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نظریه سیاست بینالملل کتابی است از «کنت والتس» درباره
روابط بینالملل که در سال  ۱۹۷۹نوشته شده است .کنت والتس
(2013ـ  ،)1924را میتوان یکی از پرنفوذترین و مشهورترین
نظریهپردازان روابط بینالملل دانست و تئوری ساختاری او با سطح
تحلیل بینالمللی یکی از پر ارجاعترین کتب دانش روابط بینالملل
به حساب میآید .این کتاب به شرح و بسط نظریه جدیدی در روابط
بینالملل میپردازد که نئوواقعگرایی نام گرفته است .در واقع کنت
والتس در این کتاب با توجه به نقدهایی که بر نظریه واقعگرایی در
روابط بینالملل شده نظریه نئوواقعگرایی را ارائه میکند .این کتاب
از زمان انتشار تاكنون به شکلی بیسابقه مورد توجه قرار گرفته است.
دليل اين استقبال را در دو نکته و واقعیت میتوان جست؛ این کتاب
برای نخستینبار توانسته است یکی از منسجمترین برداشتهای
نظری در مورد رویدادها و روندهای بینالمللی ارائه دهد و دیگری
آنکه ،مباحث طرح شده در این کتاب طیف گستردهای از حوزههای
دانش بشری را در جهت صورتبندی یک نظریه نوین و خوانش
تحوالت سیاست بینالملل ،در برگفته است .این نظریه و کتاب
را میتوان حاصل تالشی بینارشتهای و چندرشتهای دانست.ایده
والتس برای تئوریپردازی و صورتبندی کتاب «نظریه سیاست
بینالملل» ،که تئوری واقعگرایی ساختاری یا نئوواقعگرایی را
توضيح ميدهد به بنیانی برای استقرار و تحليل روابط بینالملل
در دهه  1980سو بدل شد .سالهای دهههای  1970و 1980
سالهای شکوفایی نظریهپردازی در روابط بینالملل بودند .برخي
بر اين عقيدهاند که نظریه «واقعگرایی ساختاری» والتس تا حد
زیادی تحت تاثیر نظریه «سیستم جهانی» والرشتاین تدوین شده
و او با استفاده از نظریات والرشتاین بر آن بوده تا به انتقادات اساسی
وارد بر «نظریه واقعگرایی» در طول دهه  1970پاسخ دهد و مکتب
واقعگرایی را با پوششی ساختاری به نظریه مسلط روابط بینالملل
تبدیل کند .والتس سیاست بینالملل را بهمثابه سیستمی آنارشیک
تعریف میکند و نظریه سیاست بینالملل او تعریف ثبات ساختاری
این سیستم آنارشیک است .نظریه والتس به جهان دوقطبی محدود
نیست .او سیاست بینالملل را نهفقط در دوره پس از جنگ جهانی
دوم که در طول سه قرن گذشته رصد میکند و ثبات ساختاری این
سیستم آنارشیک را بر اساس توزیع سیستمی توانمندیها شرح
میدهد .او بر اساس این تعریف نشان میدهد پس از جنگ جهانی
دوم ثبات ساختاری چندقطبی سیستم سیاست بینالملل بر هم
خورده و ثبات ساختاری دوقطبی شکل گرفته که تا اواخر دهه ۱۹۷۰
نیز تداوم یافته است .عمده توجه والتس به اين مطلب است كه تا چه
اندازه ساختار نظام بينالملل (كه با توزيع ناهمگون تواناييها (قدرت)
ميان اجزاي تشكيلدهنده نظام ايجاد شده است) در تعيين الگوي
رفتاري دولتها نقش دارد يا پارامترهايي كه درون آن عمل دولتها
ممكن ميشود را تاسيس ميکند.
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كتاب «فلسفه علوم اجتماعی؛ به سوی پراگماتیسم» دو هدف عمده
را دنبال ميكند .نخست خوانشي موشكافانه از مهمترين جريانها
و چهرههاي تاثيرگذار در فلسفه علوم اجتماعي از «دوركيم»،
«پوپر» ،رئاليستهاي انتقادي و پراگماتيستها گرفته تا «وبر»،
نظريهپردازان انتقادي« ،فوكو» و چهرههايي چون «گيدنز» ارائه
ميكند و همزمان با توضيح اين نظريات گفتوگوي موثري ميان
آ نها برقرار ميكند و به نقد پروژ ههاي فكري و پژوهشيشان
ميپردازد .هدف دوم كه در فصل آخر محقق ميشود معرفي
رويكردي جديد به فلسفه علوم اجتماعي است که «پاتريك برت»
نويسنده كتاب از سنت پراگماتیسم آمریکایی الهام گرفته است.
فصل اول به رويايي ميپردازد كه دوركيم براي علوم اجتماعي
در سر ميپروراند .فصل دوم به بررسي تامالت رو ششناختي
وبر ميپردازد .در حاليكه دوركيم با صراحت خود را در اردوگاه
طبيعتگرايي قرار ميداد ،بر رويكرد متكثرتري اتخاذ کرد و كوشيد
تا نقاط ضعف طبيعتگرايي و ضدطبيعتگرايي را روشن كند .از
نظر وبر صرف مشخص كردن قاعدهمنديهاي زندگي اجتماعي
كافي نيست چون تببين اجتماعي به چيزي بيشتر نيازمند است
و براي معنادار كردن قاعدهمنديهاي مشاهدهشده الزم است
عنصري هرمنوتيكي هم وارد كار شود تا بتوانيم دريابيم چرا افراد
به اين شيوه رفتاركردهاند .فصل سوم به فلسفه علوم اجتماعي
پوپر و فصل چهارم به معرفي رئاليسم انتقادي ميپردازد كه ابتدا
در دهه  1970ظاهر شد و تاثير بسياري بر علوم اجتماعي مختلف
از جمله جامعهشناسي و اقتصاد بر جاي گذاشت .رئاليسم انتقادي
نيز چون ابطا لگرايي پوپر ،وحدت رو ششناختي را بين علوم
اجتماعي و طبيعي فرض ميگيرد .فصل پنجم به نظريه انتقادي
ميپردازد .براي نظريهپردازان انتقادي پژوهش تنها معطوف به
توصيف يا تبيين نيست بلكه مبنايي براي نقد جامعه معاصر فراهم
ميكند .اين نقد در نهايت ابزارهايي در اختيار افراد قرار ميدهد
تا محدوديتهاي اجتماعي را از ميان بردارند و جامعهاي بهتر
بسازند .فصل ششم به آراي «رورتي» ميپردازد كه انديشههاي
پراگماتيستي او پيامدهاي چشمگيري براي فلسفه علوم اجتماعي
به دنبال داشته است .توفيق رورتي در فلسفه نقدي برنده بر
معرفتشناسي بود .در فصل آخر نويسنده به بسط نظريه خود
ميپردازد و امكان يك علم اجتماعي را مطرح ميكند كه معطوف
است به كسب «دانش خودارجاع» .بهزعم او اين نوع پژوهش به
واكاوي و زير سوال بردن پيشفرضهاي عميقا جاخوشكردهاي
ميانجامد كه در فرهنگ معاصر سيطره يافتهاند و ميكوشد تا از
ديگر اشكال زندگي آگاهي يابد .اين تلقي از علوم اجتماعي كامال با
رويكرد پراگماتيستي همساز است .رويكردي كه معتقد است زبان
و دانش به جاي عمل بازنمايي به افراد اجازه ميدهند تا گستره
امكانهاي انساني را افزايش دهند.

