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 المللبینمقدمه: تكثر نظری در روابط 
آنان نظريه ديدگاه . از كندمیكه واقعيت تجربی را منعكس  دانندمیآن را آيينه واقعيت  گراياناثباتابزار شناخت جهان است و نظريه 

 هايیويژگیاز جهان پيرامون را در پی دارد داراي  ماو شناخت علمی يا شناخت  شودمیعلمی كه از پيوند و تركيب چند گزاره تشكيل 

باط ان علّيت و ارتيب -4 پذيريابطال -3و تكرارپذيري  پذيريآزمون -2عينی، ملموس و صادق بودن  انطباق با واقعيت مادي، -1است: 

 -7جدايی بين فاعل شناسا و موضوع شناخت است.  دربردارندهارزشی و  هايگيريجهتفارغ از  -6بودن  شمولجهان -5بين متغيرها 

 دارد و سنجش گرا است. گيرياندازهقابليت  -8واقعيت و علت كاو است و لذا  كنندهتبيين

به واقعيت و جهان دارد تا بتواند راه و ، نگاهی گزينشی گيردمیشكل  اهداف و منافع خاصی بر اساسگروهی ديگر معتقدند كه نظريه 

هژمونيك يا  تيا نظريه قدر يافتگیتوسعه يا كشورها را موجه جلوه دهد مثل نظريه مدرنيسم در زمينه هاگروهروش يا عمل برخی افراد، 

 نظريه حق با كسی است كه قدرت دارد و ...

يعنی اينكه نظريه مقدم  دانندمیپسينی  -پيشينی ايرابطهرابطه نظريه و واقعيت را  (گراياناثباتپسا ها )ديگر يعنی پسامدرنيست  ايدسته

. در اين ديدگاه واقعيت حاصل توافق اجتماعی است، آن چيزي واقعيت دارد كه سازدمیبر واقعيت است و اين نظريه است كه واقعيت را 

روبرو نيستيم بلكه با واقعيات يا در واقع  شمولجهانبنابراين ما با يك واقعيت عام و  داجتماع در مورد آن به توافق رسيده باش

پس از را تبيين كنيم.  هاآنيم نه علت را بفهم هاآنمعناي  هاآنخاص تاريخی روبرو هستيم كه بايد با قرار گرفتن در درون  هايروايت

 شناسانهمعرفتو  نهبلكه بايد به عمق رفت و مبانی فرانظري هستی شناسا يافتستد هاآنبه صدق يا كذب  تواننمی هانظريهدرون خود 

، ليبراليسم، نهادگرايی نوليبرال و... گرايینوواقع گرايیواقع ،گرايیاثباتبتنی بر م پردازينظريهرا درك كرد. نماينده  هاآنو روش شناسانه 

 است. تجددگرايانپسا  هايبحثقادي، فمينيستی و انت هاينظريهنيز  گرايیاثباتاست و نماينده پسا 

 

 المللبینمباحث فرانظری در روابط 
 وسقمصحتكه اگر معناي واقعيت وابسته به نظريه است بنابراين ضروري است  شودمیدر مورد نظريه گفته  مدرنيستیپستدر مباحث 

 دارد. شناسیروشو  شناسیمعرفت، شناسیهستینظريه نيز بررسی شود كه اين مهم بستگی به موضوعات فرانظري 

يعنی  شناسیمعرفت. كنندمیچگونه عمل  آن عناصر و اجزاء و شدهتشكيلبه اين معناست كه جهان از چه عناصر و اجزائی  شناسیهستی

رامون خود يا اين است كه ما به چه روشی درصدد شناخت محيط پي شناسیروشاينكه ما درصدد شناخت چه چيزي هستيم و منظور از 

 جهان هستيم.

بايد قبل از تحقيق در مورد معناي  گويدمیونت  يعنی اكتشافی بودن آن الكساندر المللبينبا توجه به بُعد هستی شناختی نظريه روابط 

 دارند و ... ارتباط باهمی ابتدا بايد بدانيم كه كنش گران چيستند، چگونه المللبينحاكميت يا نهادهاي 

 گراماديوجود دارد. از ديدگاه  نظراختالفو جريان دوم يا معنا محور  گراماديجريان اصلی يا  پردازاننظريهميان  شناسیستیهدر زمينه 

ا، نهادها و . از ديدگاه دوم ساختارهدهدمیرا تشكيل  موردمطالعهوجود دارد و همين جهان واقعيات  هاانسانجهان مستقل از ذهن 

 هاموجوديت آن بر اساس . ديدگاه سومی هم وجود دارد كهكنيممیزندگی  هاانگارهگفتمانی دارند و ما در جهان  وكارگزاران جنبه ذهنی 

يا ساختارگرا  گرامادياجتماعی عالوه بر ابعاد و ساختارهاي مادي، ساختارهاي معنايی نيز دارند. از ديدگاه جريان اصلی،  هايپديدهو 

كنش گران سرشتی اجتماعی  پسا ساختارگرايانساختارهاي مادي است اما از ديد  دهدمیآنان شكل  هايكنشآنچه به كنش گران و 

 .دهندمیشكل  هاآنو باورها و ... به هويت  هافرهنگ، هاارزشدارند و هنجارها، 
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نظام  گيريشكلنحوه  بر اساسساختار  -كل گرايی يا مشكل كارگزار-فردگرايی بنديتقسيم ،موضوع ديگر در زمينه هستی شناختی

 گرايیكلباشد با فردگرايی روبرو هستيم و اگر تقدم با نظام باشد با ( هادولت) دهندهتشكيلاست. اگر تقدم با واحدهاي  المللبين

قد است كه اما ديدگاه بينابين معت ؛دهندمیی جنبه مادي المللبينهستی شناختی به دولت يا نظام  گرايیتقليلضمن كه هر دو  روبروييم

جنبه  هاآنبدون اينكه به يكی از  بخشندمیين متقابل به يكديگر قوام و تع طوربهكارگزار و ساختار منزلت هستی شناختی برابري دارند و 

 مادي يا شيئيت ببخشد.

آيا  دهندمیهايی تشكيل ن اين نظام را چه واحداين است كه كنش گرا المللبينبط رشته روا شناسیهستیديگر از مسائل در زمينه  يكی

 .كنندمیافراد و... نيز نقش ايفا  اجتماعی، هايجنبشغيردولتی،  هايسازمان هادولتهستند يا در كنار  هادولتفقط 

به دو  هااينت باور دارند، خبه واقعيت مستقل از ذهن و امكان شنا گراياناثباتاست.  شناختیمعرفتجنبه ديگر مسائل فرانظري مباحث 

. ديدگاه شوندمیتقسيم  (فهم واقعيت از راه حس) گرايانتجربهبر توانايی خرد انسانی در فهم واقعيت( و  تأكيد) خردگرايانروه گ

پسا  هايديدگاه آناما در مقابل  ؛شد المللبينبه شكل انقالب رفتاري وارد روابط  1960و  1950 هايدههستی در يو پوزيتو گرايیعلم

اساساً منكر رسيدن به شناخت حقيقی هستند، بعضی ديگر ماند  هاآنبرخی از  دهندمیر دارند كه طيفی را تشكيل قرا ساختارگرايی

برخی ديگر مثل كوهن بر خاص و قياس ،شودمین زبان ساخته بانی هستند و اينكه واقعيت در دروز هايبازيويتگنشتاين معتقد به 

در واقع تابع روندهاي فلسفه علم  اجتماعی موو گروهی مانند فايرابند بر اين باورند كه عل كنندمی تأكيدعلمی  هايپارادايمناپذير بودن 

 نيست. فوكو و دريدا نيز به گفتمانی و نسبی بودن شناخت اشاره دارند.

 

 المللبیندر روابط  هانظریه بندیطبقه
را به دو گروه كلی  هانظريهاين  گراهاواقعورت گرفته است: بيشتر متفاوتی ص وبيشكم بنديتقسيم المللبينروابط  هاينظريهدر مورد 

به هست ها، جدايی خير سياسی و خير اخالقی،  گراواقع هاينظريه نويسندمیاي. اچ. كار  بارهدراين .كنندمیتقسيم  گراآرمانو  گراواقع

افع كشورها، فرايندهاي حقوقی و تحميل اصول اخالقی. از نظر قدرت اشاره دارند نه هماهنگی بين من عنوانبهتاريخ، سياست  هايدرس

از مفهوم جامعه  تواننمیحاكم است و لذا  «حاصل جمع صفر»حالت يی به علت حاكم بودن وضعيت طبيعی ماقبل اجتماعی، گراواقع

 ی سخن گفت.المللبين

سنت ماكياولی، انقالبی گري يا سنت كانتی و خردگرايی يا سنت يی يا گراواقعبا عنوان  المللبينمارتين وايت از سه سنت نظري روابط 

و به دليل ناامنی است  توجهبی هادولتيی دولت شكل اعالي اقتدار سياسی است كه به منافع ساير گراواقعگروسيوسی سخن گفت. در 

مطرح است. در انقالبی گري  ،هادولتی از طريق برداشتن مرزهاي مل ،متقابل صلح شكننده است. در انقالبی گري جامعه جهانی بشري

انسان را موجودي اجتماعی و در  ،و تحت تأثير الك و هيوم راه ميانه بين اين دو عنوانبهتقدم دارند اما خردگرايی  هادولتبر  هاانسان

و  المللبينحقوق  بر اساس هاكاريهماين  .داندنمیاقتصادي و اجتماعی اعضا را مانع همكاري  نارشیو آ دانستهتعامل پايدار با يكديگر 

 .گيردمیكه شخصيت حقوقی دارند صورت  هايیدولتمدنيت بين 

اين  توجه دارند. هادولتقی روابط ميان ، كه به ماهيت اخالاست هنجاري هاينظريهكريس براون بر  تأكيدنظري ديگر  بنديتقسيم

 .شوندمیي مستقل( تقسيم هادولت)ايجاد  گرااجتماعو  (نیايجاد حكومت جهاانگار ) وطنجهانبه دو گروه  هانظريه

زور در  نقش و در نتيجه هادولتيانه شامل نقش اصلی گراواقع -1اشاره دارد:  المللبين وابطدر رمتعارض  پارادايمكس به سه مايكل بن

 -3. دهدمیلف كه به نظم جهانی شكل كثرت گرايانه يعنی وجود شبكه متعدد و متداخل ميان كنشگران مخت -2 المللبيننظام 
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، در اين نظام طبقات كنشگران اصلی شودمیساختارگرايانه منظور نظام جهانی است كه در آن پيوسته ثروت از پيرامون به مركز منتقل 

 بايد تبيين شود.هستند و تضاد ميان فقير و غنی 

كنشگران اصلی، ماهيت  عنوانبه هادولتمانند  هايیويژگیبا  محورتدول: الف( رهيافت كندمیجيمز روزنا نيز سه رهيافت را ارائه 

 وابستگی متقابل و ... ،المللبينتعدد كنشگران، پيچيدگی نظام  برتكيهبا  محور رهيافت چندنظام و ... ب(  آنارشيك

 و ... المللبينبنيان اقتصادي نظام  برتكيهج( رهيافت جهان محور با 

و كه علت كاو  گرايیطبيعت: يكی سنت اشاره دارند المللبينبه دو سنت نظري در روابط  شناختیروشلحاظ هوليس و اسميت از 

 از درون است. المللبينروابط است و ديگري در پی فهم  المللبينعلت رويدادها در روابط تبيينی است يعنی در پی يافتن 

 هاآنتعريف كرده اما اسميت  هابنديتقسيمخود را با اين  المللبينچه رشته روابط گر؛ ديگري را نيز اعمال كرد هايبنديتقسيم توانمی

به دليل نبود  المللبين. بنابراين در روابط قراردادمشخصی  عنوان تحتيك نظريه را  تواننمی وجههيچبهزيرا  داندمیرا ساختگی 

 يكپارچگی و اجماع شاهد مناظرات نظري هستيم.

 

 المللبیندر روابط مناظرات نظری 
 يان بود كه جنبهگراواقعو  گرايانآرمانمناظره اول بين است:  دادهرخ المللبيننظري روابط  هايرهيافتتاكنون سه يا چهار مناظره ميان 

انی اول و داشت كه با وقوع جنگ جه كه شدمیمربوط  (هادولتو انگيزه رفتار  المللبين)سرشت نظام  داشت و به بحث شناختی هستی

 هايروش كارگيريبهداشت، بين رفتارگرايان طرفدار  شناسیروش -شناسیمعرفتبه پايان رسيد. مناظره دوم جنبه  گرايانآرمان شكست

تاريخ، فلسفه، تجربه  كارگيريبهتجربی و  -كمی هايروش كارگيريبهمخالف  گرايانسنتو  سويكاز  المللبينعلوم طبيعی در روابط 

فرا در مورد مناظره سوم توافق چندانی وجود ندارد برخی آن را ميان رفتارگرايی و  .ديگراز سوي  المللبينو اشراق در روابط فردي 

. دانندمی، ليبرال و راديكال گراواقع پارادايميی و وابستگی متقابل يا فراملی گرايی و برخی آن را ميان سه گراواقع، برخی ميان رفتارگرايی

 ی است.المللبينره سوم بحث بر سر ساختار نظام و ماهيت آن، كنش گران اصلی و رابطه ميان سياست داخلی و در مناظ

مناظره جريان  سوييكارد. در كه ماهيتی فرانظري د گراستاثباتيان و منتقدان پسا گراواقعديگر مناظره سوم، بحث ميان نو  ايجنبهاز 

اول  ديدگاه ی و در سويی ديگر ضد شالوده گرايان منكر امكان شناخت قرار دارند. ازمعتقد به شناخت عين گرايیعلمی اصل

ولی از ديدگاه دوم برعكس. گروه دوم معتقدند كه هيچ معياري براي ارزيابی شناخت و  دهدمیشكل  شناسیهستیبه  شناسیمعرفت

 دعاوي حقيقت وجود ندارد.

و بازانديش گرايان  دانندمیه رسيدن به شناخت بكه خرد انسانی را قادر ن و نوليبرال ها( ياگراواقعمناظره چهارم بين خردگرايان )نو 

 است. دارند، تأكيد( كه بر اجتماعی بودن واقعيت، نقش معنا، زبان و ... در شكل دادن به واقعيت پسا ساختارگراانتقادي و  پردازاننظريه)

 .مواجه هستيم كه تعدد و تكثر و تضاد نظري به ويژگی اصلی آن تبديل شده است ايرشته عنوانبه المللبينبنابراين ما با روابط 

 

 

 لیبرالیسمفصل اول: 
آن بر ايجاد سازوكارهاي حفظ صلح مانند  تأكيدبا ليبراليسم آغاز شد. معاهده صلح ورساي، اعالميه ويلسون و  المللبينرشته روابط 

ه اين ای گوالمللبين هايسازمانت ملی، تجارت آزاد، ليحا، ديپلماسی علنی، كاهش تسمعیجدسته، جامعه ملل، امنيت المللبينحقوق 
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ليبرالی چون كانت، جرمی بنتام و ويليام پين مروج افكار ليبرالی مانند جلوگيري از مدعاست. قبل از آن نيز انديشمندان و نويسندگان 

 همكاري و تجارت بودند. بشري، هايكارگزاريجنگ و ايجاد صلح از طريق دموكراسی، 

عقالنيت ابزاري يعنی شكل دادن به منافع و تعقيب آن و فهم ديدگاه آستين و پتيفورد: عقالنی بودن انسان ) ليبراليسم از هايمفروضه

داخلی و ميان قلمرو  تفكيك، آزادي فرد، برداشت مثبت از سرشت بشر، مؤثر بودن كارگزاري انسانی در جهت تغيير، عدم (اصول اخالقی

 .هادولتبشري و نفوذپذيري مرزهاي ميان  شمولجهانی، تعهد به اجتماع المللبين

را  هاآنمتفاوتی وجود دارد اما چهار محور اصلی بحث  هايديدگاه المللبينروابط  هاينظريهگرچه در مورد ليبراليسم نيز مانند ساير 

ايجاد صلح و و  هاجنگبر نقش تجارت و ارتباطات در كاهش  تأكيدی گرايی، به اين صورت برشمرد: صلح دموكراتيك، فرامل توانمی

 نهادگرايی.

 هايحكومتبنابراين با ايجاد  جنگندنمیبا يكديگر  هادموكراسینظريه صلح دموكراتيك از سوي كانت عنوان شده است مبنی بر اينكه 

 .يافتدستصلح جهانی و ابدي  به توانمیدموكراتيك 

 هايگروهچندمليتی،  هايشركتمانند  هادولتغير از  هايیسازمانو و اهميت بازيگران  هادولتايی بر روابطی براي روابط فراملی گر

از مهمترين نمايندگان اين ديدگاه كوهن و ناي هستند. از نظر . تأكيددارندعلمی و حتی افراد  هايشبكهصنفی،  هاياتحاديهانقالبی، 

پيشبرد  -2تغييرات نگرشی  -1: گذارندمیتأثير  هاحكومتيا بازيگران فراملی به پنج طريق بر روابط ميان  هاسازمانكوهن و ناي 

ظهور كنش گران جديد خودمختار يا شبه  -5ايجاد ابزارهاي جديد تأثيرگذاري  -4ايجاد وابستگی و وابستگی متقابل  -3 گرايیكثرت

 خودمختار در سياست جهانی.

 هايگروهجديد مانند  هايهويتهستند كه بر ظهور  المللبيننظريه فراملی گرايی در دوران پسا دهندگانادامهفرگوسن و منزباخ 

 .اندبردهموقعيت انحصاري دولت را از بين  هاگروهو معتقدند كه اين  تأكيددارنددر اين دوران چندمليتی  هايشركتتروريستی، 

 عنوانبه ...وروزكرانس، ريچارد كوپر، كوهن و ناي، ادوارد مورس نجل، كارل دويچ، ، زيمرن، نورمن ايولفمانند  انديشمندانی

موجب وابستگی متقابل و ارتباطات  اعتقاد داشتند كه تجارت، المللبينتجارت، وابستگی متقابل و ارتباطات در روابط  پردازاننظريه

مناطق گمركی،  هاياتحاديهپيشبرد صلح و رفاه از طريق  جنگ و و كاهش هاملتو  هادولتبين همگرايی، پيوند و همبستگی جهانی 

. شودمیی المللبين هايهمكاريآزاد تجاري، افزايش مبادالت اقتصادي و ارتباطات اجتماعی، ايجاد اجتماعات سياسی و امنيتی و رواج 

 .دانندمیوجود اتحاديه اروپا را نمونه عينی اين موقعيت  هاآن

 

 ل و نولیبرالنهادگرایي لیبرا
ی در ايجاد صلح و ثبات المللبين هايرژيمی و المللبين هايسازماندر مورد نقش نهادها و  ايبينانهخوشنهادگرايی ليبرال ديدگاه 

 نهادگرايی ليبرال هستند. هايشاخهنوليبرال  يیاو نهادگر كاركردگرايی نوكاركردگرايی،  هاينظريهی دارند. المللبين

و  (حوزه اقتصادي و اجتماعیند از طريق فعاليت مشترك در عرصه سياست ماليم )توانمی هادولت ،ديويد ميترانی ،كردگرايیاز نظر كار

ی المللبينوحدت اقتصادي برسند كه زمينه دستيابی به وحدت سياسی و سپس همكاري  نوعیبهاينگونه نهادها ابتدا  انتقال اقتدار خود به

 جهانی است. و نهايتاً برقراري صلح

كرد و اقتصاد  تأكيدو فوق ملی در سطح منطقه اروپا را مطرح كرد كه بر لزوم وجود نهادهاي فراملی  كاركردگرايی نوست هاس نار سپس

 بخشی وو سياست را كامالً جدا از هم ندانست لذا موضوع سرريزي و سرايت همكاري از بخشی به بخش ديگر و همكاري بين 
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و در حوزه  كندمیديگر هم سرايت  هايبخشبه اين صورت كه همكاري در يك بخش به بخش يا  .طرح كردهمگرايی بخشی را م

 است. پذيرامكان هاهمكاريسياسی نيز مانند حوزه اقتصادي اين 

 

 نهادگرایي نولیبرال
يی ساختاري و وابستگی متقابل است و گراعواقاين ديدگاه، تركيبی از  پردازاننظريهديدگاه كوهن، مهمترين  بر اساسنهادگرايی نوليبرال 

يی است. گراواقعاين نظريه او نظريه همكاري بر پايه مفروضات ری از منظر نوليبرال است. بنابالمللبين هايرژيمدر باب  اينظريه

و افول هژمونی آمريكا،  لمللابيننهادگرايی نوليبرال درصدد اين است كه نشان دهد چگونه با وجود آنارشيك بودن نظام  ديگرعبارتبه

ابزار پيش برنده همكاري پس از  هارژيم، زيرا يابندمیی اهميت المللبين هايرژيمكه  جاستهمين و ؛يابدمیهمكاري در اين نظام تداوم 

ستاوردهاي مطلق نسبت به دستاوردهاي ديگران و سعی در به حداكثر رساندن د توجهیبی باوجودنيز،  هادولتهستند و افول هژمونی 

 هايحوزهعبارتند از: ايجاد الگو در چارچوب  هارژيم. كاركرد بينندمیخود، منافع خود را با توجه به گزينش عقالنی در تداوم همكاري 

 مشروع. هايزنیچانهو كاهش هزينه مبادالت در  هادولتدر  پذيريمسئوليتموضوعی، ارائه اطالعات و افزايش 

است و اين به معناي تالش براي پيوند ميان سنت  پذيرامكاندر آن  نيست و همكاري ومرجهرجال ها آنارشی به معناي از ديدگاه نوليبر

 است. المللبينيی و سنت ليبرال در روابط گراواقع

 

 یي و تحوالت آنگراواقعفصل دوم: 
 نسبتاً پردازاننظريهو  هابرگاست كه شعبات، شاخ و  المللبين نظريه جريان اصلی روابط ترينپرجاذبه ، پايدارترين وترينمهميی گراواقع

ر تارگرايی متأثيی يعنی بنيادگرايی متأثر از ماكياولی، ساخگراواقعنت سمايكل دويل به سه  ازجملهزيادي را به خود اختصاص داده است. 

خود به موازنه  هاينوشتهيديد اولين كسی بود كه در سوتربی در تفكر غ شودمیر از روسو اشاره دارد. گفته گرايی متأثاز هابز و تكوين 

ليانی ناپاك و دنيوي يقاب عنوانبهي زمينی هادولتآگوستين قديس را كه از  ،نيبور حالبااينيی توجه نمود. گراواقععنصر  عنوانبهقدرت 

اخالق تابع  گفتمیكه  دهدمیاين لقب را به ماكياولی  و اي. اچ. كار داندمیي بزرگ تاريخ غرب گراواقعاولين  عنوانبه كندمیياد 

يك  عنوانبهداشت. هابز نيز  ايبدبينانهو به سرشت بشر نگاه  دانستمیفرمانروا را تضمين بقاء دولت سياست است. ماكياولی وظيفه 

به وضع طبيعی و  معتقدو  كردمیجدا  ، اخالق را از سياستدانستمیبه ذات بشر بدبين بود و امكان تغيير آن را منتفی  گراواقع

 بود. المللبيندر روابط  ومرجهرج

بود. همچنين  گراواقعيك  دانستمیو مهمترين وظيفه دولت را بقاء خود  دانستمیكه جايگاه قدرت را مهم  جهتازاينهگل نيز 

 كندمیتعيين  حقبهرا  هاملتكه سرنوشت  ديدمیو جنگ را آزمونی  دانستمیترايچكه كه سياست قدرت را بيان مستند مشيت الهی 

 .آيندمی حساببه گراهاواقع. در شرق باستان نيز فالسفه مكتب قانون چين و كاتيلتاي هندي جزو اولين بود گراواقعيك 

 

 یي در نیمه قرن بیستمگراواقع
آلمان،  طلبانهتوسعه هايسياستچرا كه  دانندمین بيستم يی اوايل قرگراآرماندر مقابل  جمعیدستهيی نوين را واكنشی گراواقعبيشتر 

اين ربراي ايجاد صلح از طريق هنجارهاي حقوقی، اخالقی و فوق ملی را با شكست مواجه كرد. بناب گرايانآرمان هايتالشژاپن و ايتاليا 

را  المللبينجنگ سياست نسل پس از  نظم جهانی عقالنی و حقوقی با وقوع جنگ جهانی دوم به فراموشی سپرده شد و ايجادطرح 
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نهادها و اصول اخالقی  كارگيريبهطلبانه مبتنی بر صلحبركنار نبود لذا رهيافت  هابدبينیاين  زمبارزه قدرت تلقی كرد. جامعه علمی نيز ا

ي هاانگارهيی نوين با گراواقعد. يی به مكتب مسلط فكري تبديل شگراواقع تدريجبهی را كنار گذاشت و المللبينبراي تأمين نظم و صلح 

موازنه نهايی براي جنگ، حلراه، نبودن المللبين، آنارشيك بودن نظام المللبينبازيگران اصلی روابط  عنوانبه هادولتسنتی از قبيل: 

فلسفی  -فكري هاينبنيای و در تضاد با المللبينواكنشی در برابر بحران نظام  صورتبهقدرت و حفظ منافع ملی همراه بود و 

 يی شكل گرفت.گراآرمان

ديدگاه ديگر از اصطالح قدرت در  -2هنجار  عنوانبهطرفداران مفهوم قدرت  -1يی در قرن بيستم به دو صورت بروز كرد: گراواقع

 ی استفاده كرد.المللبيناز نظام  ترپيچيدهمفهومی غيرهنجاري و تحليل در چارچوب برداشتی 

يی داشت. اين گراواقعبر رشد  ايعمدهتأثير  هاآنبه ارائه ديدگاه پرداختند كه افكار  گراواقعل قرن بيستم نويسندگان وا از اواخر نيمه

 ريمون آرون، جرج كنان و هانس جی مورگنتا.رنولد ولفرز،آ ر، رينولد نيبور، فردريك شومان،از: اي. اچ. كا اندعبارت نويسندگان

و هست ها را بپذيرد و به تحليل  هاواقعيتيی مطرح كرد گفت عالم بايد گراآرمانپايان  عنوانبهيی را گراواقع. كار ضمن آنكه اچ 

باشد : هميشه بايد نقطه عزيمت واقعيت موجود نويسدمیو تغيير و اصالح  هاپردازياو ضمن پذيرش نسبی آرمان  پيامدهاي آن بپردازد.

ا ر كه گناه اوليه انسان او بودعالم الهيات پروتستان بر اين باور  عنوانبهنيبور  عيت توازن ايجاد كند.و انديشه سياسی بايد بين آرمان و واق

و به حكومت جهانی  داندمیرا تالش براي كسب و حفظ قدرت  المللبينآماده شرارت است. او سياست  انسان آلوده كرد و لذا

 .اعتناستبی

: هيچ اقتداري باالتر از واحدهاي سياسی خودمختار وجود ندارد، بقاء يا حفظ خود هدف قرارندزاينايی گراواقع هايمؤلفهشومان  ازنظر

همان توانايی نظامی يا توانايی نبرد است، صلح هدف  تاستوار است، قدر اعتماديبیبر  هادولتنهايی هر دولتی است، بنيان رفتار 

 اصول اخالقی صرفاً ارزش تبليغاتی دارند.نيست بلكه شرط الزم براي افزايش قدرت نسبی است و 

انكار خود  -3حفظ جامعه ملی  -2گسترش ملی  -1: كندمیسه هدف اساسی را در سياست خارجی خود دنبال  هادولتولفرز  ازنظر

رز بر موازنه دارد. ولف تأكيدبر مداخله كنش گران فروملی، فراملی و فوق ملی در صحنه جهانی  هادولتملی. همچنين وي عالوه بر 

يی گراواقعيی و گراآرمانميان  درجايیوي هم مانند اي. اچ كار در مواردي نظرات خود را  كندمی تأكيدنيز  المللبينقدرت در روابط 

 .كندمیجستجو 

اء خودشان است تضمين امنيت و حفظ بق كه هدف اصلی آنان كندمیيان به واحدهاي سياسی مستقل اشاره گراواقعآرون نيز مانند ديگر 

 به سرشت تجاوزكار بشر توجه دارد. عالوهبه

به  تواننمی. كنان معتقد است كه اصول اخالقی فردي را داندمیكنان سرشت بشر را غيرمنطقی، خودخواه، سركش و متمايل به خشونت 

دارد و باالخره از نظر كنان ديپلماسی  كيدتأراهنماي سياست خارجی  عنوانبهتعميم داد. او همچنين به منافع ملی  هادولتروابط بين 

 ك نمايد.می كالمللبيننظام  آميزمسالمتی و تغيير المللبيند به خنثی كردن تعارضات توانمی

 او به خاطر قائل شناختیمعرفتداشته است. از لحاظ  المللبينيی روابط گراواقعاست كه بيشترين تأثير را بر نظريه  پردازينظريهمورگنتا 

اما از جهت ديگر به خاطر اتخاذ رهيافت سنتی در  گويندمید و مكللند عيلركه، س كهچنانآنبودن به امكان شناخت عينی مدرن است، 

مخالف است، زيرا بر  گرايانه اثبات شناسیمعرفتو  گرايیعلماو با  جهتازايندانست و  گراعلماو را  تواننمیمقابل رهيافت علمی 

 دارد. تأكيدنيت، شانس و عدم قطعيت عناصر عدم عقال
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اوست. به اعتقاد مورگنتا،  طلبیقدرتي كالسيك سرشت بشر پايدار و شرور است و اين شرارت در گراواقع عنوانبهاز نظر مورگنتا 

داخلی است. در شرايط  آنارشيك است. يعنی فاقد اقتدار مركزي است كه وجه تمايز آن با جامعه المللبيننظام  يان،گراواقعمانند همه 

هستند. از  المللبينكنش گران اصلی نظام  هادولت. شودمیتلقی  المللبينآنارشيك توسل به روز مشروع و جنگ خصيصه مهم روابط 

م ، تصميانديشندمیكه مانند انسان  شوندمیتلقی  خردورزواحدهايی يكپارچه و  هادولتمورگنتا دولت ملی محصول تاريخ است و نظر 

 .كندمیتوجه ن هادولتفرهنگی در درون  هايتفاوت. اين برداشت به وجود منافع متعدد و متعارض و كنندمیو عمل  گيرندمی

و كنترل كنش گر است كه از سه  ايرابطه. برداشت مورگنتا از قدرت هستندقدرت و منافع ملی دو مفهوم اصلی و اساسی  مورگنتابراي 

وسيله. از نظر مورگنتا  عنوانبهو گاه  گيردمیهدف در نظر  عنوانبهور، تهديد و جاذبه. مورگنتا گاه قدرت را . دستشودمیطريق اعمال 

 ذهنی و مبهم هستند. ،چندبعديهم مفهوم قدرت و هم مفهوم منافع ملی، مفاهيمی 

قدرت ندارد كه  قدرآن هاآناز  يكهيچه مفهوم ديگر نزد مورگنتا مفهوم موازنه قدرت است يعنی الگويی از روابط ميان كشورها ك

ي هادولتو  اندراضیكه از وضع موجود  هايیدولت: انددودسته هادولتبتواند ديگران را تحت سلطه درآورد. از نظر مورگنتا  تنهايیبه

بايد سياست  هاآنكه در برابر  دگيرنمیامپرياليستی را در پيش  سياستناراضی از وضع موجود كه اگر بخواهند وضع موجود تغيير بيابد 

يی نيست بلكه به گراواقعبودن  اخالقی ضدسد نفوذ را در پيش گرفت. براي مورگنتا نيز اخالق در سياست جايی ندارد اما اين به معنی 

د و ديپلماسی را دار تأكيد المللبينفردي فرق دارد. مورگنتا نيز بر ماهيت آنارشيك نظام  بااخالقمعنی آن است كه اخالق سياسی 

و نظام  هادولتيی درباره رفتار هاگزارهنظريه مورگنتا شامل مجموعه د در خدمت صلح باشد. بهر حال توانمیكه  داندمیابزاري  عنوانبه

 است. المللبين

 

 یيگراواقعنو
تالشی براي  شدمیئل اقتصادي متهم بودن و عدم توجه به مسا غيرعلمیيی كالسيك به گراواقعكه در شرايطی  70يی دهه گراواقعنو

اختاري براي يی سگراواقعيا  گرايینوواقعنماينده  عنوانبه جديد بود. در اين ميان كنت والتز آن و توجه به مسائل اقتصادي كردن علمی

يی سنتی گراواقعی را به مللالبيننيز كوشيدند مسائل اقتصادي و نهادهاي  نريی كالسيك تالش كرد و گيلپين و كراسگراواقع كردن علمی

ارائه  المللبينمدلی فرضی از نظام  المللبينسيستمی روابط  پردازينظريه قبل از والتز كسان ديگري مانند كاپالن در حوزه اضافه كنند.

التز اين است كه چرا . مسئله مهم براي وداندمیحوزه سياست قدرت  را آن المللبينوالتز با توضيحی ساختاري از سياست . ندكرده بود

بنابراين  .گذارندمیايدئولوژيك رفتار مشابهی را از خود در سياست خارجی به نمايش  -سياسی هايتفاوتداشتن  باوجود هادولت

واحدها توضيح داد بلكه بايد به برداشت سيستمی رو آورد. هر نظام مركب از يك ساختار و ويژگی  بر اساساين شباهت را  تواننمی

نظريه والتز چنين است؛  هايمؤلفهو امري انتزاعی است.  گيردمیساختار در وهله اول با تعامل واحدها شكل  و ؛دهاي متعامل استواح

در آنارشی است )فاقد اقتدار مركزي(  المللبيناصل سازمان دهنده كه در نظام  -1: شودمیسه مؤلفه تعريف  بر اساسساختار سياسی 

چون دغدغه اصلی تأمين امنيت است  ،المللبينتعيين كاركرد واحدها يا اجزاء در نظام  -2محيط خودياري است.  لالملبيننتيجه محيط 

، كه عامل تمايز هاتوانمنديتوزيع  -3و همه به دنبال تأمين بقا و امنيت خود هستند.  ماندنمیجايی براي تفكيك يا تعيين كاركردها باقی 

آن جايگاه نقش خود را  بر اساسو  دهدمیتی با توجه به قدرتی كه دارد جايگاهی را به خود اختصاص عنی هر دوليميان واحدهاست. 

نظام دوقطبی با  هاآنكه از ميان  دهدمیمختلف موازنه قدرت شكل  هاينظامبه  المللبيندر نظام  هاتوانمندي. توزيع نمايدمیايفا 

است. در چنين نظام آنارشيكی امكان همكاري بسيار محدود  هادولترفتار  محدودكنندهامل ی عالمللبيناما ساختار نظام  ؛است ترثبات
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همچنين او بر  ،به گسترش وابستگی متقابل در جهان امروز نيست هميت دارد دستاورد نسبی است والتز قائلا هادولتاست و آنچه براي 

. انتقاداتی هم به نظريه او وارد شده است از جمله دكنترل مناسب افزايش دا را با مديريت و ايهسته هايسالح توانمیاين باور است كه 

 بودن نظريه وي. گرامادهنظري در بُعد هستی شناختی و جبرگرا، شيئی انگار و  گرايیتقليل

 

 رابرت گیلپین
توجه دارد و از سوي ديگر به نقش  للالمبينبه تحول نظام  سويكيی ساختار سيستميك هژمونيك از گراواقعنماينده  عنوانبهگيلپين 

تغيير نظام به معناي دگرگونی در ماهيت نظام كه ناشی از  -1: كندمیاشاره  المللبينسياست در اقتصاد. وي به سه نوع تغيير در نظام 

سيستميك يا تغيير در توزيع تغيير  -2و ... باشند.  شهردولت ند امپراتوري، دولت ملی،توانمی هادولتست. هادولتدگرگونی در ماهيت 

 فرهنگی(. -تغيير در ماهيت تعامالت درون نظام )سياسی، اقتصادي و اجتماعی -3قدرت 

يعنی اينكه كنش گران  گيرندمیاجتماعی يا سياسی شكل  هاينظامكه ساير  گيردمیبه همان دليلی شكل  المللبيناز نظر گيلپين نظام 

مخلوق  را المللبين. وي نظام كنندمیهاي اجتماعی را براي پيشبرد منافع و اهداف خود ايجاد ارختو سا شوندمیوارد روابط اجتماعی 

 هاآنمختلف به نسبت قدرت  براي كنش گران هامحدوديتدرجه  حالبااين كندمیاما نظام كنش گران را محدود  داندمیكنش گران 

 متفاوت است.

نظام  هادولتام دارد بنابراين با تغيير منافع و قدرت ي اصلی در نظهادولت قدرت نسبی نافع ودر نظام بستگی به م تغييرعدمتغيير يا 

بر نظام  هايیدولتكه كدام دولت يا  كندمی. در چنين شرايطی جنگ مشخص كندمیی از تعادل به سمت عدم تعادل سير پيدا المللبين

 مسلط خواهند شد.

مادي و انسانی است و قدرت شامل  هايسرمايه دربرگيرندهوت است و سياست قلمرو قدرت. ثروت از نظر گيلپين اقتصاد قلمرو خلق ثر

و تفاوت اصلی فقط از  هستند پيوستههمبهكه ثروت و قدرت  كندمی تأكيداست. گيلپين  شناختیرواناشكال متفاوت نظامی، اقتصادي و 

است زيرا بازي با حاصل جمع صفر وجود ندارد اما در سياست دستاوردها  نظر دستاوردهاي اين دو است. در اقتصاد دستاوردها مطلق

 نسبی است زيرا افزايش قدرت يك دولت مستلزم كاهش قدرت ديگري است.

اما او بر  داندمیرا مهم  هاآنراملی ميان فروابط  گيريشكلو  المللبينچندمليتی در روابط  هايشركتگيلپين نقش ساير بازيگران مانند 

ين ارن است. بنابوابسته به قدرت هژمو هاآننقش  داشته باشند بلكه المللبينند نقش مستقيمی بر نظام تواننمی هاآنباور است كه  نيا

به هم وابسته را اداره كند قدرت هژمون است كه برگرفته از ديدگاه ثبات  المللبينو اقتصاد  المللبيند نظام توانمیآنچه  گويدمیگيلپين 

 است.« كيندلبرگر»مونيك هژ

جنگلی بيش نيست و عمالً به  المللبينيان بر آن است كه روابط گراواقعبا وجود توجهی كه گيلپين به تغيير دارد اما او هم مانند ساير 

 امكان تغيير بنيادين در آن باور ندارد.

 عنوانبه المللبيننظام  هايويژگیي منفرد و هادولتيين رفتار و تالشی براي تب المللبيندر مورد سياست  اينظريهيی را گراواقع نركراس

، در محيطی آنارشيك عمل اندعقالنیيكپارچه و  زمينی دارند، كنش گرانیي حاكم حاكميت سرهادولت. از نظر وي داندمیيك كل 

 هايرژيمنهادها يا  نريی ساختاري كراسگراواقعاما در  ؛امنيت و رفاه خود را تأمين نمايند كوشندمیو با توجه به منافع خود  كنندمی

 گيريتصميم هايرويهعد و اهنجارها، قو به معناي اصول، هارژيمخاص است،  موردتوجهرا دارند « متغيرهاي ميانجی»ی كه نقش المللبين
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ی المللبيناقتصادي  هايژيمر و ؛شودمیبه هم نزديك  هاآنهستند كه انتظارات بازيگران در يك حوزه موضوعی خاص حول محور 

 هستند. المللبينتجسم قدرت ساختاري در نظام 

 گيردمیدر شرايطی شكل  المللبين از اين ديدگاه اقتصاد باز ،كندمید گيلپين از نظريه ثبات هژمونيك براي تبيين استفاده ننيز مان نركراس

ی المللبينكه اعتماد الزم براي يك نظام پولی  دهدمیون به آن اجازه كه يك دولت هژمون در حال صعود باشد زيرا قدرت اقتصادي هژم

 با ثبات را فراهم سازد.

 

 یي نوکالسیكگراواقع
گستره سياست خارجی يك كشور در وهله اول ناشی از  اندآناست كه بر  المللبينگيدئون رز براي برخی آثار روابط  عنوان انتخابی

 بر اساسيان آن را گراواقع كه مانند نو ،است. لذا پيش از هر چيز به قدرت آنقدرت نظامی  ويژهبهو  المللبينجايگاه آن در نظام 

ذهنی و  هايبرداشتيان تنها به عوامل سطح نظام توجه ندارند بلكه به گراواقعاما برخالف نو  ؛توجه دارند كنندمیتوانمندي تعريف 

به اين  ،كنندمی تأكيديی كالسيك هم گراواقع هايبينشضمن مهم تلقی كردن آنارشی بر  هانآ. كنندمینيز تكيه  هادولتساختار داخلی 

يی يكپارچه نيستند و گراواقع هايشاخهاز اشتراك مانند ساير  هايیرگهداشتن  باوجود هانوكالسيك. گويندمینوكالسيك  هاآنجهت به 

 .شوندمیتدافعی تقسيم  يیگراواقعيی تهاجمی و گراواقعبه دو مقوله  طوركلیبه

 

 یي تهاجميگراواقع
تا قدرت خود را به حداكثر برسانند،  كندمیرا وادار  هادولت المللبينكه آنارشی موجود در نظام  كنندمیيان تهاجمی استدالل گراواقع

 هايتفاوت جهتازاينو  شودمیمنجر  زيرا در شرايط آنارشی امنيت كمياب است. بنابراين جستجو براي امنيت به تعارض با ديگران

زياد به والتز بر مطالعات تاريخی و تأثير غيرمستقيم و پيچيده قدرت بر  نسبتاًضمن تشابه  هاايناست.  اهميتبی نسبتاً  هادولتداخلی 

مرشايمر هستند. يی زكريا و گراواقعاين نوع  پردازاننظريهتفاوت دارند. از  گرايینوواقعبا  جهتازاين لذا كنندمی تأكيدسياست خارجی 

ی در المللبينراهبردهاي تهاجمی را با هدف كنترل محيط  شوندمیبه شكلی فزاينده ثروتمند و قدرتمند  هادولتزمانی كه  گويدمیزكريا 

 .ترطلبانهتوسعهبنابراين افزايش قدرت ملی مساوي است با سياست خارجی  گيرندمیپيش 

تهاجمی كه همه  هايتوانمندي، المللبينوجود دارد: ساختار آنارشيك نظام  هادولت طلبیقدرتدليل اصلی براي  از ديد مرشايمر سه

 از آن برخوردارند و عدم اطمينان در مورد نيات و مقاصد دشمن. هادولت

وهله اول عوامل ادراكی و ساختارهاي دولتی  تأثير مستقيم رفتاري ندارد بلكه در المللبيننظام  هانوكالسيكاز ديد بسياري از  طوركلیبه

 اهميت دارند.

 

 یي تدافعيگراواقع
وجود دارد  هاآنتنها در شرايطی كه احساس كنند تهديد عليه  هادولتيی تدافعی اين است كه امنيت فراوان است لذا گراواقعفرض 

امنيت خيلی جدي شود  معضلِ كهوقتیتهديدگر است و بازداشتن  منظوربهو اين واكنش اغلب  دهندمینسبت به آن واكنش نشان 

ختار ظرفيت اامنيت، س معضلِيی تدافعی مبتنی بر چهار مفروضه است: گراواقعرخ خواهد داد. از نظر تاليا فرو  تريسخت هايكنشوا

 ذهنی رهبران و عرصه سياست داخلی. هايبرداشتقدرت، 
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 .كندمی تأكيد به جاي موازنه قدرت يان تدافعی هستند. والت بر موازنه تهديدگراواقعجك اسنايدر و استفن والت مهم ترين 

 

 انگلیسي مكتبفصل سوم: 

 اهميت، به قائل و دانندمی المللبين نظام از فراتر را روابط از برداشت كه دارد اشاره نويسندگانی و آثار مجموعه به انگليسی مكتب

  .است خردگرايی سنت در مكتب ريشه .هستند آن مشترك هايرهنجا و هاارزش ،نهادها قواعد، اهداف،

  .خردگرايی .3 گرايی انقالب .2 يیگراواقع .1 :داد تشخيص را سنت 3 المللبين روابط در وايت مارتين

  .دارد تأكيد روابط بودن اجتماعی بر حالدرعين و دارد قبول را المللبين روابط آنارشيك ماهيت سوم، سنت

 وارد ترديد آن بقاي امكان به 80 و 70 ده در .دارد جا خردگرا سنت چهارچوب در .شد گرفته كار به ميالدي 60 و 50 ده در مكتب اين

 عينيت براي الزم شرايط تأمين در ناتوانی و المللبين روابط اقتصادي ابعاد به توجه عدم ،محوريدولت گرايانه، له كنگا دليل به شد

  .ضعف نقاط

 در كه جديدي هايبحث و شرايط دليل به مسئله اين .گرفت قرار مجدد ارزيابی و موردتوجه تدريجبه مكتب اين 90 و 80 ده از اما

 باز كالسيك هايبرداشت پرونده گرايانه، اثبات و يانهگراعلم هايحلراه رفتن سؤال زير با .گرفت شكل آمد پيش المللبين روابط

 .شد گشوده

 

 شناسيهستي مباني

  .نرسيد سطح اين به گاههيچ جريان اين و نشد مطرح صراحتبه شناسیهستی بحث ،انگليسی مكتب هايانديشه در

 بر تأكيد است، موردتوجه مكتب اين در آنچه .است مطالعه به نگاه شود،می مطرح شناختی هستی بخش ترينسطحی در آنچه

 .است المللبين نظام جايبه المللبين جامعه

 اما ؛دهندمی قرار مدنظر را ديگري رفتار خود، محاسبات در و هستند تماس در يكديگر با كه هايیدولت يعنی المللبين نظام

 كه است طوريبه روابط .هستيم روبرو مشترك هايارزش و منافع از آگاهی با هادولت از مركب جامعه با الملل،بين جامعه در

  .هستند سهيم مشترك نهادهاي كاركرد در و هستند مقيّد يكديگر به هاگروه

می شكل جامعه به كه است حاكمان بين روابط و شوندمی قلمداد جامعه اين اعضاي عنوانبه هادولت المللی،بين جامعه در

 .دهد

 در انسانی عمل نقش به توجه عدم و بنديزمان به توجه و اجتماعی هايپديده به انگليسی مكتب تاريخی نگاه ميان، اين در

  .است ذكر شايان هاآن بودن مشروط و تاريخی و اجتماعی هايپديده به دادن شكل

 تأكيد نكته اين بر و بيندمی مفهومی و واقعی امر ميان واسطه را زبان كه يافت توانمی راديكالی هايطرفدار انگليسی مكتب در

 ما فرض و گوييم سخن المللبين جامعه و حاكميت دولت، :همچون كلماتی از لمللابين روابط مورد در سهولت براي كه دارد

 د.هستن «يیگو كهنانچ» كه است اين بر
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بين روابط در ويژهبه انسانی افراد به را هاآن توجه توانمی متأخر آثار در اما ؛دانندمی «محوردولت» را انگليسی مكتب عموماً 

  .بشر حقوق مورد در ثبح در خصوصبه ديد الملل

 هادولت بر تأكيد با و دارد نهادها ،هنجارها قواعد، بر ضمنی شكلی به انگليسی مكتب :كه گفت توانمی خالصه طوربه

 .دارد نيز كنشگران ساير طرح براي جايی فكري، نظري، لحاظ از ،اصلی كنشگران عنوانبه

 

  :شناختيمعرفت مباني 

 و يانگراعلم روابط بين مناظره در كه نقشی در توانمی را اين و دارد شناختیمعرفت بحث در يانهم موضع انگليسی مكتب

 .كرد جستجو گرايان صنعت

 روابط در گرايی لزوم از آمريكايی روايتی به گرايان كمی علمی مطالعه به كلی بدبينی نگاه است، مشخص مكتب اين در آنچه

 .است المللبين

 شودمی باعث مسئله اين زيرا ؛كندمی انتقاد باشد حاكم بردي راه مطالعات بر آمريكايی چهارچوب اينكه از ،1972 لسا در بول

  .كند پيدا تسلط المللبين روابط به غربی دانش كه

 هفت در عدفا اين .يافت كالسيسيسم از دفاع در توانمی را مكتب اين شناختیمعرفت و شناختیروش هايبحث ترينصريح

 (152-151 صفحه به مراجعه) شودمی بيان استدالل

 روابط تا دارند اين بر سعی و كنندمی تفسير موازي طوربه را سنت 3 اينكه و است بارز بسيار مكتب اين در تفسيرگرايی نگاه

 .كنند بيان فكري سنت 3 قالب در را المللبين

نمی اجازه چنين المللبين روابط سرشت زيرا نيست پذيرامكان المللبين روابط از اخالقی مسائل كردن جدا انگليسی، ديدگاه از

 .شود منتهی بشري خير به كه پردازد به عملی پردازي نظري به تا دارد سعی مكتب اين اساس، اين بر .دهد

 كه است اين المللبين روابط واقعيت .باشد ما شناسیهستی محدودكننده شناسیروش و شناسیمعرفت نبايد كه دارد تأكيد بول

 گفتمانی ،فرهنگی ابعاد بر تأكيد با همراه است، تفسيري و تاريخی بيشتر انگليسی مكتب نگاه درنهايت .دارد قوي غيرمادي بعد

 .است مهم بسيار تكوين در قواعد نقش و

 

 المللبین روابط در انگلیسي مكتب

 و المللیبين آنارشيسم .1 :كندمی مشخص را خود موضع محور 3 در و دارد ميانه يتماه المللبين روابط در انگليسی مكتب

  المللیبين نظام در تغيير مورد در امكانات .3 همكاري بر آن تأثير و المللیبين هاينهاد ماهيت .2 نظم با آن رابطه

 

 نظم تا آنارشیسم

 احتماالً حتی و وايت مارتين نظر به اما نظم فقدان نوعی و است همه عليه همه جنگ وضعيت معنی به آنارشی بول، نظر از

  .نظم فقدان نه است حكومت فقدان معناي به آنارشی بول، خود
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  .است المللبين روابط نظري و المللبين حيات در موضوع ترينمحوري نظم، با آن رابطه و آنارشی مسئله بول، ديد از

 .دارد توجه آنارشيك شرايط در نظم به زيرا است گراواقع و گراآرمان ديدگاه دو بين آنارشيسم به المللبين جامعه نظريه

 برداشت و سويك از گرايینوواقع/گريی واقع برداشت ميانه در محور سه در آنارشی از انگليسی مكتب گفت توانمی روازاين

 منطق و كنشگران رفتار تعديل عامل آنارشی، در كنشگران رفتار: گيردمی قرار ديگر سوي از ليبرال و گراآرمان/گر انقالبی

  .آنارشی

 الگومندي از ايدرجه از كه رابطه از است عبارت نظم :است نظم با آن رابطه و آنارشی نيز انگليسی مكتب عزيمت نقطه

 و هاارزش از مجموعه توانب بايد كه است معنی اين متضمن گيرد،می قرار نظمیبی برابر در نظم كه زمانی .باشد برخوردار

 جامعه» كه دارد نيز بدل يك المللبين جامعه انگليسی مكتب نظر از .است اجتماعی امري نظم پس .برد پيش را اهداف

 و تغيير امكان است، موجود شكل به تنها نظام باوجودآنكه .دهدمی تشكيل برابر انسانی افرادي را آن اعضاي كه است «جهانی

 مقدم عدالت بر نظم و عدالت تأمين براي هاانسان بين همبستگی گرايانكثرت و بول نظر از .دارد وجود نيز یجايگزين يا

 جهت از بول كه است نقطه اين در بپذيريم؟ را گرايیعقل حد چرا داشت، را همزيستی لوازم عقل حد تواننمی اگر .است

 .دارد تأكيد انسانی افراد براي را عدالت أمينت لزوم و كندمی حركت همبستگی سمت به گراكثرت

 

 همكاری و الملليبین هاینهاد

 در زيادي اهميت از المللیبين نهادهاي مكتب، اين نظر از .دارند تأكيد قواعد ،هنجارها ،نهادها نقش بر انگليسی مكتب پيروان

 هاينهاد ،هاآن نظر به .است پذيرامكان نارشيستیآ شرايط در حتی همكاري .برخوردارند هاهمكاري افزايش و تعرضات كاهش

  .كنندنمی محروم المللیبين جامعه سياسی هايكاركرد اجراي در اصلی نقش از را هادولت المللیبين

 مديريتی نظام جنگ، ديپلماسی، الملل،بين حقوق قدرت، موازنه :گيردمی نظر در مشترك اهداف تحقق جهت در را نهاد 5 بول

 و اهداف تأمين جهت در المللیبين هايهمكاري در كه هستند المللیبين هاينهاد انگليسی مكتب ديد از .بزرگ هايقدرت

  .دهندمی شكل دولت جامعه در مشترك منافع

 

 المللبین نظام در تحول

می سوم جهان در غربی هايكشور مداخله به بول .دارد آن در قواعد نقش و المللبين جامعه بر زيادي تأكيد انگليسی مكتب

 غرب عليه سوم جهان هايطغيان و اخالقی و حقوقی قواعد فضاي در تحول نقش پردازد،

 تا و كندمی حفظ آن به نسبت را خود انتقادي نگاه الملل،بين روابط در امور جاري جريان به توجه عين در انگليسی مكتب

  .دارد انتقادي حالت تغيير به زيادي حد

 لوازم حداقل مورد در بنيادين اجماع بايد باشد داشته استحكام هادولت نظام ساختار است قرار اگر انگليسی مكتب نظر از

 توجه وينسيت جان .رسيممی المللبين جامعه در عدالت بحث به كه اينجاست در .باشد داشته وجود مديريت عدالت، صلح،

  .دارد حقوقی اخالقيات و عدالت بحث در اخالقی نظم به خاصی
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 هايويژگی كنون تا 1990 دهه از انگليس مكتب به المللبين روابط رشته جدي نظري توجه و احيا داليل ترينعمده از يكی

 گفتمانی و غيرمادي ابعاد بر تأكيد با و دارد قرار ميانه حد در شناختیمعرفت و شناختی هستی نظر از .بوده آن نظري فرا

  .پردازدمی نظري مطالعات براي مناسبی فضاي تاريخی نگاهی و قواعد هنجار، فرهنگ، بر تأكيد الملل،ينب روابط

 به است دولتی بازيگران به توجه واردشده آن با كه انتقاداتی ترينمهم از يكی .دارد نيز هايیمحدوديت مكتب اين حالدرعين

 .رودمی شمار به ضعفنقطه يكاين ،غيردولتی بازيگران اهميت و المللبين نظام در راخي تحوالت به توجه با و ؛آميزمبالغه طرز

 مكتب بعد اين به بول البته دارد، كيسينجر يانهگراواقع نگاه به شباهت نگاه اين .است بزرگ هايقدرت بر آن تأكيد ديگر نكته

 .كندمی وارد انتقاداتی انگليسی

 .است فكري جريانات ساير با مستمر گفتگو اشپويايی الزمه ولی دارد ميانه صوصياتخ مكتب اين كه رسدمی نظر به

 

 فصل چهارم: نظریه نظام جهاني
شود. اين همچون: امانوئل والرستين، انردره گونترفرانك، سمير امين، جيووانی اريقی مطرح می پردازانینظريهتوسط  نظام جهانی هنظري

  هاي توسعه و نوسازي آغاز كردند.با انتقاد از نظريه نظريه پردازن، نظر خود را

 ترينمهمالملل دانست و والرستين را در روابط بين تاريخی شناسیجامعهاز  متأثرترين تالش توان گستردهرا می نظريه نظام جهانی

  كرد. تلقی پردازنظريه

 

 المللدر روابط بین تاریخي شناسيجامعهجایگاه 
هاي مدرن ميان رشته بنديتقسيمتوان آن را چالشی عليه است كه به نحوي می ايرشتهبينيك حوزه مطالعاتی  تاريخی ناسیشجامعه

 هاآنالملل در مورد هاي روابط بينگويند كه نظريهبه بسياري مسائل پاسخ می مختلف مطالعات اجتماعی دانست. جامعه شناسان تاريخی

را در قوانين  هاآنهاي اجتماعی پيدا كنند و بر اينكه روابط پايدار ميان پديده تأكيددارند هاآنم اجتماعی، متخصصان ساكت بودند. در علو

 است. فردمنحصربههاي تعريف كنند. تاريخ، در مقابل، دانشی است كه به دنبال توصيف و تشريح جزئيات پديده تعميمقابل

شوند و بر می تلقی `شباهت انگار`. در مقابل، گروهی نيز تأكيددارندبر تفكيك اين دو گروه  `رايانستقالل گا`از مورخين، به نام  بعضی

ها براي از تالش نيست. يكی وم به دنبال قوانينعل برخالفكه منطق دو حوزه تبيين است و تفاوت در هدف تبيين است. تاريخ  اندآن

  شود.يافته می اريخیت شناسیجامعه`پيوند اين دو حوزه، در قالب 

هاي اجتماعی رها، نهادها و فراينداگيري و تحول ساختشكل هاي تاريخیمعطوف به زمينه تاريخی شناسیجامعهگفت كه توجه  توانمی

را  نوگرايیيی و گراواقعتغيير و دگرگونی نقاط خلع  مسئلهدولت و نظام دولتی و  گيريشكلاست. نقطه قوت اين نظريه اين است كه به 

 كند.پر می

 

 ری نظریه نظام جهانيظهای فكری و مباني فرانریشه
 دانند.و مكتب آنال فرانسه می هاي فكري والرستين را در: ماركسيسم، نظريه وابستگیريشه

، اقتصاد و استت اجتماعی و طبقا هاگروهو طبقات اجتماعی ميان  هاگروهوالرستين مانند ماركس، واقعيت بنيادين، تضاد اجتماعی ميان +

 گيرد.و حركت از دل تضاد صورت می شودمی تأكيد بنديصورت عنوانبه داريسرمايهروابط اقتصادي در تحليل مهم است، 
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هاي كشور ماندگیعقبدر واكنش به نوسازي شكل گرفت، تالشی بود براي فهم  1970و  1960هاي نظريه وابستگی كه در دهه

ها توجه اين كشورها، بايد به مناطق پيرامونی يا مركز و مادرشهر ماندگیعقبوابستگی، براي فهم  پردازاننظريهاز نظر . نيافتهتوسعه

 .گيردبرمیدر  وابستگیو رابطه مبادله نابرابر استثماري را از نظريه  داريسرمايه ناموزونداشت. والرستين، مفهوم مركز و پيرامون، توسعه 

 تاريخی هاي طوالنیحائز اهميت است زيرا به دوره نگاريتاريخنويسندگان آنال است. اين مكتب  تأثيرلرستين تحت وا نگاه تاريخی

  شود.توجه داده می

 

 شناختيمعرفت
اي در هاست. او راه يافت چند رشت هاآنروابط  كشفجزا و اساختن واقعيت به  پارهپاره، والرستين از منتقدان شناختیمعرفتدر سطح 

 ،...شناسی بومزيستالملل، ، روابط بينشناسیباستان، تمدن انگاري، نگاريتاريخ: گيردبرمی

 رهيافت و گراست لك، حيات اجتماعی، يك كليت است و در كليت آن نيز بايد درك شود. والرستين يك نظام جهانی پردازاننظريهبراي 

  دهد.ام محور را در كانون تحليل خود قرار مینظ

ادند و ظهور و افول دهاي خاص اجتماعی میدر علوم را بازتابی از وضعيت مورداستفاده، والرستين، مفاهيم شناختیمعرفتدر سطح 

 خاص است. ره زمانیومحدود به يك د هاآنكه حقيقت  است معنیمفاهيم به اين 

 

 شناختي هستي
كه وابسته به  خودكفايیهاي واحد يعنی ؛يك تماميت است عنوانبهين نظام اجتماعی واحد مطالعه براي والرست شناختی در واحد هستی

، بر عمل متقابل و تك فرهنگی اي مبتنیهاي قبيلههاي يا اقتصاديا چهار شكل باشند. ريز نظام توانند به سهخارج از خود نيستند و می

 حكومت جهانی نهايتاً و فاقد نظام سياسی و  چند فرهنگی هاي جهانیی و اقتصادو داراي نظام سياس چند فرهنگی هاي جهانیامپراتوري

 يك امكان بديل. عنوانبهسوسياليستی 

 داند.است و شرح نظام محور از باال به پايين را مفيد می ساختارگرايانهاجتماعی -هاي تاريخینگاه والرستين به پديده

كند. والرستين مطرح می نوگراياناو نظريه نظام محورتري نسبت به  درنتيجهمشهود است.  شناختیمعرفتو  در بعد هستی ساختارگرايی

 شود.می او طبيعی كالن معرفی شناختیمعرفت. جايگاه تفسيرگرا، نه است گرتبيينبه تعبيري 

 

 آن گیریشكلو  داریسرمایه نظام جهاني
اعی است كه مانند هر نظامی داراي مرز، ساختار، اعضا، قواعد مشروط و انسجام است. از نظر ، يك نظام اجتممنظور از نظام جهانی

در  كارتقسيماست و  در درون آن و توسعه آن تا حد زيادي درونی اين است كه زندگی «نظام اجتماعی» كنندهتعريفوالسترين ويژگی 

كه فاقد نظام سياسی  است. نظام جهانی هاي متعدد فرهنگیواحد، اما نظام ركاتقسيمواحدي است كه داراي  درون آن است. نظام جهانی

  د بر آن حاكم است.اعاي از قوواحد و مجموعه است كه منطقی يك نظام تاريخی دهد. نظام جهانیشكل می است، به يك اقتصاد جهانی

مدرن است كه  با ثبات مانده، اقتصاد جهانی نسبتاً كه در طول تاريخ  نیو تنها اقتصاد جها بودند ثباتبیدر طول تاريخ  هاي جهانیاقتصاد

 كامالًشود و از اروپا به سراسر جهان بست يافت، اكنون ناميده می `داريسرمايه`كه  نظام جهانی گرفتهشكلدر اروپاي قرن شانزدهم 

 است. شمولجهان
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مهم است اين است كه تخصص  مستلزم مبادله است. آنچه در اقتصاد جهانی كارسيمتقواحد است.  كارتقسيمبر يك  مبتنی اقتصاد جهانی

رساندن سود از كاركرد  حداكثريابد و براي به اي تخصص میگيرد و هر منطقه در حوزهتوليدي در مناطق مختلف جغرافيايی شكل می

 نظام پس آورند.هاي سياسی رو میكنند و به واحداستفاده می هاي غير بازاركنند و براي تضمين سود از ابزارعادي آن جلوگيري می

  .دهقانان و كارگران قربانيان و بودند اروپايی اصلی سودبردگان و دارد اروپايی سرمنشأ جهانی

. تمركز توان نظامی 1كند: یاشاره م سازوكار 3كنند. والرستين به يابد و برقرار میاست، ثبات می داريسرمايهاين نظام به دليل آنكه نظام 

 گردد.شدن می دوقطبیاز  عنا. وجود مناطق شبه پيرامونی در نظام كه م3 نظامبه. وجود تعهدي ايدئولوژيك 2در دستان نيروهاي مسلط 

 300)حدوداً  لندمدتبساله( و بسيار  50-40) بلندمدتهاي چرخه در قالب چرخه هايريتمو پويايی نيز دارد.  البته اين نظام بعد زمانی

رسد كه به سقوط آن اي میاگر نظام نتواند با تضادها بجنگد به نقطه درنهايتشود و اين چرخه به بحران منجر می تدريجبهساله( است. 

  رسد.می

 

 جایگاه دولت در نظام جهاني
شود. ماركسيستی( در ارتباط با اقتصاد توضيح داده می هايتوجه به دولت است. دولت )مانند تحليل از نقاط قوت نظريه نظام جهانی يكی

 تأمين، دولت پاسخی است براي دارانسرمايهشود. براي می تلقی هاي اقتصاد جهانیاست و از نهاد دولت محصول اقتصاد جهانی

  كنند.می تأمينن را است و حاميان دولت خود آن سازما برخورداراما دولت مانند هر سازمانی، از استقالل  ؛نيازهايش

يابد و اين روابط است كه موجوديت می هادولتملت با شناسايی ساير /شود. از نظر والرستين، دولتآن محدود نمی دولت به بعد داخلی

  كند.عمل می مهاركنندهنيروي  عنوانبه

 

 نظام بین دولتي
 جاهميناز « اقتصاد سياسی نظام جهانی»المللی وجود دارد و نظام دولتی بين و جهانی كارتقسيمبراي والرستين، پيوستگی متقابلی ميان 

همزمان شكل  طوربهيك سكّه هستند و  دوروينيستند، بلكه  جداگانه و نظام دولتی دو مفهوم تاريخی داريسرمايهگيرد. نشأت می

و  جهانی امپراتورييت خود ادامه دهد. در واقع، تفاوت بين تواند بدون ديگري به موجودگرفتند و توسعه پيدا كردند و هيچ يك نمی

، دهد اما در اقتصاد جهانی، ساختار سياسی فرهنگ را با اشتغال پيوند میامپراتوري. در هاستآنساختار سياسی  ع، در نواقتصاد جهانی

 دهد.هاي سياسی فرهنگ را با جايگاه مكانی در پيوند قرار میساختار

 مرحله را پشت سر گذشته: 3ی از نظر والسترين نظام دولت

الملل ره از روابط بينوتواند در اواخر آن دهاي اروپاي غربی شكل گرفتند و وارد مناسباتی شدند و میكه دولت 1815-1450. از سال 1

  سخن گفت.

  دهد.می گرايییمل به را خود جاي قبلدوره  گرايیدولتگيرد كه ل میشك نوزدهم قرن از دوم ٔ . دوره2

به قدرت  هاسوسياليستشوند و هاي ضدّ نظام تركيب میو اجتماعی در درون جنبش ملی هايجنبش 1917-1914 هايسال. بعد از 3

  رسند.می

 بعد مهم دارد: نظام دولتی از ديد والرستين سه

  هستند. ژئوپليتيكي ديپلماتيك و ها. امپرياليسم: قدرت تابع از پايه توليدي، سازماندهی نظامی، اتحاد1
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 معموالً است.  و مالی يتی كه يك دولت مركز از بقيه قدرتمندتر است. هژمون بودن كارايی، توليدي، تجاريضعو نی: به معنیو. هژم2

 كنند.و اقناع استفاده می هاي هژمون پس از جنگ ظاهر شدند و براي حفظ قدرت از: زور، رشوهدولت

. والرستين در اينجا به اهميت كالسيك طبقات و هاآنو هم در ميان  هادولتاتی: تفوق مبارزه طبقاتی هم در درون مرزهاي . مبارزه طبق3

 شود.ماركسيسم كالسيك نزديك می مبارزات طبقاتی در

 

 فرهنگ جهاني
يی گراعلم. پيروزي 2 هاايدئولوژي. اختراع 1: كندقلمرو ظهور می را نيز شكل داده است. پاسخ نظام در سه ، فرهنگ خاصینظام جهانی

است كه حول محور  متناسب با بقاي نظام جهانی `فرهنگ جهانی`در اين جريان  هاي اجتماعی )ضدّ نظام(. ابزار اصلی. مهار جنبش3

است كه نظام  فرهنگی وبچهارچ گيرد. اين فرهنگ جهانیهاي خاص گرايی شكل میگرايی و جلوه هاي ميانتناقض گونه همزيستی

  كند.در درون آن عمل می جهانی

 كند:اشاره می ايدئولوژي 3والرستين به 

 قل تغييراو طرفدار حد هاي ديرينهتسنحفظ  : يعنیكاريمحافظه. 1

 الناسعوام. ليبراليسم: تغيير به شكل عقالنی را قبول دارد اما نه بر مبناي خواسته 2

  هان حاكميت مردم: خواهادموكرات. 3

شوند و اين باعث هاي حول يك محور مركزي متحد مینيرو همهآنسياست اجماع پيش رفت و بر اساس ` سويبه سياست نظام جهانی

 جلوگيري شود. راديكاليسمشود تا از يك می

 است. بر عرصه سياست اجماع و نخستين ركن فرهنگ جهانی اين راهبرد مبتنی

  معرفت دهنده سازمانمدل  عنوانبهفلسفه  جايبهگ: بازسازي نظام معرفت است به شكل جاي گزينی علم دومين ركن فرهن

  نظام را تهديد كنند. ،هاي ضدّ نظامتوانستند به شكل جنبشركن سوم: جذب طبقات بالقوه خطرناك كه می

 

 تحول در نظام جهاني
 روروبهدارد، با بحران  كند. نظام روان خطیمی را طی زوالیروبه ، روند كلیديگر گانيكار، مانند هر نظام از نظر والرستين، نظام جهانی

( است كه آن را انسانی كارگزارانهاي درونی نظام )نه كنش شود. پويايیخورد و نظامی ديگر جايگزين آن میبودي میاخواهد شد و به ن

 رساند.به پايان عمر خود می

 . نظام توليد جهانی2المللی بين باثبات نسبتاً. نظام 1ده: والمللی بيده بيندپ تاكنون وابسته به سه كاركرد نظام جهانی از نظر والرستين،

 هاي داراي حاكميت. نظام اجتماعی دولت3 پرسود

 برد:وجود دارد كه استحكام اين شبكه را از بين می اما هفت روند خطی

  شود.از جنوب به شمال آغاز می مهاجرتكند و سيل ی عميق ايجاد میشكاف گذاريرمايهستوسعه  سازيقطبی. فرايند 1

 دهد.می شهرنشينیران جاي خود را به نيروي كار ا. ارتش ذخيره بيك2

 .گرفتهشكل. توهم توسعه ليبرال شكسته است و ديگر اميدي به آن نيست و واكنش ايدئولوژيك در برابر مخالفت از آن 3

 .جهان از بين رفته مهاركننده از نيروهاي اصلی ، يكیهااينهاي ضدّ نظام كاري از پيش نبرده و با نبودي جنبش شدهابتث. 4

 شود.و سياسی دچار می دهد و دولت به بحران علیبار مالی افزايش می هاآنكردن  تأمينتوقعاتی به وجود آورده كه با  . دولت رفاهی5
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 طلبد.كه راه حال می محيطیستزي. مشكالت جدي 6

عليه علم به اشكال  متزلزل شده است و دانشمندان خواهان بازبينی بنيادين علم هستند. حمالت فرهنگی شدتبه. ايمان به علم جديد 7

 گيرد.مختلف صورت می

هاي توانند ايفا كنند. جنبشيد ضدّ نظام میهاي جداست كه جنبش نظام آينده نقشی كنندهتعييناز عوامل  والرستين بر آن است كه يكی

. در شرق مخالفت با سلطه 2جامعه  شدهفراموشهاي هاي جديد در غرب، بخش. محور جنبش1دارد:  هاي خاصیضدّ نظام ويژگی

 ضعاست اما مو هاي قديمی، بدبينی به راهبرد جنبش. وجه اشتراك هر سهگرايیغرب. در جهان سوم، مخالفت با 3رانه الاديوان س

ها دچار بحران خود اين جنبش درنهايتاما  ؛هستند داريسرمايه هاي ضدّ نظام خود مسئول نظام جهانیروشنی ندارند و اين جنبش

  كنند. تبديل براي ايجاد تحول عميق در نظام جهانی هايیتوانند توان سياسی خود را به فرايندهستند زيرا نمی

 

 ارزیابي
كند. اين نظريه توانسته رهيافت متفاوتی را دنبال می نظام جهانی ترين سطح ممكن تحليلی، يعنیاز نظر توجه به كالن م جهانینظريه نظا

آن از نظر  ارائه كند و اين وجه تمايز و برتري اصلی ي آن در اقتصاد جهانیكاركردالملل بر مبناي نقش تبيينی از موجوديت نظام بين

تواند ما را از توجه به هاي اقتصادي میبر اهميت پويايی ازحدبيش تأكيدشود. بايد توجه داشت كه ملل محسوب میالروابط بين

  رود.يانه فراتر نمیگراواقعهاي سياسی نظام غافل سازد و وجه عملكرد نظام بين دولتی چندان از برداشت هايپويايی

 مثبت اين نظريه است. نظام جهانی اطو نظام دولتی از نق به امكانات تحول نظام جهانی هانیدر نظر داشته باشيم كه توجه نظريه نظام ج

شدن  ترعادالنهاست و زوال خود را دارد پس امكان تغييري نظام وجود دارد اما امكان تغيير آن به معناي  يك نظام تاريخی داريسرمايه

 بسيار اندك است.

  

 نظریه انتقادی:فصل پنجم: 

 قدمه:م

 از مكتب فرانكفورت و آراي آنتونيو گرامشی متأثر هايديدگاهشامل 

مختلفی از  هاينظريهتا  كندمی، تاريخ و ... را تركيب شناسیجامعه، المللبينكه علم سياست، روابط  شودمیتلقی  ايرشتهميانتالشی 

 است. المللبينيانه از روابط گراواقع ارائه بديلی در برابر برداشت هاآنسياست جهانی ارائه كند مه هدف 

 

 فرانظری: هایبحث
 است. شناختیمعرفتدرگير مباحث بنيادين هستی شناختی و 

، محصول كنيممیو جهانی كه ما مطالعه  انداجتماعیبه لزوم تغيير بنيادين جامعه باور دارد. واقعيات از اين منظر محصوالت تاريخی و 

 ت.، كنش انسانی اسهاانگاره

 .هاستآننيستند و نظريه انتقادي در پی فهم و همچنين تغيير  تغييرناپذير هاانگارهاين 

 .كنندمیبه شناخت دفاع  هارهيافتواحد را رد و از تكثر  ، هژمونی روش علمیشناختیروش نظراز 
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 :المللبینروابط  هاینظریهنقد 

 .كندنمیا درك است و امكانات تغيير ر كارانهمحافظهكنونی  هايروش

 گرايیواقعيتيی و نو گراواقعانتقادات گسترده نسبت به 

 راديكالی مثل والر اشتاين ساختارگراياننزديكی به آراي 

 

 :المللبینتوضیح بدل از روابط 
 آن است گيريشكلتاريخی وضع موجود و چگونگی  هايريشهبيشتر در پی نشان دادن  انتقادي پردازينظريه

 یالمللبينهژمونی 

 نقش دولت

 جامعه مدنی

 زيستمحيط

 انسجام اجتماعی

 شدنجهانی

 

 یيتجددگراپسا فصل ششم:  

 دشواري ارائه تعريفی واحد

 تا انسجام درونی خود شودمینفی تجدد تعريف  بر اساسبيشتر 

 

 تأثیرگذاراندیشمندان 
 دريدا و شالوده شكنی

 و رابطه قدرت و گفتمان فوكو

 هاروايتليوتار و فرا 

 سازيشبيهبودريار و 

 

 المللبیندر روابط  تجددگرایيبازتاب پسا 
ولی به خود  كنندمیهستند كه قرائت متن را كنترل  هايیقدرتنيز يك متن است ولی  المللبينو مفاهيم پايه: جهان روابط  متن انگاري

 .بخشندمیتاريخ هويت  بر اساس

 ت، سياست و امنيتارائه تعابير جديدي از مفاهيمی چون حاكمي

 شدهپذيرفته ظاهربهاستفاده از شالوده شكنی براي نشان دادن تضادهاي درونی مفاهيم 

 گفتمانیعرصه سياست بازنمايی يا عرصه سياست 
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 ارزیابي:
 عدم تحمل تنوع

 مادي هايمحدوديتگرفتن  كمدست

 هاارزشعدم حساسيت نسبت به اهميت 

 

 سمینیفمفصل هفتم:  

 
 «علمی»به معناي دگرگونی در برداشت از واقعيت و مخدوش دانستن دعاوي  -اجتماعی بر معرفت بشري  هايجنبش يرگذاريتأثانگاره 

واقعيت جد از تفسير ›است.== «واقعيت برساختگی اجتماعی» برفرضمبتنی  وبيشكم -درباره جهان خارج « حقيقی»و  «صادق»يا در كل 

 تأثيرند در آن توانمیاجتماعی  هايجنبشاقعيت به طرق مختلف قابل توضيح است و و›د تعريف شود.==تواننمیما از آن 

 .است« قدرت»و  «شناخت»شناختی همراه با باور به رابطه ميان  هايرويهاين توجه به ›بگذارند.==

است زيرا  سياسی ايمسئلهكه مسئله شناخت  اندرسيدهدر ده دهه اخير به اين باور  ويژهبهجنبش زنان در غرب نيز  هواداران •

 .رودمی سخن (politics of theory) از سياست نظريه›در ارتباط است.== باقدرت

و  «مشروع»شناختی قديمی  هايمجموعهعملی سياسی است كه در مقابل فشار تماميت بخش  فمينيسم چاندرا موهانتی: •

 .كندمیو مقاومت  ايستدمی «علمی»

كه يا زنان  اندشدههدايت ايگونهبهو ...  شناسیروانمختلف علمی از پزشكی تا  هايحوزهمطالعات در معتقدند كه  هاآنيعنی  •

 آرمانی انسان. اينمونه عنوانبهاز مرد است  ايشدهتحريفكه گويی شكل  شودمی ارائه، يا تصويري از زنان اندشدهگرفتهدر آن ناديده 

و وضعيت اجتماعی زنان را كه محصول تاريخ است، طبيعی،  كنندمیب شكل سنتی آن بازتوليد  از آن اينكه اين علوم زن را ترمهم

 .دهندمیو تداوم آن را براي جامعه ضروري جلوه  دهندمیجوهري و ذاتی نشان 

به رسميت شناختن بر دانش و « پدرساالري»مبارزه با كنترل  براي .كندمیبراي فعاليت بسيار توجه  هادانشگاهبه صحن  فمينيسم •

 .در مطالعات زنان شكل داده است هايیدورهمطالعات زنان به 

 شالوده محورند فارغ از تعارضات اجتماعی، هايگفتمانكه  «شناختیجامعه هاينظريه»برخالف  فمينيستیاجتماعی  هاينظريه •

و تعهدي اجتماعی، دارد و نوعی شناخت اجتماعی  ستاز رويدادهاي خارج از گفتمان ا متأثرو مناظرات عمومی است،  سياسی مبارزات

 .لغزدمیو تا حدي به سمت فلسفه  شودمیو معطوف به ايجاد دگرگونی محسوب  گرايانهعمل

و ... را به شكل بنيادين به چالش  هاپديدهبرداشت از موضوع، شرايط موجود آن، روابط ميان  هاآندر بعد هستی شناختی،  •

 .تأكيددارند گرايی جوهربر نفی  و ؛بل مرد محوري دانش بشري قرار گيرندو در مقا كشندمی

 .دهدمین فمينيسمقرائت واحدي از  گيريشكلاجازه  اساساً فمينيسمدامنه اختالفات درونی  •

 المللبين روابط و فمينيسماصلی  هايجريان
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 :لیبرال فمینیسم

o  حقوق، تكاليف، امتيازات و ... مردان را هابرداشت، هانقشي، به دنبال آن بوده كه الگوهاي رفتار هافمينيسماين گروه از ،

 .دهندمیيك گروه اجتماعی مسلط به زنان بسط  عنوانبه

o  براي رفع تبعيض ›سياسی، اقتصادي و اجتماعی است.== هايعرصهحوزه اصلی مبارزات اين گروه پيگيري حقوق زنان در

 .كنندمیتالش 

o  عينی ميان زنان و مردان، از  هايتفاوتيعی و ذاتی ميان زنان و مردان باعث شده كه براي تبيين طب وبيشكمباور به تساوي

براي ظهور  اجتماعی هايتبيينبه دنبال  عمدتاً، هااستثناپذيريتمسك بجويند و از طرف ديگر با استناد به  هاآنبه عدم عموميت  سويك

 .باشند هاتفاوتاين 

o  درسی، محتواي نشريه و ... در شكل دادن و  هايكتاب، آموزش از خانه و مدرسه، برخوردهاه نقش ب هاآنبه همين دليل

 .دانندمی هاتفاوترا علت  هاهمين و ؛كنندمی تأكيدخاص از زنان و مردان  الگوهايتقويت 

o گراتجربه هايفمينيستدر حوزه آكادميك  معموالًليبرال  هايفمينيست (empiricist) گرادغاما يا (integrative) 

 .شوندمی خوانده

o فرض وجود عالم مستقل  عنوانبه)يی فلسفی گراواقعمانی و اصول حاكم بر پژوهش علمی به معناي مدرن آن، از جمله  هاآن

 اندآنو بر  دهندمیقرار  تأكيددر پژوهش را مورد  «عينيت»، لزوم دانندمیو عقالنيت مدرن را پايه شناخت  اندپذيرفتهرا  (از انسان شناسا

 .سازدمیهست توصيف كند و از اين طريق راه تغيير آن را تيز مشخص  كهچناند واقعيت را توانمیكه پژوهش علمی 

o جنس گراي كه اندآنليبرال بر  هايفمينيست (sexism)- يكی از موانع نيل به شناخت علمی  -به معناي جانبداري جنسيتی

ضد  پيامدهايدارد و كه  وجود (sexist bias) علمی جانبداري جنس گرايانه هايپردازينظريهتحقيقات و مطالعات،  در است.

 .خاص دارد طوربهكاركردي براي كل جامعه و براي زنان 

o  :اندكردهدو راهبرد را دنبال  المللروابط بين ليبرال در حوزه هايفمينيستساندرا ويتورت: 

كمتر از حدي بوده كه  المللروابط بين سنتی هايحوزهكه نمايندگی زنان در كل در  انددهبوبه دنبال نشان دادن اين موضوع  .1

 فمينيسم ازآنجاكه را نيز نشان دهند. هاآنرفع  هايراهرا تبيين كنند و  هامحدوديتموانع اين  اندخواسته، حالدرعين باشد. بايستمی

و  كندمیمتفاوت دختران و پسران اشاره  پذيريجامعهز موارد به آثار است، در بسياري ا قائل «پذيريجامعه»ليبرال اهميت خاصی براي 

نيز مردان با  ...هاستآنبه دليل عدم عالقه  حدي تا بين المللیمختلف حيات  هايعرصهكه چگونه حضور زنان در  دهدمینشان 

 .شوندمیزنان در اين حوزه  مخالفت مانع رشد استعداد

 .كمرنگ شده است انحاءمختلفبهاما اين حضور  اندداشتهفعاليت  المللبين روابط حوزهدر  نوعیبه واقعاًاينكه زنان  .2

o  و  پردازدنمیبه ارزيابی و بررسی خصوصيات ساختاري روابط نابرابري ميان زنان و مردان  اساساً ليبرال  هايفمينيستاينكه

 .است قرارگرفته هافمينيستديگر  موردانتقاد

 

 :راديكال هایفمینیست

o ًاهميت يافت متحدهاياالت در 1970اوايل دهه  از مشخصا. 
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o به تفاوت جوهري ميان زنان و مردان باور دارند نوعیبه. 

o دانندمی «ستم جنسيتی»و پايدارترين شكل ستم در جوامع بشري را  ترينمهم. 

o  نظام طبقاتی جنسيتی» برانداختنهدفشان» (sex class system) است. 

o  نمادها، هارويهمتضاد با منافع متضادند و در طول تاريخ مردان با استفاده از همه ابزارها،  دوطبقهمردان  زنان و هاآناز نظر ،

 .اندكردهقوانين، سنن و غير به زنان ستم 

o پدرساالري (patriaachy) سانی جاري و نو در همه روابط ا جاهمهاست كه در  شمولجهاننظام سلطه فراگير و  يك

تنها با برانداختن ==› دچارند  «خودآگاهی كاذب» نوعیبه هاآنآن قرار دارد،  تأثيرذهنيت زنان هم تحت  ازآنجاكهساري است و 

 .است كه زنان رهايی خواهند يافت «پدرساالري»

o ه سپهر عمومی زنان نبايد بكوشند تا ب›بايد به سپهر عمومی مردانه اشاره كرد.== كه .اندمخالفاز مردان است  آنچه هربا  هاآن

 .كندمیبا اين كار سلطه مردان را تحكيم  چراكهبپيوندند 

o  هستند- اندكردهمردان تعريف  آنچه-آمدن بر مرزهاي عمومی و خصوصی  فائق به دنبال هاآندر عوض. 

o  و سياسی،  ، اقتصادياجتماعی برنهادهايرا عرصه مبارزه و موضوع تغيير انقالبی دانست و اين عالوه  چيزهمهو  جاهمهبايد

 .شودمیشامل فلسفه، علم و زبان و ... 

o فلسفه علم مدرن را با طرح آنچه  ويژهبهبنيادي فلسفه پسادكارتی و  هايفرضپيشبسياري از  عمالًراديكال  هايفمينيست

 .اندكشيدهناميده شد، به چالش  «ديدگاه فمينيستی»يا  «زنانه اندازچشم»

o اسطهوبیحقيقت  هاآن (unmediate truth) فرايند شناخت، هميشه عواملی كه به موقعيت خاص  در .كنندمینفی  را

شناخت عينی، مستقل از  بنابراين .كنندمیواسط را ايفا  نقش ،گرددبرمیاجتماعی و سياسی متعين  بنديصورتسوژه شناسا در يك 

 .دهندمی، ادامه نشودمیا آخر كه منجر به نفی كامل حقيقت اين بحث را ت›وجود ندارد.== طرفانهبیخاص شناسا،  موقعيت

o  هاستآنمعتقدند كه حقيقت نزد. 

o  براي مردان و درباره مردان بوده و هست. هانظريهو اين  نويسندمیو  اندنوشتهبه نظر آنان نظريه اجتماعی و سياسی را مردان 

، حوزه خصوصی، عواطف، خانگی سپهريعنی خانواده،  شودمیه زندگی زنان مربوط ب مستقيماً آنچه›است.== «غايب» هانظريهدر اين  زن

 .مانندمیو در حاشيه باقی  شوندمیارزشمندي براي مطالعه قلمداد ن موضوعاتو ...  االشخاصیبينروابط 

o  هايهانديشو  بينیجهانشناخت علمی تحت نفوذ و سلطه  هايحوزهرا مانند ساير  المللبين روابط ،راديكالفمينيسم 

 .داندمیدارانه مردم

o  ذاتی زنان و بر اساس طبيعت مادرانه و خصلت  طلبیصلحمردانه است و در مقابل  عميقاًخصلتی  تجاوزگريپرخاشجويی و

 .گيردمیزنان قرار  دهندهپرورش

o  و مردان است به تقابل ميان زنان المللبين روابط حوزهدر  هافمينيستبحث اعظم مباحث. 

o شرايط  در .شدمیمسلط بودند، فهم از جنگ و صلح بالكل متفاوت  المللبين روابط عرصهعه و عمل در اگر زنان در مطال

 .اندايهستهحاضر زنان تنها اميد به رهايی در مقابل خطرات مربوط به جنگ 
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o  اندقائلن نسبت به مردا هاعرصهجوهر گرايانه و نيز برتري ذاتی كه براي زنان در تمام  اندازچشمفمينيسم راديكال به دليل 

همان  عمالًميان زنان و مردان،  هاتفاوتبر  تأكيداين نظر مورد انتقاد هستند كه با  از پسا تجددگرا قرار دارند. هايفمينيستمورد انتقاد 

 .و تنها به برتري زنان اعتقاد دارند كنندمی، بازگو گويندمی یچيزي را كه مردان سنت

 

 :فمینیست پساتجددگرا

o گروهی›ها بوده است.== پساتجددگرا هايانديشه برتكيهشده است با  هافمينيستتقادهايی كه در دو دهه اخير به بيشترين ان 

 .(post feminist) .اندگرفتهشكل  هافمينيستيا حتی پسا پساتجددگرا هايفمينيستبا عنوان  هافمينيستجديد از 

o ( راديكال باألخصفمينيستم در روايات مختلف يك فراروايت) .ايحوزهبيرون »د توانمی كردمیروايتی كه ادعا  نیيع بود 

 شوندمیتلی  «فاعالن شناسايی فراتاريخی و فرا گفتمانی» عنوانبهزنان در آن  و ؛«گويدمیبايستد كه مدعی است حقيقت را در مورد آن 

 .انديافتهرا  «حقيقت»كه 

o  تفاوت شودمیفمينيسم به يك نظريه اجتماعی متكثر تبديل  ==› كندمیرا نفی  «نظريه فمينيستی واحد»فمينيسم پسا مدرن ،

 .كنندمیميان زنان و تعدد فمينيسم را مطرح و از آن استقبال 

o كه جنس كنندمی تأكيدو  كنندمیجوهر گرايی را نفی  پساتجددگرا هايفمينيست (sex) جنسيت و (gender) 

 .هسته طبيعی هويتی وجود ندارد هيچ ت امري تاريخی است.نحوه نگرش به جنس و جنسي يعنی .انداجتماعی هايبرساخته

o  ايمقوله.==› كنندمیكه روابط جنسيتی نيز هيچ جوهر ثابتی ندارند و در درون و در طول زمان تغيير  كندمی تأكيدجين فلكس 

 .كنند «عمل»بخواهند در راه آن  هافمينيستوجود ندارد كه  اصالً «زن»به نام 

o  است پساتجددگراراديكال و هم  هايفمينيستاز آرا  متأثر پساتجددگرا هايفمينيستبحث. 

o غربی سفيدپوستي اود بورژرم»، كندمیمطرح  «شناختیمعرفتمرجع اقتدار » عنوانبهرا  شمن: سوژه فلسفی مدرن كه خود» 

 .فارغ از جنسيتش، سرشتی جنسيتی دارد ظاهربهسرشت  رغمبهاست كه 

o خواهد داشت. به دليل نفی يكپارچگی زنان و حتی نفی موجوديت زنموضوعيت ن «زنانه» اندازچشم 

o كل زنان يك داستان ندارند. 

o عمل اجتماعی زنان و «زنان»و نفی امكان سخن گفتن و عمل كردن به نام « زن»با شالوده شكنی از مفهوم و مقوله  پساتجددگرا ،

از عصر پسافمينيسم سخن ==›  شودمیبه نفی فمينيسم منجر  منطقاً دتوانمیعمل  در .كندمیتبديل  مشكلجنبش زنان را به يك  اساساً

 .گويندمی

o زنانگی و مردانگی است و  بلكهنيست  هاآنمهم است زنان و مردان و رابطه بين  آنچه پساتجددگرا هايفمينيست برداشت در

 .آنچه مهم است سركوب زنانگی در طول تاريخ است

 المللبين در روابط هافمينيست دستاوردهايبرخی از 

از اين رشته  رسماًد. زنان رآگاهی جنسيتی وجود ندا المللبين روابط رشتهاين است كه در  هافمينيستدر مجموع ادعاي  •

 .اندشدهحذف
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گفتمان  شدهپذيرفته هايعرصهبراي تدقيق نقادانه در مورد  ايزمينه كوشندمی المللبين روابط پايه با نقد متون هافمينيست •

 .بيابد المللبين روابط برحاكم 

 .قرائت متفاوت از ماكياولی داشت توانمیكه چگونه  دهدمیكر و اشلی نشان اشتاين مانند وا •

 .، مردان كنترل شناخت را در اختيار دارندالمللبين رشته روابطدر  گانهسهكه چگونه در همه مناظرات  دهدمیسيلوستر نشان  •

ان داخل و خارج، است كه بر اساس تضاد مي المللبين شناختی روابط، بنياد هستی رودمی سؤالزير  آنچهدر وهله نخست  •

 .گيردمیآنارشی و نظم، تضاد و همكاري شكل 

كه مبتنی بر برداشت دو  تضاد ميان آنارشی و همكاري است المللبين مناظره روابطبه نظر سيلوستر مشكل اصلی در هر سه  •

 .جمعغيرقابلو نه دوقطب  اندروابطاز  ايشبكهد دريابد كه آنارشی و همكاري تواننمیوجهی مردانه است و 

جنسيتی كه به زيان زنان است و اين وضعيت بايد  مراتبسلسلهكه ويژگی جهان عبارت است از وجود  اندآنبر  هافمينيست •

در خدمت  نوعیبهفمينيستی  هاينظريههمه ›تاريخی آن نشان داده شود و را ه براي تغيير آن هموار گردد.== هايريشهبرود،  سؤالزير 

 .است (subversion) «سازيواژگون»

و  (يا مسئله جنسيت)آن به زنان  هايپردازينظريهو  المللبين مطالعات روابطحوزه  توجهیبیكانون اصلی نقد اين رشته،  •

 .آن هاينظريهو مردمداري  هاآنبراي  المللیبين مسائل پيامدهاي

 در روابطجذب جنسيت جايی براي  «دولت و دولتمرد»يی به گراواقعكه تعهدات هستی شناختی  دهدمیساندرا ويتورت نشان  •

امكان هستی شناختی جذب مقوله جنسيت جايی براي بحث در مورد روابط جنسيت  رغمبهجامعه جهانی  اندازچشم .گذاردنمی المللبين

 .دهدمیروابط قدرت ن عنوانبه

 .بوده است هافمينيستآماج حمالت انتقادي  تريناصلیيی گراواقع •

دعوي مشروعيت و حقيقت جريان اصلی را به چالش بكشند و راه را براي  پساتجددگراكه مانند  اندآندر پی  هافمينيست •

 .بگشايند هافمينيستاز جمله زنان و  ايحاشيهصداهاي 

 

 المللبین در روابطفمینیسم و مفاهیم پايه 

 .و اين به معناي تحول كل شناخت است جنسيت را تبديل به مقوله اصلی تبديل كنند خواهندمی هافمينيست •

 :سه بعد دارد هافمينيستجنسيت از نظر  •

o  شودمیي منفی براي زنانگی هاگذاريارزشمثبت براي امور مردانه و  هايگذاريارزشبعد نمادين كه به. 

o  داندمیموجود در روابط جنسيتی اشاره دارد و آن را يك رابطه قدرت  هاينابرابريبعد ساختاري كه به 

o  نيز مسئله جنسيت به معناي زنانگی نيستبعد فردي روابط جنسيتی كه در اين سطح. 

راهبردي توجه دارند كه  هايمداخلهكنند بلكه بيشتر به  ارائهكه قصد ندارد نظريه رقيب  كنندمی تأكيد هافمينيستاغلب  •

 .ببرد سؤالجريان اصلی را زير  هاينمايیواقع

 :قدرت
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o  و اين نوع قدرت هميشه و در  شودمیعناي رابطه سلطه درك به م هميشه قدرت مفهومی جنسيتی است. هافمينيستاز نظر

انرژي، »بر  گويندمیزنان از قدرت  كههنگامیعوض  در فعاليتی مردانه است. عموماً اعمال قدرت زيرا پيوند با مردانگی بوده است.

 .تأكيددارند «ظرفيت و توان بالقوه

o  اگر  (جين جاكت) .اندداشتهبه ابزار اجبار و قهر دسترسی  ندرتبهچون  دكننمی تأكيد «اقناع»زنان بيشتر بر قدرت به معناي

در سطح  هماجتماعی جديد،  هايدهیسازماند به بنيانی براي توانمیمتقابل توانمندسازي در نظر گرفته شود  يرابطهقدرت به معناي 

 .باشد المللیبين سطح درملی و هم 

 :دولت

o  خودمختاريكنش گري عقالنی و  عنوانبه دولت فرض نابودي و يا اضمحالل آن نيست.بر دولت بر اساس  هافمينيستنقد 

 .رودمی سؤالزير 

o  :كه  دهدمیروابط اجتماعی را بازسامان  ايگونهبهدولت  گيريشكلفرايند »نقش دولت در بازتوليد روابط نابرابر جنسيتی

 .«روعيت يابد و بازتوليد شوداستثمار جنسيتی و طبقاتی تحكيم شود، نهادينه گردد، مش

o دولت متمركز به جاي اجتماعات محلی نامتمركز و خويشاوندي به معناي از دست رفتن بخشی از اقتدار زنان بود،  گيريشكل

 .زيرا در اين جوامع اقتدار پراكنده و موردي است و نه متمركز و جبري

 :امنيت، جنگ، صلح

o  محيطیزيستفيزيكی، ساختاري و  زجملهاامنيت يعنی كاهش همه انواع خشونت. 

o  در اين بحث فرد يا اجتماع محلی است نه دولت يا نظام ب هاآننقطه عزيمت. 

o نيست،  است و در سطح ب هادولتزنان در داخل جوامع، اين فرض جريان اصلی كه امنيت درون  ناامنیبر  هافمينيست تأكيد

 .شودمیبه چالش كشيده 

o  و زنان است غيرنظاميانآن بر  تأثير خصوصبه آن پيامدهايبر  هافمينيستبيشتر توجه  جنگ مقولهدر. 

o  رزمنده  عنوانبهموقعيت مردان را  سازيهويت اين زنانه و مردانه است. سازيهويتجنگ نقش آن در  پيامدهاييكی ديگر از

 .كندمیغير رزمنده تثبيت  عنوانبهو زنان را 

o  بيشترين قربانی آن زنان هستند==›  اقتصاديبعد  در از اشكال ناامنی است. هاستفمينيفقر هم براي. 

 :توسعه

o زنان را در درون پروژه  كوشندمی، شودمیبراي توسعه، عليه زنان تبعيض  ريزيبرنامهكه چگونه در  دهندمینشان  هافمينيست

 .توسعه ادغام كنند فرايندهاينوسازي و 

o  شودمی تأكيدمانند مراقبت  زنانه هايارزشبر. 

o هايگيريتصميمكمتر ابزاري و بيشتر كل گرايانه نگاه شود، زنان به كنش گران اصلی در  اين است كه اگر توسعه فرض 

 .شوندمیسياسی، اقتصادي ئ اجتماعی تبديل 

 :عدالت



 

26 
 

o  اهميت  حائزسياسی يا هنجاري  پردازييهنظر، اما براي شودمیتلقی  غيرعلمیكه از سوي جريان اصلی  هايیحوزهيكی از

 .زيادي است

o .بايد به شباهت آن در مورد عدالت  المللیبين: در بحث درباره عدالت گويدمی اونارا ادنيل به اين بحث وارد شده است

قضاوت در مورد  حالدرعينو  باشد هاتفاوتهر دو مورد، مسئله اين است كه اصول عدالت بايد منتزع از  در جنسيتی نيز توجه داشت.

 .نيز پاسخگو باشد هاآنميان  هايتفاوتعدالت نسبت به 

o  و نهادها نبايد بر مبناي فريبكاري و يا قربانی سازي عمل كنند و اين به  هاكنشاز اينكه  است عبارت عدالتاصول بنيادين

 .شودمیمعيار عدالت تبديل 

o كارگزاري به رسميت شناخته شود و در هر موردي كه اقدام  شأنامالن راه براي قضاوت در موارد خاص عملی: براي همه متع

 .يابدمیاو ضرورت  (و نه صوري واقعی)، جلب رضايت دهدمیقرار  تأثيرخاصی را تحت  كارگزاريا عدم اقدامی 

o  اين برداشت  با هافمينيستاست، اما  «متغير جنسيت» واردكردنبه معناي  المللبين روابط درجريان اصلی ادعا دارد كه فمينيسم

 .است، زيرا موجد سوژگی خاصی است بينیجهانيا يك  اندازچشمجنسيت يك متغير نيست، بلكه يك  تأكيددارندو  مخالف هستند

 

 انگاریفصل هشتم: سازه

 

ز سوي ديگر و در ا پسا ساختارگرايانو  سويكاز  گراياناثبات/ گرايانطبيعترا در ميانه طيف  هاآنتوان از نظر مباحث فرانظري می •

 .قراردادگرايی و ليبراليسم دو بخش جريان اصلی يعنی واقع «ميانه»در  المللبين روابط محتوايیمباحث 

 

 انگارانهفرانظريه سازه

 :شناسیهستی •

o منتقل كردند شناسیهستیبه  شناسیمعرفتاز  المللبين روابط درانگاران كانون بحث را سازه. 

o هاستقواعد و رويهها، معناي، انگاران به انگارهتوجه سازه. 

o دهد، به قرار می المللبينجريان اصلی در روابط  برحاكم  گرايیمادي برابر دررا  هاآنبر نقش تكوينی عوامل فكري  هاآن تأكيد

 .كندمیمتمايز  پسا ساختارگرايانرا از  هاآندليل پذيرش اهميت واقعيت مادي 

o در مدل گشتاري (transfprmational) به معناي خصوصيات فيزيكی )، هم شامل منابع المللیبينسلر، ساختار ديويد د

 .گيرددر چهارچوبی معنايی صورت می هاتوانمندياستفاده از منابع و › است و هم قواعد.== (توانايی يدهندهتشكيل

o  تنظيمی -2تكوينی  -1است:  دودستهقواعد 

o  با مجازات همراه است هاآنكنند و عدم پيروي از یرفتارهايی را تجويز م شدهتعريفقواعد تنظيمی در شرايط. 

o شودكنش می ناپذيريفهمباعث  هاآنكند و عدم پيروي از قواعد تكوينی اشكال جديد رفتار را خلق يا تعريف می. 

o  برعكسيعنی قواعد تكوينی مدلوالت تنظيمی دارند و  اندمتقابلهر دو دسته از قواعد واجد مدلوالت. 

o :تفاسيرچگونه شكل دادن جهان مادي به كنش انسانی و شكل گرفتن جهان مادي توسط كنش و تعامل انسانی وابسته به  آدلر 

 .جهان مادي است. اين به معناي نقش جهان مادي در برساختن جهان اجتماعی است شناختیمعرفتپوياي هنجاري و 
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o انديشيد و « ساختار»در مورد مفهوم  ترفرهنگیتوان به شكلی می هاي مادي اهميت دارند، اماكه توانمنديونت: با وجود آن

 .بر بعد فرهنگی ساختار به امكانات جديد براي تغيير رسيد تأكيدتصوير بدبينانه ناشی از تمركز بر قدرت، با  جايبه

o ديد او  از ند.كايفا می المللبين روابط درو نقشی است كه اين آگاهی « آگاهی بشري»انگاري جان راگی: كانون توجه سازه

 .كنندمندي فردي را منعكس میمندي جمعی و هم نيتو هم نيت هم مادي اندفكريهم، المللیبينساختمانی واقعيت  هايبلوك

o هايی وجود دارد فهم چنينهم هادولتهاي بيناذهنی وجود دارد، در روابط ميان گونه كه در روابط ميان افراد در جامعه فهمهمان

 انداجتماعی ها واقعيتو اين

o شونددارند، خلق می نظراتفاق هاآنمربوطه در مورد وجود  كنشگراناند كه چون همه واقعيتی هاايندارد كه  تأكيد. 

o گرايانه و واقع گرايانتجربههاي مفروضه حالدرعيناما  پذيردمی را« دوگانگی دكارتی ذهن و ماده» انگارينيكالس اونف: سازه

 .هاي جهان را مستقل از گفتمان راجع به آن بشناسيمتوانيم همه ويژگیما نمی›كشد.==لش میعلوم را به چا

o را به امر ذهنی تقليل داد چيزهمهتوان شرايط مادي نيز اهميت دارد و نمی. 

o ونت: 

 جهان مستقل از ذهن و زبان ناظران منفرد وجود دارد .1

 .ه دارندبه اين جهان اشار نوعاًهاي علمی نظريه .2

 .نباشد مشاهدهقابل مستقيماًحتی اگر اين جهان  .3

 :ميان انواع طبيعی و انواع اجتماعی تفاوت است ›==

o ترندانواع اجتماعی از نظر زمانی و مكانی خاص. 

o  دارند كنشگرانانواع اجتماعی وابستگی بيشتري به اعتقادات 

o اندهاي انسانیانواع اجتماعی بيشتر وابسته به رويه. 

o دهند كنند، زيرا برخی از كارگزاران فرصت آن را می: قواعدند كه عوامل مادي را به منابع تبديل می(اونف: )توجه به بعد مادي

 .دسترسی دارند، براي ايجاد قواعد جديد كه به نفع خودشان است استفاده كنند هاآنكه از مواردي كه بر اساس قواعد به 

o هاي تعريف محدوديت» يكیيا تكوينی خاص خود را دارند،  بخشقوام تأثيرها حداكثر دو قل از انگارهونت: شرايط مادي مست

كه به  «گفتمانیشرايط »نبايد به  حالدرعين «ها و سودهاي ساير جريانات بديلهزينه»و ديگري كمك به تعريف  «يپذيرامكانفيزيكی 

 .توجه بوددهند بیاين شرايط مادي معنا می

o آنچهبه نظر ونت  اما ؛دانندهاي مادي میاصلی را در سياست ب، توزيع توانمندي كنندهتعيينگراها عوامل ها و نوواقعوليبرالن 

 .كند بايد در سطح نظري و فلسفی تعيين شود، نه در سطح پژوهش تجربیهاي مادي و فكري را تعيين میوزن نسبی جنبه

o رسند كه بدون توجه به فرهنگ سياسی جهانی و به اين نتيجه می تأكيددارند المللبين در روابطانگاران بر نقش فرهنگ سازه

را به زبان  چيزهمهكه  تأكيددارند حالدرعين توان ثبات باالي نظام دولتی و كاهش تنوع اشكال سياسی را توضيح داد.نمی استانداردكننده

 .دهندمیو گفتمان تقليل ن

o بخشند. ونت: ساختار جدا از فرايند يعنی جدا از ار به شكلی متقابل به يكديگر قوام میانگاران ساختار و كارگزبراي سازه

 .وجود ندارد كنشگران هايرويه
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o در واقع ساختارگرايانه نيست، بلكه ساختار نظام ب را بر مبناي  شناسیهستیگرايان در بعد ونت: ساختارگرايی نوواقع

نگاه  در است. ()كارگزاران هادولتدهد، بنابراين تقدم هستی شناختی با ، تقليل میهادولتعنی به اين واحدها، ي دهندهتشكيلواحدهاي 

گرايانه  جانبهيكيابند، اين دو برداشت هردو هستند كه نسبت به ساختار وجه ثانويه می هادولت (والرشتاين)ساختارگرايانه نظام جهانی 

اين ما را از ==› دارد  تأكيدبخشی متقابل كارگزار و ساختار گيرد كه بر قوامقرار می ساختاريابیدر مقابل اين دو برداشت › است.==

 .افتيمگرايی نيز نمیبه دام اراده حالدرعينرهاند و جبرگرايی ساختاري می

o  سازد، قواعد استقوام متقابل ميان ساختار و كارگزار را ممكن می آنچهاز نظر اونف. 

o اساس است  همين برهاي كارگزاران است و و ساختار همراه با توجه به اعمال و رويه كنشگرانمتقابل ميان اونف بر قوام  تأكيد

 .يابندكه قواعد و هنجارها در نظريه او اهميت خاصی می

o  در مورد خود كه خاص نقش  انتظاراتو  هافهمانگاري است. هويت عبارت است از در كانون رهيافت سازه كنشگرانهويت

 .ستا

o اياموري رابطه ذاتاً هاآن، تعريف كرد. هاآنتوان به شكل ماهوي، يعنی جدا از بستر اجتماعی ها را میهويت 

(RELATIONAL) عنوانبهانداز ديگران گرفتن چشم نظر دراي از معانی تلقی شوند كه يك كنشگر با مجموعه عنوانبهو بايد  هستند 

 .دهندیيك ابژه اجتماعی به خود نسبت م

o  ،شود و يادگيري اجتماعی شناخت مشترك حاصل می هاآناند كه در بستر ، پاسختفسيراعمال اجتماعی فرايندهاي عالمت دادن

 .دهدرخ می

o كه به منافع و رفتارهاي  اندمتحولها متفاوت و كنند، اين هويتكنشگران با مشاركت در معانی جمعی هويت كسب می

 .دهدكنشگران شكل می

o احساس  يعنی شوند؟می خودمحورترو يا ها جمعی ا و تحت چه شرايطی هويتبه بيان ونت مشكله هويت اين است: آي

از  هادولتواقعيت ب، فهم ›شود.==می خودمحورتراز هم دورتر و روابطشان  عكسبهشود و يا نسبت به هم بيشتر می هادولتيگانگی 

 .هاي كنشگران وجود نداردبخشد.==ساختار جدا از فرايند يعنی رويهبيناذهنی، قوام میو شناخت  هادولتخود، رفتار عمومی 

o  به يكديگرند تقليلغيرقابلكنش و دانش قوام بخشی متقابل دارند و در تحليل نهايی. 

o شكنیاو بازسازي است نه شالوده هدف انگاري را با شالوده شكنی آشتی داد.توان سازهنمی. 

o  كارگزار با ساختار نظام ب دارد، رهيافتی  عنوانبهپذيرد اما در مورد نگاهی كه را می محوريدولت، شناسیستیهدر بعد

كند و بر بعد نيز در بررسی ساختار تنها آن را در ابعاد مادي خالصه نمی و ؛كندمی تأكيدبينابينی اتخاذ و بر قوام متقابل كارگزار و ساختار 

 .دهندقرار می مدنظركنار بعد معنايی، اهميت بعد مادي را نيز  در .تأكيددارندرها، معنايی و زبانی ساختا

o غيردولتیانگاران توانايی جذب كنشگران سازه كهدرصورتی، هاستآنمحوري انگاري، دولتيكی از مهمترين انتقادات به سازه 

 .را دارند

o  شودشناختی می، وارد مباحث معرف شناسیمعرفتونت با توجه به اهميت. 

o  تجربی  مشاهدهقابلبر اينكه تنها واقعيت  تأكيدبا  گرااثبات شناسیمعرفتد دارد كه نباي تأكيدست، اما گراعلماعتبار  نياونت به

 .علوم اجتماعی را تعيين و محدود نمايد شناسیهستی عمالًداند، را قابل شناخت می
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o شناسیمعرفتيعی و انواع اجتماعی وجود دارد، اما اين تفاوت منتهی به تفاوت در ونت: تفاوت هستی شناختی ميان انواع طب 

 .متفاوتی است «هايروش»شود، بلكه مستلزم نمی

o مستقل نيروهاي مادي بر سياست ب را نپذيرفت تأثيرتوان نمی. 

o  منابع طبيعی -3جغرافيا  -2 هاي مادي، تركيب فنی توانايیهاتوانمنديتوزيع  -1مستقل دارند:  تأثيرسه نوع 

o  گرايی علمیواقع»خود به فلسفه يا نظريه علم موسوم به  شناختیمعرفتونت براي توضيح وضع» (scientific 

realism) ==.بر آرا  تأكيدبا ==›توان به واحدهاي نامشهودي مانند ساختارها پرداخت گرا میتجربه هايفلسفهبرخالف › متكی است

تواند مشهود يا مشاهده ناپذير وجود دارد، اين واقعيت می هاانسانگراي علم بر آن است كه واقعيت مستقل از واقع فيلسوف باسكار،

 .باشد

 .هاي مختلف سازگار باشداي از روشتواند با مجموعهبيند، يعنی میشناختی گشوده میانگاري را از نظر روشاونف سازه

نيست و  انگارانسازه تأكيداست مورد  گراياناثباتنين فرازمانی و فرامكانی كه مرود توجه آن نوع قوا شناختیمعرفتدر سطح  .1

 .شودي متقابل ساختار كارگزار توجه میبه رابطه ثانياً

توان هنجارها نمی مطالعه كرد. گرايانه اثباتهاي توان با روشنمی اندقويكه واجد عنصر هنجاري خيلی  المللیبينهاي پديده .2

 تأكيدتواند با نمی هاآنرويدادهاي مغاير ==› اند و نه علت آن آن كنندهتوجيهو  بخشالهاملت دانست زيرا قواعد راهنماي رفتار و را ع

 .تأكيددارندتجربی و هم تفسيري  شناسیمعرفتهم بر ==› باشد  هاآننافی 

است كه هم  آن بر ونت است. موردتوجه سیشنامعرفتدر  نيز (reason) دليل و (cause) ي ميان علتبحث رابطه .3

با »هم  و( ي علیدهند )جنبهرا انجام می عملی (for a reason)«به يك دليل»هم  هاانسان يعنی است.« علی»داليل تكوينی و هم 

 .دهندجنبه تكوينی( عملی را انجام می)(with reason) «يك دليل

تواند جنبه علی و يا تكوينی داشته باشد، نه آنكه تبيين و بر آن است كه تبيين میونت به جدايی تبيين و تفسير اعتقاد ندارد  .4

 .جنبه علی داشته باشد و تفسير جنبه تكوين

فرض جدايی ميان عوامل مادي  جايبه پس بر رفتار انسانی در رابطه متقابل با يكديگرند. تأثيرگذاريعوامل مادي و فكري در  .5

 .با يكديگر توجه داشت هاآننگی پيوند و فكري، بايد به فهم چگو

 .بدبين هستند المللبين مورد روابطهاي وسيع در تعميم ارائهبه امكان  (غير ونت)انگاران سازه .6

است. چون ساختار  موردانتقاد ساختارگرايی مهم است مسئله كارگزار، ساختار است. شناسیمعرفتمسئله ديگري كه در سطح  .7

ميان  شناسیمعرفتو در سطح  علّینبايد به دنبال رابطه  القاعدهعلیشوند، مستقل از هم تعريف نمی شناسیهستیو كارگزار در سطح 

 .پرداخت (چرايی نه و) هاآنبود و در مقابل، بايد به چگونگی رابطه ميان  هاآن

شود، ابعاد آن توجه میانگاري كمتر به سازه آنچه است. موردتوجهرابطه دانش و ارزش يا فاكت و ارزش نيز از مباحث  .8

 .انگارييكی از داليل انتقاد به سازه› و بازانديشی نظريه است== پردازينظريههنجاري 

 .تأكيددارندانگاري انگاران بر موضع ميانی سازهسازه المللبين در روابط .9

 .نيست (reflectivist) خردگرا و بازانديشی گرايی هاينظريهراهی ميانه بين  ارائهاسميت: هدف ونت چيزي كمتر از  .10
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 المللبینوابط انگاری و ابعاد ماهوی رسازه

 آنارشي و نظم

› منطق درونی است.== نوع هرظرفی خالی و فاقد  نفسهفیآنارشی ==› فهمند از آن می هادولتونت: آنارشی چيزي است كه  •

 .آميز است و نه مبتنی بر همكاريتعرض لزوماًآنارشی نه 

جديد است و ناشی از گسترش برداشت مدرن از حاكميت همراه با  نسبتاًاي خيزد بلكه پديدهام برنمینظ ذات ازخودياري  •

 .است هادولتبه مشروعيت داخلی  وابستگی برآن  تأكيد

كند و بسته به اين را مشخص می هاآنكه هويت  هاستآنكند، اين تعامالت هويت كنشگران را شرايط آنارشيك تعيين نمی •

 .يابدخود و ديگري است كه آنارشی معناي خود را میهويت 

و منافع در نظام كه به شكلی  هاهويتكند: آنارشی و ساختار را تعيين می هادولتدو ساختاري كه در سياست ب رفتار  •

 .يابدبيناذهنی تكوين می

 .هيچ معنايی ندارند هادولتري قبل از تعامل آنارشی و خوديا درنتيجهو  هاستآنها براي بر اساس معانی پديده هاانسانعمل  •

باعث  آنچهاست، يعنی « خوب»به قواعد و هنجارهاي  المللیبيننكته ديگر محدود نساختن هنجارها و قواعد نظام يا جامعه  •

 .شوندتواند واجد قواعد و هنجارهايی باشد كه باعث افزايش خشونت نيز مینظام ب می يك شود.كاهش خشونت می

 

 :و همكاری الملليبین نهادهای

 .ندارند وجود كند،هاي كنشگران در اين مورد كه جهان چگونه عمل میاند كه مستقل از انگارهونت: نهادها واحدهاي شناختی •

كنيم اما از تكيه می آن بركه براي سمت دادن به رفتار خود  اندمتعاملی، نهادها و منافع ناشی از فرايندهاي اجتماعی هاهويت •

 .مسلم پنداشته شده نيستند و (pregiven) شدهدهداقبل 

بخشد، به اين معنا كه تعامل معنا دارد قوام می لیالملبينهاي حيات سوژه عنوانبهبه كنشگران دولتی  المللیبين نهادهايونت:  •

 .كنندمی پذيرامكانرا  هاآنميان 

 .نيست هاتدولاند كه همكاري تنها شكل تعامالت در درون جامعه انگاران بر آنسازه •

 .وجود دارد و امكان غلبه هر سه مدل در نظام ب است المللبين در روابط خردگرايیيی و گراآرمانگرايی، عناصري از واقع •

 

 :المللبینتحول در نظام 

دهد و يا چرا تواند بگويد چرا و چگونه رخ میاست. يعنی می« الادري»انگاري در وهله نخست نسبت به تغيير موضع سازه •

 .سازددهد، اما خود را مقيد به يك ديدگاه طرفدار يا مخالف تغيير، نمیدر سطح وسيع رخ نمی تغييرات

 .تواند به تغيير ساختارهاي منجر شودمی بلندمدتدر  هاهويتتغيير  •

اين › تواند داشته باشد، هابزي، الكی، كانتی.==ا سرشت نظام در كل سه حالت میي المللبين فرهنگ روابطاست كه  آن برونت  •

 آنچه كنند.هستند كه سرشت آنارشيك ب را انتخاب می هادولت، يعنی اين هاستدولتسه سرشت بر اساس انتخاب گروه بزرگی از 

آنچه مهم است: › كنند.==و منافع نيز تغيير می هاهويتچيستند و  هاآنو منافع  هاهويتدهند وابسته به اين است كه انجام می هادولت

 .اين كار بررسی معناي بيناذهنی الزم است براي شوند.گونه ساخته میو منافع چ هاهويت
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را احيا كند و اين به معناي آن است  هادولتتواند فرايند ميان می هادولتبر عمل ميان  تأكيداست كه با توسل و  آن برونت  •

 .توضيح دهند توانندمیسمت و سويی  نوع هركه همه نوع تحولی را با 

: در سياست ب كنشگران از طريق اندالمللبينبه دنبال توضيح تحول در نظام  صراحتبهو كراتوچويل  كوزلووسكی •

هاي خود دهد كه كنشگران از طريق رويهبنيادين در نظام ب هنگامی رخ می تغيير كنند.شان نظام را بازتوليد يا متحول میهايكنش

وابسته به  (هادولت) المللیبيناين بازتوليد رويه كنشگران  بر عالوه هند.درا تغيير می المللیبينتعامالت  دهندهتشكيلهنجارها و قواعد 

 .است (هاگروهافراد )هاي كنشگران داخلی بازتوليد رويه

يعنی حتی › توانند با روابط نهادينه شكل گيرند و تغيير پيدا كنند.==و هنجارهاي اجتماعی می هاهويتاند كه انگاران برانسازه •

در مقابل يكديگر قرار گيرند، اما در يك فرايند  جومنفعتو خودخواه و  خودمحورو  خودمختارموجوداتی  عنوانبهتدا در اب هادولتاگر 

بنيادي كنشگر تغيير  هاياولويت==› دوست تبديل شوند. و نوع خودمحورمستمر مبتنی بر همكاري ممكن است به كنشگران غير 

 .يابدمی

شوند و شوند و دچار تحول می، تفسير میشوندمیبه كار گرفته  هاآنكه هنجارها درون  هايی هستندعرصه المللیبيننهادهاي  •

تواند از طريق اين نهادها صورت می المللينتغيير در نظام ب› كنند.==می پذيرجامعهنيز ناشرين هنجارها هستند و كنشگران را 

 .گيرد

 .ت دولت استهوي شدنساختهانگارها چگونه همه سازه (توجه مشترك )غير ونت •

كه به  هايیرويهاي از واحدهايی حقوقی يا سازمانی رسمی نيستند، بلكه مجموعه صرفاً  هادولتكوزلووسكی و كراتوچويل:  •

 .دهندنوع خاصی از تجمع سياسی را تشكيل می هاآناند و گروهی از افراد از طريق شكل هنجاري قوام يافته

 بخشقوامشود و بنيان نهاد در جامعه ب محسوب می ترينبنيادياست كه  «حاكميت»خاصيت برساخته برجسته در نظام ب  •

 ذاتاً حاكميت مفهومی ==› سياسی را تعريف كرده است  هايهويتبوده،  هادولتنظام  درون درقاعده همزيستی  حاكميت دولت است.

 .اجتماعی است

مندي جمعی رچوبی اجتماعی قرار گيرد كه آن را به استناد نيتتواند وجود داشته باشد كه درون چاحاكميت تنها زمانی می •

 .شناسدمعتبر می

 .اندشناسايی يك بعد بسيار روشن برساختگی است اما ساير ابعاد مثل جمعيت، سرزمين و اقتدا نيز برساخته •

 موردتوجه مسائل ازه دارند، جنبه اروپامداران آنكههاي موجود با نهادها و رويه المللیبينتوجه به برساختگی تاريخی جامعه  •

شود در مواجهه با غير غرب در مورد حاكميت يا عدم حاكميت غرب از حاكميت است كه باعث می هايبرداشت اين انگاران است.سازه

 .تصميم بگيرد هاآن

 .دانندانگاران آن را ممكن اما مشكل میدر مورد تغييرپذيري سازه •

 

 ارزیابي

 .توان آن را يك نظريه يا كليت يكپارچه دانستوجود ندارد و نيز نمی نظراتفاقانگاري در مورد منزلت سازه •

 .گيرندهمه قرار می موردانتقادانگاران به دليل ميانه بودن سازه •
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هنجارها بسيار  المللبين در روابطنظر ونت نيست،  مؤيدهاي تجربی يانه بر آن است كه دادهگراماديكراسنر از ديد  •

 .دهندمادي اهميت می هايتوانايیكنشگران به  ›اند.==شكننده

هم به دليل اين است كه كنشگران دولتی هنوز اهميت  اين يكی از انتقادهاي اصلی توجه صرف به بازيگران دولتی است. •

 .بيشتري دارد

 

 آرزوي موفقيت براي شماا ب

 


