دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بينالملل

1279
زمستان
مطالعاتپاييـز
شمـاره ،1
دوره دوم،
بينالملل
اقتصاد وسياسي
دوفصلنامه

سخن سردبير

غلبه پارادايم رفتارگرايي طي دهههاي گذشته تأثيرات عميقي بر فرايند آموزش و پژوهش
در علوم انساني بهطور عام و علوم اجتماعي بهطور خاص بر جاي گذاشته است .كاربرد
روشهاي علوم طبيعي در مطالعه و تبيين پديدههاي اجتماعي ،مصون تلقي نمودن كار
تحقيق از ارزشداوري ،تفكيک واقعيات از ارزشها ،جدايي عين از ذهن و سوژه از ابژه و
مهمتر از همه تقسيم حوزههاي علم به اقتصاد ،سياست ،جامعهشناسي و  ...برآيند رويكرد
اثباتي به مطالعه پديدههاي انساني -اجتماعي بوده است .البته چشم انداز ياد شده از همان
ابتداي شكلگيري با مخالفتها و نقدهايي مواجه شد كه مهمترين آن موضع گيري طيفي
از محققان در چارچوب رويكرد سنتگرايي بود .اينان برخالف رفتارگراها معتقد بودند
نميتوان اجتماع را تابع روشهاي تجربي و مضيق حاكم بر دنياي طبيعي دانست و
ايدهها ،باورها و هنجارها قابل تقليل به اعداد نيستند .انتقادات يادشده متعاقباً در چارچوب
فرارفتارگرايي و نيز پسااثباتگرايي ،صورت جديتري به خود گرفته و زمينه شكلگيري
1
متافيزيک نويني را در عرصه مطالعات اجتماعي -انساني فراهم نموده است.
عليرغم موضعگيريهاي انتقادي فراروي علمگرايي جريان اصلي در حوزه پژوهش،
واقعيت آن است كه تقسيمبندي اثباتگرايي حوزههاي علوم انساني و تكيه بر روشهاي
صرفاً كمي در مطالعه پديدههاي اجتماعي به ويژه سياسي و بينالمللي در سطوح داخلي و
روابط بينالملل تا چندين دهه بعد از جنگ دوم جهاني رايج بود .واقعيت آن است كه
عليرغم دستاوردهاي قابل توجه مطالعه علمي پديده هاي انساني ،برآيند رويكرد معرفت
شناسانه و متدلوژيک ياد شده در فرآيند تحليل و تجويز در عرصه سياستگذاري
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،بروز طيفي از بحرانهاي اقتصادي ،اجتماعي ،زيست
محيطي و  ...در سطوح مختلف داخلي و بينالمللي جهان صنعتي و نيز كشورهاي در حال
توسعه بود .تشديد آاليندههاي حاصل از صنعتي شدن بيرويه ،مصرف لجام گسيخته
منابع فسيلي ،كميابي مواد خام ،تعميق شكاف شمال ـ جنوب ،مهاجرتهاي گسترده و
تشديد وابستگي بين كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه از جمله اين چالشها بود كه در
 .1ببينيد :دانش نيا ،فرهاد ( ،)1467مناظرة چهارم« :گسست پارادايميک در حوزة نظري روابط بينالملل»،
پژوهشنامة علوم سياسي ،شماره  ،10تهران.
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كنار تحوالت فكري ناشي از چرخشهاي فلسفي ـ زباني و ناكامي روشها و چارچوبهاي
نظري اثباتگرايي در تحليل و برون رفت از بن بستهاي توسعهاي ياد شده ،زمينه را
براي پرسش از ايده طبيعت گرايي در علوم انساني ،تشكيک در تقسيم آن به شاخههاي
كامالً مجزا و منفک از هم و اتكاي صرف به روشهاي پژوهش كمي و آماري در اين حوزه
فراهم آورد .به تدريج براي بسياري از محققان و صاحبنظران فلسفه علم آشكار گرديد كه
پديدههاي اجتماعي به مثابه يک كليت عمل نموده و امكان تفكيک آنها به اجزاء مختلف و
بردن هر جزء در آزمايشگاه و كارگاه رشته هاي علوم انساني وجود ندارد .در عرصه تجربه
و عمل نيز مشخص گرديد نهتنها سياست از اقتصاد و دولت از بازار و هر دو از جامعه
منفک نبوده و در يكديگر حک شدهاند ،بلكه هر سه در چارچوب ساختارها ،رويهها و
كردارهاي اجتماعي و فرهنگي معنا و قوام مييابند 1.برآيند تحول فكري – فلسفي مذبور،
شكلگيري متافيزيک نوين و صورتبندي جديدي از دانايي است كه در پرتو آن مطالعات
بين رشتهاي ،چند رشتهاي ،فرارشتهاي و كاربرد رويكردهاي چندمتغيره و روشهاي
تركيبي و زمينه مند در فهم پديدههاي داخلي و بينالمللي اهميت چشمگيري يافته است.
اقتصاد سياسي به مثابه يک حوزه مطالعاتي نوظهور و در حال گسترش ،حاصل
تحول ياد شده و گذار از تقسيمبنديهاي رشتهاي در علوم اجتماعي بهطور كلي و گذار
از تفكيک بين سه حوزه اقتصاد ،سياست و فرهنگ بهطور خاص است .حوزه مطالعاتي
ياد شده از حيث فرانظري بر اين مفروض استوار است كه بين روندهاي سياسي ـ
اقتصادي و فرهنگي در سطوح داخلي و بينالمللي نوعي در هم تنيدگي ،تكوين و قوام
متقابل وجود دارد .لحاظ نمودن اين مبناي هستي شناسي در تحليل پديدههاي
اجتماعي وراي تقسيمبنديهاي مدرن نظير مطالعات سياسي ،مطالعات اقتصادي و
مطالعات فرهنگي اجتناب ناپذير بوده و پرداختن به موضوعات مبتالبه اجتماع انساني در
سپهرهاي معرفت شناسانه و متدلوژيک نويني نظير اقتصاد سياسي اهميت تعيين
كنندهاي يافته است.

پرابلماتيک رهيافت اقتصاد سياسي مجموعهاي از مسائل سياسي -اقتصادي -فرهنگي
درهم تنيده را در بر ميگيرد كه در قالب گسترهاي بين رشتهاي از ابزارهاي تحليل و
چارچوبهاي نظري به آنها پرداخته ميشود .نشريه مطالعات اقتصاد سياسي بينالملل با
 .1پوالني ،كارل ( ،)1431دگرگوني بزرگ :خاستگاههاي سياسي اقتصادي روزگار ما ،ترجمه محمد مالجو ،تهران.
نشر پرديس دانش .چاپ اول.
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درک اين مهم و براي فهم و تئوريزه نمودن رخدادهاي سياسي ـ اقتصادي و فرهنگي
داخلي و بينالمللي بهطور اعم و آن دسته مسائل و موضوعاتي كه بهطور خاص در حيطه
توسعه و تعالي اقتصاد سياسي جمهوري اسالمي ايران قرار دارد ،پايه گذاري گرديده تا
زمينه بحث و نظريهپردازي را براي متفكران و صاحب نظران عالقهمند به كاربرد
رويكردهاي فرارشتهاي ،ميان رشتهاي و پيچيدهتر فراهم سازد .پر واضح است كه در پرتو
هم انديشي و تضارب آراء پژوهشگران و صاحبنظران داخلي و خارجي اين حوزه ،ميتوان
ضمن تدارک ادبيات نظري غني ،زمينه شكلگيري رويكردهاي نويني در عرصه ياد شده
را فراهم نمود .خالً غفلت نظام آموزشي و پژوهشي و تصميم سازي كشور از رهيافت
اقتصاد سياسي در تبين ،فهم و سياستگذاري مسائل امنيتي ،اقتصادي ،اجتماعي،
سياسي ،فرهنگي ،زيست محيطي و  ...تاكنون آثار خود را به شكل توسعه نامتوازن ملي و
محلي بر جاي گذارده و به تبع ،حصول به چارچوبهاي فراگير ،كارآمد و توام با نگرشي
پيچيده به موضوعات انساني و اجتماعي در سطوح ملي و بينالمللي است كه نجات بخش
توسعه و تعالي حيات جامعه ايراني است .اميد است همت ،دغدغهمندي ،فرهنگ گفتگو و
تضارب آراي انديشمندان در قالب اين نشريه به شناخت روندها و رويدادهاي در هم تنيده
سياسي ـ اقتصادي و فرهنگي داخلي ،منطقهاي و بينالمللي و تجزيه و تحليل موانع و
امكانات كنشگري ج.ا.ا در بستر اقتصاد سياسي جهاني بينجامد.
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