار اسطت و هطر کطدام می

 الملل توس  محققان ایرانی بشود.می ایرانی رواب  بینپردازی اسالنظریه

 

 پردازی اسالمی ایرانیهای نظریهفرصت. 7

پردازی، شرای  مناسب و گذرایی است که مدتی وجود دارد های نظریهمقصود از فرصت

بطرداری قطرار گیطرد و در پردازی اسطالمی ایرانطی مطورد بهرهتواند در جهت نظریطهو می

ها از بطین خواهنطد رفطت، ضطمن اینکطه ایطن اده، طبعطاً ایطن فرصطتصورت عدم اسطتف

پردازی و های گذرا در اختیار همگان قرار دارد و یکی از راههای تقویطت نظریطهفرصت

های های در زمان خود است، فرصتگیری از این فرصتپردازان ب رگ، بهرهظهور نظریه

هطا در حال گذار، امکان ططرح نگرش المللیِپردازی به سه دسته شرای  بینموجود نظریه

                                                           
المللطی، تهران: دفتر مطالعطات سیاسطی و بین تحلیلی بر ژئوپلتیک ایران و عرا ،اله ع تی، ک: ع ت.ر .1

 یهاقطدرتدریطای خط ر و تغییطر نقطش  حوزهتحوالت ژئوپلتیک در »./ حاکم قاسمی، زهرا ناظری 1335

 .133 – 121، ص ص 11یی  ، پا23، شماره المللی ژئوپلتیکبین فصلنامه، «ب رگ در این منطقه
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شطوند کطه بطه توضطیح هطر کطدام و مکاتب جدید، و گفتمان انقال  اسالمی تقسطیم می

 پردازیم:می

 

 المللی در حال گذارشرایط بین. 7-1

اخیطر و پط  از حمطالت یطازده سطپتامبر،  دهطهاخیر و به خصوص در یک  دههدر چند 

م شده است. تحوالت گسترده و عمیقی پیش آمطده الملل حاکای بر نظام بینشرای  ویهه

و در حال پیش آمدن است و رشد وسایل ارتبار جمعی، ظهور فضای مجازی، و تحطول 

 یهطاحرکتالملل را سرعت بخشیده است، در دنیای ارتباطات، تحوالت عرصة نظام بین

ار اخیر مردمی در کشورهای عربی نی  عاملی به شدت مضطاعف در ایطن زمینطه بطه شطم

المللی را از شرای  آرامطش و ثبطات نسطبی رود. این تحوالت سریع، ساختار نظام بینمی

دوران جنگ سرد و قبل از آن خارج ساخته، و به نقطه نسبتاً باثبات جدید نرسانده است، 

تیک یالملل به خصوص از جهت سیاسی و ژئوپلبه همین دلیل شاید بتوان گفت نظام بین

گططذار اسططت. ایططن دوران دارای ویهگیهططای متعططدد چندجانبططه و دوران  تجربططهدر حططال 

 حطوزهتوانطد در ای است که موضوع بحث ما نیست ولی عجالتاً از چند جهت میپیچیده

الملل به ما کمک کند که بطه اجمطال بطه ططرح آن پردازی اسالمی ایرانی رواب  بیننظریه

 پردازیم.می

 

 های قدرتها و شاخصتغییر مالک. 7-1-1

کننده بود، یطا در دوران الملل قدرت نظامی عامل تعیینهای گذشتة نظام بیناگر در دوره

ای نقطش مهمطی در تطوازن قطدرت بندی کشطورها و تسطلیحات هسطتهجنگ سرد بلوک

اضافه شطده کطه  هاآنکرد، هم اکنون عوامل متعدد و پیچیدة دیگری به المللی ایفا میبین

جدید ملل چین،  یهاقدرتهای نوین ملل نانو، ظهور اوری، ارتباطات، فن1دنیای مجازی

های متکلطر و های قدرت را تغییر داده و زمینهها و شاخصو مواردی از این قبیل، مالک

 بیشتری را برای قدرتمند شدن فراهم ساخته است.

                                                           
، ترجمه حسن بشطیر و همکطاران، المللمرزهای نو در ارتباطات بین. ر.ک: مهدی سمتی )سرویراستار(: 1

 .1333، 2 صاد تهران: انتشارات دانشگاه امام 
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 های جدیدامکان ظهور قدرت. 7-1-0

جدید بتوانند ظهور و  یهاتقدرو شاخصهای قدرت، موجب شده که  هامالکتغییر در 

 یهاقطدرتها، مجال برتری مطلگ را از و با کسب برتری در برخی زمینه 1بروز پیدا کنند

سابگ بگیرند. جمهوری اسالمی ایران نیط  ططی سطالهای گذشطته بطا موفقیطت در برخطی 

های خاص به معدود کشورهایی پیوسته که دارای توان های علمی، در برخی زمینهعرصه

 ای هستند، و از این طریگ توانسته جایگاه خود را در جهان متمای  کند.درت برجستهو ق

 

 تحول در عرصة ارتباطات. 7-1-9

المللطی، تحطوالت عمیطگ و گسطترده در عرصطه از جمله ویهگیهای مهم دوران گذار بین

برداری از آن برای همگان است اگر چه ممکن است این فرصطت ارتباطات، و امکان بهره

. تحطول 2برای همگان کامالً برابر نباشد یا برخی کشورها آن را تحت سیطرة خود بگیرند

هطای بطی نظیطری در در عرصة ارتباطات به خصوص در فضای مجازی، شرای  و امکان

المللی فطراهم کطرده اسطت و طبعطاً کشطورهایی مند شدن و ایفای نقش بینجهت قدرت

ده کننطد کطه از تطوان فرهنگطی و انسطجام درونطی توانند از این امکان و فرصت استفامی

توانطد فرصطتی باشطد تطا اسطتادان ایرانطی بتواننطد بطا برخوردار باشند. این شرای  نی  می

 پردازی بپردازند.مندی از آن به نظریهبهره

 

 ها و مکاتب جدیدامکان طرح نگرش. 7-0

فرصت جدیطد دیگطری گذار و نکاتی که تا اینجا در خصوص آن بیان شد، شرای  دوران

ها، و مکاتطب جدیطد علمطی در ها، نظریطهنی  فراهم کرده است و آن امکان طرح نگرش

توانطد در قالطب هطایی کطه میو نگرش هادگاهیطدالملل است، از جمله عرصة رواب  بین

 ها و حتی مکاتب گوناگون شکل بگیرد به شرح زیر است:نظریه

                                                           
، ترجمه بابک خادمی پاشاکی، تهران: انتشارات پلیکطان، پیدایش دولت مجازی. ر.ک: ریچارد رزکران ، 1

1333. 

، تهطران: انتشطارات امیرکبیطر، مطالعات انتقادی استعمار مجاازی آمریکاا. ر.ک: سید سعیدرضا عاملی، 2

1331. 
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 المللاخال  در روابط بین. 7-0-1

ها بحث جدیدی نیست نسبت اخال  و سیاست و جایگاه اخال  در رواب  بین ملت بحث

ها و متون عمیگ، مهطم و قابطل اعتنطایی در ایطن زمینطه وجطود دارد، امطا دو عامطل و نظریه

های جدیططدی در ایططن زمینططه ایجططاد کططرده اسططت. نخسططت اقبططال بیشططتر مططردم و فرصططت

، و دوم امکططان ورود 1های اخیططرر سططالالمللططی بططه مباحططث اخالقططی دبین یهاسططازمان

های قطوی اخالقطی های اسالمی به این عرصه. توضیح اینکه دین اسالم دارای آموزهدیدگاه

الملطل های روابط  بینها تاکنون به طور جدی در حطوزه نظریطهو انسانی است و این آموزه

ارنطد و مباحطث های مشترکی دمطرح نشده است، اگرچه مباحث اخالقی خاستگاه و مؤلفه

اخالقی نشأت گرفته از غر  دارای مشترکات فراوانی با اخال  مورد نظطر اسطالم هسطتند، 

های مسطتقل در ایطن نظریطه ارائطهولی به هر حال مهم است که دین اسالم و مسلمانان، بطه 

 قرآن و سنت باشد. هاآن شهیرحوزه بپردازند که 

 

 المللحضور دین در روابط بین. 7-0-0

اخیر و به خصوص پ  از انقال  اسالمی، بحث حضور دیطن در سیاسطت و  دههد در چن

اخیر نی  سیر صعودی  دههالملل جدی گرفته شد، و بحث توجه به نقش دین در رواب  بین

مطداران در داران و دیناین توجه و اقبال به دلیل نقش اساسی و تأثیرگذار دین 2داشته است،

گر چه بخشی از این تأثیرگذاری منفی که بسیار ناچی  بطوده بطه الملل بوده است. ارواب  بین

                                                           
اخاال  و سیاسات . برای نمونه ر.ک: دیوید پی. مک دانلد، رابطرت جطی، پطاتمن، بتطی مسطون، پطاکر، 1

ی ذاکریطان )بطه ./ مهطد1331، 2 صطاد ، ترجمه مهدی ذاکریان، تهطران، انتشطارات دانشطگاه امطام خارجی

 .1311، 2 صاد ، تهران: انتشارات دانشگاه امام المللاخال  و روابط بیناهتمام(، 

، ترجمه ارسطالن قربطانی الملل معاصردین و سیاست در نظام بین. برای نمونة ر.ک: اریک او. هانسون، 2

، المللاسالم در سیاست بین./ آنتونی اچ جان ، نلی الهطود، 1331، 2 صاد نشین، تهران: دانشگاه امام شیخ

دیان و ./ یورگن هابرماس، فرد دالمایر و دیگران، 1331، 2 صاد ترجمه رضا سیمبر، تهران: دانشگاه امام 

پور بنا ، تهران: پهوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتمطاعی وزارت ، ترجمة عسگر قهرمانالمللروابط بین

، ترجمطة محمطودت سطیفی و اروپا یجهانسالم، سیاست ا./ بسام تیبطی، 1333علوم، تحقیقات و فناوری، 

گرایی در نظاام اساالمنشین، ./ رضا سیمبر، ارسالن قربانی شیخ1331، 2 صاد پرگو، تهران: دانشگاه امام 

 .1331، 2 صاد ، تهران: دانشگاه امام ها و رویکردهاالملل؛ رهیافتبین
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هراسطی، بطا تطرور و خشطونت های غربی و در راستای برنامطة اسالمنمایی رسانهمدد ب رگ

همراه شده است اما به هر حال نقش و تأثیر منفی هطم قابطل چشطم پوشطی نیسطت و بایطد 

دادن ی غربی بیشتر در صطدد منفطی جلطوههاحلی برای آن اندیشیده شود. با اینکه رسانهراه

توانطد کمطک کننطده الملل هستند اما واقعیت این است که دیطن میچهرة دین در رواب  بین

الملل ایفا کند، به خصوص که یکی از مسطائل ای در رواب  بینباشد و نقش ملبت و سازنده

و ادیان الهطی همگطی  خونبار بوده یهاجنگ، منازعات، و هاتنشالملل همیشگی رواب  بین

بر عطوفت، مهربانی، صلح و هم یستی تأکیطد دارنطد و پرهیط  از خشطونت و پایبنطدی بطه 

رود. طبیعی است که اگطر ایطن اصول اخالقی، از اج ای جدا نشدنی ادیان الهی به شمار می

خشونت آمی  از دین مجال ظهور و بطروز نخواهطد  چهره ارائهمباحث به خوبی تبیین شود 

 داشت.

 

 پررنگ کردن معنویت و آخرت. 7-0-9

بر جطای گطذارد،  هاانسانتواند تأثیرات مهمی بر رفتارهای گرایش به معنویت و آخرت، می

هططا و الملططل، آسططان نیسططت و از ظرافتو البتططه طططرح ایططن بحططث در عرصططه روابطط  بین

 یهطاسطازمانخاص خود برخوردار است. با این حال اگر نهادهطای مطدنی و  یهایدشوار

ری ی شده، بتوانند به ططرح طور دقیگ و برنامهمردم نهاد، بدون تعصبات ملی و مذهبی و به

این بحث بپردازند و آن را از طریگ نهادهای علمی آموزشی ملل یونسکو و آیسکو نیط  بطه 

ها بطاز کننطد و پیش ببرند، شاید تا حدی زیادی بتوانند عرصة جدیدی برای طیفی از نظریه

پهوهشگران ایرانطی، بطا اتکطا بطه مباحطث معنویطت و آخطرت در دیطن اسطالم و  استادان و

های ایران باستان، از این فرصت بهطره گرفتطه و نقطش پطر رنگطی در ایطن عرصطه از آموزه

 پردازی ایفا کنند.نظریه

 

 گفتمان انقالب اسالمی .7-9

و تطأثیراتی کطه بطر بروز انقال  اسالمی ایران و تحوالتی که در منطقه و جهان پدیطد آورد 

جای گذاشت بسیار عمیگ و گسترده است. چه از بُعد موافگ و ملبطت نگطاه کنطیم و چطه از 
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و نطوعی  1بُعد مخالف و منفی، به هر حال انقال  اسالمی ایران گفتمان جدیدی ایجاد کرد

الملل به دنبال داشطت. ایطن شطرای  دارای سطه های نظام بینساختارشکنی در برخی عرصه

 کند.پردازی را برای استادان و محققان ایرانی فراهم میمهم است که فرصت نظریه ویهگی

 

 موجود یهااردوگاهعدم تعلق به . 7-9-1

قبل از انقال  اسالمی ایران، بلوک بندیِ سیاسیِ تقریباً مشخص و با ثباتی در سططح نظطام 

موجود یا در جایگطاه  یهااردوگاهالملل شکل گرفته بود و هر کدام از کشورها در قالب بین

کردند، جمهوری اسالمی ایران راه جدیدی در پطیش مشخصی خارج از آن، ایفای نقش می

گیری اردوگطاه جدیطدی گرفت که با نظم حاکم گذشته تفاوت داشت و به تدری  به شطکل

بط رگ و تأثیرگطذار نبطوده و نیسطت،  یهاقدرتمنجر شد که در راستای خواست و منافع 

الملطل بعات ملبت و منفی این روند، این حرکت اقدام مهمطی در سططح نظطام بینفارغ از ت

پردازی به خصوص توسط  دانشطمندان تواند از منظر علمی، منشأ نظریهشود و میتلقی می

 الملل در ایران شود.رواب  بین

 

 رد نظم موجود و زیر سؤال بردن مشروعیت آن. 7-9-0

المللی را زیر سطؤال بطرد و   اسالمی، نظم موجود بینجمهوری اسالمی ایران پ  از انقال

المللطی مشطروعیت بین یهاسطازمانب رگ و  یهاقدرتبیش از سه دهه است که در مقابل 

این نظم را به چالش طلبیده است، و از سوی دیگر هرگونه اقدام جدیطد و بازسطازی نظطم 

و بطه ططرح مباحطث  کنطدگیطرد همچنطان رد میحاکم را که در گفتمان غر  صطورت می

نیسطت، اگطر  یرفتنیپطذحاکم و نظم مسل   یهاقدرتکه از سوی  2جدیدی پرداخته است

های اند. پدید آمدن چنین شطرایطی، زمینطهچه برخی دیگر از کشورها به آن اقبال نشان داده

آورد تططا از منظططر و زاویططه جدیططد بططه پردازان ایرانططی فططراهم مططیمناسططبی را بططرای نظریططه

 ردازی بپردازند.پنظریه

 
                                                           

، 2 صطاد ، تهران: دانشطگاه امطام المللوابط بینبندی گفتمان اسالمی در رصورت. ر.ک: هادی آجیلی، 1

1331. 

 . ر.ک: هادی آجیلی، پیشین.2
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 گیری آرایش جدیدشکل. 7-9-9

کند آرایش جدیطدی از قطدرت جمهوری اسالمی ایران بیش از سه دهه است که تالش می

الملل پدید آورد و نظم جدیطدی را موجطب شطود کطه تطاکنون سطابقه را در سطح نظام بین

هایی ها و ناکامییتنداشته است، گذشته از تبعات منفی و ملبت این اقدام و گذشته از موفق

نسطبی و  یهطاگامکه جمهوری اسالمی در این زمینه داشته است، خود طرح این مسطئله و 

پردازای اسالمی ایرانطی های جدید و مناسبی برای نظریهبرخی موفگ که برداشته شده، زمینه

 الملل پدید آورده است.رواب  بین

 

 پردازی اسالمی ایرانیاهداف نظریه. 5

، قرار است اساساً با چطه یپردازیِ اسالمی ایرانتواند مطرح شود اینکه نظریهمی پرسشی که

پردازی توس  اسطتادان و دانشطمندان هطر هدفی صورت گیرد. گذشته از اینکه صرف نظریه

پردازیِ اسالمی ایرانی با سه هدف به شرح زیطر کشوری حائ  اهمیت و ارزش است، نظریه

 تواند صورت پذیرد:می

 

 المللها و مسائل موجود روابط بینفهم واقعیت .5-1

الملل موجود، طبعاً بایطد در گفتمطان مسطل  کطه عمطدتاً ها و مسائل رواب  بینفهم واقعیت

الملطل غربی است صورت گیرد، اما مهم است که این فهم یطک فهطم ایرانطی از روابط  بین

پردازی ایطن دة ایطن نطوع نظریطهالملل غربی. فایغربی باشد، نه یک فهم غربی از رواب  بین

الملل مسل  غربی بیشتر مورد توجه قطرار های ایران، در رواب  بیناست که منافع و خواسته

های پطیش هطا و فرصطتتواند جایگاه خود را بازیابد. البته قابلیتخواهد گرفت و ایران می

 پردازی به کمک ما بیاید.تواند در این نوع نظریهگفته، کمتر می

 

 ها و اقدامات سایر بازیگرانواکنش به سیاست .5-0

توانططد در واکططنش بططه یالملططل، مپردازیِ اسططالمی ایرانططیِ روابطط  بینهططدف دوم از نظریططه

الملل صطورت گیطرد های حاکم در رواب  بینها و اقدامات بازیگران مسل  و نظریهسیاست

ت شعاری و احساسی خارج شطده المللی، از حالهای ایران در نظام بینو عملکرد و واکنش

های رقیطب، پردازی، ضمن طرح نظریطههای علمی به خود بگیرد، در این نوع نظریهو قالب
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های پیش گفتطه، در ها و فرصتهدف اصلی، تأمین و حفظ منافع ایران خواهد بود، قابلیت

 پردازی به ما کمک کند.تواند در این نوع نظریهحد بیشتری می

 

 ها و ساختارهافعاالنه به منظور تغییر جهت اجههموکنش و  .5-9

توانطد بطا ایطن رویکطرد الملطل میپردازیِ اسالمی ایرانطی روابط  بینسومین هدف از نظریه

صورت پذیرد که ایران را به عنوان یک کشور فعال و منشطأ اثطر و تحطول در سططح نظطام 

های هطا و برنامطههطا، راهشالملل جهت بدهد و از او بازیگری فعال و عامطلِ ططرح نگربین

الملطل جدیدی بسازد که بر پایه سه اصل عقالنیت، دانش و هم یستی به تعامل با نظطام بین

های پذیرفتطه شطده از یطک سطو، و ططرح مسطتدل پردازد و در چارچو  عرف و قالبمی

بطر ها، و مشکالت موجود از سوی دیگطر، و عدالتیها، بی، نارسائیخالءهاعقالنی و علمی 

پردازد و تطأثیرات الملل میآمی  و مدارا و گفتگو به تعامل با نظام بینپایة هم یستی مسالمت

 کند.نهد و اهداف مورد نظر خود پیگیری میخود را بر جای می

 

 گیریجهینت

الملططل، فرصططت و امکططانی اسططت تططا اسططتادان و ایرانططیِ روابطط  بین یپردازیِ اسططالمنظریططه

پردازان بط رگ طریگ آن بتوانند ارتقا پیدا کنند و خود را در کنار نظریه صاحبنظران ایرانی از

آید اینکه آیا اسطتادان و صطاحبنظران ایرانطی، جط  از دنیا قرار دهند، اما پرسشی که پیش می

توانند خود را ارتقا دهند و در کنار سایر دانشمندان ب رگ دنیا قطرار گیرنطد؟ این طریگ نمی

تواند تحقگ پیدا کند و پرداز شدن فق  در این قالب میسته است و نظریههای دیگر بآیا راه

 عملی شود؟

پردازی باید در بسطتر یطک سطنت پاسخ این است که اوالً رشد هر علمی از جمله نظریه

های علمی انباشته شده گذشطتگان، ها، باورها، تجربهای از نگرشعلمی و بر مبنای مجموعه

اکنون گفتمطان مسطل  علمطی در عرصطة صورت پذیرد. ثانیاً هم های علمی گذشتهو نظریه

هطا، باورهطا و الملطل گفتمطان غربطی اسطت کطه مبتنطی بطر نگرشپردازیِ روابط  بیننظریه

پردازی جدید یا باز شطدن هطر گونطه های علمی آن سرزمین است. بنابراین هر نظریهتجربه

ورت گیطرد، یطا خطارج آن، اگطر در پردازی، یا باید در همان گفتمطان غربطی صطبا  نظریه

پردازان غطر ، ای خواهد بود در کنار سایر نظریات نظریهگفتمان غربی صورت گیرد نظریه
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پرداز از چطه پردازی غربی کمک خواهد کرد، مهم نیست که نظریطهو به رشد گفتمان نظریه

علمطی و  زنطد و از تجربیطات، میطرا ملیت و چه مذهبی باشد چون در آن گفتمان قلم می

کند متعلگ به آن گفتمان خواهد بود، و اگر بخواهد خطارج های آن استفاده میمنطگ و داشته

های دیگطر ملطل گفتمطان پردازی کند الجرم باید وارد یکی از گفتماناز گفتمان غر  نظریه

شر  به معنی روسیه و بلوک شر  سابگ، گفتمان آمریکای التین، گفتمطان اسطالمی عربطی، 

تر از این بطرای اسالمی ایرانی و مواردی از این قبیل بشود، و چه راهی بهتر و متقنگفتمان 

پردازی پردازان ایرانی وجود دارد که در گفتمطان اسطالمی ایطران وارد شطوند و نظریطهنظریه

کنند. ثاللطاً بطر فطرض کطه اسطتادان و صطاحبنظران ایرانطی بخواهنطد در گفتمطان غربطی بطه 

ند چندان موفگ نخواهند بود، چون دانشمندان غربی که متعلگ بطه آن روی آور یپردازنظریه

تمدن و فرهنگ و گفتمان علمی هستند و از ج ئیطات و منططگ فرهنطگ و تمطدن و دانطش 

خود اطالع وافی دارند و به متون اصلی آشناتر از هر ک  دیگر هستند در این مسیر بسطیار 

توانطد از ایطن ر اندازه هطم تطالش کنطد نمیتر عمل خواهند کرد و یک استاد ایرانی هموفگ

پردازی موفطگ نخواهنطد بطود و بطه یطک برسطد، در نتیجطه در نظریطه هطاآنجهات به پایطة 

 پرداز برجسته تبدیل نخواهد شد.نظریه

پردازی آید این اسطت کطه در عرصطة نظریطهای که از سه مقدمة فو  به دست مینتیجه

ستادان و محققان ایرانی وجطود دارد، نخسطت اینکطه بطه روی االملل، دو راه پیشرواب  بین

پردازیِ اسالمی ایرانی روی آورند و در این گفتمان به تولید نظریطات بپردازنطد و بطه نظریه

المللطی پردازان برجسته تبدیل شوند. حتی اگر در نقد سیاست خارجی و عملکرد بیننظریه

ن نوع نظریات در گفتمان اسطالمی ایرانطی کنند باز هم ایپردازی میجمهوری اسالمی نظریه

پردازان برجسته تبدیل نشطوند و همیشطه بطه صورت گیرد. راه دوم اینکه هیچوقت به نظریه

 کنندة نظریات دانشمندان غربی باشند.عنوان استادان درجة دوم مصرف

 

 منابع

: دانشطگاه تهران، المللبندی گفتمان اسالمی در روابط بینصورت (.1331. )آجیلی، هادی

 .2صاد  امام 

ترجمطه محمطدپروین گنابطادی، تهطران: بنگطاه  ،مقدماه(. 1333. )ابن خلدون، عبطدالرحمن

 .ترجمه و نشر کتا 
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، ترجمطه رضطا سطیمبر، الملالاسالم در سیاست بین (.1331. )اچ جان ، آنتونی، نلی الهود

 .2صاد  تهران: دانشگاه امام 

ترجمطه ارسطالن  ،الملل معاصاریاست در نظام بیندین و س(. 1331. )او. هانسون، اریطک

 .2صاد  نشین، تهران: دانشگاه امام قربانی شیخ

 .فر، تهران: نشر ققنوسترجمه مرتضی ثاقب ،کوروش بزرگ (.1325. )ایسرائل، زرار

، ترجمطه بهاءالطدین خرمشطاهی، تهطران: مرکط  نشطر علام و دیان(. 1332. )بطاربور، ایطان

 .دانشگاهی

 .عیسی عبدی، تهران: نشر ماهی ترجمه، ایران باستان (.1333. )اریابروسیوس، م

اخاال  و سیاسات  (.1331. )پی. مک دانلد، دیوید، رابرت جی، پاتمن، بتی مسون، پطاکر
 .2صاد  ، ترجمه مهدی ذاکریان، تهران، انتشارات دانشگاه امام خارجی

 .انتشارات سمت ، تهران:شناسیهای جامعهنظریه (.1321. )توسلی، غالمعباس

، ترجمة محمودت سیفی پرگو، تهطران: و اروپا یجهاناسالم، سیاست (. 1331) تیبی، بسام

 .2صاد  دانشگاه امام 

 ایاام العارب (.  1513. )محمد البجاوی، محمدابوالفضطل ابطراهیمجادالمولی، حمد، علی
 .، بیروت: دارالجیلالجاهلیةفی

 .قم: مرک  نشر اسرا الملل در اسالم،بینروابط  (.1333. )جوادی آملی، عبداهلل

ترجمطه علیرضطا طیطب،  ،الملالنظریه و زَبَر نظریه در روابط بین (.1333. )چرنوف، فطرد

 .تهران: نشر نی

 مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولات اساالمی، (.1334. )حقیقت، سید صاد 

 .قم: پهوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

، تهطران: انتشطارات علمطی فرهنگطی، پوزیتیویسام منطقای (.1331). بهاءالدین خرمشاهی،

1331. 

، ترجمه خشایار بهاری، تهران: نشطر تاریخ سیاسی هخامنشیان(. 1321. )داندامایف، محمد

 .کارنگ

اسطالمی روابط   هیطنظرچگطونگی و چیسطتی » (.1331. )دهقانی فیروزآبادی، سطید جطالل

 .13انجمن علوم سیاسی ایران، شماره  نامهفصل ،علوم سیاسی پژوهشنامه ،«المللبین
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 .کریم کشاورز، تهران: انتشارات پیام ترجمه، اشکانیان (.1341. )دیاکونف

تهران: انتشطارات دانشطگاه  ،المللاخال  و روابط بین (.1311. )ذاکریان، مهدی )به اهتمام(

 .2صاد  امام 

بک خادمی پاشطاکی، تهطران: ترجمه با ،پیدایش دولت مجازی (.1333. )رزکران ، ریچارد

 .انتشارات پلیکان

 .تهران: شرکت سهامی انتشار کندوکاوها و پنداشتها، (.132. )رفیع پور، فرامرز

 .انتشارات امیرکبیر :تهران ،تاریخ مردم ایران (.1335. )زرین کو ، عبدالحسین

تهطران:  نیا،ترجمطه بطاقر صطدری ،تاریخ عرب قبال از اساالم(. 1331. )سالم، عبطدالع ی 

 .انتشارات علمی و فرهنگی

 .قم: بوستان کتا  دیللماسی و رفتار سیاسی در اسالم، (.1333. )سجادی، سیدعبدالقیوم

، ترجمطه حسطن المللمرزهای نو در ارتباطات بین (.1333. )سمتی، مهدی )سرویراسطتار(

 .2صاد  بشیر و همکاران، تهران: انتشارات دانشگاه امام 

 یهااقالبالملال؛ مباانی و پردازی در روابط بیننظریه (.1331. )نسیدحسطی، زادهسیف
 .تهران: انتشارات سمت ،فکری

الملاال؛ گرایی در نظااام بیناسااالم (.1331. )نشططینسططیمبر، رضططا، ارسططالن قربططانی شیخ
 .2صاد  ، تهران: دانشگاه امام ها و رویکردهارهیافت

، تهطران: اساتعمار مجاازی آمریکاا مطالعاات انتقاادی (.1331. )عاملی، سید سعیدرضا

 .انتشارات امیرکبیر

تهران: دفتر مطالعات سیاسی  تحلیلی بر ژئوپلتیک ایران و عرا ، (.1335. )الهع تی، ع ت

 .المللیو بین

)مجموعة نطوزده جلطدی(،  سیاسی متفکران مسلمان شهیانداکبر، و همکاران، علیخانی علی

اجتماعی وزارت علوم، تحقیقطات و فنطاوری، تهران: پهوهشکدة مطالعات فرهنگی و 

1311. 

تهطران: پهوهشطکدة مطالعطات ، سیاسات نباوی (.1333. )اکبطر، و همکطارانعلیخانی علی

 .فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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المللی و دیللماسی در فقه سیاسی، حقو  تعهدات بین (.1321. )عمید زنجانی، عباسعلی
 .انتشارات سمتتهران:  ،اسالم

تهطران: نشطر  ،2 امبریاپاصول دیللماسی در اسالم و رفتارهاای  (.1332) غفوری، محمد

 .مهاجر

دریطای خط ر و تغییطر  حطوزهتحوالت ژئوپلتیک در » (.1311. )قاسمی، حاکم، زهرا ناظری

 .23شماره ، المللی ژئوپلتیکبین فصلنامه ،«ب رگ در این منطقه یهاقدرتنقش 

 .فر، تهران: نشر ققنوس، ترجمه مرتضی ثاقبهخامنشیان (.1323) کورت، اَملی

، ترجمه محمد معطین، تهطران: انتشطارات آغاز تا اسالم ایران از (.1335. )گیرشمن، رومن

 .علمی فرهنگی

تهطران: مرکط   ،دیللماسای و رفتاار سیاسای در اساالم (.1333. )موسوی، سطید محمطد

 .بازشناسی اسالم و ایران

مرتضی ثاقب فطر، تهطران: انتشطارات  ترجمه ،شاهنشاهی اشکانی (.1333) .ولسکی، یوزف

 .ققنوس

ترجمة عسطگر  ،المللدین و روابط بین (.1333. )هابرماس، یورگن، فرد دالمایر، و دیگران

پور بنا ، تهران: پهوهشطکده مطالعطات فرهنگطی و اجتمطاعی وزارت علطوم، قهرمان

 .تحقیقات و فناوری

، ترجمطه عبدالحسطین آذرنطگ، تاریخ و فلسفة علم (.1333. )ام لطوئی هل ی، هال، و ویلی

 .تهران: انتشارات سروش

ترجمه حسین معصومی همدانی، تهطران: مرکط   ،علوم طبیعی فلسفه (.1331. )کارل همپل،

 .نشر دانشگاهی


