
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخیل عملیاتی 
 شرح و نقدی کوتاه بر نظریه حکمرانی جهانی دیوید هلد 
 سیدجواد طاهایی

 چکیده
الملی  غایاز  ید ریهرییه نیل        از رسوخ دموکراسیی هیه نی ره رطاهین هیی       یموج جدید ١٩٩٠از دهه 

موکراسی جهیان ططریی   های غن د تری   اخه یوی ...(، که یکی از انلی م، یهدمکراتیزاسیوندموکراتیک، 
کو ید    یود کیه میی    است. ای   اخه پر اهمیت عمدتاً ها غثار دایشورایی چون دیویید هلید مشیمی میی    

المللیی ط تتیی    هیای هیی    ذاتاً ملی را در متری از ساز ط کارهای موجود در سازماندموکراتیک های  پرطسه
یکیی از   الً ط ذاتاً ممک  است یا ییه، وجاری سازد. ایرکه چری  کو شی ان ها های رطاهن میان دطلت عرنه
 پردازد.  مقاله تاضر ییز هه همی  مهم می های جهان ططرایه است، هررسی یهریهتری  موضوعات در  انلی
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 ـ دیوید هلد: یک مقدمه تحلیلی1  

تقریبیییاً همیییه دایشیییبویان رطاهییین  

 راسرد. یام اط هیا   المل  دیوید هلد را می هی 

دموکراسیی   امواج یهری جدید در خصیو  

ططری همراه است، هه ی یوی   جهایی ط جهان

تییوان ت ییت از دطتایییه دموکراسییی  کییه مییی

میهری ط دیوید هلد، یکی ییام دیریری    جهان

کرید. دیویید هلید در     را هه ذه  متبادر میی 

غمده اسیت.   در ایرلستان هه دییا  ١٩5١سال 

المللی اسیت کیه عی طه هیر      اط دایشوری هی 

غلمیییان ط غمریکیییا ایرلسیییتان، در نرایسیییه، 

ع یی  اط   *ت صی  ط تیدری  کیرده اسیت.   

عمییدتاً  ییام  هازایدیشییی دموکراسییی در   

المللی ط نراملی، مطالعیه جهیایی    سطوح هی 

 دن ط تکمرطایی جهایی، یهریه سیاسیی ط  

اهعییاد تبرهییی ت لییی  سیاسییی اسییت. اط را  

 D. Archibugiهمراه ها دایی  غرچیی هیاتی   

  هریییهیییک  مصیییت کلیییدی در توسییعه ی

ططریییییی رکاسموپولیتاییسیییییم(  جهیییییان

اط دایشوری پرکار است ط غثیار   (١رایرارید. می

متأخر اط هیا سیتایک کسیایی چیون خیاطیر      

سوالیا، یورت  هاهرماس ط راهی  کوک طزییر  

                                      
دیوید هلد در زمان یرارش ایی  مطلی ، اسیتاد کرسیی      *  

تراهیام طاالس، ر ییته علییوم سیاسییی در مدرسییه علییوم  

اقتصادی ط سیاسی لردن اسیت  یایان ذکیر غیکیه اط از     

 Polityریادتذاران ایتشارات معرطف پالیسیتی پیرس   ه

Press ها د.  ییز می 

( 2رخارجه اسب  هریتاییا همیراه  یده اسیت.   

غثیییار نیییراطان ط نزایریییده هلییید در تیییوزه 

ی ططری ط تکمرطایی جهیای  دموکراسی جهان

یشایرر غن است کیه اط هیرای خیود رسیالتی     

توان هریاد غن را تسیترش   قائ  است که می

المل   اخ قیات لیبرالی در ن ره رطاهن هی 

المل   دایست.  هی طر  غ الزامط مشمصاً تقوق 

غثار هلد هیشتر از هر چییز تیاطی امیید هیه     

المللی  یهادیره  دن ای  اخ ق در سط  هی 

امی  یهادهیای جدیید    ط هه یتیای  ممکی  تک  

های هلد در  المللی است. در قل  ایدیشه هی 

ططرییی،  خصییو  وهییور دموکراسییی جهییان

  (3رایدیشه تقوق هشر قرار دارد.

دیوید هلد دایشیمردی سیاسیی اسیت    

که جهایی  یدن را ایتقیال جهیان هیه ییک      

داید ط ایرکه چری   نضای اجتماعی طاتد می

از ایتقالی از طری  ییک دطره طاقعیی جدیید    

هییای ارتباطییاتی تقویییت   خلیی  زیرسییاخت

 یییود. از م تهیییات کلییییدی هلییید،  میییی

دموکراسی در جهانِ در تال جهیایی  یدن   

است؛ جهایی  دن هم تهدید ط هم نرنیتی  

هییرای دموکراسییی اسییت. اط در دموکراسییی  

ی سه هه عروان یک کاالی عمومی مزییت   نی

هیرد. اما در جهایی کیه در تیال جهیایی     می

مه تیات دموکراسی از طری   دن است، ادا

طاتد ملت ی دطلت ممک  ییست ط تسیترش   
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 المل  ضرطری است.  دموکراسی در توزه هی 

های نکری مارکسیسیم ط   هلد از سرت

کو د تیا ییک    تیرد ط می لیبرالیسم مدد می

 کاکیت درهاره قدرت سیاسیی ط  یکاکیت   

دیرری پیرامون قدرت اقتصادی را ازطریی   

ل در سیط  جامعیه   یک دموکراسیی رادیکیا  

مدیی ط دطلت ها هم غ تی دهد تا غن،  رط 

سازی دیرر  ط تضمیری هرای یک دموکراتیک

هیای    ود. ها پایان جرگ سیرد، هلید تی ش   

ی خود را ها تمرکیز خیود را هیر مطالعیه     ریه

هیییا ط  ترایییی اقتصیییادی ط نرنییت   جهییان 

هییایی کییه هییرای دموکراسییی     م ییدطدیت

مرتلیه هیا    غنریرد، غایاز کیرد. اط در ایی      می

نرایسی  نوکویاما اخت ف یهر دارد ط ایتقاد 

اط از کتاب پایان تاریخ غن است که نوکویاما 

یاهیید کییه لیبرالیسییم ط دموکراسییی  در یمییی

ساختارهای طاتیدی ییسیترد هلکیه ا یکال     

تیرییید کییه در غن  ممتل ییی هییه خییود مییی 

هییایی هییی  دموکراسییی ط لیبرالیسییم   تییرک

در ای  مسیلله   تیرد ط ایرکه نوکویاما سرمی

مایید کیه غییا لیبرالیسیم دموکراسیی       در می

تواید در هراهر جهایی  دن  کونا  ود یا  می

 یه.

هلد جهایی  دن را ها غیچیه کیه اط غن   

را نقدان دموکراسیی ییا کسیر دموکراتییک     

دهید. از   خواید، پیوید میی  دطتایه یا دطه  می

یکسو جهایی  دن تیرک هیی  دموکراسیی،    

  یا ملیت ی دطلیت را هیا     طاهستری هه سرزمی

هیای نراملیی    عم  هازارهای جهایی یا  بکه

هیا   قدرت ا تراک یانته ادایام کیرد. دطلیت   

توایییایی ط ورنیییت ایییدکی هییرای ی ییوذ در   

هیای   هایی که هه طسیله  رکت تیری تصمیم

 ییود ط دارای تییأثیر  چرییدملیتی اخییذ مییی 

ایدازهای  های رای ، چشم مستقیمی هر ارزش

ها در داخی  تاکمییت    توزها تغال ط دیرر 

دطلت اسیت، داریید. از سیوی دیریر جهیایی      

هیای جهیایی     دن همراه ها وهیور سیاسیت  

ها را از  ها ط یاهراهری مر رنی است که ت اطت

طری  انزایک مرانع یمبران جهایی هه ضرر 

سازد ط  تر می تر ط تزاف اجتماع جهایی طسیع

کاهد. هه ای  ترتیی    از اعتبار دموکراسی می

هییایی  ییدن در کییار تولییید یییک یهییم    ج

المللیی اسیت کیه هیه طسییله یهادهیا ط        هی 

یاهد که هر غن اسیاس،   مؤسساتی ساختار می

 ییهرطیدان اتییر یرییوییم ت قیییر، کرتییرل    

هایی در اختیار  هرطیدان   وید. مکاییسم می

 ییست تا عدم موانقتشان را اع م کررد. 

تیری    هراهرای ، هرای دیوید هلد هیزر  

یاسییی ط اخ قییی جهییایی  ییدن،  چییالک س

جبران کردن ایی  میوارد کسیر دموکراسیی     

اسیییییت. پاسیییییخ ایییییی  مشیییییک ت در 

ترایی یا جهیان میهریی رکاسیمو     طط  جهان
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پولیتاییسم( یه ته است. کاسمو پولیتاییسیم  

 سازی تکمرطاییی جهیایی    ام  دموکراتیک

ط تعقییی  عییدالت   (Global Governanceر

مرکیزی  هیای   اجتماعی جهایی اسیت. ارزش 

دموکراسی اجتمیاعی عبارترید از تاکمییت    

قایون، هراهری سیاسیی، عیدالت ط اسیت کام    

اجتماعی ط تکمرایی دموکراتیک هه ای  ییاز 

هیای قیدرت جهیایی     دارد که در داخ  یهام

 یهادیره  ود.

هلد از یک دموکراسی جهان میه ، هر 

کرد که دموکراسیی اتیر    ای  اساس دناع می

ملت ی دطلیت هیاقی     همچران متص  هه طاتد

داری  تواید در هیی   یک  معریی    هماید، یمی

ادامه تییات دهید. ترهیا راه تقوییت مبیدد      

ها، عبارت خواهد  دموکراسی در داخ  دطلت

هود از تسترش دموکراسی هه عرنیه رطاهین   

هیا. هیه ایی      ها ط هیر نیراز دطلیت    میان دطلت

سازی دطتایه ردطه (  ترتی  یک دموکراتیک

دموکراسییی دطتایییه طجییود  در هراهییر نقییدان

هیه    ی دطلیت    خواهد دا یت. هیه جیای ملیت    

های دموکراتییک،   عروان م   قدرت ط رژیم

هیای   سیازی سیازمان   هلد هه ی ع دموکراتیک

المللییی م یی  سییازمان جهییایی تبییارت  هییی 

های  کرد ط تضمی  ایرکه  رکت استدالل می

توایید   چردملیتی در هراهر تصمیماتی که میی 

پذیر جامعه نیدمه طارد    های غسی هه همک

یماید، مسلول ها رد. اط هیرای ییک اجتمیاع    

کرد که ای  اجتمیاع   طط  استدالل می جهان

متشک  از اعضایی از جوامیع ممتلیا اسیت    

اید  که هه عروان  هرطیدان دطر هم ترد غمده

هیایی کیه کی  جهیان را      تییری  تا هر تصمیم

 دهرد، ی وذ کررد. ت ت تأثیر خود قرار می

ترایی  طط  دیوید هلد از جهان تصورات

ططریییی هیییه خیییاطر  ط دموکراسیییی جهیییان

های یاکباغهادی غن مورد ایتقاد قیرار   یهرتاه

کررد کیه   ترنته است. مرتقدی  استدالل می

ایرم تمیی  اسییت دموکراسییی در سییط     

جهایی  کونایی هیاهد ط ایرکیه هیی  یسیمه    

هدیلی هیرای ملیت طجیود ییدارد کیه هتوایید       

سیاسی را هرایریزاید ییا   اتساسات اخ قی ط

هیا   سط ی از اعتماد ط تعهد هه نرد یا تیرطه 

 ( 4رهه خیر عمومی را هیانریرد.

در دیباله هه ای  یکات ایتقیادی توجیه   

 هیشتری خواهیم کرد.

 

 ـ منابع تفکر هلد۲

های هلد دط مربع انیلی   غثار ط ایدیشه

تییوان غن را ایبییاهی ط سییلبی   دارد کییه مییی

باهی ت کر هلد، اثبیات  تونیا کرد. مربع ای

امکییان  ییکونایی یهییم لیبرالییی در تسییتره 

جهییایی اسییت کییه اط هییه طییور کلییی غن را  

 یامیید المللییی لیبییرال مییی  تاکمیییت هییی  
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در ای  مورد طیژتی اساسیی انکیار هلید غن    

هیییا،  اسیییت کیییه م یییدطدیت دموکراسیییی

تیر   ر رایی  های م دطد، یا هه تعبی دموکراسی

هییای  طی، غتویییومی یییا خودممتییاری دطلییت

دموکراتیک، امری تاریمی یا یی از  یراین   

تاریمی خا  است. اط هدی  ترتی  هیا ذکیر   

های ملی ط در کرار  تاریمی هودن دموکراسی

تاکمییت    عقیده که م دطدیت ای  غن طرح

المللی دموکراسیی   ملی هه ی ع تسترش هی 

زی یهیری  سیا  است، یهرییه خیود را زمیریه   

 کرد. می

جربه دیرر یا طجه سیلبی انکیار هلید،    

دطلت ملی هه ی یع   withera wayاثبات زطال 

المللییی  تسییترش یهادهییای لیبییرال هییی    

دموکراتیییک  ییویده اسییت. در اییی  مییورد   

هیای   طیژتی اساسی ت کر هلد درهیاره دطلیت  

 (6راید.  ده forgeملی غن است که غیها جع  

اییید  تییاریمیغیهییا تقییایقی، مولییود  ییراین 

طالجرم ناقد هریاد مرطقی م کمی هسیترد.  

ییاهی دطلیت    از ای  م رطضه ییز یتیبیه زطال 

توان هه   ود، هراهرای  از دط جربه می اخذ می

یقد ط ارزییاهی انکیار هلید پرداخیت. از یهیر      

لیبیرال  ییک  میزان تقایییت هردا یت اط از   

دموکراسی تسترش یاهرده ط از یهیر مییزان   

از دطلت هه عروان یک یهاد تقاییت درک اط 

  ویده.  ضعیا ط نرعی

ــد   ــه هل ــابی اندی  ــه ای  ــ ج جن  ال

 شوندگی دموکراسیج )جهانی

مسیییلله تسیییترش جهیییایی یهیییم   

تاه پیشتر توسن مت کیری    دموکراتیک هی 

ک سیک مورد توجه طاقع یشیده یبیود. زییرا    

هیای جغرانییایی    دموکراسی عمدتاً در توزه

تصیور کشییده   خا  ط اجتماعات م دطد هه 

یییز ایی     ١٩٩٠ د. تتی تا قب  از دهه  می

هییه  ؛مسییلله چرییدان موضییوعیتی یدا ییت  

هییا ط  رط ییری زیییرا دطلییت غمریکییا توایییایی 

هییای خیود را در خییدمت تسییترش   ورنییت 

های دموکراتییک در سراسیر جهیان ط     ارزش

رط ییک   مشمصاً خاطرمیایه یرهاده هود. از ای 

ها   کدیدتاه ایتقادی عمده غن است که کو

هرای دموکراسیی جهیان میهریی، هیشیتر از     

هیای عملیی اسیتوار     غیکه هر دالی  ط ورنیت

ها د، ریشه در اعتقادات ایدئولوژیکی  دید 

دارد. تردیییدی ییسییت کییه خییود هلیید ییییز  

هییییای  ای هییییه ارزش هاطرهییییای جازمایییییه

تییر از غن،  سوسیالیسییم ارطپییایی ط اساسییی 

هییای یهضییت رط ییررری ط لیبرالیسییم  ارزش

 ی هرخاسیته از غن دارد ط غن را غ یکار   نلس

از اییی  تعهیید نلسیی ی ی    (7رسییازد. ییییز مییی

هیم  ایدئولوژیک هلد، تعهید سیاسیی اط هیه ی   

 یود ط در ایی     کرویی جهان ییز غ کار میی 
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یهم جهایی هعد »هلد از تعهد خود هه  مسیر

هلید در   (8رتویید.  سم  میی « از هولوکاست

سیاسییت داخلییی کشییورش یییک سوسیییال  

کو د غن را در سیط    است که می دموکرات

هردی کرید ط سی، ، از غن در    جهایی م هوم

تیر   مسیر خل  یک سیاست ارطپایی همبسته

پیمییان »ط مییؤثرتر ههییره هبییرد. رطح کتییاب  

هلیید کییه از غثییار متییأخر ط جدییید « جهییایی

هیا هیه غمریکیا هیر      اطست، عبارت از یصی ت

همی  اساس است ط همی  انی  اسیت کیه    

هیای ارطپیایی ط     مصییت ستایک م ان  ط 

ای را هه سمت غثار اط جل   پیرطان ت کر قاره

 کرده است. 

چون غمریکیا  »سم  هلد غن است که 

تواید همه اهعیاد رهبیری    خود هه ترهایی یمی

جهایی م   مبارزه ها ترطریسم، تبارت غزاد، 

هییای زیسییت   ثبییات مییالی ط تییداطم ارزش  

 م یطی را ها هم ایبام دهد ط از سویی تداطم

غمریکیا ط   قیدرت داخلیی   ههیا هی   ای  رهبیری 

 ود،  سعادت جامعه غمریکایی هم مرهوط می

تیی  هییرای غمریکییا، در اتمییاذ یییک  پیی  راه

دموکراسی اجتماعی رسوسیال دموکراسیی(  

مرهور نری  هلد خیلی ساده، «. یه ته است

غن است که غمریکا هرای ارطپا یقیک جهیایی   

 (٩رهیشتری قائ   ود.

هن دطلیت ملیی هیه    هلد معتقد است ر

دموکراسی، قط  هر سیاسیت دمیوکراتیکی   

اما از دیرر سو، اط در غثیار متعیدد    (١٠راست،

کرد که دموکراسی هیرای   خود هارها هیان می

هر کشور دمیوکراتیکی ییک مقولیه جهیایی     

اسییت زیییرا هییه هییر تییال در سییازطکارهای  

دموکراتیک یک دطلت عوام  متغیر هیرطییی  

داریید. امیا ایرکیه    هم یقک ایرقاه  ایکیاری  

دموکراسی هرای هیر کشیور دموکراتییک ییا     

ایردموکراتیک یک مقوله جهایی است، ان ً 

های دموکراتییک   هدان معرا ییست که تبرهه

توایرید طتیدت جهیایی هیاهرید.      جداتایه میی 

عوام  مؤثر هر سازطکارهای یک دموکراسیی  

 یود.   ملی، غری  ام  عوام  جهایی هم می

د سیال تذ یته، عوامی     اما در طول چرد ن

هیای م یدطد را تیا     جهایی مؤثر، دموکراسی

معریا، هیه تعبییر اط،     هیی  ٩٠هیای دهیه    سال

یساخته هودید. هر مییزان عوامی  هیرطییی ط    

اطر ها رد کیه هیه    کررده ط الزام جهایی تعیی 

هییاطر هلیید همییواره در دطره مییدرن چرییی    

ها طجود ای  دموکراسی از اهتیدا   (١١راید، هوده

ن، هویتیاً امیری ملیی ط داخلیی هیوده      تاکرو

است. هر دموکراسی تعریا خود را از داخ  

تیرد ط در هستی خود طاقعیتیی م یدطد    می

است؛ ترچه در کارکردهیای خیود متیأثر از    

متغیرهیییای جهیییایی ها ییید. تتیییی اتیییر  

های جهایی، دا ته ها د ت لی  هلید   ترایک
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از ایتقال دموکراسیی ملیی هیه جهیایی ییک      

هیییای ایتقیییادی  اکیییرکموضیییوع عمیییده ط

 تران است. ت لی 

هییا  درسییت اسییت کییه دموکراسییی   

مشترکاتی دارید که قاهی  نهرسیت اسیت ط    

سیازد   ای جهایی هدل میی  غیها را هه مبموعه

امییا اییی  پرسییک سییمتی ییسییت کییه غیییا   

های دموکراتیک در تمصیی هودجیه،   دطلت

در سیاسییترذاری، در اتمییاذ موضییع ... تییاهع 

کیه مت یاطت ط   الزامات خا  خیود هسیترد   

ملی اسیت ییا تیاهع الزامیات عیام خیود کیه        

ای است؟ متغیرهای جدید  مشترک ط مرطقه

المللیی دطلیت ط    جهایی هر زمان الزامات هی 

هیای دموکراتییک را هیشیتر     از جمله دطلیت 

هیای   ها ط پیچییدتی  کررد؛ غیها هر داداه می

انزایرد ط از غن سو هه غرزطها  ها می امور دطلت

ها  ای در سیاسترذاری ت مرطقههرای ا تراکا

هیای   انزایرد، اما هروز، یه غیکه هویت ییز می

ملییی دطل دموکراتیییک مییورد پرسییک قییرار 

یررنته، هلکه تتی خود متغیرهای جهیایی ط  

جهایی  ویدتی تا تد زیادی م صول دست 

تری  دطلیت دمیوکرات جهیان، یعریی      هزر 

غمریکاست. غیا جهایی  دن هم از یک ملیت 

ز یک تبرهه ملی خا  یا ی یشده خا  ط ا

رسیید  اسییت؟ در طاقییع امییر، هییه یهییر مییی  

ترایییی اهییزار تییداطم تیییات یییک      جهییان

دموکراسی ملی تسترده ط پیشرنته است. اما 

توان اثبات کرد که یک عام   هه سادتی یمی

مهم پیشرنت دطلیت ملیی دمکراتییک قیرار     

است هه عام  زطال ط مر  غن تبدی   یود.  

هیای ملیی    دموکراسیی » تویید  هلد یییز میی  

المللیییی  ییازمرییید ییییک دموکراسیییی هیییی 

کاسموپولیتیک هسترد تیا تیداطم ط توسیعه    

امییا امییر هییر کاسییموپولیتیکی،  (١2ر«.هیاهریید

کاسموپولتیسییم ییسییت؛ از یییانت  طاقعیییت 

های جدیید جهیایی تیا م قی  جهیان       جلوه

جدییید نانییله هعیییدی از ل ییا  مرطقییی    

 تواید طجود دا ته ها د.  می

مسلله در تصوری غرزطمرداییه از  ریشه 

ورنیییت جهییایی دموکراسییی یه تییه اسییت   

ضییرطرت ط نوریییت مسییائ  ط مشییک ت    »

جهایی، ضرطرت سازطکارهای دموکراتیک در 

سط  جهایی را خل  کرده ط یوع ملیی غن را  

از اهمیت ساقن کرده ط جیای غن را ترنتیه   

است ط یییز اهمییت تصیورات کهی  درهیاره      

هیا هیه کشیورهای     م دطد هودن دموکراسیی 

تصیییور  (١3ر«.کرییید خیییا  را یقییی  میییی

 یویده از دموکراسیی ممکی  ییسیت      جهایی

ترایایه هه غن هرریریم     مرر غیکه زیاده طتدت

اال  ای  تویه است که طقتی از دموکراسیی  

توییم یاخودغتاه ط البته یادرسیت،   سم  می

هیا هیه    مبموعه یاهمرری از م اهیم ط ارزش
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ع یبایید هیایید. در   غیید کیه در طاقی    ذه  می

هیا هایید    هیای ایایی ط رطش   تالی که ارزش

هتوایرد جدا از هم تصور  وید، االی  یکبیا   

 ییوید ط اییی  یییک کلییید عمییده  نییرم مییی

 ده یا تقوق  هاست  نردیت تضمی  سوءنهم

هییای نییردی مییورد تمایییت دطلییت  ط غزادی

رهریاد ایرلیسی تصیور از دموکراسیی(، ییک    

رکت در قدرت است ط مشا دمکراسیتصور از 

از طری  یمایردتی پارلمایی رهریاد نرایسوی 

تصور از دموکراسی( یییز ییک تصیور دیریر     

ها از دموکراسی مردرج  است که در هردا ت

است. امیا اطلیی ییک ارزش کی ن ط هیدنی      

یهایی است ط دطمی در اساس خود رط ی در 

عم  سیاسیی اسیت. اطلیی رطجیه ایرلیسیی      

رز ی جهیایی ط  تواید ا دموکراسی( تتماً می

عام تصور  ود اما دطمی ها هویت ط خصایی 

یاهید. هرچیه    ای تشمی میی  هومی یا مرطقه

هیای   تر ها د، از رطش ارزش عام هدف یا یک

 طرزد؛ استغرای هیشتری میعمومی ط یکسان 

هییای خالصییاً جهییایی    یعرییی غیکییه ارزش 

های مت اطتی که در جهان  توایرد هه  یوه می

دسیت غیرید. اهیداف    قاه  تبرهه اسیت، هیه   

تری   مت اطتهای  تر ها رد هه  یوه هرچه عام

توایرد پیریری ط ت صی   وید. اما از غن  می

های خا   سو ای  ییز رط   است که ارزش

های خا  تبرهیه  یوید؛    هم هاید هه نورت

زیییرا تمامیییت ط هسییتی خییود را مییدیون    

هسیترد ط  ط متمایز های قومی م دطد  تبرهه

 اید. ها وهور یانتهنقن هه ییرطی غی

در هییر تالییت، دموکراسییی مییدیون    

م ییدطدیت ط اجتماعیییات ایسیییایی خیییا   

های خا  م ی    ها د. در تالی که ارزش می

ترایاییه پارلمیایی در اخیذ     های مبادله  یوه

های اقوام  خ قیت« یتیبه»تصمیم سیاسی، 

هیییای مت یییاطت هسیییترد،  خیییا  ط ملیییت

« عرنیه »های عمومی یا عمومیت ییز  ارزش

هاست. م  ً تقوق قیایویی هیرای    زادی ملتغ

نرد یک ان  عمومی است ط در ایی  میورد   

ها ت  دارید که همواهرد هیه  ییوه    ییز ملت

های طاتد  خود پیریر غن ها رد. دستورالعم 

ط عمیییومی، هیییدی  ترتیییی  عرنیییه غزادی 

ییسییترد، عرنییه طجییوب رنتارهییا ط اجبییار   

هسیترد.     یده   های مشمی ط تعریا پرطسه

های عیامی کیه هیرای ییی  هیه       ورالعم دست

پذیریید   اهداف خا  طجود دارید، تک ر یمیی 

هیای خیا  خیود را     زیرا اهداف خا  ط راه

هییای  دارییید. امییا اهییداف هلریید ط کیی ن راه 

 رط دارید. هیشماری هرای ت ق  خود پیک

پ  دموکراسی چه اجیرای ییک درک   

نلس ی ط عام ها د راطلویت ارزش نرد( ط چه 

درکی خا  ط قومی رتأکید هیر  جاری  دن 

، سراسیر رطش  (اهمیت مشیارکت در قیدرت  
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ومی یا هتر، یک رطش سیاسی  است ط درست

ملی است. دموکراسی هرا هه قول مشهور رطزا 

لوکزامبییور  یییک ی ییوه زیسییت اسییت.     

های مت اطت زیست،  ه ها، ای  ی و دموکراسی

ها مییان خیود،    ها طجود ا تراکات ط  باهت

س ه ییاتزیر ییا دترمیرییزم    هه مرتله یک نل

تیییاریمی از ییییک یهیییام سیاسیییی خیییا  

ها ترچه عیری ها رد  رسرد. ای   باهت یمی

 رسرد ط از مرتله طاقعیتِ هه مرتله اجرا یمی

ها ییا   یرایه نانله هعید دارید؛ زیرا ای  هویت

هییای مت ییاطت هسییترد کییه مسییائ   هسییتی

مشترک دارید ط ای  مسائ  مشیترک یییز از   

عیام  ط رک طلیی هسییار اطلییه    متغیرات مشت

م یی  طجییود تاکمیییت در همییه جوامییع،    

ضرطرت ایسایی دناع ط امریت، ثبیات، طجیود   

 یوید.   طبقات اجتماعی ط اییره یا یی میی   

مبدداً، مسائ   بیه یا مشیترک در جوامیع   

هییای  تیی  ایسییایی، تتییی اتییر متضییم  راه 

کمییاهیک  ییبیه هییه هییم ها ییرد، هییازهم     

را یهایتییاً توایریید اجتماعییات ایسییایی   یمییی

هیای مشیاهه    مشترک ط طاتید سیازید. رطش  

هیای مشیاهه    هرای مشیک ت مشیاهه، جهیان   

سیازید. چیون    ایسایی را یکسان ط طاتد یمیی 

 معمیولی ط  های اجتماعی در  یراین  هستی

عادی است که رنتارهیای مشیاهه هیم هیرطز     

تری که لزطماً  دهرد. غیها در  راین جدی می

غیید ط نیورتی    پای تاکمیت هیه مییان میی   

سازد، انتراقات  تر می کررده تر ط تعیی  هریادی

دهرد. هر مییزان  یباهت، هیاز     را یمایک می

هیای عمیقیاً    هیا ط زیسیت   هم از یاتیه درک

مت یاطت تکیوی    های عمیقاً  مت اطت ط  یوه

پیذیرد.   تیات جمعی ط سیاسی نیورت میی  

اتتمییاالً در همییی  معرییا هییود کییه دطرکیییم 

ت یت تتیی اتیر اجتماعیات  یبیه هیم        می

هییا راز یهییر اط سییر ایدیشییرده   ییوید، دطلییت

 (١4رجوامع(  بیه هم یمواهرد  د.

 

هــای هلــد  بج جن ــه ســل ی اندی ــه

 یابندگی دولت ملیج )زوال

رطاییی درک  در ای  قسمت هه مییزان  

ههره  ویده  هلد از دطلت هه عروان یهادی هی

از مرزهییای مسییتق ، تاکمیییت مسییتق  ط  

 پردازیم. اتباعی مستق  می

ططریی هلید، ملیت ی      در یهریه جهیان 

رطد ط دطلیت ملیی، دسیت     دطلت هه زطال می

هیای جهیایی    هاال، هه کیارتزار نرعیی  یبکه   

 ود ط ای  هه دلی  غن اسیت کیه    تبدی  می

زاده رطییدهای جهیایی اسیت. از      خوددطلت 

یهرتاه هلد، چریدی  رطیید ذیی  تاکمییت     

ان  جهایی  دن، هر رطی هم ایبا ت  یده  

ط ادعییای دطلییت هییرای تاکمیییت هییر مییردم 

ردموس( را یتیبه داد. در عی  تال، یاتوایی 
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سیازی اتبیاع خیود در هراهیر      دطلت در غمیاده 

هر غییره ایتزاعی  ویده هازار ط  هایِ مکاییسم

کرولوژی، در کریار عیدم ک اییت غن هیرای     ت

های یا ی از غن، ییاز هه  مردی از نرنت ههره

تأکییید غن هییر تسییترش ادعاهییایک هییرای   

خودممتاری دموکراتیک هر نراسیوی مرزهیا   

از یهر دیوید هلید، چرایکیه    (١5ررا هاعث  د.

 جیا دیدیم، دطلت جع   ده است. در همی  

ایی    ط هه عروان یک ایتقاد اساسیی، هلید از  

تیذرد کیه    دیدتاه ممالا هه سیهولت درمیی  

ا کال ط کارکردهای دطلت ملی مدرن رملت 

ی دطلت( تماماً خیود دطلیت ییا تاکمییت را     

طیور کیه هییان  ید،      سازید، هلکه همیان  یمی

سازید. دطلت،  ا کال ط کارکردهای غن را می

هیای کیارکرد غن،    مستق  از ا کال ط  ییوه 

معرییای طجییود دارد. در طاقییع دطلییت ردر   

تاکمیت( در هریاد خود ترایشی مسیتمر در  

یک اجتماع خا  ط م دطد هه سیوی ثبیات   

داخلی ط امریت هیرطیی اسیت. ایی  تیرایک    

هییای ممتلییا، ا ییکال،  تواییید در زمییان مییی

رنتارها ط توجیهیات ممتلیا هیاهید. دطلیت،     

هیای خیود    یهادی مستق  از ا کال ط  ییوه 

ح یهادیریه در رط  یاست ط در اساس، ترایشی 

انراد ط سرت کهری، هرای یهیم ط رطال امیور   

ط  3٠٠اما هلد دطلت را دارای تاریمی  ،است

داید ط غن را یهادی همیشیری   ایدی ساله می

ط یتیبه تکام  زیست اجتماعی ایسایی ط ییز 

کرید ط ایی     ذاتی زیدتی جمعی تصیور یمیی  

هریادی اساسیی در درک اط از دطلیت اسیت.    

یدال دطث هودن، دطلت از یهر اط هه دلی  جد

  یود. اط  مر ع  ط موضوع تغیییر تصیور میی   

اسیر یک درک لیبرالی اطلیه از  هدی  ترتی ،

توجه  دطلت است ط هه ای  درک ک سیک هی

اسییت کییه دطلییت یهییاد یهادهییا، غن سییوی   

 خ قیت هشری ط یهایت غن است. 

تردیید   موضوعات مرهوط هه دطلیت هیی  

درند مبموع غثار جهان ططریی   5٠تداق  

هلیید را مسییتقیم یییا ایرمسییتقیم هییه خییود 

دهرد امیا اط چریدان کو شیی     اختصا  می

هرای درتییری هیا مرطی  دطلیت ط طرطد هیه      

اط هیه   (١6ردهرد. تیطه نلس ی غن ایبام یمی

یررد ط هه درکی از ای عال  دطلت از هیرطن می

کرد؛ هرچرید در سیط     دطلت دل خوش می

طاژتیان، از تغییییر ذات ط طبیعیت دطلییت در   

 (١7رثار خود هه کرات سم  هروید.غ

هه یک تعبییر دیریر، هلید در طاقیع از     

کرد که یک یویسرده  طجود چیزی ا لت می

« پییارادطک  هریادتییذاری سیاسییی  »غن را 

توایرید   یامید. از یهیر کاییالی میردم یمیی      می

سمری هرویرد ط چیزی از خود هیرطز دهرید،   

مرر غیکه قیب ً ییک مربیع خیارجی تعییی       

 (١8رایید.  ه میردم چیه کسیایی   کرده ها ید کی  
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مرزهای ملی دطلت ط عملکرد دطلیت    اطلویت

سیازی ملیت در هراهیر     در تعریا ط مشیمی 

های هیرطیی، البته از سوی خود هلید   ایریت

هم مورد تأکید قرار ترنته است. امیا عقییده   

یاهی ای  مکاییسم، هیرای هسییاری    اط هه زطال

 در یطریییه کررییده ییسییت. از یهییر اط  قییایع

دطلییت کییارتزار نییرف   ،سییتییموپولیتکاس

هیییای جهیییایی اسیییت،  دسیییتورات  یییبکه

هایی که معلوم ییست هیا چیه ییرطییی      بکه

هیا ط تیازه،    توایرد مسیتق  از اراده دطلیت   می

د. یی هیا، قیوام هریر   مبری از خواست اهرقدرت

هیای دیریر،    هرای هلد یییز همچیون لیبیرال   

دطلت یک نضای پهراطر خالی است؛ چییزی  

وژه مر ع  است ط هیم پییاپی   که هم یک س

هاید مورد توجیه طاقیع  یود ط ایی  تریاق       

هیای   هزر  ت کر لیبرالی اسیت. اط خ قییت  

هییییای پیشییییرنته ارطپییییایی در   دطلییییت

هییای مییؤثر ط مشمصییاً تأسییی    یهادسییازی

هسییار هیه غن   اط خیود  ات ادیه ارطپایی ی که  

هایی علیه دطلیت   طرزد ی را، خ قیت  امید می

های یمبران سیاسیی   ردیایرارد ط هو م می

هایی عملررایاییه   ارطپا ط غمریکا را هو مردی

 ایرارد. علیه تاکمیت خود ان می

 

ططرییی هلیید ط همییه    یهریییه جهییان 

میهریی دیریر، در تریاق       های جهان یهریه

میان ضرطرت ط امتراع اسیرید  غیها یهایتیاً از  

ضرطرتی  دید رهیرای اجاهیت میؤثر مسیائ      

ترسیرران،  یمار   جهایی م    مار طسییع  

طسیییع مشییک ت زیسییت م یطییی جهییان ط 

های ایرمتعارف در جهان(   مار طسیع س ح

ط هه همان مییزان از امتریاعی  یدید رعیدم     

هیای م یدطد( سیم      امکان زطال تاکمییت 

تویرد. هاید هه غیها ت ت که متأسی ایه از   می

خییزد ط   هر مییزان ضیرطرت، هاییدی هریمیی    

. مسیائ ،  کرید  ییرطی عم  خانی هرطز یمیی 

کررید. تی     خود ان خود ان را تی  یمیی  

مسائ  جهیایی، عوامی  ط ییرطهیای جهیایی     

خواهید ط عوامی  جهیایی مبیدداً، هماییا       می

  ها هسترد. هه طور خیلی کلیی، یهرییه   دطلت

هیرای زایی      هلد متضم  امییدها هیه دطلیت   

ساخت  غن است. هلد رط البتیه همیراه هیا اط    

پییرطژه  هییه عرییوان مرییاهع متییاخرهاهرمییاس 

هیای م هیومی ط    یییز( هیر زمیریه   رط ررری 

سیازی   تاریمی سازتاری هی  مکاییسم ملیت 

هراساس مرزهایی ملی ط ییاز هه هرقرار کردن 

معیییاری از دموکراسییی جهییایی هییرای یییک  

م هوم متعالی از استق ل غن ایرشیت یهیاده   

است. ای  یعری غیکه دطلت خود ییک عامی    

ایید  مهم غنریرک یهامی اسیت کیه سی،  ه   

ططریی هلید    توسن غن هیه زطال رطد. جهیان  

هیای   م تاج مشارکت ط تضور نعیال دطلیت  
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ملی است. در ای  تال نرد ممک  اسیت هیه   

یاد طاقعیت طرزغمیز اتزاب در ایران هی تید.  

چه ایرکه غیها ییز از دطلیت کمیک رمیالی ط    

خواهرد تا س،  هتوایرد دطلیت   سازمایی( می

غن جلوتیری را م دطد ط مقید ط از استبداد 

ستیزایه چروییه   های دطلت کررد. غزادیمواهی

توایرید متکیی هیه دطلیت ها یرد؟ ط ایی         می

 طن ی هرای یهریه هلد ییز هست.

یهریییه هلیید ممصونییاً هییا توجییه هییه  

پذیر  ده اسیت.   ت والت سالیان اخیر غسی 

کرد که ایده یک یهام جهیایی   هلد اذعان می

ن هیای اطلییه قیر    مبتری هیر قیایون در سیال   

هیسییت ط یکییم هییا ترطریسییم ط تعارضییات    

ها در انغایسیتان ط عیراق ط    خاطرمیایه، جرگ

هیایی   ها در اسرائی  ط لبران، زمیریه  خشویت

ها ایی    (١٩ردهرد. هیری یشان یمی هرای خوش

خوایید.   تال اط یاوران را هه امیدطاری نرامیی 

اما ای  امیدطاری چیز جدیدی ییست  امیید  

پولیتیزم خود ریک هلد هرای استقرار کاسمو

یهم جهایی مبتری هر تقوق(، یادغطر همیان  

هیا در   ضعا ط ایقیاد جمع ک ییری از دطلیت  

قییرن هیسییتم در هراهییر قییوایی  ط یهادهییای  

هیایی   المللی است؛ یعری تبعییت از تیام   هی 

هییای طیرایرییر اطل ط دطم  کییه پیی  از جرییگ

هیا از عمی     جهایی هرای م دطدسازی دطلت

 (2٠رده هود.خودسرایه هردا ته  

اما در یک ساختار تشایی، یهریه هلید  

غن سیییوی راهطیییه ییییاهراهر جهیییایی مییییان 

هاست ط طی غن، یک ییا چرید دطلیت     دطلت

اهرقییدرت، قواعییدی را هییر کرتییرل اک ریییت  

کررید. ایی     تیر طضیع میی    های ضیعیا  دطلت

ای هییر اک ریییت  یاهرییده قواعیید تالییت تسییلن

هر  چردان ها دارد اما یه یزدیک هه تمام دطلت

کررده. هی  ایسیایی چییزی    چرد دطلت طضع

را یسییاخت، مرییر غیکییه قییب ً راه کرتییرل ط  

هدایت غن را غموخته ها د. تزلزل استدالل ط 

 ود که  عق ییت غثار هلد هررامی هویدا می

ای از مییزان   هیای عیریی   همواهیم هه ارزیاهی

تأثیرات جهایی  دن هر خود دطلیت غمریکیا   

اییی  مشییک  در  در تییال تاضییر ه،ییردازیم.

یهریه هلد، خود ریشه در یک مشک  یهری 

ططریی هلید ط    تر دارد  یهرییه جهیان   اساسی

ططریی دیریر، اهتیدا     هیای جهیان   همه یهریه

هایست هی  یهرییه دموکراتییک ط رطاهین     می

از هیم  جیدا  المل  کیه هیه طیور سیرتی      هی 

 (2١رکردیید  ، ارتباطی یهری هرقرار میهسترد

هیا ط   داعییه  ط س،  هراسیاس غن هیه طیرح   

های جزئی درخصو  پیوید ای  دط  استدالل

 پرداخترد.  می

 

 ـ راهیابی۳

رسد که ت کر هلد در یهایت  هه یهر می
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ای از چییا اجتمییاعی در سیاسییت     ییاخه

ای  ام  اعی م   ایرلستان ها د؛ تراق  تویه

داری ط  هرائت اخ قی از یهم کرویی سیرمایه 

ی هییا در کرییار غن اعیی م طنییاداری هییه ارزش

در  نلس ی رط ررری ط مشمصیاً لیبرالیسیم  

هیا هیشیتر    مقیاس جهایی. ای  ییوع ایدیشیه  

ایعکاسیی هسیترد، تیا غیکیه همواهرید اهعییاد      

یهری خ قایه ط هکری را یمایک دهرد. هلید  

از مراهع نکری ممتل ی هرای راهبرد اخ قی 

جهیت   تییرد. هیی   ط سیاسی خیود ههیره میی   

اسیت   ییست که در مطالعه غثار هلد، ممکی  

تیوان   ای  اتساس هه نرد دست دهد که میی 

نهمید انکار هلد چه ییست امیا هیه سیمتی    

توان نهمید انالتاً چه هسیت؛ زییرا ییک     می

هستی یا م هوم، هرچه تستردتی هریرد؛ در 

تیرد که هویت غن  معرم ای  خطر قرار می

رطاضی  ط   تر  ود. اط از یاممک ، خیوب   رقی 

از ییک   کیم  توید. دسیت  سم  می مستدل(

دییییدتاه، در  یییراین تیییاریمی کریییویی،   

هیه تکیم عقی  سیلیم     « تکمرایی جهیایی »

امری یاممک  اسیت. تیدقیقات هلید درهیاره     

عوام  ط عرانر دخی  در وهور یهم تقوقی 

جهایی جال  توجه، تسترده ط در تد قاهی   

ترایایه است؛ اما ها ایی    قبولی دقی  ط تبرهه

وه تال چیزی  بیه می  ً ی یوه عملکیرد قی    

غرمایی ان طون است. چیه   جامعه قضائیه در

ایرکه در نکر اط، م اهیمی که ذی  تاکمیت 

یک م هوم مستبعد هزر ، خود ییز مستبعد 

 ییوید، در هییم ضییرب   ط دطر از ذهیی  مییی 

کررید.    وید ط خود را پیاپی هاز تولید می می

تری  مشیک  ییا مربیع     رط  اید هزر  از ای 

در انکار هلید  تری  مشک   تولید هرای هزر 

های  عور  های عق  سلیم رقضاطت در داطری

عامه( یه ته است. عق  سلیم  اید اطلیی  ط  

ططریی تقیوقی    غخری  مشک  یهریه جهیان 

 دموکراتیک است. 

های ضمری ط مبادالت پرهان  کشاکک

ترایی ات ادیه ارطپایی ط رهبری  هی  استق ل

جهایی غمریکا از غااز دهه یود می دی غایاز  

ط تیا زمیان میا هیه نیور ممتلیا ط در         ده

های توییاتون خیود را جیاری سیاخته       یوه

اسییت. در مییت  چرییی  تییاریمی، یهریییه    

ططری هلد درطاقع یک کیرک سیاسیی    جهان

ارطپایی، یا یک پیشرهاد یا هیدی  یهیری هیا    

هدف انزایک امکایات هرای رهبری ارطپیایی  

خواهید ط ایی     است ط اتتماالً چریدان یمیی  

کرید کیه طاجید اهعیاد      یی  یمیی  هدف را تعق

م کم استداللی ط عقلی ط نلس ی ها د. هیر  

هیریم غثار هلید طجیه    تذرد، می زمان که می

 تیرد. عملررایایه هیشتری هه خود می

ه ث درهاره  راین ت ق  یهم جهایی 

توایید ه یث    ای میی  نقن هه نورت نریبریده 



 

 

48٠ 

درهاره ت ق  یهم جهان ططری ها د. اما هیه  

ز یهیر عقلیی هیی  رهطیی     ی وی ورییا ط ا 

میان ای  دط طجود یدارد. م ال غن هیر ییوع   

تصور راهطه جیدی هیی  امیر موجیود ط امیر      

موعود است، هی  غیچه که هست ط غیچه کیه  

دطسییت داریییم در سراسییر جهییان ها یید. در 

هرخی مواقع ذه  هشری هی  دط چیز دطر از 

هم دقیقیاً هیه دلیی  دطری از هیم، راهطیه ط      

اهطه یا راهطه ذهری هرقیرار  تر، تصور ر درست

کرد. رهن هی  س یدی ط سیاهی نقین از   می

خیییرد. م هییوم   ییان هرمییی مرطقییی   ترییاق 

نقن هه خاطر تصور یبودیک اسیت  « یبودن»

ای که ها هر چیزی  که طجود دارد ط هر راهطه

پیدا کرد نقن از هاهت عدم است. هلد هرچه 

غمیزتیر ط   ططریی،  یوق   از  راین یهم جهان

تر سم  هروید، غن را از مرتله  مآهایه رسالت

سازد رتتی اتر یهایتاً مون   ت ق  دطرتر می

 ود همیان راهطیه ذهریی ط ایتزاعیی مییان      

ططری ط ت ق  غن را هرقرار کرد(، زییرا   جهان

 ود ط هه  هاعث استبعاد هیشتر عق  سلیم می

 ود که نقن جذاهیت نی  هایی هدل می ه ث

 ی سه رط یه طاقعی( دارد. 

تایییه از  تییوان ت ییت ترکیبییی سییه مییی

غرزطهییای سیاسییی، یییاتزیری ط نوریییت در  

مسیییائ  جهیییایی ط سیییرایبام تمیییای ت    

ای اخ قیات لیبرالی  تویه ایسایدطستایه، خال 

یازیسته ط ما قب  تبرهه  ده ط یهایتاً موج  

کم هها دادن هه امکایات عقلی ط عمی   یده   

ططرییی هلیید، یییک داسییتان    اسییت. جهییان 

 تسیتره  ترایایه( دیرر، در ی رایسانهوماییست

 ادهیات سیاسی لیبرال است.

ای درخصییو   یهریییه هلیید، یهریییه  

مدرییتییه متییأخر اسییت. از یییک یهرتییاه     

تیرایه، یهریه هلد  سیستمی ط ییز سه  هرطن

توان ت لس ی پیرامیون  یراین جدیید     را می

نراطری اط عات، توسعه ارتباطیات، جهیایی   

های جدید  لوژی دن ط خ نه ایباهات تکرو

هیای   های اقتصیادی ط یهادسیازی   ط خ قیت

تقییوقی ... دایسییت. ت لسییا در اییی  هییاره   

ضیییرطری اسیییت. امیییا هیییا ایییی  تیییال     

ای  ترایی هیشیتر از غیکیه نلسی ه    طط  جهان

درخصییو  درک اهعییاد جهییان جدییید یییا   

تیرد ط  غن را هه کار می  مدرییته متأخر ها د،

تیت را سازد ط هراهرای ، ای  ن  م رطم می

ای درخصو   راین جهان  یدارد که نلس ه

ای کارطرزاییه   جدید ها د، هلکه هیشتر یهریه

ط عملیاتی است که  رایطی ههتر هرای ارطپا 

کرید.   در ارتباط غن ها غمریکیا جسیتبو میی   

ططری در ههتری  تالت، جال  ط قاهی    جهان

همدردی ط در هدتری  تالت توهی  هه عق  

   است.المل رطاهن هی  سلیمِ
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ها  یهریه هلد از غیبا که ضرطرت غزادی

طاسیطه میؤثر    ط تقوق انراد را در جهان، هیی 

هیای    طاسیطه سیازمان   هیا ط تتیی هیی    دطلت

تیییرد،  دریهییر مییی (22رالمللییی میییایبی هییی 

ییییز ای غیار یسییم جدییید  تواییید تویییه مییی

 تونیا  ود.
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