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 كه از شاخه هاي اصلي تحليل سياست خارجي1»تصميم گيري در سياست خارجي«كتاب

)FPA (هادر آن دوره طرح نظاممند. است در نيمه نخست جنگ سرد به چاپ رسيد  جريان دولت

و پيش. مسلط در نظريه روابط بين الملل بود  بيني اما پايان جنگ سرد باور به استحكام، ثبات

هاپذيري موج جديد برساخته گرايي در دهه آخر قرن بيستم تالش كرد نشان. را متزلزل كردنظام

و ساختار نظام را تغيير مي دهند بدين ترتيب، اسنايدر نقطه. دهد انگاره ها نحوه برداشت از قدرت

و. گيرنده استتالقي نظريه روابط بين الملل را دولت نمي داند بلكه قائل به انسان تصميم  اين نقد

و آخرين نسخه آن در هزاره  بررسي به مقاالت اين كتاب از چاپ نخست آن در نيمه قرن بيستم
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 مقدمه
ر» تصميم گيري در سياست خارجي« كتاب و اچ دبليـو اثر يچـارد اسـنايدر، برتـون سـپين

كه در چاپ جديد فصل  و جيمز گلـدگير بـه آن براك است هايي از والري هادسن، درك كالت

در. افزوده شده است  و مجيـد فرهـام كتاب مزبور ترجمه دكتر محمد جعفر جـوادي ارجمنـد

يكي از منابع. بوسيله نشر ميزان چاپ شده است 1389تابستان   در خور مطالعه براي اين كتاب

و اصول روابط بين درس الملل در ميان دانـشجويان علـوم سياسـي هاي تحليل سياست خارجي

مي رود  به.به شمار ي اوليـه اسـنايدر بـراي تـالش هـا منشا تصميم گيري در سياست خارجي

مي گردد به مطالعه روابط بين الملل بر در. توسعه بخشيدن سـال قسمت عمده اين كتاب ابتدا

و با عنوان تصميم گيـري بـه منزلـه رويكـردي بـه مطالعـه 1954 و به شكل رساله اي كوچك

در. سياست بين الملل بوسيله بخش رفتار سازماني در دانشگاه پرينستون منتشر شد اين رسـاله

به آن با عنـوان تـصميم گيـري در سياسـت خـارجي 1962سال   با افزوده شدن مقاالت جديد

به چاپ رسيد بوسيله انشارات به تحوالت بين المللي بعـد از دهـه. فري پرس دوباره با توجه

حمله عراق به كويت، فروپاشي رژيم اتحاد جماهير شوروي در روسيه، بحـران: از جمله 1990

و نسل كشي در روآندا، كتاب با اضافه شـدن دو گفتـار جديـد در سـال   بوسـيله2002بوسني

و روا شدانتشارات مك ميالن منتشر چاپ مجدد اين كتاب در زماني مناسب صـورت.نه بازار

و همكارانش در سال  به آن اعتقاد داشـتند دقيقـا همـان1962گرفت، زيرا بيشتر آنچه اسنايدر

كه اكنون در نظريه روابط بين الملل مورد نياز است از اين منظر تصميم گيرندگان. چيزي است

كه ممكن اس  به نوعي با موقعيت مـورد نظـر مـرتبط باشـند تنهـا از ميان تمامي پديده هايي ت

مي كنند الملـل به اين ترتيب، درك تحول در نظريه روابـط بـين. برخي را حايز اهميت قلمداد

.پس از جنگ جهاني دوم نيز تا حدودي امكان پذير است

كه عبارتنـد از مـشكل و همكارانش چند موضوع مهم را مورد بحث قرار مي دهند اسنايدر

به تاثيرات فرهنگي در موضوعات بـين المللـي، رابطـه ميـان انتخـاب-ارگزارك  ساختار، توجه

و مدل و خارجي مـوثر بـر كـنش عقالني و ايجاد ارتباط ميان عوامل داخلي هاي تصميم گيري

به مباحث اسنايدر نزديك. ملت–دولت  تـر با گذشت بيش از نيم قرن نه تنها روابط بين الملل

. هاي روش شناختي بيشتر نيز بوده استكه شاهد پيشرفتشده است؛ بل

و تحليـل در سـطح» تصميم گيري در سياست خـارجي« در كتاب بـا اسـتفاده از تجزيـه

به مثابه تصميم گيرندگان رسمي آن  كه اقدامات مقتدرانـه–انساني تعريف دولت  يعني كساني

و هدف، اقدامات دولت تلقي مي شود  از اصـول در روش شناسـي ايـن يكـي-آن با هر قصد

از. كتاب است هاي دولت همان واكنش ها منظور كه افراد به نام دولت انجـام واكنش يي است

.مي دهند
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 ساختار كتاب
سه گفتار اصـلي» تصميم گيري در سياست خارجي«كتاب و از مقدمه مترجمان، پيشگفتار

كه مباحث مطرح در هر كدام از آنها در  :فحه شرح داده شده استص277تشكيل شده

تصميم گيري در سياست خارجي معياري براي نظريه روابط بين الملل در قـرن: گفتار اول

و يكم؛   بيست

به منزله رويكرد در مطالعه سياست بين الملل؛: گفتار دوم  تصميم گيري

هادانش تصميم گيري آيا ما از چگونگي تصميم: گفتار سوم ي خود آگاهيم؟گيري

و نيـز سـير در بخش و ترجمـه ايـن اثـر و پيشگفتار كلياتي درباره هدف از انتخاب  مقدمه

را. دهدانتشار كتاب را ارائه مي كه عالقه مندند سنت اسنايدر به پژوهشگراني مترجمان اين اثر

و احـساس، نقـش تداوم بخشند، توصـيه مـي   در سـخنراني هـا كننـد تـاثير متقابـل شـناخت

هاو نقش فرصت ها فرآيندهاي سياسي، درك ي زماني در فرآيند تصميم گيـري را محدوديت

. مورد توجه قرار دهند

در سياست خارجي معياري براي نظريه: گفتار اول ي روابط تصميم گيري
و يكم در قرن بيست  بين الملل

و بخش انضمامي جديد بر آن نظر اسـت كـه اگـر والري هادسن نويسنده گفتار اول كتاب

ها روابط بين الملل جايي براي نظريات به اشتباه جهاني را براي ما به تصوير انسان  قايل نباشند

و مسئوليت پذيري نخواهد بود . خواهند كشيد كه در آن نشاني از تغيير خالقيت، متقاعد كردن

و قبول امكان تلفيق نظري در روابط بين الملل، نقطه كـانوني ايـن هادسن با اقتباس از اسنايدر

بدين ترتيب، تصميم گيرنـدگان بـه منزلـه افـرادي. لفيق نظري را فرد تصميم گيرنده مي داندت

و بيروني كـه  و از اين رو عوامل دروني كه در موقعيتي دووجهي عمل مي كنند مي شوند تلقي

هادر ظاهر با يكديگر ارتباطي ندارند در  مي يابندكنش .ي تصميم گيرندگان ارتباطي معنادار

و فرهنگ در امور بين المللي بازنم  ود مفهوم كارگزار
و محاكمه افـرادي كـه مرتكـب جنايـت عليـه هادسن در اين گفتار متذكر مي شود تعقيب

ي چارچوب هـاي نظـري اسـت كـه  بشريت شده اند حاكي از آن است كه جامعه بشري تشنه

س  و جايگاه كارگزاران در موضوعات بين المللي را نمودار و چرخش به سـمت بتواند نقش ازد

مي سازد تا نقشي ارزنده در  و همكارانش، پژوهشگران روابط بين الملل را قادر ديدگاه اسنايدر

كه در مركز. اين زمينه ايفا كنند  در بخشي ديگر از اين گفتار آمده است سبك پژوهشي اسنايدر

 اطالعـات چارچوب نظري آن، انسان تصميم گيرنده قـراردارد مبـاحثي همچـون جمـع آوري 
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كه تـصميمات در آن اتخـاذ مـي شـوند، شـبكه درباره افراد تصميم گيرنده، بافت سازماني اي

و انگاره هاي دخيل در اتخـاذ  ، موقعيت فرهنگي ارتباطاتي مرتبط با تصميمات در حال بررسي

مي  كه هادسن اين شيوه را سبكي ميان رشته اي مي انگارد تصميم را نيز در بر ا. گيرد يـن او در

به دنبال فهم كليت يك رويداد تصميم گيـري بـود  مي گيرد نبايد درعـوض بايـد. راستا نتيجه

به شكلي تعمـيم پـذير بيـان كـرد  . مهم ترين عوامل زير سطح موثر در فرآيند تصميم گيري را

و بازنمود مسايل سياست خارجي را مورد كنكـاش هادسن تالش كرد تا چگونگي ساخت معنا

نتـايج تحقيـق. بدين منظور افق تخيل موجود در فرهنگها را مورد بررسي قرار داداو. قرار دهد 

. نشان داد نگرش افراد در هر فرهنگ از الگوهايي متمايز برخوردار است

و كارگزاران روابط بين الملل و تقابل نيروها و يادگيري در تعامل و تغيير  نقش فهم، معنا
و هادسن براي تحليل تعامالت ميان طر به سراغ نمونه هاي تاريخي رفته اسـت فهاي رقيب

بوسيله جامعه آمريكا اشاره ) NAFTA(به چگونگي پذيرش پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي 

 از مكزيك برداشتي بعنوان يك كشور خـارجي داشـتند در صـورتيكه آمريكايي ها اغلب: دارد

 توانـسته بـود 1993 پروت در سـال-ره گور اما مناظ. برداشت آنها درباره كانادا اين گونه نبود

به سزا در شكل گيري آراي ادبيات مـورد اسـتفاده در ايـن.ي مردد ايفا كند آمريكايي ها نقشي

و پروت چگونه  يي متفاوت از هويت ملي آمريكا را دسـتمايه برداشت ها مناظره نشان داد گور

كه پيمان نفتا. خود قرار دادند و بـدين گور اين گونه وانمود كرد  مصداق واقعي اين روياسـت

و پيمـان نفتـا بـه ترتيب پروت را از صحنه خارج ساخت، سرانجام اين استدالل موثر واقع شد

.تصويب رسيد

به بهره برداري پژوهشگران از روش نقشه برداري هادسن در همين راستا توانست با اشاره

خ  و روشـچف در جريـان مـذاكرات شناختي، ظهور ساختارهاي شناختي جديد در ذهن كندي

ي منع آزمايش هاي هسته اي در سال  به معاهده اين سـاختار. را شناسايي كنند19633مربوط

و افزايش انعطاف پذيري در تعامالت اين دو شخصيت  شناختي جديد باعث بهبود فهم متقابل

. سياسي شد

در مطالعه سياست بين: گفتار دوم  المللتصميم گيري به منزله رويكرد
و سپين نوشـته» تصميم گيري در سياست خارجي« گفتار دوم كتاب بوسيله اسنايدر، براك

از. شده است  كه ي اوليه كتاب است بـه طـرح مفروضـاتي قسمت ها نويسندگان در اين بخش

مي پردازند كه در حال حاضر حوزه سياست بين الملل نيازي اساسـي. جديد آنها بر اين نظرند

و شفافبه مفهوم سازي  و توضـيح رفتـار انـسان. تر دارد كارآمدتر هر تالشي بـراي توصـيف
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كه رويدادهاي گذشته دوباره باز آفريني شوند مي توانـد. مستلزم آن است هر چارچوب فكري

اي«به  را» پرده و آنچـه كه به ناظر اجازه خواهد داد تنها آنچه را دوست دارد ببيند تبديل شود

بي  مفروض ديگر نويسندگان اوليـه ايـن كتـاب آن اسـت كـه هـر طـرح. ابدبه دنبال آن است،

هاآنها معتقدند تمامي. تحقيقي بايد با برخي آزمونها محك زده شود  ي تحليلي بر دو نـوع نظام

ها-1:داوري ارزشي استوار هستند ي ارزشي كه بر نحوه انتخـاب داده هـا، موضـوعاتي داوري

ي وكه بايد مورد تاييد قرار بگيرند كه بايد تدريس شوند، تاثير گذارند؛ يها داوري-2ا اصولي

و شكل گيري كه نحوه ساخت در مورد.ي تحليلي را تحت تاثير قرار مي دهند نظام ها ارزشي

 هاي برقراري صلح توجـه را بـه علـل وقـوع جنـگ معطـوف اول دانشجويان براي تدريس راه 

و در مورد دوم براي بررسي پيش مي ي برقراري صلح از مفهوم اجتمـاعي امنيتـيهاشرط كنند

. شوداستفاده مي

كه در حال حاضر امكـان ارايـه نظريـه اي آنها فرض سوم خود را بر اين مبنا قرار داده اند

و طرح تحليلي در بردارنده  ه«جامع در زمينه سياست بين الملل وجود ندارد آشكار» ايينشانه

به آن چارچوب  . مي گويند» ارجاع«از يك نظريه جامع است كه

 ارايه چارچوب ارجاع براي مطالعه سياست بين الملل
و همكارانش هدف نخستين خود را از چارچوب ارجـاع، نظـم بخـشي مـي . داننـد اسنايدر

و معنادار ميان مط العه سياست بين الملل شناسايي يا مرزبندي، پيش نياز ايجاد ارتباطي سودمند

نويسندگان گفتار دوم كتـاب معتقدنـد يـك چـارچوب.و حيطه هاي ديگر علوم سياسي است 

و اجتمـاعي نـاظراني را ارجاع منسجم بايد بتواند مجموعه ارزش  هاي حاكم بر اهداف فكـري

مي كنند آشكار سـازد   آنهـا در همـين مـورد سـوالي را طـرح مـي كننـد كـه.كه از آن استفاده

تحت چه شرايطي برداشت رييس جمهور از نقش خـود: تواند بيانگر پژوهشي مستقل باشد مي

و در مي تواند در پيش بيني رفتار او مهم تر از قوانين مكتوب باشد كـه او را ملـزم مـي كننـد؟

پاسخ اشاره دارند كه يك چارچوب ارجاع مناسـب بايـد بتوانـد كـاربران خـود را از تعـارض 

 نويسندگان معتقدند هـدف اصـلي هـر چـارچوب ارجـاع را بايـد،. اهداف آگاه سازد احتمالي

 اينكه چگونه ناظر، پديده هـاي–افشاي صريح موضع كلي ناظر در برابر موضوع مورد مطالعه

و چگونه به بررسي اين پديده ها مـي پـردازد مي كند  در يـك چـارچوب-.مورد نظر را درك

مي شوندهاي فرهنگي ارجاع هم تفاوت .و هم تسليحات مقوالتي مهم تلقي

و همكارانش در بخشي از كتاب بـا مـروري بـر رويكردهـاي معاصـر بـه مطالعـه اسنايدر

سي سال گذشته در حوزه سياست بين الملل، جدا از گرايش  مي يابند در سياست بين الملل در

ست آنكه تمايلي قابـلنخ.ي نظام مند تر، گرايشاتي جديد شكل گرفته استهاتحليلبه سمت 
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و رويكـرد جديـدتر رفتـاري بـه چـشم  توجه به سمت ايجاد توازن ميان رويكردهـاي نهـادي

به تعامل ميان. خوردمي به سمت تحليل چرايـي ايـن دولت ها دوم آنكه عالقه از توجه صرف

ت سوم آنكـه تالشـي در جريـان اسـت تـا ايـن حـوزه را از تـاثيرا. تعامالت سوق يافته است

ي رويكرد دوقطبي واقع گرايي رويكـردي كـه مـي تـوان. آرمانگرايي رها سازد-محدودكننده

به اصالح طلبي آرمانگرايانه دهه  و ظهور رويكرد قدرت در دهـه1930ريشه آن را در واكنش

. جستجو كرد1940

 دولت به منزله كنشگري در موقعيت
و . همكارانش را در خود جـاي داده اسـت گفتار دوم اين كتاب موضوعات كانوني اسنايدر

و نـوع تعـامالت آن دو بـا يكـديگر در كنـار آنها با طرح نموداري از ساختار داخلي دو دولت

و موقعيت آن دو نيـز  به امكانات پذيرش مفهوم دولت بعنوان مجموعه اي معطوف به اهداف،

سه ويژگي براي تمامي جهت. توجه دارند  هانويسندگان بگيري ازيگر قائل مي شوند كـهي دو

و توقع است  و شرايطي كه موقعيت دروني ناميده مي شود معموالً. برداشت، انتخاب  از عوامل

با اندكي تسامح تحت عناويني چون سياست داخلي، افكار عمومي يا موقعيـت جغرافيـايي نيـز

مي شود  گ. ياد و بنابراين، رفتار هر دولت در برابر جهان ريشه در چگونگي شكل يـري جامعـه

و زيستگاه فيزيكي آن دارد و رفتار مردمان آن ، سرشت . كاركردهاي آن

به نظر نويسندگان كتـاب،. در گفتار دوم، تحليل موقعيتي نيز از اهميت ويژه برخورداراست

و به الگويي از روابط ميـان رويـدادها، موضـوعات، شـرايط كه موقعيت مفهومي تحليلي است

كه پيرامون يك كانون شكل گرفته اندكنشگران ديگر اشار .ه دارد

 رويكرد تصميم گيري
به بحث در باره تصميم مي نويسندگان كتاب با تعيين عوامل اصلي كنش آنها.پردازندگيري

 مناسبت تـرين راه بـراي بررسـي واحـد سـازماني يـا همـان نظـام تـصميم گيـري را بررسـي 

مي دانندو روابط ميان توانايي ها اي از مجموعه به حيطـه توانـايي. آنها آنها براي توضيح بيشتر

و برداشت كنشگر از توانايي خود را بررسي مـي  سـپس بـه تفكيـك. كننـد بازيگران وارد شده

و ماهيت مـشاركت مـي  و. پردازنـد توانايي از اقتدار، ميزان عام يا خاص بودن توانايي اسـنايدر

ا  و به عواملي همچون ارتباطات در اينجاست كـه مفهـوم. طالعات نيز اشاره دارند همكارانش

مي شود  انها معتقدند بخشي از اطالعات بـازخوردي مربـوط بـه وضـعيت. بازخورد نيز مطرح

از. نظام تصميم گيري است  مي توان آن را نوعي نظارت مـستمر بـراي آگـاهي بازخوردي كه

. وضعيت نظام تصميم گيري قلمداد كرد
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و همكارانش در رويكـرد تـصميم گيـري بـر آن نقش انگيزه عاملي ديگ كه اسنايدر ر است

. آنها در بحث در باب انگيزه بازيگران به شخصيت تصميم گيرنده نيز اشاره دارند. توجه دارند

كه شخصيت او با توجه بـه تعـامالتش بـا به نظر آنها كنشگر را بايد فردي اجتماعي تلقي كرد

و جايگاهش در نظام  . تصميم گيري شكل مي گيردكنشگران ديگر

از چگونگي تصميم: گفتار سوم هادانش تصميم گيري آيا ما ي خود آگاهيم؟گيري
و جيمز گلدگير در گفتار پاياني خود تالش مي كننـد تـا نـشان دهنـد چگونـه درك كالت

و همكـارانش مطـرح كردنـد در نهايـت بـه شـكل  كه نخستين بار اسـنايدر  گيـري موضوعاتي

و نحوه پاسخ بـه افـرادهاگزاره يي قابل تعميم درباره سياست ديوانساالرانه، رويه هاي سازماني

كه با آغاز هزاره سوم به ايـن. به موقعيت بيروني منجر شدند و تكميلي آنها در اين گفتار كوتاه

و تحليل مبتني بر تصميم گيري در شرايط بحرانـي  مي شوند تجزيه كتاب اضافه كردند، يادآور

از. گيــري را منحــرف ســازد اســت درك مــا از فرآينــد كلــي تــصميم ممكــن  بخــشي عمــده

و يكـي از مهـم تـرينهاپژوهش ي مرتبط با تصميم گيري در طول جنگ سـرد شـكل گرفـت

ايـن بحـران. موضوعات سياست خارجي در دوران جنگ سرد خطر تشديد بحران مربوط بـود

و توجـه بـسياري از پژوهـشگران را بـه خـود به اوج خود رسي 1962در قضيه كوبا در سال  د

و همكـارانش خـاطر نـشان كردنـد. معطوف كرد كه اسنايدر  بخـشي بحـران هـا اما همانگونه

و در اغلب و نامتعارف در سياست خارجي هستند ي سياست خـارجي نـه موقعيت ها كوچك

و فشار زماني ديده مي شود و نه محدوديت هاي گيريتصميمدر واقع اين. ميزان خطر باالست

كه از نظر نتايج دراز مدت از اهميت بيشتر برخوردارند . عادي هستند

و ساختاري در سياست خارجي  تلفيق سطوح فردي
 نويسندگان گفتار پاياني كتاب با اقتباس از اسـنايدر بـه طـرح حيطـه هـايي بـراي تحقيـق

و احـساس؛-1: پردازنـد مي ش-2 تـاثير متقابـل شـناخت و اعتمـاد؛ روابـط  نقـش-3خـصي

و هــافرصــت درك-4و سياســت پيــشه گــان در فرآينــد سياســي؛ هــاســخنراني  نقــش–5؛

و.ي زماني در فرآيند تصميم گيريهامحدوديت نويسندگان براي توضيح تاثير متقابل شناخت

يك  كه سياستگزاران در هنگام انتخاب به مفهوم معماي امنيتي اشاره دارند؛ معمايي ي از احساس

مي شوند و يا اعتمادسازي با آن مواجه آنهـا در بخـش ديگـر بـه تـاثير. دو راهبرد بازدارندگي

بـراي مثـال. عميق شكل گيري اعتماد از طريق روابط شخصي در نتايج سياسـي اشـاره دارنـد 

به شوروي اعتماد كرده بـود  . جيمز بيكر وزير امور خارجه سابق آمريكا، بيش از همكاران خود

به ادوارد شوارد نادزه روابط شخصي آنها بود دليل نويسندگان ايـن بخـش.اصلي اين اعتماد او
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به نقش ارتباطات همگاني نيز اشاره دارند  هـا سخنرانياز نگاه آنها در جهان سياست،. از كتاب

به مجادالت داخلـي پايـان و مي كنند مي شوند كه كنشي را تحميل به منزله رويدادهايي تلقي

.دهندمي

و جيمز گلدگير معتقدند زماني كـه پژوهـشگران اشـتباهات در عرصـه روابـط  درك كالت

مي شوند؛ زيـرا نـاتواني بين مي دهند اغلب بر درك تهديدات متمركز الملل را مورد توجه قرار

ي در حال ظهور ممكن است پيامـدهايي وخـيم بـه همـراه قدرت ها در ايجاد توازن مناسب با 

و عكس العمل هاي محتاطانه غرب در قبال دگرديسي اتحـاد آنها. داشته باشد پايان جنگ سرد

مي دانند . جماهير شوروي را يكي از اين موارد

در بخش انتهايي كتاب نويسندگان متـذكر مـي شـوند پژوهـشگران حـوزه تـصميم گيـري

و مقامات ارشد دو  كه رهبران لتي هر همچنان نيازمند تالش براي درك بهتر اين موضوع هستند

 بـراي تـالش هـا اين. روزه تحت فشارهاي زماني مجبورند تصميمات فوري بسيار اتخاذ كنند 

.درك چارچوب تصميم گيري ضروري است

:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و روندهاي تجربي در مطالعه ميانجي" ش" الملـل گري موفق در روابـط بـين برخي مسائل نظري ، بهـار43،

و پيامدهاي آن بر سياست"-78 ، شـماره37، دوره"نگذاري خارجي جمهوري اسـالمي ايـرا جهاني شدن اقتصاد

و فصل بررسي نقش"- 1386، پاييز3 سـند"؛ 1387، بهـار1، شماره38، دوره"المللمنازعه در روابط بين حل

ج 1404انداز چشم ايا در دستيا.ا.و سياست خارجي ؛ 1388، بهـار1، شماره39، دوره"بي به قدرت برتر منطقه

و شاخص هاي سياست خارجي جمهوري اسـالمي ايـران" بيآسـ"؛ 1389، بهـار1، شـماره40، دوره"هويت

جيشناس ،2 شـماره،" كـارگزار- از منظـر سـاختار خـزريايـدري حقوقميرژنيي نسبت به تع رانيا.ا. مواضع
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