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 مقدمه
هایسیاسیفعالدریکاجتماعدرعرصۀسیاستجهانیکشورهاییقراردارندکهبهمثابهسوژه

وردبایکدیگردارند.منطقحاکمبررفتاروگریورفتارهایمتفاوتدربرخسیاسی،اقدامبهکنش

هاوبازیگرانسیاستجهانیهموارهاهمیتداشتهکهبهچهروشیاست؛بهبیاندیگرکنشاینسوژه

هایسیاسیچیست؟برایدستیابیبهشناختیحاکمبررفتاراینسوژهشناختیوهستیبنیادهایمعرفت

هایمتفاوتومتضادیهستندکههرکدامازمنظرونینظریهدرکیازرفتارکشورهادرسیاستجها

اند.بنیادهاییمتفاوتبهتحلیلرفتارهاوکنشگریکشورهادرسیاستجهانیپرداخته

نظریه میهمه سیاستخارجیکشورها تبیین توضیحو به که رایج وجودهای با پردازند،

روشتفاوت معرفتهای هستیشناختی، و یکوجهشنشناختی در دارند یکدیگر با که اختی

ایننظریه همه اینکه آنهم ترسیممشترکهستندو تعیینو به تا هستند درصدد مرزهای»ها

درکشورهابپردازند.بهعنوانمثال:لیبرالیسمدرفهمسیاستخارجیوکنشگریکشورها«کنش

هادهدوکنشگریدولتهامیدولتواستراتژی«اقتصادسیاسی»درسیاستجهانیاولویترابه

برایناساستوضیحمی هایرئالیستی(.نظریه7937:11دهد)گریفیتس،درسیاستخارجیرا

اساس بر را قدرت»ماهیتکنشگرییککشور منطق می« قدرتترسیم به اصالترا کنند،

بهشکلیازدهندوحوزهروابطبینمی )گریفیتسوکنندتعریفمی«سیاستقدرت»المللرا

اقدام«منطقهویتی»انگارانهبراساسهایسازه(.ایندرحالیاستکهنظریه7939:76همکاران،

بهترسیممرزهایکنشییککشورمی به هویت»کنندواصالترا شخصیتِ»و« ودولت« ها

(.642-7939:641)بیلیس،اسمیت،دهندالمللمیهمچنیندرکآنهاازساختِسیاسیِنظامبین

هایسیاستخارجینیزهرکدامبراساسمنطقمنحصربهفردخوداقدامبهترسیمسایرنظریه

کنند.مرزهایکنشیککشوردرعرصهسیاستخارجیمی

می چگونه پدیدارشناسی رویکرد که دهد نشان تا دارد نظر در مقاله ترسیماین به تواند

نیزمنطقحاکمبر اینطریقچگونهمیمرزهایکنشو از ازسیاستآنکه تواندبهفهمما

براساسرویکردپدیدارشناسیمنطق»خارجیکشورهایاریبرساند.پرسشاصلیاینپژوهش؛

برچهاصلیاستوچگونهشکلمیحاکمبرسیاستخارجیدولت پاسخاحتمالی«گیرد؟ها

«قصدیت»هایمسلطوآغشتهبهروایت7اپوخۀپدیدارشناسیباتعلیقو»نگارندگانآناستکه:
                                                                                                                                               

7 Epoche)اپوخه. معنیبهمفهوماین.باشدمیسیاسی /اجتماعیپدیدارهایدرکجهتهوسرلمعرفتیاستراتژی(
.باشدمیهستینابواقعیتباواجهموموجودپیشازهایآگاهیگذاشتنپرانتزدروتعلیق
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توانددرفهموادراکماازسیاستخارجیکشورهایاریبرساند،بهبیانازسیاستخارجی،می

شوند،دیگرپدیدارشناسیازعلمومفاهیمعلمیکهبرایدرکپدیدارهایسیاسیساختهمی

«شود.مواجهمیپدیدارها«هستی»و«واقعیت»کندوباخودِگذرمی



 ادبیات پژوهش

 مفهوم چند پدیدارشناسی»هر تحلیل« و عناوین در روابطامروزه حوزه صاحبنظران های

تئوریفهمبین و رویکرد عنوان لکنپدیدارشناسیبه است، سیاستخارجیمشهود المللو

بین روابط با مرتبط مطالعات با ارتباط در کشورها سیاسیاستخارجی و ستخارجیالملل

توانبهایکهبرایصاحبنظراناینحوزهنامانوساست،بااینحالنمیمهجورمانده،بهگونه

راحتیازمطالعاتمعدودیکهدراینزمینهصورتگرفتهاست،عبورکرد.

هم با«7رالفپِتمن»توانازاثرراستابامسئلهایننوشتارمیازجملهمقاالتپدیدارشناختیِ

 بین»عنوان امور پدیدارشناسی جهان؛ 6المللالتفاتِ کتابمی« این در پتمن برد. ازنام کوشد

المللوروابطاجتماعی/سیاسیشناسیپدیدارشناسیهوسرلبرایتوضیحمسائلروابطبینروش

شناسیپدیدارشناسیهاییکهروش(.یکیدیگرازنوشتهxii:Pettman, 2008 بهرهبرداریکند)

پدیدارشناسی»تحتعنوان«9کالوسهولد»بردکتابرابهمنظورفهمجهانسیاستبهکارمی

سیاست کندبهتحلیلپدیدارشناسیجهانِاست.نویسندهمذکوردراینکتابتالشمی«جهانِ

(.Held, 2012: 1سیاستوقواعدپدیدارشناسانهاینتحلیلبپردازد)

راستاباخواستاصلیاینیدارشناختیدرحوزهمسائلسیاسی،کههمدرایراننیز،مطالعاتپد

می جمله آن از است؛ صورتگرفته باشند؛ می مقاله مقاله به بین»توان روابط ازتحول الملل

نوینگراییبهتأملخرد اشارهکردکهنویسندهدراین«گراییوظهورفرانظریهبهمثابهمتافیزیکِ

نویدبخش به هوسرلهاییاندیشهمقاله )منوری،المللمیبرایروابطبینهایدگرو 7932پردازد

همچنینمی44-93: «هایسیاسیرویکردپدیدارشناسیدرتجزیهوتحلیلپدیده»توانبهمقاله(.

7933)دارابی، اروپا»(؛ اتحادیه سیاسی هویت پدیدارشناسی (7931)موالیی،« پدیدارشناسی»؛

عتکنیک امام برایصلحهای لی)ع( 7939)اسالمی،« انقالب»(؛ اندیشه پدیدارشناسیصلحدر

اسالمی،ذوالفقاریان،)«اسالمیدیپلماسیالزاماتپدیدارشناسی»(و7936)اسالمی،«اسالمیایران
                                                                                                                                               
1. Ralph Pettman 
2. Intending the World: A Phenomenology of International Affairs 
3. Klaus Held 
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(اشارهکرد.7931

برخالفظرافترویکردنویسندگانبهمسائلمطروحه،بهپیشگفتهدرمقاالتپدیدارشناختی

پردازند.یفیتوچگونگیکاربستپدیدارشناسیدرفهمسیاستخارجیبهطورمشخصنمیک

بر«پدیدارشناسیصلحدراندیشهانقالباسالمیایران»بهعنوانمثالصرفتأکیدنویسندهمقاله

بانگاهوگرینظامسیاسیجمهوریاسالمیایراننمیدرکنش«گراییصلح» تواندمخاطبرا

 اینرویکرد یا سازد، همراه سیاستخارجی فهم در رسالهپدیدارشناختی نویسنده تأکید که

اروپا» پدیدارشناسیهویتسیاسیاتحادیه اتحادیه« بازیگران ماهیتروابطمیان بر ناظر بیشتر

اروپابایکدیگربودهاست،تاادراکرفتاروهویتآنبهعنوانیکبازیگردرعرصهروابط

کارگیریالمللوبین به و استخدام استبا درصدد ایننوشتار رو همین از سیاستخارجی.

مفاهیمپدیدارشناسیدرراستایفهموادراکحوزهسیاستخارجیبهتأملبپردازدوسپسبا

امکاناتتئوریکپدیدارشناسیبنیادهایسیاستخارجیایرانراتبیینکند.



 پدیدارشناسیشناختی  بنیادهای فلسفی و قواعد روش
پدیدارشناسیبهعنوانیکمکتبفکریتاریخیطوالنیوآبشخورهایفکریگوناگون

.پدیدارشناسیعبارتاستاز؛مطالعهکندتبعیتنمیداردولزوماازخطیواحددرتاریخفلسفه

قرار انسان آگاهی ادراکو حیطه در استکه چیزی هر پدیدار است، پدیدار شناخت یا

شناختیوانفعالی،بهمعنیعامکلمهپدیدار؛بهمادهعلم،مانندپدیدارهایمادی،زیستگیردمی

می گفته تعلقمینیز آن علمبه عالمخارجمتحققاستو در یعنیآنچیزیکه گیردشود،

(.7923:32)نوالی،

می ما به تعریفپدیدارشناسی در هوسرل و»گوید: واقعیتطبیعت، اقعیتپدیدارشناسی،

می هویدا محفوظنگاهسازدوروحومعنایاینواقعیتاگویفردیواگویدیگرانرا را ها

)داردمی »Husserl,1991:347و ذهن از خارج واقعیت فوری تعلیق پدیدارشناسی واقع در .)

بهبیاندیگرپدیدارشناسیتعلیقشناختومتعلقشناختاست؛دانش هایمرتبطباآناست،

هایرایجورسوبشدهدربابجهانخارجاست.شناسینفیموهوماتومعرفتارپدید

بعد»دانست؛زیراپدیدارشناسانبه«فلسفه»توانیکپدیدارشناسیرابهشکلسنتیآننمی

پدیدارشناسیHummond, 1991: 2هاآنگونهکهاست،میپردازند)اشیاءوپدیده«ظاهری .)

وشقابلدرکاستتایکنظریه.بهبیاندیگرپدیدارشناسیاستراتژیوبیشتردرهیمنیکر
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روشمنحصربهفردمعرفتوشناختبهپدیدارهاست.

شودوبرایپدیدارشناسیبهعنوانیکروشویکچشماندازفکریباهوسرلآغازمی

عدغدغهخودویپدیدارشناسیچیزیجزیکروشبرایچگونگیظهورآگاهینیست.درواق

بحرانِ»(ویدرهمینراستاباعطفتوجهبه99-7937:94هوسرل،مسئلهآگاهیاست)خاتمی،

هایآگاهیهایکسبآگاهینیستبلکهخودِمفهومآگاهیواستراتژیدرپیروش«آگاهی

وادراکتوانندمارادرفهمکند.ازهمینروبراینباوربودکهعلومتجربینمییافتنرانقدمی

دانند،درحالیکهمی7جهانیاریبرسانند،چراکهاینعلومجهانرا،چیزیازپیشدادهشده

(.7917:791)شوتز،خود،جزئیازاینجهانند

هایشناختهوسرلبرهمیناساسدیدگاهطبیعیوروشروانشناسیرابهدلیلمحدودیت

درکماهیتآگاهیوچگونگیپدیدارشدنآنهابرایکند؛چراکهتواناینروشتعلیقمی

اندکاست،بهعبارتیروانشناسیازحیاتروحغافلاست.ازاینمنظرپدیدارشناسیپاسخیبه

هایروشطبیعییاروانشناسیازبحراندرفلسفهوعقالنیتروشنگریازیکسوومحدودیت

 آگاهیناشیازفلسفهوعلمبرآمدهازسویدیگربود.بدینترتیبهوسرلباتأکیدبربحرانِ

علومتجربیدرپینقدآگاهیرایجوکشفآگاهیاصیلاست.ازهمینروهوسرلدرپیآن

.(7936:92زاده،فاضلی،نقیب)بودتافلسفهبهواسطهپدیدارشناسی،ازبحراننجاتیابد

ه از چیزیاست. معرفتبه آگاهیو فلسفه هوسرلموضوع نظر میمیناز توانگفترو

هایمتراکموانباشتهشدهومواجهکردنفردبانقصانپدیدارشناسی؛روشبرمالسازیآگاهی

7937)خاتمی،هاستاینآگاهی فلسفه67: علتتقالیهوسرلایجاد در روشی(. ایعلمیبا

 سرانجام فلسفه این باشد. علمی روشآن و آگاهی آن مسئله و موضوع استکه بهکالن

می راه خودشناسی با پیامشهمسو که بشناس»یابد را خودت ما« به استکه سروشدلفی

می )خاتمی، است آدمی درون حقیقت 7936گوید: و11-17: شناسایی از پس هوسرل .)

ترینموضوعومسالهفلسفه،ابتدابهماهیتآنوسپسبهشیوهوتشخیصآگاهیبهعنوانمهم

پردازد.یافتنبهآنمیراهبردچگونگیدست

شودودارایماهیتیازچیزیگرفتهمینظرهوسرلمعطوفبهچیزیاستیاآگاهیدر

تواندوجودداشتهباشد،بلکههموارهدراست.بهبیاندیگرآگاهیبهخودیخودنمی6التفاتی

ریانآگاهیمتشکلگیرد.هرعملیاجبندوکمندعاملیبیرونیاستکهمعطوفبهآنقرارمی
                                                                                                                                               
1. Pre- given 
2. Intentionality 
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ایکهگسستنیدردوقطبخویشاست،یکیآگاهیودیگریامرییاپدیدهایغیرازرابطه

گیردوچیزیبهنامآگاهیآگاهیمعطوفبهآناست.اینآگاهیهموارهازچیزینشأتمی

گوید:دراینرابطهمی7شوتزآلفرد(.7936:93صرفوجودندارد)نقیبزاده،فاضلی،

اندیشه» هرفکر، ندارد. نابوجود خیالبافیوخاطره ترس، ایدربارهچیزیبهاسمتفکر،

«شودشودوهرخاطره،خاطرۀموضوعیاستکهبهیادآوردهمیچیزیاستکهاندیشیدهمی

(.7917:76)شوتز،

.یعنیشود(چیزیحادثمیto(چیزی،یاآگاهینسبتبه)ofبنابراین،هموارهآگاهیاز)

کهحرفاضافهازآگاهیاستآنراحذفکنیم،خودآگاهیچیزینخواهدبود.پس«از»اگر

هموارهسرشارازمتعلقاتیاستکهدردرونآنهستند«من»خالیوجودندارد،بلکه«منِ»حتی

(.پسآگاهییکفعلاستکهاینفعل،همان7937:44اند)خاتمی،وموردادراکواقعشده

صداستوقصدهموارهنسبتبهچیزیاستکهاینچیزهمانخودشیءاست.رجوعبهشیءق

(.7937:66توأمباالتفاتاستوناشیازانفعالنسبتبهشیءنیست)خاتمی،

استراتژی به پدیدارشناسی روش و فلسفه غایت عنوان به آگاهی تبیین از پس هوسرل

آ به وصول راه خویشدر فرد میمنحصربه ن مفهوم ابتدا منظور بدین هوسرل اپوخهپردازد.

(Epocheبازیمی به را ) جهانخارجبهاپوخهگیرد. وجود ارادیاز و آگاهانه معنیگذر به

شود.بربنیاداپوخه،پدیدارشناسوجودجهانخارجمنظوردسترسیبهحیطهنابآگاهیمعنامی

گیرداعتقادخودرابهوجودآنبهحالتلیلیتصمیممیکندامابهمنظوراهدافتحراانکارنمی

یعنیازرویقصدوبهصورتسیستماتیکازکلیهقضاوت هاییکهمستقیموتعلیقدرآورد،

(.7917:1کند)شوتز،اند،ازآنخودداریمیغیرمستقیمبهوجودجهانخارجمربوط

ودجهانیخارجازآگاهیبشراست.دراپوخهبهمعنایاجتنابازهرگونهحکمدرموردوج

کنداینمرحلهدیدگاهطبیعیکهمعتقداستجهانیخارجومستقلازآگاهیماوجودداردردمی

آورد.بهبیاندیگرتعلیقیااپوخهبهمعنایرویبرتافتنازعادتوازهمینروآنرابهتعلیقدرمی

استوبرایآننیزسهمرحلهراشناساییکردند:فکریمتداولورویبرتافتنازفطرتاول

احکامیکهمربوطبهموضوعیتنفسانیاستبایدموقوفومعلقگذاردههمهتعلیق-الف

شودوتوجهبهمتعلقمعطوفباشد.

رود،هاییکهازمنابعدیگریستبهکنارمیهاوبرهانکلیهمعارفنظریازقبیلفرضیه-ب
                                                                                                                                               
1. Alfred Schutz 
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«.شودآنچهبهآگاهیاستلحاظمیبهنحویکهتنها

طریقه-پ در شیءتمامیتعلیقاتمنقول درباره دیگران یعنیآنچه هایمختلففکری،

(7936:46اند،توقیفوتعلیقشود)نقیبزاده،فاضلی،)متعلق(موردمطالعهگفته

«رانتزگذاشتندرپ»یا«7تحویلپدیدارشناختی»هوسرلاینفرآیندِدسترسیبهآگاهینابرا

شود.یعنیمالزمکند.تحویلیاتأویلپدیدارشناختیخودبهخودازتعلیقناشیمیتعریفمی

آناست.ازاینمنظرپدیدارشناسیهوسرل،توضیحاینمکانیزماستکهچگونهیکشیءدر

شیءمی شیئیمیآگاهیما بنابراینهوسرلبه درآگاهیمنباشدنهشود. آنکهپردازدکه

کنم.شیءخارجازآگاهیمنقرارگیرد،یعنیدرماوراءپدیدارهاییباشدکهمنادراکمی

خارجازذهنوپدیدار،درتعلیقاستوهوسرلفقطباشیئیسروکارداردکهدرآگاهیانسان

(.7937:93باشد)خاتمی،

تاریخیتمامیاحکامیکهدرباب پدیداربهوجودآمده،باهوسرلپسازتعلیقوبازداشتِ

بخشیوماهیتبخشیروبهروشود.درواقعدراینجاباذاترومیذاتوهستینابِپدیدارروبه

مفهوم با Ideataion»هستیمکه ذاتشناختهمی« با اینمرحله در وخلقشود. بخشیبهپدیدارها

لهسومروشپدیدارشناسی،بعدازیابد.درمرحمفاهیمکلیعلمتوصیفیپدیدارشناسیظهورمی

شودکهاینعلومکهمابهپدیدارهامعنابخشیدیمومفاهیمکلیساختهشد،اینمسئلهمطرحمیآن

کنند.درواقعدراینمرحلهمسئلهامرآگاهیصورییاماهویچگونهازطریقآگاهیبنیادپیدامی

گیرد.مفهومیشکلمی«آگاهیبه»و«اهیازآگ»شود.بهبیاندیگروحیثالتفاتیمطرحمی

است.بهبیاندیگرهنگامیکهمن«6بیواسطهعطف»ازمشخصینوعآگاهی،ممیزۀصفت

 :Follesdal, 1988کنم،مننوعی،درحالاندیشیدنیادرکچیزیاست)اندیشمیادرکمیمی

شخصی108-9 به منحصر و امریمنفرد هوسرل نظر آگاهیدر معرض(. در خاصنیستو

شود،ازهمینروآگاهیبرایهوسرلتنهادرچارچوبروابطاذهانیااشتراکعامگذاشتهمی

گیرد)نقیبزاده،فاضلی،صورتمی4وبراساسروشهمدلی9ایآگاهدردرونذهنیتسوژه

7936:44-46.)

آگا پدیدارشناختیتوضیحتجربه تحلیل اصلی ترتیبتمرکز هدفآنبدین استو هانه

اند.پدیدارشناسی،فردتوصیفتجربیاتزندگیبههمانصورتیاستکهدرزندگیواقعشده
                                                                                                                                               
1.Phenomenological Reduction  
2. Directedness 
3. Intersubjectivity  
4. Empathy  
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کند؛دهد؛درجهانزندگیمیداندکهاگرچهخودوجهانراتشکیلمیرا،بخشیازمحیطمی

.رویهمرفته(7933:9داروزبانتشکیلشدهاست)دارابی،جهانیکهازروابط،اعمالمعنی

پدیدارشناسیروشادراکوکیفیتظهورآگاهیاستودراینمسیرشیوهمنحصربهفردیرا

گیردکهباعلومرایجمرزبندیشفافدارد.درپیشمی

بررویاموردریککالمپدیدارشناسیبهجایتأکیدبرایستارهایطبیعیپوزیتویست ها

گراییبرشهود،بهجایگرایی،بهجایعقلرالیسم(برماهیتگرایی)ناتوماهوی،بهجایطبیعت

علومطبیعیبرعلومایدتیک،بهجایعلیتبرآگاهی،بهجایعینیتبرالتفات،بهجایتاریخ

شود،بهجایدادهبرپدایدار،بهجایتجربهطبیعیجهانبراینکهجهانچگونهبرایماجهانمی

بهجایاعیانواقعیبراعیانوحقایقمثالی،بهجایفعلیتاشیاءبرحسیبرتجربهزیستهشده،

ماهیتاشیاء،بهجایساختارهابراگوودرنهایتبهجایذهنیتمطلقبرذهنیتاستعالییتأکید

(.7931:3کند)معینیعلمداری،می



 های تحلیل پدیدارشناختی از سیاست خارجی کشورها بایسته
ع به رویکردهایتجربیوپدیدارشناسی علیه بویژه رایجو علوم جنبشیفکریعلیه نوان

تئوریکگذشتهوتوانستهاستعلومانسانیبویژهپوزیتویستیازسطحانتزاعوبحث هایخامِ

شناسی،تاریخ،روانشناسی،روانپزشکی،اخالقو..راتحتتاثیرامواجخودشناسی،جامعهزیبایی

یکهتحلیلِپدیدارشناسیازمسائلروانشناختیواجتماعیامریرایجشدهاقراردهد،بهگونه

هایسیاسیدرکانونتوجه(.امروزهپدیدارشناسیبهعنوانروشتحلیلپدیده7933:73)دارابی،

نمی چند هر دارد، درقرار همچنان دانشسیاست در پدیدارشناسی که گرفت نادیده توان

هایسیاسیومطالعاتاندکیاززاویهپدیدارشناسیدررابطهباپدیدهمهجوریتواقعشدهاست

شکلگرفتهاست.

پدیده پدیدارشناسیِ تحلیل کنار انقالبدر همچون سیاسی جنبشهای و روشها ها،

هادرروابطپدیدارشناسیظرفیتاینراداردکهدرفهموشناختماازسیاستخارجیدولت

المللاند.الزمهکاربستپدیدارشناسیدرتحلیلسیاستخارجیوروابطبینالمللیاریبرسبین

المللاست،بهبیاندیگرمفاهیمبسطمفاهیمپدیدارشناسیدرحوزهسیاستخارجیوروابطبین

وبهمثابهعاملپویایکنشو پدیدارشناسیبایدازوضعیتبینفردیواجتماعیعبورکرده

درسرفتاردولت قبلازکاربستوپیوندمفاهیمپدیدارشناسیدرها اما یاستخارجیدرآید.
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حوزهسیاستخارجیبایددرکیازسیاستخارجیداشتهباشیم.

هاییککشوروتعامالتآنبامحیطبیرونازمرزهایسیاستخارجیبهعنوانسیاست

هاییککشوردرفعالیتسیاستخارجی،درمورد(.Breuning, 2007: 5شود)ملیتعریفمی

درتعریفدیگر،سیاستHolsti, 1982: 36)محیطوشرایطخارجیاست تواندمیخارجی(.

برابردرکشوریکگیرانتصمیمتوسطکهشودتعریفهافعالیتازایبرنامهیاواستراتژییک

کشورآنملیمنافعامبهنکهاهدافیبهتاشدهانجامالمللیبینهاینهادیاودیگرکشورهای

خارجیمعینعواملمشخص،اهدافایازمجموعههمچنینخارجیسیاست.دستیابنداست

استراتژییکتوسعهمطلوب،نتایجبهرسیدندرکشورتواناییالذکر،فوقاهدافبهوابسته

(.Plano, Olton, 1988: 25)استآنکنترلوارزیابیاستراتژی،اجرایسودمند،

علمروابطبینسی از ازالمللنحلهاستخارجیمتأثر است. کرده تجربه هایگوناگونیرا

سیاستخارجیمیرایج به لیبرالیسماشارهترینرویکردها نوواقعگراییو واقعگرایی، توانبه

المللرویکردهایکرد.درکناراینرویکردهایپوزیتویستیبهتدریجدرعرصهدانشروابطبین

هاازسیاستخارجیومتعلقاتآنازجملهقدرت،کندکهدرکآنپوزیتویستی(ظهورمی)پسا

المللدگرگوناست.بهبیاندیگربهتناسبتحولدرمنافعوساختسیاسیحاکمبرنظامبین

ایکهذکر(.نکته7932:96شوند)منوری،هایسیاستخارجیمفاهیمآنهممتحولمینظریه

المللکهبعدهادرگسترهسیاستخارجیداردایناستکهتمامنظریاتروابطبینآناهمیت

اند.یابندکهدرابتدادرحوزهفلسفهوجامعهشناسیمطرحشدههمتسریمی

المللبودهاستونشانیآشکارازآندرروابطپدیدارشناسیمغفولصاحبنظرانروابطبین

ازهمینرواینمقالهغایتخودراطرحالمللوبهتبعآندرسیابین ستخارجیوجودندارد.

اماچگونگیکاربستآندرالمللوسیاستخارجیمیپدیدارشناسیبرایفهمروابطبین داند.

مساله تحلیلسیاستخارجی الزمه شد، گفته که همانطور دارد. توضیح به الزم استکه ای

خارجیکشورهابهکارگیریمفاهیمپدیدارشناسیوپیوندپدیدارشناختیبهمنظورشناختسیاست

ب منطقهآنها سطحملی، در حیاتکشورها فهمپدیدارشناسانۀا واقع در جهانیاست. نظام ایو

کنش و بازیگری رفتار، دولتچگونگی پیادهورزی به منوط روشها استراتژی شناختیسازی

فهمسیاستخارجییکدولتمهمترینمولفهدراستراتپدیدارشناسیاست. ژیپدیدارشناختیِ

هایازبهکارگیریمفهوماپوخهاست.اپوخههمانطورکهگفتهشدتعلیقجهانخارجوآگاهی

برایناساسبرایدرکسیاستخارجییک پیشموجوددربابیکپدیدارسیاسیاست.
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بایدحوزهسیاستخارجیآندولتبهعنوانیکواقع یتخارجیبهحالتتعلیقکشورابتدا

سپسروایت دانشدرآید. و بابسیاستخارجیآندولتمتراکموها در هایمتفاوتیکه

آید،درنهایتبایدباخلقمفاهیمبهتوصیفپدیدارشناسانۀاندبهحالتتعلیقدرمیانباشتهشده

سیاستخارجیآندولتدستیابید.

خارجیبهعنوانیکپدیدارسیاسیقابلدرکاستدررویکردیپدیدارشناختی،سیاست

از/به»کهقبلازآنکهعینیتیابد،درفرآیندآگاهی شود.درواقعدرنگاهچیزیتشکیلمی«

پدیدارشناسیسیاستخارجییکآگاهیِسیاسیِالتفاتیوباقصدیتاستکههموارهمعطوف

آید،بلکهیبهخودیخودبهجودنمیبهچیزیاست.پدیدارهایسیاسیهمچونسیاستخارج

گیردشکلمی«مناستعالیی»یا«اگو»ابتدابهمثابۀآگاهیکهالتفاتیوقصدمندهماست،درنزد

(.درمرکزاینپدیدارسیاسی)سیاستخارجی(دولتهاقراردارند.61-7937:27)خاتمی،

المللبهسیاستخارجیوروابطبیندرواقعبراساسرویکردپدیدارشناسی،دولتدرعرصه

یک 7اگو»مثابه » استعالیی»یا من » واجد فرارونده»که آگاهیِ می« ظهور دولتاست، هایابد.

 آگاهی«اگو»همچون کنار در تعارضها و فرد دارایجغرافیایمشترکیازهایمنحصربه آمیز،

هاراتی،تعاملوصلحمیاندولتزیسآگاهیدربابمحیط،خودودیگرانهستندکهامکانهم

شود.بهتعریفمی«بیناالذهانیت»سازد.اینفرآیندیاستکهدرپدیدارشناسیبامفهومممکنمی

دولت بینبیاندیگر از همچونروابطاگوهایمستقل، ها معنا»االذهانیتکه «جهانمشترکیاز

 علمداری، 7931)معینی می6: آنها برای را ب( رویسازد، تحلیلهمرخوردارند. نتایج رفته

شود:پدیدارشناختیسیاستخارجیدرمواردزیرخالصهمی

هاوبازیگرانسیاستخارجیبهمثابهیکاگویفعالازآگاهیالتفاتیوقصدمنددولت* 

برخوردارندوهموارهدرحالکنشهستند.

هایمنحصربهفرد«6زیستجهان»جدهایفعالسیاستخارجیوا«اگو»هابهعنواندولت* 
                                                                                                                                               

بامتفاوتاستهوسرلنظرمدکهایسوژهاماکردتعریفسوژههمانتوانمیرا(ego)«استعالییمن»یا«اگو»مفهوم.7
واجدخودیخودیبهواستدکارتوکانتنگاهفراسوینوعیبههوسرلسوژهواقعدر.استکانتیودکارتیسوژه

تعلیققابلکهاستمعنااینبهآنبودناستعالیی.استآگاهیعینسرلهونظردراستعالییمن/اگوزیرا.ستاآگاهی
(.7937:27خاتمی،)شودنمیتحویلدیگریچیزبهونیست
هادانشعرصههمچنینوآنبرحاکمقواعدومشترکزندگیعرصهمثابهبه(Life World)«جهانزیست»مفهوم. 6

فرهنگ،همانندجهان،زیست.زندمیرقمزیادیحدودتاهاانسانجهاندررامازندگیوزیستنحوهکهاستایواسطه
ها،دولتکهاستاعتقاداینبرنگارنده.شویممیاجتماعیآنچارچوبدرماچونسازد؛میراما«دومطبیعت»جوریک

معینی)هستندجهانیوایمنطقه،ملیسطحسهدرجهانزیستازمتاثرخارجیسیاستعرصهدرسازانتصمیموبازیگران
(.7934:3علمداری،
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درواقعدولت یابندوآگاهیوهایگوناگونرشدوتکاملمیهادربسترزیستجهاناست.

کنشآنهانیزمتاثراززیستجهانیاستکهدرآنوجوددارند.

ها(شکل)آگاهیمشترکمیاندولت«7بیناالذهانیت»هابایکدیگربراساسرابطهدولت*  

گیرد.یم

درشکلمولفۀقدرتدرسهمدولت*   بابها بیناالذهانیتدر مناطقومسائل»دهیبه

تأثیرگذاراست.بهبیاندیگرمولفهقدرت،آگاهیِهدفمندوخاصیکدولترا«موردتخاصم

کند.برسایرینتحمیلمی

دیاست)آگاهیهادرسیاستخارجیازیکسوبراساسآگاهیمنحصربهفرکنشدولت*

معطوفبهبقایسیاسیومعطوفبهمنافع(کهآنهاازسایردولتوبازیگرانومحیطسیاسی

خوددارندوازسویدیگربراساسآگاهیمشترکِبیناالذهانیاستکهامکانتعاملوصلح

گیریسازد.رویهمرفتهشمایفهمپدیدارشناختیچگونگیشکلهاراممکنمیمیاندولت

توانبراساسشکلزیرترسیمکرد.هارامیسیاستخارجیدولت





 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هاگیری تعامل، رفتار و سیاست خارجی دولتشکل یک: فرآیند شکل

                                                                                                                                               
فردچندیاودوکهآگاهیازمشترکیجغرافیایبهاشاره(Intersubjcetivtiy)«االذهانیتبین»پدیدارشناسانۀمفهوم.7
ازآنهاآگاهیورکدویکدیگرازهادولتشناختواقعدر.دارندایمسالهیاپدیدهبابدر(دولتچندیادواینجادر)

خودشناختوآگاهیتواندنمیتنهاییبهدولتیکدیگربیانبه.گیردمیشکلهمباتعاملدرسیاسیتضادهایوهانزاع
سایربامواجهدر-استخاصکنشیآنآمدبرکه-آگاهیاینبلکهکند،تحمیلهادولتسایربرسیاسیپدیدهیکازرا

.هستندسهیمآگاهیاینگیریشکلدرنیزآنهاوند،گیرمیشکلهادولت

 اگو )سوژه(

 آگاهی

 قدرت

 اگو )سوژه(

 آگاهی

 قدرت
 

بین 

 االذهانیت
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می داده نشان فوق ترسیم دولتدر که بشود در پیرامونها محیطو از زیستجهان ستر

یابندوسپسبراساسآگاهیوعنصرقدرتدرفضاییازبیناالذهانیترفتارخویشآگاهیمی

گیرد.زیستجهانوقدرتدرعیناینکهجزئیازبنیادهایرفتاریدولتسیاسیآنهاشکلمی

معنا قدرت)در که معنا بدین دارند، متضادی رابطه خود بههستند، آگاهانه آن( فوکویی ی

پردازدودرتالشاستقواعدواحکامخودرابرماهیتدولت،زیستاستعمارزیستجهانمی

هابارکند.جهانوفضایبیناالذهانیمیاندولت

اهمیت اولویتو تنها سیاستخارجینه در آن کاربستمفاهیم تحلیلپدیدارشناختیو

سیاس گذار تأثیر میمتغیرهای دگرگون را خارجی وت نوین مفاهیم واسطه به بلکه سازد،

سیاستخارجیاستراتژیروش بر تأثیرگذار عمیقِ و پنهان ابعاد خود فرد به شناختیمنحصر

سازد.کشورهاراآشکارمی



 ج.ا. ایران خارجی سیاست پدیدارشناختی فهم سوی به
ابتدا ایران سیاستخارجی پدیدارشناختی فهم روشبرای راهبرد مجدداباید آن شناختی

آوریم،درمرحلهدومدانشویادآوریشود.درمرحلهنخستواقعیتخارجرابهتعلیقدرمی

کنیم،درمرحلهسومباخلقوهایموجوددربابواقعیتخارجیرابازداشتوتعلیقمیآگاهی

امکاندسترسیوآگاهیناب مفاهیمپدیدارشناسانه میسراستخدام واقعیتخارجممکنو به

شود.برخوردآگاهانهباماهیتسیاستخارجیایرانبهشرحزیراست:می

.تعلیقواقعیتخارجی:براساسایناصلبایدابتداتصورکنیموبپذیریمکهکشوریبه7

داریم؟ایوجودخارجیندارد.درچنینشرایطیچهتصویریازخاورمیانه«ایرانِخاورمیانه»نام

ژئوپلیتیک،ژئواکونومیکوژئوکالچرالاستسیاستخارجیایرانمشتملبرخألبرایناساس

کهدرشرایطفقدانآنقابلدرکاست.بهبیاندیگرسیاستخارجیایرانآنچیزیاستکه

خاورمیانهمنهایوادرنبودآنبراینظممنطقه قعیتیایخارومیانهمتصورهستیم.درواقعتصورِ

شود.خارجیبهنامایران،سیاستخارجیایرانانگاشتهمی

هایمتکثر.گامدومدرراهبردپدیدارشناسیسیاستخارجیایرانتعلیقآگاهیودانش6

برایناساسآگاهیوشناختیکهبراساس شکلگرفتهپیرامونسیاستخارجیایراناست.

آید.دراینجاشکلگرفتهاستبهحالتتعلیقدرمینظریاترایجدربابسیاستخارجیایران

هایمبتنیبرژئوپلیتیکایرانومبتنیبرنظریهگرایانه،روایتگرایانه؛ملیهای:اسالمانواعروایت
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لیبرالیستی؛سازهانگارانه؛گفتمانیازسیاستخارجیگرایانه؛آرمانگیری؛واقعتصمیم گرایانه؛

تعلیقدرم دانشوشناختمتراکممییایرانبه درواقعروایتهایمذکوررا دانیمکهآید.

بایستیبهمنظوروصولبهحیطهنابآگاهیبهحالتتعلیقدرآیند.می

منظور9 به پدیدارشناسی مفاهیم استکه هوسرل پدیدارشناسی راهبرد سومِ مرحله در .

اصیلوناببهپدیداریبهنامسیاست درخارجیایرانبهبازیگرفتهمیآگاهییافتنِ شوند.

آگاهی پدیداریکه به تبدیلآن یا ایران سیاستخارجی عرصه آوردن ادراکدر به واقع

معطوفبهآناست،آغازفهمپدیدارشناختیازسیاستخارجیایراناست.

تاکنونبرایفهمسیاستخارجیایرانازرویکردهاوموا ضعهمانطورکهشرحدادهشد،

بهرغمآنکههرکدامازروایتبرداریشدهاست.علیفکریگوناگونیبهره هایمذکورمارا

نزدیکمی ایران سیاستخارجی معرفتبه سرزمینِ ازنحویبه را ما خود نوبه به اما سازند

بهتعبیریپدیدارشناختی،روایتشناختسیاستخارجیایرانهمدورمی هایمذکورافکنند.

بهبیاندیگرتحلیلهاییهستندکهدردامپیشفرضوآگاهیدانش هایخودگرفتارشدند.

و تحمیلمفاهیم نوعیدچار به رفت، آنها ذکر اساسمواضعیکه بر سیاستخارجیایران

پردازاناست.نظریه«قصدیت»

رایناستیانیتمندیبهعنوانیکیازمفاهیمکلیدیپدیدارشناسیهوسرلناظرب7قصدیت

چیزییامعطوفبودنبهچیزیرا«از»کهآگاهیدرحاالتمختلفخودخاصیتآگاهبودن

شود؛درادراکحسی،چیزیبهطوردارد.مثالدرفرآینداندیشیدن،دربارهچیزیاندیشیدهمی

ترسد.آید؛درترس،آدمیازچیزیمیشود؛درتخیل،چیزیبهخیالدرمیحسیادراکمی

قصدیمی اعمالالتفاتییا تجاربیا خواند)براونوهوسرلاینحاالتگوناگونآگاهیرا

(.7932:411همکاران،

راکهبادکارتآغازشدو6هوسرلبهواسطهاینمفهومدرصددبرآمدتامشکلۀسوژه/ابژه

هگلاست کانتو الیبنیتس، میانخطفکریفیلسوفانمدرنهمچوناسپینوزا، پیدادر مرار

گونهخودآدمیکههیچجزنبودچیزیسوژهدکارتزمانازمدرنوفلسفۀکرد،حلکند.در

درگرفتمیسوژهقراراینمقابلدرهرچهدلیلبدینونداشتخارجیوالهیمنابعبهاتکایی

وژهسوجایگزینرا(4)نوئسیس9قصدیاماعملهوسرل(Odysseos, 2010: 21). بودابژهحکم
                                                                                                                                               
1. Intentionality  
2. Subject/Object Problematique 
3. Intending Act  
4. Noesis 
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رابطۀبرمبتنیمندیقصدیتیانیّتازاینرو،.کردابژهجایگزینرا(7شده)نوئماقصدمحتوای

.(7932:47،بهنقلازمنوری،Smith, 2007: 58)استوابژهمحتوا،عمل،سوژه،میانپیچیده

می اینبنابراین اینتوان در پنداشتکه درگونه است، وجه دو بر قصدیتناظر سطحجا

پردازقصدونیتخودرابرواقعیتیبهنامسیاستخارجیایراننخستبدینمعناستکهنظریه

آگاهی،بلکهمتعلقآگاهیکند.درسطحدومبدینمعناستکهنظریهتحمیلمی پردازنهخودِ

فرضگرفتهاست.ایندرحالیاستکهیعنیایرانوواقعیتسیاستخارجیایرانراهمپیش

و تعلیق مدعی بلکه سیاسی، واقعیت به معطوف آگاهی تنها نه گام اولین در پدیدارشناسی

شودودرشکلایرانوسیاستخارجیایراننیزمیبازداشتخودِواقعیتِخام،غیرگفتمانیوبی

ستمقابلبهتحلیلپدیدارِسیاستخارجیایران،یعنیآگاهیکهدرذهنماازواقعیتیبهنامسیا

پردازد.خارجیایرانشکلگرفتهاست،می

 شناختی پدیدار مفهوم سه واسطه «اگو»به زیستجهان»، » االذهانیت»و بین توصیف« به

پدیدارشناسانهازسیاستخارجیایرانوساختنآگاهیپدیدارشناسانۀمعطوفبهآندسترسی

یابیم.

چیزیواقعیتدارد؟درپدیدارشناسی.تحلیلپدیدارشناسینخستبهدنبالآناستکهچه7

هوسرلیپدیدارشناسیدراست.درواقع«مناستعالیی»یا«اگو»هوسرلآنچهواقعیتمحضدارد

از.درآوردشناختبهخوددررااموردیگرداردتالشکهشودمیقلمدادمنیهمانآرخهیونانی

من،اینکهآنجاتا.استادراکونههرگالزمجهتشرطاستعالییمنپدیدارشناختی،دیدگاه

است)حیاوی،اینوجودپیشینشرط ابژکتیو( )طبیعت 7931جهان ساحت716: در بنابراین .)

«مناستعالیی«/»اگو»سیاستخارجیایراننخستبایددرپیتحلیلوانکشاف سوژۀآگاه»یا

سیاست هوسرل« )فروکاست(تعلیروشباخودشناختیمعرفتدستگاهدرباشیم. راجهانق

استعالییقواممی/اگو/سوژهدرالتفات کهچیزیاستجهانهوسرلپدیدارشناسیدر.بخشدمنِ

(.7932:47شود)منوری،میپدیدار6استعالییمنِبرای

استعالییشکلمی درنزدمنِ اینمنظرواقعیتیبهنامسیاستخارجیایرانابتدا گیرد،از

نواقعیتبهخودیِخودوجودندارد.بلکهبهواسطۀادراکیکهمنِاستعالییازبدینمعناکهای

درتنهااستوجودیبایستهآنچهشود.زیراهردهد،تبدیلبهپدیداریدرذهنمیخودبروزمی

                                                                                                                                               
1. Noema 
2. Transcendental Ego 
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(.دراینجاتحلیلِدولتبه7931:714گردد)حیاوی،میملقبامریچنینبه«مناستعالیی»ذهن

گیرندهکهدرهیأتمنِاستعالییدرهایتصمیموجودیتیزندهوصاحبعقلونیزسوژهمثابهم

استمی سیاستخارجیایران دریافتپدیدارشناسانۀ در نخستینگام سوژهآیند، درکیکه .

سیاسیازسیاستوسیاستخارجیدارد،قوامبخشکنشِدولتدرسیاستخارجیاست.به

نظممنطقه ازسیاستخارجی، سیاسیوماهیتیکه سوژه نظمجهانیوبیاندیگرآگاهیِ ای،

درذهنمیبازیگرانونحوه مبنایکنشگریدولتدرسیاستخارجییکنشآنها پروراند،

یتواندنمودسوژهشود.بااینحالدولتدرکنارماهیتمستقلومبرایخودمیانتلقیمیایر

سیاسییامناستعالییدرسیاستخارجیایرانباشد.

گیرندهدرحوزهسیاستخارجیباشدوهممیتواندتواندسوژۀتصمیممنِاستعالییهممی

 یدکبکشد، عنوانمثالاعلیخود به ودولترا پدیدارشناسیهگلنماد دولتدر که چرا

برد.بهبیاندیگردولتحاملوتجلیآگاهیمدرناستکهباخودروحجهانرابهپیشمی

بهمثابهسازمانیسیاسیوسیستمیخودیارتعریف سیاسیآنرا عاملآگاهیاستکهسوژه

(.7937:63کوشد)خاتمی،کردهاستکهدربقایخویشمی

تصمیمبدین عنوان سیاسیبه تجمیعترتیبسوژه عنوان دولتبه و مجریتصمیم و ساز

نیرویاگویاستعالییکهعاملوحاملیکاجتماعسیاسینیزهست،درفرآینداندیشیدنبه

یابند.بهبیاندیگرپدیدارشدنسیاستخارجیایراندرمسائلحوزهسیاستخارجیالتفاتمی

یابد،ازمسائلحوزهبیرونازمرزهایملیونیازهایداخلیظهوروبروزنمینظامآگاهی،فارغ

منطقه ایوجهانیاستکهبهبلکهبهواسطهاندیشیدنبهنیازهایداخلیومسئلههایمحلی،

مند«مکان»مندو«زمان»ایاستکهماهیتسیاستخارجیایرانراپیوند؛اینمسئلهوقوعمی

اقعاگرسیاستخارجیایرانرایکراهبردواستراتژیکالنتعریفکنیمازمنظرکند.درومی

فرآیند واسطه به بلکه نیست، ماندگار و پایدار ازلی، راهبرد، و استراتژی این پدیدارشناسی

پدیدارشناختی)کههموارهمعطوفبهچیزیخارجازذهناست(میشکل تواندگیریآگاهیِ

تغییرکند.

هپیامدهایتئوریکبسطمفهومپدیدارشناختیاگودرسیاستخارجیاینخواهدازجمل

محیطبحرانیسیاستخارجیدارد، از تناسبآگاهیکه به و ساختار از فراتر سوژه بودکه

گریمیزند.درواقعمنِاستعالییودولتبهعنوانهیأتسازمانیآندرسیاستدستبهکنش

تواندمسیروفرآیندسیاستخارجیایرانراساختارهایرسوبشدهمیخارجیایرانفراتراز
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(درسیاست7934)دهقانیفیروزآبادی،«هایگفتمانیچرخش»تعیینکند.فرازوفرودهاوآنچه

نامند،ازهمینمنظرقابلدرکوتوضیحاست.خارجیایرانمی

پیامدهایمهمبسطمفهومپدیدارشناختی از اگودرسیاستخارجیایراناینیکیدیگر

کند.بهبیاندیگروازآنجاییکهآگاهیسیاسیهایپراگماتیستیراتقویتمیاستکهرویه

درنزدمنِاستعالییامریازپیشدادهشدهدرتعبیرکانتیآننیستوبهتناسبواقعیتخارجی

رادر«فرصتهایممکن»و«بحراننقاط»هایگوناگوناست،میتوانازقبلمعطوفبهپدیده

سیاستخارجیتشخیصدادواستراتژیمناسبرابرایپیشبرداهدافسیاستخارجیباابتکار

عملگزینشکرد.

تصمیم عملسوژه ابتکار و استقالل آنکه استعالییعلیرغم منِ یا اگو بر راتأکید گیرنده

وسعتمی کاراییساخگسترشو مشروعیتو اما ثباتمحور»تارهایبخشد سیاست« در را

ازاینرودرنگاهاولاینخطربهوجودمیخارجیبهچالشمی آیدکهبهدلیلآزادیِکشد.

تصمیم سوژه عملِ بحرانِ با یککشور خارجی سیاست استراتژیک»گیرنده، ثباتِ مواجه«

مسئلهمی سشود؛ در را پایدار روابط برقراری و تعامل امکان که ناممکنای خارجی یاست

سازد.می

قانونآزاد و قاعده هرگونه از آگاهیسیاسیاگویکسره نبایدپنداشتکه اینوجود، با

کندکهازیکسوبههمراهخوداست،چراکهدوعاملمهمسرکشیاگویاستعالییراکنترلمی

یگریوجهانسازیآنراآوردوازسویدیگربازسازومعنابخشرابهارمغانمیثباتِهویت

سازد:نخستهمانطورکهگفتهشدهآگاهیمندمیمندوقانوندرسیاستخارجیمحدود،قاعده

به بلکهمعطوفبهامریبیرونیاست؛ فارغازواقعیتخارجینیست، پدیدارشناختیوکانتی،

اسیدرزمانهوزمینهتعبیرپدیدارشناختیآگاهیاز/بهچیزیاست.دوماینکهاِگویپدیدارشن

ایستکهخودمتاثرازآناست.بهبیاندیگراگورهاازجهانیکهدرآنحیاتدارد،نیست،

بامفهوم تحلیل«زیستجهان»بلکههموارهدربندوکمنداینجهاناست.هوسرلاینمهمرا

کند.می

وعالمبرفرضبلکهباشدراداشتهمعالتسخیرتمنایتواندنمیتنهاییافتاده،بهجداوتنهامنِ

زیستشاهدماترتیباینبهومنهاستدیگرومنتشکلازبرآمدهکهاستزیستجهانی

کهاستاستعالییپدیدارشناسیدرچنینقلمروییایجادبا.بودخواهیممشترکعالمیوجهان

مامحیطجهان)جهانزیستتوانمی بازیافترا( قلمروتوانمیجهانستزیاینکشفبا.
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7931کرد)حیاوی،فاشاند،ماندهونشاننامبیآنازقبلتاکهراذهنیپدیدارهایی :716.)

مفهوم پیوندیساختاریبا بنابراینزیستجهاندومینمفهومموثرپدیدارشناسیاستکهدر

توانددرفهمسیاستخارجیایرانراهگشاباشد.اگو/مناستعالییمی

آموزههم استعالییدرنزدهوسرلمتفاوتبا منِ اگو/ هایکانتیانطورکهشرحدادهشد،

است.کانتبرایآگاهیبرآمدهازاگونوعیاصالتوخودبنیادیقائلاست.امادرنظرهوسرل

بندو بلکهدر نیست، خودخودآگاه بهخودیِ آگاهیمنشائیدرونینداردواگوخودبنیادو

یاستکهدرآنحیاتدارد.اینمسئلهایاستکههوسرلبامفهومزیستجهانبهکمندجهان

پردازد.توضیحآنمی

هوسرلیوجودنداردوتفاسیرمتفاوتیازآنمی شود.تفسیریکسانیازمفهومزیستجهانِ

ضیحکوتاهبرانگیزاینمفهومرانداریموبهاینتودراینجاقصدورودبهمعانیمختلفوبحث

کنیمکهباتسامحزیستجهاندرنزدهوسرلبهدومعنابهکاررفتهاست.دربارهآنبسندهمی

یکمعنایزیستجهانساحتتاریخوفرهنگبشریاستودیگریجهانیکهانساندرآن

اینجهانفعالاستزندگیمی اینمنظرزیستجهانفراترکندوتمامشئوناتانساندر از .

برآن را پیشمشخصشده استانداردهایاز اینعلوم که چرا است، جهانپوزیتویستیعلوم

(.7937:67کنند)خاتمی،تحمیلمی

می اینبنابراین زیستتوان که کرد درک مفاهیموتعاریفازایمجموعهجهانگونه

:7912بخشد)بشیریه،میجهتوانسجامماروزانهروابطواعمالبهکهاستجهانشدهپذیرفته

الگوهایازیافتهسازمانزبانیلحاظبهویافتهانتقالفرهنگیلحاظازایذخیرهجهان(.زیست664

که،دارداحاطهایشدهفهمپیشزمینهشیوهبهکنشیهایموقعیتبرجهانزیستاست؛تفسیری

هنگامیکهدهدمیتشکیلراایزمینهپسجهانزیست.گیردنمیقرارخطابموردهمه،اینبا

انگاریممیبدیهیراآنبرسیمتوافقبهخودمانمیانهایگفتهطریقازکوشیممیکه

(.7939:431)کالینیکوس،

پیامدتأکیدپدیدارشناسیهوسرلبرزیستجهاندرسیاستخارجیایناستکهآگاهی

لکهاینآگاهیبرمدارزیستجهانسیاسینهتنهامعلقنیستومعطوفبهامربیرونیاست،ب

مولفهمی از متأثر ایران سیاستخارجی در زیستجهان استکهچرخد. گذاری تاثیر های

پیوندمی بهآنها استعالییرا میآگاهیسیاسیدرنزدمنِ ترینمادۀتوانگفتکهنسالزند.

وانبخشیازپازلزیستجهانگراییبهعندهد.ملیگراییتشکیلمیزیستجهانایرانیراملی



 (62)پیاپی79پاییز،62شماره،فتمهسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 77
 

اگوودرنتیجهبهروندهاواستراتژی سیاسیِ هایپایدارسیاستخارجیایرانایرانیبهآگاهیِ

ازدیربازملی بخشسیاستسازوحیاتگراییایرانیهموارهازعناصرقاعدهتأثیرآشکاردارد.

گراییهایعصرمدرنبهملیمعنابخشیخارجیایرانبودهاست.فارغازاینباتسریمفاهیمو

حیاتبخشدولت عنوانعنصر اینعاملبه که بقای-باعثشده صیانتاز ملتایرانیدر

حیاتیایرانوتمامیتارزیآنشناختهشود.

ملی واقع محیطسیاستخارجیحجابیمیدر سیاسیاز آگاهیِ قواعدگراییبر افکندو

کند.ازاینمنظرگیریدرسیاستخارجیایرانتحمیلمیتصمیمگریونهفتهخودرابرکنش

گریروکنشایرانبهعنوانیکملتدرحافظهوآگاهیتاریخیخودمیلبهبقادارد.ازهمین

معطوفبهچیزیمنحصربفرد بود قرار محیطسیاستخارجیایرانبرآگاهیسیاسیکه در

پدیدا سایهمیافکندومواجهه واقعیتباشد، با ابهامفرورشناختینابرا حاله هایسیاسیدر

شود،بلکهموجباتثباترادرسیاستخارجیبابرد.اینابهامافزاییامریمنفیشناختهنمیمی

آورد.خودبهارمغانمی

دومینمولفهتأثیرگذاردرزیستجهانایرانیکهسیاستخارجیایرانراتحتتاثیرقرار

می سالمیتا»دهد. ومذهبآنبرساحتزیستجهان« گذاریاسالم موجبتأثیر به است.

گریآنازجهتافقیمحدودگشتهاماایرانیسیاستخارجیایرانوقواعدحاکمبرکنش

عنصر از ایرانی جهان زیست پذیری تأثیر دیگر بیان به است. یافته تعمیق عمودی ازجهت

سازیایرانازبخشاعظمیازجهانشدهاستودرغیریتازیکسومنجربهگستو«اسالمیت»

مقابلمنجربهتعمیقتأثیرگذاریایرانبهبخشیازجهانشدهاستکهماهیتخویشرابااسالم

کنند.تعریفوتفسیرمی

سومینمولفهکهزیستجهانایرانیاخیرتمایلیوافروبدونبازگشتبهسویآنپیداکرده

است.-کهتجلیعینیآنغرببوده-هایبرآمدهازجهانمدرناحکامودانشاستقواعد،

امروزهبیشازهرزماندیگرزیستجهانایرانیمتأثرازاحکاممدرناستکهنهتنهاعرصه

کند،بلکهمتعینروندهایسیاسیگریایراندرسیاستخارجیرامدیریتوهدایتمیکنش

است.گردننهادنبرقواعدنظامجهانیوهمراهیایرانباقواعدجهاندردرونمرزهایایران

گریایراندرسیاستخارجیایکهکنشآمیزاینمولفهدارد.بهگونهمدرندالبرروندسیطره

درنظم«منطقانقالبیگونه»ایبهسویقواعدجهانمدرنپیداکرده.گذارایرانازروندفزاینده

)بهتعبیرکیسنجر(حکایتازتأثیرگذاری«منطقکشورمابانه»جهانیبهسویوساختسیاسی
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هاواتحادهاتوانفارغازقدرتاینمولفهدارد.برایناساسراهبردسیاستخارجیایرانرانمی

ائتالف وو نظم سیاستخارجیمتناسببا راهبرد باید همواره بلکه هایجهانیتدوینکرد،

تقریریدگربارهبیابد.ساختارجهانی

شود.شدنفرآیندهایسیاستخارجیمیرویهمرفتهزیستجهانموجبثباتوخطی

دهداماازسویدیگرامکاناینازیکسوامکانتعاملدرعرصهسیاستخارجیراافزایشمی

 عملدر بحران»ابتکار لحظاتِ تصمیم« از میرا امگیرنده مجموعزیستجهان در کانستاند.

سازدوبهنوعینقشساختاررامندودستوریمیکنشگریدرعرصهسیاستخارجیراقاعده

گیرد.درمقابلسوژه/کارگزاربرعهدهمی

چند9 هر هوسرل پدیدارشناسی در زیستجهان و استعالیی منِ اگو/ ناگسستنی پیوند .

توانندجیایرانباشند،لکننمیگریدرسیاستخارتوانندمبناییمنطقیازفهمکیفیتکنشمی

روابطکشورایرانباسایرکشورهارادرعرصهسیاستخارجیشرحدهند.بهبیان مبناومنطقِ

سایر با روابطایران پدیدارشناختیتعاملو قاعده مالکو اینپرسشمطرحاستکه دیگر

چهچیزیتعیینمی بایدمفهومپدیدارشناختیکند؟اینجاستدولتوبازیگراننظامجهانیرا

بهبازیگرفتهشود.«بیناالذهانیت»

هایمشترکاستکهامکانزندگیراباخودبهها،قواعدودانشزیستجهانگسترهارزش

آورد.درواقعزیستجهانبنیادروابطاجتماعی/انسانیپایداراست.امانبایدپنداشتارمغانمی

ازمکانیزمیبرخورداراستکهمیتواندهمگانروحولخودکهزیستجهانبهخودیخود

هاست،لکنآنچهامکانگردآورد.زیستجهانهرچندگسترهمعانیوفرهنگمشترکانسان

آوردوتولیدمعناوتجربهزیستههایمشترکرافراهممیهاودانشگذاریاینارزشاشتراک

شود.ذهانیتنامیدهمیاالکند،فرآیندیاستکهبینمشترکمی

هاوتولیدآگاهیمشترکاست.ازهاقواعدودانشگذاریارزشاالذهانیتبهاشتراکبین

کههاییانسانبینآنواقعیتبنیادیساختارکهاستاالذهانیبینجهانیجهان،زیستمنظراین

در(.7936:667برماس،است)هامشترکدارند،ارتباطهمدیگربافرهنگیبافتوزمینهیکدر

شود،زیرانمودهایکههرسوژهازهایمتفاوتبهانحایمختلفظاهرمیواقعجهانبرایسوژه

هادرتفاهمجهاندارد،وابستهبهبدنوادراکاتحسیاوست.امادرتجربهبیناالذهانی،سوژه

یاست.ازاینجهتهوسرلیابندکههمانچیزعینگیرندوبهوحدتیدستمیمتقابلقرارمی

پذیرجهانامکانایبهنامزیستداندکهدرگسترهاالذهانیمیمالکعینیتراهماشتراکبین
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االذهانیتفرآیندظهورآگاهیمشترکیاستکه(.بدینترتیببین7937:3شود)کوکب،می

یاییاززبان،آگاهیومعنایاالذهانیتجغرافسازد.بینامکانتعاملوراوبطانسانیرامیسرمی

آورد.مشترکاست،بهگونهکهاتفاقنظربرسرتفسیروادراکواقعیترابهوجودمی

االذهانیتدرسیاستخارجیایرانپیامدهایمهمیرادرپیبسطمفهومپدیدارشناختیبین

ازآنجملهمی هایکواقعیتادراتوانگفتبهمیزانیکهیکدولتبتواندبرتفسیرودارد.

تواندسایرکشورهاراباخودهمراهسازدوامکانهابهاشتراکنظربرسدمیسیاسیباسایردولت

درواقعمبنایتعاملوروابطدرسیاستخارجیروابطصلح بهوجودآورد. آمیزوپایداررا

هااست.هایمشترکباسایردولتها،قواعدودانشایرانایجادارزش

هاایجادمادامیکهنتوانجغرافیایمشترکیازمعانیوآگاهیسیاسیبینخودوسایردولت

بین نیست. میسر پایدار روابط و تعامل امکان معنایکند، به خارجی سیاست در االذهانیت

شود.بنابراینجغرافیایمشترکیازآگاهیاستکهمنجربهاتفاقنظرمسائلسیاستخارجیمی

االذهانیتراباسایرکشورهاتجربهکند،امکانتریازبینیزانیکهدولتیبتواندگسترهوسیعبهم

«زبانمشترک»موفقیتآنبیشتراست.بهبیاندیگریکدولتدرسیاستخارجیبایدبتواندبه

هایرقیبدسترسییابد.بادولت

ایجادکندازاینجهتسیاستخارجیایرانآنجاییکهتوانستهامکا بهمعناینتعاملرا

گستره بینایجاد غربتوانستهایاز ایرانو توافقهسته مثالدر عنوان به بهاالذهانیتبود. اند

جغرافیایمشترکیازآگاهیدربابمسئلهموردنظردسترسییابند.درواقعآنچهامکانتعاملو

ساخت،دروهلهتوافقبرسرمعانیواشتراکاتایایرانراممکندرنتیجهامکانحلمسئلههسته

ایعینیداشتند.ذهنیبودکهنسبتبهمسئله

تواندراینجاعنوانکردروابطایرانباکشورهایهمسایهاست.ایرانبهمثالدیگریکهمی

هاوقواعدمشترکتوانستهاستامکانتعاملباهمسایگانخودرامیسرایازارزشدلیلگستره

همینارزش اینحال با کشوریچونسازد با اشتراکنظر ایجاد متعارضامکان قواعد و ها

عربستانرادشوارساختهاست.بدینمنظورمجریانسیاستخارجیایرانبهمنظوررفعمناقشات

می ابتدا عربستان با اختالفسیاسی مورد مسائل مشترکدر زبان و یکآگاهی به بایستی

یابن همدسترسی و تعامل و صلح نام به عینیتی ایجاد پیششرط مسالمتد. ایجادزیستی آمیز

کرد.بین االذهانیتیاستکهبتوانبرسرمسائلمختلفبهاجماعواشتراکنظردسترسیپیدا

مطرحمی اینجا سیاستخارجیاست.پرسشیکهدر نامقدرتدر شودنقشعنصرمهمیبه
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نوعرابطه چه وجوددارد؟حقیقتآناستکهیانبینایماینکه االذهانیتوقدرتکشورها

االذهانیتمیانخودکنندبهگسترهبینکشورهابهتناسبقدرتیکهازآنبرخوردارندتالشمی

هایرقیبومتخاصمتشکلببخشند.بهبیاندیگربهواسطهقدرتخوددرپیتحمیلودولت

خودومشروعیتبخشیبهآنهابهعنوانعناصربیناالذهانیها،قواعدواحکامدستوریارزش

است.

شکل امکان قدرتملیو تجمیع محصول بینبدینترتیبسیاستخارجیایران دهیبه

رسدایراندرایونظمسیاسیجهانیاست.ازاینمنظربهنظرمیاالذهانیتدرنظمسیاسیمنطقه

سیاسیمنطقه فرآیندنظم پی انگارههژمونیکایدر به مشروعیتبخشی آگاهی،سازیو ها،

هاوقواعدخودبهواسطهابزارقدرتاست.بااینحال،نبایدپنداشتقدرتماهیتیپیشینیارزش

بلکهمجریانسیاستخارجیمیگیریفضایبینبرشکل االذهانیدرسیاستخارجیاست.

استراتژیسیاسیخو تقریرآگاهانه روابطتواندبا سیاستخارجیو یشفضایقدرتمحور

ایرانتوانستهبین بهعنوانمثالدرتقابلبرجامیایرانوامریکا، تحتتأثیرقراردهند. المللرا

محورهایاختالف، سر فضایبیناالذهانیبر ایجاد واسطه به قدرتسیاسیبلکه از استنه

تلطیفسازد.هایاتحادیهاروپارابهنفعخویشگیریموضع

ایرانیاز رویهمرفتهسیاستخارجیج.ا.ایرانمحصولنظامخاصیازادراکوآگاهیِ

گریسیاستخارجیایرانابتدابایدبنیادهایآگاهیِجهاناست.ازهمینروبهمنظورفهمکنش

و«قکنشمنط»ترپدیدارشناختیایرانازجهانخویشوازجهانبیرونفهمشود.بهبیانساده

نظامرفتاری» ایرانمبتنیبرآگاهیوادراکآنازخویشتنخویشوجهانیکهدرآن« ج.ا.

پدیدارشناختیایرانبهخودیخودقابلدرکنیست،بلکه است،قراردارد.بااینحالآگاهیِ

دهبایدبهبستراینآگاهیکهزیستجهانایرانیاسترجوعشود.درواقعاگویتصمیمگیرن

کندکهازآنگریزینیستوزیستجهانالجرممنطقاندیشدوعملمیدرزیستجهانیمی

افکند.ساختاریخویشرابرآگاهیاگو)سوژه(می



 گیری نتیجه
می تأکید هوسرل که همانطور شناسی نظریهپدیدار و فلسفه آنکه از بیش برایکند ای

جهتمواجهحقیقیباواقعیتجهاناست.بااین«یدنروشِاندیش»ساماندهیبهجهانباشد،یک

هماننداندیشه توانستهاستتأثیرحالپدیدارشناسیهم، فلسفهآنمتراکمبود، هاییکهغلظتِ



 (62)پیاپی79پاییز،62شماره،فتمهسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 72
 

حوزه در پدیدارشناسی امروزه که نحوی به کند ایجاد انسانی علوم گستره در را خود

شناسیوروانشناسیرویکردیمعمولاست.جامعه

میانسایررویکردهاپد استدرتحلیلسیاستجایپاییدر همتوانسته یدارشناسیاخیرا

شناسیسیاسیبرایخودبازکندوتبدیلبهسبکفکریمتفاوتیدرحوزهاندیشهسیاسی،جامعه

وروانشناسیسیاسیشدهاست.بهعنوانمثالپدیدارشناسیتوانستهاستبهواسطهمفهومزیست

کسودرمقابلتعاریفپوزیتویستیوتجربیازسیاستایستادگیمقاومتکندوازجهانازی

در فراخسیاسترا موسعو گستره استکه مقابلرویکردهایقدعلمکرده در سویدیگر

اندوبهنوعیحیثیتِسیاسترابهقدرتتقلیلدادند.مفهومتنگقدرتتحلیلبرده

 واسطه برههپدیدارشناسیهمچنینبه استدر توانسته زیستجهان مفهوم از پایان»ایکه

سیاست می« میان به برایسخن مجدد فراخونیِ و کند ایستادگی تفکر این مقابل در آید،

است: گرفته قرار رایج سیاسی تفکر مهجور و مغفول که باشد ساحتی سیاستدر بازآفرینی

طورمشخصپدیدارشناسیهوسرلباتأکیدآگاهیرومزه؛درواقعپدیدارشناسیوبهزندگیو

هایهایپیچدرپیچوعمیقنظامبرآگاهیوعیانسازیحوزهزندگیروزمرهدرمقابلالیه

فلسفیطرحینوازنحوهنگاهبهجهانارائهدادهاست.

شود،چراکهفراترازاین،پدیدارشناسیمانیفستآگاهیونظامشناختیدگرگونتفسیرمی

داند،هایمدرن،آگاهیوآنچهآگاهیمعطوفبهآناسترافارغازهمنمیخالففلسفهبر

در وجوددیگریدوامایدارندویکیبیهمتنیدهبلکهایندودرساحتپدیدارشناسیهستیِ

فراسویدوگانگی طورمشخصپدیدارشناسیهوسرلبه به پدیدارشناسیو هایمعرفتینیابد.

م سیر مییمدرن بر پرده جهان به آگاهی فرآیند از متفاوتی استراتژی از و دارند.کند

انسان اجتماعی جهان روابطو از متفاوتی تفسیر همچنین بهپدیدارشناسی است، داده ارائه ها

گونه اجتماع»ای » جامعه»و » محصول فرد»نه نگرش » ساختار»یا بین« فرآیند محصول بلکه

باالذهانیتمی فردیتانسانداند. عینیتاجتماعیو بیاندیگر بیناالذهانیتاستکهه در ها

شود.پذیرمیامکان

شناسیسیاسیهایعمیقپدیدارشناسیدرحوزهاندیشهوجامعههاوتحلیلکارایی،ظرافت

بهصرافتبسطتئوریکومفهومیپدیدارشناسیدرحوزه برآنداشتهاستتا نگارندگانرا

پیرواینبحثهدفینروابطب هایامکانبررسیپژوهشاینالمللوسیاستخارجیبیفتند.

سیاستحوزهدرآنکاربستامکانوکشورهاخارجیسیاستحوزهپدیدارشناختیتحلیل
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روششناختیپدیدارشناسی.استبودهایرانخارجی و فلسفی بنیادهای به ابتدا منظور بدین

شدودرپرداختهشد،سپسامکانیتک اربستپدیدارشناسیدرسیاستخارجیتوضیحداده

ظرفیت ایران سیاستخارجی به نگاه با تحلیلنهایتتالششد واقعیپدیدارشناسیدر های

سیاستخارجیمحکزدهشود.

 مثابه به تنها نه 7فرانظریه»پدیدارشناسی نظریهمی« تحلیل و نقد به بابتواند هایرایجدر

)زیست المللمطرحباشدبلکهبهواسطهتأکیدبرساختاجتماعیوروابطبینسیاستخارجی

االذهانیتگیرد(،بینها)بستریکهتفکروراهبردسیاستخارجیدرآنشکلمیجهان(دولت

همچنی دولتو روابطمیان تعاملو راهبرد عنوان اگونبه آگاهیِ بر تأکید واسطه )سوژه به

تصتصمیم و میمیمگیرنده منبعیتئوریکمبنایکنشساز( عنوان به قرارگریدولتتواند ها

ایبرایعملدرپدیدارشناسیهمنظریهفهموشناختسیاستخارجیاستوهمنظریهگیرد.

به اپوخه استراتژیتعلیقو شناختبا نظریه موضع پدیدارشناسیدر ساحتسیاستخارجی.

رودودرموضعنظریهعملاقعیتپدیداریسیاستخارجیمیسراغتحلیل،بازیافتوادراکو

دهدهابهتصمیمگیرندگاناینمجالرامیاالذهانیتمیاندولتبهواسطهتأکیدبرساحتبین

عناصروجغرافیایمشترکیازآگاهیبادولتِهدفمبنایتعاملورفتارسیاسی کهباشناختِ

ایجادکند.رویهمر هایکاربستپدیدارشناسیدرفتهنگارندگاندربابقابلیتمعقوالنهرا

عرصهسیاستخارجیبهایننتیجهرسیدندکه:

.پدیدارشناسبافرآوریازدرکِمدرنازاگو/مناستعالییازیکسوواستراتژِیمتفاوت7

واقع تحلیلِ آگاهی و میبینانهشناخت ارائه خارجی سیاست از رویکردتری زیرا هایدهد.

 از فارغ را آگاهی پدیدارشناسی خالف بر سیاستخارجی به تجربی و مسئلۀ»پوزیتویستی

کردندایندرحالیاستکهدرپدیدارشناسیسوژهبهخودیخودازآگاهیتحلیلمی«واقعیت

یابد.گیریمیبرخوردارنیست،بلکهبهواسطهامربیرونیامکانشناختودرنتیجهامکانتصمیم

آید،بلکهمشکلهوپروبلماتیکدرمرکزبیاندیگرآگاهیفارغازپروبلماتیکبهوجودنمیبه

ها،ساختارهاترازبحرانشودسوژهدرکواقعیآگاهیوشناختقراردارد.اینمهمموجبمی

ومحیطسیاستخارجیداشتهباشد.

کند،بلکهبهالییتأکیدنمی.پدیدارشناسبادریافتزیستجهانبرسوژگیاگو/مناستع6

محیطملی، تأثیرقواعدوساختارِ نوعیبه یافتناگوبه قوام تأکیدبرزیستجهاندر واسطه
                                                                                                                                               
1. Meta Theory  
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اندیشد،پردازد.درحقیقتزیستجهانبستریاستکهسوژهدرآنمیایوجهانیمیمنطقه

شاندادنتأثیرزیستجهانبرکند.بدینمنظوروبراینیابدوعملمیبهواسطهآنآگاهیمی

ایوجهانیپرداختهشد.سیاستخارجیبهتحلیلِزیستجهانایراندرسهسطحملیومنطقه

ن ایران سیاستخارجی مجریان که کردیم سهمیوتأکید زیستجهان از فراتر درتوانند گانه

درواقعزیستجهانقواساحتسیاستخارجیدستبهتصمیم هایعدودانشگیریبزنند.

گیرندهراگریزیازآنهانیستوالجرمدربندوکمندآنگرفتارمشترکیاستکهسوژهتصمیم

آید.می

االذهانیتبهچگونگیتعاملدولتدرسیاست.پدیدارشناسباانکشافساحتیبهنامبین9

بین واقع در است. جهاخارجیدستیافته در سومیاستکه هایمتفاوتناالذهانیتجهان

بهتناسبگسترهبیناالذهانیتدرزیستیوصلحراممکنمیهاامکانارتباط،همدولت سازد.

میسیاستخارجیدولت قرار اشتراکمساعی در شدها داده شرح که همانطور البته گیرند.

یستوالمللوسیاستخارجیغافلنپدیدارشناسازمنطقاجتنابناپذیرقدرتدرروابطبین

االذهانیتودرنتیجهبهنحوهتعامالتمیانخودهابهمیزانقدرتخودبهبینمعتقداستدولت

بخشند.تشکلوعینیتمی

امکان سیاستخارجیدولتبررسی از پدیدارشناختی تحلیل مقالههای هدفاین همه ها

ستنظریهپدیدارشناختیِنبودهاستبلکهدرکناراینموضوعنگارندگانتالشداشتندبهکارب

همان گونهکهدربخشآخرفهمسیاستخارجیدرحوزهسیاستخارجیج.ا.ایرانبپردازد.

پدیدارشناختیسیاستخارجیج.ا.ایرانتوضیحدادهشد،مبنایکنشورفتارسیاسیج.ا.ایران

شده نهاده اساسادراکوآگاهیپدیدارشناختیازجهانبنا البتهدرعرصهسیاستبر است.

فهم»منوطبه«فهمکنشورفتارما»آگاهیمافارغاززیستجهانماقوامنیابدوازهمینرو

«فهمزیستجهانما»بنانهادهشدهاستوفهمآگاهیماازجهانمنوطبه«آگاهیماازجهان

هرچندنبایدازیادبردکهزیستجهانوآگاهیمصونازاستعمارگریو گریاشغالاست.

کند.بااینحال،هابارمیقدرتنیستندوقدرتفراترازهرپدیداریخودرابرروابطمیاندولت

موجباتشکل که زیستجهان و نقشآگاهی انکار معنای به بیناین االذهانیتمیانگیری

آورند،نیست.ها(رافرآهممیها)مبنایتعاملورفتارسیاسیدولتدولت
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