
 چکیده

های  مستقل، همواره آثار و تالشای  الملل در ابتدای قرن بیستم به عنوان رشته با ظهور رشته روابط بین

اند  ان سعی داشتهپرداز نظریهاند. در وهله نخست:  نظری حول مسائل محتوایی و مسائل فرانظری شکل گرفته

های کالن به فهم و تبیین موضوعاتی نظیر ساختار و پویایی نظام  های محتوایی در قالب از راه تدوین نظریه

رئالیسم و نئولیبرالیسم را در این زمره قرار داد. در  وان ، نئپرداز نظریهن توا الملل یاری رسانند، که می بین

ها  ها و عناصر قوام بخش نظریه اند که به باز تعریف انگاره ان مفاهیمی را مطرح ساختهپرداز نظریهوهله دوم: 

های درجه دوم که مسائل فرا نظری  توان گفت که هدف این دسته از بررسی باشند. در کل می مربوط می

ی شناختی و الملل از طریق تمرکز کردن بر مسائل هست شوند؛ کمک به فهم و تبیین بهتر روابط بین گفته می

انگاری را  گیرد. سازه ی قرار میپرداز نظریهانگاری در زمره این طیف  شناختی است. نظریه سازه معرفت

الملل در نظر گرفته و به خاطر  توان به عنوان یکی از دستاوردهای نظری پایان جنگ سرد در روابط بین می

ه در حوزه فرا نظری توانسته است با ورود به الملل و این حقیقت ک ارائه فهم نوین محتوایی از روابط بین

حاضر  نامه پایان. هدف نستاهمیت بسزایی دادارای های جریان اصلی را به چالش بکشد،  این عرصه، نظریه

الملل را که در  های سیاست بین ویژگیچگونه انگاری  نظریه سازه ،میخواهد نشان دهد این است که

باشند را در دل خود جای داده است و همچنین با تأکید بر عناصری  مینئورئالیسم و نئولیبرالیسم محوری 

ها، هنجارها و غیره، به گفتمان پست مدرنیسم و واکنش گرایان نزدیک شده  چون هویت بازیگران، انگاره

انگاری تشریح گردد، که بطور  های نظریه سازه شود ویژگی سعی مینیز تحلیلی  -است. با روش توصیفی

، تأکید برویژگی تکوینی «ها ها، معانی، قواعد، هنجارها، ارزشها و رویه انگاره»: توجه به خالصه شامل

در نتایج «. است بعد مادی و غیر مادی ساخت اجتماعی»، اهمیت قائل شدن برای «های رفتاری چارچوب

مقوالت مادی و عینی بدست آمده نیز باید اشاره کرد که سازه انگاران نه تنها منابع و بازیگران را محدود به 

سازند، بلکه برای نقش و اهمیت منابع معنایی و غیرمادی ارزش بسیار باالیی قائل هستند. از منظر آنان  نمی

باشند و بنابراین یکی از آن دو، شکل دهنده  رفتارها و تحوالت ناشی از تعامل متقابل کارگزار و ساختار می

ان متفاوت اند و همچنین هویت بازیگر گزار درهم تنیده شدهرفتار و مواضع نیستند، بلکه ساختار و کار
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