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هاي قدرت نظیـر سـرزمین، جمعیـت و بازارهـاي      آسیا به رغم برخورداري از برخی مولفه 

ایـن همـه، امـروزه     با.هاي گذشته داشته است سیاست و اقتصاد جهانی دهه وسیع، سهم اندکی در

 به مرکز تاریخ جهان بازگشته و بـه عنـوان           اًعه اقتصادي تاریخی خود مجدد    قاره کهن از رهگذر توس    

اي  همگرایی منطقه. یک بازیگر جهانی از نقشی تعیین کننده در نظام بین الملل برخوردار شده است    

سیاست آسیایی است  که به ارتقاء جایگاه بین المللی ایـن قـاره مـدد رسـانده      روند و بعدي دیگر از 

امکان یـا   "هاي بین المللی جاري این قاره به  ن سبب، یکی از پرسش هاي مهم مناظره  به همی . است

  .شود  درآسیا مربوط می"امتناع همگرایی قاره اي

گرایی درآسـیا و   پاسخ به این پرسش به بازنگري روایت هاي مختلف منطقه       نگارندگان در 

منابع و    کشورهاي آسیایی از    هاي این مقاله،   برمبناي یافته . اند اي این فرایند پرداخته    چشم انداز قاره  

اي پایدار از رهگذر برقراري نسبت معنـادار بـین    هاي کافی براي تمهید مقدمات همگرایی قاره   انگیزه

به همین سبب، همگرایـی آسـیایی   . باشند هاي مختلف درآسیا برخوردار می  هاي منطقه گرایی   تجربه

  .  شهرت یافته است"سده آسیایی"شود که به  وب میها در دورانی محس یک امکان براي آسیایی

            

چرخش آسیایی، همگرایی آسیایی، هویت آسیایی، امنیت آسیایی،         :واژگان کلیدي 

     . نظام بین الملل وگرایی منطقه
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  مقدمه 

پایـان  . سـت  ا مـا  هاي اصلی روابط بین الملل روزگـار      از سرفصل  تحول تاریخی آسیا  

تاریخ آسیاي معاصر گشود و زمینه تدریجی بازگشت قاره کهن بـه   دیدي درجنگ سرد افق ج  

این رونـد بـا آغـاز سـده بیـست و یکـم       . مدار اقتصاد، سیاست و فرهنگ جهانی را فراهم آورد       

ي نقـش آفـرین     هـا   و مشخـصه   هـا  آسیا با برخورداري از مولفـه     . شتاب و ژرفاي بیشتري یافت    

 اقتصادي و اجتمـاعی بـه یکـی از مراکـز ثقـل  روابـط                 تیک، تمدنی، فرهنگی،  یژئوپل تاریخی،

رب بـه  جـایی قـدرت از غـ    هجاب"ي متنوعی مانند   ها تعابیر و استعاره  . گردد الملل مبدل می   بین

 جملگی نـشانگر  "تیک جهانی از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام     یلانتقال کانون ژئوپ  " و   "شرق

ي هـا  پیـدایی قـدرت   . باشـد   مـی  ایی جهانی ورود قاره کهن به فصل جدیدي از تاریخ قدرت نم         

اي آسیا به کـانون سیاسـت جهـانی، چـشم انـداز              ي منطقه ها نوظهور و بازگشت مجدد قدرت    

  . افق نظام بین الملل ترسیم نموده است متفاوتی در

اره کهـن   گرایی اقتصادي بر شرق و غرب قـ        این رهگذر، حاکمیت تدریجی منطقه     در

شد که اینک در ادبیـات سیاسـت آسـیایی و سیاسـت جهـانی               با از جمله موضوعات مهمی می    

مقام تجربه اقتـصادي و    نیز در اي  منطقهنظر به این که همگرایی      . مورد توجه قرار گرفته است    

 جایگـاه   ي جغرافیایی مختلـف آسـیایی نقـش شاخـصی در ارتقـا            هاي سیاسی مناطق و حوزه   

 این رهگذر توجه برانگیـز    ي مهمی که در   ها فا نموده است، یکی از پرسش     ای  قارهالمللی این    بین

بـه بیـان دیگـر، سـوال     . استاي در آسی  سطح قاره  گرایی در  شده است امکان یا  امتناع منطقه      

ي ها اي و پیروي از آموزه     دهی به همگرایی قاره     شکل ن از امکا  ها است که آیا آسیایی   ین  اصلی ا 

گی و نـوعی هویـت آسـیایی       اي بـراي نیـل بـه وحـدت، یکپـارچ           ي همگرایی منطقـه   ها نظریه

 ها توانند مکمل یکدیگر گشته و آسیایی      برخوردارند؟ آیا مناطق جغرافیایی مختلف آسیایی می      

   در سده جاري برخوردار سازند؟ "کثرت وحدت در"را از هویتی متمایز درقالب 

نگارندگان مقاله حاضر با تبدیل این پرسش به نقطه عزیمت بررسی امکان و امتنـاع               

گرایـی در    اي در قاره آسیا به واکاوي سرشت و سرنوشت منطقه          ی به همگرایی منطقه   ده شکل

اي آسـیا و   ي این مقاله به رغم تکثر، تفاوت و تنـوع منطقـه       ها بر مبناي یافته  . اند آسیا پرداخته 

جنوب شـرقی و غـرب ایـن قـاره مبـین ایـن             هاي موجود، تجارب همگرایی در    موانع و چالش  

یابی و نهادینـه شـدن       افق و هم الزمه قدرت     هم امکانی در  ایی آسیایی   واقعیت است که همگر   
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جایی قدرت در نظام بین الملل و چرخش آسیایی در سیاست و اقتصاد بین الملل به                 هآثار جاب 

  .آید شمار می

یـابی آسـیا در نظـام بـین الملـل، شـناخت              نظر به اهمیت تاریخی تحـول و قـدرت        

تواند در فهـم نظـام بـین الملـل        شناسی می  آسیا ره افزون بر  انداز منطقه گرایی دراین قا     چشم

چـرخش آسـیایی در نظـام بـین الملـل، مبـانی نظـري همگرایـی                 . نوظهور نیز سودمند باشد   

گرایـی آسـیایی،     اي، فلـسفه وجـودي منطقـه       ي جهـانی همگرایـی منطقـه      ها اي، درس  منطقه

رین گفتارهاي نوشتار حاضر را     ت  همگرایی آسیایی مهم   هاي ي همگرایی آسیایی و افق    ها چالش

  .دهند تشکیل می

  

  چرخش آسیایی در نظام بین الملل

یکـی از   . سـاز در تـاریخ معاصـر ایجـاد نمـود          پایان جنگ سرد نقطه عطفی دوران     

مختصات شاخص این دوران چـرخش تـاریخی بـه نقـش آفرینـی قـاره آسـیا در معـادالت                     

 نوظهور در ایـن حـوزه،       هاي  قدرترین  ت مهمحضور  . گردد می اقتصادي و سیاسی جهانی باز    

تیک مرکز ثقل قدرت جهانی از اقیانوس اطلس به اقیـانوس آرام و تبـدیل               یجایی ژئوپل  هجاب

قاره کهن به کانون قدرت اقتصادي نظام بین الملل سبب شده است تا توصیف سده بیـست                 

 ایـن دوران  بـین الملـل   در ادبیات سیاسـت و اقتـصاد   "سده آسیایی "و یکم در قالب تعبیر      

  .(Shaw, Cooper and Antkiewicz, 2007)اي یابد  رواج گسترده

ترین  تبدیل منطقه آسیا و اقیانوس آرام به مرکز جاذبه روابط بین الملل یکی از مهم              

آسـیا اینـک در کـانون       . آیـد  تغییرات نظام بین الملل در چهارصد سال گذشته به حساب مـی           

. موقعیت محوري در صحنه بین المللی برخوردار شده اسـت ژئوپولتیک جهانی قرار گرفته و از      

پرتو این تحول، قاره کهن دوران متفاوتی را به عنوان مرکز جدید قدرت و نفوذ اقتصادي و                  در

آسـیا در دهـه گذشـته در مجمـوع          . نمایـد  سیاسی بین المللی در تـاریخ معاصـر تجربـه مـی           

الملـل   درصد از تجارت بین    22جهان،  درصد از تولید ناخالص      25درصد از جمعیت جهان،     56

  .)(Casarini, 2008:62را به خود اختصاص داده بود 

اساس مطالعات   انداز تاریخی و بر    در یک چشم  .  در حال افزایش است    اًاین ارقام مرتب  

آن دوران که  در. درصد تولید جهان به هند و چین متعلق بود         50حدود  1820موجود تا سال    

درصـد و   35شدند، چـین   ابع عوامل اصلی تولید در آسیا محسوب می جمعیت و سرزمین و من    

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 1391 تابستان ،78فصلنامه آسیاي مرکزي و قفقاز، شماره / 48                   

کسري موازنه تجاري قدرت هژمـون      . اختیار داشتند  درصد از تولید ناخالص جهان را در       15هند  

ي هـا  مجموع با آسـیا بـه تـصرف و اسـتثمار بخـش      در آن زمان یعنی انگلستان با چین و هند و       

امه استعمار موجب شد تا وضعیت تولید در هنـد و چـین و       اي از این قاره منجر گردید و اد        عمده

 فنـاوري انقالب صنعتی و سپس انقـالب  . به شکل عمومی در آسیا تغییر یافته و دچار افول گردد  

طوري که در سال ه ب (Marelli and Signorelli, 2011) این افول را شدت بیشتري بخشید

بـا تغییـر    .  اختیـار ایـن دو کـشور بـود          درصد از تولید ناخالص ملـی جهـان در         5 فقط   1980

الگوهاي تولید و به نتیجه رسیدن نهضت استعمارزدائی در آسیا سهم تولیـد آسـیا در اقتـصاد                 

   آسـیا و آفریقـا محـور تولیـد جهـان      2050گردد تـا سـال    جهان احیا گردید و پیش بینی می  

.)(Nandu Nandkishore, 2012 گردد

بین الملل دوران معاصر نظام غرب محور بوده است یک چشم انداز تاریخی، نظام  در

ن به این دورا آسیا در. اند و اروپا وآمریکا در برساختن و تداوم آن نقش اساسی برعهده داشته

 آسیایی در مدار استعمار کشورهاي غربی هاي قدرتشده و  حاشیه نظام بین الملل رانده

دهی به  آسیا و جهان به شکل لبه براز انقالب صنعتی بدین سو اروپا با غ. قرارگرفتند

آسیا که در دوران معاصر به رغم . سازوکارها و هنجارهاي حکمرانی بین المللی پرداخت

 سیاست و  قدرت نظیر سرزمین و جمعیت، سهم اندکی درهاي برخورداري از برخی مولفه

 براي نخستین  به مدار تاریخ بازگشته واًاقتصاد داشت اینک به واسطه توسعه اقتصادي مجدد

احیاي . بار در تاریخ مدرن از ظرفیت الزم ایفاي نقش درنظام بین الملل برخوردار شده است

اقتصادي آسیا و کاهش نسبی نفوذ اقتصادي جهان غرب به سهم خود نقش مهمی در فرایند 

تیک قاره کهن در یچرخش قدرت اقتصادي درنظام بین الملل و ارتقاء جایگاه سیاسی و ژئوپل

 مللی دیگر تنها به حوزه جهاناین معنا، قدرت بین ال در. است جهانی برعهده داشته استسی

 هاي مقام کانون نوظهور قدرت به نقش آفرینی بیشتر درعرصه  بلکه آسیا در،شود محدود نمی

  .سیاسی و اقتصادي جهانی چشم دوخته است

 براي ایفـاي نقـش       آسیایی براي نخستین بار در تاریخ مدرن از قدرت الزم          هايملت

در پی بحـران مـالی   .  برخوردار شده انداي منطقهدهی به نظم  نظام بین الملل و شکل فعال در 

شـریک   مقام ضـامن امنیتـی،    از میزان اتکاي آسیاي شرقی به آمریکا در      1997شرق آسیا در    

ایـن زمینـه نقـش       نـوعی احیـاي هویـت آسـیایی در        . گذار کاسته شده است    تجاري و سرمایه  

قالـب نهادهـاي     دوره جنگ سرد نمادهاي هویت آسیایی بـه ویـژه در           در. وثري داشته است  م
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 قـاره بـر    میراث این دوره به تشتت و جدایی و واگرایـی در          . نمود  بسیار کم رنگ می    اي  منطقه

(Green,2008:181). اساس معیارهاي نظام دوقطبی منجر شده بود

هـاي پایـانی قـرن بیـستم موجـب         درس آموزي از بحران مالی شرق آسـیا در سـال          

آمادگی بهتر این قاره در مواجهه با بحران مالی و اقتصادي اخیر جهان گردید بـه نحـوي کـه                    

 از طـرف  "بخـش مهمـی از راه حـل   " از طرف اروپـا و  "لنگرگاه اقتصاد جهان"عنوان ه  آسیا ب 

  .آمریکا قلمداد گردید

نظـام   ش آفرینی آسـیا در چرخش آسیایی سبب شده است تا جایگاه، اثرگذاري و نق 

سیاست جهانی   جایی قدرت در  ه مربوط به جاب   هايبین الملل به یکی از مضامین اصلی مناظره       

چنان که توسعه اقتصادي، آسیا را به مرکز جهان درحال توسعه تبـدیل نمـوده و                . تبدیل شود 

. ساخته است ي نظري درخور اعتناء مبدل      ها گرایی آسیایی را به یکی از سرمشق      الگوي توسعه 

 نوظهــور در دوران جدیــد از منــافع و هــاي قــدرتمقــام خاســتگاه و کــانون اصــلی  آســیا در

یـابی آسـیا بـا پیـدایی         ایـن معنـا موضـوع قـدرت        در. شده است  ی جدید برخوردار  های اولویت

(White,2011).شود پرتو آن بررسی می  نوظهور این قاره گره خورده است و درهاي قدرت

تواند بـه بازسـازي نظـم جـاري         نظام بین الملل می   ر  چرخش قدرت د  به بیان دیگر    

. پـی داشـته باشـد    تیـک دوران سـازي در  یمنتهی شده و آثار و پیامدهاي اسـتراتژیک و ژئوپل     

 مختلـف   هـاي   محوري آن خواهان نقش آفرینی در عرصـه        هاي  قدرتتیک آسیا و    یازنظر ژئوپل 

ساز فراخوان آسیایی براي بازنگري و تجدیـد         زمینهتواند   این امر می  .  باشند الملل می نظام بین 

ساختار نهادهاي سیاسی و مالی بین المللی هماننـد سـازمان ملـل و نهادهـاي برتـون وودزي          

  .گردد تا نظام بین الملل و نهادهاي آن بازتاب و ترجمان این چرخش باشند

 و سیاسـی  این رو، بازگشت آسیا به مرکز سیاست جهانی و قدرت یابی اقتـصادي          از

ي نظام بین الملل غرب محور در سـده بیـست و یکـم بـه                ها ترین چالش  این قاره یکی از مهم    

آسیا ساختار اقتـصاد، تجـارت و       یابی اقتصادهاي نوظهور به ویژه در      فرایند قدرت . آید شمار می 

ن سو   بدی 2008این فرایند از بحران مالی      . داده است  نظام مالی بین المللی را تحت تاثیر قرار       

 نوظهور آن تنهـا  هاي قدرتاین همه باید توجه داشت که آسیا و   با. شتاب بیشتري یافته است   

گـرو ترسـیم تـصویري تمـام         شود و فهم روابط بین الملل آسیا در        هند محدود نمی   به چین و  

انداز قدرت نمایی سـایر بـازیگران نیـز     عیار از تحول این قاره و توجه به نقش و جایگاه و چشم  

  . باشد می
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ي هـا  جایی نسبی ثروت و قدرت از آتالنتیک شمالی به آسـیا و گـرایش قـدرت                هجاب

 حافظ وضع موجـود را      هاي  قدرتنوظهور این قاره به ایفاي نقش بیشتري در سیاست جهانی،           

 مزبور  هاي  قدرتبه همین سبب    . به انطباق با توزیع و آرایش جدید قدرت ناگزیر ساخته است          

ا با حضور در معادالت آسیایی و مدیریت هنجاري چرخش آسیایی، سـمت            اند ت  درصدد برآمده 

و سوي متفاوتی به تحوالت و معادالت این حوزه بخشیده و مـانع از آن شـوند کـه همگرایـی                     

  . تبدیل گرددها آسیا به چالشی علیه منافع این قدرت

 ایـده   انداز سیاست جهانی،   تفسیر اخیر خود از چشم     همین رهگذر، در   برژینسکی در 

در این قرائت از    . نشاند کاران می   ایده شرق گسترده دوران نومحافظه     مقابل غرب گسترده را در   

 و بازیابی نظـام     يغرب گسترده ،آمریکا، اروپا ،اوراسیا، روسیه و ترکیه در یک مجموعه به احیا            

  غـرب بـراي نیـل بـه ایـن هـدف اوالً             ،وي معتقد است  . رسانند بین الملل غرب محور مدد می     

گر را بین چـین، هنـد و     باید نقش یک موازنهاًنبایستی اجازه دهد آسیا چین محور شود و ثانی     

(Brzezinksi,2012). ي اصلی شرق آسیا ایفا نمایدها عنوان قدرت هژاپن ب

روي تردیدي نیست که آسیا اگرچه در مقام بازیگر و قدرت اقتصادي برجسته به هر

طورطبیعی ترجمان سیاسـی   هما موقعیت نوظهور این قاره ب      ا ،وارد سده بیست ویکم شده است     

 آسیایی به رغم همـه      هاي  قدرت.  آسیا انجامیده است   تیکیل جایگاه ژئوپ  ينیز داشته و به ارتقا    

  خود ناگزیرند تا براي حفظ جایگاه این قاره که مفر قدرت نمـایی آنهـا               هاي اختالفات و رقابت  

  آسـیایی در   هـاي   قـدرت تجربـه بـین الملـل       . ش یابنـد  اي گرای  ست به همگرایی و تفاهم قاره     ا

 به رغم چنـدپارچگی، منـافع متفـاوت،         ها  اخیر نمایانگر این نکته است که این قدرت        هاي سال

 مـشترك داراي    هـاي   چـالش برابـر     ضـمنی، در   هـاي  اختالف آراء و دیدگاه و رهیافت و رقابت       

  . ت تبدیل شده اسهااشتراکاتی هستند که به مبناي همکاري آن

 آسیایی تالش خواهند داشت تا متناسـب        هاي  قدرتبراین مبنا، بدیهی است آسیا و       

 بـین المللـی خـود مبـادرت ورزنـد و            هاي یابی خود به پیشبرد و تحقق اولویت       با میزان قدرت  

به نظر  . فرجام این تکاپو نیز به تغییراتی در آرایش و سرشت نظام بین الملل منجر خواهد شد               

سـازي    درصدد مدیریت صلح آمیز این چـرخش تـاریخی از طریـق نهادینـه         ها رسد آسیایی  می

  .  هستنداي منطقه چند جانبه و همگرایی هاي همکاري
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  اي  مبانی نظري همگرایی منطقه

زیـابی و درك تجربـه   روابط بـین الملـل بـه ار     بررسی مبانی نظري منطقه گرایی در     

ي ها ترین مشخصه  گرایی و واگرایی از کهن    هم. نماید اي در آسیا هم کمک می      همگرایی منطقه 

گرایی به یکـی از فراینـدهاي       اي و منطقه   این همه، همگرایی منطقه    با. اند سیاست جهانی بوده  

خاسـتگاه  . نوپدید روابط بین الملل از نیمه دوم سـده بیـستم بـدین سـو تبـدیل شـده اسـت                 

 از جنـگ جهـانی دوم       اي به تجربـه همکـاري بـین اروپـایی پـس            ي همگرایی منطقه  ها نظریه

دربرگرفته و از اقتصاد تا سیاسـت نوسـان          و ابعاد مختلفی را    ها گرایی زمینه  منطقه. گردد بازمی

اي  مقـام نقطـه عزیمـت همگرایـی منطقـه          این معنا، همگرایـی اقتـصادي در       در. داشته است 

. گردد راي نیل به اهداف سیاسی محسوب میهمزمان اهرمی ب

قالـب   توانـد در   مـی  اي پدیـده چنـد وجهـی بـوده و          منطقهسوي دیگر، همگرایی     از

تشکیل اتحادیه گمرکی، ایجاد منطقه آزاد تجـاري،  . و اشکال مختلف تبلور یابدها بندي صورت

تاسیس بازار مشترك، تمهید مقـدمات جریـان آزاد گـردش کـار، سـرمایه و نیـروي انـسانی،                    

مگرایی اقتصادي است که در مراحـل       دهی به اتحادیه اقتصادي و پولی واپسین مرحله ه         شکل

اي  همگرایـی منطقـه   . تواند به اتحادیه سیاسـی و همگرایـی امنیتـی منتهـی گـردد              بعدي می 

ي هـا  فصل اختالفات دولـت ملـت      اي است که به غلبه بر جنگ و منازعه سیاسی، حل و            شیوه

  .باشد  به مسیر منافع مشترك معطوف میهارقیب و سوق دادن آن

 فراینـدي   اً اما الزام  ، فرایندي صلح آمیز و ارادي و داوطلبانه است        يا  منطقههمگرایی  

همگرایی با تعداد محدودي از کشورها آغـاز        . نماید از الگوي واحدي پیروي نمی     خطی نبوده و  

تر منافع دوجانبه و     تامین مطلوب .  جغرافیایی وسیعی گسترش یابد    هاي و ممکن است به حوزه    

ایـن   از. دهـد  اي را تـشکیل مـی      فه وجودي همگرایـی منطقـه     ي عضو فلس  ها بین المللی دولت  

 ملـی مـستقل اسـت مـی توانـد بـا             هـاي  که فرایند همگرایـی دولت     اي  منطقهمنظر، همگرایی   

تیک آغـاز شـده و مـسیرهاي متفـاوتی را       ی متفاوتی ازجمله دالیل اقتصادي و ژئوپل      هايانگیزه

رداري از وزن و جایگاه متمـایز نقـش         اي به دلیل برخو    اگرچه بازیگران مهم منطقه   . طی نماید 

ند با توجه    هست اثرگذاري در مدیریت این فرایند برعهده دارند، اما درمجموع همه اعضا ناگزیر           

  . گیري مشترك از رفتار متوازنی پیروي نمایند سازي و رویه تصمیم به فرایند اجماع

انگلـیس مـانع      و فرانـسه  فرانسه و یـا محورآلمـان،      تجربه اروپایی، محور آلمان و     در

ي بین المللـی و عوامـل       ها وانگهی در همگرایی اروپایی مولفه    . هژمونی کشورخاصی شده است   
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 در. خارجی یعنی تهدید شوروي و جانبداري آمریکا نیز در پیشبرد ایـن فراینـد نقـش داشـت        

ر تیک به غرب انگیزه مناسبی براي گام نهـادن در مـسی           یآسیا نیز خروج از منطق وابستگی ژئوپل      

 بـا همکـاري در   اي منطقهاین همه، تردیدي نیست که همگرایی    با. همگرایی فراهم ساخته است   

دسـتاوردها و   . شود که از حساسیت سیاسی کمتري برخوردار است        هاي کارکردي آغاز می    عرصه

تعمیم آن    به تداوم همگرایی و    اي  منطقه تا اعضاي یک نهاد      شود  میمزایاي این همکاري موجب     

هـاي  هنجارسازي از دیگـر مولفـه      نهادسازي و .  ترغیب شده و اقبال نشان دهند      ها عرصهبه دیگر   

 همزمان اگرچه مکمل بـودن اقتـصادهاي کـشورهاي عـضو نیـز حـائز            .  است اي  منطقههمگرایی  

 با اعضاي برخوردار از سطوح متفاوت توسعه یافتگی هـم         اي  منطقهباشد، اما همگرایی     اهمیت می 

  (Schmitte and Kim,2008) امکان پذیر است 

 اي در  ي همگرایی با تبیین علـل پیـدایی همگرایـی منطقـه           ها  نظریه پردازان نظریه  

 اروپاي غربی درصدد برآمدند تا با ارائه الگوهاي نظري جهـت انطبـاق نظریـه و واقعیـت پرتـو            

اي پـس  همگرایی منطقه. اي بر مسیر این فرایند نوپدید افکنده و ره آموز تحول آن گردند            تازه

بسیاري از مناطق جغرافیایی دیگـر هـم بـا           هاي تجربه اروپایی دوره جنگ سرد در      از موفقیت 

گرایـی از آغـاز تـاکنون دو مـوج      منطقـه . رایندي جهانی تبدیل گردید اقبال مواجه شده و به ف     

د که طـی  گرد این فرایند به دوره جنگ سرد بازمی       نخستین موج . متمایز را تجربه نموده است    

قالـب جامعـه ذغـال و فـوالد اروپـایی، جامعـه              اروپـا در   اي در  ادهاي همکـاري منطقـه    آن نه 

روایـت اروپـایی از همگرایـی    . اقتصادي اروپایی تا اتحادیـه اروپـایی تاسـیس و تحـول یافتنـد       

 در  اً امـا مجـدد    ،دهه هفتاد به بن بست کـشانده شـد          در ها توجه به برخی کاستی    اي با  منطقه

  . ره پساجنگ سرد احیاء گردیدپایان دهه هشتاد و دو

هـا در  اروپـایی انداز تاریخی در دوره پس از پایان جنـگ جهـانی دوم،  در یک چشم

 بـزرگ اروپـایی، بحـران       هاي  قدرتهاي  ویژه تداوم رقابت   ها و الزامات زمانه به    پاسخ به چالش  

ایی و زوال جایگـاه      نوظهور غیر اروپ   هاي  قدرت، تبدیل قاره اروپا به میدان رویارویی        گرایی  ملی

جویانه جهت فـایق آمـدن      هاي همکاري پیشین این حوزه در سیاست جهانی به پیشبرد  طرح         

اروپا درپی بن بست سیاست موازنه قواي سـده نـوزدهمی و تجربـه    . ها پرداختند بر این چالش  

ي لگـام گـسیخته دولـت ملـت وسـتفالیایی تـالش نمـود بـا               ها ستیزه جویی   و ها منفی رقابت 

جویانـه دولـت    ساختن وجه همکاري تر گزینی از تجربه پیشین سیاست اروپایی با پررنگ  هفاصل
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یک نهاد اروپایی به منظور تقویـت نفـوذ و           ي اروپایی در  ها ي اروپایی به ادغام حاکمیت    ها ملت

  . بازیابی جایگاه بین المللی خود بپردازد

 هـا   نموده و اروپایی   سیاست اروپایی سده بیستم ایجاد     این چرخش نقطه عزیمتی در    

تجربه همگرایی نتـایج    . ساخت را از ابزار قدرتمندي در اقتصاد و سیاست بین المللی برخوردار          

هم از سنت   لدر این دوره رهیافت کارکردگرایانه م     . پی داشت  مثبت و دستاوردهاي متنوعی در    

ــت    ــشمگیري داش ــه چ ــایی غلب ــت اروپ ــه سیاس ــستی در مطالع ــق . پوزیتیوی ــست منط کارب

 و "سیاسـی  امـر "  بـر  "اقتصادي امر"اي در اروپا بر اولویت      رکردگرایانه در همگرایی منطقه   کا

تبدیل سیاست به متغیر وابسته اقتصاد و حاکمیت منطق بازار بـراي پیـشبرد طـرح سیاسـی                  

  .(Hoffmann,1994:16)اروپا استوار بود 

هـاي سـنتی   یـه هـاي نظر  برخی از مفـاهیم و آمـوزه   "جامعه اقتصادي اروپا  "پیدایی  

 کـه بـه   گرایـی  واقـع به همین سبب، پیروان سـنت  . الملل را با چالش مواجه گرداند     روابط بین 

داري، قدرت، موازنه قوا، حاکمیـت،      تمالمللی در چارچوب مفاهیم دول    هاي سیاسی و بین   پدیده

گرایـی  پرداختند، در ابتدا اعتناي چنـدانی بـه تجربـه هم          المللی می ملی و نهادهاي بین    منافع

هـا  ها را با منافع دولـت محور ملهم از این سنت، هویتهاي دولت رهیافت. اروپایی نشان ندادند  

. آوردشـمار مـی   هـا بـه  المللی را نیز ترجمان منـافع دولـت     یکسان تلقی نموده و نهادهاي بین     

 المللـی تـوجهی  هـاي سیاسـی و بـین      دهی و یا بازتعریف هویت    بنابراین، نقش نهادها در شکل    

  .انگیختبرنمی

با این همه، فرایند همگرایی اروپا در مقام پدیده نوظهور سیاست جهانی بـه تـدریج                

پـردازان ایـن حـوزه      الملـل قـرار گرفـت و نظریـه        مورد توجه برخی پژوهشگران سیاست بـین      

محـور پرداختنـد و     و دولت  گرایی  واقعهاي  پژوهشی یا به تحلیل این فرایند در چارچوب آموزه        

هاي مفهومی و تحلیلی متفـاوتی بـراي        پذیري از سنت ایدئالیستی به طرح چارچوب      الهامیا با   

هـاي سـنتی ادبیـات همگرایـی     ازاین رو، رهیافت. تبیین همگرایی اروپایی گرایش نشان دادند    

ملهـم از سـنت لیبرالـی و        (اروپایی همـواره در چـارچوب دو سرمـشق نظـري کـارکردگرایی              

سرمشق نظري  . در نوسان بوده است   ) گرایی  واقعنماد سنت   (دولتی  و رهیافت بین  ) ایدئالیستی

  در مطالعه همگرایی و هویـت اروپـایی از           80 و   70هاي   و دیگري در دهه    60نخست در دهه    

  . غلبه نسبی برخوردار شدند
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تـرین  پردازي در فضاي سنت کارکردگرایی ملهم از علـوم اجتمـاعی، شـاخص            نظریه

هـاي اروپـایی بـه       ملـت  -رح شرایط امکان همکاري فراملی دولـت      تکاپوي نظري بود که در ط     

. آفـرین گـشت   نقـش "پـذیري  فرهنـگ  " و   "پـذیري جامعـه "،  "نهادسـازي "میانجی فرایندهاي   

هاي دیویـد میترانـی از وحـدت اروپـا در دوران بحرانـی بـین دو                 کارکردگرایی که برآیند تحلیل   

پـردازي  ي بود که درصدد تبیـین و مفهـوم  نخستین رهیافت نظر رفت،جنگ جهانی به شمار می    

المللـی بـا ایجـاد مجموعـه         وابـستگی متقابـل بـین      ،میترانی معتقد بود  . همگرایی اروپایی برآمد  

(Mitrany, 1975). رساندنهادهاي کارکردي به حل مسائل اقتصادي و فنی فرامرزي مدد می

یان ناتوانی این واحد    ملت بودند با ب    -کارکردگرایان که از منتقدان جدي نظام دولت      

دهی به عادات همکاري فرامرزي براي حل مسائل        سیاسی در سیاست اروپایی بر اهمیت شکل      

 را ماننـد انتقـال از   "عصر دولت فراملی" به "عصر دولت ملی"معاصر تأکید ورزیده و انتقال از    

مکـاري  این طیـف امیـدوار بودنـد ه       .  ارزیابی نمودند  "عصرصنعتی" به   "عصر ماقبل صنعتی  "

پایان قدرت به عنـوان انگیـزه       محور به تدریج  جایگزین جستجوي بی      هاي رفاه مبتنی بر آموزه  

  .(Deutsch, 1968:208)الملل گردد غالب در روابط بین

هـاي اروپـایی در     گراملیهاي نوسازي از نقش     هاي نظریه پذیري از آموزه  آنان با الهام  

بـه  . اروپـایی انتقـاد نمودنـد      به منازعات سیاسی بین    زدنهاي طردگرایانه و دامن   تکوین هویت 

همین سبب، این نظریه وجه پررنگ هنجاري داشـته و پژوهـشگران و سیاسـتگذاران اروپـایی      

هاي ملـی بـه سـود هویـت فراملـی        و فرسایش هویت   "ابردولت اروپایی "ملهم از آن از مفهوم      

مرزها، همگرایی اقتـصادي و انعطـاف   شدن اروپایی جانبداري نمودند زیرا معتقد بودند برچیده      

  .ها به اروپاي واحد برخوردار از هویت مشترك منتهی خواهد شدپذیرشدن حاکمیت

کارکردگرایی بود که در ادامه سنت کـارکردگرایی       هاي اصلی نو  س از چهره  ها ارنست

ـ  . دهی به فرایند همگرایـی در اروپـا جانبـداري نمـود           از نقش نخبگان سیاسی در شکل      ا وي ب

تواند با تعمیم دسـتاوردهاي همگرایـی در یـک          اعالم این نظر که ایجاد نهادهاي اقتصادي می       

ها، زمینه را براي هویت جدید اروپایی فراهم آورد، در تحرك بخشیدن بـه            حوزه به سایر حوزه   

آمیـز  س بر این باور بود که نیـل بـه هویـت صـلح      ها.اي برعهده گرفت  این تکاپو نقش برجسته   

المللـی  دراین معنـا، ایجـاد نهادهـاي بـین        . المللی قرار دارد  در گرو ایجاد نهادهاي بین    اروپایی  

سـاز  هاي عضو، زمینهگرا و تبدیل آنها به چارچوب ارجاعی مشترك میان مردمان دولت      وحدت

بنابراین براي ممانعت از بروز منازعات سیاسی مجدد در اروپـا         . گرددنظم اجتماعی اروپایی می   
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ریـق  هـا را از ط    هـا و همکـاري دولـت      یجاد نهادهاي فراملـی زمینـه همگرایـی هویـت         باید با ا  

(Haas, 2004:2). نهادسازي اروپایی فراهم آورد

هاي متعارف مانند روابط تجاري     از دید نوکارکردگرایان، همگرایی اروپایی از حوزه      

 خـارجی و    هاي حساس حاکمیـت ملـی ماننـد سیاسـت         آغاز و به تدریج با تعمیم  به حوزه        

. نمایـد  و پیدایی اجتماع سیاسی فراملی فراهم می       گرایی  ملیدفاعی زمینه را براي فرسایش      

هـاي مـشترك،   سازي به مدیریت سیاستالگوي اجتماع"چه آنکه در منطق نوکارکردگرایی    

اي منتهـی   جذب منافع نخبگان اقتصادي و انتقال وفاداري از سطح ملی بـه سـطح منطقـه               

  .(Wallace,1990:61) "شودمی

با این همه، سنت نظري کارکردگرایی و نوکارکردگرایی نتوانست تبیین تمام عیاري            

 و تـسري    60رکود همگرایی اروپـایی در دهـه        . از فرایند و فرجام همگرایی اروپایی ارائه نماید       

هـاي  بینـی نیافتن آثار همگرایی اقتصادي به حوزه سیاست در این دوره و عـدم تحقـق پـیش                

بـست  ردگرایان در باب تغییرات هویتی در جامعه اقتصادي اروپا، این نظریـه را بـه بـن                 نوکارک

، رویـاي   80 و   70هـاي   هـاي نوکارکردگرایانـه در دهـه      رغـم احیـاي آمـوزه     همچنین بـه  . راند

برخـوردار از هویـت   "ابردولت اروپـایی "نوکارکردگرایانه هویت اروپایی و تبدیل جامعه اروپا به         

  . مواجه گردیدفراملی با رکود 

 وجـود  بـا .  فاصله گرفـت   "تغییر هویت "هاس در تامالت نظري بعدي خود از نظریه         

این، طرح برخی مفاهیم مرتبط با هویت در قالب اجتماع سیاسی اروپایی، وفاداري شـهروندان           

وي . به نهادهاي اروپایی و مانند آن مبین اهمیت مفهوم هویت در ادبیات نوکارکردگرایانه بـود   

بخـشی بـه نـسلی از       دهی و الهـام   نقش مهمی در جهت   ی  گرایپردازي رهیافت فراملی  فهوممبا  

آفرینی، همسویی معنایی همگرایـی     حاصل این نقش  . پردازان همگرایی اروپایی ایفا نمود    نظریه

بعـدها دیگـر پژوهـشگران بـه ارزیـابی مجـدد نقـش              . اروپایی با نوکـارکردگرایی بـوده اسـت       

 پرداختـه و سـهم و جایگـاه       ییدهـی بـه فراینـد همگرایـی اروپـا         شکلس در   ها پردازي نظریه

  . نوکارکردگرایان را به رسمیت شناختند

 و در پاسخ به رکود      60فمن در دهه    ها اي است که  استانلی    دولتی نظریه رهیافت بین 

 .بست نظریه نوکارکردگرایی در تبیـین ایـن فراینـد ارائـه نمـود             فرایند همگرایی اروپایی و بن    

هاي ملـی در ادبیـات نوکـارکردگرایی، دوام          کشاندن داعیه فرسایش دولت    فمن با به چالش   ها

هاي اروپایی مدیریت مـسیر     از نظر وي دولت   . کید قرار داد  اهاي اروپایی را مورد ت     ملت -دولت  
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هـا و نـه     دار بوده و همگرایی حاصل رفتار عامدانـه و آگاهانـه دولـت            همگرایی اروپایی را عهده   

.(Hoffmann, 1966)باشد منطق فن ساالرانه نوکارکردگرایی میپیامد 

دولتی منظر تحلیلی بدیلی براي فهم همگرایی اروپایی ارائـه          سان، رهیافت بین  بدین

دهـی بـه هویـت    از این منظر، نهادهاي اروپایی قدرت خاصـی نداشـته و از تـوان شـکل       . نمود

 همگرایـی اروپـایی نـه    ،ن رهگذر معتقد اسـت میلوارد نیز در همی. باشندفراملی برخوردار نمی  

به تعبیر  . است ها نیز مدد رسانده    بلکه به تقویت آن    ،هاي ملی منتهی نشده   تنها به افول دولت   

.(Milward, 1992)هاي ملی از بحران شده است وي، همگرایی اروپایی موجب رهایی دولت

زده و برمبناي ي اروپایی گرهدولتی، همگرایی اروپایی را با اراده دولتها رهیافت بین 

ایـن سـنت   . نمایـد ، سیاست را عرصه منازعه منافع متعارض تلقی می       گرایی  واقعهاي  فرضیه

.  نظري نیز البته متناسب با نوسانات فرایند همگرایی اروپایی با تحوالتی مواجه بـوده اسـت               

مگرایی اروپایی را نیز  ابعاد نوظهور ه،اندبرخی پیروان این رهیافت با اصالحاتی تالش نموده   

این طیف با اشاره به نـسبت میـان همگرایـی بـا نقـش               . در همین چارچوب توصیف نمایند    

هـاي ملـی منجـر      ند که فرایند همگرایی بـه تقویـت دولـت          هست هاي ملی بر این باور     دولت

  .(Brown, 2005:495-522)شود  می

بـه تغییراتـی در ایـن    یابی همگرایی اروپایی در دوران پس از پایان جنـگ سـرد       اوج

از نظـر  . دولتی لیبرال از سوي موراوچیک در این رهگذر ارائه شـد  روایت بین . نظریه منجر شد  

ي هاهـاي جمعـی بـراي بهـره جـستن از فرصـت            حـل او، فرایند همگرایی اروپایی ترجمـان راه      

 وانگهـی . روداقتصادي بوده و عوامل اقتصادي عامل پـیش برنـده ایـن فراینـد بـه شـمار مـی                   

هـا  باشـند و دولـت    ها وابسته مـی   المللی فاقد استقالل بوده و به منافع ملی دولت        نهادهاي بین 

وي با تلقـی اتحادیـه      . پردازند که از منافع مشترك برخوردار باشند      تنها زمانی به همکاري می    

هـاي عقالنـی    حکومتی، همگرایی اروپـا را حاصـل مجموعـه گزینـه          اروپایی به عنوان نهاد بین    

   (Moravcsik,1998:3-4).داند هاي ملی میدولت

در مجمـوع، بررسـی ادبیـات همگرایـی اروپـایی در دوره جنـگ سـرد مبـین غلبـه          

ترین مشخصه  رسد مهم به نظر می  .باشدمحور بر فرایند همگرایی اروپایی می     تفسیرهاي اقتصاد 

بندي نسبت میان   لتوجهی به مفص  گریزي و بی  ادبیات همگرایی اروپایی در این دوره، سیاست      

(Checkel and Katzenstein, 2009).سیاست، همگرایی و هویت بوده است 
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گرایـی جدیـد حاصـل تحـوالت اقتـصاد و           اي یـا منطقـه    موج دوم همگرایی منطقـه    

اي و احیـاي  اشـاعه نهادهـاي منطقـه   . باشـد دوره پسا جنگ سـرد مـی  سیاست بین الملل در

منـاطق مختلـف جهـانی و جهـانی شـدن            و هـا  بخـش  اي در  مندي به همگرایی منطقـه     هعالق

پایـان جنـگ سـرد و چـرخش از          . انـد   و عوامل اصلی پیدایی این مـوج بـوده         ها اقتصادي ازمولفه 

ساختار دوقطبی به ساختار چند قطبی در حوزه اقتصادي به تغییـرات چـشمگیري درهمگرایـی                

آفرینــی  اي و نقــش منطقــهافــزایش آزادي عمــل و حــوزه مــانور بــازیگران . اي انجامیــد منطقــه

سـوي دیگـر،     از. انـد  آن جملـه بـوده      جایگـاه بـین المللـی منـاطق از         يگرایـی در ارتقـا     منطقه

 امـا   ،گرایی سنتی موضوع محور بوده و بر فعالیت در یـک بخـش همکـاري متمرکـز بـود                   منطقه

 ي مختلـف همکـاري را     هـا  گرایی جدید پدیده و یـا فراینـد چنـد وجهـی بـوده و بخـش                 منطقه

گرایـی و   در این معنا منطقه   . ربرگرفته و با جهانی شدن و نظام بین الملل پیوند معناداري یافت           د

(Hettne, et al. 1999) گرایی به دو فرایند همزمان و مکمل یکدیگر تبدیل شده اندجهان

  اي  ي جهانی همگرایی منطقهها درس

. گیـرد  تیک سرچشمه می  یانگیزه نهایی همگرایی و اجتماع سازي از مالحظات ژئوپل        

 اروپـایی نقطـه عزیمـت همگرایـی         هـاي   قدرتچنان که در اروپا ممانعت از تکرار جنگ میان          

 تعامل اقتـصاد و سیاسـت و نهادسـازي دو مشخـصه           ،در این راستا  . داد  راتشکیل می  اي  منطقه

 به همین سان، اعتمادسـازي، پیـشگیري از مناقـشات، امنیـت و            . همگرایی اروپایی بوده است   

 تجربـه سـایر     ،بدیهی است . رود گرایی آسیایی نیز به شمار می       از اهداف منطقه   اي  منطقهثبات  

 ایـن رو مقایـسه تجربـه       از. تواند ره آمـوز همگرایـی آسـیایی باشـد          مناطق جغرافیایی نیز می   

  . باشد این رهگذر سودمند و روشنگر می گرایی آسیایی در همگرایی اروپایی با تجربه منطقه

 از  اي  منطقـه اي دستیابی به چارچوب نظري یکپارچه و واحـد از همگرایـی             تالش بر 

به ویژه اشـاعه الگـوي اروپـایی بـه       .  نظري مهم حوزه روابط بین الملل بوده است        هاي سرفصل

مناطق جغرافیایی مختلف جهان مفر و اهرم مناسبی براي اثرگذاري هنجاري اتحادیه اروپـایی          

 تطبیقـی   هـاي  مطالعـات و پـژوهش    . شـود  لل محسوب مـی   ي کالن سیاست بین الم    بر روندها 

 نظري اروپایی و تعمیم مفـاهیم و        هاي  آسیا با الگوها و سرمشق     اي  منطقهفرایندهاي همگرایی   

به بیـان دیگـر ویژگـی       .  نظري این تجربه به قاره کهن نیز از این تکاپو حکایت دارد            هاي آموزه

  . باشد  میهاگذارانه آن  سیاستهاي  توصیه وها بارز این مطالعات سرشت اروپا مدار تحلیل
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برمبناي تعریـف    .شود  اروپایی تعریف می   هاي آموزه قالب مفاهیم و   همگرایی نوعا در  

 ملی براي چـشم پوشـی از حاکمیـت          هاي سنتی همگرایی به فرایند همکاري داوطلبانه دولت      

 ملـی از    هـاي  ن دولت شود که براساس آ     دریک نهاد فراملی اطالق می     ها ملی و ادغام حاکمیت   

 هـاي  ایـن رهگـذر اگرچـه نظریـه        در. نماینـد  تصمیمات نهادهاي مشترك دائمی پیـروي مـی       

رسد تجربه اروپا تجربه      اما به نظر می    ،گرایی از تجربه اروپا اثر پذیرفته است       همگرایی و منطقه  

 هـاي  زهگرایـی هنجـاري بـه همـه حـو           در مقام تنها الگوي منطقه     اًمنحصر بفردي بوده و الزام    

 هنـوز   اي  منطقـه  همگرایـی    هـاي  وانگهـی در اروپـا نیـز نظریـه        . جغرافیایی تعمیم پذیر نباشد   

نتوانسته است تصویر گویا و روشنی از سرشت این فرایند ارائه نماید وهمگرایی اروپـایی فاقـد                 

  (Schmitte and Kim,2008:15).باشد  نظریه غالب می

 مثابـه الگـوي همکـاري بـین دولتـی و            تجربه موفقیت آمیز همگرایـی اروپـایی بـه        

ند کـه فـضاي   هـست ایـن همـه، منتقـدان بـراین باور    با.  ارزیابی شده استاي منطقههمگرایی 

 بارزي با شرایط اروپاي غربی دوره پس از جنگ جهـانی دوم    هاي آسیاي شرقی تفاوت   اي  منطقه

مواردي مـی توانـد برفـضاي       براین مبنا، تجربه اروپایی نه به نحو تمام عیار بلکه تنها در             . دارد

آسیایی پرتو افکند زیرا شرایط تاریخی سیاست اروپایی بـا منـاطق جغرافیـایی دیگـر یکـسان                

. )(Shu,2008 نبوده و تجربه مشترك تاریخی وجودندارد

 همگرایـی   هـاي  این فرضیه که آسیا براي موفقیت در مسیر همگرایـی بایـد از درس             

 بـا شـرایط ایـن        اما پیروي از الگوي اروپایی الزاماً      ، است مند شود نکته سودمندي    اروپایی بهره 

گرایـی   میزان انطباق و یا افتراق دو روایـت اروپـایی و آسـیایی منطقـه              . باشد قاره منطبق نمی  

اروپـا را کـه نمـاد      توان تجربه همگرایـی در     آیا می .  متعددي را در پی داشته است      هاي پرسش

رود بـه آسـیا نیـز تعمـیم          اقتـصادي بـه شـمار مـی       ماهیت کارکردگرایانه همگرایی سیاسی و      

اي اشتراکات میان روندهاي منطقه گرایی آسیایی با الگوي اروپایی           بخشید؟ به رغم وجود پاره    

 بـارزي بـا تجربـه    هـاي  رسد ماهیت و سازوکارهاي همگرایی در آسـیا از تفـاوت    آن به نظر می   

  . اروپایی برخوردار است

 خاص و متمـایز ایـن قـاره حکایـت           هاي از ویژگی به همین جهت همگرایی آسیایی      

 از منطـق    هـا  یکی از این تمایزات بـه عـدم پیـروي آسـیایی           . ی دارد های داشته و با اروپا تفاوت    

فراملی گرایی در اروپا نیز هنوز به فرجام روشـنی منتهـی نـشده و بـا                 . شود  میفراملی مربوط   
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تـرین تجربـه همگرایـی در سیاسـت          هـم اتحادیه اروپایی که م   . باشد موانع متعددي مواجه می   

  . هم هنوز با این مرحله فاصله طوالنی دارد،آید جهانی به حساب می

 آسـیایی تمـایلی بـه    هـاي   ملـت -این رهیافت با واقعیات آسیا ناسازگاربوده و دولـت  

یکـی دیگـر   . اي فراملی ندارند اقتدار خود به نهادهاي قاره انتقال و واگذاري صالحیت، قدرت و  

اگرچه سیاسـت و    .  همگرایی آسیایی، سرشت سیاسی این فرایند است       هاي ترین ویژگی  هماز م 

 امـا آسـیا     ،رود امر سیاسی عامل و هدف اصلی تجربـه همگرایـی اروپـایی نیـز بـه شـمار مـی                   

اروپا اقتصاد به اهـرم اهـداف همگرایـی سیاسـی یعنـی              در.  محسوسی با اروپا دارد    هاي تفاوت

 جایگاه بین المللی به میانجی واگذاري تـدریجی         ياري صلح و ارتقا   آشتی رقباي تاریخی، برقر   

 فراملـی   هـاي  اروپـایی بـه نهاد     هـاي   و اختیارات دولـت ملـت      ها  مهمی از صالحیت   هاي بخش

 ملـت سـازي خـود یکـی از اهـداف            -اروپایی تبدیل شد، حال آن که قوام بخـشی بـه دولـت            

 ملی، ساختارهاي اجتماعی، الگوهـاي  يها فرهنگ.  در آسیا تلقی می گردد     اي  منطقههمگرایی  

 ژئواستراتژیک درآسیا و اروپا بـا یکـدیگر تفـاوت    هاي  سیاسی و موقعیت   هاي دولت سازي نظام  

  .دارند

 فـدرالی و فراملـی همگرایـی در تعـارض      هاي این معنا همگرایی آسیایی با روایت      در

ن انطبـاق بیـشتر   معنـاي دیگـر ایـن سـخ    . شـود  داشته و روندي بین دولتی محسوب می     قرار

بـه همـین سـبب برخـی     . سـت  اگرایـی در آسـیا   گرایی بـا شـرایط منطقـه     رهیافت بین دولت  

اي، دو رهیافـت      مختلف همگرایـی منطقـه     هاي میان نظریه  نمایند که در   پژوهشگران تصورمی 

 تواند در   و عدم انطباق تمام عیار می      ها رغم برخی کاستی  به  گرایی و نوکارکردگرایی     بین دولت 

  (Schmitte and Kim,2008:31).  همگرایی درآسیا سودمند باشدهاي خی حوزهبر

ی آن در نقـش و      یی بـا مـدل اروپـا      یی آسـیا  یـ تفاوت شاخص دیگر در زمینه همگرا     

نـوان یـک گروهبنـدي مـسیحی از         ه ع اروپا ب . ی است یجایگاه ایدئولوژي در این دو نوع همگرا      

ـ      ویژگی ایـن  . اي بهـره بـرد   هـاي منطقـه   ه همکـاري عنـوان پایـ   ه  هاي یک ایدئولوژي یکسان ب

بندي حتی به کشوري مثل ترکیه که با این حوزه روابـط پیوسـته نظـامی در قالـب نـاتو          گروه

بنـدي   در آسـیا چنـین گـروه      . ی نداده است  یی اروپا یدارد، اجازه حضور در سازوکارهاي همگرا     

مملو از مفاهیم ژرف تمـدنی      هاي کهن و     ایدئولوژیک مفهوم عینی ندارد، اما آسیا داراي تمدن       

ي ایـدئولوژیک سـاخت و همگرایـی        هـا  ي تمدنی را جایگزین ارزش    ها توان ارزش  لذا می . است

  .   تعریف نمودها آسیایی را حول این ارزش
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ي نظـري غالـب در ادبیـات همگرایـی آسـیایی ایـن             هـا  به همین دلیـل در منـاظره      

اتحادیه اروپایی پیروي نموده و بـه انتقـال      شوند که آیا آسیا باید از الگوي          مطرح می  ها پرسش

ولوژیک بپـردازد و یـا الگـوي     ي ایـدئ  هـا   بـر اسـاس ارزش     اي  منطقهحاکمیت ملی به نهادهاي     

گرایی آسیایی یعنی اجماع سازي تمدنی و آسیایی سازي را در پـیش گیـرد؟ بـه نظـر                    منطقه

اي در اروپا و سـایر منـاطق          آسیا به موازات آن که می تواند از تجربه همگرایی منطقه           رسد  می

توجـه بـه تمـایزات بـارز منـاطق جغرافیـایی             ي سودمندي فرا گیرد، اما با     ها جغرافیایی درس 

.  این قـاره نیـاز دارد      هاي مختلف جهان با یکدیگر، آسیا به الگوي همگرایی متناسب با واقعیت          

ر اروپـا، نیازمنـد      همگرایـی د   هـاي  منـدي از تجـارب و درس       ه بیان دیگر، آسیا افزون بر بهره      ب

 این قاره متناسب با الزامـات، اقتـضائات و سرشـت واقعیـات              اي  منطقهپردازي همگرایی    نظریه

  . جاري است

  

  منطقه گرایی درآسیا 

یکی از مختصات دوران انتقالی نظام بین الملل برقراري نسبت تازه میان دو حـوزه    

گرایـی و اشـاعه نهادهـا و    قـه  در ایـن رهگـذر گـرایش بـه منط        .باشد  و جهانی می   اي  منطقه

اکم بـر روابـط بـین الملـل         ي بـارز دوره انتقـالی حـ       ها اي یکی از ویژگی    ي منطقه ها سازمان

ایـن تحـول موجـب شـده اسـت تـا  مفهـوم منطقـه نقـش شاخـصی                     . گـردد  محسوب مـی  

جهـان  "رواج  اصطالحات و تعابیري ماننـد  . دهی به نظم جهانی آینده برعهده گیرد     درشکل

   الملـل از ایـن رونـد حکایـت      درادبیـات روابـط بـین     2"اي نظم جهانی چندمنطقه  "و1"مناطق

,Katzenstein)دارد  2005, Hurrell, 2007).  

 به هرحال پایان جنـگ سـرد فـضاي مـساعدي بـراي تـداوم و تعمیـق فراینـدهاي                    

گرایـی اقتـصادي را بـه یکــی از     همگرایـی آسـیایی پدیـدآورده و حاکمیـت تــدریجی منطقـه     

کشورهاي آسیایی در ایـن دوره بـا محـیط          .  مهم تحوالت این قاره تبدیل ساخت      ايه سرفصل

 غیـر سـنتی مواجـه    هـاي  چالش و بین المللی نوظهور و     اي  منطقهسیاسی، امنیتی و اقتصادي     

اي واقف    بیش از پیش به لزوم همکاري قاره        را ها  مزبور آسیایی  هاي  چالشی با   یرویارو. گشتند

 بـین  هـاي  ارتقـا همکـاري  . اي نقش آفـرین بـوده اسـت      مگرایی منطقه ساخته و در اقبال به ه     

                                     
1. World of Regions
2. Multiregional World Order
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دهـی بـه     اي موجـود و تمهیـد مقـدمات شـکل          نوع آسیایی، تقویت نهادهاي منطقه    مناطق مت 

گرایـی آسـیایی بـه شـمار         از پیامـدهاي تحـول مزبـور در منطقـه         اي جدید هم     آرایش منطقه 

  . آیند می

 دیگري فراروي همکاري و همگرایـی       هاي بدینسان با توسعه اقتصادهاي آسیایی، افق     

ی بـه  آسـیاگرای گرایـی و  این فضاي نوظهور بود که منطقه در.  با یکدیگر گشوده شدها آسیایی

 بـا . اي و تعمیق و گسترش پیوندهاي بـین آسـیایی مـدد رسـاند              بازاندیشی تعامالت بین قاره   

گرایی مناطق مختلف قاره آسیا با یکدیگر تفاوت داشته و هریـک          این، فرایندهاي منطقه   وجود

تـر و در منـاطق   این فرایندها در برخی مناطق پیـشرفته     . از منطق متمایزي پیروي می نمایند     

قالـب آسـه آن   از این حیث، آسیاي جنوب شرقی در. دیگر با شتاب کمتري تحقق یافته است

قالـب اکـو و شـوراي    غربـی نیـز بـه ویـژه در    ي چشمگیري نایل آمد و آسـیاي  هابه پیشرفت

آسه آن کـه در سـال     . اي برداشت ي منطقه هاي بلندي درهمکاري  هاهمکاري خلیج فارس گام   

 و در اوج استعمارزدایی و فضاي جنگ سرد شکل گرفت در دهه نود سـده گذشـته بـه                  1967

ات غیـر نظـامی   شمال شرقی آسیا نیز تعمیم یافته و اشکالی از همکاري را در عرصـه موضـوع            

  . سامان بخشید

رو بـوده و نـوعی همـسویی و     ه مهمی روبتیکیآسیاي جنوب شرقی با تحوالت ژئوپل     

تـرین   یکی از مهم  . خورد همگرایی نسبی در سیاست خارجی کشورهاي این حوزه به چشم می          

ژاپن که پیـشتر بـه تعمیـق و         .  است اي  منطقهدالیل این تحول، تغییر در رفتار دو قدرت مهم          

داد اینک، آسیاي شرقی را هدف اسـتراتژیک   افزایش همکاري آسیا و اقیانوسیه اقبال نشان می   

 چنـد جانبـه گرایانـه حـوزه پیرامـونی خـود            هـاي چین نیز درگروهبندي  . نماید مهم تلقی می  

  . تري داشته است مشارکت فعال

صاد و مقام نقطه عطفـی در اقتـ   از سوي دیگر، بحران مالی و اقتصادي جهانی هم در   

هـاي نظـري    ي آسـیایی در منـاظره     هـا  سیاست جهانی به بحث جایگاه نوظهور آسیا و قـدرت         

اي تـا   اگرچه روند همگرایی منطقه   . ه است پیرامون چرخش قدرت در نظام بین الملل دامن زد        

 ادامـه داشـت، ولـی ظهـور بحـران        2007ي بحران مالی جهانی یعنی آغاز سـال         ها بروز نشانه 

اي، گرایش   ی منطقه یثار آن بر اروپا بعنوان تجربه با اهمیت در حوزه همگرا          مذکور و مشاهده آ   

براي جـستجوي هویـت     این بحران زمینه را     اما در آسیا   ؛  به این روش را با تامل مواجه ساخت       

تر گردانده و ضرورت بازاندیشی الگوهاي توسعه اقتصادي موجود را در کانون              مساعد اي  منطقه
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 را هـا  در عین حال بحران مزبور همزمان  بـسیاري از آسـیایی  . اده استتوجهات عمومی قرار د 

جهـان نـاگزیر گردانـده و تغییـرات بنیـادي در روابـط بـین                 به ارزیابی مجدد جایگاه خود در     

  .  و مناسبات و پیوندهاي مناطق جغرافیایی مختلف آسیایی با جهان خارج پدید آورداي منطقه

گرایـی   ي آن بـا منطقـه     هـا  تفـاوت  گرایی جدیـد و    هتوجه به دامنه و کیفیت منطق      با

تـر   گرایـی نیـز پیچیـده      گرایی با جهان   سنتی از جمله چند وجهی بودن آن، نوع تعامل منطقه         

گرایـی درقالـب مفـاهیم جدیـد قـدرت از جملـه قـدرت                تعامالت منطقه با جهـان    . شده است 

اً و درون منطقه خـصوص  درحالی که در سطح منطقه شود می تعریف   فناورياقتصادي و قدرت    

بـه همـین سـبب      . گـردد   مـی اي تبیین    قالب امنیت منطقه   مجموعه مناطق متنوع آسیایی در    

 از آسه آن تا شانگهاي و شوراي همکـاري خلـیج            اي  منطقهریشه بسیاري از ترتیبات همکاري      

  .ي امنیتی بوده استها فارس و اکو نگرانی

ازیـک  . آسیا نگرشی دوسویه اسـت    ر  یی د گرااي به منطقه  نگاه از زاویه امنیت منطقه    

ي امنیتی با مناطق مجاور     ها  ترتیبات امنیتی در یک منطقه از طریق کاهش نگرانی         يسو ارتقا 

 و از سـوي     شـود   می اقتصادي همه آنها منجر      - سطح توسعه اجتماعی   يبه بستري جهت ارتقا   

ي آزاد بـازار    ها رفیتدیگر بسیاري از کشورهاي عضو  یک سازمان همکاري در آسیا  قادرند ظ             

 توسـعه   يوري، جمعیتی و اقلیمی خود را کـه از عوامـل اصـلی ارتقـا         فنامالی، سرمایه گذاري    

باشند به عنوان مزیت نسبی در اختیار کشورهاي عضو سازمان همکـاري مـشابه در                توسعه می 

ت امنیتی  تنها شرط  تحقق این نوع تعامل، ترتیبا       .ي بالفصل و یا در کل قاره قرار دهند        هاحوه

ازسوي دیگر، ارتقاء ترتیبـات     .  می باشد  هاي امنیتی الزم بین این گروهبندی     هامناسب و تضمین  

امنیتی یک منطقه یا مناطق متنوع آسیایی عالوه بـر مـساعدت بـه برقـراري امنیـت جمعـی                    

گرایـی    و دستیابی به الگویی از منطقـه       اي  منطقهي  ها درآسیا  به نوبه خود به افزایش همکاري       

  .گردد می این قاره منجر در

ي درون آسـیایی بـراي حفـظ        هـا   و اهدافی همانند بهره جستن از ظرفیـت        ها انگیزه

ي کـارکردي،   هـا  موازنه و ممانعت از بروز رفتارهاي سلطه جویانه، پیشبرد همکـاري درعرصـه            

عرصـه   ي مـشترك، نهادسـازي در     هـا  ي تمـدنی، هنجارسـازي براسـاس ارزش       ها حفظ هویت 

  .شوند گرایی آسیا محسوب می  از لوازم موفقیت الگوي منطقهاي نطقهمي ها همکاري

گرایی در این قاره فرایندي چنـد وجهـی         با توجه به سرشت متنوع قاره آسیا، منطقه       

 ،گرایـی   ملـی بحـران    ،ي بـزرگ  ها یی نظیر تداوم رقابت قدرت    ها اروپا چالش  در. گردد  میتلقی  
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رصه اروپا و زوال جایگاه پیشین در نظام بین الملل          ع ي نوظهور غیر اروپایی در    ها رویاي قدرت 

 هم ناگزیرنـد تعریـف روشـنی از         هاآسیایی. موجب شد تا منطقه گرایی دراین حوزه نضج گیرد        

 عواملی نظیر توسـعه و رفـاه        رسد  میبه نظر   . آسیا ارائه نمایند   گرایی در  دالیل و اهداف منطقه   

امنیـت و  زي سیاسی، پیـشگیري از مناقـشات،  اقتصادي، تعامالت فرهنگی و تمدنی، اعتمادسا

 و از همه مهمتر انتقال مرکز ثقل نظام بین الملل به             بازارهاي متعامل و مکمل    اي  منطقهثبات  

گرایـی درآسـیا را از فلـسفه     توانـد منطقـه   درست برخالف آنچه در اروپا رخ داد، مـی        این قاره، 

یی را به یک اجتماع هم سرنوشت       وجودي روشنی برخوردار ساخته و مجموعه کشورهاي آسیا       

  .تبدیل نماید

 اسـت  اي  منطقـه  که همگرایی اقتصادي     ها  درچنین شرایطی، مرحله جدید همکاري    

 بخشیدن به موقعیت آسیا در اقتـصاد بـین الملـل زمینـه بـازتعریف الگـوي         يتواند با ارتقا   می

 هـا   آسـیایی  ،رسد  میر  به نظ . آسیایی توسعه و افزایش نقش کشورهاي این قاره را فراهم سازد          

 امـا از  ، انفرادي باشندهاي  شاید شاهد موفقیتاي منطقهاند که درغیاب همکاري     اینک دریافته 

 انفرادي جایگاه خود را در برابر نوسانات موجود حفظ          هاي رهگذر همگرایی به موازات موفقیت    

ي بهره مند خواهند    و به جاي حاشیه نشینی در نظام بین الملل از مزایا و دستاوردهاي بیشتر             

  . باشد شد که درغیاب همگرایی میسر نمی

  

  ي همگرایی آسیاییها چالش

همگرایی آسیایی به دلیل مقتضیات جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی و روابـط            

بین مناطق متنوع آسیایی در روند توسـعه تـاریخی خـود بـا               ما بین الملل کشورها و روابط فی     

توجه به این که سیاست آسیایی محل تالقی چشم          با. رو بوده است   هب و موانعی هم رو    ها چالش

اندازهاي سیاسی متنوعی است به همین دلیل ساختارهاي همکاري و همگرایی سیاسـی بـین      

 دیپلماتیـک همکـاري و کثـرت        هـاي  تنـوع نهادهـا و آرایـش      . نماید آسیایی هنوز شکننده می   

دالیل عمده عـدم همگرایـی سیاسـی در ایـن      آسیایی یکی از هاي قدرت بازیگران و    هاي طیف

  . رود میقاره به شمار 

 نیـز یکـی دیگـر از        اي  قـاره  فرا هاي  قدرت آسیایی با    هاي  قدرتنوع پیوندهاي برخی    

  وهـا   از روایـت اي قـاره  و فرااي قـاره  هـاي   قدرت. رود  می همگرایی در آسیا به شمار       هاي  چالش

 کـه بـه رغـم برخـی         نماینـد   مـی آسیا پیـروي     رگرایی د   متفاوتی پیرامون منطقه   هاي رهیافت
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 هــاي قــدرتوانگهــی . آمیــزي اســت  داراي اهــداف و چــشم انــدازهاي رقابــتهــا همپوشــانی

هاي ایجابی در زمینه همگرایی آسـیایی        یعنی آمریکا و اتحادیه اروپایی از رهیافت       اي  منطقهفرا

 آسیا به مدیریت ایـن      اي  نطقهمند تا با تعامل با نهادهاي        هست  بلکه درصدد  ،نمایند پیروي نمی 

 نمایـد   میاتحادیه اروپایی تالش    .  را مهار نمایند   ها فرایند پرداخته و بلندپروازي جهانی آسیایی     

با تعمیم الگوي اروپایی به منطقه گامی دیگـر در تحقـق بخـشیدن بـه سیاسـت هنجـاري                    تا  

.)(Verdun,2008جهانی خود بردارد 

 امـا بـر خـالف اروپـا در     ،ن همگرایی اروپایی بود   آمریکا در دوره جنگ سرد از حامیا      

سیاست آسیایی آمریکـا مبـین ایـن      . دوره جنگ سرد به همگرایی آسیایی نگاه مثبتی نداشت        

 هـا  و آسـیایی را کـه در آن  اي منطقـه  همگرایـی  هـاي  واقعیت است که این کشور صورت بندي      

 نـشان نـداده   هااقبال چندانی به آنحضور و یا نفوذ نداشته باشد با منافع خود ناسازگار یافته و            

ایـن قـاره ره آمـوز ایـن          دهی به آرایش و تعریف معیارهاي سیاست بین الملل در          شکل. است

پایان جنگ جهـانی دوم بـدین        تاریخ روابط آمریکا و کشورهاي آسیایی از      . سیاست بوده است  

نمایـد کـه    ی مـی  همواره ایـن تـصویر را فرافکنـ   سو مبین این واقعیت بوده است که واشنگتن      

 تضمین امنیتی آمریکا یـا نقـش    ،در واقع . است برابر یکدیگر   در ها ضامن تامین امنیت آسیایی   

امنیتـی در منـاطق متنـوع       -انحصاري این کشور بعنوان ضامن امنیتی در هر سازوکار سیاسی         

اقتـصادهاي  . ی در آسـیا گردیـده اسـت       یآسیایی تبدیل به یک سنت دیرپا در تعامالت همگرا        

 به بازارهاي اروپایی وآمریکـایی معطـوف بـوده و نخبگـان             اًاین چارچوب عمدت   یایی نیز در  آس

پایـان جنـگ   . نمودنـد  فرهنگی و اقتصادي قاره کهن از رویکردهاي غرب محورانه پیـروي مـی   

 هـاي   چـالش محـیط سیاسـی، امنیتـی و اقتـصادي نوظهـور و              سرد کشورهاي آسـیایی را بـا      

اي بیـشتر آنهـا را بـه         ب شد تا آگاهی از ضرورت همکاري قاره       سنتی مواجه ساخته و موج     غیر

  .  سوق دهداي منطقهسمت همگرایی 

اهمیت این است که چرخش آسیایی، آمریکا را نیز به انطباق با رونـدهاي         نکته حائز 

ـا آسـه آن بـه مـوازات تـداوم                  . نوظهور قاره کهن ناگزیر ساخته است      تالش بـراي تعمیـق روابـط ب

نقـش آمریکـا در   . گرایی در روابط با کشورهاي آسیایی از ایـن نکتـه حکایـت دارد           هرهیافت دوجانب 

 ،مجمـوع  در. این رهگـذر اسـت     اهمیت در  زیاي از نکات حا    اپک و سایر نهادهاي فرااقیانوسیه    ایجاد  

ـاره بـه حـساب                 اپک الگوي مورد نظر و نماد منطقه       ـایی در ایـن ق گرایی اقتصادي به روایـت آمریک

سازي بین الملل گراي لیبرال در آسـیا، ممانعـت           ظر اپک ابزار موثري براي نهادینه     این من از  . آید می
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 نسبت به غرب و نـوعی بازدارنـدگی اقتـصادي بلنـدپروازي کـشورهاي رقیـب           اي  منطقهاز واگرایی   

 براي خارج سـازي   اي  منطقهبندي   گیري دیپلماسی و یا گروه     مهار چین و ممانعت از شکل     . باشد  می

  (Boulangeri et al.2008) رود می  از آسیا از اهداف شاخص واشنگتن به شمارآمریکا

 محوري آن هم به ویـژه بـا بازنمـایی تجربـه همگرایـی      هاي قدرت اتحادیه اروپایی و 

 بـین  هـاي  اروپایی به عنوان الگویی جهانی و تالش بـراي اثـر گـذاري هنجـاري بـر همکـاري                 

هـدف اصـلی   . اند  آسیایی خود پرداختههاي ی سیاست با نهادهاي آسیایی به پی جوی   اي  منطقه

صحنه جهانی و انطباق با الزامات و شـرایط آسـیایی بـوده               حفظ نقش این حوزه در     ها اروپایی

 که نخستین اجـالس آن در همـان        1996 درسال   1ایجاد سازوکار نهادي موسوم به آسم     . است

چـین وکـره جنـوبی ونیـز        ژاپـن،   ( کـشور آسـیایی      10 کـشور اروپـایی و       15سال با شـرکت     

 کـشورهاي   هـاي  مفـري بـراي رایزنـی و همکـاري        . در تایلند برگزار شد   ) کشورعضو آسه آن  7

 ابـزاري بـراي تقویـت    اي منطقهاین سازوکار همکاري بین    . اروپایی وآسیایی ایجاد نموده است    

ري حضور اقتصادي اروپا درآسیا به منظور بهره جستن از بازارهاي منطقه وحفـظ رقابـت پـذی               

  )(Casarini 2001 باشد میجهانی اتحادیه و امنیت اقتصادي آن 

ي آسـیایی بـه     هـا  تیک از وجه پررنگی در نگـاه قـدرت        یاز منظر درون آسیائی، ژئوپل    

 آسـیایی بـه     هـاي   قـدرت  برخوردار بوده و این قاره مفر قدرت نمائی همـه            اي  منطقههمگرایی  

 همگرایـی آسـیایی     هـاي   چـالش  یکـی از      محوري آسیایی  هاي  قدرترقابت بین   . رود شمار می 

گرایی در آسیا داراي الگـوي یکـسانی نبـوده و از کارنامـه               از این رو منطقه   . محسوب می شود  

گرایی آسیایی از تجربیات مناطق جغرافیایی        متنوع منطقه  هاي روایت. پرتنوعی برخوردار است  

 " آسیایی   هاي نطقه گرایی م"توان از    در این معنا می   . مختلف قاره کهن سرچشمه گرفته است     

 از اي  منطقـه  همگرایی   هاي این تجربیات از تالش   .  سخن راند  "منطقه گرایی آسیایی  "جاي  ه  ب

آسـه آن و اکـو دو تجربـه     . آسیاي جنوب شرقی تا آسیاي جنوب غربی در نوسان بـوده اسـت            

  . گردد می  به دوره جنگ سرد بازهاآسیا هستند که پیشینه آن گرایی در کهن منطقه

گرایـی ایـن قـاره تنهـا از           آسیایی به منطقه   هاي  قدرتپرسش مهم این است که آیا       

نگرند؟ به بیان دیگر آیا آسیاي چین محور، آسـیاي ژاپـن محـور، آسـیاي هنـد         منظر ملی می  

 را تـشکیل  هـا  گرایی ایـن قـدرت    غالب منطقههاي محور، آسیاي ایران محور و مانند آن روایت  

 از . آسیایی نوسانات و تحوالت متنوعی را شـاهد بـوده اسـت            هاي  قدرتي  ها دهد؟ سیاست  می

                                     
1. Asia-Europe Meeting (ASEM)

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 1391 تابستان ،78فصلنامه آسیاي مرکزي و قفقاز، شماره / 66                   

گرایـی در مواضـع و       این حیث نـوعی چـالش و اصـطکاك تـاریخی بـین آسـیاگرایی و غـرب                 

ایـن نکتـه کـه آسـیا همـواره یکـی از              خـورد، امـا در      این کشورها به چـشم مـی       هاي رهیافت

  . توان تردیدي روا داشت ه است نمی را تشکیل دادها محورهاي اصلی روابط بین المللی آسیایی

 بـه آسـیا از   هامحـور سـنتی، نگـاه آسـیایی    بدیهی اسـت در فـضاي سیاسـت قـدرت       

دهـی بـه ایـن قـاره و          طلبانه، رقابت آمیز و یا تکـاپوي شـکل         جویانه، چیره   ستیزه هاي سیاست

 پیـشین برخـی     هاي سیاست. مبناي تصویرهاي ملی گسسته نبوده است      مناطق مختلف آن بر   

این، آسـیا    وجود با. شد ژاپن نماد این واقعیت محسوب می       آسیایی از جمله چین و     هاي  درتق

میراث مشترکی سود جـسته اسـت کـه الهـام بخـش              همزمان از حافظه تاریخی و تجربیات و      

  . باشند  میاي قارههمکاري و تعامل بین 

اج یافـت و    مفهوم آسیاگرایی در سده نوزدهم در ادبیات سیاست بین الملل ژاپـن رو            

دهـی بـه     اوایل سده بیستم به شکل     ژاپن که در  . آسیا عرصه قدرت نمایی این کشور تلقی شد       

اندیشد طی دوره جنگ سرد به متحد استراتژیک آمریکا تبدیل  برمبناي تصویر ژاپنی میآسیا

 ژاپن به رغم قـدرت    . شود  بلکه مولفه سازنده آسیاي شرقی ارزیابی می       ،اینک ژاپن نه الگو   . شد

 مشروطی داشـته و در دوره جنـگ   اي منطقهاقتصادي و حضور آسیایی، سیاست بین المللی و    

  . آسیا نگریسته است چارچوب همگرایی و ائتالف با آمریکا به جهان و سرد در

این کشور از پایان جنگ سرد به تقویت اپک و تبـدیل توکیـو بـه نمـادهم پیونـدي                    

 هـاي   قـدرت  اپک ازسویی و ظهـور       اي  قارهآفرینی  بن بست نقش    . منافع فراپاسیفیکی پرداخت  

 خـود   اي  منطقـه  را بـه بازاندیـشی راهبـرد و سیاسـت            ها آسیایی از سوي دیگر، ژاپنی     نوظهور

گرایـی دراقتـصاد جهـانی تلقـی      گرایی را مفري بـراي موازنـه   ژاپن اینک منطقه. ناگزیر ساخت 

گرایـی جدیـد     ی از اهداف منطقـه     آسیایی و جهان   هاي  قدرتحفظ موقعیت رقابتی با     . نماید  می

  . شود ژاپنی محسوب می

دهـد زیـرا     را تـشکیل مـی  هـا  یابی چین یکی از دالیل آسیاگرایی مجدد ژاپنی      قدرت

آسـیا تحـت الـشعاع       تواند موقعیت سنتی ژاپـن را در       است که این تحول می     توکیو براین باور  

تبـدیل   تـر گـشته و بـا    ن پررنگ آسیایی ژاپهاي این تکاپو سبب شده است تا گرایش . قراردهد

آسیا به یکی از مخاطبان اقتصادي و بازارهاي محصوالت ژاپنی مبادالت تجاري این کـشور بـا                 

 تحـوالت  از اثرپـذیري  بازتـاب  ژاپنـی  گرایی منطقه روي هر به .کشورهاي آسیایی افزایش یابد   
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 آسـیا  بـه  رکـشو  این سرنوشت تا است شده سبب که است آسیایی تیکیژئوپل و شدن جهانی

  .خورد گره

 همگرایـی  هـاي  ژاپن متناسب با موقعیت اقتصادي خود در دوره جنگ سرد از طـرح     

چنانکـه  . قالب نهادهاي آسیایی به ویژه در جنوب شرق قاره کهن جانبداري نمود            اقتصادي در 

ایـن همـه،    بـا . منطقه آسیا و اقیانوسیه تبـدیل شـد      آسه آن به کانون جاذبه سیاست ژاپن در       

بـا تحـوالت دوره     . ف با آمریکا همواره بر سیاست آسیایی ایـن کـشور سـایه افکنـده بـود                ائتال

جنگ سرد و افزایش رقابت چین و ژاپن سیاست آسیایی ژاپن بیش از توجـه بـه اجتمـاع                    پسا

جانبداري از نوعی حفظ موازنه     . آسیاي شرقی به اهمیت ائتالف با آمریکا سوق یافت         سازي در 

ایـن   الف با کره جنوبی، استرالیا و هنـد یعنـی شـرکاي آمریکـایی آسـیا از               در برابر چین و ائت    

  .واقعیت حکایت دارد

؟ باشد  میاما آیا این سیاست موازنه جویانه باتوجه به منافع اقتصادي سیاستی پایدار             

وانگهی ژاپن هنوز به برساختن هویت نوظهور       . شود چین فرصتی اقتصادي براي ژاپن تلقی می      

به هرروي، اگرچـه    . باشد  مین پرداخته و از موقعیت اقتصادي گذشته نیز برخوردار       بین المللی ن  

گرایی   اما منطقه  ،شود  این کشور محسوب می    هاي  ژاپن چرخشی در سیاست    اي  منطقهگرایش  

ی دارد و همـین امـر سـبب شـده اسـت تـا       هـای   آن تعـارض اي  منطقهاین کشور با تعهدات فرا    

(Regnier and Werner,2004) ان مواجه گرددسیاست آسیایی ژاپن با نوعی نوس

ي سرزمینی در شرق و شمال شرق آسـیا زمینـه سـاز         ها اختالفات مرزي و حاکمیت   

گرایانـه، تعمیـق اختالفـات دوجانبـه و تمایـل بـه هـم پیمـان                  ي افراطی ملی  ها ظهور گرایش 

ـ .  گردیده است  اي  منطقههاي فرا  سازي  مـرزي   طـور شـگفت آوري تقریبـا همـه اختالفـات          ه  ب

اگرچه آسه آن   . باقیمانده از جنگ حهانی دوم در جدار شرقی آسیا حل نشده باقی مانده است             

 با هدف ساماندهی به اختالفات مـرزي از طریـق    اي  منطقهتجربه کم نظیري در ایجاد سازمان       

 بوده است، اما نباید فراموش کرد که در ایـن سـازوکار دوران              اي  منطقههاي   گسترش همکاري 

چنین ترتیباتی ممکـن    . شد  قلمداد می  اي  منطقهد، آمریکا تضمین کننده اصلی نظم       جنگ سر 

  .    است با مختصات جدید منطقه در دوران گذار نظام بین الملل تطابق نداشته باشد

منازعـات و   . باشـد   مـی  نیـز مواجـه      ها  و بحران  ها روي آسیا با این گونه چالش      به هر 

صاد و سیاست آسیا سایه افکنده است، اما این امر سرنوشـت      تاریخی بر امنیت و اقت     هاي رقابت

  تـاریخی در   هـاي  چنان که اروپا نیز به رغم ستیزه جـویی        . محتوم این قاره محسوب نمی شود     
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این رو نحوه مواجهه آسیا با مسائل تاریخی         از . بلند و دوران سازي برداشت     هاي این مسیر گام  

  .دخود آینده این قاره را تعیین خواهد نمو

  هویت آسیایی

 در هـر دو قالـب       هـا  تعامالت بین کشورهاي آسیایی پدیده تاریخی بـوده و آسـیایی          

اما در دوران معاصر و در پرتو مواجهه بـا جهـان            . رقابت و همکاري از میراثی کهن برخوردارند      

 در این . غرب، تعامالت بین آسیایی تحت الشعاع تعامالت آسیا با اروپا و جهان غرب قرارگرفت             

دوران تقویت همبستگی آسیایی در برابر غـرب بـه عنـوان مفـر سرنوشـت مـشترك دربرابـر                    

استعمارگرایی علیه غرب مطرح گردیده و آسیاگرایی در رویاروئی با تهدید غربی و بـه عنـوان                 

  .برابر استعمار غرب تعریف شد یک ایدئولوژي سیاسی براي دفاع از آسیا در

 درادبیـات سیاسـی و بـین المللـی ایـن قـاره بـه                بنابراین آسیاگرایی مضمونی مکرر   

.  مختلفـی بـوده اسـت      هـاي  آسـیاگرایی البتـه داراي مفـاهیم رقیـب و روایـت           . آید حساب می 

 ملی و یا چیره طلبانـه آنهـا         هاي  آسیایی از آسیا و آسیاگرایی با سیاست       هاي  قدرت هاي روایت

سده نوزدهم در کشورهاي آسـیایی        پایانی هاي این معنا دردهه   آسیاگرایی در . گره خورده بود  

.  این قـاره گردیـد     هاي  قدرت برخی   اي  منطقه هاي آموز سیاست  انون توجه قرارگرفته و ره    کر  د

 به دلیل غلبه سرشت ابزاري و سیاست قـدرت محـور بـا چـالش  و بـن بـست                      ها این رهیافت 

رهاي جنـوب   اما دردهه هشتاد قرن بیـستم و بـه ویـژه درکـشو        ،آسیا گرایی جدید  . روشد هروب

  . آسیایی آغاز گردیدهاي شرقی آسیا و با مناظره ارزش

به هرروي، تجربه بین المللـی مـشترك از جملـه دالیلـی بـود کـه موجـب شـد تـا            

، آسیا و همبستگی آسیایی را در دستورکار تامالت نظري و سیاسی خود قـرارداده و                ها آسیایی

بینـی   آسیاگرایی، جهان . ن سخن رانند  از اشتراکات فرهنگی و میراث تاریخی مشترك قاره که        

 با  ها آسیایی، فرهنگ آسیایی و هویت آسیایی دردوران معاصر به ویژه از هنگام مواجه آسیایی             

سیاست بین الملل معاصر درادبیات سیاسی کشورهاي آسیایی از جملـه ژاپـن،       جهان غرب در  

وان همبستگی، همگرایـی و     بنابراین، فراخ . چین، هند و ایران کاربست گسترده اي یافته است        

هویـت آسـیایی    . وحدت آسیا از ابتدا با تکاپوي شکل دهی به هویت آسیایی همراه بوده است             

 نقش بین المللـی آسـیا برعهـده         ي و ارتقا  اي  منطقهاي در تقویت همکاري      نقش تعیین کننده  

  . دارد
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ی گرچه در مراحل نخست حاصل فرایند چانـه زنـی بـین دولتـ             ا اي  منطقههمگرایی  

گرایی تنهـا زمـانی      ادبیات منطقه . باشد  می اي  منطقهاست اما پیشبرد آن درگرو تکوین هویت        

ها و انتطارات را به       مزایا، وفاداري  اي  منطقه هاي بحث هویت را مورد توجه قرارداد که همکاري       

در دوره پـسا جنـگ سـرد و بـا اهمیـت یـابی مجـدد          .  جدیدي سوق داده بود    اي  منطقهمرکز  

موضوع هویت جمعی به مولفه محوري در تبـدیل          امر فرهنگی در روابط بین الملل،     فرهنگ و   

دهـی بـه جامعـه     شکل حوزه جغرافیایی به واحد سیاسی ،اقتصادي و اجتماعی و       یک منطقه و  

 شتر پیـ  اي  منطقـه این معنا مفهـوم و سرشـت هویـت           در.  تبدیل شده است   اي  منطقهسیاسی  

 یکـی از  اي  منطقـه  اما اینک پیدایی هویت      ،ه نبوده است  چندان در ادبیات همگرایی مورد توج     

  .رود می به شمار اي منطقهمباحث اصلی همگرایی 

انداز تاریخی، خاستگاه هویت سیاسی مدرن بـه نظـام وسـتفالیایی بـاز             در یک چشم  

گردد که برمبناي آن الگوي هویت ملی به الگوي غالب هویت سیاسی در سیاست و روابـط             می

هـاي مختلفـی کـه در بـاب مفهـوم هویـت و              به همین سبب، نظریـه    . دیل گشت الملل تب بین

اند از ادبیات وستفالیایی و الگوي هویت ملـی الهـام گرفتـه و از               سازي سیاسی ارائه شده   هویت

  .(Giubernau, 2007)اند  اثر پذیرفتهگرایی ملیهاي نظري سنت  سرمشق

ادبیـات   نت هویت سازي مزبـور در     پردازي پیرامون هویت با الهام پذیري از س        نظریه

 بر وجـه تـاریخی و فرهنگـی         ها برخی از نظریه  . اي یافته است   دوره پساجنگ سرد گستره تازه    

 و مختصات یک حوزه جغرافیایی خـاص  ها  به ویژگیي تاکید ورزیده و با اتکاءاي منطقههویت  

ریف هنجاري از آنچه کـه      برخی نیز با ارائه تع    . نمایند  میتعریف متفاوتی از هویت جمعی ارائه       

تعریـف  . نماینـد   می عرضه   اي  منطقه باید باشد تعریفی براي تسهیل همگرایی        اي  منطقههویت  

 اي  منطقهدهی به هویت      سیاسی درشکل  هاي دوم بیش از وجوه فرهنگی و سنتی از نقش رویه         

  . نماید میجانبداري 

 را بـه یکـدیگر      اهـ   نوعی هویت اجتماعی است که گروهی از دولـت         اي  منطقههویت  

 مولفه محوري اي منطقهاز منظر روابط بین الملل، هویت .پیوند داده و سرشت بیناذهنی دارد

 یـک منطقـه و   هاي  و ارزشها  به حساب آمده و نماد سنت   اي  منطقهفهم همکاري و همگرایی     

 و  ها مولفهافزون بر قومیت، دین، زبان، فرهنگ و تاریخ نیزاز          . رود  میحوزه جغرافیایی به شمار     

 اي ذاتی انگارانـه و  قالب هویت ملی پدیده هویت در. شوند  محسوب میاي منطقهعناصر هویت  
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گـردد و از ایـن      اما هویت اجتماعی در روزگار جدید امري برساخته قلمداد مـی           ،جوهري است 

. مشترك را به عامل هویت ساز تبدیل نمایدهاي تواند بسیاري از مولفه حیث آسیا می

گرایی درمناطق مختلف آسیا حاکی ازاین واقعیـت اسـت           ي  فرایندهاي منطقه   واکاو

کانون همکاري نهادي کشورهاي آسیایی قرار نداشته است و بـه همـین              که هویت آسیایی در   

 و  "هویـت آسـیایی   "طـرح موضـوع     . باشـد   مـی  مواجـه    "کسري هـویتی  "سبب آسیا با نوعی     

ی براي غلبه بر این مـساله، مبـین خودآگـاهی            در دهه نود در مقام اهرم      " آسیایی هاي ارزش"

دهی به سده آسیایی در سیاسـت جهـانی    نخبگان سیاسی آسیا و تکاپوي این قاره جهت شکل      

. بوده است

 اي منطقـه توجه به این شرایط، آسیا هنوز فاصله طوالنی با هدف نهایی همگرایـی         با

نهادهـاي   ده و سـازوکارها و    همگرایی آسیایی هنوز برهویت یـابی مـشترك اسـتوار نـش           . دارد

 اي  منطقـه ی همگرایـی    یرسد آسیا از الگوي متمایز آسـیا       به نظر می   . پدید نیامده است   اي  قاره

 امـا قـادر بـه حـل         ، مشابه نخواهد بـود    اًتواند پیروي نماید که با الگوي نهادي اروپایی الزام         می

 خواهـد   اي  منطقه هویت    و برساختن  اي  منطقههماهنگی    و افزایش انسجام و    اي  منطقهمسائل  

(Schmitte and Kim,2008)  اما برخی دیگر با این آموزه مخالفت ورزیده اند،بود

  

  هاي همگرایی آسیایی  افق

ي هـا  ي قـومی در قالـب هویـت       هـا  ي ملی در آسیا غالبا در تعامل ریزهویت       ها هویت

رآمـده از یـک   کمتر هویـت ملـی در آسـیا ب     . سیاسی وستفالیایی شکل گرفته و پابرجا هستند      

ي ملـی در آسـیا در تعامـل چنـدین ریزهویـت قـومی یـا               ها اکثر هویت . ریزهویت قومی است  

ي ملـی در آسـیا بـه نوبـه خـود زیـر مجموعـه                هـا  بسیاري از هویت  . فرهنگی شکل گرفته اند   

ي تمـدنی تـاریخی چـه در قالـب        هـا  هم پوشـانی  . گردند ی محسوب می  یهاي کهن آسیا   تمدن

ي هـا   قالب صلح و تعامل بـستري مناسـب بـراي درك متقابـل هویـت          جنگ و تقابل و چه در     

ي عظیم قاره آسیا قادرند سـنتی جدیـد در بیـان            ها تمدن. تمدنی در آسیا فراهم ساخته است     

ی را  یي ملی، هویت آسیا   ها ي مشترك آسیایی پدید آورده و همانند روند تبیین هویت         ها ارزش

ي هـا   لـذا پاسـخ آسـیا بـه خـالء ارزش           .ي مـشترك تمـدنی شـکل دهنـد        هـا  بر مبناي ارزش  

ي مشترك تمدنی آسـیائی     ها ایدئولوژیک مشترك درقیاس با جوامع اروپایی، مراجعه به ارزش        

  .است
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 کـشورهاي    اي  منطقـه ی، همکاري اقتصادي وجـه غالـب همگرایـی          یاز منظر عملگرا  

 زمینـه   تاریخ کهن، میراث فرهنگی غنی و تجارب مشترك آسـیا         .ی را تشکیل داده است    یآسیا

توسعه همکاري اقتـصادي و تجـاري و        . مساعدي براي همگرایی این حوزه فراهم ساخته است       

افزایش قدرت چانه زنی کشورهاي آسیایی و تـوان رقـابتی اقتـصادهاي آسـیایی در                 صنعتی و 

تـرین    سیاست بین الملل از شـاخص      هاي بازار جهانی و افزایش نقش آفرینی این قاره درعرصه        

ـ ا.  اقتصادي و همگرایی سیاسی ایـن قـاره قلمـداد مـی شـوند              اهداف همگرایی  در ن فراینـد    ی

 و اي منطقـه هاي چندجانبه، نهادهـاي   محور متنوعی مرکب از  ائتالف     چارچوب و فضاي شبکه   

  .  صورت پذیرفته استاي منطقه فراهاي قدرتمشارکت اقتصادي با 

 اي  منطقـه نی و درون    اي در عرصـه تجـارت جهـا        طور فزاینده ه  امروزه جایگاه آسیا ب   

حال حاضر میـزان مبـادالت       در. نماید  می کمک   اي  منطقهیابد و این فضا به همگرایی        ارتقا می 

رسـد قـاره کهـن در        ري افزایش یافته است و به نظر می       نحو چشمگی ه   ب ها تجاري بین آسیایی  

  باشد میصدد  مفهوم پردازي الگوي اقتصادي متمایزي 

تحوالت در حوزه انرژي و کاهش نیازهاي غـرب بـه منـابع    عالوه بر تجارت امروزه با     

ي فـسیلی در قـاره آسـیا     ها ي تولید و مصرف انرژي    هاانرژي خاورمیانه و وابستگی متقابل بازار     

 فنـاوري گذاري و     در حوزه انتقال و سرمایه     اي  منطقهبه یکدیگر و افزایش بهم پیوستگی درون        

ی قـرار   یی آسـیا  یـ اي نیز در اختیار همگرا     تازهانرژي بین شرق و غرب آسیا، ظرفیت موضوعی         

  .  گرفته است

 هـاي   توسعه و نظام   هاي باتوجه به اینکه آسیا از نظر جمعیتی، درآمد سرانه، شاخص         

تري براي پیـشبرد     تواند شالوده مناسب   رسد عمل گرایی می    سیاسی ناهمگن است، لذا نظر می     

توانـد ابعـاد اقتـصادي،       یایی همچنـین مـی    همگرایی آس . اهداف همگرایی این قاره فراهم آورد     

شناسـی و شناسـایی      آسـیب . ی و بین المللی داشته باشـد      اجتماعی و فرهنگ   امنیتی، سیاسی،

همکـاري میـان کـشورهاي ایـن          هم پیوندي و   يگرایی آسیا و ارتقا    نقاط قوت و ضعف منطقه    

نظـام    جهـانی آسـیا در   و ارتقـاء جایگـاه  اي قـاره  بین   هايقاره به منظور توسعه، ارتقاء همکاری     

.  آسیا محسوب می شـود     اي  قارهالملل یکی از راهکارهاي موثر در قوام بخشی به همگرایی            بین

  و اي  منطقـه  نوظهور نیازمند بازتعریف و بازسـازي نهادهـاي          هاي  چالشی با   یآسیا براي رویارو  

و یکپارچـه  تواننـد بـصورت همزمـان     تمامی این رویکردها مـی   . گرایی است  رهیافت چندجانبه 

  .دنبال گردند
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  گیري نتیجه

 قدرت نظیر سـرزمین و      هاي تاریخ معاصر به رغم برخورداري از برخی مولفه        آسیا در 

نـک بـه میـانجی توسـعه اقتـصادي          اقتصاد داشـت، امـا ای      سیاست و  جمعیت، سهم اندکی در   

 بـراي  به نحوي کـه کـشورهاي آسـیایی   .  به مدار تاریخ بازگشته استاًانگیز خود مجدد   شگفت

درپرتـو  . انـد  تاریخ مدرن از قدرت ایفاي نقش درنظام بین الملل برخوردار شده    نخستین بار در  

جایی مراکـز قـدرت و ثـروت از اقیـانوس اطلـس        هاین تحول، جهان و آسیا تجربه تاریخی جاب       

مـا  بـرد، ا  این، اگرچه آسیا در دوره انتقالی به سـرمی  وجود با. نماید میشمال به آسیا را تجربه    

  . نوظهور این قاره منطبق باشدهاي هنوز فاقد ساختارهایی است که با ویژگی

ي تمایزبخش نظام بین الملل معاصـر        ها  و منطقه گرایی از مولفه     اي  منطقههمگرایی  

منطقه گرایی منطق غالب اقتصاد و سیاست آسیایی دردوره جنگ سـرد بـه      . شود  میمحسوب  

ژه از دهه نود درآسیا رونق یافته و عمدتا هم به آسـیاي             حساب نمی آمد اما این رهیافت به وی       

مجموع مناطق مختلف آسیا از آسیاي شرقی تـا آسـیایی           در. جنوب شرقی معطوف بوده است    

مقتضیات سیاسی و اقتصادي خود روندهایی از همگرایی را          غربی هریک متناسب با موقعیت و     

آسـیا در    دراي منطقـه همگرایـی  . انـد گرایـی را شـاهد بـوده        تجربیاتی از منطقه   طی نموده و  

ارتقـا  . ي جغرافیایی از منطق و مـسیر متفـاوتی پیـروي نمـوده اسـت       ها مقایسه با سایر حوزه   

 موجـود و تمهیـد مقـدمات        اي  منطقـه همکاري بین مناطق متنوع آسیایی، تقویـت نهادهـاي          

ـ   جدید، منطقه گرایی آسـیایی را بـا تحـوالت جدیـد            اي  منطقهدهی به آرایش     شکل رو  هي روب

ایـن   بـا . ساخته و موجب شد تا کشورهاي آسیایی به بازاندیشی تعامالت بین آسیایی بپردازند        

  . یی مواجه بوده استها گرایی آسیایی با موانع و چالش همه، منطقه

 همگرایی بر آسیا غلبـه یافتـه اسـت و بـه             اي  منطقه درون   هاي درحال حاضر روایت  

امـا بـه    .  بلندي در جهت همگرایی برداشـته اسـت        هاي م گاویژه مناطق شرق و غرب این قاره        

 اي  منطقـه رغم حجم تجاري باالي منـاطق درون آسـیایی و بـین آسـیایی هنـوز هـیچ نهـاد                     

 هـا  به بیان دیگر هنـوز میـان ایـن تجربـه          . نمایندگی فرایند همگرایی آسیایی را برعهده ندارد      

 از. انـد  رایی آسیایی مکمل یکـدیگر نـشده  گ برقرار نشده و روایت متنوع منطقه  پیوند معناداري   

 و مناطق جغرافیـایی ایـن قـاره هنـوز تمـام      هااین منظر، منطقه گرایی آسیایی در تمام حوزه      

 اي منطقـه دهـی بـه نـوعی مناسـبات بـین       شکل. شود عیار نبوده و طرحی ناتمام محسوب می  

ـ   نیـز مـساعد    اي  قـاره تواند زمینه را براي همگرایی درسـطح         می رسـد   بـه نظـر مـی     . دتر گردان
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 آسـیایی کـه درپـی     هـاي   قـدرت  ناشی از    اي  منطقه قدرت محور میان این نهادهاي       هاي رقابت

باشـند یکـی از موانـع        دهی به همگرایی آسیایی با تصویر خود مـی         گسترش نفوذ خود و شکل    

  .  این زمینه بوده است قابل توجه در

 درون  هـاي  ضـر روایـت   ایـن واقعیـت حکایـت دارد کـه درحـال حا            تصویر مزبـور از   

 اما به رغم حجم تجاري بـاالي منـاطق       ، بر فرایند همگرایی در آسیا غلبه یافته است        اي  منطقه

 نمایندگی فراینـد همگرایـی آسـیایی را     اي  منطقهدرون آسیایی و بین آسیایی هنوز هیچ نهاد         

ي هـا  نشده و روایت   پیوند معناداري برقرار     ها به بیان دیگر هنوز میان این تجربه      . برعهده ندارد 

گرایی آسیایی در تمـام     ازاین منظر منطقه  . اند گرایی آسیایی مکمل یکدیگر نشده     متنوع منطقه 

 و مناطق جغرافیایی این قاره فرایندي تمـام عیـار نبـوده و طرحـی ناتمـام محـسوب                    ها حوزه

ا بـراي  توانـد زمینـه ر    میاي منطقهرسد شکل دهی به نوعی مناسبات بین  به نظر می . شود می

  .تر گرداند  نیز مساعداي قارههمگرایی درسطح 

ـ          دهنـده هـر دیـدگاه       عنـوان قـوام   ه  در این میان مفهوم امنیت دستجمعی در آسیا ب

 اي منطقـه گرچه اکثر سـازکارهاي  ا.  هنوز توسعه نظري الزم را نیافته است     اي  منطقهی  یهمگرا

 اي منطقـه ه و یـا حـداقل امنیـت          شکل گرفت  اي  منطقههاي امنیت    در آسیا در پاسخ به نگرانی     

ي هـا   در مناطق متنوع آسیائی بوده است، اما قدرت      اي  منطقهیکی از محورهاي مقوم همکاري      

  .  نمایند  تلقی میاي منطقه خود را تضمین کننده اصلی امنیت اي منطقهفرا

گرایی و همگرایی آسـیایی هنـوز تـصویر روشـنی از             سوي دیگر در ادبیات منطقه     از

توجه بـه وسـعت آسـیا درمقـام بزرگتـرین قـاره          با. رافیایی این قاره ارائه نشده است     حوزه جغ 

 سیاسـی،  جهان هنوز مفهوم پردازي تمام عیار وروشنی از دامنه جغرافیایی و تنـوع فرهنگـی،              

بـه بیـان دیگـر همگرایـی        . اقتصادي و زبانی آن در ادبیـات موجـود صـورت نپذیرفتـه اسـت              

اي و یا    ق آسیایی از روایت متفاوتی برخورداربوده و همگرایی قاره        یک از مناط   هر  در اي  منطقه

سطح آسیا هنوز درکانون ادبیـات سیاسـت و اقتـصاد آسـیایی          گرایی در  به تعبیر دیگر، منطقه   

تواند به یکی از محورهاي مناظره نظري درسطح کـشوري و            این موضوع می  . قرار نگرفته است  

  .قاره اي تبدیل شود

 بلکـه  ،باشـد  ي موجود ناظر برامتناع همگرایـی آسـیایی نمـی      ها استیوجود این، ک   با

موقعیت بازیافته قاره کهن در نظام بین الملل و تجربیات پراکنده و گسـسته منـاطق مختلـف             

افـق   آسیایی نمایانگر این واقعیت است که همگرایی آسیایی یک امکان و فرصـت تـاریخی در               
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این رهگـذر   در.  سده آسیایی نیز آوازه یافته است که بهشود میاي محسوب  سده قاره کهن در  

 هم سرنوشتی و منطق وابستگی متقابل در آسیا همگرایی مناطق ایـن قـاره را          رسد  میبه نظر   

  .  به الزام تبدیل نموده است

جایگـاه   جهـان از نقـش و   آسـیا و هـم در     به این که اقتصادهاي آسیایی هم در       نظر

ي نوظهور نیز در این قاره قراردارند، همگرایی        ها ترین قدرت  ماثرگذاري برخوردار شده اند و مه     

فرهنگی کشورهاي آسیایی نیـز       سیاسی و  هاي تواند مبنایی براي همکاري     می اي  قارهاقتصادي  

گرایـی مبـین ایـن نکتـه اسـت کـه بـدون عوامـل وحـدت بخـش                     تجربه منطقه  .فراهم سازد 

تردیـدي نیـست کـه      . یابنـد  نیـت نمـی    همکـاري عی   هـاي   و طرح  اي  منطقهالمللی، هویت    بین

 امـا   ،دهـد   سوق مـی   اي  منطقه مشترکی کشورهاي آسیایی را به پیشبرد همگرایی         هاي دغدغه

ایده اشتراکات آسیایی مادامی که با سـاختارهاي انـضمامی همـراه نگـردد بیـشتر در مرحلـه                   

  .انتزاعی باقی خواهد ماند

نظـري   بحثی صـرفا دانـشگاهی و      دیگر   "آسیایی شدن آسیا  " امروزه   رسد  میبه نظر   

 تمـدنی،   هـاي   بـه ویـژه در عرصـه       اي  منطقـه  زیرا نوعی خودآگاهی آسیایی و هویت        باشد  مین

 در عرصه تجارت و انرژي میان کشورها و مناطق مختلـف قـاره              اًاقتصادي خصوص  المللی و  بین

ی های  و بحران  ها این، اگرچه آسیا با چالش     افزون بر . حال پدیدار شدن است    کهن به تدریج در   

 امـا   ، تاریخی بر امنیت و اقتصاد و سیاست آسیا سایه افکنده است           هاي نیز مواجه بوده و رقابت    

چنــان کــه اروپـا نیــز بــه رغــم  .شــود  ایـن امــر سرنوشــت محتـوم ایــن قــاره محــسوب نمـی   

ایـن رو نحـوه      از. سازي برداشـت    بلند و دوران   هاي این مسیر گام    تاریخی در  هاي جویی ستیزه

.جهه آسیا با مسائل تاریخی خود آینده این قاره را تعیین خواهد نمودموا
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