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 است. سیر چنین تغییراتیخوش تحول قرار گرفتهدست المللسیاست بین در قرن بیست و یکم
،  جوّالملل و پدیده نوینی مانند فضای ماورای آمیختگی سیاست بیندرهم ضمن به نمایش گذاشتن

ند که تأثیر تحوالت سیاست کدر شرایطی به چالش دعوت می الملل راهای روابط بینقابلیت نظریه
یک به یک ظهور،  المللهای روابط بیننظریه  .ها نقش بسته استالملل بر پیکره جملگی آنبین

نوآوری  تا رشدعصر آغازین فضا  های فضایی طینخستین فعالیت گیریاز شکلافول و یا تحول را 
متکی به این مقاله اند. تجربه کردهدر عصر نوین فضایی ها های فضایی و تداوم فعالیتدر فناوری

های نظریهکاربردی در پی پاسخ به این پرسش است که -قیق نظریرویکردی کیفی و روش تح
های فضایی چه وضعیتی الملل متحول شده متأثر از فناوریالملل در برخورد با سیاست بینروابط بین

های و رویکرد نظریه جوّفضای ماورای  های پژوهش پس از پرداختن به رابطه سیاست ودارند؟ یافته
انگاری و گرایی و نولیبرالیسم، ب(تلفیقی:سازهبندی شده در قالب الف( کالسیک: نوواقعدسته
لزوم تقویت، اصالح و تعدیل  گربیانگرایی زیستمدرنیسم و محیطمدرنیسم  و ج(نوین: پستپست

الگوی نظری نوینی که طیفی از بازیگران را در هاست و تأکیدی است بر ارائه و یا حتی ناکامی آن
مرکز توجه خود قرار دهد، ساختارهای مادی و غیرمادی را در کنار هم دربرگیرد و فرایندهای 

 الملل در قرن بیستناشی از مجازی شدن واقعیت را مورد توجه قرار دهد که تحوالت سیاست بین
  دهند.را شکل می جوّ و یکم و متأثر از فضای ماورای 
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 مقدمه
عنوان دانش و هم یک قلمرو با فضای ماورای الملل  هم بهاز آغاز عصر فضا تاکنون، روابط بین

ای است که در دو دوره یعنی شروع گونهاین رابطه دوسویه بهدیگر تأثیر متقابل دارند. بر یک جوّ
توان از آن تحت عنوان عصر نوین فضا یاد کرد عصر فضا طی جنگ سرد و پس از این دوره که می

الملل است ای روابط بینای بیش از هر چیز متأثر از ماهیت  بین رشتهنمود یافته است. چنین رابطه
در واکنش  1919در سال  جوّهای نظامی در فضای ماورای روع رقابتکه حدود نیم قرن پیش از ش

 الملل خلق شد.د آمدن صلح در نظام بینجوّها و امکان به وبه دالیل وقوع جنگ بین دولت

الملل از ظرفیت قابل توجهی برای تحت پوشش قرار دادن موضوعات مختلف روابط بین
 جوّ برداری از فضای ماورای دربرگرفتن اکتشافات و بهرههای فضایی با فعالیتبرخوردار است. 

چنان که پیامدهای ناشی از چنین هم کنند.طیف مختلفی از اهداف نظامی و غیرنظامی را دنبال می
الملل های دارای حق حاکمیت در عرصه بیناهدافی در کنار شماری از دیگر عوامل بر کنش دولت

الملل نیز تأثیرات قابل توجهی یرگذار است، تحول در روابط بینها تأثهای آنمندیو توزیع توان
که حقوق نیز برداری از فضا های فضایی به همراه دارد. بنابراین اکتشافات و بهرهبرد فعالیتدر پیش

ای است. های میان رشتهپژوهش ترتیبات و قواعدی را برای آن پیشنهاد کرده منبع نوینی برای
نمایان است بیش از هر چیز بررسی نقش  جوّ الملل و فضای ماورای روابط بیندرجایی که تعامل 

الملل ضرورت دارد و ساختارهای نظری بستری مناسب آن در توسعه روند تکاملی دانش روابط بین
کنند که بر تحول فراهم می جوّ ای نو مانند حضور و فعالیت در فضای ماورای در فهم بهتر پدیده

 الملل تأثیرگذار بوده است. و روندهای سیاست بین بازیگر، ساختار
الملل الملل در برخورد با سیاست بینهای روابط بیندر راستای پاسخ به این پرسش که نظریه

های سیاست و ترکیب حوزه به نخست های فضایی چه وضعیتی دارند؟ متحول شده متأثر از فناوری
شود. های استراتژی کالن فضایی پرداخته میماهیت و ویژگی های عصر فضا در قالب بررسیفناوری

و  جوّهای فضایی و بازبینی در رابطه فضای ماورای با نمود یافتن ضرورت توجه به نقش فناوری
الملل در دو و سیاست بین جوّالملل، متکی به نگاهی کالن تأثیرمتقابل فضای ماورای روابط بین

سرد و پس از این دوره تحت عنوان عصر نوین فضا بررسی  دوره یعنی در عصر فضا طی جنگ
های فضایی و پیشرفت در آفرینی فناوریتغییرات حاصل از نقشدر این چارچوب خواهد شد. 

الملل تأکیدی بر به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تحوالت سیاست بینهای فضایی بهفعالیت
آوری در این مقاله که جمع. ه درکی نو خواهد بودالملل جهت ارائهای روابط بینکارگیری نظریه

بررسی فضای ها متکی به رویکردی کیفی و روش تحقیق نظری است ها، تحلیل و تبیین آنداده
های کالسیک: نظریه الف/الملل شامل سه دسته های برگزیده روابط بیناز نگاه نظریه جوّماورای 
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های نظریه ج/گرایی و زیستمدرنیسم،  محیطجدید: پست هاینظریه ب/گرایی، نولیبرالیسم، نوواقع
ها در تبیین سیاست مجالی برای سنجش کاربردی بودن آنانگاری، مکتب انگلیسی، تلفیقی: سازه

 کند. عنوان هدف این پژوهش فراهم میرا به جوّ الملل متحول شده متأثر از فضای ماورای بین
 
 پیشینه-1

طور دهد که بهمنتشر شده در رابطه با موضوع این مقاله نشان میها و مقاالت بررسی کتاب
مشخص اثری تحت عنوان یاد شده منتشر نشده است و تنها آثاری محدود برخی ازابعاد مسئله 

تاکنون پایه و مبنای قابل سنجشی برای آزمودن نظریه دهند.  در این زمینه پژوهش را پوشش می
د نداشته است اما رابرت فالتزگراف در جوّروابط سیاسی در فضا والملل در ارتباط با روابط بین

دنبال آن، بررسی ژئوپلیتیک و به با 1«الملل و قدرت فضایینظریه روابط بین» ای با عنوانمقاله
پردازی در خصوص قدرت فضایی پرداخته است. از انگاری به نظریهگرایی، لیبرالیسم و سازهواقع

هاست و از یابی و توسعه امنیت ملی  برای دولتفراهم کننده امکان دست قدرت فضایی »نظر وی، 
شود یادآور رویدادهای به ایست که در آن همکاری و رقابت مطرح میجایی که فضا عرصهآن

الملل استنتاج های روابط بینگیرد که از نظریهوقوع پیوسته در زمین است و مفروضاتی را دربرمی
 و در این خصوص تنها به بررسی چند نظریه بسنده کرده است.(Pfaltzgraff, 2013: 32) «شودمی

 2«استراتژی کالن فضایی: ژئوپلیتیک کالسیک در عصر فضا» دالمن در مقاله دیگری با عنوان  
توان موقعیت جغرافیایی نظریه ژئو پلیتیک برای سیاره زمین توسعه یافته است و می»معتقد است، 

های جدید و نوظهور منتقل کرد، البته با کاربرد استراتژیک فناوری جوّ زمین را به فضای ماورای 
حوزه ، دراین اثر سعی شده  (Dolman, 2005:1-2)«یابیدر چارچوب دانش جغرافیایی و موقعیت

عنوان چه که بهایجاد شود و به هرآن گرایی آموزشی و مطالعات تئوریک در ارتباط با فضامتفاوتی از واقع
  .شود  استحکام بخشیده شودشناخته می جوّسیاست فضای ماورای 

چگونگی  نیز مایکل شیهان 3«المللها از فضا و نظریه سیاست بینبرداشت »ای با عنواندر مقاله  
پساساختارگرایی و فمنیسم را گرایی، لیبرالیسم، های گوناگون از جمله رویکرد واقعتأثیر پارادایم

های متعدد گرچه نظریه»، مورد توجه قرار داده است و در نهایت معتقد است بر فهم و تعبیر ما از فضا
های متفاوتی امکان فهم فضا را فراهم الملل که امکان بررسی سیاست فضا را دارند به شیوهروابط بین

عنوان یک پناهگاه، یک از قابل درک  است:  فضا بهاندکنند اما در نهایت فضا از منظر سه چشممی

                                                           
1. International Relations Theory and Space power  
2. Astropolitik, Clasical Geopolitics in the Space Age 
3. Perceptions of Space and International Political Theory  
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تبیین تحول  . بنابراین با گذر از آثار ذکر شدهShehan, 2007: 18))«عرصه، و تهدیدی برای جنگ
های در چارچوب  طیفی از  نظریه جوّ الملل قرن بیست و یکم ناشی از فضای ماورای سیاست بین

ها  و نقاط قوت هر در مقاله حاضر است.  مقایسه ضعفکالسیک، نوین و تلفیقی نشان از نوآوری 
ها را های فضایی و تحوالت حاصل از آنویژه فناوریهای نوین بهکه فناوریها در جایییک نظریه
ها بر تحوالت سیاست گیرند و پرداختن به ضرورت رویکردی نو به تغییرات ناشی از آننادیده می

 واهد شد.الملل  اثری متمایز ارانه خبین
 
 1های استراتژی کالن فضاییماهیت و ویژگیمبانی نظری:  -2

یی در حقیقت استراتژی کالن فضا و فردیستدارای جغرافیای منحصر به جوّ فضای ماورای 
طوف بر سلطه بشر در ساختاری محدودتر، معاین استراتژی »هاست. ترین در میان تمامی استراتژیکالن

به ر فضاست. های عصهای سیاست و فناوریترکیب حوزه رود و بازتابشمار میبه جوّبر فضای ماورای 
ها ه رقابت دولتگرایان نسبت بتعبیری ، استراتژی کالن فضایی کاربست دیدگاه بارز و اصالح شده واقع

بدین ترتیب نقطه  .(Dolman, 2005:1-2)«شودمحسوب می جوّدر عرصه سیاست حاکم بر فضای ماورای 
گرفته  در نظر جوّهای بزرگ در فضای ماورای آغازین استراتژی کالن فضایی رقابت بین قدرت

ر قالب ها و دآفرینی سایر بازیگران، تنها دولتتوجه به نقششود و در این چارچوب بیمی
ی و فضایهای بزرگ فعالیت دارند و خواهان برتری برای رسیدن به این عرصه و کنترل قدرت

لی از سوی مبرد منافع فعالیت آزادانه هستند و بر این اساس استراتژی کالن فضایی در جهت پیش
 شود.های بزرگ در پیش گرفته میقدرت

گذشته با  های کالن زمینی، دریایی و هوایی درماهیت استراتژی کالن فضایی نظیر استراتژی
و  جوّ مدارها، نقاط حساس در فضای ماورایهای پیشرفته گره خورده است. کنترل بر فناوری

وسیعی از  که فراهم کننده طیف د در این عرصهجوّبرداری از منابع طبیعی مویابی و بهرهدست
رت و های مسلط بر این عرصه برای کسب قدرت، حفظ قدای برای دولتامکانات است پشتوانه

ه فرد فضای تی برای جغرافیای منحصربگسترش قدرت خواهد بود. بر مبنای نمایان بودن چنین اهمی
واهد شد. های پیشرفته فضایی حاصل نخهای فناوریکه جز از طریق کاربست قابلیت جوّماورای 

، دریا و هوا های فضایی احیا کننده اهمیت ژئوپلیتیک عرصه نوینی بعد از زمینبنابراین فناوری
ر فضای ه بر زمین از طریق رقابت دشوند که بسترساز کسب برتری بر دیگران و سلطمحسوب می

 تر مستلزم بررسی رابطه فضا و سیاست است.است و در نگاهی کالن جوّماورای 

                                                           
1. Astropolitic 
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 فناوری فضایی

فضایی

  جو جغرافیای فضای ماورای قدرت

 رقابت در فضای ماورای جو

 استراتژی کالن فضایی
 
 
 
 
 
 

استراتژی کالن فضای -1مدل   

Figure 1-Astropolitic 
Source: (Rastegarnia, 2021)  

 تاریخچه -3
نگاه  گرایی آغاز شد.در اوج  جنگ سرد عصر فضا با پرتاب اسپوتینک و غالب بودن پارادایم واقع

   توان در جدول زیر خالصه کرد:این مکتب متأثر از فضا در سیاست را می
 گرایی و سیاستمکتب واقع

 

 

 

 

 بازیگر

به سایر بازیگران و مخاطرات برآمده نسبت به ها هستند و ترین بازیگران فضایی دولتمهمدولت: 
 توجه است.افزایش شمار بازیگران غیردولتی در این عرصه بی

ها از صالحیت مقابله با تهدیدهای هستند و تنها دولت جوّها تنها مرجع امنیت در فضای ماورای دولت-
 فضایی برخوردارند.

ها در فضای تعامل ها و تحول کارکرد دولتعدم در نظر گرفتن  فرسایش حاکمیت دولتحاکمیت: 
ها های فضایی و رقابت بر سر آن استقالل دولتمتأثر از فناوری که درجایی و رقابت بازیگران فضایی. 

 در کنترل کامل مرزهای خود به پرسش کشیده شده است. 
هایی با کارکرد استراتژیک است که پس از جنگ ناطق و مکانمفضا یک قلمرو نامحدود شامل  قلمرو:

پیماها از اهمیت استراتژیک در فضای ها و فضاهایی نظیر ماهوارهواسطه تحوالت در فناوریسرد تنها به
های پیشین منجر به مطرح شدن اهمیت که در دورهبرخوردار شده است، نظیر شرایطی جوّماورای 

 دریاها و هوا شد.استراتژیک زمین، 
 

 ساختار

پس از جنگ سرد  شود.ها تعیین کننده آرایش قدرت محسوب میمندیتوزیع توانتوزیع قدرت: 
ها برتری تنها از آن ایاالت متحده به عنوان قدرت فضایی بود، اما با گذشت زمان  در عصر حاضر مدت

که چین و روسیه به دنبال رو به روست، در حالی جوّجهان با ساختاری چندقطبی در فضای ماورای 
های کسب برتری در این عرصه در تالش برای پیشی گرفتن از ایاالت متحده هستند ومتأثر از قابلیت

 شود.ها  بر شمار بازیگران فضایی نیز افزوده میهای فضایی و پیشرفت در آنگسترده فناوری

  

 

 روندها

 هاست.ترین منافع برای دولتبرای تأمین امنیت به عنوان مهمقدرت فضایی ابزاری امنیت: 
گرایان بر این باور هستند که همکاری تنها در نتیجه واقعدر پیوند سیاست با همکاری و رقابت  - 

 محاسبات عقالیی امکان پذیر است. 
گویی به تالش برای کسب و حفظ قدرت فضایی، پاسخ جوّتسلیحاتی شدن فضای ماورای  جنگ :

 تجاوزات  را به دنبال دارد و خروجی آن ثابت و جنگ فضایی خواهد بود. 
 جوّ گرایی به سیاست متأثر از فضای ماورای رویکرد واقع -1جدول 

Table 1-Realist & Politics of Space  
Source: (Rastegarnia, 2021) 
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توانایی تبیین همه جانبه پارادایم عدم های فضایی، ها در فناوریبه دنبال تداوم پیشرفت
های کالن و ضرورت کاربرد پارادایمی الملل ضعف نظریهگرایی در بررسی سیاست بینواقع

نقد گرا با های نظری فرااثباتها و رهیافتدر قرن بیست و یکم نظریه» کند.جایگزین را نمایان می
 :Mansell et.al., 2007)«اندالملل ارائه کردهتفسیری نو از روابط بین یانهگرااثبات مبانی فرانظری

ها مرز بین واقعیت و تصور و در پی آن گونه نظریههای نوین در ایندر توجه به نقش فناوری .(515
و تصویری نو از قلمرویی  مرز بین آنارشی و نظم،  دولت و بازیگران غیردولتی برداشته شده است

 د.دهنالملل ارائه مینو در روابط بین
 

 جو  الملل و فضای ماورای بینسیاست -4
الملل کرد ردپای تأثیر سیاست بینروزهای آغازین خود را سپری میعصر فضا در دورانی که 

های فضایی و در پی آن بر روابط بین ایاالت دادن به نخستین فعالیتدر شکل جوّ بر فضای ماورای 
 جوّ عنوان تنها بازیگران فضایی برای سلطه بر فضای ماورای متحده و اتحادیه جماهیر شوروی به

پرتاب نخستین ماهواره با نام اسپوتنیک به فضای ماورای طی این دوران و در پی » قابل مشاهده است.
دیگر ها در مقابل یکدو رقیب نظام دوقطبی در قالب شکل نوینی از رقابت، 1957اکتبر  4در  جوّ

های فضایی از ابتدا به نوعی بازتاب بدین ترتیب فعالیت .(Harrison et al., 2017: 2)«قرار گرفتند
ها الملل، رقابتالملل هستند و مفاهیمی نظیر صلح و امنیت بینبینموضوعات و مباحث اصلی روابط 

تأثیر ،... را تحتها و قدرت ها، سیاستگرایی، حاکمیت، منافع، وابستگیملیت و ملیها، و همکاری
 دهند.  ر میقرا

، در پرتو پایان جنگ جوّزمان با فراهم شدن مقدمات آغاز عصری نو در فضای ماورای هم 
های های نوین در ایجاد بحران ارتباطات و به دنبال آن انقالب فناوریسرد و تأثیرگذاری فناوری

الملل ختار نظام بیننظیر تغییر در ساای اطالعاتی و نظم نوین اطالعاتی، جهان تغییرات قابل مالحضه
های آفرینی قدرتو فروپاشی نظام دوقطبی، تغییر در نحوه توزیع قدرت، تکثر بازیگران، نقش

شدن موضوعات نوینی امنیتی را در چارچوبی کالن  های متحول شده و مطرحای، جنگمنطقه
های فعالیتهای فضایی نیز شکل دیگری از تجربه کرد. در چنین شرایطی نوآوری در فناوری

عنوان تنها قدرت بزرگ تازی ایاالت متحده به. به دنبال سقوط شوروی ویکهفضایی را رقم زدند
های وارد عرصه فعالیت 2004فضایی پس از جنگ سرد چین نیز با فرستادن انسان به فضا در سال  

بیش از همه  های فضایی خود و به چالش کشیدن قدرت نظامی امریکافضایی شد و بر پایه قابلیت
 در ترسیم عصر نوین فضایی نقش داشت.

ظهور بازیگران  جوّبرداری از فضای ماورای از تحوالت، گسترش اکتشافات و بهره در بستری
همکاری در این عرصه را به همراه داشت. در این شکل ها بهنوین و شکل دیگری از روابط بین آن

م زدند و با اشاعه خطر تسلیحاتی شدن بر سیاست تر عصر فضا را رقهایی که پیشمیان فناوری
الملل جنگ سرد تأثیر گذاشتند، متأثر از پیشرفت روزافزون خود، خالق تهدیدهای نوین امنیتی بین
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هستند و در عین حال از قابلیت رویارویی با تهدیدهای فضایی نیز برخوردارند.  جوّدر فضای ماورای 
فضایی از آغاز عصر فضا تاکنون با قرار گرفتن در حد فاصل  هایدهد فناوریچنین امری نشان می

-الملل منعکس میالملل این بار تأثیر این عرصه را بر سیاست بینو سیاست بین جوّفضای ماورای 

شوند که با تغییر قاعده بازی دو ترین عاملی محسوب میهای فضایی مهمبه عبارتی فناوریکنند. 
و سیاست  جوّها فضای ماورای تأثیرگذاری بر تعامالت بین آنقدرت بزرگ طی جنگ سرد و 

الملل مطرح ساختند و در تداوم عنوان حوزه موضوعی نوینی در روابط بینحاکم بر آن را به
تنیدگی تحوالت ناشی از خود در عصر نوین فضایی نظیر ظهور طیف وسیع بازیگران و درهم

الملل را در یک ، رابطه آن با سیاست بینجوّرای ها با نمایش پویایی فضای ماوتعامالت آن
 چارچوب قرار دادند.

یاست های فضایی، یکی از نیروهای محرکه تحوالت سو کاربرد فناوری جوّ فضای ماورای 
ان را به گذارشوند و بر این مبنا سیاستالملل در دوران جنگ سرد و پس از آن محسوب میبین

یی ناشی از های فضاگذاریاست. تغییر سیاستفضایی ملزم کرده هایها و سیاستتدوین استراتژی
ای ازهالملل تأکیدی بر ضرورت فهم تهای فضایی در تحوالت سیاست بینآفرینی فناورینقش

الملل یاست بینسالملل تبیین کننده قوانین نظریه روابط بین»است. در بستر تعریفی از کنت والتز 
ست و یکم الملل در قرن بیای از سیاست بیندرک و فهم تازهبدین ترتیب  (Waltz, 1979:8).«است

ارادایم را پها و تغییرات صورت گرفته در یز نقش و کارکرد نظریهوعصر نوین فضا، بیش از هر چ
 الملل هستند.کند که تعیین کننده ابعاد مختلف مسائل مطرح در سیاست بینپررنگ می

 
 الملل و فضای ماورای جوتأثیر متقابل سیاست بین -2مدل 

Figure 2 -International Politic & Outer Space 
Source: (Rastegarnia, 2021) 
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 های فضایی های  فعالیتگرفتن نخستین فعالیتشکل

رقابت بین ایاالت متحده و اتحادیه جماهیر شوروی 
 عنوان تنها بازیگران فضاییبه

 الملل و فروپاشی نظام دوقطبیتغییر در ساختار نظام بین
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 های فضاییسازی فضا و همکاری قدرتتجاری
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 الملل های روابط بیننظریه -4-1
 ای جدید مانندطور ذاتی مشتاق درک جهان پیرامون خود است و در برخورد با پدیدهانسان به

درصدد فهم آن از طریق کاربرد ساختارهای نظری است.  جوّحضور و فعالیت در فضای ماورای 
الملل که در بستر روابط بین های متفاوت و متضادیبندیبا طبقهرویکردهای نظری  طیف وسیع
رویکرد برخی از  1.«د بر روی زمینجوّروابط سیاسی مو» مبتنی هستند بر اند جملگیشکل گرفته

هایی که دارند گاهی در تعارض با دیگر رویکردهای یدگیالملل فراتر از پیچهای روابط بیننظریه
که با نقدهایی نسبت به مفروضات خود روبه رو هستند از همین چنانگیرند و همنظیری قرار می

نقطه توانند د میجوّهای مونظریه بایستی دید .کنندابزار در مورد رویکردهای مقابل خود استفاده می
باشند؟ بدین ترتیب تحول  جوّ آغازین بحث و اندیشه در مورد قلمروی نوظهور فضای ماورای 

الملل در عصر نوین فضایی  برمبنای کارکرد  سه دسته نظریه کالسیک، تلفیقی و جدید سیاست بین
 در قالب موارد زیر نمایان است: 

 جو های کالسیک و فضای ماورای نظریه -4-1-1

یان های جرهای نظریهو در ضرورت بازتعریف اصول و گزاره 1980تحوالت دهه سو با هم
پردازی ریهگرایی ونولیبرالیسم بر چارچوب نظگرایی و لیبرایسم  در پوشش نوواقعاصلی، واقع

الملل ینهای روابط بالملل تسلط یافتند. جهت هدایت پژوهش در مسیر شناخت نظریهروابط بین
 ها عنصری کلیدی خواهد بود.  اصول و مفروضات آن اندیشه و تأمل بر

 جو  گرایی و فضای ماورای نوواقع -4-1-1-1
های تسلیحاتی گام با ورود جنگ سرد به مرحله نوین رقابتهم 1980گرایی در اوایل دهه نوواقع

 ور کردگرایی ظهبخشی دوباره به واقعهای فضایی با جانهای فناوریو رونمایی از قابلیت
((Sheehan, 2007: 11  ویارویی رالمللی و کم شدن احتمال و پس از یک دهه به دنبال تحوالت بین

 .رو شدبا افول روبه 1990های فضایی در قدرت
به واسطه فضای  الملل تحول یافتهگرایی در تبیین سیاست بیندر نگاه به قابلیت نوواقع -1 

صر فضا عاصول مورد قبول این نظریه است، از آغاز از جمله نخستین  دولت محوری جوّماورای 
از هستند و  جوّ آفرینان اصلی در فضای ماورایها نقشهای فضایی، دولتبا توجه به قابلیت تاکنون
 .ها برخوردارندهای فضایی برای به مخاطره انداختن امنیت سایر دولتقابلیت
گرایان تنها جنگ الملل از نظر نوواقعبینعدم امکان تغییر در ماهیت آنارشیک ساختار نظام  -2

های فضایی در قالب روابط را به همراه خواهد داشت. گرچه نخستین فعالیت جوّدر فضای ماورای 
های فضایی که از جمله آمیز فضای جنگ سرد شکل گرفت، اما همکاری بین قدرتمخاصمه

الملل در بستر تحوالت ر نظام بینهای دومین عصر فضاست نشان از امکان تغییر در ساختاویژگی

                                                           
1. Earth-Bound Political Relationships 
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 ها را دارد. تاریخی و ورود بازیگران فضایی به عرصه همکاری
گیرند اما ها درنظر میصل تعیین کننده رفتار دولتاگرایی توزیع قدرت را مدافعین نوواقع -3

گ و عدم بزر هایهای انتقادی برآیند چنین اصلی را دفاع از جایگاه محوری قدرتدر مقابل نظریه
دانند یی میهای صورت گرفته از سوی شمار زیادی از کشورهاتوجه به منافع تمامی بشریت و تالش

ها افزوده نآهستند و به شکل روزافزونی بر شمار جوّکه خواهان حضور و فعالیت در فضای ماورای 
گ جن های فضایی طیگسترش قابلیتشود. در نهایت و براساس نکات یادآوری شده گرچه می

در ساختار و  گوی تغییراتاین نظریه چندان پاسخ گرایان است اماسرد سازگار با مفروضات نوواقع
گران در کنار چنین حضور طیفی از بازیها همفرایندهای جهان کنونی و وابستگی متقابل و همکاری

ی است که از یرها و تعباقتدار دولتها نیست و نیازمند تعدیل نسبت به تأکیدی است که بر دولت
 یی دارند.جوامنیت

 جو  نولیبرالیسم و فضای ماورای -4-1-1-2
ا و مفروضات هالملل مفاهیم، گزارهراستا با تحوالت سیاست بیننولیبرالیسم هم 1980در دهه 

زیر خالصه  بنیادین لیبرالیسم را اصالح و بازتعریف کرد، کارکرد این نظریه کالسیک در موارد
 شود:می

ای که هیچ بازیگری به تنهایی گونهران فضایی بهها مبتنی است  برکثرت بازیگنگاه نولیبرال-1
ن رو به کاهش ها متأثر از حضور دیگر بازیگراالملل نیست  و نقش دولتبازیگر اصلی در سطح بین

لیبرالیسم در  ت بهها نسبنگاه تعدیل شده نولیبرال جوّ است. با توجه به نقش نهادها در فضای ماورای 
یگران خصوص بازیگران فضایی توجیه کننده کاربردی بودن آن در بررسی تحوالت از منظر باز

نولیبرال  سازمان فضایی اروپا در نقش یک سازمان بازتاب مفروضات جوّ در فضای ماورای » است.
های یریگالمللی و فرایند تصمیمهای بینهای دولت در تبیین همکاریدر مورد اهمیت سیاست

های نامههای اروپای غربی برای هماهنگ کردن برهای دولتاستراتژیک ناشی از آن است. تالش
کرد نولیبرال در ای منطبق با روینمونه 1960فضایی خود با سازمان تحقیقات فضایی اروپا و در دهه 

از نظر  متفاوت ها ودر کنار دولت Sheehan, 2007: 12))«المللیهای بینارتباط با نقش سازمان
 گرایان است.نوواقع
الملل در شرایطی که بستر ها نسبت به آنارشیک بودن نظام بینتعبیر متفاوت نولیبرال -2

هایی که تاکنون تالشهمکاری در آن فراهم است از دیگر مفروضات قابل توجه نولیبرالیسم است. 
ارائه کردند در  جوّ ضای ماورای های فضایی در مسائل خلع سالح و کنترل تسلیحاتی در فقدرت

های فضایی درک د افزایش شمار رقابتجوّنوع خود تأیید کننده چنین دیدگاهی است. با این و
 1980در اواسط دهه  های چندان محکمی ندارد.دهد که پایهها را نشان میای از همکاریبینانهخوش

های سیستم از ممنوعیت کامل فعالیت نیز ناشی جوّکردن فضای ماورای مطرح شدن ایده غیرنظامی
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و مطابق با چنین دیدگاهی بود. با مورد تردید قرار گرفتن برخی از اصول و  1فضایی نظامی
های های کالسیک بررسی قابلیت نظریهگرایی در قالب نظریهمفروضات نویبرالیسم و نوواقع

 شکن، انتقادی و نوین به شرح زیر ناگزیر خواهد بود. شالوده

 جو های نوین و فضای ماورای نظریه  -4-1-2
های روابط نظریه کشیدن بنیانبا به پرسش1990و  1980های الملل در دههتاریخ روابط بین

رخورد با مسائل بهای کالسیک در مایگی نظریههایی بود که بازتاب کمالملل شاهد تبلور نظریهبین
های ی نظریهد بودند.در چنین بسترجوّهای موبحرانالملل و واکنش به جدید مطرح در روابط بین

وند شهای کالسیک محسوب میگرایی حاصل نقد و بازخوانی نظریهزیستمدرنیسم، محیطپست
ستلزم بررسی ماند و الملل به خود اختصاص دادههای روابط بینو جایگاه نوینی را در بین نظریه

 هستند.
 جو  مدرنیسم و فضای ماورایپست-4-1-2-1

را ابزاری برای مطالعه سیاست  2راهبردهای متنی پست مدرنیسم در قالب پارادایمی نوین، 
 3شکنیساختار کند و در واکاوی تأثیر متقابل متن از دو راهبرد الملل و موضوعات آن تلقی میبین

قابلیت به چالش  هایی جایگزین ازحلبرد. پست مدرنیسم با ارائه تعاریف و راهبهره می 4بازخوانی و
الملل از جانب فضا را گرایی در بررسی تحوالت سیاست بینبرخی از اصول مکتب واقع کشیدن

 برخوردار است که مستلزم شرح و توضیح به صورت زیر است: 
و جهان سوم،  ساختارشکنی در مفهوم دولت و در نظر گرفتن بازیگران غیردولتی، حکومتی -1 

اشکال  های بزرگ و توجه بهآفرینی صرف قدرترایان نسبت به نقشگضمن رد کردن ایده واقع
 مدرنیسم است.های قابل قبول صورت گرفته در اصول پستنظامی قدرت از جمله تعدیل

ویژه متأثر از های نوین نقش حائز اهمیتی بهالملل فناوریدر بررسی فرایندهای سیاست بین -2
مند خواهند بود، جنگی با ای نوین خالق جنگ فضیلتهفناوری»مدرنیسم دارند. دیدگاه پست

 شوند.طبیعت دگرگون و مجازی. با مجازی شدن جنگ در عصر حاضر منافع نیز مجازی تلقی می
های سایبری های تسلیحات خودکار، جنگهای تسلیحاتی کنترل از راه دور، سیستمظهور سیستم

از قابلیت مورد هدف قرار دادن بدون حضور  چه که به اینترنت متصل باشددهند هر آننشان می
های ارتباطی و اطالعاتی را فناوری  .) ,2017Devanshi :2)«شودفیزیکی و در هر کجا برخوردار می

های اطالعات و توان در نظر گرفت که در حوزهبه عنوان منبع مجازی قدرت هوشمند نیز می
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-های جغرافیایی فواصل دورتر میسر میحوزهارتباطات، انعکاس قدرت هنجاری یک کشور را در 

گرایان  و ضرورت هایی تحول در مفهوم قدرت و امنیت مورد نظر واقعکند. تأثیر چنین فناوری
 ها را به همراه دارد.بازبینی در این نظریه را جهت درک بهتر آن

خواهند بود و در این زمینه  2متأثر از تهدیدهای مجازی 1های مجازیدرعصر حاضر جنگ
های فضایی به طیف های سایبری همانند قابلیلتتوان به حمالت سایبری اشاره کرد. قابلیتمی

ها هستند ها و چالشبستگی دارد که ایجاد کننده آسیب ITهای الکترومغناطیسی و زیرساخت
)5: 2015; Weeler, 4: 2012Creedon, (. «های فضایی نسبت به حمالت ها و دیگر داراییماهواره

های حساس برروی پذیر هستند و چنین خطراتی تهدیدهای جدی بر زیرساختآسیب 3سایبری
بنابراین تهدیدهای مجازی که بر شکل  .(Livingstone & Lewis, 2016: 4)«زمین خواهد داشت

ل نوینی هستند که ی مسائ، امنیت و قدرت تأثیر گذارند بیان کنندهجوّها در فضای ماورای رقابت
 از دیدگاه پارادایم پست مدرنیسم قابل ارائه هستند.

های کشتار جمعی که از د، ظهور سالحشها گفته چه در مورد نقش فناوریگذشته از آن -3
ز مدرنیته و ارود حاصل عقالنیت برخاسته شمار میبه جوّجمله تهدیدهای نظامی در فضای ماواری 

عنوان به مدرنیسم است. مطرح کردن بازدارندگیقی مورد انتقاد پستکنارگذاشتن مالحظات اخال
کند که ازگو میب، نادیده گرفتن اخالق را جوّحلی برای منع مسابقه تسلیحاتی در فضای ماورای راه

تر دچار ضعف املکمدرنیسم در ارائه تبییتی اصول پستد جوّبایستی مورد تأکید قرار گیرد. با این و
 است. 

 جو  گرایی و فضای ماورایزیستمحیط -4-1-2-2
مدن مسائل آهای انتقادی است که خواهان از حاشیه به متن گرایی از دیگر نظریهمحیط زیست

زیست یکره محیطمحیطی است و مدرنیته را به دنبال آثار و پیامدهای منفی برجای گذاشته بر پزیست
شود که هایی مطرح میمقابل مفروضات نظریهشک در دهد. چنین دیدگاهی بیمورد نقد قرار می

ها در آن توجه هستند. نگاه انتقادیمحیطی بیمحدود به سیاست اولی هستند و به مباحث زیست
 شود:الملل در موارد زیر خالصه میبررسی سیاست بین

ت کید بر اهمید تأجوّها هستند. با این وگرایان منتقد نقش محوری برای دولتزیستمحیط -1
ستردگی ها دارند چرا که گمحیطی در کنار دولتدیگر بازیگران در توجه به تهدیدهای زیست

 گیرند.دامنه چنین تهدیدهایی را فراتر از مرزهای ملی درنظر می
محیطی بستری برای همکاری و دنبال کردن امنیت مشترک فراهم کرده تهدیدهای زیست -2
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یکم بیش از پیش خالق تهدیدهای زیست محیطی هستند  های فضایی در قرن بیست واست. فعالیت
ها، های مشترکی تاکنون بین دولتو بر تغییرات آب و هوایی تأثیرگذارند، در این راستا همکاری

برای مقابله با این نوع از تهدیدات به شکل دو  جوّها در قلمروی فضای ماورای ها و آژانسسازمان
های زیست محورها آمادگی دارند تا حوزهمار زیادی از محیطش» یا چندجانبه صورت گرفته است.

د دارد گسترش دهند. بنابراین از جوّنگرانی خود را نسبت به هر مکانی که امکان سفر به آن و
و دیگر اجرام آسمانی را  جوّتردید آمادگی برای حرکت به سوی فضای ماورای جایی که بیآن

را دنبال خواهیم کرد. مبتنی بر رویکرد  1گرایی فضازیستمحیط  در چند دهه آینده خواهیم داشت،
های آن یک الویت محسوب و زیرسیستم جوّمحور، حفاظت از محیط زیست فضای ماورای محیط

مانده در پی شود و بایستی نسبت به عدم آلودگی یکی از معدود مناطق قابل دسترس و باقیمی
  .(Huebert & Block, 2007: 285-286)«محضور خود اطمینان حاصل کنی

-ا بر محیطههای منفی فناوریگرایی تأکید برجنبهزیستای انتقادی محیطدر جایگاه نظریه

خی از محیطی توسط برکه قابلیت رویارویی با تهدیدهای زیستزیست دارد این درحالی است 
 ت.  ها دور مانده اسهای سنجش از راه دور از نظر آنهای فضایی نظیر ماهوارهفناوری

 جو های تلفیقی و فضای ماورای نظریه -4-1-3
لملل از جمله ادر تداوم تالش برای پرداختن به زوایای پنهان مسائل نوین مطرح در روابط بین

گرایی را پیموند گرایی و عقلهای بازتابی راه میانه  بازتابفراگیر شدن هنجارها، شماری از نظریه
ود ضمن نقد ابعاد خها متکی بر رویکرد بازتابی احیا یا متولد شدند. این قبیل نظریهو در این مسیر 
های تلفیقی ب نظریهها تکیه کرده باشند در قالکه به پایان راه آنهای کالسیک بی آنفرانظری نظریه

کاوی گاری واانهای نوظهور سازهطرح شدند. دراین میان مکتب انگلیسی احیا شده در کنار قابلیت
 خواهند شد.   

 جو  انگاری و فضای ماورایسازه-4-1-3-1
به  ادیگرا و انتقهای عقلو با هدف پرکردن شکاف بین نظریه 1990انگاری در دهه سازه

 هـجنب که به الملل گذاشت. این رهیافتهای روابط بینصورت رهیافتی ترکیبی پا  به عرصه نظریه
ل فهم تغییر روابط قالب رویکردی تبیینی به دنبا در دارد تأکید جهانی سیاست هنیذنابی اـی اعیـجتما

حوالت های کالسیک و نوین در واکاوی تدرحد فاصل نقاط ضعف و قوت نظریه. الملل استبین
 انگاری اشاره کرد:الملل، بایستی به چند نکته در خصوص سازهسیاست بین

بازیگران غیردولتی، گاهی تنها بر رویکرد انگاران ضمن با اهمیت برشمردن نقش سازه -1
های ناشی از وام گرفتن اصول کنند. چنین عدم انسجامی که از جمله چالشمحوری تکیه میدولت

های این نظریه در نگاه به تأثیرگذاری بازیگران غیردولتی دیگر مکاتب است نمایان کننده کاستی
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ن است. عدم انسجام و نگاه صرف دولت و ضعف قدرت تبیین کنندگی آ جوّدر فضای ماورای 
گرا و انتقادی است، های عقلمحوری دلیلی بر عدم حفظ رسالت در پرکردن شکاف بین نظریه

ای در رویارویی با تحوالت ها و عوامل غیرمادی از نگاه تازهانگاری با تأکید بر انگارهگرچه سازه
 کند.  الملل رونمایی میسیاست بین

الملل است که خود متأثر از تأثیر سرشت نظام بینها تحتهای دولتویتهویت و اول» -2
ها و گیرد، و بدین ترتیب هویت و منافع دولتهای تحت سیطره خود شکل میدولت ویژگی
 «سازنددیگر را میای متقابل یکگونهدیگر تأثیرگذار هستند و بهالملل بر یکهای نظام بینویژگی

(Chernoff, 2014: 147-148). ها هویت مشترکی دارند که شکل دهنده به اهداف بنیادی و دولت
ها تعریف ها در چارچوب هویت اجتماعی آنهاست. درحقیقت منافع ملی دولتمنافع ملی آن

های فضایی مانند ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی شود. بر این اساس همانند روابط قدرتمی
و ایاالت متحده در عصر حاضر ساختاری اجتماعی است که بازیگران  در جنگ سرد، روابط چین

اند و منافع ملی خود را در شرایط رقابت نظامی تعریف دیگر قائل شدهدر آن هویت رقیب برای یک
های فضایی در ساخت هویت جمعی های اروپایی نسبت به فعالیترویکرد و سیاست دولتاند. کرده

 .اروپایی تأثیرگذار است
انگاری است و بر نقش اولویت دادن به عوامل غیرمادی از جمله اصول رویکرد سازه -3
الملل تأکید دارد. اما با عدم مشخص کردن رابطه بین عوامل مادی و ها در سیاست بینانگاره

های فضایی تأثیرگذار است ها در عرصه فعالیتبینی ساختارهایی که بر رفتار دولتغیرمادی از پیش
 ماند.یبازم

انگاری به فناوری مانند های اجتماعی بیناذهنی هستند، سازهگونه که نهادها و هویتهمان» -4
 به یفناور درنظر گرفتن یرا برا ییابزارها انگاریفناوری فضایی نیز نگاهی بیناذهنی دارد. سازه

بشر به همان کرد و عمل دیعقامبتنی بر  یورناکند. مصنوعات فیفراهم م یاسیس دهیپد کیعنوان 
 ). ,2016Klinkenberg :12( «شوندیساخته م یاجتماع یهاتینهادها و هو وهیش

تواند نقش مهمی در تشخیص انگاری میسازه» پردازانی نظیر ونتبه استدالل نظریه -5
گرایی برای ارائه که واقعهای تغییرات استراتژیک در نظم سیاسی جهانی داشته باشد درحالیدوره

انگاری رویکردی مناسب برای مطالعه تهدید از جانب برنامه ین توضیحاتی مجهز نیست. سازهچن
 «ویژه در برابر تغییر و رقابت ژئوپلیتیکی بین دو کشور استضدفضایی چین علیه ایاالت متحده به

)12: 2016Klinkenberg, (. 
 جو مکتب انگلیسی و فضای ماورای -4-1-3-2

ترین تحوالت مکتب انگلیسی پس از جنگ سرد یکی از قابل مالحضه از حاشیه به متن آمدن
های مکتب انگلیسی در تبیین تحوالت بیش از قابلیت رودشمار میالملل بههای روابط بیندر نظریه
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برد رسالت خود برای رفع نواقص ای است که در پیشهمه ناشی از اصول و مفروضات تعدیل شده
روست و در دهد درعین حال که چنین اصولی خود با نقدهایی روبهارائه میگرایی و لیبرالیسم واقع

 چند مورد قابل طرح هستند:
ی مشخص شده عنوانی قلمرویی طبیعبه جوّ محور این نظریه، فضای ماورای از نگاه دولت -1

ها در د و ملتشونها ثبت میآیند، با پرتاب دولتها به حساب میها دارایی دولتماهواره»است. 
. Stuart, 2014: 228)) «کنندهای فضایی تحت قوانین کشور مورد احترام خود فعالیت میایستگاه

ست که االملل بینها در جامعهنقش بازیگران از نظر مکتب انگلیسی محدود به محوریت دولت
ود ری خکرد نهادهای مشترک سهیم هستند و چنین امها و منافع مشترک در عملبرمبنای ارزش

نجاری مکتب گرایان است. در این راستا متأثر از نگاه همحوری واقعناشی از تعدیل نگاه دولت
أس روابط خود آمیز نیست و مبارزه بر سر قدرت را در رها تنها منازعهانگلیسی روابط بین دولت

ها با آن ابطهرد محکوم به عدم درنظر گرفتن دیگر بازیگران فضایی و جوّدهند. با این وقرار نمی
 هاست و چنین رویکردی نیازمند تعدیل است. دولت
الملل تکالیف هاست، در جامعه بینالملل انعکاس تعامل بین دولتدر جایی که نظام بین» -2

ها در فضای ماورای و اهداف مشترک دولت (Bull, 1972: 195)«د داردجوّها ومتقابلی بین دولت
رود. این نوع همکاری که تنها با حضور و المللی پیش میی بیناز طریق همکاری نهادها جوّ

شود. گیرد  سبب حفظ موازنه قدرت و  دوری از جنگ میهای بزرگ صورت میمشارکت قدرت
 رژیم توان در پذیرش مسئولیت ایاالت متحده در مورد همکاری درمدیریت قدرت بزرگ را می«

عنوان جایگزینی توان درجایی دید که اروپا سیستم گالیلئو را بهچنین توازن قدرت را میدید. هم 1نئو
تر برای ایجاد استقالل اروپایی و ای عمیقیاب جهانی تأسیس کرد اما با انگیزهبرای فناوری موقعیت

 .(Stuart, 2014: 230) «در مقابل توازن با آمریکا چنین فعالیتی صورت گرفت
 المللهای روابط بینو نظریه جو الملل فضای ماورای سیاست بین -4-2

در بین  جوّ الملل متحول شده ناشی از فضای ماورای درچارچوب ترسیم شده برای سیاست بین
های فضایی قائل هستند و گرایان به نقش پیرامونی که برای فناوریهای کالسیک نگاه نوواقعنظریه

گرفتن تنوع میان این نظریه ضمن نادیده شود. حاها خالصه میمقاوت در برابر تغییرات ناشی از آن
کنند. فضایی خلق شده در واقعیت مجازی را مهم تلقی نمی در بازیگران، دولت متحول شده و دولت

های فضایی در توزیع قدرت که از جمله در واکنش نسبت به تحول ساختار اثرگذاری فناوری
هایی ایانه در رویارویی با روندها و پویشگرپذیرند. با نگاه مادیهای ساختار است را میویژگی

اقتدار گذارند ناتوان هستند. بنابراین نسبت به تأکیدی که بر که مجازی شدن واقعیت را به نمایش می
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الملل متحول شده دارند نیازمند تعدیل یی در پاسخ به سیاست بینجوّها و تعبیری که از امنیتدولت
ای کالسیک و در سازگاری با تحوالت ناشی از فضای قامت نظریههستند. در مقابل نولیبرالیسم در 

ها در تسهیل کرد رژیمآفرینی دیگر بازیگران، عملتنها از مفروضاتی پایبند به نقش جوّماورای 
دیگر برخوردار است. ها با یکهای ناشی از همکاری به شکل وابستگی دولتها و مزیتهمکاری

ها از جمله ای به رقابتوضات آن نسبت به تحول بازیگران، کم توجهگذشته از امکان تکیه بر مفر
 های تبیینی این نظریه نسبت به تحول فرایندهاست. محدودیت

های کالسیک نسبت به مدرنیسم در رد دیدگاه نظریهپستهای نوین، مفروضات در بین نظریه  
های فضایی قابل درک است. فناوریگاه پیرامونی ـالملل و جاینـرح در سیاست بیـمسائل نوین مط

های مجازی ها و ظهور جنگهای فضایی با تغییر در ماهیت جنگها  فناوریمدرنیستبه باور پست
وب تنها ترکیب اصول و ـدر این چارچکنند. تفسیر جدیدی از روندهای تغییر یافته ارائه می

د بود.  ـوالت خواهـده تحـن کننـها و نه به تنهایی تبییول دیگر نظریهـات آن با اصـمفروض
الملل دیدگاهی گرایی نیز نسبت به بازیگران و فرایندهای متحول شده سیاست بینزیستمحیط

محیطی که تنها یکی از شود اما نگاه صرف به تهدیدهای زیستانتقادی و اصالح شده محسوب می
بیان کننده نقصی قابل توجه شود، های فضایی محسوب میانواع تهدیدهای نوین از جانب فعالیت

  در آن نسبت به تحول فرایندهاست.
گرا به عناصر های عقلعنوان یک نظریه تلفیقی در توجه صرف نظریهانگاری بهواکنش سازه

انگاری شود. سازهمادی جهان سبب رویارویی با رویکردی تعدیل شده نسبت به بازیگر و ساختار می
داند و در کنار دولت سایر بازیگران از اهمیت یکسانی برخوردار میساختارهای مادی و غیرمادی را 

عدم انسجام و نگاه صرف دولت محوری این رهیافت دلیلی بر عدم حفظ  نیز اهمیت دارند. اما
گرا و انتقادی در برخورد با تحوالت است. های عقلرسالت آن در پرکردن شکاف بین نظریه

ن یکی دیگر از نظریه تلفیقی در تبیین تحوالت مورد نظر نیز عنوابررسی اصول مکتب انگلیسی به
گرایی و لیبرالیسم دهد ابهاماتی که در این نظریه نهفته مانعی برای جایگزین شدن با واقعنشان می

   است. جوّاست و ناتوان از ایجاد بستر الزم برای بررسی تحوالت ناشی از فعالیت در فضای ماورای 
های منتخب لزوم تقویت، اصالح و تعدیل و یا حتی ناکامی ابلیت تبیین نظریهبدین ترتیب سنجش ق

 .دهدها را نشان میآن

 
 گیرینتیجه

الملل و سیاست بین جوّهایی برداشته شده در انعکاس تأثیر متقابل فضای ماورای مطابق با گام
کالن فضایی با د، نخست گره خوردن ماهیت استراتژی جوّهای نظری مودر کشاکش دیدگاه

 است که جوّ مدارها، نقاط حساس در فضای ماورای کنترل بر  گر اهمیتهای پیشرفته نشانفناوری
چه که در آن های مسلط بر این عرصه برای برتری  پشتیبانی خواهد کرد. در حقیقتاز تالش دولت
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و تغییر پارادایم ها حد فاصل عصر فضا و عصر نوین فضایی قابل تأمل است نقش و کارکرد نظریه
الملل در قرن بیست و یکم است و بر توسعه روند در ارائه بینشی نو نسبت به تحوالت سیاست بین

 الملل تأثیرگذار است.تکاملی دانش روابط بین
قلمروی  جوّفضای ماواری الملل، فراتر از نگاه غالب در مورد قلمرو در حوزه مطالعات روابط بین 

. در توجه گیردفضای غیرمادی را در کنار فضای مادی دربرمی است که نوظهوری در سطح کالن
ها، تعارضات،  اشتراکات الملل در البه الی پیچیدگیتر به دگرگونی مرزهای دانش روابط بینبیش

الملل دارد، گرچه های روابط بینو نقدهایی که هر رویکرد نسبت به مفروضات و اصول دیگر نظریه
های کالسیک، نوین و تلفیقی را در شماری از مسائل مطرح در فضای گروه نظریه امکان کاربرد  سه

گر لزوم الملل بیانها در تحوالت سیاست بیندهد، اما سنجش قابلیت تبیین آننشان می جوّماورای 
ها ای که بهتر است ضعف کاربردی بودن آنگونهها بود، به، اصالح و تعدیل و یا حتی ناکامی آن

تری ارائه کند و نقش به حاشیه رانده شده با ارائه رویکرد نظری نوینی جبران کرد تا فهم دقیقرا 
الملل بیاورد. بنابراین ارائه رویکردی ها را به متن مطالعات روابط بینهای فضایی در نظریهفناوری

ی مادی و نظری ضرورت دارد که طیفی از بازیگران را در مرکز توجه خود قرار دهد، ساختارها
غیرمادی را در کنار هم دربرگیرد، فرایندهای ناشی از مجازی شدن واقعیت را مورد توجه قرار دهد 

پوشانی با هم تحوالت سیاست عنوان عناصری بپردازد که در همو به تغییر قواعد و صحنه بازی به
 دهند. را در قرن بیست و یکم شکل می جوّ الملل متأثر از فضای ماورای بین
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