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مقدمه
«تامس کوهن» 1در کتاب «ساختار انقالبهای علمی» اظهار میکند کدب راد ا هدا
پیشش ط ض وری ر ای ظهور نظ یبهای رد ی هتدتن و امندا دارد دانددمن ا
رب ت ریج ایما خود را نتبت رب پارادایم حاکم از دست ر هن و سپس ر یلهدایی
را ر رسی کنن (کوهن ،1394 ،صص  .)114 - 110پارادایم ج ی مدیتواند ردب
شنل نتبی رب پارهای از معماها پاسخ موقتی ر ه کب البتب مطلق نیتدت .ردب ریدا
کوهن «اگ پارادایم ج ی پیشرینی پ ی ارهایی را امنا پذی میسدازد کدب هنمدا
اسددتیالی پددارادایم ق د یم رددبهددی وجددب مترددور نبودن د  ،اسددت

هددای رددبوی د ه

ت غیبکنن های را میتوا در رخشهای دیم ایجاد کد د» (کدوهن ،1394 ،صص
 .)192شناخت تاو در پ ی ههای نوظهور کدار سدادهای نیتدت کدب رتدوا ر را
«نوظهور» خوان و رب دنبا پارادایمی ج ی ر ای حل ر ردود ،رلندب معمدو ی ایدن
پ ی ههای نوظهور ربق ری غامض و رغ نج هتتن کب ف دی ر و رمدوز

علمدی

مفرل نمیتوان ر ها را تدخیص ده (کوهن ،1375 ،ص  .)98در وضعیت «شبب
پارادایم» 2ربطور کامل را وضعیت تغیی همیدمی و جایمزینی ر را پارادایم ج ید
رورب رو نیتتیم .در این حالت ،داندمن ا اجماع واح ی ر پارادایم غالبی ن ارند
ولی راهحل چن انی نیز ر ای ع و از ر نمییارن .
«روزنا و سینگ» در «فناوری اطالعات و سیاسدت جهدانی در ر رسدی دامندب
تغیی ق رت و حنومت در نظا رینالملل در عر فناوری اطالعات» ،معتق ن کدب
1. Thomas Cohen
2. Quasi paradigm
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ما وده ق رت تغیی یافتب است و رب دستور کار امنیتی ج ید ی رد ای مد ی یت و
مقارلدب ردا تغیید ات نیداز اسدت )« .(Rosenau & Singh, 2002ریند لی و روزندا» در
«جهانیش  ،امنیت و دولت  -ملت :پارادایمهای در حا گذار» 1را اشاره رب تغیید
پارادایمهای در حا گذار در عر جهانیش
حا گتت

معتق ن کب پویاییهدای جهدا در

است و تنش و ارهامات دنیای را ا زا و رشوبزای جها حداکی از

تغیی پارادایمی در سطوح مختلف اسدت .همنندین ،جهدا چند ماور ته ید ات
نوینی را ساما داده کب عم تای ناشی از واکنش در ر ار جها اسدت و تغیی اتدی در
زن گی مالی ،داخلی و رینالمللی پ ی ار ش ه و رب دنبا ر ساختارهای دی پدا در
همبجا رب سمت الموها ،جهتگی یها و شیوههای ج ی سوق یافتباند

(Aydinli

).& Rosenau, 2005, pp 221- 232
ینی از مهمت ین زمینبهای تاو شبب پارادایمی در مطالعات روارط رینالملدل
و مطالعات منطقبای« ،منطقدبگ ایدی» 2ج ید اسدت کدب هدم ردبعندوا راهبد دی
چن جانبب و هم ربمنزلۀ سطح تالیلی نتبت رب مطالعدات کالسدیم متادو شد ه
است .حتی کتانی کب در ارتباط را تغیی پارادایمی ماتاط هتدتن معتق ند کدب در
سیاست رینالملل را ظهور متائل ج ی در اشنا مختلف ،دیم نمیتوا رب شیوه
گذشتب متائل را تالیل ک د و ظهور رهیافتهای ج ید منطقدبای از موفدقتد ین
شیوههای مطالعاتی است .میتوا تغیی ات پارادایمی را ماوریت منطقبگ ایی را در
سب سطح ذک ک د کب عبارتان از :ظهور ق رتهای ج ی در مناطق مختلدف کدب
در متائل متع د را ه مدو ردینالمللدی در تقاردل هتدتن مانند چدین (ر .ک ردب:
&  ،)Zhou, 2019 Acharya, 2014ر زیل و هن  ،رف یقای جنوری ،منزیدم ،نیج یدب،
مر  ،ای ا  ،ان ونزی و اس ائیل ).(Nolte, 2010, p 883
«مایلس کیل » 3در پ وهدی را عنوا «چالشهای منطقبگ ایی ر ای حنم اندی
جهانی» ،4منطقبگ ایی ج ید را ردبمنزلدۀ چددماند ازی مهدم در جهدت فواید و
1. Globalization, Security, and the Nation State
2. Regionalism
3. Miles kahler
4. Regional Challenges to Global Governance
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مدنالت ج ی نظم جهدانی مطد ح کد ده اسدت .وی معتقد اسدت نارضدایتی از
حنم انی جهانی ایجادش ه از سدوی دولدتهدای ق رتمند منجد ردب [گتدت

]

ارتنارات منطقبای ش ه است .نهادهای جهدانی دارای عملند د ضدعیفی هتدتن و
نمیتوانن در ترمیمات ر ار ی را قبو کنن و در عملیاتهدای خدود در شد ایط
مالی حتاسیتی ن ارن ) .(kahler, 2016, p 8در ایدن راسدتا ،منطقدبگ ایدی ج ید
مزیتهای متع دی دارد ازجملب ره هر داری از مندار مدالی و سدازمانی در تاقدق
اه اف رینالمللی ،تخرری ش

تقتیم کار از منظ سازمانی ،ره هگید ی کاررمد

از دانش مالی در مواردی مانن دریافت وا یا ایجاد صلح در قیاس را نموندبهدای
جهانی ) ،(kahler, 2016, pp 5-6ایجاد رلوکهدا و اتاادهدای نظدامی و اقتردادی و
حتی ف هنمی ،درجۀ را ی استقال کندم ا غی همتو را نظم موجود و غی ه.
عمومای منطقبگ ایی رب دلیل این واقعیت در دستور کار رهب ا منطقدبای قد ار
میگی د کب او ی ،دستیاری رب رهب ی جهانی دشوار روده ،ایفای کنش در مناطق خود
واق رینانب است

)(Mearsheimer, 2010, p 388

ثانیای ،ایجاد اتاادهدا و ائدتالفهدای

درو و ر و منطقبای ) ،(Soderbaum, 2005, p 224توانایی اق ا مؤث [ربوید ه در
تضاد را مناف ه مدو ] در کندار متاد ا و )(Keohane, 1969, p 296ندوعی رزادی
اق ا فارغ از ماد ودیتهدای سیتدتمی را ند ارد و هنجارهدا و سدازوکارهای ر
حاصل ارتنار کندم ا مالی است .ر خالف نظ یات کالسیم« ،همم ایی» یندی
از عوامل مؤث ر تت ی و گتت

منطقبگ ایی در دورا حاض است .ردب اعتقداد

«رو » 1همم ایی منطقبای دولتهدا ،گد ایش ر هدا ردب واگ ایدی ،رشد خددونت
شخری رینالمللی ،نقش سازما های فوق ملی و ف صتهای همم ایی منطقبای و
جها گتت کب ربواسطۀ وح ت فنّاورانب جها ف اهم ش هاند  ،واقعیدات ناسدازگار
ر ای نظ یب کالسیم هتتن کب سیاست جها را ص فای ربمنزلۀ روارط رین دولتهدا
تلقی میکنن (رو  ،1396 ،ص .)292
رب ه روی ،مقالب حاض را توجب رب ظهور متائل ج ید و تغیید در ماهیدت
ق رت در نظم رینالملل و در دستور کار ق ار گ فتن متائل نوین رب دنبا ر رسدی
1. Bull
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شبب پارادایمی منطقبگ ایی ج ی در دورا اخی سیاست رینالملل اسدت در ایدن
راستا ،پس از تالیل منطقبگ ایی و چیتتی اهمیت ر در روارط رینالملل ،متدائل
م تبط را ر  ،وجوه تمایز ر را نوع کالسیم و رهیافتهای ج ی در این موضدوع
ر رسی ش ه است.
نوروری و ض ورت این پ وهش در سب عامل قارل ریا است :نختدت ،لدزو
توجب رب منطقبگ ایی ر ای ق رتهای منطقبای مانن ای ا ربعنوا راهبد دی رد ای
دستیاری رب اه اف دو  ،تاو تئوریم در مطالعات منطقدبای ردا تغیید نتدبی در
مفاهیم پس از وقوع تادو ت ج ید و سدو  ،شدناخت و ارزیداری رهیافدتهدا و
دی گاههای تئوریهای ج ی در ارتباط را منطقبگ ایی.
 .١چارچوب نظری
 .١-١مناطق در سیستم بینالملل

«منطقب» 1ریانم مجداورت جغ افیدایی و حد اقلی از رواردط متقاردل یئدوپلیتینی و
گاهی میزانی از وارتتمی متقارل چند کددور یدا شدمار ماد ودی از دولدتهدای
همجوار است کب رب همناری و تعامل سازما یافتب در زمینبهای مختلدف سیاسدی،
اقترادی ،امنیتی و ف هنمی ر ای ح کت رب سمت همم ایدی مبدادرت مدیورزند
(دهقانی فی وزررادی )1388،و منطقبگ ایی ف این فعلیدت رخددی

ردب تدوا هدای

رالقوه منطقب در جهت همم ایی یا ف این هممدو سدازی در زمیندبهدای مختلدف
است کب ریدت ین همناری و هماهنمی رین دولتها در درو یم منطقب را ربطور
رسمی و نهادی رب دنبا داشتب است (عباسی و شن ی ،1394 ،ص .)220
ه یم از مناطق در ساختار سیتتم رینالملل وجوه تمدایزرخش خدود را دارد
و دارای نوعی هویت جمعی مدت ک ،الموی دوستی و دشدمنی نتدبتای جاافتداده و
جغ افیای خاص است .ر حتب میزا درجدب توسدعبیدافتمی کنددم ا  ،اولویدت
یافتن متائل در ه یم از مناطق نیز متفاوت است .در مناطقی مانن خاورمیانب کدب
عم ه کندم ا در ش ایط انتقالی رب س میر ن  ،میزا وارتتمی متقارل نتدبت ردب
1. Region
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جنوب ش ق رسیا کمت است و امنیدت (ردب وید ه در دو سدطح سدخت و ند ) در
را ت ین سطح توجهات ق ار دارد .رب همین جهت ،نهادها و سازما های مد تبط ردا
وارتتمی متقارل و همم ایی رد ای شدنلگید ی اجتمداعهدای اقتردادی و ایجداد
اجتماعهای امنیتی (رسمی /غی رسمی) در سدایب امنیدت قد ار دارند  .در حقیقدت،
فق ا ثبات سیاسی ،نبود اطمینا  ،قطعیت و اعتمداد ،درجدۀ ردا ی رسدیبپدذی ی
(2006, p18

 )Hurrell,و هویتهای متضاد مان از تعامالت چن وجهی در منداطقی

چو خاورمیانب ش ه است.
از یم منظ نیز منطقبگ ایی رب معنای جایماهیاری کندم ا رد مبندای فضدای
گفتمانی و جغ افیایی در مناطق است.
منطقبگ ایی در نوع خود ریانم نوعی انتقدا قد رت از ردازیم ا ردزر

ردب

متوسط و حتی کوچم است .ر این مبنا کب کندم ا منطقبای میتوانن از ط یدق
راهب دهایی چو رازدارن گی موشنی و هتتبای و ایجاد ائتالفهدا و پیمدا هدای
نظامی و اقترادی نقشهای متتقلی ایفا کنن .
«یو» در این زمینب معتق است کب پس از سدا  2010انتقدا قد رت و تغیید
پارادایمی در دیپلماسی رب رقارت است ات یم رین چین و ایا ت متا ه منجد شد ه
و رب علت وجود رازدارن گی هتتبای و ممانعت از ایجاد رسدیبهدای احتمدالی و
ه گونب ض ر ،این رازیم ا در رقدارتی اسدت ات یم ردب اقد امات دیپلماتیدم روی
خواهن رورد

(2019

 .)Zhou,را ظهور کندم ا نوین مانن چین ،هن  ،ر زیل ،ای ا

و رازگدت روسیب رب رقارتهای رینالمللی ،گمانبها ر ای تغیی پدارادایم قد رت از
شنل سنتی تقویت ش ه است .در همین زمینب ر خدی مانند «رچاریدا» ردا در نظد
گ فتن ظهور ق رتهایی مانن چین در رسیا [ربعنوا مناطق ج ی رقارتی] ر ایدن
راورن کب ظهور این ق رت رب واسطۀ وارتتمیهای متع د اقترادی و شدنلگید ی
نهادها و سازما های چن جانبب ،تعاد های سنتی ق رت را تغیید داده اسدت و رد
ایدن اسداس نیازمند چدارچوب تئوریدم ج ید ی رد ای تالیدل متدائل هتددتیم
( .)Acharya, 2014ر این اساس ،رقارت رین چین و یاپن و رب شنل فزایند های ردب
رهب ی پنن ،را وجود رننب همننا منطقبگ ایی در رسیا را ماقق نتداختب اسدت،
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ولی رب طور رالقوه ندانم رقارت را اروپا درراره منار منطقبای و شد ایط اقتردادی
است (.)kahler, 2016, pp 3 – 4
«کینما و کوئیلینانی» در رهب ی جهانی و منطقبای کدورهای «رد ینس» رد پایدۀ
اهمیت یافتن رهبد ی منطقدبای و منداطق (و ردا توجدب ردب یافتدبهدای سدازهانمدارا )،
چارچوب نظ ی ج ی ی را را عنوا نظ یب «جایماهیاری»( )1مطد ح کد دهاند  .ر هدا ردا
ر رسی کدورهای ر ینس معتق ن کب ر خالف نظم سنتی پدیش از جندگ سد د ،ایدن
رازیم ا در حا تب یل ق رت منطقبای خود رب ه مدونی جهدانی هتدتن و ایدن مهدم
حاصل توجب رب همم ایی ،چن جانببگ ایی و در دستور کدار قد ار داد متدائل ج ید
مدت ک است .را ایننب رهب ی منطقبای ر خی از کندم ا را مقاومتهدای ردینالمللدی
نیز هم اه روده است ،ولی این رون را تقویت ک دهان کب ر پایۀ توجب رب منطقدبگ ایدی
میتوا ج ا از مناف ه مو رب اه افی دست یافت (.)Kingah & Quiliconi, 2016
در این راستا ،روی اد نختت ،ظهور و تثبیت ق رتهای منطقهدای مانند اید ا
روده کب رب شنل ص یح در تقاردل ردا یدمجانبدبگ ایدی ،هویدت خدود را تع یدف
ک دهان  .دو  ،متائل ج ی ی کب در ع صب سیاسی و اجتمداعیِ دو سدطح خد د و
کال شنل گ فتب است مانن افزایش رگاهی عمومی ،شتاب در ع صب ارتباطات و
اطالعات ،ظهور جنبدهای نوین اجتماعی را کدارگزارا غی رسدمی ،از ردین رفدتن
اجماعهای خوشبینانب در ارتباط را دهن ة جهانی و جهاندمولم ایی ربوی ه پدس از
رب ق رت رسی

گ وههای اف اطی راستم ا و ناسیونالیتم و تن ویهای انملیس در

اتاادیب اروپا و سو ایننب مناطق ج ی در معاد ت رینالمللی اهمیت یافتب است و
در این ف این تاقق خواستههای ق رتها ر و در نظ گ فتن مناف رازیم ا مالدی
ممنن نیتت.
 .٢نظم نوین جهانی و تحول مفهومی منطقهگرایی
 .١-٢چرایی اهمیت فزایندۀ منطقهگرایی

در دورا پینی ه و عم تای مبهم جها پس از جنگ [س د] اساسای را ته ید ات قبدل
مواجب نیتتیم ،یا نیازی رب استفاده از رو های کالسیم جنگ علیب دیم ا نیتت
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(کوپ  ،1392 ،ص  .)77واقعیت مدخص در دورا پتاچنگ س د ایدن اسدت کدب
ط ح متائلی مانن دوقطبیتی در دو معنای مادی و ای ئولویینی پایا یافتب است و
رقارتهای گتت ده نظامی فاقد علدل مدد وعدهند ه هتدتن (

Buzan & Hansen,

 .)2009, p 158منطقبگ ایی ج ی ردا اهد اف و مف وضدات نظ یدبپ دازاندی چدو
«مام ایوب» و سای همفن ا امنیت جها سو در پیوند اسدت .رد ایدن مبندا،
منطقبگ ایی سازوکاری کاررم در مقارل تئوریهای غ بگ ا است کب عم تای مناف
کندم ا جها سو را در طو مناف ق رتهای رزر
منطقبای ش

مفرلرن ی میکنن .

نظا جهانی پس از پایا جندگ سد د راعدد شد ه اسدت کدب

تالیل امنیت در مناطق مختلف نتبت رب تالیل در سطوح جهانی غالب گد دد .در
این شنل ،ماقق نظم جهانی را رب موزایینی از مناطق تقتیم میکند و ردا ارتبداط
داد ر رب سای مناطق همجوار رب تالیل درونی سیتتم منطقدبای مدیپد دازد .در
این حالت ،م ی یت و گزینش موضوعات رب نتدبت گذشدتب دچدار تادو نظد ی
میشود و ماقق ارعاد سیاسی ،امنیتی ،اقترادی ،ف هنمدی و زیتدتمایطدی را در
یم مجموعب اسمای متتقل یا شبب متتقل ر رسی مینمای  .سیتتم منطقدبای مزردور
گویی گفتمانی را در خود شنل داده است کب دارای مایطی مجدزا و ورودیهدا و
خ وجیهای متمایز از سای مناطق است (شداهین ،حتدنون  ،1397 ،صص - 31
 .)32ینی از عوامل توجب رب منطقبگ ایی را رای در جایماه جامعب رینالمللی رد ای
ق رتهای ردزر

جتدت .در حقیقدت ،شدنلگید ی تادو ت شدم ف در طدی

دهبهای  1980رب رع راعد ش ه است کب جامعدب ردینالملدل همانند اوایدل قد
ریتتم وضعیت تنز یافتدبای ن اشدتب راشد و قد رتهدای ردزر

و منطقدبای در

سیاستهای خود ر را رب م اتب مورد توجب قد ار دهند  .مهدمتد ین علدل توجدب
عبارتان از :تد ی ف این رگاهی عمومی در رین ملتها و فددار ردب سداختارهای
سیاسی ر ای ع

ربکارگی ی شیوههای غی متالمترمیز ،نیاز مب

رب وجود نهادهدا

و سازما های رینالمللی ردبوید ه در ندوع غی رسدمی و ظهدور دسدتورالعملهدا و
شیوههای ج ی کتب مناف ر پایۀ نظم جامعۀ رینالملل.
در این راستا «ه لی رو » ریا میکن کب قد رتهدای ردزر

در زمدا حاضد
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ر ای مد وعیت رخدی
 .1ق رتهای رزر

رب نقشهای خاص خود ،رای ش وط ذیل را رعایت کنن :
نمیتوانن ارعاد کامل جایماه وی ه خود را روشن سدازن

و مدخص ک د نقدش حقدوق و وظدایف موجدب رد انمیختن دشدمنی در نظدا
رینالملل میشود نب حمایت.
 .2ق رتهای رزر

رای سعی کنن از اق امات رد همزنند ة نظدم خدودداری

کنن  .جامعۀ رینالملل ممنن است نظمی را رپذی د کب ع الت کامل را ماقق نتازد
و وقتی ق رتهای رزر  ،نظم [مذکور] را تضعیف کنن  ،مد وعیت موضد ر هدا
هم دچار ف سایش میشود.
 .3ق رتهای رزر

رای رب درخواستهای تغیی کب در دنیا منعنس میشود،

توجب کنن .
 .4در رخشهایی از دنیا کدب مواضد سیاسدی قد رتهدای ردزر
ق رتهای درجۀ دو ما ود شود ،ق رتهای رزر

ردبوسدیلۀ

ممنن اسدت ر هدا را جدزء

ش کای خود در اداره تواز منطقبای رب حتاب رورن (رو  ،1396 ،ص .)247
ینی از علل توجب رب منطقبگ ایدی را راید در تضدعیف ررمدا هدای ط فد ارا
نظ یب وارتتمی متقارل و ررما گ ایانب (در همب طیفها) ر ای تدنیل جامعدۀ جهدانی
مداه ه ک د .رون ی کب در دهب دو ق
رم  :نختت ،ظهور و رب ق رت رسی

ریتت و ینم در اث سدب عامدل ردب وجدود
گ وهها ،احزاب و جنبشهدای راسدتگد ای

مخالف رون های همم ایی ربوی ه در ایدا ت متاد ه و انملدیس .دو  ،تنثد شد ی
نی وهای مخالف ه مو در ر خی مناطق و ربتب ر در حاشیب ق ار گ فتن نهادهدا و
سازما های غی رسمی منطقبای در مقارل دولتها .سو  ،ر خی از کددورها معتق ند
کب وارتتمی متقارل جهدانی و جامعدۀ جهدانی ردب علدت وجدود ته ید ات امنیتدی و
اقترادی ،نمیتوان مناف ر هدا را رد رورده کند و اولویدتهدا و ت جیادات رد ای
کندم ا (ربوی ه ق رتهای منطقبای در حدا ظهدور و تج ید نظ طلب) متفداوت
است رنار این ،منطقبگ ایی میتوان انتخاب عاقالنبای ر ای ر ها راش چ اکب قاردل
دست ست و مطمئنت از سطح جهانی اسدت و از توانمند ی وجدود فضدای متدتقل
ر ای اق ا ر خوردار است و س انجا ایننب منطقبگ ایی رغازی ر ای پذی

قد رت
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ر خی کدورها از سوی جامعۀ جهانی است.
علیرغم تاو مفهومی و تئوریم در منطقبگ ایی ،نمیتوا ادعا ک د کب ایدن
رون میتوان رب سهولت پیش رود .همزما را تاو مذکور ،چالشها و مدنالت
ر ای منطقبگ ایی نیز متاو و دگ گو شد ه اسدت مهدمتد ین چدالشهدا رد ای
منطقبگ ایی ج ی عبارتان از:
 حاکمیت دولتها و ربتبد ر اولویدت یدافتن امنیدت و قد رت نظدامی دررتیاری از مناطق و تنز سازوکارهای رالقوه ر ای ایجاد مناطقی مانند خاورمیاندب،
رف یقا تا ح ی رم ینای تین و رسیای میانب.
 -حتاسیت ر خی مناطق ر ای قد رتهدای ردزر

مانند ایدا ت متاد ه و

اترا وجودی تعامالت منطقبای رب اراده و ق رت ه مونی.
 وضعیتهای متفاوت توسعبیافتمی در رین کندم ا یم منطقب و ربتب رتغیی در اولویتها و ت جیاات.
 مقطعی رود رتیاری از اث رخدیها و توانمن یهدای نهادهدای منطقدبای وت دی در ظ فیتهای ر ها.
 میزا را ی منطقبگ ایی حتی در صورت موفقیت ،نمیتوان لزومای رب سدایمناطق تت ی یار و جاهطلبیهای منطقبای ریش از رنندب همم ایدی جهدانی را ردب
دنبا داشتب راش رب سمت تقارل را نهادهای جهانی و منطقبای کدی ه میشود.
 .٢-٢گذار شبه پارادایمی در منطقهگرایی

منطقبگ ایی ر اساس معیارهای کنونی تا پایا جنگ س د وجود ن اشتب است ولی
در نمونبهای همناریهای کددورها در منداطق مختلدف ،مدیتدوا ردا تعد یالتی
اشنالی از ر را مداه ه ک د کب دارای مدارهتهایی را منطقبگ ایی ج ید اسدت.
«کیل » در این راره معتق است کب موجهای نهادسازی منطقبای عم تای در نیمدب دو
ق

ریتتم رب وجود رم  .در سا  1957را تأسیس «جامعب اقترادی اروپدا» )،(EEC

الموی اولیب همم ایدی اقتردادی شدنل گ فدت و ردب ما کدی رد ای کددورهای
درحددا توسددعب پتااسددتعماری در دهددبهددای  1960و  1970تبد یل شد و سددپس
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«ت تیبات اقترادی منطقبای»« ،1رانمهای توسعب منطقبای ج ی » 2و «کمیتیو رین
رم ینایی حقوق رد »( 3نختتین سازما منطقبای حقوق رد در رید و از اروپدا)
شنل گ فت .در پایا جنگ س د و دهب  1980رازار واح اروپا زمینبساز دور دو
فعالیتهای اقترادی رود (.)kahler, 2016, pp 1- 2
تدارهات مدت ک منطقبگ ایی کالسیم و ج ی عبارتان از :تأکی رد نقدش
تعینرخدش جغ افیدا ،همنداریهدای دوجانبدب و چن جانبدب ،تدال

رد ای ایجداد

پیما های مدت ک دفاعی و رب رسمیت شناختن ر خی سازوکارهای مد وع مالدی
ر ای حل اختالفات و تنازعها.
رنار این اصلیت ین مدخربهای تاو شبب پارادایمی منطقبگ ایدی کالسدیم
را میتوا اینگونب ر شم د:
 نقش عاملیت ق رت و در ذیل ر امنیت در مطالعات کالسدیم از ط فدی،نقش انمارهها ،ارز ها و هویتها در این رون ردیتدأثی نیتدت ،ولدی در سدطح
پایینت از امنیت و ق رت نظامی ق ار دارن .
 -در مطالعات سنتی نقش ق رتهای رزر

در ساما مناطق رتدیار ر جتدتب

است و میزا نفوذ ،دخالدت و دسدتناری متدائل از سدوی قد رتهدای ردزر

و

ه مو گتت ده است و ق رتهای رزر  ،نوعی مدد وعیت م اخلدب را در منداطق
مختلف ر ای خود قائلان (سیاست ق رتهای استعماری از ق
ق

پانزدهم تا اوایدل

ریتتم) .این متئلب درجۀ استقال کندم ا منطقبای را ربم اتب کاهش داده و

کندم ا کمت ی ادعای مخالفت را نظم موجود( )2را دارن چ اکب فاق امناندات و
مق ورات ر ای ایجاد تواز مانند توانمند یهدای موشدنی و هتدتبای هتدتن و
واکنش ق رتهای رزر

را توجب رب فق ا گتت ه رگاهی عمومی در ع صب جامعدب

رینالمللی و فق ا نهادها و سازما های رینالمللی م تبط ،ش ی است.
 در مطالعات کالسیم دستور کار متنوع ر ای ساما مناطق وجدود ند ارد ورب رون های کوتاهم ت و مقطعی منتج میشود .این موضوع ر کاهش ارتندارات و
1. Regional Economic Arrangements
2. New Regional Development Banks
)3. Inter-American Commission on Human Rights (IACHR
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توافقات دوجانبب و چن جانبب مؤث است و از ایجاد شبنبهای درو منطقبای مدان
میشود .در حقیقت ،ینی از مهمت ین تمایزهای منطقبگ ایی ج ی  ،ناشی از ظهور
متائل تازه متتقل از ارادة دولتها در کل سیتتم منطقبای است .ظهور گد وههدا،
ج یا ها و جنبشهای نوین مانن ت وریتم ردا درجدۀ ردا یی از پینید گی راعدد
تقویت رون های توجب رب منطقبگ ایی و همناری ردین کنددم ا منطقدبای شد ه
است .از ط فی ،افزایش تعامالت رین گ وههای مختلف سیاسدی در ردین کددورها
نیز نقش مهمی در تقویت سازههای ف هنمی منطقبگ ایی داشتب است.
 در رهیافددتهددای کالسددیم ،تددال هددا و اه د اف ر د ای ایجدداد مندداطق ومنطقب گ ایی ،واکنددی و از روی اجتنداب اسدت و فاقد نظدا مع فتدی و دکتد ین
مدخص است.
 -در نم

کالسیم ،را توجب رب فق ا ردازیم ا و کنددم ا غی رسدمی و

غی دولتی ،دولتها تنها رازیم این ع صب هتتن  .این موضوع رب ایجداد دو رسدیب
مهم منج میشود :نختت ایننب ارتباطات و تعامالت در یدم منطقدب ماد ود ردب
دولتها میگ دد و در نتیجۀ تنز ارتباطات ،ه چالش و را انی مدیتواند رنیدا
همناریها را در راستای منطقبگ ایی از رین رب د و در حقیقت ،در شد ایط فقد ا
منطقبگ ایی ،میزا رسیب و ض ر ر ای کندم ا کمت ی رب وجود میرید  .دو  :ردا
توجب رب فق ا نقشرف ینی و ع

سهیمسدازی ردازیم ا غی دولتدی و متدتقل در

سیاست خارجی ه یم از کندم ا  ،درجب پاسخمویی دولتها کاهش مییارد و
ر ها را سهولت ریدت ی میتوانن اق امات یمجانبب را انجا دهن .
 ام وزه منطقبگ ایی رون ی نانوشتب و ف این ی از مجموعب تعامالت گتت دهاست و در اغلب موارد ماهیتی غی خطی و غی رسمی دارد ولی در نوع کالسیم را
توجب رب یمانمی نقش دولتها و درجۀ پایین تعدامالت ،مداهیتی خطدی و رسدمی
دارد.
 -ری تدوجهی ردب ارعداد رینداذهنی (اصدل مدورد پدذی

فد ا سداختارگ ایا ،

پتتم ر ها و سازهانمارا ) ،اهمیت ن اشتن متائل اجتماعی ،هویت ،ارز هدا و
انمارهها در شنلگی ی و ت او منطقبگ ایی کالسیم است .این در حالی است کب
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از دهب  1990رب رع  ،عم ه نظ یدبپد دازا اعدم از «ندای»« ،1وندت»« ،2فوکویامدا»،3
«کاتزندتاین» 4و دیم ا معتق ن کب اهمیت موارد ذک ش ه در دنیای پینی ه امد وز
رب م اتب ریدت از ق رت نظامی و امنیت در سطح سخت است .در این مدورد راید
گفت ،ام وزه هویت و انمارههای مدت ک از اصلیت ین مؤلفبهدای تقویدت روند
منطقددبگ ایددی رددوده و میددزا تأثی گددذاری و تأثی پددذی ی رددا ی ر هددا رددب تعمیددق
منطقبگ ایی منج ش ه است.
 ینی از مهمت ین شاخصهای منطقبگ ایی ج ی در کنار موارد پیشگفتدب،امنانات و نوروریهای منطقبای در ارتنارات متتقل اقتردادی ،ایجداد راندمهدا و
توافقات ج ی در مقارل اروپا و رم ینا ،ایجاد صلح ،حنم انی جهانی و منطقدبای
()3

ر ای کدورها است.

در حقیقت ،را پایا جنگ س د ،مدارکتهای منطقبای در عملیاتهای صدلح
افزایش یافت .تقاضا ر ای نی وهای حافظ صلح را شنلگی ی جنگهای داخلی در
اروپا و رف یقا طی دهب  1990ش ت گ فت .این مهم منج رب ایجاد همنداری ردین
شورای امنیت و سازما های منطقبای ش  .همنندین ،متاد ا منطقدبای در ایجداد
هنجارهای نوین ر ای عملیات صلح نقدشهدای فعدا تد ی داشدتن کدب ریددت در
رویبهای در حا تغیی سازما ملل تجلدی یافتدب اسدت .از ط فدی ،ندوروریهدای
منطقبای در ارعاد حنم انی جهانی و منطقبای حقوق رد پدس از سدا  2000ردب
وجود رم مانن ایجاد «دیوا رف یقایی حقدوق ردد »( 5سدومین دادگداه منطقدبای
حقوق رد ) و «کمیتیو ردین دولتدی حقدوق ردد » 6در «رسدبر » ردب ت تیدب در
سا های  2004و .)kahler, 2016, pp 2- 3( 2009
در پایا رای گفت ،را تما است

های فوق در ارتباط را نقش نتدبتای متدتقل
1. Nye
2. Went
3. Yoshihiro Francis Fukuyama
4. Peter Joachim Katzenstein
5. African Court on Human and Peoples’ Rights

6. Intergovernmental Commission on Human Rights
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رازیم ا در متائل منطقبگ ایی ،رای گفدت کدب اسدتقال منداطق و میدزا ارتندار
رهب ا در مناطق متفاوت است و ر ای ایجاد مناطق ص ف تقاضدا کدافی نیتدت و
علیرغم وجود تقارلها رین ه مو و کندم ا یم منطقب ،نوعی هم اهی ضدمنی
را رای رین ر خی اه اف رازیم ا و ه مو در نظ گ فت تا در مواردی رب میزانی
و ه مدو نیدز دسدت یافدت .در همدین

از اشت اکات ح اقلی را ق رتهای رزر

راستا ،این ننتب را رای مورد توجب ق ار داد کب همزما را تت ی رون منطقبگ ایی،
ق رتهای رزرگی مانن ایا ت متا ه ر ای دستیاری رب ر خی اه اف ردب تعدامالت
منطقبگ ایی روی روردهان  .گ ایش ایا ت متاد ه ردب موافقدتنامدبهدای تجداری
منطقبای کال ناشی از ضعفهدا در کتدب توافدق در دسدتورالعملهدای تجداری
ج ی خود در سازما جهدانی تجدارت ردود تدا رتواند در سدازوکارهای تجداری
دستبجمعی ،قواع ت جیای رازی را نهادینب سازد (.)kahler, 2016
 .١-٢-٢نقش همگرایی
1

نظ یبپ دازا وارتتمی متقارل و «دوی » معتق ن کب ف این همنداری و همم ایدی
رون ی ت ریجی است و از متائل سطح پایین و کدماهمیدتتد (فندی) ردب سدمت
متائل امنیتی سوق پی ا میکن  )4(،رنار این همم ایی ردا ت ین سدطح تعامدل رد ای
ساما مناطق است .رون همم ایی عمومای پس از دهبهای  1970و  1980در اروپدا
(غ ری) تقویت ش و سپس در کدل اتاادیدب اروپدا ،رم یندای شدمالی ،پاسدیفیم،
جنوب ش ق رسیا و سای مناطق مورد توجب ق ار گ فدت .چنانندب اشداره شد  ،در
منطقبگ ایی کالسیم را توجب رب تم عاملی رود دولت ،فق ا دسدتورالعملهدا و
ارتباطات گتت ده ،ع

استقال عمل کدافی ردازیم ا منداطق و غید ه ،در منداطق

مختلف رون همم ایی رتیار پایین روده و این موضوع رب ناپای اری و ع

تعمیدق

الموهای منطقبگ ایی منج ش ه است.
رون همم ایدی تجلدی درجدۀ ردا ی توسدعبیدافتمی و هممندی نتدبی ردین
کندم ا یم منطقب است و را توجدب ردب وجدود سدازوکارهای متندوع و متعد د و
تد یم متاعی ،رازیم ا حاض ن میزانی از اختیارات و اقت ار خود را رب نهادها و
1. Deutsch

نظم نوین جهانی و تحول در منطقهگرایی جدید 53

سازما های درو منطقبای ربخدن تا رتوانن ضمن دستیاری رب اه اف متع د درو
منطقبای را کنار زد سیاست ق رت رب شنل سنتی ،در قامت کندم ی ق رتمن ت ،
هویت خود را در مقارل سای مناطق و ق رتهای رزر

مفردلرند ی کنند و ردب

اه اف مترور دست یارن  .در همین راستا ،رو معتق است کب دولتهدایی مانند
اعضای جامعۀ اقترادی اروپا از ادعا یا در اختیار داشتن حاکمیت سد زمینی خدود
دست ر ن اشتبان  ،اما متی ی را طی ک دهان کب دستکم رب عقی ه ر خی سد انجا
رب از دست رفتن حاکمیت میانجامد  .هد چند هدی اجتمداع منطقدبای دیمد ی
نمیتوان را سارقۀ جامعۀ اقترادی اروپا در مقیاسهای همم ایی اقتردادی رقاردت
کن  ،ولی اجتماعاتی از قبیل «کومنن» ،1سازما وح ت رف یقا ،سازما کددورهای
رم ینایی ،رازار مدت ک اروپای م کزی و اتاادیۀ ملل رسدیای جندوب شد قی نیدز
ربخودیخود مؤث رودهاند (ردو  .)282 :1396 ،مددنل رنجاسدت کدب ردا وجدود
تقاضاها و تال های رهب ا ر ای ایجاد توافقدات و پد ویههدای منطقدبای ،میدزا
موفقیتها رتیار متفاوت است و منار و رتت ها در مناطق مختلف کافی نیتت.
رنار این پ ویههای منطقبای در قارة رم ینا ر تجارت ،توسعب و حقدوق ردد
تم کز یافتب و رب نهادهای منطقبای ق رت کمی منتقدل شد ه اسدت و در رم یندای
تین ،ت تیبات مالی از جهت منار و عضوگی ی ما ود است و حتی وخدیمتد از
ر در رف یقا ،فاق ت تیبات مذکور است (.)kahler, 2016: 4
از ط فددی ،ینددی از علددل گدد ایش شدد ی رددب همم ایددی اقترددادی در روندد
منطقب گ ایی ناشی از شد ایط اجتنداری و واکنددی ردوده اسدت .ظهدور قد رتهدای
منطقبای و جهانی مانن چین ،یاپن ،روسیب ،ر زیل ،رف یقای جنوری ،اید ا و ر خدی
دیم  ،ریشم را مخالفتها و ایتتادگیهای ایا ت متا ه و نهادهای رینالمللی مالی
و پولی وارتتب رب رم ینا نیز هم اه روده است .رب تعبی دیم رای گفدت ،راد ا هدای
اقترادی و افزایش نفوذ اقترادهای نوظهور در ع صب نظا رینالملدل ،سدازما هدای
اقترادی منطقبای را در ج ی ت ین شنل رب وجدود رورد .راد ا مدالی رسدیا راعدد
ایجاد عنسالعملهای منفی ش ی در سطح منطقبای علیب صن وق ردینالمللدی پدو
1. Comecon
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ش  .را وجود رننب را ط حهای ارتناری مانن «صن وق رسدیایی پدو » 1توسدط یاپدن
مخالفت ش  ،ارتنار منار جایمزین ر ای حمایت مالی «اتاادیدب کددورهای جندوب
ش ق رسیا ( »3 +رسبر  2)3 +توسط «چیانگ مای» ،3را حمایتهای یاپن و چین ردب
وجود رم  .از منظد اقتردادهای نوظهدور ،دیمد رم یندا و اتاادیدب اروپدا رهبد ا
ای ئولوییم ر ای اقتراد جهانی ماتوب نمیشد ن  .روند رهتدتب اصدالحات کدب
منج رب داد ررا رب اقترادهای سدنتی رم یندا و اروپدا و افدزایش سدهمیب ریددت در
صن وق رینالمللی پو ش ه رود ،راعد ش ق رتهای نوظهور رب دنبدا گزیندبهدای
دیم و غی متعارفی مانن ارتنار چیانگ مای در ارتباط را چن جانببای شد

و ایجداد

رانمهای توسعب چن جانبب نظی «رانم س مایبگذاری زی ساختهای رسیا» 4و «راندم
توسعب ج ی » 5توسط اعضای ر ینس راشن (.)kahler, 2016, p 2
 .3رهیافتها و مطالعات جدید منطقهگرایی
چناننب پیش از این گفتب ش  ،منطقبگ ایی در مطالعدات کالسدیم و ج ید یندی از
زمینبهای مطالعاتی روده است و را وجود رننب در شنل سنتی کمت مورد توجب قد ار
گ فتب ،پارادایم پوزیتیویتم و در ذیل ر نم

رئالیتتی ر ر تتلط دارد .ردا گدذار

سیتتم رینالملل رب نظم نوین از  1990رب رع  ،ما شاه گذار از منطقبگ ایی سدنتی و
ظهور دی گاههدای متنث گ ایاندب و چند وجهی در حدوزه مطالعدات ندوین منطقدبای
هتتیم .در این قتمت از منظ رهیافتهای نوین رب ر رسی موضوع میپ دازیم:
 .١-3رهیافت قدرت محور (ساختارگرایی)

ربطورکلی را نم

ساختارگ ایانب رب شنلگی ی منطقب ،دو گ ایش نظ ی ذیدل را

میتوا تدخیص داد:
الف :گ ایش ه مونیم را ماورهای زی :
1. Asian Monetary Fund
)2. Association of Southeast Asian Nations Plus Three (ASEAN+3
3. Chiang Mai
)4. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB
5. New Development Bank
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 -1شنلگی ی منطقب ناشی از خواست ه مو
 -2سیاست همنوازی را ه مو
 -3سیاست مقارلب واح ها را ه مو
 -4ه مو مبتنی ر همناری.
ب :گ ایشهای نظ ی مبتنی ر کث تگ ایی قد رت (قاسدمی ،1384 ،صص
.)168 - 167
در گ ایشهای نظ ی ه مونیم ،ف ض ر این است کب در ساختار ق رت تنها
ینی از واح های نظا توانایی و اراده اعما ق رت رد سدای ین را دارد و در ایدن
وضعیت و مایط ،رب چهار دلیل عملی ممنن است منطقدب پ ید ار شدود :نختدت
ایننب ه مو ربمنظور م ی یت رهینب سیتدتم منطقدب را ردب چند ین سیتدتم تارعدب
(منطقب) تقتیم ک ده است .دو  ،میتوا علت پ ی ار شد

منطقدب را در سیاسدت

همنوازی واح ها را ه مو جتتجو ک د .سو  ،در سیاسدت احتمدالی واحد ها در
مقارلب را ه مو نهفتب است .چهار  ،ه مدو مبتندی رد همنداری رخددی از علدل
شنلگی ی منطقب را توضیح میده  .همننین ممندن اسدت ردب د یدل زید یدم
ق رت است ات ی همناری را واح های ضعیفت را در پیش گی د و از ایدن ط یدق
منطقب خاصی را رب وجود رورد:
 ره هر داری از امتیازات ناشی از گتت ه ره همن ی از ثبات احتمالی-گتت

ای هها

 ره هگی ی از امتیازات شمولیت (قاسمی ،1384،صص .)169 - 168پیت کاتزندتاین را رازسازی نظ یب سیتدتمهدا ردب شدنلگید ی منطقدبگ ایدی
یئوپلیتینی پ داختب است .رب اعتقاد او ایا ت متا ه ردبعندوا قد رت ه مدو در
م کز ساختار چنین سیتتمی ق ار گ فتب و اولویتهای ر در شنلگی ی و کارک د
مناطق مؤث است و مناطق حیاتی سیتتمی را نیدز از ط یدق کددورهای مادور یدا
م اخلب متتقیم در قالدب مد

«مادور -اسدپوک» کنتد

و هماهندگ مدینماید

(قاسمی ،1390،صص  .)53-50دومین گ ایش نظد ی رد کثد ت گ ایدی قد رت
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تأکی دارد .در این نمد

نظد ی شدای کدوهن توانتدتب راشد  ،قاردل درکتد ین

ر داشت را از مفهو کثد تگ ایدی قد رت و منطقدبرند ی یئدوپلیتینی ارائدب کند
(قاسمی ،1390 ،ص  .) 35کدوهن در ایدن زمیندب ردا ارتنداری رد خالف مطالعدات
رئالیتتی دورا جنگ سد د کدب منداطق را عمد ت یا رد مبندای خواسدت ه مدو و
ق رتهای رزر

تع یف ک ده ،مهمت ین سدازوکار در منداطق را قد رت نظدامی و

امنیت تلقی مدیکند  ،معتقد اسدت ،سیتدتم ندوین جهدانی و منداطق مختلدف ردا
پینی گیها و ایجاد متائل ج ی  ،دیم می ا و کدانونی مدنظم و مددخص رد ای
ق رتهای رزر

نیتت ،رلنب ه یم از مناطق وجوه تمایزرخش خود را دارن کب

ر ای فهم متائل ر ها رای رب جنببهای مالی ه یم از مناطق توجب ک د.
از سوی دیم ر حتب میزا رقارت ق رتها و نظم در مناطق ،در حا حاضد
ریا یئوپلیتینی دیم ی از مناطق در گفتمدا ندوین قد رت مادور (سداختارگ ایی)
رم ینایی در حا شنلگی ی است و ر تقتیمرن ی منداطق یئوپلیتیدم ردب «منداطق
امن» و «مناطق رشوب و تعارض» اسدت (قاسدمی ،1390،ص  .)53منداطق رشدوب،
مناطق جنگ ،رینظمی ،ناامنی و ریثباتی هتتن و دو ج یا رزر در ر خودنمدایی
میکن  :از یمسو ،حضور ق رتهای م اخلبگ در نظم شبنۀ منطقب کدب تغیید نظدم
منطقبای را در دستور کار خود دارد و از سوی دیم  ،حضور ق رتها و گد وههدای
ناراضی از نظم سیتتمیان کب نظم موجود را رب رسمیت نمیشناسدن و رد ای رقدا و
حفظ گتت ههای خود در اشنا تهاجمی و ت افعی در نظدمهدای منطقدبای رشدوب
میجنمن (قاسمی ،عین الهی معرو  ،1395 ،ص .)2
 .٢-3سیستمهای تابعه

در این روین د« ،کانتوری» و «اشپیمل» مانن دیم نظ یبپ دازا سیتتمهای تارعدب،
منطقب را رب عنوا سیتتم تارعب در سیاست رینالملل مط ح میکنن  .اینا قبل از ه
چیز رب ت سیم ع صبهای سیاست رینالملل پ داختب و ر را رب سب ع صب «جهانی»،
«منطقبای» و «کدوری» تقتیم میکنن  .رد ین ت تیدب سدب ندوع سیتدتم «متدلط»،
«تارعب» و «داخلی» شنل مدیگید د (قاسدمی ،1384،ص  .)175متغی هدای زید در
ت سیم ح ود سیتتم تارعب مورد توجب ق ار میگی ن :
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 -1ه کدور تنها عضو یم سیتتم تارعب اسدت ،ردباسدتثنای دو مدورد :یندی
ق رتمن ت ین دولتها کب در سیتتمهای تارعب مختلف مددارکت خواهند داشدت.
دو  ،ر خی از کدورها کب در ح فاصل رین دو سیتتم تارعب قد ار دارند و ممندن
است عضو ه دو سیتتم تارعب مجاور ماتوب شون .
 -2ح ود تمامی سیتتمهای تارعب را توجب ردب «معیدار جغ افیدایی» مددخص
میشون .
 -3در م زهای سیتتم ،ردین عوامدل جغ افیدایی ،سیاسدی و اجتمداعی کدنش
متقارل ر ق ار است.
 -4روارط سیاسی رومی (تضداد یدا همنداری) عامدل جغ افیدا و زمیندبهدای
اجتماعی و تاریخی رب ت سیم ح ود سیتتم تارعب کمم میکنن .
 -5ق رتهای خارجی نیز نقش مهمی در ش ح و ت سیم یدم سیتدتم تارعدب
دارن .
 -6م زهای جغ افیایی تغیی نمدیکند یدا ردبند رت تغیید مدینماید  ،ولدی
متغی های سیاسی و ای ئولویینی سیا خواهن رود رندار این ،ضدمن دقیدق ردود
مفهو  ،نوعی پویایی نیز در ر دی ه میشود.
 -7سیتتم تارعب از یم یا دو یدا چند کددور نزدیدم ردب یند یم تددنیل
میشود کب کنش متقارلی رین ر ها وجود دارد و رشتبهای ارتبداطی ند اد مددت ک،
ریدب های تاریخی ،ف هنمی ،زرانی و احتاس هویت مدت ک در میا ر ها مداه ه
میگ دد (قاسدمی ،1390،صص  .)88-85سیتدتم تارعدب ردب سدب رخدش اساسدی
«م کزی»« ،پی امونی» و «ق رت م اخلبگ » تقتیم میشود:
 -1رخش م کزی (کانو نظا ) :این رخش از یم یا چن کددور تددنیل شد ه
است کب م کز ثقل سیاست رینالمللی منطقبای را شنل میدهن و دارای ارز هدا و
خریربهای ناحیبای مدت ک هتتن کب موجب تمایز این ناحیب یا منطقدب مدذکور از
مناطق مجاور یا ف ات از ر میشود (حافظنیا و کاویانیراد ،1391،صص .)95-93
 -2رخش پی امونی :شامل تمامی کدورهایی است کدب در یدم سیتدتم تارعدب
معین رب د یل م روط رب متغی هدای سیاسدی ،اقتردادی ،اجتمداعی یدا سدازمانی از
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رخش م کزی حذف میشون .
 -3ق رت م اخلبگ  :از مدارکت ق رت مهم خدارجی و ردب عبدارت دیمد ،
سیتتم جهانی کنت

نظم در روارط رینالملل سیتتم تارعب خود را نمایا میسدازد

(قاسمی و صالای ،1387،ص .)171
نمودار  .1بخشهای مختلف سیستم تابعه

منب  :قاسمی ،1390،ص 88
 .3-3تئوری مجموعه امنیتی

«منتب کپنها » از پیدتازا توجب رب ط ح منطقبگ ایی رب شدنل گتدت ده هتدتن .
«ردوزا » رددا تا ید مفهددو امنیددت ،منتقد روند ر سدداختمیهددای ناشددی از ارادة
ق رتهای رزر

است .او امنیت را ر اساس عاملیدت اجتمداعی و مفهدو سدازی

هویت تع یف میکن و رب سازهانمارا متأخ نزدیم مدیشدود .ردوزا از حامیدا
«تئوری امنیت منطقبای پینی ه» ) (RSCTمعتق است کدب امنیدت ردا همبتدتمی در
ارتباط است و رننب سبب اهمیت یافتن مناطق ر ای کندم ا منطقبای است ،ریش
از ه چیز ناشی از واکنشهای رازیم ا همتا رب رئالیتدم سداختاری «والتدز» 1و
تا ی امنیت در این نم

است .از سوی دیم  ،ق ار داد منطقبگ ایی ردبعندوا

سطح تالیل و ع صب اق ا رازیم ا  ،انتقادی ر ررما گ ایی لیب الی در دستیاری ردب
صلح است و در جهت دیم این نظد را ر جتدتب مدیکند کدب صدلح در منداطق
مختلف را ماوریت کندم ا منطقبای تاقق مییار .
1. Kenneth Neal Waltz
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«روزا و هانتن» در کتاب «تاو مطالعات امنیت رینالملل» 1معتق ن کدب ردا
توجب رب وقوع تاو ت منطقبای و ردینالمللدی پدس از جندگ سد د مانند جندگ
رم ینا علیب ع اق ،ف وپاشی یوگتدالوی و حادثدۀ « 11سدپتامب » منجد ردب تغیید
دستور کار و قواع و قوانین رازی ق رتها در ارتباط را متائل جها سدو شد و
متائل امنیت مالی و منطقبای اهمیدت فزایند های پید ا کد د .در ایدن سداختار و
چارچوب دورا پتاجنگ س د ،مطالعات و ادریات را اهمیت فزاین های ردب وجدود
رم کب خواها توجب وی ه رب سدطح امنیدت منطقدبای مدورد غفلدت در طدی دورة
جنگ س د رود .توجب و اهمیت فزاین ه مطالعات م تبط را سدطح امنیدت منطقدبای
مانن روزا « ،لیم و مورگا »« ،2مائوز»« ،3ایوب»« ،4ویور» 5و سای ین راعد ش کب
ر خی از نو رئالیتتهای س سخت نیز رب مالحظات منطقبای ذیل نظا تدمقطبدی
توجب کنن ( .)Buzan & Hansen, 2009, p 177البتب ربرغم توجب نو واقد گ اهدا ردب
منطقبگ ایی ،همننا متائل م تبط را ر ذیل امنیت نظا رینالملل و قد رتهدای
رزر
رددزر

ق ار داشتب است .ر ها تال

دارن منطقبگ ایی را در طو ارادة ق رتهدای

مفهددو سددازی کنن د تددا از اسددتقال عمددل کندددم ا منطقددبای و اه د اف

تج ی نظ طلبانددب غفلددت شددود درحددالیکددب ینددی از اهد اف اصددلی گد ایش رددب
منطقبگ ایی ،ایجاد مناطق متتقل از م اخالت گتت ده ق رتهای رزر

است.

روزا و «ویور» ،مجموعبهای امنیتی را الموهای دوسدتی و دشدمنی تع یدف
میکنن  .متغی های تاریخی نظی دشمنیهای پای ار یا قد ار گد فتن در یدم حدوزه
تم نی دارای ف هنگ مدت ک ،وی گی خاص یم مجموعب امنیتی منطقدبای مالدی
را تات تأثی ق ار میده  .الموی دوستی و دشمنی را زمانی میتدوا ردب رهتد ین
وجب فهمی کب تالیل از سطح منطقبای رغاز ش ه و رازیم ا جهانی از یدمطد ف
و متغی های داخلی را از ط ف دیم در ر گی د .این المدوی وید ه کدب کدی از چدب
1. The Evolution of International Security Studies
2. Lake and Morgan
3. Maoz
4. Ayoob
5. Wæver
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کتی میت س یا چب کتی را دوست دارد ،عمومای از سطح سیتتمی وارد نمیشدود
رلنب را ت کیبی از تاریخ ،سیاسدت و شد ایط مدادی ردبصدورت دروندی در سدطح
منطقبای تولی میشود (روزا  ،ویور ،1388 ،صص .)56-58
در این تئوری ،ساختار امنیتی سیتتم رینالملل رب سدب ندوع فضدای منطقدبای
تقتیم میگ دد کب عبارتان از:
 فضاها و مناطق شنلگ فتب توسط نی وهای خارجی مانن دورا اسدتعمار ورقارت ار ق رتها کب از زما پایا جنگ س د این نوع فضاها از رین رفتب است.
 مناطق فاق ساختار کب تعامالت منطقب ای ر ای ایجاد سداختار مدخردی ازرب هم وارتتمی کفایت نمیکن یا هنوز شنل نم فتب است.
 مجموعبهای امنیتی منطقبای کب در ر دولتها و دیم واح ها رباند ازهایرب ین یم پیون خوردهان کب امنیت ر ها را نمیتوا جد ای از یند یم ر رسدی
ک د (قاسمی ،1390،صص .)67-66
نمودار  .2مدل مجموعه امنیتی بوزان

منب  :قاسمی ،1390،ص 26
 .4-3دیدگاه شبکهای منطقهای

تجزیبوتالیل شبنبای ،مجموعبای از اق امات تالیلی است کب جدایمزین مفداهیم
کالسیم منطقب ش ه است و ش ح منظم نظا روارط متقارل و روارط میدا واحد ها
را امنا پذی میسازد در ر خی سطوح نظا  ،روارط کلی متقارل را ندا مدیدهد ،
در سطوح دیم توصیف نظا های ف عی و تارعب را امنا پذی میکند و در ر خدی
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سطوح نیز مقایتب گ وههای ف عی موجود در سیتتم را ندا مدیدهد (عباسدی و
همنارا  ،1394،صص  .)293-291از اینرو ،نظ یب شدبنب از جملدب نظ یدبهدای
ج ی در روارط رینالملل است کب در منتب واق گ ایی ق ار میگی د .نظ یب شبنب
یئوپلیتیم منطقبای نیز در چارچوب این منتب و را حفظ انمدارههدای اساسدی ر
یم دهب است کب در صانب روارط ردینالملدل و پینید گیهدای ر  ،ردبوید ه اثد
پ وانبای حاکم ر ر جایماه مناسبی ردب دسدت رورده و جدایمزین مفداهیم سدنتی
یئوپلیتیم ش ه است (قاسمی ،1387،ص .)100
در این نم

 ،م زرن ی درونی شبنب عبارتان از «حلقب»« ،گ ه» (منداطق) و

«خوشب» کب «ارتباطات» مبنای تقتیمرند ی ر اسدت و ندوع رارطدب ایدن سدازههدا،
گونبرن ی خاصی رب شبنب میرخد  .در اینجا ،قطبیت شبنب منطقدبای ،رد اسداس
تم کز ج یا ارتباطات ر گتت ه خاصی از شبنب شنل میگی د و رب عبارتی دیم
قطبها و ماورهای شبنب واح هایی هتتن کدب ریددت ین ج یدا ارتبداطی از ر
عبور میکن و نقطب ارتباط گ هها را ین یم ماتوب مدیشدون (عباسدی:1393 ،
 .)122در مطالعات منطقبای شبنبای ،ق ار گ فتن واح های ر در مع ض رواردط
و ارتباطات متنوع ،پ ی رورن ه ق رت رارطبای ر ر واح ماتوب مدیشدود .رد
این اساس ،نم

شبنب ر این راور است کب ه واح  ،حلقدب و خوشدب در میدا

سب شبنب منطقبای یئوپلیتینی ،یئو کالن ی و یئواکونومینی ق ارگ فتب اسدت .هد
یم از ر ها رب دلیل وی گیهایش از جملب ربهمپیوستمی ،انتجا گ وهی و پیوند
رین حلقبها ،شمار و گتت ة ارتباط رین واح های شبنب ،تخرری ردود و حالدت
ارتجاع و انعطافی شبنب ر نوع دیپلماسی و ق رت رارطبای کدورها تأثی میگذارد
(عباسی و همنارا  ،1394،ص .)292داندور ای انی «ف هاد قاسمی» دینامیدمهدای
()5

درو شددبنبای تدددنیل گد ههددا و خوشددبهددا را رددبخدوری توضددیح داده اسددت.
(قاسمی ،1390،صص .)158 -150
 .5-3نظریات متأخر

در غالب نظ یات و رهیافتهای پتت م ر چن وی گی اصلی را میتوا نا رد د
کب عبارتان از :رارطب دانش و ق رت رب تأسدی از فوکدو و رازتولید گفتمدا هدای
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امنیتی ) ،(Dalby, 1988, p 416وجود واقعیت متتقل از ذهن و پیون رین ار کتیدو و
سور کتیو ،تنث روشدی ،اهمیدت متدائل اجتمداعی ،هدویتی ،ارزشدی ،اخالقدی و
هنجاری ،دگ دیتدی در معندای امنیدت و تنثد سدطوح ر  ،توجدب ردب کنددم ا
غی غ ری ،رازیم ا غی رسدمی و تع یدف و تالیدل متدائل رد پایدۀ منداف همدۀ
رازیم ا و در نهایت ،رد مف وضات متع د روین د اثباتی.
در مطالعات امنیتی انتقادی کب تأثی ات رتیاری ر متائل توسعبگ ا دارن و از
منظ ی انتقادی رب دفاع از م د در ر ار دولتها پ داختب ،خواها یم نظم جهانی
عاد نب و صلحرمیزت ن ) ،(Buzan & Hansen, 2009: pp 205-206منطقبگ ایی یندی
از سازوکارهای حمایت از کندم ا غی غ ری رب وی ه جها سو است .توجدب ردب
منطقبگ ایی از دو ط یق مدیتواند ردب مطالعدات انتقدادی (ردبوید ه رد ای منتدب
ف اننفورت) یاری ر سان نختت ،تع یدف ،مفهدو سدازی و مفردلرند ی ندوین
امنیتی متتقل از خواست کندم ا غ ری .در ایدن راسدتا ،در هد یدم از منداطق،
دستور کارها توسط رازیم ا مالی مدخص مدیشدود و ردا ایجداد منداطق ج ید
میتوا انتظار داشت کب گفتما مدت کی شنل رمید د تدا ردب ایجداد نظدم عاد ندب
صلحرمیز رینجام  .از سوی دیم  ،تدنیل ائتالفهدای دو یدا چن جانبدب و تدد ی
رون همم ایی در ه یم از مناطق رب تقویدت گفتمدا هدای ضد سد مایبداری و
م اخلبگ ایانب منج و س انجا راعدد گتدت دگی و تنثد ج یدا هدا و صد اهای
حاشیبای میشود .نتایج این رون نوعی پذی
ر ای قد رتهدای ردزر

ضمنی دیم ی (جهدا غی غ ردی)

را ردب وجدود رورده و ر هدا را مجداب مدیکند کدب در

ترمیمات و مناسبات رین ه رب مطالبدات منداطق مختلدف توجدب کنند  .ایدن روند
میتوان زمینبها را ر ای دستیاری رب ررما «رهاسازی»  -از کلید وایههدای م کدزی
رثار «هار ماس»  -تت ی رخد  .دو  ،منطقبگ ایی منجد ردب تنثد و تندوعرخددی
م ی یت نظا جهانی ر اساس هویتهای خاص و متمدایز مدیشدود .در حقیقدت،
منطقبگ ایی از میزا سلطب ف هنگ و ارز های غ ری میکاه و از ط فی ،را تع د
هویتها و ایجاد تواز رین نی وها ر ای مد ی یت نظدا ردینالملدل ،همدب سدطوح
سیاسی ،اجتماعی ،اقترادی و زیتتمایطی اهمیت مییار .
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پتاسدداختارگ ایی از روین دهددای منتق د سددنت روشددی مطالعددات راهب د دی
[رئالیتتی] است و پتاساختارگ ایا رب دنبا ارائب مفهومی نظامی و دولتماور از
امنیت هتتن  ،ر و رننب رب نتایج تاریخی ،سیاسی و هنجاری ر توجب کنن  .ر هدا
ر ای مفهو سازی امنیت ر هویت تأکی دارن  .ردا وجدود ایدن ،مباحدد رکادمیدم
پتاساختارگ ایا ربوی ه در دهبهای  1980و  1990را هویت و امنیت ق رتهدای
رزر

تلفیق ش ه است چ اکب ریدت نظ یبپ دازا این روین د یا رم ینایی رودند

یا در رم ینا زن گی میک دند ( .)Buzan & Hansen, 2009, pp 218– 219رهیافدت
منطقبگ ایی ،علیرغم ریتوجهی گتت ده و عمیق پتاساختارگ ایا رب ر تا حد ی
در پیون است .منطقبگ ایی از چن حید را پتاساختارگ ایی ارتباط پی ا میکن کب
عبارتان از :در ر داشتن سطح ذهنی امنیت ،تع یف هویدت رد مبندای خدودی-
غی خودی و ر جتتب ک د تفاوتهدا و تمایزهدا ،جد ا کد د امنیدت منطقدبای از
رینالمللی و س انجا شنلگی ی یم ساخت اجتماعی و گفتمانی خاص.
از دی گاه پتاساختارگ ایی ،کندم ا و هویتها دارای ثبات متتم نیتتن و
ته ی ات ماهیتی گفتمانی دارن و تلقی از امنیت ،ف این ی اسدت کدب ملدتهدا ردب
رازتولید هویددت خددود مددیپ دازند  .ر هددا رددا انتقدداد رددب مد عاهای روین دهددای
پوزیتیویتتی [واق گ ایی و نوواق گ ایی] معتق ن کب سیاستهدای امنیتدیِ عمد تای
ته ی رمیز هتتن ().Buzan & Hansen, 2009, pp 142 – 143
نتیجهگیری
را شنلگی ی تاو ت رزر

اقترادی در دهبهای  1970و  1980و در ادامب پایا

نظا دوقطبی ،سیاست رینالملل دو سطح تئوریم و کارر دی  -کارک دی متادو
ش  .ربگونبای کب در ارزیاری و تالیل وقای رخ داده در دهب پایانی قد
دو دهب رغازین ق

ریتدتم و

ریتت و ینم ،نیازمن رهیافتهای ج ی ی هتتیم کدب رتواند

تاو ت شبب پارادایمی سیاست رینالملل را فهم کند  .تادو شدبب پدارادایمی ردب
معنای ر است کب میزا تغیی ات رب وجود رم ه نب چنا زیاد است کب رتوا رب کل
صابت از ظهور پارادایمهای کامالی ج ی ک د و نب نظ یات گذشتب ردبطدور کامدل
اعتبار خود را از دست دادهان رلنب ،تغیی و تاو در میانب ر ق ار دارد .یندی از
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مهمت ین و اصلیت ین زمینبهدای تادو شدبب پدارادایمی منطقدبگ ایدی ردبعندوا
سازوکاری همناریجویانب و ارزاری ر ای سطح تالیدل متدائل اسدت .در فضدای
جنگ س د ،منطقبگ ایی عم تای تات تأثی مطالعات یئوپلیتیم و رهیافت رئالیتدم
ق ار داشت و این ق رتهای رزر

رودن کدب ردا خواسدت خدود منداطق را رد ای

دستیاری رب اه اف ساما میدادن  .پایا نظم مذکور و ظهور ق رتهای ج ید در
ع صب رینالمللی و منطقبای و رب وجود رم

امنانات ریدت مانن موازنب موشدنی

و هتتبای ،راعد ش کب منطقبگ ایی در اشنا مختلف اقترادی ،نظامی و امنیتدی
مورد توجب ق ار گی د .ر این اساس ،منطقبگ ایی عمومای ر اساس اراده و تقاضدای
ق رتهای منطقبای مفهو سازی گدت و مناطق مختلف در سدطح جهدانی مطد ح
ش ن  .ه چن میتدوا گفدت ،قد رتهدای رزرگدی مانند ایدا ت متاد ه دارای
توانمن ی و مق ورات متع دی ر ای مقارلب را رتیاری از نی وهای نظم ستیز رودند ،
تبعات و نتایج درگی ی را یم ق رت منطقبای ر تغیی قطبیتهدا نقدش متدتقیمی
داشتب و این متئلب منج ربنوعی استقال ر ای کندم ا منطقبای ش ه است.
در این پ وهش ،نمارن گا درص د ر رسی جایماه منطقدبگ ایدی و اهمیدت ر
در نظم نوین رینالمللی و وجوه تمایز و تفنیم ر از نمونبهای کالسدیم ر رمد ه و
ر خی از مهمت ین رهیافتهای نوین را در ارتباط را منطقبگ ایی مدورد مطالعدب قد ار
دادهان  .یافتبهای پ وهش ریانم ر است کب منطقبگ ایی ام وزه رب ینی از مهمتد ین
ارزارهای راهب دی ر ای کتب مناف ملدی دو و چن جانبدب تبد یل شد ه اسدت و در
سطوح مختلف توسط کندم ا تعقیب میشود ،ه چن کب میزا موفقیتها رب یدم
میددزا نیتددت .مطالعددات نددوین در ایددن زمینددب ندددا مددیدهد کددب  -1رددا تدد ی
همم اییهای منطقبای ر خالف گذشتب ،ه یم از مناطق کارک دهدای خداص خدود
را دارن کب ربنوعی خود را در مقارل نهادهای رینالمللی ق ار میدهن  .ایدن موضدوع
ربم اتب در چن سطح را نوع کالسیم در تمایز است از جملب :ع

یمدانمی نقدش

عاملیت ق رت و در ذیل ر امنیت در مطالعات ج ی و ربجای ر توجدب ردب نقدش
انمارهها ،ارز ها و هویتها ،پایا عر دخالت ص یح و مد وع ق رتها در همدب
متائل منطقدبای و ایجداد فضدای گفتمدانی و یئدوپلیتینی متدتقل رد ای کنددم ا
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منطقبای ،افزایش زمینبهای مدارکت و تع د دسدتور کدار رد ای تتد ی فعالیدت در
مناطق ج ی و تقویت سازوکارهای تعامالتی ،تنث رازیم ا رسدمی و غی رسدمی و
توجب رب گتت ههای معنایی تازه ربوی ه در سطح اجتماعی در دنیای پینی ه ام وز.
 -2رهیافتهای ج ی در روارط رینالملل ،مطالعات امنیتی و منطقبای تدال
داشتب تا ضمن ارائب دی گاههای تازه در ارتباط را چیتتی تاو ت منطقبگ ایی ،ردب
شنل جامعی رب ارزیاری چن سطای ر رپ دازن  .در این زمینب دی گاههای مختلفدی
مط ح ش ه است کب ه ک ا رب شیوهای خاص رب موضوع نم یتتب و ردیش از هد
موضوعی ر این اصل توجب داشتبان کب دی گاههای ارت وکتی و تم متغی ه دیم
ق رت تبیین متائل پدیش رو را ن ارند و رد ای شدناخت منطقدبگ ایدی راید ردب
مؤلفبهای ج ی ی توجب ک د اعم از ارعاد عیندی و ذهندی و جنبدبهدای رینداذهنی،
سطح اجتماعی ،ف هنمی و اقترادی ،انمارهای ،هویتی ،امنیت چن وجهی ،سدیالیت
متائل ،پینی گی مضاعف و ق رتهای تج ی نظ طلب و منطقبای.
ر اساس رهیافدت سداختارگ ایی راید گفدت ،شدنلگید ی منطقدب ناشدی از
خواست ه مو  ،سیاست همنوازی را ه مو  ،سیاست مقارلب واح ها یدا همنداری
را ه مو و نظ یدات مبتندی رد کثد تگ ایدی قد رت اسدت .از دید گاه رهیافدت
سیتتمهای تارعب ،منطقب ربعنوا سیتتم تارعب در سیاست رینالملل مطد ح شد ه و
رین م زهای سیتتمی یم مایط جغ افیایی رارطب متقارل و دیالنتینی وجود دارد.
از منظ تئوری مجموعب امنیتی روزا الموهای دوسدتی و دشدمنی و هویدتهدا در
ایجاد مناطق مؤث ن  .وی را تفتی ی موس معتقد اسدت کدب مندداطق دارای سطح
تالیدل ج اگاندب هتدتن  .دی گاه شبنبای منطقبای نیز ر این رداور اسدت کدب ردا
پینی گی فزاین ه و ناکاررم ی نظ یات در پاسخ دهی ردب معماهدای شدنل ج ید ،
دی گاه شبنبای ق رت تبیینی ردا یی دارد .رویند دهدای متدأخ ت نظید انتقدادی،
سازهانماری و پتاساختارگ ایی نیز این دی گاه را مط ح کد دهاند کدب ارز هدا و
هنجارهای هویتی در ایجاد مناطق مؤث ن و منطقبگ ایدی ،شدیوهای مناسدب رد ای
پایا نظم غ ری و م اخلبجویانب را ماور غ ب است و در رهاییرخددی و فد اهم
ک د ش ایط تتهیل صلح عاد نب رتیار حائز اهمیت هتتن .

66

روابط خارجی ♦ سال دهم ♦ شماره چهلم ♦ زمستان 1397

یادداشتها
 .1نظ یب جایماهیاری مبتنی رد ایدن اید ه اسدت کدب در طدی تعدامالت م سدو  ،افد اد از
روایت ها یا «خطوط داستانی» رب منظور معنادار ساختن وایههدا و فعالیدتهایددا
ر ای خدود و دیمد ا اسدتفاده مدیکنند .(Kingah & Quiliconi, 2016, p 18) .
عوامل مؤث در جایماهیاری عبارتان از :هویدت ،انمداره و نظدا معندایی ،سدطح
اقترادی ،امنیت و مایط جغ افیایی (صالای ،حتنون  ،1397 ،ص .)9
 .2در این راره رای گفت ،رنیا و ه ف اصلی رتیاری از کندم ا در منطقبگ ایی ج ی ،
استقال از ه مو رینالمللی است« .راجنی کوتاری» در «ق ها ردبسدوی ریند ه»
پیدنهادهایی ر ای راز سازما دهی سیاست جهدا رد مبندای منطقدبگ ایدی رورده
است کب ارتباط نزدینی را جانبداری از راز خیز جها سدو در ر ارد تتدلط
ق رتهای رزر دارد (رو .)327 :1396 ،
 .3در راد همم ایی مط ح ش ه است.
 .4رای توجب ک د کب ینی از متائل رتیار قارل توجدب در تمدایز منداطق و منطقدبگ ایدی،
تفاوت در میزا توسعب سیاسی و اقتردادی کنددم ا اسدت .کنددم انی کدب در
سطح توسعب سیاسی و اقترادی را ت ی راشدن  ،دسدتور کدار همم ایدی ریددت ی
دارن و حتی حاض ن رخدی از حاکمیت خود را ر ای ایجاد اتاادیدبهدا واگدذار
کنن  .همننین« ،رمیتا» و «رچاریا» معتق ن کب سازما های منطقبای جها سو ردا
نوع غ ری تفاوت دارن زی ا دولتهای جها سو از ته ی های داخلی ردیش از
ته ی های خارجی نم ا ان  .از رنجا کب حاکما در دولتهای جها سو ریددت
نم ا س نوشت خود هتتن تدا س نوشدت ملدت ،رندار این نقدش سدازما هدای
منطقبای در جها سو را غ ب تفداوت دارد .از ط فدی ،سدازما هدای منطقدبای
جها سو را ته ی هایی کب متوجب حنومتهای جها سو است ،ر خورد کد ده
و در دف ته ی ها ،اتنای خود را رب دولتهای خارجی کدم مدیکنند (شدولتز و
همنارا  ،1394 ،ص.)77
 .5همننین نم رب :قاسدمی ،ف هداد (« .)1392شدبنبهدا و سیاسدت خدارجی» ،فردلنامب
سیاست جهانی ،دوره دو  ،شماره .4
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