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 ایآسیا: تامل مقايسهشرقآسیا و جنوبنوين در غربگراييمنطقه
 
 1رویا نژاد زندیه 

 * 2اهلل طالبی آرانی روح

 

 چکیده

 گرفتره قررا  ظرمدن مفهوم سه برحسب آن يابیسامان که است ايگونه به جهان کنونیِ عرصه واقعیت

ن يک سطح تحلیر  اخیر، منطقه به عنوا دههبر همین اساس، به ويژه د  سه. قا ه و منطقه دولت،: است

پژوهان  ا به خود جلب کرده است؛ از سروي ديررر، و نیز يک واحد تحلی ، بیش از پیش توجه دانش

المللری نره  اه حر  جهرانی دا نرد و نره ملری، از آنجاکه بسیا ي از معضالتِ کنرونی د  عرصره بین

پیش خرود ازواقعیتِ عینی و تحلیلی د  آسیا بیش تر است. اينايِ آنها به مراتب آسانفص ِ منطقهوح 

گرايی آسیا از جمله مناطقی هستند کره منطقرهشرقآسیا و جنوبغرب ا بروز داده است. د  اين میان، 

آسریا و غربد   گرايیاند. هدف اين نوشتا  مقايسره تجربره منطقره ا به عنوان يک  وند به خود ديده

گیري از يک چا چوبِ مفهومیِ مناسب است. برراي نیر  هه اخیر با بهرهآسیا د  طی سه دشرقجنوب

شود به اين پرسش پاسر  داده شرود کره کردام يرک از دو منطقره د  پی ر ردِ به اين هدف، تالش می

هراي ها و تفاوتنوين پی روتر بوده است؟ بره منظرو  پاسر  بره ايرن پرسرش، م رابهتگرايیمنطقه

هرا از هرر نوين شناسايی خواهد شد. د  اين  وند، براي گردآو يِ دادهگرايیدومنطقه د  پی  ردِ منطقه

ها نیز از  وش تحلیر  محترواي کیفری و دو  وش کیفی و کمی بهره خواهیم گرفت. براي تحلی  داده

هاي مفهومی که از چا چوب نظري به دست خواهد آمد، سود خرواهیم جسرت. کمی برحسبِ مقوله

آسریا نوين پی رروتر از غربگرايیآسیا د  پی ر رد منطقره شرق است  که جنوب يافته اين نوشتا  اين

و « نروينگرايیاي منطقرهدو نمراي مقايسره»زمینه پژوهش د با ه  تواندبوده است، که به نوبه خود می

 . ا فراهم سازد«نوينگرايیايِ منطقهنقد مقايسه»
 

 آسیاشرق جنوب ، آسیاغرب ، نوينگرايیمنطقهاي، مطالعات منطقه :واژگان کلیدی

                                                           
 د به تیدان جوي دکتري  وابط بین المل  دان راه شهی. 1

 .(نويسنده مسئول)به تی شهید دان راه ، دان کده اقتصاد و علوم سیاسی،ايمنطقه و جهانی سیاست گروه استاديا . 2
r_talebiarani@sbu.ac.ir  * 

 

 25/6/1399 تاریخ پذیرش:  4/3/1399ت: تاریخ دریاف
 181-218  صص هفته   شماره پ اپ  س  و ده   دورالمل   رواب  ب یهافصلنامه پژوهش

mailto:sajadbahrami@gmail.com


182 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و هفت 

 1399تابستان  

 
 
 

 مقدمه

 سر ب يژگیو همین است؛ آن پويايی المل بین سیاست ويژگی مهمترين  سدمی نظر به

 د  بسراهچ بلکره باشد متفاوت گوناگون هايبرهه د  تنها نه آن به نررش نحوه گرديده

 آن برا ز هرايهجلو از يکی که ايگونه به شود، اد اک متفاوتی نحو به يکسان برهۀ يک

 همرین د . ردکر م راهده دا د وجود آن يابیسامان شیوۀ به که  ويکردي د  توانمی  ا

 سره برحسرب آن يابیسامان که است ايگونه به جهان کنونیِ عرصه واقعیت چا چوب،

 آن، یوسرتفالیاي مفهروم برا دولرت،. قا ه و منطقه دولت،: است گرفته قرا  مدنظر مفهوم

 د   ا اهیتم دو هر «منطقه» میان، اين د  جغرافیايی؛ ماهیتی قا ه، و ا دد سیاسی ماهیتی

 گفرت تروانمی آن تعرير  د  که ايگونه به دا د سیاسی ماهیتی سو، يک از دا د؛ خود

 سروي از و «شرودمی اطرالق دولرت چند از مت ک  سیاسی بنديِشک  نوعی به منطقه»

 میران انسمتجر جغرافیرايی بستر د  مناطق» که ايگونه به دا د جغرافیايی ماهیتی ديرر،

 . «شوندمی ايجاد ک و  چند

گذ د، منطقه هم بره عنروان بر همین اساس، به ويژه د  سه دهه اخیر، هرچه زمان می

پژوهران  ا يک سطح تحلی  و هم به عنوان يک واحد تحلی ، بیش از پیش توجره دانش

د کره هرر دو عرصره جامعی  ا ا ايه دهتواند ت یین به خود جلب کرده است؛ چراکه می

تِ المللی  ا نیز مد نظر قرا  دهد. از سوي ديرر، از آنجاکه بسیا ي از معضرالملی و بین

المللی نه  اه حر  جهرانی دا نرد و نره  اه حر  ملری؛ د  عرو ، کنونی د  عرصه بین

ه سرويِ تر است. همچنرین نظرم جهرانی نیرز برايِ آنها به مراتب آسانفص ِ منطقهوح 

 کند. اي حرکت میاي و بینامنطقههاي فرامنطقهبرآيندي از پويش

ه اين واقعیتِ عینی و تحلیلی د  آسریا بریش از پریش خرود  ا برروز داده اسرت، بر

المللری بره عنروان پژوهی و سیاسرترذا يِ بیناي که نه تنها د  هر دو عرصه دانشگونه

 تمهیرداتِ المللریکن ررران ملری و بینکره اي از مناطق مختل  تصوير شرده، بلمعرکه

توان از آنها اي که مینطقهدستو کا هاي م پی  رد براي جمعیِ بسیا ي  ادسته و انفرادي

 اند.گرايی ياد کرد، اتخاذ کردهتحت عنوان منطقه

گرايی  ا آسیا از جمله مناطقی هستند که منطقهشرقآسیا و جنوبغربد  اين میان، 

 آن از د  ايرن دو منطقره د  گرايیانرد. مقايسره منطقرهند به خرود ديدهبه عنوان يک  و
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هم اکثر ک و هاي اسرالمی و هرم اکثريرت جمعیرت  که از يک سو دا د اهمیت جهت

گرايی د  سیاست از سوي ديرر، اهتمام به منطقه و اندجهان اسالم  ا د  خود جاي داده

هراي ايِ پويشفهرمِ مقايسره خا جی جمهو ي اسالمی ايرران د  طری سره دهره اخیرر،

 بخ د.اي  ا ضرو ت میمنطقه

آسریا و غربد   گرايیبر پايه همین الزامات، هدف اين نوشتا  مقايسه تجربه منطقه 

گیري از يرک چرا چوبِ مفهرومیِ مناسرب آسیا د  طی سه دهه اخیر با بهرهشرقجنوب

اده شود که کدام يک داس  شود به اين پرسش پاست. براي نی  به اين هدف، تالش می

نوين پی روتر بوده است؟ به منظرو  پاسر  بره ايرن گرايیاز دو منطقه د  پی  ردِ منطقه

نوين شناسايی خواهد گرايیهاي دو منطقه د  پی  ردِ منطقهها و تفاوتپرسش، م ابهت

 ها از هرر دو  وش کیفری و کمری بهرره خرواهیمشد. د  اين  وند، براي گردآو يِ داده

اي و منراب  مکتروب و اينترنتری بهرره گرفت؛ بدين معنا که هم از اسناد  سرمی،  سرانه

هاي هرا و سرازمانهراي دادۀ دولتخواهیم بررد و هرم از آمرا  کم ریِ منرد پ د  پايراه

هرا نیرز از  وش تحلیر  محترواي کیفری و کمری برحسربِ المللی. براي تحلی  دادهبین

 آمد، سود خواهیم جست.   نظري به دست خواهدهاي مفهومی که از چا چوب مقوله

 

 پیشینه پژوهش. 1

 دهد که آثا  زيادي مرت ط با عنوان اين نوشتا  به نرا شبر سی پی ینه پژوهش ن ان می

انرد ويژه د  سه دهه اخیر انجام گرفتههايی  ا که بهاند. د  اين چا چوب، پژوهشد آمده

اي د  هرراي منطقررهد مررو د پويش  ي کررهترروان د  سرره دسررته کلرری جرراي داد: آثررامی

آسرریا اي د  غربهرراي منطقررهانررد؛ آثررا ي کرره برره پويشآسرریا بحررد کردهشرقجنوب

انرد و د  گرايی  ا مو د توجه قرا  دادهاند؛ و آثا ي که به طو  عام موضوع منطقهپرداخته

 اند. هاي خود، د  میان مناطق ديرر، از اين دو منطقه نیز مثال آو دهاستدالل

هرا د  مرو د پرويش آسیا بی رترين تحلی شرقتوان گفت که پس از ا وپا، جنوبمی

ايجراد يرک جامعره امنیتری د  »( د  کتراب 2009اي  ا به خود ديده است. آکا يرا)منطقه

گرايی ماننرد معتقد است که دالي  موفقیت و شکست ظهو  يک منطقه« آسیاشرقجنوب

ه ماهیت و کیفیت فرآيند اجتماعی شدن و هنجا هايی کره برر توان با نراه بآن  ا میآسه
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اي د  عوام  شک  دهنده همررايری منطقره»( د  2011ژي)آن بنا شده است، يافت. چن

،  سرد کره  لالیسرمبه اين نتیجره می« هاي  قیبا وپا، آسیا و افريقا: اعت ا سنجی تئو ي

گرايی د  بر سری قیب نظريره منطقرهتوانند به عنوان  کا کردگرايی و نوکا کردگرايی می

 اهنمراي  اتلرد د  »( د  2012همررايی میان ک و ها به کا   وند. بیسرون و اسرتابس)

سرازي اي د  هماهنگهاي منطقرهسعی دا ند بررنقش سرازمان« گرايی آسیايیباب منطقه

 آسریاشرقنوين جنوبگرايیهاي تجا ي ر اقتصرادي د  منطقرهها و ايجاد  ويهسیاست

 اشا ه نمايند. 

هرا بره پرويش انرد، نراههمچنین د  میان آثا ي که د  طی پند سال اخیر انت را  يافته

( 2016هرا وي) سد. براي مثال، ونهوا و تر به نظر میآسیا جام شرقاي د  جنوبمنطقه

معتقدنرد  ونررق « هراشردن و بحرانهرا بره جهانیگرايی جديرد آسریا: واکنشمنطقره»د  

هاي متعاقرب  کرود اقتصرادي شرقی پاسخی به چالشنوين د  آسیاي جنوبايیگرمنطقه

طقره ، به منظو  به ود وضعیت اقتصادي ر تجا ي و  فاه اقتصرادي د  ايرن من1990دهه 

بر دو نماي ايرن منطقره د  « آنگرايی اقتصاديِ آسهآينده»( د  2017بوده است؛ و يکو )

هاي ( د  سرازمان2019کنرد؛ کیلیران اسرلندلر )یاي تاکیرد مپی  رد مناسر ات بینامنطقره

بر نقش « آن، اتحاديه ا وپا و سیاست استدالل هنجا يالمللی: آسهاي د  جامعه بینمنطقه

( 2019آن تمرکز کرده است؛  ابرت يیرتس )گرايی آسهالمللی د  پی  رد منطقهجامعه بین

اي شررق کره فضرايِ ابرمنطقره بر اين باو  است« آن د  نظم آسیاپاسیفیکنقش آسه»د  

 گرايی سوق داده است. هآن  ا به پی  رد منطقدو ، آسه

اند آسیا پرداختهغرباي د  هاي منطقهپژوهی د  مو د پويشاما تحقیقاتی که به نمونه

الملرر : قررد ت، بینخاو میانرره د   وابط»( د  2005شررما ترند. هالیرردي)برره مراتررب کم

هاي مهم د  خاو میانره نقرش د گیرري نظرامی، اشا ه به بحران با« سیاست و ايدلولوژي

کنرد. الملر   ا تحلیر  میهاي دولت و اقتصاد سیاسری بینهاي مد ن، چالشايدلولوژي

الملر  و خاو میانره: نظريره مکترب جامعه بین»( د  کتاب 2009پاللز )بوزان و گونزالس

للری و جهرانی د  خاو میانره اسرتفاده الم، از ايده جامعه بین«ايانرلیسی د  سطح منطقه

کند؛ همچنین مرو ي بر تا ي  منطقه و  ابطه آن با ساختا هاي سیاسی اعمال شده د  می

( د  2013هرا د ز و لررنرزي)دهرد. المللری غربری ا الره میفرآيند گسترش جامعه بین
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برا « او میانهشدن د  خايگرايی و منطقهاي، منطقهگرايی؟ همکا ي منطقهفراسوي منطقه»

آسریا ق ر  و بعرد از غربنوين به بر سی وضعیت جنوبگرايیمطرح کردن نظريۀ منطقه

هاي اين منطقره د  شررايط  سند که دولتاين نتیجه میپردازند و بهسلتام ر می11حادثۀ 

خاو میانره و »( د  کتراب2012برنرد. اسرتتر)ها بره سرر میآنا شیک مدنظرِ نئو لالیسرت

شردن د  همررايری و سرعی دا د بره تررثیرات جهانی« هرابرخو دها و افرقشدن: جهانی

 واگرايی ک و هاي خاو میانه با همديرر و ساير ک و هاي بیرون از منطقه بلردازد. 

انرد، آسریا پرداختهغرباي د  هراي منطقرهآثا ي که د  طی پند سال اخیر بره پويش

انرد. برراي مثرال، ا ايره دادهگرايیمنطقه تري  ا د  مرو دتر و نیز عمیرقبرداشت گسترده

، سعی دا د برا د  نظرر داشرت متغیرهراي «المل  خاو میانهبین وابط»( د 2016فاوست)

مرديرر همختلفی از ايدلولوژي گرفته تا ژلوپلیتیک به بر سی  وابط ک و هاي منطقه برا 

ی عربری: ديردگاه گرايمنطقره»( د  2016و با ساير ک رو ها بلرردازد؛ سریلويا فو ابرولی)

آسیا  ا از منظرِ اقتصاد سیاسی و برا  ويکرردي غربگرايی د  عمالً منطقه« پساساختا ي

یرر: خاو میانه د حرال تغی»( د  2020پساساختا ي بر سی کرده است؛ و بهجت کو انی )

، استدالل کرده است که چرونره  ونردها، برازيرران، و «ايهاي منطقهنراهی نو به پويش

 اند. آسیا  ا ابتر ساختهغربگرايی د  جنوبالمللی، منطقهبین موضوعات

هاي فوق، برخری آثرا  عمردتاً بره تمهیردات نظرري د  مرو د پژوهیعالوه بر نمونه

و د  اين چا چوب، به ا ايه مسرتندات تجربری د  منراطق مختلر   گرايی پرداختهمنطقه

( د  کتراب 2000ثرال، هتنره)انرد. برراي مجهان برراي اث رات مردعاي خرود  وي آو ده

د  مطالعرات نوين  ا موپ تغییرر دومری گرايی، منطقه«گرايی جديدگرايی و منطقهجهان»

شرردن برره پرریش الملرر  دانسررته کرره مرروازي بررا جهانیبین اقتصرراد سیاسرری و  وابررط

گرايی گیرد منطقهنتیجه می« گرايی د  دنیاي پساجنگ سردمنطقه»( د  2000 ود.کالیا)می

کنرد. سرود باوم و الملر  کمرک میبینايندي پوياست که به تحلی  و د ک بهتر  وابطفر

نوين  ا برا گرايیکوشرند ا ت رام منطقرهمی« نوينگرايیهاي منطقهنظريه»( د  2003شاو)

اي، منطقهرالمل ، ث ات جهانیالمل ، سیاست و نظم جهانی،  وابط بیناقتصاد سیاسی بین

مسال  هرويتی بر سری نماينرد. فررل و شدن و اي، جهانیت منطقهحکومت جهانی، امنی

سرررعی « گرايی: نظريررره و عمررر گسرررترِ منطقرررهسیاسرررت جهان»( د  2005هتنررره)
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شرردن معرفرری کننررد. بهررر و گرايی  ا جررايرزينی مناسررب بررراي جهانیاندمنطقهداشررته

قدنررد معت« کا  نوظهررو گرايی و حکمرانرری جهررانی: دسررتو منطقرره»( د  2011جرروکال)

نوين س ب دنیايی پساوستفالیاگونه ويا نوعی نظام نووستفالیايی خواهرد شرد. گرايیمنطقه

« هاي معاصرگرايیهاي جديد فرا وي منطقهها: چالشمناطق و بحران»( د  2012لو نزو)

( 2013گرايی بلردازد. شاو، گرنت وکرنلیسرون)زننده منطقههاي برهمسعی دا د به بحران

عنوان يرک نوين  ا برهگرايی، منطقره«هاگرايیراه پژوه ری د مرو د منطقرهکتاب هم»د  

الملر  و اقتصراد سیاسری نظريه کا ا و مطلوب که قاد  به بر سی موضوعات  وابرط بین

 نمايند.خواهد بود معرفی می

گرايی و هاي سودمندي  ا د  شرناختِ منطقرهد  مجموع، هرچند اين ق ی  آثا  بینش

پژوهی د  مو د هر اند، ولی يا صرفاً به نمونه د اين دو منطقه به دست دادهبه ويژه د  مو

گرايی  وي آو ده اند يا اگر به مقايسه مناطق از حیرد پی ر رد منطقرهمنطقه تمرکز کرده

گرايی، آن هم حرول محو  و متمرکز بر يک يا چند م حدِ منطقهاند، مقايسه آنها موضوع

توان بره پرژوهش  مضرانی و ين زمینه میا رالی بوده است. د  گرا يا لیهاي واق  هیافت

 همکرا ي شرو اي و آنآسه د  گرايیمنطقه ايمقايسه بر سی»( با عنوان 1399ص اغیان)

گرايی قرديم و هاي منطقرهاشا ه نمرود، کره عرالوه برر فرانررفتن از نظريره« فا سخلید

هاي اقتصاد و امنیرت تنها بر شاخصگرايی و لی رالیسم، گیري صرف از  هیافت واق بهره

نمايرد؛ د نهايرت نرا نردگان فروق اسرتن ام محو ي و بقامحو ي تاکیرد میحول توسعه

نوين و شرو اي همکرا ي خلرید فرا س د  گرايیآن د  وضعیت منطقهاند که آسهنموده

 همحو  بردون توجره بربرد. براين اساس نوعی مقايسه تا ي گرايی قديم به سر میمنطقه

اي/جهانی، کن رران، سرطوح هاي فرامنطقهنوين همچون پويشگرايیهاي منطقهشاخص

 و، و ابعاد صو ت پذيرفته اسرت. عرالوه برراين مهرم، مفررو  نظرري پرژوهش پریش

گرايی محسروب يافتره نظريرات منطقرهنوين است کره مروپ متراخر و تکام گرايیمنطقه

 گرايی.شود و نه يک مرحله از منطقهمی
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 چارچوب نظری. 2

برره منظررو  زدودنِ نخسررتین کاسررتیِ اشررا ه شررده د  پی ررینۀ پررژوهش، د  ايررن بخررش 

 بره گرايیمنطقره نوين  ا به عنوان م ناي نظري پژوهش ت ريح خواهیم کرد.گرايیمنطقه

به بیان : دا د اشا ه مناطق برحسب جهان دادنسازمان براي سیاسی تعهد و گرايش نوعی

هرايی غیرر از دولرت و يرا حتری موجوديت دولرت چند يا يک که است ايپروژه» بهتر،

 اقتصرادي و سیاسری خطوم براساسِ خاص ايِمنطقه فضاي يک دادنبازسازمان منظو به

 کره اسرت ايپديده گرايیاز اين منظر، د  نهايت، منطقه. «کنندمی  اه ري ايشدهتعري 

 طررو  پیوسررته بازبرسرراخته برره و برسرراخته، جمعیدسررته انسررانی کررنش وسرریلۀبه

گرايی د  ها د  مو د منطقره(. بر همین اساس، پژوهشBaysoy,2020: 12-13).شودمی

 & Selleslaghsطررول هفررت دهرره اخیررر نرروعی سرریر تکرراملی  ا پیمرروده اسررت)

Langenhove, 2020: 156-158اي کرره عمرردتاً از دو نسرر  نظررريِ (، برره گونرره

 آيد.ه میان میهاي قديم و نوين سخن بگرايیمنطقه
 

 قدیم گراییمنطقه. 2-1

براي ت یین همررايری ا وپرا  1970و  1960هايی که د  دهه هاي اي از نظريهبه مجموعه

گرايی قرديم پردازان و مروجرانِ منطقرهدغدغه اصرلی نظريرهشود. ا ايه شدند، اطالق می

ا برقررا  تروان صرلح  يافتن پاسخی معقول بره ايرن سروال بروده اسرت کره چرونره می

هاي مطرح د  ايرن چرا چوب فد الیسرم، ه(. نظريBarbieri,2019: 425-428)ساخت

له اين مقو کا کردگرايی، و نوکا کردگرايی بودند، هرچند برخی نظريه ا ت اطات  ا نیز د 

 دهند. جاي می

شده د  واحرد گرايی نهادينههاي جداگانه و ملیها من ر جنگ  ا حاکمیتفد الیست

انراشتند و استدالل آو دند کره يرک مرجر  اقتردا  هاي ا وپايی میر دولتملتسیاسی 

کننده صرلح و ترمین "اياالت متحده ا وپا"مرکزي د  چا چوب يک ابردولت به صو ت 

(. براي پی ریري از جنگ و ترويد 95-94: 1393ث ات خواهد بود )دهقانی فیروزآبادي، 

 توانندفروملی می هايا استدالل کردند که گروههصلح، کا کردگرايان برخالف فد الیست

 ملری جوامر  ا ت رام و پیونرد باعرد عمالً که کنند ترسیس  ا ايخودانریخته هايش که
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 د  ايرن چرا چوب، همررايری. شرود چنداليره و پیچیرده  وابرط چا چوب د  مختل 

دد و د  وهلره گررمی آغاز فنی و اقتصادي اجتماعی، ابعاد و هاحوزه د  نخست ايمنطقه

 سیاسری حوزه به اقتصادي حوزه و از ديرر بخش به بخش يک از همررايی بعد سرايت

 کرا کردگرايی، تررمیم گیررد. د می صرو ت هاحکومت دخالت بدون و خودکا  طو  به

 نهراد ت رکی  شرود برامی آغراز همررايری فرآيند وقتی که کرد استدالل نوکا کردگرايی

 همررايری و دهنردمی دسرت از  ا آن بر خود کنترل ملی ايهحکومت اي،منطقه فراملی

پیمايرد. می گرايیبرون و شدنسیاسی  ا از طريق سه سازوکا  تسري، خود تکاملی  وند

(Marks,2018: 64-69،198-199: 1393؛ ده یري و  ضايی .) 

 

 نوینگراییمنطقه. 2-2

اي د  ت یرین مالحظرهاي قاب قديم دستاو دهگرايیهرچند سه نظريه کالسیکِ ذي  منطقه

بردند: نخست آنکه، عمدتاً محردود گرايی داشتند ولی از دو نا سايی عمده  ند میمنطقه

 وي از ن الهدو محصو  به ا وپا بودند و د  نتیجه، خواسته يا ناخواسته ساير مناطق  ا به 

 ه ریِ آن همررايریخوانند؛ دوم، با توجه به آنکه مهمترين آمراپ پژو اه ا وپايی فرا می

سران ديد و بدينالمللی میاي با تمرکز بر تجربه ا وپا بود، همررايی  ا د  خأل بینمنطقه

اي ترروجهی المللرری بررر همررايرری منطقررهپررذيري تاثیرگررذا ي متغیررر بینبرره امکان

  (.Klecha-Tylec,2017: 18-27)نداشت

هرراي نظررري ا هبررا گز 1970از سرروي ديرررر،  ونرردهاي تجربرری برره ويررژه د  دهرره 

 فتره بره  ونرد همررايری ا وپرا  فته قديم تطابق نداشتند، چراکه از يک سو،گرايیمنطقه

يراد  1ا وپرا شردگیسخت شد به طو ي که از آن تحت عنروان عا ضرۀتوق  نزديک می

 وي از  اه ا وپايی، از طريرق ( و از سوي ديرر، دن الهBoyka,2018:  57-58کردند)می

 مواجره شکسرت برا جهان نیرز مناطق ساير د  ايمنطقه هايسازمان ايجاد براي هاتالش

 حرال، ايرن برا اما. افتادند شدن منسوخ و طۀ د  هاسازمان اين اي که اکثرشدند؛ به گونه

هاي بديعی د  اواخرر بخش مفهوم پردازيداخلی، الهام بازا  د مو د"1985 کتاب سفید"

                                                           
1.Eurosclerosis 
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يرراد « نوينگرايیمنطقرره»ن تحررت عنرروان گرديررد کرره از آ 1990و دهرره  1980دهرره 

 (.211: 1394شود)هتنه،می

 تاکیرد برا نوينگرايیقديم، منطقهگرايیهاي فرا وي منطقهد  تالش براي  ف  چالش

اي، سو و توجه به سرطوح)فرومنطقهاز يک وعرصه جهانی ايعرصه منطقه میان  وابط بر

 کن رررانِ ومدا  و امنیتری( ، پرولی، توسرعه، مرالیتجا ياي(، ابعاد)اي و فرامنطقهمنطقه

نطقه به ماي، کن رران غیردولتی و خود هاي منطقهها، سازمانگرايی)دولتمنطقه متفاوتِ

 گرفرررت. شرررک  2000 و 1990 يهادهررره د  از سررروي ديررررر عنررروان کن ررررر(

(Barbieri,2019: 433-437) 

تواننرد وضرعیت خوبی میتوان چها  مقوله مفهرومی/نظري  ا کره برهسان، میبدين 

   برک ید: ا به تصوير بک ند از محتواي آن به شرح ذي نوينگرايیمنطقه

 ای/جهانی:هثای ررامنطقثهحیث  نقثشِ پویشنوین ازگراییالف( وضعیتِ منطقه

اي کرره از ترراثیراتِ محرریط دهررد، برره گونررهگرايی د  يررک بسررتر جهررانی  وي میمنطقرره

اي برر منطقه يِ برون( تاثیرگذاBarbieri,2019: 430-432ماند.)اي مصون نمیفرامنطقه

تواند به دو شک  باشد: آن  ا ترويد دهد يا مخت  سازد. اين تاثیرگرذا ي گرايی میمنطقه

توانرد د  اثرر مرداخالتِ شردن  خ دهرد يرا میتواند از طريقِ فرآيندي ازق ی  جهانیمی

اي المللی فرامنطقرههاي بیناي يا سازمانطقههاي فرامنالمللی از ق ی  قد تبازيررانِ بین

 تجلی يابد. 

بعدي نیست، گرايی  وندي تکمنطقه نوین از حی  ابعاد:گراییب( وضعیتِ منطقه

کننردگی و ا تقراي ظرفیرت ک ر  تقويت نقرش تکمی )معطوف به مدا بلکه ابعاد توسعه

اي(، پرولی)بر اسراسِ منطقره اي(، تجا ي )ناظر بر استقرا  ترتی ات تجرا ياقتصاد منطقه

اي( و امنیتری اي براي برقررا يِ ث رات د  بازا هراي مرالی د  سرطح منطقرهتالشِ منطقه

آفرين د  اي براي دگرگون ساختن يرک مجموعرۀ امنیتریِ منازعره)برحسب تالش منطقه

 De نهند.)جهت ايجاد جامعه امن(  ا د  خود دا د که تاثیراتِ متقابلی نیز بر يکديرر می

Lombaerde,2013: 32-33,46-47 ) 

گرايی معمروالً منطقه آررینی کنشگران:نوین از حی  نقشگراییج( وضعیتِ منطقه

آفرينیِ کن رران گوناگونی، اعرم از دولتری و غیردولتری، کره برا يکرديرر از طريق نقش
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تند کره هرا هسرخو د. هرچند د  اکثر مواق  اين دولتافزاينده دا ند  قم میهمکا يِ هم

 مرديريت و سرازماندهی  ا آغراز، گرايیاي، منطقرههاي منطقرهغال اً برا ت رکی  سرازمان

-Klecha ).پرذيردمی انجام غیردولتی کن رران کنا  د  آن گسترش و حفظ اما کنند؛می

Tylec,2017: 21-23اشرا ه نوينگرايیمنطقره د  مهرم چها  دسته بازيرر به توان( می 

دولتی، کن رررانِ غیردولتری از میان ايمنطقه نهادهاي و هاسازمان ،ملی هايدولت: نمود

 .منطقه خودِ و مدنیجامعه غیردولتی، هايسازمان بازا ، ق ی  نیروهاي

گرايی ممکن اسرت د  سرطح منطقه نوین از حی  سطوح:گرایید( وضعیتِ منطقه

اي پررریش  ود. نطقرررهاي/بیناماي و فرامنطقهاي، منطقرررهمنطقرررهاي يرررا خردهفرومنطقررره

اي بز گ هستند و د  اغلب مواقر  منطقهروبیش متمايز کالنهاي کمبخش« هافرومنطقه»

گذا نررد. از سرروي ديرررر، تري  ا از خررود برره نمررايش میملی ف ررردههمکررا ي فرروق

وجرود دا نرد، زيررا آنهرا مت رک   از « محلری»و سرطح « ملری»میان سرطح  1مناطقخرده

هسررتند نرره مت ررک   از ک ررو ها د  معنرراي کلرری کلمرره. « لرریفروم»هاي سرررزمین

هايی از کن رران دولتری و غیردولتری و وسیلۀ ش کهگرايی د  اغلب مواق  بهمنطقهخرده

هاي  شد از جمله نمونه هراي شود که مثلدهاي فراملی بیناشخصی ايجاد میحتی ش که

گیرد و سايه  يک منطقه  ا د برمیگرايی ک ِآيند. د  سطح دوم، منطقهبا زآن به شما  می

گرايی از گرايی/ بینامنطقرهگسرتراند. فرامنطقرهاي  ا برر سراسررِ آن میيک سازمان منطقه

هراي عنوان موجوديت ود و به  وابرط  سرمی میران منراطق برهاي فراتر میسطح منطقه

نیرز آنهرا  ا  ايهاي منطقرهشود و معموالً سازمانحقوقی حاکم میحقوقی يا حداق  ش ه

 (.232: 1394کنند)هتنه، نمايندگی می

اي بره هراي منطقرههاي چها گانه ابزا هاي مفهومیِ سودمندي برراي پويشاين مقوله

هش اي دا د و د  ا زيابی پی رینه پرژوآنچه د  اين میان اهمیت فزاينده آيند. اماشما  می

 مفهرومی/نظري د  مرو د دو منطقرۀ هايايِ اين مقولهنیز اشا ه شد، به کا  بستنِ مقايسه

آسریا و شرقالمللری دا نرد: جنوبمهمی اسرت کره نقرش چ رمریري د  تحروالت بین

 آسیا. غرب

 

                                                           
1. microregions 
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 آسیاشرقجنوب در نوینگراییمنطقه. 3

آسیا بره کرا  شرقنوين يکی از پربسامدترين اصطالحاتی است که د  مو د جنوبگرايیمنطقه

پاسیفیک واق  شده است کره د  طری سره راي به نامِ آسیابرمنطقه ود. اين منطقه د  د ون امی

بر سری آن  دهه اخیر به مهمترين گرانیراه مناس ات جهانی ت دي  گرديده است. از اين منظرر،

 دهد. ه تحوالت آن به دست مینوين فهم بهتري د با گرايیهاي منطقهبرحسبِ مولفه

 

 جهانی/ایررامنطقه هایپویش آررینینقش. 3-1

اي دهی به تحروالت منطقرهاي/جهانی از ديرباز نقش مهمی د  شک هاي فرامنطقهپويش

اند. د  ابتدا اين منطقه تا حد بسیا  زيرادي بره اسرتعما  هلنرد، آسیا داشتهشرقد  جنوب

( و پرس از Tarling,2004: 59-85)بريتانیا، فرانسه، اسلانیا، آمريکا و حتی ژاپن د آمرد

رفرت. گو هاي آن به استقالل، د  چن ره  قابت دو ابرقد ت جنگ سرد قرا  دستیابیِ ک 

اي اي/جهانی د  دو ان پس از جنگ سرد به گونرههاي فرامنطقه سد پويشاما به نظر می

آسیا  ا فراهم ساخته اسرت. شرقگرايی د  جنوببوده که مجالِ پی  رد همه چان ه منطقه

آسیا  ا د هم ن کسته، بلکه عمرالً شرقگرايی د  جنوبفرآيند جهانی شدن نه تنها منطقه

هاي بز گ د  ايرن آفرينی قد تمجال آن  ا نیز فراهم آو ده است. از سوي ديرر، نقش

جويانه بروده اسرت. آمیز و مسرالمتمنطقه به ويرژه د  طری سره دهره اخیرر، همکرا ي

انرد منطقه  وي نیاو ده يژه اياالت متحده، به مداخله نظامی د  اينهاي بز گ به وقد ت

ه اند. ايرن همکرا ي برو باالتر از اين، نررشی عمدتاً کا کردي و نه امنیتی بره آن داشرته

نامره تجرا ت آزاد  ا د  گسرتره آسیاپاسریفیک بره برا  حدي بوده که بز گتررين موافقت

ر اين، پیوستن به حلقه جهرانی  ا د  صرد  ( و عالوه بLobell,2018: 349-361آو ده)

 ( Severino,2008: 79-90هاي اين منطقه قرا  داده است.)هاي کالن دولتتراتژياس

هرراي هرراي انفرررادي و دسررته جمعرریِ دولتهمچنررین،  ونرردهاي موجررود از تالش

اي د  ترتی رات هاي فرامنطقهبراي د گیر سازيِ توامان و همزمان قد ت آسیاشرقجنوب

اي که اعمالِ ديللماسری  مسلطِ آنها دا د؛ به گونهامنیتیِ اين منطقه به منظو  پراکندنِ نفوذِ

هراي آن  ا منتفری اي علیه منطقره و دولتهاي فرامنطقهاج ا  از سوي هر يک از قد ت

اي/ جهرانی و هراي فرامنطقره( به ايرن ترتیرب، پويشPutra et al,2019: 36سازد.)می
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سراز جهرانی، س ب هاي اين منطقه د  ادغرام هرچره بی رتر د   ونردهايخواست دولت

هرراي برخرری ک ررو هاي ايررن گرايی نرروين شررده اسررت. دادهجهررش د  تکامرر  منطقرره

 ( د با ه ادغام د  فرآيندهاي جهانی، گوياي اين مهم است:2017منطقه)مربوم به سال 

(kof.ethz.ch) 

 

 گراییابعاد منطقه. 3-2

آيرد؛ بره د  پی ر رد توسرعه اقتصرادي بره شرما  می آسیا يکی از مناطق موفرقشرقجنوب

بره  1967دال  د  سال  122برابري از  37ي ی اي که د آمد سرانه د  اين منطقه با افزاگونه

آسریا شرقهراي جنوب( دولت ountryeconomy.com  سید.) 2020دال  د  سال  4549

اي، مناسر ات کنندگی و ا تقراي ظرفیرت ک ر  اقتصراد منطقرهد  جهتِ تقويت نقش تکمی 

  بخش حمر  اند؛ دهاي مختل ِ عمرانی گسترش دادهمدا انه میان خود  ا د  بخشتوسعه

 ا بره خرود ديرد؛  1آن د  مو د تسرهی  حمر  و نقر  فرامررزيونق ، اين منطقه توافق آسه

،  ومینرگ 2016هراي شخصری د  سرال آن د مو د حمايت از دادهتصويب چا چوب آسه

از جملره  ،22018هراي ديجیترالی د  سرال و حکمرانی داده 2017المللی موباي  د  سال بین

هراي اطالعرات و آسریا د  حروزه فناو يشرقاي د  جنوب ي منطقههاي با ز همکانمونه

                                                           
1. The ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross-Border Transport of 

Passengers 

2. The ASEAN Framework on Personal Data Protection in 2016, the ASEAN 

International Mobile Roaming Framework in 2017, and the ASEAN Framework on 

Digital Data Governance in 2018.  

 آسیا د  فرايندهاي جهانیشرقادغام جنوب. 1شما ه  جدول

 شاخص

 کشور 
جهانی شدن 

 اقتصادی

 شدن جهانی

 عیاجتما

 شدن جهانی

 سیاسی
 شدن میزان جهانی

-0نمررر)   

100) 
رتبههههههه  

 جهانی
-0نمرررر)   

100) 
رتبههههههه  

 جهانی
-0نمررر)   

100) 
رتبههههههه  

 جهانی
-0نمرررر)   

100) 
رتبههههههه  

 جهانی

 19 83.84 97 68.43 9 89.08 1 94 سنگاپور

 27 81.41 42 85.28 42 82.18 32 76.77 مالزی

 50 72.52 50 82.14 93 68.38 63 67.06 تایلند

 72 67.45 48 82.96 118 61.90 102 57.48 ف ل پ  

 87 63.38 35 87.28 134 54.74 134 48.10 اندونزی
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 9/21هراي همراهنری  ا برراي کراهشِ ا ت اطات هستند. د  بخش انرژي، اين منطقه تالش

اي ، چرا چوب منطقره2017د صديِ مصرف انجام داده است؛ د  بخش ک او زي به سال 

از فنراو ي د  موادغرذايی،  گیرريآن براي بهرههاي عمومی و خصوصیِ آسهشراکت بخش

آن برراي ا تقراي نیز نق ره  اه آسره 2018به امضا  سید؛ د  سال  1دا يک او زي و جنر 

به تصويب  سید. از سوي ديررر،  2هاي ک او زي د  زنجیره ک او زي جهانینقش تعاونی

ان هاي بلند و هماهنری  ا براي کاستن از شکاف توسعه میرآسیا گامشرقهاي جنوبدولت

آن د طررح کرا يِ مت رک  از پرند حروزه  اه ررديِ خود برداشتند؛ ابتکا ِ همررايری آسره

هاي کوچرک و متوسرط، بهداشرت و  فراه، از خوا وبا  و ک او زي، تسهی  تجا ت، بنراه

آيد که با هدف کمک به اللوس، کام وپ، و ويتنام صرو ت جمله مهمترينِ آنها به شما  می

 (asean.org, Report, 2019پذيرفت.)

هاي خرود گرايی پولی  ا نیز د  صد  برنامهآسیا پی  رد منطقهشرقهاي جنوبدولت

اند از طريرق تاسریس کمیتره ويرژه آزادسرازي اند؛ د  اين  اسرتا، آنهرا کوشریدهقرا  داده

ها بر عرضه خدمات مالی  ا به تد يد بردا نرد؛ ، محدوديت2003د  سال  3خدمات مالی

، بخرش بانکردا يِ 2014 دسرام رآن د  چا چوبِ همررايی بانکیِ آسهاز طريق طراحی 

؛ از طريق ت رکی  کمیتره ويرژه آزادسرازيِ حسراب 4تري  ا ايجاد کننداي يکلا چهمنطقه

هراي حسراب ، ابزا ي  ا براي ا زيرابی سرطحِ براز برودنِ  ژيم2015د  سال  5ايسرمايه

از طريق تاسیس کمیته ويژه توسعه   ند؛آن فراهم آوهاي عضو آسهسرمايه د  میان دولت

، 2004د  سررال  7آنو ت رکی  مجمر  بررازا  سررمايۀ آسره 2003د  سررال  6برازا  سررمايه

آسیا  ا با هم ادغام کننرد؛ از طريرق ايجراد کمیتره ويرژه شرقبازا هاي سرمايه د  جنوب

سیاسری  هاي، به ت ادل تجربیات و اطالعات و ا زيرابی گزينره2016جذب مالی د  سال 

د  مو د جذب سرمايه مالی بلردازند؛ و سرانجام از طريق  اه اندازي پروژه بیمه و تامین 

                                                           
1. The ASEAN Public-Private Partnership Regional Framework for Technology in FAF 

Sectors, 2017 

2. The ASEAN Roadmap for Enhancing the Role of Agricultural Cooperatives  in 

Global Agricultural Chains 2018-2025. 

3. The Working Committee on FSL. 

4. ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) 

5. Working Committee on Capital Account Liberalisation (WC-CAL) 

6. the Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD) 

7. the ASEAN Capital Market Forum (ACMF) 
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، با تراثیرات منفریِ باليراي 2019و تکمی  آن د  سال  2016د  سال  1مالی  يسک فجاي 

 ASEAN Economicهاي مرالی مقابلره نماينرد. )آسیا بر فعالیتشرقط یعی د جنوب

Community Blueprint 2025,2015: 1-39; ASEAN Economic Community 

2025 Consolidated Strategic Action Plan,2018:1-52; ASEAN 

Community Vision 2025,2015:15-16) 

گرايی تجا ي نیز د  اواي  دهره آسیا براي پی  رد منطقهشرقهاي جنوبتالش دولت

آن ان چها مین اجالس سران آسرهاي که د  جريوا د مرحله جديدي شد، به گونه 1990

منطقره تجرا ت  2008،  ه ران اين منطقه تصمیم گرفتند تا ق   از سرال 1992د  ژانويه 

هاي منطقه د  پی  رد اين تصرمیم بره  ا میان خود ايجاد کنند. جديت دولت 2آنآزاد آسه

سراز به سرانجام  سید کره خرود س ب 2003قد ي بود که پند سال زودتر يعنی د  سال 

 :Ludo,2019آسیا شرده اسرت.)شرقهاي جنوبگرايی تجا ي میان دولتت ديد منطقه

، حجررم تجررا تِ 2019تررا  2010هاي ( برره طررو ي کرره د  فاصررله سررال609-618

چها مِ حجم کلیِ تجرا تِ ک رو هاي ايرن منطقره ود  اي کاال د  حدودِ يکمنطقهد ون

ش رم بروده اين سهم د  حردود يک سرمايه گذا ي مستقیم خا جی، تجا تِ خدمات و

 (. ASEAN Statistical Yearbook, 2019:42-123) است

اي گرايی امنیتری نیرز دسرتاو دهاي قابر  مالحظرهآسیا د  پی  رد منطقرهشرقجنوب

هاي اين منطقه بر پايه اصول پیمان مودت و هاي امنیتی میان دولتداشته است. همکا ي

د  دو ان پس از جنگ سرد دن ال گرديد. تراثیر  19673 آسیا د  سالشرقهمکا ي جنوب

هاي دفاعیِ ک و هاي عضو، بسرتر مسراعدتري  ا د  بر کاهش بودجه 1997بحران مالی 

آسیا د  تررويد شرقهاي جنوبهاي دولتاين زمینه فراهم ساخت و باعد گرديد تالش

 4صرويب طررح اقردام ويتنرامبه با  بن یند. برا ت 2004اي د  نوام ر همکا ي امنیتیِ منطقه

 2007آن د  ژانويره که بعدها د  اجالس سرران آسره 5آنمسیر براي ايجاد جامعه امن آسه

د  ک وي فیلیلین مو د توافرق قرا گرفرت، همروا  گرديرد؛ پرس از آن د  بیانیره  لریس 

آن به جامعره ، قرا  شد جامعه امن آسه2007آن د  سنراپو  د  نوام ر اجالس سران آسه

                                                           
1. the Disaster Risk Financing and Insurance project 

2 ASEAN Free Trade Area (AFTA) 

3 .Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 

4.the Vientiane Action Plan 

5.ASC 
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آن ا تقا يابد که بر اساسِ آن، همکا ي سیاسری و امنیتری د  د ون آسریا منِ سیاسی آسها

المللری اي و بینهاي منطقرهآن د  واکنش به چالشگسترش و تعمیق يافته و ظرفیت آسه

(. آما  زير گويراي  وشرنی برر توضریحات فروق Ludo,2019: 609-618نیز ا تقا يابد)

 است: 

 
 

  گراییهکنشگرانِ منطق. 3-3

گرايی کننرده  ونرد منطقرهبرنرده و حمايتکننده، پیشخلق« دولت»آسیا، شرقد  جنوب

شود و د  اين میان، برخالف ا وپا، امريکاي التین يا امريکاي شرمالی کره بره قلمداد می

گرايی هاي قد تمندِ آلمان و فرانسه؛ برزي ؛ و اياالت متحده  اه ريِ منطقرهترتیب دولت

انرد کره هراي نسر تاً ضرعی  بودهاي از دولتهده داشتند، د  اين منطقه، مجموعه ا بر ع

اي، آن  ا به صو ت اند، چراکه اوالً با ت کی  يک سازمان منطقهگرايی  ا پیش بردهمنطقه

هراي بری برديلی  ا د  زمینره توسرعه اند؛ ثانیراً مها تاي د  آو دهمحو  تحوالت منطقه

اي از خرود اي و هنجا هاي حاکم بر پی  رد امو  منطقهمنطقههاي مق ول همکا ي شک 

هاي طررف کره قرد تآسیا  ا به عنروان يرک منطقره بیشرقاند؛ و ثالثاً جنوبن ان داده

 انرد.)توانند د  مو د آن با هم مالقات و مذاکره کنند معرفری کردهاي میبز گ فرامنطقه

Beeson & Stubbs,2012:4) 
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آسیا د  طی يک فرآيند يادگیري اجتمراعی از شرقهاي جنوبلتبر همین اساس، دو

گیرري از دو اي د  حوزه آسیاپاسیفیک به مرو  زمان با بهرهمنطقهتحوالت جهانی و کالن

انرد: نوين نقش آفرينی کردهگرايیسازوکا  به عنوان مهمترين موتو  محرکه پی  رد منطقه

راي پی رر رد همررايرری د  تمررامی اي بررسررازوکا  نخسررت، تاسرریس سررازمان منطقرره

گیررري از (؛ و دوم، بهرهQueen & Sheng, 2020: 193-196, 215-218ابعرراد)

هراي اي فعالیتسازيِ منطقههاي همرراسازِ کن رران غیردولتی از طريق هماهنگظرفیت

 . ( Chandra et all, 2017: 221-242آنها )

آسریا شرقنوين د  جنوبگرايیقرهاي است کره د  فراينرد منطآن سازمانی منطقهآسه

اي ن روده اسرت، بلکره هاي منطقرهتاثیر مهمی داشته است؛ ال ته نخستین مجم  همکا ي

: 1388شک  يافته بودنرد )امینیران،  2و مجم  مافیلیندو 1شرق آسیاپیش از آن مجم  جنوب

رر، نقش ، اين سازمان به عنوان يک کن 1967د  سال  "آنآسه"(، اما پس از ت کی  54

آن د  طول حیات خود دو يفا کرده است. به طو کلی، آسهگرايی افعالی د  پی  رد منطقه

گرايی ايفا کرده است: د  برهه جنگ سرد، به عنوان يرک نقش متمايز  ا د  پی  رد منطقه

نهاد مديريت کننده عم  کرد؛ بدين معنا کره برا پرذيرفتِن نقرش  ه رري ديللماتیرک د  

اي از طريق ديللماسری دوجان ره و چندجان ره، منطقه، تنظیم  وابط د ونآسیاشرقجنوب

اي و ايجاد يک چا چوب هنجا يِ حاکم بر  وابط  ا براساس هنجرا  وض ِ قواعدِ منطقه

اما د  برهه پرس از  (Queen & Sheng, 2020: 197-201)عدم مداخله عهده دا  شد.

اي کره عمرالً ن ظاهر شده است؛ به گونرهنويگرايیگر منطقهجنگ سرد، د  قامتِ هدايت

هاي برز گ  ا دو کا ويژه جديد  ا نیز از خود به نمايش نهاده است: اول، تمامی قرد ت

-Huang,2018: 129گ اده  ويانره گرردهم آو ده) يزي نوعی د گیرسازياز طريق پی

کننرد تواننرد برر سرر آن توافرق هرا می( و دوم، موضوعاتی  ا مطرح کرده که دولت143
(Yates, 2019: 8).  
هرراي کن رررران آسرریا جوالنررراه فعالیتشرقآن، جنوبهررا و آسررهگذشررته از دولت

نوين بوده است. اين کن رران به موازات يکرديرر و بره گرايیغیردولتی د  پی  رد منطقه

اي از اي کره شر کهکنند، به گونرهآن همکا ي میها و هم با آسهطو  توامان هم با دولت

                                                           
1. Association of southeast Asia (ASA) 

2. Association of Maphilindo  
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اند. يکی از اين اي  ا پديد آو دهملی، ملی و منطقهاس ات و پیوندها د  سه سطحِ د ونمن

 کن رران جامعه مدنی است که د  جدول زير میزان م ا کت آن ذکر شده است: 
 

 آسیاشرقم ا کت مدنی د  جنوب. 3شما ه جدول

 میزان مشارکت جامعه مدني

 کشور
 (10-1میزان  

2018 2017 2016 2015 

 5 5 5 5 سنگاپور

 5 5 5 5 مالزی

 4 3 3 3 تایلند

 7 7 7 7 اندونزی

 6 6 5 5 فیلیپین

(govdata360.worldbank.org.) 
 

اسرت کره از سرال  1آنآسیا مجم  خلق آسهشرقمدنیِ جنوبمهمترين نماينده جامعه

آغرراز گررر تعررامالت کن رررران غیردولترری بررا کن رررران دولترری د  پی رر رد  2000

( بخرش Chareonwongsak, 2018: 91-92 نوين د  منطقه شرده اسرت.)گرايیقهمنط

آن به عنوان نماينده جامعه کسب کسب و کا  و به نحو با زي اتاق بازگانی و صناي  آسه

آسرریا شرقد  بسرریا ي از ابتکا هرراي مربرروم برره همررايرری اقتصررادي د  جنوب 2و کررا ،

اي، شرر که ، شرر که تولیررد منطقرره1990و  1980هاي م ررا کت فعاالنرره دا د. د  دهرره

عنوان کن ررران غیردولتری مهرم د  وکا  قومی و مناطق اقتصادي فروملری نیرز برهکسب

انررد. جامعرره دان ررراهی از جملرره موسسرره مطالعررات آسرریا ظهررو  کردهشرقجنوب

هاي نیرز از طريرق ا ايره ديردگاه 4آنو موسسه مطالعات اسرتراتژيک آسره3آسیاشرقجنوب

آسریا نقرش مهمری د  پی ر رد شرقهراي جنوبهاي ملری دولتی به اندي رکدهم و ت

اند. اين اعمال نفوذ، به نوبه خود، جامعه دان رراهی  ا واسرط نوين ايفا کردهگرايیمنطقه

(. برا توجره بره Chandra, 2006دهرد )میان جامعه مدنی و کن ررران دولتری قررا  می

                                                           
1. ASEAN People’s Assembly (APA) 

2. ASEAN Chambers of Commerce and Industry (ASEAN-CCI) 

3. Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS) 

4. the ASEAN Institutes for Strategic and International Studies (ASEAN-ISIS) 
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گرايی ران دولتی و غیردولتی د  پی ر رد منطقرهاي از کن رگیريِ ش که د هم تنیدهشک 

(،  فته  فته اين منطقه به نروعی از Palmujoki, 2001: 178-185آسیا )شرقد  جنوب

اي که خودِ ايرن منطقره نیرز بره اي کم و بیش يکلا چه دست يافته؛ به گونههويتِ منطقه

 گیرد.می د  عرصه جهانی، طرف مناس ات و مذاکرات قرا  "يک کن رر"عنوان 

 

 گراییسطوح منطقه. 3-4

آن د  سرال گرايی با تاسیسِ آسهآسیا، از زمانِ آغاز حرکت به سوي منطقهشرقد  جنوب

گرايی د  ايم. هرچنرد منطقرهگرايی بروده، ما شاهد بالندگیِ سطوح متفاوت منطقره1967

يردا  گرديرد، اي پدآن د  سطح منطقرهاي آسهسازمان منطقه آسیا با محو يتشرقجنوب

اي بدان سرعت، عمق و شدت بخ رید و ولی به مرو  زمان تحوالت د  سطح فرومنطقه

 اي نیز آن  ا به شکوفايی  سانید. اي/بینامنطقهتحوالت د  سطح فرامنطقه

گیري نروعی آسریا، شرک شرقاي د  جنوبنمونه با ز تحوالت د  سطح فرومنطقره

وده است که به منظرو  شرتاب د  جرذب سررمايه، ب "مثلد  شد"گرايی به نام فرومنطقه

شدن و  شد اقتصادي توسط تجا  چینی ساکن د  سنراپو ، مالزي و اندونزي بره صنعتی

هرا د  همررايری  يزي شرده توسرط دولت اه افتاد. اين مهم به عنروان  اه رردي برنامره

غرافیرايی اقتصادي کالن اين منطقه هدفمند گرديد. مثلد  شرد اشرا ه بره سره ناحیره ج

همجرروا  امررا د  ک ررو هاي مختلرر  دا د کرره برره میررزان مختلفرری دا اي مزيررت نسرر ی 

 شروند.)اقتصادي هستند و براي ايجاد يک  يزمنطقه پوياي اقتصرادي ايجراد میرتجا ي

Tong & Chong, 2011: 77-87 بنرابراين، آنچره بره صرو ت خودجروش توسرط )

هرا شناسرايی و مرو د توسرط دولتکن رران انسانی بخش خصوصی شک  گرفته برود، 

گرايی برنرده فرومنطقرهايجراد کننرده و پیشبردا ي قررا  گرفرت. برا وجرود اينکره بهره

اند، اما پايايی و موفقیت آنها د  گرو کن ررران کن رران يا عامالن بخش خصوصی بوده

 .(230: 1394دولتی بوده است)هتنه،

آسریا بره شرقگرايی د  جنوب رد منطقهاي د  پی اي و منطقهاين تحوالت فرومنطقه

گرايی گیري بینامنطقرهباعرد شرک 1990قد ي هم افزاينرده عمر  کردنرد کره د  دهره 

اي، آن به عنوان يک هويت منطقرهآسیا با عاملیتِ آسهشرقگرديدند؛ به نحوي که جنوب
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بررا سرراير منرراطق جهرران ازجملرره ا وپررا و امريکرراي التررین ا ت ررام برقرررا  کرررده 

 (. Allison,2015: 1-17)است

 

 آسیا غرب در نوینگراییمنطقه .4

آسیا د  دستو  کا  قررا  گیريِ نظام دولتِ مد ن د  غربگرايی از همان آغاز شک منطقه

گرفت ولی عمدتاً ناکام مانده است؛ از بح وحه جنگ جهانی اول، ترالش اعرراب برراي 

وع شد ولری برا موانر  جردي مواجره آسیا شرعربی د  غربت کی  ترتی ات سیاسی پان

اي و هاي فرامنطقهاي که با نفوذ فزاينده قد ت( به گونهAarts,2010: 911-921گ ت)

اي ابتر ماند. اين  وند د  دو ان جنگ سرد نیرز ترداوم داشرت. د  هاي منطقهتداوم نزاع

برراي  هراي برا زياي تالشهاي فرامنطقههاي منطقه و قد تاين دو ان، هرچند دولت

 ,Quilliamگرايی انجام دادند، ولی هری  يرک از آنهرا طرفری برن سرتند. )پی  رد منطقه

اي از ق یر  اتحاديره عررب، سرازمان هاي منطقرهسرازمان (119-135 ,93-111 :2020

همکا ي اسالمی، سنتو و حتی شرو اي همکرا ي خلرید فرا س، عملکررد چنردانی د  

تند؛ به طو ي که د  بهترين حالت، نوعی همکا يِ آسیا نداشگرايی د  غربپی  رد منطقه

اي  ا به سروي ت رديد منازعرات گزين ی  ا ترويد و د  بدترين حالت  وندهاي منطقه

اي به توان پنجرهزمینه، می( با اين پسUlrichsen, 2020: 53-56, 61-65 سوق دادند.)

ی کره د  بخرش هايآسیا برحسربِ شراخصنوين د  غربگرايیسمت بازشناخت منطقه

 چا چوب مفهومی/نظري بیان شد گ ود.  
 

 جهانی/ایررامنطقه هایپویش آررینینقش. 4-1

دهنده آسیا بوده و هم شرک اي/ جهانی هم همزاد غربهاي فرامنطقهنقش آفرينیِ پويش

 دو ان آسیا برهغرب زايش اساس اي. د به ادمۀ حیاتِ آن به عنوان يک موجوديت منطقه

 رسریمت نیرز و عربری هرايملت اسرتقالل و اسرتعما زدايی عثمرانی، ملراتو يا فروپاشی

 از پرس. گررددمی براز بريتانیرا يعنری ايفرامنطقره قد ت يک توسط منطقه اين مرزهاي

 آسریاغرب  د بريتانیرا قد ت افول با که است ديرري ايفرامنطقه کن رر آمريکا بريتانیا،

 ( Zunes,2020: 324-326 است.) داشته ادامه تاکنون و يافت  وزافزونی نفوذ
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  ا شررايط هیچرراه کره اند فته پیش ايگونه به آسیاغرب از سوي ديرر،  خدادهاي

 تسهی   ا هاآن حضو  شرايط حتی و اندننموده محدود ايفرامنطقه بازيرران حضو  براي

عمدتاً بره شرک  آسیا اي د  غربهاي فرامنطقهد  اين میان، نقش آفرينیِ قد ت .اندکرده

انرد بلکره برر اي  ا تررويد نکردهنظامی بوده است به نحوي که نه تنها همکرا ي منطقره

(. د  ايررن 1397اي نیررز دامررن زده انررد)طال ی آ انرری و کرراظمی طامرره، منازعررات منطقرره

المللی همچنان به ترين منازعه بینچا چوب، منازعه فلسطین و اسرايی  به عنوان طوالنی

و منازعرراتِ ايرردولوژيک،  (Rubenberg,2019: 256-269قی اسررت)قرروت خررود بررا

  فرآينرردهاي ال تره ادغررام د اند.آسریا تررداوم داشررتهسررزمینی و سیاسرری مررزمن د  غرب

هاي اين منطقه است؛ با اين تفاوت کره المللی و جهانی از استراتژي هاي کالن دولتبین

 ي وستفالیاگونه، همررايی و  تاومحو  ت کی  داده و د  گاولويت  ا موضوعات امنیت

افکن، پی رروتر بروده ه بره صرو ت گزين ری و اخرتالفنظامی، ال ت -گرايی امنیتیمنطقه

 است. 

 

 گراییمنطقه ابعاد. 4-2

ها خرود  ا د  آسیا به دلی  اختالفات و منازعات مديريت ن ده گوناگون، دولتغرب د 

 اختیرا ات دا نرد اند و به ناچا  اکراههسته سخت وستفالیايی و بقامحو ي تعري  نموده

ال تره  .نماينرد تفروي  ايمنطقه مرج  يک ها بهو ساير حوزه اقتصادي حوزه  ا د  خود

گرايی امنیتری يرا بره ع را تی شرود، منطقرهتر ديده میيافتهکام آنچه بیش از ساير ابعاد ت

فا س اسرت کره خرود تراثیري د  قالب شو اي همکا ي خلید "گرايی امنیتی يزمنطقه"

 دولتری ديررر، بخرش سوي ده است. ازگرايی برجاي نهاواگرايانه بر کلیت فرآيند منطقه

  و ايررن از. (37-40: 1396دا د)سررردا نیا، خصوصرری بخررش بررر عیررا يتمام سرریطره

جردول زيرر  اسرت. عی ض نیز بسیا  مدا انهتوسعه و مالی تجا ي، ابعاد د  گرايیمنطقه

 سازد:آسیا نمايان میشرقاهمیت اين بخش  ا د  جنوب
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 آسیاجايراه بخش خصوصی د  غرب. 4شما ه جدول

 اعتبار داخلی به بخش خصوصی

 داخلیبر اساس مقدار درصد از تولید ناخالص 

 درصد از تولید ناخالص داخلی سال کشور

 66.1 2016 ایران

 8.7 2018 عراق

 54.0 2017 عربستان

 77.2 2018 امارات

 96.7 2019 قطر

 89.3 2018 کویت

 73.7 2015 بحرین

 74.5 2019 عمان

(data.worldbank.org) 

 صاد ات از آسیاغرب سهم و اندک بسیا  آسیاغرب هايدولت میان ايمنطقه تجا ت

 اسرت خام مواد و ک او زي از مت ک  عمدتاً تجا ت است. الروي ناچیز جهان غیرنفتیِ

 ديده آسیاغرب هايدولت میان د  گرايیمنطقه بر اثرگذا  اقتصاديِ مکملیتِ گونه هی  و

آسیا نه د خود منطقه هاي غربتجا ي دولت-شود. قريب به اتفاق شرکاي اقتصادينمی

 Al اي هستند و به اين دلی  سطح تجرا ت د ون منطقره نراچیز اسرت. )رامنطقهبلکه ف

Anbar et al,2019: 184-194تولیرد سررانه حیرد از زيادي اختالف ديرر، سوي ( از 

 دا د. ها وجوددولت میان اين داخلی ناخالص

 آسیاسرانه تولید ناخالص داخلی د  غرب. 5شما ه جدول

 داخلی صناخال تولید سرانه ساالنه

 متحدهدالر ایاالت سال کشور

 5.520 2017 ایران

 5.955 2019 عراق

 23.139 2019 عربستان
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 43.103 2019 امارات

 64.781 2019 قطر

 32.032 2019 کویت

 23.504 2019 بحرین

 15.474 2019 عمان

(data.worldbank.org) 

 

 شرو اي مرکریگ اتحاديره: اسرت شرده مطرح ابتکا  دو گرايی تجا ي،د بعد منطقه

 شرما  به آسیاغرب د  تجا ي گرايیمنطقه ترتی ات ترين موفق که فا س خلید همکا ي

 نتايد شده برقرا  اقتصادي مکملیت فاقد و معدود هايیدولت میان که آنجا آيد، اما ازمی

 السر د  که "گافتا" به موسوم عربی آزاد تجا ت بز گ منطقه و است؛ نداشته د خ انی

  شرام سرو يک از ولی (،59.65: 1396گرديد)محمودي نیا و محمدعلیزاده، ايجاد 1997

 ديررر، سوي از و شودمی اندن ده واق  آسیاغرب د  کلمه دقیق معناي به هايی کهدولت

 زمینره د  .نردا د وجرود تجرا ي گرايیمنطقه پی  رد براي آنها میان کافی تجا ي  وابط

 و ولیپر اتحاديره ايجراد سرمت بره فا س خلید همکا ي  ايشو تنها مالی، گرايیمنطقه

 است: است. نراهی به آما  زير، گوياي بودن ابعاد فوق کرده حرکت م ترک بازا  نوعی
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 گراییمنطقه کنشگرانِ. 4-3

آيند. پس از گرايی به شما  میها مهمترين کن رران د  پی  رد منطقهآسیا، دولتد  غرب

بینادولتیِ فروجهانی از ق ی  اتحاديه عرب و شو اي همکا ي خلید  هايها سازماندولت

ها بره گرايی باشند. فر  بر اين است که اين ق یر  سرازمانتوانند مروپ منطقهفا س می

دهی بازا  م ترک کمک کنند ولی عمالً اقردام مطلروبی د  ح  و فص  منازعات و شک 

( به ع ا ت بهترر، حتری Fawcett,2020: 299-309 اند.)گرايی انجام ندادهپی  رد منطقه

 اند دسررتو کا ي  ا بررراي م ررادالت فزاينررده د  جامعرره عربرری ا ايرره دهنرردنتوانسررته

((Ferrabolli, 2016: 189  اي  ا حر  و فصر  براي مثال، اتحاديه عرب هری  منازعره

ز ايرن هاي داخلی باقی مانده است؛ نمونه برا نهايی نکرده، چراکه همچنان د گیر  قابت

اي د  بحرران خلرید فرا س د  هاي اين سازمان منطقرهگیريتوان د  تصمیم وند  ا می

و تجاوز اسرايی  به غرزه د  سرال  2003، تجاوز آمريکا به عراق د  سال 1990-91سال 

آشکا ا م اهده کرد. از سوي ديرر، شو اي همکا يِ خلید فا س نیز د برگیرنرده  2009

گسرتر کرردنِ خرود آسیاست و تالشی هم براي منطقاي غربهتعداد محدودي از دولت
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باشد و انجام نداده، بلکه د  عو ، هم گرفتا  اختالفات عمیق داخلی میان اعضايش می

آسیا کره خرود واگرايری بنديِ امنیتی د  د ون غربهم بیش از همه نمايانرر نوعی بلوک

تروان (. بر ايرن اسراس میArafat,2020: 199-231د  اين منطقه  ا ت ديد کرده است)

اي و اي ندا ند؛ اولی سرازمانی فرامنطقرهاستدالل کرد که اين دو سازمان دستو کا  منطقه

آيد. عالوه بر اي و پرچالش به شما  میعمالً ت ريفاتی است و دومی سازمانی فرومنطقه

محردود کنند بره قرد ي ها تفوي  میهاي عضو به اين سازماناين، اختیا اتی که دولت

شوند، چراکره د  آنهرا گرايی برخو دا  نمیاست که از استقالل عم  براي پی  رد منطقه

گیري و نیرز عردم مداخلره د  امرو  داخلری تاکیرد شرده بر اص  اتفاق نظرر د  تصرمیم

ترين منطقره گسسرتهچنان از همآسیا هم. به همین دلی  غرب(Beck. 2015: 196)است

 .(Valbjorn, 2016: 3) باشداي میادهاي منطقهد  جهان از حید عملکرد نه

 اد و هاشرمی، آسریا غیردموکراتیرک هسرتند)فرجیهراي غرباز آنجا که اکثرِ دولت

شرود، اي نیرز د  میران آنهرا ديرده میمالحظه( و اختالفات امنیتیِ قاب 281-276: 1395

آو نرد و د  هم نمیگرايی از سوي کن رران غیردولتی فررامجالی نیز براي پی  رد منطقه

از سروي ديررر، . (Pinfari, 2014:166)پردازنردبسیا ي از مواق  به مقابلره برا آنهرا می

هراي انرد؛ جن شگرايانه  ا د  پریش گرفتهبرخی کن رران غیردولتی  ويکردي غیرمنطقه

 :Seeکننرد)بخرش برراي  هرايی از تجراوزگري و اشرغالرري ترالش میاسالمی آزادي

Cambanis et all, 2019هاي ترو يستی و تکفیري د صردد برانرداختن نظمری (؛ گروه

( و Yesiltas & Kardas, 2018: 3-15آينرد)گرايی اسرت برمیکه نقطه عزيمت منطقه

جامعه مدنی )که میزان م ا کت آنها د  جدول زير آمده است( نیز بیش از آنکه دغدغره 

ي نقش آفرينیِ خرود د  مناسر ات برا اي داشته باشند، دستو کا  ملی  ا براي ا تقامنطقه

آسیا کن رران اصلی و غالرب ها د  غربکنند. به اين دالي  دولتها پیریري میحکومت

 گرايی هستند.د  فرآيند منطقه
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 آسیام ا کت مدنی د  غرب. 7شما ه جدول

 میزان مشارکت جامعه مدني

 کشور
 (10-1میزان  

2018 2017 2016 2015 

المی جمهوری اس

 ایران
2 2 2 2 

 4 4 4 4 جمهوری عراق

 2 2 2 2 عربستان سعودی

 2 3 4 4 امارات متحده عربی

 4 4 3 3 قطر

 4 4 4 4 کویت

 3 3 2 2 بحرین

 2 2 2 2 عمان

(govdata360.worldbank.org.) 

 

 گراییمنطقه سطوح. 4-4

مانی که نظام دولت مرد ن ن، به ويژه از زگیريِ نظام دولت تاکنوشک  آسیا از زمانِغرب

 يزي کرده و تررويد گستر  ا پايهگرايی منطقهد  آن تکمی  گرديد، نتوانستِ نوعی منطقه

هايی کژفرجام د  آن شک  گرفت که با عملکرردِ گرايیدهد. د  بهترين حالت، فرومنطقه

ی گرايگونرره کرره د  مررو د کن ررررانِ منطقررهگرايی  ا عقرریم وانهرراد. همانخررود، منطقرره

هايی از خاطرن رران شررد، شررو اي همکررا ي خلررید فررا س و اتحاديرره عرررب نمونرره

اي تسرري نیافرت، گاه به سرطح منطقرهگرايی هستند که دستو کا هاي آنها هی فرومنطقه

آسریا از جملره ايرران و ترکیره هراي غرببلکه بالعکس، عمالً به طردِ هويتیِ ساير دولت

  انجامید.

آسریا نره بره المللری نیرز غربکننده بوده که د  عرصه بینتاين  وند به قد ي خودتقوي

آفرين براي نظرم جهرانی د نظرر گرفتره اي م ک کن رر بلکه به عنوان ابژه/عنوان منطقه

عیا  اي غاي ی تمامآسیا د  مناس ات بینامنطقهشده است. اين وضعیت باعد گرديده غرب

آسریا، عمردتاً بره ير مناطق د  جهان با غربايِ ساباشد و به جاي آن، مناس اتِ بینامنطقه
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 وابط با فرومنطقه خلید فا س د  قالبِ شو اي همکرا ي خلرید فرا س محردود شرود 

(Fjaertoft, 2018: 499-503 .) 

 

 ای تحلیل مقایسه. 5

توان گفرت نوين، میگرايیآسیا از حیدِ پی  رد منطقهآسیا و غربشرقد  مقايسۀ جنوب

اند، ولری عملکررد و نترايد متفراوتی هايی د  اين زمینه انجام دادهالشکه هر دو منطقه ت

نوين کره د  قالرب جردول ذير  گرايیاند. د  اين چا چوب، چها  شاخصِ منطقهداشته

توانررد ابررزا  تحلیلرریِ سررودمندي بررراي مقايسرره وضررعیتِ دو منطقررۀ آمررده اسررت، می

 آسیا باشد. آسیا و غربشرقجنوب

 
 

 هايخواسررته و هااي/جهانی، سیاسررتهرراي فرامنطقررهفرينرری پويشاز منظررر نقررش آ

 بره و شردنجهانی  ونردهاي، متحده اياالت و ژاپن، چین همانند ايفرامنطقه هايقد ت

 گرايی نروين داشرتهتاثیر بسرزايی د  پی رروبودن و تکامر  منطقره جهانی اقتصاد آن ت  

 -اسرطه موقعیرت ژلروپلیتیکیآسیا بره وشرقجنوب (Yoneji, 2018: 143-156).است

ها و بنرد گاهاي استراتژيکی به ويژه د  مسیرهاي حمر  و نقر  د يرايی تجرا ي، تنرره
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متعدد، تنوع زيست محیطی گسترده و به ت   آن مناب  ط یعی و معدنی و سررانجام برازا  

اي دا اي اهمیت ويژه و مهمی است. چین و مصرف گسترده، براي قد ت هاي فرامنطقه

متحده دو قد ت مهم و تاثیرگذا  د  ايرن منطقره هسرتند کره غالرب  قابرت آنهرا اياالت

آسریا تعرير  شرده شرقامنیتری د  جنوب -تجا ي و نه نظامی-پیرامون مسال  اقتصادي

هاي امنیتی گروي آسیا غال ا مسال  و چالشاست. اين د  حالی است که د  جنوب غرب

اي نیز حول آن سرامان اي جهانی/ فرامنطقههس قت  ا از ساير موضوعات  بوده و پويش

شررق نسر ت بره جنروب گرايی د  جنوباند. اين مهم باعد گرديده فرآيند منطقرهيافته

 آسیا پی روتر شود.غرب

آسریا م رهودتر شرقآسیا و جنوبتفاوت میان غربنوین، گراییاز منظر ابعاد منطقه

اي از هاي فرومنطقرها از طريرق سرازمانآسینوين د  غربگرايیاست. ي  رد ابعاد منطقه

ق ی  اتحاديه عرب و شو اي همکا ي خلید فرا س انجرام شرده اسرت. از ايرن حیرد، 

هراي گرايی  ا تجربره کررده، چراکره برخری دولتآسیا وضعیتی ناتمرام د  منطقرهغرب

ي نیرز د  امنطقره اند بلکه نهادسازيها کنا  بودهآسیا نه تنها از ترتی ات اين سازمانغرب

؛ 202-204: 1395تقابرر  و يررا طرررد دولررت ديرررر انجررام گرفترره )اک ريرران و شررکري،

بروده اسرت. امرا د   (؛ که نتیجره آن واگرايری د  منطقره71-74: 1391ن ین،شی قربانی

آن آسیا، نوعی همکا ي و د  نهايت، همررايی منطقه گستر با محو يت آسرهشرقجنوب

هراي قرومیتی امعه امن قاد  ن روده منازعرات و ت عی شک  گرفته است. هر چند اين ج

هاي امنیتی اعضرا  ا د ونی ک و هاي عضو  ا ح  و فص  نمايد، اما سعی داشته دغدغه

 :Queen & Sheng, 2020مديريت و تا حد امکان بدون ايجاد تنش به تعويق بیندازد )

197-215.) 

 آسریا، شررقجنوب و آسریاربغ منطقره دو هرر گرايی، د از منظرِ  کن ررانِ منطقره

 د  .شرروندمی شررناخته گرايیمنطقرره کن رررر مهمترررين عنرروان برره "ملرری هررايدولت"

 و خواهیاسررتقالل  ونرردهاي از طیفرری دوم جهررانی جنررگ پايرران بررا آسرریا،شرقجنوب

 ايمنطقره ث رات و يافتره کراهش اختالفات طريق اين از تا داشته ادامه ادغام تا همررايی

 پس يکی و نمودند سازي ملت دولت به شروع استقالل از پس ک و ها ناي. گردد حفظ

 با د ونی، منازعات و اختالفات( کنترلِ حداقلی شک  به و) برداشتن میان از با ديرري از
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 برا  وابرط سرازيعادي د  قردم موجود، يهاقومیت وها هويت  نرا نری و تلون وجود

 مناق رات ح   وند بر آنآسه ايمنطقه ازمانس ايجاد بین اين د . نهادند ديرر ک و هاي

 از) منطقه گیريشک  د  اولیه يهااولويت برخی تغییر و توسعه د  نهادن گام اي ومنطقه

 وجرود برا منطقره اين است. ک و هاي بوده موثر بسیا (  فاه و توسعه به امنیتی -نظامی

 هرايا زش و نجا هراه اندتوانسرته امرا اجتمراعی و سیاسری، مررزي -ا ضی اختالفات

 . کنند مستحکم خود میان و شناسايی  ا م ترکی

آسریا کره طری قررن بیسرتم د  پری شرقگرايی د  جنوبد مجموع، کن رران منطقه

هراي ملری اقردام و وا د خواهی و استعما زدايی برآمده بودند، به ت رکی  دولتاستقالل

گرايی اي، منطقهبرون منطقه سازي شدند، سلس با مديريت منازعات د ون ومرحله ملت

 ا آغاز نمودند. اين  وند بره مررو  بره سراير کن ررران نیرز سرر يز گرديرد و موجرب 

دولتی شد. د  ادامه عرامالن بخرش اي میانآن به عنوان يک کن رر منطقهگیري آسهشک 

گرايی که نمرود گرايی و ش کهگرايی و با خط م ی  يزمنطقهخصوصی وا د  وند منطقه

اند توان ديد، وا د مرحله جديدي شردهمی ا د  مثلد  شد جوهو ،  يالو و سنراپو   آن

هاي ملی و يکی کردن آنها تحت يرک موجوديرت و که هدف د  آن  قیق نمودن هويت

( ن ايد از ياد برد که کن رران Xiaodong,2019: 1-12 باشد.)اي واحد میهويت منطقه

 وند. بره همرین دلیر  گرايی به شما  میمنطقه بخش خصوصی عامالن مهمی د  تکام 

 ASEAN Integrationگرايی تاکید دا د)آن به کرات بر نقش آنها د  پی  رد منطقهسهآ

Report, 2019: سازد:آسیا نمايان میشرق( جدول زير اهمیت اين بخش  ا د  جنوب 

 

 

 آسیاشرقوضعیت بخش خصوصی د  جنوب . 9شما ه جدول

 خلی به بخش خصوصیاعتبار دا

 بر اساس مقدار درصد از تولید ناخالص داخلی

 درصد از تولید ناخالص داخلی سال کشور

 120.8 2019 سنگاپور

 120.9 2019 مالزی
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 143.3 2019 تایلند

 37.8 2019 اندونزی

 47.6 2018 فیلیپین

(data.worldbank.org) 

د  موضروعات مختلر  و از  هاي ملیآسیا نیز هسته سخت کن رري دولتد  غرب

شدن  و به نرمری اسرت؛ اعتراضرات گسرترده د   اسرتاي ايگرايی و منطقهجمله منطقه

فررا س کرره بررا سرررکوب دموکراسرری خررواهی و  فرراه بی ررتر د  ک ررو هاي عربرری خلید

مدنی به عنوان يک کن ررر جديرد هاي ملی مواجه شد، خود ن ان از ت لو  جامعهدولت

اين ها د  پاس  برههرچند واکنش دولت. (Kepel,2020: 105-116د  اين منطقه است)

اعتراضات  و به اقتدا گرايی بی تر سوق يافت و برآيند آن تاکیرد فزونترر برر همررايری 

اي د  مقابله با اين  خدادها بروده هاي فرامنطقهامنیتی ک و هاي منطقه با همراهی دولت

 .)ده و بدون تاثیر د  آينده منطقره پنداشرتهايی  ا ناديتوان چنین حرکتاست، اما نمی

Monshipouri,2019: 139-159; Durac,2020: 168-174 از سوي ديرر د  غالب )

ک و هاي نفتی منطقه، به دلی  حجم د آمد سالیانه براال، شرهروندان از سیسرتم سیاسری 

ر اند و کمتر  خ می دهد که جامعه مدنی د  چنین شررايطی بره فکرحاکم  ضايت داشته

 تغییر يا اصالح باشد. 

اي که حول سه محرو  فرومنطقره، منطقره و فرامنطقرهگرایی، از منظر سطوح منطقه

آسیا با تکیه بر بخش خصوصی د  ابعاد مدنی)مانند مجم  خلق شرقسامان يافته، جنوب

ت ا  سه ک و  مالزي، سرنراپو  هاي  شد که توسط تجا  چینیآن( و اقتصادي)مثلدآسه

ها داشته است که خود  ود( سعی د  شک  دادن به فرومنطقهزي ت لو  و پیش میو اندون

آسیا به دلی  حراکم برودن گرايی بوده است. د  سوي ديرر، غربس ب ساز تکام  منطقه

شرود. د  سرطح اي میهراي فرومنطقرهوضعیت وستفالیايی، کمترر تروجهی بره همکا ي

آن، سرعی د  حراکم نمرودن يرک خت آسرهآسیا با ساخت و بازساشرقاي، جنوبمنطقه

اي د  پی رر رد هررا داشررته کرره خررود پرتابررهگسررتر د   وابررط میرران دولتسررازمان منطقه

ها و آسریا، سرازمانشود؛ اين د  حالی است کره د  غربگرايی نوين محسوب میمنطقه

اي، جهرت کنتررل و هراي منطقرهاي به س ب مانرايی منازعره و بحراننهادهاي فرومنطقه
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انرد. ايرن مهرم خرود هراي منطقره ت رکی  يافتهحدودنمودن گستره فعالیت ساير دولتم

آسریا  ا باعرد شرده اسرت. بره ت ر  مناسر ات هراي غربواگرايی  وزافزون میان دولت

اي نیز ت لو  يافته آسیا، سطح میان/بینامنطقهشرقاي، حاکم د  جنوباي و منطقهفرومنطقه

اي آسرریا بررا کررا ويژهشرقه نماينرردگی از جنوبآن برراسررت. برره ايررن ترتیررب، آسرره

کن ررگونه)منطقه به عنوان کن رر(، پاي د   وابط با ساير منراطق نهراده اسرت؛ امرا د  

گسررتر، مجررالی بررراي ظهو نیافترره، نهادهرراي آسرریا کرره ترراکنون موجرروديتی منطقهغرب

ي منطقره اي مانند شو اي همکا ي خلید فا س، به نمايندگی برخری ک رو هافرومنطقه

 وا د تعام  با ساير مناطق شده است. 

 

 گیرینتیجه

 تحروالت و تغییرر شراهد کنرون، ترا اول جهرانی جنگ زمان از که آسیاغرب هايدولت

 -اقتصرادي ابعراد د  واحرد منطقره يرک بره دادن شک  براي هموا ه اند،بوده گوناگونی

 -هرويتی گراه فرا س( وامنیتی )شو اي همکا ي خلرید  -نظامی ،(گافتا اواپک،)تجا ي

 منطقره ايجادبره قراد  تراکنون امرا انرد،نموده فرراوان تالش( عرب اتحاديه) ايدلولوژيک

 د ) اعضرا همره حضرو  برا مطلوب گرايیمنطقه يک حتی و(حداکثري سطح د )بودگی

 برا ک رو هايی وجرود نظرر از آسیاغرب که است حالی د  اند. اينن وده( حداقلی سطح

 شرود. برهمی ديرده المل بین سیستم همتايبی مناطق جزء م ترک زبانو فرهنگ گذشته،

  وابرط منطقره، سرطح د  دولتی میان  وابط سازي، ملت -دولت تا ي  مختصر، صو ت

 ايفرامنطقره يهاقرد ت يهاسیاسرت و  وابرط سررانجام و ملری سطح د  دولتی د ون

آسریا غرب نوين د  گرايیمنطقه ناقص گیريشک  ساز زمینه منطقه، ک و هاي به نس ت

 ن رده، حر  قرومی و سیاسری مرزي، و ا ضی ايدلولوژيکی، متعدد منازعات. است بوده

 شرده آن ث رات و اسرتحکام از مران  تاکنون و داشته نراه سست  ا پیوندها وها همکا ي

 ک رو ها ايرن د  حاکم بازيرران توامان زدايی م روعیت و دولتی د ون منازعات. است

. اسرت افرزودههرا واگرايی ت رديد برر( خرو ده شکسرت يرا نراقص هرايلتدو ظهو )

 تغییر دچا   ا منطقه مناس ات اهداف خود، به توجه با هموا ه نیز ايفرامنطقه يهاقد ت

 نظرامی،-امنیتی يهانامه توافق عقد تصنعی، مرزهاي ايجاد و استعما  اند؛نموده تحول و
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  قابت و منطقه ک و هاي برخی داخلی امو  د  ینظام دخالت آن، امنیت و انرژي تامین

 پیچیرده  ا فا سخلید د  نوينگرايیمنطقه گیريشک  معادالت همه و همه  ق ا، ساير با

 است. کرده

 و خرواهی استقالل  وندهاي از طیفی دوم جهانی جنگ پايان با آسیا،شرقجنوب د 

 اتث ر و يافتره کراهش ختالفراتا طريرق ايرن از ترا است داشته ادامه ادغام تا همررايی

 و نمودند سازي تمل-دولت به شروع استقالل از پس ک و ها اين. گردد حفظ ايمنطقه

 ازعاتمن و اختالفات( کنترل حداقلی شک  به و) برداشتن میان از با ديرري از پس يکی

 سرازي عرادي د  پاي موجود، يهاقومیت وها هويت  نرا نری و تلون وجود با د ونی،

 قروت فرت،يا نمرود گرايیمنطقره فراينردهاي مررو  نهادند. به ديرر ک و هاي با ابط و

 هايسرازمان دايجرا بین اين د . آو د ا مغان به  ا مايهمیان بودگی منطقه نوعی و گرفت

 نهرادن گرام اي،نطقرهم مناق ات ح   وند بر است، بوده آنآسه ترين انمهم که ايمنطقه

 بره منیتریا -نظرامی از) منطقره گیريشک  د  اولیه يهااولويت برخی تغییر و توسعه د 

 آن ت   به و گرايیمنطقه ايجاد براي تالش است. بنابراين، بوده موثر بسیا (  فاه و توسعه

 شرده ديرده آسریا قمناط ساير از بی تر آسیاشرقجنوب ک و هاي میان د  بودگی منطقه

 انردبوده قراد  و نمروده تعرير  منطقه کي عنوان به  ا خود حوزه اين ک و هاي. است

 بره تجرا ي -اقتصرادي چره و امنیتری چره مختلر  ابعاد د   ا خود م کالت و مسال 

 -ا ضری اختالفرات وجرود نمايند و از سوي ديرر،برا فص  و ح  جمعی دسته ايگونه

 و شناسرايی  ا م رترکی هرايا زش و هنجا ها اندتوانسته اما اجتماعی و سیاسی، مرزي

 هرايپويش د ونرزادي وجرود برا کره کررد فراموش ن ايد ال ته. کنند مستحکم خود انمی

 همانند ايفرامنطقه هايقد ت هايخواسته و هاسیاست، آسیاشرقجنوب د  گرايیمنطقه

 تاثیر بی یزن جهانی اقتصاد آن ت   به و شدنجهانی  وندهاي، متحده اياالت و ژاپن، چین

 . است ن وده

آسرریا د  پی رر رد شرقترروان برره ايررن نتیجرره  سررید کرره جنوباف، میبررا ايررن اوصرر

آسیا بوده است. يافته اين پرژوهش مقايسره اي  اه  ا گرايی نوين پی روتر از غربمنطقه

اي دو نمراي مقايسره»گ ايد که مهمترينِ آنها  ا می توان هاي ديرر نیز میبراي پژوهش



212 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و هفت 

 1399تابستان  
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