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 چکيده
كه به موجب  گویند ای می شدن در زمینۀ سیاست به مجموعه فرآیندهای پیچیده مفهوم جهانی

شدن،  در دورۀ جهانی. شوند ای به یكدیگر مرتبط و وابسته می های ملی به نحو فزاینده آن دولت

های اطالعاتی، از  ها برحسب توانمندی های ملی است و انسان كه دورۀ فراتر رفتن از سرزمین

كند؛  میشوند و تكثرگرایی زمینۀ بیشتری پیدا  شدن وارد می حاشیه خارج و به متن جهانی

شده و  ها از شكل سرزمینی و محدود به یک موقعیت ژئوپولیتیكی خاص و ثابت، خارج دولت

فقط تابع موقعیت جغرافیایی سرزمینی مشخص  (اقتصادی ویژه به) نیزالگوهای رفتاری آنها 

الملل سنتی را  بودن روابط بین مكان، سرزمینی و دهی مجدد به زمان شدن با نظم جهانی. نیست

. خوردن ساختارهای اقتدار با بازیگران سرزمینی نیازی نیست دهد و دیگر به گره یر میتغی

به   شدن فرآیندی متكی دولت ملی ابزار مؤثری برای حاكمیت بر قلمرو خاص است و جهانی

 .كند كه حاكمیت سرزمینی را با چالش مواجه می قلمرو فراملی است

 «سرزمینی دولت»امروزه  سیاست، شدن هانیج متأثر از كه است این ،جستار این موضوع

باید  نیست؛ البته وِبِر ماكس سرزمینی نظریۀ دولت كالسیک های ویژگی بر منطبق كامالً

 این توضیح برای. كنونی را در نظر گرفت قرن طول در پدیده این وجود آمده در تغییرات به

 گونۀ با را آن های ویژگی ،«پساسرزمینی دولت» آرمانی ابتدا همگام با شناخت گونۀ موضوع

 مقایسه حقوقی، و سازمانی اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، ابعاد در وبری «سرزمینی دولت»

 ایران، معاصر دولت در گرفته صورت تغییرات به گونه، نگاهی دو این دریچۀ از سپس كنیم؛ می

تغییرات آن تأكید  و شدن اهمیت ویژگی جهانی بر پژوهش این. افكنیم می شده جهانی جهان در

 .گذراند می سر از سرزمینی دولت پدیدۀ كه دارد

 .گونۀ آرمانی شدن، دولت سرزمینی، دولت پساسرزمینی، سیاست، جهانی: های کليدی واژه

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
 jalaeipour@ut.ac.ir ،(مسئول یسندهنو) تهران دانشگاه اجتماعی علوم ۀدانشكد دانشیار.  

 teymoori.r@gmail.comدانشگاه تهران،  ۀتوسع شناسی جامعه دكترای دانشجوی.  
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 مقدمه
آن سخن  وستفالیاییدولت به مفهوم  ۀدهند كه از عناصر تشكیل هنگامی صاحبنظران علم سیاست

، در شدهی محدود نفضایی جغرافیایی است كه با مرزهای معی: ویندگ سرزمین می ۀرانند، دربار می

مشخص  یدولت در سرزمین شود؛ یا از نظر جغرافیایی آن قدرت و حاكمیت دولت اعمال می

در گویا اما . داردسیاسی چارچوب مكانی  ۀكند؛ یا جامع بر آن حكمرانی می كه استشده واقع 

ها برحسب  است و انسان ویژگی آن ای بودن ناحیهسرزمینی و فرا شدن، كه بی جهانی دوران

و به همان  اند شده شدن وارد شده و به متن جهانی های اطالعاتی، از حاشیه خارج توانمندی

دولت از شكل سرزمینی و محدود به یک موقعیت  یابد؛ یی افزایش مینسبت تكثرگرا

 شرایط جغرافیاییتابع  آن،ی شده و بسیاری از الگوهای رفتار ژئوپولیتیكی خاص و ثابت خارج

بودن  مكان، سرزمینی و دهی مجدد به زمان شدن با نظم جهانیدرواقع . یستسرزمینی مشخص ن

را تغییر بازیگران سرزمینی  ینساختارهای اقتدار ب ارتباط نتیجهو در مرسومالملل  روابط بین

 یكردن زمان و دگرگون تاهها و كو كردن فاصله ارتباطی با نزدیک ۀقدرت فناوران دهد؛ زیرا می

 .كند میمرزی را پدیدار  و جهان بی دهد را نیز تغییر میو معامالت، جغرافیا  روابططبیعت 

های  ها از دیدگاه نظریه ملت  -ت های در حال تكوین دول هدف این پژوهش بررسی ویژگی

حاكم بر  شدن، با توجه به شتاب و شدت فرآیند جهانی. شدن است مربوط به فرآیند جهانی

 مردانی) شود داری، ارزیابی می طلب اقتصاد سرمایهابزارها و امكانات ارتباطی و ماهیت گسترش

شدن در زمینۀ سیاست، مجموعه  منظور از جهانی (.9:  83  سیف، و83:  831 گیوی،

های ملی به یكدیگر بسیار وابسته و مرتبط  ای است كه به موجب آن دولت فرآیندهای پیچیده

- 453:  83 بشیریه،) كند ند و همین وابستگی مشكالتی را برای حاكمیت ملی فراهم میشو می

های فنی، افزایش اهمیت نهادهای سیاسی، اقتصادی و  گسترش روابط جهانی با پیشرفت. (439

های صنعتی و مالی در سطح  المللی و غیرملی شدن سازمان المللی و حقوق بین تجاری بین

های ملی در قلمرو اقتصاد، سیاست و روابط  ودیت دامنۀ اختیار دولتجهانی، حكایت از محد

فرهنگی در چارچوب قلمرو سرزمینی دارد؛ و سهم فراوانی از اقتدار در سطح جهانی و 

. رساند های ملی و محلی آسیب می گیری است كه به اقتدار سنتی دولت المللی در حال شكل بین

ها و خطرهای  ها، اطالعات، عقاید، اندیشه سرمایه، انسان شدن دربردارندۀ جریان كاالها، جهانی



 

 

 

 

 

 823وبر  « ينيدولت و سرزم»جهاني شدن سياست و چالش 

  

 

های اجتماعی و نهادهای سیاسی  بین مرزهای ملی است؛ همراهی این وقایع با ظهور شبكه

 (.3-3: 833  نش،) ملت شده است  -ت موجب محدودیت دول

صور شدن ت شدن با مفهوم جامعه نیز مرتبط است؛ بدین معنا كه آیا جهانی پدیدۀ جهانی

 كه كردارها و ساختارها از پیوسته هم به ای مجموعه) شناختی را دربارۀ جامعه اساسی جامعه

شدن به معنای پایان اقتدار  برد؟ آیا جهانی زیر سؤال می( كندمی اداره را آن ملت  -ت دول

ها است؟ آیا در دوران  و پیدایش نظمی جدید در روابط جهانی میان ملت «دولت سرزمینی»

ترین واحد سیاسی  ملت یگانه و مناسب  -ت باز هم دول  (شدنجهانی) ارچگی جهانییكپ

افزارهای نظامی با قدرت عملكرد  آید؟ به بیان دیگر آیا در دورانی با وجود جنگ شمار می به

زیست  بودن محیط فراتر از مرزهای ملی، عملكرد فراملی بازارهای اقتصادی و با خطر مواجه

( دولت -) های ملت در سطح جهانی، محدودكردن مردم جهان در چارچوب( اكوسیستم) انسان

هایی است كه این پژوهش در پی پاسخ آنهاست تا  اینها پرسش (.Held, 1995) پذیر است؟ امكان

 .ها به ارزیابی پدیدۀ دولت ملی و سرزمین در ایران بپردازد با پاسخ

 7«دولت سرزميني» گونۀ

ترین و قدرتمندترین نهادهای سیاسی مدرن، دولت  اگیرترین، رسمیدر جهان كنونی، یكی از فر

( 839 ) و انقالب فرانسه( 834 ) ، پس از پیروزی انقالب آمریكا3 جهان از اواخر قرن . است

در اروپای غربی و شمال  9 این پدیده، قرن . ها بود ملت  -ت گیری دول تدریج شاهد شكل به

قرن بیستم در آمریكای التین، آسیا و آفریقا رشد فراوان  آمریكا گسترش پیدا كرد و سپس در

 و عثمانیان مانند) به پانزده امپراطوری ضعیفِ چندقومی  در آغاز قرن بیستم، نزدیک. یافت

یكم  و داد؛ اما اكنون در آغاز قرن بیست آرایش سیاسی جهان را تشكیل می( مجارستان ـ اطریش

البته . دهند زمان ملل، آرایش سیاسی جهان را شكل میـ ملت عضو سا به دویست دولت  نزدیک

 .محتوا و همسان نیستند ها هم ملت  -ت همۀ این دول

مرحلۀ نخست یا : ملت یا دولت ملی در دو مرحله است  -ت پیشینۀ تاریخی تحول دول

 ترز،وا) یافتگی مربوط به قرن بیستم مرحلۀ لیبرالی مربوط به قرن نوزدهم و مرحلۀ دوم یا سازمان

سو شاهد استقرار دولت مطلقه پاتریمونیال  های فئودالی اروپا، از یک با سقوط سلطنت (.889 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Globalization 
2. Territorial state 
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زادگان فئودال در دستان پادشاهان،  ای و روسیه ،با تمركز قدرت سیاسی اشراف در اروپای قاره

 هستیم و برعكس، با وجود این تمركز قدرت سیاسی، تحولی دیگر ابتدا در انگلیس و سپس در

بر دموكراسی پارلمانی یا دولتی  های مبتنی وقوع پیوست؛ یعنی ظهور دولت شمال قارۀ آمریكا به

یافتۀ قرن بیستم نمایانگر تركیبی از  دولت سازمان. كه قدرت آن برآمده از خواست مردم است

 .گرایی با كاركرد مدیریتی دولت پارلمانی است تمركز مطلق

در فلسفۀ سیاسی یونان   های آن تری دارد كه ریشه كمتكوین دولت ملی، پیشینۀ نظری مح

درمجموع دو دسته دیدگاه دربارۀ ماهیت و تكوین دولت در فلسفۀ سیاسی بیان . شود یافت می

 بشیریه،) ای ابزاروار است وار و دیگری دولت پدیده ای اندام در یكی دولت پدیده: شده است

های پیشرفته  كاركرد و تكوین به ارگانیسم دیدگاه نخست، دولت را از نظر (.4 -  :  83 

كرد؛ عضو به تنهایی ناقص  ارسطو ارتباط فرد با دولت را به عضو با بدن تشبیه می. كند تشبیه می

هگل نیز مهمترین نمایندۀ دیدگاه دولت در . یابد است و در كل به كمال و طبیعت خود دست می

داند؛ زیرا هر  بیش عقالنی می و موجود را كمهای  وار و عقالنی، همۀ دولت نقش نهادی اندام

بر پایۀ دیالكتیک هگل، در سه . پدیدۀ عقالنی، واقعی است و آنچه واقعی است عقالنی نیز است

تز در سنتز وجود داشته باشد اما به شكلی  پایۀ خانواده، جامعۀ مدنی و دولت؛ باید تز و آنتی

دولت، . روح به سوی خودآگاهی ممكن است فهم ماهیت دولت، در درک حركت. تر یافته كمال

تر همان خانواده و  یافته كند بلكه خود شكل تكامل خانواده و جامعۀ مدنی را در خود هضم نمی

 .جامعۀ مدنی است؛ دولت واالترین مرحلۀ تكامل روح یا ایده است

ی از گلوكن در كتاب جمهور.براساس برداشت ابزاروار، دولت نتیجۀ عمل ارادی انسان است

عدالتی نسبت به یكدیگر  ها برای خودداری از بی انسان»گوید كه  این عقیدۀ عمومی سخن می

 را دولت كه) نمایندگان برجستۀ این دیدگاه مكانیكی از دولت، ماركس. «كنند قرارداد وضع می

یروان از دیدگاه پ. هستند( الک و هابز) و پیروان قرارداد( داندمی بورژوازی دست ابزار و كمیته

قرارداد، دولت نتیجۀ توافقی برای تأمین نظم و امنیت در جهان است، به بهای تعهدات و 

دولت خواستی را تأمین . شود ازای تأمین این اهداف برای فرد فراهم می هایی كه به محدودیت

لوایتان هابز . كند كه وضع طبیعی فراهم نكرده است یعنی صلح، امنیت و آزادی مدنی می

های میانه  های سده وراز دیدگاه رو هابز دولت را از هالۀ رمز ی مصنوعی است؛ از اینا پدیده

 (.پیشین) كند متمایز می
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وبر در تعریف هوشمندانۀ خود از دولت، درصدد درآمیختن دو دیدگاه ارگانیكی و مكانیكی 

اجتماع دیدگاه او از دولت جدید دو ریشۀ هگلی و ماركسی دارد، زیرا دولت وبری یک . است

 صورت انحصاری قابلیت استفاده قانونی از زور است كه به( هگلی ریشه) ـ اخالقی انسانی

یک تجمع اجباری با مبنایی جغرافیایی »براساس تعریف وبر، دولت . را نیز دارد( ماركسی ریشۀ)

حكومت و نیز كاربرد مشروع زور ( نظامی و مالی) است كه حق انحصاری كنترل وسایل اداری

 (.833  نش،) را دارد «یک قلمرو معیندر 

های نهادی  ملت را یكی از مجموعه  -ت شناسان كالسیک، آنتونی گیدنز دول در میان جامعه

ها متمركز  ملت  -ت اول اینكه دول. كند گیرد و بر شش ویژگی آن تأكید می مدرنیته در نظر می

دارند؛ یعنی یک زبان سراسری ـ فرهنگی  ملت هویت غالب زبانی  -ت دوم اینكه دول. هستند

ملی جامعه یا   درواقع دولت. شود هایِ فراگیر در جامعه رایج می با نظام آموزش همگانی و رسانه

ها حق انحصاری اعمال  ملت  -ت سوم اینكه دول  .گیرد ملتی نمادین دارد و آن را مفروض می

قراری امنیت داخلی و ارتش قدرت و زور را در اختیار دارند و سازمان مركزی پلیس برای بر

. ملت است  -ت ای دول های سازمانی و پایه برای برقراری امنیت در مرزهای كشور از شاخص

بر قانون  رود، زیرا اعمال آن متكی شمار می های مدرن، قانونی به چهارم اینكه اعمال قدرتِ دولت

. شود م تصویب میو رضایتِ شهروندان است و قانون براساس رأی نمایندگان منتخب مرد

ها به رسمیت  های همسایه و دیگر دولت پنجم، مرزهای مشخص جغرافیایی دارند كه دولت

هایِ ملی در سراسر جهان حكمرانی  ها درون نظامی از دولت درحقیقت دولت. شناسند می

ها نسبت به یكدیگر، به مشروعیت و اقتدار آنها كمک  كنند كه رد و پذیرش این دولت می

كننده و  های ملی، نقشی تعیین ششم اینكه نقش آبادانی و رفاهِ مردم در دولت  ویژگی .كند می

 (.84-98: 833  گیدنز،) تر شده است گسترده

 عقالنی و بوروكراتیک، قانون و نظم بنا شده های دیدگاه بر پایۀ كه جدید دولت الگوی این

و گسترده بر جمعیت خود را كیفی  زمامداریِعقالنی كردن حكمرانی به آن امكان  كه است

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
 بنـدیكت اندرسـون دارد   تفكـر ریشـه در  ایـن دیـدگاه   شـود،   مردم مفروض گرفته می باكه  است ای جامعه ملت . 

خود را ایرانـی  كه كنیم  ما در سرزمینی زندگی می نمونه رایب. كه گیدنز نیز از آن الهام گرفته است(  9  اندرسون،)

جالب اینجاست معنای ایـن جامعـۀ مفـروض    . گیرند ای است كه مردم آن را مفروض می دانیم، ایران همان جامعه می

 .است كرده پیدا گسترش بیستم قرن در كه است ای پدیده خود رود، شمار می بهدیهی ب یكه اكنون موضوع
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. بر اعمال اقتدار قانونی در یک محدودۀ جغرافیایی مشخص است ؛ یعنی مبتنیدهد می

های  توان با ویژگی را می ، در نقش یک الگوی آرمانی«دولت سرزمینی»های  ترتیب، ویژگی بدین

ی مدرن و یافته؛ بوروكراس داری سازمان روابط اجتماعی بسترمند؛ كارگزاری ملی؛ سرمایه

وجود آمده  شدن، تغییرات به های جهانی اكنون با توجه به دیدگاه. حاكمیت واحد مشخص كرد

 .كنیم برای پدیدۀ دولت سرزمینی را بررسی می

7«دولت پساسرزميني»جهاني شدن و الگوی 
 

های جهان كنونی است و از سوی  سو چارچوبی مفهومی برای تبیین واقعیت شدن از یک جهانی

 هم پیوسته است بینی و تفكر دربارۀ جهان در نقش نظامی كالن و به ای جهان یانگر گونهدیگر ب

برانگیزی از سوی اندیشمندان علوم انسانی در تبیین فرآیند  های تامل دیدگاه (.831  كاظمی،)

 .شود بندی می شدن ارائه شده است كه مهمترین آنها در دو سطح طبقه جهانی

ها،  بر مبنای این دیدگاه. معطوف به قلمروهایی از واقعیت است های خاص سطح اول دیدگاه

های پانزده  شدن فرآیندی است كه با تحول تاریخی جوامع انسانی مرتبط است، اما تا قرن جهانی

شدن، فرآیندی است كه با آگاهی كنشگران  جهانی. و شانزده، توسعۀ ابعاد آن برجسته نبود

ای  ب كپرنیک و فهم انسان از زمین در نقش یک فضای سیارهپیش از انقال. رود انسانی پیش می

بیش از وجود  و های مختلف كم و جهانی، تقریباً باورنكردنی بود؛ زیرا تا آن زمان ساكنان قاره

. داری شكل گرفت گیری اقتصاد جهانی سرمایه خبر بودند و پس از آن اندیشۀ شكل یكدیگر بی

مند، مربوط به دوران اخیر و شروع آن همزمان با نوگرایی  شدن فرآیندی زمان بنابراین جهانی

 .است

دانند كه برخی از  شدن را تداوم تجدد غربی می ها، برخی جهانی البته در این سطح از دیدگاه

ارتباط مناسبات » ،(888 ) «جدایی زمان و فضای گیدنز»دیدگاه : ها عبارتند از این دیدگاه

دیدگاه وابستگی »و (  99 ) اولریک بک «جامعۀ خطرپذیر»و ( 889 ) «اجتماعی با فضای واترز

شدن را ادامۀ  گروهی دیگر، جهانی (.831  رابرتسون،) رابرتسون «جهانی و تشدید آگاهی از آن

ـ فضای  فشردگی زمان»دیدگاه : ها عبارتند از دانند كه برخی از این دیدگاه داری غربی می سرمایه

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Ideal type 
2. Post-territorial state 
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ها درمجموع، بیشتر به  این دیدگاه (.994 ) كاستلز «یا جامعۀ شبكه»و ( 939 ) هاروی

 .اند قلمروهایی خاص از جهان جدید مانند قلمرو اقتصاد، سیاست و فرهنگ توجه كرده

براساس منطق این دسته از . های كلی دربارۀ شرایط تاریخی تمدن است سطح دوم دیدگاه

های مذهبی  خواهی توسعۀ آن با آرمانشدن به اندازۀ تاریخ بشر قدمت دارد و  ها، جهانی دیدگاه

ممكن است  (.889  واترز،) همراه است... های قدیمی و خواهی امپراطوری ادیان جهان، فزون

ای باشد اما سرآغاز  شدن بر پایۀ نوعی فلسفۀ تاریخ تجددی همین جهان سیاره نقطۀ پایان جهانی

شدن، فرآیندی  و بنابراین جهانیها، نامشخص  شدن به دلیل منطق این دسته از دیدگاه جهانی

وگو دربارۀ شرایط تاریخی تمدنی است كه  ویژگی اصلی دیگر این دیدگاه گفت. است زمان بی

های مختلف واقعیت جامعۀ  شدن جامعۀ معاصر، به گزینش و بررسی جنبه در بررسی جهانی

شدن را گسستی  انیدر این سطح، جه. جدید، در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی معتقد نیستند

 آلبرو «عصر جهانی»دانند؛ از جمله به دیدگاه  پدیدارشناسانه در شرایط تغییرات تمدنی می

به ( شهری آرمان) گرایانه و اتوپیایی شود و بعضی از آنها نگاهی آینده اشاره می( 94  )

موج »ل و دانیل ب «جامعۀ پساصنعتی»توان به  های تمدن جدید دارند كه می شدن ویژگی جهانی

 .تافلر اشاره كرد «سوم

شدن در نقش  شناسی و جهانی های معاصر جامعه با توجه به اهمیت نقش انسانی در دیدگاه

فرآیندی مربوط به دورۀ معاصر، این پژوهش دیدگاه سطح اول و خصوصاً دیدگاه واترز را با 

واترز استقالل . شناسی وبری بررسی كرده است توجه به تناسب نظریۀ او با چارچوب جامعه

را به رسمیت ( شدنجهانی اصلی هایحوزه) های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نسبی حوزه

از . كنندگی زیربناـ روبنا معتقد نیست شناسد و برخالف الگوهای ماركسیستی به ارتباط تعیین می

صۀ در عر ،(...مالكیت تجارت،) نظر او در عرصۀ اقتصادی سازمان اجتماعی مبادالت مادی

 شفاهی، ارتباطات) و در عرصۀ فرهنگی مبادالت نمادین( امنیت اقتدار،) سیاسی مبادالت سیاسی

دارند و در ( مكان) هریک از مبادالت، ارتباط خاصی با فضا. گیرد صورت می( ...سرگرمی

المللی و مبادالت فرهنگی  شدن جامعۀ انسانی مبادالت مادی محلی، مبادالت سیاسی بین جهانی

داند كه در آن  شدن را فرآیندی اجتماعی می واترز، جهانی (.889  واترز،) شوند ن مینمادی

. شوند وبیش از آن آگاه می رود و مردم كم قیدوبندهای جغرافیایی روابط اجتماعی از بین می
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واسطۀ آن امر اجتماعی از سیطرۀ دولت رها  فرآیندی است كه به، شدن سیاست همچنین جهانی

 (.پیشین) گیرند تر قرار می ای گسترده آگاهانه در چارچوب جامعه شود و مردم می

 «دولت سرزميني»در مقایسه با  «دولت پساسرزميني»الگوی 
نام  ها الگوی جدیدی به ـ ملت شدن بر دولت براساس دیدگاه واترز و با توجه به تأثیر جهانی

های الگوی سرزمینی در  گیهای آن متناسب با ویژ شود كه ویژگی سرزمینی مطرح می دولت پسا

 .مشخص شده است  نمودار 
 «دولت پساسرزميني»     «دولت سرزميني»

 

 
 ای دولت سرزميني با دولت پساسرزميني الگوی مقایسه. 0نمودار 

 

 ـ جغرافيایي ویژگي اجتماعي
در مراحل . وجو كرد جستبایست در تاریخ اروپا  های ملی را می ویژگی جغرافیایی دولت

شد و مرزهای جغرافیایی  مختلف دوران مدرن اروپا، مرزهای جامعۀ از سوی دولت تهدید می

های پایدار و حتی  واسطۀ تالش ـ هویتی نیز به مرزهای فرهنگی. بر مرزهای اجتماعی منطبق بود

نگ فراملی و رفتند و هر گونه فره بار دولت، از مرزهای ملی فراتر نمی بیش خشونت و كم

در چنین شرایطی، دولت  (.31 ،838  محمدی،گل) رفت شمار می فروملی، ناهنجاری یا بحران به

مدرن، دولتی با حدود جغرافیایی مشخص، مرزهای نفوذناپذیر و در چارچوب محدود قلمرو 

های بری، بحری و  ها را برحسب متغیر سرزمین به دولت كه وبر دولت تعریف شد تا جایی

 شده زداییبستر اجتماعی روابط

 

 فراملی و فروملی كارگزاری

 بسترمند اجتماعی روابط

 ملی كارگزاری

 یافته سازمان داری سرمایه

 

 مدرن بروكراسی

 

 مشترک متداخل حاكمیت

 زدایی بروكراسی

 

 سیّال داری سرمایه

 واحد حاكمیت
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 (.53 ،833  بشیریه،) تانی تقسیم كردكوهس

توجه وبر دربارۀ دولت ملی آلمان، مربوط به زمانی بود كه حكومت پروس وحدت خود را 

 گیدنز،) دست آورده و مرزهای خود را مشخص كرده بود های دیگر به در پی درگیری با دولت

 جدی برای برتریهمچنین وبر ورود دهقانان لهستانی از مرزهای شرقی را، خطری  (.833 

، نیروی كار ارزانی (یونكرها) دار فرهنگ آلمانی ارزیابی كرد كه برای طبقۀ زمین( هژمونی)

ـ  رفتند، این رویداد خود نشانگر انطباق مرزهای جغرافیایی با مرزهای هویتی شمار می به

 (.39-83: 833  وبر، و 355- 335: 838 وبر،) فرهنگی بود

شدن روابط  و زمان و نیز كنده( مكان) تغییر نظم سنتی فضا شده، اما در دنیای جهانی

 گیدنز،) ای زیسته است ای پدیدارشناسانه و برای عموم تجربه اجتماعی از بستر محلی، مسئله

دیگر مرزهای جغرافیایی ملی با مرزهای فرهنگی منطبق نیست و حركت شتابان  (.889 

 كنندۀ دیدگاه هولتون ن مهاجرت و تأییدشد ها از مرزهای ملی مصداق ایده جهانی جمعیت

شدن با فرسایش و نفوذپذیركردن مرزهای  جهانی. است «مرگ جغرافیا» دربارۀ( 993 )

جغرافیایی و گسترش چشمگیر فضاهای اجتماعی، تاحدودی منجر به جدایی جامعه، روابط 

اعمال اقتدار  ملت، تنوع روابط اجتماعی و ایجاد مشكل برای  -ت اجتماعی و فرهنگ از دول

  در جدول . دولت بر اتباع خود شده است كه خود چالشی برای دولت سرزمینی است

با هم مقایسه « پساسرزمینی»و  «سرزمینی»ـ جغرافیایی دو الگوی دولت  های اجتماعی ویژگی

 .شده است

 

 ـ جغرافيایي های اجتماعي مقایسۀ ویژگي. 0جدول 

 اجتماعي بسترمند روابط روابط اجتماعي بسترزدایي شده

 فضا و زمان( جدایی) فشردگی

 رهاشدگی تدریجی امر اجتماعی از دولت

 نفوذپذیری مرزهای ملی

 جدایی تدریجی فرهنگ از دولت

 نظم مرسوم فضا و زمان

 تقید امر اجتماعی به دولت

 مرزهای ملی بسیار محدودشده

 ناهنجاری فرهنگ غیرملی
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 ویژگي سياسي

ـ اقتصادی و مسئول تأمین رفاه و  سیاسی فعال در ایجاد توسعۀ سیاسیدولت وبری یک منظومۀ 

های تاریخی اواخر قرن نوزدهم اروپا، با وجود  براساس واقعیت. های فردی است تنظیم آزادی

داد  بایست زمینۀ گذار به توسعه را انجام می اقتصاد بازار در زمینۀ ادارۀ جامعه، دولت می ناكارایی

وبر، به تفكیک  (.834-838:  83  بشیریه،) .گرفت دارۀ جامعه برعهده میو نقش فعالی در ا

گمان او در تأكید بر نقش زیربنایی . های سیاسی، اقتصادی و استقالل دولت معتقد بود حوزه

های نظری استقرار دولت رفاه  ترین پشتوانه دولت در تقابل با ماركسیسم، هنوز هم از قوی

های فردی است  و كارهای بازار، برقراری دموكراسی و تنظیم آزادیساز  مسئول در زمینۀ تنظیم

وبر در زمینۀ داخلی و با مشاهدۀ تجربۀ ویژۀ . دانند داری می كه دولت را روبنای نظام سرمایه

یابندۀ آلمان  ، دریافته بود كه برای پیشبرد قدرت صنعتی توسعه«میراث بیسمارک»آلمان در نقش 

 ط فقدان بورژوازی فعال، تنها گزینه برای پیشبرد توسعۀ دولت بودبا خال رهبری و در شرای

 (.833  گیدنز، و 39 : 833  پاركین،)

شده، كاهش نقش كارگزاری دولت در یک سرزمین معین، بخشی از واقعیت  در جهان جهانی

و ای كه مشخصۀ اصلی آن تردید  های هفتاد تا اواخر سده بیستم بوده است؛ دوره نئولیبرال دهه

های  خدشه وارد شدن به گفتمان دولت بزرگ رفاه، كاهش خدمات رفاهی دولتی، افزایش آزادی

 هابرماس،) های اجتماعی فراگیر، امكان اعمال دموكراسی در یک منظومۀ پساملی فردی و جنبش

شدن به این  جهانی. و رهایی نیروهای جامعۀ مدنی از قیدوبندهای دولت رفاه است( 833 

های فردی و مدنی،  های كارگزاری فروملی وفراملی، زمینۀ افزایش آزادی جاد گونهمفهوم با ای

 المللی های ملی و بین های اجتماعی فراگیر در چارچوب ها، تكثیر جنبش گرایی ظهور خاص

چندملیتی شدن الگوهای دموكراسی و درنهایت تضعیف دولت ملی را  ،(838  پور، جالئی)

 .فراهم آورده است
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 های سياسي مقایسۀ ویژگي .7جدول 

 کارگزاری اقتدارگرایانه ملي کارگزاری فروملي و فراملي

 های فردی افزایش آزادی

 كاهش خدمات رفاهی دولتی

 «جدید»های اجتماعی  جنبش

 ها گرایی، رهاشدن اقلیت افزایش خاص

 تنظیم روابط آزادی و برابری

 خدمات رفاهی از باال به پایین

 «سیکكال» های اجتماعی جنبش

 گرایی گرایی و خاص سركوب قومیت

 

 ویژگي اقتصادی

دولت، قلمرویی برای كنترل جریان مبادالت مادی یک سرزمین مشخص و عامل مهمی در 

با توجه به زمینۀ تاریخی اروپای بعد از بحران اقتصادی . یافته است داری سازمان توسعۀ سرمایه

گیری آگاهی طبقات بورژوازی در  قدان شكلدلیل ف ربع آخر قرن نوزدهم، در شرایطی كه به

داری بورژوا در میان كشورهای  ای و همچنین بحران مشروعیت طبقۀ سرمایه اروپای قاره

ای مطمئن برای ایجاد  داری صنعتی نبودند، دولت گزینه یک مناسب سرمایه انگلوساكسون، هیچ

این نتیجه رسانید كه آلمان  مشاهدۀ وضعیت داخلی حكومت پروس، وبر را به. داری بود سرمایه

تر است؛  مانده همچنان نسبت به كشورهای انگلوساكسون عقب 381 پس از پیروزی در جنگ 

یک از دو طبقۀ جامعۀ  اند و هیچ یونكرها با وجود كمک به وحدت كشور، محكوم به نابودی

-38: 833  گیدنز،) داری ندارند رشد كافی برای ایجاد سرمایه( پرولتاریا و بورژوا) داری سرمایه

 .داری صنعتی با حمایت دولت بود گزینۀ مناسب، از نظر وبر، برای ایجاد سرمایه (.58

یافته و افزایش  داری سازمان شده كنونی، كاهش توان دولت در ایجاد سرمایه در جهان جهانی

ولت از ورای مرزهای ملی بدون كنترل د( الكترونیک تجارت نظیر) مبادالت اقتصادی نمادین

 81درصد تولید جهانی و  81دار  های فراملیتی كه عهده فعالیت شركت. بسیار پررنگ است

منجر به  ،(18 -18 : 831  افتخاری، و 85 ص محمدی، گل) درصد تجارت جهانی هستند

هیچ  (.9 : 889 گیدنز،: در اومای از تعبیری) شده است  «جهان بدون مرز»گیری نوعی  شكل

. جتماعی به اندازۀ سازمان اقتصاد اجتماعی از پایبندی دولت رها نشده استای از زندگی ا عرصه

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. The Borderless World 
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ها در اقتصاد جهانی، بیش از پیش به درون  شدن به این مفهوم با درآمیختن فزایندۀ كشور جهانی

های مادی در  ماندۀ جغرافیایی نفوذ كرده است و با مشكل كردن كنترل جریان مزرهای باقی

ای خاصی  گیری گونه تحوالت عظیم فنی، ارتباطی و اطالعاتی، به شكلمرزهای ملی، به كمک 

  .انجامد نیافته می داری سازمان از سرمایه

 های اقتصادی مقایسۀ ویژگي. 9جدول 

 یافته داری سازمان سرمایه داری سيال سرمایه

 بازار مالی غیرمتمركز جهانی

 های فراملیتی وقفه شركت افزایش بی

 ای در تجارت هكمترین موانع تعرف

 جریان نامشخص كاالها و خدمات نمادین فراملی

 المللی شدن سرمایه بین

 بازار مالی متمركز در قلمرو سرزمینی

 های ملی فعالیت بیشتر شركت

 ای باال موانع تعرفه

 جریان كاالهای مادی در مرزهای ملی

 ملی شدن سرمایه

 

 ویژگي سازماني

تملک انحصاری وسایل ادارۀ جامعه در یک سرزمین دولت سرزمینی، دولتی بروكراتیک با 

مشخص است؛ وظایف اداری یک سازمان بروكراتیک، به لحاظ كمی و كیفی تا حد ممكن 

درپی حكمرانان سیاسی  های میانی اروپا را رژۀ پی ماكس وبر تاریخ سده. گسترش یافته است

داند كه در روزگار سقوط  حكومت می( نظامی و مالی) برای دستیابی به كنترل وسایل اداری

از نظر وبر، سلطه بر وسایل ادارۀ جامعه   (.53: 833  بشیریه،) های فئودالی پراكنده بود سلطنت

كم به اندازۀ سلطه بر وسایل تولید اهمیت داشت و برخالف ماركس تاریخ را از دیدگاه  دست

یخی استقرار دولت های تار همچنین مهمترین زمینه. كند بندی می سیاسی و اداری تقسیم

های دائمی ،كه خود از سیاست  را ناشی از ضرورت وجود ارتش 9 بروكراتیک در آلمان قرن 

های مالی سازماندهی عقالنی  ناشی شده است، ضرورت -بر طبقه نه سیاست مبتنی-قدرت 

 (884: 833 وبر،) .داند تر شدن تمدن می داری و پیچیده اقتصاد سرمایه

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
 یـوری  و لـش  تعـابیر  بـا  صوری شباهت با وجود «نیافته سازمان داری سرمایه و یافته سازمان داری سرمایه» عناوین.  

(organized and disorganized capitalism )به كنید نگاه. است متفاوت آنها با محتوا لحاظ به: 

Lash Scott and John Urry (1987) the End of Organized Capitalism. Cambridge: Polity Press 



 

 

 

 

 

 893وبر  « ينيدولت و سرزم»جهاني شدن سياست و چالش 

  

 

، فناوری اطالعات و ارتباطات الكترونیكی امكان فرازآمدن بر مكان و شده در جهان جهانی

های نوین  شدن كه موتور محرک این فناوری فرآیندهای جهانی. اند كنترل زمان را میسر ساخته

از . شده است( دولتی های سازمان ازجمله) ها است موجب تغییر شكل بسیاری از سازمان

 و( 581: 838 گیدنز،) ها سازمانی، تمایززدایی در سازمانهای این دوره، تمركززدایی  ویژگی

ها است كه در یک قلمرو معین  های متنوع و توسعۀ انواع غیرمادی سازمان گسترش مهارت

. كند تملک وسایل اداری را از اختیار دولت خارج و روابط اجتماعی را از قیود سازمانی رها می

بندی  زمان متأثر از فناوری اطالعات، شبكهشدن با شكستن حدومرزهای فیزیكی سا جهانی

های انتفاعی و  های غیرانتفاعی در برابر سازمان افزایش سازمان ،(994  كاستلز،) سازمانی

 .های دولتی، دولت را با چالش مواجه كرده است تمایززدایی از سازمان

 های سازماني مقایسۀ ویژگي. 4جدول 

 بروکراسي مدرن زدایي بروکراسي

 های غیرانتفاعی سازمان

 ای های نظامی منطقه گری هوشمند و همكاری نظامی

 تنظیم عقالنی اقتصاد معرفتی

 بندی سازمانی تمركززدایی و شبكه

 های متنوع تمایززدایی و پرورش مهارت

 مند های انتفاعی مكان سازمان

 های دائمی نیاز به ارتش

 تنظیم عقالنی اقتصاد صنعتی

 بروكراسی متمركز

 طوف به وظایف تخصصیسازمان مع

 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، 

 و ینزگیب) حاكمیت، ویژگی اصلی حقوقی دولت جدید است. یعنی ،اصل حاكمیت، است

شناسی تاریخی وبر، فرمانروایان خاصی توانستند در طول  از دیدگاه جامعه (. 4 :  83  بوریمر،

. های میانه با ابزارهای متنوع سركوب داخلی و خارجی بر سرزمین خاصی سلطه یابند سده

وجود آمد همیشه با خشونت بوده  های طوالنی درگیری به مشروعیت متمركزی كه پس از دوره

بخش  توانست یک فرمانروا یا هیئت حاكمه، یک مجموعه قوانین مشروعیت دولت فقط می .است
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و یک بروكراسی متمركز داشته باشد كه هدف همۀ آنها، فرمانروایی بر مردمی بود كه شهروندان 

آمیز برای فراتر رفتن از اروپا،  های موفقیت این فرآیند با وجود كوشش. شدند جامعه نامیده می

 .مالً همۀ جهان را فرانگرفته استهنوز كا

های درونی و خارجی مواجه كرده  ای از چالش شدن، دولت سرزمینی را با مجموعه جهانی

گیری  المللی و فراملی، تصمیم های بین است؛ از جمله حاكمیت اقتصاد جهانی، وجود سازمان

ها در راستای  تهای فراملی و جهانی، تغییرات ساختاری دول المللی، فرهنگ ای بین شبكه

ها، تكثر و چندپارگی فرهنگی درمجموع اعمال  زدایی و ظهور خرده ناسیونالیسم بروكراسی

 (.43 -43 :  83  بوریمر، و گیبینز) حاكمیت واحد را دشوار و حتی ناممكن كرده است

گیری، كه در گذشته منحصراً در اختیار دولت بود؛ به سبب  ای شدن تصمیم همچنین شبكه

 ،(939 هیلد،) های دموكراتیک المللی و چندملیتی شدن فعالیت های بین سازمانگسترش 

ترتیب  شدنی نیست و بدین حاكمیت كالسیک مطلقه دیگر از روابط حقوقی شهروندان استنتاج

 .شود رود و درنتیجه با چالش مواجه می شمار نمی دولت در قلمرو خود مرجع نهایی اقتدار به

 های حقوقي مقایسۀ ویژگي. 5جدول 

 مشترک متداخل حاکميت واحد حاکميت

 جهانی واقعیت با تطابق در صوری حاكمیت

 ملی دموكراتیک های فعالیت

 جهانی نظام اصلی بازیگر دولت

 ملی سطح در ها بحران درباره گیری تصمیم

 جهانی واقعیت با درتعارض صوری حاكمیت

 دموكراتیک های فعالیت شدن ملینی چند

 غیرحكومتی و حكومتی لمللیا بین بازیگران

 المللی بین سطح در ها بحران درباره گیری تصمیم

 

 تجربه ایران
های  دولت به تبعیت از ،واحدهای سرزمینیبیشتر كه است هایی  های پایانی قرن بیستم سال سال

تأثیر پیشرفت  كه هنوز این فرآیند در سطح جهان تكامل نیافته بود، در حالی. ملی هویت یافت

 چالشهای ملی با  شود و درنتیجه اقتدار دولت تر می روشنشدن بر كاهش نقش مرزها نیز  انیجه

های  خود را بر پدیده آثار رود و پیش می شدن با شتاب یند جهانیآفر ۀمراحل اولی. دشو مواجه می

 پیامدهای مهم براساس .دهد سیاسی نشان می ، اقتصادی وهای جغرافیایی ه مختلف از جمله پدید

ها،  ملت  -ت سیاسی، سه موضوع تضعیف دول، اقتصادی و های جغرافیایی شدن بر پدیده جهانی

 .شود نمایان می بیشترهای قومی و كاهش نقش مرزهای جغرافیایی  خواهی تقویت هویت
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دهد كه  گیری دولت ملی ایران در طول یكصد سال گذشته نشان می نگاهی به فرآیند شكل

الب را از سرگذرانده، با دنیای جدید و دستاوردهای مدرنیته مواجه شده ایران معاصر كه دو انق

و تغییرات زیادی در نهادهای مختلف این جامعه صورت گرفته و الگوی دولت سرزمینی در آن 

ها در تاریخ ایران مدرن، دولت مركزی بوده  موتور اصلی دگرگونی»همچنین . نهادینه شده است

تنها بر سازمان سیاسی و اقتصادی بلكه بر محیط، فرهنگ و از  ها نه و تأثیر عمیق این دگرگونی

در  (.5  ،ص839  ،( ) آبراهامیان) است «تر بر گسترۀ اجتماعی بر جا گذاشته شده همه مهم

ای كه دو انقالب اساسی را پشت سر گذاشته است با وجود بررسی  تبیین شرایط كنونی جامعه

بایست تأثیر فشارهای اجتماعی  فشارهای آن بر جامعه میگیری دولت مركزی و  ای شكل زمینه

های  شدن، گسترش نظام شدن و صنعتی فرآیند شهری. بر تحول دولت را نیز مدنظر داشته باشیم

آموزشی و ارتباطی و پیدایش یک دولت بروكراتیک متمركز به افتخار اقشار اجتماعی نوین، 

خصوص  اندازۀ نسبی طبقات سنتی، بهویژه روشنفكران و كارگران صنعتی و كاهش  به

كه بخشی از نیروهای اجتماعی و  ،(91 : 839  ،( ) آبراهامیان) بورژوازی بازاری انجامید خرده

 .اند های آن تأثیرگذار بوده های فراملی و محلی بر بدنۀ دولت و پویایی متأثر از جریان

ه دهۀ اخیر كه مبتنی بر شدن در س گرفتن فرآیند جهانی از سوی دیگر با توجه به سرعت

گیری الگوی دولت پساسرزمینی را  هایی از شكل تدریج نشانه ابزارها و امكانات ارتباطی است، به

  آن بر منابع  اند و با تسلّط نفوذ كرده   ، آشكارا بر دولت شدن جهانی  نیروهای محرک. بینیم می

و   با قوانین  اندک ، اندک ملی  مقررات و  قوانین. مخالفند  اقتصاد داخلی  خود و كنترل  درآمدی

شدن در  ها به فشارها و فرآیندهای جهانی طبعاً واكنش. شوند مواجه می  المللی بین  های نامه توافق

شدن به یک معنای اساسی،  جهانی. زمینۀ اقتصاد و ادامۀ آن در همان زمینه باقی نخواهد ماند

رو فشارهایی به دموكراتیزاسیون و  از این شدن شیوۀ زندگی دموكراتیک نیز هست، جهانی

 .كند تغییرات نهادی و سازمانی نیز در دولت ایجاد می

های مركزی،  بر كاهش و تغییر در حاكمیت و خودمختاری دولت شدن عالوه فرآیند جهانی

شود؛ و این  های فرهنگی نیز می منجر به تقویت احساس هویت فرهنگی و قومی اقوام و اقلیت

های  زبانان ممكن است یكی از چالش ربارۀ ایران با توجه به اكثریت شیعیان و فارسیپدیده د

های گذشته در خطۀ آذربایجان، ادبیات و هویت قومی و فرهنگی  در سال. توسعه در آینده باشد

درنهایت حل چنین مشكالتی در راه توسعۀ . ای یافته است های ایران رونق و رشد تازه ترک
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حكومت  آن به توجه با كه شرایطی یا) قراری نوعی دموكراسی از پایینكشور مستلزم بر

 (.83 : 835  بشیریه،) خواهد بود( كند توجه اقوام های خواست به بایست می

برانگیز در سطح جهانی با حساسیت بیشتری توجه شده  شدن، به مسائل عالقه در سایۀ جهانی

دانان ایرانی مدافع حقوق بشر،  حقوقها مانند جمعیت  ها و انجمن است و برخی جمعیت

. اند نگاران، فعال شده زیست، كانون نویسندگان و اتحادیۀ صنفی روزنامه جمعیت سبزها و محیط

ویژه  همچنین در راستای گسترش روابط راهكارهایی در زمینۀ جهانگردی پیشنهاد شده است؛ به

كترونیكی و كامپیوتری به ایران وارد امواج انقالب اطالعاتی با گسترش ارتباطات و تكنولوژی ال

 (.85 :پیشین) .شده است

مانع   سرزمینی  مرزهای  ، تا حد زیادی و ارتباطات  نقل و  در زمینۀ حمل  تكنولوژیک  با انقالب

به خود   مسائل توسعۀ سیاسی ایران  نیز شكلی تازه. شود از اثرگذاری مرزهای فرامرزی نمی

های  های همگانی و شبكه روز بدون ارتباطات، مطبوعات، رسانهساالری ام مردم. گرفته است

ای  شدن، دموكراسی و گسترش ارتباطات رابطه سان جهانی بدین. پذیر نیست اجتماعی امكان

شدن از خارج  های دموكراتیزاسیون داخلی و فشارهای جهانی درمجموع فشار. اند وار یافته اندام

هایی همراه  دست هم داده، نظام سیاسی ایران را با ویژگی به كه با یكدیگر ارتباط دارند دست

گرایی در مقابل خصلت ایدئولوژیک  تأكید بر قانون اساسی یا قانون: كرده است كه عبارتند از

ها برای تبدیل الیگارشی حاكم به دموكراسی محدود یا  نظام؛ جدیت بیشتر كوشش

های سیاسی به گسترش  عالیت احزاب و گروهدموكراسی؛ بنابر نیاز پیشین تشویق و افزایش ف شبه

ها و نهادهای جامعۀ مدنی و  هایی در جامعه برای تقویت تشكل مشاركت سیاسی مردم؛ كوشش

گاه به جنبش اجتماعی تبدیل شده است؛ نیاز  رسوخ گفتمان جامعۀ مدنی در افكار عمومی كه 

های ارتباطی با سازمان  دهای دیپلماسی برای رفع اختالل در فرآین به افزایش در ظرفیت

شدن را  های دیگری كه جهانی شاخص (.839: 835  نیا، شهرام ) .تر شده است المللی جدی بین

های اطالعات  رشد و گسترش فناوری: كند عبارتند از به واقعیتی مهم در جامعۀ ایران تبدیل می

ذاری خارجی؛ توجه به گ و ارتباطات؛ تالش برای پیوستن به اقتصاد جهانی و توجه به سرمایه

سازی و كاهش مسئولیت دولت در اقتصاد؛ مهاجرت نیروی كار و گسترش تعامالت  خصوصی

زدایی در عرصۀ روابط خارجی؛  الملل و تنش تر در عرصۀ روابط بین انسانی؛ حضور فعاالنه

در ها و نهادهای ملی و فراملی و حضور فعاالنه  ای، سازمان های منطقه پیوستن به همگرایی

های خصوصی در سطوح ملی و فراملی و حضور  مجامع فراملی و جهانی؛ رشد فراوان سازمان
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ها و  ؛ طرح ایده... ، علمی و های فرهنگی تر در عرصه تر آنها در ایران؛ حضور فعاالنه فعاالنه

ها؛ افزایش پتانسیل اجتماعی و تقاضا برای  های فراملی و جهانی؛ چالش اقلیت و قومیت برنامه

 .های خصوصی ساالر و فعالیت سازمان ها و احزاب مردم توسعۀ نهادها، گروه

 گيرینتيجه

های مختلف و درنتیجه تغییر شرایط دولت  شدن در عرصه با توجه به گسترش فرآیندهای جهانی

موضوع . شناسی سیاسی دستخوش دگرگونی شده است های غالب در جامعه ملی، نگرش

بررسی ارتباط متقابل دولت و جامعه بوده؛ این در حالی است كه شناسی سیاسی  محوری جامعه

شناسی سیاسی كالسیک را با چالش  محور جامعه الگوی دولت( گذشت چنانكه) شدن جهانی

شدن  در بخش مربوط به دولت در این معادلۀ دووجهی، فرآیندهای جهانی. مواجه كرده است

ها  های مستقل در اجرای سیاست گیری یمهای ملی در تصم منجر به محدودیت توانایی دولت

شود؛ همچنین كنترل آنها بر كاالها، تكنولوژی و اطالعات و اختیار آنها در تبیین قواعد و  می

 .گذاری در محدودۀ سرزمین ملی كاهش یافته است درحقیقت جامعه قدرتمندتر شده است قانون

اقتدار دولت سرزمینی را  شدن آیا جهانی»: اینک به پرسش اصلی این پژوهش بازگردیم

گفتیم دولت ملی مؤثرترین ابزار برای حاكمیت بر قلمرو سرزمینی است،  «تضعیف كرده است؟

رهاكردن : شدن، حاكمیت سرزمین را در برخی مسائل تغییر داده است وجوداین، پدیدۀ جهانی با

ارگزاری دولت امر اجتماعی از تقید جغرافیایی مرزهای سرزمینی؛ كاهش نقش ك -وبیش كم -

كردن آن در اعمال كنترل بر جریان مالی از ورای مرزهای  مقتدر در یک قلمرو مشخص؛ ناتوان

زدایی از دولت؛ تضعیف مرجعیت نهایی  كردن تملک وسایل اداری و بروكراسی مشخص؛ خارج

 .آن در اعمال حاكمیت واحد ملی

ن دولت نیز با شناخت این كارگزارا. شدن است جامعۀ ایران نیز در معرض پدیدۀ جهانی

همچنان در دنیای كنونی، . كار گیرند توانند سازوكارهای مناسب با این تحوالت به پدیده می

ها مهمترین مجموعۀ نهادی تأثیرگذار بر ادارۀ جوامع ملی هستند، ولی در جهان  ملت  -ت دول

د و پیشرفت قرار ترند و كشورهایی بهتر در مسیر رش هایی موفق ملت  -ت شده، دول جهانی

استدالل این . گیرند كه سازماندهی دولت را در شرایط جهانی بهتر هماهنگ كرده باشند می

 .كند پژوهش ضرورت این هماهنگی را گوشزد می
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