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چکيده
مفهوم جهانیشدن در زمینۀ سیاست به مجموعه فرآیندهای پیچیدهای میگویند كه به موجب
آن دولتهای ملی به نحو فزایندهای به یكدیگر مرتبط و وابسته میشوند .در دورۀ جهانیشدن،
كه دورۀ فراتر رفتن از سرزمینهای ملی است و انسانها برحسب توانمندیهای اطالعاتی ،از
حاشیه خارج و به متن جهانیشدن وارد میشوند و تكثرگرایی زمینۀ بیشتری پیدا میكند؛
دولتها از شكل سرزمینی و محدود به یک موقعیت ژئوپولیتیكی خاص و ثابت ،خارجشده و
الگوهای رفتاری آنها نیز (بهویژه اقتصادی) فقط تابع موقعیت جغرافیایی سرزمینی مشخص
نیست .جهانیشدن با نظمدهی مجدد به زمانومكان ،سرزمینیبودن روابط بینالملل سنتی را
تغییر میدهد و دیگر به گرهخوردن ساختارهای اقتدار با بازیگران سرزمینی نیازی نیست.
دولت ملی ابزار مؤثری برای حاكمیت بر قلمرو خاص است و جهانیشدن فرآیندی متكی به
قلمرو فراملی است كه حاكمیت سرزمینی را با چالش مواجه میكند.
موضوع این جستار ،این است كه متأثر از جهانیشدن سیاست ،امروزه «دولت سرزمینی»
كامالً منطبق بر ویژگیهای كالسیک نظریۀ دولت سرزمینی ماكس وِبِر نیست؛ البته باید
تغییرات بهوجود آمده در این پدیده در طول قرن كنونی را در نظر گرفت .برای توضیح این
موضوع ابتدا همگام با شناخت گونۀ آرمانی «دولت پساسرزمینی» ،ویژگیهای آن را با گونۀ
«دولت سرزمینی» وبری در ابعاد جغرافیایی ،سیاسی ،اقتصادی ،سازمانی و حقوقی ،مقایسه
میكنیم؛ سپس از دریچۀ این دو گونه ،نگاهی به تغییرات صورت گرفته در دولت معاصر ایران،
در جهان جهانیشده میافكنیم .این پژوهش بر اهمیت ویژگی جهانیشدن و تغییرات آن تأكید
دارد كه پدیدۀ دولت سرزمینی از سر میگذراند.
واژههای کليدی :جهانیشدن ،دولت سرزمینی ،دولت پساسرزمینی ،سیاست ،گونۀ آرمانی.
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .دانشیار دانشكدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)،
 .دانشجوی دكترای جامعهشناسی توسعۀ دانشگاه تهران،

jalaeipour@ut.ac.ir

teymoori.r@gmail.com
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مقدمه
صاحبنظران علم سیاست هنگامیكه از عناصر تشكیلدهندۀ دولت به مفهوم وستفالیایی آن سخن
میرانند ،دربارۀ سرزمین میگویند :فضایی جغرافیایی است كه با مرزهای معینی محدود شده ،در
آن قدرت و حاكمیت دولت اعمال میشود؛ یا از نظر جغرافیایی دولت در سرزمینی مشخص
واقع شده است كه بر آن حكمرانی میكند؛ یا جامعۀ سیاسی چارچوب مكانی دارد .اما گویا در
دوران جهانیشدن ،كه بیسرزمینی و فراناحیهای بودن ویژگی آن است و انسانها برحسب
توانمندیهای اطالعاتی ،از حاشیه خارجشده و به متن جهانیشدن وارد شدهاند و به همان
نسبت تكثرگرایی افزایش مییابد؛ دولت از شكل سرزمینی و محدود به یک موقعیت
ژئوپولیتیكی خاص و ثابت خارجشده و بسیاری از الگوهای رفتاری آن ،تابع شرایط جغرافیایی
سرزمینی مشخص نیست .درواقع جهانیشدن با نظمدهی مجدد به زمانومكان ،سرزمینیبودن
روابط بینالملل مرسوم و درنتیجه ارتباط ساختارهای اقتدار بین بازیگران سرزمینی را تغییر
میدهد؛ زیرا قدرت فناورانۀ ارتباطی با نزدیکكردن فاصلهها و كوتاهكردن زمان و دگرگونی
طبیعت روابط و معامالت ،جغرافیا را نیز تغییر میدهد و جهان بیمرزی را پدیدار میكند.
هدف این پژوهش بررسی ویژگیهای در حال تكوین دولت  -ملتها از دیدگاه نظریههای
مربوط به فرآیند جهانیشدن است .فرآیند جهانیشدن ،با توجه به شتاب و شدت حاكم بر
ابزارها و امكانات ارتباطی و ماهیت گسترشطلب اقتصاد سرمایهداری ،ارزیابی میشود (مردانی
گیوی83 : 831،و سیف .)9 : 83 ،منظور از جهانیشدن در زمینۀ سیاست ،مجموعه
فرآیندهای پیچیدهای است كه به موجب آن دولتهای ملی به یكدیگر بسیار وابسته و مرتبط
میشوند و همین وابستگی مشكالتی را برای حاكمیت ملی فراهم میكند (بشیریه- 453 : 83 ،
 .)439گسترش روابط جهانی با پیشرفتهای فنی ،افزایش اهمیت نهادهای سیاسی ،اقتصادی و
تجاری بینالمللی و حقوق بینالمللی و غیرملی شدن سازمانهای صنعتی و مالی در سطح
جهانی ،حكایت از محدودیت دامنۀ اختیار دولتهای ملی در قلمرو اقتصاد ،سیاست و روابط
فرهنگی در چارچوب قلمرو سرزمینی دارد؛ و سهم فراوانی از اقتدار در سطح جهانی و
بینالمللی در حال شكلگیری است كه به اقتدار سنتی دولتهای ملی و محلی آسیب میرساند.
جهانیشدن دربردارندۀ جریان كاالها ،سرمایه ،انسانها ،اطالعات ،عقاید ،اندیشهها و خطرهای
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بین مرزهای ملی است؛ همراهی این وقایع با ظهور شبكههای اجتماعی و نهادهای سیاسی
موجب محدودیت دولت  -ملت شده است (نش.)3-3 : 833 ،
پدیدۀ جهانیشدن با مفهوم جامعه نیز مرتبط است؛ بدین معنا كه آیا جهانیشدن تصور
اساسی جامعهشناختی را دربارۀ جامعه (مجموعهای بههم پیوسته از ساختارها و كردارها كه
دولت  -ملت آن را اداره میكند) زیر سؤال میبرد؟ آیا جهانیشدن به معنای پایان اقتدار
«دولت سرزمینی» و پیدایش نظمی جدید در روابط جهانی میان ملتها است؟ آیا در دوران
یكپارچگی جهانی (جهانیشدن) باز هم دولت  -ملت یگانه و مناسبترین واحد سیاسی
بهشمار میآید؟ به بیان دیگر آیا در دورانی با وجود جنگافزارهای نظامی با قدرت عملكرد
فراتر از مرزهای ملی ،عملكرد فراملی بازارهای اقتصادی و با خطر مواجهبودن محیطزیست
انسان (اكوسیستم) در سطح جهانی ،محدودكردن مردم جهان در چارچوبهای ملت ( -دولت)
امكانپذیر است؟ ( .)Held, 1995اینها پرسشهایی است كه این پژوهش در پی پاسخ آنهاست تا
با پاسخها به ارزیابی پدیدۀ دولت ملی و سرزمین در ایران بپردازد.

گونۀ «دولت سرزميني»

7

در جهان كنونی ،یكی از فراگیرترین ،رسمیترین و قدرتمندترین نهادهای سیاسی مدرن ،دولت
است .جهان از اواخر قرن  ، 3پس از پیروزی انقالب آمریكا ( ) 834و انقالب فرانسه () 839
بهتدریج شاهد شكلگیری دولت  -ملتها بود .این پدیده ،قرن  9در اروپای غربی و شمال
آمریكا گسترش پیدا كرد و سپس در قرن بیستم در آمریكای التین ،آسیا و آفریقا رشد فراوان
یافت .در آغاز قرن بیستم ،نزدیک به پانزده امپراطوری ضعیفِ چندقومی (مانند عثمانیان و
اطریش ـ مجارستان) آرایش سیاسی جهان را تشكیل میداد؛ اما اكنون در آغاز قرن بیستویكم
نزدیک به دویست دولت ـ ملت عضو سازمان ملل ،آرایش سیاسی جهان را شكل میدهند .البته
همۀ این دولت  -ملتها هممحتوا و همسان نیستند.
پیشینۀ تاریخی تحول دولت  -ملت یا دولت ملی در دو مرحله است :مرحلۀ نخست یا
مرحلۀ لیبرالی مربوط به قرن نوزدهم و مرحلۀ دوم یا سازمانیافتگی مربوط به قرن بیستم (واترز،
 .) 889با سقوط سلطنتهای فئودالی اروپا ،از یکسو شاهد استقرار دولت مطلقه پاتریمونیال
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Globalization
2. Territorial state
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در اروپای قارهای و روسیه ،با تمركز قدرت سیاسی اشرافزادگان فئودال در دستان پادشاهان،
هستیم و برعكس ،با وجود این تمركز قدرت سیاسی ،تحولی دیگر ابتدا در انگلیس و سپس در
شمال قارۀ آمریكا بهوقوع پیوست؛ یعنی ظهور دولتهای مبتنیبر دموكراسی پارلمانی یا دولتی
كه قدرت آن برآمده از خواست مردم است .دولت سازمانیافتۀ قرن بیستم نمایانگر تركیبی از
تمركز مطلقگرایی با كاركرد مدیریتی دولت پارلمانی است.
تكوین دولت ملی ،پیشینۀ نظری محكمتری دارد كه ریشههای آن در فلسفۀ سیاسی یونان
یافت میشود .درمجموع دو دسته دیدگاه دربارۀ ماهیت و تكوین دولت در فلسفۀ سیاسی بیان
شده است :در یكی دولت پدیدهای انداموار و دیگری دولت پدیدهای ابزاروار است (بشیریه،
: 83

 .) 4-دیدگاه نخست ،دولت را از نظر كاركرد و تكوین به ارگانیسمهای پیشرفته

تشبیه میكند .ارسطو ارتباط فرد با دولت را به عضو با بدن تشبیه میكرد؛ عضو به تنهایی ناقص
است و در كل به كمال و طبیعت خود دست مییابد .هگل نیز مهمترین نمایندۀ دیدگاه دولت در
نقش نهادی انداموار و عقالنی ،همۀ دولتهای موجود را كموبیش عقالنی میداند؛ زیرا هر
پدیدۀ عقالنی ،واقعی است و آنچه واقعی است عقالنی نیز است .بر پایۀ دیالكتیک هگل ،در سه
پایۀ خانواده ،جامعۀ مدنی و دولت؛ باید تز و آنتیتز در سنتز وجود داشته باشد اما به شكلی
كمالیافتهتر .فهم ماهیت دولت ،در درک حركت روح به سوی خودآگاهی ممكن است .دولت،
خانواده و جامعۀ مدنی را در خود هضم نمیكند بلكه خود شكل تكاملیافتهتر همان خانواده و
جامعۀ مدنی است؛ دولت واالترین مرحلۀ تكامل روح یا ایده است.
براساس برداشت ابزاروار ،دولت نتیجۀ عمل ارادی انسان است.گلوكن در كتاب جمهوری از
این عقیدۀ عمومی سخن میگوید كه «انسانها برای خودداری از بیعدالتی نسبت به یكدیگر
قرارداد وضع میكنند» .نمایندگان برجستۀ این دیدگاه مكانیكی از دولت ،ماركس (كه دولت را
كمیته و ابزار دست بورژوازی میداند) و پیروان قرارداد (هابز و الک) هستند .از دیدگاه پیروان
قرارداد ،دولت نتیجۀ توافقی برای تأمین نظم و امنیت در جهان است ،به بهای تعهدات و
محدودیتهایی كه بهازای تأمین این اهداف برای فرد فراهم میشود .دولت خواستی را تأمین
میكند كه وضع طبیعی فراهم نكرده است یعنی صلح ،امنیت و آزادی مدنی .لوایتان هابز
پدیدهای مصنوعی است؛ از اینرو هابز دولت را از هالۀ رمزوراز دیدگاههای سدههای میانه
متمایز میكند (پیشین).
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وبر در تعریف هوشمندانۀ خود از دولت ،درصدد درآمیختن دو دیدگاه ارگانیكی و مكانیكی
است .دیدگاه او از دولت جدید دو ریشۀ هگلی و ماركسی دارد ،زیرا دولت وبری یک اجتماع
انسانی ـ اخالقی (ریشه هگلی) است كه بهصورت انحصاری قابلیت استفاده قانونی از زور
(ریشۀ ماركسی) را نیز دارد .براساس تعریف وبر ،دولت «یک تجمع اجباری با مبنایی جغرافیایی
است كه حق انحصاری كنترل وسایل اداری (مالی و نظامی) حكومت و نیز كاربرد مشروع زور
در یک قلمرو معین» را دارد (نش.) 833 ،
در میان جامعهشناسان كالسیک ،آنتونی گیدنز دولت  -ملت را یكی از مجموعههای نهادی
مدرنیته در نظر میگیرد و بر شش ویژگی آن تأكید میكند .اول اینكه دولت  -ملتها متمركز
هستند .دوم اینكه دولت  -ملت هویت غالب زبانی ـ فرهنگی دارند؛ یعنی یک زبان سراسری
با نظام آموزش همگانی و رسانههایِ فراگیر در جامعه رایج میشود .درواقع دولت ملی جامعه یا
ملتی نمادین دارد و آن را مفروض میگیرد .سوم اینكه دولت  -ملتها حق انحصاری اعمال
قدرت و زور را در اختیار دارند و سازمان مركزی پلیس برای برقراری امنیت داخلی و ارتش
برای برقراری امنیت در مرزهای كشور از شاخصهای سازمانی و پایهای دولت  -ملت است.
چهارم اینكه اعمال قدرتِ دولتهای مدرن ،قانونی بهشمار میرود ،زیرا اعمال آن متكیبر قانون
و رضایتِ شهروندان است و قانون براساس رأی نمایندگان منتخب مردم تصویب میشود.
پنجم ،مرزهای مشخص جغرافیایی دارند كه دولتهای همسایه و دیگر دولتها به رسمیت
میشناسند .درحقیقت دولتها درون نظامی از دولتهایِ ملی در سراسر جهان حكمرانی
میكنند كه رد و پذیرش این دولتها نسبت به یكدیگر ،به مشروعیت و اقتدار آنها كمک
میكند .ویژگی ششم اینكه نقش آبادانی و رفاهِ مردم در دولتهای ملی ،نقشی تعیینكننده و
گستردهتر شده است (گیدنز.)84-98 : 833 ،
این الگوی جدید دولت كه بر پایۀ دیدگاههای عقالنی و بوروكراتیک ،قانون و نظم بنا شده
است كه عقالنی كردن حكمرانی به آن امكان زمامداریِ كیفی و گسترده بر جمعیت خود را
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .ملت جامعهای است كه با مردم مفروض گرفته میشـود ،ایـن دیـدگاه ریشـه در تفكـر بنـدیكت اندرسـون دارد
(اندرسون ) 9 ،كه گیدنز نیز از آن الهام گرفته است .برای نمونه ما در سرزمینی زندگی میكنیم كه خود را ایرانـی
میدانیم ،ایران همان جامعهای است كه مردم آن را مفروض میگیرند .جالب اینجاست معنای ایـن جامعـۀ مفـروض
كه اكنون موضوعی بدیهی بهشمار میرود ،خود پدیدهای است كه در قرن بیستم گسترش پیدا كرده است.
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میدهد؛ یعنی مبتنیبر اعمال اقتدار قانونی در یک محدودۀ جغرافیایی مشخص است.
بدینترتیب ،ویژگیهای «دولت سرزمینی» ،در نقش یک الگوی آرمانی را میتوان با ویژگیهای
روابط اجتماعی بسترمند؛ كارگزاری ملی؛ سرمایهداری سازمانیافته؛ بوروكراسی مدرن و
حاكمیت واحد مشخص كرد .اكنون با توجه به دیدگاههای جهانیشدن ،تغییرات بهوجود آمده
برای پدیدۀ دولت سرزمینی را بررسی میكنیم.

جهاني شدن و الگوی «دولت پساسرزميني»

7

جهانیشدن از یکسو چارچوبی مفهومی برای تبیین واقعیتهای جهان كنونی است و از سوی
دیگر بیانگر گونهای جهانبینی و تفكر دربارۀ جهان در نقش نظامی كالن و بههم پیوسته است
(كاظمی .) 831 ،دیدگاههای تاملبرانگیزی از سوی اندیشمندان علوم انسانی در تبیین فرآیند
جهانیشدن ارائه شده است كه مهمترین آنها در دو سطح طبقهبندی میشود.
سطح اول دیدگاههای خاص معطوف به قلمروهایی از واقعیت است .بر مبنای این دیدگاهها،
جهانیشدن فرآیندی است كه با تحول تاریخی جوامع انسانی مرتبط است ،اما تا قرنهای پانزده
و شانزده ،توسعۀ ابعاد آن برجسته نبود .جهانیشدن ،فرآیندی است كه با آگاهی كنشگران
انسانی پیش میرود .پیش از انقالب كپرنیک و فهم انسان از زمین در نقش یک فضای سیارهای
و جهانی ،تقریباً باورنكردنی بود؛ زیرا تا آن زمان ساكنان قارههای مختلف كموبیش از وجود
یكدیگر بیخبر بودند و پس از آن اندیشۀ شكلگیری اقتصاد جهانی سرمایهداری شكل گرفت.
بنابراین جهانیشدن فرآیندی زمانمند ،مربوط به دوران اخیر و شروع آن همزمان با نوگرایی
است.
البته در این سطح از دیدگاهها ،برخی جهانیشدن را تداوم تجدد غربی میدانند كه برخی از
این دیدگاهها عبارتند از :دیدگاه «جدایی زمان و فضای گیدنز» (« ،) 888ارتباط مناسبات
اجتماعی با فضای واترز» ( ) 889و «جامعۀ خطرپذیر» اولریک بک (  ) 99و «دیدگاه وابستگی
جهانی و تشدید آگاهی از آن» رابرتسون (رابرتسون .) 831 ،گروهی دیگر ،جهانیشدن را ادامۀ
سرمایهداری غربی میدانند كه برخی از این دیدگاهها عبارتند از :دیدگاه «فشردگی زمان ـ فضای

ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Ideal type
2. Post-territorial state
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هاروی ( ) 939و «جامعۀ شبكهای» كاستلز ( .) 994این دیدگاهها درمجموع ،بیشتر به
قلمروهایی خاص از جهان جدید مانند قلمرو اقتصاد ،سیاست و فرهنگ توجه كردهاند.
سطح دوم دیدگاههای كلی دربارۀ شرایط تاریخی تمدن است .براساس منطق این دسته از
دیدگاهها ،جهانیشدن به اندازۀ تاریخ بشر قدمت دارد و توسعۀ آن با آرمانخواهیهای مذهبی
ادیان جهان ،فزونخواهی امپراطوریهای قدیمی و ...همراه است (واترز .) 889 ،ممكن است
نقطۀ پایان جهانیشدن بر پایۀ نوعی فلسفۀ تاریخ تجددی همین جهان سیارهای باشد اما سرآغاز
جهانیشدن به دلیل منطق این دسته از دیدگاهها ،نامشخص و بنابراین جهانیشدن ،فرآیندی
بیزمان است .ویژگی اصلی دیگر این دیدگاه گفتوگو دربارۀ شرایط تاریخی تمدنی است كه
در بررسی جهانیشدن جامعۀ معاصر ،به گزینش و بررسی جنبههای مختلف واقعیت جامعۀ
جدید ،در ابعاد اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی معتقد نیستند .در این سطح ،جهانیشدن را گسستی
پدیدارشناسانه در شرایط تغییرات تمدنی میدانند؛ از جمله به دیدگاه «عصر جهانی» آلبرو
( ) 94اشاره میشود و بعضی از آنها نگاهی آیندهگرایانه و اتوپیایی (آرمانشهری) به
جهانیشدن ویژگیهای تمدن جدید دارند كه میتوان به «جامعۀ پساصنعتی» دانیل بل و «موج
سوم» تافلر اشاره كرد.
با توجه به اهمیت نقش انسانی در دیدگاههای معاصر جامعهشناسی و جهانیشدن در نقش
فرآیندی مربوط به دورۀ معاصر ،این پژوهش دیدگاه سطح اول و خصوصاً دیدگاه واترز را با
توجه به تناسب نظریۀ او با چارچوب جامعهشناسی وبری بررسی كرده است .واترز استقالل
نسبی حوزههای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی (حوزههای اصلی جهانیشدن) را به رسمیت
میشناسد و برخالف الگوهای ماركسیستی به ارتباط تعیینكنندگی زیربناـ روبنا معتقد نیست .از
نظر او در عرصۀ اقتصادی سازمان اجتماعی مبادالت مادی (تجارت ،مالكیت ،)...در عرصۀ
سیاسی مبادالت سیاسی (اقتدار ،امنیت) و در عرصۀ فرهنگی مبادالت نمادین (ارتباطات شفاهی،
سرگرمی )...صورت میگیرد .هریک از مبادالت ،ارتباط خاصی با فضا (مكان) دارند و در
جهانیشدن جامعۀ انسانی مبادالت مادی محلی ،مبادالت سیاسی بینالمللی و مبادالت فرهنگی
نمادین میشوند (واترز .) 889 ،واترز ،جهانیشدن را فرآیندی اجتماعی میداند كه در آن
قیدوبندهای جغرافیایی روابط اجتماعی از بین میرود و مردم كموبیش از آن آگاه میشوند.
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همچنین جهانیشدن سیاست ،فرآیندی است كه بهواسطۀ آن امر اجتماعی از سیطرۀ دولت رها
میشود و مردم آگاهانه در چارچوب جامعهای گستردهتر قرار میگیرند (پیشین).

الگوی «دولت پساسرزميني» در مقایسه با «دولت سرزميني»
براساس دیدگاه واترز و با توجه به تأثیر جهانیشدن بر دولت ـ ملتها الگوی جدیدی بهنام
دولت پساسرزمینی مطرح میشود كه ویژگیهای آن متناسب با ویژگیهای الگوی سرزمینی در
نمودار مشخص شده است.
«دولت سرزميني»
روابط اجتماعی بسترمند

«دولت پساسرزميني»
روابط اجتماعی بسترزدایی شده

كارگزاری ملی

كارگزاری فروملی و فراملی

سرمایهداری سازمانیافته

سرمایهداری سیّال

بروكراسی مدرن

بروكراسیزدایی

حاكمیت واحد

حاكمیت متداخل مشترک

نمودار  .0الگوی مقایسهای دولت سرزميني با دولت پساسرزميني

ویژگي اجتماعي ـ جغرافيایي
ویژگی جغرافیایی دولتهای ملی را میبایست در تاریخ اروپا جستوجو كرد .در مراحل
مختلف دوران مدرن اروپا ،مرزهای جامعۀ از سوی دولت تهدید میشد و مرزهای جغرافیایی
بر مرزهای اجتماعی منطبق بود .مرزهای فرهنگی ـ هویتی نیز بهواسطۀ تالشهای پایدار و حتی
كموبیش خشونتبار دولت ،از مرزهای ملی فراتر نمیرفتند و هر گونه فرهنگ فراملی و
فروملی ،ناهنجاری یا بحران بهشمار میرفت (گلمحمدی .)31 ، 838 ،در چنین شرایطی ،دولت
مدرن ،دولتی با حدود جغرافیایی مشخص ،مرزهای نفوذناپذیر و در چارچوب محدود قلمرو
تعریف شد تا جاییكه وبر دولتها را برحسب متغیر سرزمین به دولتهای بری ،بحری و
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كوهستانی تقسیم كرد (بشیریه.)53 ، 833 ،
توجه وبر دربارۀ دولت ملی آلمان ،مربوط به زمانی بود كه حكومت پروس وحدت خود را
در پی درگیری با دولتهای دیگر بهدست آورده و مرزهای خود را مشخص كرده بود (گیدنز،
 .) 833همچنین وبر ورود دهقانان لهستانی از مرزهای شرقی را ،خطری جدی برای برتری
(هژمونی) فرهنگ آلمانی ارزیابی كرد كه برای طبقۀ زمیندار (یونكرها) ،نیروی كار ارزانی
بهشمار میرفتند ،این رویداد خود نشانگر انطباق مرزهای جغرافیایی با مرزهای هویتی ـ
فرهنگی بود (وبر 355- 335 : 838،و وبر.)39-83 : 833 ،
اما در دنیای جهانیشده ،تغییر نظم سنتی فضا (مكان) و زمان و نیز كندهشدن روابط
اجتماعی از بستر محلی ،مسئلهای پدیدارشناسانه و برای عموم تجربهای زیسته است (گیدنز،
 .) 889دیگر مرزهای جغرافیایی ملی با مرزهای فرهنگی منطبق نیست و حركت شتابان
جمعیتها از مرزهای ملی مصداق ایده جهانیشدن مهاجرت و تأییدكنندۀ دیدگاه هولتون
( ) 993دربارۀ «مرگ جغرافیا» است .جهانیشدن با فرسایش و نفوذپذیركردن مرزهای
جغرافیایی و گسترش چشمگیر فضاهای اجتماعی ،تاحدودی منجر به جدایی جامعه ،روابط
اجتماعی و فرهنگ از دولت  -ملت ،تنوع روابط اجتماعی و ایجاد مشكل برای اعمال اقتدار
دولت بر اتباع خود شده است كه خود چالشی برای دولت سرزمینی است .در جدول
ویژگیهای اجتماعی ـ جغرافیایی دو الگوی دولت «سرزمینی» و «پساسرزمینی» با هم مقایسه
شده است.
جدول  .0مقایسۀ ویژگيهای اجتماعي ـ جغرافيایي
روابط اجتماعي بسترمند

روابط اجتماعي بسترزدایي شده

نظم مرسوم فضا و زمان

فشردگی (جدایی) فضا و زمان

تقید امر اجتماعی به دولت

رهاشدگی تدریجی امر اجتماعی از دولت

مرزهای ملی بسیار محدودشده

نفوذپذیری مرزهای ملی

ناهنجاری فرهنگ غیرملی

جدایی تدریجی فرهنگ از دولت
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ویژگي سياسي
دولت وبری یک منظومۀ سیاسی فعال در ایجاد توسعۀ سیاسی ـ اقتصادی و مسئول تأمین رفاه و
تنظیم آزادیهای فردی است .براساس واقعیتهای تاریخی اواخر قرن نوزدهم اروپا ،با وجود
ناكارایی اقتصاد بازار در زمینۀ ادارۀ جامعه ،دولت میبایست زمینۀ گذار به توسعه را انجام میداد
و نقش فعالی در ادارۀ جامعه برعهده میگرفت( .بشیریه .)834-838 : 83 ،وبر ،به تفكیک
حوزههای سیاسی ،اقتصادی و استقالل دولت معتقد بود .گمان او در تأكید بر نقش زیربنایی
دولت در تقابل با ماركسیسم ،هنوز هم از قویترین پشتوانههای نظری استقرار دولت رفاه
مسئول در زمینۀ تنظیمساز و كارهای بازار ،برقراری دموكراسی و تنظیم آزادیهای فردی است
كه دولت را روبنای نظام سرمایهداری میدانند .وبر در زمینۀ داخلی و با مشاهدۀ تجربۀ ویژۀ
آلمان در نقش «میراث بیسمارک» ،دریافته بود كه برای پیشبرد قدرت صنعتی توسعهیابندۀ آلمان
با خال رهبری و در شرایط فقدان بورژوازی فعال ،تنها گزینه برای پیشبرد توسعۀ دولت بود
(پاركین 39 : 833 ،و گیدنز.) 833 ،
در جهان جهانیشده ،كاهش نقش كارگزاری دولت در یک سرزمین معین ،بخشی از واقعیت
نئولیبرال دهههای هفتاد تا اواخر سده بیستم بوده است؛ دورهای كه مشخصۀ اصلی آن تردید و
خدشه وارد شدن به گفتمان دولت بزرگ رفاه ،كاهش خدمات رفاهی دولتی ،افزایش آزادیهای
فردی و جنبشهای اجتماعی فراگیر ،امكان اعمال دموكراسی در یک منظومۀ پساملی (هابرماس،
 ) 833و رهایی نیروهای جامعۀ مدنی از قیدوبندهای دولت رفاه است .جهانیشدن به این
مفهوم با ایجاد گونههای كارگزاری فروملی وفراملی ،زمینۀ افزایش آزادیهای فردی و مدنی،
ظهور خاصگراییها ،تكثیر جنبشهای اجتماعی فراگیر در چارچوبهای ملی و بینالمللی
(جالئیپور ،) 838 ،چندملیتی شدن الگوهای دموكراسی و درنهایت تضعیف دولت ملی را
فراهم آورده است.
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جدول  .7مقایسۀ ویژگيهای سياسي
کارگزاری اقتدارگرایانه ملي

کارگزاری فروملي و فراملي

تنظیم روابط آزادی و برابری

افزایش آزادیهای فردی

خدمات رفاهی از باال به پایین

كاهش خدمات رفاهی دولتی

جنبشهای اجتماعی «كالسیک»

جنبشهای اجتماعی «جدید»

سركوب قومیتگرایی و خاصگرایی

افزایش خاصگرایی ،رهاشدن اقلیتها

ویژگي اقتصادی
دولت ،قلمرویی برای كنترل جریان مبادالت مادی یک سرزمین مشخص و عامل مهمی در
توسعۀ سرمایهداری سازمانیافته است .با توجه به زمینۀ تاریخی اروپای بعد از بحران اقتصادی
ربع آخر قرن نوزدهم ،در شرایطی كه بهدلیل فقدان شكلگیری آگاهی طبقات بورژوازی در
اروپای قارهای و همچنین بحران مشروعیت طبقۀ سرمایهداری بورژوا در میان كشورهای
انگلوساكسون ،هیچیک مناسب سرمایهداری صنعتی نبودند ،دولت گزینهای مطمئن برای ایجاد
سرمایهداری بود .مشاهدۀ وضعیت داخلی حكومت پروس ،وبر را به این نتیجه رسانید كه آلمان
پس از پیروزی در جنگ  381همچنان نسبت به كشورهای انگلوساكسون عقبماندهتر است؛
یونكرها با وجود كمک به وحدت كشور ،محكوم به نابودیاند و هیچیک از دو طبقۀ جامعۀ
سرمایهداری (بورژوا و پرولتاریا) رشد كافی برای ایجاد سرمایهداری ندارند (گیدنز-38 : 833 ،
 .)58گزینۀ مناسب ،از نظر وبر ،برای ایجاد سرمایهداری صنعتی با حمایت دولت بود.
در جهان جهانیشده كنونی ،كاهش توان دولت در ایجاد سرمایهداری سازمانیافته و افزایش
مبادالت اقتصادی نمادین (نظیر تجارت الكترونیک) از ورای مرزهای ملی بدون كنترل دولت
بسیار پررنگ است .فعالیت شركتهای فراملیتی كه عهدهدار  81درصد تولید جهانی و 81
درصد تجارت جهانی هستند (گل محمدی ،ص  85و افتخاری ،) 18- 18 : 831 ،منجر به
شكلگیری نوعی «جهان بدون مرز» شده است (تعبیری از اومای در :گیدنز .) 9 : 889،هیچ
عرصهای از زندگی اجتماعی به اندازۀ سازمان اقتصاد اجتماعی از پایبندی دولت رها نشده است.
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. The Borderless World
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جهانیشدن به این مفهوم با درآمیختن فزایندۀ كشورها در اقتصاد جهانی ،بیش از پیش به درون
مزرهای باقیماندۀ جغرافیایی نفوذ كرده است و با مشكل كردن كنترل جریانهای مادی در
مرزهای ملی ،به كمک تحوالت عظیم فنی ،ارتباطی و اطالعاتی ،به شكلگیری گونهای خاصی
از سرمایهداری سازماننیافته میانجامد.
جدول  .9مقایسۀ ویژگيهای اقتصادی
سرمایهداری سازمانیافته

سرمایهداری سيال

بازار مالی متمركز در قلمرو سرزمینی

بازار مالی غیرمتمركز جهانی

فعالیت بیشتر شركتهای ملی

افزایش بیوقفه شركتهای فراملیتی

موانع تعرفهای باال

كمترین موانع تعرفهای در تجارت

جریان كاالهای مادی در مرزهای ملی

جریان نامشخص كاالها و خدمات نمادین فراملی

ملی شدن سرمایه

بینالمللی شدن سرمایه

ویژگي سازماني
دولت سرزمینی ،دولتی بروكراتیک با تملک انحصاری وسایل ادارۀ جامعه در یک سرزمین
مشخص است؛ وظایف اداری یک سازمان بروكراتیک ،به لحاظ كمی و كیفی تا حد ممكن
گسترش یافته است .ماكس وبر تاریخ سدههای میانی اروپا را رژۀ پیدرپی حكمرانان سیاسی
برای دستیابی به كنترل وسایل اداری (مالی و نظامی) حكومت میداند كه در روزگار سقوط
سلطنتهای فئودالی پراكنده بود (بشیریه .)53 : 833 ،از نظر وبر ،سلطه بر وسایل ادارۀ جامعه
دست كم به اندازۀ سلطه بر وسایل تولید اهمیت داشت و برخالف ماركس تاریخ را از دیدگاه
سیاسی و اداری تقسیمبندی میكند .همچنین مهمترین زمینههای تاریخی استقرار دولت
بروكراتیک در آلمان قرن  9را ناشی از ضرورت وجود ارتشهای دائمی ،كه خود از سیاست
قدرت -نه سیاست مبتنیبر طبقه -ناشی شده است ،ضرورتهای مالی سازماندهی عقالنی
اقتصاد سرمایهداری و پیچیدهتر شدن تمدن میداند( .وبر)884 : 833،
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .عناوین «سرمایه داری سازمان یافته و سرمایه داری سازمان نیافته» با وجود شباهت صوری بـا تعـابیر لـش و یـوری
( )organized and disorganized capitalismبه لحاظ محتوا با آنها متفاوت است .نگاه كنید به:
Lash Scott and John Urry (1987) the End of Organized Capitalism. Cambridge: Polity Press
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در جهان جهانیشده ،فناوری اطالعات و ارتباطات الكترونیكی امكان فرازآمدن بر مكان و
كنترل زمان را میسر ساختهاند .فرآیندهای جهانیشدن كه موتور محرک این فناوریهای نوین
است موجب تغییر شكل بسیاری از سازمانها (ازجمله سازمانهای دولتی) شده است .از
ویژگیهای این دوره ،تمركززدایی سازمانی ،تمایززدایی در سازمانها (گیدنز )581 : 838،و
گسترش مهارتهای متنوع و توسعۀ انواع غیرمادی سازمانها است كه در یک قلمرو معین
تملک وسایل اداری را از اختیار دولت خارج و روابط اجتماعی را از قیود سازمانی رها میكند.
جهانیشدن با شكستن حدومرزهای فیزیكی سازمان متأثر از فناوری اطالعات ،شبكهبندی
سازمانی (كاستلز ،) 994 ،افزایش سازمانهای غیرانتفاعی در برابر سازمانهای انتفاعی و
تمایززدایی از سازمانهای دولتی ،دولت را با چالش مواجه كرده است.
جدول  .4مقایسۀ ویژگيهای سازماني
بروکراسي مدرن

بروکراسيزدایي

سازمانهای انتفاعی مكانمند

سازمانهای غیرانتفاعی

نیاز به ارتشهای دائمی

نظامیگری هوشمند و همكاریهای نظامی منطقهای

تنظیم عقالنی اقتصاد صنعتی

تنظیم عقالنی اقتصاد معرفتی

بروكراسی متمركز

تمركززدایی و شبكهبندی سازمانی

سازمان معطوف به وظایف تخصصی

تمایززدایی و پرورش مهارتهای متنوع

ویژگي حقوقي
دولت سرزمینی در نقش منظومۀ حقوقی یگانه نهاد واجد حاكمیت واحد در یک سرزمین است
و مهمترین ویژگی حقوقی آن ،در اختیار داشتن قدرت و اقتدار مطلق در یک سرزمین معین،
یعنی ،اصل حاكمیت ،است .حاكمیت ،ویژگی اصلی حقوقی دولت جدید است (گیبینز و
بوریمر .) 4 : 83 ،از دیدگاه جامعهشناسی تاریخی وبر ،فرمانروایان خاصی توانستند در طول
سدههای میانه با ابزارهای متنوع سركوب داخلی و خارجی بر سرزمین خاصی سلطه یابند.
مشروعیت متمركزی كه پس از دورههای طوالنی درگیری بهوجود آمد همیشه با خشونت بوده
است .دولت فقط میتوانست یک فرمانروا یا هیئت حاكمه ،یک مجموعه قوانین مشروعیتبخش
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و یک بروكراسی متمركز داشته باشد كه هدف همۀ آنها ،فرمانروایی بر مردمی بود كه شهروندان
جامعه نامیده میشدند .این فرآیند با وجود كوششهای موفقیتآمیز برای فراتر رفتن از اروپا،
هنوز كامالً همۀ جهان را فرانگرفته است.
جهانیشدن ،دولت سرزمینی را با مجموعهای از چالشهای درونی و خارجی مواجه كرده
است؛ از جمله حاكمیت اقتصاد جهانی ،وجود سازمانهای بینالمللی و فراملی ،تصمیمگیری
شبكهای بینالمللی ،فرهنگهای فراملی و جهانی ،تغییرات ساختاری دولتها در راستای
بروكراسیزدایی و ظهور خرده ناسیونالیسمها ،تكثر و چندپارگی فرهنگی درمجموع اعمال
حاكمیت واحد را دشوار و حتی ناممكن كرده است (گیبینز و بوریمر.) 43- 43 : 83 ،
همچنین شبكهای شدن تصمیمگیری ،كه در گذشته منحصراً در اختیار دولت بود؛ به سبب
گسترش سازمانهای بینالمللی و چندملیتی شدن فعالیتهای دموكراتیک (هیلد،) 939،
حاكمیت كالسیک مطلقه دیگر از روابط حقوقی شهروندان استنتاجشدنی نیست و بدینترتیب
دولت در قلمرو خود مرجع نهایی اقتدار بهشمار نمیرود و درنتیجه با چالش مواجه میشود.
جدول  .5مقایسۀ ویژگيهای حقوقي
حاکميت واحد

حاکميت متداخل مشترک

حاكمیت صوری در تطابق با واقعیت جهانی

حاكمیت صوری درتعارض با واقعیت جهانی

فعالیتهای دموكراتیک ملی

چندملینی شدن فعالیتهای دموكراتیک

دولت بازیگر اصلی نظام جهانی

بازیگران بینالمللی حكومتی و غیرحكومتی

تصمیمگیری درباره بحرانها در سطح ملی

تصمیمگیری درباره بحرانها در سطح بینالمللی

تجربه ایران
سالهای پایانی قرن بیستم سالهایی است كه بیشتر واحدهای سرزمینی ،به تبعیت از دولتهای
ملی هویت یافت .در حالیكه هنوز این فرآیند در سطح جهان تكامل نیافته بود ،تأثیر پیشرفت
جهانیشدن بر كاهش نقش مرزها نیز روشنتر میشود و درنتیجه اقتدار دولتهای ملی با چالش
مواجه میشود .مراحل اولیۀ فرآیند جهانیشدن با شتاب پیش میرود و آثار خود را بر پدیدههای
مختلف از جمله پدیدههای جغرافیایی ،اقتصادی و سیاسی نشان میدهد .براساس پیامدهای مهم
جهانیشدن بر پدیدههای جغرافیایی ،اقتصادی و سیاسی ،سه موضوع تضعیف دولت  -ملتها،
تقویت هویتخواهیهای قومی و كاهش نقش مرزهای جغرافیایی بیشتر نمایان میشود.
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نگاهی به فرآیند شكلگیری دولت ملی ایران در طول یكصد سال گذشته نشان میدهد كه
ایران معاصر كه دو انقالب را از سرگذرانده ،با دنیای جدید و دستاوردهای مدرنیته مواجه شده
و تغییرات زیادی در نهادهای مختلف این جامعه صورت گرفته و الگوی دولت سرزمینی در آن
نهادینه شده است .همچنین «موتور اصلی دگرگونیها در تاریخ ایران مدرن ،دولت مركزی بوده
و تأثیر عمیق این دگرگونیها نهتنها بر سازمان سیاسی و اقتصادی بلكه بر محیط ،فرهنگ و از
همه مهمتر بر گسترۀ اجتماعی بر جا گذاشته شده» است (آبراهامیان ( )، 839 ،ص  .) 5در
تبیین شرایط كنونی جامعهای كه دو انقالب اساسی را پشت سر گذاشته است با وجود بررسی
زمینهای شكلگیری دولت مركزی و فشارهای آن بر جامعه میبایست تأثیر فشارهای اجتماعی
بر تحول دولت را نیز مدنظر داشته باشیم .فرآیند شهریشدن و صنعتیشدن ،گسترش نظامهای
آموزشی و ارتباطی و پیدایش یک دولت بروكراتیک متمركز به افتخار اقشار اجتماعی نوین،
بهویژه روشنفكران و كارگران صنعتی و كاهش اندازۀ نسبی طبقات سنتی ،بهخصوص
خردهبورژوازی بازاری انجامید (آبراهامیان ( ) ،) 91 : 839 ،كه بخشی از نیروهای اجتماعی و
متأثر از جریانهای فراملی و محلی بر بدنۀ دولت و پویاییهای آن تأثیرگذار بودهاند.
از سوی دیگر با توجه به سرعتگرفتن فرآیند جهانیشدن در سه دهۀ اخیر كه مبتنی بر
ابزارها و امكانات ارتباطی است ،بهتدریج نشانههایی از شكلگیری الگوی دولت پساسرزمینی را
میبینیم .نیروهای محرک جهانیشدن ،آشكارا بر دولت نفوذ كردهاند و با تسلّط آن بر منابع
درآمدی خود و كنترل اقتصاد داخلی مخالفند .قوانین و مقررات ملی ،اندکاندک با قوانین و
توافقنامههای بینالمللی مواجه میشوند .طبعاً واكنشها به فشارها و فرآیندهای جهانیشدن در
زمینۀ اقتصاد و ادامۀ آن در همان زمینه باقی نخواهد ماند .جهانیشدن به یک معنای اساسی،
جهانیشدن شیوۀ زندگی دموكراتیک نیز هست ،از اینرو فشارهایی به دموكراتیزاسیون و
تغییرات نهادی و سازمانی نیز در دولت ایجاد میكند.
فرآیند جهانیشدن عالوهبر كاهش و تغییر در حاكمیت و خودمختاری دولتهای مركزی،
منجر به تقویت احساس هویت فرهنگی و قومی اقوام و اقلیتهای فرهنگی نیز میشود؛ و این
پدیده دربارۀ ایران با توجه به اكثریت شیعیان و فارسیزبانان ممكن است یكی از چالشهای
توسعه در آینده باشد .در سالهای گذشته در خطۀ آذربایجان ،ادبیات و هویت قومی و فرهنگی
ترکهای ایران رونق و رشد تازهای یافته است .درنهایت حل چنین مشكالتی در راه توسعۀ
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كشور مستلزم برقراری نوعی دموكراسی از پایین (یا شرایطی كه با توجه به آن حكومت
میبایست به خواستهای اقوام توجه كند) خواهد بود (بشیریه.) 83: 835 ،
در سایۀ جهانیشدن ،به مسائل عالقهبرانگیز در سطح جهانی با حساسیت بیشتری توجه شده
است و برخی جمعیتها و انجمنها مانند جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر،
جمعیت سبزها و محیطزیست ،كانون نویسندگان و اتحادیۀ صنفی روزنامهنگاران ،فعال شدهاند.
همچنین در راستای گسترش روابط راهكارهایی در زمینۀ جهانگردی پیشنهاد شده است؛ بهویژه
امواج انقالب اطالعاتی با گسترش ارتباطات و تكنولوژی الكترونیكی و كامپیوتری به ایران وارد
شده است( .پیشین.) 85:
با انقالب تكنولوژیک در زمینۀ حملونقل و ارتباطات ،تا حد زیادی مرزهای سرزمینی مانع
از اثرگذاری مرزهای فرامرزی نمیشود .مسائل توسعۀ سیاسی ایران نیز شكلی تازه به خود
گرفته است .مردمساالری امروز بدون ارتباطات ،مطبوعات ،رسانههای همگانی و شبكههای
اجتماعی امكانپذیر نیست .بدینسان جهانیشدن ،دموكراسی و گسترش ارتباطات رابطهای
انداموار یافتهاند .درمجموع فشارهای دموكراتیزاسیون داخلی و فشارهای جهانیشدن از خارج
كه با یكدیگر ارتباط دارند دستبهدست هم داده ،نظام سیاسی ایران را با ویژگیهایی همراه
كرده است كه عبارتند از :تأكید بر قانون اساسی یا قانونگرایی در مقابل خصلت ایدئولوژیک
نظام؛ جدیت بیشتر كوششها برای تبدیل الیگارشی حاكم به دموكراسی محدود یا
شبهدموكراسی؛ بنابر نیاز پیشین تشویق و افزایش فعالیت احزاب و گروههای سیاسی به گسترش
مشاركت سیاسی مردم؛ كوششهایی در جامعه برای تقویت تشكلها و نهادهای جامعۀ مدنی و
رسوخ گفتمان جامعۀ مدنی در افكار عمومی كه گاه به جنبش اجتماعی تبدیل شده است؛ نیاز
به افزایش در ظرفیتهای دیپلماسی برای رفع اختالل در فرآیندهای ارتباطی با سازمان
بینالمللی جدیتر شده است ( .شهرامنیا .)839 : 835 ،شاخصهای دیگری كه جهانیشدن را
به واقعیتی مهم در جامعۀ ایران تبدیل میكند عبارتند از :رشد و گسترش فناوریهای اطالعات
و ارتباطات؛ تالش برای پیوستن به اقتصاد جهانی و توجه به سرمایهگذاری خارجی؛ توجه به
خصوصیسازی و كاهش مسئولیت دولت در اقتصاد؛ مهاجرت نیروی كار و گسترش تعامالت
انسانی؛ حضور فعاالنهتر در عرصۀ روابط بینالملل و تنشزدایی در عرصۀ روابط خارجی؛
پیوستن به همگراییهای منطقهای ،سازمانها و نهادهای ملی و فراملی و حضور فعاالنه در
مجامع فراملی و جهانی؛ رشد فراوان سازمانهای خصوصی در سطوح ملی و فراملی و حضور
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فعاالنهتر آنها در ایران؛ حضور فعاالنهتر در عرصههای فرهنگی ،علمی و ...؛ طرح ایدهها و
برنامههای فراملی و جهانی؛ چالش اقلیت و قومیتها؛ افزایش پتانسیل اجتماعی و تقاضا برای
توسعۀ نهادها ،گروهها و احزاب مردمساالر و فعالیت سازمانهای خصوصی.

نتيجهگيری
با توجه به گسترش فرآیندهای جهانیشدن در عرصههای مختلف و درنتیجه تغییر شرایط دولت
ملی ،نگرشهای غالب در جامعهشناسی سیاسی دستخوش دگرگونی شده است .موضوع
محوری جامعهشناسی سیاسی بررسی ارتباط متقابل دولت و جامعه بوده؛ این در حالی است كه
جهانیشدن (چنانكه گذشت) الگوی دولتمحور جامعهشناسی سیاسی كالسیک را با چالش
مواجه كرده است .در بخش مربوط به دولت در این معادلۀ دووجهی ،فرآیندهای جهانیشدن
منجر به محدودیت توانایی دولتهای ملی در تصمیمگیریهای مستقل در اجرای سیاستها
میشود؛ همچنین كنترل آنها بر كاالها ،تكنولوژی و اطالعات و اختیار آنها در تبیین قواعد و
قانونگذاری در محدودۀ سرزمین ملی كاهش یافته است درحقیقت جامعه قدرتمندتر شده است.
اینک به پرسش اصلی این پژوهش بازگردیم« :آیا جهانیشدن اقتدار دولت سرزمینی را
تضعیف كرده است؟» گفتیم دولت ملی مؤثرترین ابزار برای حاكمیت بر قلمرو سرزمینی است،
باوجوداین ،پدیدۀ جهانیشدن ،حاكمیت سرزمین را در برخی مسائل تغییر داده است :رهاكردن
 كموبیش -امر اجتماعی از تقید جغرافیایی مرزهای سرزمینی؛ كاهش نقش كارگزاری دولتمقتدر در یک قلمرو مشخص؛ ناتوانكردن آن در اعمال كنترل بر جریان مالی از ورای مرزهای
مشخص؛ خارجكردن تملک وسایل اداری و بروكراسیزدایی از دولت؛ تضعیف مرجعیت نهایی
آن در اعمال حاكمیت واحد ملی.
جامعۀ ایران نیز در معرض پدیدۀ جهانیشدن است .كارگزاران دولت نیز با شناخت این
پدیده میتوانند سازوكارهای مناسب با این تحوالت بهكار گیرند .همچنان در دنیای كنونی،
دولت  -ملتها مهمترین مجموعۀ نهادی تأثیرگذار بر ادارۀ جوامع ملی هستند ،ولی در جهان
جهانیشده ،دولت  -ملتهایی موفقترند و كشورهایی بهتر در مسیر رشد و پیشرفت قرار
میگیرند كه سازماندهی دولت را در شرایط جهانی بهتر هماهنگ كرده باشند .استدالل این
پژوهش ضرورت این هماهنگی را گوشزد میكند.
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