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 ز منظر مکتب انگلیسیاایِ غیراروپایی های منطقهنظم
 *  1اله طالبی آرانیروح

 2 آبادینورالدین اکبری کریم
 

 چکیده

ای کده کمتدر انی، بده ونندهالملل تبدییل شدی ترین مفاهیم در رشته روابط بیننظم، و منطقه به مهم

ولدی  ر این میان، آنچده اهمیدی یاهتده،مفهنم یاد نشی  باشی؛ د تنان دیی که از این دوتحلیلی را می

المللدی اسدی، ای در عرصده بینهدای منطقدهکمتر آماج تأمل نظری واقع شی  اسی وضدییی نظم

ها به یک ابرمفهنم وردیی  اسدی  در رسی باعث تقارب این دو مفهنم و تبییل آنچراکه به نظر می

هدا در میده دولیچرا بدا پیدیایش  ا" کنی کهاین راستا، این ننشتار این پرسش نظریِ را مطرح می

ویدرد  نمیشدلل غیراروپدایی  ایالمللی منطقه نامع بینای درونزاد در نظم منطقهای، سطح منطقه

بده نظدر شدند کده برای پاسخ به این پرسش، با بهر  ویریِ از مفاهیم ملتب انگلیسدی اسدتی م می

، ای غیراروپداییالمللیِ منطقدهدر  نامع بینهای واقع های حاکمیتیِ دولیرسی تفاوت در تجربهمی

ای رقم زد  اسدی کده باعدث وردیدی  به وننهرا « ایمنطقهدولی و منازعات درون هایبنییشلل»

کنشدگران  ای از یدک سدن و میاهلدهها بده کنشدگران هرامنطقدهاسی، با وابستگیِ امنیتیِ آن دولی

ایِ غیراروپدایی شدلل المللیِ منطقدهبین د در  نامعای درونزانظم منطقهای از سنی دیگر، هرامنطقه

های ایدن ننشدتار، از رو  دهی که در پیشبرد استی مویری از ملتب انگلیسی نشان مینگیرد  بهر 

این  ی  نتایجشتنصیفی د تحلیلی با تمرکز بر تحلیل محتنای کیفیِ آثار نظریِ مرتبط استفاد  هناهی 

 قییِ این الگنی نظری در کاربسی برای منداق  متتلدج  هدانپژوهش حاکی از آن اسی که منه

ای از یک سدن و بهدر  ویدری از منطقه مطالیات نظریِ بالنیوی در ایارزنی  سهم تنانیمیتنانی می

نِ باشی و با پینندی زد داشته المللیِ روزای و بیندر تحلیل منضنعات منطقهمفاهیم ملتب انگلیسی 

  ییی در این دو حنز  مطالیاتی بگشاییها به یلییگر، اهقی  آن
 

 ایای، ملتب انگلیسی،  امیه بین المللی منطقهنظم منطقه :واژگان کلیدی

                                                           
 ای هانی و منطقه ت علمی دانشگا  شهیی بهشتی، ورو  سیاسیأعضن هی  1
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 مقدمه . 1

 روابدط در دغیغده دو ، همنار 1648 سام در المللِ وستفالیبین نظام ویریشلل زمان از

 نیز المللیبین راننظمیان، صاحب این در  عیالی و نظم: اسی داشته و ند هادولی میان

دادندی و  اصدالی عدیالی بده برهدی  سداهتنی مطرح را متفاوت دییوا  دو کلی قنر به

 هایشداناستی م کده ایونندهکردندی به مطرح هنجاری عمیتاً هایاساس، دییوا برهمین

 بیین و نهادنی تاکیی نظم بر دیگر برهی و بتشیی قنام المللبین حقنق رشته به رهتهرهته

 سدیر یدک در نیدز هایشاناستی م و کردنی پرداهته و ساهته را تجربی هایدییوا  سان،

 نقدش الملدلبین روابدط در سدان، نظدم بیین .داد شلل المللبین روابط رشته به تلاملی

المللدی مبدیم در پیشدبرد امدنر بین مطالیده اصلی منضنعات از یلی به و یاهی محنری

 وردیی 

پذیری در رهتار کنشگران بینیکه در آن، حیاقلی از پیشمنظنر از نظم وضییتی اسی 

المللدی وضدییتی اسدی کده در آن حدیاقلی از سدان، نظدم بینو ند داشته باشدی؛ بیین

هرمدا ترین کنشدگرانِ هیدام در آن حلمها به عننان اصلیپذیری در رهتار دولیبینیپیش

تدنان تجلی یابی  در این راستا، میتنانی در سطنح متفاوتی المللی میباشی  البته نظم بین

المللدی در نظدر ورهدی، و نظدم مالحظده نظدم بینای را یلی از سدطنحِ قابلنظم منطقه

پدذیری در رهتدار کنشدگران بینیای را به عننان وضییتی که در آن، حیاقلی از پیشمنطقه

تنان به ظم مین« ایِمنطقه»ای و ند دارد تلقی کرد  با پیش کشیینِ سطحِ در سطح منطقه

باشدی، و می« ایهای منطقهنظم»المللی وا ی شماری از این استی م رسیی که عرصه بین

پذیریِ رهتاری در سدطح بینیشند که در آن حیاقلی از پیشبه عننان وضییتی تیریج می

ای ترین رکدنِ نظدم منطقدهها و ند دارد  در این تیریدج، زیربنداییای میان دولیمنطقه

اسی؛ از این رو، با استنباط از تیاریفی که برحسب شاهصهای متفداوت و « منطقه» همانا

ها در مدنرد منداق  ارا ده شدی  اسدی، مدا های متفاوتی از شاهصنیز برحسب مجمنعه

 بنیی کنیم را دسته« ایهای منطقهنظم»تنانیم می

نعده مفهنم منطقه تیاریج متییدی را بده هدند دیدی  اسدی  برهدی منطقده را مجم

هم ای از وابستگی متقابل بدهها که بر حسب روابط  غراهیایی و در همحیودی از دولی

؛ برهدی دیگدر بدر حسدب یدک (Nye, 1968a: xii)کنندی هنرنی تیریدج میپیننی می



161 

 

 

 

 

ایِ های منطقهنظم

غ راروپططططای  ا  

منظطططر مک ططط  

 انگل س 

 

ریدزی و ا درای هدا بدرای قرحبنیدان کده دولیبنیان بدا هنییای سرزمینسازمان منطقه

منضنعات میین و بدا هدیا ارتقدای وضدییی هدند ها دربار  ای از هط مشیمجمنعه

و برهی نیز آن ( Doidge, 2008: 41)نگرنی کننی میدرمنرد آن منضنعات تأسیس می

 وردد یک قلمروِ  غراهیداییویرنی که در نهایی باعث میهرآینیی در نظر میرا متضمن 

قدع در هدند هدای وابه صنرت سنژ  ای هیام درآیی که از مناهع هراملیِ مشدترِِ دولی

  (Hettne & Söderbaum, 2002: 38-39)صیانی نمایی 

نظرانی اسددی کدده ( از ملدده صدداحب5-204: 1394هتندده )از سدنی دیگددر، بیددنردن 

تیاریج متییدی از منطقه را برشمرد  اسی؛ وی در ابتیا تیریجِ بسیار منسیی از منطقده 

لدل، منداق  در اغلدب مناقدع المآورد که در رشتة روابدط بیندهی و استی م میارا ه می

شننی  ایدن تیریدج از چندان شدمنلیتی تلقی می المللیملی بینهای هنقزیرنظامعننان به

وستر یا دربرویرنی  بتش وسییی از یدک یدا چندی مناق ِ قار برهنردار اسی که با کالن

شدمالی،  منداققی از قبیدل اروپدا، امریلدایتدنان از کالنقار  انطباق دارد؛ برای مثام، می

پاسیفیک ستن وفی  اما وی در ادامده، بده یا آسیاد (MENA)هاورمیانه و شمام آهریقا 

منداق  را »دارد کده یدازد و اههدار مدیبنییِ تیاریج مضی  از منطقه نیز دسدی می مع

تنان برحسب انسجام ا تماعی )قنمیی، نژاد، زبان، مذهب، هرهنگ، تاریخ، آواهی از می

جام سیاسی )ندن  رژیدم، ایدی نلنژی( و انسدجام سدازمانی )و دند میراث مشترِ(، انس

رسدی کده ایدن تیریدجِ بده نظدر می«  ای رسمی( از یلییگر تفلیک کدردنهادهای منطقه

شی  و البته مضیّ  به برداشی بالمی از  امیده امدن در کتداب  امیده امدن و بنیی مع

ازان همگرایدی بده ویدژ  (، و نیدز برداشدی نظریده پدرد16-1: 1386همسایگان )بالمی، 

هدای میترانی، هاس و اشمیی، بسیار نزدیک اسی؛ در این حالی، منطقه عمدالً بده پنیش

شند  بدرای مثدام، از شدنرای هملداری هلدیج هدارس، آسده آن، و نهادی تقلیل داد  می

آنلده دربدار  شند  در پایان، هتنده بیاتحادیه اروپایی و مرکنسنر به عننان منطقه یاد می

د تیریفی بینابینی از منطقه ستن بگنیی بیین سان، دیگران را به سداهته و پرداهتده و ن

پژوهشگران به این واقییی اذعان دارنی »هنانی: کردنِ تیاریفی دیگر از این مفهنم هرا می

به مقتضای میضل هاص « منطقه»و ند نیارد؛ تیاریج در منرد « قبییی»که هیچ منطقة 

یابنی  وانگهی، همه قبنم دارندی ایدن کده کنشدگران سیاسدی ییا پرسشِ تحقی  تفاوت م
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را  (regionness)« بندویمنطقده»ها درمدنرد ها درمدنرد منطقده و برداشدیچگننه ایی 

کنندی  اسدی: تمدامی منداق  در بسدتری ا تمداعی برسداهته ادراِ و تفسیر کننی تییین

 ( 205: 1394،هتنه«)شننی  از همین رو، از نظر سیاسی پرمناقشه هستنیمی

در راستای اهیااِ این مقاله، بر آنیم تا تیریفدی بیندابینی ویریِ هتنه، با تاسی به نتیجه

ای اسدی کده باشی نه به ونندهاز منطقه ارا ه دهیم؛ تیریفی که مینظر پژوهش حاضر می

ن عنناای هروبلاهی و نه چنان اسی که با نگاهی هراخ، آن را بهمنطقه را به سازمان منطقه

اندی المللی و برحسدبِ آنچده منرهدان تداریخ  هدانی در نظرورهتهملیِ بینزیرنظام هنق

سان، با بهر  ویدری از تیریدج ملتدب انگلیسدی در منطقه قلمیاد کنی  بیینچننان کالن

المللدیِ تنان به مثابه یک  امیده بین، منطقه را می(Bull, 1977) المللیمنرد  امیه بین

وبدیش همجدنار، کده بدا هدای کموروهدی از دولی»عننان ارت بهتر، بهای، و به عبمنطقه

کنندی کده هدم بده های مشترِ، چندین ادراِ میآواهی از برهی مناهع مشترِ و ارز 

مجمنعة مشترکی از قناعی در روابط هند با یلییگر مقیینی و در کار نهادهدای مشدترِ 

ای که از یدک سدن، انی به وننهورهتهانی و هم در یک وستر   غراهیاییِ قبییی قرار سهیم

هدا و من ندیددی کلدیِ آن وسددتر  تدک آنبیشدترین تدأثیر متقابددل میدان من ندیددیِ تک

المللی نیز هم و ند آن و هم تیل ِ  غراهیایی و ند دارد و از سنی دیگر، در عرصه بین

 چندی بنابر این تیریج، منطقده وا دی«  های واقع در آن به آن شناسایی شی  اسیدولی

( 2دهنی ؛ )دار بده عندنان ا دزایِ شدللهای حاکمیدی( دولی1باشی: )شاهص مهم می

آواهی از برهی منداهع »ها درمنرد ( ادراِ دولی3ها؛ ) ناری نسبی و البته واقییِ آنهم

های مشترِ، تیهی به مجمنعة مشدترکی از قناعدی در روابدط هدند بدا مشترِ و ارز 

ها در یدک وسدتر   غراهیداییِ هادهای مشترِ، و حضنر آنشین در کار نیلییگر، سهیم

هدای واقدع در شدی  و دولی( تأثیر متقابل حیاکثری میان منطقه واقیی/ادرا4ِ؛ )«قبییی

عننان شی  بدهالمللیِ وستر   غراهیاییِ واقیی/ادراِ( شناسایی بین5منطقه؛ و در نهایی، )

 منطقه 

ای در هدارج از های منطقدهنظم» کهاین اسی  در این میان، آنچه اهمیتی اساسی دارد

 بدههای بدزرِِ غربدی برنی: نتسی آنله، قدیرتاز دو هصلی آزاردهنی  رنج می «اروپا

 هلهگرانیرویِ هار یِ مدی انشننی و بهیننروان می ای در هارج از اروپاهای منطقهنظم
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؛ و یهندمی شلل را آن منیتیا یینیهااهر عمالً و رنیدا هاآن هایپنیش در ریبسیا نقش

نیدز یدا دغیغده  ای در هدارج از اروپداهای منطقهنظم واقع در یهادولیدوم آنله، اکثرِ 

 نیتدأم اندیکرد  تدال  همنار انی یا های بزرِ را داشتهای قیرتمقابله با حضنر منطقه

 هادولی نیا مطلنب و مقصند  های بزرِِ غربی بسپارنیقیرت به را هند یبقا و ییامن

 بتناندی تدا اسدی بدند شدان منطقه نظم درغربی  بزرِ یهاقیرت ینیآهرنقش و حضنر

  باشییشان بقا و ییامن ورنیتضم هاآن زعمبه

ای هدای منطقدهنظم»های واقع در این رونی به الگنهای دوستی و دشمنی میان دولی

 مربدنط بده مناسدبات دهی که برهاسته از الزامات و التزاماتِشلل می «در هارج از اروپا

باشدی  ایدن وضدییی را ای منردنظر میهای نظم منطقههای بزرِ با دولیامنیتیِ قیرت

 داد، بدیین  دای «ای در هارج از اروپاهای منطقهنظم برونزادی» مفهنمِ ذیل در تنانمی

 «دبروندزا»از همان بیو پیییاریشدان تداکننن  ای در هارج از اروپاهای منطقهنظم که مینا

 ی اس بند 

هدا در سدطح چرا با پیدیایش  امیده دولی"ای این اسی که حامِ پرسش نظریِ پایه

چدرا ویرد  و به بیدان بهتدر، نمیشلل هارج از اروپا ای درونزاد در نظم منطقهای، منطقه

کننی  بدرای پاسدخ بده ایدن میرا تجربه ی برونزاد یننع هارج از اروپادر  یانظم منطقه

ن ننشتار، با بهر  ویریِ از مفاهیم ملتب انگلیسی، این هرضیه نظری مطرح ، در ایپرسش

ای المللیِ منطقههای واقع در  نامع بینهای حاکمیتیِ دولیتفاوت در تجربهشند که می
ای رقدم زد  بده ونندهرا « ایمنطقدهدولی و منازعات درون هایبنییشلل»غیراروپایی، 

ای از ها به کنشدگران هرامنطقدهابستگیِ امنیتیِ آن دولیاسی که باعث وردیی  اسی، با و
ای درونزاد در  نامدع نظم منطقهای از سنی دیگر، کنشگران هرامنطقه یک سن و میاهله

ایِ غیراروپایی شلل نگیرد  برای آزمندنِ این هرضیه، از رو  تنصدیفی المللیِ منطقهبین
ر نظریِ مرتبطبا ملتب انگلیسی که در قی د تحلیلی با تمرکز بر تحلیل محتنای کیفیِ آثا

در صنرت تأییی این هرضدیه،  انی استفاد  هناهی شی قرن اهیر به رشته تحریر درآمی نیم

 مسیر کاربسیِ عملیِ آن برای مناق  متتلج  هان همنار هناهی وشی به وننه ای کده

   متتلدج  هدانمنهقییِ الگنی نظریِ ارا ه شی  در این ننشتار در کاربسی برای منداق

ای از یدک سدن منطقه مطالیات نظریِ بالنیوی در ایارزنی  سهم چه بسا هناهی تنانسی
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 المللدیِ روزای و بیندر تحلیل منضنعات منطقهمفاهیم ملتب انگلیسی و بهر  ویری از 

ها به یلدییگر، اهقدی  ییدی در ایدن دو حدنز  مطالیداتی باشی و با پیننی زدنِ آن داشته

 بگشایی 

قنر مستقیم یدا ر این راستا، در ابتیا، مروری ا مالی بر قلم هرساییهای نظری که بهد

ها، ویدرد و پدس از شناسدایی کاسدتیاندی انجدام میغیرمستقیم بده ایدن پرسدش پرداهته

شند که ملتب انگلیسدی مباحدث ارزشدمنی و ها، استی م میهای آنها و نارساییسستی

در  دهی به دسی می ای در هارج از اروپاهای منطقهظمویریِ نراهگشایی در منرد شلل

ویدرد و در پرتدنی ای ملتب انگلیسی منرد بحث قرار میاین راستا در ادامه، نگا  منطقه

ارا ه شدند  ای در هارج از اروپاهای منطقهنظم در بار  شند یک میم نظریآن تال  می

رتر برهدنردار باشدی و هدم تن ده دهی به مدناردِ هرچده پرشدماکه هم از قابلیی تیمیم

ای متفداوت در سراسدر  هدان های منطقدهای به باهتهای زمانی و ملانیِ هاصِ نظمویژ 

بنییِ این مقاله، الزامات پژوهشی و سیاسدتگذاریِ ایدن مبذوم دارد  در پایان، ضمن  مع

 وردد میم نظری به قنر هالصه هاقرنشان می

 

 پیشینه پژوهش. 2

در تدال  بدرای  ایالملل و مطالیات منطقههای روابط بیناری در رشتهننیسنیوان پرشم

 پرسدش بدر تمرکدز بدا مجام این در انی؛قلم زد  ایهای منطقهپردازی درمنرد نظمنظریه

وبدیش بدا هایی را که کمپژوهش ترینمهم از برهی کنشیممی ننشتار این در شی  مطرح

 ایدن در .دهدیم قدرار ارزیدابی و بررسدی دمدنر ژوهش حاضر سروکار دارندی،منضن  پ

تنان در دو حیطده کلدی ای را میهای منطقهنظم  های نظری دربارهرساییقلمچارچنب، 

های اصدلی هایی از نظریدههای نظدری در واقدع اسدتنباطبررسی کرد: برهی از اسدتی م

ر مشدتمل بدر آیندی، و برهدی دیگدای، به شدمار میالملل، البته در سطح منطقهروابط بین

 کننی ای دنبام میهای منطقهای دربار  نظمهای مطالیات منطقهمباحثی اسی که نظریه
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 المللنظری در روابط بین هایپژوهش

الملل مشتمل بر آثاری اسی که بدا ای در روابط بینمنطقه نظم های نظری دربار پژوهش

انگاری، واقدع ورایدی و ندی سداز یی الملدلهای اصلی در روابدط بینبهر  ویری از نظریه

ای در  ای  دای  هدان، سدیی در منطقه هایبرای تبیین وضیییِ  اری نظم لیبرالیسم،

 شی  در این را  دارنی ایکاربسی یک میم نظری منطقه

های  فدری تنان در ننشتهای را میانگاری در مطالیه نظم منطقهپژواِ رویلرد ساز 

کهه  کندیاسدتی م می (1999)« ا تمداعی و همگرایدیبرسداهتگی »چلل دیی  وی در 

ای دیگدر بدا باشدی و در مقالدهمشدترِ می هنجارهدای نبند اینظم منطقه دلیل ترینمهم

، (Checkel & Katzenstein, 2010)« هنیی اروپدایی»هملاری پیتر کتزنشتاین به نام 

و متیدار،، بده  ننی نداهمگهداییهن را اینظم منطقده جادیدر ا نیادیاز منانع بن یلی

 یااشار  چیه هاداننی  با این حام، آنمی ایکنشگران منطقه نیب یتیهن یها یام یعبارت

 ی ننیار های هنیتیویری این  یامبه سیر تاریتی شلل

اثر کالسیکِ واقع ورایی که به بحث در منرد نظم منطقده ای پرداهتده اسدی، کتداب 

اسی که نظم منطقه ای را بر حسبِ  (Walt, 1986)های اتحاد ننشته استفن والی ریشه

ویرد و برای از رهگذرِ تبیینان نظریه واقع ورایی تدیاهیی شلل ویری اتحادها در نظر می

های در امتدیاد اسدتی م کندی ورزد ساهته و پرداهتده میرا که بر منازنه تهییی تاکیی می

ورایی های واقدعون با عننان هرضدیهتنان به مقاله ویل مروالی، اما با نگاهیِ متفاوت، می

تن هی رویلدرد اشار  کرد  وی در این مقاله کم (Meron, 2003)ای دربار  صلح منطقه

کنی که این رویلدرد ویرد و استی م میای را به باد انتقاد میواقع ورایی به عرصه منطقه

های مییان را بده نظریدهای نپرداهته و عمالً آن چنان که بایی و شایی به مقنله نظم منطقه

انگاری وانهداد  اسددی  بدا ایددن حدام، وی تحلیلددی دیگدری همچددنن لیبرالیسدم و سدداز 

هیچ راهلار مناسبی دهی و لی ای ارا ه میبنیان دربار  الگنهای پایه ای ثبات منطقهقیرت

 دهی ورایی ارا ه نمیای بر حسبِ مفروضات واقعبرای ایجاد نظم منطقه

تدنان بده عندنان رویلردهدای ی کارکردورایی و ننکارکردورایی را میسرانجام، هرچن

: 1384ای ارزیابی کدرد )مشدیرزاد ، نهادورای لیبرام در قالب نگا  لیبرالیسم به نظم منطقه

ورایی مطدرح های منطقدهها عمیتاً در قالب نسدل اوم نظریدههصل دوم(، ولی این نظریه



166 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهططمدوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و یکم 

 1398بهار 

 

ای نیدز نگدر لیبدرام وا دی برداشدتهای منطقدهنهای کالشننی؛ از سنی دیگر، ننشدتهمی

وابسدتگی متقابدل »ای به نام در مقاله (Owen, 2012)باشنی  برای مثام،  ان ام  اون می

ای باثبدات تنهدا در صدنرتی کنی که نظدم منطقدهاستی م می« ایاقتصادی و صلح منطقه

های ی که مناهقی نامهاای وستر  یابی به وننهیابی که تجارت در سطح منطقهتحق  می

 های یک منطقه منیقی شدند یدا هداهمن و مراندیمیان دولی (RTAs)ای تجارت منطقه

(Hofmann and Mérand, 2012) ای بدر نظدم بحث درمنرد تأثیر نهادهدای منطقده به

ای متتلدج شدلل های منطقدهکننی که چگننده سدازمانپردازنی و تحلیل میای میمنطقه

کننی و هطرِ سیاسی  مع صدفری را کمینده چنی انبه را ترویج می ویرنی و هملاریمی

کننی تا بتناننی میعای هدند ها منرد اروپا را با سایر مناق   هان مقایسه میسازنی؛ آنمی

کنی که دمنکراتیک سدازی در نیز استی م می را میلل سازنی  در این میان،  ان آر  اونیل

ثبدات ای بیویریِ نظم منطقهصلح و در نهایی، شللای به ایجاد یک منطقه سطح منطقه

  (Oneal, 2012)انجامی می

 

 ایهای نظری در مطالعات منطقهپژوهش

هدای تدنان سده نگدا  متفداوت بده نظمای، میبا تفحص در آثار نظریِ مطالیدات منطقده

 ورایی محنر؛ و منطقهمحنر؛ نظامای را بازشناهی: ژ نپنلیتیکمنطقه

محنر بده دنبدام نگدا  ژ نپلیتیدک ای:های منطقهمحور به نظمژئوپلیتیک الف( نگاه

بررسی این منضن  اسی که چگننه عنامدل  غراهیدایی، از  ملده سدرزمین،  مییدی، 

ها برای کسب قدیرت و منقییی راهبردی و منابع قبییی روابط بین کشنرها و تال  آن

های ایدن میدان، نظریده مجمنعده در (؛Bellamy,2006:1) استیال بر دیگران مؤثر اسی

تدرین منلفده عننان مهمای، به عننان  لن  بارز آن، مجاورت  غراهیایی را بهامنیی منطقه

  (212: 1378بددنزان، ) ویددردای در  هددان در نظددر میهددای منطقددهدهنی  بدده نظمشددلل

نیتدی که نگراندی اصدلی امشند ها تیریج میدولیوروهی از « ایمجمنعه امنیتی منطقه»

را بده صدنرت منطقدی  هداآنبه یلییگر ور  هنرد  اسی که امنیی ملدی  به حیی هاآن

نیهای عمدی  امنیتدی آیهر؛ و به بیان بهتر، از یلییگر منرد تن ه قرار داد تنان  یاینمی

 انی که مشدلالت امنیتدیای درهم تنیی  شی به انیاز ها در آنکردن  غیرامنیتی یا/کردن و
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در این (  55:1388)بنزان و وینر،  دکر  یای از یلییگر تحلیل یا حل نتنانمی ها راآن

نزدیلدی و ؛ الگنهدای دوسدتی و یدا دشدمنی ؛وابستگی متقابل امنیتدی میدان اعضدامیان، 

 هااستقالم نسدبی از سدایر مجمنعدهثر؛ و ند حیاقل دو بازیگر مؤ؛ مجاورت  غراهیایی

ای های اصدلیِ هدر مجمنعده امنیدی منطقدهبه عندنان منلفده (156:1383)عبیاله هانی، 

 انی برشمرد  شی 

امنیدی  هایمجمنعهدر این راستا، بنزان و قرهیاران وی با تیوین و کاربسی نظریه 

اندی: نتسدی آنلده، ای کمدک کرد ای از دو  هی به مطالیات درمنرد نظم منطقهمنطقه

ای ای و نظددم منطقددهههایی قددنی را در پیننددی زدن میددان ژ نپنلیتیددک منطقدداسددتی م

انی ولدی بدا ای قنام بتشدیی انی و دوم آنله، به مطالیات امنیتی در سطح منطقهدرانیاهته

ها بیان انیاز  پیش نرهته اسی که بتنانی تبیین نظری  امیی را سازیِ آناین حام، مفهنم

 به دسی دهی « ایبرونزادیِ نظم منطقه»دربار  

ای را بده های منطقدهمحنر، نظم: نگا  نظامایای منطقههمحور به نظمب( نگاه نظام

کننی  از نظدر ویلیدام تامپسدنن، نظدام تابیده الملل تلقی میهای تابیه نظام بینعننان نظام

ای کده دارای تر اسی که ویژویهدای هداص هدند را دارد بده وننده ز ی از نظام بزرِ

سازد؛ در ایدن ا  متمایز مینیساهتار و مرزهای مشتصی اسی که آن را از محیط بیرو

میان، نه الزامأ مرزهای  غراهیایی بلله این نحن  نگر  نتبگان ملی اسی کده مرزهدای 

کنی که و دند الگدنیی از روابدط متقابدل در کنی  وی استی م مینظام تابیه را تییین می

یگدران؛ و میان بازیگران؛ مجاورت واحیها؛ شناسایی شین به عننان نظام تابیه از سنی د

 ,Thompsonهای تابیه هسدتنی )و ند حیاقل دو یا چنی واحی، شاهصهای اصلی نظام

الملل بده سده عرصده  هدانی، (  کانتنری و اشپیگل نیز با تقسیم سیاسی بین93 :1973

ها، شناسایی سده ندن  نظدام مسدلط، تدابع و داهلدی، ای و کشنری و متناهر با آنمنطقه

تابیه را برحسب چهار متغیر سطح و میدزان انسدجام، ماهیدی  آورنی که نظاماستی م می

ارتباقات، سطح قیرت و ساهتار روابط، به بتش مرکدزی؛ بتدش پیرامدننی؛ و قدیرت 

کننی  بتش مرکزی از یک یا چنی کشنر تشلیل شی  اسی که مرکز ور تقسیم میمیاهله

تش مرکدزی متشدلل از دهنی ولی میمن ً بای را شلل میالمللی منطقهثقل سیاسی بین

های های سیاسی، ا تماعی مشترِ بند  و یدا بده زمیندهچنی کشنر اسی که دارای زمینه
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یابنی  بتش پیرامننی کشنرهایی را کده های مشترِ دیگر دسی میسازمانی و یا هیالیی

در یک نظام تابع میین، به دلیل متغیرهای سیاسدی، اقتصدادی، ا تمداعی یدا سدازمانی از 

های مربنط به نظدام تابیده نقدش آهریندی وردنی ولی در سیاسیی حذا میبتش مرکز

دهی  برهالا بتش مرکزی، بتش پیرامدننی اصدن ً نداهمگن کننی در هند  ای میمی

ای کده اسی و میمن ً کنش متقابل کمی میان اعضای ایدن بتدش و دند دارد بده وننده

مننی، مجاورت  غراهیدایی تنان وفی حیاقل شرط  زم برای عضنیی در بتش پیرامی

ور، برهالا بتشهای مرکزی و پیرامننی که در درون منطقده قدرار اسی  قیرت میاهله

کنندی و در دارنی، عمیتاً مشتمل برکشنرهای هار ی اسی که در نظام تابیه مشارکی می

ای که به عننان حلقه پینندی بدین نظدام شننی، به وننهواقع از ا زای آن نیز محسنب می

های اصدلی نظدام هدا میمدن ً قدیرتکنندی، چراکده آنالمللی عمدل مییه و نظام بینتاب

 ( Cantori and Spiegel, 1973: 487-493) رونیالمللی به شمار میبین

های منسددجمی را در بددار  نحددن  هددای تددابع از یددک سددن اسددتی مننیسددنیوانِ نظام

اندی ای مطرح کرد های منطقهه نظمهای تابیه به مثابهای درونیِ نظامویری و پنیششلل

الملدل از قرید  انی با پیننی زدنِ این مفهنم بده مفهدنم نظدام بینو از سنی دیگر تنانسته

ای   درم نده در هدال  های منطقدهور، نشان دهنی که نظمونجانینِ متغیر قیرت میاهله

ام، تن ه چنیانی بده کننی ولی با این حالمللی عمل میالمللی، بلله در یک باهی بینبین

هدای تدابع ای بده عندنان نظامهدای منطقدهانی کده نظماین واقییی مهدم مبدذوم نیاشدته

های هرازمانی و هراملدانی نیسدتنی بللده در بسدتری تداریتی و ا تمداعی بالیدین پییی 

 ویرنی می

سرانجام سدنمین نگدا  نظدری بده نظدم  ای:های منطقهگرایی به نظمج( نگاه منطقه

ای کده سده مدنج انی؛ بده ونندهای مطرح کرد ای را دانش پژوهان همگرایی منطقهمنطقه

انی  منج نتسدی ای وذرانی های منطقهپردازی را دربارة هراینیها و برآینیهای نظمنظریه

، بدا 1970و  1960های شدند، در دهدهورایی قدییم یداد میکه از آن تحی عننان منطقده

کردورایی، عمیتاًً  در پی تنصدیج و تبیدین و البتده تجدنیز کارکردورایی و ننکار نامهای

ای برآمیندی و تجربده اروپدا را بده عندنان یدک نمننده آرمدانی و نحن  همگرایی منطقده

المللدی ها در هدال  بینای آنتسری به سایر مناق   هان در نظر ورهتنی؛ نگا  منطقهقابل
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ای و  هدانی را رو نقش نیروهای هرامنطقدهالمللی و از این درِ بند نه در باهتار بینقابل

 انگاشتنی ای نادیی  میدر تحن ت منطقه

ای شدلل ها در مطالیات منطقدههرسایی، منج دوم قلم1990و  1980های اما در دهه

ترین اثر در مدنج دوم، ترین و  امعورایی  ییی میروا وردیی  مهمورهی که به منطقه

اسدی  در ایدن  (1391) هملارانهتنه، و ننین ویراستة  وراییمجمنعه پنج  لیی منطقه

ورایی  ییی در چهار بُیی کاروزاری، انگیز ،  هدی، و اثر، استی م شی  اسی که منطقه

ورایی قییم متفداوت و متمدایز بدند  اسدی: از نظدر کداروزاری و نقدش وستر  از منطقه

هردی و ا تماعی در درون و آهرینی قیج وسییی از بازیگران دولتی، کاروزاران، بر نقش

ای چنیبییی نهی؛ به لحاظ انگیز  و هیا، یک نن  همگرایی منطقهبرون منطقه تاکیی می

شدند و هدیهی و چنیو هی را که شامل ابیاد اقتصادی، سیاسی، ا تماعی و هرهنگی می

دارد ای امنیتی منطقدهدهدای نظامیهای تجدارت آزاد و ا تالابسیار هراتر از ایجاد رژیم

ها ها یدا ابرقدیرتوسیلة دولیکنی؛ از لحاظ  هی و هط سیر، لزوماً از با  بهترویج می

 مناق  ؛کنیهای تغییرناپذیر و  بری ساهتاری پیروی نمیشند و از ضرورتتحمیل نمی

ها و کردارهدای انسدانی در شدرایط وسدیله کدنش انسدانی و رویدهبده هند ن  قنر به

شننی؛ و سرانجام از حیث وستر  و قلمدرو نیدز، نیها برساهته میبازتیریج مناهع و هرآی

ای بسیار هراتر از تجربه همگرایی اروپا رهته و به صدنرت ورایی و همگرایی منطقهمنطقه

 یک پییی  عمنمی و  هانشمنم درآمی  اسی 

های نظدری هرسداییرسدی مدنج سدنمِ قلممیالدی، به نظدر می 2000اما از میانة دهه 

ورایی متمرکدز وردیدی  ورایی بر بررسی تیامالت بین مناق  یدا بینامنطقدهمنطقه درمنرد

برای نتسدتین بدار « ورایی  یییهراسنی منطقه»ای با عننان اسی که ینرن هتنه در مقاله

(  در این راستا، برای مثام، مداری هدرم و 239-247: 1394بیان اشار  کرد  اسی )هتنه، 

تدال  « ورایی: نظریده و عمدلوسدتر منطقدهسیاسی  هان»در  (12 :2005) ینرن هتنه

شین به تصنیر ایشین و منطقهکننی رونی کنننی در  هان را برآینی پیننی میان  هانیمی

ورایی، دنیددایی رسددی بددا تددرویج روزاهددزون منطقددهکدده بدده نظددر می ایبلشددنی بدده ونندده

 ( 19: 1397 آرانی، قالبی و احمیی) پساوستفالیایی شلل هناهی ورهی 
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برنی: نتسی آنلده، بروندزادی از از دو نارسایی عمی  رنج میها نیز باین قبیل ننشته

ای در  هان غیرغربی را نه مفرو، بلله عمالً یک ضرورت دانستنی چرا های منطقهنظم

ای و بده بیدان بهتدر، منطقدهمثابه پنیشی در نظر ورهتنی کده یدک عامدل برونکه آن را به

شدین، بده نحدنی  بدری رقدم برای مثام میم اروپایی همگرایی یدا  هانیای، هرامنطقه

ای هرومدی کاهندی ایدن در های منطقدهای را به سازمانهای منطقهزنی؛ دوم آنله، نظممی

ای محدیود ای در سدازمان منطقدهحالی اسی که در عالم واقع، من ندیدی نظدمِ منطقده

 ای ذاتی اسی نیی هندبنیان و اراد ای وا ی هشند و از سنی دیگر، نظم منطقهنمی

روی هم رهته، و ه مشترِ آثاری که در با  بر حسب سه نگا  نظدری متفداوت بده 

ای منرد بررسی قرار ورهتنی در این اسی کده ای در رشته مطالیات منطقههای منطقهنظم

ثانیداً هدا چندیان منضدنعیتی ندیارد و ای در آنهای منطقدهاو ً درونزادی/برونزادی نظم

ای نیدز ضدییج بده های منطقهها در منرد نظما تماعی در مباحث آندحساسییِ تاریتی

 رسی نظر می

 از هداآن برشمردن که آثاری سایر و شی  ذکر آثار بررسی و مطالیه اوصاا، با این با

 هاص قنر به آثار این از کیام هیچ اما که رسیمی نظر اسی، به هارج ننشتار این مجام

 بررسدی بدا هدم آن دروندزاد ایمنطقه نظم ایجاد منانع و ویریشلل عیم علل بررسی به

 که  امع پژوهشی تاکننن آن از هراتر انی وننمند  اقیام آن ا تماعی و تاریتی هایریشه

  دامع و یلجا صنرت به ای درونزادمنطقه نظم ویریشلل عیم د یل و هاریشه ذکر به

  نشی باشی، مشاهی  پرداهته

 

 المللکتب انگلیسیِ روابط بین. م3

 «پردازیاسدتی م در نگریسدتن غیرا تمداعی و غیرتاریتی» رسیمی نظر به میان، این در

  دایی همدان ایدن  اسدی بند  پژوهش پیشینه بتش در شی  بررسی آثارِ مشترِ نقص

  بدران بده تنانیمهای مطرح شی  در ملتب انگلیسی میویری از استی مبهر  با که اسی

اما پیش از آنله به اهتمدام منطقده   بپردازیم پژوهش ادبیات پیشینه در من ند هایضیج

 آیی آی آن ضروری به نظر میایِ ملتب انگلیسی بپردازیم، میرهی متتصر میعاهای پایه
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« المللدی امیده بین»الملدل را بدر حسدب مفهدنم ملتب انگلیسی وستر  روابدط بین

کننی، در بررسدی برداشدیِ هدیلی که لینللیتر و سنوانامی بیان مییابی  همان وننه درمی

تدنان بدر المللدی میپرداز ملتب انگلیسی، دربارة  امیه بیننظریهبنم، به عننان مهمترین

در و هِ ساهتاری،  .المللی تمرکز کردسه و ه ساهتاری، کارکردی و تاریتی  امیة بین

دهنی المللی شلل میمادی، به ساهتار  امیه بین هایقناعی، و نه صرهاً تنزیع تنانمنیی

وذارنی که، در شدرایط آنارشدی، بده ای از نظم را به نمایش میها در هو تیامالت دولی

المللدی سداهتار تنان انتظار داشدی  بدا ایدن حدام، هرچندی  امیدة بینقنر میمنم نمی

ند  را داشدته آنارشیک دارد، ولی در قنم تاریخ حیات هند نهادهدای متدتص بده هد

ها، نظدم در سیاسدی  هدانی اسی که با نهادهای عرصة داهلی هرق دارنی و از قری  آن

انی از: منازنه قیرت،  ندگ، حقدنق شند  این نهادها عبارتدر سطح بنیادولتی حفظ می

 ,Linklater and Suganami)های بدزرِ  الملدل، دیپلماسدی، و مدییریی قدیرتبین

2006: 44- 46) 
اصددل هنجداری بنیددادین سیاسددی  هدانی در عصددر کنددننی؛ قناعددی »میددان، در ایدن 

به عننان قناعی تاثیروذار بدر « هاهمزیستی؛ وقناعی مربنط به تنظیم هملاری میان دولی

شند  اصل بنیدادینِ نداهر بدر ایدیة و دند  امیدة ساهتار  امیه بین المللی برشمرد  می

قناعدی »مانیهی سیاسدی بشدر اسدی  ترین اصدل هنجداری دربدارة سدازها متیالیدولی

هدا و یدا ای از قبیل کنترم تنسل بده زور بده وسدیله دولیبه منضنعات پایه« همزیستی

الملل عمدنمی، و شند، و در حقنق بینها مربنط میهای میتبر میان آننامهانیقاد مناهقی

یابدی  می هدا تجسدمهای اهالقی متیارا دربار  روابط بین دولیتا حی کمتری، در ایی 

های قناعی هملاری متشلل از قناعی متییدی اسی که هملاری را نده صدرهاً در حیطده

کندی و تصدنر های ا تماعی و اقتصدادی تسدهیل میسیاسی و استراتژیک بلله در حیطه

 :1977المللی دشنار اسی های حقنقی بینها هارج از میاهیات و پیمانکردن و ند آن

صِراِ شناسدایی و دند  .(Linklater and Suganami, 2006: 51، به نقل از (69-70

کنی  قناعی برای آنلده کارآمدی باشدنی بایدی المللی کفایی نمیقناعی برای حفظ نظم بین

یابندی،  درح و تیدییل شدننی، و مدنرد  ییدناحقبیان، مییریی، تفسیر، و ا را شننی، و 

ن نهادهای پدنج وانده انجدام ها از قری  هماحمایی و حفاهی قرار ویرنی و این کارویژ 

 ( Linklater and Suganami, 2006: 51به نقل از ، (part 2 ,7-56 :1977ویرنی می
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المللی تیاوم تنان استی م کرد که قناعی و نهادها تنأم با یلییگر به نظم بینپس می

دار هدای حاکمیدیکنی کده ایدن هدندِ دولیبتشنی  در نهایی هیلی بنم استی م میمی

هدا کنندی، و آنها قناعی را وضع میستنی که مسبب اصلی کارآمیسازی قناعینی  دولیه

هدا را  درح و دهندی و آنمی ییدحقانها کنندی، بدیانرا بیان، مییریی، تفسیر و ا را می

 ( 115:1396دهنی )قالبی آرانی، کننی و منرد حمایی و حفاهی قرار میتیییل می

ای سه هدیا شند که هر  امیهالمللی استی م میبیناما در مطالیة کارکردی  امیه 

انی از: تأمین امنیی در برابر هشننی، پایبنیی به قراردادها، و ثبدات اولیه دارد که عبارت

الگدنی هیالیدی »رسیم، بدیین میندا کده نظدم می« نظم»ماللیی  این سه هیا به مفهنم 

  درپرتنی همدین اسدتی م (1977:5)« بتشیانسانی اسی که این سه هیا را تیاوم می

اندی از: المللدی شناسدایی کدرد کده عبارتتنان شش هیا را بدرای  امیده بینکلی، می

دولتی، هرودولتدی و های کنشگران هدنقالمللی در برابر چالشصیانی از هندِ  امیة بین

ها؛ برقدراری صدلح تک دولیهرادولتی برای ایجاد امپراقنری  هانی؛ حفظ استقالم تک

المللی، البته به  ز در شرایط هداص و بدا مینای هقیان  نگ میان اعضای  امیه بین به

های رعایی اصنم منرد قبنم عام؛ تحییی هشننی بنیاددولتی؛ پایبنیی به مناهقدی نامده

 Linklater and) .المللی؛ و ثبات آنچه به حیطدة حداکمیتی هدر دولدی تیلد  داردبین

Suganami, 2006: 56-7) 
المللی، یینی الگنی هیالیتی کده ایدن اهدیاا اولیدة  امیدة راستا، نظم بین در همین

  امیدهیابدی کده سده قاعدیة اصدلی بتشی، در صنرتی تحق  میالمللی را تیاوم میبین

الملدل، المللدی )منازنده قدیرت،  ندگ، حقدنق بینالمللی ا را شند و پنج نهداد بینبین

بدا ایدن اوصداا،  (ch 2:5 :1977) کنندی های بزرِ( عملدیپلماسی، و مییریی قیرت

شند: او ً، اصنم سازنی  المللی برحسب سه اصل تیریج میتنان وفی که  امیه بینمی

کنندی و ایدن اصدل درمدنرد  امیده دهندی  اصدلی را تیریدج میهنجاری که اصنم نظم

یود آمیز مانندی محدالمللی عبارت اسی از حاکمیی  ثانیاً، اصنم همزیسدتی مسدالمیبین

کردن هشننی، تأسیس حقنق ماللیی، و ثبات میاهدیات کده حدیاقلی را بدرای ایجداد 

المللدی نظیدر دیپلماسدی، حقدنق آورد  در ایدن سدطح نهادهدای بین امیه به و ند می

هدای الملل و منازنه قنا نقش مهمی دارندی؛ ثالثداً، اصدنلی کده هملداری را در حنز بین

تدنان در کنی که نمننه بارز آن را می، استراتژی، اقتصاد و    ( تسهیل می ْ  ّ)سیاسیمتتلج 
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-Czaputoicz,2003:19) المللی یاهدیهای بینمیاهیات مربنط به هلع سالح و رژیم

 (1391 :4در ونهری مقیم،  20

اما با این حام، هقط  امیه بدین المللدی بده عندنان یدک کدل منضدن ِ مطالیده ملتدب 

گلیسی نبند  اسی، بلله به ویژ  در قی دو دهه اهیر، سطح منطقده ای نیدز مدنرد تن ده ان

تدنان در مطالیده و ده دانش پژوهان آن قرار ورهته اسی  تن ه به سدطح منطقده ای را می

المللی )قدالبی تاریتیِ  امیه بین المللی که در بحث در منرد وستر  تاریتیِ  امیه بین

 ه اسی  ستجن کرد ( نمند یاهت1396آرانی، 
 

 ایِ مکتب انگلیسیهتمام منطقه. ا4

ای المللدی منطقدهای بیش از همه در مفهنم  نامع بینتن ه ملتب انگلیسی به سطح منطقه

المللدی پردازان ملتب انگلیسی این اسی که  امیه بینتبلنر یاهته اسی؛ ایی  محنری نظریه

ای اسی که در قی یک سی  اهیدر بده مدرور المللیِ منطقهوستر متشلل از  نامع بین هان

اندی  در ایدن شند شدلل ورهتهیاد می« وستر »زمان در اثرِ هراینیی که از آن تحی عننان 

المللدی تنان وفی که  امیه بینالمللی، میراستا، مستنبط از دییوا  بنم در منرد  امیه بین

ا آوداهی از برهدی منداهع وبیش همجدنار، اسدی کده بدهای کموروهی از دولی» ایمنطقه

های مشترِ، هند را هم مقیی به مجمنعدة مشدترکی از قناعدی در روابدط مشترِ و ارز 

شی  در یک وسدتر   غراهیداییِ هند با یلییگر و سهیم در کار نهادهای مشترِ و هم واقع

ای که از یدک سدن، بیشدترین تدأثیر متقابدل میدان من ندیدیِ کننی به وننهقبییی ادراِ می

ها و من ندیی کلدیِ آن وسدتر   غراهیدایی و دند دارد و از سدنی دیگدر، در تک آنتک

های واقع در آن به آن شناسدایی شدی  المللی نیز هم و ند آن و هم تیل ِ دولیعرصه بین

  (Bull, 1977)« اسی

پردازی دربدار  سدطح پرداز ملتب انگلیسی در دو دهه اهیر که به نظریهترین نظریهمهم

کنی اسی  او بیان می (Buzan, 2012)المللی پرداهته اسی بری بنزان ای  امیه بینمنطقه

ورا در مقیاس  هانی، مبتنی بر پذیر   هانی نهادهدای دولتی کثرتاورچه یک  امیه میان

الملدل و دند دارد ولدی اصلی وستفالیایی ماننی حاکمیی، سرزمین، دیپلماسی و حقنق بین

تدنان اسدتی م کدرد کده نابرابر تنسیه یاهته اسی  از این رو می این  امیه  هانی به شلل
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الملل اسی که بحث در منرد مناق  را نده در حاشدیه ملتب انگلیسی تنها نظریه روابط بین

 پردازی هند مطرح ساهته اسی و ادامه نظریه پردازیِ هند بلله در هسته نظریه

بدنزان بدر ایدن بداور اسدی کده : اای در اروپهالمللی منطقههالف( پیدایی جامعه بین

ای وستر بند بده ونندهوستر بلله منطقهالمللی در وهله نتسی نه  هانپیییاری  امیه بین

وسدتر در اروپدا شدلل ورهدی؛ المللدی منطقهکه در میانه سی  هفیهم، نتستین  امیده بین

 دار سدرزمینی پدس از صدلح وسدتفالیا تدا حدی زیدادی ماهیدیهای حاکمیدیههنر دولی

 حلمرانی در اروپا را تییین کرد 

المللدی در تنان اولدین اقدیام در را  ایجداد تشدلیالت بینوستفالی را می هایکنفرانس

سددالة اروپددا پایددان داد   سدی های نگهدای وسدتفالی بده دوران  ییی نامیدی  عهینامده

هی حل اهتالهدات اروپا   هایدولیتشلیل شی،  ها نگکه بیی از این  هاییکنفرانسدر 

المللی اقدیام کردندی  میاهدیات وسدتفالی اصددنم اساسدی بین هایکنفرانسهند از قری  

ریزی کرد و حاکمیی و برابدری کشدنرها از  ملده اصدنم عمدیة  الملل را پایهحقنق بین

و  هدادیپلماتالمللددی مشددتص و اعددزام الملل قلمیاد وردیدی  مرزهددای بینروابط بین

اتیک از نن   ییدی در اروپدا آغداز شدی و شدلل ندنینی از هملداری سیاسدی روابط دیپلم

 ( 119:1384)بیژنی،  شیآغاز

را آغداز دورة تداریتی میاصدر شدمرد،  1648شایی بتنان واقیه صلح وستفالی  ،درواقع

و حلنمی شلل ورهی و هنیدی سیاسدی  ملیدولیچنن در این دور  مفاهیم حاکمیی، 

ای بدا تأسدیس ای منطقهالمللی در وستر ن، نتستین  امیه بین  بیین ساکشنرها تثبیی شی

 حاکمیی به عننان هنجار مقنمِ آن شلل ورهی 

همدان وننده کده : های غیراروپاییای در عرصهالمللی منطقهب( گسترش جامعه بین

المللدی ویری  امیده بینباری بنزان استی م آورد  اسدی، بدا تأسدیس حاکمیدی و شدلل

های متفاوتی به سایر نناحی غیراروپدایی  هدان اروپا، هنجارِ حاکمیی به شللای در منطقه

شند  درواقع، یاد می« المللی اروپاییوستر   امیه بین»اشاعه یاهی که از آن تحی عننان 

المللی به مناق  غیراروپایی، حاکمییِ تأسیسی به صدنرت حاکمیدی با وستر   امیه بین

ار حاکمیی به عننان یک هنجدار وارداتدی از قرید  برهدی تحصیلی درآمی  در نتیجه هنج

آیی به این مناق  اشاعه یاهدی و بده تشدلیل منداق  غیراروپدایی سازوکارها که در ذیل می

 انجامیی:
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بسدا مملدن ای چهالمللدیِ منطقدهویری  امیده بینشلل :1ه سازوکار کوچ جمعیت 1

هدای بدنمی تدا حدی مدردم و هرهنگاسی در صنرتی اتفاق اهتاد  باشی که باهی  مییتدیِ 

زیادی در اثر ورود  مییی مها ر اروپایی و غیراروپایی )عمیتاً بردودان آهریقدایی( تغییدر 

تنان عمیتاً در آمریلا، اسدترالیا، نینزلندی و  ندنب آهریقدا یابی  نتیجه این سروذشی را می

سدزایی در تنسدیه های بدنمی، نقدش بمشاهی  کرد  نابندی و به حاشیه رانی  شینِ هرهنگ

ای که رونی تنسیه ا تماعی و سیاسدی نیدز در ا تماعی و سیاسی این مناق  داشته به وننه

المللدی هدا در درون  امیده بینتسلط اروپاییان مها ر قرار ورهی  به این ترتیب  ذب آن

  Buzan, 2012: 30-32)اروپایی با تنش کمتر و سهنلی بیشتری صنرت ورهی 

ای در اروپدا، المللدیِ منطقدهویری  امیده بینپس از شللارزدایی: سازوکار استعم-2

روهای آنان، اسدتقالم سیاسدی و اقتصدادی رهته پیشتازان اروپایی و پس از میتی دنبالهرهته

ای که سرننشدی اکثدر مدردم آهریقدا، مردمان غیراروپایی را زیر سلطه هند آوردنی؛ به وننه

اننس آرام و  ندنب غدرب آسدیا را رقدم زدندی؛ در  ننب و  ننب شرق آسیا،  زایر اقی

ای کدده ها بدده وننددهنتیجدده، سدداهتارهای سیاسددی، اقتصددادی و اغلددبِ مرزهددای مسددتیمر 

 ,Buzan)دهنی  عالی  اروپاییان بند شلل ورهی و تاکننن نیز پا بر ا بدند  اسدی بازتاب

ن بده مرزهدایی   اما، بهای استیمارزدایی، پذیر  شلل غربدی دولدی، تدن داد(32 :2012

ها و تناه  میدان هدند های استیماری برحسب اهیاا، مناهع، برنامهتصنیی بند  که قیرت

المللددی ترسدیم کدرد  بندندی  بسدیاری از مددردم مسدتیمرات از دو نهداد اصدلی  امیده بین

عننان ابزاری برای مبارز  بدا اسدتیمار اسدتفاد  ورایی بهغربی/اروپایی یینی حاکمیی و ملی

تا اینله حاکمیی را نه تأسیس بلله کسب کردنی  بیین سان، نتیجه رونی اسدتیمار و  کردنی

ای از های سازوار با شلل غربی بند که تا انیاز ای از دولیاستیمارزدایی پییایش مجمنعه

هدای پسااسدتیماری براسداس الگدنی مدیرن تاریخ محلی هند هاصله ورهته بندندی  دولی

عننان کشدنرهای مسدتقل ها بدهملی بازتیریج شینی  البته، آندحاکمیی، سرزمین و دولی

ا تماعی هند از غرب را بیان کننی و همین امر به ننبه هند بده دتنانستنی تمایزات هرهنگی

 ایمنطقدده المللددیبین  نامددع ویریا تماعی در شددللدتأثیروددذاری الگنهددای هرهنگی

  (Buzan, 2012: 32-33)منجر شی  غیراروپایی

                                                           
1. repopulation 
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مناردی هم و ند داشته اسی که برهدی قلمروهدا و کشدنرها  :1ه سازوکار مواجهه 3

هدا ها درآمینی؛ در عن،، آننه آماج کنچ  مییی اروپایی قرار ورهتنی و نه به استیمار آن

اسدتانیارد »بسا قهرآمیز با غرب داشتنی و ننعی روندی اصدالحات بده سدمی ای چهمنا هه

عننان اعضدای المللی بهو رسیین به یک شناسایی حقنقی بینرا برای حفظ استقالم « تمین

المللی از سر وذرانینی  این میعا به ویژ  در منرد چین و ژاپن و تدا حدی بسدیار  امیه بین

 ( (Buzan, 2012: 33-35 کنیزیادی در منرد ترکیه، ایران، تایلنی و اتینپی صیق می

نضدیی متمرکدز اسدی کده نده تنهدا متنان دیی که ملتدب انگلیسدی بدر بیین سان، می

المللی را نیدز کده کنی، بلله ساهتارهای  امیه بینالگنهای هرهنگی و سیاسی را مطرح می

ای المللدی اروپدایی، در سدطح منطقدههنجارهای غربی و نهادهای تیریج کننی   امیه بین

 دهی انی، منرد بررسی قرار میایجاد کرد 

حدام بدا : های غیراروپاییرصهملل اروپایی به عالهای گسترش جامعه بینج( حالت

های بداری بدنزان دربدار  تن ه به آنچه در قسمی پیشین مطرح وردیی، در ادامده اسدتی م

تددنان برهددی ، می((Buzan, 2012: 30-35 المللددیِ غیراروپدداییویریِ  نامددع بینشددلل

 طرح کرد:های نظری را نیز به شرح ذیل ماستنتاج

المللیِ غیراروپایی کده در ویریِ  نامع بینین را در منرد نحن  شللتنان هفی سنارمی

تناندی مشدتمل بدر سده تنانی تحق  یابی، مطرح کرد، که مینتیجه اشاعه/کسب حاکمیی می

 حالی باشی:

المللیِ غیراروپایی اسی که تنها از قرید  یلدی مربنط به آن  نامع بین حالت نخست

انی که سده حالدیِ را در هدند کسب حاکمیی شلل ورهته از سازوکارهای سه وانه اشاعه /

 انی از:دارنی که عبارت

 چ  میییای غیراروپایی از قری  کنالمللیِ منطقهویریِ  امیه بین( شلل1)

 ههای غیراروپایی از قری  منا هالمللیِ منطقویریِ  امیه بین( شلل2) 

 ییپایی از قری  استیمارزداای غیراروالمللیِ منطقهویریِ  امیه بین( شلل3)

المللیِ غیراروپایی صرهاً و تماماً از قری  یک سازوکار سان، هنگامی که  امیه بینبیین

هدای واقدع وردد؛ بیین میناکه تمدامی دولیای متجانس تبییل میویرد، به عرصهشلل می

ای کده بده ونندهانی، المللیِ غیراروپایی سروذشی یلسانی را به هند دیی در آن  امیه بین

                                                           
1. encounter 



177 

 

 

 

 

ایِ های منطقهنظم

غ راروپططططای  ا  

منظطططر مک ططط  

 انگل س 

 

های منا هده، ای غیراروپایی او ً هقط به یلدی از شدین المللیِ منطقهویریِ  امیه بینشلل

استیمارزدایی، یا کنچ  مییی رخ داد  اسی و ثانیاً در یک برهه زمدانیِ هداص رخ داد  و 

 به یک بار  کل یک عرصه  غراهیاییِ مشتص را درننردیی  اسی 

المللیِ غیراروپایی اسی که از قری  یک  فی از آن  نامع بیندر پیننی با  حالت دوم

انی که این نیز باز سه حالی را در وانه اشاعه / کسب حاکمیی شلل ورهتهسازوکارهای سه

 انی از:هند دارد که عبارت

ای غیراروپددایی ازقریدد  کددنچ  مییددی و المللددیِ منطقددهویریِ  امیدده بین( شددلل4)

 استیمارزدایی

 ای غیراروپایی از قری  منا هه و استیمارزداییالمللیِ منطقهویریِ  امیه بین( شلل5)

 ای غیراروپایی ازقری  منا هه و کنچ  میییالمللیِ منطقهویریِ  امیه بین( شلل6)

المللیِ غیراروپایی از قری  یک  فی از سه سازوکار بیین سان، هنگامی که  امیه بین

هدای واقدع وردد؛ بیین میناکه تمامی دولیمتجانس تبییل میای ناویرد، به عرصهشلل می

ای کده انی، به وننهالمللیِ غیراروپایی سروذشی ناهمسانی را به هند دیی در آن  امیه بین

های منا هده، ای غیراروپایی او ً به یک  فی از شدین المللیِ منطقهویریِ  امیه بینشلل

دار رخ داد  و   اسی و ثانیاً در یک باز  زمانیِ مدیتاستیمارزدایی، یا کنچ  مییی رخ داد

 به مرور زمان کل یک عرصه  غراهیاییِ مشتص را درننردیی  اسی 

دهی بده حالی سنم، هر سه سازوکار به عننان ابزار اشاعه/کسب حاکمیی در شدللدر 

سا مملن اسی ایِ غیراروپایی عمل کرد  اسی؛ به بیان بهتر، ما چه بالمللیِ منطقه امیه بین

 شاهی یک حالیِ ذیل باشیم:

ایِ غیراروپایی ازقری  منا هه، کدنچ  مییدی، المللیِ منطقهویریِ  امیه بین( شلل7)

 و استیمارزدایی

المللیِ غیراروپایی از قری  هدر سده سدازوکار شدلل بیین سان، هنگامی که  امیه بین

ودردد؛ بدیین وستر تبدییل می هان المللیترین عرصه در  امیه بینویرد، به نامتجانسمی

المللیِ غیراروپایی سروذشی ناهمسان و چده بسدا های واقع در آن  امیه بینمیناکه دولی

ای المللدیِ منطقدهویریِ  امیده بینای کده شدللاندی، بده ونندهمتیارضی را بده هدند دیی 

، یا کنچ  مییدی رخ غیراروپایی او ً، در اثر تلفیقی از سازوکارهای منا هه، استیمارزدایی

ترین بداز  زمدانی و بدا آهنگدی بسدیار کُندی کدل یدک عرصده داد  اسی و ثانیاً، در قن نی
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 غراهیاییِ وسترد  را درننردیی  اسی  در این حالی اسی که ما بایی نده از منطقده بللده از 

 منطقه ستن به میان آوریم کالن

 
 المللیِ غیراروپایی نامع بینویری شلل

 

دهی، از بینِ ایدن ای نشان میمیان، همان وننه که  یوم هنق به صنرت مقایسه در این

ای ها نیز و ند دارد به ونندههای تجربیِ متناهر با اکثر این حالیهای هفتگانه، نمننهحالی

المللیِ غیراروپایی صدرهاً از قرید  منا هده شدلل ویری  امیه بینکه تنها حالتی که شلل

تنان یاهی کده ای را نمیالمللی منطقهسی؛ به بیان بهتر، هیچ  امیه بینورهته باشی هرضی ا

 های واقع در آن از قری  منا هه به حاکمیی دسی یاهته باشنی تمام دولی

همدان وننده کده در : ایِ غیراروپهاییالمللی منطقهگیری جوامع بیند( الزامات شکل

ای غیراروپدایی، هدارا از للدیِ منطقدهالم نامع بینویری شللنشان داد  شی  اسی،   یوم

آنله از قری  کیام سازوکار یا تلفیقی از سازوکارها رخ داد  باشی، دو تدأثیر مهدم در درون 

کنیم  ایدن یداد مدی« ایمنطقدهپیامدیهای درون»هند دارنی که از این تاثیرات تحی عندنان 

 انی از:پیامیها عبارت
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ایِ المللدیِ منطقدهواقدع در یدک  امیده بین هداییابیِ دولیدسدیبندی دولت: شکل( 1

 ودذاردها در سه بیدی مهدم تدأثیر میغیراروپایی به حاکمیی به ننبه هند بر شلل بنیی آن

(Howland & White, 2008: 1-19): 

شدند؛ بدرای مثدام، نظدام سیاسدیِ دولدی الج( در بیی سیاسی، ندن  رژیدم مطدرح می

 ساهی اسی یا هیرام ی یا  مهنری، تکاقتیاروراسی یا دمنکراتیک، پادشاهی اس

شدند؛ بدرای یابی اقتصادی دولی در نظدر ورهتده میب( در بیی اقتصادی، مبنای سامان

 مثام، نظام اقتصادی دولی ضییج اسی یا قنی، تنلییپایه اسی یا رانتیر،

یابی ا تماعیِ شدهرونیان دولدی اشدار  تنان به الگنی انسجامج( در بیی ا تماعی، می

؛ برای مثام میزان وهاداری به حلنمی ملی در میان شهرونیان تا چه انیاز  اسی، یا کرد

 وهاداری قبیله ای، محلی، قنمی، مذهبی، در قیاس با وهاداری ملی تا چه انیاز  اسی 

ایِ غیراروپایی های واقع در یک  امیه بین المللیِ منطقهوقتی دولی دولتی:روابط میان( 2

کنندی و دسی آمدی  تیریدج مییابنی، مناهیی را بر حسبِ حاکمییِ بهبه حاکمیی دسی می

میان، دو وضییی کلدی کنشنی در پیگیری روابط میانِ هند آن مناهع را دنبام کننی  دراینمی

 ها بروز کنی:تنانی میان آنمی

وبدیش سدازوار باشدی هضدای کننی کمهملاری بینادولتی: اور مناهیی که دنبام می( الج

هدا نیدز قیفدی از آمیز میدان آنته، روابدط هملداریشند؛ البها ایجاد میری بین آنهملا

ویدرد کده از که بر روی پینستاری قدرار میایوننهدهی؛ بهها را در هند  ای میحالی

تنانی به همگرایی بینجامدی و حتدی در قالدب شند و میتفاهمِ منتهی به تناه  شرو  می

 ( 168-169: 1395ج هند برسی )دهقانی هیروزآبادی، ویری  امیه امن به اوشلل

ها ننعی هضای منازعه را پییدی ب( منازعه بینادولتی: وضییی ناسازواری مناهع میان آن

شدند؛ آورد کده از سدن تفاهم و اهدتالا کده عمدیتاً رندگ حقدنقی دارد آغداز میمی

عیار بینجامدی  در تمام تنانی به تنش، بحران و حتی  نگکه اور اوج بگیرد میایوننهبه

تنانی رندگ المللیِ غیراروپایی میهای واقع در  امیه بیناین راستا، منازعات میان دولی

 ( 1397: 191سرزمینی، ایی نلنژیک یا ژ نپنلیتیک داشته باشی )قالبی آرانی، 

ویری زنجیدر  علّدیِ نحدن  شدلل»تدنان از بیین سان، سه میعای مهم اما متمایز را می

 استنباط کرد:« ایای/ برآینی منطقهمنطقهالمللیِ غیراروپایی/ پیامی درونمع بین نا



180 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهططمدوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و یکم 

 1398بهار 

 

ای غیراروپدایی، از المللدی منطقدهویری  امیه بینهای متجانسِ شلل( در حالی1)

بنیان میدانِ هدند، تجربده دار از حیث مناسبات حاکمییهای حاکمییآنجاکه دولی

هدا نیدز بده نحدن یابیِ آندارنی و شین  حاکمیی وبیش همسانیشی  کمزمانی انباشته

های مشدابه و یدا کدم و بدیش مشدابه بنییعمیتاً ما شاهی شلل مشابهی بند  اسی

غیراروپایی صدرهاً از  المللیبین  امیه ویریشلل دولی هستیم ولی در صنرتی که

در نمایاندی و دولتی رخ میقری  استیمارزدایی صنرت ورهته باشدی، منازعده میدان

غیراروپایی صرهاً از قری  کدنچ  مییدی  المللیبین  امیه ویریصنرتی که شلل

دولتی هدناهیم بدند و از ایدن رو، در صنرت ورهته باشی، ما شاهی هملداری میدان

غیراروپدایی از قرید  کدنچ  مییدی، نظدم امنیتدیِ  المللدیبین  امیده ویریشلل

ای و هدارا از میاهلده منطقدهونای، هدارا از وابسدتگی امنیتدی بده بدازیگر برمنطقه

 المللددیبین  امیدده ویریدر شددلل وددردد وای، عمددیتاً درونددزاد میمنطقددهبرون

ای، به علدی و دند وابسدتگی غیراروپایی ازقری  استیمارزدایی، نظم امنیتیِ منطقه

 وردد ای، عمیتاً برونزاد میمنطقهای و میاهله برونمنطقهامنیتی به بازیگر برون

ای غیراروپدایی، از المللیِ منطقه نامع بینویری های نامتجانسِ شللر حالی( د2)

بنیان میدانِ هدند، تجربده دار از حیث مناسبات حاکمییهای حاکمییآنجا که دولی

ها نیز بده نحدن متفداوتی یابیِ آنشی  ناهمسانی دارنی و شین  حاکمییزمانی انباشته

دولتی هستیم که فاوت دولی و منازعات میانهای متبنییبند  اسی، ما شاهی شلل

ای را هدراهم منطقدهای و میاهلده برونمنطقدهزمینه وابستگی امنیتی به بدازیگر برون

 وردد ای نیز عمیتاً برونزاد میای که نظم امنیتیِ منطقهسازنی به وننهمی

 ایالمللددیِ منطقددهویری  نامددع بینهددای بسددیار نامتجددانسِ شددلل( در حالی3)

بنیان میدانِ دار از حیث مناسبات حاکمییهای حاکمییغیراروپایی، از آنجا که دولی

هدا نیدز بده یابیِ آنشی  متضادی را دارنی و شین  حاکمییهند، تجربه زمانی انباشته

های متیدار، دولدی و منازعدات بنیینحن متباینی بدند  اسدی، مدا شداهی شدلل

بسدتگی امنیتدی بده شدمار هزایندی  ای از دولتی هسدتیم کده زمینده واتصاعیی میان

ای را منطقدههای همزمان و چنیوانه بازیگران برونای و میاهلهمنطقهبازیگران برون

 وردد ای نیز به شیت برونزاد میای که نظم امنیتیِ منطقهسازنی به وننههراهم می
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ی بسدط های نظدری هدنق کده در واقدع تالشدی بدرابراین اساس، با تن ه به اسدتی م

های نظدریِ ذیدل تنان به وزار شناسی تاریتی ملتب انگلیسی بند  اسی میرویلرد  امیه

 دسی یاهی:

های یابی تأسیسی دولیایِ اروپایی که در نتیجه حاکمییالمللیِ منطقه امیه بین-1

 باشی ای درونزاد میواقع در آن شلل ورهته اسی تا حی زیادی وا ی یک نظم منطقه

هدای یابی تحصدیلیِ دولیایِ غیراروپایی که با حاکمییالمللیِ منطقهبین  امیه -2

ای دروندزاد ویدرد وا دی یدک نظدم منطقدهواقع در آن در اثر کنچ  مییدی شدلل می

 وردد می

هدای یابی تحصدیلیِ دولیایِ غیراروپایی که با حاکمییالمللیِ منطقه امیه بین -3

ای بروندزاد ویدرد وا دی یدک نظدم منطقدهلل میواقع در آن در اثر اسدتیمارزدایی شد

 وردد می

یددابی ایِ غیراروپددایی کدده محصددنم حاکمییالمللددیِ منطقددههدر چدده  امیدده بین-4

رود که تر باشی، بیشتر احتمام میهای واقع در آن اسی متجانستحصیلیِ همسانِ دولی

و در نتیجده، بده دولتی را تجربده کندی های میانهای مشابه دولی و هملاریبنییشلل

 ای درونزاد حرکی کنی سمی یک نظم منطقه

یددابی غیراروپددایی کدده محصددنم حاکمیی ایِمنطقدده المللددیِبین  امیدده چدده هدر-5

 رودمی احتمام باشی، بیشتر ترنامتجانس های واقع در آن اسیتحصیلیِ ناهمسانِ دولی

نتیجده،  در و کندی هتجربد را دولتیمنازعدات میدان و دولدی متفاوت هایبنییشلل که

  باشی برونزاد اینظم منطقه یک وا ی

یدابی تحصدیلیِ غیراروپایی که محصنم حاکمیی ایِمنطقه المللیِبین اور  امیه -6

اسی، سازوکارِ منا هه را نیز بده  نامتجانس، های واقع در آن، و در واقعناهمسانِ دولی

منازعدات  و دولدی متفداوت هایبنییشدلل که رودمی احتمام هند دیی  باشی، بیشتر

  باشی رونزاد ایمنطقه نظم یک نتیجه، وا ی در و کنی تجربه را دولتیمیان

ای نامتجانس در عدین حدام المللیِ منطقهدر صنرتی که اعضایِ یک  امیه بین -7

ای  امیده ایِ بسیار نامتجانس نیز باشنی، نظم منطقهالمللیِ منطقهاعضای یک  امیه بین

ای بسدیار المللدیِ منطقدهای  امیده بینای نامتجدانس، از نظدم منطقدهمللیِ منطقدهالبین

 پذیرد نامتجانس تأثیر می
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ایِ ذیدل را های نظدریِ پایدهتدنان اسدتنتاجهای نظریِ هنق میدر پایان، بر اساسِ وزار 

المللدیِ  نامدع بینویری شدلل»برای بررسی مصادی  تجربدی کده در  دیومِ مربدنط بده 

 تحی عننان شناهی تجربی آمی  اسی مطرح کرد:« اروپاییغیر

های غیراروپایی، صرهاً ای اروپایی به عرصهالمللیِ منطقهدر بسترِ وستر   امیه بین  1

متجانس از قری  کدنچ  مییدی، باعدث  غیراروپاییِ ایِمنطقه المللیِبین ویریِ  امیهشلل

 دولتی مجدامِ برآمدینِ نظدممیدان هداییهملار و دولی مشابه هایبنییوردد که شللمی

  را هراهم نماینی درونزاد ایمنطقه

های غیراروپدایی، ای اروپدایی بده عرصدهالمللدیِ منطقدهدر بسترِ وستر   امیه بین  2

وددردد کدده نامتجددانس باعددث می غیراروپدداییِ ایِمنطقدده المللددیِبین ویریِ  امیددهشددلل

 ایمنطقده ای مجامِ برآمینِ نظدمدرون منطقهمنازعات  و دولی متفاوت هایبنییشلل

  را هراهم نماینی برونزاد

های غیراروپدایی، ای اروپدایی بده عرصدهالمللدیِ منطقدهدر بسترِ وستر   امیه بین  3

ودردد کده بسدیارنامتجانس باعدث می غیراروپداییِ ایِمنطقده المللدیِبین ویریِ  امیهشلل

 ای، مجدامِ برآمدینِ نظدمت تصاعیی درون منطقدهمنازعا و متیار، دولی هایبنییشلل

  را هراهم نماینی برونزاد شیتایِ بهمنطقه

ایِ نامتجدانس در عدین حدام المللدیِ منطقدهدر صنرتی که اعضایِ یدک  امیده بین  4

ایِ  امیده ایِ بسیار نامتجانس نیدز باشدنی، نظدم منطقدهالمللیِ منطقهاعضای یک  امیه بین

ایِ بسیار المللیِ منطقهایِ  امیه بینایِ نامتجانس از دو  هی از نظم منطقههالمللیِ منطقبین

 پذیرد:نامتجانس تأثیر می

ایِ نامتجدانس از المللدیِ منطقدهبنیی دولدی در امیده بینالج( تأثیرپذیری شدلل

 ایِ بسیار نامتجانس المللیِ منطقهبنیی دولی در  امیه بینشلل

ایِ نامتجدانس از روابدط المللیِ منطقدهنادولتی در امیه بینب( تأثیرپذیری روابط بی

 ایِ بسیار نامتجانس المللیِ منطقهبینادولتی در  امیه بین

حام، در پاسخ به پرسش پایه ای نظری که در ابتیای این مقاله مطدرح شدی، بده عندنان 

رسدی تفداوت در بده نظدر میتنان این وزار  را تیوین کرد کده های هنق میبراینیِ استنتاج

ای غیراروپددایی، المللددیِ منطقددههددای واقددع در  نامددع بینهای حدداکمیتیِ دولیتجربدده

ای رقدم زد  اسدی کده باعدث به وننهرا « ایمنطقههای دولی و منازعات درونبنییشلل»
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 ای از یک سن و میاهلدهها به کنشگران هرامنطقهوردیی  اسی، با وابستگیِ امنیتیِ آن دولی

ایِ المللدی منطقدهای درونزاد در  نامدع بیننظم منطقهای از سنی دیگر، ن هرامنطقهکنشگرا

 غیراروپایی شلل نگیرد 

 

 گیرینتیجه

پدذیر و مناسدب دربدار  تبییندی ههمدر این مقاله تال  کردیم با ارا ده یدک مدیم نظدری، 

هیم کده هدم از غیراروپایی به دسی د ایالمللی منطقه نامع بینای در نظم منطقهوضییی 

ای به باهتهدای  هرچه پرشمارتر برهنردار باشی و هم تن ه ویژ دهی به مناردِقابلیی تیمیم

ایِ متفاوت در سراسر  هان مبدذوم دارد  در المللیِ منطقهزمانی و ملانیِ هاصِ  نامع بین

روابدط عننان یدک نظریده ای ملتب انگلیسی بدهاین رابطه، بر آن شییم که از اهتمام منطقه

المللدیِ ای  امیده بینالملل که نسل  ییدی آن بیشدترین تن هدات را بده ابیداد منطقدهبین

وسترِ کنننی داشته اسی بهر  ویریم تا بتدنانیم سدهمی در بسدط مباحدثِ ایدن نظریده  هان

 داشته باشیم 

برای همین منظنر، با بررسی پیشدینه پدژوهش در مدنرد تدامالت نظدری دربدار  نظدم 

ترین تدرین و قدنیالملدل غنیاستی م آوردیم کده ملتدب انگلیسدیِ روابدط بینای، منطقه

سازد  از این رو، پس از ای وارد میهای نظریِ هند را به تامالت دربار  نظم منطقهدستمایه

ای بسط دهدیم کده وننههایِ آن را بهای ملتب انگلیسی کنشیییم استی مشرح نگا  منطقه

 ایِ غیراروپایی ارا ه دهیم ن نظم منطقهمیلی نظری دربار  تبیی

 تدنانمی شی مطرح ننشتار این در که را ایمنطقه نظم چرننا از تاسی به میان، این در

 تجربدی واقییدی بدا ایاندیاز  چده تدا و آیا او ً: داد قرار ارزیابی منرد مییار سه حسب بر

 دروندی انسدجام از آن هایوزار  اقسام و اننا  ایانیاز  چه تا و آیا ثانیاً دارد؛ تناهر بیرونی

 ارزیدابی آیدی؛می کدار بده نیدز مصدیاق تحلیدل در ایانیاز  چه تا و آیا ثالثاً و برهنردارنی؛

 مطالیدات نظدریِ بالندیوی در ایارزندی  سدهم تنانیمی آینی  در نظری این الگنی انتقادی

باشدی؛  داشدته المللدی روزای و بینای و ملتب انگلیسی در تحلیل منضنعات منطقهمنطقه

یداهتنی این دورنمای ارزیابانه از قری  آزمندنِ کاربسی آن برای مناق  متتلج  هان تحق 

 رسی به نظر می
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