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چکیده
مفهوم هویت به شکل منسجم و به عنوان یکی از مهترین مفاهیم موجوو

وابو بینالملول،

مفهومی نسبتاً جدید است و شکلگیری آن به هه  0591برمیگر  .هویت به مفهووم وعوتیت
شبیه بو ن و تفاوت اشتن با یگران و شامل ایجا مرزهایی است که خوو ا از یگوران جودا
میکند« .چیستی» و «کیستی» از جمله سؤاالتی میباشند که

مبحث هویت مطرح و ذهن بشور

و جوامع بشری ا از گذشتههای و مشغول نمو هاند .از نظور مکتوا انگلیسوی ،عامول ا ولی
شکلگیری هویت ،متانی و هنجا هایی میباشند که سبا ایجا تکالیف متقابل بازیگران مختلف
میشوند.

مقابل ،سازهانگا ی هویت ا یک سازه اجتماعی می اند که جنبه ذهنوی و گفتموانی

ا و متتقد است که عالوه بر متانی و هنجا ها ،منافع نیز

شکلگیری هویتها نقش اساسی

ا ند .مقاله حاعر با هدف مطالته تطبیقی هویت از منظر مکتا انگلیسی و تئو ی سازهانگا ی،
با وش تو یفی -تحلیلی و با ابزا کتابخانهای و ت میگیر .
واژگان کلیدی :مطالته تطبیقی ،هویت ،مکتا انگلیسی ،سازهانگا ی ،ما ه و متنا.
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مقدمه
هویت از یشه التین « »Idemبه متنای تشابه و توداوم و برگرفتوه از وا ه «»Indentitas
است که و متنا ا

خو ا ؛ همسانی و تمایز.

ثابت و مشترک مانده و

واقع آنچه ا که

طوول توا ی ،

تحول و گرگونی تا یخی مؤثر نبو ه است ،میتووان هویوت

نامید .بر اساس این نتیجه مترفتشناسانه ،مفهوم هویت هم ا ای اشوتراک اسوت و هوم
استمرا  .به بیان یگر ،مفهوم نخست آن همسوانی و یکنوواختی و مفهووم وم ،تموایزی
است که برگیرنده ثبات یا تداوم است (گلمحمدی.)08:0:41،
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باب هویت میتوان

گفت که هویوت هیچگواه مفهوومی ثابوت و اایودا ی بورای خوو نمویاوذیر  ،همیشوه
چندگونگی 0ا اذیرفته و تمایل اشته که به مدلولهای مختلف جوو کنود ،بوه هموین
لیل از انسدا یا کو و حتی ثبات گریوزان اسوت (تاجیوک .)09:0:55،مفهووم هویوت
ا ای ویژگیهای زیر است:
 -0چند الیگی هویت ،ا والً هویت امری چند الیه و چند سطحی است و بر اایه
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تتد قرا ا همچون هویت فر ی ،جمتی ،ملی ،فراملی.
 -2اویایی هویت،

ماهیت هویت نوعی اا ا وکس 2هست زیرا هویوت همووا ه
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حامل عنا ری ایستا و اویا میباشد که باید ید کدام شبکه متنایی
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اسووتیال ،مفوواهیم خووو ش ا بووه ون شووبکه متنووایی یگوور فرسووتا ه و آن ا چووا

اول شماره پ طاپ

شرای برتری و

تتا ضهای اساسی میکند ،اما با فروااشی و عتف یک هویت اگور جوایگزینی ا ائوه
نشو و انسجام جدیدی به وجو نیاید به تبع اُبژه :چا بحران هویت8خواهد شد.
 -:تقویت یا تضتیف هویت.
 -8تتا ض هویتها ،که متمووالً

سوطو و الیوههای یوک هویوت موا ایجوا

میشو (کمالی ا کانی.):04 -21:0:42،
از این منظر ،هویت سازوکا ی است که به افرا

کی از خو و وسایلی بورای فهوم

واب خو با محی خا جی ا ائه می هد .هویت یک بخش جدا نشدنی شناخت اسوت
1. Multiple
2. Paradox
3. Object
4. Identity Grisis

که زندگی ا قابل ایشبینیتر کر ه و غیر قابل توعیو بوو ن و ناگهوانی بوو ن آن ا بوا
ا ن ک بیشتری از اینکه چگونه فتا بازیگران ،فتا یگران ا نسبت به خو آنهوا
متأثر میساز  ،کم میکند .فتا انسانها تجلی افکا  ،اندیشهها ،آمال و یدگاههای آنوان
میباشد که

ون یک چا چوب مفهومی و شوبکه ذهنوی -متنوایی شوکل مویگیور .

همچنین هویت به عنوان یک تصویر ذهنی ،نسبتی است که یک فور بوین عووالم ذهنوی
خو و واقتیت اجتماعی ،یا بین مجموعه شبکه متنایی ذهون و شوبکه وابو اجتمواعی
برقرا میکند .اینکه یک فر یا یک گروه انسانی خو ا چگونه میشناسد و میخواهود
بشناساند یا چگونه شوناخته شوو ؛ همچنوین ااسوخی بوه نیواز طبیتوی

انسوان بورای
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شناساندن خو به یک سلسله عنا ر و ادیدههای فرهنگی ،تا یخی و جغرافیوایی اسوت
(مجتهدزا ه .)22:0:40،شناخت هویت به «کیستی» و «چیستی» یک ملت مربوط میشو
و متمایز کر ن خو کنشگر از یگران است و ا اکی کوه نسوبت بوه خوو وجوو ا ،
واکنشهای او ا نسبت به موعوعات مختلف شکل می هد (کوالیی.)92:0:42 ،
مکتا

انگلیسی0

اواخر هه  0591با تسل واقعگرایی بر آ مانگرایی همزموان بوا

شرو جنگ جهانی وم و شکست جامته ملل ،به عنوان یک تئو ی
این شرای  ،ما تین وایوت

بینالملل نمایان شد.

عر وه سیاسوت

اوی ایجوا اهوی میانوه 2بوین و

تئو ی فوق برآمد و اس از وی این اه توس هدلی بول ا امه یافت.

این زمان ،بوول

و وینسنت :خو ا به عنوان بخشی از سنت مشترکی به حساب میآو ند که بتداً آن ا
مکتا انگلیسی نامیدند ( .(Dunne,1998:7مطالتوه مفهووم هویوت بوه عنووان یکوی از
مهمترین متغیرهای هستیشناسانه
مهمترین سنت موجو
بر اشت وجو ا

مکتا انگلیسی با مفهوم جامته بینالمللی به عنوان

این مکتا ،ا تباط عمیق ا .

آثوا مکتوا انگلیسوی ایون

که متانی ،قواعد ،هنجا ها و تفاسیر جامته بینالمللی هستند کوه بوه

این جامته قوام میبخشند به گونهای که ا طالح هنجا  ،ا زش ،ا ول و متنا

سراسر

تفکر مکتا انگلیسی وجو ا  .بر ایون اسواس ،مکتوا انگلیسوی اعتقوا ا هویوت
مفهومی است که از طریق قواعد ،هنجا ها و متوانی کوه توسو سواختا بوه کوا گزا ی
1. English School
2. Via Media
3. Vincent
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ولتها تتیّن میبخشد شکل میگیر  .این

حالی است که تئو ی سوازهانگا ی نسوبتاً

جدیدتر از مکتا انگلیسی میباشد و شکلگیری آن بوه هوه  51بور مویگور  .تئوو ی
سازهانگا ی بر این اعتقا است که هویت یک مفهوم ذهنی و گفتمانی است که از طریوق
تتامل واحدها برساخته میشو  .از نظر ایون تئوو ی ،عوامول موا ی و متنوایی بوه طوو
همزمان

شکلگیری هویتها نقوش ا نود.

ایون تئوو ی ،هویوت برسواخته ذهون

ولتهایی است که با توجه به متانی و هنجا هایی که از طرف ساختا  ،فتوا آنهوا ا
شکل می هد و همچنین با توجه به منافتی که برای ولتها ا  ،متنا ایدا میکند.
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سؤالی که

مقاله حاعر مطرح میباشد این است کوه «مکتوا انگلیسوی و تئوو ی

سازهانگا ی چگونه مفهوم هویت ا مو مطالته قرا می هند؟» .فرعویهای کوه

ایون

مقاله مو آزمون قرا میگیر این است که « ،حالی که مکتا انگلیسی هویت ا جدا
از هرگونه تفسیرهای موا یگرایانوه تبیوین و آن ا نشوأت گرفتوه از متوانی و هنجا هوا
می اند ،تئو ی سازهانگا ی هویت ا یک برساخته اجتماعی ،که ولتهوا بوا توجوه بوه
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بر اشتها و تفسیرهای خوو از یکودیگر و همچنوین منوافتی کوه ا نود بوه آن شوکل
می هند».
ا امه ،مطالته تطبیقی که چا چوب نظری مقاله ا تشکیل می هد ا تبیین نمو ه و
سپس ،به مطالته تطبیقی مفهوم هویت از منظر مکتوا انگلیسوی و تئوو ی سوازهانگا ی
ار اخته خواهد شد.
چارچوب نظری
شیوه و وش مطالته

تطبیقی0

گستره علوم انسانی از اهمیت باالیی برخو ا است به

طو ی که بسیا ی از محققان بر این امر واقفاند که این شیوه مطالتاتی نکات مهموی از
گستره اندیشه ا مو نقد قرا می هد .بسیا ی از محققان و متفکران ،عالیترین سطوح
مطالته یک انش ا

مطالتاتتطبیقی جستجو میکنند .تا یخچه بوهکوا گیری مطالتوه

تطبیقی به شیوه نظاممند و علمی به اواخر قرن  05و اوایل قرن  21باز میگور .

ایون

زمان غربیها تحتتأثیر یدگاههای اگوستکنت و نظریههای مبتنی بر تکامل اجتمواعی،
1. Comparative Studie

ست به مطالتات تطبیقی با ه ملل و اقوام یگر ز ند .ایشفرض نهفتوه

هموه ایون

اژوهشهای مر مشناسانه و قومنگا انه این بو که فرهنگهوای غیرغربوی چوا کنودی
توسته شدهاند.

قرن بیستم ،با گسترش کاایتالیسم و استتما نو ،ایون یودگاهها تغییور

کر  .اژوهشگران به جای تمرکز بر فرهنگهای غیرغربی ،به جواموع مودنی ،مهواجران و
اقلیتهای قومی و نژا ی ،بوهویژه

امریکوا ار اختنود و اژوهشهوای مر مشناسوی بوا

هدف همگونسازی و فرهنگآموزی باب شد و

اواس قورن بیسوتم بوا ادیود آمودن

یوودگاههای کثرتگوورا ،نظریووههای همگونسووازی تقریبوواً بووه شکسووت انجامیوود
().Vidich,2000:37-62
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از و ان اس از جنگ جهانی وم ،انشمندان علوم سیاسوی بوه گونوههای متفواوت
ناخرسندی خو ا از وش سنتی مطالته مقایسهای ابراز کر ند.
 0591و  0521مطالتووات جوودی

هوههای

آمریکوا

زمینووه سیاسووتهای مقایسووهای زی ور نظوور شووو ای

تحقیقات علوم اجتماعی 0انجام گرفت .کمیته سیاستهای مقایسهای کوه

سوال 0598

بر اا شد ،محو ا لی بر سیهای خو ا مطالته توسوته سیاسوی قورا ا کوه

ایون

مطالعه تطب ق
مفهوم هویت از
منظططر مب طط

استا نخبگان سیاسوی ،جامتهاوذیری سیاسوی ،احوزاب سیاسوی و گروههوای ذینفووذ،

انگل سطططط و

یمهای توتالیتر ،قوانین

تئطططططططوری

ساختا های حکومتی ،الگوهای نها ینگی ،نظامهای انتخاباتی،

اساسی و بروکراسیها مو بر سی قرا میگرفت (قووام .)2 -5:0:44،چنوین مطالتواتی
با وشهای سنتی ممکن نبو و مستلزم ستیابی بوه نظریوهای جوامع بوو توا بتوانود از
تتمیماذیری برای تحلیل مسائل سیاسی و تئو یهای واب بینالملل برخوو ا باشود.
البته هیافت فتا گرایانه

مطالتات تطبیقی با ناکامیهایی نیز مواجوه شوده اسوت کوه

بیشتر به ا ائه یک نظریه عمومی و نیز جنبههایی از نظریات خر سیاسی مربوط میشو .
کنا این و برخو افراطی و تفریطی ،یک حالت میوانی وجوو ا کوه مویتوانود
زمینههای مساعدی ا برای مقایسه نظامهای سیاسی گوناگون فراهم آو .

1. Social Sciences Research Council

سازهانگاری در
رواب ب

المل

اقسام مطالعه تطبیقی
مطالته تطبیقی به و بخش منطقی و مترفتشناسی تقسیم میشو و هر بخش به اقسوام
مختلفی طبقهبندی میگر ؛
الف -تقسمبندی منطقی:

این تقسمبندی اایگاه مترفتی مقایسه کننوده

مقایسوه

خالت ا ه نمیشو و مقایسه کننده به لحاظ مترفتی ساکت است که این قسمت خوو
به و بخش تقسیم میگر :
 -0مطابقت یا کامل است یا نسبی.
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-0-0

مطابقت کامل ،تطبیق کامل وجو ا .

-2-0

مطابقت نسبی ،تطبیق کامل برقرا نیست.

امروزه وا ه «تطبیق» به منزله فت برخی حوزههوای مترفتوی بوه وو ت «ا بیوات
تطبیقی»« ،کالم تطبیقی»« ،عرفان تطبیقی»« ،فلسفه تطبیقی» و مانند آن ایوج شوده اسوت.
حسن عمید تطبیق ا به این نحو تتریف میکند« :با هم مطابقت کور ن ،برابور کور ن و
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

چیز با یکدیگر ،برابر ساختن»(عمید 04:2 ،0:21 :و .)949
-2

مقا نت :و نظام فکری

مواجهه و مقابل هم قرا میگیرند.
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 -0 -2مشابهت :که
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 -2 -2تمایز :منظو از تمایز نشان ا ن تفاوتها میباشد .این تشابهات و تفاوتهوا

اول شماره پ طاپ

ای یافتن شباهتها و همانندیها میباشد.

باید نسبت به امری مشترک ا ای متنا باشد (کربن.):9:0:25،
ب  -تقسمبندی مترفتشناختی:

این تقسیمبندی مقاسویه کننوده اایگواه مترفتوی

خو ا خالت می هد که این بخش به و قسمت فرعی انتقوا ی و غیرانتقوا ی تقسویم
میشو .
 -0انتقا ی:

این قسمت ،مقایسه کننده اایگاه مترفتی خو ا خالت نموی هود و

تنها حدو مترفتی قضیه ا تتیوین موینمایود .ایون قسومت خوو بوه و بخوش فرعوی
ونسیستمی و بیرونسیستمی تقسیم میگر .
 -0 -0ونسیستمی :انتقا آ مانگرایوان و نئوآ مانگرایوان از یکودیگر و همچنوین
انترناسیونالیستهای لیبرال و نها گرایان نئولیبرال از هم

این تقسیمبندی قرا میگیر .

 -2 -0بیرونسیستمی :موعتی که آ مانگرایان
برابر سازهانگا ان و همچنین سازهانگا ان
قرا میگیر .

برابر واقعگرایان ،نئو الیستها

برابر مکتا انگلیسوی ا نود

بتد گستر هتر ،میتوان مناظرات موجو

ایون سوته

وابو بینالمول ا

ایون

تقسمبندی جایی ا .
 -2غیر انتقا ی:

این قسمت ،اایگاه مترفتی مقایسه کننده به و ت غیرانتقا ی و

حد نشان ا ن نقاط قوت و عتف یک موعوو

خالوت ا (خواتمی-014:0:49،

.)012
یکی از مهمترین مباحث علمی مطرح
به مباحث تئو یک موجو

علوم اجتماعی و واب بینالملل ،مربووط
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این شتهها میباشند که به عنوان زبان این شوتهها عمول

مینمایند .مطالتات تطبیقی ممکن است بین تئو یهای وابو بینالملول کوه یوا بنوا بوه
منشاء و یا بنا به ا تباط تا یخی با یکدیگر مربوطاند نیز باشد .به طو مثال مفهوم قد ت
نز هابز و مو گنتا و یا مفهوم هویوت

تئوو یهوای سوازهانگا ی و مکتوا انگلیسوی

میتواند موعو مطالته تطبیقی باشد .با اینکه هویت به عنووان یوک مفهووم مشوخ
کلیدی

واب بینالملول و تئوو یهوای موجوو

و

مطالعه تطب ق
مفهوم هویت از
منظططر مب طط

آن وجوو ا اموا نگواه مکتوا

انگل سطططط و

انگلیسووی بووه مفهوووم هویووت ا ای ابتووا مختلووف هسووتیشناس وی ،مترفتشناسووی و

تئطططططططوری

وششناسی است که با نگاه تئو ی سازهانگا ی به مفهوم هویت

ابتا هستیشناسوی،

مترفتشناسی و وششناسی اختالف اساسی ا  .بنابراین ون این تئو یها ،با توجه
به نو نگاهی که به جهان ا ند و جهانبینی که مطرح مینمایند ممکن است کوه برخوی
از تئو یها

تضا  ،مخالفت یا تأیید یکدیگر برآیند.

با توجه به مطالا فوق،

ا امه به مطالته تطبیقی مفهووم هویوت ،از منظور تئوو ی

سازهانگا ی و مکتا انگلیسی با کموک گورفتن از تقسویمبندی مترفتشناسوی انتقوا ی
(اایگاه مترفتی مقایسه کننده تنها

حد نشان ا ن حدو مترفتی قضیه و تبیین مفهووم

هویت از منظر تئو یهای سازهانگا ی و مکتا انگلیسی خالت ا ) ار اخته میشو .

سازهانگاری در
رواب ب

المل

هویت در مکتب انگلیسی
مکتا انگلیسی زمانی شکل میگیر کوه گروهوی از ولتهوا ،از یوک سلسوله منوافع و
ا زشهای مشترک خاص آگاهی اشته تا جامتوهای بوه وجوو آو نود بوه وو تی کوه
خویشتن ا مقید و متتهد به مجموعه مشترکی از مقرا ت
عین حوال

واب با یکدیگر نماینود و

عملکور نها هوای مشوترک سوهیم باشوند (قووام .)058:0:48،مکتوا

انگلیسووی ا ای ابتووا گسووتر های از نظوور مؤلفووهها و ابتووا نظووری اسووت کووه تتریووف
ابرتجکسون نشان هنده این گستر گی و وستت نظری آن میباشد؛
78

«مسائل نظری که از واب بینالملل نه فق جهان قد ت ،تولید ،ثروت،
توانایی یا سلطه ،بلکه جهان شناسایی ،تتامول ،عضوویت ،برابوری ،انصواف،
منافع مشرو  ،حقوق ،واب متقابل ،سوم و سونن ،توافقهوا و مخالفتهوا،
منازعات ،جرائم ،آسیاها ،غرامات [ مجمو ] ا طالحات هنجا ی فتا
انسانی ا به ذهن متبا میکند»).(Jackson,1992:27

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوم شطططماره
اول شماره پ طاپ
سوم بهار 1931

وایت مکتا انگلیسی ا به سه سنت تقسیم نمو ه که مفاهیم سهگانه آن ا مویتووان
نظام بینالملل ،جامته جهانی و جامته بینالمللی تقسیمبندی کر  .این سنتهای سوهگانه
ون تفکر مکتا انگلیسی ا ای مبانی هستیشناسی ،مترفتشناسی و وششناسوی
خاص خو میباشند .با این وجو  ،سنت جامته بینالمللی مهمتورین سونت موجوو
مکتا انگلیسی است و بسیا ی از متفکران ،این سونت ا متورا ف بوا مکتوا انگلیسوی
می انند .از این منظر ،حبت از جامته بینالمللی به متنای تفسویر جامتوهای اسوت کوه
ولتها

آن بر اساس ا ولی با هم زندگی میکنند .وایت براین عقیده است کوه بایود

بپذیریم یک جامته بینالملل به وجو نخواهد آمد مگر آن که میزانی از وحدت فرهنگی
بین اعضای آن بوه وجوو آیود ) .)Wight,1979:33وی اعتقوا ا کوه هموه جواموع
بینالمللی ،زیرسیستمی از جامته جهوانی هسوتند و هویوت خوو ا بوه وسویله فرهنوگ
مشترک گستر ه شده جهانی کسا میکنند ).)Buzan,2004:137-149
از نظر ایروان این مکتا ،هویت ولتها میتواند و بر اشت ا
از نظر آنها ،اجتما

ذهن ایجا کند.

ولتها یک نو جامته جه وم به حساب میآید

حوالی کوه

جامته جه اول متشکل از افرا است .ظاهراً انسانها به وو ت فطوری

گروههوای

هویتی مبتنی بر امو ی چون خویشاوندی ،قومیت ،زبان ،ین یا وفوا ا ی سیاسوی قورا
میگیرند .موجو یتهایی که این گونه شکل میگیرند عرو تاً یا حتوی متمووالً کیفیوت
بازیگری ندا ند ،آنچه

مو این جامته ا ق است لزوماً

مو جامته جه وم

ا ق نیست .موجو یت ولتها بر اذیرش متقابول اسوتوا اسوت کوه ولتهوا هوم از
لحاظ حاکمیت واحدهای مشابه به حساب میآیند .بر اشت وم این است که ولتهوا،
محتاج غیر هستند اما آن ا

شکل افرا ی میبینند که به اشکال مختلفوی سوازمان هی

شدهاند (بوزان.)081:0:44،
یک اجتموا

بروان متتقد است که این ایده وجو ا که هر نظم موجو

یشوه

78

هنجا ی ا و بر وابطوی مبتنوی اسوت کوه شوبکهایی از عواوی حقووقی ،وظوایف و
تتهدات مشترک ا تشکیل می هد .شبکه مزبو  ،مر م ا به شیوههایی
می هد که به لحاظ کیفوی متفواوت از نیروهوای غیرشخصوی
میباشند .از نظر وی ،جامته شکلی از تجمع است کوه

کنا هوم قورا

ایجوا سیسوتم خیول

آن هنجا هوای موو نظور از

مطالعه تطب ق

الزامات همکا ی اجتماعی برمیخیزند و عرو تاً مستلزم تتهد به هویچ اورو ه مشوترک،

مفهوم هویت از

نفع مشوترک یوا هویوت مشوترک ،و ای آنچوه بورای همزیسوتی اجتمواعی الزم اسوت،

منظططر مب طط
انگل سطططط و

نمیباشند .هنجا های تشکیل هنده جامته ،متفاوت از هنجا های تشکیل هنده اجتموا

تئطططططططوری

جهانی خواهند بو ). (Brown,1995:185- 186
از این منظر ،مفهوم جامته

رواب ب

ای این امر است که چه چیوزی افورا ا

گروههوای

اایدا ی متشکل میکند به وجهی که گروه وعتیتی وجو ی ایدا میکند .یتنوی

واقوع

ا ول و ا زشهایی که جوامع ا به هم ایونود مویزنود کدامنود .جواموع ا مویتووان از
منظرهای سیاسی ،اقتصا ی ،تا یخی ،هویتی ،فرهنگی و ا تباطی تبیین کر  .این تتوا یف
ا شاید به ایروی از لومان ،به و خ عمده تقسیم نمو  .یکی ،الگوهوای تتامول شوکل
گرفته با قواعد و هنجا های مشترک ا

کانون توجه قرا می هد

سازهانگاری در

حالی که یگوری

بر هویت و احساس ما بو ن به مثابه کلید جامته متمرکز است.
این خطوط فکری با تمایز تونیس ،0بین جامته «گزلشافت» 0و اجتما

«گمینشوافت»2

مطابقت ا  .اجتما بیان کننده شیوه ا گانیک ،ماقبل مد ن وکوچک است که مظهور آن
1.Tonnies

المل

کالنها و قبایل میباشند .این مفهوم ،مفهومی عمیق است که متضمن عضوویت

یوک

گروه هویتی نیست ،بلکه میزانی از مسئولیت نسبت به یگر اعضای گروه ا هوم شوامل
میشو  .جامته مبین شیوه عقالنوی ،قورا ا ی
سازمان هی میکند .جامته

مقیواس کوالن اسوت کوه انسوانها ا

تئو ی و عمل به آسانی با عر ه بینالملول تناسوا ا .

لیوا  :متتقد است جامته بینالملل ا ای سوم و سنن مشترک ،انتظا ات مشترک اجع
به واب و فتا ی که از اعضاء می و و حتی

بتضی موا نها هوای مشوترک بورای

بحث از مسائل مشترک است (بوزان .)025 -024:0:44،بنابراین ،مشاهده مویگور کوه
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مکتا انگلیسی یک جامته است که ولتها از طریق وعع قواعد ،هنجا ها و متانی کوه
سطو کالن به وجو میآو ند،

آن هویت مییابند و خوو ا ملوزم بوه عایوت آن

می انند ،به حساب میآید .بول ،جامته ا به عنوان جهای از تتامل ایوسته بخشهوای
اجتما انسانی میشناسد و ا را ا که اعضوای ایون جامتوه ،همودیگر ا بوه وسویله
آگاهی از منافع و ا زشهای مشترک حفظ کور ه ) )Bull,1977:297و موو شناسوایی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

قرا می هند.
یکی از اهدف این مکتا ،به ا زیوابی هویوت و مرزبنودی خوو ی و بیگانوه مربووط

دوره دوم شطططماره

میشو  .از نظر مکتا انگلیسی ،اتحا یه ا واا یک نو

ولت محسوب میشو و لذا این

سوم بهار 1931

متضل اساسی ا ایش میآو که و نو موجو یوت

سورزمین واحود وجوو ا و

اول شماره پ طاپ

سته کم و الیه خو ی و بیگانه وجو ا (بوزان .)001:0:44،این بحث از ایون نظور
اهمیت ا که چگونگی شکلگیری هویت ا

این تئوو ی نشوان موی هود .اتحا یوه

ا واا ا ای قواعد ،هنجا ها ،فرهنگ و ا ولی است که اعضای آن مکلف بوه اجورای آن
هستند و این امر سبا شکلگیری اتحا یه ا واا به عنووان یوک هویوت شوده اسوت کوه
اعضای آن با هویت ا واایی مشخ

میشوند .البته بایود توجوه اشوت کوه عوالوه بور

قواعد ،هنجا ها و فرهنگ اذیرفته شده ،اعضای جامته بینالمللی باید ا ای حاکمیت به
عنوان واحدی مستقل باشند که

این جامته وجو ا ند و قواعود و عرفهوا ا قبوول

کر ه و به عنوان جامته بینالمللی مطرح هستند.
1. Gesellschaft
2. Gemeinschaft
3. Leeward

بنابراین

مکتا انگلیسی همانند نظریه لیبرالیسم ،عامل ا لی شکلگیری هویتها؛

فرهنگ ،قواعد و هنجا ها میباشند که این امر بوا هویوت
تئو ی ئالیسم و نئو الیسم فرق ا .

یگور تئوو یهوا از جملوه

این تئو یها ،هویت امری اسوت کوه

یوک

کشو ا ای سرزمین ،حاکمیت ،قد ت ،جمتیت ،شکل میگیر ماننود فرانسووی بوو ن.
ویکر های خر گرا ،فرض بر این است که تمام ولتها

حنه سیاست بینالملل

ا ای یک هویت هستند و هویت ولت اموری ایشوینی و ولتهوا موعووعی ثابوت و
همیشگی هستند که ا ای منافع مشخ

از ایش تتیین شده ،متلوم و همانند میباشوند.

ولت از این یدگاه امری موجو  ،ثابت و وجو ی عینی قابل شناخت است .واقعگرایان
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(اعم از سنتی و نو) استدالل میکنند که مور م اویش از هور چیوزی خوو ا بوه وسویله
ولت -ملت متمایز میکنند تا اینکه به عنوان اعضای یک جامته بینالمللوی انتزاعوی ،و
عمن مسل

انستن ولتها بر عر ه سیاست بینالملل متتقدنود کوه سوایر گروههوای

هویتی ،نفوذی بر سیاست بینالملل ندا ند (کرمی 0:4:،الف .)21 -20:بول حتی حقوق
انسانی ا به عنوان اایه ا زشوی کوه
شکلگیری قواعدی میشو که

جامتوه جهوانی وجوو ا و بوه نووعی ،سوبا

نهایت فتا ها ا محدو و نقش مهموی ا

مطالعه تطب ق
مفهوم هویت از
منظططر مب طط

شوکل

انگل سطططط و

ا ن به هویتها ایفا میکند مو تأیید قرا می هد ) .)Bull,1984:1بر این مبنا ،یکوی

تئطططططططوری

از ویژگیهای ا لی جامته بینالمللی تقسیم هویت بین ولتهایی است کوه بور مبنوای
وش شناخت وجانبهشان از قواعد  -حاکمیت مشترک بنا شده است.
مکتا انگلیسی مانند نظریه لیبرالیسم اعتقا ا که ،هویت مشترک حس موا بوو نی
است که بین ولتها شکل میگیر  .هویت مشترک ،مانند همکوا ی مفیود مویتوانود از
میزان اندک تا بسیا متغیر و نیز میتواند به شکل انحصا ی (هویت بی چون و چورا) یوا
مضاعف باشد .هویتی که بسیا ی از افرا به عنوان اعضای نو بشر احسواس مویکننود،
عموماً شدت کمی ا و به ند ت انحصا ی است.

مقابل ،بسیا ی از افرا احسواس

هویت بسیا شدید و گاه انحصا ی نسبت به خانوا ه ،قبیله ،ین ،ملت و بتضی احوزاب
و جنبشهای ایدئولو یک ا ند که این نکته اساس تأکید واقعگرایوان اسوت.

جامتوه

بینالمللی ،عامل ا لی هویت مشترک که بتواند اجتما بینالمللوی ا تتریوف کنود ،بوه
سمیت شناختن متقابل حاکمیت است .همه ولتهایی کوه

ایون قبیول بوه سومیت

سازهانگاری در
رواب ب

المل

شناختنهای متقابل اشتراک ا ند ،اذعان میکنند که هر و از یک موجو یوت هسوتند و
این نکته تقریباً جهانشمول است .اما این احساس موا بوو ن نسوبتاً کوم اهمیوت اسوت و
مطمئناً مانع اشکال قویتر و عموماً زیر جهانی جامته بین ولتوی نظیور جامتوه کمونیسوتی
سابق ،جامته ولتهای اسالمی و اگر به عقا برگر یم ،عالم مسیحیت 0نیست.
بنابراین میتوان گفت که

مکتوا انگلیسوی ،جامتوه بینالمللوی بور شوکلهایی از

ا زشهای مشترک مبتنی است که امکان می هد بازیگران به توافقهایی بر سور فتوا و
تتامل خو شان ست یابند .این اجتما به احساس تتلق به یکدیگر و تکوین یوک «موا»
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مربوط میشو که خو ا از یگری تفکیک میکند« .ما» یی که توس قواعود ،ا زشهوا
و فرهنگ مشترک یا اذیرفته شده شکل میگیر .

ون این «ما» که از نظر ایروان این

مکتا ،جامته بینالمللی خوانده میشو هویت متنا ایدا میکند.
هویت در تئوری سازهانگاری
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط
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همانگونه که ذکر شد ،هویت عبا ت است از فهمها و انتظا ات

مو خو که خاص

نقش است .هویتها به طوو همزموان بوه گزینشهوای عقالنوی قووام موی هنود و ایون
الگوهای هنجا های سیاست بین المللاند که به آنها شکل موی هنود .هویوت ادیودهای
یکپا چه نیست که بتوان تتریفی عام از آن ا  ،بلکه

واقوع انووا مختلفوی از هویوت

وجو ا  .ونت هویتها ا به انوا چها گانه زیر تقسیم میکند -0 .هویت شخصی یا
جمتی ایکروا  -2 ،2نوعی -: ،:مبنی بر نقش ،8و  -8جمتی .9تکووین یوک کنشوگر بوه
عنوان یک موجو یت فیزیکی متمایز ،به خلق و حفظ مرزهایی میان «خوو » و « یگوری»
بستگی ا و

این محدو ه ،حتوی هویتهوای شخصوی و جمتوی ایکوروا مسوتلزم

وجو تفاوت هستند .هویت شخصی/جمتی ایکروا  ،عر وه یوا جایگواهی بورای سوایر
هویتها است ).)Wendt,2006:31

1. Christendom
2. corporate
3. type
4. role
5. collective

از این منظر ،هویت شخصی نها حاکمیت ا تبیوین موینمایود و ایون هویوت ا ای
بنیا ی ما ی و تغییرنااذیر است .هویت نوعی میتواند چندگانه باشد ،همانند نو
یا شکل ولت ،هویت نقشی که رفاً

یوم

ابطه بوا یگوری مطورح اسوت (کرموی0:4:،

ب )051:و هویت جمتی ،مشخصهای مشترک و مقید به تتامل است که به وسویله افورا
متتاموول و متتوود ی کووه بوورای جهووتگیریهووای اعمالشووان و حیطووه فر ووتها و
محدو یتهای محی عملکر شان ،اهمیت و حساسیت قائلاند به وجو میآید .ولوت،
و ت مد ن هویت سیاسی جمتی و شکل سازمانیافته ملتگرایی 0است (کرمی0:4:،
ب.)04 -05:
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این چها نو هویت به غیر از هویت شخصی و ایکروا  ،میتوانند به طو همزموان
و

ون کنشگران واحد اشکال مختلفی به خو بگیرند .ولتها مانند انسوانها ا ای

هویتهای مختلفی هستند .هویتها

این ساختا با توجه به جوه تتهود کنشوگر بوه

آنها به شکلی سلسله مراتبی مرتا میشوند و هنگامیکه تتا عوات شوکل مویگیرنود،

مطالعه تطب ق

متموالً آنچه برای هویتهای بنیا ین الزم است ،غالا میشو  .هر چهوا نوو هویوت

مفهوم هویت از

متضمن منافع هستند اما نمیتوان آنها ا به منافع فروکاسوت .هویتهوا بوه ایون اشوا ه

منظططر مب طط
انگل سطططط و

ا ند که کنشگران کیستاند یا چیستاند ،منافع به آن چه کنشگران مویخواهنود اشوا ه

تئطططططططوری

ا  .آنها انگیزههایی ا نشان می هند که به تبیین فتا کمک میکند.

رواب ب

تئو ی سازهانگا ی متتقود اسوت ،نظامهوای متنوایی تتیینکننوده چگوونگی تفسویر
کنشگران از محی خو شان هستند .سازهانگا ان متتقدند که منابع موا ی ،تنهوا از طریوق
ساختا آگاهی مشترکی که

سازهانگاری در

آن النه کر هاند برای کنش بشر متنا مییابد .از این گذشوته

طرفدا ان تئو ی سازهانگا ی ،از آن و بر ساختا های اندیشهای تأکید ا ند که متتقدند
نظام نها ینه شده ،هویتهای اجتماعی کنشگران ا قم میزنود و هویتهوای اجتمواعی
نیز سازنده منافع کنشوگران ا قوم مویزننود و بوه نووعی ،سوازنده منوافع کنشوگران و
شکل هنده کنشهای آنان قلمدا میگر ند ).)Wendt,1995:73

1. Nationalism

المل

سازهانگا ان بر این باو ند که هویت و هویتیابی «برسواختهای اجتمواعی» 0اسوت و
هویتهای انسانی به طو مداوم

حال سواخته شودن و بوازبینی هسوتند و محی هوای

گونوواگون اجتموواعی ،حا وول تتاموول گونووهها و اشووکال خا وی از قوود ت م ویباشووند.
سازهانگا ان اعتقا ا ند که تأکید بر هویت متموایز ،خوو

برگیرنوده و لحواظ کننوده

هویت غیر است .ساختا گرایان و استمد نها همچون نظریهار ازان گفتمانی بورخالف
ویکر های جوهرگرا که میکوشند هویت ا امری طبیتی و ثابت جلوه هند ،برآنند که
هویت امری تا یخی و محتمل اسوت و ایون ادیوده هماننود بسویا ی ادیودههای یگور
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محصول زمان و تصا ف اسوت و توسو منطوق یوا ا ول فراتوا یخی تتیوین مویشوو
(تاجیک.)0:5:0:4:،
تئو ی سازهانگا ی هویت ا بیشتر به عنوان یک شالو ه یا سوازه

اجتمواعی2

نظور

میگیر و تأکیدش بر این است که هویت جنبه ذهنی ا نه طبیتی ،یتنی سواخته شوده
ذهن بشر میباشد .از این منظر ،ویکر ی ترکیبی است که نه وجه جوهری بلکوه وجوه
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط
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گفتمانی ایدا میکند .بر مبنای این تلقی از هویت ،هویتها

جریان مراو ات ،تتامالت

و آمیزشهای اجتماعی شکل میگیرند ولی منتقدان این تئو ی میگوینود بودون اشوتن
هویت نمیتوان به تتامل ار اخت ،هویت به جای اینکه بر اساس تتامل به وجوو آیود،
بخشی از آن ایش از تتامول وجوو اشوته اسوت (اسومیت .)998:0:4:،طبتواً

چوین

بر اشتی ،هویت مفهوم سیالتری ایدا میکند و بسیا ی از عنا ری که قوبالً بوه وو ت
اخالقی یا مفهومی بوه هویوت نسوبت ا ه مویشود از آن ز و ه شوده و بوهجای آن بوه
مرزبندی و غیریتسازی تأکید میشو  .هویوت از ایون یودگاه نووعی سوازه اجتمواعی
مربوووط بووه تلقووی شخصووی از خووویش

ا تبوواط بووا یگووری اسووت (متینووی

علمدا ی.)88:0:4:،
قد ت این ویکر سازهگرا به عنوان یک اوا ا ایم اژوهشوی

اساسواختگرا:

آن

است که ،هم نیروی تشکیالتی گفتمان( 8به ویژه اعمال گفتمانی) ا به حساب میآو و
1. Social Construct
2. social Construct
3. Post Structuralist Research Paradigm
4. Constitutive force of Discourse

هم قد ت انتخاب افرا ا

ابطه با آن اعمال به وا ی فراموشی نمویسوپا ( و ان و

محسنی .)025:0:42،اشتن یک هویت رفاً به متنای اشتن انگا ههایی اسوت
مو که شخصی
« خواست»

یک وعتیت خاص کیست و

ایون

نتیجه مفهوم هویت کامالً با طرف
میآید و این باو ها به نوبه خو

متامله «خواست بهعالوه باو » جو

به قوام یافتن منافع کمک می ساند (ونت.)285 - 84:0:48،
از نظر تئو ی سازهانگا ی،

ساخته شدن هویتها ساختا عینوی و موا ی جامتوه،

تا ی  ،ساختا سیاسوی ،فنواو ی ،اقتصوا و سواختا مترفتوی از جملوه فرهنوگ ،زبوان،
آ مانها ،ایدئولو ی و سنت هم زمان نقش ا ند .هویت توس فرآیند اجتمواعی شوکل
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میگیر و سپس هویتهای به وجو آمده (البته مرتب با مر م) به نوبه خو بور جامتوه
تأثیر متقابل میگذا ند ،نظام یا ا گانیسم به طو مداوم بر فتالیتهای واقتی انسان
مرحله تأثیر میگذا

هر

عوض خو از این عملکر و فتالیت متوأثر مویشوو (برگور و

الکمن .)822:0:4:،ایون بر اشوت تئوو ی سوازهانگا ی از هویوت ،بوا بر اشوت نظریوه
واقعگرایی تا حدو ی تشابه ا  .از این منظر ،توجه تئو ی سازهانگا ی به نقوش منوافع
شکلگیری هویتها ،به اهمیت نقش منافع برای نظریوه ئالیسوم شوباهت ا  .البتوه
باید توجه اشت کوه منوافع ،تنهوا عامول موجوو

شوکلگیری هویوت بورای تئوو ی

سازهانگا ی نمیباشد و همزمان بور نقوش عوامول هنجوا ی و گفتموانی

شوکلگیری

هویتها تأکید ا .
هویت نمو یافته هرکا گزا ی جدا از تتامول بوا یگور کوا گزا ان متنوایی نودا و
شخصیت کا گزا به و ت اجتماعی و به واسطه مراحول مختلوف اجتمواعی شودن و
اند کنش اجتماعی ساخته میشو  .هر چه احساس یگانگی میان ولتها بیشتر باشد بوه
ویههای جمتی فیمابین اشتیاق بیشتری نشان می هند

غیر اینصو ت ،خو محوو ی

ا ایشه خواهند گرفت .تغییر از یک هویت با ویوه چنود محوو ی بوه خوو محوو
تحولی اجتماعی است و آنچه باعث ایجا چنین تحولی میشو تغییر و تحول

ی0

سطو

فکری است.
از یدگاه تئو ی سازهانگا ی ،هویتهای بالقوه ،بخشی از ویههای سازنده ولت و
بنابراین مولد کنشهای آنها

اخل و خا ج هستند .ولتهوای گونواگون بور اسواس
1. Atomistic

مطالعه تطب ق
مفهوم هویت از
منظططر مب طط
انگل سطططط و
تئطططططططوری
سازهانگاری در
رواب ب

المل

هویتهای هر یک از ولتهای یگر فتا متفاوتی

قبال آنهوا ا نود بودین منووال،

الگوهای متفاوتی از فتا شکل میگیر  .هویوت بوه هور ولوت بر اشوتهایی از یگور
ولتها ،سرشت ،0انگیزهها ،منافع ،اقدامات احتموالی ،ایسوتا ها و نقشهایشوان
بافت سیاسی مشخ

هور

می هد (هواف.)852:0:42،

سازهانگا ان متتقدند بازیگران بر حسا متانی ذهنوی ،زبوان و تلقویهوای خوو کوه
برآمده از هویت آنهاست ست به کنش مقابول مویزننود و
میسازند .نتیجه این امر
77

ایون تتامول واقتیوت ا

تحلیل سیاست خا جی یوک کشوو آن اسوت کوه بوازیگران

( ولتها) براساس هویت زمینهمند خو  ،جهان ا بورای خوو مویسوازند و متقوابالً
ابطه با آن ساخته میشوند و هویت آنها چا گرگونی میشو .

اینجا کشوو ها

قبال بازیگران حنه بینالمللی تفسیر میکنند ،تصمیم مویگیرنود ،اعوالم مویکننود و
نهایت اجرا میکنند ولی آنها این کا ها ا بر اساس ک خو از جهان انجام میهند .از
ید تئو ی سازهانگا ی ،هر ولت میتواند هویتهای بسیا متتد ی اشته باشد اما هور
هویتی تتریف اجتماعی کنشگر است و یشه

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط
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تئو یهایی ا که کنشگران به شوکل

جمتی با ه خو و یکودیگر ا نود و بوه سواختا جهوان اجتمواعی قووام مویبخشوند
).)Wendt,1999:238
ونت اعتقا ا که چگونه «خو » بر اساس بر اشتی که از وعتیت ا  ،نشانههایی
برای یگری میفرستد و یگری این نشانه ا بور مبنوای بر اشوت خوو ش از وعوتیت
تفسیر میکند و بر اساس این تفسیر ،عالمتی به خو می هد ،خو ااسو موی هود و
این تتامل است که هویت خو و یگری به عنوان وسوت یوا شومن یوا قیوا شوکل
میگیر  .اس اعمال اجتماعی فرآیندهای عالمت ا ن ،تفسیر و ااس هستند که

بستر

آنها شناخت مشترک خلق مویشوو و یوا گیری اجتمواعی خ موی هود .کنشوگران بوا
مشا کت

متانی جمتی هویت کسا میکنند و این هویتهوا بوه عنووان خصو ویت

کنشووگران بینالملل وی گرایشهووای انگیزش وی و فتووا ی آنهووا ا بووه وجووو م ویآو
(ونت .)::2 -::::0:48،برای مثوال ابطوه جنوگ سور بوین ایواالت متحود آمریکوا و
شو وی یک ساختا اجتماعی بو که

آن و بوازیگر ا ولی یکودیگر ا بوه وو ت

شمنان خو و منافع خو تتریف میکر ند.

واقع جنگ سر زمانی اایان اذیرفت که
1. Constitution

و ابرقد ت یکدیگر ا به مثابه گذشته تتریف نکر نود و بر اشوت خوو از یگوری ا
تغییر ا ه و همدیگر ا لزوماً به و ت شمن تتریف نکر ند (قوام)229 -222:0:48،
که این امر تا حد زیا ی ناشی از تغییر شرای و اوعا موجو

اواخر جنگ سر بو .

از این منظر ،اینکه ولت یگری ا به عنوان فالن هویت و نه هویتی یگر بشناسیم
ایامدهایی برای کنشهای ممکن ما و آن ولت یگر است .مایکل با ت علّوت شکسوت
عراق

سال 0551

این می انست کوه عوراق ،عربسوتان ا نوه بوه

برابر کویت ا

چشم یک ولت حاکم ،بلکه به یده یک ولت عرب می یود .بر اشوت عوراق
عربستان ،این متنا ا
آمریکا ا

بوا ه

ذهن عراق ایجا کر که عربستان هرگز اجازه استقرا نیروهوای

این کشو نخواهد ا
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غیر این و ت شاید از تجاوز باز اشته میشود

(هواف.)852:0:42،
تعّین متقابل وضعیت و فرآیند
مطالعه تطب ق
مفهوم هویت از
منظططر مب طط
انگل سطططط و
تئطططططططوری
سازهانگاری در
رواب ب

)(Der Derian, 1995:143

الگوی شکلگیری هویت و منافع که

باال به آن ار اختوه شود،

قابتی و نها های مبتنی بر همکا ی به یک اندازه بوه کوا موی و .

موو نها هوای
نظامهوای امنیتوی

المل

مبتنی بر خو یا ی ،تتامل بین کنشگران انتظا اتی

موو غیور قابول اعتموا بوو ن بوه

وجو میآو و این احساس ا به وجو میآو که این اعمال نسبت بوه خوو تهدیود
میباشند .هویتهای قابتی یا خو یا

ا چنین عدم امنیتهایی به وجو آو هانود .اگور

یگری تهدید است ،خو مجبو است چنین فتا ی ا «آینه» ا اکش از ابطه خوو بوا
یگری قرا هد .اگر ولتها خو شان ا

یک نظام خو یوا مییابنود بوه ایون لیول

است که عملکر هایشان به این نحو بو ه است .تغییر عملکر ها شناخت بیناالذهوانی ا
تغییر خواهد ا که نظام ا تأسیس میکنند). (Der Derian,1995:143
78

آن چه

تئو ی سازهانگا ی

مو هویت باید

نظر گرفت ،بحوث وعوتیتها

و فرآیندها و چگونگی تتّین یکی به وسیله یگری مویباشود .شوکل فووق ،هوم تتّینوی
وعتیت و فرآیند ا نشان می هد .مرحلوه اول انگیزههوای الزم بورای کونش ا نموایش
می هد.

مرحله بتد ،تتریفی که ولت «آ» از وعتیت ا

ا نمایان میکنود و سوبا

اقدام ولت «آ» میشو  .نتیجوه ایون امور ،بر اشوت ولوت «ب» از ایون اقودام و سوپس
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

تتریفش از وعتیت ا موجا میگر  ،که
و این اقودامات ،انگیزههوای الزم بورای کونش

نهایت به اقدام ولت «ب» ختم میشوو
بوین بوازیگران ا

اوی ا  .اقودام

دوره دوم شطططماره

ولتهای «آ» و «ب» سبا فهمهای بیناالذهانی آنها از همدیگر ،انتظوا اتی کوه از هوم

سوم بهار 1931

ا نوود و همچن وین تشووکیالت سووازمانی آنهووا م ویشووو  .فهمهووای بیناالذهووانی سووبا

اول شماره پ طاپ

شکلگیری ولتهای «آ» و «ب» با هویتها و منافع مشخ

میشو که

نهایت ،این

امور سوبا بر اشوت ولوت «آ» و «ب» از یکودیگر و تفسویر ولوت «ب» از ولوت «آ»
میشو .
به طو کلی میتوان گفت که از نظر تئو ی سوازهانگا ی ،عوامول موا ی و متنوایی-
ذهنی از جمله باو ها ،آ مانها ،هنجا ها عامل شکلگیری هویت

یوک ونود تتواملی

هستند .متنا به ما ه هویت میبخشد و ما ه ،هنجا ها ا قوام مویبخشود و هویتهوا بوه
واسطه نقش ،منافع ا شکل می هند و منافع سرچشمه ،استراتژیها ،فتا هوا و اقودامات
میباشد.

نتیجهگیری
با توجه به مطالا گفته شده میتوان گفت که ،جامته بینالمللی زمانی شکل میگیر کوه
گروهی از ولتها از یک سلسله منافع و ا زشهای مشترک خاص آگاهی اشته سپس،
جامتهای ا به وجو میآو ند و خو ا
مشترکی از مقرا ت و متانی

ون این جامته مقید و متتهد به مجموعوه

واب با یکدیگر مینمایند .از این منظر ،مکتا انگلیسی

عامل ا لی شکلگیری هویتها ا متانی ،هنجا هوا و قواعودی موی انود کوه از طریوق
ساختا تولید میشوند .از نظر این مکتا،

ون این «ما» کوه مکتوا انگلیسوی آن ا

جامته بینالمللی مینامد هویت متنا مییابود .بنوابراین مطالتوه مفهووم هویوت

ون
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جامته بینالمللی به عنوان مهمترین کون هسوتیشناسوانه مکتوا انگلیسوی امکاناوذیر
ون این جامته ،با توجه به متانی ،قواعد و هنجا های موجو  ،فتوا و

میباشد که

هویت ولتها شکل میگیر .
این

حالی است که از نظر مباحث هستیشناسوی ،تئوو ی سوازهانگا ی هویوت ا

یک سازه اجتماعی می اند که جنبه ذهنی و گفتمانی ا  .این تئو ی اعتقا ا هویوت
ناشی از تتامالت بازیگرانی است که بر حسا متانی ذهنی ،زبانی و منوافتی کوه ا نود
عالئمی به هم میفرستند و یگران این عالئم ا بر اسواس منوافع و بر اشوتهای خوو
تفسیر میکنند و

ایون تتوامالت هویتهوا شوکل مویگیور  .بنوابراین از نظور تئوو ی

سازهانگا ی ،هویتها از طریق انگا هها و نحوه بر اشت ولتها از یکدیگر و بوا توجوه
به منفتی که به نبال آن میباشند

یک نیای بیناالذهانی و از طریق تتامل اسوت کوه

شکل میگیرند.
منابع
اسمیت ،استیو « .)0:4:( .ویکر های واکنش گرا و تئو ی سازهانگا ی

نظریه وابو

بینالملل» ،جهانی شدن سیاست :روابط بینالملل در عرصه نوین ،ترجمه ابوالقاسم
اهچمنی و یگران ،تهران :موسسه فرهنگی مطالتوات و تحقیقوات بینالمللوی ابورا
متا ر.

مطالعه تطب ق
مفهوم هویت از
منظططر مب طط
انگل سطططط و
تئطططططططوری
سازهانگاری در
رواب ب

المل

برگر ،ایتر و توماس الکمن« .)0:4:( .سواختا اجتمواعی واقتیوت» ،فصللنامه راهبلرد،
شما ه .820 -822::0
بوزان ،با ی .)0:44( .از جامعه بینالملل تا جامعه جهانی ،ترجمه محمد علی قاسومی،
تهران :انتشا ات اژوهشکده مطالتات اهبر ی.

تاجیک ،محمد عا« .)0:55( .فرهنگ و هویت ایرانی ،فر تها و چالشها» ،فصللنامه
مطالعات ملی ،سال وم :شما ه چها م.
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تاجیک ،محمد عا .)0:4:( .گفتمان ،پادگفتمان و سیاسلت ،تهوران :نشور تحقیقوات و
توسته علومانسانی.
خاتمی ،محمد« .)0:49( .مالحظاتی چند

باب فلسفه مقایسهای» ،مجموعله مقلا ت

نشت تخصصی مطالعات تطبیقی ،به کوشوش حسون کلباسوی ،تهوران :اژوهشوگاه
علومانسانی و مطالتات فرهنگی.

و ان ،بهزا و منوچهر محسنی« .)0:42( .هویت؛ ویکر ها و نظریهها» ،مبلانی نظلری
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هوی لت ،و بحللران هوی لت ،گر آو نووده عل وی اکبوور علیخووانی ،تهووران :اژوهشووگاه
علومانسانی ،فرهنگ و علوم اجتماعی.
عمید ،حسن .)0:21( .فرهنگ سیاسی عمید ،تهران :انتشا ات امیرکبیر.
قوام ،عبدالتلی .)0:48( .روابط بینالملل نظریهها و رویکردها ،تهران :سمت.
قوام ،عبدالتلی .)0:44( .سیاستهای مقایسهای ،تهران :انتشا ات سمت.
کربن ،هانری .)0:25( .فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقلی ،ترجموه سوید جووا طباطبوایی،
تهران :انتشا ات قدس.

کرمی ،جهانگیر 0:4:( .الف)« .هویت ولت و سیاست خوا جی» ،فصللنامه سیاسلت
خارجی ،سال هیجدهم ،شما ه .0 -:5:0
کرمی ،جهانگیر 0:4:( .ب)« .سیاست خا جی از منظر تکوینگرایی» ،فصلنامه راهبلرد،
شما ه .021 -059 ::0

کمالا کانی ،علیاکبر« .)0:42( .بحران هویت و عوامل تشدید آن

ایران» ،هویت در

ایران ،گر آو نده علی اکبر علیخانی ،تهران :اژوهشگاه علومانسانی ،فرهنگ و علووم
اجتماعی.
کوالیی ،الهه« .)0:42( .سیر هویت ملی

ایران» ،هویلت در ایلران ،گر آو نوده علوی

اکبر علیخانی ،تهران :اژوهشگاه علوم انسانی ،فرهنگ و علوم اجتماعی.
گلمحمدی ،احمد« .)0:41( .جهانی شدن و بحران هویت» ،فصللنامه مطالعلات مللی،
شما ه .01
مجتهدزا ه ،ایروز .)0:40( .جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی ،تهران :سمت.
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متینی علمدا ی ،جهانگیر« .)0:4:( .هویت ملی ،ویکر انتزاعی بوه خور ه هویتهوا»،
گفتارهایی در باره هویت مللی در ایلران ،گور آو ی او میور محمودی ،تهوران:
موسسه مطالتات ملی.
ونت ،الکساند  .)0:48( .نظریه اجتماعی سیاست بینالملل ،ترجموه حمیورا مشویرزا ه،
تهران :فتر مطالتات سیاسی و بینالمللی.

هواوف ،تود« .)0:42( .نویود مکتووا بور سوازی بورای نظریوه وابو بینالملول» ،نئللو
واقعگرایی ،نظریه انتقادی و مکتب برسازی ،ویراسته آند و لینکلیتر ،ترجموه علوی
عا طیا ،تهران :فتر مطالتات سیاسی و بینالمللی.
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