
  

  

  

  اي بر تحلیل سیاست خارجی مقدمه
  

  *فام محمود یزدان

  

  چکیده

یکی از مباحـث اصـلی علـوم     ،المللی ها در عرصه بین تحلیل سیاست خارجی دولت

 ،در زمینه تحلیل سیاست خـارجی کشـورها   ،کنون تا. الملل است سیاسی و روابط بین

کردهـاي مهـم تحلیـل    روی ،در ابتدا. هاي مختلفی مطرح شده است ها و دیدگاه نظریه

بـا بـروز انقـالب در علـوم     . گرایـی بودنـد   واقـع   ثیر جریانأتحت ت ،سیاست خارجی

که از آنها با آمد وجود ه سه دیدگاه خاص در حوزه تحلیل سیاست خارجی ب ،رفتاري

اي، و محـیط   گیري در سیاست خارجی، سیاست خارجی مقایسه عنوان فرایند تصمیم

گرایـی در   با پیدایش و گسترش دیدگاه پسـااثبات  .شود روانی سیاست خارجی یاد می

الملـل در حـوزه تحلیـل سیاسـت خـارجی       علوم اجتماعی و به ویژه در روابـط بـین  

شناسانه  رویکردهاي نهادمحور، رویکردهاي جامعه یعنی سه رویکرد جدید، ،کشورها

دام وجود آمدند که اصول و محورهاي هر کـ ه محور ب و رویکردهاي فرهنگ و هویت

تالش شده امکان و چگونگی برقراري  ،در نهایت. از آنها به اختصار تشریح شده است

  . پیوند بین این رویکردها مورد ارزیابی قرار گیرد

اي، محیط روانی، روند سـازمانی، سیاسـت    گیري، سیاست خارجی مقایسه فرایند تصمیم :ها کلیدواژه

  انگاري گرایی و سازه ساالرانه، واقع دیوان

                                                                                                              
حقق گـروه مطالعـات آمریکـا در    الملل در دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی و م دانشجوي دکتراي روابط بین *

  پژوهشکده مطالعات راهبردي
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  مقدمه

یکی از مباحث اصلی علـوم   ،المللی ها در عرصه بین تحلیل سیاست خارجی یا رفتار دولت

هـاي   تالش دارند علت رفتار و سیاست ،ها دانشوران این رشته. الملل است سیاسی و روابط بین

سیاست خـارجی کشـورها نشـان    . المللی درك کنند ها را در عرصه بین متفاوت یا مشابه دولت

اهـداف و  . یابی بـه آن هسـتند   ها در عرصه خارجی در پی دست دافی است که دولتدهنده اه

هــا و باورهــا ملــی و درك  گیــري و براســاس ارزش منـافع ملــی کشــورها در فراینــد تصــمیم 

. گیـرد  گیرندگان از آنها تعیین و ابزارها و امکانات براي تأمین آنهـا مـد نظـر قـرار مـی      تصمیم

مقاصد و راهبرد تر  در پی شناخت دقیق گیري کشورها صمیمبررسی سیاست خارجی و روند ت

دست ه بآنها سیاست خارجی  ورفتار تري از  تا تحلیل دقیقالمللی است  ها در عرصه بین دولت

  .دهد

گرایی بـود و در آن قالـب مـورد     ظریه واقعنتحت تأثیر  ،در آغاز ،بررسی سیاست خارجی

، اصل خودیاري المللی بین )آنارشی(اقتدارگریز نظام  ،یگرای از دید واقع .گرفت ارزیابی قرار می

کننده منافع ملی در هـدایت سیاسـت    ها، تالش براي حفظ و افزایش قدرت، نقش تعیین دولت

پارامترهـاي اصـلی در تعیـین رفتـار و سیاسـت       ،خارجی کشورها، دیپلماسی و موازنه قدرت

عرصه امور داخلی و خارجی را جدا  ،یانگرا واقع. هستندالمللی  ها در عرصه بین خارجی دولت

 ،الملـل  که در عرصه بین در حالی ،استحکومت و حاکمیت  ،در عرصه داخلی .دانند از هم می

 ياقتـدارگریز کـه از ویژگـی    اسـت و اصل خودیاري بر آن حاکم  ردچنین حکومتی وجود ندا

عرصـه دیپلماسـی    سیاسـت خـارجی را   ،گرایان کالسـیک  واقع. دوش المللی ناشی می نظام بین

 ،گرایـان  نوواقع )1(.هاي تاریخی موفق مراجعه کرد دیدند که براي شناخت آن باید به تجربه می

و بـه ایـن    هسـتند المللـی   ها در عرصه بین در پی ارائه تحلیلی عام از علل رفتار مشترك دولت

  )2(.درنالمللی تأکید دا نظام بین اقتدارگریزبر ساختار  ،دلیل
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گرایـی در تحلیـل    عموماً در واکنش به سیطره واقـع  ،1لیل سیاست خارجیرویکردهاي تح

هـاي   آنهـا فـرض  . ها در دوره پس از جنگ جهانی دوم شـکل گرفتنـد   سیاست خارجی دولت

  . شناسی به چالش کشیدند  شناختشناسی و  گرایی را در هر دو بعد هستی پاردایم واقع

سیاسـت خـارجی   . کنند نمی لمداده سیاه قدولت را جعب ،گرایان نخست، آنها برخالف واقع

سیاست خـارجی کشـورها متـأثر از نقشـی     . المللی نیست ها واکنشی به ساختار نظام بین دولت

بـازیگران   بـا  خـود قائلنـد و در تعامـل    آنها بـراي گیرندگان سیاست خارجی  است که تصمیم

هستند و  2اي همگنها واحده نه دولت ،در عین حال. گیرد متفاوت داخلی و خارجی شکل می

  . نه سیاست خارجی آنها یکسان هست

کرد که بدون توجـه بـه سـایر     لمدادخردمند ق انتوان به عنوان بازیگر را نمی ها دوم، دولت

  . دننمای هاي حداکثري را براي تأمین منافع حداکثري انتخاب و تعقیب می گزینه ،بازیگران

دست، عینی و ملموس و ثابت تلقی  ی را یکگرایان که منافع مل دیدگاه واقع سوم، برخالف

را اجتماعی  آن ،رویکردهاي تحلیل سیاست خارجی، بخصوص رویکردهاي جدید )3(،دکنن می

   )4(.دانند و برساخته می

گرایـان در   واقـع  ايبر ،بزرگترین چالش رویکردهاي تحلیل سیاست خارجی در عین حال،

هـاي   هـا و روش  ند که از یافتهدان وشی سنتی میگرایی را ر آنها واقع. بود شناسی شناختحوزه 

رویکردهاي تحلیل سیاست خارجی سعی کردند این رشـته را از  . بهره است بی شناختعلمی 

جــدا ســاخته و آن را زیرمجموعــه  ،گرایــی بــود الملــل کــه تحــت ســیطره واقــع روابــط بــین

  )5(.قلمداد نمایند 3گذاري عمومی سیاست

د به ظهور دو نسـل در مطالعـه و تحلیـل سیاسـت خـارجی      معتق ،و همکارانش 4لورا نیک

هـاي   درصـدد بودنـد بـا اسـتفاده از روش     ،نسل اول دانشوران تحلیل سیاست خارجی. هستند

هـا   رفتار دولـت  ها،اي رویداد ها و تجزیه و تحلیل مقایسه آوري داده علمی، الگوهاي دقیق جمع

سیاست خـارجی کـامالً بـه    گران  از تحلیل این نسل ،شناسی روشبه لحاظ  )6(.را تبیین نمایند

                                                                                                              
1. foreign policy analysis (FPA) 

2. homogenous 

3. public policy 

4. Laura Neack 
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یل سیاسـت  لنسل دوم در تح. و در گسترش آن نقش مهمی ایفا کردند ندرفتارگرایی معتقد بود

 و مخالف گزینش در بررسی رویدادها هسـتند آنها  .شکل گرفت 1980از اوایل دهه  ،خارجی

و  2چنـدمنبعی  ،1منـد  ینـه اي زم در پـی مطالعـه   ،به جاي رفتار دولت و یا رویـدادهاي انتخـابی  

ها در این  تحلیل تجربی سیاست خارجی دولت. باشند چندسطحی سیاست خارجی کشورها می

  )7(.هاي کیفی و کمی استوار است ی از روشفبر طی ،رویکرد

 ،گرایی از مکتب واقع ،وجود آمده ب 1960تحلیل سیاست خارجی که در دهه  ،طور کلیه ب

جهان تجربـه تـاریخی،   آنها . شناسی فاصله گرفت ر بعد روششناسی و هم د هم در بعد هستی

گیـري در   ها را به کناري نهاده و بـر تصـمیم   نگاه ساختاري و همگن به سیاست خارجی دولت

دانند که  هایی می ها را ناشی از تصمیم آنها رفتار دولت. ها متمرکز شدند سیاست خارجی دولت

عوامل گوناگونی تأثیر  ،ها در این تصمیم. ذ شده استاتخا یاز سوي افراد انسانی طی فرایندهای

  .دارند که برخی از آنها مادي و برخی غیرمادي است

به عوامل متعـددي   ،ها در بررسی رفتار خارجی دولت رویکردهاي تحلیل سیاست خارجی

در سطح داخلی  ،برخی از این عوامل. دانند جهت آن را چندعاملی میرو،  توجه دارند و از این

سطح داخلی نیز خود به سطح گوناگون  ،در عین حال. المللی قرار دارند برخی در سطح بین و

سطح فردي رهبران، سطح سازمانی و سطوح مختلف اجتمـاعی  این عوامل در . شود تقسیم می

گیـري سیاسـت خـارجی را     عوامل متعـدد مـؤثر در رونـد تصـمیم    . جامعه قابل مشاهده است

 ،گیري در سیاست خـارجی  روند تصمیم. بررسی کردک رشته خاص توان صرفاً از منظر ی نمی

 3شناسـی  شناسی، رفتار سـازمانی و انسـان   شناسی، جامعه هایی مثل روان از منظر رشته ،کنون تا

در  .بـودن اسـت   4اي بـین رشـته  / هاي آن چنـد   یکی دیگر از ویژگی رو، بررسی شده و از این

عمومـاً بـه سـوي نظریـه      ،گرایـی  رخالف واقـع ب ،تحلیل سیاست خارجی رویکردهاي نهایت،

   )8(.دنشو نزدیک می 5کارگزارمحور

                                                                                                              
1. contextual 

2. multi-source 

3. anthropology 

4. multi –  interdisciplinary 

5. agent – oriented 
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  گیري سیاست خارجی تحلیل تصمیم .الف

و به جاي مفاهیم کلی مثل افزایش قـدرت   ،رویکردها در تحلیل سیاست خارجینخستین 

رائـه  آنهـا بـه جـاي ا    .گیري در سیاست خارجی تأکید داشتند بر روند تصمیم ،تأمین منافع ملی

هاي خود  که بر دولت به عنوان بازیگر واحد و نظامی که در تعیین اقدام 1هاي بازیگر عام نظریه

یـل  لتأکیـد داشـته و تح   2هاي بازیگر خـاص  کند، بر نظریه کامالً عقالنی و حسابگرانه عمل می

یاسـت  انحصار بازیگري دولت در عرصه س ،در این نگاه. کنند میگذاري  خود را بر آن مبنا پایه

. گـردد  معطوف می آندهنده  شود و توجه از کلیت دولت به اجزاي تشکیل خارجی شکسته می

منـافع ملـی محصـول تعامـل منـافع متعـارض و همسـوي         ،گیري از منظر رویکردهاي تصمیم

گیري بروز یافته و به شـکل   ها و افراد و اقشار جامعه است که در روند تصمیم ها، سازمان گروه

. شـده نیسـت   امـري ثابـت و از پـیش تعیـین     ،منافع ملـی . شوند گر می ه جلوهتصمیم اتخاذشد

گیـري بـر ایـن باورنـد کـه در       هـاي تصـمیم   گرایـی کالسـیک، نظریـه    برخالف عقل ،همچنین

توان آنها را براساس محاسبه عقالنی  عوامل متعددي نقش دارند که به راحتی نمی ،گیري تصمیم

گـرفتن تـأثیرات روانـی،     سازي امـور و نادیـده   وعی سادهگري متعارف ن محاسبه. در نظر گرفت

نشـان   3»انقالب شـناختی «. گیري است اقتصادي، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی در امر تصمیم

شـده در فراینـد    هـاي انجـام   بررسـی . محصور اسـت  ،هاي سنتی برخالف دیدگاه ،داد عقالنیت

. کنند بیش از چند گزینه را بررسی نمی ،يگیر آنها در موارد تصمیمدهد  نشان می ،گیري تصمیم

هـاي   آوري، انتقال و پردازش تحت تأثیر فشارها، فرهنـگ و یافتـه   فرایند اطالعات اعم از جمع

هـاي   آورنـد و انگیـزه   گیرنـدگان فشـار مـی    بـر تصـمیم   ،کارگزاران نـامعلوم . ذهنی افراد است

بـانی و رویکردهـا بـود کـه     بـا ایـن م   )9(.گیـري دخیلنـد   ایدئولوژیک و احساسی در تصـمیم 

ها  گیري در صدد برآمدند جعبه سیاه دولت را بگشایند و جزئیات رفتار دولت هاي تصمیم نظریه

گیري و عوامـل مـؤثر بـر آن     بلکه با توجه به تمرکز بر فرایند تصمیم ،را نه براساس بروندادها

  .مورد ارزیابی قرار دهند

                                                                                                              
1. actor – general theories 

2. actor – specific theories 

3. cgnitive revolution 
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گیـري   نظریـه تصـمیم  نخسـت،   .کننده داشـتند  ننقش تعیی ،سه اثر و دیدگاه ،در این تحول

گیري به عنوان رویکـردي بـراي    تصمیم«و همکارانش که در قالب کتابی تحت عنوان  1اسنایدر

بـازبینی و   2002و  1962در سـال   ،ارائـه و سـپس   1954در سـال  » الملل مطالعه سیاست بین

بـه صـورت فصـلی از     ،1964تئوري جیمز روزنا که در سال  دوم، پیش )10(.تجدید چاپ شد

بـه   ،1397و  1956ها که در سـال   وتااسپر» محیط عملیاتی«سوم،  )11.(یک کتاب منتشر شد

ها به صورت  این دیدگاه )12(.به شکل کتاب منتشر شد ،1965در سال  ،صورت مقاله و سپس

اي و محـیط یـا بافتـار     گیري در سیاست خارجی، سیاست خـارجی مقایسـه   سه نظریه تصمیم

  .شوند خارجی مطرح شدند که در زیر هر کدام از آنها تشریح می سیاست

  

  گیري در سیاست خارجی فرایند تصمیم .1

هـا در   بر فراینـدها و سـاختار گـروه    ،1954در اثر خود به سال  3و ساپین 2اسنایدر، بروك

شـمار دیگـري از دانشـوران سیاسـت      ،بعدهاي  در سال. تشریح سیاست خارجی تأکید کردند

هـا و   هـاي کوچـک، سـازمان    کـار گرفتـه و بـه بررسـی نقـش گـروه      ه این شیوه را ب خارجی

اي  نشـان داد انگیـزه   ،4ایرونگ جنیس. گیري سیاست خارجی پرداختند در شکل ،ساالري دیوان

در  ،پذیرنـد  شود و افـراد عضـویت در گـروه را مـی     که منجر به حفظ اجماع و تداوم گروه می

ات تـأثیر  ،هـاي گونـاگون   گـروه  )13(.خارجی مـؤثر اسـت  گیري در سیاست  چگونگی تصمیم

توان از ابعاد گوناگونی چون اندازه، نقش  ها را می این گروه. گذارند گیري می متفاوتی بر تصمیم

هاي مادي و  مندي گیري، میزان استقالل، پایگاه اجتماعی و توان رهبري، نزدیکی به مرکز تصمیم

 ،گرفتـه در تحلیـل سیاسـت خـارجی     تحقیقات صـورت در نسل دوم  )14(.معنایی تقسیم کرد

درصـدد  شان بود و آنهـا   گیري و فرایند تأثیرگذاري هاي مؤثر در تصمیم تمرکز بر ساختار گروه

بررسی  یهاي کوچک و بزرگ را در جهان واقع بودند ابعاد تئوریک الگوهاي تأثیرگذاري گروه

                                                                                                              
1. Snider 

2. Bruck 

3. Sapin 

4. Irving Janis 
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در رونـد   سـت کـه  ها اي شناختی گروهه ها بر نقش تمرکز پژوهش ،در حال حاضر )15(.نمایند

  :هاي زیر هستند آنها در پی پاسخ به پرسش. کنند گیري ایفا می تصمیم

 شناسد؟ گروه مسایل و موضوعات را چگونه می 

 شوند؟ می 2و بازنمایی 1بندي چگونه قالب ،ها موقعیت 

 گیرند؟ ها چگونه شکل می گزینه 

 کند؟ گروه چگونه در تفسیر موقعیتی مشارکت می 

  دهد؟ چگونه تفسیر جاافتاده را تغییر میگروه 

 دهد؟ گروه چگونه نوآوري کرده و آموزش می 

 گذارد؟ م آن تأثیر میداحافظه گروه چگونه بر اق 

 ساختار و فرایند عملکرد گروه تـأثیر   رهاي شخصیتی رهبران متعدد گروه چگونه ب گونه

  )16(د؟نگذار می

شـان   یاست خارجی به تغییر و ابهام در محـیط گیرندگان س نکته اصلی این است که تصمیم

هـا و   گیرندگان به تحلیل نوآوري گران براي درك واکنش تصمیم دهند؟ تحلیل چگونه پاسخ می

خالقیت و یادگیري را در  ،5و تتالك 4برسلر ،3نویسندگانی مثل بیل. پردازند فرایند یادگیري می

آیند  ند و در پی پاسخ به این موضوع برمیبین ارتباط نزدیک با بازنمایی در سیاست خارجی می

هـا و   ارزش ،از نظر ایـن افـراد  . شود می» بندي قالب« ،مسئله در سیاست خارجی چگونه هرکه 

تواند مسـئله را عـوض    می ،د و بیان متفاوت از یک موضوعنبندي نقش دار باورها در این قالب

شود  این موضوع مطرح می ،هایی رضچنین فبا  )17(.هاي متفاوتی را مطرح سازد کرده و گزینه

بـه   ،که چگونه ساختارها و هنجارهاي متفـاوت بـه فراینـدهاي گروهـی متفـاوت و در نتیجـه      

  .شود هاي متفاوت سیاست خارجی منجر می تصمیم

                                                                                                              
1. framed 

2. represented 

3. Bill 

4. Breslauer 

5. Tetlock 
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فرایندهاي  ،شود گیري در سیاست خارجی مطرح می دومین موضوعی که در تحلیل تصمیم

بر ایـن   ،اساس و پایه دیدگاه اسنایدر و همکارانش. ستهاي بوروکراتیک ا سازمانی و سیاست

. گیـرد  گیري سیاست خارجی بر پایه رفتار سازمانی صورت مـی  مسئله استوار است که تصمیم

در این زمینـه ارائـه   برنامه پژوهشی قدرتمندي  ،گران تحلیل سیاست خارجی نسل اول پژوهش

کراتیک را در سیاسـت خـارجی بررسـی    هاي بور دادند که نفوذ فرایندهاي سازمانی و سیاست

بـراي   ،1971در سـال   ،2»اسـاس تصـمیم  «در اثر کالسیک خود  ،1آلیسونگراهام  )18(.کرد می

 ،مسـئله  هـر دو طرف اینکه، نخست . کند سه راه پیشنهاد می ،سیاست خارجیتشریح موضوع 

 در ،رفتار آنهـا  وگرفته شده مثل بحران موشکی کوبا، به عنوان بازیگر خردمند واحدي در نظر 

هـایی در رونـد   3»بـرش « ،در دو مـدل دیگـر  . شـود  قالب الگوي بازیگر خردمنـد تحلیـل مـی   

بـه مـدل    ،بـرش اول . ابعاد دیگر مسئله تبیین شود ،آنهاشود تا براساس  گیري فرض می تصمیم

 بـه نیز برش دوم  .ها تمرکز دارد بازیگران درون سازمان رفرایندهاي سازمانی مربوط است که ب

آلیسـون  . کنـد  مـی هـا توجـه    مدل سیاست بورکراتیک مربوط است که به بازیگران بین سازمان

بـه  بـه جـدایی بلکـه     بایسـت نـه   میمعتقد است استفاده از سه سطح تحلیل سیاست خارجی 

  )19(.همگرایی میان آنها و ارائه تبیینی واحد از موضوع منجر شود

 1980 هاي در دهه ،سیاست خارجیگیري  میمتأثیر نیروهاي سازمانی و بوروکراتیک بر تص

اي بر مشـکالت ایـن رویکـرد در     گران تالش کردند به گونه پژوهش. نیز تداوم یافت 1990و 

هاي دقیـق   دسترسی به داده. ها فایق آیند هاي موجود در زمینه دسترسی به داده زمینه محدودیت

باشد؛ بخصوص  ها می یل در این مدلالزمه تحل ،ها ها و گروه در خصوص دیدگاه افراد، سازمان

گرایش زیادي به بررسی موضوعات و مسـایل نظـامی،    ،گران بعدي اگر توجه شود که پژوهش

هـاي   براي حل مشکل عدم دسترسی بـه داده  )20(.ها داشتند راهبردي و امنیت ملی با این مدل

ت کـه در مبحـث   هاي متفاوتی ارائـه شـده اسـ    حل راه ،ها ها و گروه دقیق در خصوص سازمان

  .بعدي به آن اشاره خواهد شد

  

                                                                                                              
1. Graham Allison 

2. essence of decision 

3. cut 
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  اي سیاست خارجی مقایسه .2

 نوعیشود، در صدد ارائه  اي یاد می رویکرد دوم که از آن با عنوان سیاست خارجی مقایسه

و چندسطحی بـراي تحلیـل سیاسـت     2تئوري فراملی پیش ،گوید می 1تئوري یا آنگونه که روزنا

اي رفتار سیاست  در پی بررسی مقایسه ،لعه سیاست خارجیبا مطا ،این رویکرد. ستاخارجی 

اي طوالنی در مطالعـات علـوم سیاسـی     هرچند سابقه ،اي مطالعه مقایسه. هاست خارجی دولت

مسـتقیماً تحـت تـأثیر     ،اي سیاست خارجی که اکنون مورد بحث است دارد، اما مطالعه مقایسه

تئوري براي  ها و ارائه پیش ي مشترك دولتمطالعه رفتارها ،ث رفتارگرایی است و هدف آنمیرا

الگوهـاي رفتـاري در    ،نظریـه  در ایـن پـیش   )21(.ارزیابی و تحلیل سیاست خارجی آنهاسـت 

 ،رویـدادها در ایـن نـوع مطالعـه     شـود و  و مطالعه مـی  گرفتهخارجی مورد توجه قرار سیاست 

بینند و  تر می دادها نمایانها را در روی سیاست خارجی دولت ،گران پژوهش. جایگاه باالیی دارند

را در رویـدادها   ها اعمال نفوذ دولت. ها دارند معتقدند این رویدادها تأثیر زیادي بر رفتار دولت

چه کسی، چه چیـزي  « شود میدر این مواقع است که مشخص . نامیدتوان سیاست خارجی  می

آوري دقیـق و   با جمـع . دهد هاي دیگر انجام می در روابط با دولت» را براي چه کسی و چگونه

در رفتـار دولـت     هـاي مربـوط بـه رویـدادها، بررسـی و پـردازش آنهـا، مقایسـه         گسترده داده

قـوانینی در رفتـار آنهـا     شـبه  به توان می ،ها در رویدادهاي مشابه رویدادهاي مختلف و یا دولت

ا یا رویـدادها  ه به دیگر دولت ،کنندگی در موارد متعدد در صورت توانایی تبیین کهدست یافت 

اي  رویکرد مقایسـه . یابد با مطالعه موردي تحقق نمی ،چنین هدفی ،بنابراین. دیابن مینیز تسري 

هاي متفاوت است تـا   ناگزیر به بررسی رویدادهاي مختلف و در دوره ،تحلیل سیاست خارجی

بـه لحـاظ    ،اي رویکرد مقایسه ،با چنین هدفی )22(.قوانین خود دست یابد به مرحله تعمیم شبه

بیشتر بـر مـوردي خـاص و بـازیگر خـاص      گیري که  از رویکرد فرایند تصمیم ،اهداف نظري

 یـابی بـه   شـود کـه در پـی دسـت     هاي واحد کالن نزدیک می دور شده و به نظریه ،متمرکز بود

 ،در ایـن رویکـرد  . سـت هاي متفـاوت ا  ها در زمان رفتارهاي انواع مختلف دولتتبیین توانایی 

آوري و میـزان و چگـونگی    جمـع  ،تقل و وابسـته و اطالعـات مربـوط بـه آنهـا     متغیرهاي مسـ 

                                                                                                              
1. Rosenau 

2. cross – national 
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هاي  پایگاه ،1970و  1960در دهه  ،بدین ترتیب )22(.شود شان بررسی و تحلیل می تأثیرگذاري

هـاي دقیقـی از    وجود آمد تا دادهه اي با حمایت دولت آمریکا در این کشور ب اطالعاتی گسترده

هاي  ها و ماهنامه سالنامه )23(.آوري و نگهداري شود شورها جمعرویدادهاي سیاست خارجی ک

آوري،  امکان جمع ،ا پیدایش رایانه و شبکه جهانی وببو اکنون  ندثبت وقایع رشد زیادي یافت

  .فراهم شده است ،ش از پیشبی ،انتقال و پردازش آنها

ي سیاست خارجی ا انتقادات وسیعی از مطالعه مقایسه ،در نسل دوم تحلیل سیاست خارجی

مـورد تردیـد قـرار گرفـت و روش آن مفیـد       ،اهداف مورد نظر این رویکرد )24(.به عمل آمد

از یک  ،اي سیاست خارجی مقایسه«: نویسند می 2و کریستوفر وور 1والري هادسن. ارزیابی نشد

 ،از سـوي دیگـر  و فراملی و تعمیم آنهاست سو در پی آزمون تجربی گسترده موارد به صورت 

 ،به بیان دیگر )25(».گیري را گشوده و جزئیات آن را توضیح دهد خواهد جعبه سیاه تصمیم می

 ،ها و در استفاده از روشاست جویی  در پی صرفه ،پردازي نظریه اي در سیاست خارجی مقایسه

هـاي زیـاد و فقـدان     بـا داده  ،اي سیاست خارجی مقایسـه  ،به این ترتیب. پردازد به جزئیات می

. شـود  مـی ها با مشکل روبـرو   گیري از داده در نتیجه رو، ساز روبروست و از این پارچهنظریه یک

هاي کیفـی بـه موضـوعات کمـی و ارقـام اسـت کـه الزمـه          تبدیل مباحث و داده ،مشکل دوم

گـذاري   رغـم سـرمایه   باالخره، به. هاي ریاضی و آماري در تحلیل سیاست خارجی است روش

ارتبـاط معنـاداري    هاي این رویکرد نتوانسـتند  ها، یافته وري دادهآ گسترده دولت آمریکا در جمع

 شناسـی  شـناخت ترین نقـد بـه    اساسی در عین حال، )26(.گذاري جاري برقرار کنند با سیاست

اي  گرایان مطرح شـد و کـارایی رویکـرد تحلیـل مقایسـه      اثباترفتارگرایی بود که از سوي پسا

  . وبرو ساختیش با تردید رپسیاست خارجی را بیش از 

  

  

  

                                                                                                              
1. Valerie M. Hudson 

2. Christopher S. Vore 
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  سیاست خارجی 1محیط روانی .3

پـرورش   2از سوي هارولد و مارگارت اسـپراوت  ،در تحلیل سیاست خارجی رویکرد سوم

پاسـخ  . گیري سیاست خارجی تأکید دارد بر روند تصمیم ،این رویکرد نیز به جاي نتایج. یافت

. نهـا ممکـن نیسـت   گیـري آ  بـدون تحلیـل تصـمیم    ،هـا در رویـدادها   به چرایی رفتـار دولـت  

از گیرنـدگان   درك تصـمیم . گیـرد  از سـوي افـراد صـورت مـی     ،گیري سیاست خارجی تصمیم

گیري آنهـا   بر تصمیم ،بیش از خود امور واقع ،المللی کشورشان، رویدادها و وقایع موقعیت بین

 ،گیرنـدگان  تصـمیم . تمـایز وجـود دارد   ،بین محیط روانـی و محـیط عملیـاتی    .گذارد تأثیر می

گیرنـدگان سیاسـت    تصـمیم فهم برداشـت   ،بنابراین )27(.کنند اساس برداشت خود عمل میبر

ذهـن   در عـین حـال،  . تواند ما را در تحلیـل درسـت سیاسـت آنهـا یـاري نمایـد       می ،خارجی

گیرندگان بسیار پیچیده و  ذهن و برداشت تصمیم. گیرندگان تابلو روشن و رسایی نیست تصمیم

ها و مفـاهیم   ها، انگیزه ها، تجربه ها، ارزش انگارهه تحت تأثیر باورها، از اطالعات و الگوهایی ک

هـاي گونــاگونی   جلـوه  ،هـاي مختلـف   انباشـت شـده و در وضـعیت    ،ملـی و شخصـی اسـت   

در  ،فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، نهادهاي سیاسی، ایدئولوژي و عوامل دیگـر  )28(.دنیاب می

ـ   اسپراوت ،عالوه بر بافتار اجتماعی. رندگان مؤثرندگی تصمیم 3بافتار اجتماعیگیري  شکل  رهـا ب

آنهـا  . کنـد  گیرنـده عمـل مـی    صورت محیط روانی فـرد تصـمیم  ه دارند که ببافتار فردي تأکید 

و گیرندگان  هاي فردي تصمیم عالوه بر عوامل اجتماعی تحت تأثیر ویژگی ،معتقدند این محیط

  .هر دو مجموعه بررسی شود ،بایست براي درك آن باشد که می رهبران می

بر رفتار و سیاست خارجی گیري  تأثیر چشم ،گیرندگان هاي فردي رهبران و تصمیم ویژگی

هم در شناخت آنها از جهان، کشور خود و موضوع مورد بحث،  ،ها این ویژگی. دنکشورها دار

شـود کـه در    بخصوص اگر توجه. ها ها و انتخاب گزینه د و هم در پردازش دادهنگذار تأثیر می

عـدم  و معموالً فشارها زیاد، اطالعات ناقص  ،گیري در مورد خاص سیاست خارجی یا تصمیم

گیرنـدگان نقـش    هاي فردي رهبران و تصمیم ویژگی ،در چنین شرایطی. فرماست قطعیت حکم

                                                                                                              
1. psycho – milieu 

2. Harold and Margaret Sprout 

3. social context 
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در  ،در سیاسـت خـارجی کشـورها   میـزان تأثیرگـذاري افـراد     ،همچنـین . کننـد  باالتري ایفا می

ساالر که در آنها نظـام   هاي سیاسی مردم نظامافراد در . گوناگون متفاوت است ییاسهاي س نظام

. هاي فـردي و اسـتبدادي تـأثیر کمتـري دارنـد      نسبت به نظام ،تعمیق یافته است ساالري دیوان

سـعی کـرد    ،»سیاست خـارجی  انهشناس ابعاد روان«در اثر تحقیقی خود با عنوان  1جوزف ریور

شناسی اجتمـاعی در سیاسـت خـارجی برقـرار      فردي و روانشناسی  ن روانندي بیم نظامپیوند 

دهد چگونه  نشان می ،پرورش یافت ،3که از سوي الکساندر جورج 2»رمز عملیاتی« )29(.سازد

در رمـز  . کنـد  گیـري سیاسـت خـارجی خـاص کمـک مـی       گیرندگان به شکل باورهاي تصمیم

د؛ به ویژه این باور که آیا آنها نده تشکیل میرهبران نکته محوري را  یباورهاي سیاس ،عملیاتی

 ؟جویانـه بـاور دارنـد    آمیز و همکاري بینند یا به جهانی رقابتی، مسالمت آمیز می را منازعهجهان 

هاي بنیادي در جهان هستند یـا در پـی حفـظ وضـع موجـود و یـا        آنها در پی ایجاد دگرگونی

هاي  ها، سبک أثیرگذاري باورها، انگیزهدر بررسی چگونگی ت 4مارگارت هرمن )30(؟اصالح آن

المللـی انجـام    هایشان در عرصه بین هاي تعامل فردي رهبران با آنچه دولت گیري، سبک تصمیم

و  ههـاي فـردي آنهـا را در تصـویري کلـی قـرار داد       دهنـد، اطالعـات مربـوط بـه ویژگـی      می

تشـریح کـرد کـه بـا     ها  این ویژگی به هاي مختلف در سیاست خارجی را با توجه گیري جهت

تـوان رفتـار آنهـا را در رویـدادهاي مختلـف توضـیح        ها مـی  گیري اتخاذ هر کدام از این جهت

ـ  1990و  1980هاي  دههدر هایی که  با پیشرفت )31(.داد گـران   وجـود آمـد، توجـه تحلیـل    ه ب

رهبـران،  هاي  انگیزه. شناسی بیش از پیش جلب شد سیاست خارجی به عوامل شناختی و روان

هاي متعدد قرار  و پژوهش  مورد ارزیابی ،هایشان نامه ترسیم محیط و زندگی 5هاي شناختی، شهنق

  .گرفت

 ،در ایـن حـوزه  . شناسـی اجتمـاعی مربـوط اسـت     بـه روان  ،بخش دوم بحث محیط روانی

بـه   ،فردي نخبگانهاي  شناختی ویژگی به جاي بررسی روان ،دانشوران تحلیل سیاست خارجی

                                                                                                              
1. Joseph de Riveras 

2. operational code 

3. Alexander Gorge 

4. Margaret Hermann 

5. Cognitive maps 
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هـاي جمعـی بـر روي سیاسـت      هـاي اجتمـاعی و رسـانه    گروه ،افکار عمومیارزیابی تأثیرات 

بیشتر از جوامع اسـتبدادي   ،ساالر تأثیر عوامل فوق در جوامع مردم. پردازند ها می خارجی دولت

 ؛دست نیسـتند  یک ،هاي اجتماعی هاي جمعی و گروه افکار عمومی، رسانه ،در عین حال. است

هـاي   افکـار عمـومی و یـا رسـانه    . خارجی حاکم باشـد بخصوص اگر روند عادي بر سیاست 

جنـگ،  «در کتـاب   1مـولر  )32(.کننـد  در رویدادهاي بزرگ همسویی بیشتري پیدا مـی  ،جمعی

که به جنگ ویتنام و تأثیر افکار عمـومی بـر رفتـار دولـت     » رؤساي جمهوري و افکار عمومی

یابد، اما تغییر  المللی تغییر می ینهرچند افکار عمومی در مسایل ب«: نویسد پردازد، می آمریکا می

سیاست  تالش کرد مفاهیم تئوریک براي تجزیه و تحلیل ،2رابرت دال )33(».دالیل منطقی دارد

ارائه تصویري . ها ارائه نماید تأثیر فشارهاي داخلی بر سیاست خارجی دولت خارجی را تحت

توانـد عـاملی    مـی ، ورهاي دیگـر دیگران و یا ایجاد منازعه و تنش با کش آمیز از رفتار خصومت

بـراي توصـیف پیونـد میـان عوامـل       3تیسـ هال )34(.فشـارهاي داخلـی باشـد    براي رهـایی از 

را بـراي درك   دهد و آن مفهوم نقش ملی را ارائه می ،شناسی اجتماعی و سیاست خارجی روان

. داند میمفید  ،المللی قایل است ملت چه جایگاهی براي خود در عرصه بین هراین موضوع که 

رسـیدن بـه درك جمعـی از     ،ملـت  هرپذیري  او معتقد است یکی از محصوالت فرایند جامعه

. داردپـذیري   در جامعههاي اجتماعی تأثیر قابل توجهی  المللی خود است و ویژگی جایگاه بین

گیـري   در جهتنقش غیرقابل انکاري  ،گیرندگان گیري این نقش در اذهان مردم و تصمیم شکل

هـاي مشخصـی ارائـه     به آنها گزینه ،این برداشت از نقش ملی. ارجی آن کشور داردسیاست خ

شکل گرفته  ،دهد و سیاست خارجی و رفتار دولت در قبال رویدادهاي متأثر از آن برداشت می

به رفتارهـاي متفـاوت    ،المللی هاي متفاوت از نقش ملی در عرصه بین برداشت. یابد و بروز می

سـه   ،به لحاظ مفهومی ،هاالمللی کشور با توجه به موقعیت بین 4ی ویشمون )35(.شود منجر می

هاي اقتصادي، سیاسی، نظامی،  نقش ،نقش همکاري، رقابت و انزواگرایی و به لحاظ موضوعی

تواننـد بـه    سازد که مـی  المللی مطرح می کشور در عرصه بین هردوستانه و مذهبی را براي  نوع

                                                                                                              
1. Mueller 

2. Robert Dahl 

3. Holsti 

4. Naomi B. Wish 
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شـمول و   هـاي جهـان   دیپلماتیـک، ارزش / ولوژیک، سیاسـی  سـرزمینی، ایـدئ  / مسایل دفاعی 

 ،المللـی  گیرندگان از موقعیت کشورشان در عرصه بین برداشت تصمیم. اقتصادي معطوف باشند

  )36(.کننده دارد گیري آنها در سیاست خارجی نقش تعیین در جهت

ـ  دو موضوع  ،و پایان آن 1980در دهه  أثیر رویکردهاي تحلیل سیاست خارجی را تحـت ت

الملل  گرایی در حوزه روابط بین هاي پسااثبات رشد و گسترش نظریه ،موضوع نخست. قرار داد

هاي جدیدي را بـراي تبیـین روابـط     هاي رفتارگرایی را به چالش کشیده و نظریه بود که فرض

گوینـد   رفتارگرایان به وحدت علوم اعتقاد دارند و مـی . الملل و سیاست خارجی ارائه نمود بین

در هر دو حوزه علوم اجتمـاعی و علـوم   . وم اجتماعی اساساً متفاوت از علوم طبیعی نیستعل

هـاي پژوهشـی    بـا طـرح   .به کار گرفت یکسانی را هاي تجزیه و تحلیل روش توان می ،طبیعی

هـاي تجربـی    تـوان فرضـیه   می ،هاي دقیق تجزیه و تحلیل و ابزار قابل اعتماد موشکافانه، شیوه

هاي تجربـی   یافته. تأیید یا رد کرد -مثل تحلیل سیاست خارجی  -وم اجتماعی اثباتی را در عل

گرایـان   فرااثبـات  )37(.باشـند  فارغ از ارزش مـی  ،در درون خود ،پذیر و مطالعات علمی تعمیم

طبیعـی   و تفاوت اساسی میان علوم اجتمـاعی  به طرحوحدت علوم را کامالً زیر سؤال برده و 

و فراغت علوم اجتماعی از ارزش را که  1ذهن/ عینی بیرونی، تمایز عین آنها واقعیت . پرداختند

گونـاگونی را در   يها نظریه ،گرایی هرچند پسااثبات )38(.گرایی است، رد کردند سه اصل اثبات

درون خود دارد، اما همه آنها معتقدند جهان سیاست یـا اقتصـاد جهـانی کـه بـر پایـه قـوانین        

از جملـه روابـط    ،هر چیزي که اجتمـاعی اسـت  . کند، وجود نداردتغییرناپذیر اجتماعی عمل 

مسـتقل از موضـوعی کـه    د نتوان گران نمی پژوهش. الملل و سیاست خارجی، تاریخی است بین

. اند به آن وابسته ،هاي بسیار ظریف یا نه چندان ظریف ند، زیرا از راهنمایکنند، عمل  مطالعه می

طرف یـا   معتقدند هیچ دیدگاه خنثی، بی ،انگاري ادي و سازهها شدیدتر از نظریه انتق مدرن پست

 ،نظریه تجربی اسطوره است. گیري بین ادعاهاي تجربی رقیب وجود ندارد مستقل براي تصمیم

 ،بنـابراین  .ذهنی اسـت  ،ها بشود هر چیزي که شامل بر انسانو هیچ واقعیت عینی وجود ندارد 

وجـه مصـون از عملکـرد قـدرت      اخت بـه هـیچ  شـن و شناخت و قدرت کامالً به هم مرتبطند 

 یختشـنا   هستیهاي  رویکردهاي تحلیل سیاست خارجی را با چالش ،ها این نظریه )39(.نیست

                                                                                                              
1. subject / object 
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موقعیـت خـود را از دسـت داد و     ،اي مثل تحلیل مقایسـه  ،برخی از رویکردها. روبرو ساختند

به آنهـا اشـاره    ،عديگیري با تحوالت اساسی روبرو شدند که در مباحث ب رویکردهاي تصمیم

  .خواهد شد

 ،تحلیل سیاست خارجی را تحت تـأثیر قـرار داد   ،1980دهه  در پایاندومین موضوعی که 

 ،دوقطبـی فروپاشـی نظـام   . الملـل بـود   فروپاشی شوروي و نظام دوقطبی حاکم بر روابط بـین 

هاي  دیتنظام دوقطبی محدو. هاي مبتنی بر بازیگر خاص را تقویت کرد گرایش به سوي تحلیل

چـه دو   ،هـا  وجود آورده بود و رفتـار دولـت  ه قابل توجهی را براي سیاست خارجی کشورها ب

تحلیـل  . متأثر از مناسبات توزیع دوقطبی قدرت در جهـان بـود   ،ابرقدرت و چه سایر کشورها

المللـی مـورد بحـث و بررسـی قـرار       با توجـه بـه نظـام بـین     ،رفتار سیاست خارجی کشورها

تمایل به تحلیل بر اساس  ،المللی و دگرگونی اساسی در نظام بین 1990از دهه با آغ. گرفت می

هـاي   ها به نهادها، ویژگی گران در تحلیل رفتار دولت پژوهش ،بازیگر عام تضعیف شد و اکنون

وجـه دیگـر    ،البتـه . نمایند ها توجه بیشتري می هاي حاکم بر دولت ها و گفتمان فرهنگی، هویت

هـاي   این اسـت کـه نظریـه    ،وي بر تقویت موقعیت تحلیل بازیگران خاصتأثیر فروپاشی شور

هـاي   تحلیـل . بینی فروپاشی شوروي و ارائه تحلیل دقیق بر آن عاجز ماندند بازیگر عام از پیش

 ،عموماً در قالب تحلیل بـازیگر خـاص   ،متعددي که در حوزه فروپاشی شوروي صورت گرفته

مبـارزه   ،هاي سبز، کلیساها نقش جنبش 2و والسا، 1ف، هاولچهاي شخصیتی گوربا مثل ویژگی

 )40(.ها قـرار دارنـد   بین بازیگران داخلی، چون نیروهاي نظامی، حزب کمونیست و بوروکرات

رویکردهــاي قبلــی تحلیــل سیاســت خــارجی متحــول و  ،هــاي اخیــر و ســال 1990در دهــه 

هـاي نهـادي،    نظریـه  نگـاهی کوتـاه بـه    ،اند که در این قسمت رویکردهاي جدیدي ظهور کرده

هـاي   انگاري به سیاسـت خـارجی و نظریـه    نگاه سازه ،هاي اجتماعی هاي مربوط به گروه نظریه

  .اندازیم یادگیري و پردازش اطالعات و رویکردهاي انگیزشی می

  

  

                                                                                                              
1. Havel 

2. Walesa 



 40ـــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 262

  رویکردهاي جدید تحلیل سیاست خارجی .ب

تـه و بـه   از اصـول رفتـارگرایی فاصـله گرف    ،رویکردهاي جدید تحلیل سیاسـت خـارجی  

هاي کالسیک تحلیل سیاسـت   نظریهعالوه بر این،  .شوند گرایی نزدیک می پسااثبات يها نظریه

تحـت تـأثیر    ،هـاي بوروکراتیـک   گیري، رفتار سازمانی و سیاسـت  مثل فرایند تصمیم ،خارجی

آورانـه تعمیـق    هـاي علمـی و فـن    متحول شده و متأثر از پیشـرفت  ،گرایی هاي پسااثبات نظریه

  .اند یافته

  

  رویکردهاي نهادي. 1

هاي جدید روند سازمانی و سیاست بوروکراتیک گراهام آلیسون  نسخه ،رویکردهاي نهادي

هاي اتخاذشده کمتر به عنـوان انتخـاب سـنجیده رهبـران،      در این رویکردها نیز تصمیم. هستند

و  صرفاً ،هبرانشود که ر هاي مستقل چند سازمان بزرگ ارزیابی میدبلکه بیشتر به عنوان بروندا

این نهادهـا داراي قواعـد و هنجارهـایی     )41(.کنند سازي آنها اقدام می به هماهنگ ،تا حدودي

هستند که رفتار آنها را جهـت داده و بـه تـداوم موجودیـت و نفـوذ آنهـا در جامعـه سیاسـی         

کمیـت نظـام سیاسـی،    ادر وضعیت دوسویه همکاري براي حفظ ح ي مذکورنهادها. انجامد می

ئه خدمات و انجام وظایف ذاتی و رقابت براي تقویت موقعیت خود در برابر سـایر نهادهـا   ارا

در . اي با توجه به نظام سیاسی آن شکل گرفتـه و جایگـاهی دارنـد    نهادهاي هر جامعه. هستند

نهادهاي غیرحکومتی مـدرن اهمیـت زیـادي     ،عالوه بر نهادهاي حکومتی ،ساالر هاي مردم نظام

این نهادهاي سنتی هستند که چنین نقشی  ،هاي استبدادي سنتی که در حکومت در حالی. دارند

نهادهاي سنتی بیشتر در شکل حکومت مؤثرنـد تـا سیاسـت و     ،با وجود این. نمایند را ایفا می

  .ها رفتار خارجی دولت

جایگاه هر کدام از ارکان نظام سیاسی مثل رهبـري، قـوه اجرایـی، قـوه      ،در رویکرد نهادي

هـا،   هـا و ارزش  انگـاره  ،هـا  ها و قوت ، ضعفها جایگاه و توانایی ،گذاري و در درون آنها قانون

و هاي اطالعـاتی   جمهوري، وزارت خارجه، نیروهاي مسلح، سازمان ریاست يها اهداف و نیت
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اي بـا نـام    در نوشـته  ،1استفان دیسن. گیرد مورد بررسی قرار می ،نهادهاي اقتصادي و بازرگانی

هاي نهادي  تأثیر ویژگی ،»گیري سیاست خارجی عوامل نهادي و فردي مؤثر در کیفیت تصمیم«

و فردي در نظام سیاسی انگلستان را بر سیاست خارجی این کشـور مـورد ارزیـابی قـرار داده     

ـ    گیري مثل هیأت دولت، کمیته پایگاه تصمیم ،در بحث نهادي. است زان هاي هیـأت دولـت، می

هـاي مـدنی در سیاسـت خـارجی، ویژگـی هنجـاري دولـت در         حضور و درگیرشـدن بخـش  

آمیـز میـان رهبـران و افـراد      منازعـه / جویانـه   مشـی همکـاري    گویی و شـفافیت و خـط   پاسخ

توان رویدادها  مثل باور به اینکه می ،هاي فردي رهبران ادي، از یک سو و ویژگیهننفوذ  صاحب

 ،گیري نهادي هاي سیاسی فرد و جهت گیري اي فکري مفهومی، جهته پیچیدگی ،را کنترل کرد

تـالش سـوم نویسـنده بـه شـناخت اهـداف،        ،در این بررسـی . دشو بررسی می ،از سوي دیگر

هـا   کـردن رویـه   و توانایی پیاده، میزان خطرپذیري گذاري، پژوهش اطالعاتی هاي سیاست گزینه

در پـنج مقولـه    را غییـر سیاسـت خـارجی   عوامـل مـؤثر در ت   ،جیمز روزنا )42(.معطوف است

، محیط اجتماعی کشور، عرصه حکومتی کـه در آن  )جهانی(محیط خارجی : کند بندي می دسته

گـذاران و   شـده از سـوي سیاسـت    بـه عهـده گرفتـه    يهـا  گیرد، نقـش  گذاري انجام می سیاست

ـ  ،هـر کـدام از ایـن مقـوالت    . گـذار خـارجی   فردي نخبگان سیاست خصوصیات ده در برگیرن

گیري و نحوه اقـدام سیاسـت خـارجی کشـور را مشـخص       متغیرهاي بیشتري هستند که جهت

منـابع مزبـور را بـه صـورت سیسـتم علـت و        ،ویتکفچارلز کگلی و اوجین  )43(.سازند می

تواند چارچوب تحلیلی خوبی براي ارزیابی علت تغییر سیاسـت   اند که می معلولی مطرح کرده

  )44(.خارجی کشورها باشد

بر سیاست  گذاريقدرت تأثیر ،به یک میزان ،ها نیز همه نهادها و سازمانمنابع حکومتی  در

تأثیرات و جایگاه متفـاوتی   ،نهادهاي مختلف ،با توجه به ساختار نظام سیاسی. خارجی ندارند

جمهـور بـه عنـوان     معموالً رئـیس  ساالر مردمدر کشورهاي . در سیاست خارجی کشورها دارند

. بیشترین نقش را در هدایت سیاسـت خـارجی دارد   ،اجرایی و رئیس قوه مجریه باالترین مقام

کابینـه، وزارت امـور خارجـه،    . هاي استبدادي به عهـده شـاهان اسـت    در نظام ،چنین موقعیتی

                                                                                                              
1. Stephen Dyson 
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هاي بعدي قـرار   در مرتبه و مانند آنها، هاي امنیتی گذاري نیروهاي مسلح، سازمان مجالس قانون

  .دارند

  

  شناسانه جامعهرویکردهاي  .2

در رویکردهـاي کالسـیک تحلیـل سیاسـت      ،تـر  به شکل ساده ،شناسانه رویکردهاي جامعه

شدن، گسترش ارتباطات در درون  با بروز و رشد سریع پدیده جهانی. خارجی نیز مطرح بودند

ها براي ایجـاد محـدودیت، بـروز     بدون توجه به تالش دولت ،جوامع و فراسوي مرزهاي ملی

ها، افزایش سـریع   ظارات در میان مردمان کشورهاي مختلف، بخصوص جهان سومیانقالب انت

هـاي   موجـب افـزایش تـأثیرات گـروه     مانند آنهـا،  هاي غیردولتی و هاي گروهی، سازمان رسانه

نقـش   ،ي در جهـان سـاالر  مـردم گسـترش  . اجتماعی بر سیاست خارجی کشورها شـده اسـت  

 اي پدیـده هاي چندحزبی به  ا افزایش داده و دولته گیري دولت هاي اجتماعی را در شکل گروه

حزبـی   و تـک  بسیطهاي  بسیار بیشتر از دولت ها این دولتنفوذپذیري . عادي تبدیل شده است

حکومـت در   94هاي گسترده و بررسی سیاست خـارجی   آوري داده با جمع ،1هاگان جو. تاس

ه مسـایل داخلـی توجـه دارنـد و     عموماً ب ،هاي مخالف گروه ادد نشان  ،طی ده سال ،کشور 34

هـا   آنکمتر بر سیاست خـارجی   ،ها در قیاس با تغییرات نظامی یا انقالبی تغییر انتخاباتی دولت

  )45(.گذارد تأثیر می

یـا آنگونـه    ساالر مردمهاي  دولت. سیاست خارجی متفاوتی دارند ،جوامع سیاسی گوناگون

نتیجـه  » صـلح دموکراتیـک  «. جنگنـد  دیگر نمیبا یک ،هاي لیبرال دولت ،گوید می 2که جان اوئن

گیـري سیاسـت    کننده مردم در حکومت و تصـمیم  نقش تعیین. است ساالر مردمجامعه سیاسی 

  : نویسد اوئن می. هاست عاملی مؤثر در رفتار دولت ،خارجی

منجـر بـه نـوعی ایـدئولوژي سیاسـت       ،ها به آزادي فردي بندي لیبرال پاي«

نخسـت میـان   . شود که دو پیامد اساسـی دارد  میخارجی و نهادهاي حکومتی 

آید و آنها خود را در یـک اردوگـاه    وجود میه هاي لیبرال اعتماد باالیی ب دولت

                                                                                                              
1. Joe D. Hagan 

2. John M. Owen 
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و شهروندان قدرت اعمال نفوذ بر تصمیمات حکومت را دارنـد   ،دوم. ندنبی می

  )46(».توانند جنگی را آغاز نمایند ها بدون نظر مردم نمی دولت

اما  است،به قانون تجربی  موردترین  انه نزدیکساالر مردمصلح  ،الملل بیندر بررسی روابط 

و اسـت  سـاکت   سـاالر  مردمهاي  این اصل در خصوص تفاوت رفتار و سیاست خارجی دولت

صـلح   ،بـا وجـود ایـن   . دهد ساالر نمی توضیحی در مورد سیاست خارجی کشورهاي غیرمردم

لیبرال به همکاري در روابط  ساالر مردمهاي  ی دولتگیري اساس دهنده جهت نشان ،انهساالر مردم

مباحثی نیز در زمینه نـوع   ،در سطح جامعه سیاسی. با یکدیگر است که باید در نظر گرفته شود

هاي داخلی و امنیتی،  نحوه رفتار حکومت با مخالفان سیاسی، سیاستنظام پارلمانی و ریاستی، 

هـا   اي جمعی در ارتباط با سیاست خـارجی دولـت  ه نفوذ، افکار عمومی و رسانه هاي ذي گروه

حـال   در عـین  .باشـد  اي مسـتقل مـی   تک آنها نیازمند نوشته که بررسی تک )47(شود مطرح می

انگـاري بـه آنهـا     محتواي آن ساختارهاست که در بحث فرهنگ، هویـت و سـازه   ،مهمتر از آن

  .شود پرداخته می

  

  فرهنگ، هویت و سیاست خارجی .3

رغـم بیـان    به. الملل در دهه اخیر است هاي روابط بین یکی از مهمترین نظریه ،1انگاري سازه

نظریـه  «همانند کتـاب   الملل نظریه اجتماعی سیاست بین ،صریح الکساندر ونت مبنی بر اینکه

 )48(المللی است نه سیاست خـارجی،  اي در باب سیاست بین نظریه ،والتس» الملل سیاست بین

تـأثیر قابـل    ،ارائه چهارچوب تحلیلی متفاوت و تأکید بر موارد متفـاوت  اما این نظریه به دلیل

گرایـان   بین اثبات شناسی شناختانگاري به لحاظ  سازه. توجهی بر تحلیل سیاست خارجی دارد

با رویکردهاي جدید تحلیل سیاست خارجی همخوانی  رو، گرایان قرار دارد و از این و پسااثبات

خردگرایی است کـه تعهـد مشـترك جریـان     نقد  ،ارچوب تحلیلیموضوع دوم در این چ. دارد

هـا، منـافع و    آنهـا هویـت  . الملل و رفتارگرایی در سیاست خـارجی اسـت   اصلی در روابط بین

پـردازي   براي نظریه يرا نقطه آغاز طلب دانند، دولت نفع زا بدیهی می کارگزاران را به طور برون

                                                                                                              
1. constructivism 
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دهند که  گرانی تقلیل می اي تعامل رفتاري در میان کنشه دهند و فرایند را به حد پویش قرار می

نهادهاي اجتماعی،  ،انگاري در نظریه سازه ،که در حالی )49(.اند زا شکل گرفته صورت برونه ب

زا نیستند تا  آنها اموري برون. گیرند به صورت اجتماعی شکل می ،ها و کارگزاران منافع، هویت

نظریـه   ،همچنـین . تار تاریخی و اجتماعی سنجیده شـوند صورت منفرد و بدون توجه به بافه ب

عوامـل  و توجه خود را بـه دولـت    ،المللی ضمن رد وضعیت آنارشی در نظام بین ،انگاري سازه

از  ،1الکساندر ونت. سازد مثل فرهنگ، هویت، قواعد و هنجارها معطوف می آنداخلی مؤثر در 

به دشـمنی، رقابـت و دوسـتی     ،که به ترتیبکند  الکی و کانتی یاد میسه نوع فرهنگ هابزي، 

گیـري آن در سیاسـت    در جهـت  ،برتري هر کدام از این سه فرهنگ در دولـت . شوند منجر می

زاویـه نگـاه    ،با پذیرش هر کـدام از آنهـا   )50(.خارجی تأثیر گذاشته و در رفتار آن مؤثر است

هویـت   )51(.واهـد بـود  دیگران متفاوت خ گیرندگان سیاست خارجی به ان و تصمیممرد دولت

بـدین  . گیـرد  یافته و رفتارشان در خارج از این منظر صورت مـی   آنها متأثر از این نگاه تکوین

ها به عنوان بـازیگران اصـلی در آن قـرار     مهمترین ساختارهایی که دولت ،از نظر ونت ،ترتیب

و محتـواي قـدرت    هـا معنـا و   انگـاره . ها هستند نه نیروهاي مـادي  گیرند، متشکل از انگاره می

این به  ،البته. کنند تعیین می ،کنند ها از طریق آنها منافع خود را دنبال می راهبردهایی را که دولت

ها به قدرت و  بلکه به معناي آن است که انگاره ،ها بر منافع و قدرت نیست معناي برتري انگاره

نیـز بـه معنـاي همسـانی در     تشابه و تمایز فرهنگ بـه مفهـوم عـام     )52(.بخشند منافع قوام می

هـاي   دهند کشـورها بـا ایـدئولوژي    میهاي تجربی نشان  یافته .سیاست و رفتار خارجی نیست

و  2گاتزیـک . جنگنـد  بـا همـدیگر نمـی    ،کمتر از کسانی که ایدئولوژي متفاوت دارنـد  ،یکسان

د جوامعی بـا  کنن گیري می رابطه هویت و منازعه را بررسی کرده و نتیجه ،اي در مقاله ،3گلذریچ

. بلکه احساس هویت یکسان داشته باشـند  ،شوند که نه فرهنگ مشابه یکدیگر وارد جنگ نمی

در سـخن  . باشـد  میـان آنهـا مـی    پیونـد عمیـق معنـایی    هدهند که نشان اننددب 4»ما«همدیگر را 

تحقـق  . شدن فرهنـگ مشـترك اسـت     دهنده یادگیري و درونی نشان ،این موضوع ،انگاران سازه

                                                                                                              
1. Alexander Wendt 

2. we - ness 

3. Gleditsch 

4. Gartzke 
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شـکلی از  . مشـروعیت و اجبـار، منـافع خـود    : گیـرد  به سه طریق صورت می ،مشترك فرهنگ

هایی که با  صورت. ترین نوع فرهنگ است ثبات شود، کم با اجبار بازتولید می فرهنگ که عمدتاً

هـا بسـیار    گـرد در فرهنـگ   از نظر ونت عقب. ترین هستند شوند، باثبات مشروعیت بازتولید می

ها در فرایند تکاملی قرار دارند و در فرایند تقلید و یادگیري اجتماعی به  فرهنگ. پرهزینه است

محـور   هـاي نظـام   انگاري رویکردي میان نظریـه  سازه در مجموع، )53(.دنده ها شکل می هویت

با تأکیـد بـر عوامـل سـطح     (گرایانه معطوف به رفتار دولت  هاي تقلیل الملل و نظریه روابط بین

باشــد و بــر دولــت و  مــی) گیرنــدگان و سیاســت داخلــی تصــمیم شناســی واحــد ماننــد روان

هرچنـد تمـایز   . ها ممکن است واحد یا جمعی باشـد  رفتار دولت. بودن آن تأکید دارد برساخته

شـود،   الملل مطرح مـی  هاي سیاست بین گرا معموالً در نظریه محور و تقلیل هاي نظام میان نظریه

  )54(.کار گرفته سیاست خارجی نیز بهاي  توان آن را در مورد نظریه اما می

هـاي   نظریـه  ،کننـد  هـا نگـاه مـی    رفتار دولتاساس آن، به بر  ،گران منظر دیگري که تحلیل

گرایـی را رد   اثبـات آنها نیـز اصـول    ،همانگونه که در مبحث قبل اشاره شد. مدرنی است پست

توجه این رویکردهـا بـه   . ندبودن امور معتقد انگاران به برساخته و ذهنی تر از سازه کرده و قوي

تـوان از   هاي گونـاگونی کـه مـی    روایتو ها  گیري این گفتمان ها، نقش قدرت در شکل گفتمان

شـود،   ها طرح مـی  ها در قالب گفتمان روایت ،در این رویکرد. باشد موضوعات مطرح کرد، می

صورت ه آنها به همو شده نیست  اهداف و منافع ملی اموري ثابت، عینی، دقیق و از پیش تعیین

از منـافع و اهـداف بـه    را روایت خـود   ،گفتمان حاکم. شود بیناذهنی شکل گرفته و مطرح می

دادن بـه سیاسـت خـارجی و     در شکل ،ها گفتمان. سازد صورت اهداف و منافع ملی مطرح می

گیـري   توان جهـت  می ،با بررسی گفتمان حاکم بر هر دولتی. ها نقش اساسی دارند ار دولتداقت

لی، اهداف و منافع و تا حدودي رفتـار آن را در قبـال موضـوعی خـاص ارزیـابی و تحلیـل       ک

  )55(.کرد

  

  پیوند تحلیل سیاست خارجی .ج

هاي مختلف در این موضـوع   ها و نظریه موجب ارائه دیدگاه ،بودن سیاست خارجی  پیچیده

در ایـن  . کننـد  ه مـی هر کدام از آنها از منظري متفاوت به این پدیده اجتمـاعی نگـا  . شده است
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در درون خود  ،سه مجموعه رویکردهاي متفاوت مطرح شد که هر کدام از آنها ،کنون تا ،نوشته

ها و رویکردهـاي   به هنگام روبروشدن با تعدد دیدگاه. نیز تقسیمات فرعی قابل توجهی داشتند

فیـدتر  تـر و م  جـامع  ،یـک از آنهـا   شود که کدام این پرسش مطرح می ،بررسی سیاست خارجی

بـه  تـوان آنهـا را در کنـار هـم قـرار داد و       هاي متعدد متعارضـند یـا مـی    است؟ آیا این دیدگاه

تـوان   آیا مـی  ،طور مشخصه تري براي تحلیل سیاست خارجی دست یافت؟ ب چارچوب کامل

هـا و   آوري داده هـاي مختلـف جمـع    بین سطوح گوناگون تحلیل، عوامل متعـدد دخیـل، روش  

گرا و هم  گرا، هم عینی گرا و هم خاص توان هم کل ی برقرار ساخت؟ آیا میارتباط منطق ،تحلیل

 زهمی، هم معتقد به وحدت علوم و هم جدایی علـوم اجتمـاعی ا  فینی و هم تیگرا، هم تب تأویل

هـم بـه سـاختار نظـام     در عین حـال،  هم ساختارگرا و هم کارگزارمحور بود و و علوم طبیعی 

  کرد؟گیري در دولت توجه  وند تصمیمالمللی و هم به دولت و ر بین

مثـل روش   ،شـناختی  شـناختی و معرفـت   هـاي هسـتی   طرح دووجهیبا  ،1هلیس و اسمیت

گرایـی در برابـر    کـل و گرایـی   گرایـی در برابـر تأویـل    در برابـر روش تفهمـی، عینـی    2ینـی یتب

را ص خود مبانی خاو اصول  ،هرکدام از آنها. نیستند جمعها قابل  معتقدند روش ،گرایی خاص

هاي متعـددي   تالش ،در عین حال )56(.که امکان جمع و ترکیب منطقی آنها وجود ندارددارند 

میان ابعاد گوناگون سیاست خـارجی و  زدن  از سوي دانشوران حوزه سیاست خارجی براي پل

شـاید بتـوان   . گیـرد  یا برقراري پیوند میان سطوح مختلف تحلیل و عوامل دخیل صـورت مـی  

ـ    ه از این تالشنخستین گون درصـدد   ،صـورت گسـترده  ه ها را به جیمز روزنا نسـبت داد کـه ب

با ارائـه طـرح ادغـام     وي. برقراري پیوند میان عوامل گوناگون مؤثر در سیاست خارجی برآمد

تالش کرد نقش هر کدام از متغیرهـا را در موضـوع تحلیـل سیاسـت خـارجی       ،سطوح تحلیل

در تـالش بـراي ادغـام ابعـاد گونـاگون تحلیـل سیاسـت         ،3والتر کارلسنس )57(.آشکار سازد

دهد که به کنش  و ساختاري را در کنار هم قرار می 5اي انگاره 4مندي، نیتسه بعد کلی  ،خارجی

                                                                                                              
1. Hollis and Smith 

2. explanation 

3. Walter Carlsnaes 

4. intentional dimension 

5. dispositional dimension 
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. شـود  گر بررسی می اهداف مورد نظر کنش ،مندي در نیت. شوند در سیاست خارجی منتهی می

شـناختی،   ا توجـه بـه عوامـل ادراکـی، روان    گر ب هاي کنش ت و گرایشالتمای ،اي در بعد انگاره

هـم   ،سـاختارها  .بعـد سـاختاري اسـت    حـوزه  هستند و سومین ها مد نظر و موقعیت ها ارزش

آنها هم بعد داخلی  .هاي بیشتر ها و توانمندي آورنده فرصت محدودکننده کارگزارند و هم فراهم

جـدا از هـم هسـتند، امـا در      ،یلیبه لحاظ تحل ،هرچند این سه بعد .المللی دارند و هم بعد بین

  ).مراجعه کنیدزیر به شکل () 58(.ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند ،عمل

  

  هاي سیاست خارجی کنش

)1(  

  
  مندي بعد نیت

)2(  

  
  اي بعد انگاره

)3(  

  
  بعد ساختاري

)4(  

  

بعـد   کـه اسـت   در حـالی ایـن  . مندي اسـت  اي و نیت بعد ساختاري پایدارتر از بعد انگاره

کنند ایـن پیونـد را در    تالش می ،هاوسن و کریستوفر وور. است ها نزدیکتر مندي به کنش نیت

گیـري   اي و جامعـه تصـمیم   هـاي مقایسـه   الملل، سیاسـت  هاي روابط بین حوزه مطالعاتی نظریه

در سه حوزه تحلیل انتخـاب اسـتراتژیک، الگـوي بـازي      ،به نظر آنها. وجود آورنده خارجی ب

این پیوندها برقرار شده و با تعیین دقیق حـدود و شـرایط    ،انهساالر مردمتبیین صلح  دوطرفه و

الزم براي استفاده از نظریه بازیگر عام و بازیگر خاص، ایجاد همگرایی میان سطوح گونـاگون  
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بـه برقـراري پیونـد میـان ابعـاد      توان  می ،تحلیل و ارائه تعریف دقیق از خود سیاست خارجی

  )59(.یاست خارجی کمک کردمختلف تحلیل س

با تأکید بر عوامل مادي و معنایی از یک سو و تصـریح بـر اینکـه سـاختار و      ،انگاري سازه

نوعی پیونـد   )60(دهند، یابی متقابل هستند و در تعامل به یکدیگر شکل می کارگزار در ساخت

ی برقـرار  الملـل و سیاسـت خـارج    هاي مرسوم در تحلیل سیاست بین میان دو بعد از دووجهی

آنارشی را تنها در حـوزه فرهنـگ هـابزي قابـل قبـول       ،الکساندر ونت ،در عین حال. سازد می

به رقابت بـا   ،ضمن همکاري ،ها دهد چگونه دولت  نشان می ،تشریح فرهنگ الکی با داند و می

لی و دو جریان اصـ  بین عمالً نوعی پیوند ،به عنوان راه میانه ،انگاري سازه. پردازند یکدیگر می

  .مدرنی است جریان پست

  

  گیري نتیجه

جریـان  . سه جریان اصلی در مطالعه سیاست خارجی به اختصار طرح شـد  ،در این نوشته

هماننـد رقیـب سـنتی خـود،      ،گرایان اشاره شـد  گرایان و نوواقع آن به واقعذیل نخست که در 

 ،و به طور خاص پردازد میل المل حوزه روابط و سیاست بینبه لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، اساساً 

 اولویـت آن  است خـارجی در مرحلـه دوم  یس ،و یا دست کم داردنرا مدنظر سیاست خارجی 

اصل  .مشترکند ،در چند اصل ،هایی که دارند با تمام تفاوت هاي ذیل این جریان، گرایش. است

 توانـایی  اصـل و بودن موضوع شناسایی  از موضوع شناسایی، اصل مادي و عینی اشناس  جدایی

در . شناسـی هسـتند   شناسی و معرفت سه اصل در حوزه هستی ،براي شناخت امور واقع اشناس 

ساختار . دانند الملل و سیاست خارجی، آنها عموماً دولت را بازیگر اصلی می حوزه سیاست بین

ها به صورت موجـودیتی   دولت. المللی در شناخت سیاست خارجی نقش اساسی دارد نظام بین

تـار مشـابهی   رف ،المللی و موقعیت خـود  شوند که با توجه به ساختار نظام بین می لمدادقواحد 

  .توان اصول علمی از آنها استخراج کرد رفتار آنها قابل مطالعه است و می. دارند

 ،رفتارگرایی اسـت کـه بـرخالف جریـان نخسـت      ،جریان دوم در مطالعه سیاست خارجی

هـا،   ها، گرایش تالش آن شکافتن دولت و شناخت انگیزه. دندا ها را موجودیتی واحد نمی دولت

 ،روش ایـن جریـان در مطالعـه سیاسـت خــارجی    . هـاي اجـزاي آن اسـت    اهـداف و ویژگـی  
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هـر  . گیري بر سیاست خارجی دولت اسـت  تأثیر روند تصمیم ،و اصل اساسی آن گرایانه اثبات

آوري اطالعـات،   نند که با جمـع دا انسان را موجودي عقالنی و حسابگر می ها، دوي این جریان

 هـا، بهتـرین آن را انتخـاب و    سنجش هدف و وسیله، هزینه و دستاورد و ارزیابی همـه گزینـه  

  .دننمای سود حداکثري خود را تأمین  کوشند می

مهمتـرین   در عـین حـال،   .گرایـان شـد   اي کوتاه به فرااثبـات  اشاره ،در بررسی جریان سوم

سیاست خارجی توجه بیشتري دارد و بر مطالعات این حوزه اثـر   اي که در این جریان به نظریه

در کـه  شـود   راهی میانه محسـوب مـی   ،انگاري سازه. انگاري است رویکرد سازه ،گذاشته است

 ،انگـاري  از نظـر سـازه  . به تعامل میان ساختار و کـارگزار بـاور دارد   ،بررسی سیاست خارجی

به لحاظ آنها، . اند آنها اموري اجتماعی و تاریخی. دهند ساختار و کارگزار به همدیگر شکل می

همه چیـز را   ،اما برخالف جریان اصلی ،براي شناخت معتقدند اشناس توانایی هب ،شناسی هستی

هـا متـأثر    سیاست خـارجی از هویـت دولـت   . گیرند امور در اجتماع شکل می. بینند مادي نمی

آنهـا امـوري    .شـده نیسـتند   پـیش تعیـین   منافع و اهداف ملی اموري عینی، ثابـت و از . شود می

منافع و اهداف . ها در تعریف این منافع کامالً مؤثرند هویت دولت. اجتماعی و برساخته هستند

  .آنها را باید در بستر تاریخ و اجتماع بررسی کرد. هستند 1مند ي تاریخی و زمینهرملی امو

اي خـاص   اصول و شـیوه  ،یدر شناخت و تحلیل سیاست خارج ،ها هر کدام از این جریان

در  ،رسـد  بـه نظـر مـی   . گیرند کنند یا نادیده می رنگ می دارند و بر اموري تأکید و بخشی را کم

ها پیوند زد و یا با توجه به موضوع و مسـئله، سـطح تحلیـل،     توان بین این جریان می ،مواردي

گرایی، لیبرالیسم  واقع. کردیکی از آنها تأکید بیشتري  رب ،فرایند تحلیل و ابعاد و مراحل بررسی

تـوان از   می ،در بررسی سیاست خارجی. رویکرد متفاوتی به جهان هستی دارند ،انگاري و سازه

منـدي آنهـا در تحلیـل رویـدادهاي      تـوان . به موضوع نگاه کـرد  ،منظر هریک از این رویکردها

بـه  . مهم باشـد  تواند در تعیین هریک از رویکردهاي نظري موضوع می. گوناگون متفاوت است

گـویی   به دلیل اینکه راهی میانه انتخاب کرده اسـت، از تـوان پاسـخ    ،انگاري سازهرسد،  نظر می

از دقـت رویکردهـاي    تـوان گفـت   نمـی اما  ،بیشتري در تحلیل سیاست خارجی برخودار باشد

 سیاست خـارجی و گیري، سیاست بوروکراتیک، روند سازمانی  رفتارگرایانه نظریه روند تصمیم

                                                                                                              
1 . contextual 
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در شـناخت امـور، تمرکـز بـر      اشناسـ   با تأکید بر توانایی ،رفتارگرایی. تطبیقی برخوردار باشد

گیرندگان جهـت سیاسـت خـارجی کشـور را تعیـین       روندهاي درونی دولت که در آن تصمیم

گرایانه در بررسـی و تحلیـل سیاسـت     هاي علمی اثبات کنند، حساسیت قابل توجه به روش می

ـ  ،خارجی و به ویـژه  الش فـراوان بـراي پیونـدزدن میـان سـطوح مختلـف تحلیـل در درون        ت

توان دقت علمی آن  نه، نقش مؤثري در تحلیل سیاست خارجی دارد که مییاهاي رفتارگرا روش

واحدي براي تحلیـل  انگاري پیوند زد و به چارچوب  شناسانه سازه هاي هستی گیري را با جهت

بـراي بررسـی    ،بنـابراین . المللـی دسـت یافـت    ینها در عرصه ب مفیدتر سیاست و رفتار دولت

ها و هم دالیل، هم  گیري، هم علت هم باید روند تحوالت و هم روند تصمیم ،سیاست خارجی

گیرندگان از آنها و عوامل معنایی مؤثر در آنها، هـم   عوامل مادي و عینی و هم برداشت تصمیم

نظامی و هم  -، هم ابعاد اقتصادي المللی شناختی و هم سطوح ملی و بین سطوح فردي و روان

تواننـد در   هاي علمـی مـی   همانگونه که روش. مورد توجه قرار گیرد ،تاریخی –ابعاد اجتماعی 

شناسـی و   از سیاست خارجی کشورها مفید باشند، چارچوب و مبانی هستی قیقارائه تحلیلی د

  .هستندبراي رسیدن به چنان هدفی ضروري  نیز شناسی شناخت
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