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 ییدر همگرا ایتانیبر رینظ ییهانقش و کارکرد دولت دراغماض  یینوکارکردگرا هینقصان نظر
 ییفرااروپا گرانیو عوامل خارج از اروپا و باز رهایانگاشتن متغ دهیآن در ناد ییو جبرگرا یاسیس

خود  ینظر یدر واکاو ییاست. آنچه نوکارکردگرا مشترک یتیامن یخارج استیس نیدر تدو
و نفوذ  اریو اخت یمل یهاو نقش حکومت تیو اصالح کند لحاظ کردن اهم یبازنگر ستیبایم

رفراندوم  ریمستقل نظ یاستیاز لحاظ احصا س ایتانیهمانند دولت بر یمستقل نخبگان مل یریگ میتصم
ها و ارزش ها  را به عنوان دهیا تیاهم  یانگارو سازه یینوکارکردگرا هی. هر دو نظراست تیبرکس
 رندیپذیچندجانبه را م یکننده نهادهاسازند و قدرت محدودیم انیو عملکرد نما یخط مش حیتوض
 هستند. یخارج استیو س یداخل استیدر س یریگ میتصم نیماب یمهم ف یوندهایو شاهد پ نیمبآنها 

 تیدر اهم یینوکارکردگرا یو تلق یابیارز ،یلیتحل -یفیروش توصبا پژوهش  نیا کردیرو
است مشترک آن  یتیامن یخارج استیاروپا و س هیدرون اتحاد یو ساختار یکارکرد یفشارها

پرس اصلی این  .نیز تسری یابد هیاتحاد یهابخش گریخروج ممکن است به د یاستراتژ نیا اینکه
به  ،تیعطف به برکس انهینوکارکردگرا یانگارتوان از منظر سازهیچگونه ممقاله آن است که 

 نیکهژمودهد، رویکرد های آن نیز نشان مییافته مشترک اروپا پرداخت؟ یتیو امن یدفاع استیس
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در اتخاذ  یرواروپا و تک هیدر اتحاد ییهمگرااش در تعارض با انزواطلبانه یهااستیو س ایتانیبر
، به برکسیت انجامیده است که مشترک اروپا یتیو امن یخارج استیبا س ریمتغا یاسیس یراهبردها

 قابل بررسی است. انهینوکارکردگرا یانگارسازهتنها از طریق 
 

 کلیدواژگان
 استیس، انهینوکارکردگرا یانگارسازه ،یی، نوکارکردگرااروپا هی، اتحادایتانی، برتیبرکس

 .مشترک یتیو امن یخارج
 

 مقدمه
 نجایا در آنها یتمام که است ییهاتئوری از سرشار و یغن یاسیس علوم و المللبین روابط طهیح
 یانگارسازه هینظر بر یمبتن حاضر پژوهش ینظر یاصل چارچوب. افتی نخواهند سخن مجال

 یهاشباهت و هاتفاوت یبندطبقه حاضر پژوهش ینظر یمبان هدف. باشدمی انهینوکارکردگرا
 نوع درآمد شیپ واقع در یینوکارکردگرا که است غالب هیفرض نیا به گذاشتن صحه در موجود

 در استیس ها،ارزش ،هاانگاره ،یدئولوژیا ت،یهو یهامولفه بر دیتاک .است یانگارسازه از یخاص
 و اصالح، بسط، عمدتا انه،ینوکارکردگرا یها چارچوب از و کارگزار و ساختار برساخته یفضا
 انتخاب قیتحق نیا ینظر چارچوب عنوان به و شده انتخاب ییهمگرا به مربوط یهاهیفرض شیآزما
 .اندشده

با عنایت به سیطره گسترده اتحادیه اروپا به عنوان سازمانی فراملی با آرایش سیاسی منحصر به 
ی هاتحلیلفردآن، مبانی نظری متعددی در راستای تقویت، تضعیف و تثبیت همگرایی این اتحادیه، 

ن اتحادیه ای است. ایاتحادیه اروپا حاصل اقدامی در راستای ائتالف منطقه» اند. متفاوتی رقم زده
؛ این اعتقاد باشدمیمحصول کاهش اعتقاد کشورهای عضو به کارآمدی سیستم مستقل اداره مالی 

ای است مستقل از سایر کشورها، خود ناشی از معضالت عدیده طوربهبه ناکارآمدی اداره کشور
 .(Khanalizadeh, 2017: 61)(؛61: 1395 ،زادهخانعلی)«که کشورهای اروپایی با آن مواجه بودند

 رسدمی نظر به اول نگاه در رود،می شمار به ایتانیبر استیس در کننده نییتع ایمسأله تیبرکس
 را فرهنگ یحت و جامعه است،یاقتصاد،س نهیزم نیا در شده اتخاذ یهاسیاست و ها یگیرتصمیم

 آمد در تا است انیجر در ایدهیچیپ کیالکتیداما  دهد،می قرار یبزرگ یهایدگرگون دستخوش
 ایگو دهد،می قرار ریتأث تحت را تیبرکس نهیزم در ها یاستگزاریس ها،گزاره از یانیپا یب شد و

 داده قرار خود اهداف ج، امارا تیبرکس اجتماع، و استیس عرصه در رمترقبهیغ حوادث از یبهمن
 (Daddow and Schnapper, 2013: 331) داددو میت به، کیتئور یکردهایرو از جستن بهره با. است

 گرفتن نظر در با .شد نائل تیبرکس از یانهیبه درک به توانمی ت،یبرکس لیتحل یپژوهش سرپرست
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 عنوان به یتئور واقع در. کندمی ییخودنما هینظر و یتئور لیبد یب نقش، تیبرکس غامض مسأله
 .شودمی تیاهم حائز ،است انیجر در آنچه  نیَتع و نییتب کردن، تر واضح یبرا راه فانوس
 

 پیشینه -1
مشغولی ، دل (Clark, 2017)داد یأر اروپا هیاتحاد از خروج به ایتانیبر چرا کالرک در کتاب

جایگاه  2004ملت در مسائلی نظیر قشر به عقب رانده شده اقتصادی و البیرنت مهاجرت که از سال 
د. این کتاب در رده اولین پردازمیویژه ای را در مذاکرات از آن خود ساخته مسائلی است که بدان 

در این کتاب با نقب  شود.در انگلیس محسوب می 1آکادمیک در زمینه شک گرایی اروپامطالعات 
 میزان مورد در را ملت نظرات نقطه اروپا اتحادیه در عضویت مورد در واالنسی سیاست به نظریه

، شده کنترل مهاجرت، اقتصادی رونق نظیر مسائلی قبال در اروپا اتحادیه مسئولیت و پاسخگویی
 و اطمینان سوپاپ اندازه چه تا اتحادیه در عضویت که این و کشیده تصویر به فردی و ملی امنیت
 .است بوده فوق موارد ضامن
 

 بانی نظریمچارچوب مفهومی و  -2
ی نظری روری است به بررسی مفاهیم مرتبط با پژوهش پرداخته گردد، سپس مباندر ابتدا ض

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
 انهینوکارکردگرا یانگارسازهگرایی و انگاری، نوکارکرد: سازهمفهومیچارچوب  -2-1
 انگاریسازه -2-1-1

،  اروپا هیاتحاد ضوع و گریباز کی عنوان به ایتانیبر ،ی پژوهش حاضرانگارسازه لیتحل اساس بر
 شیافزا وپاار هیاتحاد درون در( تیبرکس) هیاتحاد از خروج قالب در قدرتش و  نفوذ  که یهنگام

 کی عنوان به دیتهد نیا و داندمی یدیتهد منزله به را قدرت و نفوذ نیا اروپا هیاتحاد  یابد،می
 یکادار نینچنیا ،گرید عبارت به. باشد یماد ساختار کی که نیا تا شودمی لحاظ بیناذهنی ساختار

 .است شده ساخته بر اروپا هیاتحاد اذهان در
 یینوکارکردگرا -2-2-2

 که است شیکگرای، باشد کپارچهی یتئور کی نکهیا یجا به ،«یینوکارکردگرا» اصطالح
 جامعه از گرا کثرت و باز یفیتوص( 1:یابدمی نیّتع(  Alexander, 1985: 10) لیذ یهاگزاره توسط

 به یاجتماع کنترل و انحراف. شودمی مشاهده امکان کی عنوان به انسجام و ادغام( 2ی،کل طوربه
 دکنندهیتول یاصل محرک یروین عنوان به زیتما( 3.است شده گرفته نظر در ینیع یهاواقعیت عنوان

 نیا کارآمد یهامزیت از یکی عنوان به تواندمی زین ییگراکثرت.شودمی یتلق یاجتماع راتییتغ

                                                           
1. Euroscepticism 
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 یتئور ازین مورد یکپارچگی تواندمی یگاه چند هر تکثر، گرفتن نظر در شود، گرفته نظر در یتئور
 کندمی ایمه را یصورتبند باز و یصورتبند باز و یصورتبند امکان، اما سازد یتعادل یب دستخوش را

، اما ردیگ قرار نقد مورد استناد قابل تیقطع در یناتوان منظر از تواندمی چند هر ینظر لحاظ به که
 .کندمی یریجلوگ زین ینظر یهابستبن در شدن گرفتار از حال نیع در
 انگاری نوکارکردگرایانهسازه -2-2-3

 یاریبس مشترک الزامات و تعهدات هینظر دو نیا متفاوت، اهداف و هاخاستگاه نیا رغمیعل
 یساختار یهایژگیو یجا به آنها یدو هر ((Sangiovani, 2006: 440معتقد است یوانیسنگ: دارند
 یعِلّ  نقش بر اند،شده سیتقد یاجتماع یهاواقعیت عنوان به پردازان هینظر توسط که تر یانتزاع
 .دارند دیتأک افراد( منافع) یهااولویت فیتعر در هاارزش و هاایده

 دوگانه یهاتقابل و یسطح دو یباز هینظر: مبانی نظری -2-2
 یتمام مجموعه رصد با  «یسطح دو یباز» استعاره پوتنام روبرت هینظر دید هیزاو از توانمی

 بیست و هفت و سیانگل( )Putnam, 1998: 434) یالمللبین و یداخل سطوح در یاحتمال توافقات
 . برداخت تیبرکس مسأله نیتبب به(  اروپا هیاتحاددیگر  عضو

 به  توانمی را اروپا هیاتحاد و سیانگل یالمللبین مذاکرات که است مشهود یحیتلو صورت به
 به فشار اعمال قیطر از ایتانیبر یداخل یهاگروه، سو کی از. کرد میترس یسطح دو یباز کی مثابه

 بیتعق را خود منافع ،یمل سطح در یگروه و یحزب منافع کننده نیتأم یهاسیاست اتخاذ یبرا دولت
 موازنه رییتغ یپ در ایتانیبر استمدرانیس ها،گروه نیا نیب ائتالف جادیا با گرید یسو از و کنندمی
 هدف با یمل دول ،یالمللبین سطوح در. هستند یباالدست سطوح در زنیچانه قدرت شیافزا و قوا

 ندیناخوشا تبعات دادن کاهش و یداخل یفشارها به ییگو پاسخ یبرا خود یتوانمند ینهسازیشیب
 گر،ید عبارت به کنند،می نییتع تیبرکس خصوص در را خود یهاسیاست ،یخارج تحوالت

 و ها ضرورت به ییپاسخگو یبرای المللبین یباز کی همزمان اروپا هیاتحاد و ایتانیبر رهبران
 ،یاسیس الزامات و حکومت عتیطب به پاسخ یبرای داخل یباز کی و یجهان  نظام یفشارها
  انجام به یخارج استیس در حرکت هر ساخت و نیتدو با را  یمل یاستراتژ و یفرهنگ ،یاقتصاد

 . رندیبگ دهیناد را یباز دو نیا از کی چیه توانندنمی یاصل گیرندگانتصمیم. رسانندمی
 است  اروپا هیاتحاد و ایتانیبر  تیبرکس گان کنند مذاکره نیب زنیچانه یباز نیا سطح کی در

 هیاتحاد  و ایتانیبر مابینفی که ایاولیه توافقات همانند؛ شودمی یمقدمات توافق کی به یمنته که
 داخل در جداگانه یهارایزنی و مباحث. دارد وجود مهاجر جوامع یاسپورایدا خصوص در اروپا

 . شودمی دهینام دو سطح توافق نیا بیتصو  خصوص در گروه دو از کی هر
 و یزنیرا مرحله توانمی را مرحله دو نیا، سطح دو متقابل رابطه و بودن هیدوسو به تیعنا با 

 بیتصو به کی سطح در یتوافق هر الزمه که نکته نیا لحاظ با. دینام بیتصو مرحله و مذاکره
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 و کرد زهیتئور نحو نیبد را اروپا هیاتحاد و ایتانیبر روابط توانمی،  است دوم سطح در آن دنیرس
 در آمده دست به توافق بیتصو گر،ید عبارت به. ساخت برقرار سطح دو نیب یمهم ینظر وندیپ
 ینوع به ن،یطرف یداخل دهندگانرأی یسو از رفراندوم یبرگزار از پس اروپا هیاتحاد یالمللبین زیم

 خصوص در اروپا هیاتحاد و ایتانیبر توافقات یخارج و یداخل سطح دو وندیپ و اتصال سازوکار
 یم  یالمللبین زیم در نیطرف که یتعهدات که است بیتصو پروسه قیطر از. است تیبرکس مسائل

 ندیفرا همان بیتصو ندیفرا واقع در. کندمی دایپ اجرا تیقابل یداخل سطح در تعهدات نیا رندیپذ
 بر. شودمی پذیرامکان ک،ی سطح توافق یاجرا ای دیتائ مهر با که است دو سطح در یگیرتصمیم
 مجدد مذاکره بدون تواندنمی کی سطح در آمده بدست توافق پوتنام یدوسطح یباز هینظر اساس

 ،یداخل سطح در چنانچه که است معنا بدان نیا .(Putnam, 1988: 436) شود اصالح سطح همان در
 یهارایزنی سطح همان در بایستمی باشد ینیبازب ای و اصالحات یمقتض رفراندوم مذاکرات

مطالعات روانشناسی و عوامل . شود گذاشته وتو به یعبارت به و گرفته قرار یبررس مورد تیبرکس
از جمله مواردی که » ادراک بازیگران کمک شایانی کند. تواند به باالبردنروانی تاثیرگذار نیز می

های یافتهکنند، سازی میشبیهگیرندگان همواره که تصمیماینبه آن توجه داشته باشند  بازیگران باید
 هایایگزینجمورد نظرشان را، باورهای گذشته که در ذهنشان وجود دارد بدون اینکه نسبت به 

 .(Ahmadi and Zargar, 2019: 59)(؛59: 1398 گر،احمدی و زر)«باشند داشتهاطالعاتی 
 در را الزم یرأ که کی سطح یاحتمال توافقات مجموعه  به اشاره یبرا 1نستیو واژه از  پوتنام

 نستیو» مفهوم با اختصار به که دیجو یم بهره کرد، خواهد کسب دو سطح دهندگانرأی نیب
 لیدل دو به ها  نستیو نیا یاثرگذار گستره. شودمی یگذارنشانه بیتصو قابل توافقات شانس«

 ابتدا، در. است مهم یلیخ ایتانیبر در تیبرکس کی سطح توافقات فهم یبرا متفاوت کامالً
 را یداخل یهارایزنی و مذاکرات همان یعنی کی سطح در توافق حصول تر، اثرگذار  یهاوینست
 یدستاوردها عیتوز بر ن،یطرف از کی هر دو سطح یهاوینست ریتأث زانیم متعاقباً،. سازدمی ترمحتمل

 کی شده ادراک یها یهاوینست هرچه. بود خواهد تأثیرگذار یالمللبین زنیچانه از مشترک
 توانندمی کی سطح کنندگانمذاکره گرید باشد، یترگسترده ریتأث دامنه و اعتبار حائز کنندهمذاکره

 اثرکم یداخل یهاوینست یاستراتژ که یحال در آنان زنیچانه قدرت واقع در آورند فشار او به
 منظر نیا از. باشد یبعد سطح در زنیچانه قوت و مؤثر یزنیرا  ابزار ینوع به تواندمی است

 سر بر ترگشاده دست با توانندمی کنندگانمذاکره و دارد وجود یکمتر مالحظات و هامحدودیت
 .نندیبنش توافقات زیم

 ریتأث هاوینست تیکم و تیفیک بر عامل سه ،یکل طوربه ،پوتنام یدوسطح یباز هینظر اساس بر
 یهااستراتژی و دو سطح ینهادها، دو سطح یها ائتالف و هااولویت» :از عبارتند که گذارندمی

                                                           
1. Winset 
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 سطح در اروپا هیاتحاد ینهادها و ها ائتالف، هااولویت پژوهش نیا در. کی سطح کنندهمذاکره
 سطح کنندگانمذاکره یهااستراتژی یطرف از و  بوده موثر هاوینست تیکم و تیفیک بر یباز دوم
 ,Putnam) «است کرده فایا را یتیاهم حائز نقش هاوینست و توافقات ریمس ساختن هموار در اول

1988: 441) . 
 تمرکز عمدهاما  کند،می ادی همزمان مذاکره زیم دو و یسطح دو یباز از  پوتنام نکهیا رغمیعل

 جهت بر  یالمللبین  یها مؤلفه ریتأث مورد در کمتر و است یداخل سطح به معطوف ،یو توجه و
 یموضوع وندیپ وهیش دو از یو البته. آوردمی انیم به صحبت یداخل استیس یسو و سمت و یریگ
 استیس بر یرگذاریتاث یبرا ها آن از کی سطح کنندگانمذاکره که ییهاشیوه عنوان به ب،یترغ و

 را وهیش دو نیا یرگذاریتاث اتیجزئاما  کند،می اشاره بدان خود هینظر در کنند،می استفاده یداخل
 یا نکته نیا. دهدنمی ارائه آنها مورد در یچندان حیتوض و کندنمی  مشخص یداخل استیس بر

 را آن(  (Drezner, 2003: 480درزنر جمله از و گرفته قرار شمندانیاند یبرخ انتقاد مورد که است
 یهاسازمان توسط که وهیش سه از نقصان نیا رفع جهت در درزنر. داندمی پوتنام افتیره  نقص

، توافق از عبارتند که بردمی  نام شوند،می استفاده یداخل استیس بر یرگذاریتاث یبرا یالمللبین
 هاآن قیطر از برد،کهمی نام نفوذ یها زمیمکان عنوان با وهیش سه نیا از یو. بیترغ و اجبار

 .کنندمی تعامل یداخل ینهادها با یالمللبین یهاسازمان
 یسطح دو یباز استعاره قیتلف از و ایتانیبر مابینفی تیبرکس توافق یبررس یبرا توانمی ن،یبنابرا

 از یداخل سطح یبررس یبرا یعنی. داد قرار مداقه مورد را مناسبات پرتو درزنر، هینظر یلوا تحت
 یاستراتژ و دو سطح یاسیس ینهادها،یداخل یروهاین نیب قدرت توازن یعنی پوتنام مؤلفه سه

 قیطر از اجبار نفوذ سمیمکان از یالمللبین سطح یبررس یبرا و جسته بهره کی سطح یمذاکرات
 بیترغ وهیش یحدود تا و اروپا هیاتحاد طرف از یاقتصاد یها میتحر اعمال و اجبار یپلماسید

 خط نوع کی اتخاذ یراستا در گریکدی بر سطح دو نیا تعامل تینها در و بخش انتظام یسازکارها
 .برد بهره منسجم یمش

 و یخارج روابط در یمستحکم و یقو اهرم تواندمی یداخل استیس یهاگزینه نوع ن،یبنابرا
 در و یخارج روابط سطح در دولت یهاگزینه و دهد قرار دولت اریاخت در یالمللبین مذاکرات

 را دولت یمل قدرت گاهیپا تواندمی زین یجهان نظام تعامل با همراه یخارج استیس نیتدو
 و یمل سطح دو در یاسیس و یاقتصاد یساختارها تعامل تنها نه صورت نیبد. سازد قدرتمندتر

 یمل دولت نیهمچن بلکه سازند،می متأثر را یخارج استیس یاجرا و نیتدو روند یالمللبین
 ببرد بهره گرید سطح در خود تیحاکم یمبان تیتثب و ینمائ قدرت یبرا یکی از تواندمی

 .(Pourahmadi and Bazobandi, 2018: 107)(؛107: 1397پوراحمدی و بازوبندی، )
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انگاری، نوکارکردگرایی سه رویکرد سازه چارچوب تجزیه و تحلیل برکسیت در -3
 نوکارکردگرایانهانگاری سازهو 

فرضیه مقاله مورد آزمون قرار گیرد و بنابراین ابتدا تجزیه شود در این بخش از مقاله تالش می
ها شود تا ضعفانگاری و سپس از منظر نوکارکردگرایی نگرسته میو تحلیل برکسیت از منظر سازه

های این دو رویکرد در بررسی برکسیت مشخص شده و سپس از رویکرد تلفیقی و قوت
شد، تا میزان بُرد آن برای تحلیل برکسیت روشن  انگاری نوکارکردگرایانه استفاده خواهدسازه

 گردد.
 یانگارسازه کردیرو چارچوب در تیبرکستجزیه و تحلیل  -3-1

 شیخو تمرکز انگارانسازه. یابدمی یمحکم یبندمفصل یانگارسازه چارچوب در مقاله نیا
 و دهندمی قرار اندمشترک جهان مردمان انیم گسترده یسطح در که بیناذهنی اعتقادات یرو را
 نیا بر ،گیرندمی نظر در یاجتماع یها یبند ساخت صورت به را یمل یهاهویت نمونه، یبرا

 درک نیریسا با روابط در را شتنیخو آنان که یصورت به هاانسان یهاهویت و منافع که تصورند
 از هادولت تیهو و منافع. ندشومی نییتب و گرفته شکل مشترک اعتقادات همان قیطر از ،کنندمی

 ریتاث طیشرا نیا تحت. شوندمی یساختاربند یاجتماع لحاظ از آنها بلکه ستین شده نییتع ابتدا
 دولت منافع و تیهو و یهنجار یهادگرگونی انیم ارتباط و ینهاد یادیبن یساختارها یهنجار
 نگرفته شکل شده تیتثب یمل منافع سلسله کی اساس بر صرفا هادولت تعامالت. شودمی یبررس
 باعث ای و یابندمی تشکل هاهویت قیطر از یرفتار یالگو ینوع صورت به زمان طول در بلکه
 یاجتماع و یاسیس ،یفرهنگ ی،خیتار یها نهیزم به هادولت تیهو. شوندمی هاهویت لیتشک
 باعث که  یاجتماع یعملکردها بیترت نیبد. برندمی سر به ریمتغ تیوضع در نیبنابرا دارد یبستگ

 ییساختارها و عملکردها با که باشند داشته اشارت یمنافع به ندتواننمی ندگردمی تیهو کی تشکل
 هرج یایدن تیهو بدون یایدن قتیحق در. برند سر به یناسازوار در دهند،می لیتشک را تیهو که

 و  گرانید به خود به را ما تیهو. است یآشوبناک حالت از تر خطرناک مراتب به نامعلوم،، مرج و
 دهدمی نسبت آنها به او که یتیهو اساس بر را گرانید دولت کی. دکنمی یمعرف ما به را نیریسا زین

 شتنیخو تیهو دیبازتول به روزانه یاجتماع اعمال قیطر از زمان هم طوربه که یحال در کرده، درک
 کیستمیس یساختارها. است بیناذهنی ساختار معنا یینها داور صورت هر در. دکنمی مبادرت
 یجا یالمللبین ینهادها در که یاجتماع دانش و انتظارات ها، برداشت سلسله کی از بیناذهنی

 به را خاص یمعان اجازه که هستند بیناذهنی یساختارها نیا واقع در. دشومی لیتشک اند،گرفته
 فیتعر را شیخو منافع و تیهو هادولت که یا وهیش اساس بر ساختارها. دهندمی یماد هایییتوانا
 ییهاگروه و افراد یاجتماع لحاظ از کارگزاران روند نیا در. شوندمی پرداخته و ساخته کنند،می
. شناسندمی تیرسم به ند،کنمی دیبازتول و دیتول را یاجتماع ساختار ناخودآگاهانه ای آگاهانه که را

 شوند،می شناخته تیرسم به هادولت ریسا یازسو یاجتماع نظر از آنکه لحاظ به هادولت نیهمچن
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 .  گردندمی محسوب کارگزار عنوان به
 تیهو یبرساختگ و یذهن برداشت نیا «توافق با خروج» نهیگز کردن مطرح با گر،ید طرف از

 ایتانیبر نیب رابطه. شودمی دیتشد اروپا هیمنظراتحاد از ماتومیاولت عنوان به  تیبرکس قالب در ایتانیبر
 صورت به را گریکدی یاصل گریباز دو آن در که  بوده یاجتماع ساختار کی ندیبرا  اروپا هیاتحاد و

 و زیآم تعارض نه را هیسو دو رابطه نیا یانگارسازه. اندکرده فیتعر شیخو منافع و خود دشمنان
 رابطه نیا هادولت داندکهمی قتیحق نیا از گرفته نشأت را آن بلکه کرده یتلق انهیجو یهمکار نه
 هنجارها ت،یهو نگ،فره تیاهم جهت به یانگارسازه هینظر در. است برساخته و ندسازمی خود را
 یهنجار و یفکر یساختارها یانگارسازه هینظر چارچوب در. گیردمی قرار توجه مورد هاانگاره و
 گرانیباز کنش نوع که هستند معنا با یهانظام که رایز دارند تیاهم یماد یساختارها اندازه به
 یدتیعق نظام که باورند نیا بر انانگارسازه. دکنمی ریتفس یماد طیمح در را( اروپا هیاتحاد و ایتانیبر)

 نظر از رایز ددارن یماد یساختارها که دارد آنان یاسیس رفتار در را یراتیتاث همان جوامع یارزش
 است یماد طیمح کی و یاجتماع طیمح کی ندپردازمی کنش به هادولت آن در که یطیمح آنها

 هادولت یخارج رفتار نوع اساس نیا بر و داده شکل را شاننقش و منافع از هادولت درک دتوانمی و
 . آیدمی وجود به

 انگارانهسازه یهاایدئولوژی بر یمبتن ایتانیبر خارجه استیس از یپرتو عنوان به تیبرکس یواکاو
 نیا کارگزاران یفرد اتین اساس بر زبان هیپا بر(  (Kubalkova, 2001: 71انف کالسین گفته به

. شودمی زهیئورت گرانید عنوان به  اروپا هیاتحاد مشارکت بدون خروج ای ماندن رفراندوم در  کشور
 به منجر گفتن خنس. بخشند یم معنا هاسیاست به  کارگزاران یاتخاذ الفاظ و واژگان نیا نیبنابرا

 تعامالت لیتحل. آوردمی وجود به انتظارات گرانید در  و شده یهنجار یامدهایپ و هامحدودیت
 یرفتار یهاکنش قالب در یهمگ تعهدات به کارگزاران یبندیپا، دهایتهد یبررس، یراهبرد
 به یراهبرد تعامل ینوع روپاا هیاتحاد از ایتانیبر توافق با خروج همانند هاتوافقنامه. شوندمی ادراک

 . شودمی داده میتعم  متقابل تعهد یهاکنش منزله به که رودمی شمار
 قواعد ای یعموم یارهایمع ینوع به کارگزاران اذهان در باال یهنجار تیاهم با یاسیس یهابیانیه

 یهانیت و یپنهان یهانیت به یانگارسازه یهامولفه از توانمی نجایا در. روندمی شمار به یباز
 کرده یتداع را یدروغ خود و نیراست خود نیرید میمفاه همان که کرد اشاره کارگزاران یاعالم

 خود و نیخودراست گریکدی با تقابل در کدام هر اروپا هیاتحاد و ایتانیبر. کشد یم ریتصو به و
 کارگزاران نیراست خود با تضاد در یاسیس یهابیانیه.  کشاندند ییبازنما ورطه به را شیخو نیدروغ
 یبازساز و برساخته موجود یارهایمع اساس بر تیبرکس با مواجه در ایتانیبر استیس نیبنابرا  بوده
 به توسل ینوع تواندمی نیا که بوده یساختگ و بندهیفر، مبهم یاسیس یهابیانیه تیاکثر. است شده
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 آنکه از شیب 1«یاسیس یهابیانیه» هانیم منظر از. باشد زین انگرمشاهده توسط یطیتفر برداشت
 دیپد یبرا ییابزارها هاسیاست که چرا شوند؛ یبررس یاسیس کنش ینوع منزله به دیبا باشند استیس

 یاسیس یهابیانیه از شیخو یها استنباط با انگرمشاهده(. Meehan, 1971: 268)  هستند کنش آمدن
 یضرور یابزار استیس هان،یم فیتعر اساس بر. ندپردازمی کارگزاران یگفتار یهاکنش لیتحل به

 اساس بر ایتانیبر کارگزاران یهاکنشتمامی -است خاص طیشرا در یعقالن یانتخاب یبرا
. است شده شناخته اصول ای ارهایمع براساس نیگزیجا ممکن یامدهایپ آگاهانه یهامقایسه

 اتخاذ درباره ییراهنما مثابه به کارگزاران یاحتمال یارهایمع یبررس با اروپا هیاتحاد در انگرمشاهده
 . رسندمی نظر اجماع به یتیبرکس یهاسیاست

 رفراندوم همانند) هستند «دادهایرو»همان کارگزاران یهاحرکت، نگیلیش دگاهید از
 و دارند قرار آنها یهانیت خدمت در کارگزاران یهاسیاست کردن انیب با  هاحرکت(. تیبرکس

 با. روندمی شمار به زین استیس هاحرکت حال نیع در. کنندمی منعکس را کارگزاران یتعهدها
 کوالسین نظرات بر منطبق .آورندمی دیپد را تعهدها هاکنش قیطر از کاگزاران یضمن  تعهد شیپ

 عمل ایگونه به کندمی یرویپ ایقاعده از یعقالن صورت به که یکارگزار(، Raw, 1982: 23) راو
 .   است کرده یمبتن تعهدها شیپ بر را خود یهاکنش قبل از ییگو که کندمی

 نوکارکردگرایی کردیرو چارچوب در تیبرکستجزیه و تحلیل  -3-2
 با ییهادسته و طبقات نه و یاصل گرانیباز عنوان به هاگروه گرفتن نظر در با یینوکارکردگرا

 یهانظریه ییگراآرمان،یینوکارکردگرا. دارد تفاوت یستیمارکس یهانظریه با ثابت، منافع و قیعال
 یمنطق صورت به گروه نافعم که مسأله نیا بر اشپافشاری لیدل به کندمی رد را ستیآلایده -برالیل

 . تندسین رییتغ معرض در صِرف اقناع با رو نیا از و شود،می دفاع آنها از و نییتع
 ظارانت ،یینوکارکردگرا مورد در ( (Sangiovani, 2006: 437یوانیسنگ استدالل به تیعنا با

 کهزمانی و کنند دفاع خود یهااولویت از قدرت، به یابیدست یبرا تالش یبجا ها،دولت که رودمی
 نیا ورتص. ندینما یهمکار هم با شد، داده صیتشخ یضرور هااولویت آن تحقق یبرا یهمکار

 یمل منافع چیه گیرد؛می نشأت نفوذ یبرا یداخل یهارقابت رییتغ از دولت یهااولویت که است
 یهاارزش یبنام بر یاسیس( طرفداران) انیمدع یهااولویت. ندارد وجود ایشده شناخته و ثابت
 خالصه، بطور. ندینمامی نییتع را فرد کی منفعت حس خود، نوبه به آنها، شود؛می نیتدو شده حفظ

 انیمدع -هابخش به دولت هیتجز با را، کیدموکرات ییگراکثرت یهافرضیهنوکارکردگرایی 
 . کندمی منتقل یالمللبین مسائل به مربوط یهاسیاست نیتدو به ،(طرفداران)

 عنوان تحت بعدها که دارد یزیچ به یادیز شباهت یینوکارکردگرا یاصل نسخه یعقالن مولفه
 را خود یداخل منطق( تیبرکس رفراندوم رینظ) اتخاذ، از پس ها، انتخاب. شد شناخته ریمس -نییتع

                                                           
1. Political Statements 
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 انتخاب به منسوب تیعقالن داشتند؛ همراه به( اروپا هیاتحاد از خروج) خاص یینها جهینت ارائه یبرا
 انتخاب هیاول اهداف با سازگار انشعاب نقاط ،یبعد ماتیتصم در که، شد باعث ابتدا در گرانیباز

 .شود
 یخارج استیس تحول و یگیرشکل  که انینوکارکردگرا شامل ایمنطقه ییهمگرا یهانظریه

 یداخل مناسبات و ییاروپا ییهمگرا یدرون کار سازو و هاپویش معلول را اروپا مشترک یتیامن و
 یاسیس و 1یتسر یهاپویش توانمی   هینظر نیا یها مفروض از. کنندمی لحاظ اروپا ایمنطقه نظام

 در. شمرد بر را یاسیس احزاب و نفعیذ یهاگروه رینظ یفرامل و یفرومل گرانیباز نقش و شدن
 منجر یاسیس ییهمگرا به یتسر طلب توسعه منطق اثر در یاقتصاد ییهمگرا مطلب نیا حیتوض

 حوزه در یهمکار نهیزم در اروپا یاقتصاد جامعه  یدرون یهاپویش، گرید یخوانش به. شد خواهد
 .(Sjursen, 1999: 15) باشدمی یجار و یسار زین یتیامن و یخارج استیس

 که کرد ستداللا نگونهیا توانمی ینا و تریاشم دبرگ،یلن ونیل، هاس ارنست اتینظر اساس بر
 اب  مشترک یتیامن و یخارج استیس حوزه در اروپا هیاتحاد عضو ییاروپا یکشورها یهمکار
 تیفیک رهونم اروپا یاسیس ییهمگرا ندیفرا. دارد یهارمون و انطباق یینوکارکردگرا هینظر اصول

 هجامع یدرون تحوالت بر یمبتن که بوده اروپا مشترک یتیامن و یخارج استیس یچگونگ و
 .(Dehghani Firoozabadi, 2004: 151)(؛151: 1383 یروزآبادی،فدهقانی) باشدمی  اروپا یاقتصاد

؛ کرد قلمداد هیحادات عضو کشور یداخل شیپو ینوع توانمی را اروپا هیاتحاد از ایتانیبر خروج
 مقابل در ار ییفرااروپا گرانیباز واکنش از یحاک هینظر نیا ییگرابرون دگاهید که یحال در

 در اعضا نیا یدفاع و یتیامن مشترک یخارج استیس اتخاذ به منجر که بوده اروپا هیاتحاد یاعضا
 وجه نیا با، گرددمی عضو ریغ یکشورها گرید و تشیبرکس اهرم با کرده علم قد یایتانیبر مقابل

 استیس در ییگرابرون سازوکار عنوان به اروپا جامعه یاعضا یتدافع واکنش نجایا در که زیتما
 . دهدمی رخ ایتانیبر قبال در اروپا هیاتحاد یخارج
 نیا به را اروپا هیاتحاد مشترک یتیامن و یخارج استیس توانمی هینظر نیا مفروضات اساس بر

 و تیظرف(، تیبرکس همانند)  نیشیپ یتیامن یاسیس ماتیتصم یامدهایپ که کرد لیتحل مصداق
 یجیتدر ضیتفو و( تیبرکس)  ندیفرا و دادیرو نیا تیهدا در یفرامل مسئوالن و مقامات تیقابل
 یتیاهم از مشترک یتیامن و یخارج استیس نهیزم در اروپا هیاتحاد به یمل سطح از اراتیاخت

 قیطر از مشترک منافع ارتقا و بوده برخوردار اعضا یمل منافع لیتعد و یجیترو یتسر با همسنگ
 تیبرکس کردن مطرح با ایتانیبر، رفت شرح آنچه رغمیعل. است نییتب قابل ییاروپا یفرامل ینهادها

 با منافات در که یفیبازتعر است؛ دهیورز دیتاک هیاتحاد از خروج با خود یمل منافع فیبازتعر به

                                                           
1. Spill-Over 
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 وارد یریناپذجبران شکست هیاتحاد نیا یبندمفصل بر و بوده عضو یکشورها با تجانس و تقارب
 هیاتحاد نیا یفرامل ینهادها  یریادگی مباحث در گرید ایتانیبر،  خروج داستان با متعاقباً، .کرد خواهد

 جست نخواهد شرکت ییهمگرا قیتعم و یتیامن و یخارج مشترک یهاسیاست نیتدو و ریتدب در
 با آن مشترک یتیامن-یخارج استیس و هیاتحاد درون در را اش یمل منافع و ها تیارجح چراکه

 یینوکارکردگرا افتیره با ایتانیبر در باور یهانظام پس .است کرده فیبازتعر تیبرکس رفراندوم
 یاسیس رهبران طرف از ییهامقاومت و تعارضات هرچند بوده پارادوکس و تضاد در CFSP نقش و

  رغم به ایتانیبر. است گرفته صورت یاسیس احزاب نخبگان و نفعیذ ای فشار یهاگروه، یفرامل
 در یفرامل یحکومت نخبگان کنار در که ستین یفرومل گریباز گرید یینوکارکردگرا  یهایافته

 بر یبطالن خط تیبرکس جهینت در بپردازد؛ نشیسرزم یگیرتصمیم و یاستگذاریس به هیاتحاد
 اروپا هیاتحاد یاعضا آمستردام مانیپ چارچوب در مشترک یتیامن و یخارج استیس الزامات

 هیاتحاد عضو یکشورها تعامل و اروپا یاسیس ییهمگرا میتحک و قیتعم معلول ینوع به که دهیکش
 هینظر یلوا تحت اروپا هیاتحاد یینها تیغا. است دفاع و تیامن، یخارج استیس حوزه در

. باشدمی یفرامل سطح در ییاروپا واحد یتیامن و یخارج استیس کی به  شدن نائل یینوکارکردگرا
 تواندمی یفرامل ینهاد ساختار کی قالب در  CFSP نیا ،یینوکارکردگرا منظر از، سخن گرید به

 استیس حوزه در عضو یکشورها اقدام ساختن محدود و یمل تیحاکم شیفرسا در ایعمده نقش
 بدان CFSP در انیعص اوج نقطه عنوان به تیبرکس با ایتانیبر که یاقدام. )دینما فایا یتیامن و یخارج

 به منجر یتیامن و یخارج استیس نهیزم در CFSP اراتیاخت قیتعم و توسعه(. است دهیورز مبادرت
 هیاتحاد  یمدن قدرت نقش.  گشت خواهد یمل یهاحکومت تیحاکم و اقتدار لیتحل و فیتضع
 یها اهرم که چرا بود خواهد یفروپاش و اضمحالل حال در اوردیب دوام خروج یرا چنانچه اروپا

 همانند است نتوانسته آن ینظام -یدفاع یبازو فقدان در هیاتحاد نیا یحقوق و یاسیس، یاقتصاد
 در آنچه. باشد کارساز داندمی یزنیرا و مذاکره را مناقشات وفصلحل هیپا که کیکالس سمیبرالیل
 یحت المللبین صحنه در اروپا هیاتحاد یواال و هیعال نقش منکر تواندنمی رفت سخن لیتفص به نجایا

 . باشد یاسیس ییهمگرا به یابیدست رغمیعل
 تیاهم در یینوکارکردگرا یتلق و یابیارز نکهیا پژوهش نیا کردیرو باب در سخن فرجام

 در آن مشترک یتیامن یخارج استیس و اروپا هیاتحاد درون یساختار و یکارکرد یفشارها
 یتسر به است ممکن خروج یاستراتژ نیا که است نیا شدن یاسیس و یتسر یهاپویش چارچوب

 کارکرد و نقش از اغماض یینوکارکردگرا هینظر نقصان. انجامدیب هیاتحاد یهابخش گرید در
 عوامل و رهایمتغ انگاشتن دهیناد در آن ییجبرگرا و یاسیس ییهمگرا در ایتانیبر رینظ ییهادولت
 یینوکارکردگرا آنچه خاتمه در. است بوده CFSP نیتدو در ییفرااروپا گرانیباز و اروپا از خارج

 یهاحکومت نقش و تیاهم کردن لحاظ کند اصالح و یبازنگر بایستمی خود ینظر یواکاو در



 

 

 

264   1401پاییز  (،74) 2شماره ، 19المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

 تیبرکس رفراندوم در ایتانیبر دولت همانند یمل نخبگان مستقل یگیرتصمیم نفوذ و اریاخت و یمل
 .باشدمی

 معضالت نوکارکردگرایی در در بررسی برکسیت چنین مورد توجه قرار داد:توان در کل می
 صرفاً و است تیخالق فاقد و منفعل یساختار ییکارکردگرا در فرد :ییفردگرا ضداول، 

 شده گذاشته عهیود به یو در روهاین نیا کنترل عدم که است یاجتماع یروهاین  دهییزا یمحصول
 اساس بر توانمی نیبنابرا، است شده نهاده انیبن یروشنفکر و یفرد سالئق هیپا بر تیبرکس. است
 . ستینگر تیبرکس دنیرس ظهور منصه به ییگراکارکردنو مولفه
 در و است رییتغ یجا به یاجتماع نظم هینظر یساختار ییکارکردگرا :رییتغ یبرا سمیآنتاگون دوم،
 با اروپا هیاتحاد که کافکاست گونه مسخ داستان تیبرکس. باشدمی مسخ و تحول با ناسازگار کل
 .نگرد یم ایتانیبر شده  سیدگرد موجود به ینیبدب

 ستمیس هیتوج صدد در یساختار ییکارکردگرا :رییتغ برابر در مقاومت و یکار محافظه سوم،
 تیبرکس. دهدمی جلوه موجه را ظلم و استثمار، ینابرابر اغلب و برآمده آن یعملکردها و

 .دهدمی ارائه اروپا هیاتحاد قبال در آن یعملکردها و ستمیس از یا  دوباره فیبازتعر
 یا فاضله نهیمد، راند یم سخن آلایده جامعه از یساختار ییکارکردگرا :ییگراآرمانچهارم، 

 ینم آلایده را ایتانیبر جامعه ییکارکردگرانو یلوا در تیبرکس. است ور غوطه ثبات و نظم در که
 در انهیگراواقع یدگاهید  با را مهاجر جوامع یاسپوراید از یناش یآنارش و مرج و هرج و انگارد

 .ردیپذ یم سمیآلایده برابر
 یجا به یانتزاع یاجتماع یهاستمیس به شتریب یساختار ییکارکردگرا :یضدتجرب تعصبپنجم، 

 رخ ملموس و انهیگراعمل صورت به تیبرکس ییکارکردگرانو عملکرد. دپردازمی یواقع جوامع
 .است داده

 
 انگاری نوکارکردگرایانهسازه کردیرو چارچوب در تیبرکستجزیه و تحلیل  -3-3

 ،یاسیس ادغام انداز چشم بینیپیش و نییتب هینظر شیپ عنوان به یینوکارکردگرا یینها تیغا
 نیا یصورتبند ادراک. بود یجهان طیمح کی در تینها در و گر،ید مناطق در سپس اروپا، در ابتدا
. کنند حرکت «یمل دولت از فراتر» توانندمی یانسان یهامجموعه چگونه که بود هیفرض
 جادیا مانند خاص، جهینت کی حصول با حیصر هینظر کی عنوان به گر،ید ییسو از ،یانگارسازه

 هینظر دو نیا متفاوت، اهداف و هاخاستگاه نیا رغمیعل. نداشت یارتباط ،یفرامل یاسیس جامعه کی
 یهاویژگی یجا به آنها یدو هر ی معتقد استوانیسنگ: دارند یاریبس مشترک الزامات و تعهدات
 بر اند،شده سیتقد یاجتماع یهاواقعیت عنوان به پردازان هینظر توسط که تر یانتزاع یساختار

 .((Sangiovani, 2006: 440 دارند دیتأک هاافراداولویت فیتعر در هاارزش و هاایده یلّع نقش
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 یم شمار به یساختار ییکارکردگرا با تقابل در یواکنش موجود وضع زدن برهم با تیبرکس
 چون ییهادهیپد یکارکردها مشاهده به نکهیا رغمیعل یساختار ییکارکردگرا نیا که رفت
، اما پرداخته یاجتماع ینهادها و هاساخت هنجارها، ،یفرهنگ نهینهاد یالگوها ،یاجتماع یهانقش

 .دیانجامیم رییتغ و تضاد از غفلت و موجود وضع حفظ در یکارمحافظه به تعادل، بر دیتأک با
 ،یدگرگون با مخالفت ،ییضدفردگرا یساختار ییکارکردگرا لیمسا جمله از نیبنابرا

 یبرا را ییهایژگیو الکساندر راستا نیا در. است یضدتجرب یریگسمت و سمیآلدهیا یکارمحافظه
 کاربه یساختار ییکارکردگرا لیمسا برداشتن انیم از یبرا که دهدیم صیتشخ یینوکارکردگرا

 یینوکارکردگرا :داندیم ذیل موارد شامل را یینوکارکردگرا یادیبن یهایریگجهت یو. دیآیم
 در و متقابلند کنش در باهم که داندیم یعناصر از متشکل را جامعه ،یفیتوص یطرح اتخاذ با

. گردد زیمتما طشیمح از تا دهدیم اجازه یاجتماع نظام به که دهندیم لیتشک را ییالگو مجموع
 کنش با هیاتحاد یاعضا اروپا هیاتحاد در و تیبرکس رفراندوم همان  کننده یتداع تواندمی الگو نیا

 یروین نوع کی ریتأث تحت شانیهاکنش یول باشد، هیاتحاد یاعضا تنگاتنگ یهمبستگ و متقابل
 عناصر و اجزا نیب رابطه از یعموم و یکل یریتصو دیجد ییکارکردگرا. شودینم نییتع مسلط

 که است یعوامل از متشکل که نگردیم ستمیس کی عنوانبه ییایتانیبر جامعه به و است یاجتماع
 مطرح بسته و باز ستمیس شکل دو در و کرده جدا یخارج طیمح عناصر از را متقابل کنش اشکال

 یبرا اروپا هیاتحاد طرف از تواندمی نجایا در که یتیعلتک تیجبر ینوع ریتأث تحت نه کندیم
 .(Ritzer, 2000: 156) ؛(156: 1378ریتزر، ) باشد حاکم خروج یرا و تیبرکس
 صرف دیتأک از و دهدیم اختصاص کنش و نظم به را یکسانی شیبوکم وجه ییوکارکردگران

 و دارد یترگسترده برداشت زین هاکنش از یحت. کندیم اجتناب نظم بر یساختار ییکارکردگرا
 تیبرکس رفراندوم نیبنابرا. دهدیم قرار مدنظر هم را یوانمود یهاکنش معقول یهاکنش برعالوه

 ییکارکردگرا هاکنش دادن قرار مدنظر با .هست زین عمل بر یمتک دیجد ییکارکردگرا بر یمبتن
 را یکپارچگی وجود نیا با، یکپارچگی به یکارکرد-یساخت عالقه احصا و عمل بر یمتک دیجد
 همانند زین را نظارت و یکجرو و گرفته درنظر امکان کی عنوانبه را آن و دانندینم محقق یتیواقع

. شناسندیم تیرسم به یاجتماع یهانظام در اروپا هیاتحاد منظر از تیبرکس رفراندوم
 اوج نقطه عنوانبه را تعادل مفهوم و است متقابل روابط از یاگونهفیتوص شرح یینوکارکردگرا

 در  اروپا هیاتحاد با مذاکره همراه به را ایتانیبر مشروط خروج که یتعادل. گیردمی نظر در متیعز
 .کندمی لحاظ را یهمکار و تعامل خاص موارد خصوص

 یاقتصاد و یاجتماع نظام و فرهنگ ت،یشخص بر پارسونز دیتأک رشیپذ با یینوکارکردگرا 
 یاجتماع نظام و ییایتانیبر تیهو از ایتانیبر که یریتصو همانند یارزش یهانظام نیا از هاانسان ریتفس

، تحول یشگیهم سرچشمه که داندیم تیبرکس همانند ییهاتنش سازنهیزم را  است زده رقم خود
 که زد دامن را یتالطم و اغتشاش شبهه بدون هیاتحاد از خروج یرا. هستند یدگرگون  و مسخ
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 .زد رقم را اروپا هیاتحاد و ایتانیبر مناسبات یسیدگرد
 ،یاجتماع یهانظام درون زیتما یفراگردها یبررس در یینوکارکردگرا که است مبرهن

 جوامع یاسپورایدا درنظرگرفتن با. دارد دیتأک زین یاجتماع یهایدگرگون بر یتیشخص و یفرهنگ
 است جامعه و فرهنگ ت،یشخص نیب زاتیتما بازگوکننده دیجد ییکارکردگرا ایتانیبر در مهاجر

 هیاتحاد بر حاکم نیدکتر همان نیا و دارد توجه زین هاآن نیب زیتما و کنترل ر،ییتغ به راستا نیا در و
 استقالل به یبندیپا بر یینوکارکردگرا. است هیاتحاد یاعضا یاجتماع یهانظام زیتما در اروپا

 به هینظر نیا. کندیم داللت یشناختجامعه لیتحل گرید سطوح از یپردازهینظر و یسازمفهوم
 دیبا همواره حال نیع در. است متعهد یشناختجامعه لیتحل سطوح از یسازهینظر یبخشاستقالل

 در و آن از یناش یکارکردها ساختارها، یبقا بر ییکارکردگرا یمحور میمفاه داشت، توجه
 امکان چند هر طیشرا نیا در دارد، داللت یاجتماع نظم شدن پذیرامکان یهاشیوه به مجموع

 داشت، دور نظر از دینبااما  است، ممکن انینوکارکردگرا منظر از تیبرکس از یوجوه حیتوض
 که همانگونه و یالمللبین و یمل تعامالت عرصه در نیادیبن و یاساس یرییتغ حال نیع در تیبرکس

 اتین انتظارات سطوح در گسترده راتییتغ شد، داده حیتوض اتینظر یبرخ چارچوب در
 یاجتماع و یاسیس یعملکردها از یبرخ در نیادیبن راتییتغ و یا هیحاش یها فرهنگ یهاواکنش

 و یاجتماع راتییتغ نییتب یبرا انیکارکردگرا متوجه همواره که یخیتار نقد نیبنابرا است،
. یابدمی  ینیع یصورت تیبرکس انیجر در است، تازه یهایصورتبند و ها فرم یها یگیرشکل

 کی چارچوب در توانمی اندازه چه تا را یاحتمال ینظم یب ای دیجد نظم اناًیاح و ساختارها نکهیا
 ییکارکردگرا مدافعان یتمام که بغرنج ستایمسأله داد، حیتوض ،یساختار یتکامل-یجیتدر ندیفرا
 انهیکارکردگرا یصورتبند.اندبوده آن به ییپاسخگو یبرا تالش در شیخو ینظر خیتار طول در
 را تیبرکس مانند ییدادهایرو مختلف وجوه تواندمی بودن رندهیبرگ در و بودن دامنه پهن واسطه به

 گیرد،برمی در زین را محتمل جینتا که شود یتیتمام نییتب موفق اندازه چه تا نکهیااما  کند، معنادار
 .ستینگر آن به محتاطانه اریبس دیبا که است یموضع

 به یانگارسازه حوزه سازند،می را خود منافع چگونه افراد که میبپرداز مهم مسأله نیا به اگر
 . شودمی یبند میتقس متفاوت یفکر مکتب سه

 فرد اتیخصوص و تیهو فیتعر از یناش منافع و قیعال که است معتقد «یستمیس مکتب»اول، 
 وابسته افراد. گیردمی نشأت کند،می یباز یجهان ستمیس در فرد که ینقش از خود نوبه به که است،

 آن در شده درک یها گاهیجا از را خود یها نقش و شوندمی ساخته ستمیس آن توسط دولت به
 .گیرندمی

 در افراد که یفرهنگ طیمح از منافع و قیعال که است معتقد »فرهنگ و هنجارها» مکتبدوم، 
 یها انتخاب اساس که کندمی ارائه را ییهنجارها طیمح نیا. گیردمی نشأت کنند،می یزندگ آن
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 . است نهفته یهنجارها افتنی یبرا ارجح موضع یالمللبین جامعه. دهندمی شکل را یجمع
 یاسیس تیعلّ مفهوم از را خود منافع و قیعال افراد که است معتقد «نرم انیخردگرا» مکتبسوم، 

 فیتعر ۀدهند نشان کندمی فیتلط را «آنها» یایدن آنچه از آنها یشناخت یهست درک. گیرندمی خود
 عالقه منشأ یجستجو در که شودمی شامل را یپژوهشگران مکتب نیا. است منافع و قیعال از آنها

 منشأ تنها نه نرم انیخردگرا. هستند دانش انیمجر یمعرفت جوامع در و یاجماع دانش در منفعت و
 محرک عنوان به زین را یتیفرامل یها جنبش بلکه کنند،می دایپ یمل یهادولت در را منافع

 خانواده در تیمشروع کسب با یینوگارکردگرا ،یانگارسازه بطن در یمأمن افتنی با .دپندارنیم
 ریتفس را یفرامل یاسیس ادغام دهیپد که یاتیروا و افسانه عنوان به را خود تیموجود انگاران،سازه

 .دینمامی حفظ کند،می
 

  های مورد بررسیرویکرد در هابررسی تطبیقی یافته -4
 توان جدول زیر را برای مقایسه تطبیقی رویکردهای مورد بررسی ترسیم نمود:می رسدمیبه نظر 

 

انگاری سازه کارکردگرایینو معیار
 سازمانی

انگاری سازه
 سیستمی

انگاری مبتنی بر سازه
 هنجارها/ فرهنگ

همکاری  جامعه سیاسی متغیر وابسته
ادغام  -المللیبین

 ارزش/ سیاست

انواع هرج و مرج 
 و تعارض

المللی؛ همکاری بین
 ادغام ارزش

رابطه عامل/ 
 ساختار

ساختاردهی؛  طرفدار عاملیت
 طرفدار عاملیت

ساختاردهی؛ 
 طرفدار ساختار

ساختاردهی؛ طرفدار 
 عاملیت

 بازیگران
 اصلی

ها )همه سازمان
 نوع(

ها )همه سازمان
 نوع(

ها، ها، گروهدولت هادولت
 هاحکومت

تنش تصور دوم/  طرفدار تصور دوم سطح آنالیز
سوم، طرفدار 

 تصور دوم

طرفدار تصور 
 سوم

تنش  وفصلحلعدم 
بین تصورات دوم و 

 سوم
اقتباس از 

 منافع بازیگر
ها و ارزش
 مادینیازهای 

ها و ارزش
نیازهای تعریف 

 شدۀ جمعی

هنجارها و 
های ارزش

تعریف شده در 
 اجتماع

 

  انگارینوع سازه سه و کارکردگرایینو مقایسه -1جدول 
 (1401منبع: )نگارندگان، 

Table 1- Comparison of neo-functionalism and three types of constructivism 
Source: (Authors, 2022) 
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 یهایدگرگون و یفرهنگ ،یاجتماع یهانظام درون زیتما یفراگردها به یینوکارکردگرا
 مابینفی زاتیتما بازگوکننده دیجد ییکارکردگرا. دپردازمی اروپا هیاتحاد و ایتانیبر یاجتماع

 زین هاآن نیب زیتما و کنترل ر،ییتغ به راستا نیا در و بوده اروپا هیاتحاد و ییایتانیبر جامعه و فرهنگ
 ریپذ اثر که وستهیپ بهم یرخدادها از ایمجموعه مثابه به تیبرکس مطالعه منظر نیا از. کندمی دیتاک
 یها چارچوب در است، یاجتماع یفرهنگ ،یاسیس یها چارچوب از یاریبس بر گذار اثر و بر

 یهانظام خرده و هانظام فرا انیم متقابل تأثر و ریتأث است؛ پذیرامکان انهینوکارکردگرا یانگارسازه
 قابل انیکارکردگرا یهانظام خرده نیب متقابل ارتباط اساس بر تیبرکس گذار ندیفرا در یاجتماع

 اساس بر چارچوب نیا در زین هانظام خرده بر یالمللبین نظام فرا ریتأث حال نیع در. است نییتب
 قابل امکانات رخدادها، یعمل راتیتأث به رجوع و عمل به اتکا بر یمبتن یینوکارکردگرا یهاانگاره
 و مسنجم کل مثابه به اروپا هیاتحاد یبررس داستیپ ناگفته. دهدمی قرار دسترس در را یتوجه

 ییهاملت دولت نیب زاتیتما چند هر است یبررس قابل زین یکل یسطح در هانظام خرده از متشکل
 قطع طوربه، اما دهد کاهش را لیتحل نیا قوت نیا تواندمی دارند قرار اروپا هیاتحاد یلوا تحت که
 داد،یرو نیا به نسبت هیاتحاد یهاواکنش و کردهایرو یبررس و تیبرگس مانند یداریپد لیتحل یبرا

 .بود خواهد روشنگر
 
 گیرینتیجه
 پژوهش نیا. طلبدیم را خود یمقتض داتیتمه و ملزومات تیبرکس راهبرد درست یاجرا شیپا

 خالل در اروپا هیاتحاد ز ایتانیبر خروج وقوع ینظر پشتوانه دنیرکشیتصو به در یسع اجمال به
 عیتود از پس ایتانیبر اجتماع بهگشت روند به یمثبت نگاه با تیبرکس پسا و شیپ یتیهو یها چالش

 گسترده موضوعات که است شده اذعان یروشن به مطروحه یهانظریه تمام در. نگرد یم هیاتحاد از
 چندان ماخوذه اطالعات هیپا بر هیاتحاد از خروج خصوص در ایتانیبر ایمنطقه یهااولویت بر یجهان

 گرید از متفاوت یتیماه لحاظ به یتوجه قابل نسبتاً، اما یبطئ توسعه با ایتانیبر و نبوده رگذاریتاث
 .است کرده قیطر ارائه هیاتحاد یاعضا

 زیآنال نگونهیا را اروپا هیاتحاد کارکرد توانمی یساختار ییکارکردگرا هینظر چارچوب در
 یریگسمت و سمیآلدهیا یکارمحافظه ،یدگرگون با مخالفت ،ییضدفردگرا هیاتحاد نیا که کرد

 که یادیبن یهایریگجهت و هایژگیو یمبنا بر راستا نیهم در که یحال در است یضدتجرب
 کرد زهیتئور نگونهیا را پژوهش نیا هدف توانمی شمارد یم بر یینوکارکردگرا یبرا الکساندر

 یعناصر از متشکل را جامعه ،یفیتوص یطرح اتخاذ با یینوکارکردگرا هینظر تحت ایتانیبر که
 یاجتماع نظام به که دهندیم لیتشک را ییالگو مجموع در و متقابلند کنش در باهم که داندیم

 دارند، تنگاتنگ یبستگ هم به ایتانیبر دولت نظام یاجزا. گردد زیمتما خود طیمح از تا دهدیم اجازه
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 .شودینم نییتع اروپا هیاتحاد همانند مسلط یروین نوع کی ریتأث تحت شانیهاکنش یول
. باشد داشته تیمحور «فرد» نکهیا تا داشت دیتأک «جمع» بر و یکنون جامعه بر شتریب روش نیا

 ییکارکردگرا کردیرو روانیپ توجه مورد که کردمی کار ییها جنبه یرو نینو ییکارکردگرا
 رییتغ یبرا متضاد و کارانه محافظه یها جنبه بر را خود یانتقاد ریت زین یکارکردگرا نو. نگرفت قرار

  .گرفت نشانه یاجتماع نظم بر دیتأک و
 و جهت سه ازانگاری سازه نرم ییِگرا خرد اتیخصوص با قاً یدق نوکارکردگرایانه اتیخصوص

 ای کامل صورت به وجه، چیه به اتیخصوص نیا گر،ید ییسو از. است منطبق جهت دو از یحد تا
 انگارانسازه با ،یجزئ بصورت جهت، دو از فقط و ستندین منطبق یستمیس یانگارسازه با ،یجزئ

 نوع کی با فقط یادیز اشتراکات نوکارکردگرایی :است روشن حکم. هستند منطبق یفرهنگ اقناع
 انهیفردگرا /انهیسودمندگرا سنت از کامل ییجدا یبرا یلیتما هنوز که ینوع دارد، یانگارسازه

 انگارانسازه از یاریبس ییگرا مثبت ضد لیتعد یرو گراعمل یشناسمعرفت رشیپذ با و ندارد
  .دارد اصرار
 که رودمی انتظار. دارد وجود «نرم» یمنطق انتخاب یِشناس یهست به نسبت مشترک تعهد کی
 نیشتریب برندمی گمان که را یابزار و بزنند انتخاب به دست خود شده درک قیعال به توجه با افراد
 و هاایده کهزمانی و اگر نیهمچن. ندینما انتخاب دارند، منافع و قیعال آن تحقق یبرا را ییکارآ

 رییتغ را خود منافع زین آنها شوند، رییتغ دستخوش شودمی افراد در زهیانگ جادیا باعث که ییهاارزش
. کنندمی ستند،ین یکاف گرید آنها نظر از که یمیقد ابزار نیگزیجا را دیجد یابزار و داد، خواهند

 یها رندهیادگی عنوان به افراد. است غالب و عیشا فردگرا -انهیسودمندگرا روش خالصه، طوربه
 هاایده است، گفته وِبِر که همانطور ای کنند،می القا را منافع هاایده. شوندمی تصور بالقوه ای یواقع

 .هستند منافع همان
 مورد در نوکارکردگرایی از شیب «نرم یعقالن» یانگارسازه که شواهد دال بر این است که

 دوم تصور به تعهد ب،یترت نیهم به. دارد دغدغه یعامل و یساختار یروهاین نیب یاحتمال تعامل
 و ،یاسیس احزاب ،یمل یهادولت ای،منطقه ینهادها. ستین اجماع مورد کامالً موضوع کی

 یمنطق انتخابِ  انِانگارسازه. هستند نوکارکردگرایی نگران یاصل گرانیباز بعنوان نفعیذ یهاگروه
 ریتأث جانبه چند مذاکرات و نهادها بر کهی زمان گرانیباز نیا بابه ویژه  دارند، ینگران نیچن زین نرم
 ریتأث با کندمی صدق من نوکارکردگرایی مورد در آنچه از شتریب یبرخ.، اما ندگذارمی

  .هستند سازگار -شودمی محسوب نگونهیا که آنچه هر ای -یالمللبین یساختارها محدودکننده
 یهمپوشان کی. گیردمی نشأت وابسته ریمتغ مورد در نظر اختالف از یهماهنگ یِاصل نقص

 نوکارکردگرایی ینگران یراحت به توانندمی انگارانسازه. ستندین کسانی ها دغدغهاما دارد، وجود
 یالمللبین یهمکار یروندها در را خود ترعمومی منافع تحت یاسیس جامعه یگیرشکل مورد در



 

 

 

270   1401پاییز  (،74) 2شماره ، 19المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

 به منافع به را خود تمرکز تواندنمی نوکارکردگرایی این در حالی است که. نندیبب ارزش ادغام و
 یاسیس جوامع عنوان به رودنمی انتظار که ارزش ادغام یندهایفرآ در یانگارسازه ترعمومی مراتب
 . بدهد میتعم ،یجهان سطح در چه و ایمنطقه سطح در چه شوند، منحل

 تیپسابرکس یها نقصان یساز متناسب به ایتانیبر در ایندهیفزا رشد درحال یفراگردها اگرچه
 کنار در را یاجتماع انتظام توامان که یتیوضع نییتب که است مبرهن وجود نیا با اندبوده شتازیپ

 از که یمستحکم  یدارهایپد. است دشوار اریبس رساند، انجام به تیبرکس از یناش یلیتحم راتییتغ
 نیگزیجا ندتایپا ینم یرید و رسندمی ظهور منصه به لحظه هر یفرامل و یمل منافع انیم شد و آمد

 .است ساخته ناممکن را مستحکم هینظر فرا کی قالب در مستقر ینظم حیتوض ابند،یب یا تازه یها
 با یوجه چند داریپد کی عنوان به تیبرکس یصورتبند یبرا تالش آمد، مقال نیا در آنچه
انگاری بازی دو سطحی سازه ،المللبین روابط است،یس حوزه یهاتئوری از استعانت

 یهاتحلیل که است ییمفرها گرفتن نظر در و آنها تخالف وجوه رشیپذ نیع درنوکارکردگرایانه 
 .سازد پذیرامکان را ندهیآ یلیتکم
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