
واقع گرایی و منتقدانش
پال پُست

 این. از جمله خسارات جانبی جنگ اوکراین، آسیبی است که به مکتب فکری واقع گرایی وارد آمده است

 سنت فکری تأکید دارد که تعقیب منافع ملی آرمان های واالتری مانند تعهد به تجارت آزاد، حرمت قوانین

 تمرکز واقع گرایان بر این مسئله است که. بین المللی و فضایل دموکراسی را تحت الشعاع قرار می دهد

 .دولت ها، به ویژه قدرت های بزرگ، چگونه به دنبال حفظ بقای خود و حفظ نفوذ در سیاست جهانی هستند

 از همین روی به نظر می رسید که واقع گرایی برای تبیین ضرورت و محاسباتی که در پس حمله ی روسیه

 پس از آن که. اما در عوض، واقع گرایی از هر سو تحت آماج حمالت است. قرار دارد، بسیار مناسب است

 واقع گرایان با استدالل های خود اقدامات کرملین را موجه دانستند، منتقدان آن در اروپا و آمریکای شمالی

 افراد مرتبط با واقع گرایی ــ و خود مکتب واقع گرایی ــ را بی اهمیت، بی رحم و حتی از نظر اخالقی

.شرم آور خواندند



 جان میرشایِمر، دانشمند علوم سیاسی، به دلیل ادعاهایش درباره ی ریشه های جنگ در اوکراین بیشترین

 دارد که خطای ایاالت متحده و تأکید میرشایِمر، مدافع سرسخت واقع گرایی،. سرزنش ها نصیبش شده است

 متحدانش تشویق به گسترش ناتو و اتحادیه ی اروپا در منطقه ای است که کرملین آن را حوزه ی نفوذ خود

 انتقادها از میرشایمر. آنها با این کار روسیه را تهدید کرده و زمینه ساز تهاجم به اوکراین شده اند. می داند

 زمانی اوج گرفت که وزیر امور خارجه ی روسیه نیز در آستانه ی حمله به اوکراین ایده های او را تکرار

 توصیه ی یک واقع گرای دیگر، یعنی وزیر امور خارجه ی پیشین ایاالت متحده، هنری کیسینجر، به. کرد

 اوکراین برای چشم پوشی از قلمرو خود به منظور خشنود کردن پوتین نیز موجب شد سیل حمالت روانه ی

.اصول واقع گرایی شود

ناسزاگویان به واقع گرایی یک نکته ی. اما منتقدان واقع گرایی نباید واقع گرایی را به طور کامل کنار بگذارند  

خطاهای. واقع گرایی هم یک مکتب فکری تحلیلی است هم یک موضع سیاسی: بسیار مهم را نادیده می گیرند  

تبیین واقع گرایانه از جنگ اوکراین، مانند هر چهارچوب نظری. جنبه ی دوم نافی فواید جنبه ی نخست نیست  

اما حتی زمانی که توصیه های آن نادرست به نظر می رسند، خود نظریه به. دیگر، نه خوب است و نه بد  

 عنوان ابزاری که به کمک آن تحلیلگران می توانند به انگیزه ها و اقدامات دولت ها در جهانی پیچیده پی

.ببرند، ارزش خود را حفظ می کند

 

واقع گرایی در مقام نظریه

 پژوهشگران بر. ، حوزه ی روابط بین الملل دستخوش نبرد پارادایم ها بود۱۹۹۰ تا دهه ی ۱۹۶۰از دهه ی 

 .سر این که بهترین راه برای اندیشیدن ــ و مطالعه ی ــ سیاست بین الملل کدام است با یکدیگر نزاع داشتند

 این بحث ها جزئیات زیادی داشتند اما در اصل تقابلی بود بین کسانی که دیدگاهی واقع گرایانه نسبت به روابط

.بین الملل داشتند و کسانی که چنین دیدگاهی نداشتند

 برخی از رویکردهای واقع گرایانه بر اهمیت رهبران تأکید دارند، برخی بر. واقع گرایی اقسام مختلفی دارد

 گرایش های عمده در. نقش نهادهای ملی و بعضی دیگر بر توزیع قدرت بین کشورها تمرکز دارند

 ،(طبیعت بشر دولت ها را وا می دارد تا به دنبال امنیت باشند)واقع گرایی کالسیک : واقع گرایی عبارتند از

 و واقع گرایی( فقدان حکومتی جهانی دولت ها را وا می دارد تا به دنبال امنیت باشند)واقع گرایی ساختاری 

 این(. ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی دولت ها را وا می دارد تا به دنبال امنیت باشند)نئوکالسیک 

 برای مثال، واقع  گرایان ساختاری به دو جناح تدافعی. رویکردها هر یک زیرشاخه های خود را دارند

 و تهاجمی( دولت ها از طریق جلوگیری از شکل گیری هژمونی قدرتی واحد، امنیت خود را تضمین می کنند)

 برخی از واقع گرایان این. تقسیم می شوند( دولت ها برای رسیدن به امنیت باید به دنبال کسب هژمونی باشند)
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 آثار تاریخ نگار بریتانیایی، ای اچ کار، آشکارا گرایش های واقع گرایانه: عنوان را به هیچ وجه قبول ندارند

.دارد اما او هیچ گاه خود را واقع گرا نمی خواند

 واقع گرایی نظریه ای منسجم نیست و وجه مشخصه ی آن چیزهایی است که غیرممکن می داند و نه چیزهایی

 نخستین اثر. واقع گرایی مکتبی بدون امید و بدُخلق در اندیشه ی روابط بین الملل است. که توصیه می کند

 آنارشی اندیشه ی واقع گرای مدرن، که زمینه ساز ظهور آرای میرشایمر بود، کتاب کوچکی به نام

 او تأکید.  منتشر کرد۱۹۱۶لوز دیکینسون، در سال . است که دانشمند علوم سیاسی بریتانیایی، گ اروپایی

 در خالل دهه های. داشت که دولت ها از سر ترس به دنبال سلطه جویی  و تفوق  یافتن بر دیگر دولت ها هستند

 بر بی حاصل بودن پیمان های( هر چند هنوز با این عنوان شناخته نمی شدند)، واقع گرایان ۱۹۳۰ و ۱۹۲۰

.کنترل تسلیحات و خلع سالح تأکید داشتند

 را منتشر کرد و در آن توهم خلع سالح ، پژوهشگری آمریکایی به نام مرز تِیت کتاب۱۹۴۲در سال 

 ایده های این کتاب با ادعاهای. استدالل کرد که دولت ها ناگزیر به دنبال حفظ تسلیحات خود خواهند بود

  و۱۹۴۰در اواخر دهه  ی . به خوبی تطابق داشت کنت والتز و هانس مورگنتا واقع گرایان متأخرتری مانند

 ، کیسینجر و مورگنتا بر غیرواقع بینانه بودن امید به تشکیل یک حکومت جهانی واحد یا حتی۱۹۵۰دهه ی 

 ، واقع گرایان عمدتاً افرادی۱۹۸۰ و ۱۹۷۰در دهه های . همزیستی مسالمت آمیز بین کشورها تأکید داشتند

 که امید به این که نظام های بین المللی، مانند سازمان ملل، بتوانند( بنا بر تلقی خودشان یا دیگران)بودند 

 ، واقع گرایان منتقد این انتظار بودند که۱۹۹۰در دهه ی . مشکالت جهان را حل کنند، به سخره می گرفتند

 نهادهای بین المللی و گسترش دموکراسی، عصر طالیی صلح و آبادانی جهانی را رقم خواهند زد، یعنی

 .وضعیتی که تنها تخطی گاه و بی گاه برخی دولت ها از قوانین بین المللی می توانست آن را به هم بزند

 واقع گرایی هم یک: ناسزاگویان به واقع گرایی یک نکته ی بسیار مهم را نادیده می گیرند

 خطاهای جنبه ی دوم نافی فواید جنبه ی. مکتب فکری تحلیلی است هم یک موضع سیاسی

 .نخست نیست

  شهرت پیدا کرد و در حلقه های سیاسی هنوز هم۱۹۹۰واقع گرایی در مقایسه با نظریه ی بدیلی که در دهه ی 

 «برخورد تمدن ها»طبق این نظریه، عرصه ی ژئوپولیتیک به صحنه ی . محل توجه است، بسیار موفق تر بود

 همانند آثار. مرّوج این نظریه دانشمند علوم سیاسی آمریکایی، ساموئل هانتینگتون، بود. مبدل خواهد شد

 واقع گرایانه ی میرشایمر، نظریه ی هانتینگتون پس از خاتمه ی جنگ سرد نوشته شده است، یعنی زمانی که

 تحلیل گران و پژوهشگران می خواستند پیش بینی کنند که پایان نظام دو قطبی ابرقدرت ها چه معنایی برای

 در حالی که میرشایمر بر بازگشت سیاست قدرت های بزرگ متمرکز بود، هانتینگتون. جهان خواهد داشت

 در واقع هانتینگتون .مدعی بود که عامل منازعات آینده تفاوت های فرهنگی، عمدتاً دینی، خواهد بود

 نظریه ی مبتنی بر فرهنگ هانتینگتون، بر خالف تأکید. می خواست نادرستی آثار میرشایمر را نشان دهد
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 واقع گرایان بر دولت ها، پیش بینی می کرد که بین اوکراین و روسیه روابط صلح آمیزی برقرار خواهد بود

 زمان، نادرستی این پیش بینی را نشان. زیرا این دو کشور از نظر او به تمدن فراگیر واحدی تعلق داشتند

.داد

 وجه مشترک شاخه های مختلف واقع گرایی این دیدگاه است که دولت های دارای تسلیحات فراوان،

 در واقع، احمقانه. واقعیت های انکارناپذیر زندگی اند و همکاری بین المللی نه تنها دشوار بلکه بی فایده است

 است که امید داشته باشیم همکاری بتواند راه حل های پایداری برای واقعیت بغرنج ستیز و رقابت فراهم

.آورد، زیرا این واقعیت ریشه در این امر دارد که هر کشور به دنبال منافع خودش است

 این چهارچوب تحلیلی، ویژگی اندیشه ی واقع گرایانه است و آثار میرشایمر نیز در همین چهارچوب قرار

 از منظر واقع گرایی سیاست بین الملل صحنه ای تراژیک است که تمرکز حکومت ها در آن باید. می گیرد

 تیت به خوبی این رویکرد را. تضمین امنیت ملی باشد، حتی اگر به ضرر آزادی و آبادانی تمام شود

 قدرت های ناراضی ممکن است در واقع خواهان جنگ نباشند، حتی از: »نشان می دهد توهم خلع سالح در

 آن بیم داشته باشند و ممکن است مانند کشورهای راضی، مایل نباشند مخاطرات توسل به اسلحه را بپذیرند؛

 اما به رغم این امر آنها هر امکانی را برای رسیدن به وضعیتی که نسبت به وضعیت کنونی آنها برایشان

.«مطلوب تر باشد، به شکلی داوطلبانه کنار نخواهند گذاشت

 

واقع گرایی در مقام سیاست

 نقطه ی قوت واقع گرایی در مقام نظریه تأکید بر سازوکارهایی است که عاملیت انسان را محدود می کنند،

 یا توزیع قدرت جهانی( همانطور که مورگنتا تأکید داشت)خواه این سازوکارها طبیعت ذاتی بشر باشند 

 در مقام تشبیه می توان گفت که نقش واقع گرایی این است که به طور(. امری که والتز بر آن تمرکز داشت)

 از واقع گرایی. دائمی به نیروی جاذبه ای اشاره کند که کوشش انسان را برای پرواز تحت تأثیر قرار می دهد

 می توان برای تبیین سیاست خارجی برخی از کشورها یا علت وقوع برخی از رخدادها، مانند جنگ، استفاده

 اما هنگامی که از. واقع گرایی در مقام نظریه به خوبی می تواند روابط بین دولت ها را توضیح دهد. کرد

 نظریه ی واقع گرایی. عرصه ی توصیف به قلمرو تجویز وارد می شود، به چیزی کامالً متفاوت مبدل می شود

 یعنی این دیدگاه که دولت ها باید به: مبدل می شود« رئال پولیتیک»به محض وارد شدن به قلمرو سیاست، به 

 دنبال ایجاد توازن در برابر رقیبان خود باشند و در امور بین الملل به جای پذیرش محدودیت های فراملی و

.نهادی بر آزادی عمل خود، باید به دنبال کسب دستاوردهای نسبی باشند

 تمایز بین واقع گرایی در مقام نظر و در مقام سیاست در بحث تاریخی بر سر اشاعه ی سال ح های اتمی نمود

 ، والتز استدالل می کرد که گسترش سالح های اتمی منجر به برقراری۱۹۸۰در ابتدای دهه ی . پیدا می کند



 نظر او بر خالف این پنداشت همگانی بود که تنها با محدود کردن اشاعه ی این. صلحی فراگیرتر خواهد شد

 بر اساس همین منطق بود که پیمان عدم اشاعه ی)تسلیحات می توان به صلحی گسترده تر دست یافت 

 کسانی که تأکید داشتند اشاعه ی سالح های اتمی باعث خطرناک تر(.  شکل گرفت۱۹۷۰سالح های اتمی در 

.شدن جهان خواهد شد ادعای او را به چالش کشیدند

 با افزایش قابلیت های بازدارندگی و دفاعی، احتمال جنگ)والتز در بیان استدالل خود از مشاهده ای توصیفی 

 سالح های اتمی)استفاده کرد و آن را در رابطه با سالح های اتمی به کار بست ( کاهش خواهد یافت

 و سپس چنین نتیجه گرفت که( قابلیت های بازدارندگی و دفاعی کشور را به نحو چشمگیری افزایش می دهد

 .سیاستگذاران باید از اشاعه ی سالح های اتمی استقبال کنند نه این که از آن بترسند

 وجه مشترک شاخه های مختلف واقع گرایی این دیدگاه است که دولت های دارای تسلیحات

 فراوان، واقعیت های انکارناپذیر زندگی اند و همکاری بین المللی نه تنها دشوار بلکه

.بی فایده است

 یعنی این که چرا دولت ها به دنبال سالح)والتز در همین گام آخر است که از توصیف سیاست بین الملل 

 یکی. گذر می کند( این که چرا دولت ها باید به دنبال سالح اتمی باشند)به تجویز سیاست بین الملل ( اتمی اند

 .هر دو فعالیِت فکری معتبری اند اما نباید یکی را به جای دیگری گرفت. توصیف است و دیگری توجیه

 والتز بر مبنای همان. برداشتی خاص از رویدادهای جهان لزوماً منجر به تجویز سیاستی خاص نمی شود

 عواملی که اشاعه ی سالح اتمی را توجیه می کرد می توانست درست عکس آن را تجویز کند زیرا کشورها

 برای مثال، با پناه گرفتن زیر چتر) می توانند بدون سالح های اتمی نیز به اهداف امنیتی خود نائل شوند 

 نظریه ی واقع گرایانه به توصیف جهان کمک می کند اما چنین تجویزهایی(. حمایتی یکی از قدرت های بزرگ

.منعکس کننده ی تفسیرهای افراد است و نه کلیّت خود نظریه

 .واقع گرایی در مقام سیاست در مجادالت بر سر محدودیت  سیاست خارجی ایاالت متحده نیز نمود پیدا می کند

 موافقان این محدودیت به دنبال مقابله با بین الملل گرایی لیبرال هستند، یعنی این دیدگاه که ایاالت متحده به

 خاطر ترویج و حفظ نظم بین المللِی قانون محور باید در عرصه های خارجی مداخله کند و در صورت لزوم

 در مقابل، موافقان محدودیت خواستار کاهش رد پای جهانی ایاالت متحده  و. این مداخله می تواند نظامی باشد

 همانند بحث بر سر اشاعه ی. عدم مداخله در مسائلی اند که ارتباط مستقیمی با منافع ملی ایاالت متحده ندارند

 سالح های اتمی در اینجا نیز نقش واقع گرایی در مجادالت درباره ی نحوه ی رفتار ایاالت متحده در امور

 واقع گرایی. بین الملل را نباید با استفاده از واقع گرایی در توصیف سیاست خارجی ایاالت متحده اشتباه گرفت

 می تواند توضیح دهد که چرا ایاالت متحده در موقعیت ژئوپولیتیک خاصی قرار دارد اما درباره ی این که

.ایاالت متحده در چنین وضعیتی چه رفتاری باید از خود نشان دهد، پاسخ روشنی ندارد

 



واقع گرایی و اوکراین

 ، میرشایمر۱۹۹۳در سال . واقع گرایی مدت ها است که در بحث های مربوط به اوکراین سهمی بسزا دارد

 که کی یف باید پس از سقوط شوروی ذخیره ی سالح های اتمی خود را حفظ کند زیرا نوشت فارن افرز در

 که نوشت  سال بعد، میرشایمر۲۰حدود . ممکن است روسیه روزی به دنبال تصرف دوباره ی اوکراین باشد

 توسعه ی ناتو و وعده ی پذیرش اوکراین در این اتحاد منجر به تهاجم روسیه و تصرف شبه جزیره ی کریمه

 آنها به جای این که صرفاً اقدامات: هر دو نوشته بر تجویزهای سیاسی متمرکز بودند.  شد۲۰۱۴در 

 روسیه، اوکراین، ایاالت متحده، اتحادیه ی اروپا و ناتو را توصیف کنند، می خواستند به آنها بگویند که چه

.باید بکنند

 هر چند می توان با این استدالل ها مخالف بود اما اشاره به این نکته حائز اهمیت است که آنها بازتاب

 واقع گرایی در مقام نظریه خود را به تبیین. واقع گرایی در مقام سیاست بودند و نه واقع گرایی در مقام نظریه

 علت وقوع این بحران محدود می کرد، احتماالً بر این نکته متمرکز می شد که میل قدرت های بزرگ به تسلط

 یافتن بر منطقه اشان به این معنا است که روسیه عاقبت به شکلی نظامی همسایگان خود را تحت فشار قرار

 ، یا این که شرایط برای این که یک امپراتوری پیشین به دنبال(یا حتی به آنها حمله خواهد کرد)خواهد داد 

 بازسازی خود باشد مناسب است، یا این که دولت ها برای تضمین امنیت خود می توانند اقداماتی انجام دهند

.که به اشتباه تهاجمی تلقی شوند

 این به آن معنا نیست که بگوییم واقع گرایی یا هر نظریه ی دیگری بهترین توضیح را برای جنگ اوکراین

 توضیح های بدیل فراوانی وجود دارند از جمله قدرت ملی گرایی، تفاوت نوع رژیم ها،. ارائه می کند

 اما واقع گرایی چهارچوبی مفید. برخی از رهبران( یا حتی می توان گفت خصلت های عجیب)خصوصیات 

 در واقع، قدرت ماندگار واقع گرایی در توانایی آن برای. برای درک علت آغاز این جنگ فراهم می آورد

 فراهم آوردن معیاری روشن برای درک این امر است که چرا جهان سرشار از درد و ناامیدی است و چرا

.احتماال همین گونه نیز خواهد ماند

 

هامون نیشابوری: برگردان

 آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان. پل پُست استاد رشته ی علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو است

:اصلِی زیر است
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