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Abstract 

In the article two claims about the future of state have been posed. These 
claims have been emphasized and considered in the late prof. 
Golmohammadi`s writings. The first is about the future of globalization 
process. And the second is in about the future of state in the context of 
globalization, based on the Weberian definition of state. My main question 
in this article is what is the future of state? from contending theories of 
globalization`s point of views. Will Weberian state be continued or not? The 
main hypothesis is alongside the continuation of globalization process States 
will survive but the function of State will change. If we understand 
globalization as a deep compression of time and space, most important 
theoreticians believe that in spite of some backwards after Corona pandemic 
as well as Ukraine War, this process will be continued. Simultaneously, 
states will exist but their essence and function shall be changed and abandon 
from the Weberian meaning. At the end I will try to test the claims by come 
experimental data.   
  
Keywords: The Future of Globalization, The Future of Government, The 
World After Corona, The Impact of the Ukraine War 
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 های جهانی شدنآینده دولت در نظریه

 رانیا ،تهران ،عالمه طباطبائیدانشگاه الملل  استاد روابط بین   حسین سلیمی

 چکیده
که در آثار احمد شدن در این مقاله دو مدعای مطرح شده در مورد آینده دولت در فرایند جهانی

محمدی نیز مورد تأکید قرار گرفته است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدعای اول در مورد تحقق  گل
های اجتماعی را دگرگون خواهد کرد. شدن و تداوم آن به عنوان فرایندی است که ماهیت پدیدهجهانی

آن. پرسش اصلی در این مقاله  مدعای دوم در مورد آینده دولت است. به خصوص دولت به معنای وبری
شدن آیا دولت به معنای وبری تداوم خواهد های گوناگون در مورد جهانیاین است که از منظر نگرش

شدن دولت به ای که به دنبال بررسی صحت آن هستیم این است که با تداوم فرایند جهانییافت؟ فرضیه
آفرینی در عرصۀ جهانی مواجه رد و نحوۀ نقشحایت خود ادامه خواهد داد اما با تحول جدی در کارک

شدن انجام نظران اصلی جهانیهای برخی از صاحبها و اندیشهخواهد شد. در این زمینه مروری بر نظریه
شدن ادامه یافته و به فشردگی بیشتر شده و نشان داده شده است که از دید اکثر این نظریات، فرایند جهانی

جر خواهد شد. در عین حال دولت نیز به حیات و تأثیرگذاری خود ادامه خواهد تر فضا و زمان منو عمیق
داد اما ماهیت و کارکرد دولت عمیقا متحول خواهد شد و به تدریج از معنای وبری خود فاصله خواهد 

شدن پرداخته و پردازان اصلی جهانیگرفت. برای نشان دادن صحت این مدعا هم به بررسی نظریات نظریه
گیری کرونا ا بررسی برخی از واقعیت و آمار موجود در فضای جهانی به خصوص پس از وقوع همههم ب

شدن و آیندۀ و جنگ اوکراین نشان خواهیم داد که در عرصۀ واقعیت چه اتفاقی برای این فرایند جهانی
 ها افتاده است. دولت

 .، تأثیر جنگ اوکراینشدن، آینده دولت، جهان پس از کرونا: آیندۀ جهانیواژگان کلیدی
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 مقدمه
شدن چنین تعریفی از های مختلف جهانمحمدی پس از بررسی جامعی نظریهاحمد گل

 کند:شدن ارائه میجهانی
شدن عبارت است از فرایند فشردگی زمان و فضا که به واسطۀ آن مردم دنیا کم و جهانی

شوند. به بیان دیگر بیش و به صورت آگاهانه در جامعۀ جهانی واحد ادغام می
ای جهانی شدن معطوف به فرایندی است که در جریان آن فرد و جامعه در گستره جهانی

 : 1831 ،شدن یجهان یها هیبه مفهوم و نظر ی, نگاهیگل محمدخورند)به هم پیوند می
118) . 

های گوناگون به مفهوم دولت چنین در تعریف دولت پس از مطالعۀ انتقادی نگرشاو هم
 یابد:ای دست میبندیه چنین جمعب

مند دولت، در تعاریف خود بر همان عناصر تقریباً همه اندیشمندان و پژوهشگران عالقه
ای از کند. آنان جملگی دولت را مجموعهکنند که ماکس وبر تأکید میالزمی تأکید می

ند هستند و دانند که با ابزارهای خشونت و اجبار سر و کار دارند، قلمرومنهادها می
دهد تا تعریف وبر از دولت را مبنا ای به ما اجازه میانحصارآفرین. چنین اجماع گسترده

داند که به صورت موفقی مدعی قرار دهیم. وبر دولت را نهاد یا اجتماع انسانی می
 ،دولت یوبر یبند مفهوم، یمحمد گل) انحصار خشونت مشروع در قلمروی معین است

1831: 38) . 
داند که دولت یک نهاد خاص محمدی هم چنین ویژگی اصلی دولت را آن میگل

است. این نهاد خاص سه خصوصیت اصلی دارد. نخست آن که نهاد است. دوم این که 
سیاسی است و سوم این که خاص است یعنی نهاد نهادها است و بر فراز تمامی نهادهای 

 دیگر قرار دارد. 
کند این سؤال بنیادین شدن و دولت ارائه میاز جهانیمحمدی بر اساس تعاریفی که گل

دولت به  تر شدن فرایندهای جهانیشود که آیا در مسیر تحول تاریخ و عمیقمطرح می
پندارند که معنای وبری آن از درون تهی شده و از میان خواهد رفت؟ بسیاری چنین می

شدن هستند، به محو تدریجی گر جهانیهایی که طرفدار و یا تبیینشدن و نظریهجهانی
ملت معتقدند. اما در -ملت یا کشور-دولت و به طور مشخص و زوال تدریجی دولت

تر های گوناگون در خواهیم یافت که موضوع از این پیچیدهنگاه اول و با بررسی نظریه
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تر مفهوم دولت در شدن و نیز فهم دقیقاست و پاسخی ساده ندارد. درک درست جهانی
کند که آینده دولت را از این منظر بررسی کنیم. های مختلف به ما کمک میظریهدرون ن

های ها و تکنیکپژوهانه نیست و قصد کاربرد روشالبته این مقاله یک جستار آینده
پژوهی در آن نیست. بلکه در پی پاسخ دادن به این پرسش است که از منظر متداول آینده

ای به نام دولت چگونه خواهد شدن آیندۀ پدیدهجهانی هایهای مختلف در نظریهگرایش
پردازی جهانی شدن را مورد بود؟ برای پاسخ به این پرسش چند گرایش اصلی نظریه

شان از آینده بررسی قرار داده و گفتار اصلی جاری نزد آنها را با تمرکز بر نوع برداشت
که مدعای آنان را با برخی  دولت را مورد مطالعه قرار داده و سپس تالش خواهیم کرد

شواهد تجربی موجود در جهانی که بیش از دو سال با پاندمی کرونا دست و پنجه نرم 
کرده، محک بزنیم. به عبارت دیگر روش ما در این مقاله بررسی تبیینی رابطۀ بین دو 

های کیفی نظری و نیز شدن و دولت خواهد بود. که از تلفیقی از بررسیپدیدۀ جهانی
های کمّی برای تبیین رابطۀ بین متغیرهای مد نظر خود خواهیم پرداخت. تفاده از دادهاس

شدن ادامه خواهد یافت و فرضیه یا گمانۀ اولیۀ این مقاله این است که فرایند جهانی
 کارکرد و جایگاه اجتماعی دولت را دگرگون خواهد کرد. 

توان ای گسترده است که نمیازهشدن به اندهای مختلف در مورد جهانیگمان نظریهبی
ها ترین آثار و نظریهتوان برخی از برجستهتمامی آنها را در یک مقاله بررسی کرد اما می

 بندی کرد و به مرور اجمالی آنها پرداخت. در این زمینه را دسته
هایی که به اند. نظریهگرایانه برخاستهشدن از سنت چپهای جهانیبخش مهمی از نظریه

های ارتباطات های تاریخی و حتی گاهی نظریهشناختی و یا نظریههای جامعهعنوان نظریه
شوند و البته به سنت چپ جدید اختصاص دارند. مثل نظریۀ آنتونی گیدنز که خوانده می

کند با حفظ مواضع اصلی خود راه سومی را در میانۀ چپ و راست مطرح کند و سعی می
زب کارگر در بریتانیا بود، یا مانوئل کاستلز که مواضع انتقادی البته یکی از مشاوران ح

پردازانی مانند ای خود سازمان داده است. نظریهخود را در قالب نظریۀ نوین جامعۀ شبکه
شدن به کند به جهانیچنان تالش میتوان به این گروه افزود که همرابرتسون را نیز می

درن بنگرد. با این حال ما این دسته از نظریات را عنوان گریزگاهی برای مشکالت جهان م
گرا های چپشناختی قرار خواهیم داد. لذا منظور ما از نظریههای جامعهتحت عنوان نظریه
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هایی را که نگاهی انتقادی به وضعیت نظریات برخاسته از مارکسیسم نیست بلکه نگرش
 گیرد.اجتماعی دارند را در بر می

هایی هستند که گنجند، نظریهگرا میهای چپهمین نگرشگروه دیگری که ذیل 
های نظام جهانی مانند نظریۀ امانوئل باشند. نظریهمستقیماً منبعث از مارکسیسم می

والرستین که به نوعی ماتریالیسم تاریخی مارکسیسم را به عرصۀ جهانی گسترش داده و 
و پیرامون در عرصۀ جهانی بدل  سلطه مارکسیسم را به مرکزگر و زیرمفهوم طبقات سلطه
های انتقادی مانند نظریۀ یورگن هابرماس و رابرت کاکس که سعی کرده است. نظریه

-شدن بروز بحران در سامانۀ سیاسی مدرن یعنی دولتاند با درک مفهوم جهانیکرده

شدن و ها را مورد توجه قرار دهند. در این گروه نیز توجهی خاص به مفهوم جهانیملت
 أثیر آن بر دگرگونی مفهوم دولت شده است. ت

شدن را مبنایی برای تحول گرایان نولیبرال است که جهانیگروه دوم گروه تحول
شدن شمرند. از نظر آنان جهانیتدریجی ماهیت و نقش دولت در روابط جهانی می

المللی را در عرصۀ بینملترقیب دولتتحولی تدریجی و گریزناپذیر است که جایگاه بی
تضعیف کرده است. دیوید هلد، آنتونی مک گرو از نخستین افرادی هستند که با عنوان 

های اجتماعی دانستند. گرایان جهان را عرصۀ تغییر جوهری ماهیت پدیدهدگرگونی
شدن را تداوم و تکامل وابستگی متقابل و تضعیف جوزف نای و رابرت کیوهین جهانی

تجاری و پس از آن به دولت  ارد روزکرانس نیز به ظهور دولتدانند، و ریچها میدولت
مجازی معتقد است که اساساً با دولت وبری که بنیاد آن بر کنترل انحصاری ابزار 

 خشونت است متفاوت است. 
البته گروه سومی نیز هستند که اعتقاد عمیقی به تحول آفرینی بینادین جهانی شدن ندارند 

بینند. کنت والتس ها میملت-آلود میان دولتن رقابت تعارضچنان جهاو جهان را هم
الملل تا زمان حیات خود به نفی پرداز روابط بینکه به عنوان پرنفوذترین نظریه

پرداخت، رابرت گیلپین و استفن کراسنر که به رغم شدن و تأثیر عمیق آن می جهانی
والتس در مورد تداوم محوریت چنان بر مواضع رئالیستی شدن همپذیرش واقعیت جهانی

فشردند و جان میرشایمر که جهان را می ها و تقدم سیاست بر اقتصاد پایملتدولت
های بالقوه و بالفعل در عرصۀ نظام آنارشیک ها و قدرتچنان عرصۀ تقابل میان دولت هم



 3433 تابستان|  13شماره |  مهشتسال  | یپژوه فصلنامه دولت | 14

معنای شدن به پردازان بر خالف سه دستۀ نخست یا جهانیدانست. این گروه از نظریهمی
 دانند. کنند و یا آن را موجب تغییر ماهیت دولت نمیخاص را رد می

فرانک لچنر که یکی از منابع متأخر کالسیک در مورد جهانی شدن را نگاشته است 
های نظری، جهانی شدن به رغم مسائل و مشکالت معتقد است که فارغ از گرایش

قد است که تجربیات جهانی، نهادهای رود. او معتفراوان، در مسیر تعمیق بیشتر پیش می
ها شود و نظریات بنیادینی که از مدتتر میجهانی و البته مسائل جهانی روز به روز عمیق

گیری یک پیش ارائه شده بودند باید به درسی دیده بودند که دنیای ما به سوی شکل
 .(Lechner, 2013: 10) جامعۀ جهانی در حال حرکت است

-تالش خواهیم کرد که مرور گذرا و اجمالی بر نگاه جاری در این دیدگاهدر ادامه مقاله 

 ها به آیندۀ دولت انجام دهیم.

 شناختی، نظام جهانی و انتقادی(گرا )جامعههای چپنظریه

 شناختی های جامعهنگرش
شدن است، پردازان حوزۀ جهانیترین نظریهآنتونی گیدنز که شاید هنوز یکی از شاخص

های اجتماعی شدن را فشردگی زمان و فضا و نیز از جا کنده شدن پدیدهاو جهانی
رود. گیدنز در کتاب های اجتماعی به جغرافیا از میان میداند. یعنی وابستگی پدیده می

شدن است معروف جهان گریزپا که یکی از مشهورترین آثار متشر شده در مورد جهانی
دهی مجددجامعۀ بشری است و حال شکل شدن درکند که چگونه جهانیاستدالل می

از نظر . (Giddens, Runaway World, 2002)کند همۀ ابعاد زندگی ما را متحول می
داری است. شدن چهار بعد اصلی دارد. نخستین بعد آن اقتصاد جهانی سرمایهاو جهانی

ها دار هستند این دولتسرمایههای مراکز اصلی قدرت در اقتصاد جهانی دولت
توانند روابط اقتصادی را جدای از اقتصاد کنندۀ روابط اقتصادی هستند می تنظیم

شان از های چند ملیتی هستند که بودجه و گردش مالیدهی کنند. هر چند کمپانی سازمان
ها و کشورهای جهان بیشتر است اما این به معنای آن نیست که قدرت در اکثر دولت

های چنان در محدودهدست آنها است. زیرا زور، قدرت نظامی و انحصار خشونت هم
گران ها کنشملت-ها است. به بیان گیدنز اگر دولتچنان در اختیار دولتسرزمینی هم

های چند ملیتی کارگزاران مسلط در اصلی در درون نظام سیاسی جهانی هستند، شرکت
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 ,Giddens, The Consequences of Modernity, 1991) اقتصاد جهانی هستند

pp. 70-71)گران اصلی از نظر سیاسی و اقتصادی را در . بنا بر این گیدنز به نوعی کنش
ها است. ملت-شدن نظام دولتکند. بعد دوم جهانیشدن از هم جدا میفرایند جهانی

ز ابعاد اصلی شدن نیست بلکه یکی اها نه فقط نافی جهانیملتـ  فراگیری جهانی دولت
گر آن است که سامان سیاسی برخاسته از مدرنیته در جهان  آن است. این فراگیری نشان

شدن نظم فراگیر شده و تمامی ابعاد کنش سیاسی را در بر گرفته است. بعد سوم جهانی
گری جهانی است. جهان از نظر گیدنز از نظر توزیع قدرت نظامی و نیز نظامی

ای دست یافته که تمامی جهان اربست قدرت نظامی به نظم تازهها و شرایط کمحدودیت
ها و کشورها را محدود ساخته است. و بعد چهارم را در بر گرفته و رفتار نظامی دولت

ای از تقسیم کار صنعتی و تولیدی در عرصۀ توسعۀ صنعتی جهانی است که به گونه
زیع جهانی بر اساس تقسیم کار های تولید و توگردد و سبب شده تا زنجیرهجهانی برمی

گونه از محدودۀ جغرافیا کنده شده و رها  المللی شکل بگیرد. تولید و صنعت بدینبین
 Giddens, The Consequences of)یابندشود و بعد و حالت جهانی میمی

Modernity, 1991: 74-78) . 

نکرد، هر چند بر اساس این فهم گیدنز که در طول سی سال گذشته تغییر چندانی 
های شدن به فشردگی زمان و فضا و نیز حذف تدریجی جغرافیا در تشکیل پدیدهجهانی

ها را از میان نبرده ملت-اجتماعی انجامیده است، اما این امر اهمیت و نقش و وجود دولت
است. حتی تعریف وبری از دولت که گویای انحصار خشونت مشروع در درون مرزهای 

ا بر جا نگاه داشته است. هر چند بعد اقتصاد و نیز فرهنگ تا حدودی از ملی است را هم پ
توان این را به معنای پایان دولت در آیندۀ ها رها شده است اما نمیملت-چنگ دولت

ها از منظر او باقی خواهند ماند اما ماهیت، شدن دانست. دولتجهان و در فرایند جهانی
هد کرد. آنها در درون ساختارهای نوین جهانی به گستره و نحوۀ کنش آنها تغییر خوا

گری و نظم سیاسی داخل جوامع را در شود که حوزۀ نظامیگرانی بدل مییکی از کنش
درون ساختارهای نوین جهانی بر عهده خواهند داشت. او در کتاب جهان گریزپا نشان 

بنیادهای آن بر  شدن است امادهد که جهان دائم در هر دگرگونی و در مسیر جهانیمی
-Giddens, Runaway World, 2002, pp. 67) اساس همان چهار بعد بنا شده است

گیری ساختارهای متفاوت در شدن موجب شکل. او معتقد است که جهانی(70
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 ,Giddens, Future Interview) شوددهی زندگی اجتماعی از جمله دولت می سازمان

2017,: 15-16) . 

شود که گرایی محسوب میچند به مانند گیدنز یکی از متفکران چپمانوئل کاستلز هر 
شدن به عنوان مبنای تحول جهانی تمرکز کرده است، اما به مانند او به بر جهانی

ماندگاری دولت معتقد نیست و دولت را نه نهاد نهادها بلکه آن را یکی از نهادهای 
اند. کاستلز معتقد است که نظام دمختلف برای اعمال خشونت مشروع در جهان آینده می

های مدرن دو پایۀ اصلی جهانی است که از قرن ملتـ  داری و نظام دولتاقتصاد سرمایه
ای در اثر انقالب گیری جامعۀ شبکهنوزدهم میالدی برساخته شده است. اما شکل

 دهد. ارتباطات و اطالعات هر دوی آنها را تحت تأثیر خود قرار می
های فراگیر جهانی همه چیز را در بر ایم که شبکهو ما وارد عصری شدهبر اساس نظر ا

اند. به عبارت دیگر تمامی ابعاد های اجتماعی و سیاسی را تغییر دادهگرفته و ماهیت پدیده
های اطالعاتی و ارتباطی سازماندهی شده و امکان ظهور و زندگی انسان در درون شبکه

هایى نهادهاى سیاسى پاسخ عملى براى مدیریت بحرانشدن  اىشبکه"یابند. بروز می
ها در یک فضاى فوق ملى با آنها روبرو هستند. فراخوانى براى ملت -است که دولت

به  ىعگران اجتماها و بازیتواند پاسخ عملى حکومتحکمرانى جهانى، تا اندازهاى مى
 -هاى متشکل از دولتهشبک دولت تواند دریکمى جهانى باشد. حکمرانى فراملى مسائل

اى و هاى محلى و منطقهالمللى، حکومتها، اجتماعات فراملى، نهادهاى بینملت
 به نقل از .(Casttels, 2011: 222-223) عمومى غیردولتى تحقق یابدهاى شبهسازمان

به عبارت دیگر  (633 :1831 ،)حسین زحمتکش، حسین صوراناری، احمد ستارزاده)
گرا معتقد است که پردازان متأثر از فضای تفکر چپ دیگر نظریهکاستلز نیز مانند 

کند. اما این بحران با قرار گرفتن نهاد ملت را دچار بحران میـ  شدن نهاد دولت جهانی
گران سیاسی نیز حضور دارند قابل ای که دیگر کنشهای جهانیدولت در درون شبکه

اند و به بیان ان جدید تغییر ماهیت دادهحل خواهد بود. از منظر او سیاست و قدرت در جه
اند. در سیاست اطالعات امکان طرد و شمول به کاستلز به سیاست اطالعات مبدل شده

گر آید و قدرت در واقع از توانایی طرد کردن و یا وارد کردن یک کنشوجود می
نوین  ایهای اطالعاتی و رسانهگیرد. در شبکههای مختلف نشأت میسیاسی در جریان

تواند طرد شود و یا به عنوان های جهانی میگر سیاسی در شبکهیک کشور یا یک کنش
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گری مطلوب پذیرفته و وارد شود. این امر امکان حضور و کنش در عرصۀ جهانی کنش
تواند یک کشور را از مزایای حضور در شبکۀ جهانی دهد. میرا تحت تأثیر خود قرار می
 او را در درون این جامعۀ جهانی پذیرفته شده و مطلوب نماید سیاست محروم ساخته و یا

 . (68-66 :1831 ،احمد ستارزاده ،یصورانار نیزحمتکش، حس نیحس)
های مدرنی که چند ملیت را در درون خود جای داده بودند با از نظر کاستلز، دولت

یک دولت ها است در پی ایجاد هایی که مدتشوند و برخی از ملتبحران مواجه می
برای خود هستند هنوز موفق به این کار نشدند. و این واقعیت از کاتالونیا و باسک در 

های قومی در خاورمیانه و اوراسیا و جنوب شرقی آسیا قابل مشاهده است. اروپا تا جنبش
ای دولت به یکی از نهادهای مهم و تأثیرگذار بدل از نظر او در درون جامعۀ شبکه

کند و آن انحصاری که در نظریۀ وبر آفرینی مینار نهادهای دیگر نقششود که در ک می
در نزد دولت بود از میان خواهد رفت. دولت باقی خواهد ماند ولی نقش و کارکرد و 

تواند به تداوم های جهانی میجایگاه آن دگرگون خواهد شد. زیرا در درون شبکه
اند های مدرن یا شکل نگرفتهجهان دولتآفرینی خود بپردازد. البته در بعضی مناطق  نقش

سازی به سر های جهانی را ندارند. آنها در مرحلۀ ابتدائی دولت یا امکان ارتباط با شبکه
ملتی تشکیل دادند و توانستند -های این مرحله مواجهند. اما اگر دولتبرند و با بحرانمی

جز تغییر نقش و قرار گرفتن در ای از آن مقطع اولیه عبور کنند برای بقاء و تکامل چاره
 .(Anttiroiko, 1995)های نوپدید سیاسی جهانی ندارند شبکه

شدن را شناسانی است که مفهوم جهانیرولند رابرتسون نیز که یکی از نخستین جامعه
ل امر محلی و مطرح و تعریفی بسیار فراگیر از آن ارائه کرده است، معتقد به نوعی تعام

شدن دارد: امر جهانی در جریان بقاء دولت است. رابرتسون تعریف معروفی از جهانی
پیوست. فشرده شدن جهانی تشدید و افزایش آگاهی از جهان به عنوان یک کل به هم

ترین تعریف از جهانی شدن است. او این تعریف رابرتسون یکی از نخستین و شاید شایع
و نشان دادن خصوصیات فرهنگ جهانی که به تدریج در محیط  ضمن ترویج این نگاه

برد، از گیرد و آنها را به دنیایی فراسوی مدرنیسم اولیه میها شکل میآگاهی انسان
نخستین کسانی است که ترکیب امر محلی و امر جهانی را قالب واژۀ گلوکالیزیشن یا 

تا زمانی که به لباس امر محلی و  شدن بیان کرده است. از نظر او امر جهانیمحلیجهانی
شدن ندارد و امر بومی نیز برای بقاء خود ناگزیر از قرار گرفتن بومی درنیاید امکان جهانی
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ها برای بقاء خود ملتشود. دولتدر محیط جهانی است. این امر شامل دولت نیز می
ها ملتدولت گزیری جز رفتن به فضای جهانی ندارند و امر جهانی نیز باید در قالب

های بومی در محیط جهانی امکان گونه که فرهنگدرآید تا بتواند باقی بماند. لذا همان
 توانند تداوم یابندها نیز با حضور در فضای جهانی میبقاء و تجدید حیات دارند، دولت

(Robertson, 1992 .) 

 نظریه نظام جهانی 
پرداز نظام جهانی بود ترین نظریهازهگمان پرکارترین و پرآوامانوئل والرستین که بی

پیوسته است که در آن هیچ مدافع به هم پیوستگی جهان و مبدل شدن به یک کل به هم
چیز در پیوستگی با جهان و یافتن  ای جدا از کلیت نظام جهانی نیست و همهپدیده

گیرند. والرستین مانند دیگر دار شده و هویت میجایگاه خود در جهان معنی
داند و اصالتی برای آن قایل پردازان متأثر از مارکسیسم دولت را یک روبنا می نظریه

نیست. از نظر والرستین البته در نظام جهانی شکل گرفته دولت نقش مهمی دارد اما زیربنا 
آفرینی آن تحت تأثیر روابط و ساختار تولید نیست. چه ساخت و شکل دولت و چه نقش

آن است. او بر نظام جهانی به عنوان واحد اصلی تحلیل تأکید  شمولیو به خصوص جهان
 نویسد:های جهانی نیز میکند. وی در مقدمه کتاب تحلیل نظاممی
های جهانی هستم و دربارۀ آن من شخصا بیش از سی سال است که درگیر تحلیل نظام"

ام. من کار بردهنویسم. من آن را برای توصیف تاریخ و مکانیسم نظام جهانی مدرن به می
یک  ام. من دربارۀ آن به عنواندهی به ساختارهای دانش استفاده کردهاز آن برای جهت

 .(Wallerstein, 2004, p. VI) امروش و یک نقطه نظر بحث کرده
داری که از قرن شانزدهم میالدی ریشه دوانده است به والرستین معتقد است که سرمایه

رزهای ملی شده است. هر چند این مرزها را خود بر اساس تدریج ناگزیر به عبور از م
ها برای ملتمصلحت و نیازهای خاص خود برساخته بود. از دیدگاه وی ابتدا دولت

داری و رهایی از ساختارهای اقتصادی و مالکیتی کهنه شدۀ محافظت از منافع سرمایه
تن هویت جامعۀ فئودالی به وجود آمدند و مرزهایی برای ساخت دولت و شکل گرف

ای رشد کرد که توان داری به گونهداری به وجود آورند. اما پس از مدتی سرمایهسرمایه
ماندن در درون مرزهای ملی را نداشت. از این رو به تدریج پا به بیرون مرزهای ملی 
گذارده و تالش کرده با دگرگون ساختن دیگر جوامع آنها را به گردونۀ روابط تولید 
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داری دیگر مرزهای یکی داری وارد کند. از این رو به تدریج میدان عمل سرمایهسرمایه
دو کشور نبود و در قرن بیستم و به خصوص در نیمۀ دوم قرن بیستم، میدانی جهانی شد. 

 خیزدداری نیز از درون همین گسترش جهانی برمیبخشی از تضادهای نظام سرمایه
(Wallerstein, 2004, pp. 10-20)ها به عنوان سامانۀ ملترا از یک سو دولت. زی

داری مدرن در تمامی جهان گسترش یافتند و از سوی دیگر برساخته شده توسط سرمایه
داری امکان آن که کنش شمولی نظام سرمایهشدن زنجیرۀ تولید و جهانبه دلیل جهانی

وند به تضاد اقتصادی و سیاسی در درون مرزهای ملی صورت بگیرد از میان رفت. این ر
های مختلف زیست اجتماعی از فرهنگ و رفاه میان امر ملی و امر جهانی در عرصه

اجتماعی گرفته تا منافع اقتصادی و ارزش افزوده و نیز در حوزۀ ترجیحات اقتصادی رخ 
داری مدرن هستند با تبدیل ها که سامان اصلی نظام سرمایهملتنماید. در واقع دولتمی

شوند. بحران و داری به یک نظام جهانی دچار بحران و تضاد میسرمایهشدن نظام 
تواند به تدریج به فروپاشی این نظام بیانجامد. وی آینده نظام جهانی تضادی که می

 کند:بینی میداری را چنین پیشسرمایه
ها و نظام جهانی اینک در حال تحول است. دیگر زمان انباشت جزئی و دائم چرخه"

درها را به روی گذشت بست. اکنون شاید به قلمرو  1333ا به سر آمده است. رونده
ایم. البته نظام جهانی به کار خود ادامه خواهد داد و حتی حقیقی عدم قطعیت پا گذاشته

سال  055خوب عمل خواهد کرد دقیقاً به این خاطر نظام جهانی کارکرد خود همانند 
سرمایه را ادامه خواهد داد که زودی دیگر قادر  وقفهگذشته در تالش برای انباشت بی

های تاریخی نه به داری تاریخی مانند همه نظامنخواهد بود به این نحو عمل کند. سرمایه
)والرشتاین,  "هایش از میان خواهد رفتهایش بلکه به خاطر موفقیتخاطر شکست

 .(85-63, ص. 1811

 ه انتقادی نظری
ها را در مورد ترین دیدگاهپردازان انتقادی، یورگن هابرماس یکی از جالبدر میان نظریه

شدن را به عنوان یک واقعیت شدن و امر ملی بیان کرده است. هابرماس جهانیجهانی
 داند. پذیرد و آن را به نوعی تکامل مدرنیته در عرصۀ سیاست و اقتصاد میگریزناپذیر می

ها به ملتشدن شرایطی به وجود آورده که به تدریج دولتظر هابرماس جهانیاز ن
شوند. او مفهوم بحران داری دچار بحران مشروعیت می خصوص در مرکز جهان سرمایه
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طور که در داند زیرا همانمشروعیت دولت را نزدیک به مفهوم بحران در پزشکی می
-است یعنی امکان مرگ دارد، در جامعهشود حال کسی بحرانی پزشکی وقتی گفته می

دچار بحران است، به معنای آن است که ممکن  شود دولتشناسی نیز وقتی گفته می
است از بین برود. هابرماس ضمن تأکید بر این نکته در کتاب بحران مشروعیت، در 

ها جای دهد که با بسط حوزۀ عمومی به تدریج دولتهای دیگرش توضیح مینوشته
ای های اولیه ها که از روی مدلخواهند دارد. این منظومه 1های پساملیا به منظومهخود ر

شوند، جهت وفاداری و شیوۀ کنش سیاسی را دگرگون مثل اتحادیه اروپا برساخته می
)هابرماس, جهانی آورند ساخته و سامان سیاسی متفاوتی در عرصۀ جهانی به وجود می

 .(1836آینده دمکراسی؛ منظومه های پساملی, شدن و 

اند زیرا در جهان های مدرن دچار بحران مشروعیت شدهملتبه نظر هابرماس دولت
جدید توقعات از آنها برای حل مشکالت اقتصادی اجتماعی باال رفته اما ابزارهای آنان 

داری که ه دولت سرمایهبرای کنترل این مشکالت از آنها گرفته شده است. به عنوان نمون
-در تئوری هیچ مسئولیت در مورد بیمه و درمان و رفاه اجتماعی ندارد، با گسترش دولت

شود و جامعه توقع و انتظار حل مشکالت های رفاهی به عنوان مسئول این امور شناخته می
ها تها دارد، اما چون بخش مهمی از اقتصاد به عرصۀ جهانی رفته و دولرا در این زمینه

گرفتن از این بخش را ندارند، عمال ابزار اصلی خود یعنی مالیات و توان  امکان مالیات
گذاری نیز امکان ایجاد حد و مرز دهند و به لحاظ قانوناقتصادی خود را از دست می

شود شده را ندارند و این باعث میهای اقتصادی جهانیها و پدیدهبرای شرکت
به عنوان نهاد نهادها و حلّال مشکالت جامعه را از دست مشروعیت و مقبولیت خود 

 . (1831 ،مدرن یدار هیدولت سرما یتئور ت؛یبحران مشروع ،هابرماس) بدهند
داری بود، کارکرد ملت که سامانۀ سیاسی جهان سرمایهدر این شرایط به تدریج دولت

ماند ولی به تدریج یها باقی مدهد و هر چند برای برخی از کارویژهخود را از دست می
گذارد. های پساملی میشود که او آن را منظومهدر سامانۀ جدیدی به مستحیل می

توانند به مدیریت های پساملی نوع جدیدی از نهادها و تشکیالت هستند که میمنظومه
اند. این نظری است که دیگر های نوینی بپردازد که از مرزهای ملی فرا رفتهپدیده

                                                                                                                
1. Post National Constellations 
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گرایی و فرارفتن از فضای سیاسی وطننظریۀ انتقادی نیز تحت عنوان جهان نظرانصاحب
اند. به همین دلیل نیز نظریۀ انتقادی به نگاه ملت کردهگرایی و گریز از چنگال دولتملت

وطنی عجین شده است و وقتی کسانی مثل رابرت کاکس نوعی بازگشت به جهان
 کنندپردازان نظریۀ انتقادی خارج میۀ اندیشهای آنها را از ردگرایی دارند، عدهدولت

 .(1151 ،سنس یل)
جویی ناشی از گرایی و تعارضاندرو لینک لیتر نیز معتقد است برای گریز از خشونت

ترین رسالت ملت نیست. اگر مهمای جز فرا رفتن از دولتالملل مدرن، چارهروابط بین
-وطنی امکانالملل رهایی جز با جهانروابط بیننظریۀ انتقادی را رهایی بدانیم، در عرصۀ 

 باشد. پذیر نمی
های گرا به طور عمده هم شاخصهای چپاین مرور اجمالی گویای آن است که نگرش

پذیرند و هم به تحول نهاد دولت عقیده دارند. الملل را میشدن و تحول روابط بینجهانی
دانند و فشردگی زمان و مکان و یخ میشدن را مبنایی جدی برای تحول تارآنها جهانی

دانند. در این بستر نیز شدن میاز راه دور را به عنوان خصوصیات اصلی جهانی کنش
دولت را یک نهاد اصالی ندانسته و به پایداری و تغییرناپذیری آن اعتقادی ندارند. دولت 

سیاست و  تازی خود در عرصۀدر آینده تحولی اساسی خواهد یافت و احتماال یکه
 مدیریت اجتماعی را از دست خواهد داد. 

 های لیبرال هوادار دگرگونینظریه
شدن را در پردازی در مورد جهانیای از نظریههای چپ که بخش عمدهدر کنار نظریه

های لیبرال هم هستند که آنان نیز به دگرگونی جهان در اثر اند، نظریهدست گرفته
دانند. داری لیبرال نمیرا راهی برای گریز از مضرات سرمایه شدن معتقدند و اما آنجهانی

شمرند. تکاملی که محصول داری میشدن را نوعی تکامل نهادهای سرمایهبلکه جهانی
 های فناورانه است. فرایندهای برخاسته از نوآوری

 نظریه دولت مجازی
ایرانی حوزۀ های کمتر مورد توجه متخصصان پردازانی که اندیشهیکی از نظریه

شدن قرار گرفته، ریچارد روزکرانس است. ریچارد روزکرانس کسی است تحول  جهانی
ماهیت دولت در فرایند جهانی را مورد توجه قرار داده است. او ابتدا دگرگونی دولت از 
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تجاری و سپس تحول به سوی دولت مجازی را مد نظر قرار  محور به دولتدولت امنیت
او کارکرد دولت دگرگون شده است و اگر دولت در گذشته فقط در داده است. به نظر 

پی دفع خطرات دشمنان بود، در شرایط جهانی دولت به نهادی بدل شده است که در پی 
ای از کارکردهای خود را در محیط تسهیل تجارت خواهد بود و به تدریج بخش عمده

 مجازی انجام خواهد داد. 
گیری تدریجی دولت تجاری گویای تحول ماهیت لریچارد روزکرنس معتقد است شک

دولت در عصر جدید است. از دیدگاه او وضعیت جهانی پیش آمده پس از فروپاشی 
 تواند به کم شدن احتمال وقوع جنگ بیانجامدای است که میاتحاد شوروی به گونه

(Rosecrance, The New Concert of Europe, 1992).  زیرا نوعی از کنسرت
های شدید میان ها و رقابتگیرد که به رغم اختالف نظرجدید جهانی شکل می

های بزرگ و گیری از جنگتواند به هماهنگی آنها برای پیش های بزرگ می قدرت
گرایان معتقد است که نهاد دولت در  فراگیر جهانی منجر شود. روزکرنس مانند واقع

کند. زیرا دیگر نهاد دولت شود اما ماهیت آن تغییر میتقویت می شرایط نوین جهانی
کنند که به ای اشتباه میمتمرکز بر مسائل نظامی و امنیتی و سرزمینی نیست. از نظر او عده

های سرزمینی و نظامی در کشورهایی مثل عراق و افغانستان و دلیل وجود درگیری
یت دولت ماهیتی نظامی و امنیتی است. زیرا این چنان ماهانگارند که همرواندا، چنین می

ماندگی تاریخی آنها  نیافته هستند و این مشکالت به دلیل عقبهایی توسعهمناطق سرزمین
فرهنگ اقتصاد ای هستیم به نام است. در حالی که در کل جهان شاهد رشد پدیده

بیشتر تحت تأثیر های جهانی فرهنگ اقتصاد جهانی سبب شده که فهم پدیده .جهانی
 الملل قرار گیرد. الملل بیشتر تحت تأثیر اقتصاد بینامور اقتصادی باشد و سیاست بین

های اقتصاد محور جدید بدل محور گذشته به دولتهای امنیتبه عبارت دیگر دولت
اند و از محدودۀ های اقتصادی در عصر جدید جهانی شدهشوند. چون بیشتر پدیدهمی

ها ای از اقتصاد به تجارت پیوند خورده و دولتاند بخش عمدهخارج شدهمرزهای ملی 
ها به خصوص در مناطق را به سوی گسترش تجارت سوق داده است. از این رو دولت
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اند. اما این مرحلۀ نخست از بدل شده 1های تجاریرفته تغییر ماهیت داده و به دولت پیش
ضای مجازی در عرصۀ جهانی و انجام امور است. زیرا با گسترش ف تحول ماهوی دولت

های های تجاری به سوی دولتاقتصادی و تجاری در عرصۀ مجازی، به تدریج دولت
شوند. این های مجازی بدل میهای تجاری به دولترود. به عبارت بهتر دولتمجازی می

مجازی است که فشردۀ آن  موضوع کتاب مهم ریچارد روزکرانس تحت عنوان دولت
مجازی دولتی است که بخش  ای در فارن افرز به چاپ رسیده بود. دولتبال در مقالهق

مهمی از خدمات و اقدامات خود را در فضای مجازی انجام داده و خود را از قید و بند 
فیزیک و جغرافیا رهانیده است. البته کنترل خود بر جغرافیای مرزهای ملی را خواهد 

ظ این مرزها و یا امنیت این مرزها نیست زیرا درگیری داشت اما دغدغۀ اصلی آن حف
امنیتی در مناطق آنها معنی و اهمیت گذشتۀ خود را از دست داده است. در ـ  نظامی

های عظیم عوض دولت مجازی با حضور در بستر مجازی امکان استفاده از فرصت
 کنداهم میاقتصادی و تجاری و فناورانه را برای مردم و فعاالن اقتصادی خود فر

(Rosecrance, The Rise os Virtual State, 1996 :46-52)  و به جای خشونت
سازی اقتصادی سازمان یافته برای تثبیت موقعیت خود استفاده سازمان یافته، از فرصت

دولت مجازی دولتی است که توانایی تولید اقتصادی خود "کند. از نظر روزکرانس می
ها و برد ... دولت مجازی معادل سیاسی شرکتجغرافیا میرا به فراسوی سرزمین و 

 .(Rosecrance, The Rise os Virtual State, 1996: 52) مؤسسات مجازی است
آید. و شرایط نوین جهانی این همان تحولی است که در معنای وبری دولت به وجود می

آفرینی قعیتشود که مشخصۀ اصلی دولت دیگر انحصار خشونت نباشد و موموجب می
ای اصلی برای دولت بدل شود. اقتصادی در عرصۀ جهانی در کنار آن به مشخصه

 نویسد:روزکرانس در کتاب ظهور دولت مجازی می
های ای و بحرانهای قومی، منازعات منطقهدر بحبوحۀ هیاهوی جهانی در مورد سیاست

فته در حال رفتن به یاهای توسعهگیری است. دولتمالی واقعیت جدیدی در حال شکل
های نظامی و سرزمینی هستند و درگیری آنها نه بر سر ها و خواستهطلبیفراسوی جاه

سلطۀ سیاسی بلکه برای برخورداری سهم بیشتر در تولید جهانی است. در این فرآیند 

                                                                                                                
1. Trading State 
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شوند که توانایی تر میتر اما تواناتر و با طراوتتر و فشردهحجمها به واحدهایی کمملت
-های جهانی داشته باشند. ما به جهانی وارد میپایداری در مقابل فشارهای ناشی از رقابت

اند. در این جهان سرزمین کمتر  ترین منابع کمتر ملموس و مادیشویم که در آن مهم
الملل به تر از اقتصاد بیناهمیتکرده و .... منافع محلی کمتر از مردمان تحصیلاهمیتکم

 Rosecrance, The Rise of Virtual State; Wealth and) است عنوان یک کل

Power in Comong Century, 1999, p. 3) . 

بنا بر این روزکرانس تحوالت اقتصاد جهانی را موجب تحول در ماهیت و کارکرد دولت 
-داند. هدف اصلی آنان بیش از آن که امنیتییافته میهای توسعه به خصوص در سرزمین

های اصلی این شود. نمونهشد به یافتن جایگاهی برتر در اقتصاد جهانی بدل مینظامی با
هایی مثل سوئیس و هلند است که به طور مشخص مورد ها دولتگونۀ جدید از دولت

نظامی وجود خواهند داشت اما -های امنیتیگیرد. البته دغدغهاشارۀ روزکرانس قرار می
الملل از دست داده و در شکل دادن به ابط بیننقش خود را به عنوان مسائل اصلی رو

ای نیافتههای جدید نقش اول را نخواهند داشت. البته به جز در مناطق توسعهماهیت دولت
که هنوز درگیر مسائل جغرافیایی و امنیتی هستند. این نگرشی است که کمابیش در 

 پردازان لیبرال قابل مالحظه است. بسیاری از نظریه

 تقابل عمیق و فشردهوابستگی م

پردازان نولیبرالیسم در روابط ترین نظریهتوان مهمجوزف نای و رابرت کیوهین را می
بینی کردند که مسائل حاد الملل دانست. آنها از نخستین کسانی هستند که پیشبین

الملل سیاسی جای خود را به مسائل اقتصادی و فناورانه در عرصۀ روابط بین-امنیتی
های  گذارد و ماهیتالملل تأثیر میگران اصلی روابطداد و این امر هم بر کنش خواهند

الملل را دگرگون خواهد کرد. به عبارت بهتر با این تحول، قاعدۀ بازی در روابط بین
متقابل جایگزین منازعه و رقابت خشن بر سر امنیت  شود و وابستگیالملل عوض می بین

میالدی را مشاهده کرده بودند، چنین  1315ت نیمه دوم دهۀ شود. آنها که تحوالبیشتر می
توانند به اند که با رویارویی نظامی نمیهای بزرگ دریافتهنتیجه گرفته بودند که قدرت

های اند. پیماناهداف خود دست یابند و در عوض به عرصۀ اقتصاد و فرهنگ وارد شده
زدایی میان آمریکا با چین داد و به تنشسالت یک و دو رقابت نظامی میان آنها را کاهش 

 های اقتصادی را در پی داشت. های همکاریو شوروی انجامید که پیمان
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گرایی شدن و جهانگرایی که در آن ادعا کردند جهانای نگاشتند در مورد جهانآنها مقاله
مطرح کرده  1315متقابلی است که آنها در دهۀ یافتۀ وابستگیکنونی نوع پیشرفته و تکامل

ای جهانی مبدل شود تر شود و وقتی به شبکهبودند. وابستگی متقابل وقتی شدیدتر و عمیق
شدن یک فرایند جدید و در حال انجام شود. البته از نظر آنها جهانیشدن میتبدیل به جهانی

های دور وجود داشته است. در واقع گرایی یک وضعیت است که از گذشتهو جهان
گرایی ای شدن وابستگی متقابل است. جهانمحصول تعمیق و گستردگی و شبکه شدن جهانی

کند که هایی جدید پیدا میرسد شاخصشدن نوین میتاریخی وقتی به شرایط نوین و جهانی
گرایی قرن گرایی قرن بیست و یکم با جهانهای قدیم وجود نداشته است و جهاندر دوران

 . (R. Keohane, J. Nye, 2000 :106-107) نوزدهم بسیار متفاوت است

پردازان مفاهیمی چون ثبات هر چند این دو به ویژه رابرت کیوهین از جمله نظریه
رسند که دیگر هژمونی، سلطه و مفاهیمی از هژمونیک هستند اما در نهایت به این یافته می

ها کم کم ن پدیدهالملل نیستند. زیرا ایاین قبیل مفاهیم کارآمدی برای توضیح روابط بین
اند. کیوهین در جهان جدید رنگ باخته و جای خود را به مفاهیم و قواعد دیگری داده

کند که مفهوم همکاری را جایگزین منازعه و وضعیت وابستگی متقابل را تالش می
. (Keohane, 1984)الملل کند جایگزین وضعیت جنگ بالقوه در صحنۀ روابط بین

حتی از نظر آنان دیگر قدرت سخت کارایی و کاربرد گذشتۀ خود را ندارد و کاربرد 
شود که قدرت واقعی کشورها کاسته شود. این واقعیت بیش از اندازۀ آن موجب می

جوزف نای را به سوی طرح مفهوم جدید قدرت نرم و سپس قدرت هوشمند کشاند. او 
دهد که برخورداری از جذابیت و اقناع شمند نشان میبا طرح مفاهیم قدرت نرم و هو

تواند موجب نفوذ و تأثیرگذاری کشورها در بیش از برخورداری از توپ و تانک می
توانند قدرت واقعی داشته باشند که هایی میالملل شود. از این رو دولتسیاست بین

المللی خود به بین بتوانند هم الگوی مناسبی از کشورداری ارائه دهند و هم در کنش
شود. در واقع ای عمل کنند که دیگران احساس کنند که نفع آنان نیز تأمین میگونه

تالش کنند که مدل رفتار آنها جذابیت الزم را برای دیگران داشته باشد و آنها را 
 . (1833 ،ینا) داوطلبانه به سوی ایشان بکشاند

و شدت تأثیرگذاری نهادها و تعمیق  ها، سرعتنای و کیوهین فشردگی و تراکم شبکه
دانند و معتقدند گرایی در عصر جدید میوابستگی متقابل پیچیده را عناصر اصلی جهان
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الملل را تغییر داده است. حتی در مناطقی از جهان که ها ماهیت روابط بیناین شاخص
اجتماعی های  هنوز وابستگی متقابل از نظر اقتصادی و فنی محقق نشده است، فشردگی

تر دیده و جهان با سرعت و شدت بیشتری در مقابل آن شود تا مسائل آنها سریعسبب می
 . (R. Keohane, J. Nye, 2000: 110-112) العمل نشان دهدعکس

گر اصلی ها دیگر به تنهایی کنشاما این تحول در عرصۀ جهانی موجب شده تا دولت
میالدی  1315چیزی است که نای و کیوهین از دهه المللی نباشند. البته این های بینصحنه

شود و گرایی تشدید میکردند. این امر در شرایط نوین جهانتشخیص داده و بیان می
ها خود نیز نفوذپذیر شوند. دولتالمللی میگران غیردولتی بسیاری وارد صحنۀ بینکنش

به تدریج به عنوان یک اندازد. دمکراسی شوند حتی جبر دمکراسی بر آنها سایه میمی
کنند تا اند تالش میبهرهمدل پذیرفته شده گسترش یافته و حتی کشورهایی که از آن بی

ها از نظر نای و کیوهین سه تغییر اساسی به سوی آن حرکت کنند. بنا بر این دولت
الملل نیستند دچار گران روابط بینخواهند کرد. اوال به دلیل آن که دیگر تنها کنش

گری آنها شوند. ثانیا مدل حکومتشان میالمللیدودیت در عملکرد در رفتارهای بینمح
های جهانی گیرد و ثالثا ناگزیر از ورود به شبکهای قرار میهای جهانیتحت تأثیر ارزش

ها هستند. بر این اساس تعریف قدرت و نوع های خود در درون این شبکهو تنظیم کنش
 شوند. المللی دگرگون مینتأثیرگذاری در محیط بی

 گرایان تحول
گرو پردازان کسانی مانند دیوید هلد، جاناتان پراتون و آنتونی مکاین گروه از نظریه

شدن در حال ایجاد یک دگرگونی تدریجی در تمامی هستند که معتقدند جهانی
شدن های انسانی است. از نظر آنها جهانیهای زندگی اجتماعی و تمامی پدیده عرصه

 شود:واقعیتی گریزناپذیر است که این گونه تعریف می
به هم پیوستگی وسیع، عمیق و سریع تمامی ابعاد زندگی اجتماعی در عرصۀ جهانی از "

 امور فرهنگی گرفته تا جرم و جنایت و از مسائل مالی گرفته تا امور معنوی و روحانی

(D. Held, A. Mcgrew, J. Praron, 1999: 2) شدن: عالوه از نظر آنها جهانی. به
های اجتماع را در بر های روابط و انجمنفرایندهای دگرگونی در فضای سازمان"

شود و ها با وسعت، عمق، سرعت و میزان تأثیر آنها سنجیده میگیرد. این دگرگونی می
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و اعمال های اقدام، تعامل ای و نیز شبکهمنطقهای و بینقاره ای، بینهای فراقارهجریان
  .(D. Held, A. Mcgrew, J. Praron, 1999: 16) شودقدرت را شامل می

ای ها و اطالعات گستردهآنها در کتاب مرجع خود در مورد دگرگونی جهانی شاخص
دهد چگونه تجارت و ارتباطات و مسائل فرهنگی به سرعت و  کنند که نشان میارائه می

کنند اصطالح دن است. آنها به عالوه سعی میبا عمق و وسعت فراوان در حال جهانی ش
دهند که  الملل کنند و نشانجدیدی با عنوان سیاست جهانی را جایگزین سیاست بین

شدن هستند. آنها های حکمرانی در حال جهانیهای سیاسی و حتی مدلچگونه پدیده
های دهند که میزان دولتدانند و نشان میدمکراسی به سرعت در حال گسترش می

رسیده است.  1330درصد در سال  63به  1310درصد در سال  33اقتدارگرا از حدود 
رسیده  1330درصد در سال  11به  1310درصد در سال  68های دمکراتیک نیز از دولت

 ,D. Held, A. Mcgrew, J. Praron) و مابقی کشورها نیز در وضعیت بینابینی هستند

در سایت دگرگونی جهانی نشان داده شده، آنها به  های بعدی که. در بررسی(47 :1999
کنند که بر اساس آن، تعداد پژوهش قریشی کمیسیونر سابق انتخابات در هند استناد می

 03های دمکراتیک به درصد کاهش یافته و تعداد دولت 13های اقتدارگرا به دولت
توان گفت که از این رو می .(Quraishi, 2022)رسیده است  6565درصد در سال 

شدن دمکراسی نیز به سرعت در حال گسترش است و مدل حکمرانی تحت تأثیر جهانی
ملت به حیات خود گیرد. بنا بر این از نظر آنها نیز دولتنیز به تبع آن تحت تأثیر قرار می

دل حکمرانی آن ادامه خواهد داد اما نوع حضور و کارکرد آن تغییر خواهد کرد، م
های گستردۀ جهانی گری در سطح جهانی باید در شبکهشود و برای کنشدگرگون می

حضور یافته و امکان عمل پیدا کند. البته این بیشتر مربوط به کشورهای پیشرفته است. 
 ولی کشورهای دیگر نیز به سرعت به این سو در حال حرکت هستند. 

شدن را پردازان چپ و راست هم جهانیطیف نظریه این بررسی نظری نشان داد که در دو
دانند و هم به دگرگونی تدریجی مفهوم و پدیدۀ دولت در این فرایندی پویا و موجود می

الملل پردازی روابط بینگرایان در محیط نظریهبستر جهانی معتقدند. البته گروهی از واقع
هستند و یا اگر هم آن را بپذیرند  شدننیز هستند که یا منکر وجود و عمق فرایند جهانی

دانند. کنت والتس که تا پایان عمر ملت زیاد نمیتأثیر آن را بر اهمیت و مدل دولت
شدن و حکمرانی اعتقادی به وجود عمیق جهانی شدن نداشت و در مقالۀ مشهور جهانی
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أثیرگذار مانند گرایان تالملل رد کرده بود. اما دیگر واقعآن را به جز در امور مالیۀ بین
پذیرند اما معتقدند که شدن را میرابرت گیلپین و استفن کراسنر وجود و عمق جهانی

های چنان با انگیزهها همملتنتوانسته است ماهیت دولت را تغییر دهد. از منظر آنان دولت
آنها های جهانی را الملل هستند. فرایندگران روابط بینترین کنشسیاسی و امنیتی اصلی

های متأخر اند و هر زمان که خواستند از آن راه باز خواهند گشت. البته رئالیستساخته
ها در جهان آفرینی منحصر به فرد دولتنیز به رغم تأکید فراوان بر وجود و بقاء و نقش

اند و بر اساس قید و ها در عصر تازه دگرگون شدهکنند که دولتجدید، اذعان می
گری خود را اند مدل رفتاری و حکومتدر عرصۀ جهانی پدید آوردهبندهایی که خود 

 اند. آن چه استفن کراسنر حدود سی و شش سال پیش تصریح کرد که متحول ساخته
ها معین شده و الملل توسط منافع و قدرت دولتمفروض این است که ساختار تجارت بین

ها پدید هم تحولی در جایگاه دولتاین برای به حداکثر رساندن منافع ملی است، ... اگر 
 ,Krasner) اند که به این شکل منافع ملی خود را افزایش دهندآمده است خود خواسته

State Power and the Structure of International Trade, 1976: 317) . 
 امروز نیز در کتاب معروف خود همان دیدگاه را ادامه داد، اما همانند رابرت گیلپین که

تواند فکر او است، در پایان قرن بیستم، پذیرفت که دولت در شرایط نوین جهانی میهم
پذیر بوده و خود را شرایط نوین سازگار سازد و حتی نوع متفاوتی از حاکمیت را انعطاف

 خویش پذیرا باشد. از نظر او:در درون
فرایند در حال توان دولت را نهادی در حال تضعیف و حذف شدن دانست اما در نمی"

 Krasner, Globalization) دهدشدن تحوالتی جدی در آن رخ میتکامل جهانی

and State, 1999: 28.) 
شدن و آینده دولت را در پردازان در مورد جهانیتوان نوع نگرش نظریهدر مجموع می

 جدول ذیل خالصه کرد:
 دولتآینده  گران عرصۀ جهانیکنش نگاه به جهانی شدن گرایش نظری

های نگرش
شناختی جامعه

 گراچپ

وجود و گسترش عمیق 
 پیوندهای جهانی

های دار، دارندگان شبکهسرمایه طبقه
 اجتماعی، دولت

بقاء دولت و تغییر اساسی 
کارکرد آن و قرار گرفتن 

گران جدید ذیل کنش
 فراملی

های لیبرال گرایش
 گراراست

های عمیق، وجود فراینده
 جهانیشدید و پرسرعت 

های های چند ملیتی، شبکهشرکت
المللی، های بیناجتماعی، سازمان

 هاهای جهانی، دولتجنبش

ها و تغییر کارکرد بقاء دولت
آنها، تحول در مدل 

 حکمرانی
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های نگرش
 رئالیستی

های جهانی وجود فرایند
در بعضی از ابعاد زندگی 

 المللیبین
 هادولت

بقاء و عدم تغییر در جایگاه 
 هاملتاساسی دولت

 دولت در جریان فراز و نشیب روندهای جهانی
شدن نشان داد که اکثر آنها نوعی دگرگونی در های مختلف در مورد جهانیمرور اندیشه

مانند اما به تدریج ها میکنند و معتقدند دولتبینی مینهاد دولت را برای آینده پیش
های واقعی در دو دهۀ نخست قرن بیست و شود. اما آیا روندماهیت آنها دگرگون می

کنند با وقوع ای گمان میکنند؟ به خصوص که عدهبندی را تأیید مییکم نیز این جمع
شدن را به چالش کشیده است: شیوع کرونا و بینی نشده، فرایند جهانیدو تحول پیش

آیا  گرد از فرایندهای جهانی شده اند؟جنگ اوکراین. آیا این حوادث موجب عقب
شدن شهادت ها و خروج از دایره جهانیروندهای واقعی به احیای قدرت سنتی دولت

دهند؟ یا آمار و اطالعات گویای تداوم آن چیزی است که در نظریات مختلف البته می
 با مبانی تئوریک مختلف آمده است؟ 

ساختن فرانک لچنر معتقد است که انسان جدید با شیوۀ فهم و درک خود در حال بر 
دهد، جامعۀ جهانی است. او سه شاخص اصلی در این زمینه را مورد بررسی قرار می

هایی مثل غذا و نخست تجربۀ جهانی است که انسان شیوۀ حکمرانی جهانی را در حوزه
ورزش و رسانه زندگی در فضای جهانی را تجربه کرده است. تأمین غذا در عرصۀ 

شدن را تعیین کرده و رسانه ، ورزش جهت جهانیشدن را برساختهجهانی تاریخ جهانی
. شاخص دوم (Lechner, 2013: 11-56) تنوع در فضای جهانی را تحقق بخشیده است

نهادهای جهانی هستند که در حوزۀ اقتصاد و تکنیک گسترش نهادهای مدیریتی شکل 
یرش المللی جدید شکل گرفته که مورد پذگرفته است، در عرصۀ حکمرانی قوانین بین

جهانی است، گسترش جهانی مذهب امری غیر قابل انکار است و جامعۀ مدنی جهانی نیز 
 :Lechner, 2013) شدن را نهادینه کرده استای پدید آمده است که جهانیبه گونه

و در نهایت دنیای ما با مسائل و مشکالت جهانی مواجه شده است. از نظر او  (79-130
نیز به وجود آمده است. بحران زیست محیطی که کل  مشکالت عظیمی در عرصۀ جهانی

جهان ما را در خطر قرار داده، بحران مهاجرت که ترکیب جمعیت جهان را تغییر داده و 
 عدالتی که ملل فقیر جهان را بیش از پیش دستخوش فقر کرده استبحران نابرابری و بی
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(Lechner, 2013: 200-250)در عرصۀ واقعیت شدن . این سه شاخص گویای جهانی
 ماند ولی تغییراتی را در آن خواهیم دید. است. اما دولت در این فرایند می

مدتی باعث  13دهد که فراگیری بیماری کووید های جاری در جهان نشان میواقعیت
ها به الک درونی خود و مرزهای ملی شدن و بازگشت دولتگرد از روند جهانیعقب

یای نوعی به هم پیوستگی جهانی بود اما مثال در عرصۀ بود. هر چند خود کرونا گو
تجارت جهانی شاهد آن بودیم که تجارت جهانی در حال کاهش شدید است. اما پس از 

شدن دوباره سر از گریبان بیرون مدتی این روند به حال گذشته بازگشت و امواج جهانی
فراز و نشیب تجارت جهانی آوردند و دنیای ما را درنوردیدند. نمودار ذیل گویای روند 

 :(CPB, 2022)  در دوران شیوع کرونا و پس از آن است

 
 

روند تجارت جهانی در حال کاهش  6565این نمودار گویای آن است که تا اواخر سال 
 15 به مرز رشد 6566بوده اما به تدریج دوباره روند افزایشی به خود گرفته و تا اوایل 

درصد رسیده است. عالوه بر این پیوستگی نظام مالی جهانی و نیز پیوستگی جهانی 
 مجدداً رو به رشد نهاده است.  6561های بانکی، بیمه و بورس از سال  نظام

پرسشی که پس از جنگ روسیه و اوکراین مطرح شد این است که آیا این جنگ دوباره 
الملل برجسته نکرد و نوعی چرخش وابط بینجویی نظامی را در رمناسبات ملی و قدرت

شدن نیست؟ و آیا موجب اختالل در گسترش تجارت جهانی نخواهد از مسیر جهانی
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شود، این است که المللی پول که در جدول ذیل نشان داده میشد؟ برآورد صندوق بین
د. جدول این جنگ اثرگذار بوده اما نه آن قدر که بتواند روندهای جهانی را دگرگون کن

کشوری که از اوکراین طرفداری کرده و در مقابل روسیه  111دهد که ذیل نشان می
دهند و مابقی آن نیز با شان را میان خود انجام میدرصد از تجارت 31اند، حدود ایستاده

چین است که لطمۀ زیادی نخورده است. این شاهدی بر این مدعا است که جنگ 
ی انرژی و افزایش تورم در جهان غرب و افزایش قیمت مواد اوکراین هر چند بر بازارها

 (.IMF, 2022)غذایی مؤثر بود اما روند اصلی تجارت جهانی را مختل نکرده است

 
زمان و الملل همگرا از روابط بینظهور مفهوم سیاست قدرت با گسترش برداشت واقع

ترین موضوع و هستۀ مرکزی به قدرت مهم جویی و دستیابیگام بوده است. لذا قدرتهم
الملل بوده است. البته پدیدۀ قدرت از ابتدا بیشتر با شاخص پردازی در روابط بیننظریه

شده است و های قدرت اقتصادی شناخته میقدرت نظامی و بعد کمی هم با شاخص
کاربرد الملل نیز بیشتر با چگونگی توزیع و الملل و نیز ساختار روابط بینتعریف نظام بین

های محوری در نظام قدرت فهمیده شده است. حتی تعریف دولت و به ویژه دولت
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مندی آنها از ابزارهای قدرت انجام گرفته است. از این الملل بیشتر بر اساس میزان بهره بین
رو اگر ماهیت قدرت و بنیاد روابط قدرت تغییر کنند نوع تعبیر از دولت به تبع آن نظام 

دهند که در عصر جدید عوامل دگرگون خواهد شد. برآوردها نشان می الملل نیزبین
های پرقدرت که قدرت و کشورهای دارندۀ آن به تدریج تغییر خواهند کرد. دولت

گران اصلی جهان خواهند بود ابزارهایی متفاوت در اختیار چنان از جمله کنش هم
های درجۀ ن و هند به قدرتخواهند داشت و به همین دلیل به تدریج کشورهایی مثل چی

اول بدل خواهند شد. فناوری اینترنت و ارتباطات، تحقیق و توسعه، سرمایۀ انسانی، 
ترین عوامل قدرت در آینده گذاری خارجی از مهمالمللی و نیز سرمایههای بینکمک

 جهان خواهند بود که در جدول ذیل نمایش داده شده است:

 
های موجود به همین ترتیب تغییر کنند، به کنند اگر شاخصبینی میچنین بسیار پیشهم

تدریج چین جایگاه آمریکا را به عنوان قدرت اول خواهد گرفت و اتحادیه اروپا و ژاپن 
های بزرگ خواهند داشت. این تحوالت در کنار آن بیشترین رشد را در در میان قدرت

های بزرگ در عرصۀ یرگذاری قدرتالملل بلکه ماهیت و نوع تأثنه فقط ساختار نظام بین
 جهانی را تغییر خواهد داد. این امر در نمودار ذیل مشخص است:
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بنا بر این نه فقط پدیدۀ قدرت بلکه نوع توزیع قدرت و شیوۀ حضور و تأثیرگذاری 

های بزرگ در جهان آینده تغییر خواهد کرد. البته این تنها تحول بزرگ در این دولت
آسای گران غولها کنشدهد در کنار دولتعات موجود نشان میزمینه نیست. اطال

اند که آشکار و پنهان کنترل بسیاری از پدیدارهای اجتماعی و جدیدی پدیدار شده
ها و ترین پایگاههایی که پرمخاطبسیاسی را در دست گرفته اند. به عنوان نمونه شرکت

کننده در گرانی جدید و تعیینکنشهای اجتماعی را در اختیار دارند به عنوان شبکه
الملل حضور خواهند داشت. آنها به خشونت معنی جدیدی داده و آن را به روابط بین

ها و نیز در ها در این شبکهکنند. هر چند دولتها خارج میملتای از انحصار دولتگونه
های عرصهگران تازه را در چگونگی عملکرد آنها مؤثر خواهند بود اما این بازی

گر مخاطبان و گوناگون کنش سیاسی در کنار خود خواهند داشت. نمودار ذیل نشان
 بخشد:سابقه به آنها میها است که قدرتی بیکنندگان میلیاردی این شبکهمشارکت
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های اجتماعی نه فقط مدل حضور فعال بیش از نیمی از جمعیت جهان در درون شبکه
های جاری و حتی میزان جتماعی بلکه ارزشهای ازندگی اجتماعی و هویت

کند و حتی مفهوم جامعه را از های اجتماعی را دگرگون میهای افراد به گروه وفاداری
آورد. این معنای آن است که های مجازی میقید جغرافیا آزاد کرده و به گسترۀ شبکه

تحت تأثیر ها امکان کنترل کامل خود را بر جامعه از دست داده و به شدت دولت
شمول های جهانگیرند که در بستر شبکهاجتماعات جدید و نوع آگاهی جدیدی قرار می

 کنند. زاده شده و رشد می اجتماعی
توان مشاهده کرد که هر چند در در مورد روند دمکراسی در کشورهای جهان نیز می

ع نسبت به میالدی با روند کاهشی مواجه هستیم اما در مجمو 6565و  6513های سال
 85ایم و درصد کشورها دمکراتیک جهان از کمتر از گذشته روندی رو به رشد داشته

-درصد رسیده است. این گویای آن است که مدل حکمرانی که بی 35درصد به نزدیک 

گمان ماهیت دولت را متأثر خواهد کرد در جهان در حال تعدیل است و گسترش تعداد 
امنیتی دارند در برخی -های حاد که ماهیت نظامیش بحرانتوانند به کاهها میدمکراسی

 (Quraishi, 2022)از مناطق جهان بیانجامد. نمودار ذیل گویای این واقعیت است: 

 

 
 گیرینتیجه

شدن این است که شرایط بندی نظریات گوناگون در مورد جهانیرسد که جمعبه نظر می
پذیر نیست و تداوم خواهد یافت. این پیوندی در عرصۀ جهانی توقفروند همجهانی و 

شدن بودند گرایان که ابتدا منکر وجود و تعمیق فرایند جهانیامر حتی در نسل جدید واقع
شدن موجب فشردگی بیشتر فضا و زمان و رها شدن بیشتر شود. جهانیاذعان می

ها با ود. در این فضای جهانی، تقریبا اکثر نظریهشهای اجتماعی از بند جغرافیا می پدیده
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ها هستند. اما در عین حال توضیحات و تفاسیر متفاوت قائل به تداوم وجود و بقاء دولت
ها در فضای روابط جهانی را زیر سؤال برده و به ظهور و تأثیرگذاری تازی دولتیکه

ها، تغییر کثریت این نظریهالمللی معتقدند. به عالوه اگران جدید در عرصۀ بینکنش
هایی با ماهیت های آینده را دولتتدریجی ماهیت دولت را مد نظر داشته و دولت

 تواند تعریف وبری از دولت را تغییر دهد. شمرند و این تحول میمتفاوت می
دهد که به رغم اختاللی که شیوع بیماری کووید واقعیات جاری در جهان نیز نشان می

شدن پدید آورد، ما دوباره شاهد هایی مانند جنگ اوکراین در روند جهانیو بحران 13
ای بازگشت قطار جهانی به ریل پیشین خود هستیم. قطاری که جهان را به سوی آینده

توانند به حیات تأثیرگذار خود هایی میای که در آن دولتمتفاوت خواهد برد آینده
 نوین جهانی تطبیق دهند.   ادامه دهند که بتوانند خود را با شرایط
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