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مقدمه
همزمان با تاامل رشتۀ روابط بینالملل به عنوان شاخهای از علوم سیاسي از پايان جنگ
جهاني دوم به اينسو در دانشگاهها و مراکز علمي و تحقیقاتي جهان و در کنـار تغییـر و
تحوالتي که علوم اجتماعي به طور کلي تجربه کرد ،انديشمندان روابط بینالملل تمرکـز
بر محدودههای جغرافیايي مشخص را دارای قدرت تبییني بیشتری يافتندی ايـن اهتمـام
به حوزههای جغرافیايي مشخص که بعدها به «مناط  »1معروف شد ،هم ضـرورت عملـي
داشت و هم تئوريکی از منظر ضرورت عملي بايد گفت که مناط جغرافیايي  -فرهنگـي
يادشده و کشورهای تشـایلدهنـدۀ آنهـا مماـن بـود در دورهای از تـاريخ در سیاسـت
خارجي قدرتهای مسلط ،از اهمیت ويژهای برخوردار بوده و يـا در شـرايطي بـه داليـل
مختلفي از قبیل فرهنگ ،تاريخ و تمدن ،انـریی ،موقعیـت جغرافیـايي و اسـتراتژيک يـا
نقشي که در نظام بینالمللي و ساختار روابط حـاکم پیـدا کـردهانـد ،اـاحب جايگـاه و
منزلت نزد پژوهشگران ،انديشمندان ،سیاستمداران و دستگاه ديپلماسي کشـورها شـده
باشندی
از اين منظر ،مطالعۀ دقی تاريخ ،فرهنگ و تمدن مناط مختلد جغرافیايي و عامـل
انساني آنها ،موضوعي جديدی نبوده و حتي قدمتي به قدمت اديـان و مـذاهبي دارد کـه
در آنها به شناخت ديگر اقوام و نحل سفارش شده استی اما پايـان جنـگ جهـاني دوم و
خروج اياالتمتحده به عنوان فاتح جنگ ،موجب شد تا اين کشـور بـرای بسـط و تـداوم
کنترل خود بر جهاني که از آن زمان به بعد برای چند دهـه بـه دو بلـور شـرقي و ربـي
تقسیم شده بود ،تمرکز خود را بر مطالعۀ مناط (منطقه) قرار داده و نقش پیشرو در تولـد
رشتۀ «مطالعات منطقهای» هم داشته باشد (سجادپور)219 :1373 ،ی ضرورت عملي در واقع بـا
اهداف سیاسي و منافع ملي و بینالمللي کشورهای پیشگام در مطالعات منطقـهای مـرتبط
بودی ظهور مؤسسات تحقیقاتي «مرکز مطالعات خاورمیانه» ،مؤسسه «خاور نزديک» ،مؤسسـه
مطالعاتي «شرق دور» ،بنیاد «روسشناسي»« ،عربشناسي»« ،شرقاسالمي» و « ربشناسـي»
طي قرن اخیر شاهدی بر اين امر استی
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ضرورت تئوريک تولد مطالعات منطقهای نیز در فرايند تاامل رشتۀ روابط بینالملـل
پنهان استی همانگونه که اشاره شد ،دانشمندان روابط بینالملـل در سـیر تاامـل ايـن
رشته متوجه شدند که برخي حوزههای جغرافیايي ميتوانـد بیشـتر بـر تحـوالت جهـان
تأثیر گذاشته و يا در مرکز اهتمام قرار گیردی آنان بـا تبعیـت از مااتـب فاـری مختلـد،
تولد زيرمجموعهای از نظام بینالملل بـا عنـوان «منطقـه» را توجیـه کردنـدی آنهـا ،ابعـاد
مختلد تولد مناط را موشاافي کردند و به سؤاالت و ابهامات مطرح در ايـنبـاره پاسـخ
دادندی رهیافت یئوپلتیاي با محوريت مبحث «قـدرت» ،مبنـای شـالگیـری «منطقـه» را
انحصــار «قــدرت» در محــدودههای جغرافیــايي و انســاني مشــخص قــرار داد و روياــرد
ارتباطاتي کارل دويچ ،مرکز و پیرامون والراشتاين هم بـه ترتیـب سـطح ارتباطـات بـین
مناط و کارکرد اقتصادی آنها را عامل محوری در تشایل منطقه و در نهايـت دسـتیابي
به الح تلقي کردندی در عین حال که رهیافتهای ديگر روابط بینالملل ماننـد رهیافـت
«نظام تابع» و «ساختارگرايي» و «نوکارکردگرايي» و رويارد «هويتمحـور» نیـز از ديگـران
عقب نمانده و ديدگاه خود را بیشتر تبیینکنندۀ ماهیت تحوالت جديـد ديدنـد (قاسـمي،

)1384ی نقطه اشترار اين رهیافتها در ارتباط با مطالعه جهان به اورت «منـاط » جـدا
از هم اين بود که دستیابي به الح به عنوان هدف شالگیری روابط بینالملل از طريـ
نگاه منطقهای به جهان ممانتر استی
تالشهای عملي و نظری يادشده و همچنین تمرکز دانشمندان روابـط بینالملـل بـر
مطالعات منطقهای ،موجب وابستگي و تبعیت بيچون و چرای ايـن رشـته هـم از لحـا
تئوريک و هم از جنبۀ روششناسي از روابط بینالملل شدی اين وابستگي تا جـايي تـداوم
يافت که رشتۀ مطالعات منطقهای در دانشـگاههـا ،وجـودی جـدای از روابـط بینالملـل
نداشته باشدی حال آناـه فقـط از منظـر روش پـژوهش کـه موضـوع ايـن مقالـه اسـت،
پژوهشگر مطالعات منطقهای احیاناً به موضوعاتي برخـورد ميکنـد کـه مطالعـۀ آنهـا تـا
دستیابي به نتیجه ،مسـتلزم طـي کـردن مسـیری اسـت کـه او را فرسـنگها از روابـط
بینالملل دور ميکند يا آناه آن پژوهشگر اگر بخواهد به ابزار اولیه خود اکتفا کند ،چـه
بسا از دستیابي به نتیجه علمي مورد نظر ناکام بماند؛ زيرا مطالعات منطقهای بـه عنـوان
رشتهای علمي در دو جهت مختلد رشد کرد :جهت اول شامل حرکت عام برای مطالعـه
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امور مجموعهای از کشورها در قالب يک منطقه خاص و جهت دوم نیـز مطالعـۀ مسـائل

منحصربهفرد هر کشور و بررسي تحوالت سیاسي  -اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي آن بـه
عنوان حرکت خاص بودی بر همـین اسـاس در پـژوهش پـیش رو ناچـار هسـتیم ابتـدا بـه
مشاالت پژوهش در مطالعات منطقهای  -هر چند مختصر  -اشارهای کرده و در ادامه وارد
مبحث منط فازی شويمی در نهايت نیز «نقشههای شناختي فازی» را به عنوان ابتاار يـا راه
حل اين مقاله برای بررسي پديدههای ابهامآمیـز در مطالعـات منطقـهای و بـه طـور کلـي
مجموعه علوم سیاسي و روابط بینالملل معرفي کنیمی
مطالعات منطقهای ،روش پژوهش و مشکالت آن
پژوهشگر مطالعات منطقهای ،با دو عامل اساسي «جغرافیا» و «عامل انسـاني» سـروکار
دارد که با ياديگر پیوند خورده و واحدی به نـام «منطقـه» را ايجـاد کـردهانـد (سـجادپور،

)218 :1373ی اين مناط مطالعاتي در حال حاضر ،در تقسیمبندیهای اـورت گرفتـه ،بـا
عنوان مناط سیزدهگانه مطالعاتي شناخته ميشوندی موقعیت جغرافیايي ،ااـل اساسـي
نامگذاری اين مناط و همچنین در تقسیمبندی آنها ،مد نظر قـرار گرفتـه اسـت؛ بـرای
مثال ،منطقۀ خاورمیانه و شمال آفريقا که از دو بخش تشایل شده و يا اوراسیا و قفقاز و
يا اروپای ربي و شرقي و ديگر مناطقي که به آنها اشاره شدی اما در برخي از اين مناط ،
ايناه منط و معیار تقسیمبندی چه بوده ،بسیار مبهم و به گونهای به نظر ميرسـد کـه
جدای از جغرافیا بايد عوامل ديگری در تقسیمبندی و نامگذاری مناط مختلـد دخیـل
بوده باشدی اندکي تدمل در عنوان منطقۀ استراتژيک خاورمیانه و شمال آفريقا ،اين سؤال
را به ذهن تداعي ميکند که چهچیـز موجـب شـده تـا قسـمتي از قـارۀ آسـیا ،در کنـار
قسمتي از قارۀ آفريقا با هم پیوند خورده و تشایل يک منطقۀ واحد را دهنـد دقـت در
ابهام موجود در معیار نامگذاری و تفایک مناط مختلد مطالعـاتي ،بـه وضـوح اهمیـت
عامل انساني را در اين مورد به نمايش ميگذارد (دوست محمدی)76-75 :1389 ،ی
عامل انساني يادشده که در چارچوب مفاهیم مختلفي مانند مذهب ،فرهنگ و تمدن،
قومیت ،ملیت ،نژاد و زبان قابل دستهبندی است ،خود ميتواند به اشاال مختلد مبنـای
تقسیمبندی قرار گیردی برای مثال ميتوان به ملل مسلمان ،مسیحي ،يهـودی ،زرتشـتي،
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بر اساس تقسیمبندی مـذهبي و اقـوام و نژادهـای عـرب ،عجـم ،کـرد ،تـرکمن ،بلـو و
تمدنهای شرقي و ربي و هندو و یره بر پايه حوزههای تمدني در اين خصـوص اشـاره
کردی در منطقۀ «خاورمیانه و شمال آفريقا» ،ترکیبي ناهمگون از اين عامل انساني با ابعـاد
مختلد آن وجود دارد که منط تقسیمبندی اين منطقـه را بـه طـور کامـل زيـر سـؤال
ميبردی اين تناقض تا جـايي پـیش مـيرود کـه برخـي اـاحبنظـران ،رسـماً ااـطالح
«پارادوکس خاورمیانه» را رواج دادهاند ()Coskun, 2008: 89ی
از منظر روششناسي ،آنچه تاکنون بـا عنـوان روششناسـي مطالعـات منطقـهای در
دانشگاهها و مراکز علمي جهان تدريس ميشود ،روششناسـي روابـط بینالملـل بـوده و
منط توجیهي آن نیز اين است که مطالعات منطقهای به عنوان رشـتهای کـه در ادامـۀ
روابط بینالملل قرار گرفته و توسط دانشمندان اين رشته تئوريزه شده ،بايد از تئوریهـا
و روشهای پژوهش در روابط بینالملل تبعیت کند (قاسمي)160 :1384 ،ی
خبیری ( )1376در مقالهای با موضوع روششناسي روابط بینالملل ،معتقد است کـه
هر رهیافت يا تئوری در روابط بینالملل ،در بطن خود روششناسـي ويـژۀ خـود را دارد
(خبیری)210 :1376 ،ی میرمحمدی ( )1386هـم هـر دوره از تـاريخ روابـط بینالملـل را از
زمان تولد اين رشته يعني سال 1919م ،دوره تسلط روياردی خاص و روشي معـین بـر
روابط بینالملل ميدانـد کـه در حـال حاضـر ،نوبـت بـه روياـرد پسـتمدرن و پسـت-
پوزتیويست رسیده است (میرمحمدی)675-673 :1386 ،ی
به اعتقاد خبیری ،اين رهیافتها ،چراغ سبز را در اختیار پژوهشگر قرار ميدهنـد تـا
بتواند روش خود را بیابدی ايناه يک ماتـب يـا رهیـافتي بـر چـه سـطح تحلیـل تأکیـد
ميکند ،پژوهشگر را رهنمون ميسازد که رهیافت خرد يا کـالن يـا تلفیقـي از هـر دو را
برای بررسي موضوع مورد توجهش انتخاب کند و ابزار نیز از بطن اين مرحلـه اسـتخراج
ميشودی برخي محققان روابط بینالملل مدعي هستند که حوزۀ گستردهای از موضوعات
مطرح در رشتۀ مطالعات منطقهای با تئوریها و روششناسي روابط بینالملل همخـواني
داشته و پژوهشگر مطالعات منطقهای به تبع استفاده از تئوریهـای روابـط بینالملـل از
روششناسي آنها نیز پیروی ميکندی
خبیری در اينباره ميگويد که در روابط بینالملـل ،سـه حـوزۀ تحلیـل وجـود دارد؛

 / 130پژوهش سیاست نظری ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان 1395
حوزه اول ،رفتار بازيگران عراۀ روابط بینالملل ،حوزۀ دوم ،موضوعات و حوزۀ سـوم نیـز

چارچوبهـای بررســي را پوشــش ميدهــدی ايــن تقسـیمبندی و اتاــای اــرف بــه ايــن
رهیافتها و روشهای مورد نظر آنها ،جدای از ايناه برای کاربرد در مطالعات منطقـهای
مفید خواهد بود يا خیر ،توسط خود پژوهشگران روابـط بینالملـل هـم مـورد نقـد قـرار
گرفته و موجبات توجه به رهیافتها و تئوریهای ديگری از قبیل «تئوری سازهانگاری» و
مطرحشدن ديـدگاه «تاثرگرايـي روششـناختي» و روششناسـي بینرشـتهای را فـراهم
آورده است (خبیری)215-212 :1376 ،ی
میرمحمدی نیز بر اين نارسايي احه ميگذارد و معتقد به ااالت نتیجه پـژوهش در
مقابل وحدت روششناسي در مجموعۀ علوم سیاسي و به طور کلـي مطالعـۀ پديـدههای
اجتماعي است (ریر :میرمحمدی)1386 ،ی
معیني علمداری و راسخي در پژوهشي با عنوان «روششناسي سازهانگاری در روابـط
بینالملــل» ،طــي مطالعــه خــود ،ديــدگاه ماتــب ســازهانگاری بــه روابــط بینالملــل و
روششناسي آن را تبیین ميکنندی آنها با تمرکز بر مبحث «هويـت» و «فرهنـگ» مماـن
است در ابتدا به نظر بیايد که بعد انساني مورد توجه در مطالعـات منطقـهای را پوشـش
دادهاند؛ اما اين تئوری نیز بخش اندکي از گستره وسیع موضـوعات و مباحـث مطالعـات
منطقهای را مورد توجـه قـرار ميدهـدی عـالوه بـر آن نبايـد از يـاد بـرد کـه اسـتفاده از
روششناسي اين رهیافت در مطالعات منطقهای ،دسـتاورد مسـتقل از آن چیـزی را کـه
برای روابط بینالملل دارد ،برای مطالعات منطقهای به ارمغان نخواهد آورد و چه بسـا در
جهت تحایم اين فرض که مطالعات منطقهای در ادامۀ روابط بینالملل است ،تلقي شود
و کمترين ضربۀ اين رويارد به مطالعات منطقهای اين اسـت کـه حرکـت خـاصگرايانـه
مطالعات منطقهای پوشش داده نشودی معیني علمـداری و راسـخي دربـارۀ روششناسـي
سازهانگاری ميگويند:
«سازهانگاری بیشتر يک رهیافت است که خود از ترکیب ساير روياردها
تشایل ميشـود و در تـالش اسـت بـه نحـوی نارسـاييها و کاسـتيهـای
نظريههای گوناگون را با بهرهگیری از برخي از گزارههای خود آنها ،برطـرف
کند و تصوير واقعيتر از الگوهای رفتاری سیاست بینالملل به دست دهـدی
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البته در سازهانگاری فقط ساختهشدن واقعیت مطرح نیست ،بلاه چگـونگي
فهم واقعیت اجتماعي و بازتولید آن نیز مطرح استی بـه عـالوه بايـد توجـه
داشت که واقعیت يکبار و برای همیشه سـاخته نميشـود ،بلاـه مـدام در
حال ساختهشدن استی اين رونـد را نميتـوان يکبـاره کشـد کـرد ،زيـرا
واقعیت ثابت نیست و مداوم در حال تغییر است» (معیني علمـداری و راسـخي،
)186 :1389ی

سید امامي ،مشال روششناسي در گرايشهای زيرمجموعۀ علوم سیاسي ،از جملـه
مطالعات منطقهای را ناشي از بيتوجهي به کثرت روششناسي ميداندی به اعتقـاد سـید
امامي ،هر چند هر رهیافت در روابط بینالملل ،روششناسي ويژه خود را دارد ،در عمـل،
ا لب پژوهشگران در اين رشته مطالعاتي ،تنها يک روش را که آن هم مبتني بر روياـرد
پوزتیويستي به علم است در دوره تحصیل از استاد روش پژوهش خـود ميآموزنـدی ايـن
پژوهشگر پس از تحقی میداني در اينباره درمييابد کـه بـه داليـل متعـددی از جملـه
فقدان ساختار نظاممند در آموزش روششناسي به دانشجويان و پژوهشگران اين رشـته،
نوعي تناقض روششناسي بر فضای مجموعه علوم سیاسـي و گرايشهـای آن حامفرمـا
شده است (سیدامامي)125 :1387 ،ی
برخالف تالشهای اولیۀ متفاران روابط بینالملل در زمینه تئوريزه کـردن و توجیـه
مطالعات منطقهای و تولد فضايي به نام منطقه ،گويا روند تاامل اين رشـته بـه گونـهای
بوده که تئورسینهای روابط بینالملل ،تا مرز مشخصـي در معرفـي منـاط و مطالعـات
منطقهای به عنوان زيرمجموعهای از روابط بینالملل پیش رفته و از ادامه راه بازماندهاند،
تا اين حد که ميتـوان گفـت اوج تمرکـز بـر مبحـث منـاط  ،موضـوع منطقـهگرايي و
همگرايي منطقهای بوده و پس از آن ،اگر هم ااحبنظراني در مطالعات منطقهای قصـد
داشتند گامي علمي در زمینه نظريهپردازی و روششناسي مطالعات منطقـهای بردارنـد،
اقدام آنها ا لب در حام تطبیـ يـک تئـوری روابـط بینالملـل در چـارچوب مطالعـات
منطقه ای بوده استی از سوی ديگر ،حضور پژوهشگران مستقلي جـدای از اـاحبنظران
روابط بینالمللي نیز کمتر ملموس بوده که بخواهند مسیر تاامل مطالعـات منطقـهای را
جدای از رشتۀ روابط بینالملل به پیش ببرندی
در اينجا اشاره به اين موضوع نیز ضروری است که پژوهشگران مطالعـات منطقـهای از
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روششناســي و رهیافتهــای روابــط بینالملــل در مطالعــه و پژوهشهــای خــود اســتفاده

ميکنند ،در اورتي که آشنايي آنها با مباحث نظری روابـط بینالملـل محـدود بـوده و در
حد اطالعات اولیـه اسـت ،زيـرا معمـوالً در دوره تحصـیالت تامیلـي ،روابـط بینالملـل و
مطالعات منطقهای ،دو رشتۀ مجزای علمـي هسـتندی جسـتوجـو در منـابع علمـي نشـان
ميدهد کـه تعـداد پژوهشهـای اـورت گرفتـه در حـوزۀ نظريـهپردازی و روششناسـي
مطالعات منطقهای از تعداد انگشت دست هم کمتر استی
بررسيهای اورت گرفته بر مقاالت منتشرشده در حوزۀ روششناسي علـوم سیاسـي
و روابط بینالملل نشان ميدهد که پژوهشگران ا لب بدون توجه به مشاالت موجود در
حوزۀ روششناسي مطالعات منطقهای و همچنین بدون اعتنا بـه ايناـه در حـال حاضـر
روابط بینالملل و مطالعات منطقهای دو رشته مجزای علمـي هسـتند ،تنهـا بـه افـزودن
ااطالح «و مطالعات منطقهای» در انتهای عنوان «روششناسي در علوم سیاسي و روابـط
بینالملل» اکتفا کرده و در محتوا ،اندر توجهي به اين موضوع ناردهاندی در اـورتي کـه
ا لب پژوهشگران اين حوزه ،مشال روششناسي و روش پژوهش را چه در دورۀ تحصیل
و چه در مرحلۀ اشتغال احساس کردهاندی
مشاالت روششناسي مطالعات منطقهای ا لب زماني بیشتر بروز ميکند که موضوع
پژوهش با عامل انساني شالدهنده منطقه مورد مطالعه در ارتباط باشدی وی در اينبـاره
مثال جالبي داردی او بیان ميکند که اگر زماني يک پژوهشگر بخواهـد مـثالً موضـوعي را
در چارچوب «تاريخ خاورمیانه» بررسي کند ،در آن اورت مشـال روششناسـي آنچنـان
نمايان ميشود که ا لب اين را ضروری ميبیند که به سراغ روششناسي علم تاريخ برودی
پژوهشگر بايد در وهلۀ اول بداند که نیازمند چـه میـزان از مطالعـات تـاريخي در الـب
تاريخ خاورمیانه خواهد بود ،زيرا خود اين موضوع به تنهايي ماههـا و سـالها وقـت نیـاز
داشته و ممان است در آن اورت ،ضرورت و نیاز پژوهش به کلي از بین برودی عالوه بـر
اين در مثال يادشده ،ايناه پژوهشگر در نهايت از چه روشي يا روشهايي بـرای تحقیـ
در حوزۀ تاريخ خاورمیانه استفاده کند ،خود مشاالت بيشماری را برای او خل ميکنـد
(ریر :سجادپور)1373 ،ی شـايد ايـن موضـوع اسـت کـه موجـب شـده دانشـجويان مقطـع
کارشناسي ارشد مطالعات منطقهای ،در انتخاب موضوع پاياننامه خود ،حـوزه وسـیعي از
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موضوعات مهم موجود در اين رشته را ناديده بگیرندی
سجادپور معتقد است که در ارتباط با عامل انساني ،رشتههای علمي متفاوتي از قبیل
تاريخ ،فرهنگ ،زبانشناسي ،جامعهشناسي و بسیاری ديگر از گرايشهـای میانرشـتهای
علوم اجتماعي در ارتباط هستند که هر کدام نیز روششناسي ويژه خـود را دارنـدی او در
نهايت مشاالت روششناسي در مطالعات منطقهای را در دو محور «پراکنـدگي و فقـدان
وحدترويه متدلویيک» و «حضور انگیزههـای سیاسـي» تقسـیمبندی ميکنـد (سـجادپور،

)232 :1373ی
محور دوم همان چیزی است کـه در ايـن مقالـه بـا عنـوان «ضـرورت عملـي ظهـور
مطالعات منطقه» از آن احبت به میان آمد و به اهـداف سیاسـي يـا عملـي قـدرتهای
بزرگ اشاره داشتی سجادپور همچنین ظرفیت نظريهپردازی و نزدياي حوزههای فاـری
و اجرايي در مطالعات منطقهای را دو نقطه قوت آن ميداند (سجادپور)234 :1373 ،ی
سید امامي هم با مطالعه روی مجموعهای از دانشجويان رشته علوم سیاسي و روابـط
بینالملل (و مطالعات منطقهای) دانشگاههای مطرح شهر تهران ،به اين نتیجـه ميرسـد
که مشال روششناسي آنقدر رو به وخامـت گذاشـته کـه پژوهشـگر« ،نقطـه عزيمـت»
پژوهش را نه «سؤال» و نه «مشال» و نه «فرضیه» قرار ميدهد ،بلاه سراغ روشي که با آن
آشنايي دارد ميرود ،تا ببینـد چـه موضـوعي را ميتوانـد بـه عنـوان موضـوع رسـاله يـا
پاياننامه خود انتخاب کندی همچنین مشاهده شده که يـک دانشـجو بارهـا موضـوعي را
انتخاب و آن را تغییر داده تا در نهايت به موضوعي متناسب با آموختههايش دست يابـدی
سید امامي ،اين موضوع را در ارتباط با مبحث آموزش روششناسي از ياسـو و از جهـت
ديگر تحوالت گسترده و سريع اين عراه و بهروز نشدن پژوهشگران با آن ميداند (سـید
امامي)138-135 :1387 ،ی
جدای از مراکز دانشگاهي و پژوهشهای دانشجويي ،نويسندگان مقاله حاضر طي 15
ماه بررسي يادداشتها و گزارشها و مقاالت ااحبنظران مراکز مطالعـاتي و تحقیقـاتي
ربي مختلفي از قبیل مؤسسه «خاور نزديک واشنگتن» ،بنیاد «بروکینگز»« ،شورای روابط
خارجي» و «بنیاد هريتیج» و استخراج سرگذشت نويسندگان اين مطالب ،متوجـه شـدند
بیشتر يادداشتها و مقاالت را افرادی نوشتهاند کـه بـه اعتبـار شـغلي کـه داشـتهاند بـا
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مناط  ،کشورها و اقوام و ملل مورد مطالعه آشنايي دارندی ايـن افـراد ا لـب ديپلماتهـا،

نمايندگان خارجي کشورها و مشاوران نظامي و امنیتي هستند که با حضور خود در ايـن
مراکز ،برداشتها ،جهتها و سمتوسوی پژوهشهای اورت گرفته را شال ميدهند()1ی
روششناسان بـرای عبـور از مشـاالتي کـه در ايـن حـوزه بـا آنهـا مواجـه هسـتند،
«کثرتگرايي روششناختي» را پیشـنهاد ميکننـدی کثرتگرايـي روششـناختي بـه ايـن
معناست که نه تنها بايد در حوزۀ روششناسي توانا باشـیم ،بلاـه پژوهشـگر بايـد هـیچ
تعهدی در قبال استفاده از يک روش برای پاسخ به آن چیزی که او را وادار به مطالعـه و
تحقی کرده است ،نداشته باشد (ریر :سـید امـامي)1387 ،ی تأمـل در کثـرت موضـوعات و
گستره آنها در حوزۀ مطالعات منطقهای نشان ميدهد که حتي اگر هم بخـواهیم همـان
روشهای ساب پژوهش را ادامه داده و به کـار گیـريم ،بايـد نگـاهي کثـرتگرايانـه بـه
روششناسي در مطالعات منطقهای داشته باشیمی کثرتگرايي روششـناختي نیـز خـود،
پژوهشگر را با اين خطر روبهرو ميکند که علم را به یـر علـم و بـه یـر علـم ،ظـاهری
علمي ببخشد؛ يعني هر گامي کـه در روش پـژوهش برداشـته ميشـود بايـد بـر اسـاس
آگاهي و تعقل اورت گیرد ،تا از انحراف از مسیر علمـي و رفـتن پژوهشـگر بـه بیراهـه
جلوگیری کندی
به عنوان نتیجه مباحث يادشده ،مشاالت روششناسي مطالعات منطقهای شامل اين
مواردند:
1ی اوالً رهیافتهای روابط بینالمللي ،تمـام موضـوعات و حوزههـای مختلـد مـورد
بحث در مطالعات منطقهای را پوشش نميدهـدی بـهويـژه ايناـه روياـرد اولیـۀ
پژوهشگر و زاويهديد او تا انتهای پژوهش بر فرآيند آن سايه ميافانـد کـه ايـن
امر مانع از دستیابي به شناخت کـافي دربـارۀ موضـوع و پديـده تحـت مطالعـه
ميشود (سايه انداختن روابط بینالملل بر مطالعات منطقهای)ی
2ی ثانیاً در مطالعات منطقهای ،پديدهها و بحرانهـا و پرونـدههايي وجـود دارد کـه
دانش پیشیني دربارۀ آنها وجود ندارد (تنوع و گستردگي موضوعات)ی
3ی سوم ،برخي از پديدههای سیاسي ،آنقدر پیچیده هستند که مطالعۀ آنها جـدای
آناه زمانبر است ،دشواریهای ويـژه خـود را دارد ،در عـین حـال کـه نیازمنـد
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تسلط بر روششناسي رشتههای مختلد علمي است (گسـتردگي موضـوعات در
مقابل دانش اندر روششناسي پژوهشگران)ی
اين پژوهش« ،نقشههای شناختي فازی» را برای پژوهش در رشتۀ مطالعات منطقهای
و به طور کلي رشتههای زيرمجموعه علوم سیاسي معرفي ميکند کـه در ادامـه بـه آنهـا
پرداخته شده استی اين روش ،پیش از اين برای بررسي ريشـههای شـش دوره درگیـری
دولت و شیعیان يمن توسط همااران به کار گرفته شد که نتیجۀ اين تالش ،انجـام يـک
پاياننامه دانشجويي با عنـوان «بـه کـارگیری نقشـههای شـناختي فـازی بـرای بررسـي
ريشههای درگیری دولت و شیعیان يمن »1و انتشار نتیجۀ پژوهش طي مقالهای در مجلۀ
«مطالعات بینالمللي و منطقهای »2نشريۀ دانشگاه ملي سئول بودی آزمايش موفقیـتآمیـز
اين روش در دو پژوهش يادشده نشان داد که اماان بسـط و معرفـي رسـمي آن وجـود
داردی
به کارگیری نقشههای شناختی فازی )FCM( 3در مطالعات منطقهای
نقشههای شناختی)CM( 4

نقشههای شناختي به نـام تـولمن 5ثبـت شـدهاندی تـولمن در سـال 1948م ،اولـین
نقشههای شناختي را معرفـي کـرد (منیعـي و ديگـران)81 :1388 ،ی نقشـههای شـناختي او،
«اشاال هندسي »6همساني بودند که با خطوطي شبیه «پیاان »7يا «لبه »8به هـم مـرتبط
ميشدندی نقشههای شناختي اولیه از دو بخش تشایل ميشد ،که بخش اول «گرههـا »9و
1. A Study of the Causes of Wars between the Government and Shiites of Yemen Based on
Fuzzy Cognitive Maps.
2. Journal of International and Area Studies, Seuol National University.
3. Fuzzy Cognitive Maps (FCM).
4 . Cognitive Maps (CM).
5. Tolman
6 . Graph
7. Arrow
8 . Edge
9 . Nods
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يا «نقاط» بودند کـه عوامـل تأثیرگـذار ،مؤلفـهها و يـا ابعـاد يـک پديـده را بـه نمـايش

ميگذاشتند و بخش دوم نیز «پیاان»ها و «خطوط»1ی بودند که بـه نقـاط يادشـده متصـل
ميشده و روابط حاکم بر ابعاد ،عوامل تأثیرگذار يا اجزای پديده را نشـان ميدادنـدی هـدف
نقشههای شناختي ،به تصوير کشیدن پديدهای است که دربارۀ آن اطالعاتي انـدکي وجـود
داشته و اين نقشهها ،ضمن فراهم آوردن چارچوبي برای تدوين و گردآوری نظرات مختلـد
دربارۀ آن پديده ،فهم سادۀ آن را ممان ميسازند ()Marchant, 1999: 626ی
تلمان سعي داشت يک پديده در حوزۀ روانشناسي و عوامـل مـؤثر بـر آن را از ايـن
طري تحلیل کند؛ اما هدف االي ،ايجاد مدل و الگويي بود تـا بعـد از آن بـرای تحلیـل
پديدههای مختلد استفاده شودی نقشههای شناختي تلمان« ،نقشههای شناختي مـوش و
انسان »2نام داشتندی او برای نقشۀ ابتااریاش ،نظام ارتباطي خااـي تعريـد کـرده بـود
()Marchant, 1999: 627ی
از اشاال اولیهای که بـه تعبیـری ميتـوان آنهـا را جـزا اشـاال ابتـدايي نقشـههای
شناختي به شمار آورد ،نقشههای «رابرت اکسلرود )1976( »3است که در کتابي با عنوان
«ساختار تصمیمگیری؛ نقشههای شناختي نخبگان سیاسي ،»4پا به عراـه علـوم سیاسـي
گذاشت (2005: 31-32

)Kim,ی نقشههای شناختي او ،دارای دو نوع مثبت و منفي از «قـوس»

يا «منحني»ها بودی اکسلرود به «خطوطي» که «گـره»هـا را بـه هـم مـرتبط ميسـاخت ،بـار
«منفي» يا «مثبت» دادی بنا بر تعريد اکسلرود ،خطي با بار مثبت از شالي به نـام «الـد» ،بـه
شال ديگری به نام «ب» ،به اين معني بود که افزايش «الد» منجر به افـزايش «ب» خواهـد
شد و خطي با بار «منفي» از شال اول به شال دوم ،نشـاندهنده ايـن اسـت کـه افـزايش
«الد» به کاهش «ب» منجر ميشود ()kasko, 1986: 65ی

نقشههای اکسلرود ،اين باور را تقويت کردند که نقشههای شناختي ،جای پـای خـود
را در علم يافته بودند ،اما مطرحشدن بیشتر و به کارگیری آنها و ايجـاد ايـن اعتقـاد کـه
1 . Link
2 . Cognitive maps in rats and men
3. Robert Axelrod
4. Structure of decision; the cognitive maps of political elites.
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برای فهم بهتر ابعاد پديدهها و بحرانها بهتر است از نقشههای شـناختي اسـتفاده شـود،
مستلزم تمرکز بیشتر بر اين موضوع بود که پيگیری اين مسیر توسط ايدن 1و ديگـران،
تاامل آن را به همراه داشت ()Kanga et al, 2004: 546ی
اويغـار اوزســمي و استاســي الی اوزســمي ،)2004( 2نقشــههای شــناختي را اينگونــه
تعريد ميکنند« :يک نقشه شناختي ،مدلي کیفي است که چگونگي عمل (چرخـه) يـک
پديــده را بــه نمــايش

ميگــذارد» (& Özesmi: 2004: 45

)Özesmiی آتناســیوس کــيی

تســاديراس و کنســتانت تیــوس جــيی مارگــاريتیس ،3در معرفــي نقشــههای شــناختي،
ميگويند« :يک نقشه شناختي ،تصويری هندسي است که از دو جزا يا عنصر« ،مفـاهیم»
و «روابط علي» تشایل ميشود» ()Tsadiras & Margaritis, 1997: 110ی
بوگان 4در سال 1992م ،نقشههای شـناختي را بـرای فهـم ابعـاد مختلـد «سیسـتم
مراقبت از کودکان »5به کار گرفتی اين اقدام بوگان ،زمینۀ اسـتفاده بیشـتر از آنهـا را در
مباحث مربوط به مديريت و تصـمیمگیری گروهـي فـراهم آورد ()Marchant, 1999: 627ی
دونگ هوان کـیم ،)2005( 6نقشـههای شـناختي را مناسـبتـرين ابـزار بـرای «مطالعـۀ
تطبیقي »7و مباحث مربوط به تصمیمگیری عنوان کرد و برای آنها قائـل بـه دو کـارويژۀ
افزايش شناخت يا فهم از موضوع در دست بررسي و فراهم کردن اماان برای پیشبینـي
يا حداقل دست يافتن به تصويری از وضعیت پیش رو است ()kim, 2005: 32ی
آنچه با تولد همراه با تأخیر نقشههای شناختي ،ذهن پژوهشگران را بسـیار بـه خـود
مشغول داشته و روشنيبخش مسـیر آنهـا در ايـن زمینـه بـود ،ايـن موضـوع اسـت کـه
نقشههای شناختي به هیچوجه «تکبعدی» نبوده ،به کارگیری آنها از يک رشته علمي به
رشته علمي ديگر برحسب تعريد و نیاز پژوهشگر ميتواند متفاوت باشدی پژوهشگران بـا
1. Eden
2. Uygar Özesmi & Stacy L. Özesmi
3. Athanasios K.Tsadiras & Konstantios G.Margaritis
4. Bougon, Michel G
5. Child care system
6. Dong-Hwan Kim
7. Comparative Studies
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مطرح کردن اين موضوع اين بـاور را تقويـت کردنـد کـه «نقشـههای شـناختي» ابـزاری

هستند که هرکس ميتواند در وهله اول برای فهم «مشال» يا «پديده» در دست مطالعـه،
آنها را طراحي و قوانین و روابط ويژهای را برای آنهـا تعريـد کنـد و در مرحلـه دوم نیـز
برای حلوفصل مشالي که با آن روبهرو بود ،آنها را بـه کـار گیـردی آنچـه در ايـن میـان
ارزش داشت ،ارائۀ ابزاری کاربردی برای شناخت دربارۀ موضوعي بـود کـه پـیش از ايـن
پژوهشگر ،دانش کمي دربارۀ آن داشتی برای مثال نقشههای شـناختي اکسـلرود کـه در
علوم سیاسي استفاده ميشد ،در چارچوب نظام «علي »1عمل ميکردی
ايدن ،ياي ديگـر از دانشـمنداني بـود کـه در سـال 1992م ،بـه موضـوع نقشـههای
شناختي توجه کردی نقشههای اکسلرود ،علي بودند ،اما ايدن به عنوان دانشمندی کـه در
حوزۀ مديريت به دنبال ارائـۀ روشـي جديـد بـود ،در کتـابي بـا نـام «روشهـايي کـه از
نقشههای شناختي اکسلرود تبعیت ميکنند»  -که آن را در سال 1992م به چاپ رساند
 ابتاار جديدی را در حوزۀ نقشههای شناختي و کاربرد آنها در مـديريت بـه نـام خـودثبت کردی اما تنها وجه مشترر نقشـههای شـناختي ايـدن بـا اکسـلرود ،وجـود اشـاال
هندسي و پیاانهايي است که با خطوطي با بار مثبت و منفـي بـه هـم مـرتبط بودنـد؛
پیاانها ،جهت ارتباط را نشان ميدادندی در نگاه اول ،نقشـههای شـناختي دو دانشـمند
ياسان هستند ،اما وقتي به تحلیل آنها از زبان خود آنها توجـه مـيکنیم ،مـيبینیم کـه
تفاوت آنها چقدر استی ايدن نقشههای خود را مشتمل بر نوعي از «سازهها »2ميداند کـه
اين سازهها بر اساس رابطهای از پیش تعريدشده ،با قوسهای با هم مرتبط شـده ،معنـا
مييافتندی نوع نقشههای ايدن« ،استنتاجي» بودندی بر اين اساس ،نظام ارتباطي حاکم بـر
نقشۀ شناختي ايدن ،برخالف نقشه شناختي اکسلرود« ،علي» نبوده و هر پیاان يـا بـردار
به هر سازه ،معنای توضیحي ميدهدی مدل مورد نظر ايدن نتوانست مـوفقیتي بـه دسـت
بیاورد ،زيرا بدون توضیح پژوهشگر قابل فهم نبود ()Marchant, 1999: 627ی
برای فهم بهتر موضوع ،اشاره به نوع ديگری از نقشههای شناختي که ويلمان ،3سـال
1. causal
2. construct
3. wellman
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 1994ارائه کرد ،ضروری اسـتی ويلمـان تـالش داشـت در مقالـهای بـا عنـوان «تفسـیر
نقشههای شناختي ،»1نارسايي موجود در نقشههای شـناختي ايـدن را برطـرف کنـدی در
نقشۀ شناختي ويلمان ،اشاال هندسي« ،متغیرهای تصادفي »2فرض شدندی در اين نقشـه
شناختي ،خطوط متصلکنندۀ اشاال هندسي نشاندهندۀ «وابستگي احتمالي »3متغیرهـا
بودندی ويلمان ،نقشۀ شناختي خود را به عنوان شباهای از روابط احتمالي فرض کرد کـه
در آن با وابستگي احتمالي متغیرها و «احتماالت ناشناخته» مواجه بـودی از ايـنرو او نـام
نقشۀ شناختي خود را «نقشۀ شباۀ احتمالي کیفي »4گذاشت (منیعي و ديگـران-80 :1388 ،
)81ی

مثال :در دهه گذشته در ايالـت «تامیـل

نـادو»5

در جنـوب هنـد ،چنـدين دانشـاده

مهندسي تأسیس شد که اقدام به پذيرش دانشـجو کردنـدی در پـي ايـن اقـدام ،نیـاز بـه
فارغالتحصیالن رشتههای مهندسي ،تناسب و همـاهنگي خـود را بـا تعـداد افـرادی کـه
همهساله از اين رشتهها فارغالتحصیل ميشوند ،از دست دادی اين موضوع موجـب شـیوع
بیااری و تولد پديدۀ مهندسان بیاار شدی در اين مثال ،تأثیر اين بیااران بـر جامعـه بـه
کمک نظـرات کارشناسـان بـا بـه کـارگیری نقشـههای شـناختي بررسـي شـده اسـتی
کارشناسان ،پنج مفهوم را به عنوان مفاهیم مرتبط با پديـده مهندسـان بیاـار اسـتخراج
کردند:
1ی ناامیدی و محرومسازی
2ی بیااری
3ی افزايش جرايم فرهیختگان
4ی کمکاری
5ی مصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان ()Kandasamy et al, 2003: 11ی

1. Inference in cognitive maps
2. random variables
3. probabilistic dependence
4. The Map of a Qualitative Probabilistic Network
5. Tamil Nadu
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شکل  -1نقشه استخراجشده برای مثال بیکاری در ایالت تامیل نادو هند

مطالعه بیشتر دربارۀ نقشههای شناختي ،چند مشال را در آنهـا آشـاار کـردی اولـین
نقد« ،تسریناپذيری» نقشۀ شناختي يک پديده به پديده يا موضوع مشابه استی با توجـه
به ايناه يک ويژگي علم« ،تسری و انتقالپذيری »1و ظرفیت تعمیم و تطبی آن بر موارد
مشابه است ،نقشههای شناختي فاقد اين ويژگي بوده و يک نقشه شـناختي يـک پديـده
معین ،تنها برای آن پديده ،قدرت تبییني داشته و از توضیح پديدۀ ديگر و نظام ارتباطي
حاکم بر آن عاجز است ()Marchant, 1999: 629ی
اين انتقاد با اين پاسخ روبهرو شد که به ارف ايناه هر نقشـۀ شـناختي منحصـر بـه
يک پديده خاص است ،نميتوان گفت که نقشههای شناختي فاقـد قـدرت انتقالپـذيری
هستند؛ زيرا هر پديدۀ اجتمـاعي ،مؤلفـهها و عنااـر ويـژۀ خـود را دارد و هـیچ پديـدۀ
اجتماعي را نميتوان يافت که دقیقاً با پديدۀ مشابه ،ياسان باشـد ،بـهويـژه اگـر پديـده
تحت بررسي ،پديدهای انساني بوده يا با عامل انساني سروکار داشته باشدی اما همین کـه
ميتوان نقشههای شناختي را برای هر پديده برحسب شـرايط ويـژۀ آن پديـده طراحـي
کرد ،خود نشاندهندۀ ظرفیت تسری و تعمیم اين روش علمي استی اين انتقاد بعدها بـا
تاامــل نقشــههای شــناختي و ســر بــرآوردن تئوریهــايي ماننــد «تئــوری زمینــه» در
روششناسي ،رنگ باختی

1. Transitivity
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شکل  -2یک نقشه شناختی

شکل  -3نقشه شناختی استخراجشده از مقاله هنری کسینجر
که در سال  1986دربارۀ «روند صلح خاورمیانه» در روزنامه لوسآنجلس تایمز منتشر کرد.

نقشههای شناختي هر چند توانستند در مقابل اين انتقـادات مقاومـت کننـد ،موفـ
نشدند در مقابل استداللهای رياضيدانان ،منط اثباتي محامي را از خود نشان دهنـدی
رياضيدانان با روابط رياضي ثابت کردند که روابط حاکم بر فضـای يـک نقشـۀ شـناختي
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ساده چقدر ميتواند در بطن خود حامل تضاد و تناقض دروني باشـدی ايـن رويـداد ،نگـاه

دانشمندان را به نوع ديگری از نقشههای شناختي جلب کـرد کـه «نقشـههای شـناختي
فازی» نام گرفتندی اين تحول در نقشههای شناختي ،همراه با طرح و اوجگیـری مبـاحثي
با عنوان «منط فازی» اورت گرفت که «منط ارسـطويي علـم» را بـه شـدت دگرگـون
ساخت و پايۀ علوم و انعت را متحول کرد ()Marchant, 1999ی
منطق

فازی1

منط فازی ،نوعي از منط بوده که سنگ پايه آن ،مفهوم «درستي نسبي» استی بـر
اساس منط فازی ،هر پديده دارای نسـبتي از «ابهـام» اسـتی از نظـر لغـوی نیـز کلمـه
«فازی» ،ريشهای التین داشته ،به «ابهام »2معنا ميشـودی منطـ فـازی در مقابـل منطـ
کالسیک يا ارسطويي 3ظهور کردی منط کالسیک برای علم ،قائل به سیسـتمي دوتـايي
است (درست يا لط 0 ،يا  ،1سیاه يا سفید)؛ ولي منط فازی« ،درستي» يا «اـحت» يـا
«وجود» يا «بودن و نبودن» را با عـددی کـه مقـدار آن بـین «اـفر و يـک» اسـت ،نشـان
ميدهد ()Sadegh-Zadeh, 2001: 15-16ی اگر رنگ سیاه را عدد افر ( )0و رنـگ سـفید را
عدد يک ( )1نشان دهیم ،آنگاه رنگ خاکستری ،عددی نزديک به افر خواهد بـودی ايـن
سؤال وجود دارد که آيا ميتوان رنگ خاکستری را در طید رنگهای موجـود در دنیـای
کنوني ناديده گرفت

شکل  -4درستی نسبی در منطق فازی

لطفيزاده ،پدر منط فازی ،در سال 1965م نظريه «مجموعـههـای فـازی »4را ارائـه

1. Fuzzy Logic
2. Fuzzy
3. Aristotelian Logic
4. Fuzzy set
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کردی لطفيزاده معتقد است که «ابهام» در ماهیت علم اسـتی بـرخالف منطـ و رياضـي
کالسیک که اعشار را به عدد احیح نزديکتر ميکرد تا بتوان به نتايج دقی تری دسـت
يافته و بر اساس آنها تصمیم دقی تری اتخاذ کرد ،لطفيزاده گفـت کـه بايـد بـه دنبـال
ساختن مدلهايي بود که «ابهام» را به عنوان بخشي از سیستم يا پديده در نظـر بگیرنـد
()Smithson &Verkuilen, 2006: 10ی
برای روشن شدن بیشتر موضوع ،منط فازی و منط کالسیک ارسطويي را به شال
ديگری با هم مقايسـه مـيکنیمی در منطـ ارسـطويي ،يـک دسـتهبنـدی «درسـت» يـا
«نادرست» وجود دارد و چیزی با عنوان «نسبتاً درست» يا «تا حدی نادرست» در آن قابـل
تعريد نیستی در منط ارسطويي ،تمام عوامل مرتبط با يک پديـده «مـؤثر هسـتند» يـا
«مؤثر نیستند» و عـاملي کـه «نسـبتاً تأثیرگـذار اسـت» وجـود نـداردی در منطـ فـازی،
گزارههايي وجـود دارد کـه «مقـداری درسـت» و «مقـداری نادرسـت» هسـتند

( & Cole

)Persichitte, 2000: 7ی اين مقايسه دربارۀ سردی هوا کـه بـر اسـاس حساسـیت هـر فـرد
نسبت به شخص ديگر متفاوت است ،اينگونه خواهد بود که طب منط ارسـطويي ،هـوا
يا بايد سرد باشد يا سرد نباشدی حال با استناد به منط ارسطويي ،چگونه ميتـوان بـین
فردی که حساس به سرما بوده و شخص ديگر که طبع گرمي دارد ،به قضـاوت نشسـت
واقعیت اين است که برخي گزارهها مانند جملۀ «هوا سرد اسـت» ،مـاهیتي فـازی يعنـي
مبهم دارندی جمله «هوا سرد است» ،گزارهای است که در چارچوب منطـ فـازی قابلیـت
تبیین داشته و درستي آن ،گاهي کم و گاهي زياد است ،گاهي «همیشه درست» و گـاهي
«همیشه نادرست» و گاهي «تا حدودی درست» استی اين ماهیت مبهم در مثـالي دربـارۀ
میزان توسعهيافتگي به ايـن شـال خواهـد بـود کـه ميتـوان کشـورها را توسـعهنیافته
(عقبمانده) ،تا حدی توسعهيافته (در حال توسعه) و توسعهيافته تقسـیم کـرد (موسـوی،
)29 :1391ی
انتشار مقالۀ «مجموعههای فازی» لطفيزاده ،دنیای رياضیات را متحـول کـرد .نظريـۀ
فازی در دهه  70و اوايل دهه ،80مخالفان بيشماری داشت ،اما امروزه ناديـده انگاشـتن
آن سخت استی اگر بخواهیم نظريۀ مجموعههای فـازی را توضـیح دهـیم ،بايـد بگـويیم
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نظريهای برای اقدام در شرايط عدم اطمینان يا «ابهام» استی اين نظريه توانست بسـیاری

از مفاهیم و متغیرها و سیستمها و پديدههايي را که نادقی و مبهم هستند ،اورتبندی
رياضي بخشیده ،زمینه را برای استدالل ،استنتاج ،کنترل و تصمیمگیری در شرايط عـدم
اطمینان فراهم آورد (.)Sadegh-Zadeh, 2001: 3
در دنیای واقع ،بسیاری از تصـمیمات و اقـدامات در شـرايط عـدم اطمینـان اـورت
ميگیرد و حالتهای واضح یر مبهم ،بسیار نادر و کمیاب استی ممان اسـت در حـالي
کــه بســیاری از مجريــان سیاســتها و اســتراتژیها و تاکتیکهــا ســعي داشــته باشــند
چالشهای پیش روی خود را از میان بردارند ،با اتخاذ تصمیمهايي بدون در نظر گـرفتن
ابهام موجود ،وخامت اوضاع را رقـم بزننـدی ايـن موضـوع ثابـت ميکنـد کـه اطالعـات و
شناخت آنها نسبت به پديدۀ موجود چقدر ابهامآمیز است و دقی و کـافي نیسـتی آنهـا
بدون توجه به اين ابهـام ،بـر اسـاس منطقـي عمـل ميکننـد کـه پايـۀ آن ،عقالنیـت و
«درستي» يا «نادرستي» مطل استی در اورتي که بايد رابطهای تعريد ميشد که «ابهام»
موجود را لحا کرده ،به عنوان بخشي از پديده يا سیستم در دست بررسي قـرار مـيداد
(تسلیمي و ديگران)34 :1383 ،ی

لطفيزاده در سال  1962نوشت« :ما اساساً به نـوع جديـدی از رياضـیات نیازمنـديم؛
رياضیات مقادير مبهم يا فازی ،که با توزيع احتماالت قابل تواید نیستند» .اين موضوع
مبنای نگارش مقالۀ «مجموعههای فازی» بودی ارائۀ اين نظريه ،بحـث و جـدال فراوانـي را
در میان رياضيدانان ايجاد کرد که تا آن زمان همچنان به نظريـۀ احتمـاالت بـه عنـوان
مبنايي کامل برای بیان پديدهها و محاسبات خـود اسـتناد و همچنـان بـر آن پافشـاری
ميکردند (موسوی)28 :1391 ،ی
دهۀ  70میالدی ،دهۀ چالش و اناار نظريۀ فازی بود و هیچيک از مراکـز تحقیقـاتي،
نظريه فازی را به عنوان زمینه پژوهشي جدی نگرفتند ،اما دهه  ،80به دهـه کاربردهـای
عملي نظريه فازی معروف شده و طي آن ،ديدگاههای شکبرانگیز درباره ماهیت وجودی
نظريۀ فازی کاهش يافت .لطفـيزاده پـس از معرفـي مجموعـۀ فـازی در سـال 1965م،
مفاهیم «الگوريتم فازی» را در سال 1968م« ،تصـمیمگیـری فـازی» را در سـال 1970م،
«ترتیب فازی» را در سال 1971م و نیز اساس کار «کنترل فازی» را در سـال 1973م بنـا
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کرد .ارائۀ «کنترل فازی» بود که تحـوالت کنـوني گسـتردۀ اـنايع و ماشـینآالت را بـه
همراه داشت (همان)ی
منط فازی طي دهۀ  90میالدی از لحا نظری ،پیشرفت کندی داشت؛ اما کـاربرد
کنترل فازی باعث دوام نظريۀ فازی شد .نظريۀ کنترل فازی ،ابتدا از سوی محافل علمـي
یاپن مورد توجه قرار گرفت و از ابتدای قرن  21نیز اياالت متحده و اروپا توجه بیشـتری
به آن کردندی اما اين پیشرفت بیشتر در انايع بود تا علوم انسانيی با وجود اين برخـي از
انديشمندان علوم اجتماعي سعي کردند فااله موجود را پر کنند و منطـ فـازی را وارد
علوم انساني کردندی
منطق فازی و علوم انسانی

همادا با مهندسان و انعتگران ،پژوهشگران علوم انساني نیز شـروع بـه اسـتفاده از
نظريۀ فازی در علوم انساني و به طور ويژه در علوم اجتماعي کردنـدی آنهـا بـا «ابهـام» در
ماهیت پديدههای اجتماعي آشنا بوده و پیش از اين نیز مفهوم «نسبیت» را مطرح کـرده
بودند ،اما از منط فازی و اماان محاسبۀ ابهام موجود در ماهیت پديدهها ،تصور کمتری
داشتندی در حالي که انديشمندان و متفاـران علـوم انسـاني ا لـب بـا گزارههـايي فـازی
سروکار داشتند؛ گزارههايي که آگاهي از منط حاکم بر آنها ميتوانـد جامعـۀ انسـاني را
دستخوش تغییراتي شگرف سازدی آنچه بیش از همه در منط فـازی توجـه دانشـمندان
علوم انساني را به خود جلب کرد ،اماان جمـع آرا و عقايـد و نظـرات مخـالد هـم بـودی
کانداسمي 1و همااران در اينباره ميگويند« :فازی اين اماان را فراهم مـيآورد تـا تمـام
نظرات مخالد شنیده شود»ی آنها شگفتزده از اين قدرت منطـ فـازی ،کتـاب خـود بـا
عنوان «تئوری و مدلهای فازی برای دانشمندان علوم اجتماعي »2را بـا جملـه «سـاوت،
مرگ انديشه است» ،شروع کرده ،به مخالفان تقـديم ميکننـد

( Kandasamy et al, 2003:

 )4ی

1. Vasantha Kandasamy
2. Theory and Fuzzy Models for Social Scientists
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کارلس راگین ،)2000 ،1987( 1ياي از انديشمنداني است که منطـ فـازی را وارد

علوم اجتماعي کردی راگین در کتاب خود با نام «روش مقايسـهای »2و «مجموعـه فـازی و
علوم اجتماعي »3به ديگر پژوهشگران کمک کرد تا «درجهای از عضويت» در يک پديده را
به جای طبقهبندی «دوتايي »4بر اساس «هست» و «نیست» ،معیار شناخت و تصمیمگیری
دربارۀ پديدههای اجتماعي قرار دهند ()Elman & Bennett, 2007: 182ی پس از ايـن ابـداع
راگین ،در اولین موارد از به کارگیری منط فازی در علوم اجتماعي و بـه تبـع آن علـوم
سیاســي ،پژوهشــگران توانســتند کشــورها را از نظــر «دموکراتیــک بــودن» بــه «کــامالً
دموکراتیــک»« ،تــا حــدودی دموکراتیــک»« ،کمــي دموکراتیــک» و « ی ـر دموکراتی ـک»
طبقهبندی کنند و اين برخالف منط کالسیک بود که کشورها را بـین «دموکراتیـک» و
« یر دموکراتیک» تقسیم ميکردی اين ابداع ،بسیار مورد توجه پژوهشگران عالقهمنـد بـه
روشهای کیفي پژوهش قرار گرفت که موفقیت منطـ فـازی در اـنايع را پـیش روی
خود داشتند و گسترش آن به علوم انساني را نیز نظارهگر بودند (همان)ی
نقشههای شناختی

فازی5

همانطور که گفته شد ،رياضيدانان در نیمه دوم قرن بیستم ،با وارد کردن انتقاداتي
نسبت به نقشههای شناختي ،آنها را نارسا و حامل تناقض و تسریناپذير تواید کردنـدی
اين انتقادات موجب شد که سری جديدی از نقشهها پا به عراه علوم بگذارند که منط
عمل آنها «فازی» بودی
نقشههای شناختي فازی ( ،)FCMنقشههايي هستند کـه در طراحـي آنهـا« ،منطـ
فازی» مبنای کار قرار گرفته استی اين نقشهها ساختاری فازی دارند و برای بیـان علـل و
عوامل مؤثر بر پديدهها و میزان تأثیر آنهـا اسـتفاده مـيشـوند ()Noori et al, 2009: 107ی
1. Charles ragin
2. Comparative Method
3. Fuzzy Set and Social Science
4. Binary
)5. Fuzzy Cognitive Maps (FCM
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ساختار فازی اين نقشهها موجب شد تا توانايي توضیح درجۀ مبهمي از علیـت را کـه بـر
روابط میان مؤلفههای پديده تحت بررسي حامفرماسـت ،داشـته باشـندی در حـالي کـه
نقشههای شناختي فازی به دلیل ساختار هندسيگونهای که دارند و شـباه روابطـي کـه
مؤلفهها را به هم مرتبط ميسازد ،نظـم «علـي» و «سیسـتماتیک» را گسـترش ميدهنـدی
نتیجۀ اين نظم ،افزايش شناخت و رشد علم و آگاهي استی نقشههای شناختي فـازی در
دانش نرم ،مانند دانش سیاسي ،نظامي و تاريخ و روابـط بینالملـل قابلیـت کـاربرد دارد
()Cole & Persichitte, 2000: 8-9ی
بارت کاساو ،1اولین دانشـمندی اسـت کـه در سـال 1986م ،نـوع فـازی نقشـههای
شناختي را معرفي کردی کاساو ،نقشههای شناختي اکسلرود را ااالح کرد و برای روابـط
حاکم بر عوامل مختلد ،وزني بین «افر و يک» گذاشتی اين ابتاار کاسـاو ،نمايشدهنـده
درجه تأثیر عوامل و يا میزان عضويت آنها در ماانیسم پديدۀ مورد بررسـي بـودی کاسـاو از
اين طري توانست میزان «ابهام» حاکم بر روابط عوامل و مؤلفههای پديده را محاسبه کنـدی
مطالعــه بیش ـتر بــر نقشــههای شــناختي فــازی ،اماــان ارزيــابي گزينــههای مختلــد در
سیاستگذاری را فراهم کرد و نظام تصمیمگیری را دستخوش دگرگوني ساختی
اوزسميها ،نقشههای شناختي فازی را اينگونه تعريد ميکنند« :نقشههای شـناختي
فازی ،مدلهايي کیفي هستند که نشان ميدهد اجزای يک پديده چگونـه عمـل کـرده،
کدام دسته از عوامل بر ديگر عوامل تأثیر بیشتر دارند و ايناه ماهیت روابط بـین اجـزای
پديده چگونه استی اين متغیرها ممان است ماهیتي کمـي (قابـل انـدازهگیری) داشـته
باشند ،يا ايناه دارای ماهیتي کیفي بوده ،ولي برای ورود به نرمافزار ،کميسـازی شـوند»
()Özesmi & Özesmi: 2004: 51ی
تعریف ترکیبی نقشههای شناختی فازی :يـک نقشـه شـناختي فـازی در واقـع نمـودار
گرافیاي هدايتشده با مفاهیمي مانند قـوانین ،رويـدادها و متغیرهاسـت کـه بـا کمـک
«گرهها» و «خطوطي» که آنها را به هم وال ميکنـد ،روابـط علـت و معلـولي حـاکم بـر
اجزای پديده را نشان ميدهد و از طري آن سعي ميشود اطالعات ناشناخته و جزيـي و

1. Bart Kosko
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تکبعدی کارشناسان مختلد را جمعآوری و ياپارچه سـاخت تـا در نتیجـه آن ،عوامـل

مؤثر بر پديدۀ مورد مطالعه و ماهیت روابط میان اين عوامل را شناسايي کرد و در نهايت
نیز با کمک شاخصها و مفاهیمي که يک نقشۀ شناختي فازی در اختیار پژوهشگر قـرار
ميدهد ،با ماانیسم مبهم چرخۀ يک پديده آشنايي پیدا کردی
قابلیتهای کاربردی و کمکهای نقشههای شناختی فازی
به روش پژوهش مطالعات منطقهای
همانگونه که در مبحث مربـوط بـه روششناسـي مطالعـات منطقـهای اشـاره شـد،
پژوهش در مطالعات منطقهای به دلیل ماهیت اين رشته بـا مشـاالت متعـددی مواجـه
استی در اين قسمت به قابلیتهای کاربردی نقشههای شناختي فازی در جهت بر طـرف
کردن نسبي مشاالت پژوهش در مطالعات منطقهای پرداخته ميشود:
رفع ابهام از پدیدههای مبهم

پژوهش در موضوعاتي که در گسترۀ مطالعات منطقهای قرار ميگیرد احیاناً مسـتلزم
ورود بــه مباحــث گســتردهای از تــاريخ ،جامعهشناســي ،جغرافیــايي سیاســي و ديگــر
گرايشهاستی پژوهشگر مطالعات منطقهای ا لب با موارد مطالعهای روبهروست کـه ورود
به آنها چه بسا نیازمند اختصاص سالهاستی پديدهای مانند اعتراض يـا انقـالب در يـک
کشور همسايه رخ ميدهد ،اهمیت موضوع و همچنین فهم مسیر تحوالت آنقدر باالست
که کمترين اشتباهي از سوی کارشناسان در ارائۀ تصويری نزديک به واقعیت از آنچـه در
حال روی دادن است ،ميتواند سیاستمـداران و بـه تبـع آن ،منـافع کشـور را در قبـال
موضعگیریها ،متحمل هزينهای سنگین کندی در چنین شرايطي هر تحلیلگر با تایه بـه
چارچوب نظری خـود ،برداشـتي مختلـد از آن رويـداد دارد؛ پژوهشـگری آن رويـداد را
اعتراضي زودگذر در نتیجۀ فقر اقتصادی ،ديگری آن را بهار دموکراسـيخـواهي و برخـي
ديگر نیز آن را اسالمخواهي تعبیـر ميکننـدی در ايـن شـرايط ،اولـین کمـک نقشـههای
شناختي فازی ،رفع ابهام از رويداد يادشده از طري مجسم ساختن عوامل و روابط آنهـا،
و ثانیاً استخراج نقطه موارد تواف در نظرات تمام آن تحلیلگران دربارۀ آن رويـداد مـبهم
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يا به تعبیری ،مخرج مشترر گرفتن از نظرات متفاوت استی
اويغار اوزسمي و استاسي الی اوزسمي معتقدنـد کـه نقشـههای شـناختي فـازی ،آن
زمان اهمیت پیدا ميکند که:
1ی عامل انساني به طور گسترده با پديده مورد مطالعه درگیر و مرتبط باشدی
2ی زماني که اطالعات تفصیلي و موضوع مورد بررسي ،پیشینه قوی نداردی
3ی مشاالت يا بحرانها يا پديـدههايي کـه سـاختاری بسـیار پیچیـده دارنـد و هـر
تئوری شايد بتواند جنبهای از آن را پوشش دهدی موارد اينچنینـي بـا ااـطالح
«مشاالت بدخیم »1معروف هستندی ماسون و میتـرف1981( 2م) ميگوينـد کـه
مشاالت بدخیم ،مشاالتي هسـتند کـه در آنهـا عوامـل مختلفـي نقشآفرينـي
کرده ،راهحل آسان و جواب واضحي ندارندی
4ی زماني که بحران يا پديدۀ به وجود آمده ،جنبهای قـانوني داشـته يـا بـه وسـیله
قانون يا مجريان آن ،مشروعیت پیدا کرده باشد (مانند جنگهای داخلي که يک
طرف آنها ،دولت مسلط و قانوني قرار دارد) ()Özesmi & Özesmi, 2004: 46ی
موارد چهارگانه باال ،مواردی هستند که در پژوهش دربارۀ مطالعات منطقـهای کـامالً
ملموس هستندی
اوزسميها بر اين باورند که در مواجهه بـا ايـن موضـوعات ،مدلسـازی و نقشـههای
شناختي فازی قابلیت کاربرد دارند و به وسیله آنها ميتـوان نظـرات و عقايـد مختلـد از
مواف تا مخالد را با هم ترکیب کرده و تصويری از آنچه در حال روی دادن بوده ،يـا بـه
وقوع پیوسته است ،ايجاد کردی بر اين اساس نقشههای شناختي فازی ،مدلهايي هسـتند
که بر «دانش انساني» استوار بوده و بر اساس ايـن دانـش و شـناخت طراحـي ميشـوندی
مدلسازی فرآيندهای سیاسي و اجتمـاعي ،تشـخیص مشـاالت مـديريتي سـازمانها و
داليل ناکارآمدی آنهـا ،فنـاوری اطالعـات مشـاالت زيسـتمحیطي ،مـديريت بحـران و
فرآيند تصمیمگیری (ریر :محمديان و ديگران )1385 ،در چارچوب يک منطقۀ مشخص يـا

1. wicked problem
2. Mason and Mitroff
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داخل سازمانهای منطقهای و بینالمللي و همچنین تحـوالت سیاسـي -اجتمـاعي يـک

کشور در اين دسته قرار ميگیرندی
اتکا به اصل بسندگی در گرداوری دادهها

در چارچوب مطالعات منطقـهای ،موضـوعاتي وجـود دارد کـه پـژوهش دربـارۀ آنهـا
نیازمند تسلط به روششناسـي در گرايشهـای مختلـد علمـي از تـاريخ تـا اقتصـاد تـا
جغرافیای سیاسي و ديگـر گرايشهـای علـوم اجتمـاعي اسـتی ايـن امـر موجـب شـده
پژوهشگر قائل به ااالت روش در انجام پژوهشهای خود باشدی اين بدين معني است که
فرد محق به سراغ مشاالت و موضوعاتي برای پژوهش ميرود که روش بررسـي آنهـا را
بداندی حال آناه سهولت در گرداوری دادهها ،امتیازی است که ميتـوان بـرای نقشـههای
شناختي فازی در نظر گرفتی دادههای مورد نیاز برای طراحي نقشههای شـناختي فـازی
را ميتوان از چهار روش استخراج کرد:
1ی تهیه پرسشنامه و پر کردن آن توسط کارشناسان
2ی استخراج بر اساس مقاالت و کتابهای مرتبط
3ی استخراج از دادهها و اطالعات در دسترس (دربارۀ متغیرها و عـواملي کـه کمـي
هستند و قبالً سنجیده شدهاند)
4ی مصاحبه با کارشناسان ()Özesmi & Özesmi, 2004: 48ی
رابرتز1976( 1م) ،دادههای مورد نیاز بـرای طراحـي نقشـههای شـناختي خـود را از
طري تهیه پرسشنامه به دست آوردی در حالي که رايتسن1976 ( 2م) ،استخراج دادههـا
و اطالعات مورد نیاز از متون مقاالت و کتب را ترجیح داده و با استفاده از تحلیل محتـوا
و ارزشگذاری کلمات ،موضوع مورد توجه خود را بررسي کرد .يـک نمونـه از نقشـههای
استخراجشده از متون مقاالت ،نقشهای است که در شال ( )2آمده و طي آن ،پژوهشـگر
عوامل مؤثر بر روند الح خاورمیانه را از مقاله هنری کسینجر 3در اينباره  -کـه در دهـه
 80قرن بیستم در روزنامه لوسآنجلس تايمز منتشر شد  -استخراج کرد و نقشه خـود را
1. Roberts
2. Wrightson
3. Henry Kissinger
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ارائه داد ()Kosko, 1986: 66ی
اشنايدر 1و همااران (1998م) ،روش سوم را برگزيدند و به جـای اـرف وقـت زيـاد
دربارۀ دادههای آماری و استخراج مجدد آنها ،از دادههای از پیش تهیهشده بهـره بردنـدی
در عین حال که پالم کوئیست و کارلي1992( 2م) ،روش مصاحبه را مبنای تهیـۀ نقشـه
شناختي خود قرار داده ،اينگونه عمل کردند :مصاحبه ممان است با يک فرد يا گروهـي
از افراد خبره يا کارشناس اورت گیرد و تنها معیار انتخاب کارشناسان ،آشـنايي نسـبي
آنها با موضوع بوده و اين شـخص پژوهشـگر اسـت کـه تصـمیم ميگیـرد از چـه تعـداد
کارشناس استفاده کند و اين کار را تا آنجا ادامه ميدهد کـه بـه ااـطالح ،اطالعـات بـه
دست آمده به «مرز اشباع» برسند؛ يعني از آن به بعد هرچه اطالعات جمعآوری کند ،بـر
معلومات گردآوری شده چیزی اضافه نشود ()Özesmi & Özesmi, 2004: 49ی
سهولت تهیه و کدگذاری نقشهها

مهمترين ويژگي نقشههای شناختي فازی ،قابلیت کدگـذاری آنهاسـت
 )2009ی بدين معني که پديده در دست بررسي بر اساس کمتـرين معلومـات در دسـترس
قابل مطالعه استی بدينگونه که پژوهشـگران ،عوامـل مـرتبط بـا يـک پديـدۀ مـبهم يـا
پیچیده را از راههايي که به آنها اشاره شد ،استخراج کرده و در اختیـار کارشناسـان قـرار
ميدهند (طالبپور و احمدی)10 :1388 ،ی کارشناسان در اين پروسه ،افرادی هستند کـه بـا
پديده در ارتباط بوده و يا از نزديـک شـاهد عمـل آن باشـندی در اينجـا از کمـک افـراد
مختلد نیز ميتوان بهره برد که به حام تعامل با پديده يا تأثیرپذيری از آن ،نسـبت بـه
پديده يا موضوع پژوهش ،آگاهي و شناخت پیدا کردهاندی قربانیان يک عارضه يا بحران -
برای مثال جنگ داخلي -و افرادی که نسبت به آن دانش نظری داشته و مديراني که در
اتخاذ سیاستها تأثیرگذار بودهاند و همچنین اشخااي که به لحا تـاريخي بـا موضـوع
آشنايي يا ارتباط دارند ،در اين پروسه دانش خود را در اختیار پژوهشگر ميگذارندی
( Noori et al,

1. Schneider
2. Palmquist & Carley
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همانطور که اشاره شد ،تعیین وزن علي حاکم بر روابط ،مهمترين بخش نقشـههـای

شناختي فازی بودی اين اوزان ا لب يا توسط کارشناسان به اـورت ارزش عـددی و يـا از
طري سیستم دستهبندی کیفي و استفاده از عباراتي ماننـد «کـم»« ،متوسـط»« ،زيـاد» و
«خیلي زياد» و جايگزيني اين عبارات با اعدادی بین «افر و يک» استخراج ميشـوندی بـا
توجه به کیفيبودن حیطۀ نقشههای شناختي و از سوی ديگـر بـا در نظـر گـرفتن تـوان
کميسازی منط فازی ،کاساو نقشههای شناختي فازی با وزنهای فازی را معرفي کـرد
()Kosko, 1986ی در اين نقشهها ،مسیرها عالوه بر داشتن جهت علي «مثبت» يـا «منفـي»،
وزنهای عددی بین « 1-تا  »1را به خود ميگرفتند که میزان اثر متغیرها بـر ياـديگر را
نشان ميدادی نقشههای شناختي فازی ،مسئله عدم قطعیت در تعیین اثر کلـي را از بـین
ميبرد ()Doostmohamadi et al, 2012: 105-108ی
سهولت در تحلیل نقشههای شناختی فازی بدون نیاز بهه نهرمافزارههای پیچیهدۀ
آماری

نقشههای شناختي ،شاخصهای تحلیلي مشخصـي دارنـدی ايـن نقشـهها در ااـل از
نظرات مختلد که ممان است هر کـدام نماينـدۀ روياـرد و خطمشـي خااـي باشـند،
مخرج مشترر ميگیرد؛ يعني برای نگاه به يک پديده ،زاويۀ ديدی را کشد ميکند کـه
ا لب دربارۀ آن اتفاق نظر دارندی اين امر ميتواند در جهان سیاست ،يک تحول به شـمار
آيدی
برخي از شاخصهای نقشههای شناختي فازی از اين قـرار هسـتند :ياـي از راههـای
تحلیل« ،آزمون ساختار نقشه» استی يعني با حذف يا کم کردن اثر يک عامـل بـر ديگـر
عوامل يا اجزای پديده ،تأثیر آن را بسنجیمی بر اساس تئوری گراف 1در رياضیات ميتوان
برای تحلیل يک نقشۀ شناختي ،تعداد متغیرها ( )Nو تعداد ارتباطـات بـین آنهـا ( )Cرا
شمردی با وجود اين ،نظريۀ گراف عالوه بر تعداد ارتباطات و متغیرها ،شاخصهای ديگری
را نیز فراهم ميکندی چگالي 2يا ضريب دستهبندی 1يک نقشۀ شناختي فـازی« ،شـاخص
1. Graph theory
2. Density
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ارتباط» آن است ،که نشان ميدهد اجزای نقشه چقـدر متصـل يـا جـدا از هـم هسـتند
()Özesmi & Özesmi, 2004: 50ی چگالي نقشۀ شناختي نشان ميدهـد کـه چـه تعـداد از
تمام مسیرهای ممان در نقشه وجود دارندی البته بايد توجه داشت که چگـالي بـا انـدازۀ
شباه ،نسبت معاوس داردی بنابراين با زياد شدن متغیرها ،تعـداد مسـیرهای مماـن بـه
شدت افزايش مييابدی به خاطر اين وابستگي به اندازۀ شباه ،چگالي شباه ابزار مفیـدی
برای تفسیر نیست ()De Nooy et al, 2005: 63ی
يک ابزار مفید برای مقايسۀ متغیرها در يک نقشۀ شناختي فـازی يـا شـباه ،میـزان
«مرکزيت »2است ()Doostmohamadi et al, 2012: 109ی میـزان سـهم يـک متغیـر در يـک
نقشه شناختي را ميتوان از طري محاسبه مرکزيت آن بررسي کـرد ،کـه نشـان مـيدهـد
چگونه يک متغیر به متغیرهای ديگر متصل شده است و همچنین نیرومندی تراکمـي ايـن
ارتباطات چگونه استی در نقشههای شناختي فازی بـرخالف نقشـههـای شـناختي سـاده،
چون هنگام محاسبه مرکزيت ،وزن مسیرها نیز در نظر گرفته ميشود ،يک متغیر ميتوانـد
مرکزيت زيادی داشته باشد ،حتي اگر ارتباطات کمي با متغیرهای ديگر دارد؛ زيـرا مماـن
است وزنهای زيادی با متغیرهای متصل داشته باشد (همان)ی
مرکزيت از جمع میزان تأثیرپذيری 3يعني تعداد لبههای جهـتداری کـه بـه سـمت
يک گره يا متغیر اشاره ميکنند و تأثیرگذاری 4يعني تعداد رئوس يا مسیرهای علـي کـه
از يک گره يا متغیر خـارج مـيشـوند ،قابـل محاسـبه اسـتی عـالوه بـر آن اگـر میـزان
تأثیرگذاری متغیری ،مثبـت بـوده و تأثیرپـذيری آن اـفر باشـد ،بـه آن انتقالدهنـده5
ميگويند که بیانگر تأثیرگذار بودن متغیر استی اگر میزان تأثیرپـذيری متغیـری مثبـت
بوده و تأثیرگذاری آن افر باشد ،به آن دريافتکننده 6ميگويند ،کـه بیـانگر تأثیرپـذير

1. clustering coefficient

2. Centrality
3. in degree
4. out degree
5. Transmitter
6. Receiver
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بودن متغیر استی متغیرهای معمولي 1نیز دارای درجۀ تأثیرگذاری و تأثیرپذيری مثبـت

هستند ،که بیانگر تأثیرگذار و تأثیرپذير بـودن متغیـر اسـت

( Özesmi & Özesmi, 2004:

)51ی تمام اين موارد ،خروجي نرمافزار «افیسيیامیمپر »2هستندی برای اين منظـور عوامـل
شناساييشده و وزن و بـار آنهـا در اختیـار نرمافـزار نقشـههای فـازی قـرار مـيگیـرد و
خروجيهای يادشده استخراج ميشوندی

دو مثال از به کارگیری نقشههای شناختی فازی دربارۀ مطالعات منطقهای
مثال اول :بحران قبرس

کاستاس نیوکلئوس 3و همااران ،از جمله کسـاني هسـتند کـه نقشـههای شـناختي
فازی را در علوم سیاسي به کار گرفتندی آنها نقشههای شـناختي فـازی را بـرای بررسـي
ابعاد و ريشههای «بحران قبرس» ،در اجالس «جامعۀ اطالعات و توسعۀ انسـاني» در کوبـا
معرفي کردنـدی نیوکلئـوس و هماـاران ،عوامـل مـؤثر بـر بحـران قبـرس را شناسـايي و
دستهبندی کردندی آنها عوامل مؤثر بر بحران را به ملـيگرايـي ،عوامـل مـذهبي ،تـاريخ،
سطح توسـعۀ آموزشـي ،توريسـم ،نفـت و منـابع طبیعـي ،مهـاجران آنتالیـايي و منـافع
کشورهای درگیری با بحران قبرس تقسیم کردنـدی آنهـا توضـیح ميدهنـد کـه ترکیـه و
يونان به دلیل داشتن اقلیت ترر و يوناني در قبرس مداخله ميکردندی اتحاديه اروپا نیـز
از زمان عضويت قبرس در آن سازمان و کشورهای انگلیس ،اياالت متحـده و اسـرايیل و
روسیه نیز پس از  11سپتامبر ،دست به مداخله در کل منطقه و از جملـه قبـرس زدنـدی
نیوکلئوس اين سؤال را مطرح ميکند که در اين شـرايط کـه جـدای از عوامـل داخلـي،
بازيگران ذینفع خارجي بيشماری در بحران قبرس نقشآفريني ميکننـد ،اگـر از يـک
کارشناس پرسیده شود که کدام عامل تأثیر بیشتری بـر بحـران داشـته و يـا ريشـههای
بحران قبرس کدامند ،پاسخ او به اين سؤال چه خواهد بود و اگر سیاستگذاری بخواهد
1. Ordinary
2. FCMapper
3. Costas Neocleous
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تصمیمي را برای حلوفصل بحران اتخاذ کند ،در آن اورت بايد چگونه اقدام کند
نیوکلئوس و همااران اينگونه عمل کردند :آنها عوامـل دسـتهبندی شـده را در يـک
جدول با خانههای برابر عمودی و افقي قرار دادند و از کارشناسان خواستند میزان تـأثیر
هر يک از عوامل بر بحـران و بـر ديگـر عوامـل را بـا ااـطالحاتي کیفـي ماننـد «هـیچ»،
«متوسط»« ،زياد» و «خیلي زياد» مشخص و با عالمـت مثبـت و منفـي ،نحـوه تـأثیر ايـن
عوامل را تعیین کنند ،که مثبـت بـه معنـای کاهشدهنـدۀ بحـران و منفـي بـه معنـای
تشديدکنندۀ آن تلقي شد ()Neocleous et al, 2006: 5-8ی
حسین و بروکس 1ميگويند که دادههای کمي يادشده را ميتوان با اعـداد فـازی (،0
 ،%75 ، %50 ،%25و  )1جايگزين کرد تا قابلیت محاسبه را داشته باشندی
کاســتاس نیوکلئــوس و هماــاران پــس از وارد کــردن دادههــای بــه دســت آمــده از
ماتريسها در نرمافزار و استخراج نتیجه ،متوجه شدند که عامل «اقلیت تررتبار قبـرس»
تأثیر بیشتری بر بحران داردی آنها به اين نتیجه رسیدند کـه اقلیـت تررتبـار قبـرس ،از
طري درگیر بودن اتحاديه اروپا در بحران اين کشور ،منافع مسـتقیم داردی ايـن مداخلـۀ
اتحاديه اروپا مي توانست سطحي از رفاه و امنیت را بـرای آنهـا بـه همـراه داشـته باشـدی
نقشههای شناختي همچنین نشان دادند که ارتباط اتحاديه اروپا با بحران قبرس ،کاهش
وابستگي و تعل احساسات مذهبي اقلیتهای مختلد اين کشور را موجـب ميشـود و از
سوی ديگر ،مداخلۀ اتحاديه اروپا با مداخلـۀ آمرياـا نسـبتي مسـتقیم داشـته ،هـر يـک
ديگری را افزايش ميداد ()Neocleous et al, 2004: 7ی
مثال دوم :بحران درگیریهای دولت با شیعیان یمن

بحران شش دوره درگیریهای دولت پیشین يمن با گروه شیعیان زيدی معـروف بـه
«حوثیان» ،موردی بود که نويسنده و همااران ،پیش از اين ،نقشههای شـناختي فـازی را
دربارۀ آن به کار گرفتندی دربارۀ بحران يادشده بايد گفت که دولت پیشین يمـن از سـال
2003م ،شش دوره جنـگ خـونین را بـا اعضـای گـروه حوثیـان سـاکن در اسـتانهای
زيدینشین با محوريت استان اعده در شمال يمن تجربه کرده بودی آنچـه موجـب شـد
1. Hossain & Brooks
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انتخاب اين بحران به عنوان بحراني مبهم باشد ،انتشار گستردۀ تحلیلهای یر رسـانهای

و همچنین موضعگیریهای رسمي دربارۀ نقش جمهوری اسالمي ايـران در ايـن بحـران
بودی حال آناه هیچ مدرر و شاهدی مبني بر مداخلـۀ ايـران در بحـران يادشـده وجـود
نداشته و اين امر حتي در گزارش معتبر کارگروه بحران بینالملل منعاس شده بود ،امـا
تحلیلگران عمدتاً اين بحران را جنگ نیابتي ايران و عربستان در يمن معرفي ميکردنـدی
با اين شروع ،پژوهشگران مجموعۀ گسـتردهای از اسـناد شـامل گزارشهـا ،يادداشـتها،
مقاالت ،مصاحبهها ،موضعگیریها ،اظهارنظرها در زمینه بحران را جمعآوری کـرده و بـا
مرور و بازبیني اسناد ،دو دسته از عوامل داخلي و خارجي را که ادعـا ميشـد در بحـران
يمن تأثیرگذار هستند ،استخراج کردندی پـس از آن ،ايـن عوامـل در اختیـار دسـتهای از
پژوهشگران قرار گرفت که ديدگاه خود را دربارۀ میزان تأثیرگذاری هـر عامـل مشـخص
کنندی پس از آن نتیجه نظرات در اختیار نرمافزار قـرار گرفـتی خروجـي نرمافـزار ،نقـش
شناختي فازی بحران بود که نشان مـيداد بحـران يمـن بـیش از آناـه در نتیجـۀ ارادۀ
بازيگران خارجي به مرحله ششم خود رسیده باشـد ،در نتیجـۀ سـوا مـديريت دولـت و
همچنین ورود مستقیم عربستان به جنگ ،رو به وخامت گذاشته بودی در نقشۀ يادشـده،
حوثیان که عمالً يک طرف بحران بودند ،عاملي تشخیص داده شدند که بیشـترين تـأثیر
را ميپذيرفتند ()Doostmohamadi et al, 2012: 111ی
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شکل  -5نقشۀ فازی استخراجشده برای بحران یمن

در زيرمجموعه علـوم سیاسـي ،روابـط بینالملـل و مطالعـات منطقـهای ،موضـوعات
بيشماری وجود دارد که ميتوان با کمک نقشـههای شـناختي فـازی آنهـا را بررسـي و
تحلیل کردی بحراني مانند نزاع هفتاد سالۀ اعراب با اسـرايیل ،بحـران سـوريه ،ريشـههای
تولد جريانهای تافیری و تروريستي ،اختالف ايران و ـرب بـر سـر پرونـدۀ هسـتهای،
بررسي علل ناکارآمدی نهادهـای بینالمللـي و منطقـهای ،ريشـههای بحـران اوکـراين و
موضوعاتي ديگر که مانند موضوعات مرتبط با سیاست خارجي کشورها ،بحران اقتصـادی
اروپا ،روابط ايران و آمرياا ،بررسي چرايي وقوع و افول انقالبهای منطقه ،علل روی کـار
آمدن يک حزب سیاسي در يک کشور ،عوامل سرنگوني يـک دولـت ،پـیشبینـي آينـدۀ
نظام بینالملل ،مطالعۀ چرايي ضعد همگرايي منطقهای در خاورمیانه ،بررسي ريشۀ نگاه
بدبینانۀ اعراب حوزۀ خلیج فارس نسبت بـه ايـران وییی ،همگـي موضـوعاتي هسـتند کـه
ميتوان با روش فازی و شاخصهايي که نقشههای شناختي فـازی در اختیـار پژوهشـگر
قرار ميدهد ،آنها را مورد مطالعه قرار دادی
نتیجهگیری
همــانطور کــه توضــیح داده شــد ،مطالعــات منطقــهای و مبحــث منــاط در نظــام
بینالمللي ،از جنگ جهاني دوم به بعد به دلیل دو ضـرورت نظـری و عملـي ،بـه عنـوان
زيرمجموعهای از رشته روابط بینالملل در محافل علمـي و آکادمیـک متولـد شـدی از آن
زمان به بعد ،ااحبنظران و متفاران روابط بینالملل ،بر اين رشته متمرکز شده و اقدام
بــه توجیــه علمــي آن کردنــدی طــي ايــن مــدت ،پژوهشــگران مطالعــات منطقــهای از
روششناسي روابط بینالملل در پژوهشها و مطالعات خود بهره ميبردنـدی امـا گذشـت
زمان و تحقیقات بیشتر نشان داد کـه در مطالعـات منطقـهای ،دو عامـل «جغرافیـايي» و
«انساني» اهمیت ويژهای دارد و تمام پژوهشها به گونهای با اين دو عامل يـا جنبـهای از
آنها سروکار دارندی در مطالعات منطقـهای بـهويـژه عامـل انسـاني ،حـوزۀ گسـتردهای را
پوشش داد و اين عامل ممان است در يک زمان با تاريخ ،جامعهشناسي ،زبانشناسـي و
بسیاری ديگر از رشتهها و گرايشها آنها سروکار داشته باشد ،که ايـن موضـوع مسـتلزم
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تمرکز بیشتر بر روششناسي مطالعات منطقهای و معرفي روشهايي جدای از روشهايي

است که روابط بینالملل در اختیار روششناسي مطالعات منطقهای قرار ميدهدی
بر همین اساس اين مقاله ،نقشههای شناختي فازی را بـه عنـوان ابـزاری بـا قابلیـت
کاربرد در مجموعه علوم سیاسي ،روابط بینالملل و مطالعات منطقهای معرفـي ميکنـدی
نقشههای شناختي فازی برای تحقی دربارۀ پديـدهها يـا موضـوعاتي کـاربرد دارنـد کـه
اطالعات کمي دربارۀ آنها وجود دارد و ايـن اطالعـات نیـز پراکنـده هسـتندی نقشـههای
شناختي فازی ،فهم سیستمهای پیچیده ،عوامل تأثیرگـذار بـر يـک پديـده و ماانیسـم
مشاالتي که با عنوان «مشاالت بدخیم» شناخته ميشود و همچنین ماهیت روابط میان
عوامل تشایلدهندۀ پديده در دست بررسي را آسان کرده ،دانـش کارشناسـان مختلـد
مواف و مخالد را ياپارچه ميسازدی
نقشههای شناختي فازی متشال از «گـره»هـا و «خطـوط»ی هسـتند کـه آنهـا را بـه
ياديگر مرتبط ميکنندی اين نقشههـا ،شـاخصهای تحلیلـي متعـددی از قبیـل «میـزان
مرکزيت»« ،تأثیرگذاری» و «تأثیرپذيری» هم دارند ،که از طري آنها ميتوان دربارۀ پديده
مورد نظر به شناخت دست پیدا کردی در نهايت ميتوان گفـت کـه نقشـههای شـناختي
فازی ،اين اماان را به وجـود ميآورنـد کـه پژوهشـگر در مطالعـۀ يـک پديـدۀ مـبهم و
پیچیده ،نقطۀ مشترر يا وجه اشترار تمام نظرات مخالد و مواف  ،جهتدار و خنثي را
استخراج کند که آن وجه اشترار يا نقطه تواف ميتواند نقطۀ عزيمت او برای شـناخت
هرچه بیشتر و بهتر پديدۀ در دست مطالعه باشدی
پینوشت
1ی مجموعهای نزديک به دويست ياداشت و گزارش و مقاله به همراه بیوگرافي اـاحبان آنهـا
در اختیار نويسندگان است که در اورت لزوم قابل ارائه خواهد بودی
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