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  چكيده
 الملـل  رشـته روابـط بـين    1960و  1950هـاي   با بروز  انقالب رفتـاري در دهـه  

)International Relations (هاي مهم علـوم انسـاني دچـار     عنوان يكي از رشته به
تجزيـه و تحليـل سياسـت    م شاخه مهـ اي شد و به دو زير رشته يك شكاف درون

 International( الملــل و سياســت بــين )Foreign Policy Analysis( خــارجي

Politics( بنـدي دولـت   در مركـز ايـن تقسـيم    .هايي متمايز تقسيم شـد  با هويت 
)State( كردنـد از منظـر و    مـي ها سـعي   داشت كه هر يك از اين زير شاخهر قرا

در همين راستا بسياري چه در قالب كتـاب و يـا    .سطحي متفاوت به آن بپردازند
طـور   طور كل و يـا بـه   ها به تجزيه و تحليل سياست خارجي دولت مقاله در زمينه

الگوهـاي  كتـاب  يكـي از ايـن آثـار    . انـد  مـده رشته تحرير درآ موردي و خاص به
كـه در   اسـت نيـا   سيدرضا موسوي نوشته ياست خارجي ايران گيري در س تصميم

ابتـدا در مقدمـه بـه معرفـي كلـي اثـر و        لذا .شود خواهداين مقاله بررسي و نقد 
، سپس در مبحث دوم در دو محور جداگانـه  پرداخته خواهد شدشناسايي مولف 

با ديدي انتقادي  در مبحث سوم به بررسي امتيازات شكلي و محتوايي اثر و نهايتا
پرداخته خواهد شد، نتيجه هاي شكلي و محتوايي كتاب مربوطه  به بررسي كاستي

  . نيز مبحث پاياني اين پژوهش را به خود اختصاص خواهد داد
 -ايران، الگوهاي تصميم گيري، نظريه شـناختي .ا.سياست خارجي، ج:اه هكليدواژ
  .عقاليي
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 )و مولفمعرفي كلي اثر (مقدمه .1
سيد رضا موسوي نيا فارغ التحصيل دكتري روابط بين الملل از دانشگاه عالمه طباطبايي 

ايشان . مي باشد كه اثر تاليفي وي حاصل كار پژوهشي ايشان در رساله دكتري مي باشد
عالوه بر اين كتاب داراي مقاله اي نيز در همين حوزه با همكاري حسين سليمي با 

: عقاليي در فهم سياست خارجي ايران -ي تصميم گيري شناختيكاربست الگو«عنوان 
در » مطالعه موردي واگذاري بحرين و باز پس گيري جزاير سه گانه در دوران پهلوي

  . فصلنامه علمي پژوهشي رهيافت هاي سياسي بين المللي هستند
اي عنوان الگوهكتاب ايشان كه نقد و بررسي آن موضوع اصلي اين پژوهش مي باشد با 

- 1342(بررسي مقايسه اي دوران پهلوي دوم : تصميم گيري در سياست خارجي ايران
توسط انتشارات  1392مي باشد كه در سال  )1368-1358(و جمهوري اسالمي ) 1357

اين كتاب را مي توان يكي از آثار نسبتا جديدي . دانشگاه مفيد قم به چاپ رسيده است
دانست كه از يك چهارچوب نظري خاص  در حوزه تجزيه و تحليل سياست خارجي

به بررسي مقايسه اي دو دوره متمايز از سياست خارجي ايران در دورن قبل و بعد 
در معرفي كلي اثر بايستي بيان كرد كه اين اثر در سيزده فصل و . انقالب مي پردازد

 بخش هايي چون كتابنامه، ضمائم شامل اسناد و مصاحبه ها و بخش نمايه مجموعا در
  . صفحه تشكيل شده است 374

و يا همان كليات به خالصه ) 32-17: 1392موسوي نيا، (نويسنده ابتدا در فصل اول 
اي از آن چه قرار است در كل پژوهش به آن اشاره شود، مي پردازد و الگوي اصلي 

در اين فصل . كتاب و سازمان دهي پژوهش خود را در اين فصل توضيح مي دهد
بررسي مقايسه اي سياست خارجي پهلوي دوم در را پژوهش اصلي هدف نويسنده 

) 368 -1358(و جمهوري اسالمي ايران در فاصله زماني ) 1357 -1342(دوره زماني 
نظريات تصميم گيري و  بر اساس يك چهارچوب نظري جديد و تلفيقي در حوزه

دوره پاسخ به چرايي و چگونگي شكل گيري تصميمات سياست خارجي در اين دو 
  . زماني بيان مي كند

كه ارائه چهارچوب نظري پژوهش مي باشد،  ) 60-35: همان(در فصل دوم اين نوشتار
نويسنده با انتخاب سطح تحليل خرد و تكيه بر عوامل دروني تاثيرگذار در سياست 
خارجي دولت ها، به بررسي و تحليل الگوهاي تصميم گيري و عوامل موثر در شكل 

در اين راستا وي نظريات تصميم گيري . ات مي پردازدگيري اين تصميم
، )Cognitive Approach(، نظريات تصميم گيري شناختي )Rational Approach(عقاليي
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را به همراه خصوصيات و ويژگي ) Poliheuristic Approach(نظريه اكتشاف چندگانه 
دي خود كه نام آن را هاي هريك را به تفصيل توضيح داده و نهايتا به ارائه مدل پيشنها

مي گذارد به عنوان ) Cognitive Rational Approach(مدل و يا نظريه عقاليي شناختي 
در واقع مفروض نويسنده در اين فصل آن . مي پردازدمدل تلفيقي از نظريه هاي پيشين 

است كه در كشورهاي دموكراتيك ساختارهاي تصميم گيري كامال نهادينه و قانوني مي 
از ويژگي هايي چون قاعده مندي در تصميم سازي، شفافيت، عدم انحصار  باشد كه

تصميم سازي در دست افرادي مشخص و محدود برخوردار است، اما در مقابل در 
كشورهاي غير دموكراتيك كامال عكس اين قضيه وجود دارد و تصميمات در غياب 

  اتخاذ نهادهاي جاافتاده قانوني و مشخص توسط افراد تصميم گيرنده 
بنابراين در اين نوع از نظام ها شناخت و پيش بيني تصميمات سياست . مي شود

چراكه تمركز اصلي بايستي بر روي شناخت . خارجي بسيار پيچيده و مبهم مي باشد
باورهاي فردي، فرايندهاي شناختي و نظام اعتقادي افراد تصميم گيرنده و شناخت آن 

بنابراين با اين پيش فرض و ارائه ). 19-18: همان(د ها از خود و محيط پيرامونشان باش
نظريات مربوط به تصميم گيري و بيان نواقص و كاستي هاي هر يك از آن ها، نويسنده 
در پايان فصل مربوط به چهارچوب نظري به اين نتيجه مي رسد كه براي فهم درست و 

خارجي صحيح روند چرايي و چگونگي شكل گيري تصميمات در حوزه سياست 
بايستي به تركيبي از نظريه هاي شناختي و عقاليي به عنوان مدل پيشنهادي نويسنده 

   .پرداخت
نويسنده با بيان ويژگي هاي اين مدل به اين نتيجه مي رسد كه در هر دوره ياد شده، 
تمامي گزينه هاي جايگزين و رقيب چه عقاليي و چه غيرعقاليي در مورد يك حوزه 

جه به شرايط محيطي و عيني ابتدا وارد ذهن تصميم گيرنده و موضوعي خاص با تو
سپس با توجه به باورهاي فردي ) نظريه شناختي(نظام باورهاي شناختي وي شده 

تصميم گيرنده و ادراكات وي از محيط وارد مرحله انتخاب عقاليي شده و و تصميم 
-52: همان(ر مي رسد گيرنده با توجه به محاسبه هزينه و فايده به انتخاب گزينه برت

بدين ترتيب حتي شرايط محيطي يكسان در عين تاثيرگذاري مي تواند با توجه به ). 53
پااليش هايي كه  فرد و يا افراد تصميم گيرنده بر اساس باورهاي شناختي خود انجام 

به عنوان مثال نويسنده در . مي دهند، داراي خروجي ها و نمودهاي متفاوتي گردد
تاب با استفاده از مطالعات موردي در هر دوره نشان مي دهد كه با توجه فصول بعدي ك

به يكسان بودن ساختار دوقطبي نظام بين الملل در هر دو دوره به عنوان يك عامل 
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محيطي داراي خروجي هاي متفاوتي بوده و معناي متفاوتي را براي تصميم گيران اصلي 
موسوي نيا، : توضيحات بيشتر بهبنگريد براي (سياست خارجي ايران بوده است 

براي نشان دادن تاثير همين عوامل محيطي است كه نويسنده در فصل سوم ). 1392
كتاب به ترسيم محيط عملياتي شامل چگونگي چينش قدرت هاي منطقه اي و بين 
المللي در هر دو دوره مي پردازد و با استفاده از داد ه هاي تاريخي اين فصل را به 

  ). 78-64: همان(رساند  سرانجام مي
با توجه به فصول يك تا سوم به عنوان مدخلي براي ورود به بحث اصلي، نويسنده در 

به عنوان فصل قرينه ) 179 -171 :همان(و فصل نهم ) 94- 82: همان(فصل چهارم 
فصل چهارم، به طور مختصر به بررسي تصميم گيران اصلي در سياست خارجي دو 
دوره مي پردازد و مهم ترين اين تصميم گيرندگان را در مورد دوران پهلوي دوم افرادي 

شاه بيان علم، نهاد وزارت امورخارجه و نهايتا خانوداه ... چون محمدرضا پهلوي، اسدا
مي كند و به اين نتيجه مي رسد كه در اين ميان فقط خود محمدرضا پهلوي به عنوان 

وي در همين . تصميم گيرنده اصلي و نهايي در سياست خارجي ايران مطرح بوده است
زمينه بيان مي كند كه ساختار تصميم گيري سياست خارجي در دوران پهلوي دوم 

چراكه براي . شخصي شاه صورت مي گرفته است غيرنهادينه بوده و كامال مبتني بر اراده
وي مسائل مربوط به سياست خارجي و ارتش چنان داراي اهميت بوده است كه وي 

  ). 81 :همان(هيچ كس را جز خودش اليق تصميم گيري در اين زمينه نمي دانسته است 
در فصل نهم نيز نويسنده با بررسي هاي خود به اين نتيجه مي رسد كه مهم ترين 
تصميم گيران اصلي در دوران رهبري امام خميني عبارت بوده اند از خود امام به عنوان 
تصميم گيرنده اصلي، نخبگان اجرايي، مجلس شوراي اسالمي، هيات دولت و وزارت 
امورخارجه، كه البته نويسنده با استنادات تاريخي كه در فصول مربوط به مطالعات 

ه مي رسد كه در اين دوران هم امام به عنوان فرد موردي خود آورده است به اين نتيج
اصلي و نهايي در تصميمات سياست خارجي نقش داشته است، اگر چه ايشان از 

  ). 171 :همان(رهنمودها و توصيه هاي ديگر نهادها و افراد نيز بهره مي جسته است 
سپس نويسنده در فصل هاي متقارن پنجم و دهم به برررسي نظام شناختي شاه و امام 
خميني  به عنوان مهم ترين عامل در چگونگي شكل گيري تصميمات سياست خارجي 
مي پردازد و عواملي چون اختالالت شخصيتي، خودشيفتگي افراطي، بدگماني و توهم 

ي شاه به خصوص از كمونيسم را مهم ترين توطئه و نهايتا هراس امنيتي در نظام شناخت
مولفه هاي نظام شناختي وي بيان مي كند كه در عمل داراي يك سري نمودها و 
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در مورد ويژگي هاي نظام شناختي امام ). 131-98 :همان(نيز بوده است شاخص هايي 
خميني نيز نويسنده بيان مي كند كه مهم ترين وجه و خصوصيت نظام شناختي ايشان 

زه هاي ديني بوده است كه كه در اصولي چون تشكيل حكومت اسالمي، باور به آمو
فراملي بودن انقالب اسالمي، نفي ملي گرايي، نفي سلطه پذيري و سلطه گري، صدور 

- 186: همان(تبلور يافته است .... انقالب و حمايت از نهضت هاي آزادي بخش و 
211 .(  

شتم به ارائه سه نمونه موردي از مهم ترين نهايتا نويسنده در فصول ششم، هفتم و ه
تصميمات سياست خارجي شاه از جمله تنش زدايي با شوروي، واگذاري بحرين و 
واكنش شاه نسبت به بحران هاي نفتي مي پردازد و در هر فصل البته به استثناي فصل 
ششم با توجه به چهارچوب نظري پيشنهادي خود به تحليل عناصر شناختي و عقاليي 

  ). 166-138 :همان(در اين تصميمات مي پردازد 
در فصول يازدهم، دوازدهم و سيزدهم نيز نويسنده به ارائه سه مورد از مهم ترين 

از جمله  تصميم ) 1368-1358تصميمات اتخاذ شده در دوره رهبري امام خميني 
م ، تصميم براي تداو1358آبان  13گيري در مورد بحران سفارت آمريكا در تاريخ 

جنگ ايران و عراق پس از آزادسازي خرمشهر و نهايتا تصميم براي پذيرش قطعنامه 
و در انتهاي هر سازمان ملل در جهت خاتمه دادن به جنگ مذكور مي پردازد   598

فصل به بررسي عناصر شناختي و عقاليي امام كه تاثيرگذار بر اين تصميمات بوده اند، 
يتا كتاب با نتيجه نهايي و بخش كتابنامه، ضمائم نها). 284 -221 :همان(مي پردازد 

  . شامل اسناد و مصاحبه ها و نمايه به پايان مي رسد
  : نتيجه نهايي نويسنده را مي توان در سه محور مورد شناسايي قرار داد

و ) 1357-1342(الگوي تصميم گيري سياست خارجي در دوره پهلوي دوم  -1
مبناي نظام هاي شناختي متفاوت  بر) 1368-1358(جمهوري اسالمي ايران 

رهبران اصلي تصميم گيرنده، رفتارهاي متفاوتي را پديد آورده است و در هر 
دو دوره گرايش اصلي به ايفا نقش رهبري در سطح منطقه اي در ميان اين 

اين در حالي است كه ايفاي نقش . تصميم گيرندگان اصلي وجود داشته است
ه تبديل شدن ايران به يك قدرت برتر منطقه رهبري در دوره پهلوي معطوف ب

اي بوده است و در دوره جمهوري اسالمي ايران معطوف به رهبري جهان 
 . اسالم بوده است
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تصميم گيري در هر دو دوره غيرنهادينه بوده و طي دو مرحله انجام مي گرفته  -2
نخست گزينه هاي مختلف اعم از عقاليي و غير عقاليي با توجه به . است
صر محيطي توسط نظام شناختي تصميم گيرندگان اصلي سياست خارجي عنا

پااليش و محدود و محصور مي شده است، سپس در مرحله دوم اين گزينه 
هاي پااليش شده توسط انتخاب عقاليي تصميم گيرنده و يا تصميم گيران 

 . اتخاذ مي شده است
در هر دوره با توجه به عوامل محيطي يكسان تفسيري متفاوت از دنياي بيرون  -3

توسط افراد تصميم گيرنده اصلي مي شده است و منجر به تصميمات و اتخاذ 
به عنوان مثال در . استراتژي هاي كامال متفاوتي از سوي آن ها شده است

به قدرت منطقه دوران اول دولت ايران به منظور افزايش امنيت و تبديل شدن 
اي به همكاري با قدرت هاي بزرگ روي آورده است، اين درحالي است كه 
در دوران دوم دولت جمهوري اسالمي ايران در جهت رهبري جهان اسالم و 

كه اين امر . افزايش قدرت خود به تقابل با قدرت هاي بزرگ پرداخته است
تصميم گيرنده در اتخاذ  نشان دهنده تاثيرات تعيين كننده نظام شناختي رهبران

 . تصميمات نهايي سياست خارجي از نظر نويسنده مي باشد
  

 بيان امتيازات شكلي و محتوايي اثر.2

  امتيازات شكلي2-1
در اين مبحث از مقاله پس از معرفي كلي اثر به بيان امتيازات شكلي آن به صورت 

  . فهرست وار مي پردازيم
اين اثر داشتن فهرست مطالب  يكي از مهم ترين ويژگي هاي برجسته 

تفصيلي به صورت منظم و  همچنين داشتن نمايه دقيق در سه مبحث 
 .مجزاي نمايه اشخاص، نمايه اماكن و نمايه موضوعات مي باشد

دومين امتياز و برجستگي ظاهري اين اثر داشتن فصول كامال متقارن با  
ه اي است، از آن جا كه اين كار يك كار تطبيقي مقايس. يكديگر است

فصول كامال به صورت متوازن و متقارني در ارتباط با يكديگر تنظيم شده 
در همين زمينه نگاهي به فهرست مطالب نشان مي دهد كه از سيزده . اند

فصل موجود تنها دو فصل اول و دوم كه شامل كليات و چهارچوب 
نظري است، براي هر دو دوره مشترك است، فصل سوم نيز به برررسي 
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ي و بين المللي براي هر دو حيط عملياتي و چينش قدرت هاي منطقه ام
بعد نويسنده مولفه هاي فصول  ازاما  . در قالب يك فصل مي پردازددوره 

مشتركي را براي هر دوره به صورت مجزا در قالب يك فصل آورده 
به عنوان مثال براي هر دو دوره سه موضوع مهم سياست خارجي . است

كه اين امر نشان دهنده . صولي جدا در نظر گرفته استرا در قالب ف
 .رعايت تناسب محتوا و شكل از سوي مولف مي باشد

داشتن صفحه بندي مناسب، انتخاب قلم مناسب، سومين امتياز شكلي اثر  
 .مي باشد سليس رعايت قواعد نگارشي و  داشتن زبان و بياني

براي  سازي هاي مناسبيكي ديگر از ويژگي هاي شكلي اثر ايجاد معادل  
به عنوان مثال وي براي واژه . مي باشد اصطالحات تخصصي 

)Cognitive Approach (شناختي براي واژه  رهيافت برگردان) Rational 

Approach ( عقاليي و براي واژه  رهيافتبرگردان)Poliheuristic 

Approach ( اكتشاف چندگانه استفاده است رهيافتاز برگردان مناسب.  
به صورت انگليسي در را اصطالحات  اين معادل در همين راستا نويسنده

اسامي نظريه همچنين نويسنده  .همان صفحه ذكر كرده استپانوشت 
پردازان را نيز به صورت  برگردان انگليسي آن در پانوشت آورده است تا 

 . خواننده در تلفظ اين اسامي دچار اشتباه نشود
مي توان به داشتن ضميمه بسيار خوب آن  از ديگر برجستگي هاي اثر 

صفحه مي باشد،  60اين ضميمه نسبتا مفصل كه شامل حدودا . اشاره كرد
در . در دو بخش اسناد و مصاحبه هاي نويسنده با افراد مختلفي است

سند مهم كه در ارتباط با موضوع پژوهش  15بخش اسناد نويسنده به 
احبه نيز نويسنده با يازده تن خود بوده است اشاره كرده و در بخش مص

نظامي دوره / از مهم ترين تصميم گيرندگان و شخصيت هاي سياسي
پهلوي و همچنين دوره اول جمهوري اسالمي ايران مصاحبه كرده است 

 . كه به طور مفصل در اين بخش به آن اشاره شده است
از ديگر برجستگي هاي شكلي اثر مي توان به جداول و نمودارهايي  

ره كرد كه در هر فصل بنا به تناسب موضوع ايجاد شده اند و بسيار اشا
 . مي توانند در درك خواننده از مطالب موثر واقع گردند
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  امتيازات محتوايي.2-2
در اين مبحث به مهم ترين امتيازات محتوايي اين اثر به صورت فهرست وار 

  . خواهيم پرداخت
به جذاب بودن موضوع اشاره كرد از جمله امتيازات محتوايي اثر مي توان  

كه هر خواننده عالقه مند به مسائل سياست خارجي را با ديدن عنوان 
به خصوص آن كه نويسنده . ترغيب مي كند تا كتاب را مطالعه نمايد

سعي كرده است تا به مقايسه تطبيقي چگونگي ايجاد تصميمات مهم 
در همين  .دازدسياست خارجي در دو دوره خاص قبل و بعد انقالب بپر

مروري بر ادبيات موجود در زمينه تجزيه و تحليل سياست خارجي  زمينه
جمهوري اسالمي ايران نشان مي دهد كه آثار موجود چه در قالب تاليف 
و چه در قالب ترجمه هيچ كدام به طور خاص به بررسي مقايسه اي اين 

جمهوري و دوران اول ) 1357 -1342(دو دوره زماني يعني پهلوي دوم 
آن هم با تمركز بر خصوصيات افراد ) 1368 -1358(اسالمي ايران 

كه اين خود ناشي از بديع بودن موضوع و . تصميم گيرنده نپرداخته اند
 .غيرتكراي بودن آن است

از سوي ديگر بخشي از محتواي اين اثر كه مربوط به چگونگي فرايند  
قالب مي باشد، شكل گيري تصميمات سياست خارجي در دوران بعد ان

مي تواند به عنوان يكي از منابع مورد استفاده در درس سياست خارجي 
جمهوري اسالمي ايران كه درسي سه واحدي در مقطع كارشناسي علوم 

در واقع مباحثي . سياسي مي باشد، مورد استفاده دانشجويان قرار گيرد
اشغال چون شيوه تصميم گيري در مورد جنگ ايران و عراق و يا بحران 

سفارت آمريكا در اين اثر بسيار دقيق و منسجم مورد بررسي قرار گرفته 
است و نويسنده توانسته است در كنار داده ها و شاخص هاي تاريخي از 
تحليل هاي خوبي نيز بهره ببرد و نحوه چگونگي شكل گيري تصميمات 
در قبال اين موضوعات را از يك منظر شناختي به خوبي مورد بررسي 

 . ار دهدقر
در واقع نظم و چينش . اين اثر داراي انسجام منطقي خيلي خوبي است 

فصول بسيار خوب است و كامال عناوين فصول با محتواي آن هم خواني 
دارد به عبارت ديگر مطابقت محتوا با سرفصل ها به طور كل و تيترها و 
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ار زيرتيترها به طور خاص از مهم ترين ويژگي هاي محتوايي اثر به شم
 .مي رود

يكي ديگر از ويژگي هاي محتوايي اثر بر مي گردد به نوآوري نويسنده در  
عقاليي در / خلق الگوي جديد نظري با عنوان الگوي تركيبي شناختي

كه در واقع اين مدل از يك سو تركيبي از . حوزه نظريات تصميم گيري
انه از نظريات جداگانه شناختي و عقالني و همچنين نظريه اكتشاف چندگ

در همين زمينه نويسنده در فصل دوم خود كه . سوي ديگر مي باشد
اختصاص به فصل نظري دارد ابتدا با تكيه بر سطح خرد نظريه هاي 

را در دو سطح نظريات ) Decision Making Theories(تصميم گيري 
سپس در . مطرح مي كند) عقالنيت مطلق و بسنده(شناختي و عقاليي 

براي (ظريه اكتشاف چندگانه از مينتز و گوا مي پردازد ادامه به بيان ن
ونهايتا در پايان فصل به طور ) Mintz 2004: توضيحات بيشتر بنگريد به

موسوي نيا، ( مفصل نظريه شناختي و عقاليي خود را مطرح مي نمايد
وجوه افتراق و البته در نگاه اول شايد به سختي بتوان ). 60 -53: 1392

تمايز اين مدل پيشنهادي را از مدل رهيافت اكتشاف چندگانه دريافت 
ادامه نقاط افتراق را مشخص اما نويسنده به خوبي توانسته است در . كرد

بيان مي كند كه آن چه اين نظريه را از  53به عنوان مثال در صفحه . نمايد
از اين كه در نظريه  نظريه اكتشاف چندگانه متمايز مي كند، عبارت است

اكتشاف چندگانه حذف گزينه هايي كه داراي هزينه سياسي در يك 
جامعه باشند، مبناي عمل در مرحله شناختي است، حال آن كه در نظريه 
پيشنهادي نويسنده از آن جا كه به ساختار غيرنهادين تصميم گيري در 

رد و يا جواع غيردموكراتيك اشاره دارد، نظام شناختي و باورهاي ف
از سوي ديگر در . افرادت تصميم گيرنده مبناي گزينش قرار مي گيرند

مدل پيشنهادي نويسنده به تاثير ساختار بيروني و چينش قدرت ها در اين 
محيط در هر دو مرحله انتخاب شناختي و انتخاب توجه مي كند، حال آن 

تخاب كه در مدل اكتشاف چندگانه فقط تاثير اين ساختار در مرحله ان
 ). 56 -54 :همان(فرد تصميم گيرنده مورد توجه قرار مي گيرد عقاليي 
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يكي ديگر از امتيازات محتوايي آثر آن است كه كتاب فقط جنبه تاريخ  
نگاري صرف ندارد و نويسنده در بيان رويدادها و حوادث تاريخي به جا 

 . و دقيقا در جهت هدف اصلي پژوهش استفاده مي كند
و گي هاي محتوايي اين اثر مي توان به انتخاب درست از ديگر برجست 

زيركانه مولف از تصميمات مختلف سياست خارجي در هر دو دوره 
مورد نظر دانست، تصميماتي كه به خوبي تواسته اند با چهارچوب 

به عنوان مثال . پيشنهادي مولف تجزيه و تحليل شده و منطبق شوند
ر سياست خارجي محمدرضا نويسنده توانسته است سه تصميم مهم د

پهلوي را انتخاب كند كه مي توان به نوعي تصميمات ديگر را در ذيل 
به عنوان مثال حمله به شورشيان ظفار و تشكيل . اين تصميمات قرار داد

سازمان عمران منطقه اي در دوران دوم پهلوي را مي توان در ذيل تصميم 
ه براي گسترش روابط با مربوط به واگذاري بحرين قرار داد و تصميم شا

كشورهاي اروپاي شرقي را مي توان در ذيل تصميم وي در جهت تنش 
 ). 132: همان(زدايي با دولت شوروي قرار داد 

در ميان فصول كتاب فصل يازدهم، دوازدهم و سيزدهم كه مربوط به مهم  
ترين تصميمات سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در زمان رهبري 

چهارچوب نظري مورد بررسي قرار  يلي خوب مي باشند، خامام خميني 
تصميم بحران سفارت آمريكا، (در هر سه تصميم . گرفته و منطبق شده اند

در مورد ادامه جنگ پس از آزادسازي خرمشهر و نهايتا تصميم در مورد 
نويسنده به خوبي توانسته است با ) و خاتمه جنگ 598تصويب قطعنامه 
يل نقش دستگاه شناختي امام را در پااليش اين گزينه بيان گزينه هاي بد

ها و  نهايتا برگزيدن يكي از آن ها توسط انتخاب عقاليي و تحليل مبتني 
 . بر سود و زيان نشان دهد

نهايتا اگر بخواهيم ميزان توجه اثر به ارزش ها و باورهاي موجود در  
اين فرهنگ و فرهنگ اسالمي و ميزان سازواري محتوي علمي اثر را با 

ارزش ها مورد بررسي قرار دهيم، بايستي اشاره كنيم كه بخش دوم كتاب 
كه مربوط به بررسي چگونگي شكل گيري تصميمات سياست خارجي 
ايران در دوران رهبري امام خميني مي باشد، آن جا كه نويسنده به بيان 
ارزش هاي اسالمي و نقش باورهاي اسالمي در ذهنيت شناختي امام 



 87   آبادي ثاني  رسوليالهام 

اين ارزش ها و باورها مي توانند در پااليش گزينه  ي كهيني و تاثيرخم
هاي رقيب در چگونگي و مواجهه با يك مساله سياست خارجي داشته 
است، پرداخته است، مي تواند به عنوان بخشي كه داراي رويكردي 
شناخت شناسانه نسبت به ارزش ها و فرهنگ اسالمي و همچنين 

ر گرفته شود و اين خود يكي از امتيازات اين باورهاي مذهبي است، درنظ
 .  اثر به لحاظ محتوايي مي باشد

  
 هاي شكلي و محتوايي اثر بيان كاستي.3

، در مبحث پيش رو به پس از بررسي امتيازات و برجستگي هاي شكلي و محتوايي اثر
 بيان كاستي هاي شكلي و محتوايي خواهيم پرداخت و اميدواريم كه نويسنده در چاپ

  .مجدد كتاب با توجه به اين موارد بتواند خالء هاي موجود را پر نمايد
 

  هاي شكلي كاستي.3-1
اولين نكته اي شايد ذهن هر خواننده اي را به خود جلب نمايد، طرح جلد  

كتاب مي باشد كه به نظر مناسبت معنايي با محتوا و موضوع كتاب نداشته و 
ه خواننددر واقع هيچ تقارني و تصوري از محتوا و موضوع كتاب را در ذهن 

طرح جلد، موجود در مجسم نمي كند، چراكه تصوير كره زمين و قطب نماي 
بيشتر يادآور مباحث سياست بين الملل مي باشد، تا مساله مربوط به سياست 

 . ايران.ا.خارجي دولت ج
به صورت پي نوشت مي باشد و دومين نكته شيوه ارجاع دهي منابع است كه  

نويسنده معادل هاي انگليسي اصطالحات تخصصي و  آن كه با توجه به 
شت هر صفحه آورده است، به لحاظ شكلي اسامي نويسندگان را نيز در پانو

پانوشت ها يك دست و همگون نيست و تركيبي از اسامي انگليسي و معادل 
براي خواننده نوعي مي تواند كه اين امر . ها و همچنين منابع مي باشد

 . سردرگمي را ايجاد نمايد
به  در منابع و ماخذ نهايي مربوط به بخش كتابنامه به لحاظ شكلي منبع مربوط 

به . كتاب ها و يا مقاالت چه انگليسي و چه فارسي از هم جدا نشده اند
و مقاالت در كنار هم آمده اند، كه به  عبارت ديگر منابع مربوط به كتاب ها
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نظر مي رسد اگر جداشوند براي خواننده سهولت بيشتري را به لحاظ 
 .دسترسي به منابع فراهم خواهد آورد

ر به خصوص در بخش مربوط به منابع و ماخذ به نكته ديگري كه در اين كا 
چيزي . چشم مي خورد آن است كه تعداد منابع انگليسي بسيار كم است

حدود هفده منبع انگليسي براي يك متن پژوهشي تقريبا سيصد صفحه اي 
در واقع نويسنده مي توانست در بحث مربوط به . بسيار كم به شمار مي رود

 . د بيشتري منبع انگليسي استفاده نمايدچهارچوب نظري خود از تعدا
فصوا ششم، هفتم و هشتم كتاب كه مربوط به تصميمات سياست خارجي  

دروان دوم پهلوي است، بسيار موجز و خالصه است و به لحاظ تعداد 
چرا كه در حال حاضر تعداد . صفحات مي توانست در قالب يك فصل بيايد

 . دارندصفحات اين فصول تناسبي با ساير فصول ن
به لحاظ آيين نگارشي معموال وقتي نقل قول ها در حد يك پاراگراف است،  

متن نقل خود بدون اين كه در داخل گيومه بيايد با فونتي ريزتر در وسط 
اين در حالي است كه در اين كتاب به اين امر دقت الزم . صفحه قرار مي گيرد

در داخل گيومه  و به خصوص در فصول آخر نقل قول ها فقط. نشده است
 . آمده و با همان فونت در بدنه اصلي متن قرار گرفته است

نكته آخر آن كه جمع بندي نهايي كار بايستي در فصلي جداگانه قرار گيرد،  
اين در حالي است كه جمع بندي نهايي در فصل آخر اين كتاب يعني فصل 

 . سيزدهم قرار گرفته است
  

  هاي محتوايي كاستي.3-2
در اين مبحث از پژوهش سعي خواهيم كرد تا به بيان مهم ترين كاستي هاي محتوايي 

  . كتاب مورد بررسي بپردازيم
نقصان و نبود آن يكي از مهم ترين بخش ها و مباحثي كه در اين اثر به شدت  

احساس مي شود، بخش مربوط به بررسي ادبيات موجود و ديگر آثار مرتبط 
همان گونه كه در چكيده . سياست خارجي مي باشدبا حوزه تجزيه و تحليل 

اين مقاله نيز به آن اشاره شد در زمينه سياست خارجي به طور كل و سياست 
خارجي ايران چه قبل انقالب و چه بعد انقالب تا كنون كتاب ها و مقاالت 

كه قاعدتا نويسنده مي بايست قبل از  بسياري به رشته تحرير درآمده است
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ل كليات به اين ادبيات و كاستي ها و امتيازات موجود در آن هرچيزي در فص
ها اشاره مي كرد و سپس نتيجه مي گرفت كه با توجه به اين كاستي ها هدف 
وي از پژوهش چه مي باشد و يا اين كه پژوهش مورد نظر وي قرار است چه 

در واقع نويسنده بدون داشتن هيچ گونه ديدگاه . خال نظري را پر نمايد
   . قادي نسبت به آثار موجود، به بيان موضوه خود پرداخته استانت
به نظر مي رسد با توجه به ايده خوب كتاب كه نويسنده سعي كرده است تا  

با توجه به يك الگو و چهارچوب نظري جديد تحت عنوان الگوي شناختي 
عقاليي به بررسي چگونگي و چرايي تصميمات سياست خارجي در دوره قبل 

) دوران رهبري امام خميني(و دوران اول انقالب ) پهلوي دوم(انقالب 
ش بازه زماني مورد بررسي يعني بپردازد، بهتر مي بود تا نويسنده با گستر

خامنه اي به عنوان رهبر جمهوري اسالمي ... رسي دوران رهبري آيت ابر
تر ايران، به غناي كار خود بيفزايد و خواننده را با مسائل جديدتر و به روز

يعني به جاي بررسي دو دوره زماني به . سياست خارجي ايران آشنا نمايد
 . بررسي سه دوره زماني پرداخته مي شد

يكي ديگر از كاستي هاي محتوايي اين اثر آن است كه با توجه به چهارچوب  
نظري كه تمركز بر افراد تصميم گيرنده و شناخت آن ها از محيط پيراموني 

مي بود تا نويسنده ات سياست خارجي مي باشد، بهتر خود در ايجاد تصميم
به نقش ادراكات روساي قوه مجريه از بعد از انقالب تا كنون با توجه به 

 . گفتمان هاي سياست خارجي مختلف بپردازد
يكي از كاستي هاي محتوايي اين كتاب بر مي گردد به فصل چهارچوب نظري  

كه نويسنده در اين فصل سعي كرده است تا با ارائه مدل هاي موجود در 
به طور نظريات . نظريات تصميم گيري به ارائه مدل پيشنهادي خود بپردازد

ر دارد تصميم گيري با تاكيد و تمركز بر سطح خرد در مقابل سطح كالن قرا
بر چگونگي تاثيرات محيط بين المللي و مقدورات و بر عكس سطح خرد كه 

به عنوان مثال . محذورات محيطي بر تصميمات سياست خارجي تاكيد مي كند
با تاكيد بر عوامل ) Waltz, 1979( نظريه سياست بين المللوالتز در كتاب 

را از دولت ها و  ساختاري و تبييني ساختاري از سياست بين الملل توجه خود
عوامل دروني آن ها در ايجاد و شكل دهي به تصميمات سياست خارجي دور 

به نظر وي ساختار از طريق جامعه پذيري كنشگران و رقابت ميان آن . مي كند
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بدين ترتيب ساختار . ها باعث مشابهت هاي رفتاريشان در طول زمان مي شود
آن ها رفتار آن ها را تعيين  مستقل از خصوصيات واحد ها و تعامالت ميان

بدين ترتيب والتز با قدرتي كه به ساختار مي دهد نمي تواند تفاوت .  مي كند
ها را در سياست خارجي دولت ها تبيين كرده و در مقابل نوعي از  شباهت را 

   ). Waltz 1986: بنگريد به(در سياست خارجي آن ها بيان مي دارد 
در مقابل اين سطح كالن و برداشت شباهت انگارانه از چگونگي شكل گيري 
تصميمات سياست خارجي، سطح خرد قرار دارد كه مهم ترين نظريه هاي اين سطح 

اما . نظريات تصميم گيري مي باشد كه نويسنده در اين كتاب به آن اشاره كرده است
  . ده استمتاسفانه نويسنده چهارچوب نظري را كامل توضيح ندا

به طوركل نظريات تصميم گيري را مي توان با تمركز بر سه سطح افراد تصميم گيرنده 
، گروه هاي تصميم گيرنده و ديوان ساالري ها )مدل هاي عقالني و مدل هاي شناختي(
براي مطالعه بيشتر (تقسيم نمود ) سازمان هاي اداري موثر در فرايند تصميم گيري(

سنده بدون هيچ يكه نو). 212-211: 1389ولي ثاني آبادي، عطايي و رس: بنگريد به
اشاره اي به اين تقسيم بندي فقط به بيان نظريات تصميم گيري با تمركز بر سطح افراد 
تصميم گيرنده پرداخته است و نظريات ديوان ساالرانه را نيز در كنار نظريات افراد قرار 

الي است كه نظريات ديوان ساالرانه ، اين درح) 53-36: 1392موسوي نيا، (داده است 
داراي سطح تحليل خاص خودشان هستند و نمي توانند ذيل نظريات افراد تصميم 

  . گيرنده قرار گيرند
اين درحالي است كه نويسنده مي بايستي در اين فصل به طور مجزا به ارائه نظريات 

ساالرانه در كنار تصميم گيري با تكيه بر گروه هاي تصميم گيرنده و نظريات ديوان 
  . نظريات متمركز بر افراد تصميم گيرنده مي پرداخت

نويسنده در بخش چهارچوب نظري مي بايستي در كنار اشاره به نظريات  
جرويس به ارائه نظريات شاپيرو نيز به عننوان يكي ديگر از مهم ترين افرادي 

ست كه بر ادراكات و فرايندهاي شناختي در شكل دهي به تصميمات سيا
در همين زمينه شاپيرو بر رهيافت هاي . خارجي تاكيد دارد، مي پرداخت

روانشناسانه و چگونگي درك افراد نسبت به وقايع بيروني و محيط و تاثيري 
كه اين درك مي تواند بر تصميم گيري سياست خارجي داشته باشد مي 

عنوان يك به ) Cognitive Process(وي از مفهوم فرايند هاي شناختي . پردازد
عامل علي در تصميم گيري ياد مي كند و بيان مي دارد كه با شناسايي اين 
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فرايند هاي شناختي مي توان به پيش بيني رفتار و واكنش هاي تصميم 
گيرندگان سياست خارجي در مواقع گوناگون درصحنه نظام بين الملل 

ده سياست وي با بيان اين كه يك تصميم گيرن).Shapiro 1973:154 (پرداخت 
خارجي مي تواند در قبال حوادث بيروني شناختي ساده و يا پيچيده داشته 
باشد، مي گويد كه در شناخت ساده تصميم گيري ها بسيار ساده و آسان 
صورت مي گيرد و بدون توجه به جايگزين هاي ديگر موجود و تجزيه و 

، اين در تحليل متغير هاي اطالعاتي، همه چيز سياه و سفيد ديده مي شود
حالي است كه در شناخت پيچيده كامال عكس اين قضيه وجود دارد و تصميم 
گيرنده پس از بررسي هاي بسيار و استفاده از مدل هاي قياسي دست به 
 تصميم گيري مي زند 

) Ibid:165 .( شاپيرو هم چنين در شناسايي اين فرايند هاي شناختي و استفاده
مراحل بسط عقايد توسط تصميم گيرنده در  از آن ها در پيش بيني رفتار به

جريان تصميم گيري مي پردازد و بيان مي دارد كه يك تصميم گيرنده سياست 
خارجي در مواجهه با يك حادثه بيروني در مرحله اول به بسط و تقويت 
عقايد خود، در مرحله دوم به جست و جو براي تبيين، در مرحله سوم به پيش 

زين هاي موجود و در مرحله آخر دست به انتخاب بيني و جست و جويجايگ
  يك سياست خاص مي زند

 ) Ibid:170 .(  
نويسنده در پايان فصل دوم كه مربوط به ارائه چهارچوب نظري است، بعد از  

بررسي نظريات تصميم گيري در دو سطح عقاليي و شناختي خيلي خالصه و 
ه تنهايي نمي توانند موجز در حد نيم صفحه بيان مي كند كه اين نظريات ب

توضيح دهنده الگوهاي تصميم گيري در سياست خارجي ايران در دوره ياد 
اين درحالي است كه نويسنده مي بايستي مبسوط تر و با بيان ادله . شده باشند

 . هاي محكم تري به دفاع از نظر خود مي پرداخت
ظري به نويسنده در پايان فصل دوم يعني همان فصل مربوط به چهارچوب ن 

عقاليي بهترين الگو در تجزيه و / اين نتيجه مي رسد كه مدل تركيبي شناختي
تحليل سياست خارجي دو دو دوران ياد شده است، به اين دليل كه ساختار 
تصميم گيري در ايران غيرنهادينه بوده و به محوريت فرد و يا افرادي محدود 

آيا اين مدل براي كشورهايي اما اشاره اي به اين نكته نمي كند كه . شده است



 …و ) 1357- 1342(ن پهلوي دوم اي دورا ررسي مقايسهب   92

كه ساختار نهادينه تصميم گيري نظير كشورهاي دموكراتيك دارند نيز قابل 
كاربردي شدن هست يا خير؟ چراكه در كشورهايي چون اياالت متحده نيز 
رييس جمهور به عنوان باالترين و مهم ترين فرد تصميم گيرنده عمل مي كند 

از دنياي بيرون مي باشد، بنابراين آيا  كه داراي ادراكات شناختي خاصي نيز
اين مدل مي تواند در تجزيه و تحليل چگونگي شكل گيري تصميمات 

كه البته به نظر سياست خارجي اين دولت نيز مورد استفاده قرار گيرد يا خير؟ 
مي رسد پيش فرض نويسنده بر آن است كه نمي توان اين مدل را به 

 . صميم گيري نهادينه تسري دادكشورهاي دموكراتيك با ساختار ت
يكي ديگر از ايرادات محتوايي كه مي توان به آن اشاره كرد آن است كه  

نويسنده در فصل سوم به تاثير عوامل محيطي، چينش قدرت منطقه اي و بين 
در نظام بين الملل مي پردازد و نهايتا مي ) قطبش(المللي و توزيع قدرت 

يكسان و توزيع قدرت دوقطبي در هر دو  خواهد به اين هدف برسد كه محيط
دوره براي ايران يكسان بوده است، اما ادراكات شناختي بازيگران اصلي از 

اما متاسفانه . مقدورات و محذورات يكسان محيطي كامال متفاوت بوده است
به عبارتي . نويسنده نتوانسته است اين نتيجه را خوب تجزيه و تحليل نمايد

الل و استفاده از شاخص و فقط با ذكر داده هاي تاريخي  نويسنده بدون استد
به اين نتيجه رسيده است كه نظام اعتقادي متفاوت به ادراكات محيطي 
متفاوت در اين دو دوره شكل داده و منجر به دو استراتژي كامال متفاوت 

اتحاد و ائتالف با غرب و حفظ وضع موجود در دوران اول و استراتژي عدم (
 . نيز شده است) جديدنظرطلبي در دوران دومتعهد و ت

در فصل مربوط به تصميم محمدرضا پهلوي در ايجاد تنش زدايي با شوروي  
كه فصلي بسيار كوتاه و موجز است، نويسنده ) 142-138: 1392موسوي نيا، (

بر آن است تا طبق چهارچوب نظري پيشنهادي خود به چرايي انتخاب اين 
در همين زمينه نويسنده بايستي . گيرنده بپردازدتصميم توسط فرد تصميم 

مطابق با فصل هفتم و هشتم كتاب خود به ارائه گزينه هاي گوناگون اعم از 
عقاليي و غيرعقاليي بپردازد كه وارد دستگاه شناختي تصميم گيرنده مي 
شوند، سپس نشان دهد كه چگونه اين نظام شناختي تعدادي از اين گزينه ها 

نگه مي دارد و در مرحله بعد با استفاده از تحليل مبتني بر هزينه  را براي خود
. به يك گزينه راي مي دهد و آن را انتخاب مي كند) انتخاب عقاليي(و فايده 
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اين در حالي است كه نويسنده به هيچ يك از اين موارد اشاره اي نكرده و 
نزديكي به  بدون ذكر جايگزين هاي ديگر فقط به بيان تصميم نهايي شاه در

 .شوروي پرداخته است
به طور كل نويسنده در بيان ويژگي هاي شناختي امام خميني و نقش آن ها در  

خيلي منسجم تر و بهتر از بيان ) فصل دهم(تصميم گيري سياست خارجي 
به عنوان مثال . ويژگي هاي شناختي شاه در فصل پنجم عمل كرده است

خص هاي كمي شده براي پي بردن نويسنده در فصل دهم از جدول ها و شا
به مفاهيم مركزي انديشه امام استفاده كرده كه در فصل مربوط به بررسي 

 . ويژگي هاي شناختي شاه چنين مواردي مشاهده نمي شود
يكي از مواردي كه حتي با نگاهي به فهرست مطالب به ذهن خواننده متبادر  

ست كه ميان فصول ششم، مي شود و كمي مي تواند مساله برانگيز باشد آن ا
فصول مربوط به تصميمات سياست خارجي (هفتم و هشتم از يك سو 

تصميمات سياست (و فصول يازدهم، دوازدهم و سيزدهم ) محمدرضا پهلوي
و هم به لحاظ محتوايي هيچ تناسبي هم به لحاظ شكلي ) خارجي امام خميني

فصول به لحاظ عنوان  وجود ندارد كه البته اين به معناي غيرمتقارن بودن اين
در واقع نويسنده در فصول مربوط به دوره دوم خيلي مشروح و  .نمي باشد

منسجم تر به بررسي چگونگي و چرايي شكل گيري تصميمات سياست 
خارجي پرداخته است، اين در حالي است كه در فصول مربوط به دوره اول 

رتي كه حتي خيلي خالصه و موجز به برررسي موضوع پرداخته است به صو
 .مي توان اين سه فصل را در قالب يك فصل درآورد

  
  گيري نتيجه.4

الگوهاي تصميم گيري در سياست  كتابهدف اصلي اين پژوهش بررسي انتقادي 
و جمهوري اسالمي ) 1357-1342(خارجي ايران با تاكيد بر دوران پهلوي دوم 

اين كتاب كه توسط انتشارات . تاليف دكتر سيدرضا موسوي نيا بود )1358-1368(
به چاپ رسيده است، يكي از آثار برجسته و مهمي در  1392دانشگاه مفيد قم در سال 

جزيه و تحليل سياست خارجي ايران محسوب مي شود كه تواسته است تحليل، تعرصه 
ر همين راستا در اين پژوهش د .تاريخ و نظريه سياست خارجي را در كنار هم قرار دهد

سعي شد تا بعد از بررسي كلي اثر، در طي مباحث مختلفي به بيان امتيازات شكلي و 
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در مبحث جمع بندي . محتوايي و همچنين كاستي هاي شكلي و محتوايي اثر بپردازيم
مايلم تا به بررسي اجمالي شكل گيري خود رشته سياست خارجي به عنوان رشته اي 

دا در حوزه روابط بين الملل بپردازم چراكه اين بحث بي ارتباط نيز با اثر متمايز و ج
مورد بررسي در اين پژوهش نمي باشد و خوانندگان را به جنبه هاي نظري كار بيشتر 

  .  آشنا مي كند
رشته روابط بين الملل در  1960و  1950با بروز انقالب رفتاري در دهه هايبه طور كل 

رشته اي به دو بخش كامال متمايز سياست بين الملل و تجزيه  نتيجه يك شكاف درون
تحليل سياست خارجي  با هويت هايي متمايز تقسيم شد، كه البته در مركز اين تقسيم 
بندي دولت قرار داشت كه در تجزيه و تحليل سياست خارجي بر ويژگي هاي دروني 

را بدين وسيله توضيح دهد، تا رفتار دولت  شدنگاه مي » جعبه سياه «عنوان يك  آن به
در حالي كه در سياست بين الملل به روابط آن با ديگر دولت ها و تعامالت حاصل از 

-Kubalkova 2001:79( آن توجه مي شد تا نهايتا بتواند صفات سيستم را توضيح دهد 

81. (  
بنابراين همراه با انقالب رفتاري بود كه رشته سياست خارجي به عنوان رشته اي جدا از 
روابط بين الملل شكل گرفت و يك فضاي خردگرا، كمي گرا و علم گرا بر آن حاكم 

به عنوان فرايندي پيچيده و چند اليه  را مي توان  سياست خارجي همين راستادر . شد
افي است كه دولت ها در روابط خود با ديگر دولت ها كه هم شامل اهد كرداي تعريف 

  ).51-49: 1382هاديان (دنبال مي كنند و هم شامل وسائل رسيدن به آنها 
از سوي ديگر همان گونه كه قبال هم اشاره شد در تجزيه و تحليل سياست خارجي مي 

تصميم  افراد و گروه هايسطوحي چون تمركز بر . توان از سطوح مختلفي استفاده كرد
گيرنده و همچنين تمركز بر ديوان ساالري ها و دستگاه هاي اداري دخيل در فرايند 

در ). 1389عطايي و رسولي ثاني آبادي، : براي مطالعه بيشتر بنگريد به(تصميم گيري 
واقع اين سطوح را سطوح خرد نيز در تجزيه و تحليل سياست خارجي نيز مي نامند كه 

مركز بر سيستم بين المللي و تشابهات رفتاري كه سيستم بر در مقابل سطح كالن با ت
  ). Waltz, 1979: براي نمونه بنگريد به(اعضاي خود تحميل مي كند، قرار مي گيرند 

در كنار اين دو سطح مي توان به سطح تحليل ميانبرد و يا تلفيقي نيز اشاره كرد كه در 
سطح تحليل خرد و كالن توجه  تجزيه و تحليل سياست خارجي به طور هم زمان به دو

در همين . نمونه اين بررسي را مي توان در كارهاي جيمز روزنا مشاهده كرد. مي شود
راستا روزنا در مدل پيشنهادي خود براي تجزيه و تحليل سياست خارجي به دنبال 



 95   آبادي ثاني  رسوليالهام 

نظريه اي است كه هم پويا و سازگار با محيط باشد و هم قابليت تصديق تجربي را 
در همين زمينه تاكيد وي بر تحليل هاي چند سطحي و چند عليتي در . شدداشته با

به اعتقاد وي رفتار خارجي كشور ها به . حوزه تجزيه و تحليل سياست خارجي است
طور هم زمان تحت تاثير پنج عامل فرد، نقش، متغير هاي حكومتي و جامعه در سطح 

وي ميزان  .,Rosenau) 1971:98 ( خرد و عامل نظام بين الملل در سطح كالن است
نفوذ هر يك از اين متغير ها را در تكوين سياست خارجي تحت تاثير عواملي چون 
قدرت بازيگر كه كشور ها را به دو دسته بزرگ و كوچك تقسيم مي كند، ماهيت باز و 
بسته بودن ساختار اجتماعي، رخنه پذيري ساختار فرهنگي و حوزه هاي موضوعي 

  . ,Ibid) 1972:146 (د مختلف مي دان
 تجزيه و تحليل گران بنابراين توجه به مدل پيش نظريه سياست خارجي روزنا به 

  سياست خارجي يادآوري 
مي كند كه مي بايست در حوزه تصميم گيري يك سويه عمل نكنند و هر دو دسته از 

توجه به متغير ها و عوامل داخلي و بين المللي را در كنار هم در نظر بگيرند و با 
، چرا كه توجه به نظريه پردازي بپردازندمقدورات و محذورات موجود در هر دو سطح 

صرف به عوامل موجود در يك سطح و غفلت از عوامل موجود در سطح ديگر، با 
ناكارآمدي تحليل ها ي سياست توجه به در هم تنيدگي داخل و بيرون، مي تواند 

  . خارجي را به دنبال داشته باشد
  

  منابع 
ر فهم عقاليي د -كاربست الگوي تصميم گيري شناختي«) 1389(سليمي، حسين و سيدرضا موسوي نيا 

مطالعه موردي واگذاري بحرين و باز پس گيري جزاير سه گانه در دوران : سياست خارجي ايران
 .169-133، صص 22ش ، فصلنامه رهيافت هاي سياسي و بين المللي، »پهلوي

بررسي نقش و جايگاه سياست خارجي در نظريه «) 1389(عطايي، فرهاد و الهام رسولي ثاني آبادي 
 ، فصلنامه سياست، »مللهاي روابط بين ال

بررسي مقايسه اي : الگوهاي تصميم گيري در سياست خارجي ايران) 1392(موسوي نيا، سيدرضا 
انتشارات دانشگاه : تهران. )1368-1358(و جمهوري اسالمي ) 1357- 1342(دوران پهلوي دوم 

 . مفيد

، خارجيفصلنامه سياست ، »سازه انگاري از روابط بين الملل تا سياست خارجي«) 1382( هاديان، ناصر
  . 70-45، صص4ش 

  



 …و ) 1357- 1342(ن پهلوي دوم اي دورا ررسي مقايسهب   96

Kubalkova, Vendulka (2001), Foreign Policy in a Constructed International Politics 

in a constructed world, Armonk: M.E Sharpe. 

Mintz, A (2004) “How Do Leaders Make decisions?”, Journal of Conflict 

Resolution, Vol 48, No 1. 

Rosenau , James ( 1971) The Scientific Study of  Foreign Policy. New York: The 

Free Press. 

Rosenau, James (1972) The Analyses of   International Politics. New York: The 

Free Press. 

Shapiro, Michael (1973) “Cognitive Process and Foreign Policy Decision Making”, 

International Studies, Vol 17, No 2, Pp 147-170. 

Waltz, K (1986) “Reflection on Theory of International Politics” in Neorealism and 

Its Critics. Columbia: Columbia University Press.  
Waltz, Kenneth (1979), Theory of International Politics. New 

York: Random House. 

 
 
 

  


