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Abstract 

There is a dynamic approach in the field of analyzing foreign policy-making of the 

Islamic Republic of Iran, which we have called it as the Pathological Approach. From 

this point of view, the researchers describe the current situation in the first step. Then, 

they seek to recognize the pathologies influencing the foreign policy-making process 

and finally, recommend policy advices intend to help policymakers that to reduce the 

rate of incorrect decisions. In order to identify and introduce this approach 

systematically, this paper has selected 8 analysts who are well known in the field of 

foreign policy analysis of I. R. of Iran and has conducted a Qualitative Meta-Analysis. 

The sample is 17 texts of them following a single theme as “Evaluating diplomatic 

apparatus performance of the Islamic Republic of Iran”. The findings indicate that 

there are three groups of Pathogenicity factors including perceptual/cognitive, 

institutional/structural and environmental/societal pathologies that influence foreign 

policy-making process of Islamic Republic of Iran. Authors have concluded that 

identified approach is affected by assumptions of the Rational Actor Model, as a 

model of foreign policy decision- making.  

Keywords: Meta-Analysis; Pathological Approach; Pathogenicity factors; Cognitive 

Pathologies; Institutional Pathologies; Environmental Pathologies; Foreign Policy 
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 چکیده 

در   پویا  رویکردهای  از  ایران،   ی هاپژوهش   یکی  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست 

از منظر این رویکرد، پژوهشگران ضمن شناسایی عوامل   است.  شناسانه رویکردی آسیب

،  شوندیم، ناکامی در سیاست خارجی تیدرنهاکه منجر به تصمیمات نادرست و  زاب یآس

ارائه   با  تا  این تصمیمات بکاهند.  هاه یتوصدرصددند  از دامنه  مقاله  ،  روینازای سیاستی 

  ،1370- 1400فراتحلیل هفده پژوهش منتشرشده در بازه زمانی  با    است  کوشیده  حاضر

  سازی گذاری خارجی ج.ا.ایران را ترکیب و یکپارچه یاست س  از   هاآن رویکرد آسیب شناسانه  
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که   است  شدهیم تنظ ال اصلی ؤساین پژوهش حاضر در پاسخ به د. بر این اساس، هدف کن

عوامل  »آسیب  و  سیاست آسیب ها  اساسزای  بر  ج.ا.ایران  خارجی  های  پژوهش   گذاری 

دهد،  یمیل حاضر نشان  فرا تحلهای  کدامند؟ یافته   1400-1370منتشرشده در بازه زمانی  

گذاری خارجی  یاست سزای مؤثر بر  یب آس، عوامل  هاپژوهش در رویکرد آسیب شناسانه  

 اند.شدهیی اشناسج.ا.ایران در سه دسته: شناختی، نهادی و محیطی 

  ؛های شناختییب آس  ؛زایب آس عوامل   ؛رویکرد آسیب شناسانه  ؛فراتحلیل  : کلیدی   ی ها واژه 

خارجی جمهوری اسالمی    گذاری یاست س  ؛های محیطی/اجتماعییب آس  ؛های نهادی یب آس

نایرا





 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

خارجی«  »کنش  1»سیاست  هدفبه  و  معنادار  دولتهای  محیط دار  به  نسبت  ها« 

می اطالق  و  خارجی  داخلی  ساختارهای  گوناگون  »تعامالت  تأثیر  تحت  که  شود 

محیط خارجی« شکل میمحدودیت از  ناشی  (. 48  ، ص.1387هیل،  )  گیرندهای 

بین   گذاریبا تمایز   الملل و سیاست خارجی،، دانشور روابط بین2چارلز اف. هرمان

»توسعه و تعقیب   سیاست خارجی را  »سیاست خارجی« و »رفتار سیاست خارجی«،

آگاهانه اهداف ترجیحی یک کنشگر سطح دولت از طریق استفاده گزینشی رفتار 

که »رفتار سیاست خارجی، کنش هدفمند ناشی  داند، درحالیسیاست خارجی« می

 قرار  تدار باهدف تحت تأثیرهای اتخاذشده توسط افراد دارای اقاز اجرای انتخاب

بین کنشگران  اقدامات  یا  و  باورها  ایستارها،  استدادن   ,Hermann)   المللی« 

2021, p. 274 در این تعریف، سیاست خارجی اعم از رفتار سیاست خارجی .)

رفتار سیاست خارجی، خروجی دستگاه دیپلماسی است که طی یک    فرض شده و

 گیرد.« شکل می3ارجیگذاری خفرآیند ذیل عنوان »سیاست 

امور بین  هاازآنجاکه رفتار سیاست خارجی دولت  المللینقش مهمی در حیات و 

 

1. Foreign Policy 

2. Charles F. Hermann 

3. Foreign Policy Making 
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یابد.  گذاری خارجی اهمیت میکند، چگونگی و کیفیت فرآیند سیاستها ایفا می آن

گذاری نامناسب  آن دسته از رفتارهای سیاست خارجی که حاصل یک فرآیند سیاست 

توانند موجب به خطر انداختن حیات یک کشور شوند. همچنین موجب  میباشند،  

المللی از دست بدهد و درنتیجه، شوند تا یک دولت جایگاه خود را در نظام بینمی

ترین  »یکی از مهم   رو،ازاین  اش را تحقق بخشد.نتواند اهداف و منافع ملی اساسی

سیاست دغدغه حوزه  در  تصمها  مسئله  خارجی،  یا گیرییم گذاری  نادرست  های 

زیاد در اجرا احتمالگیری است، یعنی تصمیمی که بههای تصمیمافتادن به دام تله 

منجر به نیل به اهداف نشود یا حتی نتایج آن ازنظر اهداف منفی باشد یا به نحوی 

شود  تأثیرات منفی مخربی برای کنشگر به دنبال داشته باشد. بر این اساس، تأکید می

خارجی   گذاریهای سیاستگیرییمات نادرست و »غیرعقالنی« در جهتکه تصم

های سیاست بر پایه این نگاه، برخی پژوهش  (.10  ، ص.1396زاده،    اند«)مشیرفراوان 

اند، گذاری خارجی قرار داده شناسی فرآیند سیاستخارجی تمرکز خود را بر آسیب

روی این  به  ورود  بالدوین،  دیوید  اعتقاد  به  چه  رسانه گر  اصحاب  به  اساساً  کرد 

 (. Baldwin, 2000)  یواگذارشده است تا به دانشوران حوزه سیاست خارج

پویا در    حوزه  یک  عنوانحوزه پژوهش سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران به  

است  محافل در رگ ا  که  دانشگاهی  هم  تأثیر   امر  چه  تحت  تحلیل،  هم  و  پژوهش 

  1،است تا حوزه تحلیل سیاست خارجی  المللینهای نظری رشته روابط برهیافت

آن    یمنداما عالقه  تجربی  نظری و  غنای  بر  از هر دو حوزه  دانشگاهیان  توجه  و 

ی  هادر پژوهش   غالب  بنابر ادعای پژوهش حاضر، یکی از رویکردهای  افزوده است.

 

1. Foreign Policy Analysis  
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ج.ا.ایران خارجی  آسیب سیاست  می 1شناسانه«»رویکرد  نظر  به  یک است.  رسد 

آسیب هنجاریرویکرد  رویکردی  اغلب  پدیده،  یک  از  و    3تجویزی  - 2شناسانه 

، بدین معنا که پژوهشگر در بررسی خود از یک پدیده، تمرکز اصلی باشد  4یابانهارز

گونه که باید باشد، در کنار آن  -را بر ارائه تصویری از وضعیت مطلوب آن پدیده

دهد؛ بنابراین، نگریستن ست، قرار می گونه که ه توصیفی از وضعیت موجود آن، آن 

پدیده یک  آسیب به  رویکرد  لنز  داز  حالتی  صرفاً  )تشخیص   یاگنوستیکشناسانه 

پیش با  بلکه  نیست،  یک مرض(  از  مطلوب  وضعیت  از  تعریفی  دادن  قرار  فرض 

و نامطلوب تشخیص   یرعادی کند و آن را غپدیده، وضعیت موجود آن را بررسی می

رمی درواقع،  آسیبدهد.  به ویکرد  پدیده  یک  چیستی  توصیف  بر  عالوه  شناسانه 

. بر پایه این نگاه، بخشی از آثاری که  پردازد)چگونه باید بودن( آن نیز می  یستگیبا

خود را بر    شوند، تالش دارند مسئلهدر حوزه تحلیل سیاست خارجی نگاشته می

سیاست آسیب فرایند  ایشناسی  از  تا  کنند  متمرکز  خارجی  طریق،  گذاری  ن 

گذاری خارجی با خواننده مندی عملی خود را نسبت به بهبود فرایند سیاستدغدغه

 به اشتراک بگذارند.  گذارانو سیاست

برخی پژوهشگران با این فرض   در حوزه پژوهش سیاست خارجی ج. ا. ایران نیز

ایران متأثر از برخی عوامل آسیب ا.  د زا در فراینکه »دستگاه دیپلماسی دولت ج. 

اند با تمرکز گذاری، در تحقق اهداف موردنظر موفق نبوده است«، کوشیده سیاست 

های مستقل و در بسیاری های موردی خاص، در پژوهش بر برخی ابعاد و یا سیاست

 

2. Pathological approach 

3. normative 

4.  prescriptive 

5.  evaluative 



 1401 زمستان ♦ 56پیاپی  ♦ 4  شماره ♦ 14سال  ♦ روابط خارجی     182

پژوهش  حاشیه  در  سیاستموارد  فرایند  را ها،  دولت  این  خارجی  گذاری 

زا از منظر عوامل آسیب   ها وآسیب  سازیشناسی کنند. شناسایی و یکپارچه آسیب

هدفی است   های حوزه سیاست خارجی ج.ا.ایران،نمونه آماری هدفمندی از پژوهش 

ازاین است.  بوده  آن  پی  در  حاضر  پژوهش  حاضرکه  مقاله  با ا  کوشیده  رو،  ست 

یری از روش فراتحلیل و انتخاب هدفمند هفده پژوهش منتشرشده در بازه گ بهره

رویکرد  1370-1400زمانی   و ،  ترکیب  شناسایی،  را  پژوهشگران  شناسانه  آسیب 

فراتحلیل حاضر عبارت از این است   اصلی  پرسشبر این اساس،  سازی کند.  یکپارچه 

آسیبآسیب  که: عوامل  و  سیاستها  اساسزای  بر  ج.ا.ایران  خارجی    گذاری 

دهی کدامند؟ همچنین سازمان  1400- 1370های منتشرشده در بازه زمانی  پژوهش

پیشینه موضوع گونهبه   اضرمقاله ح در بخش نخست،  که  است  پس   ای  در  و  ازآن 

شناسی پژوهش تشریح شده است. در بخش سوم و چهارم، به  بخش دوم، روش 

یافته  ادامه،  در  و  پژوهش  مفهومی  چارچوب  موردبحث ترتیب  پژوهش  های 

درنهایت، است.  نتیجه  قرارگرفته  قسمت  رویکرد در  از  نهایی  ارزیابی  یک  گیری 

 شده است.موردبحث پژوهش ارائه 

 . پیشینه پژوهش 1

گونه که پیشتر اشاره شد، برخی پژوهشگران حوزه سیاست خارجی ج.ا.ایران همان

گذاری خارجی های نظری و یا کاربردی، فرایند سیاست اند بر پایه ضرورت کوشیده 

یعنی شناسی کنند. پژوهش حاضر به اقتضای هدف پژوهش،  این دولت را آسیب

گذاری خارجی ج.ا.ایران، دو دسته  زای سیاستها و عوامل آسیبفراتحلیل آسیب

طور  خود را به  آثاری که تمرکز  نخست،  ها را شناسایی کرده است:از این پژوهش 

گذاری خارجی از تعریف و تنظیم شناسی بخشی از فرایند سیاستمشخص بر آسیب



 183    ران ی ج. ا. ا   ی خارج   است ی س   ی ها در پژوهش   شناسانه ب ی آس   کرد یرو   ل ی فراتحل 

ا بروندادهای  )شامل  اجرا  تا  تدوین  خردهمسئله،  و -ستراتژی،  اهداف  استراتژی، 

های ویژه( و یا یک مسئله خاص قرار  ابزارهای تحقق اهداف، نقش ملی و کنش

اند، بلکه شناسی نپرداختهصراحت به موضوع آسیب اند؛ دسته دوم، آثاری که به داده 

ها، ارزیابی اند ضمن شناسایی چالش در حاشیه مسئله اصلی پژوهش خود کوشیده

گذاری خارجی جمهوری اسالمی  فرآیند کلی یا بخشی از فرآیند سیاست  خود را از

گیرند، آثاری  دسته اخیر که جامعه آماری فراتحلیل حاضر را دربر می  ایران ارائه کنند.

گذاری خارجی ج.ا.ایران را هستند که تالش دارند از منظری کلی و عام، سیاست

های کاربردی،  بر اساس ضرورت  ها اغلبشناسی کنند. این دسته از پژوهشآسیب

جای تمرکز بر مطالعات موردی، به کلیت فرایند رویکرد آسیب شناسانه خود را به 

اند. در اینجا به برخی از این آثار  گذاری خارجی ج.ا.ایران معطوف ساختهسیاست 

 کنیم.اشاره می 

صورت  و  سیاسی  ج.ا.ایران»نخبگان  خارجی  سیاست  در  اعتدال  گفتمانی،    بندی 

همکاران،  1392-1400)  و  عنوان1400(«)قیصری  آن مقاله   (،  در  که  است  ای 

اعتدال گفتمان  بر  تمرکز  با  بهنویسندگان  در گرایی  مسلط  گفتمان  خرده  عنوان 

دولت  دولت  این  خارجی  سیاست  ارزیابی  و  بررسی  به  دوازدهم،  و  یازدهم  های 

ت خارجی دولت روحانی  اند. بر اساس ارزیابی نویسندگان، در عرصه سیاس پرداخته 

روی چندان محل توجه نبوده  که بستر اصلی گفتمان مذکور بوده است، توازن و میانه 

ای که در این دوره، رابطه با غرب، در مرکز راهبرد سیاست خارجی گونهاست؛ به 

ویژه آمریکای التین  گرفت و درنتیجه، رابطه با کشورهای آسیایی، آفریقایی و به  قرار

شناسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ار دولت خارج شد. »آسیباز دستورک

که در  دیگری است    ( عنوان مقاله 1399ایران از منظر نهادگرایی«)اسالمی و اکبری،  
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اند گیرد. در این اثر نویسندگان دریافته بندی فوق قرار میذیل دسته نخست از دسته

به  نهادی  الزامات  رعایت  آسیکه عدم  عامل  در ب عنوان یک  پیچیدگی  موجب  زا، 

بهگیریتصمیم  دستیابی  عدم  درنتیجه،  و  خارجی  سیاست  شده   های  ملی  اهداف 

است. در اثری دیگر، ذیل عنوان »ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران  

(، 1395(«)علوی،  1388-1384)   های کلی نظامانداز و سیاستبرمبنای سند چشم 

سیاست  نویسنده  که  است  ایران   دریافته  اسالمی  جمهوری  دوره    خارجی  طی 

ساله منطبق نبوده است که از  انداز بیستچهارساله اول دولت نهم با اهداف چشم 

علت اثر،  این  شناسانه  آسیب  و    منظر  تهاجمی  رویکرد  اتخاذ  در  باید  را  آن 

های نادرست و گرایش  گیریماجراجویانه توسط این دولت، همراه با برخی موضع 

. »اقتصاد  گرایی در سیاست خارجی جستجو نمودایی ذهنی بیش از واقع گربه آرمان 

دولت  خارجی  سیاست  بر  تأکید  ج.ا.ایران؛  خارجی  سیاست  در  سیاسی 

ای است که در آن نویسندگان از مقاله  (، عنوان1399گرا«)اسالمیان و حبیبی، توسعه 

توسعه دولت  خارجی  »سیاست  الگوی  و  سیاسی  اقتصاد  بمنظر  به  و گرا«  ررسی 

زمانی  ارزیابی عملکرد دولت بازه  در  بر  پرداخته  1368  - 1397های ج.ا.ایران  اند. 

سیاست  موجود  وضعیت  از  نویسندگان  ارزیابی  ج.ا.ایران،  اساس  خارجی  گذاری 

توسعه  توسعه دولت  خارجی  سیاست  و  خارجی گرا  سیاست  مفقوده  حلقه  گرا، 

ی به وضعیت مطلوب، »مستلزم تغییر  ج.ا.ایران است که به اعتقاد نویسندگان دستیاب 

گرایی و ایدئولوژی محوری های سیاست خارجی از آرمانگیریها جهتدر اولویت 

گرا و اقتصادمحور است«. همچنین قریب و ضمیریان در  به سیاست خارجی عمل

گذاری خارجی مطالعه  ای با عنوان »الزامات دینی و تأمالت عقالنی در سیاستمقاله 

اقت ایران«) موردی:  از منظری مشابه1389صاد سیاسی جمهوری اسالمی  اقتصاد  )   ( 
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سیاست  ناکارآمدی  تحلیل  به  پرداخته سیاسی(  ج.ا.ایران  خارجی  اند.  گذاری 

گذاری خارجی نویسندگان در پاسخ به این سؤال که چه نوع عقالنیتی برای سیاست 

دریافته  است؟  مناسب  »اقتصاد سیاسی«  در عرصه  کج.ا.ایران  کاستیاند  در ه  هایی 

داده است. سازی رخ ها و فرایند مزیتحوزه عدم تناسب سازی بین اهداف و روش 

نخبگان ازاین نزد  در  کشور  محیطی  بیرون  و  درون  وضعیت  و  شرایط  درک  رو، 

سوی   از  جهانی  تعامل  و  فعاالنه  مشارکت  گزینه  گرفتن  پیش  در  و  سیاسی 

به سیاست  خارجی  عقالگذاران  اصلی  رکن  میعنوان  محسوب  مناسب  شود. نیت 

»آسیب اسالمی همچنین  جمهوری  عمومی  دیپلماسی  ساختاری  شناسی 

همکاران،  ایران«)خادم  و  »آسیب1399زاده  تصمیم(،  سیاست شناسی  در  گیری 

ای ایران«)ساجدی و خوشینانی مطهری،  خارجی ایران: مطالعه موردی برنامه هسته

ایران در راستای دگرگشت نوپدید   های گفتمان سیاست خارجی( و »چالش 1392

بیگی، قره  و  جهانی«)متقی  ژئوپلیتیک  سامانه  که 1393در  هستند  آثاری  ازجمله   )

 . اندگذاری خارجی ج.ا.ایران پرداخته شناسی سیاستطور موردی به آسیببه

شده، پژوهشگران بدون تمرکز بر موردی خاص از در دسته دوم از آثار شناسایی 

س مراحل  و  ج.ایاست مسائل  دوره  خارجی  بوده   .گذاری  منظری درصدد  از  تا  اند 

سیاستکلی آسیبتر  را  دوره  این  خارجی  آثار  گذاری  این  ازجمله  کنند.  شناسی 

های نظری و عملی در سیاست خارجی جمهوری  »چالش ای با عنوان  توان به مقاله می

زاده،   ایران«)نقیب  تبیین  1388اسالمی  باهدف  نویسنده  آن  در  که  کرد  اشاره   )

وچالش  نظری  نقصان  های  از  »یکی  است:  معتقد  ج.ا.ایران  سیاست  های عملی 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران فقدان یک چارچوب نظری مدون و شفاف 

انداز، دو محور ممنوعیت از ورود به اتحادیه اساس یک  است، ولی بر های  چشم 
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با اتحاد  یا  یک قدرت  نظامی  از  خارجی  جوامع  های  با  وحدت  به  گرایش  و  سو 

قابل اسال از مسلمانان  ایجاد یک جبهه متحد  تفکیک است که یکی سلبی و  می و 

های سلبی با روحیات ایرانی بیشتر سازگاری دارد«. دیگری ایجابی است که جنبه 

گیرد که »اگر قرار باشد اصالحاتی در سیاست نویسنده در این پژوهش نتیجه می

نبوده، باید در حوزه ذهنیات   خارجی ایران شکل بگیرد، از نوع سیاسی و دیپلماتیک

الملل و قدرت محوری آن،  اصالحاتی به وجود بیاید، مانند قبول واقعیت روابط بین

اندیشه سیاه با  یا دوست و دشمن،وداع  به نظریه   وسفید  ها و اصول روابط  توجه 

ازاینبین دیگر  اثری  مقاله الملل«.  »دست،  عنوان  با  است  روند  ای  و  عوامل 

ایرانپذیری  برگشت خارجی  سیاست  نویسنده  1387،  متقی«) در  آن  در  که   )

کند یمیک آسیب توصیف    عنوانبه ج.ا.ایران« را    ایدئولوژیزه شدن سیاست خارجی»

 یی به سیاست خارجی« است. گراتوده زای »ورود  یبآسکه به باور وی متأثر از عامل  

( و ...  1385؛  1384؛  1378زاده ) (، نقیب  1381؛  1379؛  1367القلم ) آثاری از سریع  

 قرار دارند. هاپژوهشدر این دست از 

دسته  و  شناسایی  باهدف  حاضر  آسیبپژوهش  آسیببندی  عوامل  و  عام ها  زای 

از سیاست  اخیر  دسته  فراتحلیل  بر  را  خود  تمرکز  ج.ا.ایران،  خارجی  گذاری 

بیات رو، آنچه پژوهش حاضر را از ادهای آسیب شناسانه گذاشته است. ازاینپژوهش

می متمایز  یکپارچه پیشین  و  ترکیب  بر  آن  تأکید  آسیب سازد،  رویکردهای  سازی 

های شناسانه موجود در هفده پژوهش سیاست خارجی ایران است که اگرچه یافته 

پذیری دارد، اما مطالعه کوشیده است با تمرکز بر ترکیب حاصله، محدودیت تعمیم

پژوهش  آسیب شناسان این  رویکرد  جایگاه  ادبیات سیاستها،  در  موجود  گذاری ه 

 خارجی ج.ا.ایران را برجسته سازد.
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 چارچوب مفهومی پژوهش  .3

ی هابی آسی، بیماری شناسی و تشخیص علل  شناسب یآسبه معنای    1علم پاتولوژی 

گسترده در علوم   طوربه ( است. این مفهوم  موردمطالعهوارده بر سیستمی مشخص ) 

زیستی و پزشکی کاربرد دارد، اما در علوم انسانی نیز به کارگرفته شده است. تمام 

ی سیستم خاصی قدم  زابیآسمطالعاتی که در جهت آشکارسازی عیوب و عوامل  

شناسی با مشاهده عوارض  شناسی قرار دارند. آسیببردارند، در حیطه علم آسیب 

فرایند است و هدف آن   کلبهنگرش سیستماتیک    که نیازمند  شودیمآسیب آغاز  

شمس دارد ) ی است که بروز نموده و نیاز به حل  امسئله تشخیص ماهیت و نوع  

شناسی فرآیندی است ، آسیبگریدعبارت؛ به(76  ، ص.1394مورکانی و همکاران،  

راستای حل    منظوربه  هاداده ی  آورجمعاز    مندنظام در  و سودمند  اثربخش  تعامل 

در  هاتیمحدودو    فشارها،  هاچالش کالت،  مش محیطی  ) ی  و اجتماع  پرور  جان 

 (.146 ، ص.1390حیدری موصلو، 

مشخص به موضوعی ذیل   طوربهگذاری خارجی ج.ا.ایران  یاستسدر ادبیات نظری   

»رویکرد آسیب شناسانه« اشاره نشده است، اما برخی پژوهشگران اهمیت و ضرورت 

را موضوع  این  به  و    پرداختن  انجام  هاتالش دریافته  را  در    زاده  یرمش.  اندداده یی 

»آسیب امقاله  عنوان  ذیل  نظری«) یاستسشناسی  ی  مبانی  خارجی:  (، 1396گذاری 

گیری سیاست خارجی از منظر یم تصمرسان یبآسکوشیده است با شناسایی عوامل 

یانه، سازمانی  گراواقعنگرش  )   یخارجالملل و سیاست  های نظری روابط بینیافتره

گیری بهینه عقالئی ارائه دهد. پیش از آن، دهشیار یمتصمو ادراکی(، الگویی نظری از  

(، بدون اشاره  1381در متنی با عنوان »چارچوب تئوریک سیاست خارجی موفق«) 

 

1.  Pathology  
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یری  گ شکل »فرایند    های ضروری آنچه را که ویشرطیش پبه نگاه آسیب شناسانه،  

موفق خارجی  توصیف  سیاست  حاضر،  یم«  پژوهش  در  است.  کرده  ارائه  کند، 

ی سیاست خارجی جمهوری اسالمی هاپژوهش رویکرد آسیب شناسانه به منظری در  

موجود،   توصیف وضعیت  که ضمن  دارد  با شناسایی   درصددایران داللت  است، 

، ناکامی در سیاست تی درنهای نادرست و  ریگ م یتصمکه منجر به    زابیآسعوامل  

 ، از دامنه تصمیمات نادرست بکاهند. شوندیمخارجی 

 ی پژوهش شناس روش .  2

ی مروری، با تمرکز بر روش فراتحلیل است. روش  هاپژوهشاز نوع    پژوهش حاضر

در زبان فارسی، فراتحلیل گیرد.  یمیافته قرار  نظامفراتحلیل در زیرمجموعه مطالعات  

از دو واژه مرکب فرا به معنی باالتر یا ماوراء و تحلیل به معنی شکستن یک کل  

یک   عنوانبه(.  8  ، ص.1391قربانی زاده و دیگران،  است ) برای رسیدن به اجزای آن  

یکپارچه و  ترکیب  با  فراتحلیل  پژوهشروش،  میسازی  باعث  اولیه  شود  های 

های جدیدی را که مطالعات اولیه و انفرادی  های نامناسب مشخص شوند و یافته یافته 

را   هاآنی  خألهای نشان و  خوببهرا    هاپژوهشاند، شناسایی و نواقص  نشان نداده 

فراتحلیل کیفی هدفش یکپارچه کردن    (.120  ، ص.1386ذاکر صالحی،  کنند ) آشکار  

. این فراتحلیل اندقرارگرفته   موردپژوهش  گذشته  درنتایج مطالعات کیفی است که  

توسعه  مییهفرض   به  کمک  متوسط  با  های  و  یافته  همیروکند  از  ریزی   ها آنها 

 (.37 ، ص.1394صالحی و قانعی راد، سازد ) تری میهای جدید و قوییه فرض

بهره گرفته است. در   حاضرپژوهش    فراتحلیل کیفی  از روش  اقتضای هدف،  به 

در گام نخست، هشت پژوهشگر دانشگاهی فعال در حوزه    فرایند اجرای پژوهش،

خود   آثار  در  که  ج.ا.ایران  سیاست  لحاظ  هادغدغهپژوهش  را  عملی  ، اندکرده ی 
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پدیدآورندگان، -ی علمی پرتال جامع علوم انسانیهاداده انتخاب و سپس در پایگاه  

زمانی  ها  آنآثار   بازه  ایران« و یدواژهکلبا    1370-1400در  های »سیاست خارجی 

ی اولیه قرار گرفت که  موردبررسگذاری خارجی جمهوری اسالمی ایران«  یاستس»

، هفده اثر در قالب مقاله علمی، بر اساس شدهانتخابدر نهایت، از مجموع بیست اثر  

و   انتخاب آثار انفرادی  -لی با شاخص: تعداد نویسندگانشک  -1:  دوگانهمعیارهای  

گذاری خارجی یاستسشناسی  محتوایی با شاخص: »تمرکز پژوهشگر بر آسیب  -2

ی« در فراتحلیل وارد شدند. هدف نویسندگان از معیار درون گنجی  طورکلبهایران  

ست ای بوده ایدانشگاهی مستقل متعلق به پژوهشگران ها پژوهش نخست، گزینش 

و   اثر  ماندگاری  دارای  ایران  خارجی  سیاست  حوزه  در  هستند.    شده شناخته که 

ی  بنددسته همچنین هدف از درون گنجی آثار با معیار رویکرد کلی و عام، شناسایی و  

گذاری خارجی یاستسیم به فرایند  تعمقابل بوده است که    زای پایدارییبآسعوامل  

هستن طوالنی  زمانی  بازه  طی  اساس  ینازاد.  ج.ا.ایران  بر  اولیه،  بررسی  در  رو، 

، آثاری از پژوهشگران انتخابی که دارای دو نویسنده و بیشتر 1معیارهای درون گنجی 

بوده و بر ارزیابی سیاست خارجی موردی و خاص از موضوعات سیاست خارجی 

 2شدند.  کنار گذاشته، اندبوده ج.ا.ایران متمرکز 

 های پژوهش . یافته 4

رویکرد آسیب شناسانه پژوهشگران   دهد که حاضر نشان میراتحلیل  های فیافته 

سی  موردبررس خارجییاست از  مرحله   یرانج.ا.ا  گذاری  سه  فرایند  یک   ی ا طی 

می اول،صورت  مرحله  در  موجود    پژوهشگران  گیرد.  وضعیت  توصیف  به 

 

1.  included 

2.  excluded 
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بر  و در این توصیف، تمرکز خود را   کننداقدام می  گذاری خارجی ج.ا.ایرانیاست س

تمرکز خود را بر شناسایی پژوهشگران  دوم،    گام   دهند. درارزیابی بروندادها قرار می

در    زایی وضع موجود هستند.ها موجب آسیبدهند که از نگاه آنعواملی قرار می

زا« باید تفاوت قائل شد. در رویکرد آسیب یب آسها« و »عوامل  یبآساینجا، بین »

پژوهشگران   و  یبآسی،  موردبررسشناسانه  به وضعیت  در  هانشانهها  نامطلوب  ی 

دارند،   اشاره  خارجی  سیاست  عوامل  یدرحالرفتار  هستند.  یبآسکه  علّت  رسان، 

منافع ملی، حاصل فقدان گفتمان سیاست   طوربه مثال، در عبارت: »عدم شفافیت 

)دهقانی گیرندگان است«یم تصمو کشمکش نخبگان و    نظراختالف خارجی واحد،  

یک آسیب،   عنوانبه، »عدم شفافیت منافع ملی«،  (20-21  ، صص.1381ی،  فیروزآباد

نخبگان تصمیم گیر    نظراختالفزای »فقدان گفتمان واحد و  یبآسناشی از عامل  

 شده است.یابیارزسیاست خارجی« 

نهایی گام  آسیب در  خارجی، یاست سشناسی  از  از   پژوهشگران  گذاری  پس 

عوامل  یب آستوصیف   شناسایی  و  کیفیت    باهدفزا،  یب آسها  بهبود  به  کمک 

مطلوب  گذاری،یاست س وضعیت  ترسیم  به  اجزای   .کنندی م  اقدام  زیر،  شکل  در 

 است.  شدهداده رویکرد آسیب شناسانه نمایش  گانهسه 
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 آسیب زا
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 مطلوب 
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 عامل نهادی •
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 اجتماعی(

ادراکی/  •
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 های پژوهشیافته منبع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصیف وضعیت موجود .  1-4

سیاست خارجی   یهاپژوهش  در های رفتارییب آس : فراتحلیل1جدول 

 یران ج.ا.ا

 ردیف
وضعیت 

 ها یبآسموجود/
 فراوانی  نمونه داده  متغیرها 

1 
برونداد  

 استراتژی 

فقدان یک  

استراتژی  

مشخص و  

 منسجم

جمهوری اسالمی های سیاست خارجی یکی از نقصان » 

 کمدستیا ن و شفاف وّفقدان یک چهارچوب نظری مد

یکی ؛ »(36: 1388زاده بود« )نقیبیک دکترین مشخص 

های وزارت خارجه ما نداشتن استراتژی دیگر از ضعف

 (.21 ، ص.1379است«)هادیان، 

2 
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 برونداد هدف  2

اهداف 

متعارض و 

 نامتوازن؛

 

تجارت جهانی با مبارزه با  »... بین عضویت در سازمان 

دهنده تناقض آمریکا باید یکی را انتخاب کرد. این نشان 

؛ »انرژی سیاست  (71 ، ص.1381است...«)سریع القلم، 

خارجی کشور عمدتاً صرف دو هدف و اولویت شده 

است: تأمین امنیت ملی و صیانت از نظام سیاسی ج.ا.ایران  

و ریل مختلف عمدتاً در د ... سیاست خارجی ایران ...

 (.67؛ 64، صص. 1390کند«)سریع القلم، یمحرکت 

2 

عدم شفافیت  

 اهداف

»عدم شفافیت منافع ملی حاصل فقدان گفتمان سیاست  

و کشمکش نخبگان و  نظراختالفخارجی واحد، 

، 1381فیروزآبادی،   )دهقانی«...گیرندگان استیمتصم

 (. 20-21صص. 

1 

 های پژوهشمنبع: یافته 

 

الملل، با تعریف »بروندادهای سیاست خارجی؛  کی. جی هالستی، دانشور روابط بین

دامنه از عام   ازلحاظ را    هاآنروند،  یم هایی که فراتر از مرزهای ملی  یده پد  عنوانبه

های سیاست  یریگ سمتها یا  یاستراتژ.  1کند:  ی مبه خاص به چهار جزء تقسیم  

ملی؛  هانقش .  2خارجی؛   اهداف3ی  و    .  اهداف  تحقق  ابزارهای  یا  4و  اعمال   .

خارجی«)هالستی،  هاکنش  سیاست  »164:  1376ی  به یدرحال(.  استراتژی،  که 

برونداد   دارد،  اشاره  محیط خارجی  برابر  در  دولت  کلی یک  تعهدات  و  ایستارها 

کوشند با اتخاذ تدابیر و  یم  هادولت اهداف، انعکاس نیازها و مقاصدی هستند که  

 (.211دست یابند«)همان،  هاآن  اقدامات گوناگون به

) هاداده طبق   شماره  جدول  فرایند  1ی  با  مرتبط  رفتاری  آسیب  پنج  مجموع  از   ،)
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گذاری خارجی، دو مورد به برونداد استراتژی با متغیر »فقدان یک استراتژی یاست س

ورد( و سه مورد به برونداد هدف با متغیرهای م  2مشخص و منسجم«)با فراوانی  

مورد( و »عدم شفافیت اهداف«)با فراوانی    2»اهداف متعارض و نامتوازن«)با فراوانی  

 یافته است.اختصاص یک مورد( 

(  1379( و هادیان ) 1384زاده ) (، سیف1388زاده ) نقیبدر آثار    دهد،یمها نشان  یافته 

:  زادهنظر دارند. در توصیف نقیبنسجم« اتفاق بر »فقدان یک استراتژی مشخص و م

های سیاست خارجی جمهوری اسالمی فقدان یک چهارچوب  »... یکی از نقصان

  : ( و یا در توصیف هادیان 36  ، ص.1388زاده  نظری مدون و شفاف بوده...«)نقیب

های وزارت خارجه ما نداشتن استراتژی است به این معنا  ضعف»... یکی دیگر از  

، 1379کند«)هادیان،  د درازمدت نداشته و اهداف خود را کامالً تدوین نمیکه دی

بیش از »استراتژی« در توصیف   همچنین برونداد »اهداف« سیاست خارجی  (.21  ص.

و    1381پژوهشگران از وضعیت موجود موردتوجه قرارگرفته است. سریع القلم ) 

( پژوهشگرانی هستند 1384)  یوسفیحاجی  و  (1381)   یروزآبادی(، دهقانی ف1379

دیپلماسی   دستگاه  موجود  وضعیت  از  خود  توصیف  در  برونداد    ج.ا.ایرانکه  بر 

اتفاق، بر  ها از وضعیت برونداد »اهداف« به اند. در توصیف آن»اهداف« تمرکز کرده 

»وجود تعارض میان اهداف سیاست خارجی« تأکید شده است. سریع القلم با اشاره  

»... بین عضویت در    نویسد:« میایراناست خارجی ج.ا.به »تعارض در اهداف سی

دهنده سازمان تجارت جهانی با مبارزه با آمریکا باید یکی را انتخاب کرد. این نشان 

های یبآس. وی در اثری دیگر، یکی از  (71  ، ص.1381تناقض است...«)سریع القلم،  

دانسته و  این بروندادبندی یت اولومرتبط با اهداف سیاست خارجی ایران را متوجه 

معتقد است: »انرژی سیاست خارجی کشور عمدتاً صرف دو هدف و اولویت شده  
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است: تأمین امنیت ملی و صیانت از نظام سیاسی ج.ا.ایران ... سیاست خارجی ایران 

سو  در استخدام افزایش ثروت اقتصادی و مالی ایران قرار ندارد. اقتصاد ایران از یک

کش خارجی  سیاست  حرکت  و  مختلف  ریل  دو  در  عمدتاً  دیگر،  سوی  از  ور 

 (. 67؛ 64 ، صص.1390سریع القلم، ) کنند«یم

 زا شناسایی عوامل آسیب .  2-4

زا« به عواملی اشاره »عوامل آسیب  ی،موردبررسرویکرد آسیب شناسانه آثار  در  

عملکرد دستگاه   رسانی بهیبآسزایی یا  یب موجب آسپژوهشگران،  دارد که از نگاه  

مورد  در متون  شوند.  نامطلوب میهای  یاستسها یا  ی ، خروجیتیپلماسی و درنهاد

قابل تحلیل حوزه  سه  در  عوامل  این  آسیب-1هستند:    ییشناسا،  زای عوامل 

مرتبط با ساختار )   یکبوروکراتنهادی/زای  آسیب  عوامل  -2  ؛شناختی  -ذهنیادراکی/

 1محیط اجتماعی(.)  یطیمح زای عوامل آسیب -3گیری( و یمتصمو فرایند 

 

 

 یران سیاست خارجی ج.ا.ا   ی ها پژوهش  در   زا یب آس : فراتحلیل عوامل  2جدول  

 

 فراوانی نمونه داده  متغیرها  زایبآسعامل 

-ذهنی

 ادراکی/شناختی 

- های ذهنییژگیو

شناختی نخبگان 

 تصمیم گیر 

-« )سیفگیرندهیمتصمافراد  فضای ذهنیو قالب  »ذهن،

زاده،  « )نقیبگیرندگان یمتصم »ذهنیات ؛( 1384زاده، 

؛ »فهم، باورها و نحوه پردازش ذهنی مفاهیم  ( 1388

 (.58، ص. 1390مرتبط با سیاست خارجی«)سریع القلم، 

5 

 

1.  Societal  
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نبود اجماع نظری میان  

 نخبگان تصمیم گیر

»عدم وجود توافق و اجماع میان نخبگان سیاست  

ت ینه تحلیل و شناخت وضعیزم در خارجی

تنازع و تلوّن گفتمانی  ؛( 19 ، ص.1379«)هادیان، موجود

  گیرندگان یمتصمو کشمکش نخبگان و  نظر... اختالف

 (.20-21 ، صص.1381)دهقانی فیروزآبادی، 

2 

 نهادی/بوروکراتیک 

گیری یمتصمسطح 

 فردی 

  گذارییاستدر س یرمسئولغ  افراد و نیروهای»

 (؛1384؛ 1378زاده، خارجی«)نقیب
1 

گیری یمتصمسطح 

 نهادی 

در فرایند  موازی و متعدد  هایساختارو »مراکز 

 ؛1381؛ دهقانی فیروزآبادی، 1379)هادیان، گیری« یمتصم

 (.1383دهشیری،  ؛1390سریع القلم، 

4 

 اجتماعی  -محیطی

فرهنگ   عناصری از

 ملی 

 

-در تصمیم... »دخالت دادن فرهنگ و احساسات ملی 

 ؛1384 ؛1385 ؛1388زاده، خارجی«)نقیبگیری سیاست 

 .( 1385 ؛1387) یمتق؛ ( 1378

4 

 یی گرا توده
گیری و  در فرایند تصمیم ییگرا تودهو ورود »تحمیل 

 .( 1385 ؛1387، متقی)سازی در سیاست خارجی«تصمیم
2 

 های پژوهش منبع: یافته 

 

 شناختی   - زای ذهنی عامل آسیب   . 1-2-4

ذهنیعامل آسیب به  -زای  ذهنیویژگی  بهطور مشخص،  شناختی  شناختی   -های 

(، از 2ی جدول شماره ) هاداده طبق  .  اشاره داردسیاست خارجی    گیرندهیم افراد تصم

ترتیب    شده،ییشناسازای  یب آسعامل    18مجموع   عامل    7به  به  زای یبآس مورد 

متغیرهای:  -ذهنی با  ذهنییژگیوشناختی  تص-های  نخبگان  با  )   یر گ میم  ادراکی 

مورد( و »نبود اجماع نظری/شناختی میان نخبگان تصمیم گیر«)با فراوانی   5فراوانی  
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 یافته است. اختصاص مورد(  2

موردبررس آثار  فضای  یدر  ذهنی،  قالب  »ذهن،  چون  عباراتی  با  عامل  این   ،

و1384زاده،  ذهنی«)سیف پردازش (1388زاده،  »ذهنیات«)نقیب  (  »نحوه   ،

های ذهنی  مورداشاره قرارگرفته است. در توصیف ویژگی  (1390لقلم،  ذهنی«)سریع ا

»فهم باورها و نحوه پردازش ذهنی  هایی چون  گیران، پژوهشگران به شاخصتصمیم

مرتبط   القلم،  باسمفاهیم  خارجی«)سریع  مفهوم  58  ، ص.1390یاست  »تفسیر  و   )

ذهنی  عنوان به قدرت   امر  عینی-یک  تا  نزد  -تصوری  گذاران یاست سآماری 

. درباره »نحوه پردازش مفاهیم  اندکرده اشاره (  64  ، ص.1390خارجی«)سریع القلم،  

المللی، سریع  مرتبط با سیاست خارجی« و تأثیر آن بر عملکرد کشور در عرصه بین 

منفی  را  قدرت  صاحبان  و  قدرت  مفهوم  ایرانیان،  از  »بسیاری  است:  معتقد  القلم 

یی مانند ستم، حق کشی ... و از منظر تاریخی با غارت،  هاواژهرا با    ها آندانند و  یم

تعریف   منظومه  یک  در  دخالت  و   قدرتمندان  باناخودآگاه    طوربه کنند،  یمنفوذ 

 (.57 ، ص.1390خارجی نیز مشکل دارند«)سریع القلم، 

در عبارت »عدم وجود  است که «نظری/شناختی »عدم وجود اجماعشاخص دیگر، 

میان نخبگان سیاست نسبت به تحلیل و شناخت وضعیت موجود  توافق و اجماع  

»تنازع و تلوّن گفتمانی ... فقدان گفتمان سیاست   ،(19، ص.  1379خارجی«)هادیان،  

اختالف  ... واحد  تصمخارجی  و  نخبگان  خارجی«    گیرندگانیم نظر  در  سیاست 

ح ملی  منافع  شفافیت  »عدم  واحد، عبارت  خارجی  سیاست  گفتمان  فقدان  اصل 

و    نظراختالف  نخبگان  استیم تصمو کشمکش  فیروزآبادی، «...گیرندگان  )دهقانی 

 شده است. ( اشاره20-21  ، صص.1381

 نهادی   زای عامل آسیب .  2-2-4
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تصم نظام  یا  ساختار  س  گیرییم اساساً  سلسله   گذارییاستو  معنای  و به  مراتب 

تصم که  است  س  یرانگ   یم جایگاهی  تصمیم  گذارانیاست و  نهادهای  و و  گیرنده 

-کنند. تصمیمدر فرایند تدوین و اجرای سیاست خارجی رعایت می  گذاریاست س

صورت    ییهاگیران فردی، نهادها و سازمان گیری در سیاست خارجی توسط تصمیم

اهمیت گیری جایگاه و مرتبه مشخص و معینی دارند.  گیرد که در فرایند تصمیممی

تصمیم میاین  که  است  میزانی  به  نهادی  و  فردی  بروندادهای گیران  گفت  توان 

-و مصالحه این بازیگران و نهادهای تصمیم  یزنسیاست خارجی معلول تعامل، چانه 

 . (247 ، ص.1388دهقانی فیروزآبادی، گیرنده است) 

ی عواملی  به شناسای  نهادیزای  شناسانه پژوهشگران، عامل آسیبدر رویکرد آسیب 

شوند. گیری سیاست خارجی مربوط می اشاره دارد که به ساختار و فرایند تصمیم

 است. شدهیی« شناسانهادی»فردی« و »ی گیرعامل در دو سطح تصمیماین 

به    شده،ییشناسازای  یبآسعامل    18(، از مجموع  2ی جدول شماره )هاداده طبق  

عامل   به  مورد  هفت  »سطح  یبآسترتیب  متغیرهای:  با  نهادی  گیری  یم تصمزای 

فراوانی   »سطح    1فردی«)با  و  نهادییم تصممورد(  باگیری  مورد،    4فراوانی    « 

 یرمسئولسطح »فردی« با عباراتی چون »نیروها یا عوامل غیافته است. در    اختصاص 

-ها و افراد« )نقیب(؛ »گروه 52  ، ص.1378زاده،  خارجی«)نقیب  گذارییاست در س

، 1379( و سطح سازمانی با عبارات »مراکز متعدد«)هادیان،  287  ، ص.1384اده،  ز

- 31  ، صص.1381(؛ »مراکز و ساختار موازی و متعدد«)دهقانی فیروزآبادی،  18ص.  

« این نهادیتوجه در توصیف دو سطح »فردی« و »است. نکته قابل   شدهیف ( توص30

است.   شدهیف»غیرمسئول« توص  یهاعنوان افراد و سازمانطح بهاست که هر دو س

این اساس، می این عامل  بر  تأکید پژوهشگران در شناسایی  نتیجه گرفت که  توان 
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صورت  شامل بازیگران حقیقی و حقوقی است که به  یررسمی زا بر ساختار غآسیب

غ و  تصم  یرعلنیغیررسمی  س  گیرییم درروند  تأثیرگذار    گذارییاست و  خارجی 

 هستند. 

، پژوهشگران به سراغ توصیف عملکرد این نهادیزای  پس از شناسایی عامل آسیب

دیپلماسی   دستگاه  در  می  ج.ا.ایرانعامل  ذیاشاره  عمدتاً  عملکرد  این  سه  کنند.  ل 

توص و    شدهیفویژگی  فردی  به هر دو سطح  اشاره  در  »مداخله«  و    نهادیاست: 

 .نهادی»تعدد« و »عدم تمرکز« در اشاره به سطح 

از عوامل   :زاده معتقد استنقیب  ،زای سطح فردیدر توصیف عامل آسیب »یکی 

عوامل  یا  نیروها  دخالت  اصولی...  و  سیاست صحیح  یک  اتخاذ  راه  در  بازدارنده 

ها یافته (.  52  ، ص.1378زاده،  خارجی است« )نقیب  گذارییاست رمسئول در سغی

زا، بر شناسایی و توصیف  آسیب  این عامل  ها از عملکرداکثر توصیف  دهد،یمنشان  

طور نمونه، در توصیف  سازمانی« تمرکز دارد تا سطح »فردی«. به   -سطح »ساختاری

ده است: »مراکز متعددی مانند سپاه سازمانی« آم  -هادیان از عملکرد سطح »ساختاری

به هرکدام   ... و  خارجه  وزارت  اطالعات،  وزارت  مورد  پاسداران،  در  خود  نوبه 

( 18  ، ص.1379کنند«)هادیان،  گیری و عمل میسیاست خارجی نظر دارند و تصمیم

گیری متعدد تصمیم  یها( بر وجود مراکز و سازمان 1381)   یدهقانی فیروز آباد  یاو  

ی میان هاوقوس کش همچنین سریع القلم به »  .یددارندسیاست خارجی تأک  در امور

( 69  ، ص.1390قوه مجریه و قوه مقننه موضوعات سیاست خارجی«)سریع القلم،  

این عامل آسیبنقیباست.    کردهاشاره  پیامد  زا را »ایجاد آشفتگی عجیب در زاده 

  ها یکرده است. بررس( توصیف  287  ، ص.1384زاده،  سیاست خارجی ایران«)نقیب

 -زای ساختاریپیامد عامل آسیب ینتراتفاق، مهم اکثر پژوهشگران به ،دهدنشان می
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دیپلماسی را »عدم هماهنگی در عرصه تصمیم بر عملکرد دستگاه  گیری سازمانی 

 . اند( توصیف کرده 1381سیاست خارجی«)دهقانی فیروزآبادی، 

 محیطی   زای عامل آسیب   . 3-2-4

عامل  صورت درونداد ) اشاره دارد که به   عوامل اجتماعیبه    محیطیزای  آسیبعامل  

غیر حکومتی وارد محیط  محیط  تقاضا، حمایت و یا فشار( از  تأثیرگذار یا به شکل  

بر فضای ذهنیمی  گیرییم تصم با تحمیل خود  -افراد تصمیم  شناختی  -شوند و 

 دهند.تأثیر قرار میتگاه دیپلماسی را تحت سبروندادهای نهایی د ،گیرنده

به    شده،ییشناسازای  یبآسعامل    18(، از مجموع  2ی جدول شماره )هاداده طبق  

زای اجتماعی با متغیرهای: »عناصری از فرهنگ  یبآسترتیب شش مورد به عامل  

یافته است.  اختصاص مورد(    2یی«)با فراوانی  گراتوده مورد( و »  4ملی«)با فراوانی  

گرانی  پژوهشجزو    ،(1385  ؛1387)   ی( و متق 1378  ؛1384  ؛1385  ؛1388زاده ) نقیب

هستند که بیش از سایرین تمرکز خود را بر شناسایی و چگونگی تأثیرگذاری این 

اند. این عامل در آثار این پژوهشگران با متغیرهای »فرهنگ  زا قرار داده عامل آسیب

»توده1378  ؛1385زاده  ملی«)نقیب و  مورداشاره  1387و    1385گرایی«)متقی،  (   )

ی زابا تأکید بر عامل آسیب،  زادهنقیب  آسیب شناسانهدر رویکرد    قرارگرفته است.

ملی«یژگیو» فرهنگ  شاخص  های  »ظلمبه  مهای  استقاللنویت استیزی،  -گرایی، 

ب نوازی[و    ستیزی«یگانه خواهی،  از   ]مظلوم  »طرفداری  توصیفی  عبارت  در 

عنوان اجزاء و یا عناصر فرهنگ ملی اشاره  (، به 1378و    1385زاده،  مظلوم«)نقیب

، به اجتماعیزای  در شناسایی هر دو پژوهشگر از عامل آسیب  کهیشود، درحال می

»توده  اشارهشاخص  در  گرایی«  همچنین  است.  پژوهشگر  ارزیابیشده  دو   ، این 

«  ییاگربا متغیرهای »فرهنگ ملی« و »توده اجتماعی  زای  وضعیت موجود عامل آسیب
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ا است: »دخالت دادن فرهنگ و احساسات ملی و    شدهیف توص  گونهین به ترتیب، 

، 1385زاده،  گیری سیاست خارجی«)نقیبعواطف موجود در بطن جامعه در تصمیم

و    (،55  ص. سیاسی  رجال  رفتار  و  روحیه  در  ایرانی  فرهنگ  »انعکاس 

زاده،)   گیرندگان«تصمیم  ص.1385  نقیب  توده 62  ،  »تحمیل  فرایند   ییراگ (؛  در 

 (.65 ، ص.1385 ،سازی در سیاست خارجی«)متقیگیری و تصمیمتصمیم

  گذاری خارجی ج.ا.ایران، یاست سفرایند  چگونگی تأثیرگذاری این عامل بر    درباره

، یزیستهای »ظلم شاخص  بازای »فرهنگ ملی«  عامل آسیبکه  زاده معتقد است  نقیب

ت) گراییمانویت  و  نور  نبرد  به  شراعتقاد  و  خیر  استقالل(اریکی/  ،  یخواه، 

( از طریق »انعکاس در روحیه و  1378و    1385طرفداری از مظلوم«)   و  ستیزییگانهب

»رفتار و  64  ، ص.1378گیرندگان«)نقیب زاده،  رفتار رجال سیاسی و تصمیم بر   )

می اثر  ایران«  خارجی  عامل  کردار  این  تأثیرگذاری  چگونگی  در  همچنین  گذارد. 

»توده زا  آسیب متغیر  »تحمیل با  طریق  از  متغیر  این  تأثیرگذاری  به  متقی  گرایی«، 

( اشاره 65  ، ص.1385سازی«)متقی،  گیری و تصمیمخودش در فرایندهای تصمیم

 کرده است.

  اجتماعی زای  عامل آسیب   ،هر دو پژوهشگردر رویکرد آسیب شناسانه  ،  روینازا 

تأثیرگذاری خود  به یعنی عنوان یک متغیر مستقل،  متغیر میانجی،  از طریق یک  را 

تصمیم بهنظام  و  دستگاه  گیری  نهایی  عملکرد  بر  گیران  تصمیم  مشخص،  طور 

پس از شناسایی، توصیف و تبیین فرایند تأثیرگذاری عامل    کند.دیپلماسی اعمال می

پژوهشگران  اجتماعیزای  آسیب خارجی به  ،  سیاست  رفتار  بر  عامل  این  پیامد 

بهپرمی  ج.ا.ایران نقیبدازند.  نگاه  از  نمونه،  »استقالل1385زاده) طور  « یخواه(، 

ببه شدن  شعاری  موجب  ایران  ملی  فرهنگ  عناصر  از  یکی  رفتار   ازحدیش عنوان 
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ه بعد از انقالب شده است. وی تجلی تأثیر این عامل ر سیاست خارجی ایران در دو

داند. همچنین  می  ایرانج.ا.نه غربی« اعالمی از سوی دولت    -را در »سیاست نه شرقی

گرایی« را موجب »ملتهب زای اجتماعی با متغیر »تودههر دو پژوهشگر، عامل آسیب 

دانند. متقی می  ایرانه« و »رادیکالیزه شدن« سیاست خارجی ج.ا.زشدن«، »ایدئولوژی

گرایی به سیاست خارجی موجب ایدئولوژیزه شدن  »ورود توده :  است  بر این باور

-68  ، صص.1385متقی،  ) شود«گرایی ناقص« می»نخبه  یجهدرنتسیاست خارجی و  

گیری سیاست بلندمدت در تصمیم  یجامدت به تأکید بر منافع کوتاه   ،(. همچنین67

گرایی«  خارجی نخبگان را تحت تأثیر »نمادهای ایدئولوژیک گرایی در رابطه با توده

»یکی از    که  کندمیگیری  داند و در جای دیگری نتیجه( می75، ص.  1385)متقی،  

گرایی  های توده توان در نشانهدر سیاست خارجی ایران را می  یریپذدالیل برگشت 

 (.  151 ، ص.1387وجو کرد«)متقی، در این کشور جست

 ترسیم وضعیت مطلوب   . 3-4

وضعیت مطلوب به وضعیتی اشاره دارد که از نگاه پژوهشگران موردبحث »انتظار 

حاکم باشد. وضعیت مطلوب، درواقع   ج.ا.ایرانرود« و باید بر دستگاه دیپلماسی  می

وضعیت   کهی ها اشاره دارد. درحالشناسانه پژوهش به بعد هنجاری در رویکرد آسیب

موجود، توصیف وضعیتی است که »هست« و »وجود دارد«، وضعیت مطلوب، ترسیم 

ز فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه  در آخرین مرحله ا  د.وضعیتی است که »باید« باش

با ترسیم وضعیت مطلوب در چهار بعد شناختی، پژوهشگران    ج.ا.ایراندیپلماسی  

سازمانی و رفتاری، انتظارات مطلوب خود را از این   -اجتماعی، ساختاری  -فرهنگی

 کنند.دستگاه بیان می

سیاست خارجی    ی ها پژوهش   در   وضعیت مطلوب   : فراتحلیل 3جدول شماره  
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 ان .ا.ایر ج 

وضعیت 

 مطلوب 
 فراوانی نمونه داده  متغیرها 

-ذهنی

 ادراکی/شناختی 

 

 

 

 

 

 

 ییگراواقع

الملل و »اصالح ذهنیات با قبول واقعیت روابط بین

 وسفیدیاه های س»وداع با اندیشهو  قدرت محوری آن«

 ؛(49-50  ، صص.1388زاده، یا دوست و دشمن«)نقیب

1 

لزوم وجود 

اجماع 

 نظری/شناختی

»ضرورت وحدت گفتمانی در عرصه سیاست  

(؛ »انسجام  8 ، ص.1381خارجی«)دهقانی فیروزآبادی، 

)دهشیری؛ «و همگونی گفتمانی... در بین نخبگان

( و »لزوم اجماع نظر میان 44-45  ، صص.1384

 . (1-8 ، صص.1376القلم،  نخبگان«)سریع

3 

نبود اجماع  

شناختی/ذهنی 

نخبگان میان 

 تصمیم گیر

»عدم وجود توافق و اجماع میان نخبگان سیاست 

«)هادیان،  از تحلیل و شناخت وضعیت موجود خارجی

  نظر... اختالف  »تنازع و تلوّن گفتمانی ؛(19 ، ص.1379

دهقانی ) «گیرندگانیمتصمو کشمکش نخبگان و 

 (.20-21 ، صص.1381فیروزآبادی، 

2 

نهادی / 

 بوروکراتیک
 تمرکزگرایی

»تمام مسائل و امور سیاست خارجی باید فقط زیر نظر  

 ، صص.1378زاده، وزارت امور خارجه باشد«)نقیب

»تأسیس یک شورای روابط خارجی« هادیان،   ؛(53-52

گیری و  »وجود یک ساختار تصمیم ؛ «18 ، ص.1379

واحد و یکپارچه« )دهقانی فیروزآبادی،   گذارییاست س

4 
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؛ »انفکاک ساختاری و تمایز کارکردی  (15 ص.، 1381

، نهادها و بازیگران دخیل در دیپلماسی«  هابخش

 (.61-62، صص. 1383)دهشیری، 

-محیطی

 اجتماعی

 

 

 پاالیش عناصر

فرهنگ ملی در 

فرایند 

گذاری  یاست س

 خارجی 

»باید دخالت دادن این عوامل در سیاست خارجی 

  ]این عوامل را[صورت عقالیی باشد... باید بتوانیم به

عقالیی در سیاست خارجی دخالت دهیم،   یاگونه به

پاالیش کنیم و نوعی گزینش عامدانه در آن صورت  

 (.  55 ، صص.1385زاده، بدهیم)نقیب

1 

عدم تبعیت  

سیاست خارجی 

از محیط 

 اجتماعی

»عدم تبعیت سیاست خارجی از سیاست داخلی«)متقی، 

 . (69-72  ، صص.1385
1 

 رفتاری

استراتژی 

 مطلوب 

(؛ 1384)سیف زاده، »استراتژی موازنه مثبت فعاالنه«

«)دهشیری، مؤثر و سازنده ،استراتژی تعامل فعال»

)سریع بزرگ« یها»استراتژی سازنده با قدرت (؛1384

)حاجی یوسفی،  »ائتالف« یاستراتژ (؛ 1390القلم، 

1385 .) 

4 

 اهداف مطلوب 

سازگاری میان اهداف سیاست توازن و   »ایجاد

دهقانی  ؛ 1379؛1381خارجی«)سریع القلم، 

 .(1384حاجی یوسفی، ؛ 1381فیروزآبادی، 

4 

 های پژوهش منبع: یافته 
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 شناختی  - وضعیت مطلوب ذهنی .  1-3-4

) هاداده که    گونههمان شماره  نشان  3ی جدول  مجموع  یم(  از  مورد   16دهد، 

با مطلوب    مرتبط  وضعیت  »ترسیم  با یاست سجزء  مورد  چهار  خارجی«،  گذاری 

« فراوانی    گراواقعمتغیرهای:  میان   1بودن«با  ذهنی/شناختی  اجماع  »لزوم  و  مورد 

شناختی نخبگان -ب ذهنیمورد( به وضعیت مطلو  3نخبگان تصمیم گیر«)با فراوانی  

 یافته است.اختصاص تصمیم گیر 

گرایی« و »لزوم وجود  »واقعبر    شناختی  -ترسیم وضعیت مطلوب ذهنیدر مرحله  

گذاری خارجی ج.ا.ایران تأکید شده که در یاستسدر فرایند « شناختی/ذهنی اجماع

واقعیت روابط   »اصالح ذهنیات با قبولاند:  شدهیان بمتون مورد تحلیل با این عبارات  

آن«بین محوری  قدرت  و  اندیشهو    الملل  با  س »وداع  و   وسفیدیاههای  دوست  یا 

 بودن« و   گراواقعی »هاشاخص  عنوانبه   (49-50  ، صص.1388زاده،  دشمن«)نقیب

خارجی«)دهقانی  سیاست  عرصه  در  گفتمانی  وحدت  اهمیت  و  »ضرورت 

گفتم8  ، ص.1381فیروزآبادی،   همگونی  و  »انسجام  از  (؛  مشترک  برداشت  انی... 

«)دهشیری نخبگان...  بین  در  سیاست خارجی  تحوالت  و    ، صص. 1384،  مفاهیم 

القلم،45-44 نخبگان«)سریع  میان  نظر  اجماع  »لزوم  و  در (1-8  ، صص.1376(  ؛ 

 . »لزوم وجود اجماع«اشاره به 

 نهادی وضعیت مطلوب  .  2-3-4

پردازند که به  می  هایییت مطلوب، پژوهشگران به ترسیم  نهادیدر وضعیت مطلوب  

(، از مجموع  3ی جدول شماره ) هاداده طبق  گیری اشاره دارد.  ساختار و فرایند تصمیم

گذاری خارجی« دو مورد  یاستسجزء »ترسیم وضعیت مطلوب    مورد مرتبط با  16
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متغیر با  نهادی  مطلوب  وضعیت  فراوانی  »تمرکزگرایی«  به  مقابل  مورد(،    4)با  در 

زاده معتقد نقیب  نامطلوب »مداخله« و »عدم تمرکز« تأکید شده است.های  وضعیت

»تمام مسائل و امور سیاست خارجی باید فقط زیر نظر وزارت امور خارجه    :است

صص.1378زاده،  باشد«)نقیب روابط 53-52  ،  شورای  یک  »تأسیس  هادیان   .)

ادی بر »وجود  کند. دهقانی فیروزآب« را پیشنهاد می18  ، ص.1379خارجی«هادیان،  

واحد و یکپارچه«)دهقانی فیروزآبادی،   گذارییاست گیری و سیک ساختار تصمیم

ص.1381 دارد 15  ،  تأکید  کارکردی    (  تمایز  و  ساختاری  »انفکاک  دهشیری  و 

، نهادها و بازیگران دخیل در دیپلماسی« را »با هدف ارتقای کارایی سیاست هابخش

 (. 61-62  ، صص.1383شیری، ده) داندیمخارجی ج.ا.ایران« ضروری 

 محیطی وضعیت مطلوب    . 3-3-4

در خصوص    یبه انتظارات مطلوب پژوهشگران موردبررس  محیطیوضعیت مطلوب  

اشاره   اجتماعی  با دروندادهای برآمده از محیط داخلی  گیرانتصمیم نحوه مواجهه  

آسیب عوامل  از  یکی  پژوهشگران  توصیف  در  دروندادها  این  سه دارد.  گانه  زای 

ذهنی  اندشدهیف توص فضای  بر  خود  تحمیل  با  مورد    -که  نهایی  عملکرد  ادراکی 

 کنند.انتظار از دستگاه دیپلماسی را مختل می

جزء »ترسیم وضعیت   مورد مرتبط با   16(، از مجموع  3ی جدول شماره )هاداده طبق   

گذاری خارجی« دو مورد به وضعیت مطلوب اجتماعی با متغیرهای:  یاستسمطلوب  

عناصر فرایند    »پاالیش  در  ملی  ویاستسفرهنگ  خارجی«  تبعیت    گذاری  »عدم 

 یافته است.اختصاص مورد    1با فراوانی    هرکدام سیاست خارجی از محیط اجتماعی«  

  اجتماعی زای  عنوان عوامل آسیباسات ملی« بهنقیب زاده با تأکید بر وجود »احس 

گیری هر کشوری معتقد است: »باید دخالت دادن این عوامل در سیاست در تصمیم
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عقالیی در   یاگونهبه  ]این عوامل را[صورت عقالیی باشد... باید بتوانیم  خارجی به

ت  سیاست خارجی دخالت دهیم، پاالیش کنیم و نوعی گزینش عامدانه در آن صور 

(. متقی وضعیت مطلوب را از گذر تأکید بر »عدم  55  ، ص.1385زاده،  بدهیم)نقیب

داخلی«)متقی،   از سیاست  ترسیم 69-72  ، صص.1385تبعیت سیاست خارجی   )

 کند.می

 وضعیت مطلوب رفتاری .  4-3-4

پژوهشگران   گذاری خارجی ج.ا.ایران،یاستسشناسی فرایند  در مرحله آخر از آسیب

راهکارها تجویز  طریق  به  ،از  را  مطلوبی  دستگاه  وضعیت  عملکرد  بهبود  قصد 

می ترسیم  ) هاداده طبق    کنند.دیپلماسی  شماره  مجموع  3ی جدول  از  مورد    16(، 

مورد به وضعیت   8گذاری خارجی«  یاستسجزء »ترسیم وضعیت مطلوب    مرتبط با

« و »اهداف مطلوب/اهداف سازگار مطلوب رفتاری با متغیرهای: »استراتژی مطلوب

 یافته است. اختصاص مورد  4با فراوانی   هرکدامو متوازن«، 

از زاده  سیف  ارزیابی  ج.ا.ایران،  یاستس  مطلوب   عملکرد  در  خارجی  گذاری 

نه  -نه شرقی»استراتژی موازنه منفی باید جایگزین   »استراتژی موازنه مثبت فعاالنه«

ایجاد نوعی   ایبه معن، » راتژی موازنه مثبت فعاالنه»استشود. در رویکرد وی،    غربی«

 « توازن و ائتالف دوگانه میان روابط هم با کشورهای شمال و هم با کشورهای جنوب

که   ترسبه است  مطلوب  رفتار  استراتژی/  )سیف  شدهیم عنوان  (.  1384زاده،  است 

فعال، مؤثر  استراتژی مطلوب پیشنهادی خود را با عنوان »استراتژی تعامل    ،دهشیری

و سازنده« ترسیم کرده است. وی در توصیف و دفاع از استراتژی پیشنهادی خود 

می فعال  :داردبیان  تعامل  استراتژی  فراروی   ،»...  گزینه  بهترین  سازنده...  و  مؤثر 

ج.ا.ا خارجی  می  یرانسیاست  امکان قلمداد  ساختن  فراهم  عین  در  چراکه  شود، 
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نظم و نظام    قیدوشرطیالمللی، مستلزم پذیرش بنهای بیاستفاده از منابع و فرصت

 (.60-61 ، صص.1384موجود نیست... «)دهشیری،

رویکرد آسیب   سریع القلم و حاجی یوسفی نیز ازجمله پژوهشگرانی هستند که در 

اند. در رویکرد هر دو، خود بر ترسیم رفتاری/استراتژی مطلوب تمرکز کرده  شناسانه

به  استراتژی ج.ا.ا»ائتالف«  دیپلماسی  دستگاه  مطلوب  استراتژی  یران  عنوان 

»جمهوری اسالمی ایران برای دستیابی به   به اعتقاد سریع القلم،است.    یشنهادشدهپ

اهداف  به  بتوانند  آنکه  برای  دارد. کشورها  اتحاد  و  ائتالف  به  نیاز  اهداف... خود 

ازمندند... در سایه طراحی سیاست خارجی خود دست یابند به اتحاد و ائتالف نی

قدرت  با  سازنده  می  یها»استراتژی  ایران  اجرای  بزرگ«  و  پیگیری  به  اقدام  تواند 

اول  ائتالف مدار  در  اقتصادی  سیاسی،  محدود  خارجی[های  سیاست  اهداف   ]از 

القلم،   نماید...«)سریع  خود  ملی  حاجی   (.67و    147و    53  ، صص.1379امنیت 

با سریع   پیگیری استراتژی  یوسفی نیز همسو  به »القلم بر  عنوان استراتژی ائتالف« 

است:تأکید    مطلوب معتقد  بین   داشته و  موازنه  ایجاد  تجویزهای من  از  یکی   ...«

داخل و خارج است... ما باید در داخل و هم خارج نوعی موازنه به وجود بیاوریم...  

 (.136 ، ص.1385... «)حاجی یوسفی،  »ائتالف« یاستراتژ

از    عالوه مرحله  این  در  نیز  »هدف«  برونداد  استراتژی،   شناسیآسیببر 

در بحث   ازاینیش قرارگرفته است. پ  پژوهشگرانموردتوجه    ایرانج.ا.گذاری  یاست س

از توصیف وضعیت موجود با تأکید بر برونداد هدف نشان دادیم که پژوهشگران بر 

اهداف«)سریع   ن بودن، ناسازگاری، پارادوکس و نامتواز چون »تعارض  هایییژگیو

( در اشاره به  1384حاجی یوسفی،  ؛  1381دهقانی فیروزآبادی،  ؛  1379  ؛1381القلم،  

اشاره دارند. حال، در ترسیم رفتار   ج.ا.ایرانوضعیت موجود اهداف سیاست خارجی  
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برونداد هدف آن از  اهداف سیاست توازن و    »ایجاد  بر  هامطلوب  میان  سازگاری 

القلم،   فیروزآبادی،  ؛  1379  ؛1381خارجی«)سریع  یوسفی، ؛  1381دهقانی  حاجی 

 . اندکرده تأکید  (1384

 گیری یجه نت 

شناسانه   آسیب  رویکرد  کیفی  فراتحلیل  حاضر  مقاله  سیاست هاپژوهشهدف  ی 

دستیابی به این هدف، مرورگران با انتخاب و درون   منظور به خارجی ج.ا.ایران بود.  

را ترکیب و یکپارچه   هاآن گنجی هفده پژوهش، رویکرد آسیب شناسانه موجود در 

یافته  نشان  کردند.  آماری  یمها  جامعه  در  موجود  شناسانه  آسیب  رویکرد  دهد، 

؛  توصیف وضعیت موجود   (1  :گانهسه   پژوهش، در قالب یک سازه مفهومی با اجزای

شناسا2 آسیب  یی(  و  عوامل  موجود  وضعیت  مطلوب 3زای  وضعیت  ترسیم   )  

های مرتبط با مرحله نخست، پژوهشگران تنها بر شده است. بر اساس یافته یب ترک

بروندادهای استراتژی و هدف تأکید کرده و دیگر بروندادها سیاست خارجی ایران  

« اهداف«،  تحقق  »ابزارهای  »هانقش مانند  و  ملی«  قرار هاکنشی  ارزیابی  مورد   »

 . اندنگرفته

زا، تمرکز رویکرد آسیب شناسانه یبآسهای مرتبط با عوامل  یافته   بر اساس همچنین  

ادراکی، نهادی/ساختاری و محیطی غیر    هاپژوهش موجود در   بر عوامل شناختی/ 

زای محیط حکومتی یبآسو از شناسایی برخی عوامل    قرارگرفتهحکومتی/اجتماعی  

و نیروهای   : ماهیت و نوع نظام سیاسی، ایدئولوژی و هویت نظام سیاسیبا شاخص

نمونه،    طوربه  شده است.  نظرصرف متکثر با منافع متعارض در درون نظام سیاسی  

اند یافتهدری سیاست خارجی ایران، نویسندگان  هاپژوهش در یک پژوهش مروری از  

« ویژگی  عامل    عنوانبهیی«  گراجناح که  سیاسی زای  یبآسیک  سیستمی/سیستم 
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،  ازجملهگذاری خارجی ج.ا.ایران  یاستسبر فرایند    ایی منفداخلی، تأثیرات فزاینده  

)جزینی « داردو پایدار و...  »ناتوانی در تدوین و پیگیری یک سیاست خارجی شفاف

 (.    246، ص.1397زاده و همکاران، 

که است  این  حاضر  فراتحلیل  استنباط  آسیب  همچنین  در شناسانه  رویکرد 

گیری سیاست خارجی مفروضات مدل تصمیمی مورد تحلیل، تحت تأثیر  هاپژوهش

معنا که آن  «»کنشگر عقالنی ها هم در توصیف وضعیت موجود  نظر دارند، بدین 

آسیب عوامل  شناسایی  هم  مرض(،  مطلوب   زا)تشخیص  وضعیت  ترسیم  نیز  و 

از مفروضات مدل مذکوجویز سیاستی)ت بن(    - هستی  هاییانر که خود، ریشه در 

د. از این نگیرالملل دارد، بهره میگرای روابط بینروش شناسانه پارادایم واقع/عقل

فرض اینکه   مقاله  نظر،  بر  مبنی  است،  آلیسون  تی.  گراهام  نظر  با  همسو  حاضر 

هنگام اغلب،  از می  که ی»پژوهشگران  کنند،  تفسیر  را  جهانی  رویدادهای  خواهند 

از منظر   (Allison, 1968, p. 7).کنند چوب مدل کنشگر عقالنی پیروی میچار

سازی منافع مادی نهیها کنشگرانی عقالنی هستند که برای بیشگرا، دولت پارادایم عقل 

گیری سیاست خارجی، در فرایند تصمیم،  مدلاین  کنند. از منظر  خویش تالش می

عقالنی به نام دولت یا حکومت   و گیرنده اصلی یک کنشگر واحد، یکپارچهتصمیم 

منافع    بارهای از باورها در)به معنای مجموعه  هایت از اولو  یااست با مجموعه   ملی

فرصت و  تهدیدات  با  شدن  روبرو  هنگام  که  درصحنه   یهاملی(  ظهور  حال  در 

زند که به اهداف کنند، دست به انتخاب کنشی میالملل که او را وادار به عمل میبین

پیش تصمیم  شدهیینتع   از  مورد  مسئله  به  شده  را پیوست  بیشترین خدمت  گیری 

 .(Allison and Zelikow, 1999)کند

فراتحلیلینازا است  رو،  مدعی  آسیب  ،حاضر  دررویکرد   ی هاپژوهش   شناسانه 
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انگاره پیش  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  تصمسیاست  مدل    گیرییم های 

از   یطور نمونه، در توصیف پژوهشگران موردبررس کنشگر عقالنی بناشده است. به 

ترسیم وضعیت مطلوب با تأکید بر برونداد »هدف« با مترادف دانستن اهداف سیاست 

با منافع ملی، مفاهیمی مفروض تلقی می شوند که »... در صورت تزاحم خارجی 

باید لزوماً  اسالمی،  مصالح  و  ملی  منافع  داده    بر یکی    میان  ترجیح  دیگری 

یوسفی،   ص.1384شود...«)حاجی  همچنین911  ،  اغلب  (.  از آثار    در  بحث  در 

، یددارندواحد و یکپارچه تأک  گیرییم بر وجود یک تصم  نهادی،وضعیت مطلوب  

 گیرندهیم عنوان واحد مطلوب تصمخاصی به  ها از نهاد یا سازمانگرچه برخی از آن

د، اما در ترسیم آن، این مفروضه مدل کنشگر عقالنی را برنسیاست خارجی نام می

سیاست   گیرییم ها را کلیتی واحد و یکپارچه در فرایند تصمدر نظر دارند که دولت 

 انگارد.خارجی می

 پژوهشگرانزای وضع موجود، آنجا که  ذکر است که در شناسایی عوامل آسیبقابل  

بر فرایند تصمیم   یحکومت  یرغ  داخلیبر دخالت ندادن دروندادهای برآمده از محیط  

سیاست خارجی از   یروتوان ادعا کرد که اصل »عدم دنباله، مییددارندسازی تأک

گرا که مدل کنشگر عقالنی نیز از  داخلی« را که جزو مفروضات پارادایم واقع/عقل

 شود، مدنظر دارند.آن تغذیه می

مدلی هنجاری است، بدین مدل کنشگر عقالنی بیش از هر چیز،  رسد،  یمبه نظر  

ریزی عقالنی اهمیت برنامه  یسوبه  گیرندهیمتصم  یدهمعنا که هدف اصلی آن جهت

تصمیم بهدر  آنچه  توصیف  نه  است،  سیاست خارجی  بستر  گیری  در  واقعی  طور 

میتصمیم رخ  و  گیری  سازمانی  عقالنی،  متغیرهای  از  ترکیبی  احتماالً  که  دهد 

گانه آلیسون( و البته، شناختی )موردبحث در سه   یهادل)موجود در م  یوانساالرانهد
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مدل    یریکارگ به که    توان ادعا کرد، میروینهای شناختی/ ادراکی( است. ازارهیافت

عالوه بر فراهم    ی،موردبررسپژوهشگران  شناسانه  کنشگر عقالنی در رویکرد آسیب

ها در دستیابی  عنوان یک مدل هنجاری به آننظری این رویکرد، بلکه به  آوردن بنیان

از گذر    ج.ا.ایرانشان، یعنی کمک به بهبود عملکرد دستگاه دیپلماسی  به هدف اصلی 

می کمک  مطلوب  وضع  ترسیم  و  موجود  وضع  نظری کندتوصیف  منظر  از  اما   ،

ا در ادبیات و پژوهش و سهم خود ر  رویکرد آسیب شناسانه چنانچه بخواهد جایگاه

های روشنفکری و  یبون موازات تربه  گذاری خارجی ج.ا.ایران از حوزه نقدیاست س

رو، توصیه مقاله این است که در  ینازاتقویت شود.    نیاز است  ی متمایز سازد،ارسانه

  در کنار توسل به   گذاری خارجی ج.ا.ایران، الزم استیاستسشناسی فرایند  آسیب

رواب یهنظر بینهای  با  ط  خارجی،  سیاست  تحلیل  و  ی  هاحوزه از    یریگ بهره الملل 

ی تحلیل سیاستی این حوزه،  هامدلگذاری عمومی و  یاست سیژه،  وبه ای  رشتهینب

 این رویکرد را تقویت کرد. 

شناسانه موجود در ادبیات سیاست برای رویکرد آسیبتوان  یدو مزیت را مدر پایان،  

گیری یک فضای نقد در حوزه  تصور کرد. مزیت نخست، شکل  ج.ا.ایرانخارجی  

های متعلق به  است که در کنار تریبون  یرانپژوهش و تحلیل سیاست خارجی ج.ا.ا

دانشگاهی    هاییتخود را از حوزه فعال  ویژهای، سهم  های روشنفکری و رسانهحوزه

  پژوهشی -که این فضای نقد، عالوه بر افزودن به غنای ادبیات نظری  خواهد داشت

این نظر که    یک مزیت کاربردی را  یرانسیاست خارجی ج.ا.ا از  نیز در پی دارد؛ 

اجتماعی  عنوان یک درونداد برآمده از محیط  تواند بهشناسانه، خود می رویکرد آسیب

رسان که منجر به یبآسها و عوامل  ینه زما شناساندن  فرض شود که ب  (دانشگاهی) 

 گذاران یاست گیران و ستصمیمشوند، به  یمگذاری نامناسب  یاست سگیری و  یم تصم
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عملکرد دستگاه دیپلماسی گذاری و یاستسسازی فرایند ینهدر به ایرانی ج.ا.خارج

دولت   و  این  باشد  دستگاه تدربه  بساچهمؤثر  سازی  دمکراسی  زمینه  بتواند  یج 

و  یاست س که یمتصمگذاری  معنا  بدین  آورد،  فراهم  ایران  در  را  خارجی  گیری 

دستگاه صرفاً   این  و  دهندهبازتاببروندادهای  نخبگان سیاسی،   منافع  ابتکار عمل 

نهادی و   باید حاصل یک  یبندگروهو    هاجناح بازیگران  بلکه  نباشد،  های سیاسی 

نگاه همسو، اما نه یکسان از منافع ملی برآمده از مباحث ملی در سطح جامعه باشند؛ 

یری فرایند »سیاست خارجی گ شکلشرطی که برخی پژوهشگران آن را برای  یش پ

گیری »گرداگرد میز« را یمتصمآن، مدل    بر اساس دانند و  یمیر  اپذن اجتناب موفق«  

کنند. این مدل بر این فرض استوار است که عالوه بر بازیگران رسمی، ی متوصیه  

نقش خود را در  هاآنشود تا یمحضور بازیگران غیررسمی در اطراف میز، موجب 

 ایفا کنند. های عمومی و خارجییاست ستولید 
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 ها نوشت پی 

همکاران)  .1 و  مشیرزاده  مطالعه  تأیید  1393نتایج  را  ادعا  این  از  بخشی   )

یافته می اساس  بر  از  کند.  مطالعه،  این  علمی  135های  پژوهشی    -مقاله 

های داخلی منتشرشده در حوزه پژوهش سیاست خارجی ج. ا. ا.، در سال

  شده، با عنوان چارچوب نظری به کار گرفتهگرایی«، به، »واقع1392-1388

درصد از حجم کل مقاالت در جایگاه اول از هشت رویکرد    25مورد و    34

 شده در این آثار است.  نظری به کار گرفته 

های واردشده در فراتحلیل حاضر، با نشانه * از دیگر منابع متمایز پژوهش .2

 اند. شده 

 

 منابع

 الف: فارسی 

سالت خارجی ج.ا.ایران؛ (. اقتصالاد سالیاسالی در سالیا1399اسالالمیان، مجتبی و حبیبی، رحمان)
. فصالاللنامه روابط خارجی، سالالال گراتوسالالعهبا تأکید بر سالالیاسالالت خارجی دولت  

 .337-365(، صص. 2دوازدهم، )شماره 
شالالناسالالی سالالیاسالالت خارجی جمهوری (. آسالالیب1399اسالالالمی، روح او و اکبری، زهرا) 

اری  اسالالمی ایران از منظر سالامانه های نهادی معرفتی. فصاللنامه راهبردی سالیاسالتگذ
  .2-26(، صص. 35،  )شماره 10عمومی، دوره 

شالناسالی فضالای سالایبر بر  (. آسالیب1390جان پرور، محسالن و حیدری موصاللو، طهمور )
(، صالص.  3امنیت اجتماعی. فصاللنامه نظم و امنیت انتظامی، سالال چهارم، )شالماره 
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172-141. 
ح گرایی و تأثیر  (. جنا1397جزینی زاده، اکرم؛ شالیخ زاده جوشالانی، صالدیقه؛ کمالی، یحیی)

آن بر فرایند تصالمیم گیری در سالیاسالت خارجی جمهوری اسالالمی ایران. فصاللنامه 
 .229-248(، صص. 28، )شماره 8راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 

سالالالیالاسالالالت خالارجی جمهوری اسالالالالمی ایران:  .  (1384حالاجی یوسالالالفی، امیر محمالد)
سالالال هفدهم، فصالاللنامه سالالیاسالالت خارجی،    .ها و فشالالارهاها، فرصالالتمحدودیت

  .889-914. صص (،4شماره )
الملل و سالیاسالت خارجی جمهوری اسالالمی نظام بین .(1385حاجی یوسالفی، امیر محمد)

نگاهی به سالیاسالت خارجی جمهوری اسالالمی ایران،    مجموعه مقاالت  ایران، در:
المللی، مطالعات سالیاسالی و بین: نسالرین مصالفا با همکاری حسالین نوروزی، تهران

  .127-136. صص
شالناسالی سالاختاری  (. آسالیب1399خادم زاده، جواد؛ ایزدی، جهانبخش؛ ساللطانی، علیرضالا)

دیپلمالاسالالالی عمومی جمهوری اسالالالالمی ایران. فصالالاللنالاماله پژوهش هالای راهبردی  
 .108-141(، صص. 34، )شماره 9سیاست، دوره 
(. چارچوب تئوریک سالیاسالت خارجی موفق. فصاللنامه سالیاسالت 1381دهشالیار، حسالین)

 .1031-1050(، صص. 4،)شماره 16خارجی، سال 
ایران  ،الزامات فراروی سالیاسالت خارجی جمهوری اسالالمی  .(1384دهشالیری، محمدرضالا)

فصاللنامه پژوهشالی اندیشاله انقالب اسالالمی،  .انداز بیسالت سالالهدر پرتو سالند چشالم
 .41-66. صص(، 14و  13شماره )

جمهوری اسالالالمی ایران در  (. نگاهی کوتاه به کارنامه نظام 1383دهشالالیری، محمدرضالالا)
حوزه سالیاسالت خارجی. فصاللنامه مطالعات معرفتی در دانشالگاه اسالالمی،سالال هشالتم، 

  .31-61(، صص. 24و  23)شماره 
سالیاسالت خارجی جمهوری اسالالمی ایران: روندها  .  (1381جالل)سالیددهقانی فیروزآبادی،  
  .40-1. صص(، 3شماره )فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال نهم،  .و بازتابها

. تهران:  سالیاسالت خارجی جمهوری اسالالمی ایران. (1388) سالیدجالل دهقانی فیروزآبادی،
 انتشارات سمت.

شالناسالی تصالمیم گیری در  (. آسالیب1392سالاجدی، امیر و خوشالینانی مطهری، مصالطفی)
سالیاسالت خارجی ایران: مطالعه موردی برنامه هسالته ای ایران. فصاللنامه مطالعات 

 .166-137(، صص. 21 ، )شماره6سیاسی، سال 
(. مفهوم قدرت و عملکرد سالیاسالت خارجی: مقایساله چین و  1390سالریع القلم، محمود)

 . 74-49ایران. فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، )شماره اول،(، صص. 
فصالالاللنامه   .قرن هجدهم و تجدید نظر در اسالالالتراتژی ملی. (1376)سالالالریع القلم، محمود

 .8-1(، صص. 11و  10شماره )مطالعات خاورمیانه، 
بازبینی نظری و  :  سالیاسالت خارجی جمهوری اسالالمی ایران. (1379)سالریع القلم، محمود
 مرکز تحقیقات استراتژیک.: تهران  .پارادایم ائتالف
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سالیاسالت خارجی جمهوری اسالالمی ایران: نقد نظری و طرح  . (1381)سالریع القلم، محمود
 . 82-66. صص (،35شماره )فصلنامه مجلس و پژوهش، سال نهم،   .ائتالف

شالالناسالالی سالالیاسالالت خارجی ایران و چارچوبی برای آسالالیب. (1384)سالالیف زاده، حسالالین
صالص.  ، 69مجله دانشالکده حقوق و علوم سالیاسالی، شالماره    .هاسالاماندهی طرز تلقی

155-198. 
(.  1394شالالالمس مورکالانی، غالمرضالالالا؛ صالالالفالایی موحالد، سالالالعیالد؛ فالاطمی صالالالفالت، علی)

شالناسالی فعالیت های آموزش و بهسالازی منابع انسالانی بر اسالاس مدل ساله آسالیب
شالاخگی)مورد مطالعه: صالنایع الکترونیکی فجر(. فصاللنامه آموزش و توسالعه منابع  

 .100-71(، صص. 7انسانی، سال دوم، )شماره 
ارزیابی سالیاسالت خارجی جمهوری اسالالمی ایران بر مبنای سالند (. 1395علوی، سالمانه)

چشالم انداز بیسالت سالاله و سالیاسالتهای کلی نظام. فصاللنامه سالیاسالتهای راهبردی و 
 163-143(، صص. 15، )شماره 4کالن، سال 

(. الزامات دینی و تأمالت عقالنی در  1389قریب، حسالالالین و ضالالالمیریان، محمدحسالالالین)
خارجی)مطالعه موردی: اقتصالاد سالیاسالی جمهوری اسالالمی ایران(.  سالیاسالت گذاری 

 .200-157(، صص. 1، )شماره 1جستارهای سیاسی معاصر، دوره 
(. نخبگان سالیاسالی و صالورت 1400قیصالری، محمد؛ نقدی پور، محمود؛ باقری، علیرضالا)

(.  فصالاللنامه 1400-1392بندی گفتمانی اعتدال در سالالیاسالالت خارجی ج.ا.ایران)
 .935-903، صص. 52(، پیاپی 4ی، سال سیزدهم، )شماره روابط خارج

(. چالش های گفتمان سالیاسالت خارجی ایران در  1393متقی، افشالین و قره بیگی، مصالیب)
راسالتای دگرگشالت های نوپدید در سالامانه ژئوپلتیک جهانی.  فصاللنامه سالیاسالت  

 .150-137(، صص. 8های راهبردی و کالن، سال دوم، )شماره 
در:  ،پذیری در سالالالیاسالالالت خارجی ایرانعوامل و روند برگشالالالت .(1387متقی، ابراهیم)

گرا، محمود واعظی و مسالالعود مجموعه مقاالت سالالیاسالالت خارجی دولت توسالالعه
 پژوهشکده تحقیقات استراتژیک. : موسوی شفایی، تهران

رویکردهای نخبگان در فرایندهای سالالالیاسالالالت خارجی جمهوری   .(1385  متقی، ابراهیم)
به سالیاسالت خارجی جمهوری اسالالمی ایران، نسالرین مصالفا   در : نگاهی اسالالمی

- 65. المللی، صالصدفتر مطالعات سالیاسالی و بین: همکاری حسالین نوروزی، تهران
76. 

شالناسالی سالیاسالتگذاری خارجی: مبانی نظری. سالیاسالتگذاری (. آسالیب1396مشالیرزاده، حمیرا)
 . 27-9، صص. 1، شماره 3عمومی، دوره 

  اسالتیسال  ی(. پژوهش ها1393)اطمهمحروق، ف  امیر؛ار،  خوشالک یعباسال  حمیرا؛ رزاده،یمشال 
 ی اسالالم یجمهور  یخارج  اسالتیدرباره سال  یمقاالت علم  لیو: تحلزاردر ت  یخارج
 .37-7 ، صص. ((24 یاپی)پ 4)6 ی،روابط خارجفصلنامه .  رانیا

ثیر فرهنگ ملی بر سالیاسالت خارجی: مورد جمهوری اسالالمی أت. (1378نقیب زاده، احمد)
 .650-637(، صص. 3شماره )سیاست خارجی، سال سیزدهم،  فصلنامه .  ایران
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فصاللنامه سالیاسالت    .ثیر نیروهای اجتماعی بر سالیاسالت خارجی. تأ(1384نقیب زاده، احمد)
 .290-267. صص(، 2شماره )خارجی، سال نوزدهم، 

هالای سالالالیالاسالالالت خالارجی  گیرینقش عوامالل ذهنی در جهالت  .(1385نقیالب زاده، احمالد )
،  ران. تهران: مؤسالساله چاو و انتشالارات وزارت امور خارجه ایجمهوری اسالالمی 

 .64-53. صص
هالای نظری و عملی در سالالالیالاسالالالت خالارجی جمهوری چالالش  .(1388نقیالب زاده، احمالد)
 .55-33(، صص. 2شماره )فصلنامه روابط خارجی، سال اول،   .اسالمی ایران

فصاللنامه مطالعات  .ادارزیابی سالیاسالت خارجی ایران بعد از دوم خرد .(1379هادیان، ناصالر)
 .47-7صص.  (، 21 شماره)خاورمیانه، 

الملل. ترجمه بهرام مسالتقیمی و  (. مبانی تحلیل سالیاسالت بین1376هالسالتی، کالوی. یاکو)
مسالعود طارم سالری، چاو دوم، تهران: مؤسالساله چاو و انتشالارات وزارت امور  

 خارجه.
لیرضالا طیب و وحید (. ماهیت متحول سالیاسالت خارجی. ترجمه ع1387هیل، کریسالتوفر)

 بزرگی تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
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