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  اصول روابط بین الملل  

  کلیات   –قسمت اول 
  

  
      13         تعاریف و مفاهیم                                                              –گفتار اول          سیر مطالعه در روابط بین الملل  –فصل اول 

  13 نظام بین الملل                                                                   –ول                                                                                                                    بند ا                
  13                                                       سیاست بین الملل         -                                                                                                                                      بند دوم
  14                        روابط بین الملل                                         -                                                                                                                                      بند سوم

  14    و روابط بین الملل               تفاوت سیاست بین الملل –                                                                                                                                      بند چهارم 
      14                     تفاوت حقوق بین الملل و روابط بین الملل-                                                                                                              بند پنجم                        

    15         سیر تاریخی                                                                    –گفتار دوم                                                                                        
  17 علل تأخیر ورود به عرصۀ نظریه پردازی                              –بند اول                                                                                                                     

  19          عه نظری روابط بین الملل                   سیری در مطال–                                                                                                                                     بند دوم 
     20                           نظریه پردازی مبتنی بر اسطوره سازیها –                                                                                                                                     بند سوم 

       22                                           ارزشها در روابط بین الملل   –بند چهارم                                                                                                                     
      23         بررسی سه مناظره بزرگ در روابط بین الملل                   -گفتارسوم                                                                                       
  30  پیشرفت تئوریک در مطالعه روابط بین الملل                     - بند اول                                                                                                            

  33                              بررسی جامع رهیافتها                            -  بند دوم                                                                                                                                   
       41                                      نظریه پردازی در روابط بین الملل–     گفتار چهارم 

  42     بین الملل از دیدگاه والتز      نظریه پردازی در روابط-بند اول                             
  42 نظریه پردازی از دیدگاه مورتون کاپالن                       –                                 بند دوم 

  43 معیارهای مهم مفروضات یک نظریه پرداز                      –                    بند سوم              
  47 سرشت نظریه                                                                       –     گفتار پنجم 

  48    الملل                           مباحث فرانظری در روابط بین –بند اول                            
  51 طبقه بندی نظریه ها در روابط بین الملل                         –                               بند دوم 

                                                                                                                                                                                   
  

  60     بررسی سطوح گوناگون تحلیل                                           -گفتار اول  تحلیل در روابط بین الملل   سطوح  – دومفصل 
  60                                     پنج سطح مورگان                          –بند اول                                                                                                                    

        61                                     سه سطح تحلیل کنت والتر             -                     بند دوم                                                                                                                
  61           و سطح تحلیل سینگر                                            د–                                                                                                                                     بند سوم 
  61                                   دو سطح تحلیل هانریدر              -                                                                                                                                     بند چهارم

  63                                   نگرش روشی و سطح تحلیل در نظریه –گفتار دوم                                                                                                 
    64         ظریه                         تقسیم بندی دیگر از سطح تحلیل ن–          گفتارسوم                                                                                       

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                           

  
  
  

  
  
  67                                                              .از اولین آزمون تا آخرین آزمون  ]لیات  ک[  شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  کارشناسی ارشد  مربوط به  ،      پرسشنامه–سوم  فصل  
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            تجزیه تحلیل سیستمی در نظام بین الملل  –فصل اول   
        93     تغیرها و ویژیگهای نظام بین الملل در تحلیل سیستمی                                م –گفتار اول                                                              

  94                                                       ویژگیهای نظام بین الملل                          –    بند اول                                                                                                  
  100                                     سیر تاریخی در نظام بین الملل                                   -      بند دوم                                                                                                

         102                 ساختار بازیگران و ساختار پویش نظام بین الملل از دیدگاه نظام ها–گفتار دوم                                                                                
                                                                                                                                                           

  
  108                                     مدل نظام مورتون کاپالن               -اول گفتار    مدلهای ساختاری از نظام بین الملل –فصل دوم 

  109                             نمونه کالسیک نظام موازنه قدرت–بند اول                                                                                                                       
  109                                       مدل دو قطبی منعطف            -    بند دوم                                                                                                                             

  112     ]                    ارشادی  [  مدل نظام دو قطبی متصلب-د سوم     بن                                                                                                                                  
  112                     ]             ارشادی [  مدل نظام عالم گیر -    بند چهارم                                                                                                                                   
  113                                     مدلهای نظام سلسله مراتبی     –      بند پنجم                                                                                                                                  

  113     ]                          ادی ارش[  مدلهای نظام با حق وتو -     بند ششم                                                                                                                                  
  116              نگاهی بر چند مدل دیگر نظام ها                          -گفتار دوم                                                                                                 
  116                              نس                             مدل روزکرا -بند اول                                                                                                                      

  119             نظریه های دوگانه کشاورزی و صنعتی مدلسکی–بند دوم                                                                                                                       
  121                                   مدل مک کله لند                     –                  بند سوم                                                                                                       

  122                                              ارزیابی نظریه نظام ها –بند چهارم                                                                                                                       
  125                  مدل بازدارندگی                                             –      گفتار سوم                                                                                                     

  126                         ساختار پویش امپریالیسم                        –گفتار چهارم                                                                                                                   
  127      ساختار بازیگران استیالیی                                           –گفتار پنجم                                                                                                                

                                                                                                                                             
  

  130  نظریه های جهانگرایی                                                                             –گفتار اول      نظریه های جهان گرا   –فصل سوم 
  130                                                               تبیین امپریالیسم ناشی از قدرت -      بند اول                                                                                                           

  132                                     تبیین اقتصادی امپریالیسم                                   –                                                                           بند دوم                                  
  134                                 تبیین زیست شناختی اجتماعی از امپریالیسم            -                                    بند سوم                                                                        

  135یالیسم ناشی از ایدئولوژی                                                              امپر–                                                                                                            بند چهارم 
   137          نظریه های جهان پذیری منفعالنه                                                    –         گفتار دوم                                                                  

  137                                       نظریه وابستگی                                                  –     بند اول                                                                                                   
  138         بررسی دو نظریه وابستگی                                                               –    بند دوم                                                                                                         

  139                                      ارزیابی نظریه وابستگی                                     –     بند سوم                                                                                                        
  141                                    ری استیالجویانه                 نظریه های جهان گست–          گفتار سوم                                                                 

  155                                     خالصه نظریه ها                                               –     گفتار چهارم                                                                      
  155                                    نظریه رژیم ها از دیدگاه پوجاال و هاپکینز      -     بند اول                                                                                                   

  156                                    نظریه رژیم ها از دیدگاه اوران یانگ            -        بند دوم                                                                                                          
  158                        ارزیابی نظریه رژیم ها                                              -      بند سوم                                                                                                            

  159                                   بین الملل                        اقتصاد و سیاست –    بند چهارم                                                                                                               
  168                                      نظم نوین جهانی                                              –      گفتار پنجم                                                                     

  169                                      تأثیر تحوالت بر نظم نوین جهانی                    -       بند اول                                                                                                     
  170           دی ها                      نظم نوین جهانی تحول در نهادها و قانونمن-      بند دوم                                                                                                        

  171                                  سیاسی                                        مقایسه نظام های –      گفتار ششم                                                                     
  171                                        تحول در داده ها                                           -     بند اول                                                                                                      

  174         تجزیه و تحلیل معرفت شناسانه از تحول نهادها و قانونمندی های رفتاری-بند دوم                                                                                                             
  
  
  
  

  

  

  176         ون تا آخرین آزمون              از اولین آزم] بررسی نظام ها در روابط بین الملل [ شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  کارشناسی ارشد  مربوط به  ،      پرسشنامه–چهارم فصل  

   بررسی نظام ها در روابط بین الملل  -دوم قسمت 
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  189                                                        دولت و دیدگاههای مختلف –گفتار اول       یل دهنده آن دولت و عناصر تشک –فصل اول 
  190گاههای مختلف نسبت به مفهوم دولت                         دید–                                                                                                                                    بند اول 

  190                                              عناصر تشکیل دهنده دولت  -بند دوم                                                                                                                                                          
  195                                                  کارکرد دولت  –بند  سوم                                                                                                                                                          

  195تحول در منزلت قدرتی دولت ملی                                      –دوم گفتار                                                                                              
                                                                                                                                                         

     دولت سازی ، ملت سازی و نظریه روابط بین الملل–فصل دوم 
       198                                                                                    مفاهیم بنیادی    –        گفتار اول                                                                       

  223          ملت از وستفالی تا عصر حاضر– سیرتاریخی ظهور و تکامل دولت –                                                                               گفتار دوم 
  224                                                                     ملت و مدرنیسم – دولت -    بند اول                                                                                                       

  227                                              ملت پس از صلح وستفالیا – ظهور دولت -    بند دوم                                                                                                          
  228                                                ملت سازی های قرن نوزدهم – دولت -    بند سوم                                                                                                              

  231                                          ای پسا استعماری ملت سازی ه– دولت –    بند چهارم                                                                                                              
  231                                                       ملت سازی های معاصر – دولت –     بند پنجم                                                                                                          

  233                                                    ملت در عصر جهانی شدن – دولت –     بند ششم                                                                                                       
  238                   ملی – روند ملت سازی و یکپارچگی و همبستگی اجتماعی –        گفتار سوم                                                                        

  240                                         ملت سازی– دولت  هویت ملی در فرآیند-                                                                                             بند اول                    
   243                                      ملت سازی و حقوق شهروندی– روند دولت -                                                                                                                    بند دوم

  245                                             ملت سازی– ناسیونالیسم و روند دولت –                                                                                                                    بند سوم 
  248                           ملت سازی ، توسعه و ثبات سیاسی – روند دولت –                                                                          بند چهارم                                           

  
   258                                                                                            قدرت ملی–  گفتار اول                     قدرت             – سومفصل 

       258                                                                                      سیاست قدرت -      بند اول                                                                                                         
  260                                                                             عناصر مادی قدرت –     بند دوم                                                                                                             

       265                                                                                 ویژگیهای قدرت  – دومگفتار                                                                                
  266                                                                         عناصر تشکیل دهنده قدرت  – سومگفتار                                                                                            

  267                      ایدئولوژی                                                                  -     بند اول                                                                                                                
  268                      انسانی                                            –ماعی  عوامل اجت-   بند دوم                                                                                                                  
  269                                              عوامل سیاسی                                     -     بند سوم                                                                                                                

  276                        نظریات موازنه قوا و پیامدهای آن در روابط بین الملل  –چهارمگفتار                                                                                           
  276                  خالصه نظریات                                                               -                                                                                             بند اول                         

  281                                                                                           اصول موازنه قوا-بند دوم                                                                                                                                         
  282                     راههای حفظ موازنه قوا                                              -بند سوم                                                                                                                                         

  282                    نتایج موازنه قوا                                                        -                                        بند چهارم                                                                              
  282                  انتقادهای بر نظریه موازنه قدرت                                  -        بند پنجم                                                                                                              

  283                     قدرت                           بازسازی دیدگاه نظری موازنه-                                                                                                                      بند ششم
   283                   آثار موازنه قدرت در سیاست بین الملل                       -                                                                                                                      بند هفتم
  284                                      ]1648 -1789[    سیر تاریخی نظام موازنۀ قوا -                                                                                                                      بند هشتم

  287                                                                        ارزیابی نظریه موازنه قدرت  –پنجم گفتار                                                                                           
  287انتقادات                                                                                           -بند اول                                                                                                                           

  287                                                                 بیانگر نظری موازنه قوا:  مفاهیم -بند دوم                                                                                                                                         
  287                                                                                                 نظریه بازی ها  –ششم گفتار                                                                                           

  288                                                                    یه بازی ها مفاهیم مختلف نظر-بند اول                                                                                                                                     
  289                   ها                                      تعابیر مختلف از نظریه بازی –بند دوم                                                                                                                                          

  292                                                                               ارزیابی نظریه بازی ها -                                   بند سوم                                                                                   
  292                   واگرایی در سیاست بین الملل                                         –  هفتم گفتار                                                                                                           

  292                     سطوح تحلیل تعارض                                              –بند اول                                                                                                                         
  294                علل تعارض                                                                   -                                                                       بند دوم                                                 

  295                               نظریه های گوناگون در رابطه با مدیریت بحران –گفتار هشتم                                                                                            
  296                     میم گیری عوامل بررسی بحران برای اتخاذ بهترین تص-  بند اول                                                                                                           

  297                                           حل و فصل اختالفات بین المللی   –   بند دوم                                                                                                                    
  

                                                                                                                                                                                                                                         
  

  299                        از اولین آزمون تا آخرین آزمون]  بازیگران در روابط بین الملل  [  مربوط به کارشناسی ارشد شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته   ،    پرسشنامه–  چهارمفصل  

   بازیگران در روابط بین الملل - قسمت سوم
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      مبانی و سیر شکل گیری سیاستگذاری خارجی    –فصل اول 
  314                                    تجزیه و تحلیل سیاست خارجی                               -                                                                          گفتار اول

  320                                    الگوهای بررسی                                                     -دومفتار گ                                                                          
  337                                    عوامل مؤثر بر سیاست خارجی                              –                                                                          گفتار سوم 

  337                                           عوامل موثر بر تصمیم گیری سیاست خارجی–                                                                                                   بند اول          
  339                                                                مدلهای مختلف تصمیم گیری –                                                                                             بند دوم                  

  346    مکتب شناخت                                         :  نگاهی متفاوت به عقالنیت –            گفتار چهارم                                                               
  346                                                          تحلیل گفتمانی از سیاست خارجی –                                                                          گفتار پنجم 
  347                                                          نظم نوین جهانی و سیاست خارجی –                                                                          گفتار ششم 

  348                                                            تأثیر تحوالت بر نظم نوین جهانی -                                                       بند اول                                                
   348                      نظم نوین جهانی ، تحول در نهادها و قانونمندیهای رفتاری-            بند دوم                                                                                                  

  349                                                                                             امنیت ملی  –        گفتار هفتم                                                                   
  
   352  تعاریف کلی                                                                                             –گفتار اول                          اهداف ملی–فصل دوم   

  354  انواع هدفهای ملی                                                                                  –                      گفتار دوم                                                     
  361     تعاریف کلی                                                                                          –گفتار اول  ع ملی                        مناف–فصل سوم       357                                         هدفهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت  –                                                                                 بند دوم                           354                                                                   ابسته  هدفهای مستقل و–بند اول                                                                                                

  365 انواع منافع ملی                                                                                      –                                                          بند اول                                                
  366                                    منافع ملی از دیدگاه رئالیستها و ایده آلیست ها    –بند دوم                                                                                                

  372                                   منافع ملی از دیدگاه همگرایان                               -                                                                          گفتار دوم 
  375 تعریف استراتژی و سیاست گذاری خارجی                                               –گفتار اول  انواع استراتژی             –فصل چهارم                                                                                                                                                                                                                                

  376 میان دامنه                                         –بلند دامنه : ف راهبردی  انواع اهدا-بند اول                                                                                             
  377                                    انواع راهبردهای میان دامنه                                   -                                                                                                          بند دوم

  377 استراتژی بی طرفی                                                                                   -                                                                          گفتار دوم
  378 بی طرفی از دیدگاه غرب                                                                          -بند اول                                                                                             

  379 بی طرفی از دیدگاه شرق                                                                          -                      بند دوم                                                                                    
  380      طرف و سازمانهای بین المللی                                             دولتهای بی -                                                                                                          بند سوم

  381                                         انواع بی طرفی                                             -                                                                                                           بند چهارم
  382 استراتژی عدم تعهد                                                                                  -                                                                          گفتار سوم

  383 اصول عدم تعهد                                                                                       -             بند اول                                                                                  
  383 ابرقدرتها و غیر متعهدها                                                                            -                                   بند دوم                                                                        

  384 تفاوت استراتژی بی طرفی و عدم تعهد                                                    -د سوم                                                                                                           بن
  385                               انزواطلبی                                                              –                                                                   گفتار چهارم         

  386 استراتژی اتحاد و تعهد                                                                           –                                                                          گفتار پنجم 
  
  

  392 ابزارها                                                                 –گفتار اول          اگون در سیاستگذاری ابزارها و معیارهای گون–فصل پنجم 
  392 دیپلماسی                                                       -        بند اول                                                                                                                                             

  392                                                  اقتصادی       -                                                                                                                                                     بند دوم
  393               تبلیغاتی                           - فرهنگی -                                                                                                                                                     بند سوم

  394                                   نظامی                       -                                                                                                                                                     بند چهارم
  394                                   معیارهای تصمیم گیری      -                                                                                                  گفتار دوم             

  
  

  398      طح تحلیل خرد           جود در س  مدلهای مو–گفتار اول       مدلهای مختلف تصمیم گیری در سیاست خارجی-فصل ششم
  398 مدل پو جاال                                                -                                                                                                                                                       بند اول
  399 مدل اسنایدر و همکاران                              -                                                                                                                                                       بند دوم

  401 مدل هربرت سایمون                                   -                                                                                                              بند سوم                                         
  401 دو مدل آلیسون                                       -                                                                     بند چهارم                                                                                  

  403       مدل جانیس و مان                               -                               بند پنجم                                                                                                                        
  403                                    مدل مدلسکی          -                                                                                                                                                       بند ششم
  404                     مفاهیم و مفروضه                    -                                                                                                                                                       بند هفتم

  404 تلفیق دو سطح تحلیل                                         -                                                                                                               گفتار دوم
  408 نظریه و رفتارشناسانه پرخاشگرانه                         -                                                                گفتار سوم                                               

  
  
  
    413                      از اولین آزمون تا آخرین آزمون]  لملل  سیاستگذاری خارجی در روابط بین ا  [ شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته   کارشناسی  ارشد مربوط به  ،  پرسشنامه  –فصل هفتم   

  سیاستگذاری خارجی در روابط بین الملل -قسمت چهارم
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  440      مساعی تئوریک در روابط بین الملل                            – تار اولگف    نقد و ارزیابی نظریه های بین الملل  – فصل اول 

  443     رویکرد لیبرالیستی                                                       –گفتار دوم                                                                                                               
  448 صلح دموکراتیک                                                      -                                                 بند اول                                                                                         

  450 فراملی گرایی                                                           -           بند دوم                                                                                                                               
  452             طات و وابستگی متقابل جهانی  تجارت ، ارتبا–                                                                                                                                          بند سوم 

       461                                                            انواع لیبرالیسم     –       گفتار سوم                                                                                             
  461                                                 انترناسیونالیسم لیبرال -                                                                                                               بند اول                   

  462                                                                 ایده آلیسم-                                                                                   بند دوم                                       
  465                                                    نهادگرایی لیبرال –                                                                                                           بند سوم                                 

  469                                    رویکردهای جدید لیبرال –                                                                        بند چهارم                                                                    
  474                                          نقد و ارزیابی لیبرالیسم –                            بند پنجم                                                                                                                

  474                                                         رویکرد رئالیستی –         گفتار چهارم                                                                                      
  
  

        بررسی رویکردهای همگرایی ، جامعه ملل و نظام جهانی   – دومفصل 
  516                        همگرایی در سیاست بین الملل                                -گفتار اول                                                                                    

  517                                       تاریخچه همگرایی                         –بند اول                                                                                                           
  519                    لیبرالیسم و همگرایی در روابط بین الملل                – بند دوم                                                                                                               

         521                                  همگرایی در چهارچوب منطقه گرایی       -  بند سوم                                                                                                                       
  528                       نظریه های مربوط به فرآیند همگرایی                                –   بند چهارم                                                                                                                                         
  540                                                                       الیستها          فدر–   بند پنجم                                                                                                                          

  541                                                             کنفدرالیسم و همگرایی –  بند ششم                                                                                                                      
  542                                                                             نظریه مبادله –  بند هفتم                                                                                                                        
 542                                                               نظریه وابستگی متقابل –    بند هشتم                                                                                                                      

  547                                                                       رویکرد جامعه ملل   -دوم گفتار                                                                                     
  572                                                                          نظریه نظام جهانی –تار سوم             گف                                                                        

  572                      خی در روابط بین الملل جایگاه جاععه شناسی تاری-   بند اول                                                                                                                     
  574                 ریشه های فکری و مبانی فرانظری نظریه نظام جهانی–  بند دوم                                                                                                                         

  577                              نظام جهانی سرمایه داری و شکل گیری آن –  بند سوم                                                                                                                         
  581                                                 جایگاه دولت در نظام جهانی– بند چهارم                                                                                                                          

  583                                                                       نظام بین دولتی –   بند پنجم                                                                                                                        
  585                                                                          فرهنگ جهانی–  بند ششم                                                                                                                         

  587                                                             تحول در نظام جهانی –    بند هفتم                                                                                                                       
  589                                                                                   ارزیابی –   بند هشتم                                                                                                                        

  
                                                                                                         

  592                                                                                  نظریه انتقادی  –گفتار اول نظریات بازتابی و انتقادی        –فصل سوم 
  596                                                                            بحثهای فرانظری -      بند اول                                                                                                             

  601                                                       توضیح بدل از روابط بین الملل-      بند دوم                                                                                                               
        607                                                                              ارزیابی –      بند سوم                                                                                                                

  608                                                                                     پست مدرنیسم-        گفتار دوم                                                                         
  610                        اندیشه های پساتجددگرا در روابط بین الملل بازتاب-                                                                                                            بند اول        

  611                               متن انگاری و مفاهیم پایه در روابط بین الملل–                                                                                                                      بند دوم 
  613                                                           نقد و بازخوانی متون نظری-                                                                                                                      بند سوم

  614                                                                                            فمینیسم  -       گفتار سوم                                                                          
  617                                     جریانهای اصلی فمینیسم و روابط بین الملل-                             بند اول                                                                                      

  623      ی دستاوردهای فمینیست ها در روابط بین الملل نگاهی به برخ–                                                                                                                     بند دوم 
        625                                 فمینیسم و مفاهیم پایه در روابط بین الملل –             بند سوم                                                                                            

  628                                                                                 مطالعات صلح -        گفتار چهارم                                                                         
  630                                                               نظریه های زیست محیطی –     گفتار پنجم                                                                             

  633                                                   اری  تجزیه و تحلیل نظریه سازه انگ–       گفتار ششم                                                                           
  636                                                         تجزیه و تحلیل نظریه هنجاری –       گفتار هفتم                                                                           

                                                                                                             
  
  
                                                                         

  642                    از اولین آزمون تا آخرین آزمون  ]   و تعارض در روباط بین الملل همگرایی[  شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته کارشناسی ارشد مربوط به   ،  پرسشنامه  –چهارم فصل 

  همگرایی و تعارض در روابط بین الملل  –پنجم قسمت 
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  662                    فاهیم اقتصادی در اقتصاد سیاسی بین الملل                                                                              م -گفتار اول 

  667                                              ریشه های اقتصاد جهانی                                                                                   –گفتار دوم 

  675                                                                                                   1938 - 1973: اقتصاد سیاسی سلطه آمریکا    -گفتار سوم

    681                                                                                                   همکاری میان کشورهای پیشرفته صنعتی   -گفتار چهارم 

  684                                                                                          پیشرفته صنعتی رقابت و تضاد در میان کشورهای  –گفتار پنجم 

  686                                                                                                           استراتژی های تجارت و توسعۀ جنوب  -گفتار ششم

  

  

  اقتصاد سیاسی بین الملل  – 1پیوست 
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    693                                                                                                                                      ]الف الی پ [    حروف-گفتار اول 

    701                                                                                                                                           ]ت الی خ[   حروف–گفتار دوم 

     706                                                                                                                                                                        ] د [    حرف-گفتار سوم

     711                                                                                                                                                      ] ر الی ش  [   حروف-گفتار چهارم 

     715                                                                                                                                                       ]ص الی ق  [  حروف –گفتار پنجم 

     719                                                                                                                                                          ]ک الی ی[    حروف-گفتار ششم

  

  

     ترمینولوژی– 2پیوست 
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  726                                                                  1390اصول روابط بین الملل ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 1

  729                                                                  1391اصول روابط بین الملل ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 2

  732                                                                  1392اصول روابط بین الملل ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 3

    735                                                                  1393اصول روابط بین الملل ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 4

  

  

  

     اصول روابط بین الملل  کارشناسی ارشدعه سواالت مجمو-3پیوست 
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  739                                                   1392 ماه اسفنددانشگاههای سراسری ، ابط بین الملل ، آزمون دکتری علوم سیاسی اصول رو. 1

   744                                                   1393 ماه اسفنددانشگاههای سراسری ، اصول روابط بین الملل ، آزمون دکتری علوم سیاسی . 2

  

  

 
 
 
 
 
 

  

   روابط بین الملل   علوم سیاسی و  مجموعه سواالت دکتری  - 4پیوست 
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 1مقدمه
 ، ماحصل تفکر و نتیجه ای است که بی شک اگر درست از آن  استفاده شود شما را در صدر هر موفقیتی که بدان منظـور                            آنچه در پیش رو دارید    

   .بنابراین برای حصول به آن ، توصیه می شود آنچه که در ذیل می آید به دقت مطالعه و عمل شود. اقدام داشته اید ، قرار خواهد داد 
پنج آمده است ، موضوعات این جـزوه در پـنج قـسمت بـه شـرح ذیـل پـالن بنـدی و تقـسیم و تفکیـک           همانگونه که از صفحات یک الی       

  :موضوع شده است 
  کلیات  –قسمت اول                                              

   بررسی نظام ها در روابط بین الملل –     قسمت دوم                                         
 بازیگران در روابط بین الملل -     قسمت سوم                                        

 سیاست گذاری خارجی  -      قسمت چهارم                                       

   همگرایی و تعارض در روابط بین الملل -قسمت پنجم                             
  

   . شرح دروس ، تست و آزمون:  عبارت است از  هر قسمت از جزوه ، به ترتیب
  

  .هر قسمت از جزوه ابتدا به توضیح و شرح درس می پردازد -الف 
منـابع دانـشگاههای    : برای تدوین شرح دروس که به صورت موضوعی و تخصصی انجام شده ، از جمیع منـابع موجـود در کـشور ، شـامل                          

 بـر پایـه جدیـدترین منـابع طـرح سـوال و بـر اسـاس آخـرین           ابع مکمـل و کمـک آموزشـی ،   ، منابع موضوعی ، منـ ... تهران  شهید بهشتی،     
های وزارت علوم و شورای عالی برنامه ریزی درسی دانشگاهها ،  البته در سطحی جلوتر و وسیع تر از سطح تمام آزمون های علوم                       سرفصل

تقریباً به همه سـواالت امتحـانی پاسـخ صـحیح داد ، درصـورتیکه بـرای               به گونه ای که با یک مطالعه مفید بتوان          . است    سیاسی استفاده شده  
بدست آوردن باالترین رتبه در هر امتحان سیاسی در سطح کشور ، پاسخگویی میانگین حدود هـشتاد درصـد بـه سـواالت معمـوالً کفایـت                    

ینـه و درسـت از آن اسـتفاده شـود سـطح داده هـا و               بر این اساس نه تنها به هیچ منبعی آموزشی نیاز نخواهیم داشت ، بلکـه اگـر به                 . کند    می
  . اطالعات هر فرد را به قدری افزایش و ارتقاء خواهد داد که موفقیت برای هر امتحان ورودی یک امر آسانی خواهد شد 

حیح دهیـد   چراکه شما زمانی می توانید به پرسشهای پیرامون یک موضوع پاسخ ص           . توضیح و شرح درس ، هدف اصلی ارائه جزوات است           
چنین خاصیتی می تواند حتی این توانـایی را نیـز برایتـان بـه دنبـال                 . که پیرامون آن موضوع از لحاظ داده ها و اطالعات اشراف داشته باشید              

 بـراین اسـاس ، حرکـت پایـه ای و          . داشته باشد که به پرسشهای مفهومی و ایهام در جواب نیز در نهایت آخرین پاسخ درست را داشته باشید                  
برای یـادگیری عمیـق و دقیـق توضـیح درسـها ،             . اصولی آن است که اهم وقت خود را صرف یادگیری عمیق و دقیق توضیح درسها نمایید                 

بدین منظور باید از تفکر مدرسه ای و سیستم سنتی آموزشی رایـج ، فاصـله          . حتی االمکان  مطابق با استانداردهای علمی و نوین مطالعه شود            
 ]یعنی مقید کـردن خـویش بـه سـاعت و سـقف مطالعـه      [  مطالعه ، یعنی ازهرگونه تقیدات وخود محدودیتی تحت عنوان به ظاهر برنامه مطالعه       گرفت و از عیوب   

  .که از نتایج و طبیعت سیستم سنتی آموزشی است ، پرهیز نمود 
  : ایت موارد ذیل توصیه و تاکید می شود برای مطالعه علمی و نوین و به تبع بازدهی و نتیجه ای نوین و متفاوت ، به ترتیب رع

در تفکر مطالعه ، همیشه باید تفکر و اندیشه این باشد که می خواهیـد              . است   تفکر مطالعه  از موارد و مبادی بسیار مهم برای یک مطالعه مفید ، ابتدا نوعیت             .1
به عبارتی با اعتمـاد بـه       . شود    ه مطالعه قرار می گیرد و به باالتر از آن تفکر می           در این نوعیت تفکرحتی باالترین آزمون ها نیز پای        . باالترین و بهترین باشید     

  .نفس بس باال و اینکه می خواهید واقعاً متفاوت باشید و دانش باالیی داشته باشید مطالعه کنید ، نه صرف جبرامتحان 
در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلودگی صوتی و سروصدا و عاری حتی االمکان سعی شود ،      . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    همچنین. 2

مطالعـه   انگیزه و عالقه   با. اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حل کنید، سپس وارد مطالعه شوید                 . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  از هرگونه 
  .ه می کشید یا خوابتان می آید، موقتاً مطالعه را کنار بگذاریدنمایید و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیاز

یعنـی نـه   .  یا تعداد صفحات نیز نشود     سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه    .3
وقتی کـه چنـین   .  صفحه مطالعه داشته باشید 100نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز     ساعت مطالعه نمایید و      5از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز         

پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع ،                              
ز طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که به خاطر اتفاقات روزمره که در باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و ا

                                                           
علت موارد تشابه و تکرار مقدمه در تمام جزوات ، برای آن است که برخی از متقاضـیان ،  .  ، با اندکی تفاوت در برخی نکات و موارد خاص ، تقریباً مشابه است       مقدمه تمام جزوات  . 1

 . جزوات را به صورت تکدرس تهیه می کنند 
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به عبارتی . زندگی های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد 
  .  در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم برای آنکه باالترین کیفیت را

زنیـد، اینکـه تـصمیم        وقتی که به مسائل و موضوعات زندگی خویش به طور کلی می نگرید و در نهایت دست بـه اولویـت بنـدی و انتخـاب اهـداف مـی                             
کت داشته باشید ، اینکه می خواهید با توجه به شرایط خویش اوقاتی را به مطالعه اختصاص دهید ، این یـک برنامـه     گیرید که در آزمون یا امتحانی شر        می

در صورتی که حجم وسیعی از داوطلبان ، حتی در سطوح تحصیالت عالیه ، دچار مشتبه معـانی و خلـط مبحـث شـده ، درگیـر کـردن خـویش بـه                  . است  
  .  ه تعبیر می نمایند ساعت یا سقف مطالعه را به برنام

ای کـه     ایـن اسـت کـه مطالعـه بایـد آن قـدر عمیـق و دقیـق باشـد ، بـه گونـه                         انتقادی منظور از . حتی االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود           .4
نـه  [ لعـه ، مفهـومی و بـه طـور کلـی             آن است کـه موضـوعات مـورد مطا         کاربردی خواهیم از موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از              می
  . وارد حافظه شود ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود ] ای نکته

با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مـدت مطالعاتتـان را                                . 5
   .بیشتر کنید در دراز مدت 

با توجه به اینکه موضوعات مورد مطالعه ی ما در زمره محفوظات است نه معادالت ریاضی ، بنابراین اگربه هردلیلی درکلیت یـادگیری توانـا نیـستید ،                           . 6 
تـست ، کنکـور آزمایـشی    . کـاری وجـود نـدارد     ، پس اساساً توانایی چنین پایین بودن هوش و استعداد ، بی انگیزه و بی عالقه بودن نسبت به موضوعات            : اعم از   

 .و به امور دیگری بپردازید ..... پس این واقعیت را بپذیرید که . کالس آموزشی نیز راه وکمکی نخواهد بود 
  

 .  هر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح درس ، به تست و آزمون می پردازد  -ب 

مونهای گذشته کارشناسی ارشد مربوط به درس مورد بحث از اولـین آزمونهـا تـا آخـرین                  در بحث تست و آزمون ، تقریباً تمام سواالت آز         
  . آزمونها به هنگام ارائه جزوات آورده شده است

  : هدف از ارائه مجموعه سواالت آزمونها در پایان هر قسمت از جزوه صرفاً جهت دو منظور است 
  

  های گذشته آشنایی با نمونه سؤاالت آزمون. 1 
  .رین و ممارست با نمونه سؤاالت با عطف و تاکید به سؤاالت سالهای موخر  تم.2 

  

بحث تست و آزمونها برای آنانی در نظر گرفته شده است که در دریافتهـا و فهـم و هـضم موضـوعات از جمـع بنـدی و قـدرت حافظـه ی                                  
ید و مـی توانیـد شـرح دروس را بـه بهتـرین نحـو وارد       بنابراین اگر از قدرت حافظه ی باالیی  برخوردار هست         . تری برخوردار هستند      ضعیف

چـرا کـه در پروسـه مطالعـات علمـی و اصـولی، بـی شـک آنـانی کـه             . خواهیـد بـود     ] ج  [ حافظه نمایید ، بی نیاز از موارد مطروحه در بند           
توانست به هر پرداخت و پرسشی      های قوی و عمیقی دارند و به موضوع مورد بحث از نظر فراگیری اشراف پیدا می کنند ، خواهند                     دریافت

در اطراف آن موضوع پاسخ صحیح دهند ، دراین صورت نه تنها تست توصیه نمی شود ، بل نوعی بدآموزی تلقی و سببی برای انحـراف و                         
 ممکـن   شما تست مشابهی را در آزمون آتی مشاهده می کنید ، در صورتی که طراح سـوال                . اشتباهات در پاسخ به تستهای آتی خواهد بود         

  .  نباشید  است اساساً پاسخ دیگری را خواسته باشد ، یا تغییر جزئی در گزینه ها باشد که شما متوجه آن
  

. در مجموع و در نهایت آنانی که از پرسشنامه ها استفاده می کنند ، توصیه می شود حتی االمکان پاسخ هر تست با توجه بـه مـتن درس داده شـود                       –توجه  
 بعضاً موارد اشتباه هم دارند ، این اشتباه ممکـن اسـت ناشـی از     سخنامه ها آمده است ، چون از پاسخهای مرسوم و رایج استفاده شده ،  پاسخهایی که در پا   

 پس  .عدم دریافت منظور طراح سوال باشد یا تست مشابهی که اساساً طراح سوال پاسخ دیگری را خواسته باشد یا اشتباه در ارائه باشد و به هر دلیل دیگر                           
وانگهی اگر در فهرست تست ها، . چون شرح درس متن آخر برای آزمون آتی است . پاسخ هر تست، جهت اطمینان ، با شرح درس تطبیق و کنترل شود     

 یـا موضـوعی   بعضاً تستی باشد که در متن درس به آن اشاره نشده باشد ، چنین تستی به هر دلیلی ، اعم از اینکه موضوع آن امروزه عمال منتفی شده باشد                         
   .ایهام و انحرافی بوده ، دیگر موضوعیت نداشته ، آن را کنار بگذارید 

  

  : ، مطالعه نمایید ]از نظر وقت و زمان [  می شود ، برای مطالعه این جزوه ، با توجه به شرایط موجود خویش توصیه 
  .مطالعه نمایید  ] تیب از قسمت اول الی پنجمبه تر[ اگر دچار ضیق وقت نیستید ، حتی االمکان به ترتیب تقسیم بندی جزوه  
  .  مطالعه شود چهارم و قسمت سوم ، قسمت دوم ، قسمت اول ، قسمت پنجمقسمت : درغیر این صورت توصیه می شود ، به ترتیب   

  

***  
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  فصل اول 

  1سیر مطالعه در روابط  بین الملل
  

   تعاریف ومفاهیم - گفتار اول
ما باید در زمینه روابط بین الملل تعاریف مشخصی از روابط بین الملل ، نظام  بین الملـل و سیاسـت بـین الملـل داشـته                           

البته قبل از پرداختن به هر بحثی یادآور شویم منظور از اصول در درس اصول روابط بین الملـل قانونمنـدیهای                     . باشیم  
  . روابط مطالعه قانونمندی رفتار دولتهاست در واقع اصول .رفتار است نه رفتار قانونمند

قانونمندیهای رفتاری که موجب تامین قدرتمندانه امنیت ملی یا ارتقاء منزلت ملی از قدرتی کوچک به یک ابرقدرت                  
در واقع ارزشهای مطرح شده در اصـول روابـط بـین الملـل نـه فلـسفه سیاسـی ونـه               . است را در این درس  می آموزیم       

است که دارای ارزشهای پیشی باشند، بلکه اصولی هـستند کـه دارای ارزش پـسینی و غیـر اعتقـادی                     حقوق بین الملل    
  .باشند می

    نظام بین الملل–بند اول 
  .نظام بین الملل عبارت است از ساختار وماهیت قدرت در سطح روابط بین الملل

 خود می تواند ساخت و ماهیـت قـدرت          نظام بین الملل به قطب بندیهای خاصی اطالق می شود که بوسیله نظم خاص             
  .گوهر نظام بین الملل آنارشیک است.را شکل دهد 

نظام بین الملل محیطی است که تمامی رفتارها ، جهت گیریها ،نیتها و خواسته های واحدهای سیاست بین الملل از آن                     
  . کشور است –در نظام بین الملل بازیگر اصلی دولت . محیط تاثیر می گیرند 

  . بین الملل مجموعه ای از تمام فعالیتهایی است که به روابط بین الملل شکل می دهد نظام
بـر عکـس نظـام      . عمـل مـی کننـد     ) دولتهـا (نظام بین المللی محیطی است که در آن ، واحدهای سیاسـت هـای بـین الملـل                   

ه لقشی است و نه قدرت گرای سلـس ه مراتبی نلالملل ، نظام سیاسی دولت ملی در عرصه داخل ، نظامی اقتدارگرای سلس     بین
یعنی عده ای از مردم که در . در مطالعۀ نظام بین الملل عنصر و بازیگر اصلی عبارت است از دولت ـ کشور  . مراتبی نقشی 

سرزمین مشخص به طور دائم اسکان دارند و دارای حکومت هستند که وضع و اجرای قانون مـی کنـد و دارای حاکمیـت                        
  . دولت اقتدارمحور است –نظام بین الملل قدرت محور است ولی ماهیت نظام سیاسی ملت  ماهیت .می باشند 
   سیاست بین الملل - بند دوم
اقدامات دولتها ، کنشها و واکنشها و به طور کلی به اعمال و رفتارهای متقابل دو یا چند واحد سیاسی، سیاسـت                        مطالعۀ

  . اعمال و رفتارهای دو یا چند واحد سیاسی اطالق می شود سیاست بین الملل به .بین الملل گفته می شود 
سیاست بین الملل عبارت است از مطالعه روابط متقابل نهادهای رسـمی در صـحنه  بـین الملـل ،ومطالعـه تعامـل میـان                          

 الملـل   دولتها ونیز موقعیتی که این تعامل را در برمی گیرد از نظر هابزیها ستیز و کشاکش میان دولتهـا را سیاسـت بـین                       
  .کارکردها و رفتارهای بین المللی که از طریق دولتها صورت می گیرد را  سیاست بین الملل گویند .گویند

  . بنابراین در سیاست بین الملل تأکید بر واحدهای رسمی حکومتی است 
                                                           

  ت خارجی و سیاست بین الملل  اصول سیاس ،  دکتر قوامو دکتر سیف زاده اصول روابط بین الملل الف و ب .  1
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یـن نـوع    بـه ا  .  محدود کلمه تخصیص وحیطه تشخیص اختیار و اقدام خاص حکومتها ست           یسیاست بین الملل به معنا    
 مساله هویت ملی که ممکن است مورد تهاجم ،ها لستی به آن اهداف اولیه می گوید   . سیاست سیاست واال می گوییم      

مـثالً  . دید و تجزیه باشـد از مـصادیق ایـن نـوع از سیاسـت اسـت                  هاستعمار فرهنگی باشد و یا قلمرو ارضی که مورد ت         
تبـدیل شـده اسـت و حتـی         ) فرقه ای   /  قومی  (رخوردهای فرهنگی   هانتیگتون معتقد است ، دوران تعارضها به دوران ب        
فرهنگی با یکدیگر برخورد    / فرقه ای در سطح مجموعه ای تمدنی        / پیش بینی می کند که بار دیگر تعارضهای قومی          

سـت بـه   کلمـۀ سیا . نمایند، از اینرو به رهبران امریکا توصیه می کند که برای برخورد با این پدیده جدید آمـاده شـوند                
به کالم هالستی اهداف ثانویه یارفاهی که برای آن انسانها حاضر به جنگ نیستند ، بلکه می توان بر سر                     ایمعنای سفلی   

 تحــت تــاثیر مکتبــی کــه بــه آن ،ایــن اندیــشه کــه در قالــب لغــت روابــط بــین الملــل مطــرح اســت. آن مــذاکره کــرد
فوکویاما معتقـد   . فول است و جای آن را جامعه می گیرد          کارکردگرایی می گویند مدعی آن بود که دولت در حال ا          

است که با افول ایدئولوژیهای معنا بخـش وجهانـشمول شـدن ارزشـهای لیبـرال ، از ایـن پـس شـاهد همکـاری هـای                            
  .نسبت سیاست بین الملل به سیاست داخلی بر اساس مفهوم تمایز تبین می شود. 1المللی خواهیم بود بین

  ین الملل روابط ب - بند سوم
روابط بین الملل به مجموعه اقدامات و کنشهای متقابل واحـدهای حکـومتی و نیـز نهادهـای غیـر دولتـی و رونـدهای                         

  »دولتهـا  « روابط بین الملل به مجموعـه ای روابـط رسـمی و غیـر رسـمی واحـدهای سیاسـی               .سیاسی میان ملتها گویند   
مجموعـه کنـشها و واکنـشهای    بـه   ملـل اسـت و یـا بـه عبـارت دیگر           سازمانها انجمنها ، اتحادیه هـا ، و نهادهـای بـین ال            

 علم روابط بین الملل یعنـی       . روابط بین الملل گویند      ،واندرکنشهای که بین بازیگران نظام بین الملل صورت می گیرد         
  .مطالعه قانون مندیهای ناشی از خواص رفتار سیاسی 

آن هویت ملی و قدرت نظامی بحث غالب اسـت ولـی وجـود    ی است که در  تامروزه روابط بین الملل تجلی نوع سیاس      
کلمه بین الملل نشان دهنده آن اسـت کـه       . آن اصالتاً مورد معارضه نیست بلکه مسائل رفاهی شایع و رایج غالب نیست            

ط  در اصول روابـ .نوع مبادله در روابط بین الملل اصالتاً سیاسی است و کلمۀ ملی به معنای سیاسی است نه معنای قومی    
  .بین الملل استهای  موجود و مفروض های بین المللی مورد مطالعه قرار می گیرد 

  تفاوت سیاست بین الملل و روابط بین الملل   - بند چهارم
به عبـارت دیگـر هـر گـاه         . سیاست بین الملل تنها به مطالعه روند روابط میان واحدهای سیاسی یعنی دولتها می پردازد              

و در روابـط بـین الملـل        . ل به میان می آید ، یعنی ما مشغول بررسی روابط میان دولتها هستیم             سخن از سیاست بین المل    
تنها به مطالعه و بررسی روابط دولتها نمی پردازیم ، بلکه عالوه بـر بررسـی کنـشها واندرکنـشهای  واحـدهای رسـمی                         

  .سی میان ملتها را نیز بررسی می کنیمبه مطالعه روابط و کنشهای نهادهای غیر دولتی و نیز روندهای سیا) دولتها(
  تفاوت حقوق بین الملل و روابط بین الملل  -بند پنجم 

موضوع درس اصول روابـط     . در حقوق بین الملل از رفتارهای قانونمند بحث به میان می آید نه از قانونمندیهای رفتار                 
 بـین الملـل مطالعـه هنجارهـا و بایـدهای            هـدف حقـوق   . بین الملل و درس حقوق بین الملل با هم تفاوت اصولی دارد           

) یعنـی اسـتها     ( در حالی که در درس اصول روابط بین الملل آنچـه واقـع مـی شـود                  . حاکم بر روابط بین الملل نیست     

                                                           
  26دکتر سیف زاده ، اصول روابط بین الملل ، ص .  1
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چـه آن وقـایع اسـتها طبـق         . مـی گیـرد   قدرت است کـه مـورد مطالعـه قـرار           موضوع بازی   . مورد مطالعه قرار می گیرد    
 قابل ذکر است رویکرد حقوق گرایی یکی از اهداف اصلی روابط بین الملل را    .  چه نباشند  مقررات و ضوابط باشند و    

  .توضیح ساختار سازمانهای بین الملل می داند 
*** 

   سیر تاریخی  - گفتار دوم
 علت اولیه فقدان یک نظریه در روابط بین الملل حاکم بودن دیـدگاه فلـسفی تـا پایـان جنگهـای نـاپلئون در سیاسـت            

تا آن زمان تصور غالب بر این اصل استوار بود که انسان نمی تواند باعث تغییر و دگرگـونی در روابـط                      . المللی بود  نبی
،  از طبیعت انسانی نشات می گرفت از آنجا که اینگونه روابط را به صورت حالت طبیعی آن که عمدتاً  . دومیان ملتها ش  

تی نیست تا بتوانـد رفتارهـای گونـاگون را تحـت کنتـرل خـویش در       بررسی می کردند، معتقد بودند که بشر در موقعی     
فلسفه سیاسی یعنی توصیف حالت طبیعی و نظم قانونی اولیه          . آورد و آن را در قالب نظریه روابط بین الملل ارائه دهند           

امالً آن نـوع نظریـه پـردازی کـه بعـد از پایـان جنـگ جهـانی دوم آغـاز شـده خیلـی انتزاعـی و کـ                           . حاکم میان ملتهـا   
نظریه پردازی در واقع با برخورداری تحلیـل گرایانـه بـه سـطح گـزاره هـای انتزاعـی و بـا کـارکردی                         .غیرتاریخی بود 

چنین برخوردی سبب می شود تا دولتها را به صـورت بـازیگرانی کلیـشه ای کـه در رابطـه      .  یابد  می پیشگویانه کاهش 
  . دهیم متقارن و یا غیر متقارن بسر می برند مورد بررسی قرار

بعـد از جنـگ جهـانی اول محققـان بـه تجزیـه و               . جنگ جهانی اول موجب رشد مکتبهای ایده آلیسم و رئالیسم شـد             
البته این تجزیه تحلیل روش خاصی را دنبال نمی کرد ، غالب تفکرات سیاسی آن             . تحلیل سیاست بین الملل پرداختند      

  .مسائل بین الملل توجه می شد زمان مطالبی در مورد حاکمیت کشورها بود و کمتر به 
. المللـی بـود      خصوصیات خاص آن دوره در تجزیه و تحلیل سیاسی ، عدم شمولیت مسائل اقتصادی در معامالت بـین                 

پاره ای از   .   نگرش نوعی نگرش سنتی بود که دارای نا تواناییهای بسیاری در زمینۀ سیاست بین الملل بود                  ایندر واقع   
  : از این مشکالت عبارت بود

   کم توجهی به عوامل موثر بر رفتار حکومتها در زمینه روابط خارجی  
   بررسی زمینه رویدادهای جاری بین المللی 
   تاریخی در مسائل سیاست بین الملل– مطالعات توصیفی سیاسی  
  تحلیل مسائل جاری بین المللی 
  نا توانی دریافتن پاسخ برای مسائل بین المللی معاصر  
   شبیه سازیها کم توجهی به 
  عدم توانایی برای رسیدن به اصول و قوانین کلی در روابط بین الملل 
   ناتوانی در تشخیص متغیرهای گوناگون و ارتباط میان آنها  
    توجه به مسائل اخالقی در بررسی مسائل بین المللی  

کـه زمینـۀ ارتباطـات فرهنگـی ،     رنسانس ، انقالب فرانسه ، و انقالب صنعتی از جملـه عوامـل تعیـین کننـده ای بودنـد          
پس از رنسانس ، نظام بین المللـی بـه دو بخـش عظـیم سـنتی و         . اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشورها را پدید آورند        

بعد از انقالب فرانسه اهمیت اندیـشۀ سیاسـی و          . صنعتی تقسیم شد که پیامدهای این تحول شگرف همچنان ادامه دارد          
ان ملتها به سرعت توسـعه یافـت و بـا ظهـور انقـالب صـنعتی ، تـراکم فکـری ، عملـی ،          ارتباطات سیاسی ـ فرهنگی می 
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نکتۀ مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد        . ارتباطی و اجتماعی جوامع انسانی نسبت به گذشته به حد اعالی خود رسید            
 در ارتبـاط بـا اصـل        رشتۀ روابط بـین الملـل در دوره هـای پـیش از جنـگ جهـانی دوم                 »  بودن   عیفض« این است که    

به عبارت دیگر ، بعد از جنگ جهانی دوم ، معرفت روابط بین المللـی              . مطرح شده است  » نظریه پردازی   « و    »مشاهده   «
ایـن در حـالی   . مورد تجزیه قرار گرفت و استنباطات و نظریه پردازی در آن به روشهای علمـی و عینـی مجهـز گـشت     

 روابط بین المللی بـه صـورت خـاطرات ، و اسـنتباط و اسـتنتاج در ایـن رشـته        است که قبل از این دوره، مشاهدات در   
بصورت دکترین های فکری ، اندیشه های فلسفۀ اجتماعی ، و جهان بینی های مربوط به حکومـت ، دولـت، مملکـت                       

  1.داری ، جنگ و صلح و فلسفۀ شکلی یک جامعه بین المللی انسانی متبلور می شود
هان بینی های سیاسی  ـ اجتماعی مطرح می شد بیشتر حالت تجویزی و ایده آلیستی داشـتند   متون قدیم که بصورت ج

، ه از متفکران و صاحبان جهان بینیروش استنباط و استنتاج این گرو. »هست ها «  مربوط می شدند، نه به  »بایدها    «و به   
. قل می شد و بسط و توسعۀ بیشتری می یافـت          مبتنی بر قیاس بود و چارچوبهایی قیاسی از یک اندیشمند به دیگری منت            

 به نظم و امنیت ، ایجاد حاکمیـت          نکتۀ دیگری که حائز اهمیت می باشد این است که متفکران دوره های قدیم عمدتاً              
 دولت ـ شهرهای قدیم ، امپراتوریها ، و حکومتهای ملـی    منطقی و صلح و دوستی در داخل واحدهای سیاسی و عمدتاً

  . پرداختند»  تجویزهای فراملی  «و با متراکم شدن و مرتبط شدن دولتها و ملتها در قرون اخیر به می اندیشند 
رنسانس و تبلور عینی آن در انقالب صنعتی قرون هجدهم و نوزدهم ، اهمیت شناخت علمی ، شـناخت عینـی ، روش                       

ا ، جوامع و دولتها از ستانده هایی است که          ارتباطات متراکم افراد نهادها ، سازمانه     . علمی و روحیۀ علمی رامطرح کرد     
  2. انقالب صنعتی به مثابه یک جریان فکری به بار آورده است

ویژگیهای روش مطالعه در دوره های پیش از جنگ جهانی دوم که بر نوع نگرش ، محتـوای تحلیلـی و توسـعه رشـتۀ               
  : صی این رشته تابع چندعامل بوده استگسترش و استقالل تخص. روابط بین الملل اثر گذاشته است پرداخته شد

  افزایش ارتباطات میان ملتی و میان دولتی در سطح نظام بین الملل  .1
  .ازدیاد مصادیق در سطح بین المللی که مشاهده گران ، نظریه پردازان ، و اندیشمندان بیشتری رابه سوی خود جلب نمود .2
نبال ظهور انقالب صنعتی مطرح شد و ابتدا در علوم دقیقه و نهایتاً در              اندیشۀ محاسبه ، علم و روشهای علمی که به د          .3

ایـن امـر موجبـات نظـم        . مطالعات و تحقیقات شاخه های مختلف علوم انسانی از جمله روابط بین الملـل تبلـور یافـت                 
  3.تحلیلی و تجزیۀ موضوعی را فراهم آورد و بر این جریان تکاملی اثراتی عمیق برجای گذاشت

 سوم تحت عنوان گفتارال عجز روش سنتی سیاست بین الملل وارد مرحله جدیدی از حیات خود می شود که دربه دنب
     .رهیافتها با آن آشنا خواهیم شد

آنچه در تمامی مراحل قابل تشخیص است هر چه از گذشته به حال نزدیک می شویم روابط بین الدول جای خـود را                       
این امر کمرنگ شدن ناسیونالیسم و رفتن بسوی انترناسیونالیسم مـی باشـد امـروزه               به روابط بین الملل می دهد وعلت        

.  حـاکم بـود نیـست    18و 19عواملی چون حاکمیتهای جداگانه ، نظام دولتها وملی گرایی دارای اهمیتی که در قـرون              
بطـور کلـی   . انـست می توان یکی از ویژگیها ی مهم دگرگونی در روابط بین الملـل را تغییـر الگـوی صـنعتی شـدن د                      

                                                           
  156 – 155دکتر محمود سریع القلم ، روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل ، صص . 1
  157 – 156دکتر محمود سریع القلم ، روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل ، صص . 2
  159 – 158 سریع القلم ، روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل ، صص دکتر محمود. 3
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های روابط بین الملل با تغییرات فراوانی روبرو شده است ومناظره هـای متعـددی در بـین دانـشمندان ایـن رشـته                         نظریه
  . است که در حال حاضر نیز در جریان می باشد )Third  Debate(گرفته است که آخرین آن مناظره سوم انجام 

ونالیسم بر روی روابط بین الملل و کمرنگ شدن روابط میـان دولتهـا کـامالً                بنابراین سخن کانت مبنی بر تاثیر انترناسی      
  .مشهود می باشد 

  1علل تأخیر ورود به عرصۀ نظریه پردازی   –بند اول 
علت اولیه فقدان یک نظریه در روابط بین الملل ، حاکم بودن دیدگاه فلسفی تـا پایـان جنگهـای نـاپلئون در سیاسـت                          

 زمان تصور غالب بر این اصل استوار بود که انسان نمی تواند باعث تغییر و دگرگـونی در روابـط                     تا آن . الملل بود     بین
 از طبیعـت انـسانی نـشأت         آن ، کـه عمـدتاً     » حالت طبیعی   « از آنجا که این گونه روابط را به صورت          . میان ملتها شود    

بتوانـد رفتارهـای گونـاگون را تحـت کنتـرل      گرفت ، بررسی می کردند معتقد بودند که بشر در موقعیتی نیست تـا                می
بر همین اساس بهتـرین شـکل کالسـیک نظریـه ،         . خویش درآورد و آن را در قالب نظریه روابط بین الملل ارائه دهد              

همان سیاقی بود که فلسفه سیاسی به آن عمل می کرد ، یعنی توصیف حالت طبیعی و نظـم قـانونی اولیـه حـاکم میـان                 
تحـت  .  در چنین شرایطی نظریه روابط بین الملل خود را در همان موقعیت نظریه اجتماعی می دید                  به طور کلی  . ملتها  

شرایط مزبور همان طور که انسانها بر این اعتقاد بودند که می باید فقر را یک امر طبیعـی انگاشـت و آن را پـذیرفت ،               
  . ل اجتماعی می گردید فلسفه اجتماعی حاکم نیز مانع از ظهور نظریاتی در باب تغییر و تحو

این گونه تفکر با این دیدگاه که در روابط میان ملتها ، انسانها از چنان توانایی و ظرفیتـی برخوردارنـد کـه مـی تواننـد                           
بدین ترتیب ایـن تـصور کـه روابـط موجـود         . روابط موجود را به نفع خویش دگرگون سازند ، تفاوتی فاحش داشت             

انها ایجاد شده و آنان قادر به کنترل ، تغییـر و اصـالح آن هـستند ، زمینـه هـای مناسـبی را       میان ملتها بر اساس اراده انس     
  .برای نظریه پردازی در روابط بین الملل فراهم آورد 

تفکر توسعه نهادهای قانونی    . دلیل دوم ، فقدان مساعی الزم برای شناخت و درک واقعی ماهیت روابط بین الملل بود                 
 به عنوان جایگزینی برای روابط بین الملل و نگاه کردن به سیاست قدرت به صورت رفتار شیطانی       و ابزارهای سازمانی  

و اهریمنی ، همچنین موضع گیری منفی نسبت به ماهیت سیاست خارجی و روابط بین الملل سبب گردید تا امکانـات                     
  .فراهم نشود ذهنی الزم برای برخورد تئوریک ، عینی و سیستماتیک مسائل روابط بین الملل 

اصوالً یک عنـصر منطقـی در       . مربوط می شود    ) اعم از داخلی یا بین المللی       ( سومین دلیل ، به ماهیت دیرینه سیاست        
در عـین حـال یـک       . رفتارهای سیاسی وجود دارد که باعث حساس کردن سیاست نسبت به تحلیـل نظـری مـی شـود                    

پرداز   به طور کلی مواردی که نظریه     .  درک نظری می گردد      عنصر عارضی در سیاست وجود دارد که مانع از هرگونه         
سیاست می باید با آنها سروکار داشته باشد بسیار مبهم اند ، بسیاری از رودیدادهای بین المللی چندان قابـل تکـرار بـه                        

 مـشاهده   در عین حال گاه شباهتهای زیـادی میـان ایـن وقـایع            . نظر نمی رسند و شاید بتوان گفت که منحصر به فردند            
از آنجا که رویدادهای مزبور حاصل نیروی اجتماعی هستند که در عمل از ماهیت انسانی نشأت می گیرند ،              . کنیم    می

ولـی واقعـاً مـرز مـشخص میـان          . همین امر سبب می شود تا آنها تحت شرایط مشابه به صورت یکـسان ظـاهر گردنـد                   
 ذهن تئوریک ، جهان سیاسـت از ترکیـب فـوق العـاده پیچیـده                کحاست ؟ در  » تشابه  « و حالت   » منحصربه فرد بودن      «

                                                           
  دکتر سید عبدالعلی قوام ، روابط بین الملل ، نظریه ها و رویکردها ، انتشارات سمت . 1
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وجود عنصر غیرمنطقی ، انتخاب میان امکانات گوناگون را با دشواری مواجـه       . نظام های گوناگون تشکیل یافته است       
  .می سازد 

نچه نظریـه   آ. آنچه مسلم است تصمیم گیرندگان سیاست خارجی با تعداد معدودی از انتخابهای منطقی مواحه هستند                
تحت این شرایط ارزیـابی   . روابط بین الملل می تواند بیان کند ، توالی انتخاب یک بدیل در نقطه مقابل دیگری است                  

ولی تحلیل های تئوریک به عواملی بستگی دارند که بـدون اطـالع        . دقیق و انتخاب هر یک از بدیلها حائز اهمیت اند           
عنصر احتمالی در بسیاری از نظریـه هـا حالـت           .  پیامدهای غیرمترقبه ای هستند      ما به وقوع می پیوندند و یا آنکه دارای        

اعم  (این وضعیت نامعلومی و ابهام از ویژگی عمده کلیه سطوح تحلیل نظری در رشته سیاست       . نامعلوم بودن آنهاست    
پـی بـردن بـه محـدودیتها ،     به هر حال درک نظری روابط بین الملل ضـمن  . به شمار می رود ) از داخلی یا بین المللی    

در واقع مشکل عمده هر     . بدیلهای گوناگونی را ایجاد می کند و پیش شرطها و پیامدهای احتمالی را روشن می سازد                 
تحت این شرایط نظم و معنادادن به تعـداد         . نظریه از جمله نظریه روابط بین الملل وجود یک سلسلسه محدودیتهاست            

امربوط ، و افزایش اطالعات و معلومات از طریق توسعه منطقی گزاره هایی که بر حسب                زیادی از متغیرهای به ظاهر ن     
  .تجربه حاصل می شوند ، ویژگیهای هر نظریه ای را عیان می سازند 

اصوالً کارکرد تئوریک یک نظریه روابط بین الملل به میزان قابل توجهی بـه محـیط سیاسـی کـه نظریـه در آن عمـل                          
 در فرآیند نظریه پردازی در روابط بین الملل می توان انواع محیط های سیاسی را طبقـه بنـدی و                    .کند بستگی دارد      می

  .مختصات آنها را تجزبه و تحلیل کرد 
به طور کلی نظریه ها در روابط بین الملل نوعی نظم ذهنی به وجود می آورند و ما را قادر مـی سـازند تـا رویـدادهای                        

نظریـه هـا در روابـط بـین الملـل        . م سازی کرده ، تحوالت آتی را پـیش بینـی کنـیم              پراکنده کنونی و گذشته را مفهو     
در سایه نظریه پردازی می توان به افکـار و          . راههای متنوعی را برای برخورد با مسائل پیچیده در اختیار ما می گذارند              

و حوش ما مـی گذرنـد ، نظـم و       دیدگاهها در واکنش به پدیده های به ظاهر پراکنده و مبهوت کننده ای که در حول                 
در نظریه ها این ظرفیت وجود دارد تا بتوان با پدیده های گوناگون بـه صـورت انتقـادی ، منـسجم و منطقـی        . معنا داد   

در اینجا مقصود از    . در واقع باید اذعان نمود که نظریه دارای عناصر تحلیلی و نیز سنتزی در خود است                 . برخورد کرد   
ع ، جدا کردن رشته ها و قطعه قطعه کردن پدیده هاست ، و مراد از سنتز دوبـاره سـوار کـردن ،                        تحلیل شکافتن موضو  

  .کنار هم گذاردن اجزاء و قطعات و ایجاد یک مجموعۀ معنادار است 
در چهارچوب نظریه روابط بین الملل با اولویتها در روابط و توصیف الگوهایی که بر حسب روابط شکل مـی گیرنـد                      

در اینجـا بایـد دیـد کـه چگونـه پدیـده هـا را                . یم که برخی از این گونه مسائل جنبه روش شناختی دارند            سروکار دار 
مشاهده و به چه طریقی آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم ؟ آنچه مسلم اسـت هـر فـرد بـا زمینـه هـای ذهنـی ، تجربـی و                                

ان ، فرهنـگ ، مـذهب ، قومیـت ، طبقـه و          زبـ . شـود     اعتقادی که داراست وارد عرصـه مطالعـه روابـط بـین الملـل مـی               
در اکثر موارد تفسیر و درک جهان . ایدئولوژی تنها تعدادی از عواملی هستند که در تشکیل جهان بینی ما نقش دارند          

اینها در واقع عینکهایی هستند که ما می توانیم از طریـق            . تنها در چارچوبهای زبان و فرهنگی خاص امکان پذیر است           
در حقیقت یکی از هدفهای اولیه مطالعات تئوریک این اسـت کـه مـا را قـادر مـی سـازد  تـا           . هان نگاه کنیم    آنها به ج  

. عینکهای خود را برای کشف این مطلب که تا چه اندازه جهان بینی ما کنترل و یا تحریف شده است بـه کـار بنـدیم                           
  .نکه بر عنصری چون طبقه تمرکز کنیم همین امر سبب می شود تا تحت شرایطی بر نقش دولتها تأکید و یا آ
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به هر حال مقـدار زیـادی       . همین وضعیت را در نگاه به نظام بین الملل و نادیده گرفتن محیط داخلی مشاهده می کنیم                  
بـر ایـن اسـاس مـا        . از اولویت بندی ها ، انتخابها و تحلیل های اجتماعی و سیاسی از میزان تعصبات ما ناشی می شـود                     

درک درستی از رشته پیچیده سیاست بین الملل داشته باشیم مگـر آنکـه خویـشتن را بـه خـوبی و درسـتی                        نمی توانیم   
بدین ترتیب چهارچوبهای نظری را که برای بررسی سیاست بین الملـل مـورد بررسـی قـرار مـی دهـیم ،                       . درک کنیم   

یندها و مسائل عمده سیاست بین الملل       خنثی و بی طرفانه نبوده بلکه مبتنی بر مفروضات خاص پیرامون بازیگران ، فرآ             
  .که بر اساس اسطوره سازیهای ما بنا شده اند می باشند 

   سیری در مطالعه نظری روابط بین الملل –بند دوم 
نظریه های روابط بین الملل که شامل نظریه های جامع و نظریه های میان برد است ، مسائل مربوط به جامعه و یـا نظـام                   

و عمـالً   (  در ارتباط با دولتها ، ملتها ، نهادهـای فـوق ملـی ، فراملـی و گروههـای زیرملـی مـی باشـند                           بین الملل را که   
  .تجزیه و تحلیل می کند ) سیاست بین الملل بر اساس تعامالت رفتاری آنها شکل می گیرد 

ل مشاهده که سعی دارد     عده ای معتقدند که نظریه روابط بین الملل عبارت است از مطالعه سیستماتیک پدیده های قاب               
از طریق کشف متغیرهای عمده ، به توضـیح و تـشریح رفتارهـای گونـاگون بپـردازد و مختـصات انـواع روابـط میـان                           

برخی بر آنند که نظریه چهارچوبی از کلیت بخشی تجربی است کـه از لحـاظ درونـی در         . واحدهای ملی را بیان کند      
ی و پیشگویانه ای برخوردار است به گونه ای که این کلیت بخشی باید           سازواری بوده و ازابرقدرت توصیفی ، توضیح      

به بهترین وجه به صورت فرضیات و قضایای قابل آزمون مطرح و تأیید یا ابطال آنها به اشکال کمی به نمایش گذارده 
 والتز معتقد است کـه  .کنیم در فرآیند بررسی نظریه های روابط بین الملل به تعاریف متنوع تری نیز برخورد می   . شود  

از دیـدگاه نظریـه     . نظریه ها قوانینی را که مشخص کننده ارتباطات احتمالی میان پدیـده هاسـت ، توضـیح مـی دهنـد                      
همچنین گاه نظریـه هـای روابـط بـین الملـل بـه              . هنجاری ، نظریه عبارت است از نگاه به جهان آن طور که باید باشد               

ئـه بـدیلی در آینـده تعبیـر مـی شـوند و بـاالخره گروهـی نظریـه را عبـارت از                        صورت نقد ایدئولوژیک حال برای ارا     
  .انعکاسی از فرآیند تئوریزه کردن مسائلی چون معرفت شناسی و هستی شناسی تصور می کنند 

برخی از صاحب نظران روابط بین الملل اعتقاد دارند که عناصر نظریه پردازی در این رشته در آثار حقوقدانانی چـون                     
یوس و پوفندرف و محققانی همانند اراسموس ، سالی ، ماکیاولی ، هیوم ، روسو و یادداشتهای سیاستمدارانی مثل گرس

این عده که تحت تأثیر متفکران علوم سیاسی و حقوقدان ها قرار دارند ، بر این نظرند کـه                   . بیسمارک یافت می شوند     
ام شود ؛ زیرا ایـن زبـان بـه کنتـرل انـسان بـر زنـدگی اجتمـاعی             نظریه پردازانی باید به زبان نظریه سیاسی و حقوق انج         

در حالی که در حالت طبیعی بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی در داخل یک نظام میان افراد                 . خویش مربوط می شود     
 بهره گیـری  نوعی میثاق برای حفظ نظم و استقرار اقتدار به وجود می آید ، ولی ظاهراً نظریه روابط بین الملل نیازی به         

بدین ترتیب از آنجا که نظریه روابط بین الملل نظریه بقاست ، آنچه برای نظریه سیاسی                . از چنین سازوکاری نمی بیند      
در اشکال انقالب یا جنگ داخلی غیرعادی به نظر می رسد ، در چهارچوب نظریه روابط بـین الملـل خیلـی طبیعـی و                         

  .عادی تصور می شود 
رادی مانند توسیدید ، تاریخ سیاست خـارجی صـرفاً بـه صـورت بـه معـرض نمـایش گـذاردن                      در چهارچوب نظریۀ اف   

مفروضات نظری خاصی است که همواره در زیر سطح رویدادهای تاریخی قرار داشـته ، ضـوابط و اسـتانداردهایی را                     
چـه تـاریخ سیاسـت      بـدین ترتیـب آن    . فـراهم مـی آورنـد       » دسـت چـین       «برای معنادادن به آنها به دلخواه و به صورت          
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در اغلب موارد تـاریخ نگـار کـه         . الملل را از یک نظریه متمایز می سازد تنها شکل ظاهری آن است نه جوهرۀ آن                   بین
نظریه خویش را به صورت گزارش و شرح تاریخی ارائه می دهد ، عمالً از نوعی توالی گاه شمار رویـدادها بـرای بـه                       

این در حالی اسـت کـه نظریـه پـردازان روابـط بـین الملـل از ارائـه         . گیرد معرض نمایش گذاردن نظریه خود بهره می  
گزارش رویدادهای تاریخی صرف نظر کرده ، ضمن استفاده پراکنده از واقعیت تـاریخی بـرای ارائـۀ نظریـۀ خـویش                      

  .گیرند بهره می
ین ارتباطات علّـی قـوانین کلـی        زبان نظریه یک زبان بی زمان ، مرکب از تعاریف ، قواعد کلی ، استدالل منطقی و تبی                 

این مطلب صرفاً نه بدان جهت است کـه تـاریخ           . است و مطالعات تاریخی در آن با مطالعات تئوریک همراه می شود             
آزمایشگاه علوم اجتماعی و منبع مواد خامی است که طی آن گزاره ها تأیید و یا تکذیب می شوند ، بلکه چون خـودِ                        

ر واقع نظریه پردازان انگاره ها را بـا ذهنیـت قبلـی ، تحـت شـرایط خـاص تـاریخی مـورد         نظریه دارای تاریخ است ، د    
  . وارسی قرار می دهند 

  نظریه پردازی مبتنی بر اسطوره سازیها  –بند سوم 
امکان دارد در هر دوره الگوی خاصی بر مطالعه سیاست بین الملـل سـایه افکنـد کـه در ایـن صـورت کلیـه مفـاهیم ،                             

والت بر اساس آن الگو تعریف می شوند و در دوره های دیگر همان مفاهیم و مقوالت با مختصات و       موضوعات و مق  
همچنین ممکن است به طور همزمان و در چهارچوب منـاظره هـای گونـاگون               . کارکردهای جدید مطرح می گردند      

ره سازیها بوده که طـی آن مفروضـات و          تعابیر متفاوتی از مفاهیم داشته باشیم ؛ زیرا تبیین مفاهیم مزبور تابعی از اسطو             
برای مثال از منظـر واقـع گرایـان تعـارض میـان دولتهـا بـه علـت         . گزاره های یک نظریه یا رویکرد را شکل می دهند      

ولـی لیبرالهـا همکـاری را یکـی از ویژگیهـای عمـده       . ماهیت سلطه گری و سرکوب گری انسان اجتناب ناپذیر است        
تعارضـات بـه واسـطه      ) جهـان گرایـان     ( در حـالی کـه از دیـدگاه سـاختارگرایان           .  کننـد    زندگی بین المللی تلقی می    

  .مختصات طبقاتی نظام بین الملل ، در کانون سیاست بین الملل قرار دارد 
واقع گرایان با عنایت به اسطوره آشوب زدگی یا فقدان اقتدار مرکزی بین المللی توضیح می دهنـد کـه بـه چـه علـت       

ل به صورت اجتناب ناپذیر خود را در تعارض با سایرین می بینند و نیز به چه دلیل سیاسـت قـدرت مـی                        دولتهای مستق 
این در حالی است که آرمان گرایان نقطه اتکای خویش را           . تواند راه حلی برای مدیریت چنین تعارضی به شمار رود           

در . ستقل در پهنـه جهـانی تأکیـد مـی ورزنـد             جامعه بین المللی قرار داده ، در نتیجـه روی پیـشرفت میـان دولتهـای مـ                 
شرایطی که واقع گرایان آشوب زدگی را عامل محدودکننده همکاری درسیاست بین الملل تلقی مـی کننـد ، آرمـان                     

تحت این شـرایط سـازه انگـاران آشـوب زدگـی را نـه         . گرایان وجود این وضعیت را مانعی برای همکاری نمی دانند           
  . جویانه تصور می نمایند تعارض آمیز و نه همکاری

. در مورد بازیگران عرصه سیاست بین الملل مالحظه می کنیم که در دیدگاه واقع گرایان ، دولت بازیگر اصلی است                     
بازیگران دولتی و غیردولتی حائز اهمیـت هـستند و در چهـارچوب سـاختارگرایی               ) لیبرال ها   ( از منظر کثرت گرایان     

تها ، جوامع و بازیگران غیردولتی به صورت بخـشی از نظـام سـرمایه داری جهـانی عمـل                    طبقات ، دول  ) جهان گرایی     (
در رابطه با پویش رفتاری باید یادآور شویم که واقع گرایـی دولـت را بـه صـورت بـازیگر منطقـی تـصور                         . نمایند    می
اما کثرت گرایـی بـر       . کند که درصدد به حداکثر رسانیدن منافع و یا تأمین هدفهای ملی در سیاست خارجی است                 می

این باور است که فرآیندهای فراملی در سیاستگذاری خارجی با تعـارض ، چانـه زنـی ، تـشویق ، ترغیـب ، ائـتالف و                           
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این در حالی است که جهان گرایـان عمـدتاً          . سازش همراه است ، نه آنکه لزوماً این وضعیت به نتایج بهینه منجر شود               
  . ن جوامع تأکید می ورزند بر الگوهای سلطه در درون و میا

همچنین در شرایطی که مسئله عمده برای واقع گرایان امنیت ملـی و بـرای جهـان گرایـان عوامـل اقتـصادی بـه شـمار                    
رود ، کثرت گرایان موضوعات چندگانه ای را همراه با مسائل اقتصادی ، اجتماعی و رفاهی در دسـتور کـار خـود                        می

. را نیز می توان از لحاظ نگرش در رابطه با آشوب زدگی بـین المللـی مالحظـه کـرد                     چنین تفاوتهایی   . قرار می دهند    
تحت این شرایط از منظر واقع گرایی عمده ترین عاملی که باعث تعدیل رفتار دولتهـا در عرصـه سیاسـت بـین الملـل                         

 نمی توان به همکاری     شود ، موضوع خودیاری است ، زیرا عمالً با فقدان حکومت جهانی مواجه می باشیم و ضمناً                  می
از منظر آرمان گرایی آنچه باعث تعدیل رفتار دولتها می شود وجـود             . جدی میان دولتها در سطحی وسیع امیدوار بود         

در حالی که از منظر سازه انگاری عامل تعدیل رفتار دولتها ساختار هویتها و منـافع مـی باشـد                    . جامعه بین المللی است     
تحـت ایـن شـرایط منـافع و هویـت دولتهـا حالـت رقابـت آمیـز و                    . انی عمـل مـی کنـد        که دریـک رابطـه بـین االذهـ        

بدین ترتیب می توان این گونه مطرح کرد کـه منطـق آشـوب زدگـی از دیـدگاه                   . جویانه به خود می گیرند        همکاری
) آنارشـی   ( ی  واقع گرایی تعارض آمیز ، از منظر آرمان گرایی همکاری جویانه و از نگاه سازه انگاری ، آشوب زدگ                  

  .آن چیزی است که دولتها از آن می فهمند 
بنابراین بر حسب مفروضاتی که برای مطالعه سیاست بین الملل در حوزه های گوناگون درنظر می گیریم ، می تـوانیم                     

ل قرار مضامین خاصی ، از جمله قدرت ، بازیگر ، تعارض ، عدالت ، منافع و نظیر اینها را مورد بررسی و تجزیه و تحلی   
بدیهی است که نمی توان هر یک از مفاهیم و مقوالت مطروحـه در چهـارچوب سیاسـت خـارجی و سیاسـت                       . دهیم  
الملل را به صورت انتزاعی و منفک از یکدیگر مطالعه نمود ؛ زیرا تعامالت میان مفاهیم گوناگون و نیز با تفاسیر و                        بین

ی توانند تصاویر مختلفی را از سیاست بین الملل و سیاست خـارجی             برداشتهای متفاوتی که از آنها به عمل می آید ، م          
بنابراین عمالً در عرصه سیاست بین الملل با سازه های ذهنی ، اسطوره ها ، انگاره ها و مفاهیم سروکار      . به دست دهند    

ار داشـت کـه سیاسـت    تحت این شرایط نباید انتظـ    . داریم که هر یک از آنها در تبیین و تفسیر واقعیت مؤثر می باشند               
جهان از یک سلسله فرآیندهای تثبیت شده تشکیل شده باشد ، برای نمونه در حـالی کـه واقـع گرایـان ، جهـان را بـر                            

آن را  » سـبزها   « اساس نظامی مرکب از واحدهای سیاسی مشخص با مرزهای تعریف شده مورد توجه قرار می دهند ،                  
یست محیطی می پندارند و مرزبندی های حقوقی و جغرافیایی را یک            به صورت یک مجموعه پیچیده به هم پیوسته ز        

عقالنیت روشنگری را مورد انکار قرار داده ، به رابطـه میـان            »  سبز    «رویکرد  . اقدام تصنعی و غیرواقعی تلقی می کنند        
ز افـزایش وابـستگی      برخی از لیبرالها مسائل زیست محیطی را ناشی ا         1970در دهۀ   . انسان و جهان طبیعی عنایت دارد       

بـدین  . متقابل میان واحدهای سیاسی و ایجاد تغییرات اساسی درنظام دولتها و نیـز فرسـایش حاکمیتهـا تلقـی نمودنـد                      
مورد مطالعه قرار دهـیم ، در ایـن صـورت بایـد هنجارهـای               » سبزها    «ترتیب اگر بخواهیم سیاست بین الملل را از منظر          

از منظر بوم شناسی کمیابی منابع      .  ، همکاری ، تعارض و نظیر اینها مطرح کنیم           جدیدی را در زمینه قدرت ، حاکمیت      
باعـث افـزایش شـکافهای      ) به ویژه در مناطقی که در مـورد مالکیـت و کنتـرل منـابع اختالفـاتی وجـود دارد                     ( طبیعی  

دیدگاه واقع گرایـی    درحالی که از    . اجتماعی گردیده، اشکال جدیدی از تعارضات قومی و طبقاتی را سبب می شود              
نوسانات در منابع طبیعی ، افزایش یا کاهش قدرت دولتها را به همراه داشته که این وضعیت خود می توانـد باعـث بـه                         

  .هم خوردن موازنه قدرت میان واحدهای سیاسی و مناطق گوناگون شود 



 
   
   

  

22

 
  ]کلیات[  اصول روابط بین الملل  

     www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است وق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزتمام جزوات دپارتمان حق 

هیم ، مالحظه می کنـیم کـه بـه همـین     اگر بخواهیم سیاست بین الملل را بر اساس رویکرد فمینیسم مورد مطالعه قرار د   
سیاق اسطوره سازی ها و نگرشها و مفروضاتی که طرفداران این نظریه دارا هستند ، نگاه آنها را نـسبت بـه مقـوالت و                         

از منظر فمینیستها علت اصلی تعارضـات بـین المللـی را    . مفاهیم گوناگون سیاست بین الملل به منصه ظهور می گذارد  
 ایدئولوژی و اسطوره سازی های مردانه جستجو کرد که این خود منشأ ناامنی و عدم همکاری میـان                   باید در فرهنگ ،   

  .دولتها به شمار می رود 
شیوه نگرش پست مدرن نیز مفاهیم و مقوالت سیاست بین الملل را به گونه ای متفاوت مـورد توجـه قـرار مـی دهـد ؛                          

را کنار گـذارده ضـمن رد مطلـق گرایـی و            ) اثبات گرایی   ( ستی  زیرا رویکرد مزبور مفروضات و گزاره های پوزیتوی       
بنـابراین رفتـار و اعمـال افـراد و     . روایتهای کالن ، هیچ نظام ارزشی را که دارای کـارکرد جهـانی باشـد قبـول نـدارد       
  .ارزشها تنها می تواند برحسب شرایط و معانی فرهنگی خاص درک و قضاوت شوند 

یاری از رویکردها یا نظریه های سیاست بین الملل ، دولت است و بـسیاری از مفـاهیم و                   در شرایطی که نقطه شروع بس     
مقوالت ازجمله قدرت ، منافع ، هویت ، جنگ و صلح بر مبنای اسطوره سازی از دولت تبیـین مـی گردنـد ، لکـن در            

ه ، دیپلماسـی و سیاسـت     نگاه پست مدرنیسم ، دولت را نمی توان بـه عنـوان نقطـه آغـازین روابـط بـین الملـل پنداشـت                       
بر اساس این تحلیل مفاهیم دولت و ملت باید جدا از یکدیگر            . فرض کرد   » منافع ملی   « خارجی را در راستای اجرای      

  .مطرح شوند ، زیرا هر یک از این دو عنصر مسیر جداگانه و متفاوتی را طی کرده اند 
ی بر مفروضات و گزاره های مشخـصی مطـرح گردنـد کـه     به هر حال اگر نظریه ها از زوایا و دیدگاههای خاصی مبتن          

منعکس کنندۀ فضاهای تاریخی ، سیاسی و اجتماعی نظریه پرداز باشند ، در این صورت آنها حاکی از وجود واقعیات                    
بدین ترتیب نظریه مجموعه ای از مفاهیم ، زبـان و واژگـان             . و دیدگاههای چندگانه در مورد جهان به شمار می روند           

ر اختیار ما قرار می دهد تا از طریق آنها ضمن شکل دادن بـه رفتارهـای خـویش ، واقعیـت را مـورد تفـسیر و                            خاص د 
تحت این شرایط نظریه ها امکان دارد تأکید و نگـاه خـود را بـه یـک سلـسله راه حلهـا نـسبت بـه                           . ارزیابی قرار دهیم    

ه به طرح پرسشهایی در مورد علـت و علـل ظهـور    مسائلی که از واقعیت مسلم نشأت می گیرند معطوف کنند و یا آنک            
  .مسائل مبادرت کنند 

   ارزشها در روابط بین الملل  -بند چهارم
با ماکیاولی ، انسان غربی تصمیم گرفـت تـا معیارهـای خـود را        . به نظر لئواشتراوس ارزشها با ماکیاول دچار تحول شد        

اصـول روابـط   .  سازد تـا بتوانـد بـر تـصادف چیـره شـود      تنزیل دهد تا تحقق نظم اجتماعی درست یا مطلوب را ممکن    
این دو به جای تاکیـد بـر   . الملل و علم سیاست فعلی بیش از هر کس مرهون دستاوردهای ماکیاول و هابز می باشد          بین

بـرای مثـال   . کمال بر توان تاکید داشتند و طرز تفکر این اندیشمندان پایه تمامی طرز تفکـرات دانـشمندان بعـدی بـود                  
سیاسـت بـین الملـل ،       « : وی مـی گویـد    . رگنتا در مورد روابط بین الملل بحث را با وضعیت موقعیت آغاز می کنـد              مو

 همیشه قدرت ، هدف      «: او ادامه می دهد   » مانند سایر عرصه های سیاست ، مبارزه ای است برای کسب و حفظ قدرت             
میـشه بـرای نیـل بـه ایـن اهـداف از قـدرت               ل هرچه باشد ه   لالم  و هدف غایی سیاست بین     …غایی محسوب می شود     

   1 ». استفاده می شود

                                                           
 47دکتر سید حسین سیف زاده ، اصول روابط بین الملل ، ص . 1
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  استراتژی قدرتهای بزرگ و کوچک به عقیده مورگنتا 
  بلند دامنه، حفظ وضع موجود: قدرتهای بزرگ  
  بلند دامنه ، تغییر وضع موجود: قدرتهای کوچک  

  طبقه بندی ارزشهای مطلوب در سیاست بین الملل به نظر مورگنتا 
  یعنی حفظ وضع موجودحفظ قدرت  
کسب قدرت بالفعل از طریق واژگون نمودن روابط موجود قدت و یا در پی ایجاد تغییری مطلوب در وضعیت ساختار موجود قدرت                       

  یعنی سیاست امپریالیسم 
  نمایش قدرت یعنی سیاست پرستیژخواه هدف آن حفظ قدرت باشد یا افزایش آن  

 سیاسـت    «:  ی گویـد او مـ . منیت ، از طریق کسب قـدرت و نفـوذ مـی دانـد    هالستی هم حوزه سیاست را حوزۀ تامین ا    
و وجه مشترک همۀ اهداف سیاسی وجود قـصد یـا هـدفی اسـت کـه                  . …خارجی دربرگیرندۀ مقاصد و ارزشهاست      

دن حکومتها مایلند به دست سیاستگذاران ، با نفوذگذاری در خارج و با تغییر دادن ، زیر فشار گذاشتن و تداوم بخـشی                     
  ».به رفتار دولتهای دیگر آن قصد یا هدف را متحقق سازند

کـوچکترین  « : ژاک هونتزینگر در رابطه با ارزشهای مطلوب دولت ملی به ماهیت امنیتی آن اشاره دارد و مـی گویـد                  
منفعت ملی برای هر کشور ، دست کم . مخرج مشترک کلیه سیاستهای ملی عبارت است از حفظ و حراست از کشور         

  » .ل حفظ موجودیت تامین بقاء و تضمین تسلط بر سرنوشت خویش استشام
با این تعبیر اهداف و کار ویژه دولـت بـه        . جوزف فرانکل ، دولت را نهاد تامین کننده ارزشها از طریق قدرت می داند             

  :وی می گوید. خوبی مشخص می شود
 مشهودتر است از این رو این عرصه را اغلـب   قدرت در سیاست بین الملل به طور قابل توجهی از سیاست داخلی     …« 

  ».سیاست قدرت ، توصیف کرده اند
  ارزشهای مطلوب در سیاست 

  باالرفتن امنیت وجودی و رفاه فردی عضو جامعه: مصلحت عمومی در داخل  
 بـه آن معنـا   استقالل یک نوع هـدف انتزاعـی ، اسـتقالل جهـت حرکـت را معـین مـی کنـد و وابـستگی متقابـل                       : منافع ملی در خارج      

  . گریز از وابستگی هدف دیگر دولت است. بخشد می
  .برای دستیابی به این دو هدف داخلی و خارجی باید استراتژی و تاکتیک داشت

*** 

   بررسی سه مناظره بزرگ در روابط بین الملل  - گفتار سوم
نخـستین  : تحـول گردیـده انـد    به طور کلی نظریه های روابط بین الملل در چهارچوب سه منـاظره بـزرگ دسـتخوش          

 میان آرمان گرایی و واقع گرایی به وقـوع پیوسـت کـه همـواره روی تحقـق صـلح       1940 و 1930مناظره در دهه های     
 میان واقع گرایی سـنتی و سـاختاری و یـا بـه عبـارتی میـان سـنت گرایـان و                       1960مناظره دوم در دهۀ     . تأکید می شد    

منـاظره سـوم از     . پردازی نظریات روابط بین الملل به طور علمی ظـاهر گردیـد             رفتارگرایان در مورد چگونگی نظریه      
در منـاظره اول  . درگرفـت  ) فرا اثبات گرایـی   (و پست پوزیتویسیم  )اثبات گرایی (  به بعد میان پوزیتیویسم     1980دهۀ  

ناختی و منـاظره سـوم   عمده ترین بحث در مورد سرشت سیاست بین الملل و مناظره دوم بیشتر به جنبـه هـای روش شـ                
منـاظره اول مبتنـی بـر برخـورد محتـوایی و      . عمدتاً به ابعاد معرفت و هستی شناسی سیاست بین الملل عنایت داشته اند            



 
   
   

  

24

 
  ]کلیات[  اصول روابط بین الملل  

     www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است وق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزتمام جزوات دپارتمان حق 

مناظره دوم چون میان سنت گرایـان و رفتارگرایـان اسـت تقابـل دو روش مطالعـه و شـناخت در                      . سیاستگذاری است   
ه دنبال نارسایی روشی رفتارگرایی و تغییرات عینـی در نظـام بـین الملـل منـاظره      بروابط بین الملل است و مناظره سوم  

 ظهور نمـود و بازتـابی از افـزایش بـازیگران         1970مناظره سوم از اوایل دهه      . میان واقع گرایان و جهان گرایان رخ داد       
ه تحت تاثیر روش رفتارگرایان     غیر دولتی و پیچیدگیها و وابستگی های  نوین در صحنه بین الملل بود جهان گرایان ک                

و اندیشه آرمانگرایان بودند، مسائلی را پیرامون ماهیت نظام بین الملل و روابط دولتها مطرح کردند که نـه شـباهتی بـه                       
و از سـوی دیگـر   ) جهـان گرایـان   ( فتار گرایان   ر مناظره سوم از یک سو فرا     .سنت گرایان داشت و نه به رفتارگرایان        

  . را در برداشت) اقع گرایان و( سنت گرایان 
گفته می شود کـه ایـن منـاظره بیـشتر بعـدی هـستی       . معموالً مناظره اول را میان آرمان گرایان و واقع گرایان می دانند  

. در این مناظره اختالف بنیادین در مورد سرشت نظام سیاسی بین الملل و انگیزه های رفتار دولتها بود                 . شناختی داشت   
بر آن بودند که با ایجاد ابزارهای نهادین بین المللی و اجتناب از دیپلماسی مخفـی و جـایگزین سـاختن                     آرمان گرایان   

در مقابل ، واقـع گرایـان بـر    . مشارکت عمومی در سیاست خارجی ، می توان به صلح و امنیت بین المللی دست یافت       
....  بین المللی ، تعارض منـافع دولتهـا و   همیشگی بودن مبارزه قدرت ، عدم امکان ریشه کن ساختن جنگ در زندگی      

به بیان مغروری ، این مناظره عمدتاً محدود به تعیین حوزه یا موضوع رشته روابـط بـین الملـل بـود و بـا        . تأکید داشتند   
. شکست عملی دیدگاه آرمان گرایان در ترتیبات نهادین پس از جنگ اول جهانی و وقوع جنگ دوم به پایـان رسـید            

آنچه در مناظره دوم شاهد آن بـودیم در ابعـادی جنبـه معرفـت               .  شکل گرفت    1960 و   1950وم در دهه های     مناظره د 
رفتارگرایانی کـه بـر تـالش نظـام یافتـه           : اختالف میان دو گروه بود      . شناختی و در ابعادی جنبه روش شناختی داشت         

 تکنیکی تأکید داشتند ، راه رسیدن به شناخت         برای پیدا کردن الگوهای سیاسی از طریق تدوین نظریه تجربی و تحلیل           
را از طریق گردآوری داده های قابل مـشاهده ، نظـم بخـشیدن بـه داده هـا از طریـق ارائـۀ فرضـیه ، و آزمـون تجربـی                                

واقع گرایانی که با تکیه بر تاریخ ، فلسفه ، تجربه فردی و اشـراق بـر                 / ها می دانستند از یک سو و سنت گرایان            فرضیه
مکان استفاده از تکنیک های پژوهشی کمّی گرایانه علوم تجربی در حوزه روابط بین الملل تأکید مـی کردنـد ،                     عدم ا 

در واقـع ، بـا رشـد و گـسترش روشـهای علمـی در               . از سوی دیگر این اختالف عنوان مناظره دوم را به خـود گرفـت               
عملی سـاختن روابـط بـین الملـل در مقابـل آنچـه        مطالعات اجتماعی و غلبه انقالب رفتاری یا رفتارگرایی تالش برای           

سنت گرایی هر دو گروه آرمان گرایان و واقع گرایان تلقی می شد ، به ظهور موج رفتارگرایی در روابـط بـین الملـل                         
  . منجر شد 

کـه   در روابـط بـین الملـل تأکیـد داشـتند              )behaviorism (  یـا رفتـارگرایی     )scienticism( هواداران موج علـم گرایـی       
گرایی حاکم بر اندیشه های واقع گرایان سنتی و آرمان گرایان با درهم آمیختن مباحث وجـودی و هنجـاری یـا                        سنت

جنبه تجویزی دادن به نظریه ها ، عدم توجه به کاربرد روشهای علمی در گردآوری و تجزیه و تحلیـل داده هـا ، عـدم         
باعث ..... های تاریخی ، اتکای بیش از حد بر تاریخ و فلسفه و توجه به سطح تحلیل داده ها ، برخورد گزینشی با داده        

عدم رشد علمی روابط بین الملل شده است و با اتخاذ روشهای علمی ، ارائه تبیین های علمی متکـی بـر فرضـیه هـای                          
روابـط  «  توان   می... قابل وارسی ، کمّی گرایی ، استفاده از تاریخ به عنوان آزمایشگاهی برای علم روابط بین الملل و                   

در مقابل ، سنت گرایان بر آن بودند که اتخـاذ روشـهای             . را نیز مانند سایر حوزه های شناخت علمی کرد          » بین الملل   
علمی چیزی بر دانش ما از روابط بین الملل نخواهد افزود و حتی این علم گرایی چیزی جز بازگـشت آرمـان گرایـی                        
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ند مناظره دوم سلطه ناقص روشهای رفتـارگرا و تحقیقـات اثبـات گرایانـه در                برآی. در پوششی موجه به نام علم نیست        
  .روابط بین الملل بود 

برخـی  . اتفاق نظر چندانی وجود نـدارد       ..... در مورد مناظره سوم ، ظرف زمانی آن ، طرفهای اصلی درگیر در آن ، و                 
 بـا   1960 می دانند و بر آنند که از اواخـر دهـه              )post-behaviorism( مناظره سوم را میان رفتارگرایی و پسارفتارگرایی        

روشن شدن محدودیتهای رهیافت علمی ، تمایل به اسـتفاده از هـر دو رهیافـت سـنتی و علمـی بـه تناسـب موضـوع و                           
برخی به مناظره میان واقـع گرایـان یـا کـل       . شرایط خاص در قالب پسارفتارگرایی در مقابل رفتارگرایی شکل گرفت           

و رهیافت وابستگی متقابل و یا فراملی گرایی با تأکید آن بر تعدد کنشگران و اهمیت کنشگران                 » محور  دولت  « سنت  
ویـور نیـز آن را   . بنکس این مناظره را میان سه پارادایمی می داند که در باال به آنها اشاره شـد            . غیردولتی توجه دارند    

از این منظر مناظره سـوم بـر سـر تعیـین ایـن امراسـت کـه آیـا                    . د  میان سه پارادایم واقع گرا ، لیبرال و رادیکال می دان          
در اینجا تأکید بر آن است . پارادایم واقع گرا نسبت به پارادیم های رقیب و بدیل از کفایت الزم برخوردار است یا نه                  

د ، در منـاظره  که برخالف مناظره دوم که هر دو طرف آن مفروضه های بنیادین واحدی درباره نظام بین الملـل داشـتن     
سوم این مفروضات مربوط به ساختار نظام و سرشت آن ، کنشگران اصلی و رابطه میان سیاست داخلـی و بـین المللـی             

  . است که محل نزاع قرار گرفته است و به همین دلیل از همه مناظرات مهمتر تلقی می شود 
  )post- positivist( ع گرایان و منتقدان پسا اثبات گـرا  در برداشتی دیگر از مناظره سوم ، این بار بحث اصلی میان نوواق

وجه اشتراک منتقدان نیـز تمایـل       . شامل نظریه های انتقادی ، جامعه شناسی ، تاریخی ، پساتجددگرا و فمینیستی است               
انظـری  این مناظره بیشتر مـاهیتی فر     . به آشکارساختن دستور کار سیاسی موجود در نوواقع گرایی به ظاهر علمی است              

یکـی از مهمتـرین محورهـای    . دارد و در مورد بنیانهای هستی شناختی و معرفت شناختی رشته روابط بین الملل اسـت   
 می دانند و کسانی که ایـن   )social construction( آن نیز تفکیک میان کسانی است که شناخت را بر ساخته اجتماعی 

ناظرات جاری در روابط بین الملـل امکـان یـا عـدم امکـان مطالعـه                 یکی دیگر از محورهای مهم م     . برداشت را ندارند    
قرار ) کم و بیش تعدیل شده      ( در یک سوی مناظره ، جریان اصلی با نوعی علم گرایی            . علمی روابط بین الملل است      

قیقـت و  دارد که مبتنی بر فرض امکان شناخت عینی ، جدایی سوژه و ابژه ، جدایی واقعیت و ارزش ، امکان نیل بـه ح             
در .  اسـت     )foundationalist( است که قائل به وجود بنیان های مستحکم برای شناخت و بـه بیـانی ، شـالوده گـرا                     ..... 

سوی دیگر ، ضد شالوده گرایان قرار دارند که اساساً منکر امکان شناخت و یافتن بنیانی برای داوری در مورد دعاوی                     
ژه و تفکیک میان واقعیت و ارزش را نفی می کنند و بر آنند که چیزی جز                 حقیقت یا صدق هستند ، جدایی سوژه و اب        

رژیم های حقیقت که دعاوی صدق را سرکوب می کنند یا به حاشـیه رانـده و از آنهـا سـلب مـشروعیت مـی کننـد ،                             
یحی از این منظر نمی توان برای وضـعیت اجتمـاعی توضـ   . وجود ندارد و درواقع هیچ حقیقت جوهری را نمی پذیرند           

داده های تجربی نیز چیزی جز یک تفسیر نیستند و سـایر تفاسـیر و   . عقالنی داد و باید به فهم رایج از زبان متوسل شد      
  .قرائت ها می توانند آنها را به چالش کشند 

 طرفداران علم گرایی یا اثبات گرایان بر آنند که چون امکان مطالعه علمی و تجربی و کمیّ سازی پدیده هـایی چـون                      
وجود ندارد ، باید در مطالعه روابط بین الملل به آنچه از نظـر علمـی و تجربـی امکـان مطالعـه                       ..... انگاره ها ، معانی و      

در مقابل ، بسیاری از قائالن به اهمیت مسائل مربـوط   . پرداخت  ...... ) یعنی ساختارها ، رفتارها ، قدرت مادی و         ( دارد  
لم گرایی و طبیعت گرایی در حوزه علوم اجتماعی ، قائل به آنند که باید از ارزشهای به معنا و ذهنیت ، با نفی امکان ع
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بـه آنهـا اشـاره    ..... خاص برای مطالعه امور انسانی استفاده کرد که با عباراتی چون معناکاوی ، تفـسیر ، هرمنوتیـک و                
 ، از دیـدگاه دوم هـستی شناسـی          اگر از دیدگاه اول معرفت شناسی است که به هستی شناسی شکل می دهد             . شود    می

این گروه که گاه از آنها با عنوان سازه انگاران رادیکال یاد می شود و گـاه                 . کند  است که معرفت شناسی را تعیین می      
در واقع ، آنها را از این . با عنوان پساتجددگرا یا پساساختارگرا ، بر آنند که فهم ما به شدت دچار محدودیتهایی است              

لوده گرا می خوانند که قائل به وجود هیچ معیـار ، مـالک ، یـا وسـیله سنجـشی بـرای ارزیـابی شـناخت و                            نظر ضد شا  
آنها از اینکه علم گرایان می کوشند همشکلی و یکنواختی را که در واقـع وجـود نـدارد ، بـه                      . دعاوی حقیقت نیستند    

آنهـا درصـدد آشکارسـاختن و مبـارزه بـا           . د  مـی داننـ   » تـوهم کنتـرل     « جهان تحمیل کنند ، انتقاد مـی کننـد و آن را             
جـدایی واقعیـت و     . هـستند   ....... های اعمال قدرت و کنترل ، به حاشیه کـشاندن ، سـرکوب ، تحمیـل هویتهـا و                      رویه

  . ارزش را نمی پذیرند و بر آنند که مشاهده گر هرگز نمی تواند از کنشگر جدا باشد 
مناظره چهـارم   . د میان مناظره سوم و این مباحث اخیر قائل به تفکیک شد             گوید بای ویور بر همین اساس به درستی می      

شامل نوواقع گرایان و نولیبرال ها که کم و بیش          ) rationalists( ماهیتی فلسفی دارد و می توان آن را میان خردگرایان           
د ، و کنشگران را نیز خردورز تلقی        نگاهی علم گرایانه به واقعیت دارند ، خرد انسانی را قادر به نیل به شناخت می دانن                

چـون نظریـه پـردازان انتقـادی ، پـساساختارگرایان ، و       ) reflectivists( می کننـد از یـک سـو ، و بازانـدیش گرایـانی              
فممینیستها که بر اجتماعی بودن واقعیت ، و نقش معنا ، گفتمان ، زبان و رویه های انسانی در شکل دادن به آن تأکیـد                         

به نظر ویور ، رابطه میان برداشتهای این دو گـروه           . ب نگاهی انتقادی به دانش و علم مدرن دارند ، دانست            دارند و اغل  
  .1به جنگ رسیده است ) که وجه شاخص مناظره میان پارادایمی بود ( از قیاس ناپذیری 

ن گرایـی و رفتـارگرایی قـرار        بدین ترتیب نظریه های روابط بین الملل سنتاً تحت تأثیر سه دیدگاه واقع گرایی ، آرمـا                
مناظره دوم به سلطه . حاصل مناظره نخست تسلط دیدگاه واقع گرایی بر عرصه مطالعه روابط بین الملل بود . داشته اند 

 سه الگوی مـسلط در ادبیـات روابـط بـین الملـل ظهـور       1980 و 1970بر این اساس در دهه های . رفتارگرایی انجامید   
کـه  . رادیکالیسم  / نئولیبرالیزم و باالخره مارکسیزم     / نوواقع گرایی ، لیبرالیزم     / واقع گرایی   : ز  یافت که عبارت بودند ا    

در حـالی کـه   . هر سه الگو یا پارادایم مزبور در ارتباط تنگاتنگ بـا معرفـت شناسـی اثبـات گرایانـه بـه سـر مـی برنـد                
ارند و فضای اندکی را تحت شرایط مزبـور بـرای           گرایان بر فقدان اقتدار مرکزی و آشوب زدگی جهانی تأکید د            واقع

گذارند ، لیبرالها بر این باورند که با وجود نبـود حکومـت مرکـزی ، نظمـی بـر سیاسـت                  همکاری میان دولتها باقی می    
الملل حاکم است و امکان زیادی برای همکاری میان دولتهـا وجـود دارد و در ایـن میـان مارکسیـست هـا بـر ایـن                            بین

هـا   در حـالی کـه مارکسیـست   . ه جای وابستگی متقابل ، یک نوع رابطه سلطه و وابستگی مشاهده می شود         باورند که ب  
نفـوذ  . دهنـد   روی قدرت اقتصادی تأکید می ورزند ، واقع گرایان تمرکـز خـویش را بـر تواناییهـای نظـامی قـرار مـی                  

 سـبب گردیـد تـا نظریـه هـای روابـط             1970گرایی بر مناظرۀ دوم و تجدید حیات واقـع گرایـی در اواخـر دهـۀ                   اثبات
در چنین وضعیتی کنت والتز بر ایـن بـاور بـود کـه              . الملل تحت سلطه رویکرد واقع گرایی پوزیتویستی قرار گیرد            بین

نظریه درصدد تشخیص توضیحات تعمیم یافته سیستمیک اسـت کـه در ایـن رونـد سـه فـرض کلیـدی نظـری مطـرح                          
لملل باید از طریـق نظریـه هـای عمـومی علـوم طبیعـی تحـول یابـد ، چنانچـه اگـر                        بدین معنا که روابط بین ا     : شود    می

                                                           
  ط بین الملل ، انتشارات سمت دکتر حمیرا مشیرزاده ، تحول در نظریه های رواب. 1
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های روابط بین الملل همچنان گرفتار توهمات استقرایی و تقلیل گرایی شوند ، ما قادر به دسترسی به یک نظریه                      نظریه
یک سیاسـت بـین الملـل       باالخره اینکه اگر نظریه روابط بین الملل درصدد توضیح نظـم سیـستم            . عمومی نخواهیم بود    

  .باشد ، در این صورت نظریه عمومی تحقق خواهد یافت 
به هر حال اثبات گرایی یک روش شناسی عمده در روابط بین الملل به شمار می رود که معتقد است اگر بـه درسـتی                         

دار است ، بنـابراین     از روش شناسی استفاده شود ، از آنجایی که دنیای روابط بین الملل از مقررات و الگوهایی برخور                 
اثبات گرایی مبتنی است بر وحدت کلیه علوم از جمله علوم اجتمـاعی کـه در ایـن رونـد                    . می توان آن را توضیح داد       

مشاهده و تجربه کلیدهایی برای داوری نظریه های علمی به شمار می رفت و لذا می توان به یک دانش عینی از جهان                      
بر این اساس با مورد مشاهده قـراردادن رویـدادها ، ایـن             . تجربی استوار است    دست یافت که بر محوریت گزاره های        

. امید به وجود می آید که بتوان نتایج اعمال و رفتارهایی را که اینک یا در آینده انجام خواهد شد ، پـیش بینـی کـرد                            
اینکـه  : عبارتنـد از    بدین ترتیب چند ضابطه و معیار برای یـک نظریـه تجربـی مطلـوب در نظـر گرفتـه مـی شـود کـه                           

بدین معنا که در هرجا که شرایط خاص فراهم شود ،           . های اثبات گرایانه محدود و مشخص بوده و غیرنسبی اند             نظریه
همچنین هسته اصلی اثبات گرایی معرفت شناسـی اسـت کـه بـر اسـاس آن مـی تـوان                     . آن می تواند قابل اطالق باشد       

اثبات گرایی بر مبنای نظریه های تجربی استوار        . ین الملل دست به تعمیم زد       درمورد جهان  اجتماعی از جمله روابط ب       
همچنین بـه وحـدت رفتـاری       . است و دیگر آنکه نظریه با دانش تثبیت شده در رشته های مربوطه تحقیق همساز است                 

عبـارت دیگـر ایـن      بـه   . علوم طبیعی و اجتماعی اعتقاد دارد و باالخره آنکه گزاره هـای اساسـی آن سـاده مـی باشـند                      
ها قابلیت آن را دارند که به صورت شفاف و روشن بیان شوند به گونه ای که بهترین نظریه ، ساده تـرین نظریـه                          گزاره
  .است 

اثبات گرایان بر این اعتقادند که مطالعات علمی باید از لحاظ ارزشی در خود بی طرف و خنثی باشند ، ولی این بـدان                        
به هر حال باید اذعان داشت کـه اثبـات گرایـی بـه نحـو                . باید آنها را به خدمت ارزشها گرفت        معنا نیست که نتوان و ن     

بـسیاری از محققـان در مطالعـه روابـط بـین الملـل              . مطلوب و مناسبی در نظریه روابط بین الملل تعریـف نـشده اسـت               
در . رفت شناختی آن عنایت می کننـد  گرایی را مرداف با تجربه گرایی دانسته که طی آن عمدتاً به جنبه های مع              اثبات

این راستا این موضوع را مورد توجه قرار می دهند که اصوالً چگونه می توانیم چیـزی در مـورد جهـان بـدانیم ؟ و یـا                            
. چگونه می دانیم که آن چیست ؟ تجربه گرایان بر این اعتقادند که کل دانش بشری از طریق تجربه حاصل می شـود                        

تعالی اعتقاد دارند و معتقدند که ما موجودات آگاهی هستیم که می توانیم رویدادهای خاصـی را                 آنها به وجود خرد م    
در هر صورت هنگام بهـره گیـری از         . مشاهده کنیم و نیز یاد بگیریم که چگونه تجارب را درست و دقیق تفسیر کنیم                
ری را جمـع آوری کنـیم و در تفـسیر           تجربه گرایی در دنیای اجتماعی این خطر وجود دارد که مدارک و شواهد بسیا             
گرایی  یکی دیگر از کاربردهای اثبات. اطالعات و نیز برای هدفهایی که باید به کار گرفته شوند ، دچار اشکال شویم              

ای  در سیاست بین الملل بهره گیری از آن به شیوه روش شناختی است که در این صورت آن به معنای وجود مجموعه                  
برد علم می باشد و باالخره کاربرد دیگر اثبات گرایی معادل شناختن آن با رفتارگرایی است که در از قوانین برای کار  

  . این وضعیت عمدتاً به جنبه های کمی رفتاری توجه می شود 
در طـول پـنج دهـه    . در بعد فلسفی ، اثبات گرایی کلیه جنبه های روش ، هستی و معرفت شناسـی را شـامل مـی شـود            

از نظریه پردازان سیاست بین الملل بیشتر شکل ناقص اثبات گرایی را مـورد توحـه قـرار داده انـد ، تـا                        گذشته بسیاری   



 
   
   

  

28

 
  ]کلیات[  اصول روابط بین الملل  

     www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است وق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزتمام جزوات دپارتمان حق 

نکتـه حـائز    . آنجا که بسیاری از تحقیقات در این رشته مطالعاتی با فرض اثبات گرایی بـودن درنظـر گرفتـه شـده انـد                        
رای پیامدهای متعدد هستی شناسانه بوده انـد    اهمیت این است که بسیاری از مفروضات معرفت شناسی اثبات گرایی دا           

های   توجه چندانی به جنبه1960حتی در خالل مناظره بزرگ اواسط دهۀ . که اکثراً در مطالعات نادیده گرفته شده اند 
هستی شناختی و معرفت شناختی مطالعات روابط بین الملل نگردیده ، بلکه به ابعاد خیلی محدود روش شناسی بـسنده                    

 این بحث به وجود آمد که آیا تحقیقات می باید با مناسب بودن یا نبودن روشهای گوناگون                1960ر اواخر دهه    د. شد  
  .در این رشته مطالعاتی بوده است 

به هر صورت نه تنها در هیچ یک از مناظره ها و بحثهای مزبور ، اثبات گرایی بـه کنـاری گـذارده نـشد ، بلکـه عمـالً                              
 بود که با موجی از گرایش های 1980تنها از اوایل دهۀ     . ل سیاست بین الملل را تشکیل داد        محور اصلی تجزبه و تحلی    

پست پوزیتویستی که دربرگیرندۀ نظریه های انتقادی ، سازه انگاری ، فمینیسم ، پست مدرنیزم و جز اینها می باشـند و                      
 و اجتماع گرایی پرداخته می شـود ، برخـورد           نیز به مناظره در نظریه هنجاری روابط بین الملل میان جهان وطن گرایی            

در این روند بسیاری از نویسندگان پست مدرن محدودیتهای اثبات گرایی را متذکر شده که در مقابـل ایـن                    . کنیم    می
  .از خود واکنش نشان داده اند ) عمدتاً در چهارچوب واقع گرایی ( انتقادها ، بسیاری از اثبات گرایان 

از محققان روابط بین الملل به نوعی وحدت بنیادی میان دنیای فیزیکی و دنیـای اجتمـاعی اعتقـاد                   درحالی که بسیاری    
داشته و بر این نظرند که می توان در هر دو وضعیت از مدلها و روشهای علمی مشابه بهره گرفت و این وحدت از این                         

اعـم از  ( ی برد و بر این اساس هدف علوم         تصور ناشی می شود که واقعیت وجود دارد و در انتظار توصیف ما به سر م               
کشف قوانین عام است تا بدین طریق بتوان مبادرت بـه پـیش بینـی و توضـیح رویـدادها نمـود ،                       ) فیزیکی یا اجتماعی    

این اصل را قبول ندارند که وظیفه عمده علوم اجتماعی پیش بینی یا             ) انعکاس گرایان یا بازتاب گرایان      ( برخی دیگر   
حاوی چیزهایی نیست که باید با مفاهیم ما        ) به ویژه دنیای اجتماعی     ( بر پایۀ این تحلیل ، دنیا       .  عام باشد    کشف قوانین 

اصوالً بازتاب گرایان به نظم اجتماعی و       . به تسخیر درآمده و از طریق نظریه های ما به صورت استنباطی تشریح شوند               
 نسبت به شرایط و معنی که در درون آن این گونه کنشها صورت              بازتولید آن از طریق رفتار کنشگران عنایت داشته و        

  .گیرد حساس می باشند می
در حـالی کـه     . از منظر اثبات گرایان واقعیتی بیشتر حائز اهمیت است که نظریه پرداز از نظـر عینـی بـه آن نگـاه کنـد                         

همزمـان  . ذهن تأکیـد مـی ورزنـد        بازتاب گرایان در تالش جهت تجدید بنای دیدگاه و فهم یک کنشگر ، بر داستان                
بنـابراین وظیفـه   . آنها اذعان می کنند که ساختارهای اجتماعی غیرقابل مشاهده در کلیه شرایط اجتماعی وجود دارنـد            

محقق این است که هم مبادرت به بازتولید کنشهای ذهـن و نیـز سـاختارهای اجتمـاعی کـه در درون آن ایـن کنـشها                           
  . صورت می گیرد ، نماید 

ید خاطرنشان کرد که بازتاب گرایی یک سازوکار بازخوردی دوسویه است که در آن واقعیت به تفکر افراد کمک               با
نموده و تفکر افراد نیز به شکل دادن واقعیت در یـک فرآینـد بـی پایـانی کـه در آن تفکـر و واقعیـت امکـان دارد بـه                             

آگـاهی از بازتـاب گرایـی تمـایز بـارز میـان       . یکدیگر نزدیک گردیده ولی هرگز یکی نمی شوند ، کمک می نماید     
علوم طبیعی و علوم اجتماعی را توجیه کرده عنصری از عـدم قطعیـت در وقـایع اجتمـاعی را در رویـدادهایی کـه در                          

بدین ترتیب بازتاب گرایان رویدادهای اجتماعی را به        . مطالعات علوم طبیعی نادیده گرفته می شوند مطرح می سازند           
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این فرآیند به علت عامل عدم قطعیت ناشی از تعصبات افـراد            . یند تاریخی پایان ناپذیر تفسیر می کنند        عنوان یک فرآ  
  .نمی تواند با کمک قوانینی که دارای اعتبار عام می باشند ، به شیوۀ علوم طبیعی توضیح داده شده و پیش بینی شود 

 در تشکل ماهیت نظریه روابط بین الملل معاصر نقـش  در اینجا بحث اصلی این است که دیگر اثبات گرایی نمی تواند        
بنابراین الگوهای رفتاری بین المللی را می باید از ابعاد پست پوزیتیویستی نیز مـورد مطالعـه قـرار                   . مسلطی داشته باشد    

ز یکـی ا  . شاید تنها فصل مشترک میان پست پوزیتویستها ، مخالفت بـا یـک یـا چنـد جنبـۀ اثبـات گرایـی باشـد                          . داد  
ایرادات عمده ای که از اثبات گرایی گرفته می شود اغتشاش در کاربرد آن از لحاظ روش ، معرفت و هستی شناسـی                       

  . است 
میـان نظریـه    ( در اینجا ضروری است که به دو مناظره عمده مربـوط بـه نظریـه فـرا اثبـات گرایانـه روابـط بـین الملـل                            

بسیاری از محققان نظریه سـنتی  . اشارت داشته باشیم ) ی و ضد بنیادی   توضیحی و اساسی یا سازا و نیز میان نظریه بنیاد         
ــه را اساســی    ــات گرایان ــرا اثب ــه ف ــازا ( را توضــیحی و نظری ــای   ) س ــان رویکرده ــه در می ــرده ، در حــالی ک ــی ک تلق

ظریـه هـای    گرایانه ، نظریه انتقادی ، جامعه شناسی تـاریخی و برخـی از نظریـه هـای فمینیـستی را بـه عنـوان ن                          اثبات  فرا
باید اذعان داشت که هر یک از رویکردهای فرا اثبات گرایانه با وجود آنکه در             . ضدبنیادی مورد توجه قرار می دهند       

موضع مخالف با نظریه سنتی روابط بین الملل قرار می گیرند ، عمالً در موقعیتهای متفاوتی از لحاظ معرفت شناسی به                     
  . سر می برند 

 کنیم که بخش عمده ای از نظریه روابط بین الملل به واسطه ماهیت اثبـات گرایانـه آن جنبـه                     بدین ترتیب مالحظه می   
. و یا بازتابی هـستند      ) سازا  ( توضیحی داشته ، در حالی که بسیاری از نظریه های فرا اثبات گرایانه دارای جنبه اساسی                 

:  ضـدبنیادی در نظـر مـی گیرنـد کـه عبارتنـد از                پاره ای از محققان چندین معیار را برای تقسیم نظریه هـای بنیـادی و              
، ) بــا یــک روش علمــی مــی تــوان دنیــای طبیعــی و اجتمــاعی را مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داد  ( طبیعــت گرایــی 

در مرحله غـایی دانـش از طریـق تجربـه توجیـه             ( ، تجربه گرایی    ) دانش عینی جهان امکان پذیر است       ( گرایی    عینیت
  ) . افکار بازیگران را می توان از طریق رفتارشان تشخیص داد ( رفتارگرایی و باالخره ) شود  می

گرایی  از این رو مناظره فرا اثبات. آنچه مسلم است مناظره ها در نظریه روابط بین الملل در خالء به وقوع نمی پیوندند       
 هر حـال عمـالً بـه دو طـرز تفکـر      به. می باید از لحاظ روابطش با یک مناظره وسیع تر در نظریه اجتماعی درک شود           

یکی درک جهان به صورت عینی و دیگری در نظرگرفتن نقـش منـافع ، ارزشـها و روابـط قـدرت                      : کنیم  برخورد می 
  .حاکم در نظریه پردازی جهان واقعی است 

 مـورد جهـان   بر این باورند که نـوع دانـش در  ) در چهارچوب نظریه پردازان انتقادی ( به هر صورت فرا اثبات گرایان    
بر این اساس امکان دارد در چهارچوب علـم ، دانـش بـرای کنتـرل                . اجتماعی با نوع دانش در جهان طبیعی فرق دارد          

  . جهان طبیعی باشد ، در حالی که دانش در مورد جهان بشریت به دنبال کسب آزادی است نه کنترل بیشتر 
 مناظره میان اثبات گرایی و فرا اثبات گرایی فضای وسـیع تـر   به طور کلی بسیاری از صاحب نظران بر این اعتقادند که         

و گسترده تری را برای تجزیه و تحلیل روابط بین الملل پدید آورده ، دیگر اثبات گرایی به عنـوان تنهـا روش طبیعـی                         
لل حـادث  تحت این شرایط با توجه به تحوالتی که در بافت سیاست بین الم   . مطالعۀ سیاست بین الملل تلقی نمی شود        

گردیده ، دیگر واقع گرایی به صـورت پـارادایم حـاکم در نظـر گرفتـه نـشده ، بنـابراین الگوهـای رفتـاری بـازیگران                         
بدین طریق تحول مزبور سبب می شود تا در مورد کلیه مـسائلی کـه           . الملل با شک و تردید و تأمل دنبال می شوند           بین
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 امنیـت ، اسـتقالل ، حاکمیـت ، سـرزمین و جـز اینهـا و نیـز                    به دولت مربوط می گردد از جملـه موضـوعات قـدرت ،            
البتـه هنـوز برخـی معتقدنـد        . تعامالت میان این مقوالت بازاندیشی شده ، به صورت تعصب آمیز با آن برخورد نـشود                 

ث تزلـزل   کاهد بلکه باع  مناظره میان اثبات گرایی و فرا اثبات گرایانه نه تنها از مشکالت مطالعه سیاست بین الملل نمی                
  . و آشفتگی در این رشته مطالعاتی می شود 

  1پیشرفت تئوریک در مطالعه روابط بین الملل   –بند اول 
آیا در نیم قرن گذشته از لحاظ تئوریک در مطالعه روابط بین الملل پیشرفتی حاصل شـده اسـت ؟ آنچـه مـسلم اسـت                       

قابـل مالحظـه ای کـرده اسـت ، ولـی اگـر تـاریخ                روابط بین الملل در طول این مدت از لحاظ روش شناسی پیشرفت             
اندیشه سیاسی را با تاریخ اندیشه روابط بین الملل مقایسه کنیم ، از آنجا که اولی عمدتاً با رابطه فرد و دولت سـروکار                        

عده ای بر این نظرند که تئوری سیاسی از لحاظ فلسفی بسیار            . داشته است ، موفقیت چشمگیری به دست آورده است          
 بوده است ؛ زیرا آن تئوری زندگی مطلوب می باشد ، در حالی که نظریه های بـین المللـی نظریـه بقـا و سیاسـت                            غنی
الملل ، عرصه تکرار رفتارهاست ؛ هرچند در اغلب موارد کشیدن مرز روشنی میان محیط داخلی و بین المللی کار                      بین

سی و روابط بین الملل تعامالتی وجود داشته است کـه بـا            بسیار دشواری است ، زیرا از بسیاری جهات میان اندیشه سیا          
  .ورود به قرن بیست و یکم ابعاد آن در مقیاسهای بسیار وسیعی مشاهده می شوند 

در علوم دقیق معیار پیشرفت در نظریات را جایگزینی نظریه ها و فرضیات قدیمی توسـط نظریـات و فرضـیات جدیـد                       
چنـین وضـعیتی سـبب      . و مباحثات منطقی بر اعتبار آن نظریـات مـی افزاینـد             می دانند که طی آن بررسی های تجربی         

چنانچه ایـن موضـوع را بـا رشـته روابـط            . شود تا باالخره جامعه علمی در رشته مورد نظر به یک نوع اجماع برسد                 می
یـه در روابـط   الملل مقایسه نماییم ، مالحظه می کنیم کـه وضـعیت بـه گونـه متفـاوتی اسـت ؛ زیـرا کوشـشهای اول            بین
الملل در راستای مشروعیت بخشیدن به آن به صورت یک رشته مستقل دانشگاهی بوده اسـت کـه اثبـات ایـن امـر                       بین

در مراحل بعد بسیاری از توجهات معطوف به مـسائل روش شـناختی در ایـن                . مستلزم تخصیص منابع زیادی می باشد       
 در این رشته در طول نیم قرن گذشته حاصـل گردیـده اسـت ،    با وجود پیشرفت قابل مالحظه ای که    . رشته بوده است    

ولی هنوز در مورد بسیاری از مفاهیم و رویکردها اتفـاق نظـر وجـود نداشـته ، ارتبـاط سیـستماتیک و ارگانیـک میـان              
د ،  در روابط بین الملل بسیاری از مفاهیم ماننـد دیـدگاه ، پـارادایم ، رویکـر                . واقعیت جدید و قدیم مشاهده نمی شود        

نظریه ، گفتمان ، مکاتب اندیشه و سنتهای فلسفی به جای یکـدیگر بـه کـار بـرده شـده انـد ، بـه گونـه ای کـه همـین                                 
در دهـۀ گذشـته ایـن رشـته     . وضعیت مشکالت عدیده ای را برای نظریه پردازی در این رشته بـه وجـود آورده اسـت     

مینـه حـل مـسائل بـین المللـی ، بـه تعـامالت               دستخوش تحول سریعی گشت ، به گونـه ای کـه از یـک رویکـرد در ز                 
به هر صورت اجماع اولیه در مورد ماهیت رشته به مقدار زیـادی از میـان   . راهبردی میان اجتماعات گوناگون بدل شد   

  .رفته است و طیفی از رویکردهای تئوریک رقیب جایگزین آن شده اند 
ه انـد کـه در بـسیاری از مـوارد بـرای محققـان اولیـه آن                  امروزه مرزهای ذهنی روابط بین الملل به حدی گسترش یافتـ          

تحقیقات میان رشته ای و تأثیر رشته های همزاد روابط بین الملل به اندازه ای وسیع شده که طـرح آن                     . ناشناخته است   
  .را به صورت یک رشته متمایز و مستقل با هویتی جداگانه منتفی ساخته است 

                                                           
  دکتر سید عبدالعلی قوام ، روابط بین الملل ، نظریه ها و رویکردها ، انتشارت سمت . 1
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ء به کار رفته برای تبیین یک رویکرد تئوریک باعث بروز آشفتگی های فـراوان               همان گونه که اشاره شد کثرت اسما      
شده است ؛ برای مثال در کنار استفاده از واژۀ آرمان گرایی از اصطالحاتی نظیر اتوپیانیـسم ، انترناسیونالیـسم لیبـرال و            

ی را به جای واژه روابـط بـین الملـل      حتی خیلی از محققان استفاده از واژه سیاست جهان        . جز اینها بهره گرفته می شود       
مرحج می دانند ؛ زیرا عمالً آنچه مشاهده می شود روابط میان دولتهاست و استفاده از واژه روابـط بـین الملـل عمـدتاً                         

  .وصف الحال سنت آرمان گرایی است و شامل سایر رویکردها نمی شود 
  :ارمقولۀ زیر با نمونه هایی مورد توجه قرار داد به طور کلی می توان مطالعه سیاست بین الملل را بر اساس چه

  روابط . 1
بر اساس وابستگی متقابل اقتصادی ، بدهی های کشورهای جنوب و مسئله وابستگی ، تجارت بـین الملـل ، نـابرابری ،                       

ای اشکال جدید هویت سیاسی و شهروندی ، رژیم ها ، جامعه بین المللی دولتهـا ، ماهیـت هـرج و مـرج ، اتحادیـه هـ                           
  . اقتصادی منطقه ای ، موازنۀ قدرت ، دموکراتیزه شدن نظام بین الملل ، امنیت بعد از جنگ سرد 

  بازیگران. 2
  ملت ، شرکتهای فراملـی ، بازارهـای مـالی ، سـازمانهای غیرحکـومتی ، اجتماعـات فـرا و فروملـی سیاسـی ،                -دولت  

  .گروه هشت ، بانک جهانی ، صندوق بین المللی پولگروههای حافظ صلح سازمان ملل ، جنبشهای جدید اجتماعی ، 
  مسائل تجربی . 3

جهانی شدن ، حقوق بشر ، مداخله و حاکمیت ، مسائل پناهندگان ، قومیتها ، زنان ، حفظ محیط زیـست ، تروریـسم ،                         
  .ایدز و مواد مخدر 

  مسائل فلسفی . 4
 شناسـی ، منـاظره هـای بـین پـارادایمی ،             پرسشهای معرفـت شناسـی ، هـستی شناسـی ، ارزش شناسـی ، مـسائل روش                 

  .اخالقیات و سیاست خارجی 
مـسلماً بـه    . صورت گرفته است    ) الگوها  ( آنچه مسلم است تحول معرفت روابط بین الملل در چهارچوب پارادایم ها             

 کنـار گـذارده     موازات توسعه و گسترش دانش انسانی پارادایم ها رو به تحلیل رفته ، از نظر ذهنی امکان دارد به کلـی                    
به همین علت گروهـی از محققـان   . به این ترتیب در هر زمانی ممکن است با یک پارادایم مسلط مواجه شویم        . شوند  

بر این نظرند که آنچه در هر برهه ای از تاریخ به صورت رشته ای از معلومات ظاهر می گردد ، در حقیقت چیزی جز                         
  .وابستگیهای پارادایمی نیست 

رادایم مفهومی است که از فلسفه علم وارد عرصه روابط بین الملل شده اسـت و آن یـک چهـارچوب نظـری                 اصوالً پا 
مرکب از مفروضاتی است که به شکل دیالکتیک درک شده و نیز مجموعه ای از فرضیات یا مدلی است که به عنوان            

  .راهنمای پژوهش و به صورت یک اصل نظم دهنده به رشته مطالعاتی جهت می دهد 
بر این اساس هر دوره علمی بر مبنای یک پارادایم مسلط مشخص می شود کـه مـورد توافـق اکثـر محققـان آن رشـته                           

بنابراین هنگامی که تحوالت گاهنامه ای روابط بین الملل را به عنوان یـک رشـته دانـشگاهی بررسـی         . مطالعاتی است   
) ه واقع گرایی ، سـنت گرایـی بـه رفتـارگرایی و جـز اینهـا                  از آرمان گرایی ب   ( کنیم ، با سلسله تحوالت پارادایمی       می

هنگامی که یک پارادایم مسلط توسط سایر پارادایم ها به چالش کشیده شود ، عمالً با نوعی بحران                  . کنیم  برخورد می 
انـد  یافتـه در روابط بین الملل تجلـی       » مناظره های بزرگ    « پارادایمی مواجه می شویم که این دوره ها غالباً به صورت            

بـه طـور کلـی بـا        . که در این مورد شاهد مناظره های بین پارادایمی میان نظریه انتقادی و نظریه های سنتی مـی باشـیم                     
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بـا  .  توجه به توضیحاتی که قبالً داده شد ، اینک یک پارادایم منحصر به فرد مسلط در روابط بین الملل وجـود نـدارد          
 این رشته مطالعاتی عرصه جـوالن پـارادایم هـای رقیبـی              هژمونیک بود ، عمالً   پایان جنگ سرد که خود یک پارادایم        

  .شده است تا بدین نحو از طریق رقابت به صورت نظریه عمومی پذیرفته شده روابط بین الملل درآیند 
ی و در هر صورت پیشرفت ذهنی در روابط بین الملل با علـوم دقیـق فـرق دارد ، زیـرا در علـوم دقیـق مباحثـات منطقـ             

تأییدات تجربی باعث طرح فرضیاتی می شوند که زمینه های طرح یک نظریه را فراهم می آورند و کم وبـیش مـورد                       
این وضعیت در مورد رشته روابط بین الملل صادق نیست ؛ زیـرا موضـوعات مـورد                 . قبول جامعه علمی قرار می گیرد       

بته طرح موضوعات جدید پیرامون یک مسئله و یـا رویـداد            ال. بررسی این رشته مطالعاتی به طور دقیق تأیید نمی شود           
بین المللی ، به دانش و معرفت ما اضافه خواهد کرد ، ولی به سادگی نمی توان تفوق آنها را نسبت به موضوعات قبلی                        

یکی از اشکاالت عمده در رشته روابط بین الملـل ایـن اسـت کـه یـک مـسیر سیـستماتیک و                       . به طور جامع نشان داد      
  .تمری برای تعقیب مسائل تئوریک وجود ندارد و غالباً چنین مسائلی به صورت نیمه تمام رها می شوند مس

امکان دارد سیاست بین الملل و سیاست خارجی تحت تأثیر طیفی از الگوهای رفتاری گوناگون قرار گیرند که لزومـاً                    
  .اشند با مختصات ذهنی بازیگران در یک مباحثۀ تئوریک ارتباطی نداشته ب

مشکل اساسی دیگری کـه بـرای نظریـه پـردازی جـدی و واقعـی در روابـط بـین الملـل وجـود داشـته اسـت ، مـسئله                                
زدگی این رشته است ؛ زیرا شرایط ایدئولوژیک دوران جنگ سرد به نحوی از انحا سایۀ خود را بر جنبه های                       سیاست

ه برای مثال کلیه مباحثـات و رویـدادهای بـین المللـی             ذهنی و تئوریک سیاست بین الملل تحمیل نمود ، به گونه ای ک            
می باید در دو قطب واقع گرایی و آرمان گرایی جای می گرفتنـد ؛ زیـرا در غیـر ایـن صـورت طـرح مباحـث مزبـور                           

به گونه ای که در خیلی از موارد مارکسیـست هـا نـسبت بـه ایـن گونـه                . فضای مفهومی خویش را از دست می دادند         
گرفته ، معتقد بوده اند که در میان تنشهای موجود در روابط بین الملل ، با مسائلی چون مبارزه طبقاتی                    تحلیل ها خرده    

بر این اساس از آنجـا کـه علـل بـروز     . و رقابتهای اقتصادی میان قدرتهای استعماری به طور جدی برخورد نشده است     
ستجو کـرد و قبـول ایـن گونـه تحلیـل هـا تهدیـدی        جنگهای جهانی اول و دوم را باید در ماهیت نظام سرمایه داری ج  

مستقیم به نظم اجتماعی دولتهای سرمایه داری تلقی می شد ، بنابراین در بسیاری از موارد تئـوری امپریالیـسم بـه طـور                        
عمده از مباحثات اصلی روابط بین الملل کنار گذارده شد ؛ به طوری که در اغلب موارد کـشورهای اسـتثمار شـده و                        

بدیهی . معرفی شده اند    حالّل مشکالت   و دولتهای توسعۀ یافتۀ شمال به صورت        مسأله  ه داشته شدۀ جنوب به عنوان       عقب نگا 
 ، در شـیوۀ تحلیـل رویـدادهای اقتـصادی ، سیاسـی ،        است این گونه برخوردها در فرآیند مطالعـۀ سیاسـت بـین الملـل             

  . ر به سزا گذارده اند فرهنگی و امنیتی و جمع بندی ها و ارزیابی های مربوط تأثی
به هر حال یکی از فواید استفاده از نظریه در روابط بین الملل معنا دادن به نهادها ، رویدادها و فرآینـدهایی اسـت کـه                          

توان مبادرت به آزمـون فرضـیات کـرد و ضـمن            بر این اساس در چهارچوب نظریه می      . در جهان امروز حضور دارند      
  .لی و توضیحات علّی ، رویدادهای گوناگون را تجزیه و تحلیل کرد تشریح پدیده ها و روندهای ک

بـدین معنـا کـه علـت وقـوع جنـگ            . به طور کلی امکان دارد هر محقق سیاست بین الملل از خـود پرسـشهایی نمایـد                  
خاصی، چه بوده است ؟ تحت چه شرایطی و به چه دلیل قراردادی میان دولتهای خاص منعقـد گردیـده اسـت ؟ و یـا                          

نکه برای مثال چرا به اتحاد و ائتالف خاصی خاتمه داده شده است ؟ ممکن است به هـر یـک از سـؤاالت مزبـور بـه          ای
  . گونه های متفاوتی پاسخ داده شود 
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تحت این شرایط محقق درصدد آن است که دریابـد کـه            . یکی از انواع پاسخ ها می تواند حالت توصیفی داشته باشد            
بر این اساس سعی می شود تا پتانسیل لحظـه ای ،            .  برای تحصیل نتایج خاص عمل می کنند         چگونه نیروها و بازیگران   

بـدین معنـا کـه مـثالً اگـر جنگـی در             . فوری و کوتاه مدت رویدادها و تصمیمات و سیاست گذاری ها ارزیابی شوند              
  اذ کرد ؟ اتخ منطقه ای به وقوع پیوسته ، تحت این وضعیت چه نوع تصمیماتی را می باید فوراً

تحـت ایـن شـرایط محقـق عمـدتاً درصـدد توضـیح              . نوع دیگر از پاسخ نسبت به رویدادهای مزبور جنبه نظـری دارد             
غیرمستقیم و بلندمدت علل جنگ است ؛ زیرا امکان دارد وقوع جنگ به صورت یک الگوی کلّی تلقی شود که طی                     

بـدین ترتیـب ایـن نـوع پاسـخ جنبـۀ            . ا فراهم کرده باشد     آن برای مثال انجام مسابقات تسلیحاتی زمینه های بروز آن ر          
تئوریک دارد ؛ زیرا رویدادهای خاصی را در متن یک الگوی کلی قرار داده که ممکـن اسـت بـرای مـوارد بـسیاری                          

باید اذعان داشت که در فرآینـد درک سیاسـت بـین الملـل مـا بـه دانـش توصـیفی و نیـز تئوریـک                 . قابل اطالق باشد    
زیرا صرفاً نمی توان یک رویداد را در چهارچوب بسته خودش مطالعـه کـرد ، بـدون آنکـه از آن درسـی                        نیازمندیم ؛   

با توجه به این وضعیت ، توصیف صرف پدیده ها و رویدادهای بین المللی که فاقد تعمیمات قابـل انباشـت                     . آموخت  
از طرف دیگر این نیز صحیح نیست       .  دهند   باشند ، نمی توانند تصویر درستی از واقعیتهای سیاست بین المللی به دست            

که مبادرت به ارائه نظریه هایی کنیم که صرفاً جنبۀ انتزاعی داشته بدون آنکه بتوان از آنهـا بـرای توضـیح رویـدادها و              
چون رشته روابط بین الملل جنبه عملـی دارد ، ضـروری اسـت تـا                . پدیده هایی پیچیده سیاست بین الملل بهره گرفت         

  . قان دانشگاهی و دست اندرکاران سیاست خارجی ارتباط برقرار کرد میان محق
به طور کلی کسانی که در حوزه های سیاستگذاری حضور دارند عمدتاً به توضیحات توصـیفی کوتـاه مـدت عنایـت                      

ر ،  دارند که این امر برای مدیریت مسائل حاد مفید است ، درحالی که محققان دانشگاهی اساساً به توضیحات کلـی تـ                     
  .بلند مدت تر و نیز انتزاعی تری عالقه مندند 

به هر صورت پیچیدگی روابط بین الملل ایجاب می کند تا جنبه هـای تئوریـک و تجربـی را در هـم آمیـزیم و بـدین                            
طریق تصویر منطقی تری از سیاست بین الملل به دست دهیم ؛ ولی در مجموع هر یک از روشهای مزبـور در شـرایط                        

  .الزم را دارد خاصی کاربرد 

  رهیافتها  بررسی جامع  -بند دوم  
در بررسی نظریه پردازان روابط بین المل سه دسته رهیافت کلی یافت می شود که ابتدا توضیح مختصری در ذیل آمد                     

  :و سپس به تشریح آنها می پردایم 
 متمرکـز بـه    اساسـی سـنت گرایـان نوعـاً    نکته . که واقع گرایان در اعداد مکتب سنت گراها به شمار می رود   - سنتی ها   

باط آن با پدیده های دیگر    مطالعه یک حادثه یا مورد منحصر به فرد می شود تا به طور مشروع ظرایف آن حادثه و ارت                  
  .کند را درک

، کـه ایـن دو برداشـت        ) رئالیـسم (و واقع گرایی    ) ایده آلیسم (این رهیافت شامل دو قسم می باشد ، آرمانگرایی سنتی           
  .حکام فلسفی و یا تاریخی را بجای احکام نظریه علمی می نشانندا

 تجربی که وصف کننده و تفسیر کننده واقعیـات تجربـی هـستند را               –که احکام علمی      - پوزیتیویستهای مدرن و یا رفتارگرایان      
  .بجای احکام فلسفی می نشانند
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یعنـی احکـام فلـسفی بـه حـوزه ارزشـهای پیـشینی              :  می کننـد     که نوعی تلفیق بین دو حوزه باال ایجاد         - فوق رفتار گرایان    
 – از جملـه منـافع   –عنایت دارند و اصول تغییر ناپذیر را بررسی می کنند و احکام علمی هم به حوزه ارزشهای پسینی                  

  . می پردازیم حال به توضیح هر یک از موارد باال . توجه دارند و اصول تغییر پذیر را مورد بحث قرار می دهند 

   رهیافت سنتی  -الف 
المللی به کـار     کلیۀ روشهائی را که قبل از ظهور رفتارگرایی در مطالعه ، شناخت ، و پژوهش پدیده های سیاسی و بین                   

خطـاب  » سـنت گرایـی      « دی در این رشته باقی می مانـد،         گرفته می شد و بعداً نیز به عنوان یک روش یا برخورد کلی            
که باید مد نظر داشت این است که سنت گرایی یک روش خاص نیست بلکه مجموعه ای               مهمترین نکته ای    . کنند می

سنت گرایان میـان تـاریخ ، از        . از برخوردهای مطالعاتی ، تحقیقاتی و تحلیلی است که با گذشت زمان مطرح شده اند              
ه طور کلی اعتقـاد داشـتند   یک سو، و علوم سیاسی وروابط بین المللی از سویی دیگر چندان فاصله ای قایل نبودند و ب        

المللـی   که تاریخ ، مسائل سیاسی درون کشوری و میان کشوری گذشته است و یک عالم علم سیاست یـا روابـط بـین                      
کسی است که در تاریخ به دنبال رویدادهای سیاسی مـی گـردد و آنهـا را بـه صـورت پدیـده هـای خـاص و بـا درج                               

 مـی تـوان گفـت       .ائه می دهد و در واقع علم سیاست تاریخ سیاسـی اسـت            جزئیات آنها به دولتمردان و عالقه مندان ار       
  .دیدگاه سنت گرایی مبتنی بر تاریخ ، حقوق و فلسفه است 

این دسـته   . یکی دیگر از مشتقات روش سنت گرایی در روش و پژوهش روابط بین الملل ، برخورد قانونی بوده است                  
در . است را چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی ، منطقی می دانـستند از اندیشمندان ، مطالعه قانون ونظام قانونی سی   

این روش ، مباحثی مانند قانون اساسی ، مشروعیت قانونی ، حکومت ، حاکمیت ، قانون در روابط کـشورها در قالـب                       
رفتـار سیاسـی    قوانین ثابت و ایجاد یک سیستم قانونی بین المللی که همۀ کشورها از آن پیروی کـرده و در قالـب آن                       

  ..ه استخود را تنظیم نمایند اهمیت داشت
  . مشتق سوم سنت گرایی در روش و پژوهش ، برخورد نهادی یا سازمانی است

 در قرن بیستم ، به نظـر مـی آیـد کـه سـه                بلقبل از ورود حکومتهای ملی به دورۀ ارتباطات و افزایش وابستگیهای متقا           
جنـگ ،   :  سیاسی و روابط بین المللی را تحت الـشعاع خـود قـرار داده بـود                موضوع مهم ، فعالیت فکری اندیشه مندان      

هـای اخیـر نیـست بلکـه      طرح این سه موضوع به معنای بی اهمیت بودن آنها در دوره           . صلح و نظم داخلی و بین المللی      
 موضـوعات و    در دهه هـای اخیـر ،      . نشان دهندۀ محدود بودن میدان سیاست داخلی و بین المللی در اعصار قبلی است             

هنگـامی کـه بـه موضـوعات فکـری و           . پدیده های نوین ، موجبات پیچیدگی روابط بین المللی را فراهم آورده اسـت             
پژوهشی اندیشه مندان سیاسی و بین المللی نظر می افکنیم، بحث نظم و امنیت داخلی و بین الدولی از اولویـت خـاص                 

شاهده گران استقرایی ، در شـرایط بحرانـی زمـان خـود، بـه نظریـه             خود برخوردار است و بسیاری از اندیشه مندان و م         
افرادی ماننـد ماکیـاولی ، گرویتـوس ، هـابز ، الک ، افالطـون و ارسـطو                   . پردازی و انتقاد از وضع موجود پرداخته اند       

طو در  افالطـون و ارسـ    . ازجمله این مشاهده گران و نظریه پردازان نظم اجتماعی بین المللـی و جنـگ و صـلح هـستند                   
تومـاس هـابز   . م شهر ـ حکومـت در حـال فروپاشـی بـود     اشرایطی به تحریر جمهور و سیاست مبادرت ورزیدند که نظ

هنگامی بحث حاکمیت ملی را مطرح کرد که جنگ داخلی در انگلستان وضع سیاسی را به شرایط خطرناکی رسـانده              
سر از مسائل عـادی روز بـه شـمار مـی رفـت،               زمانی اوج گرفت که بریدن گوش و         17بحث دموکراسی در قرن     . بود

کارل مارکس در شرایطی موضوع اختالف طبقاتی را پیش کشید که انقالب صـنعتی وضـع نامـساعد اجتمـاعی را در                      
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را مطرح کرد که  »سیاست براساس قدرت « د و باالخره هانس مورگنتا زمانی نظریۀ      وکشورهای غربی به دنبال آورده ب     
دهایی دوردست و ناممکن را در میان مردم و دولتمردان به وجـود آورده بـود بـه عنـوان مثـال ،                     ایده آلیسم سیاسی امی   

و قدرت قابل توجه دولتها را در ایجـاد خـشونت سـازمان     ) 1648 ـ  1618( فردی مانند گرویتوس که جنگ سی ساله 
 بـه جنـگ داخلـی در انگلـستان بـود،          یافته  مالحظه نمود، و همین طور هابز که به دنبال راه حلی برای خاتمه بخشیدن               

بسیار طبیعی و منطقی به نظر می رسد که در راستای یک چارچوب کاربردی ، معضالت سیاسـی داخلـی و نظـام بـین             
و یا تحلیل روسو از جنگ به مراتب پیچیده تر از           .  المللی را مورد توجه قرار داده و در اندیشۀ اصالح سیستم ها باشند            

جلوه می کند زیرا که او ریشۀ تقابل و کشمکش را در سطح انسان ، اجتمـاع ، و نظـام بـین الملـل                         دیگر اندیشه مندان    
روسو معتقد است که انسان ذاتاً اجتماعی و صلح طلب است و حرکت از ذات طبیعـی بـه                   . مورد ارزیابی قرار می دهد    

دانست و در اصالحات می  با اهمیت روسو رابطه بین سه رکن فوق را. جامعۀ مدنی است که انسان را جنگجو می کند        
نظریه پردازی سـطح    . و پیشنهادهای خود بر ترکیب مطلوب میان سه رکن انسان ، اجتماع و نظام بین الملل تاکید کرد                 

  .تحلیل روسو در متون بعدی روابط بین الملل و در نظریه های نوین نیمۀ دوم قرن بیستم به وضوح مشاهده می شود
انی را مد نظر داشت که از طریق یک فرهنگ عمومی و اخالقی ایجـاد گـردد کـه بمراتـب از                      کانت ، یک جامعه جه    

از اندیشه مندان دیگری کـه در غـرب بـه بررسـی مـشتقات               . نظام توازن قوای حکومتهای اروپایی پایدارتر خواهد بود       
  1 .ن نام بردمختلف حکومتی و روابط بین الملل پرداختند، مارکس ، هگل ، بنتم ، و میل را می توا

در واقـع دانـشمندان     . در رهیافت سنتی نظریات فلسفی و تاریخی به جای نظریات علمی مـورد توجـه قـرار مـی گیـرد                    
با آنکه این نـوع بیـنش مـورد انتقـاد واقـع شـده              .معتقدبه رهیافت سنتی به آن چیزی علم می گویند که ایمان آنهاست             

این بیـنش بـه دو قـسم    .  جهت دار می کند    آن را  شکل می دهد و   است باید گفت که بینش فلسفی به سیاست خارجی          
  .  آرمان گرایی و واقع گرایی دو رویکرد سنتی هستند .2ماهیت فلسفه و جهت فلسفه تقسیم می شود

تقـسیم   ) رئالیـسم   ( و واقـع گرایـی سـنتی        ) ایـده آلیـسم     ( رهیافت سنتی خود به دو زیر مجموعـۀ آرمـانگرایی سـنتی             
   .3 می شودپردازان روابط بین الملل ناشی ن دو تقسیم بندی از خوش بینی و بد بینی نظریه ای. شود   می

   آرمانگرایی سنتی .1
 و ایده آلیـسم قـرن   19 لیبرالیسم قرن 18روشنفکری قرن   به عقیده کار این طرز تفکر از نتایج فکری آرمانگریان دورۀ     

الگــوی ایــاالت متحــده امریکــا معتقدنــد سیاســتمداران در  آرمانگرایــان ســنتی طبــق .  ویلــسون ناشــی مــی شــود 20
گیریهای خود در رابطه بـا سیاسـت خـارجی دارای آزادی عمـل   گـسترده ای هـستند وبـه دنبـال ایـن عقیـده                              تصمیم

در واقع ایده آلیستها به روابط بین الملل ، . را رد می نمایند ) … پیمانها سری و–اعمال زور ( سیاستهای موازنه قدرت 
نگاهی خوش بینانه دارند و دولتها را به سوی همکاری ومشارکت در جهت حفـظ صـلح وامنیـت بـین الملـل تـشویق                         

   .4نمایند می
پایه تفکر ایده آلیـستها بـر اسـاس         . قابل ذکر است  آرمانگرایی سنتی بر اساس تفکرات کانت بنیان گذاشته شده است             

   .یک سری اصول انتزاعی است 

                                                           
 6دکتر محمود سریع القلم ، روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل ، فصل . 1
 23دکتر سیف زاده ، اصول روابط بین الملل ، ص . 2
 . کامل پرداخته می شود در مباحث بعدی به طور. 3
 لمللاصول روابط بین ا، دکتر سیف زاده . 3
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 داشتند باید از اهمیت مسائلی چون حاکمیتهای جداگانه ، نظام دولتها و ملی گرایی کاسـته شـود و                    ایده آلیستها عقیده  
  .انتر ناسیونالیسم جایگزین ناسیونالیسم گردد

    واقع گرایی سنتی .2
در . شـند  این گروه در تفسیر تاریخ بسیار بدبین می با.  رئالیستها به قدرت و تحقق منافع ملی به هر وسیله معتقد هستند             

  .این طرز تفکر افزایش قدرت دولتها عامل مهمی در حفظ موازنه قدرت به شمار می رود 
واقـع گراهـا     . مکتب واقعگرایانه نسبت به مطالعات بین الملل تصویری بدبینانه و تا حدودی نادرسـت ارئـه مـی دهنـد                     

بـر اسـاس نظریـات ایـن مکتـب      . ائـل هـستند   انسان را طبیعتاً قدرت طلب می دانند و برای علم تاریخ احترام خاصـی ق      
بحران بیست سـاله     (ادوارد کاردرکتاب   . کشورها یادر پی حفظ وضع موجود یا افزایش قدرت وکسب پرستیژ هستند             

کـار بـه عنـوان    .  » واقع گرایان ضمن عنایت به تاریخ در تفسیر تاریخ بسیار بدبین هستند  « بیان می کند    ) 1939-1919
کـار معتقـد اسـت کـه کـارآیی      . در اصول بین الملل هدف را همیشه قبل از مطالعـه قـرار مـی دهـد              یک پراگماتیست   

معاهدات به رفتار دولتها بستگی دارد وی در مورد واقع گرایان معتقد اسـت کـه تحـوالت خـاص جنـگ جهـانی اول                         
تاسـفانه اخـالق بـین المللـی        ثابت نموده است وی می گوید که م       ) موازنه قوا   ( مساله عدم کارآیی تئوری ، هماهنگی       

 به توجیـه منـافع قـدرتهای انگلیـسی زبـان طرفـدار حفـظ وضـع                   مورد نظر آرمانگرایان در سالهای بین دو جنگ صرفاً        
  . از منظر واقع گرایان هدف دولت ، تولد قدرت برای تعیین امنیت ملی است .موجود پرداخت 

ی  و دور اندیشی نسبت به اصول ایده آلیـسم از یـک سـو و                 در حقیقت رئالیسم مولود نوعی شک محافظه کارانه علم        
مبانی فلسفه رهیافت واقعگرایی توسط ماکیاول و هـابز پایـه ریـزی             . تکیه بر آموخته های تاریخی از سوی دیگر است          

 –کـار عقیـده داشـت واقـع گراهـا قـدرت را بـه نظـامی             .اچ  . ای.  ریوژنیسم تاکید زیادی دارد      بررئالیسم  . شده است   
قابـل ذکـر اسـت هـانس        .  مـی گیـرد     اروپـا سرچـشمه      19 دیپلماسی قـرن     رئالیسم از تاریخ  . اقتصادی تقسیم کرده اند     

مورگنتا از شخصیتهای سیاسی می باشد که پس از جنگ جهانی اول از طرفداران واقع گرایی بوده است واقعگراها از                    
ایـان معتقدنـد بـسیاری از حـوزه هـای سیاسـت قابـل               واقعگر. لحاظ فلسفی بدبین و از لحاظ علمی عینـی گـرا هـستند              

  .پیشگویی نسبت به همین دلیل نسبت به بینش رفتارگرایان نیز بدبین هستند 
ادوارد کـار عقیـده داشـت هیچیـک از دو مکتـب             .  ناکارآیی دودیدگاه سنتی به تدریج آشکار شد         50از اواسط دهه    

ی امروز نمی باشند و تحوالت خاص جنگ جهانی اول ، مسئله عدم       سنتی فوق قادر به پاسخگویی به نیازهای بین الملل        
وی در ادامه به انتقـاد از واقـع گرایـان           . کارآیی تئوری هماهنگی منافع را در طرز تفکر آرمانگرایان ثابت نموده است           

 سـقوط   70 دهـه . سنتی می پردازد و می گوید آنان در تفسیر اصول ثابت علمی غلو نموده وبه نتایج جبری می رسـند                     
  :ویژگیهای سیاست بین الملل قبل از ورود به مرحله علمی عبارت بود از  .کامل این طرز تفکر بود 

 کوشش اندک برای دست یافتن به اصول و قوانین کلی در روابـط بـین الملـل مطالعـات                –کم توجهی به شبیه سازیها      
  . پاسخ برای مسائل بین المللی معاصر تاریخی در مسائل بین الملل وناتوانی در یافتن–توصیفی سیاسی 

   1)رفتارگرا ( رهیافت پوزیتیویستی مدرن   -ب 
به واسطۀ مبهم بودن تعـاریف      .  ادامه داشت، قابل بحث است     20 آغاز تا نیمۀ اول قرن       19 از اواخر قرن      که رفتارگرایی

 ،رفتـارگرایی در اقتـصاد    . شـته شـد   در علم سیاست، رفتارگرایی دیرتر از شاخه های دیگر علوم اجتمـاعی وارد ایـن ر               
                                                           

   13 – 4اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل ، صص   ، دکتر قوامو  41 -32دکتر حسین سیف زاده ، اصول روابط بین الملل ، صص .  1
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 در علوم سیاسی و روابط بین الملل      روانشناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی به عنوان روش شناخت راه یافت و نهایتاً             
اگر سنت گرایی در مطالعۀ سیاست و متون بین الملل تا قبـل از جنـگ جهـانی دوم در         . مورد بحث و اجرا قرار گرفت     

سوم و متداول بود و اندیشه مندان سیاسی و بین المللی ، با توجه به توضیحات و بررسـیها عمـدتاً در       دنیا مر   نقاط اقصی
پوزیتویـستها احکـام علمـی را بـه جـای      . نددلبها و چارچوبهای خاص اندیشه های خود را به رشتۀ تحریر در می آور اق

  .احکام فلسفی می نشانند 
قواعـد  : تارگرا ، معتقد است که رفتـارگرایی هـشت اصـل را در برمـی گیـرد                دیوید ایستون ، یکی از نظریه پردازان رف       

 همچنـین رفتـارگرایی   .مستمر ، سندیت ، روش کمیت ، ارزشها ، ترتیب داشتن یا رتبه بندی ، علوم دقیقه و همگرایـی  
  .معتقد بر بی طرف بودن علم نیز می باشد 

عـالوه بـر ایـن اصـول ، یکـی از            . نت گرایی معرفی می کنـد     اصول فوق به روشنی تفاوتهای عمدۀ رفتارگرایی را با س         
 در میـان واحـدهای تحلیلـی اساسـی  مـی تـوان بـه عمـل            .ابزاهای مهم رفتارگرایان یافتن واحدهای تحلیل عـام اسـت         

 رفتارگرایان در توصیف روابط بین الملل به قانونمندی رفتارهای متغیـر            2.، تصمیم کارکرد و سیستم اشاره کرد      )رفتار (
رفتارگرایان روابط بین الملل اعتقاد دارند که هدف هر معرفتـی افـزایش شـناخت اسـت و اگـر شـناخت بـه                        . معتقدند  

تعمیم، مقایسه و انباشت نرسد، همت محققان صرفاً جمـع آوری اطالعـاتی خواهـد بـود کـه هـیچ ارتبـاط مفهـومی و                          
 روش و مبنـای تفکـر رفتارگرایـان اصـول           .ی نیـست  منطقی با یکدیگر ندارند و روابط بین الملل از ایـن قاعـده مـستثن              

  . انتزاعی و روش استقرایی است 
دیوید سینگر یکی از رفتارگرایان روابط بین الملل اظهار می دارد که رفتارگرایی با تکیه بر روشهای دقیق ، امید دارد                      

ــا تحقیقــات وســیع محققــان انجــ    ام مــی گیــرد، کــشف کــه قواعــد مــستمر رفتــاری را از طریــق نظریــه ســازی کــه ب
یکی از  . رفتارگرایان عموماً معتقدند که نظریه پردازی موجب می شود که مطالب کم اهمیت کنار گذارده شوند               .کند

اولین نمونه های پژوهشی با گرایش رفتارگرایی در روابط بین الملل کار کـارل دویـچ بـود کـه تحـت عنـوان جامعـۀ                          
 ، دویچ تحقیـق     1953در سال     البته قبالً .  به چاپ رسید   1957دیگر در سال    سیاسی و منطقۀ شمال آتالنتیک ،با عده ای         

دیگری پیرامون ارتباطات اجتماعی و ناسیونالیسم انجام داده بود که در آن کتاب با روشهای جدید آمـاری در روابـط     
بـه بحـث پرداختـه    بین الملل در مورد افزایش ارتباطات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی به عنوان مقدمۀ گـسترش صـلح    

دویچ در این تحقیق تعریفی را که سنت گرایان از امنیت و افزایش امنیت در روابط ملت ها ارائه می دهنـد مـورد         . بود
نقد قرار داده است و گسترش ارتباطات روابط بین الملل را محیطی آینده از هرج و مرج تفـسیر مـی کننـد و تنهـا راه                           

در ایـن رابطـه، دویـچ و همکـاران او براسـاس یـک نظریـۀ ارتباطـات         . می داننـد    امنیت ملی را افزایش قدرت نظامی   
  . اجتماعی میان دو یا چند ملت توصیه می کنند که امنیت و صلح دائمی میان آنها برقرار خواهد شد

ید را  ، چندین طرح تحقیقاتی گسترده زیر نظر رفتارگرایان پیشرو، گرایش جد          1960 و اوایل دهۀ     1950در اواخر دهۀ    
  .در چارچوب کلی رشتۀ روابط بین الملل نهادینه نمود

 طرح چند بعـدی      «به سرپرستی چارلزمک کله لند و       »  بررسی تأثیرات متقابل وقایع جهانی        «در این ارتباط می توان به       
یع از کامپیوتر و    روش اساسی هر دو نظریه پرداز رفتارگرا، استفادۀ وس        . با نظریات رادلف رامل اشاره کرد     » بودن ملتها   

                                                           
  6فصل دکتر محمود سریع القلم ، روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل ، .  2
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هدف مک کله لند و رامـل دسـتیابی بـه طبقـه             . نرم افزارهای کمی در بررسی روابط بین الملل و روابط بین الدول بود            
بندی ها و مفاهیم کلیدی در درک روابط متفاوت سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی بین ملتها بود و از مقـاالت                       

دیویـد  » مـشکل سـطح تحلیـل         «ترش و تثبیت رفتارگرایی به جای گذاشت مقالۀ         مهمی که تاثیری بسزا در ظهور ، گس       
 کنـت    هرچنـد قـبالً   .  در کتابی که سیدنی و ربا و کالوس نور نوشته بودند به چاپ رسـید               1961سینگربود که در سال     

ته بود، سینگر  با     والتز در کتابی تحت عنوان انسان ، دولت و جنگ به صورت محتوایی به موضوع مقالۀ سینگر  پرداخ                  
یک دید روشی و متدیک سطوح مختلفی را که در تحلیل پدیده های بین المللی وجـود دارد مـورد تجزیـه و تحلیـل                         

سینگر در این مقاله مرز مفهومی و نظری بررسی روابط بین الملل را از سیاست خارجی مطرح نمود و بـرای     . قرار دارد 
  .هریک میدانی خاص قایل شد

بـه نقـد روش بررسـی سیاسـت      » پیش نظریه و نظریۀ سیاست خـارجی          «دریک بررسی جدید تحت عنوان      جیمز روزنا   
خارجی سنت گرایان پرداخت و از توصیفی بودن و قضاوتی بودن این بررسی ها به طرح روش جدید مبادرت ورزید                    

 ، سـاختار حکـومتی ،       شخصیت تصمیم گیرنـدگان ، اهمیـت نقـش        : که در آن پنج میدان بررسی و تفکر مطرح شدند         
  .ویژگیهای اجتماعی ، و متغیر نظام بین الملل

ــه بررســی اختالفــات ، همکــاری ، احتمــاالت و   1960در ســال  ، تومــاس شــلینگ در کتــاب اســتراتژی کــشمکش ب
دیوید سینگر در کتـاب     . پرداخت) بازی  ( اطمینانیهای گوناگون در تصمیم گیریهای سیاسی از طریق نظریۀ مسابقه            بی
خورد کمی با مسائل سیاسی بـین المللـی ، مجموعـه مقـاالتی پیرامـون موضـوعات مختلـف در نظـام بـین الملـل بـا                             بر

 به چاپ رسید اولـین      1968این کتاب که در سال      . بررسیهای کمی و استفاده از روشهای نوین رفتارگرایی عرضه کرد         
  .مجموعۀ نوین نظریات رفتارگرایان در روابط بین الملل بود

 از آثار بنیادی و تعیین کنندۀ رفتارگرایان در اوج حاکمیت این گـرایش             احتماالً ) 1968( روزنا و کتاب سینگر     کتاب  
  .در رشتۀ روابط بین الملل بوده است

پـردازی بـه     عدم کارآیی سنت گرایان در تجزیه و تحلیل مسائل سیاست بین الملل موجب شد محققان به سمت نظریه                 
در واقـع دسـتیابی بـه       . تاریخ اتخاذ این روش رامی توان به پس از جنگ جهانی دوم نـسبت داد              . روش علمی بپردازند    

یک سلسله الگوهای رفتاری پایدار و تکرار شونده که در پرتو آن بتوان قوانین و اصول کلی را تعمیم داد و رفتارهای                      
ر این چار چوب نگرش سیستمی ، تئوری        د. واحدهای سیاسی را تبین و پیش بینی نمود از اهداف این نوع نگرش بود               

 مـسائل    دیـدگاه پوزیتیویـستی اصـوالً     . بازیها و تئوریهای ارتباطات گونه هایی از دریافت علمی محـسوب مـی شـوند                
  .اعتقادی را مهمل می داند
  . مشاهده می شود 70 و اواخر 60تقابل میان سنت گرایان و رفتارگرایان در اوایل دهه    - تقابل سنت گرایان و رفتارگرایان

رفتارگرایی ، اولین بار توسط جان ، بی واتسون مطرح شد و علت نامگذاری آن به این مفهوم گرایش ذهنی کلی ایـن       
در این مکتب فکری علم بر اثـر مـشاهده ومیـل بـه کـشف رابطـه قانونمنـد بـین                      . مکتب فکری بسوی روانشناسی بود      

از لحـاظ روش ، اسـتنتاج       . وارثـی از مطالعـه رفتـار مـشهود انـسانی اسـت            محرکها و پاسخ ها ایجاد می شود یعنی علم          
سـنت گرایـان کوشـش    . استقرایی مبتنی اسـت   رفتارگرایی بر تصمیم مشاهده از طریق روشهای صریح تجربی وعمدتاً    

حب نیـت   رفتارگرایان برای قانونمندکردن رفتارها را موفقیت آمیز نمی دانند و عقیده دارند چون انسان موجودی صـا                
است و نیت امری ذهنی است که از پرتو حقیقت فلسفی و یا واقعیت تاریخ قابل شناخت است، نمی توان این دو عامل         
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کار عقیده دارد که طرفداران روش علمی تمایل دارند از طریق کاربرد تجربه ، انتزاع و تعمیم بـه        . را در ارقام گنجانید   
ل دارند به بررسی کلیه متغیرهایی که به طریقی بر روند و سیر یک جریـان             قواعد کلی دست یابند و سنت گرایان تمای       

  .یا یک مورد اثر دارد بپردازند
از دیدگاه فرارفتارگرایان ، باید پدیده های ویژه را با ارائه فرضیه های مناسب مورد مطالعـه قـرار دادو براسـاس روش                       

فرارفتارگرایـان همچنـین بـر مطالعـه     . تعمیم باشند دسـت یافـت      استقرایی به نظریه های میان برد که به طور نسبی قابل            
  .جنبه های کمی  کیفی پدیده ها و نیز تعامالت میان متغیرهای مستقل و وابسته تاکید می نمایند

رفتارگریـان  . انتقاد رفتار گرایان به سنت گرایان این است که حقایق فلسفی رابـه جـای واقعیتهـای علمـی قـرار مـی دهنـد                          
 تجربی که وصف کننده و تفسیر کننده واقعیات تجربی است را به جـای احکـام فلـسفی مـی نـشانند یعنـی                         –علمی  احکام  

+ شـبیه سـازی     + مـدل سـازی     + کـامپیوتر   + آمار  + اعتقاد به قانونمندی رفتارهای متغیر در توصیف روابط بین الملل دارند            
 نظریه در دانشهای اجتماعی ، تنهـا محـدود بـه مقـوالت تجربـی                کاربرد های تحلیلی ادغامی ، البته باید توجه داشت حوزۀ         

  . گیرد  عینی و مبتنی بر داده ای قابل تجزیه و وارسی نیست ، بلکه جنبه های فلسفی عقیدتی و ارزشی را نیز در بر می
  رهیافت فرا رفتارگرایی  -ج 

د مطالعه قرار داد و بر اسـاس روش اسـتقرایی بـه    از این دیدگاه باید پدیده های ویژه رابا ارائه فرضیه های مناسب  مور         
فرا رفتارگرایان ضمن تاکید بر نظریه هـای میـان          . نظریه های میان برد که به طور نسبی قابل تعمیم باشند ، دست یافت               

برد برای  مطالعه بخشهایی از سیاست خارجی و بین المللی جنبه هـای کمـی و کیفـی پدیـده هـا ونیـز تعـامالت میـان                             
 عنایت فرا اثبات گرایان به نقش منافع ، ارزشها و روابط قـدرت حـاکم در                 .رهای مستقل و وابسته تاکید می نماید        متغی

  .نظریه پردازی جهانی واقعی است 
  :مهمترین ویژگیهای فرا رفتارگرایان عبارتند از 

  توجه بیشتر به مسائل کاربردی  
  لمللتوجه به قانونمندی ونیز بی قاعدگی در روابط بین ا 
  توجه همزمان به بازیگران رسمی و غیررسمی  
  توجه  به رابطه تعاملی میان عوامل  
  توجه به نظریه ها خرد یا میان برد برای مطالعه سیاست بین المللی و سیاست خارجی  
  تلفیق متغیرهای کمی وکیفی  
  توجه زیاد به مطالعه جامعه  
  ست خارجی توجه به جنبه تلفیقی یا مقایسه ای در مطالعات سیا 

احکام فلسفی به ارزشهای پیشینی توجه دارند . فوق رفتار گراها نوعی تلفیق بین دو حوزه علم و فلسفه ایجاد کرده اند      
و اصول تغییر ناپذیر مورد بحث قرار می دهند و احکام علمی به حوزه ارزشهای پسینی از جمله منـافع توجـه دارنـد و                         

ار می دهند بنابراین می توان گفت ارزشهای پیشینی ماهیتی استراتژیک و ارزشهای اصول تغییر پذیر را مورد مطالعه قر      
  .پسینی ماهیت تاکتیکی دارند 

  .قابل ذکر است که در حال حاضر رشته روابط بین الملل در چارچوب اندیشه های کالن این دو گروه جای گرفته استپس 
  .1که رهیافتهای مختلف در روابط بین الملل به سه دسته تقسیم می شودبه طور کلی در انتهای این مبحث می توان نتیجه گرفت 
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  .سنتی ها که احکام فلسفی و یا تاریخی را به جای احکام نظریه علمی می نشانند .1
زیتویستهای مدرن و یا رفتارگرا که احکام علمی ـ تجربی که وصف کننده و تفسیر کننده واقعیات تجربـی اسـت     پو.2

 .م فلسفی می نشانندرا به جای احکا

  :فوق رفتارگراها نوعی تلفیق بین دو حوزه فوق بوجود آورده اند  .3
دو رهیافت سنتی و فوق رفتاری هرکدام به دو زیر مجموعه واقعگـرای و آرمـانگرای تقـسیم شـدند کـه نمـودار زیـر                          

   .های آن را نشان می دهد مولفه
  

  رهیافت
  

   )عملی(فوق رفتارگرا                 سنتی) فلسفی                  ( 
  
  

                    واقعگرای      آرمانگرای                      واقعگرای                   آرمانگرای     
  
  
  
  
  

  عینی گرا ، جزیی نگر ، تاکید بر اصول موضوعه                     ذهنی گرا، کلی نگر ، تاکید بر بدیهیات مفروض 
  تجربی. رکتوانسیول ،تاکید بر ذات متغیر وجود                         فلسفی . وجودتاکید بر گوهر 

  
  مشکالت بررسی علمی روابط بین الملل 

  بین المللی  ناهمگونی جامعۀ .1
  . محقق روابط بین الملل نمی تواند متغیرهای تبعی ومستقل را همواره یکسان و همگون فرض کند –تعدد متغیرها   .2
 برای دولتهای  سـرمایه داری ،   »بین الملل دوم    « دشوار بودن ارزیابی رفتار ،      :  مثال   –بازیگران غیر حکومتی    وجود    .3

  :که در اینجا باید راجع به بین الملل دوم و سوم ، توضیحاتی داده شود 
در ایـن گردهمـایی دو      . شـد   »  اول بین الملـل  « در لندن یک گردهمایی به عمل آمد که منجر به تشکیل             1864بین الملل اول ، در سال        ♣

از یک طرف سوسیالیستهای قدیم مثل مازینی طرفدار یـک سـازمان متمرکـز بودنـد و از                  . طرز تفکر رو در روی یکدیگر قرار گرفتند       
و مجمـع بـین المللـی       . ی پیروز شـد     سکه سرانجام نظریه مارک   .  مارکسی از یک تشکیالت فدراتیو حمایت می کرد           نظریه طرف دیگر 

ولـی  . مشهور است مرکب از دو ارگان یعنـی کنگـره سـاالنه و شـورای عمـومی دائمـی بوجـود آمـد                      » بین الملل اول  « ارگران که به    ک
  . سرانجام اختالف بین مارکس و باکوئین سبب فروپاشی بین الملل اول شد 

رفته رفته دو .  به حیات خود ادامه داد1914ا سال  در پاریس بوجود آمد و ت1889دوم در سال ) انترناسیونال(بین الملل دوم ، بین الملل  ♣
دنظام سـرمایه داری را واژگـون   جناح چپ که معتقد بود تنها از طریـق خـشونت و انقـالب بایـ               : جناح در بین الملل دوم شکل گرفتند        

بـا آغـاز    . اعتقاد داشـتند    ، در حالیکه جناح راست به بهره گیری از روشهای مشروع پارلمانی برای دگرگونی سیستم سرمایه داری                  کرد
  . جنگ جهانی اول اختالفاتی میان احزاب سوسیالیست روی داد واین وضع سرانجام منجر به انحالل بین الملل دوم گردید

 +       بدبینی فلسفی               + خوش بینی فلسفی    
      ذهنی گرای علمی                 ذهنی گرای علمی       

  + بدبینی فلسفی              + خوش بینی فلسفی      
  عینی گرای علمی              عینی گرای علمی         
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 طی کنگره های متعدد خط مشی هـا را بـرای بـه     1943 در مسکو تشکیل شد و تا پایان سال          1919، در سال    ) کمینترن  (بین الملل سوم     ♣
 استالین به نشانه همکاری با دولتهـای سـرمایه          1943در سال   . ن احزاب کمونیست در کشورهای سرمایه داری تعقیب کرد        قدرت رسید 

  . داری غرب برای مقابله با نیروهای محور ، انحالل آنرا اعالم کرد 
  دگرگونی در شرایط و مقتضیات بین المللی .1
  .رهنگی وارزشی را نمی توان با روشهای آماری مطالعه نمود ویژگیهای ف:  مثال –کمیت ناپذیری عوامل کیفی   .2
  .در اختیار نداشتن اطالعات محرمانه   .3

*** 

   1  نظریه پردازی در روابط بین الملل - چهارمگفتار 
در زمینه وجود یا عدم وجود نظریه در روابط بین الملل ، اختالفات نظر شـدیدی میـان دانـشمندان ایـن حـوزه علمـی                           

البته همه آنان اذعان دارند که رهیافتهای نظـری ، مـدلها و مفـاهیم متعـددی در ایـن حـوزه علمـی مـدون                       . ردوجود دا 
اند؛ اما نسبت به اینکه نظریه پردازی در روابط بین الملل تا چه میزان به ملزومات و اصول نظریه پـردازی نزدیـک                        شده

ریـسون ـ همـان طـور کـه نظریـه هـا در صـدد تبـین صـحنه           طبق نظـر ها  مثالً. شده، هنوز هم اختالفات نظر بسیار است
الملل و مفهوم سازی برای آن هستند ـ نظریه پردازی در روابط بین الملل در حال گـذر از آشـفتگی و سـردرگمی      بین

وایت نیز با همین بدبینی اظهار می دارد که اگر منظور از نظریه پردازی در روابط بین الملل ساخت نوعی نظریه                     . است
یاسی است که چهار چوبی برای تفکرهای موجود ارائه دهد، بـسختی مـی تـوان ادعـا کـرد کـه اصـالً نظریـه ای در                       س

  .الملل وجود دارد روابط بین
آنها متذکر شده اند که . نور و ربا نیز در صدد برآمده اند تا بدبینی صاحبنظران فوق را در روابط بین الملل توجیه کنند  

  . بین الملل ، در واقع به تازگی پا گرفته استنظریه پردازی در روابط
آرنولد لیپهارت در واکنش به اظهارات بدبینانه فوق مدعی است کـه اگـر قالـب فکـری پیـشنهادی تومـاس کـوهن را                     
. معیاری برای نظریه پردازی بدانیم خواهیم دید که در روابط بین الملل نیز الگوی روشنی از نظریه پردازی وجود دارد           

نین بدبینیهای گروهی از صاحبنظران در زمینـه کنـدی پیـشرفت نظریـه پـردازی در روابـط بـین الملـل را رد                         وی همچ 
کنت والتز که رهیافتی سنتی دارد، با انتقاد از تحوال ت موجـود در حـوزه نظریـه پـردازی روابـط بـین الملـل                          . کند می

ل ، انعطاف و استحکام ، صالبت و اعتدال و بـاالخره            اظهار می دارد که در نظریه پردازی ، باید بین واقعگرایی و تحلی            
مورتون کاپالن نیز با رهیـافتی رفتارگرایانـه و متفـاوت بـا والتـز ، هـشدار                  . تداوم و تغییر موازنه ای حساس برقرار کرد       

رای هرچنـد آ  .  ارائه کننده نظریاتی با دقت و صالبت نظریه های علوم محض باشـد             ددهد که علوم انسانی نمی توان      می
روزنا درباره روابط ببن الملل بیشتر سلبی است تا ایجایی امـا بـرای شـناخت عمیـق مـسائل نظریـه پـردازی در روابـط                           

وی نظریه های رفتارگرایی را از آن لحاظ نقد می کند که به تصور او روابط بین الملـل                    .الملل بسیار سودمند است    بین
باید بنابراین برای رفع این کاستیها روزنا پیشنهاد می کند که . ندرا همچون واحدهای منفعل مکانیکی محسوب می دار    

ی اقدام ، انباشت و انطباق و تاکید بر بازیگران حقوقی ، اقتصادی و فرهنگی نظیـر سـازمان   با تکیه بر سه مفهوم سناریو   
 جدیـد در نظریـه پـردازی    ، بـه اقـدامی  )و بویژه فـرد انـسانی   ( ملل، شرکتهای چند ملیتی و انجمنهای داوطلبانه انسانی         

  .روابط بین الملل دست زد
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مبـارزه  . مبحث نظریه پردازی در روابط بین الملل حاصل جدال میان دو مکتب فلسفی ذهن گـرا و پوزیتیویـسم اسـت                    
علمی این دو مکتب فلسفی در قالب دو رهیافت سنتی و رفتارگرا ، در کتاب رهیافتهای متعارض در سیاست بین الملل 

 مقاله، به مناظره ای عمیق دسـت زده انـد تـا رهیافـت فکـری                 12پیروان این دو مکتب ، با ارائه        . ان شده است  بخوبی بی 
عالوه بر روزنا و کالس نور که مؤلف کتاب هستند ، دانشمندان برجسته دیگـری نظیـر هـدلی            . یکدیگر را نقض کنند   

دی ، اوران یانـگ ، دیویـد ویتـال ، مایکـل هـابس ،      بول ، مورتون کاپالن ، دیوید سینگر ، ماریون لوی ، ریچارد بـرو       
  .رابرت جرویس ، رابرت سی ، نورث و یوهان گالتونگ از یکی از دو رهیافت مذکور طرفداری کرده اند 

   نظریه پردازی در روابط بین الملل از دیدگاه کنت والتز -بند اول 
العات و توضیح حوادث بین المللی ، معتقـد اسـت           کنت والتز با تأکید بر ضرورت نظریه پردازی برای جمع آوری اط           

. که عصاره هر نظریه باید بر پیوند مفاهیم نظری و متغیرهای جوهری روابط در صحنه واقعی بین المللـی اسـتوار باشـد                      
والتز تصریح می کند که بدون مفاهیم نظری ، جمع آوری استقرایی اطالعات ، ما را به توصیفی ـ آن هم گاه ناصحیح  

با توجه به پراکندگی اطالعات در    گسترده ترین سطح جامعه بشری ـ یعنی سـطح   .  واقعیات رهنمون خواهد کردـ از
بین المللی و جهانی ـ والتز معتقد است که در نظریه پردازی روابط بین المللی به فرضیه های ذهنی اولیه ای نیاز داریـم   

  .تا ما را در جمع آوری اطالعات مناسب یاری دهد
التز معتقداست که هنگام تدوین یـک نظریـه ، بـرای سـاده سـازی واقعیـات ، بایـد از چهـار اقـدام انتـزاع ، تجدیـد،                               و

در انتزاع واقعیات از محیط و جایگاه خود جدا می شود تـا مشخـصات ویـژه و                  . گردآوری و آرمانگرایی سود جست      
  .رفتاری خاص آن نمایان شود

او معتقد است برای ارزیابی یـک نظریـه     . ظریه پردازی ، همان عنصر خالقیت است        نکته مهم و اساسی برای والتز در ن       
  : باید هفت گام زیر پیمود شود

  بیان بی ابهام نظریه  .1
  بازبینی فرضیه های استنتاج شده از نظریه   .2
  ابطال پذیری تجربی فرضیه ها  . 3
  بازبینی و بررسی تعاریف   . 4
  امرتبط کنترل و حذف متغیرهای ن . 5
  انجام آزمایشها  . 6
  علل عدم موفقیت آن  بررسی نتیجه آزمایش و احتماالً . 7

   نظریه پردازی از دیدگاه مورتون کاپالن  -بند دوم 
برخالف دید سنتی والتز که تاکید بر خالقیت داشت ، مورتون کاپالن با دیدگاه پوزیتیویـستی و رفتارگرایانـۀ خـود ،                      

   کننده و مستقل از واقعیات خارجیمتکی بر واقعیت خارجی کرده، ذهن را تنها ثبتنظریه پردازی خویش را 
کاپالن ، با انتقاد از سنت گرایان به طور صریح تĤکید دارد که تکیه بر یافتـه هـای شـهودی و ذهنـی موجـب                          . داند می

  .انحطاط نظریه پردازی شده است
 و مستحکم در روابط بین الملل باید این حـوزه مطالعـاتی را بـه                کاپالن معتقد است برای دستیابی به نظریه های استوار        

البته کاپالن تفـاوتی جزئـی      . مثابه علوم طبیعی در نظر گیریم و از روش علوم طبیعی در روابط بین الملل استفاده کنیم                  
  . بین علوم طبیعی و علوم انسانی قائل است
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   :م شود باید انجادر تدوین نظریه او معتقد است اقدامات زیر
  توصیف واقعیت از طریق محدودکردن متغیرها به موارد اصلی  .1
  یافتن روابط و رفتارهای واقعی تحت تاثیر محرکهای مختلف  . 2
  تعمیم دادن یافته ها در قالب گزاره ها و قضایا  . 3
  تبدیل قضایا به اصول متعارف مرتبط با یکدیگر  . 4
  )کالن ـ خرد ( ر تعیین سطح تحلیل عوامل تاثیر گذا . 5
نظریه پردازی برای پاسخگویی به دو هدف شناخت تجربی واقعیت و تأمین ارزشهای هنجاری به عنـوان راهنمـائی                    . 6

  سودمند ، برای هدایت سیاست خارجی 
  آزمون منطقی و تجربی نظریه  . 7

 بدست آمده است که باید در نظریه        عالوه بر این کاپالن هشدار می دهد که با عنایت به سوابق  تاریخی ، تجربه هایی                
  :پردازی مورد توجه باشد؛ از جمله وی به موارد زیر توجه دارد

  ماهیت رقابتی نظام بین المللی   .1
  اصل شمول سیاست بر دو پدیده جنگ و یا برعکس رقابت سالم . 2
  نسبیت مفهوم عقالنیت   .3

بنابراین باید انتظار داشت که در نظریه پردازی روابـط بـین الملـل          . اصلی ترین اعتبار را به مقام شکار داده ها می دهند          
  .تحولی مناسب از تأکید بر مقام شکار به تاکید بر مقام داوری ایجاد شود

  1معیارهای مهم مفروضات یک نظریه پرداز   –بند سوم 
ستقیم بـر نظریـه او اثـر        باید توجه داشت معیارهای مهم شناسایی مفروضات ذهنی یک نظریه پرداز کـه بـه طـور غیرمـ                  

  . نگرش فلسفی ، رهیافتها ، نگرش به علوم انسانی ، سطح تحلیل و نوع تبیین : گذارد به ترتیب عبارتند از  می
  نگرش فلسفی   –الف 

. برخالف موجودات دیگر ، انسان موجودی است که به ذهنیت پردازی فلسفی ، عارفانه و یا حکیمانه دست مـی زنـد                 
بـه سـه شـکل آسـمانی ، زمینـی و      ( ازی ناشی ازیافته های ذهنی صورتبندی شده است که بـه آن تقـوا            این ذهنیت پرد  

تقواهای رقیب به صورت منفرد به ترتیب یا خواهان شـناخت کنـه وجـود ، یـا معنـای      . می گوییم ) تألیفی یا توحیدی    
متحول مـی شـود   » فضای زیست  « ییر  گرایش فلسفی به اقتضای تغ    . وجود و یا تلفیقی از آن دو در قالب حکمت است          

اما ایدئولوگها و پاپیولیستها بـا جـزم اندیـشی منفعالنـه فاقـد دسـتگاه معرفتـی الزم بـرای توجـه بـه تحـوالت مزبـور و                   
در این خصوص شاهد سـه نگـرش فلـسفی          . یعنی نگرش فلسفی نیاز به روزآمدی دارد        . صورتبندی ذهن خود هستند     
فیلسوف و یا فلسفه دان سنتی هستی را فضای انحصاری حاکمیت الهه های آسـمانی            . م  سنتی ، مدرن و پسامدرن هستی     

انسان تنها می تواند تالش کند با شناخت الزامات محیطـی ،  . می داند » خیمه سربسته هستی توسط خالق  « و مخلوقیت   
فلسفه و تجویز فقهی و یا پشمینه دید سنتی به . جایگاه انفعالی خود را به اقتضای کسب مرحمت الهه ها به دست آورد  

  . کند پوشی صوفی گرایانه بسنده می

                                                           
   جهانی شده ، انتشارات وزارت امورخارجه –سید حسن سیف زاده ، نظریه ها و تئوریهای مختلف در روابط بین الملل فردی . 1
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در نتیجه ایـن ذهـن مـدرن        . برعکس این نگرش حقیقت یاب ، فیلسوف مدرن انسان را وجودی حقیقت ساز می داند                
ن بوده است که کل تالش خود را معطوف به تمدن سازی جهت تحقق حاکمیت انسانی می کند و نهاد دولت به عنوا                     

انسان در واقع در حد ماشین سازنده محیطی ارتقاء می یابد ، و مقـدوریت سـنتی   . واالترین ساختار آن مطرح می شود    
علم تجربی بـرای دخالـت در محـیط طبیعـی و         . نظریه های روابط بین الملل محصول این دوره است          . را نفی می کند     

پسامدرن ، نگاه متنوع انسان ، هستی هـای موجـود را بـه              در نگرش   . جهت تبدیل آن به محیط قسری ایجاد شده است          
او در واقع درهم آمیخته در هستی است و لذا هستی شناسـی بـه سـطح نگـاه و                    . اشکال مختلف به انسان نشان می دهد        

  . شناخت شناسی متحول می شود 
. ایی شـناختی داشـته باشـد    نگرش عرفانی در جستجوی معنای وجود است تا بـا آن راز و نیـاز و تغـزل عاشـقانه و زیبـ          

حکمت به وجهـی کـه در ذهـن مالصـدرا مطـرح             . معموالً هنر ناشی از شورمندی روحی است که تکرار بردار نیست            
شده است تلفیقی از این دو نگرش فلسفی و عرفانی است هرچند که به انسان و تعالی علمی او می اندیـشد و آن را در                   

  .ی دهد مقابل حاکمیت و قدرت انسانی قرار م
    نگرش شناختی و رهیافت ها-ب

 پـسامدرن از قالـب ذهنـی ، در روابـط بـین الملـل چهـار رهیافـت         – مـدرن   –فراتر از تقسیمات کلی سـه گانـه سـنتی           
در ذیل به اجمال به معرفی هر یک از رهیافتهـا و تـأثیر              . گرا، رفتارگرا و فوق رفتارگرایی ، پسامدرن وجود دارد            سنت

  :ظریه می پردازیم آن بر ارزیابی ن
  رهیافت سنتی . 1

منظـور کـسانی    ( بنـابراین ، علمـای سـنتی        . گـذارد   پیروان رهیافت سنتی معتقدند که ذات انسانی بر رفتار او تأثیر مـی            
بنابراین علـوم انـسانی نمـی توانـد از          . کنند و عملی حکم می کنند       فلسفی فکر می  ) نیستند که قالب ذهنی سنتی دارند       

پس در رهیافت سنتی ، انسان مـورد        . ی طرف باشد و در نتیجه علوم انسانی به معنای دقیق کلمه علم نیست               نظر ذهنی ب  
نمـودار زیـر ایـن ذهنیـت کـروی را نـشان             . این وجود مثالی را می توان شناخت        . مطالعه وجودی مثالی دارد تا واقعی       

به طور مثـال  . العه قرار می گیرد ، انسانی مثالی است        دهد در جهان بینی های مذهبی یا فلسفی ، انسانی که مورد مط              می
در حـالی کـه در نظریـه        . در حوزه روابط بین الملل ، نظریه موازنه قوا در قالـب ایـن رهیافـت سـنتی قـرار مـی گیـرد                         

  .پردازیهای رفتارگرایانه ، وجود واقعی انسان ، از طریق رفتارش مطالعه می شود 
 برای رفع نقد به نظریه واقع گرا ، ضمن تعهد به بدبینی واقـع گرایانـه بحـث را از کنـه               گراهایی چون کنت والتز   نوواقع

اما بدبینی فلسفی را رها نمی کند و . وجود و فلسفه نجات داده و جامعه شناسی ساختار بازیگران را جای آن می نشاند    
ایــن بــرخالف ذهــن . دارد مــدعی مــی شــود کــه ســاختار آنارشــیک نظــام بــین المللــی اســتعداد خــشونت زایــی را   

اسـتلزام منطقـی ،     : تأثیر این رهیافت بر ارزیابی نظریه در سه بعـد آشـکار مـی شـود                 . های خوش بین است       آنارشیست
در استلزام منطقی ، یعنی سنت گرایان رابطه بین مقدم و تالی در کبرای دسـتگاه منطقـی                  . شرایط انتاج و ابطال پذیری      

نمودار زیر کبرای ذهنـی واقـع گراهـا را نـشان            . که از فلسفه ناشی به حکم عملی می انجامد          را زمانی لزومیه می بینند      
  .دهد  می
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  نمودارکبری ذهنی واقع گرایی
  

  خواص وجود                                                                                                               
  
  

  

  ساختار آنارشیک نظام بین الملل                                   مقلد خشونت : ود خواص وج
  

  رهیافت رفتارگرایی . 2
. رفتارگرایان درصددند تا علم را از شبانه های عالیق ارزشی و جزمیت های ابطال ناپـذیر متـافیزیکی فلـسفی برهاننـد                 

علمی و معنادار است که مبنای صـدورش عینیـات خـارجی و صـدق و                آنان بر این اعتقادند که نظریه ای دارای اعتبار          
به نظر رفتارگرایان پوزیتیویست ، مهمترین رکن علـم ، عینـی گرایـی در               . کذبش مبتنی بر تعمیمات و یا تجربی باشد         

 از آنجا که چیزی به نام ذات شناسی و ماهیت شناسی قابل تصدیق تجربی نیست ، پس                . نگرش و روش شناختی است      
نکتـه مهـم   . باید به رفتار انسانی بسنده کرد و قانونمندی های رفتاری را تحت تأثیر محرک های مختلف بـاز شـناخت          

تأکیـد رفتارگرایـان بـر    . دیگر در این رهیافت ، یکسانی روش شناسی علوم طبیعی تجربی و علوم انسانی تجربی است           
ه است اول اینکه رفتارگرایان ،تعمیمـات ناشـی از جریانـات            ماهیت و چگونگی نظریه پردازی از دید آنان تأثیرگذاشت        

دوم آنکه رفتارگرایان بدون آنکه اذعـان داشـته باشـند ، بعـضی از               . تاریخی را به جای قوانین از دید علمی می نشانند           
، که بر   سوم اینکه همانند جزم گرایی سنت گرایان        . نشانند    فرضیه های علمی خود را به جای مفروضه های فلسفی می          

  اما با جلوه ای      -مقام شکار و ذهنی گرایی تأکید داشتند ، رفتارگرایان نیز جزم اندیشانه بر مقام شکار یا داوری نظریه                   
  .تصویر زیر کبرای ذهنی این نگرش را نشان می دهد .   تأکید دارند -عینی گرایانه 

  

           کبرای ذهنی رفتارگرایی
  

  
  متغیر مستقل                                                     متغیر وابسته                                                            

  

  رهیافت فوق رفتارگرایی. 3
نقائص رهیافتهای دوگانه پیشین ، گروهی از اندیشمندان و فالسفه علم را به رهیافت سـوم فـوق رفتـارگرایی رهنمـون       

با اشتیاق نـسبت بـه      . این رهیافت جدید منشأ دو تحول عام و خاص برای معرفت شناسی علوم بوده است                . کرده است   
فلسفی ، : ذهنی گرایی ، عینی گرایی : ایجاد گرایشی تلفیقی از ویژگیهای هر دو رهیافت سنتی و رفتارگرایی از جمله    

جزئـی ، مـاهوی و روشـی رهیافـت فـوق رفتـارگرایی       ،  علمی ، مطلق گرایی ، نسبی گرایی ، قیاسی ، استقرائی ، کلی             
  .در این رهیافت ، خشکی علم با مباحث متافیزیکی روش ، شناخت ، فلسفه و یا عرفان تعدیل می شود . شکل گرفت 

   نگرش به علوم انسانی -ج
سـو ، جـاهالن ،      در یـک    . علوم انسانی به لحاظ ماهیت پیچیده ای که دارد از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفتـه اسـت                    

در مقابـل   . مخالفان علم و عوام فریبانی قرار دارند که به ارائه نظرهـای بـی اسـاس و آزمـون ناپـذیر دسـت مـی زننـد                            
از این جهت روش شناسـی  . گروهی دیگر از دانشمندان هستند که علوم انسانی را به مثابه علوم طبیعی فرض کرده اند         
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بـه طـور خالصـه مـی تـوان در رد هـر دو        .  علمی را یکسان فرض می کننـد         و نظریه پردازی در این دو حوزه مختلف       
انسان بـه عنـوان وجـودی ذی شـعور و صـاحب      . ادعای فوق به نوعی نظریه پردازی خاص برای علوم انسانی قائل شد       

را از این ویژگـی ، انـسان   . اراده نسبت به محرک های محیطی می تواند از خود عکس العمل های متفاوتی نشان دهد           
. پیش بینی رفتار انسان بسی سخت تر از تبیین رفتار پدیده های طبیعـی اسـت     . دیگر موجودات طبیعی متمایز می سازد     

انسان تحت تأثیر محرک های طبیعی با تأثیرپذیری از جهان بینی خود سـعی دارد قـدرت انطبـاق و مقاومـت خـود را                         
  -  بـه نحـوی کـه پـاولوف اظهـار مـی دارد                -ات شرطی شـده     افزایش دهد برعکس پدیده های فاقد حیات و یا حیوان         

  .انسان می تواند عکس العمل از پیش تعیین نشده ای از خود نشان دهد 
بـه  . به لحاظ تفاوت کلی فوق ، کاربرد علت یابی برای رفتار انسانی بیش از حد متصلب و غیرمنعطف به نظر می آیـد              

به عالوه  .  رفتار انسانی ، تحت محرک های مختلف ، موجه تر می نماید              نظر سروش جایگزینی مفهوم دلیل یابی برای      
  . آنکه حوزه رفتار انسانی مشحون از انبوهی اعتباریات رفتاری است که به مقتضای جوامع مختلف تفاوت می کند 
بـه  . انسان نسبت به یک محرک طبیعی در دو وضعیت متفاوت ، دو عکـس العمـل متفـاوت از خـود نـشان مـی دهـد                            

یک محرک، . عکس العمل یک مؤمن نسبت به تعارف غذا در ماه رمضان در دو موقعیت امساک و افطار توجه کنید     
این قواعد و اعتباریات است که فهم مسائل در علوم انسانی را دو             . دو عکس العمل متفاوت را به همراه خواهد داشت          

  . ل هاشناخت عکس العمل ها و دلیل عکس العم: درجه ای می کند 
در نمودار زیر این تفاوت بـه       . این در حالی است که پدیده های طبیعی ، رفتاری یک درجه ای ازخود نشان می دهند                  

  .طور اجمالی نشان داده شده است 
  

  

  تمایز علوم انسانی از علوم تجربی
  

    معلول در علوم طبیعی -        رابطه علت                رابطه کنا کنشی در علوم انسانی                                    
   

  تفکر و                                               
                               پاسخ                                         محرک محرک     پاسخ           قاعده مندی                                  

  
صه کالم اینکه ، در مورد تمایز علوم طبیعی و علوم انسانی ، بعضی از فالسفه علوم اجتماعی از نحله فوق مـدرن ،                        خال

اما فوق رفتارگراها ، به تجمیع این بی همتایی . بر ویژگیهای پدیده های بی همتا و یکتایی علوم انسانی تأکید می کنند     
پیتر وینچ راه افراط پیموده ، آنچنان . انسانی را وامدار فلسفه فکری می داند آلن راین علوم . با همسانی نیازی معتقدند    

در جستجوی قاعده مندی منفرد رفتار انسانی برآمده که از علم بودن آن چیزی باقی نمی ماند ، اما سروش بـا الهـام از                         
لسفه موجب صدمه و بـی اعتبـاری        فالسفه علوم اجتماعی از جمله آلن راین معتقد است این وامداری علوم انسانی از ف              

  . این شاخه از علوم نخواهد شد 
البته او شرط این اعتبار را در آن می داند که در ارزیابی صحت نظریه به مقام داوری و قدرت تبیین آن توجـه کنـیم ،                           

ل اسـت کـه در   پردازی روابط بین المل بررسی سطح تحلیل به عنوان یک موضوع مهم در نظریه         . نه مقام شکار داده ها      
  . فصل دوم آن پرداخته می شود 
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    نوع تبیین -د
توان  به طور خالصه می. مرور قالبهای ذهنی فوق نشان داد که معرفت شناسان به انواع مختلفی از تبیین ها اعتقاد دارند                 

 –تاری و تبیین علـی       کارکردی ، قاعده مندی رف     – مکانیکی ، علی     –در علوم انسانی این تبیین ها را به پنج دسته علی            
همان طور که تأکید شـد چـون در علـوم انـسانی بـه معنـای فـرا رفتـاری کلمـه                       . تفهمی و تحلیل گفتمانی تقسیم کرد       

موضوع مطالعه ، انسان است پس به گفته آلن راین به معرفتی دو درجه ای احتیاج است تا ضمن شناخت علیتها ، نیـت                        
 بر این است که چنین تبیینی می تواند رفتار انـسانی را بـه طـور مـستقل و مـستند                      عقیده. رفتاری انسان نیز شناخته شود      

  .تفسیر کند 
*** 

  1سرشت نظریه   - گفتار پنجم
نظریـه هـا   . یکی از مهمترین دستاوردهای هر رشته علمی یا حوزه مطالعاتی را دستاوردهای نظری آن تشکیل می دهد     

 ترکیب می کنند و جهان را با ایجاد ارتباط میـان پدیـده هـایی                 )synthesis (به بیان واسکز شناخت را در یک هم نهاد          
کنـیم ،  برخالف آنچـه مـا در وهلـه نخـست تـصور مـی      . که ظاهراً نامرتبط و بی معنا هستند ، برای ما معنادار می کنند       

 در اینکه نظریه چیـست و       .معنای واقعیت ، خود امری مبتنی بر واقعیت نیست ، بلکه خود آن نیز مسئله ای نظری است                   
چه کارکردی دارد اتفاق نظر چندانی وجود ندارد و حتی ریمـون آرون ، نظریـه پـرداز معـروف روابـط بـین الملـل ،                           

  . معتقد است که واژه هایی که از واژه نظریه مبهم تر باشند ، بسیار معدودند 
 جـستجو   )fact(  بـا امـر واقـع        )correspondence( برخی نظریه را آیینـه واقعیـت مـی داننـد و حقیقـت آن را در تنـاظر                    

مـورد مـشاهده   / جـدا از موضـوع شـناخت     ) subject/observer( مـشاهده کننـده   / از این منظر ، سوژه شناسا    . کنند    می
) object/observed(                       قرار دارد و تبیین های نظری تا جایی حقیقت دارند که واقعیـت تجربـی را مـنعکس مـی سـازند   .

نگرند و بر آنند که نظریه به هر تقدیر ، نگاهی گزینشی بـه واقعیـت اسـت و                      به نظریه از منظری کاربردی تر می       برخی
به بیان دیگر ، برخورد گزینشی با جهان ، امکان عمل کارآمد            .  به آن نگاه می کنند        )utility( بیشتر از منظر سودمندی     

 آنند که نظریه است که واقعیـت را مـی سـازد و نمـی تـوان مـستقل از                     گروهی نیز اساساً بر   . را در آن فراهم می سازد       
نظریه واقعیتی را تصور کرد ؛ اما با مفاهیم نظری به سراغ واقعیت می رویم و این مفاهیم هستند که تا حد زیادی تعیین                     

در این برداشـت بـر   . می کنند چه چیزی مهم است ، چه چیزی را باید در جهان واقع دید و هر چیزی چه معنایی دارد                   
ــال   ــش فع ــشگران  « نق ــاع پژوه ــین     )research community( » اجتم ــناخت و تعی ــه ش ــشیدن ب ــار بخ ــد و اعتب  در تولی

در اینجاست که می توان گفت قضاوت دربارۀ رسـایی یـا خـوب    . استانداردهای شناخت قابل پذیرش تأکید می شود    
 داسـتانهای مختلـف یـا سـناریوهایی بـدیل بـرای توضـیح جهـان                 بودن یک نظریه جنبه ای فرانظری می یابد ؛ و مـا بـا             

  .سروکار خواهیم داشت که از درون خود دانش نمی توان به معیاری برای صدق و کذب آنها دست یافت 
باید توجه داشت که در حوزه نظریه پردازی در روابط بین الملل مـا بـا دو دسـته از آثـار و فعالیتهـای نظـری روبـه رو                              

 در مـورد سـاختار و پویـایی نظـام بـین الملـل        )firstorder theorizing(  یک سو ، در نظریه پردازی رده اول از. هستیم 
چنین نظریه هایی می کوشـند بـه فهـم مـا از سیاسـت جهـانی بـه شـکل نظریـه هـای                         . گیرد  نظریه پردازی صورت می   

                                                           
  ا مشیر زاده ، تحول در نظریه های روابط بین الملل ، انتشارات سمت دکتر حمیر. 1
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 ، نوواقع گرایی ، لیبرالیسم ، نهادگرایی لیبـرال          محتوایی کمک کنند که نمونه این نظریه ها را می توان در واقع گرایی             
بـــه مـــسائل فرانظـــری  ) second order theorizing( از ســـوی دیگـــر ، در نظریـــه پـــردازی رده دوم . دیـــد ..... و 

) metatheoretical (                    پرداخته می شود کـه هـدف از آن نیـز افـزایش فهـم مـا از سیاسـت جهـانی اسـت ، امـا از طریقـی
 و با تمرکز بر مسائل هستی شناختی و معرفت شناختی و نمونه آن را می توان در نظریه های فمینیـستی و                       غیرمستقیم تر 

با توجه به اهمیت فزاینده مباحث فرانظری ، الزم است پـیش  . انتقادی روابط بین الملل و بحثهای پساتجددگرایان دید         
ت آن و اهمیتی که در روابط بین الملل دارد ، اشاره ای داشته  از ورود به سایر مباحث ، به معنای فرانظریه و ابعاد متفاو           

  .باشیم 
   مباحث فرانظری در روابط بین الملل –بند اول 

فرانظریه بین المللی به بیان نیوفلد ، حوزه ای فرعی از روابط بین الملل است که می کوشد پاسخ دهـد چـه چیـزی بـه                           
ای واقعیات وابسته به نظریه هاست ، نظریه نیز به نوبه خود وابسته             یک نظریه خوب شکل می دهد ؟ همان گونه که معن          

در نتیجه خود وابسته به بازاندیشی فرانظری اسـت تـا کفایـت             . به بازاندیشی فرانظری است تا کفایت آن تضمین شو د         
ی منحصر نمـی    در نتیجه هم اکنون مباحث و مناظرات در حوزه روابط بین الملل به مناظرات محتوای              . آن تضمین شود    

شود و مباحث فرانظری را نیز شامل می گردد ، زیرا مشخص شده که بسیاری از اخـتالف نظرهـا در حـوزه محتـوایی                         
ناشی از این است که نظریه ها چه سؤاالتی را مهم یا مـشروع مـی داننـد و ایـن مـسئله بـه ریـشه هـای هـستی شـناختی                

که نشان می دهـد مـا چگونـه    ( و معرفت شناختی ) کند عمل میشرحی عام از اینکه چه چیزی وجود دارد و چگونه             (
همـه نظریـه    . مباحث آنها مربـوط مـی شـود         ) می توانیم بدانیم که از طریق روش شناسی های خاص می توانیم بدانیم              

  .پردازان به شکلی ضمنی تعهدات فرانظری دارند 
 آن است که به تعبیـری ، زمینـه اکتـشاف     )ontological (یکی از ابعاد فرانظری در روابط بین الملل بعد هستی شناختی         

) context of discovery(         یا مقام گردآوری است و به مفروضه های بنیـادین در مـورد جـوهره سیاسـت بـین الملـل بـه 
این مفروضه ها یا پیش فرضها به باورهـای پایـه در مـورد سرشـت         . عنوان عرصه ای خاص از عمل سیاسی اشاره دارد          

 بخش واقعیت اجتماعی و سیاسی مربوط می شوند ، یعنی بنیادی ترین اندیشه ها درباره سرشت غـایی یـا جـوهره                       قوام
 یک گفتمان تبیینی می داند ، یعنی ساختارهای جهان       )concrete( دسلر هستی شناسی را تعیین مرجع انضمامی        . چیزها  
. پـردازد   ح می کند و در تبیین و تفـسیر خـود بـه آنهـا مـی                و فرآیندهایی که یک نظریه مطر     ) اشیاء و واحدها    ( واقعی  

اونف می گوید بحثهای هستی شناختی اشاره دارد به جهان چنانکه گویی مـا موجودیـت آن و نـه خـصوصیات آن را                        
به نظر الکساندر ونت باید قبل از تحقیق درمورد معنای حاکمیت ، نهادهای بین المللی، . مسلّم و قطعی فرض می کنیم  

 تنظیم خشونت بدانیم که کنشگران چیستند ، چگونه با هم مرتبطند و چه روشهایی برای تحقیقی که در نظـر داریـم                       یا
به عالوه ، اهمیت هستی شناسی از ایـن روسـت کـه وجـه               . مفیدند و همه اینها اهمیت هستی شناسی را نشان می دهند            
  .  محدودیت ایجاد می کند تبیینی یک نظریه را نیز اگرچه تعیین نمی کند ، اما در آن

در وهله نخست میان نظریه پردازان در این مورد اختالف نظر وجود دارد که جهان اجتماعی چیست ، چیزی خارج از                     
مـسامحتاً  . نظریه های ماست یا ما جهان اجتماعی را می سازیم ؟ سنتاً می توان دو دیدگاه اصـلی در ایـن مـورد یافـت                          

از .  نامید    )idealist(  و دیگری را دیدگاه معنامحور        )materialist( کی را دیدگاه مادی گرا      توان به پیروی از ونت ی       می
دیدگا نخست موجودیتهای اجتماعی اعم از ساختارها و کنشها هم از نظر وجودی و هـم از نظـر عملکـرد ، مـستقل از        
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ر مطالعـات را واقعیـات مـادی قابـل مـشاهده            برداشتها و فهم انسانها وجود دارند و بینادی ترین واقعیت مورد بررسی د            
از نگاه دوم اساساً موجودیت ساختارها ، نهادها و کارگزاران جنبه ذهنی یا حداقل گفتمـانی دارد و                  . تشکیل می دهند    

 مهـم    )ideas( کنیم که فقط انگـاره هـا        بنابراین ما در جهانی زندگی می     . اینها جز بر مبنای فهم انسانی وجودی ندارند         
در یک دیدگاه بینابینی ، موجودیتهای اجتماعی اگر بعد مادی هم داشته باشند،             . ستند و آنها را می توان مطالعه کرد         ه

 نیستند ، اما در عین حال به این معنا نیـست کـه               )actors( جنبه گفتمانی نیز دارند ، یعنی جدا از دالیل و فهم کنشگران             
به ایـن ترتیـب ، از نگـاه سـوم در     . همان گونه عمل می کنند که آنها می پندارند قابل تقلیل به این فهم کارگزارانند و  

  . مطالعه پدیده های اجتماعی باید عالوه بر توجه به ساختارهای مادی ، به ساختارهای معنایی نیز توجه داشت 
از یـک منظـر   . جود دارد  در مورد سرشت کنشگران و به تبع آن ، کنش آنها نیز در میان نظریه پردازان اختالف نظر و                  

سنتی و متعارف در علوم اجتماعی این ساختارها مادی اند که به کنش ها و کنشگران شکل می دهند و این هویتها کم      
سـوژه هـا بـر    ) یا سازه انگـاران رادیکـال   ( در مقابل ، از دید پساساختارگرایان      . و بیش ثابت و یکسان تلقی می شوند         

بنابراین رویه های گفتمانی اند کـه  . به آنها شکل می دهند  ) discursive practices( فتمانی ساخته هایی اند که رویه گ
کنشگران سرشتی کـامالً    . واحدهای بنیادین واقعیت و تحلیل ، یعنی واحدهای پایه هستی شناختی ، را شکل می دهند                 

ارزشها ، فرهنگ ، ایدئولوژی ، باورهـای اصـولی ،            رویه ها ، هنجارها ،        به این معنا که این تعامالت ،      . اجتماعی دارند   
قلمـداد مـی شـود     ) constitutive( جامعه قلمروی تکـوینی    . و انگاره های نهادینه اند که به هویت آنها قوام می بخشند             

 منافع کنشگران نیز حاصل هویت آنهاسـت و       . که کنشگران را به عنوان کارگزاران دانا به آنچه هستند تبدیل می کند              
  . از طریق فرآیند ارتباطات ، تأمل در تجارب و اجرای نقشها آموخته می شود 

 مربوط می شود که      )holism(  و کل گرایی      )indivdualism( وجه دیگر هستی شناختی به تقسیم بندی میان فردگرایی          
 کـارگزار  –ح مـشکل سـاختار   در مورد برداشت نظریه از رابطه میان ساختارهای نظام و کارگزاران انسانی یا به اصطال      

) agent-structure problem(     اگـر تقـدم بـا واحـدهای تـشکیل دهنـده       .  در سطح هـستی شـناختی اسـت )  در سیاسـت
باشد ، ما با فردگرایی روبه هستیم که ساختار را به خصوصیات و تعامالت میـان واحـدهای آن فـرو    ) المللی دولتها   بین
شد ، با کل گرایی سروکار داریم که کارگزار را به آثار استلزامات بازتولیدی نظـام فـرو                  اگر تقدم با نظام با    . کاهد  می
هـستی شـناختی هـستند و هـر دو بـه آن       ) reductionsim( البته هر دو اینها به تعبیـری ، دچـار تقلیـل گرایـی         . کاهد  می

، شـیئیت مـی بخـشند ،    ) یان به ساختار  فردگرایان به واحد و کل گرا     ( موجودیتی که دیگری را به آن تقلیل می دهند          
در مقابل ، در یک دیدگاه بینـابینی کـارگزاران و سـاختار             . چنانکه گویی امری است طبیعی و مستقل از کنش انسانی           

منزلت هستی شناختی برابری پیدا می کنند و به شکلی متقابل به یکدیگر قوام و تعین می بخشند بدون اینکه به یکی از         
یئیت بدهند ؛ یعنـی در عـین اینکـه ظرفیـت و موجودیـت کـارگزاران انـسانی وابـسته بـه زمینـه سـاختاری                           آنها جنبه ش  

اجتماعی تلقی می شود ، این زمینه ساختاری محصول کنشها و تعامالت کارگزاران است و نه آنکه استقالل وجـودی                    
  . کتیکی به هم پیوند می خورند کارگزار و ساختار در یک هم نهاد دیال. از فعالیتهای انسانی داشته باشد 

سرانجام در مبحث هستی شناختی ، یکی دیگر از مسائل مورد توجه در روابط بین الملل این است کـه کنـشگران ایـن            
آیا همان گونه که سنتاً واقع گرایان تأکید داشتند ، دولتها کنشگران اصلی در . نظام را چه واحدهایی تشکیل می دهند  

ستند و یا افراد ، جنبشهای اجتماعی ، سـازمانهای غیردولتـی ، سـازمانهای منطقـه ای و بـین المللـی ،                       الملل ه روابط بین 
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سنتاً نظریه های دولت محور در مقابل نظریه های فراملی گرا         . را نیز می توان کنشگر دانست       ... شرکتهای چندملیتی و    
  . ین الملل تأکید دارند یا کثرت گرایی قرار می گیرند که بر تعدد بازیگران در نظام ب

معرفـت شناسـی در سـاده تـرین         .  مربوط مـی شـود        )epistemological( بعد دیگر فرانظری به مباحث معرفت شناختی        
در طـول تـاریخ تحـوالت     . تعریف آن عبارت از این است که ما چگونه می دانیم چیزی را که می دانـیم ، مـی دانـیم                       

می توان در وهلـه نخـست میـان         . گاههای متفاوتی در این زمینه شکل گرفته اند         فلسفه علم و شناخت می بینیم که دید       
قائالن به امکان شناخت ، که بر آنند که می توان واقعیت مستقل از شناخت را در قالب توصیفات صادقی بـاز نمـود از         

اسی اند ، از سـوی دیگـر ،   اساساً منکر معرف شن یک سو ، و نسبی گرایان که منکر نیل به شناخت حقیقی و در نتیجه ،   
در میـان قـائالن بـه امکـان شـناخت نیـز دو نحلـه اصـلی قابـل شناسـایی عبارتنـد از خردگرایـی و                            . تفکیکی قائل شد    

گروه نخست بر توانایی خرد انسانی در فهم واقعیت تأکید دارند و گروه دوم تنها شناخت قابـل اتکـا را                     . گرایی    تجربه
  . می دانند شناخت تجربی حاصل از مشاهده

در مورد شناخت علمی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی نیز به طور خاص ، این مسئله از قرن نوزدهم مطرح بوده کـه              
آیا واقعیت اجتماعی که امری معنادار و فرهنگی است و در عین حال یک واقعیت تاریخی است یعنی امـری منحـصر                      

بحث بر ایـن بـود   . ، اجازه مطالعه علمی آن را می دهد یا خیر ) آن هستی شناسی متفاوت ( به فرد و غیرتکراری است   
که نه مشاهده تجربی به معنای مورد نظر علم گرایان در حوزه علوم اجتماعی امکان پذیر است و نه نیل به تعمیم هـای                        

  .گسترده ای که هدف معرفت علمی را تشکیل می دهد 
م گرایـی عمـالً در سـده بیـستم و بـا شـکل گیـری حلقـه ویـن و                      با وجود تداوم منـاظرات در حـوزه هـای فـوق ، علـ              

با وجود انتقاداتی کـه بـر اسـتقرارگرایی و          . گرایی منطقی مورد توجه آن به وجه غالب در فلسفه علم تبدیل شد                اثبات
 – hypothetical  قیاسـی ، –یا فرضی  ) ( nomological – deductive(  قیاسی –اثبات گرایی می شد ، مدل نومولوژیک 

deductive (      همپل و ابطال گرایی )falsification(                  کارل پاپر و تأکید آن بر عدم امکان اثبات واقعیـت ، اینهـا همچنـان 
 در قالب آنچـه از آن       1960 و   1950علم گرایی در دهه های      . در چهارچوب بنیانهای شناختی علم گرایی باقی ماندند         

به شکل جدی وارد روابط بین الملل گشت و به تالش دانشورزان این رشته برای               با عنوان انقالب رفتاری یاد می شد ،         
علمی کردن آن شکل داد و باعث شد رهیافتهای سنتی تر در روابط بین الملل که به نوعی متکی بر روشهای تـاریخی                       

  . فلسفی بودند به غیرعلمی بودن متهم شوند –
 و حقیقـی بـا تحـوالت مختلـف در حـوزه فلـسفه علـم بـه چـالش          اما علم گرایی و ادعای آن در مورد شناخت صادق    

از جمله این چالشها می توان به طرح بازیهای زبانی از سوی لودویگ ویتگنشتاین و توجـه او بـه ایـن                    . کشیده می شد    
مسئله که واقعیت در درون زبان ساخته می شود ، بحث تامس کوهن در مورد مبتنی بودن علم بر پارادایم های خـاص                       
و قیاس ناپذیری پارادایم ها بر اساس معیارهای درون علمی ، بحـث پـل فیرابنـد در ایـن بـاره کـه علـم در عمـل تـابع                               
روندهای مورد تأکید در فلسفه علم نیست و همه چیز در آن جایز است و هیچ معیار درون علمی برای برتری دادن بـه                    

و سـرانجام چالـشهای نـسبی گرایانـه تـر و رادیکـال تـر                شناخت علمی در مقابل سایر دعاوی شناختی وجـود نـدارد ،             
پساساختارگرایانی چون میشل فوکو و ژاک دریدا در مقابل دعاوی شناختی و تأکید آنها بر گفتمانی بودن شـناخت و           

 به بعد به شکل جدی وارد روابط بین الملـل شـد و بـه                1980این چالشها از دهه     . در نتیجه ، نسبی بودن آن اشاره کرد         
  . همترین مناظرات و اختالفات در درون این رشته شکل داد م
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) گـاه غیرقابـل جمـع    ( آنچه در وهله نخست در رشته روابط بین الملل نظر ما را به خود جلب می کند ، تعدد و تکثـر             
بـه نظـر مـی رسـد کـه راه           . دیدگاههای نظری است که اغلب از تفاوت در این دیدگاههای فرانظری نشأت می گیرد               

  . ریزی نیز از این تکثر نظری نیست و باید به نحوی از آن استقبال نیز کرد گ
    طبقه بندی نظریه ها در روابط بین الملل –بند دوم 

در اینجا ذکر چند نمونه از این . نظریه های روابط بین الملل در یک نگاه کلی به اشکال متفاوتی تقسیم بندی شده اند           
کار و به تبع او تقریباً همه نظریه پردازان واقع گرا ، نظریه هـای روابـط                 . اچ  . ای  . ه نیست   تقسیم بندی ها خالی از فاید     

. تقـسیم مـی کننـد       ) یا آرمان گـرا      (  )utopianist(  و آرمان شهرگرا      )realist( بین الملل رابه دو گروه اصلی واقع گرا         
می پذیرند و نه آنکه به دنبال تحمیل اصـول اخالقـی   کار بر آن است که نظریه های واقع گرا جهان را چنان که هست    

خاص خود بر آن باشند ؛ تأکید آنها بر جدایی میان خیر سیاسی و خیر اخالقی ، در سهای تاریخ و تلقی از سیاست بـه                 
ی آنها جنگ را نتیجه تضاد منافع می دانند و به چهار عنصر مهم اندیشه سیاسی ، یعنی هدف                 . عنوان مبارزه قدرت است     

در برابـر ، آرمـان شـهر گرایـان          . مشخص ، جاذبه ای عاطفی ، قضاوت اخالقی و زمینه ای برای عمل بی توجه هستند                 
بدون تشخیص بنیان مادی کل سیاست ، امکان هماهنگی طبیعی منـافع را مطـرح مـی سـازند و بـر تعمـیم فرآینـدهای                          

  .أکید دارند حقوقی و اخالقیات حاکم بر جوامع داخلی به سطح بین المللی ت
واقـع گرایـی یـا سـنت     : مارتین وایت بر آن است که می توان سه سنت نظـری را در روابـط بـین الملـل تـشخیص داد        

 یا سنت گروسیوسی که راهی  )rationalism(  یا سنت کانتی ، و خردگرایی  )revolutionism( ماکیاولی ، انقالبی گری 
 در سنت واقع گرا نمی توان از مفهوم جامعه بین الملل سخن گفـت ،                .میانه در بین دو سنت نخست محسوب می شود          

در ایـن وضـعیت ، سیاسـت    . زیرا در شرایط فقدان قرارداد میان دولتها آنها در وضعیت ماقبل اجتماعی یـا طبیعـی انـد         
ی اقتـدار   دولت شکل اعـال   . الملل در حالت حاصل جمع صفر است و صلح برآیند شکننده ناامنی متقابل می باشد                  بین

در نقطه مقابل این سنت ، انقالبی گـری قـرار دارد   . سیاسی است و به دلیل منافع خود به منافع سایر دولتها توجه ندارد        
که به شکلی غایت شناختی ، جامعه بین الملل نوع بشر را مطرح می کند که نظام دولتی مانع از تحقق آن مـی شـود و                            

انقالبـی گـری خواهـان بـازبینی        .  منافع داخلی اعضای راستین آن جامعـه اسـت           پویایی آسیب شناختی این نظام مغایر     
سنت خردگرا به عنوان راه میانه بین این دو حد قـرار مـی گیـرد و در مقابـل آنهـا تعریـف              . رادیکال نظام دولتی است     

را در هرج و مـرج      این سنت تحت تأثیر متافیزیک جان الک و دیوید هیوم است و وضعیت ماقبل قراردادی                . شود    می
مطلق نمی بیند و اشتباه دو سنت فوق را در این می داند که انسان را مخلوقی ذره ای فرض می کننـد کـه در وضـعیت                 
طبیعی رفتار اجتماعی او را طبیعت غیراجتماعی و ایستا تعیین می کند ، حـال آنکـه انـسان را بایـد بـه عنـوان جـانوری                     

حتی وضعیت طبیعی نیز وضعیتی شبه اجتمـاعی اسـت کـه از نظـر               . دیگران است   اجتماعی دید که در تعامل مستمر با        
فقدان دولت جهانی و همزیستی تعداد متکثری از دولتهای حاکم سیاست بین الملل را محکوم               . نهادینگی ناقص است    
 مانع تعامل اقتـصادی  به عالوه ، آنارشی. کند و مفهوم جامعه بین الملل را نیز بی معنا نمی سازد  به وضعیت جنگی نمی   

اما جامعه بین الملل جامعه ای منحصر به فرد است کـه اسـتقالل آن بـه شـدت اسـتدالل                     . و اجتماعی میان اعضا نیست      
یعنی مقایسه با وضـعیت داخـل کـشورها همـراه بـا وجـود       (  را  )domestic amalogy( مبتنی بر توسل به قیاس با داخل 

بـه ایـن    . در فهم ویژگیها و پویشهای آن تضعیف می کند          ) ها در عرصه بین الملل      دولت و نهادهای دولتی و فقدان آن      
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توسل این سنت به خرد و عقالنیـت انـسانی اسـت ، خـردی کـه      . ترتیب ، خردگرایان نه ناامیدند و نه آرمان شهرانگار  
  .تواند به حد قابل توجهی از موفقیت در تعدیل ترتیبات اجتماعی و سیاسی خود برسد  می

واقع گرایی کـارگزاران قـدرت را تـابع منـافع خـود          . این سه سنت مبتنی بر فرضهای متفاوتی درباره روابط انسانی اند            
از این منظر ، تنها جامعـه سیاسـی و اجتمـاع اخالقـی     . داند ، کارگزارانی که تنظیم روابط نهایی آنها با جنگ است      می

امالت تجاری و دیپلماتیک میان دولتهای مـستقلی اسـت کـه بـر              خردگرایی مبتنی بر فرض تع    . ممکن دولت می باشد     
اساس حقوق بین الملل و مدنیت به هم پیوسته اند و شخصیت حقوقی دارند و احترام متقابـل ، همـاهنگی و حاکمیـت                   

بـه  انقالبی گری جهانی را فرض می کند که دولتها در آن تابع تکالیف اخالقی نـسبت                 . قانون میان دولتها وجود دارد      
  .انسانها هستند و انسانها بر دولتها تقدم دارند و تنها جامعه امن واقعی جامعه ای جهانی است 

او بر آن است که نظریه های هنجاری نظریه هایی اند           .  است    )normative ( تأکید کریس براون بر نظریه های هنجاری      
  .دولتها می پردازند / ی روابط میان اجتماعات که به بعد اخالقی روابط بین الملل توجه دارند و به سرشت اخالق

بـا نگـاهی بـه       (  )cosmopolitan( براون با تأکید بر اهمیت نظریه های تجویزی ، آنها را به دو گروه جهان وطن انگـار                   
آینده برای اجتماعی سیاسی شامل کل بشریت و نفی تلقی از ساختارهای سیاسی موجـود بـه عنـوان سرچـشمه ارزش                      

با تأکید بر اجتماعات سیاسی خـاص گـرا کـه صـراحتاً ارزش اصـلی را بـه                    (  )communitarian(  اجتماع گرا    و) غایی  
  . تقسیم می کند ) واحدهای خاص اجتماعی منفرد و مجزا می دهند 

  بر آن بود که سه پارادایم متعارض و در نتیجه غیرقابل جمع را می توان در روابـط                  1980مایکل بنکس در اواسط دهه      
در برداشت واقع گرایانه ، جامعه جهانی نظامی از دولتهایی مانند توپ بیلیارد است ، زور پویایی اصلی     . بین الملل دید    

 شـبکه  )pluralist ( در برداشت کثرت گرایانه . در نظام است و فقط آنچه دولتها انجام می دهند باید توضیح داده شود 
ران مختلف وجود دارد که به بنیان نظـام جهـانی شـکل مـی دهـد ، پویاییهـا                    ای از روابط متعدد و متداخل میان کنشگ       

در . بایـد تبیـین شـود    .... ) اعـم از مـسائل سیاسـی و اقتـصادی و     ( پیچیده و متکثرند و هر آنچه در جهـان مهـم اسـت        
 مـستمراً ثـروت را       ، نظام جهانی اختاپوسی چندسر با شاخکهای قوی است که           )structuralist( برداشت ساختارگرایانه   

کند ، طبقات کنشگران اصلی اند ، اقتصاد پویـایی اصـلی را شـکل               از جوامع فقیر پیرامونی به مراکز ثروتمند منتقل می        
  .می دهد ، و این تضاد میان فقیر و غنی است که باید تبیین شود 

: یص مـی دهـد کـه عبارتنـد از            سه رهیافت یا جریان اصـلی نظـری را تـشخ           1980جیمز روزنا نیز مانند بنکس در دهه        
با تأکید بر دولتها به عنوان کنشگران اصلی ، سرشت آنارشیک نظام و برداشت               (  )state-centic( رهیافت دولت محور    

با    ( )multicentric( ، رهیافت چند محور     ) از منافع ملی به عنوان علت اصلی معلولهای مورد مشاهده در نظام بین الملل               
د کنشگران ، پیچیدگی نظام بین الملل بر اساس وابستگی متقابل و تأکید بر تنوع و تکثر علتهـای بنیـادین                     تأکید بر تعد  

با تأکید بر بنیان اقتـصادی       (  )globalist( و رهیافت جهان محور     ) در نظام از تعارض نقشها و منافع تا تحوالت فناورانه           
 خدمات و تأثیر علّی ژرف سـاختهایی ماننـد تعارضـات طبقـاتی و             نظام بین الملل ، الگوهای تجارت و توزیع کاالها و         

همان گونه که دیده می شود ، این سه رهیافـت مبتنـی بـر مفروضـه هـای متفـاوتی در مـورد                        ) . تقسیم کار بین المللی     
  .ساختار نظام جهانی اند و در نتیجه اساساً جهان را به سه شکل متفاوت می بینند 

یکـی  :  ای عمدتاً روش شناختی ، دو سـنت را در روابـط بـین الملـل تـشخیص مـی دهنـد                        هولیس و اسمیت با دغدغه    
 است که به شیوه دانشمندان علوم طبیعی می کوشـد قلمـرو حیـات انـسانی را نیـز بـه           )naturalist( رهیافت طبیعت گرا    
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دیگـری ، ایـن قلمـرو را متفـاوت      آن بپـردازد و    )explanation( عنوان بخشی از طبیعت ببیند و با همان شیوه بـه تبیـین              
اسمیت در اثر بعدی خـود بـه همـین منـوال ،             .  روابط بین الملل از درون است         )understanding( داند و در پی فهم        می

 و تکوینی را به عنوان مهمترین گونه های نظریه پردازی در روابط بین الملل در برابر            )explanatory( نظریه های تبیینی    
نظریه تبیینی جهان اجتماعی را خارج از نظریه می داند و بر آن است که قوانین حاکم برآن را                   . ر می دهد    یکدیگر قرا 
اما نظریه تکوینی بر آن است کـه ایـن معـانی و تفاسـیرند کـه بـه جامعـه بـین الملـل قـوام مـی بخـشند و                   . کشف کند   

  . کنند های ما به شکل بخشیدن به جهان کمک می نظریه
وان به اشکال دیگری نیز بر اساس تجویزی و غیرتجویزی بودن ، علمی و سنت گرا بودن ، بـر مبنـای سـطح                        البته می ت  

بـا وجـود اینکـه اسـمیت در نقـد ایـن             . به طبقه بندی نظریه های روابط بین الملل پرداخـت           ..... تحلیل خرد و کالن و      
ظریه را دریک سمت این تقسیم بندی ها قرار داد تمایزات و تفکیک ها بر آن است که هیچ گاه نمی توان واقعاً یک ن            

و از این نظر آنها را کامالً ساختگی می داند ، اما می پذیرد که رشته روابط بین الملل اساساً خود را بـه همـین شـکل و     
  .بر مبنای این تمایزات تعریف کرده است 

گنی و یکپارچگی نظری و اجماع در ایـن زمینـه   از سوی دیگر ، همه اینها نشان می دهند که در روابط بین الملل با هم             
البته این ویژگی شـاید خـاص رشـته روابـط بـین الملـل نیـست و در اکثـر حـوزه هـای علـوم                         . روبه رو نبوده و نیستیم      

اجتماعی می توان نمودهایی از آن را دید ، اما در کمتر رشته ای است که این تقسیم بندی هـا مبنـای منـاظرات کـم و           
   .1مکرر در درون رشته شوندبیش گسترده 

  
*** 
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  فصل دوم

  سطوح تحلیل در روابط بین الملل
  

محققان سیاست بین الملل در پژوهشهای خود ممکن است برای یکی از پارامترهای افراد ، دولتها نقش محـوری قائـل         
 گیریهای تحقیق را تحت تـاثیر قـرار         شوند و بدیهی است که تاکید بر هریک از معیارهای مزبور شیوه تحلیلی و نتیجه              

  . می دهد
 بررسـی  ا تئوریهـای روابـط بـین الملـل را        قبل از آنکه به دو سطح تحلیل مطـرح در روابـط بـین الملـل بپـردازیم ابتـد                   

ایـن پایگـاه بـه شـناخت        . سطح تحلیل یعنی سطحی که از پایگاه آنها به مسائل بین المللی نگریسته مـی شـود                . کنیم می
  .یه ، تحلیل و تفسیر انسان جهت می دهدوصف ، تجز

سطح تحلیل به محقق کمک می نماید تا بتواند از یک زاویه درست به نظام و مسائل بین المللی بنگـرد در ایـن فـصل                          
 ولفـرام  هانریـدر مـی پـردازیم پیوسـتگی دو سـطح تحلیـل موجـب                   – سـینگر    – والتـر    –مابه بررسی نظرات مورگان     

الزم اسـت سـطوح     .. ………اما قبل از پرداختن به سـطوح تحلیـل مورگـان و           . لی می شود    پیوندهای ملی وبین المل   
  .کلی تحلیل در روابط بین الملل را بررسی کنیم 

  محقق فرد را به عنوان تصمیم گیرنده وتعیین کننده سطوح سیاست خارجی وبه عنوان مشاوران و تمـام                    - سطح تحلیل فرد  
ش دارند مطالعه می کنند ولـذا از مقـدار زیـادی روان شناسـی فـردی اسـتفاده                   افرادی که در سیاستگذاری خارجی نق     

برای  بررسی سیاست خارجی امریکا به جای تأکید بر فرهنگ سیاسی امریکا می آئیم وبـه شـخص کلینتـون                     .شود   می
 او ، سیـستم ارزشـی   ویا آلبرایت و روی افراد مطالعه می کنیم لذا در اینجا بررسی احساسات افراد ویا فرد ، جهان بینی     

استفاده از روان شناسی فردی در ایـن سـطح          ( واعتقاداتش ، خصائص ، توانائیها و مهارتهای فرد و را بررسی می کنیم              
  )تحلیل

 اداری می شوند ممکن است کـاراکتر اداری         Position  این افراد با خصوصیات اینها وقتیکه وارد نقش           -سطح تحلیل نقش    
فر اگر در وزارت امور خارجه بگذاریم ممکن است یـک کـاراکتر داشـته باشـد واگـر آن را در      تغییر یابد یعنی یک ن    

دهنـد   ارتش بگذاریم ممکن است یک کاراکتر دیگر داشته باشد لذا بر این اساس محققان بر روی نقـش اهمیـت مـی                     
چهـارچوب روان شناسـی     وگویند تعداد زیادی از رفتارهای بین المللـی بـه نقـش اهمیـت دارد تـا فـرد کـه بیـشتر در                         

  )روان شناسی اجتماعی( اجتماعی مطرح می شود 
  افراد یا نقش ها در یک متن وفضا فعالیت می کنند کـه آن جامعـه اسـت وآن نیـز دارای ویژگیهـای                          -سطح تحلیل جامعه    

ارجی یـک   لذا برای این مطلب مقایسه یک جامعه با جامعه بسیار اهمیت دارد چون جامعه ایران بـه سیاسـت خـ                    . است
  .نوع واکنش نشان می دهد وجامعه اندونزی به طریق دیگر واکنش نشان می دهد 

 از چـه ویژگیهـایی برخـوردار اسـت آیـا ایـن               و   در اینجا باید ببینیم که این ساختار از چه حکومـت            -سطح تحلیل حکومت    
رال متمرکز ، سوسیالیـستی     ئولوژیک است ، غیر نظامی است یا نظامی  ، فد          دحکومت کثرت گراست نخبه گراست ای     

حکومتی است بنابراین مطالعه این سطح تحلیل در مـدیریت خـارجی بـسیار اهمیـت دارد ولـذا ممکـن       نوع واست چه  
  .است ما یک سطح از امنیت ملی رابررسی کنیم اما حکومت برداشتش با  سطح تحلیل ما متفاوت باشد 
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دیگر حکومتها به سر می برد اگر سطح تحلیل را در حکومـت               این حکومت در یک واکنش با یکدیگر و         -تحلیل روابط 
داشته باشـد امـا   .. ……متوقف سازیم به این نتیجه می رسیم که یک سیستم ممکن است یک رفتار سیاسی ، امنیتی و            

قرار گیرد ماهیت رفتارش بسیار تفـاوت یابـد بنـابراین ایـن سـطح          )حکومت ها   ( زمانیکه وارد روابط با دیگر کشورها       
  لیل تأکیدش بر واکنش ها است تح

  این نگرش ما نسبت به جهان تا چه اندازه با ویژگیهای نظام بین الملل تطبیق دارد سیستم یک قطبی                -تحلیل نظام بین الملل     
متمرکز است ، چند قطبی است ، متغییر است ، مستقل است ماهیت نظام بین المللی در رفتـار کـشورها تـأثیری                       . است  

  اگر نظام بین الملل دو قطبی باشد ویک گونه رفتـار مـی کنـد واگـر دریـک                     X  در شرایط     Aی کشور   می گذارد یعن  
  نظام چند قطبی قرار گیرد طوری دیگر رفتار می کند 

  به طور کلی سه سطح تحلیل را محققان روابط و سیاست بین الملل در پژوهشهای خود در نظر می گیرند  .1
 ؛ یعنی برخی از محققان محور مطالعه خویش را بـر تجزیـه و تحلیـل عوامـل مـوثر در                     سطح تحلیل بر اساس افراد     -الف

تصمیم گیری سیاست خارجی استوار می کنند و با بررسی نظرها ، برداشتها ، ارزشـها و گرایـشهای هـر یـک از افـراد                      
  . تصمیم گیرنده ، داده های سیاست خارجی ار بازتابی از عوامل گفته شده تلقی می کنند 

اما برخی از محققان به جای تکیه بر افراد ، دولتها را به عنوان بازیگران اصلی سیاست بین الملل مورد مطالعـه قـرار                         -ب
  .می دهند و نهادها و گروههای تصمیم گیرنده را بخشی از واحد رسمی حکومتی در نظر می گیرند 

ای از دولتهـا را در قالـب یـک سیـستم از لحـاظ               وعده ای از پژوهشگران در مطالعه سیاست بین الملـل ، مجموعـه               -ج
برای بررسی بهتـر مـثالً یـک بحـران در یـک             . ارتباطی که میان عناصر تشکیل دهنده آن وجود دارد  مطالعه می کنند            

  . استفاده شود) افراد ، دولتها و مجموعه ای از دولتها (منطقه خاصی بهتر اینست که از هر سه سطح تحلیل 
 که نظام بین الملل مورد بحث است ، یکسری نظامهـای فرعـی در آن وجـود دارد ، مـثالً منـاطق                        در سطح تحلیل سوم   

به عنوان بخشی از نظام کلی جهانی به صـورت نظامهـای فرعـی    . . . مختلف جهان چون خاورمیانه ، آمریکای التین و  
ای اسـالمی نمونـه هـایی از نظامهـای          حتی نهادهایی چون سازمان ملل یا سازمان کشوره       . مورد مطالعه قرار می گیرند      

. . .) سـازمان ملـل و   (عناصر تشکیل دهنده نظام جهانی یا هر یک نظامهای فرعی آن . فرعی بین المللی تلقی می شوند    
این نظامهای ملـی یـا دولتهـا خـود از تعـدادی نظامهـای فرعـی ملـی ماننـد                     . را دولتها یا نظامهای ملی تشکیل می دهند       

هرچند سطوح گوناگون تجزیه و تحلیل در مطالعات روابط . یگر نهادهای داخلی تشکیل شده اند احزاب سیاسی وو د 
بین الملل عبارت از سطوح فردی ، زیر ملی ، ملی و بین المللی ولی بعضی از نظریه پردازان چـون باتریـک مورگـان ،          

   .  سطوح دیگری را هم نام بردند…والتر ، سینگر و
رین روش مطالعه روابط بین الملل در سه سـطح تحلیـل فـردی ، داخلـی و بـین المللـی بـوده                         متداول ت  1می توان گفت  

گرچه در اغلب موارد به علت آنکه تصور می شود که دولـت مهمتـرین بـازیگر سیاسـت بـین الملـل بـه شـمار                           . است
ده می کنیم که رفتار خود      رود و بنابراین می باید آن را به عنوان سطح مناسب تحلیل قرار داد ، لکن در عمل مشاه                    می

دولتها در عرصه بین المللی نتیجه فرآیندهای سیاسی داخلی میان گروهها و یا نهادهـای موجـود در درون دولتهـا و یـا                        
  .تحت تأثیر رفتار افرادی خاص در درون آن گروهها و یا نهادهاست 
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. ر گرفت ، نظام سیاسی بین المللی اسـت   یکی از سطوحی را که می توان برای تبیین و توضیح الگوهای رفتاری در نظ              
بـرای  . در چنین وضعیتی سیاستهای داخلی در چهارچوبهای نظری برای تشریح رفتار دولتها نادیده گرفتـه مـی شـوند                    

نمونه واقع گرایان با تأکید بر دگرگونیهایی در شرایط موازنه قدرت میـان دولتهـا ، آن را یکـی از مختـصات سـاختار                         
سطح دیگری را که می توان در نظر گرفت ، بررسی رفتار دولتها به صورت               . کزی نظام تلقی می کنند      بدون اقتدار مر  

نتایج سیاستهای داخلی است که در این روند به الگوهای رفتاری گروههای ذی نفع و ذی نفوذ و نیز نهادهای سیاسـی                      
 بـین الملـل بـه شـمار مـی رونـد ، ولـی عمـالً         بدین ترتیب گرچه ظاهراً دولتها بازیگران نظـام   . داخلی عنایت می شود     

رفتارهای ملی تحت تأثیر کنشها و تعامالت دیوان ساالری ها ، قانونگذاران ، احزاب سیاسی ، اتحادیـه هـا ، نهادهـای                       
  .صنفی و سایر گروهها قرار دارند 

ین راستا رفتـار دولتهـا در     در ا . سطح سومی را که می توان برای تحلیل نظری مورد توجه قرار داد ، سطح فردی است                  
تحت این شـرایط الگوهـای رفتـار        . عرصه سیاست بین الملل معلول کنشها و تعامالت افرادی نظیر رؤسای دولتهاست             

ملی ممکن است انعکاسی از انتخابهای خاص افـراد مقتـدر یـا ماحـصل جمعـی انتخابهـای افـراد گونـاگون بـه شـمار                           
 تـأثیر کنـشها و تعـامالت دیـوان سـاالریها ، قانونگـذاران ، احـزاب سیاسـی ،                     روند، ولی عمالً رفتارهای ملی تحت       می

  . اتحادیه ها ، نهادهای صنفی و سایر گروهها قرار دارند 
در این راستا رفتـار دولتهـا در      . سطح سومی را که می توان برای تحلیل نظری مورد توجه قرار داد ، سطح فردی است                  

تحت این شـرایط الگوهـای رفتـار        . ها و تعامالت افرادی نظیر رؤسای دولتهاست        عرصه سیاست بین الملل معلول کنش     
ملی ممکن است انعکاسی از انتخابهای خاص افـراد مقتـدر یـا ماحـصل جمعـی انتخابهـای افـراد گونـاگون بـه شـمار                           

نـی هـای گونـاگون    به هر حال در هر یک از موارد مزبور می باید به منافع فردی ، شیوه های تفکر و جهان بی                    . روند  می
  .عنایت کرد 

در هر صورت دالیل کافی برای توجه به سطوح گوناگون تحلیل در سیاست بین الملل وجـود دارد ، زیـرا عنایـت بـه                         
بـا  . آن، ما را در جهت دادن به طرح پرسشهای مناسب و غور و بررسی مسائل گوناگون بین المللی هـدایت مـی کنـد                  

طوحی خاص پیرامون تحلیل موضوعات مختلف سیاسـت بـین الملـل اتفـاق نظـر                وجود آنکه در مورد درنظرگرفتن س     
وجود ندارد ، ولی جملگی محققان این رشته مطالعاتی ، بر این امر تأکید می ورزنـد کـه عنایـت بـه سـطوح تحلیـل ،                            

دقیقـاً بررسـی    غنای بیشتری به چهارچوب های نظری بخشیده ، محقق را بر آن وامی دارد تا ابعاد گوناگون رفتاری را                    
  .و ارزیابی کند 

گرچه از قرون پیش توجه به سطوح تحلیل در میان فالسفه و اندیشمندان سیاست بین الملل متـداول بـوده هـر یـک از               
آنها برای تبیین نظریات خود به سطح خاصی از تحلیل تأکید ورزیده اند و چهارچوب هـای نظـری خـویش را بـر آن                         

 دوران معاصر به خصوص از پایان جنگ دوم جهانی به بعد برخـی از صـاحب نظـران    اساس مطرح نموده اند ، ولی در 
سیاست بین الملل مانند کنت والتز و دیوید سینگر موضوع سطوح تحلیل در سیاست بین الملل را مـورد توجـه خـاص                

باید به واحـدهای تحلیـل      محققان مزبور بر این اعتقاد بوده اند که در مطالعه مسائل بین المللی می               . خویش قرار دادند    
عنایت ویژه داشت ، زیرا از این طریق است که می توان از روش قیاس یا استقرا برای بررسی سیاست بین الملـل بهـره                         

در حالی که سینگر بر تمایز دو پاره خرد و کالن تأکید نموده ، والتز بـه سـطوح فـرد ، دولـت و نظـام توجـه                             . گرفت  
  . کرده است 
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هه های پیش بسیاری از نظریه های سیاست بـین الملـل از جملـه تحقیقـات مربـوط بـه تعـارض و نیـز                  بدین ترتیب از د   
های  هرچند در بررسی. مطالعاتی که در زمینۀ همگرایی صورت گرفته اند ، به سطوح خاصی از تحلیل توجه کرده اند 

 ، متفـاوت بـوده انـد ، ولـی جملگـی بـا       مزبور متغیرهایی که در هر یک از سطوح تحلیل مورد استفاده قرار گرفته انـد     
برای مثال در ارتبـاط بـا علـل بـروز           . وجود اختالف نگاه و تأکید پیرامون سطح تحلیل مناسب ، آن را مفید دانسته اند                

جنگ و تعرض در سیاست بین الملل ، برخی از محققان بر این نظرند که علل عمده بـروز جنـگ را بایـد در سـاختار                            
گروهـی دیگـر از   . ر نظام بین الملل و یا شیوۀ دگرگونیهای سـاختار در طـول زمـان جـستجو کـرد          قدرت و اتحادها د   

صاحب نظران ریشه های تعـارض را بـه عوامـل سیاسـی ، اقتـصادی ، اجتمـاعی و روانـشناختی داخلـی دولتهـا نـسبت                            
دولتهای لیبرال دموکرات صلح طلبند ، در این راستا بعضی از نظریه پردازان لیبرال بر این اعتقادند که اصوالً       . دهند    می

در صورتی که برخی از محققان جنگ را نتیجـه تمایـل            . در حالی که دولتهای اقتدارگرا به دنبال جنگ و ستیز هستند            
دولتهای سرمایه داری برای گسترش بازارهـای خـارجی ، فرصـتهای سـرمایه گـذاری و تهیـه مـواد خـام اسـتراتژیک                         

عده ای بر این باورند که جنگ از مساعی رهبران جهت حل و فـصل مـسائل سیاسـی داخلـی                از سوی دیگر    . دانند    می
آنها سرچشمه می گیرد ، زیرا آنها تصور می کنند که با اتخاذ سیاست خارجی خصمانه ، تشدید تعارضات خـارجی و   

همچنـین بایـد بـه     . قراردادن خود در برابر دیگران می توانند به همنـوایی هـا و همـاهنگی هـای داخلـی کمـک کننـد          
گروهی دیگر از نظریه پردازان اشارت داشت که جنگ را نتیجه سوء تفاهم ها ، آثار فشار بر تـصمیم گیـری بحـران ،                 

گردند نتوان سیاسـتهایی را     انعطاف ناپذیری های اداری و سایر نواقص در فرآیند تصمیم گیری می دانند که سبب می               
باالخره آنکه پاره ای از محققان معتقدنـد کـه اصـوالً تـصمیمات مربـوط بـه                  . کرد  در راستای پیشبرد منافع ملی اتخاذ       

 فایـده اسـت کـه منـافع ، محـدودیتها و حالتهـای نـامعلوم را                  –جنگ و تعارض مبتنی بر محاسبات خیلی دقیـق هزینـه            
  . دربرمی گیرد 

 مربوط است به واحدها کـه شـامل   یکی عمدتاً: از دیدگاه برخی از صاحب نظران سطوح تحلیل دارای دو معنی است     
نظام ، زیرنظام ، واحد ، دیوان ساالری و فرد می شود و معنای دیگر آن منابع توضـیح اسـت کـه در اینجـا سـه سـطح                              

آنان با عنـوان نمـودن سـطوح افقـی و عمـودی      . ساختار ، فرآیند و ظرفیت تعامل : مطرح می شود که عبارت است از   
  . یل و منابع توضیح تلقی می کنند آنها را متناظر واحدهای تحل

  کارگزار عمدتاً به مسئله سطوح تحلیل در سیاست بین الملل مربوط می شود ، زیرا مقوله مزبور به این -بحث ساختار 
پرسش اشارت دارد که چگونه می توان به بهترین وجه رابطه میان بازیگران دولتی و نظام بین الملـل را مفهـوم سـازی                        

مسئله ساز بودن این موضوع از نظریه اجتماعی نـشأت مـی گیـرد کـه بعـداً الکـساندر ونـت آن را وارد                         کرد ؟ ماهیت    
یکی آنکه انسانها و سازمانهایـشان      : بر این اساس دو حقیقت بدیهی عمده وجود دارد          . مباحث سیاست بین الملل کرد      

ه ای کـه در آن زنـدگی مـی کننـد کمـک              بازیگران هدفمندی هستند که رفتارشان به بازتولید و یـا دگرگـونی جامعـ             
کند و دیگر اینکه جامعه از روابط اجتماعی تشکیل می شود که طی آن تعامالت میان چنـین رفتارهـای هدفمنـدی              می

سـاختار بـه   ( بنابراین مسئله این است که کارگزاری چگونـه بـه سـاختار و نیـز عکـس ایـن جریـان        . را شکل می دهد  
   ؟ارتباط می یابد) کارگزاری 

مختصات کارگزاران و نیز ساختارها ویژگیهای رفتار اجتماعی را مطرح می سازند ؛ ولی سـؤال اصـلی توجـه بـه ایـن                        
اصـوالً چنـین منـاظرۀ      . نکته است که چگونه می توان آنها را به طور واحد برای توضیح رفتار بین المللی ترکیب کرد                   
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 والتز خاطرنشان می سازد که ساختار نظام بین الملل تحدیـداتی            . روش شناختی در نقد نئورئالیزم نهفته است         –فلسفی  
لتها به وجود می آورد که این خود باعث بـروز معمـای امنیـت ، رقابتهـای تـسلیحاتی و                 را برای توان همکاری میان دو     

) سیاسـتمداران یـا ویژگـی دولتهـا       ( به دلیل وجود این وضعیت ، مطالعات تقلیل گرایانه کـارگزاران            . جنگ می شود    
یک قطبی ، دوقطبی یا ( ن الملل نمی توانند رضایت بخش باشند و بنابراین همواره می باید نسبت به نظریه های نظام بی   

این مسئله کـه چگونـه      . جنبه ثانویه داشته باشند ، زیرا این ساختار است که به رفتار دولتها حالت می دهد                 ) چند قطبی   
می توان کارگزاران و ساختار را مفهوم سازی و چگونه روابط متقابل آنها را برای ساختن یک نظریـه کامـل سیاسـت                       

 موضوعی محوری در کانون مناظره میان نظریه پردازان سـنتی و انتقـادی سیاسـت بـین الملـل بـه                      جهانی درک نمود ،   
  .شمار می رود 

یـا تأکیـد بـر     ) آن گونه که نئورئالیستها عمل می کننـد         ( از نظر ونت تقلیل روابط بین الملل در حد کارگزاری دولتها            
بـه وجـود   ) رتی که نظریه نظـام جهـانی مطـرح مـی نمایـد        به صو ( ساختارهایی که از طریق نظام سرمایه داری جهانی         

  . آیند ، عمالً باعث نقصان فهم ما از ویژگی این گونه واحدها و نیزتعامالت پویای آنها می شود  می
. تحت این شرایط رویکرد مناسب تمرکز بر وابستگی متقابل میان کارگزاران و ساختارها در روابط بـین الملـل اسـت                      

ساختاریابی مانع از آثار منفی فردگرایی و سـاختارگرایی مـی گـردد ، زیـرا در ایـن راسـتا کـارگزاران و                 در این راستا    
گیدنز با طرح مفهـوم سـاختاریابی کـه بعـداً توسـط        . ساختارها از موقعیت هستی شناختی یکسانی برخوردار می شوند          

قـرار گرفـت ، مبـادرت بـه توضـیح بازتولیـد             محققانی چون ونت ، راگی و رابرتسون در روابط بین الملل مورد توجه              
این رویکرد جنبۀ کلیت گرایانه و دیالکتیک داشته و در مقابل توضیحات رفتـاری مبتنـی                . نهادهای اجتماعی می کند     

در حقیقت ساختاریابی فرآینـدی  . بر کنشگر یا نظام که از نظر هستی شناختی تقلیل پذیر می باشند ، مقاومت می کند                 
نماید که طی آن کارگزاران و ساختارها از لحاظ هستی شناسی هم تحول بوده و یکدیگر را بـه صـورت              را مطرح می    

بدین ترتیـب نـوعی هـستی شناسـی دیالکتیـک از            . دوسویه از طریق فعالیتهای معمول زندگی روزمره شکل می دهند           
  .یشه سیاسی می کند کارگزاران و ساختارها ، ما را وادار به ارزیابی مجدد از زمان و فضا در اند

در سـطح خـرد معمـوالً بـه مـسائلی چـون سـبک         . به هر حال سطوح تحلیل می توانند خرد ، میانی و یـا کـالن باشـند                  
رهبری، ویژگیهای فرهنگی و مهارتی تصمیم گیرندگان و در مراحل بعد به دولت و سیاست خارجی عنایت می شود،              

. ن به نظام بین الملل و فرآیندهای آن به طور کلی توجه مـی شـود             در حالی که در سطح بعدی مطالعه یعنی سطح کال         
برخی از محققان سنت گرای سیاست بین الملل همچون مورگنتا و آرون و نیز پاره ای از رفتارگرایـان ماننـد دویـچ و                        

، در ) یالد در قرن هفـتم قبـل از مـ      ( توسیدید ، از صاحب نظران کالسیک       . کاپالن سطح تحلیل کالن را برگزیده اند        
بدین معنـا کـه   . های خویش را در سه سطح خرد ، میانی و کالن انجام داد  مورد تحلیل جنگ آتن و اسپارت ، بررسی  

  . وی به افراد ، سیاستهای امپراتوری آتن و نیز به نظام موازنه قدرت میان دولت شهرهای یونان باستان توجه کرد 
ات تـصمیم گیرنـدگان ، نقـشهای تـصمیم گیرنـدگان ، سـاختارهای               برخی از محققان شش سطح تحلیل یعنی مختـص        

حکومتی ، ویژگیهای جامعه ، روابط بین المل و نظام جهانی را برای مطالعات خود در نظر گرفته اند که در هر یک از           
  . سطوح مزبور موضوعات ، متغیرها و مسائلی خاص تحت بررسی و مطالعه قرار می گیرد 

ات به واحدهای تحلیل میـانی عنایـت بیـشتری شـده اسـت ، بـه گونـه ای کـه دولـت بـه صـورت                           در پاره ای از تحقیق    
گروهها، طبقات ، نیروهای اجتماعی ، احزاب ، مؤسسات و سازمانها تجزیـه مـی شـود و همزمـان نظـام بـین الملـل بـه              
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قیقـت کـار اصـلی محقـق        در ح . صورت مناطق ، سازمانهای بین المللی ، جنبشهای فراملی و رژیم ها تقسیم می شـود                 
  .سیاست بین الملل ایجاد پیوند میان سطوح گوناگون تحلیل است 

بدین ترتیب با درنظرگرفتن سطح تحلیل می توان بازیگران و پدیده های خاصی را در حوزۀ تحقیق و مطالعه قرار داد                     
امکـان دارد بعـضی از    در چنـین وضـعیتی اسـت کـه برخـی از محققـان               . و بر اساس آن به اسـتنتاجات خاصـی رسـید            

موضوعات مثل نقش زنان در سیاست بین الملل ، تحلیـل فرهنـگ سیاسـی خـاص ، وابـستگی و روابـط اسـتثمارگونه                         
برخی از واحدهای سیاسی را وارد تحلیل خود نمایند و یا آنکه برعکس این مقوالت را در خارج از حـوزۀ مطالعـاتی                       

 جنگ در سیاست بین الملل را در سه سطح تحلیل مورد توجه قرار داده خویش قرار دهند ؛ برای مثال کنت والتز بروز
بـر ایـن اسـاس برحـسب انتخـاب          . است که عبارتند از طبیعت افراد ، ماهیت دولتها و جوامع و ماهیت نظام بین الملـل                  

 اهمیت تلقـی    سطوح خاصی از تحلیل می توان بر بازیگرانی خاص تأکید کرد یا آنها را نادیده گرفت یا حداقل ازکم                  
گرا هدف تحلیل سیاست بین الملل مبارزه بر سر قدرت و امنیت توسط دولتهـا در یـک   از نظر این محقق نوواقع   . کرد  

برای یک مارکسیست که خواهان دگرگونی اقتصادی و سیاسـی          ) . سطح سوم تحلیل    ( نظام فاقد اقتدار مرکزی است      
) سطح دوم تحلیل( ماعی جوامع سرمایه داری اهمیت خاصی دارد     جهانی است ، ماهیت طبقات داخلی و نیروهای اجت        

و باالخره از منظر یک روانشناس که وقوع جنگ و تعارض را در روابط بین الملل بر مبنای خصوصیات تجاوزگرایانه                   
  ) . سطح اول تحلیل ( انسان تجزیه و تحلیل می کند ، عمدتاً بر فرد تأکید می شود 
  

   1نظامهای فرعی آن نمودار نظام جهانی و 
  

  کلیه کنشهای متقابل بین المللی                                                                       نظام بین المللی جهانی                                              
  
  
                                                                               نظام های فرعی جهانی                         قسمتهای مشخص از مجموعه کنشهای           

  سازمان ملل یا کلیه(متقابل بین المللی 
  ) روابط میان دولتها آفریقایی

  
  

                                      نظام های ملی                                                 دولتهای به عنوان عناصر تشکیل دهنده نظام   
                                                                             جهانی و یا نظامهای فرعی آن 

  
  

                                               ای فرعی ملی                                                      نظام هنظام رهبری سیاسی ، نظام انتخابات ، نظام   
  . . .             تصمیم گیری نظام اجرایی و 

  
*** 

                                                           
   16لل ، ص دکتر عبدالعلی قوام ، اصول سیاست خارجی و روابط بین الم.  1
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  1بررسی سطوح تحلیل  انواع گوناگون  - گفتار اول
   پنج سطح مورگان  -بند اول 

 تحلیـل الگوهـا و   سـطح فـردی ، سـطح نهادهـای تـصمیم گیـری، سـطح ملـی ، سـطح                   :  سطح مورگان عبارتند از      جپن
  .مجموعه های منطقه ای و سطح تحلیل نظامهای بین المللی

   سطح فردی-الف
این نوع تحلیل برای جوامع جنوب وعقـب افتـاده بکـار       . به مشخصات روحی و رفتاری تصمیم گیرنده توجه می شود           

ص تـصمیم گیرنـده   بر اساس سطح فردی پژوهشگر بیشتر به خصوصیات روحی و رفتاری شـخص یـا اشـخا         . می رود   
بطور مثال در این سطح بیشتر به حرکات و احواالت مقامات تصمیم گیرنده مانند وزرای خارجه ، ریاست                  . توجه دارد 

این سطح تحلیل بیشتر در کشورهای عقب مانده و جنوب کاربرد دارد زیرا             . توجه می شود  . . . جمهور و وزیر دفاع و      
اتخـاذ نمـی شـود بلکـه        ) یعنی از طریـق احـزاب و کارگزاریهـای نهـادی          (دی  در این گونه جوامع تصمیمات بطور نها      
  .این سطح همان سطح خرد است .تصمیم گیرندگان اصلی اشخاص هستند

   سطح نهادهای تصمیم گیری-ب
ماننـد مطالعـه نهادهـای سـر کـوبگر در        .مطالعه ساختار اداری و تـصمیم گیـری هـر کـشور در ایـن سـطح جـای دارد                     

در ایـن سـطح نـوع       . لیتر و اقتدارگرا ونهادهای سیاسی ، اقتصادی وتکنولوژیک در کشورهای پیشرفته            کشورهای توتا 
اینکـه  (نهادها و کارکرد و ساختار آن از اهمیت برخوردار است به عبارتی پژوهشگر در این سطح نقش نهادهای موثر             

ی ایـن نهادهـا را در ابـراز تـصمیم گیـری بررسـی               و داده هـا   ) این نهادها نظامی در توتالیتر باشند یا سیاسی و اقتصادی         
  . کنند می
   سطح تحلیل ملی -ج

. خصوصیات ویژه هر کشور در عرصه بین الملل است که بر نوع رفتار آن کشور در عرصه بین الملل تاثیر می گـذارد                      
 ایـن   معمـوالً . شـود مـی   کشورها دسـت کـم گرفتـه     ردر چنین دیدگاهی تاثیر ملزومات مقید کننده بین المللی بر رفتا       

 ویژگی سـطح    .جی خود تا چه حدودی مختار فرض می شوند        رسطح تحلیل حاوی این است که کشورها در اقدام خا         
  .تحلیل ملی توجه به نهاد ، کارکرد و ساختار است 

   سطح تحلیل منطقه ای -د
ت در کشورهای متفاوت در یک      این الگو قابل سرای   .الگوهای منطقه ای تا حد زیادی با الگوهای غربی متفاوت است            

در مثـال  . در این سطح تحلیل الگوها و ویژگیهای کشورهای واقع در یـک منطقـه مـورد نظـر مـی باشـد                    . منطقه است   
  . الگوهای رفتاری کشورهای اسالمی متفاوت از الگوهای موجود در کشورهای غربی است

  )کالن ( سطح تحلیل بین المللی   -ه
ار پویشهای نظام بین المللی مورد توجه است البته توجه شـود در ایـن نـوع تحلیـل بـازیگران                     ساختار بازیگران و ساخت   

بـین الملـل زنـدانی      در ایـن سـطح بـازیگران نظـام              .نـد   ناچار نقش خود را با تغییر ساختار نظام بین الملل تغییر می ده            
  .می شوند ل محسوب ارهای نظام بین الملجایگاهی هستند که دارند و در رفتار خود مقهور ساخت

                                                           
  46 – 41دکتر سید حسین سیف زاده اصول روابط بین الملل ، ، صص . 1
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  ز سه سطح تحلیل کنت والت - بند دوم
  .کنت والتر علل بروز جنگ در سیاست بین الملل را در سه سطح تحلیل مورد بررسی قرار می دهد

  

  سطح تحلیل فردی  .1
  با توجه به شخصیتهای حقیقی و حقوقی                  سطح تحلیل ملی . 2
   سطح تحلیل بین المللی . 3
  

   دو سطح تحلیل سینگر -  سومبند 
   سطح تحلیل خرد - الف

در این سطح موفقیت و شکست در سیاست خارجی تابعی از آمادگی مادی و معنوی است نه تابعی از درجه تطـابق بـا      
در ایـن نـوع تحلیـل کـشورها بنـا بـه خـصوصیات               . در سطح خرد تاکید بر ویژگیهای فردی هر دولت          .نظام بین الملل  

مسلماً نقشی که از یک کـشور قدرتمنـد چـون امریکـا             . های متفاوتی در بازی قدرت بین الملل دارند         خاص خود نقش  
در این سطح می توان مقدورات ناشی از ویژگیهای فردی هر کشور            .انتظار می رود با نقش بورکینافاسو متفاوت است         

نظـام بـین الملـل ثابـت فـرض          . ازیگران است   کانون توجه به تفاوت ب    . و تاثیر آن بررفتار کشور مزبور را بررسی نمود        
  .شده است 

 سطح تحلیل کالن   - ب

در واقع اعتقاد به نـوعی جبـر مـشترک بـر ایـن سـطح       . در این نوع تحلیل به کشورها به طور یکسان نگریسته می شود        
.  مـی شـود   در این سطح پژوهشگر با امور عمومی ومشترک سیاسی در عرصـه بـین المللـی آشـنا      . تحلیل حاکم است    

سطح تحلیل کالن از محذوریتهای بـین المللـی سـخن مـی گویـد و ویژگیهـای فـردی و ممتـاز هـر کـشور را نادیـده                          
توپهای بیلیارد همسنگ غلبه نوعی جبر مشترک در سطح کـالن توجـه مـا معطـوف بـه آن دسـته         = کشورها  . گیرد می

م شکلی ساختاری را بر داخـل کـشورها و همگـونگی            نظریه ها است که به نظام بین الملل اصالت می دهند و نوعی ه             
  . سطح تحلیل کالن نسبت روابط را نشان می دهد .رفتاری را بر عملکرد خارجی تحمیل می کنند

پس اینگونه نتیجه می گیریم که سطح خرد معتقد به اینست که هر یک از کشورها نقشهای متفاوتی دارند و در قالـب                       
ند ولی سطح کالن با نگـاهی جبـر گرایانـه اعتقـاد دارد کـه کـشورها هماننـد توپهـای                      نقشهای خود به بازی می پرداز     

پس دیدگاه سطح کالن از این اشکال برخوردار است کـه مـانع از              . بیلیاردی هستند که کلیه آنها رفتار مشترکی دارند       
 پارامتریـک سیـستم،     اگر تغییرات در سطح خرد بسنده شوند، ارزشـنهای        .  درک ویژگیهای فردی هر کشور می شود        

در سـطح کـالن اسـت کـه دگرگونیهـای      . دست نخورده خواهد ماند، مگر تغییرات مزبـور سـطح کـالن تـسری یایـد          
البتـه درجـه تغییـرات رفتـاری در سـطح خـرد       . ساختاری، ارزشی و رفتاری در سطح خرد را به دنبـال خواهـد داشـت      

  .ن استمنعکس کننده میزان پیوندهای پیشین میان سطح خرد و کال
   دوسطح تحلیل هانریدر - بند چهارم

  :هانریدر دو سطح تحلیل را در مباحث خود نام می برد 
  سطح تحلیل تلفیقی   -الف

  . برآیند دو سطح تحلیل خرد و کالن که نتیجه آن امکان پذیری در پیشبرد سیاست خارجی است 
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تواند دو سطح تحلیل کالن و خرد را به هم اتـصال            از همان اوایل دهه شصت اقداماتی جهت ارائه رهیافت سومی که ب           
مهمترین دانشمندانی که همت خود را مصرف تکمیل اتصال دو سطح خرد و کالن نموده اند برحسب                 . دهد آغاز شد  

  .میزان و کیفیت فزاینده کار ولفرام هانریدر و جیمز روزنامی باشند
  به تعریف امکان پذیری بپردازیم  سطح تحلیل تلفیقی برای مفهوم شدن مطلب ضروری است 6  

  
   اجماع در داخل    – امکان پذیری در سطح داخلی -1                         
  امکان پذیری
   سازگاری اهداف با ملزومات نظام بین المللی  – امکان پذیری در سطح بین الملل -2                      

  

ازگاری خـارجی را بـرای ارزیـابی میـزان امکـان پـذیری موفقیـت سیاسـت            در واقع ولفرام هانریدر اجماع داخلی و س       
در جه تغییرات رفتاری در سطح کـالن مـنعکس کننـده میـزان تعـامالت رفتـاری و سـاختاری        . خارجی ارائه می دهد     
در واقع آنچه موجب می شود کشوری عرصه سیاست بین الملل پیـشروی داشـته باشـد میـزان         . سطح خود خواهد بود     

این مقدورات ومحذورات در کشورهای شمال و جنـوب در          . ورات داخلی و محذورات خارجی آن کشور است         مقد
  .ست بر عکس هم است 

   استراتژی حفظ وضع موجود        محذورات بین الملل ، حداقل+ مقدورات داخلی، حداکثر)         ابر قدرتها(کشورهای شمال 
  تغییر وضعیت موجود           محذورات بین الملل ، حداکثر+    مقدورات داخلی ، حداقل )       ریز قدرت (کشورهای جنوب 

که برآیند دو سطح تحلیل خرد و کالن توجه دارد ، به عبارتی برآیند دو سطح خرد و کالن ، امکان پذیری در پیشبرد                        
  :سیاست خارجی می باشد ، که خود امکان پذیری در دو حوزه قابل بحث است 

امکان پذیری در سطح داخلی ، که به معنای اجماع در داخل است ، یعنی سیاستمداران در درون کشور نسبت بـه مـسائل       .1
  .چون تضاد در اهداف کالن به ضرر منافع ملی یک کشور خواهد بود. کالن و ملی با هم اتفاق نظر داشته باشند

یعنـی اهـدافی    . ی اهداف با ملزومات نظام بین المللی اسـت        امکان پذیری در سطح بین المللی ، که به معنای سازگار           .2
که با این توضیح معلوم می گردد که پیشبرد سیاست خارجی مبتنی بـر میـزان       . که یک کشور از توانایهایش فراتر رود      

  . مقدورات داخلی و محذورات خارجی آن است 
   کلی گرا تحلیلسطح  - ب

البته دیدگاه کلـی گـرا در       . است و بقیه موارد در حاشیه قرار دارند           دراین نوع سطح تحلیل یک بحث محوری مطرح       
در . این دیدگاه  در گذشته بدون ساختار بـود ولـی امـروزه سـاختاری مـی باشـد                    . گذشته با حال یک فرق کلی دارد        

تـاثیر  دیدگاه کلی گرای ساختاری جایگاه هر عنصر یا عضو در نظام مشخص است در عین حال که فضا نیز بـر اعـضا       
  . در واقع در این نگرش جزء بر کل و کل بر جزء تاثیر متقابل دارد . دارند 

  .به طور کلی سطوح تحلیل سیاست بین الملل را می توان به صورت ذیل تقسیم بندی نمود 
ی شـوند  بررسی نظرها، برداشتها ، ارزشها و گرایشهای افراد تصمیم گیرنده ـ در این سطح کشورها مطالعه مـ    :دید خرد 

  .نظام بین المللی اعتباری است و بازیگران اصل هستند
 در این سطح هر کـشوری بایـد خـودش را بـا     -بررسی نقش دولتها به عنوان بازیگر اصلی  سیاست بین الملل  :دید کالن   

ه هر نظـام    امروز. اصل نظام بین الملل است که دارای ساختار و ماهیت قدرت می باشد            . کل نظام بین الملل تطبیق دهد     
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 تالشـهای   60از اوایـل دهـه      . المللـی  بین المللی هم باید به دید خرد یا کشور توجه داشته باشد هم به کالن یا نظام بـین                  
بسیاری شدکه ، وسطح خرد و کالن به هم اتصال داده شود مهمترین دانشمندانی که در ایـن زمینـه تـالش نمـوده انـد                         

    .در حال حاضر پنج نظریه با توجه به این نوع دید بوجود آمده است.ولفرام هانریدر و جیمز روزنا می باشد
    پیش تئوری روزنا  
  طرح برچر  
  طرح هانریدر 
  طرح سیستماتیک تدوین و تجزیه و تحلیل سیاست خارجی   
  طرح پیوستگی روزنا 

***  
    نگرش روشی و سطح تحلیل در نظریه-گفتار دوم 

مباحث مهم اسـت کـه از لحـاظ معرفـت شناسـی گـرایش فکـری نظریـه           بحث سطح تحلیل در نظریه پردازی یکی از         
سوال اصلی این است که آیا اوضاع و حـوادث بـزرگ اجتمـاعی را بـه مثابـه                   . پردازان را از یکدیگر متمایز می سازد        

ورد  بایـد مـ    –  فعالیتها ، ذوقها و نـسبتهای مؤلفـه هـای آن              -یک تمامیت کلی یا به عنوان تجمعی از اجزای آن کلیت            
مطالعه قرار داد ؟ نسبت به این سوال دو پاسخ متفاوت ارائه شده است که از لحاظ معرفت شناسـی و فلـسفی تـأثیرات                         

جزئی گرایان ، در پاسخ به این سؤال معتقدند که هر کلیت اجتماعی را بایـد                . متضادی بر نتیجه نظریه باقی می گذارد        
یک کلیت باید به اجزای آن تحویل گـردد تـا تبیـین آن از صـالبت     . بر حسب اجزاء و عواقب ناشی از آن تبیین کرد       

برعکس کل گرایان معتقدند اصوالً تبیین هایی که بر حسب مقـصود ، منظـور و                . معرفت شناسی الزم برخوردار شود      
رفتـار  درنظر کل گرایان ، علوم اجتماعی صـرفاً بـه           . اهداف اجزاء صورت می پذیرد ، در علوم اجتماعی جایی ندارد            

   .1پدیدارهای جمعی عنایت دارد
البته می توان سطح تحلیل را از دو جزء کل و فرد نجات داد و چنانکه در مقدمات گفتیم از سـه نگـرش کلـی گـرای                            

در نگرش ساختارگرا ، سه نگرش کالن نگـر         . پیش ساختاری ، ساختارگرا و کلی گرا فراساختاری سخن به میان آمد             
اینکه کـدام یـک از ایـن سـطوح          . ، فردنگر ویژگیهای منفرد و تلفیق این دو مطرح است           ) ت  محذورا: سنت روابط   ( 

بـه  . تحلیل مبنای نظریه پردازی و یا تجزیه و تحلیل قرار می گیرد از اهمیت معرفـت شـناختی مختلفـی حکایـت دارد                        
 چنین نتیجه گیری کرد که ضـعف  طور مثال ، چنانچه با دید کالن کاپالن جنگ آمریکا علیه عراق بررسی شود ، باید  

ساختاری و کارکردی نظام دو قطبی منعطف ، که موجب فروریزی آن شد ، روندی بحرانی به وجود آورد که یکـی                      
برعکس ، چنانچه سطح تحلیل خرد ، مبنای نظریه پردازی قرار گیرد،            . از متفرعات آن جنگ آمریکا علیه عراق است         

بـدین لحـاظ گروهـی از تحلیـل گـران مـسائل       . عارضـات قـومی و فرقـه ای اسـت          دو تحلیل ساختاری داخلی ماننـد ت      
ای از این دیدگاه ، جنگهای عراق علیه ایران و کویت را به مقتـضای آرام سـازی داخلـی و حقانیـت بخـشی بـه                            منطقه

آگاهانـه از بـین   کنند ، بنابراین چنانکه عراق این ضعفهای سـاختاری را  رژیم بی ثبات و غیرحقانی آن کشور تبیین می    
 ، مسأله مذکور را به نهایت جزئی گرایی می رسـاند و              دوم آنکه سطح تحلیل   . می برد ناچار نبود به جنگ اقدام ورزد         

بنابراین جنـگ   . شخصیت روانی صدام و یا دستگاه تصمیم گیری نیمه توتالیتر عراق را مسئول این تهاجمات می داند                  

                                                           
  جهانی شده ، انتشارات وزارت امورخارجه –دکتر حسین سیف زاده ، نظریه هاو تئوریهای مختلف در روابط بین الملل فردی . 1
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پـس عامـل تحـوالت      .  کشور و یا ساختار سیاسی داخلی کشور ناشی شده است            ناشی از امیال روان پریش رهبری آن      
در مقابـل فـشار     . مزبور عراق است که به لحاظ نابهنجاری روانی به صـورت رفلکـسی و نـه عقالیـی عمـل مـی کنـد                         

 چنانکه صدام حسین و سـاختار سیاسـی عـراق از سـالمت    . مضاعف ، تسلیم و در مقابل ضعیف قدرت نمایی می کند           
ملـت  . روانی برخوردار بود ، تصمیمی عقالیی اخذ می شد که در نتیجه آن ملت عراق دچار چنین فاجعه ای نمی شد                      

عراق نیز می توانستند رهبری و ساختار را انتخاب کنند که دارای چنـین سـاختار نابـسامان یـا شخـصیت روان پریـشی                         
  . نباشد 

 کلیه رشته ها می گـذارد ، مـی تـوان بـه وضـوح مـشاهده کـرد کـه                      عالوه بر اثری که سطح تحلیل بر تفسیر وقایع در         
انتخاب سطح تحلیل موجب شکل گیری سـه نـوع از نظریـه هـای کلـی گـرای سـاختاری ، سـاختاری و کلـی گـرای                     

مـثالً تئـوری امپریالیـسم مورگنتـا نگـرش کلـی گـرای پیـشاساختاری         . فراساختاری در روابط بـین الملـل شـده اسـت           
یا تحلیل نظام های کاپالن ، روز کرانس ، مک کله لنـد در قالـب سـطح                  . نتی را به نمایش می گذارد       امپریالیستهای س 

. برعکس نظریه هـای تـصمیم گیـری و رفتارشـناختی جایگـاهی در سـطح تحلیـل خـرد دارنـد                       . کالن قرار می گیرد     
ناشـی  ) شخصیت ملی   ( رات داخلی   و یا مقدو  ) نقش  ( های این دو سطح تحلیل که از جبر محذورات بین المللی              یافته

نظریه هایی چون همگرایی ، وابستگی متقابـل        . شده است با یکدیگر بوده و دو جلوه از یک واقعیت را نشان می دهد                
نگرشـهای پـسامدرنی از   .  با تلفیق محذورات بین المللی و مقـدورات داخلـی ، تجلـی تلفیـق دو سـطح تحلیـل اسـت                     

ایـن  . رات داخلی است قالب کلی گرای فراساختاری یا پویش همیشه متغیـر تفـسیر کـرد                 پردازی را بعد از مقدو      نظریه
  . مبانی روش شناسانه بر نتایج هر نظریه تأثیر می گذارد 

*** 

  1 تقسیم بندی دیگر از سطح تحلیل نظریه  - گفتار سوم
   کلی گرای پیشاساختاری–بند اول 

ه پرداز بدون آگاهی از ملزومات روشی و تخصصی ، تأمالتی نظری  در این نگرش ، هستی مرکب به نظر آمده و نظری          
فقدان تحویل تحوالت نظری اندیشمندان ایرانی به نتیجه عملی تا حد زیـادی ناشـی       . را در همه زمینه ها ارائه می دهد         
ن در قالـب    این روش بیان کننده گرایشهای امپریالیسم قـدیم و یـا شـکل نابهنگـام آ               . از این وضعیت روشی نیز هست       

کوهن به آنهـا امپریالیـسم کهـن نـام مـی نهـد و              .  لنینیستی ، فاشیستی ، و یا بنیادگرایانه است          –امپریالیسم مارکسیستی   
امپریالیـسم کهـن دارای یـک ویژگـی خـاص اسـت کـه از                . چیستی آن را مورگنتا به خوبی به نمایش گذاشته اسـت            

  .  نظام بین الملل آن جدا می شود  دولت و–امپریالیسم جدید مبتنی بر ساختارملت 
 معنـایی   –در امپریالیسم قدیم ، واحد سیاسی امپراتوری است که معموالً به اقتضای تحکیم و اجرای ارزشهای هـویتی                   

این مبانی اولیه هویت و معناگرائی فرهنگی قابل تطبیق و محـدود شـدن              . اولیه چون مذهب و قومیت تأسیس می شود         
رفـت و   . الزمه امپریالیسم قدیم روش کلـی گـرای پیـشاساختاری اسـت             .  دولت نیست    –ی ملت   در مرزهای جغرافیائ  

آمدهای نسنجیده بین سطح خرد و کالن و ائتالفهای فرامرزی و فرومرزی بین کلیه فعاالن سیاسی داخل و خارج ، در                     
  .پرتو این نگرش روشی قابل تفسیر است 

                                                           
   جهانی شده ، انتشارات وزارت امور خارجه–دی سید حسین سیف زاده ، نظریه ها و تئوریهای مختلف در روابط بین الملل فر. 1
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  گرش کالن ، تفردی و یا تلفیق دو سطح تحلیل مطرح است ساختارگرائی که در قالب سه ن  –بند دوم 
بـرای اولـین بـار      . ساختارگرایی با تقسیم بندی و فصل بندی منطقی بر بحث های حوزه سیاست نیز تـأثیر مـی گـذارد                     

بـرخالف حـوزه بـسیط فرهنـگ و         . مشخص می شود کارویژه ضوابطی دولت با کار ویژه اشراقی امت فرق می کنـد                
سه گرایش روشـی اخیرالـذکر در ایـن         .  ساختارگرایی به صورت بندی شفاف و مشخص میل می کند            مرکب سنتی ،  

منطـق دو ارزشـی غیرقابـل       : عنوان که بر نظریه پردازی روابط بین الملل تأثیر می گذارند از دو مشرب منطقی متأثرند                 
 هم این و هم آن که در قالـب نگـرش      تلفیق ، که در قالب منطق صوری این یا آن صورتبندی می شود و منطق تلفیقی               

منطق صوری فراهم کننده دو دسـته از نظریـه هـای کـالن و               . همساز کوانتا و یا تضاد دیالکتیکی صورتبندی می شود          
  . خرد است که به شرح زیر تعریف می شود 

   نگرش روشی کالن نگر-الف
نگر در روابط بین الملل معموالً نـسبت روابـط را           نظریه پردازان کالن    . کالن به معنای نسبت روابط است و نه کل آن           

 در  )Joseph Schumpeter( و شـومپیتر   ) John Hobson( نظریـه هـای نقادانـه ای کـه جـان هابـسون       . پوشش می دهنـد  
وصف و تفسیر از امپریالیسم ارائه می دهند ، از این منطق بهره می گیرنـد ایـن نگـرش روشـی محـذورات محیطـی را                           

در این دید کالن ، همه بازیگران همسان هم و همانند توپ بیلیـارد بـه حـساب مـی آینـد ه یـک کـار                            . نشان می دهد  
را عهده دار هستند ، هرچند که وزن آنـان          ) کسب ، حفظ و افزایش قدرت و امنیت         :  دولت   –در مورد ملت    ( خاص  

ر زندانی نقش بزرگ یا کوچـک خـود         هر بازیگ . می شود   ) از ریز قدرت تا ابرقدرت      ( موجب نقشهای متفاوت آنان     
بـرای  .  قـدرت مـانور چنـدانی ندارنـد     –در این بازی ، کشورهای ریز      . است و از الزامات آن نقش فرار ممکن نیست          

به ایـن لحـاظ اسـت کـه پـس از شکـست از روسـیه ،                  .  قدرت ، مقدورات ملی هم به محذورات تبدیل می شود            -ریز
ایران هـم بـه محـذوراتی جهـانی      » کاالی استراتژیک نت و گاز      « و  » تراتژیک  منزلت اس « مقدورات ملی کشور چون     

داشـتن بـصیرت اسـتراتژیک بـه جـای نگـرش قـضا انـدیش و قـضا سـتیز دوران سـنتی و یـا             . برای ایـران تبـدیل شـد     
سیاسـت خـارجی حـزب دمـوکرات در آمریکـا           . ایدئولوژیک دوران گذار در این تحول نامبارک بسیار نقش دارنـد            

  .عموالً به اقتضای این مبنای روشی تدوین می شود م
   نگرش روش تفردی یا خرد نگر -ب

در این نگرش ، هویـت و شخـصیت بـی همتـای             . نظریه پردازان خردنگر معموالً به مقدورات صرف ملی توجه دارند           
. طی بی توجهی می شود      در این نگرش به الزامات ناشی از محذورات محی        . بازیگر بیش از اندازه جلب توجه می کند         

در حوزه عمل سیاسی معموالً سیاسـت خـارجی حـزب           . نظریه های نصمیم گیری و ستیز در این قالب قرار می گیرند             
در آمریکـا حـزب جمهـوری خـواه معمـوالً           . جمهوری خواه آمریکا به اقتضای این رویکرد روشی تدوین مـی شـود              

  . برخالف حزب دموکرات گرایش  ملی دارد 
  رش روش تلفیقی  نگ-ج

مطـرح  ) تنـوع  ( در قالب نگرش منطقی تلفیقی دو ارزشی به سه شکل کوانتا اختالط و دیالکتیکی ترکیب ، دیـالوگ                
در دو نگرش اول هم به مقدورات ملی و هم به محذورات محیطی توجه مـی شـود ، و در نگـرش سـوم انـسان                           . است  

نـه اول روشـی در تلفیـق ، مبنـای ذهنـی خـود را در قالـب                   آمریکائی ها به اقتـضای جهـت گیـری دوگا         . مطرح است   
در آمریکا نوعی سنت اعـالن نـشده وجـود دارد ،    . گرائی ساماندهی کرده اند اما وارد حوزه پسامدرن شده اند           کثرت
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این گرایش روشـی  . که به مقتضای آن همیشه هر حزب کنترل یکی از دو قوه مجریه و قانونگذاری را در اختیار دارد       
 ملـی بـا     –کند کـه هـم در سـطح داخـل و هـم در سـطح بـین الملـل ، دو سـطح مقـدورات فـردی                             ه آنان کمک می   ب

هرگاه که یک حزب بتواند از ایـن سـنت اعـالن            .  بین المللی به صورت مکمل و موازی عمل کنند           –محذورات ملی   
رد ، معمـوالً بـه افـراط گرائـی و           نشده عدول کند تا هم قدرت ریاست جمهوری و هم قدرت کنگره را در اختیار بگی               

کلینتون و بوش با فراهم آوردن قدرت یکپارچه به افـراط و تفـریط ناشـی    . آثار نامطلوب ناشی از آن گرفتار می شود     
امـا هـر دو تجربـه نـشان داد ، کـه حتـی تنهـا                 . از الزامات محیطی و یا ناشی از مقدورات صرف داخلی گرفتار شـدند              

ریکا نیز نمی تواند در بازی بین المللی ، فقط به محذورات محیطی و یـا فقـط بـه مقـدورات                      ابرقدرت موجود یعنی آم   
در واقع ، پیوستگی دو سطح تحلیل که به میمنت منطق کوانتا ، دیالکتیـک و اجتمـاع آن کـه        . ملی خویش توجه کند     

ناشی شده اسـت ایـن مباحـث در         از داللت گفتمانی حاصل آمده است ، از نتایج دستاوردهای ذهنی قرون اخیر انسان               
پیروان منطق صـوری نمـی داننـد    . سطح تعریف هستند و به عنوان مقدمات و مبانی بدیهی بحث ها به حساب می آیند   

  .که بدیهیات ذهنی در واقع بدیهی نیستند ، بلکه به نظر بدیهی می آیند 
  نگرش کلی گرای فراساختاری  –بند سوم 

ری خود را به اقتضای توجه به خالقیتها و انگیزشهای فردی انسان تدوین مـی کننـد ، معمـوالً    نظریه پردازانی که تأمالت نظ 
خواهـد دل  هیچ ترتیبی و آدابی مجوی هر چه مـی : به قول شاعر مشهور ایرانی   . از نظر روشی به این رویکرد میل می کنند          

 پـرداز کمـک مـی کنـد ، امـا اعتبـار آن را در                 ساختار عقالئی روشی گر چه به ساماندهی نگرش نظری نظریه         . تنگت بگو   
  :چنانکه گفته شد ، در مدرنیسم سه تحول رکنی صورت گرفت .  ضابطی انسان از بین می برد –حوزه خالقیتهای فرا 

  توجه به واقعیت به جای گوهر اشیاء .1
   جایگزینی علیتهای مادی و صوری به جای علیتهای فاعلی و غائی و باالخره جایگزینی .2
توانائی های ذهن عقالئی انسان به جای احساسات فروعقلی و شور و شوق فرا عقلی برای تحقق حاکمیت خود از طریق علـم             .3

به جای تأکید بر یافتن مثل اشیا و کیفیت محسوس آن توسط انـسانهای طالفـام ، بـه اعـراض واقعـی پدیـده هـا توسـط                           . تجربی  
زاده ، مدرنیتـه و نظریـات    برای مطالعه بیـشتر رحـوع شـود بـه سـیف     ( انسانی توجه شد انسانهای آموزش دیده با ذهنیت میانگین  

  ) .جدید علم سیاست ، بخش اول 
با توضیحات فوق ، مشخص می شود که مطالعه نظریه های روابط بین الملـل در حـوزه مابعدالطبیعـه مـدرن و بـرای تحقـق        

در این نظام شناختی ، حاکمیت خـدا بـه مـشیت او از پـیش                . است  ) به جای مقهوریت منفعالنه او      ( قسری حاکمیت انسان    
محقق فرض شده است و انسانها با فرا رفتن از زندانهای فروعقلی و عقلـی و تـشبث بـه فطـرت فراعقلـی فـوق داوطلبانـه و                              

یتـه سـودای   ایـن در حـالی اسـت کـه مدرن    . عارفانه می توانند شـهوداً حاکمیـت الهـی را درک و داوطلبانـه آن را بپذیرنـد       
در نتیجه در نگرش مدرن ممکن است غیرآگاهانه انسان به کفر گرفتار آید ولـی آگاهانـه       . حاکمیت انسانی را در سر دارد       

بـه مقتـضای   . به عکس ، سیاستمدار سنتی ناآگاهانـه بـه دام شـرکی عمیـق مـی افتـد                . از فروافتادن به دام شرک می پرهیزد        
ه ، او غیرمؤمنانه خدا را نیازمند اقدام آن دسته رهبران سیاسی فرض مـی کنـد ، کـه                    ملزومات ناشی از این شرک ناخودآگا     

و نوسـرایی  )  معنـا  –قوام  (مایلند با تأسیس امپراتوری بدون مرز به اجرای احکام روحی انسان به دو شکل نومحافظه کارانه       
  .اقدام کنند )  فرهیختگی –آزادگی ( 
  

*** 
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  فصل سوم

  پرسشنامه 
  

  سراسری . 71                                            : آرون ریمون -1
   تئوری را براصول ارجح می دهد -الف
   تئوری را جایگزین تجربه می کند-ب
   بر اساس تجربیات ، اصول حاکم بر روابط بین الملل را ارجح می داند -ج
   میان تئوری و اصول تفاوتی نمی شناسد -د
  
 سراسری . 71                                                                                                                                               :لل عبارت است از نگرشهای دریافت علمی روابط بین الم -2

   تاریخی ، وابستگی و توسعه یابی                   -الف
  اطات  سیستمی ، بازی و ارتب-ب
   فلسفی ، امپریالیسم زدایی و بازده نزولی              -ج
   هنجاری ، همانند سازی و همگرایی-د
  
  سراسری              . 71                                                                              ه تصویری از نظام بین المللی بدست می دهد؟چمکتب واقعگرایانه ، نسبت به مطالعات بین المللی  -3

                                                                     بدبینانه ونادرست                       -الف
   بدبینانه ودرست -ب
   خوشبینانه ونادرست                                      -ج
   خوشبینانه و درست -د
  
  سراسری . 71                                                               ام بین الملل چیست ؟تعریف نظ -4

   ساختار وماهیت قدرت                             -الف
   مجموعه ای از واحدهای سیاسی و غیر سیاسی -ب
   مجموعه ای از کنشها و واکنشها                    -ج
  ران رسمی و غیر رسمی  تعامالت میان بازیگ-د
  
 سراسری . 71                                                            »کشورها یا در پی حفظ وضع موجود یا گسترش یا سیاست پرستیژ هستند« کدام مکتب طرفدار این نظر است  -5

                                                                                واقع گرایان                                   -الف
   ایده آلیستها -ب
  لتیک                                                 پ ژئو-ج
    رفتار گرایان -د
  
  سراسری . 71                                                                                                                       سیاست بین الملل را کدام مکتب به ستیز وکشاکش دولتها توصیف می کند ؟ -6

                هاپسیها                                               -الف
   کانتی ها -ب
   گروسیوسیها                                           -ج
    آنارشیستها-د
  
  
  

  الف– 6 الف                                                           -5  الف                                                              – 4  الف                                                            – 3                                      ب                             – 2  ج                                                        –  1     
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  سراسری . 71                                                                :درمطالعه سیاست بین الملل باید  -7
  محیط بین الملل پرداخت                 به مطالعۀ-الف
   رفتار رهبران را مالک قرار داد-ب
   به نیازهای داخلی توجه کرد                         -ج
  دولت و سیستمیک را بررسی کرد  -د عامل فر-د
  
  سراسری . 71                                                          بهترین انتخاب برای سطح تحلیل روابط بین الملل کدام است؟-8

   خرد و کالن  -الف
   خرد میانه ـ کالن  -ب
   فرد منطقه ـ بین الملل-ج
   نهاد ـ منطقه بین الملل -د
  
  سراسری . 72                                                              :تار گرایی بر موارد زیر تاکید داشته است  فرارف-9

  . جنبه های کمی ، نظریه های عمومی و تعامالت میان متغیرها -الف
  . جنبه های کیفی، نظریه های عمومی و تفکیک علتها از معلول ها -ب
  .ظریه های میان برد و تفکیک میان علتها ومعلول ها  جنبه های کیفی وکمی ، ن-ج
  . جنبه های کیفی و کمی ، نظریه های میان بر و تعامالت میان متغیرها-د
  

   سراسری .72                                                              : تقابل میان سنت گرایان و فرارفتارگریان را در سالهای زیرمشاهده می کنیم – 10
             1960 و اوایل دهه 1950 اوخر دهه -الف
  1970 واوایل دهه 1960 اوخر دهه -ب
  1970 واواخر دهه 1960 اوایل دهه -ج
  1980 واوایل دهه 1970 اواخر دهه -د
  

  راسری س . 72                                                            . آرمانگرایان از سنتهای زیر پیروی می کنند-11
   هابزی                                                       -الف
   گروسیوسی-ب
   مارکسیم                                                        -ج
   کانتی -د
  

  سراسری . 72                                                            : واقع گریان در اعداد از مکاتب زیر هستند -12
   جهان گرایان                                               -الف
   رفتار گرایان -ب
   سنت گرایان                                                   -ج
   فرارفتار گرایان -د
  

  سراسری . 72                                                                                                        :  روابط بین الملل عبارت است از-13
   ساختار و ماهیت قدرت بازیگران ونظام -الف
   مجموعه کنش ها و واکنشها و اندر کنشهای بین بازیگران نظام -ب
   مجموعه باید ها ونبایدها که راهنمای بازیگران قرار می گیرد-ج
   الملل جلوه عملی حقوق بین-د
  

   ب– 13  ج                                                –12                                  د                  - 11  ج                                              –10  د                                                  – 9  الف                                                       – 8  د                                            – 7       
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  سراسری . 72                                                              : رهیافت واقع گرایی -14
   آرمانها را راهنمای روابط بین الملل می داند             -الف
   تاریخ را آنگونه که هست به کار می برد -ب
            آرمانها را تعبیری از مذهب می داند                   -ج
   تاریخ را بسیار بدبینانه تفسیر می کند -د
  

  سراسری . 72                                                                                                              : پیوستگی دو سطح تحلیل در بحث سیاستگذاری موجب پیوندهای زیر می شود-15
          قتصادی                                               نظامی و ا-الف
   دولت وملت -ب
   ملی و بین المللی                                                    -ج
   ساختار ماهیت قدرت -د
  

  سراسری . 72                                                               :  نظام بین المللی عبارت است از-16
   مجموعه کشورهای قدرتمند                                  -الف
   مجموعه کشورهای قدرتمند وضعیف -ب
   حاکمیت سازمان ملل                                               -ج
   ساختار ماهیت قدرت -د
  

  سراسری . 73                                                             رفتارگرایان در توصیف روابط بین الملل-17
   کلیشه ای بدبینانه در نوشته های خود ارائه می دهند -الف
   کلیشه ای  خوش بینانه در نوشته های خود ارائه می دهند -ب
   به قانونمندی رفتارهای متغیر معتقدند -ج
   قانونمندی را گمراه کننده می دانند-د
  

  سراسری . 73                                                          :للی بازیگر اصلی عبارت است از  در نظام بین الم-18
   کشور                                                 – دولت -الف
   دولت دودمانی -ب
   دولت طبقاتی                                                       -ج
  آرمانی  دولت -د
  

  سراسری . 73                                                                                                :  ایده آلیستها علت اصلی جنگ در روابط بین الملل را یکی از موارد زیر می دانند -19
          برهم خوردن موازنه قدرت                                -الف
   وجود حاکمیتهای جداگانه - ب
   حفظ موازنه قوا                                                   -ج
   نبود دولت قوی مرکزی -د
  

  سراسری . 73                                                              : روش ومبنای تفکررفتارگرایان – 20
                                   اصول انتزاعی است          -الف
   روش استقرایی است -ب
   تاکید بر مشاهده است                                          -ج
   است 3و2 گزینه -د
  

    د– 20  ب                                               –19  الف                                                  – 18                               ج               –17   د                                               – 16  ج                                                 – 15  د                                              –14       
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  سراسری . 73                                       : ایده آلیست به کدامیک اعتقاد دارند -21
                                    درس تاریخ                    -الف
    اصول انتزاعی -ب
   روش استقرایی                                                     -ج
   اجبار انسان -د
  

  سراسری . 73                                         : کار سیاست درست را -22
                 پیروی از واقع گرایان می داند                 -الف
   در اندیشه آرمان گرایان جستجو می کند -ب
   رفتار گرایان  می داند                                  ز پیروی ا-ج
   پراگماتسیم می داند -د
  

  سراسری . 73                                           : واقع گرایان -23
               معتقد به یک سلسله اصول انتزاعی هستند     -الف
   به منافع ملی بی اعتناء هستند -ب
   مالک در ست یک سیاست را نتیجه آن می دانند              -ج
   به منافع ملی بی اعتناء نیستند -د
  

  سراسری . 73                                                          : کار معتقداست کارایی معاهدات مربوط است به - 24
   موازنه قوا –الف 

  مللی ل اخالق بین ا–ب 
   سیستم قضایی بین المللی–ج 
   رفتار دولتها –د 
  

  سراسری . 74                                                                             : یکی از ویژگیهای قبل از ورود به مرحله مطالعات علمی عبارت بود از -25
  میان متغیرها                                   تاکید بر ارتباط -الف
   سعی در دسترسی به قانونمند یها-ب
   توجه به رفتار بازیگران حکومتی وغیر حکومتی            -ج
   کم توجهی به شبیه سازیها -د
  

  سراسری . 74                                                          : هر اندازه از دوران گذشته به حال نزدیک می شویم -26
   روابط بین الملل جایگزین روابط بین الدول می شود -الف
   تعامالت میان بازیگران غیر حکومتی بیشتر می گردد-ب
   روابط بین الدول جایگزین روابط بین الملل می شود -ج
  . سیاست بین الملل جانشین روابط بین الملل می گردد-د
  

  سراسری . 74                                                                                                : فتاگرایی در مطالعه روابط بین الملل عبارت است از  یکی از ویژگیهای فرار-27
           بررسی رابطه علت ومعلول                                    -الف
  وعمومی  گرایش به سوی نظریه های کالن -ب
  تاکید بر نظریه های میان برد                                         -ج
   تمرکز برکمی کردن الگوهای رفتاری-د
  

   د– 27  الف                                               –26  الف                                                    – 25   د                                              –24  ج                                                 – 23  د                                              – 22                                   ب         – 21       
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  سراسری . 75                                                           درسیاست بین الملل تاکید بر کدام عوامل است ؟-28
                                        واحدهای رسمی حکومتی     -الف
   واحدهای رسمی حکومتی و غیر حکومتی -ب
   بازیگران انفرادی و سازمانهای بین الملل                         -ج
   بازیگران غیر حکومتی وسازمانهای بین الملل-د
  

  سراسری . 75                                                                             :یکی از ویژگیهای دگرگونی در روابط بین الملل عبارت است از -29
   جابجایی بازیگران غیر حکومتی                                  -الف
   جابجایی بازیگران حکومتی -ب
   تجدید مفهوم امنیت ملی                                               -ج
  گوی صنعتی شدن  تغییر ال-د
  

  سراسری . 75                                                                                                                          سطوح گوناگون تجزیه و تحلیل در مطالعات روابط بین الملل کدامند؟ -30
                                        بین الملل                            -الف
   فردی ، زیر ملی -ب
   زیر ملی ، ملی ، بین المللی                                           -ج
   فردی، زیر ملی ، ملی ، بین المللی-د
  

  سراسری . 75                                                                           کدام محقق به پیوند میان سطوح گوناگون تحلیل در روابط بین الملل عنایت دارد ؟-31
         آرون                                                               -الف
   مورگنتا -ب
   هانریدر                                                                 -ج
   والتز-ج
  

  سراسری . 75                                                                                                   ضیح دهنده ویژگی فرارفتارگرایی در روابط بین الملل است ؟کدامیک تو-32
          ارایه نظریه های عمومی                                         -الف
   برخورد نورماتیو-ب
   سیاست خارجی مقایسه ای                                         -ج
   عدم توجه به مسایل جاری-د
  

  سراسری . 75                                                        مورگنتا نسبت به روش شناسی علمی نوین و رهیافت رفتارگرایان  -33
                               خوش بین است                        -الف
   بدبین است -ب
   مشروط می نگرد                                                        -ج
   بصورت هنجاری برخورد می کند-د
  

  سراسری . 75                                                                             .می کند … بینش فلسفی ومفروض های اعتقادی ، سیاست خارجی را -34
   دقیق                                                                   -الف
   معتبر -ب
   تعدیل                                                                    -ج
   شکل می دهد و جهت دار-د
  

   د– 34  ب                                               –33  ج                                                    – 32  ج                                               –31  د                                              –30        د                                              – 29  الف                                             – 28      
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  سراسری . 75                                                        ی را در گروکدامیک می داند؟ هانریدر موفقیت سیاست خارج-35
   سازگاری خارجی                              – اجماع داخلی -الف
   کارآیی خارجی– اجماع داخلی -ب
   سازگاری خارجی                                 – کارآیی داخلی -ج
   کارآیی خارجی–ری داخلی  سازگا-د
  

  سراسری . 76                                                                                                                          سطح تحلیل کالن به کدامیک ازموارد زیر اشاره دارد؟-36
                          دولت ملی                                   -الف
   نظام بین الملل-ب
   کلیه مسائل سیاسی                                                  -ج
   مسائل کالن در جامعه -د
  

  سراسری . 76                                                       مبانی فلسفی رهیافت واقعگرایی توسط کدامیک ازفالسفه زیر پایه ریزی شد ؟-37
       ماکیاولی، هابز                                                     -الف
  کانت – ماکیاولی -ب
  کانت                                                          – هابز -ج
   روسو– هابز -د
  

  سراسری . 76                                                        ت؟ کدام یک از مفاهیم زیر اساسی ترین مبنای تفکر سیستمی اس- 38
   ارتباط بین اجزاء –الف 

   ارتباط کنترل کننده–ب 
   کلیت –ج 
   ساخت –د 
  

  سراسری . 76                                                             فاکس کدام محقق را سنت گرا می داند؟– 39 
   هابس–الف 

  دوارد کار  ا–ب 
   ریمون آرون –ج 
   رین هولد نیبور–د 
  

  سراسری . 77                                                          … انتقاد رفتارگرایان به سنت گرایان این است که آنان -40
  . بسیار بدبینانه به مسائل بین الملل می نگرند -الف
  .ی نگرند  بسیار خوش بینانه به مسائل بین الملل م-ب
   حقایق فلسفی را به جای واقعیتهای علمی قرار می دهند -ج
   واقعیتهای علمی را به جای حقایق فلسفی قرار می دهند -د
  

  ؟در سیاست بین الملل پس از جنگ جهانی اول هستند »رئالیسم «  کدامیک از صاحبنظران و شخصیتهای سیاسی نامبرده زیر مشهورترین طرفدار واقع گرایی -41
                                  سراسری . 77                                                                                                                                                  هانس مورگنتا                        -الف
         هاری ترومن -ب
  رل دویچ                                                                 کا-ج
   دوگالس مک آرتور-د
  

  الف– 41  ج                                                 –40  ج                                               – 39                         الف                       –38  الف                                              –37  ب                                               –36   الف                                             – 35      
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  سراسری . 77                                                                                                       چنانچه تغییرات در سطح خرد متوقف شود با کدام وضعیت مواجه می شویم؟         - 42
  . ارزشهای پارامتریک نظام دست نخورده باقی خواهند ماند -الف 
  .  دگرگونی چشمگیری در تعامل پارامترهای ارزشی به وقوع نخواهد پیوست - ب
  .خواهد شد) مالیم ( جایگزین سیاستهای نرم ) حاد (  سیاستهای سخت  -ج 
  و.ن هنجارهای اولیه خواهند گردید متغیرهای الگویی کالن جانشی -د 
  

  سراسری . 77                                                                                                                         خواهد بود؟… درجه تغییرات رفتاری در سطح کالن منعکس کننده  - 43
  بر فرهنگ سیاسی حاکم  درجه تاثیرگذاری نظامها  -الف 

   ناتوانی و یا توانایی نظام در تطابق با شرایط دگرگون  -ب 
   میزان تعامالت رفتاری و ساختاری سطح خرد - ج
  میزان پیوندهای پیشین میان سطح خرد و کالن  - د
  

  سراسری . 78                                                                              رئالیسم از تاریخ دیپلماسی کدام قرن اروپا سرچشمه می گیرد؟-44
   17-الف
  18 - ب
  19 -ج
  20- د
  

  سراسری . 78                                                                                       در رهیافت نظریه پردازان است ؟… مبانی فلسفی آرمانگرایی وواقعگرایی به ترتیب تجلی -45
             آینده نگری وگذشته گرایی                                   -الف
   حق طلبی و دنیا مداری-ب
   خوش بینی و بدبینی                                                   -ج
   ذهنی گرایی وعینی گرایی-د
  

     سراسری . 78                                                                          می توان بر اساس کدام رهیافت توضیح داد ؟تحوالت اروپا جهت شکل گیری ایاالت متحده اروپا را -46
                                                                      انترناسیونالیسم  -الف
   ایده آلیسم -ب
                                                رئالیسم                      -ج
   رئالیسم و ایده آلیسم -د
  

  سراسری . 78                                                                                                   در سطح تحلیل کالن بین المللی کدام مسائل مورد توجه قرار می گیرد؟ – 47
  ویشهای بین المللی  پ–الف 

   مسائل عمده بین المللی –ب 
   مسائل کلی بین المللی –ج 
   مسائل گسترده بین المللی–د 
  

  سراسری . 79                                                                                                        سیاست بین الملل یعنی مطالعه روابط متقابل -48
   افراد روابط بین الملل                                        -الف
   نهادهای غیر رسمی در صحنه بین الملل-ب
   نهادهای رسمی در صحنه بین الملل                         -ج
   نهادهای رسمی و غیر رسمی در صحنه بین الملل-د
  

  ج – 48  الف                                                 –4٧  د                                                – 46  ج                                              –45  ج                                               –44                                    د             –43  الف                                               – 42      
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  سراسری . 79                                                            : اطالق می شودکه… سیاست بین الملل به -49
   رفتار متقابل ومجموعه اقدامات دولت ، واکنش ها یا پاسخ های سایرین -الف
   مجموعه اقدامات وکنش های متقابل واحدهای حکومتی ونهادهای غیر دولتی میان ملتها-ب
  تهای عضو سازمان ملل مطالعه سیاست خارجی قدرتهای بزرگ وواکنش دول-ج
   مطالعه نقش ملتها ، سازمانها و اتحادیه های گوناگون در عرصه بین الملل-د
  

                                              سراسری  . 79                                                   کدام اندیشمند بر انترناسیونالیسم و جایگزینی روابط بین الملل به جای روابط میان دولتها تاکید می کند؟- 50
                      کانت  -الف
   گروسیوس -ب
   ماکیاولی                                                                  -ج
   هابز-د
  

  سراسری . 79                                                                               زمینه رشد مکتبهای ایده آلیسم و رئالیسم درچه زمانی بود؟ -51
   جنگ جهانی اول                                                 -الف
   جنگ جهانی دوم -ب
   معاهده وستفالی                                                     -ج
   معاهده پاریس-د
  

  سراسری . 79                                                                         یل و تبین رفتار دولتها بر اساس روش علمی ازچه زمانی وارد صحنه سیاست بین الملل شد؟ تحل-52
        قبل از جنگ جهانی اول                                                -الف
  نی اول  پس از جنگ جها-ب
   قبل ازجنگ جهانی اول                                                  -ج
   پس از جنگ جهانی دوم -د
  

  سراسری . 79                                                                                                                           ایده آلیسم بر کدامیک از موارد زیر تاکید دارد؟-53
   خلع سالح عمومی                                                    -الف
   افزایش قدرت دولتها-ب
   حفظ حاکمیتهای جداگانه                                               -ج
   ناسیونالیسم -د
  

  سراسری . 79                                                                             .گویند…خهای دیگران را  مطالعه اقدامات دولتها و واکنشها یا پاس-54
   نظام بین الملل                                                            -الف
   روابط بین الملل-ب
                               سیاست بین الملل                               -ج
   روابط بین الدول-د
  

  سراسری . 79                                                                                                   .است ..   ………و. ………… واقعگرای فوق رفتاری تلفیق   -55
   خوش بینی فلسفی وذهنی گرایی علمی -الف
  ی فلسفی وذهنی گرایی علمی  بدبین-ب
   خوش بینی فلسفی وعینی گرای علمی -ج
   بدبینی فلسفی وعینی گرایی علمی -د
  

    د– 55  ج                                            –54  الف                                                 – 53  ب                                                –52    الف                                            –51  الف                                               –50   الف                                            – 49      
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  سراسری . 79                                                          است ..  ………و. ……… آرمانگرای سنتی تلفیق  -56
   خوش بینی فلسفی وذهنی گرایی علمی -الف
  فی وذهنی گرایی علمی  بدبینی فلس-ب
   خوش بینی فلسفی وعینی گرایی علمی -ج
   بدبینی فلسفی و عینی گرایی علمی -د
  

  سراسری . 79                                                           آرمانگرایان به کدامیک از موارد زیر معتقد هستند -57
                         تغییر دادن شرایط                          -الف
   حفظ وثبات شرایط -ب
   تکیه بر منابع نظامی                                                 -ج
   ریوژنیسم -د
  

  سراسری . 79                                                                          می نشانند ..   …………را به جای احکام.   ……… پوزیتیویستها احکام -58
        علمی                                                 – فلسفی -الف
  فلسفی – علمی -ب
   علمی                                                      –تجربی  -ج
   تجربی –علمی -د
  

  سراسری . 79                                                            . سطح تحلیل ملی بیانگر کدام ویژگی است -59
   توجه به ساختار بازیگران و پویشهای نظام بین الملل-الف
   توجه به الگوهای منطقه ای-ب
   کارکرد و ساختار آن – توجه به نهاد -ج
   توجه به خصوصیات ویژه هر کشور در عرصه بین الملل-د
  

  سراسری . 79                                                                               یر تاکید دارد ؟ سطح تحلیل خرد به کدامیک از ویژگیهای ز-60
   ویژگیهای بین الملل                                                -الف
   ویژگیهای نهادی -ب
       ویژگی فردی هر دولت ملی                                      -ج
   ویژگی ملی -د
  

           این سخن از کیست ؟ سیاست بین الملل مانند سایر عرصه های سیاست ، مبارزه ای است برای کسب و حفظ قدرت-61
  سراسری . 79                                                                                                                                                                                                                     مورگنتا -الف
     ماکیا ول -ب
   هابس-ج
   هالستی -د
  

      .توجه دارند .   ………………  توجه دارند واحکام علمی به حوزه ارزشهای  ……… احکام فلسفی به حوزه ارزشهای– 62
                                 سراسری . 79                                                                                                                                                  ینی                       پیش– پسینی -الف
   پسینی -پیشینی -ب
                                                پسینی          – پسینی -ج
   پیشینی - پیشینی -د
  

   ب–62  الف                                              –61                            د                       – 60  ج                                              –59  ب                                               –58  ب                                                –57   الف                                                –56      
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                        سراسری . 79                                                                           . دارند .  ………وارزشهای پسینی ماهیتی  .  ……… ارزشهای پیشینی ماهیتی  -63
             تاکتیکی                      – ژیکی  استرات-الف
   استراتژیکی–تاکتیکی  -ب
   ایدئولوژیکی                                               – تاکتیکی -ج
  لوژیکی . ایدئو– استراتژیکی -د
  

  سراسری . 79                                                           .است . . . . .  از دیدگاه واقع گراها ، ماهیت سیاست -64
   عرصه داخلی دنباله عرصه خارجی -الف
   درعرصه داخلی ، متفاوت از عرصه خارجی -ب
   عرصه داخلی و عرصه خارجی هر دو مشابه هم-ج
   روابط در عرصه داخلی صرفاً حقوقی و در عرصه خارجی صرفاً سیاسی-د
  

  سراسری . 79                                         : سنتی ها کسانی هستند که -65
   دیدگاهی منطقی دارند-الف
   دیدگاهی غیر منطقی دارند-ب
   جزئیت شناختی را به حوزه اعتقاد تسری می دهند -ج
   جزمیت اعتقادی را به حوزه شناخت تسری می دهند -د
  

  سراسری  .  79                                                       بین الملل خارج کند؟    از جایگاه محوری آن در نظریه روابط         را کدام محقق تالش نمود تا مفهوم قدرت         -66
                     کارل دویچ-الف
   جرج کنان-ب
   سوزان استرنج-ج
   استفان کراسنر-د
  

  سراسری . 79                                                        . جستجو کرد . . . . . .   نقطه نظرات مورگنتا را باید بیشتر در -67
   ساختار گرایی مارکس-الف
   جامعه شناسی مارکس وبر-ب
   شناخت لی کارل مانهایم-ج
   الگو سازیهای پارسونز-د
  

  سراسری . 79                                                                                                  ورود به عرصه نظریه پردازی در روابط بین الملل کدام است ؟رخیأ از جمله دالیل ت-68
               حاکم بودن دیدگاه فلسفی -الف
   ویژگیهای ساختاری نظام بین الملل-ب
   تعداد اندک بازیگران رسمی حکومتی-ج
   عدم وجود ارتباط میان محققان روابط بین الملل-د
  

  سراسری . 79                                                             واحد تحلیل خرده سیاسی ملی چیست ؟– 69
   کشورها –الف 

   تصمیم گیرندگان –ب 
   نظام بین الملل –ج 
   سازمانهای بین المللی–د 
  

   الف–69الف                                                 –68  ب                                                 – 67  الف                                                –66       د                                       –65  ب                                                 –64   الف                                             –63      
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      . لی بود در سیاست بین المل. . . .  علت اولیه فقدان یک نظریه در روابط بین الملل تا پایان جنگ های ناپلئون ، حاکم بودن دیدگاه -70
  سراسری . 80                                                                                                            فلسفی-الف
   تاریخی -ب
   حقوقی– اخالقی -ج
   تقلیل گرایانه-د
  

    سراسری . 80                                                                        نظامهای تبعی در نظام بین الملل جهانی شده دارای کدام ویژگی می باشد ؟-71
               کثرت کارکردی-الف
   تشابه کارکردی-ب
   مقابله با همگرایی-ج
   همسویی با نظام-د
  

  سراسری . 80                                  . است . . . . .  دولت –و نظام سیاسی ملت . . . . . .  ماهیت نظام بین الملل -72
             محور، قدرت محور- اقتدار-الف
   محور- محور ، اقتدار- قدرت-ب
   دموکراتیک ، اقتدار محور-ج
   اقتدار محور ، دموکراتیک-د
  

  سراسری . 80                                                       . مطالعه می شود . . . . . و اصول روابط بین الملل . . . . .  در حقوق بین الملل -73
           بایدهای هنجاری–هنجاری » است های «-الف
   رفتار علمی– حقوق موضوعه -ب
  هنجاری» است های  « - باید های هنجاری -ج
   تعارفهای سیاسی– اختالفات حقوقی -د
  

  سراسری . 80                                                                                . است . . . .  در اصول روابط بین الملل ، اصل به معنای -74
   انضباط رفتار-الف
   قانونمند یهای رفتار-ب
   رفتار قانونمند -ج
   رفتار مورد پسند-د
  

  سراسری . 80                                                     . دارد. . . . .  آن نوع نظریه پردازی که بعد از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شده ، جنبه -75
                 تکنیکی و منطقی-الف
   کلیشه ای -ب
   عملی و عینی-ج
   علم تجربی-د
  

  سراسری . 81                                                     . دارد . . . . .  آن نوع نظریه پردازی که بعد از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شده کامالً جنبه -76
                  عملی-الف
   جامع-ب
   عینی-ج
   غیر تاریخی-د
  

   د–76  ب                                                   –75                                 ب                  – 74  ج                                              –73  ب                                              –72  ب                                                 –71  الف                                              –70      
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    . سیاست خارجی هر یک از بازیگران سیاسی به صورت نهاده های بین المللی تلقی می شود. . . . .  براساس تجزیه و تحلیل سیستمی ، -77
  سراسری . 81                                                                                                            داده ها-الف
    بازخوردهای-ب
   فرآیندهای-ج
   رفتارهای-د
  

  سراسری . 81                                                         : یکی از اهداف رفتار گرایی در روابط بین الملل عبارت است از -78
   بکارگیری روش قیاسی-الف
   توضیحی–ش تاریخی  بکارگیری رو-ب
   عینی گرای به جای ذهنی گرایی-ج
   بکارگیری قضاوت ارزشی بجای قضاوت عینی-د
  

  سراسری . 81                                                                                                       اثر کیست ؟» نظریه سیاست بین الملل«  کتاب -79
  لتز کنت وا-الف
   رابرت اکسسرور-ب
   رابرت کوهن-ج
   جوزف نای-د
  

  سراسری . 81                                                                                                  .  است . . . . . و خارج . . . . .  در نظم وستفالیایی ، اعمال حاکمیت در داخل -80
                 سیاسی– حقوقی -الف
   سیاسی– اخالقی -ب
   حقوقی– سیاسی -ج
   حقوقی- اخالقی-د
  

  سراسری . 82                                                          : یکی از اصول ویژگیهای رفتارگرایی عبارت است از - 81
   حقوق گرایی  - الف
   ذهنی گرایی - ب
  کمی گرایی - ج
  کیفی گرایی  -د 
   

  سراسری . 82                                                              . اعتقاد دارد…ایی به  فرافتارگر– 82
   تعامل ارزش و واقعیت  - الف
   اولویت روش بر محتوا  - ب
   تفکیک واقعیت و ارزش  - ج
   اولویت کمی گرایی بر کیفی گرایی  - د
  

  سراسری . 82                                                                           بط را نشان می دهد؟ نگرش کالن به مسائل سیاست خارجی چه سطحی از روا– 83
  روابط خارجی بازیگران  -الف 
   نسبت روابط بازیگران  - ب
   مقدورات ملی بازیگران  - ج
   ماهیت قدرت بازیگران  - د
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79

 
  ]کلیات[  اصول روابط بین الملل  

     www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است وق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزتمام جزوات دپارتمان حق 

  سراسری . 82                                                                         .  مورد توجه قرار می دهد…ت بین الملل را در  پروفسور کنت والتز علل بروز جنگ در سیاس - 84
                 دو سطح تحلیل  - الف
   سه سطح تحلیل-ب
   سه سطح میانی تحلیل -ج 
    فقط در سطح کالن تحلیل -د 
  

  ه سبک رهبری و ویژگیهای فرهنگی و مهارتی تصمیم گیرندگان عنایت می شود؟ در کدام یک از سطوح تحلیل ب - 85
  سراسری . 82                                                                                                                                                                                                                                                                                  خرد   - الف 
   میانی  - ب
  کالن  -ج 
   فروملی  -د 
  

  سراسری . 82                                                                                                                                                 …  علم روابط بین الملل یعنی مطالعه - 86
   رفتارهای قانونی  - الف
   رفتارهای بهنجار سیاسی  - ب
  رفتارهای پیش بینی شده سیاسی   -ج 
   قانونمندیهای ناشی از خواص رفتار سیاسی - د
  

  سراسری . 82                                                        مهمترین تاثیر جنگ جهانی دوم بر روابط بین الملل چه بود؟  -  87 
  افول رفتارگرایی و ظهور فرارفتارگرایی   -الف 

  افول واقع گرایی و ظهور آرمانگرایی   -ب 
   افول فرارفتار گرایی و ظهور رفتار گرایی  - ج
   افول آرمانگرایی و ظهور واقع گرایی  - د
  

  سراسری . 82                                                                                   مهمترین موضوع در مناظره دوم چه بود؟ -  88 
  قلمروی روابط بین الملل   -الف 
   روش مطالعه روابط بین الملل  - ب
   سطح تحلیل در روابط بین الملل  - ج
   ماهیت و محتوای روابط بین الملل  - د
  

  اسفند. ارشد سراسری . 83                                                                                         عوامل است؟         پویش روابط بین الملل معاصر عمدتاً متأثر از کدام دسته از- 89
   بین المللی- ملی-الف
   جهانی- ملی-ب
   منطقه ای- ملی-ج
   نهادی- ملی-د
  

  اسفند. ارشد سراسری . 83                                                                                                                    کدام یک از مکاتب نظری به بی طرف بودن علم اعتقاد دارند؟-90
   رفتارگرایی-الف
   فرا رفتارگرایی-ب
   سنت گرایی-ج
   آرمان گرایی-د
  

   الف–90  ب                                             –89  ب                                                –88  د                                                 –87               د                                   –86  الف                                                    –85 ب                                             –84      
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  .تغییر پیدا کرده است......... به حاصل جمع جبری ........ .. قاعده بازی در روابط بین الملل از حاصل جمع جبری - 91
  اسفند. ارشد سراسری . 83                                                                                مضاعف                                                                           - صفر-الف
   مثبت- صفر-ب
   صفر- مثبت-ج
   صفر- مضاعف-د
  

  اسفند . ارشد سراسری . 83                                                                                                                کدام دیدگاه مبتنی بر تاریخ، حقوق و فلسفه می باشد؟                - 92
   علم گرایی-الف
   رفتارگرایی-ب
   فرارفتارگرایی-ج
   سنت گرایی-د
  

  اسفند. ارشد سراسری . 83                                                                                 مهمترین عامل تأثیر گذار بر سیاست خارجی در سطح تحلیل کالن کدام است؟       - 93
   خصوصیات افراد-الف
  لی خصوصیات م-ب
   موقعیت جغرافیایی-ج
   نظام بین الملل-د
  

  اسفند. ارشد سراسری . 83                                                                                                          .                                             را نشان می دهد.....  سطح تحلیل کالن -94
   کلی سیاست-الف
   نسبت روابط-ب
   بازی بازیگران-ج
   قدرت بازیگران-د
  

  اسفند . ریارشد سراس . 83                                                                                                   .                       است.........   ارزش سیاسی در روابط بین الملل ارزشی - 95
   مدنی-الف
   پیشینی-ب
   پسینی-ج
   نظم اولیّه ای-د
  

  اسفند . ارشد سراسری . 83                                                                               ...... .     یار -  بسیاری از واقع گرایان معاصر بر این اعتقادند که در یک نظام خود- 96
  .دشوار است که بتوان به همکاری دست یافت و آن را حفظ نمود بسیار -الف
  . چندان دشوار نیست که بتوان به همکاری دست یافت-ب
  . اصوالً نمی توان به خود و دیگران بطور همزمان متکی بود-ج
  . نمی توان دولتها را از نظر توان یکسان تصور کرد-د
  

  اسفند. ارشد سراسری . 84                                                  . برای تعیین امنیت ملی است .................. لد   از منظر واقع گرایان هدف دولت ، دولت تو– 97
                  ارتش –الف 

   اعتقاد –ب 
   رفاه –ج 
   قدرت –د 
  

   د–97  الف                                             –96                                       ج            –95  ب                                               –94  د                                                  –93  د                                                   –92   الف                                              –91      
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  اسفند. ارشد سراسری . 84                                                                           المللی ، کدام است ؟  از منظر واقع گرایان چراغ راهنمای فعالیت بین– 98
   اهداف ملی –الف 

   میزان تعهدات –ب 
   بازی قدرت –ج 
   منافع ملی–د 
  

        . گذارند  یفراوان را به نمایش م...........  آرمان گرایان بر این اعتقاد هستند که سیاستمداران در حیطه سیاست خارجی – 99
  اسفند. ارشد سراسری . 84                                                                                                                              آزادی عمل –الف 

   بدبینی –ب 
   تاثیرپذیری –ج 
   قدرت طلبی –د 
  

  اسفند. ارشد سراسری . 84                                                                             . است ............... ی الملل وستفالیای  ماهیت نظام بین– 100
   سلسه مراتبی و منظم –الف 

   غیر سلسله مراتبی و نامنظم –ب 
   هر که هر که و آنارشیک –ج 
   هر که هرکه و قانونمند –د 
  

  اسفند. ارشد سراسری . 84                                                                           ها باور دارند ؟ های سیاسی به کدام روش حلیل رفتارگرایان در ت– 101
   تجربی –الف 

   توصیفی–ب 
   ذهنی –ج 
   هنجاری –د 
  

  اسفند. ارشد سراسری . 84                                                                             پردازی در علم سیاسی نیازمند کدام عمل است ؟  نظریه– 102
  ها   تمایز قائل شدن بین خظ مشی–الف 

  ها   نظم بخشیدن به داده–ب 
  ها  متبلور ساختن ارزش–ج 
  ها   جهت دادن به سیاست–د 
  

  اسفند. ارشد سراسری . 84                                                                         نامند ؟ ی اداره یک سرزمین توسط چند دولت خارجی را اصطالحا چه م-   103
   مستعمره –الف 

   منطقه نفوذ –ب 
  )کندومینیوم (  حاکمیت مشترک  –ج 
  ) کاپیتوالسیون (  حق قضاوت کنسولی –د 
  

  اسفند . ارشد سراسری  . 85                                                                           . قابل از بین رفتن نیست ......... الت  نظریه پردازان واقع گرا اعتقاد دارند که تمای-104
    امپریالیستی-الف
   تعارض-ب
   میلیتاریسم-ج
   ملی گرا-د
  

   د           -104  ب                                            –103  الف                                                  –102  ج                                                 –101  الف                                             –100    د                                     –99   د                                             –98     
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  اسفند . ارشد سراسری . 85                                                                                                                                     . در روابط بین الملل است .........  استقالل طلبی -105
   تجلی رهیافت واقع گرایان-الف
   تجلی رهیافت آرمان گرایان-ب
   راهنمایی واقعی-ج
   راهنمایی آرمانی-د
  

  اسفند. ارشد سراسری . 85                                                                                                                       انونمندی رفتار دولتها را اصطالحاً چه می نامند ؟ مطالعه ق-106
   اصول روابط بین الملل –الف 
   تاریخ روابط بین الملل-ب
  ی بین الملل جامعه شناس-ج
   حقوق بین الملل-د
  

  اسفند. ارشد سراسری . 85                                                              . داشته است ..........  نظریه پردازی روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم عمدتاً جنبۀ -107
   تاریخی -الف
   حقوقی-ب
   فلسفی-ج
   انتزاعی-د
  

  اسفند. ارشد سراسری . 85                                      ........ی از نظام هایی که مورتون کاپالن به عنوان نمونه تاریخی ذکر می نماید ، عبارت است از نظام  یک-108
   جهانی-الف
   سلسله مراتبی-ب
   دوقطبی منعطف-ج
   دوقطبی غیرمنعطف-د
  

  اسفند. ارشد سراسری . 85                                                                                                                 ساختار معطوف می باشد ؟ در تحلیل سطح کالن توجه به کدام -109
   فردی-الف
   نظام ملی-ب
   نظام بین الملل-ج
   تصمیم گیری-د
  

  اسفند. ارشد سراسری . 85                                                                       . فروض بین المللی مورد مطالعه قرار می گیرد و م.........  در اصول روابط بین الملل -110
   احتماالت-الف
   استهای موجود-ب
   بایدهای مطلوب-ج
   شایدهای مطلوب-د
  

  اسفند. ارشد سراسری . 85                                                                                                                      ؟ روابط خارجی کشورهای انقالبی متضمن کدام تعادل است-111
   سینوسی-الف
   شتابدار-ب
   پایدار-ج
   ناپایدا-د
  

 ب       - 111  ب                                            –110  ج                                                  –109     ج                                              –108  ب                                             –107  الف                                        –106   د                                             –105     
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  اسفند. ارشد سراسری . 85                                                                                                                        کاربردی ترین نظریه مطالعه روابط بین الملل کدام است ؟-112
   تاریخی-الف
   حقوقی-ب
   سیستمی-ج
   میان برد-د
  

  اسفند . ارشد سراسری . 86                                                                                                                                       مهمترین علت جنگ از نظر نوواقع گرایی چیست ؟-113
   آنارشی-الف
   سلسله مراتب-ب
   ساختار حکومت-ج
   ذات انسان-د
  

  اسفند . ارشد سراسری . 86                                                                                                                             بنیانگذار مکتب جامعه شناسیِ روابط بین الملل کیست ؟-114
   ایمانوئل کانت-الف
   ریمون آرون-ب
   روزنا-ج
   مورگنتا-د
  

  اسفند . ارشد سراسری . 86                                                                                  جمله انسان حیوانی است جنگ طلب و جنگ سرنوشت شوم آن است ، از کیست ؟-115
   ارسطو-الف
   هابز-ب
   هگل-ج
   میل-د
  

  اسفند . ارشد سراسری . 86                                                                                                                            کدام رویکرد عقالنیت واحدی برای کشورها قائل است ؟-116
   آرمان گرایی-الف
   پست مدرنیسم-ب
   فمینیسم-ج
   واقع گرایی-د
  

  .  باشد عنایت داشته........  حرکت از واقع گرایی کالسیک به سوی رفتارگرایی سبب می شود تا تجزبه و تحلیل سیاست خارجی به -117
  اسفند .  ارشد سراسری   .  86                                                                                                                                                 حکومت ها و هنجارها-الف
   رویه خارجی جعبه سیاه-ب
  ی سازمانها و نهادهای بین الملل-ج
   الگوهای رفتاری بیرونی بازیگران-د
  

  اسفند . ارشد سراسری . 86                                                                                                                                     مسئله عمده برای جهان گرایان کدام عوامل است ؟-118
    رفاه ملی-الف
   اجتماعی و رفاهی -ب
   امنیت جهانی-ج
   اقتصادی-د
  

 د           -118  ج                                            –117  د                                                 –116  ب                                                 –115  ب                                             –114                                       الف  –113   د                                             –112     
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  اسفند . ارشد سراسری . 86                                                                                                گرایش سیاست خارجی مقایسه ای در خالل کدام مناظره به وجود آمد ؟-119
   اول–الف 
   دوم-ب
  سوم -ج
   چهارم-د
  

  اسفند . ارشد سراسری . 86                                                                                                             . است ......   منظور از نظام وتویی واحدها توسط کاپالن ، نظام -120
   سلسله مراتبی-الف
   نابرابر از نظر سیاسی-ب
   برابر از نظر سیاسی -ج
   آنارشیک-د
  

  اسفند . ارشد سراسری . 86                                                    .به سطح تحلیل در روابط بین الملل است ...........  انسانی شدن روابط بین الملل نیازمند نگرش -121
   کالن گرایی ساختاری-الف
   خردگرایی ساختاری-ب
  گرایی پیشاگرایی کلی -ج
   کلی گرای فراساختاری-د
  

  اسفند . ارشد سراسری . 86                                                                               یکی از مهمترین دالیل غفلت از نقش تکوینی فرهنگ در روابط بین الملل چیست ؟-122
   آرمان گرایی-الف
   انسان گرایی-ب
  بات گرایی اث-ج
   سنت گرایی-د
  

  بهمن . ارشد سراسری . 87                                                الگوهای مسلط در ادبیات روابط بین الملل به کدام ترتیب ظهور یافتند ؟1980 و 1970 در دهه های -123
    نوواقع گرایی ، نولیبرالیسم ، انتقادی ، کثرت گرایی-الف
  رادیکالیسم / نولیبرالیسم ، مارکسیسم / نوواقع گرایی ، لیبرالیسم /  یی  واقع گرا-ب
  رادیکالیسم/ واقع گرایی ، مارکسیسم / فرارفتارگرایی ، سنت گرایی /  رفتارگرایی -ج
  پست مدرنیسم/ کثرت گرایی ، انتقادی / واقع گرایی ساختاری ، نولیبرالیسم /  نوواقع گرایی -د
  

  بهمن. ارشد سراسری . 87              ........... ساختار در چارچوب نوواقع گرایی مطرح می شود ، عبارت است از -اتی که در ارتباط با واحد یکی از انتقاد-124
   تعامالت بیش از اندازه میان واحدها و نظام بین الملل-الف
   مبالغه در مورد آنارشی برای تنظیم رابطه میان واحد و ساختار-ب
  گذاردن فضای اندک برای دگرگونی سیستمیک توسط خود واحدها  باقی -ج
   وارد شدن فشارهای سیستمیک برای همگون سازی الگوهای رفتاری-د
  

 در کدام یک از امواج تئوریک در روابط بین الملل ، محققان حساسیت زیادی نسبت به توسعه نیافتگی تئوریک این رشته مطالعـاتی در مقایـسه بـا سـایر                               -125
  بهمن . ارشد سراسری . 87                                                                                                                                                                     های علوم اجتماعی ابراز نمودند ؟ هرشت
   اول و دوم -الف
   سوم-ب
   چهارم-ج
   سوم و چهارم-د
  

  ب        -125  ج                                                –124  ب                                                 –123                                 ج                 –122  د                                             –121  د                                        –120  ب                                             –119     
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  بهمن . ارشد سراسری . 87                                                                                                             ، تطابق دارد ؟) واقع گرایی (  کدام مورد با دیدگاههای رئالیسم -126
  . قهرمان بزرگ همیشه یک دیپلمات موفق است -الف
  . سیاست خارجی دولتها دنباله سیاست داخلی آنهاست -ب
  . منافع ملی دولتها به صورت مجموعه ای یکپارچه نمی باشند -ج
  . نظم طبیعی به واسطه سیاست هایی چون موازنه قدرت به تباهی کشیده شده است -د
  

ونه روابط متقابل آنها را برای ساختن یک نظریه کامـل سیاسـت جهـانی درک        ساختار را مفهوم سازی کرد و چگ       – این مسئله که چگونه می توان کارگزار         -127
  بهمن.ارشد سراسری . 87                                          . سیاست بین الملل به شمار می رود ............ نمود ، موضوعی محوری در کانون مناظره میان نظریه پردازان 

   سنتی و اعتقادی-الف
  رکسی و غیرمارکسی ما-ب
   رفتاری و فرارفتاری-ج
   سیستمی و غیرسیستمی-د
  

  بهمن . ارشد سراسری . 87                                                                                       ........  توجه چندانی به جنبه های 1960 در خالل مناظره بزرگ اواسط دهۀ -128
  . شناختی نشد ، بلکه عمدتاً به مسائل هستی شناختی عنایت شد  معرفت-الف
  . روش شناختی نشد ، بلکه عمدتاً بر مسائل هستی شناختی و معرف شناسی تأکید گردید -ب
  . هستی شناختی و روش شناختی نشد بلکه تأکید صرفاً بر مسائل معرفت شناسی بود -ج
  .ه ابعاد خیلی محدود روش شناسی بسنده شد  هستی شناختی و معرفت شناختی نشد ، بلکه ب-د
  

  بهمن .ارشد سراسری . 87                                                                     روابط بین دو بازیگر بین المللی که حداقل یکی از آنها غیردولتی باشد را چه می نامند ؟-129
   بین المللی -الف
   فوق ملی-ب
   فراملی-ج
   فروملی-د
  

  بهمن . ارشد سراسری . 87                                                                                                                    اصل نظام بخش در نظام بین الملل چیست ؟» والتز «  از نظر -130
   آنارشی-الف
   آزادی-ب
   اعتبار-ج
   عدالت-د
  

  بهمن. ارشد سراسری . 87              کتاب بیست سال بحران در نقد آرمان گرایی و حمایت از واقع گرایی ، متعلق به کدام اندیشمند روابط بین الملل است ؟-131
   کنت والتز-الف
   ای اچ کار-ب
   نورمن آنجل-ج
   هانس مورگنتا-د
  

  بهمن . ارشد سراسری . 88                                                                                .ز شواهد تجربی را معتبر می داند تنها قواعد و قوانین عام ناشی ا ................ -132
   سنت گرایی-الف
   تکوین گرایی-ب
   تفسیر گرایی-ج
   رفتارگرایی-د
  

 د            -132  ب                                             –131  الف                                                –130                                               ج –129  د                                           –128  الف                                        –127  الف                                            –126     
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  بهمن. ارشد سراسری . 88                                                                         کثرگرا ضروری است ؟ از نظر کارل دویچ کدام شرط برای شکل گیری جامعه امنیتی ت-133
   همسازی ارزشهای اصلی کشورها-الف
   وجود نوعی شیوه زندگی متمایز-ب
   توسعه یافتگی بیشتر یکی از کشورها-ج
   پاسخگویی متقابل کشورها بدون توسل به زور-د
  

  بهمن . ارشد سراسری  . 88                                                                                                                                            فرا اثبات گرایان به کدام موارد عنایت دارند ؟-134
  در نظریه پردازی جهان واقعی نقش منافع ، ارزشها و روابط قدرت حاکم -الف
  .  دانش در مرحلۀ غایی از طریق تجربه توجیه می شود -ب
  .  علوم دقیقه و علوم اجتماعی در وحدت کامل به سر می برند -ج
  . اگر به درستی از روش شناختی استفاده شود ، می توان مقررات و الگوها را توضیح داد -د
  

  بهمن. ارشد سراسری . 88                                    .توسط نای ، کوهن و مورس مطرح شد ..........  در زمینه 1970یی در دهۀ  انتقادات وارده به نو واقع گرا-135
   ساختار نظام بین الملل-الف
   پویایی نظام بین الملل-ب
   وابستگی متقابل و نوسازی-ج
   ورود جنگ سرد به یک مرحلۀ جدید-د
  

  بهمن. ارشد سراسری . 88                                                                                                                                                             نظری ، تکثرگرا است ؟ کدام رویکرد -136
   نو واقع گرایی-الف
   نوکارکردگرایی-ب
   واقع گرایی-ج
  مارکسیسم نو -د
  

  بهمن. ارشد سراسری . 88                                               .نظام بین الملل است ...........  از دیدگاه والتز مهمترین ویژگی نظریه های تقلیل گرا عدم توجه به -137
   کلیت-الف
   ساختار-ب
   اصل نظم بخش-ج
   واحدهای-د
  

  بهمن. ارشد سراسری . 88                                                                                                    .است ......... دو رویکرد نظری در نگاه  آرمان گرایی و واقع گرایی -138
   پسا ساختاری-الف
   پسا رفتاری-ب
   سنتی-ج
   رفتاری-د
  

  بهمن. ارشد سراسری . 88                          .مورد بررسی قرار می گرفت .................. ن المللی بر اساس  جامعه بی1970 و اواخر دهۀ 1960 اواسط دهۀ -139
   مطالعات مقایسه ای تاریخی -الف
   واقع گرایی-ب
   رویکرد تاریخی-ج
   سازه انگاری-د
  

   ج              -139  ج                                             –138  ب                                                –137  ب                                               –136                                        ج   –135  الف                                        –134  د                                            –133     
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  بهمن. ارشد سراسری . 88                                                                                                                                    کدام رویکرد بر تجربه گرایی تاریخی استوار است ؟-140
   اثبات گرایی-الف
   علم گرایی-ب
   رفتارگرایی-ج
   سنت گرایی-د
  

  بهمن. ارشد سراسری . 88                                           ساختار سازمانهای بین المللی می داند ؟ کدام رویکرد یکی از اهداف اصلی روابط بین الملل را توضیح -141
   حقوق گرایی-الف
   رفتارگرایی-ب
   واقع گرایی-ج
   عینی گرایی-د
  

  بهمن . ارشد سراسری . 89                                                     ؟بین الملل می باشد ) نظام ( کدام عبارت بیانگر دیدگاه والتز در خصوص میزان ثبات در سیستم   -142
   .افزایش خواهد یافت ) نظام ( هر چند تعداد واحدها کاهش یابد ، ثبات سیستم   -الف
   .موازنه قوا و ثبات مرتبط با آن می شود ) نظام ( افزایش تعداد واحدها سبب افزایش کارآیی سیستم   -ب
  .افزایش تعداد واحدها قدرت عمل قدرت های بزرگ را کاهش می دهد   -ج
  .نیز افزایش خواهد یافت ) نظام ( هر چند تعداد واحدها افزایش یابد ثبات سیستم   -د
  

  بهمن . ارشد سراسری . 89                                .                          در حوزه بازی قدرت است ............ روابط بین الملل معطوف به شناخت » علمی « مطالعه   -143
   رفتار قانون مند  -الف
  بایدها و نبایدها -ب
   قانون مندی رفتاری  -ج
   بازیگران رسمی و غیر رسمی  -د
  

  بهمن . ارشد سراسری . 89                                                                                  تعریف آنارشی در نظام بین الملل ، کدام است ؟                                                        -144
  بی ثباتی  -الف
   هرج و مرج -ب
  بی نظمی  -ج
  نبود نظم دهنده مرکزی  -د
  

  بهمن . ارشد سراسری . 89                                                                                             بین کدام پارادایم ها رخ داد ؟1970در دهه »  پارادایمی -بین « مناظره   -145
   رئالیسم ، پلورالیسم و مارکسیسم  -الف
  رئالیسم ، لیبرالیسم و کاپیتالیسم  -ب
  رئالیسم ، لیبرالیسم و انتقادی -ج
   لیبرالیسم ، فمینیسم و کمونیسم  -د
  

  :عبارتند از . از جمله محققان به ترتیب سنت گرا و رفتار گرا که برای تجزیه و تحلیل روابط بین الملل ، سطح تحلیل کالن را برگزیده اند  -146
  بهمن .  ارشد سراسری   .  89                                               سینگر و دویچ                                                                                                              -الف
  کاپالن و روزنا    -ب
  بول و دویچ  -ج
  کوهن و آرون   -د
  

 ج           -146 الف                                          -145 د                                              -144             ج                                    -143 الف                                           -142  الف                                             -141  د                                                 –140     
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  بهمن . ارشد سراسری . 90                  .                                     استوار است .......... جدال اصلی سنت گرایان و رفتارگرایان در روابط بین الملل بر محوریت   -147
   کشف قواعد پایدار و مستمر-الف
   محتوا و موضوع روابط بین الملل-ب
   روش شناخت پدیده های روابط بین الملل-ج
   اصالت کارگزار یا ساختار در سیستم بین الملل-د
  

  بهمن . ارشد سراسری . 90.                                                             وش مقدم و مرجح می داند محتوا را بر ر............... رویکرد نظری ) اطالعات مجازی (   -148
   فرا رفتارگرایی-الف
   اثبات گرایی-ب
   رفتار گرایی-ج
   فرا ثبات گرایی-د
  

  بهمن . ارشد سراسری . 90                                                                                                 . تحت تأثیر رفتارگرایی در روابط بین الملل است ................ نظریه   -149
   انتقادی-الف
   آرمان گرایی-ب
   واقع گرایی-ج
   نوواقع گرایی-د
  

  بهمن . ارشد سراسری . 90                                                                                                      .                     بر اخالق سیاسی تأکید می کند .......... رویکرد نظری   -150
   آرمان گرایی-الف
   رفتارگرایی-ب
   نولیبرالیسم-ج
   واقع گرایی-د
  

  بهمن . ارشد سراسری . 90                                                                                                         .     است .............. نظریات تصمیم گیری از مصادیق سطح تحلیل   -151
   کالن-الف
   میانی-ب
   خرد-ج
   همه موارد -د
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یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد
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♣  ♣      151      ♣      101          ♣  51     ♣     1  
        152          ♣  102        ♣   52        ♣   2  
        153        ♣    103          ♣  53          ♣  3  
        154    ♣        104      ♣     54          ♣  4  
        155    ♣        105    ♣       55          ♣  5  
        156          ♣  106          ♣  56         ♣  6  
        157        ♣    107        ♣   57    ♣      7  
        158      ♣      108        ♣   58         ♣  8  
        159      ♣      109      ♣     59    ♣      9  
        160        ♣    110    ♣       60      ♣     10  
        161        ♣    111          ♣  61    ♣      11  
        162    ♣        112        ♣    62      ♣     12  
        163          ♣  113          ♣  63        ♣   13  
        164        ♣    114        ♣    64    ♣      14  
        165        ♣    115    ♣        65      ♣     15  
        166    ♣        116          ♣  66    ♣      16  
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        171    ♣        121        ♣    71        ♣   21  
        172      ♣      122        ♣    72    ♣      22  
        173        ♣    123      ♣      73      ♣     23  
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        175        ♣    125        ♣    75          ♣  25  
        176          ♣  126    ♣        76          ♣  26  
        177          ♣  127          ♣  77   ♣      27  
        178    ♣        128      ♣      78          ♣  28  
        179      ♣      129          ♣  79    ♣      29  
        180          ♣  130          ♣  80    ♣      30  
        181        ♣    131      ♣      81      ♣     31  
        182    ♣        132          ♣  82      ♣     32  
        183    ♣        133        ♣    83        ♣   33  
        184          ♣  134        ♣    84    ♣      34  
        185      ♣      135          ♣  85          ♣  35  
        186        ♣    136    ♣        86        ♣   36  
        187        ♣    137    ♣        87          ♣  37  
        188      ♣      138        ♣    88          ♣  38  
        189      ♣      139        ♣    89      ♣     39  
        190    ♣        140          ♣  90      ♣     40  
        191          ♣  141          ♣  91          ♣  41  
        192          ♣  142    ♣        92          ♣  42  
        193      ♣      143    ♣        93    ♣      43  
        194    ♣        144        ♣    94      ♣     44  
        195          ♣  145      ♣      95      ♣     45  
        196      ♣      146          ♣  96    ♣      46  
        197      ♣      147    ♣        97          ♣  47  
        198          ♣  148    ♣        98      ♣     48  
        199    ♣        149    ♣        99          ♣  49  

        200    ♣        150          ♣  100          ♣  50  



 
   
   

  

90

 
  ]کلیات[  اصول روابط بین الملل  

     www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است وق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزتمام جزوات دپارتمان حق 

  

  
  
  

یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣        151            101            51           1  
        152            102            52            2  
        153            103            53            3  
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