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  چکیده

ه تا با تاکید بر نگرش سازه انگاري به عنوان یکی از رویکردهاي مهم در زمینه روابط در این مقاله تالش شد
بین الملل و مطالعات منطقه اي، به تبیین مقوله همگرایی و منطقه گرایی در روابط بین الملل بپردازد.در این 

و باب منطقه گرایی  در نگرش این رویکردراستا ابتدا به تشریح مبانی نظري سازه انگاري پرداخته و سپس 
تعمیق و نهادینه که به عنوان عوامل موثر در منطقه گرایی و بویژه همگرایی منطقه اي و عناصر و متغییرهایی 

و آن را مفهوم سازي  را برشمردهمورد توجه این رویکرد قرار گرفته شدن منطقه گرایی و همگرایی منطقه اي 
به مفهوم سازي اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد بین المللی بر  در مطالعات موردي نیز .ه استو تئوریزه کرد

توانسته است افق در نهایت در نتیجه گیري عنوان می شود که این رویکرد اساس سازه انگاري پرداخته ایم. 
به یکی از امروزه تازه اي در زمینه مطالعات منطقه اي و همگرایی و منطقه گرایی بگشاید، بطوریکه 

تبدیل مقایسه اي  و منطقه گرایی و بویژه تحلیل هايهمگرایی مربوط به مطالعات زمینه در  مهم رویکردهاي
  .شده است

  ،اتحادیه اروپاهمگرایی ، منطقه گرایی، سازه انگاري، جوامع امنیتی، هویت جمعی :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه  

در سالهاي منطقه اي همکاري  وهمگرایی  در کنار مفاهیمی همچونادبیات مربوط به منطقه و منطقه گرایی ، 
ظهور و موفقیت العات منطقه اي تبدیل شده اند.مباحث عمده روابط بین الملل و بخصوص مطبه اخیر 

وسور ، و وقوع تحوالتی مثل جهانی کرمسازمانها و نهادهایی مثل اتحادیه اروپا ، و بعد به تبع آن آسه آن ، 
نهادهاي منطقه به رشد  بازیگران جدید و حرکت رو بین الملل و ظهورشدن ، تغییر ساختار قدرت در نظام 

برخی محققان سیاست بین شود و حتی توجه جدي  این مفاهیمباعث شد تا نسبت به  پس از جنگ سرد، اي
  یاد کنند.به عنوان سطح تحلیل چهارم در زمینه مسایل منطقه اي  از آنبوزان و ویور  از جمله باريالملل 

رویکردي بود  ی از آنهایک .سعی داشته اند تا این مقوالت را تئوریزه نمایندهاي مختلفی مینه رویکرددر این ز
کانتوري  توسط متفکرانی همچون،  1960از ابتداي دهه  و به خصوصجنگ جهانی دوم به بعد ازکه 

ولیبرالی نص نوع ایم و تحلیل هاي سیستمی و به خصودجوزف ناي، در قالب پارا وهاس ، اشپیتر  ،واشپیگل
منطقه گرایی سنتی و کالسیک و  در قالب .آنها سعی کردند تابراي تبیین نظري همگرایی صورت گرفتآن ،

به تحلیل مباحث مربوط به همگرایی و منطقه تحلیل هاي پوزیتویستی بر اساس و یا موج اول منطقه گرایی 
در نظام بین الملل که تحوالتی  بامیالدي،  1980هه اما در اواخر د بپردازند.،گرایی و آن هم بویژه در اروپا 

نظریه ها و رویکردهاي گفتمانی و تفسیري در روابط بین  ،و وقوع مناظره سوم در روابط بین المللافتاد 
جاي معیارهاي عینی در مطالعات منطقه اي  که برجغرافیا و وابستگی متقابل مادي ظهور کردند که به الملل 
هاي شناختی، گفتمان و قدرت زبان، فرهنگ، و به طور کلی ساختارهاي ایده ها و انگاره، می کردندتاکید 

یکی از مهمترین ،نظریه ها در بین این دادند.اي را  در مطالعات منطقه اي مورد توجه قرار غیرمادي و انگاره
 ، اشتدد گفتمانی و زبانی و بعها هنجار وبر هویتها که با تاکیدي که  بودآنها ، رویکردي بنام سازه انگاري 

جاي پاي محکمی در توانست  ،بین الملل سیاستدر کنار توجه جدي به مسایل مربوط به سیاست خارجی و
در حالیکه رویکردهاي جریان اصلی در و  .زمینه مطالعات منطقه اي و به خصوص منطقه گرایی باز کند

این  مادي و توازن قوا تکیه می کردند، ارتا روي ساختبوط به منطقه گرایی و همگرایی عمدادبیات مر
و با  دهده ئبرداشت متفاوتی نسبت به مقوالت مربوط به همگرایی و منطقه گرایی ارا توانست رویکرد

،هنجارها،اهمیت هویت ، نهادسازي و ارزش ها  تاکیدي که برو با  و منطقه گرایی مناطق دیدن» برساخته«
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گرایی داشت توانست بسیاري از جنبه هاي مغفول مانده این مفاهیم را  آگاهی منطقه اي در همگرایی و منطقه
  براي بسیاري از محققان تبیین و فهم نماید.

نی تئوریک از مقوالت منطقه ، منطقه گرایی و همگرایی یاین مقاله ارائه تبیبا توجه به این هدف اساسی 
که ، رویکرد سازه انگاري  کرده استرح این سوال را مطر قالب رهیافت سازه انگاري است و منطقه اي د

 درارهایی را به عنوان عوامل موثریچه عوامل و مع ومنطقه گرایی دارد منطقه و چه نگرشی نسبت به مفاهیم 
منطقه گرایی مطرح می کند و چگونه آن را مفهوم سازي و تئوریزه نموده است ؟ در نهادینه شدن و تداوم 

ز بدین صورت بیان می شود که رویکرد سازه انگاري ، نگرش هنجاري ، پاسخ به این سواالت ، فرضیه نی
معنایی نسبت به مقوالت منطقه ، منطقه گرایی و همگرایی دارد و آن را مفهومی برساخته می بیند ، در این 
راستا معیارهایی مثل شکل گیري جامعه امن ، یادگیري ، هویت جمعی ، هنجارها ، نهادسازي را به عنوان 

وده منطقه گرایی در نظر می گیرد و از این طریق منطقه گرایی را تئوریزه نم نهادینگی و تداوم مل موثر درعوا
از نظر سازه انگاري،اتحادیه  .این مقاله از یک مقدمه ، چارچوب نظري ، عوامل موثر در منطقه گراییاست

  و یک نتیجه گیري تشکیل شده است . اروپا به صورت مطالعه موردي

  ه گرایی در روابط بین المللمنطق .1

که به    ismبه معناي منطقه و پسوند    regionمعادل کلمه التین رژیونالیسم است که ازلغت منطقه گرایی 
معناي گرایش و اعتقاد ترکیب شده است  اما در ادبیات روابط بین الملل، منطقه گرایی یا رژیونالیسم هنگامی 

ر یک منطقه جغرافیایی که داراي عالیق مشترك هستند از طریق سازمان به کار می رود که دولت هاي واقع د
  )132، 1372هاي منطقه اي با یکدیگر همکاري نظامی، سیاسی و اقتصادي داشته باشند(. علی بابایی 

از نظر لوییس فاست منطقه گرایی، چونان شیوه اي براي بررسی و کشف الگوهاي گسترده تر همکاري و 
و فرآیندي که طی آن دولت ها و بازیگران دیگر راهبرد و سیاست مشترکی را در منطقه در  منازعه در منطقه

پیش می گیرند، همچنین درون یک منطقه فرضی به تشویق و ترویج استراتژي پرداخته و هدف آن نیز 
)هتن و 317: 1386(فاست،  تعقیب هدف هاي مشترك در یک یا چند حوزه است، تعریف می شود .

رسیدن به نظم منطقه  برايتوسط دولت ها  اي که ایدئولوژي و برنامه را به عنواننیز منطقه گرایی  سودربام
اي ، همچنین  به صورت سیاست و پروژه  اي که در پی آن دولت ها و بازیگران غیر دولتی با هم همکاري 
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اغلب به نهادسازي می کنند و در داخل یک منطقه خاص به هماهنگی استراتژي هاي خود می پردازند، و
  (Hettne and Soderbaum,1998:3)منجر می شود، تعریف می کنند

منطقه گرایی قدیم و در قالب در بحث هاي مربوط به منطقه گرایی از دو نوع موج یا مناظره یاد می شود که 
دهه در که  منطقه گرایی قدیم به رویکردهاي کالسیک و سنتی منطقه گرایی اشاره داردتجلی یافته اند.جدید 
به  ،در قالب  نظریه هایی مثل فدرالیسم، کارکردگرایی و نوکارکرد گرایی و  فراملی گرایی 1960و  1950
و بخصوص ایجاد صلح از طریق همگرایی منطقه اي و آنهم از طریق نهادي به نام رایی منطقه اي همگ

طه ضرورت ها و گرایی بوده که به واسمنطقه  ،. این نوع منطقه گراییتمایل نشان می دادنداتحادیه اروپا 
ریشه در موضوعات و  ه بودو بخصوص ساختار نظام دو قطبی و جنگ سرد ظهور یافت الزامات جغرافیایی

نوع  اماموضوعاتی که عمدتاً به نگرانی دولت ها در خصوص حاکمیت آنها مربوط می شد. ؛خاصی داشت
و  1970می شود ، در اواخر نیمه دهه یاد گرایی از آن  و یا مناظره دوم منطقه 1که در قالب موج دومدوم 

وقوع تحوالتی مثل تمرکز زدایی از نظام بین الملل ، فرسایش سیستم به واسطه ،  1980اواسط دهه ي  
افزایش سازمان هاي منطقه اي شروع شد. و  رشد وابستگی متقابل و جهانی شدنملت وستفالیایی ،  -دولت

ین نوع منطقه گرایی را تسریع بخشید، موفقیت هایی بود که اتحادیه اروپا از طریق عامل بسیار مهمی که ا و
در حاشیه مبادا ترس از اینکه  از همگرایی بدست آورده بود.این موفقیت ها باعث شد تا برخی از کشورها

به مایند. و به منطقه گرایی توجه ویژه اي ن را در پیش گرفتهسیاست هاي همگرایی اقتصادي  ،گیرندبقرار 
ان اتفاق افتاده این موج منطقه گرایی پدیده گسترده اي است که در بخش هاي زیادي از جهاعتقاد بسیاري، 

نتیجه سطوح نیروهاي یده اي است که درفرایند پیچ و برون گرایانه تر است منطقه گرایی قدیمو نسبت به 
 Hettne andمنطقه اي است ( هاي نظام محلی، ملی، منطقه اي و جهانی را اشغال کرده  و در پی تشریح

soderboum,op.ct: 34.(  

منطقه گرایی نوین در چهار بعد کارگزاري، انگیزه، جهت و گسترده از منطق گرایی قدیم متفاوت و همچنین 
که بر نقش دولت ها در منطقه گرایی قدیم متمایز است. از نظر کارگزاري و نقش کارگزاران، بر خالف 

گرایی نوین ناشی از نقش آفرینی طیف وسیعی از  هزه هاي منطقه اي تمرکز می کند، منطقساختارها و سا
گرایی نوین  هبازیگران دولتی، فردي و اجتماعی در درون و برون منطقه است. از نظر انگیزه و هدف نیز منطق
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ند وجهی منطقه گرایی نوین یک نوع همگرایی چند بعدي و چبلکه  تک بعدي و داراي یک متغیر نیست
است که شامل ابعاد اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می شود و هدفی بسیار فراتر از ایجاد رژیم هاي 

  ) Hettne, 1999- 2001, xixامنیتی منطقه اي دارد.( -تجارت آزاد و ائتالف هاي نظامی

برخالف  -ی نوینجهت خط سیر منطقه گرایی جدید نیز از منطقه گرایی قدیم متفاوت است. منطقه گرای
منطقه گرایی قدیم که  از باال به وسیله دولت ها و یا ابر قدرت ها تحمیل می شد ، مدلی از پایین به باال 
است و به صورت خودجوش به وسیله کنش انسانی و رویه ها و کردارهاي انسانی در شرایط باز تعریف 

ه و قلمروي منطقه گرایی جدید نیز گسترش یافته ساخته می شوند. به لحاظ گستره نیز گستر منافع و فرایندها
است. به طوري که منطقه گرایی و همگرایی منطقه گرایی بسیار فراتر از تجربه همگرایی اروپا رفته و به 

بایستی  همچنین)110: 1388دهقانی فیروز آبادي،  (صورت یک پدیده عمومی و جهان شمول درآمده است. 
نیز منطقه گرایی بر حسب درجه انسجام اجتماعی(زبان، قومیت، نژاد،  اردخاطرنشان ساخت که در اغلب مو

فرهنگ، مذهب، تاریخ و آگاهی از میراث مشترك)، انسجام اقتصادي(الگوهاي تجاري و مکمل بودن 
اقتصادي)، انسجام سیاسی(نوع رژیم و ایدئولوژي) و انسجام سازمانی(وجود نهادهاي رسمی منطقه اي) 

ی شود، تحت این شرایط به وابستگی متقابل منطقه اي توجهی خاص مبذول می تجزیه و تحلیل م
  )  Hurrel, 1995: 38گردد.(

  و منطقه و منطقه گراییسازه انگاري  رویکرد .2

  ظهور سازه انگاري در روابط بین الملل(چیستی سازه انگاري) .2-1

واقع گرایی «رد بین الملل از رویک روابط درعنوانی است که به انواع گسترده اي از رویکردها ، 2سازه انگاري
در مطالعات سیاسی و بین  .این رویکرد کهگرا اطالق می شود تا سازه انگاري پسا ساختارگرفته و » علمی

توسط ونت کاربردي تر  او بعد به کارگرفته شد 3میالدي توسط نیکالس اونف 1980المللی ،ابتدا در دهه 
: 1391ترین موضوع در نظریه روابط بین الملل بوده است.(چکل، از یک دهه پیش تا امروز بحث انگیز ،شد

تئوري سه عنصر  ابه عنوان یک متو هر چند که با تغییر وتحوالتی به لحاظ نظري مواجه شده است اما  )146
  اساسی را مورد تاکید قرار می دهد :

                                                             

2. Constructivism   
3 . Nicholas onuf  
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و  ؛ده هاي انسانی برساخته اند ، به لحاظ معرفت شناختی اعتقاد دارد که تمامی دانش و نیز پدی اینکه نخست
مشروط و وابسته به ذهنیت هاي انسان ،  ،دانش و آنچه به عنوان پدیده هاي انسانی و اجتماعی وجود دارند 

دوم ، به لحاظ هستی شناختی ، معتقد است که جهان سوم و پیمانهاي اجتماعی می باشند.و رتجربه اجتماعی 
این زمینه نگرشی کل گرایانه و نظام مند نسبت به پدیده هاي  به لحاظ اجتماعی ساخته شده است . در

اصالت ایده و اندیشه را در ساخت پدیده هاي اجتماعی مبنا قرار داده اعی ، سیاسی و بین المللی دارند،اجتم
اعتقاد سوم ، اشیا و موجودات مادي متفاوت است. و  و نشان می دهند که ماهیت پدیده هاي اجتماعی با

به هاي ارتباطی بین دو عنصر دیگر فرایندهاي انعکاسی است؛ یعنی فرایندي است که ما را  دفرایندارد که 
می سازد که چطور دانش می تواند واقعیت اجتماعی ساخت اجتماعی را تحت تاثیر قرار  این نکته معطوف

  ) (Guzzini,2000دهد.

که روي مسایل مختلف  آن سروکار داریمالبته در خصوص سازه انگاري ما با طیف و گونه هاي مختلفی از 
قاعده محور یا رادیکال و برخی ها نیز برخی ها سازه انگاري را به سازه انگاران با توجه به این کار می کنند.

به سازه انگاران رادیکال یا قاعده محور معروفند ،  کهجریان اول تقسیم می کنند .به هنجار محور یا متعارف 
جان  همچونافرادي  در روابط بین الملل برداشته اند و ر زمینه مطالعات سازه انگارانموج یا گام اول را د

این ها به نوع اروپایی سازه انگاري که  شامل می شودرا  فو اون 6، کراتچویل 5، ریچارد اشلی 4جراردراگی
حث زبان مبابر  ؛شناخته می شوندنیز اغلب تحت عنوان سازه انگاري پست پوزیتویستی یا تفسیري و 

به جاي بررسی اینکه و  و اساس نظریات خود را برآن گذاشته انده تتاکید ویژه اي داشمانی شناختی و گفت
جریان اصلی متعارف این گونه  همان گونه که در،چه عواملی موجب تغییر ابعاد هویت یک دولت می شود 

چنین تغییري را ممکن می  شرایط زمینه اي و ساخت هاي زبانی (گفتمان هاي اجتماعی) که بر است
معرفت شناختی پوزیتوسیتی را زیر سوال برده و عمدتا  همچنین نآنا)149(چکل،پیشین:،تاکید می کنند.سازند

  به پیروي از بازي هاي زبانی ویتگنشتاین ، بر نقش زبان در تکوین هویت در سیاست خارجی تاکید دارند .

و  9،امانوئل آدلر8، کاتزنشتاین7وره مونت ، فین همچونفرادي او گروه اصلی سازه انگاران جریان دوم،اما  
که دولت  آن چیزي است آنارشی«تحت عنوان ، 1992)(که با مقاله ونت  را در بر می گیرد 10مایکل بارنت
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سازه انگاران متعارف به  که حرکت دوم را در زمینه مطالعات سازه انگاري شروع کردند»11ها از آن می فهمند
معروف گشته اند.این دسته از سازه انگاران جفري چی.چکل به نوع آمریکاي شمالی سازه انگاري و به تعبیر

را البته از منظري  ئالیسم و نئولیبرالیسمیعنی نئوردر جریان اصلی روابط بین الملل؛بسیاري از مفاهیم محوري 
، نقش هنجارها در تکوین یالذهانا، روي ساختار بین هاي سنتییستو برخالف پوزیتو متفاوت پذیرفته اند

بیشتر که به دنبال تفسیر و که اندیشه ونت  در بین آنها.هویت و به تبع آن منافع دولت ها تاکید می کنند
کاربردي تر بوده و سزاوار توجه بیشتري می باشد و پدیده هاي اجتماعی و سیاسی است، توضیح جهان 

.)Adler,1997؛Palosaari,2004(  

به طور کلی، سازه انگاران در عرصه روابط بین الملل در چهار عقیده اشتراك نظر  ها این تفاوت علیرغم 
دارند: نخست؛ اینکه به اعتقاد آنها، بازیگران و ساختارها به صورت متقابل ساخته می شوند و تعامالت 

یرهاي درونی بازیگران، ساختارهاي بین المللی را شکل می دهد. دوم؛ آنان  معتقدند که هویت و منافع متغ
هستند و هویت ها به صورت مستمر از طریق تعامل بازیگران ساخته می شوند ، منافع نیز از هویت هاي 

می نمایند و بر نخاص  سرچشمه می گیرد. سوم؛ آنکه سازه انگاران قدرت را صرفاً در عوامل مادي خالصه 
سازه انگاران به ارائه چهارچوب مختص به  کنند و چهارم؛ تاثیر و قدرت ایده ها و اندیشه ها نیز تاکید می

خود براي تشریح تغییرات بین المللی همت میگمارند. آنان امیدوارند که با وارد کردن ساختارها ، بازیگران ، 
هویت ها ، منافع و اندیشه ها در عرصه باز ي، بتوانند تغییرات مهم ایجاد شده در الگوهاي رفتاري بازیگران 

  )186-187:  1383ا تشریح نمایند.( عبداله خانی ، نظام بین الملل ر

  منطقه و منطقه گرایی در رویکرد سازه انگاري سازي مفهوم .2-2

وقوع تحوالتی در روابط بین الملل و ظهور مناظره سوم در آن و بسط نظریه ها و رویکردهاي در پی 
افزایش و  نیزهاي منطقه گرایی تأکید بر عوامل غیرمادي در نظریه،گفتمانی و تفسیري در روابط بین الملل

اي و منطقه گرایی ظهور کردند. این هاي معناگرا در حوزه مطالعات منطقهبه طوري که نظریه ؛گسترش یافت
بر  ،ندتاکید داشت جغرافیا و وابستگی متقابل ماديکه بردر مطالعات منطقه اي  ها به جاي معیارهاي عینینظریه

                                                                                                                                                                                                

8 .Katzenstein 
Emanuel Adler 9. 

10.Michael Barnett   
11.Anarchy Is What States Make of it 



٨  

 

اي به طور کلی ساختارهاي غیرمادي و انگاره وگفتمان و قدرت زبان، فرهنگ،  ،هاي شناختیایده ها و انگاره
  )1388( دهقانی فیروزآبادي، .تاکید کردنددر مطالعات منطقه اي 

سعی کرد تا تعاریف و برداشت  سازه انگاري بود، ي به نامکه یکی از مهمترین آنها رویکرد هااین نظریه
هایی به نسبت مغفول حوزه و به طور کل همکاري منطقه اي ارائه دهد ومتفاوتی از منطقه و منطقه گرایی 

همچون فرایند شکل گیري سامان و اجتماع سیاسی از راه قواعد و اي؛منطقه گرایی و همگرایی منطقه مانده
 ساختهزبان و گفتمان که در نهایت به برها، ها، انگارهها و نقش ایدههنجارها، دگرگونی و دگردیسی هویت

  Neumann, 2003: Christiansen et al., 1999) . دهدرا توضیح  انجامدشدن منطقه می

هاي هویتی و -مناطق، پدیده و »منطقه آن چیزي است که ساخته می شود« که این نظریه تاکید داشت
اشتن شناختی هستند که توده مردم به طور عام یا نخبگان به طور خاص در آنها احساس با هم بودن، تعلق د

اي مشترك برحسب هویت منطقه 12»منطقه بودگی«در ارزشها و منافع مشترك دارند. به یکدیگر و سهیم بودن
اي تعریف می شود که جغرافیا، سرزمین و عناصر مادي نقش اندکی در آن ایفا منطقه 13»مابودگی«و نوعی 

آورد، ها را گرد هم میلتاز این رو آنچه که کشورها و م  Barnett,1998:31 and (Adlerکنند.(می
  هاي فرهنگی، اجتماعی، ارزشی و تاریخی است.اشتراك

هاي که خود کشورها و طرف بوداصل  آنچه که بیش از همه مورد تاکید قرار می گرفت این در این رهیافت
کیان اجتماعی اند. در این جا منطقه به عنوان یک اي را تشکیل دادهخارجی بر این اعتقاد باشند که آنها منطقه

ها خود را به عنوان بازیگرانی که در یک حس مشترك با یکدیگر دولت ،که به سبب اینکه ی شودتلقی م
یابد. به اعتقاد ونت، مناطق تصور نمایند معنا و اهمیت مینند و داراي آینده مشترکی هستند کزندگی می

). در این راستا تحت 76: 1381رگان، ؛ لیک و مو (wendt , 1992 سازند. آنچیزي است که کشورها می
تر همکاري حتر و آساند که در یک منطقه قرار دارند، رانکنبرخی شرایط کشورهایی که خودشان احساس می

خواهند کرد لذا عنصر ذهنی و تصویر محیط ذهنی بازیگران درون منطقه اي و فرا منطقه اي در شکل گیري 
  )Neumann,2003ه دارد.( مرزها و نظم منطقه اي نقش تعیین کنند
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 این نظریه تأکید اصلی خود را اساساً بر رابطه میان وابستگی متقابل مادي و فهم هویت و اجتماع قرار می
اي احساس تعلق به یک اجتماع خاص یا دهد. به طور کلی این نظریه عمدتاً روي آگاهی و هویت منطقه

اي به کند. براین اساس، انسجام منطقهشود،تمرکز می گفته می» 14منطقه گرایی شناختاري«آنچه اصطالحاً 
  )Hurrell, 1995: 64 ؛(Onuf, 1989 ارتباط دارد. » وابستگی متقابل شناختاري«میزان قابل توجهی به 

انی میان کنشگران هم گرایی از طریق رویه ها و شناخت بین االذهچون  که الکساندر ونت معتقد است
ها وجود دارد و وجود نصر همکاري و هم عنصر منازعه در روابط میان دولتهم عصورت می گیرد بنابراین 

ها و منافع خود و دیگري وابسته است. هر دوي این عناصر به تعامل و فهم بین االذهانی کنش گران از هویت
شترك (فرهنگ ) معنا و همکاري و منازعه در چارچوب شناخت مWendt,1992)؛ 81(سازمند پیشین: 

آنارشی « او نیز مانند والتز ساختار نظام بین الملل را آنارشیک می داند اما معتقد است که کند.پیدا می 
و این آنارشی ممکن است سه نوع فرهنگ هابزي ، الکی و کانتی ».آنچیزي است که دولت ها از آن می فهمند

می تواند ناظر بر نقش هاي را باز تولید کند و بر این اساس و با توجه به این سه نوع فرهنگ که هر کدام 
. (بنگرید گیرددوست ،رقیب و دشمن براي بازیگران باشد،منطق هاي همکاري یا عدم همکاري را شکل می 

  )359-450:1384به :ونت ،

ها و عوامل مادي، بر اهمیت دانش سازه انگاران به جاي تمرکز بر انگیزه عالوه براین می توان گفت که
کنند. آنان معتقدند که با فهم هویتی و ساختار نهادي و هنجاري تاکید میمشترك یادگیري، نیروهاي 

کنند و همچنین پیدایش ها در طول زمان تغییر میهایی که منافع و هویتتوانیم راهساختارهاي بنیاذهنی می
  . (Hurrell, op.ct:65)اشکال جدیدي از همکاري و جامعه را توصیف و تشریح کنیم. 

که قدند که اساسا منطقه گرایی معاصربسیاري از محققان روابط بین الملل معتاست که  بر این اساسبا
می توان آن را ماهیتی چند بعدي دارد اساساً از آن جا که نامیده می شود، » منطقه گرایی جدید«اصطالحاً 

 ن کرد.این رویکرد آن را تبیی دانست و بر اساس15یا یک بلوك سازي تئوریکی مبتنی بر سازه انگاري
(Hettne and soderboum, 2002: 45)   رویکردي که معتقد است ساختارهاي اجتماعی هم همانند
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ها به اندازه ساختارهاي مادي مانند موازنه قدرت نظامی در شکل گیري منطقه گرایی مهم هنجارها و ایده
   (Deup Hawang, 2007:68)هستند. 

  و تعمیق همگرایی از منظر سازه انگاريمفاهیم و مفروضات اساسی براي نهادینه شدن  .3

همگرایی و منطقه گرایی در روابط بین الملل، یکسري متغیرها و معیارهایی را براي تبیین و فهم سازه انگاران 
.این معیارها از نظر بسیار مهم هستند گسترش و نهادینه شدن منطقه گرایی ،که براي تعمیقمطرح می کنند 
  آنها عبارتند از:

برخی از نظریه پردازان اصل اولیه همگرایی بین کشورها : عنوان  به کل گیري اجتماع امنیتیش. 3-1 
جامعه «سازه انگار براي تبیین و تحلیل هم گرایی منطقه اي از رهیافت ارتباطات دویچ و همچنین مفهوم 

که اولین بار این مفهوم را از نظریه پردازان کارکردگرا ،  1957. کارل دویچ در سال بهره گرفته انداو  »امنیتی
در مطالعات  بعدها به شل مبسوط تري توسط سازه انگارانی مثل ایمانوئل آدلر و مایکل بارنتو بکاربست 

که مسیر  نامیده شدندگروهی از مردم  .ده شدبه کار براین اصطالح منطقه گرایی، تبیین و تشریح براي  امنیتی
اطمینان واقعی وجود دارد که در اعضاي آن اجتماع با یکدیگر درگیري هم گرایی را به میزانی پیموده ودر آن 

  (Adler and Barnett,2008).رابه نوعی مسالمت آمیزحل کنند فیزیکی نتوانند داشت واختالفاتشان

همچنین براساس تعریف دویچ در درون جوامع امنیتی تعامل فزاینده میان دولت ها در حوزه هاي مختلف و 
)  255در میان اعضایش می شود.(ادیب مقدم،پیشین : » ما بودن«آن ها سبب تقویت احساس  هم گرایی میان
به دسته بندي جامعه امن  ویکرد سازه انگاري به تحلیل منطقه گرایی پرداختندردر قالب که  آدلر و بارنت

از نظر .یم نمودندتقس» 17سفت پیوند«و جامعه امن » 16سست پیوند«به دو دسته، جامعه امن  پرداختند و آن را
تنها  جوامعی کهجامعه امن سست پیوند، جوامعی هستند که از دولت هاي داراي حاکمیت تشکیل شده آنها 

وع را مد نظر دو موض به دنبال دستیابی به انتظارات معقول هستند و نه بیشتر.اما جوانع امن سفت پیوند،
ه نمایش می گذارند؛دوم اینکه آنها به چارچوب دارند:نخست اینکه چنین جوامعی درجه اي از همیاري را ب

جوامعی مثل اتحادیه اروپا و به اعتقاد آن ها،مشخصی براي تدبیر امور دست می یابند. براساس این تعاریف، 
آسه آن را می توان جامعه امن سفت پیوند نامید؛ جوامعی که افزایش اعتماد متقابل، شکل گیري اهداف، 
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هنجارهایی که می توانند حدود این جامعه را مشخص کنند و جنبه هاي هویتی  ،هویت و هنجارهاي مشترك
ایجاد کنند و می توانند به آن ها بفهمانند که چه کسانی هستند و آنها را به سوي اهداف و اصول مشترك 
جامعه هدایت می کنند، حتی دولت هاي بیرونی را نیز به پذیرش هنجارها و ایده هاي خود و عمل به آن 

  هدایت کنند، در آن به وفور یافت می شود.

به تدریج می آموزند که منافع خود را به روش هایی اعضا در جامعه امن سفت پیوند تقاد آن ها،عبه اهمچنین 
. دولت هاي ورندبهاي ناامنی اعضاي دیگر بدست نیاامنیت خود را به ا حاصل جمع غیر صفر بیان نمایند و ب

آنها غیر تهدید آمیز و  قدامات و گفتمان هاي جدید هستند و جامعه امن در نظرمتوجه این انیز غیر عضو 
جامعه امن و همسایگانش به تدریج می آموزند که نسبت به یکدیگر احساس بنابراین باشد. جذاب می 

را منبع سازمان هاي مسئول امنیت در دو سوي مرزها به ندرت دگر مقابل همچنین تهدید نداشته باشند و 
  )(Adler and   Barnett,1998 ید تلقی می نمایند.تهد

: هویت جمعی و سیاسی ، تعامالت پایدار ،  از قبیلمعیارهایی  یک سري ویژگی ها وآنها  ،عالوه بر این
را براي شکل وابستگی متقابل نهادهاي مشترك ، اعتماد متقابل ، هنجارها و ایده هاي مشترك و ثبات داخلی 

میزان دوام و قوام اجتماع امنیتی را به بسته به هر یک از این معیارها دانسته و اساسا  گیري جامعه امن الزم
  )  194-200: 1383.(بنگرید به :عبداله خانی، دانسته اند

سازه انگاران براي تعمیق منطقه گرایی و فهم آن به مفهوم دیگري به نام  :مفهوم یادگیري اجتماعی . 3-2
. به اعتقاد آنها این مفهوم که از طریق روابط سیاسی روابط مادي و توان عقیدتی اشاره می کنند» 18یادگیري«

بازیگران همچنین تعامالت بین بازیگران صورت می گیرد، می تواند سبب شکل گیري شناخت بین االذهانی 
ساختن  بازیگران با درونیاز منظر آنها،را به سمت همکاري و همگرایی بکشاند. ها بین بازیگران شده و آن

شبکه ها و دستورالعمل ها و نهادهاي رسمی بتدریج می آموزند که نسبت به یکدیگر احساس تهدید نداشته 
  باشند و برخورد میان دولت هاي بیرونی را کاهش دهند.

را نیز مورد استفاده قرار می دهند. از نظر » 19یادگیري اجتماعی پیچیده«همچنین فرایند آن ها،در این راستا  
فرآیندي است که در آن کنش گران از طریق تعامل با یکدیگر در بسترهاي » یادگیري اجتماعی پیچیده« آن ها
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نهادي وسیع تر که خود دربرگیرنده هنجارها و ساختارهاي گفتمانی است، منافع و ترجیحات جدیدي را 
سبب می شود که  داین فراین)به اعتقاد آنها  77-78؛ سازمند،پیشین: 57-60: 1386 کسب کنند.(بالمی،

بازیگران عضو یک نهاد به برداشت ها، ادراك ها، شناخت ، قواعد و هنجارها و نهایتاً هویت مشترك برسند 
رفتار به عادت  در واقع به اعتقاد سازه انگارانی همچون هاف،تعریف کنند.» ما«و خود را به عنوان یک 

به فرایند نهادینه شدن، درونی شدن هنجارها از باال تکراري و تعبیري گسترده تر یادگیري پیچیده می تواند 
به پایین و در نهایت شکل گیري هویت مشترك میان اعضاي یک نهاد و یا سازمان بین المللی کمک کرده و 

                              ) Hopf,1998:191 در نتیجه به تداوم نهادها کمک کند. (

به توجه ویژه اي سازه انگاران همچنین  و درونی شدن آن : مشترك وجود هنجارها و ایده هاي. 3-3
نقش این عنصر را بسیار »جامعه امن «در تشریح نشان می دهند. آنها  و منطقه گراییهنجارها در همگرایی 

مبناي رفتار دولت هاي عضو این جامعه امنیتی قلمداد  راشاخصی مهم به نام هنجارها اساسا مهم می دانند و 
تی از نظر این گروه از متفکرین جامعه امن عبارت است از اجتماعی از دولت ها که داراي حکنند.می 

هنجارهاي مشترك و فهم مشترك بوده و می توانند با یکدیگراحساس انسجام پیدا کنند و به یک فهم 
  ). Wendet,1994؛(Katzenstein,1996مشترکی برسند که با یکدیگر همکاري کنند یا نه .

اگر دولت ها در تعامل با یکدیگر هنجارها و قوانین بین الملل را یاد بگیرند و بیاموزند ،سازه انگاران به اعتقاد
که چگونه عمل کنندوباگذشت زمان به این نتیجه برسندکه برخی روش ها رابایستی به طورمداوم تکرار 

لت ها بدون اینکه زور، ارعاب، به معناي این است که اعتقادات و هنجارها از سوي دواین کنند، بدین ترتیب 
: 1384.(ونت، است ،در نتیجه نهادینه ودرونی شدهشدهمجازات و تهدیداتی باالي سرشان باشد،پذیرفته 

320-318(  

سازه انگاران دربحث هم گرایی نقش هویت هاي مشترك و  :»ماشدن«توجه به هویت جمعی براي . 3-4
اري و هم گرایی بین کشورهاي یک منطقه بسیار با همچنین شکل گیري هویت جمعی را در ایجاد همک

در این راستا دو گروه از این متفکران به این مقوله پرداخته اند؛ یک دسته سازه انگارانی .اهمیت می شمارند
مثل ونت و کاتزنشتاین می باشند که معتقدند ، همان طور که هویت مبتنی بر نقش می خواهد تا خود و 

ي متفاوتی ایفا کنند، هویت جمعی می خواهد تا خود و دیگري را به هم ترکیب  و دیگري بتوانند نقش ها
به آن ها را به نتیجه منطقی آن یعنی هم ذات انگاري یا یکسان انگاري و به یک هویت واحد تبدیل کند. 
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هویت جمعی که به جایگاه و موقعیت دولت نسبت به سایربازیگران به  معتقد است که ونت طوریکه،
دیگري منجر «و » خود«باز تعریف مرزهاي  می تواند به ص بازیگران اصلی نظام بین الملل اشاره داردخصو
به اعتقاد او در اینجا تمایز میان خودي خود و دیگري را با هم ترکیب و به هویت واحدي تبدیل کند.  شود و

می شکل » ما بودناحساس «یا » هویت درون گروهی مشترك«و دیگري رنگ می بازد و به نوعی یک 
   )493: 1384ونت،.(گیرد

سرنوشت مشترك، هم گنی و وابستگی متقابل،همچون یکسري متغیرهایی  همچنین وي در این زمینه
که هر چه این  و استدالل می کند را به عنوان علل فعال یا فاعلی هویت جمعی نام می بردخویشتن داري 

ز انگیزه بیشتري براي رفتار هاي جامعه دوستانه پیدا می کنند عوامل دریک منطقه اي بیشتر باشد، کنشگران نی
به تدریج ازبین برود. البته به اعتقاد ونت ، این فرایند » خود« و این امر باعث می شود که مرزهاي { فعلی} 

تنها در صورتی پیش می رود که کنشگران بتوانند بر ترس خود از این که به لحاظ فیزیکی و روانی در 
 ونت،عالوه بر ).522مستحیل شوندکه با آن ها احساس یگانگی می کنند ، فائق آیند. (همان:کسانی 

بر اساس هنجار هاي مشترك ، فهم مشترك و اهداف مشترك و را هویت مشترك  شکل گیري کاتزنشتاین نیز
  )(Katzenstein, 1996.می داندپس از درونی شدن هنجار ها 

جتماع امنیتی بسیار بر هویت جمعی در شکل گیري اکه هستند  و بارنت دلرآگروه دوم سازه انگارانی مثل 
اساسا همین معیار است که  می دانند.به اعتقاد آن هاهویت جمعی را چسب اجتماعات امنیتی تاکید و اساسا 

ن هویت جمعی هم انتظار می رود که و به واسطه همی خواهد شد ه پیوند بازیگران و اعضاي اجتماعمنجر ب
)آنها Adler and Barnett,op.ct:37صورت صلح آمیز صورت گیرد(رات درون این جامعه،به تغیی

معتقدند که هنجارهاي مشترك و درونی شده در میان اعضاي یک گروه یا نهاد است که سازنده  همچنین
طه انگاران ، هویت جمعی الگوهاي راب هویت جمعی میان اعضاي آن تلقی می شود.براي این گروه از سازه

متقابل که درپاسخگویی متقابل در بین اعضاي جامع متجلی شده را برقرار می سازد.از نظر آنها از دو جهت 
هویت جمعی حائز اهمیت است، اول از جهت تمایز میان خود و دیگري و دوم از جهت بهایی که  مسأله

  اعضاي اجتماع امنیتی حاضرند براي احساس وفاداري به گروه خود پرداخت نمایند

نکته اي که در اینجا بایستی به آن توجه داشت این است که به اعتقاد سازه انگاران ،هویت جمعی دولتها فقط 
وهی از دولت ها ساخته نمی شود، بلکه براي ساخته شدن این  هویت جمعی در میان گر» دیگري«مقابل  در
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نهاد  یا همان ارزش ها و هنجارهایی که اعضاي آن گروه یا» ماي صریح «وجود یک » دگر«، عالوه برعامل 
  بسیار مهم است. خود را به آن متعهد ببیند،نیز

به اعتقاد بسیاري از سازه انگاران اگرچه فاکتورها و عوامل سیاسی ه اي : اهمیت هویت و آگاهی منطق. 3-5
اما اساساً  همگرایی بدون وجود یک هویت منطقه اي  ،، اقتصادي و امنیتی در همگرایی منطقه اي مهم هستند

و  »اي هوشیاري منطقه  «در کنار مفاهیم مشترکی مثلرا  »هویت منطقه اي  «آنها این مفهوم شکل نمی گیرد.
این مفهوم که به عنوان نوعی از احساس مشترك و می برند. به اعتقاد آنها نیز بکار »خودآگاهی منطقه اي «

همکاري و مشارکت از طریق ارزش هاي مشترك در میان مردم یک منطقه فهمیده می شود، نه تنها می تواند 
 یکقه اي کمک می کند، بلکه می تواند به تسریع پیوند یکپارچگی منط ،عوامل اقتصادي ، سیاسی و امنیتی

« و » هویت منطقه اي « ، » هوشیاري منطقه اي « . در حقیقت منطقه اي نیز ایجاد کند» خود فهمی«
تصورات ذهنی مردم در یک منطقه واحدي است و شکل گیري این فرایند نیز به »  خودآگاهی منطقه اي 

 » منطقه شناختی «. امانوئل آدلر نیز مفهوم ) Van pham , 2008 : 25 صورت داوطلبانه و ارادي است .(
را براي بیان ایده هویت منطقه اي به کار برده است .به نظر او هر منطقه اي را می توان به خاطر هویت ، 

  )  Adler , 1997 : 25تعریف کرد .(  »منطقه شناختی  «خودآگاهی و آگاهی اش به عنوان یک 

ایجاد منطقه گرایی و شکل گیري یک هویت منطقه اي ، باید درجه اي از  در سطح درون منطقه اي براي
تعامل و روابط به صورت منظم میان بازیگران وجود داشته باشد ، کشورها در مجاورت و نزدیکی با یکدیگر 

و ناظران داخلی و خارجی ، نظام تبعی منطقه اي را به صورت یک ناحیه یا صحنه عملیات مجزا  باشند
ی نمایند و وابستگی متقابل اعضا به یکدیگر به گونه اي باشد که تغییر و تحول دریک  بخش باعث شناسای

  )  75 – 76تحول درسایر بخش هاي نظام منطقه اي گردد . ( لیک . اي و مورگان،پیشین: 

 که نهادها وسازه انگاران بر این باورند :ازي براي رسیدن به هویت منطقه ايتاکید بر نهادس. 3-6
ها و منافع آنها هستند، زیرا با فراهم کردن بستري براي قوام بخش هویت دولت ي بین المللی،سازمانها

 آنهاتوانند باعث فهم و درك کنش گران از هویت و منافع خود و دیگران شوند. بنابراین از نظر تعامالت می
اند بلکه خود متغیري مستقل شوندنمی دیگر سازمانها و نهادهاي بین المللی متغیري واسطه یا میانی قلمداد

نهادها نه تنها یک نقش خرد  به اعتقاد آنها) در حقیقت،80که هویتی مستقل نیز دارند. (سازمند، پیشین: 
-Acnarya, 2001. 22).اي را ایجاد کنندتوانند یک هویت منطقهگرایانه یا فایده گرایانه دارند بلکه می
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ا تصریح و تشریح معیارها، مقررات و اصولی که راهنماي رفتار دولت اند بادها ، نهبارنت نیز به اعتقاد  (24
دامنه رفتار مقبول دولت را تعریف و یا با اصالح رفتار(یا ایجاد اطمینان بیشتر) توقعات دولت ها از رفتار ،

آنها بازیگران را انتظارات متقابل و پیامدهاي قابل پیش بینی را به وجود آورده اند. بدین ترتیب،  ،یکدیگر
بیشتري داشته باشند. به عبارت دیگر، نهادها، سایه آینده را  اعتمادترغیب می کنند که به یکدیگر و به آینده 

آورنده آن پدید » معماي زندانی«طوالنی تر ساخته، موجب رهایی از دام رقابت کالسیکی می شوند که 
  )308:1373است.(بارنت ،

نهادها می توانند چهار عامل را تشویق نمایند: نخست، نهادها می  رنت سازه انگار،از نظر آدلر و بادر نهایت 
نمایند. سوم، به شکل گیري یک هویت مشترك کمک می اعث توسعه اعتماد سازي شوند. دوم، بهتوانند ب

. کنندگیرد، کمک میاي یا سیستم ارزش که دموکراسی و حقوق بشر را در بر میایجاد یک فرهنگ منطقه
دهد تا این ظرفیت را با چهارم، به توسعه یک یادگیري اجتماعی که ظرفیت بازیگران اجتماعی را نشان می

 ،کمک می نماید.هایشان افزایش دهندتغییر اعتقاد خودشان از جهان اجتماعی و مادي و تغییر هویت
(Adler and Barnett, 1998: 42-44)  

  زه انگاري مفهوم سازي همگرایی اروپایی بر اساس سا .4

نظریه هاي همگرایی اروپا که ساخته و پرداخته شده اند را می توان به دو گروه کلی بین دولت گرایی و فوق 
ملی گرایی دسته بندي کرد. بین دولت گرایی خود به دو دسته واقع گرا و لیبرال تقسیم می شود. نظریه هاي 

نوواقع گرایی  ،ار می گیرند. در دسته بین دولت گراییدو گروه خرد گرا و سازه انگار قر درفوق ملی گرا نیز 
نیز بین دولت گرایی لیبرال را درباره هم گرایی اروپا  20وسیکمورامهمترین نمونه محسوب می شود. اندرو 

به عنوان یک رویکرد جدید و  1990سازه انگاري در اوایل دهه  نیز ازمیان فوق ملی گراارائه داده است. 
،وارد مطالعات هم گرایی اروپا دگرا براي تبیین هم گرایی اروپایی نتی و خربدیل نظریه هاي س

  )Checkel, 2006: 230-23 Waever,2004:1- 21.(شد

، انسان رالیسم که برنظریه انتخاب عقالنیواقع گرایی و نولیب نظریه هاي خردگرایی چون نو در مقابل
فایده کشورهاي اروپایی  –شی از محاسبات هزینه انتخاب راهبردي و رفتار نتیجه گراي نا اقتصادي و بر

                                                             

20 . Moravesik  
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قوام بخش و تکوین  که بر نقشند، فوق ملی گرایی سازه انگار نوع متعدل و متعارف آن یدتأکید می ورز
،هویت جمعی،نهادسازي،هویت و یادگیري اجتماعی،جامعه پذیري و برسازي واقعیتدهنده ایده هاوهنجارها،

فرایند هم گرایی اروپا مانند چگونگی شکل وه و ابعاد نادیده انگاشته شده تاکید می کند،توانست وج مشترك
گیري سامان سیاسی اروپا از طریق قواعد و هنجارهاي جمعی، تغییر و تحول هویت ها و منافع و نقش 

  ). 25-26: 1390دهقانی فیروزآبادي، تکوینی نهاد هاي فراملی و فروملی را تبیین نماید. (

بر نقش هنجارها و ایده ها در نظریه سازه انگاري اجتماعی  ،ظریه هاي انتخاب عقالنیهمچنین برخالف ن
تأثیر سازنده و قوام بخش هنجارها و  ، سازه انگاران بردراین زمینه همگرایی اروپا بسیار تاکید می کنند.

ن هنجارها و اصول نه تاکید دارند و عنوان می کنند که ای ،اعضاي اتحادیه اروپا آن را درونی کرده ی کهاصول
تنها رفتار و راهبرد کشورهاي عضو اتحادیه اروپا را تنظیم می کنند بلکه به هویت و سپس منافع آنان شکل 

دیدگاه ). 26و 40 :(همانبرمبناي آن تعیین و اتخاذ می گردندنیز جعیت ها و تصمیمات داده و همچنین ار
نیز این است که اتحادیه اروپا توانسته  2006هار سال در ب» سیاست عمومی اروپا«نشریه غالب نویسندگان 

زمینه  برساند.در این» قدرت هنجاري«است از زمان تصویب معاهده ماستریخت تاکنون خود را به سطح یک 
با توجه بر نقش هنجارها در شکل دهی به منافع اتحادیه اروپا این اتحادیه را به صورت  21»مانرسجان «

ند که به اعتقاد وي هنجارهایی همچون صلح،آزادي،دموکراسی،قواعد حقوقی و قدرت هنجاري تصور می ک
احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسی و همچنین همبستگی اجتماعی،توسعه و حکمرانی خوب نقش 

  (Manners,2002:235-58) .بسیار مهمی در شکل دهی به سیاست و و منافع اتحادیه بازي می کنند

دولت هاي تشکیل دهنده معتقدند که اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا بسیاري از محققان ین همچندر این راستا 
 .پایه گذاري شدندآن براساس ایده ها و هویت مشترك و درپاسخ به درك مشترك از تهدیدات 

هاي ارزش شامل تاریخ ، که »ایده اروپایی«دي بنیان هاي پیشنهااز نظر آنها،).134،132-135پیشین: ،(بالمی
 »اروپایی  وطن مشترك«ورباچف از آن ها به عنوان یک گمیخائیل  و بودندایده هاي مشترك  دموکراتیک و
،نقش : یعنی تاریخ گذشته اروپاوپا خود ارو  جهان کمونیست همچون» هاییدگر«) و 144(همان، یاد می کرد

ذشته این کشور ها که مبتنی تاریخ گبسیار مهمی در شکل گیري این اتحادیه داشته اند.چرا که اساسا 
برخصومت ، جنگ ، نزاع ، اختالف بود کشورهاي اروپایی را به فکر تأمین رفاه و توسعه هاي اجتماعی 

                                                             

John Manners 21. 
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ایده اروپا تا حد زیادي :« ).همچنانکه اول ویور می گوید Waever,1998:90پایدار براي مردمشان کشاند(
، بنیاد گرایی اسالمی »دگر«نیز اصلی ترین دشمن یا همان قیام علیه گذشته خود اروپا بود بعد از جنگ سرد 

بلکه این دشمن همانا گذشته خود اروپا است که نباید اجازه بدهیم، آینده آن روسیه یا موارد مشابه نیستند، 
  )183: 1388بوزان و ویور،( .را نیز شکل دهد

تا این حاکمیت  شدقرار  ار گرفت وبود که نهاد سازي مورد توجه قري مشترك براي رسیدن به این ایده ها
این نهادها از طریق فرآیند  فت کهانتظار می ر در اینجا.مشترك در نهادهاي سیاسی و اقتصادي جلوه گر شود

یري هنجارهایی را به وجود آورند که منافع ،ارزش ها و در پی آن رفتارها ذهاي یادگیري اجتماعی و جامعه پ
نهاد ها سازو کارهایی را براي هماهنگ به عنوان یکی از بنیان گذاران اروپا،به گفته جین مونت را شکل دهند.

سازي منافع و ایجاد هویت ها و ارزش ها ي مشترك فراهم می آورند که چنین جامعه اي تصویري از یک 
و دولت هاي ملی همچنان نظرات جوامع خود را نمایندگی  جامعه به عنوان یک کل را ارائه خواهد داد

    ).135:پیشینبالمی،(د کرد.خواهن

که در آن  نهادي،1975در اوت شوراي امنیت و همکاري اروپا با امضاي پیمان همبستگی  ایجاد در نتیجه
این سازمان که برامنیت جمعی ، خلع  ي مشترك نقش بسیار مهمی داشتند و تاکیدي کهارزش ها و هنجارها

بشر دوستانه می  امور ق اساسی انسان ها و همکاري درسالح ، اقدامات اعتماد ساز نظامی ، توجه به حقو
نه تنها زمینه را براي ایجاد  سازگاري براي خلق هنجارها و ارزشهاي مشترك براي دولت ها و روند کرد. 

درنهایت منجر به یک هویت منطقه اي شد که حتی بلکه گذار به دموکراسی درشرق به غرب را تسهیل کرد ،
  ه شد.با این اتحادیه کشاندروسیه نیز به همکاري 

مجموعه اي از ارزش ها ،  (اتحادیه اروپا از طریق یک زیرساخت غنی به اعتقاد سازه انگاران، در نهایت اینکه
 دخالتعدم توسل به زور، عدم تکثر گرایی ، تساوي حاکمیت ها ،ن ، قواعد ، هنجارها و فرایند ها،قوانی

یل شکل دالاز این ها که اسی ، ترویج شیوه زندگی غربی و .. ، دموکریگر، حقوق بشریکددرامور داخلی 
آهنین درمقابل شوري بود) باعث شد تا تمامی کشورهاي عضو اتحادیه به آن احترام بگذارند و آن  پردهگیري 

 شوراي امنیت و همکاري،سپس گسترش مداوم نهادها (جامعه ذغال و فوالد)د.در نتیجه ننرا در خود درونی ک
از جمله چیزهایی است  ندداشته ابسیار مهمی تعمیق همگرایی اتحادیه نقش  درکه یمان ماستخریت پ و بعدا
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که با توجه به تاکید سازه انگاري بر نهاد سازي می تواند در تئوریزه کردن منطقه گرایی در اروپا بسیار مفید 
  .باشد

از منظر سازه قه اي در اتحادیه اروپا درفهم پویش هاي هم گرایی منطمی توان که  از جمله مورد مهم دیگري
انگاري بهره بود نقش هویت مشترك و هویت جمعی در این همگرایی است.سازه انگاران در تبیین و فهم 

نقشی مهم ده اند. به اعتقاد آن ها، هویت براي هویت جایگاهی مهم و محوري قایل ش منطقه گرایی در اروپا
اي که میزان تمایل و حمایت بازیگران دولتی و غیر دولتی ازهم گرایی دراین همگرایی بازي می کند به گونه 

 بنابراین هرچند که در خصوص هویت مشترك واروپا با توجه به درجه هویت اروپایی آنان تفاوت می کند. 
از متفکرین وجود تفاوت همگرایی اروپایی دیدگاه یکسانی در این خصوص وجود ندارد به طوریکه،برخی 

هویت «، قومی و نبود فرهنگ و تاریخ مشترك را از جمله موانع شکل گیري مفهومی به نام هاي زبانی
تلقی می کنند و اساساً هویت هاي ملی را در تضاد با هویت اروپایی ارزیابی می کنند.اما باورمندان » اروپایی

ویت اروپایی می تواند تلقی کرده و معتقدند که ه» وحدت در کثرت«به وجود هویت اروپایی آن را به مثابه 
نیز بر این نظر است که میان ایجاد و ساخت  22لداشته باشد.مایکل وینت» هویت ملی« هویتی مضاعف بر

تفاوتی وجود ندارد و هر دو نیازمند زمان هستند.از سوي دیگر  هویت » هویت اروپایی«و » هویت ملی«
وفاداري به اروپا درمفهوم فرهنگی تعریف و » اروپایی بودن«اروپایی می تواند به صورت احساس عمومی 

این  و) 223: 1390گردد که تزاحمی با هویت هاي ملی دولت هاي عضو ندارد.(ایزدي، و شانی هرمزي،
مالك و معیار هویتی درمورد کلیه ابعاد سه گانه هم گرایی بخشی (افزایش اقتدار و صالحیت نهاد هاي 

افقی(گسترش اتحادیه اروپا به شرق) و عمودي  ذاري)است گاتحادیه اروپا نسبت به حوزه هاي جدید سی
) صادق است. نهایتاً تعیین پول واحد اروپایی مالی و (تعمیق هم گرایی اقتصادي وتشکیل اتحادیه پولی و

  ).46:  1390(دهقانی فیروزآبادي ، 

ی شدن ، معلومات زبانی به اعتقاد سازه انگاران ایده هایی چون امپراتوري روم ، مسیحیت ، روشنگري ، صنعت
و درمجموع هویت مشترك اتحادیه اروپا را تشکیل  رك که ریشه ارزش هاي اروپاییمشترك و محیط مشت

ی گمی دهند، درشکل گیري هویت تک تک بازیگران تعیین کننده بوده است. بدین خاطر است که جان را
ا در اتحادیه اروپا می بیند. به اعتقاد وي ، ، نخستین شکل سیاسی بین المللی حقیقتاً پست مدرن رسازه انگار

                                                             

Michael Wintel 22. 



١٩  

 

سیاست بین الملل در اتحادیه اروپا نه ملی است و نه بینا حکومتی و نه فرامرزي. فرایند هایی که به وسیله آن 
هویت خود را تعریف می کنند، هویت ما به طور منطقی برترجیحات ،ها هر کدام از آن اعضاي اتحادیه اروپا 

هویت هاي سیاسی بدیل 23. براین اساس چه بسا می توانیم رهبران اروپایی را کارآفرینان ملی اولویت دارد
 سطح بین المللی و ملی را به یکدیگر پیوند می زند و به ترجیح ها و قلمداد کنیم . هویت اروپایی هر دو

  )376: 1390(کتزنشتاین،منافعی که کنش گران دارند، شکل می دهد. 

ویت دولت ها ي عضو به یکی از اجزاي بسیار مهم ه یور اتحادیه اروپااعتقاد اولی و ین اساس است که بهبرا
یک اجتماع  در را»وطن شان«ازدولتهاي اروپایی همچون آلمانبه گونه اي که بسیاري  تبدیل شده است

 علیرغم اینکه حضور در سیاست پولی اروپا به کاهش قدرت ی که مدام درگسترش است یافته اند واروپای
ور در جامعه چون که منافع این کشور تا حد زیادي براثر عضویت این کشسیاسی این کشور می انجامد ولی 

این همچنین  براي این کشور بسیار مهم تلقی می شود.این اتحادیه  درنتیجه ورود به ،اروپا تأمین می شود
ران هاي یک سلسله از بح درآلمان فرانسه از سازوکار نرخ ارز اروپایی خارج نشد و به همراه  راچسوال که 

، به جاي تأکید برهویت  1970 دههواسط ااسپانیا در نخبگان سیاسی د، یا اینکه پولی با هم همکاري می کنن
همه و همه نشان ند به اعتقاد سازه انگاران برهویت اروپایی آن تأکید نمود ،آمریکاي التینی –سنتی لیبري 

نتیجه دنبال  درجستجو می کنند در جامعه اروپا خود را منافع ا تامین این کشورهچون دهنده این است که 
اینکه اتحادیه اروپا چگونه می و ). 376-377: همانمنافع ماقبل سیاسی دولت هاي گذشته خود نیستند. (

از طریق  آن راتواند سیاست هاي خارجی اعضایش را تحت تاثیر قرار دهد، سازه انگاران آمریکاي شمالی 
می دانند که بر اساس  ،پارادایم هاي سیاست گذاري و ارزش ها،اقناع،و استفاده راهبردي از استداللها ترکیب

  )161-162ن:بر منافع و هویت هاي دولت هاي عضو تاثیر گذارد.(چکل،پیشی توانسته است اتحادیه اروپا آن 

مواردي مثل خاطرات  وجودکه با  گرچه برخی از محققان اظهار می دارنددر خصوص هویت جمعی نیز 
را درخود اروپا » دگر«و اساساً چون اروپاییان تاریخی گذشته ، ناسازگاري ها ، انقالب ها ، جنگ ها و ... 

اما برخی  ،دانستامکان پذیر این منطقهنمی توان انتظار تشکیل هویت جمعی را در جستجو می کنند بنابراین 
ل هویت اروپایی ضروري می ن خاطرات مشترك را براي تشکیهمی داساساً وجواز جمله سازه انگاران،دیگر 
راموش کردن به اعتقاد آنها ، تشکیل هویت اروپایی مستلزم به یاد آوري خاطرات خوب و نیز توانایی فدانند .
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تشکیل هویت اروپایی به میزان قابل توجهی تحت تأثیر فرایند جامعه پذیري و  خاطرات ناخوشایند است و
اروپاي امن جامعه نیز  24کالبه اعتقاد نی).85 :1390(قوام ،قرار دارد.جدد میان جوامع اروپایی جامعه پذیري م

جامعه اي که توسط انبوهی از دیدگاه هاي پیشین (مانند ایده اروپایی) یا  ،مبتنی بر هویت جمعی است غربی
  )174پیشین: ، (بالمی  .د، شکل گرفته استنمرزهاي دولت هاي عضو را زیرپا بگذار ی کهمشترکهاي  هویت

بیشتر جلب نظر در اتحادیه اروپا  ویت جمعیآنچه که در رویکرد سازه انگاري در خصوص مفهوم سازي ه
داشته باشد. در خصوص ایده گسترش به شرق اتحادیه اروپا می تواند می کند حرف هاي زیادي است  

به به اتحادیه اروپا ، شرق کمتر توسعه یافته پیوستن برخی از دولت هاي به اعتقاد برخی از محققان،گرچه که 
تحلیل هزینه و فایده می تواند بوجود بیاورد به لحاظ ، التی که در زمینه مهاجرتی و غیرهمسایل و مشک خاطر

نظر سازه انگاران سیاست گسترش به شرق با درچارچوب رویکردهاي خردگرایی قابل دفاع نیست ، ولی از 
ایجاد و تقویت یک آنجا که می تواند به از  ،ایت از دموکراسی و حقوق بشروضع پیش شرط هایی چون حم

که براساس ارزش ها و هنجارهاي دموکراتیک و نیز درجهت تشکیل هویت کالن اروپایی هویت پان اروپایی 
   )92-94: قوام،پیشین(در خور توجه است.کمک کند،براساس یک رابطه بین االذهانی معنا پیدا می کند، 

براي پیوستن  1990غاز دههآشوقی که با  و ظر آنان ، این گونه انگیزه ها براي گسترش اتحادیه و شوربه ن
یک سو نشأت گرفته از وحدت تاریخی اروپا ،  برخی از جوامع شرق به اتحادیه ایجاد شده است، نه تنها از

غاز قرن بیست وحدت روحانیت قرون وسطی ، وحدت فکري عصر روشنگري و وحدت فرهنگی و هنري آ
می باشد ، بلکه از سوي دیگر فرصتی تاریخی براي متحد ساختن یک قاره و ایجاد یک هویت پان اروپایی 
است و فرصتی نیز به مامی دهد که تا دریابیم که چرا پاره اي از مسایل مادي در رابطه با گسترش اتحادیه 

  نادیده انگاشته شده اند.

  نتیجه گیري 

به عنوان یک فرانظریه در روابط بین الملل ، گرچه بصورت جدي همانطور که وارد  رویکرد سازه انگاري
همگرایی و منطقه  وارد مقوالت مربوط به ن سیاست خارجی شده استیفهم و تبیمقوالت روابط بین الملل ، 

.اما این رویکرد در سالهاي اخیر همزمان با کاربرد وسیعی که در تحلیل مسایل و گرایی نشده است
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موضوعات منطقه اي و بین الملل پیداکرده است ، توانسته است نقش بسیار مهمی در رشته مطالعات منطقه 
بطوریکه محققان سیاست هاي  گرایی و منطقه گرایی ایفا نمایداي و بخصوص مطالعات مربوط به هم

رونی شدن ، نهادینه شدن تطبیقی از این رویکرد براي مطالعات همگرایی ، منطقه گرایی ، استمرار ، تداوم ، د
  برده اند.بهره زیادي  در نقاط مختلف جهانموانع همگرایی  ، چالش ها و

ینه مطالعات منطقه اي ، سازمانها و نهادهاي منطقه اي و مآنچه که بیش از پیش اهمیت این رویکرد را در ز
مقوالتی مثل هویت جمعی  نسبت بهتوجه ویژه اي است که ،بطور کل منطقه گرایی براي ما آشکار می سازد 

،نهاد هنجارها وآنارشی ، ایده ها  ، فرهنگهاي سه گانه» 25دگیوماب«، هویت منطقه اي ، آگاهی منطقه اي ، 
بسیاري از  و بر این اساس توانسته استدر شکل گیري همگرایی و ایجاد جامعه امن داشته است  سازي

ایی مثل فرایند شکل گیري اجتماع سیاسی از راه قواعد جنبه هاي مغفول مانده از مباحث مربوط به منطقه گر
شدن منطقه را براي ما توضیح و هنجارها ، نقش ایده ها ، انگارها ، زبان ، گفتمان و هویت ها در برساخته 

اعتقاد بسیاري منطقه گرایی معاصر که پدیده اي چند بعدي نگریسته می شود و  دهند.بدین جهت است که به
به عنوان یک پروسه ، استراتژي ،  گاهیو  استتلف سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي ابعاد مخداراي 

نظم سیاسی و حتی ایدئولوژي نگریسته می شود این رویکرد بهتر می تواند تبیین و تفسیر نماید و اساسا 
  تبیین منطقه گرایی با سازه انگاري هم خوانی بیشتري دارد .

منطقه گرایی به عنوان یک مورد پارادیگماتیک از مطالعات در ویکرد سازه انگاري ر با توجه به اینکه همچنین
به جاي اینکه از عوامل مادي ر نظرگرفته و تشریح می شود و در روابط بین الملل دساختار در حال تغییر 

یی ، مساله اي که تئوري هاي مربوط به همگرا ؛است  نشات گرفتهبرخاسته شده باشد ؛ از عوامل هویتی 
محققان سیاستهاي مقایسه اي ، امروزه این  بسیاري از است کهخیلی به آن توجه نداشته اند . به همین دلیل 

اي جنوب یهمگرایی و منطقه گرایی در اروپا ، آسیکی از نظریه هاي موثر براي فهم و تبیین  را به رویکرد
  کرده اند.انه تبدیل ، سازمان همکاري شانگهاي و حتی خاورمیشرقی ، آمریکاي شمالی 

به جاي توجه به نظریه هاي راسیونالیستی (هزینه و فایده) نیز سازه انگاران درفرایند مطالعه اتحادیه اروپا  
 توجه خویشتن را بیشتر به فرایند هایی که طی آن منافع و همچنین هویت ها دستخوش تحول می شوند و
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نموده اند.آنها با تاکیدي که بر نقش بیین می گردند، معطوف ت زبان و گفتمانی که از طریق آن ها ادراکات ما
هنجارها و ایده ها و همچنین هویت مشترك و جمعی در منطقه گرایی دارند توانسته اند بسیاري از جنبه 

به قدرت هنجاري  در شکل دهیهاي مغفول مانده همگرایی در اروپا از جمله نقش هنجارها و ایده ها 
هاد سازي و درونی شدن این ارزش ها و هنجارها و سیاست گسترش به شرق اروپا را همچنین ن اتحادیه و

آنها معتقدند که دراین راستا .به نحو مطلوبی تئوریزه نمایندکه بر اساس هویت جمعی همخوانی بیشتري دارد 
کاري با درك ساختارهاي بین االذهانی ، می توان جهت تغییر منافع و هویت ها و نیز اشکال جدید هم

  .درمیان اعضاي اتحادیه اروپا را در طول زمان ردیابی کرد

که رویکرد سازه انگاري به همگرایی منطقه اي ، جالب تر و جامع تر بایستی خاطر نشان ساخت در نهایت 
از نوع خردگرایانه آن و نظریه هاي مادي است که بیشتر روي ساختار مادي مانند قدرتهاي بزرگ و هژمون 

توانسته است افق هاي تازه اي را .بدین خاطر ر شکل گیري همگرایی و منطقه گرایی تاکید دارند منطقه اي د
در زمینه مطالعات منطقه گرایی به روي ما بگشاید؛ افق هایی که سایر مطالعات یا توجهی به آن نداشته یا از 

  کنار آن به سادگی گذشته اند.
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