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 چکیده

 الملی بییناین مقاله در صدد تبیین همپیوندی و هم تکمیلی امور نسبی و جهانشمول در روابط 

هان بینی جدارای وحدت  توانمی، "نظریه وحدت در عین کثرت"است. با این باور که بر اساس 

صیول اولییه ادر عین بهره مندی از  توانمینظریه جهانشمولی نسبی نیز و کثرت روش بود، در 

ییر و ایا  ثابت و عام و جهانشمول، دارای الگوها و قواعد ثانویه، متکثر، متنیو،، متدیدد، مت 

جک  "جهانشمولی نسبی"مبتنی بر عدم قطدیت و تحول پذیری بود. مقاله در صدد تسری نظریه 

 دولیت، قیدرت، از قبی : حاکمییت، المل بینمفاهیم عمده روابط  دانلی در زمینه حقوق بشر به

بیط امنیت، سود، منافع ملی، نظم و ارزش است. در پاسخ به ایین پرسیک کیه  یرا مفیاهیم روا

ینی اود نسبی در هسته مرکزی اود جهانشمول و مطلق و در پوسته سیال، نرم و ژالت المل بین

ماهییت  علتیانکیه  گییردمیاز روش تبیینی،  نین نتیجه  و اقتضایی هستند، مقاله با بهره گیری

و کثیرت  هیاارزشدیالکتییک وحیدت  درانحلی شدن است کیه م -تناقض نمای عصر جهانی

سیبی منجر به برسازی متقاب  و تدام  پویای عام و اا  در  ار وب جهانشیمولی ن هاروش

 .شودمی

 

 شدن حلیم-جهانی دانلی، جک انشمولی،جه نسبیت، ،المل بین روابط مفاهیم :واژگان کلیدی
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 مقدمه . 1

با پایان جنگ سرد، گسترش ارتباطات و تدامالت و افزایک نقیک بیازیگران فراملیی و 

غیردولتی، عصر جدیدی در تاریخ دیرینه بشر آغیاز شید کیه بیا مفهیوم جهیانی شیدن 

ر توصیف شده است. در این عصر، جهانشمول شیدن مفیاهیم و گسیتره ایین فراینید بی

هسیتند،  الملی بینها که بازیگران اصلی در نظام های همه بازیگران از جمله دولتکنک

ها و روابیط مییان سایه افکنده است. اما جهانی شدن، تنها به جهانشمول گراییی پدییده

های قومی، نیژادی، زبیانی و میذهبی و جنسیی ها، و گروهها و شرکتها و دولتانسان

هیا، نییات و هیا، انگارهکدام از کنشگران، به مقبولیت آموزه محدود نشده است؛ بلکه هر

باور دارند. بنابراین،  المل بیناهداف اویک در عرصه پیچیده و تدام  زا و سیال روابط 

تا هر بازیگری بیه فراایور، فرهنیگ،  روی دیگر سکه جهانی شدن، نسبی گرایی است

ینید متکثیر و متنیو، کسید کنید. سنت و توان و قابلیت هاش بتواند سهمی از ایین فرا

درصد پاسخ به  المل بیننوشتار فرارو با ادعای طرح نظریه جهانشمولی نسبی در روابط 

توان از جهانشمول گرایی صحبت کرد و هم از نسیبی هاست که  را هم میاین پرسک

کدام است؟ و جهانشمولی  المل بینهای جهانشمول گرایی نسبی در روابط گرایی؟ زمینه

دولیت و  مفاهیم حاکمیت، قدرت، امنیت، سود، منافع ملیی، بر المل بیننسبی در روابط 

بر این اساس، در مبحث نخست بیه مفهیوم،  ها  ه تاثیراتی برجای گذاشته است؟ارزش

شود و در مبحیث دوم بیه واکیاوی پیشینه و دالی  نظریه جهانشمولی نسبی پردااته می

 گردد.مبادرت می المل بینروابط  جهانشمولی نسبی در مفاهیم عمده

 

 مبحث نخست: جهانشمولی نسبی: مفهوم، پیشینه و دالیل

شود. سپس ادبیات در این مبحث نخست به مفهوم شناسی جهانشمولی نسبی پردااته می

های نظرییه جهانشیمولی شود و در پی آن دالیی  و زمینیهیا پیشینه پژوهک واکاوی می

 گردد.تبیین می المل بیننسبی در روابط 
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 مفهوم شناسی .1

نیز به شمار  المل بینتوان نوعی تحلی  شبکه ای از روابط جهانشمول گرایی نسبی را می

دارای هسته سخت یدنی عناصر ثابتی  المل بینآورد به گونه ای که تمامی مفاهیم روابط 

یرامونی دارنید کیه هستند که همگان در مورد آن اتفاق نظر دارند و همچنین پوسته نرم پ

حالت ژالتینیی دارد و از سییالیت و تنیو، برایوردار اسیت. در تیاروپود مفیاهیم نظیام 

شویم تراکم کلی شبکه به لحاظ انسیجام پیونید ، هر  ه به هسته نزدیک تر میالمل بین

شویم یابد و هر  ه از هسته به سوی پوسته متمای  میهای گوناگون افزایک میبین گره

ناات شناسی نسبی و عدم جزمیت با تأثیرپیذیری از رویکیرد کوآنتیومی در به سوی ش

های پویا و واقدیت توأم با شویم، که مدتقد به دنیای دگرگونینزدیک می المل بینروابط 

های مستمر و تکاملی و نیز به اصی  عیدم قطدییت در ت ییرات و تحول و فراز و نشید

بیر اسیاس  .(Zettili, 2001:1-4) شیدن اسیت دنیای سیال، مت یر، انتقیالی و در حیال

های ، نیوعی همپوشیانی مییان رویکردهیا و نظرییهالمل بینرویکرد کوآنتومی به روابط 

سییازه انگییاری، فمنیسییم، نظریییه انتقییادی و ) رئالیسییم و لیبرالیسییمم و متییأار) متقییدم

نظریه کوانتوم همچنان که  پساسااتارگراییم. در باره مفاهیم روابط ین المل  وجود دارد.

کنید، گذارد که جبریت به مفهوم کالسیک آن را طرد میحد غیرقاب  عبوری را بنیان می

تحلی  ک   نیز باید از جبریت های علی ناشی از هر یک از دو سطح المل بیندر روابط 

و جزء فراتر رفت و با بهره گیری از دیالکتیک نقادانه، ضمن ادغام دو سطح جزء و کی  

: 1370سیف زاده، ) های متدام  در هر سطح از پیک بینی سطوح نیز توجه شودبه پویک

م. به این مدنا، اعتقاد به تکثر و نسبیت در عرصه هستی شناسی، بیا وجیود 1373-1372

پذیرش اصول ثابت، مطلق و جهانشمول در حوزه مدرفت شناسی ما را در راستای فهیم 

کند. بیدین ترتیید، وحیدت و رهنمون می لمل ابینهای و تبیین دیالکتیک وار از پدیده

است، فرآیندهایی که گر ه به ظاهر  المل بینکثرت فرآیندهایی در مسیر حیات سیاست 

گیرند لیکن از دیالکتیک موزون براوردارند. گاه وحیدت و در تقاب  با یکدیگر قرار می

ارز نظیام انسجام ارگانیک، ماهوی و نظام مند وجهیه غالید و گیاه کثیرت مشخصیه بی

 روند.به شمار می المل بین
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 ادبیات تحقیق. 2

دربیاره مفهیوم حقیوق بشیر  2نخستین بار از سوی جک دانلیی 1مفهوم جهانشمولی نسبی

ی بیا المللیبینحقوق بشر بیه عنیوان ییک پیروژه سیاسیی » نویسد:دانلی می مطرح شد.

بیه حقیوق بشیر ادعاهای جهانشمولی ارتباط تنگیاتنگی دارد. بیا ایین حیال، حمیالت 

جهانشمولی حقوق بشر به درستی درک شده است و سهم  جهانشمول هم گسترده است.

قاب  توجهی برای اصوصیات ملی، منطقه ای و فرهنگی و سایر اشکال متنو، و نسیبی 

م. وی مدتقد است که حقوق بشر به صورت نسیبی Donnelly, 2007:281«)قائ  است

رکردی جهانشمول است. دانلی در بدد مفهیومی، بیر از سه زاویه مفهومی، محتوایی و کا

تیوانیم مفهیوم میا می»نویسید: کلیت ذاتیی جهانشیمولی حقیوق بشیر تاکیید دراد و می

جهانشمولی حقوق بشر را مشخص کنیم، زیرا این حقوق برای اشخا  به دلی  انسیان 

، هیا حقیوق مسیاوی دارنید. حقیوق بشیرها تصدیق شده است. بدین سان، آنبودن آن

هیای انسیانی در ایین ها بواسیطه موجودیتحقوقی جهانشمول است؛ به این مدنا که آن

ها کنید کیه همیه انسیانهم ثابیت می جهانشمولیت قرار دارند. جهانشمولی حقوق بشر

در بدد کارکردی، دانلیی مدتقید  م.Donnley, 2007:281«)دارای حقوقی مساوی هستند

ق بشر تنها ابزار ممکن برای حفظ کرامت انسان در دنیای جهانشمول امروز، حقو» است:

هاست. گر ه حقوق بشر از نظر تاریخی مشروط در جوامع تحت سلطه بازارها و دولت

و نسبی است، اما کارکردی جهانی دارد و ساز و کارها جایگزین مؤثر و قاب  قبولی ارائه 

دارد که بیرای کرده است. کارکرد جهانشمولی حقوق بشر به طرح حقوق بشری بستگی 

کنید، راه ترین تهدییدات سیسیتماتیکی کیه کرامیت انسیانی را تهدیید میبرای از مهم

 م.Donnley, 2007:29«)های مؤثر ارائه دهدح 

حقوق بشیر بیه عنیوان »نویسد: دانلی به بدد تاریخی حقوق بشر هم باور دارد و می

هیا در جوامیع و فرهنگشود به این مدنیا کیه بیشیتر امری جهانشمول در نظر گرفته می

فرهنگیی، -اند. همه جوامع از لحاظ تیاریخیسراسر تاریخشان به حقوق بشر عم  کرده

اند و این امر باعث شیده ادبییات سیترگی در های آشکاری از حقوق بشر داشتهبرداشت

                                                             
1. Relative Universality 
2. Jack Donnelly 
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م. سپس دانلی Donnelly, 2007: 284«)جوامع غیرغربی درباره حقوق بشر مطرح شود

عرب، حمایت جوامع سنتی آفریقا از حقیوق بشیر، ادعیای برایی از  به ادبیات مداصر

ها و حتیی ادعیای سیسیتم کشورهای منطقه آسیا درباره پذیرش حقوق بشر در سنت آن

 .مDonnelly, 2007: 284) کندکاست هندو در زمینه حقوق بشر اشاره می

 نویسید:یدهید و مجنبه نسبی گرایی حقوق بشر را هم مورد توجیه قیرار می دانلی،

 ه هنجارهیانه تنها در ایلی از کشورها از اجرای حقوق بشر امتنا، مشود، بلک امروزه نه»

شود. اجرای هنجارهای مدتبر در زمینه حقوق بشر روزانه به طرز قاب  توجه ای نقض می

، حقوق بشر به کشورها واگذار شده است و تنها استثنائات محدودی ماننید نسی  کشیی

ها اودسرانه، بیرون یت، برای جنایات جنگی و شاید شکنجه و اعدامجنایات علیه بشر

 م.Donnley, 2007: 283«)از شمول حاکمت دولته  باشد

 کند:دانلی مبانی نسبی گرایی حقوق بشر را در سه دسته طبقه بندی می

ی فرهنگ، یک واقدیت است و شام  مجموعیه نسبی گرای نسبی گرایی فرهنگی:-1

کند. در بحث حقوق بشر، های فرهنگی را با زور تجویز میکه نسبیت هاستای از آموزه

های فرهنگی است و کیارکرد حقیوق بشیر را بیا نسبی گرایی اواستار احترام به تفاوت

 م.Donnley, 2007:293-294) شودتوجه به مدیارهای فرهنگی اا  ارزیابی می

براسیاس شیناات  اکمیت و اود مختاری: به این مدنای پذیرش نسبی گرایییح-2

حقیوق بشیر بیه ترسییم  واست. اودمختاری  المل بینها در جامده متقاب  مردم/دولت

دااله ای در مواجهیه بیا است و هر م المل بینها در حوزه کننده حاکمیت قانونی دولت

دهید. از ایین ها را افزایک میحتی نقض سیستماتیک امکان تشدید درگیری میان دولت

 گییردهیا میورد پیذیرش قیرار می ند جانبه، استقالل و برابری دولت رو اص  رواداری

(Donnley, 2007: 297.م 

ها به ویژه بدید از های پساسااتاری، پسااستدماری و انتقادی: این گرایکگرایک -3

کننید کیه پایان جنگ سرد و رشد هژمونی}آمریکا{ تقویت شد. این رویکردها ادعیا می

باعث شده امروزه حقوق بشر بیک از آنکیه راه حلیی 1تقادیفقدان اوداندکاس گرایی ان

                                                             
1. Critical self-reflection 
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بخشی از مشک  شیود و تمیایالت غربگراینیه آن را بیه حقیوق بشیرگرایی  باشد، اود

 م.Donnley, 2007: 297) امپریال تبدی  کرده است

همپوشی جهانشمولی در مورد حقوق بشر مدتقد است که  جک دانلی با طرح مفهوم

لیت که پذیرش حقوق بشر در یک نقطه از جهان منجر به مقبو توجیهی وجود ندارد هیچ

رسد جهانشیمولی حقیوق بشیر از دییدگاه آن در دیگر مناطق جهان شود. لذا به نظر می

هیای مختلیف و ییافتن نقیاط های مشیترک فرهنگجک دانلی به مدنای برآیند دییدگاه

ابراین فرااوان جهیانی های متنو، درباره حقوق بشر است. بنهای فرهنگاشتراک دیدگاه

ر درباره حقوق بشر بیشتر یک پیامد و نه یک علت یا زمینه مشروعیت سیاز حقیوق بشی

 (Donnelly, 2008:194)شود. قلمداد می

با نقد نظریه دانلی مدتقد اسیت کیه میخائیی  گودهیارت مدتقید  1میخائی  گودهارت

ور اسیت کیه است که حقوق بشر نیه نسیبی و نیه جهانشیمول اسیت. وی بیر ایین بیا

ی و اجما، همپوشاننده قاب  دفیا، هسیتند لییکن المللبینجهانشمولی کارکردی، قانونی 

اند. در این زمینه، وی مدتقید جهانشمولی انسان شنااتی و هستی شنااتی غیر قاب  دفا،

ی نسبی هسیتند المللبیناست که جهانشمولی کارکردی و جهانشمولی قانونی یا حقوقی 

جما، همپوشاننده بیشتر از جنبه جهانشمول تیا ابدیاد نسیبی برایوردار اما جهانشمولی ا

است. گود هارت ضمن ابراز مخالفت با دیدگاه جک دانلی در هر دو مورد جهانشیمولی 

ایده دانلی درباره این که » مفهومی و محتوایی، در مورد جهانشمولی مفهومی مدتقد است:

هیا از هسیتند در مییان همیه روایت بشیر ها بواسطه نو، بشر بودن، دارای حقیوقانسان

حقوق بشر مشترک نیست.  ندین روایت حقوق بشری مشابه وجود دارد که نو، بشر را 

کنند. توصیف دانلی نه ایده جامدی از حقوق بشر ارائه اودمختاری تدریف نمی براساس

 م.Goohart, 2008: 186«)ها مشترک استدهد و نه درباره درکی از همه انسانمی

به طور کلی، جهانشمولی نسبی بر تدام ، همجوشی، همپیوندی، بریکوالژ، دیالکتیک 

هیایی از قبیی : تأکید دارد و حقوق بشر به عنوان مفهومی ژالتینی و  ند الییه از ویژگی

ی شدن، همبسته شیدن، آمیره شیدن، نسیلی شیدن، جدیید شیدن، تدهیدآور و المللبین

ازی شدن و مترقی شدن براوردار شده اسیت. مسئولیت آور شدن، غیردولتی شدن، مج

                                                             
1. Michael Goodhart 
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لذا شایسته است که گفتمان جدیدی بین نسبی گرایی و جهانشمولی ایجاد شود کیه بیر 

های مختلف در اصو  حقوق بشر پای فشرد. به نظر لزوم یافتن نقاط اشتراک فرهنگ

یکسو  تواند بین دو دیدگاه همگن گرا و یکسان ساز ازرسد که جهانشمولی نسبی میمی

 و ناهمگن گرا و تمایزگرا از سوی دیگر نوعی تالئم و سازواری برقرار سازد.

 

 های نظریه جهانشمولی نسبیدالیل و زمینه. 3

های پیوند بین عام و ایا  ییا جهانشیمولی و نسیبیت در روابیط درباره دالی  و زمینه

کرد بیه گونیه ای اشاره  1محلی شدن-توان در وهله نخست به پدیده جهانیمی المل بین

ی از باال به پایین بر کنشیگران ملیی و فروملیی در جهیت المللبینهای که نه تنها پدیده

های محلیی نییز از پیایین بیه بیاال بیر فرآینیدهای گذارند بلکه پدییدههمکاری تأثیر می

ی در جهت رقابت تأثیرگذارند. این کنک دوسویه و اثرگذاری متقاب  با رویکرد المللبین

ی المللیبینهای آورد. لیذا اگیر پدییدهزمینه را برای فرآیندهای افقیی فیراهم میی مکم 

رویکرد جهانشمول ساز داشته باشند همزمان از رهیافت متکثر مدار و نسبیت بیاور نییز 

تیوان اذعیان داشیت کیه نیوعی کیدام می 2های رابرتسیونبراوردارند. با الهام از دیدگاه

ی و عام گرایی فرهنگی در حال انجام است به گونیه اندرکنک میان اا  گرایی فرهنگ

ای که در اثر دیالکتیک نیروهای گرییز از مرکیز و نیروهیای مایی  بیه مرکیز بیه گفتیه 

بیه ایین مدنیا کیه در  هسیتیم. 4«اا  شدن عیام»و  3«عام شدن اا »رابرتسون شاهد 

یای مفهوم و افراد جو هاجنبکجهانی شدن با سرعتی که دارد ازدیاد اا  شدت عام، 

بیه  شودمیعام گردانیدن اا  که مربوط کند و در میجهان به مثابه یک ک  را تسهی  

هیر  یه نیاب تیر ارائیه  هایشیوهعام بودگی جهانی، جستجوی اا  به منظور یافتن 

 م365:1382. )رابرتسون,شودانجام میهویت 

ه گونه ای کیه شود بدر این رهگذر، جمع امور به ظاهر متدارض و متضاد ممکن می

ایواهیم بیود. در ایین  2شیهری شیدن-و جهیانی 1رقابیت-همکاری ،5همگرایی-شاهد وا

                                                             
1. Glocalization 
2. Robertson 
3. Universalization of the Particular 
4. Particularization of the universal 
5. Fragmegration 
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مدتقد است کیه جهیانی شیدن بیه رغیم  4در کتاب پارادوکس جهانی 3زمینه جان نایسبیتز

ادعای یکپار گی جهان با تکیه بر کنشگران کالن همزمان به بازیگران ایرد و فروملیی 

تیر شیود که با توجه به اینکه هیر  یه اقتصیاد جهیانی بزر  نیز توجه دارد به گونه ای

شوند، سطوح تحلیی  فروملیی و فراملیی در حیال تر آن قدرتمندتر میبازیگران کو ک

م. این رویکرد تلفیقی و سنتزی که تیا حیدود Naisbitts,1995) اندرکنک با یکدیگرند

اد )مثی  تدقیید همزمیان زیادی با رئالیسم انتقادی همخوانی دارد، از قابلیت جمع اضد

تجدیدنظر طلبی و محافظه کاری، همپیوندی دو روند متناقض آزادسیازی و سیرکوب و 

 سرانجام ادغام بین جهانشمولی و نسبیتم براوردار است.

از ابهام و پیچیدگی در عین ویژگیی هیبرییدی  المل بینهای روابط دوم اینکه پدیده

در دوران گیذار  الملی بینمورد مفاهیم روابط اند. سردرگمی شنااتی در براوردار شده

، ضرورت جایگزین سازی نظام شنااتی مبتنی بر ترکید رویکردهیای المل بیندر نظام 

مختلف با یکدیگر را در عین ویژگی تکمی  کننده مفاهیم متدارض به صورت دیالکتیکی 

نیاقض از آن کند. اهمیت هم تکمیلی دیالکتییک وار مفیاهیم بیه ظیاهر متدو  ندان می

هیای ی  ند بددی هستند و برای بازنمیایی کامی  واقدیتالمللبینهای روست که پدیده

های متدارض و اسیتفاده همزمیان از رویکردهیای ی نیاز به همکاری میان نظریهالمللبین

شیود. از ایین رو، مارگیارت مختلف شنااتی و میان رشته ای بیک از پیک احساس می

، الملی بینشناسد ضمن تأکید بر اینکیه روابیط را به رسمیت میهرمان گر ه دوگانگی 

رشته ای با  شم اندازهای گوناگون ولی همپوشاننده است بر لیزوم ت یییر از منیاظره و 

رقابت میان  شم اندازهای گوناگون به سوی گفتگو و همکاری میان رشیته ای و مییان 

ها در روابط ویژگی مهم پارادایم در واقع، (Hermann,2002: 12)پارادایمی تأکید دارد 

هیای نسیبی گراییی و تکمی  کنندگی و نه رقابت است به گونه ای که پارادایم المل بین

توانند مکم  یکدیگر باشند به جای اینکه در تدارض بیا یکیدیگر جهانشمول گرایی می

ها و در تبیین پدیدهتوانند با یکدیگر ارتباط مدنادار برقرار کرده ها میقرار گیرند. پارادایم

                                                                                                                                      
1. Coopetition 
2. Glurbanization 
3. John Naisbitts 
4. Global Paradox 
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های گونیاگون و اسیتفاده همزمیان از به یکدیگر کمک کنند. لذا همکیاری مییان نظرییه

را در بازنمیایی کامی   الملی بینتواند محققیان روابیط رویکردهای مختلف شنااتی می

توانید بیه ییک نظرییه جیامع در ی یاری رسیاند. ایین رویکیرد میالمللبینهای واقدیت

شنااتی و شناات شناسی به مدنای اهتمام به وحدت به عنیوان ییک  های هستیعرصه

م منجیر شیود و المل بینو نه یک پیامدم و تکثر )به مدنای زمینه اقتضایی روابط )فرآیند 

 را در عین رقابت آنان تسهی  نماید. المل بینهمکاری میان اجزای مختلف نظام 

ند تکاملی دنیای واقدی و پیچییده سوم اینکه امروز سرعت دگرگونی، پویایی و فرآی

، نیاز به تکامی  شینااتی در حیوزه نظیری را ضیروری سیااته اسیت. المل بینروابط 

هیا، با توجه بیه تکثیر کنشیگران، افیزایک تمیایزات و تفاوت المل بینپیچیدگی روابط 

ها و تنو، روابط میان جوامع مختلف فراتر از مرزهای ملی، ضیرورت گسترش وابستگی

بییا رویکردهییای نییوین االقانییه را بییا توجییه بییه  الملیی بینهای روابییط ق نظریییهتطبییی

عبارت دیگر، دنیای نظری نباید بیه  به های دنیای واقدی دو  ندان کرده است.دگرگونی

به دنبال نظریه پردازی فضایی بدون ارتباط بیا  المل بینهای عملی روابط دور از واقدیت

اید به عنوان ابزاری برای افزایک شناات انسان از جهان های موجود باشد بلکه بواقدیت

در جهان دو  هیره امیروزی  (Biersteker, 2002:157-176) اطراف به کار بسته شود.

متناسد با ژانوسی بودن سیاست، دیالکتیک هسته سخت و جهانشمول مفاهیم با پوسیته 

می زند که منجر به  ها نوعی وحدت ارزش در عین کثرت روش را رقمنرم و ژالتینی آن

یا واقدییت مجیازی )در  2، یا شهروندان مجازی«1اصالح-انقالب»مفاهیم ترکیبی از جمله 

به مدنای دیالکتییک  3اثر پیوند بین مجاز و واقدیت یا دیالکتیک بین واقدیت و فراواقدیت

جهان تجربه شده با جهان ترجمه شده مبتنی بر توان سااتن یک عینییت حقیقیی بیرای 

مر غیرحقیقی از رهگذر نوعی بریکوالژ شینااتی در  یار وب نظرییات متقیاطع یک ا

بیا توجیه بیه  الملی بینشود. فرآیندهای  ندوجهی و  نیدکارگزاری بیودن روابیط می

های بشری در سراسر جهان منجر به الیه ای شدن مفاهیم بیه گونیه ای گسترش فدالیت

و تضاد با یکیدیگر نیسیتند بلکیه شده که سطوح مختلف یک مفهوم نه تنها در تدارض 

                                                             
1. Refolution 
2. Netizens 
3. Meta-reality 
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جنبه مکم  و هم تکمیلی را نسبت به یکدیگر دارا هستند. در این رهگذر، جهانی شدن 

به سوی میان رشته ای گراییی، منجیر بیه تحیول و  المل بینعالوه بر سوق دادن روابط 

 به سوی حالیت ترکیبیی، ژالتینیی و الییه ای شیده المل بیندگرگونی در مفاهیم روابط 

که به جای پیشرفت اطی، شاهد تحول دوری یا در هیم تنییده مفیاهیم  نحوی است به

های شنااتی مربوط بیه ابدیاد با توجه به پیچیدگی فرآیندها و  ار وب المل بینروابط 

واقدی اعم از مادی و مدنایی جهان هستیم. جهانی شدن ضمن به  الک کشیدن تمایزها 

ها تلفیق و همپیوندی برقرار کند تا از این رهگذر ن آنها سدی دارد بیدر عین پذیرش آن

 مفاهیم را به سوی جنبه هیبریدی سوق دهد.

تا حد زیادی زمینه مند و مشروط شده است به  المل بین هارم اینکه شناات روابط 

های زمیانی و مکیانی متفیاوت، مت ییر های بازیگران، بسته به موقدیتگونه ای که کنک

های عقالنی متنو، هستند تا بتوانند نوعی ارتبیاط گوناگون نیازمند نگاههای است. محیط

و نه علت و مدلولیم بین شرایط محیطی و موقدیتی مشخص را با مفاهیم عقالنی )تبدی 

مناسد برقرار سازند. در نظر گرفتن محیط مکانی، فضیای زمیانی و ارتبیاط مشیروط و 

یی موجد افزایک کارآمدی و سازگاری مقتضی بین این دو در  ار وب عقالنیت اقتضا

از محییط  المل بینها، انتظارات و تصورات کنشگران روابط بازیگران و ارتقای برداشت

هیای مختلیف و هیا و روششود. به کیارگیری و کاربسیت رهیافتسیاسی پیرامونی می

فراایور ی بیه المللیبینهای و پدییده الملی بینمتنو، برای تبیین، تفهم و تفسیر روابیط 

های موضو، و متدلق شناات و نیز تولید مدرفت و شناات متناسد با شیرایط و زمینیه

اجتماعی بر اساس وحدت گرایی هستی شنااتی و تکثرگرایی روش شینااتی -تاریخی

شود. این رویکرد تلفیق گرا بین عناصر موجد درک بیشتر و بهتر واقدیت و حقیقت می

تأویلی کیه مدطیوف بیه گشیودن مسیائ  -ات عملیثبات و دگرگونی، با توجه به شنا

هیا و های انضمامی است و توسط ارزشاجتماعی مشترک در کردارها، تدامالت و زمینه

توانید تصیمیم سیازان و برنامیه رییزان اسیتراتژیک را در شیود میها تدییین میاواسته

 .م149: 1390های تطبیق راهبردی یاری رساند. )منو هری، پاسخگویی به محرک

« ناهمگونی منسجم»پنجم اینکه در عصر جهانی شدن شاهد نوعی سیالیت مفاهیم یا 

هستیم به گونه ای که جهان در عیین یکپیار گی شیاهد نیوعی  نید پیارگی و از هیم 
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نییز تدبییر «  ه  تکیه بیودن جهیان»گسیختگی یا تکثر بی انتهاست که از این تنو، به 

ن به نحوی است که در فرآیند دیالکتییک شود. دگرگونی مفاهیم در عصر جهانی شدمی

کنند در عیین عوام  رانشی و کششی، مفاهیم اود را با ت ییرات  ند وجهی سازگار می

آنکه به تراکم جهان و تشدید آگاهی درباره جهان بیه عنیوان ییک کی  پایبنید هسیتند. 

ه سیاز و نفوذپذیری متقاب  مفاهیم در فرآیند دیالکتیکی روندهای همبسته ساز، یکپار ی

وحدت گرا از یکسو و روندهای مرکز گریز و تکثرگرا از سوی دیگر منجیر بیه نیوعی 

به عبارت دیگر، نظر به فشردگی و تراکم زمان م 1388شود )ثانی، می« وحدت تکثرگرا»

ها بر ، شاهد اولویت فضای جریان(Harvey,1989:294)و مکان به تدبیر دیوید هاروی 

ونه ای که اکوپلتیک )حیس کیره زمیین بیه مثابیه اانیه میام ها هستیم به گفضای مکان

شیود و ج رافییای زمیانی )کرونوپلتییکم جیایگزین ج رافییای جایگزین ژئوپلتیک می

شود. با توجه به توزیع زمانی به جای توزیع سرزمینی و به دلی  سرزمینی )ژئوپلتیکم می

لیکن بازسازی و بیازتنظیم  شودتدامالت تجاری در فضای دیجیتالی، ج رافیا ناپدید نمی

شود به نحوی که ابداد جدیدی از آن از جمله ژئوکالچر و ژئواکونومی از اهمییت رو می

 شود.به تزاید براوردار می

های جهانی شدن پیچیدگی با توجه به اینکه به تدبیر کالوس شوآب در زمره ویژگی

در نکینک بیین جهیانی نیوعی انی ),2012Schwab(است  2و همپیوندی فزاینده 1فزاینده

شدن از پایین و جهانی شدن از باال در حال انجام است که به تقویت فرآیندهای افقی از 

بیا تأکیید بیر اهمییت طبقیه  4و جهانی شدن از میانه یا از وسط 3جمله میان منطقه گرایی

 م.1395فریدمن، ) انجامد.می متوسط جدید و نخبگان علمی و فرهنگی

هلد و دیگران مدتقدند که جهیانی شیدن دارای  هیار ویژگیی  در این زمینه، دیوید

هیای جریان 7، شیتاب و سیرعت6، فشردگی همپیوندی جهانی5های جهانیگستردگی شبکه

                                                             
1. Hyper-complexity 

2. Hyper-connectivity 
3. Inter-regionalism 
4. Globalization from middle 
5. Extensity 
6. Intensity 
7. Velocity 
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بیین  2اسیت. ویژگیی ااییر بیه تیداا  1جهانی و تأثیر متقاب  همپیوندی جهانی و محلی

تواننید میشیود؛ بیدین مدنیا کیه حیوادی محلیی جهانی شدن و محلی شدن منجیر می

هیای پیامدهای جهانی داشته باشند و تحوالت جهانی در عرصه محلی )البته غالباً با تنو،

یابند. تداا  محلی و جهانی موجد افزایک تدامالت و مبیادالت قاب  توجهم تجلی می

ها و برداشیته شیدن بین سیاست داالی و سیاست اارجی و کمرنگ شدن مرز میان آن

سیاسیت »ی و حتی کمرنگ شدن میرز بیین المللبینو حقوق  اطوط بین حقوق داالی

شیود. در ایین رهگیذر، دیالکتییک می« سیاسیت مبتنیی بیر هنجیار»و « مبتنی بر قدرت

روندهای همگون ساز با روندهای لجام گسیخته موجد سیالیت و ناپایداری مفیاهیم در 

پراکنده به منصه ظهیور شود به گونه ای که مفاهیم  ند الیه، مت یر و عین پویایی آن می

رسند. به عبارت دیگر، جهانی شدن فرآیندی در حال شدن است به گونیه ای کیه در می

-شاهد تشدید الگیوی رقابیت« 3 ند جهانی شدن»یا « های گوناگونجهانی شدن»عصر 

همکاری بین بازیگران هستیم. تحول توفنده فناوری و اهمیت سیاست مبتنی بر دانیک ر 

نامتقارن،  ند الیه و پیچیده مبتنی بر همپیوندی، سیالیت، ناپایداری، پیک  المل بیننظام 

بینی ناپذیری، قطدیت ناپذیری، هنجارهای  ند الیه، فرآیندهای  ند بددی و بیازیگران 

شیود. متکثر و متنو، موجد تحقق فرآیند دیالکتیکی وحدت گرایی و کثرت گراییی می

نمایید لییکن در به ظاهر فرآیندی متناقض می دیالکتیک همگنی در عین ناهمگنی گر ه

ها از کنک متقارن به کینک نامتقیارن در عصیر این فرآیند سنتزگونه منجر به ت ییر کنک

 شود.می 4جهانی شدن نامتقارن

 

 المللبینمبحث دوم: جهانشمولی نسبی در مفاهیم روابط 

است که نیوعی شیباهت بیانگر آن  المل بینهای سیاسی در روابط بررسی ماهیت پدیده

از ااصیت هولوگرافی  المل بینبین اجزاء و ک  وجود دارد بدین مدنا که مفاهیم روابط 

های مفاهیم  ندالیه براوردارند به گونه ای که ااصیت اندکاس تصویر در تمامی بخک

                                                             
1. Enmeshment 
2. Impact 
3. Multi-globalization 
4. Asymmetric globalization 



51 

 

 

 

 

نظریططططططططططه 

جهانشطططططم ل  

نسطط   در روابطط  

 ب   المل 
 

تواند ااصیت ک  را از اود بروز دهد. ایین مهیم وجود دارد و هر جزء و الیه از آن می

اجمیا، »شود که به نوبه اود اجما، متکثر ییا به وحدت در عین کثرت مفاهیم می منجر

دربردارد. دلی  جهانشمولی نسبی مفیاهیم  المل بینرا در باره مفاهیم روابط  «1همپوشاننده

آن اسیت کیه جهیانی شیدن پدییده ای  المل بینو یا تداوم در عین ت ییر مفاهیم روابط 

هوییت زداسیت و از مت یرهیای زمیانی، مکیانی )محیطییم، دو هره اعم از هویت زا و 

از  الملی بینگفتمانی و زمینه ای )بافتاریم متأثر است. لذا هسته ماهوی مفیاهیم روابیط 

تشابه جهانشمول براوردار است همانگونیه کیه پوسیته صیفاتی مفیاهیم دارای تنیو، و 

 ند الیگی و  ندکارگزاری به دلی   المل بینتفاوت نسبی است. در واقع، مفاهیم روابط 

بودن، از توسده اطی به توسده دیالکتیک )با توجه به پیوند سااتار و کیارگزارم تحیول 

در روابیط  «2نقیک نقیک»هیا و اهمییت اند. در این میان، با توجه به جابجایی نقکیافته

های مفهومی و کیارکردی در عیین سییالیت مفیاهیم ، شاهد درآمیختگی تحلی المل بین

 تیم.هس

 

 جهانشمولی نسبی در مفهوم حاکمیت. 1

و  3به طور کلی، بنیاد محیوری و جهانشیمول مفهیوم حاکمییت بیر دو حیوزه سیرزمینی

استوار است. حاکمیت سرزمینی به مدنیای اعمیال اقتیدار و کنتیرل میؤثر  4تصمیم گیری

دولت بر سرزمین و مردمک در درون مرزهای ج رافیایی است و حاکمیت تصمیم گیری 

به مدنای استقالل نظر و عم  دولت در تدیین سرنوشت اویک بدون تحمی  اارجی و 

 (Krasner, 1999) ها در امور داالی آن است.یا عدم داالت دیگر دولت

اند در عیین مطیرح شیده الملی بینهایی که تاکنون درباره حاکمیت در روابط نظریه

عنیوان مبنیای مشیروعیت حاکمییت ی، بیه المللیبیناز سوی جامدیه  5تأکید بر شناسایی

 ,Adler)هیا همگییی بییر سییرزمین محییوری و جیای گزیییدگی اسییتوار هسییتند. دولت

. با وجود این، در این مفهوم جهانشمول، نوعی نسبیت بروز یافتیه اسیت بیه (2005:65
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های  نید گونه ای که در اثر ظهور بازیگران نوین در عصر جهانی شدن از قبی : شرکت

های کوآنتومی دنیای جدید ی و با توجه به ویژگیالمللبینهای غیردولتی ملیتی و سازمان

بیه سیوی  الملی بینجایگاه سرزمین محوری تضیدیف شیده و روابیط  المل بینروابط 

به تدبیر تافلر بیه دلیی  تحیول « یا مر  ج رافیا« پایان ج رافیا»در عصر  1سرزمین زدایی

م. دو قلمروییی 1379ق یافته اسیت. )تیافلر، های ارتباطات و حم  و نق  سوتکنولوژی

شدن )مجازی و واقدیم،  ند الیه ای شدن )فروملی، ملی و فراملیم و  ند بددی شدن 

هیا موجید تحیول کمیی و کیفیی )سیاسی، اقتصادی، فرهنگیی و اجتمیاعیم حاکمیت

هیا شیده اسیت. سینجک هیای ارزییابی مشیروعیت حاکمیتها و ت ییر مالکحاکمیت

ورها بر اساس نحوه روی کار آمدن نظام سیاسی حاکم، میزان پاسیخگویی حاکمیت کش

های شهروندان، میزان رعایت مدیارهای حقوق بشری و استانداردهای به نیازها و اواسته

ی و توانیایی المللیبینها در عرصه زیست محیطی، نحوه واکنک هماهنگ با سایر دولت

اداره کارآمد امور کشوری و لشکری موجد نسبی شدن و یا مذاکره ای شدن حاکمییت 

ها مشروط به ایفای تدهداتی  ون حقوق بشر و محیط زیست و برقیراری نظیم و دولت

امنیت داالی شده است تا آنجا که به کشورهایی که از توانایی میدیریت نظیم و امنییت 

 ) ,2010Padgett et al(شود. اطالق می 2هاژه شبه حاکمیتداالی براوردار نباشند وا

 

 جهانشمولی نسبی در مفهوم دولت. 2

داری از مفهوم هسته ای و جهانشمولی دولت، توانایی اعمال اقتدار بر شهروندان، براور

گی مشروعیت برقراری نظم و ثبات داالی، محافظت و ارتقای حقوق حاکمیتی و نمایند

 ی است.المللبینام  با کنشگران دولتی در عرصه از سوی ملت در تد

ها از نظر گستره کیارکردی از تنیو، براوردارنید. نسیبی بیودن با وجود این، دولت

ها و مدتقدان به دولت رفاهی بر دولت حداکثر ها موجد شده که رئالیستکارکرد دولت

حمایت گرایانیه در  های امنیت و اتخاذ رویکردبا کارکرد اعمال کنترل فزاینده بر عرصه

ها و نولیبرالها بر دولت حداق  بیا واگیذاری عرصه اقتصاد تأکید کنند در حالی که لیبرال
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ااتیارات به بخک اصوصی در  یار وب مکانیسیم بیازار آزاد پیای فشیرند. در ایین 

در عصر جهانی شدن مدتقد بیه نظیارت دولیت بیر  1رهگذر، رویکرد دولت تنظیم کننده

گران اعم از مدنی، غیردولتی و اصوصیی و ایفیای نقیک کنترلیی و عملکرد سایر کنش

تنظیم کننده فضای کنک سایر بازیگران است به جای اینکه رویکیرد متیولی و متصیدی 

 امور ااتیار کند.

یکی از دالی  نسبی شدن مفهوم دولت، تضدیف سلطه دولت بر فضا و زمیان اسیت 

شود. همانگونه کیه در صیورت ات میکه موجد ناتوانی در کنترل جریان جهانی اطالع

آورد. را فیراهم میی 3موجبات شک  گییری دولیت فراسیرزمینی 2اشراف بر فرافناوری ها

(Binsbergen,1999:298) های دولت نیز موجد ت ییر در گستره ااتیارات و کار ویژه

ها شده است به گونه ای که بیه تدبییر دانیی  بی ، نهیاد بروز دگرگونی در هویت دولت

ولت برای مسائ  بزر  زندگی بسیار کو ک و برای مسیائ  کو یک زنیدگی بسییار د

ها در برقیراری . در این رهگذر ناتوانی برای دولت(Bell,1987:14)بزر  شده است. 

 5هیای شیکنندهو ییا دولت4های فرومانیدهنظم و امنیت داالی منجر به شک  گیری دولت

ر عصر جهانی شدن رو به افیول ننهیاده ها دشده است. واقدیت آن است که نقک دولت

هیا از هیا و ت یییر حیطیه کیارکردی آناست بلکه با توجه به ت ییر ظرف فدالییت دولت

هیا، شیاهد تصدی گری به تنظیم کارکرد سایر کنشگران و دادن فضای فدالیت بیرای آن

 ملی البینها با توجه به توسده ناموزون ولی متکثیر کنشیگران روابیط ت ییر نقک دولت

 هستیم.

 

 جهانشمولی نسبی در مفهوم قدرت. 3

مفهوم قدرت دارای هسته سخت جهانشمول و پوسته نیرم نسیبی اسیت. هسیته مطلیق 

مفهوم قدرت، توانایی وادار کردن دیگران به انجام کاری یا بازداشتن آنان از انجام کاری 

ک  دهیی بیه است. لیکن پوسته نرم قدرت متأثر از نقک عوام  میادی و مدنیایی در شی
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هیا در سیهم قیدرت میزان قدرت کشورهاست. نسبی بودن قدرت به دلی  تفاوت دولت

هیای نیاملموس قیدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و به وییژه  هره

 است. 6و شبکه ای 5، اقناعی4مدنی ،3، مدنایی2گفتمانی ،1مانند هنجاری

کی بر اساس نظم عمودی به مدنای قدرت از یکسو نسبی است اگر به صورت مکانی

و بیه عنیوان ابیزاری بیرای بقیاء و تحقیق  المل بینبرای امور  توانایی تدیین دستور کار

ها به نفوذ و منفدت تدریف شود. البتیه ترجیحات واقدی یک دولت به ویژه تبدی  هزینه

ست اگر به که اندک بازیگرانی قابلیت اعمال این قدرت را دارند و از سوی دیگر مطلق ا

صورت ارگانیکی و رابطه ای بر اساس کنک ارتباطی دوسویه در  ار وب نظم افقی در 

قالد نمودها و نمادهای پنهان و نامرئی تفهم شود. نسبی بودن قدرت منجر به تقسیم آن 

، 10و افقیی 9، از پیایین بیه بیاال8، قدرت از باال به پایین7به قدرت نرم، سخت، هوشمند و تیز

، )بیه مدنیای قیدرت 12)به مدنای اعمال یکجانبه زور از باال به پیایینم و قیدرت 11قدرت بر

افقی در راستای تالش برای دستیابی به اهداف مشترک مانند سدادت، عدالت و توسدهم، 

شیده اسیت و حتیی منجیر بیه جابجیایی قیدرت )از  14و بددیت 13قدرت مبتنی بر قطبیت

اکنک قیدرت در اثیر رویکیرد عقالنییت قدرت عمودی به افقی و بالدکسم عالوه بر پر

 گردیده است. المل بیناقتضایی در روابط 

با توجه به اهمیت قدرت متکثر در دوران گذار که بیه تدبییر جییووانی دارای ابهیام 

زیییاد، اییج هنجییاری، پیییک بینییی ناپییذیری، آنتروپییی و عییدم قطدیییت اسییت، 

)2009Giovanni;( بیه مییان آورد کیه طیی  «15مییان قطبییت»توان سیخن از مفهیوم می
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های مربوطه، وابستگی متقاب  های اصلی برای ح  و فص   الکفرآیندهای افقی قدرت

دهند و با توجه به اهمیت قدرت و همکاری را به عنوان اولویت راهبردی مدنظر قرار می

 ارگانیکی، شاهد افزایک اهمیت نظارت به جای اعمال قدرت اواهیم بود.

 

 در مفهوم امنیت جهانشمولی نسبی. 4

، مفهوم امنیت هم مطلق و هم نسبی است. امنییت مطلیق اسیت اگیر المل بیندر روابط 

از قبیی  اسیتقالل  3و حییاتی 2اساسی و مرکزی 1های اولویت دارارزش برای حفظ منافع و

 5ییا پیرامیونی 4های حاشیه ایو تمامیت ارضی باشد و نسبی است اگر برای تحقق ارزش

ه روابط اقتصادی و یا حفظ قدرت منطقه ای باشد. همچنین بسته بیه نیو، از قبی  توسد

 تواند مطلق یا نسبی باشد. اگیر کشیوری در صیدد رفیع تهدییداتتهدیدات، امنیت می

وجودی و تحقق امنیت هستی شنااتی باشد در صدد دستیابی به امنیت مطلق است امیا 

 ر صدد تحقق امنیت نسبی اسیتاگر در صدد رفع تهدیدات اقتصادی و اجتماعی باشد د

(Wolfers,1952:485) های مورد نظر، درجه امنییت، نیو، تهدیید و لذا بسته به ارزش

های مقابله با تهدیدات، امنیت دارای وجوه و مراتد گوناگون و به تدبییر ابزارها و هزینه

بدین ترتید، امنیت مطلیق و  (Baldwin, 1985: 131)فالسفه از مقوله تشکیک است. 

هیای اساسیی دارد بیه گونیه ای کیه بیه جهانشمول بسیتگی بیه منیافع حییاتی و ارزش

موضییوعات دارای اهمیییت اییارق الدییاده، موضییوعات اضییطراری، موضییوعات مهییم، 

موضوعات حیاتی، موضوعات اساسی و موضوعات دارای اولویت باال مرتبط است حال 

است به گونه ای کیه ارزش  های حاشیه ای و پیرامونیآنکه امنیت نسبی مرتبط با ارزش

امنیت ملی از یک کشور به کشور دیگر و از یک بافتار تاریخی به بافتار تیاریخی دیگیر 

 کند.تفاوت می

شود بر این اساس است که از نظر باری بوزان، امنیت مطلق و عینی دست نیافتنی می

یه بودن، تجزیه هایی از قبی  نسبی بودن، ذهنی بودن،  ند اللیکن امنیت موسع با ویژگی
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فرهنگیی و -ناپذیر بودن و  ند بددی بودن آن )نظیامی، سیاسیی، اقتصیادی، اجتمیاعی

در عین حال، با توجیه بیه  (Buzan, 2007:330)گردد. زیست محیطیم تحقق پذیر می

در هم تنیده بودن ابداد مختلف امنیت سخت افیزاری و نیرم افیزاری و طیرح مفیاهیمی 

گیر، مشترک، همنوا و دسته جمدی، رابرت دال و  ارلز لیندبلوم مانند: امنیت جامع و فرا

کنند که تلفییق امنییت مطلیق و نسیبی اسیت را پیشنهاد می« 1امنیت بهینه»مفهومی به نام 

)50: 1991Dahl & Lindblom, ( 2بیه عیالوه طیرح مفیاهیمی  یون امنییت هیویتی ،

بیانگر  ند الیه ای شیدن و  فیزیکی، احساسی، پایدار، مثبت، سایبر، مجازی و شبکه ای

  ند کارگزاری شدن این مفهوم در عین تداا  مفهومی و کارکردی ابداد آن است.

 

 جهانشمولی نسبی در مفهوم سود. 5

نظرییه  3«سیود مطلیق»شود. به دو قسم مطلق و نسبی تقسیم می المل بینسود در روابط 

و فردگرا هستد کیه منافدشیان را  ها بازیگرانی عقالنینئولیبرال هاست که مدتقدند دولت

ها به به نظریه سیود نسیبی توجیه ای کنند. نئولیبرالدر  ار وب سود مطلق تدریف می

 هیاندارند و با ارجا، به بازی حاص  جمع غیر صفر یا مثبیت مدتقدنید کیه همیه دولت

ی توانند به طور صلح آمیز و همزمان از مزیت همکاری بهره ببرنید. در مقابی ، تئیورمی

رود. زیرا با توجه رئالیستی در توجیه اقدامات برای توازن قدرت به کار می« 4سود نسبی»

ها مجبورند به منظور افزایک سودشان بیا هیم رقابیت به بازی حاص  جمع صفر، دولت

ی المللیبیناز آنارشیی « سیود نسیبی»و « سود مطلق»کنند. بدیهی است که هر دو نظریه 

انگیزه تقلد یا ترس از تقلید دارنید. هیر دو نظرییه دربیاره ها شود که دولتناشی می

ها بیدبین هسیتند و ی هم نظرند، بیا ایین حیال رئالیسیتالمللبیناهمیت لزوم همکاری 

 :Cai,2011) شود، سخت تر استمدتقدند دستیابی و حفظ همکاری از آن  ه گفته می

 م.,1

                                                             
1. Optimum security 
2.  Identity security 
3. Absolute gain 
4. Relative gain 
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گیرند منحصر به فرد در نظر میها را به عنوان بازیگران عقالنی و هر دو نظریه دولت

هیا را بیه سیوی حال آنکه گاه عوام  تاریخی، فرهنگی و میذهبی ممکین اسیت دولت

های تالفی جویانه به ویژه در عرصه تجاریم سیوق اقدامات احساسی )از جمله سیاست

توان آن را بیر اسیاس سیود دهد. البته جهان واقدی آنقدر پیچیده است که به تنهایی نمی

های یا نسبی توضیح داد. با وجود این، از نظر ماستاندونو، سود نسبی دارای ریشیهمطلق 

قویتری در دنیای واقدی است گر ه ممکن است محاسبات مبتنی بیر سیود نسیبی گیاه 

ر حماییت گراییی و ملیی گراییی شیود.  مخرب باشید تیا جیایی کیه منجیر بیه دو شیت

(Mastanduno, 1991:76) ی و سیود مطلیق در جهیان واقدیت آن است که سود نسیب

اند تا آنجا که به تدبیر رابرت کیوهن بیازیگران واقدی و پیچیده دست در دست هم نهاده

اند های ارتباطیاتی توانسیتهاند؛ زیرا شیبکهرهنمون شده 1به سوی مفهوم سودمندی متقاب 

ی از طریق انتقال مفاهیم و هنجارهایی که بر مفهوم سودمندی مشترک استوار است الگو

 کینک و همکیاری نامتقیارن را در عصیر وابسیتگی متقابی  میورد تأکیید قیرار دهنید.

(Keohane,1986:1-27) 
 

 جهانشمولی نسبی در مفهوم منافع ملی. 6

گرایان از جمله موگنتا و استانلی هافمن، منافع ملیی بیه عنیوان واقدیتیی  از دیدگاه واقع

مدیین و امیری ثابیت و مطلیق های عام و همیشگی، دارای سرشیتی عینی، دارای هدف

ها یا ذهنی گراییان منیافع ملیی متناسید بیا انتخیاب شود اما از دیدگاه لیبرالقلمداد می

کارگزاران و محیط تصمیم گیری است. لذا امری مت یر و متحول و مفهومی زمان پرورده 

 م مدتقید1379و زمینه مند است. دیوید دبلیو کلینتون در کتاب دو روییه منفدیت ملیی )

است واژه منافع ملی از یکسو  ونان پدیده ای محتوم است که قاب  هیچ گونه تدرضیی 

: 1379شود. )کلینتون، نیست و از سوی دیگر یک واژه کامالً مت یر و نسبی محسوب می

هایی اسیت کیه رسد مطلق یا نسبی بودن منافع ملی مرتبط با ارزشم. به نظر می64-63

باشیند  3ییا حییاتی 2ها در صدد تحقق منافع مرکزیاگر دولتاند. ها هدف قرار دادهدولت

                                                             
1. Mutual benefit 
2. Core 
3. Vital 
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ملیت )اعیم از سیرزمین، میردم، -رویکردی مطلق به منافع اساسیی بیرای بقیای دولیت

حکومت و حاکمیتم دارند لیکن اگر در صدد تحقق منافع حاشیه ای یا پیرامونی ماننید 

رسید کیه نند. به نظیر میکمنافع اقتصادی باشند رویکرد نسبی به منافع ملی را اتخاذ می

های مزبیور بیا داند کیه الییهمنافع ملی آن را  ند الیه می رویکرد جهانشمولی نسبی به

یکدیگر همپوشانی، همخوانی و هم تکمیلی دارند به گونه ای که منافع اساسی )دفیا، از 

سرزمین و تمامیت ارضیم، منافع حیاتی )حفظ موقدیت گذرگاهی به ویژه دسترسیی بیه 

های مربوط به نظم مطلیوب جهیانیم و ای آزادم، منافع ایدئولوژیک )ارتقای ارزشهآب

شیوند و منافع ثانویه یا حاشیه ای )مانند رفاه و توسده اقتصادیم بر یکیدیگر منطبیق می

 کنند.همدیگر را تکمی  می

 

 جهانشمولی نسبی در مفهوم نظم. 7

اینکه نظم غالباً به مدنای ثبیات و به رغم دو رویکرد نظم مطلق و نظم نسبی و با وجود 

رسد که رویکرد ایستایی نیست بلکه توأم با ت ییر و دگرگونی همیشگی است به نظر می

در جهان کم ثبات و انتقالی کنیونی  "هژمونی سیال"جهانشمولی نسبی به مفهوم نظم بر 

م جهانی استوار است. بدین مدنا که از یکسو شاهد نوعی تدادل و ثبات هژمونیک در نظ

هستیم و از سوی دیگر روندهای دگرگون شونده، پیچیده و تکاملی دنیای واقدی روابیط 

 (Adler,2005:212)دهید. نظم را به سوی موازنه نوسانی و نامتقارن سوق می المل بین

در روابیط نسیبی بیازیگران بیا توجیه بیه 2و سیازگاری 1تناوب ابهام و آشفتگی با انطبیاق

 Munich Security) نید الییه در جهیان  نید نظمیی کنیونی  های پیچییده وبحران

Report,2018:9) توان از آشفتگی و بی نظمی و آشوب در گیذر بیانگر آن است که می

 زمان الگویی منظم و دارای انسجام درونی استخراج کرد.

در این رهگذر، سلسله مراتید مقیاسیی و مکیانی بیی ثبیات شیده اسیت و نیوعی 

نظمی )آشوب و آشفتگیم و یا توالی نظم و بی نظمی بیه صیورت  دیالکتیک نظم و بی

قبض و بسط بروز یافته که منجر به بی نظمی کنتیرل شیده در فرآینید گیذار متقیارن و 

                                                             
1. Concordance 
2. Adaptation 
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رسد که به دلیی  م به نظر می1380اندرو،) نامتقارن نظم پارادوکسیکال جهانی شده است.

بتکیارات، شیاهد شیالوده شیکنی متکثر شدن بازیگران و نهادها و افیزایک ابیداعات و ا

های ترتیبات بلندمدت اعم از نظم یا بیی نظمیی پاییدار هسیتیم بیه گونیه ای کیه میدل

ولی دارای نقطه جذب در محور مختصات افقی و نوسانی منجر بیه  1دینامیکی غیر اطی

شده اسیت. بیه عبیارت « سازگاری پویا»شک  گیری نظم سیال ولی نظام مند در فرآیند 

هر بی نظمی و سردرگمی نوعی نظم نهفته است کیه اتفیاقی بیودن همیراه بیا دیگر، در 

کند. قطدیت به این دلی  که بی نظمی ناشیی از ژئوپلتییک هیرج و قطدیت را تداعی می

مرج به تدبیر رامونه در مقیاس بزر  کامالً پایا و قاب  پیک بینی و اود سازمانده است. 

ن به دلی  رفتار نامنظم، سازمان یافته، و پیک بینی م و اتفاقی و تصادفی بود1377)رامونه،

ناپذیر در مقیاس محلی است. همپوشانی این دو مقوله منجر به نوعی بیی نظمیی مینظم 

شود که در بردارنده نوعی نظم غایی در عین بیی نظمیی و در هیم ریختگیی اسیت. می

منجیر بیه  2ه جیذبرسیدن از نظم به بی نظمی و از بی نظمی به نظم بدد از گذار از نقط

شود که در یک نقطه تدادل بخک ولی نوسیانی و  ندوجهی می 4، نامتقارن3اشکال نامنظم

رود. در واقع، در صورت نگاه فرآیندی و ارگانیک به نظم بیه عنیوان می و سیال به پیک

تیوان درجیه پدیده ای در حال تکیوین در مختصیات زمیانی و مکیانی گشیتارگونه، می

در درون بی نظمی مشاهده کرد که ماهیتی پویا و تأثیرگیذار دارد بیه مشخصی از نظم را 

گذارد. به عبارت دیگر، بر پذیرد و بر آن تأثیر میگونه ای که از محیط پیرامونی تأثیر می

هیای بیزر  در توانید باعیث بیی نظمیترین ت یییر میکو ک 5ایاساس اص  اثر پروانه

است به گونه ای که  المل بیندن تحوالت نظام جهان شود. این اص  بیانگر غیر اطی بو

بینیی در تواند بیه نتیایو وسییع و غییر قابی  پیکیک ت ییر جزئی در وضدیت اولیه می

 (Murphy;2010)منجر شود  المل بینهای نظام ستاده
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4. Asymmetric 
5. Butterfly effect 
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 هاجهانشمولی نسبی در مفهوم ارزش. 8

، صلح، رفاه و آزادی است. شام  عدالت المل بینهای موجود در روابط ترین ارزشمهم

هماننید تفییاوت، فقیر و نییابرابری در جامدییه  (equality)و برابییری  (Justice)عیدالت 

توانند )هم نسبی و هم مطلقم باشیند، گر یه در ایین زمینیه می المل بینشناسی روابط 

. اگیر (Amiel & Cowell, 1992)نسیبیت بیر اطیالق و جهانشیمولی ارجحییت دارد. 

های نسبی از قبی : صیلح، مطلق تقسیم کنیم به گونه ای که ارزش ه نسبی وها را بارزش

تیوان بیه دو نیو، می هیای مطلیق راآزادی، رفاه و دمکراسی را اقتضیائی بیدانیم، ارزش

های طریقی )از جمله عدالتم و غایی )از جملیه سیدادتم تقسییم کیرد. در ایین ارزش

انگر نسبیت است. لذا جهانشیمولی نسیبی رهگذر، جهانشمولی بیانگر پایداری و تکثر بی

توان در  ار وب صلح متکثر ولی پایدار مورد امدان نظر قرار داد در مفهوم صلح را می

بیه  1تیوان در عیدالت تیوزیدیهمانگونه که جهانشمولی نسیبی در مفهیوم عیدالت را می

به  2انتقالی ها بر اساس شایستگی به تدبیر جان رالز و عدالتمدنای توزیع عادالنه فرصت

مدنای تأمین حداق  مدیشتی از قبی  اوراک، پوشاک و مسکن برای آسیید دییدگان از 

های داالی دانست. جرائم جنگی و در شرایط نقض حقوق بشردوستانه در فرآیند جنگ

ها بیک از آنکه دارای جنبه مادی فرض شوند از ماهییت غیرمیادی و مدنیایی این ارزش

هایی ها در صورتی که فرصیتاین ارزش (Biersteker, 2002: 157-176)براوردارند 

 ) ,2004UN( 3مناسد برای همگان فراهم آورند زمینه را بیرای جهیانی شیدن منصیفانه

ها دارای هسته سخت و جهانشیمول و پوسیته آورند. در عین حال، این ارزشفراهم می

های مطلیق ک  از ارزشنرم و ژالتینی هستند، به گونه ای که اگر به صورت الیه ای متش

های نسیبی و جهانشیمول فیرض شیوند نیوعی های مطلق طریقی و ارزشغایی، ارزش

کنند بدین مدنیا کیه نیوعی ذهنییت و برداشیت مشیترک، اجما، همپوشاننده را افاده می

ها ریشه دوانیده اسیت کیه از جهیان جهانشمول و فراگیر از این مفاهیم در اذهان انسان

نشأت گرفته است لییکن در عیین حیال زمینیه منید و اقتضیایی شمولی هستی شنااتی 

 هستند که نیاز به بنیادهای متددد و متنو، دارند.

                                                             
1. Distributive Justice 
2. Transitional Justice 
3. Fair Globalization 
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 گیرینتیجه

توان دریافت که در اثر دیالکتیک عام و اا  یا جهیانی و با عنایت به آنچه گذشت می

یت یالسینییز در عیین جهانشیمولی از نیوعی نسیبیت و  المل بین محلی، مفاهیم روابط

اهد نهادینیه شیدن در عیین شیمحلی شیدن کیه -اند. لذا در عصر جهانیبراوردار شده

آمیختگی فرآیند دوگانه جهانشمول شدن اا  گرایی و اا  شدن جهانشمول گرایی 

های مت یر و متمیایز هسیتند. هستیم مفاهیم نیز دارای هسته ثابت مفهومی در عین پوسته

ی منجر بیه برسیااتگی متقابی  جهانشیمولی و یهمگرا-این پویایی مفهومی در عصر وا

گن و همگین شده است. بدین ترتید، دیالکتیک ناهم المل بیننسبیت در مفاهیم روابط 

ت، و نیز میانکنک جهانشمول گرایی و اا  گرایی در مفاهیمی از قبی  حاکمیت، دولی

بیروز یافتیه ظهیور و  المل بینهای روابط قدرت، امنیت، سود، منافع ملی، نظم و ارزش

توانید می الملی بیناست. با توجه به فرآیند نوسانی تبدی  مکانیسم به ارگانیسم، روابیط 

 هد.ها را توضیح دهای متضاد را در درون اود جای دهد و آنتمامی پدیده

ای نامطمئن و سیالیت جهان کنونی به دلی  فرآیند سریع و شتابان جهانی شدن آینده

ها را رقم اواهد زد به گونه ای که به دلی  عدم قطدییت و ارضمشحون از تضادها و تد

و  نید سیناریو آمیادگی  1پیک بینی ناپذیری روندها و فرآیندها باید بیرای  نید آینیده 

هیا و داشت. این آینده مبهم ناشی از اجما، نظیر جامدیه جهیانی دربیاره برایی ارزش

را بیه سیوی  الملی بین هیای دیگیر اسیت کیه روابیطااتالف نظر درباره برای ارزش

 سازد.رهنمون می« های نسبیقطدیت»

های نسبی، مت یر، رقابتی، ناپایدار،  ند الییه، پراکنیده و سییال و فراگیر شدن ارزش

وجود اشتراک در عین انشقاق و همکاری در عین رقابت بیانگر آن است که نظام جهانی 

فراملیی میا را بیه امکیان های جمدیی فروملیی و در حال شدن است. شناورهای هویت

اجتما، فرآیندهای متناقض و همزیستی دو ارگانیسم به ظاهر متدارض در جهان به هیم 

ها در  ارپوب نوعی رئالیسم همزیست محور پیوسته کنونی و کنک ارتباطی دوسویه آن

سازد. اثرگذاری متقاطع و متقاب  رونیدهای همگیرا و واگیرا و رهنمون می 2یا همزی گرا

                                                             
1. Several futures 
2. Symbiotic realism 
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ها از متقارن و متوازن به نامتقارن و نامتوازن و ناموزون موجید گردییده کیه کنکت ییر 

نحوه روایت سازی از مفاهیم از اهمیت برایوردار گیردد و جنبیه ژالتینیی و هیبرییدی 

های علییا میرتبط های سفلی و جنبه سخت و با ثبات آن بیه سیاسیتمفاهیم به سیاست

رسید کیه و دسیتور کارهیای جهیانی بیه نظیر میشود. لذا با توجه به پیچیدگی روندها 

جهانشمولی نسبی قابلیت دربرگیرندگی ابداد سخت و نرم مفاهیم و برقراری پیوند بیین 

 1سااتارهای  ند کارگزاری و فرآیندهای میان کارگزاری را در  ار وب تحلی  ترکیبیی

نییده و تواند به اص  راهنمیا بیرای توضییح جهیان شیبکه ای و در هیم تمی داراست و

براوردار از ظرفیت ت ییر تدریجی تبدی  شود و بیازیگران دارای منیافع مشیترک ولیی 

های نامتقارن را بر اساس سودمندی مشترک، متقاعد به الگوی کینک براوردار از قابلیت

 کنونی نماید. 2و همکاری نامتقارن در جهان متکثر و  ند مرکزی

 

 :منابع

، ترجمیه اصی ر : بررسی چهرره دوم جهرانی شردنناامنی جهانی .م1380اندرو، هال )

 افتخاری، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالدات راهبردی

 ، تهران: نشر علمشوک آینده .م1379تافلر، آلوین )

 ، تهران: نشر کانون اندیشه جوانزیر موج جهانی شدن .م1388ثانی، رضا )

، گ جهرانیو فرهنرهرای اجتمرا ی جهانی شردن، تووریم. 1382) رابرتسون، رونالد

 ترجمه کمال پوالدی، تهران: نشر ثالث.

 ،رگم(سررد ژئوپلیتیک) رودمیآیا جهان به سوی هرج و مرج  .م1377)اگینیو  ،رامونه

 .انتشارات عطا تهران: ،  اپ اول،پریچهر شاهسوند ب دادیترجمه 

، «طرح سیستماتیک مفهومی برای مطالده سیاست ایارجی»م. 1370سیف زاده، حسین )

 .153-195 صص ،26، شماره نشریه دانشکده حقوق و  لوم سیاسی

، ترجمه احمد عزییزی، تهیران: نشیر جهان مسطح است .م1395فرید من، توماس آل )

 .کتاب هرمس

                                                             
1. Synthetic analysis  -  
2. Polycentric 



63 

 

 

 

 

نظریططططططططططه 

جهانشطططططم ل  

نسطط   در روابطط  

 ب   المل 
 

، ترجمه اص ر افتخاری،  یاپ اول، دو رویه منفعت ملی .م1379کلینتون، دیوید دبلیو )

 تهران: پژوهشکده مطالدات راهبردی

 ، تهران: انتشارات سمترهیافت و روش در  لوم سیاسی .م1390اس )منو هری، عب
Adler, Emmanuel (2005). Communitarian International Relations: The 

Epistemic Foundations of International Relations, New York: 

Routledge 

Amiel, Yoram& Frank Cowell (1992). “Measurement of income 
inequality: experimental test by questionnaire”, Journal of Public 

Economics, 47: 3-26. 

Baldwin, David (1985). Economic Statecraft, Princeton, N.J.: Princeton 
University Press. 

Bell, Daniel (1987). “The World and the United States in 2013”, 

Daedalus, Vol. 116, No. 3, Future, (Summer), pp. 1-31. 
Biersteker, Thomas J. & Rodney Bruce- Hall (eds.) (2002). The 

Emergence of Private Authority in Global Governance, Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Binsbergen, Wim Van &Rijk Van Dijk (2005). Situating Globality: 
African Agency in the Appropriation of Global Culture, Brill. 

Buzan, Barry (2007). People, States and Fear: an agenda for 

International Security Studies in the Post-Cold War era, Second 
Edition, Colchester, England ECPR Press. 

Cai, Feina (2011). “Absolute and Relative Gains in the Real World”, E-

International Relations. availbale at: https://www.e-
ir.info/2011/04/28/absolute-and-relative-gains-in-the-real-world/ 

Dahl, Robert A. & Charles E. Lindblom (1991). Politics, Economics 

and Welfare, Transaction Publishers 

Donnelly, Jack (2007). The relative Universality of Human Rights, 
Human Rights Quarterly, Vol. 29, No. 2 

Donnelly, Jack (2008). Human Rights: Both Universal and Relative (A 

reply to Michael Goodhart), Human Rights Quarterly, Vol. 30, No. 
1 

Goodhart, Michael (2008). Neither Relative Nor Universal: A response 

to Donnelly, Human Rights Quarterly, Vol. 30, No. 1 

Harvey, David (1989). The condition of Postmodernity, Oxford: 
Blackwell. 

Held, David. Et. Al (1999). Contents and Introduction in Global 

Transformations: Politics, Economics and Culture, Stanford: 
Stanford University Press. 



64 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهططمدوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و یکم 

 1398بهار 

 

Hermann, Margaret G. (2002). One field, Many Perspectives: Building 

the Foundations for Dialogue, International Studies Quarterly, Vol. 
42, Issue 4. 

Keohane, Robert O. (1986). Reciprocity in International Relations, 

International Organization, Vol. 40, No. 1 (Winter), pp. 1-27 

Krasner, Stephen D. (1999). Sovereignty, Princeton University Press 
Mastanduno, Michael (1991). “Do relative gains matter? America’s 

response to Japanese industrial policy”, International Security, Vol. 

16, No. 1, (summer), pp. 73-113 
Munich Security Report (2018). Present at the Erosion: International 

Order on the brink and back?, Munich Security Conference. 

Murphy, Robert P. (2010). Chaos Theory, Two Essays on Market 
Anarchy,Second Edition, Alabama: Ludwig Von Mises Institute 

Naisbitt, John (1995). Global paradox, 1st edition, Avon 

Padgett, Stephen et al (Eds) (2010). Democracy and Diplomacy in a 

semi-sovereign state, Palgrave MacMillan UK. 
Robertson, Ronald (1992). Globalization, Social Theory and Global 

Culture, London: Sage 

Schwab, Klaus (2012). Address by Founder and Executive chairman, 
Provisional Record, 101stsession, Geneva: World Economic Forum, 

May-June. 

Wolfers, Arnold (1952). National Security as an Ambiguous Symbol, 

Political Science Quarterly, Vol. 67, No. 4: 481-502 
Zettili, Nouredine (2001). Quantum Mechanics: Concepts and 

Application, John-Wiley, Chichester. 

 
 


