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 چکیده

قا قه ای در آفریمنطهمگرایی در عرصه  شدهانجام یهاتالشنگاهی اجمالی به بیش از پنج دهه 

ه کهن در قار ییگرامنطقه( بیانگر آن است که فریقاآاتحادیه تا تشکیل سازمان وحدت آفریقا )از 

ی عه اقتصادسیاسی، سطح پایین توس یهانظامبا وجود مسائل مشترکی نظیر ناهمگونی همچنان 

ملی  یهاکهشببرای واگذاری برخی کارکردها در ورای مرزهای ملی به  هاحکومتو عدم تمایل 

کان ام اصوالًکه آیا  نمایدیمجدی مواجه بوده و این سئوال را مطرح  یهاچالشو فراملی با 

در آفریقا را  ییگرامنطقه هایینهزم توانیمدر این منطقه وجود دارد و چگونه تحقق همگرایی 

تحلیلی و بر اساس -مقاله حاضر درصدد است باشیوه تحقیق توصیفی فراهم ساخت؟

 رهای الزمایجاد سازوکا سویکسازه انگارانه این فرضیه اصلی را اثبات نماید که از  هاییافتره

مشترک  هاییآگاهمنطقه ای از طریق تمرکز بر هویت جمعی و  هاییوفاداربرای تقویت 

ی بر شتراکات مبتناجماعات و ا سازیینهنهاددر آفریقا و از سوی دیگر بازتعریف و  یامنطقه

لی به سوی تشکیل موجب حرکت عم تواندیمبیناذهنی در این منطقه  یهاانگارهو  هاارزش

و  به تکوین واجتماعی شود -به ویژه از بعد فرهنگی "یوندپسخت"همگرا و در نهایت یاجامعه

 تسری یابد. در سایر وجوه سیاسی، اقتصادی و امنیتی آفریقا یامنطقه هاییهمکارتثبیت 

و بازتولیههد معههانی و مفههاهیم بینههاذهنی  یدهشههکلیافتههه اصههلی پههژوهش آن اسههت کههه 

اصلی جهت تحقق  هایشرانیپبر مبنای هویت جمعی مشترک آفریقایی، یکی از  جویانهیهمکار

 .شودیممنطقه گرایی نوین آفریقا در ابعاد مختلف دولتی و غیردولتی محسوب 

 

  کانگاری، هویت مشترگرایی، اتحادیه آفریقا، سازههمگرایی، منطقه :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

 مسهاحت لحها  از قهاره دومهین، مربه  کیلهومتر میلیهون سهی از بیش ایدر پهنه آفریقا

 جمعیتهی کهه اسهت آسهیا قهاره از پس زمین( هایخشکی مجموع از ٪۲۰٫۳تمل بر )مش

. اسهت داده جهای خهود در کشهور 54 قالهب در را نفر میلیون صد و میلیارد یک حدود

 تنگههه چههون اسههتراتژیکی هههایراه آببههه  قههاره ایههن دسترسههی(. ۲1: 1۳9۲ حههاتمی،)

 هنهد اقیانوس انمی گرفتن قرار و یکن امید دماغه سوئز، کانال الطارق، جبل ،المندبباب

 ایهن بهه ژئواستراتژیکی جایگاه ،آن شمال در مدیترانه دریای و غرب و شرق از اطلس و

 .است داده قاره

ی هاسهن همچنین این قاره دارای مناب  و معادن بسیار غنی نظیهر مهس، بوکسهیت، 

 آنگهوال یه سهائوریمومنطقه در 1کاتوکا معدنقیمتی مانند طال و الماس است. برای نمونه 

ایالهت در  ۲ونتیهامعهدن ، میلیهون قیهرا  1۳۰حجم ذخهایر تخمینهی قابهل استحصهال با 

میلیون قیهرا   1۰۲برداری حجم ذخایر اثبات شده قابل بهرهبا  آفریقای جنوبی یلیمپوپو

دن المهاس جههان شهناخته اتهرین معهغنیجهز  معدن بوتسوانا از لحا  ارزش ذخایر و 

 (۰9/۰8/97شده ، بازدید ت ارانیکو)سای ند.اشده

 بهه سترسهید نظیهر) پایدار ژئوپلتیکی یهامؤلفه از مندی بهره وجود با سیاه قاره اما

شورهای ک اعضا  باالی میزان آرای از نظیر برخورداری) سیاسی(، ارتباطی آبی مهم نقا 

 خهام و نیمعهد داشهتن مهواد) اقتصهادی(، المللی بین یهاسازمان و مجام  آفریقایی در

 درون یههاچالش بهر آمهدن فهائق بها نتوانسهته همچنان (،صنعتی کشورهای برای اصلی

 کسهب بین المللهی را حیثیت و وجهه و یابد دست نظر عملی مورد وحدت به ای منطقه

 .نماید

 توسعه برنامه های بعمل آمده توسط دفتریبررساز یک سو در عرصه درون قاره ای، 

 کهه دههدیم نشان گذشته یهادوره طی 4انسانی توسعه گزارش و( UNDP) ۳ملل سازمان

 نمونه برای. باشدیم انسانی توسعه شاخص درها رتبه ترینیفضع دارای آفریقا همچنان

                                                           
1.Catoca 

2.Venetia 

3. United Nations Development Program 

4. Human Development Report 
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یی نوی  گرامنطقه

در آفریقطططططا از 

 منظرسازه انگاری

 

 مشهاهده آفریقهایی کشهورهای در ،تحصهیلی نهابرابری نرخ بی سوادی و سطح باالترین

 از سطح رضهایت کمترین سکارماداگا و رواندا، بنین آفریقایی کشورهای مردم و شودیم

 سیرالئون و چاد، مرکزی آفریقای جمهوری، کنگو، نیجر کشورهای و بوده دارا را زندگی

 گهزارش انسهانی توسهعه یهارتبهه جهدول انتههای در 18۳ تا 187 یهارتبه با ترتیب به

 (HDI ،۲۰17 یانسان توسعه گزارشاند. )گرفته قرار ۲۰17

 سهاختار در گذشته دهه دو قاره ای نیز مالحظه تغییراتاز سوی دیگر در ابعاد برون 

 تسهلط بهه منجهر بیشهتر و گسترش موضوعاتی همچون جهانی شدن کهه جهانی اقتصاد

بها سهایر  آفریقها روابهط، در حوزه اقتصادی شده نزدیک به مکتب نئولیبرالیستی هاییدها

یی هامؤلفهه بطوریکه. نموده است مواجه ی جدیهاچالش بازیگران برون منطقه ای را با

 تغییهر موجب الملل و اقتصاد بین سیاست معادالت در تحول و سرد جن  همچون پایان

 جایگهاه اهمیهت بهر و شهده خهارجی یهاقهدرت امنیت و توسعه بر مبتنی رویکردهای

 ,Hurt. )اسهت گذاشته برجای منفی نزد بازیگران بین المللی تاثیرات آفریقا قاره سیاسی

2004: 69) 

 پیرامهون سهوابق مختلفی یهاپژوهش کنون خصوص ادبیات تحقیق باید گفت تادر 

 همگرایهی در رو پیش تهدیدهای وها ، فرصتهایتظرف بررسی، آفریقا در گرایی منطقه

در  انهدبوده آفریقها در واگرایی موجب که ییهاچالش همچنین و صورت پذیرفته آفریقا

مقهاالتی  بهه تهوانیم جملهه آن از کههانهد گرفته قهرار توجهه قالب مقاالت علمی مهورد

بررسهی علهل کنهدی آهنه  توسهعه  "و "ههاچالشهها و یتواقعاتحادیه آفریقها  "نظیر

نمود که توسط کارشناسان و دسهت انهدرکاران حهوزه آفریقها  اشاره "اطالعاتی در آفریقا

 وگرسهنگی، قحطهی بحهران همچهون فراگیهر معضهالت و انهواع اندشهدهتهیه و تدوین 

، اقتصهادی-سیاسی هاییثبات بی، مسلحانه منازعات، خارجی هایی، بدهواگیر هایماریب

میهرا   جمله که از مدنی حوزه در کارآمد نهادهای نبود، اداری-دولتی گسترده فسادهای

و آمارههای  انهدنمودهباشهند را بررسهی یم آفریقها اسهتعمار دوران از بجامانهده مشترک

 اند.یدهکشهی فراگیر در این قاره هستند را به تصویر هاچالشم مختلفی را که بیانگر تداو

 9۰ حهدود میزبهان آفریقها مهیالدی ۲۰۲5 سهال تها ملل سازمان گزارش طبق نمونه برای
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 دیگهر بهه آن انتقهال اصهلی کریدور به تواندیم که بود خواهد ایدز به مبتال بیمار میلیون

 (67: 1۳9۳،موثقی. )گردد مبدلها قاره

وزه در بررسی ادبیات پژوهش این مقاله باید به یک چالش نظری دیگر در حه بعالوه

رایهی و ی مربو  به همگهاشاخصهمگرایی آفریقا نیز اشاره نمود. مالحظه تجربیات و 

 در نهدرتاً یافتهه توسهعه کمتهر دارد که کشهورهای های منطقه ای حکایت از آنیهمکار

 پایههه همههین بههر و (۲۰7: 1۳7۰ اظمی،کهه) یرنههدگیم قههرار متجههانس سیاسههی یهههاقالب

 کمتری فرصت اند، عمالًشده تشکیل ناکارآمد هاییمرژ ازعمدتاً  که آفریقایی کشورهای

 با این قاره در اسیسی بویژه آنکه اغلب تعامالتاند. داشته همگرایی هاییدها تحقق برای

 ههایدولت هکه ایگونهه بهه اسهت  خهورده گهره نژادی و جغرافیایی، قومی هایویژگی

هها یزهانگ و ههااین دسهته از ویژگی به بیشتر عمومی هایسیاستگذاری هنگام به آفریقایی

ی خهرد و کوچهک هاقالبهای سیاسی در یبندداشته و همین عامل موجب شکل  توجه

 .درون منطقه گرایی گردیده است

 آن پهی در آفریقا اتحادیه کهگونه آن) آفریقا قاره در توضیح بیشتر باید افزود چنانچه

 و منهاطق انهواع خهرده از تهوانی، مشهود گرفته نظر در اصلی و مجزا منطقه یک، است(

 آفریقهای عربهی، شهاخ ماننهد یترمشهخص هاییبنهد گروه و ای قاره درون هاییهناح

برخهی  از برخهورداری ضهمن کهه بهرد نهام آفریقها جنوب و غرب، آفریقا شمال، آفریقا

 مشهابهی تقریبهاً ژئوپلتیهک و اقتصهادی، فرهنگهی تاریخی، شرایط از معنادار هاییژگیو

 گرایی منطقه بستر در ابتکار چندین ها،منطقه خرده این از هریک البته دراند. گرفته شکل

 آفریقا جنوب توسعه هماهنگی کنفرانس به توانیم نمونه برای که است پذیرفته صورت

 آفریقها جنهوب توسهعه جامعه گیری شکل به منجر و برگرفته در را جنوب کشور 14 که

 خهاطر بهه کهه( 1ECOWAS) آفریقها غرب یهادولت اقتصادی جامعه به یا و شد منجر

 کشهور آن در داخلهی جنه  پایان و 1997 در لیبریا در انتخابات برگزاری و صلح توافق

 (6۲: 1۳91هتنه،. )نمود اشاره ،گردید

 کنهونی شهرایط در کهه اسهت نایه مقالهه اصهلی پرسش وضعیتی نظرداشت چنین با

 نیهز و داخلهی یههابحرانانهواع  وجهود بهه توجهه ممکن است با چگونه آفریقا اتحادیه

                                                           
1. Economic Community Of West African States 
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 عهواملی وها مولفه چهاصوالً  و برداشته گام همگرایی تحقق مسیر در بیرونی، یهاچالش

 بود؟ خواهدمؤثر  آفریقا همگرایی تقویت بر

روز انواع مشکالت مختلهف درون و بهرون های موجود آفریقا و بیتواقعبا توجه به 

 بهر تمرکز منظر از و جدید ایدریچه از مقاله ای بر سر راه همگرایی قاره سیاه، اینمنطقه

 است و تهالش دارد تها در نگریسته آفریقاییهمگرا موضوع به 1سازه انگارانه رویکردهای

 عوامهل جهای بهه خردگرا رویکردهای برخالف که) هنجارمحور هاییافتره چارچوب

به موضوع تولید و بازتولیهد همگرایهی ( دارند تمرکز غیرمادی معانی وها انگاره به مادی

و مفاهیم بیناذهنی و برساختی را در شهکل گیهری  هاشاخصدر این قاره بپردازد و نقش 

 .سازوکارهای تحقق عینی همگرایی نوین مورد توجه قرار دهد

 اهانهت رانیسخن مانند مسائلی و هایریگ ، موضرخدادها آنکه وقوع الخصوصیعل

 موضه  و متعاقبهاً آفریقها مردم به نسبت( آمریکا جمهور رئیسترامپ ) دونالد اخیر آمیز

توضهیح . باشهدیمهای فراگیر مردم آفریقا و بویژه اتحادیه آفریقا موید این فرضهیه یریگ

 حههزب دو ننماینههدگا حضههور بهها کههه سههفید کههاخ در نشسههتی در بیشههتر آنکههه ترامههپ

 بعضهی یتی واز ههائ که مهاجرانی به اشاره با شده بود، برگزار دموکرات و خواهجمهوری

 ایهن چهرا: تبا لحنی تحقیرآمیهز گفه اند،کرده مهاجرت آمریکا به آفریقایی کشورهای از

 از نقهل بهه ایسهنا،) دهیم؟مهی راه اینجها به را هستند مستراح چاه که کشورهایی از مردم

 (1۳97 خرداد ۲6سوشیتدپرس،آ خبرگزاری

 نهزد خصهوص به نوعی اجماع گیری شکل و المللی بین انتقادهای بروز تقدیر هر به

 هویهت بهه آفریقها مردم حساسیت نشان دهنده ،مسأله این به دنیا سرتاسر در هایقاییآفر

 احساس به دهی شکل در المللی بین هاییتظرف از آن وجود ترمهم و آفریقایی مشترک

 .دنیاست سراسر در آفریقاییان میان ۲کمشتر

 

 

 

                                                           
1. Constructivism 

2. Common sense 
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 چارچوب نظری:

 ایهای مختلف به همگرایی منطقهیافتره. 1

ی یکی از راهبردهایی است کهه طهی آن و بهر اسهاس ابعهاد و اههداف امنطقههمگرایی 

پردازنهد. یمهای خهود یاستسمختلف، کشورها به همکاری، تعامل و هماهنگی رفتار و 

شهناختی متفهاوت در درون سهه یهستن بر اساس رویکردهای کهالن توایمهمگرایی را 

یعتهاً طبقهرار داد کهه  تأمهلمهورد  ۳یانگارسهازهو  ۲، نهادبهاوری1جریان فکری واق  گرایی

های منطقهه ای یهمکاریری الگوهای مختلف برای گشکلپیروی از هر مکتب فکری به 

 شوند.یممنجر 

 

 های فراملییهمکاربرداشت واقع گرایی به  .1-1

در راستای مناف  خود در قالهب  هاانسانمعتقدند که  4محور-یان با برداشتی دولتگراواق 

شوند و همبستگی گروهی الزمه یمکنند و با هم وارد کنش و واکنش یمزندگی  هاگروه

ین نیازهای اعضای آن اسهت و لهذا انسهجام درون گروههی در تأمتداوم گروه و مستلزم 

طبهق ایهن دیهدگاه اگرچهه  (1۳: 1۳96 مشیرزاده،) آید.یمبه دست  هاگروهر تقابل با سای

گنجنهد، ولهی یمامهروزه در درون آن  هاانسهانین گروهی است کهه ترمهم 5ملت-دولت

ها یههاتحادتوان سیاست خارجی واحدی در قالهب یمتنها شکل نبوده و برای مثال  لزوماً

 اد.)نظیر اتحادیه اروپایی( را نیز توضیح د

شناسی واق  گرایی متکی بهر حفهو و افهزایش یهستاما نکته مهمی که در چارچوب 

 چراکهه شهود، حهائز اهمیهت ویهژه اسهت.یممناف  در محیط ناامن بین المللهی حاصهل 

به  هاآنشود که یمقدرت و امنیت هستند و این نگرانی باعث  مشغولدل عمدتاً هادولت

حتهی  غالبهاًتمایل بیشتری داشته باشند و در نتیجه سمت رقابت و ستیز برای بقای خود 

عهاجز از  عمهالًزمانی که مناف  عینی مشهترکی در برقهراری ترتیبهات همکهاری دارنهد، 

( تها جاییکهه در 184: 1۳91بهوآس، ) های بلندمدت( گردند.یهمکاربه ویژه ) یهمکار

                                                           
1. Realism 

2. Institutionalism 

3. Constructivism 

4. State-centered 

5. nation-state 



203 

 

 

 

 

تحقططططططططط  

یی نوی  گرامنطقه

در آفریقطططططا از 

 منظرسازه انگاری

 

بهرای ایجهاد سلسهله ی شدن ممکن است نهایتاً منجر به تالشی امنطقهدیدگاه رئالیستی، 

جههت پیشهبرد سهایر منهاف  یهک قهدرت شهود.  1های امپریالیسهتییزهانگمراتب و حتی 

های یدشهوارهایی، در عمهل نگهاه بهه تحقهق همگرایهی بها یانبنبنابراین با وجود چنین 

متعددی روبه رو بوده و دست کم، همگرایی را به راهبردهای موقت و کوتاه مدت تقلیل 

توانهد منازعهه بها یمه همین انسهجام درون گروههی بصهورت بهالقوه دهد. ضمن آنکیم

 (. 67: 1۳91 اسمیت،) ی دیگر را نیز در پی داشته باشد.هاگروه
 

 تالش نهادگرایان برای منطقه گرایی .1-2

 ایسهتردهگ نظهری مباحهث بهه برآمده از لیبرالیسم یهاآموزه از یکی منزله به نهادگرایی

 و دو هایرویهه در همکهاری ضمن معرفهی الگوههای و زندیم دامن گرایی منطقه حول

 در را رفتارههای گروهههی کهه هسهت هنجارهههایی و قواعهد بسهط خواسهتار ،چندجانبهه

 تشهکیل و یستأسهدر همهین چشهم انهداز  وکنهد  تنظهیم المللهیبین فعالیت هایحوزه

 نظهم نظهورم بهه ،(ای منطقه یا باشند داشته جهانی بعد اینکه از )اعم المللی بین نهادهای

، کاظمی. )دهدیم قرار را مدنظر الملل بین روابط از نوعی آوردن در قاعده به و بخشیدن

1۳7۲: 49۲) 

قهرار  ههادولتی مناسبات میان دهشکلنهادباوری تکیه خود را بر جایگاه نهادها در 

ان های منطقه ای، موضوع نقش نهادهها در برقهراری رابطهه میهیهمکارداده و در حوزه 

 سازد.یمهای سازمانی منطقه ای را برجسته ییهمگراو سازمان دهی  هادولت

های معطهوف بهه یهدگاهدبه سازگار شهدن بها  رغم عالقه ذاتییعلاما نهادباوران نیز 

دو  تشکیل منطقه و ایجاد شرایط حقوقی و سازمانی جهت منطقه ای شدن نیز حداقل بهه

ارگریزی ی در نظام بین المللی و دیگری اقتهدمحوردولتدلیل مهم یعنی پذیرش نگرش 

نهدارد،  در نظامی که هیچ حکومت یا بازیگر فوق ملی با اقتدار جهانی وجود هاحکومت

 با مشکالتی در خصوص امکان تبیین همگرایی منطقهه ای )آن ههم در منهاطق پرآشهوبی

 هستند.مواجه  باشند(یم های الزم جهت نهادسازییرساختزنظیر آفریقا که فاقد 

 

                                                           
1. Imperial motivation 
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 مفهوم سازی منطقه گرایی در دیدگاه سازه انگاری .1-3

 در انسهانی یههاکنش و اینکه همهه واقعیت اجتماعی ساخت ی برانگارسازهدر رویکرد 

 بهه کهه اسهت 1معنهاگرایی شود. در واقه  ایهنیمتکیه  ،کندمی پیدا معنا اجتماعی فضایی

 تئهوری از طرف دیگر در. دهدمی ها و تعامالت شکلیهمکاراز جمله  جهانی واقعیات

. کننهدمی یفهاامهمهی  نقش فرهن  و هنجارها ها،یتهومفاهیمی همچون  انگاری، سازه

متقابهل در درون  درک ی هنجهاری،هامؤلفهه توسهطهها دولت منهاف  و هایتهوچرا که 

 گهرانکنش تعامل ارتباطی، عامل اصلی در موضوع فرایند این و شوندمی ایجادها فرهن 

 و ههایتهو چگونه که پردازدمی امر این به انگاری به بیان دیگر سازه .شودیممحسوب 

 روابهط یابنهد و گسهترشها آن میان نهادینه روابط با توانندمی مردم اجتماعی هنجارهای

: 1۳8۲ یهان،اده. )، شکل گیهرداندقائل یکدیگر برایها آن که معنایی اساس بر افراد میان

915) 

 اجتماعی درون روابط از مناف  اوالًین رویکرد با توجه به این دو مفروض که ا لذا در

 بهرایهها نآ کهه اسهت معنهایی اسهاس بر هم با گرانکنش یاً روابطثان و شودمی حاصل

 معنهای بهه یابهد کههیمتبلور  ای رابطه امر مشترک بصورت یک ، هویتاندقائل یکدیگر

-16 :1۳86 لینکلیتهر،. )خواهد بود دیگران از همچنین انتظارات و خود مشترک از درک

۲1۰.) 

 بعهادا نموده و ضمن اذعان بهر تأکید "فکری تکوینی نقش" بر در واق  سازه انگاران

 دادن شهکل چگهونگی بههها . آنورزندمی تأکید مادی غیر ابعاد بر اجتماعی حیات مادی

 رفتهار و کهنش وسهطت مهادی جهان گرفتن شکل و انسانی رفتار در کنش به مادی جهان

توجهه ویهژه  اسهت، مهادی جههان از شناختی معرفت و هنجاری تفسیر نتیجه که انسانی

 (۳4۳ :1۳9۰ ،مشیرزاده. )دارند

 

 یاهمنطقیری پیوندهای اجتماعی گشکلسازه انگاری و  .1-3-1

 تها علمهی ییگراواق الملل از ینبروابط  هایدیکراز رووسیعی  ی اگرچه طیفانگارسازه

را دربرگرفته و با تغییر و تحوالت نظری مختلفی مواجهه بهوده  اپساساختاگر یانگارهساز

                                                           
1. Ideationalism 
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در بررسهی  ههاآن( به باور 146-1۳91:144است، اما در چند اصل مشترک است. )چکل،

و برسهاخته  سهاخته متقابهل رتصهو بهه هارسهاختاو  انیگرزکارگزار، بها-روابط ساختار

ی ابگونهگیرند. یم شکل لمللیا بین یهارساختا ن،ایگرزبا تدر خالل تعامالو  شوندیم

 انیگرزبها تعهامالت طریهقاز  مسهتمر رتبه صو نی نیزدرو یمتغیرها مناف و  هویت که

شوند. نتیجه آنکه برخالف رویکردهای ناشی ینم خالصه دیما ملاعودر شده و  ساخته

 رتقهد و تهأثر یرأثته بهرو از منظر مادی بررسی نکرده  را صرفاً رتاز جریان اصلی، قد

 دنکهروارد  ی باانگارسازهدارد. همین موضوع باعث شده تا  تاکید نیز هایشهو اند هایدها

ترسهیم در مهمهی  اتتغییهر نهدابتو هایشهههها و اندارزشها، مناف  مشترک، یتهونقش 

 المللی فراهم نماید.ینبدر عرصه  انیگرزبا ریفتار یلگوهاا

 ومطالعهات منطقهه ای  حهوزه الحظهه نمهود کهه درتهوان میمدر همین چهارچوب 

بهر  ها به جای تاکید بر معیارهای عینی در مطالعهات منطقهه ای کههیهنظر همگرایی، این

ی هاانگارهها و یدهامسائلی نظیر جغرافیا، اقتصاد و وابستگی متقابل مادی توجه دارند، بر 

در  هاانگارههای غیرمادی و گفتمان و قدرت زبان، فرهن  و بطور کلی ساختار ،شناختی

 (97-8 :1۳88،فیروزآبادی کنند. )دهقانییمای اعتنا  مطالعات منطقه

 بههو  یامنطقهه تمطالعا مینهدر زی انگارسازههمین موضوع به مزیتی برای رویکرد 

ی شدید اقتصادی بهوده و در واقه  هاضعفمناطقی همچون آفریقا )که دارای  صخصو

 یههادیکرروچراکهه . باشهد مهؤثرتوانهد یمواگرایی بدل شهده(  اقتصاد به عاملی جهت

و  دیاغلب بر ساختارهای مها ییاهمگرو  ییگرامنطقه مربو  به تبیادر اد صلیا نجریا

 شهتدابها ارائهه بر دیکهررو یهناامها  دارنهد مادی تکیهه 1فایده-مباحث معطوف به هزینه

ی همگرایهی هامولفهدیدن  "هبرساخت"و با  ییاحوزه منطقهگر تمقوال به نسبت تیومتفا

ههای یتظرفیهری از گبهرهامکهان  زیسهادنها هویهت و ، مفاهیم بیناذهنی،هاارزش مانند

آورد و با ارائهه تعهاریف و برداشهت متفهاوتی از منطقهه یماجتماعی همگرایی را فراهم 

نهد تا موضوعاتی را که در عرصهه همگرایهی منطقهه یمگرایی، این فرصت را در اختیار 

 ای )همچون فرایند شهکل گیهری سهامان و اجتمهاع سیاسهی از راه قواعهد و هنجارهها،

                                                           
1. Cost-Benefit 
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، زبان و گفتمان( که در نهایت به ساخته شدن هاانگاره ها،یدهانقش  و هایتهودگرگونی 

 (Neumann, 2003:28. )تبیین نماید را انجامدیممنطقه 

و منهاطق  شهودیم توان گفت منطقه آن چیزی است کهه سهاختهیمبر همین اسلوب 

های هویتی و شناختی هستند که توده مردم به طور عام یا نخبگان به طهور خهاص یدهپد

و منهاف   هاارزشداشتن به یکدیگر و سهیم بودن در  احساس با هم بودن، تعلق هاآندر 

 "۲مهابودگی"برحسب هویت منطقه ای مشهترک و نهوعی  "1منطقه بودگی"مشترک دارند. 

شود که جغرافیا، سرزمین و عناصر مادی نقهش کمتهری در آن ایفها یمف منطقه ای تعری

را بیش  هاملتاز این رو آنچه که کشورها و ) Barnett, 1998:31) Adler andکنند.یم

 آورد اشتراکات ارزشی و تاریخی خواهد بود.یماز هرعاملی گرد هم 

 همشهترک منطقه یتهو" پیدایش مسئله و ی شناختیهامؤلفه نقش رویکرد این طبق 

نطقهه ممحسوب شهده و  کننده بسیار تعیین شدن ای منطقه یهاپروژه موفقیت برای "ای

کهه بها یهک  شود که اعضای آن به عنوان بهازیگرانییمبه منزله یک کیان اجتماعی تلقی 

کنند و دارای آینده مشهترکی هسهتند معنها و اهمیهت یمحس مشترک با یکدیگر زندگی 

 (1۳95:45فیروزآبادی،  دهقانی) یابد.یم

ی هویهت دهشهکلناگفته پیداست که میزان انسجام و پیوندهای مشترک اجتماعی با 

ی اگسترهتواند یمرابطه مستقیمی داشته و  هاآنی و همچنین سطح امنیت امنطقهمشترک 

 را بوجود آورد. "4سخت پیوند "تا  "۳سست پیوند"از یک اجتماع 

 6و بارنهت 5گفت در نظر اندیشمندانی مانند امانوئهل آدلهر در تبیین بیشتر موضوع باید

 تشهکیل هایییتدارای حاکم یهاعموماً از دولت که هستند معیاجوام  سست پیوند جو

ولهی  .بیشهتر نههو  و اههداف خهود هسهتند راتنتظاا به ستیابید لنبادبه  که تنهااند شده

ایش اعتمهاد متقابهل و تقویهت موجب افز ریدرتالشند با افزایش همیا جوام  سختپیوند

                                                           
1. Regionness 

2. Weness 

3. Loosely-Coupled 

4. Tightly-Coupled 

5. Emanue Adler 

6. Michael Barnett 
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ها و هنجارهای مشترک شده و بدین وسیله اهداف جمعی مانند امنیهت جمعهی را یتهو

 (Adler and Barnett, 1998:33-31) کسب نمایند.

 

 یی نوینگرامنطقهسازه انگاری و  .1-3-2

یی گرامنطقهی با تکیه بر معناسازی و طرح مباحث غیرمادی، مسیر متمایزی از انگارسازه

کالسیک که بیشتر بر موضوعات مادی به ویژه جغرافیها و نزدیکهی جغرافیهایی دارنهد را 

 انتخاب نمود.

 رساختا صبخصو فیایی واجغر تماالزها و اضرورتواسطه  به یی سنتی کهگرامنطقه

 خاصهی تموضهوعادر  یشهر عمدتاًظهور یافته بود،  دسر نظام بین الملل ناشی از جن 

در یی جدیهد کهه گرامنطقههداشت. امها ها آن حاکمیت صخصوها درولتدنی امثل نگر

 بهه هفتاد میالدی ظهور کهرد، ههد خردر اوایی گرادوم منطقه همناظر یاو  مدو جمو قالب

و  سهتفالیاییو منظااز  ییزداتمرکز مثل تحوالتی عقووسیستم دوقطبی و  فرسایش سطهوا

 یهاسهازماننقهش بهازیگران غیردولتهی و  یشاافزو  شدن جهانی متقابل، بستگیوا شدر

 (1۲4-1۲6: 1۳9۳روحی، ) شد. وعشرای  منطقه

ی بههه سههمت فردگرایههی و محوردولههتیی کههه از گرامنطقههههای نههوین یهههنظر

ی را فراینهدی از پهایین بهه بهاال تلقهی امنطقهه، همگرایی اندکردهی حرکت محوراجتماع

یسهم اظههار مدرنپستی و انگارسهازهازان کنند. در این منظر همانطور که نظریهه پهردیم

ای در پروسههه کننههدهیینتعکننههد، بههازیگران و کههارگزاران فروملههی و فههردی نقههش یم

ی است که در اثهر بودگمنطقهیی مستلزم نوعی گرامنطقهنمایند. چون یمیی ایفا گرامنطقه

دهقههانی ) آیههد.یمبههین افههراد مختلههف در سههطح منطقههه بوجههود  هامبادلهههو  هههاارتبا 

 (1۳88:1۰5فیروزآبادی، 

که بهر نقهش طیهف وسهیعی از  اریگزریی نوین عالوه بر عامل کاگرامنطقههمچنین 

در درون و برون منطقهه توجهه دارد، در حهوزه انگیهزه و ههدف نیهز بها  هاگروهافراد و 

یی سنتی متمایز شده و جنبه تک بعدی نداشته و بر متغیرههای گونهاگون اعتنها گرامنطقه

شته و یک نوع همگرایی چندبعدی و چندوجهی مشتمل بر وجوه اجتماعی، اقتصادی، دا

ههای تجهاری و یها یمرژفرهنگی و سیاسهی بهوده و در نتیجهه اههدافی فراتهر از ایجهاد 

 گیرد.یبرمی را در امنطقهامنیتی -ی نظامیهاائتالف
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یهی ارگ منطقه ین الملل معتقدند کهبروابطاز اندیشمندان  ریدر همین چارچوب بسیا

 زهدیهدگاه سها بهر مبتنهیآن را تهوان یاساساً م ،دارد یبعد چند ماهیتی که جااز آن جدید

بیهین نمهود. ی تئوریکی تلقی نموده و مطابق این رویکرد آن را تسازبلوکیا یک  رینگاا

ها و هنجارها به انهدازه سهاختارهای مهادی یدهارویکردی که بر این باور استوار شده که 

 یی موثرند.گرامنطقهیری گشکلد موازنه قدرت نظامی در مانن

 

 تجربه منطقه گرایی آفریقایی .2

اجتمهاعی -ی ساختاری و کارکردی در حوزه اقتصادی، وجود منازعات سیاسهیهاضعف

رون اداری در د-مشابه در درون جوام  کشورهای آفریقایی و رواج فساد گسترده سیاسی

ی مختلهف ههادولتب سهران باشهند کهه اغلهیمشترکی ی مهاچالش، از جمله هادولت

ین تهرمهمتواند یکهی از یمآفریقایی را به این باور متقاعد نموده که همبستگی منطقه ای 

ه ایهن چراک. راهبردها جهت فائق آمدن برضعف های مشابه و زیربنایی در این قاره باشد

ه صهورت بنهدی بهیقها ها و رهبران آفریتشخصتفکر در عمل موجب توجه بسیاری از 

 های جمعی شده است.یهمبستگانواع اتحادهای درون منطقه ای و تشکیل 

مهیالدی و  شصهت بروز دو موج اصلی در آفریقا، یکی درطول سالهای اواخهر دههه

دیگری درسال های پایانی قرن بیستم از مصادیق رشد چشمگیر ایهن دیهدگاه در آفریقها 

 دی کشههورهای غههرب آفریقهها اکههوواسشههود. شههکل گیههری جامعههه اقتصههایمتلقههی 

(ECOWAS)1  پیشهبرد و با ههدف  (نیجریه)بر اساس معاهده الگوس که  1975در سال

و نقهل، حمهل های اقتصادی، بویژه صهنای ،پارچگی اقتصادی در همه فعالیتتوسعه یک

 مسهائل مهادی و پهولی ،یعهی، بازرگهانیبمنهاب  ط ،کشهاورزی ،ارتباطات راه دور، انرژی

 14 شهامل کهه ۲(SADC) یقهاآفر جنهوب توسهعه یس جامعههتأسهذیرفت و یا صورت پ

 بهه اقتصادی وابستگی از کاستن اولیه با هدف زیمبابوه در م 198۰ سال بوده و در کشور

گذاشت از جمله تجربیات عملی در  حیات عرصه به پا (آپارتاید دوران) جنوبی آفریقای

 باشند.یماین چارچوب قابل ارزیابی 

                                                           
1. Economic Community Of West African States 

2. Southern African Development Community 
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توانسهت که ناگفته نماند برخی تجربیات آفریقا پیرامون همگرایی منطقه نیز نهرچند 

یجهاد برای ا 1991 به اهداف خود برسد. امضای قراردادهای مختلف مانند ابوجا در سال

ا ، تأسیس بازار مشترک در شرق و جنوب آفریقها به(AEC) جامعه اقتصادی پان آفریکن

با رویکردههای اقتصهادی نمایهان  عمدتاً ، که199۲درسال  COMESA یاختصارعنوان 

ک اتحادیهه یهی قبلی و با نگرشی همگرایانه نظیر ایجاد هاخواستهشدند، اگرچه فراتر از 

ادیهه گمرکی و گردش آزاد سرمایه و افراد و تشکیل یک اتحادیه پولی )چیزی شهبیه اتح

را بهر  ات مهوفقیاروپایی( تشکیل گردیدند، اما در صحنه عمل نتوانستند الگوها و تجربی

های اقتصادمحور که بتواند موجب اتخاذ یهک یاستسی اقتصادی و تکیه بر هامؤلفهپایه 

سیاست عمومی همسو برای ایجاد یکپارچگی در داخهل جامعهه آفریقها و نهوعی منطقهه 

 .گرایی در سطح جهانی بشمار آیند را ارائه نمایند

یسهت و یکهم وارد مناسهبات سیاسهی که از اوایهل قهرن ب 1در این میان اتحادیه آفریقا

شهود، یممحسهوب  OAU۲  یقهاآفرجهان شده و در واق  نهاد جایگزین سازمان وحدت 

شهود و ههم بهه لحها  یمهم از لحا  فراگیری اعضا گه شامل همه کشورهای آفریقایی 

گستردگی اهداف که درصدد بهاالبردن صهلح، اتحهاد وهمکهاری بهین کلیهه کشهورهای 

نهاده شده، تا حدودی در جایگاه یک نهاد همگرا سهاز قهرار گرفتهه و در آفریقایی بنیان 

 را به خود معطوف نموده است. هانگاهحال حاضر همه 

 

 :اتحادیه آفریقا و منطقه گرایی نوین .3

از سوابق و تجربیهات بدسهت  الهام با فراگیر و اتحادیه با هدف تحقق یک آفریقا اتحادیه

 "جنوب-جنوب هاییهمکار" ازتئوری گیری بهره و ارتایدضدآپ پایداری آمده از جبهه

های یاسهتستر اشاره شد، اتحادیه تالش داشته تا همان یشپگردید. همانطور که  تشکیل

الملهل سازمان وحدت آفریقا را تعقیب نماید. با این تفاوت که در پی تحوالت نظهام بین

از جملهه در خصهوص مسهائل نظیر پایان جن  سرد و تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی 

الملهل بین المللی آفریقا، نیازمند بازبینی در نقش و جایگهاه خهود در مناسهبات نظهام بین

                                                           
1. African Union 

2. Organization Of African Unity 
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، 196۳باشههد. توضههیح آنکههه سههازمان وحههدت آفریقهها از ابتههدای کههارخود در سههال یم

مهاده دوم اساسهنامه( متمرکهز نمهوده و در ایهن ) یاسیسهای اصلی را بر اهداف فعالیت

ای جهت استعمارزدایی ازقاره آفریقا، حل و فصهل مسهالمت آمیهز قش عمدهچارچوب ن

منازعات مرزی کشورهای این قاره، دفاع ازحاکمیت ملی وتمامیت ارضی اعضا و مبهارزه 

 .با تبعیض نژادی را ایفا کرد

بهویژه در منهاطق و  ،اروپهایی منهاطق غیهر گرایی در منطقهاما نباید فراموش کرد که 

رونهد و اههداف همگرایهی در اروپها را ، ماهیهت مانند آفریقا، ل توسعهکشورهای در حا

طوری که ظرفیت و اراده سیاسی الزم برای یک همگرایی عمیق و اتحاد  به ه است.نداشت

 .تجاری-انگیزه امنیتی داشته است تا اقتصادیبیشتر  گرایی منطقهیامده و وجود نبسیاسی 

 (1۰9: 1۳88دهقانی فیروزآبادی،)

شود که بیشترین فایده عملی اتحادیه و پهیش از آن سهازمان وحهدت یمحظه لذا مال

یاً به ثانتجربیات به دست آمده در جهت رویکرد یک سیستم دفاعی مشترک و  اوالًآفریقا 

این در حهالی اسهت کهه  ی قانونی بوده است.هاحکومترسمیت نشناختن کودتاها علیه 

و تمرکهز ای  درون منطقهه ههاییز همکاراجدیهدی نهوع تحوالت نوین بین المللی به 

نیازمنهد گرایی نوین  منطقهدر قالب اقتصادی و تجاری  ،سیاسیی هابخشسایر ر بیشتر ب

 است.

گرایهی  جهت و گستره از منطقهه ،انگیزه ،در چهار بعد کارگزاری نوینگرایی  منطقه

بهرخالف  ،نظر کارگزاری و نقش کارگزارانماز بطوری که  قدیم متفاوت و متمایز است.

ای  منطقهه یهاهها در سهاختارها و سهازهقدیم که بر نقهش دولتبه شکل گرایی  منطقه

آفرینی طیف وسیعی از بازیگران دولتهی،  گرایی نوین ناشی از نقش منطقه داشت،تمرکز 

 فردی و اجتماعی در درون و برون منطقه است.

بعدی و دارای یهک متغیهر نیسهت.  گرایی نوین تک قهاز نظر انگیزه و هدف نیز منط

ابعاد اقتصهادی، سیاسهی، همه گرایی نوین یک نوع همگرایی چندوجهی است که  منطقه

تجهارت آزاد و  ههاییمو ههدفی فراتهر از ایجهاد رژرا در بر گرفته اجتماعی و فرهنگی 

 دارد. امنیتی-نظامی یهاائتالف
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 آفریقا بر مبنای رویکرد هنجار محورالزامات منطقه گرایی نوین در  .4

 عمومهاًهمانگونه که مالحظه گردید تجربیات آفریقا در حوزه همکارهای منطقه ای )کهه 

 ههاآنبسیاری از  اتفاقاً(، به دالیل متعددی که اندگرفتهی اقتصادی شکل هامؤلفهمبتنی بر 

رهای آفریقهایی ریشه در ضعف اقتصادی دارد، تبدیل به همگرایی نشده اسهت. در کشهو

عمده معادالت بر مبنای مناف  مالی و اقتصادی و در چارچوب نظم قدرت محور تعریف 

ی منطقهه ای در آفریقها صهورت ههانظام. برای نمونه در یک تحقیق که پیرامهون اندشده

متغیر در قالب عوامل هفتگانه  64پذیرفته است، پس از شاخص بندی، محاسبه و مقایسه 

نی، علمی و فن آورانه، نظامی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، کشورهایی اقتصادی، سرزمی

های ژئوپلتیکی و مادی برتری برخوردارند در سطح باالتری از هرم قدرت یتموقعکه از 

( نظم قدرت محور که در پهارادایم 1۳8۳:1۲7حافو نیا و سایرین،) گیرند.یمآفریقا قرار 

اقتصهادی -است، بر نقش قهدرت مهادی نظهامی های واق  گرا مفهوم بندی شدهیهنظرو 

: 1۳95ورزد. )دهقانی فیروز آبهادی،یمتاکید  هاآنبازیگران و چگونگی توزی  آن در بین 

157) 

این در حالی است که رویکردهای هنجارمحور از دریچهه ای متفهاوت بهه تعهامالت 

فعت جویی تک کند که در آن مناسبات معلول قدرت طلبی کشورها یا منیمآفریقا توجه 

و هنجارهای مشترک انسانی  هاارزشتک بازیگران نبوده است، بلکه برخاسته از مصالح، 

و اجتماعی در سطح منطقه است. انگیزه و نقطهه کهانونی یهک چنهین نظمهی، رعایهت و 

که مدام  هاستآنو هنجارهای مقبول و مشترک به خاطر ارزش ذاتی  هاارزشپیروی از 

 (Godehardt and Nabers,2011:9-10) ید و تغییر است.لبازتو در حال تولید،

دهد که چند مان  عمهده در تحقهق منطقهه یمنگاهی به مشکالت بادوام آفریقا نشان 

از علهل  متهأثریماً یها باواسهطه مستقگرایی آفریقا در قالب اتحادیه وجود دارد که اگرچه 

 ههاآنیهی نهوین موجهب تقویهت اقتصادی هستند اما بی اعتنایی به سایر ابعاد منطقه گرا

بحهث نگهرش مبتنهی بهر تقسهیم شهدن قهاره بهه  ین عواملترمهمگردیده است. یکی از 

ها و حتی رقابت کشورهای عربی و غیرعربی است که همین مسأله زمینه بسیاری از نزاع

کشورهای عربی قاره برای تفوق و برتری بر سایر دول و ملل آفریقهایی را فهراهم کهرده 

 (1۳97:۳وکلی، ت. )است
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های پیش روی اتحادیه آفریقا تبدیل شهده به حدی که این موضوع به یکی از چالش

که طی آن کشورهای شمال آفریقها )کهه بهه مغهرب عربهی نیهز شههرت دارنهد(، بهدلیل 

هههای مههادی ژئواکونهومیکی و ژئواسههتراتژیکی درصههدد برقههراری برخهورداری از ویژگی

 تحمیل تفوق عربی بر سایر اعضا هستند. هژمونی منطقه ای بوده و خواستار

های امنیتی در ابعاد نظامی و بی توجهی بهه سهایر ابعهاد چالش دیگر مربو  به حوزه

های امنیتی و نظامی ماننهد مختلف امنیت انسانی است. بطوری که آفریقا افزون بر بحران

بهداشهتی و جن ، خشونت و تروریسم در تأمین بسیاری از وجوه امنیت غذایی، امنیهت 

 نظایر آن دچار مشکالت عدیده است.

هها و در مقابل تجربه نشان داده که تکیه بر سایر ابعاد منطقه گرایی نوین مانند ارزش

هنجارهای مشترک در آفریقا و ایجاد باورها و درک متقابل در مقهوالتی همچهون حفهو 

زیمبهابوه  OAU اجالستواند نقش بسزایی ایفا نماید. برای نمونه امنیت جام  منطقه می

میالدی برگزار شد، موفهق بهه اخهذ تصهمیمات عملیهاتی شهد کهه  9۰ که در اواخر دهه

توانست این اجالس را از حالت تشریفاتی به مسیری اجرایی و مفید سوق دهد. در ایهن 

اجالس بود که نیروهای چندملیتی خهارج از آفریقها بعنهوان نیروههای پاسهدار صهلح از 

در  .اخلی آفریقا من  و نیروی پاسهدار صهلح آفریقهایی تشهکیل گردیهدمداخله در امور د

 از: اندعبارتهمین راستا اهم الزامات منطقه گرایی نوین آفریقایی 

 

 و هویت مشترک آفریقایی: هاارزشاحیای  .4-1

 یههاثروت و منهاب  از مهمی بخش تاراج موجب برآنکه عالوه آفریقا در استعمار پدیده

ی آفریقهایی نیهز موجهب ههاانگارهاز بعهد ههویتی و  ،گردیهده اسهت قههمنط این طبیعی

های جدی شده است. از یک سو استعمار عامل مهمی در بروز انهواع اختالفهات و یبآس

های سیاسی، قومی، سرزمینی و نظایر آن گردیده و در نتیجه مهان  شهکل گیهری یریدرگ

گهاهی بهه نقشهه کشهورهای همگرایی بر اساس مشترکات درون منطقه ای شده اسهت. ن

ی آفریقها نظیهر اختالفهات مهرزی، هاچالشآفریقایی موید آن است که ریشه بسیاری از 

ی زیست محیطی معطوف به جعل و تحدید مرزهای سیاسی هابحرانمنازعات سیاسی و 

بهویژه آنکهه . باشهندیمهای دوران اسهتعمار یاستسکشورهای آفریقایی است که میرا  



213 

 

 

 

 

تحقططططططططط  

یی نوی  گرامنطقه

در آفریقطططططا از 

 منظرسازه انگاری

 

یطی و سیاسی کشورهای آفریقایی به ندرت با ههم منطبهق هسهتند و مرزهای زیست مح

ههای یهمکارهمین موضوع باعث شهده تها مشهکالت زیسهت محیطهی تنهها در سهایه 

این در حالی است کهه بخهش مهمهی از مشهکالت . چندجانبه امکان برطرف شدن یابند

ن بهه اختالفهات تهوایمکه بهرای نمونهه  اندارتبا آب در  مسألهزیست محیطی آفریقا با 

ی نیل، مکون  وچگونگی بهره برداری کشورهای همسهایه از هارودخانهموجود در نظام 

 .اشاره نمود هاآن

 و جهدی از سوی دیگر سابقه حضور استعمار موجهب بهروز مشهکالت و تغییهرات

 آفریقاییهان زنهدگی اجتماعی و بخصوص روند-ی فرهنگیهابخشبسیاری از  در بنیادی

کهرده  دار خدشهه را یتشهانهو و دارایهی، سهرزمین برها آن ردی حاکمیتدر موا شده و

 آفریقهایی ههر ضداسهتعماری، بهزر  شهاعر و متفکر« 1سزر امه» قول تا جاییکه به. است

 سهنن و آداب و صهالحدید اسهاس بر و دانسته گر سلطه کشور تبعه را خود شد مجبور

 (1۳9۲:۳۲۲ حاتمی،. )کند رفتارها آن

 مختلف توان امروزه تبعات آن را در اشکالیمحدی است که  به ضوعمو اهمیت این

 عناصهر زا یکی که برای نمونه، زبان. مالحظه نمود ساز آفریقاییان فرهن  و هویتی ابعاد

 کههن تمهدن جمله از و ای جامعه هر تمدن و فرهن  بخش قوام و دهنده تشکیل اصلی

 از یبسهیار آنکهه ضهمن و نمهوده همواج جدی یهاچالش با را شودیم محسوب آفریقا

 قهاره ایهن در رایهج بهومی یها، زبانرفته است بین از آفریقا محلی یهازبان و هایشگو

 اند.داده دست ی جدید ازهانسلدر میان  زیادی حدود تا را خود نفوذ و قدرت

طریهق  ی فرهنگهی مشهترک در آفریقها ازهامؤلفههو  ههاارزشپرداختن به هنجارها، 

تواند در ایهن یمی آموزشی و برنامه ریزی فراگیر توسط اتحادیه آفریقا هادورهی برگزار

 زمینه بسیار حائز اهمیت باشد.

 

 ی درونی آفریقاهاخصومتطراحی راهبردها برپایه رفع  .4-2

منطقه گرایی در آفریقا به دلیل شرایط و مسائل موجود درونی و برونی، در گهام نخسهت 

یی برای مههار هاحلها و راه یوهشبه رویکردهایی است که مبتنی بر نیازمند اولویت دادن 

                                                           
1. Aime Cesaire 
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و حل وفصل ستیزها باشد. به بیان دیگر مختصات سیاسی و اجتماعی  هابحران، هاچالش

ی توسهعه ای کهه اقتصهادمحور هاطرحکند تا به جای ارائه انواع یمکنونی آفریقا اقتضا  

ی اخیهر در منهاطق مختلفهی هاسهالاری کهه در ی فنی، مالی، تجهاطرحباشند )مانند یم

مانند اتحادیه اروپا مورد توجه هستند( بر راهبردهای همکاری بر اسهاس رفه  منازعهات 

 تمرکز یابند.

از این منظر منطقه گرایی در آفریقا بها موضهوع منطقهه گرایهی توسهعه طلهب دارای 

ی هاتالشطلب، مجموعه  باشد. منظور از منطقه گرایی توسعهیمارتبا  و ترتب معنایی 

هدفمند گروهی، دریک منطقه جغرافیایی با هدف کاهش اختالفات برای رفه  تهدریجی 

در واقه  منطقهه گرایهی توسهعه . موان  توسعه در سایرحوزه ها نظیر امور اقتصادی است

شهود کهه درمنهاطقی همچهون یمطلب کارکرد نسبتاً جدیدی از منطقه گرایی محسهوب 

باشهد از یمههای مهرزی، اقتصهادی وسیاسهی و نظهایر آن یریدرگنواع آفریقا که دچار ا

 .های باالیی برخوردار استیتقابل

ترویج محیط مویهد روابهط مهوزون و هماهنه  وجلهوگیری از " برتون معتقد است

رویدادهای نامطلوب به کمک از میان برداشتن علل آن نقش موثری در شکل دهی منطقه 

 (Burton, 1990:2-3. )گرایی دارد

 

 های منطقه اییهمکارهای بومی در پیکربندی یتظرفاعتناء به  .4-3

توان چنین راهبرد منطقهه ای را بهرای توسهعه و یمشود که چگونه یماین سئوال مطرح 

جلوگیری ازستیزها )به قهول برتهون بهرای تهرویج شهرایط مویهد صهلح وجلهوگیری از 

چهرا منطقهه گرایهی در آفریقها  اصهوالًهای موید خشونت( در آفریقا ساخت؟ و یتموقع

 نتوانسته صلح و توسعه را در این کشور بوجود آورد؟

های منطقه گرایی آفریقها یهمکاری سازنده هامدلبرای پاسخ به این موضوع باید به 

در گذشته توجه نمود. چراکه اغلب الگوهای همکهاری منطقهه ای برگرفتهه از تجربیهات 

یر شهدید معهادالت تهأثی اسهتعماری و تحهت ههاطرحیرا  غیربومی بوده که به نوعی م

ی بهزر  هاقهدرتبیرون از منطقه نظیر الگوهای جن  سرد و جایگاه آفریقها در بهازی 

پیشاپیش مخدوش  هاآنشکل گرفته و در نتیجه مناسبات اقتصادی، تجاری و سیاسی در 
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عاملی برای شکل دههی  . بطوری که تجارت و اقتصاداندبودهو وابسته به خارج از آفریقا 

هایی کهه از یههناحها تلقی نشده وحتی در موارد متعددی کشورهای همسایه در یهمکار

، بهه دلیهل عهدم برخهورداری از انهدبودههای مشابهی برخهوردار یتظرفشرایط، مناب  و 

الگوهای فراگیر، بومی و متناسب با شرایط و مقتضیات درون منطقهه ای، نهه تنهها نقهش 

بلکه با بازتولید فاکتورهای اختالف برانگیز به عهواملی  اندنکردهمگرایانه ایفا  مکمل و ه

 اند.شدهی سیاسی و واگرایی تبدیل هاتنشبرای 

 

 اولویت دهی بر رفع نیازهای مشترک در چارچوب مسائل ملی .4-4

ی قهومی، ههاتنشی راهبردی بهویژه در حهوزه کهاهش هاطرحهای یژگیویکی دیگر از 

های یهدگاهدی آفریقایی مبتنی بهر هادولت، از طریق همگرایی 1دن سطح منطقه بودنباالبر

در  هادولتاز این منظر اختالفات میان . باشدیمکاهش نقش مرزها و تحدیدات سیاسی 

در همین راسهتا برنامهه ریهزی در اتحادیهه . یابدیمشرایطی مناسب تر و آسان تر فیصله 

و  هابرنامههنطقهه ای و در نقهش میهانجی موجهب طراحهی آفریقا به منزله یک سازمان م

تواند به دلیل وجود یمالگوهای همکاری جهت رف  مشکالت تلقی شده و در عین حال 

ههای بهین المللهی بیهرون از منطقهه بهه یانجیمیش از به ی مشهترک،ههاارزشفرهن  و 

 .ی درگیر نزدیک شودهاطرف

ه که مرتبط با موضهوعات مشهترک تکیه در واق  هرزمان که اتحادیه بر روی مسائلی

های اولیه در درون ایهن یتظرفست. بویژه آنکه اهای خوبی بهره برده یتموفقداشته، از 

هها لتاتحادیه بوجود آمده است. نظری به ارکان اتحادیه آفریقا شامل اجهالس سهران دو

ی شهورا های عضو، شورای وزیران، کمیسیون آفریقا، کمیتهه دائهم نماینهدگان،وحکومت

ن صلح و امنیت، پارلمان پهان آفریقهایی، شهورای اقتصهادی، اجتمهاعی وفرهنگهی، دیهوا

های فنی و تخصصی و همچنین نهادهای مالی بیانگر آن است دادگستری وتعدادی کمیته

یی بهه که این اتحادیه در تالش است تا به عنوان فراگیرترین سهازمان کشهورهای آفریقها

 ایفای نقش بپردازد.

 

                                                           
1. Regioness 



216 

 

 

 

 

 فصلنامه

 ای هپژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شماره   هشتمدوره 

شطططماره  چهطططارم 

 پ اپی سی ام 

 1397 زمستان

 

 ارکردهای سازه انگارانه از اتحادیه آفریقاک .5

اتحادیه آفریقا با تکیه بر مفاهیم و ماهیت بیناذهنیتی مشترک موجود در آفریقا، کهارکردی 

ی مشهترک و ههاارزشتکوینی داشته و به چگونگی برساخته شدن اجتماعی هنجارهها و 

دیگر اتحادیه نقهش تعیهین  کند. به بیانیمدر فرایند تعامل اعضا، نقش آفرینی  هاآنیر تأث

کننده ای در شناسایی و تعریف وضعیت و جایگهاه اعضها  )در درون منطقهه و در نظهام 

از طریهق برسهاختن هویهت و  ههادولتبین الملل(، هنجارسازی مشترک، جامعه پذیری 

توانهد یمدارد که  هاآنیتاً تنظیم و چارچوب سازی رفتار نهامناف  کشورهای آفریقایی و 

یر تعامالت مستمر اعضا  و مطابق یک دسته از قواعد و مقررات برساخته شده، تأثتحت 

ین کارکردههای اتحادیهه آفریقها تهرمهمهویت و مناف  اعضا  را شهکل دههد. برخهی از 

 از: اندعبارت

اتحادیه از طریق بازتعریف اههداف  ترسیم اهداف، منافع و نقشه راه مشترک: .5-1

ههای واگیهر، و نظهایر آن کهه یماریب  مشکالتی نظیر فقهر، و مناف  مشترک در جهت رف

مشترک میان کشورهای آفریقایی است و یادآوری این مطلب که بخش عمهده ای  عمدتاً

ههای یهمکارجغرافیهایی نبهوده و نیازمنهد -از اینئ مشکالت محدود به مرزهای سیاسی

کنهد. یمشترک کمک باشد، به ترسیم نقشه راه مشترک جهت نیل به اهداف میممشترک 

همچنین اتحادیه از طریق ایجاد معیارهای رفتار واحد و تعیین معیارهای مشترک نظارت 

 کندیمبر انجام تعهدات و توافقات، انتظارات کشورها را نسبت به هم نزدیک و تثبیت 

اتحادیه آفریقا عالوه بر اینکه اطالعهات الزم کاهش بی اعتمادی میان اعضاء:  .5-2

از  دههد،یمکند و در اختیهار اعضها قهرار یمرا جم  آوری  هاآنکشورها و نیات درباره 

ی مشهترک موجهب هانشستیی نظیر برگزاری جلسات و هاروشطریق اجماع سازی با 

 شود.یمکاهش بی اعتمادی بین کشورهای آفریقایی 

ایهن  های بیین المللیی:یهمکاری در جهت شکل گیری و تقویت بسترساز .5-3

ن منطقه ای از طریق تکرار و استمرار تعامالت، امکان پذیر کردن معامله به مثهل و سازما

های نقهض ینهههزتبیین سود و منفعت دراز مدت ناشی از تعامالت فیمهابین و بهاالبردن 

شود تا کنش جمعی برای فائق آمهدن بهر مشهکالت نهادینهه یمتعهدات به اعضا  باعث 
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پیوندزدن موضوعات مختلف به هم، امکان همکاری را از شود. بعالوه اتحادیه با ایجاد و 

 دهد.یمطریق کاهش انگیزه تقلب افزایش 

اتحادیه بها برقهراری تعهامالت ی: امنطقهی برون هاچالشمواجهه مشترک با  .5-4

مشترک و چانه زنی دسته جمعی درسطح بین المللی این فرصت را برای کشهورهای بهه 

نماید تا جایگاه خود را در نظام جهانی بهبود بخشند و یمهم حاشیه رانده شده آفریقا فرا

 .ردر مسائلی مانند روند قیمت گذاری مواد خام را بهبود دهند هاآنامکان تاثیرگذاری 

اتحادیهه بها حرکهت درمسیرتشهکیل یهک افزایش اعتبار و وجهه بین المللی:  .5-5

خهاذ مواضه  سیاسهی مشهترک، ابربازیگرمنطقه ای و افهزایش امتیهازات گیهری برپایهه ات

 کند.یمهای ایفای نقش موثرتر سیاسی و دیپلماتیک در عرصه جهانی را فراهم ینهزم

 

 :گیرینتیجه

تها مباحهث حهول منطقهه گرایهی و از  اندداشتهها پیرامون همگرایی تالش یبررساغلب 

رایی و رایهج همچهون کهارکردگ هاییههو نظر هامهدلدریچهه فریقا را از آاتحادیه جمله 

انهواع محصهول در نگهاه نخسهت که  ییگرامنطقه .مورد توجه قرار دهندنوکارکردگرایی 

باشد، بیشتر از منظر اهداف و منهاف  اقتصهادی یجغرافیایی و اقتصادی م-نیازهای طبیعی

بخهش  اتفاقهاًنگریسته شده است. این در حالی است کهه منهاطقی همچهون آفریقها کهه 

، تجربه چندان موفقی در حوزه همگرایی دارداقتصادی  منشأ اهآنی هاچالشی از اعمده

 و تعامالت همگرایانه با محوریت موضوعات اقتصادی نداشته است.

 حکایهت از آن دارد کهه آفریقها در ایمنطقهه نهادههای وگهران کنش بعالوه بررسهی

 منطقهه و بهروز کشورهای میان تعامالت پایین سطح همچون متعدد عینی عوامل هرچند

، اندداشتههای منطقه ای یهمکارعدم  در ایبرجسته نقش اختالفات و منازعات سیاسی،

 انگاریسهازه هاینظریهه در کهه اجتماعی، هنجاری و ذهنی عوامل از سوی دیگر به ولی

 .است شده توجه ، کمتراندبودهمدنظر  جمعی هاییتهوقوام  جهت

ی ایهن قهاره کههن حکایهت از آن مطالعه اجمالی شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاس 

 ،تهاریخ ،ماننهد فرهنه بیناذهنی عناصر دارد که آفریقا به دلیل برخورداری از مقوالت و 

یی هامؤلفهههویتی مشترک بهوده و بهه تبه  آن از تجانس نسبی دارای نوعی نژاد و  زبان
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واند تیمبرد که یمبهره وابستگی متقابل فرهنگی و حس همگرایی ، درک متقابلهمچون 

 را تحکیم بخشد.فریقا آاتحادیه های منطقه گرایی در قالب یهپا

ای در بسیاری از نقها  ایهن پهنهه بهزر  وجود بافت سنتی و حتی ساختارهای قبیله

ی مبتنی بر مقوالت هنجارمحور و ههویتی هاقالبی به دهشکلامکان  عمالًباعث شده تا 

یباً مشهابه تقرآفریقا )که دچار شرایط  الخصوص کهیعلبیش از پیش اهمیت داشته باشد. 

توانههد بههر ینمی سیاسههی و اقتصههادی اسههت( بطههور منطقههی هههاحوزهو نامسههاعد در 

و آمارههای اقتصهادی و  هاشهاخصی کهه ابگونههای اقتصادمحور تکیه نماید. یهمکار

 .کنندینمآفریقا ترسیم در  کنونی، وضعیت روشنی را پیش روی منطقه گراییسیاسی 

وه تجربیات عملی در حوزه همگرایی در آفریقا نشان داده که تاکید بر مفهاهیم و بعال

جههت غیر دولتی  یهاحرکتی مشترک بیناذهنی در میان مردم آفریقا و تقویت هاارزش

توانسته نقش بسزایی در دستیابی به اههداف مشهترک داشهته باشهد. بهرای مشکالت رف  

گردیده اسهت، ضهمن  گزین سازمان وحدت آفریقاکه در عمل جای نمونه، اتحادیه آفریقا

های بهه یشههاندهای یک اتحادیه فراگیهر منطقهه ای و بها الههام از یتظرفبهره گیری از 

 "جنهوب-ههای جنهوبیهمکار"جامانده از جبهه پایداری ضهدآپارتاید و رویکردههای 

ی کهه اهبگونه .ی منطقه گرایی را برطهرف نمایهدهاضعفی زیادی از هابخشتوانسته تا 

ها در سهطوح مختلهف خهرد، ملهی و منطقهه ای در یتحساسهها و یریگموض مالحظه 

آفریقا نسبت به مقوالت هنجاری و هویت مشترک آفریقهایی مویهد آن اسهت کهه شهکل 

جویانه و بازتولید هویهت یهمکاری مشترک و مفاهیم بیناذهنی هاارزشگیری و تقویت 

ای اصلی جهت ارتقای سطح منطقه گرایی آفریقا در هیشرانپجمعی مبتنی بر آن، یکی از 

شود. بیشترین دستاوردهای این اتحادیه بر یمابعاد مختلف دولتی و غیر دولتی محسوب 

ی مختلف نظیر ایجاد سیستم هاحوزهپایه تمرکز بر مفاهیم و هویت مشترک در آفریقا در 

تهر انونی و از همهه مهمهای قدفاعی مشترک، به رسمیت نشناختن کودتاها علیه حکومت

 حساسیت در خصوص مداخالت خارجی در امور آفریقا بوجود آمده است.

سهاز بخش و هویتتوجهی به عوامهل انسهجامرسد بیاما روی دیگر سکه به نظر می

های بسیار مهمهی کهه متهأثر از رویکردههای اخهتالف تواند دربردارنده چالشجمعی می
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گرایی، هژمونی طلبی و تفوق عربی )کهه منجهر بهه رببرانگیز همچون تاکید بر هویت ع

 .شود( را در پی داشته باشددرگیری و تحقیر اعضا می

تواند عالوه بر تحقهق یمهای سازه انگارانه در اتحادیه آفریقا یافترهبعالوه تکیه به 

کارکردهایی مانند امکان ترسیم اهداف، مناف  و نقشه راه مشترک  کاهش بی اعتمهادی و 

ضالت امنیتی میان اعضا  و در نهایت افزایش اعتبار و وجهه بین المللی، عامل بسهیار مع

ی برون منطقه ای نیز محسوب شود و با حرکت از هاچالشمهمی در مواجهه مشترک با 

 گهرانکنش ، حتهی"یوندپسهخت"ی اجامعههبه سمت تشهکیل  "سست پیوند"ی اجامعه

 کنند. یتاهد هاآن به عملو  دخو هایهیدو ا هارهنجا شپذیر به نیزرا خارجی 

 نهمچهو به بیان دیگر، در سطحی کالن و بلندمدت باید گفت توجهه بهه متغیرههایی

آفریقهایی باعهث  مشهترک هویهت و امنیت جمعهی در درون کمشتر سرنوشت، همگنی

گرایهی بهه سهطح منطقهه آفریقها یملاز سطح مرزههای  "خود"دامنه تعریف  شود کهیم

بیهاموزد  عضهاای مشترک آفریقایی به تدریج به هاارزشو تمرکز بر هویت و توسعه یابد 

را  دخهو منیهتو ا جستجو نمایند غیرصفر جم  با حاصل ییهاروش بهرا  دخو مناف  که

 کسب کنند. یگرد یدر قالب امنیت ناشی از اجماع اعضا

ههای اجتمهاعی نقهش بهارزی در تولیهد و یآگاهدر این مسیر آمهوزش و گسهترش 

ی امنطقهه "خهودفهمی"یتهاً نهاو  "یامنطقهه، خودآگهاهی "یامنطقههوشیاری "بازتولید 

ی هاسهازمانیزی هدفمنهد و منسهجم از سهوی ربرنامهیعتاً طراحی و طبخواهد داشت و 

تواند در ایجاد شرایط و سازوکارهای الزم برای تقویهت یمفراگیری مانند اتحادیه آفریقا 

بازتعریف اجماع و اشتراکات فرهنگی با تکیهه بهر هنجارهها و های منطقه ای و یوفادار

تهوان انتظهار یمی اندازچشهمی مشترک در آفریقا گردد. در چنهین هاانگارهسازی ینهنهاد

هها در سهایر وجهوه سیاسهی، یهمکارداشت که ایهن موضهوع سهبب تکهوین و تثبیهت 

یی نهوین را فهراهم گراهمنطقهاقتصادی و امنیتی آفریقا شده و شرایط عینیت بخشیدن بهه 

 نماید.
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