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 چكيده  
مايكل سي.دش در اين مقاله به شكل مبسوطي اقدام به طرح و بررسي ميزان اهميـت ديـدگاههاي    

مؤلـف ضـمن اعتـراف بـه     .نمايـد  المللي براي نيل به امنيت مـي  فرهنگ محور در سطح روابط بين
هاي فرهنگـي بـا    نظريه زياد مباحث فرهنگي در عصر حاضر، در مقام مقايسه جايگاه اهميت بسيار

رسد كه واقعيات موجود از دوران جنگ سرد تا فروپاشي اتحـاد   گرايانه، به آنجا مي هاي واقع نظريه
هـايي بـا    يـافتن بـه نظريـه    گرايانه به اميد دست هاي واقع جماهير شوروي ما را از رها نمودن نظريه

هاي فرهنگي كه از قبل از  گانه نظريه امواج سه.دارد بازمي -هاي فرهنگي  يعني نظريه -ربرد بيشتر كا
اند و بر فضاي فكري امروزين نيز حاكم هستند، در مصـاف بـا واقعيـات     دوره جنگ به وجود آمده

شـيني  و نـه جان  -توانـد مكمـل    خارجي تنها مؤيد يك معنا هستند و آن هم اينكه، اين نظريات مي



باشـد   هاي فرهنگي مي گيري ناظر بر موج سوم نظريه اين نتيجه.گرايانه باشند هاي واقع نظريه -براي 
كه از پس از جنگ سرد تا به امروز در كانون توجه انديشمندان قرار داشته است و در ارتباط بـا دو  

 باشد. موج سابق البته چندان صادق نمي
 

 مقدمه
درواقع، از زمـان  .اند المللي، جايگاه مهمي داشته باز در عرصه امنيت بينهاي فرهنگي از دير نظريه  

اند و اكنون در آسـتانه مـوج    آغاز جنگ دوم جهاني به اين سو، دو موج از راه رسيده و از ميان رفته
گرايـان، افـراد نـاهمگني هسـتند كـه       ايم.امروزه، در پژوهشهاي امنيت ملي، فرهنگ سوم قرار گرفته

گرايان جديد در عرصه پژوهشـهاي   به هرحال تمامي فرهنگ.كنند گوناگوني را مطرح ميهاي  نظريه
الملل كه بر عـواملي   گرايي به مثابه برنامه پژوهشي غالب در روابط بين امنيتي بر اين باورند كه واقع

اي اسـت   كم نظريه ورزد، اگر نگوييم يك نظريه ورشكسته، دست چون توازن قدرت مادي تأكيد مي
هـاي فرهنگـي كـه بـه عوامـل       بيش از اندازه به آن ارج داده شده اسـت و در ايـن ميـان نظريـه     كه

 ترند. آليستي توجه دارند در تشريح چگونگي گردش امور جهان بسيار مناسب ايده
هاي فرهنگي در پژوهشهاي امنيتي اختصـاص دارد و   ترين موج از نظريه اين مقاله به ارزيابي تازه  

در ايـن مـورد   .هاي اين موج را در كانون توجه خود جـاي داده اسـت   ترين نمونه هبرخي از برجست
اي از چگونگي رفتـار حكومـت را بـازگو     هاي فرهنگي، گوشه توان كرد كه تمامي نظريه ترديد نمي

هـاي   هـاي جديـد صـرفا مكمـل نظريـه      پرسش مهم در اين جا اين است كه آيا اين نظريه.كنند مي
من بر اين باورم كه به هنگـام  .روند يا اين كه در واقع جايگزين آنها به شمار مي گرايانه هستند واقع

گيري از شواهد به دست آمده از جهان واقعي، نيازي نيسـت كـه    هاي فرهنگي با بهره ارزيابي نظريه
عي داني تاريخ علوم اجتمـا  گرايانه را به زباله هاي واقع هاي فرهنگي، نظريه چنين بيانگاريم كه نظريه

هاي نوين فرهنگي، استفاده سـودمند از آنهـا در برخـي از     بهترين كاربرد اين نظريه.خواهند ريخت
 .گرايانه است هاي واقع موارد در حكم مكملي براي نظريه



گرايي در پژوهشهاي امنيتي در دوران پس از جنگ سرد، يك برنامه پژوهشي گسـترده   موج فرهنگ
آشـكار تـا    1گرايـي   شناسـيها (از اثبـات   متنـوعي از معرفـت  با گرايشهاي گوناگون است كه طيـف  

در .گيـرد  گرايي تلويحي) را در برگرفته و از انواع گوناگون متغيرهاي توضيحي بهـره مـي   ضداثبات
حال حاضر موج جديد چهار نظريه فرهنگي، غالب است: سازماني، سياسـي، راهبـردي و جهـاني؛    

الت نظـامي، فرهنگهـاي سـازماني متفـاوتي دارنـد و      براي مثال، جفري لگرو معتقد است كه تشكي
يـر   اليزابت كي.شود تا شيوه جنگيدن آنها با يكديگر ديگرگون متفاوت باشد همين تفاوت سبب مي

گويد: فرهنگهاي سياسي متفاوت داخلي نه براساس مالحظات راهبردي خارجي بلكـه براسـاس    مي
كنتـرل تشـكيالت نظـامي خـود بـه كـار        مالحظات سياسي داخلـي، ابزارهـاي گونـاگون را بـراي    

اي مشـابه معتقدنـد كـه     و توماس برگر نيز به گونه 3نوبر و اوكاوارا 2) پيتر كازنشتاين، 3(.گيرند مي
المللي از موقعيت  ديدگاههاي سياسي داخلي در قبال استفاده از زور بين كشورهايي كه در نظام بين

اسـتفان روزن نيـز معتقـد اسـت     .كـديگر متفاوتنـد  اي چشـمگير بـا ي   مشابهي برخوردارند، به گونه
 شود. ساختارهاي متفاوت اجتماعي به پديد آمدن قدرت نظامي متفاوت منجر مي

المللـي   يافتـه بـين   گويد: فرهنگ راهبردي داخلـي بهتـر از ضـرورتهاي سـازمان     ايان جانستون مي  
اين بـاور اسـت كـه هنجارهـاي     بر "مارتا فينه مور".تواند راهبرد كالن يك كشور را تشريح كند مي

به .سازد فرهنگي جهاني و نه منافع داخلي كشور، الگوهاي دخالت يك قدرت بزرگ را مشخص مي
كـه   5مدعي هسـتند كـه هنجارهـاي فرهنگـي جهـاني       4همين ترتيب ريچارد پرايس و نينا تاننوالد 

ي درك علت به كارنبردن اين كنند، بهترين دليل برا افزارها را منع مي استفاده از نوع خاصي از جنگ
گويد اتحاد شوروي از آن جهت از جنگ سرد كنـار   رابرت هرمن مي.روند افزارها به شمار مي جنگ

 كشيد چون به هنجارها و فرهنگ غربي گرايش پيدا كرد.
هايي همچون سازمان پيمان آتالنتيك شمالي (ناتو) به جـاي   گويد اتحاديه توماس رايس كاين مي  

مايكـل باونـت نيـز    .شـوند  واكنش به تهديدهاي متقابل، به هنجارهاي جهاني متوسل مي نشان دادن
هـا را   معتقد است كه هويت مشترك به مراتب بهتر از احسـاس خطـر مشـترك، الگوهـاي اتحاديـه     



آوري  و مارك ساچمن بر اين باورند كه تمامي كشـورها بـه فـن    6كند و سرانجام دانا اير  توجيه مي
دليل كه بـه   اي) دست خواهند يافت نه به اين در زمينه سالحهاي متعارف (غيرهسته پيشرفته مشابه

 .بخشد مي 1 "كشورگونگي"افزارها به آنان ماهيت  گونه جنگ آوري نياز دارند بلكه چون اين اين فن
گرايـان   ها و توضيحاتي كه واقـع  اين ديدگاههاي متنوع، يك نقطه اشتراك دارند: نارضايتي از توجيه

گونه كه ايان جانستون خاطرنشـان   همان.دارند ز رفتار حكومتها در چارچوب امنيت ملي عرضه ميا
دهند و بـر مـواردي    گرايي را هدف قرار مي تمامي ( رهيافتهاي فرهنگي) مظاهر واقع"ساخته است 

را تواند يك گزينش راهبـردي خـاص    ورزند كه در آنها مفاهيم ساختار مادي از منافع نمي تأكيد مي
گرايانه  كنند تا برنامه پژوهش واقع هاي فرهنگي تالش مي گرچه واضح است كه نظريه "توجيه كند.

گرايـي   كارهـاي جديـد فرهنـگ    جا اين است كـه آيـا راه   را به مبارزه بخوانند، پرسش اصلي در اين
برخـي از  .رود گـر آنهـا بـه شـمار مـي      گرايانه اسـت يـا ايـن كـه تكميـل      جايگزين توجيهات واقع

گرايـي بـه خوديخـود     با قاطعيت كامل بـر ايـن باورنـد كـه واقـع      2گرايان جديد راهبردگرا  فرهنگ
درجـه دوم  "دارند متغيرهاي مادي و ساختاري در  تواند رفتار راهبردي را توجيه كند و بيان مي نمي

دنـد  گر اند كه در مواردي متغيرهاي ساختاري بر فرهنگ چيره مي برخي معترف.قرار دارند "اهميت
همگي بر ايـن باورنـد كـه متغيرهـاي فرهنگـي      .كند اما در بيشتر مواقع عكس اين مطلب صدق مي

آمدهايي را كه  روند و در اغلب موارد پي براي عوامل مادي به شمارمي 3پديده  –چيزي بيش از فرا 
گرايي  ران واقعجا كه هيچ يك از هوادا از آن.كنند بيني آن نيستند، توجيه مي گرايان قادر به پيش واقع

گوي تمامي مسايل است، در نتيجه در مـورد ايـن كـه     گرايانه پاسخ هاي واقع معتقد نيستند كه نظريه
بحـث  .اي در ميان نخواهد بـود  گرايي باشد، مناقشه تواند مكمل واقع فرهنگ يا هر متغير ديگري مي

گرايي خواهنـد شـد؛ بـراي     عهاي واق هاي فرهنگي جايگزين نظريه اصلي اين تواند بود كه آيا نظريه
گرايـان   هاي موجـود شـوند، فرهنـگ    بايد جايگزين نظريه هاي فرهنگي مي اثبات اين نكته كه نظريه

گرايانه را از ميدان به در  هاي واقع نظريه "موارد سخت"هاي آنها در  نوين بايد نشان دهند كه نظريه



ايان نوين، توان اثبـات چنـين ادعـايي را    گر در ادامه بحث نشان خواهم داد كه بيشتر فرهنگ.برد مي
 ندارند.



 الف) فرهنگ و پژوهشهاي امنيت ملي 
هاي فرهنگي در پژوهشهاي امنيت ملـي   در اين قسمت از مقاله، فراز و نشيب و سير تحول نظريه  

ت ملي اند مطالعات امني اي طوالني دارند اما هرگز نتوانسته ها پيشينه گونه نظريه اين.گردد ارزيابي مي
گرا در ايـن زمينـه شـايد بتوانـد بـه درك       تشريح ناتواني نظريه فرهنگ.را زير سيطره خود درآورند

 گرايانه كمك كند. هاي واقع ها در جايگزيني نظريه گونه نظريه ناتواني اين
 
 موج جنگ دوم جهاني -1
جهـاني  بيشتر بحثهاي مربوط به چگونگي برخـورد بـا قـدرتهاي محـور در جريـان جنـگ دوم         

در اياالت متحده امريكا، دايره تجزيـه و تحليـل روحيـه    .هاي فرهنگي قرار داشت تأثير نظريه تحت
شناسان فرهنگي صاحب نام از جمله جفري  خارجي در اداره اطالعات جنگ، تعداد زيادي از انسان

را بـه  الكساندر ليتـون و مارگـارت ميـد     2جفري گودر، كاليد كلوكهون  1باتسون، روث بنديكت، 
قدرتهاي محور به ويژه آلمان و ژاپن تحقيـق  “  3ويژگي ملي "استخدام خود درآورده بود تا درباره 

بر چگونگي پيشبرد جنـگ، جـاي بحـث وجـود دارد امـا       ""ويژگي ملي"كنند. گرچه درباره تأثير 
 همين مقوله نقش مهمي در گفتمان عمومي درباره ماهيت دشمن در خالل جنـگ دوم جهـاني ايفـا   

 .كرد
اي  هاي فرهنگي بالفاصله پس از جنگ تا حدود زيادي به علـت انقـالب هسـته    اولين موج نظريه  

در اياالت متحـده و اتحـاد شـوروي     4 "افزارهاي پيشرفته روز جنگ"توليد و استقرار .فروكش كرد
رد تا آوري هر دو ابرقدرت را تشويق خواهد ك بيني كنند كه اين فن سبب شد تا بسياري چنين پيش

چنان ويرانگر بودند كه تفاوتهاي  اب آن افزارهاي هسته جنگ.رفتار تقريبا مشابهي از خود نشان دهند
هـاي   اي در عين حال به پيـدايش نظريـه   انقالب هسته.ساختند اثر مي فرهنگي را تا حدود زيادي بي

اي (بازيگران عقاليي ه كلي درباره رفتار راهبردي از جمله نظريه بازدارندگي منجر شد كه از فرضيه
هـاي بـازيگر    گونـه نظريـه   ايـن .گرفت شناسي (انتخاب عقاليي) اقتصاد، نشأت مي همسان) و روش



محور اصلي پژوهشـهاي  1960و اوايل دهه  1950هاي   عقاليي در عرصه استراتژيك در خالل دهه
 دادند. امنيت ملي دوران جنگ سرد را تشكيل مي

 
 موج جنگ سرد -2
اي و شكسـت امريكـا در    اد شوروي از آرام نشستن پس از دستيابي بـه تـوازن هسـته   ناتواني اتح  

ادامـه تقويـت تـوان    .اعتبـار كـرد   هاي كلي بازدارندگي و اجبار را بي جنگ ويتنام، بسياري از نظريه
كردنـد   سازي قطعـي تلقـي مـي    اي وروي تا حد دستيابي به آن چه كه كارشناسان، توان ويران هسته

پردازيهـاي   هاي بـازيگر عقاليـي در نظريـه    نظران درباره صحت فرضيه ري از صاحبسبب شد بسيا
نـاتواني امريكـا در   .اي بـر هنـر كشـورداري، دچـار ترديـد شـوند       مربوط به تأثير سالحهاي هسـته 

هاي كلـي توسـعه سياسـي و     جلوگيري از سقوط رژيم غيركمونيست در ويتنام جنوبي نيز بر نظريه
هاي مربوط به بـازيگر عقاليـي در جنـگ محـدود را زيـر سـؤال        د و نظريهاقتصادي لطمه وارد كر

تالش براي تعميم منطق بازدارنـدگي امريكـا بـه تمـامي     "گونه كه كالين گري گفته است:  همان.برد
اي و ناديده گـرفتن ويژگيهـاي متمـايز هريـك از ايـن       كشورهاي درگير در مسابقه تسليحات هسته

هـاي امريكـايي در زمينـه     نظريـه .گيريهاي نادرست منجر خواهد شـد  كشورها، بدون شك به نتيجه
توانـد بـدون توجـه الزم بـه عوامـل و       گيري، ضد براندازي و كشورسازي نمـي  جنگ محدود، اوج

هاي كلي استراتژي كه  از نظريه "گري"ناخشنودي "ساختارهاي محلي به نتيجه مطلوب منتهي شود.
رو  گـران مسـايل امنيتـي روبـه     رفتند با تأييد بسياري از تحليلگ را ناديده مي "بافت و زمينه محلي"

هاي جايگزين درباره رفتـار راهبـردي منجـر     گرديد و همين نارضايتي به جستجو براي يافتن نظريه
رفتنـد و در نتيجـه بـار     هاي آشكار به شمار مـي  هاي فرهنگي از جمله گزينه در اين ميان نظريه.شد

 كردند به خود جلب كرد. ه در زمينه امنيت تحقيق ميديگر توجه پژوهشگراني را ك
هاي موج دوم در خالل تشديد دوباره كشمكش جنگ سرد با اتحاد شوروي در اواخر  اولين نشانه  

گران مسايل امنيتي بر اين باور بودند كـه   برخي از تحليل.،پديدار شد1980و اوايل دهه  1970دهه  



ن و اقدام راهبردي در مقايسه با اتحاد شوروي ناتوان بوده و بـا  امريكا به داليل فرهنگي از انديشيد
پـردازي فرهنگـي جنـگ     يكي از گرايشها در نظريـه .به گريبان است ساز دست يك ضعف سرنوشت

به اعتقاد ريچارد .سرد، بر تفاوتهاي سازماني فرهنگهاي نظامي امريكا و اتحاد شوروي تأكيد داشت
ريكا ثمره ازدواج يك دانشمند و يك حسابدار اسـت و ماحصـل   نظريه راهبردي جاري ام"پايپس، 

گران، ارتش شوروي را منضـبط و   درمقابل اين تحليل "آن سربازي است كه روحيه وفاداري ندارد.
 .آوردند تر به حساب مي كارآزموده

ماني پردازان امنيتي كه گرايشهاي فرهنگي دارند بر اين عقيده بودند كه تفاوتهاي فرهنگ سـاز  نظريه
در ارتشهاي امريكا و شوروي، براي امريكا در به راه انداختن جنگ سرد يك نقطه ضعف مهـم بـه   

پردازان فرهنگي جنگ سرد، توجه خود را به مقايسه فرهنگهاي  گروه ديگري از نظريه.رود شمار مي
پـردازان، امريكـاي دمكراتيـك را     برخـي از ايـن نظريـه   .سياسي امريكا و شوروي معطـوف كردنـد  

كردند، چون اين كشور تجربه چنداني در زمينه جنگهاي طوالني يـا   بالتكليف و ناتوان توصيف مي
پـردازان معتقـد    از آن جا كه امريكا يك جامعه تجاري بود، ايـن نظريـه  .كشورداري زيركانه نداشت

عقيده  در مقابل، به.نمايي كند تواند در بازي سياسي پرمخاطره به خوبي قدرت بودند كه امريكا نمي
رفـت كـه در زمينـه جنـگ و      پردازان، شوروي يك كشور خودكامه منسجم به شمار مـي  اين نظريه

پردازان امريكا كشوري  به اعتقاد اين نظريه.اي دراز داشت درگيري در ديپلماسي قدرت بزرگ،پيشينه
اني بـود و  اي دهق يافته از طبقه متوسط و جامعه تجاري بود، درحالي كه اتحاد شوروي جامعه سامان

چنـين بـه   .الملل كامال با ديدگاه امريكا تفاوت داشـت  ديدگاههاي آن نسبت به مناقشه و روابط بين
رسيد كه منتقدان اطمينان داشتند كه اين تفاوتها به برتري اتحاد شوروي در جنگ سرد منجر  نظر مي

 خواهد شد.
ين كشور در جنـگ سـرد، نشـان    ارزيابيهاي بعدي از شكست امريكا در ويتنام و پيروزي قطعي ا  

شكسـت امريكـا در ويتنـام بـه     .پردازان فرهنگي نادرست بـوده اسـت   دهد كه استداللهاي نظريه مي
توان ثابـت كـرد    به هرحال مي.سرچشمه نگراني درباره ضعفهاي فرهنگ راهبردي امريكا تبديل شد



نيسـت ويتنـام   كه دولت و ارتش امريكا توانست به هدف اصلي خود كـه حفـظ حكومـت غيركمو   
نكته ديگر اين كـه علـت اصـلي شكسـت     .دست يابد1973تا  1965جنوبي بود در فاصله سالهاي  

و نارساييهاي فراوان دلـت ويتنـام جنـوبي كـه      1سازي  امريكا در ويتنام از وظيفه بسيار دشوار ملت
 اگـر فرهنـگ چنـان نقـش    .گرفـت تـا نارسـاييهاي فرهنگـي امريكـا      متحد امريكا بودسرچشمه مي

تـوان كـارايي رزمـي كـامال      اي در نتيجه جنگ ويتنام داشت، در آن صورت چگونه مـي  كننده تعيين
كنگها را در مقايسه با ارتش ويتنام جنوبي توجيه كرد؟ تمامي نيروهاي  متفاوت ويتنام شمالي و ويت

 شدند. ويتنام شمالي و ويتنام جنوبي از فرهنگهاي مشابه راهبردي و سياسي تغذيه مي
شـد از فرهنگهـاي    سال بعد از شكست امريكا در جنگ ويتنام، اتحاد شـوروي كـه تصـور مـي    چند

راهبردي و سياسي كارامدتري برخوردار بود، در يك جنگ مشابه در افغانستان نتوانست بـه نتيجـه   
المللي، تـأثير   اي با ايجاد تغيير مهم تكنولوژيكي در ساختار نظام بين انقالب هسته.بهتري دست يابد

البته بـارزترين  .قريبا مشابهي اگر نه در كالم بلكه در رفتار اتحاد شوروي و امريكا برجاي گذاشتت
آمد موج جنگ سرد، نتيجـه نهـايي خـود جنـگ سـرد       پردازان فرهنگي ناگوارترين پي و براي نظريه

يشه گرايان در آن زمان مبني بر شكست امريكاي دمكراتيك، تاجرپ بينيهاي فرهنگ برخالف پيش.بود
و نامنضبط، اين كشور در جنگ سرد كامال پيروز شد و اين پيـروزي را تقريبـا بـا تكيـه بـر همـان       

 فرهنگهاي راهبردي و سياسي كه به شكست در ويتنام منجر شده بود به دست آورد.
 
 موج پس از جنگ سرد -3
ازه براي يافتن ناكامي موج جنگ سرد بدون توجه به پايان نامنتظره جنگ سرد به تحديد گرايش ت  

تشـريح   "پيتـر كازنشـتاين  ".المللي منجر شد هاي فرهنگي جهت رفتار حكومتها در نظام بين توجيه
كنـد   ديدگاه خود درباره بازگشت به فرهنگ در مطالعات امنيت ملي را با تأكيد بر اين نكته آغاز مي

ز روي عمـد از تشـريح يـك    الملل ا هاي موجود در زمينه روابط بين جاي انكار ندارد كه نظريه"كه 
 ".اند انقالب مهم در سياست جهاني خودداري كرده



نظران بر اين باورند كه جنگ سرد براثر دگرگونيهاي داخلي در اتحاد شـوروي   بسياري از صاحب  
كنند كـه پايـان جنـگ     برخي ديگر ادعا مي.از جمله سقوط اقتصاد داخلي يا آزادسازي، پايان يافت

بود كه در پرتو يك فرهنگ تازه جهاني كه از طريق جنبش صـلح   "تفكر جديد"سرد درواقع نتيجه 
تمـامي ايـن   .طلب منـادي آن بودنـد، پديـد آمـد     كه دانشمندان علوم طبيعي يا ديگر جوامع اصالح

المللي است  گرايانه از سياست بين برداشتها و ديدگاهها يك وجه مشترك دارند و آن رد ديدگاه واقع
 رحمانه بين كشورها براي دستيابي به قدرت و امنيت جريان دارد. ابتي بيكه معتقد است رق

گرايش دوباره به مسايل فرهنگي در مطالعه امنيت در دوران پـس از جنـگ سـرد در عـين حـال        
كننده رابرت پوتنام در كتاب  بررسيهاي خيره.بيانگر گرايش وتوجه بيشتر به متغيرهاي فرهنگي است

اي آشكار از تجديـد گـرايش و پـذيرش     سي و فرهنگ سياسي ايتاليا نشانهخود تحت عنوان دمكرا
مشـروعيت يـافتن دوبـاره متغيرهـاي     .رود فرهنگ در ميان دانشمندان علوم اجتماعي به شـمار مـي  

ها و سياستهاي داخلـي و ابـراز    نظران به انديشه فرهنگي در عين حال با روي آوردن دوباره صاحب
 .هاي كلي همراه است ترديد مجدد نسبت به نظريه

هماننـدي   ها اغلب داخلي هستند و همواره بر بـي  فرهنگ يك متغير ذهني و خيالي است و اين ايده
نكتـه ديگـر ايـن كـه روي آوردن دوبـاره بـه       .در نوع خود و نه مشابهت با موارد ديگر تأكيد دارند

فرهنگ در مقايسه بـا   نمايد چون فرهنگ در مطالعات امنيتي براي برخي از پژوهشگران شگفت مي
گرايي دارد كه معتقد است تمامي  ديگر رويكردها در مطالعات امنيت ملي، سازگاري كمتري با اثبات

اند؛ در  گردان شده گرايي از تن بسياري از دانشمندان مكتب اثبات.دانشهاي حقيقي جنبه علمي دارند
عـالوه بـر ايـن، روشـنفكران     .داننـد  همان حال بسياري از منتقدان، اين رويكرد را كامال مردود مـي 

گرايي به ديـده   كار نيز از مدتها پيش به ادعاهاي علوم اجتماعي نوين به ويژه رويكرد اثبات محافظه
بايد ديد، بازگشت به فرهنگ تا چه ميزان به درك رفتـار راهبـردي پـس از جنـگ     .نگرند ترديد مي

 كند؟ سرد كمك مي
 



 گرايي ب) ارزيابي فرهنگ 
گرايانـه در مطالعـات    هاي فرهنـگ  كننده موج سومِ نظريه دهنده و توجيه يابي قدرت توضيحدر ارز  

تـوان   رو هستيم؛ اول اين كه متغيرهاي فرهنگـي را بـه سـادگي نمـي     امنيت، با سه ستيزه بالقوه روبه
پردازان فرهنگي بـر ايـن باورنـد كـه متغيرهـاي       دوم اين كه برخي از نظريه.تعريف و كاربردي كرد

هاي آنها را به  توان نظريه آورند و به همين دليل نمي رهنگي هر موردي را به صورت منحصر درميف
گرايي در واقع  نكته آخر اين كه چون فرهنگ.موارد مختلف تعميم داد و كاربرد آنها را ارزيابي كرد

تـوان   ه نميرود، در نتيج هاي گوناگون است و يك برنامه پژوهشي به شمار مي اي از نظريه مجموعه
هاي فرهنگي قابل ارزيـابي   گرايي را رهيافتي مستقل ارزيابي كرد، بلكه نوع خاصي از نظريه فرهنگ

كند اما، تالش در اين زمينه  هاي فرهنگي را دشوار مي با آن كه اين انتقادات، ارزيابي نظريه.باشند مي
 سازد. ناممكن نمي

 روسـت؛ دشـواري تعريـف و كـاربرد     ي بـا آن روبـه  هاي فرهنگ اي كه ارزيابي نظريه اولين ستيزه  

اين مسأله و دشواري در تعريف متغيرهـاي فرهنگـي از   .متغيرهاي فرهنگي در برخي از موارد است
، 1940و  1930در دهـه   .مدتها پيش توجه دانشمندان علوم اجتماعي را به خود جلب كـرده اسـت  

شناسي بـود و در اواخـر دهـه      سي و روانشنا فرهنگ از جمله متغيرهاي محوري در مطالعات انسان
 .بر اين گونه متغيرها در علوم سياسي نيز توجه گشت1950و اوايل دهه  1940

متغيرهاي فرهنگي تا حدود زيـادي در بيشـتر رهيافتهـاي علـوم     1970به هر تقدير در اواسط دهه  
برنامـه  "مومـا يـك   اجتماعي اعتبار خود را از دست دادند، چرا كه فرهنگ سياسـي در آن زمـان ع  

علت اصلي اين امر، از ميان رفتن تمام شفافيت مفهومي مقوله .رفت به شمار مي "پژوهشي ورافتاده
متغيرهاي فرهنگي به علت دشواري در تعريف و عملياتي شدن آنها، از كانون پژوهشها .فرهنگ بود

سـطي يـا طـرح نظريـه     مري داگالس به اين نتيجه رسيد كه از زمان قـرون و .به حاشيه رانده شدند
نيوتن درباره جهان هستي به اين سو، هيچ مفهـومي بـه انـدازه فرهنـگ كـه يـك رويكـرد علمـي         

 مايه نبوده است. رود، مقوله و مفهومي بي ساختگي به شمار مي



گونه كه رونالد روگوفسكي يادآور شـده اسـت تعـاريف مـبهم از فرهنـگ و بـه كـارگيري         همان  
هـايي   نظريـه "سازد:  را بسيار دشوار مي پذير آميز، تدوين يك نظريه آزمايش گونه متغيرهاي ابهام اين

تعـاريف مـبهم و   .كه بر تعاريف مبهم و آشفته تكيه دارند با يك ضعف بسيار جدي همراه هسـتند 
شوند و تا زماني كه تدابير برگرفته، مبهم هستند آزمايش  آشفته به راهبردها و تدابير آشفته منجر مي

ممكن است بتوان ايـن  .نظريه، ناممكن خواهد بود؛ اين ضعف در خود نظريه نهفته است قابل قبول
تعاريفي همچـون افكـار، باورهـا و هنجارهـاي      "ضعف را درمان كرد امااين كار ساده نخواهد بود.

اند و  هايي بسيار گسترده و نادقيق كنند، مقوله هاي فرهنگي اغلب از آنها استفاده مي جمعي كه نظريه
 .كار گرفت توان آنها را به ه سادگي نميب

تـرين مـوج    همانند پژوهشهاي فرهنگي اوليه در زمينه علوم سياسي، برخي بر اين باورند كه تـازه   
گرايي در بررسي مقوله امنيت، تاكنون نتوانسته است تعاريفي روشن و پذيرفتني از فرهنـگ   فرهنگ

هاي مهم در زمينه ضرورت بازگشـت   ندگان مقالهگرچه تمامي مناديان برجسته و نويس.عرضه بدارد
هـا و نـه    به فرهنگ در پژوهشهاي امنيت ملي در دوران پس از جنگ سرد بر اين باورند كه انديشه

اند، اما هنوز هم تعريف عرضه شـده از فرهنـگ    عوامل مادي به پديد آمدن نتايج خاص منجر شده
فـاوت از يكـديگر ماننـد فرهنـگ سـازماني      مفاهيم بالقوه ضـد و نقـيض و مت  .همچنان مبهم است

شـمول)   ها و هنجارهاي جهان ) و فرهنگ جهاني (انديشه"باورهاي جمعي در يك سازمان خاص"(
گرايـي جـاي داد؛ بـراي مثـال، اگـر       توان به سادگي در زير چتر واحدي متكـي بـر فرهنـگ    را نمي

هنگ و اين كه چه عواملي باعـث  هاي جهاني فر ديدگاههاي دانا اير و مارك ساچمن درباره انديشه
افزارها را برگزينند، به موضوع گسترش  شود تا هريك از كشورها براي خود نوع خاصي از جنگ مي

ها ممكـن اسـت بـا نظريـه فرهنـگ       اي تعميم دهيم، در آن صورت اين انديشه افزارهاي هسته جنگ
نظامي، بايـد آنهـا را بـه روي     كند فرهنگهاي سازماني متفاوت سازمانهاي بيني مي سازماني كه پيش

 گردد. آوري نظامي وادارد، دچار تناقض مي آوردن به انواع مختلف از فن



به هرحال بايد توجه داشت كه مسأله تعريف تا حدود زيادي جنبه كاربردي دارد تا اصولي، چون   
يـف مفيـد و   يك تعر.اين امكان وجود دارد كه فرهنگ را به روشني تعريف و آن را به كار انداخت

هـاي جمعـي تكيـه دارد كـه بـر اثـر تغييـرات محيطـي و          مناسب از فرهنگ، بر آن دسته از انديشه
المللي تعميم داده شوند بلكه  ها نبايد به سراسر نظام بين اين انديشه.پذيرند ساختاري دگرگوني نمي

ه كه جك اشـنايدر  گون بايد براي هر يك از كشورها جنبه اختصاصي داشته باشند؛ براي مثال، همان
ها، واكنشهاي شرطي احساسي و الگوهاي رفتـاري   فرهنگ راهبردي، جمع جبري انديشه"گويد:  مي

اند و براساس آنهـا   گونه است كه اعضاي مجمع ملي راهبردي از آموزش يا تقليد كسب كرده عادت
 "كنند. با يكديگر مشاركت مي

هاي فرهنگي قرار دارد اين است كه برخـي از   نظريهاي كه بر سر راه ارزيابي  خواهي دومين مبارزه  
پردازان فرهنگي جديد در مطالعات مربوط به امنيت، به جاي تأكيد بر عوامل مشترك در چند  نظريه

ورزند، چون آنها بر اين باورند كـه هـر    مورد، بر مشخصات و ويژگيهاي يك مورد خاص تأكيد مي
توان به تمامي مـوارد گسـتراند    گونه از متغيرها را نمي اين.موردي در نوع خود منحصر به فرد است

خوانـد،   را بـه مبـارزه مـي    "فرضيه همگـوني واحـد  "آورند كه  چون آنها اغلب مواردي را پديد مي
گويد بين موارد مختلف چنان شباهتي وجـود دارد كـه بتـوان آنهـا را بـا يكـديگر        اي كه مي فرضيه

تواننـد در   گيرنـد، مـي   اي فرهنگـي را بـه خـدمت مـي    گونـه متغيرهـ   مواردي كـه ايـن  .مقايسه كرد
تبديل شـوند كـه تنهـا بـه      1 "نگارانه انديشه -پيكربندي "ترين وضعيت ممكن به مطالعات  مطلوب

محور اصلي اين رويكـرد فرهنگـي، مـردود دانسـتن     .شوند هاي تطبيقي منجر مي محدودشدن نظريه
اگر اين گفتـه  .سازد) پذير مي گوناگون را امكان بيني رفتار در موارد خردگرايي بروني است (كه پيش

داشـتند كـه    مند در اختيـار مـي   گرايان تنها چند عنصر نظام بود در آن صورت اين فرهنگ صحيح مي
منـد، امكـان    بدون در اختيار داشتن متغيرهـاي نظـام  .هاي خود را بر آنها استوار سازند بتوانند نظريه

علوم اجتماعي است، البته نـه فقـط بـه     بيني از عناصر محوري به هرحال پيش.بيني وجود ندارد پيش
بيني به نظريه نياز داريم تا بتوانيم نظريه را آزمايش كنيم)، بلكـه بـراي    دليل صرفا نظري (براي پيش



كننـد بـراي سياسـتگزاران سـود      بينيهاي روشـن نمـي   هايي كه پيش ارزيابي سياستها؛ (چرا كه نظريه
 چنداني ندارند.)

آورد كـه تـاكنون    هاي فرهنگي، مشكالت مهمي را به وجـود مـي   نحصر به فرد بودن نظريهحالت م
دست كم با اين  1كليفورد گيرتز، .اند گرايان در مطالعات مربوط به امنيت، آن را ناديده گرفته فرهنگ

تنـوع بسـيار و طبيعـي    "رو شده و به ژرف بودن آن اعتراف كرده اسـت:   مشكل به طور كامل روبه
ترين  شناسي است، بلكه شالوده بزرگ هاي فرهنگي، البته نه تنها منبع عظيم (و هدر رونده) مردمشكل

بشر  "توان اين تنوع را با وحدت زيستي نوع بشر منطبق ساخت؟ معضل نظري آن است: چگونه مي
ن بنيادي متعددي دارد كه بايد بتوان در يك سطح كلي، تدوي با وجود تفاوتهاي ظاهري همسانيهاي

گرايان جديد  بسياري از فرهنگ.ريزي كرد هاي مربوط به رفتار بشر را بر روي اين شباهتها پي نظريه
شـناختي،   در عرصه مطالعه امنيـت بـه انـدازه كـافي بـه ايـن مسـأله كـه ويژگيهـاي مشـترك روان          

شـوند،   گيري الگوهاي مشـابه رفتـاري منجـر مـي     شناختي و رواني بشر تا چه ميزان به شكل زيست
 .اند نپرداخته

هـاي فرهنگـي ضـرورتا ايـن پرسـش       ستيزه ناشي از منحصر به فرد قلمداد كردن هريك از مقوله  
برخي از پژوهشگران بـر ايـن   .پذير است فرهنگ امكان "علم"كند كه آيا وجود  تر را مطرح مي مهم

يرتز در اين بـاره  برخي ديگر نظير گ.مند مطالعه كرد توان به صورت نظام اند كه فرهنگ را مي عقيده
تجزيه و تحليل فرهنگ، يك علم مبتني بر تجربه نيست كه در پي قوانين "گويد  ترديد دارند؛ او مي

گيرتز در ادامه اين  "كند. علمي باشد بلكه يك مقوله تشريحي است كه براي يافتن معاني تالش مي
تند: فزاينـدگي و  بهـره هسـ   هـاي فرهنگـي از دو ويژگـي عمـده علـم بـي       افزايـد نظريـه   بحث مـي 

شناسيعلمي است كه پيشرفت آن بيشتر به تلطيف بحث بستگي  مردم"گيرد،  وي نتيجه مي.بيني پيش
شـود، دقـت    شناسي همـواره بهتـر مـي    نظر؛ آن چه در علم مردم تر شدن اجماع و اتفاق دارد تا كامل

 "آوريم. انتقادي است كه ما از يكديگر به عمل مي



كنـد كـه    اعتـراف مـي   نكتـه  ايـن  به فرهنگي هاي نظريه پرسابقه ديگرازمدافعان يساموئل هانتينگتن، يك  
تعابير فرهنگياغلب نادقيق و تكرار مكررات و در مواردي تركيبي از اين دو ويژگـي هسـتند و در   "

 .باشد ، مي"فرانسويها مثل اين هستند"جمله كه  نهايت طرح يك مطلب پيچيده از اين
نگي براي علوم اجتماعي مناسب نيستند چـون بـا تمايـل دانشـمندان بـه      از سوي ديگر، تعابير فره

رو،  از ايـن  "هـاي خـود بـه مـوارد ديگـر، سـازگاري ندارنـد.        صدور حكم كلي و تعميم دادن يافته
بــا علــوم اجتمــاعي، جــاي بحــث داشــته  گرايــي ســازگاري فرهنــگ مبتنــي بــر رويكــرد اثبــات

علـت بـر افتـادن پـژوهش دربـاره فرهنـگ سياسـي،        "گويـد:   گونه كه ديويد ليتين مـي  همان.است
مند فرهنگ در علوم سياسي بـر اثـر    ها نيست، بلكه مطالعه نظام توجهي فرهنگ به برخي از مقوله بي

شناسي محوري نيـاز دارد و   اين رويكرد به يك روش.گرايي نوين تضعيف شده است رويكرد اثبات
 ".بتواند نادرستي اين قوانين را ثابت كند آن اين كه نظريه بايد قوانين كلي داشته باشد و

گرايان جديد در عرصه پژوهشهاي مربوط به امنيـت، نوگرايـان آشـكاري وجـود      در ميان فرهنگ  
دارند كه معتقدند متغيرهاي فرهنگي نيز به اندازه ديگر متغيرهايي كه دانشوران علوم سياسـي بـدان   

گرايـي نـوين، افـراد     البته در اردوگاه فرهنگ.هستند گونه مطالعات مناسب كنند، براي اين استناد مي
رويكرد آنان بـه  "ضدنوگرايي نيز وجود دارند؛ براي مثال ريچارد پرايس و نينا تاننوالد معتقدند كه 

جهان براساس متغيرهاي مستقل نيست، متغيرهايي كه تأثير مستقل آنها بـر ميـزان تفـاوت را بتـوان     
گرايي نوين در مطالعات امنيت، همچنـان   ترتيب، فرهنگ بدين "كرد.گيري  براساس منطق آمار اندازه

نتيجه بين گيرتز و ليتين دونوگرا و ضد نوگراي سرشناس بر سر ايـن نكتـه كـه آيـا در      در بحث بي
 توان از علم فرهنگ سخن به ميان آورد، گرفتار آمده است. زمينه كلي مطالعات معاصر فرهنگي مي

شد ويژگـي منحصـر بـه فـرد مـوارد فرهنگـي، تمـامي برنامـه پـژوهش           چه كه گفته با وجود آن  
هاي فرهنگي كه براي تعمـيم   نظريه.كند گرايي نوين در زمينه مطالعه امنيت را مخدوش نمي فرهنگ

هاي خود به موارد ديگر مناسب نيستند باز هم ممكن است در مواردي به صدور احكـام   دادن يافته
هـا   گونـه نظريـه   به زبان ديگر، ايـن .هاي فرهنگي منجر شوند يافته كلي به موارد ديگر در چارچوب



ممكن است نتواند قوانيني كلي درباره رفتار تمامي كشورها صادر كنند اما درباره رفتار خاص يـك  
تواننـد دسـت    كشور در زمينه سياست خارجي در يك مقطع خاص تاريخي بـه چنـين كـاري مـي    

هاي فرهنگي در صدور احكام و قوانين كلي درباره رويكردهايي  يهاين انتقاد يعني ناتواني نظر.بزنند
يابد؛ براي مثال، نظريـه   كند، مصداق نمي المللي، فرهنگ يا تمدن جهاني بحث مي كه هنجارهاي بين
يك نظريه كلي درباره رفتار كشورهاست كه دراين مورد تصميم  "برخورد تمدنها"هانتينگتن درباره 

 .گيرد كشورهاي ديگر براساس هويت فرهنگي صورت مي كشورها براي اتحاد با
هاي طـرح شـده گابريـل آلمونـد و      هاي فرهنگ سياسي عام از قبيل نظريه در ضمن برخي از نظريه

بـه هـر تقـدير،    .توان به تعدادي از موارد ديگر تعمـيم داد  را مي "فرهنگ مدني"سيدني وربا درباره 
هـاي مبتنـي بـر     اهبردي داخلي و تقريبا تمـامي نظريـه  هاي فرهنگ سياسي و فرهنگ ر بيشتر نظريه

بـه علـت همـين    .برنـد  فرهنگ سازماني از مشكل ناشي از منحصر به فرد بودن فرهنگهـا رنـج مـي   
از .توانند شمار اندكي از رفتارها را تبيين كننـد  كاستي، بسياري از متغيرهاي فرهنگ داخلي فقط مي

كند، در نتيجه  اي نوين فرهنگي در مطالعه امنيت صدق نميه جا كه اين نكته درباره تمامي نظريه آن
 برد. تمامي برنامه پژوهش فرهنگي را زير سؤال نمي

روست، اين است كـه هـم    گرايي پس از جنگ سرد با آن روبه اي كه ارزيابي فرهنگ آخرين ستيزه  
هـاي   برنامه.ي ملموسها هاي پژوهشي هستند تا نظريه گرايي، بيشتر، برنامه گرايي و هم واقع فرهنگ

هاي مشترك تكيه دارنـد امـا ممكـن     روند كه بر فرضيه ها به شمار مي اي از نظريه پژوهشي مجموعه
هاي جانبي، ممكن است آنها را بـه   هاي جانبي متفاوتي نيز داشته باشند و همين فرضيه است فرضيه

هـاي مربـوط بـه     مقابل، نظريهدر .بينيهاي كامال متفاوت درباره يك مقوله و مورد خاص، براند پيش
بيني واحدي به عمل آورند؛  هاي پژوهشي متفاوت، ممكن است درباره يك مورد خاص پيش برنامه
هـا توجـه    گرايي، بايد به يك رشته از نظريـه  گرايي در برابر واقع رو به جاي قرار دادن فرهنگ از اين

ـ       المللـي و مـادي در برابـر     ر بـين داشت كه در دو بعد بـا يكـديگر تفـاوت دارنـد: داخلـي در براب



نشـان داده  1نتيجه قرار گرفتن اين دو بعد در مقابل يكديگر تصويري اسـت كـه در نمـودار     .ذهني
 شده است:

 

 
 

)يك نظريه كلي اسـت كـه از توزيـع تواناييهـا و     2گرايي نوين (خانه   گرايي ساختاري يا واقع واقع
مند، همچون الگوهاي اتحـاد اسـتفاده    آمدهاي نظام پي المللي براي شريح امكانات مادي در نظام بين

) براي تشريح رفتار راهبردي همچون انتخاب يك آمـوزه  1در مقابل، نظريه سازماني (خانه .كند مي
)به 1گرايي سنتي (باز هم خانه  واقع.دهد ويژه نظامي، به منافع مادي خاص سازماني توجه نشان مي

 .كند المللي استفاده مي ر براي تشريح مناقشات بينديگر عوامل داخلي همچون ماهيت بش
)براي تشـريح راهبـرد كـالن يـا آمـوزه      33رويكردهاي فرهنگ سازماني، سياسي و فرهنگي (خانه  

در مقابـل، فرهنـگ جهـاني يـا     .شود خاص نظامي يك كشور به متغيرهاي ذهني داخلي متوسل مي
آوريهاي خاص  ح دخالت انساني، استفاده از فن) براي تشري 4المللي (خانه  هاي تجويزي بين نظريه

المللي دست  نظامي يا علت روي آوردن كشورها به اتحاد با كشورهاي ديگر به متغيرهاي ذهني بين
 يازند. مي
خواننـد، هـر دو ايـن     گرايانه را بـه مبـارزه مـي    گرايانه، ديدگاههاي واقع هاي فرهنگ گرچه نظريه  

هايي را در خود داشته باشند كه احتماال يكديگر را  توانند نظريه مي هاي پژوهشي در عين حال برنامه
گرايانه ساختاري از نوآوري آمـوزه نظريـه    به ستيزه بكشند؛ براي مثال، بري پوسن، يك نظريه واقع

عالوه بـر ايـن، بحثهـاي    .زند )محك مي1)را در مقابل نظريه سازماني (خانه  2توازن قدرت (خانه  
)بر سر مسايل گونـاگون، وجـود   1)و كالسيك (خانه  2گرايان ساختاري (خانه   قعمهمي نيز بين وا



خواهي  مبارزهچنان مشغول  گرايان راهبردگراي نوين آن به جز يك استثناي قابل توجه، فرهنگ.دارد
گرايان را  اند كه تا حدود زيادي تفاوتهاي مهم در داخل اردوگاه فرهنگ گرايي بوده خود بر ضد واقع

در داخل يـك برنامـه پژوهشـي    4و  3هاي   هاي فرهنگي در خانه اند؛ براي مثال، نظريه ناديده گرفته
بـا  2و  1هـاي    هـاي خانـه   نظريه توان آنها را همانند واحد قرار دارند اما در عين حال به راحتي مي

 يكديگر جايگزين كرد.
گرايانـه، ايـن دوگـانگي،     عالوه بر پنهان ساختن تفاوتهاي مهم در درون برنامه پژوهشي فرهنـگ   

هـاي غيرفرهنگـي را پنهـان     گرايـان و نظريـه   هماننديهاي مهم بين رويكردهـاي برخـي از فرهنـگ   
ار ندارند كه تمامي كشورها ساختارهاي داخلي يكسـاني  گرايان انتظ براي مثال، گرچه واقع.سازد مي

المللي مشابهي از خود نشـان دهنـد، امـا در عـين حـال انتظـار دارنـد كـه          داشته باشند يا رفتار بين
بينـي   مشكل ايـن جاسـت كـه ايـن پـيش     .قدرتهاي بزرگ، كاركردهاي همساني از خود بروز دهند

شـود كـه چـه     در اين جا اين پرسـش مطـرح مـي   .بيني فرهنگ جهاني دارد شباهت بسياري به پيش
گرايان نوين در مطالعه امنيت نـه   كند؟ روشن است كه فرهنگ عاملي اين شباهت رفتار را توجيه مي

بيني آنهـا را   گيرند بلكه پيش گرايانه را ناديده مي تنها بحثهاي مهم در داخل برنامه پژوهشش فرهنگ
 .گرايان تميز داد واقع بيني توان از پيش در مواردي به سختي مي

گرايانـه و خردگرايانـه نيـز     هـاي مـادي   گرايان نوين در عرصه مطالعات امنيت بـراي نظريـه   فرهنگ
گرايـي،   شناختي در برابـر منطـق   قرار دادن رويكرد جامعه.آورند هاي اجتماعي مهمي پديد مي ستيزه

اولين نكته اين كـه، قـرار دادن   .زاست گرچه روشنگريهايي به همراه دارد اما به همان اندازه نيز ابهام
هاي نـوين   كننده است چون بسياري از نظريه هاي فردگرايانه گمراه هاي فرهنگي دركنار نظريه نظريه

هاي مشترك بـا تحميـل سـود و زيـان بـه       گرايانه راهبردي بر اين اصل استوارند كه انديشه فرهنگ
اني معتقدند كه ساختارهاي مادي بـر خردگرايـي   گرايانه و سازم هاي نوين واقع گونه كه نظريه همان

گرايي  عالوه بر اين اگر منطق.شوند تا رفتارهاي خاصي، منطقي جلوه كنند كنند، سبب مي تحميل مي
گرايي باشد، تبـديل مباحثـه    شناسي نوگرايانه همچون اثبات به معني پايبندي به يك پژوهش معرفت



توانـد سـودمند    خردگرايانـه نيـز بـه هـيچ وجـه نمـي       شـناختي و  هـاي جامعـه   به تقابل ميان نظريه
گرايان راهبردگراي نوين، در پايبندي به اصول علـوم اجتمـاعي امـروزي، بـا يكـديگر       فرهنگ.افتد

گرايانـه در برابـر    هـاي پژوهشـي فرهنـگ    بنابراين، به جـاي قـرار دادن برنامـه   .تفاوت فراوان دارند
گرايانـه   هاي فرهنـگ  دگرايي، به اعتقاد من قرار دادن نظريهشناختي در برابر خر گرايانه يا جامعه واقع

گرايانه براي آگاهي از ميزان تبيين واقعـي آنهـا بسـيار سـودمندتر      هاي واقع در برابر شواهد و نظريه
 خواهند بود.

 گرايانه هاي واقع ج) فرهنگ و نظريه
اي آن قـدرت تشـريحي   هـ  گرايي نوين در مطالعه امنيت اين است كه نظريه مشكل اصلي فرهنگ  

پردازي فرهنگي جنـگ سـرد، ايـن امتيـاز را      نظريه.دهند هاي موجود به دست نمي بيشتري از نظريه
بينيهـا، آزمـايش    بينيهاي تجربـي روشـني بـه عمـل آورد و همـين پـيش       توانست پيش داشت كه مي

گونه كه  همان.تپذير ساخ هاي آن را در برابر شواهد جهان واقعي و نظريات جايگزين امكان نظريه
هاي تجربي تجزيه و تحليل فرهنگ راهبردي در خـالل جنـگ سـرد ضـعيف      مشاهده كرديم، جنبه

پردازي فرهنگ دوران پس از جنگ سرد هنوز مـردود اعـالم نشـده     با آن كه بخش اعظم نظريه.بود
، چراكه اين گرايانه مطالعات امنيت ملي شود هاي واقع تواند جايگزين نظريه است اما اين نظريه نمي

هـاي بهتـر بـه دسـت      ها بر موارد خاصي استوار است كه معيار دقيقي براي تشـخيص نظريـه   نظريه
هـاي فرهنگـي، در    در متون فرهنگي نوين به جاي گـزينش مـوارد ملمـوس بـراي نظريـه     .دهد نمي

 بـراي  "بسـيار محتمـل  ") مـوارد  1گـردد:    مطالعات امنيتي بر چهار نوع از موارد ديگـر تكيـه مـي   
گرايانه به همراه  هاي واقع بينيهاي نظريه ) مواردي كه نتايجي مشابه پيش2گرايانه؛   هاي فرهنگ نظريه

) مواردي كـه در آنهـا بسـيار زود    4گرايانه جاي بحث دارند و   ) مواردي كه تعابير فرهنگ3دارد؛  
 بيني كرد. است كه بتوان نتايج را پيش

 موارد بسيار محتمل -1



تواند صحيح باشد، اما اين دو مـورد نكتـه    گرايان نوين دست كم در دو مورد مي نگاستدالل فره  
گرايـي نشـاند، بـازگو     تـوان بـه جـاي واقـع     گرايـي را مـي   چنداني را در اين زمينه كه آيـا فرهنـگ  

هـاي   پـردازان مـوارد بسـيار محتمـل را بـراي نظريـه       علت اين امر آن است كه اين نظريه.كنند نمي
بـه همـين   .دهنـد  گرايانه، مالك قرار مـي  هاي واقع را براي نظريه "بسيار نامحتمل"د فرهنگي و موار

چرا كـه  .روند دليل دو مورد استثنايي كه در باال به آنها اشاره شد معيار و مالك ضعيفي به شمار مي
اگـر  "گويـد:   مـي  1آرتـور اسـتينچكوب   .گرايانـه داريـم   ما انتظار عملكردي خوب از نظريه فرهنگ

اي از آزمايش دشوار موفق بيرون آيد، براعتبار آن در مقايسه با محك زدن آن در يك آزمايش  نظريه
 آسان، افزوده خواهد شد.

براي مثال، استدالل استفان روسن مبني بر اين كه انواع مختلف جامعه سطح متفـاوتي از كـارايي     
ن پرداختـه اسـت، صـدق    ترديـد در مـورد هنـد كـه وي بـه بررسـي آ       آورد، بـي  نظامي را پديد مي

جامعه هند از لحاظ تاريخي به شدت دچار تفرقه و تشتت بود و همين امر كـارايي نظـامي   .كند مي
تر كه آيا رويكردهاي  با وجود اين، ارزش اين شاهد تاريخي براي پرسش مهم.هند را خنثي ساخت

گرايان انتظـار   واقع.نمايد المللي است، بسيار ناچيز مي داخلي و ذهني، بهتر از رويكردهاي مادي بين
آنهـا درواقـع درصـدد مشـاهده     .ندارند كه تمامي كشورها ساختارهاي داخلي يكساني داشته باشند

تشابه كاركردي و ساختارهاي متفـاوت داخلـي و رفتارهـاي خـارجي متكـي بـر امـوري همچـون         
و، واقع درصـدد  ر از اين.آوري نظامي در بين قدرتهاي بزرگ هستند موقعيت جغرافيايي و سطح فن

مشاهده تشابه كاركردي و ساختارهاي متفاوت داخلي و رفتارهاي خارجي متكي بر اموري همچون 
گرايـان   رو، واقـع  از ايـن .آوري نظامي در بين قدرتهاي بزرگ هستند موقعيت جغرافيايي و سطح فن

رود از  شمار نمـي انتظار ندارند كه هند يا هر كشور ديگري كه از بازيگران اصلي سياست جهاني به 
المللـي برخـوردار    كارايي نظامي يا ساختارهاي داخلي مشابه قدرتهاي اصلي صـحنه سياسـت بـين   

گرايي اسـت،   به بيان ديگر، با توجه به اين كه هند يك مورد بسيار محتمل براي نظريه فرهنگ.باشد



تـر   ره برتـري عـام  اين واقعيت كه اين كشور از آزمايش موفق بيرون آمده است نكته چنـداني دربـا  
 دهد. هاي فرهنگي به دست نمي نظريه

كنند كـه   بيني مي گرايان زماني بروز دخالت را پيش به همين ترتيب مارتا فينموز معتقد است كه واقع
منافع جغرافياي سياسي مهمي در ميان باشد و اين واقعيـت كـه دخالتهـاي بشردوسـتانه، بيشـتر در      

شـود تـا ايـن خـانم      ژئوپوليتيك چنـداني ندارنـد، سـبب مـي     گيرد كه اهميت مكانهايي صورت مي
اين گفته در واقع بيان نادرسـتي  .گرايي يك معما به شمار آورد پرداز كه اين نكته را براي واقع نظريه

گرايان بر اين نكته اعتراف دارند كه حكومتهـا داراي   شود: واقع گرايان محسوب مي از استدالل واقع
هستند كه امنيت در رأس آن قرار دارد و پس از آن به ترتيب، رفاه اقتصادي،  سلسله مراتبي از منافع

دخالتهاي بشردوسـتانه  .گيرند مسايل عقيدتي و مالحظات بشردوستانه، در رديفهاي بعدي جاي مي
هايي كه به امنيت يا منافع اقتصادي  گونه مداخله گرايي مغايرتي ندارد: تنها آن به خودي خود با واقع

گونه كه فينموز در مثالهاي تاريخي اعتراف  همان.گرايي منافات دارند رسانند با واقع سيب ميكشور آ
اقدام بشردوستانه به ندرت هنگامي كـه ديگـر اهـداف يـا منـافع كشـور را بـه خطـر         "كرده است، 

 اگر تصور كنيم كه اين نكته درباره تمامي مواردي كه خانم فينموز بـه  "گيرد. اندازند صورت مي مي
بررسي آنها پرداخته است صدق كند، در آن صورت آنهـا بـراي نظريـه فرهنگـي، مـواردي بسـيار       

اند و  روسن و فينمور هيچ يك در استداللهاي خود اشتباهي مرتكب نشده.روند محتمل به شمار مي
اي به وجـود آورنـد    توانند قدرت نظامي قابل مالحظه هر دو براي اين پرسش كه چرا حكومتها نمي

اند، امـا   كنند، پاسخهايي داده چرا حكومتها در مواردي كه منافع راهبردي اندكي دارند دخالت مييا 
 گرايانه را به اثبات برسانند. اند برتري رويكرد فرهنگ هيچ يك از آنها نتوانسته
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اردي هسـتند كـه در آن   گيرند مو گرايان به خدمت مي دومين گروه از موارد و مثالهايي كه فرهنگ  

كنند؛ براي مثال، جفري لگرو معتقد است كـه   بينيهاي يكساني مي گرايان، پيش هاي آنها و واقع نظريه



گيري درباهر شدت بخشيدن به جنگ به وسيله آلمـان،   رفتارهاي متفاوت راهبردي در زمينه تصميم
هاني از فرهنگهـاي سـازماني   انگليس، اتحاد شوروي و اياالت متحده امريكا در خالل جنگ دوم ج

 .گرفت متفاوت نظامي آنان سرچشمه مي
گويـد تفـاوت سـاختار نظـامي و تـأثير آن بـر        گرايان اندكي با اين ديدگاه جفري لگرو كه مي واقع

شود، موافق خواهنـد بـود،    گرايي يك معما محسوب مي گيريهاي مربوط به جنگ، براي واقع تصميم
ي كاركرد مشابه حكومتها اين انتظار را دارند كه حكومتهاي مختلف بين گرايان ضمن پيش چون واقع

گرايـان از تشـديد    از اين رو، واقـع .در نقاط گوناگون جهان، راهبردهاي نظامي متفاوتي اختيار كنند
، حمـالت  1944حمالت هوايي انگليس بر ضد آلمان دچار شگفتي نخواهند شـد چـون تـا سـال      

گرايان چنين  ترتيب، واقع به همين.انست به دشمن خسارت وارد كندتو هوايي تنها روشي بود كه مي
كردند كه آلمان به علت موقعيت ژئوپولتيك خود و پيشرفتهايي كه در زمينه تسـليحات   بيني مي پيش
آنهـا  .آوري جنگ مكانيزه به دست آورده بود، بـه جنـگ زمينـي تمايـل بيشـتري نشـان دهـد        و فن

راهبرد نيروي هوايي آلمان با راهبرد نيروي هـوايي انگلـيس كـامال    كردند كه  بيني مي همچنين پيش
آسا  متفاوت باشد چون نيروي هوايي تاكتيكي از نيروي هوايي استراتژيك براي حمالت هوايي برق

رسد چون آلمان تنها  تشديد نبرد زيردريايي به وسيله آلمان نيز منطقي به نظر مي.باشد تر مي مناسب
خالصه اين كه نظريه فرهنگ سازماني لگرو و .نست به انگلستان ضربه وارد كندتوا از اين طريق مي

 آورند. مشابهي به عمل مي 1بينيهاي  گرايانه در اين موارد پس نظريه واقع
منـد، راهبـرد    استدالل ايان جانستون مبني بر اين كه فرهنگ راهبردي داخلي بهتر از فشارهاي نظـام 

فشرد  وي بر اين نكته پاي مي.كند، پيچيدگي بيشتري دارد ريح ميكالن سلسله مينگ در چين را تش
المللـي، چـرا كـه ميـزان      گرايانه، نتيجه عوامـل داخلـي بـود نـه بـين      كه اين فرهنگ راهبردي واقع

اين استدالل، دو اشكال دارد: .تهديدهاي خارجي متفاوت، ولي فرهنگ راهبردي همواره يكسان بود
المللـي   له مينگ همواره با محيط آشفته و توأم با هرج و مـرج بـين  اول، كشور چين در دوران سلس

جانستون با اعتـراف بـه   .رو بود و به همين دليل همواره در معرض تهديد خارجي قرار داشت روبه



رو  المللـي روبـه   توان گفت كه چين با محيط پرهرج و مرج بين گويد: به تعبير دقيق مي اين نكته مي
دهد كه ميزان توسل به  كند، نشان مي بيني مي گرا پيش گونه كه يك واقع هماندوم، جانستون نيز .بود

بـراي اثبـات   .كـرد  زور در سلسله مينگ، متناسب با تغيير در تواناييهاي نظامي اين سلسله، تغيير مي
ملي نياز دارد كه در آن، كشورهايي كه از موقعيـت جغرافيـايي    -اين نكته، جانستون به مثالهاي فرا

 .ي برخوردارند، رفتارهاي متفاوتي از خود نشان دهندمشابه
وي در عين حال بايد براي كشـورهايي كـه داراي سـاختارهاي متفـاوت امـا موقعيـت جغرافيـايي        

دهنـد توجيـه اسـتراتژيك فرهنگـي عرضـه       مشابهي هستند و رفتارهايي همسان از خود بـروز مـي  
دي را كـه همـواره نمونـه بـارزي از فرهنـگ      ديدگاههاي جانستون نه تنها تعبير و تفسير مور.بكند

تـوان از اسـتداللهاي    برد، بلكه استدالل وي را به سختي مي راهبردي تلقي شده است زير سؤال مي
 گرايان متمايز ساخت. واقع

بر اين عقيده اسـت كـه فرهنگهـاي سياسـي داخلـي و سـازمانهاي        "ير اليزابت كي"در اين ميان،   
دوم جهاني، مانع از آن شد تا اين كشور بتواند گامهايي را بردارد كه از  نظامي فرانسه پيش از جنگ

به اعتقاد وي رهبري غيرنظامي فرانسـه از تهديـد   .جلوگيري كند1940بروز فاجعه شكست ماه مه  
المللي از جانب آلمان نگران بود و به همين دليل ارتش را وادار بـه   نظامي داخلي بيش از تهديد بين

گـرفتن آمـوزه نظـامي     ند كه با توجه به فرهنگ سازماني خاص ارتش فرانسه، در پيشتدابيري كرد
بـه هرحـال،   .از آن برخوردار بود، نـاممكن شـد  1930و  1920هاي   تهاجمي كه اين كشور در دهه

گرايان خواهند گفت تغيير آموزه نظامي فرانسه بازتاب روشني از دگرگوني توازن قوا در اروپـا   واقع
و آلمـان  39فرانسه و آلمان از لحاظ تعداد جمعيت تقريبا برابر بودنـد (فرانسـه    1920  در سال.بود

نفر) و فرانسه از لحاظ تعداد نيروي نظامي به مراتب بر آلمـان برتـري داشـت (فرانسـه       ميليون8/42
شود كه فرانسـه   با درنظر گرفتن اين ارقام به خوبي مشخص مي.هزار نفر)100هزار نفر، آلمان  350

و 41فرانسه نه تنها از لحاظ تعداد جمعيت (فرانسه  1928در سال  .داراي آموزه نظامي تهاجمي بود
نفر) بلكه از لحاظ توان صنعتي و همچنين سهم هريك از اين دو كشور در توليـد   ميليون4/55آلمان 



 تـوان 1937در سـال   .درصد) به شدت از آلمـان عقـب مانـد   6/11درصد، آلمان  6جهاني(فرانسه  
تـوان جنگـي   4/14و آلمـان   2/4جنگي فرانسه كمتر از يك سوم توان جنگي آلمان بـود (فرانسـه    

تعداد جمعيت فرانسه باز هم در مقايسـه بـا جمعيـت آلمـان كـاهش يافـت       1938در سال  .جهان)
)و درصـد  228،آلمـان   74در زمينه توان صنعتي (فرانسـه   .نفر) ميليون5/68و آلمان  9/41(فرانسه  

تعداد نفرات ارتش فرانسـه انـدكي از تعـداد    1940).در سال  7/12،آلمان 4/4جهاني (فرانسه توليد 
با وجود اين، قـدرت نظـامي   .نفر)720000نفر در برابر آلمان  689010نيروهاي آلمان بود (فرانسه  

به علت برهم خوردن شديد تـوازن قـوا و   .پنهان آلمان به مراتب بيشتر از قدرت نظامي فرانسه بود
گرايـان انتظـار    المللـي، واقـع   مشكالت فرانسه براي يافتن متحد قابل اعتماد در نظام چندقطبي بـين 

 آموزه نظامي تدافعي اختيار كند.1930داشتند كه فرانسه در دهه  
ساز و راهبردي فرانسه چندان ارتبـاطي بـا بحـران     گيريهاي سرنوشت گذشته از اين، علت تصميم  

علت اصلي شكسـت  .يا حتي آموزه نظامي تدافعي اين كشور نداشت سياسي داخلي جمهوري سوم
فرانسه طرح جنگي اين كشور بود كه قسمت اعظم نيروهاي خود را براي سركوب حمالت آلمـان  

كرد كه آلمانها  رهبري نظامي فرانسه تصور مي.اليه شمالي بلژيك مستقر كرد از طريق آردن در منتهي
رو خواهند شد و همين برآورد غلط يك اشـتباه بـزرگ    راوان روبهبراي عبور از آردن با مشكالت ف

اما بايد توجه داشت كه اين اشتباه در فرهنگ سياسي يا فرهنگ سازمان نظامي فرانسه .راهبردي بود
نويسنده برجسته مسايل  1 "سرباسيل هنري ليدل هارت"ريشه نداشت چون غير فرانسويها از جمله 

كردنـد كـه    تصـور مـي  1940الي ارتش آلمان نيز پيش از فوريه سـال   نظامي انگليس و فرماندهي ع
بـه بيـان ديگـر، نـه تنهـا يـك نظريـه سياسـي         .عبور ارتش آلمان از آردن بسيار دشوار خواهد بود

تواند تغييرات پديدآمده در طرحهاي نظامي فرانسه در بين دو جنگ را تشريح كنـد،   گرايانه مي واقع
 دهد. نتيجه نبرد فرانسه به دست ميبلكه ارزيابي مناسبتري از 
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گرايانـه كـامال    گرايان نـوين بـا تفسـيرهاي واقـع     در تعدادي از موارد، تعابير و تفسيرهاي فرهنگ  
نينـا  "و  "ريچـارد پـرايس  "تفاوت دارد اما حتي در اينها نيز جاي بحث وجـود دارد؛ بـراي مثـال،    

آور بودن كاربرد سالحهاي شيميايي تا حدود زيادي عامل عدم  فرتمعتقدند كه بدنامي و ن "تاننوالد
به اعتقاد آنها اگـر ايـن بازدارنـدگي هنجـاري وجـود      .رود افزارها به شمار مي گونه جنگ كاربرد اين

ريچارد پرايس معتقد است .آمدند اي گسترده به استفاده درمي افزارها به شيوه گونه جنگ نداشت، اين
آور نبود، جنگ دوم جهاني بـه   المللي زشت و ننگ الحهاي شيميايي از لحاظ بيناگر استفاده از س"

با وجود نفرت همگاني از اين سالحها، بازدارنـدگي   "شد. احتمال زياد به جنگ شيميايي تبديل مي
افزارهـا، توجيـه بهتـري از عـدم كـاربرد متـداول ايـن         متقابل و ناسودمندي نظامي اين گونه جنگ

 دهد. ست ميافزار به د جنگ
افـزار آمـادگي نـدارد و     گونه جنـگ  سالحهاي شيميايي بيشتر در برابر دشمني كه براي مقابله با اين

تواند مؤثرتر واقع شود و دفاع در برابر سالحهاي شيميايي به وسيله نيروهايي كه  افراد غيرنظامي مي
اسـت و آمـادگي آنهـا عمليـات     اند، نسـبتا آسـان    افزارها تدارك ديده براي مقابله با اين گونه جنگ

عالوه .كند تر، مشخص مي اي گسترده تهاجمي با سالحهاي شيميايي را در جنگ دوم جهاني به گونه
بايد به اين پرسش پاسخ دهند كـه هنجارهـاي بازدارنـده از كـاربرد      "تاننوالد"و  "پرايس"بر اين، 

افزارهـا در   د گسترده اين جنـگ سالحهاي شيميايي پيش از جنگ اول جهاني چرا نتوانست از كاربر
طول جنگ جلوگيري كند يا چرا اين هنجارها مانع از آن شد كه قدرتهاي محـور از بـه كـار بـردن     

افزارهـا بـر    سالحهاي شيميايي بر ضد متحدان خودداري كنند اما نتوانست از استفاده از اين جنـگ 
شـتند، جلـوگيري نمايـد (چينيهـا و     ضد غيرنظاميان (يهوديان) و نيروهاي نظامي كه توان تالفي ندا

آور بودن كـاربرد از سـالحهاي شـيميايي در فاصـله بـين دو       اتيوپياييها) هنجارهاي مربوط به نفرت
جنگ نيز همانند دوران پيش از جنگ اول جهاني وجود داشت اما اين هنجارها بـه جـاي ايـن كـه     

د زيادي تحت تأثير سـودمندي (يـا   واقعيتي راهبردي را شكل دهند، بازتاب واقعيتي بود كه تا حدو
در زماني نـه چنـدان   .ناسودمندي) سالحهاي شيميايي و خاصيت بازدارندگي متقابل آن قرار داشت



دور، عراق در جنگ عراق و ايران از سالحهاي شيميايي بر ضد ايرانيها و غيرنظاميان كـرد اسـتفاده   
همين امـر بـه خـوبي    .امريكا به كار نبردافزارها را در برابر  كرد اما در جنگ خليج فارس اين جنگ

صحت استدالل بازدارندگي يا سودمندي را در بحث مربوط به كـاربرد سـالحهاي شـيميايي ثابـت     
ايرانيها و غيرنظاميان كرد از توان اقدام متقابل برخوردار نبودند و توان دفاعي آنهـا در برابـر   .كند مي

گونـه   بود و به همين دليل اسـتفاده عـراق از ايـن   افزارهاي شيميايي و ميكروبي بسيار ضعيف  جنگ
فارس  در مقابل، امريكا و متحدانش در جنگ خليج.كرد افزارها از لحاظ راهبردي معني پيدا مي جنگ

از توان دفاعي بسيار مقتدر در برابر سالحهاي شيميايي و ميكروبي و زرادخانـه سـالحهاي كشـتار    
اق برخوردار بودند و به همين دليـل، كـاربرد سـالحهاي    جويانه بر ضد عر جمعي براي اقدام تالفي

 ميكروبي و شيميايي به وسيله عراق از نگر راهبردي چندان معقول نبود.
باره كه جنگ سرد بـه ايـن دليـل پايـان يافـت كـه شـورويها بـه          در اين "رابرت هرمن"استدالل   

د امـا در ايـن زمينـه    رسـ  هنجارها و فرهنگ غربي روي آوردند تـا حـدودي منطقـي بـه نظـر مـي      
 رسند. تر به نظر مي هاي ديگري وجود دارند كه منطقي استدالل

اي  گران، دگرگوني در ديدگاه زمامداران شوروي را درواقع ناشـي از انقـالب هسـته    برخي از تحليل
برخي ديگر نيـز تغييـر در نگـرش زمامـداران     .دانند كه سبب شد تا دفاع جهاني اهميت پيدا كند مي

گوينـد   داننـد و مـي   ا ناشي از وحشت آنان به شكست در مسابقه تسليحات پيشـرفته مـي  شوروي ر
در عـين   "هـرمن ".همين وحشت، انجام گرفتن اصالحات ميخائيل گورباچف را سـهولت بخشـيد  

تواند تغيير رفتار شوروي در زمينه سياست عملـي و گـرايش آن بـه سـمت رويكردهـاي       حال نمي
 رقابتهاي قدرتهاي بزرگ است، توجيه كند. گرايانه را كه فارغ از واقع

كنـد كـه شـالوده آن را     اي توصـيف مـي   اي مشابه، ناتو را اتحاديه توماس رايس كاپن نيز به گونه  
) مشكلي كه 123(.دهد نه يك برداشت مشترك ازتهديد تشكيل مي 1 "خواهانه ليبراليسم جمهوري"

كه كشورهاي غيرليبرالي همچون يونان و تركيه روست تشريح اين نكته است  رايس كاپن با آن روبه
اشتراك عقيدتي و فرهنگي بين كشـورهاي عضـو نـاتو    .اند چگونه در اين اتحاديه (ناتو) باقي مانده



ممكن است تصادفي باشد چون بسياري از سياستگذاران پرنفوذ در امريكا و ديگر كشورهاي غربي 
برال در ديگر نقاط جهان چنـدان احسـاس گنـاه    در خالل جنگ سرد براي اتحاد با كشورهاي غيرلي

البته اين مسأله براي نظريه اتحاد كه خواهان همگرايي كشورها براساس منـافع مشـترك   .كردند نمي
 آفريند. است و نه ايدئولوژي مشترك، مشكل و معمايي نمي
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اند و  بوط به امنيت به آنها پرداختهگرايان نوين در مطالعات مر موارد اندكي وجود دارد كه فرهنگ  

نوبر "توماس برگر، پيتر كازنشتاين و .هنوز بسيار زود است كه بتوان درباره نتايج آنها اظهارنظر كرد
ناپـذير از   اي برگشـت  هاي سياسي آلمان و ژاپـن بـه گونـه    اند كه فرهنگ براين عقيده 2 "و اُوكاوارا

هـاي   آلمان و ژاپن به علت تجربـه "برگر مدعي است كه .طلبي تغيير يافته است گري به صلح نظامي
ها به وسيله بـازيگران عرصـه سياسـت داخلـي، بـه باورهـا و        تاريخي و چگونگي تعبير اين تجربه

با وجود اين براي تشريح و توجيه  "دارد. اند كه آنها را از توسل به زور باز مي ارزشهايي دست يافته
المللي وجود  اي از زاويه ساختارهاي بين كننده ژاپن، داليل قانع دگرگوني فرهنگهاي سياسي آلمان و

ــان مـــي ــژه بـــه شكســـت ايـــن دو كشـــور در جنـــگ دوم    دارد: در ايـــن ميـ ــه ويـ ــوان بـ تـ
چه كـه گفتـه    با توجه به آن.وسيله متفقين و چتر امنيتي امريكا اشاره كرد دوكشوربه اين جهاني،اشغال

پذير خواهد بود به ويژه اگـر تعهـدات    گي در آينده امكانشد، آزمايش واقعي اين استداللهاي فرهن
 رنگ شود. امريكا در قبال ناتو و ژاپن كم

گـري فعلـي ژاپـن در     موضـع ضـدنظامي  "پذيرد كـه   گرايانه را مي برگر، سرانجام اين استدالل واقع
نـد دوام  توا اي نمـي  تهديد امنيتي جديد منطقه صورت تضعيف اتحاد آن با امريكا يا پديد آمدن يك

به همين دليل هنوز بسيار زود است كـه بگـوييم فرهنگهـاي سياسـي آلمـان و ژاپـن بـراي         "آورد.
اي براي توجيه دگرگونيهـاي فرهنگـي جنـگ     غيرفرهنگي متقاعدكننده اماداليل است تغييركرده هميشه

است دهد آلمان و ژاپن ممكن  سرد وجود دارد و در عين حال شواهدي در ميان هست كه نشان مي



ــه فرهنگهــاي راهبــردي ســنتي  ــار ديگــر ب ــزرگ  در دوران پــس از جنــگ ســرد ب تــر قــدرتهاي ب
 آور اين كه برخي از اين نگرشهاي بدبينانه بر متغيرهاي فرهنگي متكي هستند. شگفت.بازگردند

گرايان جديد معتقدند به علت قرار دادن مسايل مربوط بـه امنيـت ملـي در كـانون توجـه       فرهنگ  
شود تا مورد به  اما بايد دانست آن چه كه باعث مي.اند رسي موارد ملموس مبادرت كردهخود، به بر

هـاي رقيـب دربـاره     آيا نظريـه  -1يك آزمون جدي و مورد ملموس تبديل شود اين نكات هستند: 
تحت مطالعه بـه خـودي خـود     موضوع.بينيهاي بهتري به عمل آورد نتايج مورد تحت بررسي، پيش

بخشد اين اسـت كـه    اي كه به موضوع اهميت مي نكته.شود اهميت شدن مورد نمي باعث مهم يا بي
گرچـه مـوج پـس از    .بينيهاي قطعي بـه عمـل آورد   تواند درباره يك مورد خاص پيش آيا نظريه مي

جنگ سرد به اندازه موج جنگ سرد به خطا نرفته است امـا بـه هرحـال نـاتواني نظريـه راهبـردي       
ي انتخاب موارد مهم براي نظريه خود، سبب شـده اسـت تـا ادعـاي     فرهنگي پس از جنگ سرد برا

 .نباشد متقاعدكننده چندان گرايانه واقع پژوهشي مدافعان اين نظريه براي گنجاندن آن به جاي برنامه
 
 د) فرهنگ و امنيت 

هاي موجود شـوند بايـد سـه ويژگـي داشـته       هاي فرهنگي بتوانند مكمل نظريه براي آن كه نظريه  
د: اول، متغيرهاي فرهنگي بايد فاصله ميان دگرگوني ساختاري و دگرگوني در رفتار حكومتهـا  باشن

دوم، بايد توضيح دهند كه چرا برخي از حكومتها رفتـار غيرمنطقـي از خـود بـروز     .را تشريح كنند
المللـي را   آمدهاي ناشي از رعايت نكردن محـدوديتهاي نظـام بـين    شوند تا پي دهند و ناگزير مي مي

تـري نسـبت    و سرانجام اين كه متغيرهاي داخلي نظير فرهنگ بايد تأثير مستقل و جدي.تحمل كنند
 به ساير متغيرها به جاي گذارند.

 گرايانه ممكن است با تشريح فاصله موجود بين دگرگـوني سـاختاري و رفتـار    استداللهاي فرهنگ

ر خالل جنگ سـرد هـم امريكـا و    هاي موجود تبديل شوند. براي مثال، د حكومتها، به مكمل نظريه
بـا پايـان جنـگ    .كردنـد  هم اتحاد شوروي از الگوهاي كنترل ارتش به دست غيرنظاميان پيروي مي



دهند كه كنترل غيرنظاميان بر ارتش در هر دو كشـور كـه رقيـب     سرد، شواهد روزافزون گواهي مي
ك استدالل بسيار منطقـي  برايان تيلور در ي.يكديگر در دوران جنگ سرد بودند، تضعيف شده است

گويد هنجارهاي مربوط به قرار گرفتن ارتش تحت كنترل غيرنظاميان سبب شده است تا ارتـش   مي
بـا  .اي آشكارتر در امور سياسي اين كشور دخالـت كنـد   شوروي نتواند به كودتا مبادرت و به گونه

تش شوروي به وسيله اين استدالل، فرهنگ سازماني تيلور در تشريح علت تضعيف كنترل ار وجود
غيرنظاميان در مقايسه با كنترل شديد ارتش اين كشور به وسيله غيرنظاميان در خالل جنگ سرد كه 

هاي موجـود بـه    فرهنگ به مثابه مكمل نظريه.وي آن را بررسي كرده است چندان موفق نبوده است
 .خوبي كارآمد است اما به تنهايي قادر به گرفتن جاي آنها نيست

هاي فرهنگي ممكن است بتواننـد علـت رفتـار برخـي از حكومتهـا بـرخالف ضـرورتهاي        متغير  
بايد گفت، ساختار هرگز به طور مسـتقيم نتـايج را معـين    .المللي را تشريح كنند ساختاري نظام بين

كنث والتـز  .پذيري، ترغيب و رقابت كند: جامعه كارهاي گوناگون عمل مي كند بلكه از طريق راه نمي
المللـي   كه حكومتها ناگزير نيستند تا الگوي رفتاري خاصي را كه متأثر از سـاختار بـين   معتقد است

كشورها با مشاهده اين واقعيت كه هر كشوري كه رفتار خـود را بـا سـاختارهاي    .است اختيار كنند
آموزند  المللي سازگار كرده است در رقابت با كشورهاي ديگر وضعيت بهتري دارد به تدريج مي بين
والتز با ذكاوت و زيركي خاصي استدالل خود را .المللي سازواري دهد خود را با ساختارهاي بينتا 

كند كه چـرا كشـورهايي كـه از لحـاظ ژئوپوليتيـك       نظريه تشريح مي"گونه خالصه كرده است:  اين
 "دهنـد.  موقعيت يكساني دادنـد بـا وجـود تفاوتهـاي داخلـي رفتـار هماننـدي از خـود بـروز مـي          

اند، كشورهايي كه داراي موقعيت ساختاري تقريبا يكسـاني   ياني همچون والتز بر اين عقيدهگرا واقع
هستند اگر خواهان ادامه موجوديت و رفاه و آسايش خود باشند بايد رفتار مشابهي نيز از خود بروز 

كنث پوالك مدعي است كه فرهنگ سياسي عرب به توان ارتشـهاي عـرب بـراي شـركت در     .دهند
به هرحال، با توجه به شكسـتهاي پـي در پـي اعـراب بـه      .كند رهي نوين خدشه وارد ميجنگهاي ز

علت ناتواني آنها در درگير شدن در نبردهاي زرهي، نظريه كنـث پـوالك دربـاره فرهنـگ سياسـي      



آميـز بـا    آمـدهاي نـاتواني اعـراب بـراي رقابـت توفيـق       گرايانه درباره پـي  عرب با استداللهاي واقع
 كند. مغايرتي پيدا نمي هاي برتر، قدرت

شـدند در آن   اگر اعراب با وجود فرهنگ سياسي متمايز خود در جنگهاي زرهي مختلف پيروز مـي 
آمـدهاي آن بـراي جـايگزين سـاختن      گرايان از طريق تشـريح رفتـار و پـي    صورت ادعاي فرهنگ

ترتيب نظريـه   بدين.رسيد هاي فرهنگي تا حدودي منطقي به نظر مي گرايانه به نظريه هاي واقع نظريه
 گرايانه قلمداد كرد نه جايگزين آن. توان مكملي بر نظريه واقع پوالك را مي

آمدها  بايد دانست كه ساختار يك محيط چگونه و تا چه اندازه بر پي"گويد:  در اين ميان والتز مي  
آمـدها بـه    دي پـي اي هستند اما در مـوار  كننده ساختارها اغلب عامل تعيين "گذارد. و نتايج تأثير مي

گرايانـه و   هـاي فرهنـگ   شود تـا رقابـت ميـان نظريـه     اين امر سبب مي.عوامل ديگري بستگي دارند
در محيطهايي كه سـاختارها، نقـش   .گرايانه از شمول كمتر اما از شدت بيشتري برخوردار شود واقع

المللـي   آمـدهاي بـين   پـي  گرايان درباره رفتار و گرايان و فرهنگ هاي واقع بيني كننده دارند پيش تعيين
گرايانـه و   گيري بين نظريه فرهنگ به همين دليل، موارد حساس براي تصميم.شوند شبيه يكديگر مي

 كننده دارند. گرايانه، محيطهايي هستند كه در آنها ساختارها نقش تعيين واقع
ميـزان  گيـري دربـاره    گرايـان، تصـميم   پـردازان فرهنگـي و واقـع    اخـتالف اصـلي در بـين نظريـه      

گرايـان معتقدنـد كـه سـاختارها در بيشـتر مـوارد نقـش         واقـع .كنندگي ساختارها خواهد بود تعيين
در .كننده دارند و منطقي است كه بررسي و ارزيابي با تكيه بر متغيرهاي ساختاري آغـاز شـود   تعيين

يـد و بـه   آ كننده بـه حسـاب نمـي    گرايان معتقدند كه ساختار مادي اغلب عامل تعيين مقابل، فرهنگ
كنـد كـه    اين مسأله در مواقعي اهميت پيدا مـي .همين دليل بايد بررسي را از متغير ديگري آغاز كرد

كننده ندارد براي فرهنگ يـا ديگـر متغيرهـا ارزش و     گرايان در مواردي كه ساختار نقش تعيين واقع
تنهـا يـك يـا    كننده اسـت و حكومتهـا    در محيطي كه نقش ساختار تعيين.اعتبار خاصي قايل شوند

گرايانـه متغيرهـاي    هـاي واقـع   رو دارنـد، نظريـه   بخش در پيش حداكثر چند گزينه راهبردي رضايت
آورند كه اغلب بازتابي از محـيط سـاختاري    فرهنگي را فقط متغيرهايي وابسته و دخيل به شمار مي



رفتـار حكومـت    اي است كه بين تغيير سـاختاري و تغييـر در   هستند و تغيير تدريجي آنها به اندازه
هـاي   كننده ندارد و حكومـت بـين گزينـه    در محيطهايي كه ساختار نقش تعيين.كند فاصله ايجاد مي

تر براي فرهنگ يا  گرايانه نبايد براي قايل شدن نقش مستقل هاي واقع متعدد حق انتخاب دارد، نظريه
 رو شوند. ديگر متغيرهاي داخلي در تشريح رفتار حكومت با مشكل چندان زيادي روبه

اي از  ام كـه چگونـه مجموعـه    در بحث مربوط به كنترل ارتـش بـه دسـت غيرنظاميـان، نشـان داده     
تأثير سـاختارها قـرار دارنـد     المللي به ايجاد محيطهايي كه تا حدودي تحت تهديدهاي داخلي يا بين

آن روسـت، سـاختار در    زماني كه يك كشور با تهديدهاي داخلي يـا خـارجي روبـه   .شود منجر مي
روست يا با هيچ ترديدي در ميـان   كننده دارد و در زماني كه با هر دو تهديد روبه كشور نقشي تعيين

در مواردي كه محيط در برابر تهديدهايي جزئي قرار دارد، .اي ندارد كننده نيست، ساختار نقش تعيين
در .استفاده شـود الزم است براي تشريح رفتارهاي راهبردي متفاوت حكومتها، از متغيرهاي ديگري 

تـري در تشـريح رفتـار     گونه موارد، ممكن است فرهنگ يا ديگر متغيرهاي داخلي نقش مسـتقل  اين
رويند  الملل و پژوهشهاي تطبيقي با آن روبه نظران روابط بين اي كه صاحب ستيزه.حكومتها ايفا كنند

سـاختاري يـا عوامـل    گويي به اين نكته است كه تحت چه شرايطي و تا چه اندازه محيطهاي  پاسخ
 آمدها دخيل هستند. غيرساختاري در تعيين نتيجه و پي

 
 گيري ح) نتيجه 

هاي جديد فرهنگي در پژوهشهاي امنيت ملي به علت تشريح فاصله ميان تغيير سـاتاري و   نظريه  
تغيير رفتار حكومتها، توجيه رفتار انحرافي حكومتها و توضيح رفتار در محيطهايي كه ساختار نقش 

ترتيـب، ترديـدي    بـدين .گرايانه باشـند  هاي واقع توانند مكمل نظريه كننده ندارد تا حدودي مي تعيين
وجود ندارد كه فرهنگ داراي اهميت است و توجه دوباره به متغيرهاي فرهنگي، براي درك بهتر و 

 بنـا بـه داليلـي كـه    .سـاز خواهـد بـود    المللي در دوران پس از جنگ سرد كمـك  مسايل امنيت بين



هاي مربوط به فرهنـگ راهبـردي، خواننـدگان     برشمرديم و نيز داليل ديگر، موج سوم آثار و نوشته
 زيادي خواهد داشت و بحثهاي فراواني را به بار خواهد آورد.

گرايان جديـد در عرصـه پژوهشـهاي مربـوط بـه امنيـت        مشكل اين جاست كه برخي از فرهنگ  
اي مطالعاتي، بيش از اندازه بـر رويكردهـاي فرهنگـي    ه گرايان قديمي ديگر عرصه همچون فرهنگ

مـوج  .بايد گفت كه متغيرهاي فرهنگي به خودي خود قدرت تشريحي چنـداني نـدارد  .تأكيد دارند
مطالعات فرهنگي دوران جنگ سرد تا حدود زيادي اعتبار خود را از دست داده است، موج پس از 

ارد و رويكردهايي تكيه دارد كـه تـوان الزم را   جنگ سرد نيز چندان متقاعدكننده نيست چون بر مو
هاي نوين فرهنگي به علت ضعف  خالصه اين كه نظريه.گرايانه ندارند براي گرفتن جاي نظريه واقع

گرايانه را در مطالعات مربوط بـه امنيـت ملـي نخواهنـد      هاي واقع قدرت تشريحي خود جاي نظريه
 گرفت.

ايـن نظريـه آگاهنـد و در تحليـل نهـايي از آن روي      گرايـان ظـاهرا بـر ضـعف      بسياري از فرهنگ
گردانند، چرا كه درباره ميزان قدرت مستقل تشريحي متغيرهاي فرهنگي در مطالعات مربوط به  برمي

فرهنـگ  "اند كـه   عقيده گرايان نوين با جفري لگرو هم بسياري از فرهنگ.امنيت دچار ترديد هستند
در  "گرايي راهبردي قرار داشـته باشـد.   اي محيط يا منطقصرفا بادنمايي نيست كه تحت تأثير نيروه
واقعيت، يـك مقولـه   "پذيرد كه  اما لگرو در مواردي مي.بيشتر موارد، فرهنگ، متغيري مستقل است

تـوان بـه واقعيـت     هاي مادي و در چارچوب ساختارهاي موجود مـي  اجتماعي است اما تنها با يافته
اد بين شرايط خارجي و گرايشهاي فرهنگي بسيار شـديد  دست يافت به هر حال در مواقعي كه تض

گرايان نـوين   بسياري از فرهنگ.سازد شود، فرهنگ احتماال خود را با شرايط خارجي سازگار مي مي
فرهنگ از استقالل (نسبي) "دارد  ير بيان مي درباره اين نكته صراحت ندارند: براي مثال، اليزابت كي

پذيرند كه فرهنگ عامل مهمي است، امـا پرسـش اساسـي در     ميگرچه همه .عليت برخوردار است
پاسـخ ايـن پرسـش را    .جا اين است كه قدرت مستقل تشريحي اين مقوله تا چه ميـززان اسـت   اين

كننـده اسـت    توان داد كه دقيقا بدانيم آيـا فرهنـگ همـواره يـك متغيـر مسـتقل و تعيـين        زماني مي



گونـه   ) يا در مجموع يك متغير دخيل و وابسته اسـت، آن گرايان معتقدند اي كه اكثر فرهنگ گونه (به
 "گويند. گرا مي پردازان واقع كه نظريه

دارد تا درباره قدرت تشـريحي   هاي تجربي درباره فرهنگ راهبردي ما را بر آن مي سوابق پژوهش  
هاي  ظريهبه همين دليل ما ن.متغيرهاي صرفا فرهنگي از رفتار راهبردي، جانب احتياط را نگاه داريم

البتـه،  .هاي فرهنگي در مطالعات مربوط به امنيت كنار نخواهيم گذاشت گرايانه را به نفع نظريه واقع
هـاي نـوين فرهنگـي     گرايانه با نارسايي همراه هستند بايـد از نظريـه   هاي واقع در مواردي كه نظريه
كـه بـرخالف ادعـاي     البتـه بايـد توجـه داشـت    .گرايانه استفاده كـرد  هاي واقع چونان مكمل نظريه

هـاي فرهنگـي    گرايانه بـا نظريـه   هاي واقع گرايان نوين تنها در برخي از موارد، تكميل نظريه فرهنگ
كند، خالصه اين كه ضمن تجليل از بازگشت مقوله فرهنگ به مطالعات مربوط به  ضرورت پيدا مي

 1گرايي تسليم شد.  امنيت، نبايد در برابر موج جديد نظريه فرهنگ
 راهبردي مطالعات نامهفصل 
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