هباًی فکزی  -فلظفی
ًظزیَ ُای رّابظ بیي الولل

تعریف کلی روابط و تفاوت آن با ارتباطات
 اصْالً ثیي دّ هٌجغ ،آًچَ سد ّ ثذل هیؾْد 3 ،لغن اعت:
-1 هبدٍ  -2اًشژی  -3اطالػبت
 دس سّاثظ ،توبهی ایي عَ هْسد سدّ ثذل هیؾًْذّ ،لی
 دس استجبطبت فمظ اطالػبت اعت کَ دادٍ ّ گشفتَ هی ؽْد.
 ساثطَ گغتشدٍ تش ّ خبهغ تش اص استجبط اعت ّ اگش ثیي دّ
ًفش یب ًِبد ساثطَ ثشلشاس ثبؽذ ،ایي ساثطَ ؽبهل استجبط ُن
هیؾْد.

تعریف روابط بین الملل
 سّاثظ ثیي الولل سّاثظ ثیي دّلتِب ثب ًمؼ عبصهبًِبی ثیي
الوللی ،ثبصیگشاى غیش دّلتی ،ثٌگبُِبی تدبسی ،سعبًَ ُب،
ًِبدُبی فشٌُگی ّ ...هی ثبؽذ.
 دس سّاثظ ثیي الولل ،تٌِب دّلتِب ثبصیگشاى ػشصَ ًیغتٌذ،
ّ لی دس عیبعت ثیي الولل تٌِب سّاثظ ّ هشاّدات ثیي الذّل
هذ ًظش اعت.
 دس استجبطبت ثیي الولل ُن ،تٌِب اطالػبت دس ػشصَ ثیي
الوللی سد ّ ثذل هی ؽْد.

تقسیم بندی کلی نظری در روابط بین الملل
ًظزیَ پزداسی ردٍ اّل (:)firstorder theorizing
ثَ عبختبس ّ پْیبیی ًظبم ثیي الوللی هیپشداصد ّ ثَ فِن هب اص عیبعت
خِبًی ثب ًظشیَ ُبی هستْایی ؽکل هیذُذ .هثل:
ًظشیَ ُبی سئبلیغنً ،ئْسئبلیغن ،لیجشالیغنً ،ئْ لیجشالیغنًِ ،بدگشایی
ًْلیجشال ّ...
ًظزیَ پزداسی ردٍ دّم (:)secondorder theotizing
ثَ هغبئل فشاًظشی یب ( )metotheoriticalهی پشداصد.
ُذف آى افضایؼ فِن ثب سّػ غیش هغتمین ّ توشکض ثش هجبًی ُغتی ؽٌبختی
ّ هؼشفت ؽٌبختی اعت ،هثلً:ظشیَ ُبی فوٌیغتی ،اًتمبدی ،هجبزث
پغت هذسًیغوی ّ ...

تفکیک نظریه های روابط بین الملل با نظریه پردازی رده دوم
 تمظین بٌذی ًظزیَ ُای رّابظ بیي الولل بَ لحاظ ُظتی ػٌاطی:
 -1تفکیک طٌتی ًظزیَ ُا تْطظ الکظاًذر ًّت:
 دیذگاٍ هادی گزا( :)materialistهْخْدیتِبی اختوبػی ،اػن اص

عبختبسُب ّ کٌؾِب ُن اص ًظش ّخْدی ّ ُن اص ًظش ػولکشد ،هغتمل اص ثشداؽتِب
ّ فِن اًغبى اعت .ثٌیبدی تشیي ّالؼیتّ ،الؼیت لبثل هؾبُذٍ اعت.

 دیذگاٍ هؼٌا گزا( :)idealistهْخْدیت عبختبسُبًِ ،بدُب ّ کبسگضاساى
خٌجَ رٌُی یب زذالل داؽتَ ّخض ثش هجٌبی فِن ثؾشی ّخْد ًذاسًذ.
 دیذگاٍ هادی-هؼٌا گزا :دیذگبٍ ثیٌبثیٌی اعت کَ دس آى ػالٍّ ثش پزیشػ ثؼذ
هبدی ّالؼیتِبی اختوبػی ،خٌجَ رٌُی ّ گفتوبًی آًِب ًیض دس ًظش گشفتَ هی ؽْد.
یؼٌی ّالؼیتِب خذا اص فِن کٌؾگشاى ًیغتٌذّ ،لی لبثل تملیل ثَ اًذیؾَ ّ فِن
کبسگضاساى ُن ًیغتٌذ ّ کبهالً ُن هبًٌذ تفکش آًِب ػول ًوی کٌٌذ.

تفکیک نظریه های روابط بین الملل به لحاظ هستی شناسی
 -2 تمظین بٌذی تملیل گزایاًَ الکظاًذر ًّت:
 دیذگاٍ فزدگزایی ( :)indvidualismتمذم ثب ّازذُبی تؾکیل دٌُذٍ
(دس عیبعت ثیي الولل دّلتِب) ،هی ثبؽذ .عبختبس سا خصْصیبت ّ تؼبهالتی هی
داًذ هیبى ّازذُبی آى.

 دیذگاٍ کل گزایی

( :)holismکبسگضاس سا ثَ آثبس اعتلضاهبت ثبص تْلیذی

ًظبم فشّهی کبُذ.
 دیذگاٍ بیٌابیٌی ( :(moderatismکبسگضاساى ّ عبختبسهتمبثالً ثِن
لْام ثخؾیذٍ دس یک عبختبس دیبلکتیکی ثَ ُن پیًْذ هیخْسًذ.
 ایي تمغین ثٌذی ثَ ثشداؽت ًظشیَ اص ساثطَ هیبى عبختبسُبی ًظبم ّ کبسگضاساى
اًغبًی یب ُوبى ؽکل عبختبس -کبسگضاس هشثْط اعت.
 تمغین ثٌذی اّل ّ دّم دچبس تملیل گشایی (ُ )reductionismغتی ؽٌبختی
ُغتٌذ؛ فشدگشایبى ثَ ّازذ ّ کل گشایبى ثَ عبختبس.

تفکیک نظریه های روابط بین الملل از منظر معرفت شناسی









دیذگاٍ هؼزفت گزایاى :هی تْاى ؽٌبخت سا هغتمل اص ّالؼیت ثیبى کشد.
دیذگاٍ ًظبی گزایاى :هٌکشًیل ثَ ؽٌبخت زمیمی یب(هٌکشهؼشفت ؽٌبعی)اًذ.
دیذگاٍ هؼزفت گزایاى ػاهل خزدگزایاى ّ تجزبَ گزایاى هی باػذ
خزدگزایاى :خشد ثؾشی سا تْاًب دس فِن ّالؼیت هی داًٌذ.
تجزبَ گزایاى :تٌِب ؽٌبخت یب فِن دسعت سا ثشآهذٍ اص تدشثَ هیذاًٌذ.
ًظبی گزایی :ثب اًتمبد ثش پْصیتیْیغن ،ثب اسئَ هذل ًْهْلْژیک-لیبعی ُوپل ّ
اثطبل گشایی کبسل پْپش ،ثش ػذم اهکبى اثجبت لطؼی ّالؼیت تأکیذ داسدً.غجی
گشایی کَ ثَ ًْػی دس دل ػلن گشایی لشاس هیگیشد ،دس دَُ ُبی  60 ّ 50ثب
ػٌْاى «اًمالة سفتبسی» ّاسد ػشصَ سّاثظ ثیي الولل ؽذ ّ سُیبفتِبی عٌتی تش
سا کَ هتکی ثَ سّؽِبی تبسیخی  -فلغفی ثْدًذ ،ثَ غیش ػلوی ثْدى هتِن کشد.

انواع تقسیم بندی از دید نظریه پردازان رده اول
 تمغین ثٌذی ای.اچ.کار:
ّ -1 الؼگزایاى( -2ّ )realistsآرهاًگزایاى(.)utopianists
 کبسثذیي خِت کَ خْد ًیض یک ّالؼگشا هیجبؽذ ،ثشآى اعت کَ ّالغ گزاُا خِبى
سا چٌبى کَ ُغت ،هیپٌذاسًذ ّ ثَ دًجبل تسویل اصْل اخاللی ثشآى ًیغتٌذ .دس
همبثل،هؼتمذ اعت آرهاًگزاُا ثذّى تؾخیص ثٌیبى هبدی کل عیبعت ،اهکبى
ُوبٌُگی طجیؼی هٌبفغ سا هطشذ هیغبصًذ.

 تمغین ثٌذی هارتیي ّایت :ؽبهل عَ عٌت ًظشی اعت:
ّ -1 الغ گزایی (طٌت هاکیاّلی):خِبى ّالؼیُ ،وبى ّضؼیت طجیؼی ُبثض اعت
 -2 اًمالبی گزایی (طٌت کاًتی):دّلت سا هبًغ اص تسمك خبهؼَ ثیي الوللی هیذاًذ
 -3 خزد گزایی (طٌت گزّطیْطی):هیبًَ سّ ّ هتأثش اص هتبفیضیک خبى الک ّ
ُیْم،اًغبى سا خبًْسی اختوبػی دس تؼبهل ثب دیگشاى ّ ّضؼیت طجیؼی سا ،ؽجَ
اختوبػی هیذاًذ.

اهّم تقسیم بندیهای نظریه پردازی رده اول


تمغین ثٌذی هایکل بٌکض کَ ؽبهل عَ پبساداین:
ّ -1الؼگزایاى یا دّلت-هحْر ()realists
 -2کثزتگزایاى یا رّابظ-هحْر ()pluralists
 -3طاختارگزایاى یا ثزّت-هحْر ()structuralists



تمغین ثٌذی جیوش رّسًا کَ ؽبهل عَ سُیبفت:
 -1رُیافت دّلت هحْر()statecentric
 -2رُیافت چٌذ هحْر ((multicentric
 -3رُیافت جِاى هحْر()globalcentric









اهّم تقسیم بندیهای نظریه پردازی رده اول
ً ظزیَ ُای ٌُجاری (تجْیشی) کزیض بزاّى کَ هتضوي بؼذ اخاللی ُظتٌذ:
ً -1 ظزیَ جِاى ّطي اًگار( :)cosmopolitanاهیذّاس ثَ آیٌذٍ ّ دخیل
داًغتي کل ثؾشیت دس اختوبع عیبعی ّ ًفی عبختبسُبی عیبعی فؼلی
ً -2 ظزیَ اجتواع گزا( :)communitarianثشاختوبػبت عیبعی خبصی
کَ اسصػ اصلی سا ثَ ّازذُب هیذٌُذ ،تأکیذ داسد.
ً ظزیَ ُای ُْلیض ّ اطویت با رّیکزد رّع ػٌاطاًَ:
ً -1 ظزیَ تبییٌی( :)explanationطجیؼتگشا( )naturalistاعت ّخِبى
اختوبػی سا خبسج اص ًظشیَ ّ هغلظ ثش آى هیذاًذ.


ً -2ظزیَ تکْیٌی( :)understandingدس پی لْام اختوبع اص طشیك
هؼبًی ّ تفبعیش اعت .اختوبع سا خذا اص ًظشیَ ًویذاًذ ّ ًظشیَ سا زبکن ثش آى

ریشه مناظرات موجود میان نظریه های روابط بین الملل








ایي هٌبظشات کَ اص دَُ  80دس سّاثظ ثیي الولل هطشذ ؽذ ،سیؾَ دسچبلؾِبی
کلیذی ػلن گشایی دس فلغفَ ػلن داسد .ایي چبلؾِب ػجبستٌذ اص:
« -1باسیِای سباًی» لْدّیگ ّیتگٌؾتبیيّ :الؼیت اصدل صثبى ثشهیخیضد.
« -2پارادایوی بْدى ػلن ّ لیاص ًاپذیزی پارادایوِا طبك هؼیارُای ػلوی» اص
تبهظ کُْي
« -3ػذم تبؼیت رًّذ ّالؼی ػلن اس هؼیارُای فلظفَ ػلن ّ لطؼی ًبْدى بزتزی
رّع ػلوی در بزابز طایز رّػِای ػٌاخت» اص پل فیشاثٌذ
« -4هخالفت پظا طاختارگزایاى با دػاّی هطزح ػٌاختی ّتأکیذ آًِا بز گفتواًی
بْدى ػٌاخت ّ ًظبی بْدى آى» اص هیؾل فْکْ ّ ژاک دسیذا (ایي دیذگبٍ ثَ
ًغجت عَ دیذگبٍ لجلی سادیکبلتش ّ ًغجی گشایبًَ تش اعت).
ایي چبلؾِب هٌدش ثَ ظِْس چِار هٌاظزٍ اطاطی دس زْصٍ ًظشیَ ُبی سّاثظ ثیي
الولل ؽذ.

مناظرات اول و دوم در نظریه پردازی روابط بین الملل
 -1 هٌاظزٍ ّالغ گزایاى ّ آرهاى گزایاى :ثؼذی ُغتی ؽٌبعبًَ داسد .آسهبى
گشایبى هیگْیٌذ ثب ایدبدُبی ًِبدُبی ثیي الوللی،دّسی اصدیپلوبعی هخفی ّ
هؾبسکت ػوْهی دس عیبعت خبسخی ،هیتْاى ثَ صلر ّ اهٌیت خِبًی سعیذّ .لی
ّالغ گشایبى هیگْیٌذ هجبسصٍ ثش عش لذست ،ػذم اهکبى سیؾَ کٌی خٌگ ،تؼبسض
دس هٌبفغ دّلتِب ّ ...اهشی ُویؾگی دس ػشصَ ثیي الوللی اعت .ایي هٌبظشٍ کَ
هسذّد ثَ تؼییي هْضْع سّاثظ ثیي الولل هیجبؽذ ،ػوالً ثب ؽکغت آسهبى گشایبى
پظ اص خٌگ خِبًی اّل ّ ّلْع خٌگ خِبًی دّم ،پبیبى یبفت.
 -2 هٌاظزٍ رفتارگزایاى ّ ّالغ گزایاى طٌتیُ :ن ُغتی ؽٌبعبًَ ّ ُن هؼشفت
ؽٌبعبًَ ثْد .سفتبسگشایبى ثشتالػ هٌظن خِت ایدبد الگُْبی عیبعی ثب تذّیي
ًظشیَ تدشثی ّ تسلیل تکٌیکی ،تأکیذ داؽتٌذ .اهب ّالغ گشایبى ثب تکیَ ثشتبسیخ،
فلغفَ ،تدشثَ فشدی ّاؽشاق ،ثشػذم اهکبى اعتفبدٍ اص سّؽِبی ک ّوی دس سّاثظ
ثیي الولل تأکیذ هیکشدًذ .ایي هٌبظشٍ ثب سؽذ سّؽِبی ػلوی ثَ ًفغ سفتبسگشایبى،
هٌدش ثَ ظِْس هْج رفتارگزایی( )behaviorismیب ػلن
گزایی( )scienticismؽذّ .لی ّالغ گشایبى آًشا ثبصگؾت آسهبى گشایی دس
لبلت ػلن هیذاًغتٌذ .ثشآیٌذ ایي هٌبظشٍ علطَ ًبلص سّؽِبی سفتبسگشا ثْد.

مناظرات سوم و چهارم در نظریه پردازی روابط بین الملل
 -3 هٌاظزٍ ّالغ گزایی با پارادایوِای رلیب (رفتارگزا،پظارفتارگزا،طاختارگزا ّ
کثزتگزا) :کَ هِوتشیي هٌبظشٍ ثْدٍ ُّذفؼ ثَ ًْػی ثشسعی تْاى ّالغ گشایی
دس همبثل دیذگبُِبی همبثل اعت .ثسث اصلی ثیي ًّْالؼگشایبى ّ پغب اثجبتگشایبى
هٌتمذ هیجبؽذ .هٌبظشٍ هبُیتی فشاًظشی داؽتَ ّ کغبًی کَ فِن سا عبختَ اختوبع
داًغتَ اصکغبًی کَ اختوبع سا ثشآهذٍ اصفِن هیذاًٌذ،خذا هیکٌذ ّ یب دس ًگبُی
دیگشهٌبظشٍ ایی ثیي ؽبلْدٍ گشایبى ّ ضذ ؽبلْدٍ گشایبى هیجبؽذ.
 -4 هٌاظزٍ خزدگزایاى(ًّْالغ گزایاى ّ ًْلیبزالِا) ّ باساًذیؼگزایاى (ًظزیَ
پزداساى اًتمادی،پظاطاختارگزایاى ّ فوٌیظتِا ّ :)...دس ایي هٌبظشٍ خشد گشایبى
خشد ثؾش سا لبدس ثَ ًیل ثَ ؽٌبخت داًغتَ،کٌؾگشاى سا خشدّسص تلمی کشدٍ ّ
کالً ًگبُی ػلن گشایبًَ ثَ ّالؼیت داسًذ .دسزبلیکَ ثبصاًذیؼ گشایبى ثش اختوبػی
ثْدى ّالؼیت ّ ًمؼ هؼٌب ،گفتوبى ،صثبى ّ سّیَ ُبی اًغبًی دس ؽکل دادى ثَ آى
تأکیذ داؽتَ ّ ًگبُی اًتمبدی ثَ داًؼ ّ ػلن هذسى داؽتٌذ.

تعریف رئالیسم ( )realismدر روابط بین الملل














هِوتشیي ّ پبیذاستشیي ًظشیَ سّاثظ ثیي الولل اعت،صیشا ثَ ػولکشد عیبعتوذاساى
ثیي الوللی ثغیبس ًضدیک اعت.
ّالغ گشایی خِبى سا چٌبى کَ ُغت هیپزیشد ًَ ،چٌبى کَ ثبیذ ثبؽذ.
ثَ دًجبل تسویل اصْل اخاللی خبصی ثش خبهؼَ ًیغت.
خیش عیبعی سا اص خیش اخاللی خذا هی داًذ.
اص تبسیخ ّ فلغفَ ثَ ػٌْاى هذسعیي خٌگ لذست الِبم هیگیشد.
ػلت اصلی خٌگ سا تضبد هٌبفغ داًغتَ ّػبهل اصلی پْیبیی ًظبم سالذست هیذاًذ.
4ػٌصش اًذیؾَ عیبعیُ -ذف هؾخص،خبرثَ ػبطفی،لضبّت اخاللی،صهیٌَ ػولی-
سا لجْل ًذاسد.
دّلت سا زذ ثبالی لذست عیبعی دس دًیب هیذاًذ.
عشؽت ثؾش سا خٌگ طلت ّ صلسگشیضخْاًذٍ ّ ًغجت ثَ رات ثؾش ثذثیي اعت.
خِبى ّالؼی سا ثذّى لشاسدادُبی ثیي الوللی ،پش ُشج ّ هشج ّ آًبسؽیک هی داًذ.

واقع گرایی کالسیک()classical realism





ّالؼگشایی کالعیک عٌتی یکپبسچَ ًیغت ّ ؽبهل عَ سّیکشد:
 -1بٌیادگزایی( ،)fundamentalismاسهاکیاّلی :تأکیذ ثشخبٍ طلجی فشدی
 -2طاختارگزایی( ،)structuralismاس ُابشً :ظبم ثیي الولل سا هِن هیذاًذ
 -3تکْیي گزایی( ،)constitutionalismاس رّطْ :ػْاهلی چْى رات ّ
لذست ساثطَ خبهؼَ ثب دّلت سا هِن هی داًذ.

ً یجْس ،آگْطتیي سا ثذیي عجت کَ اهکبى صلر سا ًفی کشدٍ ّ عشؽت اًغبى سا خٌگ
طلت هؼشفی هیذاًذ ،ثَ ػٌْاى اّلیي ّالؼگشای ثضسگ غشة هؼشفی هیکٌذ.
ّ لی ،ای.اچ .کبس ،هاکیاّلی سا ًخغتیي ّالؼگشا هیذاًذ؛ صیشا هؼتمذ اعت تٌِب پظ اص
اًمشاض ًظبم لشّى ّعطی ثْد کَ خٌگ ثیي ًظشیَ ّ ػول عیبعی آغبصؽذ.
 اّلیي اًذیؾوٌذ ّالؼگشای ؽشلی،هٌغیْط چیٌی؛ّ هؾِْستشیي آى،کبتبلیب اعت.

اصول آموزه های ماکیاولی(زیربنای فلسفه واقعگرایی غرب)
 -1 تاریخ ػاهل یک طزی ػلت ّ هؼلْلِاطت کَ با فکز ّ اًذیؼَ هی تْاى آًِا را
تحلیل کزد؛ ّلی با تـْرات (بزخالف باّر آرهاًگزایاى) ًویتْاى آًزا ُذایت کزد.
-2 ػول تابغ ًظزیَ ًیظت ،بلکَ ًظزیَ تابغ ػول اطت.
 -3 طیاطت تابغ اخالق ًیظت ،بلکَ اخالق تابغ طیاطت اطت.
 ثب ایٌکَ هبکیبّلی اخالق ّ اُویت آًشا دسک هیکشدّ ،لی ثَ ًظشػ خبیی کَ التذاس
هؤثشی ًجبؽذ ،اخاللیبت هؤثش ُن ًوی تْاًذ ثبؽذ(.اخالق سا ثشآیٌذ لذست هیذاًغت)
 اکثشّالؼگشایبى ،هبکیبّلی سا عشآغبص هکتت ّالؼگشایبًَ «عیبعت لذست» هیذاًٌذ.

واقعگرایی نوین ()modern realism
ّ اکٌؼ دعتَ خوؼی ّالؼگشایبى ثَ آسهبى گشایی هْخْد ،دس لشى ثیغتن ،ثْد.
 اص ثسشاى التصبدی  ،1929سّذ آسهبًگشایبًَ ثیي الوللی هیبى دّلتِب ثشچیذٍ ؽذ
صیشاکَ هؼشف ػذم ُوخْاًی عیبعت خِبًی ثب ػمبیذ لیجشالیغن ثْد.
 دس دَُ 1930عیبعتِبی خصوبًَ آلوبى ًبصی ّ ژاپي اعتؼوبسگش،تالػ آسهبًگشایی
سا خِت ایدبد صلر اص طشیك ٌُدبسُبی زمْلی ًِبدُبی فْق هلی ،ؽکغت داد.
طشزِبی ثیي دّ خٌگ خِبًی خِت ایدبد ًظن زمْلی خِبًی دس ّیشاًَ ُبی اسّپب
دفي ؽذ.خٌگ خِبًی دّم ثب ثیؼ اص60هیلیْى کؾتَ ،خجش اص اًغبًیت ثؾش ًوی داد.
ظِْس ّالؼگشایی ًْیي ثب ازیبء هفبُین عٌتی ّاصْل ّالؼگشایی کالعیک ُوشاٍ
ثْدً .ظبم خِبًی سا راتب ً آًبسؽیک داًغتَ ّ اداسٍ تؼبسض سا ًِبیتب ً دس کبُؼ خٌگ،
ًَ ززف کبهل آى هیذیذ .هذیشیت خِبى سا هجتٌی ثش هٌبفغ دّلتِب ّ هوکي تشیي ساٍ
صلر سا هْاصًَ لْا هیذاًغت.
ّالؼگشایی ًْیي( ،خذا اص ًّْالؼگشایی دَُ )80ّ70ضشثَ ایی هِن ثَ ثٌیبى فکشی
آهبًگشایی ّ ّاکٌؾی ثَ ثسشاى ًظبم ثیي الوللی ثْد.

نوواقع گرایی( )neorealismدر روابط بین الملل







ایي هکتت دس اّاخش دَُ  ، 70تالؽی ثْد خِت ػلوی کشدى ّالؼگشایی.
ًئْسئبلیغن ثَ ًْػی آؽتی دادى ّ ًضدیک کشدى ّالؼگشایی ثب سفتبسگشایی اعت ًَ ثب
ّالؼگشایی ثب آسهبًگشایی یب لیجشالیغن.
ػالٍّ ثش غیش ػلوی ثْدىّ،الؼگشایی ثَ ثی تْخِی ثَ هغبئل التصبدی ًیض هتِن
ثْد.
ساثشت گیلپیي ّ اعتفبى کشاعٌش ،هِوتشیي تئْسیغیٌِبی ًئْسئبلیغن دس سّاثظ
ثیي الولل ثب سّیکشد التصبدی ثْدًذ.
دس دَُ  1970هِوتشیي اًذیؾوٌذ عیبعی ثشای ػلوی کشدى ّالؼگشایی دس لبلت
ًّْالؼگشایی یب ّالؼگشایی عبختبسی عیغتوبتیک ،کنت والتز ًبم داؽت.

کنت والتز و اساس اندیشه های وی در روابط بین الملل
 کٌت ّالتش هِوتزیي ًظزیَ پزداسهکتب ًّْالؼگزایی ّ یا ػلن گزاتزیي ّالؼگزای
طیظتواتیک در حْسٍ رّابظ بیي الولل هیباػذ.








لضبّت هتؼصجبًَ ّتدْیضی هْسگٌتب سا دسػمالًیت عیبعت خبسخی ًویپزیشد.
تسمیك ًظشی دسعت سا ،سُب اص اسصػ ّ ثَ لسبظ عیبعی ثی طشف هیذاًذ.
ثشخی اّ سا اثجبتگشا هیذاًٌذ اهب ًظشیبت ّی اص فشضیبت عبدٍ اثجبتگشایی دّساعت.
اص دیذ هؼشفت ؽٌبعی ّ سّػ ؽٌبعی ،تست تأثیش اثطبلگشایی ایوشٍ الکبتْػ ّ کبسل
پْپش ّ ًیض هذل فشضی-لیبعی ُوپل لشاس داؽتَ ،دسًتیدَ اّ ًیضتبزذی اثطبلگشاعت
اصشاس داسد کَ فشق هیبى ًظشیَ ّ لبًْى زتوب ً سػبیت ؽْد ّ ثشخالف اثجبتگشایبى ّ
اعتمشاگشایبىً ،ظشیَ ُب سا هدوْػَ ایی اص لْاًیي ًویذاًذ ،ثلکَ آًِب سا ػجبساتی
هیجیٌذ کَ دسصذد تجییي لْاًیي اًذ.
هفبُین ًظشی ّگضاسٍ ُبی تدشثی ًظشیَ سا ثشای هؼٌب دادى ثَ دادٍ ُب ّتجییي آًِب
هی پزیشدّ .لی ثَ ًظشاًّ ،ظشیَ ًویتْاًذ ُوَ ّالؼیت سا ثبصگْ کٌذّ ،لی ّالؼیت
تبة ًظشیبت هتؼذد سا داساعت.

نظریات کنت والتز درباره علل جنگ












کتبة «ًظزیَ طیاطت بیي الولل» کٌت ّالتض،اصهِوتشیي هتْى ًظشی ّعیبعی اعت
دس ایي کتبة ّی ثب ؽشذ ًظشیَ عیغتوی خْد،عیبعت ثیي الولل سا ػشصَ الضام ّ
عیبعت لذست هؼشفی هیکٌذ.
ّالتض دس کتبة «اًظاى،دّلت ّ جٌگ» ثشای تْضیر ػلت خٌگ دس ًظبم خِبًی،
عَ عطر تجییٌی یب عَ تصْیش ثَ صػن خْد اسائَ هیکٌذ .کَ ؽبهل:
تـْیز اّل :طزػت اًظاًی؛ کَ سیؾَ خٌگ سا دس رات خٌگ طلت اًغبى هی داًذ.
تـْیز دّم :دّلتِا؛ کَ خٌگ سا هؼلْل خٌگ طلجی ّ عیبعت دّلتِب هؼشفی هیکٌذ.
تـْیز طْم :طاختار ًظام بیي الوللی؛خٌگ سا هؼلْل رات آًبسؽیک خِبًی هیذاًذ
اّ ُش عَ تصْیش سا دس ثیبى ػلت خٌگ الصم هیذاًذ ّػلت فبػلی ّػلت صهیٌَ
عبصسا تْأهبى دس ّلْع خٌگ هؤثشًذ .تصبّیش اّل ّ دّم ًیشُّبی عیبعی خِبًی
سا تْصیف هیکٌٌذّ ،لی تصْیش عْم اُویت آًِب سا دس لبلت ثیي الوللی ثیبى هیکٌذ
اّ دسًظشیَ عیبعت ثیي الولل دّ تصْیش ًخغت سا تملیلگشایبًَ هیذاًذ کَ ّیژگی
ًظبم سا ثَ ّیژگی ّازذُبی تؾکیل دٌُذٍ آى فشّ کبعتَ اعت.

نظریه پردازی سیستماتیک در روابط بین الملل










ًظشیَ پشداصی عیغتوبتیک دس سّاثظ ثیي الولل ،دس اّج غلجَ سفتبسگشایی پذیذ آهذ.
هْرتْى کاپالى کَ ایي ًظشیَ سا ثشای ثبس ًخغت اسائَ کشدٍ ثْد ،ػغهذل فشضی
سا ثشای ًظبم کٌؾی هطشذ کشد .هذلِبی تبسیخی ّ غیش تبسیخی کَ ؽبهل:
ً -1ظام بیي الولل هْاسًَ لْا :ثَ ؽکل ًظبم چٌذ لطجی دیذٍ هیؾْد
 -2دّلطبی هٌؼطف :زضْس دّ اثشلذست ّ کٌؾگشاى داخلی ّ خبسخی ثیطشف
 -3دّلطبی ًاهٌؼطف :هذل فشضی ،کَ ُوَ کٌؾگشاى ثبیذ دسیکی اصدّلطت ثبؽٌذ.
 -4جِاى ػوْل:هذل فشضی ،کَ دّلتِبی فؼلی اصثیي سفتَ ّ دّلت خِبًی ثْخْد آیذ.
 -5طلظلَ هزاتبی :اثشلذست دسسأط ًغجت ثَ عبیشیي داسای تْاى فبئمَ اعت.
-6حك ّتْی ّاحذُا:هذل فشضیُ ،وَ ّازذُب زك ّ تْاى ًبثْدی ثمیَ سا داسا ُغتٌذ
هذلِبی اّل ّ دّم ّ پٌدن ثَ طْس ػیٌی دس طْل تبسیخ ّخْد داؽتٌذ .هذل اّل دس
اسّپبی لشى ،19ّ18هذل دّم دسدّساى خٌگ عشد ّ هذل پٌدن دس ثؼذ اص خٌگ عشد

متغیرهای اصلی بررسی مدلها در نظریه سیستمی کاپالن
 -1 هتغیزُای اطاطی :هزبْط بَ رفتار کٌؼگزاى ()essential variables
 -2 هتغیزُای تحْل :هزبْط بَ ػزایظ تحْل ()transformation variables
 -3 هتغیزُای طبمَ بٌذی :هزبْط بَ ّیژگی طاختاری ()classifing variables
 -4 هتغیزُای تْاًوٌذی :هزبْط بَ لابلیتِای کٌؼگزاى ()capability variables
 -5 هتغیزُای اطالػاتی :هزبْط بَ آگاُی کٌؼگزاى()information variables

مهمترین ویژگیهای نظریه سیستمی از دید کاپالن
ًْ -1 ػی تزتیبات رفتاری هکزر ّ ػاخؾ در ًظام دیذٍ هیؼْد

 -2 رفتارُا بَ ػکل تزتیبات خاؽ ،اجشا باُن هزتبظ ّتأهیي کٌٌذٍ ًیاس ،هیباػٌذ
 -3 تزتیبات رفتاری با کٌؼگزاى بیي الوللی ّ ّظایف آًِا در ارتباط اطت
 -4 رفتار کٌؼگزاى بَ ػْاهلی چْى؛ تْاى ًظاهی ،التـادی ،فٌی ّ ارتباطی
هزبْطٌذ

بنیان نظری و نظریه سیستمی کنت والتز در روابط بین الملل
 هغألَ اصلی دس ثٌیبى ًظشیَ اّ ایي اعت کَ چزا دّلتِا در ًظام بیي الوللی ،بَ رغن
تفاّتِایی طیاطی ّ ایذئّْژیکی ،رفتار هؼابِی در طیاطت خارجی دارًذ؟
 اصآًدب کَ ایي ؽجبُت سا ًویتْاى ثَ پبی ّیژگی ّازذُب گزاؽت ،پظ ثبیذ دًجبل یک
بزداػت طیظتوی اس طیاطت بیي الولل ثْد .ثَ ثیبى کٌت ّالتض:
« هر نظامی مرکب از ساختار و واحدهای متعامل است.ساختار مؤلفه ایی نظام گستر(system-
 )wideاست که امکان بررسی نظام به صورت یک کل را ممکن میسازد .در تعاریف ساختاری
باید خصوصیات واحدها ،رفتارشان و کنشهای متقابل آنها را کنار گذارد .تا بتوان میان متغیرهای
سطح واحد ازمتغیرهای سطح نظام تفکیک قائل شد».

 عبختبس دس اثتذا ثب تؼبهل ّازذُب ؽکل هیگیشد اهب عپظ سفتبس دّلتِب سا تؼییي هیکٌذ.
 تؼشیف عیغتن ثشاعبط تشتیت اخضاعت .تغییشات عبختبسًبؽی اص تشتیجبت اخضاعت.
 عبختبس لبثل هؾبُذٍ ًیغت ّ دسّالؼیت اًضوبهی سّیذادُبی اختوبػی ثشاعبط
اًتضاع صْست گشفتَ اص ّالؼیت ،لبثل تؾخیص اعت.عبختبس یک اهشاًتضاػی اعت.

تعریف ساختار سیاسی از نظر کنت والتز













کٌت ّالتض عبختبسُبی عیبعی سا ثش اعبط عَ هؤلفَ تؼشیف هیکٌذ:
 -1اؿل طاسهاى دٌُذٍ ()orgnizing principle
 -2تؼییي کارکزد ّاحذُا ()functional differentiation
 -3تْسیغ تْاًوٌذیِا ()distribution of capabilities
اصل عبصهبًذُی دس داخل ،علغلَ هشاتجی ّ دس ًظبم ثیي الوللی آًبسؽیک ّ فبلذ
هشخغ التذاس هشکضی اعت .هسیظ خِبًی یک هسیظ خْدیبسثْدٍ ّ دّلتِب دس ًجْد
لذست ثشتش هشکضی،هدجْسًذ ثَ لذست خْد خِت ایدبد اهٌیت تکیَ کٌٌذ.
خبیگضیٌی عبختبسعلغلَ هشاتجی ثَ خبی عبختبسآًبسؽیک هٌدشثَ تغییشًظبم هیؾْد.
توبیض کبسکشدی ّازذُب دس داخل ،ثَ صْست کبسکشدُبی اختصبصی ثْدٍ ّلی دس
ًظبم ثیي الوللی ،دغذغَ اصلی تأهیي اهٌیت هیجبؽذ ّ ثَ دلیل ًجْد هشخغ تضویي
اهٌیت ّ اُویت ثمب ،کبسکشد ُوَ دّلتِب تأهیي اهٌیت اعت ّ توبیض کبسکشدی ًیغت.
دس ًظبم خِبًی ،تْصیغ تْاًوٌذیِب دس هیبى ّازذُب ػبهل توبیض آًِبعت .ثَ ػلت ثجبت
آًبسؽی ّػذم توبیض کبسکشدی ّازذُب ،تْصیغ تْاًبیی ثبػث تغییشعبختبسًظبم هیؾْد

نحوه عمل ساختار سیاسی از نگاه کنت والتز







عبختبس عیبعی هسذّد کٌٌذٍ سفتبس دّلتِبعت .عبختبس تْعظ یک فشایٌذ غیش هغتمین
دّّخِی ،کبس هیکٌذ؛ ّخَ «جاهؼَ پذیزی»ّ ،خَ «رلابت»
جاهؼَ پذیزی ( :)socializationثَ هشّس دّلتِب ،هؼیبس ػولی هٌبعت سا دس
ًظبم ثیي الوللی پیذا هیکٌٌذ ّ ُویي ثبػث ؽجبُت سفتبس دّلتِب دس ًظبم هیؾْد.
رلابت ( :)competitionاثشػ هثل خبهؼَ پزیشی اعت صیشا دّلتِب خِت
ثذعت آّسدى لذست سلبثت ّ زفع زك خْیؼ ثبیذ سفتبسُبی هٌبعجی سا اتخبر کٌٌذ
کَ خْد ثبػث ؽجبُت سفتبسی ثیي دّلتِب دس خبهؼَ ثیي الوللی خْاُذ ؽذ.
دس کل ،عبختبس عیبعی ،هغتمل اص خصْصیبت ّازذُب ّ تؼبهالت هیبى آًِب ،سفتبس
آًِب سا تؼییي هیکٌذ.
عبختبس لبدس ثَ تؼییي تفبّتِب دس عیبعت خبسخی دّلتِب ًیغتّ ،لی عبختبسُبی
داخلی هختلف هٌدش ثَ ثشّص عیبعتِبی خبسخی هتفبّتی هیؾْد.

توزیع قدرت در نظر کنت والتز








کٌت ّالتض ثَ تْصیغ تْاًوٌذیِب (لذست) دس ًظبم ثیي الوللی اُویت صیبدی هیذُذ.
اّ اص ثیي تغییشات ًبؽی اص تْصیغ لذست ،ثَ طاختار دّ لطبی اػتمبد ثیؾتشی داسد
(هْسگٌتب عبختبس چٌذ لطجی سا لْی تش هیذاًغت ،صیشا هؼتمذ ثَ ػبهل تْاصى ثْد)
ثَ ًظش ّالتض ،دس ًظبم چٌذ لطجی ائتالفِب ثش اعبط هٌبفغ هؾتشک کْتبٍ هذت اعت.
ّالتض ایي ًظبم سا ثی ثجبت داًغتَ صیشا تؼییي دّعت ّ دؽوي دس آى دؽْاس هیذاًذ.
ّالتض تؼذاد کٌؾگشاى سا دس ًظبم چٌذ لطجی آًمذس صیبد ًویذاًذ کَ خیبًت یکی ،ثَ
دیگشاى لطوَ ًضًذ ُّیح دّلتی ًویتْاًذ هطوئي ثبؽذ کَ دّعت تجذیل ثَ دؽوي ًؾْد
ّالتضّ ،اثغتگی ًظبهی سا دس ًظبم دّلطجی پبییي داًغتَ ّ ًبثشاثشی ؽذیذ لذست سا
دس هیبى دّ اثشلذست،اص یک عْ ّ دیگشاى (هي خولَ هتسذیي)،اص عْی دیگش سا
ػبهل زفع ثمب ّ اهٌیت دّلتِب هیذاًذ؛ صیشا دس چٌیي ًظبهی ُش یک اص دّ اثشلذست
ثبیذ ثشای اهٌیت ّ ثمب خْیؼ ثَ خْد هتکی ثبؽذ ًَ ،ثَ دیگشاى.

موضع کنت والتز درباره وابستگی متقابل در جهان امروز







ّالتض ثشػکظ ًْلیجشالِب ،هؼتمذ بَ افشایغ ّابظتگی هتمابل در جِاى اهزّس ًیظت.
ّی ثَ سغن اصدیبد زدن هطلك تدبست ،هؼتمذ اعت،اص هیضاى تدبست ّ تؼبدالت ثیي
الوللی ثَ ًغجت تْلیذ ًبخبلص هلی کبعتَ ؽذٍ اعت.
اّ هیگْیذ ،زتی اگش ّاثغتگی هتمبثل افضایؼ یبثذ ،ثبػث افضایؼ داهٌَ تؼبسضبت
هیؾْد ًَ ،افضایؼ ُوکبسی ثیي دّلتِب.
دس هفِْم ثٌذی ّالتضّ ،اثغتگی هتمبثل ،یکی اص خصْصیبت ًظبم اعت ًَ
خصْصیت ساثطَ هیبى ثؼضی اص کؾْسُب.
ًظشیَ پشداصاى ّاثغتگی هتمبثل ،چْى آًشا دس عطر ّازذ ثشسعی هیکٌٌذ ،پظ ثب
سؽذ تدبست خِبًیّ ،اثغتگی هتمبثل سا ُن سّ ثَ سؽذ تلمی هیکٌٌذ
ّلی؛در بزداػت ًظام هحْر ّالتش ،با کاُغ ابزلذرتِاّ،ابظتگی هتمابل کن هیؼْد.

مهمترین انتقادات وارد به کنت والتز










ػذم اهکاى ًیل بَ گشارٍ ُای ػام درحیات اجتواػی،
ػذم اهکاى بی طزفی ارسػی،
ػذم اهکاى توایش بیي طْژٍ ّ ابژٍ،
ضؼف اجزایی اثباتگزایی ُّوزاٍ بْدى جبزگزایی در طاختارگزایی اّ،
بزداػت ػی اًگاراًَ اس دّلت،
لائل ػذى ػأًی فزاتز ّ هظتمل اس کٌؼِای اًظاًی بَ طاختاری کَ خْد ثوزٍ
کٌؼِای اًظاًی اطت،
ػذم تْجَ بَ طیز تاریخی ًظام بیي الولل ّػذم تْجَ بَ تغییز پذیزی ًظام،
دیذ ػی اًگاراًَ بَ دّلت داػتي ّ آًزا تابغ هٌطك ػمالًی داًظتي(کَ خْد آى
هٌطك را تؼزیف کزدٍ)،
ًگاُی هادی گزایاًَ بَ رّابظ بیي الوللی داػتي ّ ػذم تْجَ بَ ٌُجارُای جِاًی

مهمترین نقدها از ابعاد هستی شناسی و معرفت شناسی
 دس ثؼذ ُظتی ػٌاطیًّ« ،ت» ّ «اؽلی» اّ سا هتِن ثَ تملیل گزایی هیکٌٌذ ،صیشا
ثش خالف ادػبی خْد ،گشچَ دس تجییي (ثؼذ هؼشفت ؽٌبعی) عبختبسگشاعت ّلی دس
تکْیي عبختبس ،آًشا ثَ اخضای عبصًذٍ اػ فشّهی کبُذ.
 دس ثؼذ هؼزفت ػٌاطی ،اص یک عْ ثب اًتمبد اصطشف خشیبى اصلی ثَ ػلت ػذم
رػایت ػولی لْاػذ «ػلن» ،یؼٌی ابطال گزایی ّ لائل ًبْدى بَ ػزایظ ابطال ًظزیَ
ّ اص عْی دیگش ثب اًتمبد کل خشیبى پظا اثباتگزایاى سّثشّعت کَ ّالتض سا

بی تْجَ بَ هؼٌاداری رفتار اًظاًی ّ تاریخی ّ سهاًوٌذ ّ هکاًوٌذ بْدى ّالؼیات
اجتواػی هیذاًٌذ ّثذیي عجت یبفتَ ُبی اّ سا لبثل تؼوین ثَ زیبت اختوبػی ًوی داًٌذ.

 دعلش هیگْیذّ ،التض ثب طشذ هفِْم «خبهؼَ پزیشی» ّایٌکَ دّلتِب دس سًّذ تؼبهالت
خْد« ،یبد هیگیشًذ» ،ػوالً ًبچبس اعت اُویت ٌُدبسُب سا ثپزیشدّ ،لی ثَ دلیل
ُغتی ؽٌبعی هبدی گشایی کَ هؼشفت ؽٌبعی اثجبت گشا ثَ اّ تسویل هی کٌذ ،لبدس
ًیغت ایي اصل سا دس لبلت ًظشی خْد خب دُذ.

منابع مورد استفاده
 هؼیزسادٍ ،حویزا ،تحْل در ًظزیَ ُای رّابظ بیي الولل.

ّ التش،کٌتً ،ظزیَ ُای طیاطت بیي الولل
 لْام ،ػبذالؼلیً ،ظزیَ ُا ّ رّیکزدُای رّابظ بیي الولل

