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 چکیده

، الملولنیبمفاهیم موجوو      وابو   نیترمهمفهوم هویت به شکل منسجم و به عنوان یکی از 

. هویت به مفهووم وعوتیت گر  یبرم 0591آن به  هه  یریگشکلمفهومی نسبتاً جدید است و 

شبیه بو ن و تفاوت  اشتن با  یگران و شامل ایجا  مرزهایی است که خوو   ا از  یگوران جودا 

که    مبحث هویت مطرح و ذهن بشور  باشندیم یاز جمله سؤاالت« یستیک»و « یستیچ. »کندیم

 ی. از نظور مکتوا انگلیسوی، عامول ا ولاندو هنم و  مشغول  یهاگذشته ا از  یو جوامع بشر

گران مختلف یف متقابل بازیجا  تکالیکه سبا ا باشندیم ییت، متانی و هنجا هایهو یریگشکل

و گفتموانی  یکه جنبه ذهنو  اندیم یاجتماعک سازه یت  ا یهو یانگا سازه.    مقابل، شوندیم

نقش اساسی  هاتیهو یریگشکلمنافع نیز     ا   و متتقد است که عالوه بر متانی و هنجا ها، 

، یانگا سازه ا ند. مقاله حاعر با هدف مطالته تطبیقی هویت از منظر مکتا انگلیسی و تئو ی 

 .ر یگیم و ت  یاکتابخانهو با ابزا   یلیتحل -یفیبا  وش تو 
 

 .تنا، ما ه و میانگا سازهمطالته تطبیقی، هویت، مکتا انگلیسی،  :واژگان کلیدی
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 قدمهم

« Indentitas»به متنای تشابه و توداوم و برگرفتوه از وا ه « Idem»هویت از  یشه التین 

است که  و متنا  ا    خو   ا  ؛ همسانی و تمایز.    واقع آنچه  ا که    طوول توا ی ، 

هویوت  تووانیمثابت و مشترک مانده و    تحول و  گرگونی تا یخی مؤثر نبو ه است، 

، مفهوم هویت هم  ا ای اشوتراک اسوت و هوم شناسانهمترفتاساس این نتیجه  نامید. بر

استمرا . به بیان  یگر، مفهوم نخست آن همسوانی و یکنوواختی و مفهووم  وم، تموایزی 

 توانیمت ی   باب هو (.08:0:41،یمحمداست )گلاست که   برگیرنده ثبات یا تداوم 

 شوهیهم، ر یاوذینموخوو   یبورا یا دیوثابوت و اا یمفهووم گواهچیهت یوگفت که هو

ن یمختلف  جوو  کنود، بوه همو یهامدلولل  اشته که به یرفته و تمای ا اذ 0یچندگونگ

ت یو(. مفهووم هو09:0:55ک،یوتاجاسوت )زان یوثبات گر یا  کو  و حتیل از انسدا  ی ل

 زیر است: یهایژگیو ی ا ا

ه یاست و بر اا یه و چند سطحیچند ال یت امریت، ا والً هویهو یگیچند ال -0

 .ی، فراملی، ملی، جمتیت فر یتتد  قرا   ا   همچون هو

ت همووا ه یورا هویهست ز 2اا ا وکس یت نوعیت هویت،    ماهیهو ییایاو -2

و  ی  برتری   شرا یید کدام شبکه متناید  یکه با باشدیما یستا و اویا یحامل عنا ر

رسووتا ه و آن  ا  چووا  گوور فی  ییم خووو ش  ا بووه   ون شووبکه متنووایال، مفوواهیاسووت

ا ائوه  ینیگزیت اگور جوایک هویو عتف  ی، اما با فروااشکندیم یاساس یهاتتا ض

 خواهد شد.8تی چا  بحران هو :د به تبع اُبژهیایبه وجو  ن یدینشو  و انسجام جد

 ت.یف هویا تضتیت یتقو  -:

جوا  یت موا   ایوک هویو هاییوهال، که متمووالً    سوطو و هایتهوتتا ض  -8

 (.04: -21:0:42،یا  کان یکمال  )شویم

از این منظر، هویت سازوکا ی است که به افرا    کی از خو  و وسایلی بورای فهوم 

. هویت یک بخش جدا نشدنی شناخت اسوت  هدیم واب  خو  با محی  خا جی ا ائه 

                                                           
1. Multiple 

2. Paradox 

3. Object 

4. Identity Grisis 
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کر ه و غیر قابل توعیو بوو ن و ناگهوانی بوو ن آن  ا بوا  ترینیبشیاکه زندگی  ا قابل 

 هواآنچگونه  فتا  بازیگران،  فتا   یگران  ا نسبت به خو   کهنیاا ن   ک بیشتری از  

آنوان  یهادگاهی ، آمال و هاشهیاندافکا ،  یتجل هاانسان.  فتا  کندیم، کم ساز یم متأثر

. ر یوگیموشوکل  ییمتنوا -یو شوبکه ذهنو یک چا چوب مفهومیکه      ون  باشدیم

 ین عووالم ذهنویک فور  بویاست که  ی، نسبتیر ذهنیک تصوین ت به عنواین هویهمچن

 یذهون و شوبکه  وابو  اجتمواع یین مجموعه شبکه متنایا بی، یت اجتماعیخو  و واقت

 خواهودیمو  شناسدیمخو   ا چگونه  یک گروه انسانیا یک فر  ی کهنیا. کندیمبرقرا  

 ی   انسوان بورا یتویطباز یوبوه ن ین ااسوخیا چگونه شوناخته شوو ؛ همچنویبشناساند 

اسوت  ییایوو جغراف یخی، تا یفرهنگ یهادهیادک سلسله عنا ر و یشناساندن خو  به 

 شو یمک ملت مربوط ی« یستیچ»و « یستیک»ت به ی(. شناخت هو22:0:40مجتهدزا ه،)

کوه نسوبت بوه خوو  وجوو   ا  ،  یگران است و ا  اکیز کر ن خو  کنشگر از  یو متما

 (.92:0:42، ییکوال هد )یمنسبت به موعوعات مختلف شکل او  ا  یهاواکنش

همزموان بوا  ییگراآ مانبر  ییگراواقعبا تسل   0591 هه اواخر     0یسیانگل مکتا

 اسوتیس   عر وه  یک تئو ی، به عنوان ملل وم و شکست جامته  یشرو  جنگ جهان

ن  و یبو 2انوهیم ی اهوجوا  یا یت    اویون واین شرای ، ما تیان شد.    اینما المللنیب

بوول  ن زمان،یافت.    ایبول ا امه  ین  اه توس  هدلیا یفوق برآمد و اس از و یتئو 

 ا  آنکه بتداً  آو  ندیمبه حساب  یمشترک سنتاز  یخو   ا به عنوان بخش :نسنتیو و

. مطالتوه مفهووم هویوت بوه عنووان یکوی از Dunne,1998:7)) دندینام یسیانگل مکتا

به عنوان  یالمللنیب جامتهبا مفهوم     مکتا انگلیسی شناسانهیهستتغیرهای م نیترمهم

ن یوا یسویانگل   آثوا  مکتوا  سنت موجو     این مکتا، ا تباط عمیق  ا  . نیترمهم

کوه بوه  هستند یالمللنیبر جامته ی، قواعد، هنجا ها و تفاسیکه متان بر اشت وجو   ا  

که ا طالح هنجا ، ا زش، ا ول و متنا    سراسر  یانهگوبه  بخشندیمقوام  جامته نیا

تفکر مکتا انگلیسی وجو   ا  . بر ایون اسواس، مکتوا انگلیسوی اعتقوا   ا   هویوت 

کوه توسو  سواختا  بوه کوا گزا ی مفهومی است که از طریق قواعد، هنجا ها و متوانی 

                                                           
1. English School 

2. Via Media 

3. Vincent 
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نسوبتاً  یانگا زهسوا ی. این    حالی است که تئو ر یگیمشکل  بخشدیمتتیّن  ها ولت

. تئوو ی گور  یموبور  51 هوه بوه  آن یریگشکلو  باشدیم یسیانگلدتر از مکتا یجد

بر این اعتقا  است که هویت یک مفهوم ذهنی و گفتمانی است که از طریوق  یانگا سازه

. از نظر ایون تئوو ی، عوامول موا ی و متنوایی بوه طوو  شو یمتتامل واحدها برساخته 

نقوش  ا نود.    ایون تئوو ی، هویوت برسواخته ذهون  هاتیهو یریگشکلهمزمان    

 ا  هواآناست که با توجه به متانی و هنجا هایی که از طرف ساختا ،  فتوا   ییها ولت

 .کندیم ا  ، متنا ایدا  ها ولتهمچنین با توجه به منافتی که برای و   هدیمشکل 

تئوو ی و مکتوا انگلیسوی »ه این است کو باشدیمسؤالی که    مقاله حاعر مطرح 

کوه    ایون  یاهیفرعو«. ؟ هندیمچگونه مفهوم هویت  ا مو   مطالته قرا   یانگا سازه

که مکتا انگلیسی هویت  ا جدا    حالی »این است که،  ر یگیممقاله مو   آزمون قرا  

ا تبیوین و آن  ا نشوأت گرفتوه از متوانی و هنجا هو انوهیگرایموا از هرگونه تفسیرهای 

 بوه بوا توجوه هوا ولتکه ، هویت  ا یک برساخته اجتماعی یانگا سازهتئو ی  ، اندیم

آن شوکل  بوهو تفسیرهای خوو  از یکودیگر و همچنوین منوافتی کوه  ا نود  هابر اشت

 «. هندیم

 ا تبیین نمو ه و   هدیم   ا امه، مطالته تطبیقی که چا چوب نظری مقاله  ا تشکیل 

 یانگا سوازههویت از منظر مکتوا انگلیسوی و تئوو ی  قی مفهومسپس، به مطالته تطبی

 ار اخته خواهد شد.

 

 چارچوب نظری

برخو  ا  است به  ییت باالیاز اهم یانسان علوم   گستره  0یقیوه و  وش مطالته تطبیش

از  ینکات مهمو یوه مطالتاتین شیکه ا اندواقفن امر یاز محققان بر ا یا یکه بس یطو 

سطوح  نیتریعالاز محققان و متفکران،  یا یبس.  هدیم ا مو   نقد قرا   شهیگستره اند

 مطالتوه یریا گکوبوه خچهیتا . کنندیمجستجو  یقیتطبمطالتاتک  انش  ا    یمطالته 

ن یوگور  .    ایم باز 21ل قرن یو اوا 05به اواخر قرن  یو علم مندنظاموه یبه ش یقیتطب

، یامل اجتمواعکبر ت یمبتن یهاهیو نظر کنتاگوست یهاهدگایر  یتأثها تحتیزمان غرب

                                                           
1. Comparative Studie 
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ن یوفرض نهفتوه    هموه اشیگر ز ند. ایاقوام   و   با ه ملل یقی ست به مطالتات تطب

 ینودک چوا   یرغربویغ یهواه فرهنگکن بو  ینگا انه اشناسانه و قوممر م یهااژوهش

 رییوها تغدگاهیون  یواستتما  نو، اسم و یتالیااکستم، با گسترش یاند.    قرن بتوسته شده

، مهواجران و ی، به جواموع مودنیرغربیغ یهاز بر فرهنگکتمر یجا بهاژوهشگران  ر .ک

بوا  یشناسومر م یهواا ار اختنود و اژوهشیکوژه    امریو، بوهیو نژا  یقوم یهاتیاقل

د آمودن یوسوتم بوا ادی   اواس  قورن ب و باب شد یآموزو فرهنگ یسازهدف همگون

 دیووانجامسووت کبووه ش اًبوویتقر یسووازهمگون یهاهیووگوورا، نظرثرتک یهادگاهیوو 

(Vidich,2000:37-62). 

متفواوت  یهاگونوهبوه  یاسوی وم،  انشمندان علوم س یاز  و ان اس از جنگ جهان

 یها هوهکوا    یابراز کر ند.    آمر یاسهیمقامطالته  یخو   ا از  وش سنت یناخرسند

 یر نظوور شووو ایووز یاسووهیمقا یهااسووتیسنووه ی   زم یمطالتووات جوود 0521 و 0591

 0598کوه    سوال  یاسهیمقا یهااستیسته یانجام گرفت. کم 0یاجتماعقات علوم یتحق

ن یوقورا   ا  کوه    ا یاسویخو   ا مطالته توسوته س یهایبر س یبر اا شد، محو  ا ل

، نفووذیذ یهواگروهو  یاسوی، احوزاب سیاسویس یریاوذجامته، یاسوی استا نخبگان س

ن ی، قوانتریتوتال یهامی  ، یانتخابات یهانظام، ینگینها  ی، الگوهایحکومت یساختا ها

 ین مطالتواتی(. چنو2 -5:0:44قووام،گرفت )یمقرا   یمو   بر س هایبروکراسو  یاساس

جوامع بوو  توا بتوانود از  یاهیونظربوه  یابیممکن نبو  و مستلزم  ست یسنت یها وشبا 

برخوو  ا  باشود.  المللنیب  واب  یهایتئو و  یاسیل مسائل سیتحل یبرا یریاذمیتتم

ز مواجوه شوده اسوت کوه ین ییهایناکامبا  یقیانه    مطالتات تطبیافت  فتا گرایالبته  ه

. شو یممربوط  یاسیات خر  سیاز نظر ییهاجنبهز ین و یه عمومیک نظریشتر به ا ائه یب

 توانودیمووجوو   ا   کوه  یانیوک حالت می، یطیو تفر ین  و برخو   افراطی   کنا  ا

 گوناگون فراهم آو  . یاسیس یهانظامسه یمقا ی ا برا یمساعد یهانهیزم
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 یقیتطباقسام مطالعه 

و هر بخش به اقسوام  شو یمم یتقس یشناسمترفتو  یبه  و بخش منطق یقیتطبمطالته 

 ؛گر  یم یبندطبقهمختلفی 

سوه یمقایسه کننوده    مقا یگاه مترفتیاا یبندتقسمن ی:    ایقمنط یبندتقسم -الف

ن قسمت خوو  یساکت است که ا یسه کننده به لحاظ مترفتیو مقا شو ینم خالت  ا ه 

 :گر  یمبه  و بخش تقسیم 

 . یا نسبیا کامل است یمطابقت   -0

 ق کامل وجو   ا  .ی   مطابقت کامل، تطب -0-0

 ست. یق کامل برقرا  نی، تطبی   مطابقت نسب -0-2

ات یوا ب»بوه  وو ت  یمترفتو یهواحوزه یبه منزله  فت برخ« قیتطب»امروزه وا ه 

ج شوده اسوت. یوو مانند آن  ا« یقیفلسفه تطب»، «یقیعرفان تطب»، «یقیکالم تطب»، «یقیتطب

با هم مطابقت کور ن، برابور کور ن  و »: کندیمف ین نحو تتریق  ا به اید تطبیحسن عم

 (.949و  04:2، 0:21د: یعم«)گر، برابر ساختنیکدیز با یچ

 .گیرندیم   مواجهه و مقابل هم قرا   یمقا نت:  و نظام فکر  -2

 .باشدیم هایهمانندو  هاشباهتافتن یمشابهت: که    ای  -0 -2

 هواتفاوتن تشابهات و ی. اباشدیم هاتفاوت ا ن  نشانز: منظو  از تمایز یتما -2 -2

 (.9:0:25:کربن،باشد )متنا  یمشترک  ا ا یامرد نسبت به یبا

 یگواه مترفتویمقاسویه کننوده اا یبندمیتقس:    این یشناختمترفت یبندتقسم -ب 

م یتقسو یرانتقوا یغو  یانتقوا  ین بخش به  و قسمت فرعیکه ا  هدیمخو   ا  خالت 

 .شو یم

و   هودینمو خالت  خو   ا یگاه مترفتیسه کننده اایقسمت، مقا نیا:    یانتقا  -0

 ین قسومت خوو  بوه  و بخوش فرعویو. ادیونمایمون یویه  ا تتیقض یتنها حدو  مترفت

 .گر  یمتقسیم  یستمیسرونیبو  یستمیس  ون

از یکودیگر و همچنوین  انیوگرانئوآ مانو  انیوگراآ مان: انتقا  یستمیس  ون -0 -0

 .ر یگیمقرا   یبندمیتقسهم    این  لیبرال و نها گرایان نئولیبرال از یهاستیونالیانترناس
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    هاستینئو ال، انیگراواقع   برابر  انیگراآ مانکه  ی: موعتیستمیسرونیب -2 -0

ن  سوته یو   برابر مکتا انگلیسوی  ا نود    ا انگا انسازهو همچنین  انگا انسازهبرابر 

ن یو ا    ا المولنیبابو  مناظرات موجو      و توانیم، ترگستر ه.    بتد ر یگیمقرا  

  ا . ییجا یبندتقسم

و  یرانتقا یغسه کننده به  و ت یمقا یگاه مترفتین قسمت، اای:    ایانتقا ر یغ -2

 -014:0:49،یک موعوو   خالوت  ا   )خواتمی   حد نشان  ا ن نقاط قوت و عتف 

012.) 

 مربووط، لمللانیب  واب و  یاجتماع   علوم  مطرح یمباحث علم نیترمهماز  یکی 

عمول  ها شوتهن یکه به عنوان زبان ا باشندیم ها شتهن یک موجو     ایبه مباحث تئو 

ا بنوا بوه یوکوه  الملولنیب  وابو  یهایتئو ن یممکن است ب یقیمطالتات تطب. ندینمایم

ز باشد. به طو  مثال مفهوم قد ت ین اندمربوطگر یکدیبا  یخیا بنا به ا تباط تا یمنشاء و 

 مکتوا انگلیسوی و یانگا سوازه یهوایتئوو و مو گنتا و یا مفهوم هویوت     هابز  نز

باشد. با اینکه هویت به عنووان یوک مفهووم مشوخ  و  یقیتطبموعو  مطالته  تواندیم

نگواه مکتوا  موجوو     آن وجوو   ا   اموا یهوایتئوو و  الملولنیبکلیدی     واب  

و  یشناسوومترفت، یشناسوویهسووتتلووف انگلیسووی بووه مفهوووم هویووت  ا ای ابتووا  مخ

، یشناسویهستبه مفهوم هویت    ابتا   یانگا سازهاست که با نگاه تئو ی  یشناس وش

، با توجه هایتئو ن ین   ون ایبنابرااختالف اساسی  ا  .  یشناس وشو  یشناسمترفت

 یکوه برخوممکن است  ندینمایمکه مطرح  ینیبجهانکه به جهان  ا ند و  یبه نو  نگاه

 ند.یگر برآیکدید ییا تأی   تضا ، مخالفت  هایتئو از 

با توجه به مطالا فوق،    ا امه به مطالته تطبیقی مفهووم هویوت، از منظور تئوو ی  

انتقوا ی  یشناسومترفت یبندمیتقسو و مکتا انگلیسی با کموک گورفتن از یانگا سازه

ن حدو  مترفتی قضیه و تبیین مفهووم )اایگاه مترفتی مقایسه کننده تنها    حد نشان  ا 

 .شو یمو مکتا انگلیسی  خالت  ا  ( ار اخته  یانگا سازه یهایتئو هویت از منظر 
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 یسیانگلت در مکتب یهو

ک سلسوله منوافع و یو، از هوا ولتاز  یکوه گروهو ر یگیمشکل  یزمان یسیانگلمکتا 

کوه  ی  آو نود بوه  وو تبوه وجوو یاجامتوه اشته تا  یمشترک خاص آگاه یهاا زش

نود و یگر نمایکدیاز مقرا ت     واب  با  ید و متتهد به مجموعه مشترکیشتن  ا مقیخو

. مکتوا (058:0:48قووام،باشوند )م یمشوترک سوه ینها هوان حوال    عملکور  ی   ع

و ابتووا  نظووری اسووت کووه تتریووف  هامؤلفووهاز نظوور  یاگسووتر هانگلیسووی  ا ای ابتووا  

 ؛باشدیمهنده این گستر گی و وستت نظری آن   نشان جکسون ابرت

نه فق  جهان قد ت، تولید، ثروت،  المللنیبمسائل نظری که از  واب  »

توانایی یا سلطه، بلکه جهان شناسایی، تتامول، عضوویت، برابوری، انصواف، 

، هوامخالفتو  هواتوافقمنافع مشرو ، حقوق،  واب  متقابل،  سوم و سونن، 

  فتا ، غرامات ]   مجمو [ ا طالحات هنجا ی هاایآس منازعات، جرائم،

 .(Jackson,1992:27)«کندیمانسانی  ا به ذهن متبا   

 تووانیموآن  ا  گانهسهوایت مکتا انگلیسی  ا به سه سنت تقسیم نمو ه که مفاهیم 

 گانهسوه یهاسنتکر . این  یبندمیتقس یالمللنیب، جامته جهانی و جامته المللنیبنظام 

 یشناسو وشو  یشناسمترفت، یشناسیهست    ون تفکر مکتا انگلیسی  ا ای مبانی  

سونت موجوو      نیتورمهم یالمللنیب. با این وجو ، سنت جامته باشندیمخاص خو  

مکتا انگلیسی است و بسیا ی از متفکران، این سونت  ا متورا ف بوا مکتوا انگلیسوی 

اسوت کوه  یاجامتوهر یتفسو یبه متنا یالمللنیب. از این منظر،  حبت از جامته  انندیم

د یوکوه با ده استین عقیت برای. واکنندیم یبا هم زندگ ی   آن بر اساس ا ول ها ولت

 یاز وحدت فرهنگ یزانیکه م آنبه وجو  نخواهد آمد مگر  المللنیب جامتهک یم یریبپذ

ه هموه جواموع . وی اعتقوا   ا   کو((Wight,1979:33 دیوآآن بوه وجوو   ین اعضایب

له فرهنوگ یت خوو   ا بوه وسویوهسوتند و هو یجهوان جامتهاز  یستمیرسیز، یالمللنیب

 .((Buzan,2004:137-149کنند یمکسا  یمشترک گستر ه شده جهان

جا  کند. ی و بر اشت  ا    ذهن ا تواندیم ها ولتت ین مکتا، هویروان ایاز نظر ا

کوه  ی   حوال دیآیممته   جه  وم به حساب ک نو  جای ها ولت، اجتما  هاآناز نظر 

 یهواگروه    یبه  وو ت فطور هاانسانجامته   جه اول متشکل از افرا  است. ظاهراً 
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قورا   یاسویس یا وفوا ا ین یت، زبان،  ی، قومیشاوندیچون خو یبر امو  یمبتن یتیهو

ت یوفیوالً کمتمو یا حتویعرو تاً  رندیگیمن گونه شکل یکه ا ییهاتیموجو . رندیگیم

 ا ق است لزوماً    مو   جامته   جه  وم  جامتهن ی   مو   ا چهآنندا ند،  یگریباز

هوم از  هوا ولترش متقابول اسوتوا  اسوت کوه یبر اذ ها ولتت یست. موجو ی ا ق ن

، هوا ولتن است که ی. بر اشت  وم اندیآیممشابه به حساب  یت واحدهایلحاظ حاکم

 ی هسوازمان یکه به اشکال مختلفو نندیبیم ین  ا    شکل افرا ر هستند اما آیمحتاج غ

 (.081:0:44بوزان،اند )شده

شوه یک اجتموا   یده وجو   ا   که هر نظم موجو     ین ایبروان متتقد است که ا

ف و یحقووقی، وظوا یاز  عواو ییاشوبکهاسوت کوه  یمبتنو ی ا   و بر  وابطو یهنجا 

   کنا  هوم قورا   ییهاوهیششبکه مزبو ، مر م  ا به .  هدیمل یتتهدات مشترک  ا تشک

ل یوسوتم  خیجوا  سی   ا یرشخصویغ یروهوایمتفواوت از ن یفویکه به لحاظ ک  هدیم

موو   نظور از  یاز تجمع است کوه    آن هنجا هوا ی. از نظر وی، جامته شکلباشندیم

رو ه مشوترک، چ اویو عرو تاً مستلزم تتهد به هو زندیخیبرم یاجتماع یالزامات همکا 

الزم اسوت،  یاجتمواع یسوتیهمز یبورا چوهآن یت مشوترک، و ایوا هویونفع مشوترک 

ل  هنده اجتموا  یتشک یل  هنده جامته، متفاوت از هنجا هایتشک ی. هنجا هاباشندینم

 .(Brown,1995:185- 186) خواهند بو  یجهان

 یهواگروه ا    افورا   یزیون امر است که چه چیا یاز این منظر، مفهوم جامته    ا

   واقوع  یتنوی. کندیمدا یا یوجو  یتیکه گروه وعت یبه وجه کندیممتشکل  یدا یاا

از  تووانیموکدامنود. جواموع  ا  زنودیموونود یکه جوامع  ا به هم ا ییهاا زشا ول و 

ف ین تتوا ین کر . اییتب یو ا تباط ی، فرهنگیتی، هویخی، تا ی، اقتصا یاسیس یمنظرها

تتامول شوکل  ی، الگوهوایکیم نمو . یاز لومان، به  و خ  عمده تقس یرویاد به ی ا شا

 یگوریکه   ی   حال  هدیممشترک  ا    کانون توجه قرا   یگرفته با قواعد و هنجا ها

 د جامته متمرکز است.یت و احساس ما بو ن به مثابه کلیبر هو

 2«نشوافتیگم»ما  و اجت 0«گزلشافت»ن جامته ی، ب0سیز تونیبا تما ین خطوط فکریا

ک، ماقبل مد ن وکوچک است که مظهور آن یوه ا گانیان کننده شیمطابقت  ا  . اجتما  ب

                                                           
1.Tonnies 
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ک یوت    یق است که متضمن عضوویعم ین مفهوم، مفهومی. اباشندیمل یو قبا هاکالن

گروه  ا هوم شوامل  یگر اعضایت نسبت به  یاز مسئول یزانیست، بلکه مین یتیگروه هو

 ا  هاانسواناس کوالن اسوت کوه یو   مق ی، قورا  ا یوه عقالنویش نیمب. جامته شو یم

تناسوا  ا  .  الملولنیببا عر ه  یو عمل به آسان ی. جامته    تئو کندیم ی هسازمان

، انتظا ات مشترک  اجع مشترک سوم و سنن  ی ا ا المللنیب جامتهمتتقد است  :وا  یل

 یمشوترک بورا یموا   نها هوا ی   بتض یحتو   و یمکه از اعضاء  یبه  واب  و  فتا 

کوه  گور  یمو(. بنابراین، مشاهده 025 -024:0:44بوزان،است )بحث از مسائل مشترک 

کوه  یق وعع قواعد، هنجا ها و متانیاز طر ها ولتک جامته است که ی یسیمکتا انگل

ت آن یوو خوو   ا ملوزم بوه  عا ابندییم،    آن هویت آو ندیم   سطو کالن به وجو  

 یهوابخشوسته یاز تتامل ا یا  جه. بول، جامته  ا به عنوان دیآیمبه حساب  ، انندیم

له یگر  ا بوه وسوی، همودجامتوهن یوا یو ا را   ا   که اعضوا شناسدیم یاجتما  انسان

 ییو موو   شناسوا ((Bull,1977:297کور ه مشترک حفظ  یهاا زشاز منافع و  یآگاه

 . هندیمقرا  

گانوه مربووط یو ب یخوو  یت و مرزبنودیوهو یابیون مکتا، به ا زیهدف ااز ا یکی

ن یو لذا ا شو یمک نو   ولت محسوب یه ا واا ی، اتحا یسیانگل. از نظر مکتا شو یم

ن واحود وجوو   ا   و یت    سورزمیوکه  و نو  موجو  آو  یمش ی ا ا یمتضل اساس

ن نظور یون بحث از ای(. ا001:0:44بوزان، ا   )گانه وجو  یو ب یه خو ی سته کم  و ال

ه یو. اتحا  هودیمونشوان  ین تئوو یت  ا    ایهو یریگشکل یت  ا   که چگونگیاهم

آن  یآن مکلف بوه اجورا یاست که اعضا یقواعد، هنجا ها، فرهنگ و ا ول یا واا  ا ا

ت شوده اسوت کوه یوک هویوه ا واا به عنووان یاتحا  یریگشکلن امر سبا یهستند و ا

د توجوه  اشوت کوه عوالوه بور یو. البته باشوندیممشخ   ییت ا واایبا هو آن یاعضا

ت به یحاکم ید  ا ایبا یالمللنیبجامته  یرفته شده، اعضایقواعد، هنجا ها و فرهنگ اذ

 ا قبوول  هواعرفوجو   ا ند و قواعود و  جامتهن یمستقل باشند که    ا یعنوان واحد

 ح هستند.مطر یالمللنیبکر ه و به عنوان جامته 

                                                                                                                               
1. Gesellschaft 

2. Gemeinschaft 

3. Leeward 
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؛ هاتیهو یریگشکل یهمانند نظریه لیبرالیسم، عامل ا ل یسیانگلن    مکتا یبنابرا

از جملوه  هوایتئوو گور یت     یون امر بوا هویکه ا باشندیمفرهنگ، قواعد و هنجا ها 

ک یواسوت کوه     یامر تیهو، هایتئو ن یسم فرق  ا  .    ایسم و نئو الی ئال یتئو 

بوو ن.  یماننود فرانسوو ر یگیمت، شکل یت، قد ت، جمتیحاکم ن،یسرزم یکشو   ا ا

 المللنیب استیسها     حنه ن است که تمام  ولتیخر گرا، فرض بر ا یکر های    و

ثابوت و  یهوا موعووعو  ولت ینیشویا یت  ولت اموریت هستند و هویک هوی ی ا ا

. باشوندیمهمانند  ن شده، متلوم وییش تتیمنافع مشخ  از ا یهستند که  ا ا یشگیهم

 انیگراواقعقابل شناخت است.  ینیع یموجو ، ثابت و وجو  یدگاه امرین  ی ولت از ا

له یخوو   ا بوه وسو یزیوش از هور چیکه مور م او کنندیمو نو( استدالل  ی)اعم از سنت

، و یانتزاعو یالمللونیبک جامته ی یبه عنوان اعضا کهنیاتا  کنندیمز یملت متما - ولت

 یهواگروهر یمتتقدنود کوه سوا المللنیب استیسها بر عر ه ل   انستن  ولتعمن مس

حقوق  یحت بول(. 21 -20:الف :0:4،یکرمندا ند ) المللنیب استیسبر  ی، نفوذیتیهو

، سوبا یوجوو   ا   و بوه نووع یجهوان جامتوهکوه     یه ا زشوی ا به عنوان اا یانسان

 ا    شوکل  یها  ا محدو  و نقش مهموت  فتا یکه    نها شو یم یقواعد یریگشکل

 یکوین مبنا، ی. بر ا((Bull,1984:1 هد یمد قرا  ییمو   تأ کندیمفا یا هاتیهو ا ن به 

 یاست کوه بور مبنوا ییها ولتن یت بیم هویتقس یالمللنیبجامته  یا ل یهایژگیواز 

 ت مشترک بنا شده است.یحاکم -از قواعد  شان وجانبه وش شناخت 

 یت مشترک حس موا بوو نیمانند نظریه لیبرالیسم اعتقا   ا   که، هو یسیانگلمکتا 

از  توانودیمود یومف یت مشترک، مانند همکوا ی. هور یگیمشکل  ها ولتن یاست که ب

ا یوچون و چورا(  یت بی)هو یبه شکل انحصا  تواندیمز یر و نیا  متغیزان اندک تا بسیم

، کننودیمونو  بشر احسواس  یا  به عنوان اعضااز افر یا یکه بس یتیمضاعف باشد. هو

از افرا  احسواس  یا یاست.    مقابل، بس ی ا   و به ند ت انحصا  یشدت کم عموماً

احوزاب  ین، ملت و بتضیله،  ینسبت به خانوا ه، قب ید و گاه انحصا یا  شدیت بسیهو

اسوت.    جامتوه  انیوگراواقعد ین نکته اساس تأکیک  ا ند که ایدئولو یا یهاجنبشو 

ف کنود، بوه یو ا تتر یالمللونیبت مشترک که بتواند اجتما  یهو یا ل عامل، یالمللنیب

ت یل بوه  سومیون قبیوکوه    ا ییها ولتت است. همه یت شناختن متقابل حاکمی سم
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ت هسوتند و یوک موجو یکه هر  و از  کنندیممتقابل اشتراک  ا ند، اذعان  یهاشناختن

ت اسوت و یون احساس موا بوو ن نسوبتاً کوم اهمیجهانشمول است. اما ا باًین نکته تقریا

 یسوتیر جامتوه کمونیونظ ی ولتونیبجامته  یر جهانیتر و عموماً زیمطمئناً مانع اشکال قو

 ست.ین 0تیحیم، عالم مسیو اگر به عقا برگر  یاسالم یها ولتسابق، جامته 

از  ییهاشوکلبور  یالمللونیب، جامتوه یسویانگلگفت که    مکتوا  توانیمبنابراین 

بر سور  فتوا  و  ییهاتوافقگران به یباز  هدیماست که امکان  یمشترک مبتن یهاا زش

« موا»ک یون یگر و تکویکدین اجتما  به احساس تتلق به یابند. ایتتامل خو شان  ست 

 هواا زشکه توس  قواعود،  یی« ما. »کندیمک یتفک یگریکه خو   ا از   شو یممربوط 

ن یروان ایکه از نظر ا« ما»ن ی.      ون ار یگیمرفته شده شکل یا اذیفرهنگ مشترک  و

 .کندیمدا یت متنا ایهو شو یمخوانده  یالمللنیبمکتا، جامته 

 

 یانگارسازه یت در تئوریهو

و انتظا ات    مو   خو  که خاص  هافهمت عبا ت است از یهوکه ذکر شد،  گونههمان

ن یوو ا  هنودیموقووام  یعقالنو یهوانشیگزبه طوو  همزموان بوه  هاتیهونقش است. 

 یادهیوادت یوهو . هنودیموشکل  هاآنکه به  اندالمللن یاست بیس یهنجا ها یالگوها

ت یواز هو یعام از آن  ا ، بلکه    واقوع انووا  مختلفو یفیست که بتوان تتریکپا چه نی

ا ی یت شخصیهو -0. کندیمم یر تقسیز چها گانه ا به انوا   هاتیهووجو   ا  . ونت 

ک کنشوگر بوه یون ی. تکوو9یجمت -8، و 8بر نقش یمبن -:، :ینوع -2، 2کروا یا یجمت

« یگوری »و « خوو »ان یم ییز، به خلق و حفظ مرزهایمتما یکیزیت فیک موجو یعنوان 

کوروا  مسوتلزم یا یو جمتو یشخصو یهواتیهو ین محدو ه، حتوی ا   و    ا یبستگ

ر یسوا یبورا یگواهیا جایوکروا ، عر وه یا ی/جمتیت شخصیهستند. هو وجو  تفاوت

 .((Wendt,2006:31است  هاتیهو
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 یت  ا ایون هویوو ا دیونمایمون یویت  ا تبیت شخصی نها  حاکمیاز این منظر، هو

م یوچندگانه باشد، همانند نو     تواندیم یت نوعیر است. هویرنااذییو تغ یما  یا یبن

 :0:4،یمطورح اسوت )کرمو یگوریکه  رفاً     ابطه بوا   یقشت نیا شکل  ولت، هوی

له افورا  ید به تتامل است که به وسویمشترک و مق یامشخصه، یت جمتی( و هو051:ب

و  هافر ووتطووه یو ح اعمالشووان یهووایریگجهووت یکووه بوورا یمتتاموول و متتوود 

ولوت، .  دیآیمبه وجو   اندقائلت یت و حساسی  عملکر شان، اهمیمح یهاتیمحدو 

 :0:4،یکرماست ) 0ییگراملت افتهیسازمانو شکل  یجمت یاسیت سی و ت مد ن هو

 (.04 -05:ب

به طو  همزموان  توانندیمکروا ، یو ا یت شخصیر از هویت به غین چها  نو  هویا

 ی ا ا هاانسوانمانند  ها ولترند. یبه خو  بگ یو      ون کنشگران واحد اشکال مختلف

ن ساختا  با توجه به   جوه تتهود کنشوگر بوه ی   ا هاتیهوهستند.  یمختلف یهاتیهو

، رنودیگیموتتا عوات شوکل  کهیهنگامو  شوندیممرتا  یسلسله مراتب یبه شکل هاآن

ت یو. هر چهوا  نوو  هوشو یمن الزم است، غالا یا یبن یهاتیهو یبرا چهآنمتموالً 

ن اشوا ه یوبوه ا هواتیهوع فروکاسوت.  ا به مناف هاآن توانینممتضمن منافع هستند اما 

اشوا ه  خواهنودیمو، منافع به آن چه کنشگران اندستیچا ی اندستیک ا ند که کنشگران 

 .کندیمن  فتا  کمک ییکه به تب  هندیم ا نشان  ییهازهیانگ هاآن ا  . 

ر یتفسو یچگوونگ کننودهنییتت ییمتنوا یهوانظاممتتقود اسوت،  یانگا سازه یتئو 

ق یو، تنهوا از طریمتتقدند که منابع موا  انگا انسازه  خو شان هستند. ین از محکنشگرا

ن گذشوته ی. از اابدییمکنش بشر متنا  یبرا اندکر هکه    آن النه  یمشترک یساختا آگاه

د  ا ند که متتقدند یتأک یاشهیاند ی، از آن  و بر ساختا هایانگا سازه یطرفدا ان تئو 

 یاجتمواع یهواتیهوو  زنودیمکنشگران  ا  قم  یاجتماع یهاتیهونه شده، ینظام نها 

، سوازنده منوافع کنشوگران و یو بوه نووع زننودیموز سازنده منافع کنشوگران  ا  قوم ین

 .((Wendt,1995:73گر ند یمآنان قلمدا   یهاکنش  هندهشکل

                                                           
1. Nationalism 
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اسوت و  0«یاجتمواع یابرسواخته» یابیتیهوت و ین باو ند که هویبر ا انگا انسازه

 یهوا یمحهسوتند و  ینیبه طو  مداوم    حال سواخته شودن و بوازب یانسان یهاتیهو

. باشووندیموواز قوود ت  یو اشووکال خا وو هاگونووه، حا وول تتاموول یگونوواگون اجتموواع

رنوده و لحواظ کننوده یز، خوو     برگیت متمواید بر هویاعتقا   ا ند که تأک انگا انسازه

بورخالف  یگفتمان ار ازانهینظرهمچون  هامد ناستان و یر است. ساختا گرایت غیهو

و ثابت جلوه  هند، برآنند که  یتیطب یت  ا امریهو کوشندیمجوهرگرا که  یکر های و

گور ی  یهادهیواد یا یده هماننود بسویون ادیوو محتمل اسوت و ا یخیتا  یت امریهو

و  شویمون یویتت یخیا ا ول فراتوا یومحصول زمان و تصا ف اسوت و توسو  منطوق 

 (.:0:5:0:4ک،یتاج)

   نظور  2یاجتمواعا سوازه یک شالو ه یشتر به عنوان ی ا ب تیهو یانگا سازه یتئو 

سواخته شوده  یتنی، یتی ا   نه طب یت جنبه ذهنین است که هویدش بر ایو تأک ر یگیم

بلکوه وجوه  یاست که نه وجه جوهر یبیترک یکر ین منظر،  وی. از اباشدیمذهن بشر 

ان مراو ات، تتامالت ی   جر هاتیهوت، یاز هو ین تلقیا ی. بر مبناکندیمدا یا یگفتمان

بودون  اشوتن  نودیگویم ین تئو یمنتقدان ا یول رندیگیمشکل  یاجتماع یهازشیآمو 

د، یوبر اساس تتامل به وجوو  آ کهنیا یجات به یبه تتامل ار اخت، هو توانینمت یهو

ن ی(. طبتواً    چو:998:0:4ت،یاسوماسوت )ته ش از تتامول وجوو   اشویاز آن ا یبخش

که قوبالً بوه  وو ت  یاز عنا ر یا یو بس کندیمدا یا یترالیست مفهوم ی، هویبر اشت

آن بوه  یجااز آن ز و ه شوده و بوه شودیموت نسوبت  ا ه یوبوه هو یا مفهومی یاخالق

 یعسوازه اجتموا یدگاه نووعیون  یوت از ایو. هوشو یمد یتأک یسازتیریغو  یمرزبند

 ینوویاسووت )مت یگووریش    ا تبوواط بووا  یاز خووو یشخصوو یمربوووط بووه تلقوو

 (.:88:0:4،یعلمدا 

   آن  :گرااساسواخت یم اژوهشویک اوا ا ایبه عنوان  گراسازه کر ی ون یقد ت ا

و  آو  یم(  ا به حساب یژه اعمال گفتمانی)به و 8گفتمان یالتیتشک یرویاست که، هم ن

                                                           
1. Social Construct 

2. social Construct 

3. Post Structuralist Research Paradigm 

4. Constitutive force of Discourse 
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 و ان و سوپا   )ینمو یفراموش ی ابطه با آن اعمال به وا هم قد ت انتخاب افرا   ا    

ن یواسوت    ا ییهاانگا ه اشتن  یت  رفاً به متنایک هوی(.  اشتن 025:0:42،یمحسن

ت کامالً با طرف یجه مفهوم هویست و    نتیت خاص کیک وعتی    یمو   که شخص

ن باو ها به نوبه خو  یاو  دیآیمجو     « باو  عالوهبهخواست »   متامله «   خواست»

 (.285 - 84:0:48)ونت،  ساندیمافتن منافع کمک یبه قوام 

جامتوه،  یو موا  ینویساختا  ع هاتیهو،    ساخته شدن یانگا سازهاز نظر تئو ی 

از جملوه فرهنوگ، زبوان،  ی، اقتصوا  و سواختا  مترفتوی، فنواو یاسوی ، ساختا  سیتا 

شوکل  یند اجتمواعیت توس  فرآینقش  ا ند. هو و سنت هم زمان یدئولو ی، اهاآ مان

به وجو  آمده )البته مرتب  با مر م( به نوبه خو  بور جامتوه  یهاتیهوو سپس  ر یگیم

انسان    هر  یواقت یهاتیفتالسم به طو  مداوم بر یا ا گانی، نظام گذا ندیمر متقابل یتأث

)برگور و  شوو یموت متوأثر یالن عملکر  و فتی   عوض خو  از ا گذا  یمر یمرحله تأث

از هویوت، بوا بر اشوت نظریوه  یانگا سوازه(. ایون بر اشوت تئوو ی :822:0:4الکمن،

به نقوش منوافع  یانگا سازهتا حدو ی تشابه  ا  . از این منظر، توجه تئو ی  ییگراواقع

، به اهمیت نقش منافع برای نظریوه  ئالیسوم شوباهت  ا  . البتوه هاتیهو یریگشکل   

هویوت بورای تئوو ی  یریگشوکلاید توجه  اشت کوه منوافع، تنهوا عامول موجوو     ب

 یریگشوکلو همزمان بور نقوش عوامول هنجوا ی و گفتموانی     باشدینم یانگا سازه

 تأکید  ا  . هاتیهو

نودا   و  ییگور کوا گزا ان متنوایجدا از تتامول بوا   یافته هرکا گزا یت نمو  یهو

شودن و  یو به واسطه مراحول مختلوف اجتمواع یجتماعت کا گزا  به  و ت ایشخص

شتر باشد بوه یب ها ولتان یم یگانگی. هر چه احساس شو یمساخته  یاند کنش اجتماع

 ینصو ت، خو محوو یر ای   غ  هندیمنشان  یشتریاق بیاشت نیمابیف یجمت یهاهی و

 0ی  محوو بوه خوو یه چنود محوو یوت با  ویک هویر از ییشه خواهند گرفت. تغی ا ا

ر و تحول    سطو ییتغ شو یم ین تحولیجا  چنیباعث ا چهآناست و  یاجتماع یتحول

 است. یفکر

سازنده  ولت و  یهاهی واز  یبالقوه، بخش یهاتیهو، یانگا سازه یدگاه تئو یاز  

گونواگون بور اسواس  یهوا ولت    اخل و خا ج هستند.  هاآن یهاکنشن مولد یبنابرا
                                                           
1. Atomistic 
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ن منووال، ی ا نود بود هواآن   قبال  یگر  فتا  متفاوتی  یها ولتک از یر ه یهاتیهو

گور یاز   ییهابر اشوتبوه هور  ولوت  تیوهو. ر یگیماز  فتا  شکل  یمتفاوت یالگوها

   هور  شوانیهانقشسوتا ها و ی، ای، منافع، اقدامات احتموالهازهیانگ، 0، سرشتها ولت

 (.852:0:42هواف، هد )یممشخ   یاسیبافت س

خوو  کوه  یهوایتلقو، زبوان و یذهنو یگران بر حسا متانیمتتقدند باز انگا انسازه

ت  ا یون تتامول واقتیوو    ا زننودیمو ست به کنش مقابول  هاستآنت یبرآمده از هو

گران یک کشوو  آن اسوت کوه بوازیو یخا جاست یل سین امر    تحلیجه ای. نتسازندیم

و متقوابالً     سوازندیموخوو   ی ، جهان  ا بوراخو مندنهیزمت ی( براساس هوها ولت)

نجا کشوو ها    ی.    اشو یم ی چا   گرگون هاآنت یو هو شوندیم ابطه با آن ساخته 

و     کننودیمو، اعوالم رنودیگیمو میتصم، کنندیمر یتفس یالمللنیبگران  حنه یقبال باز

. از هندیمخو  از جهان انجام ن کا ها  ا بر اساس   ک یا هاآن یول کنندیمت اجرا ینها

 اشته باشد اما هور  یا  متتد یبس یهاتیهو تواندیم، هر  ولت یانگا سازه ید تئو ی 

 ا   که کنشگران به شوکل  ییهایتئو شه    یکنشگر است و   یف اجتماعیتتر یتیهو

بخشوند یموقووام  یگر  ا نود و بوه سواختا  جهوان اجتمواعیکودی  با ه خو  و  یجمت

Wendt,1999:238)). 

 ییهانشانهت  ا  ، یکه از وعت یبر اساس بر اشت« خو »ونت اعتقا   ا   که چگونه 

ت یبر اشوت خوو ش از وعوت ین نشانه  ا بور مبنوایا یگریو   فرستدیم یگری  یبرا

و      هودیمو، خو  ااسو   هدیمبه خو   یر، عالمتین تفسیو بر اساس ا کندیمر یتفس

ا شوکل یوا  قیوا  شومن یوبه عنوان  وسوت  یگریت خو  و  یهون تتامل است که یا

ر و ااس  هستند که    بستر یعالمت  ا ن، تفس یندهایفرآ ی. اس اعمال اجتماعر یگیم

. کنشوگران بوا  هودیمو خ  یاجتمواع یریا گیوو  شوو یموشناخت مشترک خلق  هاآن

ت یان خصو وبوه عنوو هواتیهون یو ا کنندیمت کسا یهو یجمت یمشا کت    متان

آو   یموو ا بووه وجووو   هوواآن یو  فتووا  یزشوویانگ یهوواشیگرا یالمللوونیبکنشووگران 

کوا و یاالت متحود آمریون ایمثوال  ابطوه جنوگ سور  بو ی(. برا2:: -0:48::::ونت،)

گر  ا بوه  وو ت یکودی یگر ا ولیبو  که    آن  و بواز یک ساختا  اجتماعی یشو و

رفت که یان اذیاا ی.    واقع جنگ سر  زمانندکر یمف ی شمنان خو  و منافع خو  تتر

                                                           
1. Constitution 
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 ا  یگوریف نکر نود و بر اشوت خوو  از  یگر  ا به مثابه گذشته تتریکدی و ابرقد ت 

( 229 -222:0:48قوام،نکر ند )ف یگر  ا لزوماً به  و ت  شمن تتریر  ا ه و همدییتغ

 خر جنگ سر  بو .  و اوعا  موجو     اوایر شراییاز تغ یناش یا ین امر تا حد زیکه ا

م یگر بشناسی  یتیت و نه هوی ا به عنوان فالن هو یگری ولت   کهنیان منظر، یاز ا

کل با ت علّوت شکسوت یگر است. مایممکن ما و آن  ولت   یهاکنش یبرا ییامدهایا

کوه عوراق، عربسوتان  ا نوه بوه   انستیمن یت  ا    ای   برابر کو 0551عراق    سال 

. بر اشوت عوراق    بوا ه دیو یمک  ولت عرب یده یم، بلکه به  ک  ولت حاکیچشم 

 یروهوایجا  کر  که عربستان هرگز اجازه استقرا  نین متنا  ا    ذهن عراق ایعربستان، ا

شود یمد از تجاوز باز  اشته ین  و ت شایر این کشو  نخواهد  ا     غیکا  ا    ایآمر

 (.852:0:42هواف،)
 

 ندیرآت و فین متقابل وضعیتعّ
 

 
 

(Der Derian, 1995:143) 

 

 یت و منافع که    باال به آن ار اختوه شود،    موو   نها هوایهو یریگشکل یالگو

 یتویامن یهوانظام.     و یموک اندازه بوه کوا  یبه  یبر همکا  یمبتن یو نها ها ی قابت
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بوو ن بوه  ر قابول اعتموا یو   موو   غ ین کنشگران انتظا اتی، تتامل بیا یبر خو  یمبتن

د یون اعمال نسبت بوه خوو  تهدیکه ا آو  یمو این احساس  ا به وجو   آو  یموجو  

. اگور انودآو  هبه وجو   ییهاتیامنن عدم یا   ا چنیا خو ی ی قابت یهاتیهو. باشندیم

ا  اکش از  ابطه خوو  بوا « نهیآ» ا  ین  فتا ید است، خو  مجبو  است چنیتهد یگری 

ل یون  لیوبوه ا ابنودییما  یوک نظام خو یخو شان  ا     ها ولت. اگر قرا   هد یگری 

 ا  یاالذهواننیبشناخت  عملکر هار یین نحو بو ه است. تغیبه ا شانیعملکر هااست که 

 .(Der Derian,1995:143) کنندیم سیتأسر خواهد  ا  که نظام  ا ییتغ

 هاتیوعوتگرفت، بحوث  د    نظریت بای   مو   هو یانگا سازه یآن چه    تئو 

 ینویفووق، هوم تتّ شوکل. باشودیمو یگریله  یبه وس یکین یتتّ یندها و چگونگیو فرآ

ش یکونش  ا نموا یالزم بورا یهوازهیانگ. مرحلوه اول  هدیمند  ا نشان یت و فرآیوعت

و سوبا  کنودیمان یت  ا    ا نمایاز وعت« آ»که  ولت  یفی.    مرحله بتد، تتر هدیم

ن اقودام و سوپس یواز ا« ب»ن امور، بر اشوت  ولوت یوجوه ای. نتشو یم« آ» اقدام  ولت

 شوو یمختم « ب»ت به اقدام  ولت ی   نها که ،گر  یمت  ا موجا یفش از وعتیتتر

 ا  . اقودام  یگران  ا    اوین بوازیکونش    بو یالزم بورا یهوازهیانگن اقودامات، یو ا

کوه از هوم  یگر، انتظوا اتیاز همد هاآن یاالذهاننیب یهافهمسبا « ب»و « آ» یها ولت

سووبا  یاالذهوواننیب یهووافهم. شووو یموو هوواآن یالت سووازمانین تشووکی ا نوود و همچنوو

ن یت، ایکه    نها شو یممنافع مشخ   و هاتیهوبا « ب»و « آ» یها ولت یریگشکل

« آ»از  ولوت « ب»ر  ولوت یگر و تفسویکودیاز « ب» و« آ»بر اشوت  ولوت  امور سوبا

 .شو یم

 -ییو متنوا ی، عوامول موا یانگا سوازهگفت که از نظر تئو ی  توانیم یبه طو کل

 یک  ونود تتواملیوت    یهو یریگشکلعامل  هنجا ها، هاآ ماناز جمله باو ها،  یذهن

بوه  هواتیهوو  بخشودیموو ما ه، هنجا ها  ا قوام  بخشدیمت یهستند. متنا به ما ه هو

،  فتا هوا و اقودامات هایاستراتژو منافع سرچشمه،   هندیمواسطه نقش، منافع  ا شکل 

 .باشدیم
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 یریگجهینت

کوه  ر یگیمشکل  یزمان یالمللنیبگفت که، جامته  توانیمبا توجه به مطالا گفته شده 

 اشته سپس،  یمشترک خاص آگاه یهاک سلسله منافع و ا زشیاز  ها ولتاز  یگروه

د و متتهد به مجموعوه یو خو   ا      ون این جامته مق دآو نیم ا به وجو   یاجامته

از این منظر، مکتا انگلیسی . ندینمایمگر یکدیاز مقرا ت و متانی     واب  با  یمشترک

ق یوکوه از طر  انودیمو ی، هنجا هوا و قواعودی ا متان هاتیهو یریگشکل یعامل ا ل

آن  ا  یسویکوه مکتوا انگل« ما» نین مکتا،      ون ای. از نظر اشوندیمد یساختا  تول

. بنوابراین مطالتوه مفهووم هویوت      ون ابودییمت متنا یهو نامدیم یالمللنیبجامته 

 ریاوذامکانمکتوا انگلیسوی  شناسوانهیهسوت کون  نیترمهمبه عنوان  یالمللنیبجامته 

فتوا  و که      ون این جامته، با توجه به متانی، قواعد و هنجا های موجو ،   باشدیم

 .ر یگیمشکل  ها ولتهویت 

ت  ا یوهو یانگا سوازه ی، تئوو یشناسویهستاست که از نظر مباحث  ین    حالیا

ت یواعتقا   ا   هو ین تئو یو گفتمانی  ا  . ا یکه جنبه ذهن  اندیم یاجتماعک سازه ی

نود کوه  ا  یو منوافت یزبان، یذهن یاست که بر حسا متان یگرانیاز تتامالت باز یناش

خوو   یهابر اشوتن عالئم  ا بر اسواس منوافع و یگران ایو   فرستندیمهم  به یعالئم

ن از نظور تئوو ی ی. بنوابرار یوگیموشوکل  هواتیهون تتوامالت یوو    ا کنندیمر یتفس

از یکدیگر و بوا توجوه  ها ولتو نحوه بر اشت  هاانگا هاز طریق  هاتیهو، یانگا سازه

و از طریق تتامل اسوت کوه  یاالذهاننیب   یک  نیای  باشندیمن به منفتی که به  نبال آ

 .رندیگیمشکل 

 

 منابع

  وابو ه ی   نظر یانگا سازه یواکنش گرا و تئو  یکر های و» .(:0:4). ویت، استیاسم

، ترجمه ابوالقاسم نینو عرصهدر  المللینب روابطاست: یشدن س یجهان، «المللینب

ابورا   المللویینبقوات یمطالتوات و تحق یان: موسسه فرهنگگران، تهریو   یچمن اه

 متا ر.



78 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  وابطط ر

شطططماره   دومدوره 

شماره پ طاپ   اول 

  1931سوم  بهار 

 
 

 ،فصللنامه راهبلرد، «تیوواقت یسواختا  اجتمواع» .(:0:4) .تر و توماس الکمنیبرگر، ا

 .820 -0::822شما ه 

، یقاسوم ی، ترجمه محمد علیجهان جامعهتا  المللینباز جامعه  .(0:44). یبوزان، با 

 .یمطالتات  اهبر تهران: انتشا ات اژوهشکده 

فصللنامه ، «هاچالشو  هافر ت، یرانیت ایفرهنگ و هو» .(0:55). محمد عاک، یتاج
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مجموعله مقلا ت  ،«اییسهمقااب فلسفه چند    ب یمالحظات» .(0:49). ، محمدیخاتم
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 .یو مطالتات فرهنگ یانسانعلوم

 ینظلر یمبلان، «هایهنظرکر ها و یت؛  ویهو» .(0:42). ی و ان، بهزا  و منوچهر محسن

ن: اژوهشووگاه ، تهوورایخووانیاکبوور عل ی، گر آو نووده علووتیللت، و بحللران هویللهو

 .یاجتماع، فرهنگ و علوم یانسانعلوم

 .یرکبیرام، تهران: انتشا ات دیعم یاسیفرهنگ س .(0:21). د، حسنیعم
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 ، تهران: انتشا ات سمت.اییسهمقا هاییاستس .(0:44). یقوام، عبدالتل

، ترجموه سوید جووا  طباطبوایی، فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقلی .(0:25). انریکربن، ه

 تهران: انتشا ات قدس.

اسلت یفصللنامه س، «یخوا جاست یت  ولت و سیهو» .(الف :0:4). ری، جهانگیکرم 

 .0 -5:0:شما ه جدهم، ی، سال هیخارج

، امه راهبلردفصلن ،«گراییینتکواز منظر  یخا جاست یس» .(ب :0:4). ری، جهانگیکرم

 .021 -059: 0:شما ه 
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