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 چکیده
 و اسـت  الملل بین سیاست در مبهم مفهوم یک هم هامروز ،جهانی حکمرانی
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 نوشـتار  مشـکل،  دو ایـن  حـل  بـراي  .است گرفته قرار تفسیر و تحلیل مورد
 و سـنتی  يهـا  تئوري بین دیالوگ ایجاد با محوري پنج الگوي یک از حاضر
 پـنج  این از تأثر با و کند می استفاده جهانی حکمرانی مفهوم سر بر رادیکال
 مفهـوم  از ابهـام  رفـع  بـه  هـم  کـه  آیـد  برمـی  اي نظریه ایجاد درصدد ،محور

 یـک  عنوان  به را نیافته توسعه جهان اینکه هم و کند کمک جهانی حکمرانی
 اي نظریـه  .نمایـد  وارد جهانی حکمرانی عرصۀ در کنش داراي و فعال بازیگر
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 در مسـلط  سیسـتم  و 
 

 سیسـتم  ،جهـانی  حکمرانـی 
 جهــان و جهــانی حکمرانــی

 وضـعیت  یک به هم جهانی حکمرانی آن قالب در که
  .شود می تبدیل جامع نظریۀ یک هم و معاصر جهان

حکمرانـی  منـاظرات  ،جهانی حکمرانی :کلیدي هاي واژه
حکمرانــی ،جهــانی حکمرانــی نظریــۀ ،جهــانی حکمرانــی
  .نیافته توسعه
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 از بلکـه  ،ندارد جهانی کمرانی
 و تـرین  مـبهم  از یکـی  بـه  جهـانی 
 مـورفی  کـارك  که طور همان 
 اسـت  شـده  حقـق م خوب نه

 اي پدیـده  عنـوان   بـه  را جهـانی 
 دولت ،سازمانی هاي فعالیت
 سیاسـت  مکتـب  داران طـرف 

 را آن تقـادي ان هـاي  گروه ،کنند
 و داننـد  مـی  نـابرابر  روابـط  تـداوم 
 یـک  عنـوان   به بلکه ،پروژه یا

 بـا  قـدیمی  اي پدیده گروهی
 را آن سـومی  خط و دانسته 

 مـورد  را آن وجود حتی متفکرینی
 بـه  را جهانی حکمرانی که هاست
   .است کرده تبدیل
 ،است آن بر غربی کامالً یادبیات

 یافتـه  توسـعه  جهـان  بـازیگران 
 یافته، توسعه جهان در جز که

 حتـی  .نـدارد  توسـعه  و رشـد 
 قبـول  را محـدودیت  ایـن  ،نظریـه 

  

  مقدمه
کمرانیح هاي حوزه و تعاریف ،تاریخ به ربطی حاضر نوشتار

جهـانی  حکمرانـی  امـروزه  .گوید می سخن آن مشکالت
 .است شده تبدیل الملل بین سیاست واژهاي ترین پیچیده

نه و شده فهمیده خوب نه نیجها حکمرانی کند، می بیان
)Murphy, 2000: 790.( جهـانی  حکمرانـی  ،معتـدل  هاي لیبرال

فعالیت رویکرد سه قالب در جهانی مشکالت ادارة براي جدید
طـرف  و گرایـان  جهـان  .داننـد  مـی  جهـانی  مدیریت و جهانی

کنند می تعریف لیبرال پروژة یک قالب در را آن الملل بین
تـداوم  براي جهانی داري سرمایه پرداختۀو ساخته طرحی

یا پدیده یک نه را جهانی حکمرانی ،گرایان الملل بینپسا
گروهی و جدید را آن گروهی .کنند می تعریف نوین بینی جهان

 بد بعضی و خوب را آن بعضی .دانند می نوین نمودهاي
متفکرینی و کند می فرض خنثی ارزشی و هنجاري لحاظ به

هاست تحلیل و ها برداشت تنوع همین .اند داده قرار سؤال
تبدیل مرز بدون حال  عین در و مبهم العاده فوق پدیدة یک

ادبیات سلطۀ آن دیگر مشکل مفهوم، این بهاما از فراتر
بـازیگران  و عملکردهـا  ،رویکردهـا  ،مسائل با صرفاً که ادبیاتی
که است چنین این ادبیات این برآیند درواقع .دارد تناسب

رشـد  بـراي  اي زمینه و مبنا دیگر جایی در جهانی حکمرانی
نظریـه  در چندهر هم مفهوم این دربارة رادیکال نظریات



 از برداشـتی  چنـین  .رسـند  می
 مفهـوم  ایـن  شمول از جهان

 و تأثیرپـذیر  ،منفعـل  بـازیگر 

 تـا  تـوانیم  می چگونه اینکه اول
 جهـان  آیـا  اینکـه  دوم و هیم؟

 یـک  ایجـاد  قالـب  در اسـت 
 محـور  پنج در الملل بین روابط

 ایجـاد  و معـین  چهـارچوب 
 يهـا  تئـوري  تعارضـات  و اشـتراکات 
 دربـارة  شـده  ایجاد ابهام از و

 کـار  به دست ،فوق دیالوگ 
 ،نظریـه  یـک  و سیستم یک عنوان

 جهـان  مسـلط  سیسـتم  و وضـعیت 
 و فعـال  بـازیگر  هـم  نیافته توسعه

 مفهـوم  از ابهـام  رفـع  بـه  حـال 

 پنج این برآیند از سپس و شد
 حکمرانـی  مفهـوم  مشـکالت 

 عارضت .نداریم چیست جهانی
 مفهـوم  ایـن  تعریـف  بـراي  

 ماهیـت  و جهـانی  حکمرانـی 

می نقطه همین به خود گیري نتیجه در درنهایت اما ندارند
جهان از اعظمی بخش که شد خواهد سبب جهانی حکمرانی

بـازیگر  یـک  صـرفاً  حـداکثري  حالت یک در یا و شده خارج
   .باشند واکنشی
اول .است طرح قابل ها مشکل این از متأثر سؤال دو
هیم؟بکـا  جهانی حکمرانی مفهوم در موجود ابهام از حدي
  دارد؟ فعال مشارکت جهانی حکمرانی در نیافته توسعه
اسـت  کـرده  سـعی  حاضـر  نوشتار اول سؤال جواب در
روابط رادیکال و سنتی يها تئوري بین دیالوگ و وگو گفت

چهـارچوب  یک تعیین با جهانی حکمرانی دربارة محدود و مرکزي
اشـتراکات  زیـادي  حـد  تـا  جهانی حکمرانی ادبیات یک

و کرده مشخص مرکزي محور پنج این دربارة را مختلف
   .بکاهد جهانی حکمرانی
 پنج از متأثر حاضر نوشتار هم دوم سؤال جواب در
عنوان  به جهانی حکمرانی فرض با و شده پردازي نظریه
وضـعیت  جهانی حکمرانی که دهد نشان است کرده سعی

توسعه جهان و گرفته بر در را هانج همۀ که است معاصر
حـال   عـین  در نظریـه  ایـن  .شود می محسوب آن کنشمند

   .کند می کمک هم جهانی حکمرانی
شد خواهد آغاز دیالوگ پنج مورد در بحث با ما کار
مشـکالت  حـل  راستاي در آلترناتیو گاهدید یک سوي به دیالوگ
   .کرد خواهیم حرکت جهانی

  جهانی حکمرانی دربارة مرکزي دیالوگ پنج .1
جهانی حکمرانی که سؤال این به واحد جواب یک هنوز ما

 اشـتراك  ۀنقطـ  یـک  به که است آن از بیش ها نظریه بین
حکمرانـی  ماهیـت  سـر  بر بارزي يها تفاوت ها نظریه این .برسیم
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 چـه  و جغرافیـایی  لحاظ به چه
 ،پیوسـتگی  هـم  بـه  ،نوظهوري

 ایـن  حـال   عـین  در اما ،هستیم
 ،دهـیم  تشـخیص  را آن هـاي 
 کافی حد به که برسیم جهانی

 وجـود  مشـترك  فهم این ،وضعیت
 ایـن  .بنـامیم  جهـانی  حکمرانـی 

 بـه  آن، از ابهـام  رفـع  بـراي  
   .شود

 یـا  اسـم  عنـوان   بـه  حکمرانی
 قالـب  ایـن  در درواقـع  .کنـد 
 و مشـکل  حل براي هایی حل
 کـه  کنـد  می بحث موضوع این

 نظـر  در فعـل  عنوان  به حکمرانی

 کـه  کسـانی  بـین  عمده گسست
 نظـم  کـه  کسـانی  و بینند می 

 عـین  در .دارد وجود ،بینند می
 کیــف و کــم دربـارة  متعارضــی

 منسـجمی  و واحـد  چیز چه
 قواعـد  نظـام  اینکـه  یـا  کند می

 درون در حتـی  مختلفـی  مباحـث 

 تـوان  نمـی  را مختلـف  هـاي 
 تنوع یک با ما موضوع این در

چه جهانی حکمرانی ةحوز در ما .دارند نآ يها سیاست
نوظهوري چون موضوعاتی به پرداختن دربارة موضوعی لحاظ به

هستیم رو هروب متنوعی افکار با اتشتأثیر و کارکرد ،انعطاف
هـاي  الگـوي  نتـوانیم  ما که شود نمی سبب گونیاگون و تنوع

جهانی حکمرانی از بیناذهنی فهم یک به توانیم می ما ؛بنابراین
وضعیت ترین حداقلی در .باشد مناسب بحث شروع براي
حکمرانـی  را آن توانیم می که کرده ظهور جدیدي چیز که دارد

 محـوري  پـنج  الگوي یک در تواند می جهانی حکمرانی
شود تبدیل مختلف هاي تئوري دیالوگ و مناظره براي مکانی

  فرایند و ساختار :اول دیالوگ .1- 1
حکمرانی یا جهانی حکمرانی شکل به ساختار که گفت توان می

کنـد  مـی  اشـاره  یافـت  دست آن به باید درنهایت که چیزي
حل راه و مدیریت ،حکومت ،کنترل عنوان  به را آن توان می

این از فرایند .کرد تصور اجتماعی هاي ترتیب و هنجارها
حکمرانی معنا این در .کند می عمل چگونه جهانی حکمرانی

   .شود می گرفته
گسست خط یک جهانی حکمرانی ساختار از بحث در

 واحد و منسجم قواعد نظام یک عنوان  به را جهانی نظم
می پاره پاره و گانهچند قواعد نظام یک عنوان  به را نجها

متعارضــی نظـرات  هــم هـا  دیــدگاه ایـن  خــود درون در حـال  
چه اینکه سر بر حتی مثال عنوان  به .دارد وجود موضوعات

می عمل چگونه قواعد از منسجم نظام این و دارد وجود
مباحـث  کند می عمل چگونه و چیست پاره پاره و چندگانه

   .دارد وجود ها دیدگاه این خود
هـاي  دیـدگاه  جهـانی  حکمرانـی  فرایند سر بر بحث در

در .داد جاي متمایز بندي دسته دو در ،فوق مورد آسانی به



 ،هژمـونی  فرایندهاي از مثال 
 ببـریم  نـام  غیرهو مشاوره ،رقابت
 ،مختلـف  هاي دیدگاه نظر از 

 ،)اریقـی ( جهـانی  نظـام  ،)اوربیـک 
 اسـترلینگ ( رئالیسـتی  دیـدگاه 

 کـه  ساختارهایی .نگرند می منسجم
 .دهنـد  می شکل جهانی نظام

 آن ةکننـد  ایتهـد  فراینـدهاي 
 هـم  و تـاریخی  تریالیسـم ما 
 بهـره  جهـانی  حکمرانی به 

 داري سـرمایه  نظـام ( اي مشـابه 
 ةنحـو  یعنـی  ؛جهـانی  حکمرانـی 
 کـه  سـلطه  سـاختار  از تـاریخی 
 ایـن  درواقع .گوید می سخن

)Over beek, 2000: 49-51 .(اما 
 و کنـون  تـا  ابتـدا  از هژمونی

 و پـردازد  مـی  فراتاریخی موضوعات
 داري سرمایه نظام بلکه داند نمی

 :Arrighi & silver, 2001( کنـد 

 و یابد می معنا مونیژه هاي چرخه
   .شود می محسوب
 و ساختار نوع بحث در ،نئوکالسیک
 انگلیسـی  مکتب دیدگاه .ندیکدیگر
 ایـن  ،قالب این در ،نیست غافل

 منـافع  بـر  اساسـاً  آن فراینـدهاي 
-Dunn, 2003: 314( اسـت  مبتنـی 

 عنوان  به توانیم می .هستیم رو روبه ها دیدگاه نکردنیباور
رقابت ،لیبرال ةپروژ ،اجتماعی ساخت ،عقالنی محاسبات

 که شوند می محسوب یهای دینامیسم عنوان  به همگی که
   .کند می عمل آنها طریق از جهانی حکمرانی

اوربیـک ( تـاریخی  ماتریالیسـم  به مربوط هاي دیدگاه
دیـدگاه  و )گـرین ( لیبـرال  امپریالیسـم  ،)دان( انگلیسی مکتب
منسجم ساختار یک عنوان  به را جهانی حکمرانی )فولکر

نظام سرتاسر در اقتصاد و اجتماع ،سیاست به اساسی طور به
فراینـدهاي  و ساختار ماهیت سر بر ها دیدگاه این حال  عین در اما

 دیـدگاه  هم مثال براي .هستند بنیادي يها تفاوت داراي
 پرداختن ةدربار تاریخی کالن دیدگاه یک از جهانی نظام
مشـابه  ةواژ بـا  جهـانی  حکمرانـی  سـاختارهاي  از و اند برده

حکمرانـی  رایندهايف سر بر بحث در اما ،کنند می یاد )جهانی
تـاریخی  ماتریالیسم .گیرند می فاصله یکدیگر از ،آن عملکرد

سخن بینند می جهانی حکمرانی با پیوند در را آن ها مارکسیت
( داند نمی جدا سلطه نظام از را جهانی حکمرانی ،تئوري
هژمونی هاي چرخه افول و رشد توصیف به جهانی نظام دیدگاه

موضوعات عنوان  به انباشت چگونگی به مربوط فرایندهاي
نمی داري سرمایه نظام به مربوط منحصراً را ها چرخه این
کنـد  مـی  تصور حال زمان در مسلط تولید ةشیو یک صرفاً را

چرخه قالب در نظریه این در جهانی حکمرانی ).263-265
محسوب آنها آخرین و ها چرخه این از یکی تنها داري سرمایه

نئوکالسیک رئالیسم دیدگاه و انگلیسی مکتب رویکرد
یکدیگر با اساسی هاي تفاوت داراي حکمرانی فرایندهاي

غافل المللی بین ۀجامع ایجاد در بزرگ هاي قدرت نقش از
فراینـدهاي  ،شیوه بدین و دارد نظر منسجم يساختار به تئوري

مبتنـی  مشـترك  نهادهـاي  در وگو گفت و تعامل و مشترك
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 یـا  قـدرت  بر مبتنی ساختار 
 طریـق  از اساسـاً  آن نظـر  مورد
 نقـش  حال  عین در .کنند می

 زیستی اجبار رئالیستی دیدگاه
Strrling-Floker, 2001: 18-19(. 

 و المللـی  بـین  ۀجامعـ  همـان 
 دیـدگاه  در کـه  درحالی .گیرد
 منـافع  بـر  مبتنی که است قدرت

 منـافع  بیشـتر  تـأمین  اسـاس 
 و سـاختارها  ایـن  جـز  چیـزي 

 هـاي  قـدرت  منـافع  راسـتاي 

 منسـجم  سـاختار  یـک  عنـوان 
 ةپـروژ  یک رب بیشتر تئوري این

 آن هـاي  ایـده  و هـا  ارزش بسط
 هاي قدرت و جهانی نظام هژمونی
 هـاي  قـدرت  و لیبرال نظم یک

 جـاي  روسـیه  یـا  چـین  چـون 
 بـه  آن فراینـدهاي  و اسـت  لیبـرال 

Green, 2005: 235-238(. 
 ایـن  دیگـر  گروهی جهانی حکمرانی
 ،اول دیـدگاه  با سهمقای در .

 ،بـازیگران  ۀمجموعـ  و فضـا 
 بـازیگران  اسـت  ممکـن  مکـانی 

 وجـود  خاصـی  سـاختارهاي 
 نظـم  یک ةایجادکنند که منسجم

 متضـاد  و متفـاوت  ،مختلف

 یک به چیز هر از بیش رئالیستی دیدگاه که درحالی). 316
مورد فرایندهاي .دارد نظر قدرت توزیع تر دقیق عبارت به

می عمل قدرت از نسبی درك و متضاد منافع سر بر رقابت
دیدگاه از معنا این در .است اساسی آنها در بزرگ هاي قدرت

19( کنـد  مـی  تحمیـل  بـازیگران  بر را بودن اجتماعی )بقا(

همـان  در انگلیسـی  مکتـب  منظر از جهانی حکمرانی ساختار
گیرد می شکل همکاري و وگو گفت اساس بر آن فرایندهاي
قدرت ۀموازن همان ساختار جهانی، حکمرانی از رئالیستی

اسـاس  بر آن فرایندهاي و است گرفته شکل بزرگ هاي دولت
چیـزي  جهـانی  حکمرانـی  .گیـرد  می شکل بزرگ هاي دولت

راسـتاي  در جدیـد  قـدرت  ۀموازن نوع یک ایجاد براي فرایندها
  ).Strrling-Floker, 2001: 23( نیست بزرگ
عنـوان   بـه  جهان به هم آن که لیبرال امپریالیسم دیدگاه از
این .است متفاوت آن فرایندهاي و ساختار نوع دارد توجه
بسط براي انگلوامریکن اتحاد توسط که است متمرکز لیبرال
هژمونی هاي بحث از ترکیبی به دیدگاه این .است شده ایجاد
یک بر بیشتر معنا این در اما پردازد می رئالیستی دیدگاه برتر

چـون  قدرتمنـدي  يهـا  دولت نظریه این در .دارد تأکید لیبرال
لیبـرال  نظم اساساً حکمرانی این ساختار ماهیت .گیرند نمی

238( کنند می عمل لیبرال هاي ایده و هنجارها ۀتوسع صورت 

حکمرانی ساختار از منسجم دیدگاه یک با تقابل در
.بینند می شده تجزیه و گانهچند قواعد عنوان  به را ساختار

فضـا  ،زمان ،چون فاکتورهایی طریق از دوم ۀدست قواعد نظام
مکـانی  هر در و زمانی هر در یعنی .است شده محدود بیشتر

سـاختارهاي  درنهایـت  و خـاص  هنجارهاي و خاص قواعد ،خاص
منسجم و فراگیر ساختار یک از اینان ،رو ازاین ؛باشند داشته
مختلف ساختارهاي از بیشتر آنها .گویند نمی سخن باشد فراگیر



 بـه  ایـن  .دارنـد  نظـر  در را جدیـد 
 نظمـی  بـی  همـین  آنهـا  نظـر 

 آنهـا  بـین  زیادي يها تفاوت
 آن ایجـاد  گیچگـون  و چندگانـه 
 ادبیات در پیشتاز دیدگاه یک

 هـاي  رژیـم  از اي آمیـزه  عنـوان 
 اساساً که کارکردي ییها رژیم

 رابـرت  چـون  کسـانی  او بـا 
 اعتقاد اي منطقه حکمرانی دیدگاه
 هسـتند  جهـانی  حکمرانی ة
 آنهـا  ایجاد نه و حکمرانی نهادهاي
 بـازیگران  بارةدر براینوا و با

 دارد دولتی بازیگران بر بیشتري
 محوري دولت رد و خصوصی

 بـه  اشـاره  عـین  در خصوصـی 
 نهادهاي که هدد می توضیح 
 حکمرانـی  بـر  روزافزونـی  تأثیر

 اقتصـادي  نهادهـاي  بـر  را خـود 
 و سـازي  قـانون  فراینـد  بر خصوصی
 .اسـت  بوده بیشتر دانند می آنها

 کـار  در یـا  زننـد  مـی  هـا  دولـت 
 انگارانـه  سـازه  برداشت در همچنین
 هـاي  حـوزه  در مشـارکتی  هنجارهـاي 
 خصوصـیت  بهتـر  توانیم می دیدگاه

جدیـد  عصـر  در ساختاري نظمی بی نوعی و گفته سخن
نظـر  بـه  زیـرا  نیسـت  جهانی نظم به آنان اي توجه بی يامعن

  .شود می محسوب نظم نوعی خود ساختاري
تفاوت و نیست اندیش هم ۀمجموع یک هم دوم ۀمجموع

چندگانـه  قواعد نظام محتواي چون اصلی موضوعات دربارة
یک عنوان  به ها رژیم دیدگاه از که یانگ نااور .دارد وجود

عنـوان   بـه  جهانی حکمرانی از ،برد می نام جهانی حکمرانی
رژیم یعنی ؛)Young, 1997: 33-40( کند می یاد یژهو کارکردي

بـا  تقابـل  در .شـوند  مـی  ایجاد ها دولت همکاري بر مبتنی
دیدگاه از با آلیس و جهانی مدنی ۀجامع دیدگاه از اوبراین
ةکنند هدایت اصلی فرایندهاي رقابتی هايفرایند که دارند

)Ba, 2005: 191-193 (نهادهاي بودن خودجوش به بیشتر و
با آلیس حال  عین در ).O,Brien, 2002: 97-101( دارند نظر

بیشتري تأکید آلیس که درحالی .دارند تمایز یکدیگر با بسیار
)Ba, 2005: 200-203)، خصوصی هاي شبکه ظهور بر بیشتر براینوا

  .)O,Brien, 2005: 214-217( کند می تأکید
خصوصـی  اقتـدار  دیدگاه از سینکلر تیموتی گونه همین به
 جهانی حکمرانی بحث در خصوصی اقتدار بودن پیشرو

تأثیر یالملل بین سیاسی اقتصاد ۀعرص در فعال خصوصی
  .اند داشته جهانی

خـود  تأکیـد  بیشـتر  خصوصی اقتدار حکمرانی درواقع
خصوصی اقتصادي نهادهاي تأثیر زیرا تاس ساخته معطوف
آنها از تبعیت به ملزم را خود ها دولت حتی که سازي هنجار
دولـت  مـالی  اعتبـار  تعیـین  بـه  دسـت  کـه  هایی آژانس مانند

همچنین (Sinklair, 2005: 185-187). فعالند سهام اريذگ ارزش
هنجارهـاي  تکامـل  بـر  بیشـتري  تأکیـد  جهانی حکمرانی از

دیدگاه این از حال  عین در .دارد وجود مختلف موضوعی
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 همچنـین  .کنـیم  درك هنجـاري 
 حکمرانـی  براي اساسی که را
 بـودن  اجتمـاعی  بـر  خـود  تأکیـد 

 و اجتمـاعی  بـودن  منـد  زمینـه 
 حال  عین در .دارد تأکید متفاوت

 کـه  اسـت  هنجارهـایی  بیشـتر 
 حـال   عـین  در و گیرنـد  مـی  

Adler, 1997: 325 .(هـاي  تئـوري  از گروهی 
 هـاي  برداشت به آنها اکثر اما دارند

 رشـد  مـورد  در را تئـوري  تـرین 
 یـک  را حاضـر  عصـر  او .دارد

 آن خصوصـیات  از واگرایـی 
 از تکــه چهـل  لحــاف یـک  
 او نظـر  از جهـان  ایـن  در .کنـد 

 بـه  روزنـا  .دهنـد  مـی  شـکل 
 دارند وجود نیافته توسعه یا یافته

 و آن دولتـی  غیر و دولتی بازیگران
 مجموعـه  این کل او درنهایت

 عملکردهاي است معتقد زیرا
 گویـد  می روزنا .دارند وجود

 آنها نوع که چند هر دارند وجود
 کنند می فعالیت آن در که ت
 حقوق رژیم دیدگاه قالب در
 مختلـف  بـازیگران  تعامـل  از

 حکمرانـی  ،یانـگ  هـاي  رژیـم 
 اي منطقـه  هـاي  رژیـم  ظهـور 

هنجـاري  و اجتماعی نگاه یک از را معاصر جهان محوري دولت
را چندگانه هنجارهاي تکامل و ظهور تواند می انگاري سازه

تأکیـد  به توجه با انگاري سازه درواقع .کند تبیین اند، جهانی
زمینـه  بر بتداا ،مادي هاي عرصه در حتی ،دیدن معنایی و جهان

متفاوت هاي فهم و اجتماعی متفاوت هاي ناجه ایجاد درنتیجه
بیشـتر  ۀغلبـ  بـا  جهان یک ،ما جهان که کند می بیان تئوري این

 شـکل  بازیگران ترین غالب عنوان  به آنها از متأثر ،ها دولت
Adler, 1997: 325-329( دارند هنجارسازي در را نقش بیشترین

دارند قواعد ساختار از تري منسجم برداشت ،انگاري سازه
 .رسند می ساختار این از چندگانه
تـرین  رادیکـال  ،یالملل بینپسا دیدگاه از روزنا جیمز
دارد محـوري  دولت گسست اهمیت و دولتی غیر بازیگران

واگرایـی  هـم  و گرایـی  هـم  هـم  کـه  نامـد  مـی  گرایی هموا عصر
 عنـوان   بــه را جهـان  او ؛بنـابراین  ،شــوند مـی  محسـوب 
کنـد  مـی  تصـویر  ساختاري چندگانگی و گرایی چندجانبه

شـکل  مـا  ةپیچیـد  جهـان  بـه  اقتـدار  از پوشانی هم هاي حوزه
یافته توسعه جهان در که دارد اعتقاد چندگانه ساختارهاي

بازیگران برحسب را متفاوت ساختارهاي این فرایندهاي و
درنهایت .کند می نیتبی اقتدارشان ةحوز و یکدیگر با آنها تعامل

زیرا داند می پیوسته هم به حکمرانی عملکردهاي قالب در را
وجود ـ تفاوت با چند هر ـ جهان ۀهم در چندگانه حکمرانی

وجود جهان ۀهم در جهانی حکمرانی عملکردهاي هامروز
تسا متفاوتی ساختارهاي دلیل به هم آن که است متفاوت

)Rosenau, 2002: 43-50.( در هم گلدستاین و بان هاي بحث
از که دارد تأکید اي منطقه هایی رژیم رشد بر اروپایی بشر

ـ  درواقع .شود می ایجاد ـ  از ترکیبـی  آنهـا  ۀنظری رژیـم  ۀنظری
ظهـور  بـه  کـه  است روزنا یالملل بینپسا دیدگاه و با اي منطقه



 رشـد  تـوان  خاص اي منطقه
 یـک  بیانگر توانند می که است

 ,Goldstine & Ban( باشـند  متفـاوت 

  جهانی حکمرانی اي
 )قـدرت  ةاید مقابل در قدرت

 جالـب  اما .است بوده نتیجه بی
 مطلـق  صـورت   به الملل بین

 تغییـرات  ماسـت  نظـر  مـورد 
 را آنهـا  هـا  تئوري این که است
   .دانند می جهان از جدید فهم
 توجـه  مادي و اي اندیشه نیروهاي
 اکثر یا الملل بین روابط يها تئوري

 بـه  رئالیسـتی  تئـوري  و جهـانی 
 هـاي  نمونـه  و قواعـد  تشـریح 

 انباشـت  منطـق  طریـق  از مادي
 قواعـد  بـه  ،ذاتـی  رقابـت  از

 يانگـار  سـازه  تئـوري  دیگـر 
 تئـوري  ایـن  .اسـت  اي اندیشـه 

 شود گرفته نادیده تواند نمی جهانی
 اینکـه  .دهنـد  می شکل را جهانی
 یکـدیگر  بـا  ارتبـاطی  و وابستگی

 بیشـتري  اهمیـت  و ارزش تکـاپو 
 ،خواهند می چیزي چه و هستند

ـ دار تـأثیر  جهـانی   ,Hoffman( دن

 بیـان  انگـاري  سـازه  و خصوصـی 

منطقه در رژیم هر .دارند تأکید بازیگران انواع حضور با خاص
است چندگانه اي منطقه هاي رژیم از نشان آنها ظهور و دارد

متفـاوت  فرایندهاي درنهایت و قواعد از چندگانه ساختار
2005: 156-159(.  

اي اندیشه و مادي يها نابنی سر بر مناظره :دوم دیالوگ .1- 2
قدرت( اي اندیشه یا مادي شرایط نقش ةباردر مناظره و بحث
بی همیشه و آشنا بحثی الملل بین روابط يها تئوري براي
بین روابط ةحوز در موجود تئوري هیچ بدانیم هک است این

مـورد  کـه  چیـزي  مبحـث  ایـن  در .نیست اي اندیشه یا مادي
است مختلف يها تئوري نگاه از کلیدي مادي و اي اندیشه
فهم و نوین جهانی يها سیاست ریزي پی در کلیدي عوامل

نیروهاي بین تعامل به باید همچنین ما دیدگاه این در
تئوري ۀهم مرکز در که است اي نکته این و باشیم داشته
جهـانی  نظـام  ،مارکسیستی دیدگاه مثال براي .دارد قرار آنها

تشـریح  بـراي  مـادي  قدرت و مادي شرایط از بارزي صورت 
مادي شرایط آنها نظر از .کنند می استفاده جهانی حکمرانی
از متـأثر  پـذیري  جامعه یا و هژمونی ۀچرخ منطق ،سرمایه
دیگـر  سـوي  از .دنـ ده مـی  شکل جهانی حکمرانی اي اندیشه

اندیشـه  نظر  هر از جهانی حکمرانی که دارد اعتقاد اجتماعی
جهانی حکمرانی اي اندیشه بنیان و اساس که دارد اعتقاد
جهانی حکمرانی هاي پایه بیشترین ها اندیشه درنهایت زیرا
وابستگی چه آنها ،کنند می شرکت فرایند این در کسانی چه

تکـاپو  ایـن  در آنها از یک هر براي موضوعاتی چه ،دارند
هستند تکاپو در چیزي چه براي بازیگران این اینکه و دارد

جهـانی  حکمرانـی  مادي نه و اي اندیشه يها نابنی بر همگی
خصوصـی  اقتدار تئوري که طور همان واقع به ).124-126 :2005

حکمرانی جهانی 
وضعیت و نظریه 
مسلط در جهان 
معاصر

18



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،هشتمشماره 
  1392پاییز 

19  

 سیسـتم  در کـه  هسـتند  بـازیگرانی 
 حـاوي  توانـد  مـی  جدیـد  بازیگران
 کنند می مشارکت فرایند این 

 ایـن  در امـا  .شود می محسوب
 اساسـی  فـرض  ،اي اندیشـه  

 و عامـل  نیـرو  دو ایـن  از یکـی 
 هـا  تئـوري  ۀهم جدید شرایط
 ادغـام  که کند می حرکت سمتی

 در تغییر همین و دارند مشارکت
 خـود  اسـالف  از دوران ایـن 

 نـوین  دیـدگاه  یـک  ادغـام  این
 اي علـی  ۀرابطـ  چـه  که موضوع

  .متمایزند

 نظـر  از .اسـت  نمـوده  متمایز
 شـدن  جهـانی  هـاي  دینامیسم

 فراینـد  ةکنند هدایت که مادي
 :از عبارتنـد  تغییـر  چهـار  ایـن 
 و افـزایش  درحـال  پویـایی  ،هـا 

 یجهـان  ۀجامعـ  تئـوري  شـیوه 
 سـبب  جوامـع  از کـردن  قلمروزدایـی 

 دوران از متمـایز  عصـري  و 
 و هــا تئــوري از بســیاري همچنــین
 هاي جریان و جمعیتی هاي جریان
 انمـ أتو تغییـرات  به را ما توجه
 رونـد  افـزایش  بـه  و کنـد  می

بـازیگرانی  بـراي  واقعـی  پیامدهاي داراي ها اندیشه کنند می
بازیگران قبال در ویژه به ها اندیشه بحث .کنند می مشارکت

 در نو هاي ایده با اساساً آنان زیرا ؛باشد بیشتري اتتأثیر
محسوب قدرتشان ۀپای و عامل شان ایده آنها از بسیاري براي و

 و مادي نیروهاي بین علی ۀرابط که است این مهم تعامل
یکـی  آنهـا  اغلب نظر از و شود می محسوب ها تئوري اکثر

شرایط در که است آن تر جالب ۀنکت اما .است معلول دیگري
سمتی به جهان و است شده بیشتر تعامل این که اند پذیرفته
مشارکت آن به دادن شکل در اي اندیشه و مادي عوامل بیشتر
ایـن  تفـاوت  سـبب  که است بوده اي اندیشه و مادي شرایط
این تبیین براي اینکه دربارة ها تئوري این اما .است گشته
موضوع این در همچنین .دارند تفاوت یکدیگر با است الزم
متمایزند یکدیگر از دارد وجود اي اندیشه و مادي نیروهاي بین

  مادي تغییرات .1- 1-2
متمایز را ما عصر که کرده تغییر جهان در چیزي چه یراست به

دینامیسم طریق از جهانی حکمرانی عصر ،قدرت و مادي شرایط
مادي شرایط در عمده ییرتغ چهار از روزنا .است شده ایجاد

ایـن  .گویـد  مـی  سـخن  هسـتند  جهانی حکمرانی متداخل
هـا  مهـارت  در انقـالب  ،میکروالکترونیک هاي تکنولوژي

شـیوه  همـین  به. (Rosenau, 1995: 16-18) اقتصاد شدن جهانی
قلمروزدایـی  براي شده ایجاد امکانات که است شده مدعی
 ریختـه  هـم  بـه  سـابق  هـاي  پیوستگی هم هب تا است شده

همچنــین ).O,Brien, 2005: 227-228( شــود ایجــاد گذشــته
جریان ،اطالعات سرعت و ارتباطات میزان بر نویسندگان

توجه رکسیتیما تئوري منظر از اوربیک .دارند تمرکز مالی
می جلب شدن جهانی از قسمتی عنوان  به مادي شرایط در



 شـاهد  مـا  70 ۀدهـ  اواخـر  از
 ,Over beek( هسـتیم  شدن کاالیی

 داراي جهـان  فهـم  بـراي  مـادي 
 مسـائل  بـا  را خـود  بایـد  جهـانی 
 را گذشـته  شرایط همچنان جهانی

 بینـد  می مسلط و حاکم سرمایه
 بـر  تئـوري  ایـن  .اسـت  حساس

 چنـین  کـه  نمایـد  می بیان و 
 ایـن  يدو هـر  و نداشـته  وجـود 

Arrighi, 2001: .( 
 امپریالیسـم  و انگلیسـی  مکتـب 
 غربامریکـا  محـور  در بیشتر

 کـه  ییهـا  تئـوري  اما .باشد 
 ایـن  به صرفاً پردازند می بررسی
 يهـا  تئـوري  بلکـه  ،کننـد  نمـی 
 اسـتدالل  خصوصـی  اقتـدار  
 از فراتـر  به اقتدار و قدرت امروزه

 قـدرت  هاي پایه هم و جهانی
 صـورت   به آنها انواع ۀهم از
 مـدنی  جامعۀ تئوري مثال عنوان

 از خصوصـی  اقتـدار  تئـوري 
 نـام  دولتـی  غیـر  نهادهـاي  براي

 تمرکـز  نـوعی  بـا  چنـد  هـر  
 تـوانیم  مـی  فرهنگی و علمی

 دچـار  قـدرت  مراتب سلسله 

از کـه  کنـد  مـی  استدالل او .دنمای می اشاره شدن کاالیی
کاالیی تعمیق از بینی پیش قابل غیر فرایندهایی و حوادث

2000: 53.(  
مـادي  قـدرت  هاي پایه به مربوط مسائل حال  عین در
جهـانی  حکمرانـی  ۀزمین در ها دیدگاه ۀهم .هستند اهمیت
جهانی نظام دیدگاه چند هر .دهند تطبیق قدرت به مربوط

سرمایه انباشت سر بر دولتی بین رقابت چون موضوعاتی در
حساس جدید جهان یاتخصوص  به نسبت حال  عین در اما

 کند می اشاره نظامی و مالی هاي زمینه در ها توانایی تمایز
وجـود  هژمونیـک  انتقـال  ةدور آخـرین  ابتـداي  در تمایزي
269 ( است بوده هژمونیک دولت یک به متعلق ها توانایی

مکتـب  ،اي منطقه حکمرانی چون ییها تئوري مقابل در
بیشتر چه هر قدرت حاضر عصر در که اعتقادند این بر لیبرال

 نظر مورد ما هاي تحلیل در باید تغییر این و شده متمرکز
بررسی و مکاشفه به قدرت اساسی تغییرات موضوع دربارة
نمـی  اکتفـا  ،اسـت  شـده  مسـتقر  کجا در قدرت که مسئله
 تئـوري  و جهـانی  مـدنی  ۀجامع ،ها رژیم ،یالملل پسابین
امروزه که کنند می بیان و برده سؤال زیر را محوري دولت
جهانی بازیگران هم منظر این از و است یافته انتشار ها دولت
از دولتی غیر بازیگران راستا نای در .است شده تغییر دچار
عنوان  به .هستند شدن قدرتمندتر حال در اي مالحظه قابل

تئـوري  و مـدنی  ۀجامعـ  بازیگران و ها جنبش قدرت به جهانی
براي قدرت نوین منابع عنوان  به مهارت و تخصص اعتبار
  ).Sinclair, 2005: 188( برد می

 .است گذشته از متفاوت کامالً مادي شرایط امروزه
علمی ،اقتصادي لحاظ به اما ایم مواجه امریکا در نظامی قدرت

 و ها پایه همچنین امروزه .بگوییم سخن قدرت انتشار از
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 بـازیگران  شـرایط  این در .است
 و بـرده  بهـره  خود نفع به شده

 عصـر  شـرایط  ،مادي تغییرات

 از بعضـی  .اسـت  کـرده  تغییـر 
 تغییـر  روي بـر  جهـان  از مـا 

 اجتمـاعی  تعـامالت  و قواعد
 مبحـث  ایـن  در مهـم  ۀمسـئل 
 آن از یا رد را مسئله این چه

 بـه  و یافتـه  انتشـار  مـا  عصـر 
 تئـوري  .انـد  داده شـکل  قدرتمند

 جهـانی  يهـا  سیاسـت  لیبـرال 
 بـازیگران  ۀعرص در مختلف

 لیبـرال  هـاي  ایـده  انتشـار  و
 مزیت از ناشی واندت می غرب

   .باشد معاصر جهان
 هـاي  ایـده  گسـترش  ةدربار 
 و کننـد  نمی تلقی نوآوري یک

 تحلیـل  را آن هژمـونی  نظـام 
 معاصـر  جهـان  در لیبرال هاي
 قـبالً  زیـرا  ؛نیسـت  جهان اي

Arrighi, 2001: 270.( همـین  به 
 وجـود  لیبـرال  هاي اندیشه بودن
 از اي ارزنـده  صـورت   بـه  اروپایی
 آنهـا  نظـر  از .کننـد  مـی  یاد اروپایی

است یافته مبادله یتقابل چیز همه و شده اساسی تغییرات
شده ایجاد قدرت تغییرات از و شده ظاهر توانند می جدید

تغییرات درنهایت .کنند عمل اقتدار صاحب بازیگران عنوان  به
  .است کرده مهیا را جهانی حکمرانی

  اي اندیشه تغییرات .2-1- 2
تغییـر  ما جدید جهان در که نیست چیزي تنها مادي شرایط
مـا  فهـم  چگونـه  کـه  کنند می توجه مسئله این به ها تئوري
قواعد .گذارد می تأثیر جهان سیاست عملکرد دربارة ها اندیشه

مسـئل  .کننـد  می کمک چیست شبیه جهان اینکه فهم در ما به
چه .است جهانی سیاست لیبرال خصوصیات مداوم افزایش
عصـر  جهان سیاست در لیبرال هاي ایده امروزه ،کنیم استقبال
قدرتمند بازیگران اخالقی اهداف همچنین و جهانی اقتصاد

لیبـرال  خصوصـیات  مداوم رشد تشریح در لیبرال امپریالیسم
مختلف انشعابات که است عیمد تئوري این .است بوده تر فعال

و نفوذ از زیادي حد تا قدرت بحث حتی و موضوعات و
غرب اخیر برتري که کند می بیان تئوري این .گیرد می نشئت
جهان در ها ارزش سایر بر لیبرال هاي ایده ةکنند متقاعد و ذاتی

 هم اوربیک و اریقی مانند سیتیمارک هاي تئوریسین
یک را مسئله این نویسندگان این اما .دارند موافقت لیبرال

نظـام  و جهـانی  داري سـرمایه  تاریخی هاي دینامیسم بستر در
هاي ایده نفوذ شدت شاید که کنند می استدالل آنها .کنند می

اي اندیشه شرایط در تغییر معنی به این اما باشد کرده تغییر
270( اند داده شکل ما جهان هاي ایده به ها اندیشه همین هم

بودن قدیمی یا جدید ةدربار اي دوگانه هاي بحث صورت
اروپایی بشر حقوق رژیم تحلیل در بان و گلدستاین .دارد
اروپایی بشري حقوق حکمرانی بر لیبرالیسم اي ایده تأثیر



 و لیبـرال  هـاي  انگـاره  به نسبت
 ,Golstein & Ban( گیـرد  مـی  نشـئت 

 رشـد  هـم  اي منطقـه  حکمرانی
 است کرده ایجاد را اي اندیشه

 خـود  در را تعارضـات  ۀریشـ 
 بـراي  اي بـالقوه  هـاي  پایـه  عنـوان 

 و هـا  تئـوري  این نظر از درواقع
 جهـان  در تکثر و تنوع و قدرت

 رخ حـال  در جهـان  در نیسـت 
 تغییـر  و جهانی هاي سیاست 
 تغییـرات  ةدربـار  واحـدي  دیدگاه

 و مـادي  نیروهـاي  بـه  را برتـري 
 را آنـان  بـین  تعامـل  خـود  واقعـی 
 داراي تغییـرات  محتـواي  و نتیجـه 

 تغییـرات  بـا  مـا  جهان که معنا
 اي اندیشه و مادي تغییرات این
 افتادن اتفاق حال در جهانی 

  جهان تغییر ظرفیت

 انـد  توانسـته  متفـاوت  بـازیگران 
 بـه  را جهـانی  يهـا  سیاسـت 

 نظـر  از کـه  چیـزي  بـا  را بحـث 
  بـه  را کـارگزار  کـه  ییهـا  تئوري

 سـاختاري  يهـا  محـدودیت  

نسبت تعهد عمق از حکمرانی این ةحوز در تغییرات بیشتر
نشـئت  فراملـی  و ملی هاي صالحیت بین ۀرابط در تغییر

حکمرانی و جهانی مدنی ۀجامع هاي تئوري نظر از). 166 :2005
اندیشه هاي وضعیت از متفاوت ۀمجموع یک ،لیبرال هاي ایده

)Ba, 2005: 202-204.( ریشـ  هـا  تئـوري  این نظر از مسئله ینا
عنـوان   بـه  متفـاوت  اي اندیشه هاي مجموعه و پروراند می

درواقع .شوند می تصویر جهانی حکمرانی درون در تعارض
قدرت تکثیر اصلی عامل لیبرالیسم هاي ایده آنها سنخان هم
  .اند بوده ما

نیسـت  مـادي  شـرایط  به متعلق تنها که تغییر از دریایی
 اي اندیشه صور تغییر به توانیم می جملهاز که است دادن
دیدگاه مدیدی که چنان .کنیم اشاره جهان مورد در ما تفکر
برتـري  یـک  هـر  مختلـف  هـاي  اندیشه .ندارد وجود جهان
واقعـی  معنـاي  در اما دهند می تغییرات این در اي اندیشه
نتیجـه  ،جهـت  سر بر ها تئوري چند هر .گیرند نمی نادیده
معنا این در همه اما هستند یکدیگر با اي عمده يها تفاوت
این درواقع .موافقند است شده رو روبه اي اندیشه و مادي

 سیاست در جدیدي چیز که رساند می نتیجه این به را ما
  .باشد جهانی حکمرانی آن است ممکن و است

ظرفیت و کارگزاران ها، کارگزاري سر بر مناظره :سوم دیالوگ .1- 3
  ساختاري يها محدودیت و کارگزاري هاي فرصت .1-3-1

بـازیگران  ،است کرده رشد جهانی حکمرانی که دورانی در آیا
سیاسـت  به دادن شکل و هدایت ،کنترل ،تغییر براي الزم توانایی

بحـث  ابتـدا  مـا  آورند؟ دست به جمعی یا فردي صورت 
تئوري .کنیم می آغاز است نکرده تغییر مختلف هاي دیدگاه
 بـا  مواجـه  در توانـایی  داراي یـا  گذارتأثیر عاملی عنوان
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 و دهنـد  مـی  ادامـه  هم جهانی
 توانـایی  کـه  هـم  ییهـا  تئـوري 

 ایـن  بـر  اساسـاً  داننـد  مـی  نامحتمل
 .اسـت  فتـاده نی نظـر  این از 
 .هسـتند  استثنا میان این در یافته
 تواننـد  مـی  آنها معتقدند اما اند

 بـه  خاصـی  نگـاه  ،اجتمـاعی 
 خـاص  یاصـول  چهـارچوب 

 تـأثیر  تحـت  براي الزم ابزار 
 در کـه  ازآنجـایی  توانـایی  ایـن 
 درواقـع  .برسد خود ظرفیت 

 :Hoffman, 2005( دارنـد  تغییـر 

 ایجـاد  اساسـی  محور ها کارگزاري
 هـاي  رژیـم  بـر  اسـت  مبتنـی 

 هسـتند  جمعـی  مشـکالت  سـازي 

 هـاي  فرصـت  کـه  بیننـد  مـی 
 رشـد  کـه  کنـد  مـی  بیـان  روزنـا 

 نـوینی  هـاي  فرصت ،موجود
 يها سیاست در انشعاب ،اقتدار

Rosenau.( چنـد  هـر  هم با آلیس 
 متصـور  جدید دوران در کارگزاران

 کـه ( نامـد  مـی  جهانی حکمرانی
 حکمرانـی  که کند می بیان )

 هـاي  راه بـه  کـه  است هژمونیک
 و هـا  ایـده  ایـن  کـه  نیسـت  

جهانی حکمرانی دوران در خود ادعاهاي به همچنان بینند می
تئـوري  .اسـت  شده بیشتر آنها سوي از حتی ادعاهایی چنین

نامحتمل ساختاري يها محدودیت از فرار در را بازیگران
 خاصی اتفاق هم انیجه حکمرانی دوران در که اعتقادند

یافته عمق جهانی کاپیتالیسم یک به معتقد يها تئوري البته
اند نکرده تغییر کارگزاران خود که پذیرند می چند هر آنان
  ).Over beek, 2000: 57( باشند تغییر عامل و تغییر سبب

اجتمـاعی  انگـاري  سـازه  ماننـد  هـا  تئـوري  از دیگـر  گروهی
چهـارچوب  در توانـایی  داراي را کـارگزاران  آنهـا  .دارند کارگزاران

 و توان داراي وارههم که بازیگرانی یعنی .کنند می تصور
ایـن  اعمـال  همیشـه  امـا  هسـتند  خـود  شـرایط  دادن قرار

 حداکثر به است نتوانسته ،بوده خاص اصول چهارچوب
تغییـر  ایجـاد  براي بزرگی هاي ظرفیت آنها تئوریک لحاظ از

کارگزاري او نظر از .دارد اعتقادي چنین هم نگای ).116-118
مبتنـی  جهانی حکمرانی نظام و هستند گرا چندجانبه نهادهاي
سـازي آشکار براي اي آگاهانه هاي تالش داراي که فردي

)Young, 1997: 23.( 
مـی  عصـري  عنوان  به را جاري عصر ،تر رادیکال طیف

روزنـا  .اسـت  کـرده  ایجـاد  هـا  کـارگزاري  بـراي  را طالیی
موجود هاي پویایی همراه به جهانی يها سیاست يها پیچیدگی

اقتدار بحران به منجر حتی و کرده ایجاد ها کارگزاري براي
Rosenau, 2005: 133-135( است شده سازمانی انفجار و جهانی

کارگزاران براي را نوینی هاي فرصت اما متفاوت صورت  به
حکمرانی را آن که اي منطقه جهانی عامالتت مورد در او .است
)هست هم سیاسی خود ذات در اما است اقتصادي اساساً
هژمونیک ساختارهاي و ها ایده از مجموعه یک بیانگر جهانی
 معنـی  بـدان  ایـن  وجود  این با .شود می محدود اي ویژه



 جدیـد  بـازیگران  حـال   عین
 یـک  ها دولت براي نظر این 

 تـا  دهـد  مـی  قـرار  هـا  دولت
 را هایشـان  هخواسـت  نیـز  و خود
 و شـده  ها کارگزاري رشد سبب

 خـود  همچنـین  .است برداشته
 شـکل  جدیـد  هـاي  کـارگزاري 

 این .نگرند می شک ةدید با 
 نظـر  در مقیـاس  بـزرگ  تـاریخی 
 ،مارکسـیتی  هاي گرایش .دانند
 اشـاره  جهانی داري سرمایه از

 بـراي  را خـود  امیـد  ،دو ایـن 
 .دهنـد  نمـی  دست از هژمونیک

 از البتـه  که دانند می داري سرمایه
 چیزهـاي  خـود  امـا  است شده
 نـوع  یـک  از راسـتا  ایـن  در

 ظهـور  هژمونیک ضد گفتمان
 هژمـون  یـک  از جهـانی  نظـام 
 بـا  را خـود  و یابـد  مـی  ظهـور 
 بخـش  رهـایی  حکمرانی یک
 ادایجـ  براي دو این از یک هیچ
 .ندارنـد  نـوین  هـاي  گزارير
 اسـتراتژیک  هـاي  کارگزاري 

 گـذار اثر و کـرده  رشـد  جهـانی 
 در سـاختاري  يهـا  محدودیت

 بـراي  فضـا  نیروهـا  ایـن  به 

عین در اما گیرند نمی قرار جدل و منازعه موضوع ساختارها
 از گرایی منطقه درواقع .قائلند کارگزاري نقش خود براي
دولت اختیار در را ابزارهایی و شود می شمرده اصالحات نوع
خود هاي حل راه و شده آزاد مختلف هاي دیدگاه و ها ایده
سبب گرایی منطقه که کند می بیان ،با آلیس یعنی .کنند بیان
برداشته دولت دوش از را فشار ها کارگزاري این حال  عین در
کـارگزاري  بـه  کارگزار یک عنوان  به اي منطقه هاي مجموعه این
 ).Ba, 2005: 202-204( دهند می

 آنها رشد و ها کارگزاري به که هستند ردیگ گروهی
تـاریخی  هـاي  نمونـه  عنـوان   به را جهانی يها سیاست دسته
دانند می مشابه انسان یک بقاي شرایط با را آنها یا گیرند می
از نیروهایی به جهانی نظام و تاریخی ماتریالیسم جمله از
ایـن  حـال   عـین  در امـا  هسـتند  قدرتمند بسیار که کنند می

هژمونیک ضد هاي جنبش ظهور یا تاریخی هاي چرخه شکستن
سرمایه نیروهاي همان عوامل را ها کارگزاري تئوري دو این
شده بیشتر ها سیاست بر اخیر دوران در شانتأثیر آنها نظر

در تـاریخی  ماتریالیسـم  دیدگاه .شوند نمی شمرده جدیدي
گفتمان یک قالب در که گوید می سخن بالقوه اصیل حکمرانی

نظـام  ريتئـو  همچنین ).Over beek, 2000: 58( یافت خواهد
ظهـور  امریکـا  از قسـمتی  در که گوید می سخن شده هدایت
یک درنهایت و داده تطبیق جهانی حکمرانی عصر تغییرات

هیچ حال  عین در اما ).Arrighi, 2001: 269( کند می ایجاد را
رکـا  بـه  چندانی امید اصیل و بخش رهایی حکمرانی این
کارگزاري که است آگاه موضوع این از جهانی نظام تئوري چند هر

جهـانی  حکمرانی یک درون در توانند می اجتماعی نیروهاي
محدودیت که کند می استدالل تئوري این حال  عین در اما باشند
 حدودي تا تنها جهانی داري سرمایه تاریخی فرایند قالب
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 ،حـد  آن از فراتـر  گرنهو کند
 هـم  در شـود  عمـل  وارد آن

 سایر سرنوشت نیجها حکمرانی
 را پایـدار  ۀتوسـع  و المللی بین
 آن کـه  است شده ربوده اي 

 در تنهـا  کـه  انـد  کـرده  تعریف
-Arrighi, 2001: 270( »نمایـد  

 مشـکوك  فوق تئوري دو اندازة
 در امـا  پـذیرد  مـی  را مسـلط 

 بـا  که کند می بیان تئوري این
 تغییـر  در تواننـد  مـی  کـارگزاران 

 شـرایط  کـه  رئالیسـتی  هـاي 
 ایـن  .نـد نک نمـی  رد را تغییـر 

 خـاص  عصـر   هـر  در ویـژه  
-Sterling( باشـند  گـذار تأثیر

 يهـا  محـدودیت  بـه  معتـرف 
 اسـت  مانـده  باقی کنند می دفاع

 شده ایجاد ها کارگزاري براي
 فراینـد  در شـده ایجاد هـاي  کارگزاري

 .گیرنـد  نمـی  نادیده را جدید
 آنها تأثیر مورد در و نیستند جدیدي

 اتتـأثیر  از توانند نمی تئوري

کند می قبول را آنها گذاريتأثیر حدودي تا تنها و داده رشد
آن علیـه  بر که را نیرویی هر دارد تمایل فراگیر ساختار این

حکمرانی مفهوم« که کند می بیان درنهایت تئوري این .بشکند
بین اقتصادي نوین نظم مانند ابتدایی ۀپیشروان هنجارهاي

 اجتماعی نیروهاي توسط مفهوم این زیرا است کرده پیدا
تعریف نوعی به و ساخته تهی هژمونیکش ضد يامحتو از را

 عمـل  جهـانی  داري سـرمایه  قوانین بیشتر تثبیت راستاي
275.( 

اندازة به یجهان مدنی ۀجامع تئوري مانند هایی تئوري
مسـلط  و تاریخی ساختارهاي ماوتد چند هر وريئت این .نیست
این درواقع .داند نمی نامحتمل هم را تغییر امکان حال  عین

کـارگزاران  ،عمـده  سـاختاري  و تاریخی يها محدودیت وجود
هـاي  دیدگاه حتی). O,Brien, 2005: 222-225( باشند مؤثر جهان

تغییـر  امکـان  داننـد  مـی  قدرتمند و فراگیر بسیار را ساختاري
 حکمرانـی  هـاي  وضـعیت  در که دنکن می بیان ها تئوري

تأثیر درنهایت و کنند رشد ،فتهپذیر تأثیر توانند می کارگزاران
Folker, 2001: 23-24.(  

معتـرف  کـه  کسـانی  بـین  موجود دوگانگی هنوز چندهر
دفاع ها کارگزاري هاي توانایی از که کسانی و ندا ساختاري

براي نوینی هاي فرصت حاضر عصر در که گفت توان می اما
کارگزاري این از یک کدام که ستا این مهم سؤال .است

 دارند؟ فعال مشارکت جهانی حکمرانی

  جدید يها سیاست ،جدید بازیگران .3-1- 2
جدید بازیگران ظهور ،الملل بین روابط يها تئوري از کدام هیچ
جدیدي چیزهاي آنها که دارند تقاداع ها رئالیست چند هر

تئوري این داران طرف حتی حال  عین در اما .است شده مبالغه



 امـروزه  .باشـند  غافل آنها تعدد
 در حتـی  بلکـه  انـد  شده بازي
 و هـا  رژیم هاي وريئت .هستند

 هـا  رژیـم  تئوري در نگای .اند
 آن بـازیگران  اغلـب  یا همه 

 در حکمرانـی  کـه  پـذیرد  مـی 
 و رسـمی  سـاختارهاي  ایجـاد 

 Over( شـود  مـی  شـناخته  آن

 کند می تأکید مسئله این بر که
 کـه  اسـت  حکمرانـی  هـاي  روش

 خصوصـی  اقتـدار  هاي شکل
 نکته این رب اوربیک وجود  این

 امـور  حکمرانی در آنها نقش
 شـود  مـی  ظـاهر  ها دیدگاه از

 بـا  قیـاس  در را آنهـا  همچنـان 
 کسـانی  و دانند می چندانی گذاري

 ایـن  کـه  سـت ا ایـن  سـؤال 
 را جهـانی  يهـا  سیاسـت  در

 جهـانی  سیاسـت  در مرکـزي  
 اشـاره  جهـانی  سیاسـی  اقتصـاد 

 هـا  دیدگاه از دیگر بعضی اما .
 اعتقـاد  انگـاري  سازه دیدگاه از

 کند می استدالل انگلیسی مکتب
 سـبب  بـه  دولت با ناپذیري اجتناب

تعدد و بازیگران این شخصی اقتدار ۀتوسع بر شدن جهانی
بازي براي پست و نقش صاحب تنها نه جدید بازیگران این

هستند سنتی و محوري بازیگران از گذارترتأثیر موارد بعضی
اند تهفپذیر را اريگذتأثیر این خوبی به تاریخی ماتریالیسم

 که اند شده ایجاد مهمی هاي رژیم امروزه که کند می بیان
 ).Young, 1997: 38( هستند دولتی غیر

مـی  تـاریخی  ماتریالیسـم  تئـوري  از اوربیک همچنین
ایجـاد  با افزونیروز صورت  به معاصر جهانی سیاسی اقتصاد

آن از فراتر یا دولت کنار در میتحاک و اقتدار رسمی  غیر
beek, 2000: 57.( که وقتی شود می نزدیک روزنا به حتی او

روش و ها مکان بودن چندگانه ،است مهم که چیزي« که
شکل و خصوصی عمومی هاي رژیم شامل را مختلفی ترتیبات

این با ).Over beek, 2000: 62( »گیرد می بر در تنظیم خود و
نقش افزایش معنی به جدید بازیگران وجود که کند می تأکید

از دسته دو بین ارزنده تفاوت یک اینجا در .نیست جهانی
همچنـان  جدیـد  بـازیگران  رشـد  پـذیرش  وجود با که آنهایی

گذاريتأثیر فاقد ،طبقات و ها دولت مانند سنتی بازیگران
سـؤال  حـال  .کنند می ارزیابی زیاد بسیار را آنها گذاريتأثیر که

در جدیـد  بازیگران اجتناب قابل غیر رشد چگونه ها نظریه
  کنند؟ می توجیه

 بـازیگران  را جدیـد  بـازیگران  هـا  دیـدگاه  از گروهی
اقتصـاد  در شخصـی  اقتـدار  ظهور به سینکلر مثال براي .دانند می
.کشد می چالش به را ها دولت برتر جایگاه صریحاً و کند می

از هافمن .بکشند زیر به را دولت آسانی این به نیستند حاضر
مکتب از دان یا و است بازیگر ترین مهم همچنان دولت که دارد
اجتناب پیوند تئوري این منظر از جهانی حکمرانی ۀمطالع که

  ).Dunne, 2003: 318( دارد المللی بین ۀجامع در آن نقش
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 دنبـال  بـه  چنـد  هـر  او .کنـد 
 خـو  بـدان  کـه  هـایی  پایه و 
 قلمروگرایـی  بـه  اشـاره  بـا  
 و جدیـد  بـازیگران  گیـري  شکل

 .اسـت  پـذیر  امکـان  متدولوژیک
 اسـت  ظهـور  حـال  در اي جهانی
 در جدیـد  بازیگر زیادي تعداد

 در او .کننـد  می عمل حکمرانی
 سیاسـت  سطوح ۀهم در جدید
  ).Rosenau, 2006: 11-15( اند

 در او .دارد قـرار  کـارتر  مالحظه
 امـا  دهد می دولتی غیر بازیگران

 و کننـد  مـی  عمـل  واکنشـی  
 کـه  سیسـتمیکی  هاي کنش به
 بـازیگران  کـه  دارد اعتقـاد  او

 ایـن  در او امـا  .هسـتند  جهـانی 
 بیـان  او .پـذیرد  مـی  را ییهـا 

 حمایـت  و جـایگزین  هنجارهـاي 
 جهـانی  حکمرانی در ،موجود

 نسـبت  همچنان دولتی غیر بازیگران
 توجـه  بـی  و بیگانـه  اسـت  مانده

 هـاي  حـوزه  در تنهـا  بـازیگران 
 است محدود بسیار نظامی و

 مسـلط  و مـؤثر  بـازیگر  را دولـت 
 جدیـد  بـازیگران  کـردن  بازي
 مختلـف  بـازیگران  بـین  مشترك

کنـد  مـی  ارائه باره این در را مواضع ترین رادیکال روزنا
 محورها از را نهاد این هدخوا می اما نیست دولت حذف
 بـاره   ایـن  در ار خـود  بحـث  او .کنـد  جـدا  است گرفته

شکل .کند می آغاز ذهنی حصار یک عنوان  به متدولوژیک
متدولوژیک حصار این از فتنر فرا با تنها آنها براي اقتدار تصور
جهانی نظم که کند می بیان و شکند می را حصار این روزنا

تعداد و نیست دولت به محدود تنها آن در اقتدار ةحوز که
حکمرانی اصلی واحدهاي عنوان  به که اند شده وارد حوزه این
جدید بازیگران ظهور معناي به سازمانی انفجار به باب این

اند شده جهانی سیاست شدن انقالبی سبب که کند می اشاره
مالحظه کمی نگرش یک با براینوا ،روزنا سر پشت در

بازیگران به را اولویت جهانی مدنی ۀجامع تئوري از تفسیرش
 صورت  به اغلب بازیگران این که پذیرد می حال  عین در

به تنها آنها درواقع .زند می سر آنها از محدودي هاي کنش
او .دهنـد  می نشان واکنش شوند می ایجاد ها دولت توسط

جهـانی  حکمرانی تغییر براي بالقوه توانایی داراي دولتی غیر
هـا  محدودیت و نیست شرط و قید بی روزنا مانند به مسیر
ـ  با جهانی مدنی ۀجامع هاي گروه« که کند می هنجارهـاي  ۀارائ

موجود حکمرانی ساختارهاي با مخالفت و شده بسیج سیاسی
بازیگران ،براینوا نظر از حال  عین در .»کنند می مشارکت

مانده باقی دولت تسلط تحت که فضاهایی در تعارض به
بـازیگران  ایـن  گذاريتأثیر که پذیرد می براینوا درواقع .ندسته

و امنیتی مسائل که هایی حوزه در مثال ،دارد وجود خاصی
  ).O,Brien, 2005: 24-227( ندارد وجود اصالً یا

دولـت  همچنـان  خود هاي رژیم تئوري در هم یانگ
بازي براي راه تئوري این منظر از حال  عین در ولی داند می
مشترك اقتدار از حال زمان در تئوري این درواقع .است باز



 .دانـد  نمـی  نامحتمـل  آینـده 
 را جدیـد  بازیگران هضم توانایی
 ایجـاد  امکـان  از حال زمان در

 پـذیري  هضـم  ظرفیت ها رژیم
 جهـان  در زیاد تعداد به یانگ

 و شـده  برخـوردار  يبیشـتر  
 بـازیگران  ایـن  او نظـر  از .نماینـد 
 تواننـد  مـی  تنها قالب این در
 آن سـازي  نهادینـه  در توانند نمی
 ۀجامعـ  کمـی  رشـد  بـا  مـا  دوره

 در مـدنی  ۀجامعـ  ۀتوسـع  امـا 
 ایـن  کیفـی  رشـد  درنهایـت  

 ارائـه  جدیـد  بـازیگران  مـورد 
 بـازیگرانی  چنـین  انفجـار  بـا 

 سـازي  آگاه راستاي در اي عدیده
 واقعـی  زنـدگی  و برسـانند  
 لحـاظ  بـه  بـازیگران  این هک
 گوید می او .زند می سر آنها 

 سیاسـی  واحـدهاي  ،حکمرانـی 
 یـک  درون در همگـی  متعدد
 یک چهارچوب در و اقتصادي

ـ جز هـایی  مسـئولیت  صـرفاً   و یئ
 انجـام  دولتـی  قـانون  نظارت

 بـازیگران  وسیلۀ به دولتی خواهی
 گرایـی  فراملـی  و گرایی جهان
 غیـر  ملت دولت بر مبتنی جهان

آینـده  در را آن کـه  چند هر گذرد می روزناست ةاشار مورد که
توانایی موجود محور دولت هاي رژیم که کند می بیان یانگ
در ها رژیم این در هضم با بازیگران این و دارند خود در

رژیم که زمانی .عاجزند جایگزین يها سیاست و ساختارها
یانگ نظر از که ـ جدید بازیگران این دهند دست از را خود

 گـذاري تأثیر قـدرت  از هنگـام  آن در ــ  دارند وجود ما
نماینـد  خلق را فرادولتی جایگزین يها سیاست توانند می

در و کنند می فعالیت محور دولت هاي رژیم قالب در اکنون
نمی که چند هر کنند کمک جهانی مدنی ۀجامع ۀتوسع به

دوره این در یانگ نظر از). Young, 1997: 45( باشند مؤثر
امـا  .دارد بستگی آینده به آن کیفی رشد و ایم مواجه مدنی
 و جهـانی  يها سیاست بر وافري اتتأثیر تواند می آینده

 .بگذارد بازیگران
مـورد  در رئالیسـتی  دیـدگاه  یـک  هم فولکر استرلینگ

بـا  تعـداد  لحـاظ  به اگرچه که کند می استدالل او .دهد می
عدیده هاي فعالیت توانند می بازیگران این و هستیم رو روبه
 انجـام  به جامعه مشکالت ةدربار ها ملت دولت نورد در

ک برسیم فهم این به باید اما دهند قرار تأثیر تحت را مردم
 از یکسانی عملکردهاي و شتهندا تکثري نوع چهی ماهیت

حکمرانـی  زیـرا  اسـت  فریب یک صرفاً حکمرانی از تصور که
متعدد بازیگران این که درحالی کند می نفی را حاکمیت داراي
اقتصادي و قانونی خاص شرایط تحت و واحد حکمرانی نظام

صـرفاً  آنهـا  اقتـدار  رد بـا  او .کننـد  می فعالیت ملت دولت
نظارت تحت هم ها مسئولیت آن که سپارد می آنها به اي حاشیه

خواهی استقالل ۀاندیش دست از بشریت رهایی او .گیرد می
جهان فولکر استرلینگ درواقع .داند می رؤیا یک را دولتی غیر
جهان یک در را شود ایجاد دولتی غیر بازیگران وسیلۀ به که

حکمرانی جهانی 
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 اصـولی  موافقـت  بـا  صرفاً 
Sterling.(  

 یـک  بـه  تبدیل و خارج جنبش
 منازعـات  و هـا  نابحـر  بـر  را
   .دهند

 شده درك خوب جهانی حکمرانی

 صـورت   بـه  چگونـه  کـه  دهـیم 
 اجـراي  به جهانی حکمرانی 
 ایـن  در دانشگاهی ادبیات بررسی
 اعتقـاد  کـه  گروهی .رسیم می

 و کـرد  دایجـا  جدیـدي  تئوریـک 
 حکمرانـی  تـوان  مـی  سنتی هاي

 کـرده  ظهور جدیدي چیز که
 یافتـه  ظهور تازه مفهوم این حال
 .اسـت  بـرده  سـؤال  زیـر  جهانی

 کنـیم  حـل  تاسـ  کرده مطرح
 .دهـیم  قـرار  نظر مد را جهانی

 حکمرانی فهم فرایند در که دریابند
 سـوي  بـه  مسـیر  یـک  گیـري 

 .اسـت  جهـانی  حکمرانی بهتر
 از بعضـی  در حتـی  یـا  و نرفتـه 

 شـده  رانده حاشیه به گویند
 يهـا  تئـوري  بـدون  .دارد قرار

 فتدبی اتفاق این اگر حتی او نظر از .داند می دسترس قابل
Sterling-Folker, 2001: 27( گرفت خواهد صورت ها دولت

جنبش یک پوستۀ از خواهند می نوین بازیگران امروزه
را راه تواننـد  می آنها .شوند نقش صاحب اجتماعی ينیرو

دهند می شکل را آن طرف یک خود که بگشایند جدیدي

حکمرانی آیا که موضوع این سر بر مناظره :چهارم دیالوگ .4-1
  ؟است
دهـیم  می قرار بررسی مورد را مبحث این ما مناظره این در

 بهتر درك .کرد درك را جهانی حکمرانی توان می بهتري
بررسی به چیز  هر از قبل است بهتر .کند می کمک آن بهتر
می متمایز گروه دو به پیشین هاي بحث از ما .بپردازیم باره

تئوریـک  هـاي  زمینـه  باید جهانی حکمرانی فهم براي دارند
هاي دیدگاه همان چهارچوب در دندار اعتقاد که گروهی
   .کرد كدر را جهانی

  جهانی حکمرانی تصور سر بر بحث و توافق .1-4-1
که دارد وجود مشترك فهم این ،وضعیت ترین حداقلی در
حال  عین در و میمبنا جهانی حکمرانی را آن توانیم می که

جهانی يها سیاست فهم براي را الملل بین روابط شایستگی
مطرح ما براي مورفی که را اي مسئله بتوانیم زمانی تنها شاید
جهانی کمرانیح ةدربار ها دیدگاه ۀهم جامع نگاه یک در که
دریابند هم انتقادي هاي نظریه که شود می سبب نگاه این
گیـري  پـی  معنـاي  به این حال  عین در اما .اند آمده حساب به

بهتر فهم براي فرایندي بلکه ،نیست تئوریک گرایی انتخاب
نرفتـه  بین از دولت جهانی حکمرانی شرایط رد مثال براي
گویند می که نقاطی در حتی یا و است نشده نشین حاشیه نقاط
قرار بحث مرکز در همچنان موضوعات از بعضی در است



   .کرد درك را يفرایند چنین
 مختلف هاي دیدگاه از گرین

 ایـن  آنها نظر از .دارند نظر لیبرال
 دهنـده  سـازمان  اصول عنوان
 کـه  سـت ا ایـن  سـؤال  حـال 
 تغییــرات کــه فراملــی پیونــدهاي

 .دنـ کن مـی  فرموله خود در را
 قواعـد ( تـر  گسـترده  ۀعرصـ 

 ماهیـت  بـا  آنهـا  کـه  نیسـت 
 .ندهست نظر اشتراك داراي آن
 کننـد  می استفاده آن از که اي
 را آن هـاي  نشـانه  و دالیـل  و
 جهانی حکمرانی ۀمسئل به نویسندگان

 ۀمسـئل  در آنهـا  وگرنـه  اسـت 
 ایـن  .نظرنـد  اشـتراك  داراي
 نظـر  موجـود  ازپـیش  و مدت
 حـدت  و شدت تنها که دانند

 که یمنسجم و کلی قواعد اساس
   
 و گلدسـتاین  ،هافمن ،یانگ 
 نـوع  ایـن  در .دارنـد  نظـر  متعـدد 

 قواعـدي  از اسـتفاده  بـا  فراملی
 فعاالنـه  صورت  به هستند محدودیت
 فراینـد  یـک  از حکمرانی از
 چیـز  را آن و جسـته  دوري 

 مختلفـی  هـاي  شیوه به گوناگون
 متفـاوت  هـم  هـا  شـیوه  ایـن 

چنین توان نمی یکدیگر کنار در یالملل بینپسا و رئالیستی
گرین و اریقی ،اوربیک ،دان نظیر پردازان نظریه از بعضی

لیبرال و داري سرمایه جهانی حکمرانی نوع یک به نظري
عنوان  به که است شده تشکیل لیبرالی قواعد از حکمرانی نوع
حـال  ).Young, 1999: 75-77( شوند می شمرده جهان کل براي

پیونــدهاي و جدیــد بــازیگران انفجــار ،قواعــد ایــن چگونــه
را است بوده هاآن مسبب داري سرمایه از ناشی تکنولوژیک

عرصـ  یـک  در را جهانی حکمرانی دگاننویسن این که چند هر
نیسـت  معنـی  آن بـه  این اما دهند می قرار بررسی مورد )لیبرال

آن چگونگی تحلیل در یا دارند موافقت جهانی حکمرانی
اي تئوریکی ۀپای سبب به اند مدعی نویسندگان از دسته این

و شـمول  جهـان  جهانی یحکمران توانند می بهتر و بیشتر
نویسندگان این متفاوت اهنگ سبب که آنچه .دهند توضیح

اسـت  متفـاوت  یسیاسـ  فراینـدهاي  بر آنها تأکید است شده
داراي یکـدیگر  با آن )لیبرال قواعد( محتواي و جهانی اقتصاد
مدت طوالنی فرایندهاي به حکمرانی لیلتح در درواقع گروه
دانند می تاریخی بعد یک داراي را جهانی حکمرانی و داشته

اساس بر حکمرانی نوع این و است شده بیشتر امروزه آن
 .کند می عمل ،است لیبرال داري سرمایه نظم قواعد همان

 ،روزنا مانند نویسندگان از دیگري گروه که درحالی
متعـدد  امـا  کوچـک  هـاي  مقیاس در حکمرانی به سینکلر
فراملی موضوعات از وسیعی ۀمجموع حکمرانی از برداشت

محدودیت داراي موضوعی و نیمکا و زمانی لحاظ به که
از برداشت نوع این درواقع .گیرند می قرار حکمرانی مورد

 رسـد  می گذشته به هایش ریشه که تاریخی مدت طوالنی
گوناگون زمانی و مکانی هاي حوزه در که شمارد می جدیدي
ایـن  از یـک  هر بر حاکم قواعد حال  عین در و یابد می ظهور
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 پیشـبرد  بـراي  لیبـرال  داري سرمایه
 از برخـی  در قواعـدي  چنـین 

 داشـته  وجـود  شـمول  جهان 
 بسـیار  جهـان  کـه  کنـد  مـی  

 را آن بتوان شمول جهان قواعد
 در که پیوسته هم به حکمرانی 
 آن و است خوردهرس ،گیرد می

 .نیسـتند  موجـود  هـاي  برداشـت 
 کـه  دارند توجه جهانی حکمرانی

 نـوع  دو هـر  کـه  معتقدند اینها
 و بـان  ،گلدستاین نظریات به
 استفاده نظریاتشان تحلیل و 

 دقواعـ  همـان  در ریشـه  ،محـدود 
Sterling-Folker.(  

 از را مـا  نبایـد  ،دیـدگاهی  تنـوع 
 بــه کـه  کسـانی  .کنـد  غافــل
 یـک  بـه  کـه  کسانی یا دارند

 حـل  را حکمرانـی  فهـم  ۀمسـئل 
 جهانی حکمرانی از ظریف تصویر
 هـا  دیـدگاه  ایـن  ادغام از نه 

 تـرین  اساسـی  از یکـی  حـال 
 سـنتی  رویکردهـاي  آیـا  کـه 

 یـا  رسـند  مـی  نظـر  بـه  شایسته
 ؟هستیم جهان فهم براي خود

سرمایه شمول جهان قواعد از سخنی دیگر اینجا رد .است
چنـین  است ممکن که چند هر ،ندارد وجود جهانی حکمرانی

 نه و موردي صورت  به موضوعات یا ها انزم و ها مکان
 استدالل روزنا .کنند هدایت را حکمرانی فرایند و باشند
قواعد سري یک به تمسک با صرفاً که است آن از تر پیچیده
 نظام یک از هم نگای ).Rosenau, 1992: 107( کرد تحلیل
می صورت گوناگون محور موضوع هاي رژیم ادغام قالب

   .کند می رد را
برداشـت  تنهـا  جهـانی  حکمرانی از برداشت دو این اما
حکمرانی از نوعی به فولکر استرلینگ و اوبراین مانند کسانی

اینها .گیرد می قرار حکمرانی نوع دو این بین زیادي حد تا
به که هنگامی مثال براي .گذارند می تأثیر یکدیگر بر فوق

 تجزیه براي آنها که محدودي و موردي قواعد و سینکلر
محـدود  قواعد این که شویم می متوجه ،نگریم می ،کنند می

Folker, 2001: 27( دارند لیبرال شمول جهان و تر جامع ،تر عمیق

تنـوع  پـذیرش  قیطر از دیدگاه تقویت بحث این اما
غافــل دارد وجـود  هـا  دیـدگاه  بــین کـه  بنیـادي  يهـا  تفـاوت 

دارند توجه حکمرانی انواع و متنوع و مختلف هاي حکمرانی
مسـئل  انـد  نتوانسته هنوز دارند نظر جامع جهانی حکمرانی

تصویر یک به توانیم می ها دیدگاه این برخورد از ما .کنند
 تصویر این .است برخورد این برآیند که کنیم پیدا دست
حـال   عـین  در .آیـد  می حاصل هاآن برآیند و برخورد از بلکه

کـه  سـت ا این آن و است مانده باقی هنوز تئوریک مباحث
شایسته و کافی جهانی حکمرانی عصر براي الملل بین روابط
خود تئوریک مباحث در اساسی تغییرات نیازمند ما اینکه

  جهانی حکمرانی تا الملل بین روابط از .4-1- 2



 روابـط  گـان ژوا قالـب  در بیشـتر 
 از یـک  هـر  الملـل  بـین  روابط

 در موجـود  فکـري  تنـوع  .انـد 
 از کافی ةانداز به الملل بین روابط

 و اسـت  جدیـد  ةپدیـد  یـک 
 جهـان  سیاست دربارة سنتی

 ایـن  کـه  دارنـد  اعتقاد الملل 
 بـاره  درایـن  .کـرد  تبیـین  تـوان 
 هاي رژیم ،انگلیسی مکتب ،جهانی

 پدیـده  ایـن  ةدربار خود استدالالت
 روابـط  سـنتی  يهـا  تئـوري  
 هـم  را غنـی  یادبیـات  هـاي  ان

 و جهـان  در اساسی تغییرات
 مـا  جهـان  اساسـی  هـاي  ویژگی
 تأکیـد  جهانی نظم از مادي بنیان

 حکمرانـی  محتـواي  در مهمـی 
 فراینـدهاي  همـان  را آن جهـانی 

 کـارکردي  هـاي  رژیـم  همـان 
 شـبیه  را آن انگلیسـی  مکتـب 

ـ   سـطحی  سـازي آشکار وعین
 انگـاري  سـازه  .داننـد  می تاریخی

 امـا  شـود  مـی  جـدا  ماتریالیستی
 مفهـوم  ظهـور  از قبـل  و شود
   .گیرد می قرار

 بـه  جهانی حکمرانی افزایش

بیشـتر  جهـانی  حکمرانـی  مفهـوم  گوناگون محققین براي
روابط مختلف هاي تئوریسین .است شده داده جاي الملل بین

انـد  کرده برخورد مفهوم این چیستی با خود نظري دیدگاه
روابط تئوري آیا که کند می مطرح را سؤال این عرصه این

  است؟ برخوردار مفهوم این تبیین براي شایستگی
یـک  جهانی حکمرانی که تقادنداع این بر اغلب اگرچه

سنتی هاي نیتبی از جدایی براي مفهومی عنوان  به آن از اغلب
 بین روابط هاي تئوریسین از بسیاري اما ،شود می استفاده
تـوان  مـی  هـم  سـنتی  يهـا  تئـوري  همان با را جدید ةپدید

جهانی نظام ،فراتاریخی ماتریالیسم ،رئالیستی يها تئوري
استدالالت بیان به یک هر اجتماعی انگاري سازه و یالملل بین

 همـان  چهـارچوب  در را آن انـد  کـرده  سعی و پرداخته
انبنی اند توانسته راه این در حق به و نمایند تبیین الملل بین

   .کنند ایجاد
تغییرات بر گواهی را جهانی حکمرانی عموماً ها تئوري این

ویژگی که نیستند قائل و دانند نمی جهان در تفکر هاي شیوه
بنیان یک بر انگاران سازه جز به آنها ۀهم .است کرده تغییر
مهمـی  هـاي  پویـایی  بـه  قائل آنها از بعضی که چند هر دارند

جهـانی  نظام پردازان تئوري و ها ماتریالیست .هستند جهانی
همـان  را آن ،هـا  رژیم تئوري از یانگ و داري سرمایه تاریخی
مکتـب  ريتئـو  .دانـد  می آنها بین پیوند حداکثر و محور دولت
ـ  را آن هـا  رئالیسـت  و یافتـه  توسـعه  یالمللـ  بین ۀجامع ن

تاریخی احتمالی پیشامد یک با ترکیب در تر بزرگ نیروهاي
ماتریالیستی هاي دیدگاه این از هویتی بنیادهاي به اتکا با چند هر

شود می شمرده اصلی جریان جزء که است اي تئوري چون
قرار اولیه ۀدست همان در داشته جودو هم جهانی حکمرانی
افزایش درحال ادبیات جریان دربارة فولکر نگاسترلی خانم
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 سر بر هم ،اصلی بازیگران که
 خـود  ۀطسل همچنان ،بازیگران

 تئوریزه در را ها محدودیت باید
Sterling-Folker(. یانـگ  همچنین 

 اصـلی  عامل همچنان ها دولت
 خواهـد  حاکم همچنان وضعیت
 ۀجامع ۀتوسع نوعی را جهانی

 جهـانی  سیاسـت  عملکـرد  در
 حـال  در هـا  دولت که کند می

 در را انفصـالی  تغییـرات  ایـن 
 و توجیه به یالملل بین ۀجامع

 تریالیسـم ما هـاي  نظریـه  یعنـی 
 را آنهـا  و دارنـد  تأکیـد  تـاریخی 

 جدید تئوریک ابزارهاي به ما
 هـاي  چرخه جز چیزي جهانی

 و شـدت  امـروزه  صرفاً که نیست
 انگـاري  سازه رویکرد که کند

 .اسـت  برخـوردار  جهـانی  حکمرانـی 
 ةکننـد  توجیـه  توانـد  مـی  راحتـی 

ـ  کیـه ت همچنـین  .د  ۀرابطـ  رب
 و سـاختاري  هنجارهـاي  بین

 جهـان  از وسـیعی  هـاي  حوزه
 از مهمـی  هـاي  جنبـه  هـم  هنوز
 بیشـتر  جهان دربارة جاري فهم

 گفـتن  بـراي  زیادي جزئیات

که ازآنجایی که کند می یادآوري او .دهد می اخطار دیگران
بازیگران سایر مشارکت هاي مدخل سر بر هم و سیستم قواعد

باید جهانی حکمرانی ةدربار تفکري هر ،اند کرده حفظ را
Folker, 2001: 29-30( باشد داشته نظر مورد پدیده این کردن

دولت بین زنی چانه ها رژیم مداوم رشد وجود با کند می بیان
وضعیت این هم آینده در زیاد احتمال به و است توسعه این
جهانی حکمرانی ،انگلیسی مکتب از دان راستا همین در .بود
در انفصـالی  تغییر یک ایجاد احتمال و داند می یالملل بین
می اشاره هایی چالش به و دارد قبول را سرد جنگ از بعد

ایـن  او حـال   عـین  در امـا  .گریباننـد  به دست آن با حاضر
جامع قالب همان در و بیند نمی اساسی تغییر یک چهارچوب

  ).Dunne, 2003: 319( پردازد می آن تفسیر
یعنـی  مارکسیسـتی  گرایشـات  ،سـنتی  يهـا  تئوري در

تـاریخی  هـاي  ریشه و ها پویایی بر جهانی نظام و فراتاریخی
ما تئوري دو این دید از .دانند می جهانی حکمرانی همان
جهانی حکمرانی و نداریم نیازي جهانی حکمرانی فهم براي

نیست داري سرمایه جهانی نظام عملکردهاي یا هژمونیک
کند می بیان هافمن همچنین .است کرده پیدا بیشتري حدت

حکمرانـی  توجیـه  و تفسـیر  براي الزم توان و ظرفیت از
راحتـی  بـه  شـده  ایجاد جدید يهنجارها سیستمیک ساختار

دباشـ  جهـان  از نقطه هر در جهانی حکمرانی فرایندهاي
بین ۀرابط بیانگر شیوه بهترین به گزارکار و ساختار تکوینی

 .است حکمرانی عملکردهاي
حوزه چهاگر که کنند می بیان سنتی رویکردهاي درواقع

هنوز سنتی رویکردهاي اما است سیالن و جریان حال در
فهم از رادیکال گسست و دارند خود تسخیر در را جهان

جزئیات خود ها تئوري این حال  عین در ،است شبیه طنز یک به



   .دارند
 بحـث  بـه  هـا  تئـوري  ایـن  جدید

 و دارد جـذابیت  نـش دار طرف
 مجبـور  الملـل  بـین  روابط سنتی
 حکمرانـی  هـاي  پویایی با تطبیق
 مجبـور  آنهـا  .دهنـد  تغییـر  

 کـه  هـایی  ییپویـا  و تغییرات
 آنهـا  ،حالـت  کمتـرین  در .کننـد 
 تجربـی  ةپدید یک عنوان  به 
 نظـام  پیچیـدگی  و انـدازه  افـزایش 
 محسـوب  انـدازه  افـزایش  و

 کنتـرل  و هضـم  قابل ،افزایش
 محسـوب  پیچیـدگی  این نماي

 تـا  انـد  شـده  سـبب  مـا  جهـان 
 قالـب  در را نـوینی  تفکـرات 

 جهـانی  حکمرانـی  دوران بـه 
 هـاي  تعـدیل  و اصالحات به

 هـاي  تئوري الملل، بین روابط
 تحلیـل  بـراي  نـاتوان  و نـارس 

 صـورت  اساسی تغییرات به 
 و سـاختارها  بیشـتر  چـه  هـر 

 يها تئوري این از .شود می احساس
 اقتـدار  ،فراملـی  عمـومی  حقـوق 

 .کـرد  اشـاره  لیبرال امپراطوري
 عنـوان   بـه  را ظهـور  درحـال 

 در کـه  کننـد  مـی  بیـان  رادیکـال 

دارند جهانی حکمرانی مانند يجدید هاي پدیده دربارة حتی
جدید هاي پاسخ که گفت دیبا فوق مطالب وجود با

طرف و ها تئوري آن خود درون در صرفاً جهانی حکمرانی
سنتی رویکردهاي ۀهم امروزه .ندارند قبول را آن سایرین

تطبیق براي را خود اصطالحات و واژگان فرهنگ اند شده
 ،جدید ةپدید این نوین هاي پاسخ به دهی شکل و جهانی
تغییرات به و منحرف سنتی موضوعات از را خود توجه اند شده
کننـد  معطـوف  مطرحنـد  جهانی حکمرانی عیار عنوان  به
 جهانی حکمرانی که باشند رسیده نتیجه این به توانند می
افـزایش  از انعکاسـی  هم ،تئوریک مفهوم یک عنوان  به و

و پیچیدگی این به پاسخی عنوان  به هم و است الملل بین
افزایش و پیچیدگی این جهانی حکمرانی بدون یعنی .شود می

نماي تمام انعکاس جهانی حکمرانی خود که درحالی نیست
جهـان  در گرفتـه  ترصـو  تجربـی  تغییرات درواقع .شود می

تفکـرات  شـوند  مجبـور  پـیش  وقت خیلی از سنتی هاي دیدگاه
بـه  رسیدن با رفته رفته و کنند وارد خود سنتی يها تئوري

به مجبور و فتهپذیر تأثیر تغییرات این از بیشتر چه هر آنها
   .اند گردیده خود قواعد در تري نوین

روابط سنتی يها تئوري در اصالحات این انجام وجود با
نـارس  همچنان را آنها اند گرفته شکل جدید که اي رادیکالی
 پاسخ در رادیکال يها تئوري .دانند می جهانی حکمرانی

هـر  شـدن  جهـانی  بـا  که اعتقادند این بر ما جهان در گرفته
احساس بیشتر هم جدید يها دیدگاه ایجاد لزوم فرایندها
حقـوق  ،یالمللـ  بینپسـا  يهـا  تئـوري  بـه  توان می رادیکال

امپراطوري تئوري و جهانی مدنی ۀجامع ،گرایی منطقه ،خصوصی
درحـال  يهـا  سیاست که سنتی يها تئوري نویسندگان برخالف
رادیکـال  يهـا  تئوري ،دیدند می اي حاشیه اما جدید چیزهاي
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ــا ــد مــی هــم ه ــأثیر توان  اتت
 جدید موضوعات و بازیگران

 اند شده سبب تغییرات راستا 
 توانـد  می آنها بررسی که هایی

ـ   و فراینـدها  بـه  نسـبت  اديزی

 دیگـر  بعضـی  ،اند داشته نظر 
 و انـد  شـده  متمرکـز  گرفتـه   

 رویکـرد  سـه   هر آنها از گروهی
 و انتقادها فراگیرترین او است

 کـه  اسـت  اعتقـاد  ایـن  بـر  
 یـر تغی مرزها سرتاسر در را جهانی
 )اساسـی ( انفصـالی  تغییـر  شاهد

 جهــان یــک بــه متفکــر ایــن
 ابزارهـایی  کـه  جـایی  دارد اعتقاد
 ییجـا  جهـان  این .ندارند کاربرد

 کـار  دسـتور  و جهـانی  گفتمـان 
 فرودولتـی  هـاي  موجودیت و

 بـه  مربـوط  مباحث جهان این
 قـرار  نقـاط  ترین دوردست در

 در .کننـد  مخالفـت  ها سیاست
 بلکـه  ،هـیم د توسعه و تغییر 

Rosenau, 2006: .(  بـدان  ایـن 
 هـم  مـا  ،رو ازایـن  ؛شـده  تغییـر 

 تئوریـک  جدیـد  هـاي  هپنجـر 

 تغییـرات  ایـن  بـه  جـامع  طـور 

ــی حاضــر دوران ــرات حت ــا حاشــیه در شــدهایجاد تغیی ه
بازیگران ظهور آنها نظر از همچنین .باشد داشته اي کننده  ثبات بی
 این در .باشد نوین يها سیاست ایجاد معناي به تواند می
هایی حوزه ،شوند ایجاد محققین براي یديجد هاي حوزه تا

ـ  حـد  تـا  امـا  اساسـی  صـورت   به نه اگر را ما آگاهی زی
   .دهند توسعه ساختارها

 مد را جدید بازیگران صرفاً ها تئوري این از بعضی
 صـورت  تغییـرات  ةدربـار  اندیشیدن متفاوت هاي راه به

گروهی و اند کرده تعقیب را تغییر فرایند خود دیگر گروهی
است بوده افراد این جمله از روزنا .اند داشته نظر مد را فوق

 او .است کرده ایجاد سنتی رویکردهاي براي را ها چالش
جهانی تسیاس اساسی صورت  به گرایی هموا هاي پویایی
شاهد است ممکن ما که است اعتقاد این بر روزنا .اند داده
ایــن .باشــیم جهــانی يهــا سیاســت عملکــرد چگــونگی در

اعتقاد اقتدار متعدد و چندگانه هاي حوزه با یالملل پسابین
کاربرد دیگر اند آمده کار به دولتی بین روابط فهم براي که
گفتمـان  بـر  تواننـد  می دولتی غیر گوناگون بازیگران که ستا

و ها دولت شدن جهانی فرایندهاي و بگذارند تأثیر جهانی
این در .کنند نوین شرایط با سازگاري و تغییر به مجبور را

در که کسانی وسیلۀ به حتی جهانی بازیگران و ها سازمان
سیاست این مقابل در توانند می اینان و شد خواهد لمس دارند
 را خود ۀمطالع مورد موضوع دبای  تنها نه ما جهانی چنین
162-159 ( کنـیم  دگرگـون  نیـز  را خود ۀمطالع روش باید

تغییـر  دچـار  شناسـی  هستی لحاظ به جهان که است عنیم
پنجـر  بـه  پـس  .دهـیم  تغییر را خود شناسی معرفت مجبوریم
   .نیازمندیم
طـور  بـه  روزنا ةانداز به رادیکال يها تئوري ۀهم البته



 درجات به آنها ۀهم که چند هر
 نقـش  بـه  اشـاره  بـا  بـراین و

 و هنجارهـا  تواننـد  مـی  آنهـا 
 .دارنـد  تأکید جدید بازیگران

 مبتنـی  اي فرضـیه  جز چیزي 
 نظر مد آنچه چهارچوبی چنین

 حـول  اصـلی  سـؤال  دیسیپلین
 و هستند امروزه که اند شده تبدیل

 موضـوع  جهـانی  حکمرانـی 
 جـذاب  چیـز  توانند نمی الملل

.(  
 بـراین وا و سـینکلر  از تـر  عقـب 

 سـینکلر  و اینبـر وا بـرخالف 
 بـه  حـال   عـین  در امـا  داننـد 

 خـود  اقـدامات  ۀواسـط  بـه  ها
Goldstein & Ban.( حالـت  ایـن  در 

 سـاختارهاي  ظهـور  که کنند می
 و توسـعه  بـر  کـه  الملـل  بـین 
 ظهـور  به تمسک با بان و گلدستاین

 چنـد  هـر  يفـرد  منحصـربه  بـازیگر 
  .است کرده
 سـخن  )نگـري  و هـارت  هـاي 
 یـک  مـدعی  کـه  رود نمـی  پـیش 

 بـر  اتکـا  بـا  امـا  شـود  آن الوقـوع 
 حرکـت  تئـوري  ایـن  از فراتر

 در غـرق  کـه  ییهـا  سیاسـت 

هر .اند داشته اشاره آن از بخشی به یک هر و اند ننگریسته
وا و سینکلر .اند شده فکري انقالب یک خواستار مختلف
آنهـا  کـه  هـایی  راه و فراملی هاي شبکه و اجتماعی بازیگران

بازیگران ظهور به ،بکشند چالش به را محوري دولت هاي ارزش
  :که کند می بیان سینکلر راستا این در

 شود بررسی الملل بین روابط فکري ۀمدرس هرچه«
چنین در .آید نمی بیرون آن درون از دولتی بین نظام یک بر

دیسیپلین این چهارچوب در .گیرد نمی قرار سؤال مورد ماست
تبدیل چیزي به ها دولت چگونه که چرخد می محور این
حکمرانـی  قطعـاً  حـال   عین در .است چگونه یکدیگر با آنها ۀرابط

الملل بین روابط يها تئوري و نیست دولتی بین يها سیاست
).Sinclair, 2005: 189( »بگویند آن ةدربار اي استفاده مورد و

عقـب  هپل یک بان و گلدستاین مانند کسانی همچنین
بـرخالف  چنـد  هـر  آنهـا  .دارند قرار رادیکال ۀاندیش بیان دربارة

داننـد  می دولتی بین يها سیاست موضوع را جهانی حکمرانی
ها دولت يها سیاست آنها طریق به که دارند نظر هایی راه

Goldstein & Ban, 2005: 164( رفـت  خواهد آنها از فراتر به ها دولت

می پیدا اعتقاد و رسند می سینکلر گیري نتیجه به هم آنها
بـین  روابـط  تئـوري  يسودمند شود می سبب فراملی اقتدار

گلدستاین .رود سؤال زیر دارد نظر دولتی بین نظام اهمیت
بـازیگر  چنین که دنکن می ادعا اروپایی بشر حقوق دادگاه
کرده حرکت آنها از فراتر به اما ،شده ایجاد ها دولت توسط

هـاي  بحـث  یـادآور ( لیبـرال  امپراطوري یک از گرین
ـ  تا چند هر خود بحث در گرین .گوید می پـیش  نجـا آ هب

الوقـوع  قریب دادن روي یا ظهور درحال نیجها امپراطوري
فراتر به درنهایت خود حرکت محور عنوان  به لیبرال تئوري

سیاسـت  .دارد نظـر  مـد  را جهـانی  يها سیاست بیشتر و کند می
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 .دکنـ  مـی  هـدایت  و راهبـري 
 جهـانی  و اي منطقـه  حکمرانی
 فراینـدهاي  و اسـت  اشـتباه 

 اعتقـاد  ایـن  بر او .باشند جهانی
 گرایـی  منطقـه  ةحـوز  در اروپامحور

 مـدعی  ممکـن  ۀمنطقـ  تنهـا  
 عـین  در و انـد  کـرده  رشـد  هـم 
 نیسـت  جهـانی  روندهاي با 

 فرصـت  یـک  و کنـد  اسـتفاده 
 و شـمال  مناسـبات  ،محـور 

 سیاسـت  رادیکال و سنتی ي
 بررسـی  بـراي  الملل بین روابط
 کـه  شـود  می سبب بحث این

 بحـث  ایـن  .شـویم  نزدیـک  
 دربـارة  را بیشـتري  جزئیـات 

 ایـن  همچنـین  .فزاینـد بی بحث
 و کـرده  اصـالح  را خود مداوم
 شـاید  کـه  جایی تا .یابند انطباق

 و بپذیرنـد  الملـل  بین روابط 

 و حال در جهانی حکمرانی

 بـر  و ندداشـت  تمرکز تحلیلی
 را جهـانی  حکمرانـی  چگونـه 

 مـا  حـال   عـین  در .کردنـد  مـی 

راهبـري  را آن امـریکن  انگلو محور که ستا خاصی ایدئولوژي
حکمرانی که تصور این که است اعتقاد این بر با آلیس همچنین

اشـتباه  دهنـد  مـی  شکل را جهانی حکمرانی یکپارچه یشکل به
جهانی فرایندهاي با کامل تعارض در است ممکن اي منطقه
اروپامحور المللی بین روابط تئوري یک با ما دیگر که است
 عنـوان   بـه  توانـد  نمی منطقه این دیگر و نیستیم رو روبه
هـم  دیگر اي منطقه هاي حکمرانی زیرا باشد گرایی منطقه

 یا یکدیگر با آنها بودن جهت هم معنی به آنها رشد حال 
)Ba, 2005: 210.( اسـتفاده  بحـث  ایـن  از خواهـد  می با درواقع

محـور  غـرب  سنتی هاي برداشت رد با تا بدهد خود به تئوریک
   .نماید تئوریزه جدید قالب یک در را جنوب

يها تئوري بین اصلی بحث که گرفت نتیجه توان می
روابط تئوري شایستگی و کفایت محور حول بیشتر جهانی
این درواقع .چرخد می حاضر عصر در جهانی يها سیاست

 جهـانی  حکمرانی تر کامل فهم به بیشتر چه هر بتوانیم ما
جزئیـات  یکـدیگر  بـا  تقابـل  در هـا  تئوري این که شود می سبب

بحث غناي بر و کرده بیان خود دیدگاه از جهانی حکمرانی
مداوم صورت  به ها تئوري این تا کرد خواهد کمک مباحث

انطباق بهتر چه هر نوین شرایط با ،خود در تغییرات قبول با
 ةحوز در را تئوریک و فکري انقالب یک ها تئوري ۀهم

   .کنند حرکت آن از فراتر حتی

حکمرانی تر مناسب و بهتر انجام سر بر بحث :پنجم دیالوگ .5-1
  آینده در آن روندهاي

تحلیلی مباحث بر بیشتر قبلی هاي دیالوگ شد مشاهده که چنان
چگونـه  مختلـف  هاي دیدگاه که موضوعات این چون مباحثی
مـی  تأکیـد  ،فهمند می و دهند می توضیح ،کنند می مشاهده



 را موضـوع  این و کنیم جدا
 اصالً آیا و است؟ شده اجرا 

 دیـد  از جهـانی  حکمرانـی  هنجـاري 
 کـه  اعتقادند این بر ها تئوري
 بـر  همچنین و است نئولیبرال

 اسـت  اي گذشـته  ادوار از متمایز
 ایـن  تا شده سبب مسائل این
 مبـین  کـه  دارد وجـود  مـا  عصر
 کـه  سـؤالی  اسـاس  بـر  را دیـالوگ 
 در 2001 سـال  در جهـانی  
 حکمرانـی  در کسـانی  چـه  

 اسـت  عبـارت  سؤال این به 
 همچنـین  ادامـه  در .جهـانی  

 )آن  غیـر  یـا  لیبـرال ( جهـانی 
 لیبرال نظم یک وجود که شد
 یـک  به سیستمیک انتقال یا و
 ایـن  در که ودب نخواهد معنا 

 قالـب  در و آینـده  در اینکـه 
 اکثر ،داشت خواهد وجود کیفیتی
 سیاسـت  وجـود  سـبب   بـه  

 یـک  آنهـا  منظـر  از جهـانی  
 مباحـث  بخـواهیم  اگـر  .شود

جدا هنجاري موضوعات از را تحلیلی موضوعات توانیم نمی
 جهان در خوبی به جهانی حکمرانی آیا که کنیم وشفرام
  است؟ بوده ثمر مثمر ما جهان براي

هنجـاري  مباحـث  بـر  تمرکز گفتار این در ما هدف
تئوري اغلب که گفت توان می تقریباً .است مختلف يها تئوري

نئولیبرال منافع و لیبرال هاي ارزش از انعکاسی جهانی حکمرانی
متمایز ما عصر جهانی حکمرانی که دارند اجماع نکته این
این .داشت تأکید امریکا قدرت برتري و تفوق بر بیشتر که

عصر جهانی حکمرانی در چیزي آیا که شود مطرح سؤال
دیـالوگ  این مجبوریم ما باشد؟ برابري و عدالت بر تأکید
 حکمرانـی  گروهکار در ولکینسون رودن و مورفی كکار

 منـافع « اینکـه  .ببریم پیش ،کردند مطرح دیالور دانشگاه
  »شود؟ می دنبال جهانی

 جواب جهانی سیاست يها تئوري از بسیاري براي
 داري سـرمایه  و بزرگ يها دولت ،بزرگ هاي شرکت :از
جهـانی  حکمرانـی  آیا .کشید بیرون را دیگري تسؤاال توان می

شد مدعی توان می ست؟ا آرزو مورد که ستا  چیزي همان
و شود می رهبري امریکا وسیلۀ به که )پیوسته یا پارهچند(

 این به لزوماً ییامریکاپسا یا پسالیبرالی جهانی حکمرانی
اینکـه  .شـد  خواهـد  تـر  برابرطلبانـه  و تر عادالنه جهان شرایط

کیفیتی چه با و جهانی چه ،آن نوع هر از جهانی حکمرانی
 زیـاد  احتمال به ما جهان که اعتقادند این بر ها تئوریسین

   .بود خواهد ناعادالنه و نابرابر همچنان قدرت

  ست؟ا  خوبی چیز جهانی حکمرانی آیا .1-5-1
 حکمرانـی  شـد  بیان فوق يها تئوري دیدگاه از که چنان

شود می شمرده الملل بین روابط به نسبت توسعه و پیشرفت
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 یـاد  به میالدي 90 و 80 هاي
 همـان  و دارد مثبـت  معنـاي 
 در نظـم  عنـوان   به حکمرانی

 حـل  بـراي  عقالنی و نهادي 
 کـه  تعریفـی  بـه  کنـد  مـی  اشـاره 
 تعریـف  این طبق بر است کرده
 و برابـري  بـراي  خواستی و 

Over beek, 2000: 22 .(توان می 
 یافتـه  مثبـت  معنـاي  یـک  متعارف

 ۀجامعـ  ،تـاریخی  ماتریالیسـم 
 از مثبـت  اًلزومـ  تصویر یک 
 اي شـکوایه  1993 سـال  در که
 شـیوه  همـین  به هم فولکر گ
 بـه  جهـانی  حکمرانـی  از ناشـی 

 يهـا  سیاسـت  مـروج  و کـرده 
 جهانی حکمرانی خود از جلوتر
 هـاي  فـراارزش  ۀمجموعـ  و 
 بـر  همیشـه  شـوند  می یافته نظم

 کنـد  مـی  استدالل او .آیند می
ــی ــرفت از غلط ــان پیش  و جه
 همچنـین  .اسـت  قائـل  رویـدادها 
 نیروهـاي  بـین  در حبابی ري

 گشـته  یشانها تفاوت اساس 

 و ندارد جهانی حکمرانی از
 بینـد  مـی  عاملی بلکه داند نمی

 در بیشـتر  چـه  هـر  و کـرده  

هاي دهه در را ها رژیم موضوع و مساعی تشریک به مربوط
معنـاي  یـک  حکمرانی نظر این از که بگوییم توانیم می بیاوریم
حکمرانی معنا این در .است آن يوزآر در جهان که ستا چیزي
 هاي حل راه و تضاد مقابل در همکاري و نظمی بی مقابل

اشـاره  اوربیـک  مثـال  عنوان  به .شود می تعریف مشکالت
کرده ارائه جهانی حکمرانی از جهانی حکمرانی کمیسیون
 آرزو و همکاري و سازگاري معناي به جهانی حکمرانی

22( است شده گرفته نظر در جهانی نظم در بیشتر عدالت

متعارف عقل در حکمرانی ،تعاریف این از متأثر که گفت
ماتریالیسـم  ،رئالیسـم  ،انگلیسی مکتب مانند ییها تئوري اما .است
 به اي منطقه حکمرانی و خصوصی اقتدار و جهانی مدنی

که استرنج سوزان همانند .ندارند اعتقاد جهانی حکمرانی
گاسترلین خانم ،کرد اعالم ها رژیم تئوري علیه بر باال بلند

ناشـی  تصـورات  او نظـر  از .است جهانی حکمرانی منتقد
کـرده  مختـل  را قـدرت  اساسی ساختارهاي آشکار صورت 

جلوتر حتی و دارد بیشتري نظم نظرش از که است جهانی
 هنجاري هاي مجموعه که کند می بیان او .دکن می حرکت

نظم جمعی تعامالت سبب درنهایت که جهانی حکمرانی
می وجود به ها دولت قدرتمندترین منافع و خواست مبناي
ــه ــی ک ــانی حکمران ــال در جه ــاي ح ــی اتتصــور الق غلط

رویـدادها  ایـن  بـراي  غلطی مبناهاي زیرا است گرایی فراملی
رياامیدو یک ایجاد سبب تصورات این است معتقد ایشان

 بر کردنشان عمل و شدنشان قدرتمندتر دربارة اجتماعی
  ).Sterling-Folker, 2001: 15-16( است

از مثبتی دید هیچ تاریخی ماتریالیسم تئوري همچنین
نمی تر برابرطلبانه و تر عادالنه نظم براي عاملی تنها نه را آن
 عمـل  کنتـرل  و اجبـار  ،سلطه ساختارهاي از نقابی با که



 Over( رود می پیش به طبقاتی

 منظـر  یـک  از سؤال این طرح
 و تـر  عادالنـه  هـاي  روش اجـراي 

 مسـئله  ایـن  در و است مشکوك
   ؟شد خواهد

 از بـیش  تأکیـد  کـه  است اعتقاد
 نـوع  هـر  و کرده زدایی سیاست
 آن از باشـد  اجبـار  و سـلطه 

 ناپـذیر  یجـدای  هـاي  بخـش  
 ایـن  امـا  گیـرد  مـی  شـکل  هـم 

 که کند می بیان او .دارند قرار
 کـه  شـد  خواهـد  سـبب  جهـانی 
 .شـود  رانـده  حاشـیه  به بیاید
 بـه  هژمونیک ضد مفهوم یک

 قـرار  آنهـا  ياحیا و تقویت 
 نگـه  قفس در همچنان را طبقات

 از ثبـت م تصـور  یـک  صـرفاً 
ـ  کنتـرل  و اجبـارآمیز   غافـل  آن ۀگران

 قـدرت  وسـیع  رينـابراب  که 
 حکمرانـی  در امري چنین طبع

 .داشـت  خواهـد  وجـود  یافتـه 
  بـه  سیسـتم  در موجـود  هاي
 بـا  تـر  بـزرگ  يهـا  قدرت تئوري

 در و جهـانی  حکمرانـی  نظـام 
 بـزرگ  يهـا  قـدرت  ایـن  .کنند
 حـال   عـین  در اما گیرند می 

طبقاتی هاي شکاف تعمیق و جهانی داري سرمایه منافع راستاي
beek, 2000: 31-33 .(طرح پی در جهانی مدنی ۀجامع تئوري

اجـراي  به جهانی حکمرانی نظام چگونه که است شکاکانه
مشکوك باب این در تئوري این آورد؟ می روي تر برابرطلبانه

خواهد ختم نظمی چنین به جهانی حکمرانی آیا که دارد ابهام
اعتقاد این بر داري سرمایه طبقات بر تمرکز با اوربیک

سیاست مفهوم این از همکاري ۀمسئل بر جهانی حکمرانی حد
سـلطه  فرایندهاي به مربوط که را آن درون در محتمل گرایش

 اوربیـک  نظـر  از کنتـرل  و سلطه هک حالیدر .کند می دور
هـم  همکـاري  آن در چنـد  هر و هستند جهانی حکمرانی
قرار داري سرمایه طبقات منافع راستاي در اساساً ها همکاري
جهـانی  حکمرانـی  از جویانـه  همکاري برداشت یک صرف

بیاید بیرون آن درون از بود ممکن که عدالت نام به مفهومی
یک عنوان  به توانست می که جهانی حکمرانی قالب این در

 و سلطه ساختارهاي خدمت در اساساً برسد ظهور ۀمنص
طبقات سایر بتوانند برتر طبقات که ودش می سبب و گرفته
صـرفاً  کـه  افتد می اتفاق زمانی تنها این اوربیک نظر از .دارند

اجبـارآمیز  ،گرانـه  سـلطه  وجوه از و باشیم داشته حکمرانی
  ).Over beek, 2000: 42-45( باشیم

 است اعتقاد این بر انگلیسی مکتب تئوري همچنین
طبع به و است بوده شایع المللی بین ۀجامع میان در همیشه
یافتـه  توسـعه  یالمللـ  بـین  ۀجامعـ  یـک  عنوان  به هم جهانی
هاي نابرابري ۀهم که کند می بیان انگلیسی مکتب طور همین
تئوري این نظر از زیرا نیستند بد لزوماً موضوع یک عنوان
نظـام  تعریـف  و حفـظ  بـراي  تواننـد  می خود بیشتر قدرت

کنند عمل دهنده ثبات یک نقش در مشترك منافع ستايرا
 عهده بر را نقشی چنین خویش منافع راستاي در چند هر
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Dunne, 2003: 320.(  
 آشـکارا  را انگلیسـی  مکتـب 
 و افغانسـتان  در هـایش  ماجراجویی

 اي عاقالنـه  درك کشور این زیرا
 ایـن  کـه  اسـت  دیده جایگاهی
 نـه  او نگـاه  از امریکـا  نقـش 

 در نظـم  ةکننـد  ایجاد رهبر یک
 بـا  رهبـري  بلکـه  رهبـري  هـر 

 ,Green( کنـد  ایجاد را لیبرال

 و لیبـرال  رهبـر  مثبت هنجاري
 .اسـت  شـده  کشـیده  نقـد  بـه 

 و زور از لیبـرال  هـاي  ارزش
 امـا  .خوانـد  نمـی  لیبرالیسـم  

 در را لیبرالیسـم  صـرفاً  نبایـد 
 و نأشـ  توان نمی او نظر از .کنیم
 را خـود  مردمـان  سرنوشـت  

 یالمللـ  بـین  محـیط  در تواننـد 
 فعـال  يها دولت توانند می لیبرال

 دهنـد  سـوق  نظامی ۀمداخل

 هـاي  لفـه ؤم در را مـا  لیبـرال 
 یـک  گیـري  شـکل  بـا  کـه  دهـد 
 و هـا  دولت نیهمچن وي .شد
 حقـی  هیچ مقابل در اما داند می
 جمـاهیر  یـک  بـه  اعتقـاد  او
 مفهـومی  همان کانتی ةمتحد 

 هـاي  يجمهـور  از کـه  جهانی

320( کنند می برآورده هم را یالملل بین ۀجامع رهبري نیاز

مکتـب  اسـتدالل  ایـن  لیبـرال  ريامپراطـو  مکتب از گرین
ماجراجویی در را امریکا توان می« که کند می بیان و پذیرد می

زیرا دانست 21 قرن در فعال يگر مداخله عنوان  به عراق
جایگاهی در را خود و است داشته سرد جنگ از بعد بحران از

نقـش  ،بنـابراین  ؛)Green, 2005: 247( »کنـد  مدیریت را بحران
یک تشکیل بلکه امپراطوري کی ایجاد راستاي در حرکتی

هـر  نـه  البته ،است بوده سرد جنگ از بعد آنارشیک خالء
لیبرال نظم یک و بیاید میدان به که لیبرالی اساسی هاي ویژگی

هنجاري لحاظ به و مترقی ویژگی به گرین اعتقاد). 245 :2005
بـه  بـراین وا و هافمن ،اریقی ،اوربیک توسط ،او اقدامات
ارزش گسـترش  بـراي  لیبرالیسـم  که کنند می استدالل منتقدین

 اي پایـه  هاي ارزش با که رویکردي کند می استفاده اجبار
نبایـد  مـا  زیـرا  اسـت  اشـتباه  برداشـتی  چنین گوید می گرین
کنیم تعریف گرایی کثرت و بريبرا هاي لفهؤم و ها ارزش
سرنوشـت  تعیین حق که شد قائل ییها دولت براي چندانی منزلت
تواننـد  نمـی  ییها دولت چنین و کنند می نفی یا کرده محدود
لیبرال هاي ارزش ن،بنابرای ؛باشند خود سرنوشت بر حاکم
مداخل قالب در حتی فعال گرایی عمل نوعی سمت به را لیبرال

)Green, 2005: 238-241.(  
لیبـرال  هـاي  ارزش سـرانجام  اي نقطه چه در اینکه دربارة
دهـد  مـی  پاسـخ  گـرین  ،کننـد  مـی  رهـا  جهانی حکمرانی

شد نخواهند جدا ما از لیبرال عقاید ،لیبرال گرایی الملل بین
می حاکمیت و قدرت داراي را لیبرال يها دولت ویژه به

او درواقع .نیست قائل ها لیبرال  غیر بقاي و حاکمیت براي
 جماهیر .اللیبر گرایی الملل بین یک تا دارد کانتی ةمتحد

جهانی یعنی ؛دارد نظر مد جهانی حکمرانی براي او که ستا



Green, 2005:.(  
 بـودن  بـد  یا خوب و ،جهانی
 از دان ،آن تناقضـات  از فـولکر 

 .گویـد  مـی  سخن آن ةاجرانشد
 دانـد  مـی  هنجارهایی و قواعد
 در انتقـادي  رتقـد  یـک  ظهـور 
 )Dunne, 2003: 318.( نظـر  از 

 و اخالقـی  اقتـدار  ،مشـروعیت 
 خواهنـد  سـؤال  زیـر  آن نمـاد 
 بـدي  چیـز  را جهـان  در رهبـري 
 در کـه  رهبري .دارند نظر گو
 او .دهـد  انجـام  را خـود  وظـایف 

 رفتـار  مسـئوالنه   غیر ،جهان 
  بـه  انـد  شـده  تبـدیل  المللـی 
 قواعـد  و المللی بین نهادهاي

 بینند می چندگانه قواعد نظام
 فـوق  متفکـرین  از کمـی  کننـد 

 نظر از حداقل .دارند جهانی 
 گـروه  ایـن  نظـر  از .نـدارد  

 بـد  هم و خوب هم مختلف

 سـعی  جهـانی  نیحکمرا دربارة
 شـمول  عدم و آن غربی منحصراً
 از شـده  دگرگـون  و نوین فهم

244 :2005( باشد گرفته شکل پیوسته هم به و لیبرال اما متعدد

جهانی زندگی براي لیبرال استانداردهاي اهمیت از وقتی
فـولکر  اسـترلینگ  ماننـد  سـانی ک ،آیـد  مـی  میان به سخن آن

اجرانشد هاي وعده و ها قول از اریقی و ،دوگانه استانداردهاي
قواعد از امریکا حمایتی ۀروی از ناشی را جهان آشفتگی دان
ظهـور  از او .دارند انطباق کشور این ملی منافع با صرفاً که

 کنـد  می حمایت رویه این برابر در عمل و تئوري ۀعرص
مشـروعیت  ،لیبـرال  هـاي  رویه در موجود تناقضات اریقی و دان

نمـاد  عنوان  به را امریکا ویژه به و لیبرالیسم قدرت درنهایت
رهبـري  یـک  وجود دان مانند کسانی که گفت توان می .برد
گو جواب و مسئول رهبر یک به حال  عین در اما دانند نمی

وظـایف  بتوانـد  خـوبی  بـه  اجتمـاعی  هنجارهاي مرز درون
 ةکنند رهبري بزرگ هاي قدرت امروزه سفانهأمت گوید می
المللـی  بین هنجارهاي از نامتمرد ترین بزرگ به خود و کنند می

نهادهاي از تخلف شمار بیشترین امریکا مانند کشوري که  نوعی
  ).Dunne, 2003: 318( دارد را آن

نظام یک عنوان  به را جهانی حکمرانی که کسانی اغلب
کننـد  مـی  تصور را آن متعدد اما تر کوچک هاي حوزه در و

 حکمرانی به نسبت تري مثبت دید و هستند تر بین خوش
 عدالتی بی و نابرابري بر داللتی لزوماً حکمرانی گروه این

مختلف وضوعیم و مکانی ،زمانی شرایط در تواند می حکمرانی
  .بد نه و است خوب نه لزوماً حکمرانی درواقع .باشد

  آلترناتیو دیدگاه یک سوي به حرکت .5-1- 2
دربارة اصلی موضوعی محور پنج از سیتأ با بخش این در

منحصراً ادبیات یعنی مفهوم این دوم مشکل به کرد خواهیم
فهم یک با راستا نای در .بپردازیم آن در نیافته توسعه جهان
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 ثابـت  تئوریک نوین پنجرة یک
 در .سـت ا جهـانی  حکمرانی

 نـوین  سیسـتم  و وضـعیت  
 وجـه  بهترین به که شود تبدیل

 يهـا  تئوري ،اي تئوري چنین
 ایـن  در آنـان  از یـک  هـر  هاي
 نقـد  بـه  غالب عقالنیت هم 

 فعـال  یصـورت  به جهانی حکمرانی
 پـنج  قبـال  در خـود  موضـع 

 تفسـیر  و داده توضـیح  جهانی

 بـه  تر رادیکال هاي دیدگاه اغلب
 کـارتر  محافظـه  هاي دیدگاه و

 به را خود تعهد چند هر نوشتار
 از واحد ساختار یک با صرفاً
 بـه  را مـا  وجـه  هـیچ  بـه  منسـجم 
 ایـن  بـراي  که محتوایی بلکه

 از تـر  رادیکـال  و تـر  فـراخ  ةایـد 
 را ما منسجم و واحد ساختار

 از تصـوري  چنـین  .نیست جهان
 در را آن کـه  سازد می رهنمون

 اهمیـت  از فراینـدها  میـان  این
 فراینـدهایی  اول گذارنـد تأثیر
 از بعـد  کـه  فراینـدهایی  دوم

 ایـن  در .گیرنـد  مـی  شـکل  آن
 از حـث ب در .کنـیم  مـی  دعـوت 

 گرفتـه  شکل اساسی تغییرات

یک ایجاد با کرد خواهیم سعی و شد خواهیم وارد جهان
حکمرانی عرصۀ در فعال بازیگري هم یافته توسعه جهان که کنیم
 یـک  فقط نه نگارنده نظر از جهانی حکمرانی جهت این

تبدیل تئوریک چهارچوب یک به تواند می خود بلکه است
چنین چهارچوب در .نماید تبیین و توضیح را موجود شرایط
هاي نظریه از شماري و آمده حساب به هم جدید و سنتی

 چهارچوب این در .گیرد می قرار توجه مورد چهارچوب
حکمرانی مفهوم در نیافته توسعه جهان هم و شود می کشیده
موضـع  ارائۀ با داشت خواهیم سعی ادامه در .شود می داده جاي
جهانی حکمرانی دربارة را خود نظري گاهددی ،مرکزي محور

   .مکنی
اغلب شد داده نشان که چنان اول دیالوگ از بحث در

و داشتند اعتقاد هنجارها و قواعد از چندگانه ساختار یک
نوشتار این دیدگاه .داشتند توجه واحد ساختار یک به بیشتر

صرفاً ما که است اعتقاد این بر دهد نمی دست از رادیکالیسم
منسـجم  و واحـد  ساختار یک رتصو .هستیم رو روبه قواعد
بلکه کشاند، نمی گرایانه حکمرانی هاي دیدگاه از نشینی عقب

ایـد  یـک  بـه  را ما بیشتر چه هر ایم گرفته نظر در ساختار
ساختار که اصلی ةقاعد آن .سازد می رهنمون جهانی حکمرانی

جهان کل در اقتدار انتشار ةقاعد جز چیزي دهد می شکل
رهنمون جهانی حکمرانی از تعریفی به درنهایت را ما ساختار
این در .ببینیم فراگیر مادي و هنجاري وضعیت یک قالب
تأثیر مـا  کار بر فرایند سلسله دو .شوند می برخوردار وافري

دوم و دهنـد  مـی  شـکل  اي سـاختاري  وضعیت چنین به که
آن تأثیر تحت و منسجم و واحد ساختار این گیري شکل
دعـوت  مشارکت به هم را ها دیالوگ دیگر ما نوعی به بحث

تغییرات باید لزوماً ما فرایندها اول ۀدست یعنی سازنده فرایندهاي



  بـه  را آنهـا  روزنـا  کـه  اساسی
 و مـادي  بعـد  دو در را تغییـرات 
 تـرین  کلـی  گانـه  هشـت  منـابع 

 مشـترك  مخـرج  کـه   نـوعی  
 نکتـه  ایـن  ذکر هالبت .نیست 

 تغییـرات  در آغـازي  هاي جریان
 گـردد  می محسوب گانه هشت
 برآینـد  از درنهایـت  ولی بوده
 مـادي  و هنجاري بعد دو در

 هنجاري و مادي ۀگان هشت 
 توانسـتند  نمی تغییراتی چنین

 بیشتر چه هر توانست نمی مزبور
 فراینـد  کـه  بگـوییم  تـوانیم  می

 .دهـد  مـی  ادامـه  خـود  تکامـل 
 منـابع  کیفیـت  و کمیـت  تغییـر 

 را اقتـدار  انتشـار  سـاختاري 
 بـوده  یافتـه  توسعه دنیاي ،دهنده
 در هنجـاري  و مـادي  بعـد  دو

 ضـربات  مـادي  بعـد  رد تنهـا 
 بعـد  در بلکـه  اند ساخته وارد
 از یتوافرار یک تر برنده زبان

 گیرنـد  مـی  شکل ساختاري ة
 فراینـدها  ایـن  .گرفـت  نظـر 
 در کـه  هسـتند  اولیـه  ةسازند
 تعمیـق  و گسترش بحث همین

 فراینـدهاي  در مـا  .شـود  می 

اساسی منبع هشت .دهیم قرار توجه مورد را معاصر جهان در
تغییـرات  تـرین  اساسـی  دارد نظر در گرایی هموا منابع عنوان

منـابع  ایـن  برآینـد  از .انـد  کرده تحمیل ما جهان بر هنجاري
  به .است اقتدار انتشار ةقاعد ،گیرد می شکل که اي قاعده

 قاعده این جز چیزي هنجاري و مادي تغییرات این ۀهم
جریان ترین اساسی از هم اقتدار انتشار ةپدید که است الزم
هشت تغییرات اصلی عوامل از یکی خود و است بوده نوین
بوده تغییر عوامل سایر کنار رد نیرو یک عنوان  به صرفاً که
در که اي قاعده .است شده تبدیل قاعده یک به عوامل ۀهم

 تغییرات با تکوینی ۀرابط یک در ادامه در و یافته  توسعه
چنین اقتدار انتشار ةقاعد بدون که  نوعی  به .است گرفته قرار

مزبور ةقاعد منابع این وجود بدون همچنین و یابند توسعه
می .بگذارد تأثیر عملکردها و رفتارها بر و یافته گسترش
تکامـل  بـه  همچنان و است بوده تکاملی فرایند یک ،سازنده
تغییـر  شـاهد  آینـده  در یمتـوان  مـی  فراینـد  ایـن  در که چنان
سـاختاري  ةقاعد تعمیق در اساسی تحوالت نیز و هبود دهندهتغییر
دهندهتغییر منابع اصلی مرکز که است ستدر .باشیم شاهد
دو در آنهـا  نتایج و اند نبوده ساکن تغییرات این اما است
تنهـا  نه تغییرات این .اند یافته گسترش هم نیافته توسعه جهان
وارد نیافته توسعه جهان يها دولت بر اول ۀوهل در را سختی
زبان به و ذهنیت یک ایجاد سبب هم هنجاري و اي اندیشه
   .اند شده جهان کل در اقتدار انتشار

ةقاعد از متأثر که هاییفرایند یعنی ثانویه فرایندهاي
نظـر  در سـاختار  با علی ۀرابط یک در صرفاً توان نمی هم را

سازند فرایندهاي همان آنها از شیبخ و نیستند جدید همگی
همین گفت توان می و اند بوده خود تعمیق و گسترش حال

 منجر ثانویه فرایندهاي خلق به که است اولیه فرایندهاي
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 ایـن  در تکثـر  و تنـوع  .شـویم 
 چندگانـه  سـاختارهاي  بـا  را

 یـک  از منشـعب  فراینـدهایی 
ــا تــوانیم مــی تنهــا نــه  انــواع ب
 حتـی  بلکـه  ،کنـیم  برخورد 
 و بیشـتر  هـاي  حکمرانـی  از 
 واحـد  سـاختار  ایـن  درون در

 بـه  پاسـخ  در جهـان  از نقطـه 
 ،متـداخل  فراینـدهاي  و انـد  

 کـه  فراینـدهایی  تـرین  اساسـی 
 بـه  روزنـا  کـه  هسـتند  حکمرانـی 

 حکمرانـی  هايفراینـد  یـا  حکمرانی
 تـأثیر  اقتـدار  پخـش  سـاختار 
 سـاختار  و حکمرانـی  فراینـدهاي 

 گونـاگون  اجتماعـات  در متفـاوت 
 در .اسـت  شده ساختاري ةقاعد
 بـه  کـه  دارند قرار ساختار با 

 هسـتند  شـرایطی  خـالق  فرایندها
 جهان درواقع .دهیم تغییر را 
 و مدنی ۀجامع نه ،جهانی ۀجامع
 و جهانی حکمرانی وضعیت 

 هضـم  خود در را فوق تعاریف
 شـود  نمـی  حـذف  بـازیگري 

 ۀهم که شود سبب تواند می 
 در اساسـاً  حکمرانـی  فرایندهاي

 در تفـاوت  .کننـد  مـی  ظهور 

شـویم  مـی  مواجه نظمی بی حتی و تنوع ،تکثر نوعی با ثانویه
را آن پردازان تئوري از گروهی که است حدي به هافرایند
فراینـدهایی  بلکـه  جدا ساختارهاي نه اینها ۀهم اما .اند گرفته اشتباه

نــه مــا فراینــدها ایــن نورد در .هســتند واحــد ســاختار
 او ةاشار مورد بازیگران و روزنا نظر مورد يها حکمرانی

 جدیـدي  انـواع  گیري شکل شاهد توانیم می آنها از فراتر
در فراینـدها  .باشـیم  تـري  نـوین  وضـوعات م و بازیگران

نقطـه  هر در که هستند متکثر و پاره پاره ،چندگانه فرایندهایی
 گرفته شکل خود اختصاصی رویکرد با ساختاري ةقاعد

اساسـی  درواقع .اند کرده ایجاد را موازي و پوشان هم ،متقاطع
حکمرانـی  عملکردهاي همان گیرند می شکل ساختار از متأثر
حکمرانی عملکردهاي این .کند می اشاره آنها از نوع شش
سـاختار  بیشـتر  چـه  هـر  تعمیـق  و گیري شکل بر ادامه در خود
فراینـدهاي  بـین  تکـوینی  ۀرابط نوعی که اي گونه به گذارند می

   .شد خواهد ایجاد
متفـاوت  اقتصـادي  و اجتمـاعی  يها انبنی این درواقع

قاعد به نسبت متنوع و گوناگون ايه پاسخ سبب که است
 تکوینی ۀرابط یک در متنوع فرایندهاي همین حال  عین

فرایندها همین و کنند می بازتولید را یکدیگر مداوم صورت 
 جهان به نسبت خود اساسی فهم کند می مجبور را ما که

جامع نه است المللی بین نظام نه نوشتار این نظر از جدید
 جدید جهان ،لیبرال امپراطوري یا اي منطقه حکمرانی نه

تعاریف تمام تواند می که وضعیتی ،است اقتدار انتشار سیستم
بـازیگري  هیچ تنها نه جهانی حکمرانی وضعیت در درواقع .نماید
 فرضی چنین و دارد موجودیت امکان بازیگري  هر بلکه

فرایندهاي .شوند هضم آن درون در شانهای دیدگاه و ها تئوري
 ساختار از متأثر گوناگونی اقتصادي و اجتماعی هاي متن



 هاي متن در متفاوتی هاي هویت
 در کـه  داشـت  انتظـار  تـوان 

 جهــان در و طبقـاتی  هویــت
 مرکـز  و هویت غالب وجوه 

 بـا  اي جامعـه  در .باشـند  اجتمـاع 
 و قـومی  هویـت  بـا  اي جامعه
 کمـی  بعـد  است ممکن چند
 نظـري  بعـد  در درواقـع  .داشـت 
 همین تعامل و دارند ظهور قابلیت
 براي .دهد شکل جوامع آن در

 شـاهد  جامعـه  نـوع  دو ایـن 
 از و کمـی  لحـاظ  بـه  پس .بود
 کیفـی  لحـاظ  بـه  اما .باشند همدیگر

 اجتمـاع  نـوع  دو ایـن  در حکمرانـی 
 بـا  گونـاگون  بـازیگران  یافتـه 

 بـا  بـازیگرانی  نیافتـه  توسـعه 
 وگـو،  گفت به هستند طبقاتی
 هـاي  هویت داراي که بازیگرانی

 انحصـار  و تسـاهل  عـدم  ،حذف
 عملکردهـاي  و فراینـدها  کیفیـت 
 عملکردهاي یافته توسعه جهان
 کنند می پیدا خطی و گرا پیشرفت
 ،زا بحـران  ،دورانـی  ،آمیز تعارض

 بعـد  هم و مادي بعد در هم
 مـادي  تغییـرات  وجـود  صـرف 
 ایـن  کـه  ذهنیتـی  بلکـه  ،دهـد 

هویت که شد خواهد سبب اقتصادي و اجتماعی هاي زمینه
تـوان  می درمجموع .شوند ایجاد متفاوت اقتصادي و اجتماعی

هویــت اقتصـادي  و اجتمـاعی  لحــاظ بـه  یافتــه توسـعه  جهـان 
 مذهبی و قومی هاي هویت نیافته توسعه یا توسعه درحال

اجتمـاع  درون در خود از تعریف و اجتماعی هاي وفاداري
جامعه از متفاوتی حکمرانی فرایندهاي ،غالب طبقاتی هویت
چند هر ها حکمرانی این تفاوت .گرفت خواهد شکل مذهبی

داشـت  خواهـد  کیفـی  اي جنبـه  بیشـتر  امـا  باشد داشته هم
قابلیت جامعه نوع دو هر در متفاوت و گوناگون بازیگران
در گونه حکمرانی روابط از اي شبکه به تواند می بازیگران

ایـن  در را روزنا نظر مورد هاي حکمرانی انواع توان می مثال
بود خواهد متفاوت آنها در بازیگران نوع که چند هر .بود
همدیگر شبیه توانند می جامعه دو این بازیگران تنوع نظر
حکمرانـی  فراینـدهاي  نـوع  در هم و بازیگران نوع در هم

یافتـه  توسـعه  جهـان  در بتـدا ا .داشـت  خواهد وجود تفاوت
توسـعه  جهـان  در و کـرد  خواهنـد  ظهـور  طبقـاتی  هاي هویت
طبقاتی هویت داراي که بازیگرانی ،مذهبی و قومی هاي هویت
بازیگرانی و دارند بیشتري گرایش مدارا و تکثر ،تنوع ،تساهل
حذف ،خشونت به بیشتري کشش هستند مذهبی و قومی

کیفیـت  کـه  شـود  مـی  سـبب  عامـل  همـین  .دارند حقیقت
جهان در .باشد متفاوت جامعه نوع دو این در هم حکمرانی
پیشرفت و کننده مدیریت ،جویانه همکاري اي جنبه حکمرانی

تعارض بعدي حکمرانی فرایندهاي نیافته توسعه جهان در و
   .یابند می ساز خشونت و گرا خشونت
هم جهان است روشن کامالً ما موضع دوم دیالوگ در
صـرف  .است شده اساسی تغییرات دچار اي ایده و هنجاري

دهـد  حرکت جلو سمت به اندازه این تا را جهان تواند نمی
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 مشـخص  را آنهـا  گسـترش  
 بـدون  اول ۀوهل در ساختاري

 تکامـل  خود واقعی شکل به
 خـود  ةانـداز  بـه  فراروایـت  یـک 

 توانسـتند  می نه مادي تغییرات
 بـازیگران  سـوي  از اقتـدار  پخش

 کـه  معنایی آن بر افزون .شود
 شـکل  اقتـدار  انتشار کلی ةقاعد
 هنجـاري  و مـادي  ابعاد بین 

 و مـادي  بعـد  دو در جهـان 
   .دارد رو پیش هم را 

 ،دولتـی  غیـر  و دولتـی  هـاي 
 آنهـا  توانـایی  و غیرهو مذاهب

 که دارد اعتقاد دیدگاه این .نماید
 بـراي  نـوینی  هـاي  فرصـت  و
 آنها دنیاي بر که ساختاري ةقاعد

 فضـاهاي  آن هـر  بلکـه  نیسـت 
 برداشـتن  جز چیزي ساختاري

 جهـانی  حکمرانی وضعیت در
 سـنتی  کـارگزاران  طـراز  هـم 

ـ  مـی  نیـز  دهنده  آنـان  .دگردن
 و مسـتقل  ناکـارگزار  بـه  بلکه
 فراینـدي  عوامل ترین مهم به 
 تغییـرات  محـور  و هسـتند  اساسی
 ساختار تداوم هاي ستون از 
 ،کرده رشد ساختار از متأثر آنها
 همـین  عـوض  در .برنـد  می 

 و حرکـت  جهت و دهد می معنا را مادي جدید تغییرات
ساختاري ةقاعد .است داشته اساسی تأثیر تغییرات بر هم کند می

به توانست نمی یکدیگر کنار در هنجاري و مادي تغییرات
یـک  عنـوان   بـه  جهـان  کل در اقتدار انتشار ذهنیت .یابد

تغییرات ذهنیت این وجود بدون است بوده مهم مادي تغییرات
پخش ةقاعد هنجاري پذیرش .تعمیق نه و یابند گسترش
شود برابر چندین مادي تغییرات تأثیر تا شده سبب مختلف

قاعد که است شده سبب اند داده تغییرات به هنجارها این
 تکوینی ۀرابط قاعده این گیري شکل براي درواقع .بگیرد

جهـان  کـه  دارد اعتقاد دیدگاه این .است بوده اساسی ،تغییرات
 بیشتري تغییرات بلکه ،است کرده تغییر تنها نه اي اندیشه

هـاي  سازمان ،دولت شامل کارگزاران بحث سوم دیالوگ
مذاهب ،ها قومیت ،مدنی ۀجامع ،احزاب ،اجتماعی هاي شبکه
نماید می مطرح را ساختاري يها محدودیت از عبور براي

و هـا  توانـایی  از جهـانی  بـازیگران  همـان  یـا  کارگزاران
قاعد درواقع .اند شده برخوردار خود جهان به دادن شکل
نیسـت  قائـل  آنهـا  بـراي  محدودیتی هیچ تنها نه است مسلط

ساختاري ةقاعد این درواقع .دهد می گسترش را آنان عملکردي
در کارگزاران .نیست کارگزاران پاي از سکون زنجیرهاي

هـم  و آینـد  مـی  تحوالت مرکز به اي حاشیه فضاي از تنها نه
دهنده تغییر و کننده دگرگون هاي نقش صاحب بلکه ،شوند می

بلکه مانند نمی باقی گذارتأثیر بازیگران حد در دیگر صرفاً
 کارگزاران این حال  عین در .شوند می تبدیل دهندهتغییر

اساسی نقش داراي ساختار بازتولید در که ندگرد می لدب
 یکی نوشتار این نظر از کارگزاران .دهند می شکل را آتی

آنها .دارند قرار ساختار با تکوینی ۀرابط یک در و هستند
 هبهر دهندهتغییر و مستقل هاي نقش از و اند شده تر قوي



 دربـارة  کـه  اي نکتـه  .بخشـد 
 دنیـاي  در کـارگزاران  از زیادي

 در خاصـی  بـازیگران  اقتصـادي 
 بـه  امـا  متفاوتنـد  ماهیتی لحاظ

 هسـتند  شـده  پخـش  اقتـدار  
 امـر  ایـن  کـه  کننـد  اسـتفاده 

 در .دارد آنهـا  بـه  دهنده شکل
 الزم توانـایی  از آنهـا  از یـک 

 براي جدید تئوریک گاهددی 
 آنـیم  بـه  ملـزم  ما که است اعتقاد

 ایجـاد  شـناختی  معرفـت  انقالب
 اندیشیدن صرفاً اما نیست ها 

 جهـان  از کـاملی  بیـنش  توانـد 
 بایـد  داریم اعتقاد هنجاري و

 توضـیح  و نیتبیـ  بـراي  تئوریـک 
 بـه  یـک  هـر  هـا  دیدگاه این ،
 خـود  درون در را واقعیـت  

 سـر  بـه  خـود  تـاریخی  تحلیلـی 
 جهـان  فراینـدهاي  و سـاختارها 

 همگـی  غیـره و موضوعات 
 از بسـیاري  بـا  که اند یافته اي
 ابتـداي  در کـه  چنـان  .گیـرد  می

 خـواهیم  جدید وضعیت تحلیل
  بـه  جهـانی  حکمرانـی  مفهـوم 
 وضـعیت  تنها نه جهانی حکمرانی
 شـد  خواهد تبدیل هم مسلط

بخشـد  مـی  عمـق  ساختار گسترش و تداوم به آنها هاي توانایی
زیادي تنوع با ما که ستا این است گفتن به الزم کارگزارن

اقتصـادي  و اجتمـاعی  ۀزمین هر در .شد خواهیم رو روبه جدید
لحاظ به چند هر که کنند می رشد ساختاري شرایط به پاسخ
 گیرنـدگان  آنهـا  ۀهم .کنند می عمل یکسان روشی لحاظ

اسـتفاده  اقتدار این از متفاوتی هاي راه از است ممکن که چند هر
شکل هاي انبنی و آنها اقتصادي و اجتماعی ماهیت به بستگی
یـک  هـر  و دارد رشـد  امکان کارگزاري نوع هر فضایی چنین
   .است برخوردار هنجاري و مادي تغییرات ایجاد براي

 یک وجود به نیاز آیا اینکه و چهارم دیالوگ دربارة
اعتقاد این بر حاضر نوشتار ،دارد وجود جهانی حکمرانی

انقالب یک و دهیم تغییر نیجها سیاست از را خود فهم که
 فهم سایر گذاشتن کنار و حذف معناي به این البته .کنیم

توانـد  نمـی  قـدیمی  هاي فهم چهارچوب در کردن تحلیل و
و مادي اساسی تغییرات به ما که چنان .بدهد ما به معاصر
تئوریـک  جدیـد  يها دیدگاه به نیاز تغییرات این که بپذیریم
،شد اشاره مختلف يها دیدگاه بررسی در که چنان .دارند
 کـل  نیسـتند  قادر و کنند می اشاره واقعیت از هایی بخش
تحلیلـی  و مفهـومی  هاي نازند دربند بیشتر آنها .نمایند هضم
سـاختارها  بـا  انـدکی  انطباق که یهای دیدگاه و مفاهیم ،برند می

 ،بازیگران ،امنیت ،حاکمیت ،قدرت ،دولت .دارند معاصر
اي معانی امروزه مفاهیم این .اند شده اساسی تغییرات دچار
می قرار تضاد در آنها از قبل هاي تئوري نظر مورد معانی
تحلیل در سنتی يها تئوري از تنها نه ما شد مطرح هم بحث

مفهـوم  خود درون در هم را جدید يها تئوري بلکه ،گذشت
حکمرانی .کرد خواهیم هضم نوین تئوریک ةساز یک عنوان

مسلط تئوري به بلکه ،است معاصر جهان بر مسلط سیستم و
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 یکـی  وجود صرف که دارد وجود
 وجـود  معناي به جهانی حکمرانی
 معناي به ما تعریف در جهانی
 یـا  مفهـوم  یک قالب از حکمرانی
 یـک  و جـامع  تئـوري  یـک 

 ایـن  .گـذارد  مـی  هنجـاري  
 از .پرسـد  مـی  جهـانی  حکمرانی

 حکمرانی .داشت جهانی حکمرانی
 شـده  ایجـاد  تکـاملی  تغییـرات 

 یـا  مثبت اتتأثیر از قاطعانه توان
 در گرفته شکل فرایندهاي به 
 توانـد  می حکمرانی .گفت سخن
 ةقاعـد  ایـن  بـه  پاسـخ  در نقطـه 
 آن در را جهـانی  حکمرانی 
 و هـا  موقعیـت  و نقـاط  از بسـیاري 

 عامـل  نقـاط  از دیگـر  بسـیاري 
 را نیجهـا  حکمرانـی  فراینـدهاي 
 بـدون  اي گـذاري  ارزش چنین

 بعـدي  تـوان  نمـی  کـه  هستیم
   .کرد گذاري ارزش گوناگون

 قابـل  مجـزا  سطح سه در نوشتار
 یـک  بـا  مـا  سـطح  این در .است

 ةقاعـد  یعنـی  اصلی ةقاعد از
 پخـش  شـرایط  مداوم اي گونه
 مـداوم  صـورت   به اقتدار و کند
 سـطح  .شـود  می گوناگون بازیگران

وجود تکوینی ۀرابط یک بعد دو این بین حال  عین در و
حکمرانی تئوري ساختار .ستا دیگري موجودیت معناي به

جهانی حکمرانی وضعیت و است جهانی حکمرانی وضعیت
حکمرانی پس .است جهانی حکمرانی تئوري با کامل تطبیق
یـک  به نوشتار این نگاه در جدید تغییرات ۀمجموع یا پدیده

   .است شده تبدیل مسلط وضعیت
 ۀحیط در پا و شده جدا تحلیل بعد زا پنجم دیالوگ

حکمرانی بودن بد یا خوب ،مثبت و منفی اتتأثیر از دیالوگ
حکمرانی دربارة ارزشی دید هیچ توان نمی نوشتار این نظر

تغییـرات  بطن از که ماست معاصر جهان واقعیت صرفاً جهانی
توان نمی .هستیم آن با شدن رو روبه به مجبور ما و است
 توجه با توان می اما کرد صحبت جهانی حکمرانی منفی
سخن آنها فرجام از ساختاري ةقاعد به پاسخ در منطقه هر
نقطـه  هـر  در کـه  فراینـدهایی  نوع .بد هم باشد خوب هم

 بودن خوب یا بودن بد تواند می گیرد می شکل ساختاري
بسـیاري  در جهـانی  حکمرانـی  شـاید  .کنـد  تعیـین  نقطه

بسـیاري  در اما شود مطرح حل راه عنوان  به بتواند موضوعات
فراینـدهاي  بتـوانیم  مـا  شـاید  ،رو ازایـن  ؛دشـ با تنش و بحران
چنین جهانی حکمرانی ساختار دربارة اما کنیم گذاري ارزش

هستیم رو روبه خنثی و فراگیر واقعیت یک با ما زیرا معناست
گوناگون جوامع در را آن ایجنت باید صرفاً و داد آن به ارزشی

نوشتار این دید از جهانی حکمرانی تئوري درمجموع
است ساختاري و کالن سطح ،سطح اولین .است تفکیک
از که هستیم رو روبه قواعد از یکپارچه و منسجم ساختار
گونه به ساختار قالب این در .گیرند می نشئت اقتدار پخش
کند می جلوگیري قدرت تمرکز از و کرده ایجاد را اقتدار

بازیگران ظهور سبب و گرفته جاي گوناگون منفذهاي در



 سیاسـی  واحدهاي قالب در 
 نـوع  دو بـه  تـوان  مـی  را ها دولت
 با یافته توسعه يها دولت در 
 يهـا  دولـت  در و هسـتیم  رو

 غالـب  وجـه  مذهبی و قومی
 تـأثیر  تحـت  جوامع این از یک
 عمـل  هویـت  آن رفتـاري  اصـول 
 سـوم  سطح .دهند می شکل 

 در تعامـل  مختلـف  هـاي  شبکه
 فراینـدهاي  کیفیـت  و گیرنـد 
ــه ــدهاي یافت ــی فراین  حکمران

 فراینـدها  ایـن  نیافتـه  توسـعه 
 روز  بـه  روز شـده  ایجاد فرایندهاي

 و بخشـند  مـی  تعمیـق  را آن 
 .دهنـد  مـی  ادامه خود عملکرد

 صـورت  فراینـدها  ایـن  کیفیـت 
 و دائمـی  هـاي  تنش و ها انبحر

 کرد بینی پیش توان می همچنین
 هـاي  دولـت  از بسـیاري  نزدیک
 و شـده  رو روبـه  عمـومی  هاي
 آتـی  سرنوشـت  مـداوم  و چرخشـی 

 کـه  یهـای  بحران ،بود خواهد
  .زد خواهند رقم کشورها

 را جوامع توان می .است جوامع همان یا میانی سطح دوم
دولت قالب این در .کرد تعریف هم ها دولت یعنی مدرن
 .نیافته توسعه و یافته توسعه يها دولت .کرد تقسیم دولت
رو روبـه  اسـت  غالب طبقاتی هویت آن در که جامعه یک

قومی هویت که شد خواهیم رو روبه اي جامعه با نیافته توسعه
یک هر در نقش صاحب بازیگران باغل .است آنان هویتی
اصـول  اسـاس  بر و دارند قرار خود اجتماع غالب هویت

 سوم سطح به یکدیگر با تعامل در بازیگران این .کنند می
شبکه .گیرد می بر در را حکمرانی فرایندهاي ،خرد سطح یا
گیرنـد  مـی  شـکل  نیافته هتوسع و یافته توسعه جوامع از یک هر

ــی ــین را حکمران ــی تعی ــد م ــان در .کنن ــعه جه ــه توس یافت
توسـعه  جهـان  در و هسـتند  گرایانه پیشرفت و جویانه همکاري
فرایندهاي همین ادامه در .خشونتند با همراه و آمیز تعارض

آن و گذاشـته  تـأثیر  اقتـدار  پخـش  ةقاعـد  یعنی ساختار بر
عملکرد به بیشتري بازیگران مشارکت با فرایندها این تدریج به

کیفیـت  حال به فکري ،توسعه درحال جهان در که درصورتی
بحر با نزدیک اي آینده در که کرد بینی پیش توان می نگیرد
همچنین .بود خواهیم رو روبه جوامع این در خشونت با همراه

نزدیک اي آینده در اقتدار پخش ساختاري ةقاعد از متأثر که
هاي قیام با جهان از بخش این در دیکتاتور شبه و دیکتاتور
چرخشـی  هـاي  بحران .گردد می فروپاشی دچار اقتدارشان

خواهد پابرجا دیکتاتورها سقوط از بعد حتی ییها دولت چنین
کشورها این از یک هر داخل در مذهبی و قومی بازیگران انواع
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 نقـد  و جهـانی  حکمرانـی  مفهـوم 
 آن در نیافتـه  توسـعه  جهـان  

 بحـث  وردمـ  موضـوعی  هـاي 
 گونـاگون  يهـا  تئـوري  و خالصـه 

 داعیـۀ  بـه  اگـر  حتـی  نوشـتار 
 داعیـۀ  یـک  بـه  باشـد  نرسـیده 
 مـورد  در کردن بحث چگونگی
 ادبیـات  یـک  ایجاد با نوشتار

 نـی متفکرا بـراي  کار مبناي توانند
 .بپردازنــد نظــر ارائــۀ بــه جهــانی

 نظریـه  یـک  توانـد  مـی  دهـد 

 نیافتـه  توسعه جهان شمول عدم
 پاسـخ  در توانـد  می که کرد کمک

 محـور  پـنج  از اسـتفاده  .دهد
 .داد سـوق  هـم  پـردازي  نظریـه 

 ابهـام  رفـع  و جهانی حکمرانی
 در فعـال  بـازیگر  یک عنوان 

 که است نظر این بر آلترناتیو
  به آن از که است تکامل حال
 بـراي  همچنین .برد می نام اقتدار

 ندانسـته  شایسته هم را جدید
 حکمرانـی  درواقـع  .سـت ا جهانی

 و جدیـد  سیسـتم  و وضعیت
 ایـن  اصـلی  قاعـدة  )سـاختار 
 نیافتـه  توسـعه  و یافته توسعه

 )فراینـد ( .کـرد  خواهـد  ایجـاد 

مفهـوم  در ممـبه  مشـکل  دو بـه  پاسـخ  در حاضر نوشتار
 شـمول  عـدم  و جهانی حکمرانی دربارة غربی عقالنیت
هـاي  حـوزه  گردید سعی اول مشکل رفع براي .شد نگاشته
خالصـه  مرکـزي  محـور  پـنج  در جهانی حکمرانی دربارة
نوشـتار  ایـن  .کننـد  بیان محور پنج این دربارة را خود نظرات

نرسـیده  جهـانی  نیحکمرا از ابهام رفع دربارة خود حداکثري
چگونگی دربارة ابهام رفع آن و است کرده پیدا دست حداقلی

نوشتار این در شده مطرح دیالوگ پنج .است جهانی حکمرانی
توانند می پس این از جهانی حکمرانی از منظم و محدود
جهــانی حکمرانــی دربــارة آینــده در بخواهنــد کــه باشـند 

دهـد  پاسخ فوق محور پنج به تمامی به بتواند که اي نظریه هر
   .باشد جهانی حکمرانی دربارة

عدم دربارة غربی عقالنیت نقد یعنی دوم مشکل رفع
کمک اي نظریه گیري شکل به جهانی حکمرانی بحث در
دهد یاري را ما هم جهانی حکمرانی مفهوم ممبه مشکل به

نظریـه  حیطـۀ  به را نگارنده جهانی رانیحکم دربارة مرکزي
حکمرانی زا جامع و کامل تعریف یک به را ما هم که اي نظریه

  به را نیافته توسعه جهان اینکه هم و دهد می سوق نآ از
آلترناتیو دیدگاه این .آورد می حساب به جهانی حکمرانی عرصۀ

حال در و گرفته شکل جهان در جدیدي سیستم و وضعیت
اقتدار انتشار سیستم یا و جهانی حکمرانی وضعیت عنوان
جدید یا سنتی نظریۀ هیچ نوین وضعیت این تفسیر و تحلیل

جهانی حکمرانی نام به نوین نظریۀ یک دایجا به معتقد و
وضعیت یک هم بلکه بینی، جهان یا پروژه ،پدیده یک نه جهانی

سـاختار ( .است معاصر جهان تحلیل براي جامع نظریۀ یک هم
توسعه جهان در که است اقتدار انتشار نوین سیستم و وضعیت
ایجـاد  آنها در متفاوتی نتایج که چند هر کند می عمل یکسان



 جهـان  هـم  و یافتـه  توسـعه  
 .برنـد  سـر  به جهانی حکمرانی

 انتشار قاعدة درواقع .بود خواهد
 سـطح  در کنـد  مـی  جهـانی  

 جهان دو در متفاوتی حکمرانی
 معـانی  فرایند و ساختار سطح

 دهـی  شـکل  براي ضروري پیوستگی
 ،خطـی   غیـر  حکمرانـی  فراینـدهاي 
 یا مشارکت عدم ايمعن به نیافته
ـ  بحرانی فرایندهاي این  یجزئ
 فراینـدهاي  در تفـاوت  دلیل 

 و مسـلط  هـاي  هویـت  ،اجتماعی
 اصـل  بر مسائل این از یک هیچ

 جهـان  کـل  در مسـلط  سیسـتم 
 و جهـانی  حکمرانـی  فرایند 
 جهانی حکمرانی سیستم و وضعیت

 از جـامع  و روشـن  تعریـف 
 و روشـن  صـورت   بـه  هـم  
 

  گوناگون يها

 جهـان  هـم  کـه  شـود  مـی  منجر سیستمیک قاعدة همین
حکمرانی وضعیت در کمی لحاظ به اندازه یک به نیافته توسعه

خواهد متفاوت بسیار جهان دو براي وضعیت این نتایج اما
 حکمرانـی  وضـعیت  در هضـم  را جهان دو هر که اقتدار

حکمرانی فرایندهاي ،فرایندي لحاظ به اما است مطرح ساختار
سطح دو در جهانی حکمرانی معنا این در .شد خواهد ایجاد

پیوستگی سطح دو نای بین چند هر یافت خواهد متفاوتی
فراینـدهاي  وجـود  .دارد وجود جهانی حکمرانی سیستم به

نیافته توسعه جهان در وغیره جویانه همکاري  غیر ،زا بحران
این خود کهبل نیست نیافته توسعه جهان منفعالنۀ مشارکت
 .شوند می محسوب جهانی حکمرانی سیستم از ضروري
اجتماعی و اقتصادي ساختارهاي به جهان دو بین حکمرانی

هیچ لیو گردد می بر جهان دو این در فعال بازیگران نوع
سیسـتم  و وضـعیت  عنوان  به جهانی حکمرانی یعنی موضوع
 و ساختار ابعاد بین تفکیک .کرد نخواهد وارد اي خدشه

وضعیت جادای براي آنها بین ضروري پیوستگی درنهایت
تعریـف  ایـن  ارائـۀ  .هاسـت  نظریه سایر با نظریه این افتراق نکتۀ

 و کنـد  مـی  ابهام رفع مفهوم این از هم جهانی حکمرانی
  .کند می معرفی جامع و فراگیر مفهوم یک را آن آشکار
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 حکمرانی از تصور
 امر 
 که هم

 راستاي
 بزرگ

 یک صرفاً جهانی حکمرانی
 قالب در یافتهتشدید همکاري
 قدرتمند يها دولت منافع

 .است

 ایجاد
 حاضر
 حداکثر
 یالملل

 

 ۀجامع همان جهانی حکمرانی
 که است محور دولت المللی بین

 یافته  توسعه آن در همکاري
 .است

 در اما
 مسلط
 داري

 

 نوعی صرفاً جهانی حکمرانی
 جهت که است عیوس همکاري
 طبقات منافع کردن برآورده
 .است گرفته شکل مسلط

 راستاي
 شکل
 راستاي
 .است
 هم موجود
 داري سرمایه

 هاي همکاري جهانی حکمرانی
 ،هدایت با که ستا مبسوطی
 در و هژمون مدیریت و کنترل
 شده ایجاد آن منافع راستاي

  .است

 هاي رژیم
 .گیرد
 درون
 هضم

 هاي همکاري جهانی حکمرانی
 در که ستا محوري دولت

 موضوعی هاي رژیم چهارچوب
 پیدا بدیعی و نوین شکل امروز

 .است کرده

 تعامل
 به
 که دهد
 پیدا فرادولتی

 جز چیزي جهانی حکمرانی
 اي منطقه هاي حکمرانی فرایند
 درنهایت که نیست محور دولت
 حکمرانی یک به توانند می

 اي منطقه فرادولتی و مستقل
  .شوند تبدیل

 از گوناگون
 و 
 هاي
 البته که

 بیشتر
  .کنند

 تعامل فرایند جهانی حکمرانی
 و دولتی مختلف بازیگران بین

 البته که است دولتی غیر
 بازیگران هاي واکنش

 هاي کنش به دولتی غیر
 را حکمرانی این سیستمیک
 .کند می ایجاد

 هاي
 که محور

 هاي
 در و 

 جز چیزي جهانی حکمرانی
 اي منطقه هاي حکمرانی فرایند
 محور دولت و رقیب ،جدا

  .نیست

 فرایند ساختار تئوري

 رئالیسم
 منسجم و واحد ساختار یک
 قدرت ۀموازن قالب در مادي

 قدرت توزیع یا

 همیاري و همکاري
هم زمانی و ستا نادري
راستاي در گیرد می شکل
بزرگ يها قدرت منافع

 .است

 انگلیسی مکتب
 منسجم و واحد ساختار یک
 ۀجامع قالب در هنجاري مادي

  یالملل بین

ایجاد تواند می همکاري
حاضر شرایط در اما شود

حداکثر و ها دولت
الملل بین هاي سازمان
 .هستند آن بانیان

 ماتریالیسم
 تاریخی

 مادي منسجم و واحد ساختار
 تولید ةشیو قلب در

 داري سرمایه

اما دارد وجود همکاري
مسلط طبقات منافع قالب
داري سرمایه تولید ةشیو

 .گیرد می شکل

 جهانی نظام
 مادي منسجم و واحد ساختار
 هژمونی هاي چرخه قالب در

 مقطع هر در

راستاي در همکاري
شکل مونیژه هاي چرخه
راستاي در همیشه و گرفته
است هژمون دولت منافع
موجود هژمونی ۀچرخ
 سرمایه هژمونی ۀچرخ

 .ستا

 ها رژیم

 ۀچندگان ساختارهاي
 قالب در هنجاري مادي
 و کارکردي هاي رژیم

 مختلف موضوعی

رژیم قالب در همکاري
گیرد می شکل محور دولت

درون هم دیگر بازیگران
هضم ها رژیم نوع این

  .شوند می

 حقوق هاي رژیم
 اي منطقه بشر

 ۀچندگان ساختارهاي
 هاي یمژر از مادي هنجاري

 مختلف اي منطقه

تعامل قهمنط  هر در
به دولتی بازیگران

دهد می شکل هایی رژیم
فرادولتی ویژگی گاهی

 .کنند می

 مدنی ۀجامع
 جهانی

 ۀچندگان ساختار یک
 از متشکل مادي هنجاري
 یک در گوناگون بازیگران
 پیشرفته مدنی ۀجامع

گوناگون بازیگران تعامل
 دولتی غیر تا دولتی
هاي شبکه تا فرادولتی
که یکدیگر با اجتماعی
بیشتر دولتی غیر بازیگران
کنند می عمل واکنشی

 حکمرانی
 اي منطقه

 ۀچندگان ساختارهاي
 از متشکل هنجاري مادي
 خودجوش اي منطقه هاي گروه

 رقیب و

هاي گروه این بین تعامل
محور دولت اي منطقه
هاي حکمرانی به یک هر

 داده شکل خود خاص



 حکمرانی از تصور
 سایرین
 از بعضی
 .ترند قوي

 
 و 
 از متأثر

 ناشی

 جز چیزي جهانی حکمرانی
 شدن گیر همه و شدن هبرجست

 لیبرال قواعد و هنجارها
 و جهان سرتاسر در دموکراسی

 مطلق منافع راستاي در
 البته که نیست ها دولت
 راستاي در ها دولت ترین لیبرال

  .کنند می تالش آن گسترش

 نهادهاي
 به 
 بهره 

 جز چیزي جهانی حکمرانی
 اقتدارهاي این گسترش فرایند

 اقتصادي و فنی خصوصی
 با دائم رقابت در که نیست
 سر به مستقل نقش ایفاي

  .برند می
 
 از متأثر

 حداکثر
 در دولتی

 گوناگون
 

 جز چیزي نیجها حکمرانی
 هنجارهاي گسترش

 ةکنند کنترل و کننده هدایت
 فضاي یک در همکاري
  .نیست محور دولت

 گوناگون
 ،دولتی

 و رسمی
 صورت
 گاهی
 .کنند

 فرایندي جهانی حکمرانی
 نردبان مجموع از که ستا

  به گوناگون هاي حکمرانی
 پیوسته هم به کل یک عنوان
 بر بیشتر و گیرد می شکل

 گانه شش عملکردهاي
  .دارد تأکید حکمرانی

 مختلف
 جهان
  به ساختار
 مستقل
 بازیگران
 که
 و 

 حکمرانی
 را فرایند
 

 یک صرفاً جهانی حکمرانی
 نیست بینی جهان یا فرایند
 است حاکم وضعیت یک بلکه
 سیاست ساختارهاي به که
  .دهد می شکل الملل بین

 فرایند ساختار تئوري
سایرین با دائمی رقابت یک
بعضی و برند می سر به
قوي بسیار ها گروه این

 مادي هنجاري و واحد ساختار لیبرالیسم
 لیبرال قواعد از متشکل

 با ها دولت تعامل
 دولتی هاي سازمان
متأثر دولتی غیر حداکثر

ناشی همکاري هنجارهاي
 لیبرالیسم از

 خصوصی اقتدار
 و چندگانه ساختارهاي

 قالب در هنجاري مادي
 فنی خصوصی اقتدارهاي

نهادهاي رقابت و تعامل
 که اقتصادي و فنی

 اقتدار از بارزي صورت 
  .برند می

 انگاري سازه
 اجتماعی

 هنجاري ۀچندگان ساختارهاي
 اي ایده تعامالت قالب در که

  .گیرند می شکل

 هنجارهاي ظهور
متأثر که کننده هدایت
حداکثر و ها دولت تعامل
دولتی بین هاي سازمان
گوناگون موضوعی حوزهاي

 .گیرند می شکل

 یالملل پسابین

 متکثر و چندگانه يساختارها
 آن که مادي هنجاري قواعد از

 گرایی هموا عصر نام به را
  .دنشناس می

گوناگون بازیگران تعامل
دولتی غیر و دولتی
رسمی اي شبکه ،فرادولتی
صورت  به که رسمی  غیر

گاهی یا و متقاطع ،موازي
کنند می عمل متضاد

 نظرمورد تئوري
 نگارنده

 مادي هنجاري و واحد ساختار
 اقتدار پخش ةقاعد از متأثر که

 .کند می عمل

مختلف بازیگران بین تعامل
جهان از نقطه  هر در که
ساختار از متأثر توانند می

مستقل بازیگر یک عنوان
بازیگران حتی یابند ظهور

که مذهبی و قومی
 گوناگون بازیگران

حکمرانی عملکردهاي
فرایند این اساس مختلف

  .دهند می شکل
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