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 چکیده

 المللبینرشته روابط  اصلی مطالعاتی یهاسرفصلیکی از  المللیبین یهابحرانبا وجود این که 

دی و اساسیی جدچار چالش  المللبینوابط آن در دیسیپلین ر تبیین که رسدیمبه نظر  است؛ اما

بیر  المللیبین یهابحرانو  المللبینروابط  یهاهینظر. بنیان این چالش نیز به نسبت بین باشدیم

 یهاهینظرز آیا انتظار ا این است که باشدیمپرسشی که در این میان مطرح  نیتریاساس. گرددیم

ع خاصیی از دانیش را که تنها نو هاآنو مبانی فرانظری با توجه به گزیده گویی  المللبینروابط 

سیطوح متتلید در  که متغیرهیای زییادی در المللیبین یهابحران؛ برای توضیح دانندیممعتبر 

به ایین پرسیش  کندیمتالش  دخالت دارد انتظار به جایی است؟ این مقاله هاآنایجاد و تشدید 

دگی بیه دلییل پی ییخ به این سئوال این اسیت کیه فرضیه اصلی نیز در پاس کلیدی پاسخ دهد و

، دولتیی، و بیازیرران در سیطوح فیردی لی و دخالت تعداد زیادی از متغیرهالالمبین یهابحران

درک ناقص و ضعیفی از  هاآنو نهادی، اکتفا به یک نظریه واحد برای تبیین  یساختار ای،منطقه

یل با استفاده از ؛ به همین دلکندیمارائه  هاانبحرمدیریت این  یهاوهیشو  علل ایجاد و گسترش

 .پرداخت المللیبین یهابحرانبه تبیین  توانیمبهتر  گراییگل ینرهیافت 
 

 المللی، فرانظریه، بحران بینگراییگل ین :واژگان کلیدی
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 مقدمه

دبیییاا علییوم ای هم یون بحییران، ادبییاا معاصییر و از جملیه اشیاید کمتییر وا ه

را بیه  الملیلبینانسانی، علوم اجتماعی، علومی سیاسی و در نهایت علی  روابیط 

بحییران از پرکییاربردترین اصییطالحاا در ادبیییاا  د.خییود مشییغول سییاخته باشیی

ی نییز هسیت. روزانیه میردم المللبینهای خبری ها و شبکهها، خبرگزاریروزنامه

ران کیره، بحیران پناهجوییان، بحیران جهان با عباراتی از قبیل بحران سوریه، بحی

ای ایران، بحران یمن، بحران میالی جهیانی، بحیران ،یزه، بحیران اوکیراین، هسته

د،د،یه جلیوگیری از  المللبینشوند. دانشمندان روابط بحران کرونا،... مواجه می

بروز جنگ بین دولت ها را دارند، متتصصین علوم سیاسی نرران بیروز نیاآرامی 

نفیو   های سیاسی و اجتمیاعیببحران هوییت، مشیروعیت، مشیارکت،و بی ثباتی

و...( در داخل کشورها هستند که امکیان سیرریز آن بیه بییرون ییا تبیدیل آن بیه 

ل نوسیاناا در بنریاه هیای  لیالمشورش و انقالب اسیت. در اقتصیاد سیاسیی بین

ان اسیت. ی د،د،ه مطالعه بحیرالمللبینی و بازارهای سهام المللبینپولی و مالی 

نیز با عنایت به حوادثی مانند بحران موشکی کوبیا، بحیران  المللبیندانش روابط 

انید تلقیی را جانشین جنیگ و نیه صیرفاا ماجراهیای خطرنیاکی کیه مقدمیه جنگ

ها این است که منازعاا بسیار حیادی کند؛ از این نظر کارکرد سیستمی بحرانمی

تر از راه های قیدیمینبوده و در زمان را که  قابل حل از طریق دیپلماسی معمولی

شدند بدون خشونت یا صیرفاا بیا حیداقل خشیونت ممکین فیصیله جنگ حل می

 دهند.

اند. یک دلیل ایین ها  کر کردهدالیل زیادی را پژوهشرران برای مطالعه بحران

است که بحران یکی از  پرکاربردترین اصطالحاتی اسیت کیه بیه طیور مرتی  از 

بسیطح  ح داخلی( در روابط بیین کشیورها در منیاطق متتلیدداخل کشورهابسط

در رسیانه هیا مینعکی میی شیود. بیه  الملیلبینای( و در سطح کالن نظام منطقه

بحران یک وا ه فراگیر در میان دولتمیردان، سیاسییون ، محققیین و »عبارا دیرر 
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گراییییییی   گلچین

رهیییتی    ییا  ییرا  

هییت  ن  حرانتبیییی

 الملل  ین

دلییل دیریر بیرای «. پژوهشرران برای توضیح آشفتری در سیاست جهیانی اسیت

و  « تعیار »عه بحران، رابطه تنراتنری است کیه ایین مفهیوم بیا دو مفهیوم مطال

هیای شیوند چنانکیه بحرانبه جنیگ منتهیی می هابحراندارد. بسیاری از « جنگ»

 و فجایع ناشی از آنها شیاهدی بیر ایین مطلی  هسیتند. 1939و  1914سال های 

در واقع مطالعیه  است. المللبینجنگ نیز از ضروری ترین مفاهی  در عل  روابط 

اند بیی معنیی خواهید ها بودههایی که مقدمه این جنگها بدون تبیین بحرانجنگ

بود. تالش برای مدیریت بحیران و جلیوگیری از بیروز جنیگ نییز از ضیروریاا 

 است. هابحراندیرر مطالعه و تبیین 

اما بحران نیز مانند بسییاری از اصیطالحاا در علیوم سیاسیی و علی  روابیط 

گرفتییار ابهییام در تعرییید اسییت. بحییران چیسییت و چییه مشتصییاا و  الملییلبین

 هیابحرانهایی دارد؟ نسبت بحران با تعار  ، جنگ و بی ثباتی چیسیت؟ ویژگی

هیا اسیتعداد تبیدیل شیدن بیه چیرا برخیی بحران شیوند؟به چند دسته تقسی  می

هیای حرانهای میدیریت بی را دارند و  برخی ندارنید؟ شییوهالمللبینهای بحران

های بزرگ در ایجاد، تشدید و میدیریت ی چیست؟ نقش و جایراه قدراالمللبین

ها چیست؟ پیامدهای بحران و عواقبی که بحران برای اقتدار، منزلت، رفتیار بحران

آورد کیدام اسیت؟ ایین سیئواالا و گر به بار میهای مداخلهو تلقی بعدی دولت

کنید ما را به این پرسش اساسی رهنمون می شاید ده ها سئوال دیرر در این زمینه

ها چرونه باید مطالعه شوند؟ پاسخ ابتیدائی بیه که چرونه باید پیش رفت؟ بحران

این پرسش اساسی بر اساس متون زییادی کیه اعی  از کتیاب، مقالیه، گیزارش در 

ی به طور اخیص از سیوی المللبینهای مورد موضوع بحران به طور اع  و بحران

منتشیر شیده ایین   21ان در طول قرن بیست و دو دهه اخیر در قیرن بحران پژوه

است که هیچ پاسخ ساده و مستقیمی در مورد این سئوال وجود ندارد. تقریبیاا بیه 

عدد پژوهشررانی که در این عرصه قلی  زده انید سیبک و روش پیژوهش وجیود 

ید و نیه در دارد و در نقطه مقابل نیز هیچ اجماعی در بین آنها نه در مورد تعیار
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های مطالعه و سطوح تحلیل وجود ندارد. به عبارا دیریر هنیوز ییک مورد شیوه

 ها وجود ندارد.رهیافت پذیرفته شده در مورد مطالعه بحران

روابیط  هاینظرییههای مه  در این میان نسبتی اسیت کیه بیین یکی از چالش

ی المللیبین هیایبحراندرباره ی وجود دارد. المللبینهای و تبیین بحران المللبین

آثار بسیار زیادی به انرلیسی و فارسی  منتشر شده است. بتشی از ایین آثیار بیه 

مایکیل »پردازد؛ آثار منتشر شده از جانی  ی میالمللبین هایبحرانتبیین تئوریک 

شود. وی در کتاب هیا و مقیاالا می بندیطبقهو همکارانش در این دسته « برچر

ای خاص درباره شروع، تشدید و پاییان عی کرده است نظریهخود در این زمینه س

ی ارائیه دهید. بتیش دیریری  از آثیار منتشیر شیده دربیاره المللیبین هایبحران

ی نیز بیه مطالعیاا میوردی در ایین زمینیه اختصیاص دارد از المللبین هایبحران

 هیاینبحرابیا وجیودی کیه  قبیل  بحران سوریه، بحران یمن، بحران کره و... اما 

باشید؛  رد می الملیلبینی یکی از سرفصل های اساسی دیسیپلین روابیط المللبین

ی المللیبین هیایبحرانمل در تبییین لالروابط بین هاینظریهپای بسیار ضعیفی از 

کنی  و پژوهشیرران ا،لی  بیه جیای تسیت تئیوری بیه دنبیال تسیت مشاهده می

ها چیه مسیئله در میورد همیه نظرییهروند.  این های خود در این زمینه میفرضیه

جرییان اصیلی برئالیسی  و لیبرالیسیی  و مشیتقاا آنهیا مییل رئالیسیی   هاینظرییه

تهاجمی، رئالیس  تدافعی، نئو رئالیس ، نئو لیبرالیسی ، نهیادگرائیی نئیو لیبیرال( و 

انتقیادی بسیازه انریاری، مکتی  فرانکیوفرا، پسیت مدرنیسی  ،  هاینظرییهچه 

 الملیلبینروابیط  هاینظرییهکند. رد پای لیسی و..( صدق میفمنیس ، مکت  انر

ی در المللیبین هیایبحرانتنها در بتش کوچکی از مطالعاا سیستمی در مطالعه 

در  هیابحرانمورد تاثیر ساختار بر ثباا و بی ثباتی و هم نین مطالعیاا میوردی 

سیت کیه ییک آثار برخی پژوهشرران قابل رویت است. دلیل این مسئله نیز این ا

دهیید و را تشییکیل می الملییلبینی عصییاره و جییوهره سیاسییت المللییبینبحییران 

ی و بیازیرران المللیبینای و متغیرهای زییادی در سیطوح متتلید ملیی، منطقیه
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رهیییتی    ییا  ییرا  

هییت  ن  حرانتبیییی

 الملل  ین

زیادی از رهبران دولت ها گرفته تا سازمان هیای بیین الملیی و گیروه هیای ،ییر 

ند اما پژوهشیرران مقیدید گیری، گسترش و مدیریت آن دخالت داردولتی در شکل

بهسیتی شیناختی، 2و مبیانی فرانظیری 1های نظری به دلیل گزیده گوئیبه این سنت

ها  ،الباا از یک منظیر معرفت شناختی و روش شناختی( نهفته در درون این نظریه

 پردازند. ی میالمللبین هایبحرانو با یک لز خاص و محدود به مطالعه 

باشید و  رائه راهکاری برای پر کردن این شیکا  میتحقیق پیش رو به دنبال ا

آییا با توجه به آن چه که تا کنون گفته شد سئوال اصیلی تحقییق ایین اسیت کیه 

با توجه به گزییده گیویی و مبیانی فرانظیری  المللبینروابط  هاینظریهانتظار از 

 یهیابحرانداننید؛ بیرای توضییح آنها که تنها نوع خاصیی از دانیش را معتبیر می

ی که متغیرهای زیادی در سطوح متتلد در ایجاد و تشدید آنها دخالیت المللبین

رسید بیه نظیر می باشید؛دارد انتظار به جایی است؟ فرضییه تحقییق نییز ایین می

 هیایبحرانو مطالعیه  الملیلبینروابیط  هاینظرییهراهکار پرکردن شیکا  بیین 

وان رهیافیت مناسی  در مطالعیه به عن 3گراییگل ینی استفاده از رهیافت المللبین

ی است که استفاده همزمان از چند نظریه را در کنار ه  بیرای المللبین هایبحران

های بین الملی و مسائل اساسی دنیای سیاست ،ممکن میی سیازد  هایبحرانفه  

را بیرای فهی  و تبییین  الملیلبینروابط  هاینظریهو ظرفیت های نهفته در درون 

 گیرد.ی به خدمت میالمللبین هایبحران

، الروهیای مطالعیه اول در بتیش  این  مقاله از سه بتش تشکیل شده اسیت.

 هییایبحرانپژوهشییرر برجسییته « مایکییل برچییر»ی از منظییر المللییبین هییایبحران

شود با توجیه بیه ، تالش میدومگیرد. در بتش  ی  مورد بررسی قرار میالمللبین

ی از حیی  المللیبین هیایبحرانهیا در زمینیه شای از پژوهاین که طید گسترده

های ها و قواکاملتری ارائه  شده و ضعد بندیطبقههای تبیین وجود دارد شیوه

                                                           
1. Parsimony 

2. meta theory 
3. Eclecticism 
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،  رهیافت گل ینی به عنوان یک رهیافیت بیدیل سومآن ارزیابی شود و در بتش 

 شود.ی معرفی میالمللبین هایبحراندر مطالعه 

 

 ی از منظر مایکل برچرالمللبین هایبحران. الگوهای مطالعه 1

رلییی اقتصاد دان، بحران پژوه و دانشمند علوم سیاسی اهیل ان«  جیمز رابینسون»

گوید امیا تا حدود زیادی نیز وی درست می .مدعی عدم وجود نظریه بحران است

ک بهتیری ها تالش خود را برای دسیتیابی بیه درسال المللبینگران روابط تحلیل

هییای عمیقتییر در مییورد علییت منجییر شییدن برخییی از وکسیی  بینشهییا از بحران

آمیز برخی دیریر و علیت کوتیاهتر بیودن طیول به جنگ و حل مسالمت هابحران

های فرواوانیی صیورا تالش اندنسبت به برخی دیرر صر  کرده هابحرانمدا 

و چرونه میدیریت و  شوندمیچرونه ایجاد  هابحرانگرفته تا مدلی ارائه شود که 

با بررسی  «مایکل برچر» (.748-747 :1384بدوئرتی، فالتزاگرا ، . شوندمیمهار 

سیت. وی بندی آنهیا برخواسیته ابه طبقه هابحرانادبیاا موجود در زمینه مطالعه 

 .کرده است بندیطبقهرا از  پنج منظر  هابحرانادبیاا مربوط به 

 

 . موضوع1-1

ر اسیاس موضیوع میورد مطالعیه قیرار آثیار بی بنیدیطبقهای کیه در مسیئله اولین

در « میک کللنید»اسیت. در ایین زمینیه کارهیای  1«پیی  بینیی بحیران». گیردمی

خصوص به کارگیری اطالعاا ناظر بر رویدادها برای ترسی  جریان تغییر اوضاع 

در سطح نظام قابل توجه اسیت. کارهیای او نشیانه هیای قابیل انیدازه گییری در 

های از پییش اخطیار دهنیده سیودمند ه به عنوان شاخصاختیار ما قرار می دهد ک

و همکارانش فنون پی یده پیش بینی بحران را در طرحیی بیه « مک کللند»هستند. 

                                                           
1.  Crsis Anticipation 
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 الملل  ین

ای کیه در مسیئله دومینارائه کردند.  1«تحقیق کنش متقابل رویدادهای جهان »نام 

فراینیید » گیییردمیمییورد بررسییی بحییران پژوهییان قییرار  بنییدیطبقهاییین نییوع از 

 هیایبحراندر بررسیی « بروک»و « اسنایدر»افراد زیادی میل  است.«گیریتصمیم

در آثیار «پییچ»اند. قرار داده گیریتصمی ی نقطه تمرکز خود را به فرایند المللبین

منتشر کرد ایین چیارچوب را بیرای تحلییل  1972و  1968خود که در سال های 

 گیریتصمی آمریکا در حوزه بحران بزرگ بعد از جنگ جهانی دوم یعنی واکشن 

بیه کیار بسیت. ادراک اشیتباه، انسیداد  1950در مواجهه با جنیگ کیره در  وئین 

، ایفیای گیریتصیمی ادراکی، نحوه مواجه، نفو  نسبی عوامیل خیاص در فراینید 

در  گیریتصیمی هیای تیاریتی در فراینید نقش رهبری در بحیران و  تیاثیر درس

 اند.مورد بررسی قرار گرفته گیریصمی تهمری در فرایندهای  هابحران

های آثییار بییر اسییاس موضییوع، شیییوه بنییدیطبقهنقطییه تمرکییزی در  سییومین

بیه  «ویلکنفلید»و « برچیرر»،  «ای جی یانگ»که در آثار  است.  «مدیریت بحران»

ای، هسیته هیایبحرانشیود. موضیوع میدیریت بحیران در قلمیرو وفور یافت می

ار میورد ثیق آن با مدیریت بحران نیز در این دسیته از آثیو ارتباط و« بازدارندگی»

آثیار بیر  بنیدیطبقهچهارمین نقطه تمرکزی در  «چانه زنی». گیردمیمطالعه قرار 

 .اساس موضوع است که موضوع آثار و تحقیقیاا نظاممنید متعیددی بیوده اسیت

 داند. چانه زنی را بتشی از یک فرایند بزرگتر مدیریت بحران می«  برچر»

 

 گیری. الگوهای تصمیم1-2

بنیدی آنهیا بیر اسیاس گروه« برچیر»به گفته  ادبیاا موجود بندیطبقهشیوه دیرر 

 3«مکتی  اسیتنفورد»است. پیشرام این قلمیرو،  2«گیری در بحرانالروهای تصمی »

                                                           
1. World Events Interaction Survey (WEIS)  

2.  Models of crisis decision-making 

3. Stanford School 
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بر ادراک معطیو  بیه تهدیید، فشیار زمیان، ارتباطیاا، « استنفورد»بود. مطالعاا 

آثیار  بنیدیطبقهدر   و بررسیی جیایرزین هیا تاکیید دارد.اطالعاا بیش از حید 

الریوی کینش متقابیل » ی بیر اسیاس ایین میدل،المللیبین هیایبحرانمربوط بیه 

 ،3«الریوی شیناختی ییا ادراکیی» ،2«الریوی فشیار روانیی فیردی» ، 1«خصومت آمیز

 الروی محاسبه هزینه ییا الریوی»و  4«الروی فرایند سازمانی یا الروی سایبرنتیک»

 .گیردمیمورد مطالعه قرار 5« بازیرر خردمند

که از سوی مکت  استنفورد بیان شیده  « الگوی کن  متقابل خصومت آمیز»

کند که ابزار خصومت توسط دولت الد به دولیت ب و مقابلیه بیه مییل تائید می

دولت ب در یک سطح باالتری از خصومت به مارپیچ خصومت فزاینیده شیدید و 

عیه منازعیه مناز»شود. تعبیر دیرر این امر الروی منتهی می تصاعد به سوی جنگ

سیخ که مطابق این الرو رفتار دولت، همانند رفتیار انسیان ییک پا« می آورد است

ر تر این که منازعه تمیام عییامناس  به محرک های محیطی است. به عبارا دقیق

ریافیت منازعیه دهای منازعه بایستی کامال برابر با انجام شده بر علیه تمامی طر 

ا به عنوان دومیین میدل، فشیار روانیی ر«  الگوی فشار روانی فردی» شده باشد.

دییدگاه  داند. ادراکاا ناظر بر تهدید ، فشیار زمیان و ازمی« ادراکاا»برگرفته از 

ن ادراکیاا نیاظر بیر بحیرا« برچیر»ناظر بر جنگ ناگهیانی و از دییدگاه « هرمان»

ر ازدیاد احتمیال جنیگ مصیادیق ایین ادراکیاا سیاست خارجی و ادراکاا دائر ب

 باشند.می

الریوی  فشیار روانیی »به عنوان سومین مدل با  « الگوی شناختی یا ادراکی»

گیری رهبیران کند کیه تصیمی ارتباط تنراتنری دارد. این الرو استدالل می« فردی

ت . جسیگییردمیدر شرایط بحرانی تحت تاثیر تمایالا روان شناختی آنها  شکل 

                                                           
1. Hostile interaction model 

2. Individual stress model 

3. Cognitive model 

4. Organizational process model  or the cybernetic model 

5. Cost-calculation model or rational actor model 
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 الملل  ین

های سیازگار بیا سیسیت  هیای ها به محدود شیدن در گزینیهو جو برای جایرزین

باید. فراینید ورود اطالعیاا پی ییده اسیت و اعتقادی تصمی  گیرندگان سوق می

الگوی فرایند سازمانی ییا »شود. اطالعاا متفاوا ،الباا تحرید یا یکسره رد می

گیری  بر این امیر های تصمی به عنوان چهارمین مدل از الرو« الگوی سایبرنتیک

های تحمیل شده توسط تهدید زمیان و مسیئله ناگهیانی داللت دارد که محدودیت

شود که تصمی  گیرندگان به جای جسیت و جیوی دقییق و بحران باع  می بودن

ها بر اسیاس منیابع متعیدد اطالعیاا ، بیه روییه هیای متیداول ارزیابی جایرزین

به حید کمیال »و نه « جل  رضایت»ماا به سوی سازمانی تکیه کنند و این تصمی

الگیوی محاسیبه هزینیه ییا الگیوی بیازیگر » یابنید.رسیدن سیوق می« مطلوب

« آلیسیون» بیه گفتیه  گیریتصیمی به عنوان پنجمین میدل از الروهیای  «خردمند

کند که تصمیماا در شرایط بحرانی با ییک ارزییابی دقییق از خطیراا فر  می

ای و تصمی  گیرنیدگان گزینیه شوندمیهای آلترناتیو اتتا  ینهها و منافع گزهزینه

کنند که بیشترین سود مورد نیاز و کمتیرین ضیرر ممکین را داشیته را انتتاب می

 باشد. 

 

 رهیافت جایگزین های فلسفی  ام.هاس .1-3

انجام شده اسیت  هابحرانکارهایی که در خصوص  بندیطبقهرهیافت سوم برای 

باشید. ییک دسیته از ایین رهیافیت می 1«ام. هیاس»های فلسفی رهیافت جایرزین

بفیزیکیی،  متافیزیکی است که ممکن اسیت اییده آلیسیی بادراکیی(، ماتریالیسیتی

ای بیا ترکیی  ادراکیاا همانند اطالعاا بیش از حد یا فشار جسمی( یا دو گانیه

ر شناختی است که وی امیور عقلیی را د هنی و جسمی باشد. دسته دیرر معرفت

دهد و در کنار آن نظریه بحران خود را به عنیوان ییک مقابل امور تجربی قرار می

                                                           
1.  M. Haas's  philosophical alternatives 
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کنید. آخیرین شیق گیری مستقی  نیسیت، مطیرح میمفهوم انتزاعی که قابل اندازه

سطح تحلیل بکالن یا سطح نظام در مقابل سیطح تحلییل خیرد ییا « هاس»فلسفی 

سیی ترکیبیی از متافیزییک، سطح بازیرر( است. هاس با استفاده از یک گونیه شنا

تعرید ابهیام آمییز از بحیران را گیروه بنیدی  28معرفت شناسی و سطح تحلیل، 

رسید کیه هییچ اجمیاع نظیر مفهیومی و کرده است. او در نهایت به این نتیجه می

 آنها وجود ندارد. بندیطبقهو نحوه  هابحرانتجربی در موضوع مطالعه 

 

 یهیافت چهار سطح تحلیل هالست. ر1-4

مایکیل »بیه گفتیه   هیابحرانو مطالعه  بندیطبقهچشمنداز دیرر در در خصوص 

بدولیت، سیازمان بروکراتییک، گیروه  1رهیافت چهار سطح تحلیل هالسیتی«  برچر

از سیوی وی بییان  1989و سطح تحلیل فردی( اسیت کیه در سیال  گیریتصمی 

تتلد موضیوع سازی جوان  مشده است. مبنای این تقسی  بندی تمایل به روشن

گیری و ارائیه ییک تشیتیص نسیبتاا متفیاوا رابطه بین بحیران و انجیام تصیمی 

؛ مفهوم سازی بر اسیاس شوندمیباشد. این سطوح در این موارد با ه  مقایسه می

گیری ها، تصیمی ، منابع نظریه، بینش و دلیل، مفروضاا، محیدودیتگیریتصمی 

اا بحرانی بیا تصیمیماا ،ییر بحرانیی عقالنی و پیش بینی. در این موارد تصمیم

 .شوندمیمقایسه 

 

 . رهیافت روش شناختی1-5

مایکل برچر تحقیقاا در خصوص بحران را هم نین بر اساس روش شناسی نییز 

بندی است. ممکن است یک تحقیق درباره بحران صرفاا توصیید و تجزییه تقسی 

ادی صورا گرفتیه و تحلیل تاریتی یک بحران باشد که در این زمینه کارهای زی

ها و خبرگیزاری و تقریباا این روش متداول نییز هسیت و همیه روزه در روزنامیه

                                                           
1.  Holstis dissection of  four level s of analysis 
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صرفا توصید و سیر وقوع تاریتی آنها مورد بررسیی قیرار  هابحرانها اندیشکده

. هم نین ممکن است پژوهش از ییک مطالعیه میوردی مهی  ییا مطالعیه گیردمی

منید تجزییه و تحلییل مییل ب نظامموردی تطبیقی با بیه کیارگیری ییک چیارچو

های تجزییه و تحلییل تطبیقیی ای دیرر از روشمقایسه متمرکز بر ساختار یا پاره

ها در زمینه بحران ممکن است یک تحقیق کمدیی و مطالعیه باشد. هم ین پژوهش

-32: 1394ببرچر، و (Brecher,1993 :8-17)جامع تعداد زیادی از موارد باشد 

41 .) 

 

 یالمللبین هایبحرانالگوهای مطالعه  یبندطبقه. 2

، و الروهایی کیه هابحرانبرچر از آثار  منتشر شده در خصوص مطالعه  بندیطبقه

موجیود  بنیدیطبقهوی در این خصوص آنها را دسیته بنیدی و بییان کیرده تنهیا 

ای از آثیار منتشیر شیده میی تیوان دسیته بنیدی نیست. با رجوع به طید گسترده

 هیایبحرانرسید الروهیای مطالعیه این زمینه ارائه داد. به نظر می دیرری نیز در

 هیایحرانبپیرو ه رفتیار در »ی را به طور کلی می توان در چهیار دسیته المللبین

مطالعیاا تطبیقیی » و« رویکرد سیسیتمی»، « گیریتصمی  هاینظریه»،« یالمللبین

ر درون دی  بنیدی نییز کرد. هر چند باید ا عان کرد ایین تقسی بندیطبقه« موردی

 ست.سازی و فه  بیشتر مساله اهایی دارد و ارزش آن تنها برای سادهخود کاستی

 

 یالمللبین هایبحران. پروژه رفتار در 2-1

از سییوی مایکییل برچییر و همکییارانش  1«یالمللییبین هییایبحرانپییرو ه رفتییار در »

زنییده ای دربییاره  شییود و بییا توجیه بییه آثییار موجییود؛ منیابع بسیییار ارپیرییری می

ی در طول قرن بیسیت  از سیوی المللبین هایبحرانسیاست خارجی و  هایبحران

این گروه جمع آوری شده است. این الروی ترکیبی به گفته خود برچر از مطالعیه 

                                                           
1.  The International Crisis Behavior Project 
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بحران سیاست خیارجی  820ی بسطح نظام/بین بازیرری ( و المللبینبحران  390

 .((Brecher, Wilkenfeld, 1993: 14-15بسطح بازیرر( به دست آمیده اسیت.

 هییایبحرانگران رفتییار در یییاداور شییده اسییت کییه تحلیییل« چییارلز مییک کللنیید»

ی حول پنج رویکرد کنار هی  گیرد آمیده انید اول، تعریید بحیران دوم، المللبین

. سیوم، بررسیی ،اییاا، اهیدا  و مقاصید مطیرح در هیابحراندسته بندی انواع 

تحت فشار عصبی ناشی از بحران و پنج ، مهیار و  گیریتصمی . چهارم، هابحران

 (. 748 :1384بدوئرتی ، فالتزاگرا ،  .هابحرانمدیریت 

به دنبال یک الروی مطالعیاتی ترکیبیی « لیلالمبین هایبحرانپرو ه رفتار در »

است تا بتواند سطح تحلیل خرد و کالن را در خود جمع کند مطابق این برداشیت 

لییل خیرد و کیالن پیونیدی ناگسسیتنی وجیود دارد. تصیمی  ییا بین دو سطح تح

اقدامی که یک دولت اتتا  می کند، پاسخ دولت دیرری را بر می انریزد و بیدین 

کیه بیه خیودی خیود تشیکیل دهنیده ییک  گیردمیترتی  فرایندی تعاملی شکل 

  در سیطح سیسیت «یالمللبین هایبحرانپرو ه رفتار در »ی است. المللبینبحران 

ی الروهای تعامل میان شرکت کنندگان در بحیران را  میورد توجیه قیرار المللبین

های طر  بحران  دچیار ییک بحیران دهد و در سطح ملدی نیز هریک از دولتمی

تیوان سیاست خارجی هستند. هنرام بررسی مسئله مهار و مدیریت بحران  نیز می

ن در بحیران متمرکیز توجه خویش را بر سطح کالن تعامیل بیین شیرکت کننیدگا

 ها در سطح خرد پرداخت.       ساخت یا به رفتار سیاست خارجی تک تک دولت

برچر و همکارانش در دو سطح خرد و کیالن بیه بررسیی رفتیار بیازیرران در 

پردازند در سطح کالن توجه آنان معطو  به رفتار میان بیازیرران در می هابحران

ی، تعیامالا از هی  المللیبینییک بحیران  اسیت. ویژگیی تعییین کننیده هابحران

گسیتته میان دو یا چند رقی   همراه با احتمال متاصماا نظامی ییا در صیورا  

وقوع پیشاپیش جنگ، استعداد تغییر شدید در تیوازن نظیامی میورد توجیه اسیت. 

ی برای ساختار موجیود المللبینشود که یک بحران بعالوه در سطح کالن گفته می
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آورد. ده سیستمی که بستر وقوع بحران است نوعی معارضه پیش میسیست  یا خر

از دییدگاه تیک تیک بیازیرران  هیابحراندر سطح خرد نییز توجیه بیه رفتیار در 

ضروری است. هر بحران سیاسیت خیارجی در سیطح خیرد نییز دو شیرط الزم و 

کافی دارد که خود ناشی از تغییر در محیط داخلی و خارجی بازیرران است. ایین 

گیران کشیور داییر بیر ایین کیه اول ترین تصیمی دو شرط، احسیاس عیالی رتبیه

های اساسی وجود دارد و برای پاسیترویی بیه تهدییدی تهدیدی نسبت به ارزش

زمان محدودی در دسترس است و دوم احتمال زیادی وجود دارد که کیه متعاقبیا 

  .(752:  1384بدوئرتی، فالتزاگرا ، متاصماا نظامی پیش بیاید. 

 

  گیریتصمیم هاینظریه. 2-2

« گیریتصیمی  هاینظرییه»ی بر اساس المللبین هایبحرانبتش مهمی از مطالعه 

شناسیی، اقتصیاد و میدیریت  در علیوم روان گیریتصیمی  هاینظرییهبوده است. 

توجیه خیویش را  الملیلبینمطرح بوده است اما بسیاری از تحلیرران عل  روابط 

اند. از آن جیا های بحرانی معطو  سیاختهگیری در موقعیتی تصم هاینظریهبه 

گیری حاصل کار اقتصاددانان و محققیان علی  های اولیه نظریه تصمی که دستمایه

مدیریت بازرگانی بوده است لذا این نظریه در شکل اولیه خود نماییانرر بسییاری 

کییداا آنهیا بیر همراه با تا«  بنتامی»از مفروضاا عصر روشنرری و فاید گرایی 

های فردی و اجتماعی است. زمانی که از اهمیت عقل و آموزش در اتتا  انتتاب

گیری به مطالعه بحران در زندگی شتصی، اجتماعی و دولتیی منظر نظریه تصمی 

 الملیلبینای خیاص ییا نظیام یا در مقیاس های کالنتر در بین دولت ها در منطقه

انریارد کیه در رد یا افراد عیاقلی را مسیلد  میشود این نظریه وجود فپرداخته می

شرایط بحرانی قادر به محاسبه نتایج تک تک آنها و انتتاب آزادانیه یکیی مطیابق 

 های ارزشی خود است. یتوبا سلسله اول
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رداشیت از عنصیر ادارک ییا ب گیریتصیمی از منظر نظریه  هابحراندر مطالعه 

هنریام بحی   گیریتصیمی ه پردازان جایراه محوری برخوردار است. بیشتر نظری

 از تعرید موقعیت تلقی تصمی  گیرنیدگان از جهیان را مهمتیر از واقعییت عینیی

د دانند و بدین وسیله تمایزی را که بین محیط عملیاتی و محییط روانیی وجیومی

تیوان گفیت بسییاری مواقیع درک دهنید. در توضییح میدارد، مورد تائید قرار می

ییت بحرانی بر واقعیاا عینی منطبق نیست. برداشیت از موقعدولتمردان از شراط 

های شتصیتی فرد تصیمی  گییر، ایین کیه وی یا عنصر ادراکی با توجه به ویژگی

ر بیفردی ترسو، شجاع، مستبد، اهل مشورا، خوشبین، بدبین، متوه  و ... باشید 

 ر ییکگیری کیه دگذارد. فرد تصیمی نحوه ادراک وی از واقعیت بحرانی تاثیر می

افتیادن  ساختار استبدادی قرار دارد و مشاوران و اطرافیان از ترس جان یا به خطر

 کننید و در مقابیل تصیور بسییارموقعیت شرایط را به خوبی برای وی ترسی  نمی

کنند که نظیام نادرستی از موقعیت کشور در منطقه و جهان را برای وی ترسی  می

رد ییا فیی و نظ  جدیدی با محورییت ایین ی در حال فروپاشالمللبینای و منطقه

گیری است؛ طبیعی است کیه در موقعییت بحرانیی کشور مورد نظر در حال شکل

پردازان تصمیمی بریرد که به نابودی خود و تمام کشور منجر شود. بیشیتر نظرییه

کننیده زنیدگی، گیری بر این نظرند که تحصیالا، میذه ، تجیارب تعیینتصمی 

های خیارجی و مواجیه بیا جهیان بییرون، ، تعیدد مسیافراایهای حرفیهآموزش

توانید بیه روش سیاختن شیییوه گیر میهیای سیاسیی گذشیته فیرد تصیمی فعالیت

 گیری فرد در شرایط بحرانی کمک شایانی کند. تصمی 

در بحیران  گیریتصمی  هاینظریهترین جنبه هایی که در یکی از جال  توجه

ه توجه به عنصر انتتاب در شرایط فشار زمانی مورد توجه پژوهشرران قرار گرفت

این پرسش را در این زمینه مطرح ساخته است کیه آییا میی  1«هالستی»بوده است. 

شود انتظار داشت که تصمی  گیرانی که تحت فشار عصبی ناشیی از بحیران قیرار 

                                                           
1.  Ole Rudolf Holsti 
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ها و سیودهای دارند در تشتیص خط مشی های بیدبیل اصیلی و تتمیین هزینیه

از شقوق، تمییز گذاشیتن مییان اطالعیاا مربیوط و نیامربوط و  احتمالی هر یک

مقاومت در برابر خاتمه دادن  به روند شناخت و دست زدن به عمیل زودرس بیه 

نییز بیر اهمییت   1«ری ارد ندلیبو» (. ,1972:9Holsti)نحوی کارآمد رفتار کنند.؟

 گیری تصیمیفرایندهای شناخت و انریزش به عنوان مبانی ضروری تحلیل رفتیار 

های شیناختی و در تحت شرایط بحرانی اشاره دارد امیا تعییین تیوان نسیبی میدل

در بحران به سادگی ممکن نیست. بیر اسیاس  گیریتصمی انریزشی برای مطالعه 

سیازگاری » نظریه شناخت، تصمی  گیران در شرایط بحرانی جوییای دسیتیابی بیه

جرییان پیشیرفت بحیران را  هستند یعنی احتماال اطالعیاا درییافتی در 2«شناختی

کننید. ها، تمایالا و ادراکیاا خیود تفسییر، ترکیی  ییا رد میمطابق با مفروضه

(Lebow,1981 :335.)   
 

 . رویکرد سیستمی 2-3

 گییردمیی مورد مطالعه قرار المللبیندر رویکرد سیستمی نسبت بحران با سیست  

ر سیسیت  ییا بتشیی از که باعی  اخیتالل دو از این منظر  بحران وضعیتی است 

ی و المللیبینامیا آن چیه کیه سیسیت    (.  hermann,1972:10) شیودسیست  می

کند ثباا و تعیادل اسیت. رسیاندن ی را به ه  مرتبط و متصل میالمللبینبحران 

های ییک نظیام تعادل به وضعیتی ه  ردید با ثباا و نشاندن آن در زمره ویژگی

ی است. مفهیوم تغیییر نییز کلیید المللبینحران پیش شرط بسط مفهوم ب المللبین

تمایزگذاری میان ثباا و تعادل و هم نیین کلیید پیونید مییان آن دو اسیت.  بیه 

 تیوان از هی  میچهیار گونیه متفیاوا از تغیییراا را  (1952ب «اشیبی» پیروی از 

 دوم،. 1ای محیدود در تیداوم، بیدون وقفیه 3تغییر تمام کارکردی اول،»:  تمییز داد

                                                           
1.  Richard Ned lebow 

2.  Cognitive consistency 

3  . Full Function 
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بیا  تغیییر سیوم، .هایی محیدود در تغیییر و تیداوم د، با وق 2تغییر نیمه کارکردی

تغیییر  چهارم،. های آنیهایی محدود ناشی از جهشوقفه ، همراه با3ایکارکرد پله

ثبیاا بیه در ایین چیارچوب (. 61-60: 1382 ببرچیر، یهیودا،«. 4بدون کیارکردی

در  ثباتی به عنیوان تغیییرشده و بیهای پذیرفته عنوان تغییر در مرزها یا محدوده

تعیادل را  شیود.میی یدنوساناا معمولی تعر ۀفراتر از حدود نرمال با دامن حدی

توان به عنوان وضعیت یکنواخت نظام تعرید کیرد کیه حیاکی از تغیییری نیز می

 فراتیر از یتغیییر نییز بییانرر  و عیدم تعیادلزیر آستانه بازگشت ناپذیری است 

است. تغییر فزاینده بییانرر حیالتی از تعیادل اسیت کیه در پذیری بازگشت ۀآستان

ای و برگشیت ناپیذیر نشیانرر اما تغیییر پلیه تأثیری بر کل سیست  ندارد.مجموع 

شود و عبیارا از تغیییر عدم تعادل است که به ناچار به دگرگونی نظام منتهی می

 :1382ر، یهیودا،ببرچیدر بازیرران اصلی و یا نحوه توزیع قدرا میان آنها اسیت 

61-62 .) 

معنیای  بیه خیودی خیود، بیه الزاماا و  بی ثباتیدرباره این که « رابرا کوهن»

یک تغییر شکل به معنای بی ثباتی مییل »نویسد: ؛ میعدم تعادل در سیست  نیست

افزایش دمای یک اتاق تهویه دار، ظهور یک دولت قدرتمند در ییک نظیام دارای 

ید قیمت به دلیل افزایش ناگهانی تقاضا فی نفسه به ایین موازنه قوا یا افزایش شد

بلکیه بایید ببینیی  آییا تنظیمیاتی  معنی نیست که نظام از تعادل خارج شده است.

گردانید؟ آییا ؟ آیا دستراه تهویه، دما را به سطح عادی خود برمیگیردمیصورا 

کننید؟ آییا در آیند تا با قدرا آن دولت نوطهیور را مقابلیه هایی پدید میائتال 

عیدم تعیادل در ؟ شیوندمیها منابع عرضیه جدیید پییدا واکنش به افزایش قیمت

                                                                                                                               
1.  Constancy 

2.  Part Function 

3. Step function 

4.  Null Function 



23 

 

 

 

 

گراییییییی   گلچین

رهیییتی    ییا  ییرا  

هییت  ن  حرانتبیییی

 الملل  ین

نتواننید عمیل « موازنه اعاده نیروهای متمایل به »که  آید، تنها زمانی پیش مینظام

   (.63:  1382ببرچر، یهودا، کنند

 

 و موردی  . مطالعات تطبیقی2-4

بیا هید  ایجیاد  هیابحرانبررسی تطبیقی ای برای تالش فزاینده 70از میانه دهه 

هائی ملهی  از چنیین و تیدوین نظرییه ییا نظرییه هیابحرانیک پایراه اطالعیاتی 

های نییاظر بییر نوشییته 1970هییائی صییورا گرفییت. در نسییل قبییل از دهییه تحلیل

هایی متمرکیز بیود کیه در های مفهیومی و  فرضییهحول ایجاد چارچوب هابحران

ارد چند مطالعه موردی قابیل کاربسیت باشید. پیشیرام بررسی یک و در برخی مو

گزاره ناظر بر بحیران را از  311بود که  «لیندا بریدی»و « چارلز هرمان» این روش

بییرون کشییدند خیود نویسیندگان اشیاره  1960تحقیقاا صورا گرفته در دهیه 

و به عنوان روابط مجیزا »ها توسط نویسندگان آن تحقیقاا داشتند اینرونه فرضیه

 هیایبحرانمطیرح شیده اسیت. مطالعیه « نه اجزاء نوعی چارچوب نظری بزرگتر

های ثالیی هم ون سیازمان ملیل ی در این برحه شامل بررسی نقش طر المللبین

: 1384دوئرتیی، فیالتزاگرا ، شید بهای میانجی نیز میها یا گروهو دیرر سازمان

738-739 .) 

ی المللیبین هایبحرانمطالعاا موردی هنوز ه  بتش قابل توجهی از مطالعه 

های خاص خود را دارد که دهد از نظر این گروه هر بحرانی ویژگیرا تشکیل می

تیوان الریوی واحیدی را بیرای کنید و نمیدیریر متمیایز می هایبحرانآن را از 

طیول قیرن بیسیت  و قیرن  ارائه کیرد. مطالعیاا میوردی در  هابحرانمطالعه همه 

بیست و یک   حج  قابل توجهی از آثیار تولیید شیده را در زمینیه بحیران شیکل 

، مطالعیاا الملیلبیندهد. با مروری بر مجالا تتصصی علوم سیاسی، روابط می

توان مالحظیه کیرد کیه ای از آثار را میای و مطالعاا امنیتی حج  گستردهمنطقه

انید.  بحیران کیره، بحیران دی و گاهاا تطبیقی پرداختهبه طور مور هابحراندرباره 
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موشکی کوبا، بحران کانال سوئر، بحران اوکیراین، بحیران سیوریه، بحیران یمین، 

های اخییر حجی  انبیوهی از بحران پناهجویان و...موضوعاتی هستند که طی سیال

     اند.های منتشر شده را به خود اختصاص دادهمقاالا و پژوهش

 

  یالمللبین هایبحرانگرایی و مطالعه . گلچین3

ی در الروهیای پییش گفتیه شیده رد پیای المللیبین هایبحراندر مطالعه و تبیین 

کنی  و این در مورد همیه لمل مشاهده میالروابط بین هاینظریهبسیار ضعیفی از 

جریان اصلی برئالیس  و لیبرالیسی  و مشیتقاا آنهیا مییل  هاینظریهچه  هانظریه

لیس  تهاجمی، رئالیسی  تیدافعی، نئورئالیسی  ، نئولیبرالیسی ، نهیادگرائیی نئیو رئا

انتقییادی بسییازه انرییاری، مکتیی  فرانکییوفرا، پسییت  هاینظریییهلیبییرال( و چییه 

روابیط  هاینظرییهرد پیای  .کندمدرنیس ، فمنیس ، مکت  انرلیسی و..( صدق می

 هیایبحرانطالعیه تنهیا در بتیش کیوچکی از مطالعیاا سیسیتمی در م المللبین

ثباتی و هم نین مطالعیاا میوردی ی در مورد تاثیر ساختار بر ثباا و بیالمللبین

سیئوالی کیه در ایین مییان  در آثار برخی پژوهشرران قابل رویت اسیت. هابحران

های اصیلی ی یکی از سرفصلالمللبین هایبحرانباشد این است که اگر مطرح می

را  هیابحراناست؛ چرا پژوهشرران تمایل ندارند  مللالبینمطالعاتی رشته روابط 

 توضیح دهند؟  المللبینروابط  هاینظریهبا استفاده از 

ییک بحیران  اول، توان  کر کرددو دلیل اساسی را در پاسخ به این پرسش می

دهید و متغیرهیای را تشیکیل می الملیلبینی عصاره و جیوهره سیاسیت المللبین

ی و بییازیرران زیییادی از المللییبینای و ملییی، منطقییهزیییادی در سییطوح متتلیید 

ی و گیروه هیای ،ییر دولتیی در لیالملهای بینها گرفته تیا سیازمانرهبران دولت

گیری، گسترش و مدیریت آن دخالت دارند و درست به همین دلیل رد پیای شکل

شیود. چیرا کیه در تبییین آنهیا مشیاهده می المللبینروابط  هاینظریهضعیفی از 

های نظری  به دلییل مبیانی مقید به این سنت مومن به پارادای  ها و  ژوهشررانپ
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بهستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی( نهفتیه در درون ایین  فرانظری

ها ،البیاا از ییک منظیر و بیا ییک لیز گوئی ا،ل  نظرییهها و ویژگی گزیدهنظریه

را کیه  دومییدلییل  پردازنید.ی میالمللبین هایبحرانخاص و محدود به مطالعه 

در مطالعییه  الملییلبینروابییط  هاینظریییهتییوان  در مییورد رد پییای ضییعید می

ی  کر کرد به مشکلی برمی گیردد کیه کیل دیسییپلین روابیط المللبین هایبحران

هیا در در دوره مناظره چهارم گرفتار آن شیده بیود. در ایین دوره  بح  المللبین

 هاینظرییهو  به شدا جنبیه فرانظیری پییدا کیرده بیود  المللبیننظریاا روابط 

ظهیور کردنید  الملیلبینانتقادی که بعد از مناظره چهارم در سیپهر رشیته روابیط 

شناسیی متمرکیز نوعاا بر مباح  فرانظری هستی شناسی، معرفت شناسیی و روش

در  الملیلبینبودند و ارتباط ضعیفی با  عمیل سیاسیی و ایین کیه دنییای روابیط 

له نییز در فاصیله گیرفتن أواقعی چرونه اتفاق می افتد داشتند و ایین  مسی عرصه

 ی بی تاثیر نبود. المللبین هایبحراناز مطالعه  المللبینروابط  هاینظریه

بیه دلییل مبیانی  هانظریهچالشی که در این میان ظهور کرد دو بعد داشت اوالا 

ی المللیبین هیایبحران فرانظری پیش گفتیه تنهیا میی توانسیتند از ییک بعید بیه

کیرد و بپردازند که تصویر ناقصی از بحران دالیل ایجیاد و گسیترش آن ارائیه می

انتقادی بیه معنیای  عیام در فرانظرییه متوقید  هاینظریهبعد دوم نیز این بود که 

ی و مسیائل عملیی سیاسیت المللیبین هیایبحرانبودند و اصوالا  د،د،ه مطالعیه 

ایین چیالش بیه دوران طالئیی فرانظرییه پیردازی در رشیته  را نداشتند. المللبین

ای که برخیی پژوهشیرران اسیتدالل کردنید بیا پایان داد. به گونه المللبینروابط 

نیازی به مباحی  فرانظیری  المللبینتوجه به ماهیت و هد  دانش نظریه روابط 

در  2«پسییت مدرنیسیی » و 1«عمییل گرایییی»وجییود نییدارد. ظهییور دو سیینت فکییری 

گیری جریان استغنایی فرانظری متاخر تاثیر گذار بودند. پست مدرنیسی  بیه لشک

                                                           
1.  pragmatism 

2.  postmodernism 
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گرایی نییز بیه نفیع شناسی و معرفت شناسی نسبی معتقد بود. پارادای  عملهستی

رای داد و هید  نظرییه را تولیید دانیش  الملیلبینمنسوخ شدن فرانظریه روابط 

  (.32-30 :1394بدهقانی،  کاربردی و مفید عنوان کرد

گرا و ضید مبنیا گیرا عملررایی یک رهیافت فلسفی و معرفت شناختی  نسیبی

جیان »و « چیارلز پییرس» ،«ویلیمیام جیمیز»ای چیون است که در اندیشه فالسفه

 ساخته و پرداخته شده است. بسیاری از دانشیمندان علیوم سیاسیی بیرای «دیویی

 ه هیای پژوهشییزمانی طوالنی این گونه احساس می کردند که سازماندهی برنامی

میه و برنا« کیوهنی»هیای ما باید بر اساس مکات  بزرگ تفکری از جملیه پارادای 

حید  یا دیرر ایس  ها  باشد در حالی که تاکید بییش از« الکاتوشی»های پژوهشی 

 الملیلبینبر  پارادای  ها به عنوان اصلی تیرین عنصیر پیژوهش در رشیته روابیط 

سیاسیت عملیی شیده  و توجیه و انیر ی  مانع پژوهش هیای مترقیی و مبتیی بیر 

 پژوهشییرران را بییه بحیی  هییای ،یییر سییازنده و ،یییر مولیید هییدایت کییرده بییود 

(Bennett, 2010:6-10  .) 
 پاییییان داد. الملیییلبینپراگماتیسییی  بیییه ایییین رونییید طیییوالنی در روابیییط 

های آمریکایی معتقد بودند فلسفه به جیای انتزاعییاا بایید خیود را پراگماتیست

بحی  نکین بیه فکیر » ندگی واقعی انسان بکند و شعارشان ایین بیود کیهدرگیر ز

 1هاپراگماتیسیت .پی از یک دوره به حاشیه رفتن عملرراییان، نیو« ها باشچالش

خود را احیا کردند آنها بیه آثیار گونیاگون « هیالری پوتنام»و « ری ارد رورتی»با 

 Sil , Katzenstein ,2010: 417-418)فلسفه سنتی از افالطون تا کانت تاختند 

فرا نظریه از مد افتاده است. اگیر تئیوری » های آمریکایی معتقدندپراگماتیست  (.

گویی  هید  آن تولیید دانیش و علی  عملیی اسیت. یک هد  داشته باشد ما می

کنند و بهتیر اسیت کیه آن پژوهش های فرانظری کمک کمی به این نوع دانش می

  . (Smith, 2013:589)« را برای فالسفه کنار گذاشت

                                                           
1.  Neo pragmatism 



27 

 

 

 

 

گراییییییی   گلچین

رهیییتی    ییا  ییرا  

هییت  ن  حرانتبیییی

 الملل  ین

؛ لاوتوان به طور خالصه این گونه بیان کیرد: اصول اساسی پراگماتیس  را می

هیایی پراگماتیس  به جای تمرکز بر اصول بنییادین انتزاعیی بیه ارتبیاط بیا راهبرد

شیود. پراگماتیسی  بیه دنبیال دور زدن برای حل مشکالا اجتمیاعی متمرکیز می

آن بیه دنبیال تفسییر هیر مفهیوم و ردپیای  منازعاا متافیزیکی است و بیه جیای

نییز ییک چشی   المللبیندر تحلیل سیاست  پیامدهای آن در دنیای بیرونی است.

قعیی شود که چرونه مشکالا اساسی دنیای واانداز عملررایانه بر این متمرکز می

شود آنها را حل کرد. عملررایی هم نیین از گیرند و چرونه میسیاست شکل می

هیای تیاریتی و در گوید کیه چرونیه دانشیمندان بیا تعیدد روایت این ستن می

ی توانند یک اجماع تجربی را برای حل مسیائل جهیانتعامل مستمر با یکدیرر می

میاعی ؛ پراگماتیس  معتقد است برای ایجاد تعادل در زنیدگی اجتدومایجاد کنند. 

اا اعی  دائمیو برای مواجه بازیرران با مشکالا دنیای واقعیی نظرییه علیوم اجتمی

کیه  سیومیباید در حال بازنرری و بازسازی اصول و باورهای خود باشید. اییده 

پراگماتیسیی  بییه دنبییال آن اسییت رابطییه بییین دانییش و گفییت و گییو اسییت. 

ب ها ا عان دارند که رقابت بین ادعاهیای معرفتیی ،البیا در چیارچوپراگماتیست

ارند کیه داما آنها تاکید  ردگیمیهای خود انجام جوامع علمی و با قوانین و روش

برای درک بهتر دنیای واقعی و حل مشکالا، فرایند گفت و گیو در ییک جامعیه 

د. در باز  که در آن ادعاهای معرفتی بتوانند حضور داشته باشند بایید فیراه  شیو

تجزیه و تحلیل مسائل جهیان سیاسیت ایین اییده نیه تنهیا بیرای تعهید بیه ارائیه 

واقعییت  بلکه بازتاب دهنده این گیردمیسازان انجام اطالعاا درست به سیاست 

است که اساسا تولید دانش در مورد رونیدهای جهیانی ییک فعالییت اجتمیاعی و 

  . ( Sil , Katzenstein, 2010: 417-418)گفتمانی است 
له دیرری که بعد از منیاظره چهیارم  بیروز کیرد و بسییار در رهیا کیردن أمس

 الملیلبینروابیط  1هیاید پاییان جنیگ بیین پارادای های فرانظری موثر بوپژوهش

                                                           
1.  Paradigm wars 
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به خود دیده بود شرایط جنیگ  المللبینبود. در چهار مناظره که دیسیپلین روابط 

ها حاک  بود به این معنا که صاحبان و طرفداران رویکردهیای نظیری بین پارادای 

 ,Bennett)رقی  بیشتردر صدد اثباا نظریه خود و ناکارامدی نظریه رقی  بودند

وارد  الملیلبیناما در شرایط بعد از مناظره چهارم دیسیپلین روابط  ( .2010:6-8

شده است و بیشتر مقاالا منتشر شده و مباحی  دانشیراهی  1دوران صلح تئوریک

هیا و اثبیاا خیود و نفیی شکل گرفته به جای جنیگ بیین پیارادای  هیا و تئوری

بیه عبیارا  ر کنار یکدیرر هستند.دیرری به دنبال تست تئوری ها و همزیستی د

دیرر جنگ بین پارادای  ها در دورانیی کیه پیی از منیاظره چهیارم شیروع شیده 

ییا صیلح تئورییک بیا منطیق مسیلط  هانظرییهای از آزمیون فروکش کرده و دوره

 . ),Dunne 2013 :405-406(.آ،از شده است  2«پلورالیس  نظری»

مزمان از چند نظرییه بیرای توضییح گرایی به معنای استفاده هرهیافت گل ین

ی بعد از مناظره چهارم  و از درون ایین مباحی  در دیسییپلین المللبینهای پدیده

ییا ترکیی  آنهیا در علیوم اجتمیاعی،  هانظریهگل ین  متولد شد. المللبینروابط 

های علمی بیان شیده علوم سیاسی و در فلسفه عل  از سوی دانشمندان این حوزه

وجود به سرانجام مشتصی نرسیده و به ییک رهیافیت روشیی بیرای  است با این

سرنوشیت  الملیلبیندر روابیط  گرایییگل ینپژوهش تبیدیل نشیده اسیت. امیا 

کیه از  3« تحلیلیی گرایییگل ین» متفاوتی پیدا کرده است و به خصوص در نحله 

ود بییان شیده و نماینیدگی میی شی 5«پیتر جی کاتزانشیتاین »و  4«رودرا سیل»سوی 

در چنید  گرایییگل ینهای حدود و ثغور مشتصی پیدا کرده اسیت. تمیام نحلیه

، پرهیز از ورود به مباحی  فرانظیری چیرا کیه آن را بیه اولاصل مشترک هستند 

اتتا  یک بیشن عملررایانه در تعامل بیین تئیوری و  ،دومدانند، شدا بیهوده می

                                                           
1.  Theoretical Peace 

2.  Theoretical pluralism 

3.  Analytic eclecticism 

4.  Rudra Sil 

5.  Peter J. Katzenstein 
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 الملل  ین

هیای علیید اده از مکانیزم، داشتن یک بینش کالن نرر و استفسومعمل سیاسی و  

 ,Smith). در نظریاا متتلد بیرای توضییح معضیالا واقعیی دنییای سیاسیت.

2013:598-599).  
بییا تلفیییق اصییول پراگماتیسیی  آمریکییایی و پلورالیسیی  نظییری و نیییز تفییاوا 

تیوان اصیول و هایی که گل ین گرایان در میورد ایین رویکیرد دارنید میبرداشت

های این رویکرد تقریباا مشیترک اسیت در در همه نحله گرایی را کهمبانی گل ین

هییای گل ینییی گییام نتسییت در پژوهشاول؛   مییوارد پیییش رو تلتیییص کییرد؛ 

و « سییل»ها و ادعاهای فرانظری اسیت.  بیه گفتیه پذیری نسبت به انرارهانعطا 

باید به جای مجادالا بیهیوده فرانظیری و بیدون توجیه بیه مبیانی  « کاتزنشتاین»

 هانظرییه، گل ینیی از ایین هانظرییهی هستی شناختی و معرفیت شیناختی فرانظر

برای حل و فصل مشکالا دنییای واقعیی سیاسیت بهیره گرفیت. بایید بیه جیای 

ها کیالن بیه مشیکالا و مسیائل دنییای تمرکز بر مباح  فرانظری و حتی تئوری

ندان ای است برای دانشیمگرایی وسیلهگل ین دوم؛واقعی سیاست متمرکز شوی . 

علوم اجتماعی تا آنها را از خطر اصرار و تاکید بر یک رویکیرد تحلیلیی واحید و 

های تحقیقیی بیر رعاییت مرزهیای مفروضاا ساده آن نجاا دهد. اصیرار سینت

ها را در مواجییه بییا نظریییه بییر اسییاس مفروضییاا بنیییادین فرانظییری اییین سیینت

فرصیت  گراییینگل ی.سیوم؛های دنیای واقع دچار مشکل کرده اسیت. پی یدگی

 هانظرییهکنید کیه دانشیمندان بتواننید بیه پیونیدهای پنهیان بیین هایی فراه  می

هییای جدییید برسییند تییا از آفتییی کییه در زمییان دسترسییی پیییدا کییرده و بییه بینش

سازی و کانالیزه کردن این مسائل پی یده و تحلییل واحید از طرییق لنزهیای ساده

گراییی بایید در گل ینچهیارم؛  د. خالصیی یابنی شوندمیتئوریک به آن گرفتار 

دقت زیادی شود تا اطمینان حاصیل شیود کیه مفیاهی  میرتبط بیا اصیطالحاا و 

قبیل از  شیوندمیهای تحقیقیی متتلید بیه کیار بیرده هایی که در سینتشاخص

استفاده در یک چیارچوب تحقیقیی ییک پارچیه بیه درسیتی درک شیوند. منطیق 
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ی مورد استفاده بستری نیدارد بلکیه بیه هاگرایی به تعدد روشترکیبی در گل ین

هیای علیید  متتلید در فراینیدهای اجتمیاعی کییه در تعیدد ارتبیاط بیین مکانیزم

چیالش اساسیی پینمم؛  .بسیتری دارد شوندمیهای تحقیقی جداگانه تحلیل سنت

له محییور یییا روش محییور بییودن پییژوهش هاسییت. عمومییاا أگرایییی مسییگل ین

ر تقابل با پیژوهش هیای روش محیور هسیتند های مسئله محور همواره دپژوهش

خواهند نشان دهند در پیژوهش هیای اگر چه سرستت ترین طرفداران دومی می

مسیئله ایین  گرایییگل ینآنها نیز مسئله محوری لحیا  شیده اسیت. از دییدگاه 

نیست که تحقیقاا در علوم اجتماعی بایید مسیئله محیور ییا روش محیور باشید 

رونه مسائل و مشکالا شناسیایی، فرمولبنیدی و حیل بلکه مسئله این است که چ

  .(Sil ,Katzenstein,2010:410-416)شوند 

گل ین گرایان معتقدند برای این که زبان نظرییه قابیل فهی   و قابیل اسیتفاده 

باشد هیچ دلیلی وجیود   المللبینبرای سیاستمدارن و کنشرران در عرصه سیاست 

انظیری متوقید شیوی  شیبیه آن چیه کیه در هیای فرندارد که ما اوالا در پژوهش

مناظره چهارم اتفاق افتاد و ثانیاا هیچ دلیلی نییز وجیود نیدارد میا اولوییت را بیه 

بیدهی . گل یین گراییان میدعی  الملیلبینمرزهای فرانظری در دیسیپلین روابیط 

های فرانظری را رهیا کیرد و بیه توان با یک بینش عملررایانه  پژوهشهستند می

های عملیی عرصیه در تبیین پی ییدگی هانظریههای فرانظری این ودیتدلیل محد

سیاست به جای استفاده از یک نظریه از چند نظریه همزمان بیرای تبییین مسیائل  

ی استفاده کرد. ایین بیه معنیای ارائیه ییک نظرییه ترکیبیی ییا ترکیبیی از المللبین

تغیرها در همیه سیطوح نیست؛ از سوی دیرر این به معنای مطالعه همه م هانظریه

بسیته بیه  هانظرییههای علید نهفته در درون ه  نیست. بلکه با استفاده از مکانیزم

تیوان چنید متغییر شیود میموضوع و زمینه مورد مطالعه و پرسشی که مطیرح می

  اساسی را احصاء و مورد پژوهش قرار داد. 
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 الملل  ین

ای خیاص را نظریهی المللبین هایبحرانکه خود برای مطالعه « مایکل برچر »

ای جیز ی چیارهالمللیبین هیایبحرانارائه کرده است معتر  است بیرای مطالعیه 

قیرن »اتتا  یک رویکرد پلورالیستی نیست. وی در اثر جدیدتر خود تحت عنوان 

منتشیر کیرده بیه ایین نکتیه  2017که در سال  1«المللبینبحران و منازعه در نظام 

 هیایبحرانمعتبر مرتبط با عمل سیاسی در زمینه  ا عان دارد که برای تولید دانش

بیرای »نویسد: ی الجرم از اتتا  یک رویکرد پلورالیستی هستی . برچر میلالملبین

مطالعه سیستمیک بحران، منازعه و جنگ بایید تعهید عمییق بیه پلورالیسی  بیرای 

ایین  های مکمل و نه رقابتی؛کس  دانش داشته باشی . یعنی استفاده از متدولو ی

هیای کیفیی محیدود هیای کمدیی در مقابیل روشتعهد به پلورالیس  تنها به روش

بلکه آن هم نیین شیامل بیه رسیمیت شیناختن ارزش هیر دو رویکیرد  شود.نمی

   (.Brecher,2017:4)« قیاسی و استقرائی برای  بنای یک تئوری است

ی المللیبین یهابحرانبه طور عام و پی یدگی  المللبینتنوع و پی یدگی نظام 

ای را بیرای محقیق به طور خیاص و سیطوح گونیاگون درگییری بیازیرران چیاره

گرایی محض بیفتد؛ به سیمت خواهد به دام توصیدگزارد که اگر نمیبحران نمی

قرن بحران و منازعه در نظیام »در کتاب « مایکل برچر»حرکت کند.  گراییگل ین

در قرن بیست  و صده جدید تنیوع و  مللالبینویژگی نظام »نویسد: می« المللبین

 هاینظرییهپی یدگی است و ما ناگزیز به اتتا  رویکردی همکیاری جویانیه بیین 

انراری، پسیت مدرنیسی ، فیمینسی  و ، نهادگرایی، نظریه انتقیادی، سیازهیرئالیس

 های جنسیتی و روش شناسی مطالعیاا کمیید، کیفیی، مطالعیاا میوردی،دیدگاه

 الملیلبین، جنگ، صلح و اقتصاد سیاسی المللبینی، امنیت تحلیل سیاست خارج

گیردد بلکیه شیامل هستی . بلوغ یک رشته دانشراهی تنها به گسیترش آن بیر نمی

همکاری بین رویکردهای متتلد نظری و ظرفیت انتتاب بین این رویکردها نییز 

ش ها و رویکردهای نظری متتلید بیه جیای تیالگردد و طرفداران پارادای برمی

                                                           
1.  A Century of Crisis and Confict in the International System 
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برای شکست و حیذ  رویکردهیای نظیری رقیی  بایید در ییک گفیت و گیوی 

و رویکردهیای  هاینظرییهتیوان ییک سینتز سیودمند از خالقانه درگیر شوند. می

متتلد برای حل مشکالا ارائه کرد اما این به منزله باز تعرید و از بیین رفیتن 

راینید انباشیت نیسیت بلکیه میی تیوان ف المللبینمرزهای استاندارد رشته روابط 

  (.Brecher,2017:10-14) « دانش را در هر دو مسیر پیش برد

ایین موضیوع  را بیه بییان  1« بحیران، تعیار  و بیی ثبیاتی »برچر در کتیاب 

در تمیامی زمینیه هیا چنیدین سیطح تحلییل »نویسید: کند و میدیرری مطرح می

سی متمیایز های تحقیق و روش شناوجود دارد که هر کدام دارای مفاهی ، پرسش

است. هر سطح تنها قادر اسیت تیا بتشیی از معلومیاا را درون ییک دیسییپلین 

توضیح دهد. ارائه شناخت از بتشی از هر کل کاری ستودنی است بیا ایین حیال 

چالش نهایی ایجاد پیوند میان یافته های تمام سطوح با کل یک مجموعه و اجزاء 

زمینیه اسیت. ایین چشیمنداز آن به منظور درک منظومه جیامع اطالعیاا در هیر 

بیانرر این عقیده است که تمرکز بر روی یک سیطح تحلییل منفیرد کیافی نیسیت 

بررسی و مطالعه دو سطح تحلیل واحد و نظام باع  خواهد شد وضع ما بهتیر از 

خواسیتند کیل وضع کسانی باشد که در تاریکی با لمی عضوی از اعضای فیل می

 الملیلبینمحققین و نظریه پیردازان آتیی روابیط  او را شناسایی کنند. ما به عنوان

توانی  سه درس مفید از حکایت قدیمی لمیی کننیدگان فییل در تیاریکی همه می

بیاموزی . اول این که فیل ببحران( مسیلدماا وجیود دارد. دوم ایین کیه هیر ییک از 

گییران یییا لمییی کننییدگان دسییتان خییود را بییر روی بتشییی از واقعیییت پژوهش

داشیتند و شیروع بیه سوم اگر آنها دسیت از جیار و جنجیال بیر می اند وگذاشته

ای بسییار بییش از پییش بیه کردند احتماالا همری به طور قابل مالحظهمقایسه می

 (. 75-74: 1382 ببرچر، یهودا، حقیقت نزدیک می شدند.

                                                           
1.  Crisis, conflict, and instability 
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 را شاید بتوان همان نوری دانست که در تیاریکی بیر پیکیر فییل گراییگل ین

شود تا ابعاد متتلد وجودی آن را برای درک بهتر تبیین کیرد. یده میببحران( تاب

ل لیالمروابیط بین هاینظرییهچرا که این رهیافت ظرفیت گسترده نهفته در درون 

و شیکا  گسیترده ای کیه  گییردمیی به کیار لالملبین هایبحرانرا برای مطالعه 

ل بیه لیالمروابیط بین هاینظرییهی و المللیبین هایبحرانپیش از این بین مطالعه 

 سازد.دلیل مشکالا پیش گفته وجود داشت تا حدود زیادی مرتفع می

 

 گیرینتیمه

میی  هیابحراندر این تحقیق  به دنبال پاسخ به چند پرسش بودی  چرا به مطالعیه 

ی کدامند؟ آثار موجود در خصوص المللبین هایبحرانپردازی ؟ الروهای مطالعه 

شیده انید؟  بنیدیطبقهی بیر اسیاس چیه مبیانی و معیارهیایی للالمبین هایبحران

ی چیه نقیاط ضیعد و قیوتی المللیبین هیایبحرانالروهای موجود برای مطالعه 

 الملیلبیندارند؟ چرا با وجود این که یکی از سرفصل های مه  دیسیپلین روابط 

در  ملیلالبینروابیط  هاینظرییهی است اما ردپای ضیعیفی از المللبین هایبحران

مشاهده می کنی ؟ و در نهایت این که برای پر کردن این شیکا   هابحرانمطالعه 

 ی مناس  است؟المللبین هایبحرانکدام رهیافت برای مطالعه 

ی می پیردازی  المللبین هایبحراندر پاسخ به این سئوال که چرا به مطالعه    

بحیران یکیی از   ل،او سه دلیل اساسی از سیوی پژوهشیرران عنیوان شیده اسیت.

بسیطح  پرکاربردترین اصطالحاتی است کیه بیه طیور مرتی   از داخیل کشیورها

ای( و در سیطح داخلی( در روابط بین کشیورها در منیاطق متتلدبسیطح منطقیه

شود. بیه عبیارا دیریر بحیران ییک ها منعکی میدر رسانه المللبینکالن نظام 

ققین و پژوهشیرران بیرای توضییح وا ه فراگیر در میان دولتمردان، سیاسیون، مح

برای مطالعیه بحیران را پژوهشیرران  دومآشفتری در سیاست جهانی است. دلیل 

و « تعیار »دانند که بحران به طور تنراتنیگ بیا دو مفهیوم دیریر این مساله می
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و سیومین که برای فه  سیاست جهیان ضیروری هسیتند؛ میرتبط اسیت. « جنگ»

ا نییز پژوهشیرران ایین حقیقیت میی داننید کیه ر هیابحرانمهمترین دلیل مطالعه 

 . شوندمیبه جنگ منتهی  هابحرانبسیاری از 

کیرده  بنیدیطبقهرا از پینج منظیر  هیابحرانادبیاا مربوط بیه « مایکل برچر»

، میدیریت بحیران و گیریتصیمی موضوع ب پیش بینی بحران، فراینید  اول،است؛ 

ی کینش متقابیل خصیومت آمییز، بالریو گیریتصیمی الروهیای  دوم،زنی(. چانه

الروی فشار روانی فردی، الروی شناختی یا ادراکی، الریوی فراینید سیازمانی ییا 

 سیوم،الروی سایبرنتیک و الروی محاسیبه هزینیه ییا الریوی بیازیرر خردمنید(. 

، رهیافیت رهیافیت چهیار سیطح چهیارمهای فلسفی ام. هاس. رهیافت جایرزین

و سیطح تحلییل  گیریتصیمی وکراتییک، گیروه هالستی بدولت، سازمان برتحلیل

ای از آثیار رهیافت روش شیناختی. بیا رجیوع بیه طیید گسیترده پنممفردی( و 

رسید توان دسته بندی دیرری نیز در این زمینه ارائه داد. به نظر میمنتشر شده می

تیوان در چهیار  دسیته ی را به طیور کلیی میالمللبین هایبحرانالروهای مطالعه 

رویکیرد »، «گیریتصیمی  هاینظرییه»،« یالمللیبین هیایبحرانرفتیار در  پرو ه»

 کرد.   بندیطبقه« مطالعاا تطبیقی موردی»و « سیستمی

ی در الروهای پیش گفتیه شیده رد پیای بسییار المللبین هایبحراندر مطالعه 

کنی  و ایین در میورد همیه ل مشیاهده مییلیالمروابیط بین هاینظرییهضعیفی از 

جریان اصلی برئالیس  و لیبرالیسی  و مشیتقاا آنهیا مییل  هاینظریهچه  هانظریه

رئالیس  تهاجمی، رئالیس  تدافعی، نئو رئالیسی ، نئیو لیبرالیسی ، نهیادگرائیی نئیو 

انتقییادی بسییازه انرییاری، مکتیی  فرانکییوفرا، پسییت  هاینظریییهلیبییرال( و چییه 

روابیط  هاینظرییهپیای  کند. ردمدرنیس ، فمنیس ، مکت  انرلیسی و..( صدق می

 هیایبحرانتنهیا در بتیش کیوچکی از مطالعیاا سیسیتمی در مطالعیه  المللبین

ثباتی و هم نین مطالعیاا میوردی ی در مورد تاثیر ساختار بر ثباا و بیالمللبین



35 

 

 

 

 

گراییییییی   گلچین

رهیییتی    ییا  ییرا  
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در آثار برخی پژوهشرران قابل رویت است. دلیل ایین مسیئله نییز ایین  هابحران

دهید را تشکیل می المللبینصاره و جوهره سیاست ی عالمللبیناست یک بحران 

ی و بیازیرران المللیبینای و و متغیرهای زیادی در سطوح متتلید ملیی، منطقیه

های ،یر دولتیی ی و گروهلالملهای بینها گرفته تا سازمانزیادی از رهبران دولت

یین در شکل گیری، گسترش و مدیریت آن دخالت دارند اما پژوهشرران مقید به ا

بهسییتی شییناختی،  گوئی و مبییانی فرانظییریهای نظییری بییه دلیییل گزیییدهسیینت

،الباا از یک منظیر و  هانظریهشناختی( نهفته در درون این شناختی و روشمعرفت

پردازنید. بیه نظیر ی میالمللیبین هیایبحرانبا یک لز خاص و محدود به مطالعه 

و مطالعییه  الملییلبینروابییط  هاینظریییهرسیید راهکییار پرکییردن شییکا  بییین می

به عنوان رهیافیت مناسی   گراییگل ینی استفاده از رهیافت المللبین هایبحران

ی است کیه اسیتفاده همزمیان از چنید نظرییه را در المللبین هایبحراندر مطالعه 

ی و مسائل اساسیی دنییای سیاسیت را لالملهای بین هایبحرانکنار ه  برای فه  

را بیرای  الملیلبینروابط  هاینظریههای نهفته در درون سازد و ظرفیتممکن می

 .گیردمیی به خدمت المللبین هایبحرانفه  و تبیین 
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