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دریافت-7932/6/73:پذیرش7932/3/77:


چکیده
هدف ازاینمقاله ارائه چهارچوبی تئوریک برای فهم سیاست خارجی کشورها(ایران)
سیاستهای

است .روشی که نگارندگان به واسطه آن در پی فهم و چگونگی ساختار 
میباشد.ایننوشتارقصدداردبهاینپرسش
خارجیکشورهاهستند«،روشپدیدارشناسی» 
دولتها،
پاسخدهدکه؛ «بر اساس رویکرد پدیدارشناسی؛ منطق حاکم بر سیاستِ خارجی  
میگیرد؟» .فرضیه پژوهش بر این مبناست که
میشود و چگونه شکل  
چگونه قابل درک  
روایتهایمسلطوآغشتهبه«قصدیت»ازسیاستخارجی،

«پدیدارشناسیباتعلیقواپوخۀ
یاریرسان باشد .به بیان دیگر پدیدارشناسی
میتواند در فهم ما از سیاست خارجی کشورها  

میشوند،گذرمیکندوباخودِ
ازمفاهیمعلمیکهبرایدرکپدیدارهایسیاسیبرساخته 
میشود ».نتیجه مقاله از این قرار است که روش
«واقعیت» و «هستی» پدیدارها مواجه  
شناسیهای رایج در فهم

پدیدارشناسی عالوه بر دارا بودن مزایای سایر رویکردها و  
روش
میتواند ابزارهاو مفاهیم تحلیلیِ متفاوتی از قبیلِ «اگو استعالیی»« ،زیست
سیاست خارجی  ،
بیناالذهانیت» برای فهم سیاست خارجی کشورها در اختیار ما قرار دهد.در کنار
جهان» و « 
این مفاهیم ،پدیدارشناسی از عنصر مهم «قدرت» غافل نیست و به نقش آن در چگونگی
شکلگیریسیاستخارجیدولتامعاننظرنشانمیدهد.



واژگان کلیدی:پدیدارشناسی،زیستجهان،آگاهی،سیاستخارجی،ایران
aleghafur@gmail.com
.7استادیارعلومسیاسیدانشگاهشهیدچمراناهواز
 farshadroomi@gmail.com
.استادیارروابطبینالمللدانشگاهشهیدچمراناهواز
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مقدمه
درعرصۀسیاستجهانیکشورهاییقراردارندکهبهمثابهسوژههایسیاسیفعالدریکاجتماع
سیاسی،اقدامبهکنشگریورفتارهایمتفاوتدربرخوردبایکدیگردارند.منطقحاکمبررفتارو

کنشاینسوژههاوبازیگرانسیاستجهانیهموارهاهمیتداشتهکهبهچهروشیاست؛بهبیاندیگر
بنیادهایمعرفتشناختیوهستیشناختیحاکمبررفتاراینسوژههایسیاسیچیست؟برایدستیابیبه
درکیازرفتارکشورهادرسیاستجهانینظریههایمتفاوتومتضادیهستندکههرکدامازمنظرو
بنیادهاییمتفاوتبهتحلیلرفتارهاوکنشگریکشورهادرسیاستجهانیپرداختهاند.
همه نظریههای رایج که به توضیح و تبیین سیاست خارجی کشورها میپردازند ،با وجود
تفاوتهای روششناختی ،معرفتشناختی و هستیشناختی که با یکدیگر دارند در یک وجه
مشترک هستند و آن هم اینکه همه این نظریهها درصدد هستند تا به تعیین و ترسیم «مرزهای
کنش»درکشورهابپردازند.بهعنوانمثال:لیبرالیسمدرفهمسیاستخارجیوکنشگریکشورها
هامیدهدوکنشگریدولتها
درسیاستجهانیاولویترابه«اقتصادسیاسی»واستراتژیدولت 
).نظریههایرئالیستی

درسیاستخارجیرابرایناساستوضیحمیدهد(گریفیتس11:7937،

ماهیت کنشگری یک کشور را بر اساس «منطق قدرت» ترسیم میکنند ،اصالت را به قدرت
تعریفمیکنند (گریفیتسو

دهندوحوزهروابطبینالمللرابهشکلیاز«سیاستقدرت»


می
).ایندرحالیاستکهنظریههایسازهانگارانهبراساس«منطقهویتی»اقدام

همکاران76:7939،
بهترسیممرزهایکنشییککشورمیکنندواصالترابه«هویت»و«شخصیتِ»دولتهاو

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

همچنیندرکآنهاازساختِسیاسیِنظامبین
سایرنظریههایسیاستخارجینیزهرکدامبراساسمنطقمنحصربهفردخوداقدامبهترسیم
مرزهایکنشیککشوردرعرصهسیاستخارجیمیکنند.
این مقاله در نظر دارد تا نشان دهد که رویکرد پدیدارشناسی چگونه میتواند به ترسیم
آنکهازاینطریقچگونهمیتواندبهفهمماازسیاست

مرزهایکنشونیزمنطقحاکمبر 
خارجیکشورهایاریبرساند.پرسشاصلیاینپژوهش؛«براساسرویکردپدیدارشناسیمنطق
هابرچهاصلیاستوچگونهشکلمیگیرد؟»پاسخاحتمالی

حاکمبرسیاستخارجیدولت
روایتهایمسلطوآغشتهبه«قصدیت»

نگارندگانآناستکه«:پدیدارشناسیباتعلیقواپوخۀ7
 .7اپوخه ( )Epocheاستراتژی معرفتی هوسرل جهت درک پدیدارهای اجتماعی /سیاسی میباشد .این مفهوم به معنی
تعلیقودرپرانتزگذاشتنآگاهیهایازپیشموجودومواجهباواقعیتنابهستیمیباشد.
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ازسیاستخارجی،میتوانددرفهموادراکماازسیاستخارجیکشورهایاریبرساند،بهبیان

دیگرپدیدارشناسیازعلمومفاهیمعلمیکهبرایدرکپدیدارهایسیاسیساختهمیشوند،
مواجهمیشود».

گذرمیکندوباخودِ«واقعیت»و«هستی»پدیدارها


ادبیات پژوهش
هر چند مفهوم «پدیدارشناسی» امروزه در عناوین و تحلیلهای صاحبنظران حوزه روابط
بینالملل و سیاست خارجی مشهود است ،لکن پدیدارشناسی به عنوان رویکرد و تئوری فهم

سیاست خارجی کشورها در ارتباط با مطالعات مرتبط با روابط بینالملل و سیاست خارجی
ایکهبرایصاحبنظراناینحوزهنامانوساست،بااینحالنمیتوانبه


مهجورمانده،بهگونه
راحتیازمطالعاتمعدودیکهدراینزمینهصورتگرفتهاست،عبورکرد.
ازجملهمقاالتپدیدارشناختیِهمراستابامسئلهایننوشتارمیتوانازاثر«رالفپِتمن»7با
عنوان «التفاتِ جهان؛ پدیدارشناسی امور بینالملل »6نام برد .پتمن در این کتاب میکوشد از
شناسیپدیدارشناسیهوسرلبرایتوضیحمسائلروابطبینالمللوروابطاجتماعی/سیاسی

روش
هاییکهروششناسیپدیدارشناسی

بهرهبرداریکند(.)Pettman, 2008: xiiیکیدیگرازنوشته
رابهمنظورفهمجهانسیاستبهکارمیبردکتاب«کالوسهولد»9تحتعنوان«پدیدارشناسی

جهانِسیاست»است.نویسندهمذکوردراینکتابتالشمیکندبهتحلیلپدیدارشناسیجهانِ
سیاستوقواعدپدیدارشناسانهاینتحلیلبپردازد(.)Held, 2012: 1
یدارشناختیدرحوزهمسائلسیاسی،کههمراستاباخواستاصلیاین

درایراننیز،مطالعاتپد
مقاله می باشند؛ صورت گرفته است؛ از آن جمله میتوان به مقاله «تحول روابط بینالملل از
خردگراییبهتأملگراییوظهورفرانظریهبهمثابهمتافیزیکِنوین»اشارهکردکهنویسندهدراین
مقاله به نویدبخشی اندیشههای هوسرل و هایدگر برای روابط بینالملل میپردازد (منوری7932،
.)93-44:همچنینمیتوانبهمقاله«رویکردپدیدارشناسیدرتجزیهوتحلیلپدیدههایسیاسی»
(دارابی)7933،؛ «پدیدارشناسی هویت سیاسی اتحادیه اروپا» (موالیی)7931،؛ «پدیدارشناسی
تکنیکهای امام علی (ع) برای صلح» (اسالمی)7939،؛ «پدیدارشناسی صلح در اندیشه انقالب
اسالمیایران»(اسالمی)7936،و«پدیدارشناسی الزامات دیپلماسی اسالمی» (اسالمی،ذوالفقاریان،
1. Ralph Pettman
2. Intending the World: A Phenomenology of International Affairs
3. Klaus Held
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)7931اشارهکرد.
درمقاالتپدیدارشناختیپیشگفتهبرخالفظرافترویکردنویسندگانبهمسائلمطروحه،به
یفیتوچگونگیکاربستپدیدارشناسیدرفهمسیاستخارجیبهطورمشخصنمیپردازند.

ک
بهعنوانمثالصرفتأکیدنویسندهمقاله«پدیدارشناسیصلحدراندیشهانقالباسالمیایران»بر
درکنشگرینظامسیاسیجمهوریاسالمیایراننمیتواندمخاطبرابانگاهو

صلحگرایی»
« 
رویکرد پدیدارشناختی در فهم سیاست خارجی همراه سازد ،یا اینکه تأکید نویسنده رساله
«پدیدارشناسی هویت سیاسی اتحادیه اروپا» بیشتر ناظر بر ماهیت روابط میان بازیگران اتحادیه
اروپابایکدیگربودهاست،تاادراکرفتاروهویتآنبهعنوانیکبازیگردرعرصهروابط
بینالملل و سیاست خارجی .از همین رو این نوشتار درصدد است با استخدام و به کارگیری

مفاهیمپدیدارشناسیدرراستایفهموادراکحوزهسیاستخارجیبهتأملبپردازدوسپسبا
امکاناتتئوریکپدیدارشناسیبنیادهایسیاستخارجیایرانراتبیینکند.

بنیادهای فلسفی و قواعد روششناختی پدیدارشناسی
پدیدارشناسیبهعنوانیکمکتبفکریتاریخیطوالنیوآبشخورهایفکریگوناگون
تبعیتنمیکند.پدیدارشناسیعبارتاستاز؛مطالعه

داردولزوماازخطیواحددرتاریخفلسفه
یا شناخت پدیدار است ،پدیدار هر چیزی است که در حیطه ادراک و آگاهی انسان قرار
میگیرد،مانندپدیدارهایمادی،زیستشناختیوانفعالی،بهمعنیعامکلمهپدیدار؛بهمادهعلم

نیز گفتهمیشود،یعنیآن چیزیکه درعالمخارجمتحققاستوعلم بهآن تعلقمیگیرد
(نوالی.)32:7923،
هوسرل در تعریف پدیدارشناسی به ما میگوید« :پدیدارشناسی ،واقعیت طبیعت ،واقعیت
سازدوروحومعنایاینواقعیتهارامحفوظنگاه

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

دانشهایمرتبطباآناست،بهبیاندیگرپدیدارشناسیتعلیقشناختومتعلقشناختاست؛
شناسینفیموهوماتومعرفتهایرایجورسوبشدهدربابجهانخارجاست.

پدید 
ار
پدیدارشناسیرابهشکلسنتیآننمیتوانیک«فلسفه»دانست؛زیراپدیدارشناسانبه«بعد
اشیاءوپدیدههاآنگونهکهاست،میپردازند(.)Hummond, 1991: 2پدیدارشناسی

ظاهری»
بیشتردرهیمنیکروشقابلدرکاستتایکنظریه.بهبیاندیگرپدیدارشناسیاستراتژیو
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روشمنحصربهفردمعرفتوشناختبهپدیدارهاست.
پدیدارشناسیبهعنوانیکروشویکچشماندازفکریباهوسرلآغازمیشودوبرای

خودویپدیدارشناسیچیزیجزیکروشبرایچگونگیظهورآگاهینیست.درواقعدغدغه
هوسرل،مسئلهآگاهیاست(خاتمی)99-94:7937،ویدرهمینراستاباعطفتوجهبه«بحرانِ
درپیروشهایکسبآگاهینیستبلکهخودِمفهومآگاهیواستراتژیهایآگاهی

آگاهی»
کند.ازهمینروبراینباوربودکهعلومتجربینمیتوانندمارادرفهموادراک


یافتنرانقدمی
میدانند،درحالیکه
جهانیاریبرسانند،چراکهاینعلومجهانرا،چیزیازپیشدادهشده  7
خود،جزئیازاینجهانند(شوتز.)791:7917،
هوسرلبرهمیناساسدیدگاهطبیعیوروشروانشناسیرابهدلیلمحدودیتهایشناخت

تعلیقمیکند؛چراکهتواناینروشهابرایدرکماهیتآگاهیوچگونگیپدیدارشدنآن
اندکاست،بهعبارتیروانشناسیازحیاتروحغافلاست.ازاینمنظرپدیدارشناسیپاسخیبه
بحراندرفلسفهوعقالنیتروشنگریازیکسوومحدودیتهایروشطبیعییاروانشناسیاز
سویدیگربود.بدینترتیبهوسرلباتأکیدبربحرانِآگاهیناشیازفلسفهوعلمبرآمدهاز
علومتجربیدرپینقدآگاهیرایجوکشفآگاهیاصیلاست.ازهمینروهوسرلدرپیآن
بودتافلسفهبهواسطهپدیدارشناسی،ازبحراننجاتیابد(نقیبزاده،فاضلی.)92:7936،
مینرو میتوان گفت
از نظر هوسرل موضوع فلسفه آگاهی و معرفت به چیزی است .از ه 
پدیدارشناسی؛روشبرمالسازیآگاهیهایمتراکموانباشتهشدهومواجهکردنفردبانقصان
این آگاهیهاست (خاتمی.)67 :7937،درعلت تقالیهوسرلایجادفلسفهایعلمیبا روشی
کالن است که موضوع و مسئله آن آگاهی و روش آن علمی باشد .این فلسفه سرانجام به
خودشناسی راه مییابد که پیامش همسو با «خودت را بشناس» سروش دلفی است که به ما
میگوید :حقیقت درون آدمی است (خاتمی .)17- 11 :7936 ،هوسرل پس از شناسایی و

تشخیصآگاهیبهعنوانمهمترینموضوعومسالهفلسفه،ابتدابهماهیتآنوسپسبهشیوهو
یافتنبهآنمیپردازد.

راهبردچگونگیدست
آگاهیدر نظرهوسرلمعطوفبهچیزیاستیا ازچیزیگرفتهمیشودودارایماهیتی
است.بهبیاندیگرآگاهیبهخودیخودنمیتواندوجودداشتهباشد،بلکههموارهدر

التفاتی 6
بندوکمندعاملیبیرونیاستکهمعطوفبهآنقرارمیگیرد.هرعملیاجریانآگاهیمتشکل
1. Pre- given
2. Intentionality
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گسستنیدردوقطبخویشاست،یکیآگاهیودیگریامرییاپدیدهایکه

ازرابطهایغیر

آگاهیمعطوفبهآناست.اینآگاهیهموارهازچیزینشأتمیگیردوچیزیبهنامآگاهی

دراینرابطهمیگوید:

صرفوجودندارد(نقیبزاده،فاضلی.)93:7936،آلفردشوتز7
چیزیبهاسمتفکر،ترس،خیالبافیوخاطرهنابوجودندارد.هرفکر،اندیشهایدرباره

«
چیزیاستکهاندیشیدهمیشودوهرخاطره،خاطرۀموضوعیاستکهبهیادآوردهمیشود»
(شوتز.)76:7917،
بنابراین،هموارهآگاهیاز()ofچیزی،یاآگاهینسبتبه()toچیزیحادثمیشود.یعنی
اگر«از»کهحرفاضافهازآگاهیاستآنراحذفکنیم،خودآگاهیچیزینخواهدبود.پس
حتی«منِ»خالیوجودندارد،بلکه«من»هموارهسرشارازمتعلقاتیاستکهدردرونآنهستند
وموردادراکواقعشدهاند(خاتمی.)44:7937،پسآگاهییکفعلاستکهاینفعل،همان

قصداستوقصدهموارهنسبتبهچیزیاستکهاینچیزهمانخودشیءاست.رجوعبهشیء
توأمباالتفاتاستوناشیازانفعالنسبتبهشیءنیست(خاتمی.)66:7937،
هوسرل پس از تبیین آگاهی به عنوان غایت فلسفه و روش پدیدارشناسی به استراتژی
منحصربه فرد خویش در راه وصول به آن میپردازد .هوسرل بدین منظور ابتدا مفهوم اپوخه
()Epocheرا به بازیمیگیرد.اپوخه بهمعنیگذرآگاهانه وارادیاز وجود جهانخارج به
منظوردسترسیبهحیطهنابآگاهیمعنامیشود.بربنیاداپوخه،پدیدارشناسوجودجهانخارج
لیلیتصمیممیگیرداعتقادخودرابهوجودآنبهحالت

راانکارنمیکندامابهمنظوراهدافتح
تعلیقدرآورد،یعنیازرویقصدوبهصورتسیستماتیکازکلیهقضاوتهاییکهمستقیمو
غیرمستقیمبهوجودجهانخارجمربوطاند،ازآنخودداریمیکند(شوتز.)1:7917،

اپوخهبهمعنایاجتنابازهرگونهحکمدرموردوجودجهانیخارجازآگاهیبشراست.در
اینمرحلهدیدگاهطبیعیکهمعتقداستجهانیخارجومستقلازآگاهیماوجودداردردمیکند
وازهمینروآنرابهتعلیقدرمیآورد.بهبیاندیگرتعلیقیااپوخهبهمعنایرویبرتافتنازعادت

فکریمتداولورویبرتافتنازفطرتاولاستوبرایآننیزسهمرحلهراشناساییکردند:
الف-تعلیقهمه احکامیکهمربوطبهموضوعیتنفسانیاستبایدموقوفومعلقگذارده
شودوتوجهبهمتعلقمعطوفباشد.
هاییکهازمنابعدیگریستبهکنارمیرود،


هاوبرهان
ب-کلیهمعارفنظریازقبیلفرضیه
1. Alfred Schutz
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بهنحویکهتنهاآنچهبهآگاهیاستلحاظمیشود».
پ -تمامی تعلیقات منقول در طریقههای مختلف فکری ،یعنی آنچه دیگران درباره شیء
(متعلق)موردمطالعهگفتهاند،توقیفوتعلیقشود(نقیبزاده،فاضلی)46:7936،

هوسرلاینفرآیندِدسترسیبهآگاهینابرا«تحویلپدیدارشناختی»7یا«درپرانتزگذاشتن»
تعریفمیکند.تحویلیاتأویلپدیدارشناختیخودبهخودازتعلیقناشیمیشود.یعنیمالزم

آناست.ازاینمنظرپدیدارشناسیهوسرل،توضیحاینمکانیزماستکهچگونهیکشیءدر
شود.بنابراینهوسرلبهشیئیمیپردازدکهدرآگاهیمنباشدنه آنکه

آگاهیماشیءمی
خارجازآگاهیمنقرارگیرد،یعنیدرماوراءپدیدارهاییباشدکهمنادراکمیکنم.شیء

خارجازذهنوپدیدار،درتعلیقاستوهوسرلفقطباشیئیسروکارداردکهدرآگاهیانسان
باشد(خاتمی.)93:7937،
هوسرلپسازتعلیقوبازداشتِتاریخیتمامیاحکامیکهدرباب پدیداربهوجودآمده،با
ذاتوهستینابِپدیدارروبهرومیشود.درواقعدراینجاباذاتبخشیوماهیتبخشیروبهرو
شود.دراینمرحلهباذاتبخشیبهپدیدارهاوخلق


شناختهمی
هستیمکهبامفهوم« »Ideataion
مفاهیمکلیعلمتوصیفیپدیدارشناسیظهورمییابد.درمرحلهسومروشپدیدارشناسی،بعداز

کهمابهپدیدارهامعنابخشیدیمومفاهیمکلیساختهشد،اینمسئلهمطرحمیشودکهاینعلوم


آن
صورییاماهویچگونهازطریقآگاهیبنیادپیدامیکنند.درواقعدراینمرحلهمسئلهامرآگاهی
وحیثالتفاتیمطرحمیشود.بهبیاندیگر«آگاهیاز»و«آگاهیبه»مفهومیشکلمیگیرد.

صفتممیزۀآگاهی،نوعمشخصیاز«عطفبیواسطه»6است.بهبیاندیگرهنگامیکهمن
میاندیشمیادرکمیکنم،مننوعی،درحالاندیشیدنیادرکچیزیاست( Follesdal, 1988:


 .)108-9آگاهی در نظر هوسرل امری منفرد و منحصر به شخصی خاص نیست و در معرض
اشتراکعامگذاشتهمیشود،ازهمینروآگاهیبرایهوسرلتنهادرچارچوبروابطاذهانیا

صورتمیگیرد(نقیبزاده،فاضلی،

دردرونذهنیتسوژهایآگاه9وبراساسروشهمدلی4

.)46-44:7936
بدین ترتیب تمرکز اصلی تحلیل پدیدارشناختی توضیح تجربه آگاهانه است و هدف آن
توصیفتجربیاتزندگیبههمانصورتیاستکهدرزندگیواقعشدهاند.پدیدارشناسی،فرد

1.Phenomenological Reduction
2. Directedness
3. Intersubjectivity
4. Empathy
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را،بخشیازمحیطمیداندکهاگرچهخودوجهانراتشکیلمیدهد؛درجهانزندگیمیکند؛

جهانیکهازروابط،اعمالمعنیداروزبانتشکیلشدهاست(دارابی.)9:7933،رویهمرفته
پدیدارشناسیروشادراکوکیفیتظهورآگاهیاستودراینمسیرشیوهمنحصربهفردیرا
درپیشمیگیردکهباعلومرایجمرزبندیشفافدارد.

دریککالمپدیدارشناسیبهجایتأکیدبرایستارهایطبیعیپوزیتویستهابررویامور

گرایی،بهجایعقلگراییبرشهود،بهجای


رالیسم)برماهیت
ماهوی،بهجایطبیعتگرایی(ناتو

علومطبیعیبرعلومایدتیک،بهجایعلیتبرآگاهی،بهجایعینیتبرالتفات،بهجایتاریخ
طبیعیجهانبراینکهجهانچگونهبرایماجهانمیشود،بهجایدادهبرپدایدار،بهجایتجربه

حسیبرتجربهزیستهشده،بهجایاعیانواقعیبراعیانوحقایقمثالی،بهجایفعلیتاشیاءبر
ماهیتاشیاء،بهجایساختارهابراگوودرنهایتبهجایذهنیتمطلقبرذهنیتاستعالییتأکید
میکند(معینیعلمداری.)3:7931،


بایستههای تحلیل پدیدارشناختی از سیاست خارجی کشورها
پدیدارشناسی به عنوان جنبشی فکری علیه علوم رایج و بویژه علیه رویکردهای تجربی و
پوزیتویستیازسطحانتزاعوبحثهایخامِتئوریکگذشتهوتوانستهاستعلومانسانیبویژه

زیباییشناسی،جامعهشناسی،تاریخ،روانشناسی،روانپزشکی،اخالقو..راتحتتاثیرامواجخود
قراردهد،بهگونهایکهتحلیلِپدیدارشناسیازمسائلروانشناختیواجتماعیامریرایجشده

).امروزهپدیدارشناسیبهعنوانروشتحلیلپدیدههایسیاسیدرکانونتوجه

(دارابی73:7933،
قرار دارد ،هر چند نمیتوان نادیده گرفت که پدیدارشناسی در دانش سیاست همچنان در
ومطالعاتاندکیاززاویهپدیدارشناسیدررابطهباپدیدههایسیاسی

مهجوریتواقعشدهاست
شکلگرفتهاست.
در کنار تحلیل پدیدارشناسیِ پدیدههای سیاسی همچون انقالبها و جنبشها ،روش
پدیدارشناسیظرفیتاینراداردکهدرفهموشناختماازسیاستخارجیدولتهادرروابط
بینالمللیاریبرساند.الزمهکاربستپدیدارشناسیدرتحلیلسیاستخارجیوروابطبینالملل

بسطمفاهیمپدیدارشناسیدرحوزهسیاستخارجیوروابطبینالمللاست،بهبیاندیگرمفاهیم

پدیدارشناسیبایدازوضعیتبینفردیواجتماعیعبورکردهوبهمثابهعاملپویایکنشو
رفتاردولتهادرسیاستخارجیدرآید.اماقبلازکاربستوپیوندمفاهیمپدیدارشناسیدر
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حوزهسیاستخارجیبایددرکیازسیاستخارجیداشتهباشیم.
سیاستخارجیبهعنوانسیاستهاییککشوروتعامالتآنبامحیطبیرونازمرزهای

فعالیتهاییککشوردر

ملیتعریفمیشود(.)Breuning, 2007: 5سیاستخارجی،درمورد

میتواند
محیطوشرایطخارجیاست (.)Holsti, 1982: 36درتعریفدیگر،سیاست خارجی  
تصمیمگیرانیککشوردربرابر

برنامهایازفعالیتهاتعریفشودکهتوسط
یکاستراتژیویا 
بینالمللی انجام شده تا به اهدافی که بهنام منافع ملی آن کشور
کشورهای دیگر و یا نهادهای  
مجموعهایاز اهداف مشخص ،عوامل معین خارجی

است دستیابند.سیاست خارجی همچنین 
وابسته به اهداف فوق الذکر ،توانایی کشور در رسیدن به نتایج مطلوب ،توسعه یک استراتژی
سودمند،اجرایاستراتژی،ارزیابیوکنترلآناست(.)Plano, Olton, 1988: 25
سیاست خارجیمتأثرازعلم روابط بینالملل نحلههای گوناگونیرا تجربه کرده است.از
رایجترین رویکردهابهسیاست خارجیمیتوانبه واقعگرایی ،نوواقعگراییولیبرالیسماشاره
کرد.درکناراینرویکردهایپوزیتویستیبهتدریجدرعرصهدانشروابطبینالمللرویکردهای
کندکهدرکآنهاازسیاستخارجیومتعلقاتآنازجملهقدرت،

(پساپوزیتویستی)ظهورمی
منافعوساختسیاسیحاکمبرنظامبینالمللدگرگوناست.بهبیاندیگربهتناسبتحولدر
نظریههایسیاستخارجیمفاهیمآنهممتحولمیشوند(منوری.)96:7932،نکتهایکهذکر
داردایناستکهتمامنظریاتروابطبینالمللکهبعدهادرگسترهسیاستخارجی

آناهمیت
یابندکهدرابتدادرحوزهفلسفهوجامعهشناسیمطرحشدهاند.


همتسریمی
پدیدارشناسیمغفولصاحبنظرانروابطبینالمللبودهاستونشانیآشکارازآندرروابط
بینالمللوبهتبعآندرسیاستخارجیوجودندارد.ازهمینرواینمقالهغایتخودراطرح
المللوسیاستخارجیمیداند.اماچگونگیکاربستآندر

پدیدارشناسیبرایفهمروابطبین
سیاست خارجی مسالهای است که الزم به توضیح دارد .همانطور که گفته شد ،الزمه تحلیل
پدیدارشناختیبهمنظورشناختسیاستخارجیکشورهابهکارگیریمفاهیمپدیدارشناسیوپیوند
آنها با حیات کشورها در سطح ملی ،منطقهای و نظام جهانی است .در واقع فهم پدیدارشناسانۀ
چگونگی رفتار ،بازیگری و کنشورزی دولتها منوط به پیادهسازی استراتژی روششناختی
پدیدارشناسیاست .مهمترینمولفهدراستراتژیپدیدارشناختیِفهمسیاستخارجییکدولت
بهکارگیریمفهوماپوخهاست.اپوخههمانطورکهگفتهشدتعلیقجهانخارجوآگاهیهایاز
پیشموجوددربابیکپدیدارسیاسیاست.برایناساسبرایدرکسیاستخارجییک
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کشورابتدابایدحوزهسیاستخارجیآندولتبهعنوانیکواقعیتخارجیبهحالتتعلیق
درآید.سپس روایتهاو دانشهایمتفاوتیکه دربابسیاست خارجیآندولتمتراکم و
اندبهحالتتعلیقدرمیآید،درنهایتبایدباخلقمفاهیمبهتوصیفپدیدارشناسانۀ


انباشتهشده
سیاستخارجیآندولتدستیابید.
دررویکردیپدیدارشناختی،سیاستخارجیبهعنوانیکپدیدارسیاسیقابلدرکاست
چیزیتشکیلمیشود.درواقعدرنگاه

کهقبلازآنکهعینیتیابد،درفرآیندآگاهی«از/به»
پدیدارشناسیسیاستخارجییکآگاهیِسیاسیِالتفاتیوباقصدیتاستکههموارهمعطوف
یبهخودیخودبهجودنمیآید،بلکه

بهچیزیاست.پدیدارهایسیاسیهمچونسیاستخارج
شکلمیگیرد

ابتدابهمثابۀآگاهیکهالتفاتیوقصدمندهماست،درنزد«اگو»یا«مناستعالیی»
(خاتمی.)61-27:7937،درمرکزاینپدیدارسیاسی(سیاستخارجی)دولتهاقراردارند.
درواقعبراساسرویکردپدیدارشناسی،دولتدرعرصهسیاستخارجیوروابطبینالمللبه
مثابه یک «اگو »7یا «من استعالیی» که واجد «آگاهیِ فرارونده» است ،ظهور مییابد .دولتها
همچون «اگو»ها در کنار آگاهیهای منحصربه فرد و تعارضآمیز ،دارای جغرافیای مشترکی از
آگاهیدربابمحیط،خودودیگرانهستندکهامکانهمزیستی،تعاملوصلحمیاندولتهارا
تعریفمیشود.به

ممکنمیسازد.اینفرآیندیاستکهدرپدیدارشناسیبامفهوم«بیناالذهانیت»

بیان دیگر دولتها همچون روابط اگوهایمستقل،از بیناالذهانیت که«جهانمشترکیازمعنا»
(معینی علمداری )6 :7931 ،را برای آنها میسازد ،برخوردارند .رویهمرفته نتایج تحلیل
پدیدارشناختیسیاستخارجیدرمواردزیرخالصهمیشود:
*دولتهاوبازیگرانسیاستخارجیبهمثابهیکاگویفعالازآگاهیالتفاتیوقصدمند
برخوردارندوهموارهدرحالکنشهستند.
*دولتهابهعنوان«اگو»هایفعالسیاستخارجیواجد«زیستجهان»6هایمنحصربهفرد
سوژهایکهمدنظرهوسرلاستمتفاوتبا
میتوانهمانسوژهتعریفکرداما 
.7مفهوم«اگو»یا«مناستعالیی»()egoرا 
سوژه دکارتی و کانتی است.در واقع سوژه هوسرل به نوعی فراسوی نگاه کانت و دکارت است و به خودی خودی واجد
آگاهی است.زیرا اگو/من استعالیی در نظر هوسرل عین آگاهی است.استعالیی بودن آن به این معنا است که قابل تعلیق
نمیشود(خاتمی.)27:7937،
نیستوبهچیزدیگریتحویل 
 .6مفهوم «زیست جهان» ()Life Worldبه مثابه عرصه زندگی مشترک و قواعد حاکم بر آن و همچنین عرصه دانشها
میزند.زیستجهان،همانندفرهنگ،
واسطهایاستکهنحوهزیستوزندگیمارادرجهانانسانهاتاحدودزیادیرقم 
دولتها،

میشویم.نگارندهبرایناعتقاداستکه
میسازد؛چونمادرچارچوبآناجتماعی 
یکجور«طبیعتدوم»مارا 
منطقهایوجهانیهستند(معینی
بازیگرانوتصمیمسازاندرعرصهسیاستخارجیمتاثراززیستجهاندرسهسطحملی ،
علمداری.)3:7934،
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هایگوناگونرشدوتکاملمییابندوآگاهیو

است.درواقعدولتهادربسترزیستجهان
کنشآنهانیزمتاثراززیستجهانیاستکهدرآنوجوددارند.
* رابطهدولتهابایکدیگربراساس«بیناالذهانیت(»7آگاهیمشترکمیاندولتها)شکل
یگیرد.
م 
هادرشکلدهیبهبیناالذهانیتدرباب«مناطقومسائل

* مولفۀقدرتدرسهمدولت
موردتخاصم»تأثیرگذاراست.بهبیاندیگرمولفهقدرت،آگاهیِهدفمندوخاصیکدولترا
برسایرینتحمیلمیکند.

*کنشدولتهادرسیاستخارجیازیکسوبراساسآگاهیمنحصربهفردیاست(آگاهی
معطوفبهبقایسیاسیومعطوفبهمنافع)کهآنهاازسایردولتوبازیگرانومحیطسیاسی
خوددارندوازسویدیگربراساسآگاهیمشترکِبیناالذهانیاستکهامکانتعاملوصلح
سازد.رویهمرفتهشمایفهمپدیدارشناختیچگونگیشکلگیری


هاراممکنمی

میاندولت
سیاستخارجیدولتهارامیتوانبراساسشکلزیرترسیمکرد.





اگو (سوژه)
آگاهی
قدرت

بین
االذهانیت

اگو (سوژه)
آگاهی
قدرت

شکل یک :فرآیند شکلگیری تعامل ،رفتار و سیاست خارجی دولتها
.7مفهومپدیدارشناسانۀ«بیناالذهانیت»()Intersubjcetivtiyاشارهبهجغرافیایمشترکیازآگاهیکهدوویاچندفرد
مسالهایدارند.درواقعشناختدولتهاازیکدیگرودرک وآگاهیآنهااز
(دراینجادویاچنددولت)دربابپدیدهیا 
نمیتواندآگاهیوشناختخود
میگیرد.بهبیاندیگریکدولتبهتنهایی 
نزاعهاوتضادهایسیاسیدرتعاملباهمشکل 
دولتهاتحمیلکند،بلکهاینآگاهی-کهبرآمدآنکنشیخاصاست-درمواجهباسایر

راازیکپدیدهسیاسیبرسایر
شکلگیریاینآگاهیسهیمهستند.
میگیرند،وآنهانیزدر 
دولتهاشکل 
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در ترسیم فوق نشان داده میشود که دولتها در بستر زیست جهان از محیط و پیرامون
خویشآگاهیمییابندوسپسبراساسآگاهیوعنصرقدرتدرفضاییازبیناالذهانیترفتار

سیاسیآنهاشکلمیگیرد.زیستجهانوقدرتدرعیناینکهجزئیازبنیادهایرفتاریدولت

هستند ،خود رابطه متضادی دارند ،بدین معنا که قدرت (در معنای فوکویی آن) آگاهانه به
استعمارزیستجهانمیپردازدودرتالشاستقواعدواحکامخودرابرماهیتدولت،زیست

جهانوفضایبیناالذهانیمیاندولتهابارکند.

تحلیل پدیدارشناختی و کاربست مفاهیم آن در سیاست خارجی نه تنها اولویت و اهمیت
متغیرهای تأثیر گذار سیاست خارجی را دگرگون میسازد ،بلکه به واسطه مفاهیم نوین و
استراتژی روششناختی منحصر به فرد خود ابعاد پنهان و عمیقِ تأثیرگذار بر سیاست خارجی
کشورهاراآشکارمیسازد.


به سوی فهم پدیدارشناختی سیاست خارجی ج.ا .ایران
برای فهم پدیدارشناختی سیاست خارجی ایران ابتدا باید راهبرد روششناختی آن مجددا
یادآوریشود.درمرحلهنخستواقعیتخارجرابهتعلیقدرمیآوریم،درمرحلهدومدانشو

هایموجوددربابواقعیتخارجیرابازداشتوتعلیقمیکنیم،درمرحلهسومباخلقو


آگاهی
استخداممفاهیمپدیدارشناسانهامکاندسترسیوآگاهیناب به واقعیت خارجممکنومیسر
میشود.برخوردآگاهانهباماهیتسیاستخارجیایرانبهشرحزیراست:

. 7تعلیقواقعیتخارجی:براساسایناصلبایدابتداتصورکنیموبپذیریمکهکشوریبه
نام«ایرانِخاورمیانه»ایوجودخارجیندارد.درچنینشرایطیچهتصویریازخاورمیانهداریم؟
برایناساسسیاستخارجیایرانمشتملبرخألژئوپلیتیک،ژئواکونومیکوژئوکالچرالاست
کهدرشرایطفقدانآنقابلدرکاست.بهبیاندیگرسیاستخارجیایرانآنچیزیاستکه
درنبودآنبراینظممنطقهایخارومیانهمتصورهستیم.درواقعتصورِخاورمیانهمنهایواقعیتی
خارجیبهنامایران،سیاستخارجیایرانانگاشتهمیشود.

. 6گامدومدرراهبردپدیدارشناسیسیاستخارجیایرانتعلیقآگاهیودانشهایمتکثر
شکلگرفتهپیرامونسیاستخارجیایراناست.برایناساسآگاهیوشناختیکهبراساس
شکلگرفتهاستبهحالتتعلیقدرمیآید.دراینجا

نظریاترایجدربابسیاستخارجیایران
گرایانه؛ملیگرایانه،روایتهایمبتنیبرژئوپلیتیکایرانومبتنیبرنظریه


های:اسالم

انواعروایت
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گرایانه؛آرمانگرایانه؛لیبرالیستی؛سازهانگارانه؛گفتمانیازسیاستخارجی


گیری؛واقع

تصمیم
یآید.درواقعروایتهایمذکوررادانشوشناختمتراکممیدانیمکه
ایرانبهتعلیقدرم 
میبایستیبهمنظوروصولبهحیطهنابآگاهیبهحالتتعلیقدرآیند.

 . 9در مرحله سومِ راهبرد پدیدارشناسی هوسرل است که مفاهیم پدیدارشناسی به منظور
خارجیایرانبهبازیگرفتهمیشوند.در

آگاهییافتنِاصیلوناببهپدیداریبهنامسیاست
واقع به ادراک در آوردن عرصه سیاست خارجی ایران یا تبدیل آن به پدیداری که آگاهی
معطوفبهآناست،آغازفهمپدیدارشناختیازسیاستخارجیایراناست.
همانطورکهشرحدادهشد،تاکنونبرایفهمسیاستخارجیایرانازرویکردهاومواضع
برداریشدهاست.علیرغمآنکههرکدامازروایتهایمذکورمارابه


فکریگوناگونیبهره
نحوی به سرزمینِ معرفت به سیاست خارجی ایران نزدیک میسازند اما به نوبه خود ما را از
افکنند.بهتعبیریپدیدارشناختی،روایتهایمذکور

شناختسیاستخارجیایرانهمدورمی
وآگاهیهاییهستندکهدردامپیشفرضهایخودگرفتارشدند.بهبیاندیگرتحلیل

دانش 
سیاست خارجی ایران بر اساس مواضعی که ذکر آنها رفت ،به نوعی دچار تحمیل مفاهیم و
نظریهپردازاناست.
«قصدیت» 
قصدیت7یانیتمندیبهعنوانیکیازمفاهیمکلیدیپدیدارشناسیهوسرلناظربرایناست
کهآگاهیدرحاالتمختلفخودخاصیتآگاهبودن«از»چیزییامعطوفبودنبهچیزیرا
دارد.مثالدرفرآینداندیشیدن،دربارهچیزیاندیشیدهمیشود؛درادراکحسی،چیزیبهطور
آید؛درترس،آدمیازچیزیمیترسد.


شود؛درتخیل،چیزیبهخیالدرمی

حسیادراکمی
هوسرلاینحاالتگوناگونآگاهیراتجاربیااعمالالتفاتییاقصدیمیخواند(براونو
همکاران.)411:7932،
هوسرلبهواسطهاینمفهومدرصددبرآمدتامشکلۀسوژه/ابژه6راکهبادکارتآغازشدو
درمیان خطفکریفیلسوفانمدرنهمچوناسپینوزا،الیبنیتس ،کانتو هگلاستمرارپیدا
کرد،حلکند.درفلسفۀمدرنواززماندکارتسوژهچیزینبودجزخودآدمیکههیچگونه
میگرفت در
اتکایی به منابع الهی و خارجی نداشت و بدین دلیل هرچه در مقابل این سوژهقرار  
حکم ابژه بود) .(Odysseos, 2010: 21هوسرل اماعمل قصدی(9نوئسیس )4را جایگزین سوژه و
1. Intentionality
2. Subject/Object Problematique
3. Intending Act
4. Noesis
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محتوایقصد شده(نوئما)7را جایگزینابژهکرد.ازاینرو،قصدیتیانیّتمندیمبتنیبررابطۀ
پیچیدهمیانسوژه،عمل،محتوا،وابژهاست(،Smith, 2007: 58بهنقلازمنوری.)47:7932،
بنابراین میتوان اینگونه پنداشت که در اینجا قصدیت ناظر بر دو وجه است ،در سطح
نخستبدینمعناستکهنظریهپردازقصدونیتخودرابرواقعیتیبهنامسیاستخارجیایران

کند.درسطحدومبدینمعناستکهنظریهپردازنهخودِآگاهی،بلکهمتعلقآگاهی

تحمیلمی
یعنیایرانوواقعیتسیاستخارجیایرانراهمپیشفرضگرفتهاست.ایندرحالیاستکه
پدیدارشناسی در اولین گام نه تنها آگاهی معطوف به واقعیت سیاسی ،بلکه مدعی تعلیق و
شکلایرانوسیاستخارجیایراننیزمیشودودر

بازداشتخودِواقعیتِخام،غیرگفتمانیوبی
مقابلبهتحلیلپدیدارِسیاستخارجیایران،یعنیآگاهیکهدرذهنماازواقعیتیبهنامسیاست
خارجیایرانشکلگرفتهاست،میپردازد.

به واسطه سه مفهوم پدیدار شناختی «اگو»« ،زیست جهان» و «بین االذهانیت» به توصیف
پدیدارشناسانهازسیاستخارجیایرانوساختنآگاهیپدیدارشناسانۀمعطوفبهآندسترسی
یابیم.
.7تحلیلپدیدارشناسینخستبهدنبالآناستکهچهچیزیواقعیتدارد؟درپدیدارشناسی
هوسرلآنچهواقعیتمحضدارد«اگو»یا«مناستعالیی»است.درواقعدرپدیدارشناسیهوسرلی
آرخهیونانیهمانمنیقلمدادمیشودکهتالشدارداموردیگررادرخودبهشناختدرآورد.از
دیدگاه پدیدارشناختی ،من استعالیی شرط الزمجهت هرگونه ادراک است.تا آنجا که این من،
شرط پیشین وجود این جهان (طبیعت ابژکتیو) است (حیاوی .)716 :7931،بنابراین در ساحت
سیاستخارجیایراننخستبایددرپیتحلیلوانکشاف«اگو»«/مناستعالیی»یا«سوژۀآگاه
سیاست» باشیم .هوسرل در دستگاه معرفتشناختی خود با روش تعلیق (فروکاست) جهان را
درالتفات سوژه/اگو/منِاستعالییقواممیبخشد.در پدیدارشناسی هوسرل جهان چیزیاست که
میشود(منوری.)47:7932،
برایمنِاستعالیی6پدیدار 
ازاینمنظرواقعیتیبهنامسیاستخارجیایرانابتدادرنزدمنِاستعالییشکلمیگیرد،
بدینمعناکهاینواقعیتبهخودیِخودوجودندارد.بلکهبهواسطۀادراکیکهمنِاستعالییاز
بایستهیوجوداستتنهادر
خودبروزمیدهد،تبدیلبهپدیداریدرذهنمیشود.زیراهرآنچه 

1. Noema
2. Transcendental Ego
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میگردد(حیاوی.)714:7931،دراینجاتحلیلِدولتبه
ذهن«مناستعالیی»بهچنینامریملقب 
هایتصمیمگیرندهکهدرهیأتمنِاستعالییدر


وجودیتیزندهوصاحبعقلونیزسوژه
مثابهم
میآیند ،نخستین گام در دریافت پدیدارشناسانۀ سیاست خارجی ایران است .درکی که سوژه

سیاسیازسیاستوسیاستخارجیدارد،قوامبخشکنشِدولتدرسیاستخارجیاست.به
بیاندیگرآگاهیِسوژهسیاسیوماهیتیکهازسیاستخارجی،نظممنطقهای،نظمجهانیو
بازیگرانونحوهیکنشآنها درذهنمیپروراند،مبنایکنشگریدولتدرسیاستخارجی

تواندنمودسوژهی

انتلقیمیشود.بااینحالدولتدرکنارماهیتمستقلومبرایخودمی

ایر
سیاسییامناستعالییدرسیاستخارجیایرانباشد.
تواندسوژۀتصمیمگیرندهدرحوزهسیاستخارجیباشدوهممیتواند

منِاستعالییهممی
دولترا بهعنوانمثالاعلیخودیدک بکشد ،چرا کهدولتدرپدیدارشناسی هگلنماد و
تجلیآگاهیمدرناستکهباخودروحجهانرابهپیشمیبرد.بهبیاندیگردولتحاملو

عاملآگاهیاستکهسوژهسیاسیآنرابهمثابهسازمانیسیاسیوسیستمیخودیارتعریف
کردهاستکهدربقایخویشمیکوشد(خاتمی.)63:7937،

بدین ترتیب سوژه سیاسی به عنوان تصمیمساز و مجری تصمیم و دولت به عنوان تجمیع
نیرویاگویاستعالییکهعاملوحاملیکاجتماعسیاسینیزهست،درفرآینداندیشیدنبه
مسائلحوزهسیاستخارجیالتفاتمییابند.بهبیاندیگرپدیدارشدنسیاستخارجیایراندر

ازمسائلحوزهبیرونازمرزهایملیونیازهایداخلیظهوروبروزنمییابد،

نظامآگاهی،فارغ
بلکهبهواسطهاندیشیدنبهنیازهایداخلیومسئلههایمحلی،منطقهایوجهانیاستکهبه
پیوند؛اینمسئلهایاستکهماهیتسیاستخارجیایرانرا«زمان»مندو«مکان»مند


وقوعمی
میکند.درواقعاگرسیاستخارجیایرانرایکراهبردواستراتژیکالنتعریفکنیمازمنظر

پدیدارشناسی این استراتژی و راهبرد ،ازلی ،پایدار و ماندگار نیست ،بلکه به واسطه فرآیند
شکلگیریآگاهیِپدیدارشناختی(کههموارهمعطوفبهچیزیخارجازذهناست)میتواند

تغییرکند.
ازجملهپیامدهایتئوریکبسطمفهومپدیدارشناختیاگودرسیاستخارجیاینخواهد
بودکه سوژهفراترازساختار وبه تناسبآگاهیکهازمحیطبحرانیسیاست خارجی دارد،
دستبهکنشگریمیزند.درواقعمنِاستعالییودولتبهعنوانهیأتسازمانیآندرسیاست

خارجیایرانفراتراز ساختارهایرسوبشدهمیتواندمسیروفرآیندسیاستخارجیایرانرا
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چرخشهایگفتمانی»(دهقانیفیروزآبادی)7934،درسیاست

تعیینکند.فرازوفرودهاوآنچه«
خارجیایرانمینامند،ازهمینمنظرقابلدرکوتوضیحاست.

یکیدیگرازپیامدهایمهمبسطمفهومپدیدارشناختیاگودرسیاستخارجیایراناین
هایپراگماتیستیراتقویتمیکند.بهبیاندیگروازآنجاییکهآگاهیسیاسی


استکهرویه
درنزدمنِاستعالییامریازپیشدادهشدهدرتعبیرکانتیآننیستوبهتناسبواقعیتخارجی
معطوفبهپدیدههایگوناگوناست،میتوانازقبل«نقاطبحران»و«فرصتهایممکن»رادر

سیاستخارجیتشخیصدادواستراتژیمناسبرابرایپیشبرداهدافسیاستخارجیباابتکار
عملگزینشکرد.
تأکید بر اگو یا منِ استعالیی علیرغم آنکه استقالل و ابتکار عمل سوژه تصمیمگیرنده را
گسترش و وسعت میبخشد اما مشروعیت و کارایی ساختارهای «ثبات محور» را در سیاست
کشد.ازاینرودرنگاهاولاینخطربهوجودمیآیدکهبهدلیلآزادیِ


خارجیبهچالشمی
عملِ سوژه تصمیمگیرنده ،سیاست خارجی یک کشور با بحرانِ «ثباتِ استراتژیک» مواجه
میشود؛ مسئلهای که امکان تعامل و برقراری روابط پایدار را در سیاست خارجی ناممکن

میسازد.

بااینوجود ،نبایدپنداشت کهآگاهیسیاسیاگویکسرهاز هرگونهقاعدهوقانونآزاد
است،چراکهدوعاملمهمسرکشیاگویاستعالییراکنترلمیکندکهازیکسوبههمراهخود
سازومعنابخشرابهارمغانمیآوردوازسویدیگربازیگریوجهانسازیآنرا

ثباتِهویت
مندمیسازد:نخستهمانطورکهگفتهشدهآگاهی


مندوقانون

درسیاستخارجیمحدود،قاعده
پدیدارشناختیوکانتی،فارغازواقعیتخارجینیست،بلکهمعطوفبهامریبیرونیاست؛به
تعبیرپدیدارشناختیآگاهیاز/بهچیزیاست.دوماینکهاِگویپدیدارشناسیدرزمانهوزمینه
ایستکهخودمتاثرازآناست.بهبیاندیگراگورهاازجهانیکهدرآنحیاتدارد،نیست،
بلکههموارهدربندوکمنداینجهاناست.هوسرلاینمهمرابامفهوم«زیستجهان»تحلیل
میکند.

نمیتواندتمنایتسخیرعالمراداشتهباشدبلکهفرضبرعالمو
منِتنهاوجداافتاده،بهتنهایی 
زیستجهانی است که برآمده از تشکل من و دیگر منهاست و به این ترتیب ما شاهد زیست
جهانوعالمیمشترک خواهیمبود.باایجاد چنینقلمروییدرپدیدارشناسیاستعالیی است که
میتوان قلمرو
میتوان زیست جهان (جهان محیط ما) را بازیافت .با کشف این زیست جهان  
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ماندهاند ،فاش کرد(حیاوی.)716:7931،
پدیدارهایی ذهنی را که تا قبل از آن بی نام ونشان  
بنابراینزیستجهاندومینمفهومموثرپدیدارشناسیاستکهدرپیوندیساختاریبامفهوم
اگو/مناستعالییمیتوانددرفهمسیاستخارجیایرانراهگشاباشد.

همانطورکهشرحدادهشد،اگو/منِاستعالییدرنزدهوسرلمتفاوتباآموزههایکانتی
است.کانتبرایآگاهیبرآمدهازاگونوعیاصالتوخودبنیادیقائلاست.امادرنظرهوسرل
آگاهیمنشائیدرونینداردواگوخودبنیادوبهخودیِخودخودآگاهنیست،بلکهدربندو
کمندجهانیاستکهدرآنحیاتدارد.اینمسئلهایاستکههوسرلبامفهومزیستجهانبه
توضیحآنمیپردازد.

تفسیریکسانیازمفهومزیستجهانِهوسرلیوجودنداردوتفاسیرمتفاوتیازآنمیشود.
دراینجاقصدورودبهمعانیمختلفوبحثبرانگیزاینمفهومرانداریموبهاینتوضیحکوتاه

دربارهآنبسندهمیکنیمکهباتسامحزیستجهاندرنزدهوسرلبهدومعنابهکاررفتهاست.
یکمعنایزیستجهانساحتتاریخوفرهنگبشریاستودیگریجهانیکهانساندرآن
زندگیمیکندوتمامشئوناتانساندراینجهانفعالاست.ازاینمنظرزیستجهانفراتر
جهانپوزیتویستیعلوماست ،چراکهاینعلوماستانداردهای ازپیشمشخصشدهرابرآن
تحمیلمیکنند(خاتمی.)67:7937،
مجموعهای از تعاریف و مفاهیم

بنابراین میتوان اینگونه درک کرد که زیستجهان 
میبخشد(بشیریه:7912،
پذیرفتهشده جهان است که به اعمال و روابط روزانه ما انسجام و جهت  
سازمانیافتهازالگوهای

.)664زیستجهانذخیرهایازلحاظفرهنگیانتقالیافتهوبهلحاظزبانی
پیشفهمشدهایاحاطهدارد که،
موقعیتهای کنشیبهشیوهزمینه 

زیستجهانبر

تفسیری است؛
میدهد که هنگامی
زمینهای را تشکیل  
زیستجهان پس 

نمیگیرد.
با این همه ،مورد خطاب قرار  
میانگاریم
که میکوشیم از طریق گفتههای میان خودمان به توافق برسیم آن را بدیهی  
(کالینیکوس.)431:7939،
پیامدتأکیدپدیدارشناسیهوسرلبرزیستجهاندرسیاستخارجیایناستکهآگاهی
سیاسینهتنهامعلقنیستومعطوفبهامربیرونیاست،بلکهاینآگاهیبرمدارزیستجهان
میچرخد .زیست جهان در سیاست خارجی ایران متأثر از مولفههای تاثیر گذاری است که

توانگفتکهنسالترینمادۀ


زند.می
آگاهیسیاسیدرنزدمنِاستعالییرابهآنهاپیوندمی
دهد.ملیگراییبهعنوانبخشیازپازلزیستجهان


گراییتشکیلمی

زیستجهانایرانیراملی
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ایرانیبهآگاهیِسیاسیِاگوودرنتیجهبهروندهاواستراتژیهایپایدارسیاستخارجیایران
سازوحیاتبخشسیاست


گراییایرانیهموارهازعناصرقاعده
تأثیرآشکاردارد.ازدیربازملی
هایعصرمدرنبهملیگرایی


معنابخشی
خارجیایرانبودهاست.فارغازاینباتسریمفاهیمو
باعث شده که این عامل به عنوان عنصر حیات بخش دولت -ملت ایرانی در صیانت از بقای
حیاتیایرانوتمامیتارزیآنشناختهشود.
در واقع ملیگرایی بر آگاهیِ سیاسی از محیط سیاست خارجی حجابی میافکند و قواعد
تصمیمگیریدرسیاستخارجیایرانتحمیلمیکند.ازاینمنظر

نهفتهخودرابرکنشگریو 

روکنشگری


ایرانبهعنوانیکملتدرحافظهوآگاهیتاریخیخودمیلبهبقادارد.ازهمین
درمحیطسیاستخارجی ایرانبرآگاهیسیاسیکهقرار بودمعطوف بهچیزیمنحصربفرد
باشد،سایهمیافکندومواجههپدیدارشناختینابراباواقعیتهایسیاسیدرحالهابهامفرو
برد.اینابهامافزاییامریمنفیشناختهنمیشود،بلکهموجباتثباترادرسیاستخارجیبا


می
خودبهارمغانمیآورد.

دومینمولفهتأثیرگذاردرزیستجهانایرانیکهسیاستخارجیایرانراتحتتاثیرقرار
میدهد«.اسالمیت» است.بهموجبتأثیر گذاریاسالم ومذهبآنبرساحتزیستجهان

ایرانیسیاستخارجیایرانوقواعدحاکمبرکنشگریآنازجهتافقیمحدودگشتهاما

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

«اسالمیت»ازیکسومنجربهگستو
مقابلمنجربهتعمیقتأثیرگذاریایرانبهبخشیازجهانشدهاستکهماهیتخویشرابااسالم
تعریفوتفسیرمیکنند.
سومینمولفهکهزیستجهانایرانیاخیرتمایلیوافروبدونبازگشتبهسویآنپیداکرده
استقواعد ،احکامودانشهایبرآمدهازجهانمدرن -کهتجلیعینیآنغرببوده -است.
امروزهبیشازهرزماندیگرزیستجهانایرانیمتأثرازاحکاممدرناستکهنهتنهاعرصه
گریایراندرسیاستخارجیرامدیریتوهدایتمیکند،بلکهمتعینروندهایسیاسی


کنش
دردرونمرزهایایراناست.گردننهادنبرقواعدنظامجهانیوهمراهیایرانباقواعدجهان
ایکهکنشگریایراندرسیاستخارجی

مدرندالبرروندسیطرهآمیزاینمولفهدارد.بهگونه

روندفزایندهایبهسویقواعدجهانمدرنپیداکرده.گذارایراناز«منطقانقالبیگونه»درنظم
وساختسیاسیجهانیبهسوی«منطقکشورمابانه»(بهتعبیرکیسنجر)حکایتازتأثیرگذاری
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اینمولفهدارد.برایناساسراهبردسیاستخارجیایرانرانمیتوانفارغازقدرتهاواتحادها
و ائتالفهای جهانی تدوین کرد ،بلکه همواره باید راهبرد سیاست خارجی متناسب با نظم و
ساختارجهانیتقریریدگربارهبیابد.
رویهمرفتهزیستجهانموجبثباتوخطیشدنفرآیندهایسیاستخارجیمیشود.

اینازیکسوامکانتعاملدرعرصهسیاستخارجیراافزایشمیدهداماازسویدیگرامکان

ابتکار عمل در «لحظاتِ بحران» را از تصمیمگیرنده میستاند .در مجموع زیست جهان امکان
کنشگریدرعرصهسیاستخارجیراقاعدهمندودستوریمیسازدوبهنوعینقشساختاررا

درمقابلسوژه/کارگزاربرعهدهمیگیرد.

 .9پیوند ناگسستنی اگو /منِ استعالیی و زیست جهان در پدیدارشناسی هوسرل هر چند
جیایرانباشند،لکننمیتوانند

توانندمبناییمنطقیازفهمکیفیتکنشگریدرسیاستخار


می
مبناومنطقِروابطکشورایرانباسایرکشورهارادرعرصهسیاستخارجیشرحدهند.بهبیان
دیگر این پرسش مطرح است که مالک و قاعده پدیدارشناختی تعامل و روابط ایران با سایر
دولتوبازیگراننظامجهانیراچهچیزیتعیینمیکند؟اینجاست بایدمفهومپدیدارشناختی
«بیناالذهانیت»بهبازیگرفتهشود.
ها،قواعدودانشهایمشترکاستکهامکانزندگیراباخودبه

زیستجهانگسترهارزش
ارمغانمیآورد.درواقعزیستجهانبنیادروابطاجتماعی/انسانیپایداراست.امانبایدپنداشت

کهزیستجهانبهخودیخودازمکانیزمیبرخورداراستکهمیتواندهمگانروحولخود
گردآورد.زیستجهانهرچندگسترهمعانیوفرهنگمشترکانسانهاست،لکنآنچهامکان
هایمشترکرافراهممیآوردوتولیدمعناوتجربهزیسته

اشتراکگذاریاینارزشهاودانش

کند،فرآیندیاستکهبیناالذهانیتنامیدهمیشود.

مشترکمی
االذهانیتبهاشتراکگذاریارزشهاقواعدودانشهاوتولیدآگاهیمشترکاست.از


بین
بیناالذهانیاستکهساختاربنیادیواقعیتآنبینانسانهاییکه
اینمنظرزیستجهان،جهانی 
دریکزمینهوبافتفرهنگیباهمدیگرارتباطدارند،مشترکاست(هابرماس.)667:7936،در
هایمتفاوتبهانحایمختلفظاهرمیشود،زیرانمودهایکههرسوژهاز

واقعجهانبرایسوژه
جهاندارد،وابستهبهبدنوادراکاتحسیاوست.امادرتجربهبیناالذهانی،سوژههادرتفاهم
گیرندوبهوحدتیدستمییابندکههمانچیزعینیاست.ازاینجهتهوسرل


متقابلقرارمی
جهانامکانپذیر

االذهانیمیداندکهدرگسترهایبهنامزیست

مالکعینیتراهماشتراکبین

78

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،62پاییز(79پیاپی)62

فصلنامه


).بدینترتیببیناالذهانیتفرآیندظهورآگاهیمشترکیاستکه

میشود(کوکب3:7937،

سازد.بیناالذهانیتجغرافیاییاززبان،آگاهیومعنای

امکانتعاملوراوبطانسانیرامیسرمی
مشترکاست،بهگونهکهاتفاقنظربرسرتفسیروادراکواقعیترابهوجودمیآورد.

بسطمفهومپدیدارشناختیبیناالذهانیتدرسیاستخارجیایرانپیامدهایمهمیرادرپی
دارد.ازآنجملهمیتوانگفتبهمیزانیکهیکدولتبتواندبرتفسیروادراکواقعیتهای

سیاسیباسایردولتهابهاشتراکنظربرسدمیتواندسایرکشورهاراباخودهمراهسازدوامکان
روابطصلحآمیزوپایداررابهوجودآورد.درواقعمبنایتعاملوروابطدرسیاستخارجی

هایمشترکباسایردولتهااست.

ایرانایجادارزشها،قواعدودانش

مادامیکهنتوانجغرافیایمشترکیازمعانیوآگاهیسیاسیبینخودوسایردولتهاایجاد
کند ،امکان تعامل و روابط پایدار میسر نیست .بیناالذهانیت در سیاست خارجی به معنای
جغرافیایمشترکیازآگاهیاستکهمنجربهاتفاقنظرمسائلسیاستخارجیمیشود.بنابراین

تریازبیناالذهانیتراباسایرکشورهاتجربهکند،امکان


یزانیکهدولتیبتواندگسترهوسیع
بهم
موفقیتآنبیشتراست.بهبیاندیگریکدولتدرسیاستخارجیبایدبتواندبه«زبانمشترک»
بادولتهایرقیبدسترسییابد.
ازاینجهتسیاستخارجیایرانآنجاییکهتوانستهامکانتعاملراایجادکند بهمعنای
ایجاد گسترهای از بیناالذهانیت بود .به عنوان مثال در توافق هسته ایران و غرب توانستهاند به
جغرافیایمشترکیازآگاهیدربابمسئلهموردنظردسترسییابند.درواقعآنچهامکانتعاملو
درنتیجهامکانحلمسئلههستهایایرانراممکنساخت،دروهلهتوافقبرسرمعانیواشتراکات
ذهنیبودکهنسبتبهمسئلهایعینیداشتند.

مثالدیگریکهمیتواندراینجاعنوانکردروابطایرانباکشورهایهمسایهاست.ایرانبه

دلیلگسترهایازارزشهاوقواعدمشترکتوانستهاستامکانتعاملباهمسایگانخودرامیسر
سازد با این حال همین ارزشها و قواعد متعارض امکان ایجاد اشتراک نظر با کشوری چون
عربستانرادشوارساختهاست.بدینمنظورمجریانسیاستخارجیایرانبهمنظوررفعمناقشات
سیاسی با عربستان ابتدا میبایستی به یک آگاهی و زبان مشترک در مسائل مورد اختالف
دسترسی یابند .پیش شرط ایجاد عینیتی به نام صلح و تعامل و همزیستی مسالمتآمیز ایجاد
بیناالذهانیتیاستکهبتوانبرسرمسائلمختلفبهاجماعواشتراکنظردسترسیپیداکرد.

پرسشیکهدراینجامطرحمیشودنقشعنصرمهمیبهنامقدرتدرسیاستخارجیاست.

امکاناتِ تئوریک پدیدارشناسی در فهم سیاست خارجی؛ با نگاهی به سیاست خارجی ج.ا .ایران

71

یانبیناالذهانیتوقدرتکشورهاوجوددارد؟حقیقتآناستکه

اینکهچهنوعرابطهایم

کنندبهگسترهبیناالذهانیتمیانخود


کشورهابهتناسبقدرتیکهازآنبرخوردارندتالشمی
ودولتهایرقیبومتخاصمتشکلببخشند.بهبیاندیگربهواسطهقدرتخوددرپیتحمیل
ارزشها،قواعدواحکامدستوری خودومشروعیتبخشیبهآنهابهعنوانعناصربیناالذهانی
است.
بدین ترتیب سیاست خارجی ایران محصول تجمیع قدرت ملی و امکان شکلدهی به بین
ایونظمسیاسیجهانیاست.ازاینمنظربهنظرمیرسدایراندر


االذهانیتدرنظمسیاسیمنطقه
نظم سیاسی منطقهای در پی فرآیند هژمونیکسازی و مشروعیت بخشی به انگارهها ،آگاهی،
ارزشهاوقواعدخودبهواسطهابزارقدرتاست.بااینحال،نبایدپنداشتقدرتماهیتیپیشینی
گیریفضایبیناالذهانیدرسیاستخارجیاست.بلکهمجریانسیاستخارجیمی


برشکل
تواندباتقریرآگاهانهاستراتژیسیاسی خویشفضایقدرتمحور سیاست خارجی وروابط
بینالمللراتحتتأثیرقراردهند.بهعنوانمثالدرتقابلبرجامیایرانوامریکا،ایرانتوانسته

است نه از قدرت سیاسی بلکه به واسطه ایجاد فضای بین االذهانی بر سر محورهای اختالف،
موضعگیریهایاتحادیهاروپارابهنفعخویشتلطیفسازد.

رویهمرفتهسیاستخارجیج.ا.ایرانمحصولنظامخاصیازادراکوآگاهیِایرانیاز
جهاناست.ازهمینروبهمنظورفهمکنشگریسیاستخارجیایرانابتدابایدبنیادهایآگاهیِ

پدیدارشناختیایرانازجهانخویشوازجهانبیرونفهمشود.بهبیانسادهتر«منطقکنش»و
«نظامرفتاری»ج.ا.ایرانمبتنیبرآگاهیوادراکآنازخویشتنخویشوجهانیکهدرآن
است،قراردارد.بااینحالآگاهیِپدیدارشناختیایرانبهخودیخودقابلدرکنیست،بلکه
بایدبهبستراینآگاهیکهزیستجهانایرانیاسترجوعشود.درواقعاگویتصمیمگیرنده
درزیستجهانیمیاندیشدوعملمیکندکهازآنگریزینیستوزیستجهانالجرممنطق

ساختاریخویشرابرآگاهیاگو(سوژه)میافکند.


نتیجهگیری
پدیدار شناسی همانطور که هوسرل تأکید میکند بیش از آنکه فلسفه و نظریهای برای
ساماندهیبهجهانباشد،یک«روشِاندیشیدن»جهتمواجهحقیقیباواقعیتجهاناست.بااین
حالپدیدارشناسیهم،هماننداندیشههاییکهغلظتِفلسفهآنمتراکمبود،توانستهاستتأثیر
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خود را در گستره علوم انسانی ایجاد کند به نحوی که امروزه پدیدارشناسی در حوزه
جامعهشناسیوروانشناسیرویکردیمعمولاست.

پدیدارشناسیاخیراهمتوانستهاستدرتحلیلسیاستجایپاییدرمیانسایررویکردها
برایخودبازکندوتبدیلبهسبکفکریمتفاوتیدرحوزهاندیشهسیاسی،جامعهشناسیسیاسی

وروانشناسیسیاسیشدهاست.بهعنوانمثالپدیدارشناسیتوانستهاستبهواسطهمفهومزیست
جهانازیکسودرمقابلتعاریفپوزیتویستیوتجربیازسیاستایستادگیمقاومتکندواز
سویدیگر درمقابل رویکردهایقدعلم کردهاستکه گسترهموسعو فراخسیاست رادر
مفهومتنگقدرتتحلیلبردهاندوبهنوعیحیثیتِسیاسترابهقدرتتقلیلدادند.

پدیدارشناسی همچنینبهواسطهمفهومزیستجهان توانسته استدربرههایکهاز«پایان
سیاست» سخن به میان میآید ،در مقابل این تفکر ایستادگی کند و فراخونیِ مجدد برای
بازآفرینی سیاست در ساحتی باشد که مغفول و مهجور تفکر سیاسی رایج قرار گرفته است:
زندگیوآگاهیرومزه؛درواقعپدیدارشناسیوبهطورمشخصپدیدارشناسیهوسرلباتأکید
برآگاهیوعیانسازیحوزهزندگیروزمرهدرمقابلالیههایپیچدرپیچوعمیقنظامهای
فلسفیطرحینوازنحوهنگاهبهجهانارائهدادهاست.
فراترازاین،پدیدارشناسیمانیفستآگاهیونظامشناختیدگرگونتفسیرمیشود،چراکه
بر خالففلسفههایمدرن،آگاهیوآنچهآگاهیمعطوفبهآناسترافارغازهمنمیداند،
ایدارندویکیبیوجوددیگریدوام

بلکهایندودرساحتپدیدارشناسیهستیِدر همتنیده
نیابد.پدیدارشناسیو به طورمشخصپدیدارشناسیهوسرلبهفراسویدوگانگیهایمعرفتی
یکند و از استراتژی متفاوتی از فرآیند آگاهی به جهان پرده بر میدارند.
مدرن سیر م 
پدیدارشناسی همچنین تفسیر متفاوتی از روابط و جهان اجتماعی انسانها ارائه داده است ،به
گونهای «اجتماع» و «جامعه» نه محصول «نگرش فرد» یا «ساختار» بلکه محصول فرآیند بین
االذهانیتمیداند .بهبیان دیگرعینیت اجتماعی وفردیت انسانهادر بین االذهانیتاستکه

پذیرمیشود.


امکان
کارایی،ظرافتهاوتحلیلهایعمیقپدیدارشناسیدرحوزهاندیشهوجامعهشناسیسیاسی

نگارندگانرابرآنداشتهاستتابهصرافتبسطتئوریکومفهومیپدیدارشناسیدرحوزه
ینالمللوسیاستخارجیبیفتند.پیرواینبحثهدف این پژوهش بررسی امکانهای
روابطب 
تحلیل پدیدارشناختی حوزه سیاست خارجی کشورها و امکان کاربست آن در حوزه سیاست
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خارجی ایران بوده است .بدین منظور ابتدا به بنیادهای فلسفی و روش شناختی پدیدارشناسی
پرداختهشد،سپسامکانیتکاربستپدیدارشناسیدرسیاستخارجیتوضیحدادهشدودر
نهایت تالش شد با نگاه به سیاست خارجی ایران ظرفیتهای واقعی پدیدارشناسی در تحلیل
سیاستخارجیمحکزدهشود.
پدیدارشناسی نه تنها به مثابه «فرانظریه »7میتواند به نقد و تحلیل نظریههای رایج در باب
سیاستخارجی وروابطبینالمللمطرحباشدبلکهبهواسطهتأکیدبرساختاجتماعی (زیست
گیرد)،بیناالذهانیت


ها(بستریکهتفکروراهبردسیاستخارجیدرآنشکلمی

جهان)دولت
به عنوان راهبرد تعامل و روابط میان دولت و همچنین به واسطه تأکید بر آگاهیِ اگو (سوژه
تصمیمگیرنده و تصمیمساز) میتواند به عنوان منبعی تئوریک مبنای کنشگری دولتها قرار

گیرد.پدیدارشناسیهمنظریهفهموشناختسیاستخارجیاستوهمنظریهایبرایعملدر
ساحت سیاست خارجی .پدیدارشناسی در موضع نظریه شناخت با استراتژی تعلیق و اپوخه به
اقعیتپدیداریسیاستخارجیمیرودودرموضعنظریهعمل

سراغتحلیل،بازیافتوادراکو
بهواسطهتأکیدبرساحتبیناالذهانیتمیاندولتهابهتصمیمگیرندگاناینمجالرامیدهد
کهباشناختِعناصروجغرافیایمشترکیازآگاهیبادولتِهدفمبنایتعاملورفتارسیاسی
معقوالنهراایجادکند.رویهمرفتهنگارندگاندربابقابلیتهایکاربستپدیدارشناسیدر
عرصهسیاستخارجیبهایننتیجهرسیدندکه:
.7پدیدارشناسبافرآوریازدرکِمدرنازاگو/مناستعالییازیکسوواستراتژِیمتفاوت
شناخت و آگاهی تحلیلِ واقعبینانهتری از سیاست خارجی ارائه میدهد .زیرا رویکردهای
پوزیتویستی و تجربی به سیاست خارجی بر خالف پدیدارشناسی آگاهی را فارغ از «مسئلۀ
تحلیلمیکردندایندرحالیاستکهدرپدیدارشناسیسوژهبهخودیخودازآگاهی

واقعیت»
گیریمییابد.


برخوردارنیست،بلکهبهواسطهامربیرونیامکانشناختودرنتیجهامکانتصمیم
بیاندیگرآگاهیفارغازپروبلماتیکبهوجودنمیآید،بلکهمشکلهوپروبلماتیکدرمرکز

به 
ترازبحرانها،ساختارها

آگاهیوشناختقراردارد.اینمهمموجبمیشودسوژهدرکواقعی
ومحیطسیاستخارجیداشتهباشد.
الییتأکیدنمیکند،بلکهبه

.6پدیدارشناسبادریافتزیستجهانبرسوژگیاگو/مناستع
واسطهتأکیدبرزیستجهان درقوامیافتناگوبهنوعیبهتأثیرقواعدوساختارِمحیطملی،
1. Meta Theory
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پردازد.درحقیقتزیستجهانبستریاستکهسوژهدرآنمیاندیشد،


ایوجهانیمی
منطقه
بهواسطهآنآگاهیمییابدوعملمیکند.بدینمنظوروبراینشاندادنتأثیرزیستجهانبر

سیاستخارجیبهتحلیلِزیستجهانایراندرسهسطحملیومنطقهایوجهانیپرداختهشد.
وتأکید کردیم که مجریان سیاست خارجی ایران نمیتوانند فراتر از زیست جهان سهگانه در
ساحتسیاستخارجیدستبهتصمیمگیریبزنند.درواقعزیستجهانقواعدودانشهای

مشترکیاستکهسوژهتصمیمگیرندهراگریزیازآنهانیستوالجرمدربندوکمندآنگرفتار

میآید.

.9پدیدارشناسباانکشافساحتیبهنامبیناالذهانیتبهچگونگیتعاملدولتدرسیاست
خارجی دست یافته است .در واقع بیناالذهانیت جهان سومی است که در جهانهای متفاوت
زیستیوصلحراممکنمیسازد.بهتناسبگسترهبیناالذهانیتدر

دولتهاامکانارتباط،هم

سیاست خارجی دولتها در اشتراک مساعی قرار میگیرند .البته همانطور که شرح داده شد
پدیدارشناسازمنطقاجتنابناپذیرقدرتدرروابطبینالمللوسیاستخارجیغافلنیستو
هابهمیزانقدرتخودبهبیناالذهانیتودرنتیجهبهنحوهتعامالتمیانخود

معتقداستدولت
تشکلوعینیتمیبخشند.

بررسی امکانهای تحلیل پدیدارشناختی از سیاست خارجی دولتها همه هدف این مقاله
نبودهاستبلکهدرکناراینموضوعنگارندگانتالشداشتندبهکاربستنظریهپدیدارشناختیِ
سیاستخارجیدرحوزهسیاستخارجیج.ا.ایرانبپردازد.همانگونهکهدربخشآخرفهم

پدیدارشناختیسیاستخارجیج.ا.ایرانتوضیحدادهشد،مبنایکنشورفتارسیاسیج.ا.ایران
درعرصهسیاستبراساسادراکوآگاهیپدیدارشناختیازجهانبنانهادهشده است.البته
آگاهیمافارغاززیستجهانماقوامنیابدوازهمینرو«فهمکنشورفتارما»منوطبه«فهم
آگاهیماازجهان»بنانهادهشدهاستوفهمآگاهیماازجهانمنوطبه«فهمزیستجهانما»
اشغالگری
است.هرچندنبایدازیادبردکهزیستجهانوآگاهیمصونازاستعمارگریو  
هابارمیکند.بااینحال،

قدرتنیستندوقدرتفراترازهرپدیداریخودرابرروابطمیاندولت
این به معنای انکار نقش آگاهی و زیست جهان که موجبات شکلگیری بیناالذهانیت میان
ها)رافرآهممیآورند،نیست.

دولتها(مبنایتعاملورفتارسیاسیدولت
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