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 چکیده
 ایـن  و داده قرار نظر مد را حاکمیت و شدن جهانی میان رابطۀ رو پیش مقالۀ
 پساوسـتفالیا  عصر در شدن جهانی فرایند که سازد می مطرح را اصلی پرسش
 مـذکور،  سـؤال  بـه  پاسخ در است؟ گذاشته ها دولت حاکمیت بر تأثیري چه

 زوال و فرسـایش  بـه  منجـر  شـدن  جهـانی  که است قرار این از مقاله فرضیۀ
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 میـزان  از و سـاخته  شـگرفی  تغییرات دستخوش را ها حاکمیت شدن جهانی
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 نقـش  ایفـاي  تـداوم  و 
 و ،جهانی محیط به الملل
 از متنـوعی  طیـف  بـا  و
 تـدبیر  بـراي  جهـانی  گـري 

 عصـر  در کـه  رسـد  مـی 
 بیشـتر  فراملـی  و ملـی 
 .جهانی

 گـري  اداره پساوستفالیا،

 ملی يها حاکمیت حفظ رغم به ها دولت حساب این با
الملل بین محیط از گذار اقتضائات ناگزیرند خود محوري

و بپذیرنـد  را پساوسـتفالیایی  بـه  وسـتفالیایی  نظـم  از
گـري  اداره ترتیبـات  چهـارچوب  در نفوذ ذي کنشگران
مـی  نظر به درنتیجه، کنند؛ همکاري امروز دنیاي مسائل

ملـی  يهـا  حاکمیت موازي حضور به توجه با پساوستفالیا
جهانی حکومت تا گفت سخن جهانی مدیریت از توان می

پساوستفالیا، وستفالیا، حاکمیت، ،شدن جهانی :کلیدي هاي واژه
  .جهانی
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 عمیقـاً  پیش دهۀ چند نسبت 
 تحوالت وقوع موجب خود 

 و شـده  الملل بین روابط سرشت
 ضـروري  نوظهور يها پدیده

 تـوان  مـی  را جهانی مختلف 
  .داد قرار بررسی مورد عنوان
 فرهنـگ  و اقتصاد ست،سیا جمله
 را شـدن  جهـانی  از ناشـی  عمیـق 

 بررسـی  پساوسـتفالیایی  نظـم 
 همچــون جدیــد کنشــگران 

 يهـا  شـرکت  نهـاد،  مـردم  هـاي 
 هـا  دولـت  تا است شده سبب

 بـا  را خـود  کنشـگري  گسـترة 
 سیاسـی،  واحـدهاي  نفوذناپذیر

 برابـر  در هـا  دولت اقتدار از 
 خـط  بـاختن   رنـگ  و متحـد 

 عالئـم  دیگـر  از نیـز  کشـورها 
 انیجهـ  سـطح  در نوینی کارکردي
 و تنهـایی  بـه  هـا  دولـت  و انـد 

 عنـوان   بـه  شدن جهانی« منظر

  

  مقدمه
 به گذراند، می روزگار آن در امروز بشر که جهانی چهرة

 تبع  به انکار، قابل غیر حقیقت این .ستا گشته دگرگون
سرشت حتی و کار دستور اصول، قواعد، روندها، در ژرفی
پدیده با برخورد در را اي تازه رویکردهاي و ها رهیافت اتخاذ
 يها عرصه و سطوح در حادث تحوالت جمیع .سازد می
عنوان این تحت و گنجاند شدن جهانی بلند مفهوم قالب در

جمله از گوناگون يها عرصه در شدن جهانی فرایند
عمیـق  تحـوالت  سیاسـت  عرصۀ در .است شناسایی قابل
نظـم  بـه  وستفالیایی نظم از گذار صورت  به کل در توان می

 از انبــوهی ورود کــه هســتیم آن شــاهد امــروزه .کــرد
هـاي  سـازمان  فراملی، هاي سازمان المللی، بین هاي سازمان

سبب تعامالت صحنۀ به ،افراد و ها گروه ،ها البی چندملیتی،
گسـترة  شـوند  ناچـار  و نباشند صحنه نای حاضران تنها دیگر

نفوذناپذیر سابقاً حاکمیت تحدید .کنند قسمت نوظهور مدعیان
 شدن کاسته جغرافیایی، يها مرزبندي تصلّب شدن رقیق

متحـد  ملـل  سـازمان  امنیت شوراي مانند ملی  فوق اقتدارهاي
کشـورها  خارجی سیاست و داخلی سیاست قلمرو میان افتراق
کارکردي موضوعات همچنین .هستند سیاست شدن جهانی
انـد  خورده گره جوامع همۀ سرنوشت با که گردیده مطرح
منظر این از .نیستند آنها تدبیر به قادر مساعی تشریک بدون



 در که متفاوتی کنشگران میان
 نظـام  محورِ دولت ساختار جانشین

  به ملی حاکمیت بر يتأثیر چه
 ملـی  حاکمیـت  دیگر عبارت

ـ  اسـت؟  کرده پیدا  پرسـش  نای
 اتتـأثیر  تـا  دارنـد  قصـد  نگارندگان

 مـورد  )وابسـته  متغیـر ( ملـی 
 هـا  دولـت  حاکمیـت  پساوسـتفالیا 

 خیر، یا است گذاشته زوال به
 پـردازان  نظریه میان در آن سر

 در را موضـوع  ایـن  به متضاد
 کـه  معتقدند گرایان واقع سو
 محوري دولت یعنی جهانی سیاست

 حفـظ  را آنهـا  حاکمیـت  یکـدیگر 
 در اساسـی  تغییـري  شدن جهانی

 عرصـۀ  بـه  نـوین  کنشـگران 
 و آیند مین شمار به اصلی کنشگران
  .دارد قرار زوال و فرسایش 
 دو همـین  بررسـی  بـه  نیـز  شـدن 
 جـان  و 2اسمیت استیو مثال براي

 الملـل  بـین  روابـط  بـر  درآمـدي 
 حاکمیـت  بـر  شـدن  جهـانی 

 مؤیـد  کـه  ــ  )گرایـان  جهان(
 Smith and( کننـد  می طرح را

                                                                
1. Erosion  
3. John Baylis 

میان روابط ساختار آن طریق از که شود می تعریف يفرایند
جانشین کنند، می عمل »المللی بین« نه و »جهانی« اي زمینه
  ).7 :1386 مشیرزاده،( »گردد می الملل بین

چه سیاست شدن جهانی تحوالت که دید باید اکنون
عبارت به است؟ گذاشته ها ملت دولت ویژگی ترین مهم عنوان

پیدا وضعی چه پساوستفالیا به وستفالیا از گذار فرایند در
نگارندگان و دارد قرار حاضر مقالۀ توجه کانون در کلیدي

ملـی  حاکمیـت  بـر  را )مسـتقل  متغیـر ( شدن جهانی احتمالی
پساوسـتفالیا  عصـر  در آیـا  اینکه .دهند قرار واکاوي و سنجش
به رو و شده 1فرسایش دچار شدن جهانی فرایند تأثیر تحت

سر بر وفاقی که است زایی اختالف و برانگیز بحث موضوع
متضاد رویکرد دو توان می بلکه ،ندارد وجود الملل بین روابط
سو یک از .گرفت سراغ الملل بین روابط دانش اصلی جریان
سیاست اساسی ویژگی در بنیادینی دگرگونی شدن جهانی
یکـدیگر  به ها دولت ساختن وابسته غم ر به و ننموده ایجاد
جهانی گویند می ها لیبرالیست دیگر سوي از اما است کرده

کنشـگران  از اي مجموعـه  ورود بـا  و آورده پدیـد  جهانی سیاست
کنشگران گذشته همچون دیگر ها دولت جهانی، گري اداره

 معرض در فراملی هاي حاکمیت سوي از مطلق حاکمیت
شـدن  جهانی اتتأثیر زمینۀ در شده نگاشته آثار اکثر
براي .اند پرداخته ها لیبرال و گرایان واقع معارض رویکرد
درآمـدي  :جهانی سیاست شدن جهانی کتاب مقدمۀ در 3بیلیس

جهـانی  اتتـأثیر  کـه - )گرایـان  شـک ( گرایان واقع يها استدالل
( ها لیبرال و ـ نگرند می تردید دیدة به را ملی يها دولت

را ـ هستند حاکمیت بر شدن جهانی محدودکنندة تأثیرات
                         

 2. Steve Smith 
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 در شـدن  جهانی دربارة گوناگون
 شـرح  را شـدن  جهـانی  از لیبرالی

 حقـایق  از نیمـی  بازگوکننـدة 
 ؛دهنـد  نشان جهان کنونی وضعیت

 مبالغـه  هنگـام  در حاکمیـت 
 و افـراط  نـوعی  دچـار  اتتأثیر

 طیف میانۀ در باید  پساوستفالیا
ــرار  رویکــرد اتخــاذ .گرفــت ق

 یـا  و ملـی  حاکمیـت  اسـتمرار 
 مـک  آنتـونی  را مفیـد  رویکـرد 

  ).McGrew, 2011( است نموده
 بـه  پاسـخ  در را فرضیه این 

 در ملـی  يهـا  دولـت  حاکمیت
 نحـو  به حاکمیت امروزه بلکه
 اي منطقه ملی، مراجع میان عمومی

 تغییـر  آن شـکل  بلکـه  نشـده 
 جهـانیِ  حاکمیت وجود یدبا
 محـدود  آن نفـع  بـه  را خود 
 شـاهد  جهـانی  نـوین  نظـم  در
 پساوسـتفالیایی  نظم مظاهر و

 مـوازات  بـه  فراملـی  حاکمیـت 
 صـورت  بدین .برند می سر به
 گـري  اداره ترتیبات پذیرش از
 از بایـد  بیشـتر  بینـی  پـیش  قابل
 مقالۀ با حاضر مقالۀ تمایز وجه

                                                                
1. Anthony McGrew 

Baylis, 2001 (گوناگون يها نظریه کتاب در سلیمی حسین یا و
لیبرالی و گرایانه واقع تلقی مبسوطی نحو به مجزا فصل دو
  ).1390 سلیمی،( دهد می

بازگوکننـدة  تنهـا  کـدام  هر رویکرد دو این رسد می نظر به اما
وضعیت از نمایی تمام تصویر توانند نمی منفردانه و هستند

حاکمیـت  فرسـایش  مخالفـان  چـه  و موافقان چه دیگر، عبارت به
تأثیر این انگاشتن ناچیز یا و شدن جهانی اتتأثیر پیرامون
پساوستفالیا تحوالت بینانۀ واقع فهم براي بنابراین، ؛اند شده تفریط

ــرار مخــالف و موافــق رویکردهــاي تالقــی نقطــۀ در و ق
اسـتمرار  معمـاي  از تـا  کـرد  خواهـد  کمک ما به گرایانه تحول

رویکـرد  این .یابیم خالصی جهانی نوین نظم در آن فرسایش
نموده ارائه »جهانی سیاست و شدن جهانی« مقالۀ در 1گرو

 گرو مک گرایانۀ تحول رویکرد اتخاذ با اضرح مقالۀ
حاکمیت پساوستفالیا دوران در که سازد می مطرح اصلی سؤال
بلکه نیست فرسایش معرض در لزوماً ولی است تغییر حال

عمومی اقتدار و قدرت مشترك اعمال عنوان  به اي فزاینده
نشـده  فرسـوده  حاکمیت دیگر بیان به .شود می فهم جهانی و

با  هویتشان تداوم عین در ملی يها حاکمیت و است کرده
 اختیارات و استقالل دامنۀ و بپذیرند نیز را ظهور درحال
در کـه  شـود  مـی  يگیر نتیجه چنین اساس این بر .سازند
و گرایی ملی مانند وستفالیایی نظم مظاهر زمان هم حضور
حاکمیـت  و ملـی  حاکمیـت  و هسـتیم  جهـانی  گري اداره مانند

به همزیستی وضعیت در و بوده حرکت حال در یکدیگر
از ناگزیر خود سیاسی حاکمیت حفظ رغم به ها دولت که

قابل آیندة یک در رسد می نظر به بنابراین، ؛هستند جهانی
وجه البته .جهانی حکومت تا گفت سخن جهانی مدیریت

                         



 مختلـف  پیامـدهاي  بررسـی 
 بـا  حاضـر  مقالۀ نگارندگان اما

 تـر  جانبه همه تحلیلی اند کوشیده
   .کنند
 مفهـوم  دو اول فـراز  در .اسـت 
 دوم فراز در شد؛ خواهند تبیین

 فـراز  شـد؛  خواهـد  بررسی 
 خواهـد  اختصاص ها دولت 
 قرار توجه وردم حاکمیت و 

  .گردید خواهد مطرح

 و نیسـت  پـذیر  امکان سهولت
 قـرار  بررسی مورد را چندبعدي
 جوامـع  میـان  پیونـدها  افزایش

 در شـگرف  يهـا  پیشـرفت  
 منجـر  جهـانی  واحـد  فضاي

 مـردم  بر اي فزاینده نحو به جهان
 فرایندي توان می را شدن جهانی

 تبـدیل  نظام یک يها ویژگی
 و وقـایع  آن در کـه  اسـت  دنیـایی 

 هـم  بـه  افزونـی روز صـورت 
 پنـداري  .پذیرند می اثر تر عمیق

 نائـل  آن از يتـر  روشن درك
 ضـمن  »دوردسـت  يهـا  نزدیکـی 

                                                                
1. Time-space Compression 
2. James Rosenau 

بررسـی  بـه  گذرا و کلی نگاه یک در وي که است این گرو مک
اما است پرداخته حاکمیت تغییرات جمله از شدن جهانی
کوشیده حاکمیت و شدن جهانی رابطۀ به صرف توجه عطف

کنند ارائه اهمیت حائز بسیار موضوع این از تر موشکافانه و
اسـت  آمـده  در تحریـر  رشـتۀ  بـه  فراز چهار در مقاله

تبیین و تعریف حاکمیت و شدن جهانی یعنی مقاله بنیادین
 الملل بین محیط وستفالیایی نظم چهارچوب در حاکمیت

 حاکمیت بر آن تأثیر و پساوستفالیا نظم تحوالت به سوم
 شدن جهانی میان رابطۀ چهارم فراز در درنهایت و یافت

مطرح اصلی سؤال به پاسخ در مقاله فرضیۀ و گرفت خواهد

  مفاهیم تعریف .1
  شدن جهانی .1- 1

سهولت به شدن جهانی از ابهام بی و جامع روشن، تعریفی ارائۀ
چندبعدي پدیدة این گوناگون منظرهاي از ارههمو اندیشمندان

افزایش فرایند ،شدن جهانی از مقصود طورکلی به ولی .اند داده
 وقـوع  از ناشی 1زمان و فضا فشردگی تأثیر  تحت بشري
فضاي يگیر شکل به که است ارتباطات و نقل و حمل عرصۀ

جهان از نقطه یک تحوالت و وقایع که جایی تا ،گردد می
جهانی دیگر، عبارت به ؛گذارد می تأثیر نقاط سایر جوامع و

ویژگی داراي و واحد مکانی به جهان« آن واسطۀ به که دانست
دنیـایی  شده جهانی دنیاي ).7 :1386 آکسفورد،( »شود می

صـورت   بـه  اجتماعی و فرهنگی اقتصادي، سیاسی، رخدادهاي
عمیق و بیشتر یکدیگر تحوالت از جوامع و اند شده مرتبط
درك به روز هر ها انسان و است شدن کوچک حال در جهان
نزدیکـی « عنـوان  بـا  اي مقالـه  در 2روزنـا  جیمـز  .گردند می
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 .اسـت  شـدن  کـم  حـال  در 
 میـانجی  زبـان  انگلیسی زبان

 بـومی  رسوم و ها یقهسل جا همه
 جـدا  هـم  از را المللـی  بین و

 در پیشرفتی و توسعه هر امروزه
Rosenau, 1995: 46.( 

 دهـه  چنـد  طـی  و یافـت  رواج
 1آلبـرو  مـارتین  مـثالً  .انـد  کـرده 
 جامعـۀ  در جهـان  مـردم  آن 

 بـه  تـوان  مـی  را شـدن  جهانی
 منـاطق  کـه  کـرد  تعریـف  جهـانی 
 شـده  واقـع  رویدادهاي که دهد

 اثـر  دارد، قـرار  دوري بسـیار 
 سازيِ شبکه معنی به شدن جهانی
 داده ارتبـاط  یکـدیگر  به را سیاره
 شـکل  واحـد  جهـان  گفت توان

 این به مختلفی زوایاي از همواره
 مفهـوم  از تفسـیر  و کـاربرد  
 معنـاي  بـه  4»شـدن  المللـی  بـین 
 رفـع  معناي به 5»آزادسازي«

 کـردن  یکپارچـه  و آزاد جهت
 مـردم  بـه  خاص يها برنامه 

                                                                
1. Martin Albrow  
3. Emannuel Richter  
5. Liberalization  

   :نویسد می شدن جهانی مظاهر از برخی برشمردن
 فرهنگـی  و یاسیس اقتصادي، اجتماعی، يها فاصله

زبان .کند می هدایت را ملی و محلی بازارهاي جهانی اقتصاد
همه در داري سرمایه فرهنگ هاي ساخته و است شده دنیا
و ملی محلی، جوامع که مرزهایی .کشاند می چالش به را
امروزه اینکه خالصه و هستند رفتن بین از حال در کنند، می
46( دارد همراه به نقاط سایر در را پیامدهایی دنیا جاي هر

رواج مـیالدي  هشـتاد  دهـۀ  از شـدن  جهانی اصطالح
کـرده  ارائـه  آن بـراي  را گونـاگونی  تعاریف اننظر صاحب
 طریـق  از که داند می هاییفرایند معنی به را شدن جهانی
جهانی است معتقد 2گیدنز آنتونی .گیرند می قرار جهانی واحد
جهـانی  گسترة در اجتماعی روابط تقویت و شافزای ۀمثاب

دهد می ارتباط یکدیگر به طوري را هم از دور جغرافیاییِ
بسـیار  فاصـلۀ  در کـه  دیگـر  منطقـۀ  اتفاقات بر منطقه یک در
جهانی دارد عقیده نیز 3ریشتر امانوئل .بالعکس و گذارد می

سیاره این منزويِ و پراکنده سابقاً جوامعِ که است جهانی
توان می پس است کرده ایجاد آنها بین متقابل وابستگی و

 ).Aart Scholte, 2001: 15( است گرفته
همواره شدن جهانی دامنۀ توجه قابل گستردگی به نظر

 پـنج  کـم  دست شولت آرت یان .شود می نگریسته پدیده
بـین « از عبارتنـد  کـه  است داده تشخیص را شدن جهانی

« کشورها، متقابل وابستگی و فرامرزي تعامالت گسترش
جهت در کشورها بین انتقال و نقل از دولتی يها محدودیت

 و اهداف القاي معناي به 6»سازي جهانی« جهانی، اقتصاد

                         
 2. Anthony Giddens 

 4. Internationalization 
 6. Universalization 



 نقاط اقصی در غرب فرهنگی
 و فواصـل  آن اسـاس  بـر  کـه 

 ,Aart Scholte( دهند می دست

 اقتصـادي،  سیاسـی،  گسـتردة 
 میـان  از ولـی  گنجـد  مـی ن مجال

 قـدرت  افـزایش  ملـی،  يهـا 
 جهـانی،  سیاسـت  در دولتـی 

 اطالعـات  فناوري چشمگیر 
 و ایجـاد  سـرمایه،  انتقـال  افـزایش 

 و فرهنگی و ملی يها هویت
 :1385 عطـایی، ( کرد اشاره غربی

 مفهـوم  ایـن  .آیـد  مـی  شـمار 
 وي .شـد  گرفتـه  کـار  بـه  شانزدهم

 انسـانی  اجتمـاع  یک حکومت
 و ینتـر  مطلق ین،تر عالی حاکمیت،
 از همچنـین  بـدن  .»اسـت  کشـور 

 »کنـد  مـی  یـاد  »کامـل  قـدرت 
 بـر  آن تأکید و وستفالیا صلح
 هـا  دولت  دخالت عدم و خود

 از بـود  عبـارت  حاکمیـت  ،حیث
 سـوي  از مشخص جغرافیایی

                                                                
1. Westernization  
3. Jean Bodin 

فرهنگی امپریالیسم بسط معناي به 1»کردن غربی« جهان، سراسر
کـه  جغرافیـایی  تغییرات معناي به 2»زداییقلمرو« و جهان،

دست از را خود پیشین اهمیت از بخشی جغرافیایی مرزهاي
2001: 14.( 

گسـتردة  ابعاد جهان شدن »کاسه یک« فرایند یا شدن جهانی
مجال این در هاآن همۀ شرح که دارد اجتماعی و فرهنگی

هـا  دولـت  اقتـدار  کاهش به توان می آن پیامدهاي ترین مهم
دولتـی غیر کنشـگران  ظهـور  فراملـی،  يهـا  شـرکت  و ها بنگاه

 هاي پیشرفت نتیجۀ در اطالعات جریان شدن مهارناپذیر
افـزایش  جمعـی،  هاي رسانه و ها ماهواره اینترنت، ظهور و

هویت شدن رنگ کم سیاسی، و اقتصادي يها اتحادیه گسترش
غربی فرهنگ تأثیر تحت جهان يها فرهنگ شدن  همانند

14-12.(  

  حاکمیت .1- 2
شـمار  بـه  مـدرن  يهـا  دولت اصلی خصیصۀ حاکمیت مفهوم

شانزدهم قرن فرانسوي فیلسوف 3بدن ژان توسط بار یناول
حکومت دائمِ و مطلقه قدرت را شکوهمند قدرت یا حاکمیت

حاکمیت، یا شکوهمند قدرت« :گفت می بدن« .پنداشت می
کشـور  یک اتباع و شهروندان بر حاکم قدرت ترین میدائ

قـدرت « و »حکمرانـی  قـدرت  بیشـترین « عنـوان   به حاکمیت
صلح معاهدة از پس حاکمیت مفهوم ).88 :1383 وینسنت،(

خود سرزمین بر پادشاهان مطلق قدرت و قضایی صالحیت
حیث ازاین .گردید متداول یکدیگر يها سرزمین امور در

جغرافیایی قلمرو یک در حاکم مرکزيِ اقتدار یک وجود پذیرش

                         
 2. Deterritorialization 
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 بعـد ( ها دولت دیگر سوي از
 يها نظریه کتاب در 1وینسنت

 درون در انحصـاري  سـلطۀ  مـدعی 
 بسـیار  طـور  بـه  ...اسـت  حاکمیت

 درون در دولـت  اینکـه  نخسـت 
 از اینکـه  دوم و اسـت  مسـلط 
  به را آن دیگر يها دولت که

 ).42 :1383 وینسنت،

 داخلـی  منظـر  از .کـرد  تعریـف 
 در قـانون  اجـراي  و وضـع  
 از اسـت  عبارت حاکمیت خارجی

 محـیط  در ها دولت دیگر سلطۀ

 منازعـات  بخش پایان که دارد
 1618 از سـال  سـی  مدت به
 اروپـاي  براي بزرگی معضل 

 و همخاصـم  تـرك  مقـدمات 
 1648 اکتبـر  24 در مـذاکرات، 

 و 3مونســتر شــهر دو در ترتیــب
 معاهـدة  مجموعاً که کردند امضا
 سـابقاً  کـه  نشـین  شـاهزاده  چهارصـد 
 زاده، نقیـب ( یافتنـد  دسـت  استقالل

                                                                
1. Andrew Vincent  
3. Münster  

از حاکمیت این جایگاه شناسایی نیز و )داخلی بعد( مردم
وینسنت اندرو ).Griffiths et al., 2008: 299( )یالملل بین و خارجی

  :نویسد می حاکمیت تعریف در دولت
مـدعی  اقتدار، مرجع ینتر عالی عنوان  به دولت
حاکمیت واجد معنا این به و است خویش قلمرو
نخسـت  :اسـت  چیـز  دو حاکمیـت  از مقصود ساده
مسـلط  ها گروه همۀ بر و ندارد رقیبی خویش قلمرو
که است حاکمیت واجد وقتی دولت خارجی نظر
وینسنت،( کنند شناسایی مستقل و مجزا دولتی عنوان

تعریـف  خـارجی  و داخلی منظر دو از باید را حاکمیت پس
 انحصـاري  قدرت و اختیار بودن دارا معناي به حاکمیت
خارجی منظر از و است سیاسی جامعۀ یک قلمرو سراسر
سلطۀ و انقیاد گونه هر از بودن رها و استقالل از مندي بهره
  ).244 :1380 عالم،( الملل بین

  الملل بین محیط وستفالیایی نظم .2
دارد 2وستفالیا صلح معاهدة در ریشه وستفالیایی نظم وممفه
به مذهبی خونین يها جنگ .بود اروپا در مذهبی سالۀ سی
 و داشت جریان ها پروتستان و ها کاتولیک میان 1648 تا
مقـدمات  1644 سال از سرانجام اینکه تا شد می محسوب روز آن

مـذاکرات،  انجـام  از پـس  .گردیـد  فـراهم  صـلح  معاهـدة  انعقاد
ترتیــب بــه پروتســتان و کاتولیــک يهــا دولــت نماینــدگان
امضا را قراردادهایی آلمان وستفالی منطقۀ در 4اوزنابروك

چهارصـد  معاهده این موجب به .گرفت نام وستفالیا صلح
استقالل به بودند منیژر رم مقدس امپراتوري سلطۀ تحت

                         
 2. Peace of Westphalia 

 4. Osnabrück 



 عرصـۀ  در ابتدا شگرفی تأثیرات
 تأکیـد  اول اصـل  .نهـاد  جـاي 

 مطیـع  و دارد مطلـق  حاکمیـت 
 تعیین حق که داشت می بیان 

 بنـابراین،  ؛اسـت  پادشـاه  آنِ
-Griffiths et al., 2008: 246( 2ندارنـد 

 معاهــدة مهــم دســتاورد دو مــذهبی
 از پادشـاهان  و پـذیرفت  پایان

 ماننـد ( خود حکومت قلمرو
 یکپارچـه،  حاکمیـت  یـک  و

 جملـه  از  ــ  سیاسـی  تصـمیمات 
 مسـتقر  آنان سلطۀ تحت سرزمین

 المللـی  بـین  معـادالت  صحنۀ

 و اروپـا  سیاست در اي کننده
 دولـت ( مـدرن  دولـت  نظـام 

  حـول  مـدرن  يهـا  دولـت  گیـري 
 حیـث   ایـن  از .گرفت قرار مشخص

 بـه  و نـوین  نظمـی  اسـتقرار 
 قلمداد )7 :1383 زاده، نقیب

 در وسـتفالیا  از پـس  کـه  دانسـت 

 بـا  و حاکمیـت  مفهـوم  محـور 
 دائمی مطلق، اقتداري از خود

                                                                
1. Rex est Imperator in Regno Suo
2. Cuius Regio, Eius Religio 

   ).7 و 19 :1383
تأثیرات که بود اساسی اصل دو حاوي وستفالیا معاهدة

جـاي  بـر  الملل بین سیاست در سپس و زمین مغرب سیاسی
حاکمیـت  و قـدرت  خود مشخص قلمرو در پادشاه که کرد می

 دوم اصل و 1نیست دیگري موجودیت هیچ سیاسی ارادة
آنِ از باشد حاکم قلمرو یک در باید مذهبی چه که  امر این

ندارنـد  را یکدیگر مذهبی امور در دخالت اجازة ها دولت
مــذهبی زاديآ و سیاســی اســتقالل ترتیــب بـدین  .)247

پایان سیاسی هاي آشفتگی دوران سو یک از .بودند وستفالیا
قلمرو از خارج و داخل در قدرت گوناگون مراجع مداخالت

و یافتنـد  رهـایی  )مقـدس  امپراتـوري  و ها فئودال کلیسا،
تصـمیمات  اتخاذ انحصاري قح داراي فراگیر و مطلق متمرکز،
سرزمین سراسر در ـ  جنگ ماعال یا صلح يها پیمان امضاي
صحنۀ از زیادي حد تا مذهب عنصر گردی سوي از و گردید،

  .شد گذاشته کنار
کننده تعیین بسیار عطف نقطۀ تردید بدون وستفالیا صلح

نظـام  بنـاي   سـنگ  زیـرا  ؛شـود  می محسوب جهان تاریخ در
گیـري  شکل مبدأ و گذاشت را )حاکمیت داراي سرزمینی

مشخص سرزمینی داخل در ملت یک بر حاکمیت محور
اسـتقرار  و جدیـد  عصـري  فرارسیدن طلیعۀ را وستفالیا توان می

نقیب( »الملل بین روابط حوزة در رنسانس نماد« دیگر عبارت
دانسـت  مفهـومی  ترین مهم باید را حاکمیت همچنین .کرد

  .است شده مطرح الملل بین روابط
محـور  بر الملل بین محیط وستفالیایی نظم ترتیب بدین
خود قلمرو داخل در که  ـ ها ملت دولت انحصاري کنشگري

                         
uo 
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 هـا  دولت سایر با روابطشان در
 مرزهـاي  نظـم،  ایـن  چهـارچوب 
 صـحنۀ  .گرفـت  قـرار  یکدیگر

 از را خـود  قداسـت  ویژگـی 
 و حاکمیت داراي ملیِ کنشگر
 نظام ).217 :1382 ه،زاد سیف

 حاکمیـت  داراي و مسـتقل  سـرزمینیِ 
 سـلطۀ  اعمـال  و نظـامی  نیـروي 
 حـق  بـودن  مطلـق  دلیـل  بـه 
 و شد مین شناخته رسمیت به

Aart Scholte, 2001:.( 
 و امریکـا  انقـالب  وقـوع  بـا 
 ایـن  در کـه  نحـوي  بـه  داد رخ

 در مشـروطه  هـاي  حکومـت 
 نظریـات  مبنـاي  بـر  ملـت  حاکمیـت 

 مفهـوم  تثبیـت  و تکـوین  بـا 
 قـوا،  یکتفک نظام و پارلمان

 ملـت  ارادة اختیار در و شد کشیده
 مـردم  نـاموس  و مـال  و جـان 
 با و مشروط صورت  به را اجرایی

 داخلـی،  صـحنۀ  در کـه  اسـت 
 صــورت  بــه گرایــی ملــی و 
 قـرون  طی همچنین ).218 :1382

 يهـا  همکـاري  تقویـت  و افـزایش 
 يها دولت مطلق استقالل از 

 حاکمیـت  بـه  پادشـاهی  حاکمیت
                                                                
1. John Locke 

در و بودند برخوردار شهروندان به نسبت یرناپذ تجزیه و
چهـارچوب  در .آمـد  پدیـد  ــ   داشـتند  عمل آزادي و استقالل

یکدیگر از سیاسی جوامع افتراق معیار و شد تثبیت جغرافیایی
ویژگـی  دولـت  مفهـوم  گردید، متمایز خارجی صحنۀ از داخلی
کنشگر و یافت کارکردي و ابزاري تماماً اي صبغه و داد دست

سیف( گذاشت عرصه به پاي یالملل بین لحاظ از تمرکزگریز
سـرزمینیِ  واحـدهاي  بـه  را جهان وستفالیایی یالملل بین

نیـروي  کاربرد براي قانونی انحصار کدام هر که کرد تقسیم
بـه  بنابراین، داشتند؛ خود سرزمین قلمرو بر شرط و قید بی

به ها ملت دولت وراي دیگري اقتدار مرجع هیچ حاکمیت،
21 :2001( بود معنا بی عمالً مشترك حاکمیت مفهوم درنتیجه،

بـا  میالدي هجدهم قرن در که داشت توجه باید البته
رخ حاکمیت مرجعیت در تغییراتی فرانسه انقالب ویژه به

حکومـت  آمـدن  کـار  روي و مطلقه يها پادشاهی سقوط با دوره
حاکمیـت  بـه  پادشـاهان  حاکمیـت  از گـذار  شـاهد  اروپا

بـا  دیگـر،  عبارت به ؛هستیم 1الك جان چون اندیشمندانی
پارلمان اساسی، قانون گیري شکل و فرانسه انقالب از پس ملت

کشیده بیرون مستبد شاهان قبضۀ از نیز سیاسی حاکمیت
جـان  صاحبان عنوان  به نه بار  این دولتمردان و گرفت قرار
اجرایی مسئولیت آنان يگو پاسخ نمایندگانِ نقش در بلکه

اسـت  قالـب  ایـن  در« .دنـد گردی دار عهـده  وظـایف  تقسیم
 ناسیونالیســم خــارجی، صــحنۀ در و دموکراســی لیبــرال

1382 ه،زاد سیف( »آیند میدر وستفالیایی نظم ایدئولوژي
افـزایش  ،الملل بین حقوق گسترش اثر بر بیستم و نوزدهم

 حدودي تا یالملل بین نهادهاي ایجاد نیز و ها دولت میان
حاکمیت از گذار و تحوالت این که هرچند .شد کاسته ملی

                         



 براي نظم این و کند ایجاد وستفالیایی
 محـیط  بـر  )شـدن  جهـانی  فرایند

 از برخـوردار  و خودیـار  يهـا 
 صحه آن بر نیز الملل بین حقوق
 .گردیـد  متحد ملل سازمان عملکرد
 بـه  بایـد  قـانون  به توجه با قدرتشان

 سـی سیا اسـتقالل  و ارضـی 
 سیاسـی،  يهـا  نظـام  داشـت 

 صـحنۀ  در حاضـران  تمامی 
 صلح شرایط در آمیز مسالمت

 نظـر  در شـدن  جهـانی  فراینـد 
 در مسـکون  سیارة فشردن با 

 و نقـل  و حمـل  يهـا  فنـاوري 
 تحـوالت  از انسـانی  جوامـع 

 پیشـین  سـیماي  تصـور  حتی

 را جغرافیایی فواصل تندرو قطارهاي
 و داخـل  میـان  حائـل  حصـار 

 بهانـۀ  بـه  توانند مین دیگر ها
 آن پیرامـون  دیگـران  اظهـارنظر 

 همگـان  و یابد می ارتباط کشورها
 ارتبـاطی  پیشـرفتۀ  يهـا  فنـاوري 

 و دورنگارهـا  همـراه،  هـاي  تلفـن 

وستفالیایی نظم در ماهوي تغییري نتوانست درنهایت ملی
فرایند گرفتن شدت از پیش تا( نیم و قرن سه دودح مدت
   ).133 :1388 ابراهیمی،( بود گستر سایه الملل بین

هـا  دولـت  تساوي اصل که گفت توان می درمجموع
حقوق که بود وستفالیایی نظم یرناپذ خلل ویژگی حاکمیت،

عملکرد مبناي ها حاکمیت برابري که جایی تا گذاشت می
قدرتشان تفاوت رغم به ها دولت همۀ اصل این موجب به

ارضـی  تمامیت .گذاشتند می احترام یکدیگر حقوقی موجودیت
داشـت  حـق  دولتـی  هـر  .بـود  تعـرض  قابل غیر ملی واحدهاي
 و برگزیند آزادانه را خود فرهنگی و اقتصادي اجتماعی،

مسالمت همزیستی و خود تعهدات رعایت به موظف یالملل بین
  .بودند

   جهانی محیط پساوستفالیایی نظم .3
فراینـد  گرفتن  شدت طلیعۀ عنوان  به را 1980 دهۀ ابتداي اگر

 فرایند این اخیر دهۀ سه طی گفت توان می باشیم، داشته
فنـاوري  شـگرف  هـاي  پیشرفت خاطر به مکان و زمان بعد دو

جوامـع  همـۀ  سـاختن  اثرپـذیر  درنتیجه و الکترونیک ارتباطات
حتی که است کرده دگرگون چنان را جهان سیماي یکدیگر،

   .نماید می دشوار امروز بشر براي آن
قطارهاي و صوت مافوق مسافربر يها جت امروزه

حصـار  .اند شده نفوذپذیر و رنگ کم مرزها .اند کرده اهمیت بی
ها دولت و است فروریخته زیادي حدود تا کشورها خارج
اظهـارنظر  از ست،ا آنها داخلی صالحیت حیطۀ رد امري اینکه

کشورها سایر به کشور هر رویدادهاي بلکه کنند جلوگیري
فنـاوري  و ها رسانه .هستند برخوردار داوري و بحث حق زا

تلفـن  ،هـا  مـاهواره  اینترنـت،  تلویزیون، و رادیو همچون
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 بـا  ارتبـاط  امکـان  آن در که 
 بـه  تربیشـ  هرچـه  را جهـان  
 از گروهـی  هـیچ  رفتـار  آن در

 آسـیا  شـرق  در اي زلزلـه  یـا 
 .گردنـد  مطلـع  آن از جهـانی 
 را المپیـک  يهـا  بـازي  افتتاحیـۀ 
 نشـینند،  مـی  تماشـا  بـه  زمـان 
 در امریکـا  در اکـران  از پـس 
 ییهـا  فوتبالیسـت  ،1اوبامـا  باراك
 نقـاط  ینتر دورافتاده مردم حتی
 کـه  ییهـا  ویدئوکنفرانس و مجازي
 قابـل  يها نمونه دیگر از نیز 
 شـدن  جهـانی  کـه  دارد آن از
 یـا  شـده  جهـانی  جهـان  در نـاخواه 

 سـه  در را شـدن  جهـانی  تبعات
 بیشتر که سیاست عرصۀ در 

 نظـم  در تغییـر  ،شـدن  جهـانی 
 نقـش  و هـا  ملت دولت مطلق
 نظـم  اضمحالل و سرد جنگ

 الملـل  بین محیط در نوینی شرایط
 طـی  کنشـگران  روابـط  بر حاکم

 گسـترش  بـا  اینکـه  نخسـت 
 نیـز  و پیچیـده  متقابـل  وابستگی

                                                                
1. Barack Obama  
3. Brad Pitt  

 آورند می پدید را اي گسترده شبکۀ الکترونیکی، يها نامه
 بنابراین، ؛دارد وجود روز شبانه از زمانی هر در و نقطه هر

در که سازند می شبیه »لوهانی مک دهکدة« همچون مکانی
  .ماند مین مستور سایرین رصد

یـا  افریقا شاخ در کودتایی است کافی امروز دنیاي در
جهـانی  جامعـۀ  سـاکنان  همـۀ  دقیقـه  چنـد  ظـرف  تا دهد رخ

افتتاحیـۀ  یـا  فوتبال جهانی جام ایینه دیدار مثل رویدادهایی
زمـان  هـم  و زنـده  طـور  بـه  جهـان  سراسر در نفر ها میلیون

پـس  روز چنـد  تنهـا  هـالیوود  سینمایی يها فیلم جدیدترین
باراك نظیر سیاستمدارانی .شوند می یافت کشورها تمامی

حتی را 3پیت براد مانند بازیگرانی و 2مسی لیونل همچون
مجازي يها دانشگاه الکترونیک، تجارت .شناسند می دنیا
 شوند می برگزار فاصله کیلومتر چندهزار با نقطه دو میان

از حکایـت  دیگر مورد صدها و موارد این .هستند استناد
نـاخواه  خواه امروز ما و است انکارناپذیر اي پدیده واقع به
   .گذرانیم می روزگار 4»رفتن  آب حال در جهان«

تبعات انتو می شد، اشاره نیز مقدمه در که گونه  همان
 .داد قرار بررسی مورد هنگفر و اقتصاد سیاست، عرصۀ

جهـانی  فراینـد  پیامـد  تـرین  مهـم  اسـت،  نگارنـدگان  نظـر  مد
مطلق حاکمیت رفتن سؤال زیر و الملل بین محیط وستفالیایی
جنگ پایان از پس .است جهان امور تدبیر در آنان انحصاري
شرایط شوروي، جماهیر اتحاد فروپاشی متعاقب دوقطبی

حاکم جاافتادة الگوهاي از بسیاري آن بعت به که آمد پدید
نخسـت  .گردیـد  عمیقـی  تحـوالت  دستخوش شتهگذ يها سده
وابستگی برمبناي ها دولت يها اندرکنش و تعامالت سابقۀ بی

                         
 2. Lionel Messi 

 4. Shrinking World 



 هـاي  سازمان ی،الملل بین هاي
 کنشـگر  دیگـر  ملـی  دولت اینک

 نظـم  اصـلی  میـراث  کـه  مطلقـش 
 جانـب  از چـه  و قدرتمنـدتر 

 الملل بین نظام کار دستور خروج
 و )صـلح  و جنـگ  ماننـد  اعلـی 

 تـوان  ،شـمول  جهـان  ماهیت
 بـه  را آنـان  و داده کـاهش  زیـادي 
 سـایر  مشـارکت  با و جمعی 

 گذار صورت  به را الملل بین
 نظـم  کنـونی،  دوران در آنـان 

 مستقلِ يها ملت دولت بالمنازع
 جاي و گردیده منسوخ رفته

 براي ها دولت آن اساس بر که
 موجـود  امکانـات  از آمیـز  مسـالمت 
 از و پذیرفتـه  را جمعی دسته 

 جـورن  .کنند پوشی چشم فراملی

 کـارایی  بیشترِ ملت دولت که
 رفاه و امنیت مشکل براي جدیدي
 حـال  در مـا  ...شود یافت اي

 مـا  ...بـود  شـده  تشکیل حاکم
 زمینـۀ  در را جهـانی  پویـایی 
 »شـد  خواهد بدل »علیا سیاست

                                                                
1. Björn Hettne 

هاي سازمان نظیر دولتی غیر کنشگران از متنوعی طیف ورود
اینک ها، رقابت عرصۀ به چندملیتی يها شرکت و فراملی

مطلقـش  حاکمیـت  دامنـۀ  و شـود  مین محسوب انحصاري
قدرتمنـدتر  يهـا  دولـت  سـوي  از چه آمد، می شمار به وستفالیایی
خروج اینکه دوم و است، گردیده محدود فراملی نهادهاي

اعلـی  سیاسـت  موضـوعات ( سرد جنگ دوران بساطت از
ماهیت با کارکردي گوناگون موضوعات از انبوهی شدن مطرح
زیـادي  حـدود  تـا  امـور  منفردانـۀ  تدبیر براي را ها دولت
 يگیر تصمیم الگوهاي مبناي بر جهان مشترك گري اداره

   .است واداشته کنشگران
بین سیاست بنیادین تحوالت این اندیشمندان از برخی

آنـان  بـاور  بـه  .نگرنـد  مـی  پساوسـتفالیا  به وستفالیا عصر از
بالمنازع آفرینی نقش شالودة بر که الملل بین محیط وستفالیایی

رفته رفته بود، استوار مطلق حاکمیت از برخوردار و خودیار
که است داده جهانی محیط پساوستفالیایی نظم به را خود

مسـالمت  منـدي  بهـره  و شـده  جهـانی  جهانِ در همزیستی
 عمل و مختلف بازیگران با همکاري اقتضائات ناگزیرند
فراملی يها حاکمیت نفع به خود مطلق حاکمیت از بخشی
  :نویسد می پساوستفالیایی نوین نظم تشریح در 1هتنه

که دارد بر در را نکته ینا وستفالیایی پست منطق«
جدیدي يها حل راه و است داده دست از را خود
اي منطقه چه و جهانی چه فراملی ساختار در باید

حاکم يها دولت از که هستیم جهانی با خداحافظی
پویـایی  مجبوریم ما .باشیم محور دولت کمتر مجبوریم
سیاست« به »سفلی سیاست« کنیم؛ درك تکثرگرایانه
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 جهـانی  نظـام  بـه  یالمللـ  بین
 پیشـین  الملل بین نظام با نوظهور
 اسـت  هـا  دولـت  متقابل وابستگی
 .گیرند می قرار دگرگونی معرض
 از اي پیچیـده  نظام« عنوان  به
 صورت  به حکومتی غیر و حکومتی

 سـازگارتر  و تـر  نما تمام تصویري
 جامعـۀ  یـک  ظهـور  از 1برتـون 

 کنشگران میان ها اندرکنش افزایش
 وضـع  را 2»جهـانی  سیاست
 ایـدئولوژي  و زبـان  ارتباطـات، 

 سـنتی  الگـوي  بـرخالف  ایـن 
Smith and Baylis, 2001:.(  

 با شدن جهانی میان تفاوت فهم
 در ها دولت متقابل وابستگی 
 مرزهـاي  داراي و یکـدیگر  
 موجـب  بـه  که دارد اشاره ي
 اهمیـت  زمـان  و فاصله .شود
 ارتبـاط  دیگر کجاي هر در سیاست

 ملیِ يها دولت جهان از بنیادین
 هسـتیم  3اجتمـاعی  مشـترك 

                                                                
1. John Burton  
3. Shared Social Space 

)hettne, 1995: 12-13(.  
بین نظام از تدریجی گذار شاهد پساوستفالیا دوران در پس

نوظهور جهانی نظام تفاوت که پنداشت چنین نباید .هستیم
وابستگی و گرایی هم تعمیق و آن دامنۀ شدن تر گسترده تنها
معرض در نیز کنشگران بازي قواعد و الگوها ،ها نقش بلکه
به جهانی نظام از ها لیبرالیست که تصویري رسد می نظر به

حکومتی رسمی کنشگران گوناگون انواع میان ها زنی چانه
تصویري کنند، می ترسیم )36 :1384 قوام،( »عمودي و افقی

برتـون  جـان  که است راستا همین در .باشد کنونی شرایط با
افزایش با محور دولت قدیمی نظام شدن منسوخ و جهانی

سیاست تارعنکبوتی مدل« اصطالح و گوید می سخن دولتی غیر
ارتباطـات،  تجـارت،  امـروزه  کـه  اسـت  این وي مراد .نماید می
ایـن  و کنند می ایجاد را جهانی سیاست الگوهاي ترین مهم
8 :2001( بود مبتنی ها دولت میان سیاسی روابط بر که است

فهم گرو در وستفالیا با پساوستفالیا میان تفاوت فهم
 افزایش از حاکی شدن یالملل بین .است شدن یالملل بین
 از مجـزا  ملـی  واحدهاي عنوان  به آنها هویت حفظ عین

يفرایند به شدن جهانی که حالیدر است مشخص و شفاف
شود می معنا بی خارجی و داخلی محیط میان سنتی تمایز آن

سیاست به کجا هر در سیاست و دهند می دست از را خود
بنیادین تغییر یک وقوع شاهد ما فرایند این بستر در .یابد می

مشـترك  فضـاي  یـک  عنوان  به جهانی به ،هم به وابسته اما مجزا
)McGrew, 2011: 16-19(. 
 
  

                         
 2. 'Cobweb' Model of World Politics 



 پساوسـتفالیا  پیامد ینتر اصلی
 برخـی  اصـوالً  کـه  جـایی  تـا 

 جامعـۀ  مفهـوم  يگیـر  شـکل 
 مـافوق  حـاکمیتی  کـه  متحـد 

 و مطلـق  حاکمیـت  روزگـار 
 خـارجیِ  و داخلـی  نظارت گونه
 توجیـه  با که نیست پذیرفته 

 بـه  ملی برون استقالل و ملی
 هـا  دولـت  همۀ بلکه کند رفتار

 ملی فوق يها حاکمیت برابر 
 .باشند گو

 حاکمیـت  تحدید عامل ترین
 فراملـی،  و هـا  دولـت  بـین  گوناگون
 و بـرده  سـؤال  زیر زیادي حدود
 اي اراده و قـدرت  ها سازمان 

 .نـد کن اتخـاذ  االجـرا  الزم تصـمیماتی 
 ملـل  سازمان امروزه .است متحد

ع  تفسـیر  وسـملـل  منشـور  از م 
 سـرد،  جنـگ  دوران محدود 

 بـه  هـا  دولـت  مطلـق  صالحیت
 انتقـال  چگـونگی  انتخابـات، 

 :1388 ابراهیمـی، ( است آورده
 حـافظ  نیروهـاي  دیـد،  صالح
 توانـد  مـی  .دارد گسیل سوریه

 بـه  را ایـران  اسالمی جمهوري
 و هـا  مجـازات  تمـرد،  صورت

  پساوستفالیایی نظم يها ویژگی .3- 1
اصلی بتوان را نفوذناپذیر و مطلق يها حاکمیت تحدید شاید
تـا  دانست جهانی سیاست عرصۀ در ملی يها دولت براي

شـکل  بـا  امـروزه  .دانند می پساحاکمیت دوران را پساوستفالیا
متحـد  ملـل  سـازمان  ماننـد  فراملـی  نهادهاي وجود و جهانی

روزگـار  کـه  گردیده آشکار همگان بر دارند، ملی هاي حاکمیت
گونه هر از فارغ و آزادانه کنشگري و ها دولت انحصاري

 دولتی هیچ از دیگر کنونی نظام در .است آمده سر به آنها
ملی درون اقتدار از اش برخورداري نیز و مسائل بودن داخلی

رفتار ها دولت دیگر با و خود اتباع با بخواهد که طریقی هر
 در یکدیگر، برابر در خود، سرزمین مردمان برابر در باید 

گو پاسخ و موظف جهانی جامعۀ عمومی افکار برابر در و
ترین مهم یالملل بین هاي سازمان ظهور جهانی عرصۀ در
گوناگون يها ماهیت با ها سازمان این .است بوده ها دولت

حدود تا را ها دولت خودمختاري و داخلی يها صالحیت
 برخی که طوري به اند کرده تنگ را آنها عمل آزادي دایرة
تصـمیماتی  آنهـا  براي قادرند و دارند ملی يها دولت فوق

متحد ملل سازمان فراملی، يها حاکمیت این بارز مصداق
تفسـیر  بـا  و امنیت شوراي قدرتمند اهرم داشتن اختیار در با

 تفسیر برخالف یالملل بین يها صالحیت مورد در متحد
صالحیت جزء زمانی که اموري در را یالملل بین مداخلۀ زمینۀ
انتخابـات،  بشر، حقوق به مربوط موضوعات مانند  ـ آمد می شمار
آورده فراهم ـ  ها اقلیت و شهروندان با رفتار نحوة و قدرت

صالح صورت در تواند می ملل سازمان اکنون هم ).138-137
سوریه یا سودان لبنان، مانند زده بحران مناطق به را خود صلح

جمهوري همچون بازیگري امنیت شوراي در قطعنامه صدور با
صورت در و فرابخواند اش اي هسته يها فعالیت گذاشتن کنار
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 آن علیـه  هستند آنها اجراي به
 فرمـان  متحـد  ملـل  منشور هفتم

 بنـابراین،  کنـد؛  صـادر  را جهـانی 
 اصـل  ماننـد  وسـتفالیایی  نظـم 

 يهـا  بحـث  سرنوشـت،  تعیـین 
 منظـر  از حاکمیـت  بـا  آن ارتبـاط 

 ایـن  نظـران  صاحب از برخی
 طـور  بـه  حـاکم  دولـت  یـک 

 امتیـازات  از بایـد  هـم  بـاز  بگـذارد، 
 در يتـر  مهـم  نقش نباید بشردوستانه

Griffiths.(  
 نـوعی  بـه  کـدام  هـر  نیز دولتی

 نمونــه بــراي .انــد داده قــرار
 در را واحـدي  يهـا  سیاسـت 

 آنهـا  کاسـت  و کـم  بی اجراي 
 افـزایش  و فراملی يها همکاري
 ایـن  بـه  زیرنـد ناگ هـا  ائـتالف 

 بحران در فروافتاده کشورهاي
 مـالی  يهـا  مساعدت دریافت

 وجـود  با و خود باطنی میل 
 نحـوة  یـا  اقتصـادي  ریاضـت 

 از جهـانی  بانـک  یـا  پول یالملل
 و سیاسـی  اصـالحات  انجـام 

 يهـا  سیاسـت  قالـب  در متقاضـی 
  به اوپک یا .کنند می اراده تحمیل

                                                                
1. Conditionality 

به مکلف جهانی جامعۀ اعضاي تمامی که را ییها تحریم
هفتم فصل قالب در تواند می حتی و نماید، اجرا و وضع
جهـانی  امنیت و صلح چالشگر دولت یک با نظامی مقابلۀ
نظـم  بنیـادین  اصول حفظ کنار در امروزه که هستیم شاهد

تعیـین  حـق  اصـل  و مداخلـه  عدم اصل ،ها دولت حاکمیت
ارتبـاط  و بشردوسـتانه  مداخلـۀ  اصـل  پیرامون اي گسترده
برخی .است شده مطرح جهانی محافل در حقوقی و هنجاري
یـک  اگـر  که کشند می میان به را برانگیز تأمل و مهم پرسش
بگـذارد،  پـا  زیـر  را خـود  شهروندان حقوق یافته سازمان

بشردوستانه مداخالت آیا و باشد برخوردار مطلق حاکمیت
(Griffiths et al., 2008: 300-301 کند؟ ایفا کنونی الملل بین حقوق

دولتی غیر کنشگران دیگر متحد ملل سازمان بر افزون
قــرار تهدیــد معــرض در را هــا دولــت حاکمیــت و قــدرت
سیاسـت  اروپـا  اتحادیـۀ  ماننـد  اي منطقـه  یالملل بین هاي سازمان
 به را عضو يها دولت و کرده اتخاذ گوناگون يها حوزه

همکاري از ناشی مثبت منافع درك با هم ها دولت .دارند میوا
ائـتالف  و هـا  همکـاري  گردونۀ از ماندن دور هزینۀ روزافزون
کشورهاي نکای هم بینیم می که چنان .دهند تن سازمانی دستورات

دریافت براي قبرس و ایتالیا اسپانیا، یونان، مانند جهانی اقتصاد
 برخالف بسا چه یورو حوزة در ماندن و اروپا اتحادیۀ از

ریاضـت  یـه، اتحاد تجویزهـاي  جبارا به داخلی شدید اعتراضات
   .گذارند می اجرا به را ها بانک عملکرد

الملل بین صندوق مانند فراملی هاي سازمان همچنین
انجـام  بـه  خود تسهیالت و ها وام پرداخت کردن منوط طریق

متقاضـی  يهـا  دولـت  سـوي  از آنهـا  درخواسـتی  اقتصاديِ
تحمیل ها دولت این حاکمیتی امور در عمالً 1سازي مشروط

                         



 و تولیـد  میـزان  خصـوص  در
 ــ  هسـتند  حاکمیـت  داراي ي
 برخـی  امـروزه  حتی .وادارد 

 و دارنـد  هـا  دولـت  برابـر  چنـد 
   .بگیرند اختیار
 مبنـاي  یـک  بـر  قـدرت  ،جهـانی 
 کنشـگران  از انبوهی و گردد می
 قلمـرو  داخـل  در جنـایی،  ي

 دیگر ها دولت بنابراین، کنند؛
ـ  اختیـار  در را گرانـه   دندارن

 بجان از رشدي به رو يها محدودیت
 و ها آگاهی افزایش دلیل به .

 گیـري  شـکل  و ارتباطی شگرف
 از دیگـر  هـا  دولـت  نهـاد،  مـردم 
 بـا  یکپارچـه  و عظـیم  ییهـا 

 ییهـا  مجموعـه  بـه  بودنـد  خـود 
 را خـود  گذشـته  همچـون  نیـز 

 بـر  اشـراف  و خـود  حقـوق 
 کنـار  در و دارند مملکتی امور

 رغبـت  نیـز  گروهی و محلی
 مطلقسـابقاً  حاکمیت پساوستفالیا
 گرایانـۀ  تمرکـز  فزایندة فشارهاي

 و ــ   مشترك يها حاکمیت چتر
 و منزلـت  اعطـاي  بـه  هـا  دولت
 جـز  چیـزي  فشـارها  ایـن  نتیجۀ

 کـه  را هـا  فنـاوري  نقـش  روزنـا 

در اسـت  رقـاد  اي فرامنطقـه  دولتی بین سازمان یک عنوان
يهـا  دولـت  گیهم که ـ اعضایش سوي از نفت عرضۀ
 تولید افزایش یا کاهش به را آنان و نموده يگیر تصمیم
چنـد  نفـوذي  اعمـال  توان و ثروت چندملیتی يها شرکت

اختیار در را آنها اقتصادي بازارهاي نبض توانند می راحتی به
جهـانی  محیط پساوستفالیاییِ نظم چهارچوب در پس
می اعمال و سازماندهی اي فراقاره و اي فرامنطقه فراملی،

يهـا  شـبکه  تا گرفته یالملل بین هاي سازمان از دولتی غیر
کنند؛ می قدرت اعمال آنان علیه و ها دولت میان در ،ها دولت

گرانـه  سـرکوب  یـا  سیاسـی  اقتصـادي،  قـدرت  منـابع  انحصار
)McGrew, 2011: 19.(  

محدودیت با حاکم يها دولت نیز داخلی عرصۀ در
.اند شده مواجه مدنی جامعۀ پویاي نهادهاي و شهروندان
شگرف تحوالت وقوع اثر بر شهروندان جانبۀ همه اطالعات

مـردم  هاي سازمان نظیر مدنی جامعۀ نهادهاي لبقا در آنها
هـا  دسـتگاه  از و نیستند برخوردار خود پیشین مطلق اقتدار
خـود  اتبـاع  سرنوشت بر حاکم که حصر و حد بی قدرت

نیـز  مـردم  .انـد  شده تبدیل مدار قانون و گو پاسخ محدود،
حقـوق  از آگـاهی  بـا  بلکه ،بینند مین فرمانروایان محض تابعین
امور ادارة در فعاالنه نقشی مشترکشان اقدامات يها ظرفیت

محلی ایالتی، موازي يها وفاداري به ملی، يها وفاداري حفظ
پساوستفالیا دوران در که هستیم شاهد درنتیجه، دهند؛ می نشان

فشارهاي معرض در زمان هم طور به ها دولت یرناپذ خدشه و
چتر زیر به ها دولت کشاندن براي  ـ )شدن جهانی( فراملی

دولت واداشتن براي ـ )شدن محلی( فروملی تمرکزگریزانۀ
نتیجۀ که اند گرفته قرار ـ شهروندان به تربیش خودمختاري

روزنـا  جیمـز  .اسـت  نبوده آنها حاکمیت قلمرو شدن تنگ
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 شـده  شـان  خـارجی  و داخلـی 
 يهـا  فنـاوري « :اسـت  معتقـد 

 مشـوق  و آورده وارد شـدن  
 و تقویـت  موجـب  توأمـان  

 »شـوند  مـی  2محـدود  فردگرایـی 

 دچار شدن جهانی فرایند تأثیر
 و برانگیـز  بحـث  موضـوع  خیـر، 

 وجـود  الملل بین روابط پردازان
 دانـش  اصـلی  جریـان  در را 

 گرایـان  واقع سو یک از .گرفت
 یعنـی  جهـانی  سیاست اساسی

 حاکمیـت  یکـدیگر  بـه  ها دولت
 الملـل  بـین  نظـام  از نیسـت  

 از امـا  .یافـت  خواهـد  تـداوم 
 جهـانی  سیاسـت  در اساسـی 

 زیـرا  آینـد  نمی شمار به اصلی
 انقـالب  وقـوع  دلیـل  به همچنین
 اي شـبکه  در بلکه نیستند مجزا

Smith and Baylis,.(  
 بـه  الملـل  بـین  نظام در حاکمیت

 و شـود  می دگرگون حاکمیت
 بـه  هـا  هزینه کاهش جهت را
 مسـتقل  ییهـا  موجودیـت  نـه 

                                                                
1. Large-scale Coherence 
2. Narrow Individualism 

داخلـی  امـور  کنتـرل  براي ها دولت توان رفتن  تحلیل موجب
معتقـد  وي .بینـد  می پررنگ فشار، اعمال فرایند این در است،
 محلی هم و شدن جهانی سمت به هم فشارهایی مدرن،

 کـه  هسـتند  تمرکززدایی و تمرکزگرایی محرکۀ نیروهاي
فردگرایـی  و 1گسـترده  یکپـارچگی  سمت به گرایشات تعدیل

)Rosenau, 1995: 47.( 

   تغییر؟ یا فرسایش پساوستفالیایی، حاکمیت .4
تأثیر  تحت ها دولت حاکمیت پساوستفالیا عصر در آیا اینکه

خیـر،  یـا  اسـت  گذاشـته  زوال بـه  رو و گردیده فرسایش
پردازان نظریه میان در آن سر بر وفاقی که است زایی اختالف

 موضـوع  ایـن  بـه  متضاد رویکرد دو توان می بلکه ندارد
گرفت سراغ )لیبرالیسم/گرایی واقع انشعاب( الملل بین روابط

اساسی ویژگی در بنیادینی دگرگونی شدن جهانی که معتقدند
دولت ساختن وابسته غم ر به و ننموده ایجاد محوري دولت
 قـادر  شـدن  جهـانی  بنـابراین،  ؛اسـت  کرده حفظ را آنها

تـداوم  همچنان قدرت سر بر مبارزه و برود فراتر محور دولت
اساسـی  تغییـري  شدن جهانی که برآنند ها لیبرالیست دیگر سوي
اصلی کنشگران گذشته همچون دیگر ها دولت و آورده پدید

همچنین .اند نهاده صحنه به پا نوین کنشگران از اي مجموعه
مجزا و بسته واحدهاي دیگر ها دولت فناوري، و ارتباطات

Baylis, 2001: 6( اند خورده پیوند یکدیگر به ها اندرکنش از

حاکمیت اصل که باورند این مخالف گرایان واقع اصوالً
حاکمیت نوع و شکل معتقدند تنها بلکه ،است افتاده زوال ورطۀ
را خود کارکردهاي و وظایف از بخشی حاکم يها دولت

نـه  نهادها این درنتیجه، ؛کنند می احاله دولتی غیر نهادهاي
                         



 اساسـی  و حسـاس  موضـوعات 
 را واگرایی یا تجزیه عامل ان

 نمایـانگر  را جهان کشورهاي
 هـم  کشـورها  دیگـر  در بالکانیزاسـیون 

 يگیـر  شـکل  و رشـد  بـا  ها دولت
 فرسـایش  و ضـعف  دچار ها

 بـراي  بنیادین اصل را حاکمیت
 نظـام  امـروزه  کـه  معتقدنـد 

 معرفـی  بنیـادین  اصل عنوان 
 بـر  دال ییهـا  نشـانه  شاهد کالن

 حقـوق  و بشـر  حقـوق  رشـد 
 تضـعیف  و هـا  دولـت  علیه 

 از 3زدایـی  محـل  و 2زدایـی  ملـی 
 محیطـی  زیست ضوعاتمو 

 حتــی و انــد کــرده خــود درگیــر
 تواننـد  مین حاکمیت قوي ي

 عسـگرخانی، ( کننـد  مقاومـت 

 بـا  هریـک  هـا  دولت حاکمیت
 .کننـد  مـی  ارائـه  خـود  مدعاي
 مسـائل  ماننـد ( شـمول  جهـان 

 سـیال  جریـان  مخـابراتی،  و 
 زوال بـر  دال گویایی يها نشانه

 گرایشـات  خـواهی،  هویـت 
                                                                
1. Property Rights  
3. Delocalization 

موضـوعات  تدبیر و شوند می محسوب ها دولت نمایندگان بلکه
انگرای واقع .ماند می باقی ها دولت خود اختیار در همچنان

کشورهاي تعداد افزایش و پندارند می محور دولت نظام تولد نقطۀ
بالکانیزاسـیون  فرایند ایشان باور به .دانند می نظام این تداوم
  .شد خواهد طی

دولت حاکمیت اصل که معتقدند ها لیبرال متقابالً اما
ها سازمان و ها شرکت افراد، سوي از 1مالکانه حقوق اصل

حاکمیت ها لیبرال .شد خواهد نابود مدت طوالنی در و گردیده
معتقدنـد  چـون  امـا  داننـد،  می الملل بین نظام محور دولت ساختار

  به را مالکانه حقوق دارد، چندمحور ساختاري الملل بین
کالن و خرد سطوح در امروزه ها لیبرال گمان به .کنند می

رشـد  بـه  تـوان  می خرد سطح در .هستیم حاکمیت فرسایش
 افراد دعواي اقامۀ امکان و تحاکمی حق مقابل در فردي
ملـی  فرایندهاي آغاز و الملل بین حقوق محورِ دولت آراي

 نیز کالن سطح در .نمود اشاره حاکمیت و داوري قوانین
درگیــر را بشــریت تمــامی زیــرا هســتند مصــداق بهتــرین

يها مؤلفه از برخورداري رغم به نیز ها دولت قدرتمندترین
مقاومـت  کیوتـو  پیمـان  مانند یمحیط زیست يها پیمان برابر در

1383: 40-38.(   
حاکمیت فرسایش ایدة مخالفان و موافقان که است لبجا
مدعاي اثبات براي را شواهدي امروز، جهان واقعیات بررسی
جهـان  ماهیـت  بـا  مشـکالتی  و مسائل شدن پدیدار موافقان،
 طیارتبـا  پیشـرفتۀ  يهـا  فنـاوري  ظهور ،)محیطی زیست
نشانه را جهانی مالی بازارهاي یکپارچگی و جهانی سرمایۀ

هویـت  گرایـی،  ملی تداوم مخالفان، و پندارند، می ملی حاکمیت
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 عـدم  و حاکمیـت  پایـداري  
 هـر  رویکرد دو این رسد می 

 نمـایی  تمـام  تصویر توانند می
 مخالفـان  چـه  و موافقـان  چـه 
 انگاشـتن  ناچیز یا و شدن جهانی
 بـراي  نگارنـدگان  گمان به رو،
 رویکردهاي تالقی نقطۀ در و
 تـا  کرد خواهد کمک ما به 1

 خالصـی  جهـانی  نـوین  نظـم 

 ملـی  يها دولت حاکمیت پساوستفالیا
 بـه  حاکمیـت  امـروزه  بلکه 

 ملـی،  مراجـع  میـان  عمـومی 
 همچنـان  جغرافیایی مرزهاي

 جدیـد  جغرافیاي یک ،شدن جهانی
 یـا  دولتـی  بـین  يهـا  شـبکه  
 حـال  در اسـت  قلمروهـا  و 
 ملـی  يهـا  دولـت  متقابـل،  ي

 سـازوکارهاي  به جهانی معضالت
 آنهـا  گـري  ادارهخـود  و خودمختـاري 
 دیگـر  داخلـی / خـارجی  مصـنوعی 
 کـه  پساوسـتفالیایی  نظم و است

 .یابـد  مـی  بـروز  و ظهـور  اسـت 
 برمبنـاي  ــ  جهـانی  سیاسـت 

 و کشـد  می چالش به را ـ ها دولت
 خالصـه  هـا  دولـت  همکـاري 

                                                                
1. Transformationalist Perspective

 نمایـانگر  را ملی واحدهاي تعداد افزایش و طلبانه تجزیه
 نظر به اما ).125 :1388 ابراهیمی،( دانند می آن فرسایش

مین منفردانه و هستند حقایق از نیمی بازگوکنندة تنها کدام
چـه  دیگر، عبارت به ؛دهند نشان جهان کنونی وضعیت از

جهانی اتتأثیر پیرامون مبالغه هنگام در حاکمیت فرسایش
رو، ازاین ؛اند شده تفریط و افراط نوعی دچار اتتأثیر این
و طیف میانۀ در باید  پساوستفالیا تحوالت بینانۀ واقع فهم

1گرایانه تحول رویکرد اتخاذ .گرفت قرار مخالف و موافق

نظـم  در آن فرسـایش  یا و ملی حاکمیت استمرار معماي از
   .یابیم

پساوستفالیا دوران در گرایانه تحول رویکرد دیدگاه از
 نیست فرسایش معرض در لزوماً اما است، تغییر حال در

عمـومی  اقتدار و قدرت مشترك اعمال عنوان  به اي فزاینده نحو 
مرزهاي نوظهور، فضاي این در .شود می فهم جهانی و اي منطقه

جهانی فرایند موجب به اما دارند اهمیت سیاسی لحاظ از
 از متشـکل ( سیاسـی  قـدرت  و سیاسـی  هـاي  سازمان از

 مرزهـا  فراسـوي  کـه  )جهـانی  و اي منطقه هاي مجموعه
يهـا  وابسـتگی  افزایش اثر بر همچنین .است يگیر شکل

معضالت حل و شهروندانشان نیازهاي تأمین براي ناگزیرند
خودمختـاري  ظرفیت رو، ازاین ؛دهند تن ائتالف و همکاري

مصـنوعی  بندي تقسیم و است افتهی کاهش گذشته به نسبت
است شدن منسوخ حال در وستفالیایی نظم ندارد، معنایی

اسـت  جهـانی  سیاسـت  از متمـایز  شـکل  یـک  نویدبخش
سیاسـت  از سـنتی  يهـا  برداشـت  بـودنِ  بعدي تک ،شدن جهانی
دولت میان قدرت کشمکش و ژئوپلیتیک محوري، دولت

همکـاري  و کشـمکش  به تنها دیگر جهانی سیاست موضوعات
                         

erspective 



 هايفراینـد  و جهـانی  سـاختارهاي 
 البتـه  .کنـد  مـی  جلب جهانی

 در پیشـینی  امتیـاز  از دیگـر  
McGrew, 2011:.(  

 زوال به رو و نشده فرسوده 
 شـرایط  در خودیـار  مستقلِ ي

 ارضی تمامیت به همچنان ها
ــورداري  ــتقالل از برخ  و اس

 پیامـدهاي  تأثیر  تحت وستفالیایی
 کـه  ییها دولت که صورت  بدین

 از نـاگزیر  ندارنـد،  را کنـونی 
 کنشـگران  از اي گسـترده  شـبکۀ 
 بـه  نـه  کنـونی  شدن جهانی فرایند

 و هویت حاکمیت، بلکه است
 و اسـت  متفـاوت  خود وستفالیایی
 فراوسـتفالیا  حاکمیـت  از اغلب
 بلکـه  ،نیسـت  فرسایش حال

 وجـود  بایـد   هویتشان تداوم 
 بـه  را خـود  اختیارات و استقالل

 فروپاشـی  آسـتانۀ  در هـا  ملـت 
 فراگیـر  دولـت  یـک  استقرار

 عرصـۀ  کنشـگران  اثرگذارترین
 .کـرد  خواهنـد  حفـظ  همچنان

 رشـد  بـه  رو فشـارهاي  معـرض 
 از اي توجـه  قابل بخش و اند
 مطلـق  سـلطۀ  و روي تک گري،

سـاختارهاي  بـه  را توجهـات  جهانی سیاست مفهوم .شود مین
جهانی نظام در امنیت و نظم حفظ و مشکل حل ي،گیر تصمیم

 اما یابد می تداوم همچنان ژئوپلیتیک و ها دولت مرکزیت
24 :2011( نیست برخوردار معاصر جهان امور حتوضی و فهم

 وستفالیایی ملی حاکمیت پساوستفالیا عصر در پس
يها دولت اساسی ویژگی از بخشی همچنان بلکه نیست
ها دولت .شود می محسوب )آنارشی( مرکزي اقتدار فقدان

ــظ و ــاي حف ــایی مرزه ــود جغرافی ــند خ ــر و حساس  ب
وستفالیایی ملی حاکمیت اما .دارند تأکید سیاسی خودمختاري

بدین .است شده تحوالتی و تغییر دستخوش شدن جهانی
کنـونی  دنیـاي  چندبعدي و پیچیده امور منفردانۀ تدبیر توانایی
شـبکۀ  بـا  تعامل و همکاري و فراملی جریانات به پیوستن
فرایند در حاکمیت« .هستند دولتی غیر و دولتی گوناگون

است مانده باقی خود حال به نه و شده تحدید اساسی طور
وستفالیایی و سنتی شکل با که است کرده پیدا اي ویژه شکل

اغلب که است ویژه شکل و هویت این کردن پیدا خاطر به
حال در حاکمیت ).125 :1388 ،ابراهیمی( »شود می برده نام

 عین در ملی هاي حاکمیت و است کرده تغییر آن شکل
استقالل دامنۀ و بپذیرند نیز را ظهور درحال جهانیِ حاکمیت

   .سازند محدود آن نفع
ملـت  دولت که یمکن تصور چنین ناشیانه نباید همچنین

استقرار شاهد بینی پیش قابل و نزدیک اي آینده در و دارند قرار
اثرگذارترین و ینتر اصلی هنوز ها دولت بلکه ،بود خواهیم جهانی
همچنان را برتر جایگاه این و آیند می شمار به جهانی سیاست

معـرض  در امـروزي  يهـا  دولـت  کـه  نیست انکار جاي اما
اند گرفته قرار فراملی تمرکزگرایانۀ و فروملی تمرکزگریزانۀ

گري، ادارهخود خودمختاري، براي را پیشین يها توانمندي
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 در اناقتدارشـ  قلمـرو  تحدیـد 
 يهـا  حاکمیـت  برابـر  در استقاللشـان 
 ماننـد ( حاکمیـت  تـداوم  مظـاهر 

 در دولتـی  کنشـگران  محـوري 
 جامعۀ نهادهاي گیري قدرت 

 بنـابراین،  هستیم؛ )جهانی عرصۀ
 حـال  در یکـدیگر  مـوازات  
 اي پـاره  در همزیسـتی  ایـن  

 نظــم ســایۀ در فراملــی حاکمیــت
 تعیـین  حـق  گرایـی،  ملـی  مانند

 دیگـري  مفاهیم آیند، می شمار
 طور به نیز 3میهن جهان ساالري
 جهانی گري اداره .است  کرده

 تعریـف  اي حقوقی ترتیبات 
 هـاي  حـوزه  در همکـاري  تسـهیل 
 جهـانی،  گـري  اداره فراینـد  

 جنـگ  پایـان  .کننـد  مـی  نقش
 متحـد  ملـل  سـازمان  ماننـد  

 افزایش و شدن جهانی گردید،
 یـک  نیازمنـد  مسکون سیارة 

 موضـوع  شـدن  مطـرح  دالیـل 

 دو دولـت  حاکمیـت  و جهـانی 
 و هـا  رژیـم  بـر  بایـد  جهـانی 

                                                                
1. Global Governance  
3. Cosmopolitan Democracy 

تحدیـد  حقیقـت  مجبورند آنها .اند داده دست از شهروندان بر
استقاللشـان  قلمـرو  و مـدنی  جامعۀ نیروهاي و مردم برابر

مظـاهر  زمان هم حضور شاهد امروزه ما .بپذیرند را فراملی
محـوري  آفرینی نقش و سرزمینی و مرزي منازعات گرایی، ملی

 مانند( حاکمیت تحدید مظاهر و )ها يگیر تصمیم فرایند
عرصۀ در بشردوستانه مداخالت و خلیدا عرصۀ در مدنی

 بـه  فراملـی  حاکمیت و ملی حاکمیت که رسد می نظر به
 و برنـد  مـی  سر به همزیستی وضعیت در و بوده حرکت
   .کند می پیدا نیز متناقض حالت اوقات

حاکمیــت و ملــی کمیــتحا همزیســتی آشــکار نمــود
مانند مفاهیمی کنار در امروزه که است این پساوستفالیایی

شمار به وستفالیا يها میراث که ارضی تمامیت یا سرنوشت
ساالري مردم یا 2جهانی مدنی جامعۀ 1،جهانی گري اداره مانند
کرده جلب خود به را بسیاري توجهات و شده مطرح جدي

 و هنجارها قواعد، نهادها، ،ها تکنیک مجموعۀ توان می را
تسـهیل  و هـا  دولـت  میـان  روابـط  مـدیریت  براي که کرد

 در .گیرنـد  مـی  قـرار  اسـتفاده  مـورد  گوناگون موضوعی
نقش ایفاي دولتی کنشگران کنار در نیز دولتی غیر کنشگران

 یالمللـ  بین نهادهاي از انتظارات افزایش موجب که سرد
گردید، جهانی نظام مدیریت صحنۀ در تر پررنگ حضور براي

 گیر گریبان معضالت حل کهاین به نسبت عمومی آگاهی
دالیـل  جمله از را است جهانی هماهنگ و مشترك رهیافت

 ).Griffiths et al., 2008: 127( اند دانسته جهانی گري اداره
جهـانی  گـري  اداره مسـئلۀ  بـا  رابطه در حاضر حال در
جهـانی  گري اداره که معتقدند برخی .دارد وجود رقیب دیدگاه

                         
 2. Global Civil Society 



 بـازیگر  عنـوان   بـه  دولـت  جایگـاه 
 بیست قرن در دولت که برآنند
 منابع کمیابی فقر، محیطی، زیست

 از دشـوارتر  و تر پیچیده موضوعات
 برآینـد؛  تدبیرشـان  عهـدة  از 
 ایـن  قدرت و گردد فراملی متحولِ

 پـی  در هـا  دولـت  کـه  هرچنـد 
 کـه  کـرد  ادعـا  تـوان  مـی ن ولی

 حاکمیـت  .گیرنـد  قـرار  ملـی 
 ییبسـزا  اهمیـت  جهـان  جمعیت
 بـه  بایـد  جهانی گري اداره اصطالح
  ).Griffiths et al., 2008: 128( گردد

 از اي گسـترده  طیـف  از کـه 
 با همکاري در داخلی صحنۀ

 نیروهـاي  .هسـتند  آفرین نقش
 محسـوب  هـا  دولـت  برابـر  در
 .کـرد  قلمداد پایین از شدن جهانی

 بشـر،  حقـوق  جملـه  از( اسـت 
 غالبـاً  )وغیـره  پایـدار  توسـعۀ 

 ادارة از مهمـی  يهـا  جنبـه  در
 معارضـان  حیث ازاین و گذارند

 نقـش  افـزایش  که پنداشت چنین
 جامعـۀ  عناصـر  زیـرا  بود خواهد
 قـرار  هـا  دولـت  کنتـرل  و نظـارت 

 مـدیریت  سـازوکارهاي  تحـوالت 
 حضـور  همچنـان  هـا  دولت 

جایگـاه  تضـعیف  موجب تا گردد مبتنی موجود نهادهاي
برآنند دیگر برخی اما نگردد، الملل بین روابط عرصۀ کلیدي

زیست يها آلودگی مانند جهانی مشکالت تدبیر از یکم و
موضوعات این اصوالً .است ناتوان جمعیت سابقۀ بی رشد و
 بتواننـد  هـا  دولت از ائتالفی یا دولت یک که هستند آن

متحولِ نهادهاي مطیع دولت، که است ضروري درنتیجه،
هرچنـد  گفـت  بایـد  البته .آید  فائق دولت حاکمیت بر نهادها

ولی هستند، جهانی نظام کارآمدتر مدیریت براي ییها راه
ملـی   فوق نهادهاي مستقیم حاکمیت و نظارت تحت مایلند
جمعیت اکثریت براي همچنان سرنوشت تعیین حق و ملی
اصطالح بینی، پیش قابل آیندة یک در حساب این با .دارد

گردد فهم جهانی حکومت نه و ،جهانی مدیریت صورت 
کـه  اسـت  نوظهـوري  پدیـدة  نیـز  جهانی مدنی جامعۀ
صحنۀ فراسوي که گردد می تشکیل دولتی غیر يها موجودیت

نقش جهانی گري اداره عرصۀ در آنان دوشادوش و ها دولت
در کننـده  متعـادل  يها وزنه عنوان  به جهانی مدنی جامعۀ

جهانی معناي به را جهانی مدنی جامعۀ توان می .شوند می
اسـت  درگیـر  آنهـا  بـا  جهـانی  مدنی جامعۀ که موضوعاتی

توسـعۀ  زمـین،  کـرة  شدن گرم زیست، محیط ایدز، شت،بهدا
در جهانی مدنی جامعۀ عناصر .دارند فراسرزمینی تیماهی
گذارند می تأثیر آنها بر و نموده رقابت ها دولت با جهان امور

چنین نباید البته .آیند می شمار به دولت حاکمیت مشروع
خواهد دولت حاکمیت افول معناي به جهانی مدنی جامعۀ
نظـارت  تحت و نیستند مستقل کامل طور به جهانی مدنی
   ).359-360 :1388 گریفیتس،( دارند

تحـوالت  عمـق  از کـه  مـیهن  جهـان  ساالري مردم حال
 آن در که کند می ترسیم را وضعیتی دهد، می خبر جهانی
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 تغییـر  فراملـی  حیـث  از چـه 
 گـري  اداره نهادهـاي  گیـري  شـکل 
 و اي منطقـه  محلی، خاص موضوعات
 کـه  افـرادي  تـا  شود سپرده جهانی

 ها سازي تصمیم روند در مستقیم
 شـهروند  جملـه از چندگانـه 

 حـذف  معنـاي  بـه  مـیهن  جهـان 
 و محلـی  متعـدد  سـطوح  در

 و ــ  موضـوعات  شـدن  جهانی
 بـه  ییگـو  پاسـخ  بـه  قـادر  تنه
 گـریفیتس، ( گـردد  محقـق  ملـی 

 بـه  متعلـق  اندیشـمندان  از ــ 
 نوین شرایط از جامعی تصویر
 فقـط  نـه  که داند می يفرایند

 ملـی  قلمرو اهمیت حتی بلکه
 نکنشـگرا  میـان  نفـوذ  و قـدرت 

 هلـد  بـاور  بـه  .آید می شمار 
 مرزهـاي  بـرون  و درون يهـا 

 هـا  دولـت  اختیـار  در ابزارهـاي 
 و همکـاري  طریق از جز ها دولت
 رشـدي  به رو تعداد فصل و

 ترتیبـات  از انبـوهی  در گرفتـار 
 تعارضـاتی  بـا  و بیننـد  مـی  فراملی

 نظـام  سـاختارهاي  و هـا  رویـه 
   .مواجهند دیگر

                                                                
1. David Held 

چـه  و فروملی حیث از چه حاکمیتشان و قدرت ولی دارند
شـکل  مسـتلزم  ساالري مردم نوین نسخۀ این .است یافته

موضوعات میهن، جهان ساالري مردم در زیرا است جهانی
جهانی و اي منطقه محلی، خاص نهادهاي به باید جهانی
مستقیم غیر یا مستقیم بتوانند هستند، تصمیمات تأثیر  تحت

چندگانـه  شهروندي موقعیت از ادافر حالت، این در .کنند شرکت
جهـان  سـاالري  مردم پس .گردند می برخوردار بودن  جهان
در جهان ساالرانۀ مردم ادارة از حاکی بلکه نیست ها دولت
جهانی خصوصاً ـ شدن جهانی فرایند نتیجۀ در .است جهانی

تنه یک دیگر ها دولت جهان، يها ملت ارتباطات گسترش
ملـی  مرزهاي وراي در یدبا ساالري مردم و نیستند نیازها
1388: 902-901.(   
ــ  1هلـد  دیوید نظریات به توجه پژوهشگر گمان به
تصویر به رسیدن راستاي در تواند می ـ گرایی نوآرمان مکتب
فرایند را شدن جهانی هلد .باشد ثمر مثمر پساوستفالیایی نظام

بلکه گردد، می ملت دولت از عبور گاهی و تضعیف موجب
قـدرت  امـروزه  اسـت  معتقـد  او .بـرد  مـی  سؤال زیر نیز را

 به آنها از یکی تنها ملت دولت که دارد جریان گوناگونی
هـا  فعالیـت  کنتـرل  جهـانی،  متقابـل  ارتباطـات  افزایش با

ابزارهـاي  مجموعـۀ  .اسـت  شـده  دشـوار  آنـان  براي ها دولت
دولت و یافته کاهش کالن اقتصاد تدبیر براي خصوص به

و حل به قادر دولتیغیر و دولتی کنشگران دیگر با تعامل
گرفتـار  را خـود  ها دولت امروزه .نیستند فراملی مشکالت از

فراملی موضوعات تدبیر و مدیریت براي جویانه همکاري
رویـه  و سـو  یـک  از خـود  سیاسی اقتدار رسمی دامنۀ میان

دیگر سوي از المللی بین و اي منطقه ملی، سطوح در اقتصادي
                         



 رسـمی  اقتـدار  نخسـت  :گیـرد 
 بـه  هـا  دولـت  اینکه دوم ندارد،
 موضـوعی  يهـا  حـوزه  تدبیر

 سازي تصمیم يها مجموعه و
 قـدرت  کـه  اسـت  شـده  پول

 و حقـوق  کـه  هسـتیم  شـاهد 
 مـؤثر  حاکمیـت  کـه  گردیـده 

 تواننـد  مـی  افـراد  غربی اروپاي
 ,Griffiths( کنند دعوا اقامۀ بشر

 قلمـرو  محدودة فراسوي جهانی
 اَشـکال  ظـرف  عنـوان   بـه  ملت

 ضـروري  را یالمللـ  بـین  عرصـۀ 
 ورزیـده  تأکیـد  خودمختاري

 و آزاد کننـد  مـی  زندگی آن 
 کـه  یچهـارچوب  کـردن  مشـخص 

 از کنـد،  مـی  محـدود  و تولیـد 
Held, 1984: .(  

 و نـاقص  جهـانی  امـروز  شـرایط 
 سـخن  )کشـورها  جامعۀ( سیاست
 دیگـر  ملـی  يهـا  دولـت  که
 دسـت  از داد می شکل را آنان
 حاضـر  حال در .دارد دنبال به
 سـاختار  ماننـد  وسـتفالیایی  
 کنشـگران  رنـگ  کم نقش و ثروت

 بـا  نـاهمخوان  الگوي این جاي
 بـر  کـه  دهـد  مـی  پیشنهاد را 

گیـرد  مـی  سـراغ  عرصه چند در را تعارضات این هلد
ندارد، نیهمخوا جهانی مبادلۀ و توزیع تولید، نظام با لتدو

تدبیر براي مشترك توافقات و ها رژیم گرفتار اي فزاینده نحو
و ها سازمان آمدن پدید موجب مسئله این .هستند فراملی
پول یالملل بین صندوق یا متحد ملل سازمان قبیل از مهمی

شـاهد  الملل بین حقوق عرصۀ در اینکه سوم و دارند بسیاري
گردیـده  وضع افراد و ها دولت میان روابط در جدیدي تکالیف
اروپاي در اینکه جملهاز .است داده کاهش را ملی يها دولت
بشر حقوق اروپایی دادگاه در خود متبوع هاي تدول علیه

1999: 76-77(.  
جهانی گري اداره مسئلۀ به اي ویژه توجه همچنین هلد

ملت دولت بودن ناکارآمد وي گمان به .دارد ها ملت دولت
عرصـۀ  به ساالري مردم گسترش ي،دار حکومت ساالر مردم
خودمختاري اصل به تعهد لزوم بر وي ).Griffiths, 1999: 75( سازد می
 اساس بر که قواعدي تعیین در باید افراد« :است معتقد و

مشـخص  راسـتاي  در باید آنها دیگر، عبارت به ؛باشند برابر
تولیـد  را شـان  زنـدگی  طول در آنها دسترس در يها فرصت
231 ( »باشند برخوردار )برابر تعهدات نیز و( برابر حقوق

شـرایط  براي را وستفالیایی نظم درمجموع هلد دیوید
سیاست جهان شدن ساالر مردم لزوم از و پندارد می ناکافی

که است رو آن از وي اعتقاد به امر این ضرورت .گوید می
آنان شهروندان زندگی که نیروهایی روي بر را خود کنترل
به همگان براي را تبعاتی کشور یک يها کنش و اند داده

 نظـم  مظـاهر  از بسـیاري  حضـور  تـداوم  شاهد همچنان
ثروت توزیع نابرابري ،ها دولت بین قدرت مراتبی سلسله

جاي به هلد .هستیم الملل بین روابط عرصۀ در دولتی غیر
 »ساالري مردم شمول جهان الگوي« جهانی، نوین شرایط
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 اقتـدار  گسـترش  و اي منطقـه 
 و ملـی  مجـالس  در بشـر  حقـوق 
 در ،گـو  پاسخ و ساالر مردم حقیقتاً
 :Dunne, 2001( نمایـد  نفـوذ  

 حاکمیـت  بـر  مسـتقل  متغیر 
 واکـاوي  و سنجش مورد جهانی

 کـه  گردیـد  رهنمـون  حقیقـت 
 فراینـد  تـأثیر   تحـت  پساوسـتفالیایی 

 دولـت  ماننـد  وستفالیایی پیشینِ
 پابرجـا  همچنـان  نیـز  جهانی

 حاکمیت دگرگونی موجب شدن
 ها ملت دولت توسط انحصاري

 تغییـر  جهـانی  و اي منطقه ملی،
 حاکمیـت  وجـود  ناگزیرنـد  

 گرایان واقع مانند شدن جهانی
 تغییـر  بـدون  نیـز  کنـونی  دوران
 و زوال بـه  رو از کـه  ــ  ها لیبرالیست

 خـود  يهـا  تحلیـل  در نـوعی 
 و شـفاف  تصـویر  تواننـد  مـی 
 جهـان  تحـوالت  جـامع  درك

 ملی حاکمیت ایانه،گر تحول رویکرد
   .کرد قلمداد تغییریافته

 از کـه  اسـت  بهتـر « کـه  آیـد 

منطقـه  مجـالس  ایجـاد  طریـق  از بایـد  االريس مردم آن اساس
حقـوق  يها کنوانسیون شدن نهادینه ،اي منطقه هاي سازمان
حقیقتاً سازمان یک با آن جایگزینی یا ملل سازمان حاصال
 ،کنند می کنترل را جهانی سیاست که هایی رژیم و نهادها

175.(  

  گیري نتیجه
 یک عنوان  به را شدن جهانی تأثیر تا کوشید حاضر مقالۀ
جهانی محیط تحوالت بستر در وابسته متغیر عنوان  به ملی
حقیقـت  بـدین  را نگارنـدگان  شده، انجام مطالعات .دهد قرار

پساوسـتفالیایی  نظـم  بـه  گـذار  و جهـانی  محیط نوین تحوالت
پیشینِ نظم نهادهاي فرسایش و زوال به منجر ،شدن جهانی

جهانی نوین نظم در نهادها این و است نشده حاکمیت و ملی
شدن جهانی اما ،اند کرده حفظ را خود موجودیت و مانده
انحصاري اقتدار و قدرت منفردانۀ اعمال از را آن و گردیده ملی
ملی، مراجع میان عمومی اقتدار و رتقد مشترك اعمال به

 هویتشـان  تـداوم  عین در ملی يها حاکمیت .است داده
  .بپذیرند نیز را ظهور درحال جهانیِ
جهانی به شکاکان هم نگارندگان، گمان به حساب این با

دوران در را هـا  دولت محوري نقش و ملی حاکمیت که ـ
لیبرالیست مانند شدن جهانی داران طرف هم و ـ نگرند می

نـوعی  به ـ گویند می سخن ملی يها حاکمیت بودن فرسایش
مـی ن تنهـایی  بـه  کـدام  هـیچ  و اند شده تفریط و افراط دچار

درك بـراي  بلکـه  .نمایند ارائه سیاست جهان از را واضحی
رویکرد اتخاذ با و برگزید میانه موضعی باید شده جهانی

تغییریافته اما فرسایش و زوال از مصون نهادي کنونی برهۀ در را
آیـد  میبر چنین ،شد بیان مقاله این در آنچه ماحصل از



 بـه  لزوماً ، داده رخ که تغییراتی
 خواهـد ن هـم  تغییـرات  ایـن 

 در کـه  اسـت  مهمـی  تغییـرات 
 :1385 سورنسـون،  و جکسـون 
 هـا  دولـت  بـه  تنهـا  را جهـانی 

 ماننـد  فروملـی  نهادهـاي  از 
 قبیـل  از فراملـی  نهادهـاي  و
 ،هـا  بانـک  سـهام،  جهـانی  بازارهـاي 

 در خـویش  کـارکرد  و وظیفـه 

تغییراتی .حاکمیت پایان تا کنیم صحبت حاکمیت در تغییرات
ایـن  بودن اهمیت کم معنی به اما نیست حاکمیت ایانپ معنی
تغییـرات  دهنـد،  مـی  نشان آنها رسد می نظر به که را آنچه .بود

جکسـون ( »اسـت  آمـده  وجود به مستقل مداري دولت ماهیت
جهـانی  گـري  اداره تـوان  نمـی  امروزه که صورت بدین ).344

 انبـوهی  کلیـدي،  کنشـگران  این کنار در بلکه فروکاست
و مـدنی  جامعۀ نیروهاي و ها شهرداري فدرال، يها ایالت

بازارهـاي  خصوصـی،  يها شرکت المللی، بین هاي سازمان
وظیفـه  اخـور فر بـه  هریک نیز اي مشاوره مؤسسات و بنیادها
  هستند آفرین نقش جهان امور مدیریت عرصۀ

  
    

شدن و  جهانی
مسئله فرسایش 
حاکمیت در 
عصر 
پساوستفالیا

130



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،هشتمشماره 
  1392پاییز 

131  

 :تهـران  مشـیرزاده،  حمیرا :مترجم
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 تحقیقـات  و مطالعات فرهنگی مؤسسۀ

 دانشـگاه  :تهران ،یکم و بیست قرن

  .سمت :تهران ،رویکردها
 :تهران طیب، علیرضا :مترجم ،جهان

 آکسـفورد،  بـاري  اثـر  ،فرهنگ و 
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